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ב עמא ראשון פיק ימים שבעת

שבעת
 א ללשכת מביתו כ״ג יוםהכפוריםמפרישרן קודם ימים

 יארע שמא תחתיו אחר כהן לו ומתקינין פרהדרין
 מתקינין אחרת אשה אף אומר יהודה רבי .פסול בו
 זי זיקיא ובעד כעדו *וכפר שנאט׳ .אשתו תמות שמא לו

:סוף לדבר אין א״כ א״ל .אשתו זו ביתו ביתו
שס היה מקום אר״י חנה ברבר רבה אמר בירה מאי

 המקדש כל אמר ור״ל .שמו וכירה הבית בהר
 ד״האכט הכינותי: אשר *הכירה שנא' בירה קרוי כולו
א אליך *ייקחו משלך לך עשה משלך לך קח תניא

 ג .יאשיה רבי דברי צבור. משל זך זית שמן
 ע״ב משל אליך ויקחו בין לך קח בין אומר יונתן רבי

ב! שמ>מעבודת 1;שכ ץטפריש הכפוףיס יום קודם ימים שבעת
 בהוריות כדיליף בו אלא כשרה איכה הכפוריס יוס

 ימשלו אשר הכהן וכפר הכפוריס יום גבי דכתיב בתרא פ'
 ומזמנין לו ומתקינין כן: נקראת למה מפרש ובגמ׳ אותו

 או קרי פסול בו יארע אס תיזתיו כ״ג להיות אחר כהן לו:
 יום גבי ביתו ובער למקדש: מלבא המעכבין טומאה שאר

אין למיתה; דיויישת כן אם מות: באיורי כתיב הכפוריס
תמות; זו גס שמא סוף לדבר

 ארוכה גורן מקום לה הזמנתי אשר הכינותי אשר הבירה
:הימים בדברי קרא להאי ליה קאמר ודוד לבנותה

כסף: יזצולרות שתי כגון לך עשה
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יומא *ה ימים שבעת י׳
 אני משלך כביבול לך. קח ת״ל מה כן אם .צבור
 אומר חנן אבא .משלהם ]יותר[ רוצה( )ואיני רוצה

 לך *ועשית אומר אחד כתוב אלעור רבי משום י דניים
,שטים עצי ארון *ועשו אומר אחד וכתוב עץ ארון כיי ש;-י*

 מקום של רצונו עושין שישראל ממן כאן ביצר הא
 ויכסהו מקום. של רצונו עושרן ישראל שאין בזמן באן

 אב בנה זה ימים ששת מאי ובו׳ ונו׳ ימים ששת הענן
 ששה: פרישה טעון שכינה במחנה הנכנס ׳שבל

 לקבל בענן ונתקדש ונתכסה בענן עלה משה הניא ב
 כבוד *וישכון שנא׳ בקדושה לישראל תורה ד

הדברו׳ עשרת אחר מעשה היה זה סיני הר על ה׳ כד שמית

 ימיד בשל להתכפר יכול צבור היה שאס שמעתי אכי כביכול
 שהקב״ה לומי הוא קשה שדבר לפי אומר ואני רוצה הייתי בשלך

 כך נאמר כריזכו על כלומר כביכול בלשון אמר כישראל קץ
 שהם בזמן שבגמרא: כביכול כל וכן כן לומר אפשר כאלו

שמם: על העבודה נקראת מקום של רצונו עושק
 להר ויכסהו לומר יכול אתה א• כלו׳ וכי׳ מעשה היה זה

 שבאי מדש מראש שהיו הן ימים ששת ואלו למשה ולא
 כל שהרי למשה פרישה כאן ואין תורת מתן יום עד לסיני
 פרישה על להזהירם בהשכמה וירד עלה יחים ששת אותי

 מעשה היה שזה לפי תאמר לא זאת הגבלת מצות האשה מן
 שכינה למיזנה שנכנס יום מ׳ בתמלת הדברות עשרת איור

 פשיטא מהיכא מפרש ולקמן הלומות. ה'לקבל עם שם להיות
הללו: ימים ששת היו הדברות עשרת קתן דאמר ליה



 ג ירמא ראשון פיק ימיס

 ר' הגלילי יוסי ר׳ דברי יום לט׳ תחלה שהוא
 מר״ח סיני הר על הי כבוי וישכק אומר עקיבא

 שם ומשה הד( )ביום משה אל ויקרא להר הענן *ויכסהו
 ע״נ לחלוק אלא הכתוב בא ולא עומדים ישראל וכל

 אלא הכתוב בא לא אומר נתן רבי למשה כבוד
 כמלאכי לשומו כרי שבמעיו ושתיה אכילה למרק

 הכתוב בא לא אומר חרש בן מתיא ר׳ השרת
 באימה נתונה תורה שתהא כדי עליו לאיים אלא

 ג "ליס ביראה ה׳ את *עבדו שג׳ ובזיע ברתת ברעד ביראה
אראבר^ רב אמר ברעדה וגילו מאי ברעדה וגילו

;,עימד
 ששת הס הללו יטיס וששת היו דביות י׳ קידם אוט׳ רע״ק
 ישראל וכל ומשה קבלוה ובז׳ תורה מתן יום עד שמר״יז ימים

 מפי לך יהיה ולא אנכי כדאמריכן הדברות י׳ לקבל עומדים
 היה ולא הלומות לקבל כדי עלה ואמ״כ .שמענום הגבורה

 כל שהר* לחשה ולא להר הענן ויכסהו כלל: פרישת שם
 ראיתם אתם להם לוחר בהשכמה וירד עלה יחים ששת אותן
 היום וקדשתס העם אל לך לו נאמר ולחמר וגו' עשיתי אשר

 אל ויקרא לומר הכתיב כא ולא :בעם העד רד ולחמר וחמר
 כתן ר׳ ושתיה אכילה למרק כבוד: לו למלוק אלא לבדו חשה
 ללמוד לא אך הואי לחשת דפרישה הגלילי יוסי כר׳ לה סבר

 פרישה היתה שלא פרישה שכיכה לחמכה הכככסים לשאר מכאן
 להיות שבמעיו אכילה כתמרקה הללו ימים שבששת אלא זו

 עליו לאיים :מירוק בעינא לא בעלמא אבל השרת כמלאכי
ולהבדילו הואי למשה דפרישה הגלילי יוסי כר׳ לה סבר כחי הוא



יומא ראשון פרק ימים שבעת 3
 במאי רעדה תהא שם גילה במקום רב אמר מתנה

 דהני בפלוגתא ור״ע הגלילי יוסי ר׳ מפלגי קא
 תוררח נתנה לחדש ,בו דתניא מפלגי קא שי-״פ׳'תנאי

 נתנה כששי בששי. מ״ד בו. בו׳ אוט׳ יוסי ר׳ לישראל
 השביעי מום משה אל *ויקרא רכתיב עלה. בשביעי כ״כפג
 הגלילי יוסי ר׳ עלה. ובו׳ נתנה בז׳ .בשבעה ומ״ד כד שמות
 לישראל תורה נתנה לחורש בו׳ דאמר כת״ק לה סבר ח״ה ע׳

*וישכון הדברות. עשרת אחר מעשה היה זה הילכך סס
 ימים ששת הענן ויכסהו סיני. הר על ה׳ כבור

 הענן מתוך השביעי ביום משה אל ויקרא . למשה
 מראש ה׳ כבוד וישכון ס״ד דאי כולה■ תורה לקבולי

 הז׳[ ]ביום משה אל ויקרא להר הענן ויכסהו חרש

 כלבו וישים יכין לכדו כהיותו אימה עליו שתמול אדם מככי
 של תורה מתן גילה במקום כאימה: שכינה כממכה ליככס
 קמפלגי במאי :לב משממי ישרים ת׳ פקודי דכתיב לויוות

 הוצרך למת לעיין יש הגמרא: )על לדבריהם מביאים ראיה מה
 ־ רכים( במקומות ידוע שפירושו כיון קמפלגי כמאי כאן לפרש הרב

 ור׳ ת״ק טעמייהו ילסי ומקראי הדברות עשרת חורה נתנה
 וכו׳ בששה מ״ד עקיבא: א״ר בפרק שבת במסכת יוסי
 לן תקשי דלא היפי כי בספרים היא ופי׳ הכא כסבא כדי

 מממרת: הלומות שנשתברו בתמוז בי״ז יום מ׳ שלמו היאך לקמן
 סבר הגלילי יופי ר׳ יום: מ׳ ושהה הלומות לקבל עלה בז׳
 הכתובים הז׳ ויום ימים ששה כרמין על הילכך כח״ק לה

ובז׳ ימים ששה משה ופירש היו הדברות עשרת אמר כאן



 ד יומא ראשון פרק ימים שבעח
 טו׳ לחו קבילו הא הוא הדברות! ]י׳ )תורה( לקבולי

 לה סבר עקיבא ור׳ .מששה ענן ליה אסתלק והא
 תורה נתנה לחדש השביעי ביום דאמר יוסי כרבי

 לה דמשכחת היינו עקיבא לרבי בשלמא .לישראל
 דסיקושיתסר ועשרי׳ ד׳ הלוהו׳. נשתברו בתמוו בי״ן

 בתמוז ובשבסר בהר. דחוה יום ,מ לחו מלו דתמוז
 הגלילי יוסי רבי אלא .ללוחות ותברינהו אתא נחית

 ותלתא עשרים עד דהר ׳ומ דפרישה ששה דאמר
 דהר מ׳ הגלילי ר״י לך אמ׳ לוחות אתכור לא בתמוז
 משה. אל ויקרא מר אמר דפרישה. ו׳ בהדי
 ר״א דאמר לר״א מסייע עומדים ישראל וכל משה
ולא עומדק ישראל וכל משה משה. אל ויקרא

 :למשה כבוד לו לחלוק אלא הכתוב בא
ג ישראל וכל שמע משה אליו קול לו *קול מחיבי

 שס באהל הא בסיני הא לאקשיא שמעו לא
 ולא(כמדכרי מיער באהל והא )הא אימא ואיבעית מועד.

 ז׳ הילכך יוסי כר לה סבר ורע״ק הלומות: לקבל נכנס
 הואי לא דאמר עקיבא לר׳ בשלמא היה: לקודש שביעי זה

 חסיון כ״ד בתמוז בי״ז ונשלמו יותר ולא היו יוס מ׳ התם פרישה
 השביעי יום בתוך שנכנסו וכמה עלה ובז׳ ממנו עברו ימים ו׳ שהרי

 :שלחים יום ח׳ שהיו בתמוז י״ז בתוך לירד נתעכב כשעלה
יכול היה לו אליו מדבר הקול את וישמע אליו קול לו קול

 באהל הקול בחשך היה לבדו שלו ללמדך אליו ואחר לומר
הקול היה לא הכפורת מעל עמו וכדבר המשכן משהוקם מיעד



יומא ראשון פרק ימי□ שבעת 4
 רמי זריקא ר׳ כדבור. הא בקריאה הא קשיא ]לא[
 זריקא א״ר לה ואמרי דר״א ]קמי׳ )אהדדי( קראי

 מועד אהל אל לבא משה יבול *ולא כתיב רמי[ ר״א יי
בתוך משה *ויבא וכתיב וגו׳ הענן עליו שכן כי שסני

 בענן והביאו למשה הקב״ה שתפסו מלמד וגו׳ הענן
 להלן ונאמר כתוך כאן נאמר תנא ישמעאל ר׳ דבי

 שביל להלן מה הים בתוך ,ישראל בני *ויבאו בתוך יי שמי׳
 *ויקרא שביל כאן אף חומה להם *והמים דכתיב שם

למר׳ לדבור קריאה הקדים למה וידבר משה אלא יאית
 אלא לחברו דבר אדם יאמר שלא ארץ דרך תורה

 רבי דאמר הנינא לרבי ליה מסייע קוראו א״כ
 כן אם אלא דבר לחברו אדם יאמר לא חנינא

 דרבי כריה בר מנסיא רבי אמר לאמר קוראו.
 דבר לאומר מנין רבה מנסיא דרבי משמיה מנסיא
 אמור לך לו שיאמר עד יאמר בבל שהוא לחברו
 לאמד: מועד מאהל אליו ה׳ וידבר לומר תלמוד

 .הוה דחוה מאי הלבישן כיצר .הלבישן כיצר ד
 נמי לע״ל . לבא לעתיד מלבישן כיצר אלא ה
ויאמר עמהם יבא רבינו משה ובניו אהרן לכשיבאו ע״ב

 כתיב מועד באהל הקול את וישמע קרא דהאי לישראל כשמע
 יאמר בבל שהוא ויו׳: מועד אהל אל משה ובבא דקרא רישיה

 רשות: לו כתי א״כ אלא הדברים אמור לא לאטר ת״ל ובו׳
 מאי :זה איזר זה ולבכיס לאב הבגדים פדר הלבישן כיצד

לשאול: לכו צורך ימה הוה דהוה



ה יומא ראשו! פרק םימי
 זבחים )ובמסכת .קראי למסבר הלבישן כיצד אלא
 משים אלעזר רבי חני בזה( כיוצא נאמר ד׳ פרק
 רב אמר זכו׳ בחוץ הנעשה בדבר פיגל יוסי רבי

 שאמר אלעזר כר׳ הלכה אמה בר רבה אמר נחמן
 למשיחא הלכתא יוסף רב אמר יוסי רבי משום

 ליתני לא שחיטתקדשים כולה מעתה אלא אביי א״ל
 נמי הכי שכר וקבל דרוש אלא למשיחא הלכחא

 הלכתאלמהלי: לך קאמינא הכי שכר וקבל דרוש
ז בתפליו למשמש חייבאדם הונא רב בר רבה אמר

 ע״ב בו שאין ציץ *ומה מציץ ק״ו ושעה שעה בכל
 ה תמיד מצחו *על תורה אמרה אחת אזכרה אלא
 אזכרות בהם תפלקשיש ממנו דעתך יסיח שלא

 שה יהודה ר׳ תניא פרהדריןוכו׳ *ללשכת עאכ״ו: הרבה
 ע״י בלווטי לשכת והלא היתה פרהדרין לשכת וכי אומר

 אותם ומגרת כתיב דבצואה אהדדי ליקשו דלא קראי למסכר
 ולא אמד בסדר ובכיה אב של ?גירתה משמע ובכיו אהרן אבכט

 ויחגור באהרן כתי׳ ובעשיה בכתיה א?ר בגד לבישת הפסיק
 הלבושים כל והלבישו וגמר בגדיו לבישת בסדר אבנט אותו

 (זבמיס מם׳ מאחר )פי' :ומגרה והלבישם בכיו תקריב ואח״כ
 ליחות לכו הצריכה הלכה לכו קבע הרי למשיחא הלכתא

 הלכתא לה: הוצרלכו לא ועכשיו המקדש בית כשיבכה המשיח
 לפי לי קשיא לא חגים אבל מתמהכא קא הלכה לי למה

אלא איכו הלכת קיבוע אבל שכר וקבל ודרוש היא שתורה
כוהג: איכו ועכשיו למעשה הלכה להורות

שריסכךהיתה לשון בלווטי לשכת המלך: פקידי פרהדרין
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 בלווטי לשכת אותה קורין היו בתחלה אלא היתה
 כל אותם ומחליפים לכהוג׳ ממון עליה שנותנים ומתוך
 כל שמחליפי׳אותן הללו כפרהררין חדש עשר שנים
 פרהדרין: לשכת אות׳ קורין היו לפיכך חדש עשר שני׳

 מאי יוחנן רבי אמר חנה בר בר רבה אמר ד׳
 רשעים ושנות ימים תוסיף ה׳ *יראת דכתיב ט

 ראשון מקדש וה ימים תוסיף ה׳ יראת .תקצרנה י לישיי
 כהנים. י״ח אלא בו שמשו ולא ת״ישנים שעמד
 שעמדת״ב שני מקרש זה תקצרנה רשעים ושנות
 צא כהנים מאות משלש יותר בו ושמשו שנה
 ששמש שנה ׳ופ הצדיק שמעון ששמש שנה מ׳ מהם
 ואמרי פאבי בן ישמעאל ששמש וי׳ גדול כהן יוחנן

 ואילך מכאן חרסום בן אלעור רבי ששמש י״א לה
 יוחנן רבי )אמר שנתו. הוציא לא כ״א וחשוב צא
 כדמי׳. אותה לוקחי׳ שהיו לפי למה וכ״ב תורתא בן

 שהאריך הצדיק שיזעק ימי כל □קהלה :שרים לשכת נקראת
 ממון שמתנין מתוך בלווטי: לשכת אותה קורק היו ימים

 שנותכין ממון ע״י עומדין היו שני בית שכהני מתוך לכהונה
 כל אותן מקליפין יזשמונאי בית למלכי גדולה כהונה על
 ועומד שנתן מוציאין היו ולא היו שרשעים כלומר קדש י״ב

 בנין וכונה אותה סותר בה המתקדש כהן וכל תקתיו אמר
 כל מתקלפת ונמצא שקו על קרויה שתהא הראשון מן נאה
 ושנה שנה בכל מקליפן שהמלך הללו כפרהדרין :ושנה שכה

פרהדרין: לשכת לקרותה קזרו



 ו יומא ראשון פרק ימי□ שבעת
 ליהמרתא עיילה דדינרי תרקבא אסי רבי דאמר

 בן ליהושע דאוקמיה עד מלכא לינאי ביתום בת
 מפני תורתא בן יוחנן א״ר רברבא( בכהנא גמלא

 גלוי דברים ב׳ שם שהיו מפני שילה חרבה מה
 ש״יאל זקן *ועלי דכתיב עריות גלוי ,קדשים ובווי עריות
 כ א ישראל לכל בניו יעשון אשר כל את ושמע מאד
 אהל פתח הצובאות הנשים את ישכבון אשר ואת

 נח”צ״ל כל *יוחנן א״ר נחמני בך שמואל דא״ר ואע״ג מועד.
 פ׳ *ששית מתוך טועה אלא אינו חטאו עלי בני האומר

 שכבום. כאלו הכתוב עליהם מעלה מיהא קיניהם את
 י£״א החלב את יקטירון בטרם *גם דכתיב קדשים בדוי
 שס אליו ויאמר וגו׳ הזובח לאיש ואמר הכהן נער ובא

נאצוע״ב כי ער וגו׳ החלב כיום יקטירון קטר האיש
ב ״אש ;ך׳ מנחת את האנשים

 ו שלשה בו שהיו מפני חרב מה מפני ראשון מקדש
 שם רמים ושפיכות עריות וגילוי עכו״ם דברי׳

 ישעיה והמסכה מהשתרע המצע קצרי *כי דכתיב עכו״ם
 )א"ר מהשתרע המצע קצר כי מאי כהתכנס צרה

 ש״)ע מהשתרר זה מצע קצר יונתן א״ר נחמני( בר שמואל
 ש״אי להטהר לידת׳ יקי במלאות מביאות שהיו קיניה□ את ששיהו

 מתרשלים והיו גאוה בעלי היו והס בקדשים לאכיל
 מליזזור וקשתהות שיקריבום עד ממתינות והנשים בהקרבה

 ורביה: מסריה הנשים את ומבטלים בעליהן אצל למקומן
איור: ריע קהשתרר נוטריקון דריש מהשתרע
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 א״ר כהתכנם צרה והמסכה כאחד. רעים כ׳ עליו

 ]ר׳ יוחנן( )ך׳ מטא כי יונתן( )א״ר נחמני בר שמואל
 בידה דכתיב מאן אמר בכי פסוקא להאי יונתן[

 ג״ע צרה. מסכה לו תעשה הים מי כנד *כונסתליםלג
 ותלכנה ציון בנות גבהו כי יען ה׳ *ויאמר עינימדכתיב

מהלכו׳ שהיו ציון בנות גבהו כי יען וגו׳ גרון נטויות שכמפ״י
 מהלכו׳ שהיו גרון נטויות ותלכנה קצרה בצר ארוכה

כוחלא מליין דהוו עינים ומסקרות זקופה. כקומה ~ר
 בצד עקב מהלכות שהיו תלכנה וטפוף הלוך עיניהן

 שהיו מלמד יצחק, אי׳ר תעכסנה וברגליהן .' גודל
 )ומהלכות במנעליה׳ ומניחות ואפרסמון מור מביאות

 ישראל בחורי אצל שמגיעות כיון ירושלים( בשוקי
 יצר בהם ומכניסות עליהם ומתיזות בקרקע בועטות

 דכתיב דמים שפיכות ]בכעוס[ )דעכנא כארס הרע
 אשר עד מאד הרבה מנשה שפך נקי דם מ::יס*וגם

אשר מחטאתו לבד לפה פה ירושלים את מלא יכ 3 י
 רשעים ה׳ בעיני הרע לעשות יהודה את החטיא

 ראשון למקדש אתאן בהב״ה בטחוגם שתלו אלא הם
יורו במחיר וכהניה ישפוטו בשחד *ראשיה רכתיב י "יל

 לפיכך וגו׳ ישענו ה׳ ועל יקסומו בכסף ונביאיה

 ריעות לשון ציה בהיכל: צלס מנשה שהעמיד רעים שגי
 לא איןותה אל ואשה צרתה וכעסתה אמד לאיש כשיס כב׳

 ה' ועל דקרא סיפיה ישפוטו בשחר ראשיה :לצרור תקיז
בקרבנו: הלאה׳ לאמר ישענו



ז יומא ראשון פרק יפים שכעח
 שלשה כעד פורעניות שלשה עליהם הביא הקב״ה
 ג מיכה תחרש שדה ציון בגללכם *לכן שנ׳ שבידם עבירות

 אכל יער לבמות הכית והר תהיה עיין וירושלים
 בתורה עוסקים שהיו בון בקיאים )שאנו שני מקדש

 מפני חרב מה מפני הסדים ובגמילות ובמצות
 , !”ע שנאת ששקולה ללמדך ביניהם שהיה הנם שנאת

 ושפים׳ עריות וגילוי עכו״ם עכירות שלש כנגד חנם
 קמצא והכתי' חנם שנאת היה לא הראשון ובמקדש דמים.
 ירךיכ״ש אל ספוק לכן עמי את היו חרב אל *מגורי

 יחזקאל זח ושותק שאוכלין ארם בני אלו אליעזר וא״ר
 כחההוא שבלשונם בחרבות זה את זה ודוקרים זה

 כס ארם בן והילל *זעק שי׳ דהואי הוא ישראל בנשיאי
 לכל יכול והילל זעק ותניא וגו׳ בעמי היתה היא כי

 שם היו הרב אל מגורי ישראל נשיאי בכל *היא ת*ל
 אלעזר ורבי יוחנן ר׳ ירך אל ספוק לכן עמי את

 נתגלרה עונם שנתגלה ראשונים תרוויחו דאמרי
 קצם: נתגלה עונסלא נתגלה שלא אחרונים קצם
ן של מכריטן ראשונים של צפרנן טובה יוחנן א״ר

 שס אחרוני׳ אדרבה יוחנן לר׳ ר״ל א״ל אחרוני׳

 ובמות ועיין שדה גזירות ג׳ קאי: ראשון אמקדש עליהם
 כזב: ממסה ברד ויעה כמו השמד ומטאטאי מרבה עיין יער:

 לפי קצם נתגלה סשעיהן: מכסי׳ היו לא עונם שנתגלה
נתגלה לא אחרונים :אתכם אפקוד שכה שבעים לבבל מלאת

:בסתר היו רשעי׳ שני מקדש בכי עונס
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 עסקי ק<ת מלכיות שעבוד דאיכא דאע״ג עדיפי

 חורה ולא למשה שחזרה תוכיח )באר א״ל בתורה
 לראשונים שחזרה תוכיח בירה א״ל א״ד( .ליהושע

 ראשונים אלעור ר׳ את שאלו .לאחרונים חזרה ולא
 בבירה. עיניכם תנו להם אמר אחרונים או גדולים

 קא הוה רשב״ל בירה. עריכם להם אמר א״ד
 יהב חנה בר בר רבה אתא דירק במיא סחי

חומה *אם דכתיב לכו סנינא אלהא א״ל ידא ליה ח ש״הש
 א□ חומה אם וגו׳ כסף טירת עליה נבנה היא

 עזרא בימי כלכם ועליתם כחומה עצמכם עשיתם
 שעליתם עכשיו בו שולט הרקב שאין ככסף נמשלתם
 ארז מאי בו שולט שהרקב כארז נמשלתם כדלתות

 קול בת אבא א״ר ססמגור מאי ססמגור עולא אמר .עיין
 בדבר לכס עד הבית בכין בירה עדיכם :המקדש בית בירה כעי,ן

 בבל בכי לכל לכו סנינא לראשוכי׳: ויוזר לכו מוזר שאיכו
 נמשלת׳ שכי: בבית לשרו׳ מלשוב ומכעושכיל עזרא בימי עלו שלא

 כדלתות שכיכה: מסרים הייתם לא כן כרקב שאיכו ככסף
 עליתם כך סגור ויזכרו אמד פותח דלתות שכי בו שיש שער

 מתוכו אוכלתו תולעת מקצתו בו שולט שהרקב למצאין:
 היה לא וכולו שם היה שכיכה מזון קצת כך קייס ומקצתו

 עולא אמר :דקאמר לארז כמשלתס מאי ארז מאי :שם
 :התולעת שם ססמגור מבפכי׳ ומגרדו מכתתו שהסם ססמגוד

 לעכיין לססמגור שני בבית כמשלו לחה כלו׳ ססמגור מאי
כשאר כאשר להו כשתייר קול בת אבא א״ר שכיכה: שריית



 ח יומא ראשון פיק ימים שבעה
 סוטה ומלאכי זכריה חגי אחרונים נביאים משמתו כדתניא

 משתמשיןבב״ק ועדיין מישראל הקודש רוח נסתלקה
 השתא חנה בר בר רבה בהדיה משתעי מי רשב״ל

 י״א הוה לא הוה דישראל דארעא דמרא אלעזר ר׳ ומה
 בהדיה משתעי דחוה מאן דבל בהדיה משתעירשב״ל

 רבה סהדיבהדי בלא עסקא ליה והבין בשק רשב״ל
 בינייהו נברא שדא פפא רב משתעיאמר חנה בר בר
 אלעזר: ורבי חנה בר בר רבה אי תעירי ר״ל אי
 ח טעמא היינו לאו א״ל יוחנן דרבי לקמיה אתא כי

 שריא לא עזרא בימי כולהו סליקו נמי דאי
 ע יאשי׳ ליפת אלהים *יפת דכתיב שני במקדש שכינה

 *אע״גדיפתי עבדלמו. כנען ויהי שם באהלי וישכן
 .שם באהלי אלא שורה השכינה אין ליפת אלהים
 י שם גומר יפת *בני דכתיב אתו. דמיפת לן מנא ופרסאי

 לי״ גרממיא. זה גומר ותירס. ומשך ותובל ויון ומדי ומגוג
 תובל מקדוניא. זו יון כמשמעו. ומדי גומתא. זו מגוג

 רביככלם בה פליגי ותירס מוסיא. זו משך אינקי. בית זו
 היא זק זו אמר חד ורבנן[ סומון ר׳ ]וא״ד ורבנן סימאי

 תידליף הרויוץ את או בינייהו גברא מעט: מקצת הארז מן
 היד פושט וזעירי רויזץ היה ר״ל אי היד: פושט את או
 רויוץ: היה אלעזר ורבי היד פושט יוכה בר בר רבה או
 אמרתי כך לו וספר יוחנן דרכי לקמיה :לקיש ריש אתא כי

לבנו׳ פרסיים שזכו ליפת אלהים שיפת אע״פ לפלוני:
שלמה שבכה ראשון במקדש אלא שורה שכיכה אין שכי בית
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 וחוילה סכא כוש *ובני פרם וו אמר וחד כי^׳יתורקי

 סקיסתןגויתא יוסף רב תני וסבתכא ורעמא וסבתא
והיקפן פרסי מאה לחרא חרא בין ברייתא וסקיסתן

 וארך בבל ממלכתו ראשית *ותהי פרסי אלפאשם
זו ארך כמשמעה בבל שנער בארץ וכלנה ואכד

 הארץ *מן ניכר. וו וכלנה כשבר זו ואבד ארכש שס
 עיר רחובות ואת נינוה את ויכן אשור יצא ההיא

 את ויכן .סילק זה אשור יוסף רב תני כלח ואת
 .דמישון פרת זה עיר רחובות .במשמעה נינוה
 ובין נינוה בין רסן ואת דבורסיף. פרת זו בלח ואת
 היא .איקניספן זו רסן הגדולה העיר היא כלח

 או הגדולה העיר נינוה אם יורע איני הגדולה העיר
 היתה *ונינוה אומר כשהוא הגדולה העיר היא רסן ג יינה
 *ושם הגדולה. העיר נינוה אומר הוי וגו׳ גדולה עיר יי• מדני

 שבאחיו. מיומן אחימן ]תנא[ וגו׳ ותלמי ששי אחימן סיטה
 שמשים תלמי .כשחיתות הארץ את שמשים ששי אלי פ׳

נאמרי׳
 ברייתא וסקיסתן גויתא סקיסתן שס: של מזרעו שבאש״)ע

 הריס מוקף חיזוז והס שוה ששמן קאי ואסבתלא אסבתא יש״א
 היקף מן פנימית ורקוקת הפנימי׳ את חקפת והמיצונה
 פרסי: אלפא המיצוכה והיקף פרסי ק׳ צד לכל היזיצונה

 הפלגה: דור בעצת להיות שלא אשור יצא ההיא דאי־ץ מן
 שמשים להאי: נמי נקט שמות דנקט איידי אחימן ושם
 והשבר השאת לשון וששי בפסיעותיו כשחיתות הארץ את

: בתיבה שורש לבדה )אמת( והשין
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 ענת. בנה ד״אאחימן תלמים. תלמים הארץ את

הענק ילידי .תלבוש בנה תלמי .אלוש בנה ששי
:בקומתן החמה את שמעניקין

 שניט בית מחריבי עתירה א״ר לוי בן ר״י אמר
שם עצת שמעו *לכן שנאמר .פרס ביד שתפול

 חשביימי׳יי אשר ומחשבותיו אדום על יעץ אשר ה׳
 .ונו׳ הצאן צעירי יסחבום לא אם תימן יושבי אל

 דהאי וממאי עולא בר ]רבה[ )רבא( לה מתקיף
 י י־יאל ראית אשר *האיל דכתיב הוא פרס הצאן צעירי

 דכתיב יון ואימא ופרס מדי מלכי חקרנים כעל
 שס ]רב אבא( )ר׳ סליק כי יון מלך השעיר *והצפיר

 מרבנן דההוא קמיה אמרה סורמקי[ בר חכןבא
 תיובתא מותיב דקראי פרושיה ידע דלא מאן א״ל

 רב דתני דאחיו זוטרא הצאן צעירי מאי לרבי
 חנהא״ר בר בר רבה אמר פרס. וו תירס יוסף
 מחריבה עתידה אלעאי בר׳ יהודה רבי משום יוחנן

 מקדש ומה ראשון ממקדש ק״ו פרס ביד שתפול
 נפלו כשדים והחריבוהו שם בני שבנאוהו ראשון

 החמה את מעניקין :ל״ג ד״א :המחרישה כשורות תלמים
 הקיים מפרשים ריש .היקיע בחלון ועולה נוקב שצוארו דוחה

 כענק נראית תימה בעילם מקים נשים נראית הימה לא שעדין תחמה הנן
בעילם החמה נראית ילא החמה בשנשקעה שאפי' וי״מ גבהימן מפני שלהם

גכהימן(: ריב מפני שלהם כענק נראית הימה עדיין
 מרבנןע׳כהרי" ההיא קמיה אמתה :גרסיכן א״ר לוי בן יהושע א״ר

נפלו עולא: בר ]דרכה[ )דרבא( אתקפתא להאי
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 פרסיים שבנאוחו שני מקרש פרסיים ביר כשרים

 .פרסיים ביד שיפלו דין אינו מחריבים והחריבוהו
 א״ל מחריבים[ )ארם(| ביד שתפול פרס עתידה רב אמי
 אין א״ל סתוראי ביד בנאי לרב אסי ורבז כהנא רב

 אינהו להו אמר דאמרי איכא הוא מלך גוירת
 פרס עתידה הכי נמי תניא כנשתא בי סתרי קא נמי

 כנשת׳ בי דסתרי חדא ומחריבים[ )ארם( ביד שתפול
 סותרים ביד בונים שיפלו היא מלך גוירת ועוד

 עד בא דוד בן אין רב אמר יהודה רב ^דאמר
 העולם בכל הרשים ט׳ ארם מלכות שתפשוט א4י

 ויתר ילדה יולדה עת עד יתנם *לכן שנאמר כלו ה מיכה
וגו׳: ישראל בני על ישובון אחיו

 חצרות שערי ואחר בתים שערי אהד בשעריך ח״ר י
 יש עיירות שערי ואחד מדינות שערי ואחד יא
 *וכתבתם שנאמר משום למקום מצוד. חובת בהם י דניים

;ובשעריך ביתך מדודות על
 בודה שהיה בארטיבון בא׳ מעשה יהוד׳ רבי אמר י
 קסדור ומצאו צפורי של העליון בשוק מדודות שם
 שלוחי אלעזר רבי אט׳ והא זוז אלף הימנו ונטל אח׳ םפםחי

1 פ"א
 דריוש ביד כפל מכשדי׳ שהיה בלשאצר פרסיים ביד כשדים קדסין
יןתכו: הפרסי וכורש המדי פ״א

 בכמה ויערי׳ הריס מוקפת מדינה יש מדינות שערי אחד
 הגר: ארץ כגון שערים דרך אלא ממכה יוצאין ואין פרסאות

קסרורשס האומנות: ע״ש לה ואמרי האיש שם בארטיבון



י יומא ראשון פרק ימים שבעח
 דבתיב שאני הידקא דקביעא היב׳ נווקין אינן מצות

 ט: וגו׳:ש״א והרגני שאול ושמע אלך איך שמואל *ויאמר
האשהשס וכיח השותפין ובית בה״ב אידך הניא

 ע״ב *ובא דתימא מהו פשיטא בנגעים .מטמאין
 י לקרא משמע קא להן ולא לו לה ולא רו הבית לו אשר

 ש□ אחותכם ארץ *בבית קרא אמר נמו הבי ואימא לן
 רוצה שאינו לו ביתו שמיחד למי לי למה לי אלא

 מפרסמו הקב״ה לו שאין ואומר כליו להשאיל
 לאחרים: כליו למשאיל פרט ביתו את כשמפנה

יב ואין בנגעים מטמאה אחוותכם אחוזתכם הניא
 סבר ת״ק ובו׳ בנגעים מטמאה ירושלים

 היה מה תניא .לשבטים נתחלקה לא ירושלים
 ומה והעורות הלשכו׳ הכית הר יהודה של בחלקו

 קדש ובית יהיכל אולם בנימין של בחלקו היה

 עלילת היזיקא רקביעא שוחר: או סרדיוט כמו הוא פקידות
 הדבור: פי על דוד את לחשוק אלך איך תמיד: מזומנת המושל

משאילן ואיכו לו מיוקדין תשמישו שבלי לו ביתו שמיחד למי
העין: צרות על באים שהנגעים וכו׳ לשביכיו

 קסבר להם אקוזה שאין בנגעים מטמאה ׳ירושלים ואין
השבטים כל אלא ובנימין יהודה לשבט נתקלקה לא

 הר רוקב החזרקי נד והעזת׳ והלשבו׳ הבית הר :בה שוין
 של אמה י״א כולה ישראל ועזרת כולה נשים ועזרת הבית
 מתקיל המזנק ושם ישראל רגלי ולהלן הכהני׳ רגלי דריסת מקום
המזנק מושב שכחקוס אלא בנימין של בקלקו למערב משם
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 יהודה של מחלקי יוצאה היתה ורצועת הקדשים

 בנוי המזבח היה ובת בנימין של בחלקו ונכנסת
 יום בכל לבולעה עליה מצטער .היה תצדיק ובנימין

תצדיק בנימין זכה לפיכך היום כל עליו *חופף שנא׳ לי •כיי׳
 :שכן כתפיו ובין שנאי לגבורת אושפיזכן נעשה

 בסדר לפניו וקורי׳ כ״ר מזקנו וקנים לו מסת משנה יא
 אתת קרא גדול כתן אישי לו ואומרים היום יח

 י״ה ערב למדת לא שמא או שכחת שמא בפיך
 ומעבירין המורח בשערי אותו דין מעמי בשחרית

 ורגיל מכיר שיהא כת וכבשים ואילים פרים לפניו
 ממנו תיו.מונעים לא תימים שבעת כל בעמדה.

 מניחין תיו לא מכת ת עם י״ה ערב ומשתה מאכל
 :שינת מביא שהמאכל מפני. הרבה לאכול אותו
 למך לא שמא אלא לחיי בשלמאשמאשכח ר״מ׳

הגדול *והכהן ותחניא גוונא האי כי מוקמיגן קלאכאמי
 בחכמת בעושר בכח בגוי מאחיו גדול שיהא מאחיו
 הבחנים שאחיו לו אין שאם מנין אומרים אחמם
 משל גילהו מאחיו הגדול והכהן ח״ל אותו טגדלין

 :דרומית מזריןית לקרן ונכנסת יהודה של מיולקו רצועה יוצאה
 נזיר לשון תאותו משיג שאינו ממחת המתיזכך כאדם חופף
ביולקו: נתון הארון שהיה אושפרכן ראשו: יידוף לא
 וכן חות אמרי כפי חיום בסדר לפניו קורץ :אדוני אישי

 העיברות בבהמות מתבונן מכיר שיהא :הימים ז׳ כל
היום: סדר הלכות לבו אל לתת לפניו



יא יומא ראשון ■ק פ,ימים שבעה
 ראשון במקדש הא קשיא לא יוסף רב אט׳ אחיו

 דדינרי חרקבא ]אפי[ )יוסף( דא״ר שני במקדש הא
עד מלכא לינאי בייחוס בת מרתא ליה עיילה

רברבא: בכהנא גמלא ק ליהושע דאוקמיח
 שם .וכבשים ואילים פרים לפניו ומעבירין פיסקא

חני לא מ״ט דידן ותנא השעירים אף תנא
 א״ה דעתיה. חלשא דאתי הוא חטא רעל כיון שעירי׳
 כיון פד דעתיה וחלשא דאתי הוא חטא גמיעל פרים

 הבחנים באחיו דאתי הוא הבחנים אחיו ועל דעלייח
 ביה ידע מידע מילתא ביה דאית איניש איכא אי

 אמר ירע. לא ישראל בכלהו כתשובה ליה ומהדר
דיילא אחתיך בר אי נשי אי דאמרי היינו רבינא

תחליף: לא קמיה בשוקא חזי ניחו
 שם מאבילין אין ריב״ב משום אומר פנחס בן אלעזר

דבר כל ולא וכו׳ גבינה ולא הלב לא אותו
 דת״ר חא לאחויי מאן לאתויי טומאה לירי המביא

 ואלו טומאה לידי האדם את מביאים דברים ה׳
 שס והבצים והגרגיר והלגלוגות *והשחליים השום הם

 ע״ב להניס התורה פי על אלא כ״ג העמידו לא ראשון במקדש
 וקדשה היתה עשירה אלמנה בי״תוס בת מרתא מהוגנים:

כתן להיות ומינהו המלך לינאי ממון ונתנה גמלא בן יהושע
זהובים: רינתי קב: תרי סאה ?צי ת־קבא גדול:

 שהוא מתוך תחליף לא קמיה בשוקא :המלך שוטר דיילא
 :בעלילת ממון לגבות ובמעשיך ובעושרך בך הוא בקי מדיולה מעירך

:ארו״גא גרגיר :סיל״סור חלגלוגות :קרשוי׳ן השקליים
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משמיה תנא אורות ללקט השדה אל אהד מ״כי*ויצא

 שמן נקרא למה יוחנן א״ר גרגיר זה מאיר דר׳
 המוציא הונא רב אמר העינים. את שמאירות אורות
 על מעבירו לאו ואם אוכלו לאוכלו יבול אם גרגיר

 אמר מצרנאה בגרגירא פפא רב אמר עיניו גבי
 יישן ולא בצים יאכל לא אכסנאי רב אמר גירל רב

;הבית בעל של בטליתו
 ליומא הויא מאן מכריז לדרשיש מקלע כי רב שס

 ליומא. הויא מאן מכריז לשכנציב מקלע כי ר״נ
 במדינה אשה אדם ישא לא אומר ראכ״י והתניא

 יזדווגו שמא אחרת במדינה אשה וישא וילך זו
 בתו נושא ואב אחותו את נושא אח ונמצא וזה זה

 נאמר זה ועל ממזרות כלו העולם כל וממלא
 להו אית קלא רבנן אמרי זמה הארץ *ומלאה יט קי׳

 צריכה ונתפייסה להנשא הבעיה רבא והאמר
 מקדם להו מודעי הוו אורועי רבנן נקיים ז׳ לישב

 לא :כמו שיכמיש איור זרע סביבותיו המצרשאין על הגדל מצרנאי
 יישן ולא הבית: בכי על ומתגכה קרי לידי שמביאים בצים יאכל

 קרי: עלי׳ ימצא שלא ביום בה חתכס׳ שהוא הבית בעל של בטליתו
 ליומא הויא מאן :ליל־ רגיל היה שם לררשיש מקלע כי

 לאקר ותצא כאן שאתעכב לימים לי שתנשא אשה יש
 שיוליד בת עם זו במדינה שיוליד בן זה אצל זה מכאן:

 על קרוי ושמם להו אית קלא רבנן אמרת: במדינה
 מממת שמא שנתרצית מיום נקיים ז׳ לישב צריכה :בניהם



יב יומא לאשון פיק ימים שבעה
 ייחודי ואבע״א שלוחא ומשדרי לחו מקדמי הוי
 פת לו שיש מי דומה שאין לפי להו מיחדי הר

לו: שאין למי בסלו
 יב והוליכוהו כהונה לוקני ב״ד זקני מסרוהו משנה

שם ונפטרו והשביעוהו אבטינס בית לעליית
 ואתה ב״ד שלוחי אנו כ״ג אישי וא״ל להן והלכו

 במי עליך אנו משמעין דין בית ושליח שלוחנו
 מה מכל דבר תשנה שלא הזה כבית שמו ששכן

 ומכין שין פור והן ובוכה פורש הוא לך שאמרנו
 לפניו קורין לאו ואס קורא לקרות רגיל אם וכו׳

 פורשיט *הוא ׳גמ וכוי: באיוב לפניו קורין ובמה
 ע״י דאמ׳ ומכין פורשין והן בצךוקי שחשדוהו ובוכה
 לוקה בכשרים החושד ■כל ]ריב״ל[ לקיש( )ריש
 מבפנים ויכנס מבחוץ יתקן שלא למה כך וכל בגופו

אלא להן כזקקין ואין בעלמא ייחודי דה: ראתה מימוד
 אשה: לו שאין חי כמו מתאות איכר אשה שהכשוי
 מחתת על אותה ולתת הקטורת לתקן בצדוקי שחשדוהו

 ההדשי' קדשי לבית כן אמרי ולהככיסה בהיכל האש
 לוקה בכשרים החושד כדלקמן: הצדוקים אומרים שכך

 מצורעת ידו והכה וכתיב לי יאמינו לא והן שנאמר בגופו
 יתקן שלא לחה: הזאת השבועה למה כך וכל כשלג:
 כדכתיב החמתה על בי״ה הכתונת מפכים מלא קטורת

 מבחוץ האש: על הקטרת את וכתן וגו׳ מסכיו ומלא
חככיסין כך ואמר האש על צדוקים אותה כותכין היו בהיכל
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 בצדוקי מעשה רבנן תנו .עושק שהצדוקין כדרך
 היה ביציאתו לפנים והכניס מבחוץ שתקן אחד
 אע״פ בני א״ל אביו בו פגע גדולה שמחה שמה

 כל לו אמר הפרושין מן אנו מתיראין אנו שצדוקין
אראה בענן *כי הזה המקרא על מצטער הייתי ימי יי 'י׳

 עכשיו ואקיימנו לידי יבא אימתי אמרתי הכפרת על
 מועטי׳ ימים היו לא אמרו .אקיימנו לא לידי שבא

 .מחוטמו יוצאו׳ תולעי׳ והיו באשפה ומוטל שמת עד
 נשמע קול כמין חייא רבי דחני .ניגף ביציאתו וי״א

 אחיו ונכנסו פניו על וחבטו מלאך שבא בעורה
 שנאמ׳ כתיפיו בין עגל רגל ככף ומצאו הכהנים

עגל. רגל ככף רגליהם וכף ישרה רגל *ורגליהם א זאל
 שמע את הקורא אומר חסמא כן אליעור ר׳ תניא

 באצבעו ומראה בשפתותיו ומקרץ בעיניו ומרמז
 ת״ר יעקב. קראת אותי *ולא אומר הכתוב עליו מג גי׳
בם ודברת אמר אחא ר׳ כתפלה ולא בם *ודברת י ׳,כי

 השח רבא אמר עראי תעשם ואל קבע אותן עשה
 2ול<* בם ודברת שנא׳ בעשה עובר חולין שיחת

 בלאו עובר אמר יעקב בר אחא רב אחרים כדברים
לדבר: איש יוכל לא יגעים הדברים *כל ־לי׳אשנא׳

 וכתיב אראה בענן כי בענן אס כי ינא אל דורשין שהיו
 כעכן כי ומשמע ש7הקו אל עת ככל יבא אל דקרא ברישיה

 הכסרת: על אראה ואז יבא אראה( בענן )כי הקטורת עשן
לפכיו; בולט שהוא לבית ליככס לאיברים ראשון שהוא מחוטמו



יג יומא ראעיין פרק ימים שבעת
יג לפניו מכין כהונה פרחי להתנמנם כקש משנה

 שס והפג עמוד כ״ג אישי לו ואומרי׳ צררה באצבע
 ומן שמגיע עד אותו ומעסיקין הרצפה על אחת

 צרתה יהודה רב אמי מאיצרדא גם׳ השחיטה:
 בכולי׳ קלי׳ ואזל הונא רב מחוי גורל היא מאי דרא

 הרצפה. על אחת הפג וכו׳ לו ואומרים רב. בי
 אחוי לי׳ אמרו היא מאי חדת על יצחק אמ׳רב

 בכנור ולא בנבל לא אותו מעסיקין אק תנא .קירה
 מל- שוא בית יבנה לא הי *אם אומרים והיו בפה אלא
 קכי כל ישנים היו לא ירושלים מיקירי .בו בוניו עמלו

 שינה תהא ולא הכרה קול כ״ג שישמע כדי הלילה
 בגבולקעושין אף אומר שאול אבא תניא חוטפתו.

 ואיתימא אביי אמר שחוטאק אלא למקדש זכר כך

להסיג הרצפה על אמת פעם לכו שיווק אחת והפג עטור
 שהוא שיורית של תמיד שחיטה זמן שמגיע ער :שיכתך

 צרה תהי אצבע זו של צרתה דרא צרתה המזרק: בהאיר
 לאגודל ממבר היה לגודל הסמוכה כאצבע גורל היא מאי לזו:

 רב בי בכולי׳־ הקול: וכשמע כפו על ומכה ושומטה במזקה
 יכנה לא ה׳ אם :לפכיו משוררים היו בפה אלא :בהמ״ד

 לרצון שתהא שמיס לשם שתהא בעבודתך הזהר כלומר בית
 עמלו שוא לכלום: עולה טריזך אין לו רצויה איכה שאס
 יתשלים מיקירי :יתקיים שלא בבכיכו יגעים במכס בו בוניו

 שהיו שחוטאים אלא :ישכים היו לא כך עושין חהמשוביס
:עבירה לידי ובאין בימד משיזקיס וכשים אכשיס
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 אליהו א״ל אנהררעא תרגומא יצחק בר נחמן רב

 אמאי אמריתו חסידא סלא דרב אחות יהודה לרב
 ואיבעול הוא דכפורי יומא והאידנא משיחא אתי לא

 אמר מאי הקב״ה א״ל בנהרדעא בתולות כמדח
אמ׳א״ל מאי ושטן א״ל רובץ חטאת *לפתח כא״ל

 לאיסטוני רשותא ליה לית דכפורי ביומא ׳שטן””1
 שלש בגמטריא השטן חמא בר רמי דאמר ממאי ל ס׳

רשותא ליה אית כהני הוי וארבעה וששים מאות :דיים
רשותא: ליה לית דכפורי ביומא .לאיסטוני

 העזרה שהיותה עד מגעת הגבר קריאת היתה ולא שם
אט׳ רב הגבר קריאת מאי מישראל מלאה ע״ב

 רב תרגגולא. קרא אמר שילא רבי גברא. קרא
 למיקם אמור׳ הוה שילאלא דר׳ לאתריה איקלע
 קריא׳ מאי מפרש וקא רב עליה קם שילא דר׳ עליה
 קרא מר וליטא א׳לרבישילא גברא קרא הגבר

לפתח :בכהרדעא דמוטאיס הוא היכא בגבוליס לתאי תרגומא
 כרמם: בעל ממטיאס הוא הרע יצר רובץ חטאת

כהכיס עמדו ואומר הכרוז על הממונה מכריז גברא קרא
 איקלע רב בשמעתין: בברייתא כדקתכי לעבודתכם

 הוה לא אותו: מכירים היו ולא שילא דרבי לאתריה
 לויזש והמכס הדרשן מכס לפני העומד מתורגמן אמורא

 שומעין שהם לשון לרבים מתרגם והוא עברית לשון לו
 הדרש בתוך לו כפל גברא קרא הגבר קריאת מפרש ותא

תרגם והוא עברית ל׳ הגבר קריאת שילא רבי לו שלמש



 " יוסא ראשץ פרק ימיס שבעת
 מקבלות לא לגרראי ומר לחרי אבוב א״ל תרנגולא

 ומפרשינא חייא דרבי עליה קאימנא הוה כי מיניה
 ולא לי אמר ולא גברא קרא הגבר קריאת מאי
 רב ניהו מר א״ל תרנגול׳ קרא אימא אמרת ואת מידי
 פוץ לי׳ תגרת אי אינשי אמרי לי׳ אט׳ מר נינה

 מורידין: ולא כקודש מעלון א״ל הבי א״ד עמריה
 יד לעבודתכם כהנים עמדו אוט׳ מהו כרוז גביני הניא

 שם והירח למעמדכם וישראל לדוכנכם ולוים
 המלך כאגריפם מעשה .פרסאות בג׳ נשטע קולו

 קולו ושמע בדרך[ ]בא בלילה( )מהלך שהיה
 הרבה מתנות לו שגר לביתו וכשבא פרסאות בג׳

 מר דאמר ממנו משובח גדול בהן של כן ואע״פ

 ?שוב שהוא ?ליל זמר לחייי אבוב גברא: קרא לרבים
 קבלוה לא לגרראי וערב: נאה זמר ?ורין בני לפני

 הוכשר לא בהם לשורר ?ליל גרדייס אצל לו בא מיניה
 פריס לפני שפירשתי זה פירוש כלומר הוא ומשל בעיניהם

 לפניך פירשתיו עכשיו בידי חי?ו ולא רבות פעמים רבים
 רגיל שאתה רב הוא מר :קבלתו ולא כמותם גדול שאינך
 לך מר גיגה דודך: שהוא ?״א רבי לפני ולתרגם לקום

 ליה תגרית אי :מתורגמני שתהא כדאי שאיני בכבודך ושב
 מלאכה כל יוס למלאכת אדס אצל נשכרת אס עמריה פוץ

 מלאכת שהיא צמר נפרץ כגון בזויה היא אפילו עליך שיטיל
 ולא אגמור: בפעולתך שהתמלתי מא?ר אני אף לו עשה נשים

 :לגומרה ממני פ?ות ויקום אני שארד לדרשה הוא גנאי מורירין
בס״ד: לקמן מר דאמר המכריז: גביני כרוז גביני



יומא ראשזן פ-ק ימיה שגעה “
 ביריחו קולי ונשמע )חטאתי( השם אנא אמר ובבר
 ליריחו מירושלים יוחנן א״ר חנה בר בר רבה ואמר

 והבא חולשא איכא דהכא ואע״ג הוו פרסאות י׳
 לוי דא״ר ליליא והבא יממא והבא חולשא ליכא
 כדרך ביום נשמע אדם של קולו אין. מה מפני

 ברקיע המנסר החמה גלגל מפני כלילה שנשמע
 לא דיומא חירגא והאי באתים שמנסר כחרש

 ארעא דיירי *וכל נכוכדנצר דקאמר והיינו שמיה ד ניהל
 נשמע חמה גלגל קול אלמלא ת״ר חשיכין. כלאםי;:ד

 המונה קול ואלמלא ]העיר[ )רומי( של המוג׳ קול ^)י
 ג׳ ת״ר חמה גלגל קול נשמע ]העיר[ )רומי( של ״אשי

 קות הן ואלו סופו ועד העולם מסוף הולך קולן
 וקול ]העיר[ )רומי( של המונה וקול חמה גלגל

 אף אומתי׳ ויש הגוף. מן שיוצאת כשעה נשמה
 אנשמה רחמי רבנן ובעו רידיא אף *וי״א כאלידה

ובטלוה: הגוף מן שיוצאת בשעה

 מעשה היה איות סעס כבר וכי׳ השם אנא אמר וכבר
 השם אנא ואמר ביו״ה פרו על מתודה גדול כהן שהית

 דתעכיתא חולשא איכא בירימו: קולו וכשמע וגו׳ מטאתי
 פסולת חירגא האי הבלילה: בו כשמע קול שאין יממא והכא

 לא שמשא: דיומא ממה; של בעמוד נראה והוא הנסורת
 הטמונה מלאך ריריא אף וי״א אין: לשון שמו כך שמיה

 וקורא מתמת ומתהום ממעל שמיס ממטר ארץ השקאת על
כדאמריכן .צכוריך לקול קורא תהום אל תהום שנא' .לתם



אשי! י ץ טי ם י^־ >
 שם קריאת קורם לדרך היוצא שילא דר׳ כותיה תניא

עד אומר יאשיה רבי בראשו. דמו הגבר
 תרנגול ובאיוה שישלש עד אומרים ויש שישנה

בינוני: בתרנגול אמרו
 טו ישראל כשהיו ]רב[ )שמואל( ׳אמ "־".יהודה אמי*

שם רווחי׳ ומשתחוים צפופים עומדים לרגל עולק
.הכפורת בית אחורי אמה עשרה אחת ונמשכים

 ולכך לעגלא ~־ד התם ואחרי׳ ]תענית[ )ס-כה( דחס?־.
 :תרדי לא תחרוש לא כדחתרגחינן החורש שור לשון רידיא נקרא

היוצא :תרנגול קרא הגבר קרות דאמר שילא דרבי כותיה
 בי־אשו דמו החזיקין: חסני בראשו דמו לר-ך יחידי

 כתרנגול עצמו: המית שהוא קוטל ראשו על מותו עון
מאחר: ולא קריאתו ממהר שאינו בינוני

 איש נדחקים היו העם חרוב צף לשון צפופים עומדים
וזקוף ולכאן לכאן צדו על לנטות מקים לו ואין באחיו

 רווחים ומשתחוים :הארץ מעל נטולין רגליו ואף כקורה
והמקום נס להם נעשה ]ונופלים[ )ומתפללים( וכשחשתחויס

של וידוי אחד ישמע שלא אחות ד׳ ביניהם שיש עד מרחיב |
 הכפורת בית אחורי אמה י״א ונמשכים יכלם: שלא חבית |

 אמת י״א כל אורך פני על ומתפזרי; דוחקן חתוך נמשכים
 ממקום ויוצאין .ולדרום לצפון רגליהם דריסת מקום של

 ההיכל נדי בין החליפות בית דרך ונכנסין רגליהם דריסת
 באחת לחערב נמשכים ומשם ולדרום לצפון עזרה לכותלי
מערבי כותל עד הכפורת בית אחורי אויר שיש אחה עשרה
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 ה״קאע״ג קאמר מאי וכר( כשהיו הבי נמו )תניא

 הכפורת בית אחורי אמה עשרה אחת שנמשכים
 רווחים. היו משתחוים וכשהם צפופים ועומדים

 עשרוה רתק במקדש שהיו נסים מעשר׳ א׳ וזה
 הקדש כשר מריח אשה הפילה לא כב״ה נעשו נסים

 ובוב נראה ולא מעולם הקדש בשר הסריח ולא משוס
ביום גדול לכהן קרי אירע ולא המטבחיים "״׳בבית”ייא

הלחם ובשתי בעומר פסול נמצא ולא הכפורים

 שמשתחויס מאחר קאמר מאי חדות: במסכת כרתנו עזר׳: של
 להמשך מזקיקן אתה הכס ע״י המקום וכתרווין רווחים

 אחורי נמשכים האי וכו׳ ה״ק הכפורת: בית אחורי ולהתפשט
 שנמשכים אע״ס וה״ק השתחוא׳ קודם קאי ארישא הכפורת בית

 דוחקן מרוב צפופים לעמוד צריכים והיו הכפורת בית אחורי
 כתוך המזבח למזרח באים כולם משתחויס כשהם אפ״ה

 אשה הפילה לא ובריוח: ההיכל לפני וחשתחויס העזרה
 בכית ריח: כשמעלה הצלי מבשר לאכול שמתאוה עוברה

 ( להם היה כשלא פירוש וכו׳. הסריח )ולא עזרה: של המטבחים
 , של כראש! אות! מעלין שכת מערב שנותרו האברים כל להקטיר פנאי
 ! שאין לפי פנוים שהיו עד ימים שלשה או שנים שם עומדין והיי מזבח
 נראה ולא מעולם: הסריח לא ואעפ״כ מזבח של כראש! פוסלה לינה
 בהם מדיחים שהיו שלחנו' היו ששם שבעזרה המטכחיים. כבית זבוב
 שהקרי לפי אירעו טימאן׳ שאר אכל קרי. אירע ולא הקרבים: את
 זככילהג( טזמאותדשרן כשאר משא״כ מגופו שפורש ומכוער מגונה הוא

 אחר אין פסול בו אירע שאס בעומר פסול נמצא ולא
לקצור מרבים ואין י״ט מוצאי בליל נקצר שהוא תחתיו להביא



 שו ייוטא ראשון פרק שבעתימים
 רווחי׳ ומשתחוים צפופים עומדים תפנים ובלחם

 ס,משאדם אמר ולא בירושלים ועקרב נחש הזיק ולא
 במקדששכירסל פתח בירושלי׳ שאלין המקום לי צר לחברו
 צי? במקדש אחרניתא תרתי איכא בירושלים וסיים

 י?^כועשן״ המערכה אש גשמים כבו לא מעולם דתניא
 ש״אי ונושבו׳ באות שבעולם הרוחות כל אפי׳ מערכה

 תני והא ליכא ותו ממקומו. אותו מדיזין אין בו
 במקומן נבלעין חרס כלי שברי בקלנבו שמעיה רבי

 הפנימי טובח ודישון ונוצרה מוראה אביי ואמר
 חשבינהו הוי תלתא פסולי במקומן נכלעין והמנורה

 חגיגה תרי נמי בלועין הכי אי תרי. ועייל תרי אפיק כחד
פ״נ אחריתי נמי איכא להו חסרו כחד השבינהו הוו

 )יג׳יש
 שתירש״א וכן כפה בי״ג מנופה עפרון של השיעור לפי אלא

 ואס י״ט את דוחה אפייתן ואין י״ט מערב נאפים הליום
 כע״ש נאפה הפכים ליזם וכן בי״ט אמרים יאפו לא יפסל
 הבאה: שבת עד ריקן עומד והשלחן ידלוף אין ןפסל ואם
 בקלנבו דחוקה: ודירתי דחוקים מזוכותי המקום לי צר
 הקדשים קדשי בהם שמבשלים חרס כלי שברי :מקום שס

 וכלי כדכתיב שבירה וצריכים כותר משוס נאסרה ובליעתן
 אין ואס קדוש במקום ושבירתן ישבר בו תבושל אשר חרס

 ונוצה מוראה בעזרה: שברים של אשפתות נמצאו כצלעיס
 הלחם ושתי עומר פסול הוו תלתא פסולי :העוף עולת של

 דשברי הוו תרי בלועין חשבתיכהו: בסי תלת הפנים ולחם
:הוא חד שם הנתכיס וכל ונוצה ומוראה חד הוה חרס כלי



יומא ראשון פרק ימים שבעת —
 סילוקו הפניכס בלחם נעשה גדול נס ראריכ״ל

 והו הלקחו ביום חום לחם *לשום שנא׳ בסידורו ש״אכא
 מאבותינו בידינו מסור׳ וה דבר לוי א״ר והא יזליכאפי

 שמואל אמר בנאי; וא״ר המרה מן אינו ארון מקום ^״יה
נסי קחשיב דבראי נסי עומדים הם בנס כרובים ״ארש

 נסי נמי הפנים לחם והא השיב קא לא דגואי
 הוא רבראי נסי )נמי( הפנים לחם הוא דגואי

 מכלל טהור הטהור השלחן *על מ״ר דארשב״ל כד !■קי
 כלי וכל הוא לנחת העשוי עץ *כלי טמא שהוא שם
מלמד אלא טומאה מקבל אינו לנחת העשוי עץ ע״ב

 ביום חום יזם: הוא עדיין אותו כשחסלקין בסידורו סילוקו
 בלמס קרא והאי משם שכלקיז ביום יום שהיא הלקחו
 המרה מן אינו ארון ומקום שמואל: בספר כתיב הסכים

 ארון דתב־א כלוס. בית של המלל ממדת למעט תופס אינו
 באמצע כשניתן רימ לכל אויר אמות י׳ לו יש משה שעשה

 כ׳שכא׳ על כ׳ אלא היה לא המלל כל והרי הכסרת בית
 כמצא רימב אחה ועשרים אורך אחה עשרים הדביר ולפני
 עומרים היו כנם כרובים :כלום ממעט האיון מקום שאין
 אמד ארון אצל בארץ עומדים שלמה שעשה הכרוכים גופי

 אל מקיר פרושות אחה כ׳ וכנפיהם כדרום ואמד בצפון
 ממזיקים הנכפים נמצאו אמות ממש הכרוב ככף כדכתיב קיר
 דבראי המדה: מן איכו הגוף עובי כחצא המלל כל את

 טמא שהוא מכלל לכל: הידועים כסיס בעזרה מבמוץ
לעכין עץ וכלי מטלטל שאינו לנחת עשוי טומאה: שמקבל



יו יומא יאשין פיק ימים שבעת
 רגלי׳ לעולי הפנים לחם ומראין אוחו שמגביהין

שסילוקו המקום לפני חבתכם ראו להם ואומרץ
 :הלקהו ביום חום לחם לשום שנא׳ בסידורו

 שם נסע ב״ה שלמה שבנה בשעה אושעיא רב אמר
 מוציאים והיו זהב של מגיים מיני בל בו

 שנא׳ נושרים בהן מנשבת ממקיכשהרוח פירותיהם
 עב הל־׳ שנא׳ יבש להיכל עכי״ם וכשנכנסו פריו בלבנון •ירעש
 א נחום שנאמ׳ להחזירן הקכ״ה ועתיר אומלל לבנין *ופרח
 לה ישעי׳ הלבנקנקלה: כבוד ורנן גילת אף והגל הפרות *פי־וח
טו מערכה עשן היה ומי .המערכה עשן מר אמר

 שם מערכה של באש נאמרו דברים ה׳ והחייא
 ואוכלה ממש בה ויש כחמה וברה כארי רבוצה

 אמרינןברהדיוט קא מעלהעשןכי ואינה לחקכיבשין

 או עור או בגד או עץ כלי מכל שנא' לשק היקש טומאה
 מיטלטל יעץ כלי אף וריקן מלא מיטלטל שק מה וגו׳ שק

 גביה הציפוי בטל בזהב מצופה דשוליזן ואע״ג וריקן מלא
עץ: רחמנא דקרייה שלמן שאני חגיגה בשילהי כדאחרי'

לקוץ: אותו ]ומראין[ ומיציאין אותו שמגכיהץ
הלבנון כפרי ישראל של פריו ירעש פריו כלבנון ירעש

 הרעש ומהו ב״ה הוא ולבנון בלבנון פרי יש אלמא
 :קולס ונשמע רועשים לזה זה מקישין אותן מנשבת כשהרויז
על והיתה שלמה בימי השמים חן שנפלה גמלת כארי רבוצה

 רבוץ: לארי דומה והיתה וסילקה חבשה שבא עד המזבח
ברהריוט כיקאטריגןדחעלהעשן: שלה: בשלהבת טטש בה ויש
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יומא ראשון פרק ימים שבעת 1ז
 שאש פי על אף אש הכהן אהרן בני *ונתנו יייזיאאדחניא
 רבוצה ההדיוט מן להביא מצוה השמים מן יורדת
 ראיתיה אני הכהנים סגן חנינא א״ר והתניא כארי

 במקדש הא ראשון במקדש הא ׳ק ל ככלב ורבוצה יש״א
 איניא בר שמואל א״ר והא הוי מי שני ובמקדש שני

 הבית ובנו עץ והבאתם ההר *עלו מ״ר אחא( נא״רא יחג
 שנא מאי ואכבדה וקרינן ה׳ אמר ואכבד בו וארצה

 ראשון מקדש בין שיש דברים ה׳ אלו ה״א רמחוסר
 אש וכרובים כפורת ארון חן ואלז שני למקדש
 מהוה אמרי ותומים אורים הקודש ורוח ושכינה

מסייעא: דלא הוא סיועי הוי
 שותה. ואינה אוכלת אש יש הן אשות שש רבנן חנו יו
ושותה. אוכלת ויש אוכלת. ואינה שותה ויש שס

 ויש אש. דוחה אש ויש כיבשין. לחין אוכלת ויש
 דירן. הא שותה ואינה אוכלת יש אש• אוכלת אש

 דאליהו ושותה אוכלת דחולין. אוכלת ואינה שותה
 ואת העולה את ותאכל ה׳ אש *ותפול ""איחדכתיב
 אשר המים ואת העפר ואת האבנים ואת העצים
 אש לחיןכיבשיןדמערכה. אוכלת לחכה. בתעלה

 ואכבד בו וארצה :אצלה קכיאין שהיי הדיוט נאש קאקרינן
 וכפורה ארון :קרא קשתעי שני וכבית מגי כנבואת ה׳ מסר

 הקודש ורוק גו, שרתה לא ושכינה היא. מדא כולו וכרובים
לדריוש: שתים משנת כנביאים שרתה לא

מסן ואיני למים וצמא כאש שהוא הקדמת קן המולה דחולין



 יח יומא ראשה פרק ימים שבעת
 דשכינהדאט׳טר דגכריאלאשאוכלתאש אש דוחה

 אפילו המערכה ועשן ושרפן. ביניה׳ אצבעו הושיט
 אותו טויזין אין בו ונושבות באות שבעולם רוחות כל

 נ״כ מוצאי אבדיטי בר יצחק רב אמר והא ממקומו.
 ,יי ׳פ נוטה המערכה בעשן צופין הכל חג של אחרון י״ט

 מפני עצבים בתים בעלי שמחין עניים צפון כלסי
 רש״א כלפי נוטה טרקיבין ופירותיה מרובין שנה שגשמי

 שגשמי מפני שמחים ועשירים עצבים עניים דרום
 מורח כלפי נוטה טשתמרין ופירותיה מועטין שנה
 דכייף עצבים. הכל מערב כלפי נוטה שמחים הכל

 אטרמר הוהמיבדר. לא ואיבדורי כדיקלא ופשיט
 עצבים הכל מערב בלפי שמחים הכל מורח כלפי

 להציל שירד דגבריאל להלן: ממקומה אש דוחה לאכול:
 חבמוץ והקדייז מבפנים הכבשן שנינן ועזריה חישאל מככיה את

 הושיט :פסמים בערבי כדאמריכן לתוכו זורקיהן את לשרוף
 של כתות גני ]אד״מ[ )כ״ג( בפר' הוא בסנהדרין אצבעו

 יום מוצאי תזכרנו: כי אנוש מה לפניו שאמרו מלאכים
 כדתנן שכה גשמי על במתם שחאתמול חג של האחסון טוב
 מנשבת דרומית שרוק צפון כלפי המים: על כדונין במג

 בזול: ימוכרי׳ ופותמין לאוצרן יכולין ואין ניקכין ושירותיהן
 לפי גשמים ומביאה היא שקולה מערבי׳ שרו? שמחים הכל

 ואין מצלמת הזרועה ותבואה מרקיבין הפירות ואין הראוי
 הזריעה את מיבשת רומ שהיא עצבין הכל בעולם: רעב

רפיא: דמרא בקופיכא שופתא אפי׳ גיטין נמס׳ כדאמרי׳
*2
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 קשה לעולם מערבית יפה לעולם מזרחית ורמינהו

 וקשה שליש שהביאו בשעה להטים יפה צפונית רוח
 לזתים יפה דרומית וח ר חונטין שהן בשעה לזיתים
 זוטרא מד ואיתימא יוסף רב לחטים״ואמר וקשה

 בצפון שולחן וסימניך יצחק( בר נחמן רב רואיתימא
 דיריה. מרבי והא רירית מרבי הא בדרום ומנורה ש״ע,

:להו והא לן הא קשיא לא יש״א

בראשונה
שני

 לדבר אפילו ישראל את למנות אסור יצחק א״ר יה
 לה.רב מתקיף במק *ויפקדם שנאמ׳ מצור. כב
 ד׳למא הוא דבייוקא לישנא בוק רהאי ממאי אשי ע״ב

 בוק ארוני את וימצאו4 כיכתיב הוא רמתא שמא יא ־!"א
 ט ויפקד העם את שאול *וישמע מהבא אלא במקא ^'פ1ש

 עובר ישראל את המונה בל א״ראלעור .בטלאים ט, ש
הים בהול ישראל בני מספר *והיה שנאם׳ בלאו נ הסע

 .לשלמן הראוין קטין מגדלת לפונית דיריה טיבי האי
 מזרמיח להו והא לן הא למנורה: הראוי שמן מגדלת דרומית

 ולארץ לעולם מימיה חתמת למה ארץ שהיא בבל לארץ יפת
ליבש: וממהר׳ ובקעו' הריס ארץ שהיא קשה ישראל

 לפניו והשליך מרם אמד כל נטל מרסיס שברי לשון בבזק
כל לקמת לוס בטלאים ויפקדם מרסיס: שברי ומנו



יט יומא שני פרק בראשונה
 בשני עובר אמר יצחק[ ]בר נחמן רב ימד לא אשר
 י. תמי! שמואל א״ר יספר. ולא ימד לא *אשר שנא׳ לאוק

 ישראל בני מספר והיד. כתיב רמי יונתן ר׳ נחמני בר
 ל״ק .יספח ולא ימד לא אשר וכתיב הים בהול

 בזמן באן מקום של רצונו ישראל שעושין בזמן כאן
 אומר מקוסר׳ואסי( של רצונו עושק ישראל שאין

 בידי כאן קשיא לא דוסתאי[ בן יוסי אבא ]משום
 בר ]נהולאי[ נחנינא^ א״ר שמים. גירי כאן אדם
 על פרנס אדם שנתמנה כיון שמואל אמר אידי

 כתיב ולבסוף בבזק כתיב מתעשרמעיקר׳ מיד הציבור
 דמלת׳: רבותא מאי א״כ דידהו טלאי ודילמ׳ בטלאים.

יט שאמר בשעה נהל עסקי על מני א״ר וגו׳ בנחל וירב
 שם אמר עמלק את והכית *לך לשאול הקמה לו

 במה פ׳ הםאו תןררי ך,אמר אךןת שנפ בשביל אם ומה
 ט)ה”^ חטא אם עאכ״ו הללו הנשמות כל כנחל ערופה

 קטנים" חטאו גדולים אם חטאה מח בהמה אדם
 קהלת! צדיק תהי *אל לו ואמרה ב״ק יצאת מיד חטאו מה

 כב א״ש אתה *סוב לדואג שאול לו שאמר וכשעה הרבה
 בת יצאת אשה !עד מאיש בכהני□.והמתה ופגע
 !קהלי־ הונא רב אמר הרבה תרשע *אל לו ואמרה קול

 נכ״י שאול סייעיה דמריה גברא מרגיש ולא חלי לא במה

עקידה :הטלאים וחכו בחרחב והביאום החלך חצאן טלה חתם אחד
שמ״ב :מכין להו אית אלחא מספר והיה וכתיב

סחוך כחת סייעיה רמריה גברא מרגיש ולא הלי לא
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 שאול לו עלתה ■ולא בשתים דוד לו ועלתה באחת
 מעשה נמי איכא והא דאגג מעשה ניהו מאי באחת

כי *נחמתי כתיב דאגג .במעשה הבחנים עיר דנוב טי ש״א
 מעשה נינהו מאי בשתים דוד שאול את המלכתי
 שבע דבת מעשה נמי איכא והא ודהסתה דאוריה

ישלם הכבשה *ואת דכתיב מיניה איפרעו ה^ו ע כ שם
 הסתה א״ה ואבשלום תמר אמנון ילד ארבעתיים

בישראל דבר ה׳ *ויתן דכתיב מיניה איפרעו שסכינמי
 הכא מגופיה איפרעו לא התם מועד עת ועד מהבקר

 חדשים ו׳ רב אמר יהודה רב דאמר מגופיה איפרעו פיק
 ממנו ונסתלקה סנהדרין ממנו ופירשו דוד נצטרע ""ז

 וכתיב עדותיך ויודעי יראיך לי *ישובו שנא׳ שכינה קיט תל"׳
והא תסמבני. נדיבה ורוח ישעך ששון לי *השיבה ־א שם

 לא דאמר כדשטואל הרע לשון דוד קבל רב אמר
 דאמר מיניה איפרעו הא קבל דאמר ולרב קבל
 למפיבושת דור לו שאמר בשעה רב אמר יהודה רב

 בעזרו שהקב״ה חי רעה מכל ולדאוג לחלות צריך ואין ימובטח
 לקוכסי לרעה לו ועלתה באחת נכשל שאול חצינו שהרי

 לו עלתה ולא בשתים נכשל ודוד מלכותו וביטול במיתה
 ישראל את לחכות שהוסת ולהסתה :שהרגו ראוריה : לרעה

 עליה: שבא שבע רבת : דבר עליהם לבא וגרס יחיו בסוף ״>6ר >׳ג
 :ציבא מפי מפיבושת על הרע לשון :*הקטן בכה ילד נגח׳
 נחלתו לחלק הפסידו הוא כחדה חדה מיניה איפרעו הא כנה
: המלכות בחלק נפסד והוא יזהיאם



כ יומא שני פרק בראשונה
 יט ש״כ קול בת יצאה השדה את תחלקו וציבא *אתה

:במלכותך יחלקו ורחבעם ירבעם לו ואמרה
 כ שנה כבן הונא רב אמד במלכו שאול שנה *בז
 שם בר נחמן רב לה .מתקיף חטא טעם טעם שלא י

 ע חזאש״א ובצואה בטיט שמלוכלך שנה כבן אימא יצחק
 עצמות לכם נעניתי אמר בחלמיה סיוטא נחמן רב

 נעניתי אמר בחלמיה סיוטא חוא הדר קיש בן שאול
 רב אמר ישראל מלך קיש בן שאול עצמות[ ]לכם )לך(

 בית מלכות נמשכה מהלא מפני שמואל אמר יהודה
 משום יוחנן דא״ר דופי שום בה היה שלא מפני שאול
 הצבור על פרנס מעמידין אין יהוצדק בן שמעון רבי

 שאם מאחוריו לו תלויה שרצים של קופה אא״כ
 יהודה א״ר לאחוריך חזור לו אומרים עליו דעתו תזוח
 על שמחל מפני שאול נענש מה מפני רב אמר

 י שם זה יושיענו מה אמרו בליעל ,ובני * שנאמר כבודו
 נחשדק״למלו *ויעל וכתי׳ ונו׳ מנחה לו הביאו ולא ויבזוהו
 על ,דח”כשלכ^וצדיירבןיורזאינ ר״ש משום יוחנן א״ר וגו׳ העמוני

איןכטח לאורך נמשכה לא אותו: מבעיתין היו פקד מלאכי סיוטא
 ויתגאו^ משפמה דופי שום בה היה שלא ימים:

 כמד ביהאחוה מרות דוד אבל ישראל על מזרעו היוצאים המלכים
 המקום לכא שאול נענש :משפיזה דופי שרצים של קופה :אתא
 יא שס מלכותו שמתיזלת מפני מלכותו: ממנו ניטל שעליו דבר לידי
 וכתיב למלוך: כדאי שאינו עצמו על גלה כבודו על קיזל
 האומר מי ישראל דאמרו דמלת׳ ימסקכא העמוני נחש ויעל
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 כתי׳ והא ת״ח אינו כנחש ונוטר נוקם *שאינו ת״ח כג

 דכתיב הוא בממון ההוא תטיר ולא תקום >יקד׳יט*לא
 א״ל נקימה נטירה ואיווהיא נקימה היא איזו דתניא ׳פ !גיטי
 הוא לו אוט׳ למה׳ לאו לו אוט׳ קרדומך השאילני 2ל'הש
 להשאילך רוצה איני לו אומר ,קי־רומך השאילני ח״ס

 היא וו ואי נקימה היא וו השאלתני שלא כדרך מסכי
א״ל למהר לאו א״ל מגלך השאילני א״ל נטירה, ׳םי,ימ

 כמותך עושה ואיני הילך וא״ל קקדומך השאילני
 לא דגופא וצערא נטירה היא וו השאלתני שלא
 פתם חו שומעין עולבין ואינן הנעלבים תניא והא

 עליהם ביסורץ ושמחים מאהבה עושין משיבין ואינם
לעילם בגבורתו השמש כצאת *ואוהביו אומר הכתובה 'טש>פ

 על המעביר כל רבא אמר והא בליביה ליה דנקיט
 ומפייס: לי׳ דמפייסי פשעיו כל על לו מעבירין טרותיו

 רצים שויס שניהם שהיו כהנים כב׳ מעשה ח״ר כא
אמות ד׳ לתוך מהם אחד קדם בכבש ועולים שס

 צדוק רבי עמד בלבו לו ותקע סכין נטל חברו של

 והוא ונמיתם האנשים את תנו בתמיהה עלינו ימלוך שאול
 ונוטר נקמתו: יוקם שאינו הזה: היום איש יומת לא אמר

 נטירה זהו השאלתני שלא כמותך איני :בלבו כנמש איבה
 שנעלבים הנעלבים מדעתו: הסייזו ולא בלבו שמור שהדבר

 חצות עושים מאהבה עושים :אמרים עולבין ואין אמרים מיד
 בא ואס בליביה ליה דגקיט שכר: ליטול ולא המקום מאהבת

ממיל׳: לבקש לי׳ רמפייסי :ישתוק המשפט נקו נקמתו לנקום אמר



כא יומא שני פרק בראשונה
 בית אחינו ואמר הבית( )בהר האולם מעלות על

 חל^דכיי׳כא ימצא *כי אומר הוא הרי שמעו ישראל
 להביא מי על אנו ושופטיך וקניך ויצאו באדמה

 בבכיה העם כל געו העורות על או העיר על עגלה
 ואמ׳ מפרפר כשהוא ומצאו תינוק של אביו בא

 ולא מפרפר בגי ועדיין .כפרתכם הוא הרי להם
 כלים טהרת עליהם שקשה ללמדך הסכין נטמא

 דסנקימ״ככא *וגם אומר הוא וכן דמים משפיכות יותר
 מעלו׳ על צדוק רבי עמך מאד הרבה מנשה שפך.

 עגלה איתויי בת וירושלים כו׳ הבית בהר האולם
 בירושלי׳ נאמרו דברים עשרה והתניא היא ערופה

 ערופד״׳שס עגלה מביאה *אינה מהם אחת היא ווו
 ״בע הכהו מי נודע והכא כתיב הכהו מי נודע לא ועוד
 תינוק של אביו בא בישראל בכיה להרבות כדי
 הו<ת ש״ר חמירא מינייהו הי להו איבעיא ובו׳

 כדקיימא ש״ר א״ד קיימא כדקיימא ודבלים דוילא
 מדקא ת״ש דחמירא. היא כלים טהרת אכל קיימא
 ש״מ הרבה מנשה שפך נקי רם וגם גמרא לה נסיב

הורדים ככה הרכה אולמות הבית כהר האולם מעלות על
 משל להביא מי על גורמן: כן כספר שכתוב כמו שם

 העזרה: שומרי הכהכים מן או כעיר המשכים מן הלקיז מי
 עשרה עליכם: תכפר מיתתו כפרתכם היא הרי צעקו: געו

 עגלה מביאה אינה מרוכה: כפ׳ לתו יזשיכ כב״ק דברים
ירושלי׳ ואין לרשתה וגו׳ כאדמה יזלל ימצא כי דכתיכ ערופה

ראית: גמרא לשכטיס: כתיזלהה לא סכר קא ירושה
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 :ש״מ קיימא כליסכדקיימא וטהרת דוילא היא ש״ר

 למה אלא כראמרן מפיסין למה וכר מפיסין למה כד
 להרגיש כרי יוחנן א״ר ומפיסין וחוזרין מפיסין ע״ב

 כבית סוד נמתיק יחדו ^אשר שנא' העזרה כל הנ חלים
ברגש: נהלך אלהים

 והפיסו באו לקטורת חדשים השלישי תפייס מחני׳ כו
 איברי׳ מעלה מי ישנים עם חדשים והרביעי

 אדם שנה לא מעולם תנא גט׳ למזבח: הכבש מן
 פפא רב א״ל שמעשרת מפני חנינא א״ר מ״ט בה

 באפך קטור׳ *ישימו דכתיב משום אילימא מ״ט לאביי לג דניי׳
 דכתיב נמי עולה הכי אי חילו ה׳ ברך בתריה וכתיב
 :שכיחא לא והא שכיחא הא א״ל מזבחך על וכליל
 דמוררה מרבנן צורכא משכחת לא רכא כבאמר

 וחוזרין מפיסין למה מחלוקת: לידי נאים שהיו כראמרןשס
 ניוס פעמים ארכע לפייס נאספים לחה ומפיסין

 יזכה חי ראשונה כאסיפה כלס על יפיסו במתני׳ כדתנן
 עם המון קול להשמיע העזרה להרגיש לזה: יזכה וחי לזה
 וכר: אלהיס בכית שנא׳ למלך כבוד שהוא פעחיס כמה רב

 חפרש ובנח' יחיו כל בקטורת זכה שלא חי לקטורת חרשים
 מפני גט׳ בעזרה: קול מכריזים היו וכך חדשים שנא מאי

 וכליל כתיב והא לשנות: חניחיןאותו היו לא לפיכך שמעשרת
 וחסתברא שכיחא לא והא גופיה: קרא בההוא מזבחך על
 עשירים: הכל נמצאו דאל״כ שכיחא אדלא עושר כתיב דכי

בישראל: הלכות שמורה דשורה
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דכתיב לוי יששכר משבט או לוי משבט דאתי אלא
 דניי׳לג *ומבני דכר־זיב יששכר )ליעקב משפטיך *יורו

 האע״דישראל. יעשה מה לדעת לעתי׳ בינה יודעי יששכר
 אסןקומליסם מחוקקי. *יהודה דכתיב יהודה נמי ואימא

חז” קאמרינן: דהלכת׳ אליבא שמעתא
 שם אומר ולמנסך תנינן נמי אנן אף אשי רב אמר

 ע״ג אחד צדוקי נסך אחת שפעם ידיך הגבה לו
באתרוגיהן: העם כל ורגמוהו רגליו גבי על

הממונה להם אמר
שלישי פרק

 כה כותלי משחתי מכי דאברהם צלותיה ספרא רב אמר
ע״ב וכהלכה: כדת להורות רהלכתא אליבא

 שתערה ונראה ידיך את הגבה לו אומי־ המיס: את ולמנסך
נקוב שהוא המזביז שעל כסף של ספל לתוך הצלויוית

 שפעם :הנסוך והוא בו יוצא המקליז שהיין דק מוטס כמין
 ושפך הספל לתוך הצלויזי׳ עירה ולא רגליו ע״ג נסך אחת
 :המיס בנסוך מודה ואינו צדוקי שהיה לפי רגליו על המיס

כותלי משחרי מכי שלו: הערב תפלת דאברהם צלותיה
 הבאה היזמה מהנץ שהלבינו למזריז הפיכות יזומות

 באמצע שהיזמה שעות שבע בתיזלת עליהן ונוצצות המזריז מן
 תמתי׳ אלא עמוד עושה ואינה אדם כל בראש הרקיע

בראש אלא נוצצת ממה שאין לפי הכתלים אותן משמירין
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 רבא אמר ונגמר ניקום מאברהם אנן מסף א״ד
 דתגיא מיניה גמרינן לא ואנן מאברהם גמר תנא

שכל מלמד ערלתו בשר ימול השמיני *וביום זיקיאע
 למצות מקדימין שהוריהן אלא למיל׳ כשר היום

 עמד אשר 'המקום )אל בבקר אברהם *וישכם שנא׳ ראש־׳יט
רב רבא אמר אלא וגו׳[ ]*ויחבוש הס פני את כגשם פס

כר: ליה קשיא קא הא יוסף
 לא אבותינו של מימיהם חנינא בר חמא רב אמר־ כג
 עמהם ישיבה במצרים היו מהם ישיבה פסקה שם
 במדבר היו .ישראל זקני את ואספת *לך שנאם׳ ג שמות
 מוקני איש שבעים לי *אספה שנא׳ עמהם ישיבה יא מדבי

 שנא׳ הוה בישיבה ויושב זקן אבינו אברהם ישראל
 ויושב זקן אבינו יצחק בימים בא זקן *ואברהם כד יאשי׳
 אבינו יעקב יצחק זקן' כי *ויהי שנא׳ הוה בישיבה כ! שם
 כבדו ישראל *ועיני שנא׳ הוה בישיבה ויושב וקן יי" שם

 הוה כישיבה ויושב זקן אברהם עבד אליעזר מזוקן.
המושל מתו ,זקן עבדו אל אברהם 1*ויאמי־ שנא׳ כד שם

 הוא רבו כתורת המושל אלעור א״ר לו אשק בבל
 מתורת ומשקה שדולה אלעזר[ ]א״ר אליעזר דמשק

 כל את אמנו אברהם ק״ים רב אמר לאחרים רבו
בקולי אברהם שמע אשר *עקב שנא׳ כלה התור׳ כי סם

 הכותל זקיפת על עוביו שפת של ?ודו וחיצל בעוביו הכותל
 אגן :ערב וקרי ערב צללי נוטים שעתא מההיא ומשיןרת

 :כאברהם זריזין להיות ללמדנו באת וניגמר ניקום מאברהם
דקשק: של נוטריקון ומשקה דולה



1^1? אמר■
 לא ותו מצות ד ואימא לרב חייא בר שימי רב א״ל
 א״ל ומילה מצות שבע ואימא מילה נטי הואי הא

 לכא צ״ל רב ואיתימא *רב אמר לי למה ותורותי מצותי א״ב
קדישי׳ ׳שנא תבשולון ערובי אפילו אבינו אברהם קיים אסי

 פד סופרים: דברי וארד תורה דברי אהד וחורותי
שס רתימור לבנה של תימור דומה אינו אומר רבי תניא

כמקל ועולה מתמר לבנה של תימור המה של
:ולכאן לכאן מפציע חמה של תימור

כר כשמשית דשמשא *ויהר^ ]ר״נ[ )רפרם( אמר
 שם קשין דשמשא שברירי דהלא דנא וסימניך

 קשיןכגוי׳ עבירה *הרהורי דילפא וסימניך משמשא
 ו:ל כתכה תירה לבא כיי בכי כל לשאר שנצטוו מצות ז׳

קשה אלא מסיני למשה הלכה שאינו תבשיליו ערובי אפילו
משמשא לתקן: שעתידין סופרים תקנת

כט זקיף כתמר ונראה שנבקע השקר עלות המה של תימור
ועילה: שזוקף שם על עשן תמרת לשון

:תופו״ר שקורץ המעונן שליום קום אותו רשמשא ויחיא
 ויקלש ריקו יצא שלא יפה סתום שפיה רחלא דנא

 יום כך מאד קזק ריק שם ( יוצ קטן נקב נוקבו וכשאתה
 בכק ניקבת כבוש שלה וקום מכוסה שהקמה מתוך המעונן

 מתרגמיכן סנוריס דשמשא שברירי העבים: בקב דרך
 כבגד עינו הבותן קטנים נקבים דרך הנוקב שמש שברירא

 בקמהשבאויר: המסתכל חן יותר הסנוריס לו קשים הנקב
 נכנם משאם האדם על היורד דלף קשה דילפא וסימניך

להכקיש קשים נשים תאות עבירה הרהורי נחים: גופו כל
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 קשה דקיטא שלהי דבשרא ריחא וסימניך מעבירה
 קשה דסתוא אישתא שנירא הנורא וסימניך מקיטא

 קשה מגמרבעתיקא קרירא הנורא וסימניך מדקיטא
:טינא בר טינא וסימניך מחדהא

 קרניה זו אילה מה השחר .אילה על *למנצח כה
 לכאן מפציל שהר אף ולכאן לכאן מפוצלות שס

 לומר לאילה אסתר נמשלה למה וירא א״ר ולכאן כב מלי׳

 המרימ רבשרא ריחא מעשה: של מגופו יותר בשרו את
 דקיטא שלהי לו: שמתאוה מאוד הריין לו קשה צלי בשר

 ממום קשה מומו מקיטא קשה הקיץ: סוף שהוא אלול
 הבריות וגופי האויר כל כתיזמם שכבר לפי תמוז של הקיץ
 קל כיזוס עתה הוא מתיזמס תמיד עליו שעבר הקיץ במום

 פעמים היום שהוסק תכיר שנירא הנורא וסימניך ומזיקו:
 דסהוא אשהא מועטים: בעצים להסיקו הוא כומ ושלש

 שהוא בידוע המולה את הממממת המורף ימות של קדמת
 הנורא וסימניך הקיץ: בימות המבעירתו מקדמת יותר קשה

 והגוף צוק שאויר זה אף להסיקו מרובים עצים צריך קרירא
 בעתיקא מגמר :קשה מולי שהוא בידוע מבעירתו והמולי צונן

 וללמוד למזור קשה ושכח דעתו והסיח שלמד מי מחדתא קשה
 בר טינא וסימניך לחד: ש[לא ]ממה )משאם( יותר ששכח מה

 הוא קשה ישן כותל מומר מטיט אותו שגובלין טיט טינא
מדש: עפר של מטיט יותר לגבלו

 מין )אלא לנקבה קרכיס אין שהרי כקט דוקא לאו זו אילה
במסכת לאילה אסתר נמשלה למה :קאחר( אילה
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 כל בעלה על ומביכה צר רחמה זו אילה מה לך

 חביבה היותה אסתר אף ראשונה כשעה ושעה שעה
 א״ר ראשונה כשעה ושעה שעה כל אחשורוש על

 שחר מה לך לומר לשחר אסתר נמשלה למה אסי
 והא כלם הנסים כל סוף אסתר אף הלילה כל סוף

 למ״ד ניחא הא אמינא קא ליכתב ניתנה חנוכה איכא
 ניתנה לא לט״ר אלא ליכתב ניתנה אסתר מגלת

 כר בנימין כרבי לה מוקי לטימר איכא טאי ליכתב
 אלעור א״ר יפת כר בנימין רא״ר ר״א אמר יפת

 לך לומר לאילה צדיקים של תפלתן נמשלה למה
 אף מפוצלות קרניה שמגדלת זמן כל זו אילה מה

 נשמעת: תפלתן בתפלתן שמרבים זמן כל צדיקים
 כו דגטרא משמא המערכה סדר מסדר הוה אביי
 לג לבית שהגיע כיין זה מזמור אמרה דאסתר אמרי׳ מגילה

 :עזבתני לחה אלי אלי ואמרה שכיכה הימנה נסתלקה הצלמים
 אסתר לח״ד איכא מגילה במסכת סלוגתא למ״ד ניחא הא

 הוא: ספר דלאו מטמאה אין לח״ד ואיכא הידיס. את מטמאה
 בנימין כרכי שמר להאי דריש כלו׳ יפת בר בנימין כר׳ לה מוקי

 שמר דהאי ובו׳ צדיקים של תפלתן נמשלה למה יפת: כר
 תפלה על למנצח אשמרך כקרכי רומי כמו ליה דריש תפלה לשון

 שנה ככל מפצילות קרניה שמגדלת זמן שכל :כאיל׳ שהיא
 וגבורה(: כח מוסיפה )פירוש אמר פיצול כהן נוסף ושנה
עכודת סדר חונה רגט׳ משמא מערכה סד־ מסדר אביי

'שיכה כלה7 דגמרא משמא ויום: יוס ?ל של לכור
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 למערב׳ קודמת גדולה מעיכה שאול ואליב׳ראבא

 קודמת קטורת של שניה ומערכה קטורת של שניה
 קידם עצים גורי שני וכדור עצים גורי שני לסדור
 להטבת הודם הפנימי ודשוןמובח הפנימי מוכח לדשון
 התמיד לרם קודם נרות חמש והטבת נרות חמש
 שתי והטבת נרות שתי להטבת קורם התמיד ודם

 ואברים לאברים קודמת וקטורת לקטרת קודמת נרות
 וחביתי□ לחביתים קידמת ומנחה למנחה מין קוד

 ומוספין למוספיס קורמין ונסכים לנסכים קודמין
 הערבים בין של לתמיד קודם ובזיכץ לבויכין קודמין

שנא׳*וערךעלוההעולהוהקטירעליהחלביהשלמים > )יקיא

 בס״ק דאחר שאול ראבא ואליבא חדרשא: •דכי דרככן
 שעליה גדולה מערכה לקטורת: קודחת תכרות כל הטבת

 שכיה מערכה סדר נהכי קורמת ההקטרות: כל יקטירו
 אחות ארכע הקרן מן חשוך דרומית מערבית כקרן שעושין

 קותין שחמכת קטורת של תמיד: במסכת כדתכן צפון לצד
 עליה להקטיר וערבית שקרית הפכיחי לחזבק להככיס גקליס

 גזירין שני לסדור :ערבית ופרס שקרית פרס תמיד קטורת
 לקמן: טעחא מפרש וכולהו גדולה מערכה על שחסדרין

 הפכיחי: המזבק על קטורת ולזריקתו: לשקיטתו החמיר לרם
 הקיצון: מזבח על תמיד אברי להקטיר לאברים קורמת
 האיפה ועשירית כדכתיב תמיד של כסכים חכקת למנחה

 למוספי! ונסכים דתמיד: ייכו לכסק־ לנסכים למנקה: סולת
השלמים הלכי עליה והקטיר שנאמר הוא: שבת אס
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:כולם הקרבנות כל השלם עליה

 ל'ןק שמואל רב לה ואמרי יהודה בר הונא רב חגי
כרוע״ב צבור עבודת שכלתה אחר יהודה בר
 עבודת בה ועובד לובשה כתונת אמו לו שעשתה

 מהלדתימא פשיטא לצבור ובלבדשימסתה ־יחיד
 ר׳ על עליו אמרו קמ״ל. יפת יפה ימסרג׳ שלא ניהוש

 מאה של כתונת אמו לו שעשתה פאכי בן ישמעאל
 לצבור ומסרה יחיד עבודת בה ועבד ולבשה מנה

 לו שעשתה חרסום אלעור,בן ד׳ על עליו אמרו
 הכהנים אחיו הניחוהו ולא רבוא כתונתשלשתי אמו

מר ׳אמ והא מתחזי ומי כערום מפמשנרא׳ ללבשה
במזגא; כחמרא אביי אמר ששה כפול חוטין

 ■שמר של דתחיד העולה על עליה השלמה: לשק ליה ודריש
 והקטיר העולה עליה וערך שנאמר המקרא בראש האמורה

 הערבים בין של על ולא הקרבנוח בל עליה והשלם הוסף
 :הקרבכות לבל איזרון שהוא הערבים בין של תמיד על למד

אלא צבור צריכה שאיכה וחמתה כף הוצאת יחיד עבודת
 לה קורא לפיכך המקום את לפכות עליו שמוטלת לחי

 מעבודת סוף דסוף לצבור שימסרנה ובלבד ימיד: עבודת
 מקרא ימיד עבודת שמעתי ואכי בעיני. נראה כך היא צבור

 בגוה לי וקשיא משלו לבן באיצטלא קורא התם דתנן פרשה
 כיון בה דעוכד פשיטא לצבור: שימסרנה ובלבד התם תבן דלא

 האמר חכה: רבוא משני היא: דצבור לצבור דאמריקדחסורה
 לו: בא בסרק לקמן ששה כפול בהונה: בגדי של הוטין מר

שכלי ואע״ס זכוכית לכלי ממיץ הנראה כיין במזגא כחמרא
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 לו אומרים לעני לדין באו ורשע ועשיר עני ח״ר כז
היה עני אמר אם בתור׳ עסקת לא מה מפני שם

 עני אתרי כלום לו אומרים היו במוונותיו וטרוד
 יום שבכל הוקן הלל על עליו אמרו מהלל יותר
 לשומח נתן חציו בטרפעיק ומשתכר עושה היה ויום
 ביתו אנשי ופרנסת לפרנסתו וחציו המדרש בית
 בית שומר הניחו ולא להשתכר מצא לא אחת פעם

 כדי ארובה פי על וישב ונתלה עלה ליכנס המדרש
 ואבטליון שמעיה מפי חיים אלחים דברי שישמע

 היה טבת ותקופת היה שבת ערב היום אותו אמרו
 עמוד שעלה כיון וכסהו השמים מן שלג עליו וירד

 יום בכל אחי לאבטליון שמעיה ליה אמר השחר
 הציצו הוא מעונן יום שמא אפל והיום מאיר הכית

 עליו ומצאו עלו בארובה אדם דמות וראו עיניהם
 והושיבוהו וסכוהו והרחיצוהו פרקוהו שלג אמו׳ ג׳ רום

 השב׳ את עליו לחלל זה ראוי אמרו המדור׳ כנגד
 אם כתורה עסקת לא מה מפני לו אומרים לעשיר

 בלום לו אומרים היה בממון וטרוד היה עשיר אמר

 מתוכה: בשרו ונראה מוצהב הפשתן היה כך עבה זכוכית
 למייב מעלה של ב״ד באו אס כלו׳ וכר' לו אומרים י״ןלעניהרע׳כ

 בן אלעזר רבי ידי על ועשירים הלל ע״י עניים כמנמי
 יש הצדיק יוסף ידי על ביצרן טרודין ורשעים מרסוס
 שהוא מדינה סלע טרפעיק :ליריבם דין לבעל פה פתק־ון

השלג משאוי פירקו פרקוהו בכתובות; מפורש כך דינר יזצי



כו יומא שלישי פרק הממונה להם אמר
 על עליו אמרו חרסום בן מר״א יותר עשיר היה
 ביבשה עיירות אלף אביו לו שהניח חרסום בן ר״א

 ׳ מ׳ה נוטל היה ויום יום בכל בים ספינות אלף וכנגדן
 של "ד ללטור למרינה וממדינה לעיר מעיר ומהלך *משאוי

 קמח אנגריא בו ועשו עבריו מצאוהו אחת פעם תורה
 ״יעואלמוד שאלך הניחוני מבם בבקשה להם אמר

 ןאסאחשאי חרםום 1ב אלעור רבי חיי לו אמרו תורה.
 כריקמחאק הרבה ממון להם נתן כהלך לך מניחין אנו

 מיה ועוסק יושב אלא אותם ראה לא ומימיו אותו( שיניחו
 מפני לו אומרים רשע הלילה. וכל היום כל בתורה

 וטרוד היה נאה אמר אם בתורה עסקת לא מה
 ביצרו( )טרור היה ]נאה[ כלום לו אומרים היה ביצרו
 בכל הצדיק יוסף על עליו אמרו הצדיק מיוסף יותר

 בגרים בדברים משדלתו פוטיפר אשת היתה יום
 לא ערבית ערבית לבשה לא שחרית לו שלבשה

 לא לה אמר לי השמע לו אמרה שחרית לבשה
 לה אמר האסורין בבית חובשך הריני לו אמרה

 מלים זוקף ה׳ קומתך כופף הריני א״ל אסורים מתיר *ה׳
 נתנהיזיי' עורים. פוקח ה׳ עיניך מסמא הריני כפופים

 ץ' ע׳ היינו אצלה לשכב אליה בא ולא כסף ככר אלף לו

 והס היתה עצמו ועבודת העיר שר עבודת אנגריא שעליו:
 שעבודת שלו העיירות מיושבי שהוא כסבורים ]בו[ מכירים איכס
יפתה כי אותו מפתה טשדלתו עליו: מוטלת הארץ אדוני

בשבילו: שלבשה לו שלבשה ישדל: ארי מתרגמיכן איש



 יומא שלישי פיק הממונה להם אמר
 עמה להיות אצלה לשכב אליה שמע *ולא יכתיב לט י^׳

 הבא. בעולם עמה להיות הזה בעולם אצלה ^פ^לשכב
 אלעזרבןחרסום ר׳ העניים. את מחייב הלל ׳א^נמצאפ

 אתהרשעים: מחייב מחייבאתהעשירי׳.יובףהצריק >ע״ש
 וכן חטאתי פשעתי עויתי אומר מתודה כיצד ח״ר

 עליו *והתודה אומר הוא המשתלח בשעיר לכ
 לכל פשעיהם כל ואת ישראל בני עונות כל את לו

 ופשע עון *נישא אומר הוא במשה וכן חטאתם ב״ע
 אלו ת עונו אומרים וחכמים ר״ט דברי ונקה וחטאה ”^י?
 ההיא הנפש תכרת *הכרית אומר הוא וכן ודונות 7כמדב׳ט

 מואב *מלך אוט׳ הוא יכו המ״די׳ אלו פשעי׳ בה עוג׳ ג כמ״
 חטאת ההיא בעת לבנה תפשע *או ואוט׳ בי ע!2 פח שם
 בשגגה. החטא כ; *נפש אומר הוא וכן שגגות אלו י ייקיא

 חיזר המרדים ועל הזדונות על שהתורה ומאחר
 פשעתי עויתי חטאתי אומר אלא השגגות על ומתודה

 חעוינו אבותינו עת *חטאנו אומר הוא בדור וכן ק׳ םמלי
 והערנו *חטאנו איטר הוא בשלמה וכן ה"שענוכיםייל

 והרשענו ועדנו *חטאני אומר הוא בדניאל וכן רשענו /ץה״)ד
 ופשע עון *נישא משה שאמר מהו אלא ומרדנו ט ,אלדכ

 כשעה בש״ע ר המקום לפני משה אמר ונקה וחטאה לד שמות

 פשעים ואמ״כ תמלה עונות אומר הוא המשתלח בשעיר וכן
 מואב מלך :להכעיס העושה המרדים :חטאים ואיז״כ

 על לבנה יושבי חרדו לבנה תפשע אז בי: מרד בי פשע
יחמלו זדון על אם בתמיה וכו׳ ומתורה חוזר יהודה: מלך



 כו יומא שלישי פרק הממונה להם אמר
 זדונות להם עשה תשובה ועושק ישראל שחוטאין
 הלכה רב אמר שמואל בר רבה אמי־ כשגגות.

 כרבים הלכה ורמת יחיד פשיטא חכמים כדברי
 קייא לי׳ "למסייע דר״מ טעמא מסתבר רתימא מהו

 ל: ונא׳ כפרה באן נאמר קמ״ל.*ומניןשבאנא רפשה
 באנא כאן אף באנא להלן מה כפרה ברזוייב להלן
ערופה בעגלה ונאמר כפרה כאן נא׳ שבשם ומנין

:גשם כאן אף בשס להלן מה כפרה
 כט לאלהינו גודל הכו אקרא ה׳ שם *כי אומר רבי הניא

שס מזכיר בשעהשאני לישראל משה להם אמר
 ל דכיי׳ וחנניה לאלהיני. גודל הכו אתם הקב״ה של שמו

 י משלי להם אמר לברכה צדיק *זכר אומר יהושע רבי אתי ק
עולמים צדיק זכר מזכיר שאני בשעה לישראל משה

ברכה: חנו אתם
 ל של הכלים ידות כל עשה המלך מונבז משנה

שם נברשת עשתה אמו הילני זהב של יוד״כ
 טבלא עשתה היא אף היכל של פתחו על זהב של

 כשגנו׳ זדונות להם עשה השוע: על שוב לבקש צריך אץ לי
 לי׳ מסייע רקא שוע: של כיזטאה ופשע עון נושא וה״ק
 זה: וידוי יהא שבאנא ומנין גופי׳; יוה״ב דוידיי קרא
 מה וגו׳: אכפרה אול' עגל במעשה בחורב כפרה נא׳

בעגלה :ה׳ אנא שבשם ומנין וגי׳: מטא אנא באנא להלן
ה׳: פדית אשר ישראל לעמך כפר ערופה

במעש׳ נברשת׳ לקבל דניאל בספר לו ודומה מנורה נברשת
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 נעשו ניקנור .עליה כתובה סוטה שפרשת והב של

:לשבח אותן ומזכירין לדלתותיו נסים
 בור זה הרי רבו לימין המהלך יהודה רב אמר שם

 בשמאלו אב בית וראש בימינו הסגן חנן
 באמצע הרב בדרך מהלכין שהיו שלשה תניא ועוד
 מלאכי בג׳ מצינו וכן משמאלו וקטן מימינו גדול

 גבריאל באמצע מיכאל אברהם אצל שבאו השרת
 פפא כר שמואל רב תרגמה בשמאלו רפאל בימינו
 המהלך והתניא רבו בו שיתכסה אדאכדי דרב קמיה
מגסי זה הרי רבו אחורי בור זה הרי רבו כנגד

:אצדודי דמצדד הרוח
 היה ולא עליה כתובה היתה סוטה שפרשת בלשאצר:

 ניקנור :במקדש סוטה מגלת חמכו לכתוב תורה להניא צריך
 גמ׳:3 מפרש שלו וכס כיקכור האיש שס לדלתותיו נסים נעשו
 שהיו שלשה בקי: אינו ארץ בדרך אפילו בור זה הרי

 :אמת בשורה אלא זה אמר זה ילכו לא בדרך מהלכין
 שבשורה מכלל עליו כצבים ג׳ מדכתיב בט״ה טצינו וכן

 זה אין קיימי זה אמר זה דאי זה אצל זה קיימי הוו אמת
 דקתכי הא רבו בו שיתכסה כרי ראשון: אלא עליו כצביס
 וקטן לימין גדול ומיהו מאמוריו אלא אצלו שילך לא מימינו

 והתכיא ה״ג :ממש הרב לאמורי ושניהם גדול אצל שמאל לצד
 מגסי זה הרי רבו אמורי בור זה הרי רבו כנגד המהלך
אלא ממש אמורי ולא ממש אצל לא אצדורי דמצדר הרומ:

רבו: צד מקצת רבו בו שיכסה



כה יומא שלישי פרק הממונה להם אמר
 לא יוצאות ניצוצות זורחת שהחמה בשעה תנא

 שם הקורא טיתיבר .ק״ש ומן שהניע ויודעים טמנה
 לאע״ב מעמד ואנשי משמר אנשי עם שחרית קיש
מאחרין מעמד ואנשי משבימין משמר שאנשי יצא

:דבירושלים עמא לשאר אביי אמר
 לב כשהלך אמרו לדלתותיו נעשו נסים מה רבנן חנו

 לח מצרים של מאלכסנדריא דלתות להביא נקנור
 אחת ונטלו לטבעו שבים נחשול עליו עמד בחזרתו

 בקשו מזעפו הים נח לא ועדיין לים והטילוה מהן
 להם אמר וכרכה הוא עמד חברתה את להטיל

 על מצטער היה מועסו הים נח מיד עמה הטילוני
 מבצבצת היתה עכו של לנמלה שהגיע כיון חברתה

 פתח על ומכה המזרח חן זורחת שהחמה זהרורית ניצוצות
כדתניא ק״ש זמן משהגיע :מערבי לצד שהוא היכל

 שהעבוד׳ הכהכים משמר שאנשי :החמה הנץ עס חצותה
 תמשך שמא היום קודם לקרותה מקדימים :עליהם מוטלת
 שהעבוד׳ ישראל מעמד ואנשי :לקרות וימנעו העבודה עליהם
 תשמרו שבא׳ הקרבן על הצבור כשליחות עליהם מוטלת

 על ועומדים משמרים שיהו מצוה וגו' במועדו לי להקריב
 מאחדים :תעניות ובמסכת בספרי לה דריש והכי קרבנותיהס

בעזרה הבאים העם לשאר :התמיד עבודת כלות עד לקרות
שמע: קריאת זמן להודיע סי׳ הוא

 היו: נחושת ושל עזרה של מזרחה לשער דלתות להביא
לנטלה להקלהסהינה; לים והטילוה סער: שבים נחשול
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 שבים כריה י״א הספינה. דופני מתחת ויוצאת

 *קורות שלמה אמר ועליה ליבשת והקיאתה בלעתה א ש״ה
 *אלא ברותים תקרי אל כרותים רהיטנו ארזים בתינו המי׳ כיי

 של להיות נשתנו שבמקדש שערים כל לפיכך בריתי□ים י״י5
 וי״א נסים בהם שנעשו מפני נקנות משערי חוץ והב

 בךיעקב אליעזר היתהרבי מוצהכת שנחושתן. מפני
 והב: כשל מאירה והיתר. היתר׳ קלוניתא אומ׳נהושת

 .על ללמד רצו לא גרמו בית מנאי ואלו. לגמשנה
ללמד רצו לא אבטינם בית הפנים לתם מעשה . שס

 פ״ק יודע היה לוי בן הוגרס הקטרת מעשה על
 ללמד צה“י לא קמצר כן ללמד רצה ולא כשיר

*וכר נאמר הראשונים על הכתב מעשה בלייעל
 .ירקב רשעים ושם נאמי״ אלו ועל לברכה צדיק
 לחם כמעשה בקיאין היו גרמו רבנן>ית הנו גט׳

 אומנין והביאו ם חכמי שלחו ללמד רצו ולא הפנים
 כמותן לאפות יודעין והיו מצרים של מאלכסנדריא

 מבחוץ מסיקין שהללו כמוהן לרדות יודעין היי ולא

 לשון רהיטיו ליבשה: שם כחשבות שהספינות מקים פורט״ו
 כרתו כאלו בייתים אלא :ונועל רץ ופות? רץ שהוא דלת לש״י גי׳

 קלוניתא כשהעשירו: נשתנו :*כרותים וי״א זו: עם זו ברית ׳כגמ
 קלל: נחושת[ ]והוא נחושת מין שם וכן חזוהרת ים כריית

על נעימה: קול הכרעת פי־ק הלויס: מן כלומר לוי בןהייכ'פי
 וכותב אצבעותיו בארבע קולמוסים ארבע קושר הכתב מעשה

 שבאו שהללו התנור: מן לרדות כאחד: אותיות ד׳ בן שסמה)הקיא
רש״א



כט יומא שלישי פרק הממונה להם אמר
 מבפנים ואופק מבפנים מסיקין והללו מבהוץ ואופק
 כששמעו פתןמתעפש׳. אק והללו מתעפש׳ פתן הללו

 בעולמו הקב״ה שבי־א מה כל אמרו בדבר חכמים
 מג ישעי׳ וטס׳ ולכבודי בשמי הנקרא *כל שנאמר בראו לכבודו

 באו ולא חכמי□ להם שלחו למקומן גרמו כיה ו וחור
 מנה י״ב מטלק היו יום ככל ובאי. שמם כפלולהם
 כ״ד בכליום אומי־ יהודה רבי )דבריר״מ(. והיוםכ״ד

 שלא ראיתם מה חכמים להם אמרו .ט״ח והיום
 המקדש שבית אבא בית היו יודעים להם אמרו ללמד
 וילך המן שאינו אדם ילמד ושמא ליחרב •עתיד

 לשבח אותם מזכירין זה דבר ועל בכך ע״א ויעבוד
 שלא בניהם ביד נקיה פת נמצאת לא שמעולם

שנאמר מה לקיים נהנים הס הפנים מלחם יאמרו
מיכילב ומישראל: מה׳ נקיים *והייתם

 פ׳אל?ה! טורתקה במעשי׳ בקיאק היו אכטינס בית רז״ר
 הממונים אוממן והביאו חכמים שלחו ללמד רצו ולא

 לד כמותם לפטם יודעים והיו מצרים של מאלכסנדריא
 שס מתמר הללו של כמותן עשן להעלות יורעין היו ולא

 כשבר יהא שלא התנור חן לרדות יודעים היו לא חןאלכסכדריא
 והיו )רוקדת( סמיכה כמין או פרוצה תיבה כמין עשוי שהיה לסי

 שכרן להם כפלו מביןוץ: אותו ואופין לתכור חבפכיס לדבק יריאיס
 :וכל שחעולם לשכין אותן חזכירין זה דבר ועל הלשכה חתרוחת

]שכא׳[ כחו יפה ולערבן הסחכין את לכתוש לפטם )ה״ג(
 שהוא בעשב חכירין היו שלא עשן להעלות חחולח:
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 וכששמעו ולכאן. לכאן מפצע הללו ושל כמקל ועולה

 למענהו הקב״ה שברא מה כל אמרו בדבר חכמים
אבטינס בית והורו למענהו ה׳ פעל *כל שנא׳ ברא יט ,משל

 להם כפלו באו ולא חכמים להם שלחו למקומן
 והיום מנה י״ב נוטלין היו יום בכל ובאו שכרם

 כ״ר יום בכל אומר יהודה ר׳ ר״מ( )דברי כ״ר
 שלא ראיתם מה חכמים להם אמרו מ״ח והיום
 שבית אבא בית היו יודעים )להם( אמרו ללמד

 שאינו אדם ילמוד ושמא ליחרב עתיד המקדש
 מזכירי׳ זה דבר ועל בכך ע״א ויעבוד וילך הנון

 מבושמרה כלה יצאת לא שמעולם לשבח אותם
 עמה מתנין אחר ממקום נשים וכשנושאין מבתיהן

 הם הקטורת ממעשה יאמרו שמא תתבשם שלא
 ומישראל מה׳ נקיי׳ *והיית׳ שנא׳ מה מתבשמיןלקיי׳ בי\מדנ

 אחד מצאתי אחר פעם ישמעאל ר׳ אמר תניא0^^
להרבורז בקשו אבותיך לו אמרתי בניהם הממ^מבני

 במקומו מקום כבוד עכשיו מקום כבוד ולמעט כבודם
 בן ר״ש לי )סח עקיבא א״ר כבודם מיעט והמקום

 פעם לונה[ כן ישמעאל רבי לי סח ]פ״א גולה(
 ללקוט לשדה בניהם מבני ואחד אני יצאתי אחת

 מה מפני לו אמרתי ושחק שבכה ראיתיו עשבים
 שחקת מה ומפני נזכרתי אבותי כבוד לי אמר בכית
 ראית ומה לנו להחזירו הקב״ה שעתיר לי אמר

ביתו: במלבן כבודן טיעט כמקל: והתער זקוף עשן העלה
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 שבועה א״ל לי הראהו כנגדי עשן מעלה לי אמר
 יוחנן א״ר אדם לכל אוחו מראין שאין בידינו היא

 סמנין ומגילת אחד זקן מצאתי אחת פעם גורי בן
 אני אבטינס מבית לי אט׳ אחה מאין לו אמרתי בירו
 לי אמר לי הראהו סמנין מגלח לי אמר בירך ומה
 היו לא נקיימין[ )צנועין( היו אבא שבית ומן כל

 הזהר לך הוא הרי עכשיו ארם לכל אותם מוסרין
 אט׳ עקיבא ר׳ לפני דברים וסחחי וכשבאתי בה
 אט׳ מכאן אלו של בגנותן לספר אסור מעתה לי
 שם *משלך יושיבוך ובמקומך יקראוך בשמך עואי בן

 מלכו׳ע״י ואין לחבירו במוכן נוגע אדם ואין לך יתנו
 לוי בן הוגרס ניטא. כמלא אפי׳ בחברתה גוגעח

 גודלו מכניס בנעימה קולו נותן כשהיה תניא וכו׳

 מגילת ככגדי: ראיתי עשן מעלה שהוא עשב עשן מעלה
 בן אמר מכאן הקטורת: סמכי שמות בה שכתוכין סמנין
 לדמותן מכחי׳ שבקשו אבטיכס ובית גרמו בית ממעשה עזאי

 אדס ידאג לא כלומר יקראוך בשמך יכלו: ולא ממקומן
 לבא יקראוך בשמך כרמם על כי פרכסתי יקסמ סלוכי לומר
 יתכו משלהם לא כלומר לך יתנו וטשלך במקומך: ולישב

 מלכות ואין השמים: חן לך הקצובים ממזונות אלא חתכה לך
 אמרת ותעמוד ליפול המלכות זמן משהגיע בחברת' נוגעת

 בלילה ליפול שזמנה חי אלא ניחא כמלא הזמן יאמר לא
 כשדאה סלכא בלשאצר קטיל בליליא ביה שנא׳ בלילה כופלת

ובתיוסכמס ואוסר יומס צרי ונוף שנא׳ ביום כופלת ביום ושזמכה
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 אחיו שהיו עד הנימין בין אצבעו ומניח פיו לתוך

 בן ]ת״ר[ .לאחוריהם ראש בבת נוקדים הבחנים
 שהיה אמת הכתב מעשה על ללמד רצה לא מצר ק

 ואם אצבעותיו )חמש( בין קולמוסין ארבע נוטל
 בבח כותבה היתה אותיורח ד׳ של תיבה היתה
 מצאו כולם ללמד שלא ראיתה מה לו אמרו אחת

 תשובה ת4מצ לא קמצר בן לדבריהם תשובה
 לברכה צדיק *וכר אומרים הראשוני' על לדבריו ׳־

 ירקב. רשעים ושם נאמר וחבריו קמצר בן ועל יליייד
רקבוכיח אלעזר ר׳ אמר ירקב רשעים ושם מאיאדם

 דלא רבינא( אמר היא )מאי בשמותיהם תעלה
בשמייהו: מסקינן ;4 ל;

 אכיו שהניחו יוסף בן בדואג מעשה רבינא מהיב ככתב
 בטפחים מודדתו יום בכל ואמו קטן בן

 אויב שגבר כיון המקדש לבית זהב משקלו ונותנת
 תאכלנה *אם ירמיה קונן .ועליה ואכלתו טבחתו ה~

 הקודש רוח משיבתו טפוחים עוללי פרים נשיםשם ,
> , נ חיכה

 מקילה כגד השפה כימי קלוקת בין הנימין בין :היום משך
 )לא קול: מהכרעת כרתעין ראש בבת נזק-ים הקוטם:

 קולמוסי! ד' קושר שהיה פי׳ הכתב מעשה על ללמד רצה
 ה"! וא״ו ה״א 7יו״ של שם כותב והיה אצבעותיו ד׳ בין

 כוי! משתמשים שאין ברזל ככלי דהויא קלודה רקבובית :כיקד(
 רשע: ס7א שם לבכו ס7א יקרא לא בשמייהו ■מסקינן רלא

במשק ונותנת יום: אל מיום בו נוסף כמה לידע מודדתו
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 נ איכה חף ונביא כהן ה׳ במקדש יהרג *אם לו ואמרה

ביה: סליק מאי
 לו מעצמו צדיק מחבירו ורשע מעצמו צדיק אלעד א״ר

שם דכחי׳ מחבירו רשע לברכה צדיק *וכר רבתי׳
 ”נרבינא[יושל המנונא( )רב א״ל ירקב. רשעים *ושם

 שם הא מנא קמיה אגדחא מסדר רהוה מרבנן לההוא
 ה^ א״ל לברכה צדיק זכר רבנן דאמור מילתא

רכתי׳ לן מנא מדאורייתא לברכה צדיק זכר כתיב
 כלאשיייח ואברהם וכתי׳ ונו׳ מאברהם אני המכסה ׳אמ *וה׳
 ושם רבנן דאמור מילתא הא מנא וגו׳ יהיה היו

 ירקב רשעים ושם כתיב הא א״ל ירקב רשעים
 ע שם וכתיב סיום עד *ויאהל דכתי׳ מנ״ל מדאורייתא

 שם בין דר צדיק ר״א אמ׳ וגו׳ וחטאי׳ רעים סדום *ואנשי
 צדיקי׳ ב׳ כין דר רשע ממעשיה׳ למר ולא רשעי׳ שני
 דר רשע עובדיה וכו׳ דר צדיק ממעשיהם למד ולא
 אתרה צדיקים של מכרכתן ר״א ואמר עשו. כו׳

 אלמא הכהן קיהוידע זכריה ונביא כהן התוספות: אוחד
 לזה וקראו היה רשע האדומי דואג דהא בשמייהו ־חסקינן
 שכשחטש עלתהבו מה ראה סליק מאי הזי בשמו; התינוק

יזכרו אףע״י רשע לטול: כ!כ׳ מעשיו ע״י מעצמו צדיק
 המכסה רשע: ושם כתיב ולא רשעים ושם לרעה: כזכר

 היה ואברהם ליה וסמיך ברכו שחו שהזכיר יכיון מאברהם אני
 צדיקים של מברכתן ואיזבל: אידאב בין דר עובריה וגו׳: יהיה

:הרשעים את מקלל שם הצדיקים את מכרך שהקב״ה )כמקום(



יומא שלישי פיק הממונה להם אמר 31
 אתה רשעים של מקללתן רשעים של קללה למד
 וכו׳ צדיקים של מברכתן צדיקים של כרכה למר

וגו׳ בניו את יצוה אשר למען ידעתיו *כי כיאשי׳יי׳דכתיב
 וגו׳ ועמוד׳ סדום זעקת ה׳ ויאמר בתריה( )וכתיב

 צדיקי׳ של ברכה למד אתה רשעים של ומקללתן
 אמ׳ *וה׳ וגו׳ וחטאים רעים סדום *ואנשי דכתי׳ גי שם

 וגו׳: מעמו לוט הפרד אחרי אכרם אל שם
 נברא עולם אחד צדיק בשביל אפי׳ אלעזר וא״ר לו
 ואין טוב כי האור את אלהים *וירא דכתי׳ שס

 וא״ר טוב כי צדיק *אמרו שנא׳ צדיק אלא ביאש׳אטוב
 גלות גורם מתלמודו )אחד( דבר המשכח כל אלעורג

 גם בניך אלהיךאשכח תורת *ותשכח שנא׳ לבניו >כיספע
 שנא׳ מגדולתו אותו אמרמורידין אבהו רבי השעראני.

מאסתה הדעת אתה כי הרעת( מבלי עמי *)נדמו שם
 יוחנן א״ר אבא בר חייא א״ר לי מכהן ואמאסך

 כמותו צדיק שנברא עד העולם מן נפטר צדיק אין
 בבתה שלא עד השמש ובא השמש *וזרח שנא' א קהל"

הרמתי שמואל של שמשו זרחה עלי של שמשומפ,יש
 שצדיקי׳ הקב״ה ראה יוחנן א״ר אבא בר חייא וא״ר

 לה׳ *כי שנאמ׳ ודור דור בכל ושתלן עמד מועטין ״אשל
אבא בר חייא וא״ר תבל. עליהם וישת ארץ מצוקי שיייאל

 האור את לקיים בדעתו ראה וגו׳ האור את אלהים וירא
 עליהם דשת טוב: שהוא הצדיק בשביל עולם של

:תבל לקיום ויסוד וקיום שתות להיות הדורות נכל פזרן תבל
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 מתקיי׳ עולם אחד צדיק בשביל אפי׳ יוחנן א״ר

 י מפלי רירית אבא בר חייא ר עולם. יסוד *וצדיק שנא׳
 שמואל תרתי חסידיו ישמור חסידיו *רגלי מהבא אמר

 כ א א״ר כתיב. חסידו יצחק בר נחמן רב אמר משמע
 שנותיו רוב שיצאו כיון יוחנן א״ר אבא בר חייא

 רגלי שנאמ׳ חוטא אינו שוב חטא ולא אדם של
 שבא כיון אמרי שילא רבי דבי ישמור. חסידיו
 ולא ושנית ראשונה פעם לידו עבירה דבר לאדם
 ישמור: חסידיו רגלי שנא׳ חוטא אינו שוב חטא

לח דכתי׳ מאי לקיש[ ]ריש לוי( בן שמעון )ר׳ אמר
 כאשם חן יתן ולענוים יליץ הוא ללצים *אם

 י משלי תני אותו מסייעין ליטהר בא לו פותחין ליטמא
 מפולש נפט מוכר שהיה לארם משל ישמעאל רבי דבי

 ׳אתה^' מרוד לו אומר נפט למכור *בא ואפרסמון
 לט :לרגלי אותך ה׳ ויברך כמו יזסידיו בשביל חסידיו תלי
 סופי ישמור חסידיו רגלי שנאמר חוטא אינו שוב

 סשכהג חסידיו רגלי וכר ושני׳ ראשונה פעם :ישמור יוסידיו
 היןטא: מן אותו ישמור פעמים רגלים שלש כמו רגלים ב׳ ביוסד

הוא להתמכר בא הוא ללצכיס אם יליץ הוא ללצים אם
 להתיזבר בא לענוים ואם יעזרוהו: ולא ימנעוהו לא יליץ

 ולהיות ליטמא :אדם בא :מן ליתן שבידו מי מן לי ןית
 מספיקין כלו׳ בה ליככס הטומאה פתמ לו פותחין ישע:

 למדוד הלוקמ בא :לעכבו השמים מן אותו מוכעין ואין גידי
לעצמך: אתה מדוד המוכר לו אומר יע שרימו מפני טגפ
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 עד המתן לו אומר אפרסמון למכור בא לעצמך

 ואהדה אני גס שאתכשם כדי אנא לך שאמדוד
 של לבו מטמטמת עבירה ישמעאל רבי דבי תני

 אנל בס ונטמתס בהם תטמאו *ולא שנא׳ אדם יא ׳יקיא
 בהם תטמאו ולא ת״ר ונטמטם אלא ונטמת׳ תקרי ׳מדכתי

 אותו מטמאין מעט עצמו מטמא אדם בם ונטמתם
 מטמאין בעה״ן מלמעלה אותו מטמאין מלמטה הרבה כן1רשד

 אדם קדושים והייתם והתקדשתם ת״ר לעה״ב אותו זה"׳
 מקדשין מלמט׳ הרבה אותו מקדשין מעט עצמו מקדש דמהחל

 הבא: לעולם מקדשיןאותו בעה״ו מלמעלה ^,'אותו1כא
_■ _. דטלנה בקרפי טרף

רביעי פרק
 ולישקול ניכוין דלא היכי כי בקלפי טרף לי למה שס

 חונל ושל היתה עץ של קלפי רבא אמר
 לה מתקיף ידים שתי אלא מחזקת ואינה היתה
 כי ירים שתי אלא מחוקת אינה בשלמא רבינא

 אל״ף: ?סר ונטמתם מכמה: חבל וסותמת אוטמת מטמטמת
 קרא וה״ק הרבה ליטחא אותו חכימין הי־בה אותו מטמאין

 והתקדשתם :בס וכטמתס סוף תטמאו ואס בהם תטמאו אל
 ׳ אותו: מסייעין ליטהר •בא הרבה. קדושים והייתם מעט

בימין ויטלכו שם של איזה במשמושו להכיר ימשמש שלא ניכוין דלא
היתר• חול ושל :בימין עולה כשהוא יפה סימן שהוא לסי
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 ניקדשוה חול של ולישקולאלא לימין דלא חיכי
 של שרת וכלי עץ של שרת כלי ליה חוה א״כ
התור׳ דוהב ונעבדיח דכסף ונעבדיה עבדינן לא עץ

:ישראל של ממוג׳ על חסה
 הידהלט הצדיק שמעון ששמש שנה ארבעים ת״ר

 שם עולה פעמים ואילך מכאן בימין עולה גורל
 י״ל והורית של לשון והיה .בשמאל עולה פעמים בימין
)להגשםיאינו מ^בין ואילך |מבא " מלכי!
 יןמינ פעמי׳ ואילך מכאן דולק מערבי נר והיה מלבין

 לעזאזל ופכו זהכה וה-ו ^'שכ 'וכו דז::!ה ורההת :מקודשת איכה
 עזלה להם שאין יזרס כלי של פמין על תורה מסה מה על וגו׳ הבית

 א"כלשמאלכ״ג משוב ממון על כ״ש קל ממון על מסה א״כ במקוה טהרה
צ״ל :צדיקים של ממוכן על כ״ש צרועין של ממוכן על מסה

 עין ציי אדוס וצבוע לשון כמין ומשוך סרוק צמר זהורית של לשון
מאליו מלבין והיה המשתלמ שעיר בראש אותו וקושרין

 מטאיכס יהיו אס שבא' לישראל הקב״ה שממל סימן והוא
 שיש מה לאמר דולק מער־בי נר והיה :וגו׳ ילביכו כשלג כשכיס

 ליקית בו ערבית להדליק מתמיל שממכו ואע״פ הכרות שאר שכבו
 י,,יניק שירה שהשכיכה עדות ^והו שלזרית הכרות הטבת ס״מם היה

 0״נח שבת במסכת ואמריכן העדות לפרוכת ממוץ כדכתיב בישראל
 ואמריכן בישראל שורה שהשכיכה עולם באי לכל היא עדות

 מברותיה כמדת שמן בה שכותן מערבי כר זה עדות מאי
 למ״ד מערבי כר ואיזהו .מס־יס היה ובה מתמיל היה וממכה

שכי כר מערבי( כר ]קרי )הוי( ומערב מזרק סדורין הכרות ז׳
3 .ע
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 מהגברת מערכה של אש והיתה כבה ופעמים דולק
 למערכה״חוץ עצים להביא צריכין בחנים היו ולא

 ואילך מכאן מצות,עצים לקיים כדי עצים גזירי משני
 פעמי/אינח מהגברת פעמי׳ מערב׳( של כהה )תשש

 עצים להביא נמנעים כהנים היו ולא מהגברת
 ובשתי בעומר ברכה ונשתלחה כלו היום כל למערב׳

 אוכל יש כוית שמגיעו כהן וכל הפנים ובלחם הלחם
 מארה נשתלחה ואילך מכאן ומותיר שבע יש ושבע

 שמגיעו כהן וכל הפנים ובלחם הלחם וכשתי בעומר
 נוטלין והגרגרין ידיהם מושכין הצנועין )מצרי( כפול

 חברו וחלק חלקו שנטל באחד ומעשה זיי^ואוכלין.5
 אמר מותו. יום עד *חמצן בן אותו קוראין והיונס£

שתי ומצא ]אמד[ ככנס בתמיד כדתנן שבחזריו לראשון שסמוך ע״ב
 הוי סדורין ודרום לפון דאמר ולמאן וכי׳ דולקות מזרמיות כרות

 ושאר מערבי קרוי והוא מערב כלפי מסובין פניו אמצעי
 פכי מול אל דכתיב אמצעי כלפי פניהם מצדדין הכרות

 והיה :הקנים ששת של כרות יאירו האמצעית היא המכורה
 עצים: תוספת בלא מאליו דולק ]מתגבר[ המערכה אש

 שסדרוה *מאמר למערכה עצים להביא צריכין היו ״,ולארש,״ג
 כדאמריכן מוכה שהם הערבים בין של גזירין משני חוץ שמרית: ׳מנג

כהן וכל משביע: שאיכו מארה נשתלחה דלעיל: משסדחהיכפירקין
 הצנועים היו משביע שאינו שראו מאמר כזית שאינו כפול שמגיעו

 ובימי ידיהם( את מושכין היו לא יותר )ואס ידיהן את מושכים י&״א
 גזלן: חטצן ידיהם: מושכקאת היי לא כפול שמגיע מי את שמעוןמ״ז
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 עא מלים מיד פלטנו *אלתי קרא מאי שילא רב כר רבה
 א ישעיה *למדו מהבא אמר רבא וחומץ מעול מבף רשע
 ואל חמוץ אשרו חמוץ אשרו משפט ררשו היטב

 הצדיק שמעון שמת שנה אותה תניא חומץ תאשרו
 יודע אתה מנין לו אמרו מת הוא וו בשנה להן ׳אמ

 לבוש אחד וקן לי ]היתמודמן י״ה בכל להם אמר
 שנה עמי ויצא עמי נכנס לבנים ומעוטף לבנים

 שחורי׳ ומעוטף שחורים לבוש א׳ זקן לי נזדמן זו
 שבעת חלה הרגל לאחר עמי יצא ולא עמי נכנם
 הכי *בשעת בשם מלברך הכהנים אחיו ונמנעו ומת ימים

 נתקנא תחתי ישמש חוניובני להם אמר פטירתי
 ומחצה שנים שתי ממנו גדול שהיה אחיו שמעי בו

 וע״ש כאונקלי הלבישו עבודה סדר ואלמדך בא לו אמר
 יש״א לאחיו להם אמ׳ מזבח אצל והעמידו בצלצול וחגרו

 אותו לאהובתו זה וקייס נרר מה ראו הבחנים
 באונקלי אלביש גדולה בכהונה שאשמש היום

 הכהני׳ אחיו בקשו שליכי בצלצול ואחגור שליכי
 מצרי׳ של לאלבסנדריא והלך מפניהם רץ להרגו

וכששמעו עכו״ם לשים עליו והעלה מזבח וכנה

 אלאר״לדימן׳ שייךהכא לא חומץ ולא הנגזל: כין היוזיקו חמוץ אשרו
 חומן ולא מלברך :ת?לה שנזקקיןלתובע מכאן שלמדני )בב״ק(]בסנהדרין[

 5)מ״שהכאהיו לאש פיל המפורש בשס העס תא כהכים ביכת וברלח בשם
 רש״א נא ליווניו שמעי ליה אמר :ולפנים לפני עמי נכנס :כדאיס

לאהובתולאשתו: צלצולאזור: שלעור: אונקלימלבוש ואלמדך:
*3
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 לה היורד כך לה ירד שלא זה מה אמרו חכמים
 היה כך לא יהודה ר׳ א״ל מאיר ר' דברי עאכ״ו

 שמעי שהיה חוניו עליו קבל לא אלא מעשה
 נתקנא ואעפ״ב ומחצה שנים ב׳ מטנו גדול אחיו

 עבורה סדר ואלמדך בא אמר אחיו בשמעי חוניו בו
 מזבח אצל והעמידו בצלצול וחגרו באונקלי הלבישו

 וקיים זה נדר מה ראו הבחנים לאחיו להם אמר
 אלביש גדולה בכהונה שאשמש היום אותו לאהובתו
 אחיו בקשו שליכי בצלצול ואחגור שליכי באונקלי
 להרוג בקשו המאורע כל להם סח להרגו הבחנים

 המלך לבית רץ אחריו ורצו מפניהם רץ חוניו את
 הלך הוא זה אומר אותו הרואה כל אחריו ורצו

 עליו והעלה מזבח ובנה מצרים של לאלכסנרריא
 מוכח יהיה ההוא ביום *והיה שנא׳ שמים לשםן,ט”שעי

 אמרו בדבר חכמים וכששמעו מצרים ארץ בתוך לה'
 :עאכ״ו לה לירד המבקש כך ממנה שכיח זה ומה.

 ר׳ אשי לרב חסדא דרב כריה קשישא מר א״ל מ
 ליה עביר מאי יהודה דרבי קרא האי מאיר

 נתקנא כך לגלולה: לה ירד שלא שמעי לה ירד שלא זה
 יקלקל שלא אותו מורידין שאין עאכ״ו לה היורד, באמיו:
 טמנה שברח משמעי: מכס היה דמוניו ואלמדך בא עצמו:

בה: ונתקנא מזר כך לקבלה: רצה שלא
 עביד מאי עכו״ס לשם היה מוניו לבית שאמר מאיר רבי

כנען שפת מדברות וגו׳ לה' מ!כמ דכתיב קרא להאי
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 חזקיהו יצא סנחרב של מפלתו אחר לכדתניא

 והב של בקרונות יושכין שהיו מלכים בני ומצא
 יט יהוןישעיה ההוא *ביום שנא׳ ע״א לעבוד שלא הדירן
 הלכו כנען שפת מדברות מצרים בארץ ערים חמש

 לשם עליו והעלו מזבח ובנו מצרים של לאכסנרריא
 שם ארץ בתוך לה׳ מזבח יהיה ההוא *ביום שנ׳ שמים

 שםכדמתרגם לאחת יאמר ההרס *עיר מאי מצרים
 יתאמר למחרב דעתידה שמש דבית קרתא יוסף רב

 לישנא חרס דהאי משמע ומאי .מנהון חרא רהיא
ט ובעךאייב יזרח ולא לחרס *האומר שג׳ היא רשמשא

במנחות(: )ע״כ יחתום כוכבים
 שם היה לא הבית חורבן קורם שנה מ׳ רבנן חנו

והורית של ן לש! היה ולא בימין עולה גורל ׳
 דלתות והיו דולק מערבי נר היה ולא מלבין

 יוחנן רבן בהן שנער עד מאליהן נפתחות ההיכל
 אתה מרה מפני היכל היכל ואמר זכאי :ן

 ש)ןל ובבר ליחרב שסופך בך אני יורע עצמך את טבעית
 רלתיךייס׳ לבנון *פתח עדו בן זכרי׳ עליך נתנבא
 למה למה טבלאי כר יצחק א״ר בארזיך. אש ותאכל

 .!״די לאישר של עונותיהם שמלבין לבנון שמו נקרא
 נ) רש״א יער שמו נקר׳ למה )א״ר( טוביה בר זוטרא א״ר

 ”זכי לה׳ ונשבעו קרא7 וסיפיה כנען בארץ היושבים ישראל שפת
 לאויבים סימן מאליהן נפתחות :מכתות( במסכת )ע״כ לבאות

לתורבן: סימן הוא שהפתיתה עליך נתנבא וכבר ילככס: לבא
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 מלבלב יער מה לך לומר הלבנון יער *בית כדכתיב מלכים

בשערה אושעיא דא״ר מלבלב המקדש בית אף *א
 מגדים מיני כל בו נטע המקדש בית שלמה שבנה

 שרוח וכיון בזמניהן סירותיהן מוציאים והיו זהב של
*ירעש שג׳ סירותיהם את משירים בהן מנשבת ענ תלים

 שנכנסו וכיון לכהונה ומהסהיתהסרנסה סריו כלבנון
 ועתיר אומלל לבנון *וסרח ׳שנ יבש להיכל עכו״ם א נחום
אף ותגל תסרח *סרוח ׳שנ לנו להחזירו הקב״ה לה ישעי׳

 סעמים ־־׳ ת״ר .לה נתן הלבנון כבוד ורנן גילת
 ראשון בוידוי ג׳ כיום בו השם את גדול כהן מזכיר

 בגורלות ואחר המשתלח בשעיר וג׳ שני בוידוי וג׳
 רכה ׳אמ ביריחו קולו ונשמע השם ]אנא[ אט׳ וכבר

 ציר סרסאות עשרה ליריחו מירושלים הנה כר בר
 עזים שבת תחומי בשמונה נשמע היה היכל דלתות

 שביריחו נשים קטורת מריח מתעטשו׳ היו שביריחו
 שכירושלי׳ כלה קטורת מריח להתבשם צריכות אינן

 חייא א״ר .הקטורת מריח *להתבשם צריכה אינה יי׳הג ן׳
 י לשילה הלכתי ס״א אחד זקן לי סח אריכ״ק אכין ברשט1להמ,

:כותלי׳ מבין קטורת ריח והרחתי
 ראשון בוידוי שנא מאי וכו׳ שנייה סרו אצל לו בא מג
 כפר נשם אנא יןטאתי השם אכא פר של ראשון בוידוי ג׳ע״ב

 וכבר יזטאת: לה׳ בגורלות ואחר תטהרו: ה׳ לפני נא.
 כלה יריק־ו: עד קולו שהלך חעשה היה כנר כלו' אמר

הרכה: ככשמיס להתקשט דרכה
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 שנא ומאי קדושיך עם אהרן ובני אמר רלא

 דבי תנא קדושיך עם אהרן ובני דאמר שני בוידוי
 יבא מוטב נותנת הדין מדת היא כך ישמעאל רבי
 :החייב על ויכפר חייב ואליבא החייב על ויכפר זכאי

 מך ווהב טוב וזהב זהב הם זהבים ז׳ חסדא רב אמר*
 סגורע״ב וזהב שחוט וזהב מופז וזהב ר אופי

 כיאשי׳ב ההיא הארץ *תריב שר טוב וזהב זהב פרוים וזהב
 מך *שדומה מופז זהב מאופיר דאתי אופיר זהב טוב
 שנפתח בשע׳ סגור זהב כחוט שנטוה שחוט זהב לפו
 הפרים לרם שדומה פרוים זהב נסגרות החגויו׳ כל
 זהב ביה אית וחד חד וכל הן חמשה אמר אשי רב

 ירוק זהבה היה יום בכל הכי נמי תניא טוב וזהב
הפרים: לדם שדומה פרוים זהב והיינו אדום והיום

לו הוציאו
המישי פרק

ארבעת חופן שהי׳ קמחית בן ישמעא׳ ר׳ על עליו אמרו
 מן וורד ורדו הנשי׳ כל ואומ׳ חפניו כמלא קבין

על שכתודה שאמר לומר יפה כך כלו׳ נותנת הדין מרת
אמרים: על לכפר ראוי זכאי ויהא עצמו

 שדומה :סתמא זהב דאיכא מכלל טוב ההיא הארץ וזהב
:רך שהוא מפני כחוט שנטוה :כמרגלית מצהיב לפז

 תניא :זה מפני אמר לזהב חכר שאין נסגרות החנויות כל
:הימי׳ בדברי סרויס זהב נקרא הפרי׳ לד© שדומה שס פעל הכי נטי
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 יחיאל א״ר יונתן בר וכדרכה כערסן א״ד לגג עלה אימא
 ישמעאל ר׳ על עליו אמרו כש״ז וא״ר לחול׳ יפה ערסן

 כשוק אחד ערבי עם וספר יצא אחת פעם קמחית בן
 ושמש אחיו ישכב ונכנס בגדו על מפיו צנורא ונתזה
 ת״ר א׳. ביום גדולי׳ כהני׳ בניה שני אמן וראתה תחתיו

 גדולה בכהונה שמשו וכלן לקמחית לה היו בנים ז׳
 אמרה לכך שוכית עשית מה חכמים לה אמרו
 אמרו שערי קלעי בלתי קורות ראו לא מימי להם

הועילו: ולא בן עשו נשים הרבה לה
 ר,;דא הוה ברפואות דבקי הנינאמשום ר׳ שנא מאי מט

 פרדה מכת אדסעל שאלני לא מעולם חנינא
 והאקחזינא וחותה אימא דחי׳ קאחזינן והא וחי׳ לבנה

 כרעייהוקאמרינן: וחיורןריש אינהו בסומקן דמיתסי
 וסתם לקולה הוא ויפה קאמר בערסן :זרד האי א״ר

 מיני שהן וערסן זריד ואוכלות קולות מעוברות כשיס
 באסיתא דמתברי קטי קילקא ברכות אקריכןבקס'7קטיןכ חאכל

 וה״ק ה׳ לה׳ ערסן ד׳ לד׳ זריד תלת לתלת טרגים תרי לתרי יזנמ״
 והעוברי׳ אותן להברו׳ וערסן זריד להן תקנו מעוברו׳ הנשי׳ כל ג י

 לשון זרד קאקר בש״ן א״ר :כולן על גבר אמי של ואותן
 ועלה גדל הזרד אמי שקלטה טפה ברור כלו' זרדים קבילי ׳ןכיר)

 לא רוק: צנורא היה: הכפורים *יום אחר ערבי עי״ההזהלגג:
 בת כבודה כל ירו׳ בתלמוד ראיתי ובו׳ ביתי קורות ־או דאיני

 לצאת ראויה צנועה אשה לבושת זהב ממשבצות פנימה מלך י*"5,
:זהב משבצות הלבוש כ״ג ממכה שה

המכה; וחיתה רש״קאימא
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מב בשמאלו הכף ואת בימינו המחתה את נטל משנה

 נא לבין מגיע שהוא עד בהיכל מהלך *היה
 ע״ב הקדשים קדש ובין הקדש כין המבדילות פרוכת שתי

 אל*> היתה ל^ת אומר יוסי ר׳ אמה. וביניהם
 כי שיי>ת וגו׳ הפרוכת *והבדילה שג׳ בלבד אחת פרוכת

 נב הצפין מן והפנימיות הדרום מן פרופה *החיצונה
 ע״ב הופך לצפון הגיע לצפון שמגיע עד ביניהם מהלך

 " משכה שהוא עד הפרוכת עם לשמאלו מהלך לדרום פניו
 נ״לקה ם בין המחתה את נתן לארון הגיע לארון מגיע

 "׳שנ" כל ונתמלא הגחלים ע״ג הקטורת את צבר הבדים

'כגמי פרוכת שתי :למערב לתוכו ומהלך נכנס בהיכל מהלך
 :פנימית ואמת מיצ׳יבת א' לדרוס הצפון מן פרופות

 שהפסיק ממיצה כותל כקרא כך טרקסין אמה :אויר וביניהן
 קאמרי רבנן הדרום מן פרופה החיצונה :ראשון במקדש

 של בקרם וכאמזת החיצון לצד כפולת ראשה פרופה :לה
 בפריפת נכנס ביניהם מהלך : ועומדת פתוחה להיות זהב

 הגיע :הצפון לפריפת שמגיע עד ביניהם ומהלך הדרוס
 עד לילך לדרום פניו הפך :המלל לתוך ומשנכנס לצפון

 חשה שעשה ארון מר כדאמר המלל באמצע שהוא הבדים בין
 רומורומ: לכל הקדשים קדשי בבית אמות עשר אויר לו היה

 שמאלו לדרוס מצפון שהמהלך הפי־וכת עם לשמאלו מהלך
 והבדים הבדים ב׳ בין החלל למזרח היתה והפרוכת למזרח

 למזרח לו והשני למערב אחד ראשו הפרוכת עד ארוכים היו
אמתי׳ ואורך לדרו׳ בראשו ואחד לצפון ארון בראש אמד
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 ומתפלל כניסתו בית דרך לו ובא ויצא עשן הכית
 בתפלתו מאריך היה ולא החיצון בבית קצרה תפלה

 אבן הארון *ומשניטל .ישראל את להבעית שלא נג
היתח ושתיה הראשונים הנביאים מימות שם היתה ע״כ

 ועלירח אצבעות שלש הארץ מן וגבוהה נקראת
 עסקינן *במאי גמרא. המחתה: את נותן נבהיה

 במקדש ואלא פרוכת הוו מי ראשון במקדש אילימא ע״ב
עמו נגנו ארון משנגנז והתניא ארון הוה מי שני /יו

 אהרן של ומקלו המשחה שמן וצלוחית המן צנצנת
 דורון פלשתים ששלחו וארגו ופרחיה ".^בשקריה

 ונתתם ה׳ ארון את *ולקחתם שג׳ ישראל אלהי לה׳ .אלמש
השבותם אשר הוהב כלי ואת העגלה אל אותו י א

 והלך. אותו ושלחתם מצדו בארגו תשימו אשם לו
 מצא שגנוו ראה מה יהודה מלך יאשיהו גנוו ומי

תקים אשר מלכך ואת אותך ה׳ *יולך בו דניי׳כ״כתוב
 שנא׳ וגנוו עמר וגו׳ ידעת לא אשר גוי אל עליך

 הקדושיס ישראל לכל המכינים ללוים *ויאמר ד״ה
בן שלמה בנה אשר בכית הקדש ארון את תנו לה׳לה כ

 עבדו עתה בכתף משא לכם אין ישראל מלך דוד
 אתיא אלעד וא״ר ישראל עמו ואת אלהיכם ה׳ את

 משמר׳ משמר׳ אתיא דורות דורות אתיא שמה שמה
 לדרוס כשהלך כגיסתוכשסשככנם דרך :ביניהם ארון ויזצישל

 פניו את הסב לא כשיצא כן דרום כלפי פניו לארון שהגיע עד
 החיצוןכהיכל: בבית לארון: ופניו איזוריו דרך יוצא אלא לצאת
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 והא ארון מקום לארון הגיע ומאי שני במקדש לעולם

 :הבדים כ׳ כבין ׳אימ הבדים ב׳ כין המחתה נתן קתני
 מג הכתוב שלאהצריכן ישראל חכיבין אומר 'יוסי ר׳

שם לשליח:
 ע״א בתוררח מקראות ה׳ אומר יהודה בן איסי תניא

 שם ארור מחר משוקדים *שאת הכרע להם אין
 ע״ב מלבן להוציא וגו׳ הקטורת את *ונתן *ת״ר .וקם
 מאינג ויכניס מבחוץ יתקן שאומיים צדוקים של

 להבסיחיאטי אמרו הכפורת על אראה בענן *כי דרוש
 שם א׳־כ וגו׳ הקטורת את ונתן נא׳ כבר והלא חכמים

 עשן: מעלה בה שנותן מלמד וגו׳ בענן כי ת״ל מה
שם שמואל א״ר מה״ט כניסתו דרך לו ובא יצא פיסקא

 *ויבאד״ה קרא אמר יונתן א״ר נחמני בר
 א כ ענין מה וכי .ירושלים בגבעון אשר לבמה שלמה

 מגבעון יציאתו מקיש אלא ירושלים אצל גבעון
 מירושלי׳ ביאתו מה מירושלי׳לגכעון לירושלי׳לכיאתו

עצמו על מתפלל כאו״א אלא לשליח הכתוב הצריכן שלא
הזה: הבית אל כפיו ופרש לבבו כגע איש ידעון אשר שכא׳

 מעלה הקטורת: עשן של בענן כ״א יבא אל בענן כי
כמקל:' זקוף לעלות לעשן שגורס עשב שס עשן

 בגבעון אשר הבמה מן לכתוב לו והיה וגו׳ שלמה ויבא
בגבעון .מירושלים בגבעון אשר במה אל או לירושלים

 :שם ומקריב הולך והי׳ חשה שעשה מזבח ששם קדושה היתה
 לגבעון מירושלים לביאתו לירושלים מגבעון יציאתו מקיש
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 יציאתו אף ביאתו כדרך במה כלפי פניו לגבעון
 ביאתו. כדרך במה כלפי פניו לירושלים מגבעון

 במעמדם וישראל בדוכנם ולוים בעבודתם כהני׳ וכן
 והולכין פניהם מחזירין היו לא נפטרים כשהם

 הנפטר תלמיד וכן .והולכים פניהם מצדדין אלא
 הא כי ויצא פניו יצדד אלא ויצא פניו יחזיר לא מרבו

 בעי הוה כי יוחנן דר׳ מיניה מיפטר הוה כי אלעד׳ דר׳
 אדוכתיה אלעזר ר׳ וקאים גחין הוה לסגויי יוחנן ר׳

 אלעור ר׳ בעי הוה וכי מיניה יוחנן ר׳ מכסי דחוה עד
 דר׳ מיני׳ מכסי דחוה עד לאחוריה אזיל הוה לסגויי
 אזיל הוה יוסף דרב מיניה מיפטר הוה כי רבא יוחנן.

 אסקופתא ומתווסאן כרעיה מנגפן דהוו עד לאחוריה
 עביד קא הכי יוסף לרב לי׳ *אמרו דמא יוסף רב דבי שס
 :כרכא אכולא רישיך דתרום רעוא יהא א״ל רבא ע״ב
שיפסיע צריך המתפלל אריב״ל אלכסנדרי א״ד שם

א״ל יתןשלום ואח״כ לאחריו פסיעות שלש

 הליכתו דרך כגבעון אשר לבמה שלמה ויבא קרא משמע והכי
 וישראל :ראשונה כביאה היתה מגבעון בשובו לירושלים וכן

 קרבן על ישראל כל במקום בעזרה העומדים במעמדם
 על ומשמרים עומדים היו לי להקריב תשמרו דכתיב התמיד
 רבי שאין יוחנן רבי מיניה מכסי דחוה ער :קיבכס
 ממזיר רואהו ר״י שאין יוחנן דרבי מיניה :רואהו אלעזר

 ואינו עימם מאור היה שהוא יוסף לרב ליה אמרו :פניו
 :הכרך ישיבת ראש תהיה רישיך תרום :בדבר מכיר
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 התם לאחריו פסיעות שלש שפסע כיון מרדכי רב

 מרבו הנפטר לתלמיד משל למיקם ליה איבעי
 תניא קיאו על ששב לכלב דומה לאלתר חוור אם
 פסיעורת שלש שיפסיע צריך המתפלל הכי נמי

 ראוי כן עשה לא ואם שלום יתן ואח״כ לאחוריו
 שנותן אמרו שמעיה )ר׳( ומשום התפלל שלא לו

 אשדכיי׳לג *מימינו שנ׳ לשמאל כך ואחר לימין שלום
 ויךמליםצאמרמ ורבבה אלף מצדך *יפול ואומר למו דת

 למירב היא דמילתא אורחא תימא וכי ואומר מאי
 מימינך ורבבה אלף מצדך יפול שמע תא בימין

 ברישא לימיניה שלמא דיהיב לאביי רבאחוייה
 קא דידך לשמאגל דירך לימין סכררה מי א״ל

 ברירת חייא א״ר הקב״ה של ימינו שהוא אמינא
שלש להו דפסעי ורבא לאביי להד חוינא הונא דרב

אחת: בכריעה פסיעות
 ולא שהפסיעות.כלות בחקיס למיקם ליה מיבעי התם

שלא כחי כראה בן עשה לא ואם לאלתר: לחזור
 כוח כלו׳ גרסי׳ התפלל שלא לו וראוי : ליפטר רשות כטל
 מימינו :לעולם בא שלא לו ראוי כקו התפלל לא אס לו היה
 סובלת הימין מימינך ורבבה :עדיפא ימין אלמא דת אש

 להשתמש חוככת שהימין הוא אורחא תימא וכי :חזיקין רבבה
 : היא דיחין חשיבותא ולאו בימין הלוחות ניתכו ולכך בה

 רואה שהמתפלל הקכ״ה של ימינו שהוא רירך לשמאל
 תמיד: לנגדי ה׳ שויתי שנאחר פניו לחול שכיכה כאילו עצתו
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 מצלו מאי החיצון בכית קצרה תפלה ומחפללין מד
 אדא רב כר ורבין אדא רב רבאלבר 1 שם

 שתהא אלהינו ה׳ יר״מ אמרי דרב משמי׳ תרווייהו
 אלא היא מעליותא שחונה ושחונה. גשומה זו שנה

 דרבא ברי׳ אחא רב גשומה. תהא שחונה אם אימא
 שולטן עביר יעדי לא יהודה דרב משמי׳ בה מסיים
 להתפרנס צריכין ישראל עמך יהיו ולא יהודה מרבית

 רבי .דרכים עוכרי תפלת לפניך תכנס ולא מזה זה
 מטרא שדא באורחא הוהקאזיל דוסא בן הנינא
 בנחת כלו העולם ;כל העולם רכון לפניו אמר עליה

 אט׳ לביתיה אתא כי מטרא פסק בצער וחנינא
 אתא בנחת וחנינא בצער העולם כל העולמים רכון

 דכהנא צלותיה ליה אהניא מאי יוסף א״ר מטרא
דוסא: בן חנינא רבי לגבי רבא

 בתפלתו שהאריך אחד גדול בכהן מעשה מהח״ר
 התחילו אחריו ליכנס הכהנים אחיו ונמנו שם

 הארכת מה מפני לו אמרו יוצא והוא נכנסין שחשכיהן
 שהתפללתי בעיניכם קשה להם אמר י בתפלתךעשה שמא
 תהי אל א״ל יחרב שלא המקדש בית ועל עליכם י^כהצ

 מאריך ־ היה לא ג שנינו שהרי כן לעשור־־ז רגיל /ניגף
 ישראל. את להבעית שלא כרי בתפלתו נצאמי

 אלא קחני לא משנגנז וכו׳ הארון משניטל ^פיסקאי£
 דרכים עוברי :ממשלה עושה שולטן עביר :ממה שחונה סש

 כשדות: זריעה לו שאין בנחת וחגינא גשמים: ירדו שלא מתפללי׳
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 רבי דתניא לבבל גלה ארון כט״ד חנן משניטל
 לי נ ד״ה *ולתשובת שנאמר לבבל גלה ארון אומר אליעזר
 עם בבלה ויביאהו נבוכדנצר המלך שלח השנה

 יהודה על אחיו צדקיהו את ויטלך ה׳ בית חמרת כלי
 שנאמר לבבל גלה ארון אומר יוחאי בן ר״ש וירושלים

 מלכים שם הדברות עשרת אלו ה׳ אמר דבר יותר *לא
 ככ שנאמר נגנו במהומו ארון אומר לקיש בן יהודה ר׳

 מ א שם על הקרש מן הבדים ראשי ויראו הבדים *ויאריכו
 הרל היום עד שם ויהיו החוצה יראו ולא הדביר פני

 ' בן מתיא ר׳ שאל עולא דאמר דעולא ופליגא הוה
 מלמדנו שר״א מאחר וכי ברומי יוחאי בן לר״ש חרש
 הא ראשינה לבבל גלה ארון ושניה ראשונה פעם

.ה׳ בית חמרת כלי עם בבלה ויביאהו דאמרן!
 א איכה הדרה. *כל ציון בת מן *ויצא רכחיב היא מאי שניה
 נד אמר אומר אתה מה אתה .חדרה הדרה כל מאי

 ויאריכו שנאמר נגנז הוא במקומו ארון אומר שאני לי
 הדביר פני על הקדש מן הברים ראשי ויראו הכדים

מ׳ ע׳ כירושלמי הזה היום עד שם ויהיו החוצה יראו ולא
׳הגמ ;נגגז( העצים דיר כלשכת אמרי ורבנין

הארון: הוא חמדת כלי עם ליהויכין: בבלה ויביאהו
 עד ס ש ויהיו דקרא סיפיה וגו׳ הבדים ויאריכו

 אומר שמעון רבי דתכיא הא רעולא ופליגא הזה: היום
מקראות: משכי כלומר ושניה ראשונה לבבל: גלה ארון

קדרים: בקדרי הגנוז חררה הדרה כל
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 וגו׳ הבדים ראשי ויראו הבדים *ויאריכו מזכחיב

 ]רבה[ )רבא( א״ל נגנו במקומו שארץ מכאן שם
 וכלהיכא הוד.. היום לעולאמאימשמעא״לדכחיבעד מלכים

*ואח כתיב והא הוא לעולם הוה היום עד דכחיבאמ"ר
וישב בנימין בני הורישו לא ירושלים יושב היבוסי

 ה״נ הוה היום עד בירושלים בנימין בני אח היבוסי י
 לא שנח נ״ב אומי* יהודה ר׳ חניא והא גלו דלא "ן׳ 'פ

 ונהי בכי אשא ההרים *על שנא׳ כיהודה איש ^עבר
עובר. איש מבלי נצחו כי קינה מדבר נאוח ועל ט ירמיה

 נדדו בהמה ועד השמים מעוף מקנה כול שמעו ולא
 אומר יוסי ר׳ ותניא הוו הכי בגימטרי׳ בהמה הלכו

 יוחנן וא״ר .ומלח גפרית בא״י נתקיימה שנים ו׳
 *והגביר הכא כתיב ברית בי־יח דאתי׳ יוסי מ״טדרבי ״

על *ואמרו התם וכתיב אחד שבוע לרבים בריח כט יכיי׳
 פקידת עד צדקיהו בגלות ירושלים מקרבות היו שנה ג״ב

 *לכיבוש שכה ע׳ לסוף שהרי הבית לבכות שעלו כורש 1,גייס
 היה שכה וי״ק במגילה ששכיכו כמו הפקידה היתה יהויקיס

)לבבל( גלו מר דאמר ירושלים. מרבות עד יהויקי׳ מכיבוש )ת^נ
 בשבעה יככיה גלה ופי׳ בי״ט גלו בי״ק גלו ׳במ גלו בז׳

 צדקיהו גלה לכבוכדכאצר שחוכה שהוא יהויקיס כיבוש לגלות
 י״ט שהוא יהויק*ס לכיבוש בי״ק ירושלים לקרבות וגלותו

 עלה שכיה כיכוה כיבש ראשוכה שכה מר דאמר לכבוכדכאצר
 הוו: כ״ב כגיחטריא בהמה בהמה ער יהויקיס: וכיבש

 ליה מפרש והכי כתיב דכיאל בספר לרבים ברית והגביר
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 פ״ק חתם )טח אבותס אלד,י ת' ברית את עזבו אשר
 יטה“כתיבי התם א״ל אחד( שבוע הבא אף ז אחד שבוע

דכתיב היכא ובל שם כתיב לא הבא שם
 ד״האד מ״ד<נמיתיבי[*ומהםמןכני יוסף רב )והאט׳ הוא לעול׳

 מאות חמש אנשים■ שעיר להר הלכו אשי־־ שמעון
 בראשם ישעי בני ועזיאל ורפיה ונעריה ופרטיה

 עד שם וישבו לעמלק הפליטה שארית את ויכו
 דגלו( מר אמר והא גלו דלא נמי )הכי הזה היום
י ישעיה שנאמר * האומות כל את ובלבל סנחרב עלה כבר

:תיובתא עמים גבולות *ואסיר־
 מח דיר בלשכת ארון אומי־ים וחכמים תנא ר״נ אמר

שס יצחק בר נחמן רב אמר נגנן. הוא העצים
 מתעסק שהיה אחד בכהן מעשה תנינא נמי אנן אף

 להודיע בא מחברותיה משונה שהיא הרצפה וראה
 שיצאה עד הדבר את לגמור הספיק ולא חביריו את

 מאי .ש״מ נגנן הארון ששם ביחוד וירעו ושמתו
 היה בקרדומו מתעסק חלבו א״ר עביר. קא הוה
 מומין בעלי כתנים שני ישמעאל רבי דבי תנא

על בו שנאמר ומל? כגסרית האמור ברית אותו יומכן רבי
שבוע ישראל על האויב בו הגבירו ה׳ ברית את עזבו

בבל: מלך רבי וכל כמו לשרים לרבים א׳.
 הטבלאות מן א?ת משונה הרצפה ושמוק: בטיול מהעסק

דסלקוה והכין ממכרותיה גבוה ראה שכרצפה שיש של
ככירור: ביחוד שם: שכסדרה מאמר
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 של קרדומו ונשמטה בעצים מתליעין שהיו היו

ואכלתו: אור ונצתה שם ונפלה מהן אחד
 ראשי ויראו הבדים *ויאריכו כתיב רמי יהודה רב מט
 )דוחקין כיצד הא החוצה יראו ולא וכתיב הבדי׳ שם

 ויאריכו תנ״ה נראין ואינן נראין בפרוכת( ובולטין ח מ״א
 ראשי ויראו ת״ל ממקומן וזין יהיו לא יכול הכרים ה״ד'

 מקרעין יהו יכול הבדים ראשי ויראו אי הבדים
 יראו ולא אי החוצה יראו ולא ת״ל בפרוכת ויוצאין ׳הגמ
 כיצר הא ויראו ת״ל נוגעין יהו לא יכול החוצה להיפן

 שני כמין ונראין בפרוכת ויוצאין ובולטין דוחקין
 ילין שדי בין לי דודי המור *צרור שנא׳ אשה רדי א ״ה6
לרגל עולין ישראל שהיו בשעה קטינא רב !ךאמרכי

 להם ומראין הפרוכת את להם ]מגללין[ )מגלין(
 אומרים והיו בזה זה מעורין שהיו הכרובים כדיאת

 עם זכר כחבת המקום לפני חכתכם ראו יש״אלהם
 בכה מעשה קטינא רב חנאבר רב מתיב נקבה.

 למזניז: פסול תולעת בו שיש עץ כל לתכן בעצים מתליעין
אמרת: לעבודה ראוין שאינן מומין בעלי

 דויזק• שהיו בברייתא ואזיל כדמפרש נראין ואין נראין
 מתיל שכולטין אשה דדי כשני ונראין בפרוכת ובולטין

 אקה שכממיצת הפתק■ כנגד הפרוסה בפרוכת ויוצאין :מלוקה
 ראשיןל כמקדש טרקסין אמה כאמצע היה והפת? טרקסין

 ומקבקיס ואמ״יס מדובקין בזה זה טעורין שהיו הכרובים
הנקבה: את הממבק כזכר זה את זה
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 נתגרשה קאמרת נתגרשה א״ל וכו׳ מתעסק שהי׳ א׳

 אינימ^ עסקינן במאי הראשונה לחבתה חדה
 הוי מי ב׳ במקדש אלא פרוכת הואי מי א׳ במקדש

 :דבבי פרוכת פרוכת ומאי א׳ במקדש לעולם כרובי׳
נ מצאו להיכל עכו״ם שנכנסו בשעה ר״ל אמר

 שס לשוק אותן הוציאו בזה זה המעורין כרובים
 ע״ב קללה וקללתן ברכה שברכתן הללו ישראל אמרו

א איכה מכבדיה *כל שנא׳ הזילוה מיד הללו בדברי׳ עוסקין
ערותה: ראו כי הוילות

 נא שממנה תנא וכו׳ נקראת היתה ושתית פיסקא
סש מציון עולם כמ״ד תני .העולם הושתת

 ימו מאמצעיתו עולם אומר אליעזר רבי דתניא נברא
ח יחבקו ורגבים למוצק עפר *בצקת שנא׳ נברא

 ה!אמ שכתגרשו לאיזר הוה שני בבית מעשה האי קאמהז נוזגי־שה
 זאשיבמאי בזה: זה מבתןשאיןגסין לתיזלת ראשונה לחבוזה ויוזרו:

 מצנההוו מי :הכרוכים להן וקראין הפרוכת להן חגלין האי עסקינן
 רש״א ומזה מזה הארון אצל שלמה שעשה בכרובים דקס״ד כתבים

 לח איוב :קה״ק ובית והיכל אולם פתיז הפתיזיס שכנגד דבבי :קאמר
לשוק הוציאום :בגידין קעורין היו אס כמו דבוקים טעורין

הכותל: חן קפלים
 סוף עד הרגכיס נדבקו וסביביו תיזלה נבראת ציון נברא מציון

שלא התלמיד מלב מכשול להדים הרב )כיון ■ דל מכל העולם
 ציון ואמר הרב םין1>ה נברא. מציון כהבנת העולם חדזש כפנת ישתבש
היה איזד מוצק למוצק עפר בצקת ז ע״כ( וכי׳ מחלה כביאת
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 יאמר לשלג *כי שנא׳ נברא מצדרין אומר יהושע לי אי>נ

 יצחק ר׳ עוזו. מטרות וגשם מטר וגשם ארץ הוי
 העולם הושת׳ וממנה בים הקב״ה ירה אבן ׳אמ

 פנתה. אבן ירה מי או הטבעו אדניה מה *על שנא׳ לח שם
 אלהים אל לאסף *מזמור שנא׳ נברא מציון וחכ״א כ תלים

 מבואו. עד שמש ממורח ארץ ויקרא דבר ה׳
 מוכלל ממנו הופיע אלהים יופי מכלל מציון ואומר

 תולדו׳ אומר ].הגדול[ ר״א תניא עולם. של יופיו
 נבראו מהארץ הארץ תולדות נבראו משמי׳ השמי׳

 וחכ״א בהבראם. והארץ השמי׳ תולדות *אלה שנא׳ כ בראשי׳
 אל לאסף ]מזמור שנאמר נבראו מציון ואלו אלו

 *מציון ואומר[ וגו׳ ארץ ויקרא דבר ה׳ אלהיםכתלים
עולם: של יופיו מוכלל ממנו יופי מכלל

 טמאין ברי השתא חנינא לר׳ מינאה ההוא א״ל נב
 חזי תא א״ל בשוליה *טומאתה דכתי׳ אתון

 אפי׳ טומאתם בתוך אתם *השוכן בהו כתיב מאי א איכה
עמהם: שכינה טמאים שהם בזמן יתיאטי

 ׳7 הצרדקנברא מן סביביו: הרגביסכל נדבקו ומשם לו
 באמצעיתו: שנדבק עד צד מכל והלך וכמת? לו היו מוצקות

 מטר גשם ומהיכן ארץ תעשה ארץ הוי יאמר לשלג כי
 מציון ארץ: להעשות גשמים לו הורידו צדדין מד׳ מטרות וגשם

 וככביס. מאורות השמים תולדות :כתיב בתריה יופי מכלל
 נבראו: מהארץ הארץ ותולדות נבראו משמים השמים תולדות ה״ג

:בטומאה שורה ביניכם שכיבה ואין אתון טמאין ודאי ברי השתא



מג יומא ששי פרק שעירי שני

שעירי שגי
ששי פרק

 סו בשרים הכל מוליכו שהיה למי מסרו משגה
נ״א ולא קכע הבחנים* שעשו אלא להוליכו

 גחלים וכןלוהן מעשה אר״י .להוליכו ישראל את מניחין היו
 הבכליי׳ מפני לו עשו וכבש היה. וישראל ערסלא

 :וצא טול וצא טול לו ואומרי׳ בשערו מתלשין שהיו
כתפונג על שירכיבהו מהו חלה ר״א את שאלו

 שם חלדה ואתם אני להרכיב הוא יכול א״ל
 ע״ב בשלום אחא א״ל אחר כיד שישלחנו מהו משלחו

 וימיתנו אחריו שירד מהו מת ולא דחפו ואתם אני

הכהנים את לעשות שהרגילו קבע הכהנים שעשו אלא
 כהכים של ב״ד היו ולא אותו מוליכים להיות קבע
 כמין וכבש האיש: ערסלאשם להוליכו: ישראל מנימקאת

 לעזרה מוץ הכבש אותו דרך ויוצא גבוה שהוא לו עשו מעלה
 שהיו לפי במשלין ליגע הבבליים יוכלו שלא כלי לעיר רוץ

 ואל מכאן וצא מהר טול לו ואומרים בשערו לתלשו רגילים
עוד: אצלנו עונותינו תשהה

 להרכיב השעיר הי׳ ומזק בריא ואתם אני להרכיב יכול
להשיב מפץ הי׳ שלא אמרינן לקמן עליו ואתכם אותי

 אני בשלום אהא רבו: מפי שמע שלא מה שאילתם על
 נזקק אתם ולא אני לא זאת על לשאול לכס מה כלו׳ ואתם

וימיתנו: איוריו לירד צריך מהו מת ולא ; לצוק דחפו לשילומו:
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מרכיס וחכ״אחלה ה׳ אויביך כל יאבדו *כן פזפטי׳הא״ל
 דחש אחר ביד ישלחנו משלחו חלה כתיפו על

 אליעזר ר׳ אח שאלו וימיתנו אחריו ירד מת ולא
 אלא שאלתוני לא להם אמר לעה״ב מהו פלוני כתו ע׳
 אס׳ הארי מן כשבה ]רועה[ להציל מהו פלוני על י>׳עינ

להציל מהו כשבה על אלא שאלתוני לא ןלהםעי
 הרועה. על להסלאשאלתוניאלא ,אמ הארי מן רועה1

 האדאט ס״ל מי הבא לעול׳ מהו פלוני אליעז׳ ר׳ את )שאלו
 בלא ופילגשים וקידושין בכתובה נשים רב אט׳ יהוד׳ רב

 פלוני על אלא שאלתוני לא א״ל לא או וקדושין כתובה
 נחמני בר שמואל ר׳ ראט׳ הא ס״ל מי לעו״הב מהו ופלוני

 לא[ או טועה אלא אינו חטא שלמה האוט׳ כל יונתן א״ר
 הארי מן כשבה להציל מהו פלוני. על אלא שאלתוני לא א״ל

 היוצו כל יונתן א״ר נחמני בר שמואל דאמ׳ר' הא ס״ל מי
 לא או לאשתו כותב כריתות גט דור בית למלחמת

 להציי מהו הכשבה על שאלתוניאלא לא להם אמי־
 מעש[ מה שאלוהו אמד אדם על הבא לעולם מהו פלוני

 על אלא שאלוהו: דוד בן שלמה על פותרין ויש בעיניך
 אם הרועה על אלא שאלתוני: אבשלום על שמא פלוני
 האח מיד כשבה להציל )מהו :הארי מפני להצילו מותר

 בר שמואל דא״ר הא ס״ל מי דוד מיד שבע בת היא פי׳
 כריתות גט דוד בית למליומת היוצא כל יונתן א״ר נממני
 אס כי כל אין ולרש כדכתיב לה קרי וכשבה לאשתו כותב

 כלומ| הארי מיד רועה להציל מהו קטנה: אמת כבשת
;ן רועה לאוריה קרי כשבה לאשתו דקרי ואיידי דוד מיד אוריה
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 הרב במקום לתלמיד כבור רחולקין ס״ל מי ארי מיר רועה
 על אלא שאלתוני לא א״ל לא או הוא במלכות מורד ולאו

 ״״ה" פ׳ לסוד מהו .ליבם מהו א״ל לירש מהו ממור הרועה(.
 מפנישהפליגם לא קברו את לסוד מהו א״ל ביתו את

 רבו: מפי אמ׳רברשלאשמע שלא אלא ברברי׳
נר מאחר וכי אליעור ר׳ את חכמה אשה שאלה

 שם מיתתן אין מה מפני שוק העגל שמעשה
 שנא׳ בפלך אלא לאשה חכמה אין לה אמר שוה
 ולויפמי׳לה רב אתמר טוו. בידיה לב חכמת אשה *ובל

 במיתה ונשק נפף כסייף וקיטר זיכח אמר חד
 אשת ליבם מהו להם אמר :אביו את לירש מהו ממזר

 מי הזה בזמן ביתו את לסוד מהו אותי: שאלתם אמיו
 אלא שאלתוכי לא להט אמר* הבית מורק צער מסכי אסור

 אמרים לדברים והפרישן שהפליק לא קברו: את לסוד מאי
היה יודע אלא להשיב יודע כשאינו לדמות המתכוין כאדם

רבו: מפי שמע שלא דבר אמר לא אכל
 אין מה מפני לאיסור שוין עבודותיו שוין העגל שמעשה

שימו סייף מיתת מיתות. ג׳ בו שהיו שוה מיתתן
 מיתת העם. את ה׳ ועוף מגפה מיתת יריכו. על מרבו איש

 ואמרי׳ ישראל בכי את וישק המיס פכי על ויזר דכתיב הדרוקן
 ללבות כסוטות לבודקן אלא משה כתכוין לא ע״א נמסכת

 כדתכן מיתה בעכו״ס שמייבין עבודות הן וקיטר זיבה בטן:
 להם נתפרש לא שעדיין בסייף וכאן בסקילה שהן מיתות כד׳

כמ בכי ]במיתת[ כמיתת( ב״ד )מיתת ונדוכו ב״ד מיתות ל׳
____בהם איו ונשק ורק רמ!7דקרה ייאמרירו דחיית מיתתו



יומא ששי פרק שעירי שני 44
 והתראה עדים אמר וחד בהדרוקן כלבו שמח

 והחרא׳ עדים כלא במיתי התראה בלא ערים בסייף
 שבטו שמואל( )אמר יהודה רב אמר בהדרוקן.

 בשער משה *ויעמוד שנא׳ ע״א עבד לא לוי של לב שמות
 בני כל אליו ויאספו אלי לה׳ מי ויאמר המחנה

 )קמיה( שמעתתא להא לה וקאמר רכינא יתיב לוי.
 *האומר לרבינא אבא בר פפא רב בני איתיביה לג דכלי׳

 אמו אבי אביו להו אט׳ ראיתיו לא ולאמו לאביו
 מאמו אחיו אחיו מישראל( אמו )אמו מישראל

מישראל: בתו כני בניו מישראל
 דרא וחובי דין צפירא שהי מה תנא .וצא טול נה
 מלוין הי׳ ירושלים מיקירי משנה סניאין. שם

 מירושלים סוכות עשר הראשונה סוכה עד אותו
 הרי לו אומרין וסוכה סוכה כל *על וכו׳. צוק וער סז

 חוץ לסוכה מסוכה אותו ומלוין מים והרי מדו;

 :במגפה בדונו שמים בידי אלא מיתות בד׳ כדתכן ב״ד מיתת
 לא ולאמו לאביו האומר זה: בכלל כלס לוי בני כל

 נקמתי לנקום עליהם אכזריים נעשו העגל במעשה ראיתיו
 ע״א; עובדי ובניו אמיו ואמו אביו )עבדו( אלמא יתברך.

 מרובין הדור ועוונות כאן זה שעיר מתעכב מה וכו׳ שהי מה
 םוכ| ער ירושלים: מיזשובי ירושלים מיקירי עליו: והן

 שם לגור הולכין אדם ובבי בדרך לו עשו סוכות הראשונה
 והר מזון הרי לסוכה: מסוכת אותו שמלוין יוה״כ לפני
 שא* למי בסלו פת לו שיש מי דומה איבו מם׳ בגמ׳ מים



מה יומא ששי פיק שעירי שני
 רבנן תנו גט׳ לצוק עמו מגיע שאינו שבהן מאחרונה
 פתח על והורית של לשון קושיין היו בראשונה

 היו הלבין לא שמחין היו הלבין מבחוץ אולם
 על אותו קושרין שיחו התקינו ומתביישין עצבין
 הלבין ורואין מציצין היו ועדין מבפנים אולם פתח

 התקינו ומתביישין עצבין היו הלבין לא שמחים היו
 )של קרניו בין וחציו בסלע חציו אותו קושרין •שיהו
 משום ]פפא[ )נפח( בר נחום א״ר המשתלח( שעיר

 של לשון קושרין היו בראשונה הקפר אלעור ר׳
 שעיר שהגיע ביון מבפנים אולם פתח על והורית
 שנא׳ מצותו שנעשה ויודעין מלבין היה למדבר

 א ישעיה *)כתי׳ ילבינו כשלג כשנים חטאיכם יהיו *אם
 שס גזרה( ארץ אל עונותם כל את עליו השעיר *ונשא
 ע״ב ה׳ אני ה׳ אני ת״ל הוא תוהו מעשה תאמר שמא

 ”עואזגליחי׳ ת״ר כהן. להרהר רשות לך ואין גזרתיו
 שבהרי׳ קשה עזאזל אידך תניא וקשה. עז שיהא
 י! יחזקא׳ ישמעאל ר׳ דכי תנא ־ .לקח הארץ אילי *ואת וכה״א
 חי חקי׳ משפטי *את ת״ר ועזאל עזא עון על שמכפר עזאזל

 מילין: ב׳ רמוק שהוא לפי לצוק עמו מגיע שאינו לו:
 זה כשילויז יש כפרה מה הם תוהו מעשה תאמי שמא

 קשה: לשון אל וקשה עז שיהא להועיל: זה צוק ביד יש ומה
 נעמה בימי לארץ שירדו הס מבלה מלאכי ועזאל עזא

 האלהים בכי ויראו כאמר ועליהם קין תובל אמות
משמע משפטי מכפר: העריות על כלומר האד© בכות את
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 שיכתבו הוא דין נכתבו לא שאלמלא דברים תעשו

 וברב׳ וגזל דמים ושפיב׳ עריות וגילוי עכו״ם הן אלו
)ואוה׳ע שהשטן דברים תשמרו חקותי *ואת השם י* יקיא

 ולבישת חזיר אכילת הן ואלו עליה׳ ]משיב[ משיבי׳(
 המשתלח ושעיר מצורע וטהרת יבמה וחליצת שעטגו
 תלמור הן תוהו מעשה תאמי׳ ושמא אדומה( )ופרה

 בהם: להרהר רשות לך אין חקקתי׳ ה׳ *אני לומר שם
 ומנין למדבר שעיר, הגיע לכ״ג לו אמרו מחגי׳ סח
דירכאו למדבר שעיר שתגיע יורעין היו ע״ב

 שעיר שהגיע ויודעין בסודרין ומניפין עושין היו
 להם היה גדול סימן והלא יהודה א״ר למדבר

 שאינו דבר משמע חק :לעשותם נותן והדין המיושריס דברים
 השטן :למוק יוסף אותה וישם כמו מלך מצות גזירת אלא
 ולומר ישראל את להטעות תשובה עליהם משיב הרע יצר

 ככתב לכך אלה בכל תועלת מה כי אמת איכה שהתורה
 אמוקותי ה׳ אני ת״ל : עליכם גזרתי ]ה׳[ אני יזוק בהן
 וגזרתי׳: מקקתי׳ ה׳ אכי תשמרו יזקותי את סליק דמיכייהו קאי

 אקרת בעבודה להתיזיל רשאי שאינו וכו׳ לכ״ג לו אמת
 השעיר את ושלין שנאמר למדבר שעיר שהגיע עד

 דירכאוח :המזבק׳ יקטיר היזטאת מלב ואת ואמ״כ במדבר
 סימנו זה שיראה בכדי לצוק מירושלים עומדים אדם בכי
 הסמוך וזה בסודרין למדבר הסחוכין אותן וטניפין זה: של
 לירושלים הסמוך מכרו ורואה הוא גס ומכיף רואה לו

:רידיג״ראדאש גלע״ז דירכאות



מו יומא ששי פרק שעירי שני
 הולכין מילק שלשת חתרו בית וער מירושלים

 שהגיע ויודעין מיל כרי ושוהין מיל וחוזרין מיל
 אח׳ סימן והלא אומר ישמעאל ר׳ למדבר שעיר

 פתחו על קשור היה זהורית של לשון להם היה
מלבין הלשון היה למדבר שעיר וכשהגיע היכל של

א ישעיה ילבינו: כשלג כשנים חטאיכם יהיו *אם שנא׳

לו בא
שביעי פיק

 נו ובמקדש אסור במדינה כהן היוצא כהונה בגדי
סט עבורה בשעת שלא ובין עבודה בשעת בין

ובמדיג׳ בהם ליהגו׳ ניתנו כהונה שבגדי מפני מותר
 הו^ םוגריז הר יום בטבת בכ״ה והתניא אסור
 אלהינו בית את כותים שבקשו יום ביה למספד דלא

 רשורח להם ונתן להחריבו מוקדון מאלכסנדרוס
 הצדיק שמעון עשה מה הצדיק לשמעון והודיעו באו

 ומיקירי כהונה בבגדי ונתעטף כהוג׳ בגדי לבש
 מהלכין והיו בידיהם אור של ואבוקות עמו ירושלים

 מהלכין והללו זה מצד מהלכין הללו כולה הליל׳ כל

 את ושליו כתקייס ושם המדבר ראש הוא חתרו בית ער
 ירושלים מיקירי לעיל כדאמרן מיל הולכין :במדבר השעיר

הראשונה: הסוכה עד אותו מלוין
מקים גריזים הר :מול דרך בהן שנוהג אסור כמדינה



יומא שביעי פרק בא־א
 השחר עמוד שעלה כיון השחר עמוד שעלה עד זה מצד
 כיון בך שמרדו יהודי׳ הללו לו אמרו הללו הם מי א״ל

 שראה כיון בזה זה פגעו חמה זרחה לאנטיפרס שהגיע
 לו והשתחוה ממי־כבתו ירד הצדיק שמעון את

 אמ׳ הזה ליהודי משתחוה שכמותך מלך לו אמרו
 בבית לפני מנצחת הוא זה של דיוקנו דמות להם יילאד

 שאנו בית לו אמרו באתם למה להם אמר מלחמתי
 יתעוך תחרב שלא מלכותך ועל עליך בו מתפלל?

 להם ׳אמ רשות להם ותתן להחריבו הללו כותים לנצח י
לפניך שעומרי׳ הללו'כותים לו אמרו הללו הם מי לפניי

 נקבוס מיד בידכם מסורין הם הרי להם אמר
 מגררקאותם והיו סוסיהם בזנבי ותלאו׳ בעקכיהם

 גריזי׳ להר שהגיעו ער הברקנים ועל הקוצים על
 כרשינין וזרעוהו חרשוהו גריזים להר שהגיעו ביון

 היום ואותו אלהינו בית את לעשות שבקשו כדרך
 כהונה לבגדי איבעיתאימ׳ראויןהם עשאוהויוסטוב.

 תורתך: הפרו לה׳ לעשות *עת אימא ואיבעית קאמר. קי" מלי׳
 אומי יעקב בן אליעזר ר׳ בעורה. בו קוראין נוחים

 הרחוב לפני בו *ויקרא שנא׳ הכית בהר שס
 היום מחצית עד האור מן המים שער לפני ע״באשר

 אל העם כל ואוני והמביני׳ והנשים האנשים מנגד נחמיה
 הנשים בעזרת חסרא רב אמר התורה. ספר

 דבר לעשות עת כשבא לה׳ לעשות עת כותים: של חושכס
:תורת בו להפר עותר מקום של לשמו



מו עמא !*להטביע'------קדלז------י
 ח נחמיה אמן העם כל ויענו הגדול האלהי׳ ה׳ את עזרא *ויברך

 מאי ארצה אפים לה׳ וישתחוו ויקדו ידיהם במועל אמן
 המפורש בשם שגדלו רב אמ׳ ]יוסף[ )אסי( א״ר הגדול

 י״ה העולם מן ישראל אלהי ה׳ *ברוך )רב( אמ׳ גידל רב
 עי א שגדלן ודילמא דימי לרב אביי א״ל .העולם ועד

 כגבולין המפורש שם אומרי׳ אין א״ל המפורש בשם
 ח נחמי׳ עץ מגדל על הסופר עזרא *ויעמוד והכתיב ולא

 שגדלו רב( )אמר גידל רב ואמר לדבר עשו אשר
 ט שס מעלת על *ויקם .היתה ׳טעה הוראת המפורש בשם

 בני שרבי׳ בני שכניה קדמיאל וכני ישוע הלוים
 אמור מאי אלהיהם ה׳ אל גדול בקול ויזעקו כגני
 בייא בייא יוחנן ר׳ תימא ואי )יהודה( רב אמר
 להיכל׳ וקלייה מקרשא לבי ראחרבי׳ האי היינו

 ארעהון מן לישראל ואגלינהו לצ~יקיא וקטלינהו
 אלא ניהלן יהביתיה כלום ביננא מרקד קא ועדין

 בעינן אגרא ולא בעינן איהו לא אגרא ביה לקבולי
 א״ר אמת כה דכתיב מרקיעא פיתקא להו נפל

תריזוב לפני בו דויקראו ענינא בההוא וגו׳ עזיא ויברך
 לומר היוס אותו תקנו כך וגו׳ אלהיס ה׳ ברוך כתיב

 בגבולין תענית: במם׳ כדאמרי׳ ברכה כל בסוף במקדש
 :וקובלנא כעקה לשון בייא בייא :גבולין קרי לעזרה מיץ כל

 יצר בידם שימסור ריומיס מבקשים לכה״ט דאחרביה האי
 :אגרא ונקבל אותו שנכוף אגרא לקבולי :עכו״ס של הרע

עמכם: אני מסכים כלו׳ אמת ז כתג פיתקא
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 בתעניתא יתיבי אמת הקב״ה של חותמו ש״מ חנינא
 גוריא כי אתא נפק ניהלינהו מסרו׳ לילי וג׳ יומי ג׳

 ]לישראל[ נביא א״ל הקדשים קדשי מבית דנורא
 הרשעה ואת *ויאמר שנא׳ דע״א יצרא הוא היינו ה !כליה

 מזיח מן ביניתא אישתמיט ליה דתפסו בהדי וגו׳
 נעביד חיכי אמרי פרסי ת׳ קליה אזל קלא ורמא

 לח אמ׳ שמיא מן עליה מרחמי ח״ו דילמא ליה
 באבר לפומא וחפיא ראכרא בדודא שדיוה נביא

וישלך הרשעה זאת *ויאמר שנא׳ קלא פסרשאיב
 העופרת אבן את וישלך האיפה תוך אל אותה

 רחמי נבעי הוא רצון ועת הואיל אמרי פיה אל
 אט׳ ביריחו ואמסר רחמי בעו דעכירה יצרא על

 *איחרב )גברא( לההוא קטילתון דאי הזו נביא להו גי׳
 איבעי יומי תלתא גבייהו חבשוה עלמא יייאכוליתג

 ולא ישראל ארץ בכל )לחולה( יומא כת ביעתא 2כעל
 כוליה איחרב ניקטליה נעביד חיכי אמרי אישתכח

 יהבי לא מרקיע פלגא לפלגא רחמי ניבעי עלמא

 ראבי' בדודא שער: ביניתא עדו: בן זכריה הנביא להו אמר
 וישלך האיפה תוך אל אותה וישלך הרשעה זאת עופרת: של בסיר

 לתוך הקול כככס קלא שאיב פיה: אל העופרת אבן את
 שלא העולם יכלה עלטא כלי מעכו: יוצא ואינו העופרת

 ביום בו הכולדה ביצה יומא בת ביעתא :ורביה פריה תהא
 התרנגולת. שעיברה אותם ואפי׳ המעיס מן יזימום שפסק לפי

ליזקק באדם שולט שיהא לפלגא :במעיה מתבשלים איכן כבר



מה יומא שביעי פרק לו בא

 דלא חיכי ביה'צי ואהנו ושבקוהו לעיניה כחלינהו
 אמר הכי מתנו במערבא .בקרובתא לי׳לאינש מיגרו

 מתנא רב המפורש בשם שגדלו רב( )אט׳ גידל רב
 ט נחייי׳ מתנא דרב והא והנורא הגבור הגדול *האל אט׳

 נקרזית למה דאריב״ל לוי בן יהושע ברר׳ אתיא
 ליושנה העטרה את שהחזירו כה״ג אנשי שמם
 אתא והנורא הגבור הגדול האל אמר משה אתא

 נוראותיו איה בהיכלו מרקדי׳ עכו״ם אמר ירמיה
 משתעכדין עכו״ם ואמר דניאל אתא נורא אמר לא

 כנסת אנשי אתו גבור אט׳ לא גבורותיו איה בבניו
 נוראותיו( )ואלו גבורתו היא זו אדרבה ואמרי הגדולה

 אפים איך ונותן כעסו את שכובש גבורתו היא וו
 אומה נוראותיו שאלמלא נוראותיו הן ואלו לרשעים

 :כמול ע״י עיניו סימו כחלינהו לאמרת: ולא לאשתו
 שכתוב כמו תפלה באותה אמרו והנורא הגבור הגדול האל

 לא אשר והנורא הגבור הגדול האל אמר משה עזרא נספר
 כבוכדכצ׳ שרי שראה בהיכלו מרקדי׳ עכו״ם :וגו׳ פכים ישא

 נורא אמר לא רצונם: בכל בו ומריעי׳ להיכל נכנסו
 אבות עון ומשלם לאלפ*ס מסד עושה כתיב מכמאל בפרשת

 :שמו צבאות ה׳ הגבור הגדול האל אמריהם בניהם מיק אל
 משעברין עכו״ם :בספרו בתפלתו גבור אמר לא דניאל
 השני׳ כל יצרו שכובש גבורתו זהו :שבה שבעים זה נכניו

 על שגוזרים הגזירות על אפו ומאריך בהם שנשתעבדו הללו
יום מן וכו׳ מוראו שאלטלא מראותיו הן ואלו גניו:



יומא שביעי פרק באלן 48
 ורבנן אומו׳ שבעים בין להתקיים יכולה היאך אחת
 )א״ר משה ראמר מה ועקרי בדעתייהו סמכי היכי

 שאמיתיהוא בהקכ״ה יודעים אר״א בר״א( יצחק
 ת״ר כרכות. ח׳ עלי׳ לו.*ומברך כובו לא לפיכך $

 עמן על מלפניך ובקשה תחנה רנה התפלה ושאר
 תפלר בשומע וחותם להוושע שצריכין ישראל
 כדי בו וקורא מביתו ס״ת מביא או״א בל ואח״כ

לרבים: חזותו להראות
 אישי לו אומר בשוק גדול לכהן מצאו משלח אחי נח
 לו אומר בביתו מצאו שליחותך עשינו כ״ג ירא
 מפטר כי אמררבא שליחותו עשינו חיים מחיה *מ׳
 חייב מחיה הבי אמרי בפומבדיתא מהדדי רבנן הגיי׳

 רבו אמר ומתוקנים טובים ארוכים חיים לנו יתן
 רהב אמרי בשבנציב ר״נ מבי רבנן מפטרי כי

 ומתוקנים טובים ארוכים חיים לך יתן חיים מחיה

 להשמידנ כאספו האומות שכל נוראותיו למד אתה הקרבן
 מסכים אמת שהוא :ודניאל ירמיה ורבנן :מהן ונתקיימו

 במשכו השנוי׳ התפלה ושאי־ : השקר את ושונא האמת על
 נון להראות לרבים חזותו להי־אות וכו׳: רכה היא כך
יי שכאמ׳ במצוה להתנאות שמרין בעלי׳ ותפארת ס״ת של

:וכו׳ במצוות לפניו התנאה ואנוהו אלי
 הבריוי לפני מכבדו בשוק מצאו : המיזרת ליום משלח אתי

 שלייןותו עשינו הקב״ה הוא חיים מחיה ובו׳: כ״ג אישי ואוק׳
לביתו׳ לשוב ממכדו רשות נוטל אתד שהיה מהררי מפטרי



מט יומא שביעי פרק באלו
 נט יהירה רב אמר החייט בארצות ה׳ לפני *אתהלך

שם ושנות ימים אורך *כי שווקים מקום זה
 תלים חיים של שנים יש וכי .לך יוסיפו ושלום חיים

 יטק שנותיו אלו אלעזר א״ר .חיים של שאינם שנים ויש
 כח שם ם״ילא* • טוכהל מרעה ול שמתהפבין אדם של

 שיושבין ת״ה אלו ברכיה א״ר ונו׳ אקרא אישים
 ברכיה וא״ר . כאנשים גבורה ועושין כנשים ודומים
 המו׳ גי׳ של גרונם ימלא המוכח ג עי יין *שינסך הרוצה

 <נסל אם ברכיה וא״ר אקרא. אישים אליכם שג׳ יין ת״ח
 ת״ח בת וישא ילך מזרעו פוסק׳ שתורה אדם תאה
 יד איוב יכריח: מים מריח וגו׳ שרשו כארץ יזקק *אם שנא׳

 ס רבנן תנו וכו׳. לאוהביו עושה היה וי״ט פיסקא
שס אולי קא הוו מב״ה שיצא אחד בכ״ג מעשה

 ע״ב קא דהוו ואבטליון לשמעיה חויינהו צד בתריה כ״ע
 ואבטליון שמעיה לבתר ואזלו לריריה שבקוה אתו

 מקום : לה נקט מתוקנים בידים דאיירי איידי וגו׳ אתהלך
שהית ולפי חזונותיו לקרות מוצא שאדם שווקים

 אתהלך בתפלת וארח' ) תדבר על מתפלל הי' ונד נע מטלטל דה
 בילדותו עכי שהית חי עליו שמתהפכות : וגו׳( ה׳ לפכי

 חי כעשה עכשיו כאלו לו דוחה זקנתו לעת עשיר העשת
 ושנות פרשת בראש אקרא אישים אליכם : מיתה מתוך
 ותשושי עכותכיס כנשים ודומים :ליה נקט להכי הוא ידים

 לשון אישים : אנשים כתיב חדלא אשת לשון אישים :כיז
:תורה בני מים מריח :אשה קרבן
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 דכ״ג מיניה לאפטורי ואבטליון שמעיה אתו לסוף
 כני ייתון ליה אמרו לשלם עממין בני ייתון להן אמר

 בני( )ליתו ולא ראהרן עובדא דעבדי לשלם עממין
 דאהרן: עובד׳ )עבדי(]עבד[ דלא אהרןלשלם בר[ ]ייתי
 עומדים שטים *עצי מ״ר חנינא בר׳ חמא סאא״ר

 שמעמידין עומדים ד״א גדילתן דרך שעומדים עב
 סברן אבד תאמר שמא עומדים ד״א .צפויין את שמזמני

 ולעולמים לעולם שעומדין עומדין ת״ל סכויין ובטל
 לשרת השרד בגדי את מ״ד הגינא כר חמא וא״ר

 משונאיהן נשתייר לא כהונה בגרי *אלמלא כקדש שם
 רב נאמררחבא[אמר ופליט• שריד ישראל ע״כשל

 של אמצעי בצלאל עשה ארונות שלש יהודה

 רשות ליטול מיניה לאפטורי ואבטליון שמעיה אתו לסוף
 לשלם עממי; בני ייתרן : ביתם לצד ולפרוש מתנו

 כדאמרינן סכיוריב של בכיו מבכי שבאו לפי הוא ככאי לשון
 דלא :שלום רודפי דאהרן עובדא דעבדי :כיטין במסכת

 ואמר דברים אוכאת שהוכאתכו ראהרן עוברא ]עבד[ עבדי()
אה מדבר הכתוב דברים באוכאת עמיתו את איש תוכו לא מר

אבותיך: מעשה זכור לו יאמר לא כריס בן היה
 שמעטירין למטה: והתיזתון למעלה העליון גדילתן דרך

 שלא ל״א מסמרות ע״י מעמידין הזהב צפוי צפויין את
 אבר משכככזו תאמר שמא צפויין: כפל ולא התליעו

 וצופין סוכין שאנו סכוייןמה ובטל עוד: ישובו שלא סברן
 ידיהן שעל כהונה בגרי אלמלא שריד: לשון השרר להן:

שנא׳ ארונות שלש ישראל: על המכסרין הקרבנות מקריבין



נ יומא שביעי פרק לן בא
 ושל מזבח של הם זירים ג׳ יוחנן רבי אט׳ וכר. עץ

 של ונטלו. אהרן זכה מזבח של .ארון ושל שלחן
 מונח הוא עדיין ארון של .ונטלו דוד וכה שלחן

 פחות תאמר שמא ויטול יבא ליטול הרוצה כל
 יי יישלי יוחנן רבי וגר. ימלוכו מלכים *בי ת״ל הוא שבהן

 לא זיר לו נעשית זכה זיר. וקרינן זר כתיב רמי
 כתיב רמי יוחנן רבי .הימנה זרה לו נעשית זכה

 י דכיי׳ שטי□ עצי ארון *ועשו וכתיב עץ ארון לך *ועשית
 בה שמי׳ ־ תוכמלא לעשות מצווים עירו שבני לת״ח מכאן
 תוכו שאין ת״ח כל רבא אמר תצפנו ומחוץ מבית
 בר ]רבה[ )רבא( תימא ואי אביי ת״ח אינו כברו
 איובמג כי *אף )באיוב( ׳שנ תועבה נקרא אף אמר עולא

 זהב של בתוך והושיבו באמצע עץ ושל תצפנו ומקוץ מבית
 העליונה שפתו וקפה עץ של בתוך שני זהב של ונתן וקזר
 בכלי נעשו זירים שלשה :ומקוץ מבית חצופה נמצא בזהב

 סימן ארון ושל :כהונה לכתר סימן מזבח של :הקודש
. הוא שהשלקן מלכות לכתר סימן שלחן ושל :תורה לכתר
 ונטלו אהרן זכה מזבח של ה״ג מלכים: שלקן עושר
 ברית לאהרן ניתנה שהכהונ׳ ונטלו דור זכה שלהן ושל
 מלכים בי עולס: עד ולזרעו לדוד ניתנה המלכות יכן מלח

 מקרא אמרה והתור׳ המלך מן הממליך הוא וגדול ימליכו
 :הימנו משתכקת זרה ולקיימה: לשמה ללמוד זכה זה:

 המלאכ׳ הכתוב הטיל בתקלה שהארון מלאכתו לעשות מצווין
בהאי לאו דהראי גב על 6וא הצבור על כר ואקר משה על



יומא שביעי פיק באלי 50
עולה: כמים שותה איש ונאלח נתעב

 זה *למה מ״ר יונתן א״ר נחמני בר שמואל א״ך סב
 אוי אין ולב חכמה לקנות כסיל ביד מהיר שס

 שמים יראת בהם ואין בתורה שעוסקין לת״ח להם יי משלי
 דרחא ליה דלית מאן על חבל ינאי רבי מכריו ליי 'פ

 במטותא לרבנן רבא א״ל עביר לררתיה ^^ותרעא
 *וזאת מ״ד אריב״ל גיהנס תרתי תירתו לא מיניכו ר ר^׳

 חיים סם לו נעשית זבה משה שם אשר התורה
 רבא דאמר והיינו מיתה סם לו נעשית זכה לא

 תהוי ובה דלא דחיי סמא ליה הויא *דוכי מאן הגע׳ גי׳
 רמי יונתן רבי נחמני בר שמואל א״ר דמותא סמא ילל

*אמרת וכתיב לב משמחי ישרים ה׳ *כקורי כתיב לי
 למיתה צורפתו זבה לא משמחתו זבה צרופה מליסלה׳

 לחיים צורפתו זכה נפקא דקרא אמדמגופיה רשב״ל >ח שם
עומדת טהורה ה׳ *יראת למיתה צורפתו זכה לא יט הם

 בטהרה תורה הלומד זה )נחוניא(ןחנינא[ א״ר לעד
ה׳ *ערות תורה לומר ואח״כ אשה נושא היא מאי שם

 שותה איש דקאמר: הוא בעלמא אסמכתא כתיבי סידרא
עולה: בו ויש כטים תורה

 אלא איכה שהתורה עביר לריחיה ותי־עא יוצר: דיתא
 שתקדם צריך לכך שמים ליראת בה ליככם שער

 בעולם בתורה עמלים להיות גיהנם חיתי : שמיס יראת לה
 נהניתם לא ובידיכם במותכס גיהכס וחרשו תקיימוה ולא הזה

ונצול אשה אדם נושא :ובגיהנס ביסורין צויפתו :בעולמכם



נא יומא שמעי פיק באלו
נאמנה אבא[ ]בר חייא א״ר פתי. מחכימת נאמנה

בלומריה: להעיר היא
סג וההדיוט כנרים בה׳ משמש גדול בהן משנה

 עא ואין וחומים באורים נשאלין באלו בארבע׳
 ולמיע״ב ולאב״ד למלך אלא להדיוט( נשאלין)בהם

 עג פניו השואל שואלין כיצד *ת״ר בו. הצביר שצורך
 השואל השכינה בלפי פניו והנשאל הנשאל בלפי
 ל ש״א הנשאל האשיגנו הוה הגרוד אחרי *ארדוף אומר
 יהודה רבי והצלח עלה ה׳ אמר בה רדוף אומר
 עלה אלא ה׳ אמר יה לומר צריך היה לא אומר

 ס כמדב׳ לן *ושאל שנא׳ משום בקול שואלין אין .והצלח
 שני משים בלבו מהרהר ואינו האורים כמשפט

 מם שדברה כירך אלא יבאו פיו ועל יצאו פיי **על
 '6 ״אל ׳“לבי לע מדירת היא *וחנה שנ׳ בתפלתה חנה
 ה׳ לפני ןו<> שאל ואם כאחד דברים שני שואלין יאין

 א א ש :קיים לא ומי קייס מי בלוטריה להעיר :עבירה מהרהורי
מ׳ ללבוש צריך ותומיס באורים הנשאל כהן ישאלין באלו

 כלפי פניו דין: בית אב או מלך השואל בגדים:
 ושם ותומיס אורים כלפי שכינה כלפי :כהן כלפי נשאל

 שומע שאין דו3ל לו שמעמ לו ושאל היזשן: שבתוך המפורש
 מהו בשפתיו יוציא אלא כלבו מהרהר ואינו הוא: אלא
 "צאו פיו על ליה וסמיך האורים במשפט לו ושאל שנא' "ואל
 שמוציא פיו על השואל לו ושאל הכי ביה קרי יבאו פיו יעל

לי שהשיבו לאמר אלא כאחד דברים שני מפיו: בריס
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 ראשון אלא לו ?אקמחד^ אחת אלא מחזיריןלו

שאיוד הירד בידו קעילה בעלי *היסגירוני שנא׳ כג ש״א
 נ^ן הגד ישראלי ז^להי ה׳ עבדך שמע כאשר
 מחזירין אין אמרת והא ירר ה׳ ויאמר לעבדך

 והחזירו כסדר *שלא שאל דוד )אלא( ראשון אלא שם
 ושאל חור כסדר שלא ששאל שידע וכיון כסדר לו ע״ב
קעילדה בעלי היסגירו דור *ויאמר שנא׳ כסדר שם

 ואם יסגירו ה׳ ויאמר שאול ביד אנשי ואת אותי
 שנאמר לשנים לו מחוירין לשנים הדבר הוצרך

הוה הגדוד אחרי ארדוף לאמר בה׳ דור *וישאל ל שם
 ואף תציל והצל תשיג השג כי רדוף לו ויאט׳ האשיגנו

 ותומים אורים גזירת חוזרת נביא שגויר׳ פי על
נקרא ולמה האורים *במשפט שנא׳ חוזרת כמדכיכיאינה
 דבריהם. את שמאירים אורים וחומים אורים שמם

 בגבעת תאמר ואם .לדבריהם שמשלימין תומים
 של^יא מפני להם השלימו לא מה מפני בנימין

 לשאול לו היה כסדר שלא :השני על לו שואל ראשון על
 .ראשון: לשאול הראוי על השיבוהו לפיכך היםגירוכי שאול הירד
 להמתין שהות ואין כיווץ הדבר שהיה כגון לשנים הוצרך ואם
 של כגון חוזרת נביא גזירת דצקלג: האשיגכו הארדוף כגון
 שמאירין יזהר: שאינו כדין במשפט שנאמר אמיתי: בן יוכה
 דבריהם את משלימין :דבריהם את מפרשים דבריהם את

 להם שאמרו השלימו לא קוזרת: גזירתם שאין כדאמריכן
שלא הם וכפלו: ועלו אליו עלו הראשוכיס ימים בשכי



נב יומא שביעי פרק לו בא
 שביחנו ובאחרונה לינצח אם לנצוח אם ביחנו

 שופטי' כן אלעור בן *ופנחס שנ׳ להם( )והשלימו הסכימו
 האוסיף לאמר ההם בימים לפניו עומד אהרן

 אחדל אם אחי בנימין בני עם למלחמה לצאת עוד
 נעשית כיצד בידך. אתננו מחר כי עלו ה׳ ויאמר

 הא מצטרפו׳ אומר רשב״ל בולטות אמר יוחנן רבי
 אברהם יצחק בר׳ שמואל ]רב[ אמר צד׳יי כתיב לא

 א״ר טי״ת כתיב לא והא שם כתיב ויעקב יצחק
 מתיבי .שם כתיב ישורן שבטי יעקב בר אחא

 הקודש ברוח מדבר[ ]שאינו )שמדבר( כהן כל
 שאל שהרי בו שואלים ]אין[ עליו שורה ושכינה

שנאמ׳ לו עלה ולא אביתר ושאל לו ועלה צדוק
ש״כט> בהדייהו: סיועי דמסייע אביתר *ויעל

 עלו הראשונים יחים בשני להם פרשו לא ותוחים אורים ניחנו
 באחרונה להנצח: ואס לנצח אם אליו עלו אלא והצליחו

 בולטו׳ האותיות בולטות בידך: אתננו חיזר כי להם פרשו
 וכל עלה לוחי■ חיהודה ה״א חלוי לח״ד חשחעון עי״ן כגון

 חצרפן: והוא חחקוחה בולטת אלא חחקומה זזה אינה אחת
 כגון לה צריך ואס השבטים ככל צר״י כתיב לא והא
 בורח דוד כשהיה צדוק שאל שהרי חהיכןבאה: תציל והצל
 העם כל תום עד אביתי ויעל שנאמי־י אבשלום: חפכי

 עלתה ולא ותוחיס באורים ושאל עולם בסדר ותביא לעבור
 דבעי חדקתני אביתר ויעל שבא' הכהונה חן ונסתלק לו

 מצטרסו׳ ולאו בולטות לאו אלחא הקודש ברוח המדבר כהן
—םיגעפפנפ_מםננע_בב^פט^■_1בג2^^ליבבפ
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 למלך אלא להדיוט( )בהם נשאלין ואין פישהא סד
 ה״מ מנא .כו הצבור שצורך ולמי ולב״ד י שס

 יעמוד הכהן אלעזר *ולפני קרא אמר אבהו א״ר
 אתו ישראל בני וכל מלך זה הוא וגו׳ לו ושאל כ׳ כמיל

סנהדרין: וו הערה וכל מלחמה משוח זה

הכיפורים יום
שמיני פיק

 או בחמה ישב יכול נפשותיככם את תענו עדח״ר
 ל<ת מלאכה וכל ת״ל שיצטער כרי בצנה ע״ב

 נפש ענוי אף תעשה ואל שב מלאכה מה תעשו
 וחמים א שמש בי דיתי׳ היכא ואימ׳ תעש׳ ואל שב
 וקריר כטולא יתיב בטולא תיב קום לי׳ נימא לא לי׳
 רמלאכה דומיא בשמש׳ תוב קום לי׳ נים׳ לא לי׳

 בו: תחלוק לא ענוי אף בה חלקת לא מלאכה מה

 שכינה לשרו׳ וראוי היה כשר כהן אם הילכך ותוחיס אורים
 בו כשכשאלין ידו על מצטרפות או בילטות האותיות עליו

ע״כ: מצטרפות ולא בולטית היו לא לאו ואם
 ישי־אל בני וכל :קרא חשתעי ביהושע דהא מלך זה הוא

 אמריו: למלממת לצאת אתו ישראל בכי שכל חי אתו
 שב עכוי מצית אף תעשה ואל שב שבת מלאכת חצות מה

 זו ואין הוא העינוי את חמך המבטל דבר תעשה ואל
 טו? ירמץ: ולא ישתה ולא יאכל לא דחתכי' הכי כגון אלא

שאיסורו כסי עינוי אף אסור׳ צדדיה בכל בה חלקת לא מלאכה



נג יומא שמיני ם*ק הכפירים יום
 סח *ויענך *המאכילךמןבמדב׳נלמעןענותך[)וכתי׳ כתי׳

שם רומה אינו אמ׳ חד אסי ור׳ אמי רבי וירעיבך(
 ח .דבלים בסלו כת לו שאין למי בסלו פת לו שיש מי

 ?,ש שאעו למי ואוכל שרואה מי דומה אינו אמר וחד
 לסומק רמו מכאן יוסף רב אמר ואוכל. רואה

 לא!ל *טוב קרא מאי וירא א״ר .שביעין ואינן שאוכלין
 מאןהנייש הילכך אביי אמר נפש מהלך עיני□ מראה
 ריש^ף ביממא אלא ניכלה לא סענדתא ליה דאית
 מגופו ייתר באשה עינים מראה טוב אמר לקיש

 פסח מהלך עיני□ מראה טוב שנא׳ מעיצה אותו של
 כיליזייו אמי ר׳ במישרי׳ יתהלך עינו בכוס יתן *כי .נפש
 העולם בל בכוסו *עינו הנותן כל אמ׳ חד אסי ורבי

 בכוסו עינו הנותן כל אמ׳ וחד כמישור עליו דומה
 3, איש בלב *דאגה כמישור עליו דומות העריות כל

 ם>טה מדעתו יסיחנה ׳אמ חד אסי ורבי אמי ר׳ ישחנה
 פ׳חך רבו לחמו עפר *ונחש לאחרים. ישיחנח אט׳ וחד

 ישעיה בעינוי הוא הרי ישב שאם ינכה רמה יצאו קאחר צדק ככל
הה :שישב חצוה אינו ישב לא ואם

 וכו׳ אסי ויבי אמי רבי וגו׳ במדבר מן המאכילך ה״ג
המאכילך מפרש קא אלא.קרא דקראי רמיא הכא ולית

 היום אוכל כסלו פת לו אין ומעוכה: אוכל ענותך למען
 טועם החן אכילת ואוכל רואה אינו :לממי־ על ודואג
 אוהב בכוסו עינו :מן אלא רואה ואיכו המינים כל טעם

 אמרים מטון כמישור עליו דומה העולם כל :שכרות
דאגה עצה: ישיאוהו שמא לאחרים ישיחנה היתר: לו דומה
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 עולם מעדני כל אוכל אפי׳ אמ׳ חד אסי ורבי אמי

 כל אוכל אפי׳ אמר וחד עפר טעם בהם טועם
 עפר שיאכל עד *מתקרר׳ דעתו אק עולם מעדני המי׳ גי׳
מדת הקכ״ה כמרת שלא וראה בוא יוסי א״ר ^תניא””

 אבל לחייו עד עמו יורד חכירו את מקניט ב״ו ב״ו
 מזונותיו לגג עולה הנחש אח קלל כן אינו הקכ״ה

 אוכל כנען את קלל עמו מזונותיו לקרקע יורד עמו
 את קלל שותה שרבו מה ושותה אוכל שרבו מה

 הכל האדמה את קלל אחריה רצק הכל האשה
במצרי׳ נאכל אשר הדגה את *זכרנו הימנה ניזונין יא כמדע׳

 עריות אט׳ וחד דגים אט׳ חד ושמואל רב חנם
 חנם רכתיב עריות וט״ר נאכל דכתיב דגים מ״ד

 למ״ד אלא נאכל ראמר היינו דגים למ״ר בשלמא
 *כן דכתיב נקט מעליא לישנא נאכל מאי עריות ל לישיי

 כשלמען פיה ומחתה אכלה מנאפת אשה ^דרךםס
 דגים למ״ד אלא חנם דכתיב היינו עריות ^למ״ד

 מר דאמר מהפקרא ומייתי משבחי דהוו חנם מאי לש״א
 להם מזמין הקב״ה מים שואבק ישראל כשהיו
 אבל דגים למ״ד כשלמא בבדיהם קטנים דגים

 אחותי נעול *גן דכתי׳ היינו בהו פרצי לא עריות י שיים
 לחייו עד עטו יורד שיבואהו: דבר שוס הפסד על שדואג פחד
 עריות :יורד הוא ולהפסידו להקניטו יכול שהיה דבר בכל

 ומחתה לרוב: וידגו כמו תשמיש לשון ודגה במדבר להם שנאסרו
 מר דאמר הקערה: את שחקניו כמו שלמטה פיה מקנמת פיה

בעריות: פרוצים היו לא בהו פרצו לא בפ״ק: סוטה נחם׳



נד יומא שמיני פרק הכפורים יום
 קרא( בהו )משתכח מאי עריות למ״ד אלא כלה

 בהו פרצי לא בהו דאסירא כהנך חתום[ ]מעין
 בשלמא פקרי( לא דבא״א נעול גן דכתיב )היינו
 יא כמדל העם את משה *וישמע דכתיב היינו עריות למ״ד

 שנאסרו משפחותיו עסקי על למשפחותיו בוכרה
 וישמע מאי דגים למ״ר אלא אצלם לשכב להם
 שס הקשואי׳ *את בהו הואי והא הא וגו׳ העם את משה
 ואות הבצלים ואת החציר ואת האבטיחים ואת

 כלם המינים כל ח״א ורבאסי אמי רב השומים
 טעמן טעמו לא המינים חמשת ואותן במן טעמו

 ה׳ ואותן וממשן טעמן כלם המינים כל ׳אמ וחד
 א״רשמזתט! לבן גד כורע *והוא ממשן ולא טעמן מינים

 ת״ר כמרגליות ולבן כגידא עגול יוחנן( )א״ר אסי
 ]אחרי׳[ )וחכמים( בגבעולין פשתן לורע דומה נד

 , של לכך המושכין אגדה לדברי דומה גד אומרי׳
 להם מגיר שהיה גר אידך ותניא כמים אדם

 דאמרינן הנך כנון כיו לבכי כאסרות שהיו אות! דאסירי הנך
 כת בן עליה ממיתין מטה של כ״ד שתיו ערוה בסנהדרין

 שהם טעמו לא הללו הנוספות: על בכו והס עליה מוזהר
 לאומר משל בספרי כדאמרינן ולחכיקות לעוברות קשים
 לבן גר כזרע והוא התינוק: מפני בצל תאכלי אל לאשה
 וה״ק הוא עגול אבל לבן אינו הגד זרע אסי רב אמי"
 גרגיר כגידא כמרגליות: ולבן גד כזרע עגול והוא קרא

;עגול הוא שגס פשתן לזרע שדומה קולי״אכדרו של
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 ולבן לאחרון ן׳ כן אס לראשון ט׳ בן אם לישראל
 אוט׳ יוסי ר׳ תניא ישראל של עונותיהם שמלבין

 שבחורי׳ מה לישראל להם מגיד היה שהנביא כשם
 שבחורי׳ מה לישראל מגיד המן בך שבסדקי׳ ומה
 לדין משה לפני שבאו שנים כיצד שבפרקים ומה

 לי מכרתו אתה אומר ווה גנבת עבדי אומר וה
 נמצ^א אם למחר משפט לבקר דינו משה א״ל

 נמצא גנבו שוה בידוע ראשון רבו בבית עומר
 איש וכן לו מכרו שוה בידוע *טני רבו בבית עומר
 סרחה היא אומר הוא לרין משה לפני שבאו ואשה

 דינו משה א״ל עלי סרח הוא אומרת והיא עלי
 בידוע בעלה בכית עוטרה נמצא אם משפט לבקר
 אביה בכית עוטרה נמצא ואם עליו סרחה שהיא
 עוטרה נמצא אם )נ״א עליה. סרח שהוא בידוע
 נמצא ואם עליה סרח שהוא בידוע בעלה בבית

 *וברדת כתי׳ עליו.( סרח׳ שהיא בידוע אביה כבית נמדנ׳יא
ולקטווגו׳. העם *ויצא וגו׳וכחי׳ לילה המחנה על הטל ״׳ שמיי׳

 היו למחר חן ירד לא שמא דואגים שהיו חתוך עונותיהן שמלבין
 בעומר ויחודו שכא׳ לפי וכו׳ ט׳ כן אם :לחקוס לבס משעבדים

 ואם לגלגילת: עומר מוצא מעט שלקט בין הרבה שלקט בין וגו׳
 בבית ואם הוא לראשון ט׳ שבן בידוע הראשון בבית עומר נמצא

 :כתובתה והרוחתי עלי סרחה היא: לאחרון ז׳ שכן בידוע האחרון
 המחכה בתיך אלחא עליו המן ירד :כתובת׳ ותובעתו עלי סייח
:משמע למחכה מקיץ יציאת ולקטו העם ויצא וכתיב יורד;



נד׳ יומא שמיני פרק הכפורים יוה
 יא כמדל להם יורד צדיקי׳ כיצד הא וגו׳ ולקטו העם *שטו וכתי׳

 שטו 'רשעי׳ ולקטו העם יצא בינוני׳ בתיהם פתח על
 הא וטחנו וכתיב עוגות וכתיב לחם כתיב ולקטו העם
 טחנו רשעים עוגות בינונים להם צדיקים כיצד

 ואיתימא ר א יהוד׳ רב אט׳ במדוכה רכו או בריחים
 עם לישראל להם שירד מלמד חנינא כר׳ חמא ר׳

 בפרור וכשלו במדוכה שנידוך דבר נשים תכשיטי המן
 ציקי המן עם לישראל להם שירך מלמד חמא א״ר

 ל! שמזה מאי בבקי■ בבקר נדבה עור אליו הביאו *והם .קדרה
 היורד מן יונתן נחמניא״ד בי שמואל א״ר בבקר כבקי־
 אבניהם להם הוריד בבקר בבקר לישראל להם

 לה שם ותנא וגו׳ הביאו *והנשיאי׳ )שנא׳( ומרגליו׳ טובות
 משליכה *והיה אין. וגשם ירוח וכה״א*נשיאים ממש נשיאים

 והכמדכ׳יא שד מה אבהו א״ר השמן לשד כטעם טעמו
 טעמי׳ כמה בו מוצא בו ממשמש שהתינוק זמן כל
 בו מוצאין אותו אוכלין שישראל זמן כל המן אף

ממש שד אלא לשד תקרי אל א״ד .טעמים כמה

 :בארץ משוט כמו לחרקוק משמע ולקטו העם שטו וכתיב
 תכשיטי :אפיי־ קודם משמע עוגות אפוי: משמע לחם
 רימן להיות בהן ומתקשטית במלוכה דוכות שהן בשמים נשים

 שירדו ■ ומבושם ערב לתבשיל תבלין קדרה ציקי :לבעליהן ערב
 בבקר בבקר מיצאים שהם ממה נדבה הביאו טובות אבנים להם

 ם נשיא• :בבקר בבקר אותו וילקטו שנא׳ הקן את כשיוצאקללקוט
שהאם טעמי׳ מיני כל בו מוצא תינוק זה שד :מנכים ממש
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 מתהפך המן אף גוונים לכמה מתהפך זה שד מה

בערב לכם ה׳ בתת משה *ויאמר טעמים. שמימטילכמה
 דר׳ משמי׳ תנא לשבוע בבקר ולחם לאכול בשר

 להם ניתן כהוגן ששאלו *לחם קרחה בן יהושע שם
 שלא להם ניתן כהוגן שלא ששאלו בשר כהוגן ע״ב
 יאכגל שלא ארץ דרך תורה למדה מכאן כהוגן עקיי׳

 מאן האי אביי אמר והא כערב אלא בשר אדםג” ד
מאי ביממא אלא ניכליה לא סעורתא ליה דאיתיט םיק

 )אמ׳ יעקב בר אחא רב אמר יממא כעין ?ממא
 לתרנגולין דומין ישראל היי כתחלה חסדא( רב

 'זמן להם וקבע משה שכא ער באשפה שמנקרין
עד וכתיב וגו׳ שיניהם בין עודנו *הבשר נמדנ׳יאסעודתא

 לאלתר )נידונים( בינונים כיצד הא ימים חורש
 .ימים חרש עד והולכים מצטערים רשעים ]מתו[

 וישטחו תקרי אל ר״ל אמר שטוח להם וישטחו
 ל5ש שונאיהם שנתחייבו מלמד וישחטו אלא

 יהושע דר׳ משמיה תנא שטוח שחיטה ישראל
 שירר מלמד שחוט אלא שטוח תקרי אל קרחה בן

 אמ׳ן שחיטה שטעון דבר המן עם לישיאל להם

 נתן ליזם: בלא למיות אפשר שאי כהוגן ששאלו לחם אוכל:
 .כהוגן שלא שאלו בשי :להכין שהות שיש בבקר כהוגן להם
 ירד כהוגן שלא :להם היה רב מקנה שהרי חלאה כרס מחיך
 כעין סעודה: עת עד לתקן ראויה שאיכה שעת משכה עם להם

 :ובערב בבקר סעודה זמן להם וקבע :אבוקה באור יממא
הטעון דבר שהשליו מלמד שחיטה שטעון דבר להם שירד
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 שחיטה שטעון למד אתה מכאן וכי )יוסי( ר׳ )לי׳(
 עיי הלי׳ וכחול שאר כעפר עליהם *וימטר נא׳ כבר והלא
 *וובחתדביי׳יב ת״ל( )מה אומר ר׳ ותניא כנף עוף ימים

 ועל הושט על משה שנצטוה מלמד צויתיך כאשר
 מה אלא בבהמ׳ ב׳ רוב ועל בעוף אחד רוב ועל הקנה

 כתי׳ משטיחין. משטיחין להם שירד מלמד שטוח ת״ל
 הא חנינא בר׳ יוסי א״ר דבש. וכתיב שמן וכתי׳ לחם
 דהיינו שליו כתי׳ .דבש לתינוקו׳ שמן לוקני׳ לחם לנערי׳ כיצד

 כטעם בשלוה אותו איכלין צדיקים חנינא א״ר סליו: וקרינן
 ל2',בר חנן רב אמ׳ .כסלוי׳ להם ורומי׳ אותו אוכלי׳ ורשעי׳
 ׳מכג וקיכלי שיבלי הן ואלו הן שליו מיני ד׳ ]רבא[ )אבא(
 דכולהואית׳ גריעא שיבלי מכלהו מעלי ושליו פסיוני

 בחנוראשיכליככ׳. לי׳ ומותבי לי׳( )ומלחי צפרת׳ כי והוי שליו
 מ!ש,^ללי'ל ומותבי לי׳ ומסקי לתנור׳ לי׳ דמלי עד ורבי ותפח

 לפי ולא צויתיך כאשר ומצאנך מבקרך וזבחת :היה שיויטה
 שהאלו שכחסרו חד5 תהא מכאן היאך הזבייוה כווי בתורה חצינו

 על לפניהם עשוי השליו משטיחין : פה על שמיטה הלכות
 נהיגן לזקנים ושמן לביזוריס יפה להם : בלע״ז ליטי״ראש הארץ

 יש״א לשון זה ואין השמן לשד כטעם שמן כתיב : לתינוקות ודבש
 שלו וח״ס למעלה נקוד טעמו לפיכך שמן לשון אלא שימן
 ליכקד השי״ן בהפך פסוק פרף שהוא ולפי קט; פתין נקוד
 לה ומותכא :ארמי לשון קוצים כסלוים :גדול נקמץ

מרוב ות&ח : בתנור שפודיהס לתת מנהגם כך כתנורא
;עב ונעשה כתפיו הוא שומנו
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 אלא מתאכלת לא דכלהו ובתריתא ריפתי אתייסר

 חתךא רב דני ביני לי׳ משבח יהודה רב .תערובת ע״י
 ליה מייתי רגיל הוה רבא ציבי ביני ליה משבח
 ליה אייתי לא יומא ההוא מאנמא יומ׳ בל ציידא
 דקאמר לינוקא שמעיה לאיגרא סליק האי מאי אמר

 נפשיה נח מינה שמע אמר ונו׳ בטני ותרנו *שמעתי ג חכקק
 אביל רבה בדיל אינשי דאמרי והיינו חסדא דרב

 לילדה המחנה על הטל *וברדת כתיב .נמדנ׳יאתלמירא
 יוסי א״ר .הטל שכבת *ותעל יכתיב עליו הבע ירד ט! שמוי

כמו ונראה מלמטה וטל מלמעלה טל חנינא בר׳ ,לס
 דבר ר״ל אמר מחוספס דק . בקופסא שמונח

 שנבלע דבר אמ׳ יוחנן ור׳ היד פיסת על' שנימוח דלן אה)1
הוי. הכי בגימטריא מחוספס שכן איבי־ים ברמ״ח חכה

! ן  אינה ותחתונה ככרות: ריפתא זו: על זו ריפתא אתליסח
 משתכח ;העליונות שכן יכל בת הנבלע שימנה חרוב נאכלת

 השמים: מן לו ממציאין שהיו חביותיו בין לו נמצאות שהיו לי׳
 רג ]ריבה[ וגריל היה: ורבו הוה דרבא חמות חסרא רב

 התלמיד: אוכל היה הרב בזכות רבא ]תלמידא[ אכיל חסדא:
 לקראת הארץ חן עולת הטל כשהיה וגו׳ הטל שככת ותעל

 רק :המן המדבר פני על נראה היה כדרכו החמת
 שהטל עד החן את מכהה הטל שהיה למדנו מחוספס

 טל אלמא עליו המן ירר וכתיב •:החמה לקראת עולה
 היר פיסת על נימוח :בלע״ז אישקרי״ן קופסא : מלמטה

 תקעים: חן יוצא אינו באיברים נבלע :נוטריקון מחוספס
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 ת״ר כתיב: מחספס יצחק בר נחמן א״ר הוי טובא
 ע" תלי׳ חשררת שמלאכי לחם איש אבל אבירים *לחם
 'ידתני הדברים וכשנאמרו עקיבא ר׳ דברי אותו אוכלין

 עקיבא לר״ע ואמרו צאו להם אמר ישמעאל ר׳ לפני
 כבר והלא לחם אוכלים השרת מלאכי וכי טעית
 ״ ',דבי לחם מקיים אני מה אלא אכלתי לא *לחם נאמר

 איברי׳ לחם אלא אבירי׳ לחם תקרי אל אבירים
 מקיים אני מה ואלא איברים ברמ״ח שנבלע לחם

 מ שם אור,"ע שתגרי בדברים גו׳ אוניך על לך תהיה *ויתד
 {יתפילו אומר פרטא בן אלעור רבי להם מוכרין
 אלא מפיגן מן להם מוכרין אוה״ע שתגרי דברים

 לאחר אוניך על לך תהיה ויתד מקיים אני מה
 ישראל שיהיו אמרתי אני הקכ״ה אמר שסרחו

 עכשיו כך עשיתם לא ואתם השרת כמלאכי לפני
 לג כמדל על *ויחנו דכתיב פרסאות ג׳ אתכם מטריח אני■

 רבה ואמר השטים אכל עד הישימות מבית הירדן
 פרסי דוכת׳וג׳ ההוא לי חזי לדידי ברברחנה]אר״י[

 ולא לפניהם לא נפנין אין נפנין כשהן ותנא הוא
 יא פס אין יבשה נפשג! *ועתה לאחוריהם אלא לצדיהם

 ויהרגם במעיהם שיתפח זה מן עתיד אמרו כל
 וכשנאמרו מוציא ואינו שמכניס אשה ילוד לך יש כלום
 לא :הקלוקל בלידס שאמרו עליו שכתלוככו שסרחו לאחר

 עככיס צד לאיזה יודעים שאין לצדיהם ולא לפניהם
לאמוריהס ייוזרו שלא הס דיודעיס לאחוריהם אלא הולכים:
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 אבירים תקרי אל א״ל ישמעאל ר׳ לפני הדברים

 אלא איברי׳ ברמ״ח שנבלע דבר איכרים אלא
 בדברים אדניך על לך תהיה ויתד מקיים אני מה

 אבירים לחם ד״א הים ממדינת להם שמביאים
 כתי׳ ישרא׳ כל כנגד מן לו שירד יהושע *וה איש אכל עו

 אשר *איש התם וכתיב איש אכל אבירי׳ לחם הבא כ. מדני
עניו משה *והאיש דכתיב משה ואימא בו רוח שסע

 מוהאיש. איש דנין ואין מאיש איש רנין מאר.
 יורד היה לא מה מפני רשב״י את תלמידיו שאלו
 לה□ אמר בשנה אחת פעם מן לישראל להם

 שהיה ודם בשר למלך לה״ד משל לכם אמשול
 ול^א בשנה אחת פעם פרנסתו עליו וקבע בן לו

 עמד בשנה אחת פעם אלא אביו פני מקביל היה
 בן לאותו ראוי לא ויום יום בבל פרנסתו רו וקבע

 ישראל כך ואף ויום יום בבל אביו פני שיקביל
 שמא ואומר דואג היה כנים רה׳ ר׳ לו שיש מי

 מתום ובנותיהם בניהם ונמצאו יורד המן אין למחר
 לאביהם לבם את מכוונים ישראל כל ונמצאו ברעב

חם. כשהוא אותו שאוכלין )מן( ד׳־א היינישבשמים.
 ]ור׳ טרפון ר׳ היה וכבר הדרך. משוי מפני ד״א

 יהושע. זה :מאידרר המזנה לטוף לצאת צריכין שלפנים ואותן לכינזני׳
 משרתו הושע ו ויקסמשה שנאמר ההר תיזומי עד משה עם ^^שעלהי

 יום ארבעי׳ כל יהושע לו והמתין האלהיס הר אל משה .יעל סה)חןכע
 :עמהס היה שלא למדני ברעה העם קול את יהושע וישמע שנאמ׳ אפיה ירי

רש״א
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 המן בפרשת ועוסקים יושבים וזקנים ישמעאל[
 ר״א נענה ביניהם יושב המודעי אלעזר רבי והיה

 גבוה היה מישראל להם שירד מן ואמר המורעל
 אחה מתי עד מודעי טרפון רבי לו אמר אמה ס׳

 אני מקרא רבי .א״ל עלינו ומביא דברים מגבב
 יאש•׳ וגו׳ המים גברו מלמעלה אמה עשרה *חמש דורש

 שוריזכחיס מיא וכי כהרים אמה ט״ו כעמק אמה וכ;ט״ו
 ?4, מעיקרא אלא סגיא חיכי תיבוחא ותו קיימי הוו שורי
 ״אדש טיא רשוו עד רבה תהום מעינות כל *נבקעו כתיב
 פס גברו מלמעל׳ אמה עשרה חמש כתי׳ ולכסוף לטורי
 מדרה או טיבה מדה מרובה מרה איזו וכי וגו׳ המי׳

 פורענו׳ ממרת מרובה טובה מדה אומר הוי פורענו׳
 פס נפתחו השמים *וארוכות אומר הוא פורענות במרת

 מגבב אתה מתי עד ;ישראל כל כנגד חן לי יורד היה ישם
 א״ת מלמעלה אמה ט״ו :לך מאין עלינו ומביא דברים
 :וכי' בהר עשרת המש וכי בבקעה יזו בהר פי׳ ולא לארץ למעלה
 כריזך על אלא ההרים בראשי עלתה היאך סגיא חיכי תיבה

 גשמים גברו וה״ק הוא ]השמים[ )ההרים( מן דקרא מלמעלה
 עד והשכלית הבקעות למלאת תיזלה יצאו התהום ומן אמה ט״י

 טובה מדה מכרתה על רבה מרובה התריס: לראשי שהשוו
 מסד נוצר כאחר טונה שבחדה בה מאות מחש הרעת על מרובת

 אף רבעים ועל שלשים על אומר הוא פורענות ובמדת לאלפים
 המבול: על)מדת(]ירידת[ רבה המן ירידת של הטובה חדת כאן

לא נפתחו השמים וארובות אומר הוא הפורענות כמדת
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 ואומר פתח שמים *ודלחי כתיב טובה חליסי^וכמדה
 יש ארוכות כמה )ותנא( לאכול מן עליהם וימטר
 להם שירה מן נמצא ח׳ כאן הרי ד׳ ד׳ בהלת

 אומר יהוד׳ כן איסי תניא .אמה ם׳ גבוה לישראל
 שרואין עד ועולה מתגבר לישראל להם שירד מן

 לפני *תערוך שנאמ׳ ומערב מורח מלכי כל אותו כג פס
 דרור כסא ש״מ אביי אמר וגו׳ ציררי נגד שלחן

 שנ׳ מחזיק לוגא וחד ועשרין מאתן דאתי לעלמא
 התם דמי מי .הוו הכי בגימטריא רזיה רויה *כוסי פס

 הבא עלמא לכולי התם שעתא חרא והכא יום מ׳
 רבי אלא טפי להו נפישי א״ב לחירי׳ לישראל

:גמר פתיחה פתיחה המודעי אלעוך
 ינוכב *ותירוש והכתיב הוא חמרא לאו ותירוש סו
כחילות ינובב התירוש מן הבא דבר בתולות שס
 אומר הוא טובה ובמרה ארובות: שתי דרך אלא המביל ירד 3^"
 הרי ד׳ דלת באורך יש ארובית כחת ותני פחח שטיט ורלתיט זכיי

 גשמים הורידו הארובות ששתי ואמרי ארובות ק׳ דלתות לשתי
 אחרת שהרי אחה ם׳ הורידו ארובות ין׳ אחה ט״ו גובה
 מועטת שאיכה שכן יכל פורענות של על חרובה טובת חדה

 פתיחה :קאי המודעי אלעזר אדרבי רמיא לא הא :מחכה
 לב׳ ט״ו החבול בארובות האחורה הסתימה מה גמר פתיחה
 ארובו׳: לכלב׳ ט״ו החן בדלתו׳ האחורה סתימת אף ארובות
 האדם את משכר שהוא טוב יין זה בחילות יגונב ותירוש

התירוש מן הבא :כבתולה האטומים לבו סתרי לגלות
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 ג משלי התירוש מן הבא דבר יפרוצו יקביך *התירוש והכתיב

 לבהישעד יקח ותירוש ויין *ונוח כתיב והא יפרוצו יקביך
 יין ליה קת ואמאי הוא חמרא תירוש דכ״ע אלא

 יללה שמביא יין יצ״ק( )א״ר תירוש ליה קרו ואמתי
 כ! ׳ם כתנא רב רש געשה בו המתגרה שכל תירוש לעולם

 לאסייי ראש נעשה זכה וקרינןתי־־וש תירש כתיב רמי
 ר)ע •־שמח וקרינן ישמח כתיב רמי רבא רש. *ה גע וכה
 ישארבא דאמי* והיינו משממו זכה לא משמתו וכר■

 דכתיב עינוי אקרי סיכה פקחין. וריחני חטרא,
 י דניאל כי דניאל תירא אל וכתיב סכתי לא *וסיך בדניאל

ולהתענות להכין לבך את נתת אשר הראשון היום מן
:דבריך נשמעו אלהיך לפני

 סו וגומי" פרס מלכורת ושר כדבריך באתי *ואני
 שם יכובב אשר דבר לכס יוציאו הענבים קרא וה״ק הענבים מן

 שםתבור היא שבחקרא יקב וכל יפרוצו יקביך ותירוש בתולות:
 דברי היין: אלא נתונים הענבים אין ושם הגת שלפני
 החפריצים לך יהיו ענבים קרא וה״ק רכר׳ מתירוש הבא
 : הענבים אלא תירוש נקרא היין אין ולעולם ביין יקביך

 אינה ענבים ואכילת לב יקח ותיתש יין זנות והכתיב
 ופורענות הניאוף רוב היין ידי על יללה שמביא :משכרת

 החדה: לפי לשתות זכה ויללת: תאניה לשין יין לעולם נא
 לשון בשי״ן ישטח כתיב בקכקת: לבו שחפקק ראש נעשה

 פקק: עשאוני פקזוני פקחין שחקה: לשין ישחק שממהוקריכן
תירא אל דלעיל קרא דההיא סיפיה בדבריך באתי אני
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 איש *ושבעים דכתיב בדבריך באתי ואני מאי

 עומדים בתוכם עומד שפן כן ויאזניהו ישראל מזקני
 הקטורת ענן ועת,־־י בידו מקטרתו ואיש לפניהם

 ראשי בציצית ויקחני יר תבנית *וישלח וכתיב עולת שס
 פתח ותנה הפנימית ה' בית חצר אל אותי *ויבא וגו׳ עז

 וחמשה בעשרים המזבח ובין האולם בין ה׳ תיבל
 והמה קדמה ופניהם ה׳ היכל אל אחוריהם איש

 ופניהם שנא׳ ממשמע לשמש קדמה משתחויתם סיכה
 מה אלא ה׳ תיבל אל שאחודיהם יורע איני קדמה ח2

 מפריעים שתיו מלמד ה'
 למיכאק הקב״ת א״ל מטה כלפי ומתריוין עצמן את

 יים ד רבש״ע 'לפניו אמר אומתך סרחה מיכאל
 הטובים ואת אותם שורף הריני א׳׳ל שבתם לטובים

 ויאמר הבדים לבוש האיש אל *ויאמר מיד שבתם י שם
 הפנית ומלא לכרוב תחת אל לגלגל בינות אל בא

 ויבא העיר על וורוק לכרובים מכינות אש ל^גחלי
 לכרובים מבינות ידו את הכרוב וישלח וכתיב לעיני למח>׳
 תפני אל ויהן וישא הכרובים בינות אשר האש אל כדאי׳

 כהנא( בר )חמא רב אמר ויצא ויקח הכדים לבוש ^כ״נפ
 נצטננו לא אלמלא הסידא אר״ש כיזנא[ בר ]חנא ^'ר

 נשתיירו לא גבריאל של לידו של*מיכאל מידו גחלים ׳מהג גי׳
ז בשבילך הפרגוד לתוך כינסתי בדבריך באתי ואני וגו׳ דניאל כי>כ

 שהוצרך מתוכו נגרש מתי בדבריך באתי ואני מאי .
דניאל: בספר גבריאל הוא הבדים לבש ליככם:
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 ט ,האו׳יחזיןא־ *והנ׳ וכתי׳ ופליט שריד ישראל של טשונאיה׳

 לאמר דבר משיב כמתניי הקסת אשר הבדי׳ לכוש
 הפי׳ ס׳ שעה באותה יוחנן *א״ר צויתני. אשר כבל עשיתי

 ?*” שתין ומחיוהו הפרגוד מאחורי לגבריאל אפקוהו
 רש אי עבדת לא עברת לא אי ליה אמת רגיר׳ פולסי
 עבדה אי ועוד פקדוך כד למיעכר לך איבעי עבדת

 אין לךז לית לאהדורי לך איבעי לא פקרוך כד
 לרוכיאל עיילוהו שעתא בההיא הקלקלה על משיבין

 בחריקיה ס״א( )בדוכתיה ואוקמיה דפרסאי שרא
 י דניאל עומר פרס מלך *ושר דכתיב והיינו יום כ״א ושמש
 כ״א לי׳ אתיהיבו אמרו וגו׳ יום ואחד עשרים לנגדי
 לי כתבו להם אמר דטשמהיג. ופרוותא מלכי

 בכרגא רבנן לי כתם ליה כתבו בכרגא לישראל
 גבריאל עמד ליה למתחם דבעי בעדנא ליה כתבו

 מלים קום משכימי לכם *שוא אמר הפרגוד מאחורי
 'יןכ עכרוז לא בלל: עבדת לא אי אור: של מקלות דנורא פולסי
 ישוב אולי הדבר את הוא דומה לומר אותך מצדיקים היינו

 נוטל אתה שתהא פקרוך כד .* לתם ויתרצה ממרוכו הקב"ת
 :לך לתתס הכרוב אל אמרת ואת הכרובים מביכות הגמלים

 לדניאל: בן אמר גבריאל לנגדי עומד במקומו: כחריקיה
 מלכות דבר משמה־ג פורטו: שקורי; נמל דמשמהיג ופרוותא

 :בר״ת בדאמריבן מרגליות מעלה שהוא לפי פרסי בלשון
 כלום כלו׳ וגו׳ משכימי לכם שוא :גולגלתא כסף ככרגא
המקרא והלא בידם מהורים המבמיס להיות העכי״ס הגונים
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 לידידו יתץ ק העצבים לחם אוכלי שבת מאחרי

 שמגרדות ת״ח של נשותיהן אלו יצחק א״ר "?זבת
 אשגיחו לא עוה״ב לחיי וזוכות כעוה״ו מעיניהם שינה
 עכו״ם חבמי כל יהיו אם רבש״ע אמר הדר ביה
 אינו שניה בכף חמורות איש ודניאל מאזנים בכף

 שמלמד זה הוא מי הקמה אמה כלם את מכייע
 ניעול להו אמר גבריאל ליה אמי־ו בני על זבוח

 אתא כי בדברך באתי ואני רכתיב והיינו עיילוהו1ץ
 בעא דרוביאל בידיה פיתקא נקט דהוה ^אש:חיהני

 כתיב הוה מכתב ראמרי איבא בלעה מיניה למרמ׳ץאד
 ואיירי חתמה נמי מהתם וא״ד חחים היה לא מהחם חקר
 במלכותא דאיבא היינו מיניה לה אימחיק דבלע׳ ׳י׳איף׳

*ואני יהיב דלא ואיכא כי־גא דיהיב איכא ,רפרסליש,דנ
 ביה: אשגחי ולא עוי ערי אמר בא יון שר והנה יוצא

 מנעי מצמאה וגרונך מיחף רגלך *מנעי דכתיב מאי סח
 יחיף לירי רגליך יבאו שלא בדי מחטא עצמך שם

 אוחכיות בעלי לכס חעיכיהןשוא שיכה מרדדין נשותיהן שאף משבמן "יה1ייי
 יתן כן ויגיעה בעצב ליום אוכלי למלאכתן ומאמרים המשכימים

 בשבילו: שינה שמכדד למי שיכה לידידו ופרנסה מזונות העולם הזן
 נקיט דהוה לדוביאל אשבחיה בך: שדברתי על ברכייך באתי

 מלכות זמן וכשהגיע בא יון של שר והנה יוצא ואני אגרתא:
 במקומי: בא יון ושר גזרה כגזרה שכבר כרמי על אצא לבא יון

 ישראל: על יון מלכות ימשלו שלא זאת על גבריאל וצומ צעק עו עוי
בגולה: בצאתך יחוף לידי רגליך יבוא שלא
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 גרונך יבא שלא כדי בטלים מדברים לשונך מנעי

צמאה: לידי
 סט וכו׳ במים צוארן עד עוכרין פירו׳ שומרי תניא

 שם שרי׳ מי כה״ג ובחול יוסף רב לה מתקיף
 ע״ב מבאן וגו׳ במים ויעבירני באמה אלף *וימד והכתיב

 יחזקאל יכול וכו׳ לעבור אובל לא אשר נחל אלף ויטר ואילך
 , מי ׳וכו שיט אני בו תרך *בל ת״ל קטנה בבורני יעבירנו

 יש המות מלאך אף פוי[ בן יהירה ]ר׳ יהודה( )רב אמר
 אני בו תלך בל הבא כתיב לשם לעכור רשות לו אין

 פנחסאי!כנ א״ר בארץ: *משוט התם וכתיב שיט
 קרשי מבית היוצא מעין ציפוראה הוגא[ רב ]משום

 כיון חגבים קרני כמין דומה כתחלה הקישיס
 שהגיע כיון שתי של בחוט נעשה ההיכל לפתח שהגיע
 כיון ערב שול כחוט נעשרח האולם ולפתח
 והיינו קטן פך כפי נעשה העורה לפתח שהגיע

 עח יוצאין להיות עתידין *הפכים מים אומר ראב״י דתנן
 ועולה מתגבר ואילך מבאן הבית מפתן מתחת

 בית לפתח שהגיע כיון דוד בית לפתח שמגיע ער
 וובורת ובין רוחצין שבו שוטף כנחל נעשה דוד

ע וכריה נפתח מקור יהיה ההוא *ביום שנא׳ ויולדות נדות
:ולנד׳ לחטא׳ ירושלים וליושבי דוד לבית

 לפתח :ההיכל למפתן כשמגיעין הם הפך פי כמין הפכים
 אנינות לשון )אני : לירושלים מוץ ציון היא דור בית

:הרי״ן( ואניה ככיה להרמת כעולם שט שמ״ה
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 הסנדל מנעילת חוץ בכולן מותרין החנוקות ח״ר שס
 עבדו אינשי ראמרי הסנדל נעילת שנא מאי ע״ב

 וסיכה רחיצה ליה עבדו אינשי אמרי נמי הנך ליה
 מאתמול אימר נמי סנדל ליה עכרו מאתמול אימר
 דאמר לי׳ עבדו דמאתמול אפש׳ לא סנרל לי׳ עבדו

 דמיתות׳ טעמא למיטעם דבעי מאן האי שמואל
 קתני לכתחלה מותרין וליגניוהא מסאנא ליסיים

 דרביחיהו הנך רבנן בהו נורו דלאורביתיהו הנך אלא
 האי אם ל> אמרה אביי דאמ׳ רבנן בהו גזרו לא הוא

 ביעתא פורת׳ גדל ומשחא המימי מיא דינוקא רבית׳
 ובין דרכה הא כי מאני תכירי פורת׳ גדול בכותח׳
:להו ומתביר לבניה דפחרא גזיזי מאני להו

 מסיני למשה הלכה ועונשין שיעורין יוחנן א״ר פ
 ורקיצה ושתית אכילת דמתכיתין הכי בכל בכילן מותי־ין

 והתורה לו עשו גדולים ליה עבדו אינשי :וסיכה
 דבר בידים להם יעשו שלא הקטנים יגל גדולים הזהירה
 תאכילום לא תאכלוס לא יבמות במסכת כדאמריכן האסור
 ויהא מאתמול אפשר לא : הקטנים על גדולים להזהיר

 שאם קחני לכתחלה מותדין והא כרגליו: והס הלילה כל ישן
 ידע שפיר והאי אותו רקוץ האכילתו לו אומרים לימלך בא

 ביעוזא :לסוך ומשחא : לריזיצה המימי מיא :עשאו דהיוס
 כלים׳ לו להפקיר מאני תכירי :בכות? בצים ככותחא

 סדוקים כלים דפחרא גזיזי מאני :תאותו ולמלאת לשבר
:קלים בדמים יזרם של
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 שיעורין אר״י קאמר הכי אלא כתיבי מכתב עונשין

 של שיעורין תנ״ה מסיני למשה הלכה עונשין של
 תקנום יעבץ של כ״ד אומרי׳ אחרים הל״מ עונשין

כז ויקרא לחירש רשאי נביא שאין המצות *אלה והכתיב
ויסדום: וחורו שכחום אלא מעתה דבר

 ע יכול לחדש כתשעה נפשותיכם את *ועניתם תניא
משתחשך יכול בער׳ אי בערב ת״ל בטי יתענה

 ע׳יב יום מבעוד ומתענה מתחיל כיצד הא בתשעה ת״ל
 כג !יקיא אלא לי אין הקדש על מחול שמוסיפין מכאן

 שם אין ערב עד *מערב ת״ל מנין ביציאתו בכניסתי
 שם *תשבתו ת״ל מנין )וי״ט( שבתות יה״כ אלא לי

 שנאמר מקום בכול שבתכם ת״ל[ מנין ]י״ט
 דעצבם ותנא הקודש על מחול מוסיפין שכות בו

 מצריך ליה עביר מאי לחודש בתשעה האי עצם
 פסחי' את ועניתם רב בר חייא לכדתני קרא להאי ליה

 והלאס״י מתענין בט׳ וכי לחדש בתשעה נפשותיכם
 ושותה האוכל כל לך לומר אלא מתענין כעשור

תשיעי התענה כאלו הכתוב עליו מעלה בו בט׳

עונשין של שיעורין ה״ק אלא כתיבי מכתב עונשין ה״ג
 מסיני למשה הלכה :ענוש הוא שע״י עונשין שיעורי וכו׳
:קכז גן עתניאל הוא יעבץ : ענוש הוא שיעור באיזה

 מעונש הקול לתוספת למעוטי מדאיצטריך עצם דעצם ותנא
בתשעת ועניתם והאי דחוסיפין שמעינן ממילא ומאזהרה

קרא משמע והכי וכו׳ ושותה האוכל כל ליה: עביד מאי
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 אלעזר ר׳ לשמונה וגם לשבע׳ חלק *תן, ועשירי. י* יחל"

 ימי שמונה אלו ח׳ בראשית ימי ו אלו ז׳ אומראץי'יכיה
 אלו ח׳ הפסח ימי ר אלו ז׳ אומר יהישע ר׳ מילה '£יס׳כ

 עצרתור׳ה לרבות וגם אומר כשהוא החג ימי ח׳ מערכין
לביבה: לא זמן לומר לאו מאי וי״ה

 להו אמי דר׳ לקמי׳ אתו דארחא עוברה ההיא
 לחישו הוא דכפורי דיומא לה לחושו דלו ,;■׳׳

 ידעתיך ככטן אצרך *בטרם עלי׳ קרי ואי־לחישא לה * $
 אתו ראי״חא עוברה ההיא יוחנן ר׳ מינה נפק וגו׳ ימ>

 אלחיש^ ולא לה סו לחי א״ל חנינא דר׳ לקמי׳
 אצר שבתאי מינה נפק מרחם רשעי׳ *זורו עלי׳ קרי נש "הלי׳

 דבש אותו מאכילין בולמוס שאחזו מי ׳ר .*ת פרי פג
 מאירין מתיקה מיני וכר שהדבש מתיקה מיני וכל שם

לרב׳ זכר לדבר ראיה שאין ואע״פ אד של עיניו מאור ״נע

 ז לתתענו שתוכל כדי בט׳ עליז־ התקן כלו׳ בתשעת יעניתס
 כאלו הוא הרי לך לומר עינוי בלשון רממכא וחדאפקיה בעשרה
 קתוכס: נביזר דשבת אשית1□־ ימי ז׳ אליו ע״כ: בט׳ מתעבת

 מאי מפרש ובגח' לכלן מלק ליתן צריך שאתה הפסח ימי ז׳
 :והזמנים ישראל מקדש יומא כל דמברכין לברכה לכלן: מלק

 באזנה לה לחושו הי׳: ויוה״כ שהריץ׳ דארח׳ עוברה ההיא
קבלה ואלחישא להתאפק: תוכל אולי היום הוא שיה״כ

 מייחם ־שעים !ורו משאיתו: העובר שפסק הלמישה את
 להפקיע פרי אצר שבשמים: לאביהם וכתככרו זרים נעשו

 מיי שהוא דבר וכל בא״י פירות אולרין אין ותניא שערים
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 שיייאל ומאי הזה דבש מעט טעמתי כי עיני אורו כי נא *ראו

 יד א בולמוס לאו דהתם לדבר ראיה שאין ע״פ אף
 אכילרת לאחר אלא שנו לא אביי אמר אחויה

 שיייאל *וימצאו דכתיב גריר מיגרר אכילה קורם אבל
 *א לו ויתנו דוד אל אותו ויקחו בשדה מצרי איש
 דבילרת פלח לו ויתנו מים וישקוהו ויאכל לחם
 אכל לא כי אליו רוחו ותשב ויאכל צמוקים ושני
 ושלשרת ימיכם שלשרת מים שחרת ולא לחם

 שאחזו מי שמואל אמר נחמן רב אמר לילות.
 כריה הונא רב בדבש אליה אותי מאכילין בולמוס

 פפא רב בדבש נקיה סלת אף אמר יהושע ררב
 פעם יוחנן א״ר בדוכשא דשערי קימחא אפי׳ אמר
 תאנדת של למזרחה ורצתי בולמוס אחזני אחת

 !קהלת רב דתני בעליה תחיה *החכמה בעצמי וקיימתי
 למזרחרת יפנה תאנה טעם לטעום הרוצה יוסף
 לג דניים יוסי ורבי יהודה ר׳ שמש. תבואו׳ *וממגד שנא׳

 יהודה לרבי בולמוס אחזיה באורחא קאזלי הוו
 קפחת יוסי רבי א״ל לריפתא אכלוה לרועה קפחיה

 עיני אורו כי נא ראו השערים: את שמפקיעין לפי נפש
 בולמוס לאו דהתס לדבר ראיה אין מאי ה״ג כתיב: כיהוכתן
 ויאכל רענון: לתאות הלב את ממשיך גריר טיגרר אמדה:

 מאד: שמן בשר אליה דבילה: פליז לו ויתכו והדר למס
 היום קצי עד מהבקר שם מכה שהשמש תאנה של למזרהה

קסחיה מעדנים: לשון וטטנד הפרי: את ממתיק והשמש
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 יוסי לר' בולמוס אחזו למתא מטו כי הרועה אה

 את קפחתי אני יהודה ר׳ א״ל וצעי בלגי אהררוהו
כולה: העיר את קפחה ואתה הרועה

 באורחא קאולי הוו יוסי ור׳ יהודה ור׳ מאיר רבי עא
 ורבי יהודה ר' כשמא דייק הוה מאיר ר׳ שס

 דוכתא לההוא מטו כי בשמא דייקי הוו לא יוסי
 א״ל שמך מה א״ל להו[ ]יהבו אושפיזא בעו

 הוא רשע אדם מינה שמע ר״מ להו אמר כידור
 יוסי ור׳ יהודה ר׳ המה תהפוכות דור *כי ;דבתיבכל דברי׳

 כיסיה לי׳ אשלים לא מאיר ר׳ כיסייהו לי' אשלימז י״ל
 דאבות בקבר^ן וקבריה בכדא אותביה ר״מ ייאיחאזל

בחלמא אכוה איתחזיליה ברישיה גברא ""^,ידההוא
 למחר גברא דההוא ברישיה דמנח כיסא שקיל תא ״לת,

 בחלמאי לי איתחוי הכי א״ל מאיר דר׳ לקמיה אתא יש״א
 מאיר ר׳ ,אזל אינק בטלק שמשי רבי חלמי א"ל

 ואתא. לכיסיה שקלי לאורתא יומא כולי נטריד׳
 היו לא להו אמר כיסן לן הב לי׳ אמרו למחר
 תבדקו לא אמאי ר״מ להו אמר מעולם דברים
 להו אמר מר לן אמרת לא אמאי לי׳ אמרו בשמא

 בכי סבבוהו וצעי בלגי אהררוהו :הימנו ככרו וכטל כפאו
 תכשילין: של וקערות ומתיקה כש7 לגיכקשל והקיפוהו העיר
 :כעור אס נאה אס הכית כעל של כשמו בשמא דייק

 :כיסס אצלו והפקידו היה ע״ש כיסייהו ליה אשלימו
שאדם מתוך טמשא בהו לירן :שכתות ערכי של שמשי דבי



סר יומא שמע־ פרק יוסהכפורים
 אמרי אחזוקילמי אחשש<ת אנא דאמרי אימור

 חזו חמרא( )אשקיוהו לחנותא ועיילוהו משכוהו
 'הגמ גי׳ ושקלי לדכיתהו סימנא ויהבו *בדיקניה?אןלו טלפחי

,ה3פדחנן^ היינו וקטלא^לאיתתיה איהו אזל לכיסייהו
כ פ ׳ י!  ׳ש״ע, האחרוני׳ מים חזיר בשר האכילו הראשונים מים

 מטולש״א כי בשמא דייקי הוו לסוף הנפש את הרגו
אמרו לגבי עיילי לא כלה רשמיה דגברא לביתיה

 כג י״קאל ניאופים: לבלה *ואומר רכתי׳ הוא רשע ש״מ
עב פתוח פיו שוטה בכלב נאמרו דברים ה׳ ת״ד

 שם לו מונחת וזנבו סרוחות ואזניו נוטף ורירו
 נובח אף וי״א ר״ה צדי על ומהלך ירכותיו בין

 כשפניו׳ נשים אמר רב הוי ממאי נשמע קולו ואין
 מאי עליו רוחרעה^שורה אט׳ שמואל בו משחקו׳

 שלא לדקותו היה ומתכוין מלוחות ורואה מהרהר ?מנוקה
 שפמו: על עדשים ראו אשסחיה טלופחי חזו ויטלנו: ילך

 לך וזה כסיכו לנו שתתני צוה בעלך לרביתהו סיטנא יחבר
 בשר האכילו הראשונים מים :עדשים היום שאכלת׳ סימן
 המותרים דברים לישראל חוכר היה ישראל פונדקי חזיר

 לפונדק ישראל בא מבושל מזיר בשר לעכו״ס ומוכי ימאכילס
 :קזיר בשר לפניו ונתן לאכול כשהפב ידיו נטל שלא וראהו

 שאלי זה של אשתו היא זו הנפש את הרגו אחרונים מים
את גס שחקנקיס ידיהם הנוטלים כדרך אקרוכיס מיס נטל

כראי;: העדשים היו לא טופקות בידים שפמס
 מראות בו משחקות למטת: וכפולות גדולות סרוחות ואזניו
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 כותיה תניא .הנזרק בדבר *למיקטליה א״ב בינייהו פד

 אלא אותי הורגין אין אותו כשהורגין דשמואל
 מאית. ליה דנכית מסתבן בית דחייף הנזרק ברבר
 מאני׳ נשלח תקנתירח מאי מסתבן ביה דחייף

 בריח הונא דרב תא בי ונרהוט קמיה( )ונשדינהו
 מאניה שלח בית חף בשוקא קאי תות יהושע דרב

 *החכמה בעצמי קיימתי אמר ורהט קמיה קהל״יושדא
 תקנתיהאט׳ מאי מאית ליה דנבית כעליה. תחיה
 אנא עלה וניבתוב תיברא דאפא משבא ניתי אביי

כתיבנא דיכרא ראפא אמשבא פלוניתא כר פ^וני
 קנסי קנדי לה ואמרי קנתי קלורי׳ קנדי קנני ממ׳עלך

מאניה זח ונש סלה אמן אמן צבאות ה׳ יה יה קליריס
 ירחי תריסר עד דרכי׳( )בפרש׳ בקברא ^ונקכרינהו

 וניבדיר למאניה וניקלינהו ניפקינהו הבי לבתר שתא
 1לא שתא ירחי תריסר יבתוך דרכים בפרשת קיטמא
 )ליה( הזי דילמ׳ דנחשא בנובתא אלא מיא לישתו
 אבא דהוא מרת׳ בר דאבא הא כי ומסתבן רשד בבואת

 1)ואתסי( דרהבא גובתא אימיה לי׳ עבדה מניומי בר

 דאתי לחאן הנזרק בד□־ לטקטליה לשחוק: כשפיהם בהם
 זורק אלא בידים להרגו אצלו יקרב לא עליו שורת רעה רוח

 ליה דנכית בו: המתחכך ביה דחייף להרגו: סכין או חץ בו
 דאפא משבא בגדיו: את יפשוט למאניה נשלח שהכלבנושכו:

 כחשת[ של קנה ידי על רנחשא בגובתא זכר: צבוע דיכרא
וחסתקן עליו הכלב מן שקפץ דשר לבבואה חזא דילמא
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 שם מטרונית׳ דההוא גביר׳ אזל בצפדינא חש יוחנן רבי

אמ׳ שבתא ומעלי חמשא מילתא ליה עכדא
 מצטריכנא אי צריכת לא ליה אמרח מאי כשבת לה

 אישתבע מגלית דלא לי אישתבע ליה אמרה מאי
 דרשה נפק ליה גליא מגליג׳ לא דישראל לאלהא
 וישראל לאלהא לח אישתבע והא בפירקא
 חילול איכא והא מגלינא ישראל לעמו הא מגלינא

 אמר ליה עבדא מאי מעיקרא לה דמגלי השם
 ומלח זית ושמן שאור מי אמי דרב בריח אחא רב

 ח[ ומ זית שמן גופי׳ שאור אמר יימר ]רב
 אביי אמר דאווזא דגדפא מישחא אמר אשי רב

 לי דאמר ער איתסאי ולא לכולחו עברית אנא
 תילת׳ מלו דלא דזיתא קשייתא אייתי טייעא ההוא

 דרריה בבכי ואדביק חרתא אמרא בנורא וקלינהו
דחיטי המימי מחמימי הוי ממאי ואתסאי הבי עברי

 היתה: ככרית מטתניתא :והמביכים השיכים מולי צפרינא
ה' יום שבתא ומעלי המשא רפואה ליה עברא

 על שעבר סבורה שהיא השם חלול והאיכא וע״ש: בשבת
 אמרתי: כך כי כשנעתי לא לה גלה שעתא מההיא שבועתו:
 העוף כנף שבראש קטן עצס מוץ שיחן דאווזא דגרפא משחא
 גרעיכי דדתא קשייתא :צדעיו על אותו סכה ככיי״ל שקירין
 על חרתא אט״א הביאושליש: שלא תייתא מלו דלא זתיס:

 בשירות הדביק הדרי בבכי ודבק :פושיי״ר שקורין מדש מי
האוכל טחמימי הזה: המולי בא מה ע״י הוי טמאי השיכים:
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 מידי רמי סימניה ומאי דהרסנא כסא ומשיורי
 חש כי יוחנן רבי דרי מבי דמא ואחא ככביה

 חיכי יוחנן ור׳ ואיתסי כשבתא הכי עבד בצפדינא
 צפדינא שאני יצחק בר נחמן רב אמר הבי עביר

מעים: בבני וגומר בפה ומתחיל הואיל
 זרת הרי והזריז בשבת נפש פיהוח מפקחין ח״ר שס
 ר<א מב״ר רשות ליטול צריך ואץ משובח ע״ב

 ומעלהו מצודה פורש לים שנפל תינוק ראה כיצד
 מב״ד ,רשות ליטול צריך ואץ משובח זה הרי והוריו
 עוקר לבור שנפל תינוק ראה מורי צייד דקא ואע״ג
 לטול צריך ואץ משובה ה״ו והוריו ומעלהו חוליא

 שננעלה ראה מתקןדרגא. ואע׳גדקא רשותמב״ד
 משובח ה״ו והוריו ומוציאו שוברה תינוק בפני דלת
 מיכוץ דקא ואע״ג מב״ד רשות ליטול צריך ואץ
 הקמין עס מטוגנים דגים רהרסנא כסא מדאי: יותר יזמה פת

 אותי של סימניה מאי הלילה: עליו שעבר שיורי בשומןשלהם:
 שיניה משורת הדס זב בשיניו כלום כשנותן בבכי מידי רמי מולי:
כמם' אלא הכא לה גרסינן לא וכו׳ הבי עביר היכי יוחנן ורבי

 הוא: ומסוכן מעים בבני וגומי בפה ומתחיל ע״א:
 להעכיר לנפש לו שצריך דבר בכל בלעז דישקומבראמיט פיקוח

 דקאל אע״ג הכי כל כוורי ואע״גדצייד סכנת.מות:
 למיי רשות ליטול צריך איבו דקתני דייק יתירה משנה תנא
 אי^ הא אלא משוב? ה״ז והזריז ליה תני הא הכי דתכי ליה

! לה^ כדי חוליא עוקר לדבר: צריך שהוא שאפי׳ לאשמועינן
והתינוק תרל נגעלה לייייחי יוק■



 סו יומא שטיגי פרק הכפררים יום
 הדלוקות מפני ומפסיקין מכבין בשיפי. למיתבר

רשות ליטול צריך ואין משובח ה״ו והוריו בשבת
:מבוכי ממכיך דקא ואע״ג מב״ד

 פה עי וי״א חוטמו עד בודק הוא היכן ער רבנן תנו
כבר יאמר לא מתים עליונים ומצא ברק לבו

 מתים עליונים ומצאו היה מעשה התחתונים מתו
 דתניא תנאי הני כי תנאי הני לימא חיים ותחתונים

 הליסיגא אתד, אמי *ממעי שנאמר מראשו נוצר הולד מהיכן
 < יימיה אומר שאול אבא והשליכי נורך *גוי ואומר גווי

 תימא אפי׳ ואילך אילך שרשיו ומשלח מטיבורו
 אלא התם שאול אבא קאמר לא ע״כ שאול אבא
 זיתבל מיתצר ממציעתיה מידי דכל יצירה לענין
 דעיקר מודה שאול אבא אפילו נפש פקוח לענין

 י כיאשי׳ רוח נשמת אשר *כל דכתיב היא באפיה חיותא
 למעלה ממטה מחלוקת פפא רב אמר באפיו. חיים

 בשיפיקיסמין אקריב׳ להסלישכא שצריך כסריס למיחכרבשיפיה
 קרס של או מתכת בכליסשל הדליקה מפני ומפסיקין להדלקת:

 ממכיך דקא האמר: נפשות סככת בה שיש ובדליקה מלאיסמיס
 לערב: עליהם לצלות הגקליס ]ומציע[ )ומצביע( משפיל מכוכי

עד איבריו מזיז שאיכו למת דומה אס בורק הוא היכן עד
 אין ואס חוטמו ער האחת: לדעת לחפקק היא היכן

 נזרך גזי :ויכיקוהו מת ודאי רוק מוציא שאיני בקוטחו קיות
 ס״ל כמי שאול אבא חימא אפילו :הראש שער הוא ובזר

למעלה מלמטה מחלוקת פפא רב ה״גאמר עדקוטמו:
*5
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 שוב חוטמו ער ליה דבדק כיין רטטה אבלטמעלה

 באפיו: חיי□ ח י־׳ נשמה עי־ א ■:ל דכהיב צי־יך איני
 בדךך מהיכין וראכ״ע וי־״ע ישמעאל ר׳ היה וכבי־ שס
 מהלבין בנושלראב״ע ור׳ישמעאל הסיר ולוי כעין
 לפקיחנפש טמן לפניהם וי שאלה נשאלה אחי״ידןאזמא

 *אם ואמר ישמעאל ר׳ נענה השבה אה שמ^ש־והה
 שספק וה ומה ומה יהיכה הגנב ימצא במנהרה

 דמים ושפיכוה כא נפשיה על ספק בא ממין על
 מישראל שהסהלק לשכינה וגורם האיץ אה מטמא

 שדוחה נפש לפקוח וחוטי" הל כנפשו להצילו ניי־ן
 עול איש יויד *וכי עקיבא רבי גע:ה חשכה אה שסכל

 טובתי מעם למוה הקרנו מובחי מעש יגי׳ רעהו
 ?חין א״ד חנה בר רבה ואמר מזבחי מעל ולא

 מלמטה חוטמו עד אמר ומר לבו עד אחר דמר תנאי דהכך מחלוקה
 ראשו כלפי והולך ובודק תחלה מרגלותיו דרך שמולאו למעלה

 שסוער דופקת שנשמתו חיות בו יש אס להבחין יש בלבו אמר דמר
 בחוטמו: וכיכר בלבו כיכר חיות דאין דזימכין חוטמו עד אמר
 לבעה״נ שהותר רמים ושפיכות :מהו לי פורש לא הסדר ולוי

חמורה: עבירה כפשות ספק להצלת זה של דמו לשפוך
 גני הארץ את תטמאו ולא כדכתיב הארץ את שמטמא

 כדכתיב מישראל שתסתלק לשכינה וגורם :רוציזיס פרשת
 וגני שוכן איכי תטמאו אס הא בתוכם שוכן אנכי אשר

 עבודה: לעבוד שבא הוא ■כהן אס מזכהי מעם :כתיב רוצחים
 לידון לבא מפסיק אין בעבודה התחיל אס מזבחי מעל ולא
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 שם מוכחי מעל אפי׳ להחיות *אבל להמית אלא שנו לא

 ע״ב בדבריו ממש אין ספק כדבריו ממש שספק זה ומת
 שדוחה 1ז נפ לפיקות ק״ו שכת דוחה המו׳י־ה ועכורה

 א׳ שהוא מילה ומה ואמר ר״א נענה השבת את
 לכל ק״ו השב׳ את דהתה שבאדם איברי׳ מ*מ״ח

 ארת אומי* יהודה בר ר״י השב׳ את שדוחה גופו
 יונתן רבי הלק אך ת״ל לכל יכול תשמרו שבתותי

 כידכ׳ היא מסורה לכם היא קרש כי אומ* יוסף בן
 לא שם *ושמרו אומר מנסיא בן ר״ש כידה מכורי׳ אהם ולא
 שכת עליו חלל תורה השב׳אמי־ה את ישראל בני
 ׳אמ יהודה א״ר הרבה שבתות שישמור כרי אח׳

מדידהו עדיפא דירי אמיג׳ הוה התם הואי אי שמואל
 לכולהואיתייקיאיח רבא אמר בהם שימות ולא בהם *וחי

פירכא: ליה דלית מדשמואל בר פירכא להו
 עג ולמטרה תשא מל^ת שהוא 1כר־ אומר יהודה ר׳

 פן* תשיברה ולמעלה תשא מלא מכפרת חשוכה
 אומר אלעור ר׳ תניא מכפר. הכפורים ויום תולה

 על זכות ללמד שיודע להחיות אבל עבודתו: משל*ס אלא
 את שרוחה חמורה ועבורה ליהרג: כב״ד שכידין אקד

 אקד תקון שהיא ומהמילה כפש: להצלת מפסיקת השבת
 כרת עליה שקייבין לפי השבת את דוחה :אדס של מאיבריו

לפקוק אפי׳ לכל יכול :דשבת בתוספתא שכויה כך זמן לאקר
שבתות לעשות כדי השבת את ־אל יש בני ושמרו

הרבה: שבתות שמירת בקיום זו בשבת יזהרו אקרות
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 ואי ינקה *לא נאמר שכבר ונקה לומר אפשר אי לי

 כיצד הא ונקה נאמר שבבר ינקה לא לומ׳ אפש׳
 שאל .שבים לשאינן מנקה ואינו לשבים הוא מנקה

 ,ברומי עזריה בן אלעזר רבי ארז חרש בן מתיא רבי
 דורש ישמעאל ר׳ שהי׳ כפרה חלוקי ארבעה שמעה

 אדם עבר ואחד אחר כל עם ותשובה הן ג׳ א״ל
 שמוחלץ עד משם זז אינו תשוב׳ ועשה עשה מצות על

 עכר משובותיכם ארפא שובבים בנים *שובו שנא׳ לו ג ירמיה
 תשיבה תשובה ועשה תעשה לא מצות על אדם

 עליכם יכפר הזה ביום *כי שנא׳ מכפר וי״ח תולה יי יקיא
 ביח ומיתות כריתות על אדם עבר .אתכם לטהר

 ויסודי חולין הכפורים ויום תשובה תשובה ועשה דין
 מי אבל גו׳ פשעם בשבט *ופקדתי שג׳ מליספמממרקין

 לתלות בתשובה לא כח אין בידו השם חלול שיש
 תולין כלן אלא למרק ביסורין ולא לכפר בי״ה ולא

ונקה דכתי׳ ינקה לא נאמר שכבר ונקה לומר אפשר אי
 בכפרתס שחלוקים כפיה חלוקי הדדי: גבי ינקה לא

 עביה שיש הנחלקים הם שלשה א״ל כך: וזה כך זה
 מ| איכה תשובה אכל לזה צריכה ואיכה לזה צריכה שהיא

 ארס^ ומיד שובבים כנים שובו לכלן: צריכה שהיא החלוקים
 הזו! ביום כי לבדה: בתשובה שכפרתת עבירה שיש למדת
 הכפוריס: יום שצריכה עבירה שיש למדת עליכם יכפר

 יםור| שצריכה עבירה שיש למדת פשעם בשבט ופקדתי
 חוטא השם חלול לחמורה: והחמור לקלה הקל ומסתברא



סח יומא שמיני פיק הכפורים ירם
 כב ישעי׳ אם צבאות ה׳ באזני *ונגלה שנא׳ ממרקת ומיתה
 דמי היכי .וגו׳ תמותון עד לבש הזה העון יספר
 בשרא דשקילג׳ אנא בגון רב אמר השם חלול
 אכיי[ ]אמר דמי יהיבג׳ לא ולאלתר טבחא מבי

 לית דתבעי באת״א אבל תבעי דלא באתר׳ וה״מ
 אתרארחכעי מתאמחסיא הא רבינא אמר בה לן

 יתיב ב'שותפי אמבי“בש־ שקיל הוה כי אביי הוא
 להו ועביד אהדדי ולךבינהו לתאי ווווא לתאי זוזא

 ד׳ דאולינ^ת אנא בגין אמר יוחנן רבי .חושבנא
 בר יצחק )רב .תורד־־, ובלא תפילין בלא אמות

 בושין שחביריו כל אמר ינאי[ ר׳ דבי ]יצחק אכדימי(
 כגץ יצחק בר נחמן רב אמר דמי( )חיכי משמועתו

אמר אביר לפלגיא מריה ליה שרא איגשי דאמרי

 אחר באזני. הנביא אחר צבאות ה׳ באזני אחרים: ומחטיא
 עבירת שיש לחדנו תמותון ער הזה העון יכופי־ אם הקב״ה

 לאלתר רמי יהיבנא ולא במיתה: אלא כפרת לה כאץ
 להיות חחכי ולחד גזלן שאני אוחר הוא לפרוע מאחר וכשאני

 לתבוע הטבח דרך שאין תבעי רלא באתיא בגזל: מזלזל
 מחסיא ומתא מעותיו: לביתו לו להביא הלוקח הקפותיוועל

 לא שחא להאי וזוזא להאי זוזא יהיב רבינא: של מקומו
 הושבנא ועכיד השם: חלול כאן רש לזה חברושנתתיו ידע

 רמסגינא אנא כגון שנטלו: מה כנגד כשר לו ונותנין ויזוזרין
 להכטל היחני ולמדין בגירסתי שנחלשתי יודעין הכל ואין וכו׳

 :עליו היוצא רע שס מחמת שמועתו מחמת :תורה מתלמוד
 --------------- טל יולרי לו *מקול מריה ליק .!רא
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 שמים שם שיהא אלהיך ה' את *ואהבה דנליסיכדהמא
 ומשמש ושונה קורא אדם שיהא ידך על מתאהב

 בשוק ומתנו ומקחו הבריות עם בנחת ודבורו ת״ח
 עליו אומרים הבריות מה באמונה ונותן ונושא נאה

 תורה שלמדו אביו אשרי תירה שלמר פלוני אשרי
 שלא אדם לבני להן אוי תורה שלמדו רבו אשרי
 יפין כמה תורה שלמד פלוני ראיתם תורה למדו

 אומר הכתיב ,עליו מעשיו מתוקנים כמה דרכיו
 אתסאר בך אשר ישראל אתה עברי לי *ויאמר ישעיה

 דבורו ואץ ת״ח ומשמש ושונה קורא שאדם ובוטן
 ואינו בשוק ומקחונאה מתנו ואין הבריות עם בנחת
 אוי עליו אומרות הכריות מה באמונה ונותן נושא

 תורה שלמדו לאביו לו אוי הורות שלמד לפלוני
 שלא אדם כני )אשרי הורה שלמדו לרבו לו אוי

 מכוערים כמה חורה שלמד פלוני תורה( למדו
 אומר הכתוב עליו דרכיו מקולקלים כמה מעשיו

יצאו: ומארצו אלה ה׳ עם להם *באמור ימקאלל)

 וטשטש :משנת שונה מקרא: קורא למברך: ידך על מתאהב
 ומהיכן טעמן מה המשניות טעמי ישוב הוא תלמוד ללמוד ת״ח

 השם מלול הכתוב קרא זו את אלה ה׳ עם להם באמור למדו:
 מה אמרו והכל עליו בא ופורענות עבירה עובר משוב כשאדם

 ויידללו שנא׳ עליהם באה והמכמיסרעה המסידיס ראו לו הועיל
 ביניהם שגלו האומות עליהם באמור מללוהו ובמה קדשי שם את
מתתלל ש״ש נמצא יגלו שלא להצילם יכול ולא אלה ה׳ עם ראו
קתקעט: וכבודו ________



סט יומא שמיני פרק יומהכפורים
 ער שמביא׳ תשובה גדולה חנינא כר חמא רבי אמר

שס אוהב□ משובת׳ *ארפא שג׳ לעולם רפואה
 *שובלההעיד כתיב רמי חנינא בר חמא רבי וגו׳ נרבה
 ג ירמיה ארפא* בוכהן את□ שובבים דמעיקי״א שובבים בנים

 שם מירא׳ כאן מאהב׳ קשי׳באן לא משובותיכ׳[]1)משובתם
 שיבכו׳ במם שובו כתי׳ רמי אמי( )רב יהוד׳ רב )אמי(

 שם בכם בעלתי אנכי *כי וכתיב משובותיכם ארפא
 :יסורין ע״י כאן ומיראה מאהבה כאן קשיא לא גו׳

עה הכבוד כסא ער תשובה.שמגעת גדולה לוי א״ר
 שם יוחנן )ר׳ וגו׳ אלהיך ה׳ עד ישראל שובה4׳ שג׳

 יל הישע אט׳ ותא( הכי יוחנן א״ר ומי בכלל ער ולא עד אמר
 שלאתעשה^ לזית אחה שרוח□ תשוב□ גדול□ ר״י

 כשתעשונעלה, אתם שובבים רמעיקר־א שובבים בנים שובו
הראשו׳ ,ע" ^הלןט ת^ת יכס(ע ה^חע תשובה

 'ג' ארפא וכתיב :בלע״ז אכרין שובבים :ונערות שטות
 שמקצת שנתרפא מוס כבעל ואילך מכאן משט׳ משובתם

 מתחלתו: עונו נעקר מאהבה השב מאהבה כאן עליו: שמו
 קרוץ תשובה בעלי בניסאלחא שובו כתיב ארפא: מיראה כאן

 חקרו: עבדים אלמא בכם בעלתי אנכי כי וכתיב נניס:
 יסורין ע״י כאן :)שובבים( בכיס קרוץ ומיראה מאהבה כאן
 דגרסי ואית . עבדים קרויין ביסורין שנתייסרו עד שבו שלא

 בכס בעלתי אנכי כי וכתיב אליכם ואשובה אלי שובה כתיב
 קודם כבר בעלתי אנכי כי וכתיב תשובה לאחר אליכם וקשובה

בכם: בעלתי אנכי כי קאמר ומיראה מאהבה כאן שתשובו.
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 והלכת אשתו את איש ישלח *הן שנא׳ שבתורה ג ירמיה

 נאם אלי ושוב עד וגו׳ אחר לאיש והיתה מאתו דר״עי
)יוסי( ר׳ אמר בצבור?( והא ביתיר הא קשיא )לא ה׳ ^כא

 לציון *ובא שג׳ הגאול׳ שמביא׳ חשובה גדול׳ ]יונתן[ כזז
 משו׳ גואל לציון ובא טעם׳ מאי סשע ולשבי גואל

 תשובה גדולה יונתן ר׳ )אמר ביעקב. פשע ולשבי
 ועשו משפט *שמרו שנא׳ לעולם גאולה "שמלךבת

להגלות(: וצדקתי לבא ישועתי קי־ובה כי צדקה
 נעשות שזדונות תשובה גדולה לקיש ריש אמר עו
 ה׳ עד ישראל *שובה שנא׳ כשגגות להם שס

 וקח הוא מזיד עון האי בעק- .כשלת כי ע״באלהיך
 שזדונות תשיבה גדולה אמ׳ר״ל והא איני מכשול ליה יד הישע

וגו׳ ,מרשעת רשע *ובשוב שנא׳ כזכיות להם נעשות יחזקאל
 מירא׳ כאן מאהב׳ כאן קשי׳ לא עליה׳)חיה(]הו׳[יחיהלג

 תשובות גדולה יונתן א״ר נחמני בר שמואל א״ר
 יהיה *חיה ש:׳ אדם של ושנותיו ימיו שמארכת הם

 בר משמי׳)ררבא(]דרבה[ כמערבא אמרי יצחק א״ר
 מדת ב״ו מדת הקב״ה כמדת שלא וראה בא מרי
 ספק ממנו מתפייס ספק חברו את מקניט אדם ב״ו
 ממנו מתפייס לומר תמצא ואם ממנו מתפייס אין

 ממנו )מתפייס ספק ברברים ממנו מתפייס ספק
 עליהם)חיה( :ה שגי שהיא כמכשול ימשב ]עווכך[ טערנך כשלת כי

 מטנו מתפייס העבירות: על ואף שעשה מה כל על יחיה ]הוא[
 ממפעל.(: כלשזן מתפייס לדקדיק הלב )חשש י סיוסין הימנו מקבל



1 יומא פרקשטיני הכפורים יום
 הקב״ה מדת אבל בדברו□[ מתפייס ]אינו בממון(

 ממנו מתפייס בסתר עבירה עובר אדם כן אינו
 יד הסע ת׳ אגל ושובו דברים עמכם *קתו שנא׳ בדברים

 שם טוב *וקח שנא׳ טובה לו שמחזיק אלא עוד ולא
 והקריב מוכח שבנה כמי שדומה אלא עוד ולא
 מם ושמא שפתינו פרים *ונשלמה שנאמד קרבן עליו

 מר )אמר נדברת אוהבם ת״ל חובות פדי תאמד
 אומד[ ר״מ הי׳ ]תניא רב( אמד טוביה בר ווטרא
 מוחלין תשובה שעשה יחיד שאפי׳ תשובה גדולה

 שם אוהכבם משובתם *ארפא שנא׳ העולם ולכל לו
 ממנו אלא נאמד לא מהם ממנו אפי שב בי נדבה
 שבא בנין יהודה[ רב ]אמר תשובה בעל דמי היכי
 גילם׳ הימנה *ופירש ושניה ראשונה פעם לידו עבירה דבר
 הגמי׳ ובאותו אשה ובאותה מקום כאותו יהודה רב מדווי
 י?,5פשעיו' *מכסה כתיב דמי רב יהודה רב אמד פרק

 בלם"ל, פשע נשוי *אשרי וכתיב וגו׳ ועידב ומורה יצליח לא
 כאן מפורסם בחטא כאן קשיא לא חטאה כסוי

 ברצו! מקובלת נרבה :פרים במקום שפתינו פרים ונשלמה
 :הייזיד מן אפי ששב לסי רבים של משובתם אי־פא חיזובה: יותר

 באותה :כבר בה שנכשל עבירה אותה לידו עבירה דבר שבא
 שמתוך פרק ובאותו :העבירה כבר שעבר מקום ובאותו אשה

 עליו מתגבר יצרו כבר בה שנכשל לזמן וכל מכל הכל שדומה
 עשה קום הוא פרק ואותו מקום ואותו פלוני׳ ראה לו ואומר

מפורסם בחטא עונו: נגלת שלא חטאה כסוי כבר: ימשעשית
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 אמר טוביה בר ווטרא רב מפורסם שאינו בחטא

 בעבירות כאן למקום ארם שבין כעבירות כאן 1ר״נ1
לחכיו: ארם שבין

 פעם עבירה אדם עבר יהודה ברבי יוסי א״ר הגיא עו
 שלישית לו. מוהלין שניה לו. מוחלין ראשונה שס

 אמר שנא/*כה לו מוחלין אין רביעית לו. ע^סנמיחלין
 אשיבנן לא ארבע׳ ועל ישראל פשעי שלשה על ה׳

 עם שלש פעמים אל יפעל אלה בל *הן ואומר איעלג
 אבל בצבור טילי הגי .תימא וכי ואומר מאי גבר.

 שלש פעמים אל יפעל אלה כל הן ת״ש לא ביחיד
 לא זה י״ה עליהם קתודה ש עבירות ת״ר גבר. עם

 שיחור צריך בהן שנה ואם אחר י״ה עליהם יתורה
 והתורה ]וחור[ בהן שנה לא ואם אחר בי״ה עליהם

כסיל קיאו על שב *ככלב אומי* הבהוב עליו עליהן כי משלי
 אומר יעקב[ ]בן יהודה( )כר׳ אלעזר ר׳ באולתו שונה

 אדע אני פשעי *כי שנא׳ וטובת מ זה הרי שכן כל מליסנא
 שב ככלב מקיים אני מה אלא תמיד נגדי וחטאתי

 שעבר כיון הונא רב דאט* הונא כדרב קיאו על קדמי׳
ס*ר לו הותרה לו. הותרה בה ושנה עבירה ארם פ״א
ם!טה

 מפורסם שאינו בחטא בו: יכפור ולא ויתבייש שיתודה לו טוב היה פיק
 קוטא שאדם מה שכל הוא השם וכבוד ?טאו יגלה לא מטל

 ארם שבין עבירות :הוא שמים כבוד מיעוט בפרהסיא
לו: שיממול ממנו שיבקשו לרבים יגלה לחבירו

 לנגד כאלו הוא והרי עלי שכפרת סבור איני תמיר נגרי וחטאתי



עא יומא שמיני פיק יוסהכפורים
 יהורדת רבי הגיא :כהיתר לו נעשית אימא אלא

 שנא׳ ה-טא את לפי״ט אד□ צריך אומר בבא בן
 להבששי״מלב ויעשו גדולה חטאה הזה העם חטא *אנא
 *אש~ימליםלכ נ׳ ש צייך אינו אומר עקיבא ר׳ והב אלתי
 *5ויעשוידיי׳ייל םקיימ יאנ מה אלא רטאה ככוי פשע נשוי
 הנךי״ טשי׳ אמי ינאי דא״ר ינאי כדרבי הקב אלהי להם
 אי, ׳פ שהשפעת ווהב כסף בשביל רבש״ע הקב״ה לפני
עימדי׳ גרם *די מלומר שפתותיהם שבלו עד לישראל להם

:והב אלהי לעשות להם
 ערן הם ואלו לישראל להם עמ~ו ט־בים פרנסים שגי

שם לעל שנא׳ סורהני יכתיב אט׳ משה ודור משה
 הי״ן מריברח במי יש״אל בני בתיך בי מעלתם אשר
 בתוךדרוש, אותי קדשתם לא אש־־ על צין מדבר קדש

 כלר'ביי” דור להקדישנ־[ בי האמנתם לא ]*יען ישראל בני
 כל תליש פשע נשוי, *אשרי שנא׳ סורחני יכתב לא אמר
 לשרתי למה״ד ודור דמשה משל חטאה כסוי

אכלה ואחרה קלקלה אחת בב״ד שלוקות נשים

 חטא אומר מתודת כשהיא החטא את לפרט וצ"יך :עומדת
 ולומר למעטו אלא העון תזכיר לא ינאי כדרבי יזטאתי: סלוני
 ותלה והשקהו והאכילהו כאת בן לו שהי׳ לאדם חשל לתם גרמת אתה

 יחטא: שלא יעשה מה זוכות נפתיז והושיבו דינריןבצוארו של כים לי
בי האמנתם לא יען סוריוכי יכתב אחר משה בספרי ה״ג

 אלמא סורמכו ככתב שם מיתתו שככתב מקום בכל
קלקלה א׳ שלקו נשים לשתי :טובא זיקכי למכתביה ליה טקא
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 בבקשה להם אמר׳ פגישביעית שאכלה ו ן שביעית פגי

 על יאמרו שלא כרי לוקה היא מת על הודיעו מכם
ותלו שביעית פגי הביאו מיד לוקה זו לוקה שזו מה

לוקה: היא כך על עליה והכריזו בצוארה לה
 שנאם השם הלול מפני החנפים את מפרסמי: עט
 ונתתי עול ועשה מצדקתו צדיק *ובשוב ׳ . שם

תשובת וגר הזהרתו לא כי ימות הוא לפניו מכשילג יי׳האל
 לאחר ואפילו הפורענות את מעכבת המוחלטין ?חי

 סופו רשעים שלות פורענות של דינם גור שנחתם כת1מש
לו נכנס ערום בעליה את מקבר׳ והרשות המזחלטיןתקלה

 בחדבי מתים המדבר דור כך לחלקות בה והתרו זיכתה כ״כ1
 המורים נא שמעו על במדבר חת ומשה למרגלים שהאמינו הריכ״ש

 כחותם: קלקלתי אני אף יאמרו שלא סוריזכי יכתב אחרז"פ'םי
אמי ורחמנא צרכן כל בשלו שלא תאניס שביעית פגי 2,'

 | :להפסד ולא לאכלה לאכלה לכס הארץ שבת והיתה '"
כאלי עצמם ומראים רשעים שהם החנפים את מפרסמין י״ל
לפרסמו: מצוה במעשיו מכיר יש אם צדיקים הס ממלת

 עליי וסבורים ממעשיו למדים איס שבכי השם חלול מפני !1ה"
 מה חוטרים אדס גני עליו באה כשסורענות ועוד צדיק שהוא ה״כש

דקרא סיפיה ונר צדיק ובשוב שנאמר זכותו: לו הועיל כלב אן
 1 ט שיכשל לכל גלוי חטא לידו ממציא אכי לככיו מכשול ונתתי ת'עזל

י רשלן שלוח גמורים: רשעים המוחלטין מעשיו: את וידעו
 י בעבירת׳ ומהרהרים יושבים הס שלותם חתוך תקלה סופה י

 יו^ן וימת שנאמר בעליה אח מקברח הרבנות: והרשות
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 רב כביאה יציאה שתהא ולואי ממנה יוצא וערום

 נפשאי בצבו הבי אמר דינא למידן נפיק הוה כי
 לביתי וריקן עביר אנא לית ביתי וצבי נפיק לקטלא

 ולואי ממנרה אצא וערובה לה אכנס ערום איעול
 פז דאזיל אמבוהא חזי הוה *כי כיציאה ביאה שתהא
גי׳ ע׳ וראשו שיאו לשמים יעלה *אם הכי אמר בתריה

 הגמ׳הכא מך און< ןאםרן רןאון ראבד
 האםס״ דריגלא בשכתא ליה מכתפי הוה כי חסידא זוטרא

״שוע וגר: חוסן לעולם לא *כי. אמר
שנושאיןיש״א טובלאטובלרשעי׳ לא רשע פני *שאת

 כ?”א בן לאחאב לו טוב לא בעיה״ו פנים להם
 'כ י ש״ שנאמר הזה בעילם פנים לו הקב״ה שנשא עטיו

 ~ צדיק להטות *טוב מלפני אחאב נכנע כי *הראית
 ימ משלי הקב״ה להם נשא שלא לצדיקים להם טיב במשפט

 כאימ״א יציאה שתהא ולואי אקיו: כל ואק״כ תקלה יוסף אידיו יכל
 יח יששלבצבוך דין: דן להיות לרינא נפק כביאה: קטא בלא ממנה

 שמאתי׳טוב קטא עונש לישא אזיל לקטלא עצמו: ברצון נפשיה
 לפנק עביר הוא לית ביתית וצבי כן: אומר עצמו ועל בדין ישגה
 )לאחרת ןאו1ןק בדכר: כלום ישתכר ולא ביתו צרכי יעשה לא זה ככל

 גדודי אמבוהא כיציאת: קטא לביתו,בלא כשישוב כיאה שתהא
 שיאו לשמים יעלה אם לכבודו: אקריו הולכים אדם נכי
 תזוק שלא כדי אומר זה וכל יאבד לכצק ככללו סופיה וגי'

 כתפיהן על אותו וכושאין היה זקן ליה מכתפי עתו:7
מסכיו: לקום הצבור את להטריק שלא המדרש בבית נאלבקי



 ן שמחייבת דיין לא לרשעים לדם אוי להם עמיה
 בל סוף בניר-סעד ולבני לבניהם שמחייבין אלא עצמן

 ראקליסמך{ שהיו לכנען לו היו כנים הרבה הדורות.
 ן להם: נדמה אביהם שחובת אלא ר״ג של עבדו כטבי

 המחטיא! וכל ידו באעל חטא אץ הרבי׳ את המוכה כל פא
לעשות* בידו מספיקץ א>ן 1]כמעט הלכים את * ש□

 ירו־ על בא חטא אין הרבים את המוכה כל תשובה
*כי שנא׳ בג״ע ותלמידיו בגיהנם הוא יהא שלא מ״ט ט! מלים

שחת. לראות חסידך התו לא לשאול נפשי תעזוב לא
 לעשות; בידו מספיקין אין הרכים את המחטיא וכל

 שיא[ בגיהנם ותלמידיו גג״ע הוא יהא שלא השיבה
בו:■ יתמכו אל ינים בור עד נפש בדם עשוק *אדם כח משלי

 ראויס היו הם אף אלמא הניחרים שנאט׳ ואביהוא כנדב
וכיתותרו: לישרף

 שלא מלפניו העבירה את חדיןה הקב״ה ע״י בא חטא אין
מונע שהקב״ה למדנו נפשי תעזוב לא כי לידו: תכא

 1ע שאבדה כנפש מחריב נפש בדם עשוה מלהכשילו: החטא את
 ויפולבבורגיהכם■ יפולאלאמכיחיןאותו שלא בי יתמכו אל ידו:



עג יומא שמיני פרק הכפורים יום
 פב אין ואשוב אחטא ואשוב אחטא האומר משנה

 פרן וי״ה אחטא חשובה לעשות כידו מספיקין
 זע״ב אדם שבין עבירות מבפר. הכפורים יום אין מכפר

 אין חברו לבין שבינו עבירות מכפר י״ה למקום
 ר׳ דרש וו את חברו את שירצה עד מכפר י״ה

 ט• ויקלא תטהרו לפניה׳ אתיכם חט *מכל עודיה כן אלעזר
 מכפר הכפוריס יום למקום אדם שבין עבירות
 שירצה ער מכסר י״ה אין לחברו אדם שבין עכירות

 מי לפני ישראל אש־־יכם עקיבא א״ר חברו את
 שבשמים אביכם אתכם מטהר ומי מטהרין אתם
 יחזקאל מכל וטהי־תם טהורים מים עליכם *וויקתי שנא׳

 '5 *מקוה ואו׳ אתכם אטהר גלוליכם ומכל טמאותיכם
 יי יייייה חטסאי□ את .מטהר המקוה מה ה׳ ישראל
 פז אחטא ואשוב *אחטא גט׳ ישראל: מטהראת הקב״ה

 דאמר רב[ ׳]אמ הונא כררב לי למה וימני תרי שוב וא
 ושנה עבירה אדם שעבר כיון רב( ]אמי" הוגא רב
 נעשירת אימא אלא ס״ר לו הותרה לו הותרה בה

 מתני׳ לימ׳ מכפר י״ה אין מכפר ]אהט׳[וי״ה לוכהיתר.
 שבתורה עבירות כל אומ־[על דתניא]ר׳ בר׳ דלא

 מכפר י״ה תשובה עשה לא בין תשובה עשה בין
 בר יוסף רב ליה רמי .שאני אגב ר׳ תימא אפי׳

לעסות מספיקיןבידו אין שוב זימכי תרי דכיוןשיזטא הוגא כדיב
 דלא לימא כהיתר: עליו דוחה שהעבירה לפי תשובה

שעליו קאיזר שאני אגב :מנסר תשובה בלא אפי׳ דאמר כרכי
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.י״ה אין לחברו אדם שבין עבירות הנן אבהו לר׳ חבו

 חטאהיכם סכל חבי־ודכתיב את שירצה עד מכפי־־
 לאיש, איש יחטא *אם כתיב ותא תטהרו ה׳ לפני שמיאל

סיפא; אימא הכי אי דווי׳ אלהים מאן אלחים ופללוכ א
 אםן ה״ק אלא לו יתפלל תיש.מי4 יחטא לה׳ אם

 לה; אם לו ימחול אלהים ופללו לאיש איש יחטא
 טובים:.' ומעשים השובה לו יתפלל טי איש יחטא

 כדבריי אפילו חברו את הטקניט כל יצחק א״ר פג
 לרעך?■ ערבת אם *בני שנאט׳ לפייסו צריך שס

|| ן ז 1

 ,עלית' ומכפר ומפייסו מפללו הקב״ה הוא ופיוס תפלת לשין ופללו
 הדיין׳ בפלילים ונתן מלשון ופללו והאי דיינא אלהים מאן

 נינה!׳:*" משפט לסרן דקרא דפללו הכי אי ביניהם: ישפוט
 '”אץ וכי המקום בשביל ישפטנו מי לו יתפלל מי סיפא אימא

 הכ| אין קאמי הכי מחנו: ליפרע למקום הרבה שלומים
 וסללו לאיש איש יחטא אס וה״ק פיוס לשון קרא7 דפלול נחי

 טי איש יהטא לה' ואם לו: יחמול אלהיס וירצהו למברו
עלי^׳ היה כך שבידו מעבירות שב אינו אם בעדו יתפלל

מרעתם: שישובו בניו את מוכיח הכתן
 אה- או ־ בממון לערבו זר בשביל וגו׳ לרעך ערבת אס בני

זאת עשה בדברים: שהקכטתו פיך באמרי נוקשת
התר לך ממון עמקי על רעך בכף באת כי והנצל



עד יומא שמיני פרק הכפורים יום
 נ״מ התר בידך לו יש ממון אם רעך ורהב התרפס לך
 רב ׳אמ .רעים עליו הרבה לאו ואם יד פסת לו

 פשוט גט אדס בני ג׳ של שורות בג׳ לפייסו וצריך חסדא
 וע״ש העויתי וישר הטאתי ויאמר אנשים על *ישור שנא׳

 יש״א המבקש כל חנינא בר יוסי ר׳ אמר לי. שוה ולא
 גאייבל ׳שגא פעמי׳ מג' יותר ממנו יבקש אל ,מחברו מטו
 נ נלאשי׳ וחטאתם אחיך פשע נא שא אנא ליוסף תאמרו *כה

 חבו( בר יוסף )א״ר מת ואם ונו׳ נא שא ועתה ונו׳
 ואומר קברו על ומעמידן אדם בני עשרה מביא

 בו: שחבלתי זה ולפלוני ישראל לה׳אלהי חטאתי
פד אזל בהדיה אבא לר׳ מלתא ליה הוה ירמיה רבי

 ושדיאשם אמתי׳ נפקא אבא דר׳ אדשא ויתיב
 ארישיה דמיא זרזיפי מטא אקיקלת׳ מיא כנושא לה

 מליסקיג ירים *מאשפו׳ אנפשיה וקרי אשפה עשאוני אמר
 5*^ רעך: רהב הק־טתו אס פיך אמרי מוקש ועל לו. ופרע ידך

 יה ירים כתי׳ קרא7 בתרא רעיך ממיל׳. יזמנו לבקש רעים הרגה
 יפייסהוי׳ל פעמים ג׳ שורות בג׳ :רבים לשון שהוא לפי מלא

מאשפות שורה שורה ישור ]מר5,שנ פעס 1>בכ םשיכא בג׳
יה ירים * *  ,"האכהעויתי ויש־ אקד: פעם הרי חטאתי אדם: בכי מג׳ סיזותה

ירמיה שא ועתה נא שא אנא :ג׳ הרי לי שוה ולא :שכיס הרי
יש״א בקשה: לשון אלא נא אין נא

להתרעם לו הי׳ אבא ר׳ בהריה אבא לרבי מלתא ליה הוה
 :אבא דר׳ אדשא יתיב ירמיה ר׳ אזל לו שקטא ירמיה ר׳ על
שופכת: השפקה שהיתה שופכין טיפי התזת רמיא זחיפי
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 אבתרל נפק אבא ר׳ שמע וקאזיל שבקי׳ גי'אביון ע׳

 א׳? בקריה ואתא אפיה ירמיה ר׳ הדר 'אדהביהגמ
 הקרפ *לך דכתיב רמי עלי השתא צריכא לא י משל*

 מלתן- ליה דחוה מאן כל וירא ר׳ רעך. ורהב
 קמי הליףותני נפשיה( לי׳ ממציא )הוה בהדיה

 ■מדעתיר ליה וניפוק דניתי היכי כי ליה וממציא
 או טבחןית ההוא בהדיה מלתא ליה הוה רב פח
 מען מטא ,כי אתא לא שתא ירחי תריסר שם

 לפייסי אנא איויל אט׳ אתא ולא דכפורי יומא
 לפיו; א״ל מר קאויל היכא א״ל הונא רב ביה פגע

 קר אזל גברא למקטיל אבא אזיל אמר לפלניא
 ל הוה בהדך מלת׳ לי לית זיל את אבא א״ל אבב׳
 וקטליו ארישיה מחייה נרגא אישתמיט רישא פליג

 חי ר׳ *אתא דרבי קמיה סידרא פסיק הוה רב פו
 אר לרישא הדר קפרא בר עייל לרישא הדר שם

חנינ! ר׳ אתא לרישא הדר רבי בר שמעון ע״בר׳
 נל לרישא הדר ניטא דאתי כל א״ל חטא בר׳

 מידיי מחכו יבקש אולי לו שחטא חי לפני נפשיה ממעי׳
 רבוי פעמים ומשלש ושוכה עובר ותני הליף לו: ויחמול
 5נפ׳ למקטל רב: אבא קאזיל לו: חטא הטבח טבחא בהרי

 חש רישא תבר: פליג לחות: מענישו הוא עכשיו
העץ: מן הגרזן שלף נרלא בהמה: ראש עצמות

 אתא כתובים: של או כביאיס של מקרא פרש׳ פיררא
בשנ וחזר עמו לפסוק מפץ היה הוא וגס חייא



ער׳ יומא שמעי פרק הכפויים יום
 תריסר לגביה רב אזל בהריה מלתא חנינא ר׳

 הבי עביר והיכי אפיים ולא דבפורי יומא מעלי
 מחברו מטו המבקש כל חנינא בר יוסי ר׳ ותאמר

 ורבי שאני רב פעמים מג׳ יותר ממנו יבקש אל
 המעביר כל רבא ותאמר הבי עביר חיכי חניגא

 חגינא ר׳ אלא פשעיו כל על לו מעבירין מרותיו על
 גי׳ ע׳ מאן וגמירי בדיקלא ליה "זקפי לרב ליה הוא חלמא
 רגיי׳ נדחוון; ולא הויאמ׳אדחייה רישא לי׳כדיקלא דזקפי
פז ישפשף. ולערב וטובל יורד בי״ה קרי הרואה ת״ר

 פח עוגורזיו בי״ה קרי הרואה ישמעאל ר׳ דבי תנא
 סדורין מאי לו' סדורין עונותיו תניא והא מחולין
 כגת׳ הרואה יצחק בר דר״ג קמיה הנא חני לימחל סרורין

 לוהקאמרי׳ עלתךק ןאם ה5מ השנה לכ אגןך הו״ב קרו
נחליף ז ! [/

 חלמאחזאע״ש לעצמו: היה מחמיר שאיו רב הפרשה: לראש
 סימן והוא בדקל שתלאוהו רב על יזלוס ראה לרב ליה

 כדקאמר הוה ישיבה ראש חניכא ורבי וגדולה. ראש :שיאות
 וכשראה בראש ישב מחא ברבי מכיכא פטירתו בשעת רבי

 במלכות נוגעת מלכות שאין לפי לחות דאג לרב זה יזלוס
יהיה ישס מפני לבבל ויברח מהכא אדמייה אמר יזברתה

בשבילו: לחות נדמיין ולא לראש
סימן מחולין עוגיותיו :במתכיין ולא בי״ה קרי הרואה

 השנה כל ידאג : יחיס יאריך זרע יראה הוא טוב
 להשביעו שבידם במה והשביעוהו תעניתו קבלו לא שמא כילה
עלתה ואם :פניו על קיתון לו ושפך לרבו כוס המוזג כעבד



יומא שמיני פרק הכפורים יום
 בריצח! אר״נ העה״ב בן שהוא לו מובטח שנה
 ת אתא כי שכע והוא רעב כלו העולם שכל תדע
 ומסגי סני חיי מפיש כמערבא( )אמרי אמר דימי

 בו חוור ואינו ומתורה עבירה בידו שיש אדם ת״ר מאמי
שאפיל שרץ בידו שתופס לאדם דומה הוא למה ^דן

 ורק טבילה לו עלתה לא שבעולם מימות בכל טובל
 ירוחג ועווב שיא׳*ומודה טבילה לו עלתה מיד מידו מינכית

 ! בשמים: אל אל כפים אל לבבנו *נשא ואומר משלי
ג איכה

סוכה ראשו! פיק פרכה
 למטו שכינה ירדה לא מעולם אומי־ יוסי רבי חניא א
 שנאמו משהואליהולמרום ולאעלה )מעשרה( ח

 ולזו .ארם לבני נתן והארץ לה׳ שמים *השמים קטי תלי׳

 שהל| טובים מעשים בידו שיש לו מוכטיו מת שלא שגה לו
 כו| העולם כל שהרי תדע : הוא הבא העול׳ ובן עליו
 מדעיע ושלא בזאת נתענה לא שבע והוא :מתשמיש רעב

 גמור שצדיק לדעת יש שנת לו עלתה כן ואע״ס השביעוהו
 בבני! ומסגי סגי :בי״ה קרי שראה זה היי מפיש :הוא
 ביל שיש : ימים יאריך זרע יראת הסימן שכך בניס ובבי

 כפים אל לבבנו נשא :לשלם ?וזר ואינו גזל עבירה
חקלקולו: שיעזור כלו׳ לשמים הלב לישא צריך



עו סוכה ראשון פרק סוכה
 סינופמומיט הר על ה׳ *וירד והכתיב למטה שכינה ירדה

 יד הריה ההוא ביום רגליו *ועמדו והכתיב כהים ט מי׳ מעלה1?
עלה ולא טפחים מעשרה למעלה חיתים היי על

 יט מ1שמ אל עלה *ומשה כתיב והא למרום ואליהו משה
 כ מ״כ בסערה אליהו *ויעל והכתיב מעשרה למטה האלהי׳
 אייבכי כסא פני *מאחז והכתיב מעשרה למטה השמים

 " שפירש מלמד תנחום רבי ואמר עננו עליו פרשן
 ע ״י“מכל מעשרה למטה עליו ועננו שכינתו מדיו שדי

""א אשתרבב דאשתרבובי כתיב כסא פני מאחז מקרם
:ביה ונקיט עשרה עד כסא ליה

 שס בהן נתנה משה שעשה הכלים כל הנינא רבי תני
קומתן ומרת רחבן ומדת אורכן מדת תורה

קומתה ומדת נתנה רחבה ומדת ארכה מדת כפורת
 כה שמזת *ועשית שנאמר שבכלים מפחות ”ולמ צא נתנה לא
 טפח: כאן אף טפח להלן מה סביב טפח מסגרת לו

קיריןמס כבבל שכן כרביא אבהו א״ר כרוב 'מאי
 ע״ב דכתיב מעתה אלא אביי ליה אמי־ רביא לינוק׳

י יחזקאל היינו ארם פני השני ופני הכרוב פני האחד "פני
זיטרי: ואפי רברבי אפי ארם היינו כרוב

מזיו שדי שפירש הוא: תימצא טפחים מעשרה למעלה
: ריש7 קא נוטריקון פרשז השכינה

 לארון הית׳ שהיא קימתה היא עובי חדת נהג׳ לא קומתה :זרת
השלחן: סביב לבזבזין כעין שסה מסגרת תיבה: ככסוי

חלקם ולחה שוים שניהם הלא אדם היינו כרוב פני זיינו
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 גט׳ מכשירין. וב״ה פוסלק ב״ש ישינה כוכר. מחני׳ ט
 שכעת הסוכות *חג קרא אמר דב״ש מ״ט מקיא
 ההוא וכ״ה בעינן חג לשם העשויה סוכה לה׳ ימיםכג

 רי׳ע משום ששת רב דאמי ששת לכדרב מיבעי
 הסוכות דג ת״ל שבעה כל שאסורים סיכה לעצי מנין

 כשם אומר ר׳יהודהבןבתירא ותניא לה׳ ימים שבעת
 שמים שם הל כך החגיגה על שמים שם שחל

מה לה׳ ימים שבעת הסוכות חג שנא׳ הסיכה על
:לה' סוכה אף לה׳ חג

 כעתר צדיקים של תפלתן נמשלה למה אלעזר א״ר ב
 בגורן* החבוא׳ את מהפך דה עתר מה לך לומר יד
 מהפכת צי־יקים של תפלתן אף למק־ם ממקום שנא׳

 רחמנות! למרת רגונות ממרת הקב״ה של מדותיו,עמרי
[ , , , ילחיו
 ידליקם וזהו הס תינוק פכי כחי כרוב לעונם ומשכי הכתוב ז"׳

:זוטרי פכי הכרוב פכי רברבי פכי אדם פכי
 סי׳ ולא יוס ל׳ למג קידם שעשאה כדחפרש ישנה ^"£םוכה

 לשמה סיכה דבעי פושלין ב״ש :מג לשם שהיא
 בהלכות דשואלין כיון הוה למג ל׳ תוך ואלו כעשית סתם וזו

 עושת הוא מג ס לש העושה סתם יום ל׳ המג קודם המג
 דלא מכשירין וב״ה :למג לאו סתחא יום ל׳ קודם אכל

 לה' סיכות דכתיב חג לשם סוכה :מג לשם סוכה בעיכן
 מל שחים שס חגיגה שלחי החגיגה על :המלך חצית לשם

 כתר כהו דזכו איחורין הקטרת לאמר עד לאוסרם עליהם
:חגיגה חג :פרס הכוטל כעבד גבוה חשלמן הכי



עו סוכהשגי פרקהישן
הישן

שני פיק
 כא רב אמר המנונא רב אמר אדא בר אחא רב אמר

ע״ב צריכה חכמים *תלמידי שיחת שאפי׳ מנין
ס״א :יבול לא *ועלהו שנא׳ למור

 של חילי! בראש סוכתו העושה דתניא היא ר״ע מתניתין מני
 יםא5”בר״ג מעשה מכשיר ור״ע פוסל ר״ג הספינה

 סוכה ועשה ר״ע עמד בספינה באין שהיו ורע
א״ל ועקרתה הרוח נשבה למחר הספינה בראש

:סוכתך היכן עקיבא ר״ג
כך, נפקא מהבא המצור. מן פטור במצוד. והעוסק

 ט מדבר היו אשר אנשים *ויהי נפקא]דתניא[ ׳מהתם
 נושאי היו מי האנשים אותם וגו׳ אדם לנפש טמאים

 *ר״עאומרשם הגלילי. יוסי ר׳ דברי היו יוסף של ארונו
 ע״ב יצחק ר׳ ואכיהוא בנדב עוסקים שהיו ואלצפן מישאל

 שבו: קל דבר ועלהו לב: לה שיתנו לשומעם צרי׳ למור צריכה
חבשבתך נפקא מהכא המצור. מן פטור במצוה והעוסק

 השני׳ כשנה קרא מדבר בפסק אנשים ויהי :בבית־
 מישאל אוח׳ ר״ע בספרי בברייתא ה״ג מצרים: ליציאת
 אס אומר יצחק רבי ואביהוא בנדב שנטמאו היו יאלצפן

 מישאל ואס ליטהר היו יכולין היו יוסף של ארונו כישאי
 מצות חת טמאי היו מי אלא ליטה׳ היו יכולין היו יאלצפן

יכלו ולא שנאמר הספק בערב להיות שלהן שביעי שקל ',יי
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 יכולת היו כבר היו יוסף של ארונו נושאי אט אומי*

 אלא ליטהר היו יכולין היו ואלצפן מישאל אט ליטהר
 בערב להיות שחלשביעישלהן היו מצור. במת עוסקים

ביום ההוא ביום הפטה עיח לע יכלו *ולא שג׳ הפסת ט מדני
 לעשות: יכולים למחר אבל לעשות יכולים אינם ההוא

 ואלמן מישאל או יוסף של ארונו נושאי אם וגו׳:
 ושני המשכן הוקס בכיסן באקד שהרי ליטחר היו יכולין היו

 לעשות שבהן מת טמאי על שיזו הפרה את אלעזר שרף לו
 פרשיות שמכה גיטין במסכת כדאחרינן בטהרה ססקיהן
 ובאין? מהן איזת ארומה ופרה המשכן שהוקם ביוס כאמרו
 אומי לן כדקייחא למלואיס מ׳ והוא המשכן היקס בכיסן
 מראש הלכך ואביהוא כדב מתו ובי עטרות עשר נטל היום
 יכל' ולא אמר וקרא ליטהר יפילין היו הפסק עד קדש

 קדשים י׳ עליהם עברו כבר כמי יוסף של ארונו ונושאי
 ולל סיני מדבר באו הזה ביום כדכתיב נשאוהו שלא ויותר
 בשנה ויהי דכתיב הבאה שנה של באייר כ׳ עד משם נסעו

 וגוי מעל העכן בעלה בקדש בעשרים השני בקדש השנית
 קאאי דוקא מלוה מת לאו מצוה מת טמאי :ה׳ מהר ויסעו
 בהם להתעסק דמנו׳ להו קרי מצות חת כחי מתיהן דאסי׳
 שביל שחל בו: מטמא שהכהן כהני׳ בם׳ האחורי׳ כגון

 שוק| אין דקסבר אישתרו לא לאורתא דקזו ואע״ג שלהן
 במ| דעוסק חיכה שמעיכן מ״ח שרץ טמא על וזורקין

 הפן לפני יחים שבעת בקתיהן נטמאו שהרי הקצוה מן פטור
חלן אלמא פסקיהן אכילת ידם על תעכב זו שטומאת ואע״ס



 עח סוכה שני פרק הישן
כו ישנים ואין לסוכה חוץ עראי אכילה אוכלין ת״ר

 *אשומהרי״ב רב ׳אמ מ״ט לסוכה חוץ עראי שינה
 )תכהגה אדב _ ןשי אידתנ הא אא^ אביי א״ל יררם שמא
 ליחוש קבע שינה לא אבל כהפילין עראי שינה
 אשה) במוסי־ עילאי דרב כריה יוסף רב אמר ירדם שמא

 אשי יב ערכך משרשיא רב ליה מהקיף לאחרים שינהו
 זדמותה ר״י אמר חנה בר בר רבה אמר אלא צריך ערבא
 קכע אין אמר רבא עסקינן, ברכיו בין ראשו במניח

 שס יוהר לישןכיום לאדם אסיר 0נאס רב *אמר לשינה.
ע״ב :נשמו שהין ובמה הסוס משינה

 כז אליעזר רבי אה המלך אגריפס של שאלאפטרופוס
אחה סעודה אלא לאכול רגיל שאיני אני כגון

 לבא: העתיד' ?מורה מסכי לדמותה צריכ׳ אינם לידס הבאה קלה
 לא אבל קבע: וישן שיכה תמטפנו שמא יררם שמא

 לאחרים שינתו במוסר בהם: יפיין שמא קבע שינת
 שמא צריך ערבא ערביך :העירני ארדס אס למכרי אימר

 רבא ירדס: לא דודאי בי־כיו בין וישן: ישכב הוא אף
 וסוכה שרי בתפילין הלכך מיישיכן לא ירדם לשמא אמי
 ואין לשינה קבע שאין לפי עראי שינת דאסור טעמא הייני

 קובע אדם שאין סוכה לעמן לעראי קבע בין מילוק בה
 בכך ודיו מעט מתנמנם אלא שאינו שפעמים לשינה לעצמו
 בהם יפימ שמא דטעמא תפילין וגבי שינתו היא זו הלכך

 הפמה: לידי אתי לא פורתא נייס כי שינה איסור משוס 'לא
שקורין ביתו ורב שלו על ממונה אגריפס של אפטרופוס
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 יום בכל א״ל ואפט* אחת אכילה שאוכל מהו ביום
 עצמך לכבוד פ^פ״אות כמה ממשיך אתה ויום

קעך: לכבוד א״ד ־פרת פ ממשיך אחה אי ועכשיו
 חני להקביל בי־ביאלעאישהלך מעשה רבנן חני ג
 אלעאי ליה אמ* .בלוד בי־גל רבו אליעור ר׳ שם
 משבח אומר אל-עיר ר׳ שהיה הרגל משובתי אתך ע״ב

 ברגל מבתיהם יוצא-ן ן שאי העצלנים את איי
 יצהן רבי והאמר איני וגו', בחגך *ושמחת שנאמ׳ טז דנרי׳

 שנאמר ברגל רבו פני להקביל אדם שחייב מנין
 שבה ולא חדש לא היום אליו הולכת את ח״כד*מ~וע

רכו פניי להקביל ארם מחייב דבחרשושבת מכלל טיגליזנ
ן מחידש ולא דאויל הא כיומי׳ ואתי דאויל הא קשיא לא ""י?

:ביומיה אתי כ,דכמ
 ואפטר: בסיבה כיום אחת סעודה שאוכל מהו ^אשק״לק:נ

להיות חעים בכי את הפותחים חעדכיס חיכי פרפראות £״אר
ויאבל: הפת אחר חשוך לבו

 אשתך: אצל בביתך ת7עח ולא הואיל הרגל משובתי אינך
בשביל שלא פי על אף העצלנים את אני משבח

 מחל יוצאין אין השנה יחות כל אף שהרי חתעבבין הרגל
 מרוע אליה ויאמר :אכי חשבחן כן פי על אף עצלות

 על וארוצה לו כשאחרת לה אחר שוכחית של כעלה וכו׳
 וחשמיו ביומיה ואתי ראזיל הא ואשובה: האלהיס איש

 עיי כגון רבו פכי להקביל חייב אשתו עס החג שחקת
עירוב: ידי על או התחום שבתוך

1 .1



 עט סוכה שני פרק הישן
ד העליון בגליל ששבת אליעור ברבי מעשה ה״ר

 אלעאישס ]לי־׳[ )בן( יוחנן רבי של בסוכתו
 א״ל לבוכתו רמת הגיע בקס־־ין לה ואמרי בקסרי

 כל לך ן א ליה אמר סדין עליה שאפי־וש מהו )רני(
 שופט. ממנו העמיד שלא מ־ש־אל ישבט עבט
 עליה שאפיוש מהי א״ל הסיכה רחצי חמה הניע
 שלא מישראל יש:ט שכט כל לך אין לו אמי־ סרן
 העמידו בנימין ושבט יהירה ושבט נביאי׳ ממנו יצאי

 של למיג;ותיו חמה הגיע הנביאים. פי על מלבים
 ופירש ס~ין כי־׳אלעאי יוחנן ר׳ נטל אליעזר רבי

 ]לאחוריו[ )עליו( טליתו אליעור ר׳ הפשיל עליה

אמר הא פריך לקמן וכו׳ יוחנן רבי של בסיכתו ששבת
 שאפתש מהו העצלנים: את אני משכין אליעזר ר׳

 רש״י גי׳ מוסיף משום אסור חי השמש *תפשוט שלא לצל סדין עלה
 כגיו׳ השיאו ךכו שבט כל לך אין :לא או כשבת עראי אהל על

 -.שמפן. 3ך ,חפ שמע ^ש דבר רןרא שלא לקחן כדקאמר אחר למר
 משמת שהיו אותן ישראל ]את[ ומושיע שופט העמיד שלא

 מאפרים יהושע למלך. שאול את שמשלן שמואל ועד יהושע
 כרק מדן שמשון רחל מכני הכי חחכשה גדעון חככיחין אהוד
 עלי מיהודה כועז זה אכצן בלהה מכני הכי חכפתלי מקדש

 אבל מפורשים אלו מזבולון הזבולוכי אלון מיששכר תילע מלוי
 שחות חאי ידעתי לא ועכיון ויאיר ושחגור ויפתח עתכיאל
 הגיע מפורש: מצאתי לא יאשר גד משמעון מראובן שנטיהס

נביאים פי על מלכים אצלם: ומתקרבת מתפשטת חטה
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 אש; שלא אלא בדברים שהפליגו מפגי לא ויצא

:רבו מפי שמע שלא דבר
 העליג כגליל ששבה אליעור ברבי מעשה ת״ר ה
שתיו סוכה בהלכות הלכות שלשים ושאלוהו כה

 אש עשרה ושמונה שמעתי להם אמר עשרה
 חילון אומר יהודה בר׳. יוסי ר׳ שמעתי לא להם

 א" י״ב שמעתי להם אמר עשרה שמונה הדברים
 ש אלא אינן דבריך כל )רבי( לי׳ אמרו שמעתי לא

 שמעו שלא דבר לומר הזקקתוני להם אמר השמועה
 לבה׳ אדם קדמני לא מימי להם אמר רבותי מכי
 וו עראי שינת ולא קבע שינת לא בבה״ט ישנתי ולא

 שיו שחתי ולא ויצאתי המדרש בבית אדם הנחתי
 לעול רבי מפי שמעתי שלא דבר אמרתי ולא חולין

 חו שיחת שח לא מימיו ריב״ן על עליו אמרו ו
 מ תפילין ובלא תורה בלא אמות ד׳ הלך ולא סש

 הה את התיר יאמרו *שלא ויצא שמואל: פי על ודוד כ״אשאול
להם! לא אמר לדכר שהשיאו מה ברברים שהפליגו מפגי לא רצה שלא
וס דבר אמר שלא אלא כתפוח תורה ללמדו שלא ולדחותו מחכו התייל



פ סוכה שני פרק הישן
 עראי ש׳ינת ולא קבע שינת לא המדרש בבית ישן
 בבה״מ אדם הניח ולא בבה״מ אדם קימהו ולא

 מצאו ולא המטונפות במבואות הדהר ולא ויצא
 אדם פתח ולא ושונה יושב אלא ודומם יושב אדם
 דבר אמר ולא בעצמו היא אלא לתלמידיו דלת
 עת הגיע אמר ולא לעולם רבו מפי שמע שלא

וערבי פסחים מערבי חוץ המדרש מבית לעמוד
אחריו: נוהג תלמידו אליעזר ר׳ היה וכן י״ה
 ז מהם ל׳ הזקן להלל לו היו תלמידים שמונים ח״ר

רבינושס כמשה עליהם שכינה שתשרה ראוין
 י״נ פ׳ כ׳ כיהושע חמה להם שתעמוד ראוין מהם ול׳

 וקטף?* עוזיאל כן יונתן שבכלן גדול בינונים מהם
 י יש הניח שלא ריב״ן על עליו אמרו ריב״ן שבכלן
 תורה דקדוקי ואגדות הלכות גמרא משנה מקרא

 שלא התינוקו׳ ומפני פסיויס עשיית מפני פסחי׳ מערבי חוץ
 יום*. מבעוד לאכול שצריך ובעי״ה בפסחים: מפורש כך ישני

:וספרי( )ות״כ סדרים ששה של וברייתא משנה דבר משגה
 בדברי ׳,מדקדק אחרוני׳ תנאי׳ שהיו סברא היא זו גמרא

 שעשו כמו טעס להם וליתן לפרשן הסתומים הראשונים
 שלפניהם התנאים דברי שפי׳ התנאים לאחר האמוראים

 נקרא היה התנאים שבימי דקדוקי׳ ואותן .גמרא להם יקכעו
 ודופן ולבוד גוד כגון חסיני. למשה הלכה הלכות מיא:ג
 וניסוך ערכה נטיעות עשר חחיצין חציצין שיעורין קימהע

לדרוש לדקדק שבאים אותיות רבויי תורה ודקדוקי המיס:
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 חקופו׳ שוות וגדרות וחמורות קלות סופרים ודקדוקי

 שדים ושיחת חשרת מלאכי שיחת וגימטריאו׳
 דבר שועלים משלות כובסים משלות דקלים ושיחת

 ורבו: מרכבה מעשה גדול דבר גדול. ודבר קטן
*להנחיל שנא׳ מה לקיים ורבא דאביי הויות קטןח

 שדקד| הנשים את להוציא האזרין כגון וחיעוטין רבויין בהן
 סופרים ודקדוקי ללמד: יתירה אות לכתוב בלשונה התורה

 סייג לעשות ולהיזחיר הבריות מעשה איזר לדקדק שהוסיפו
 ודכותיה העבירה מן האלם להרקיק גזרות וגזרו לתורה. ואזניס

 אתל מדבר יזיץ עליו תורה דברי לקבל הבא גר בבכורות
 דקדו| אפי׳ אומר יהודה( )בר׳ יוסי ר' אותו. חקבלין אין

 בק״ו הלמדים דברים וחמורים קלים :סופרים מדקדוקי אקד
 בסיני! ]כלום[ )כולן( פירשו ולא אדם לכל מעלמ׳ לדון שניתנו
 הלון יזשבון תקופות בג״ש: הלמדים דברים שוות וגזירות

 כגון גימטריא בל׳ הלמידיס דברים גמטריאות ולבנה: ממה
 היא )מקרא ב״ש בא״ת קמי לב כשדים ב״ש בא״ת בבל שש־

 לפי וכן באטב״ין. מנון סהדא כשדים.( והייני קמי לב יישני על
 יהיה מקדוש יום שלשים נזירות סתם כגון האותיות מנין

 שיהח השרת מלאכי שיחת הוו: תלתין בגימטרי׳ יהי״ה
 כיבם| משלות היא: מאי ידענא לת דקלים שיחת שרים

 אמתלא| לתת קדמונים שיסדו מכמה דבר שועלים משלות
 צא מאזני כגון ובשועלי׳ בכוכסין אות' ותולין לתיכחתס

 נשתכתי! האמוראי׳ ובימי ניזלץ מצרה )וצדיק בוסר. יאכלו אבות
קספ> הוה ורבא לאביי לתו איבעיא כל ורבא ראביי הויות



 פא סוכה שני פרק דרשן
 שקטן מאחר וכי אמלא. ואוצרותיהם יש אוהבי

 על עליו אמרו עאב״ו שבכולם גדול כך שבכולם
 ועוסק ושונה יושב שהיי שבשעה עוויאל כן יונתן

 :נש~ף מיד )כאויר( עליו שכורח עוף כל כתורה
ברשם רתנויי במטללתא ומתני מקרי רבא האמר

 ע״ב הא במגרס הא קשיא לא ממטללתא
 כט קיימי היו כי חמא בר ורמי דרבא הא *כי כעיוני

הדדי בהרי בגמרא מרהטי חשדא דרב מקשיה
:בסברא מעייני והדר

 כשתכקו: אמוראים ובימי טעם. בהם וכהן לבו כתן ובכולן להו
 מסיו: תורה לשמוע ומתקבצים סביביו השרת מלאכי שהיו נשיף
הערוכו׳ חש,יות ולשכות שבכתב מקיא לקרות ומתני מקרי

 סברא שהיא תלמוד תנויי בסוכי: במטללת׳ בפה: ושגורו׳
 מכלל אלא כאות שאיכן דאחוראי שמעתתא וכן ולשכן לטרוק

 :למילתא מילתא דמדמי המשכת דברי מתוך למדין שהן קליקים7
 מן סטור ומצטער היא דמצטער ירצה אס ממטללתא כי

 הייכי תכויי קס״ד דעתו להרקיב לו יפה והאויר שיכהה
 למיגרס היו שינון גווכי תרי כלו׳ וכו׳ למיגי־ם הא משק;
 משנן: והיינו סיכה צריך שמעתא והיינו כבר לו הברורה גמיא

 ריהטא איכא דבשמעתא וכו׳ הא כי :חמטללתא בר לוני7
 ררב מקמי קיימי הוו כי בטרקא: עיון ואיכא טרקא ׳א7

 ששמעו מה גמרא מהרטי שמעתתא: דאגחרינהו בתר חמיא
מת טעייני והדר מותר: פלוני דבר אסור סלו׳ דבר וקסי

כלים: להשיב יש ואם דבר של טעמו
.11 £
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 משתסרח לכנות מותר מאימתי גשמים ירדו משנה ח
 שבא לעבר למה״ד משל משלו המקפה . כה
 *איבעיא ׳גמ פניו• על קיתון לו ושפך לרבו כוס למווג ע׳ינ
 קית| רבו לו שפך דתניא ת״ש למי שפך מי לתו כט

 שתחמה כזמן ת״ר בשמושך. אפשי אי וא״ל פניו על
 למלך למה״ד משל כלו העולם לכל רע סימן לוקה

 לכניה׳ כנס והניח עבדיו לכל סעודה שעשה כ״ו
מפניהם פנס טול לעבדו ואמר עליהם המלך כעס

 בוק אומר מאיר רבי תניא בחושך והושיבם
 מכני ישראל של לשונאיה׳ רע סימן לוקין שהמאורו׳ ינ”ה
 הספר לבית שבא לסופר *י״שמלומדיןבמבותיהםמשל)ככ

 מזל הס קללת סי׳■ ביזג היורדים גשמים כלו׳ כו׳ לעבד משל לאנ
 עושה שקי׳ לעבד משל וה״ק לרבו עבד למי שפך טי יו':

 כשורה עובדין ישראל שאין בידוע כך כהוגן עובדו שאינו עבדות לרבו ,,,׳ה>
 דא* מלפני צא לומר פניו על קיתון רבו לו ושפך ה״ק דלקא או לאימז׳

 קללה סי׳ ומ״מ קיתון שפיכת תיא גשמים וירידת בשחושך אפשי ככ״י וע׳
הא מאי החיתון שפיכת ל; חיבעיא דחתכיתין פירושא ומיהו הוא "* “פי

י י / ק רש  משחי וכו׳ שהחמה בזמן :גשמים ירידת או הסיבה ישיבת
 ליכטרנ״אבלע״ד• פנס והניח בקטלה: קללת בסימני דאייריהכא

 מפני כ״כ: מאירה אינה לוקה כשהיזמה כך בחשך והושיבם
 לעולם הבאים ופורענות קללה מיני כל במכותיהם שמלומרי׳

 רגילז שהם מפני אומות משאר יותר לדאוג לישראל להם יש
 ולומר! לדאג לישראל להם יש לפיכך מכלם יותר ללקות

1תינוקו> קלמד לסופד משל בשבילנו: אלא זה סי׳ גא



 פב סוכה שני פרק הישן
 הוא יום בכל ללקות שרגיל מי דואג מי בידו ורצועה

 לבנה לאומות רע סימן לוקה שהחמה ת״רבומן דואג.
 שישרא׳ משום שלישראל לשונאיהם בימןרע לוקה
 רע סימן במורח לוקה לחמה ואימות ללבנה מונין

 באמצע מערב ליושבי רע סימן במערב מורח ליושבי
 חמה( )של פניו כלו העולם לכל רע סימן הרקיע
 בא רעב חצי לשק לעולם בא חרב לדם דומים
 לעולכם באים רעב וחצי חרב ולוה לוה לעולם

 פורעניות ביציאתו לבא שוהא פורענות בכניסתו
 לך ואין הדברים חילוף וי״א לעולם לבא ממחי־ת

 ליקה אלהיה שאין לוקה שהיא ואומה אומה כל
 יג שמות בבן שפטי אעשה מצרים אלהי *ובכל שנא׳ עמה
 מתיראין אין הקכ״ה של רצונו עושין שישראל ובומן

 : ללקות הרגיל אותו ירא מהן איזה להכות בידו ורצועה
 הרקיע באמצע ;במזרק כשהיזמה בבקר במזרח ליקה

 מנוצהוי״לדכשק עשוי לשק אדם: כל בראש כשעומדת היום בקצות
 ייו : פכים .משקירין רעב הצי :לשיזור דומה והוא עזים של

 אר7נהתששוהה ז*כדי בא *׳ יייענייז2׳♦בשקיעה בכניסתו לוקה
 ממהר׳ פורענו׳ זריקה: ביציאתי :היום כלות עד הסי׳להראו׳

 ריקן' שיק לקה הדברים חילוף וי״א : לבוא הסי׳ שמיהר כדרך לכא
 כשססי׳יעכ הסימן שזהו לבא ממהרת פורענות ערבית בכניסתו

 יש״א אין כך היא ^לשקיעתו שסמיך ביוס לשמש שהות לו שאין
 לבא שוהה פורענות .שקרית ביציאתו .שהית לפורענות

בעדה המליץ שרה אלהיה :ביוס שהות עוד לקקה שיש כשס
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 אל הגרם דרך אל ה׳ אמר *כה שנא׳ אלו ייחיהימכל

הגרם יהרו כי תחתו 1א? השמי׳ ומאותות תלמדו
יהתו: ישי־אל ולא יחתו גויים מהמה

 בל אב על לוקה חמה דברים ר׳ בשביל ח״ד ט
 המאורסה הנערה ועל כה1 כה נסבו־ ואינו שמת שס

 ועל ובור משכב ועל לה מושיע ואין בעיר שצעקה
 דברי׳ ד׳ ובשביל כאחד דמם שנשפך אחים שני

 עדות מעירי ועל כלכת־ כותבי על לוקק מאורות
 קוצצי ועל בא״י דקה בהמה מגדלי ועל שקר

 כעלי נכסי דברים ארבע ובשביל טובות אילנות
 וע^ פי־ועי׳ שטיות משהי על למלכות נמפרק ברים

 מא ולא למהות בירם שהספיקו *ועל ברבית מלוי שס
תלטרו אל הגוים דרך אל :עשי של שרו סמאל כטןע״ב

 תקתו: אל השתים מאותות רצונו ומשתעשו כמעשיהם לעשות
ירת מאותת :הדבר טעם שמעתי לא *ים רב ר' בשביל

 ע■ ומכתבי מזויפין שטרות פלסתי־ כותבי ונכבים:
 מגר■ :ליה שלא מה בשמו לכתוב •אדם על דופי לשים

 חלרעומ לשמרם יכולים שאיב׳ הארץ את מיזריבין רקה בהמה
 שלה! הס ואפי׳ טובות אילנות קוצצי ועל : קבריהם בשדות

 יעשחשם הקב׳ה של בברכתו כבועטין וכראין הן שמשקיתין
 כע| ולבבו" לקזור כדי אצלם פ־ועין שט־ות משרק על טוני:
 ברל[ לישראל בתים בעלי שמלוין ברבית מלוי ועל : אקרת
 בנן ואחרי׳ יקבלנו דלים לקונן .׳תרבית בנשך הונו מרבה וכתיב

ביום שהספיקו ועל אומות; עניי בהם שקונן מלכא שבור כגון



 פג סוכה שני פרק הישן
 ובשביל רב[ ׳]אמ .נותנין ואין ברבי׳ צדקה פוסקי ועל

 כובשי על לטמיון יורדי; בתים בעלי נכסי דברי׳ ר׳
 עול שפורקין ועל שביר שבר עושקי ועל שכיר שכר

 וגסות הרוה גסות ועל חבריהן על ונותנין מצואריהן
 ל! תלים אי-ץ ירשו *ועמים כתי׳ בעמי׳ אבל .כולן כנגד הרוה
שלו׳[: רוב על להתפאר(]והתענגו מעש׳ירי מטעי )נצר

הגזול לולב
שלישי פרק

דכתי׳י מאי יוחאי בן שמעון ר׳ משום יוחנן א״ר
 5 משל .בעולה גזל שונא משפט אוהב ה׳ אני *כי

 ישעיה אמ׳ המכס בית על עוכר שהיה ו ב למלך לה״ד
 סא אדונינו עבדיו לו אמרו למוכסי׳ מכס חנו לעבדיו
 ילמדו ממני להם ׳אמ הוא שלך המכס כל המלך

 שהרי שבדורם עבירה עוברי ביד למעות הללו בתים שלבעלי
 הבריות ויראים )ויזכמתס( עושרם מיזמת להם נשמעים זכריהם

 כרכים צדקה שפוסקין בתים כעלי שפוסקי! ועל מייזו: מהסולא
 מאליהן: וכלין שכטמחין לטמיון נותנין: ואין לעניים זיתנס
 על :שכרו גוזל לגמרי עושק :ושוב כלך שחדקהו וכו׳ כיכשי

 :יזכם עשרם חממת איזיהס על ומשתררין שמתגאין הרוח )סי
לי חכיאיס שאתם נעולות כעולה גזל שונא משפט איהכ

 ואע״ס אותם גוזלים שאתם הגזל את שונא אני
היתה: שלי מתמילת ואף שלי שהכל
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 ואף| המכס מן עצמם יבריחו שלא דרכים עוברי

 י ממני גו׳ משפט אוהב ה׳ אני כי אמר כך הקב״ה
 א״ר נמי איהמר הגול מן עצמם ויבריחו בני ילמדו

פסול גזול הדר )לו( שאין מפני פסול יבש אמי
בעבירה: הכאה מצוה שהוא מפני

 רבה תני לה ואמרי לוי בן יהושע א״ר מריון א״ר יא
 יש המרות שתי ובאי בן ר״י משום מרי בר לב
 ששנינו היא וזו .מביניהם עשן ועולה הנם בן בגי ע״ב

 גיהנם: של פתחה היא ווו כשרו׳ הברזל הר פ׳עישקציני
 בשרה ויתנהו הארץ מורע *ויקח ביחזקאל כתיב ץ.פ

ר׳ אמר שמו צפצפה רבים מים על קח זרע
 ,לפני ישראל שיחו אמרתי אני הקכ״ה אמר אבהו בי
שמי ]והן[ ערבה ניהו ומאי רבים מים על כקח ד5

ההי־ים: בין כצפצכה עצמם
וסוף תחלה לה׳ בהודו מנענעין היו והיכן מתני׳ לז
 ומש כ״ה דברי נא הושיעה ה׳ ובאנא ע״ב

 צופר! אר״ע נא הצליחה ה׳ באנא אף אומרים

 לירושלים: סמוך הנם כן בגי דקלים: שני תמרות שתי
 ריר צייי זה: שבס׳ ראשונה במשנה ששנינו היא ויו
 שעליהם ואע״ם שלהם לולבים כשיים :דקלים ציני הכחל

| שדיה: של ארכה עם עולים ואינם מאד קטנים
 הסי? שבסוף והודו הפרק שבתיןלת הודו וסוף תחלה הורו

 בסנין פרשתא קדא הלל סוף עד הודו מן הלל בסוף
תהלים: ספר פל פרשיות



פד סוכה שלישי פי־ק הגזול לולב
 בלולביהן מנענעין היו העב שבל יהושע ור׳ בי־״ג הייתי

נא: הושיעה ה׳ באנא אלא נענעו לא והם
 שם כיצר עצרדה כבשי ושני הלהב שתי ההם הנץ

הבבשין שני ע״ג הלחם שחי מניח עושה הוא
 ומוריד מעלה ומביא ומוליך ומניף תחתיהן ידו ומניח
 כע שמ!מ מוליך יוחנן א״ד הורם ואשר הונף *אשר שנא׳

 למי ומוריד מעלה שלו רוחות שארבע למי ומביא
 חמא א״ד הכי מתנו במעי־בא שלו וארץ שהשמים

 ומביא מוליך חנינא בר יוסי ר׳ אמי־ עוקבא נר
 לעצור כדי ומוריד מעלה רעות רוחות לעצור נדי.

 יוסי ר׳ ואיתימא אבין בר יוסי א״ר .רעים טללים
 לח ארה מעכבי; מצוח *שירי אומי־ת ואת זבידא :ר

 רוחות ועוצרת היא מצוה שירי תנופה שהרי הפורענות
 כר אחא ורב כלולב וכן רכא אמר רעים וטללים

 בעינית נירא דין אמר ליה ומייתי ליה ממטי יעקב
 ביה: לאגרויי דאתי משו׳ היא מלתא ולאו ישטנא

מראה כן לשמו עושים אכו זו מצות שלו י־וחות שר' לטי
 תכוסה מצות דקאמר יוסי דר׳ הא תהאומ זאת : נהכסתו

שיריים שהיא חצו' מציה שירי :רעים יטלליס רעות ׳'רוחורילע
 :הפורענות את לעני היא חשובה אעפ״ב כפרה לעכב עיקר

 בת״כ כדתכיא מעכבת ואיכה היא מצוה שיורי תנופה ^"י
 מוליך: ליה ממטי וחורי׳־: מעלה ומביא מוליך לולב יכן יט׳:

של בעינו לחץ זה הרי דשטנא בעיניה נירא מביא: ט״חי
ולאו :חצות עול חעליכי לנתק כח בו שאין בעיניו זרואה



סוכה שלישי פרק הגזול לולב 84
 מקיץ קטן או אשה או עבר שהיה מי מחני׳ שם

 לו ותהי אומרי׳ שרם מה אחריהם עונה אותו
 לאביו מביך בן אמי־ו באמת ת״ר גס׳ וכר: מארה
 אסרו אכל לבעלה מברכת ואשה לרבו מכרך ועבד

 לו: מכרכין ובניו שאשתו לאדם מארה תבא חכמים
 בו משים לוי בן יהושע א״ר כוי בן שמעון א״ר יג
 דברי כל *את שנא׳ כעונה לשומע מנין קפרא שס

 קיאו יאשיהו ובי יהודה מלך קרא אשר ע״בהספר
 המלך לפני שפן *ויקראהו שנא׳ קראו שפן והלא גב כ

 שפן דקרינהו לאחר ורלמא כעונה אלאמכאןלשומעשס
 לא יעקב בי אחא רב אמר וקרינהו איהו כיה עיין

 בשמעך ה׳ לפני ותינע לבבך רך *יען דכתיב ס״ד שס
 איניש ליטא לא רבא אמר כקראך. ולא בשמעך

הדלת על עצמו וימסור קונו מעל לתעות וישיאכו יצה״ר
 וחו^ ההלל את קורא אקל כוהגין היו כ־ איתו מקרין

 הואיל קטן או אשה או עבד היה ואס הרבים את
 ,היללו מובתו מידי הממיייב את מוציא אין בדבר מקויב ואין

 יי שלא טא־ה לו ותבא אומר: שהוא מה כל אמריו עונה
 ראלה• שלומים לעשות קונו את שמבזה מארה לו תבא למד ואס

 קטן■ בן בדבר: מילק ואי; היא הלכה באמת כל אמי־ו באמת
 '■וול מדרבנן דמייב למינו־ משהגיע המזון ברכת לאביו מברך

א:הו למד שלא מממת דודאי לו מברכין ובניו שאשתו
 קי. משתעי הכהן מלקיה שמצא בספר המלך קרא אשר

אמרמקי^ שאין אינישקי ליטא לא מלכים: בספר



פח סוכה שלישי פרק המול לולב
 הבא ברוך לימא אלא הי. בשם והדר הבא כרך
 לט שפיר *משה ספרא רב לי׳ אמר בהירי ה׳ כשם

 היא מלתא אסוקי אמרי והתם הבא אלא קאמרת
 שמיה יהא איניש לימא לא רבא ואמר בה לן וליק
 מברך רב<א שמיה יהא אלא מברך והדר רבא

 אלא האמרת שפיר משה ספרא רב א״ל כהדדי
 כה: לן ולית היא מלת׳ אסוקי אמרי והתם .הבא
שם לאחייו אלא שנו לא אביי אמ׳ יברך. אחריו לברך

 יהויה רב דאמר לברך מצוה לפניו אבל
 עובר עליהן מברך כולן המצות כל שמואל אמר

 דאקדומי לישנא עובר דהאי משמע ומאי לעשייתן
 יח ש״ב אחימעץ *וירץ דכתיב יצחק בר נחמן רב אמר הוא
 מהבא אמ׳ אביי הכושי את ויעבו׳ הבכר ררך

 לג ראשי׳ מלכם *ויעבור מהבא ואבע״א לפניהם עכר *והוא
יכהכיי בראשם: וה׳ לפניהם

מ קשה כמה וראה בוא חנינא בר־• יוסי א״ר הגיא
 ע״ב ונותן נושא אדם וכו׳ שביעית אבקה

 וארת מטלטליו את מוכר לסוף שביעית בכירות

 דלא ה׳ בשם והדר בנתיס ויכשיס הבא ברוך ליחא לא אותו
 טשה לבטלה: כחוציאו וחימזי דלעיל אמילתית איכרה קאיור

הואיל טלתא אסוקי נתחיה: קאט־־ת שפיר הדור: גדול
בה: לן לית לגמור וכונתו

 עובר שלאחריו: ברכה אלא במנהג ברכה דתליא שנו לא
:לפניו לרוץ קדמו הכושי את ויעבור :קידם



סו סוכה רביע־ פרק ועיבה לולב

וערבה לולב
רביעי פיק

 מג אוריין בר דרבב״ח בריר׳ יצחק לרב רבא א״ל
 אמרע״ב דחוה מעלייהא מלתא לך ואימא תא

 אותו פ״א המוכח את מקיפין יום כל דחנן הא אבוך
 הכי פעמים שבע המוכח את מקיפין היו היום
 איתיביה בלולב. אלעור דר׳ משמיה אכוך אסר
 פעם בסופו וערבה בתחלתו השבת את דוחה לולב
 והביאו בשבת להיות עיבה של שביעי חל אחת

 והכירו בעורה והניחום מע״ש ערבה של מרביות
 למחר האבני׳ תחת וכבשום ונטלום בייתוסים כרים

 האבנים מתחת ושמטום הארץ עמי בהם הכירו
 שאין לפי המוכח בצירי ווקכום הבחנים והביאום

מרביוו־ז :בשביעי בסיסה וערבה :ראשק בי״ט כתחלתו
 תלמידי הרגישו בייתוסים בהם והכירו :נטיעות

 מפורשת שאיכה בערבה חודים ואינם צדוקים והס ב״תיס
 לחה דריזחכא כבשי בהדי כמו טחכיס וכבשים :התורה מן
 כסית יכסה עונותינו יכבוש כמו וי״ח ברכות בחסכ' ץ־
 ביזכחיס הס ויודעים האבנים תחת :סלה חטאתם ץ

 בקיאים היו שלא הארץ עמי : האבנים למחר יטלטלו לאש
 והביאום : הפרושים עם ידם היתה והס טלטול כאיסור

 האולם בין בכנס היה לא ישראל אבל וזקפוסיכו' הכהניס
ומנענעין אותה נוטלין דבידיס מכלל ערבה חבוט קדקתני ילמזבח
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השם את דוהר. ערבה שחיבוט מודים בייתוסי׳

:תיובתא היא בנטילה אלמא
 נביאי יסור ערבה אס׳ הד וריב״ל יוחנן ר׳ איתמר מד

 תסתיים נביאים מנהג ערבה אמר והד
אח אבהו דא״ר נביאים יסוד דאמר הוא דר״י

תסתיים: הוא נביאים יסיר ערבה
 בו אלעזר דר׳ קמיה קאימנא הוה אייבו אמה שם
 לי אית קי־ייתא א״ל גברא ההוא אתא צדוק ע״ב

 קרייתא בני ואתו לי אית ויחיא לי אית כרמיא
 לן ,או אריך בזיתיא ואוכלין בברמיא ומקשקשין

 ואזן ליה שביק קא הוה אריך לא א״ל אריך
 ש| ארבעין הדא בארע׳ דייר הויתי כדו אמר

 אותל זוקס־ן ואין׳׳כ ברגליהם המזבח את הנהנים בה וחקיפין
 תקני" ממתקני שהיו זכריה חגי איזרוכיס נביאים יסוד

העם את הנהיגו מנהג :כנה״ג באנשי ישראל
 למיי$ דליכא ברכה בעיא דלא מינה נסקא להם תקנים

: ליתא תסיר לא בכלל דאפילו וצונו
 בכיגח ומקשקשין :ויושביהן כפרים לי אית קריתא

 נש| זיחיא ואכלי : בשביעית הכרמים את עו־רין
 ץ או אריך : לעניים מופקרים ואינם הכרמים חפירת
 ונע■ הגון דבר לשון ארי־ לא או כן לעשות טוב אריך

 | א״ל :למחזי לכא אריך לא מלכא וערות דומה לו יש
 והת■ שביעית מפירות פעולתם פורע שאתה לפי אריך
 כדלאע חותר הקשקוש אבל לפזורה ולא לאכלה אמרה
> ס׳ עברו כבר דייר הויתי כדו :צדוק בר ר״א אמר



פו סוכה רביעי פ־קועיבה לולב
כיין דמהקנן באורחין ך1מה אינש בר המיתי ולא

 זיתיא אפקר א״ל איעבד ומאי א״ל ואחא הדר
כרמיא: לקשקושי פריטי והב להשיכיא

 שם צחק בר אלעור ר׳ בשום ]>ייבו[ )אביי( אמי
פרסאורת מג׳ יותר בע׳ש אדם יהלך אל

 לאושפיז׳ אבל לביתיה אלא אמח לא כהנא רב אמ׳
 נצרבה לא כהנא רב ואמר וא״ר כמוך דנקט אמאי

הוה בד־די כה.א רב אמר לביתיה אפילו אלא
אשכחי: לא דהרסנא כסא ואפילו עובר׳ .

 יר לולב ]הנוטל[ ם( והמקי כל אלעזר א״ר אבהי א״ר
מה ולאב הבהוב עניו מעלה כעבותו והדס באגדו

 תליש בעבוהי׳ חג *אסרו שנא׳ קרבן עליו והקרי׳ טובח כנה
 שם" יתי^ר אינש בר ,המיר אלו * ת^הז כאי[ דר ני^

 נ״ע ישר בדרך שמהלך כרין דתקנן באורחן דמהלך : סדא ונ
והב :לעניים לחשוכיא זיתיא אפק־ :זה כאדם כה

: הכרמים לקשקש מכיסך פרוטות ותן פייטיא
 לו ויכין גדיל יום מבעוד לו ישבות אלא וכו׳ יהלך לא

איכס והס לביתו שהולך לביתיה אלא : שבת סעודת
עליהם: מעם והוא לכרכו מכינים ואינם היום שיבא עיסיוד
 בכי על סומך אינו סמיך רנקט אמאי לאושפיזיה לאכ

 אפילו : כסמך שבידו מה ועל סעודתי עמו ונושא הכית
אעפ״ה הוא שלו רב אס מועט אס שמוצא דמה ׳כיתר

 סעודת רהרסנא : כלים ימצא שלא לאושפיזיה וכ״ש יהלך
:שלה; בשומן בקחק מטוגכיס קטנים דגים מועטת

על ג׳ עבות שהוא בהדס בעבותים לולב: של אגדו אסיו
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 ר משום המחוזי יוחנן )א״ר המזבח. קרנות עד

יוחנן ור׳ רשב״י משום ירמי׳ ]א״ר המחוזי( יופי
 בל המכותי[ יוחנן ר׳ משום המחוזי ר״ש משום 1,,.

 עליו מעלה ובשתיה באכילה לחג איסור העושה שלל אימי
שנא׳ קרבן עליו והקריב מזבח בנה כאלו הכתוב לא=יל

 המוכח: קרנות עד בעבותים חג *אסרו
 המצר כל ירמיהארשב״י א״ר חזקיה )ר׳( באנילתאמר

 גדילתן דרך אלא בהן יוצא אדם אין כולן ושתית
 עומרי׳ שטים עצי תנ״ה עומדים שטים *עצי י״טכאלישנא׳

 שמעמידין עומרים אחר דבר גדילתן דרך ^־״שמעמירן ”3
 אבר תאמר שמא עומדין אחר דבר ציפויין '^את

 שעומרי׳ עומרי׳ שטים עצי ת״ל סכויין ובטל סברן התזתי
עולמים: ולעולמי לעולם י לאא=לש

! 1 , טו  שבקרנות דמים כחתן לכס והרי קי־גות עד קליעה: כמין ג שס
 שקורין ושחייה באכילה למג: אגודה להג איסור המזבמ:דזה״ע

 בעבותים המג: יוסשלאמר וי״א ומשתה במאכל עונג השלקלמג
ושמנות: עבות בהמות אל״ייגו׳

 והדם: וערבה ולולב ועמודיו המשכן קרשי כגון המצות י^כל
שמעמיד? למעלה: והעליון למטה התמתון גדילתן דרך

 זהב של במסמרות בהן קבוע זהב של שכצפוי צפויין אח וע״ש
 אריך טס עושה היה ולא זהב תצפה הקרשים ואת יש״אדכתיב
 מועי אהל משנגנז סברן אבד מאליו: שיעמוד הקרש כמדת

 כדמתרגסינן וקבטס תומלתם סכויין עולמית: לו בטל
איסתכי: הבט
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 טו *יכולני משוסרשכ״י ירמיה א״ר חוקיה )ר׳( אמר
שס שנבראתי מיום הדין מן כלו העולם כל לפטור

 מכח שנבי-א מיום עמי בני אלעור ואלמלא עכשיו ועד
 ייןס,עמנל עוזיהו בן יותם ואלמלא עכשיו ועד העולם

 חוקיה )ר׳( ואמר העולם. ועד העולם שנברא מיום
 והםכדאי׳כפ' עליה כני ראיתי רשמי משום ירמיה א״ר

 ייגזד ב״מ מאד-, אם מהם ובני אני הם אלף אם מועטים
 אן״רהכם^ ובני אני הם שנים אם מהם ובני אני הם
 פ׳ן׳י,יא*ד תמני ]רבא[ )מר( ■והאמר האי כולי זוט״י ומי

 תפ>עלי׳ דקב״ה קמי׳ )בדרא( הוו ]דרא[ )פרסי( אלפי סי״י
 פכי מלהי רמסתכלי הא קשי׳ לא אלף עש־ שמונ׳ *סביב שנא׳

ויותר כו׳ 1 . 1
הזי נפי ופי-ירן ועונותיהס מעשיהם כל שובל ,א: בזכותי לפטור

 להז קים :זכיותי מרוב שכיס עלי לקבל )ויכולכי הדין חן
 לאמאל וכן/ מ?ם :לסכיל ענזי זןפי בני אלעד־ ואלמלא

̂ “ייותםבן לולי(: כמו משמע הרבה במקומות וגס אלו כמי
 חמ אב בכביד וזכה לכיס ח משאר יותר ועניו היה צדיק עידהו
 מצורע אביו שהית יחים שכל אב יכבד בן כאחר ועליו )ואס(

 וגו׳ שיפט בנו ויותס כדכתיב הארץ על שופט היה והיא
 כתיב שחת )ולאחר בחייו מלכות שס כתר עליו כטל לא

 :אביו בשס אמרן דן שהית דיכיס וכל (תחתיו בכו ימליך
 לבי כתתי כלו׳ )ראיתי :העולם שיכלה עד העולם וער

 לפי אני רואה מועטין והן עליה בני :בעסקי( לעיין
 מועטין השכינה פכי שחקבלין כת עלית שבכי הבריות מעשה
שמת ת׳ דקרא שיפית אלף עשר שמונה סביב הס:



 סוכה רביעי הרק וערבה לולב §8
 כאספקלריא דמסתכלי הא המאירה באספקלריא

 המאירה באספקלריא ורמסחכלי מאירה. שאינה
 הס( ובני אני הם שנים )אם האי כולי ווטרי מי

 צדיקי ושיהא מתלהין עלמא פהוה לא אביי והאמי־
בל *אשרי שנא׳ יומא כל שכינה פני יפעיהלדמקבלי

 קשיא לא הוו ושיהא ת^הין בגמטריא ל״ו לו חוכי
בר: בלא דעיילי הא בכר דעיילי הא

 אהה פעם המוכח אה מקיפין יום בכל משנה יו
 ה׳ אנא נא הושיעה ה׳ אנא ואומרים שס
 נא הושיעה והו אני אומר יהודה ר׳ נא *הושיעה ע״א

। , , 1 11 ״ .׳ הניי' גי׳  כמי ליה דרשינן קרא כתיב לבא שלעתיד דב־רושלים אע״ג ׳ח^,ה
 והס אלף י״ח אותו סובבין שחה ששכינה למקים להכי

 כעת שנאמר השרת ממלאכי לפנים נתונים שהם הצדיקים
 לפני ליושבים כי ואומר אל פעל מה ולישראל ליעקב יאמר

 חורין: את רואות עיניך יהיו ואומר סיזרה יהיה ה׳
 ב״נ מאירה :לשכינה ביניהם המוצצת חמיצה אספקלריא

 כ״נ להן מאירה שאין צדיקים ויש בה שרואין זה כמראה
 החמכ״ן לו חוכי כל אשרי : מחש לראות יכולין ואינן

 כלא בר בלא רעייל : ברשות בבר :לו כמכין שהיא לכת זניבע׳
 הם• ובני אני הס שנים אס קאמר וכהנהו מועטין הס רשות ־כ ני
 נג' הנקובים הן שמות מע׳׳ב ועוד ה׳ אנא בגיחטריא והו אני ,׳ה,שק

 וינא מלאך ויסע בשלח ויהי בפרשת הסמוכים מקראות צדיק
 ומהם אותיות ע״ב בבי ושלשתן משה ויט ס“מצר ממנה בין >ננ>

י י כל מועט ואמרוניי ראשון פסוק של ראשונה אות המפורש שם ,יוצא””כמ



פט סיכה רביעי פיק וערבה לולב
 המוכח את מקיפין היום ואותו נא( הושיעה והו )אני

 יופי אומרי׳ הם מה כטירתן בשעת פעמים שבע
 ליה אומר יעקב( )בן ר״א מוכח לך יופי מזבח לך

 שם משחף קא *והא גט׳ מזבח: ולך ליה מזבח ולך
 כלע״ג רשכ״י( )אמר ותניא אחר ודבר שמים שם

 שנא׳ העולם מן נעקר אחר ורבר ש״ש המשתף
 כג שמית ולך מודים אנו ליה קאמרי הבי לבדו לה׳ *בלתי

משבחים: אנו ולך מודים אנו ליה מקלסים אנו
יח וראה בא פפא בר חנינא ר׳ תימא ואי זירא א״ר

 מר כלי ב״ו מדת ב״ו מדת הקב״ה כמדת שלא
 כלישס הקב״ה מדת מחזיק אינו מלא *מחזיק ריק!
 ע״ב ]*והי׳[ *ויאמר שנא׳ מחזיק אינו ריקן מהזיק מלא

 לאו)שמלטי( ואם תשמע שמוע אם ונו׳ תשמע שמוע אם
]דניים . . . , , , , ■
 ןכח הראשון השם כולן הזה בסדר וכן איורין כל וראשונה אמצעי ש;
 הל״ז ושם דויט וא״ו הלילה דכל ה״א ויסע של וא״ו יהי

 ויו״ד שלמפרע במשבון דהענן ני״ן דחאמריהס אל״ף אני הוא
 מכפר שאתה לך עישין אגו הזה היופי לך יופי :קדים לרריו

 שהוא מודים אנו ליה הזה: הכנוד עושק ולךאבו ליד עלינו:
 עלינו: ומכפר[ ]לפניו מביב שאתה משכתין אגו ולך אמןושליט:
 כופרים: ולא בו קודים שאנו תודה לשו; אלא היד לשין מיייטלאו

עליו: שמיס־ף מה מחזיק אינו מלא לתוכו: שכותנין מה מחזיק
 ביותר וממלאו חקזיקו מכמה מלא ארם הקכ״ה )מרח

 לשמוע הורגלת אס תשמע שמוע אם דעת(: בו שמוסיף
אוזן הטית שלא לאו ואם :ולהוסיף ללמוד תוכל תשמע י(׳
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 תשמע בישן שמוע אתה אם אחר דבר תשמע. לא

תשמע: לא שוב לבבך יפנה ואם בהדש
 מחוקת זהב של צלוחית ביצר המים ניסוך משנה יט
השלוח ממי אותה ממלא היה טגין ג׳ מה

 בבין עלה .ותקעו והריעו תקעו המים לשער הניעו
 ר שם היו כסף של ספלין ושני לשמאלו ופנה

 מושתק שהיו אלא היו סיר של אומר יהודה
 דקין הוטמין שני *כמין ומנוקבין היין מפני פניהם שם
 אש ר״א בידך: יספיקו לא זמן לאקר תשמע לא לשמוע: ע״ב

 בהרש תשמע :שלמדת תלמודך על מין;ר ביש; שמוע אתה
 ואם ישנים: דברים מתיך קדשים דברים להבין בו תתקכס

 שוב בישן: למדת מאשר דעתך ותסיק תשמע ולא לבבך ניש"ייפגה
 תשמע לא בתורה ולעסוק לשנות כשתקפוץ פי תדע תשמע לאנגח׳

 5וא;לך מפאן בחרש :נערותך בימי בישן בת: תתקפס ,ל^לא
לוגי! ג׳ מחזקת לירושלים: סמוך היא מעין השלוח ממי ׳ *

 המים שעי־ לפבש: ההין רביעית שבנספיס פקות דזהו
 צליקיי* חפניסין שבו שם על כן נקרא עזרה משערי אקד

 דכתי׳ שמקה משוס והריעו תקעו בקג: כיסיך של חים של
 מזמוז של בדרומו שהיה בכבש עלה בשנון: מיס ושאבתם

 וכשהוא דרומי׳ מערבית בקרן נעשים שהנסכים לשמאלו ופנה
 ,(ומ7מיישחרץפניהםו שהיו הראשונה: היא לשמאלו פונה

 קוטם דקים חוטמיו ב׳ כמין :הסיד חן שקור שהוא לכסף
 'סנ המיס מערה והכהן בקוטמו אקד ונקב בספל אקד

המזנה ע״ג הקוטמין דרך ויורדין מקלקין והנסכים הספלים
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 כאחד כלין שניהם שיחו כדי דק ואחד מעוכה אחד

 מים של עירה .יין של ומזי־הית מים של מערבית
 מענית א׳ שפעש ירך את הגבה לן אומר ולמיסך ׳15

 ז5"15 באתרוגיהן: העם כל ורגמוהו רגליו גבי על א׳ ניסך
 שמיה וחד ששון שמי׳ הד מיני תרי הנהו גמ׳

 דכתי׳ מנך עדיפנא אנא לשמחה ששון א״ל שמחה
 א״ל וכו׳ לששון שמחה א״ל ישיגו ושמחה *ששון

 פרוונקא ושווייך שבסך יומא חד לשמחה ששון
 חד לששון שמחה א״ל' תצאו בשמחה *כי רבתי׳
 מים *ושאבתם רכתיב מיא בך ומלו שבקוך יומא

 אבריו לר׳ ששון רשמי׳ מין ההוא א״ל כששון.
 דכתיב דאתי לעלמין מים לי דתמלו עתידיתו

 לששון כתי׳ הוה אי א״ל בששון מים ושאבתם
 דההו^ת משכי׳ בששון דכתיב השתא כיקאמרת

 תענית רבי *תני מיא. בי׳ ומלינן גודא לי׳ משוינן גברא
 פ״ת בששי הם ונסכי בשני נאמר אומי בתירא בן יהודה

;ץ.; ? יכא "׳יי1 מ״ם יו״ר מ״ם כמשפטם בשביעי ונסכיה
 אגדהכט התורה: מן המים לניסוך רמז מכאן מים

 תלולי׳ שהם לשיתין יורדין והיין המיס שבו כקב היה ינמזכיז
 אותו מעובה מהנקבים אמד וכו׳ מעובה אחד מאד: יעייוקיס

 בבת כלים שניהם שיהו כדי :מיס של אותו רק ואחד יין: ׳ל
 שיהא צרי־ לפיכך לצאת ממהרים שהמיס בגת׳ כלמפרש אחת

 רץ פתונקא :השמים חן יפקיעו־ שבקוך יומא הר :דק נקבה
:כוד גורא :הדרכים יראה שהוא תצאו כשמהה לפניו: לייץ



 ן סדבה יגיעי ק ׳9—! □ ועי ;□1;—--------

 שנא׳ נבראו בראשית ימי מששת שיתה יוחנן א״ך כ
 אס ירי מעשה חלאים כסו יריביך *חמוקי מט
שמחולל! חלאים כמו חשיתק אלו יריביך חמוקי ע׳פיש״י

 אומנת ירי מעשת אמן ירי מעשת התהום עד ויורדין ינשר
 אל בראשית ישמעאל ר׳ דבי תנא .ה ב׳ הק של

 ר/יוסיאומר תניא שית. ברא אלא בראשית תק־י
 כיה )ועלה□ התחום עד ויוררק מתוללין שיתין

 וגו׳ לירידי נא "אשירה שנאי אמה( אלף י״ו דוד "ך//?
וגם בתוכו מגדל ,יבן שורק ויטעהו ויסקלהו ויעוקהו ףג,;-סה”

 חמוקי הנסכים: מקים כנגד המזבח שתחת חלל ^שיתץ
 עז וכן מחני ונכסה נסתר עבר חמק לשון סתרי

 מפני אני לקרב בושה שאת מחני תסתרי תתחחקין חתיכ)זלאנחצ
 מזב?: בירך שחסותרין יריכיך חמוקי כאן אף בי שמעלת עדהתהי׳

 שהוא הקב״ה זה אמן ירי מעשה מלול: כמו חלאים כמו יהן'ע'
 כיה■ הקב״ה: של אומנתו ידי מעשה העולם לבריאת ^אימןזכיה

 ׳,ל דאית דחאן ליה ל״ג וה״ב בתוספתא ליה ל״ג וכו׳ דור רש״ח
 הקב״ה לירידי נבראו: בראשית יחי מז׳ ליה לית דוד שכרה ספת זנת
 דוזי שירת זאת. על לקבול אני ובמקומו משורר אני בשבילוגי

 שמן בן בקרן לידידי היה כרס )ישראל(: כרמו על לכרמו
 להם בבה יעזקהו הארצית: מכל השמנה זוית הוא מזנחמ׳בא״י

 דחתרגמינן זו כטבעת ובריח דלתיס מוקפות בצורות ע״ש׳קדזבערים
 פינה כלו׳ מכרמו איכיס המפנה כאדם ויסקלהו :עזקא ''ג

 ויטעה) :אותם יחטיאו פן בארצם ישבו שלא מפניהם האימות
עצמן' שרשים אלא זמורה לא משובחות גפנים נטען שורקהוהנ״

'׳ש 9 נו'



 מגד^לס״י ויכן כ״ה זה שורק ויטעהו בו חצב יקב
 =יייז שיחין. אלו בו חצב יקב וגם מזבח זה בחובו
 לאח^ פוקקין המזבח ע״ג יק שמנסבין בומן אר״ל

 שסהםך *בקודש שנא׳ מה לקוי□ השיחה
 בלשוןע״ שבר פפא א״ר משמע מאי לה׳ שבר נסך

 פפאמדברכח רב אמר שכרות לשין שביעה לשו; שחיה
 שבע מגרוניה חמר׳ איניש שבע בי מינה שמע
 חמרא נפישאליה דלא מרבנן צורבא רבא אמי

 גמועי: אגמע דברכתא אבסא רבא גמועי ליגמע
כא יפו מה בנעלים פעמיך יפו *מה ד מ רבא דרש

 שם לרגל ין שעוג בשעה ישראל פעמוחיהזשל
 !שה״ש שנא׳ נדיב שנקרא אבינו אברהם של בתו נדיב בת

 לסכי חחככס מהוא ועיקרם שרשם שהיא המקדש בית זה
 )יהיה כמגדל העשוי מזבח זה בתיכו מגדל ויכן :המקום

 הוא יקב מודל באותו בו חצב יקב וגב עוז: למגדל( להם
 ומער׳: ש״מין לשון שמיאדמלכא בית המלך יקבי עד וכן מסור בור

יורדין שהנסכים המזנק שבראש כקב את השיתין אח פוקקין
 שבר ושבע: מלא כגרון עליו היין שיראה לשיתין בו

 ששותה ע״י שבע מגרוניה ונסיכה: ושמחה שכרות לשון
 חרובה שתייה ע״י ולא משביע היא מלא וגרון גסות בלגימות
 כאיכלין ואיכן דקות לגימות ע״י במעיו יין הרבה שמכניס

 בלגימות גמיעי לגטע הכרס: מילוי ע״י נא שלהן ששונע
 מלוה: חבוב חשים שביעה דרך גמועי ליה מגמעי גסות:

בוראו: את להכיר לבו נריבשנדבו רגלים: בעליית בנעלים



י—סוכה פיקיבי^ ועיבה לולב
 אברהם אלהי אברהם אלהי עם נאספו *נריביעמים מי תלים

 שהי׳ אברהם אלהי אלא ויעקב יצחק אלהי ולא
 יפו מה *) ]מ״ד[ ענן רב דבי[ ]תנא )דרש( לנרי׳ תחלה י שעה״

 מעש׳ חלאי׳ כמו יריביך חמוקי וגו׳(. בנעלי׳ פעמיך
 ירך מה לך לומר לירך ד״ת נמשלו למה אמן ירי אגע׳

 *הניד מ״ד אלעור דא״ר והיינו בסתר ד״ת אף בסתר
 עשות אם כי ממך דורש ה׳ ומה מהטוב אדם לך

 עשות עסאלהיך. לכת והצנע הסד ואהבת משפט
 והצנע הסדים. נטילו׳ וו הסד ואהבת דין. זה משפט

 והלא המת: והלו^ת כלה הכנסת אלהיךזו עם לבת
 אמרה בפרהסי׳ לעשות שדרכן דברי׳ ומה ק״ו דברי׳

 עאכ״ו: בצנעה לעשות שדרכן דבריי לכת הצנע תורה דניים
• י״ שדרכן
 וכו׳ נמשלו למה להתגייר: לבו בנדבת לגרים החלה לעשות

 מאבנים שהיו חלאים כמו בלוחות: לקרא דריש ענן בצנינ׳רב
 מעשת הליחות אמן ירי מעשה :כתם רחלי כחי טובות 'דה,גה

 התורה שכבוד כירך הנסתרים ירכיך חמוקי המה: אלהים שה1עבפרהסיא,!
 לשנו׳ ולא עיר של בגובה ושובה יושב להיות ולא בצנעא משוס
 והוצאת כלה הכנסה זה :קטן במועד כדאמרי' בשיק לתלמידי' יזהיא

 בית אל מלכת אבל בית אל ללכת טוב לכת בתו דכתי׳ מה י^ ,
 ולשתו■ באה במדה ]לסעוד[ )לספוד( הצבע צריך שס אף £משתה”ש

 צריך אם וי״א בעצמו ראש קלות לנהוג ולא נאה בחדה ולשמוח ליתק״ל
בצנעא יעשה עניה כלה להוצאת או עני מת להוצאת לבזבז היי״ן

 בשאלתות מפורש וכן כן דעבדי ידע דלא חאן קמי לימא ולא
צדקה )שאר( כגון בצנעא לעשות שדרכן דברים אחאי: דרב



צב סוכה רביעי פרק ועיבה לורב

 כב הקרבנו׳ מכל צדקהיותי* העושה גדול ]אלעור[ א״ר
שם .מוכח לה׳ נבחר ומשפט צדקה *עשה שנא׳

 כא השלי הצדקה מן יורד חסדים גמילות גדולה אלעור א״ר
 י "שיג אדם אם חסד לפי קצרו לצדקה לכם *ורעו שנא׳
 ודאי קוצר אדם אוכל אינו ספק אוכל ספק וורע

 לפי אלא משתלמת הצדקה אין אלעור וא״ר אוכל
 :הסד לפי קצרו לצדק׳ לכם ורעי שג׳ שכה חסדי׳ גמילו׳
גטילורתכג גדולרת דבריכם בשלשות רבנן חנו

 שם בממונו שהצדקה הצדקה. מן יותר חסרים
 משא״כ אלם לשים להודיע צריך שאין בסתר לעני הניתנת

 היציאה ויודעין בהן מתעסקים שאמרים לפי ובמת בכלה
צניעותא בעי חיל* דכל אלעזר רבי דאמר והיינו מי משל

תורה: לדברי הדין והיא
ושלמים ועילה ואשם מטאת זבת בכלל הכל מזבח לה׳ נבחר

 הכתוב קרא לצדקה לכם זרעו שנא׳ :הס זבמ כלם
 מזריעה קצירה וטובה קציר קרא המסד ואת לצדקה זריעה

 •צחמו לא שמא אוכל אינו ספק :וכו׳ זורע אדם כלחפרש
 שבה חסדים גמילות לפי אלא וברד: בשדפון ילקה או

 לביתו מוליכה כגון המסד היא והטורמ הצדקה היא הנתינה
 נגד או אפויה פת לו נותן כגון להרבה לו שתעלה טרמ או

 מעותיו ילכו שלא מצויים שתבואת בעת מעות או ללבוש
 לצדקה עני: של לטובתו ודעתו לבו שנותן מסד זהו לאיבוד
קצרו שכר: לקבל לקצור כדי שזורע הזריעה היא הצדקה

שבה: המסד לפי השכר שתקבלו חסד לפי
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 בין לעניייסנ״ח צדקה בגופו. בין בממונו כין ג״ח

 בין לחיים בין ג׳ח לחיים צדקה לעשירי׳ בין לעניים
 כאלו ומשפט צדקה העושה כל אלעור א״ר למתים.

חסד ומשפט צדקה *אוהב שנא׳ חסד כלו לעולם מלאו לג מלים
 קופץ לקפוץ הבא כל תאם^ שמא הארץ. מלאה ה׳

 כן שמי׳ ירא אפי׳ יכול אלהים חסיד יקד *מה ת״ל לי שס
 ואי־״א יריאיו: על עולם ועד מעולם ה׳ *וחסד ת״ל קג שם

וכי לשונה על הסד ותורת בחכמה פתחה *כיה משלילא.מ״ד
 תירה אלא חסד ׳מל שאינו תורה ויש חסד של תורה יש

 היא וו לשמה שלא תורה חסר ימל תולה היא יו לשמה
 תורה היא וו ללמדה תורה א״ד חסד של שאינה תורה

 חסד: של שאינה תורה היא וו ללמדה שלא חס־ של
אימתי נחמיה א״ר גלוי משום בו יש מסננת הגיא נ

 שהתחתונה כזמן אבל מגולה שהתחתונה בזמן
 גלוי משום בה אין מגורה שהעליונה אע״פ מכוסה

 במקומו: ועומד צף לספוג דומה נחש שארס מפני

קוברו נושאו לחת מספיי־ כגון בממונו כין בניפו בין נ״ח
 לו מלוה בממוני בדרך: חבירו את חלות חתן חשחח

 לקפיץ הבא כל תאמר שמא ובתחת: כלים משאילו מעות
 לו וחחציאין בידו ומספיקין קיפץ וחסד: צדקת ולעשות
 ולטרוח לב לתת צריך יקר מה ת״ל לכך: מהיגכין אנשים
 לחהיגכין: בה לזכות תמיד מצויה שאיכה לפי אחריהם ולרדוף

שהיית כשיעור שמירה בלי הניחו אס גלוי משום בו יש
 ן כלי אזן מתחת נמש שיצא כדי שיחטין בתכל המפורש גלו*

■ התחתון כלי התחתונה בשתיה: ואסורה לחורו ויחזור וישתה



 צג סוכה חמישי פרק החליל
החליל

חמישי פיק
 שם תני וחד שואבה תני חד ורבינא יהודה דב איתמר

ע״ב שואבה דתני מאן זוטרא מר אמר חשובה
 >כ ישעי׳ ומאן בששון מים *ושאבתם דכתיב משתבש לא

 חשובה מצוה דאר״נ משתבש לא חשובין דתני
 נא רקוע דמ״ד *מ״ט בראשית. ימי מששת ובאה היא

 כט נ ד׳ה העולה להעלות חוקיהו דכתיב*ויאמ׳ בבלי שירה
 והחצוצרות ה׳ שיר החל העולה החל ובעת להמזבח

 שירה עיק* דמ״ד מ״ט ישראל מלך דוד כלי ידי ועל
 ולמשורריםשסי. למחצצרים כאחד *ויהי דכתיב בפה

 חזקיהו ויאמר הכתיב נמי ואידך אחר קול להשמיע
 ישראל מלך דור כלי ע״י בפה ה׳ שיר החל ה״ק

 למחצצרים כאח׳ ויהי הכתי׳ מי נ ואידך קלא לנסימי
דמחצצריםמה דומיא משוררים היק ולמשוררים

בכלי: משוררים אף בכלי מחצצרים
כר לא השואבה בית שמחת ראה שלא מי משנה

 שם ימי סו׳ נבראו שיתין י לעיל דאמרן בראשית ימי מששת
והחצשרות ה׳ ש*ר החל :הנסכים לקבל בראשית

 למחצצרים : ליה קרי ה׳ שיר דוד כלי אלמא דור כלי יע״י
שיר כלי לאו חצוצרות כלים כתיב לא והבא ולמשוררים

: והמוספים התחידיס לתקיעות שהן כינהו
כדחסרש הסיס ניסוך בשביל אלא איכה זו שחקה כל השואבה כית
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 שלא מי רבנן *תנו גמ׳ מימיו: שמחרת ראה שם
 מימיו שמחה ראה לא השואבת בית שמחת ראה ע״ב

 כרך ראה לא בתפארתה ירושלים ראה שלא ומי
 בבנינו המקדש בית ראה שלא ומי מימיו נחמד

 אביי אמי־ היא מאי מעולם. מפואר בנין ראה לא
 אמר בניה במאי בניןהורדוס. הס~א רב ואיודמא

 שישא באבני א״ד ומרמרא שישא באבני )אביי(]רבה[
 חיכי כי שפא ועייל שפא אפיק ומרמרא׳״תבוחלאכפ״כ

 רבנן ליה אמרו כדהכא סברלטשעייה דלקבלסידא
 דימא: ארוותא כי רמתחזי טפי שפיר דהכי שבקיה י
 דיופלוטין ראה שלא מי אומר ירויה ר׳ הגיא כה

 בכבודן ראה לא מצרי׳ של אלכסנדריא של , סש
 היתח גדולה בסילקי כמין אמרו מעולם ישראל של

 רבוא ששים שם שהיו פעמים מסטיו לפנים סטיו

 שלחה של הבכייני׳ חן זה אי היא מאי בששון: מיס ושאבתם
 מי־טי־א :ובכאו שסתרו הירדים של או מכלי' בן נממי' של או ״,רשניי־

 ביש: שקירין ירק כעין אלא שמור ולא לבן לא צבוע שיש נגוו׳
 שורה שפא אפיק ככחול: צבוע כוחלא לבן: שיש יושישאבהפ

 ,כגל דיטא אדוותא כי :ייצאת ושורת ככנסת אבנים של
 המסתכלות והעיכיס מזו זו במראיהס משיכים שהאבנים ים ׳"

; ונייס כע־ס גלים הס כאלו וכראה שוטטות בהן
 וכחי מטרפולין כחי שרים פלו ב׳ דיו יוכי לשון דיופלוטין

 גבוהין סלטרי׳ בסילקי : דתעכית מרומי דיופלו
לישיבת כסול סטוץ ׳3 סטיו לשון סטיו :בסילקאות נקראין
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 מצרי׳ כיוצאי כפלים לה ואמרי מצרים כיוצאי

 זקני׳ ע״א כנגד שם היו והב של קתדראות וע״א
 דנריגי׳הגמ׳ רבוא *מכ״ה פחותה אינה ואחד אחד וכל
 *ייש' עומד הכנסת וחזן באמצע בנוי׳ עץ של ובימה והב

 )אכגל היה אמץ לענות שהגיע וכיון בידו והסוררין עליה
 ככי* מעורבבין היו ולא אמן אחריו והמעונין בסודרין מניף

 ונפחים עצמן בפני וככפי׳ עצמן בפני והכין אלא זיושבין
 עצמן בפני וגרדיים עצמן בפני וטרסיים עצמן בפני

 אומנותו בני מכיר הי׳ לשם נכנס עני או וכשאכסנאי
 ׳אמ ביתו ואנשי הוא משם ומתפרנס לשם ונפנה
 איענישו מ״ט מוקרן. קטלינהואלכנדרוס וכלהו א:יי

 תוסיפו:!מזתיד )*לא דכתיב קראן אהאי דעבי־י ]משום
 *< דניים עודן הזה בדרך לשוב תוסיפון ]*לא עוד( לראותם

 בסיפר׳ דהווקרו אתאואשכחינהו ואזיל הדור ואינהו

 הקייליס ושרי קריז בן יוקכן שם שהלכו אלכסנדריא של שיים
 ואע״ס שם ונתיישבו ירמיה בימי ראשרן בית קורבן לאיזר
 מישראל ונהרגו מצרים את והיןריב כבוכדנאצר עליהם שעלה
 לגדולה שם בניהם עלו ירמיה עליהם שנתנבא כמו שם שהלכו
 שעשו זקנים ע״א כנגד :אלכסנדרוס שהקריבס עד יעושר

 מברא אלמ״א כעין בימה גרסינן: זהב ככרי סנהדרין. להם
 ץ ש שהיה אמן לענות :הצבור שמש הכנסת הזן :שלט

 לשמוע כלם יכולים היו לא והן ברכתו גומר התיבה שלפני
 קרשי נפחים :כסף צורפי זהב צורפי כספים זהבים :?ני
לשם ונפנה אורגים: גי־דיים כקשת: סייםקרשידט ל:ני!
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 נברא ההוא מבדי אמר מרחוק גוי עליך ה׳ כי׳״ישא דניים

 ואיתיתא ודליויקא יומץ בי׳ בספינה למיתי רבעי הוא
וקטלינהו: עלייהו כפל יומי בה׳ ספינתא

 לעדית יורדין חג של הראשון י״ט במוצאי משגה כי
 ומנורו גדול תיקון שם מתקנים והיו נשים שם

 בראשיהם והב של ספלים וד׳ שם היו זהב ע״אשל
 מפרחי ילדים וד׳ ומנורה מנורה כל על סולמות וד׳

 לוג ועשרים מאה של שמן כדי ובידיהם כהונה
 מכנסי מבלאי וספל ספל כל לתוך מטילים והם ״ך”
 היו ובהם מפקיעין היו מהן ומהמייניהם הבחנים ב*פ

 היהה שלא כירושלים חצר היתח ולא מדליקין
 מעשה ואנשי החסידים השואבה בית מאור מאירה

 יוקרא נאמר עליו הוא גברא ההוא למלאכתן: להם ונשכר
הרויז: גבה זיקא ודלי : להחריבם היא מלך וגזרת זה
 מעזרת יורדין )וישראלים( לויס כהכיס נשים לעזית יורדין

 היתה שלמטה כשיס לעזרת גבוה שהיתה ישראל
 ור׳ :כגח׳ מפרש גדול תיקון שם ומתקנין :ההר נשפיע

 ומכירת: מכורה כל בראש בראשיהם זהב של ספלים
 בסולחו: אמד כל ועולים שמן ברי ובידיהם : במורים ילדים

 ממכנסי מפקיעין היו ומהטיניהן הכהנים מכנסי מבלאי
 הישנים: ומאבנטיהם צבור חשל שהיו הבלויות השרד בגדי

 מאירה החזרו שלא :פתילות לעשות קורעין מפקיעים
 והאורה גבוה היתה הכית והר אמה כ׳ גבוהות שהמנורות לפי

נשים עזרת לסיף שהוא המזרח וכותל העיר בכל זורמת
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 שם שבידיהם אור של *באבוקי׳ לפניהם מיקיים היו

 והלויסע״ב ותושכהות שירות דברי לפניהם ואומיים
 כלי ובכל בחצוצרות ובמצלתים ובנבלים כינורות

 מעורת היורדות מעלות ט״ו על מספר בלא שיר
 שבכפר המעלו׳ שיר ט׳־ו בנגד נשים לעזרת ישראל
 ואומרי׳ שיר בכלי הלוים עומרים שעליהם חהלים
 ששנינו כאותה אלעור א״ר גדול תיקון מאי גט׳ :שירה
 שיחו כרי גזווטרא והקיפוח בי־אשונה ה־תה חלקה
 בראשונה ת׳יר מלמט׳ ואנשים מלמעלה רואות נשים

 לידי באין והיו מבחוץ ואנשים מבפנים נשים היו

 לתעלה עולין והחכורות יומא בסדר✓ כדאחר כתוך היה
 וחקבלין מעלה כלפי אותן זורקין אור של באבוקות : הימנה

 זו וזורק אבוקות כח׳ או בד׳ כן לעשות בקיאין ויש אותן
 מפרש בגמרא תושבחית דירי זו: ומקבל זו וזורק זו ומקבל

 המעלה ורוחב עזרה ברוחב המעלה אורך מעלות ט״ו :להו
 :יומא וכסדר חדות במסכת כדקאחר אחה חצי ורוחה אחה קני

 אכל השואבת בית לשמחת בשיר הלוים עומרים שעליהם
 עזרת היתה חלקה : היה המזבח אצל הקרבן לשיר דיכן
 והקיפוה : הכתלים חן יוצאין זיזין היו ולא בראשוני מיס

 כביב סביב הכותליס חן בולטים כותליס זיזי נתנו גזוזטרא
 פלכ״קא שקורין לווחיס גזוזטראות שם מסדרין השנה יכל
 ורואות השיאבת בית בשמחת שם עוחדו׳ בשים שיתו כלי

 ככלשכהושכה: שמתקכיס חתכיתין דקתכי גדול תיקון והוא
;וכחיל הבית הר של ברחוב׳ מבחוץ :כשיס בעזרת מכפמם
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 מבחוץ יושבות נשיבה שיתו התקינו ראש קלות

 ראש קלות לידי באין היו ועדיין מבפנים ואנשים
מלמטה: ואנשים מלמעל׳ יושבות נשים שיהו התקינו

 ה׳ מיד בכתב *הבל והבתים הבי עבדי וחיכי כז
 אשיחו קרא )יוסף( רם אמר השביל עלי שס
 לבו משפחויח משפחות הארץ *וספדה ודרשו נב
 דבריי והלא ונו׳ לבד ונשיהם לבד דוד בית משפחות ד״ה

ואקיצה׳ר בהספד עוסקי׳ שהם לבא לעתיד ומה ק״וכח א
 לבר ואנשים לבד נשים תורה אמרה בהם מתגרה 3,'”י3'

בהןעאב״ו! מתגרה ויצה״ר בשמחה שעוסקין עכשיו
 । דוסא רבי בה פליני עבירתיה מאי הספרא והאי כח
שנהרג יוסף בן משיח על ,אמו־ חד ורבנן שס

 בסנזין שאתרו מה על הגמרא בעלי )הקשו הכי עבדי והלכי
'1והכן שלמה: בנין על ושנו והוסיפו גזוזטראות( שעשו

 ר> ובניינו: הבית מדת על שלחה את כשצוה דוד גבי
 שתודיעי התבנית מלאכת כל השמל עלי ה׳ מיד ככחב
 ! שצר! אשכח* קיא : הנביא ונתן המוזה גד ידי על הקב״ה
 ; קלקוג־ לידי יבאו שלא בישראל גדר ולעשות מנשים אנשיס להבדיל
 נ| משית על שיבכו לבא לעתיד ומתנבא זכריה בנביאת וספדה

 ןלנ ונשיהם לבד דוד בית משפחת וכתיב גוג במלחמת שנהרג יוסף
 שעוסקילבהכפר מנשי'׳: אנשים להבדיל צריך הצער שאפי׳בשעת

 יצתי שאין ועוד מהר ראשו עיקל אינו והחצטער שעת באותה
 אחלק ולקמן האבן לב את והסירותי קרא כדקאח׳ שולט

 בשמחג• שעוסקין כאי :וכו׳ תירה אמרה שומטו שהקב״ה
 שצל■^ כל לא עכשיו שולט הרע שיצר ועוד • ראש לקלות חרובה



צו סוכה פרקהמישי החליל
 על למ״ד בשלמא שנהרג הרע יצר על אמר וחר

 .כ7יל?ז אשר את אלי *והביטו שנא׳ שנהי־ג ׳־וסף בי משיח
 7זבכח,יויעל והמר היחיד על כמספד עליו וספדו רקיו

 ־חיטת) שנהרג יצה״ר על למ״ר אלא הבכור. על כהמר
 אסארהיצ״ה למיעכר בעו שמחה למיעבד בעו הספרא

 לכזית לעתיד אלעאי( )בר׳ יהודה ר׳ כדררש בפו
1ש'"" וכפני הצריקי׳ כפני *ושוחטו ליצה״ר הקב״ה מביאו

,שעץ ן ל 8
 שעיר הד רשעים גבוה כהר להם נדמה צדיקים הרשעים

 בוביילכןנדמה והללו מכין הללו השערה כחוט להם נרמה
 ,םארק^י״! לכבוש יכולנו היאך ואומרים מכין צדיקים

 שעיםי'לי אל היאך ואומרים בוכין רשעים הוה הגבוה ההר
 הקכ״הלחט ואף הוה השעיה חוט את לכבוש יכולנו
 יש״א העם שארית בעיני יפלא *כי שנאמ׳ עמהם תמה

 ח שס דומה בהחלה סייצה״ר א״ר (יפלא בעיגי )גם הוהוגו׳
 שגא׳ העגלה כעבות דומה ולבסוף בוכיא של להוט
 ה ישעיה חטאה: העגלה וכעבר השוא העקבחבלי מושכי "הוי

וספרו שלפניהם: בהרוג יסתכלו רקי־ו אשי־ אח אלי והביטו
 היחיד בכו על המספיד כאדם היחיד על כמספד עליו

 להם שהיה בצערם שכזכריס בוכים צדיקים :וחת לו שהיה
 סיפיה וגו׳ בעיני יפלא כי יכו׳: בחייהם הזה הרשע את לכביש
 : אראני״יא שקורין עכביש בוכיא של : יפלא בעיני גס לקרא

 העץ מושכי בו: והולך מתגבר מעט אחריו כחש־ משאדם ולכסוף
 שאינן חבלים ע״י עליהם אותן חביא־ן הס בתחלה השוא כחבלי

 לקחריש׳: הפרה את בו שקושרין עבה חבל העגלה וכעבות :כלום של
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 בימינו במה־*׳ להגלות שעתיד דוד בן משיח ח״ר כט
 מבקש אתה מה שאל בגי הקב״ה לו אומר שם

אלי אמר ה׳ חק אל *אספרה שגא׳ לך נותן ואני כ *לים
 נחלתך גוים ואתנה ממגי שאל וגומר אתה בני

 יוסף בן למשיח שרואה כיון ארץ אפסי ואחוזתך
 א;א ממך מבקש איני רבש״ע לפניו אומר שנהרג

 התנבא כבר עמדת שלא עד הקב״ה לו אומר חיים
 לוו נתת ממך שאל *חיים שגא׳ אכיך דוד עליך כא שם

 יש שמות שכע ריב״ל ואיתימא עוירא רב דרש ל
 *פ שנא׳ רע קיאו הקב״ה הרע ליצר לו סש

 שנא׳ ערל קראו משה מנעוריו. רע האדם לב יאשימחיצר
 שנא׳ טמא קראו דוד לבבכם ערלת את *ומלת׳ י דניים
 טמאי דאיכא מכלל אלהים לי ברא טהור *לב נא מלים
 האכילהו שינאך רעב *אם שנא׳ שונא קראו כהשלמה משלי
 חותה אתה גחלים כי מ־ם השקהו צמא ואם לחםלה;גיי

 אלא לך ישלם תקרי אל לך ישלם וה׳ ראשו על א״פ
סולו *ואמ׳ שנא׳ מכשול קראו ישעיהו .לך ישלימנו ״ ישעיה

 יחוקאל עמי. מדרך מכשול הרימו דרך פנו סולו

 ולזכרי. ליזק להיות זה דבר אספרה ה׳ חק אל אספרה
בני. שאתה לבריות אגלה היום ילרתיך היום

 האכילה לעבירה: ותאב יצרך רעב אם שונאך רעב אם
 ליז״י לכו דכתיב תורה של במליזחתה הטרימהו לחם

 למי^ לכו ליוא כל הוי דכתיב תורה מים השקהו נליזמי:
 לקטו" ישיאך ולא ואוהבך עמך יצרך שלם שיהא לך ישליטגו
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 .יחזקאל מבשרכם האבן לב את *והסירותי שנא׳ אבן קיאו
 כ "אל מעליכם: ארחיק הצפוני *ואת שנא׳ צפוני או“קי יואל
לא ה־ע יצר זה מעליכם ארחיק הצפוני *ואת ודר

 שם אל *והדחתיו אדם של בלבו ועומד שצפון
 מנויין== ארם בני שאין למקום ושממה ציה ארץ

 שם עיניו שנתן הקדמוני ה־ם אל פניו את בהן להתגרד
 אל וסופי שבו ׳ח ת והרג והחריבו ראשון במקדש

 והחריבו שני במקדש עיניו שנתן האחרון הים
 שמניח צחנתו ותעל באשו ועלה שבו ת״ח וחרג

 לעשות הגדיל כי בישיאל בהן ומתגרה האומות
 ראביי צה מע הא כי מכלן יותר ובת״ח אכיי אמר

 למחר איתתא לההיא דקאמר גכר׳ לההוא שמעיה
 אפרשינהו איזיל אמר פלן בדוכתא וניוול ניקדום

 כי באגמ׳ כרסי תלת<א בתרייהו אזל מאיסורי
 רחיק^ן אורחין רקאמרי שמעינהו מהירי פטרי
 אדם: של בלבו שצפץ כדמסרש הצפיני העולם: מן יליאבד

הקי־חוכי הים אל פניו ששס מפני הקדמוני הים אל פניו
 שם כקבצים הבל שהיו פיס שהוא הא׳ המקדש היא

 צהנתי ותעל באשו ועלה אליו: הילפיס הנחלים שפל כיס
 בישראל: ונתגרה האימות שהניח יסרקני באשו שעלה וחסכי

 השפחה היום קודם בהשפח׳ נשפים באו~חא ונחיל נקרים
 עיירות חב׳ שהיו טהדדי פ־שו הוו כי בגח׳: קדמות׳ קי'

 ואי־הץ לפאן: וזו לפא; זה פירש דרכים לפרשת וכשהגיעו
עול וא״א מקומותינו שני נין היא רחוקה דרך היקאר
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 לדוכתיה(, חד יכילנאאזלוכל )לא בסימא וצותין
 מציר הוי לא חות לי דסאני מאן אי אביי אמר

 דדשא בעיברא נפשיה תלה אזל אנפשי׳ לאוקמי
 הגדול כל □כא ההוא ליה תנא מצטער קא והוה

ממנו: גדול יצרו מחברו
 בכל;׳ עליו *מתחדש אדם של יצרו יצחק א״ר לב
 *רע רק לבו מחשבות יצר *כל שנא׳ ויום יום שם

 בכל עליו מתגבר אדם של יצרו ארשב״ל .היום כל הגלי׳ גי׳
 לצדיל רשע *צופה שנאמר ,להמיתו ומבקש יום יךנמ

יכול אינו עוזרו הקב״ה ואלמלא להמיתו. 'ומבקשכיאשי
 ישמעאל, ר׳ דבי תנא וגו׳. בידו יעזבנו לא *ה׳ שנא׳ לו ,־

 אמי אם לבה״ט משכהו זה מנוול בך פגע אם בני לז מליס
מים. ואין מים שחקו *אבנים רכתיב נימוח קידסקהוא
 אם; למים לכו צמא כל *הוי שנא׳ תורה פ״קאלא
נא? כאש דברי כה *הלא שנא׳ מתפוצץ הוא בי-ול

 א״ו" נחמני כר שמואל א״ר סלע יפוצץ וכפטיש ^ח׳

 לילן, יכולין הייני אלו כסימא וצוותין :ייוד בדרך לילךיד
 ל" ל$ רסני מאן אי שלנו: צוות נעים היה איך־ בדרך
 לאוקמי' מצי הוה לא אשה: עם מתייך־ שונאי הוה

 נשען נפשיה תלה :אומר היה עצמי ועל חליןטא אנפשיה
ומצטער: שמיזשב כאדם הדלת בריין על

 יעזבנר לא ה׳ מתוספת: רעתי היום כל היום כל רע
 לםים| לכו הרע: יצר זה מנוול כתיב: בתריה בידו

 כאש." דברי מיס: שמקו א:דר יכתיב למיס תורת נמשלה
כיתזי' שהניצוצות מתפוצץ וה״ד □בייל את מפעפע והאש
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 ומעיר הוה בעולם לאדם מסיתו הרע יצר י^תן

 כס מפלי ואחריתו עבדו מנוער *מפנק שנא׳ הבא לעולם בו
 לסהרה קורק חייא רבי דבי באטב״ח שק מנון יהיה
 ל הסע התעם נים וני רוח *כי כתיב רמי הונא רב מנון

 “ שם ולבסוף התעם בתחלה בקרבם זנונים רוח *בי וכתי׳
 הלך קראו כתחלה הרע יצר רבא אמר .בקרבם
 שמואל *ויבא שנא׳ איש קראו ולבסוף אורח קראו ולכסוף

 כיב לעשר מצאנתמכקרו לקהת ויחמול העשיר לאיש הלך
 שם יוחנן א״ר .אליו הבא לאיש *ויעשה וכתיב לאורח

שבע מרעיבו רעב משביעו באדם יש קטן אבר
הישעיג :וגו׳ וישבעו *כמרעיתם שנא׳

׳נפ גם
 חלגן הוא רצה שאס הוא אדם של עבדו יצה״ר עבדו ו ממנו
 אט״בין הוא א״ב באט״בח בי: תמשל ואתה שני בידו מסור
 ר״ף ק״ץ מאות הרי מ״ס ל״ע כ"ף י״׳ן עשיריות הוא גז״דו

 זוג בן לה״א היה שלא הכ״ך ונשארו אלפים הרי ת״ס ש״ן
 באלפים זוג בן לכ״ף ולא במאות זוג בן לכו״ן ולא נעשיריות

 זה בי״ת אל״ף דרך נמצא ייזד יזכרם האותיות סדר לפי
 כמקום ה״ן מן ה״א ח״ס במקום מ״ס מן סח״ך מכון סהדה

 התעם ;נו״ן כמקום ה׳ ועוד וי״ו במקום ד״ו מן ל׳ ט״ן
 עובר הלך בלבם: נטוע משמע בקרבם בעלמא: טעות

 אורחאכסנאי: אכסני': דרך עמו מתאכסן ואינו עליו ךדי
 נביא דקא״ל קאי שכע וכת כדוד הלך ויבא הבית: כעל איש

 משביעו הגויה: גיד קטן אבר עליו: שבא יצה״ר על לו7ל
:שלם בה? שבע זקנה לעת כין ומסר גופו רעב :בתשמיש



סיכה חמישי פיק החליל ט8
 בי אמרי ז אחא )רב( בר חנא[ ]י־ב )רבין( לגאבןח

 שבראש על עליהם מתחרט הקב״ה ד׳ רב שם
 )וראיו׳ גלות. ישמעאל. ה*ע. ויצר כשדים הן אלו

 כשרי׳ ארץ *הן יכתיב ם כשד (וה בס*י־ הפסוקים כג ישיני׳
 הרעותי. *ואש* רכתיב ויצה״ר וגו׳. היה לא העם זה י מיכה

 *גומר. ה׳ נאם פה לי מה *ועתה הכתיב גנות יש-ני׳כי־
 ובטוחן לשודדים אוהלים *ישליו רכתיב ישמעאל ע אי>כ

 אלמלא ]יוחנן[ חנינא! כר )אתא א״ר אל. ץ^למי־ניוי
 שונאי של רגל׳־הן נתמוטטו ו הל־ מקיאות ״ג׳יוד,“

 ואש׳ אקבצה והנדחה הצולעה *אוספה חד ישראל רל׳ש
 כן היוצר כיד כחימ* *ה.ה ואידך וגו׳ יש״אה*עותי

 לב את *והסירותי ך ואי־ יש~א^ בית כידי אתם דיהימיכז
קי־א! מהאי אף אמר פפא ב י מבשרכם. ^'^האבן

וגו׳■ בכם כך כ אתן רוחי ואת 6
 א״ר ח*שי׳ ד׳ נינהי מאן הישים ד׳ ה׳ אגי“*וי לד
זה הסידא שמעון א״ר ביונא ברגי הנא שס

 ל[ אס והלואי כיאי אינו דיה לא ישראל: את שהגלה גלותכ יי?'ז
 באהלים השוכנים ערביים אלו לשודדים אוהלים :היה

 דקרי( סיפיה וכתיב ימיהם כל מקנה וריעיס במדברות
 שהביאם הרמתו לו גרס עצמו היא כלו' וגי׳ הביא לאשר

 ,בראת אשר הי-עות׳ ואש־ קרטה: לשו: פה לי מה בעי;׳:
 טק־אוח ג' זאת: כל להם וגרמתי המקטיאס הרע יצר

בידו: והזכיות שהעונות שמעידי׳
אומנין: ׳־שים ה



צט סוכה חמישי פרק * החליל
 צדק. וכהן ואליהו יוסף בן ומשיח דוד בן משיח

 כ זכריה *אלה דכתיב היינו הכי אי ששח רב לה מתקיף

 מותכי יתוכי הני יהורה את זרו אשר הקינית
 להחי״יד אלה ויבאו לסיפיה.דקרא שפיל א״ל ליהוד׳
 :לי למה באגרתא חנא בהרי אנא א״ל גו׳ אוחם

לה ידרוך וכי בארצנו יבא כי אשור שלום זה *והיה
 שם ושמור רועי׳ שבעה והקמונועליו בארמנזחיני

 ס מיכה אדם באמצע דוד רועים ו׳ נינהו מאן אדם נסיכי

 מזביד שבנה אבן קרש אליהו בה״מ לבנין קרשים שניהם משיחים
 הוא צדק וכהן לתשתלק: עתיד שהוא ורצינו הכרמל נהר

 לה מפרש בב״ר צורף את קרש ויקזק קרש ונקרא כק בן נס
 ע״ש קרש וקרוי וקזקו וברכו אברהם לקראת שבא צדק במלכי

 יהירה את זדי־ אש" הק~נו׳ אלה אביו: עם שבנה התיבה בנין
 הקרנות: דאלה רקדא לסיפיה שפיל נתיב: בתקה יט׳

 תקלתו שאין תוכיק הפסוק סוף איה□ להחדיר אלה ייבאו
 מה המלאך את הנביא כששאל באוחית אלא בקרשים מדבר

 זרו אשר הללו האימות כלו׳ הקרנית אלה א״ל הקרשים אלה
 לידות הקרנות אותן להקריד הקרשים אלת ויבאו יהודה את
 לסופו; המקרא עצמךלתקתית השפיל שפיל הגויים: קינות את

אצלו לי מה לי למה באגרתא חנא בהרי :ששת רב אמי
לו: אוכל ולא ממני באגדה הוא בקי באגדה

 לי כמדומה טעם בהט ידעתי לא נסיכים וח׳ רועים ז׳
 בניו להציל שהלך הלך היכן ויצקק בעלמא דאמרי׳

 לא אברהם כי אבינו אתת כי דכת־ב גיהנס של יודינה



סוכה חמישי פיק החליל
 משמאלו ומשה ויעקב אברהם מימינו ומשותלח שת

ועמוס ושמואל ושאול ישי ארם נסיכי ח׳ נינתו ומאן
ומשיח: ואליהו *חזקיהו צפניה ,הידק5

 ביישח שלא ילדותינו אשרי אומרים מהן יש ח״ר ח>יי*
 ויש מעשה ואנשי חסידים אלו זקנתנו את י^^י
 ילדותינו על שנפרה זקנותנו אשרי אומרי׳ מהןלו

 שלא מי אשרי אומרי׳ ואלו אלו תשובה בעלי נגאלו
לו: וימחול ישוב שחטא ומי חטא

 שמחוז שמח כשהיה הזקן הלל על עליו אמרו תניא לז
 הכל כאן אני אם אומר השואבההיה בית ש©

אוהב שאני למקום כאן מי כאן אני אין ואם כאן

 וצפניה עמוס :שבת במסכת וגומר יכירנו לא וישראל ידעכו
 שקודם הצדיקים מן ומתושלח שת אדם תיו הנביאים מן

 1וגי הוקל אז כדכתי׳ אנוש דור עד מטאו שלא המבול
 שנתנו־ הימים ז׳ בחלק כי־אמרי' היה גמור צדיק מתושלמ

מתושלק; של אבלו ימי הס המבול בדור
 להקדיש שמשבמין דמתכיתין תושבמת׳ היינו אומדים מהם יש

 מעיקרו*. הוא מסיד כל חסידים אלו :כך על היא ברוך
 זקנותינו: את לבייש בילדותינו עבירת עברנו שלא וכו׳ ביישה שלא

 יחטאו שלא לרבי׳ דורש היה וכו׳ כאן הכל כאן אני אם
!זס כל כאן הכל אן י אני אס הקב״ה של בשמו ואוח׳

 קייס כבודו יהא בו שרויה ושכינתי הזה בבית מפץ שאבי
 כאן• יבא מי שכינתי ואסלק תמטאו ואם כאן הכל ויבואו

 רמי אוהב שאני למקום אומר היה הוא כתוספתא ה״ג



ק סוכה חמישי פרק החליל
 אתה אם הקב״האומר( )ואף אותי מוליכו' רגלי
 אל תבוא לא אתה ואם לביתך אבוא לביתי תבוא
 כ פמזת המקום *בבל שנא׳ ביתך אל אבוא לא איי ביתי

וברכתיך: אליך אבוא שמי את אזכיר אשר
 לח המים פני על שצפה אחת גולגולת ראה היא אף

 שם מטיפיך וסוף אטפוך דאטפת על לה אמ׳ ׳
 מסכת ערכין אינק איניש דבר רגלוהי יוחנן א״ר .יטופון

 אב,מהנהו יתיה. מובילין לחמן' דמתבעי לאתרא בית
 מלכים *אליחורף דשלמה קמיה קיימי דהוו כושאי וזרי

 ד א חזייה חד יומא רשלמה סופרי׳ שישא בני ואחיה
 א״ל עציבת אמאי א״ל עציב דהוה המות למלאך

 הבא ריתבי כושאי תרי הני מינאי מיתבעי דקא
 כאן שאף וכ״ל יכו' ביתי אל אתת תבא קם אותי מיליכות

 דבר רגלוהי בתר יויזנן רבי דאמר משוס כן לגרוס צריך
 :הכא יולוכן דרבי שייכא מאי לה גרסיכן לא ואי כו׳ איכיש

לחים והטילוהו ראשו את שיזתכו המים פני על שצפה
 כיוצא ליסטי' עכשיו בו ופגע רול? שהית בו והכיר

 אמרים של גולגולת שהצפת על אטפיך דאטפת על א״ל כת
 יטופרן מטיפיך וסוף עכשיו: אמרים הציפיך אטפוך כמיס:

 דמתבעי ולאתרא :שהרגוך אלו של גולגלת' ויציפו ייס יכא עוד
 חמן כשמתו: ליטול מתבקש תוא משם למות עליו שנגזר למקים

 שם על תיימשאי אותו: מוליכות רגליו לשם יחיה טיכילין
 במלכים הוא פסוק ואחיה אליחורף הכי: לתו קרי יסין שהיו
ממני מתבקשין אלו מינאי טתבעי דקא לשלמה: סופרים שהיי
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 רלון למחוז׳ אמטעהו לחו אמר לשעירי מס^ינהו ליי עני!
 המוח למלאך חייה למהר שכיבו אבבא מטו יבי”£ר

 חיבא א׳יל בדיחת קא אמאי א״ל ברח קא דחוה עגלה ׳פ
 ואם׳ שלמה פתח שדרתינחו התם מינאי ע״ס׳דאיבעו
רמתבעי לאתי־א ביה ערכין אתון איניש דבי־ רגלוהי

 בירושלמי(: )גם יחיה מובילין לתמן
 • שמחת שמח כשחיה רשב״ג על עליו אמרו לטהמא

 שול אבוקות ח' נוטל היה השואבה בית שם
 ומקבל אחת ודרק מעלה כלפי וזורקן אח׳ בידו אור
 משתחוה וכשהוא בחברתה נוגעת מהן אחת ואין אח׳
 ודוקף הרצפה את ונושק ושוחה בארץ גודליו ב׳ נועץ
 י קירה היא ווו כן לעשות יבולה בריח בל שאין מה

 כאן נשמתן ליטול יכול היה ולא למות !מכן שהגיע למעלה
 שלמה.: מסרינהו לוז: בשער אם כי למות עליהם כנזר שלא

 שלמת וישב מ־כתיב עליהם מלך היה שהוא לשדים לשעירים
 התחתונים; ועל העליונים על שמלך למלך ה׳ כסא על

 לעבור רשאי המות מלאך שאין עיר דלו* למהוזא אמטונהו
ומשלימים? לשמים ביה ערבין כסוטה: כדאמריכן בתוכה

■ משם: שנתבקש למקום להוליכו ערבותן
ונושק. ששוחה עד עליהם ונשען ידיו שתי של גידליו שגי

 ,אבניה: את עבדיך רצו כי שנא׳ מה לקיים הרצפה את
 אסים. על קידה מר דאמי בכתובים האמירה קידה וזהו
 )יודע(; מי בלבד פניו אלא נופו לארץ ולהניע להשתטח לו אין

 העזרה מעומדי אחד היה לא רשכ״ג של ובימיו כן לעשו' ]שיודע[



קא סוכה חמישי פרק החליל
 גרמא והא ואיטלע דר׳ קמיה קידה אחוי לוי

 דביי׳ אדם יטיח אל לעולם ר״א אמר והא ליה
 כלפי דברים הטיח גדול אדם שהי־י מעלה כלפי

 לוי לי׳. גרמ^א והא הא לוי ומגו ואיטלע מעלה
 ושמואל ככינא בתמניא דרבי קמיה ׳מטייל הוה

קמיה אביי חמרא מוגי בתמניא מלכא רשבור קמיה
ביעי: בד׳ לה ואמרי ביעי בתממא דרכה

 מ שמחת שמחי׳ כשהיינו חנניא בן יהושע א״ר הניא
שם בעינינו שינה רואי׳ היינו לא השואבה בית

 לתפל׳ ומשם שהר של לתמיד ראשוג׳ שעה כיצד
 להפלגה ומשם מוסכים לקרבן ומשם השחר

 שכשזיקף לפי ?גר כעשה איטלע :היא אלא רן לעשות יכול
 למעלה טסו לדחוף בחזקה ידיו על כשען ואינו מאליו גיסי

 כמטקוי לשון יזרוק יטיח חתניו: על זקיפתו אונס כל כמנא
 למרום ישבת עלית תעניות כמסכת דבחים הטח קשת:

 כענש היה גרמא והא הא בני־: על משגיח אתה ואין
 במסכת כדקאמר המאורע בשעת ונבדק דברים בהטחת

 שהיה בביתו דרבי קמיה :סכיבא חדד תורא כסל שבת
 ישראל בצרת תמיד דואג שהיה לשמחו אותו ומכבדים נשיא

 אתיא רבי ביה דמחיך יומא בנדרים כדקאמריק וביזוליו
חמרא מזגי היה: פרם מלך מלכא שבור :לעלמא פירעכו׳

;״צ נשפך: היין ואין יין מלאים זכיכית כוסות
 רר>,ש'?וכדאמריכן היה המשוערים הלייס מן הנניא בן יהושע רבי

ע״ש ר׳ את לסייע גודגדא בן יוחנן רבי הלך וכבר בערכין
בערכין
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 ושתיה לאכילה ומשם המדרש לבית ומשם מוספים

 הערכי׳ בין של לתמי׳ ומשם המנחה לתפל׳ ומשם
 והא״ר איני השואבה בית לשמחת ואילך ומכאן
 וישן אותו מלקין ימים גי אישן שלא שבוע׳ יוחנן

 לא בעינינו שינה ראינו לא מאי ה״ק[ ]אלא לאלתר
 :דהרדי אכתפי מנמנמי דהוו קאמר שינה טעם טעמנו

 אגרתי מסדר דחוה מרבנן לההוא חסדא רב מאא״ל
 המעלות שיר טי׳ו חני לך שמיע מי קמיה שם

 בשעה יוחנן א״ר הכי א״ל דור אמרן מי ע״אכנגד
 למשטפיה ואבעי תהומא קפא שיתין דוד שכרה מכך

מעלו הכי אי ואחתיה מעלו׳ ט׳׳ו דוד אמר !לעלמאת״לי 'פ
 הכי מלתא ואדכרתן הואיל א״ל ליה מיבעי יורדות
 ובעי תהומא קפא שיחין דוד שכרה בשעה אתמר

 דשרי דידע איכא מי הד אמר לעלמא למשטפיה
 לשיא שכשבע איתו מלקין דלתות: בהגפת יזככיא בן יהישע

 של העמוד על כנשבע הוא הרי מפיו שביעה שיצאה ומשעה
 ובשבוע■ לו. שאפשר דבר על כשבע זה *שאין זהב של שהוא אכן ״>רש י׳ג

 :גי שהתרו וכגון מכות זדוכה על ואייבין שיא שבועת דהייכו תכן בגט׳
 ימי שמששת ליה סבירא ולא שיחין דוד שכרה בשעה הז״שא
 צרורה או עפר כתמלאו שמא ס״ל ואי כבראו בראשית דנר1^
ויצא למעלה המיס צף תהומא קפא :לכרותן וצריך א׳־אש

 לדידיה: אסדא רב א״ל פרזלא: וקפא מתרגמי׳ הברזל ויצף
 7י7 כר רידע איכא מי איתמר הכי וארכרתן הואיל

:שם היה והוא רבו אאיתופל לפכי הלכה מורה היה לא



קב סובה חטישי פיק
 שם לרוכתיה ומשדאביהלארוותיה *אחספ׳ למיכתבשם

 3ע״ לומר היודע דוד אמר מידי דא״ל ליכא לא או
 בעצמו ק״ו אחיתופל נשא בגרונו ירונק אומר ואינו
 תורה אמרה לאשתו איש בין שלו׳ לעשות ומה
 לעשו׳שלום מים על ימחה בקדושה שנכתב שמי

 אט׳ עאכ״ו שבשמי׳( )לאביהם בלו העולם כל בין
 תהומא נהית ביה שדי אחספא שם כתב שרי ליה

 אט׳ טוכא דנהית דחוא כיון גרמירי אלפי שיחסר
 מעלו׳ ט״ו אמר עלמא מירטב טפי דמירלי כמה

 גרמידי באלפי ואוקמי׳ גרמידי אלפי חטיסר ואסקיה
 אלפא דארעא סומכא ש״ט ]עולא[ )אביי( אמר

מיא נבעי וקא פורתא כרו דאי קחזינן והא נדמידי
הוו: דפית מסולמי הנהו משרשיא רב אמר

 שירד כדי כף ואינו ויורד צולל שהמרש מפני אחספא
 מפורש ]שמואל[ )שמות( דספר ובאגדת הנקב על ויטיז

 מששת שם שהי׳ בו וכתוב התהום נקב פני על דוד שמצאו
 את לבדוק לאשתו איש כין שלום לעשות בראשית: ימי

 שמי :ביניהם שלום יהיה היא טהורה ואם י הסוטה
 ולשבועה לאלה אותך ה׳ יתן במגלה שכתוב בקדושה שנכתב

 כמה :וגו' הכהן האלה האלות את וכתב כדכתיב 'וגו
 וסמוך גבוה שהתהום כמת עלמא מי״טיב טפי ימילי

 ט״ו אמר :פירותיה מצממת והארץ העולם חתלמליז ^יץ
 הארץ עובי דארעא סומכא :המעלות שיר של מזמורים

סי שבהם במקילות העשויות מעלות טפולמי התהום: זע



סוכה חמישי פרק החליל 102
 מעורת היורד העליון בשער הבהני׳ ב׳ עמדו משנה מב
 בידם חצוצרות ושתי נשים לעזרת ישראל נא

 עשירית למעל׳ הגיעו ותקעו והריעו תקעו הגבר קרא ב ע"
 והריעו תקעו לעוררת הגיעו ותקעו והריעו תקעו
 היוצא לשעה שמגיעין עד והולבי׳ תוקעים היו ותקעו

 פניהם הפכו למזרח היוצא לשער הגיעו למורת
 הוה במקום שהיו אבותינו ואמרו למערב ממזרח

 משתחוי׳ והמה קדמה ופניהם ה׳ היכל אל אחוריהם
 היו אומר יהודה ר׳ עינינו ליה ואנו לשמש קדמה

 *איני גם׳ עינינו.: וליה ליה אנו לומר אותה שונין נג
 כדקאמר מאד גביה מוצאו שפרת לפי הקרקע תחת עולין פרת כ ע

 גבוה מהר היוצאין ומיס מפרת למטה הנהרות כל בבכורות
 •ותר ולא בו כיוצא הר על עולים להם מתוקן דרך אס

 ,מיס. מוצאים לפרת הסמיכה שבבבל בהרים המוסרים אף לפיכך
 השילו?: חן לניסוך מיס למלאות לילך סימן זה יכו׳ תקעו

 היו כו׳: תקעו נשים עזרת לקרקע לענייה הגיעו
 לשער שחגיעין עד מאריכין אחרונות ג׳ באלו והולכי; תוקעין

 ]לשפולו המזרח( מן )היוצא הבית להר נשים מעזרת היוצא
 נשים לעזרת ישרי! שחעזרת שער כנגד מכוון ההוא והשער למזרח[.

 הולכץ היו למקדש נכנסין וכשהיו למזרק ממערב ויורדין
 ללי לטערב פניהם הפכו עליה: דרך למערב ממזרח

 היי ראשון בבית אבותינו זה דבר לומר וההיכל העזרות
 וגי' להיכל אחוריהם אלא לבית פניהם היו ולא כופרין
 כדחסרשינן אותה כוסלין אותה שונין :ביחזקאל הוא פסוק



קג סוכה השישי פרק החליל
 כאומר שמע שמע האום׳ כל וירא רבי והאמר
 משתחוי׳ ליידי אגו הכי דאמרי רמי מודים מודים

 יחו.ץ^ח *ופגיהגש שגא׳ ממשש׳ ת״ר מיחלורז עיגיגו ולידי
 א'״'7םקאל^ ה׳ היכל אל שאחוריה□ יורע איני קדמה
 :מטה כלפי ומתריוין עצמן את מפריעין שהיו מלמד
מג *הבו אומר מהו בראשון מועד של בחולו תניא

 *ולרשענה אומר מהי בשגי אלים. כני לה׳
 כט תלים לו םרקן ומ* אומך מהן בשלישי אלהים אמר

 צךכבעם.^ בוערים *בינו אומר מדיו בד׳ מרעים. עם
 טס אותו משתקין שמע שמע האומר כל עינינו: וליה ליה אנו

 אגו ליה רשויות: כב׳ דחמזי משוס מודיס מהים כאומר
 זימכי תרי ליה חדכר קא מילי דאתרתי דכיון וכו׳ משתחוים

 ומתריזיןרעי: :חגלין מפי־יעץ ליתלןבה: ולאאיזדאחלתא
:החוססי׳ כשיר אומר מהו :דסיכות מועד של כחולו

 וכל וגו' לה׳ הבו :דיזש״ח אמד ביום בי־אשין
 כביד דהיינו השואבה בית שממת תמלת שהיום ע״ש המזמור

 ניהיך ע״ש החים על ה׳ קול כתיב מזמור ובאותו ועוז
 הם כבושים דברי המזמור וכל גו' אמר ולרשע החים:

 המג שממת ושחמיס המג לחצות לעזרה לנאספים
 זה לבית לבא לך לחה כלוח׳ מקי לספר לך מה ימיכימם

 כתיב מזמור ובאותו בתשובה חוזר אינך אם עמי שאר עם
 תאמר בל זמן הסוכית שמג ע״ש וגו׳ תודה לאלהיס זכח
 :וגו׳ יכבדנני תודה זונח המזמור וסוף כס-רן רגלים לג׳ הוא
 תם אמד במזמור בוערים ובינו מרעים עם לי "קום טי
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 כפיו שכמו מסכל *הסירותי אומר מהו ^בחמישי מלים

ארץ מוסדי כל *ימוטו אומר מהו כששי שספכוגר.

 את מקדימין והס מאוחר לי יקום ומי מוקדם ביעדים ובינו
 מרעים עם לי יקים חי שפרשת מפני בעיני ונראה המאוחר

 מלכי תחת שני בבית משועבדים שהיו צרתם על מדברת
 שמחת חלשחח נמנעים ואעפ״כאיכס ארס ומלכי יק ומלכי פרס

 וגו׳ האלה מהחרעי׳ להצילנו לנו יקום חי ומתפללין מלכם
 וגו׳ בקרבי שרעפי ברוב וגס גו׳ כמעט לי עזרתה ה׳ לולי
 להשתעשע מלכא נמנעים אני אין צרותינו לפי אף כלוי׳

 בעם בוערים בינו ולמחרתו המזמור סיף עד כו׳ בתכחומך
 לקט. זמן אסיף זמן שהוא עניים מתנות זמן שעכשיו מפני

 שהם האחרונים יטיס וכשמגיעין עני ומעשר ופאה שכחה
 שיעשרו. להוכיחם לפניהם קיריס לבתיהם ולשוב לפרוש קרובים

 ומי רואנו חי יאמרו ולא בצנעה שהמעשרות ואע״פ כראוי
 יגיד מי בלבם שאומרים בעם בוערים ביני אמר לכך ידעכו

 יביט. הלא עין יוצר אם ישמע הלא אוזן הנוטע מעשינו
 טסכל׳ הסירותי :לי יקום מי עד יוכיח הלא גויס היוסר
 ואחלצך קראת בצרה תזכו אס הס תנחומים דברי שכמו
 המיס על וגו' מריבה מי על אבחנך רעם בסתר אענך

 ע״ש. לך אספיק ביחנך שאבי מה לפי בחג עליהם שכדונין
 אנכי זה בייזחיר יכתיב להם וצריכין הגשמים על שמתפללין

 המזמור וסוף ברכה להם שאשלח וגו׳ המעלך אלהיך ה׳
 מוסדי׳ כל ימוטו : אשביעך דבש ומצור חטה מחלב ויאכילהו

 5ט״ המזמור כל ואומר אל בעדת בצב אלהיס במזמור אי״ק



קד סוכה פרקחטישי החליל
 נדחה: מוטו י מהם באחר להיות שבת חל ואם

מד אומו׳ ע׳ כנגד מי כנגד פרים ע׳ הני אלעזר א״ר
 מש^שם יחידה. אומה כנגד למה יחידי. פר

 קטנהע״ב סעודה לי עשו לעבדיו שאמר כ״ו למלך
 לאומות להם אוי יוחנן א״ר ממך. שאחנה כרי

 המקדש שכית בזמן שאבדו מה יודעין ואין שאבדו
 עליה׳: מכפר מי ועכשיו עליה׳ מכפר מזבח קיים
רתדהמה שהמירה בילגה בת במרים מעשה ת״ד

 גר יוונים ממלכי אחד לסרדיוט ונשאת והלכה
 ע״ב בסנדלדה מכעטת היתה להיכל יוונים :שנכנסו

 ש '־ אתדת מתי ער לוקוס לוקוס ואמרה המזבח ע״ג
קי״י יי

 הזאב כמז בדרש הוא שכן מעשרות תן ואלו הצדיקו ורש עכי בו שכתוב
 שמולן ולא ידעו לא תזריע בם' לו ותן משלן צדק מילין בשמיטת

 ים^ מיתה ?ו יתהלכו נמשכה לכן להבין לבי נותן שאינו ומי יבינו
 שבכל המג במוצאי וכו׳ מתרבה הדבר סרק־ס בד׳ כדתכן

 שימוטו לעולם ורעכק קללה וגורס עניים מתכות גזל מפני שכה
 שיר ידמה מהם בא׳ שבח חל ואם :ארץ מוסדי כל כי

 ונדמה אחרון שיר שהוא ידה׳ ימוטו השבת: שיר מלפני המועד
 מדלגים שאין אתמול לאמר ראוי שהי׳ שיר בשבת בא׳ שאמרו מפני
 נדמה: אחרון נמלא בשבת אמד של שיר אימך ובב׳ השי*־ סדר

כנגר :שמיני משל מיץ הס שבעים המג פרי פרים שבעים
אין ממך שאחנה עליהם: לכפר אומות שבעים

בשלן: אלא אלו בשל רוח וקורת הכיה לי
 כשנכנסו שמה: וכן היתה בילגה ממשמר מלגה בת טחב

בלשון זאב הוא לוקוס ממק: בן מתתיהו נימי להיכל יווני׳
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 עליהם עומי אתה ואי ישראל של ממונן מכלה
 אח קבעו בדבר חכמי׳ וכששמעו הרחק בשעת
 משמי־תו אומרים ויש חלונה אח וסתמו טבעת׳
 תחתיו ושמש עמו אחיו ישכב ונכנס לבא שיחה

 בילגה שביני נשתברו לא רחעים ששביני ע״פ ואף
 אחיו וישכב בדרום חולקת לעלם שבילגה נשתברו
 היינו לבא שוהה משמרתו למ״ר בשלמא בצפון.

 בה מי־ים למ״ד אלא משמרה לכולה לה דקנסינן
 קנסינן יאנן חטארה *איהי דתה שהמירה מלגה יי'הג 'ג>

 אינשי בדאמרי אין אביי אמי- משמיה לבולהכד>
 ומשום דאמיה או דאבוה או בשוקא דינוקא שותא קנסי׳

 יזשתוכאי: בית יד שגביה לאמר כדבר חכמים יכששסעו ^\ייכי:
 קכסינן דידה חשיס פריך ולקחן משמרתה של חלונה זדקאמרי׳סהמו

 כשמגיע לבא שוהה בילג׳ של משמי־תו משחר׳: לכול׳ אביה את
מבינה העבידה שאין חלתא וחיפמא באיס היו לא שלה שבת ין**

 אמרי לבא בילגה משחרות סדר אחיו ישכב ונכנס :עליהן
 משמרת וכששהה ככנסת בילגה יוצא אמיו יכשישבב ישבב מיל,

 קנסוה: ולכך יצא ולא במשמרתו ישבב עכב לבא ארייבילגה
 לרשע איי )לכתי׳( נשתכ-י לא הרשעים שכיני שבל ״^ואע״פ(”6

 שבילנח ישבב: היינו נשתברו כילגה שביני לשכנו: ,!'קיאוי0'
 לעולם וישכב בכניסתה: אפילו בדרום חולקת לעולם לש״א

 משום בצפון: לחולקין להם היא ושבח ביציאתו אף בצפון
 היה לא לאביה ואפילו כלו׳ לריריה ליה קנסינן בייתיה

 ראיטא או ראבא או בשוקא דינוקא שותא לחקנסיה:



קח סוכה חמישי פרק החליל
 אביר אמר משמרה לכולה קנסינן ואימיה אבלה

 לשבינוך" טיב לצדיק *טוב לשבינו ואוי לרשע אוי
םר”“נ :יאבלו מעלליהם פרי כי טוב כי צדיק *אמרו שנא׳

 אמר טוב
א רש זה ——

3 יש־ביה

ביצה ראשון פרק ביצה
 ד גברא ההוא לה ואמרי כפא דרב אושפזיכניה

 ליה הוו כפא דרב לקמיה דאתא
 מהו א״ל לקמי׳ אתא לי״ט משכת בצים הנך

 למחר ותא האירני ויל א״ל למה* למיכלינהו
 לחבריה טבא מיומא עלויה אמורא מוקים לא דרב

 מאמו אי מאביו או בשוק אומר שהתינוק מה הדיוט משל
 אמרה לא העבודה מבזה מאביה ששמע׳ לא אם זו אף שמע
 שותא ובקדושין שיתא לכו תפיקו לא כמו דבור שיתא כן.

 בתורת'כהב־ס לשכנו ואוי לרשע אוי ידענא• לא דמי
 יזולצין שכיהן שבמקצוע באבן נגע האבנים את ומלצי מנייה
 שהיתה מיזמת זה של בביתו אלא ביאה לא שהנגע אע״ס

 אוי לרשע אוי אמרו מכאן בשבילו לקה מברו בכליו צרה עיני
 חרובה: טונה חדה שהרי לשכנו טוב לצדיק טוב וממילא לשכני
 יזורגמן מעמיד היה לא עליה אמורא מיקים לא ריב

 לחבריה טבא מיומא ברבים: דרשה לדרוש לפניו
חקר: עד סעודה לאקר דהיינו י״ט היום משעשה כליק'
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 השתא *איכו א״ל למחר אחא כי שכרות משום שם
 יוחנן כר׳ הלב׳ יוחנן ור׳ רב לך ואמרי אישתלאי ע״נ

וכו׳': תלת כהני כרב כותית הלכתא רבא (האמ

ן טוב. יום
שני פרק

 היום כל ודורש יושב שהיה בר״א מעשה את״ר
 אמר ראשונה כת יצתה י״ט בהלכות כלו טי
חביות. בעלי הללו אמ׳ שניה כת פטסין. בעלי הללו ע״נ

 !5כ יצתה כרין. בעלי .הללו אמר שלישית כת
 חמישית 'כת לגינין. בעלי הללו אמר רביעית

 לצאת ששית כת התחילו כוסו׳ בעלי הללי אמר
בתלמידים עיניי נתן מארה בעלי הללו אמר

 כדאמרינן שלו בדרשה חורי הוה אורויי דרב שכיות משים
 3וכי^ תשתי אל ושהר יין דכתיב להורות אסור ושכור בכריתות

 אאמול לך הוריתי אס השתא איכו ישראל: אתנני ולהורו׳
 יתרה בו חורה והייתי ושכנתי שכחתי אישתלאי בשכרותי:

יוחנן כר׳ הלכה יוחנן ורבי רב דוכתין בשאר דק״ל משוס
:ונזכרתי היום עד דחיתיך יפה עכשיו

 תםעל לסעוד ראשונה כת יצתה בי״ט: ודורש יושב שהיה
 להם הכינו גדולות חביות פטסין בעלי :דורש והניחוהו י״ט

 נפש כעלי עלו׳ לצאת חתרו לפיכך משתאות וחסך באנומלין
*3שהיה׳ מאיה בעלי דללו תורה: לשמוע יגיעץ ואינן הן



קו ביצה שני פרק טוב יום
 אני לכם לא בני אמר-להם משתנק פניהם התחילו

 ועוסקי׳ עולם חיי שמניחין שיצאו להללו אלא אומר
 אכלו לכו להם אמר פטירתן כשעת שעה :חיי

 לו נכון לאין מנות ושלחו ממתקים ושתו משמנים
 ה׳ חדות כי תעצבו ואל לאדוננו היום קדוש :י

 ועוסקין העולם חיי שמניחין מר אמר .מעווב׳ היא
 לטעמיה ר״א היא מצוה י״ט שמחת והא שעה כחיי

 לו אין אומר ר״א דתניא רשות י״ט שמחת דאמ׳
 ושונה יושב או ושותה אוכל או, אלא בי״ט לאדם

 א״ר לכם וחציו לה' חציו חלקהו אומר יהושע רבי
 אומר אח׳ כתוב דרשו אה׳ מקרא ושניהם יוחנן

 י> דברים תהיה *עצרת אומר א׳ וכתוב אלהיך לה׳ 'עצרת
 אומדביכט לח׳ לןכו ןא סבר אליעזר ר׳ כיצד הא לכם
 וחציו לה׳ חציו חלקהו סכר יהושע ור׳ לכם כילו
 ערובי הניח שלא למי ]אר״ח[ לו נכון לאין מאי לכם

 ערובי להניח ,לו היה שלא למי א״ד תבשילין
 פושע הניח ולא להניח לו שהיה מי אכל תבשילין

משום יוחנן א״ר מעוזכם היא ה׳ חדות כי מאי .הוא
 ,מת עד בעיניו. וקשה הדבר וגנאי מאד מתרוקן המדרש

שמעס כסבורין משתנין פניהם התחילו ל״ג: יושבים הס
 שעה היי עליניו שכן ■יכל ליאת שאמי' מסבי ששית כת

 כי עד עזרא בספר היא מקרא משמנים אכלי סעודה:
 שאבדה כגון להניח לו היה שלא :מעוזכם היא ה׳ זזות

שחמה ה׳ חדות :אמריה הייס כל וממזר סעי״ט אגידה ני
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 עלי לוו בני לישראל הקב״ח לחו אמר בר״ש ר״א

כורע: ואני בי והאמינו היום קדושה וקרשו
 שיתקיימו הרוצה בר״ש אלעור ר׳ משום יוחנן וא״ר שם
ה׳ במרום *אדיר שנא׳ אדר בהם נבס־ויטע הליסלג

 אדרא מאי אינשי בדאמרי כשמיה אדרא נמי אי
 בה שיש שדה הבי נמי תניא דרי לדרי דקיימא

 משתמרין: וכירותיה נחטפת ואינה נגולת אינה אדר

 אתכם תעזור היא מעוזכם היא הרי ה' בשביל עושים שאתם
בשבילה: שתלת והלואתיכס הקסותיכם לשלם

 ממנו: שדות וגוזל ?ומסן אדם יהא שלא נכסיי לו שיתקיימו
 למרקק שם לו יש הוא משוב אילן אדר בהן יטע

 נקראת היא כ־ וחתיך בשדהו אדר לו יש פלוני ואומרים
 יש בה והמזיק אמר ובא הים למדינת הולך ואס שחו על
 יוצא הקיל היה חכיה ואלו שלו שהיתה הרנה עדים לו

 במתם אדיר שנאמר שני: של שחו על נקראת להיות
 אדר: נקרא ולכך הוא וחוזק קיום לשין שאדר כלומר ה׳

 חמסן נחמסת שחו: את אדם בני שחסרשין כשמו כשמיה
 חתר או והיום לדבר קול ויש בכח שלוקח אלא דחי יהיב

 היאי״ס מאי ידענא לא משתמרין ופירותיה לב״ד: מזמינו
 לשדה והוא הרבה ענפים לו ויש הגבולין על אותה שנוטעים

 עם מתערב יזרעו משוב עשב חין שהוא בראה ולי לגדר
 הכנימה חן התבואה ומשתחרת קאחר לבן ובשדה הסירות

 במוחטון כדאסרינן והורגן מבריחן זרע אותו שריח והתולעים
שבת: במסכת התבואה שחשמר



קן ביצה שני פרק טוב יום
 ב *כגל חוונאה דרבנאי אחורה תחליפא רב תני

 שם ו״ה וער מר״ה לו קצוכין אדם של מזונותיו
 טז והוצאתה טוב יום והוצאת שבתות מהוצאת חוץ
 ואבם לו פיחתין פוחת שאם תורה לתלמוד בניו

 פא מלים קעית* הרא מאו אבחו ר״א לן מוסיפין הוסיף
 שהחדש חג איזהו חגנו ליום בכסה שיפר כחורש

 פס *כי וכתיב השנה ראש זה אומר הוי בו מתכסה
 משמע מאי יעקב לאלהי משפט הוא לישראל חק

 ביא־י׳ את *ואכלו דכתיב הוא דמווני לישנא חק והאי
 י' מהבא אמ׳ זוטרא מר .פרעה להם נתן אשר הקם

 שמאימפליל על עליו אמרו תניא חקי. לחם *הטריפני
 בהמה מצא שבת לכבוד אוכל היה ימיו כל הזקן

שיהא בשנה להשתכר שעתיד מה כל ארה של מזוניתיו כל
 לו ויש זו בשנה ישתכר וכך כ־ לו קצוב משס ניזון

 למזונותיו שכר לו יוסיפו שלא מרובה יציאה מלעשות ליזהר
 פסקו לא אותן שבתות מהוצאות חוץ לי: שפסקו מה אלא

 שרגיל מה לפי אלא תבואהו ומהיכן לצורכן ישתכר מה ל'
 חמציאין כלו׳ לו פוחתין :שעה לאתר או לשעה לו סמציאין

 שהחדש בר״ה: מזונותיו שקוצבים ק־־א מאי :מועט שכר לי
 אדים לכל נראית שאינה בו מתכסה שהלבנה כי מתכסה

 כדיזמריכן מערב ליושבי וערבית מזרק ליושבי שקרית אלא
 דאלו ר״ה זה אומי הוי סיהרא: מתכסי שעי כ״ד ני״ה

 מקום: בכל ונראית במקצת הלבנה נתמלאת כבר י״ט איש
שופר הלבנה בקדוש תקעו קאי אבקדש חנינו ליום אככס



^קשר טוב תם ח77
 מניח תימנה נאת אחרת מצא לשבת וו אומר נאת
 תוקן חלל אבל הראשונה את ואוכל השניה את

 שמים לשם היו מעשיו שכל בו תיתה אחרת מרה
אומרים ב״ש תכי נמי תניא יום יום ת׳ *ברוך שנא׳ פי׳ מלים

 ־[ יום יום ת׳ ברוך אומרי׳ וב״ה לשכתיך שכיך מחר
 צריך אין לחברו מתנה הנותן חנינא בר המא א״ר ג
 פניו עור קרן כי ידע לא *ומשה שנא׳ להודיעו שס

שמעון ר׳ משום ]יוחנן[ )יוסי( א״ר פ״ק(. )בשבת וכו׳ לד סמ׳י׳
 לתם נתן לישראל הקב״ה שנתן מצות כל יוחאי בן

 .׳שנאמ בצנעא לתם שנתן משכת חוץ ,^בפרהסיא
 עכו״ם ליענשו לא תכי אי ישראל בני וכין ""**ביני

 אודעינהווא) לא שכרה מתן אודעינהו שבת עלה לא שם
 יתירה נשמה אודעינהו נמי שכרה מתן אימא בעית ־;;!”

יתירה נשמה לקיש בן דאר״ש אודעינהו /^ללא

 נמצא הראשונה את ואוכל ?גני מום מתכסה כשהיא
 של אכילתה לה דהויא בשבת נאכלת היסה שתהא כידי לזו אוכל׳

 נאת לו שתזדמן בוטיז שמים לשם שבת: לכבוד ראשונה
 לשבי׳ לדך תן שלך בשבת מאיזד לשבתיך שביך מהר לשבת:

ועזרתנו: צרכנו את לכו יעמיס יוה יום הבאה:
 בא מהיכן ותוהה יושב זה יהא שלא לומר להודיעו צייד אינו

 עור קרון הקב״ה לו ^זאנתן ירע לא ומשה זה: דבר ^יו
 שמזי אשכמן ואכן עלה ליענשועכו״ם לא הודיעו: ולא פכיו

 הופיע לחו משעיר וזרק דכתי׳ המצו' ועל התור׳ על להעכישן הקב״ה
לב רויוב יתירה נשמה יבא: מתימן אלוה וכתיב פארן מהר



קח ביצה שני פיק טוב ירם
 אותה נרטלין שבת ולמוצאי ע״ש באדם הקב״ה נותן

 שיי>חלי נפש: אבדה וי ששבת כיון וינפש *שכת שנא׳ הימנו
דמרשס קמיה מתניתא מסדר דחוה סמיא ההוא

 ע״ב עציבת אמאי א״ל עציב דהוה חזייה שמואל
 אדירי סמוך א״ל תבשילין ערובי אותיבי דלא א״ל

 א״ל עציבת אמאי א״ל עציב דחוה חזייה לשנה
לבולי את פושע תבשיליןא״ל ערובי אותיבי דלא

אסיר: ולרידך שרי עלמא
 ב שהכי׳ מה מתלמידי אח׳ בתלמיד מעשה שוב

אחר־ע״ב תלמיד מצאו עליה לסמוך לעזרה עולתו
 שתיקה זו מה א״ל סמיכה זו מה א״ל מש מתלמידי

 צורבא האי הילכך אביי ׳אמ לו והלך בנזיפה שתקו
 מילתא לי׳ ליהדר לא מילתא חברי׳ לי׳ דאמ׳ מרבנן
קצה נפשו ואין וישתה ויאכל לרומה סתויז ולתיו' ולשממת למנויות

 :לת שהלכה הנפש על אוי ליה דרשיכן וינפש עליו:
לפני עליה וממזר בגרסא משכיות יודע שתית מתניתא שסדר

 אדירי שמוך :כעיקרן בפיו סדורות שתיו שמואל מר
 האמרת לשכה לשנה :עירו שהיא כהרדעא אכולא דמעירבכא

 אסור לדידך :ולהתנות להנייז יבול שאין היה השנה ייאש
 :מכמיס דברי על מרדים שאינם והפושעים החזידיס על דעתי ^ין
בתלמיד המעשה היה הזה המעשה לאמר וכו' מעשה שיב

 ולעבור לסמוך רוצה שאתה סמיכה זו מה :וכו' אמד
 זו מה א״ל ;עליכם מולקיס אכו והלא ב״ש דברי לע

:בגערה בנזיפה שתקו :שותק ואינך לשתוק לך שהיה ^יקה
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 סמיכה זו מה א״ל דאיהו חבריה דא״ל ממאי טפי

:שתיקה זו מה א״ל ואיהו
 הציר, בהמה הונא מ^ב סבא אויא רב מיניה בעא כא

 לשחטה מהו ישראל של וחציה עכו״ם של
 ונדבו לנדרי׳ זה כין מה וכי א״ל מותר א״ל ביי׳ט
 היינו לאו כריה רבה א״ל נפק כי פרח עורבא א״ל
 רבה רגכרא בגויה מר ליה רמשתבה סבא אויא רב

 באשישו *סמכוני היום אני לי׳ אעביד ומה א״ל הוא
 טעמא: דבעיא מלתא מנאי ובעא בתפוחים רפדוני

 לב״ה אמש בא שלא התימני בשמעון שסמעשה
 מכני א״ל בבא בן יהודה מצאו בשחרית

 לעירנו באה בלשת א״ל לב״ה אמש כאת לא מה
 עגל להם ושחטנו העיר כל את לחטוף ובקשה

 לא אם אני תמה א״ל לשלום ופטרנום והאכלנום

 ואסיר לגבוה וקליין לו שקליין וניבה לנדר זה בין מה
 למעלה סורק עורב פ~ח עי־בא :גביה קלק מסכי לשיקטן

 בין יבה א״ל : אויא רב נפק כי : אקר לדבר השיאו
 לו והל־ דקיתו ולחה יכו׳ הי*נו לאו : לאבדה הינא רב בר

 ודרשתי הוא י״ט כאשישות סממני היום אני :בכלימה
 באשישות סממני עלי אני וקורא ה־רשה מטורק וקליתי לרבים
 אכי ולריך טעטא רבעיא :ואסעוד סעודת לי הביאו

: בת ולעיין להרהר
 מתחנת: התמני קתן שמשו; כדכתיב היה מתחנת התימני

גדול קיל בלשת : י״ט של הערבים בין כלו׳ אמש



קט ביצה שגי פרק טוב יום
 לכם תורה אמרה שדרי בהפסדכם שכרכם יצא

:לעכו״ם ולא
 ליהכג הויא פ״ה חרא עוריה בן דר״א למימרא

שנמ ע׳ אס׳ יהודה א״ר לה ואמרי רב והאמר
 ”יהגאמעדריה ראמע מעשר הוה עגלי אלפי תליסר וב
 שכנתו של אלא היתה שלו לא תנא ושתא שתא נל

שמו: על נקראת בה טיהרת שלא ומתוך היותה

צדין אין
שלישי פיק

 ד המדרש מבית עצמו אדם ימנע אל לעולם רב אמר
כד דרבי קמיה הוינץ ולוי דאנא אחת שעה אפי׳

 ע״ב באכילה מותרין אמר באורח׳ שמעתא להא אמרה ני
 מדרשא בי דהואי אנא לקבל מיתי־ין אמר בצפרא

 :ביה הדר לא מדרשא בי הוה דלא לוי בי הדרי
ה אל<ת מראשו ובצל שום אדם יאכל לא הגיא

 כה בו צא כי רעבתן. וה דרי אכל ואם *מעליו
 ע״ב הרי שתה ואם אחת בבת כוסו אדם ישתה לא
"'גליי גרגרי ה״ן אחת בבת כוסו השוק׳ ת״ר גרגרן זה

הרוח: מגסי שלשה ארץ דרך שנים
 דש׳יי. שכי־כם יצא :שלל לשלול ובולש־ם שמיופשים גויס גדודי של

 ,.?1י׳ת שתעכשי עונש הפסד בשביל ואבד יצא בממון שנשתכיתס
עלזלילי־ט!



ביצה שלישי פרק צדק אין ”
 מקטעא, הצובא ]אבא[ )חמא( בר רמי אמד שם

 רגליהון מקטעא נטיעה דרשיעיא רגליהון
 רגליהון מקטע^ תורמוסא נדות ובועלי דקצביא

 בני *ויוסיפו שנאמר ישראגל של שוסטי׳״דשזנאיהמ
 הבעלי׳ את ויעבדו ה׳ בעיני הרע לעשות ישראל

 ממשמע ולא,עבדוהו ה׳ את ויעזבו ונו׳ העשתי־ו׳ ואת
 אלא* עברוהו שלא יורע איני ה׳ את ויעזבו שנא׳

 הקב״ה אמר אלעזר א״ר עבדוהו ולא ת״ל מה

 נוקבים ששרשיו עשב דרשיעיא תליהון טקטעא הצובא
 וכוטעין פלל לצדדין תתפשט ואץ העמק עד ויורדים

 הארץ את לישראל יהושע תימס ובו שדות גבולי בין אותם
 ומסיגין ומומסין שגוזלין הדין ליום דרשיעיא רגליתון מקטע

 רקצביאן רגליהון מקטע נטיעה : ממצובא לחדים ואין גבול
 פריה" מלאכול שכיס ג׳ להמתין תורה שאמרה דערלה נטיעה
 וניתוק׳ הפשט ס7קו לאכול הממהרים הקצבים רגלי מקטע

 יכוליף שאינן נדות בבועלי וכן טרפה שנמצאת ופעמים
 .כמין עגול קטניו׳ מין מוטא“תו :שתטבול עד להמתין

 אותו ששולקין עד מאד מר והיא קטנה כמעה ורמב עדשת
 בקנוק•׳. למטעמים שנאכל עד וטיב מתוק ונעשה פעמים ז׳

 קרא"[ בהאי ע״א ז׳ דכתי׳ דשוגאיהח י־גליהון מקטעא :סעודת
 י אלתי ואת ארס אלתי ואת העשתרות ואת תנעלי׳ את )ויעבדו

 פלשתים( אלתי ואת עמק בני אלתי ואת מואב אלתי ואת צדון
 הוא קבלה לשין עבדוהו ולא מאי ה׳: את ויעזבו ולכסוף

י כבישול פעמים ז׳ ותקניטוני הטריקוני עליהם קובל שהיה



 קי ביצה שלישי פרק צרין אין
ואוכלין פעמים ר אותו ששולקין זה כתורמוס אפי׳

בני: עשאוני לא סעודה בקינוח
 ו לישראל תורה נתנה מה מפני דר״מ משמיה הנא

למו(שס דת אש *מימינו שעזיןהן)שנא׳ מפני
 הקכ״ר,[דניי׳לג דתלמו]אמר אש ]מימינו[ רביר״י ותנא
 דתיהם א״ד אש של דת להם ליתן הללו ראוין

 לישראל תורה נתנה )לא( שאלמל׳ אש אלו של
 דארשב״ל היינו בפניהם לעמוד יכולה כריה כל אק

 1תרנגול־ בחיות כלב באומות ישראל הן עזין ג׳
בבהמדח עז אף ]וי״א[ תנא( )במתניתא בעופות

באילנות: צלף אף וי״א רקה
ו כלי לי מלא ]לחברו[ )לחנוני( אדם אומר משנה

 כטםא אומר יהודה ר׳ במרה לא אבל זה
 באב<ת מעשה ימלאנה לא מרה של בכלי היה

 מערב מרותיו את ממלא שהיה בטנית בן שאול

 החר־מוס : בעיניהם נחשבתי לא זאת כל ואחר התורמוס
 ותם למוטב חוזר הוא פעמים ז' בעליו שהטריח לאחר הזה

בז׳ להכעיסו פורענות עליהם להביא בוראם את הטריחו
:להם קזרו ולא אלה ע״א

 והיא כה שיתעסקו תורת להם ונתנה )ברשעתם( עזים שהן
מנהגם אלו של רת־הם :לנס וחכנעת כחס חתשת

 כתן מימינו לטו דת אש מימינו :כאש הס שעזיס אלו של
 :כזה חסרים יש מקראות הרבה לחו דת שאש מפני התורה להם
:שלו עזות חהו ידעתי לא באילנות צלף :לנצח קשים עזים
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 אף אומר שאול אבא בי׳ט ללקיחות ונוחנן י״ט

 וחב״א חמדות בירורי משום כן עושה )חיה( במועד
 תנא גט׳ י המיות מיציי משום כן עושה בחול אף
 הוא ת״ר כה״מ: בטול מפני כן עושה במועד אף

 ש׳ כנס וחברו המרות בירורי ■מן יין גרבי ש׳ כנס
 הנוכרי׳ לפני והביאום המרות מיצוי מן שמן גרבי

 אמרו לכך זקיקי׳ אתם אין להם אמרו בירושלים

 ב״ח בטיל מפני כן עושה ]במועד[ )כחש״ט( אף תנא
 רבים ובמועד הימנו לשאול רב־ס ובאים גדיל ?כס שתית

 זמן שאין בלילה ממלאם יהיה במלאכה טרודין שאין עוסקיןבתירה
 בירורי מפני בחתניתא דגים ולמאן ביום פניי שיהא כהח״דכדי

 תית שלא המועד באי של המדרש בית ביטול מפני הכי מכרש החדות
 בלילה.* ממלאם לפיכך ירתיחו שלא מדותיו ולברר לשהות פניי
 ממנה ומכר לוכין וכך כך כחדה בחבית יין משנתן וכו׳ כנס הוא

 כירורין ידי על בחבית הנותר כל נמצא חשבונו שמצא עד
 ואין בלע״ז אשקיח״ה אופיא ועלה כשמוציאו היין שהרתיח

 מן אותן שחבדרין לפי דירורין נקראים ותן חלאת החדה
 מצוי בו יש ושחן וזיני דקלישי ידי על א״כ כששותהי היין

 בירורים שכיח וכיין ודופנותיה החדה בשולי שמדבקת מפני
 הגזברים :בבירורים כדפרשי׳ וכו׳ כנס וחבית בשמן: ולא

 לא והם ירצו אס הקדש צרכי בהן לעשות הקדש של
 א״נ שלהם שאינו להק/יש יכולין אין כסבירין הקדישות

 זקוקין אתם אין :חכמים להם אמת בעולת נזל והיה יכולי;
 מוחלין שהלוקחין לנזל נתכיוכתם לא ומתחלת הואיל לכך
ומחליי ידעי דקא ועוד לשהותו שאינןיכוליי וקרוצתן טרדן ע״י



קיא ביצה שלישי פרק צדין אין
 הואיל להם אמרו בכך רצוננו אין אנו אף להם

 רכים צרכי בהן ועשו לכי עצמכם על והחמרתם
 מהכם ויעש׳ ילך גול ממי יודע ואיני גזל רתגיא
ומערך: שיחין הסדאבורו׳ א״ר היא מאי רבים צרכי

 יין כדי המביא
 רביעי פ״ק

 ט המצפדה כל רב אמר אבא כר נתן רב ואמר
 לב שנאמר בעדו חשך העולם הביו לשלחן

 ע״ב חשך יום בידו נכון כי ידע איה ללהם הוא *נודד
 טז כ1אי חייהם ג׳ ת״ר אינן.חיים חייו אף אמר חכדא רב

 ם׳ כיז יל שאשקן עןר חכרו לשלחן המצפה הן אלו חיים אינן
 אף^ וי״א בגופו מוש-ין שיסורין ומי עליו מושלת

חשיבימל לא )אמאי ות׳ק אחד חלוק אלא לו שאי! מי
לשלחה במניה: דמעיין אפשר להז

 להם ואמת אתיים: חשל ליהכית בכך יצועו אץ אנו אף
 ליכי בהס לעשות אלא הקדש לעשותן לכס אץ א״כ יויכמיס

 לאנשים שגיל גזל למי יידע ואינו הנגזלים: חהס ויהנו יניס
 ושותים חים בהם שמתכנסין ומעתה שיחין בוריה יניס:

מערת: ומאי שיין ומאי ביר מא' מפרש ובב״ק מהם
 הכל לפניו פרוס חשך כלוי בעדו שכת כמו כנגדו כעדי'

 לו שאין מי אצלו: מזומן בידו נכין כמשך: עליו
 אותו: מצערים וכנים לכבסי יכיל אין אהד חתק אלא

הכניס: חן כליו את חפלה במניה רמעיין
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חמישי פיק
 כארמי! ראשו יחוף לא נדר אומי ישמעאל ר" תגן לח
השער: את שמשיר מפני ע״ג
 הבעזי׳ כרגלי הגחלת כגחלת נאמרו דברים ה' ח ת" לט

 מועלין הקדש של גחלת מקום בכל ושלהבת
 נכרי של גחלת מועלין ולא נהנין לא ושלהבת כה

 לרשות גחלת המוציא מותרת ושלהבת, אסורה
 מחבית הנאה הטודר פטור ושלהבת חייב הרבים

בשלהבתו: ומותר בגחלתו אסור
 מדברי בייתיות הן ואלו מדבריות הן אלו ת״ר מ

 ונכנסות באפר ורועות בפסח שיוצאות כל
 שיוצאוח כל בייתיות הן ואלו ראשונרח ברביעה

 רבי התחום בתוך ולנוח ובאות לתחום חוץ ורועות
 מדבריו׳ הן אלו אלא בייתיותהן ואלו אלו אומר

 ליישוכלא נכנסו׳ ואין באפר ורועות שיוצאות כל
הגשמים: בימות ולא החמה בימות

 ם5היז מן מאימת ביד־ ידבק לא שנא׳ עכו״ם של נחלת
:בשלהבתו ומותר בגיזלתו אסור

: במריזשק כרביעה :ליישוב ונכנסות



קיב יה ראשון פיק שנים דאשי ארבעה

 ב דכתי׳ קיים סיחון הוה איתי נפשיהדאהרן נח כי
שמעע״ב שמועה מה ערד מלך הכנעני *וישמע

 ג כסבור ככור ענני ונסתלקו אהרן שמת ]שמע[
 נא מדכי *ויראו דכתי׳ והיינו ישראל עם להלחם רשות נעה

 כ שס ויראו ריקת 5א אבהו וא״ר אהרן נוע בי העדה כל
 בארבע משמש כי דאמרר״ל כדר״ל וייראו אלא

 כנען התם דמי מי דהא אלא דילמא אי לשונות
 כנען הוא ערר הוא סיחון הוא תנא סיחון ה:א

 מלכותו ע״ש כנען במדבר לסייח שדומה סיחון
במדבר לערוד שדומה ערד א״ד שמו ערר שמו ומה

שמו: סיחון שמו ומה מלכותו ע״ש כנען
 אמלן^א בכסליו לנחמי׳ חכני שאמר דברים הגיא

חננישס שאמר דברים בניסן. למלך נחמי׳
 וגו׳ע״ב חכלי׳ בן נחמי׳ *דברי שנא׳ בכסליו לנחמי׳

 א נחמי־ ואשאלם מיהודה ואנשי׳ הוא מאחי אהד חנני ויבוא
 השבי מן נשארו אשר הפליטרה כס היהודי על
 נשארו אשר הנשארים לי ויאמרו ירושלים יעל
 וחומת ובחרפה גדולה ברעה במדינה שם השבי מן

 נחמי׳ אמרן .באש נצתו ושערי׳ מפורצת ?ישלים
 נ שם עשרי׳ שנת ניסן בחודש *ויהי שנא׳ בניסן למלך

 היין את ואשא לפניו יין המלך לאו־תחשסת^ת
הוא טלם נתינת גוע כי וכדר״ל נתגלו: וייראו אלא

 כי של׳ אהרן שגוע לסי תעדה נתגלו שלפניו לדבר
הבר; תקור ערוד פוס: בן עיר סייח וכו׳: משעש 'לשונותנד



 ר״ה ראשון פיק שנים ראשי איבעה 112
 המלך לי ויאמר לפניו רע הייתי ולא למלך ואתנה
 אם כי וה אין חולה אינך ואתת רעים פניך מדוע

 המלף למלך ואומד מאור הרכה ואירא לב רע
 בית העיר אשר פני ירעו לא מדוע יחי׳ לעולם
 ויאמר באש אוכלו ושעליה חרכה אכותי קברו׳

 אל ואתפלל מבקש אתה זה מה על המלך לו
 טוג המלך על אם למלך ואומר השמים אלהי

1 ונו׳: לפניך עכרך ייטב ואם
 לו מנו לפיכך היה כשר מלך כדש אכהו א״ד א

 ב| אם יוסף רב לה מתקיף ישי־אל כמלכי שס
 עב דנא ביתא *ושציא דכתיב אהדדי ק־אי ו7עויא!ק

 )בקה יגי׳ שית שנת היא די אדר לירח תלתא יים
 עןר׳ט.ר־)ג כ/יעלה כ־ הכתוב מן להוכיח הקושיא
 כאןקי־פ ל״ק יצחק[ ]י\ד אר־רע(. כמלכי טתשי־י

 כה:א רב לה ,יף מת שהחמיץ. לאח־ כאן שתחמיץ
 ־יןודכרין1ת וכני ן ע־ ח *ומה ב והכת החמיץ שסימי

 ומשח המ~ מלח ינמין“ שמי׳ לאלה לעלדן דואימיין
 לרום מתיהיב להוי צלם כילו די כהניא כמאמי-

 קראוה' כשר שהי׳ שס על כליחר היה כשי־ מלך כורש
 ישראל כמלכי לו חכי לפיכך עליו מעיד ישמו כירש

 כשעליי רשע :עשה החמיץ :מתשרי אה־׳ע כמלכי ולא מכיסן
 והכתיב עזרא: כשעלה החמיץ ימי הקחיץ: כבר ע>רא

 וסי* יהודה: בארץ לו שהיו לכמות עזרא בד ששל? באגרת
משלי: להם תכו הכהכיס שיקפצו קה כל השתן



 קיג ר״ה ראשון פיק שנים ראשי ארבעה
 די מטונך ]ר׳[ יצחק ר׳ א״ל שלו לא די ביום יום

 לחיי ומצלק שמיא לאלה ניחוחין מהקרבין להוון
 היא מעליוחא לאו הבי דעכיד ומאן ובנוהי מלכא

 פ״א בשבילכ״ב לצדקה ולפלוני( וה סלע )הנו( האום׳ וההניא
 וה הרי הבא העולם לחיי שאובה ובשביל כני שיחיה

 ואי באה״ע כאן בישראל כאן קשיא לא נטור צריק
 דואקיזענ-מ מהכא*נדבכין דאחמיץ לן מנא אימ׳ כעי׳
 פ״א למעבר ליה למה וגו׳ הדת אעא די ונדבך הלהא גלל
 0ייל אטו בנורא איקלייה והודאי בי מרח או סבר הכי

 ,איזרגויתע טורי *שלשה והכתיב הכי עבד לא שלמה
 מלכי׳ עבד ואיהו מלמעלה עבד שלמה אתים כרוחו׳ וטור

 י א שקעיה לא ואיהו בכנינא שקעיה שלמה מלמטה
 לא הו אי בסירא. סדייה שלמה )ואב״א( בבנינו
 ואי יוסף רב אמר יצחק( רב )אמר כסירא סחיר.
 דאחמיץ לן טנא נחמן( רב חיטא )ואי יצחק ר׳ תימא
 ב נחמיה מאי אצלו יושב׳ והשגל המלך לי *ויאמר מהבא

 תשוב׳ משיבך אני להשיבנו עלינו להטיל שהבאת ממשאך טטינך
 למדת מלכא לידיי ומצליין וגו׳ להוון די בה כתיב מה וראה

 צריקגמור זח הרי להנאתו: אס כי עשה שמיס לשם לאש
 ואס לשמים ]שלבו[ )לבס( ביש־־אל כאן בכך: רגיל אס

 היסורין תולה אלא תגר ]לו[ קורא אינו בקיו לו מייעין
 כגמולו לו ]מטיבין[ )משיבין( אין אס עכו״ס אבל כינעו

 כתב עזרא ביד ששלק בכתב גלל אבן די נדבכין תגר: קייא
עץ; של רביעית ושורה הבית בקומות פלש שיש אבני של שורות כ;נו
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לו37 נ ר א !■*3
 כלבתי ררב משמיה ליטא בר נרבה[ )רבא( אט׳ שגל

התרוממת שמיא מרי *זעל דכתיב הא מעתה אלא ה דניאל
 ורברבניך ואנת קדמך היתיו ביתיר. די ולמאניא
 כלבת׳ שגל ואי בהון שתיין חמרא ולהנתך שגלחך

 לא הא א״ל היא המריא שהיא בת כלבתא היא
 *בנוח דכתי׳ מעתה אלא ושתיא לה דמלפי קשי׳ חהלים
אופיר בכתם לימינך שגל נצבה ביקרותיך מלכיםמה

 נביא להי מבשר קא מאי היא כלבתא שגל ואי
 ליש:"אל חורה שחביבה כשכר קאמר הכי לישראל

 אימא בעית ואי אופיר לכתם וכו לעכו״ם זו כשגל
 ליטא• בר .]ורבה[ טרבא( היא מלכתא שגל לעולם

 חביבה שהיתה שגל לה קרי ואמאי לה גמרא,גמיר
 ן שגל: במקום שהושיבה גמי אי כשגל עליו

 מנין' נדבה נדר אלא לי אין נדר תדור *כי ת״ר ה
 גדב| או נדר *ואט להלן ונאמר נדר כאן נאמר ע״ב

 : עמו: נדבה כאן אף עמו נדבה להלן מה דכרי׳כג
 זומצוה תשמור עשה מצות וו שפתיך *מוצא ת״ר *יייו”

אל לבשר והיו שכא׳ עלה מוזהרין כ? ובכי למשכב כלבתא כג,׳דכר
 האד^ מן !,יולד שאין אמד בשר כעשין שאיכן ומיה נהמה יצאו

 לעולם :לבא לעתיד' אותך מיקרות ביקרותיך מלכים בנות
׳,להא ליטא בר ןורבה[ )ורבא( היא: מלכתא דעלמא שגל

 1 הואי: דכלבתא רביה מן לה נמיר גמרא דהכא שגל
 גי׳ג נדבה או כדר ואס נדר להלן נאמר :זו הרי רבה נ עלי: הרי נדר

 ראק אמר הכי דמסתמא עשה מצות זו שפתיך מוצא
שלא תעשה לא מצות זו תשמור קייס; שפתיך קוצא



 קיד ר״ה ראשון פרק שמס ראשי ארבעה
 כאשר שיעשוך לב״ר אזהרה ועשית תעשה לא

 עולו׳ ואשמות חטאות אלו אלהיך לה׳ נדר זה נדרת
 קדשי אלו דברת אשר כמשמעה נדבה ושלמים

צדקה: וו בפיך הבית בדק
 ח שמתקדשת מלמד החמשים שנת את *וקדשחס

ע״ב ישמעאל א״ר מכאן מתהלחו והולכת
 יא1”י היו לא י״ה ועד מר״ה ברוקה בן יוחנן רבי של בנו

 כה לאדוניהם משתעבדי׳ ולא לבתיהם נפטרים עבדים
 בראשיהם ועטרותיהם ושמחי׳ ושותים אוכלי׳ אלא
נפטרו בשום* ב״ר תקעו הכפורים יום שהגיע כיון

לבעליהן: חוזרות ושדות לבתיהן עבדים
 ב בתשרי העולם נברא בתשרי אומר אליעזר ר׳ הניא

 "ישכאחר חקוס כל אילעאי רבי אחר אבין כדרבי תאיזר
 ב ע לב״ד אזהרת חכאן כרחך על ועשית :וכו׳ ואל פן השחר
דבר לרבות לדרשא הוא יתירא קרא אלהיך לה' לטף:

ריש:7 יתירא קרא צדקה זו בפיך שבחובה:
 שבתות שבע שנא׳ חכיון חת״ל החמשיס שנת את קישתם

יודע השביעי בחי־ש תרועה שופר והעברת שכיס
 לכתיב לבתיהם נפטרים לא החחשיס: שכת שהיא אני

 דכתיב משתעבדים ולא :דרור וקראתם והדר שיפר תעבירו
 אס ביאשיהם ועט^ית״הם החחשים: שכת את יקלשתס

חפשי: שיצא להראות בראשו עטרה לשוס רצה
:לקחיה ליה יליף קראי חן וכו' אומר אליעזר רבי הניא

*8
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 יצחק. נולד בפסח אבות. מהו בתשרי אבות. נולדו
 מבית יוסף יצא בר״ה וחנה. ורחל שרד, נפקדה בר״ה

 ,בניסן במצרי? מאבותינו כטלהעבור׳ האסורין.*כר״ה יא
 יהושע רבי ליגאל: עתידין ובתשרי )ישראל( נגאלו
 בניסן אבות נולדו בניסן העולם נברא ברסן אומי■
 רחל שרה נפקדה כר״ה יצדק נולד בפסח אבות מתו

 בטלה בר״ה .האסורין מבית יוסף יצא ב-״ה והנח
 עתידן ובניסן נגאלו בניסן במצרי׳ מאבותינו עבירה
 נברא שבתשרי מנין אומר אליעזר ר׳ ■תניא ליגאל:

דשא הארץ תדשא אלהיט *ויאמר ;שנא העולם יאש״מא
 שהארץ הרש איזהו וגומר פרי עץ ורע מזריע עשב

 וה אומר הוי פירות מלא ואילן דשאים מוציאה
 גשמים וירדו היה רביעה ומן הפרק ואותו תשרי

 ר׳ וגו׳ הארץ מן יעלה *ואד שנאט׳ יצמחו עליהם כ ם3
*ותוצא שנא׳ העולם נברא שבניסן מנין אומר יהושע א שם

 פי' עושה ועץ למינהו ורע מזריע עשב דשא הארץ
 רשאי' ]מליאה[ )מוציא( שהארץ חדש זהו אי וגומר

 זכרונם בא שיה נפקדה ויעקב: אברהם אבות נולדו
 י' מאבותינו עבורה בטלה הריון: עליהם וכנזר לטובה
 הארץ תדשא מהם: השיעבוד פסק גאולתן לפני ?דשים
 ואותי פריו: שנגמר פרי ועץ בדשאים: ותתכס' תתלבש
 נברא שבתשרי לדבריו וראיה כלומר היה רביעה זמן הפרק
 • הוא רביעה זמן ותשרי צריכין היו לגשמים שהרי העולם
עץ ולא פרי עושה ועץ ותדשא: כתיב ולא הארץ ותוצא
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 הפרק ואותו ניסן זה אומר הוי פירות מוציא ואילן

 פה מלים *לבשו שנא׳ זה עם זה שמודווגין ועוף חיה בהמה זמן
 א לאפית עושה *ועץ כתיב הא נטי ואידך וגוי הצאן כרים

 נמי ואידך דכתיב הוא לדורית לברכה ההוא פרי
 חילי! יהושע רא״ר לוי בן יהושע כי׳ ההיא פרי עץ הכתיב

 פא״ט לדעחן נבראו בקומתן בראשית מעשה כל לוי בן
 וכל והארץ השמי׳ *ויכלו שנא׳ נבראו לצביונם נבראו
 ב פס אליעז׳אוט׳מנין ר׳ אלאצביונם: תהרוצבאם אל צבאם

 מלכים כל שלמה המלך אל שנ׳*ויקהלו אבות נולדו שבתשרי
 ח א שנולדו ירח וגומר בחג האיתנים בירח ישראל איש

 דתקיפ׳ לישנא רהאיאיתן משמע מאי עולם איתני בי
 כל מדני הרים *שמעו ואוט׳ וגו׳ מושבך *איתן דכתיב הוא
 י כת;מ דודי *קול ואום׳ וגו׳ ארץ מוסדי והאיתני׳ ה׳ ריב את

כ ה ש אבורת בזכות ההרים על מדלג בא זה הנדת
:אמהות בזכות הגבעות על מקפץ

 זה ליזקק ויזיה לבהמה הוא זמן הפרק אותו :גמור ]פרי[
 לבשו העולם: נברא שבניסן הוא וראית צריכין היו ולכך לזה

 כתיב עזלם נריאמ )וגכי בכיסן השבלים שיתרועעו בזמן כרים
 בהמת זיווג זמן ניסן אלמא ככחז( הרים מכין מיניה לעיל ־כתיכ
 עץ השתא מיהו לדורו׳ פרי שיעשה לדורות כרכה היא:

 לטעון היה ראוי פרי עץ והיינו נבראו בקומתן :היה פרי
 להבראות מפצים אם להם ששאל נבראו לדעתם :מיד פרי
 ובדפום ואמד אמד כל בטעם לצביונם :הן ואמרו לאי אס
אלמא ארץ מוסרי והאיתני׳ וגו׳ הרים שמעו אמד: כל
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 *ויהי שנא׳ אבות נולדו שבניסן מנין אום׳ יהושע ר׳ ג
 בני לצאת שנה מאות וארבע שנה בשמונים שם

 ויו בחדש הרביעית בשנה מצרים מארץ ישראל ה ״אמ
 האיתני׳ בירח והכתי׳ עולם זיותני בו שנולדו ירח וגו׳

 זיו בחדש נמי הכתיב ואידך במצות דתקיפי התם
 רב דאמר לאילנא דוא ביה דאית משום ההוא

 לאילני וחד דניסן ביומי דנפיק מאן האי יהודה
 כלובם בעולמו חיסר שלא ברוך אומר דמלבלבי

 בהם להתנאו׳ טובות ואילנו׳ טובות בריר בו וברא
 מ״ר מתו. בניסן אבות נולדו בניסן מ״ר אדם בני

 ועשרי׳ מאה *בן שנא׳ מתו. בתשרי נולדו בתשרי לא דניי׳
 ומה היום לומר תלמוד שאין וגו׳ היום אנכי ידיי*'שנה
 שהקב״ה ללמדך ימיושנותי מלאו היום היום ,^ת״ל

 ומחדש ליום מיום צדיקי׳ של שנותיהם וממלא יושב ״ארש
 נולד בפסח אמלא ימיך מספ." *את שנא׳ לחרש ״ תמ)ש

היה כעת אליך אשוב *למועד דכתיב מנ״ל יצחק ראשית
בעצרת וקא״ל בפסח אילימא קאי אימת בן ולשרה>ח

 שנא' הריס אבות דאיקרו ואשכמן תריס הס איתכיס הס
ההרים: בשביל קץ דילג ההרים על מדלג

 כשכתיןה העולם זיוי בו שנולדו :אייר הוא זיו בחרש
 כיסן דתקופת זמכין כמי אי בכיסן כבר כולדו אייר

 יזמה של כיסן ע״ש זיו ליה )וקרי לבכה של אייר בתוך כמשך
 במצות רתקיף : ליהנות להתנאות עולם(: זיותכי בו שכולדו

 למועד :תמים וכיסוך וערבה וסוכה ולולב וי״ה שופר
שאתה מה וכל בן ולשרה ראשון: הבא לי״ט אליך אשוב
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 וקא״ל בעצרת דקאי אלא ילדה קא מי יומין בג׳

 אל^ ילדר. קא מי ירחי בחמשה אכתי בתשרי
 קא מי ירחי בשית׳ ואיבתי בניסן וקא״ל בחג דקאי
 כי סוף סוף היתר. מעובר׳ שנה אותה תנא ילדה
 נ״ת פ׳ זוטרא מר אמר להו בצרי טומאה ימי מר מדלי

 םיכ,מ יולדת למקוטעין יולדת אינה לט׳ יולדת למ״ד אפילו
 הימי׳ לתקופו׳ *ויהי שנא׳ למקוטעין יולדת לשבעה

 בר״ר-שמזאל שנים ימים מיעוט שתים תקופות מיעוט ש׳
 א א אתיא ר״א אמר לן מנא וחנה ורחל שרה נפקדה
 וכירה )אתיא פקידה פקידה ואתיא וכירה וכירה
 ל יאפי׳ רחל את אלהים *ויזכור ברחל בה כתיב זכירה(
 שמיאל זכירה זכירה ואתיא ה׳ *ויזכרה בחנה בה וכתיב
 .כ2 ואותיר* קדש מקרא תרועה *וכרון דכתיב מרה

 ח,שאר שרה את פקד *וה׳ בשרה בה כתיב פקידה פקידה
 כא חנה את ה׳ פקד *כי בחנה בה וכתיב אמר כאשר
 שמואל דכתיב לן מנא האסורים מבית יוסף יצא ברה

 )למכות( כדי הריזיקהו הלידה מיוס הבשורה יום להריזיק יכיל
 אלא להרמיקו יכול אתה ואי שכיהס בין הולד עיבור ימי[ ]למצוא
 : הבא למועד שתלד זה במועד שכתבשרה כשתאמר למועד ממועד

 שרה לן דקיימ׳ כדה טומאת טומא׳ ימי מר מדלי כי
 ממאה ויקיד לפיכך כדה סירסה )שכתבשרה( היום אותו אמכו
 בטומאה אותם שלשה העוגו׳ את לא אבל הבקר ובן ימלב

 לט״ד פי׳א : היה( בטהרה מוליו אוכל אביכו )שאברהם
מסרים מדשיס דהייכו למקוטעין יולדת אינה :כדה נמסכ'
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 *כי נוכתיב( הגנו לידם בכסא שופר בחדש מליםפ>חקעו

 *עדות )וכתיב( יעקב לאלהי משפט הוא לישראל חק
 ל<א שפח מצרים ארץ על בצאתו שמו ביהוסף שס

 במצרי׳ מאבותינו עבוד׳ בטלה בר״ה .אשמע ידעתי כ״ע
 *מתחת הבא כתיב סבילה( סבילה אתיא לן נמנא

 שכמו מסבל *הסירותי התם וכתיב מצרים סבלות י שמיי׳
ליגאיל עתידין ובתשרי כדאית׳ נגאלו בניסן וגו׳.מליםםא

 בחרש תקעו הכא כתיב שופר שופר אתיא לן מנא
בשופר יתקע ההוא ביום *והיה התם וכתיב שופר כי ישעיה

 עתירין ובניסן נגאלו בניסן איטר יהושע ,ר׳ גדול
 לילה לה׳ הוא שמורים *ליל דכתיב לן מנא ליגאל ע שמי"

 לכל )שמורים בראשית ימי מששת ובא המשוט׳
 לבא( לעתיד המשומר לילה לדורותם ישראל בני

 ואורו המויקין מן ובא המשומר לילה ההוא ואידך
ר׳ נח לחיי שנה מאות *בשנ׳שש לטעמייהודחניאש,תזיא

 התקופה( ובמנין בזה ארוכה )הסוגיא וכו׳ אוט׳ אליעזר
השני בחדש נח לחיי שנה מאות שש *בשנת תניא שם
 אומר יהושע ר׳ לחדש יום עשר בשבעה י

 שוקע כימה שמול יום היה באייר י״ו היום אותו

 בתריה שמו ביהוסף ערות : יום ל׳ של שלחים לקדשים אלא
 שכמו מסבל הסירותי :כתיב לישראל יזק דכי קרא דההיא
 ו לגאולה ובא המשומר :ביהוסף[ עדות ]בתר כתיב ביוסף

והדר ברישא יהושע רבי עולם בסדר גרסינן ר״י אליעזר ׳ר
 כימה שמזל יום היה באייר י״ז היום אותו אוחר
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 , שינה מעשיהן ששינו ומתוך מתמעטין ומעינות ביום

 כימרה מול והעלה בראשית מעשה עליהן הקב״ה

 שמזל יום היה כמרמשק י״ז היום אותו אומר ר״א ביום שוקע
 חן למעלה חציו הוא עגול יזמה גלגל ביום עולה כימה

 בו קבועים מזלות וי״ב הקרקע חן למטה ומליו הקרקע
 חאזכים כתולה אריה סרטן תאומים שור טלה סדרן וזה

 ו׳ גד״ד מע״ק סא״ב טש״ת וסי׳ דגים דלי גדי קשת עקרב
 עולה זה מגלגל וכשהגלגל למעלה מהן וו' למטה שקועין מה;
 סין ע׳ שוהה שעות וב׳ לעילם וכן שוקע האחר שבצד והראשון זה מצד

̂ 7בכ" חשחשין כלן שיהו בשיקוע שככגדו וכן בעלייתו המזל
 הבקר לאור לעלות מתחיל טלה לעולם ובניסן יום של שעות

 אחלמ הבקר לאור למטה סא״ב טש״ת בלילה למעלה גד״ד חע״ק
 טלתכרש"יזי שעות שתי לסוף לשקוע ומאזנים לעלות טלה מתקיל

 שור מתחיל שעות ב׳ אחר שוקע כילו ומאזני׳ עולה טלי
 שור באייר ניסן חדש כל כלן וכן לשקוע ועקרב לעלות
 גומר הראשונות שעות ובב׳ אייר ימי כל ביום לשמש מתיויל
 וממשית אריה רביעית סרטן שלישית תאומים שכיות עלייתו
 שעות בב׳ עולה טלה נמצא כלן וכן מאזנים וששית כתולה

 טלה זנב הוא וכימה שיקע הוא היום וכל בליל׳ חזיונות
 שהוא מכימה שנטל ככבי' שתי נקב ודרך ירד ביים יהמברל

 ביום לירד התחיל שהמבול ומנין הרבה ככבים בו שיש למז
 היה אמנה מקטני והוא נח בא הזה היום בעצס שנאמר

 שנאחר ליכנס ודחקוהו מים שירדו עד לתיבה נכנם ילא
)מזל( והעלה בראשית סדר לשכות והוצרך המבול מי ניחפ
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 לעולם טבול והביא מביטה ככבים ב׳ ונטל ביום
 שטול יום היה במרחשון י״ז היום אותו אוטר ר״א

 ששינו *ומתוך מתגברין ומעינות ביום עולה כימה יב
 והעלה בראשית מעשה עליהן הקב״ה שינה מעשיהן

 לעולם[ מבול והביא כבכים ב׳ ונטל ביום כימה מול
 על בפסח נדון העולם פרקים בארבעה משנה ד
 בראש האילן פיחות על כעצרת התבואה טז

 שנאי מרון כבני לפניו עוברין עולם באי כל השנה
 נידונין ובחג מעשיהם כל אל המבין לכם יחד *היוצר לג תלים

 תבוא׳ דאימתאילימ׳הך תבואה הא גט׳ ו המים על
 קיימא( ן י נוער עלה רעדו הרפתקי הני כל דקייט׳
 דרור למימרא דמורע תבואה אלא איחרן אימת
 אי קרי בה שאירע תבואה והתניא מיתדנא דינא
 נידוני! הפסח אחר לשעבר נידונת הפסח קודם אונס

 מתעעטין ומעיינות מחכו. ככבים ב׳ וכטל ביום כימה ]זכב[
 בראשים סדר ושינה הגשמים ופסקו הממה ימות בקמה

 ביום עולה כימה שמזל יום :ושטפוס המעיינות ונתגברו
 טלה כמלא קשת ואמריו היום בתמלת עקרב עולה שבמשון

 שיכה[*♦ מאי פריך ]לקמן וכו׳ עליהם שינה היום: בסוף עולה
 ליקלה ומוכל בממובר השתא דקיימא תבואה הך אילימא

 רמזרע עליה: שעברו עלה רעדו מקרים: הרפתקי
 קל אמד: פעם רינא רחר הבא: במרמשון לזרוע שעתידה

 נירוגיוז מיילות(: כגון אדם ע״י אונם )או ברד: או שדפון כגון
נידונית :אשתקד של בפסמ דהיינו שנזרעה קודם לשעבר



 קיח ר״ה ראשון פרק שנים ראשי ארבעה
 נדון י״ה קוד׳ אונס ^ו קרי בו שאירע אדם להבא

 מינה שמע רבא אמר להבא נדון י״ה אהר לשעבר
 הוי כי הילכך אביי אמר )שתא( מיתדג׳ דיני תרי

חרפא וליזרע ליקרים אפלא זרעא דמצלה איניש
וסליק: קדים למידייניה דמטי דעד

ה רבי ולא יהודה רבי ולא מאיר רבי לא מתני׳ מני
 שס בראש נידונין הכל דתניא נתן רבי ולא יוסי

 מאיר רבי דברי כי״ה נתתם שלהם דין וגזר השנה
 וגזר השנה בראש נידונין הכל אומר יהירה דכי
 על בפסה כזמנו ואחד אחד כל נחתם שלהם דין

 המים על ובחג האילן פירות על ובעצרת התבואה

 של בי״ה לשעבר נידון זריעתה: אמר של בפה? להבא
 בקרוב עכשיו שעבר זה בי״ה להבא עליו: כגזר אשתקד

 קדש טועם שאיני יין קונס כדרים במסכת משכה לשון יק
 עתה שעבר ר״מ הוא להבא ור"יז כילו הקדש כל אסיר זה

 ליה קרי לשעבר דאשתקד לההיא ליה דקרי ומשוס בקרוב
 מתדנא דיני הרי ש״ט רבא אט׳ ומשכי .להבא דלקחיה להאי
 רמצלח איניש חזי כי :לקצירתה יסמוך לזריעת׳ קולס

 ממהרים שאיכס במריזשון שכזרעו וכוסמת קטה אפלא עא“י
 השעורה חרפא וליזרע ליקדם הפסק: לאיזר לצמית להתבשל

 דאפלאי דכיון ואדר שבט אותה וזורעין להתבשל *ממהרת5
 לזרוע ימהר לפיכך שעבר בפסין כידון לטובה מינה שמע מלל?

קדים הבא: בפסק למידייניה דטטי דעד שכיה: מריעה
:להתקלקל ממהר ואינו קצת וגדל וסליק
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 .כי״ה נחתם שלו חן וגזר השנה בראש נידון ואדם

 שנאמר יום 1בכד־ נידון אדם אומר יוסי רבי
 בכל נידון אדם אומר נתן רבי לבקרים *ותפקדנו ג אייב

 ר׳ לעולם תימא ובי .תבחננו לרגעים שנא׳ שעת
 קשי׳ הכי אי דין אגור מתני׳ קחני וכי היא יהודה
 ישמעאל רבי דבי )תנא( תנא האי רבא אט׳ אדם
 פי־קים בארבערת ישמעאל רבי דבי דתנא הו^ה

 פירות על ובעצרת התבוא׳ על בפסה נידון העול□
 השנה בראש נידון ואדם המים על ובהג האילן

 אתחלת מתני׳ קתני וכי בי״ה נחתם שלו דין וגזר
 כדקאמח יוסי דר׳ טעמא מאי חסרא רב אמר דין

 נתן כר׳ קאמרינן הכי אנן לבקרים ותפקדנו טעמא
 היא בעלמא עיוני בחינה קאמר לא טעמא מאי

 חסדא רב אמר אלא היא בעלמא עיוני נמי פקידה
 עבדו, משפט *לעשות מהכפית יוסי דרבי מ״אחטעמא
 רב ואמר ביומו. יום דבר ישראל עמו ומשפט
 דכתיב לדין תחלה נכנם מלך וצבור מלך הסדא

)קתכי דין אגזר פרקים: ארבעה מתניתין קתני וכי
 ן דין( סוף הוא דין וגזר דין תיזלת משמע דכידון

 :'קאחר בי״ה יהודה ור׳ בר״ה חתכיתין דקתכי אדם קשיא
 )גייר( אבל דין אתחלת : פרקים ארבעה מתני׳ קתני וכי

 הפיקשיאלן: קאמרינן הכי אנן :בי״ה דאדס דין ]גזר[
 דין זה אין ביויכה דקסבר משו׳ אמי־ לא מ״ט נתן כרבי

פקידה ליה תקשי כמי לדידיה הילכך במעשיו בודק אלא



 קיט ר״ה ראשון פיק שנים ראשי ארבעה
 טעמא מאי עמו משפט והדר עבדו משפט לעשות
 מלכא למיתב ארעא אורח דלאו אימא איבעית

 אף. חרון דליפוש מקמי אימא בעית ואי מאבראי
 ואמריעי אקצירי האירני מצלינן כמאן יוסף רב אט׳

 ברבנן לעולם אימא בעית ואי יוסי כרבי כטאן
לאדם צעקה יפה יצחק רבי דאמר יצחק וכדרבי

:דין גור לאחר בין דין גזר קודם בין
 ו מה מפני עקיבא ר׳ משוס אומר יהודה ר׳ תניא

שם מפני בפסח עומר הביאו תורה אמרה
 לפני הקריבו הקב״ה אמ׳ הוא תבואה זמן שהפסח

 שבשדות. תבואה לכם שתתברך כדי בפסח עומר
 בעצרת הלחם שתי הביאו תורה אמר׳ מה מפני
 הקב״ה אמר הוא אילן פירות זמן שעצרת מפני

 שיתברכו כרי בעצרת הלחם שתי לפני הקריבו

 כדרים במסכת מפרש ואמריעי אקצירי :היא בעלמא עייני
 דאמר יוסי ־׳0 :כ? תשושי שהם ת״ין מריעי מילים ,קציר
 יקכסוהו ולא לזכות אותו שידונו ויתפלל יום בכל כידון אדס

השנה בראש אלא כידון אין דאמרי כרבנן דאי :מיתה
:)מיתה( עליו כקכסה כבר הרי

 שתי :בו כידוכית שהתבואה זמן הוא תבואה זמן ש״פסה
להביא מתירין שהן האילן פירות על ירצו הלחס

 קציר בכורי דכתיב לעצרת קודם בכורים מביאין שאין .נכיריס
אזלאכחאןדאמר דהא לטעמיה יהודה דרבי שמעתי ואני יזטיס.

:היתה מטה הראשון אדם שאכל עץ בסנהדרין
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 נסכו תורד׳ אמרת מת ומפני שבאילן פירות לכם
 אמר שנה( גשט• ומן שהחג )מפני בחג טיב לפני

 לכם שיתברכו כדי כחג מים לפני נסכי הקב״ה
 מלכיוח לפני אמי־ו הקב״ה ואמר שנת גשמי

 .שתמליכוני בדי מלכיות בר״ה ושופרות זכרונות
 לטובה לפני זכרוייכם שתבא כדי זכרונו׳ עליכם ע׳יש״א

 בשופר תוקעין למת אבהי ]א״ר בשופר יובמתםד׳ס
 כדי איל של כשופר תקעו הקכ״ה אמר איל ^שלהע

:אברהם[ בן יצחק עקידת לכם שאזכור
 מתעשרת בתחלת׳ שרשת שנת כל יצחק רבי אמר ז
 השנה *מראשית דכתיב טעמא מאי בסופה שס
 יתשנה אחרית ועד כתיב מרשית שנה. אחרית ועד ע״ב

יצחק רבי ואמר .אחרית ליה דאית ]סופה[ מכלל( יא דכיי׳
 אותה של .מעשיו לפי אלא תאדם אח דנין אין

 באשר הנער קול אל אלהים שמע *כי שנאט׳ שעה כראשית
 מזכירי] דברים שלשה יצחק רבי ואמר הואשם.כא

 השנה בראש רשיס עצמם עושין שישראל בתחלתה שרשה
ידנו תמנונים שנא׳ כעכין ותפלת תיזכוניס לדבר

 זחן| לאיזר להרשיע עתיד ואפי׳ שעה אותה של : רש
 לסר מת״ש אמרו בב״ר ומציבו שם הוא באשר שנאמר

 אתה בצמא בכיך להמית בניו שעתידין מי רגש״ע הקב״ה
 צמא. לקראת וגו׳ בערב משא שנא׳ הבאר את לו מעלה

 מלויזים מאכל תיב* הגולים לקראת מוציאים שהיו מיס התיו
אי צדיק הזאת השעה להם אמר התם כדאיתא כסומים וכודות



 קב ר״ה ראשון פיק שנים ראשי ארבעה
 תפלרה ועיון נטוי קיר הן אלו ארט של עונותיו
 דין המוסר כל הנן רבי דאמר חברו על דין ומוסר

 עז ראשי׳ שרי *ותאמר שנאמר תחלה נענש הוא חברו על
 כג שס אברהם *ויבא וכתיב וגו׳ עליך חמסי אברם אל

 עיןיי׳ דברר□ ארבעה יצחק רבי ואמר .וגו׳ לשרה לספוד
 ״י” צעקה צדקה הן אלו אדם של דינו גור מקרעין

 י משלי *וצדקה דכתיב צדקה מעשה ושינוי השם שינוי
 ק. "לים להם בצר ה׳ אל *ויצעקו דכתיב צעקה ממות תציל

 י! לאשית שרי אברהם אל ה' *ויאמר דכתיב השם ושינוי גו׳
 שמה שרה כי שרי שמה את תקרא לא אשתך

 שינוי .וגו׳ ממנה נתתי וגם אותה וברכתי ולבסוף
 ג יזנה כי מעשיהם את האלהים *וירא דכתיב מעשה

 שנאמר מקום שינוי אף וי״א וגו׳ הרעה מדרכם שבו
 יב יאשי׳ לגוי ואעשך והדר וגו׳ לך לך אכרם אל ה׳ *ויאמר

 נן”ה דאהני הוא ישראל דארץ ובותא ההוא ואידך גדול
 יז־יאכל^צחת פני למקה,י 0אי חייב יצחק רבי יאמר ליה

 ק דלנ) לא היום אליו הולכת את מדוע *ויאמר שנאמר בדגל
,השם' דם^ה יד יכי^ שס ^הו ־ר^'ב הס׳ ילמיו^ ישע
 נד^׳ שאומרים עונותיו סזכירין תיןתיו ועובר נטוי קיר בשעתו: אלא

 תפלה ועיון :נבדק כך ומתוך נם לו לעשות זה ראוי כלום
 לבו: לכוון ומתאמץ נשמעת שתהא ונטו? תפלתו על סומך

 ראוי כלום אומרים וביניך ביני ה׳ ישפוט כמו דין ימיסר
הוא וגו׳ אברהם ויבא :ידו על ?ברו שיעכש זה היא

:מרעתו ששב מעשה שינוי :אותה קבר
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 למידל: ושבתאיבעילה רבחדש מכלל שבת ולא חדש

 ברגל עצמו לטהר אדם חייב יצחק רבי ואמר שס
הכי נמו ]תניא תגעו לא *ובנבלתם שנאמר יא !יקי׳

 במגע מוזהרים ישראל יהו יכול רגעו[ לא ובנבלתם
אהרן. בני אהרן כני הבחנים אל *אמור ת״ל נבילה כא שם

 ק״ו דברים והלא טוזהרק אק ישראל כני מווהרין
 אין ישראלים מווהרק כתנים חמורה טומאה ומה

ובנבלתם מת״ל אלא מש לא קלה טומא׳ טווהרין
:בדגל תגעו לא

 נפתחים בפרים ג׳ יוחנן א״ר כרוספדאי ר׳ אמר ח
של ואחד גמורים צדיקים של אחד בר׳ה שס

 צדיקים של ביניניכש של ואחד גמורי׳ >ץדיםרשעיבם
שר לחיים לאלתר ונחתמיכם נכתבינם יי"יגמוריכם
 למיתה לאלתר ונחתמים נכתבים גמורים רשעים
 נכתבו זכו יה״ב ער מר״ה ועומדים תלוים ובינונים

 )אבתו( רבי אמר למיתה נכתבים וכו לא לחיים
צדיקים ועם חיים מספר *ימחו קראה מאי ]אבין[ טע חליי

 גמורים רשעים של ספרן וה מספר ימחו יכתבו אל
 צדיקים ועם .גמורים צדיקים של ספרן זה חיים

 יצחק בר נחמן רב .בינונים של ספרן זה יכתבו אל
כתבת אשר מספרך נא מחני אין *ואם מהבא אמר לג שמל

 יהלקמ ואזיל כדמפרש קרא משתעי וברגל תנעו לא ובנבלתם
: בברייתא

הבריות: מעשה של זכרון ספרי ספרים שלשה



 קכא ר״ה ראשון פ-ק שנים ראשי־ *בעת א
 ספרן זה מססרך גמורי׳. רשעי של ספרן זר. מחני

 :בינוני׳ של ספרן זר, כתבת אשר .גמורי׳ צדיקי׳ של
ט הרין ליום הן בתות ג׳ אומרים שמאי בית תניא

 שס בינוני׳ של ואתר גמורים צדיקים של אחד
 גמורים צדיקים של גמורים רשעים של ואחד

 1שד הבא העולם לחיי לאלתר ונחתמין נכתבין
 לגיהנם לאלתר ונחתמין נכתבין גמורים רשעים

 ע דניאל לחיו אלה יקיצו עפר אי״מת מישני *ורבים שנא׳
 יורדי׳ בינוני׳ עול□ לדראון לחרפות ואלה עולם

 ין השלישי׳ את *והבאתי׳ שנא׳ ועולי׳ *מצפצפין לגיהג׳
 ע !כליה וגי׳ ומחיה ממית *ה׳ חנה אמרה ועליהם וגר באש
 שמזאל □הועלו חסד כלפי מטח חסד ורב אומרים וב״ה
 ועליהן"^"" קולי את ה׳ ישמע כי *אהבתי דוד אטר

 שם פושעי להושיע ולי *דלותי כולה הפרש׳ כל נאמרה
 לגיהנםעדיימ יורדין בגופן אוה״ע ופושעי בגופן ישראל
 י״ב לאחר חדש י״ב בה ונירונין בגיהנס ונידונין

 י ישמפורהן ורוח נש־פרה ונשמתן כירח גופן חדש
 שנאמר הצדיקים רגלי כפות תחת אפר( )ונעשים
 נ מלאכי רגליכם כפות תחת אפר יהיו כי רשעי׳ *ועסותם

עונות: רוב גמורים רשעים המתים: כשייזיו הדין ליום
 וכוכים צועקים ומצפצפין :מקצה על מקצה ביגונים

 הוא חסר כלפי מטה ועולין: אקד שעה יסוריהס יהי!־
 ואיכן הואיל הזכו׳ לצד ההכרע את מטה הן מקצת על ימקצה

מפרש: לקמי׳ בגופן לגיהכס: לדין1*
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 והאפיקורסים והמומרים והמסורות המרנין אבל

 ושפירשו המתי׳ בתחיית ושכפרו בתורה ושכפרו
 ושחטאו החיים בארץ חיתית׳ ושנתנו צבור מדרכי

 וחבריו נבט בן ירבעם כנין הרבים את ושהחטיאו
 שנאמר דורות לדורי בה ונידונין לגיהנם יורדין

 גיהנם וגו׳ הפושעים האנשים בפגרי וראו *ויצאו ישעיהסי
 שאול לבלות *וצורם שנא׳ כלים אינם והם כלה תלים
כובול ידיהם שפשטו לפי למה כך וכל לס נמזבול טיי

 המקדש, בירת אלא ובול ואין לו מובול שנאמר
 מר( ואמר ונר לך וכול בית בניתי *כנה שנאמר ה מ״א
יחתו ]*ה׳ ומחיה( ממית )*ה׳ חנה אמרה ועליה׳ כ( )ש״א

 לשולי דומין ופניהם אבין בר אמררבייצחק מריביו[.שס
 בני שפירי משפירי ואינהו רבא אמר קרררח
 הלל! בירת מר אמר גיהנם. בני ומקריין מתווא

*והבאתי והכתי׳ חסד כלפי מטה חסד י ורב יגאומרי׳ וכליה

 לרעה! יוייס אלהיס דברי הפכו אשר ע״א עובדי >׳המינין)לןפ
 עכו״ם; בידי ישראל של ממון שמוסרים חלשיכיס המסורות חוץ אומד

 ;מן תורת אין ואומרים בתורה שכפרו :ת״מ מבזה מפסו׳את׳אפיקורום
 והן דלעיל כלהכי דהיינו ל״ג הצבור מדרכי שפירשו השמי׳*(: י^א>יכ

 מדרכי שפירשו ומי התם ליה וה״ג הוא עולס בסדר ^,",""מתכיתא
 ישראל מדרכי צבור מדרכי והמסורו׳: המיכין כגון הצבור החריכוהו

שפש■ :וצורתם כמו וצורם :לקמיה מפרש חיתית׳ ושנתנו הם מ״מ
 מחוזאן בני בעונס: המקדש בית שהיזריבו מבול ידיהם ךגי

0הםל יקראו כך ניהנם כני ומקרי היו: ושמנים ^מעוכגיס3
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 ושהאל דפושעי )עוץ( התם באש השלישירה ארה

 עונות ברובא התם תקנה להו לית והאמרת בגופן
 הוי אי >וה״ק זכיורת ומחצה עונורה במחצה הכא

 ישראל דפושעי עון ]נמי[ כיה ואית עונות( כמחצה
 באש השלישי׳ את והבאתי דלאו סגיא לא בגופם

אמר ועליה׳ חסד כלפי מטה חסד ורב לאו־ ואם
ידי תלי׳ וגו׳: ה׳ ישמע כי *אהבתי דוד

 י אמרה ה׳ ישמע בי *אהבתי דכתיב מאי רבא דרש
 שס אימתי רבש״ע הקב״ה לפגי ישראל כנסת

 שם תחנוני כקול שומע שאתה כזמן לפניך אהובה אני ׳
 נאה לי במצות אני שדלה אע״פי יהושיע ולי דלותי

 רב אמר ניהו מאי בגופן ישראל פושעי .להושיע
 בגופן אוה״ע פושעי .תפילין מנה דלא קרקפתא

 החיים בארץ חיתיתם ושנתנו בעבירה. רב אמר
 יתירה אימה המטיל פרנס זה הסרא רב אמר

 אמר יהוד׳ רב אמר שמים. לשם שלא הצבור על
 הצבור על יתירה אימה שמטיל פרנס כל רב

לי אייב *לכן שנא׳ ת״ח בן רואה אינו שמים לשם שלא
לב: חכמי בל יראה לא אנשים יראוהו

 וצרפתים כתיב והכא אפר דכעשין חקנתא להו לית והאמרת
:עוכס את יסוריהן שימרקו הכסף את כצרף

 מכריעים זכיותיהם שאין ביכוכיס כגון במצות אני שדלה
 מסד: כלפי להטות יהושיע לי בזכותם: לתם לתלות

דאמר: גרפיכן ולא גרסיכן יהודה רב אמר
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 כלפי מטה חסד ורב אומרים וב״ה מר אמר יא
 כובש אומר אליעזר רבי עביר חיכי חסד שם

יוסי רבי וגר עונותינו יכבוש ירחמנו *ישוב שנא׳ י מיכה
 על ועוכר עון *נושא שנא׳ נושא אומר חנינא ב״ר
 ראשון ראשון מעביר ישמעאל רבי דבי תנא פשע
 נמחק אינו עצמו ועון רבא אמר חמדה היא ר׳אלעזיוכך

 אמר בהדייהו. מיחשיב עונות רובא איכא דאי שם
 כל על לו מעבירין מרותיו על המעביר כל דכא

 נושא למי פשע על ועובר עון נושא שנא׳ פשעיו

 העווכו׳ן את וחכריעין זכות של המאזנים כף ]את כובש
 תיה העונות מן )מטמין בו[ יכרעו עונותינו יכבוש

 ככובשא רישא כמו כובש הזכיות את שיכריע כדי הכבוד כסא
 מאזנים כף מגבייה נושא לך(: למה די־ממנא כבשי בהדי

 כלפי יפה ומשקלות מכריעות הזכיות שיהו )כדי עון של
 הבאים שבראשונים עון ראשון ראשון מעביר הקרקע(:

 כיון חמצה על חמצה היו ואס ושוחטו העבירו בכף לתתס
 ן המנהג המרה היא וכך :הזכיות יכריעו מהם אמד שמסר

 איכא ראי אמד: לצד טמון אלא נמחק אינו עצמו ועון
 חמצה ויהיו עכשיו הזכיות יכריעו לא )שאס עונות רובא

 חתמשג עו: ההיא בהדי הוה( עונות דרוכא נמצא ממצ׳ על
 מרותיו על המעכיי־ גמורים: רשעים עס לחנות בהדייהו

 אלא אותו לחצערי׳ חדה כנגד חדה למדוד מדקדק שאינו
 אין וכמו המצות על מעבירין אין כמו לו והולך חדותיו מכימ

פשעיו על לו מעבירין :והולך חכימין האיכלין על מעבירין
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 דרב בדיה הונא רב פשע על שעובר למי !ון

 דתקיף כיהחזא פפאלשיולי רב על חלש רושע
 לסוף ווודתא ליה עיבידו לחו אמר עלמא ^יה

 אמדי למחזי׳ פפא רב מיכסיף קא היה *יתפח
 הוה הכי אין ]לחו[ )ליה( אמר חזית מאי ׳יה

 כמיליהלא מוקים ולא הואיל הקב״ה להו אמר
 עקמיכהז נושא כמוך( אל *)מי שנא׳ בהדיה זוקמיה

 פשע. על לעובר עון נושא ]למי פשע על ;ובר
שם וקוץ אליה חנינא בר אחא א״ך נחלתו[ לשארית

שם שמשים *למי נחלתו לכל ולא נחלתו לשארית
ב״ע , כשיריים: עצמו

 ם״כשיימקרא אלמלא אר״י ויקרא פניו על ה׳ 'ויעבור
 שנתעטף מלמד לאומךו אפשר אי כתוב

 לכל>ם תפלר■ סדר למשה לו והראה צבור כשליח י׳קב״ה
 בחלק )ינ׳ לפני יעשו )לפני( חוטאין שישראל זמן כל לו *מר

 רד ,והולכת. מכימתן אלא אתריהן מדקדקת הדין מדת ^ן
 לד שמות צידת היא ומת לדרך צדה נו הכינו זוורתא ליה ?יכירו
 נקנסה מיתת הוי הכי נתרפא: איתפח תכריכין: ^תיס

 על מעמיד ] בחדותיו( )עומד אינו במיליה מיק־ם לא ליה:ע
 שמכה אליה אמריו: תדקדקו לא בהתה תוקמו לא :^יתיי[

 בתוכה יש אבל כאן יש תנתומין דבר כלות׳ בה וקוץ *( :כאן ש'
כשיריים: עצמו שמשים למי אלא לכל שוה שאינו יקשה5׳

 דאכל גנוכתי׳ זיט׳ גמלא עד״ש כזנב שנדנקין הקוצי׳ דדן כי כה יז1” 1
פ״ח שנת ניסי
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 אני ה׳ *ת׳ עונותיהם. להם אמחול ואני הזה שמזתלדכסדר

 שיחטא לאחר הוא אני אדם שיחטא קודם /הוא”” ר
 אפים ארך וחנון רחום אל תשובה. ויעשה ^יסאדם

לי״ג בדותה ברית יהודה רב אמר ואמת חסר ורב פ)ןכהי
 פורח אנכי *הנה שנא׳ ריקם חוזרות שאינן מדות שם
 *ורב כתיב רמי אילפא לה[ ואמרי ]אילפי וגו׳. ברית שם
 חסך. ורב ולבסוף אמת בתחלה *ואמת וכתיב חסד שם

אתה *כי וכתיב חסד ה׳ *ולך כתיב רמי אלעור ר׳ סב הלי׳
 תשלם אתה כי בהחלה כמעשהו לאיש תשלםשם

 רמו הונא רב חסד. ה׳ ולך ולבסוף כמעשהו לאיש
בכה *וחסיד וכתיב דרכיו בכל ה׳ *צדיק כתיב קמה שם

חסיד: ולבסוף צדיק בתחלה מעשיו שם
 של דינו נזר שמקרעת תשובה גדולה יוחנן א״ר יג

ועיניו הכבד ]ואוניו חזה העם לב *השמן ׳שנ אדם שס
 יב| .ולבבו ישמע וכאזניו בעיניו יראוה פן השע י ישעיה

 קורם ורלמא לאביי פפא רב א״ל לו[ ורפא ושב
 דבי זהו אי כתיב לו ורפא נושם א״ל דין גור

 השב מיחיבי דין. גזר זה אומר הר רפיאה שצריך

 מריזם, ואני שיחטא קודם חר־יזס אכי הוא ייחחיס חדת ה' ה׳
 טרו| לי״ג כרותה ברית :ישוב אם שיחטא לאחר

 יויזרו! איכס תעכיתס בתפלת ישראל יזכירוס שאם הללו
 ולבסוף :למעל׳ האחור על ברית כורת אנכי הנה :ריקם

אחת בחשסט צדיק בדין: חתקייס העולם שאין כשרוא׳
:השור׳ חן לפני׳ כככם חסיד
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 אילי כל הביא אפי׳ בנתי׳ שב לא לו מוחלק בנתי׳
 הא ביחיד הא קשיא לא לו מוחלק אק שבעולם נביו׳

 יא דנלי׳ מראשית בה אלהיך ה׳ עיני *תמיד מיתיבי בצבור.
 כיצר לטובה עתים לרעה ,ועתים לטובה עתים וגו׳

 השנה בראש גמורים רשעים ישראל שהיי הרי
 בחס חזרו לסוף מועטים גשמים עליהם ופסקו

 הקמה אלא גזרה נגזרה שכבר א״א עליהם להוסיף
 לפי הכל להם שצריכה הארץ על בזמנן מורידן
 צדיקי׳ ישראל שהיו הרי כיצד לרעה עתים הארץ.
 סרחו לסיף מרובין גשמים להם ופסקו בר״ה גמורים
 הקמה אלא גורה נגזרה שכבר א״א מהן לפחות
 לה□ צריכה שאינה הארץ על בזמנן שלא מורידן
 שאני להו ולוסיף דינייהו לגזר ליקרע מיהא לטובה

 יזי תלים עושי באניות הי□ *יורדי ת״ש בהכי. דאפשר הרם
 לסכ ונפלאותיו וגו׳ ה׳ מעשה ראו המה רבי׳ במים מלאכה
 שמים יעלו וגו׳ סערה רוח ויעמד ויאמר כמצולה

 אל ויצעקו וגר כשכור וינועו וגו'יחוגו תהומות ירדו
 לבני ונפלאותיו חסדו לה׳ יודו וגומ׳ להם בצר ה׳

שהעתים פעמים לטובה ועתים ז לי״כ ר״ה בין כגתים
 חן מעליהם להקל היא לטיבה השנה לסוף הנתינים

 לרעדה שהיא ופעטיט :בר״ה עליהם הנגזר ייפורענו׳
 להם שצריכה הארק על לה: שפסקו הטובה מן )פיזית

 לפני בזמנן שלא :הגנית ועל הכרמים ועל השדות א
ובמדברות: ביערות להם צריכה שאינה הארק ועל :הזריעה



 ר״ה ראשון פיק שנים ראשי ארבעה 124
 שבתור׳ ורקין כאכין סימניות לתם עשת הקב״ה ארס
 דין מר לארור נענו דין מר קודם צעקו לך לומר

 בלוריאה שאל׳ ת״ש דמו. כיחידי׳ נמי הנך נענו לא
 יש^ לא *אשר בתורתכם כתוב ר״ג את הגיורת י דניי׳
 טישם אליך פניו ה׳ *ישא וכתי׳ שוחד. יקח ולא פנים > כמדני

לך אמשול א״ל הכהן יוסי ר׳ לה נטפל שלום(. פ׳ה״טיז׳לך
 זמן לו וקבע מנה בחברו שנושה לאדם למה״ד משל
 נתן ולא זמן הגיע המלך בחיי לו ונשבע המלך בפני

 לך לך מחול עלבוני לו אמ׳ המלך לפייס בא כלום לו
 אדם שבין בעבירו׳ כאן נמי הכא אף חברך את ופייס

 ר״ע שבא עד למקום ארם שכין בעבירו׳ כאן לחברו
הבא דין גזר לאחר כאן דין גזר קודם *כאן ולימד יח

 רתניא היא תנאי מפיה ריחיר דין וגזר ביחיד. נמי
 שור׳ וחוליין למטה שעולים שנים אומר ר״מ היה

 ידר זה שוה ודינם לרין לגרדום שעולין שנים וכן
 ירו זה מה מפני נצול לא וזה נצול זה ירד לא ווה
 ונענה התפלל זה לאנצול. זהנצולוזה ירד לא ווה
 ונענה התפלל זה ומפנימה ולאנענה. התפלל וזה

 :)<( כזה הפוכין סימניות יש לפסוק פסוק בין סימניות
 שה! ורקין כאכין הדבור למעט לדרשה באין ורקק כאכין

 יוציאם להם בצר ה׳ אל שיצעקו שעה בכל לא לומר מיעוטין
 מלגרדוםבי דין: גזר קודם צעקו א״כ אלא ממצוקותיהם

 כת^ שניהם שוים ודינם :להריגה נפשות בו שדכין הועד
הועלז מן ניצול וזה המטה: מן ירד זה אמד: דבר על
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 נענה שלמה הפלחה התפליל זה ,נענדה לא ווה
 נאליעור( ר׳ נענה לא שלמה הפלה התפלל שלא ווה

 דין גור לאחר כאן דין גור קודם כאן אומר ]אלעדר[
 רין גור קודם בין לאדם צעקה יפה אומר יצחק ר׳

 והכתי׳ מקרע מי רצבור דין וגור דין. גור לאחר בין
 ד יימיה *אם וכתיב וגו׳ למען ירושלים לכך מרעה *כבסי
 נ *אן לאו אימ וגו׳ בוריה לך וחרבי בנתר תכבסי

 ואידי אידי לא דין גור לאחר כאן דין גור קודם
 עמו שיש דין כגור כאן קשיא ולא דין גור לאחר

 שמיאל כדרב שבועה עמו שאין דין בגור כאן שבועה
 ר׳ לה ואמרי אמי בר שמואל רב דאמר אמי כר

 החולז פ׳ דין לגור מנין ]יונתן[ )יוחנן( א״ר נחמני בר שמואל
 זע״ש נשבעתי *לכן שנא׳ מתקרע שאינו שבועה עמו שיש

 ובמנחה נובח עלי בית עון יתכפר אם עלי לבית
 אבול מתכפר אינו וכמנחה בובח רבא אמר וטי

 ובמנחה בובח אמר אביי הורה בדברי הוא מתכפר
 ובגמילות בתורה הוא מתכפר אבל מתכפר אינו

 עלי מרבית תרוויחו ואביי דרבא הא כי חסדים
 דעסק אביי שנין מ׳ חיי כתורה דעסק רבא קאתו

 אחת משפחה ת״ר שנין. שהין חיי וכג״ח כתורה
 כך קאתו עלי מרבית ורבא אביי :נתכוין שלמה תפלה
 כתן לאו דרבא אשכיזן והלחיים הזרוע בפרק ובתולין שמעתי

ואביי רבת וי״ג קאתית עלי מדבית אמו שמא אלא היה
:כיומכי בר ברבה לה ומפרשי
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 שנרח י״ח כץ מתים מתיה שהיו בירושלים היתה
 להם אמר זכאי בן יוחנן רבן את והודיעו ובאו

מרבית *וכל דכתיב אתם עלי בית ממשפחת שמא ב ש״א
 הלכו וחיו בתורה ועסקו לכו אנשים ימותו ביתך
משפחרה אותה קוראין והיו וחיו בתוררה ועסקו

שמו: על יוחנן נרכן[
לגזר מנין דרב משמיה אונייא בר שמואל רב אמר יד
 והכתי׳ נחתם אינו נחתם שאינו צבור של דין שם

 שנחתם פי על שאף מנין אלא לפני עינך יימי׳כ*נכתם
 והכתי׳ן אליו קראנו בכל אלהינו *כה׳ שנא׳ מתקרע ד דניי׳

ן *ויהיר בצבור הכא ביחיד התם בהמצאו ה׳ *דרשו יש^
 י׳ אלו אבוה בר רבה אמר נחמן( רב )אמר אימתכה
 1 הימי׳ כעשרת *ויהי י״ה ועד השנה שמראש ימים שמחל

אמ׳ן עכירתיהו מאי ימים עשרה נבל את ה׳ וינוףכה א
נבל. שנתן לגימות עשר כנגד רב אמר יהודה דבי

1)

 ׳ לגימות עשר בנגד בהמצאו: דכתיב לו מצר אימת ויחיד ימים ׳
 וכתןלהם/ בקרא שפירש כמו דוד לו שלין עבדי׳ עשרה הידועים
אמרי נחמן רב ימים: עשרת לו כתלו לפי' אמת סעודה ישא

 שבע ולא בו שישוב הקכ״ה לו שהמתין תשובה ימי עשרת אלו
 אתי זה ויוצאין לעשרן אותן שמוכין ככבשים אימרנא כבני שם
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 יהודה רב אמר ]מרון[ )חורון( בית כמעלות אמר
 כר רבה אמר דוד בית של כחיילו׳ שמואל אמר

 אם׳ אחת בסקירה נסקרין וכולן יוחנן א״ר חנה כר
 לג מלים יחד *היוצר תנינן נמי אנן אף יצחק בר נחמן רב

 אילימא קאמר מאי מעשיהם כל אל המכין לבם
 הדדי כי מייחד ללבייהוילכ״ע דברינהו קאמר דהכי

יחד רואה היוצר ה״ק אלא הכי דלאו חוינן קא הא
מעשיהם: כל אל מבין והוא לבם

 יו מפני ניכן, ]על יוצאין שלוחין חדשים ו׳ על משנה
שם מפני אלול על התענית מפני אב על הפסח

 מפני כסליו על המועדף תקנת מפני תשרי על ר״ה

 כמעלות אמח: בבת לצאת יכולין שכיס שאין קטן בפתין זה
 יכולין שכיס ואין קצר שהדרך ]מרון[ )חורון( כיח
 ורב ה״כ הדרך: צידי משכי עמוק שהעמק זה בצד זה לילך

 אמר גרסיכן והדר דוד בית של כמיילות שמואל אמר יהודה
 וכבני רוד בית של כחיילות :וכו׳ מכה בר בר יכה

 וכך ואדכות מרות לשין מרון מלך של מיילות כבכי מי׳ין
 נסקרין וכולן : למלממה כצאתס זה אמר זה אותס מוכין יהי
 דכולהו ניגן רז נמי אנן אף : זה אמר זה שעוברין ואע״ס י'וכ

 מהאי למלתיה כמר׳ דידן תכא חדכסיב אמת בסקירה כסקרין
 כלבו חרדי כי להו מייחד ללבייהו : לבס ימד היוצר ?ןא

 לבם את יחד רואה היוצר ה״ק :זה של לבו כך זה לש
הארץ יושבי כל אל השכימ מהדר קא מיכיה דלעיל '*?יא

:לבס את ימד השכימ אותם שיוצר
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 וליפוק גם׳ ונכד[• חפורים מפני אדר על החנוכה

 אט׳ ביזנא בר חנא רב *ראמר ואטבה אתמוז נמי שס
 הרביעי צום צבאו׳ ה׳ אט׳ *כה מ״ר חסירא ר״ש ע״ב

יהיה העשירי וצום השביעי וצום החמישי וצום י׳ וכריה
 וקרי צום לחו קרי וגו׳ ולשמחה לששון יהודה לבית

 שלום שיש בזמן ה״ק( לאו )אלא ושמחה ששון להו
 פפ^יא א״ר צום. שלום אין ולשמחה לששון יהיה
 יש ולשמחה לששון יהיר■ ום ש שיש בוטן ה״ק

 אין רצו מתענין רצו שלום ואין גורה אין צים גזרה
 שאני פפא רב אמר נמי באב ט׳ הכי אי טהענין

 חרב בו מר דאמר צי־־ות בו והוכפלו הואיל באב ט׳
 העירו ונחרשה ונלכיהביתר ובשניה בראשוג׳ הבית

כ ס
 דברי ארבעה אומר יוחאי( )בן שמעון ר׳ חניא ש״)ע

 כמותו דורש אני ואין דורש עקיבא ר׳ היה יש״א
 שבו בהמון *י״ן זה הרביעי צום מהן( אחד )וזו יז
 לחרש בתשעה *הרביעי בחדש שנא׳ העיר הובקעה שם

 כינהו תענית יחי דכולהו וכו׳ ביזנא בר חנא רב דאמר ׳^<הגמ
חייל קא הזה מחן וחתני׳ . קייס ב״ה שאין בזחן כב ירמי׳

 אומה יד שאין שלום שיש :וכו׳ קייס וישהחקדש חדקתכי
 ובתענית♦ בהספד לאסור ולשמחה לששון :ישראל על תקיפה

 וכיין מתענין אין רצו בהן: להתענות חובה צום נז־ה יש
ז עלייהו שלוחים חטריחיס אץ היא דרשות

 בתוספתא שכויין והו.׳ חהן. אחד וזהו וכו׳ דברים ארבעה
 החרני" יושבי אדם בני הן ואלו וכספרי דסוטה
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 כב "למי׳ )ותניא העיר *ותבקע וכתיב בעיר הרעב ויחדק

 קרו ואמאי לחרש( כי״ז ובשניה בט׳ בראשונה
 באב ט׳ זה החמישי צום לחרשי׳. רביעי רביעי לי׳

 לחרשי׳ ה׳ ה׳ ליה קרו מאי א אלהינו בית נשרף שבו
 בן גדליה נהרג שבו בתשרי ג׳ זה השביעי צום
 ללמדך הרגו נתניה בן ישמעאל הרגו ומי קם אחי

 אלהינו בית כשרפת צדיקים של מיתתן ששקולה
 העשירי צום לחרשי׳ שביעי שביעי ליה קרו אמאי

 ירושליכם על בבל מלך סמך שבו בטבת י׳ זה
 יחזקאל התשיעית בשנה )לאמר( אלי ה׳ דבר *ויהי שנא׳

 נד *בן )וכתיב( לאמר לחדש בעשור העשירי בחדש
 שסהזה היום עצם את היום שם את לך כתוב ארם
 עשירי לי׳ קרי ואמאי ירושלים על בכל מלך סמך

 ראשון לכתו׳ זה ראוי היה והלא לחדשים עשירי
 ואני כתקנן חדשים להסדיר כדי כאן נכתב ולמה
 שבו בטבת ה׳ זה העשירי צום אלא כן אומר איני
 לג שם *ויהי שנא׳ העיר שהוכתה לגולה שמועדה כאת

 לגלותינו לחדש בחמשה בעשירי שנה עשרה כשתי
העיר הוכתה לאמר מירושלים הפליט אלי כא

 בן את שרה ותרא .וגו׳ להם ישקט ובקר הצאן וגו׳ האלה
 קרא: ולא גמרא נהרג שבו בתשיי ג׳ וגו׳: ה״צרית הגר

 של צום עס גדליה נהרג שבו לוס יושיב חדקא ללמדך
 שמועה לצורעליה: תתקיל בבל מלך סמך הבית: קורבן

:הבית לדרבן לפני שנת י״א לבבל שגלו יככית לגלות לגולה
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 מדבריו דברי ונראין שרפת כיום שמועה יום ועשו
 אחרון אחרון ועל ראשון ראשון על אומר שאני

 ועור אחרון ראשון ועל ראשון אחרון על אומר והוא ,רגמ גי׳
 והוא חדשים ולסדר פורעניות לסדר מונה אשאנישה)אלא

 בלבד: חדשי׳ לסדר אלא מונה אינו מזנה
 במילת■ בתשרי בתלתא תענית( במגלת )כתרבלםדי

 גורה אתת שפע□ שטרייא אדכרתאמן
 שמים שם להוכיח שלא ישראל על גזרה יון \מלכותםדל י

 | ונצחום חשמונאי בית מלכות וכשגברה פיהם על פזרעניי׳
 בשטרות ואפי׳ שמים שם מזכירין שיחו התקינו ץ׳ יק
ליוחנןכהן! וכך וכך בשנת ]כותבין[ )מוניף היו "וכך ”

בדברו חכמים וכששמעו עליון לאל כהן( )שהוא גדול

1
 קולסג תמוז מנה לכך היזדשיס סדר על אלא המקרא הקפיד שלא

 € פורעניות לפדר אף פורעניות לסדר מונה ואני לטבת
בטלו? :ארמי לשון במגלה כתיב כך וכו׳ בתשרי כתלתא

 השטרות מן שמים שס הזכרת ביטלו אדכרתא
חכטיב* וכששמעו ;העם נהגו שכבר לבטל יכולים ובקושי
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 מוטל שטר ונמצא רובו את זה פורע למחר ^מרו

:י״ט עשאוהו יום ואותו וביטלו□ כאשפה
 יט סבתא בשורתא אתא כאדר ותמניא כעשרים

יט שפעם אורייתא מן ועידון דלא ליד,ודאי
 כתורה יעסקו שנא ישראל על ]המלכות[ גזרה אחת
 ה יהוד עשה מה ושיחללושבת בניהם את ימולו שלא

 ממטרוניתא עצה ונטלו הלכו וחבריו שמוע בן
 להן אמרדה אצלדה ,רומי.מצרן גדולי שכל אחת
 אי אמרו בלילה והפגינו הלכו כלילה והפגינו בואו

 אנחנו אהד אב כני לא אנחנו אחיב׳ לא שמיס
 אומה מכל נשתנינו מה אנחנו אח׳ אם כני לא

ואותו וביטלום קשות גורות עלינו גוזרין שאתם ולשון
טוב: יום עשאוהו יום

 כ צרוף כסף טהורות אמרות ה׳ *אמרות כהים
 כא ושמואל רב .שבעתים מווקק לארץ בעליל

 ע״ב ניתנו וכולם בעולם נבראו בינה שערי נ׳ אמר חד
 ע חלים מעט *ותחסרהו שנא׳ אחת הסר )בסיגי( למשה

 יו״ט: ועשאוהו לכס להם וכמשב בעינית׳ הדבר הוכשר שביטלוהו
 זע״ש מן עצמן לנתק יצטרכו שלא אורייתא מן יעירון ילא

 יש״א שישמעו כדי וברמובות בשוקיס צעקו הפנינו : התורה
 ח תלים ת;״בקה ןחע5 כלו׳ שמים אי עליכם: מרקמו השרים

במ״ט ודבר דבר כל לדרוש יכול )שאדם שבעתים מזוקק
 לו שנמסרו אמת מסר ממשים והס שביעיות ז׳ עכיכיס(

 מאלהיס: כמסר מעט שהרי כבראו שממשים למדנו )נסיכי( למשה
מזכרנו: כי אנוש מה כמזמור טאלהים מעט ותחסרהו יכתיב
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*בקש שנאמר כמשה קהלה'לחיות בקש קהלמיכמאלהים

 ואמרה קול בת יצאת חפץ דברי למצוא קהלת
 עוד נביא קם *ולא אמת דברי יושר וכתוב לו לד דברי׳

 אכל קם לא בנביאים אמר וחר כמשה בישראל קיזיף
קהלת בקש טקייכם אני מרה אלא קם במלכים פ,״פ׳עכ

 שבלב דיניו לחץ קהלת בקש חפץ דברי למצוא
ואמי־ו! קול כת יצתה בהתראה ושלא בעדים שלא

 או עדי' שנים פי *על אמח דברי יושר וכתוב שםי>לו
:דבר יקום ערים שלשה פי על

 ן מכירין אינן אם
שני פרק

 מכ| החרש עדות מקבלין היו בראשונה ]מחני׳ כב
יק שלא התקינו הבייתוסין משקלקלו אדם

 קלק| מה *ת״ר ׳גמ ♦ המכירין מן אלא מקבלין שם
 א| להטעות בייתוסין בקשו פ״א הבייתוסין קלקלו ע״ב

 וזי משלנו א׳ וון בת׳ אדם בני ב׳ שכרו חכמים
ול| בשנת אדר של ל׳ יום שאירע חכמים את להטעות

 שימ מתאוין והבייתוסין בזמנו היזדש נראה
 העי■ הנפת שתהא בדי בשבת פסין של ראשון יום

 חחיזי^ דורשין שהן לפי בשבת באיזד ועצרת בשבת באמד
 *נ ב' ושכרו כמשמעו בראשית שבת ממיזרת יניפנו השבת

וע משלנו אהד היום: המדש את שראו להעיד אדם



 ׳ קכט השנה ראש שגי פרק מכירין אינן אם
 לו אמרו שלנו ויצא עדותו העיד שלהם משלהם

 הייתי עולה להם אמר הלבנה את ראית כיצר אמור
 סלעים ב׳ כין רבוץ שהוא וראיתיו אדומים כמעלה

 רומו' קרניו לגדי דומי! אוניו לעגל רומה ראשו
 ונרתעתי ם והצצתי ירכות־ו בין לו מונחת וונבו לצבי

 הרי לי מאמינים אתם אין ואם לאחורי ונפלתי
 הוקיקרלכך מי לו אמרו בסדיני לי צרורי! ווו ר׳

 את להסעות בייתוסים שבקשו שמעתי להם אמר
 יבואו שמא להם ואודיע אני אלך אמרתי חכמים

 אמרו חכמים את ויטעו מהוגנין שאינן אדם כני
 על ימתח והשוכרך במתנה לך נתונים ווו ר׳ לו

מקבלין יהיו שלא התקינו שעה באותדה העמוד
המכירים[: מן אלא

 שם משקלקלו משואות משיאין היו כראשונה מחני׳
היו כיצד יוצאין שלוהין שיחו התקינו הכותי׳

 לעכבן רשאי ותהא במחנה לך נחונים זוז ר' הכירוהו:
 לב״ד רשות דיש לשיכרך שלך תנאי השלמת שלא יאע״ס
 על ימחה ביבמות: כדאמרי' הפקר ולעשותו חמין לקנים

 העמוד: על ידיו ב׳ כוסת מכות במס' כדאמרי׳ למלקות העמוד
 היזדש את שקדשו לאיור משואית משיאין היו כי"אשונה

 לגולת לשלו? שלויזיס לשכיר צריכי' היו ולא .
 הכותים משקלקלו :אותן מודיעין המשואו׳ כי עהודי^

 ישראל להטעות הקדוש בזקן שלא משואות הס גס יהשיאו
לי ביום ששתקדש במדש אלא משואות משיאין היי לא ד״יב

9 ׳11•



 * .שנה 1 אש 1 שני פייק ממרי[ אינן אס
 ארובין ארן של כלונסאו׳ מביאין משואות משיאין

 במשיחה ומרך פשתן של ונעורת שמן ועצי וקנים
 ומביא ומוליך תאור את בהן ומצית ההר לראש ועולה
 עושה שהוא המרו את רואה שהוא עד ומוריד מעלה

 השלישי■ ההר בראש ובן השני ההר בראש בן
יהודה( רב )אמר יעברנו לא אדיר *וצי כתיב גט׳ כ

 מייתן עבדי חיכי גדולה מרני וו רב אמר
 לחן ואמרי שתא ירחי בתריסר גברי אלפי לגשיתא ישעיה

 ספינתא(! )ומייתי ירחי בשיתא גברי אלפי תריסר
 וקטן אמוראי בר ונחית בנא דש עד חלא לה וטענין
 ונטלו בספינתא להו וקטר בכיסתא דמתנא אטוני

 הכל ל׳ יוה לערב משיאין היו וכשלא בפירקין כדאמרינן
 ולא הקדש את ב״ד עברו אקד ופעם מעובר שהקדש יודעין
 שלהם בהרי׳ השיאום והכותים שלשים לערב משואות השיאו
 פירטיק״ל כלונסאית :קסר לעשותו הגולה בכי והטעו

 שמן ועצי וקנים : למרקוק שיראו כדי ארוכים :בלעז
 במשיחה וכורך : שלהבת מרבים אלו כל פשתן של ונעורת

 הכלונסאות בראשי משיקה של בקוט קושרם בלעז לוצ״י
קדשי מבית לצאת שעתיד לכקל יעברנו לא אדיר וצי

 :דרומ״כט שקורין ספינה גדולה בורני זה : הקדשים
 קולי חלא : עבידא למאי גדולה בורני אותה עברי היכי

 נראית ועודנה הים בקרקעי׳ שוכנים שולית דשכנא עד '
 הים אין ביס גדילים שאלמונים במקום כי המים מן למעלה

 וקטר :בנהרות לשוט מלומד אמוראי בר :כך כל עמוק
ראשו■ וקושר ליכתק קשין שהן פשתן קבילי דכיתג׳ אטוני



 קל השנה ראש שני פרק ממרין אינן אס
 ומיתייא עקרא וכמהדמידליה אבראי ישדר חלא

 הוויין פרוותא תלת .בבספא תרין חד על ומחליף
 רומאי ד־בי פרסאי. בי וחד<ת רומאי בי תרתי
 ומקיייא מרגלניתא מסקן פרסאי דבי כיסתא מסקן

 ושיטרח שיטח בל יוחנן א״ר דמשמהיג. פרוותא
 להחזירן הקב״ה עתיד מירושלים האומות שנטלו

 ע\מא5שמף ועץ והדס שטה ארז במדבר *אתן שנא׳ לה
 מדפרפססד *ציון שנא׳ ירושלים אלא מדבר ואין וגו׳

 תורה הלומד כל יוחנן וא״ר .שממה ירושלים היתה
 דליתהני דליבא במדבר להדס רומה מלמדה ואינו

 ומלמדה תורה הלומד כל יוחנן( )א״ר א״ד מיניה.
 במדבר להדס דומה חכם תלמיד שאין במקום
 יוחנן וא״ר שקיל( מיניה דשקיל ומאן )לבל דחביב

 שסס*תחת שנא׳ תקנה להם שאין לעכו״ם להם אוי
 ותחת כסף אביא הברזל ותחת זהב אביא הנחשת
 מביאין מאי וחבריו עקיבא ר׳ תחת ונו׳ נחשת העצים
 י יחל :בצק שובן וה׳ נקיתי לא דמם *ונקיתי נאמ׳ ועליהם

 בבורכי אמל וראהו קו״רל סי׳ כיסת׳ האילן,ששחו בשרה האיזד
 מתוך עולה והיא לאבראי ושלו לספינה מלא גנרי הנך ושקלי
 חשכה ובלשון כלע״ז פורט׳ פתותא :האילן שרשי ועוקרת החים
 אמוראי: בר ילי על הים מקרקעית מרגליתא מסקן כחל:

 כמל כקראת פרסיים של אותה רמשטהיג פרוותא ומקרייא
את לכקות באתי אס נקיתי לא דמם ונקיתי :מלוכה של

:ישראל של מלחן אותם אכקה לא עונות משאר האומות
*0
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 החמה לאחר או החמה לפני פגימתה אפיי אמר שם
 דא״ר כלום אמר לא החמה לפני אמר אם ע״ב

 במרומיו שלום עושה עמו ופחד *המשל מ״ד יוחנן כה איוב
 פגימת׳ ולא לבנה של פגימתה המה ראתה לא מעולם

 פגימתה דעתה דחלשה לבנה של פגימתה קשת של
 משדיא: קא גירי חמה עובדי לימרו דלא קשת של

 אחריו עונים העם וכל מקודש אומ׳ ב״ר ראש מתני׳ כר
 חירא א״ר מה״מ גמרא :וכו׳ מקודש ש מקוד

 אמח ]רבי[ )רב( אמר שאול בן יוסי א״ר גמרא בר
 ב״ר שראש מכאן ה׳ מועדי את משה *וידבר קרא כג >יקיא

 מקודש מקודש אחריו עונין העם ובל מקודש אומי■
 תקראו *אשר קרא אמר פפ<א רב אמר לן מגא שם
 הס *אלה אמי* יצחק בר ר״נ אתם ביה ק״י אותם שם

 וימני תרי מקודש מקודש מועדי יאמרו הם מועדי
קודש: מקראי דכתיב לי למה

 בטבלא לר״ג לו חיו לכנית צורות דמות מחגי׳ שם
 ההדיוטו׳ את מראה שבהן בעלייתו ובכותל

 ועלה אקר לצד או היזמה לצד סוכה החמה לפני פגימתה
 כלום אחר לא הממה לפני אחר אס ס־פא קתכי

 לימרו דלא :לבנה של פגימתה יזמה ראתה לא דמעילס
 הזאת הממה משריא קא גירי : הממה דעובד־ן עובדי׳
 נותן בקשת שהיורה בה בכופרים להלחם יורה היא קיצים

:פניו לצד הקשת פגימת
של לבנות צורות רמות משמע: זימכי תרי קדש מקראי
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 כ שמזה *לא והכתי׳ שרי ומי גם׳ כורי: או ראית הכוה ואוט׳
 אסר׳ לא אביי אט׳ שמשי כדמו׳ תעשון לא אתי חעשון
 כדתניא כמותן לעשות שאפשר שמשים אלא תורה

 שם שמשין *ושאר וכו׳ והיכל תכנית בית אדם ־עשה לא
 ע״ב כדמות תעשון לא אתי תעשון לא. והתניא שרי טי

 ושרפי׳ אופני׳• כגון במרום לפני הטשמשין שמשי
 אסרה לא אכיי אמר השרת ומלאכי הקודש היות
 התחתון ושכטדור העליון שבמדור שמשי׳ אלא תירה

 ולבנה חמה לרבות בשמים אשר והתניא שרי מי
 כי השרת מלאכי לרבות ממעל וטולות :כבים

 קטן שלשול אפילו לעבדם אי לעבדם האי תניא
 דפרקי׳ א אב" וכו׳. כארץ אשר דתניא אהי׳נ נמי
דברים לעשו׳ תלמד *לא וכתיב עבד להתלמד ואב״א הוה

׳” ולהורות: להבין למד אתה אבל
 כב שחרית ראינוהו ואמרו שנים שבאו מעשה משנה

 נורישס בן יוחנן א״ר במערב ערבי׳ בטורח
 כה באו ועור .ר״ג קיבלן ליבנה וכשבאו הן שקר ,ץ

 נראה לא עיבורו וליל בומנו ראינוהו ואמרו שנים
 הן שקר עדי הרכינס בן דוסא א״ר ר״ג יקיכלן
 כריסה ולמחר שילדה האשה על מעידים ;אך

 מי״ן דבריך את אני רואה יהושע ר׳ לו אמר שיניה. ן -
 3 ייה העליץ שבמדור אתי: העומדים צורות תעשוןאתי לא :׳^
 במדור ומזלות ככנים ולנכה יזמה אבל אתי דדייקיכן ז׳ עי?
 תולעת: שלשול מגיגה: במם׳ כדאמרי׳ השני ברקיע הן יןת1*י
—______________: המדש את לעבר דבריד את אני ר,2^י
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 עליו אני גודר יהושע לד׳ גמליאל רבן ליה שלח

 ח שחל ביום ובמעותיך במקלך אצלי שתבא
 אם מיצר עקיבא ר׳ ומצאו הלך בחשבונך להיות

 שנא׳ עשוי ר״ג שעשה מה שבל ללמוד לי יש לו
 וכין בזמנן כין וגו׳ קודש מקראי ה׳ מועדי קראכג*אלהז

 אצל לו בא אלו אלא מועדות לי אין בזמנן שלא
 אחי לרון אנו באין אם א״ל הרכינס בן דוסא רבי
 כיו בל אחר לרון אנו צריכין ר״ג של דינו בית
עד משה מימות לישראל להן שעמר וב״ד

 ושבעיב ואביהוא נדב ואהרן משה *ויעל שנא׳ כד
 זקני של שמותן נתפרשו לא למה ישראל מזקני
 ישראל על ב״ד שנתמנו וג׳ ג׳ שכל ללמדך אלא
 בר ומעותיו מקלו נטל משה של כב״ד הן הרי

 בחשמני להיות י״ה שחל ביום ר״ג אצל ליבנה והלך
 רני בשלום בא לו אמר ראשו על ונשקו ר״ג עמד

 דבר: את שקיימת ותלמידי בחכמה רבי ותלמידי
 נתפר לא למה ישראל( מזקני )*ושבעים ת״ר גט׳ כג

 לחנו אדם יאמר שלא זקנים של שמותם סש
עליו גזר שהנשיא על מיצר יהושע לר׳ ר״ע ומצאו הלך כד שמ,ת

 מיי בא :הכתוב תלאן ב״ד בקריאת תקראו אשר :י״ה
 שמותן! נתפרשו לא ולמה :דוסא ר׳ אכל יהושע

 ב״ך וכי ולומר שבימיו ב״ד איזר לדון אדם בא שאם
 שמא|י לו אומרים וחידד כאלדד או הוא ואהרן כחשה

: שחותם נתפרשו שלא השאר מן כג׳
הריתהו■ ח^ורי ידיי •,ייייייי -------
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 פלוני ומירר כאלדר פלוני ואהרן כמשה וני1"

 העסשמיאל אל שמואל *ויאמר ואומר ואביהוא. טוב
 כי א *וישלח ]ואו׳[ וגו׳ אהרן ואת משה את עשה ראשר
 שםשמואל ואת יפתח ואת ברן ואת ירובעל ואת
 שעשה ירובעל שמו נקרא ולמה גדעון זה ירובעל
 שמו נקי־א ולמה שמשון זה ברן הבעל עם נדיבה

 שם ואהרן *משה *ואומר כמשמעו יפתח מדן דאתי ירן
 ע״כ קלי ג׳ הכתוב שקל שמו בקוראי ושמואל :כהניו

 צט מלים בדורן ירובעל לך לומר עילם חמורי כג׳ עזלם
 בדורו יפתח בדורו כאהרן כרורו בדן .בדורו כמשה

 ונתמנה שבקלי׳ קל שאפילו ללמדך בדורו כשמואל
ואומ׳ שבאבירי׳ כאביר הוא הרי הצבור ׳ על פרנס

 ק דברים יהיה אשר השופט ואל הלוים הכהני׳ אל *יכאת
 אצל הולך שאדם רעתך על תעלה וכי ההם כימי׳
שופט אלא לך אין הא כימיו היה שלא שופט

אמור נתפרשו שלא עכשיו לו שאשמע וחידד כאלדד או •'א
 שאר מן כאיזד הוא הרי שמא ואהרן כחשה אינו אס <

 את עשה אשי• ה׳ ואומר :הס חי יודע שאינך !קנים
 הקב״ה לישראל אמר הנביא שמואל וגומר אהרן ואת כשה
 ירובעל ואהרן משה הללו זקנים ו׳ ע״י נס'ס לכס שה
 הרי וגו׳ ואהרן משה תלים בספר ואומר :שמואל יסתיז 1'

 כתבו הראשונים וכתיבים ואהרן כחשה שמואל הכתוב קל
 עם קלים ג' ושמואל ואהרן משה עם ויפתח ובדן יינעל

שאין כאן הכתוב למדך הא וכו׳ לך אין הא :יוקוריס
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 שהימים היה מה תאמר *אל ואומר בימיו שהיה י קהלת

מאלה: טובים היו הראשוני׳
 כיון ת״ר וכו׳. בידו ומעותיו מקלו נטל כיפיסקא

מכסאו רגליו על עמד ר״ג אותו שראה שם
 ותלמיד רבי עליך שלום א״ל ראשו על ונשקו

 גוור שאני ותלמידי ברבים תירה שלמדתני רבי
 אשרי כתלמיד עליך מקיימה ואתה גורה עליך
 נשסעץ קטני׳ ק״ו לקטנים נשמעין שהגדולים הדור

 שהגדולים מתוך אלא הוא חיובא ק״ו לגדולים
; בעצמן: ק״ו קטנים נשאו לקטנים נשמעים

■ דין בית ראוהו
שלישי פרק

 קור? היו לערביא כשהלכתי עקיבא א״ר תניא כו
 ן" לגליא כשהלכתי ואר״ע יובלא לרכרא

 מבעל? דא גמולה גלמודה מאי גלמודה לנדה קורין
 ■ למעי׳ קורק היו לאפריקי כשהלכתי ר״ע ואמר

דאורייתא( קשיטה *מאה לפרושי למנ״מ קשיטה לג יאשי׳

 מה תאמר אל :בימיך שהוא שופט אלא לבקש לך
 מתכמי לא בי מאלה טובים היו הראשונים שהימים זה

 לאיןריי קן וצדיקים טובים היו שהדורות שלפי זה על שאלת
 אפשר שאי מאלה טובים הראשונים הימים היו לפיכך

 קוניי׳ין דא גמולה כראשונים: איזרוניס



 קלג השנת ראש שלישי פיק דין בית ראוהו
 הים לכרכי כשהלכתי ]רבי[ )רב( אט׳ דנקי צאת

 נ יאשי׳ *אשר לפרושי למנ״ט כירה למכירות קורין תיו
 נשרייא קן לתהום כשהלכתי ארשב״ל לי נחתי

 מאי נינפי לכלה ולתרנגולשכוי נינפי לכלה קורין היו
 מי׳ תלים אט׳ שכוי ולתרנגול הארץ כל משוש נוף *יפה קראה

 לקיש( כן )שמעון רבי אכע״א רב אמר יהודה וב
 לח אייג חכמה בטוחות שת *מי קראה מאי לוי[ בן ]יהושע

 תרנגול: זה בינה לשבוי נתן מי או כליות[ ]אלו
שם א״ל לקמיה נברא אתא אתרא לההוא איקלע לוי

 אתאשס א״ל מאי ידע הוה לא פלניא *קבען
 ע׳יב *היקבע רבתי׳ לך אמר גזלן א״ל מררשא בי שאיל

 ג מלאכי או אשי לרב מברניש רכא א״ל גו׳ אלהים יורם
 קבעך במאי קבעך חיכי ליה אמיג׳ הוה התם '׳'אי

 מילתא סכר ואיהו ידעינן הוה וממילא קבעך 'אמאי
קא״ל: דאיסורא ,

 לאמתא^ע שמעוה סירוגין מאי רבנן ידעי הוו ]לא
שס פסקי פסקי עיילי דהוו רבנן דחזתינהו רבי דבי

 סירוגין סירוגין נכנסין אתם מתי עד להו אמרה
 כז האידנא מצלינץ כטאן יצחק בר שמואל *א״ר "ל׳•

במאן ראשון ליום זכרון מעשיך תחלת היום יה
העולם[: נברא בתשרי ראמר כר״א

 ואיסתכי: חתרגמינן וישקף ראי׳ ל׳ שכוי מלוקית: לשק ׳שיחות
 ואמרתם דקרא סיפא קבעך במה :סלוני גזלני פלניא

 אותי: קובעים אתם והתרומה המעשר קבעכוך במה
ייןד: נכנסים שאינם לפרקים פסקי
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 לדוב, שעולה לכהן מנין אבא בר שמן רב מחיב כח
 רשוו תורה לי ונתנה הואיל יאמר שלא ע״ב

 אלהי *ה׳ כגון משלי אחת ברכה אוסיף ישראל לברך א דברים
 הדבר:/ על תוסיפו *לא ת״ל עליכם יוסף אבותיכם י דניים

 ישראל! וגבר ידו משה ירים כאשר *והיה משנה כה
 אף מלחמה עושות משה של ידיו וכי וגו׳ כט
שמסתכלין בומן לך לומר אלא מלחמה שוברות שמימי*

 לאביהם לבן את ומשעבדין מעלה כלפי ישראל
 כיוצא נופלין היו לאו ואם מתגברין היו שבשמים

לן עשה משה אל *ויאמרה׳ אומר אתה כמילבדבר
 מר| אלא מחיה או ממית נחש וכי וגו׳ שרףכא

 לנס את ומשעבדין מעלה כלפי מסתבלין שישראל
נמוקין: היו לאו ואט מתרפאין היו שבשמי׳ לאביהם

ז 1 השנה ראש של טוב יום
רביעי פרק

; בראשון עקיבא רבי משום אומר יהודה רבי הניא כו  ז !,ויושב תבל ומלואה הארץ *לה׳ אומר מהו א5
 8 טי' בשני .בעולמו ושלט והקנה שקנה שום על בה כד ״לים
י מעשי' שחילק שם על וגו׳ מאד ומהולל ה׳ *גדול אומר ייח שם

.ע ני׳ והקנה :וארץ שמים שקנה :המזמור כל הארץ לה׳
 א בעולי ושלט :להקנות כדי קנה כלו׳ בה ליושבי

מעי שחילק :שני יום עד המלאכים נבראו שלא ימידי



קיר ר״ה רביעי פרק שללא
 בשלישי במרום(. וישב )ונתעלה עליהם ׳מלך

 סב תלים שגילה שום על אל בעדת נצב *אלהים אומר מהו
 אומר מהו בד׳ .לעדתו תבל והבין בחכמתו ארץ
 צד שם שברא שום על הופיע נקמות אל ה׳ נקמות *אל

 מרחו בה׳ .מעובדיהן ליפרע ועתיד ולבנה חמה
 פא שם יעקב לאלהי הי־יעו עוונו לאלהים *הרנינו אומר

 בוי .לשמו לשבה ודגים עופורח שברא שום וןל
 יג שם שגמר שום על לבש גאות מלך *ה׳ אומר מהו

 3צ שם שיר *מומור אומר מהו בו׳ .עליהם ומלך מעשיו
 נחמיה רבי אמר :שבת שבולו ליום השבת ליום

 הללו הפרקים בין לחלק עקיבא ר׳ ראה מה וכי
 בבי בעולמו ושלט והקנרח שקנה בראשון אלא

 במרום(• וישב )ונתעלה עליהם ומלך מעשיו שחילק
 בד׳ לעדתו. תבל והבין בחכמתו ארץ שגילה נג׳

 בה׳ .מעובדיהם ליפרע ועתיד ולבנה חמה שברא

 בחרום וישב ונתעלה לתחתונים עליונים בין רקיע והבדיל
 חצב חק'ם ארץ שגילה :קדשו ותר בעירו שכנו דוגמת
 אל השמים מתחת החים יקוו אלהים ויאחר שנאחר עדתו
:בד' חמה שברא : נאחר בג׳ היבשת ותראה אקד ייקום

 עופות רואה כשאד׳ לשמו לשבח ודגים עופות
 שכת שכולו ליום : שבראם לח' שבח ניתן חזה זה משיכים
 שובתות המלאכות וכל אדם ואין חרב להיות העולם שעתיד

 עקיבא ר׳ ראה מה שבת: של שיר אומר יום אותו <
הסרקי' נאמרים ימים ששת שכל הללו הפרשיות כין ׳"לק



ר״ה רביעי פיק יוסטובשלר״ה !34
 מעשי שגמר בו׳ .לשמו לשבה ודגים עופות שברא
 בדרג וקמיפלגי ששבת שום על בו׳ .עליהם ומלך

 עלטא הוי שנין אלפי שית׳ קטינא רב דאמ׳ קטינא
 תרי אמר אביי .וגו׳ לבדו ה׳ *ונשגב שנא׳ חרוב וחד כ ישעיה
היו מה דשבתא ]במוספי מיומי׳ *יחייגו שנא׳ חרוב י הישע

 ל״ך(: הזי״ו רב אמר רבא בר חנן רב אמ׳ אומרי'
 מסעות עשר יוחנן א״ר אידי בר יהוד׳ ]רב[ )ר׳( אמת כן
 גלתה וכנגדן מקראי וכולהו שכינה נסעה שס

מקרא' שכינה נסעה מסעות י׳ מגמרא מציכיסנהדרי
 לחצר וממפתן למפתן ומכרוב לכרוב מכפורת

 ומחומה לחומה ומגג לגג וממזבח למוכח ומחצר ׳
 עלתה וממדבר למדבר ומהר להר ומעיר יכחטאסלעיר

 בריב וקמפלגי :ע״שלהבא נאמר שבת יום ושל שעבר ע״ש הללו ^ז'
 הילל דאביי אלא קטינא דרב ליה לית ניזמיה ר׳ קטינא ל>׳מע

 כינהו: תרי דתא שבת שכולו אמד יום של על למימר ליכא הללי
 האזיני שירת ס׳ ל״ך הזי״ו איירי: שיר מאי דשבתא ]במוספי ייו׳ל

:[וכו׳ וגו׳ זכור השני האזינו הראשון פרקים לו׳ אותה מולקי׳ א יש
 כשיזטאו•' מעט מעט ישראל מעל להסתלק שכינה נסעה

על נסתלקה שם לשכון רגילה שתיתה מכפורת
 י^ הארון לצפין א׳ בארץ העומדין שלמה שעש׳ מהכרובים

 האולם בין העזרה לחצי־ וממפתן : הבית למפתן :לדרוס
 ההיכל• לגג וממזבח :המיצו; למזבח ומחצי־ :למזביז

 :לירושלים לעיר העזרה: ומהומת העזרה: לחומת ומגג
 הים שבקושי לפי הללו סלוקין וכל הזתים להר ומהעיר



קלה ר״ה רביעי פרק יוםטובשלר״ה
 ה הסע מקומי אל אשובה *אלך שנאמר במקומה וישבה

 שנחתכה *ונועדתי דכתיב לטפחן ומכרוב לכרוב מכפור׳
 וכתיב וגו׳ הכפור׳ מעל אתך ודברתי שמה לך

 ט יחזקאל היה אשר הכרוב מעל נעל׳ ישראל אלהי *וכבוד
 י שם *וירם דכתיב לחצר וממפתן הבית מפתן אל עליו

 הבית וימלא הבית מפתן על הכרוב מעל ה׳ כבור
 ומחצר ה׳ כבור נוגה את מלאה והחצר הענן את

 המובחעמוסט על יצב ה׳ את *ראיתי דכתיב למזבח
 כת משלי ומגג גג פנת על שבת *טוב דכתיב לגג וממזבח
 > עמים ומחומה אנך הומת על נצב ה׳ *והנה דכתיב להומה

 מיכה!להר ומעיר יקרא לעיר ה׳ *קול דכתיב לעיר

 דההוא ל״ג כרוב על וירכב :.שישובו ומצפה מסתלק
 ומכרוב לכרוב מכפורת וה״ג קאמר מצרים ביציאת
 ישראל אלהי וכבוד וכתיב גו׳ לך ונועדתי דכתיב למפתן
 למדנו הבית מפתן אל עליו היה אשר הכרוב מעל נעלת

 ימזקאל ובימי הכפורת על היתה שכינת עיקר שתיזלת
 מעל כדכתי׳ ימים כמת שם ושהתה לכרוב משם נסתלקה

 בייןזקאל וגו׳ הבית וימלא למפתן ומשם עליו. היה אשר הכרוב
 המזבח על נצב :המפתן אל הכרוב מן סילוק אמר כתיב

 ייזזקאל מקמי ועמוס ליה קאמר עמום קרא דהאי יאע״ג
 סילוקה כרמך ועל העתיד על היה מתנבא רבים דורות

 גגע׳רש״א פנת על שבת טוב מוץ: יציאת דרך היא כסדרן
 משבת הגג אל להסתלק לה טוב שלמה אמר השכיב׳ על יגי׳
ובית בהיכל צלם שהעמידה ישראל כנסת מדנים אשת עס



 1־ ר״!ץ רביעי פרק ר״ה של טיב יום !35
 על ויעמוד העיר תוך מעל ה׳ כבור *ויעל ימזתאליאדבתיב

 מדבר בארץ שבת *טוב דכתיב למרבי' ומהר ההר כא משלי
 *אלך שנאמר במקומות וישבה עלתה וממדבר יי הסיג

יאשמו: אשר עד מקומי אל אשובה
 לישראל שבינה נתעכבה ם הדש ו׳ יוחנן רבי אמר כח
 חזרו ולא בתשובה יחזרו שמא כמדבר שס

 תכלינה רשעים *ועיני שנאמר *נפשן תיפח אמרה הגיי׳ ״׳4
 גלתה וכנגדן נפש מפח ותקותס מנה□ אכד ומנוס חעצ

 ומחנויות לחנויות הגזית מלשכת גמרא גדולה סנהדרי י131(,5
 לאושא *ומיבנה ליבנרת ומירושלים לירושלים שס
לשפרעם ומאושא לאושא ומיבנה ליבנה ומאושא ע״ב

לציפורי. שערי׳ ומבית שערים לבית ומשפרעם

 שבת טוב . השכינה עס הצלם את בו שיזכרו בית ?בר
 1 ער :קבר ובית מדנים מאשת דקרא סיפיה מדבי־ בארץ כן ואיני

 : אשמים עצמם שימזיקו יאשמו אש" סיסי׳ אלא
הגזית מלשבח מהם: נסתלק מעוזם מנהם אבד ומנום ^י^יה

ס דע 77 ן לוח' שם וישבו הבית בהר להם עשו מנויות לחנויות
 כסנהדרין כדאמרינן ריצמיס דנפישי ד?זו נפשות דיני דנו יכעסר׳לשלא

..דשכינה ומסעות קאמר שני דכית לסנהדרין גליות הנך וכל שתא
 כוהיתה' דר הנשיא ה כשה* לאושא ומיבנה ראשון: ככיתמדנים,

2. , , > כי׳יכעם  גוצקן א?ר כמקים בני אי היא וכשמסתלק עמי סנהדרין ש״ע ״לר
 הזקן! ר״ג כימי אושא ריב״ז: כימי יבנה אמריו: ;יהישיכהםזהכעי

כדתניא! לאושא ?זרו רשכ״ג וכימי ליבנה מאושא וקזרו בהבליהם
שערים| בית :וכו׳ המדש את כ״ד וכשקדשו כפרקין לקמןיש״א



קלו ראשהשגה רביעי פרק ירםטרבשלי״ה
 שנאמר מכולן עמוקה וטבריא לטבריא ומציפורי
 רבוישעי׳כש .אמרתך תשח ומעפר תדברי מארץ *ושפלת

 כי שם השח *כי שנאמר נלו ת גליו שש אומר אלעזר
 עד ישפילה ישפילנה נשגבה קריה ס מרו יושבי
 שם רגלי רגל מסנה *תר )וכתיב עפר י עד יגיענה ארץ

ליגאל עתידין ומשם יוחנן ר׳ אמר דלים( פעמי עני
 5נ שם :ירושלים שבי קומי מעפר *התנערי שנא׳

שנחבט מ׳ היו. ק״כשנה ריב״ז של שנותיו כל הגיא
 שס לימד שנה מ׳ למד. שנה מ׳ בפרקמטיא עסק

 ק״כ שנותיו היו כן גס שהלל אחרי׳ במקומו׳ כתוב
ובו׳ בפרקמטיא עסק שנה ארבעי׳ עקיבא ר׳ וגס

יתברך: השם קדוש על נהרג ק״כ ובסוף
 ל בני לה׳ *הבו שנא׳ אבות שאומרים מנין ה״ר

לב לה׳ הכו שנא׳ גבורות שאומרים ומנין אלים
 שנאמ׳מליסכע השם קדושת שאומרים ומנץ ועוו. כבוד
 זכרונו׳ מלכיו׳ שאומרי׳ ומנץ שמו. כבוד לה׳ הבו

 כג ;יקיא *שכתץ דכתיב אומר אליעזר ר׳ )תניא( ושופרות
 • היום קדושת זה שבתון הדש מקרא תרועה זכרון

 בסנהדרין כדאחריכן היו רבי בימי כולן וטבריא יציפורי
 לצפורי הוליכוהו כשמלה ושוב שערים לביית רבי אמי• הלך

 וטבריא : אכטוכיכוס בימי היה ובטבריא בכתובות כדאחריכן
 גליות ו׳ :שכלו המסעות מכל אז תיו שפלים מכולם עמוקה

 ד׳ ארץ עד תלת ישפילה תרי ישפילגה מדא השח
לעפר: ארץ עד ישסילת למימר דמצי שש עפר עד ממש יגיענה



ראשהשנה פרקיביעי יוםטובשלר״ה!36
 מקתית שופרות. אלו תרועה זכרונות. אלו דכרון
 שאומרים ומנין מלאכה. בעשיית קדשהו קדש

 וכתיב אלהיכם ה׳ *אני אומר רבי תניא מלכיות י יייןיא
תניא היום לקדושת אומרה ]והיכן השביעי ©^*בחדש

 בכל מצינו מה אומרה המלכיות עם אומר רבי
 אומר רשב״ג ברביעית כאן אף ברביעית מקום

 אף באמצע בכ״מ מצינו מה אומר׳ הזכרונות עם
 ירר באושא השנה את ב״ד וכשקדשו באמצע כאן

 א״ל נורי בן יוחנן כר׳ ועשה רשב״ג לפני ריב״ב
 ר׳ ירד השני ליום ביבנה כן נוהגין היו לא ר״ש

 ארשכ׳ג כר״ע ועשה הגלילי ר״י של בנו חנינא
 וכו׳.ו מלכיו׳ מי׳ פוהתין אין ביבנה[ נוהגין היו כך
 הלולים י׳ כנגר לוי א״ר מי כנגד מלכיות י׳ הני

 הנך הוו טובא הלולים תהלים בספר דוד שאמר
ן אט׳ יוסף רב שופר. בתקע *הללוהו בהו י״ליסקנדכתיב

 ר׳ בסיני למשה לו שנאמרו הדברות עשרת כנגד
 נברא שבהן מאמרות עשרדה כנגד אמר יוחנן

 הניט׳ דבראשית ניהואילימאויאמר מאי העולם
 ה׳ *בדבר דכתיב הוא מאמר נמי בראשית הוו שפלג

מי׳ מלכיות מי׳ פוחתין אין ]תניא נעשו שמים^2ג
 כמוך במקו׳ להתפלל שמצוה לפי התיבה לפני ריב״ב ]ירד

היו כך לא דמתכיתין: נורי בן כר׳יי ירד: קתני
 רכתיב הנך :שם סנהדרין כשהיתה אבא בימי ביבנה נוהגין

בקדשו: אל דהללו הנך שופד בתקע הללוהו כהו



 קלו השנה י־אש רביעי פ-ק יו״טשלי״ה

 כנגד יצא מכולן ז׳ אמר ואם שופרות מי׳ וכרונות
 יפתו׳ לא הפוחת נוריאטר כן יוחנן ר׳ רקיעין ז׳

 נביאיכם תורה כנגד יצא מכולן ג׳ אמר ואם מן׳
 וישראלי׳. לווים כהנים כנגד לה ואמרי וכתובים

 שם שרה את פקד *וה׳ כגון כזכרונו׳ הן הרי *פקדונות
 ע״ב יהודה ר׳ יוסי ר׳ דברי אתכם פקדתי *פקוד וכגון

 כא יאשי׳ וגו׳ ראשיכם שערים *שאו כזכרונות. אינן אומר
 ג שמות שאוו וגר הכבוד מלך זה מי הכבוד מלך ויבא

 כי מלך זה הוא מי הכבוד מלך ויבא עולם פתחי
 שתים ראשונ׳ סלה הכבוד מלך הוא צבאו׳ ה׳ הכבוד
 ראשונה אוט׳ יהודה ר׳ יוסי ר׳ דברי שלש שניה
 גוי׳ על אלהים במלך וכו׳ושוין שתים שניי■ אחת

 תרועה בו שיש זכרון אחת שהיא וגו׳ ישב אלהים
 =ג ייקלא הזכרונודה עם אומרה תרועה וכרון *שבתון כגון
 אינו אומר יהודה ר׳ יוסי ר׳ דברי השופרות ועם

 משלימין היו ותיקין תניא הזכרונות. עם אלא אומר׳
 טובא איכא ושופרו׳ זכרונו׳ בשלמא בתורה אותה
 כג מדני עמו אלהיו *ה׳ דהוויין הוא תלת מלכיות אלא

 לג ׳,דכי ימלוך *ה׳ מלך בישורון *ויהי בו• מלד ותרועת
טי שמות הונא רב אמר עשר ןבעע ןןאנ- ןעף םלעול

 ד דניים מלכו׳ מלבדו עור אין האלהים היא ה׳ *כי ת״ש
 בר״ה מלכות[ אינה אומר יהודה ר׳ יוסי ר׳ דברי

 חחכינא: לאו הכבוד מלך זה חי שתים שני׳ אחת ראשונה רי״א
בתורה:[ חשליס ,יום ר׳ דקאח׳ תור' קהן וד׳ עשר בעינן ואגן
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 מלאכי אמרו אבהי א״ר מ״ט הלל בו אומרין אין שהיה

 אומרי׳ אק מה מפני רכש״ע הקב״ה לפני השרת
 אפשר להם אמר ובי״ה בר״ה שירה ישראל לפניך ,קראד
 מתים וספרי חיים וספרי רק כסא על יושב מלך מועד ׳

שירה: אומרים וישראל לפניו פתוחים '
אק
_ כערכי׳
רש״א

תענית ראשו! פיק מאימתי
גבורורת! מזכירק ששנינו מה על בגמרא שאלו א
 להן דמדכר מנ״ל המתים בתחיית גשמים כ
אלהיכם! ה׳ את *לאהבה דתניא והשיב בתפלה יכלים
 אינו או תפלה זו אומר אתה תפלה )זו ולעברויא

עבורה היא זו אי לבבכם בכל ת״ל( עבודה אלא
 ן *ונתתי בתריה וכתיב תפלה זו אומר הוי שבלב שם

 ליתני גשמים גבורות דתני איריא ומאי וגו׳ /מטרגבגמ ר
 • בגכור׳ שיורדק מפני יוחנן א״ר הגשמים על מזכירין ^תכה

אקחקר עד גדולות *עושה שנא׳ גבורות( לה להיפן)תני
 1 משמע מאי וגו׳ אי־ץ פני על מטר *הנותן וכתיב ץ

 כדיליף הוא הקב״ה של מגבורותיו 7א? בגבורה )שיורדין רש״א
ן אוריזיה ואגב גשמיה ע״י יכזון העולם שפל ?קר ?קר ה שם



 עולם מבריאו׳ חקר חקר אתיא שילא[ בר רבה ׳]אמ
 התם וכחי׳ חקר אין עד גדולו׳ עושה הבא ]כתיב
 מ ישעי׳ בורא ה׳ עולם אלהי שמעת לא אם ידעת *הלא
לתבונתו חקר אין ייגע ולא ייעף לא הארץ קצות

 מלי'סה בגבורה[: נאזר בבהו הרים *מבין וכתיב
ב נמסרו שלא הקב״ה של בידו מפתחות ג׳ יוחנן א״ר

 שס ושל גשמי׳ ושל חיה של הן ואלו ביד'שליח
 ל ראשיי אלתי׳ אליה *וישמע רבתי׳ חיה של המתי׳ תחיית
 ה^ערי׳נח ךןפת*ו דכתוב יםשמג של רחמה. את ויפתח

 דכתי׳ המתי׳ תחיית *ושל וגו׳ הטוב אוצרו את לך
ד *

 ,, ך כמערכא קברותיכם את בפתחי ה׳ אני כי וידעתם
 י את£? *פותח דכתיב פרנסה של מפתח אף אמרי

 'םימנןז אמ׳ להאי לה קאמר לא מ״ט יוחנן ור׳ וגו׳ יך יו
 מפתח מאימתי ]תניא פרנסה היינו נמי גשמים יוחנן ר׳ לך

 ה יט? נטילת משעת אומר אליעזר ר׳ הגשמי׳ על מוכירין
 ה""ח^ אליעזר א״ר הנחתו משעת אומר יהושע ר׳ לולב

 עלח״יה לרצות אלא אינן.באין הללו מינין ור׳ הואיל
בלא בהם אפשר אי הללו מינין שד׳ וכשם המים

 וכו׳[: מים בלא לעולם אפשר אי כך מים
ג ואט להזכיר חכמים חייבו לא וברוחות בטל הנא

 ג טל חנינא רב אמר מ״ט מזכיר להזכיר בא
 דכתיב מעצר רלא מנ״ל טל נעצרין אינן ורוחות

היינו גשמים :שליין ולא ידך את פוחח :שלי? ולא ה׳ אני
לי׳[: ?שבנא ]וכבר פ־־ינסה

והא קייס העולם אין )בעצרין( הן שאלמלא נעצרין אינם
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 יהירה אם וגר ה׳ חי וגר התשבי אליהו *ויאמר מלכים

 הרארה *לך וכתיב וגר ומטר טל האלה /"השנים
 טל ואלו האדמה פני על מטר ואתנה אחאב אל

 מאחר וכי מעצר *רלא למימרא ליה קאמר לא שם
 ליה ה״ק ליה למה אשתבועי אליהו מעצר דלא ע״ב

 לטל וליהדריה אתי לא נמי דברכה טל אפילו
 רוחות מילתא מינכרא לא ד משום דברכרת

 קרא ראם׳ לוי בן יהושע א״ר מעצר[ ]רלא /תמנ״ל
 נאם אתכם פרשתי השמים רוחות כארבע /״*כידע

 ה״ק אילימא לישראל קכ״ה להו קאמר מאי ^";ה׳
 בארבע כארבע האי דעלמא רוחי בד׳ דבדרתינכו ב !כיי׳

 עלמא רוחי מד׳ לכו רמכניפנא )אלא ליה מיכעי

 )דרוין( מיוב משוס לאו הגשם ומוריד הרויו משיד. דאמרינן
 מועילין ורויוות דטל מזכיר הוא דגשם ]יזיק[ )יזיוב( אלא

 כמטרא: מטרא דבתר זיקא כדבסמו־ ולתקנה לנגבה לארץ
 :בלבד מטר אלא ומטר טל ואתנה קאמרי לא טל ואלו

 אשתבועי שנים: באותן ואפילו לעולם טל מעצר לא ד
 גו׳ ומטר טל האלה השבים יהיה אס דקאמר ליה למה
 :צמיו שוס שיצמיין דביכה טל אפי' :נעצר לא דהא

 דלא :ומטר טל ואתנה ולימא דברכה לטל ולהדריה
 הרשע איזאב היה ולא מעיקר׳ הוה טל דהא מילתא מנכר׳

 ומטר טל ואתנה אמר הוה דאי . דברכה הטל ביזזרת מודה
 להנסהארין ע״כ)לא נעצר שלא לו ואומר מקנטרו הוה איזאב

 קד' לכו דמכניפנא ]אלא ; והתירוץ( הקושיא כפירוש לשונו הרב
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 אפשר שאי כשם ה״ק אלא ליה( מיבעי מארבע

 ישראל: כלא לעולם אפשר אי כך רוחו׳ כלא לעול׳
 כמיטר׳עיבאשס מיטרא דבתר ויקא יהודה רב אמי־

מיטרא דכתר שמשא כמיטרא מיטרא רבתר
 דליליא גילהי למעוטי מאי למעוטי מיטרא כתרי

קרחי: דביני ושמשא
ד לארעא מיטרי כה׳ לטורי תלגא מעלי רבא אמר

 שם לחיחר ואיכא בקרא כתיב אתכם פרשתי דהא ל״ג עלמא רוקי
 שפרשתי השמים רוחות חד׳ כי קרא משתמע והכי לי׳ דגרס

 כתיב דלא הוא בעלמא לשון ואריכות אקבצכס משם אתכם
 שלא י־וחות בלא לעולם אפשר שאי בשם :בקרא קבוץ

 העולם שאין ישראל בלא :וחמימות הבל חרוב יתקיים
 רוחות כד׳ כי קרא איחר והכי ישראל בשביל אלא מתקיים

 שנא׳ שיתקיים כדי העולם לרוחות אתכם פרשתי השטים
 :שחתי[ לא וארץ שחים חוקות ולילה יוחס בריתי לא אס לג( )ירחי'

מאחר מאי למעוטי בתוספתא: כדקתכי למטר שכיות כמטרא
 הוי ולא בתרי׳ דהוי חחעטין חאי כמטרא דכולהו

 קאי הוה בגולהי בלעז אילוש״טרא רליליא גילהי .* כחטרא
 דביני שמשא וביומא שכיח: בליליא גולהי ורוב פסחים בחס׳

חעוכן א׳ ובחקוס אורה א׳ בחקוס שנראה העבים שבין קרחי
 :א׳ בחקוס וקרחה א' במקום שערות לו שיש כקרחה

שלג אלא גשמים להם אין הריס אלא לבקעה וכ״ש לטורי
 ]ועוד מהם שותה ההר ואין למטה יורדים שהגשמים

 כמיס שם ששולט החום מפני והולך כחס שבעמקים שלג
 כי קרא חשחע דהכי מטרי כה׳ שלג[: קרוי בהרים אכל



 מטר וגשם ארץ הוא יאמר לשלג *כי שנאמר ל׳
עוו: מטרות' וגשם

 מיטרא לאילני תיא מטרא לטורא תלגא ואמהרבא שם
 דתותי לפרצידא אפילו *עורפילא לפירי ניחא ׳ ד

:פילי עורי עורפילא מאי ליה מהניא קלא
 דתותי לפרצירא דמי מרבנן צורבא האי רבא ואמר ח
 האי רבא ואמר נבט. דנבט דכיון קלא שס

 מרתחא דקא הוא אורייתא דרתת מרבנן צורבא
]ואמר ה' נאם כאש דברי בה *והלא שנאמר ליה ־ימיה
 שנא׳ ת״ח אינו כברזל קשה שאינו ת״ח כל אשי רבכג
 אשי לרב אבא רבי א״ל סלע[ יפוצץ *וכפטיש שם

 כגשם היא הרי ארץ הוא לשלג כשיאמר ארץ הוא יאמר לשלג
:ה' כאן יש והרי מטרות וגשס מטר

 עורפילא : התבואה[ לסירות ]יפה בכיות שיורד ניהא מיטרי
 דחותי לפרצידא אפי׳ :שמס כ־ דקים גשמים

 לבצבץ שמתקיל מהניא :קרקע של גושה שתיות הגרעין קלא
 שמגדלת ל״א הארץ. סדקי שסותר פילי עורי מיד: ולעלות

: קרקע בסדקי תעומדין הגרעיכין ומצמיז׳
 אלא צירבא קרי לא זקן ת״ין ף ?ר ביזור מ״בנן ינעיי׳לצורבא

 שמתמיל נבט דנבט כיון : ליה קרו מרבנן ההוא פ,יש
 הולך שמו שיצא כיון ת״יו כך למעלה עילה ולעלות לבצבץ

 לב רויזב לו שיש ליה מרתחא אורייתא ;למעלת וגדל
 דיזייבין וקמ״ל אדם בכי משאר יותר ללבו ימשיס תורתו מתוך
 קסדכיס כברזל :גופו כל שמיזממת כאש :זכות לכף לדונו
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 לה מתנינן מהבא אנן לה מתניתו מהתם אתון
 דבייס אבניה תקרי אל ברול אבניה אשר דכתיב*ארץ

 ליה הבי'מבעי אפילו רבינא אמר בוניה. אלא
*והסריןהלת שנאמר בניחותא נפשיה למילף לאינש

:מבש^ך רעה והעבר מלבך כעס
 ו שאלו שלשה יונתן א״ר נחמני בר שמואל א״ר

שס השיבוהו לאחד כהוגן השיבוהו לב׳ כהוגן שלא
 ושאול אברה׳ עבד אליעזר הן ואלו כהוגן שלא

 אברהבס עכר אליעזר .הגלעדי ויפתח קיש בן
 יאשי׳ מים לשאוב יוצאות העיר אנשי *ובנות דכתיב

 כד אפילו יכול וגו׳ אליה אומר אשר הנערה. והיה
 רבקה לו ונזדמנה כהוגן השיבוהו סומא או חגרת
 יכנושמ^ל אשר האיש *והיה דכתיב קיש בן שאול

 "א לאשה לו יתן בתו ואת גדול עושר המלך יעשרנו
 או עבד אפי׳ יכול חפשי יעשה אביו בית ואת

 הגלעדי יפתח .דוד לו ונזדמן כהוגן השיבוהו ממזר
 שיפטי לקראתי ביתי מדלתי יצא אשר היוצא *והיה דבתיב
,אוחעליתיהו לה׳ והיה עמון מבני בשלום בשובי

 :בבנינו עילם מקיימי ת״ין בוניה :ע״כ כברזל וקשים
 משמע הנערה והיה העיר אנשי ובניה וכו׳ שאלו שלשה

 השקיני לה ואומר העיר חן תקלה היוצאת הנערה
 סיטא או חגרת היא אפי׳ מכמש: היה ]לה[ )בה( נא

 מוס בעלת שהיא הדבר אפשר והיה בשאלתו פירש שלא לפי
כהוגן השיבוהו )אלא( ויקאנה: אליעזר בה יבין ולא
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 כהוגן שלא והשיבוהו טמא דבר אפילו יכול עולה

 לישראל נביא לחו דקאמר והיינו .בתו לו ונזדמנה
 *אשר וכתיב שם אין רופא אם בגלעד אין יימי׳ח*הצרי

אשר לבי על עלתה ולא דברתי ולא צויתי לאםיט5
 שנאמר מואב מלך מישע של כנו זה צויתי לא

 ויעלהו תחתיו ימלוך אשר הבכור בנו את *ויקה מלכי׳
ויסע ישראל על גדול קצף ויהי החומה על עולה ג 3

 יפתח של בתו זו דברתי ולא לארץ וישובו מעליו

 רקאמר והיינו ?זיר: או כלב טמא דכה :רבקה לו והזמינו
 בגלעד אין הצרי דאחר קרא בית מדמגכי וכו׳ נביא ליה
 אין הצרי :כדאחרן שמי׳ קחי כיחא הוה דלא אלחא . וגו׳

 אלא נדרו את להתיר יכול והיה בגלעד היה פכמס כגלעד
 אצלו אלן לא אחר רוחי גסות )מתון אללי לילך יפת? רצה שלא
 ]והיא נביא( שמא אצלו לבא ריצה היה נא פנשם ונביא שופט שאני

 צייתי לא אער וכתיב :בב״ר[ יפתח אצל לילך רצה לא
 )התופת במות את ובכו בקבוק בפרשת כתיב בירמיה וגו׳

 וגו׳ באש בניהם את לשרוף ]תבעל[ הכס( בן בגיא אשר
 כמו צות הלא תאמרו שלא .וגו׳ דברתי ולא צייתי לא אשר

 את צויתי לא מעולם כי ואברהם ויפתח למישע הקב״ה כן
 ויעלהו וגו׳ הבכור בכו את ויקח דכתיב בכו את לשרוף מישע
 .להקב״ה לרצות היה כסבור כתכיון ולשמים החומה על עולה

 אחריכא מלתא לסיד אדום מלך עצמות שרפו על דכתיב יהא
 חק ותהי ימימה מימים שכאח׳ ליפתח דברתי ולא :הוה

היה שלא אלמא ויפתח פכחס לגכאי מזכיר ובתרגום בישראל
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 אברהם בן יצחק זה לבי על עלתה ולא .הגלעדי

 כהוגן שלא שאלה ישראל כנסת אף ברכיה א״ר
 הסע לדעת נרדפה *ונדעה דכתיב כהוגן הקב״ה והשיבה

 תלכו שלא לפי לגנאי מזכירם שהרי בבתו הקב״ה ]רוצת[ )בויןר(
 בן יצמק זה לבי על עלתה לא ה״ג הנדר. לבטל זת אצל זה

 את לשמוט לבי על עלתה לא מעולם לו שצויתי אע״ס כלו׳ אברהם
 בסנהדרין שטןכדאמרי׳ היינו חפכיקטיגורו לכס!ותו כדי אלא בכו

 ואית וכו׳ שטן של דבורו אמר האלה הדברים אמר ויהי
 אזריכא בקרא דטעו משו׳ לבי על עלתה ולא האי גרסי דלא
 בקבוק ובפרשה דברתי ולא צויתי לא אשר אלא כתיב דלא

 עלתה ולא דברתי ולא צויתי לא אשר שלשה הכי כל כתיבי
 אע״ס יפתח של בתו זה צויתי לא אשר בתכמומא :לבי על

 ולא עליו צויתי לא זו מצות וחצות תורה לשמור לו שצויתי
 הוא ומולין הוא גוי מישע והלא מישע של בכו זה דברתי

 כלב משיב הגדה ובדברי בעלמא דבור אפי׳ עמו לדבר לה׳
 ור' וגו׳ ולכדה ספר קרית את יכה אשר דכתיב בהדיהו

 בהלכות קרא להאי ליה פשיט בגח׳ ליה משיב דלא יונתן
 מי כל כלב אמר )וכך רביכו חשת של אבלו בימי שכשתכמו

 כדדרשיכן .בתי( עכסה לו אתן לתקוכן ההלכות אלו שימזור
 על הקדש רוץ שתשרה למוש ואין תמורה במסכת ליה

 השכינה שאין כדרים במסכת כדאמריכן מחזר ועל עבד
 ובגיזה הארץ מעל טל למנוע ששאל ובגדעון וכו׳. שורה

 ימסר אס יש תקלת דחה .כהוגן שלא זה אין יהיה לנד
רבי: ספי לבדה אמת לילה טל העולם
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 כמלקוש לנו כגשם ויבא מוצאו ז נכון כשחר ה׳ את

 דבר שואלת את בתי הקב״ה לה אמר .ארץ יורה
 אני אכל מתבקש אינו פעמי׳ מתבקש שפעמים

*אהיה שנאמר לעולם המתבקש דבר לך אהיה יד
 לפניו אמרה כהוגן שלא שאלה ועוד לישראל כטל

זרועך על כחותם לבך על כהותם *שימני רבש״ע ח -ה
 שפעמים דבר שואלת את בתי הקב״ה לה אמר

 לך אעשה אני אבל נראה אינו ופעמים נראה
 :חקותיך כפים על *הן שנאמ- לעולם שנראה י׳מטידבר

 יהודה ר׳ הגשמים אח שואלין אימתי עד משגה ו
 ]מאיר[ )יוסי( ר׳ הפסח שיעבור עד אומר (ך

מורה גשם לכם *ויורד שנא׳ ניסן שיצא עד אומר נ ■אל
 יצחק לרב נחמן רב א״ל גט׳ בראשון׳ ומלקוש

 ]רתניא[ )דחנן( הוא במרחשון יורה הוא בניסן יורה
 יוחנן א״ר הכי א״ל בניסן ומלקוש במרחשון יורה

 קללת סימן שמטר מתבקש אינו פעמים לנו כגשם ויבא
 פעמים :היזמה בימות ואפילו לעולם המתבקש דבר וטל בקיץ

 נראה ואינו לבו כנגד ונראה זרועו נראה ערום כשהוא נראה
 על וי״ל לעינים נרא׳ שהיד שעה כל נראה וכף לבוש כשהוא
 כפי׳: אל לבבנו נשא וכן שבכסא: אדס צורת השמים כפים
 לכם ויורד דכתיב הוא בניסן יורה יצחק לר׳ ר״נ א״ל

 כמרחשון והא :בתמיה בראשון ומלקוש יורה נשם
 ליה אמר :לקמן מפרש ומלקוש יורה .לקמן כדתניא היא
 נתקיים סתואל בן יואל ב*מי זה ומקרא הוא במריזשון ודאי
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 ביה רבתי׳ זה מקרא נתקיים פתואל בן יואל בימי
 א יואל הילק אכל הארבה ויתר הארבה אכל הגזם *יתר
 ולא אדר יצא שנה אותה החסיל אכל הילק ויתר
 בניסן בא׳ ראשונה רביעה להם ירדה גשמים ירדו
 מי לו אמרו וזרעו צאו לישראל נביא להם אמר
 ויחיה יאכלנו שעורין קבים או חטין קב לו שיש

 צאו אעפ״כ להם אמר וימות. בקרקע הרענה או
 להם ונתגלרח נס להם ונעשה וזרעו( )יצאו ורעו
 נמלי׳ שבחורי ומה שבסדקי׳( )ומה שבכתלי׳ מה

 להבס ירדה וברביעי ובשלישי בשני וזרעו יצאו
 בששה עומר והקריבו בניסן בחמשה שניה רביעה

 שכיס ז׳ רעב שהיה כס ע״י בראשון היה ומלקוש שיורה
 שכיס שבע הארץ אל בא וגס לרעב ה׳ קיא כי לכתיב
 ולא אדר יצא ה״ג .וגו׳ הארבה אכל הגזם יתר וכתיב

 ראשונה רביעה :ל״ג אדר רוב זרעו ולא גשמים ירדו
 :הארץ את שמרביע רביעה מפרש ולקמן . גשמים התיזלת

 שלא קדשה התבואה שתגדל קודם ברעב וימות יזרענו או
 דכתיב והייכו וכו׳ נס להם נעשה :לאכול מה לו יהא

 נתגלה :וגו׳ הארבה אכל אשר השכים את לכס ושלמתי
 שאצרו שבכותלי□ ומה נמלים שבחורי תבואה להם

 :בשדות( ואוגריס כשדות קורים שעושי׳ כמלים )דרך .העכברים
 ומה ורביעי ושלישי בכיסן שני :שבידם מה וזרעו יצאו

 בכיסן בה' גשמים להם ירדו שזרעו ולאמר אכלו שמצאו
 :קדשה תבואה באותה בכיסן עשר בששת עומר את והקריבו
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 חדשיס בששה הגדילה התבואה ונמצאת עשר

 מחבואה הקרב עומר ונמצא יום. עשר באחר גדילה
 ועל יום י״א של מתבואה קרב חדשים ששה של

 ברנרח בדמעה *הזורעים אומר הוא הדור אותו מלים
 הלך מאי הזרע משך נושא ובבה ילך הלך יהצורו יכת

 )אמ׳ יהודה רב אמר וגו׳ משך נושא ובכה ילך
 ובחזרתו בוכה בהליכתו חורש כשהיה שור רב(

 נושא מאי ברנה יבא כא וזה התלם מן חזיז אוכל
 ת4כמתנית לה ואמרי חפדא רב אמר אלומותיו

 היתה: זרתיים ושכולת זרה קנה שנה( )אותה תנא
 קר^ה *כי מ״ר יצחק לרב נחמן רב ליה אמי־ ח
 שנים שכע הארץ אל וגס'בא לרעב .ה׳ שם
 ראשונה שנה יוחנן א״ר הכי א״ל אכול מאי ז׳ כהנך מלכים

שבשדות מה אכלו שניה .שבבתים מה אכלוח כ
 מה׳ יום כי״א :ניסן ועד מתשרי חדשים ב-ו׳ הגדילה

 מה להם היה שלא בדמעה הזורעים :ו3 י״ו עד בכיסן
 ככר הרי אדס לבכי אס ובכה ילך הלוך מאי :לאכול
 :מדבר הכתוב השור על אלא גו׳ בדמעה הזורעים כאמר

 מן שמת זה מזיז אוכל ובחזירתו . התלם לממש בהליכתו
 בא מאי ליגדל: חתמיל מיד כשזורע בהליכתו שזרע התלם

 לאכול להם שיש התביאה מסכי אס אלומותיו נושא ברנה יבא
 הי גדול כס זה זרתיים שבלת :יקצרו ברכה אחור כבר הרי

 בשבולת: וארבעה שלשה פי שהקכה התבואה כל דרך משא״כ
שבשדות מה :כאחר אמאב בן יהורם בימי לרעב ה׳ קרא כי
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 רביעי׳ טהורה בהמה בשר שלישית .)ובכרמים(

 שקציםורמשים. בשר חמישית טמאה. בהמה נשר
 בשר שביעית ובנותיה□. בניהם בשר ששית

 ט ישעיה :יאכלו ורועו כשר *איש שנאמ׳ מה ם לקי׳ זרועותיהם
ט *בקרבך מ״ד יצחק לרב נחמן רב ליה ואמר

שם קדוש דבקרבך משום בעיר אבא ולא קרוש
 יא הקכ״ההסע אמר יוחנן ר׳ אמר הכי א״ל בעיר אבוא לא
 בירושלים שאבא עד מעלה של כירושלים אכא לא
דכתי׳ אין למעלה ירושלים איכא ומי מטה של

 תלי׳ק־כ יחדיו: לה שחוברה כעיר הבנויה *ירושלים
י ויכסלו יבערו *וכאחת מ״ד יצחק לר' נחמן רב וא״ל

 שס יוחנן א״ר הכי א״ל עץ'הוא הבלים מוסר
 י יימיה הי^ מאי בגיהנם רשעי□ שמבערת היא אחת

מהם. קצת בניהם בשר־ אכלו בשדות: שנשתייר מה
: ע״כ אשתקד( שכשרה התנזאה מן שעלי ספיחים שכשחת מה

דהיינו קדוש דבקרבך משום בתמיה קרוש בך דבקי־ טשים
 לא בעיר: הקב״ה יבא לא מעשיך מטיב שאתה

 בקרבך שיהא עד קרא אחר והכי וכו׳ ביתשלים אכא
 :מעלה של בעיר אבא לא ירושלים דהיינו למטה קלוש

 של ירושלים יחדיו לה שהוכיח כעיר הבנוי׳ ייישלים
 יזברתה בה •כיוצא שהיא לה[ ]שקוברה כעיר בנויה תהא מטה

 : למעלה לא אם והיכן אקריתי ירושלים דאיכא מכלל 'דוגמתה
לאו ואי הוא עץ הבלים מוסר ויכפלו יבערו יכאחת

 ולשוא מוסר לקבל כעץ אטומים משמע היה ג״ש
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 וכתיב הוא עץ הבליס מוסר הבא כתיב ע״א.
 נחמן רב וא״ל תעתועים: מעשה המה *הבל יימיה״התם

 תרתין עמי עשה רעות שתי׳ *כי רכתי׳ מאי יצחק לר׳ כ פס
 א״ר הבי א״ל להו שביק ותמתין עשרין דהוו הוא

 ניהוע״א ומאי כשתים *ששקולדה היא אחות יוחנן שם
 מקור עובו אותי עמי עשה רעות שתים כי דכתיב ע״ב

 וכחי׳ נשברי׳ בורות בורות להם לחצוב חיים מים
 כזאת היתה הן ונו׳ וראו כתיים איי עברו *כי:£ם

 המיר ועמי אלהים לא והמה אלהים גוי החמיר
 וקרריי׳ לאש עובדים כותיים תנא יועיל בלא כבודו
 מכבקאוז שהמים ע״פשיודעין ואף למים עובדין
 יועיל: בלא כבודו המיר ועמי אלהיהם המירו לא האש

 כאשק *ויהי דכתיב מאי יצחק לרב נחמן רב וא״ל יא
 והא האי כולי שמואל סיב ומי שמואל וקן שם
 מיתון והו שנה בנ״ב מת מר דאמר הוה נ״ב בר שיייאל

 וקנת יוחנן רבי ׳אמ הכי א״ל .הרמתי שמואל של *

 הכסיליה יתבערו עוש*ס שהם עבירה באיות .לוקין היו ימלא פ׳
 כ״| התשפוט בפרשת בתמי׳ להו שביק׳ כ״ב :רשעים נרש״י

 כשתינן ששקול׳ : ספרים כ״ד על שעברו א״כ שעברו עבירו׳ ,י^נג
 מ| הביכו לא משניהם שהרעו כדמפרש וקדריי' דכותייס י כ גים

 להמיר רצו לא פק־ותה שיראתס אע״פ ]וכות־יס[ דקדרייס
 ע״כ| יועיל בלא אלא עוד ולא ]באמר[ כבודם המירו ועמי
 של מיתתו זו :קטן במועד מר והאמר :לזקנה( ששים )בן

 שמידוג? במסכ׳ היא כרת מיתת ולא הרמתי שמואל



קמר תעניח ראשון פרק מאימתי
 שאולש״אטי את המלכתי כי *נחמתי דכתיב עליו קפצה
 דכתיב ואהרן כמשה שקלתני רבש״ע לפניו צמר

 צט תלים משה מה שמו בקוראי ושמואל בכהניו ואהרן *משה
 אני אף בחייהם ידיהם מעשה בטלו לא ואהרן

 חיכי הקב״ה אמר בחיי ידי מעשה יתבטלו לא
 לימו׳ שמואל שביק קא לא שאול לימות אעביד

 שאול לימות לא אבתריה מרננו אדווטרא שמואל
 ואין דוד מלכות הגיעה כבר שמואל לימות ולא

 אמר נימא כמלא אפילו בחברתה נוגעת מלכות
 שמ>אל 1*ושאול־ דכתיב היינו וקנה עליו אקפוץ הקב״ה

 אכנענין מה וכי ברמה האשל תחת, בגבעה יושב
לשאול גרם מי לך לומר אלא רמה אצל גבעה

 היא זו וכך בכך כרת מיתת הוא זה שכיס בכך מת עסרש
 עמל עד דכתיב שנה כ״ב שמואל של יחיו : אסכרה מיתת
 וכתיב תכוק כקרא יןדשיס וכ״ד בלע״ז דיישכי״רי וגו׳ הנער

 ומכן שכאח׳ שכה ממשים לוי של עולמו עולם עד שם יישב
 ובסדר ירושלמי בבכורות העבודה מצבא ישוב שכה יימשיס

 שערו: הלבין קפצה עלזה: תוספות דפין בשני תמצא ילסע
 ואהרן כמשה שקלתני מיד: להורגו הקב״ה ורצה נחמתי

 )וזהו( וגו׳ שחו בקוראי ושמואל בכהכיו ואהרן חשת :תיב7
 אהרן של תלמידו הוא שאף יהושע יריה׳ מעשי הס[ ״ןש'

 כי :פירקן אהרן להן ושכת משה יצא בעירובין אחריכן75
 שמא זוטר קדמית דאקרי אבתרי׳ כ״ע מרננו :במור זוטר

רמה אצל בנימין נבעת ענין מה וכי :בו הית׳ עביר׳ יי״י
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 ה׳ שמואל של תפלתו ומחצה שנים שתי בגבעה שישב

 ;ו דא״ר אין גברא מקמי גברא מידחי ומי הרמתי
 :כן *על מ״ד ]יונתן[ )יוחנן( א״ר נחמני בר שמואל 1הי^

 ו לא במעשיהם פי באמרי הרגתים בנביאים חצבתי
 ז גברא: מקמי גברא מירחי אלמא פי באמרי אלא נאמר

 רב א״ל בסעודתא יתבי הוו יצחק ור׳ נחמן רב יב
הכי א״ל מלתא מר לימא יצחק לר׳ נחמן שם

 קנה יקדים שמא בסעודה משיחין אין יוחנן א״ר
 א״ר הבי א״ל דסעיד בתר סבנה לירי ויבא לושט
 ספת בכדי וכי א״ל מת לא אבינו יעקב יוחנן

מקרא א״ל קכריא וקברו חנטיא וחנטו ספדניא
 נאם' יעקב עבדי תירא אל *ואתה שנא׳ דורש אני ל *ימיה

 בסדר כדמפרש ומחצה שנים שתי שישב :אפרים בהר
 4מי ושמואל וי״ג וי״ב עשרה עשתי שכת חקצי׳ שמלך עילם
 וכוי נברא מידחי מי : קדשים ק׳ לסוף י״ג שכת בתוך

 דקשמען נאמר לא במעשיהם :דוד מקמי שמואל דאידקי
כגון שגזרתי דבר מפני פי באמרי אלא : קטא בעבור

:ע״כ דשחואל מעשה האי
 שעל כובע אותו כפתק הקול כשיוצא קנה יקדים ]שמא

לא ולפיכך ומסתכן המאכל בו וכככס הקנה פי
 1 טת| לא :הושט[ דרך הולך ומשתה מאכל כלים לך אומר
 וקנטו.;* ססדיא ספדו בקכס וכי בכדי :לעולם הוא קי אלא

 ; אני מקרא לו: ויספדו אותו ויקכטו ביה דכתב .קכטיא
:שקת היו סבורים קכטיא דקכטו והאי דורש
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 ואת מרחוק מושיעך הנני כי ישראל תחת ואל ה׳

 זרעו מה לזרעו הוא מקיש שבים מארץ ורעך
 האומ׳רחב כל א״ריצחק בחיים. הוא אף :חיים

 ול<א אמינא אנא נחמן רב א״ל נקרי מיד וחב
 ובמכירה ביודעה אמינ^י* קא כי א״ל לי איכפת

 מיפטר הוה ,כי אמינא( קא שמה את )ובמזכיר
 למה״ר משל לך אמשונל א״ל מר. ליברכן א״ל

 וצמא ועיף רעב והיה במדבר מהלך שהיה לאדם
 המים ואמת נאה וצלו מתוקין שפירותיו אילן מצא

 וישב ממימיו רשתה מפירותיו אכל תחתיו עוברת
 אברכך במה אילן אילן א״ל לילך וכשבקש נצלו

 פירותיך הרי מתוקין פירותיך שיהיה אומר אם
 אמת שתהא נאה צלך הרי נאה צלך שיחי׳ מחוקין
 תחתיך עוברת המים אמת הרי תחתיך עוכרת המים

 ו כמותך *יהיו ממך שנוטעים נטיעו׳ שבל יה״ר אלא
 לך יש הרי בתורה אם אברכך במה אתה אף

 היזייס שביס מארץ ישראל את מקבץ כשהיא בחיים זרעו פה
 בחיים הוא אף :בשבי איכס שהחתים בשבי שהס מקבץ יאה

 במצרים שחצינו כמו לעיניו בניו את לגאול כדי בגולה שיכוא
 נדחה יונטיא ודיזנטו סבא ישראל ודרשינן וגו׳ ישראל וירא
 נקרי מיד רהב רהב האומר כל :היה מי אבל שחת להם

 במי היינו ביודעה מושש: איני לי איכפת לא קרי: בעל נעשה
 שזה נאה צלו והיה :יציזק מר׳ נממן רב מפטר הוה כי מעירה:

הטיס ואמת :לרעב טתוקין פירותיו תקתיו; כרין ל עיף לאדס ךצרי
10 .ע
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 לכבוד ואם גדולה לך יש הרי לגדולה )ואם תורה
 עושר לך יש הרי בעושר ואם כבוד( לך יש הרי
 שיהו רצון יהי אלא בנים לך יש הרי בבנים אם

כמותך: מעיך צאצאי כל
 גגותיהן להטיה הכריות את שמורדת יורה ית״ר

צרכיה! כל ולעשות סירותיהם את ולהכניס
 שנא׳ התהום את ומשקה הארץ את שמרוה ד״א

 צמחה תמוגגנה ברביבים גדודיה נחת רות *תלמיה פה חליה
 אינו או בזעף יורד ואינו בנחת שיורד ניורה[ ד״א תברך

הזרעי׳ את ומשטף הסירות את שמשיר יורה אלא
 1 ע״כ: וכבוד ובעושר בתורה כמותך יהיו לצמא:

 רכיעה יורה .ומלקוש יורת בעתו ארצכם מטר ונתתי יורה
 יורה כקרא לחה ]כדלקמן במשק היורדת ראשונה

 ימפו שלא טיט של בטיח גגותיהן להטיח להם שחורת
 פד לייבשן בשדות שהניחו פירותיהן ולהכניס בבית[: גשמים
 שיורל :הגשמים בימות הצריכין דברים צרכיהן כל :עכשיו
 דכמיג בנחת לתלמידיו שחורה כאדם יורה משמע והכי בנחת

 ביושר ההילך יורה ק׳ן לשון א״כ נשמעים בנחת חכמים דברי
 בזעף: יורד ואינו לארץ שחתכוין ל״א ולכאן לכאן נוטה ואינו

 הוא נמת א״י של חרישת תלמי מריה כשאתה דוה תלמיד!
 גייסות. שאפי׳ דריש ולקחן המקרא השט היינו אדם בני לגדודי

 אי אתרוגים כגון באילן שעוד׳ פירותיהם מש־ר בו: פוסקות
 דגרניא הגרנות את שוטף גרסינן ולא תאנים סוסי אי רמוניס

דפז כלו׳ הזרעים את ששוטף אלא אינו או ליכא: ב־קשק
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 מה מלקוש ת״ל האילנות את ]ומשטף[ )ומשבר(

 אלא אינו או לברכה יורה אף לברכה מלקוש
 האילנר את ומשבר הבתים את שמפיל מלקוש
 לברכה יורה מה )ומלקוש( יורה ת״ל סקאין ומעלה

 3 יואל *ובני דכתי׳ מנ״ל גופיה ויורה לברכה מלקוש אף
 את לכם נתן כי אלחיבכם בה׳ ושמחו גילו ציון

 :כראשון ש ומלקו מורה גשם לבם ויורד לצדק׳ המורה
 שם מדינה מקצת על שירדו גשמים הפרא רב אמר

 3 ע כמר קללה לשין יורה אלא איכר או לברכ׳ יורה אמרי׳ השתא
 אס והיה קרא משמע והכי היורה כמץ הכל ששובר יירה ירה

 יורה ארצה׳ מטר ונתתי לאו ואס וגו׳ מצותי אל תשמעו שמוע
 :גוונא האי כי למיתכי דבריית' ואירמא הוא בעלמא מילתא לרעה

 כירות ולהשיר גרנות לשבר לדירשו שא״א לברכה מלקוש מה
 לטיבה אלא לדורסן יכול אתה ואי הפרק באותו מצויים שאיכס
 .בקשיה התבוא׳ את וממלא הקשין ועל המלילות על שיורד

 וקשה שמל משמע והכי הוא קללה מלקוש דילמא אמר הדר
 :לתבוא׳ וקשה ומשברי שמפילן והאילנות הבתים את מל כלי׳

 ומערות שימין בורות מיס לחלוי דקרא וברב׳ סקאין עמעלה
 קשיותן שמל כדלקמן ומשמעו הבתים את שמפיל : ]גיזגוס[

 הבתים את ומשבר מותך הקשה דבר שמל א״כ ישראל של
 שא״אלו: לסי סירות והשרות גרנות תקלת בו אין כלומר

 לשון ומלקוש סקא׳ הצלצל כדחתרגמיכן ארבה מין סקאים
 לצדקה המורה את :המלך גיזי אמר לקש והנה כמו ארנה

;לטובה יורה אלמא
10*
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 משום בהם אין ירדו לא מדינה מקצה ועל

אק מכם מנעתי אנכי *וגם והכתיב איני ועצר ד עמוס
 ען והמטרתי לקציר חדשים שלשה בעוד הגשם

 אחוז חלקה אמטיר לא אחת עיר ועל אחת עיר
 ראט׳ תיבש עליה תמטיר לא אשר וחלקה תמטר

 הא. קשיא לא לקללה שתיהן רב אמר יהודה רב
 )אסי| רב אמר לי׳ בדמיבעי ראתא הא טובא דאתא
 ש״מן מטר מקום תהא תמטר נמידכתי׳ דיקא ]אשי[

 משיצא הגשמים על מברכין מאימתי אבהו א״ר שם
 א״ר וודא א״ר מברך מאי כלה לקראת חתן

 וטיפח טיפה כל על ה׳אלהינו לך אנחנו מודים
 מלא פ*נו ואלו מסיים יוחנן ורבי לנו שהורדת

 א| עד וכו׳ גליו כהמון רנה ולשוננו כים שירה

 להג שירדו מדינה קצת של דאותן ועצר משום בהם אין
 ר| אמר יהירה ר׳ ואמר :זרים לא מוכרין גשמים

 שר! מפני יידו שלא ואותן שירדו אותן לקללה שתיהן
 טובא מימרא ראיכא הא :תבואתם את קלקלו גשמים

 משוס, בהם אין ליה כדמיבעי :לקללת שתיהן מדאי יותר
תתק המטר :מדינת לקצת תסתפק מדינת שקצת ועצר

:מדאי יותר כלו' מטר מקום
 עג אמרי׳ הרואה בפר׳ הגשמים על מברכין מאימתי

 הן פרכיכן והתם והמטיב הטוב אומר הגשמים
 דשג| והא מייוזא דיזזא תא ומשנינן רבנן לה דתקון ברל

 שכשהטע כ״כ ]שירדו[ )יוצאה( כלה לקראת חתן משמע:
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 רוב כרוך עזבונו ולא אלחינו ה׳ רחמיך יעזבונו

 רבא ׳אמ כלהחוראו׳ ההודאו׳ולא רוב ההוראות
ז *נימרינהז הלכך פפא רב ]אמר ההודאות אל, אימא

:ההוראות[ ורוב ההוראות אל לתרווייחו
 המתי׳דאלויג מתחיית הגשמי׳ יום גדול אבריו א״ר

שם לצדיקי׳ בין הכא ואלו לצדיקי׳ המתי׳ תחיית
 ייפוי־ מתוך יוסף רב ראמר יוסף דרב ופליגא לרשעי׳ בין

 ,כייש המתי׳. בתחיית קבעוה המתי' כתחית שקולה שהיא
 שנתנה כיום הגשמים יום גדול יהודה רב אמר

 לב דכר>׳ אלא לקח ואין לקחי כמטר *יערוף שנא׳ תורה כו
 י משלי אל תורתי לכם נתתי טוב לקח *כי שנא׳ הורה

 שהשווקין ל״א מורי חפי כנגדה ובולטת אמרת ייצאה נופלת
 ההודאות רוב ♦ כנגדו מקליז וזה מקלק שוק מיס יקלקין

 ההוראות כל ולא : להקב״ה קורא אתה ההודאות ברוב נלו'
 כך אלא בכל ולא ההודאות רוב אתה כרוך משמע הכי

 :ההודאות כל דמשמע ההודאות אל אמ״ה א״י כרוך זיתם
 כמרכית ההודאות כרוב אתה כרוך לתרווייהו לטיטרינהו

 משמע היה ומתמילה משמע ההודאות כל של האל ההודאות
גדול מלך אל בישתכיז כן וכמו מרוכות ולא ממש יינ

:ההודאות אל בתשביזות
 ואשם תמות לא תולעתס כי שכא' יזיים איכן עכו״ס '^עי

כתמיית אמר דאיהו יוסף דרב ופליגא :תכבה לא
 :בו גדילה שהתבואה אדם בכי קייס שבת יותר ולא "מתים
שמיו אף כמי יערוף :למטר לקק השוה לקחי כטטר
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 תורה בו שנתנה מיום יותר אמר רב^ג תעדובו.

 אומי הוי במי נתלה מי לקחי כמטר יערוף ,שנא
 כמטר יערף כתיב רמי רבא בגדול. נתלה קטן

 הוא הגון ת״ח אם אמרתי כטל תול וכתיב לקחי
 בנאה ר׳ היה תניא כמטר. עורפהו לאו ואם כטל

 לו נעשית תורתו לשמה בתורה העוסק כל אומר
 ואום׳ בה למחזיקי' היא חיים *עץ שנא׳ חיים סם ג משלי

 חיים מצא מוצאי *כי ואומר לשרך תהי *רפאות שם
 המות סם לו נעשית לשמה שלא בתורה העוסק וכל ״שם

 הריגה אלא עריפה ואין לקחי כמטר יערוף שנא׳
 | בנחל: העגלה את שם *וערפו שנא׳ דניי׳כא
 ליתי וירא[ לר׳ ירמי׳ ור׳ ירמיה( לר׳ )ר״ן א״ל יד
 ליטא יכילנא לא לבי חליש א״ל ליתני מר ש©
האדם *כי מ״ד אר״י הכי א״ל דאגדתא מלתא מר כ דניים

 משו׳ אלא הוא השדה עץ אדם וכי השדה עץ
 ]וכתיב תכרות לא ואותו י תאכל ממנו *כי פשדבתיב

 הוא הנון ת״ח אם כיצד הא וכרת[ תשחית אותו
 תשחית אותו לאו ואם תכרו׳ לא ואותו תאכל ממנו

 כתיב :הכירות מרבה שהוא טל יערפו ושמקיס טל יערפו
 לשמה :הורגהו כמטר עורפהו :כמת דמשמע כטל תזל

:רבי לתקרות כדי ולא אלהי ה׳ צוכי כאשר משוס
 מהע| השדה לעץ אד© מקיש אלא השדה עץ אדם וכי

 תכרוא' לא ואותו תאכל ממנו הוא מאכל עץ אם השד׳
 לאי ואם הימכו למוד תאכל קחנו הוא הגון אס ת״מ אף
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 מ ספלי בברזל *ברזל מ״ד חנינא בר׳ חמא א״ר יכרת.

 חברו את מחדר אהד זה ברזל מה לך לומר יחד
 ,אמ בהלכה זה את זה מהדרין תלמידים ב׳ אף

 ,ירמיה"כך- *הלא שנא׳ כאש ך״ת נמשלו למה רבב״ח
 דולק אינו אש מה לך לומר ה׳ נאם כאש דברי
 דא״ר היינו ביחידי מתקיימין אין ד״ת אף יהירי

 / שם חרב ונואלו הברים אל *חרב מ״ד חנינא ׳ בר יופי
 בתורה בבד בד שעוסקין ת״ח של שונאיהם על
 3מכ)תפ״ודע אול ולונוא :א]ש שמטפשץ אלא עוד *,יל

 התטויז״ש וכתיב ונואלו הכא כתיב אין[ שחוט אלא
 יש"* *נואלו מהבא ואבע״א חטאנו ואשר נואלנו "אשר

 נמשלו למה יצחק בר נחמן רב אמר וגו׳ צוען שרי
 ג משל*י למחזיקים היא חיים *עץ שנא׳ כעץ תורה דברי

 אף הגדול את מדליק קטן עץ מה לך לומר כה
 דא״ר והיינו הגדוליט את מחדדים קטנים ת״ח

 ייזד ואיש יהד בברזל ברזל :מעליו סור תשיזית אותו
 סכין כגון יזכרו את מיודד איזד זה ברזל מה רעהו פני
 דולק אינו איוד עץ יהירי דולקת א־נה :יזברתה גבי על

 שמוסיפין :שימדדנו יזבר בלא כיחידי ז בייזד ג׳ או ב' אלא
 : טסשכא די חתרגחינן נואלנו אשר ]ונואלו[ דכתיב טפשות

נואלו מהבא ואבע״א :יזטאנו גבי כואלכו דכתיב שחוטאין
 כעץ תורה :יזוטא היינו ותועה מצרים את התעו וגו׳ צוען

 מצית האור את כשמדליק בה למיזז־קיס היא יזייס עץ זעתיב
שעה: כל ששואלין מהדרין קטנים דקקתקלת: העצים את
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 מרכוחי יותר ומחברי מרבותי למדתי הרבה חנינא

מכולם: יותר ומתלמידי
 התיו צמא *לקראת כתיב רמי פפא בר חנינא ר׳ טו
 תלמיד אם למים לכו צמא כל *הוי וכתיב מים שס
 לאו ואם מים התיו צמא לקראת הוא הגון )חכם( ישעיה
 רטי חמא בר חנינא ר׳ למים. לכו צמא כל הוינא

 לבדן לך *יהיו וכתיב חוצה מעינותיך *יפוצו כתיב
 ואם חוצה, מעינותיך יפוצו הוא הגון תלמיד אםשס'

 למה אירי בר חגיגא א״ר לבדך. לך יהיו לאו שאסור
 למים לכו צמא בל דכתי׳*הוי למים ר״ת נמשלו ייי;לל

 למקום והולכין גבוה מקום מניחין מים מה לך לומר
שפלה. שדעתו במי אלא מתקיימין אק ר״ת אף נמוך המן

 הללו משקין לג׳ ר״ת נמשלו למה אושעיא וא״ר נה *שעי׳
 למים לכו צמא כל הוי דכתיב ובחלב וביק במים

 כסף בל<ת שברו ולכו ואכלו שברו *לכו וכתיב שס
 מיני שלשה מה לך לומר וחלב יק מחיר ובלא

 שבכלים בפחות אלא מתקיימק אין הללו משקין

 הוא ילך למי׳ לכו וכתיב :חים לו להוליך חשחע התיו
 לת חצוה ממך ללחוד שרוצה הגון ת״ח אם :עצחו

 יפוצו :הרב אצל הוא ילך לאו ואם :בחקומו אצלי לילך
 ]סתרי[ )דברי( לו אחור הוא הנון אס חוצה מעינותיך

 1שלשי אתך: לזרים ואין לבדך לך יהיו לאו ואם תורה:
 כלום בה נותן שאין התורה זו וחלב ריין חים הללו משקין
דפחל. במנא שבכלים בפחות ולוחדה: ויודע׳



קמט תענית רא^ן פרק מאימתי
 שפלות שרעתו במי אלא מתקיימין אין ר״ת אף

 מידי פ׳ יהושע לר׳ דקיסר ברתיה ליה דאמרה והיינו עליו
 ״ף!ע אמר מכוער בכלי מפוארה חכמה אי חנניא בן

 יש׳א)אמרה חמרא רמי )במאי( אביך מלכא( )בתי לח
 דפחרא במאני ב״ע לה )אמר דפחרא במאני ליה(

 במאי אלא ליה אמרה דפחרא( במאני ואבוך
 במאני רמו דחשיביתו אתון כגון לה אמר נירמי
 להמרא רמי לאבוה ליה אמרה אזלה ודהבא כספא
 לברתירה לה אמר ותקף וכספא רדהבא במאני

 חנניא בן יהושע ר׳ ליה אמרה הכי לך אמר מאן
 קריודה ליה( אמרי והכי הכי ליה אמרת )מאי

 הכי לה אמרת אמאי א״ל חנניא בן יהושע לח
 והא לה אמרי הכי איהי לי דאמרה היפי כי א״ל

 גמירי׳שס הוו טפי הווסנו וגמירי״אי דשפירי איכא
 ע״ב הדעת בהיסח נפסלים הללו משקין ג׳ מה ר״א

 לי אומרת את מה וברמז אמר שמוק בדרך[ דפחרא ]כמנא
 בטאי ואלא :מרס של מכוערי׳ בכלי׳ יין נותן אביך יהלא

 ותקיף :הכי עבדי כולהו הא מרס בשל לא אס לרמי
 בכלי מסוארה מכמ' א* לי ראמרה חיכי כי :הממיץ
 אף מכוער בכלי משתמר דיין לה אמרי הכי : מכוער
 סנו הוו אי :נאה הייתי משאלו יותר בי מתקיימ' התירה

 לכאה שא״א גמירי הוו טפי :מכמיס שהס כאיס איתן
 לא שאס הרעת בהיסח :שכמה לידי ובא דעתו להשפיל
וכפסלין מיאוס דבר לתוכן ניפל או נשפכין יהו יפה ■שמיס
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 הדעת: בהיסח משתכחין דית אף

 כיום הגשמים יום גדול חנינא בר חמא טזא״ר
 שמי׳ *הרעיפו שגא׳ וארץ שמים בו שנבראו שם

 ישן ויפרו ארץ תפתח צדק יזלו ושחקים ממעל מה ישעי׳
 לא בראתים בראתיו ה׳ אגי יחד תצמיח יזוצדק׳ל£

 הגשמי׳ יום גדול אושעיא א״ר בראתיו. אלא נאמר
 ארן תפתח דכתי׳ בו ורבה פרה ישועה שאפי׳ יש על
 יורדי הגשמי׳ אין חנילאי כר תנחו׳ א״ר ישע ויפרו כייי מאי!
 *רצח שנא׳ ישראל של עונותיהן נמחלו א״כ אלא ילנ
כסח עמך עון נשאתה יעקב שבות שבת ארצך ה׳ תליס

 לרבינא מדיהבת ועירי ליה אמר סלה. חטאתם כל1
 מחנינן מהכזית אנן לה מתניתו מהבא אתון

 צפה עבים שהם שמתוך ודבש משמן יותר קל בדבר מלשתות
 לקין וזורקו העליון נוטל אדם ואפשר למעלת הפסולת
 עב: שאינו צלול במשקה כן שאין מה ונקי בר והתיזתון

| : ע"כ תמיד. חיזזירה איני אס הדעת בהיסח
 אר אלא קאי יזלו אשיזקיס דמשמע נאמר לא בראתים

 נ' ומתפאר שמשתביז ש״מ ומטר לטל בראתיו ה'
 לסר נכנסין זכות מליצי בו ורבה פרה ישועה :הקב״ה

 לישנ הוא רצון שעת מתוך לישועה שנזכר הגשמים ביום
 רצח : צדק יזלו שהשמקי׳ בזמן ואימתי ישע ויפרו דקרא

 מי א״ל ה״ג .מיד עמך עון נשאת : במים ארצך ה׳ ה־צ,ר
 ורביכא הראשונים מן סתם ,זעיר כו׳ לרבינא מדיהבת זעירי כ״ש

;זה את זה ראו ולא הוראה סוף דמ1ים
* עז׳ אין



קג חעניח ראשון פרק מאימתי
 ח מ״א א״ר וגו׳ לחטאת וסלחת השמים תשמע •ואתדח
 הגשמי׳ אין עכו כפר איש חייא דרבי כריה תנחום
 כליה ישראל של שונאיהן נתחייבו אא״ב נעצרין

 כי איוב חטאן שאול שלג מימי יגולו חום גם *ציה שנא׳
 מתניתו מהבא אתון לרכינא מדיהבת ועירי א״ל
יא דביי׳ השמים את *ועצר לה מתנינן מהכזית אין לה

מהרה: ואבדתם וגו׳ מטר יהיה ולא
יו בשביל אלא נעצרים הגשמים אין חסדא רב אמר

 שם גם *ציה שנאמר ומעשרות תרומות בטול
 ריאיוככד דבי תנא משמע מאי שלג מימי יגולו חום

 נ״פ^2 בימות אתכם שצויתי דברים בשביל ישמעאל
 י כימות שלג מימי מכם יגולו עשיתם ולא החמה

 נעצרין הגשמים אין פוי בן שמעון א״ר הגשמים
 כה משלי תהולל צפון *רוח שנאמר ל״ה מספרי בשביל אלא
 אמ׳ סלא רב אמר סתר לשון נזעמים ופנים גשם

 ארצך על מטר וכתת ואומר וגו׳ השמים תשמע יאחה
 גס כשציה שלג מימי יגזלו חום גם ציה שלקה:7 נתסלה

וע7בי כמשפטן מטר ין7יור שאינן השלג מימות גוזלים מיס
:תם7ואכ ליה וסמיך מטר יהיה ולא :מטאו ששאול

 הממה נימות אתכם שצויתי כריס7 ציווי לשון ריש7 ציה
רוח המטר: את שלג מימי יגזלו ומעשרות: תרומות

 תבטל תמולל סתר לשין נזעמים ופנים גשם תחולל צפון
 הוא ברור צפון רומ7 ביבמות אמריכן7כ ברו7 יחל לא כמי

שקראה נזעקים ופנים נעצרין שגשמים קת לעולם אורה ימביא
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 עד בשביל אלא נעצרין הגשמים אין המנונא רב

 היה לא ומלקוש רביבים *וימנעו שנאמר פנים ג ירמיה
;אמי סלא רב ואמר וגו׳ לך היה זונה אשה ומצח ׳"ע,זי

 סוף פנים עדת לו שיש אדם כל המגונא רבשגנ
לך היה דינה אשה *ומצה שנאמר כעבירה נכשל שם

 בעבירה שנכשל בידוע אמר יצחק( )כר נחמן רב
 בר רבה אמר לך יהיה נאמר ולא לך היה שנאמ׳

 לקרותו מוהר פנים עדת לו שיש אדם כל הונא
 נחמן רב בפניו. רשע איש *העז שנאמר רשעמצליכא

ישונא פנים *ועז שנאמר לשנאותו מוהר אמר יצחק כר ה,
 אין קטינא רב אמר .ישנא אלא ישויא תקרי אל

 שנאמר תורה בטול בשביל אלא נעצרין הגשמים כפניו
שהיה עצלות בשביל המקרה ימך , *בעצלתים ישע איש

 הקרוש של שונאו נעשה בתורה עסקו שלא בישראל "
הוא מך *ואם שנא׳ עני אלא מך ואין מך ^,א^מה

 רכילות סתר לשון מפני , צעולס מטר מביא שאינו הקב״ה
 נזעמים פנים כך גשס תיזולל צפון שרוק כשס המקרא ופשט

 הכלם דמאנת משוס רביבים וימנעו :סתר לשון מפני עי״ל
 שיש איש העז :נכשל כבר משמע היה :יעזות בך שהיה פני׳

■ / ז 1 1 , > כני ש. אחרי'7כ מלקות חשים בו ואין בפניו רשע : פכיס עזות בו ','*יי5  רשע> לקראתו מותר בלבד זה דבר משו׳ קדושין במםאךס
 ועז :כמוך י לרעך ואהבת דכתיב אע״ג לשנאתו מותר שמצטער
ישנא פנים עז שהוא מי וא״ו מסר כתיב ועז ישונא פניט ככן

5 ומטי טל להוריד כמ בו שאין כמו מך :ואל"ף בשי״ן



 קנא תענית ראשון פיק מאימתי
 קד חלים *המקרה שנאמר הקב״ה אלא מקרה ואין מערכך

 ראואיזנלז לא *ועתה מהבא אמר יוסף רב עליותיו במים
 ואין ותטהרם עברה ורות בשחקים הוא בהיר אור
 ”אורמשל ותורה מציה נר *כי שנאמ׳ תורה אלא אור

 אפי׳ ישמעאל ר׳ רבי תני בשחקים הוא בהיר
טל להוריד בחורין בחורין נעשה שרקיע כשעה

ותטהרם: עברה רוח ומטר
יח שנא׳ גזל בעץ אלא נעצרין הגשמי׳ אין אמי א״ר

 שם אור כסה כפים בעון אור כסה כפים *על
 אי!נל>אשר החמס *ומן שנאמר חמס אלא כפים ואין

 ענן^ףל, *יפיץ שנאמר מטר אלא אור ואין בכפיהם
 *ייצישסל, שנאמר בתפלה ירבה תקנתיה מאי אורו

 שנאמר' תפלה אלא פגיעה ואין במפגיע עליה
 י ייייי׳ בי. תפגע ואל וגו׳ הוה העם בער תתפלל אל *ואתה

 פניסקהלח* לא והוא הברזל קהה *אם מ״ר אמי וא״ר
 טל מלהוריד כברזל שקהה רקיע ראית אם קלקל
 שנאמ׳ מקולקלין שהן הדור מעשה בשביל ומטר

 אפי' : תורה אור ראו שלא מפני אור ראו לא ועתה
להוריד ורוצה בעבים מנומר בהרת כמו בהורים כשהשמים

: העבים מפזרת ותטהרם עברה רו? גשמים
הקנ״ה: ויצו :שלו גשם אורו עין יפיץ שמו ברי אף המלאך

 במפגיעינמ״ש שתרד: הגשם על )במפגיע( עליה
 )נחמי הקהה כמו הברזל קהה בי: תפגע אל כמו עליה כשיתפלל

שמיל קלקל פנים ןהןא . ה:הקת םיכ3 מישן שיכיל אי/



**קתעדח מאימתי
 1 ברחמים יתגברו תקנתן מר. קלקל פנים לא והוא

כל חכמה הכשר ויתרון יגבר *וחיילים *שנאמר קהל"
 אם אט׳ ר״ל מעיקרא מעשיהם הוכשרו אם שכן

בשביל כברזל עליו קשה *שתלמודו תלמיד ראית ה
 פנים לא והוא שנא' עליו סדורה שאינה משנתו

 וחיילים שנא׳ בישיבה ירבה תקנתיה מאי קלקל
 סחרו! משנתו אם ס״ש חכמה הכשר ויתרון יגבר

 מתניה* מסדר הוה לקיש דריש הא כי מעיקרא לו
 ועיי? תורה שנתנה יום מ׳ כנגד זימנין ארבעים
 מתניתן מסדר אהבה בר אדא ...רב יוחנן דר׳ לקמיה
 ׳ וכתוביב נביאים תורה כנגד וימנין וארבע עשרין
 .לכ קידם מעשיו הוכשרו אם שכן וכל : הדורות שקלקלו

 | א? לקכמה שהכשר ויתרון הכשר ויתרון משמע והכי וכו'
 ׳ יגבר _ חביזייליס יותר הגשמי' שיבאו מתקלה מעשיה׳ הכשירו

 : שתלמוד :שקלקלו בזמן בתפלה ועומדין קייליס חגבירין שה;
 בשבי? :קישיות מרוב לו הוא שקשה כברזל עליו קשה

 | ולפיכן בה כתוב מה זוכר ואינו לו סדורה שאינה משנתו
ומק"? תקיוב על סוטר בטעות שגורמה א״כ לפרק יודע אינו

 קיא משמע והכי אקריתי מדוכתא עלה ומקשי הפטור על
 קלקל! שפנים מפני שמועתו יודע שאינו )פנים( לא והיא

 שיםדיר> בישיבה ירבה : לגמרא קידם שהיא במשנה שקלקל
 יןיילות|| שהם תלמידים בין וקייליס שנא' משנתם הישיבה בכי

 יו© מ' כנגד :מתקלה משכתו כשסדר הכשר ויתרון
 רר> קמיה עייל והדר :בידו שתתקיי׳ התורה שיתנה

 שהמ וכתובים נביאי׳ תור׳ כנגד גמרא: לקיגמר יוחנן



קנב תענית ראשיו פיק מאימתי
 תלמיד ראית אם ,אמ רבא דרבא לקמיה ועייל

 מסביר שאינו רבו בשביל כברזל עליו קשה שתלמודו
 ירבה תקנתיה מאי קלקל פנים לא והוא שנא׳ פנים לו

 הבמה הבשר ויתרון יגבר וחיילים שנא׳ רעים עליו
 מעיקרא: רבו בפני מעשיו הוכשרו אם שבן כל

 יט ואין לחש בלא הנחש ישוך *אם מ״ד אמי וא״ר
שם שהשמים דור ראית אם הלשון לבעלי יתרון

 י קהל׳ בשביל ומטר טל מלהוריד כנחשת עליו משתכין
 תקנתן מאי הדור באותו שאין לחישורה לוחשי

 *ויגיד דכתיב וילהוש ללחוש שיודע מי אצל ילכו
 שיורעל׳לדליא מי וכל הלשון לבעל יתרון ואין רעו עליו

 יגליז יגיד לחש ואם לו יש הנאה מה לוחש ואינו ללחוש
 יגי׳ שבדור הכיר אצל ילך תקנתידה מה נענה ולא

 במפגיע עליה *ויצו שנאמר בתפלה עליו וירבה
 ל>׳ע ייצי תתפלל אל *ואתה שנאמר תפלה אלא פגיעה ואין
 כגיי׳ ואל ותפלה רנה בעדם תשא ואל הוה העם כעד

מביא עליו רעתו והגיס ונענה לחש ואם בי תפגע

 דהיינו ירבה רעו׳: פנים לו שהראה קלקל שפנים ספרי׳: כ״ד
שיגיד ■ כ:״ע ספני ,לן ריסב.ש מכויה ס,יסל רעי^

 ״א'^”רידל כעין פ:יס מאדימים כנחשת עליו משתכין
מלודהשכעצרין,"^ שהעלו טפי דשתוך בב״מ כדאמרי'

 חסיד מתפללין שאין כשביל לחישות לוחשי : ומטר טל מלהוריד
 ם5 גשמים וגבי יזכרו עליו יתפלל רעו עליו יגיד :בליזש תכלה
 ,',הכאה״י" מה כלו׳ הלשון לבעל יתרון ואין באיוב: כתיב
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 אט׳ רבא עולה על אף *מקנה שנאמר לעולם אף לי אייב

 בהלכה לוה זה נוחק ואין אחת בעיר ב׳ת״חשיושבין
 עולה:■ אףעל מקנה שנא׳ אותו ומעלין באף מתקנאין

 היחש ישוך *אם מ״ר לקיש[ ]ריש לוי( )רבי אמר כ
 לעתיד הלשון לבעל יתרון ואין לחש כלא שס

הנחש אצל החיורה כל ובאות מתקבצות קהלמ״לב^
 .;1ואובר טורף .זאב ואוכל דורס ארי לו ואומרות

 לבעל יתרון ואין להם אמר לך יש הנאה מה אתה
 אא״ין נשמעת אדם של תפלתו אין אמי א״ר הלשון.

ככי£ אל לבבנו *נשא שנאט׳ בכפו נפשו משים ג איכה
ודרש! עליה אמורא נחמני( )בר שמואל )ר׳( אוקים

 1, על' אף מקנה :לריוש ואינו ללמוש שיודע הלשון לבעל יש
 נוחי■ ואין :דעתו ומנים שעולה מי על אף מקנה עולה

 ולהיות^ לזה זה להניד שצריך בשביל משמע והכי וכו' לזה זה
 באף| ומתנרין מתקנאים מקנה : עושים ואינם בהלה׳ כימין

 נרםינן| אמריכא לישנא .עליהן אותו ומביאים אותו וחעלין
 שיניד חי משמע והכי באף מתקנאין בהלכה לזה זה וכימין

 מעליהן;* אותו ומעלין באף חתקכאין לזה זה שכומין רעו עליו
 שמוליך ואוכל טורף :חתירא ואיבו מיד ואוכל דורם ארי

 להן יש ולכלן הבריות חן שמפחד שם ואוכל למוריו
 והורגן אדם בני ניסך שאתה לך יש הנאה מה ולך הכאה

 ^ע״ם לה״ר שמספר הלשון לבעל יתרון אין איחר והוא
 ■ כדי כמש אצל בדין הקב״ה מביאו ולפי׳ הכאה לו שאין

מספרי עמו ומתביישין הראשון אדם שהשיא מפני שיתבייש



קנג תענית ראשון פיק מאימתי
 מלים נכון לא ולבם לו יכובו ובלשונם בפיהם *ויפתוהו

 עחיכפר רחום והוא ואעפ״ב בבריתו נאמנו ולא עמו
 בצבור: הא כיחיד הא קשיא לא אהדדי קשין וגו׳ עון

 כא בעלי בשביל אלא יורדים גשמים אין אמי א״ר
שם וצדק תצמח מארץ *אמרה שנאמר אמנה

 פה תלים גדולים כמה וראה בא אמי וא״ר נשקף משמים
 ׳ש??א כחולדה המאמין ומה וכור מחולד׳ מנין אמנה בעלי
 ק ויוחנן[ א״ר עאפ׳ו. בהקב״ה המאמין כך ובור

 על מוי׳ את עליו מצריקין מלמטה עצמו את המצדיק כל
 6אכדכתוב ואעפ״כ הקב״ה עם עמו נכון לא ולבם :לה״ר

 שכח מון אמרת והיכי תפלתם ושומע עון יכפר רמוס והוא בסמוך
 דמזלצדיז שנפשו כלו׳ בכפו נפשו משים אא״כ נשמעת תפלתם שאין

 מציק ,ס ןף5 נשמעת תפלתו כצבור : )חבמוץ( בכפו מכונת
ישלשון בדבריהם בפיהם ויפתוהו כדכתיב שלס כלס לב שאין

: ע״כ מכוון לבו אא״כ נשמע אינו ביחיר :יביס
 צדק אז ובמתן במשא אמונה שיש תצמח מארץ שאמת □מן

מחולדה צדקת: שהם גשמ*ס דהיינו נשקף משמים
 שנתן א׳ בביזור מעשה באגדה הוא מצוי חדם בנו ב׳ שהמיתו ובור

 אמד בור שס והיה מעיד מי אמרה שישאכה אמת לריבה אמונתו
 על עבר ליחיס בדבר עדים ומולדת בור הבמור אמר ומולדה
 נשכתי וא׳ ומת לבור כפל א׳ בניס ב׳ והוליד אמרת ונשא אמונתו
 מתים שבנינו זה הוא מעשת מה אשתו לו אמרה ומת מולדה
 בהקב״ה המאמין :המעשה הי׳ וכך כך לה ואמר משונה במיתה
 שמכשיר לעצמו המצדיק :עאכ״ו מברו לבין בינו עד שמשימו
אפי׳[ ]עמו )עליו( מדקדקים עליו מצדיק*□ מעשיי: ימקשט
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 וצדק תצמח מארץ אמת שנאמר מלמעלה הדק

 הוגא רב אמר אבין בר חייא ר׳ נשקף משמים■
 *פגעת מהבא אמר ר״ל עברתך *וביראתך מהבא צ מלים

 קצפת אתה הן יזכרוך בדרכך צדק ועושה שש אתםד ־׳'”6*
 1כר אריב״ל .ונושע עולכם בהס ונחטבה
 לעולם ישועה מביא עליו שבאים ביכורין השמח

ונושע: עולם בהם שיאמר
 בשעה השמים את *ועצר ד מי׳ לקיש ריש אמר כב
 דומה מט* ו( )טל מלהיריר נעצרין שהשמים שש

ריש דאמר והיינו יולדת ואינה שמחבלת דניי׳יאלאשה

 עונותיו: למרק כדי מעשיו מקלקל משאלו יותר השערה כמוט
 אלא כאן כתיב אין צדקה נו׳ צדק אז הצמה מאי־ץ אמח

 אותן ירא שהוא חי על עכרחך וכיראתך דמשחעדין: צדק
 עוז יודע מי דקרא ופשטיה עונותיו למרק עברת־ מחזיק אתה
 כשם עברתך וכיראתך אפך ביום מפניך לכוס אותו למצוא ופח

 :מעברת־ ולהתפמד להתירא יש כ־ ומתפקד יראוי שאתה
 שהם צדק[ ועושה ששמח ]במי צדק ועושה שש אח פגעת

 חוטא אס בו פוגע אתה יזכרוך בדרכך :כך העישיס
 הפי קרא ומשע( עולם )בהם וימת בו ויפגע פחו פלוס

 בדרכיך ]כך[ העושים והס צדק ועושה שש את פגעת הוא
 לטובה יזכרו־ ביסורין חיסרן שאתה דרכים באותן יזכרו־

 ]שחטאנו[ )שנחטא( בשביל )וכקטא( קצפת אתה הן ואוקרין
:ע״פ לעה״ב כושע[ ]בשבילם ונושע עילם בהם
וקשה כן עושק השמים אף יולדה מבלי כתו שמחבלת



 קנד תענית ראשץ פרק מאימתי
 בגשמים עצירה נאמרות קפרא בר משום לקיש

 שם שנא׳ באשה עצירה *נאמרה באשה עצירה ונאמרה
 ע״ב עצירה ונאמרה רחם כל בעד ה׳ עצר עצור *כי

 כ כיא׳ לידה ונאמר השמיט את *ועצר דכתיב בגשמים
 יא דניי׳ באשח דהו5 נאמר בגשמים לידה ונאמר באשה
 ל לאשי׳ בגשמים לידה ונאמר בן ותלד *ותהר דכתיב
 נת ישעי׳ באשרת כקירה נאמר׳ והצמיחה *והולידה דכתי׳

 באשה פקידה נאמרה בגשמים כקירה ונאמרה
 כא כלא׳ בגשמים פקידה ונאמרה שרה את פקד *וה׳ דכתיב
 תליססה תעשרנה רבת ותשוקקה הארץ *פקדרה דכתיב

 מים מלא אלהים פלג מאי מים מלא אלהים כלג
 יוצאים גשמים שממנה ברקיע יש קובה כמין תנא
 ל! אי!כ לאי־צו אם לשבט *אם מ״ר נחמני בר שמואל א״ר
 אם וגבעות בהרים לשבט אם ימציאהו לחסד אם

 אט ובכרמים בשדורת כארצות ימציאהו לחכד
לחסד אם לורעים לארצו אם לאילנורה לשבט

ומערות: שיחין בורות ימציאהו
 ומותנאכג כפנא הוה נחמני בר שמואל ר׳ כימי
 שם וכו׳ באשה עצירה נאמי־יה :הוא חטא ועל לעילם

 קובה כמין :בריכה פלג :רחמים מבקשין כולן על כלו'
 רוב הקב״ה גזר[ ]אס לשבט אס :מיס מלא אהל

 וחזרו בכח שמכה כשבט בכח יורדים אז לרעה גשמים
 איש. שם שאין מקום וגבעות הריס על מורידן הקב״ה כתשובה

ישראל: לארץ לארצו ימציאהו בנחת שיורדין לחשד אם אבל
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 אפשר לא אתרתי רחמי נבעו נעביר חיכי אמרי
 אמר 1נסבול־ וכפנא אמותנא רחמי נבעי אלא
 אבפנא רחמי נבעי נחמני בר שמואל רבי לחו
 רבתי׳ דיהיב הוא לחיי שובעא רחמנא יתיב רבי

 דלא לן ומנא רצון חי לכל ומשביע ידך את *פותחחהיז "לי׳
 על מאלהינו ונבקש׳ *ונצומה דכתיב אתרתי מצלינןנ יאע,

 משמיה אמרי במערבא אחריתי דאיכא מכלל זאת
 אלדה קדם מן למבעא *ורחמי; מהבא חני דר׳חאלד־,

 בימי אחריתי. דאיכא מכלל דנה הא על שמיא
 בתעניתא למיתב דלא וגזור גזירה גזור זירא ר׳

 גזירה כטיל ולבי עלוון נקבליניה זירא ר׳ לחו אמר
 *ויאמ׳ רבתי׳ להו אמר הא לך מגא ליה אמרי ליתביה ""

 את נתת אשר הראשון היום מן בי דניאל תירא אל אלי
 דבריך: נשמעו אלהיך לפני להתענות להבין לבך

 אבפנא י־המי גבעי :כדלקמן אהדדי רממי בעינן לא אתרתי
 יהיב רכי ממילא: ל לעטי ומותנא שובעא דליתיב

 דאינו למתים ולא ליזיי׳ ריהיב הוא לחיי שובעא יחמנא
 לכל משביע שימיו: כדי אלא אדם בני להמית כדי שובע מביא

 משמע מדא על זאת על :מייס אדם לבני ניתן שובע רצון חי
 ליתבו רלא :כתיב בדניאל דנה רזה על :כתיב בעזרא

 נקבל :בשבילן לעולם ביכה דליתיה בעו דלא בתענית׳
 בטיל יכי כתעניתא לן מתני קבלה דמשוס תעניתא יומי עלוון
 אי כלו׳דמהני הבי לןדעבדינן ומנא לה־; עבדיכן גזרה

 לפגי להתענות להבין לבך את נתת אשר הכי: עבדיכן
דבריו: כשמעו עליו משקבל אלמא דבריך נשמעו אלהיך



קנה תענית ראשה פרק מאימתי
 כד גשמי׳ וירדו אליהו כשני שנים אפילו יצחק א״ר

שם דאמ׳ היינו קללה סימן אלא אינן שבתו׳ בערבי
 דרינא ביומא דמטרא יומא קשה שילא בר רבה
 רחמי בעינן לברייתא דצריך לאו אי אמימר ׳אמ

 צדקה כשבת שמש יצחק וא״ר ליה ומבטלינן עליה
 מלאכי צדקה שמש שמי יראי לכם *וזרחה שנא׳ לעניים
 פרוטה שאפי׳ הנשמים יום גדול יצחק וא״ר ומרפא
 דניים בעתן ארצך מטר *לתת שנא׳ בו מתברכת שבכים
 כח הברכה אין יצחק וא״ר ידיך. מעשה כל את ולברך
 שם ה׳ *יצו שנא׳ העין מן הסמוי בדבר אלא מצויה

 מ׳ נ״מ ישמעאל ר׳ דבי תנא באסמיך. הברכה את אתך
 ר״לי!,חז בו שולטת העין שאין בדבר אלא מצויה הברכה אין

 ה הנכנס ת״ר :באסמיך הברכה את אתך ה׳ יצו שנא׳
לש״א שתשלח אלהינו ה׳ יהר״מ אומר גרנו את למוד

קללה סימן : למטר שצריכין אמאב בימי אליהו כשני
 שבת: סעודת לקנות עשוקים ליזזר צריכין אדם שבכי

 צרכיהן: לעשות יכולין אדם בני שאין רמטרא יומא קשה
 עם לדון אדם בני שמתקבצין ■ויזמישי שכי דדינא כיומא
 הגשמים ביום ואוושות וקולות הומיות שיש עזרא בתקנת אבריהן

 :שילא ר' דאמר והיינו חטרא דקשה כ״ש ובע״ש הדין כיוס
 ואיכן אדם בכי שטוריזין גשמים לירידת לדו ומכטלינן

 להם וכונן בה שמתעדכיס לעמים צדק' : ולבא לצאת יכולין
 שומרי שמי יראי :הצינה ביום בה וחתמממיס ברור יום

צריכין שאינן ידיהם מעשת אפי' שבכים פרוטה :שבת
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 השולח ברוך אומי׳ למור התחיל ירינו במעש׳ ברכה
 תפלח זו הרי בירך ואה״ב מדד .הוה בכרי ברכה

 השקול בדבר לא מצויה הברכה שאין לכי שוא
 הסמוי ברבר אלא המנוי בדבר ולא המדוד כדבר ולא

 גליות קכוץ כיום הגשמי׳ יום גדול יוחנן א״ר העין. מן
 אפיקי׳ ואין בנגב כאפיקי׳ שכיתנו את ה׳ *שובה שג׳ קבי תלי׳

גדול יוחנן וא׳יר מים אפיקי *ויראו שנא׳ מסר אלא יח שש
, 1 פח ר מ *תלמיה שגא׳ בו פוסקו׳ גייסו׳ שאפי׳ הגשמי׳ יום גו׳: גיוריה נחת רוח שספה

 פוסקי בשביל אלא נעצרים הגשמי׳ אין יוחנן וא״ר כה
 ורוח *נשיאי׳ שנא׳ נותנים ואין ברבים צדקה שס

 יוחנן וא״ר שקר. במתת מתהלל איש אין וגשם כת משלי
שתתעשר בשביל עשר תעשר *עשר דכתי׳ דביי׳ידמאי

 בה ומזכיר ושסע ברכה השולח ברוך :מתברכין לגשמים
 ושוב שוא תפלח וו הי־י כלן: הברכות ככל ואזכרה מלכות

 הסכום: יודע שאינו הסמוי כדבר בה: כככס׳ ברכה אין
 קיילות גייסות :יובש לשון בנגב :נמלים אפיקי כאפיקים

כויזים: גדודי' מיד בגשם הארץ ]תלמי[ מרוה כשאתה
 שאין נקט דמלתא ואורין׳ ולפנים לשם ברבים צדק׳ פוסקי

 :נותן ואינו עצמו לבין ביבו צדקה לפסוק עשוי אדם
 יורדין ואין יורדין גשמים כאלו לעולם באין ורוח נשיאים

 לפני' עושה שהוא דכשס שקר במתת המתהלל האיש בשביל
 שמראים הארץ את ממניפין שמיס אף העניים את וחמניף
דמכל אשלשתס קאי אין כמי אי אין וגשם ורוין נשיאים



 קנו תענית ראשון סרק מאימתי
 פסוקיך לי א״לאימא דר״ל לינוקא יוחנן ר׳ אשבחיה

 עשר א״ל תעשר עשר ומאי א״ל תעשר עשר א״ל
 א״ל נפי ויל א״ל לך טנא א״ל שתתעשר בשביל

 !דכייס את תנסו *לא כתיב ותא לקב״ה לנסויי שרי ומי
 ג מלאכי *תבואו שנא׳ טוו חוץ אושעיא א״ר הבי א״ל ה׳

 בביתי טרף ויהי האוצר בית אל המעשר כל את
 ה״ב שכת אפתה לא אם צבאות ה׳ אטר בואה נא ובחנוני

 □רכ^מממפ״ג ם>5 ותרוקוחי השטים ארובות את לכס
 חטא בר רמי אמר די כלי עד מאי די בלי עד

 א״ל די. מלומר שפתותיכם שיכלו עד רב אמר
צריכנא תוינא לא פסוקא להאי התם מטינא היה אי

:רכך אושעיא ולר׳ לך
 כו דיתיב לקיש דריש לינוקא יוחנן ר׳ אשכחיה ותו

שם יועף ה׳ ועל דרכו תסלף אדם *אולת ואמר
 יט משלי מירי איכא מי אמר מתמה וקא יוחנן ר׳ יתיב לבו

 אטו א״ל .באורייתא רמיוי דלא בכתובים דכתיבי
 ולאחר יוחנן ר' של איוותר בן רר״ל לינוקא כעצרין: אלו

 חאי יוחנן לרבי ינוקא אמר לקחן: כדחוכק ר״ל של מיתתו
 שייגעו: שיבלו תנסי: לא כתיב והא ינוקא א״ל תעשר: עשר

 המעשר כל את /־הביאו קרא להאי להתם מטינא הוה אי
 משחיה: לי דאמרת רבך אושעיא ולרבי ל־׳חחילא: ידעיכא

חוטא כשאדם לבו יזעף ה׳ ועל דרכו תסלף ארם אולת
 שכיעס לבו יזעף ה׳ ועל פגעים עליו שבאין דרכו מסלף

באורייתא משה רמזה ולא זה: פגע לי אירע חה קפכי יאוח׳
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 ויחרדו לכם *ויצא כתיב והא רמיוי לא מי יאשי׳מנהא

 לנו אלהים עשה ואת מה לאמר אחיו אל איש
 אפיקתיהאמרה אימיה וחזאביהאתיא עיניה דל

 לאבוך: לךכדעבד ליעביד דלא מקמיה תא ליה
 *יפתח רכתיב יחיד בשביל מטר יוחנן רבי ואמר־ כו
 מטר לתת וגומר הטוב אוצרו את לך ה׳ שם

 ממטיר *הנני דכתיב רבים בשביל פרנסה .ארצך כי׳ דניי׳
השמים: מן לחם לכם ”ת1שמ

 פרנסים ג׳ אומר יהודה ברבי יוסי רבי מיחיבי כח
 חן סמך לחצא יש ובכולן וכתובים לנביאים יסוד הוא שהחומש
 עיניו את מכסין עפעפיו שהיו יוקנן ר׳ עיניה רל : התורה

 לראותו רוצה שהי' אחרון בס׳ בב״ק דכספא *בחדליא ומגביהן יש״י ,גי
 שלא לאכוך כרעביד לך ליעביר רלא :חריף שהוא ספני ץ'נ

: ע״כ בב״ח והמיתו באביך שנתן כמו בך עיניו יתן ג 'כמ
 אחד לאדם אלא מטר צריך אין שאס יחיד 'בשביל מטר־

 בעיר שדר או אדם בבי זריעת זמן אחר שזרע כגון
 טובה ושפע ופרנסה בזכותו בא למטר וצריך חוטאי׳ שכולם
 בשביל אלא אחד בזכות לעולם בא איני העולם לכל ומחיה
 הקב״ה בתבואה ברכה שתשלח שובע צריכין רבים שאס רניס
 הקב״ה אין תבואותיו שיתברכו הצריך יחיד אבל זכו אם עושת
 בשביל שמוריד ואע״ס ברכותיי׳ כפי אלא השב׳ דין בעבורו משבה
 אחרים חשל גרועות יהו שלא תבואותיו להשביח זה מטר[ ]יחיד

 אחד של ארצך מטר לא: שובע כשדה שדהו לעשות אבל
 יביס: לשון לכס ממטיר משמע:
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 ומרים אהרן משה הן אלי לישראל עמדו טובים

 הן ואלו ידם על ניתנו טוגות מתנות ושלשה
 בוכות ענן עמוד מרים מת כ! באר ומן. וענן באר

 הבאר נסתלק מרים מתה משה. בוכות מן אהרן
 היהנמדכיכ ולא בתריה וכתיב מרים שם *ותמת שנא׳
 נסתלקו אהרן מת שניהם בוכות וחזרה לעדה מים
 " ש״)ע מה ערד מלך הכנעני *וישמע שנאמר כבוד ענני

 לש״א כבור ענני ונסתלקו אהרן שמת שמע שמע שמועה
 יעושסכאהו בישראל להלחם רשות לו נתנה וכסבור
 ”רביי״ אמר אהרן נוע כי העדה כל *ויראו דכתיב
 ש״עלקיש, כדריש וייראו אלא ויראו תקרי אל אבהו

 עיי! דילמא אי לשונות בד׳ משמש כי לקיש ריש דאמר

והולך מתגלגל והיה מיס ממנו וזבין סלע מרים של בארה
 לזובדר״ה רוצה היה שלא משה הכה שבו הסלע והוא ישראל עם

 נ שם ועככי רקיע ענני ככור ענני נסתלקו מריס: שמתה לפי מימיו
 כתיב שכן שניהם בזכות הזרה כבוד: של איכן עככיס ושאר עשן

 לשונות בר׳ משמש כי מימיו: ונתן הסלע אל שכיכס ודברתם
 לעכין בין כי לדרוש שצריך מקום כל דהא אלא רילמא אי

 ד׳ מהכי באחד לשכותו תוכל המקרא למשמעות בין דרשה
 בכלל וארי וכרם ]וכד[ וכן בכולן משמש כי דלשון לשונות

 ושמעי׳ דהא בלשון משמש אהרן גוע דכי והאי הן ד' הכי
 חת שהרי מית דהא כתראו טעם דחה דקרא טעחא חיכיה
 בעולם כי שוס מתרגמיכן דלא למיחר אתי לא ור״ל אהרן

 ארי דילסא מתרגחיכן אסי׳ אלא לשוכות ׳7 מהכך באחד אלא
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 משה מת משת בוכות שניהם חורו דהא אלא

 הרועים שלשת את *ואכחיד שנא׳ כולן נסתלקו יא >כיי׳
 מתה מרים והלא מתו אחד בירח וכי אחר כירח
 מלמד אלז^ באדר ומשרת באב ואהרן בניסן

 שניתנו טובות מתנות ג׳ ]שנתבטלו )שנסתלקו(
 אשכחן אלמא אחד בירח כולם ונסתלקו[ ידן על

 )דאלים כיון משה שאני יחיד בשביל פרנסה
דמי: כרבים בעי[ הוא ]דלרבים וכותית(

 חייא ורב אידי בר שמואל ורב מנוח בר הונא רב כט
 נפשית נח כי דרבא קמיה שכיחי תוו מווסתניא שס

 אמר דתות אימת כל כפא דרב לקמיה אתו דרבא
 מרמוי הוו לתו מסתכרא תות ולא שמעתא לתו

 את *ואכחיד כחלמיה *אקריוה דעתיה חלש אהדדי שס
 כל ויזזיאו דמתרגם וחאן דהא כמשמעות משמעותי' ^^דרשיכן

 ליה מיכעי ואיתחזיאו ]דא״כ[ הוא טועה חית דהא ככישתא ח
 ויעלו החים וירפו הבלים ראשי יראו במשקל העדה כל ויראו
 ואכחיד חדכתיב משה כזכות שניהם הורו קרח: משכן מעל
 חצינו שלא משתעי דבדידהו לן פשיטא הרועים שלשת את

 ויבואו בניסן מתה הס: אלא כאחד שלשה לישראל פרכסין
 יקדש העס וישב הראשון בחדש כין מדבר העל׳ כל ישראל בכי

 מת אהרן אדומה: כרה בפרשת שם ותקבר מריס שס יתמת
 חסעיע״כג אלה בפרשת כתוב שכן החמישי בחדש כאהד

 זה ומביטין מראין להדדי אחיו חקיס: מאותו מיוסתניא
 מקרין היו אקדיוה :כרבא שמעתא סלקא דלא לזה
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 אמר מיניה מפטרי הוו כי למהר הרועים שלשת

 הוה אשי בר שימי רב לשלמא• רבנן ליולו להו
 יומא טובא ליה מקשי הוה פפא דרב קמיה שכיח

 רחמנא דאמר שמעיה אפיה על רנפל הדה חד
 ותו שתיקותא עליה קביל דשימי מכיסופא ליצלן

:ליה אקשי לא
דאמרל יחיד בשביל מטר סבר לקיש ריש ואה
 דכתיבשס יחיד בשביל למטר מנין לקיש ריש ׳

 חדדםזכרי׳י עושה ה׳ מלקוש בעת מטר מה׳ *שאלו
 לכל יכול בשדה עשב לאיש להם יתן גשם ומטר

 ת״ל שדותיו לכל יכול לאיש אי ותניא לאיש ת״ל
 עשב לומר תלמוד השדה לכל יבול שדה אי שדה

 האי ליה הוה קטינא )רב( כר דניאל דרב הא כי
 מישרא הא אמר לה וסייר אזיל הוה יומא בל גנתא
 מטרא ואתא .מיא בעיא לא מישרא והא מיא בעיא

 אקד בירק הרועים שלשת את ואפקיד בקלוס זה מקרא אותו
רב עליו קבל ליה: דמכספין משוס בשמים לעונשן שרוצץ

ע״כ: עוד מלהקשות שתיקותא שימי:
 צריכין הפל א״כ אלא מטר נותן אין יכול כלו' לכל יכיל

לכל יכול לאיש אי אקד: בשביל אפי׳ לאיש ת״ל לי
 שדה ת״ל שדותיו לכל צריך שיהא עד יורד אינו כלו' שדותיו

 שיצטי״ך ער יכול שדה אי :אקת לשדה אלא צריך אינו אפי׳
 בשביל אקד לעשב אלא צריך אינו אפי׳ עשב ת״ל השדה לכל
:ערוגה טישרא :מעיין וסייר :מטר עליו יורד אקד ילק



תענית ראשון פרק מאימתי 158
 עושה מאי מיא. ליה דמבעי חיכי כל וקמשקי
 צדיק שכל מלמד חנינא בר יוסי רבי אמר חויוים
 חויזים מאי :עצמו בפני חוין לו עושה הקב״ה וצדיק
 סימן יוחנן רבי אמר פורחות. יהודה רב אמר

 עיבא פפא רב אמר פורחות מאי פורחות למטר
 נהילא יהודה רב אמר סמיכתא עיכא תותי קלישא
 מטרא פסיק מטרא בתר מטרא אתא מטרא מקמי
 רבתר מהולתא וסימניך מטרא אתי מטרא מקמי
 עולאאיקלע דעיוי חריא וסימניך פסיקמטרא מטרא
 דהשתא מאני פנו להו אמר פורחות חזא לבבל

 חיכי כי אמר מטרא אתא לא לסוף מטרא אתי
 איקלע עולא מטרייהו משקרי הכי בכלאי דמשקרי פסחים

 מלא אמר .בוווא דתמרי צנא מלא הוא ־'*לבבל
באורייתא עסקי לא ובבלאי בדודא ררוכשא ^צנא

 לו להריק בעות״ז[ ]הבא לכל.'צדיק חזיז הקב״ה לו עושה
 ותדר רבים לשון מזיזים ראי בעי ברישא שדותיו. על גשמים

 דחווזא קלישתא עיבא ה״ג מזיזים: דקרי כינה! ומאי בעי
 קיטמא כמו נהילא הארץ: כלפי עיבא דתותי סמיכתא עיכא
 ואמ״כ למטר תחלה הבאים דקים גשמים דקה שהיא נהילא

 מהר פוסקין ואין לרוב יורדים גשמים מטרא אתי :מטר בא
 טהולתא :מיד פוסקין לבא דקין וחתמילין תמנה קטר בא אבל

 רעיזי חריא :גסין סובין ולבסוף דק קממ יוצא שחתמלה
 ררובשא : ופוסק דקה ולבסוף גסה יוצאה בתמל׳ עזים של רעי

הן יכולין כלו' עסקי לא ובבלאי :מהן עושין דבש תחרים
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 בדוו^ דסכיני צנ<ת אמר צערוה בליליא

:באורייתא עסקי ובכלאי
 לא אוקינום ממימי כלו העולם כל ” ר׳אגיעוראומ תניא

שם והשקה הארץ מן יעלה *ואד שנאמר שותה הוא
 טימייאשי׳נ והל<א יהושע ר׳ א״ל האדמה. פני בל את

 י'ביי7 ר׳ בעבים הן מתמתקין א״ל הכם. מלוחין אוקינום
 ד ס הוא העליונים ממים כלי העולם כל אומר יהושע
 דניים אלא מים תשתה השמים *למטר שנאמר שותה

 יא שהעננץ מלמד הארץ מן יעלה. ואד מקיים אני מה
 גהביכנאר״״ פיהם ופוחחין לרקיע עד ועולין מהגברין
 ״שע והס לאידו מטר *חוקו שגא׳ מטר מי ומקבלין
 קרקעיש״א גבי על מ־ם ימחשרות ככברה מנוקבות
 יל טיפה בין ואין שחקים עבי מים *חשרת שנאמר

 3ככ ש הגשמי׳ יום שגדול ללמדך נימא כמלא אלא פה לט
 *עושהאקנט שנאמר וארץ שמיס בו שנבראו כיי□
 בשלשול צערוה טורין: ובלא מזונו']בזול[ להם שיש תמיד לעסוק
אותו שלוקיזין שמתוך רסכיני :ומשלשלן חשמכן תמרי דאחרי׳

:ע״כ אותן ומצערים הרבה מהן אוכלין בזול
 מעלה של מחים ולא שלמטה חמים כלו׳ אוקינום ממימי

:ועלה בארץ ששתה הארץ חן יעלה ואד שנאמר
 לאידו מטר יזוקו :מהן גדילה תבואה ואין הן מלוחין

 לעם צק יצוקו כמו יזוקו :לעבים מיס מוציאים ׳,יקיע
 כלו׳ מ׳זשירין העבים שהקים עבי מים חשרת :ייאכלו
ואומר .קאי דלקמן אקראי ללמדן :לארץ המים חשירין
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 על מטי *הנותן וכתיב חקר ]ואין[ אין( )עד גדולות ה אייכ

 שמעת לא אם ידעת *הלא להלן ארץ.וכתיב
*מכין וכתיב לתבונתו חקר אין עד וגו׳ עולם ^^אלהי

 מתמתקים אליעור ר׳ א״ל מר *אמר .וגו׳ בכהו הרים \
 בר יצחק רב דאמר הא אזלא כמאן בעבים הם ",יש>כפ

 השרת וכתיב חשכת כתיב יודנן רבי אמר . ?□ף כחעים
 כיצר הא הכשרת ביה קרי ארי״ש שדי כ״ף שקילסיהי״ע

ואידך אליעזר כר׳ כמאן כעכים הן מתמתקיםןיע”
 במערבי אמרי ׳דאמ דימי לכדרב ליה מ־כעי ההוא
 מיהי. זעירין עיני נהור מוהי סגיאן ענני חשוך
 הן במאמר העליונים מים דתניא הא אזלא כמאן

מעשיך! *מפרי שנאמר גשמים מי ופירותיהן תלוים קד חלים

 ן וחשכת מים השית :הכא גרסינן לא בכמו הריס מכין
 וא׳ דוד וידבר בפרשת בשמואל אמד הן מקראות ב' מים

 כ״ן| קמ ארי״ש ושדי כ״ף שקול גרמינן הכי בתהליס:
 6וקר רי״ש דכתיב תיבה בהאי ואוקמית נמשכת דכתיב

 כמי'(? >הכא הכא דשי״ן שי״ן נקט ילא רי״ש נקט )ולהכי מכשרת
 פגיאן, ענני השיך בעבים: וחמתיקין שמכשירים ומכשרת

 קלוש! כשהענן ענני נהור :מיס משכת דכתיב והיינו מיהי
 זעירן נהור אבל למד אתה סגיאן משוך ומכלל חוהי זעירן

 יהושע ר׳ ליה כדדריש דיו[ שירין אין ]כמו השרה לשון ומשרת
 הן במאמי :ולהכי להכי ליה מיבעי משכת אבל לעיל

 ועוחדו׳ מכונסות אלא דבר שוס על נמות אינן־ תלויין
גשמים מי ופירותיהן :הקכ״ה של במאמרו ותלויות ככריכת
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 אמר אליעזר ור׳ יהושע כר׳ כמאן הארץ תשבע

 ט *ימאן כתיב הקכ״ה של ידיו במעשה ההוא לך
 ע״ב ר״י ואמר מעליותיו הרים *משקה דכתיב הא אזלא

 אמרתליסקד ור״א יהושע כר׳ כמאן הקכ״ה של מעליותיו
 דמי מהתם דאתו ימאן להתם יקי7ס דקא ביין לך

 דניים ועפר אבק ארצך *מטר דכתיב הא הכי ראל״ת
 כח משכחת היכי השמים מן ועפר אבק וגו השמים מן
 ליה. קרי השמים מן דמדלקלהתם כיון אלא לה

 כמאן ליה קרי מעליותיו להתם רסלקי ן כי גמי הבא
 4ל תלים נותץ הים מי כנד *כונם הנינא רבי דאמר הא אזלא

 בר שיתמלאו לאוצרות גרם מי תהומות באוצרות
ההוא יהושע ורבי אליעזר כרבי כמאן ההומות

:כתיב עולם של כברייתו

 מעשיך חפרי דכתיב משוס הכי נקט .דקרא לישכא משום
 כיזסרין שא־כן החים מזיעת כלו׳ ופירותיהס הארץ תשבע
 קיימת שעה-והקרן כל מיס מלא אלהיס פלג כלכתיב כלום

 מעליותיו יוחנן זא״ר בב״ר: חפירש וכן גשמים מי ושירותיה;
 אתא העליונים[ חים ]ור״י העליונים ממיס כלו׳ שלמעלה
 מעליות קאחר דהכי אמיכא הוה ר״י לאו דאי לאשמועיק

 המיס ולעולם למטה אותן חשקה הוא בהם עימד שהקב״ה
 הקב״ה של מעליותיו לעולם אחר אליעזר ור׳ . מאוקיכוס

 העליונים ממיס דאמר יהושע כדר' :וכו׳ יוחנן כרבי
 תהומות כדכתיב מטה של ]מים[ תהומות, :שותת היא

כולו העולם בל שהיה כתיב עולם של כברייתו :יכסיוקו
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 1כלו העולם וכל תחלה נבראת ישראל ארץ ת״ד לב
 ותוצר. ארץ עשה לא *עד שנא׳ לבסוף נברא י

 בסוף שותה כלו העולם וכל בתחלה שותה א״י נת״ר( ח משלי
 מתמצית שותה כלו העולם וכל גשמי׳ מי שותה א״י ״זע

 האוכל את נוטל הגבינה את שמגכן לאדם משל ל״”המ
הקב״ה משקה ישראל ארץ הפסולת את ומניח /*"י
 *הנותן שר 'שליח ע״י משקהו כלו העולם וכל בעצמו קצ"

:חוצות פני על .מים ושולח ארץ פני על מטר ה כ”א
 שלגן תמציתה כלו העולם כל לוי בן לגא״ריהושע

 להשקותן מערן יוצא *ונהר שר שותה הוא עדן שס
תנא. ראשים. לארבעה והיה יפדר ומשם הגן את נ יא*׳

 הויא מצרים ת״ר תרקב שותה כור בית תמצית מי
אחר ומצרים פיסה מאות ד׳ על פרסה מאו׳ ד׳

 חים כמינים אקד נמקים הכניסם והקב״ה נחים שטוף
: ליס ואוצר גבול שט קול באוצרות ונתנם בנאד
 שקעתי כך תקלה שם יורדין גשמים שותה כתחילה

שתייה? אקר בעבים שנשאר מה תמצית משמרי
:ישראל ארץ ארץ פני על

 מי שותה עדן שגן לדבר סימן כלו' וגו׳ מעדן יוצא ונהר
 להשקות־ מעדן יוצא ובהר קרא דכתיב תקלת גשמים

 שמשקין כלי כור בית תמצית מי תנא :תקלה הגן את
 זריעת שיעור שדה בתמציתו להשקות יכולין כור בית במימיו
 איר עולם במי והכי כור בבית מששים אקד שהוא תרקב

 לפני וגן הגן את המשקין העככי׳ בתקצית לו ודי עדן בגן מס׳
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מס׳ אחד ועולם בעולם. מם׳ .אחד וכוש בבוש מם׳
 בגיר.:□ סס' אחד וערן בערן. מס׳ אחד וגן נגן

 )וגיהנם( לגיהנש קדרה ככסיי בלו העולם יבל נמצא
 שיעור: לו אין ערן וי״א שיעור לו אין גיהנס[ ]וי״א

 לד יעקב להם אמר התראו למה לבניו יעקב *ויאמר
פס שבעי׳ כשאתם עצמיכם תראו אל לבניו

 ע״ב יתקנאו שלא כדי ישמעאל בפני ולא עשי בפני לא
 וןסףיא:>׳מב לחם אמר א״ראלעור כדרך תי־גוו *אל בבס

 ה״״= עליכם תרג! שמא הלכה בדבר תתעסקו אל לאחיו
 ה״ח^' שני ברכיה בר׳ אלעאי א״ר והא איני הדרך.

 שג׳" לשרף ראויין ר״ת ביניהם ואין בדרך שמהלכין
 מ״נב וסוסי אש רכב והנר ודבר הלוך הולכים המה *ויהי

 הא דבור דאיכא טעמא שניהם. כין ויפרידו אש
 למיגרס הא קשיא לא לשתף. ראוין דבור ליבא

גסת פסיעה תפסיעו אל תנא כמתניתא לעיוני. הא
 הקדרה: כנגד הקט; קדרה ככסוי לגן: כעדן כלו העילס כל

אלא הלכו ולא הרכה קטים לכם שיש עצמיכם תי־או אל
לעוריס שהיו עשו כפני להתראות שלא זה כר7 כשכיל

 דכתיב באש לישרף :תתעו הדרך עליכם תיגז : לעמם
 ואהכי ודבר הלוך עכיכא בההוא וכתיב אש סוסי 'הכה

 הלכת בדבר ומדברי׳ הולכין שהיו לאו דאי לאשמועי' כתמה
 במלת' אבל באוריוא ליה מבעי למגרם הא :כצולין היו !ה

 תרגזוגי׳רש״י אל מאי תנא במהניתא לא: לעיוני ליה ׳מבעי
'כגמ :גסה בפסיעה עצמיכס *תדקקו אל נדרך

׳קנה! 1! 11.
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 דאט׳ גסה פסיעה תפסיעו אל לעיר חמר. והכניסו

 ממאור מאות מחמש אחד נוטלת גסה פסיעה מר
 אט׳ יהודה כדרב לעיר חמה והכניסו .אדם של עיניו פסחי׳ס״א

בכי אדם יצא לעולם רב אמר יהודה 'ארבדאמררבכ
 שולחי: והאנשים אור *הבקר ׳שנ טוב בבי ויכנס טוב “,ע״ה

 יאכל אל בדרך המהלך חייא א״ר יהודה רב אמר יש״א
משום הדגימו הכא מ״ט רעבון משני יותר יאשי׳מד
 בינייהו-איכא מאי מדני משום אמרי במערב׳ מעיינא. שס
לאוונ^ מאוונא דקאזיל א״נ בארבא *דיתיב בינייהו יא

 בעיירות בדרך ושוכבין לנין כשאתם לעיר חמה והכניסו
 טוב* בכי ארם יצא זורקת: שהקמה בעוי־ לעיר הכניסו
 ויכנס :טוב כי האור את אלהים וירא כמו שיאור עד שימתין

 א״כן מצויין לסטים שאין זורקת שהיזמה בעוד בערב טוב בכי
 עלילות! עליו יעלילו ושלא שבעיר ובקעים בבורו' יפול שלא

 המה: שולחו והאנשים אור הבקר גנב: או אתה מרגל
 טוב: בכי ליככס הדין והוא טיב בכי שיצאו מכאן ויזמוריהס

יהודה! דרב מילתא אלא קרא האי בהו כתב דלא ספרים יש
:ע"כ קרא בעיא ולא הוא סברא

 | לקמך דאמרי׳ רעבון בשני שאוכל ממה יות׳ יאכל לא
שלא| מעיינא משום :רעבון בשני עצמו להרעיב שצריך

אוקרי׳? יש הדרך מפני אכילתו כרוב אדס של מעיו יתקלקלו
 מוונין משום מעיין: כעין לזה זה אדסשופכין של מעיו יהו

 4■ מזוני משום ]בספינה[ באיבא דיתיב כך: לאקר לו אין שמא
מלוף מקום לאוונא טאוונא ליכא: מעיינא משוס איכא
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 ריפתא חדא אכיל ופרסה פרסה כל פפא רב

 כל רב אמר יהודה רב אמר משוסמעיינא. קסבר
 משונדה ממיתה ניצול רעבון כשני עצמו המרעיב
 אייכה לידה מיבעי מרעב ממניה פרך *ברעב ]שנאמר

 ניצול רעבון בשני עצמו שמרעיב בשכר ה״ק אלא
 לשמש לאדם אסיר לקיש ריש אמי משינה[ ממיתה

 מא בניככיאשי׳ שני יולד *וליוסף שנא׳ רעבון כשני טטתו
משמשין בנים חשוכי תנא הרעב שנת תכא בטרם

:רעבון בשני מטותיהן
 לה מהם אהד ופירש בצער ין שרו שישראל כזמן ת״ר

ומניחיןשס לאדם[ לו ]שמלוין מאה״ש שני באים

 3כ”ש לחזוני לחימש וליכא חזוני דחשתכמי לכפר מכפר התגרים
 אתי קסבר ריפתא אכל פרם־ כל :לחימש איכא ולמעייכא

חעייכאתאדם משוס טפי ליכול לא רבנן דאחור הא א2פ רב
נ״ע” כריסו ע״א .הוה בטן בעל7 מחעייכא חסתפי לא ואיהו
פ׳כליש^וכ ^פס דיב כריה^ יזשיב ק^י7 ט״3ב כדאיתא ריזכה

כמכי מיתה :לו חדק ואיני הרבה לאכול יכול ולפיכך גבורתו
 המות חלאך בידי שאיכה מיתה יכל ורעב בחרב חת משונה

 שמצער בשכר . חשוכה מיתה קרי מטתו על אדס כל כדר־
 רעבון בשני ממתו לשמש אסור :בצער כשישראל עצמו

 בכים מסירי י כנים חשוכי :בעצמו נער לנהוג אדם דצריך
 פ״ו: קיימו שלא האי ,כול משיכי וחי מכירה לגבי בחכמות דגרסי'

וא׳ חימיכו א׳ לארם לו שמלוין השרת מלאכי שני
ושעמה ששון הכה :לך יצרה מלאכיו כי דכתיג משמאלו

*11
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 מן שפירש זה י פלו■ ואומרים ראשו על ידיהם לו

 כומן אידך תניא צבור. בנהמת יראה אל הצבור
 לביתי אלך אדם יאמר אל בצער שרוי שהצבור

 עליו כן עושה ואם נפשי עליך ושלום ואשתה ואובל
ושחוט ,בקי הרוג ושמחה ששון *והנה אומר הכתוב כה ישעי׳

 נמות מחר כי ושתה אכול יין ושתו׳ בשר אכול צאן
 יכופר אם צבאות ה׳ באוני ונגלה בתריה כתיב מהי

 אבל בינונים מרת ע״כ תמותון עד לכם הוה העון
 ונסבאה יין אקחה *אתיו כתיב מה רשעים מדת שסני

 איש ואין אבד *הצדיק בתריה כתיב מה וגו׳ שבי נ! סה
 אלא הצדיק נאסף הרעה מפני כי וגו׳ לב על שם ל׳זח

 שציער רבינו במשה מצינו שכן הצבור עם אדם יצער
אבן ויקחו כבדים משה *וידי ■"נא׳ הצבור עם עצמו שמ)תיז

 כר למשה לו היה לא וכי עלי׳ וישב תחתיו וישימו
 משה אט׳ כך אלא עליה לישב אחת כסת או אחד

 עמהם אהיה אני אף בצער שרוק וישראל הואיל

 כמות ממר כי יין ושתות בשר אכול לאן ושמוט בקר הרוג
 תחותון: עד לכס הזה העין יכופר אס צבאו׳ ה' באזני ונגלה

 ממר כי בהו כדכתיב המיתה חן שיראיס בינונים מרת זו
 ממר יוס סה והיה שכר נסבאה יין אקהה אתיו ,נמות.

 לב על שם איש ואין אבר הצדיק :מאד יותר גדול
 מסכי הצדיק[ נאסף הרעה ]מפני :מת הוא מה מפני
 מפני כי מלפניו גזירה שהיא אמר ברעה הוא יצטער שלא

 נאסף הוא אלו פל רעות קפכי ל״א הצדיק נאסף הרעה
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 ורואות זוכה הצבור עם עצמו המצער וכל בצער

 חגיגה אבני בי מעיד מי אדם יאמר ושמא צבור בנחמה
 ג״ס שג׳ בו מעוררן אדם של ביתו וקורו׳ אדם של ביתו

 רבי^רכ דבי יעננה. מעץ וכפיס תזעק מקיר אבן *כי
 “ י מעידין הם לארם לו המלוין מאה״ש ב׳ אמייי שילא

 אומ׳מליסצא חדקא רבי לך. יצוה מלאכיו *כי שגא׳ עליו
 י מיכה *משובבת שגא׳ ו על׳ מעירה היא ם אד של נשמתו
 מעירי׳ אדם של איבריו וי״א פיך. פתחי שמור חיקך

 מג ישעי׳ היושב כל שמואל אמ׳ ה׳ גאם עדי *אתם שנא׳ בו
 > כמדב׳ הטא מאשר עליו *וכפר )שגא׳ חוטא נקרא :תענית

 נפשו שציער אלא חטא נפש וו באי וכי הנפש על
 ר׳אלעזר דהניא[ תנא האי כי ]סבר ותניא( היין גן
 הנפש על חטא מאשר ת״ל מה אומי* ]בר׳[ קפר "

 היין מן עצמו שציער אלא זה חטא נפש זו באי יבי
 היין מן עצמו ציער שלא זה ומה ק״ו דברים והלא
 כמה אחת על דבר מכל עצמו המצער חוטא :קרא
 שם *קדוש שנא׳ קדוש נקרא אומר אלעור רבי יבמה
נדי,ס ומה ק״ו דברים והלא ראשו שער פרע נדל יהיה

ס״ק .
 לבינת מצי כפיס :רמחים עליהס שיבקש רוצה הקב״ה שחץ

 אדם של איבריו ה״ג העצים: נדבכי ב' בין לתתה 'י־גילין
 חטא נפש זה כאי וכי :רבים לשון עדי ואתם שכא׳ מעידין

 כדאמרי׳ עצמו לצער חצוה שאין מוטא שנקרא הרג לחי ',י
 הוריות: במס׳ להו סכו חי והאין■() עלתא האי אכלי אי לייקי
 חתחרקין כך שמתוך בשביל דריש קא דקרא רישיה קרוש נקרא
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 אחד[ ]מדבר היין( )מן אלא עצמו ציער שלא וה

 במה אחת על דבר מכל עצמו המצער קדוש נקרא
 פרע אגדל ההוא קדוש איקרי הא ולשמואל וכמה

 דמסי^ב ההוא חוטא איקרי הא אלעזר ורבי קאי
 אלעור א״ר והא הכי אלעור ר׳ אמר ומי נפשית

 שרוי קדוש *כאלו עצמו אדם ]ימוד[ ניראה( לעולם שם
 דמצי הא קשיא לא קרוש *בקרבך שנא׳ מעיו בתוך ע״ב

 לקיש ריש נסשי׳ לצעורי מצי דלא הא נפשי׳ לצעורי יא הישע
חסד איש נפשו *גומל שנאמר חסיד נקרא משלייאאמר

 אמר אכא[ ]בר ירמיה א״ר אכזרי[ שארו ]ועוכר
 שממעט מפני בתעני׳ רשאילישב ת״ח אין לקיש ריש

 ששערו קאי פרע אגדל יהי׳ קרוש לשמואל שמתענה: עונותיו
 חוטא אלעזר ולר׳ קדוש נקרא לא עצמו הוא אבל בהנאה אסור

 ז בחת שנטמא על החקר׳ פשט הנפש על חטא מאשר כתרגומו דשאיב
 ואסוי קדוש מעיו כל כאלו מעיו בתוך שרוי קרוש כאלו

 להתענות דאסור כלו׳ קדוש בקרבך משמע דהכי להכחישן
 בצעי שרוי שקדוש בשביל קדריש דקרא רישיה קדוש בקרבך

 ורמיזה מטה של ירושלים שאבנה עד שלמעלה בעיר אבא לא
 התעניין לסבול שיכול נפשיה מצער רמצי הא :הוא בעלמא

 להתעני' יכול שאינו מי אבל הקב״ה[ ]ומשבחו להקב״ה( )ומשבח
 ד0ח איש נפשו גומל דכתי׳ המתענה חסיד נקרא :חוטא כקרא

 שכרי״י יצחק את הגמל כיוס פחו ומשתה ממאכל עצמו מפריש
 לקונה נפשו שמשלים תגמול לשון גומל נמי אי מורי מפי בלעז

 שממעט :אכזר נקרא בשרו ומכחיש המתענה שארו ועוכר
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 רבכגמ׳ בי בר האי ששת. רב אמר שמים ממלאכת

המאמר•׳ שירותיה: ליכול כלבא בתעניתא דיתיב
מן שנפרעין כשם אמינה אל עול ואק אמינה *אל

 7. שעושין קלה עברה על אפי׳ לעה״ב הרשעים
 "א קלהשעושק עברה בעה״ועל הצדוקי׳ מן נפרעין כך

 לב .דכלי בעה״ב לצדיקים שכר שמשלמים כשם עול ואין
 שכר משלמים כך שעושים קלה מצור. על אפילו

 צדיק שעושין קלה מצוה על אפילו כעה״ו לרשעים
 לבירת אדם של פטירתו בשעת אמרו הוא וישר

 וכך כך לו ואומרים לפניו נפרטין מעשיו כל עולמו
 ואומרי' הן אומ׳ והוא פלוני ביום פלוני במקום עשית

 לג אי>׳ ולא יחתום אדם כל *ביד שנא׳ וחותם חתום לו
 יפה להם ואומר הדין את עליו שמצדיק אלא עוד

 נא מלים וגו׳: כדברך תצדק *למען שנא׳ מה לקיים ונתיני

 שירותיה ללמוד: יכיל ראינו הוא מלש שטים :מלאכת
לו מועיל אינו המתענה ולכך סעודתו ליכול כלבא סעודתו

:יאכל מה לו שאין מפני שמתענה כחי אלא
 בעה״ז לרשעים משלם כך כי׳ לצדיקים שמשלם כשם

אל לשונאיו וחשלס כדכתיב העה״ב מן לטורדס כדי
 אחת דין בלא דבר עושה שאין עול ואין :להאבידו פניו

 חהס לפרוע הצדיקים על דין מצדיק וישר צדיק : וצדק
 בעולם זכותם כל לפרוע הרשעים עם וישרות טובה ועושה

 יד ומיזתי׳ אדם כל מעשה כותב יהתום :לטורדן כדי הזה
 חצדיק שהוא בדברך תצדק למען מעשיו: כל על אדם כל
 ______________ע"כ; לי קראה שאתה בדבריך עליו________
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 שמש במת מינית בעו לגינוק איקלע עוקבא מר לו
 בירית תות לא המלואים ימי שבעת כל משת, שם

 כתנא רב לבן בחלוק א״ל מררשא בי ושאיל ע״באול
 אין אלעור אימרא]*א״ר לו שאין לבן בחלוק מחני יד
בן כיהושע נענה פניואא״ב על ליפול רשאי חשוב ארב ע״ב

 ות למת לך קום יהושע אל ת׳ *ויאמר שנאמ׳ ־המזנון
 רשאי חשוב אדם אין יאר״א פניך[ על נופל אהה

. בן כיהורם נענה ,כן אם אלא בשרו על שק לחגור
 האשת וכרי את כשמועהטלך *ויהי שנא׳ ירכיאחאב
 וחנה העם וירא החום׳ על עובר ותוא בגדיו את ויקרע

 דכתיב כהול כגדי כתיב באהרן דאלו משה שמש במה
 לבוש היה אהרן עיבד ]חשה[ שהיה שבשעה והלבשתם

 בגדי אבל היא הכתוב גזרת דחשת ועבודה כהונת בגדי
 בבגדו עבד אס קשה הדבר וחסתחא בו חצינו לא כהונה

 לשם עשוי פשתן של לבן כחלוק :לשוק בהם שיצא חול של
 חשוב כלי איחרא מתרגמינן שפת אימרא בו שאין :כך ,יש׳ גי׳

 הידיס שבתי שלנו כבגדי' ולא החלוק כל אחד מחוט 'היהכגמ
, !1. ז , י תחי׳• באותו שמא יחשדוהו שלא כדי בתפירה הגוף בבגד מדובהיס , מה נקיים והייתם שנא משוס הקדש מעות הוציא שפה היה
 1 הצבור בפני עצמו לבזות פניו על ליפול ]רשאי : ע״כ ומישראל

 שהוא בו יודעין א״כ ^א שמעתי כך יחרפוהו יענה לא שאם
 נופל אתה זה למת לך קום הקב״ה לו שאחר כיהושע חשוב
 1 שנענה הן שיודעין כלו׳ כיהורם נענה א״כ אלא : וגו׳[

 \ בימיו שהיה רעב על שהתענה אלא היה רשע יהורם כיהורם
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 ולא בנפילה הכל לא ואר״א מבית בשרו על השק
 ובלב יהושע בנפילרח ואהרן משה בקי־יעה הכל

 י מדבר משה *הפול שנא׳ בנפילה ואהרן משה בקריעה
 שם בן *ויהושע דכתיב יעה“בקי וכלב יהושע ונו׳ ואהרן

 בגדיהם קרעו הארץ את התרים מן יפנה בן וכלב נין
 נחמני בר שמואל ר׳ תימא ואי וירא רבי לה מתקיף

ויהושע דבתיב השתא אמרת כדק יהושע כתיב אי
עבוד: והא הא

 לח כהשתחואה הכל ולא בקימה הכל לא אלעור וא״ר
טו מלכים בהשתחואה ושרים בקימה מלכים

 ישעיה לבזה וגו' ישראל גיאל ה׳ אמי־ *:ה שנא׳ בקימה
 מבהשתחואה״ ושרי׳ וקמו יראו מלכים וגומר נפש

 זיר^ת רבי לה מתקיף וישתחוו שרים שנאמר
 ישתחוו כתיב אי נחמני[ בר שמואל רבי ]ואיתימא

 עבוד והא הא וישתחוו דכתיב השתא כדקאמרינן
 לאורה הכל אומ׳[לא ]אני נאמר( )אנו אף ארגכ״י

לשמחה וישרי׳ לאורה צרןקיס לשמחה י הכל ולא
 תליסצז שמחה: לב ולישרי לצדיק ורוע *איר שנאם׳

 נענין הכל לא :וגו׳ בשקל כלת סאה ויהי דכתי׳ ונענה
 משובים היו שלא וכלב דיהישע -קריעה נעכין הכל ולא בנפילה

 בעלמא ומקרא בקריעה אלא ליענות זכי לא ואהרן כמשה
וא״ו ויפול דההוא בתריה כתיב נון בן. ויהושע דריש. קא

:ראשון ענין על מוסיף
 לא :בהם מושלים ועבדים ומתועבים הבזויס לישראל נפש לכזה

מצדיקי׳: עדיפי לב ישרי :לע״ל ישראל לקראת בקימה הכל
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תעניות סדר

שני פרק
 לרחובה הריבה את מוציאין כיצד תעניות[ סדר1 לט
 התיבה גבי על מקלה אפי־ ונותן עיר של שם

 מורידין וכו׳ בראשו נותן ׳א וכאו וכו׳ הנשיא ]ובראש
 כדי ריקם וביתו בנים לו ויש ורגיל וקן התיבה לפני

 ברכו׳ כ״ד לפניהם ואומה בתסלה שלם לבו שיהא
 הן ואלו שש עור עליהן ומוסיף יום שבכל־^ י״ח

 מי אומר הוא הראשונה על וכו׳ ושופרות זכרונות
 השביעית על וכו׳ המורל׳ בהר אברהם אח שענה

 בירושלי׳ בנו שלמה ואת דוד את שענה מי אום׳ הוא
 הוה היום צעקתכם בקול וישמע אחכם יענה הוא

 והדר הנשיא *ובראש גט׳ • הארץ[ על המרחם בא״י שם
 )חנן( והא איני בראשו סנותן )יוטל אחד כל ע״בתני

 )ובקלקלה( הגדול מן מתחילין בגדול׳ אוט׳ דבי ]תני׳[ פיק
 מן מתחילתן בגדולה הקטן מן מתחילין ]ובקללה[ הי?ה

 אלעור ואל אהרן אל ימשח *)וידבר שנא׳ הגדול ל^^
ולאיתמר[ ולאלעזר אהרן אל משה ]ויאט׳ איתט׳ ואל י !יקרא

 מר דאמר הקטן מן מתחילין ]ובקללה[ )ובקלקלה(
 ואח״ב חיה נתקללה ואח״ב נחש נתקלל כוזחלדת

 להר דאמרו לדירהו חשיבותה הא אדם נתקלל

 :,לסורענו שלא בעלמא מצוה בגדולה שרפה: אסר מקלה אפר
 ברישא ב״ד ואב דכשיא ברישייהו דיהביכן נטי הא
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 טץ נ*והיכ׳ עלמא אכולי רחמי עלן למבעי חשיביתו אתון
 ישעי׳סא לאבלי *לשום שג׳ תפלין כמקום יצחק א״ר לחו מנח
 לרחוב׳ יוצאין למה אפי"[ תחת פאר להם לתת ציון
 ולא כצנע<> זעקנו לומר אט׳ אבא בר חייא רבי

 גליותיגו גלינו אט׳ ר״ל בפרהסיא עצטינו נכוה נענינו
 כנישתא מבי דגלו א״ב בינייהו מאי עלינו מכפרת

 לרחובה התיבה את מוציאץ ולמה כנישתא. לבי
 לנו היה צנוע כלי לומר ב״ל יהושע א״ר עיר של

 חייא א״ר כשקים מתכסק ולמה כעונינו ונתבזדח
 יותנין ולמה כבהמה חשובי׳ אנו הרי לומר אכא בר

כלומר פוי בן יהודה א״ר תיבה ע״ג מקלה אפר
 צא מלים לו צרתם *בכל אמר לקיש ריש בצרה אנכי *עמו

 סג י׳שע> דיהבו לרבנן להו חזינא הוה כי מריש וירא א״ר צר
 ולמה גופי כל לי מורעזע תיבה גבו על מקלה אפר

 לוו ר׳ כה פליגי ואחד אחד כל בראש אפר נותנין
 לפניך חשובי׳ אנו הרי אט" חד חנינא ור׳ חטא בר

 ]פאר :כו׳ טסי יזשיביתו אתון להו דאמרינן הוא יזשיכותא
 עליך יזבוש פארך בהו דכתיב תפלין במקום ש״מ אפי־ חהת

 שיצאנו גלינו הכנסת: בבית בצנעה תפלין:[ אלו ואמרינן
 כנישתא מבי דגלו עלינו: מכפרת תהא גלותנו :מכניסתנו

 נתבזה :ליכא פרהסיא איכא גלות ־יחי אה כנישזא לכי
 יןוגרין שהיו בירושלמי תנינן שקין חוגרין :וידוי כעונינו

 מיבעיא ליה ובעי בקרבות ותוקעין הקברות לבית ויולאין שקין
כבהמה :למה שופר ותקיעת למה הקברות ובית למה שקין
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 וצוחק של אפרו לנו שיוכור ברי אמר וחד כאפר

 הקברן׳ לבית יוצאין למה סתם עפר א״ב בינייהו מאי
 חד חנינא בר( )חמא ור׳ חמא בר לוי ר׳ בה פליגי
 כרי אט׳ וחד כמתים לפניך חשובין אנו הרי אמר

 א״ב בינייהו מאי עלינו רחמים המתים שיבקשו
 חמא בר לוי ר׳ בה פליגי המוריה הר מאי נכרי׳ קברי היא

 לישראל הוראה ממנו שיצא הר אמר חד חנינא 'ור׳דר,ש
לאוה״ע: מורא ממנו שיצא הר אמר וחד

 ככושין דברי לפניהם אומר שבהם וחוקן משנה מ
 אלהי׳ וירא נינוה באנשי נאמר לא אחינו טו
 את האלהיט *וירא אלא תעניתם ואת שקם את עקיים

 אומר הוא וכן הרעדה מדרכם שבו כי מעשיהם ד״־
1 כז פ׳

 שאיכי סתם עפר : עזים של מכולת כינהו בהמת דמשער ג יזנה
 גרסיכן לא סרס ליכא ינמק של אפרו זכירת מקלה אפר
 קברי שאין כמקים נכרים קברי :עפר ביכייהו איכא אלא

 מאי :עלינו כ״ש ליכא עצמן על אפי׳ רממיס לבקש ישראל
 ורבי לוי דר׳ בפלוגתא דאיירי איידי וכו' המוי־יה הר

 המוריה הר מאי פלוגתא הא כמי תכא ]קניכא[ )ממא(
 תר אל וכתיב יראת ת׳ העקידה למקים קרא דאברהס
 תצא עליון כי לישראל תורת הוראת שיצא הר אמר מד המורית

 הנביאים עמדו שיה הגזית ולשכת ליעקב משפטיך יורו תורה
 ישראל של גדולתן ששומעין לאה״ע מורא :לישראל המוכימיס
 סיני הר המורית הר ל״א .שמעת־ כך עליה ומתפמדין

ע״כ: ושקטה יראת ארץ דכתי׳ תורה במתן לאה״ע מורא
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 כ יזאל ה׳ אל ושובו בגדיכם ואל לבבכם *וקרעו בקבלה

 טז לאו ואם ובן אומר זקן שם יש *ה״ר גמ׳ אלהיכם:
 אטו צורה. של אדם אומר לאו ו>ם הכם אומר

 ה״ק אביי אמר הוא חכם דלאו אע״ג דאמרי׳ וקן
 שם אין הכם והוא זק אומר חכם והוא וקן שם יש
 הכם ולא זקן לא שם אין הכם אומר הכס והוא זקן

 סלז תעניות ולא שק לא אחינו צירה של אדם אומר
 ׳,שקיהיגנ גירמין כי□ ט ומעשים חשובה אלא גורמין
 'אנאל ,אלה וירא בהם נאמר שלא נינוה באנשי מצינו

 להכנע" אית האלהיט וירא אלא תעניתם ואת שקם את
 הלב שקי□ *ויתכסו הרעה מדרכם שבו כי מעשיהם

 ל1לתשאת אסרי עברי[ ]הוו )עבוד( מאי והבהמה האדם
 ,גפרא רא□ רכש׳ע אמרו לדוד והולדות לחוד הבהמה

 כקנה אין ו(אם אלו על מרחמים אנו עלינו מרחם אתה
 מפיק *ויקראו אלו על מרחמים אנו אין עלינו מרחם אתה

 י,ה"שי שמואל( רב )אמר אמור, מאי בחזקה אלהים אל
 ת׳נתי”” ושאינו )יכול עלוב ושאינו עלוב רבש״ע לפניו אמרו
 י שם איש וישובו מי. מפני נדרה טי ורשע צדיק יכול(

:עדיף ?פס ודאי תא יתמיה ע״ה אלא הכם דלאו ג אלי
 ארם : ?כס והוא זקן אומר ?כס והוא זקן שס יש אס

 את להמריך דבריו ויתקבלו שישמעוהו כדי קומה בעל צורה של
 כ?3 דמשמ׳ ב?זקה בתו דכתיב מכות באנשי אטור מאי :הלב

 : רשע מפני צדיק אומר הוי מי מפגי נדחה מי :הדין נצו?
על שכר?ס רוצה שאתה כשם כלו' וכו' מרחם אתה ]אין[ אם
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 ומן מאי בכפיהם אשר החמס ומן הרעה מדרכו
 מריש גזר אפי׳ שמואר “אמ׳ בכפיהם אשר החמס
 ומחזיר כולה הכירו""■ את מקעקע בבירה ובנאו

לבעליו: מריש
 ת״ר וכו׳. התיבה לפגי זקן מורידין בהפלה עמדו שם

 אין וחכם זקן ׳עם שיש אע״פ בחפלה עמדו
 רגיל איזהו הרגיל ארם אלא התיכה לפני מורידין

 בשרה יגיעה לו ויש לו ואין מטופל אומר יהירה ר׳
 לע□ ומרוצה ברך ושפל נאה ופרקו ריקם וביתו

 ונביאי׳ בתורה לקרות ובקי ערב וקולו נעימה לו ויש
 בכל ובקי והגרות הלכות במדרש ולשנות וכתובים
 יצחק בר׳ עעייהו רבנן ביה ויחכו כולן הברכות

 אט׳ ריקם ביתו היינו לו ואין מטופל *היינו אמי בר שס
 ופרקו )וקן( העכירה. מן ריקם שביתו זהו חסרא רב ע״כ

בילדותו. רע שים לו יצא שלא זה אביי אמר נאה

 מי־־יש :עלינו תרמם ין מעשיי כל על ורממיו דכתיב אלו
:מגדל כירח : קורת

 דואג שלבו להתפרנס במה לו ואי; טפליס לו יש לו ואין מטופל
 הגשמים: בתפלת יותר שמתכוין יגיעה לו ויש עליו:

 נויז לעם ומי-וצה עניו: ברך ושפל :לקחן[ ]מם' נאה ופרקו
 ורגיל הלב: שמושך קלא בסוחי נעימה :לבריו'וחסכימיןלתפלתו

 מטופל היינו בפיו: ',סדור תפלה של ׳,הפסוק שיהו כו׳ לקרות
 העביר׳ מן ביתוריקם :זהו כמו היינו ביתוריקם היינו לו ואין
 היה במרותו על כשעמד ׳,אס נאה ופרקו :בביתו וגזל ממס שאין
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 5י ילמיה בקולרה עלי נתנה ביער כאריה נחלתי לי *היתה

 מר אמר בקולרה עלי נתנה מאי שנאתיה ק על
 חמ?א א״ר לה ואמרי רב אמר טוביה בר זוטרא

התיבדה לפני היורד צבור שליח זה אלעזר א״ר
 8$^וכי׳ שענה מי אומר הוא ]ובחותמת הגון: שאינו

 וכן הריעו אהרן בני הריעו להם אומר הכנסת וחזן
 אוט׳ ובאחת תקעו אומר באחת וברכה ברכה בכל

 ארתיז שענה מי אומר הוא הראשונה *על הריעו.
 ותפלה לאליהו צעקה מחליפין יש תנא וכו׳. אברהם

 את שענה מי אומר הוא השביעית על לשמואל.
 מקרי׳ מ״ט הוה ושלמה דוד כתר יונה מכרי כר דוד

 הארץ. על מרחם למיתתם רגעי משוט ברישא לי׳
אבל לעולם יין לשתו׳ אסור כהן אני אום׳ אוט׳ רכי

קלקלתו[: שתקנתו אעשה מה
לע״ששס מע״ש גדול כהן יום בכל משתפר מלך ת״ר

 שהקב״ה רשע הגון שאינו צבור שליח זהו :רע שס בלי נאה
 לאליהו ]צעקה לפניו: בקולו נותן והיא מכלן יותר אותו שונא

 לשמואל ותפלה צעקה: שומע ?ותם אליהו את שענה מי על
 ואתפלל המצפתה ישר^ כל את קבצו תפלה דכתי׳בי׳ תפלה שומע

 אסור יהא יבכה לשמא ?יישיכן אי כלו׳ כו׳ אס׳"־ בהן :בעדכם
 שתקנתו אעשה טה אבל וכו׳: משמרתו המכיר אפי׳ לעולם

תקנתו זו וקלקלה בירה ?זרה שלא שנים כמה דהוי קלקלתו
:[?יישיכן לא יבכה ולשחא בהדי׳ יין לשתות

 יותר: מלגל? ישהה לע״שולא מע״ש :מצוה יום ככל מסתפר
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בכל מסתפר מלך יום לשלשים אחד הדיוט בהן

 *מלך קי<א אמד זבדא בר אבא א״ד מ״ט יום לג *שעי׳
 שמואל א״ר מ״ט לע״ש מע״ש כ״ג עיניך חהזיג׳ ביפיו

 הדיוט בהן מתחדשות ומשמרות הואיל יצדק בר
 בתי׳ מנזיר פרע פרע אתיא לן מנא יום לל׳ אחד

התם ובתי׳ ישלחו לא ופרע יגלחו לא *וראשם הבא יי״זאל
ובי׳: פרע גדל יהיה *קרוש ״י
 טבתא כשורתא אתת ביה ותמניא בעשרים תניא מא
 שפעם אורייתא .מן יעידון דלא ליהיראי וח

 בתורה יעסקו שלא ישראל על גזרה נגזרה אחת "*פ
 עשה מה שבתות ושיחללו בניהם את יטילו די״הושלא

עצה ונטלו הלכו וחבריי שמוע בז ]יהודה[ )יהושע( >ע׳'ש
 אצלה מצויץ העיר גדולי שבל אחת ממטרוניתא

 בליל׳ והפגינו עמיו בלילה והפגינו בואו להם אמרה
 אחר אב בני לא אנחנו אחיכם לא שמים אי ואמרו
 מכל נשתנינו מה אנחנו אחת אם בני לא אנחנו
 ובטלום, קשות גזירות עלינו גיזרין שאתם ולשון אומה

 תעניתי גור ]*ר״נ טוב יום עשאוהו היום ואותו שם
אמר[ הוא טוריינוס יום רבנן ליה אמרו בתריסר ע״ב

ונהרגו הואיל בטלי׳ בטולי גופי׳ טוריינוס יום להו

 עכשיו עד ראהו שלא ומשחרת שכת ככל מתחדשות ומשמרות
מיופיו: שתראהו כאה הדכר לראותו וכא

 להקב״ה ה׳ אהה כלו׳ ',גרם שמי׳ אי צעקה: לשק בליל׳ הפגינו
והיו קשות גזירות עליהם שגזרו אותם על צועקים היו
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 מאפיכי אחד גיננור הניא אחיו[ ואחי׳ שמעי׳ בו

 יהוד׳ על ידו 'מגיף היה ויום יום ובכל היה יונים
 גייסי! מה בה *ואעשה בידי תבול אימתי ואומה וירושלים

 /גמי? כנסוע ונצה:□ חשמונאי בית יכשגבת חפץ שלב;
 יהסכה ותלאו□ ורגליו ידיו בהונות סקיצצו שלו לחיילות
בגאורח מדבר שהיה פה אמרו ירושלים' בשערי

)ורגלים וירושלים יהודה על מניפות שהיו וידים י
 מאי וו נקמה בהם תעשדה בהם( מהשב שהיה

 ]להרוג[ טוריינוס )כשהת(]כשבקש[ אמרו טורייניס
 אם להם אס׳ בלודקיא אחיו פפוס ואת לוליאניס את

 אלהיכם יבא אתם ועוריה מישאל חנניה של מעמו
 ועזריה מישאל לחנניה שהציל כדרך מידי ויצילכם

 ועזריה מישאר־י' חנניה לי אמת נבוכדנאצר מיד
 מלך וני׳: נס להם ליעשות וראוין היו גמורי׳ צדיקי׳

 הוא הדיוט רשע ואותו ליעשו׳גסעלידו וראוי היה הנץ
 חריג׳ נתחייבנו ואנחנו ירו על נס ליעשו׳ ראוי ואינו

 ואחי׳ ]שמעי' יכו': אחיכם לא וגי הקב״ה לפני להם אימרי׳
 שמעי׳[: ולא היו עידו ארי׳ שאכלו דאותו הס מי סי׳ ולא היו יוסידי'

 היו: גמורים צדיקים אחיו ופפוס לוליאגים דוכ״ס: אפיכי
 כל אין לוד הרוגי בעלמא דאמרי׳ והיינו לוד היא זו מלודקיא

 של בתו ע״י שנהרגו וי״א .]בג״ע[ במחיצתן לעמוד יכולת ברית
 על גזירה וגזרו הרגוה היהודי׳ ואמרו הרוגה שנמצאת מלך

 הרגנוה אנו ואמרו ישר^ את ופדו אלו ועמדו ישראל של שונאיהם
ב״ד: מיתו׳ חייבי של חטא על הריגה נתחייבנו בלבד: ו1לן והרג
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 ביר יש הורגי׳ הרבה הורגנו אהה אין ואם למקום
 נמרי׳ הרבה יש אריו׳ הרבה יש דובי׳ הרבה המקום

 שעתיר אלא בידך הקמה מסרנו ולא כנו שפוגעין יש
 ווו לא אמרו מיד הרג□ אעפ״ב מידך דמינו ליפרע
בגזירין; מוהו את ופצעו מתמי דיופלי שבאת עד משם

ן אלו העניות פדר
שלישי פרק

 וגזרו לעריהם מירושלים וקנים שירדו מעשה יט
שרפו! תנור פי במלא שנראה על תענית

 ב׳ ואבים שאכלו על תענית גזרו ועוד באשקלון
 שאכלו על לא אומר יוסי זר׳ הירדן. בעבר חנוקות

 עיר על כשבת מתריעין אלו על שנראו על אלא
 מם המטרפת הספינה ועל נהר או נכ^ים שהקיפוה

התים! שמעון לצעקה ולא לעזרה אומר יוסי ר׳
 1 חכמים: לו הודו ולא הדבר על אף אומר

 מתריע^ יום מ׳ לגשם גשם בין גשמים שפסקו ^^נוכן
 שרים* לשון מלכי' בדירפלישל וכן הוא יוכי ולשון שרים שני דיוסלי שס

ע״כ: עצים גזירי שכי כמו מקלות בגדרי׳
 זאנ| שאכלו על :פלשתים באק באשקלון :בא״י לעריהם

יבאו שנראו היא: מהלכת ומכה רעה מיה שהיא
 ומלשון אבבא טרף מלשון המטרפת :בעכיכו מתריעין בעיר:

וכו׳: טרופה ריצה
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 כצורת מכת מאי בצורת. מכת שהיא מפני עליהן
 כצורתאשם ושכיחה כסלע סאה חנינא רבי *אמר

 ע״ג כזמן אלא שנו לא יוחנן א״ר כפנא שכיחא ולא ד
 ביוקר מעות אכל ביוקר ופירות בזול שהמעות

 נהירנא יוחנן דא״ר מיד עלי' מתריעין בדול ופיחת
 נפיחי נפישי והוו כסלע סאין ד׳ קיימי הוו נד
 בן אלעזר א״ר תניא איסר. מדלית בטברי׳ כפן

 צימוקין גשמים נעשו בהמ״ק שחרב מיום פרטא
 שגשמיה שנה ויש מרובין שגשמי׳ שגה יש לעולם
 לעבד למה״ד מרובין שגשמיה שנה ובו׳ מועטין

 ריחים נמצא אחרת בכת פרנסתו רבו לו שנתן
עיסה ונמצאת הקב מן שטוחנו׳ מה הכור מן טוחנר

הקב: מן אוכלת כמו הכור מן אוכלת
 לירושלי׳מב לרגל ישראל כל עלו אחת פעם ה״ר

נקדימוןשס הלך לשתות. מים להם היה ולא
 הלוני א״ל שם שהיה אחד הגמון אצל גוריון כן

 :כשופי להביא שא״א ,לס מבצורת קשה ורעב רעב כפנא
זוכר: אני נהירנא להן: מצרות מעות אין ביוקי־ מעות

 ושדים מלשון בקושי שיורדין צימוקין מעות: מאין איסי־ ליתטד
 בימד: אותה וטומן התכה כל פרכחת כב״א פרנסתו ^יקיס:

 ברימיי' הקממ מן שמשתייר דרך שכן וכו' טוחנות ריחים טצאנ
 טרשי' שהיו ומה הארץ את ומרביעין מרובין יורדין כשהגשמי׳ 'ק
מן ובולעת מנשבת שהרו? ומה המיעוט מן בולעין מהרוב לעיןבו

:(המיעוט מן בולעת הרוב
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 אתן ואני רגלים לעולי מים מעיינו׳ עשרה שתים

 נוח הריני לאו ואם מים מעיינו׳ עשרה שתים לך
 כיו ומן. לו וקבע כסף ככרי עשרוה שתים לך

 לו שלח בשחרית גשמים ירדו ולא זמנו שהגיע,
 לי יש עדיין לו שלח מעו׳ או מים או לי שגר

 שגר לו שלח במנחה וכן בצהרים וכן ביום שהות
 שעות לי יש עדיין 'לו שלח מעו׳ או מים׳ או לי

 השנה כל אפשר אמר הגמון אותו עליו לגלג ביום
 מיו גשמים ירדו *ועכשיו גשמים ירדו לא כלה כ

 הגמון( שאותו )ובעוד בשמחה המרחץ לבית נכנס
 המרחץ בבית בשמחתו[ נכנס הגמון שאותו ]עד

 ]כשהוא המקדש לבית גוריון בן נקדימון נכנס
 רכש"[ לפניו ואמר בתפלה ועמד ונתעטף עצב[
 לכבוול ולא עשיתי לכבודי שלא לפניך וידוע גלוי
 שית כרי עשיתי לכבודיך אלא עשיתי אבא בית
 לרין וירדו עבים עלו מיד רגלים לעולי מצויין מים

 יצ| והותירו המעיינות כל מלאות שהיו ער גשמי׳
 ן יצ*ת גוריון בן ונקדימון המרחץ מן הגמון אותו

 דמי לי תן א״ל בזה זה כשפגעו המקדש מבית
 שאלה? אני יודע א״ל בידך לי שיש יותר מים
 ערי! אלא בשבילך אלא העולם את הרעיש לא
כל ויתמלא גשמים שירדו כלו׳ מים מעיינות י״ב לך אתו ואני

 כ״נ מימיהם כובעין היי לא מעיינות אותן מים המעיינות
 גשמים ירדו ועכשיו מעיינו': כשאר כך כל מאליהן מתמלאין ואיכן
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 שכבר טעותי טמך שאוציא עליך פה פתחון לי יש

 נקדימון ונכנס חור ירדו ברשותי ומים חמה שקעה
 לפניו אמר בתפלה ועמד ונתעטף למה גוריון בן

 )וכשכס בעולמך אהובים לך שיש הודע רכש״ע
 כאהרוג׳( נס לי עשה כן בראשונה נס לי שעשית

 החמה 'וזרחה העבים ונתפזרו הרוח נשבה מיד
 הי׳ חמה ]שנקדרה[ )שנקרה( אלמלא הגמון אותו אט׳

 תנא טעותי. את ממך שאוציא עליך פה פתחון לי
שמו נקרא ולמה שמו בוני אלא שמו נקדימון לא

בעבורו: חמה ]שנקדרה[ )שנקרה( נקדימון
 מג ויהושע משה הן ואלו חמה להם נקדה ג׳ ת״ר

שם הא גוריון כן נקדימון .גוריון בן ונקדימון
בןגוריון בשלמאנקדימון אחרת. גירסא )ויש יאמרן

 א״יי *ויח□ דכתי׳ יהושע וכו׳(. דכתי׳ נמיקרא יהושע גט׳
 ״?£ אתיא אר״א מנ״ל משה אלא עמד וירח השמש

 ,התם וכתי׳ פחדך תת *אחל הבא כתיב אחל אחל
 ב דניים יונתן א״ר נחמני בר שמואל ר׳ אט׳ גדלך אחל
 *ביוסיהתעג התם וכתיב תת הכא כתיב תת תת אחיא

 ישם מגופיה אתיא אמר יוחנן ר׳ וגו' האמורי את ה' חח
 נ דניים אימתי מפניך וחלו ורגזו ישטעוןשטעך *אשר יקרא
:'למשה חמה לו שעמדה כשעה מפניך וחלו יתוו

:וזורמת רקיע מקדרת שהיתה מקדיר לשון זריזה נקרה
 כתיב אהל אחל אתיא :דאמרן הא גיריון בן כקדימון היג

יהושע מה אמל משה במלממת וכתיב אמל יהושע כמליזמת
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 יהודה רב אמר ביניהם לנדה ירושלים מד*היתה

 יש נדה מה כנדה לברכה רב[ ]אמר שם
 כאלמג׳ *היתה תקנה לה יש ירושלים אף היתר לה א איכה

 ממש ׳אלמנ ולא כאלמנה לברכה יהודה רב אט׳שם
 לחזור ורעתו הים למדינת בעלה שהלך כאשה אלא

 אט׳ ושפלים נבזים אחכם נתתי אני *ונם אליה נ מלאכי
 נהרי רישי לא מינן מוקמי דלא לברכה יהודה רב
 ינוד כאשר ישראל את ה׳ *והכה גזיריפטי מ״אייולא

 לברכד( רב אמר יהודה רב אמר במים הקנה
 *נאמני מ״ד יונתן א״ר נחמני בר שמואל משליכזדא״ר

 קללדל טובה שונא נשיקות ונעתרות אוהב ליזפצעי”
 מברכן יותר ישראל את השלוני אחיה ^שקלל

בקנו! קללן השלוני אחיה הרשע. בלעם שברכן ש
 כאשל ישראל את ה׳ והכרת לישראל להן אמר
 וגז| מים במקום עומד זה קנה מה הקנה ינוד

 דל שכן וכו׳ משה אף בהדיא[ ]כדכתיב בחלאחתו מחת לו עמדת
 וץ לאכירו דומה בדבור ברמז המפורש מן פתוס ילמד הכתובים

 חפורש׳ז ספרא ובת׳זלת מסיני למשה לו שנתנו מדות חי״ג אמד
כאלמנה היתה אלא אלמנה כתיב לא דהא גמורה אלמנה ולא

 ליזזוי'• ועתיד שהלך בעלה על איות באלמנות שעומדת כאשת (
 סרדיוטי! גזיריפטי :מוכסין נחרי רישי מינן מוקמי רלא
 כדאחל הסך לשון נעתרות שונא נשיקות ונעתרות בזיון: חרוב

 התבוא׳פור״קא את מהפך זה עתר מה לו[ ]ויעתר סוכה במסכת
 כסו כלע״ז איכקרי"שי וייתור ריבויי לשון נעתרות א״ב ;בלע״ז



 קעב תענית שלישי פיק אלו תעניות סדר ן
 שבעולם הרוחות כל ואפי׳ מרובין ושרשיו מחליף

 אלא ממקומו אותו מזיזין אין בו ונושכות נאות
 במקומו הקנה עמד הרוחות דממו עמהן ובא הולך

 גולין הם אם התורה במים עומדין ישראל )בך
 מרובין ושרשיו כתוררה ועוסקין מחליפין מעיהן
 מזיזין אין השמים רוחות שבד׳ גליות כל ואפי׳
 בארו ברכן הרשע בלעם אבל התורה( מכח אותן
 גמדיי עומד אינו זה ארז מה מים( )עלי *כארזים שנא׳

 כי מרובין שרשיו ואין מחליף גזעו ואין מים במקום
 הולך אינו בו נושבות שבעולם הרוחל כל ואפי׳

 עוקרתי דרומית רוח בו שנשכה כיון עמהן יבא
 ליטול קנה שזכה אלא עוד ולא פניו על והופכתו

 :וכתוכי׳ נביאי׳ תורה ספר בו לכתוב קולמוס הימנו
 מה קשה יהא ואל כקנה רך אדם יהי לעולם ח״ר

שס שמעון בר׳ אלעזר רבי שבא מעשה כארז

 ארז מים עלי כארזים בארז ברכם : דבריכם עלי העתרתם
 כארזים בקרא דכתיב ואע״ג וכו׳ מים כמקום עומר אינו זה
 והמלאך כארזי׳ אמ׳ דבלעם ליה קאמ׳ בלעם לאו ההוא חים ל'ע

 מתייבשין דזמכין כנמלים קאמ' דבלעס כולהו וכן מיס עלי השיבי
 ויהפוך דכתיב והיינו לעולם יבשין דאין כטיו המלאך ליה קאמ׳י

 מלאך: ע״י שהשיבו מלחך ידי על לברכה הקללה את לך אלהיך 'ה
 קשה היא דרומית רוח :קשות שאינם הרוחות כל יאפי׳

מפניה לעמוד יכולה בריה אין שמעמידה נץ בן אלמלא אמרי':ד
:לתימן כנפיו יפרוש כץ יאבר המבינתך של
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 המור על רוכב והיה רבו מבית גדור ממגדול
 והיתד! גדולה שמחה ושמח הנהר שכת על ומטייל

 *גורמן הרבה הורה שלמד מפגי עליו גסה דעתו שם
שלום לו אמר ביותר מכוער שהיה אחד אדם לו ע׳יב

 מבוער כמה ריקא א״ל לו החזיר ולא רבי עליך
 כמותך מכוערין עירך בגי כל שמא האיש אותו
 שעשאגי לאומן ואמור לך אלא יודע איני א״ל

 בעצמו שירע כיון שעשית זה כלי מכוער כמה
 נעניתי וא״ל לפניו ונשתטה החמור מן ירד שחטא

 לאונן שתלך עד לך מוחל איני א״ל לי מחול לך
 שעשיוו זה כלי מכוער כמה לו ואמור שעשאני

 בגיעיח יצאו לעירו שהגיע עד אחריו מטייל היה
 מורו רבי ,רב עליך שלום לו אומרו׳ והיו לקראתו

 אמן רבי רבי קורה אתם למי להם אמר מורי
 רם זה אם להם אמר אחריך שמטייל לזה לו

 לר׳| אט׳ מה מפגי לו אמרו בישראל כמותו ירבו אל
 שארן לו מחול אעפ״ב לו אמרו לי עשה וכך כך

 ס מוחל הריני בשבילכם א״ל בתורה הוא גדיל
 ר״א נכנס מיד כן לעשות רגיל יהא שלא ובלבד
בקני׳ רך אדם יהא לעולם ודרש שמעון ברבי

כארז: קשה יהא ואל
 דלאהור׳ בנהרדעא דהות רעיעתא אשיתא מוההיא

ז״ל אליהו בהן שכתוב ספרים יש אדם לו נזדמן :לשרזויז מטייל שס
: בדבר ירגיל שלא להוכיקו כתכוין והוא
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 באתרה דקיימה גב על אף תותח ושמואל רב חלף

 ארא רב איקלע הד יומא נפלה ולא שנק. תליסר
 ונקיף מר ניתי לרב שמואל ׳אמ להתם אהבה נר

 בר אדא רב איבא דהא האידנא צריכנא לא א״ל
 רב מסתפינא ולא זבותיה דנפישא בהדן אהבה

 רעיעא דהוה ביתא בההוא המרא ליה הוה הונא
 להתבם אהבה כר אדא לרב עייליה לפנויי בעא

 התם בשמעתא אהבה בר אדא לרב משכירה
 רב ארגיש ביתא נפל דנפקו בתר דפנייה עי

 דר׳ הא בי לה סבר ואיקפד אהבדה בר אדא
 במקום עצמו אדם יעמיד אל לעולם ינאי דא״ר ינאי

 לו עושין אק שמא נם לו שעושק ויאמר השכנה
 רב אמר .מוביותיו לו מנבין נס לו עושק ואם נס
 לב ביא׳ וגו׳ החסדי׳ מכל *קטונתי דבתיב קרא מאי חנן

 על שמא אני מתיירא הקב״ה לפני יעקב )אמר
 ונמצאתי מזכיותי מנכה אתה לי עושה שאתה הנס
 עובדיה הוה מאי האמת(. ומכל החסדים מכל קטן
 תלמידוומגלהפ״ד שאלו דאיתמר הא כי אהבה בר אדא דיב

 אמ׳ ימים הארכת במה אהבה בר אדא רב אח
 “י בפני צעדתי ולא ביתי בתוך הקפדתי לא מימי להם

במבואות הרהרתי ולא כחכמה ממני שגדול מי

 באתרה קייה דהא ליפול ראויה דאינה אע״ג במקומה -אתרה
תותה ?לסי הוו לא היא דרעועה כיון אס״ה האי כולי

לא ה״ג :?מעטין מנכין : ?ומה אותה סביבות מקיף היה אלא



 תענית! שלישי פיק אלו תעניות סדר ^3
 י ובלאתפי^ תורה בלא אמות ד׳ הלכתי ולא המטונפו׳

 ול עראי שינת ולא לאשינתקכע בבה״מ ישנתי ולא
 בחכימן לחברי קראתי ולא חברי בתקלת ששתי

, בהניכתו: לה ואמרי
 נו לן לימן^ פפא בר לרפרם רבא ליה אמר מז
 הון רב עביר דחוה מעליותא טילי מהני שם

 רבו דכירנא בסיבותיה דכירנא לא בינקותיה א״ל
 ררהב| בגוהרקא לירה מפקין הוו דעיבא יומא
 רעיעתן דהוה אשיתא וכל מתא לכולה לה וסייר
 ואם לה באני למרה אפשר אם לה סתר הוה
 6דמע פניא ל5וכ מדנפשיה איהו לה באני לא

 דוה| ירקא וכל לשוקא שלוחא משדר הוה שבתא
 וניתבה בנהרא להו ושדי להו זבין לנינאי יתיר

 אן ולזי^ דעתייהו דסמכא דימנין אמר לעניי□
 ארן מאכל סבר לבהמדה ולשדיידה למיזבן

 הן דרל תורה בלא הלכתי ולא :ביתי בתוך הקפדתי
 ל■ שם כגון לגנאי אדם בכי שמכניןאותו בכינוי בחכינתו גרים:
 מי דלא ומסתפי מנשבת דהואירוין המעונן יום רעיבא כיומא

יושב! ושרות בעגלה תלויה תיבה בגוהרקא : היזומות
 הא! כמו מסער פוקד תרגום בודק סייר : (אשכנז )בארץ בת

 בנהרות ליה ושדי זביןלרזו יזכם: קמיה סכיכא סר דלא טביזא
 לאיבוד אזל לגיכאי מידי משייר הוה דאי להו זבין הכי משוס

 ירן לאותו עניים שנסמכין דעתייהו דסמכא בשבת: דחכמשא
ואן כלום שם ישתייר לא ושמא לקכ=ח צריכים אנו אין ואומרים



קעד תענית שלישי פ^ק אלו העניות סדר
 נמצאת כלל לידבנן ולא לבהמה אותו מאכילין אין

 מילתא ליה הוה כד לבא לעתיד מכשילן אתה
 ליה ותלי ]דמיא[ )מיניה( כווא מלי הוה ואסוחא

 ליתי ]רבעי[ )דצריך( כל ואמר דבית^א יסיפא
 '”עגמיר הוה מילתאדשיבתא ראמרי איכא ולישקול

 ,אעכרא^ לירה )ותלי דמיא כווא ליה מנח הוה
 שינת׳ וליתי ליעול רצריך מאן כל ואמר לי׳[ ]ודלי ודשא(

 הוה ריפתא כריך הוה כי ליסתכן דלא חיכי כי
 וליכונל ליתי׳רצריך מאן כל ואמר לדשא פתח
 דלא מהא לבר מקיימנ׳ מצינא כולהו רבא אמר

 כא :דמחווא חילא בני דנפישי *משום למעבד מצינא
מח לדיו דחיקא באורייתא גרפי הוו יוחנן ור׳ אילפא

 וניעכידשה וניוול ניקום אמרו טובא מלתא

 ביזוי משוס לבהמה אותן מאכילין אין :בשבת לאכול מה להם
 משום א״כ בעולם הקב״ה שהשפיע בטובה ככועט וממזי איכלין
 למקום והולכין לנהר וזורקם ישראל של ממוכן על תורה דיוסה

 ונמצאת :שמעתי כך אותן ואוכלין אדם בכי אותן ומוצאין אקר
 ה״ל כי שבת: לסעודת ירקי מייתי ללא לבא לעחיך מכשילן

 :ליה גרסיכן לא יכו׳ דמיא מזי ליה רמי ראסותא מלחא
 כיטל ואיכו שיאכל למי שמזיקין שדיס מכהג דשיבתא מילתא

 שיבתא משום אביי אמר יומא במסכת דגרסיכן כהך לשיבתא ידיו
 מיכיה: ידייהי דלימשו היכי כי דמיא כוזא לההוא ליה תלי הוה

רנפישי משו׳ :יאכל עייל הוה דבעי מאן לכל מזו מוץ מהא כר
:קרכא מיכלי וקא טסי עכייס לאיכא מחוזא בני

עכיות: להר דחיקא
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 אבק כך יהיה לא כי *אפם בנפשין ונקיים דניי׳טיעיסקא

 ריפתא כרכי קא הוו רעיעא גוד׳ תותי איתיבו אולו
 חו דקאמר יוחנן, רבי שמעיר-. מ״ה ]תרי[ אתו

 שמניחין ונקטלינהו נורא האי עליהו נישדי לחבריה
 ליה אמר שעה בחיי ועוסקין ]הבא[ העולם חיי

 (שעתא ליה דקיימא חד בהו דאיכא שבקינהו אידך
 יוחנן רבי א״ל שמע. לא אילפא שמע יוחנן ר׳

 מדשמעי אמר לא. א״ל מידי מר שמע לאילפא
 קיימא לדידי מינה שמע שמע לא ואילפא אנא

 כן בנפשאי ואקיים איהדר יוחנן ר׳ א״ל שעתא לי
 לזן אילפא הדר ר״י הארץ מקרב אביון יחדל לא

 יתיט אי לו אמרו ר״י מלך אילפא דאתא עד הדר
 נפשי׳באסקריא מראולחלא מליך הוה לא וגרים מר

 הבא העולם חיי בעצמך: ]בך[ )בעמך( אביון בך יהיה לא כי
עתיד שעתא לי' דקיימא סתירה. זה העוה״ז שעה חיי תורה:

 יושג היית אס וגרים מר יתיב אי :לאילפא המקים אנשי לו
 ייתכן לר׳ שעשינו כמו אותך ממליכים היינו בתורה ועוסק
 איץ קאי דמר בניחותא י״מ0 .יויזכן מר׳ טפי נמיר הוה דאילס׳

באסקרי' נפשיה תלא :(,י״ מלין ההי לא מי יתיב אי כלומר
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 במתניתא לי דשאיגל איכ^א אי אמר וספינתא

 ממתניתק ליה פשטינא ולא אושעיא ור׳ חייא ור׳
סבא ההוא אתא דספינתאוטבענא מאסקריא נפילנא

וכו׳: לבני שקל חנו האומר ליה תנא
 מט סומ<ח שהיה וו גם איש נחום על עליו ו אמי""

שם רגליו מם וקיטע ידיו משתי וגרם עיניו מם
 ורגלי רעוע בבית מוטל והיה שהין מלא גופו כל

 עליו יעלו שלא כדי מים של בספלין מונחין מטחו
 מטחו לפנורה תלמידיו בקשו אחד פעכם נמלים
 אח פנו בני להם אמר הכלים את לפנות זאח״ב

 לכם שמובטח מטתי את פנו כך ואחר הכלים
 הכלים את פינו נופל הבית אק בבית שאני ומן כל

 לו אמרו הבית 5ונפ מטתו ארה פינו כך מהר
 למה אתה גמור שצדיק מאחר וכי רבי תלמידיו

 לעצמי גרמתי אני בני להם אמר כך לך ׳!לחה
 והיה חמי לבית בדרך מהלך הייתי אחת ^פעס

 )מכותא( עליה שמכייזין הספינה בלב תקוע ארוך עץ לינה
 עיסק׳ דיעבדית אע״ג כלו׳ כו׳ לי דשאיל ־. בלע״ז וילון ]יונסה[

 דהוו אישעיא ר׳ ודבי חייא ר׳ דבי חיכיה: טפי אנא יייסנא
 פשיטנא ולא רבם: שהיה הקדוש רביכו פי על מתכיתא ;שדרי

לי׳ היא ברייתא: דההיא כוותית משכת דמשכמכא ליהממרזבי׳
מניה: בעא כלוי לפניו שכה

 מלאים בספלים מרכיזים המטה רגלי וכי׳ מונחים מטחו >
 שהיה מכני המטה רגלי דרך כחליס אליו יעלו שלא מיס



1 ת 1 שי ק ע! ו א; תעלות סדי !ל■
 של ואחד מאבל של אחד חמורים ג׳ משוי עמי

 יעמד אחד עני בא מנדים מיני של ואחד משתה
 המק לו אמרתי פרנסני רבי לי ואמר כדרך לי
 ש לפרוק הספקתי ל<יז החמור מן שאפרק ער

 פג? על ונפלתי הלכתי נשמתו שיצתה ער החמור
 שלא ידי יסומו עיניך על חסו שלא עיני ואמרתי

 רגליך על חסו שלא רגלי יתגדמו ידיך על חסו
 גופי כל שאמרתי עד דעתי נתקררה ולא יתקטעו

 שראינוך לנו אוי לו אמרו שחין מלןיין יהא
 ואמאן בכך ראיתוני לא אם לי אוי להם אמר בכך
 דדן מילתא רכל וו גכם איש נחוכם ליה קרו

 !מןו חרא זימנא לטובה וו גם אמר ליה סלקא
 יו^ מאן אמרו קיסר לבי דורון ישראל לשדורי

 שרה הוא כניסין דמלומד וו גם איש נחום יזיל
 אל ומרגליות טובות דאבנים סיפטא מלא בידיה

 ושקלינהו דיוראי הנך קמו בליליא דירה בההוא וכת
 גם אמר תוינהו כי )למחר עפרא ומלינהו לסיפטא

 חוינהו לסיפטא ]שרינהו התם מטא כי לטובה( זו
 קא אמר לבולהו לקטלינהו מלכא בעא עפרא[ דמלו

 אליר אתא לטובה[ זו גם ]אמר יהודאי בי מחיים
 עפיא הא דילמא א״ל מינייהו כחדא ליה ארמי

 רסליק :ולזורקן בידיו ליטלס יכול אינו עולים היו ואס גדם
 לילהא' לן ריורא בההוא בוז רעת: אפי׳ לו המאורע כל ליה

 ישרז' של שונאיהן לפולהו שלו: ארגז ספטיה המלון: באותו
קיסר: משרי כא׳ מיגייהו כחד



קעו תענית שלישי פרק אלו ,עניות

 עפרא שדי הוה דכי הוא אבוהון גברהם
 ישעיה חרבו כעפר *יתן דכתיב גירי הוו גילי

 מאמצי דל<א מדינתה חרא הויא קשתו
גנזיה לבי עיילוהו וכבשוה מיניה בדקו

 ושדרוהו ומרגליות טובות אבנים ויפטיה
 .אמרו דיורא בההוא ביתו אתא כי רבא ניקרא

 האי כולי יקרא לך דעבדי בהדך אייתית מאי ליה
 סתרו לחתם[ ]אמטי מהבא דשקלי מאי להו אמר

 האי ליה אמרו מלכא לכי ואמטינהו לדירייהו
ולא ביקורת הוה מרירן הכא דאייתי עפרא

:דיוראי להנך וקטלינהו אשכחוה
 נ נחמן לרב חסדא רב בר נחמן רב ליה אמר

שם ליה אמר לגבן ליתיב מר ליקים יצחק בר
 ע״ב מכבדו אדם של מקומו לא אומר יוסי ר׳ תנינא

 בסיני מצינו שכן מקומו את מכבד הוא אלא
 תורדת אמרה עליו שרויה שהשכינה זמן שכל
 לד המית ההוא[ ההר מול ]אל ירעו אל והבקר הצאן 'גס

קשין: גילי המלכים; כשכלמסעס הוא דאברהם טעפרא
:ע״כ כמלין לכו ביתו

 דלא גברי בין יתיב הוה יצמק בר נממן רב7 להכא כ" קום ל׳
 ליקום מסדא רב בר נממן רב ליה וקאמר האי סלי משיבי

 בריית׳ אני שונה אנא תכי תמנא :גבאי ליתיב וליתי מהתם מר
 אלך ואס מכבדו אדם של מקומו לא :כו׳ אומר יוסי רני זי

 ירעו אל והבקר הצאן גם מכבדני: המקום אי; שם אשב
הקו' ההר טול אל :ומקודש מכובד סיני הר הי׳ שכיכה זקשיס



תענית שלישי פיק אלו תעניות סדר
 1 היו *במשוך תור״ אבדה ממנו שכינה נסתלקה יס שמי"

 - שבמר מועד באהל מצינו וכן בהר. יעלו המה
 ם!" *וישלחו תורה אמרה נטוי מועד שאהל ומן שבל ה כמדבי

 מיד הפרוכות הוגללו זבונר. וכל צרוע כל המחר
 אקום הכי אי א״ל שם ליכנס ומצורעין ובין הותרו

 מנח שיבא מוטב ליה אמר דמר לנכי ויל ואי אנא
 מנה בן מנה יבא ואל מנה בן מנה אצל פרס בן

:פרס בן מנה אצל
 עליו: שהשכינה בגדולתו שהוא זמן כל משמע ההוא מדכתי'

 בלויןות קרא דהאי ואע״ג ונו׳ היובל בסשוך השכיר נסתלק׳
 האיזרוכו' לויזות עד שכיכה נסתלקה לא כתיב הראשונות

 שהתה המשכן במלאכת שעסקו תמורף ימות כל וגס בי״ה שניתכו
 כיום ולפידים קולות בקולי המצות כל ניתכו ומשם בהר שכיכה
 וזזה■ ונסעה המשכן שהוקם ־ניסן אמד עד הדברות עשרת קבלת

 נשנית׳ מועד באהל ושס הכפורת על לה וישבה ההר מן שכיכה
 להם מתיר היה שעה אותה ועל ופרטותיה כללותיה התורה
 דבר. כל ביצה במסכת כדאמריכן לעלות הראשוכות כלימות
 רומי, תשובת קוכטריס ובראש להתירו. אמר מכין צריך שבחכין

 השוכר בסיום היובל במשוך *בכך: רביכו תשובות מוצא אתה ״א“
 ,סיום: בשעת התקיע׳ ולמשוך להאריך הוא דרך השכיב' כשכסתל'בי|י

 כולן כוסעין והיו כסיעתן בשעת כגללין שהיו הפרוכות הוגללו
 מכהן מצי פייס שכיכה: בממכה וכככסין ומצורעים זבין ובאין
 רב בר נממן רב של שאביו מלכותך פריסת פרס כמי פרוס׳ ולשון

 מסדאן רב בר מדאיתקרי נממן רב של אביו מינמק גדול מסדא
כסמך: שלא מכלל יצמק בר נממן רב ואידך



 קעו תענית שלישי פיק אלו תעניות סדר

 הותנא לא דרב כשיבמתיה דברתא חות כסורא
 שם משום מיני׳[ ]סברו מינה( )סמר דברתא

 נפישא רב בחלמא להו איתחוי דנפיש דרב ומתיה
 אלא לרב היא זוטרא מילת׳ והא טובא ומתיה
 לבי מראוובילא משייל דקא גברא ההוא משום
 דרב ובשיבמתיה דליקוזא הוה בדרוקרת .קבורה

 ומתיה משום מינה סביר דליקא הות לא הונא
 בחלמארב להו איתהוי הוא ]דנפיש[ הונא דרב
 לרב הוא זוטרא והאי טובא ומתיה נפישא הונא
 תנורא דמחממא איתתא ההיא משום אלא הוגא

 8£]אםרולי׳^ ומשיילאלשיבבותה: לעיש( שבת )מערב
 לא לי׳ אמרו תעניתא גור קמצי אתו יהודה לרב

 לי׳ אמרו בהרייהו אייתו זוודא להו אמר מפסק קא
 אמרי תעניתא גור חוואי בי מותנא אימא לשמואל

 דפסיק המית מעברא ליכא אמי מרחק והא לי'
 דישראל בארעא מותנא איכא לר״נ לי׳ אמרו לי׳

 :כ״ש[ לא שפחה לוקה גבירה אם אמר תעניתא גור

בחלט׳ להו אתחזי בשכונתו: בשיבבותיה דבר: וכחזא
 הא :הוא דרב זכותיה דחשוס דסכרי איכשי להכך

 מרא רב: של גודלו לפי הוא קטן זה כס לרב ליה זוטרא
 זכותיה ומשו׳ לקבורה בלע״ז: סל״א זבולא בלע״ז: פיישור

 לשיבבותה ומשיילא מדת: כנגד מדה לו מדדו ?קבורה
 נמדדת לפיכך משלה שהסיקתו לאמר לשכינותיה ימשאילתו

: בקדה לה השכר
12 11.
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 יומ^ו 1כל־ שלמןיין ליה אתי הוה אומנא נבאבא

 שבתא ממעלי ולאביי ררקיעא ממתיבתא שס
 למעלי רכפורי יומא ממעלי ולרבא .שבתא למעלי

 על דאביי דעתיה חלשא קא הוה דככורי יומא היה
 כעובדיה למיעבד מצית לא ליה אמרו אומנא דאבא
 אומנאדכיהוה דאבא ,עובדיה מאי אומנא ל^דאבא

 דוכתא ליה עביר הוה ]מלתא[, )רפואה( עביר מעשי׳
 דאית לבושא וה״ל לחודייהו ורנשי לחורייהו דגברי אבא של

 אתיא הות דכי כוסילתא כי בדעי והוות קרנא *'"#ביה
 בה ליסתכיל דלא היכי כי לה מלכיש

 ביה למרמי ]דצניעא[ )מאבראי(
 אתי הוה ליה דלית ביה ליה-דמי דאוית יא:^דיא±

 צורבא לירה מתרמי הוה מיכשףדופיי הי-^דתיבדלא״
 איניש הוי הוה )ובד ־עעימזלא׳שקיל ^מדב^ואגד^ ”

 פריטי ליה יתיב דקא[ |*בתד ודלא׳אפשרוליה״מה(
 אביי שדר א^ע©טך^י^הדא ל^^מדלהדדמל

ותבינהי א ד0ע^ר0ל5 ^)אזל דה למבדקי דדכקה ]וע&ב :
 ף(:6או^רשלופרע6^למי\די\־מקד

 ורגשי ^:הר:הקידמזדלב;:^ס:
 קדנ^ז־יכגותד׳אח^ע^־׳^ה הקר ולמוהיחו^צפ^ותוב^^יח

 ^^ש^ה־ז׳^מוה <׳לל-! [0ל£3ו^ול ^$ןיז: ד׳מקגע
 טיכפיף-זז^י שגמדךר׳דל׳א ש3צק ^ך.אנתס

ם£יןיעי׳£^אף^א$^4ד5"ל ?האיבמזי יעמלףז
בסעשיין לבודקו לזממרקיה וך^1הבר?אהשצ נפשן איברי

1§ 11-



קעח תענית שלישי פרק אלו תעניות סדי
 בליליא ביסתרקי להו ומך ואשקינהו ואוכלינהו
 כב סליק למחר לשוקא ואייתינהו כרכינהו *לצפרא

 מר לישיימינהו ליה אמרו ואשכחינהו לשוקא ליה
 דילמא ליה אמרו שוו והבי הבי לחו יאמר שוו חיכי
 ליה ואמרו לה שקלי בהבי להו אמר טפי שוו

 במטותא ליה אמרו מינך. ושקלינהו נינתו דירך
 דילמות אמינא להו אמר חשרתינן במאי מינך
 מילתא לתו ובסיפא לרבנן להר איקלע שבוים פדיון

 לתו אמר מר נשקליה השתא ליה אמרו למימר
 חלש לצדקה. לדעתאי אסחתיה שעתא מההיא

ו(אמרו בחלמא לי׳ )איתחוי דאביי על דרבא דעתי׳
לפי^ כרכא: אבולא זבותך מגני דקא מסתייך לי׳

 עתיד :עליהם לישן צמר תכשיטי תחתיהן קפל בסתי־קי להו ימך
 לשיקא ואייתיכהו אומכא רבקלבסתרקידאבא כרכינהו לצפרא

 1כדכל דמייהי 1לוהב מי לישיימינהו אומנא: לאבא א״ל לזבוניכהו:
 כדאי׳ לחשדן( שלו את מהם ויגזל )יאכום אס אותו בודקים יהיו

 בהייאה חשדתנ_ן במאי מדמיהן: פחדת שמן יהא או בגזלכין ]ייזשדס[
 כס׳^אילמימר מלתא לכו וכסיפא :דידך בסתרקי כדשקלן
 ליישכיכז: ,יא י'לכ ולמעבד גבאי למגכו אתו ואהכי אותס ליתן לאלתר

 יזכף יב וחלשא לכהותךבאכו: אלא צריכין אכו שאין מר לישקלינהו
 יש׳'א ממעלי אלא שלמא אתי לא דלרבא אראביי ררבא רעוזיה

:שבתא מעלי כל ולאביי דכסורי יומא למעלי דכפורי מאץ
עירך: בכי כל על כרכא אכולא

*12
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 לפט דבי בשוקא קאי הוה חוואה ברוקא נגרב

 שכיחא ]הוה ליה( איתחוי דל אליהו )אתא שם
 עלמא בר שוקא בהאי איכא מי א״ל גבי׳[ אליהו לס;

 ההו^ אתא והכי ארהכי ליכא ליה אמר י^״׳דאתי
 חוטי רמי ולא אוכמא משאני מסיים דחוה גברא ■^3
 הוא דאתי עלמא בר האי א״ל בגלימיה דתכלת ממה ׳

 אמר אבתריה איהו אול לגביה אתא ולא ליה קרא מיעטי׳
 למחר ותא האירנא ויל ליה אמר עובדך מאי ליה
 ליה אמר עובדך מאי ליה אטד למחר אתא( )בי

 ובליליא לחוד וגשי לחוד גברי ואסרגא אנא זנרוקא
 ליעבדו דלא חיכי כי לנשי גברי בין פורייא רמינא
 עינייהו נכרים דיהבו ישראל בת חויגא וכי איסור

 איתרמי חדא זימנא לה ומצילג׳ נפשאי מסרנא עלה
 וכעו עינייהו נכרים בה ויהבו גבן מאורסה נערה

 בשיפולה לה ושדאי רחמרא דורדי׳ אתאי למינם׳

 א״ל מקום: לפט רבי מחא•: מבי שהיה חמאה ברוקא רב
 מנעלים אופטי מסאני :וכו׳ איכא חי לאליהו ברוקא רב
 ציצית הטיל ולא חוטי רטי ולא :היהודים כמנהג שלא שמורים

 הוא: דאתי עלחא בר האי לר'ברוקא אליהו א״ל בטליתו:
 האסורין בית שומר זנרוקא :גברא לההוא ברוקא רב ליה קי־י

 אנשים בין חטתי אני מטיל וכו׳ פורייא רמינא מלך: של
 איתרטי :האסורין בית בעלי עינייהו נכרים ריהבי :ונשים
 של שמרים דורדיא האסורין: בכית דהואי מאורסה נערה

בגדיה: בשולי בשפולה כדם: האדומים יין



קעט תענית שלישי פרק אלו תעניות פדי
 הייני אוכמי מסאני סיימ׳ מ״ט היא ריסתנא להו ואמינא

 ]ולא[*ץ לא( מ״ט ירושלים. על אנא מתאבל )אמר
 ” לירעו דלא חיכי כי נכרים ביני דאוילנא חוטי רמית

 שחורות למיגור ובעו דצינעא מילתא הוה דכי אנא ריהוראי
 הי׳ פלא רחמי ובעו לרבנן להו ואמינה לי מגלו גזירתא
 עובדך מאי אנא לך אמינא כי ומ״ט לה ומבטלו
 דבההיאככן א״ל למחר. ותא האירנא ויל לי אמי״ת
 כדאיתא בריש^ן איויל ואמינא גזירת^ן גזירי הוו שעתא

 כפ׳ עלה רחמי דליבעו היכי כי לרבנן להו ואשמעה
 םינהכ אחריני תרי אתו והבי אדהכי ויבטלונה דמלתא

 אלש׳׳ לגבייתו אזל .נינתו דאתי עלמא בני נמי תני א״ל
 חזינן כי אנן בריחי אנשי א״ל עוכדייכו מאי א״ל

̂ כי חוינן כי א״נ ליה מברחינן דעתיה דעציבא איגש
 אדם“ ועבדינן טרחינן הדדי בהדי תגרא לתו ראית תרי :י

מצטע׳ הדדי: בהרי שלמא לתו
 שכינה מהלכת מכה שהיא מפני החרב על מתריעין שנינו

 ,שאינה חרב צ״ל אין שאמרו חרב ת״ר גט׳.
 ,כזא״שלך? שאין שלום של חרב אפילו אלא שלום של

 נד אליהו א״ל פרסי: לשון לה]ומאוםההיא[והוא נשים דרך ריסתנא
 שם שמחיס בריחי :כינהו דאתי עלחא בכי כחי הכי ברוקא לת

 ער ביכייהו: דבדייזותא בחילי טרחינא :אדם בכי ייישחחיס
מהדברי׳ אחד הוא לחברו אדם בין שלום דהבאת שלמא יעכדי

 :לעה״ב קייחת והקרן בעה"ז סירותיהן אוכל שאדם
אפי׳ אלא עליה: שחתריעין שלום של שאינה הרב צ״ל אין

 _____להלחם לילך חלכות אותו דרך העוברת שלום של הרב



תענית שלישי פיק אלו תעניות סדר 1ז9
 נבשל ואעפ״כ נכה מפרע׳ יותר שלום של חרב

 מלאכיס אליו *וישלח שנא׳ המלך יאשיהו י״הבה
 היום אתה עליך לא יהודה מלך ולך לי מה לאמרלה כ

 הדל לבהלני אמר ואלהי׳ מלחמתי בית אל כישם
 אלהי׳ מאן ישהיתך ואל עמי אשר מאלהים לךב ע

 וקא הואיל אמר ע״ז וו רב אמר יהודה ר׳ אט׳
למלך היורים *ויורו )וכתיב( לי׳ יכילנא בע״ו בטח שם

 החליתי ]כי העבירוני לעבדיו המלך ויאמר יאשיהו
 מלמד רב אט׳ יהוד׳ א״ר מאוד[ החליתי כי מאי מאוד

 א״ר( יהודה )רב אט׳ ככברה נופו לכל שעשאוהו
 נענש מה מפני יהונתן[ א״ר נחמני כר שמואל ]ר׳

 מאי נמלך ולא בירמיהו לימלך לו שהיה יאשיהו
 אי חרב מאי בארצכם תעבור לא *וחרב ייאי^כידרש
שלום *ונתתי והכתיב שלום של שאינה חרב שסנימא

 יורע אינו והוא שלום של חרב אפי׳ אלא וגו׳ בארץ

 כתני ולא למלממה לקראתי יצא יאשיהר רגו' ]וישלח אמר: במקום
 מאן כו׳:[ לאמר מלאכים ככה פרעה לו ושליו בארצו לעבור

 )אמי, עמי: אשר מאלתיס לך מדל דקאמר פרעה אלהיסדקא״ל
 השיג ולא דכתיב )היינו ליה יכילנא כע״ו פרעה נטח זקא הואיל יאשיהו
 היורי' ויורו מדכתיב ]מלמד[ גיפי( כל :כלום השיגי לא יאשיהו

 ככני' עשו מפו כל א״י )ה״ג ׳:,המור יורו רבות יורות דמשמע
 לאו: אם ילחם אם להמלן. לו שהיה שנהרג: יאשיהו. נענש מלמד: זל״ג
 הלכתא ולמא• שלום ונתתי כתיב הא עצה(: כלא שנלחם דיש. מאי

 ליזינ אלא בארצכם תעבור לא ומרב קרא לאידך רממנא כתביה
 דמיו על עוניים נמצאו יעברו שלא הקב״ה דאמר )וכיון שלגם של



ק© תענית שלישי פי־ק אלן תעניות סדר־
 )אתא נפשי׳ ניחא קא הוה כי יפה רוכזה דורו שאין

 קא דחוה ירמיהו[ ]חזא חזיוה( בי׳ לשיולי ירמיהו
 קאס׳ צעריה אגב ח״ו דילמא אמר שפרותיה מרחשן
 מצדיק קא דחוה שמעי׳ גחיןעליה כלפישמיא מלתא

 א איכה ותרומ פיתן כי ה׳ הוא *צדיק וקאמר נפשיה על דינא
 ישם וגר: ה' משיח אפינו *רוח ואמר ירמיהו עליה פתח
עצמו לסגף רשאי היחיד אין אומר יוסי רבי

 צה־ע הבריות ואין לבריות יצטרך שמא בתענית
 מילמי׳ *ויהי דכתי׳ יוסי דרבי מ״ט א״ר אר״י עליו מרחמו׳

 >נמדי£ החיית: בך שנתתי נשמה חיה לנפש האדם
צמאה ולא שכורה לא בעתם גשמיכם *ונתתי ת״ר

 ישעיה מרובין שהגשמי□ שכ״ן בינונירה אלן*ת
 ד״אוע׳כמרגז׳ פירורת עושה ואינה הארץ את מטשטשין

 מצינואיכה שכן שבתות ובלילי רביעיו׳ בלילי *בעתם
 שם לולוב גשמו□ להם שירדו שטח בן שמעין ר׳ כימי

3 י*3 ככליות חטים שהיו ער שבתות ובלילי רביעיית
נה

 שס :המקום[ ]בעיני יפה דומה דורו שאין :בהם ואלחם אלן מקי©
 3 ויקרא כי לבריות יצטרך :נפש לסגפא מתרגמיכן נפש לענות לסגף

כג לנפש דכתיב :מיגיעו ולהתפרנס להרויק כ? בו אין
:הקייה חיה

 הארץ: את שמטשטשין מדאי יותר הארץ תשתה לא שכורה ׳א
הולכין דאינן אלם בני על טורק שאינן רביעיות כלילי

 שכן :פסקים במסכ׳ כדפרשינן מקלת בת אגרת מפני כדרכים
מצינו בשבת לילות ב׳ של בגשמים ספק אין וא״ת כלומר טצינר
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 וצרח זהב כדינרי ועדשים זתים כגרעיני ושעורים

 חטא כמה להודיע לדורות דוגמא )חכמים( מהם
 וחטאתיכסמנעו אלה הטו *עונותיכם שנאי יימי׳הגורם

 עוסקים שהיו בזמן הורדוס בימי מצינו וכן מכם הטוב ^זל
 נשבה למחר בלילות גשמים להם שירדו ב״ה כבנין

 משכים אחד יכל החמה וזרחה העבים ונתפזרו הרוח ה״ק
בידיהם: שמים שמלאכת להודיע למלאכתו !גי׳ שס4

 שירדו התפלל המעגל לחוני שאמרו מעשה משנה גו
 באורך יותר כתוב זה מעשה וכו׳ גשמים יט
 ולא אדר רוב יצא אחת פעם *ת״ר זאת בברייתא כג

 ייררו התפלל המעגל לחוני לו אמרו גשמים ירדו
 בתוכה ועמד עוגה עג ירדו ולא התפלל גשמים

 משמרהי *על שנא׳ הנביא חבקוק שעשה כדרך ב חבקי?
 פניהם שמו בניך רבש״ע לפניו אמר וגו׳. אעמורה

 הגרו? בשמך אני נשבע לפניך בית כבן שאני עלי
 הגשמי׳ התחילו בניך על שתרחם עד מכאן זז שאיני

 נמוה ולא ראיניך רבי תלמידיו לו אמרו מנטפין
 להתיי אלא יורדין הגשמיכם שאין אנו כמדומין

בני! סתר היר־דום וקשרו: וצררו :וכו׳ שטיז בן שמעון בימי
:השותפין בס׳ ממנו יפה ובכה דעזרא

 בתרגום כדמסרש חבקוק שעשה כדרך :עגולה גומא עוגה
 מכי כמין אעמורה משמרתי על :ליובקוק תפלה של

 כסה ולא אותך כראה נמות ולא ראינוך :וישב עשת אסורים
:גשמים עצירת מפכי ברעב כמות שלא השתדל בכיקותא
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 לא לפניו( אמר תמותו לא )להם אמר שבועתך

 ירדו ומערות שיחין בורות גשמי אלא שאלתי כך
 ושיערו חביות פי כמלא וטפח טפח שכל עד בועף

 תלמידיו לו אמרו מלוג פחותה טפח כל שאין חכמים
 הגשמי׳ שאין אנו כמדומין נמות ולא ראינוך רבי

 תמותו( לא להם )אמי העולם לשחת אלא יורדין
 כרכה רצון גשמי אלא שאלתי כך לא לפניו אמי

 להר מירושלי׳ ישראל שיצאו עד כתקנן ירדו ונדכה
 שהתפללת ישם רבי לו, אמדו הגשמי׳ מפני הבית

 )עוד להם. וילכו עליהם התפלל כך שירדו עליהם
 אבן נמחית אם וראי צאו להם ׳אמ במשנה כתוב

 להגס אמר אלא( זה נזיר לא ובברייתא הטועים
 אעפ״כ הטיבה רוב מתפלליןעל ן שא מקובלני כך

 ידיו שתי וסמך פר לו הביאו הודאה פר לי הביאו
 שהוצאדת ישראל עמך רבש״ע לפניו אמר עליו.

 ריב ולא ,טובה ריב לא לקבל יכולין אינן ממצרים
 השפערת לקבל יכולין אינן עליהם כעסת פורענו׳

 כיבו" מלפניך י״ר לקבל יכולים אינם טובתך רוב להם
 ס״ג הרוח נשבה מיד בעולם ריוח ויהא הגשמים שיפסקו
 הבית הר )וראו יצאו חמה וזרחה העבים, ונתפירו

 ופטריות כמהין להם[ והביאו לשדה שטלאזנהעם

 אס נמחית ואם ומכריז': עליו עימד מציא׳ שהמוצא טועים )אבן
 סמיכת עליו ויעשה עליו להתודות הודאה פד :מיס( כתכסית
בול״ירן ופטריות כמהין היה: הבית בזמן מוני לשלמים ייכיאכת
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 אתרה חוגי אלמל^ית שטה בן שטעון ד^ו שלח

 אליהו כשני שנים היו שאלו נידוי עליך גוורני
 שם נמצא לא אליהו בידי גשמים של שמפתחות

 שאתדה אעשה מה אבל ידיך. על מתחלל שמים
 שמתחט׳ כבן רצונך לך ועושה המקום לפני מתחטא

 לרחצני הוליכני א״ל רצונו לו ועושה אביו לפני
 אגוזים לי תן. מוליכו. בצונן שטפני מוליכו. בחמין

 הכתוב עליך לו וכוהן ורמינים אפרסקים שקדים
 כך ת״ר יולדתך. ותגל ואמך אביך *ישמח אומר כג משלי
 *ותנור המעגל לחוני ר-גוית לשכת בני ליה שלחו הי דאני

 מקיים והקמה מלמטה גורת אתה לך ויקם אומר
 שהיה דור אור נגה דרכיך ועל מלמעלה אמריך !ה

 גורה ותאמר השפילו *כי בתפלתך הארתו יולדתןאפל
 יושיע עיני׳ ושח כתפלרך הגבהתו שפל שהיה דור יביאהש

׳ ואמו
 שמעתי ואני ירדו. שלברכה וידעו הגשמים מלחלוק שיצאו ממשבלע״ז

אתה: גדול ואדם אתה חוגי אלמלא פוכג״ש: שי״טאש אמבכנלעז
 כך: אלא שאלתי כך לא דברים שהטיזת הרב לכבוד שחכדץ נרוי

 של בידו גשמים ומפתח גשמים. עיצור גזרת אליהו כשני איןכמ)
 ?(יהי שאם נתחיה מתחלל שמים שם נמצא לא :גרסיכן יהו15 נקי

 ואתה דברי לפי אס כי ומטר טל יהיה אס ת׳ מי כשבע היה י*יזזד
 שמים שם נמצא גשמים: שירדו עד משם זז אתה ן שאי כשבעת

 לשק מתחטא :שוא שבועת לידי באין זה או דזה ידיך על מתחלל שס
 שהיה תר :סכהדרין הגזית לשכת בני :וחוטא מהלך מוטא
:גשמים ירדו שלא צער חרוב אפל
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 אי ימלט ך בתפלת הושעתו □עונו שח שהיה דור
בכור ונמלט בתפלתן־ מלטתו נקי היה שלא דור נקי

 הברורים: ידיך במעשר, נמלט במה כפיך י
נז מצטער היה הצדיק אותו של ימיו כל יוחנן א״ר

 שם ה׳ בשוב המעלות *שיר הוה המקרא על
 תלים שנק ע׳ אפשר אמר כחולמים היינו ציון שיבת את

 ינחרק יומא שנין ע׳ דניים איכןי> מי דמי כחלמא
 נטע דקא גברא לההוא חזייה באורחא קאזיל הוה

 טעין לא שנין שבעין עד חרו־א מכדי א״ל חיובא
 אנא א״ל מיניה ואכלת שנין ע׳ דחיית לך פשיטא
 לי דשתלו חיכי כי אשכחתיה בהרובא עלמן^
 כריך וקא יתיב לבנאי אשתול נמי אנא אבהתי
 משונית׳ עליה הדרא וניים שינתא ליה אתיא ריפתא
 חזייה )איתער( קם כי שנין ע׳ וניים מעינא ואיכסי
ידערת א״ל חרובא מההוא דאכיל גברא לההוא

עיין שובע: עליהם שהבאת המית׳ מן בתפלתך הושעת
 כעיון הזה: המקרא על מצטער היה המעגל יווני צדיק אותו של

 א*ס כדמה כמלום כהולמים היינו :עלוי לשון המעלות שיי
 מי וכו'בתמיה כחלמא שנים ע׳ שכה: ע׳ שהיה בבל גלות

 אמת: בשיכה שכיס ע׳ ישן אדם יש כלו׳ שכין ע׳ דכאיס איכא
 המעגל מוכי יתיב קמיית׳: במעיכה טעקפייי לא שנין ע׳ עי

 היכי כי אשכמתיה במרובא עלמא אכא ה״ג :ריפתא כרי־ יקא
 משונית' ליה אהדרא לבראי: אישתיל כמי אבהתיאכא לי דשתלי
אשכמוהו ולא דאיכשי מעינא איכסי סלע: שן סביביו עלתה
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 אט׳ דאבא אבוד. א״ל חרוכא להאי שתלוה מאן
 ילדה דקא להמריד. הוא שנין ע׳ לי גייסי ודאי
 ברירה להר אמר לביתיה אזל רמכי רמכי ליה

 בר ליתיה כריה ליה אמרו היכא המעגל דחוני
 אזל הימנוהו לא הוא אנא להו אמר איתא כריה

 לן נהירא דאמרי לרבנן שמעיגהו מדרשא לבי
 רבד המעגל דחוני כבשני האידנא שמעתא הא

 לרבנן לתו דהוו קושיא בל מררשא לבי עייל הוה
 הימנות לא הוא אנא להו אמר להו מפרק הוה
 דעתיה חלש ליה כדמיכעי יקרא ביה נהגו ולא

היינו רבא אמר נפשיה ונח דלימות רחמי בעא
 מיתותא: או חברותא או אינשי דאמרי

 והוו הוה המעגל דחוני בריה בר חלקיה גחאבא
 עלמא צריכי הוו כד גביה רבנן אולי קא שם

 שררו למיטרא עלמא איצטריך חרא זימנא למיטר׳
 מיטר׳ ותיתי רחמי למיבעי לקמיה דרבנן זוגא רבנן

 מעוברת דכייס תשכים באלו ולדות ולדי רמכי רמבי ,בג :התם
 בני מהם שאל להם אמי־ והולידה: עליה ובא ומזר תיתה זכר

 לנו מוגהת שמעתא הך נהירא :הוא קייס המעגל מוכי של
 לנו מסרקת שהיה המעגל מוכי של במייו למדכוהו כאלו זו שמועה

 אי הצורך( כרמבעיככל יקיא בו נהגו )לא :יפה לכו ומגיה
 גני בב״ב אלא דאיוב כחברי תכא יל״ג מיתותא או חברותא

 כות כבתמל׳ כבוד בו כותגין אדם של מכריו אין אס דאיוב מעשה לקמן ע׳
בספרים: כתיב לא בריוני משים כמי *אי שימות לו יו0
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 לדבר^ לגביה אזלו אשכחוהו ולא לביתיה אזלו

 *ולאשם שלמא ליה יחכו רפיק קא דהוה אשכחוהו
 אתאע״ב כי ציבי מנקט הוה בפניא אפיה להו אסבר

 כתפא אחד וגליטיה כתפא אחר ]ומרא[ ציבי ררא
 סיים מיא מטא כי מסאני סיים לא אורחא בל

 )כי למאניה דלינהו וחיני היומי ביני מטא כי מסאני
 למתא מטא כי למאניה( אחתינהו מהתם איסתלק

 לביתא מטא כי מקשטא כי לאפיה דביתהו נפקא
 אבתרדה איהו עייל והדר ברישא דביתהו עיילא
 להו אמי ולא ריפתא כריך יתיב רבנן עיילי והדר
 לי׳ יהיב לינוקי ריפתא פליג כריכו. איתו לרבנן

 ידעני לדביתהו אמר תרתי. ולזוטרא חרא לקשישא
 לאיגרא ניסק ניקום אתו מיטרא אמטול דרבנן

 מיטרא ואתי הקבי׳ה דמירצי אפשר רחמי למיכעי
 קסאיהו לאיגרא סקו לנפשין טיבותא נחזיק ולא

 קדיסע״י רחמי ובעי זויתא בחד ודביתהו זויתא בחד
 לחו אמר נחית כי דדביתהו מזויתא עננא סליק
 *פ*' דמר לגביה רבנן שדרו ליה אמרו רבנן אתו אמאי

 ״>רש המקום ברוך להו אמר מיטרא ומייתי רחמי לטיבעי

 £י”כח היזזי׳ לא אפיה להו אסכר לא :כשדה עודר כרברא יפיק
דלינהו :לביתו כשהלך ערב לפנית בפניא :פניו להם

 מקשטא כי :יקרעו שלא כתפא אמד בגדיו הגביה למאני'
 לעלייה: לאיגרא באו: מטר בשביל טיטרא אמטול בתכשיטין:

העבי׳ עלו שם שאשתו רו? מאותו דרכיתהו טזויחא זוית: זויתא
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 ליהידענא אמרי חלקיה לאבא אתכם הצריך שלא

 מר לן לימא אלא דאתא הוא מר מחמת דמיטרא
 שלמא ליה יהכינן כי. מ״ט לן דתמיה מילי הגי

 הואי יומא אגיר להו אט׳ אפיה לן אסבר לא למר
 כתפיה אחד ציבי מר דרא מ״ט איפגר לא אמיגא
 לחכי הוה שאולה טלית א״ל כתפיה אחד וגליכא
 אורחא כל מ״ט לי שאילה לא ולהכי לי שאילה

 סייםמסאגי למיא מסאגי׳וכימטא מר סיים לא
 מ״ט חזינא קא לא במיא חזינא קא אורחא כולי

 אמח ללבושיה דלייה והיגי כהיומי מר מטא כי היה לא
 נפקו[ מ׳יט ארוכה מעלה אין ווה ארוכה מעלה זה

כרי להו אמר מקשטא כי לאפיה דמר ^דביתהולהגכ
 היא עיילה מ״ט אחרת. באשה עיני אתן שלא

 אט׳ אנן עיילינץ והדר אבתרה עייל ומר ברישא ל״פן
 ריפתא מר כרך כי לי כדיקיתי דלא משום ללהודהאב

 נפישא הוה דלא ריפתא כרכו לן אמר לא ^מ״טגש"
 מ״ט( בעינא לא חנם טובת לרבנן ואחזוקי ריפתאף,עד

 אמיג^ הייתי: ייס שכיר הואי יומא אגיר תמלה: שכעכי׳ תיזלה
 ט״ס :רבנן דמיפגרי יומא כמי ממלאכתי אתבטל לא איפגר לא

 המשוין תמת נתנו ולא אמת הכתף על הנולי׳ כשא מר דארי
 אושלוהי להכילא להתעטףכה: לי להכישאילה היא שאולה

 בהי אית מאי חזיגא לא במיא ולמקרעי׳: ציבי עליה דמידרי לי
 אתסאג כשרים אם אתון בריקיתו דלא כמש: או דג ישכנו ושמא

חנ$ טובת כעיכיךכלאדסכליסטי׳: יהא לעולם מר פרוצי׳דאמר
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 האי תרתי ולווטרא חרא קשישא לינוקא מר יהב
 קדיס מ״ט כנישתא בבי קאי והאי בביתא קאי

 למר דביתהו קיימה דהוה זויתא מהאי ענני סליק
 ומקרבת בבית׳ שביחא דאתתא משום רירית לעננא

 שביתי בריוני נמי אי מדגברי יותר לעני הגייתו
 ואיתי דנימותו. עלייתו רחמי קבעינא אנא בשביבותן

 ואתדרו: דלהדרובתשוב׳ עלייתו בעיארחמי קא תות
 נט הוה כי תות המעגל דחוני כרתיה בר הנחבא הנין

 שם ינוקי רבנן משדרי למיטרא עלמא מצטריך
 ואמרי גלימיה בשיפולי ליה ונקטי לגביה רב דבי
 תקב״ה לפני אמר מיטרא לן הב אבא אבא ליה

 דיהיב מבירקבקאבא שאין אלו בשביל עשה רבש״ע
 ליה קרי ואמאי .מיטרא יתיב דלא לאבא מיטרא

 טובת בהו חחזיקכא וקא ריפתא דליכא אכלי הוו לא דאיכהו
 יומא: בל אתי ולא רביה קמיה כנישחא בבי קאי זוטי־א מכס:

 אזלא מידי עכיא מצריך כלשעתאוכי בביתא שכיחא יאיתתא
 קרובות לעני עושה שהיה הנאות הנאתה דמקרב ועוד יהב׳

 אבל בהם טוריו לעני שאין וקטניות וקחין ליום כגון ומזומנות
: דידה מזויתא ענכא קדים להכי נמי אי : מעות להם נותן אני

:הארץ עס בורים בריוני הנך משום
ולכוין לבי להחריך כדי רבן בית של תינוקות רב רבי ינדקי

 רגילין כך אבא אבא :בגדיו בשולי בשיפולי :תפלתו ■
 לאביהן )מכין בין שאינןמכירין אבי: אבי שאומר כיתום לקרותו

:אביהן שאכי עלי כסבורין לאבא[ ]מוכי שבשמים(
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 הכסא: בבית עצמו את מחבא שהיה הנחבא תנין

 תקיפי בין מה חזי תא ספרא רביוריקאלרב א״ל ם
דבבל תסירי דבבל לחסידי דישראל ארעא ש©

 למטרא עלמא מצטריך הוה כי הסדא ורב הונא רב
 רחמי ולבעי הדרי לגבי ליכנוף לחבריה חד א״ל הוה

 רארעא תקיפי מיטרא ואתי הקב״ה דמתרצי אפשר
 מצטריך הוה כי מני דרכי אבוד. יונה ,ר כנין דישראל

 ביתיר, לאינשי ואמר גולקא שקיל למטרא עלמא
 עמוקת׳ בדוכתא וקאי אזל עיבורא בווזא ואייתי איויל

ברוכתאצניעה וקאי ה׳ קראתיך *ממעמקי׳ קלדכתיב מלים
 הוה כי מטי״א ואתי רחמי ובעי שקא מיכסי והיה
 אמינא להו אמר עיבורא מר אייתי א״ל לביתיה אתא

 כריה מני רבי ותו ואתאמטראתוחעלמא. הואיל
 חטמר כיהוהבעיחטרא מתחבא כלו׳ כבה״י שהי׳מחבי׳ול״ג ה״ג

 הכסא בבית עצמו את מחביא דגריס ומאן :עבות חרוב נפשית
 צניעות: חרוב רגליו את להם־ נכנס כשהו׳ בבגדיי מתחבא כלו׳

 ושל הדבר את חפרסמין דבבל מחסידים חסדא ורב הונא רב ילהני
 ליכניף : מטר בא שבשבילם מודיעין היו ולא צנועים א״י ^|ס^תי

 אהדדי( ליכנוף ל״א בצנעא לא עושים היו )בפרהסיא חא1ן אהררירםס.שמפ
 רארעא תקיפי מטרא: אתי הוה לא חיכייהו חד דחשוס חסידותם

חטרא: אתי הוה בלחוד דחחחתי׳ חזיכן וקא יונת רבי רישראל והכ-ז
 :היוקר מפני עיבורא בזוזא ואייתי :בלע״ז טשקא גולקא

 בני יראוהו שלא כדי הסלע תחת או בעמק עטיקתא ברוכתא ׳מפזרס
 חעבורא מידי לן אייתיח : מודיע היה לא לביתו שאפי׳ אדם חסידותם

 לא ולתכי המטר מפני שבעא וליהוי עלמא רווח :לחזבן דאזלת ״אשי
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 אמערת׳ אשחטח אזיל נשיאה דבי לי׳ מצעיו קא הוו

 הד יומא לי. מצטערו דני אבא אבא א״ל דאבוה
 דסוסוותייהו כרעיהו אנקוט התם חלפי קא הוה
 רבי ותו ליה מצע־־י קא דלא עלייהו דקבילו ער

 אלישיב בן יצחק דרבי קמיה שביח הוה חד( )יומא מני
 ליענו אמי לו מצערי חמאיקא דבי עתירי א״ל

 לא אט׳ איעתרו ליעתרו לי דחקו קא אמר ואיענו
 חתיפה חנה שמה מה א״ל עלאי דביתאי מקבלא

 הנח תחזור אמר עלי קאמררה נתיפההאמר חנה
לשחרירותה: הנה והזרה לשחרירותה

 סא יצחק דר׳ קמיה ()שכיח דהוו תלמידי תרי הנהו
 שס עלן רחמי מר גבעי ריר־ אמרו אלישיב בן

 יוסי ר׳ ושלחתיה. היתה עמי להו אמר טפי דנחכיס

 עליי החם : נשיאת דבי חלפי קא הוו : דהשתא כיוקרא זבני
 בקרק׳ סיסיהס רגלי נדבקו כרעיה אינקוט : יוכה דרבי מערתא

 לילך הנימוס שלא ממקומם לזוז יכולין היו ולא המערה גבי שעל
 רבי שכיח הוה :בנו חני רבי עוד לצער שלא עליהם שיקבלו עד
 יזמי: בית של עשירי' חמי רבי עוזירי אלישיב: בן ר׳יציזק לפני מני

 :עניים שהם פרנס׳ להם שאתן כדי לי רחקו :עניים יהיו ליענו
 ואין עלי אשתי מקובלת אינה כלו׳ עלאי רביתאי מקבלה לא

 עלישמורדתעלי מרדה )קא יפה: שאינה לפי עלי׳ מיושבת דעת
חתגדלת חיגכדר׳עלי (ופ״א שיזור ואבי תואר יפת שהיא יאינ׳מושש׳לי

 בו: להתגדר אבותי מקוסהנייזולי כחי יופיה תואר מפני עלי
על להתפלל שלא עלי שקבלתי )כלו׳ ושלהחיה היחד• עמי
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 יוקרדה דמן יוסי דר׳ קמיה שכירו הוד. אבין בר

שמעיה חד *יומא אשי ררב לקמיה ואחא שבקיר. כד
 בשבת הים מן דג השולה שמואל אמר גרים דקא
 סנפיריו ובין איהו א״ל חייב כסלע בו שיבש כיון
 אמרדח אכין בר יוסי ר׳ דהאי מר סכר לא א״ל
 יוסי דר׳ קמיה ולאו אביןא״ל יוסיבר ר׳ הוא אנא א״ל
 שבקיר, טעם ומה א־ן א״ל מר שכיח הוה יוקרת דמן
 כרתיה ועל כריה רעל גברא א״ל הכא ואחא מר
 חד יומ׳ היא מאי בריח .חיים רירי עלי חייס לא
 ריפתא להו למיתי נגה בדבר׳ אגירי ליה אגרו הוו
 תאנרה אטד תאנה התם הוה כפנינן לפריה א״ל

 שהייתי מה שכל בידי היה זה דבר קודם( שהתפללתי זה עכין
 שלא )ומפני כ״כ מקובלת תפלתי אין ועכשיו לי כותכין היו מבקש

 : המקום שם יוקרת :כן( אמר המקים לפני להטריין רוצה היה
 רבי שמעיה ל״א .אבין בר יוסי לרבי אשי רב שמעיה הר יומא

 דג השולה שמואל אמר גרים רקא :אשי לרב אבין בר יוסי
 לאיור מפרכס שהוא אע״פ כסלע בו שיבש כיון בשבת הים מן
 כשמה נטילת משוס חייב : במיס השליכו מפרכס שהוא ובעוד כן

 ”יז לא דודאי סנפיריו ובין :יוסי ר׳ א״ל :מלאכה אב שהיא
 במים והנימו הסל בתוך שצדו כגון עסקינן צידה ממוסר ובשאין
 מר לה סבר ולא :אשי רב א״ל :הדייגי׳ שעושין כדרך למיות
 אחרת לא ח״ט כלו׳ אמרה אבין בר יוסי ר' סנפיריו ובין דהאי

 שפורק סנפיריו :וכו׳ אומרו בשם דבר האומר שכל משמיה לה
: למס להם שיביא סבורין והיו יוסי ר׳ שתה גגה :בהן
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 אפיקו אבא פועלי ויאכלו פירותיך הוציאי מאנה
 תנקטו לא להו אגד אכוה אתא והכי אדהכי יאכלי

 הואי. דמצוה דכמילתא דנגהנא דהאי כדעתייכו ף
 היכי כי לשבעך רחמג׳ אי״ל הסנאי הוא השתא מר1

 הוה. והכי הכי הואי מאי להו אמר כרך ןושבעינן
 תאנרח להוציא קינך אח הטוהרה אתה בני א״ל

 ברתירח בזמנו. שלא סף יא בזמנן שלא פירותיה
 חזיי׳ יופי בעלת ברחה ההיא ליה הויא היא מאי

 וקא בהוצא נכריא[ )בריק( קא דהוה גברא לההוא
 אם רבי א״ל האי .מאי א״ל למתזייה אבתרה מהדר

 קא בתי א״ל אזכה לא לראותה זכיתי לא ללקחה
 כני בך יכשלו ואל לעפרך שובי לברייתא טצע*ת

 הוה כד חמרה ההוא ליה הויא לה. הות וכן אדם
 טפי ואי מי־ה לבי ואתי׳ עילוו׳ אגרא מותבי הוו לה אגר
דסגדלי זוג׳ אנשו חד יום; אתי׳ לא לה בצרי או לה

 אזלה: והדר הימג׳ דשקלו עד אזלה ולא עלה
 סב צדקדה גבאי ליה הזו כד ברתותא איש אליעזר

 יהיבשס הוה נקיט דהוה דבל מיניה ט^ו
 עכשיו: עד מזונות לכס הבאתי שלא תיזשדוכי אל לי חנקטו לא

 בהוצא)היה ]כרי׳[ )בריק( דהוה ואמרתי[: שטרמתי ]דסגאי
 העצים גדר ]סותר : ביום־ה( להסתכל כדי הגפנים בין מנקב

 אתה מה האי מאי יוסי ר׳ א״ל :הנקב דרך להסתכל כדי
ויצר יפה שאת מפני לברייתא מצערא )דקא :כאן[ מעיין

: שכמי[ ]אנשי : לעפרך( שובי עליהם תוקף
:ממנו מתמבאים טשו
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 נדוניאלכדתיה לה למובן לשולא סליק חד יומא להו

 אמ׳ כתרייהו וי-הט אזל מיני׳ טשו צדק׳ גבאי הרוה
 דיתום בנדוניא א״ל במאיעסקיתו אשבעתיכו להו

 שקל לבתי קידמים שהן העבודה להו אמר ויתומה
 חדזווא גבי׳ פש ניהליהי יהכיה לי׳ דהוה .מה כל

 דכיתתו כאכלכ׳אתיא שדיי׳ ואסיק חיטי ביה זבן אזל
 5כל־ לה אמי־יה אבוך לך אייתי מאי לברתה א״ל
 למפתח אתיא לאכלבאאסקיהסליקא ראייתי מה

 נפקא וקא חיטי דמלי׳ אכלבא חזייה דאכלבא בבא
 את<א כי מחיטי כבא מיפתח ולא דדשא בצנירא

 )בוראך( לך עשה מה י־אה ליה אמתה מדרשא מבי
 עליך הקדש הם הרי העבודה לה אמי־ נאוהבך[
ישי־אל: מעניי כאחד אלא בהם לך ואין

 רחמי בע^ח תעניתו גזר נשיאדה יהודה סגרבי
 בין כמהאיכ^א אמר מטחיא את<א ולא שם
 לדור אוי גמליאגל בן ליהודה הרמתי 1שמואל- "לה

 זחאדתו חד פש שבועת: העבודה לזו: זה לזווגן ויתומה ביתום בחטא)
 טד! : ?טיס אוצר באבלבא : ויתומה יתום לאעסוקי צריך לא ונחטא

 משוס ישראל מעניי כאהד אלא :הקב״ה אוהבך לך י.עשההד,
 לעיל כדאמריכן כסיס ממעשה לתנות ואסור הוא כסיס דמעשה

:מזכיותיו לו מככיס כם לו עושים ואס מ׳ רעיא
 הרמתי שמואי* בין ברבי[ ר״ג של בנו הי׳ נשיאה יהירה ]י־־' יש״א

 סימן שהיה בכיסן באיזד דאסילו גמליאל בן )ליהידה 'יני
אקרא היום טיס ק קציר הלא דכתיב אמטרא( בעי הוה קללה
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 דעתי׳ חלש כך כימיו שעלתה למי לו אוי בכך שנתקע

 תענית׳ גור נשיאה ודבי[ יהודה( )ר׳ מטרא. ואתא
 א״ל אודעינהו לצפרא ולר״ל לר״י אודעינהו ולא
 אנן א״ל מאורתא עלן קבלינן לא הא יוחנן לר׳ ר״ל

 רחמי( )כעו תענית׳ גור נשיאה דבי גררינן. בתרייהר
 חבריא דמן ועירא הושעי׳ להו תנו מטח את׳ ולא

 ט• מדני לכלה משל לשגגה נעשתה העדה מעיני אם *והיה
 שאין וכזמן בדיקה צריך גופה כל אין יפות שעיני׳ כזמן
 ורמולי׳ עבדיה אתו בדיקה: צריך גופה כל יפות עיני׳

 בריוני( להו)הנך אמרו לי׳ מצערי וקא אצוארי׳סודרא

 גמליאל בן יהודה ר' של בדורו עכשיו וגו׳ וקטר קולות ויתן ה׳ אל
 : תקועה שנתקע : בית מפגין' ולא ריזמי בעי בתוכו שרוי שהוא

 מקבל מאימתי לעיל כדאמריכן מאתמול עילון קבלינן לא הא
 בתרייהו אנו : מכמה בתפלת אמר ושמואל במכמת אמר רב

 בתרייהו כפשין וגרריכן סמכיכן כשיאה דבי עלייתו כלו׳ נרירן
 שבישיבת צעיר חברייא דמן זעירא :דמי מאתמול וכדמקבליכן

 מעיני : התם הוה איזריכא דאושעיא משוס תכי ליה דקרי והאי
 כל אין יפות שעיניה בזמן העם: 'לעיכי,המאיר הכשיאי׳ העדה

 כר[ יפות עיני׳ ]אין יפת: גופה כל דודא' בדיקה צריך גופה
 אין העם דלת רשעים העדה עיני להוו נשיאה דבי והכהו הואיל
 עבדי אתו :השמי׳ מן בתו משגיו׳ לא לכך מעשיה׳ לבדוק צריכין

 כנגד דברי׳ שהטיין לפי אושעיא לר׳ ליה מצערי הוו נשיאה דבי
 דבירישגלותאשבקיה להכי אמרי הוו תקיפי גברי )בריוני נשיאה:

דלא ליה שבקיכן ואחאי ליה מצערין כמי דאכן תצטערוה ולא
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 מצערי קא הוה נמי דאנן שבקוה מת^א[ ]בגי העי׳ גי׳

 לא עביר שמים לשום מיליה רכל חזינן וכד ליה ץיהא
 גזר רבי שבקוה. אתוןנמי מידי ולא ליה אמרינן ”

 קמיה נחיה מיטרא אתא ולא רחמי בעי מלמאתעניתא
 הרוח משיב אמר אילפי רבי לה ואמרי ""טיאאילפא

מיטראא״ל ואתא הגשם מוריד אמר זיקא ונשבכיילגכי
 ביה דלית דחוק׳ בקיסא דיירג׳ א׳ל עובדך מאי 4זכ

 א4חמר ומייתינא טרחנא ואבדלת׳ בקדוש׳ זקלקחןחמר׳
 חובתייהו.[ ידי להו ומפקינא ואברלחא עייכלקרושא

רחמי בעי תעניתא גור אתרא לההוא איקלע רבא*"י
 אט׳ דצבור׳ שליחא קמיה נחית מיטרא אתא ולא

 ואתא הגשם מוריד אמר זיקא ונשב הרוח משיב
 אנא דרדקי מיקרי א״ל עובדך מאי א״ל מיטרא

 אפשר דלא וכל עתירי כבני עניי לבני ומקרינא
 דכוורי פירא לי ואית מידי מיניה שקילנא לא ליה
 ומשדלג׳ בכוורי לי׳ משחירג׳ בינוקא דפשע מאן כל

 להכי שחים לשוס ועביד דאומר וןדיןזינןדכלמיליידכ ׳,ל חצערינן
 בני בגמ׳(א״ל אמרינא מסמא ואיכא מידי: ולא ליה אחריכן לא

 ומגדף חיורף לן מצער פי׳ לן מצער כמי דהא שבקוה מאתיה
 שדרים בכפר דחוקה בקיסא :לפכיהתיבה קמיה נחית אותנו:

 ויבי״ר דגיס של ממילות דכוורי פירא : עכייס שהס דמוקיס בו
 מיקרי בעי דלא פושע שהיה מי בינוקא רפשע מאן :בלע״ז

 כיהיכידגמיר: בכוורי ליה משחידנא רצהללמו׳: לא שהתינוק
: דגים כוורי בהדי ליה משדלנא
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 בעי תעניתא גזר נחמן רב וקרי. דאתי עד ליה

 ר״ל שקלוה אט׳ לביתיה( אזל )כי מטר' אתא ולא רחמי
 הירידזהז : מטרא ואתא דעתי׳ חלש לארע׳ מגודא ושדיוה לנחמן

”אתאיי^י ולא רחמי רעא תענית׳ גזר ]רבה[ )רבא(
רחמי בעא יהודה רב והא ליה אמר; מטר׳

 רש״א תנויי משום אי אעביד ומה להו אמר מטרא ואת׳
 סד תנויי כולהו יהודה דרב דבשני מינייהו עריפנן אנן

 שם מטי הוה וכד בש״ם מתני׳ קא ואנן הוה *בנזיקין
 שם בקדרה ירק שכובשת האשה בעוקצין יהודה רב

 אמרע״ב טהורין בטרפיהן שכבשן זתים לה ואמרי
 מתנינןאפי׳ ואנן הכא חזינא קא ושמואל דרב הריות

 הוהנעזקצין כי יהודה רב ואלו מתיבת׳ תליסר בעוקצין
 כולי צוחינן קא ואגן מטרא אחא מסאג׳ חד שליף
 איכאהש״ם אי משום'עובד׳ אי בן דמשגח וליכ' יומא

 שאין הדור פרנסי יעשו מה אבל לימא מידי דחזא
דקא תרי לבי חונהו יהודה רב יפה. דומה דורן

זה מכותל שדיוה כלו' לגוד׳ מגודא שדיוה ה״ג לביתיה אזל )כי
:אמר( לכותל בצדו עומד שהוא

 : כזיקיס בסדר אלא גדול היה לא תלמודם הוה כנזיק־ם ה"ג
זהים : ברכות במסכת מפורש וכי׳ ירק שכובשת האשה

 מתיבתא חליסר :דטהרות שכי בסרק בטרפיהן שכבשן
 מסכת ממרי מתא איכאבהך סכים י״ג יכלימר ישיבה י״ג נעוקצין
 ירייגי׳נזשח׳מ חזאר עינוי: משוס מסאנא חד שליף הוה כי עוקצין:

י,ש׳י דקא יפה: לדור דוחה היה שלא יפה דומה בישי: בעובדי מ״ו
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 בעלמןייז שבעא איכא ש״מ אמר בריפה׳ פרצי
 כהנא לרב רבנן ליה אמרי כפנא והוה עיניה יהב

 קמיה דשכיח דמר שמעירה נחוניא דרבי בדיה
 האי מאי וניחדי לשוקא רליפוק ניעשיי׳ בשמעה׳ *׳"י
הוא לשוקא ואפקיה ועשיר משכוה בעלמא דאיכא ליי^

 דתמרי אכסיפא ליה אמרי האי מאי אמר בנופי׳
 בעלמא איכא,כפנ׳ ש״מ אמר מורכן דקא קיימי רבשוויע׳
מסאנא חד לי׳ שלף מסאני לי שלוף לשמעיה אמר יש״א

 • אליהו אתא אחרינא למשלף מטא כי מיטרא ואתא
 מחריבל אחרינא שלפת אי הקב״ה[ ]אמר וא״ל

 שמואל דבת כריה מרי ]רב[ )רני( אמר לעלמ׳ לי׳
 מלאכי להנהו וחוינאלהו פפא דנהר אגודא קאימנא

 לארבי ומליונהי הלא מייתי דקא למלחי דדמו
 מיניה למובן עלמא כולי ואתי דסמירא קימחא והוה

 הוא נסים דמעשה הובנו לא מהאי להו ואמינא

 שמעי׳ זה: עם כחשקקיןזה לזה זה שזורקי׳הפת פי־ציבריפתא
 לשוקא גיעשיי׳רליפוק יהודה: לרב למר ששמש׳ כלו'אתה רמר

 עלמא כולי חזא בשוק: ונטייל בא לקברו האומר כאדם יקזקהו
 פסולתשלתמרי׳ז דתמרי אכסיפא ביוקר: דחקיפיןלחיזבןתמרי

 שלוף איור סי' כתוב מצאתי . גשמים חרוב עלמא כולי מחריב
 שאתה צער חרוב לעלמא קיזרבת בתעכיתי אשב כלוח׳ מסאני לי

 יהודה דרב בשניה מלאכים לי חזי לדידי . בתענית לישב רוצה
 דסמירא :קול חלא :הכי יהודה רב דעבד פעם באותה ר״ל

וכסה כל נסים מעשה להו אמר אותו: מוכרין עצמן והן סולת
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 מפתני׳ חיטי אייתו למחר מפתני׳( חיטי אתו )השת׳

 כעו תענית׳ גור להגרוניא איקלע רבא ב״ע. וזבון
 בתעניתייכו ב״ע ביתו לחו אמ׳ מטרא אתי ולא רחמי
 כחלמיה מידי דחוי איכא מי לחו אמ׳ למחר ביתו

 בחלמא אקריון לדידי מהגרוני׳ אליעזר ר׳ א״ל לימא
 לעמיה אוטיב דמטוביה טב מרבון טב לרב שלטטב

 :מטרא ואתא רחמי בעא היא רצון עת ש״מ אמ׳
 סה משום דרבא דינא בכי נגידא דאיחייב גברא ההוא

מלתאשס אישתמע רבאומית נגדי׳ גוי׳ דבעל
 איפרא א״ל לרבא לצעורי בעי מלכא שבור בי

 לך ליהוי לא לברה מלכא דשבור אימיה הורמיז
 להו עביר ממריהו רבעון יהודאידכל בהדי עסק
 מטרא ואתי רחמי רבעו ליה אמרה מאי האי א״ל

 לבעו הוא דמטרא זימנא משים ההוא לה אמר
 ליה שלחה מיטרא וליתי תמוז בתקופת האידנא

 בעא מטרא. וייתי רחמי ובעי דעתיך כוין לרבא
 מד מליה *באזנען רכש״ע לפניו אמר מטרא. אתא ולא רחמי

 ובעינינו וגו׳ פעלת יפעל לנו ספרו אבותינו שמענו

רפרזניא :וכבון טוב •ותר כסיס ממעשה להתרסק דאפשר
:מקוס מאותו חביאין

 שדים יופי מן איפרא שמה כך הורמיי איפי־א :חלקות נגידא
עביד מאי האי מאי :לצעורי' מלכא שבור בעי :לה היה

 הוא דמיטרא זימנא מיטרא: אתי דבעי אימת דכל א״ל :להי
 ליה די־ממא לרבא ליה שלחה :חיטרא אתי כסי בעו לא יאפי׳
אבל לנו ספדו אבותינו :לרבא( לצעורי מלכא שבור )כעי ליבא
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 דמחון׳ מרובי דשפוך עד מטרא אתא ראינו לא

 איכא מי אמר בחלמא אבות ליה אתחזי לדגלא
 מרוכהיך ואשני קום האי כולי שמיא קמי דמטרה
 אשכחיה למחר דוכתי׳ שני שמיא( מן עליך )דרתחי
 תעניתו גזר כפא רב בסכיני. דמירשם לפורייה

 מידי( טעם )פי׳ דרייסא פינכא שרף ליביה הלש גי׳ ע׳
 )אושעיא( בר ר״נ א״ל מטרא אתא ולא רחמי בעי '”הג

הוהאתי דרייס׳ אחריתי פינב׳ שריףמר אי ]אושפזתי[ז נדש'
 מטר׳: רחמי(ואתא )בעא דעתי׳ וחלש אכסוף מטר׳

 )וחוח באורחא אזיל קא הוה דוסא בן חנינא רבי סו
מיטרא אתא ארישיה( דמילחא צנא ראר• שם

 וחנינה בנחת כולו העולם כל רבש״ע לפניו אמר

 דשפוך :נפלאותיך לנו הראה עכשיו כלום ראינו לא בעינינו
 כיזוצות ששוטפין עד החרזבות מן חים שקלחו דמחוזא מרזבא
 במטתך תשכב אל מטתך אשני :חדקל לנהר לרגלא :ויורדין

 בסכינים מחותכת המטה שהיתה בסכיני דמירשם הלילה:
 )פיגכא הזרוע פרק משמע וכן לחקטליה חבלה מלאכי דבעי

 בבדיחותא כלומר מי־ שריף אי רחבה(: קערה )פיככא קערה
 מדיים' אחת כף פיככא חדא מר אכל אי חיה שורפה כמו אוכל
 קל£ יפה עשית לא רחמי בעי' והדר ואכלת תענית גזרת כלו'

 :חי׳ שורפה מלשון דרייסא פינכא מר שריף ]אי :דעתיה(
 משוס הכי לי׳ קאחר ולחוכא פינכי מלחך כמו כף מלא פינכא

:רחמי[ בעי והדר ברישא דטעיס
:הוא תנא רוסא בן חנינא רבי
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 כ^יגיתיי׳ אמר לביתיה מטא כי מיטרא פסק בצער

 יי״י אט׳ מטרא אתא בנחת וחנינא בצער כולו העולם
 כב^ ר״ח לגבי דכ״ג צלותירח ליה אהניא מאי יוסף רב
 פיק החיצון כבית קצרה תפלה מתפלל כ״ג דתנן רוסא כן

 לי היציאי )רב( בר רבין מצלי מאי ישראל את להבעית שלא
 יהודה דרב משמיה תרוויהו אדא )רב( בר ורבא אדא

 א יש וגשומה שחונה זו שנה שתה׳ אלהינו ה׳ יר״מ אמרי
 גריעותא הא אדרבה היא דמעליות׳ למימרא שחוג׳

 תכנס ואל ]וטלולה[ גשומה תהא שחונה אם אלא היא
 אהבה( בר )אדא ורב דרכים עוברי תפלת לפניך
 יהודה דרב משמיה כה מסיים ררבא[ ברי׳ ]אחא

 עמך יהיו ואל יהודה מרבית שולטן עביר יעדי ולא
 אחר[ לעם ]ולא מזה זה להתפרנס צריכין 1ישראל־

 יוצאת 5קי בת ויום יום בכל א״ר יהודרת א״ר
 בשביל אלא ניזון אינו כולו העולם כל ואומרת
 מערב חרובין בקב דיו בני והנינא בני חניסו

 רגילות הות שבתא מעלי כל שכת לערב שכת
 יושב שאכי בנחת :לשדותיהם מיס שמבקשים בצער העולם כל

 שהי׳ וכו׳ אהניא מאי שדות: לי שאין לפי לגשמי׳ צריך ואיני נמתי
 תפלת שמעהקב״ה דרכי׳ואעפ״כ עוברי תפלת יככם אל ללמתפ
 אור ראית־ ממותי ]כמו ממה שחינה מיטר׳: ופסק מכיכא יכי
 ממה כשהיא גשומה תהא שהונה אם שמיכת: עוזיאל כן ת״י

 לע״שכל מע״ש חרובין קב ותדיר: מאד לגשמים הארץ צריכה
)ומאי :במרובין[ הי' מתגלגל הי׳ למס מסר בכך כזון הי' השבת
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 בתנורא קוטרא ושריא תיורא דמחממת דביתהו
כישה<א שבברז׳ ההיא לה הויא כסיפא כח*משום
 ואחוי איזיל לה ליה המידי ידענא מכדי אמרה

 ועיילרא איכספא אבבא וטרפה אזלה היא מאי
 לתנורא דאשכחתי׳ גיסא לה איתעביר לאיררונא

 .פלנית׳ לה אמרה לישא דמליא ואגנא ריפה׳ המליא
 אמרה ריפתיך ליך דחרך מרדיך אייתי פלניתא

 להביא היא אף תנא עיילי להביא אנא אף לה
 א״ל היחד. כנסים שמלומרת מפני נכנסה מרדה

 אמר, האי כולי ונצטער 1ניויל־ אימת עד דכיתהו
 דגנידא; מטיבותא לירה )אמרה נעביד מאי לדה

 מירי לך רליתכו רחמי בעי דאתי( לעלמא לצדיקי
 חד לירה ויהבו יד פסת כמין יצתה רחמי בעא

 דכולהו עתידין בחלמי חויא דדהבא רפחורא כרעא
 ואיהו כרעי דתלתא ]רדהבא[ אפתורא אכלי צדיקי

 צדיקי דכולהו לך ניחא לה אמי־ כרעיה רתרתין
 דשקיל אפתורא ואנן כרעי דתלתא אפתורא אכלו

 בעא נשקלוה רחמי בעי ליה אמרה מינייהו חד

 לנר בתנור מטלת שהיתה קיטרא ושריא וכו'( הוי חעליותא
 מיזמת בתנור שאופה השפכים סבורין שיהיו כדי עשי שמעלה
 מולי״ט עריבה אגנא :בתנור לאפות מה לה היה שלא כסופא

 אף :התנור חן פת בו שרודה ריזת כעין( )דהיינו מרא :בלע"ז
 שכנתה משכבת׳ שואלת היתה שלא נכנסה טרא להביא היא

]חזיא :סושי״ר טרא :מלומדת שהית׳ לפי דכסיןחתעבדא דידעה
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 מן יותר האחרון נם 1גדול־ תנא !ושקלוה. וחמי

 לא משקל יהבי מיהב שמיא מן רגמירי הראשון
 דהות לברתיה חוייה שמשי כי חד יומא שקלי

 לירח אמרה עציבת אמאי כתי לה אמר עציבא
 ורמאי דחל<א במנא דמשחא מנא לי ראיחליף

 יאמר וידליק לשמן שאמר מי לה אמר בשרגא
 עד כלו היום כל והולך דולק היה תיא וידליק לחומץ
 קדוסאהווליה חנינא להבדלה.רבי אור ממני שנטלו

 קא אי לחו אמר עי־ך מפסדן קא ליה אמרו עתי הנך
 לייתי וחדא חדא לכ אל ואי רובי ליכלינהו מפסדן

 'ת,ה אייתי וחרא חרא כל לאורת׳ .בקרנהא לאורת׳ רובא
 דבבתהנכמנ שבבתא ההיא ליה הואי בקרנהא דובא
 כ״כז ביתא בנאי ליה אמרה כשורי מטיין קא ולא ביתא

 ם,ראמרהלו^ שמך מה לה אמר כשודאי מטיין לא
 תגא)השמטמי> כשורתא מטו כשוריך לימטו איכו אמר איבו

 ר כ> שמשי בי דתני היכ׳ כל דיהבי. בתר שקלי לא משקל קלמ׳:3 דביתהו
 ' הקומץ בו שיש בכלי רהלא במנא :טעם שמעתי לא ע״ש דינו

 >קצר להבדלה אוי־ ממנו שנטלו עד הכר: ויבבה ככר הקומץ המתי
 היכיהמצע כי כבה כסיס מעש׳ של וכר בו ליהנות אקר כר סמכו הדליק
 דמקליף גרסיכן הכי סמידא[: דהוה בקלא לעיל יהודה רב יעבד

 מפטרי קא ליה אמרי :וכו׳ דקמרא במכא דמשקא מנא לי
 אם א״ל אקריס: של שבגכות הירק מן אוכלות שהן עיזך

 כל מפסדי קא לא ואס זאבים דוכי נכלינהו מפסדי קא עזי
 הקורו׳ אין כשורי מטו ]ולא :בקרכהא דובא לייתא וקדא זדא

:כשוריכויאריכוהקורו׳[ איכוגימטו לכותל: מכותל זגיעות
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 ח )שקירה הבית את ראיתי אני אומר פלימו
 ולס אמה לכאן והיו בתפלתו( דוסא בן חנינא
 חנינאו ר׳ שקירה הבית זה אומרים והיו אמה

עשאן; סניפין. ׳א וי בתפלתו דוסא
 טוב מלתא ליה דחיקא היה פרת בן אלעור רבי □ו
 אשב למטעם מירי ליה הוה ולא מלתא עבד שס

 עיי) .וניים ליביה חלש לפומיה שרא דתומא ברא
 צוצית ונפיק וחייך דבבי חויוה ביה לשיולי רבנן

 ב□ מ״ט ליה אמרי אתער בי מאפותי׳ דנורא
 לו אמר טאפותי׳ דנורא צוצית׳ ונפק וחייך מר

 ואין אידבר אימתי עד קמי׳ ואמרי׳ שבינה דחזאי
 ל׳ ניח<ת בני אלעזר לי ואמר דוחקות בהאי

 דמברי׳בשעו ואפשר דאחרבי׳לעלמ׳והרראכרייה
 ואפשו האי כולי דעלמא רבוני קמיה אמרי דמזוני

 לארי נתמברו מתיכו' אלא הקירו' נמשכו שלא עשאן )פניפין
 סכי) איזריכא לישנא צרכן. כל ארוכות קורות שיהיו כדי קירות

 ש קורות היו □ניפץ ל״א( יותר: ולא כסדר הוו הכותל דעד
 לארסן קטנות מתיכו׳ להס כדבקין כם במעשה היו מוליות

 דארע חרא הנקרא והוא היה אמורא פדח בן אלעזר רבי
 יית ר׳ שמש והוא היה הוראות בעל כדה במסכת דישראל

 בר :דם הקיז מלתא עבד :ועני דמוק והיה ר"ל חות אמרי
 כתעלן ליביה חלש :שים של צנע[ השוס ]בן )עלה( דתומא
 מחל? דחהרשי( ואית שלו )חמוטס מאפותיה ניצוץ: צוציתא

ועי עלי בעית עלחא כולי לאמרובי בתמי'. ואפשר האי כולי



 קצב תענית שלישי פי־ק אלו תעניות סרר
 לי אמר דחיימיא או נפישי דחיי שני ליה אמרי

 לי ואמר כעינא לא הבי אי לקמיה אמרי דחיית
 לךלעלמא בעינאיהיבנא דאמרתלא כהאיאגרא

 דמענגת דכיין אפרסמא דמשפי נהרי תליסר דאתי
 לא ותו האי כולי דעלמא רבוניה קמיה אמרי כהו
 רבוניה אמריקמיה להו ניתיב מאי ולחברך א״ל

באסקוטל׳ ומחיק בעינא קא לי' דלית ומגברא רעלמא
גירי: בך אגרו ברי אלעזר לי ואמר אפותאי

 סח ולא רחמי( )בעא תעניתא גור חנינא בר חמא רבי
שם תענית׳ גזר ריכ״גל והא א״ל מטרא. אתא

ליואי בר והא אנא ה^א לחו אמר ואתאימטרא

 בשעתא חתרחיכא לא דילחא ספיקא הך ואכתי אחרת אפשר
 רמס תם כבר שחייתי יחי רחיינא או נפישי דחיית :דחזוכי

 חרובים חיית שכבר מה דחיית אמי לחיות: עתיד שאני מחה
 דתיחרבי׳לעלחא: בעינא הכ׳לא אי לחיות: עתיד שאתה מחה

 ולחברך לי אמר .אחרים דבריס לי כותן אתת א־ן וכי לא ותו
 באסקוטל׳ ומחיק בעיל: קא ליה דלית מחאן וא״ל יהיבנא מה

 בעלמא ובדיחותא בך אשלח חכי גירי באצבעו. כלוחי )בגודל
 שמדביק חאפותי׳ דכפק צוציתא והייכו באצבע( מעט אותך אכה

 אכקוטלא. פירוש וזה האצבע רן בצר! ומכה אגודל עם צרדה אצבע
 חמת חי שכבר מרובין שחייו שכיכה שא״ל מפני בכי דקא סמזעעא

 ולטייל בהי לרחוץ כהרוותא י״ג דיזייךחשוס וטעחא וזעתכ^לחיו^ :
חוגה: בפרש״י מצאתי זה לזה. ךבהןי>דה :ד^תנזד׳ד

יף7היאע אחד איש ואני אחד איש אצא׳זהא^נר:ליזא^הןא יאר
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 " צבוו דתברי איפשר דעתין ונכוין ניתי ליה אמרו

 ול^ רחמי בעון מטרא ואתי רחמי ובעי לבייהו
 בשבילנו מטר^ שיבא רצונכם א״ל מטרא אתי
 כמה אמי* כסי לא פניך כסי רקיע אמר הן א״ל
 גור לוי מטר׳. ואתא כעיבא כסיא רקיע פני עוין

 לפניו אמר מטר׳. אתא ולא רחמי בעי תעניתו
 על מרחם אתה ואין במרום וישבת עלית רבש״ע

 לעולם אליעור ר׳ אמר ואטלע. מטר׳ אתא בניך
 ארם שהרי מעלה כלפי דברים אדם יטיח אל

 לוי. ומנו ואטלע מעלה כלפי דברים הטיח גדול
 דרבי קמיה קידה אחוי לוי והא ליה גרמא והא

 לוליאני בר חייא ר׳ ליה. גרמא והא הא ואיטלע
 ניויל אמרן דקא ענני לחנך שמעינהו אנא( )אמר =ילי״

 הקב״ה כשהחזיר א״ל ומואב בעמון מטר׳ ונשרי
 שבאו עד קבלוה ולא ולשון אומה כל על התורה את סהג־לע

מטר ותשרו ישראל שבקיתו ואתון וקבלוה ישראל )־קרא
 ארוכתייהו: שדיין אדוכתייהו. שדו ומואב בעמון ,י3

 כתמל *צדיק מ״ר לוליאני בר חייא רבי דרשג?זכ
 תמו נאמר אם ישגה בלבנון כארז יפרח '3”3^,

 תמו נאמר למה ארו נאמר ואם ארו נאמר למה גנאי
 5את מקבלים בשבילנו טט* שיבא שוברים: רתברי :מינאי ?*”

 מלבורא! כסי׳ כמהעזקדלא אמד: לדעת ומסכימין עליכם יש״א
 הרצפה! את ונושק ושומה בארץ גודליו שכי נועץ קידה אחוי לוי סט
 ן בקידה: שנטלע לו גרס החטא ליה גרמא והא הא שם

צג מלים
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 מת אומר הייתי ארן נאמר ולא תמר נאט׳ אלו
 שם גזעו אין ]ח״ו[ צדיק אף מחליף גזעו *אין תמר

 ע״ב הייתי תמר נאמר ול^ת ארז נאמר ואלו מחליף
 הספינה ]ח״ו[ צדיק אף פירות עושה אין ארן מה אומר

 ש״עי וארן: תמר נאמר לכך פירו׳ עושה אין
א י״ג שגזר ]אליעזר[ )אלעור( בר׳ מעשה רבנן תנו

 ׳ באחרונה גשמים ירדו ולא הצבור על תעניות
 קברים תקנתם להם אמר לצאת הצבור התחילו

 ןד)רמעשה שוב גשמים. וירדו בבכיה געו לעצמכם
 המדלואט׳ התיבה• לפני שירד ]אליעזר[ )אלעזר( :ר׳
 ואמריש״א אחריו ר״ע ירד נענדה ולא כרכורת כיד

 לנו אין מלכנו ותבינו אתה( אבינו מלכנו )אכינו
 אבינו לפניך( חטאנו מלכנו )אבינו אתה אלא מלך

ואין צדיק זכר לו אין צדיק אף :כפסק אס מחליף גזעו אין
 עושה אינו צדיק :המתים בתחיית קם אינו מחליף גזעו

לעתיד: שכר לו אין פיתח
 תעניות י״ג : הורקנום בן ]אליעזר[ )אלעזר( בר׳ מעשה

כעכו ולא אלו עברו כדתכן י״ג שגמרו עד והלכו שהתענו
 תקנתם קברים :הכנסת מבית לצאת הציבור התחילו :יכו׳

 )ס״א הרעב. מסכי עצמיכס קברו לכו אלא לכס אין נתחיה
 על חתפללין שאינכם יוצאין שאתם על לעצחיכס תקנתם קכריס
 עקיבא ר׳ )ירד :שור יגעה אס כמו צעקו געו :יבא( שלא הרעב

ואמרי נענה שלא ר״א על כלומר רבנן חרנכי והוו ה״ג אתריו.
:נענה( לא עקיבא כרכי צדיק שאינו שלפי
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 עשה מלכנו )אבינו עלינו רחם ]למענך[ מלכנו
 שזה העם כסבורין נענה מיד שמך( למען עמנו
 שזה מפני לא ואמרה קול כת יצאת מזה גדול
 אינו וזה מרותיו על מעכיר שזה אלא מזה גדול

מדותיו: על מעכיר
 בחג המים את כשמנסכין אליעזר( )אלעזר( עאא״ר

 שני קול מימיך אבע להכירו אומר תהום שס
 לקול קורא תהום אל *תהום שומעשג׳ אני רעים מב מלים

 ריריא האי לי חזי לדידי רבה אמר וגו׳. צנוריך
 בן וקיימה שפוותיה ופריטא תילתא לעיגלא דמיא

 עילאוז לתהומא עילאה לתהומא תתאה תהומא
 מימין אבע א״ל תתאה לתהומא מימיך חשור א״ל

וקול הגיע הזמיר עת בארץ נראו *הנצנים ש״הכשנא׳
בארצנו: נשמע התור

היין! וניסוך המיס ]ניסו־ רעים שני קול כובע: כיול לשון אבע
 מים של אמד ספלים בשני דהיינו המ:במ שתמת שיתין )שני

 כי, דקה ואמד עבה אמד מוטמין כשני ומכוקביס יין של ואמד
 עליונין' מיס קורא תהום אל תהום :אמת( בכת כלים שיהו
 חלאז רידיא האי ספלים: ב׳ אותן צינוריך :תמתוכי׳ ומיס

 לעג| רמי שור:( מזל דאמרי כךשמו)ואית הגשמים על הממונה
 לאוקיע! הרקיע בין עילאהלתתאה חהומא בין תילתא: ול״ג

 אב| מיסעליונים: עילאה תהומא ארע׳ורקיעא: דנשק היכא
 אע לעילא׳ :בקרקע[ ]למטה מימיך( להעלות )מושה מימיך

כלו> וגו׳ הנצנים :לארץ מימיך השפך מימיך השור ליה
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עב גשמיכם להם וירדו תעניתא גור הקטן שמואל

 שם לומר העם כסבורין החמרה הנץ קורם
 לה״ד משל לכם אמשול אמר הוא צבור של שבחו
 ואל לו תנו להם אמר מרבו פרם שמבקש לעבר

 וירדו תעניתא גור הקטן שמואל שוב קולו. אשמע
 העם כסבורים החמה שקיעת לאחר גשמים להם
 לא שמואל להר אמר הוא צבור של שבהו לומר
 למה״ד משל לכם אמשול אלא הוא צבור של שבח
 לו המתינו להם ואמר מרבו פרס שמבקש לעבד

 ולשמואנל לו תנו ואח״כ ויצטער שיתמקמק עד
 הרוח משיב אמ׳ רמי חיכי צבור של שבחו הקטן

 מטרא: ואתא הגשם מוריד אמר זיקא ונשב
יט גשמים להם וירדו בלוד תעני׳ שגורו מעשה משנה

 ואבלו צאו ר״ט לחכם אמר חצות קורם
 ואותו ושתו ואכלו יצאו טוב יום אותו ועשו ושתו
 הלל ואמרו הערבים כין ובאו י״ט עשאוהו היום

 בימליכד טוב כי לה׳ *הורו 5הגדו הלל )איזהו הגדול
 לעולסקלי כי הארוניס לאדוני הודו חסדו. לעולם

 אלא באים שאינם כארץ נראו שהכיסוכין ביזו. חים כשמכסכין
 הזמיר ועת לשכה משכה אלא יוצא שאיכו זה ככץ ליזברתה חשכה
 שור תרגום לשור דומה מלאך התור קול אז ג הין זמירות הגיע

הכצכיס כמשמעו ל״א .כן אומר הוא מיס שמכסכין שבשעה תור
: כשמע התור שקול בשעה הגיע והזמיר כראו

ונעכו: קראו לא שעדיין הוא צבור של שכחו
*13
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 דאמרי ורבא אביי מעיקרא הלל ולימרו גט׳ חסרו(: כו

 בנפש אלא הגדול הלל אומרים שאין לפי תרוויהו
 לבי איקלע פפא רב והא איני מלאה וכרס שבעה

 גשמיכם וירדו תענית[ ]וגזר גובר דאבי כנשתא
 והדר הגדול הלל אמרו להם ואמר חצות קורם להם
שכרות! בהו דשכיחא מחוזא בני שאני ושתו אכלו

| פרקים בשלשה
רביעי פרק

 בני את *צו שנא׳ לפי מעמדורת הן אלו עגמשנה
 לחמי קרבני את אליהם ואמרת ישראל שס

 על עומד אינו והוא קרב אדם של קרבנו היאךכחירניי
 על משמרו׳ כ״ר הראשונים נביאים התקינו ^י׳גכיו”ל

של כירושלינש מעמד היה ומשמר משמר ;כלנ,זרמ

 נשי לכל ליזם נותן בו שכתוב מתוך שבעה בנפש אלא
או אדם שס גובר האבי : השבע על להאחר נאה

 הגדול' הלל יאחרו ולא ופשעי שברוח בהו דשכיחא : חקוס
:וישתו שיאכלו קודם הלל אמרין הכי חשיס

נרצו! שיתקבל בעריהם וחתפללין המתעכין מעמדות הן ]אלו
 ישראל בני את צו שנאמר לפי כדלקמן: אחיהם קרבן

 ישראל כל שיהיו וא״א ישראל כל של השקלים חן בא שהתמיד וגו׳
 נביאים :במקומן להיות מעמדות ומינו קרבכם גבי על עוחדין

7כ" משמר כל על מפרש: בגמ׳ ודוד שמואל הראשונים



 קצר׳ תענית רביעי פרק פרקים בשלשה
 כהני□ לעלות המשמר זמן הגיע וישראלי׳ לוים כהני׳
 מתכנסי׳ משמר שבאותו וישראל עולקלירושלי׳ לוי□

 א יאשי׳ *בראשית הא׳ ביום בראשית במעש׳ וקורין לעריהם
 כזלם ויהי המים יקוו בג׳ המים ויקוו רקיע יהי בב׳ רקיע ויהי

 המי׳ ישרצו בה׳ המי׳ וישרצו מאורו׳ יהי בד׳ מאורו׳
 וכל והארץ השמי׳ ויכלו הארץ תוצא בו׳ הארץ ותוצא
 והקטנה בשנים אותה קורק גדולה פרשה צבאם

 היה משמר כל ועל תיקנום ודוד ושמואל היו כתנים של משמרות
 אמיתם קרבן על ועומדין נעיר ועומדין שקניעיס בירושלים ייעמד

 נמלקו שישראל עיר בכל מעמדות היו בירושלים הדרים אלו ולכד
 מ׳׳ט של בברייתא כדתכיא משחרות כ״ד כנגד מעמדות לכ״ד
 :וישראלים לויס כתנים בירושלים מעמד היה דתנן ותינו מדות

 ולויס לעבודה כתנים בירושלים עיליס היו משמר של ולוים נהנים
 אמיתם: קרבן על לעמוד בירושלי׳ קבועים היו המעמדות ומכל לשיר

 שיתקבל אמיתם קרבן על ומתפללין לעריה' מתכנסין היו והשאר
 במעשה קורין :תעניתם ביום ס״ת ומוליאין ומתענין ברצון

 בראשית קורין שבוע של הא׳ ביום טעמא: בגמ׳מפרש כראשית
 בראשית בפרש׳ שאין לפי רקיע יהי ופרש׳ ראשונה פרש׳ יכו׳

 בששיתוצא כולן וכן ישראל לוי כהן קריאת כדי פסוקים ט׳ לכדה
 פסוקים מ׳ אלא בה אין הארץ תוצא שבפרש׳ לפי ויכלו עד הארץ
 אותה קורין הללו שבפרשיית גדולה פרשה ויכלו: אומר לסיכך
 קורין היו פסוקים ה׳ בה יש בראשית של א׳ פרש' כגון נשכים
 יהי הב' ביום באמד רקיע יהי בגמ׳ כדאמרינן בשנים אותת
באמד יקוו הג׳ ביום פסוקים ה׳ בה שיש בשביס יקוו נאמד י?ע
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 אותם וקורין נכנסין ובמנחה במוסף בשחרית ביחיד

 נכנסין היו לא במנחה ע״ש ק״ש כקורין פה על
 אחא בר יעקב א״ר *מה״מ גט׳ השבת: כבור מפני כז

 שמים נתקיימו לא מעמדו׳ אלמלא אסי רב אמר ע״ב
אירשנה כי אדע במה אלהים ה׳ *ויאמר שנא׳ וארץ טי לאשי׳

 ישראל שמא רבש״ע הקכ״ה לפני אברהם אמר
 המבול כדור להם עושה ואתה לפניך חוטאים

 הודיעני רבש״ע לפניו אמר לאו א״ל הפלגה וכדור
 גוי משולשת עגלה לי *קחה א״ל אירשנה במה שם

 בזמן קיים שבה״מ בזמן תינח רבש״ע לפניו אמר
 כבר בני א״ל עליהם תהא מה קיים בה״מ שאין

 לפני בהם שקורין בזמן קרבנות סדר להם תקנתי
 מוחל ואני לפני הקריבום כאלו עליהם אני מעלה

עונותיהם: כל על להם
 אחיהם קרבן על מתפללין היו משמר אנשי ת״ר עד

פסוקים: ו׳ בה שיש בשנים מאורות ויהי פסוקים ה׳ אלא בה שאין שם
 קאמי מאי בגמ׳ ובעי עצמו בפני אמד כל פה על אות׳ וקורין

 תל והדר קורין דכס״ת למשמע וכו׳ קטנה פרשה קתכי מעיקרא
 אלמלא : בראשית במעשה קורין שבמעמדות מה״מ : פה[ על

 בקטא' כלין היו הס עושין שישראל קרבכות עסקי מעמדות
 כאג^׳ איןמתקיימין: בזכותם העומדין וארץ שמיס ן כלי ומשהם

 עסץ שעל והואיל מתקיי׳ העול׳ אין כלין שהס שמאמר המבול דור
!1בראשי במעשה בעריה' מעמד אנשי קורין לכך עומד העולם קרבן

 יזנה(! כני מזרים סעיר פר פיקריכז לז רמז לבשן משזלש׳. )עגלה
אחיו* קרבן מתפלליןעל ;בעריה׳ שהיו כ״ל אותן משמר אנשי
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 הכנסת לבית נכנסין מעמד ואנשי ברצון שיתקבל
 על בג׳ הים. יורדי על בשני בשבת תעניו׳ ד׳ ויושכין
 בתינוקו׳. תפול שלא אסכרה על בד׳ המדברו׳. הולכי

 ומניקו׳ יפילו שלא עוברות ומניקר. עוברות על כה׳
 מתענין היו לא ובע״ש בניהם. את ]שיניקו[ )שיגדלו(

 בשבת בא׳ עצמה. בשבת השבתוכ״ש כבוד מפני
 בר שמואל ר׳ האומות מפני יוחנן א״ר לא מ״ט

 )א״נ( ליצירה שלישי שהוא מפני אומר נחמני

 ויאמר בית דכתיב הים יורדי על בשני :יום שככל ממידיס
 ליורדי יזיקו שלא תמיט )ויקוו המיס כתוך רקיע יהי אלהיס

 מדברות להולכי בג׳ הדבר[ על ולרצות להזכיר ]וצריך הים(
 כקייס( תדרכי׳ שימצאו )כלוח' היבשת ותראה בית לכתיב
 רעות[: יויות חפכי יזוקר שלא לתולכיה יבשה ראוי ]תהא

 יהי בי׳ דכתיב כלע״ז אשטרוללי״ץ שקורין אסכרה על 'כד
 יהי ביה דכתיב משוס בירוש' ופירשו השחיס ברקיע מארת
 המארה תפול שלא )וכדי מארת משמע יזסר שהוא וכיון מארת

 אתעביד ולה״ר לשה״ר על באת דאסכרה כיון א״כ התינוקות מל י
 לב׳ א״א הקב״ת לפני הלבנה ואמרת מאורות שנבראו ד׳ גייס

 הרע לשון והיינו עצמך את ומעטי לכי הקב״ה וא״ל וכו׳ לכיסמ
 :תבא( שלא עליה ומתפללין לאסכר׳ למימש איכא 'ייילכך

 מפני :מיה נפש שרץ המיס ישרצו כתיב דבה׳ משוס וכו' לכיית
 מגס ביוס דמתענין מזי וכי מגס יום אותו שעושים 'אימות

 אדם נברא שבע״ש ליצירה נ׳ :ז״ל סרש״י כך סככה לידי ץ
רואייך דתיוחק הקליקי ניוק ויקי דכתיב טפי מליש ג׳ יס1^
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 בן שמעון דא״ר יתירה נשמה משום אמר[ כיצתור״ל

ובמוצאי בע״ש באדם בו ניתנה יתירה נשמה לקיש ב״פ
 ששבת כיון וינפש *שבת שנא׳ ממנו נטלת שבת

נפש: אבדה וי לאשמ)״
 קציעו קוצעי הם ומה עלי גונבי בני הם מה ח״ך עה
ישראל על גורה מלכות גורה אחת פעם אמרו כח

 בכורים יביאו ושלא למערכה עצים יביאו שלא
כדרן הדרכים על פרדסאות והושיבו לירושלים הגיי׳ גי׳

 לרגל ישראל יעלו שלא נבט בן ירבעם שהושיב
 הביאו הדור שבאותו וכשרים חטא יראי עשו מה
 כתיסם על עלי ונטלו בקציעות וחפום בכורים סלי
 אתם להיכן לחו פרדסאראמרי אצל שהגיעו כיון

 במכחשת דבלה עגולי שני לעשות אמרו הולכים

 אומה וכשנוטלין ולשתות לאכול וחתאב רחבת דעת יתירה נשמה
 תאנון אות׳ מחכו שניטלה דעתו ליישב )וכדי חלש הוה מחכו

 י שחל שבת במוצאי חברכין ואין שבתו׳ במוצאי ההדס על חברכין
אח ושמי שנח ששבת כיון :תאותו( ממנו ניטלה שלא בי״ט

 ע״כ■ נפש ווי וינסש בנוטריקון דורש נפש אבדה וי השבת
דיוור כמו דיאות דרכים פרשת לשון פרם )נוטריקון פררסאו׳

 ככל אד׳ ]בכורי׳ ]שוחרי׳[: מקומו׳( כב׳ שעומדי' שרים ב׳
 ועושהי נחי עליה קושר שביכר׳ תאנת שביכר אשכול ורוא׳ שדהו לתוך

 מהן[ ]ועושין אותם שכותשין יבשים תאני׳ קציעות בכורי׳[: אותם
 ! 8מ קרי מקצוע ששחו בו אותם שקוצעין הכלי שם )ועל ענולין

במכתבו :באזחלין( וחתרנמיכן במקצעו׳ יעשהו כקו קציעות



 קצו תענית רביעי פרק פרקים בשלשה ו
 עטרום מהם שעברו כיון כתפנו שעל ובעלי שלפנינו
 סלמאי בני הם הם תנא לירושלים והביאום כסלים

 הגמ׳ גי׳ הנתוצתי סלמאי בני הם מה רבנן חנו הנתוצתי:
 י£ת”הנמ ישראל גורה מלבות גזרה אחת פעס אמרו
 פרדסאו׳ והושיבו למערכה עצים יביאו שלא

 שלא נבט כן ירבעם שהושיב כררך הדרכים על
 )וכשרי׳( חטא יראי עשו מה לרגל ישראל יעלו

 כמו ועשאובב עצים גזירי הביאו הדור שבאותו
 שהגיעו וכיון להם והלכו בתיכם על והניחו סולמו׳
 להביא אמרו חולבי׳ אתם להיכן להם אמרו אצלם
 כתפינו שעל בסולם שלפנינו משובך גוולו׳ )שתי(

 עליהם לירושלי׳ והביאום פרקום מהם שעברו כיון
 י משל־ 1ועל־ לברכה צדיק *•בר נאמר בהם כיוצא ועל

 שם ירקב: רשעים *ושם נאמר וחבריו נבט בן ירבעם
 עז בתמוו כי״ז אבותינו את אירעו דברים ה׳ משנה

 כל *נשתברו בתמוז כי״ו באב בתשעדה וה׳
 שס אפוסטמוס ושרף העיר והובקעה התמיד ובטל הלוחו׳

 נגזרע״ב באב בט׳ בהיכל. צלם והעמיד התורה את
 שס על עלי גוכבי וזהו בסמוך לפני אמר במקו׳ שהוא שלפנינו

 עלי :כתפיה׳ שעל העלי להם שמראין לפי הפותר•׳ לב שגיכבין
ע״ש נתוצתי הסולמות: שס כקראקעל סלמאי בלע״ז: סישט״ן

הסולמות: את ופירקין שכותציץ
 והועמד עוד: מלהקריב גזרה מלכות שגזרת לפי החמיר יבטל

ירושלמי בתרגום כדמפורש מנשה שהעמידה כהיכל צלם



תעטח קויטע׳ ש (פוקים
 בראשונה הכית וחרב לארץ יכנסו שלא אבותינו על

 *נשתברו גמ׳ העיר* ונחרשה ביתר ונלכדה ובשניה כח
הדברו׳ עשרת נתנו בחדש בו׳ דתניא מנ״ל הלוחו׳ ב״ע

 ]בוי ניתנו בו׳ מ״ד בו בן׳ אומר יוסי ר׳ לישראל
 בו׳ ניתנו ]בו׳[ בז׳ מ״ר ]משה[ עלה בן׳ ניתנו[

 וכתי׳ השביעי ביום משה אל ]*ויקרא רכתי׳ עלה כי שמוח
 משה *ויהי ההר[ אל ויעל הענן בתוך משה *ויבא שם
 ארבעין להו מלו דתמוו ושיתסר דסיון ]כ״ד גו׳ בהרשם

 וכתיב ללוחו׳[ ותברינהו אתא נחית בתמון בשיבסר
]וישלך העגל את וירא המחנה אל קרב כאשר *ויהי לנ שם

 בטל .ההר[ תחת אותם וישכר הלוחות את מידיו
והכת! הוה בתמוז העירכי״ז הובקעה גמרא. התמיד

 בעיר הרעב ויחזק לחדש בתשעה הרביעי *בחדש ע *ימי׳
 קשיא לא רבא אמר העיר ותבקע בתריה וכתיב

 לחרש בתשעה רתניא בשניה כאן בראשונה כאן
 ושרף בו. בי״ן ובשניה בראשונה העיר הובקעה

 איש יראת אם המדבר דור אבותינו על וגו׳: כפאי בפרש'השמים
 ישר^ והיו גדולה עיר ביתי־ הארץ: את תזה הרע הדור ה^ה באנשי׳

 לממרח שהוא במיון שבז׳ ליה סבירא נתנו )*בו׳בסיון אימדרקבה:
 י״ז ביום הלומות ושבר וירד הלומות לקבל משה עלה הדברות ממתן י*מיש

משה שעמד יום מ' איכא בתמוז י״ז עד וז׳בכלל דמז׳בסיון בתמוז ^בג
 יום מ״א דהיינו בתמוז ובי״ז יום ח' הרי בתמוז וי״ו דמיון כ״ד בהר
 מרבותינוז למדנו ^א קרא אשכמן לא גמרא :הלומות( את ושב׳ ירד

ארם: בגלות שביה בבל בגלות בראשונה
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 בהיכל צלם והעמיד גמרא. התורה את אפוסטמוס

 ע דניאל שקוץ ולתרת התמיר הוסר *ומעת דכתיב מגלן
 ט שם משומם שקוצי׳ כנף *ועל והכתיב הוה והר שומם
 וקטעיה חבריה על חד ונפל הוו תרי דכא אמר

 כט לאחריבה צבית *אנת עילויה דכתיב ואשכחו לידיה
 בט׳באב ליה[. ]אשלימת לי( )אושלת וידך ביתא
 דכתיב מנ״ל לארץ יכנסו שלא אבותינו על נגור

 י מזיני נעלה כחדש בעשרי׳ השני בחדש השנית בשנה *)ויהי
 כאחדשמזמס השנית בשנה הראשון בחדש ]*ויהי הענן(

 ראשונדה שנה מר ואמר המשכן[ הוקם לחדש
 ושלח משכן הקים שניה המשכן את משה עשה

 י כמדני השני בחדש השנית בשנה *ויהי ]וכתיב מרגלים

 דהיינו שומם שקוץ כתן ביום בו התמיד ונתבטל שהוסר ומעת
 והכתיב לא ותו הוה שקוץ מד וכי הוה וחד בהיכל: צלם הועמד

 הוו תרי משמע: ושקוציסטובא )משומם( שקוצים כנף על
 לידיה וקטעה הבדיה על חד ונפל בהיכל: מנשה שהעמיד׳
 עילויה אשכחו :אין׳ שקוץ דכתיב והיינו משיב לא והנקטע

 והיינו וליצנות כלים שאלת לשון )אושלת הכי: דכתיב לצלם
 לאחרובי צבית ]אנת (׳בגמ רש״י לשון זהו :כנף יוד לכתיב
 רצית אתה ליזבירו אומר הצלם ליה אשלימת וידך כיתיה
 נקמה בך עשיתי אני אמריך ישר^ שהטעית מקום של ביתו ליזיוב

 ועלה כלו׳ כלים שאילת לשון לי אושלית וידך ל״א ידי. לך ושלמתי
 אעי באייר ׳דבכ קראי מהני משמע וגו' השני בחדש ויהי :[כידי

)וילכו( וכתיב מסר הוא דלעול' באייר ט׳ להו פשו הענן נעלה
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 הערות[ משכן מעל הענן נעלה בחדש בעשרים

 ר׳ ׳ואמ ימים שלשת דרך ה׳ מהר *ויסעו וכתיב י מייני
 מאחרי היום[ ]אותו שסרו מלמד חגינא בר חמא יכלת'פ

 תאוה התאוו בקרבו אשר *והאספסוף וכתיב ^"?ה׳
 וכתי׳ פסיון כ״ב להו דהוו ימים חדש *עד וכתיב יש״א

דהוו ימים שכעת למחנרח מחוץ מיים שםיא*ותסגר
 ותני^ן אנשים לך *שלח וכתיב בסיון כ״ט להו

 *וישובו וכתיב מי־גלים משה שלח בסיון ^^בכ״ט
 נכי ארבעים הני יום ארבעים מקץ הארץ שס׳מתור

 מלויוה מלויי שתא דההיא תמוז אביי אמר הוי חד יעיי!
*ותשא וכתי׳ בחורי לשכור מועד עלי *קרא דכתיב ',י)״נ

 ההוא בלילה העם ויבכו קולם את ויתנו הערה כל
 באב ט׳ ליל הלילה אותה יוחנן[ ]א״ר רבה ואמר ,כ7נמ

חנם של בכיה בכיתם אתם הקב״ה אמר היה יד

 לי[ הללו יחים חג׳ אחד יום וגי׳ יחיס שלשת דרך[ ה׳ ]ויסעוחהר
 איתי חאייר כ״ב הלכך הענן לעליי׳ כ׳ יום היה יוס שאותו חשיב
 להם שהיה יום כ׳יט של חדש וכשתחשוב מאייר יחים ז' להו בצרי

 חרים ותסגי־ ויתיב במיון בכ״ב חשבונם כלה באייר חכ״ב הבשר
 תלוח יחיוס מרגלים נשתלחו ביום ובו דמיון כ״ט הרי יחים שבעת

 הארץחדדסק את שתרו יום ח׳ למצוא הוצרכת שחזרו באב ט׳ עד
 הל ופריך ל״ט היי באב וט׳ חמר דהוי דתחוז וכ״ט חלא דהוי

 חסי שחדש נקיטנא בחורי לשבור מועד עלי קרא הוו: חד בכי
 השלל ראשון יום והיינו ר״ח יחים ב׳ עבדינן חלא חדש אחר שבא

כקוד! טובים יחים ב' ונמצאו חלא לעשותו מחנו שלמעלה לר״ח
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 בראשונה הבית חרב לדורות. בכיה לכם אקבע אני

 כה מ״כ שנת היא לחדש בשבעה החמישי *בחדש דכתי׳ מנ״ל
 בא בבל מלך נכוכדנאצר למלך שנה עשרה תשע

 )איני ה׳ בית את וישרוף נו׳ הטבחים רב נבוזראדן
 נב ירמיה לחדש בעשור החמישי *ובחדש ]וכתיב[ והכתיב(

 בית ואת ה׳ בית את וישרוף ונו׳ עשרה תשע שנת היא
 וא׳יא בי׳ נאמר שכבר בו׳ לומר א״א ותניא המלד
 נכנסו בו בז׳ כיצד הא בז׳ נאמר שככר בי׳ לומר

 ותשיעי ח׳ ]ז׳[ כו וקלקלו ושתו ואכלו להיכל הנכרים
 *אוישם; שנאמר י׳ לחשכת סמוך היום( שפנה )ער
 ערב לעו־ה ערב צללי ינטו כי היום פנה כי לנו

 בי׳ החמה שקיעת עס ונשרף האש את בו הציתו
 הייתי אלמלא זכאי( בן ) יוחנן דא״ר והיינו לחדש
 של שרובו מכני בי׳ אלא קבעתיו לא הדור באותו
 רפורענותא אתחלתא )אמרי( ורבנן בו נשרף היכל
 דתניא לן מנא ובשניה דהויא הוא דבט׳ עדיף

 אין פ׳ וחובה זכאי ליוכס זכות מגלגלין אומר( יוסי )ר׳
 אותונעיכין כראשונה הכית כשחרב אמרו חובה ליום
 ובמוצאי היה שבת ובמוצאי היה באב ט׳ ערב היום

 ישוהלוים היתה יהויריב של ומשמרתו היה שביעי׳
 היו שירה ומה שירה ואומרים דוכנם על עומדים

 בקורי לשבירת מועד עלי זמן וה״ק בסופו ואקד בתקלתו אק׳ מלא
 שכת שביעית מוצא* קייב: ל*וס קובה שמגלגלין באב נט׳

לשורר: תלוי עליו ועומד איצטבא כעין עשוי דוכן פקיכית:
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יצמיתם וברעתם אונם את עליהם *וישב אומרים יצ יםלמ

 שבאו ער אלהינו ה׳ יצמיתם לומר הספיקו ולא
 גמרא. ביתר נלכדה כשניה וכן וכבשוה נכרים

 כשחרשטורנוסרופוס תניא גמרא: נמי העיר נחרשה
 ר״ג על גזרה נגזרה ]ההיכל[ )האולם( את הרשע
 החוטם בעל ואמר לבהמ״ד הגמון אותו בא ליהרג

 טשא אזל ר״ג שמע מתבקש. החוטם בעל מתבקש
 מצילנא אי לירח אמר בצנעא לגביה אזל מיניה

 אישתבע א״ל[1 אין א״ל דאתי לעלמא לי מייתית לך
 וגמירי נפלומית. לאיגרא סליק ליה אישתבע לי

 לגזרתא חרמינייהומבטלקליה ומית גזרת' גזירי דכי
 העה״ב: לחיי מזומן הגמון אותו ואמרה ב״ק יצאתה

 כתות כתות נתקבצו בראשונה הבית כשחרב ח״ר
 ]ההיכל[ )העזרה( ומפתחות כהונה פרחי של שס

 רבש״ע לפניו ואמרו היכל של לגגו ועלו בידיהם
 הרי לפניך נאמנים גזברים להיות זכינו ולא הואיל

 הוא ד׳ יוס של במזמור האי בערכין פריך אונם את עליהם וישב
 התם ופריק ראשון כיוס ליה דקאמרי האי ומאי נקמות אל שהוא
 מה החוטם בעל קינה: איליא פי׳ לפומיהו דכפיל הוא איליא
 קצי) כלומר דורו את מיפה הוא כך הפרצוף את מיפה מוטס

 המלך: אנשי בו יכירו שלא לו אמר וברמז ליהרג מתבקש שבדורו
 וזלג )וראש בצנע׳ ר״ג לגבי ההגמון אזל המביא: טשא

 וסבורים היועצי׳ מן מינייהו חד ומית :והגמון( שלטון מתרגמי׳
: לגזור שהרעו בשביל להם שאירע



 יצאתה מעלה כלפי וזרקום לך מסורק המפתחות
 האור לתוך ונפלו קפצו והם ולקחתם פסת׳יד כמק

 כב ישעי׳ איפה לך מה חזיון גיא *משא ישעיה קונן ועליהם
 הומיה עיר מלאה תשואות לגנות כלך עלית כי

 גילם׳ עליהם מקרקר *הקכ״ה ואף וגו׳ עליזה קריה
 ומבוכה ומכוסה מהומה יום *כי שנא׳ כתרנגולים

 ההר: אל ושוע קיר מקרקר חזיון בגיא אלהים לה׳
מקלקר שילרח כר שמואל דרב בריח יהודה רב אמר

 ידי ממעטין אב שמשנכנס כשם דרב משמיה
 ו(מרבי׳ באבל )ממעטין אדר משנכנס כך נשמחה
 א" ישראל בר האי הילכך פפא רב *אמר .בשמחה

 שם מיניה לשתמיט כאב נכרי בהדי דינא ליה דאית
 "שרבריא בהדיה ליזיל דישראלבאדר מזליה דריע

 * ” אמר ותקוה אחרית לכם *לתת דישראל מזליה
 כט משמיה שילת בר שמואל דרב כריה יהודה רב

 אשרלאשי׳כז שדה *כריח פשתן וכלי דקלים אלו דרב
שילת בר שמואל ררב ברי' יהודה א״ר חי ברכו

תפוחים: ׳של שרה כריח דרב משמיה

 יללה: לשון מקרקר שם:[ מסתכלין שהכל ירושלים חזיון ]גיא
בשביל הארצות( מן שגבוה ירושלים )אל ההד אל ושוע

: ששמם ציון הר
 ותקוה אחרית לכם לתת :שלהם בערכאות בהריה ליזיל

דקלי׳ ואזיל: נקוט לעיל יהודה רב דאיירי איידי
ללובשן: פשתן כלי :בהם להתפרכס
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 ימים היו לא גמליאל שמעון'בן רכן אמר משנה עט
 בנות שבהם וכי״ה באב כט״ו לישראל טיבי׳ כו
 שלא כדי שאולי׳ לבן בכלי יוצאות ]ירושלי׳[ )ישראל( ע״ב
טבילה טעונין הבלים וכל לו שאין ]מי[ את לבייש ייייה

 הן ומה בכרמים וחולות יוצאות ירושלים ובנות ^ג״ח
בורר אתה מה וראה עיניך נא שא בחור אומרות

 \ *שקר במשפחה עיניך חן בנוי עיניך חתן אל לך לללאמש
 !ואומ׳ תתהלל היא ה׳ יראת אשה היופי והבל החן
מעשיה. בשערים ויהללוה ידיה מפרי לה שס*תנו

שלק! במלך ציון בנות וראנה *צאנה אומ׳ הוא וכן ג שה״ש
 שמחת וכיום חתונתו ביום אמו לו שעטרה בעטיה

לבו שמחת וביום תורה מתן וה חתונתו ביום לבו
 1 בימינו: במהרה שיבנה המקדש בית בנין זה

!סל רואה אינו כט״ב מלאם העושה כל אוט׳ ר״ע גט׳ ל
 ן בט״בואינו מלאב׳ העושה כל וחב״א לעול׳ ברכה ע׳יב

| שאין מי א? לבייש שלא כדי עשירות אפי׳ מזו זו שואלות שכולן שאולץ
 שאין לפי לנישה קודם בגדים אותן כל טבילה טעונין לו:

 נדות לבייש שלא וכדי כיתה כדה שמא במברתה בקיאה אמת כל
 ]כמי ממוצות( )ל׳ בכרמים וחולות כליהן: את להטביל הצריכו

 :ומולות שיוצאות דמשמע ציון בנות וראנה ה צאי :בממולות[ למול
 מוזן ישראל: כנסת אמו שלו: שהשלום בחל־ שלמה במלך
 ן שכתמכךבי״ה בהמ״ק בנין בי״ה: אמרוכות לומות שנתנו תורה

במ״ק: כדאיתא
מלאכה: מאותה ברכה סימן רואה אינו
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 ם! ישעיה *שמחן ]שג׳ בשמחת׳ רואה אינו ירושלי׳ על מתאבל

 משוש אתה שישו אוהביה בל בה וגילו ירושלי׳ את
 1המתאבל־ בל אמרו מבאן עליה המתאבלים כל
 מתאבל ושאינו בשמחתה ורואה זוכה ירושלים על
 האוכל כל תנ״ה בשמחתה[ רואה אינו ירושלי׳ על

 יחזקאל *ותהי אומר הכתוב עליו בט״ב יין ושותה בשר
לכ עצמותם: על עונותם

 פ כט״ו לישראל י״ט היו לא רשב״ג אט' ]פיסקא
שם סליחה יה״כיום בשלמא ובו׳[. וכי״ה באב

 לישרא^פ׳^נ אחרונות לוחות בו שנתנו יום ומחילה
 שאמרי? יהודה רב אמר היא מאי באב ט״ו אלא

 ה מאי בזה זה לבא שבטיכם שהותיו יום שמואל

שם ותהי אומר הכתוב עליו בט״ב יין ושותה בשי האוכל כל
המפסקת: ה7בסעו כלו׳ בט״ב עצמותם על עוניתם

 ההר מן חשה ירד בתמוז שבי״ז אהתנית לוחות בו שנתנו
י״ט וביום העגל את טמן י״מ וביום הלימות ושבר בתמלת

 יום שחונים שם ונשתהה אמרוכות לומות לקבל למרום עלה
 היום ארבעים את הי לפני ואתנפל דכתיב עחדכתפלה ארבעים

 כבראשינה תורה( וללמוד לקזור )שם עמד יום וארבעים וגו׳
 מלייוה שתא דההיא מתמוז עשר שנים בתמוז עשר מתשעה משיב

 אמד הרי דאליל ועשרים ותשעה וארבעים שנים הרי דאב ושלשים
 שהוחתיגיק ירד*: ויה״כ שמינים הרי דתשרי ותשעה ושבעים

 יניש״ וגו׳ נמלה יירשת בת כל אמר דרממנא בזה זה לבא שבטים
:באב בט״ו והתירוה גו' נמלה תסוב לא יכתיב



ן חע□!! קיט ־
 וגר; צלפחד לבנו׳ ה׳ צור, אשר הדבר *זח כמדכיליררוש
 1)רבת בלבד זה בדור אלא נוהג יהא לא זה דבר

 .רב אמר יוסף רב ]אמר יוחנן( א״ר חנה בר בר
שנא׳ בקהל לבא בנימין שבט שהותר יום נחמן[

 ממנן׳ איש לאמר במצפה נשבע ישראל *ואיש שופטים
 רב| ׳]אמ דרוש מאי לאשה לבנימין בתו יתן לאכא

 יוסף! רב אט׳ אבין בר אידי )רב .מבנינו ולא ממנו
בן שבלו יום יוחנן[ רבי אמר חנה בר בר ]רבה

 מרבת מתי כלו שלא עד מר דאמר מדבר מתי .
 בקהל/ לבא :כמלת הסבת של זה דבר ה׳ ציה אשר הדבר זה

 בגבעתי פלגש משוס בנימין לשבט בנותיהם מליתן השבטי׳ שנשבעו
 נשבעו בקראדהכי כתיב ממנו כלו׳ מבנינו ולא הוא: מעוט ממנו

 בו שכלו נשבעו: לא מבניהם אבל בתו. להם יתן אל ממנו איש
 , במדבק ישראל שהיו מ'שנה אותן כל בירושלמי דאחרי׳ מדבר מתי
 ן1צאוהס ואומר ומכריז באב ט׳ ערב כל משה לפני יוצא כרוז היה

 ימ>ק שמא קבר לו ומופר יוצא מישראל אמד כל והיה למפור
 ־ הירח היה לממ׳ בקברו לן אמד כל היה בערב שימפור קודם

 נו שהיה מי וכל המתים מן המייס הבדלו ואומר והכריז יוצא
 תולעה היה למות עתיד שהיה ומי ויוצא עומד היה מייס נפש
 שנה כל וכן אותו קוברים והיו ומת פיו לתוך ונכנם מטבורו יוצא
 למפורוכי׳ הכל יצאו ומכריז יוצא הכרוז היה שבה מ׳ לסיף ושנה

 במשכון טעינו שמא ואמר תמהו כך שראו כיון מייס כולן ועמדו
 שראי וכיון ט״ו ליל עד בלילות בקבריהן ושכבו מזרו המודש

ול^ מסרה עוד הלבנה כראית ולא בט״ו הלבנה שנתמלאה
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 כ דכיי׳ כל תמו כאשר *ויהי שנא' משה עם דבור היה $ 1

 אלי ה׳ וידבר העם מקרב למות המלחמה עשי
 שבטגל יום אמר עולא הדבור. היה אלי ^מר

 בן ירבעם שהושיב פרדסאות אלה כן הושע :ו
 ואמר לרגל ישראל יעלו שלא הדרכים על ::ט

 לא שניתנו יום אמר מתנא רב יעלו. שירצו זה *לאי
 מתנא רב ]ואט[ )דאמר( לקבורה ביתר הרוגי מ

 ביבנדה תקנו לקבורה ביתר הרוגי בו שנתנו יום
 שניחנו והמטיב הסריחו שלא הטוב והמטיב הטוב

 שהיו יום תרוויהו דאמרי יוסף ורב רבה .לקבורה
 ר״א דתניא למערכה. עצים מלכדות בו פוסקין
 שגל כחת תשש ואילך באב מט״ו אומר ■הגדול
 שאינן לפי למערכה עצים כורתין היו ולא חמה

מגל תבר יום ליה וקרו מנשיא רב אמר יבשים

אותו וקבעו הגזרה ומבטלה מכוון המדש שמשכון ידעו מהן א' מת
 משה עם הדבור היה לא י״ט: ועשאוהו יום לאותו הדור-

 יעלו שירצו זה ]לאי לילה: במזיק אלא במיכה פה אל פה
 כמלכי לא רק ה׳ כעיני הרע ויעש דכתיב הוה רשע אלה כן הישע

 שירצו לאיזה ואמר הפרדסאו׳ שביטל רק דקאמר והיינו ישראל
 אעע ומפרש גזיר׳ אותה היתה מורבן דלאמ' ביתר )הרוגי יעלו:[

 י ישמ על המתיס ועמדו שנים ז׳ העיר מכיב מימה כעין שעשו בתלמוד
 יום אותו שעד למערכה עצים מלכתת :כאב( ט״ו עד הארץ
 שתשש מכקעין היו לא ואילך ומכאן לשריפה וראוין יכשין עלים
 תולעת כו שיש שעץ לפי התולעת מפני מיישיכן ליכשן ממת של כיוה

כלו׳ תברמגל יום כאב: ט״ו ליום ליה וקרו למערכה: פסול
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 יאסף. מוסיף ורלא יוסיף דמוסיף ואילך מכאן

 תקכריה יוסף רב אמר יאסף מאי יוסף רב תני
 ת״ד. וכו׳ יוצאו׳ ישראל בנות שבהם פיסקא. אמיה:

 סגן בת סגן מכת כ״ג כת כ״ג מכת שואלת מלך בת
 הדיוט כהן מבת משוחמלחט׳ כת מלהט׳ משוה מבת

 מי את לבייש שלא כדי מוה >ה שואלין ישראל וכל
 וריקא( טעוניןטביל׳)א״ר הכלי׳ כל ]פיסק׳[ לו: שאין
 ובנו׳ פיסק׳. ומונחקכקופס׳: מקופלין אפי׳ אלעז׳ א״ר

 לו שאין מי תנא בכרמים. וחולות יוצאות ישראל
 בחור אומרו׳ הן ומה ]פיסקא[ :לשם נפנה אשה

 שבהן יפיפיות בא״י( היו משפחו׳ )ארבע ת״ר וכו׳
 מיוחסות ליופי אלא אשה שאין כיופי עיניכ׳ תנו אומרו׳
 אלא אשה שאין במשפחה עיניכם תנו אומרות שבהן

 כבעלי עיניכם תנו אומרות שבהן )עשירות לבנים.

 )מכיסן ואילך מכאן :עצים עוד חלכרות שפסקו הגרזן כתבר
 ואילך באב מט״ו אכל( בלילות עסיק כעי אי כאב ט״ו עד ואילך

 שמם הקב״ה מוסיף כתורה ועוסק הימים על לילות דחוסיף מאן
 ',תקבר בתורהבלילות: לעסוק מוסיף ודלא שנותיו: על

 גדול כהי תמת הממונה סגן עתו: בלא ימות כלו' אמידי
 הכהן הוא מלחמה משוח פסול: בו אירע אס תמתיו לשמש

 מקופלים אפילו הלבב: ורך הירא האיש מי ואומר שמכריז
 את לבייש שלא טבילה צריכין בארגז כלו' בקופסא ומונחין

 שאיכה. אשה )הכושא לבנים אלא אשח שאין הטמאה:
 קוסצין.' הבל מיומסין יהיו בניך ואס זרעו[ את פוסל לו הוגכת
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 אומרות שבהם ]מכוערות[ ועניות( בינוניות ממון
 בוהובים: שתעטרונו ובלבד לש״ש מקחכם קחו

פא עתיד אלעור א״ר ]ביראה[ עולא אמר חלבו( )א״ר
 שם עדן בגן לצדיקים מחול לעשורת הקב״ה

 עיין )עליו( מראה ואחר אחד וכל ביניהם יושב והוא
 כמפישי׳ ןה אלחעו הנה ההוא ביום *ואטד שנא׳ באצבעו

וגו׳: ויושיענו לו קוינו
הסוד

ה לב" ש י י■ ----
כת

נקראת מגילה ראשון פיק מגילה
א אב<ת בר חייא רבי ואיתימא ירמיה רבי אמר

 ב )צופים ותסבתית אמרום צופים מנצפ״ך
 נביאע״ב שאין המצודה *אלה והכתיב משה( ולא

 כ! זיקרא הסדא רב האמר ועור מעתה דבר לחדש רשאי
 ,נה^דרש ?וכדע היו בנם* בליחי^2׳ ״רוסמ מ״ם

 שלאח׳בחידהי בזהובים שחעטתט נקבות: בין זכרים בין עליהם
הלכזת בד^וב ^ן׳כ דאמלן הוא בעלמא וחילתא תכשיטין לה תתנו כשואין

:נאים מלבושים לנו שתתנו
 ק)כפרבנס הדורות: נביאי אמתם צופים אותיות: כפל מנצפך

כ״ג עבריהם חשבי עוברת חקיקתן שהיתה עומדין היו
 להם אין אלו אבל דבק מקום להם יש האותיות שאר הילכך
בלוחות. היתה סתומה מ״ס אלחא באויר שהיו דבק מקום



מגילה ראשון פרק נקראת מגילה 203
 תיבה באמצע הי ידעי הוו דלא הוא מידע הוה מהוה

 באמצע פתוחים ותקנו צופים ואתו תיבה כסוף והי
 אלה והכתיב סוף סוף תיבה בסוף סתומי׳ תיבה

 מעתה דבר בהם לחדש רשאי נביא שאין המצות
ויסדום: צופים וחודו שכחום אלא

 תרגום אבא בר חייא רבי ואיתימא ירמיה וא״ר ב
 )אלעור( ר׳ מפי אמרו הגר אונקלוס תור׳ של ס!

 עוזיאל בן יונתן נביאים ושל יהושע ור׳ ]אליעור[
 נזדעזעה שעה ובאותה ומלאכי זכריה הגי מפי אמרו
 קול בת יצאתה פרסי ת׳ על פרסי ת׳ ישראל ארץ

 עמר אדם לבני סודי את שגלה זה הוא מי ואמרה
 את שגליתי ואמ׳אניהזא רגליו על עוזיאל בן יונתן

 לכבודי שלא לפניך וידוע גלוי אדם לבני סתריך
 לכבודך אלא עשיתי אבא בית לכבוד ולא עשיתי
 לגלות בקש ועוד בישראל מחלוקת ירבו שלא עשיתי
 דייו לו ואמרה קול בת יצתה כתובים של תרגום

 של ותרגום משיח קץ כה דאית משום טעמא מה
 בר איקא רב והאמר אמרו הגר אונקלוס רתורה

 דרג אתמר וכי בסתומין יזסדא דרב הא לתרוצי הוה ואפשר
 אלא הבוכה בפרק שבת במסה׳ מוכיז והכי בפתרלזין ירקיה
 ראוריוא וכו׳ הוו מיהוו :לתרוייהו דשויא מילתא ליה פריק

 ומעמיד' דטרין עד שאינו דבר לתרץ להקשות דתלחוד׳ דסוגיא
ע״כ: רבי מפי בוריה. על

המשיח קץ הסתומין: מקראות לפרש מחלוקת ירבו שלא
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 ח נחמיה בספר *ויקראו מ״ד רה אמר חננאל רב אמי אבין

 זבי איו \ במקרא ויבינו שכל ושום מפורש האלהים הורת
 י'י”^ וו מפורש .מקרא וו האלהים תורת בספר ויקראו
 לש״א במקרא ויבינו .הפסוקים אלו שכל ושום .תרגום

 שכחום המסורות אלו לה ואמרי טעמים פסקי אלו
 אודעוע׳ דלא אדאורייתא שנא מאי ויסדום וחודו
 מיפרשן דאוריית׳ דאודעוע׳ ארנביאי׳ שנא ומאי
 טילי ואיכא המסתמן טילי איכא הנביאים טילי

 ההו<ת!כליהיכ *ביום כגון המסתמן מילי איכא רמיפרשן
 כ״פ"תמ בבקעת הדררימון כמספר בירושלים המספר יגדל

 לא קרא דהאי תרגום אלמלא יוסף רב ואמר מגרון
 יסגא ההיא בעירנא היא מאי קאט׳ מאי ידענא הוה

 דקטיל עטרי בן אחאב כטספד בירושלים מספרא
 וכמספר גלעד ברמות טברימון כן הדררימון יתיה
 מגדו: בבקעת חגיר׳ פרעה יתי׳ הקטל אמון בר יאשי׳

ג והאנשים המראה את לברי דניאל אני *וראיתי
שס אכל המראה את ראו לא עטי היו אשר

 בססריניאל* עף האלהים תורת כספי ויקראו דניאל: נספר
 היכן הפסוקים קומש: של עברי לשון מקרא זו כתיב: עזרא

 טעמים: קרוץ הנגינות הטעמים פסקי :כפסקין הס
 בכל מצינו שלא מפני וכו׳ קרא רהאי תרגומיה אלמלא
 ויונתן מגדו בבקעת טברימון בן להדדרימון מספד המקרא
מגדו ובקעת גלעד ברמות הדדרימון הספדות בב׳ מתרגם

:מלכים נספר כדקפרש ליאשיה
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 מאן בהחבא ויברחו עליהם נפלה גדולה חידה איידי
 כר חייא דבי תימא ואי ירמיה א״ר אנשים כינהו י^י

 ואיהו מיניה עדיפי אינהו ומלאכי וכ*יה חגי וה אבא ^דנכת
 ואיהי נביאי דאינהו מיניה עדיפי אינהו מינייהו ,יעדיףנייהך

 ואינהו הזא דאיהו מינייהו עדיף ואיהו הוא נביא לאו כס׳יניאל
אע״ג איכעיתו מ״ט חזו רלא מאחר .ובי חוו. איהט׳לא

 חויא קא מיהא מולייהו אבל מידי חוי לא דאינהו
 ראיהו אע״ג דמיבעית מאן האי ש״מ רבינא עולאמר

 ק״ש לקרי תקנתיה .מאי הוי מוליד. מידי חד לא מעלת
 עיוי הבי לימא ]לא[ טניולתא( ברוכתא )קאי ואי ^7״" אמות ד' מדוכתיה לינשוף הטינופת במקום קאי ואי

:מינאי שמיני טפחא דבי לש״א
 יישראל בדוכנם ולוים בעבודתם כהנים תניא ד
 לשמוע ובאין עבודתם מבטלין כולן במעמדן שם

 שמכטלין רבי בית של סמכו מכאן מגלה מקרא
 מעבודה וק״ו מגלה מקרא לשמוע ובאין תורה ותלמוד

 ב״ש. לא ת״ת מבטלין המורה שהיא עבודה ומה
 יהושע בהייה *ויהי והכתיב מת״ת עדיפא ועבירה ה יהיש*

היה פרק
 לא הקכ״הוהוא בשלייזו׳של לישראל כתנבאו שהרי נביאי ראינהו קורא

 דהתיב איבעיחו מ״ט : כביאות לשם לישראל כשתליז
 לכל שיש שר מזלייהו : עליהם כפלה גדולה ארדה אבל בקרא

:ידלג לינשיף : למעלה אדם
 כדתכן הקרבתן בשעת צבור תמידי עוחדקעל במעמדם ישראל

ולו׳ במועדו לי להקריב תשמרו תעכית במסכת
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 לנגדו עומד איש והנר. וירא עיניו וישא מרוחו
 לא ויאט׳ יגו׳ אליו יהושע וילך מדו שלופה וחרבו

 ער־' יהושע ויפול באחי עתה ה׳ צבא שר אני כי
 עייני׳ יהושע והא״ר הבי עביר וחיכי רשתחו ארצה פניו

 י׳הד׳פ בלילה לחברו שלום שיתן לאד□ לו אסור לוי בן
 נגמר ס׳כי לילי אמרקד התם שאגי חוא םא2<׳ דיישק

 הדץ לירח משקדי ודלמא באתי עתה ה׳ צבא שר אני
 לבטלה. שמים שם מפקי דלא גמירי אביי אמך
 ,ועכשיו הערבים בין של תמיד בטלתם אמש א״ל

 עתרה א״ל באח מהם איוה על א״ל ח״ת בטלתם
 ח יהמע בלילוח יהושע *וילן מיד באתי( שבעתה נעל באתי
 שם .העמק *בתוך אומר( אחד וכתוב העם נבתיך ההוא
 שס .הלכה של עומקה בתוך שלן *מלמד יוחנן ר׳ אמר

 ע״ב ישראל במקומן שלא ושכינה שארון וכן )וגמירישכל

 ארצה פניו על יהושע ויפול לוידכתיב הכישהשתמו׳ עביר היכי
 ולא דכתיב לע״א הוקש ושד הוא שד שמא )חיישינן וישתיזי:

 בטלתם אמש ליה אמר :לשעירים( זביזיהס את עוד יזביזו
 תיזלת למדין אכו שהשיבו מתשובה אלא היכא אתפרש לא וכו׳

 כשהעריב וכו׳ בטלתם אמש דברים בב׳ שהאשיחן המלאך דברי
 אותו ובטלתם הערבים בין של תמיד להקריב לכס היה היום

 ועכשיו משתיזשך מליזמה זמן שאין יזכם העיר במארב וכשתהיתס
 בלילה: :ליזמים אינכם שהרי בתורה לעסוק לכם היה לילה שהוא
 ההוא בלילה יהושע וילן מיד ה״ג :עכשיו של על באתי עתה
העי על בלילה אלא כתיב לילה באותו לאו העמק כתוך
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 ]בר שמואל ]רב[ נר׳( ואמר המטה( בתשמיש אסורין
| עתה שג׳ תמירין מהקרבת יותר ת״ת גרול אוניא[

דיחיד: הא דרבים הא קשיא לא באתי
'מגילדה במקרא חייבות נשים לוי בן יהושע א״ר ד

 אדם חייב ביראה עולא ׳אמ חלבו א״ר נמי איתמר
*למען שג׳ כיום ולשנותה בלילה המגילה לקרות ל חלים

 במצור אמרת לילה וכשבא מדבריו יהושע ]מזר[ )למד( מיד וה״ק
הוו: ישראל כל דהתס דרבים הא בתורה: עסקי

 להשמיד המן גזר ס הכש על שאף הנם באותו היו הן שאף
:וגו׳ ונשים טף זקן ועד מכער ולאבד להרוג

 אקרא ולילה: יום צרתן בימי זועקין שהיו לבס זכר ביום ולשנותה
אסתר על שכא׳ הוא השמר אילת על למכצמ במזמור

 מינה סבור :כו׳ כאילת אסתר כמשלה למה יומא במס' כדאמרי׳
 דהאי סבורים היו ביום ולשנותה בלה״ק זו שמועה ששמעו ישיבה בני

 של משניות דידה מתני׳ למיתני הוא משנה שונה לשון ולשנותה
 זו פרשה אסיים ואתנייה רא פרשתא אעבור :מגילה מס׳

:בירי דמן ביראה :שביה פעם אותה ואשבה



רו מגילה ראשון פרק נקראת מנילה
 אורך: לעולם אלוהי ר; ירום ולא כבור יומי־ך

 ה מלחא אמרינא טליא הוינא כי )נהירנא( יוחנן א״ר
ה כוותנזית מלתא *ואישתכח לסביא ושאילנא

 ע״ב טברי׳ חמי שם על חמת נקרא ולמה טבריא זו חמת
 ו דמידליא משום רקת שמה נקר׳ ולמד. צפורי זו ]רקת

 כנרת^^ שמה נקר׳ ולמה גינוסד זו כנרת דנהרי כרקתא
 למ״ד איכא מי רבא אט׳ רכינתי כקלא פירא דמתיקי

 התם הכא אינש שכיב כי והא היא טכריא לאו רקת
 וכי ברקת לו ושם בששך הוא גדול הכי לי׳ ספדי
 שרידים אוהבי הכי לי׳ ספרו להתם ארונא מסקי
 דר׳ נפשי׳ נח כי עומק התני וקבלו צאו רקת יושבי
 נא אוי ונו׳ שגער ארץ ספרנא ההוא עלי׳ פתח וירא

 חמי זו חמת רבא אמר אלא וגו׳ רקת אמרה לה
 שמה נקרא ולמה גנוסת וו כנרת טבחי׳ וו רקת גיר

 ירמי׳ ר׳ כרמון מצות מלאין שבה ריקנין שאפי׳ רקת
 שיושבת טברי׳ שמה נקרא ולמה שמה רקת אמר

 ולמה שמה רקדת אמר רבה א״י של בטבורה
 ועירי אמר ראייתה[ שטובה טבריא שמה נקרא

 שיושבת צפורי שמה נקרא ולמה צפורי וו קטרון

 ה׳ ארוממך כמזמור קרא והאי כלילה ידוס ולא כיוס יזמרךכבור
 וקריאת ואיזשורוש והמן ואסתר כמרדכי בפסיקת׳ דרשי׳ דליתכי כי

 להקב״ה: מקלסין והכל הכס את שמפרסמין הוא שביז המגילה
:גרסיכן כוותי ואשתכיז :תינוק כשהייתי טליא הוינא כי

ב״ש:[ א״ת במלוף בכל ]ששך
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 קטרון והא היא צפורי וקטרון כצפור ההר בראש

 אח הוריש לא .*וכולן דכתיב היה וכולן של בחלקו א שופטי׳
 דכתיב הוה מדותיו על מתרעם וובולן קטרון יושבי

 דנפתלו משום מהטעם למות נפשו חרף עם *ובולן ה שם
 רבש״ע הקכ״ה לפני ובוק אמי* שדה. טרומי קל

 לאחי ונהרות ימים נתת ולי ארצות להם נתת לאחי
 וגכעור־ן הרים נתת ולי וכרמים שרות להם נתת

 הר *עמים של חלוון ידי, על לך צריכין כולן א״ל לג דכיי׳
 שפוני יוסף רב ותנא הול טוני ט ושפוני וגו׳ יקראו

 אמר לבנה זכוכית וו .חול טרית וו טמוני חלוון וו
יוכחו *שם א״ל ואת על מודיעני מי רבש״ע לפניו שם

 בלא מטך הנוטל שכל לך יהיה זה סימן צדק ובחי

 שאחר מה על ועברו למלקו שבאת קטרון יושבי את הוריש לא
 להם ולעלות ביניהם לגור והנימוס נשמה כל תמיה לא הקב״ה

 מפץ שאין מדה השמים מן לו שנמדד מזלו על מרותיו על מס:
 ירי על לך: צריכין יהיו אמיך כל לך צריכים כולם א״ל בה:

 ונמכר תכלת בדחו וצובעין להרים הים מן עולה מלזון חלזון
 להריך יתקבצו השבטים מכל יקראו הי־ עמים :יקרים בדמים
 ספין משוב דבר שהוא חלזון זו שפוני מול: טחוני שפוני לקנות

 טונינאן שקורין דג מין טי־ית זו טמוני ברייתא: בלשון משוב
 כדאחריק המול מן ברייתה תמלת זכוכית לבנה זכוכית זו חול

 לזכוכית ]וראוי[ קולות משאר משיב זבולון של ומול דשבת בס״ק
 מלזון. המוצא דמים לי לתת זאת על מודיעני מי לבבה:

 צר? זבחי יזבחו שם לו אמר :דמים בלא יקמוס אלה ושמא
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 ס״ד ואי כלום שלו בפרקמטיא מועיל אינו רמים
 הוה והא מדותיו על התרעם אמאי צפורי זו קטרון

 זבת ארץ בה דלית וכ״ת טיבא דעדיפא צפורי ליה
 כמזמת חלב זבת ארץ לי הוי לדידי והאד״ל ודבש חלב

 כי״יפ 1מיל־ שיתסר על מיל שיתסר והוי דצפורי ודבש
 רבה והאמר כדאהוה דיריה נפיש דלא תימא וכי
 וברת ארץ לי הוי לדידי יוחנן[ ]א״ר חנה בר בר

 ועד כובי כמבי והוד, ישראל ארץ דבל ודבש חלב
 ב£ורכ׳ פרסי ותרתי עשדין והויא דתולבנקי אה~א

 וכרמי׳ שדות הכי אפי׳ פרסי נעשר( שית ובפותיה
 ה שזפטי׳ *ונפתלי דכתיב נמי דיקא ]ליה[ )לחו( הוועדיפי

 כ צפכיה זו תעקר *עקרון אכהו א״ר .ש״מ שדה מרומי על
 היתרה והיא החולות בין שיושבת ארם בת קסרי

 בית מלכי וכשגברו יוונים בימי ,לישראל רקוע יתד
 צור: מגדל אחירת אותה קורין והיו לכדוה חשמונאי

 יטלו שאס כלום חמך יטיל לא כך בעולה גזל שאסור מס
 :לכלי׳ יועיל ילא והמול הצבע יתקלקל דמים כלא פרוטה שוה
 מהם נוטף והדבש תאנים אוכלים העזים ודבש חלב זבת

 ד׳ מיל שיחסר כמל: כמין ונעשה העזים מן טטף יהיולב
 בכל א״י רכל ודבש חלב זבת לי חזי לדידי :פרסאות
 עד כובי כחבי הוי כאמד לצרפו באת ואם שס שהוא מקימות

 הבהר מעבר מקום אקרא מקומות: שס דתולבכקי אקיא
תקועה יתד :עליו היו מביבין ליה עריפי פורט״ו: ינלע״ז

:צור מגדל כבישת צור מגדל אחירת : לרעה



מגילה ראשון פי-ק נקראת מגילה 207
 זו מפיו דמיו *והסירותי מ״ד חנינא בר יוסי א״ר ו
 בית וו שמו מכין ושקוציו שלהן בריא בית שם

 בחי אלו לאלהינו הוא גם ונשא!־ שלהן גלתיח ט !כליה
 באלוף *והירח שבארם מדרשות ובתי 'כנסיורה”ג,׳הג

 וקרקסיאו טרטסיאות אלו כיבוסי ועקרון ביהודה
 ברבים תורה בהם ללמד יהוד׳ שרי שעתידין שלהן

 קסח זו ]תעקר[ עקרון פמיאם זו לשם יצחק א״ר
 א״ר מלכים של מטרפולין היתה שהיא ארם בת

 קסרי מלכי: מינה דמוקמי טלכיוא״ר בה דמרבי
 אל שתיהן שתרבו אדם לך יאמר אם וירושלים

 וישבה קסרי חרבה תאמין אל שתיהן ישבו תאמין
 קשרי וישבה ירושלים חרבה והאמין( ירושלים

 הרבה זו מלאה אי החריבה *אמלאה שג׳ האמין מ יחזק׳
 מלאום *ולאום מהכא אמר יצחק בר נחמן רב זו כה לאשי׳
 צוק למד בל רשע *מחן מ״ר יצחק וא״ר :יאמץ כי ישעי׳

 יצחק אמר ה׳ גאות יראה ובל יעול נכוחות בארץ

 גליא לארס: ראש שהיה כתע צור גבי מפיו דמיו והסירותי
 ירושל^ זו כיבוסי לארס: הם ע״ז ראשי במיא

 לירושלים" למוד בית תהיה ועקרון יהודה לאלפי ארס ויהי׳
 ממט ירדן יוצא שמשס פמיאס דן: בכי שכבשו עיר לשם

 אספו מטרי מלכות של אמא יוני לשון מטרפולין סמיים:
 מלכיו בכי שס מגדלים מלכי בה רמרבי שררה: לשון

 ירושלי על צור אמרה יען דקרא רישיה החרבה אמלאה
רש ביןורבכה: אתמלא עכשיו המרבה אמלאה וגו' האק

3



 רח מגילה ראשון פרק נקראת מגילה
 א״ל הוא. רשע א״ל יורןעשו. רבש״ע הקב״ה לפני

 א״כ א״ל .יעול נכוחות בארץ א״ל .צדק למד בל
 תחןמליסקמ *אל מ״ר יצחק וא״ר וגו׳: ה׳ גאות יראה בל
 אמר .,סלה ירומו תפק אל זממו רשע מאויי ה׳

 הרשע לעשו תחן, אל רבש״ע הקב״ה לפני ועקב
 זו*גרמימיאשה סלה ירומו תפק אל זממו לבו. תאות

 ע״ב העולם את מחריבין יוצאין הן שאלמלא ארס של
 תאגי קט"י מלכי ש׳ חנינא בר. חמא רא״ר כולו

 איב^ מרזבני ושס״ה ארמי של כגרמומיא איכא
 הניוהני לאפי הגי נפקי יומא כל נכבבל[ )כארמי(

 ומטרדי מחני חד או מחני חר או ומקטיל דני לאפי
 לך יאמר אם יצחק וא״ר אחריני מלכא לאוקמי

 יגעתי ולא מצאתי תאמין אל מצאתי ולא יגעתי אדם
 בדברי מילי והני תאמין ומצאתי יגעתי תאמץ אל

 ובד״ת היא דשמיא סייעתא ומתן כמשא אבל חורה
סייעת׳ גירסא לאוקמי אבל לאיחרודי אלא אמרן לא

 א״ל עשו זה[ ]רשע יוק להקב״ה יצמק אמר הרשע עשו זה
 אדס אץ כלו׳ צדק למד בל יציזק: א״ל הוא: רשע רקכ״ה

 יעול נכוחות כארץ הקב״ה: א״ל צדק: עליו ללמד יכיל
 יצמק אמר א״י: להקריב עתיד כלל שיקריב ירושלים זה

 מכקיריו תוציאכו אל חפק אל זממו וגו': יראה בל א״כ
 נאקה של בקוטמה שכותכין ברזל של טבעת כמין יחס

 בו: אס כי משתמרת איכה יזוזקה ומתוך בו יכיזשכת
 דוכסים: מרזבגי מארס: היא ואף מלכות שם ניממיא

סייעתא ממכו: תשתכק שלא גירסא לאוקטי בתורת: ^וזי
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 שהשער, רשע ראית אם יצחק וא״ר היא דשמיא

 וגון במיעים תתחר *אל בושל תתגרה אל לו משחקת ל> מלים
 ארם של גדול כרך וה יון של איטליא עולא אמר ,׳״ני

 בהשב״ה ויש פרסה ש׳ על פרסה ש׳ והויא
 מוכרי של שבכולם וקטן החמה ימות כמנין שווקים ״ארש

 בכל סוער ומלך מיל י״ו על מיל י״ו והויא עופות ן
 בוגיטן נולד שאינו אע״פ ם והרד מהן באחד יום איני

 ט דר שאינו אע״פ בי והנולד המלך מבית פרס '”כג
ט יש בני בי אלפים וג׳ המלך מבית פרס נוטל !'כ

 אחת צדו להומה חוץ עשן מעלים חלונות מאות זה׳
 שן מחיצה אחת 'צדו וגבעות הרים אחת וצרו ים

:ומצודה חלסית אחת וצרו ברול
 )רב אמר השנית הזאת הפוריים אגית את *לקיים ח
 יהוד׳[ בר שמואל ]רב שמואל( אמר יהוד׳ ץ

העולם. בכל קבעוה .ולבסוף בשושן קבעוה בהחלה ט אסמי
 שלחוק ]יהודה[ )יצחק( בר שמואל ]רב[ )ר׳( אמר

:מוצא ואינו שיגע דיש הוא רשמיא
 שבשעה מנשה עון בשביל שגדל גדול כרך יון של איטליא

ביס. קנה וכעץ גבריאל ירד בהיכל צלס שהכניס
 אליש׳ מאי יון של איטלי׳ לשס ונבל גדול׳ מלקה עליו *וגדל

 חלונות מזק: פרס מוצות: שמקים :איטלייא מנטות ^,",מתרגמינן
 ואין' היזומה מן גבוהים שהן לחומה חוץ עשן מהן שמעלים ברט"
דקות! אבנים מקום חלסיח משיבות: וזהו המומה את מעשכין גדע

לקנו! שכיה בשל להם ששלמה השמת וזהו וכו׳ קבעוה ולבסוף
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 קנארח לה שלחו לדורות קבעוני לחכמים אסתר

 כבר להם שלחה האומות בין עלינו מעוררת את
 .ופרס מרי למלכי הימים דברי ספר על אני כתובה

 מ3ש ובכולידח מתני חביבא ורב יוחנן ור׳ חנינא ור׳ רב
 י״יג״ם׳ וסעוול יוחק ר׳ חלופי ווגא האי כי כל מועד סדר

 •בספר כתבוני לחכמים אסתר להם שלחה יונתן ר׳
 ודעתמ׳הגס׳ במועצו׳ שלישי׳ לך כתבתי *הלא לה שלחו

 לחמת מן מקרןיא לרח שמצאו עד רבעים ולא שלישים
 כג משלי מה אתן כתוב בספר וכרון ואת *כתוב שג׳ 'התורה
 יישמזת בנכיאוט מ״ש וכרון תורה ובמשנה כאן שכתוב
 מגילת אומר אליעור ר׳ תניא .במגילה מ״ש בספר
 ז אסמי ר׳ בלבו המי *ויאמר שנא׳ נאמרה ברה״ק אסתר
 שנאמ׳ נאמרה ברה״ק אסתר מגילת אומר עקיבא

 ולקריאה טוב ליום וט״ו י״ד לדורות קבעוני : מובה עליהם
 האומות שיאמרו עלינו מעוררת את קנאה :לשם לי להיות

 רואים הס ושם אני כתובה כבר מפלתן: להזכיר שממיס שאנו
 הא מתנו וכו׳ חנינא ורבי רב :ישראל ע״י להם שאירע מה

 מקום מועד סדר ובכוליה :וכו׳ להם שלמה לקחן לאמרי׳
 יש וכו׳ יוחנן רבי חלופי :הללו מכחיס ד׳ של זה זוג שם שכזכר

 יש מקומות בג׳ שלישים :יונתן ר׳ וחכניסין יומנן ר׳ מיזליסין
 ובספר תורה ובמשנה שחות ואלה בספר עמלק להזכי׳חמיית לנו

 לרבעו: רשאי אתה אי לן ששלשתי דבר שלמה שאחר וזהו .שמואל
 בתורה שכתוב מה דכל תורה ובמשנה כאן שכתוב מה זאת

המגילה כותבי ידעי קנא בלבו המן ויאמר אמת: כתיבה קורא
14 ־ע



 ייס נר׳ רואיה כל בעיני חן נושאת אסתר *ותהי נ אסמי
 ברה״$ אסתר מגילת אומר מאיר[ דורמסקיח(]ר׳ בן

לאסת! ויגר למרדכי הדבר *ויודע שנא׳ נאמרה שם
 אומן דורמסקית[ בן יוסי ]רבי מאיר( ור׳ המלכה

 *ובבווז שנא׳ נאמרה הקודש □ריח אסתר מגילת ״ שם
 שמוא) אמי* יהודה( רב )אמר ירם את שלחו לא
 רעדיפא מילת^א לחו ^אמרי הוה התם הואי אי

 למעלה קיימו היהודים וקבלו קיימו שנ׳ .מרכולתו
 לח אירת לכולהו רבא אמו" .למטה שקבלו מה

]מישמואל! שמואל( אמר יהוד׳ )מדרב לבר פירכא
 אינן הוה דלא הוא סברא ]רר״א פירכא לי׳, דלית ■

 טובן מפיש קא כי כווחי/והאי למלכא דחשיב
 לפתן האריכו קאמר^ובגמי־א דנפשי׳ אדעתא ואט׳

 רשמו* וולת מעלה של ראיות בל כנגד פירכא
 נדון רב תימא נואי רבינא אמר פירכא ליה דלית

 פלפלן חרא טבא אינשי דאמרי היינו יצחק( בר
 מהכן אמר יוסף רב דקרי. צנא ממליא הרופא

 וחן הרהורים מתוך יעברו לא האלה הפורים *וימי שם
 מזרע■ יסוף לא *וזכרם מהבא אט׳ יצחק בר נחמן שם

 מטטא אינו קהלת אומר מנסיא בן שמעין ר׳ תניא ׳מע
 אכ|י היא שלמה של שחכמתו י מפני הירי□ שמאמיי׳את

■ ־ > > 1 , נהפיו
 לשרוץ הדבר ויודע להם; ברה״קכגלה ש״ח ^א בלבו אח׳ שכך

 גו׳ שלחו לא ובבזה :אליו נגלה ברה״ק אלא לו גלה מי
,העתיז; את ידעי מכא יעברו לא הריזוקי׳: עשו מה ידעו
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 ד מ״א שלשת *וידבר נאמר כבר והלא אמרו בלבד זו וכי לו

 ל משלי ואומר מאי דבי״יו על תוסף *אל ואום׳ משל אלפי׳
ודאיבעי איכתוב בעי דאי ׳אמ מובא מימר וזימא ובי

דבריו: על תוסף אל ת׳ש איכתוב לא
 שם דלא עד בפורייא לכסומי איניש מחייב רבא אמר

ע״ב ור׳ רבה מרדכי לברוך המן ארור בין ירע
 קם איבסום הדדי בהדי פורים ת סעוד עבדו וירא
 ואחייה רחמי בעי למחר וירא לד׳ שחמיה דיה

 בהדי פורים סעודת ונעביד מך ניתי א״ל לשנה
 :ניסא איתרחיש ושעתא שלתא בכל לאו א״ל הדדי

ט שהספרי׳ אלא ומווזו׳ לתפילין ספרי׳ בין אין משנה
 ח נכתכי׳ אין ומוווו׳ ותפילין לשון בכל נכתבי׳

 ע״ב בספרי׳ אף אומר גמליאל בן שמעון ר׳ אשורית אלא
 *אמ׳ט גמ' יוונית: בלשון אלא שיכתבו התירו לא
 התירו לא יונית רבותינו כשהתירו אף יהודה רב

 היא מאי המלך דתלמי מעשה ומשום בס״ת אלא

 את כתב לא7 וכיון כאמרה[ כבר ]וקהלת וכו' מ׳ נא כבר־ והלא
 וכו׳ולעולם בעיאיכתיב ראי היה: רה״ק שכתב שמה כלןלמדת

 תוסף אל ת״ש הקב״ה: מפי ולא כינהו בעלמ׳ משלות שכתב מה
 :נאמרו ברה״ק ש״מ עליהן להוסיף ׳מדקאסר דבריו על .

:כשתכרו ואיבסום :ביין להשתכר לאכסוטי
 בספרי׳ אף לה״ק: אשורית וכתובים: נביאים תורה ]ספרים

 אלא :חלה״ק מוץ אמר לשון להם התירו לא
היה: מצרים מלך המלך תלמי :טעמא[ מפרש ובגל ליונית
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 וקנים ע״ב שכנס המלך בתלמי מעשה דתני^
 כנסם מה על להם גילה ולא בתים כע״ב והושיב׳

 לי כתבו להם ואמר ואחד אחר כל אצל ונכנס
 אחד כל בלב עצה הקכ״ה נתן רבכם משה תורת

 *אלהי׳ .לו וכתבו אחד לדעת דעתם והסכימה ואחד א
 *ויכל ובדמו׳. בצלם אדם *אעשה בראשית שסברא
 ונקבה *וכר השביעי. ביום וישבות חששי. ^ברס

 שפתם.*ותצחק שם ואבלה ארדה *הבה בראו.אה״,שש
 וברצונם שור הרגו באפם *כי לאמי. בקרוביה שרה חי שם
 וירכיבם בניו ואת אשתו את משה *ויקח אבוס. עקרו מט שם

 ישבו אשר ישראל בני *ומושב אדם בני נושא על שמ,מד
׳כ שם

 שם בראשית יאמר שלא השמים את בראשית ברא אלהים
 ארם אעשה השני: את ברא האיזד הי רשויות וב׳ הוא

 ויכל כעשה: דכתיב הן רשויות ב׳ האומרים[ ]סקרו שמכאן
 ׳ דהא השבת ביום מלאכה עשה א״כ יאמר שלא הששי ביום
 מדרש עליו יקבל לא והוא השביעי ביום אלהים ויכל כתיב

 שבת באת מנימה יזסר העולם היה מה בו שדרשו יזכחי'
 בראם כתבו ולא בראו ונקבה זכר :גמרו וזהו מכוחה באת

 ׳ פרצופין ב׳ ונקבה זכר ואמד אמד כל ברא גופים ב׳ דמשמע
 בקרוביהן פרצופים: בב׳ אדם נברא שכך בראו כתבו לכך
 אברת׳ ויפול ביה דכתיב הקפיד לא אברה׳ על יאחר שלא

 בקרוביה כתבו לכך הקפיד שרה ועל בלבו ויאמר ויצמק פניו על
 י נושא על בקרוביה: אחרה והיא בלבו צמק אברהם לומר

 | לחשה לו היה לא וכי יאחר שלא גחל כחי דמשחע ארם בני
היו| רצמכים יאמרו שלא שור הרגו גחל: או סוס רנכס
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 שנדי. מאות וארבע שנה שלשי׳ ארצו׳ ובשאר במצרי׳
 כד שם בני זאטוטי *ואל ישראל בני זאטוטי את *וישלח
 " .ף נשאתי. מהם אחר חמד **לא ירו שלח לא ישראל
3 שםע העמים לכל להאיר אותם אלהיך ה׳ חלק *אשר

1 ט כמדכל 1 1
 ר דניי׳ כתבו לכך איש שהרגו עליהם העיד אביהם שהרי אבותיכ'

 על הקפיד ולא כבהמות אלא לפניה׳ משומם היו שלא שור
 שהרי בתורה כתוב שקר יאמר שלא ארצות ובשאר הנהמות:

 קהת של שנותיו מונה וכשאתה היה מצרים מיורדי קהת
 לד׳ חגיעין אינן כולן משה של ושנותיו עמרם של ושנותיו

 שנות בתוך מובלעין הבנים חשבות שהרבה וכ״ש שנה מאות
 מצרים גלות גזרת שנגזרה מיום הכתוב שחנה אלא האבות

 ילמק ומשנולד שנה שלשים ילקק שנולד עד ומשם תבתרי׳ נץ
 ליצמק ס׳ מהם צא שנה מאות ד׳ ממצרי׳ ישראל שיצאו עד

 היתה וכן ר״י נשארו לחצרי׳ כשבא ליעקב שהיו שבה יק״ל
 במצרי׳ באחר ולא להם לא בארץ זרעך יהיה גר כי גזרה
 בארץ אברהם גר היה יצחק וכשנולד להם לא בארץ אלא

 שהם ובכיו יצחק נמצא ממצרים שיצאו עד ומאז פלשתי׳
 מגזירה נחנו לא לכן קודם של ושלשי' גרים אברה' של יוזילו

 קטנות לשון כערי אבל משיבות לשון זאטוטי כתיב: זרעך ד־א
 זאטיטי ואל :מלכם פכי להקביל שלמו שבהם גרועי׳ יאמר

 זאטוטי תמלה שקראום ולפי עצמה פרשה באותה ישראל :ני
 אצילי ואל כתבו ולא הראשון בשמם וכתבום ^יי

 לקמ לא מחור יאמר שלא מהם אחר חמר לא ישראל; ,מ
יכתבו לא שאס העמי' לכל להאיר לקח: אמר מפץ ^ל
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אחרים אלהי□ ויעבוד *וילך השמים כל תחת יי דניים

 במקו□ לו וכתבו לעוכר□ צויתי לא אשר
את לו כתבו ולא הרגלים צעירת את יא*הארנבת יחיא

 ארנבת המלך תלמי של שאשתו מפני, הארנבת
 שם וכתבו יהוראי בי שחקו יאמר שלא כרי שמה
 י אום׳ גמליאל כן שמעון ר׳ .פיסקא .כתורה אשתי

 )שמותר כרשב״ג הלכה יוחנן א״ר אבהו א״ר וכו׳
 מאי יוחנן א״ר וא״ראבהו יוונית(: בלשון לכתוב

וישכון ליפת אלוהים *יפת דכתיב ררשב״ג טעמיה ט יאשי׳
 ־ )א״ה( שם באהלי יהיו יפת של דבריו שם באהלי

 י אבא בר חייא א״ר אלא )נמי( ומגוג גומר ]ואימא[
 יפת קרא אמר דרשב״ג טעמיה היינו יוחנן( )א״ר

.שם כאהלי יהיה יפת של מיפיותו ליפת אלהים
 )יוחנן( ר׳ ואיתימא לוי א״ר אחשורוש בימי *ויהי י
מאנשי מאבותינו הוא בידינו מסורת זה דבר ]יונתן[ ע״ב

 אל<ין אינו ויהי שנא׳ מקום שכל הגדולה כנסת
 בימי *ויהי המן הוה אחשורוש בימי *ויהי צער א אפתי
 האדם החל כי *ויהי רעב הוה השופטים שפוטא/”י

י את האלהי׳ בני )ויראו וגו׳ האדמה פני על לרוב ייאשי3

 ,שהיזליקן ומדרשו ע״ז לעבוד חותרין כיז בכי יאמרו להאיר
 לעובדם צויתי לא אשר העולם: מן לטורדן כדי בדברי׳

 ויאחר שיהיו צויתי לא אשר משמע לעובדם כתבו לא שאס
 הרגלים* צעירת נבראו: כרמו על שהרי הם אלהות א״כ
יון[ לשון יפת של מיפיותו :מרגליה וקטני׳ קצרים שידיה לסי
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 רעת רבר. כי ה׳ ]וירא מבול( הוה האדם בנות

 יא יאשי׳ עיר לנו נבנה הבה גו׳ מקדם בנסעם *ויהי האדם[
 יד שם מלחמה עשו גו׳ שנער מלך אמרפל בימי *ויהי
 ה יהזשע וחרבו לנגדו עומד איש והנה וגו׳ יהושע בהיר *ויהי

 > שם ישראל כני וימעלו יהושע את ה׳ *ויהי כידו שלופה
 א ש״א חנה את *כי הרמתים מן אחר איש *ויהי .מעל
 שםול^א שמואל וקן כי *ויהי רחמה סגר וה׳ אהב
יח שם * ן משכילה" דרכיו לכל דוד *ויהי בדרכיו בניו הלכו

 ישבש״כ, כי *ויהי דוד. את עוין שאיל ויהי עמו. וה׳
 והכתיב הכית תכנה לא אתה רק כביתו. המלך
 ע ייקיא גדולה שמחה היום אותו ותנא השמיני ביום *ויהי

 וארץ שמי׳ בו שנבראו כיום הקב״ה לפני היתה
 *ויהיכיא׳א החם וכתיב השמיני כיום ויהי הכא כתיב
 ואביהוא נדב שכיב הא אחד יום בקר ויהי ערב

 אי מלכי׳ שנה מאות וארבע שנה בשמונים *ויהי והכתיב
 כט כלא׳ יעקב ראה כאשר *ויהי והכתיב ישראל בני לצאת

 א שם ויהי ערב *ויהי והכתיב אמו אחי לבן בת רחל את
 שלישי והאיכר שני והאיכר אחד יום בקר

 הכי איכא ויהי אשי א״ר אלא טובא ויהי והאיכא
 הו^ן צער לשון וראי בימי ויהי כל הכי ואיכא

 שפוט בימי ויהי אחשורוש בימי ויהי ה׳ יהוו
 ז ישעיה אחו. בימי *ויהי אמרפל בימי ויהי השופטיבם

 דרכיו לכל דור והי יפת: בכי כל משל יפת לשון היא
בשביל דוד את עוין שאול ויהי התם וכתיב וגו' טשכיל
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ר׳ )ואיתימא לוי רבי אמר .יהויקים בימי *ויהי א ירמיה

 אמוץ מאבותינו בידינו הוא מסורת זה דבר יונתן(
רבי דאמר הא כי קמ״ל מאי הוו אחי יזייאואמציה פי׳

 * צנועה שהיא כלה כל יונתן א״ר נחמני בר שמואל
 , ונביאים מלכים ממנה ויוצאין זוכה חמיה בבית י*
לזונה ויחשבה יהודה *ויראה דכתיב מתמר לן מנא חל ביא׳

 לזונה ויחשבה פניה דכסתה משום פניה כסתה כי
 חמיה בבית פניה שכסת׳ משום אלעור( )א״ר אלא
 מלכים ממנה יצאו לפיכך לה[ ירע הוה ]ולא

 1 לוי דא״ר מאמוץ ונביאים מדוד מלכים ונביאים
 הוו. אחי ואמציה אמוץ מאבותינו בידינו מסורת

היכא )וכל חזה אשר אמיץ בן ישעיהו *חזון >וכתיב ישעיה
 נביא היה דאביו לן קיימא אביו שם בנביא דקרו

 פרשתא להאי פתחא לה פתח יונתן ר׳ כמוהו(
לבבל והכרתי צבאות ה׳ נאם עליהם *וקמתי מהכא ׳י שט

 ושאר הכתב זה שם ה׳ נאם ונכר ונין ושאר שם
 שמואל ר׳ ושתי זה ונכד מלכות זה ונין הלשון זה

 ואחציהמלן ישעיה של אביו אמוץ ואמציה אמוץ הצלחתו:
 המיה לא לכך חמיה בבית פניה שפסחה מלמד יהודה:

 פוזחא פחה :חכירה שיהא פניה ראה לא בבית שאף עכשיו
 פורם באגדת לדרוש רוצה כשהיה מהבא פרשתא להאי

 בפורענה עליהם וקמחי הזה: במקרא לדרוש מתחיל היה
 אתרי׳ץ מאומה אלא כתב להם אין הכתב זה שם כתיב: בבל
אזי'! וכן ויגדל ימשל שמו ינון וכן הוא ממשלה לשון ונין
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 מהכא פרשתא להאי פתחא לה פתח נחמני בר
 כה ישעי׳ תחרת וגומר ותחת ברוש יעלה הנעצוץ *תחרת
 דכתיב ע״ז עצמו שעשה הרשע המן זה הנעצוץ

 י שם ברוש יעלה הנהלולי□ ובכל הנעצוציכש *ובכל
 שנאם׳ לבשמים ראש שנקרא הצדיק מרדכי זה

 ל שמות ומתרגמען דרור מר ראש בשמים לך קח *ואתה
 של בנו בת הרשעה ושתי וו הסרפד ותחת דכיא מרי
 הגמ׳ גי׳ דכתי׳ אלהינו של מרפידו *בית ששרף הרשע נ״נ

 ”סדי הצדקת אסתר וו הדס יעלה זהב *רפידתו ביה
 )היא הדסה את אומן *ויהי שנא׳ הדסה שנקראת

 כ אסמי ההדסי׳( כין עומד *והוא וכתיב דורו כת אסתר
 א לבכייה עולם לאות פורים ימי אלו לשם לה׳ והיה
 ]ק חנינא( )בר יהושע ר׳ מנילה מקרא זה יכרת

 ׳לה *והיה מהבא פרשתא להאי פתחא לה פתח לוי[
 לשם ישיש כן וגו׳ אתכם להטיב עליכם ה׳ שש כאשר
 יכי׳ מקי׳ רשעי׳ של במפלתן קב״ה חדי ומי אתכם להרע

 לה׳דכייהכי׳ הודו ואומרים החלוץ לפני *בצאת והכתיב
 ד£פ״נלאם מה מפגי יוחנן רבי ואמר חסדו לעולכם כי

 שמח^״ש הקב״ה שאין לפי זו בהוראה טוב כי נאמר
 יש״א נחמני בר )שמואל וא״ר רשעים: של כמפלתן

 יי ש^ת לכ זר, אל זה קרב *ולא מ״ר ]יוחנן[ יונתן( א״ר

 החלוץ לפני כצאת :מכון יהיה איזריתו וכן ייזד כינס בלבם
 ]ותגבעוכיס[ העמוני׳ עם להליום כשיצא בדה״י כתיב ניהושסט

לפניו שכקלם לכו טוב משמע טוב כי לה׳( )הורו עליו: נשכאר
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 לומר השררה מלאכי בקשו שעה באותו הלילה
 טובעי׳ ידי מעשה להם אמר הקב״ה לפני שירה

 ברבי )יוסי א״ר לפני שירה אומרים ואתם בים
 משיש אחרי׳ אכל שש אינו הוא ]אלעזר[ חנינא(
 רבי ש״מ ישוש כתיב ולא ישיש דכתיב נמי דיקא
 מהבא פרשת׳ להאי פתחא לה פתח כהנא בר אבא

כי וגומר ודעת חכמה נתן לפניו שטוב לארם *כי כ קהלי
 לאסוף ענין נתן ולחוטא מרדכי זה שטוב לאדם
 מרדכי זה אלהים לפני לטוב לתת המן זה ולכנוס

עלי מרדכי את אסתר *ותשם ביה דכתיב ]ואסתר[ ח אסתר
 פתחא לה פתח עופרן בר אבא(]רבה[ )ר׳ המן. בית

והאבדתי' בעילם כסאי *ושמתי פרשתאמהכא מטלהאי ירמיה
 שרים ושתי זו מלך ה׳ נאום ושרים מלך משם

 פתה יצחק בר דימי רב כניו. ועשרוה המן זה
 אנחנו עבדים *כי מהכא פרשתא להאי פתחא לה יא
לפני חסד אלינו ויט אלהינו עזבנו לא ובעכדותינו מ עזיא

 מרדכי. כימי חסד עלינו ויט אימתי פרס מלכי
 פרשתא לתאי פתחלהפתחא פפא בר חנינא ר׳

ובמי׳ באש באנו לראשינו אנוש *הרכבת מליססימהכא

 היו החן בימי כלייה שכשנתקייבו משיש ים“אחי זאת: על
 היה הבירה שושן בעילם כסאי ושמתי להם: שחקים אויביה׳
 אשר הבירה בשושן ואכי דניאל בספר דכתיב המדינה בעילם
 עזבנו לא ובעברותינו אנחנו עברים כי :המדינה בעילם

קסד עלינו ויט דקרא וסיפיה עזרא בספר זה פסוק אלהינו



מגעה ;11^ע 4■
 ובמים הרשע נ״נ בימי באש באנו לרויה ותוציאנו

 פתח יוחנן ר׳ .המן בימי לרויה ותוציאנו פרעה בימי
 צח מלים ואמונתו חסדו *וכר מהבא פרשתא להאי פתחא לה

 אלהינו ישועת את ארץ אפסי כל ראו ישראל לבית
.ואסתר מרדכי בימי זה וגו׳ אפסי כל ראו אימתי

מהכי פרשתא להאי פתחא לה פתח לקיש ריש
 .משליכחדל עם על רשע מושל שוקק ודוב נוהם *ארי
 ד יימית ]אריה[ *עלה ביה דכתיב הרשע נ״נ זה נוהם ארי

 במלכו׳ ביה דכתי׳ אחשוריש זה שוקק ודוב .מסבכו
 דניאל!רב ותני לדוב רמיא תנינא אחרי חיוא *וארו פרס
 ומסורבלין כדוב ושותין שאוכלין פרסיים אלו יוסף
 מנוחה להם ואין כדוב שער ומגדלין כרוב בשר
 ישראל אלו דל עם על המן זה רשע מושל כדוב
 פתח ]אליעזר[ )אלעזר( ר׳ המצות. מן דלים שהם

 ימךקהלמי *בעצלתי׳ מהכא פרשתא להאי פתחא לה
 שלא בישראל בהם שהיה עצלות בשביל המקרה

 מקוכס של שונאו נעשה המן( )בימי בתורה עסקו
 כז יןרא" מערכך הוא מך *ואם שנא׳ עני אלא מך ואין מך
 קד מניס כמים *המקרה שנאמ׳ הקב״ה אלא מקרה ואין

 פתחאלהאי לה פתח יצחק בר נחמן רב עליותיו

 כתוך שהסילכו נ״נ בימי באש כאד וגי׳: פרס מלכי לפני
 אלהינו ישועת את ארץ אפסי כל וראו אימתי :האש כבשן
 שהלכו האומות לכל נגלה הזה שהדבר ואסתר מרדכי כימי

 שונאו נעשה בבשר: מלובשין ומסורבלין :העולם לכל האגרו׳
להושיע: יוכל שלא כמי מך הקב״ה של
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שהיה ה׳ לולי לדוד המעלות *שיר מהבא סכיפרשתא לי׳ה

 פחח דכא מלך ולא אדם אדם עלינו בקום וגו׳ לנו
צדיקים *ברבות מהבא פרשתא להאי פתחא גלה משלי

 צדיקים ברבות עם יאנה רשע ובמשול העם ישמח
י* )*ומרדכי כדכתיב העם ישמח ואסתר מרדכי זה ״ אסמי

 1 אורה היתה ליהודים וכתיב המלך מלפני יצ<ת
 י ושמחה[ צהלה שושן ]והעיר ויקר( וששון ושמחה
 אוטו ההיא וכן המן זה עם יאנח רשע ובמשול

 רג נבוכה., שושן והעיר לשתות ישבו והמן *והמלך ג שם
אלהיט לו אשר נרול גוי מי *כי מהכא אמר מתנה י דניים

 אש רב אליו: קראנו בכל אלהינו כה׳ אליו קרובים
 < ן וגו׳: לבא אלהים הנסה *או מהכא אמר שם
 טה נתקיים והי וי רב אמר .אחשורוש בימי ויהי י
 לאויביכם שם *והתמכרתם בתורה שכתוב שם

 *לא אמר ושמואל קונה ואין ולשפחודה דנייםכחלעבדים
 בימי מאסתים לא לכלותם געלתים ולא מאסתים כ, יא1”׳

לכלותם קיסר *אספסיינוס בימי געלתים ולא יוונים ל 'נגמ
 כי .ארמיים בימי אתם בריתי להפר, .המן בימינ 5

 ;תנא כמתניתא .ומגוג נוג לימודה אלהיהם ה׳ אני
 דניאל להם שהעמדתי כשדים בימי מאסתים לא

פתיוליג מהבא אמר מתנה רב המן: זה מלך ולא אדם
כו': מהכא פתיזא

 רשל אדם יהא שלא החן גזר קונה ואין בתורה שכתוב מה
.מאסתיס לא חהכא פתיזא פתיז ושמואל :לעבד מהם לקנות
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 "מ׳מי' *המן בימי געלתים ולא ועורלה מישאל חננירה

 ;פןהכ יווני□ בימי לכלותם ואסתר מרדכי להם שהעמדתי
 ש ג״ יוחקכהן בן ומתתיה הצדיק שמעון להם שהעמדתי

 בימי ארתם בריתי להפר .ובניו וחשמונאי גדול
 דורות וחכמי רבי בית של להם שהעמדתי ארמיים

 אומה כל דאין לבא לעתיד אלהיהם ה׳ אני כי
 להאי פתחא לה ופתח לוי ר׳ .בהם שולטת ולשון

 לג ץ.נמדנרר׳אר יושבי את תורישו לא פרשת׳(]אמ׳[מהכא*ואם
 שם כאשך *והי׳ מהכא [׳]אמ יוחנן( א״ר אבא רחייארכר

 אחשורוש. בימי ויהי לכם. אעשה להם לעשו׳ דמיתי
 של אחיו ראש של גילו ובן ראש של אחיו )לוי( א״ר

 כ דניאל אנת* ׳נאש ראש שנקרא נבוכדנאצר של אחיו ראש
 נבוכדנאצר ראש של גילו ובן דהכא די רישא הוא
 בקש והוא החריב נ״נ .להרוג בקש והוא הרג

 ד "לא בתחלת אחשורוש *ובמלכו׳ אומר הוא וכן להחריב
 וירושלים יהודה יושבי על שטנה כתבו מלכותו
 בימיו ישראל של פניהם שהושחרו אמר ושמואל

 הזוכרו שכל אמר ]יוחנן[ )חנינא( ר׳ קדרה כשולי
 שהכל אמר ]חנינא[ )יוחנן( ר׳ לראשו אח אומר

 על שאול שממל על כעכשו אלו אף גו' תורישו לא ואם וגו׳:
 כלו׳ ראש של אחיו כלו: כמעט כס להט כעשה לא ואלי עמלק
 יש״י גי׳ להחריב בקש :להם אמד *מזל שמהם מזלו בן גילו בן :לו דומה
 כגמ׳דעמחור,^ש במו אמשורח לפני כורש בימי בבה״ח זרובבל שיסד יסוד

 להם לשטן שנחכה בלע״ז כודמ׳יכט שטנה כתבו :עזרא בספר
:אוי אח .* יבנוהו שלא



 אחשורוש המלך *וישם שנא׳ רשים בימיו נעשין ט מי8א
 מהחלתו ברשעי הוא אחשורוש הוא עלהאיץ: מס

 מהחלתו ברשעו הוא איום אבי עשו *הוא סופו. ועד ל! לאשי׳
מהחלתו ברשעו הוא אחו המלך *הוא סופו וער ב ד״ה

 צדיקים לענין וכן ואבירם דחן *הוא וכן סופו ועדנח
ועד מהחלתו בצדקתו הוא אברהם הוא ^*אברמכי”ב

 ועד מתחלתן בצדקתן הן ואהרן משה *הוא סופו ,
 ]בקטנותו[ )כצדקתו( הוא הקטן הוא *ודוד .שמיאלסיפן

 עצטו את הקטין שבקטנותו וכשם סופו ועד מהחלתו ייא
 ממנו ללמוד בדי )בחכמה ממנו שגדול מי אצל

 אצל עצמו את הקטין במלכותו כך ]בתורה[ הורה(
הורה(. ממנו ללמוד )כדי כחכמה ממנו שגדול מי

 לשיח לה אמרי מעצמו שמלך )רבאונרב( אט׳ המולך נ״ל
 דדזשיב איניש הוה דלא לשבח לגנאי. לה ואמרי =ץד”

 וירג. למלכותא הוי דלא לגנאי כווחיה. כח^למלכא
 ושמואל רב כוש ועד מהודו וקם. יתירא ל׳ענלממונא

 העולם בסוף וכוש העולם כהחלה הורו אמר דמחלמחר
 שמלן כשם קיימי הדדי גבי וכוש הודו אמר וחד יאיזהמ

 כיוצא כילו העולם בכל מלך כך וכוש הודו
 הנהר עבר בכל ודה ר הוא *כי אומר אחר. בדבר עכר ל׳

 בסוף הפסת אט׳ חד ושמואל רב עזה ועד מהפסח מלכים
 ועורי תפסח אמר והד ד&ולם בסוף ועור, העולם אה

 מעצם שמלך :הימים כדברי הוא פסוק אברהם הוא אבלם
־1 :כתיב בשלחה רודה הוא כי :המלוכה מזרע היה ולא
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 תפסח 1ער שמלך כשם אלא קיימי הדדי :הדי !ן
 ועשרים שבע .כולו העולם 1בכר מלך כך זוה ץ

 שבע על ,מלך תחלה ב חסדא רב אמ~ מדינה |זטאה
 מאה: על מלך ולבסוף עשרים על מלך ולבסוף

 י מםמי ישלשים ׳מבע עמרם חיי דכתיב*ושני מעתה אלא
 דקרןיא הכא שאני ביה דרשת מאי שנה וטארה
 ועשרים שבע כוש ועד מהודו כתיב מכדי הוא יהירה
 הם מלכים שלימה ת״ר לדרשה: ש״מ "ל ל ומאה

ואחשורוש. ונביהדנאצר בןעמרי אחאב בכפה שמלכו
 * מלכים *חי לאליהו הו עיבד׳ ליה דקאמר עמדי בן אחאב י
׳” אדני שלח לא אשר וממלכה גוי יש אם אלהיך ה׳ ׳

 הממלכה ואת הגוי את והשביע אין ואמרו לבקשך שב
 מצילאשבועינהו. מליךעלייהוהיכי דהוה וגו׳ואילאו

 ־ז ירמיה והממלכרה הגוי *והיה ביה דכתיב ובוכדנאצר
.בבול מלך נכוכדנאצר את אתו יעבדו לא אשר

 שסע״ב שלמה איכא והא ליכא *ותו האד־אמרן. לשירוש
 מי פ׳ מלך למ״ר ניחא הא .מלכותיה סליק לא עלמה
 איכא^יי טאו ומלך והדיוט מלך למ״ד אלא והדיוט
 בידת^ הוה אחריתי דמילתא שלמה ׳שאני למימי־*
 כטאה״ד*וישב שנאת׳ התחתונים ועל העליונים על שמלך

 הנהר עבר בכל קרא וכו׳וה״ק עזה ועל תפסח על שמלך נשם
 הרקיע: כסת כל תיזת בכפה מלכו עזה: ועד מתססיז נסו
 תשלים לא מלכותיה סליק לא בוש: ועד מהודו דאמין הא

מישאיזזו: בם' גיטין במם' כדאחריכן אשמדאי שטרדו מלכותו
— — _ —♦ ז ז^1נכ^_6כגג1ג^_בכ׳1ט_1בע±1פ!—ל111—
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 דכתיב סנחריב והאיכא וגת ת׳ כסא על שלמדי

 מידו ארצם אח הצילו אשר הארצות אלהי בכל מלנ*׳ניח*מי
 דריוש איבא והא ליה כביש רלא ירושלים הויא הא

 גו׳ עממיא לכל )שלח! כתב מלכא *דריוש דכתיב י דניאל
 דכתיב עלייהו מלך דלא שבע הויא יסגא שלמכון

 לאחשדרפניא מלכותא על והקם דריוש קדם *שפר שם
 *כה ביה דכתיב כורש איכא והא .ועשרין מאה לי נ ד״ה

 לי נתן הארץ ממלכות כל פרס מלך כורש אמר
 כנפשיה: משתבח דקא הוא אשתבוחי התם וגו׳ ה׳

 בשנת בתריה וכתיב המלך כשבת ההם *בימים יא
 לאחר כשבת מאי רבא אמר למלכו שלש שס

 6אמ וטעה מנה בלשאצר אמר דעתו שנתיישבה א אס״י
 ה׳ אמר *כה דכתיב היא מאי טעינא ולא יימיהכטמנינא

 אתככם אפקוד ׳ שנה שבעים לכבל מלאת לסי כי
 שנה שבעים ירושלים לחרבות *למלאות וכתיב גו׳ ט דניאל

 מרודך דאויל וכ״ג דנבוכדנאצר שנין מ״ה חשיב
 מקדשא דכי מאני אפיק שבעים הוו דידיה ותרתי
 שלש כשנת כתיב והדר מלכותו בתיזלת משמע המלך כשבת

 שיצאו דואג היה שמתקלה דעתו שנתישבה למלכו:
 נתיישבה ועכשיו כבל לגלות שכה ע׳ כשישלטו ידו מתיזת ישראל

 מלאת לסי וטעותיה: דבלשאצר יזושככיה היא מאי דעתו:
 וזהו מלכות בבל שנטלה מיום בבל למלכות שהוא כסבור לבבל

 ח״ה בלשאצר חשיב :אשור מלך יודון מאסר מלכו׳ שנטל נ״כ
תלת דבלשאצר דאשכיזן דידיה ותרתי מרודך: דאויל וכ״ג דכ״כ



 ריו מגילה ראשון פיק נקראת מגילה ך
 מר דאמר מלך מ״ה דנ״נ לן וטנא בהון •[ואשתמש

 )וכיד׳ בי״ט גלו בי״ח גלו בשמונה גלו בשבעה 'ולו
 לכבוש בשבעה גלו אלא( גלו גליות ב׳ והא גלו גליות 1
בי״ח גלו לנ״נ ח׳ שנת שהיא יד,ויכין גלות יר,ויקים 1

 למלכו׳ י״ט שנת שהיא צדקיהו גלות יהויקים לכבוש
שניה שנה נינוה כיבש ראשונה שנה מר דאמר נ״נ י

 נב ילמי׳ כשלשים *ויהי וכתיב יהודה מלך יד,ויקים כיבש
 עשר כשנים יהודה מלך יהויכין לגלות שנה ושבע

 המלך בלשאצר למלכות שלש בשנת דניאל כספר דכתיב מלך שני
 הוא גלות 7? בשמנה גלו בשבעה גלו :וגו׳ אלי נראה מזון

 למלכות שמונה בשנת יהויכין בגלות כתיב דריש דקא הוא וקראי
 הגלה אשר העם בסופו ירמיה ובספר מלכים ספר בסוף נ״כ

 לכיבוש ושבע כ״כ למלכות יז׳ ש״ס אלא שבע בשבת כבוזראדן
 ולא לקמן כדאמרי׳ למלכותו שביה ושבה תיזתיו שכבשו יהויקיס

 בגלות כתיבי וי״ט י״ח שכיס: שלש עבד לו ויהי אותו הגלה
 שכה י״א דהוי ירושלים מרבות דהיינו ירמיה ספר בסוף לדקיהו

 למלךצדקיהו שכה בעשתיעשרה ויהי כדכתיב יהויכין גלות אתר
 כ״נ: למלכות י״ט שהיא יהויקים לכבוש י״מ וי״ט י״מ ימאי

 ראש שהית׳ כיכוה כיבש למלכותו ראשונה שנה מר יאמר
 יהויקים וכבש עלה שניה בנינוה: מולך שהי׳ אשור למלכות

 למלכות שלש בשבת דניאל ספר בראש כתיב בס״ע דריש קא קראי
 ה׳ ויתן לירושלים בבל מלך כבוכדכאכר בא יהודה מלך יהויקיס

 אלא מלך לא שהוא כן לומר אפשר ואי וגו' יהויקיס את בידו
ירמיה אל היה אשר הדבר ירמיה בספר שנאמר ליהויקי׳ ד' בשנת
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 : מרודך אויל נשא לחדש וחמשה בעשרים הדש
 . מיך יהויכין ראש את מלכותו בשירת בבל מלך

 י וכ״ג דנ״נ שנין מ״ה הרי ושבע ותלתה תמני יהודה
 הא דבלשאצר דיריה ותי״תי גמרא מדורך דאויל

 איפרוק(אמר ולא שבעין דמלו )כיקדחוא שבעים
 מקדשות דבי מאני ואייתי אפיק איפרקי לא תו

 ־ לבלשאצר דניאל לי׳ דקאמר והיינו בהון ואשתמש
 די,ביתית ולמאניה התרוממרת שמיא מארי *ועלדניאלה
בלשאצר קטול בליליא *ביה וכתיב קדמך היתיו שם

 | מלך לכבוכדכאצר ראשונה השנה היא ליהויקיס הרביעית בשנה
 שלאיזר למרדו שלש בשנת ליתייקיס שלש בשבת ת״ל מה אלא בבל

 . יהייקיס לו ויהי לכתיב בו ומרד שביס ג׳ באמונה עבדו שכבשו
 שביס ג׳ במרדו שעמד כאן ולמדך בו וימרוד וישב שביס ג׳ עבד
 ן קבורת בו וכתקייס והרגו בידו כמסר זו ופעם לכבושו שביס ו' הרי

 1 לבבל ובא תיזתיו בבו יהויכין והמליך וגו' והשלך סמיב יקבר ממור
 ק אמי חתלא בכו את המלכת ואתה בך מרד האב יועציו לו אמרו

 י והגלתי• השבה לתשובת עליו מזר נסיק לא טבא גוריא בישא מכלבא
 בסיסו מלהיס כספר כתוב וכן תמתיו דודו צדקיהו את והמליך

 אותת קורא הכתוב הרי אביו לכבוש ז׳ בשבת יהויכין גלות נמצא
 * שביה שנשכה למדנו מלכיה ספר בסוף כ״ב של למלכותו מ׳ שבה

 • מלכותו בשנת בכל מלך מרורך אויל נשא :כבשו למלכותו
 יהויכין ]לגלות[ )למלכות( ל״ז בשבת מרודך אויל שמלך למדכו
 ( וכ״ג מ״ה היי ול״ז מ' יהויכיןמ׳שכיס מלכית לפבי מלךכ״ב וכבר

מקרשא מאנידבית אפיק דבלשאצר: דידי׳ ותרתי חרודך דאויל



 >דניאל מלכותא קביל מראה *ורריוש וכתיב כשראה מלכא
 אנא וטעה מנה איהו אמר ותרתין שיחין שנין כבי־

 )לפי בבל למלבורה כרחיב מי נא טעי ולא מנינא
 )שהוא כבל לגלות לבבל מאי כתיב לכבל מלאת(
 ועייל השיב יתמני בצירן כמה סוף( סוף והרכין

 ]וחמש[ )ותרתי( רבלשאצר חרא חילופייהו תמני
 שבעין הא ותרתי.דירי׳ ]ו[רכורש )ותלתא( דדריוש

 מדלא אמי־ איפרוק ולא שבעין דמלו דהוא כיון
 מיא ואייתי אפיק מיפרקי לא ודאי השתא איפרוק

 ביניהם ויקד שטן אתא בהון ואשתמש מקדשא רבי
 מיטעה נמי איהו השיב שפיר והא ושתי את והרג
 סוף סיף ירושלים מהרבות למימני ליה דהוה טעה

 אנא וטעה חכה בלשצר אידו איזשורוש: אמר ג׳: בשנה
 דהוה )אותם שהגלה גולה תיזלת בבל לגלות :וכי׳ יזשיבנא

 שתיסלבלשאצר: משכת חשבעין בצירן כמה יכניה: ]את[ גלות(
 מלך יכניה את הגלותו לפני כ״כ שמלך שניס ין׳ איתן תמני׳
 אמשורוש חשב ומבאס: למנותן לבלשאצר לו היה שלא יהודה

 המניא הך ועייל שלו: שלש שנת ל[בלשאצרעד ]משנים )משמת(
 לפי ע׳ שלחו שלו שתים בשנת שהרי דבלשאער חרא הילופייהו

 תגמ גי׳ וה׳ררריושהמריוכורשהפרסי שלישית: שכה ושוב*מלך חכייכו
 מנה הראשון כורש מלך ואיוריו מלכותא קביל מדאה ודריוש כמכתיב

 וגו' פרס מלך כורש אמר בה שנא׳ לעלו׳ הגולה לבני רשות שנתן
 ותרתי בקר׳: דליתי׳ אע״ג שכיס ה׳ שניהם ביי שמלכו השתא וקס״ד
ירושלים מחרבות שנים: ב׳ עליו עברו כבר דאמשורוש דידיה



 מגילה ראשון פרק נקראת ה ל סגי
 ארבישר מלך כמה איהו סרי חד בצירי כמה

 מקדשא לאיבנויי ליה איכעי דיליה ובארביסר
 אלר,א כיח עבירת בטילת *בארק כתיב י״יאדאלמה

 למלכות תרתק שנת עד כטלה )וחוח דירושלם
 הוו. מקוטעות שנים רבא אמי .פרס( מלך דריוש

 ירושלים דלמרכות כתיב ובהדיא העיר שנשרפה צדקיהו גלות
 ע׳ ירושלי׳ לחרבות למלאות דניאל בספר דכתיב למימני כעי

 כמה איהו יכניה: גלות אמר הבית עמד שכך סיי חד שנת:
 אמשורוש למלך שנה עשרה שתיס בשנת דכתיב ארביסר מלך
 י״גדהא הרי הנס הבא'בעשה לשבה יבאדר הגורל הוא פור הפיל

 וכתיב בתשרי השבה וכתמדשה מכיכן מתשרי אה״ע למלכי
 הריי״ד: השבית הזאת תפורים אגרת לקיים האמרת בשבת

 כורש שצוה אלהיכר בית עבודת נטילת פורש בימי אז בארץ
 עזרא בספר שכתוב כמו ובנימין יהודה צרי ידי על בו ומזר לבבו׳

 ונקרא אמשורוש אמר שמלך השני דריוש למלכות תרתין שנת עד
 אותן היו מקוטעות שנים :וארתמשסתא כורש דריוש שמות ג׳ לו

 כגון ראשון בשל אמרון משל שנבלעו בהן יש למעלה שמכיכו שכיס
 בהן תמצא ולא שביס ה' לתו דמכיכן הפרסי וכורש המדי לדריוש

 זהו )ולא מדי מזרע אמשורוש בן לדריוש אמת בשבת דכתי׳ ד׳ אלא
 ותניא וגו׳( מדי מזרע הרבה שביס קדמו שזה המלך אמשורוש

 ולכורש בלבד זו אלא בכתובים למדי שכה חציכו לא בהדיא כס״ע
 נס״ס ותכיא *פרס למלכו' שלש בשבת דכיאל בסם׳ שכיס ג׳ מציכו

 ואויי כ״כ בשבו' וגם יתירה שכה הרי מקוטעו׳ שכיס ג׳ מלך כורשנ,יש
האמרון דריוש של וככגדןכשתה׳הבכיןב׳שכיס שכה מרודךכבלע׳



רש 11^1^1) מגילהנקראו; 1
 יב דריוש ועמד לבבל )יש( אחרת! שנה עוד *תנ״ה

 מנה מנינא בההוא דניאל ואף רבא אמר והשלימה
 ט דניאל בינותי דניאל אני למלכו אהה *בשנת דכתיב וטעה

 " ש״ע' ירמיה אל ה׳ דבר היה אשר השנים מספר בספרים
 י שנה שבעים ירושלים לחרבות למלאות הנביא

 טעה נמי דאיהו מכלל בספרים בינותי אני מדקאמר
 יימי׳כט שבעי׳ לבבל מלאת כתיב*לפי אהדדי קראי קשו מ״מ
 ט דניאל לפקידה רבא[ ]אמר ירושלים *לחרבות וכתיב שנה

 מלךד״הכל> לכורש אחת )*ובשנת דכתיב והיינו בעלמא
שם אמר כה וכתיב ירמיה מפי ה׳ דבר *לכלות פרס

 אחת שנה עוד שכה: כבלעה חרודך ואויל כ״כ דבשכות תנ״ה
 קטיל בליליא ביה בס״ע איתא הפי דכרייתא( )רישא וכו׳ לכבל

 משמלך שכיס ע' הרי וגו' מלכות׳ קביל מדאה ודריוש וגו׳ בלשאצר
 למלאת אמת שכה ועוד יהויקיס משכבש אמת מסר שכה ע׳ כ״כ

 ]ו[אמריו והשליח׳ דריוש ועמד ישראל על משפשט׳ שכה ע׳ לבבל
 קלת בעלמא פקידה ישראל ונפקדו בבבל כורש מלך האמרת בשנה

 מבריית׳ למדנו ויעל עמו היו1? יהי עמו מכל בכס חי שאח׳ ישועה
 אלא יהויקי׳ לכבוש היה לא בלשאצר[ ]כשמת דריוש( )כשמלך זו

 דככוכדנאצר ח״ה שבעי' למעלה חצינו ואנמכו אמת מסר ע׳
 היו: מקוטעו׳ שכיס ש״ח בלשאצרשבעי׳ של וב׳ חרודך דאויל יכ״ג

 לבבל מלאות לפי כתיב ומשכון: ספירה לשון בספרים כיניתי
 למלאו׳ כתיב דניאל וכספר ירמיה בספר אתכס אפקוד שנה ע׳

 דבר היה אשר השכים )הימים( מספר שנה ע׳ ירושלים למרבית
חלאת לפי האי דאחר בעלמא לפקידה :הכביא ירמיה אל ה׳



 מלן ]כורש[ אמר *כה וכריב( גו׳ פרם מלך כורש לי כ ד״ת
 השמע אלהי ה׳ לי נתץ הארץ ממלכות ]כל פרס
 טו )וכתיב בירושלים( בית לו לבנות עלי פקד והוא
 נחמן רב דרש ויעל( עמו אלהיו ה׳ עמו מכל בכם

 ה אמר *כה דכתיב מאי נרבהסדא[ )יצחק( בר מה ישעי׳
 אמר אלא הוא משית כורש וכי לכורש למשיחו
 אמרתי אני כורש על אלייך אני קובל למשיח הקב״ה

 בכם *מי אמר והוא גליותי ויקבץ *עירי יכנה הוא
 ומדי פרם חיל כתיב .ויעל עמי אלהיו ה׳ עמו מכל בימי

 חסדא( נרב אמר ופרס מדי למלכי וכתיב הפרתמיםלז כ ה״ד
 מינן מלכי מנייכו אי הדדי בהדי אתנו אחנויי ]רבא[

אפרכי: מנייכו מלכי מינן יאי אפרכי
 וגו יקר ואת מלכותו בכור עושר את בהראותו יב
שלבש מלמד חנינא בר׳ יוסי רבי אמר שס

 אמת שכה שנפקדו היה והן כתיב אתכם אפקוד דהא ע׳ לבבל
 ישראל: על בבל יד שפשטה יהויקי׳ לכבוש ע״א שנת שהיא לכורש
 וכו׳ אליך אני קובל המשמה: בשמן כמשמ כלו׳ הוא משיה

 היזזקתי אשר אליך קובל אני כורש על למשייוו ה' אמר כה וה״ק
 אהדד[ דםמיכי כתיבי קראי ]תרי[ עירי יבבה הוא וגו׳ בימינו
 זרקא! טעם לך שאין זו דרשה על חוכיין המקרא טעם ונקוט

 ולכורש בזרקא למשייזו נקוד וכאן אמריו בא סגול שאין במקרא
 והוא וגו׳ בכם מי למשימה מעם ולבתק להפרישו במאריך כקוד
 פרתמי׳ סמך הפרחמי׳ ומדי פרם חיל בדבר: נשתדל לא עצמו

מדי: אצל מלכו׳ סמך כאן ופרם מדי למלכי וכתיב ופרס מדי אצל



רב מגילה ראשון פ-ק נקראת מגילה
 תפארת יקר את הכא כתי׳ ועמד( )ונתעטף כהונה כגדי

 ־י׳ שמ;ת רבים ימים :ולתפארת *לכבוד התם וכתיב גדולתו
 האלה הומים ובמלאת וכתיב יום ומאת שמונים

 אמר וחד היה פקח מלך אמר חד ושמואל רב גו׳
 רחיקי דקריב עביר שפיר היה פקח למ״ר היה טפש

 אימת כל ליה( כייפי )מיכף מאתיה דבני ברישא
 מאתיה בני היה טפש ומיי׳ד להוי מקר: להו רבעי

 הני קיימי הנך מרדו דאי לקרובי ברישא איבעי
 מה מפני רשב״י את תלמידיו שאלו .בהדיה והוו

 בליה הדור שבאותו ישראל של שונאיהם נתחייבו
 שנהנו מפני לו אמרו אתם לי אמיו להם אמר

 1שר כן אם להם אמר רשע אותו של מסעודתו
 לו אמרו יהי״גו לא כולו העולם בל של יהרגו שושן
 לצלם שהשתחוו מפני להם אמר אהה לנו אמור
 הם להם אמר בדבר יש פנים משוא וכי לו אמרו

 אלא עשה לא הקב״ה אף לפנים אלא עשו לא
 3 איכה בני וינה מלבו ענה לא *כי דכתיב והיינו לפנים

 אמר דור ושמואל רב המלך ביתן גינת בחצר .איש
 לביתן הראוי לגינה לגינה הראוי לחצר לחצר הראוי
בגינה החזיקתן ולא כחצר הושיבן אמר וחד לביתן

מירושלי׳: )כ״כ( שהביא; גדול כהן כגדי בידו שהיו כהונה בגרי
 עירו: בכי למשתה הריזוקי׳ משתה שהקדים היה פקח
 היאך ברבר יש פנים משוא כ״כ: בימי לצלם שהשתחוו

מיראה: לפנים עשו הם לכס: זכו
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 במתנות׳ החויקתןעדשהכניסםלביתןוהחזיקחן. ולא
 אחד פתחים שני להם ופתח בחצר הושיבן תנא

 חור מאי ותכלת כרפס חור לביתן. ואחד לגינה
 לבנה מילת *וח״א חורי חורי אמר *חד ושמואל רב גט׳ גי׳

 של כרים חנינא בר יוסי א׳ר כרפס להם. יכאיייהציע
 הראוי יהודה א״ר תניא וכסף והב מטות .פסים אל'”ם'

נחמידח ר׳ א״ל לזהב לזהב הראוי לכסף לכסףמי
 כסף של הן אלא בסעודה מטיל אתה קנאה א״כ

 א״ר בהט מאי ושש בחט רצפת .והב של ורגליהם
 עמי שמתחוטטות אבנים נאסי[ חנינא( בר )יוסי

 במקומן( לעינים המתחוטטות אבנים )וי״א בעליהן
ודר .אדמתו על מתנוססות נזר אבני *כי ובה״א ט יה(כר

 אבן אמר ושמואל דארי דארי אמר רב וסוחרת
 נלחם( והניחה שמה ודרה הים בכרכי יש טובה

 נקבים: נקבים עשויה היתה המצעות מלאכת חורי הורי
 יכסף זהב מטות וכד׳ לכסף הראוי לשוןקמר: קור לבנה מילת

 שמתחוטטוח לכסף: והגרוע לזהב לזהב הראוי שר דריש קא
 בא שלא כלו׳ קטוטות באבנים להם עשה רצפה בעליהן על

 אקריהן בעליה׳ ומקזיריס שמקטטיס טורק ע״י אלא אדם לידי
 משבק שהמקרא וכה״א יקרים: בדמים אותן שמוצאין עד

 נזר אבני כי באות: הרבה כסיוכות שע״י ואומר יקרות אבנים
 שיהו לבא לעתיד בישראל מדבר הכתוב אדמתי על מתנוססות

 דרי דרי המתנוססות: נזר כאבני האומות בין וקשובין יקרים
:סקור סקור לשון סוקרת סביב שורות שורות



 רכא מגילה ראשון פ-ק נקראת מגילה
 סעודה( בעלי סרבל כצהרים להם והאירה בסעודה

 :סתורה בעלי לבל דרור א שק־" תנא ישמעאל רבי דבי
 יג משוני׳ שונים מבלי׳ וכלים והב בבלי והשקוה

 יצתהשם ]רבא[ )רבה( אמר ליה מבעי
 כליכז מפני כלו ראשונים להם ואמרה קול בת

 ׳אמ רב. מלכות ויין בהם. ושותים שונים ואתם
 גדול שהוא יין השקהו שכאו״א מלמד ]רב[ )רבא(

 ]חנן[ )ענן( רב אמר כדת והשתיה בשנים. ממנו
 תורה של דת מה תורה של כדת מאיר ר׳ משום

 רשע אותו של סעודתו אף משתייה מרובה אכילה
 )רבא( אמר אונס אין משתייה. מרובה אכילה

 .מדינתו של יין השקהו שכאו״א מלמד אלעזר[ ]ר׳
 כרצון לעשות ביתו רב כל על המלך יסר כן כי

 והמן מרדכי כרצון לעשות רבא[ ]אמר ואיש איש
 איש דכתיב המן היה. יהודי איש דכתיב מרדכי

 נשים משתה עשתה המלכה ושתי גם ואויב. צר

כקת עשת דרור שקיא :סיהרא לשון סוקרת והא' כצהרים
 הסוקרי׳: חכם מהם להעביר מלכותו בני לכל רויז
 )שהשקהו וקבורתו: בלשאלר כלים מפני כלו ראשונים

 בשנים השותה חן גדול היה שהיין ממנו שגדול יין
 חזבק אכילת וזורה של כרת גדול:( רב הרבה: ישן שהיה

 מזבק לאכילת סולת עשרוכיס ושלשת פר חשתייתו. חרובה
 ישכרהו ולא בו שרגיל יין מרינתו יין יין: ההין קלי ונסך

היו הם והמן מרדכי כרצון רלונו: לסי אלא ישתהו ולא



 מגילה נקראתפרקראשק מגירה
 )רבי אמר ליה מיכעי הנשים כיה המלכות בית

 לדבר ששניהם מלמד ]דכא[ כהנא( כר אבא
 קרי בי איהו אינשי דאמרי היינו נתכוונו עבירה סוטה

 המלך לב כטוב השביעי ביום בוציני. *בי ואיתתיה ק״פ
 אט׳ ביין לביה טב לא השביעי יום עד אטו ביק ס,ש
 ושותק אוכלק 1שישראל- היה שבת ו׳ יום רבאב ע

 עברם אבל תושכחו׳ ובדברי תורה בדברי מתחילין
 תפלות דברי אלא מתחילק אק ושותק שאוכלין

 מדיו׳ אומרי׳ הללו רשע אותו של בסעודתו וכן
 להם אמר נאות פרסיורת אומרים והללו נאות

 מדיי לא אינו בו משתמש שאני בלי אחשורוש
 לי׳ אמרו לראותה רצונכם כשדיי אלא פרסי ולא
 מודד שאדם שבמדה ערומה שתהא ובלבד אק
 מביאה הרשעה ושתי שהיתה מלמד לו מודדין בה
 עושה והיתה ערומות ומפשיטן ישראל בנות את
 שתשחט עליה נגור )לפיכך כשבת מלאכה כהן

 ואת ושתי את וכר דכתיב והיינו ערומה( בשבת
 עשתה כאשר עליה נגור אשר ואת עשתה אשר

 מכדיפריצתא ושתי המלכה ותמאן עליה. נגור כן
אמאי נתכוונו עבירה לדבר שניהם מר דאמ׳ הואי

 דלועות קרי קרי בי איהו במשתה: *המשרתים שרים גי׳יש״יב׳
 וזו נואף זה עצמו מין באותו כלו׳ קטנות בוציני :גדולות ךש 'בגמ

 שיהו נתכוונה לכך היא וגס ימיה להראות אומר הוא נואפת ם^המש
)כדאמרי׳ היתה פרוצה הויא פריצתא ביופיה: מסתכלין
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 שפרחדה מלמד חנינא בר יוסי א״ר אתאי א1

 .זנב לה ועשה בא^בריאל תנא במתני׳ צרעת :ה
 הגמ׳ גי׳ שלחה מאי בו בערה *יחמתו מאר המלך ויקצוף

 י)שלחה^ רבא אמר ואולא חמתיה ביה דדלקה ליה
 ,הא\”,כחמרא אלפא לקבל אבא ראכא אהורייריה ליה
מחמר<א ליה אשתטי גברא והאי רוי ולא שתי

בו: בערה וחמתו מיר
יד חכמי׳ מאן העתים יודעי לחכמים המלך ויאמר

 שם שנים לעבר שיודעים העתים יודעי רבנן
 אמ׳להודיינוה לעשות מה כדת חרשים. ולקבוע
 למחר דלקטלה נימא נעביד חיכי אמרי ניהלה
 מינן. לרה ובעי לרה ורכיר חמרא לירה מפכח
 להר איכפת לא לימא השתא לשבקה ליה נימא

 נפשין( ניסלק מוטב )אלא ומלכותיה דיליה בוילותא
 ניטלה מארצנו וגלינו בהמ״ק שחרב מיום לו אמרו
 אלא נפשות דיני לרון יורעין אנו ואין ממנו עצה

 כחמר^ן אדוכתייהו דיתכי ומואב עמון לגבי זיל
 אמרו וטעמא טעמיה( פג )ולא דורריה על דיתיב

 אלירמ-׳מי׳ הוא ושוקט מנעוריו מואב *שאנן דכתיב ליה

הסוסים: שוחר אהורייריה נתכוונו(: עבירה לדבר שניהם
 דניאל: בספר עליו המקרא העיד כך אלפא לקבל

שמריו: על רורריה על יינו: ממנו יפיג חמרא ליה מפכח
 שמתוך הוא כן דודאי ה ל׳ אמרו ויפת ליה אמרו וטעטא

מנעוריו מואב שאנן שנא׳ עליו: מיושבת מכמתו שליו שאדם
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 הלך לא ובגולה כלי אל מכלי הורק ולא שמריו

 והקרוב מיד גמר לא וריחו בו טעמו עמד כן על
 מרסנא מרס תרשיש אדמתא שתר כרשנא אליו

 ׳נאמ קרבנו׳ שם על כולו זה פסוק לוי א״ר ממוכן
 כלום רבש״ע הקב״ה ולפני מלאה״ש כרשנ<אאמרו

 שהקריבו כדרך שנה בני *פרי׳ אוה״ע לפניך הקריבו ייגיי׳ >■*׳
תוריס שתי לפניך הקריבו כלום שתר ישראל.כייס

 של מובח לפניך בנו כלום אדמתא יונה(. )ובני
 תרשיש לי. תעשה אדמה *מזבח כדכתיב אדמה כ

 בהו דכתיב כהונה בבגדי לפניך שימשו כלום
 לפניך מרסו כלום מרם וישפה. ושהם *תרשיש כי׳ שם

 ממוכן במנחו׳. לפניך מרסו כלום מרסנא בדם.
 הפניכס .לחם של שולחן לפניך הכינו כלוס

 ולמדה המן זה ממוכן >4חנ ממוכן ויאמר מיד
 ר׳ אמר לפורענוחה שמוכן ממוכן שמו נקרא
 בראש. קופץ שהדיוט מכאן כהנא בר( )אבא

 זה פסוק :כמר לא ורייוו בו טעמו עמד כן על דקרא סיסיה וגו׳
 מה״ש קרבן הקרבת לשון אליו והקרוב נאמד קרבנות שם על

 לפכיו מקריבין ישראל שהיו הקרבכות את הקב״ה לפכי הזכירו
שה תיזתיה: ותמלוך אסתר ותבא בושתי כקמה להם לעשות

 שיה׳(]ושוב יקרוש)כדי שלא בדם שמיסו מרם תורים: שתי לשון
 השמן. עם לבוללן במנחות לפניך מרסו לזריק׳: ראוי יהא[ לא

 מכאן :תלוי להיות עומד לפורענות מוכן :מגיס לשון ממרס
.אלמא לבסוף הכתוב אותו מכה שהרי בראש קופץ שההדיוט



 רכג מגילה ראשון פרק נקראה מגילה
 אלמלא רבא אמר בביתו שורר איש כל להיות

 של משונאיהם נשתייר לא ראשונות? אגרורת
 דשדר האי מאי אמרי ופליט שריד ישראנל

 דאפילו פשיטא כביתו שורר איש כל להיות לן
 פקידי׳ המלך ויפקד ליהוי. פרדשכא בביתיה קרחה
 יי■ משלי יעשה ערום *כל מ״ד רבא אמר נחמן( רב )אמר
 בדעת יעשה ערום כל אולת יפרוש וכסיל כדעת

 מלכים עבדיו לו *ויאמרו ביה דכתי׳ ישראל מלך דוד ה
 א א דחוה מאן וכל בתולה נערה המלך לאדוני יבקשו

 זה אולת יפרוש וכסיל נהליה. אייתה ברתא ליה
דמאן פקידי׳ המלך ויפקד ביה רכתיב אחשורוש

מיניה: אטמרה ברתא ליה דהוה
 טו וגו׳ מרדכי ושמו הבירה בשושן היה יהודי איש

שם ליחוסיה אי ]קאמר[ )נפשך( מה ימיני[ ]איש
 שנא מאי יעקב בר בנימין עד וליזיל ליחסי׳ אתא קא

 שתויזזק ראשונות אגרות אלמלא בראש. וקפץ מכולן היה ייענ
 שריד ישראל משונאי נשתייר לא האומות: בעיני גהןשוטה

 האמצעיות באגרות המלך כדבר להרגם חמהרין שהיו ופליט
 לן רשרר האי מאי ראמרי :המועד ליום חמתיכין היו ילא

 פשיטא בביתו שורר אדם שיהא לכו שוליז זה מה האומות אמרו
 דוד נערה ונגיד: פקיד פררשכ' הוא: שר בביתו הגרדן זאף

 אולי בתו את לשלומיר הראה אדם כל לפיכך אמת אלא בקש לא
 יודעין הכל כולם את לקבץ צות כסיל הי׳ יאמשורוש בעיניהם ^יטב

מאןדהוהלי׳ברתאאטמרה: יבעול כולם ואת אמת אלא לאישאש
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 בן נקראו שמו על כולן תנא לא. הניתלתאותו

 שמעי בן בתפלתו ישראל של עיניה׳ שהאיר בן יאיר
 על ]שהקיש[ )שנקש( קיש כן תפלתו אל ששמע בן

 אלמא יהודי ליה קרי לו. ופתחו רחמים דלתי
 קאתי מבנימין אלמא ימיני ליה וקרי קאתי מיהודה

 *רבה היה בנימוסו מוכתר מרדכי נחמן רב ממ׳הגי׳אמר
 דר׳ משמיה חנה בר בר ורבה הונא רב ^""בר

 מיהודה ואמו מבנימין אביו אמרו לוי בן יהושע
 יהודה משפחת בוו וו מתגרות משפחו' אמרי ורבנן

 קטליה דלא מרדכי דמתיליד גרמי אנא אומרת
 אומררה בנימין ומשפחות גרא כן לשמעי דוד
 דקאמרה היא ישראל כנסת אמר רבא קאתי מיני
 יהוררח לי עשה מה ראו גיסא ולחך גיסא לחך
 *רלא יהודה לי עשה מה ימיני. לי שלם יגומה

 היה לא שאלמלא גרא כן לשמעי דוד קטליה
 מתילר הוה לא דוד וקטלירת גרא בן שמעי

 לישראל( צער ליה )וגרם המן ביה דמקני מרדכי
 לאגג שאוול קטליה דלא ימיני לי שלם ומרח

 יוני בלשון שם ניחום נאיס בשמות היה בנימוסו מוכתר
 אמר יזכה בר בר רבה אמר וה״ג גרסי׳ לא כעדי

 מוכתר שהוא רבב״ין כעדי ,דגרס )ואית וכו׳ לוי בן יהושע רבי
 כמו בהדי כמו כעדי יקרות משוס בר בר קורין שהיו בנימוסו זה לפי

 קטליה רלא :מורי( ספי ואינו אחרה הדא אחרה עדא הינ ה,י
 ולא לצעקת גיסא לאידך מיתה: חייב שהיה לשמעי ^דורכ



 מתיליר הוה לא שאול וקטליה אגג היה לא שאלמלא
 לישראל. צערא ליה וגרם מרדכי( ביה מקני )ר המן
 קרי ואמאי קאתי מבנימין לעולם אמר יוחנן ור׳

 בע״ן הכופר שכל בע״ז שכפר שם על יהודי ליה
 ג דניאל מנית די יהוראין גוברין *איתי שנא׳ יהודי נקרא
 שמעון ר׳ דאמר פוי בן שמעון כדרבי וגומר יתהון

 הימי׳ בדברי פתח הוה כי פוי בן ר״ש )נ״א פזי בן
 וכו׳( כדר״ש גורס שאינו מפרש״י יראה וכן אמר.

 כל אמר הימי□ בדברי פזי אבא פתה הוה דכי
 ד א ׳י. ד היהודיה *ואשתו לדורשן יודעין ואנו הם אחד דבריך

 ואת שוכו אבי חבר ואת אביגדור ירד את ילדה
 אשר פרעה בת בתיה בגי ואלה זנוח אבי יקותיאל

 שמה( בתיה והלא שמה יהודיה )וכי מרד לקח
 דכתי׳ בע״ן שכפרה על יהודיה שמה נקרא ולמה

 נ יוחנן וא״ר היאור על לרחוץ פרעה בת *ותרד

 אמוכתר גוברין איתי :הזה כער לי גרמו ימיני ואיש יהודי איש לשביז
 י״ל דבריך כל פליזין: לא לאלהך דקרא וסיפיה וגו׳ יהודאין

 הימים דברי דבריך כל מדבר היה הספר כנגד הן אחת
 ואם אמד אדם וכלם ופלו׳ פלו׳ מזכיר אתה שמות הרבה הן אמת

 אכוזלנ״א אותם סתמת שאתה אע״פ לדרשן יורעין ואנו הן:
 הויא 5לעי דאיירי ומשוס לדרשן יודעין שאנו עד לבנו את ניתנין

 למאכמואשתו יא:יז טקכ יהודי אקי״כ ז״בע הטפר ^בכ
 יפכהנאנפיה ןב 3כל ובכי בכלב קרא משתעי מיניה לעיל היהודיה

 שמהכפפיס בתיה והלא וגו׳: היהודיה ואשתו וכועס אלת עידו
״אשי :גירות לשס לטבול לרחוץ :וגו׳ במי׳ בכי אלה בסופי׳ דכמי׳
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 מגלולי לרחוץ שירדה מלמד( יוחאי בן ר״ש )משום ם>טה

 לך לומר אלא רביתי׳ רבויי והא ילדה אביה. ^בית
 הכתוב עליו מעלה ביתו בתוך יתום המגדל שכל א״רש

 ירד שמו נקרא ולמה משה זה ירד ילדו. כאלו
 שגדר גדור )ובשבילו(. כימיו מן לישראל להם שירד

 ישראל את שחכר חבר ישראל. של פרצותיהן
 לישראל להם שנעשה סופו שבשמים. לאביהם

 שבשמי׳( )לאביהם ישראל שקוו יקותיאל כסוכה
 ישראל של עונותיהם שהזניח זנוח בימיו. ]לאל[

 בנביאו׳ אב בתורה אב בחכמה אב אבי אבי אבי
 ובי מרד לקח אשר פרעה בת בתיה בני ואלה
 כלב יבא הקכ״ה אמר שמו כלב והלא שמו מרד

 שמרדה פרעה בת בתיה וישא מרגלי׳ כעצת שמרד
 אמר מירושלים הגלה אשר אביה. בית בגלולי

 היא הרסה את אומן ויהי מעצמו. שגלה רבא
 רבי תניא הדסה. לה וקרי אסתר לה קרי אסתר
 הדסה שמה נקרא ולמה שמה אסתר אומר מאיר

 אומר הוא וכן הדסים שנקראו הצדיקי׳ שם על

 בתיה וישא ה״ג :קרא משתעי בכלב דהא שמו כלב והלא
 בליקויזין שחה כשתי׳ ולכך אביה בית בגילולי שמרדה

 אשר הגולה מן היה אשר כתיב חדלא מעצמו שגלה הללו:
 מהם היה שלא משמע הגולה עם הגלה אשר וכתיב הגלתה

 שהיה כסו מעצמו גלה והוא כריזם על גלו הגולים ששאר
: מזור הקב״ה לו שאמר 7ע עצקו גולה ירמיה
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 ♦ !כליהרבי במצולה. אשר ההדסים בין עומד *והוא
 שמרח נקר<א ולמת שמה הרסוה אומר יהודה
 וכה״א דבריה את מסתרת שהיתה מפני אסתר

 נחמיה ר׳ עמה. ואת מולדתה מנדת אסתר אין
 שהאומר אסתר שמה נקרא ולמה שמה הדסה ׳אימ
 אומר עואי בן אסתהר. שם על אותה קורין היו

 שהיתה מפני הדסה שמה נקרא ולמה שמה אסתר
 וכמ״ש כהדס בינונית אלא קצרה ולא ארוכה לא ניגונית

 רע1 ח:? היתה תורקךןק אסתר אומר קרחה בן יהושע ר׳
 ואם^" אב לה אין כי עליה. משוך חסר של וחוט

 כרכזמ )חסרא( רב אמר לי למה ואמה אביה ובמר )וכתיב(
 מתת אמה ילדתה אביה מת אמה עיברתה ]אחא[
 ]משום[ )דבי( תנא לבת לו מרדכי לקחה אמה.

 לאשי* פי׳ אומר הוא וכן *לבירת אלא לבת תקרי אל ר״מ
 שמואל אשר קטנה אחת .כבשה אם כי כל אין *ולרש

 ובשפיכה לבבל שגלו הצדיקי׳ בין במצולה אשר ההדסים כין
 כהדס היתה ירקרוקת כלבנה: יפה ירין אסתתר :סשתעיקרא

 נראית היתה ולכך הקב״ה מאת עליה משוך מסד של מוט אלא
 דכתי' מאמר לי למה אביה וכמות ולאמשורוש: להאומות יפה

 היה לא אמד יום שאפי' בא ללמדנו אלא ואם אב לה אין ני
 שלא נמצא אביה מת אמה שהורתה שכיון ואס אב לה

 אמה וכשילדתה אב: לקרותו שנראה משעה אב לה היה
 באורי׳ כל אין ולרש :אם לקרות נראית ולא אמה מתה
שבע: בת זו אחת כבשה קרא: משתעי היותי

15 11י
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 י תאכל מפיתו יחדו בניו ועם עמו ותגדל ויחיה קנה

 משום כבת לו ותהי תשכב ובחיקו תשתה ומכוסו
 אלא כבת לו ותהי תשכב[ ]דבחיקו תאכל( )דמפתו

 לה. לתת הראות׳ הנעדר שבע ואת לבית. ה״נ כבית
 ׳ שבת: ימי שבעת בהן מונה שהית׳ מלמד רבא אמ׳

 ( שהאכילה רב אמר לטוב נערותיה ואת וישנה טז
 י שהאכילדת אמר ושמואל יהודי מאכל שם

 זרעונים שהאכילה אמר יוחנן ורבי דחזירי קדלי
 משתיהם ויין בגם פת את נושא המלצר *ויהי וכה״א י*

 המור בשמן חדשים ששה זרעונים. להם ונותן
 חייאבר ]ר׳ חייא( )רבהונאבר המור שמן מאי

 הונא[ ]רב אבא( בר ירמיה )ורב סטכת אמר אבא[
 1 יהודה ר׳ תניא שליש הביא שלא זית שמן אמר
 ולמה שליש הביא שלא זית שמן אנפיקנון אומר
הבשר את ומעדן השער את שמשיר אותו סכין

 כשבת אמד קראה מהן אי!ת השבת ימי בהן מונה שהיתה יש״י ע׳
 של שפמה יום ובהגיע לכולם וכן בב׳ ואמת בשבת בא' לשרתה 'ממ

הוא: שבת יום שאותו יודעת שבת
 נענשה: לא אוכפה ומתו־ שמנים בלע״ז בקוכ״ש החזירי קדלי

עצמם להבדיל המתאוים לצדיקים טובי׳ שהזרעוכי׳ וכה״א
 קרא משתעי ומכריו בדניאל וגו׳ נושא המלצר ויהי טמא: ממאכל

 טוב מראיהם בראה עשרה יחים ולמקצת עכיכא בההוא וכתוב
 חכמות גבי שליש הביא שלא זית שמן אנפקינון בשר: ובריאי

 ואמר ר״י קאי ועלה פסול הביא ואם אכפקיכון חביאין אין תבן
:בלע״ז אשקליו״ר ומצהיל מצהיב ומעדן :אכפקיכון מאי
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 מגנותו יוחנן א״ר שבה היא ובבקר באה היא בערב
 שלא ]שבחו[ שלו( )צניעות למדנו רשע אותו של

 נושאת ותהי^סתר בלילה. אלא ביום מטתו שמש
 אחד שלכל מלמד אלעור א״ר רואיה כל בעיני חן

 אסתר ותלקח .מאומתו לו נדמתה מרואיה ואחר
 שהגוף ירח חסדא רב אמר טבת חדש הוא :גו׳

 מכול אסתר את המלך ויאהב הגוף. מן נהנה
 )קרי הבתולות מכל לפניו וחסר חן ותשא .הנשים

 )חסדא(בקש רב אמר בתולה( לה וקרי אשה לה
 טעם. בעולה טעם טעם. בתולה טעם לטעום

 גליא ולא משתיא עבד גדול משתה המלך ויעש
 גליא ולא כרגא דלי עשה( למדינו׳ )והנחה ליה
 ולא פררשני שדר המלך( כיד משאת )ויתן ליה

ליה: גליא

 מפני הגוף מן נהנה שהגוף :יחשלמן נשים בועל שתי׳ הוא גנותו
 על ליובבה השמים מן חתכווכי' ]שהיו[ הכתוב לך והעיד הצנה
 כאח׳ ולכך טועם בעולה טועם בתולה טעם לטעום בקש :בעלה

 עכיכיס בכמה מזר וכו' משתי׳ עבר :תבתולו׳ ומכל תכשי' מכל
 קרא להאי לי' מדסחיך הועיל ולא מולדתה לו שתגלה לפייסה
 )לשם( משתיא ועבד וגו׳ מגדת אסתר אין וגו׳ שבית בתולות ונתקבץ

 כרגא דלי :הנשים שאר לכל עשה שלא מה לכבודה סעודתא
 דכתיב והיינו גולגלותיכם כסף לכס מכי? אני אסתר בשביל אחר

 בשמה לשרים דורונות פררשני שדר :עשה למדינות והכמה
גו׳: היינודכתיבויתןמשאת

*15
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 ממרדכי עצה שקל אזל וגו׳ שנית בתולות ובהקבץ יז
 כירך אלא מתקנאת אשה אין א״ל שם

 אסתר אין דכתי׳[ לי׳ גליא ]לא ואפ״ה חברתה
 ]אלעזר[ )חמא( א״ר עמה ואת מולדתה מגדת

 שהיה צניעות בשכר עיניו מצדיק יגרע **לא מ״ד לי אי*
 צניעות ובשכר שאול ממנה ויצא זכתה ברחלנ"אלסע
 ומאי .אסתר ממנו ויצאה זכה כשאוכל שהירח י״נ ה׳
 לרחל יעקב *ויגד דכתיב ברחל דהויא ^צניעותא”

 בן והלא הוא אביה אחי וכי הוא אביה אחי *ביכפיראש
 רבקה בן ואמר דאתא )כיון אלא הוא אביה■ אחות

 אמרח לי מנסבת לה אמר אתית( אמאי אמרה אנא
 מצית ולא הוא רמאי אבא אלא לך אקמנסיבנא ליה

 אנא אחוה הוא רמאי אי לה אמר ביה למיקם
 לסגויי לצדיקי שרי ומי ליה אמרה ברמאותזא

 תתברר נבר *עם דכתיב אין לה אמר ברמיותא יח מלים
 אמרה רמאותיה ומאי לה אמר תתפתל. עקש ועם
 לי מנסיב ולא מנאי דקשישא אחתא לי אית ליה

 עשה מה לגבך לה מעייל יומא ההוא מטא )וכי מקמה
 )ההוא מטא כי לרחגל סימנין לה מסר יעקב(
 רחל אמרה ללאה( לידה )ועיינל ]לילתא[ יומא(

 גמולו לשלם הצדיק במעשה עין נותן עיניו מצדיק יגרע לא
שאול ממנה ויצא זכתה :כחדה מדה רבים לימים אף

 חימם מגילה של בתרגום אסתר ממנו ויצתה צנוע: שהיה
אסתר היא וכתיב בנימין עד ומשאול לשאול עשירי ועושהו מרדכי



 רכז מגילה ראשון פרק נקראת מגילה

 שנתן סימנין אותן מיד אחתאי מכספ^ת השתא
 י׳כט6דכתיב*ויהורא והיינו ללאה רחל מסרת? לרחל יעקב
 לאה לאו השתא דער מכלל לאה היא והנה בבקר

 ורחל לרחל יעקב שמסר סימנין מתוך אלא היא
 זכתה לפיכך השתא עד ידע הוה לא ללאה מסרתן

 דכתיב דשאול צניעותא ומאי שאול. ממנה ויצא
 שמיאלאי נמצאו כי לנו הניר הגד דודו אל שאול "ויאמר

 אמר אשר לו הגיר לא המלוכה דבר ואת האתונות
 כגמ׳אים )ואסתר אסתר ממנו ויצאה זכה לפיכך שמואל

 ג אסתי ואת מולדתה מגדת אסתר *אין דכתיב הוא מאי
 לו פוסק כשהקכ״ה חנינס )א״ר אלעור א״ר עמה(
 כל סוף עד בניו ולבני ולבניו לו פוסק לאדם גדולה

 זל נאיי הגיס ואם .ויגבהו לנצח *ויושיבם שנאמר הדורות
 שם בזיקים אסורים *ואם שנא׳ משפילו הקב״ה דעתו

 עושה אסתר מדרכי מאמר ואת .עוני כחבלי ילכדון
 דם מרא׳ שהית׳ מלמד ]ירמיה[ אבא( כר )חנינא א״ר

 )ר׳ אמר אתו באמנה היתה כאשר .לחכמים ]נדה[
 מחיקו עומדת שהיתה מלמד לימא כר ]רבה[ אבא(

 מסרחן :משאיל שיצתה בכתובי׳ אמרת ראיה לו ואין דודו ח
 )שלא סימני' לה שחסר הדבר יתפרסם שלא צניעות וזה ללאה

 י לין דקרא וסופיה עיניו מצדיק יגרע לא שנאט׳ התבייש(:
 י(רמדעתו^ הגיס ואם לדורות: גדולה והיינו ויגבהו לנצח 'ישיבם

 ׳נגמ וגו׳ בזיקים אסורים ואם ויגבהו לנציז ויושיבם קראי סחיכי הכי
 יסורין לידי באין עצמן ]שחגביהין[ מגביהין( )שהיו ״יע
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 מרדכי: של בחיקו ויושבת וטובלת אחשורוש של

 בגתן קצף המלך בשער יושב ומרדכי ההם בימים יח
 יוחנן א״ר אבא בר ]חייא[ )אחא( א״ר וחרש שם

 צדיק רצון )לעשות עברים על אדונים הקב״ה הקציף
 אדוני׳ לצרי׳[ ]נס צדיק( )רצון לעשו׳ אדוניה׳ על ועבדי׳

 לעשות עבדיו( על קצף *פרעה רכתיב עבדים יאשי׳מאעל
וגו׳. עברי נער אתנו *ושם רכחי׳ יוסף ומנו צדיק רצון שם

 סריסי שני וחרש כנתן קצף )דכתי׳ אדוניה׳ על עבדי׳
 לצדיק[ ]נס צדיק( )רצון לעשות הסף( משומרי המלך

 )חייא א״ר .למרדכי הדבר ויודע דכתיב מרדכי ומנו
 מספרים והיו הוו ותרשטרסיים בגתן ]יוחנן[ אבא( בר

 ראינו לא זו שבאת מיום לוה זה ואומרי׳ טורסי לשון
 כספל מיתה סם של ארם ונטיל בוא בעינינו שינה

 מיושבי שמרדכי ירעו לא והם שימות כרי מים של
 א״ל לשונות שבעים יורע והיה היה הגזית לשכת
 אני א״ל שורת ומשמרתך משמרתי אין והל<>

 ויבוקש דכתיב והיינו ומשמרתך משמרתי אשמור
במשמרתו: נמצא שלא וימצא הדבר

 ]לצדיק מאוסה תהא שלא נקיות מיזמת וטובלת ועניות:
: אמשורוש[ של משכיבתו

 לשוןטורסי סריסיו: שני על פרעה ויקצוף עברים על אדונים
 עלי' מביכה שהיתה מתוך שינה ראינו לא :מקוס שס

 ונו משמרתי אין והלא :לשתות וצמא המטה בתשמיש מרבה
| :אמרת ענודה על ממונה ואתה אתת עבודה על ממונה אכי
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יט אחר אחשורוש המלך גדל האלה הדברים אחר

 שם והקדים הקכ״ה שברא אחר רבא[ ]אמר מאי
 מכה הקב״ה אין לקיש בן שמעון רא״ר למכה רפואה

 רפואה להם ובורא מקדים כן אם אלא ישראל את
 י עהס עון ונגלה ואח״כ לישראל *כרפאי שנאמר בתחלה
 ואח״כ אותן מכה אלא כן אינן הנכרים אבל אפרים

 יט ישעי׳ ורפוא נגוף מצרים את הי *ונגף שנאמר אותן רופא
 יד לשלוח בעיניו ויכו רפוא. ואח״כ בתחלהנגוף

 ואח״כ במרדכי בתחלה רבא אמר לבדו :מרדכי
 להשמיד ולבסוף רבנן. נינהו מאן מרדכי :עם

 הוא פור הפיל .היהודים כל את ולאבד ׳להרוג
 שמח אדר בחודש פור שנפל כיון תנא הגורל.
 משה בו שמת כירח פור לי נפל אמר גדולה שמחה

 רבינו משה מת באדר שבז׳ ידע לא והוא יכן

וקמתמה כתיב ותרש בגתן בתר גו׳ גדל האלה הדברים אחר
 עד גדלו שלא תכתוב לנו תעיד ]מה[ מאי אחר גמרא

 לרפואה הזה המעשה הקב״ה שברא אחר הזה: המעשה מנא
 לישראל כרפאי זמן[: ]לאיור המן( ידי )על לבא העתידה למכה
 פור הפיל :עליהם מביא שאני מכה ע״י ים“אפי ערן יעלה

 הטיל כולם של הגורל ליזדש מיזדש וכן הגורל לו יפול יום זה נאי
 והעם שנאמר מת באדר בז׳ :באדר הגורל לו ונפל אמד לוס
 ימי של ל' למפרע מהם צא הראשון למדש בעשור הירדן מן ך

 לכס ]הכינו שנאמר צדה להם שהכינו ימים וג' משה של ^לו
משה: מת באדר בז׳ הרי עוברי׳ אתם ימים שלשה כעוד כי[ לידה
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 למלך המן ויאמר רבינו. משה נולר באדר ובד

 דידע ליכא רבא אמר אחר. עם ישנו אחשורוש
 מתירא א״ל בהו ואיגרי תא א״ל מן כה בישא לישנא

 דין. עמו עושה אלהיהם בהון המתגרה שכל אני
 דטבעי בגוייהו רבנן אית א״ל המצות מן ישנו א״ל

 אעשה תאמר ושמא הן אחד עם א״ל רחמי עלייהו
 בין הם מפוזרים ומפורר מפוזר במלכות קרחה

 פירי. מינייהו איכזית תאמר *ושמא עלכלהעמיבם:
 תאמר ושמא פירות עושה שאינה זו כפרדה ומפורר הייאייי

 חרא אסקי־תא )או מינייהו מדינתא חדא דאיכא יש
למלכות חוץ תאמר שמא או העמים. בין אמינייהו."מר

 מלכותך: מדינות בכל ת״ל להם( יכול אתה ואי הם
 שתו ולא בהדן אכלי דלא עם מכל שונות ודתיהם

 אינם המלך דתי ואת מינייהו. לן מינסבי ולא בהדן
 )ולא פה״י בשה״י שתא לכולא ליה דמפקי עושים

 דאכלו להניחם שוה אין ולמלך למלכא(. כרגא יהבי

 היום א:כי שכה ועשרים מאה בן שכא׳ משה נולד כאדר ובז׳
 יוסהלידהשיכפר הוא כדאי קידושין במם' ושכותי ימי מלאו היום

 שכך למדין אכו המן של מתשובתו י־כנן בהו אית המיתה: על
 מלא איןת שמלכות עושה אני קרחה משיבו: אמשורוש היה

 ואת טינןכשים: נסבי ולא מדינהקטנה: מדינתא מהם:
 כותנין• איכן וארנוכיות המלךוגולגליו׳ מם אכגריות המלך דתי

 אסור! ואנו היום ססין היום שבת פה״י בשח״י לשתא דמסקי
:להממם משש ואין כאה אין שוה אין :נמלאכה
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 למלכא ליה ומבזו בשוקא( ויתבי ונפקי )ורוו ושתו
 [,]ואפי שאם( להניחם שוה אין ולמלך אחר )דבר

 ואם ושותהו זורקו מהם אחד של בכוסו זבוב נפל
 בקרקע חובטו מהם אחד של בכוסו נוגע המלך אדוני
 ועשרת לאבדם יכחב טוב המלך על אם שותהו. ואינו

 מי לפני וידוע גלוי ר״ל אמר וגו׳ כסף ככר אלפים
 שעשל׳ על שקלים לשקול המן שעתיד העולם והיה שאמי
 אלפים נווווה ןהמ קלושל שקליהס הקדים לפיכך ישראל

 קחצ?יל”עלו השקלים על משמיעין באדר באחד דתגן
 והעםשק^לכ״א לך נתון לחמן'הכסף המלך ויאמר הכלאים.
 מיסיאל כהנ^ן( )בר אבא א״ר בעיניך כטוב בו לעשירה

 זאל י׳י”אחד- אדם בני לשני למה״ד והמן ראחשורוש *משל
 א2י שריהו בתיך חריץ יש ואחד בשדהו תל לו יש

 י ובעל שדי בתוך זה חריץ לי וחן מי התל בעל אמר
 לימים שדי בתוך זה תל לי יתן מי אומר חריץ

 מכור התל לבעל החריץ בעל א״ל שניהם נזדווגו
 המלך ויסר .בחנם אותו טול הלואי א״ל תלך לי

 הסרתה גדולה כהנ<ת בר אבא א״ר טבעתו את
 שנתנבאו נביאות וז׳ נביאים ממ״ח יותר הטבעת

שנתנבאו נביאות וזי נביאים שט״ח לישראל להם

 מארצודאסי׳ גויס אבדו ועד ה׳מלךעולס דאמרי לי׳למלכא )ומבזו
 שקליהס חכריזיןבעיירו'שיביאו משמיעקב״ד לך(: קרו לא מלכא

 ועיקרין כיכר וניצן הזרעים גדלו שכבר הכלאים ועל :למקדש
כלו׳ והמן אחשורוש של משל ב״ד: בהכרזת משדותיהם אותן
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 הסרת ואלו למוטב החזירו׳ לא לישראל להם

1 למוטב: החזירתן טבעת
 לישראש להם שנתנבאו נביאו׳ ון׳ נביאים מ״ח ח״ר כ
 הבתור שכתוב מה על הותירו ולא פחתו לא שם

 דרו^ מאי מגילה ממקרא חוץ אחת אות אפילו
 חהו ו ק׳ קרחה בן יהושע א״ר אבין בר חייא א״ר

 ץ׳ארע לחיים ממות שירה אומרי׳ לחירות מעברות
 זומחא שאין לפי ;יצחק( )א״ר נימא נמי הלילא א״ה
 רב לה )מתקיף לארץ שבחוצה הנסים על הלל
 ץחושה דנסים מצרים יציאת והרי יצחק( בר נחמן

 של^| עי כדתניא התם הלילא וקאמרינן לארץ
 רהוש לומר הארצות בל הוכשרו לארץ נכנסו

 נחמן רב שירד׳ לומר הוכשרו לא לארץ משנכנסו
 )מתקיח הואהלילא. זה קריאתה אט׳ יצחק( )בר
 *הלה התם דמי( )מי בשלמא[ ]אמר רבא מליסקיגלה(

 הללו נימא הכא פרערח עברי ולא ה׳ עברי
 אחשורוע עבדי אכתי אחשורוש עבדי ולא ה׳ עבדי

 למוטב החזירתן להשמידן: היה בדעתו שאף מאמשורוש ללמוד יש
וגו׳:־. ומספד ובכי צום כדכתיב לתשובה תענית עליהם שגזרו

 כני מנוכה נר וא״ת מגילה ממקרא חוץ :מצוה הותירו ולא
 ומלאכי: וזכריה מגי היו מרדכי בימי אבל הנביאים פסקו

 הלל הים: על שירה אמרו מצרים ביציאת לחירות מעבדות
 עבי הללו התם בשלמא רבא אמר ה״ג שירה: שהוא ניטא גטי

אחשורוע עברי אכתי :יצאו למירות שהרי פרעה עבדי ולא ה׳
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 קשיא יצחק( )בר נחמן לרב ובין לרבא בין אנן
 שאר הוכשרו לא לארץ ישראל משנכנסו תניא הא

 הראשון להכשרן חורו שגלו כיון שירה לומר ארצות
 א שמיאל מ אחד איש *ויהי ]והכתיב[ )והאיכא( ליכא ותו

 א צופר ממאתי׳ ]אחר[ אבהו( )וא״ר .צופים הרמתי׳
 כרתניא אתנבו טובא אתנבויי אין לישראל שנתנבאו

 מצרי׳ )כיוצאי לישראל להם נתנכאו נביאים הרבה
 נבואה מיהו אלא מצרים כיוצאי כפלים לה( ואמרי

 לא לדורו׳ הוצרכה שלא נכתבה לדורות שנצרכה
הרמתי׳ מן מאי אמר נחמני בר שמואל רבי .נכתבה

 לא להכי דאחר לרבא בין המיתה: חן אלא נגאלו דלא אגן י
 אחריכן: הוה הכי לאו הא הוו אחשורוש עבדי דאכתי הלל אמריכן

 תניא הא הלל: במקום חגלה קריאת דאמר נחמן לרב ובין
 המאורע כס על שירה לומר ארצות שאר הוכשרו לא

 ותו תירוצ׳הוא: הראשון להתירן חזרו שגלו כיון להס:
 או תשובה מחכו ללמוד לדורות שהוצרכה כביאים: ליכא

 ללמוד יש ורובן מכויס הם ובה״ג הוצרכו יך ח׳ הכך וכל הוראה
 ופכיזם .יהושע ואהרן משה ויעקב יצקק אברהם עולם מסדר

 איש ויבא .פניוס היה זה הבוכים אל הגלגל מן ה' מלאך ייעל
 עדו ושלמה ודוד כתן גד ושמואל עלי .אלקכה זה עלי אל האלהי׳

 אמאכ בימי ימלא בן חיכיהו אל בבית המזבח ]אל[ )על( קרא
 עודד בן עזריהו אסא בימי חככי בן ויהוא הש׳לוכי אחיה עובדיה

 בימי כולם מחרישה דודו בן אליעזר מתכיה מבכי הלוי חזיאל
ובימי עמום הושע יואש בן ירבעם ובימי הימים בדברי ׳הושפט
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 רבי זו את זו ורואות שצופות רמות משתי הבא

 )משני הבא אחד איש אט׳[ ]חנן אבא( א״ר )יוחנן
 ומאן עולם של ברומו שעומדים ארם ]מבני[ בני(

 )ותנא( מתו לא קרח *ובני דכתיב קרח בני נינהו כי מדני
 להם נתבצר מקום )אמרו( רבי משום ]תנא[ !ב ׳ס

 להם נתנבאו נביאות שבע עליו: וישבו "ייבגיהנם
 אביגיל חנה דבורה מרים שרה נינהו מאן לישראל ״איש
 יסבה ואבי מלכה *אבי רבתי׳ שרה אסתר. חולדה יא כיא׳

 יסבה שמה נקרא ולמה שרה זו יסבה יצחק וא״ר
 *כל דכתיב והיינו ברה״ק ]שסכתה[ )שסכה( כא שם

 אחר דבר .בקולה שמע שרה אליך תאמר אשר
 *ויראו דכתיב )והיינו ביופיה סוכין שהבל יסבה יב שם

 מרים *ותקח דכתיב מרים פרעה(. שרי שו״מטיאותה
 משה אחות ולא אהרן אחות וגו׳ אהרן אחות ס״יזהנביא׳מהים

כשהיא מתנבא׳ שהית׳ מלמד רב אט' גחמן רב אט׳ £ "
 שמושת בן שתלר אמי עתידה ואומרת אהרן אחות

 לאמציה ליה אחר אמוץ אמוץ אמציה ובימי המורשתי מיכה יותס
 ישעיה אמיתי בן יוכה אלישע אליהו ארס אלהי את דרשת מדוע

 ואוריה וירמיה צפניה יאשיהו בימי יזבקוק כמוס יואל מנשה בימי הגי׳ ע׳
 שתים בשנת דניאל ימזקאל בגולה ליהויקיס היעריס מקרית ,/6ני

בלשן ומרדכי ומלאכי זכריה מגי חמסיה שריה כריה ברוך לדריוש נגמ
 אפי? א1? נביא לא דאיהו לעיל אמריכן דכיאל ועל .עולס בסדר
 עם תלממו ואל תעלו אל לרמבעס שאמר שמעיה ועייל דניאל

 מ גבוה לשון להם נתבצר :ידעתי לא ב׳ ישראל בבי אמיכס
כולל לא ועדיין אהרן אחות כשהית׳ :בשמים ובצורות גדולות
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 הבית כל נתמלא משה שנולד כיון ישראל את
 לה ,אמ ראשה על ונשקה אביה עמד אורה כולו
 *עמדהממ׳עמד ביאור שהטילוהו וכיון נבואתך נתקיים בתי

 אכיה נבואתך היכן לה אמרה ראשה על וטפחה אמה
 כ שמית מרה לרעה מרחוק אחותו *ותתצב דכתיב והיינו
 דכתיב דבורה נבואתה. בסוף יהא מה לו יעשה

 יצחק(ש>פטיםד )א״ר לפידות אשת נביאה אשה *ודבורה
 שם יושבת *והיא למקדש. פתילו׳ עושה שהיתה מלמד

 בן שמעון א״ר תומר תחת שנא מאי תומר תחת
 לו אין זה תמר מה ד״א יחוד. משום אבשלום

 ]לא )אין( הדור שבאותו ישראל אף אחר לב אלא
 חנה שבשמי׳ לאביהם אחד לב אלא להם היה[

 רמהשמיאל בה׳ לבי עלץ ותאמר חנה *ותתפלל דכתיב
 אכ בקרן שנמשחו ושלמה דוד פכי רמה ולא קרני

 >^£,5 דבפ שנמשחו ויהוא שאול מלכותן נמשכה
 ואקהממק״ם כלתך אין כי כה׳ קדוש *אין מלכותן נמשכה

 על>ל פןשבכי בשעה) יחור משום ת:לשי למשכן למקדש פתילות משה:
 לתשתכל עמם תשב שלא תוער ח?ח יושבת ממכה עצה ליטול באין אדם

 רש״א עמה שס לתתימד יכיל אדס ואין צל לו ואין גבות שהוא בסתר(
 שם סעוך ענפים להם שיש צל יש אילנות שאר )ותיזת בכית כמו

 שיש כמו מללשקוריןמדולי'( )בתוך לו יש שרף אהד לב לעיקרן(:
 רמה גבהו: כל פני על בגזעו אלא בענפיו לו אין אבל אגוז לאילן
 ויהוא שאול שנתכבאהעל בבואתה היא זו פכי רמה ולא ק־ני

ובמשייןת השמן קרן כתיב ושלמה דוד במשימת מלכותם תמשך שלא
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 כלתך חקרי אל מנשיא בן יהודה א״ר כאלהינו ביכז׳פ״קצור

 הקב״המדת כמדת שלא וראה בוא לבלותיך ?*אלא
 אבל אותו מבלין ידיו מעשה ב״ו מרת ורם בשרא יש

 תקרי אל צור ואין ידיו מעשה את מבלה הקב״ה
 צר אדם עולם של מנהגו צייר אין אלא צור אין

 ונשמרת רוח בה להטיל יבול ואין בכותל צורה
 בתוך צורה צר הקב״ה אבל מעים־ ובני קרבים

מעים. ובני קרבים ונשמה רוח בה ומטיל צורה
 ויורדת החמור על רובבת היא *והיה דכתיב אביגיל ליש
אמ׳)רבא( מיבעילי' ההר מן ההר בסתר ההר בסתר *?;ל

 הבא הדם עיסקי על שבא׳ מלמד שמואל בר ]רבה[
והראתה בחיקה דם שנטלה מלמד הסתרים ש״אכהמן
 וכי ליה אמרה בלילה דם רואין וכי לה אמר לו

 הוא במלכו׳ *מורד א״ל בלילה. נפשות דיני שסדנין
אמרה וקאי( דיניה )ונגמר למדייניה צריך הוה ולא ע״ב

 בעולם: טבעך יצא ולא הוא קיים שאול עד*ן ליה
 היום כליתני אשר את וברוכה טעמך *וברוך א״ל א מיאלש

משמע[ ]תרתי דמים תרי( רב )אמר בדמים מבוא הזהכה
 אס שנאחר בלילה דם רואין ובי השמן: פך כתיב ויהוא שאול

 ש״מ כקיר משתין הבקר אור עד לו[ אשר ]מכל )לכבל( אשאיר
 והלא טהור אס טמא אס בלילה דם רואין וכי לילה דהוה
 הוא: באשה הטמאי׳ דס מראות מה׳ אס מראיתו להביוין כריך

 וכתיב משפט לבקר דיכו כתיב והא בלילה נפשות דיני רני; וכי
ברמים.; מבוא אותי: חכעת כליתני השמש: כנד לה׳ אותם והוקע



רלב מגילה ראשון פיק נקראת מגילה
 שוקה שגלתה מלמד דמים( שפיכות ודם נדה )דם

 אמר׳ לי השמעי לה ואמר פרסאות ג׳ לאורה דוד והלך
 פסו׳ האג מכלל זאת ולמכשול לפוקה לך זאת תהיה *ולא לו

 ש״ו לא הכי ׳נקומס שבע רבת הרונ ןמאו אחריתו דאיכא
 !״,ג״׳חככהאת החיים בצרור צרורה אדני נפש *והיתה הוה

 כיש״לכה )והירח ליה קאמרה אזיל הוה כי אלהיך ה׳
 שם אט׳ אמתך את וזכרת לאדוני ה׳ *]והיטיב[ ייטב(

 שם שותא בהדי איתתא אינשי דאמרי היינו נחמן רב
מטייפין. ועינוהי אווזא בר ואזיל שפיל נמי אי פילכא
 נ מלכים ועבבור ואחיקם הכהן חלקיה *וילך דכתיב חולדה

 כנבן שלום אשת הנביאה חולדה אל ועשיה ושפן
 איהי מתנבאות חיכי ירמיה רקאי ובמקום תקוה
 ירמיה קרובת חולדה דרב משמיה רב בי אמרי

 ]ותבעה[ לה וכתאוה שוקה שגלתה :דמים ושפיכות כדה דם
 כדכתיב ברכים כשלון לשון לפוקה ואזיל: כדמסייס לו שמעת ולא

 ניהו ומאי אחריתי ראיכא מכלל זאת ה״ג :ברכים וסוק
 למיכתב ליה מדהו׳ וה״ס הוה הכי ומסקגא שבע רבת מעש׳

 בביאה להכשל שסופו לו שכתכבאת מכלל לפוקה לך תהיה ולא
 כן לו שעלתה סוף הוה הכי ומסקכא שבע בת כיהו ומאי אמרת
 פילכא שותא בהדי נבואתה: שכתקיימ' הוה כביאה אלמא
 על עמו מדבר' שהיתה עם כלוי טות היא מדברת שהאשה בעוד

 מטייפיז ישאכה: כבל ימות שאס עצמה על לו הזכירה בעלה
 הרי איהי נתנבאה היכי ירמיה ובמקום למריזוק: צופים
בימי אל)יו דברה׳ היה שכאמ׳אשר י״גליאשיהו משנת עמד ירמיה
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 שביק חיכי גופיה ויאשיהו עלה אקפיד ולא היותה
 מפני שילא א״ר לחולדה לה משדר וקא ירמיה

 הוא ירמיה אמר יוחנן ר׳ .הן רחמניות שהנשים
 השבטים עשרת להחזיר שהלך תמן הזה דלא

לא הממכר אל המוכר *כי דאהרורדכתיב ומנ״ל ז יחזקאל
 עליו מתנבא ונביא הוא כטל דיוכל אפשר ישוב

 ]בן ויאשיה ירמיה שהחזירן מלמד אלא שיבטל
 הלן הציון *מה דכתיב מנ״ל עליהם מלך אמון[ נ מלכים

הקבר העיר אנשי אליו ]ויאמרו רואה אני מאשר
 הדברי׳ את ויקרא מיהודה בא אשר האלהים איש

 מה וכי אל[ בית המזבח על עשית אשר האלה

 אצל שלח ועליו י״חליאשיהו כמצאבשכת והספר ]ירמיהו[ יאשיהו(
 והוא אחרו יחזקאל ישוב לא הממכר אל המוכר כי חולדה:
 ומתנבא ירושלים לחרבות יככיה גלות שבין שכה י״א בתוך נתנבא

 בטל היובל אפשר :לו ישוב לא שדהו והחוכר היובל בטל שיהא
 יושביה לכל שנא׳ יחזקיהו ]בימי[ )בזמן( השבטים עשרת משגלו

 אומר אתה ביוצא מקצתן שגלו בזמן ולא עליה יושביה שכל בזמן
 היובלות בטלו ]כבר[ מנשה שבט וחכי גד ושבט ראובן שבט משגלו

 החזירן שירמיהו מלמד אלא שיבטל: זמן אחר חתכבא ויחזקאל
 וכששלא ליאשיהו י״ח שכת והיא הספר שכמצא שכה באותה

 מלך )ויאשיהוהחלך שם ירחי׳ הי׳ לא חולדה אצל הספר דברי על
 ה' אלא לחכות הספיקו ולא היובל את לחכות וחזרו עליהם(
 בהיותו ביאשיהוכתיב הציון מה ויאמר הבית: שחרב עד שחיטות

טי• :ירבעם שעשה החזבח על הכוחרי׳ עצמות ושרף אל בבית



 דלג מגילה ראשה פי־ק נקראת מגילה
 מלמד אלא אל בבית המזבח על יאשיהו של טיבו

 עליה׳ מלך ]שיאשיהון ויאשיהו( החזירן )שירמיה
 !הסע שת יהודה *גם מהבא אמר יצחק( )בר נחמן רב

 ת אסמל *ויהי רבתי׳ אסתר עמי. שבות בשובי לך קציר
 כגדי מלכות .מלכות אסתר ותלבש השלישי ביום

 שלבשת׳ ]אלא[ מלמד( חנינא )א״ר לי׳ מיבעי מלכו׳
ובתי׳ מלכו׳ אסת׳ ותלבש הבא כתיב הקדש רוח

ע א ל״ת עמשי: את לבשה *ורוח התם
 בא נשי תרתי לנשי יוררא יאה לא נחמן רב אמר

 שס שמייהו וסניין יהיראין דהויא הוא נביאות
 בויבורת׳ כרכושתא שמה וחרא זיבורתא שמה חרא
 ל שופטי׳ ואילן אבינועם בן לברק ותקרא *ותשלח כה כתיב
 בה כתיב בכרכושת<ת לגביה. אזלא לא איהי

 ב מלכים קאמרה ולא אלי אתכם שלח אשר לאיש *אמרו
 ככ חולדה רב( )אמ׳ נחמן רב אמ׳ למלך. אמרו להו

 הבא כתיב היתה יהושע של בניו מכני הנביאה
 שם נחלתו בגבול אותו *ויקברו התם וכתיב חרחס *בן

 עיג^^שי/י רב איתיבירה *חרס. )סרחוכתיב( בתמנת
 העמיד שהרי היה ישראל מלכי משל והלא אל בבית טיבו

תשלמ כמו וגדולת מיל עשה קציר שת :העגל את ירבעם
:נטע כמו קציר עשת קצירה

 שמייהו וסניין לנשים: משיבות כאה לא לנשי יוהרא יאה לא
מולדה: כרכושת׳ דבורה: זיבורתא חאוסין: שמותיהן

במעשה מיהו מסתיד קא בעלה על דקרא ואע״ע הרחם כן
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 לרב סכא עוירא רב לה )ואמרי נחמן לרב סבא

 הזונה מרחב יצאו כהני□ והם נביאים ח׳ נחמן(
 חלקיה ירמיה ומחסיה שריה כרוך נריח הן ואלו

 מבני הולדה אף אומר יהודה ר׳ ושלום חנמאל
תקוה *בן הבא כתיב היתה הזונה רחב של בניהב לכיסמ

 עינא א״ל הזה השני חוט תקות *את התם וכתיב
 תסתיי׳ ומינך מיני אוכמא פתיא לה ואמרי סבא י

 כני לי׳ הוה ומי יהושע ונסבה דאיניירה שמעתתא
 הוו לא בני בנו יהושע בנו *נון והכתיב •ליהושע אהי״

מפרשי אינהו *בשלמא ליה. בנתאהוו אבל סוליה
 כל עולא דאמר כדעולא לן כ?נא אבהתייהו אבל

 נביא שהוא כידוע בנביאות אביו ושם ששמו מקום
 נבי^א שהוא בידוע אביו שם ולא .שמו נביא בן

 כידוע מפורש עירו ושם ששמו כל נכיא כן ולא

 של אמתית יתפרש ידך ועל ידי כו׳על ומינך מיני כתיב: דידה
 הכתוב ייחס אפרים שבט את וגו׳ בנו נון :הוה והא הא דבר
 אינהו בשלמא איש: ייחס לא ולחט׳ וחיהושע יהושע עד

 ויבא דכתיב חנחאל בנבואה ושרי׳(חפרשי )ברו־ וחכמאל ירמיהו
 תלמידי שהיו חצינו ושריה ברוך ה'. בדבר דודי בן חנחאל אלי

 כותב ואני האלה הדברי׳ את אלי יקרא מפיו דכתי' כרוך ירמיה.
 ירמיהו צוה אשר הדבר ירמיה ספר בסוף שליה וגו׳ הספר על

 הנביאים בתלמידי וחצינו מחסיה בן כריה בן שריה את הנביא
 של תלחייו ויהושע אלישע על אליהו רוח נחה נביאים שהיו
מחסיה בן ושריה כריה בן ברוך בברייתא תנינן ולקמן חשה



----------ת! מגילו; ראשון רק6 נקראת מגילה
 בידוע עירו שם ולא שמו העיר מאותה נביא שהוא
 שמעשיו כל תנא במתניתא מירושלים נביא שהוא

 הכתוב לך ופרט סתומין אבותיו ומעשה סתומין
 א צפניה אל היה אשר ה׳ *רבר כגון לשבח מהם באחד
 הוקירה בן אמריה בן גדליה בן כושי בן צפניה
 סתומין )שמעשיו וכל צדיק בן צדיק שהוא כידוע

 בא' הכתוב לך ]שפרט[ ופרט( סתומין אבותיו ומעשה
 ילמי׳מא בן ישמעאל בא השביעי *בחדש כגון לגנאי מהם

 שהו^ בידוע המלוכה מורע אלישמע בן נתניה
 מרדכי זה מלאכי ]נחמן[ רב אמר רשע. בן רשע

 למלך. שני שהוא מפני מלאכי שמו נקרא ולמה
 ודניאל מחסיה בן ושריה נריה בן ברוך מיתיבי

 ומלאכי זכריה הגי בלשן ומרדכי חמורות איש
חשיב )קא לדריוש שתיבם בשנת נתגבאו כולם

תיובחא: מלאכי( חשיב וקא מרדכי
 כב עזרא זה מלאכי אומר קרחה בן יהושע רבי תניא

שם נחמן רב אמר שמו. מלאכי אומרים וחכמים
 עזרא זה מלאכי דאמר כמאן מסתכרא יצחק( )בר

ב מלאכי ותועבה יהודה *בגדה דמלאכי בנכואתיה רכתיב

 שתים בשכת כתככאו כלם ומלאכי וזכריה ויןגי ומרדכי ודניאל
 אמיקם בן גדליהו את שהרג הוא נתני׳ בן ישמעאל לדריוש:

 הגולה לבכי כתכבאו האחרון לדריוש שתים בשנת :הצדיק
 השמרוכי׳ ע״י שכה י״ין המלאכה שנתבטלה בה״מ לבכות שימזרו

כורש: בימי בה משהתיזילו
:נכי אל בת ובעל דקרא סופיה וגו׳ יהודה כנדה
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 קודש יהודה חלל ]כי וירושלים בישראל נעשתה

 נשים אפריש ומאן נכי"[ אל בת ובעל אהב אשר ה׳
 יחיאל כן שכניה *ויען דכתיב עורא מישראל נכי־יות עילאי

 באלהינו מעלנו אנחנו לעורא ויאמר עילם מבני
 נשים ארבע ה״ר הארץ. מעמי נכריות נשים ונושב

 ואסתר אביגיל רחב שרה הן ואלו בעולם היו יפ-פיות
 ועייל אסתר אפיק היתה ירקרוקת אסתר ולמ״ד
 אביגיל בקולה. יעל ונתח. בשמה רחב ת״ר ושתי.

 יצחק א״ר בראייתה. שאול בת מיכל בזכירתה.
 רב ליה אמר נקרי. מיר רחב רחב האומר כל

מינה לי אכפית ולא מקרינא ולא אמינא אנא נחמן
:קאמינא ומכירה ביודעה קאמינא כי א״ל

 אמר מאי וגו׳ נעשה אשר כל את ידע ומרדכיכג
רחמן 1שר־ לבו שגבר". זיתמר רב שם

 ברחייא( שימי אחשורושרב על נא״ר מאחשורוש "חי,*ג,
 תתאר׳ ממלכא עילאה מלכא גבר אמר ]ושמואל[ מ

 וסריסיה אסתר נערות ותבואנה דינא( עביר ררלא
 אמ׳שפירסה רב ותתחלחל מאי ותתחלחל לה ויגידו מייל"
כפיל
 זנות:מיר תאות אמרי נגרר שמה את המזכיר זנתה בשטה דרשי

קרי: רואה נקרי יןשל
 :בצעקתו אומר היה מה ומרה גדולה צעקה כשצעק אמר מאי ה״ג

 שמלאו מאיזשורוש המן שגבה ראו צועק היה כך אמר רב
 ממלכא עילאה מלכא גבה :המלך לב על עלה שלא לדבר לבו

מאד המלכה ותתחלחל נקיה: בלשון להפך הוא כנוי תתאר•
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 לנקביה שהוצרכה אמר ירמיה[ ]ורבי )ושמואל( נדה

 דניאל וה התך רב אמר להתך אסתר ותקרא
 ושמואל מנרולתי שחתכוהו התך שמו נקר׳ ולמה
 ותצוהועל פיו נחתכיןעל מלכות דברי שכל אמר

 )נפחא( יצחק א״ר זה מה ועל זה מה לדעת מרדכי
 תורה חומשי חמשה על עברו שמא ליה שלחה
 לב פמ>ת למרדכי ויגידו כתובים. חם ומוח כיה*מוח דכתיב

 'זני )א״ר לגביה אזיל לא איהו ואלו אסתר דברי את
 ני^כ״ל * חקלקלר׳ על משיבין שאץ מכאן כהנא( בר אבא

 המזרה ער בשושן הנמצאים היהודים כל ארה כנוס לך
 יש״א )ירמיה א״ר כרת לא אשר מאי כדת לא אשר
 ויום יום שבכל ויום( יום )כל כדת שלא אבא בר(

 מ׳גמ׳םכש אבדתי אבדתי וכאשר ברצון. ועכשיו *כאונס
 עכש/מררכי ייעביי ךיממ אובי כך אבא מבית שאבדתי

 ב״בפ״ין שהרי אמשורוש בימי מגדולתו שחתכוהו גופת: מלל נתמסמם
 ועילא שכא׳ המדי דריוש וכן במלכותי׳ תלתא השליטו בלשאצר

 יש ודניאל שכא׳ כירש וכן מכהון קד דניאל די תלתא סרכין מנהון
 יותר )ולא פרסא׳ כורש ובמלכות דריוש במלכות הצלין דכא

 התך איהו ואילו מגדולתו: מתכו אמשורוש ]וכשמלך[ כשהומלך(
 מונעת אסתר שהיתה הקלקלה על שלימותו: להשיב אזיל לא

 ואסתר שלימותו את התך השיב לא לפיכך המלך אל מלבא עצמה
 :באונס נבעלתי עכשיו עד :אמרים ע״י דבריה את שלמת

 לך אני ואסורה ממך אובר מדעתי: ואילך ]מכאן[ ועכשיו
:לבעלה אסורה ברצון לבעלת מותרת שנאנסה ישראל דאשת



מגילה ראשון פ-ק נקראת מגילה
 בתענית פסח של הראשון טוב יום שהעביר אמר רב

:עבר דמיא עורקמא אמר ושמואל
 בגדי מלכות אסת׳ ותלבש השלישי ביום ויהי כד
 חנינות א״ר אלעור א״ר ליה מיבעי מלכו׳ שס

 ותלבש הכא כתיב הקדש רוח שלבשתה מלמד
 אלעור וא״ר עמשי את לבשה *ורוח התם וכתיב ע א ד״ה

 קלדח הדיוט ברכת תהי אל לעולם חנינא א״ר
 הדיוטות ב' ברכום הדור גדולי ב׳ שהרי בעיניך

 דברכיה דוד ודניאל דוד הן ואלו בהם ונתקיימה
 די *אלהך דכתיב דריוש דברכיה דניאל ירצך.^7 אלהיך ה׳ המלך אל ארונה *ויאמר דכתיב ארונה כי ש״כ
 תהי אל חנינא א״ר אלעזר וא״ר וגו׳ לי' פלח אנת ׳ה ׳)זעמ
 את קלל אבימלך שהרי בעיניך קלה הדיוט קללת מ׳ לאין

 בזרעה ונתקיים עינים כסות לך הוא *הנה יניאלישרה
 וא״ראלעזר עיניו. ותכהין יצחק זקן כי *ויהי שנא'(ככי^נ

 מדות הקב״ה כמדת שלא וראה בא חנינא א״ר
 ואח״ב הקדרה את שופת אדם ב״ו מדת ודם בשר
 שופת ואח״כ מים נותן והקב״ה מים לתוכה נותן

 מים המון תתו *לקול שנא' מה לקיים הקדרה את י ירמיה
 אבד לדורו אבד צדיק חנינא א״ר ואר״א בשמים ׳מ"

 ככתבת בכיסן בי״ג שהרי בתעכית היה פסח של ראשון י״ט
 החן כתלה ובט״ז התעכו ]וט״ז[ וט״ו וי״ד בשושן הדת וכתכ׳ האגרת
 השני: שבעבר היהודים את לאסוף עבר רמיא עורקמא לערב:
שפיתה: קרויה היא הכירה על קושיבה קררה שופת
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 שהיא מקום כל מרגלית ממנו שאברה לאדם משל

 אברות לא והיא ]שמה[ מרגלית היא( )הולכה
 האוט׳ כל חנינא א״ר אלעזר וא״ר לבעלה. אלא
 נ אסמי מ׳ *ותא שנא׳ לעולם גאולה מביא אומרו בשם דבר

 גי׳ עי׳ חנינא א״ר אלעזר וא״ר מרדכי. בשם למלך אסתר
 ה״ז׳ של גנזיו שכל מלמד לי שוה איננו זה וכל מ״ד
 את וכשראה לבו על לו חקוקים היו רשע אותו

 איננו זה וכל אומר היה המלך בשער יושב מרדכי
 המלך בשער יושב מרדכי ררואה משום לי שוה

 חסרא רב כדאמ׳ אין לי שוה איננו זה וכל אומר
 שס אלו )כולי *בפרוסבוטי בא ווה בפרוסבולי בא וה

 ע״ב רב ותני .עוזכם גאון את *ושכרתי שנא׳ עשירים
 כגמ׳ אי" הוא וכן עניים אלו בוטי שביהודה בולי אלו יוסף

 אהני1 ןקארן פפא רב אמר (טנותעבי *והעבט אומר
 א״ר^ אלעזר וא״ר דנהמא: בטולמי דאזבן עברא
 נלש״י הראש עטרה ]להיות[ )לתת( הקכ״ה עתיד חנינא

 שכגר לעטרת צבאו׳ ה׳ יהיה ההוא *ביום שג׳ וצדיק צדיק כל
 נ) אקר), צבוןנו לעו^ר׳ תפארה ולצפיר׳ צבי לעטרת מאי וגו׳ צבי

 יטרםי?י* לשאר מאי עמו לשאר ת״ל לכל יכול תפארתו ולמצפי׳

 חלקיע״שכטעכתאביעושרוהמ בטעכת אלין בא מרדכי בולי בפרום בא זה
 א יש בככר רבים ימים לכן קודס למרדכי עצמו את המן שמכר עובי
 גאון את ושברתי גטין במם׳ כדאמרינן עושר לשון בולי :ל?ם

 | תעביטכו; והעבט כמו ל׳עכיות ]בוטי שביהודה: עוזכסאלובולאות
יונתן תרגום שעורי׳ ליזם עשרים ליזם ביכר רנהמא בטולטי
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 על ליושב משפט )ולרוח כשירי׳. עצמו למשי׳ עמו

 ולרוח מלחמהשערה.( משיבי ולגבורה המשפט
 זה המשפט על ליושב יצרו ]אח הדן זה משפט

 על המתגבר זה ולגכורדה לאמתו אמת דין הדן[
 ונותניןבמלחמתרח שמשאין אלו מלחמה משיבי יצרו
 ומעריבין שמשכימין ת״ח אלו שערה תורה. של

 לפני הדין מדת אמרה מדרשו׳ ולבתי כנסיות לבתי
 ]הקב״ה א״ל מאלו אלו נשתנו מה רבש״ע הקב״ה

 א״ל[*וגם בתור׳ עסקו לא נכרים בתורה עסקו ישראל כח ישעי'
 אלא פקו ואין פליליה פקו תעו ובשכר שגו ביין אלה

 פליליה ואין לפוקה לך זאת תהיה *ולא שנא׳ גיהנם כה ש״א
 בחצר ותעמוד בפלילים. *ונתן שנא׳ דיינים שמזמכאאלא
 לבית שהגיעה כיון לוי א״ר הפנימית המלך בית

 אלי *אלי ואמרה שכינה ממנה נסתלקה הצלמים כב מלים
 כמזיד שוגג על דן אתה שמא וגו׳ עזבתני למה
 שנא׳ כלב שקראתיו על שמא או כרצון אונם ועל

 יהיה רויוס את לשופטי׳ משפט ולרוח :דלמחי טולמיא עשרין
 יצרו על מחנכי :בתשוב׳ לשוב כופהו יציו את דן לעטרה:

 והיינו ומעריבין שמשכימין :עבירה לעבור איוריו הולך אינו
 עד שם ולאיור בהשכמה דלתות לפתוין שוערים שכעשי' שערה

 שגו ביין בגיהנס: הנדונים רשעים אלו אלה וגם נעילתן: זמן
 נדונים( )הם לכך הרשיעו הס גם דין( בהם עושה אבי )אס כלו׳

 עזבתני למה אלי אלי :נשפטו לגיהנס פליליה פקו :]דנם[
מאלי אליו באה שאני אע״ס אונם :הוא השיור אילת במזמור
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 כב מלים וקראתו חורה יחידתי כלב מיד נפשי מחרב *הצילה

 שם .עניתני רמים ומקרני אריה מפי *הושיעני שנ׳ אריה
 יגקיד׳ השרת □לא□, ג׳ יוחנן א״ר גוי המלך כראות ויהי

 מ ש צוארה את שהגביה אחד שעה באותה לה נזדמנו
 שמתח ואחר חבר של חוט עליה שמשך ואחד

 ירמירח א״ר מתחו וכמה אחשורוש של שרביטו
 ואמרי י״ב על והעמידו היה אמות שתי אבא בר
 ס׳גי׳ממ׳ אמי חסדא ורב כ״ח אמר *ריב״ל י״ו על לה
 אתהיאמיי^לה וכן פיעה בת של באמתה מוצא אתה וכן

 מתנימאנשברת רשעי׳ *שיני דכתיב רשעי׳ בשיני מוצא
 שרבבתהמנאעל אלןיא שבררה תקרי 5א ר״ל ואמר
 ס׳ ורבו מרבו ששמע ר״א משום אמ׳ עופרן בר רבה
 ג מלים ףכהמל חצי ער גו׳ המלך לה ויאמר מאתים. מרבו

 ולא המלכו׳ כל ולא חציהמלכו׳ עד )אמר.רבא(
 בהמ״ק:,ע״\ בנין זה הוא ומאי כמלכו׳ שחוצץ דבר

 שם והמן המלך יבא טוב המלך על אם אסתר ותאמר
 א״י£ארה שזמנה אסתר ראתה מה ת״ר המשתה אל

 אמתה הוא: מזמור באותו נפשי מחרב הצילה הוא: אונם
 מלך עוג רשעים בשיני :אמתה את ותשליז פרעה כת של

 להשליכו פרסאו׳ שלשה בר הר שעקר הרואה בפרק בברכות הבשן
 וכקבוהו כמלים הקב״ה ושל? ראשו על וכתכו ישראל ממכה על

 ומשיכי ולכאן לכאן שיכיו וכשתרבבו לשמטו ובקש בצוארו וכככם
 י׳דשכיוי״ם אלא רשע ושן קרא דלכתוב דרשה להאי נסיק רשעים

שהוא הבית בכין במלכות שחוצץ דבר ולא ס': הרי ׳לרשעים



מגילה ראשון פרק נקראת מגילה 237
 שנא׳ ללכדו טמנה פחים אומר אליעור ר׳ המן

 מבית אומר יהושע ר׳ לפח לפניהם שלחנם *יהי סט !י׳
לחם האכילהו שונאך רעב *אם שנא׳ למדה אביה כה :לי

 ישלימנו אלא לך ישלם א״ת לך ישלם )וה׳ וגו׳
 ר׳ וימרוד. עצה יטול שלא כדי אומר ר״מ לך(

 יהודיות שהיא בה יכירו שלא כדי אומר יהודה
 אחות ישראל יאמרו שלא ברי אומר נחמיה ר׳

 רבי הרחמים מן דעתם ויסיחו המלך בבית לנו
 בן ר״ש עת בכל לה מצוי שיהא כדי אומר יוסי

 רבי נס ויעשה המקום ירגיש אולי אומר מנסיא
 שיהרג כדי פנים לו הסבירה אומר קרחה בן יהושע

 הפכפך מלך אחשורוש גמליאל רבן אמ׳ והיא. הוא
 דתניא למודעי אנו צריכין עדיין ר״ג ואמר היה
 בשרים. קנאתו במלך קנאתו אומר המודעי ר״א
ראמרי ורבא אביי גאון. שבר *לפני אמר שלינ״רכה

 נשתת שממנה שידה אבן יומא במסכת כדאמרינן העולם באמצע
 וימרוד :כן קורין התינוקו׳ שמעה למרה אביה מבית :העולם

 תוכל אולי לה מצוי שיהא מצלמת: שעתו שהיתה במלכות
 מקרבת שאני המקום ירגיש המלך: לפני דבר בשום להכשילו

 ולזלזל זה להמניףלרשע צריכה שאני ירגיש א״נ 1ישרן של שונאיהם
 שניה׳ את ויהרוג ממנו החלךמושדה שיהא והיא הוא בכבולי:שיהרג

 הפכפך מלך :לה[ בטלי מיכייהו מד וחית גזרתא גזרי ]וכי
 עליו לפתותו אוכל אולי אחרה .בדבורו ומוזר אמשורוש היה

 בו: וימזור תשעה תעבור לי מזומן יהיה לא ואס ולהורגו
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 נא יימי׳ אשבחיה משתיהם. את אשית *בחומם תרוייהו
 אסתר חזייה כמאן א״ל לאליהו אפוה בר רבה

 אמוראי׳ ובכולהו תנאי ככולהו א״ל הפי ועבדה
 וכמה כניו ורוב עשרו כמר את המן להם ויספר

 נתלו וי׳ מתו י׳ שלשים אמר )חסדא( רב בניו רוב
 אותס אמרי רבנן הפתחים על שמחויריכס וי׳

 כ ש״א כלחם *שבעי׳ שנא׳ היו ע׳ הפתחי׳ על שמחזירי׳
 בר ורמי שבעים אלא שכעיכם תקרי אל נשכרו
 בניו ורוב שנא׳ היו ר״ח כולן אמר ]אבא[ )חמי(

 וארביסר מאתן בגימט׳ ורוב הוי. הכי בגימט׳ ורוב
 בלילדה כתיב. ורב יצחק בר נחמן רב אמר הוי

 שנת׳ נדדה תנחום א״ר המלך שנת נרדה ההוא
 ותחתוני׳ נדרועליוני׳ אמרו ורבנן שלעולם. מלכו

 ממש אחשורוש המלך שנת נרדה ]רבא[ )רבה( אמ׳
 רזמנתיה דקמן מאי ׳אמ ברעתיה מלתא לי׳ נפלה

 חן בשובם כאחר וסיעתו בלשצר על טשתיהם אשית בחומם
 בלשאצר רכציוס בבל על צרים שהיו ופורש דריוש עם שנלחם המלחח'

 וכשתכרו לשתות וישבו ועיפים ]חחים[ )צחים( היו היום באותו
 משת־ה׳ חתוך אחרה אסתר ואף נהרג ]היום[ )הלילה( ובאות׳

 יונתן נשכרו בלחם שבעים :עליהם בא מרענות רשעים של
 ויקץ דוגמתו עולם של מלכו שנת :החן של בניו על תרגם

 חבהילין מלאכים שהיו עליונים נדרו נקמתו׳: לנקום ה׳ כיש;
 לשון שעשאה למי טובה שלם טובה כפוי ואומרי׳ הליל' אותה כל אותו
:הדבר על רחמי׳ לבקש תחתוני׳ שירבו כדי עליוכי׳ נדדו וי"ח .מורי

הוא קדש דבר עכשיו לפני הבאה זאת מה כלו׳ ^טאידקטןרזטינתיה
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 דההוא עליה שקלי קא עצה דילמ׳ בהדאי לחמן אסתר

 איניש הוה לא הוה הבי אי אט׳ הדר גבראלמקטליה
 איכא דלמא אמר הדר לי מודע והוה לי דרח*ם
 הכי משום פרעתיו טיבותאולא בי דעכיד איניש

 את להביא ויאמר מיד לי מגלו ולא אינשי מימנעי
 מאליה׳ שנקראי׳ מלמד נקי־אי׳ ויהיו וגו׳ הוברונו׳ ספר לה מסיק

 נפחא( יצחק רב )אמ׳ ליה. מיבעי כתב כתוב ־^וימצא”י
 אסי א״ר כותב. וגבריאל מוחק *ששמשי ,^מלמדניזי

 כפר איש שילא ר׳ דרש פפא( כר חגינא א/׳)א״רןוי5
 ישראל של זכותן של מטה של כתב ומה תמרתא טץ

 המלך ויאמר עאכ״ו: מעלה של כתב נמחק זשמשיאינו
דבר עמו נעשה לא וגו׳ וגדולה יקר נעשה !מחה,אנ

 מרדכי את שאוהבי׳ מפני לא רבא| ]אמר )תנא(
 הכין לו תנא לו הכין .המן את ששונאים מפני אלא

 וגו׳ המן ויבא המן הנה אליו המלך נערי ויאמרו
 מרדכי א״ל מרדכי מנו א״ל למרדכי כן ועשה

 א״ל כיהודאי מרדכי איכא טיבא ]א״ל[ היהודי
 דסקרת׳ בחרא )ההוא(סגי המלךא״ל בשער היושב

 וימצא מעיקרא משמע כתב מחדש כתוב שהיה משמע כתיב :זה
 היה המלכים סופר שמשי :מרדכי הגיד אשר זכרון בספר כתוב
 שטנה שכתב עזרא בספר שכתוב כמו היה ישראל ושונא כורש מימי

 כן עשה אמשורוש כימי ואף לבטלו כורש שלוה עד הכית כנין על
 )ובכו וגו׳ שטנה כתבו מלכותו בתמלת איזשורוש ובמלכות שכא׳

 שכתבו הם המן בכי עשרת גבי כס״ע כדאמריכן הוה החן של
;כסר רסקרוזא :עצמו לצורך הכין לו :שטנה(
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 אשר מכל דבר תפל אל בחדאנר׳ראא״ל נמי אי

 כי׳הכיו׳ ואת הלבוש את המן ויקה ליה. והב *גמר וברת
 יךהאוק^ן מי־דכי קמי דיתבי רבנן ואשכח אזל הסוס
 מרדכי דחזייה כיון לרבנן קמיצה הלכות להו מחוי

 א״ל מירתת בידיה מיחד וסוסיה לקבליה ואפיק
 זילו אתי קא נפשי למקטל רשיעא האי לרבנן

 נתעטף שעתא בההוא בנחלתי תכוו לא די מקידה
 קמייהו לי׳ ויתיב המן אתא בצלותא ליה וקס מרדכי
 במאי א״ל לצלותיה. מרדכי דכליק עד ואוריך

 רחמנא קיים מקדשא בית הוה דכי א״ל עסקיתו
 הכיי׳ כי׳ *ממנה קומציה מליא לייתי מנחה דמנדב מאן אמר

 את^דמלמא א״ל ליה וליכפר מדבחא גבי על וליקטר
 ככרי אלפא י׳ ודחי דירכו דקמחא קומצא מלא

 נכסי׳ דקנה עבדא רשע א״ל גברא דההוא ככפא
 מאני הני לביש קום א״ל דמאן נכסים דמאן עבד

 לא א״ל מלכא לך בעא דקא סוסיא האי ורכיב
 דלאו במזיאי ואשקול בני לבי דאולינא עד יכילנא

 הכי דמלכות^א במאני לאשתמושי ארעא אורח
 בי לכולהו ואסרתינהו אסתר שדרה והכי אדהכי

 ואסחיה בני לבי איהו עייליה אומני ולכולהו כני
 בהדי בטריה שקיל וקא מכיתיה זוגא ואייתי יאזל

 בעכיכי דורש היה קמיצה תלמידיו: לרבנן מכס: ליטול נהרא
 מרמץ: בני לבי העומר: תכופת יום היה בכיסן וי״ו יוס לן

 עליהם צותה ואסרתינהו שערי: את אגליז במזיי׳ יאשקרל
מספרי׳: של זרג זוגא ׳;,ספר אומנים להיוביאס:
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 מתנחת קא אמאי א״ל ואתנח אינגיר ליה שקיל רקא
 רברבנוהי מכולהו למלכא ליה דחשיב גברא א״ל

 ספר לאו רשע א״ל וספר בלאני שוירח השתא
 קרצום כפר של ספר המן תנא היית קרצום כפר
 אלבשיה במזיה ליה דאשקיל בתר שנה כ״ב הוה
 חילאי דכחיש יכילנא לא א״ל רכיב סליק א״ל

 בטוש סליק הוה וכי ורכיב ליה גחין מתעניתא.
 א״ל תשמח אל אויבך *בנפול כתיב ולא א״ל ביה כי משלי

על *ואתה כתי׳ כדירכו אבל בישראל ה״מ לגרשע דניים
 לאיש יעשה ככה לפניו ויקרא תדרוך. במותימו

 חזיתיה המן[ ]רבי )רמתא( בשבילא ואזיל נקיט כי
 דרכיב האי סברה באיגרא קיימא דהות ברתיה

 עציצא שקלה מרדכי. קמיה דמסגי והאי הוא אבוה
 עיניה דלי דאבוה ארישיה ליה ושריא הכסא דכית

 ומתה! מאיגר׳ נפלה הוי דאבוה דחזאי( )כיון וחדייא
 א״ר המלך שער אל מרדכי וישב דכתיב והיינו
 ביתו אל נדחף והמן ולתעניתו לשקו ששב ששת
 מדבר ראש וחפוי בתו על אבל ראש וחפוי אבל

 התם מ״ש גו׳ אשתו לורש המן ויספר שאירעו.
 חכמיו להו דקרו הכא ומ״ש אוהביו להו דקרו
 אפיל' חכמה דבר האומר שכל מלמד יוחנן א״ר

 שהתיויל היה לתעכיתו ג׳ יום ולתעניתו :יורם כלי עציצא
 ]שלישי[ אתחול ליום המקרא שקרא ומה בכיסן י״ד כיוס להתעכו׳

היה: הרצים לשלוין ג׳ יום מלכו׳ אסת׳ ותלבש השלישי ביום ויהי
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 מרדכי היהודים מורע אם חכם. נקרא באוה״ע

 יכלת אתי קא ישראל שבטי משאר אם א״ל גו׳
 אתי קא ובנימין ואפרי׳ מנשה יהודה משבט ואם לי׳
 מט יאשי׳ אויביך כעורף *ירך דכתי׳ יהוד׳ לי׳ יכלת לא

 פ מלים פני5* דכתיב ומגשרת ובנימין אפריכם שבט
 ולכה גבורתך את עוררה ומנשה ובנימין אפרים

 רבי דרש לפניו. תפול נפול כי לנו. לישועתה
 מלמד למה אלו נפילות שתי אלעאי בר׳ יהודה

 לככבי׳ ומשולה לעפר משולה וו אומה לו שאמרו
 עולין עולין וכשהן עפר עד יורדין יורדין :שהן

 וסריסי עמו מדברים עודם לכוכבים[ ]עד )לרקיע(
 הצר אין כי בבהלה. שהביאוהו מלמד וגו׳ ־מלך

 בנדקי שוה אינו זה צר ליה אמרה המלך כנזק שוה
 ובעי בדידי .ואיקני וקטלדת בושתי איקני המלך

 לאסתר ויאמר אחשורוש המלך ויאמר למקטלי
 על בתחלה אבהו א״ר ל״ל ויאמר ויאמר המלכה

 ומשאול־* אנא מלכים בת דא״ל כיון תורגמן ידי
 לאסתר ויאט׳ בהדה מיד אשתעי אתינא קא מלכא

 המן ואויב צר איש אסתר ותאמר .זה. הוא מי המלכה
 ה>א דה!ה כלפי מחוה שהית׳ מלמד אלעזר א״ר הזה[ ]הרע

ייייי׳י )ואמרה המן כלפי ירה וסטר מלאך ובא אחשורוש
דרשו לכן 1 י

 מהסדקאיעל בא הוא שאס ביהודים זרע יש היהודים מזרע אס
 אחשורוש :מטכוסו יפה רק׳ן ולא בבהלה שהביאוהו מלמד לו: תוכל לא

מרבוי אחשודוש כלפי מחוה שהיתה מלמד יזושש: שיה
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 הביתן מגינת שב והמלך וגר. בחמתו קם 'מלך ו. הוה(.
 בחמת בה שי אף בחמה קימה מה לקימה שיכה מקיש
 רקיימי לגברי לי׳ דאידמו השרת מלאכי ואשבח דאול
 א״ל עבידתייכו מאי א״ל ושדו דבוסתנא אילני ועקרי

 המטה על נופל והמן לביתיה אתא המן דפקרינן
 והפילו מלאך שבא אלעור א״ר ליה מיבעי נפל

 וי מביתא ]וי ממתא( וי מדברא )וי אמר עליה
 המלכדת את לכבוש הגם המלך ויאמר מברא[

 וגו׳ הסריסי׳ מן אחד חרבונה ויאמר בכית. עמי
 הרשע חרבונה אף ]אלעור[ חנינא( בר )חמא א״ר

 עצתו נתקיימה שלא שראה כיון היה עצה באותה
 יחמול ולא עליו *וישלך דכתיב והיינו ברח מיד אייכם

 שכיכו׳ שתי שככה המלך וחמת יברח. ברוח מידו
 של| ואחד עולם של מלכו של למה-אחד הללו

 *לכולם' ושתי של ואחד אסתר של אחד א״ר אחשורוש לאשי׳
וחמש וגו׳ נתן ולבנימין שמלות חליפות לאיש נתןמה

 צדיק אותו בו שנצטע׳ דבר אפשר שמלות חליפר

 שהיתה■ )אלא הזה הרע החן לומר לה שהיה לחד אתה דבריה
 הזה(: הרע החן ועל ואויב צר איש אידשורוש על לומר רוצה
 ומלאך לזקוף רוצה תמיד נופל והולך עושה לשון משמע נופל

 פורענות הרשע על עליו משליך הקב״ה וגו׳ עליו וישלך :חפילו
 בורחים עוזריו בני סיעתו בני יברח ברוח מידו חמלה: כלי

 שעשה מה על כעם אחשורוש שהיה אסתר של אחת מידו:
לעבד יוסף שנמכר צדיק אותו בו שנצטער דבר לאסתר: המן
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 שס א״ר ה מחסי בר )רבה(]רבא[ בו)זרעו(דאמר *יבשל

 ע״כ סלעי׳ ב׳ כשקל בשביל רב אמר גוריא בר רומא
 בו נתקנאו בניו משאר ליושף יעקב שהוסיף מילת
 )והדר למצרי׳ אבותינו וירדו הדבר ונתגלגל אחיו
 -׳אישאחוהי דמקני חיכי כי בבנימין מלתא איהו עביר
 רמו רמז אלעזר( )א״ר יפת כר בנימין א״ר אלא(

 המלך מלפני שיצא בן ממנו לצאת שעתיד לו
 ומרדכי רבתי׳ מרדכי ומנו מלכות לבושי כחמשה

 יאש״׳מה בנימין צוארי על *ויפול וגוט׳ המלך מלפני יצא
 בנימין א״ר) .לבנימין לי׳ הוו צוארי׳ כמה וגו׳ אחיו

 מקדש על יוסף שבכה מלמד אלעזר א״ר יפת( בר
 בהלקוישל להיות שעתידין שני מקדש ועל ראשון
 צואריו על בכרה ובנימין ליחרב ועתידין בנימין

 של בחלקו להיות שעתיד שילה משכן על בכה
 שש אחי ועיני רואו׳ עיניכם *והנה ליהרב ועתיד יוסף

 להם אט׳ אלעזר א״ר יפת( כר בנימין )א״ר כנימן
 היה שלא אחי בנימן על כלום בלבי שאין כשם

 במכירתי שהייתם עליכם בלבי אין כך במכירתי
 ש© א״ר יפת בר בנימן )א״ר אליכם המדבר פי *כי

 שם עשרה כזאת שלח *ולאביו לבי כך כפי אלעזר(
מצרי׳ מטוב מאי מצרים מטוב נושאים חמורים

 במה ז׳לעו: גרסיכן ולא גרסיכן בו יבשל אתיו: קנאת ״יע
 לשון צוארי לקרות הכתוב דר־ שכן ל״כ לבנימין היו ציארים

צואריו: על בכה צואריו קלקת ועל יניס
.11 16
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 ישן יין לו אלעזרשיגר א״ר יפת בר בנימין א״ר

 *וילכו מצרי׳( מטיב )וזהו הימנו נוחת זקנים שרעת = יאשי׳
 אלעור א״ר יפת בי־ בנימן א״ר לפניו ויפלו אחיו גם

 תעלא לי׳ סניד בעידניה תעלא אינשי דאמרי היינו
 איתמר הפי איתמר אי אלא מאחיה בצירותיה מאי

 בר בנימן א״ר המטה ראש על ישראל שםמי*וישתחו
 בעידניה תעלא אינשי ראמי־י היינו אלעזר א״ר יפת

 א״רכניטן לבם על וידבר אותם *וינחם ליה: שסנסניד
 1דברי להם שאמר ]מלט־[ אלעור א״ר יפת בר

 יכלו לא נרות עשרה ומה הלב על המתקבלים
 ני־וה: עשיה לפפו׳ יפול א׳ נר היאך אחד נר לפכות

 נאיר ויקי־: וששון ושמחה אורה היקה ליהודים כד׳
ק תר־ה יו אורה יהירה א״ר אלע־ר( * שס
 טין יום זר. אור.שטחה ותוי־ה נרמצוה אומר*כי תא י משלי

 טיל■ זו )א״ראלעור( וששון בחגך. *ושמחת דנרי׳ג״וכה״א
 תפ־ל| אלו ויקר אמרתך. על אנכי *שש מליסתיסוכה״א

 על|ן נקי־א שמיה׳ פי הארץ עמי כל וכה״א*וראו>■^31

 הטוג דבר וזהו הימנו בויזה הזקנים שדעת לפי ישן יין לו שיני*
 מצלקת; שעתו תראי אם בעידניה שועל: תעכא הנויזלומןהכל:

 אלו: משאר בצירותיה מאי אקיו: אצל ליוסף לי׳ קרית העלא
 יום זה לעסיקבתירה: שלא המן עליהם שמר תורה זו אורה

 אלה כל שעל מילה זו טובים: יחים עליהם קיימו טוב
 ראמי שנאמר בדבור ולא במאמר שנתנה מילה זו אמיתך גזר:

לוי ששמין וקצינו תשקור בריתי את ואתה אברהם אל אלהיס
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 אומר הגדול[ ]אליעור )אלעור( ר׳ וחני׳ ממך ויראו

 דלפק ואת פרשנדתא ואת שבראש. תפילין אלו
 עשרת יפו דמן ]אדא[ )חייא: א״ר חמן כני עשרת גו׳

 מ״ט אחת בנשימה לממרינהו כעי ועשרת דמן כני
 )יונה א״ר נשמתייהו: נפקא הדדי כהרי דכולהו

 מקיפא צריךלממתחה רויוהא וא״ו ]יוחנן[ וירא( א״ר
 אזדקיפו וקיפא בחדא רכלהי מ״ט דלברות במורדי

 המ״תא כפר איש שילא ר׳ דרש פפא ב" חנינא א״ר
 ולבינה לבינה ע״ג אריח נכתבות כולן השירות כל
 שהי^ק כנען ומלבי וו משירה חוץ אריח נכי על

 מ״ט לבינה נכי על ולבינה אריח נכי על אריח
 של למפלתן תקומה תחיה שלא מפני אבדו( )א״ר

 הכירה בשושן המלכת המלךלאשתי־־ ויאמר .רשעים
 שבא מלמד ]אבהי[ לאלעד( א״ר היהודים. הרגו

 עט אמר המלך לפני ובבואה פיו על ו וסט־־ מלאך

 המרקץ לבית בא כשהיה השמינית על למנצק שירה ואמר עליה
 כיון תפילין ובלא ציצית בלא מצות בלא ערום עצמו וראה

 בני עשי־ת מנקית: במסכת שמק בחילה | ]שנזכר ( )שנסתכל
 כלו' לאקריה׳ הסמיכה ותיבה שמיתן הזכרת ועשי־ת המן

 בעץ בלע״ז פורק״א זקיפא כאיזד: ככלי ]נשמתו[ )עשרתס(
 הכתב הוא אריק לבינה נבי על אריח חזה: זהכלחטה אקד

 לבינה קצי והאריק כסלים הכתב מן רקב שהיא הקלק היא לבינה
 צעדיו להרקיב רקב מקום יהא שלא תקומה תהא שלא :הוא

בלשון לדבר תתקיל שהרי וסטרו שבא_טלאך מלמד תקתיו;
*16
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 ]ר׳ נחמן( )רב אמר ליה מיבעי אמרח אמר הספר

 כספר. שכתוב מה בפה יאמר לו[ אמרה יוחנן
 ואמה אסס )א״ר תנחום א״ר ואמת שלוט דברי

 שצריכה מלמד אסי א״ר אבא( בר חייא )ר׳ לה
 דברי קייס אסתר ומאמר תורה של כאמתה שרטוט
 הצומות[ דברי איו אסתר מאמר האלה הפורים
 דברי ח״ק ]יוחנן[ אמי( בר )יצחק א*'ר לא וזעקתם
 הפורים דברי קיים אסתר ומאמר וזעקתם הצומות
 אחשורוש למלך משנה היהודי מרדכי כי הארה.

 ולא אחיו לרוב יוסף( רב )תנא אחיו לרוב ורצוי גו׳
 א״ר .סנהדרין מקצת ממנו שפירשו מלמ* אחיו לכל י״ל אי׳יי

מעיקרא ראלו נפשות מהצלת ]יותר[ ת״ת גדול יוסף יחכיי

 מש כפה יאמר נחמן א״ר ה״ג :שאלתך מה אמר וסופו כעס
 הואוקכן כך המקראות סדר פירוש' והכי לו אמר' ול״ג כספרים
 אליהמ מרדכי כחכ אשר ואת וגו׳ לעשות היזלו אשר את היהודים

 היהודק על שכ1י היהודים כל צורר האגגי המדתא כן המן כי
 שיעשו' עליהם כתכ מרדכי וגו' המלך לפכי וככואה וגו׳ לאכדס
 המלך לפני אסתר שכאתה ומה לאכדס כקש המן כי פורים

 הספר עם ושנה: שכה ככל יאמרו זה כל עליהם לו ונראהלהחיזכן
 שלתורה כאמתה קריאה: כשעת לפניה׳ כתובה החגיל׳ דהיינישתהא

 9וזעקת הצומו׳ דברי :מסיני למשה הלכה שרטוט כס״תעצמו: ״ימ?
 ממן שפירשו המקראות: סמוכין כך קיים אסת׳ ומאמר 5^״,

 כילו מעיקרא ;לשררת ונכנס התורה מן שבטל לפי סנהדרין דקירא
עזרי בספר ונמנו עמו ומרדכי הגולה מן זרוככל כשעלה כורש המגילה
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 מעיקרא ה׳ בחר ולבסוף ד כהר למרדכי חשיב קא

 ב עזיא ישוענתמי׳ישרוהירעליה עסזרובבל באו *אשר !כתיב
 ז^בבלנחמיהי עכם *הבאיס כתיב ולבסוף ׳בלשן מרדכי

 בלשן: מרדכי נחמני ער״יח'רעמידת נחמיה ישוע
 מנותכו ומשלוח יוסף רב תני לאביונים. ומהנות

 ז ומתנות אתר לאדם מנות ב׳ לרעתו איש *
 הנשיא יהודה ר׳ אדם בני לב׳ מתנות ב׳ לאביונים

 )ותלתא חילתא דעגלא אטמא לר׳אושעיא ליה שלח
 שם רבעו בנו *קיימת ליה שלח רחמרא ]וגרבי[ ניבי(

 ע״ב רבה לאביונים ומתנות לרעהו איש מנות ומשלוח
 טסקא מליא דאביי בירא מר דר למרי ליה שדר

 אביי א״ל ראבישונא. דקמחא צנא ומלי רקישבי
ליהוי מלבא חקלאה אי )מרץ]מרי[ אמר השתא

 מאחר שבבכה לאקר שבי מנין כשכמנו רלבתדף אנשים: ד׳ לאקר דיכוהו
 הדברים שכור ימי שני למנין ראשון מנין בין שנה כ״ד עזרא בספר הבית

בבתים שר מרדכי שנעשה לסי האקרון דריוש של שנים וז׳ יאקשורוש
קסמים: אצל מקשיבותו ירד

 ב' מנות ומשלויז לכתיב לאח' מנות ב׳ :מעדנים מיני מגות
 בני לב׳ מחנית ב׳ לאביונים ומתנות אקד: לאדם מנו׳

 תרתי כמי אביונים דהא אק׳ מתנה ואקל אקל לכל לי אדם
 תמרים: מלא שק דקשבי טסקא לבטן: שלישי תילתא יושמע:

 שלהם וקמק כרמל בעודן בתבור הקטיס שבתיבשו יאבישונא
 יאמר עכשיו מרי אט׳ השתא לרבה: אביי א״ל לעולם: מתוק

 נן בעודנו להוליך רגיל שהיה הסל ובו׳ חקלאה אי עליך: ןזי,
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 איח ליד׳ שדר הדר נחית. לא יה“מצואי דיקולא

 דפלפליאריפתו טסקא ומלא דהגבילא טסקא מלא
 חוליא ליד׳ שרדית א א: מר אמר מתא ה אביי אמר
 ט כבי נפקי פי אביי אמר חורכא לי שדר ואיהו
 צן שיתק לי קריכו לר׳תס מטאי ופי שבענא הואי

 וצע פלרגין שתי! בהק ואפלי קדרה כיני דשיתין
 למבסיי, קדרהובעאי צלי לי׳ קת בתראה רבישולא

 כפי אינשי ראמרי היינו אביי אמר בחרא לצעא
 נס אי בכי!( לא אי כפק )אי ידע ולא עניא

 חנינו ורב אבין בר אביי שפיחא. לבסומי רווחא
 רם אמר .להדדי סעורתייהו מחלפי אפין כר

 6ד עד בפוריא נפשיה לבפומי איניש מיחייב
 ויו| ורבי רבה המן לאיור מרדפי בתך בין ירע

 בתרדאיבסום^ הדדי בהדי פורים סעודת עברו
 פכחסיג* )פי למחר וירא לרבי ושחטיה רבה

 אתתכעשיתמלן כך מראשו עתה יוריד לא לבהמתו ומאהיל כפר
 חוליא :לכל המצויי' דברים א1? לי שוליז ואיכך בסומבדיתא וראש

 לילךללי׳ רכה אדוני מבית כשיצאתי מר מכי נפץ כי מתיקה;
 מאכל: מיני של קערות צעי שבע: הייתי מר בר מרי אבא

 כל ]אמריו[ )אחרונה( הקערה לכיס חפץ הייתי למכסייה
 שכיחא לבסיטא רווחא :כיסס נקרא כדרכה שלא אכילה

 זר עם אוכל זה מחלפי .המעיס בתוך המתוק לדבר מצוי רימז
להשמני לאכסוטי :עמו חברו סועד ובשניה זו שנה של בפורים
כשתכרו: ראיבסום כת:___________



 רמד מגילה ראשון פרק לקר^ת ?!!יל■
 אח־־ת לשנה ואחייה. עליה רחמים בעא חמרא(

הדדי בהדי פורים סעודת ונעביד מר לייחל א״ל
 ניבא: מיתרחיש ושעתא שעתא כל לאו א״ל
 ברכו שמואל ב?( ויצחק רב ואיתימא רב אמרי

 שכלטץ בהמ״ק מבנק יותר ת׳ח גדול מ~תא
 עדאע״ב הניחו לא קיים נריח ק ב־וך שהיה ומן

 בר יצחק א״ר ח.ה( בר )כי־ רבה אמר ועלה
 יותר ת״ת גדול דרבן ומשמיה מ־־תא בר שמואל
 אבינו יעקב שהיה שנים אותן שכל ואם אב מכבוד
 אבא בי־ חייא עליהםודא״ר נענש לא עבי־ ניית

 ין של שנותיו נמנו *למה מר[ ודאמר יוחנן( אמ־רבי
 דכתיב יעקב של שנותיו בהן לי,תם כרי ישמעאל

יש כי ועלה עזרא הניחו לא קיים נריח בן שברוך זמן שכל
 עד כירש ,כיח זרובבל עם עזרא עלה לא לחה לתמוה לך

 הבית כל ]שכבכה[ )שבכה( ולאחר האחרון דריוש של הז׳ השנה
 למלך הז׳ השנה היא הה׳ בחדש ירושלים ויבא בעזרא שכתוב כמו

 בבבל כריה בן ברוך חפי תורה לומד שהיה הוא אגדה יגי׳ומדרש
 לעיל ודאחרן הללו השכים בתוך שם וחת מבבל עלה לא ]וברוך
 ,ספרי ושולח מתנבא היה בבבל לדריוש שתים בשכת כתנבא כרוך[

 מאביו כשפירש שכה י״ד עבר בבית תורה לחד יעקב בירושלים:
 ,שנשתה השבי׳ ובשאר אביו כבוד על עליהם כעכש ולא לחרן ללכת
 של שנותיו גטנו למה :ואזיל כדחפרש כעכש ונדרך לבן בכית

 בהם ליחס שלרשעים: לשנותם לחנות לכו מה ישמעאל
באיזה לקדין אנו ישמעאל של שנותיו מנין ע״י יעקב של שנותיו
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 ושלשים שנה מאת ישמעאל חיי שני *ואלה כה ראשי׳

 שטם י״ד מיצחק ישמעאל קשיש כמה שנים ושבע
 בלה שנים ושש שנה שמונים בן שסטזדכתיב*ואברם

 ק *ואברהם וכתיב ]לאברם[ ישמעאל את הגר נא שם
 *ויצרט וכתיב בנו יצחק את לו בהולר שנה מאת כה שם

 ישמעאל הוה כמה בר אותם. בלדת שנה ששים בן
 ותניא ס״ג משניה פיישן כמה ע״ד בר יעקב כשנולד

 שנתברן בשעה אבינו יעקב היה שנים ם״ג בן
 עשי "וירא דכתיב ישמעאל מת פרק ובאותו מאביו יאשי׳כח

 אטו אל יעקב וישמע יעקב את יצחק ברך ״^כי”יי
 עש וילך וגו׳ כנען בנות רעות כי עשו וירא ^וגריש

 וגו ישמעאל בת מחלת את ויקח ישמעאל אל ,ח שהי׳
 שתא יודע איני ישמעאל בת מחלת שנא׳ ממשמע יסמ״ש
 אבן ישמעאל שקרשה מלמד אלא נביות אחותאח,מ

מ בבית דחוה וי״ד אחיה נביות והשיאה ^ומתנשנ

 ומק אותו והמוצאות הקורות כל עליו עברו יעקב משנות פרק מייש
שנים ס״ו בן אברה׳ כיצד שכה י״ד עבר בבית ששימש למדין אכו א יש

 הי שכה ק׳ בן אברה׳ היה יצקק וכשכולד ישמעאל כשכולד
 הי אות׳ בלדת שכה ששים בן ויציזק )וכתיב( לישמעאלי״דשכה היו

 ס״ג ישמעאל משכות פיישן שכיס כמה שכה ע״ד לישמעאל
 ]ותניא יעקב היה ותניא ס״ג: בן ישמעאל כשמת יעקב שהיה

 י^ שכה ס״ג בן אביו חיציזק כשכתברך יעקב[ שהיה הכי כמי
 ישמע* אל עשו ]וילך שנאמר ממשמע( )ותניא ישמעאל מת סרק
ננז" והשיאה ומת לעשו אביה ישמעאל שקדשה מלמד וגו׳:

 1027 ז־ וי ו1<* יייייי
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 לאשי׳ייא שלשים בן *ויוסף וכתיב ע״ו הא יוסף דאתיליד עד

 וו׳ ק״ז הא מצרים מלך פרעה לפני בעמדו שנה
 מ< שם פרעה *ויאמר וכתיב קט״ז הא וב׳דכפנא רשבעא

 אל יעקב ויאמר חייך שני ימי כמה יעקב אל
 והא שנה. ומאת שלשים מגורי שני ימי פרעה
 עבר בבית דחוה שנין י״ר ש״מ אלא הויין קט״ו

 בבית מוטמן היה אבינו יעקב תנ״ה לאחשיבלהו.
יעקב של ירידתו ולאחר שנה י״ר ומשמש זוכר

 ובא משם יצא עבר מת שנים ב׳ נהיים לאים
 ע״ו בן הבאר על כשעמד נמצא נחרים לארם לו

 עבודת יחי שלחו יוסף וכשנולד בנותיך בשתי שבה י״ד ענדתיך
 )ולמעלה( וגו'ומשם יוסף את ריןל ילדה כאשר ויהי שבא׳ הנבות

 הרי ]הצאן[ והטלואות( )הנקודות בשכר אותו עבד ]והלאה[
 וגו׳ שנה ל׳ בי ויוסף וכתיב יוסף כשנולד ליעקב היו שנה ע״ז

 יעקב ונשתהה שבה שלשים בן יוסף כשהיה שבת ק״ז בן יעקב כיוצא
 שבעשלשובעותריןרכפנא ירדלמצרים: שלא כבען שיבבארץ

 היה קי״ו בן הא וגו׳ הארץ בקרב הרעב שבתים זה כי מכתיב
 יעקב דחשיצא ש״ח שכה ק״ל כתיב וקרא למצרים כשירד יעקב
 שהיה השכים ואותן שכה י״ד עד לבן לבית הלך לא אביו יונית
 מת עכר :לקמן עד הכא ל״ג להו משיב לא עבר בבית עימד

 ]ועמדשם[ לבן לבית ובא נהרים לארם יעקב של ירידתו לאחר
 יעקב כשהיה כלים שהם ותמצא עבר של שנותיו ומשוב צא ישנה

 י״דשכיס כשתמשוב לבן לבית משבא שכיס ב׳ והייכו שכה ע״ט !נ
 שמס שתי עבר מבית יעקב יצא משס( )ויצא עבר בבית ^׳מש

שנח ע״ז בן הבאר על כשעמד נמצא עבר: של סיתתו לפני
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 רחניא ו אבי■ יעקב איענש דילא לן ומגא שנים
 כשם שגה כ״ב ראהו שלא מאמו פירש יוסף

 הויין ל״ו יערב שנה כ״ב מאביו יעקב שפירש
 סוף סוף לחו חשיב לא עבי־ דבית יד אלאש״מ

 שנין ב׳ ראישתהי משום אלא התק כ׳ לבן דבית
 לסמי לו ובא נדרים מאים יצא דתניא כאורחא

ויי! סכרה נסע *ויעקב שנא׳ חדש. ח י׳ שם ועשה לי ׳,יא*
 )ריץ( סוכות עשה ולמקנהו החורף( )בימי בית לו

לאלה׳ זבחים והקריב חדשים ו׳ עשה אל ובבית
יצחק; אביו

 מאמ כשפי' יוסף כחל דתכי׳ עלייתו כעכש דלא לן ומכא היהה״ג
 אתאנז כיבד שלא יעקב שפי׳ שכה כ״ב כנגד של כ״ב ראהו שלא

 כשן יוסף היה שנה י״ז בן כיצד כ״בשכה. יוסף על והתאבל
 ויוסף! ]שנאמר[ שכה ל ק הי׳ מצרים על וכשמלך מיעקב
 וז׳דשבעאותרתיןדכזנ> י״ג הרי פרעה לפכי בעמדו שכה שלשיס

 דפיה הנך הוו טובא והא יעקב מאביו יוסף שנתכסה כ״ב הרי
 ארביסי ש״מ אלמא עבר ד־ית וי״ד לבן בבית כ׳ מאביו יעקב
 לוז בצרי א״ר! :עלית׳ ליענש לתו משיב קא לא עבר בבית דתות

 באורח* שנין ב׳ אישחהי :לבן דבית כ׳ אלא כאן ואין מובא
 ביפי כיח לו ויכן :אביו יצקק אל לבא כהרי׳ מארס בשובו

 הר הקיץ ימות שכי ב״פ (הקיץ )שימות סיכות עשת החורף
 01ק שכא׳ משכם כשיצא קדשים ו׳ עשה אל ובבית קדשים י״ק

שס: ושב אל בית עלה



 הקורא
שני פיק

כח י׳׳ח הסדיר הפקולי שמעון דתניא מנלן חפלה י(
 שם ביבנה הסיר על גמליאל רבן לפני בית כי*

 במתניתאע״ג לה ואמרי יוחנן א״ר אבא( כר )א״רחייא
 עקידה ברכות י״ח תיקנו נביאים כמה ומהם זקנים ק״כ תנא

 הל״ש *הבו שנא׳ אבות שאומרים מנין ת״ר :הסדר על
 ״הדר׳בו? שגא׳ גבורות שאומי־יט ומנין אלים בני לה׳
 ״ש'עהבו שנא׳ קדושות שאומרים ומנין ועוז כבוד לה׳
 וטהיש״א קדש בהדרת לה׳ השתחוו שמו כביד לה׳
 בט מלים את *והקדישו שנא׳ קדושה אחר בינה לומר ראו

 ישע,כטליה וסמיך יעריצו יש״אל אלהי ואת יעקב קדוש
 אחר תשובה לומר ראו ומה בינה רוח תועי וירעו
 שסי הכי אי לו. ורפא ושב יבין *ולבבו דכתיב נינה
 נס שס *וישוב דבתיב ס״ד לא תשובה. בתר רפואה ליטא

 ומאי, לסלוח. ירבה כי ואלאלהינו וירחמהו ה׳ אל
 אחרינא קרא כתיב אחא סמוך אחא דסמכת הזיה

 קג תלים הגואל תחלואיה לכל הרופא עוניכי לבל "וסולח
 סליחה בתר ורפואה דגאולה למימרא חייבי משחת

הזכירו לה׳ הנו סקולי: שנקרא גפן בצמר שמשתכר י״א חפקולי
סיסיה שמו כבור לה׳ הבו הארץ: אילי את לפניו

 למסריג ילא הסדר על לימי שצריכים מהדכרי׳ גמרא קחשיב קידם (
גמרא. קאמר יעלה מסלה מק יאחד
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 רפואה לאו ההוא לו ורפא *ושב והכתיב היא י •שעיר

 ומוח היא הסליחה רפואה אלא היא התחלואים
 שעתידן מתוך אמ׳רבא בשביעית גאולה לומר ראו

 והאמר בשביעית קבעוה לפיכך בשביעית ליגאל כמוני"
 במוצאן מלחמות בשביעית קולות כששירת '"לזמר

 רגאולק אתחלתא נמי מלחמה .בא דור בן שביעית
 אחא א״ר בשמינית רפואה לומר ראו ומר .היא י

 רפואה שצריכה כשמינייר מילה שניתנה מתיך
 השני ברכת לומר ראו ומה בשמינית קבעוה לפיכך

 שעריכן מפקיעי ביגר אלכסנהרי א״ר בתשיעית
אמרה כי ורוד וגומר רשע זרוע *שבור הכתיב י תלים

 יל בשביע־ת גאולה לומ~ '"או ומה :קודש בהדרת דקרא
 הרוסה עוכיכי לכל הסולת קרא כדכתיב סלייוה איזר רפואה

 ש! שבוע בשביעית ליגאל שעתידים מתיך :תיזלואיכי לכל
ראשו:} שכה תלק כס' כדאמרי' שמס משאר יזלרק בו בא דוד

 וממ| השערים את ומפקיעין התבואה את המייקרין ו1ן רשע זרוע
 4במםי יארב פרשתא בההיא דכתיב כתיב שערים דבחפקיעי

 1הע את אורב הליסטים וכי עני ליזטוף יארוב בסולו כאריה
סדס הכתוב שערים במפקיעי אלא אורב הוא העשיר את והלא



 רמז מגילה שני פרק למפרע הקורא
 לאחר גליות קבוץ לומר ראו ומה אמרה בתשיעית

 ית*קאל ישראל,ענפכם הרי *ואתם דכתיב השנים ביכת
 יל וכיון לבא קרבו כי ישראל לעמי תשאו ופייכם תתנו

 א תעיה *ואשיבה שנא׳ כרשעים דין נעשה גליות שנתקבצו
 ,שס*ואשיבך- וכתיב סיגיך כבור ואצרוף עליך ידי

 הרשעים מן דין שנעשה וכיון .כבראשונה שופטיך
 שם *ושבר שנא׳ הפושעים עם זדים וכולל הפושעים כלו

 הפושעים שכלו וכיון יחדיו וחטאים פושעים
 עה מלים רשעים קרני *וכל דכתיב צדיקים קיין מתרוממת

 עם הצדק גירי וכולל צדיק קרנות תרוממנה אגדע
 יע יחיא זקן. פני והדרת תקום שיבה *מפני שנא׳ הצדיקים

 ורם״אוא״מ3ש דמילתא עלה ריזמי דוד בעי וקא הוא לעניים דעתם שרוב
 עכירית רשעו דרושת ורע שבורה זרועו רך3ו ס1ן,בע שובע ןות רשע (רוע

 £יילא^ י־שעו כשתדרוש רשע להיות י בדעתו שהיה וזה תמצא נל
 רגז\ אמרה תשיעית בפרשה :לעשות׳ הספיק שלא עולה תמצא
 היא חדא :היא סרשתא תרתי גויס רגשו ולמה אשרי היא *שמינית וא״ת

 גי׳ ולפי קיט! אלמא לבא קרבו כי ישראל לעמי תשאו ופריכם
 נעשה הגליות שנתקבצו וכיון הוא: השנים ברכת בעת גליות

 בדיליך כל ואסירה שנא' כירושלים שנתיישבו קודם ברשעים יין
 ולמה לשעבר כמו כבתמלה ויועציך כבראשונה שופטיך ואשיבה יעי״כ

 רגש! והשיבה גליות לקיבוץ סמכה לכן בצדקה ושביה תפדה במשפט ציון
 בדת ןיכיחאמ שאינן הפושעים כלו במשפט: וצדקנו שופטינו

 עלימזתעוזכי ןהמיכי ברכת הל םמבו רכל השמים שהיתה קשה
 ׳0 ולמה אלו פושעים כדאמרינן זדים היינו פושעים ושבר המיכין אלו ה'

מעמוד
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 מתרוממת והיק גי• אתכם יגור וכי ליה וסמיך

 ישליו ירושלים שלו□ *שאלו שנא׳ בירושלים קרנם ק:כ מל•׳
 **אחר ש־נ׳ דוד בא ירושלים שנבנית וכיה אוהביך יה
 דור אלהיהסואת ה׳ את ובקשו ישראל כני ישובו ג הסע
*והביאוחי׳ שנא׳ תפלה באתה חד שבא וכיון מלכם נ! •שעיה

 שבאת וכיון תפלתי בבית ושמחתים קדשי הר אל
לרצון וזבחיהם *עולותיהם שנא׳ עבודה באת תפלה שם

 שנא׳ הוראה באתה עבירה שבאת וכיון מובחי על
 כתנים ברכת לומר ראו ומה יבבדנני. חודה *וובח נ מלים

העם אל ידיו את אחיין *וישא דכתיב הודאה "•יןיאטאחר
 והשלמים והעולה החטארה מעשות וירד ויברכם

 מעשות וירד דכתיב ס״ר לא עבודת קידם אימא
 ואימא .כתיב מעשות ורת לע כתיב מי וגו׳ החטאת

 חזיו! מאי תורה. זובח דכתיב ס״ר לא העבודה אחר
 והודאה} עבורה מסתברא אהא סמוך אחא דסמכת

 אתרן שלום שים לומר ראו ומה היא מלתא חדא
 1 ישראל בני על שמי את *ושמו רכתיב בחנים ברכת י נמדני

יברמ *ה׳ שנא׳ שלום דהקכ״ה ברכה אברכם ואני כט מלים
 ומחק זקנים דק״כ מאחר וכי בשלום. עמו ארה
 הפקולי שמעון רסדר על תפלה הקנו נביאים כמה
 ואילך מכאן . וסדרם וחור שכחום י• הסד מאי

ובקן לבהח״ק ישונו איור ישיאל בני ישיבו אחר :הסורדין חדא ג״כ
 הודאת! תן זניחה אחר תורה זובח :חלכס דוד ואת הקנ״ה

אף היא טילתא חרא וכו׳ וגו׳ והעולה החטאת מעשות וירד £7^



 רמח מגילה שני פיק למפרע הקורא
 היייות מ״ד אלעור דא״ר הקב״ה של בשבחו לסם* אסור

 נאה^^ למי החלתו כל ישמיע ה׳ גבורות *מקימלל
 יםמז”הו>להה כל להשביע שיכול למי ח׳ גבורות למלל
 ׳ בשבחו המספר יוחנן א״ר חנה בר בר רכה אמי־

 שנאמר העולם מן געק* מראי יוקר הקכ״ה של
 לי אייב דרש יבולע כי איש אמר אם אדבר כי ♦היסופרלו

 בפר איש לה ואמרי גביריא כפר איש יהירה ר׳
 הין מלים דכול<> סמא תהלה דומיה *לך ד מ" חיל נכיר

 במ,רבא אמרי אמי־ דימי רב אתא כי משחוקא.
 אלעור א״ר אחא א״ר .בתרין משתוקא בסלע מלה
 ראשי׳לגשם ׳*ויצב שנא׳ אל ליעקב דקכ״ה שק״או מנן

 דערך סלקא ואי אל ישי אלתי אל לו מדבהויקייא
 מיבעי יעקב לו ו־ק־״א אל יעקב ליה למובח.רךי

 אלתי אל ומיק-או אל ליעקב לי ויק־־־א אלא ליה
 יט תניא וכו׳. המגילה את ארם קורא *מהיכן ישראל.

 א״ר ההוא. מכלילה אומר יוחאי כן שמעין ו׳
 המלכה אסתר ותכתוב דרשו אחר מקרא וכולן יוחנן

 ברכת: בקביעות לספ" אסור היא: מקים של עבודה הודאת
 נראה אק לפיכך כולו את לשפר שיכיל חי ואין שיכול למי

 הכי היסיפי־לוכיאדבר יזכירם: שתקני חת אלא מדעתו לספר
 אמר אם שביד דברי לו ארבה כי כילו שכ׳זי היסוסו־ ליה דריש

 כל מבקר משתוקא דכולה סמא :יבילע כי כך לעשות איש
 דומיה לך והיינו דברים לתרבות שלא השתיקה היא השמנין
הדבור לקנות תרצה אס כתרין משתוקא בסלע מלה תהלה:
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 של תוקפו כולה תוקףמ״ד כל את היהודי ומי־־דכו אע״ג
 מרדכי של הוקפו יהודי מאיש ומ״ד אחשורוש ”י^

 ומ״ר המן של תוקפו האלה הדברים מאחר ומ״ר ?'תהכ
 אמרמהכא ר-ונא רב נס של תוקפו ההוא מכלילה חרא כמל

 מה כולה מ״ד אליהם הגיע ומה ככה על ראו ומה היכלים
על בהמ״ק של בכלים שנשתמש אחשורוש ראהאיש7לי"

 הגיעי ומה איפרוק ולא שנין ע׳ משוםדחשיב ^ככה
 ראה מה יהודי מאיש ומ״ד ושתי דקטיל אליהם ןכ על

 ומה ע״ו נפשיה דשוי ככה על בהמן דאיקני מרדכי דמש״ה
הדברים מאחר ומ״ר גיסא ראתרחיש אליהם הגיעלא

 על היהודים בכל שנתקנא המן ראה מה האלה
 ומה ישתחוה ולא יכרע לא י מרדכי ו משום ככה לעיל

 ומ״ו העץ בניו.על ואת אותו ותלו אליהם אמאיהגיע
כפו[ את להביא אחשורוש ראה מה ההוא מכלילה י,ליהיז

 בהדיה לחמן אסתר דזטנתיה ככה על הוכרונות
 )רבי *אמר גיסא. ראתרחיש אליהם הגיע ומה שכפל

 אלמלא יוחנן א״ר אבא בר חייא ד(ר׳ בריח נע״זאבא
 כמלא ואליהו משה בה שעמד במערה נשתיירשכל
הכופר
 | הפורים אגרת לקיים תוקף כל בשתים: השתיקה תקנה בסלע בע״ז

ועתיזלתה אחשורוש של תוקפו :להזכיר הקפיד תוקף על יאזנ
 המגס* ככה על ראו ומה :סופו עד בתוקפו מדברת היא

 מה שעשו הזמן באותו ראו מה לדורות להודיע ונקראת ככתבה שס
אלמלא העושים: על הגיע מה ולפרש עשו ככה על ומפרש שעשו ב״ע

 ושכחי שנא׳ כמו הקב״ה כשסכך ממט כפי כקב בה נשתייר
ואליהו משה בה שעמר במערה :עברי עד עליך כסי



 מט ר ממייר פרקע^ למפרע הקורא
 האורה מפני לעמוד יכרלין היו לא סדקית מהט נקב

לי שמות אבא )ריבי ואמר וחי האדם יראני לא *כי דכתיב
 ט דניים *ועליהם מ״ד יוחנן א״ר אבא בר חייא ד(ר׳ בריה
 בסיני למשה הקב״ה שהראה מלמד הדברים ככל

שסופריס ומה סיפרים ודקדוקי הורה דקדוקי
:מגילה מקרא נידו ומאי לחדש עתידים

י עומד הקורא
שלישי פרק

 כט 1]גמ׳ יצא: ויושב עומד המגילה את הקורא משנה
]א״רכא מנה״ט בתורה. כן שאין מה תנא

 רו[א״רדנריסת עמדי עמוד פה *ואתה קרא דאמ׳ אבהו[
 לאומרו אפשר אי כתוב מקראית אלמל^ אבהו

 יהודה רב )אמר בעמידה הקב׳ה שאפילו כביכול

 בנקרת ושמתיך שנא׳ ו(לפניו עליו כבודו הקב"ה)את כשהעביר
 שנא׳ לפניו הקב״ה ועבר מערה באותו עמד הוא אף ואליהו הצור
 ה׳ והנה וגו׳ בהר והעמדת צא ויאמר וגו׳ המערה אל שם ויבא

 בה ותופרים קטנה שהיא שלנו חיזט סדקית מחט :וגו' עובר
 ונקראת השקין שתוסריןבה גסה שהיא ת אמר ממט ויש בגדים סדקי

 אכין ומיעוטין וגמין אתין ריבויי תור׳ דקדוקי ממטשלסקאין:
 הראשוני׳: משנת מלשון האמרוני׳ שדקדקו סופרים דקדוקי ורקין:
כן שאין מה :יושב רצה ואס עומד רצה אס ויושב עומד

נאמר כביכול מיושב: בצבור בתורה קורין שאין בתורה
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 1ע?- ישב שלא לרב אבהו[מנק ןוא׳ר רב( אמ*

 שנאם׳ קרקע גבי על לתלמידיו וישנה מטה גבי
 )יהושע( ומשה[ מימות ה״ר עמדי. עמוד כה ואתה

 ג רי משמה מעומד רהה למרי; היו גמליאל רב; עד
 והיינו מושב חורה למדי; והיו עולם ל חולי ירד )הזקן(

 כתוב תורה. כבור כטל )הדרן( ר״ג משמה דחנ;׳ג״ג־א
 ואי־בע-כם יום א־־בעים בה' *ואשב אומ~ י״ץ',אחיי
 עומד רב אמר בהה עמדתי ואנכי י וכריב ד״עתתסלילה

 ולא עומר לא אמ~ הגינא ר׳ ושונה יושב ולומד חתם־ש
 )לשו;( אין אכה !יוחנן[ )אבא( ר׳ שוחה. אלא יושב ,י;"3

 בידש *ותשבו ש;אמ־ עכבה לתה אלא לישיבה
 מיושב. קשות מעומד רכות אגד רבא רבים. ימים ט שם

 קהין בשבת ובמנחה ובחמישי ב?ני שהי*ןכיסקא|
 נביאים תירה גר כ אסי אמ-רב מי מגד שלשה.שסא

 וישראלים לוים כהנים כנגד אמ~ רבא ובקוביםסמשי
;,ים כסו מי׳ ־.ין כוח אי; שימי רב דתני הא א1אע״ב

 עשרה חני המנין מ־ עולה וידבר הכנסת בבית
 שבב־ה בטלק עשי־ה כנגד ריב׳ל אמר מי כנגד

 שנאמנו הרבתה עשרת כנגר אמ׳ יום*־ רב הכנסת פ״נ י״ה
 הילוליו עשרה כנגד אמ~ לוי ור׳ כסיני. רמשהשץ)

 מגר אמ~ יוחנן תילים('ור׳ בסכר דוד שאמר י ”יג׳?

 או אלא וכו' ישב שלא כן: נו להיאמר שיכיל כבאים בהקב״ה מהיי״כ
 הגבורה: חפי ולומד* :קרקע ע״ג שניהם אי מטה ע״ג שניהם נגמ

ונחים רכים דברי׳ רכות :שלחל חה לבדו שנית ושונה יושב



■ 1 11 ? עוג--------------ץ ע עח הקורא
 נינהו והי העולם נברא שבהן מאמרורת עשרדח
 מאם׳ נמי בראשית הוו ט׳ הגי דבי־אשית ויאמר

 לג תלים לכ כיו ובחוח נעשו שמים ה׳ *בדבי־ דכהיב הוא
 8^ שני משובח ר׳ שקיא ראשון רבא לאמר צבאם
 רב משובח. ד׳ שקרא שלישי משובח ד׳ שקיא

 ראשון וקיא גובר דאכי כנשהא לבי איהלע כפא
 כב שנאמי אכים על קידה *ת״ר פפא רב ושכחי׳ ד׳

 ע״ב ברכים על כייעה ארץ אכים שבע בה *והקוד
 א יי״א ידים פשוט זו השהחואה ברכיו על *מכרוע א וכה

 לאש?"ל! ואחיך ואמך אני נבועא *הבוא שנאי ורגלים
 כיג׳)ד׳(ההו׳(ז׳כ.גד *הגי א־־צה[. לך להשתחוות

 ומנו רעמיה וחד נחמני בי יצחק רבי בה פליגי מי
 רעמיה וחד כוי בן ר״ש לה ואמרי כוי בן ר״ש
 בר שמואל ר׳ לה ואמי־י נחמני בר יצחק ר׳ ומנו

 כנגד אמר והד כהנים ברכה כנגד אמר חד נחמני
 המלך כני מרואי חמש~ הסף שוטרי שלשרח
 ג׳ וו׳ ה׳ ג׳ יוסף רב תני המלך כני רואי ושבעה
 כני רואי ו׳ המלך כני מרואי ה׳ הסף שומרי
 לן פריש לא מט האידג׳ עד אכיי איל המלך

 וארץדכתי׳ בשמים דמשתעי בטי בראש־ת :לשומען מהיר שאדם
 נבראו[: במאמר הס אף הוא ]מאמר וגו׳: נעשו שמים ה׳ בדבר

 שכי בפסוק ומחשה ראשון בפסוק תיבות שלשה כהני□ ברכת
 רואי ושבעה המלך פני מרואי חמשה שלישי: בפסוק ושבעה

 יש ומהם ומדי פרם שרי שבעת כדכתיב הס שבעה המלך פני
ספר בסוף הסף שוטרי ג׳ מלכים: בסוף כדכתי׳ קשובים ממשה
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 בעיתו ומי לי רצריכיחו ידענא הוה לא א״ל מר

 מינאדה יעקב א״ל לכו אמרי ול^ת מלתא מינאי
 א״ל מי כנגד הבכורים דיום ששה הני יהודה לרב
 משמאלו וששה עזרא של מימינו שעמדו ששה כנגר

ו״.............ש־“־ 1־״ ־־— —  ........* ............—

בעובדיה: רמשלם משלם לאי”ל*נ
 יהודה! ר׳ ומתרגם שמע על כורם סומא משנהם)משזל

 ן מימיו מאורות ראה שלא מי כל אומר מי")
לר׳ן לו אמרו *תניא גמרא שמע: על יפרוס ייז״ללא ,

 ראו ולא במרכבה לדרוש צפו הרבה והלא יהודה
 דליב^ באבנתא התם יהודה ור׳ מימיהם יאותה

 משובש הבא וידע מיכוין קא והא מילתא תליא כד
 ליה אית ורבנן הנאה ליה לית והא הוא הנאהשס

 1 הייתי ימי כל יוסי א״ר דתניא יוסי כדר׳ הנאהנ ע
בצהרים ממשש *והיית זה מקרא על למצטער ׳,יני

 אכפת מאי וכי אמרתי באפלה העור ימשש כאשר
 לירי מעשה שבא עד לאורה אפלה בין לעור ליה

בעובדיה דמשלם :מלכות דבר מעין אלו תיקנו וכנגדן מלכים
במעשיו: תמים

:גומות פחתיס :דימזקאל מרכבת במעשה לדרוש צפו



רנא מגילה שלישי פיק עומד הקורא
 וראיתי ואפלה לילה באישון מהלך הייתי אהה פעם

 בני לו אמרתי בידו ואבוקה מהלך שהיה סומא
 זו שאבוקה זמן כל לי אמר לך למה זו אבוקה

 הפחתים מן אותי ומצילין אותי רואים אדם בני בירי
 משנת כתובה לוה }סמוך הברקנים ומן הקוצים ומן

 ו כה צפור קן על והאומר וכו׳ טובים *יברכוך האומ׳
 לדמאהאל'^ אמר חנינא דרבי קמיה דנחית וההוא וכו׳

 ;כמהשץדתתן% לא *ומזרעך האומר ]משנה וכו׳(•• הגדול
 נכרכו׳ כו׳ כארמרת^ק לאעברא תתן ל<ת למולך להעביר
 הבאפתיע״ש בישראל דר״י תנא גמ׳ • בנזיפה אותו משתקין

 י יש״א .מדבר[ הכתוב לנכרי בן ממנה והוליד נכרי בת על
 ומתרגמין נקראים יש מתרגמין ולא נקראים יש ת״ר
 •ח !יקיא בראשירה מעשרת מתרגמון ולא נקראין לא ויש

 למעלה מה לשיולי אתו מ״ד פשיטא ומתרגם נקרא
 שם מעשה קמ״ל. לאחור ומה לכנים *מה למטה ומה
 ע״ב מייד פשיטא ומתרגכם נקרא ן בנותיו ]ושתי לוט

 ויהודה תמר מעשה קמ״ל. דאברהם לכבודו ניח;ש
 ריהודה לכבודו ליחוש מייד פשיטא ומתרגם נקרא
הראשון העגל מעשה דאודי. לו הוא שבח קמ״ל

 הכתוב נכרי בת על הבא בישראל מתניתין לפרש ר־״י רבי ]תנא
 המסתכל אניגה במסכת ואמרי׳ וכו׳ בראשית מעשה :מדבר

 טעמא מפרש והתם לעולם בא לא כאילו לו ראוי דברים בארבעה
 ]שבחו קמ״ל וכו׳:[ אשסה של שמו שיזכירו מלך של רצונו אין

:?טאתו על שהודה דאודי זו: קריאה ליהודה הוא שבא הוא[



 של לכבודן ליחוש מ״ר פשיטות ומתרגש נקרא
 כפרה להו דהויא לתו דניחא כ״ש קמ׳ל ישראל
 ניחוש ׳ד מ פשיטא ומתרגמין נקראין וברכות קללות
 אזהרורח ל. קמ דעתייהורצבורא *פייגא מסייש׳ידילמא

 אתו נ^תושדילט מ״ר נקראקומתרגמיןפשיטא ועונשין דגיסי׳נ
 ותמר אמנון מעשת קמ״ל (מיראה ו מאהבה ),ולמעבר1 '

 ומתרגש[ נקרא אבשלום ]מעשה ומתרגש למעכינקרא
 מעשה קמל. רדוד ליקריה ליחוש מ״ר פשיטא מאהבה

ליחוש מיד פשיטא ומתרגש נקרא בגבעה פילגש ייאהך
 ארח ירושלים את *הודע קמ״ל׳ דבנימן לכבודו

 מ־ר' לאפוקי פשיטא ומתרגש נקרא תועבותיה
 קור^ת שהיה אחד באדם מעשה דתניא ביסדלמיאליעזר

 תועבותיה את ירושלים את הורע אליעזר מר׳ למעלה גא”פ
 צא ירושלים בתועבות בודק ה שא־ עד לו ^אמררדע

שמץ בו ומצאו אחריו בדקו אמך בתועבות ובדוק1טקאלחז>
 ראובן מעשה מתרגמין ולא נקראים ואלו פסילי.

 גמליאל בן חנינא בר׳ מעשה מתרגש ולא רא נ
בשכון *ויהי ־ז הכנס הזן קורא והיה לכבול שהלך לה בלא׳

 לו אמר עשר שנים יעקב בני ויהיו וגו׳ ישראל
 חכמים. ושבחוהו אהרון אלא תתרגש אל למתורגמן

 פ־יגא שמיס: לשס ולא קללות של ומיראה ברכות: של מאהכה
 טוב ויאמרו כענשיס שהם כשישמעו עתס7 תיזלש דעתייהו

 העוכשים בכל ופופנו הואיל רצוננו בכל העולם מן ליהנות
עשר שכיס יעקב בכי ויהיו אחרון אלא תתרגם אל האלו:



 רנב מגילה שלישי פרק עומד הקורא
 מעשה זהו ואי מהתה ולא נקרא הב׳ העגל מעשה

 לב שמית ברכת .משה *וירא עד משה *ויאמר מן הב׳ העגל
 שם. *ישא דכתיב משום ט מ מ־רגם 'ולא נקרא כהנים
 ׳נמדבי והאמרת מררגמין ולא נקרין לא ואמנון דוד מעשה
הא קשיא לא ומתרגם נקרא ותמר אמנון מעשה

 בגמ׳ סתמא: אממן האדכתיב דוד בן אמנון דכתיב
 ?תאמי•׳ אדם יהא לעולם אומר אלעור שמעון'בן ר׳ תניא

 זפק שהשיבו תשיב־^ שמתוך בתשובתו זהיר
 א באש ־■׳ואשליבהו שנא' המינים פקרו למשה אהרן
 ,סהכ~וכיס^ המקראות כל ]ת״ר הזה העגל ויצא

 ישבבנה *ישגלנה כמן לשבח אותן קורין לגנאי בתורה
 י מ״נ למחראות אומר ריב״ק למוצאות *למחראות ובו׳

 כל נחמן רב אמר ז[ לע׳ גנאי שהוא מפניי כשמן
דכתיב דע׳זרשריא מליצנותא בר אסירא ליצמתא

]לאיתעיתמי יחרו כרעו *קרסו וכתיב נבו קורס בל *כרע
! ז

 הוא כאלו איזרון הו קת לכך פרשה בהפסק נפסק הזה והמקרא
 העם לך עשה מה אהין אל משה מןויאמי עצמו: נסכי פסיק

 ישא השכי(:משום העגל מעשה כקרא המעשה וספר אהרן )שמזר
 הן שכדאי יודעין ואיכן פנים ]להן[ הקב"הכושא יאמרו שלא

 ישראל הם כדאי לא בברכות ]כדאמרי׳ פכים להם לשאת ישראל
 חממירין והן וברכת ושבעת ואכלת אמרתי אכי פכים[ להן לשאת

כביצה: עד כזית עד עצמן על
 מאליו )שיצא בע״ז יש ממש לומר פניהם העיזו המינים פקרו

רעי: מוציא לשק קורס מביכים(: איכס המקרא אבל
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*לעגלות מהכא אמר ינאי ר׳ וגו׳[ משא מלט יכלו י הסע

 עמו עליו אכל כי שומרון שכן יגורו און בית
 אר^ ממנו גלה כי כבודו על יגילו עליו וכמריו
 מנוח הונאבר רב אמר כבידו. אלא כבודו חקרי

 ליה שרי איקא[ דרב בריח אחא דרב ]משמיה
 ואנחיר־ז לע״ן שקלי׳ לנכרי למימר ישראל לבר

 האימאןדסאני אשי[ רב !אמר שלך תי״ו בשי״ן
 והאי ושי״ן. בגימ״ל לבווייה ליה שרי שומעניה

 ומאן לשבוחיה ליה שרי שומעניה דשפיר מאן
ראשו: על ברכות לו ינוחו דשבחיה

 בית עגלי[ ]על )לעגלי( הבאה השמועה לקול און בית לעגלות
 העגל: על עליו אבל בי שבשומרון שכיניהם יגורו ]און[ )אל(

 יתאבלו עתה עליו לשמוין רגילין היו אשר יגילו עליו וכמריו
 של משאו כובד כבידו אלא ממנו: גלה כי כבידו ו(על )עליו

 קרסו בישעיה ודוגמתו עגבותיו וכיבד בו ]תהיה[ )שהיה( רעי
 מפרשין ,ורכות הרעי משא הוא משא מלט יכלו ולא ייזדיו כרעו

 שלהן ]משאוי )משאו( שהיקל שממיס שהיו ממש יגילו עליו וכמריו יכעיייד
 שי״ן סכמריב: שנטלו כאמד גלה כולו שהעגל כן לפרש אין אבל

 עליו שומעני׳שיוצאו׳ רסאגי חצרי׳*: ערות שת ומשוסי תי״ולשון תמח מ׳
 גיורת בר ושי״ן כגימ״ל :נואף שהוא ו[שנואות ]רעות שמועות צואה ל׳

הגאונים בתשובת הוא כך חוסר? שס סריא שמא .זונה פי׳ כקי
 ירושלמי תרגום גיורתא )בר .שילדתו אמו את גס לבזות חותר

*גייסאשטיא: מפרשים ורבותי גיורת'וגיורתאי(. והנואפת הנואף ז״דע
,יש״א זנות !פי׳ המנה כפ׳ כגוף נעמו ל׳ וגייפא *
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העיר בגי
רביעי פרק

לב עליו לבטח ישכון ה׳ ידיד אמר *לבנימין כתיב
 פלוגתאכו הביאו בנמ׳ היום כל עליו חופף

 ל דכיי׳ או לשבטים נתחלקה ירושלים אם בענין דתנאי
 יהודרת לשבט שנתחלקה סובר אחד הנא לאו.

 יהודהפ׳אקה של בחלקו היה מה רתניא בנימין ולשבט
 יחף! של בחלקו היה ומה והעורות ,והלשכות הבית הר

 ׳ש״א ורצועה הקרשים קדשי וברז והיכל אולם בנימין
 בחלקו נכנסת וחית׳ יהודה של מחלקו יוצאה היתה

 הצדיק בנימין והיה בנוי מוכח וברה בנימין של
 הם עליו *חופף שנא׳ לבלעה יום כל עליה מצטער

 אושפיזכאן ונעשה הצדיק בנימין זכה ולפיכך היום כל
 סובר אחר ותנא שכן כתפיו ובין שנא׳ לשכינה

 משכירין אין דתניא לשבטים ירושלים נתחלקה לא
 שלהסר׳אלעזר שאינן לפי ירושלים בתוך בתים

 קדשים עורות לפיכך מטות לא אף אומר צרוק בר
 ש״מ אביי אמר בזרוע. אותן נוטלין אושפיזין כעלי

לא להם משכירין אין לרגל כשעולין סי׳ בתים טשכירין אין
 וכהנין ביזנס הבתים לתוך נכנסין אלא מטות ולא בתי׳
 שמתכדנים ושלמי׳ תודות ר״ל קרשים עורות לפיכך מהמטות:

 נוטלים אושפיזין בעלי שלהם: הס והעורות רגלים עולי
מטות: שכר משוס הריטב״א פירש בזרוע אותם



□גירה העירלתשיעי בני
 :לאושפיזיא ומשבא גולפא איניש למשכק ארעי אורח

 עושין שכלו סכרים מטפחות זוטרא מר אמר שס
 ואמי׳ גניזתן היא וזו מצוה למת תכיייכין איתן ע״נ

 שונה ואפילו ח ת אצל אותו גונזין שכלה ס״ת רבא
 שנא׳ חרס וככלי יעקב בר אחא רב אמר הלכות

רבים: ימים יעמדו למען חרש בכלי "ונתתם יימיהלכ
 ואת ה׳ בי.ת את *וישרוף ד מ קפר׳ בר ש דר לג
 כל ואת ירושלים בתי כל ואת המלך בית בז

 המקדש. בית יה ה׳ בית באש: שרף גדול בית כ מלכים
 בתי כל ואת .מלך *צל פלטרין אלו המלך בית כה. "י

ן ן י ן ׳ י ן נג ,זיר?)  בה פליגי גדול בית כל ואת כמשמען. ירושלים
 שמנדלין מקום אמר חד לוי בן יהושע ור יוחנן ר׳
 מ״ר תפלה. בו שמגדלין מקים וה״א תירה בו

 ויאדיר תירה *יגדיל דכתיב תורה בו שמגדלין מקום עעי׳מב
 נא *ספרה דכתיב תפלה בו שמגדלין מקים ד וממלכיכ
 כי ואלישע אלישע עשה אשר הגדולות כל את ליכח

 לוי בן יהושע דר׳ תסתיים דעבד הוא בתפלה עבד
 בן יהושע דאי׳ר תורה בו שמגרלין מקום דאמר היא
 תסתיים: ד בחמ לעשותו מותר הכנסת בית לוי

 שיזטבהמה: אס ומשבא בו: שנשתמש מרס של קנקן גילפא
 אפי׳ כלו׳ הלמת ואפילישונה ס״ת: של אף ספי־ים מטפחות

וברייתות: במשניות אלא בגמרא בלמודו ת"? שמש לא
 מותר זהסימן: תסתיים כתיב: ה׳בכבוזראדן בית את וישרוף

גדול: ]בית[ הוי בהמ״ד אלמא כד״ט לעשותו
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בו ליקח ישן ס״ת למכור מהו להו ]איבעיא

 ר׳ משום יוחנן דא״ר ת״ש וכו׳ז חדש
 ולישא תורה ללמוד אלא ס״ת מוכרין אין מאיר
 דילמאשאני דמי שפיר בתורה תירה ש״מ אשה

 נמי אשה מעשה לידי מביא שהתלמוד תלמוד
 מישע.׳ בתורה תורה אבל יצרה לשבת בראה תהו *לא
 צריך שאינו אע״פ ס״ת אדם ימכור לא ת״ר לא.

 1יאכל־ מה לו אין אפי׳ ארשב״ג כן על יתר לו
 ברכהלעולם: סימן רואה אינו כתו או ומכר.ס״ת

 -קר׳ל ימים הארכת כמה זכאי ר׳ את תלמידיו שאלו
 שסבד׳ מים השתנתי לא מימי להם אמר

 ב״ע בטלתי ולא לחכירי שם בניתי ולא תפלה של אמות
 לא אחת פעם לי היתה זקנה אימא היום קידוש

 והביאה ראשה שעל כפה מכרה קדוש לי היה
 ש׳ לו הניחה היא כשמתה תנא היום קדוש לי

 גרבי אלפים ג׳ לבניו הניח הוא כשמת יין גרבי
 דרב ה מי ק וקאי ריתא אסר הוה הונא רב יין

 הוה לא היכאזא״ל והמיינך האי מאי ליה אמר
 ביה ואתיתי להמיינאי ומשכנתיה לקדוש' חמרא לי

דהיא וקס״ד תורה כשלומד בו להתפרכס תורה ללמוד אלא
 אינו :אקר לו שיש לו צי־־יך שא'מ ם״ת: לקנות הדין

;הדמים מאותן לעולם ברכה סי׳ רואה
 לאמר חפלה של אמות ]בר׳ זכות זה באי ימים הארכת כמה

:גסי מין עשב סגור ריתא אסר :צעיף כפה זמן[
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 כי בשיראי רתיטום רעוא יהא א״ל קדוש׳ יין

 עייל הוה גוצא איניש הונא דרב כריה רבה אכלל
 מאני שלחן וכלתידה בנחירה אתאן אפוריא גנא

 יוסף רב )אחא בשיראי דאיטום עד עילויה ושריק
 שמע כי דרב( כרכתיה בך אקיים א״ל אשכחי׳

 ברכתיך כי לי אמרת לא אמאי אמר איקפד רב
 שמוע בן אלעור ר׳ את תלמידיו שאלו .למר וכן

 עשיתי לא מימי להם אמר ימים הארכת במה;
 קידש עם ראשי על פסעתי ולא קפנדריא כהכ״נ 'אפיר

את תלמידיו שאלו ברכה. בלא כפי נשאתי ולא,^5
 לא מימי להם אמר ימים הארכת במה פרידא ר׳ ■החמי׳
 שלא מבהמה אכלתי ולא לבהמ״ד ארם קדמני ע""•
 | למימרא כה; בפני ברכתי *ולא מתנותיה הורמו כח
אמר חנה בר בר )רבה והאמר היא דמעליותא יעיין
. . , ביבמות

 פלשתי'תרטס סתמום במעשם. ומכוסה סתום בשיראי רתטום צ,,>מ ׳פ
:בגדיהם פישטות היו ]שדהן[ טחוכון:כיאכללכשכב.סלקופת: חליצת

 אף ותתקיים רצו; הי'עת שמא בכך מבורך תהא אתה אף למר וכן
 על פסעתי ולא הכנסת: בית דרך הלוהו מקצר קפנדריא בי:

 קרקע גבי על בב״ת יושבים התלמידים כשהיו קורש עם ראשי
 ראשיהם: על כפוסע נראה במקומו לשבת מסיבתן דרך המהלך

 ברכה בלא כהכים ברכת לברך לדוכן כפי את נשאתי ולא
 בקדושתו וצוכו במלותיו קדשנו אשר ברוך לברך צריכין שהכהכיס

 והקיבה: והלחיים הזרוע מתנותיה סוטה: במסכת וכו׳ אהרן של
דבר לכל וקדשתו מר דאחר כהן לפני בסעודה: כרכתי ולא



תה מגילה רביע' העיר בני
כ״ג אפילו לפניו שמברך ת״ח כל יוחנן[ ]ר׳ יונתן( ר

 ל>ח2*כלמ שנאמר מיתה חייב תלמיד אותו הארץ עם
אלאמשניאי משנאי תקרי אל מות אהבו משנאי

בשוין: נמי איהו קאמר כי
 לה במה הקנה בן נחוניא ר׳ את תלמידיו שאלו

נתכבדתישס לא מימי א׳יל ימים הארכת
 מטתי על חברי קללת עמי עלתה ולא חברי בקלון
 חברי בקלון נתכבדתי לא בממוני הייתי וותרן

 רב אתא אכתפיה מרא דרי הונא דרב הא כי
 רגילת אי א״ל מיניה שקיל וקא חנילאי בר הנא

 בוילותיה אנא איתייקורי לא ואי במאתיךדרי רררית
 קללת מטתי על עלתה ולא לי. ניחא לא דודך
 לפורייה סליק הוה כי זוטרא דמר הא כי חברי
 בממוני וותרן דצערן. מאן לכל ליה שרי אמר

 פ״ח כ״נ שהיה הוה בממוניה וותרן איוב מר דאמר הייתי
 עקיבא ר׳ שאל מממוניה. לחנוני פרוטה מניח

 יש אתו ימים הארכת במה )א״ל( הגדול נחוניא ר׳ את
 רבי א״ל אדיקל׳ יתיב פליק ליה מחו קא גוודאי

 פ׳ ייגיין אדם לבכי משניאישגורמין ראשון: ולברך ראשון לפתוח שבקדושה
 '^י בתורה: רוח כחת אין אומר ע״ה לפני שפל ת״? שהרואה לשנאתו

וקא :בלע״ז פורי״ש מ־יא :ואזיל לה מפרש וכר נתכבדתי לא
 שאתת במאתיך דרית :הוא וישאכה לכבדו מיניה שקיל

 אותו משרתים עבדים היו סריסין נווזאי :בעירך כזה כלי נושא
בחייו: ק׳ן שהית היו פבורין עקיבא לר׳ ליה מחו וקא
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 אחר( לרמאי אחר נאמר למה *כבש נאמר מדביני׳אם
 מרבנן צורבא לחו ׳אמ שבעררו. מיוחד ואחד[ א״ל

 מחנות קבלתי לא מימי א״ל דליתי. שבקוה הוא בגיי׳ ע׳
 מרותי על עמדתי ולא יהיה. מתנות *ושונא דכתיבמשליטי

 לו מעבירין מדותיו על המעביר כל רבא ^״ראמרס
פשע על ועובר עון *נושא שנאמר פשעיו כל על ""א

פשע: על עובר שהוא למי עון נושא למי האי״מי,
הארכת במה קרחה בן יהושע ר׳ את רבי שאל 1״יפ

היא תורה רבי א״ל בחיי קצת א״ל ימים *
בצלם נסתכלתי לא מימי א״ל צריך אני וללמוד י^,י

 יוחאי( בן ר״ש )משום יוחנן רא״ר רשע אדם דמות לן
 רשע אדם דמות בצלם להסתכל לארם אסור

 אני יהודה מלך יהושפט פני לולא *כי מלכ״׳כגשנאמר
 אלעדר א״ר אראך ואם אליך אביט אם נושא

 עיניו ותכהין יצחק וקן כי *ויהי שנאמר כהות עיניו ,כ א׳נר
 והא הרשע בעשו ביה דאסתכל משום מראות

 קללת; תהי אל לעולם יצחק והא״ר ליה גרמא כל;הח ׳ם
 שרה את קלל אבימלך שהרי בעיניך קלה להדיוט

עינים. בסית לך הוא *הנה שנאמר בזרעה ונתקיים שסכ
 זקף כי ויהי )וכתיב כסיית. אלא כסות תקרי אל

 אמ רבא ליה גרמא והא הא עיניו( ותכהין יצחק
 על עמדתי ולא בבקר: תעשה אידד הכבש את ככש נא׳ אם

:שציע׳־כי לעי רע גמול לשלם מדוחי
 יהושפם פני לולא לקיים: אוכל אולי צריך אני וללמוד



 יח משלי פטירתו בשעת טוב לא רשע פני *שאת מהבא
 ולכולהו ימי לחצי שתגיע רצון יהי א״ל ברכני א״ל
 בר ואבה ירעו. בהמה אחריך הבאיט א״ל לא.

 אסתכלי דלא לי תיתי ח״א איהי בר ומנימין איהי
 בהדי שותפות עבדי דלא לי תיתי והיא בנכרי
 את לה )ואמרי וירא ר׳ את תלמידיו שאלו נכרי[

 אמר ימיט הארכת במה אהבה( בר אדא רב
 ציעדתי ולא ביתי כתוך ,הקפדתי לא מימי להט
 חת במבואו הרהרתי ולא ממני שגדול מי בפני

 ובלא תירה בלא אמית ד׳ הלכתי ולא המטונפות
 ולא קבע שינת לא בבהמ״ד ישנתי ול^ן תפילין
קריתי ולא חברי בתקלת ששתי ולא ץראי שינת

בחניכתו: לה ואמרי בחכינתו לחברי
 שם מפפידין אין שחרב בהכ״נ יהודה א״ר ועוד ]מגנה

שנא׳ א קפנדר אותו עושין ואין ובו׳ בתיכו
 כי יקיא כשהן אף קדושות; מקדשיבכט את *והשמותי

 קלות בהן נוהגין אין כנטיות בתי ר י ת [׳גמ ובו׳• שוממיט

 בהמה אחריך הבאים אחאב: דן ליהירס כן אחר אלישע
 שא״כ כחוני רבים יחים לחיות לך טוב אין כלו׳ נתחיה ירעו

הדיוטות; יחותס כל יהיו והס כשיא ואתה גדולה בכיך יטלו לא
 בסיתחיד: שגירה גרסתי תירה בלא ד״ת: הרהרתי ולא

 בחניכתו לה ואמרי :לגנאי שס לו חנירח כינו אס בחכינתו
)למשפחה( דופי שס חחשפחתו לו ובא ]שחסודר[ כינוי אותו אפילו

גיטין: נחסכת וחניכתה חניכתו ]כתג[ כמו
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 *ואקנאותק בהן שותק ואין בהן אוכלק אין ראש שם
 מפני בהמה בהן נכנסין ואין בהן מטיילין ואין בהן ע״ב

 בהי מספידין ואין הגשמים מפני ובגשמים החמה
 ומספירי בהן ושונין בהן קורק אבל יחיד של הספד

 בישוב אימתי יהודה א״ר רבים של הספר בהן
 ולא עשבים בהן ועולין אותן מניחין בחרבנן אבל

 שמחשבין ב״ה אסי א״ר נפשוט׳: עגמת מפני יתלוש
 לא ס״ר מלינין המת את בו מלינין חשבונות בו

 מטה: מת בו שילינו לסוף אלא הבי דלאו סגיא
 ושאלי קיימי הוו מתנה בר אדא ורב שסריבינא

 עיילי דמיטרא זילחא אתא מרבא שאלתא
 מטרא משום לאו לכ״ה דעיילינן האי אמרי לב״ה
 דאסתנא: כיומא צילותא בעיא רשמעתא משום אלא

 הספרא ה״ר רבים. של הספד בהן ם]ומספידיןש
 הספידא כגק חסרא רב מחוי דרבים

 הספרא כגון ששת רב מחוי ששת רב בי דקאי
 רבים של הספד שס: ואיןחטיילין לתוכי חתקשטין ואין נאותין ואין

 לסי לכך וב״תראוי ולהספידו להתאסף שצריכין שחת ת״ק של
 החת: את בו להלין היא דקובה חשחע בו מליגין גדול: בית שהוא
 קוברין: לתם שאין בהסחתים שימותו מצוה טח בו שילינו לסוף

 שיגן משוסמט־־א לאו בכק: שבאים זרסחיס דמיטרא זילחא
 היינו לא כשמעת׳ עוסקין היינו לא שאס הגשמים חפכי עלינו

 מקשבה: בשום טרוד שאינו ומיושבת צלולה דעת צילותא נכנסין:
גי אקד אדם ימות אס ששח רב בי דקאי הספידא כגון



 תז מגילה רביעי פ-ק העיר בני
 בבי לכלתיה אספרה רפרם חסדא רב כי רקאי

 כוליה אתו ודמיתא דירי יקרא משום אמ׳ כנשתא
 כבי מרבנן לההו<א ספדי׳ וירא ר׳ עלמ<א
 יקרא משום אי דירי יקרא משום אי אמר כנשתא

 צורבא לההוא ספדי׳ ר״ל ב״ע אתו דמית׳ רירי'
 הילכתא תני דהוי רישראל בארעא דשכיח מרבנן
 נברא דישראל ארעא חסרא וי אמר שורתא בכ״ר
 ותוספתא וספרי ספרא הלכתא תני דהוה ההוא רבה

 אמר מר ליספדי׳ לר״נ לי׳ ואמרו ארחו ושכיב
 חזי תא דהסר ספרי דמלא צני הי ניספדי׳ היכי
 רכבל לחסידי דישראל דארעא תקיפי בין מה
 ות ר״ל תנא חלף בתגא ודאשתמש התם תנן

 יקרא משום אי רירי יקרא משום אי אמר ששת: רב
 תני דהוה לספוד: כ״ע אתו רביס של הספד לי׳ הוה דמיתא
 של שורות בכ״ד לתלמידים: משכיות שונה שהיה הלכתא

 ספרי מלא צנא הי :אספדכו במאי אספור היכי :תלמידים
 אף שבתוכה מה מבין ואין ספרים שמילאוהו כסל אלא אינו
 ופעמים משכה טעמי שיביכוה ללמוד "מ ת שמש ולא הלכות שונה

 הא וכגון הב״ע כגון לתרצה וצריך זא״ז סותרין חשכה שדברי
 ר״ל דישראל ארעא תקיפי מימסרא: מסורי וכגון מכי

 דחשתעי דמאן חשתעי לא רבב״מ בהדי דאפילו ביומא דאסרי׳
 כמחן רב סהדי. בלא עסקא לי׳ יהבין בשוקא ר״ל בהדי

 לא לי׳ דקאמר סוטה מסכת כשילהי כבל חמסידי יצמק בר
חלף תורה: כתר כתנא אנא: דאיכא מטא יראת תיתני
.11 17
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 תורה של כתרה הלכות ששונה במי המשתמש

 ולא ר דתני במאן איגש מיש לישת עולא ואמר
 אדיל הוה דר״ל הא כי ד׳ דמתני במאן לישתמש
 גכרא ההוא אתא דמיא עורקמא מטא באורחא
 א״ל קרירה א״ל לי׳ מעבר וקא אכתפי׳ ארכבי'
 פסלרה א״ל משנה סדרי ד׳ תנינא תנית קרינא

 בר שדי אכתפך לקיש בר וטענרה טירי ד׳ לך
 אי למר דאשמעי׳ לי נירא א״ל במיא לקישא

 בנות זירא רא״ר מילתא הא מיני נמיר הכי
 טפת רואות שאפילו עצמן על החמירו הן ישראל

 *מבטלין ת״ר .נקיים ן׳ עליו רה יושבו כחרדל דם
 בד״א וכו׳ הכלה ולהכנסת המת להוצארה ת״ת

 אין צרכו כל שם יש אבל צרכו כל שם כשאין
 איניא בר שמואל רב אמר צרכו כל וכמה מבטלין
 שפורא אלפי ושיתא גברי אלפי תריסר דרב משמי׳

 דמתני למאן אבל ותני דקרי למאן מילי הגי וכו'
שעורא(: לי׳ לית

 ורארה מיא ארמרי יוחאי בן שמעון רבי הניא לן
 שבכל הקב״ה לפני ישראל חביבין כמה סש

 שכינה למצרים גלו עמהם שכינה שגלו מקום

 חכונשין: מים של שלולית דמיא עורקמא העולם: חן עבר
 דחדאורייתא עצמם על שהחמירו :לאדוני שאשמש דאשמעי׳

 י״א בתוך רצופים יחים ג' הרואה אלא נקיים ז׳ צריכה אין
;[קופתה לבית אבי׳ קנית ללוותה כלה להכנסת וכו׳: יום



 ריח מגילה רביעי פיק העיר בגי
 נ ש"* בהיותם אביך בית אל נגליתי *הנגלה שנא׳ עמהם

 שנאמר עמהם שכינה לעילם י )גלו וגר. במצרים
 עמהסיימ״׳מ• שכינה לבבל גלו בעילם(. כסאי *ושמתי

 מג ישעיה שכינה לאדום )גלו בבלה. שלחתי *למענכם• שנא׳
 שסהג בגדיכם חמוץ מאדוכם בא זה *מי שנא׳ עמהם

 שכינה ליגאל עתידק כשהם ואף וגו׳( מבצרה
 ל תריס ורחמך שבותך את אלהיך ה׳ *ושב שנא' עמהם
 שב שהקב״ה מלמד ושב אלא נאמר לא והשיב
 שריא היכא בבבל שכינה הגליות מבין עמהם

 דשף כנשתא ובבי דהוצל כנישתא בבי אביי אמר
 זימנין אלא והכא הבא תימא ולא בנהררעא ויתיב
מרחקנא דכי לי תיתי אביי אמר .הכא וזימנין הכא

בגוה: ומצלינא עיילנא פרסה
 לח דשף כנשתא בבי יתכי הוו ולוי דשמואל אברה

 קילשס שמעו שכינה אתיא בנהרדעא ויתיב
 בביבנשתא יתיב הוה ששת רב ונפקו. קמו רגשא
 אתו נפק ולא שכינה אתיא בנהרדעא ויתיב דשף

מקום שכיכה בבבל שריא )היכא גרסיכן: נאמר לא והשיב
 שם בנהרדעא ויתיב רשף שם(: שורת שהיא שמיר

 עחהסבגלזתן שהביאו ועפר מאבני׳ וסיעתו יככית ובבאוהו מקים
 מרחקנא דכי וגו׳: אבייה את עבדיך רצו כי שנא׳ חת[ ]לקיים
עלי חרבה אכי אפילו מקים באותו בדרך מהלך )כשאני פרסה

בתוכה: ומתפלל שם כככם אני הדרך( את
הוה: עימם מאור ששת רב
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 עלוב רכש״ע אמר ליה ומצערין מבעתין קא מענייימה״ש

 מפני נדחה מי (5יכו ושאינו )יכוגל עלוב ^ושאינו נ״ם
 מעט למקדש להם *ואהי שבקוהו. ן להו ]אמ׳ ^מי

 יצחקו בר שמואל )רב אמר שם באו אשר בארצות יחזקאל
שבבבל מדרשות ובתי כנסיות בתי אלו יצחק[ ]ר׳ יא

 ]דרש[ )אמר( שבבבל רבינו בית זה אמר אלעור ור׳
ובמ״ד בכ״נ אלו לנו היית אתה מעון *ה׳ מ״ד רבא ל מלים

 ביתאי בנו גריסנא הוה מריש ]אביי[ )רבא( ׳אמ
 דקאמר להא דשמעית כיון כנשתא בבי ומצלינא

בבי אלא גריסנא לא ביתך מעון אהבתי *ה׳ דוד כי שם
 הקפר אלעזר ר׳ תניא דמצלינא(. )היכא כנשתא

 בא״י שיקבעו שבח״ל ובמ״ד בכ״ג עתידין אומר
והלא יבא כים וככרמל בהרים כתבור *כי שנאמר>יי ירמיה

 ללמוד אלא באו שלא וכרמל תבור ומה ק״ו דברים
 שקורין ובמ״ר ככ״נ בא״י נקבעו שעה לפי תורה
 עאכ״ו: )כולה( תורה ז ה את בהם) ומרביצין בהם

גבנונים הרים תרצרון *למה מ״ד קפרא בר דרש ם" "לי׳
 עם דין תרצו למה להם ואמרה קול בת יצתה
 הכא כתיב סיני אצל אתם מומין בעלי כלכם סיני

 1 אשי רב אמר דק או גבן *או התם וכתיב גבנונים כ* ייקלא
) יוחנן *א״ר הוא. מום בעל דיהיר מאן האי ש״מ לא

 שם הקכ״ה של גבורתו מוצא שאתה מקום כל

 הים את כרמל שעבר מלמד יבא בים וככרמל :רב רבינו בית
: מ״ת בשעת אומר הוי ואימתי



רנט מגילה רביעי פרק העיר בני
 ושנוי בתורה כתוב זה דבר ענותנותו מוצא אתה

 י דכייה ה׳ *כי בתורה כתוב בכתובי׳ ומשולש בנביאיס
 בתרידה וכתיב גו׳ האלהים אלהי הוא אלהיכבס

 ס ישעי׳ *כי בנביאים שנוי ואלמנה. יתום משפט עושה
 דכא ואת בתריה וכתיב גו׳ ונשא רם אמר כה

 כי׳ בערביתתני׳ לרוכב *סולו בכתובים ומשולש רוח. ושפל
 אלמנות: ודיין יתומים אבי בתריה וכתיב שמו כיה

 שם בשבת להיות שחל אב *ר״ח הונא רב ]אמר
 ע״ב עלי היו נפשי שנאה ומועדיכם *חדשיכם מפטירין

 * ׳ע,יש דיין לא הקב״ה אמר לטורח עלי היו מאי לטורח
אותי שמטריחין אלא לפני שחוטאין לישראל להם

 :[עליהם אביא קשה גורה איזו לידע
 מפסיקקשס ואין וקללות ברכות בתעניות משנה

 בר חייא רבי אמר מה״מ גמ׳ בקללות•
 ג משלי *מוסר דאמ׳קרא ]ר׳אסא[ ורבאשי( אמר גמרא

 שאין לפי אמר לקיש ריש תמאס אול בני ה׳
 תנא עביר היכי אלא הפורענות על ברכה אומרין
 וכשהוא שלפניהם בפסוק מתחיל מתחיל :שהוא

ביזקותי דאס וקללות ברבות קורי׳ ׳,פ וכו׳ בי־כות ]בתעניות
 לעולם פורעניות בא היןטא עסקי שעל להודיע

 דאין מה״מ :[עליה מתענין שהן מצרה וינצלו בתשובה ויקזרו
 לו שקשה עצמו מראת בהן והמפסיק תמאס אל בקללו׳: חפסיקין

בתוכיותו תקוץ ואל דקרא מסיפית לה יליף סופרי' לקרו'ובמסכת
:קציצה לשון פסקים פסקים קוצים קוצים תעשו אל



מגילה רביעי פרק העיר בני 259
 לא אכיי אמר1 שלאחריהם בפסוק מסייםי מסיים

 שבמשנה קללות אבל שבת״ב בקללות אלא שנו
 ומשה אמורות רבים בלשין הללו מ״ט פוסק תורה

 ומשה אמורות יחיד בלשון והללו אמרן הגבורה מפי
אמרן[: עצמו מפי

 שיהו לישראל להם תקן עורא אומ׳ רשב״א שסחניא
 עצרת קורט כהנים שבתורת קללות קורין

 ואי אביי אמר מ״ט ר״ה קודם תורה ושבמשנה
 וקללותידה השנרה שתכלרה בדי ר״ל תימ^א

 שנה שתבלה בדי איבא תורה שבמשנה בשלמא
אין היא ר״ה עצרת אטו שבת״ב אלא וקללותיה

 :האילן פירות על ובעצרת רתנן היא ר״ה נמי עצרת .
 בתוררח שקראו עשרה יוחנן א״ר שפטידה א״ר לב

 שרר נוטל והגוללו ׳ת ס גולל שבהן הגדול
 ס״ת .הגולל בתורה שקראו עשרה דאריכ״ל בולן

אימ^י. אלן^ן ס״ד כולן שכר כולן שכר קבול
כולן: כנגד שכר נוטל

 שנא׳ שמשתמשקבב״ק מנין יוחנן א״ר שפטיה וא״ר לט
 דשמע וה״מ לאמי[. ]מאחריך דבר תשמעג׳ *ואוניך שם
1 , / ל ישעיה :האילן פירות יזמן קציר זמן שהוא עצרת קורם

 שאין ולפי היום כמוק הז׳ או הג׳ וקראו שנאספו שקראו עשרה
:בתור׳ שקראו עשרה נקט מעשר' פמות בתור׳ קורין

 הולח לאו של או הן של קול ושמע בדבר להתקיל בלבבו אס בב״ק
:נימוש משוס כאן ואין אמריו
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 הן דאמר והוא בדברא ואתתא במתא גברא קול

 יוחנן א״ר שפטיה וא״ר לאו. דאמרלאו והוא הן
 הבהוב עליו זמרה בלא ושונה נעימה בלא הקירא
 כ טובים-י״יןאל לא חקיס לחכם נתתי אני *וגס אומר

יבמי-י משרשיא( )רב לה מתקיף בהם. יחיו לא ומשפטים
כתיספומ ז זי ז  שריה ביה כתיב קליות לבסומי ידע דלא ]אבייןמשום

 משרשי׳דיכןלש"׳ ]כררב[ רב אמי >אלא .בהם יחיו לא ומשפטי׳
 המשנה ואין אחת בעיר שיושבים ןת״ח[ !)תלמידים ב׳ [׳]דאמ
 י *ומשפטים אומ׳ הכתוב עליהם בהלכה לזה זה נוחין

 ,,אלש^ ה׳ מועדי את משה *וידבר ן בהם. יחיו לא
על אותה בזמנו:[ כאו״א אותן קורין שיהיו מצותן ישראל כני

׳י וע פה
 הזמר -----

 ננ,^ משקין ראשון פיק קטן מועד
א פזי בן אר״ש במועד הקברות על ומציינין א ק פי□

 ה שנא׳ מנין התורה מן קברות לציון רמז
 יחזזאל אשי לרב רביג׳ א״ל ציון אצלו וכנה אדם עצם *וראה

 נמ ובת הוא חצוי שאינו קול בדברא אתתא וקול גכראבמתא קול
 שבסל לאו לאו דאמר והוא הן הן דאמר והוא :אליו בא קול

 החקראו׳: טעמי כגון נעימה תכחשו(: לא משוס בו )ואין ב״ס לומר
וכו׳ בסיד הקברות על סיחכין שעושין הקכרות על מציינין

 אדם עצם וראה לשם: תרומה אוכלי ילכו שלא כדי
-------קי?נשג לגא העתיד על קתכבא היה יחזקאל ציון אצלו וכנה
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 ולטעמיך [׳אמ ]מאן (לן )מבא יחזקאל דליתי מקמי הא
למדנו לא משה מתור׳ זה דבר חסד׳ רב דאמ׳ הא

 לב ערל נכר בן *כל ולמדנו ±וזי בן יחזקאל שבא עד יחזקאל
יחזקאל דליתי מקמי הא מקדשי אל יבא לא בשר וערלמד

 גמירילהואתא נמרא אלא אמר[ ]מאן לן( )מנא
 ואתא לה גמירי גמרא ה״נ אקרא ואסמכיה יחזקאל

*וטמא מהם אמר אבהו ר׳ אקרא ואסמכיה יחזקאל יג ייקרא
 וכן פרוש לו ואומרת קוראה טומאה יקרא טמא
 רבה )משמי׳( עוזיאל דרבי ברי׳ בר עוזיאל א״ר

 הוא להבי והאי פרוש לו ואומרת לו קוראה טומאה
 טמא וטמא דתניא לגופי' ליה מיבעי האי דאתא
 עליו יבקשו ורבים לרבי׳ צערו להודיע צריך יקרא

לרבים להודיע צריך דבר בו שאירע מי )וכן רחמים איני
יקרא וטמא לכתוב א״כ רחמים( עליו יבקשו ורבים

 לו קוראה טומא׳ ש״מ יקר<א טמ<א וטמא מאי
תתן לא עור *ולפני ]מהכא[ ׳אמ אביי פרוש לו ואומרת יט שם

הוא ורמז בארצם החושלכי׳ הפגר־ס עצמות על ציוכין ישראל
 ציון עוש׳ אדם שיהא לומר להזהיר ]אלא[ הכתוב בא שלא

 לב ערל נכר בן )כל :לציין( צריך אין היסט )דמשום אינו
ע״ז ועובד לב ערל שנעשה שבשמים לאביו מעשיו שכתככרוניש״,

 מקמת איזיו שמתו בשר ערל וכהן( דמכיזו׳. בס״ב כדחפרש
 לא כאיויו הוא גס ימות פן שיראים למולו רצו ולא קילה

 לה גמירי בעבודה: שאסורין לשרתני מקדשי אל יבא
תנא ולא הפרש קוראה שטומאה רמז יקרא טמא קסיכי:

- תתן לא קהכא: ציוו ^קר ^רוי—
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 ״ ישעיה דרך. פנר סילו סולו *ואמר רבפפאאמר מכשול

 שם *הרימו אמר אידי( ררב )כריה !חיננא[ חנינא ר׳(
 אמ׳ אידי דרב בריח יהושע ר' עמי מדרך מכשול

 שמ!מיח המעשה. ואת בה ילכו הדרך את להם *והודעת
 טז ייקיא מטמאתם ישראל בני את *והורתם אמר ווטרא מר
 יח שש משמר' עשו משמרתי את *ושמרת׳ אמר אשי רב

 נ תלים בישע אראנו דרך *ושם אמר רבינא למשמעתי.
 זוכה )בעוה״ו( אורחותיו השם כל אריב״ל אלהים.

 דרך ושם שנאמר הקב״ה של בישועתו ורואה
 ושם. אלא ושם תרךי אל אלהים כישע אראנו

 הוה שתא דכולי תלמידא ההוא ליה הוה ינאי ר׳
שם *קרי ליה מקשי לא דרינלא ובשבתא ליה מקשי

 ע״ב אלהים: בישע אראנו דרך ושם עליה

 אדם בכי יכשלו )שלא יהו[ שלא הטומאה ]על ציון עשו מכשול
 פנו וטהרות: תרומה נושאי בה נכשלים ויהיו( טומאה באותה

 טעמי׳ וקד יזד )כל הפרישס וחזרתם בו: ללכת פנוי דרך עשו דיך
 תרומתי משחרת דכתיב תרומה היינו משמרת :קאחר( דנפשי׳

 תטמא: שלא ציון משמרת לה עשו מטומאה: שמור שצריכה
 סימן ]שעושין ציון( שעושה אראנו דרך )משום דרך ושם

 הפסד ו׳(מקשב )משוה אורחותיו השב :ילכו[ דרך באיזה
 תקרי אל :הפסדה[ כנגד עבירה ]ושכר שכרה כנגד מצוה
 דרינלא כשבתא שחין[: ]כמו בימין ושם אלא בשחאל ושם
 ואי לפירקא עלחא כולי דאתו משים ליה מקשי הוה לא

דרך ושם עליה קרי :מכסיף הוה לפרוקיה חצי הוה ולא מקשי
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 ממקד ציון מרחיקין אין אמרן הא אימא ]ואיבעי׳ ר
יהודה ׳ רבי א״י להפסיד שלא טומאה ש״ןלגמ׳

 הבל שאין לפי תלמיד או זקן שם שיהא עד אומר
דאיכא מרבנן צורבא ש״מ אביי אמ׳ בדבר[ בקיאין

רמיא: עליה דמתא מילי כל במתא
 משדה העכברים ואת האישות את צדין מחני׳ שם
ובשביעית במועד כדרכו הלבן ומשדה האילן ע״ב

 שאין כריה יהודה רב אמר אישות מאי גמ׳ וכר:
 רב ואיתימא ישמעאל בר רבא אמר עינים לה

. תמס שבלול *כמו קראה מאי שלמיה בר תלי׳נחיימר
שמש: חוו בל אשת נפל יהלוך

 ל׳ מ״ש יום. שלשים הי־גל קודם יספידנו ולא ח
אמר יהודה רב אמר כהנא רב אמר יום

 להקשי': שלא מהן[ ואיזה ]להקשו׳ מהן איזהו בשעו׳ שמעשב
ודאי הציון לאילנות שסמיך וכיון מרחיקים איי אמרן ]הא

 טילי כל .האילנות[ בשביל ונערש היא האילנות בין טומאה
הוא: בקי דתלמיד רמיא עליה דמתא

. כדרכו בו: שמפסידין מפני במועד האילן בשיה האישית צרץ
 השדה: דחתקן אע״ג וכשביעית בצידה: לשנית צריך שאין

 כריה דאישו׳ קי־אה מאי :בקרקע ועופר עיגים לה שאין כריה
 שקורין שבלול יהלוך תמס שבלול כמו דכתיב :עיני׳ לה שאין

 י ממנו נופלת רירו׳ מנרתיקו עוץ כשיוצא כלו' יהלוך תמס ליחצו״ן
। אישות כך כלו׳ שמש חזו בל אשת נפל :ומת נחום שהוא עד

שמש: עזו דלא ומתים לארץ פתאום נופלות
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 לרגל לעלות מעות שכינס אחד באדם מעשה רב

 ונתנתן אשתו ונטלתן ביתו פתח על ועמד ספרן ובא
 יעורר לא אמרו ,שעה באותה עלה ולא ונמנע לק
 ושמואל יום ל׳ לרגל קודם יספידנו ולא מתו על

שם ייבם ל׳ הלב מן משתכח המת שאין *לפי אמי*
ע״ג כח:ם: עביד דקא א״ב בינייהו מאי

ולאשם בתולות לא במועד נשים נושאין אין מחני׳
 לו היא ששמחה מפני מיבמין ולא אלמנו׳

 היא שמחה וכי גט׳ גרושתו: את הוא מחויר אבל
 א״ר וכן שמואל אמר יהודה א״ר הוה מאי לו

 אלעור[ א״ר ן לה ואמרי אושעיא רב אמי אלעז־ר
 רבה בשמחה שמחה מערבין שאין לפי חנינא א״ר
 ועוסק הרגל שמחת שמניח מפני אמר הונא )רב( בר

 דרכה הא יוסף לרב אביי א״ל אשתו בשמחת

לרגל לעלות לצורך מזומנים מעות לו שהיו כלו׳ וכו׳ מעשה
 שאין לפי לרגל: חלעלו׳ ונמנע לספדני׳ אשתו ונתכתן

 חן משתכח אין דמת כיון כלו' 1 יום ל׳ הלב מן משהכה המת
 אתי הרגל לפני יום חל' פחות מספידו אי יום[ שלשים הלב

 מעות משוס ח״ד בחנם העביד שלחו: לא דעדיין ברגל למספד
שאין לפי ומ״ד דמי שפיר בחנם עביד דספדן כיון לרגל שזימן

:אסור נחי בחנם יום ל׳ הלב מן משתכח המת
דאינה גרושתו מחזיר :מפרש נגח׳ לו היא ששמחה מפני

 מעי־בין אין :בי״ט אסורה שמחה וכי הוי מאי :כ״כ שמחה
לחודיה: סועד בשמחת דלישסח בעינן כלו׳ בשמחה שמחה
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 קטע' כר דניאל דא״ר הוא דרב הונא )רב( בר

 ש;אט׳ במועד נשים נושאין שאין מנין רב אמר
מפני אמ~ עולא באשתך ולא בחגך בחגך *ושמחה טי דכיי׳

 ורביה: פריה בטול מפני אמר נפחא יצחק ר׳ הטורח
 דכחיב לן מנ<א בשמח׳ שמחרת מערבין בודאין

 ישראל וכל החג את ההיא בעת שלמה *ויעש ט
לפני מצרים גחל ער חמת מלבוא גדול ]קהל עמו ח מ״א

 עשר ארבעה ימים ושבעת ימיט שבעת אלהינו ה'
 איבעי׳ כשמחה שמחה דמערבין איתא ואם יום[

 ודילמא ולהכא להבא ו׳ ומעבד החג עד למינטר לי׳
 עבדינן ראיתרמי והיכא החג עד נטרינן לא מינטר
 הבירה בנין שיורי פורתא )לשיורי ליה איבעי

 משום אסור: כמועל נישואיןוטריזא לצורך לטרוק הטורה מפני
 כל אשת נושא אדם אין בי״ט נישואין שרו דאי פ״ו בטול
אמת סעודת עושה שיהא המועד עד ממתין אלא כולה השנה

ולנשואין: למועד
 ז׳ ואיו״כ המקדש בית שלמת כשבכה הבית למנוכת ימים שבעה נגרו׳ ע׳

 לא מנטר ודילמא :בסמוך כדאמרי׳ הסוכות למג ימי׳ וממצא
 . כתן ושמואל במועד נשיס נושאין אין במשב׳ אמרו וכי׳ נטרינןדניי,?

חמנוכת ראיה והביא בשממה שממה שאיןמערבין לפי לדבר טעס ש״״ס
 | הבית למנוכת נטרינן לא ודילמא המקשה הקשת זה ועל הבית

 מתרמי הוה אי כלו׳ עבדינן דאיתרחי והיכ׳ שכיב׳ משוס הרגל עד
 בעי ראי :בשממה שממה מערביכן למג סמוך בנין השלמת יום

י דנעביד היכי כי למג סמוך עד בככין פורתא לשהויי לשלמה ליה
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 כלי^יא באמרה )לשיורי <איבעי משיירינן ל<א

 אלא הוא בנין צורך נמי עורב בריא אמה עורב
 ון׳ ימים ז' יום י״ר כתיב מכדי קרא מדמייתר

 א״ר לחור. והגי לחוד חני ש״מ לי למה ימים
 יה״ב ישראל עשו לא שנה אותה יוחנן פרנךא״ר

 של שונאיהן נתחייבו שמא ואומרים דואגים והיו
 כולככם לה□ ואמרה ב״ק יצתח כליה ישראל
 משכן ומה ק״ו דרוש מאי העה״ב לחיי מזומנין

 שכת דוחה יחיד וקרבן עולם קדושת קדושתו שאין
 וקרבן עולם קדושת דקדושתו בה״מ סקיל׳ דאיסור

 היו מאי אלא כ״ש לא כרת דאיסור ויה״כ צבור

 ומדלא כשלם דלא כיון מזביז ביטול הוי ולא ולהכא להכא שממה
 היא דהערמ' ידיע דמידע טשיירינן לא :מערכין אין ש״מ שהה
 באמה אורך ברזל של שסודין עורב כלי׳ אמה :הוא דגכאי ועוד

 הבית גג את ויטנפו שס יכויזו שלא העורכין לכלות הבית שע״ג
 הוא בנין צורך רממיך: לאתכלא כמו כליא ׳.,העורב את שמובע

 שני בית של וקומה ראשון בית קומת של אמות ל׳ השלמת שהוא
 מערכין: דאין להוד והגי להוד הני :משייריכן לא כככין ושיור

 הבית מבוך של ימים שבעה כל יה״בשאכלו עשו לא שנה אותה
 יה״כ: דדתו רריש מאי היה: יה״כ למג שקודם וה׳ למג קודם

 בשיאי׳ יחיד וקרבן במדבר: ישרן! שהלכו שכה מ׳ משכן קדושת
 שהקריבו מכרת דממור סקילה דאסור שבת דמכוכתהמזבמ:

 מיןדכן ישראל בכי וכל דכתי׳ צבור וקרבן :בשבת כדלקמן כשיא קרבן
תמיר )כךןן :בה״מ במכוכת קרבכות הקריבו ישראל בכי שכל עמו

ינה דדמי 1 י
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 )ואכתי( הדיוט צורך הבא גבוה צירך התם דואגים

 נבלו לא מיכל ניעבדוה מיעבד )בי״ה( נמי הבא
ומשכן ושתייה אכילה בלא שמחה אין נשתו ולא

 הראשון *כיום מדכתיב אילימא לן מגא שבת דדחי י גמדני
לקרבגות ו׳ לקרכנות( ).ראשון דילמא השביעי וביום

 עשתי *כיום קרא אמר יצחק בר גחמן רב אמר שה
רצופין עשר עשתי אף רצוף כולו יום מה יום עשר

 ביום * אחריגא קרא כתיב הראויים ימים ודלמא שם
 ימים י״ב אף רצוף מלו יום מה יום עשר שנים
תרי א״ב בראויין נמי הכי דילמא רצופים כולם

 דפריך למאי חילתא האי דמי ולא זמנו קודם ככרת יזרעו הוא ליכא
 כאכילה אסור דית״כ דפשיט׳ לקרא מקרא ג״ש אתיא לעיל

 ליה עקרו ולא ואכול דרוש זימכא בההוא קיהא ואינהו ובשתיה שסה
 כדכתי׳ שכת דקי הדבור ע״ס ובמשכן בלבד אקת פעה ^א לגמרי כמשא״

 קטאו׳: ואמורי עולו׳ גמה צורך היה התם :וגו׳*( ליום א׳ יןרכןיחידכשיא
 הכא ביה׳כ: מאכלס ובשלו ושתו שאכלו הדיוט צורך 'הכאיקנש,ד
משכן :בי״ה כיכלו ולא קרבנות כעבד מעבד המקדש בבי׳ נמי ,בד

 לן ומשמע השביעי ביום דקי: לא דילמא לן מגא קרבן ״אדדחישל
 ; בשיא הקריב שאס לקרבנות שביעי דלמא :שבת דהייכו ז׳ יום *וע״ס

י שביעי שביעי ומאי בשבת בא׳ שביעי כשיא מקריב שבת בערב ]ששי[ ש״מ,
 > מה משמע יתירה יום האי יום עשר עשתי ביום כשיא: לקרבן

 ; הפסק בו שאין ]רצוף ביכתיס( הפסק שאין רצופים )ולילה יום נטל היום
י :בשבת[ אפילו ביכתיים הפסק דליכא רצוף יום י״א כולהו י׳עטרותאף

דימי׳ א״ב :דקי לא שבת אבל קול ימי כגון לקרבן הראויי׳ ימים
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 אילימא לן מנא יה״כ דדחי ומקדש .לי למה קראי

 ח ירא הראויים ימים ודלמא יום עשר *ארבעה מדכתיב
 דתני להו דאחיל לן ומנא מהתם יום יום גמר
 שם ויברכו העם את שלח השמיני *ביום תחליפא רב
 נשותיהן ומצאו שהלכו לאהליהם וילכו המלך את

 לבנדכתיב וטובי השכינה מזיו שנהנו שמהים בטהרה
 שזכעכל על וכר בבן אשתו נתעברה ואחד אחד שכל

 מוומנין^" כולכם להם ואמרה ב״ק שיצתה הטובה
 לש״א בשלמא עמו ולישראל עכרו לדוד העה״ב לחיי

 אלא דיה״ב עון ההוא להו דאחיל עמו לישראל
 רב אמר יהודה רב ראמ׳ היא מאי עבדו לדוד

 ולפנרם(חלקר^״ש )לפני הארון להכניס שלמה שבקש בשעה
 א״יש רננות כ״ד שלמה והבוהאמ׳ שערים דבקו ]למקדש[

 למעשה שלא דאתא הוא להכי יתיר׳ קרא אלא לי למה קרא הראויים
 כראשית נ״הק הו!ל רלאחר !לי ומנא) •הראן"׳ סימי קמא קרא תאמר

 אהלושנת^ אין לאהליהס סוכות: של מ׳ כיוס קולוכו׳ בת יצאת דהא
 “ בעיר לכן קודס מוכח שהיה ולפני׳ לפני ארון להכניס :אשתו אלא
 רבקומןמנאלן הקדשי׳: קדשי בבית והכניסו שלמה ונטלו כדכתי׳קרא דוד

 ,'כ' 'מזכי ^שיה ׳י”ל חהלש להניא המקום שרצה מאליהן שערים
 י"מרש״, ?ע ותו*^ וסקהמ ול שיויול לעולס להודיע כדי וימתחו דוד שם

 ועיין תפלה בין כ״ד איכא שלמה דויעמוד תפלה באותה :שבע דבת
 ,כיש" אלא איכו תעניות ד ושש דידן י״ח הכי דפריש ומאן ותחכה ורכה

 חרתא । י גי׳ בגוו׳ תלבתס >׳מראד ועול תהין לא שלמה י״חאכתיבימי דתפלת טועה
רככו׳ כי׳ד ככגד חלבו א״ר מי ככגד דתעכיות כ״ד בהדי׳ השחר
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והנשאו ראשיכם שערים *שאו ואט׳ פתח נענה ולא כד מלי׳

 הכבוד מלך זה מי הכבוד מלך ויבא עולם פתחי
 הדר נענה ול<ין מלחמה גבור ה׳ וגבור עזוז ה׳

 עולכב פתחי ושאו ראשיכט שערים שאו ואמר
 צבאות ה׳ הכבוד מלך זה הוא מי הכבוד מלך ויבא

אלהים *ה׳ שאמ׳ כיון נענה ולא סלה הכבוד מלך הוא י כ ד״ה
 מיד עבדך דוד לחסדי זברה משיחך פני תשב אל

 קדרה כשולי דוד שונאי פני נהפכו שעה באותה נענה
 | עון: אותו על לדוד הקכ״ה שמחל ישראל כל וירעו
 גרים בן יהודה ]עסמייךור׳ )עכמאי( בן יונתן גרבי

מיניה איפטור רשב״י בי נדרים תנו'פרשת שם
 .להו אמר מיניה מפטרי וקא אתו בצפרא כאורתא

 י למדתנו ליה אמרו באורתא מינאי אפטיריתו ולא
 צריך העיר באותה ולן מרבו שנפטר תלמיד רבינו

 השמיני *ביום דכתיב אחרת פעם הימנו שיפטר יי מ״א
ושלשה עשרים *ביום וכתיב וגו׳ העם את ד^גנישלח
 י רככו׳ כ״ד אלמא ולפכיס לפני ארון שהכניס בשעה שלחה שאחר
תהלה רכה .שלחה משיחך :דתעכיו׳ ברכי׳ כ״ד הייכו לאו שאח׳

:בפרשה( יש כך תפלה
 המטות )ראשי נדרים פרשת אתי: מכרים וריס בן יהודה רבי

 רשות מחכו נטלו הימנו )אפטור כדרים: מסכת ס״א(
 אתו בצפרא הלכו: ולא הלילה אותה ללכת שסבורים

 בכ״ב היינו סוכות של הח׳ ביום :אחריתי( זיחכא לאפטורי
ובכ״ג דככ״ב אלחא ושלשה עשרים ביום וכתיב בתשרי:
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 תע:ית לתלמיד מכאן ]אלא[ העם את שלח השביעי לחדש

 ש/',^פממנו ליפטר צריך העיר באותה ולן מרבו שנפטר
 של׳ אנשים הללו אדם בני לבריה א״ל אחרת פעם
 וקא אשבחינהו אזל וליברכוך לגבייהו זיל הן צורה
 ד משלי וכל רגליך מעגל *פלס כתיב אהדדי קראי רמו

 ה שם געו תפלס פן חיים *אורח וכתיב יכונו דרכיך
 שאי במצוה כאן קשיא לא תדע לא מעגלותיה

 שס שאפשר במצוה *כאן אחרים ע״י לעשותה אפשר
 להוע״ב מבעיא וקא יתכי הדור אחרים ע״י לעשותה

 ג שם ישון לא חפציך וכל מפנינים היא *יקרה כתיב
 י׳ שם חפצי□ *וכל וכתיב בה ישוו שמים חפצי הא בה
 כאן קשי׳( )לא שמיכם חפצי ואפי׳ כה ישוו לא

 במצוה כאן אחרי׳ ע״י לעשות׳ אפשר שאי במצו׳

חכמים: כלומר גדולים אנשים עורה אישי מימה: איפטרו
 גי׳ עיין מלוה באה זה כנגד זה מעשיך כל שקול כלו׳ רגלך מעגל *פלס

 ש",י אם מנוה אותה לעשות אס עושה אתה מהן איזה חשוב לידך
 כגמי שהיא תפלס פן תורה: חיים אורח בתורה: לעסוק לישב

 פן מלוה ועשה פלס לעשותה אפשר שאי דבר: לכל קודמת
 בשעה בטלה ואיכה כלו' אחרים ע״י לעשותה אפשר תתבטל:

 מהיכן ילחוד לא שאס ללמוד צריך הוא כי קודם לחוד בזה זי
 :עכשיו עד מתקיימות ששתיהן תפלס פן אחר ובזה החלוה ידע
 שתעסוק בשביל חפציך כל שתבטל בה ישוו לא חפציך וכל

 במלוה לעסוק לך יש שאם כלו׳ בה ישוו שמים חפצי :בתורה
 דמבטל לא שטים חפצי ראפי׳ בחלוה: ועסוק ת״ת תבטל
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 בעיה מאי ליה אמרו אחרי׳ ע״י לעשותה שאפשר

 דלייריוך. גבייתו זיל אבא לי דאמי לתו אמר תיא
 תעייגל החצר ולא דתורע רעוא יהא ליה אמרו

 וליתיב ביתך ליחרוב .תעייל ולא תפיק תפיק ולא
 חדתא. לשתא תחזי ולא פתורך 'לבלבל אושפיזך

 דלא ברובי מבעיא לא א״ל אבוה לגבי אתא יי
 לך. אמרו מאי א״ל לי. צערו צעורי אלא ברק
 ברכת׳ כולתו הנך א״ל לי אמרו והכי תכי א״ל

 לימותו. ולא כנין תוליד תחצד ולא רתזרע נינתו
 כנך לימותו ולא כלתא תעייל תפ*ק ולא תעייל
 בנתך חפ^ק תעייל ולא תפיק נשייהו. ליי וליסקן

 ביתך ליחרוב לותך. ליהררן ולא גברייהו לימותו ולא
 וההוגן אושפיזין עלמ<פ דהאי אושפיזך וליתוב
 תקרי אל לעולם בתימו *קיכם דכתיב ביתא תלי׳מטעלמא

 בפיזורה ליה משמע תיפוק ולא תעייל יבת״ת: ועוסק מצוה
 תיפוקולא תמכרכה: ולא פיזורה שתביא תיפוק ולא תעייל

 תעייל אליך: תשוב ולא פרקמטיא תוציא ליה משמע הוה תעייל
 לימות דלא תפיק ולא הבעל: אצל שהולכת כלה שדרך כלתא

 ייןרב ביתך ליחיוב :כשייהו לבי והדרי מינך נפקי דהדרי בכך
 'ליתיבאישפרך לקבר: תבא יחי׳"ולא שתיןיה׳לאירך כלו׳ קברך

 עלמא דהאי בתוכו: ותעמוד שתיזיה בו דר שאתה בית
 ביתא עלמא וההיא למות: שסופו כאכסניו׳ הוא אושפיזא

 לעולם בתימו קיבם הכתיב ל לעולם שס שעומד בית הוי קבר
:לעולם ביתם שהיא בקבר ויבאו ימותו כולם כתיב ברשעים



—אשיי । ע! ע• משקק
ובבנתא. בבני פתורך לבלבל .קברם אלא קרבם

 ולא אתתך המות דלא חדת׳ שתא תחזי ולא
 מעירה פטריחלפתא.א בן ר״ש אחריתי. תגסיב

 דליברכך לגביה ויל לבריה א׳ייל ]דרב[ )דרבי(
 אתא כי תתבייש ולא תבייש דלא רעוא יהא א״ל

 כי ס״א בעלמא מילתא א״ל לך אמר מאי א״ל אבוה *גביה
 קמה דברכינהו ברכתא ברכך ליא׳יל דאמר הוא

 נ יואל ושבוע אכול *ואכלתם דכתיב בה ותנא לישראל
 עמי יבשו ולא וגו׳ אלהיכם ה׳ שם את והללתם

ה׳אלהיכם ואני אני ישראל בקרב כי וידעתם לעולם
לעולם: עמי יבושו ולא עוד ואין

 ]דביתהושס ׳גמ במועד: תכשיטיה אשה ועושה מתני׳
יתיב כלתא[ באגפי מקשטא חכדא דרב

 וקאמ׳ ויתיב חסרא דרב קמיה חינגא בר הונא רב
 האלהים איל לא זקנה אבל ילדה אלא ל״ש

 יקקאישאשה כי דכתיב נישואין של ראשונה שתאהדתאקרישנה
 דרבי ותלמידו דרבי מיניה אפטר חלפתא בן ר״ש ?דשה:

 תבייש לא :הוה תנא יזלפתא בן יום* י' אבל הוה ואמורא היה
 בה ותנא :ותתבייש כך לידי תבא שלא תתבייש שלא כדי אקריני

תבייש לא והיינו עמי יבושו ולא ברכינהו: זמני תרי בה ושנה
:היא( כמי )ברכה תתבייש[ )ולא

 בקורה ילדה אלא תכשיטיה: אשה עושה דאמר הא שנו לא
לא זקנה אבל במועד: שממת לה הוי ולהכי בכך שדרכה

:זקנת הואי הא דמיקשטא הכי אשתך עבדא והיכי
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 קבורתה על עומדת דאמךואפי׳ אמא ואפי׳ אמך אפי׳

 רהטא: טבלא לקל שית דאמריאינשיבתשיתקבבת
 כר יוסי א״ר אסור שהוא כל פרקמטיא רכא אמר י
ליה הוה רבינא מותר האבוד ובדבר אבק ע״ב

 שהייה אלפי כשיתא מורכן דהוה יעיסקא ההוא
 :אלפי בתריסר וזבניה דמוערא חולא בתר לזבוניה

 למסרחיה סמוך כוורא ציירא אדא לי אמר רב אמר יא
 טוויה כוורא ציידא אדא א״ל רב ואמר מעלי

 עליה אשתי בכריה ומיכלי באבוה אסוקי באחזה
 תחלי כוורא ציידי אדא לי אמר רב ואמר אבוה

 רב ואמר פוריא ליטעון ולא גופא ליטעון וחלבא

 טבלא לקל להתקשטא: בעיא קבורתה פתה על עומדת אפי׳
 ילדה דרהט׳ היכא וכי בהלולא זמר מיני ר״ל הזוג קשקוש פי׳ רהטא

 :מקשטא ]כמי[ והכי שיתק בת עבדא הכי הלולא לקל שית בת
 האבוד ובדבר :ביזש״מ סיןורה לעשות שהוא כל פרקטטיא

 לאותה יעשנה לא אם הפסד לו יהיה שאס מותי־
:אסור להרוייז שלא ביזנס אבל לעשותה מותר פיזורה

 יותר שניצוד זמן לאיזר הוא יפה כלו׳ מעלי למסרחי ]סמוך
 שהמליז במליז באחיה טוויה :דנילוד[ שעתא מההוא

 במים ניתנו שצלאו לאיזר באבוה אסוקי :כדגי׳ המיס מן נברא
 ואוכלי׳ הדגי' מן היוצא בציר אותו מטילק בכריה אכליה צונן:

 המיס: מן נבראו שדגי׳ מיס עליו ששותק אבוה עליה אשתי אותו:
 הרבה מהלך אכילתו לאיור כלו׳ גופא ליטעון :שמלים תחלי
 אמריהם: לאלתר יישן לא פוריא לטעון ולא שישן: קודם



רסז קטן מועד ראשון פרק משקין
 ולא מיא וחלבא תחלי כוורא ציידא אדא לי אמר

חמרא: ולא שיברא שיכרא

מגלחין ואלו
שלישי פרק

 יד באחד )שראו לסנהדרין מנין אומר עקיבא ר׳ תניא
ע״ב הנפש[ ארח ]שהרגו הנפש( ארה שהרג

 ״> ׳יקי׳ על תאכלו *לא ת״ל היום אותו כל טועמין שאין
 וכו׳(: נמי הכי בדינידה ליעייונירה )אלא הדס

 טו אומר יהודה ר׳ ארונו את סוקלין ב״ד שמת *מנודה
 אלא עכן של כגלו אבנים גל עליו שיעמידו לא

 ללמדך ארונו על גדולה אבן ומניחין שולחין ב״ד
 ארונו: את סוקלין ב״ד בנדויו ומת המתנדה שכל

שס ולבני לבניך *והודעתם ת״ש בר״ת מהו מצורע
 ד דביי׳ לפגי עמדת אשר יום ליה( )וסמיך בניך

 ברתת ובאימה ביראה להלן מה בחורב אלהיך ה׳
 מכאן ובזיע׳( ברתת ובאימה ביראה כאן )אף ובויע׳
מוחרין נדות ובועלי והמצורעים )והזבות( הזבין אמת

שכר ולא חים איוריהם לשתות מוטב שיכרא ולא טיא
לכתי׳ עכן של כנלו היא(: דברייתא סיפא וכו׳ שמת )מנורה

:גדול אבנים גל עליו ויקימו
 .עליהם דואג שלבם עומדין הס ובזיע ברתת ומצורעין )זכין

הנדה את בעלו ראש קלות שמתוך אע״פ כמי נדות ובועלי



 —עןםן כלד^ז—ען וון —י״ 
 ]ולשנות )ובמשנה( ובכתובים ובנביאים בתורה לקרות

 קי־ייןאסורין ובעלי ובאגרות ובהלכו׳ ובגמרא במדרש[
 קפרא בר דחני המטה בכפית חייב ]אבל ש״מ.

 הבכתי׳ וכעוגותיהם בהם נתתי דיוקני *דמותסש
:עלי׳[ מטותיהן כפו י-----------ע״ב

סמשדרינן דוכתא חקבעינן 1מנ״ל־ רב<א טזאמר
 דכתיב לדינמי? 'ליה ומזמינין דב״ד שלוחא ?

 אליאב בני ולאבירכט לדתן לקרא משה *וישלח במדבריו
 אגל• משה *ויאמר דבתיב לדינא דמזמינין שסומנ״ל
 גברא לקמי .ה׳( לפני )היו ערתך וכל אתה קרה
 דכתיב ופלניא ארת ה׳ לפני׳ היו מדכתיב רבה
 וימנא מחר דכתיב זימנא דקבעינן ואהרן והם אחה

 מצרים מלך פי־עה שם *קראו דכתיב זימנא בתר מ! יימי׳
 בשלוחא מתפקר דאי ומנ״ל המועד העביר שאון
 דכתיב בישא כלישנא מיתחזי לא ואמר ואתי דכ״ד

 שבא לפי אסורץ קריין בעלי החטא(: חפכי דואגין כך אחר
 חטתו שחש ואס קרי דרואין )הוא ראש וקלות שמחה חתוך להס

 דיוקני רמות איחה: ]וליכא לי( היא דשמחה קאי ברתת לאו כחי
:האדם[ את עשה אלהיס כצלם

 אתי לא דאי זימנא בתר זימנא לבע״ד: לדינא ליה ומזמינין
 שם קראו אחריתי: זימכא ליה קבעיכן זימכא ההוא

 שתעביר כלומר המועד שהעביר לפרעה שמתא כלומר שמתא
 בשליחא מתפקי־ ראי :ראשון מועד אחר ששחו מועד אותו

חירפכי: אחר ושליח ב״ד שליח שחירף כלומר דרבנן



רסח קטן מועד שלישי פ^ק ראלרמגלחין

 ט! דמשימתינןמדני ומנ״ל תנקר*. ההם האנשים *העיני
 פלני^שיפטג׳ה רגכרז^ סברא רהכי מרון *אורו רכתיב
 דכתיב דמחרמינן ומנ״ל ה׳ מלאך אמר הכתיב

 אמות בד׳ וקאי בהדיה ושתי דאכיל ארור. אורו
 חטאידה דפרטינן 1ומנ״ר־ יושביה רכתיב דידיה

 שס עולא ואמ׳ ה׳. לעזרת באו לא *כי דכתיב בציבורא
 גברא א״ר למרוז ברק שמתיה שיפירי מאה בר׳

 נלחמו שמים מן שנא׳ הוה ככבא וא״ר הוה רבה
 י ישי׳ אשר *וכל דכתיב נכסיה רמפקרינן ומנ״ל הככבים

 כול הרםו והזקנים השרים כעצת וגר יבא לא
 ולייטען תציק ומנ״ל הגולה יברלמקהל והוא רכושו
 נחמ־היי עמש *ואריב דכתיב ומשבעיק שיעי- ותלשינן ימחינן

 ואשביעם ואמרטם אנשים מהם ואכה ואקללם
 דכתיב הרדפרה ועבדינן ואסרינן דככתינן 1ומנ״ר־

 לא משת לחשה א״ל דשליח לא אי תנקר ההם האנשים העיני
 לנדות שבא פלוני דעת פלניא רגברא סברא הכי ידע: הוה
 ה׳ מלאך אמי־ :יזכם אותו של משחו לנדותו שצריך סליכי את

 :בארור מח־מינן חקיס: של שלוחו שהוא לשחתו אחר ברק
 חשחתיכן והכי הכי חשיס עירו לאנשי דאחרי' חטאיה דפ"־טינן

 דחאן לנכסיה רמפקרינן חזליהדסיסרא: הוה כככא ליה:
 ב״ד דהפקר רכושו כל יחרם לרבנן: להו ציית דלא

 ואקללם עמם ואריב דוכתין: בכל לן נפקא וחהכא הפקר
 ואםי־ינן ורגליו: ידיו רכפתינן נכריות: נשים שהושיבו לאות׳

הררפהקאחסרש להלקותו: העקוד על אותו שקושרין ליה
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 ולאסורין נכסק לענוש הן לשרושי הן למות *הן י "יא

 יהודה רב אמר וכו׳ מרי אבא אמר לשרושי ן!^]מאי
 דרב ברי׳ יהודה רב אמר הרדפרח מאי הרדפה
 ושונין לאלתר מנדין דרב משמי׳ שילת בר שמואל
 ר״שבררכיובר ששים. לאחר ומחרימין ל׳ לאחר
 א״ל שמעתא להו קשיא גייסי וקא יתבי הוו קפייא
 בר א״ל רבי צריך זרח דבר קפר<א לבר ר״ש

 א״ל אזל זה בדבר אומר רבי ומה לר״ש קפרא
 א״ל לי׳ לאתחוויי קפרא בר אתא איקפר לאבוה

 מלתא רנקט ידע מעולט מכירך איני קפרא כר
יומין[: תלתין בנפשי׳ נזיפותא נהג כדעתי׳

 בשוק ]ל[תלמידים ישנו שלא רבי גזר אחת פעם ה
בסתר ירך מרח ירכיך *חמוקי ררש מאי שם

 אחיו בני לשני ושנה חייא ר׳ יצא בסתר ד״ת אף ד*
 איקפד רבי שמע חנה בר בר ולרבה לרב בשוק שם

 מכדין ]ושונין אותו: מנדין דיכא ציית דלא דכיון מיד לרודפוב ע
 בעולם רבי אין זה בדבי־ ר'אוטר מה איזרת: פעם אותו

 : בישא לישכא משוה ולא תומו לפי לאבוה א״ל :זה דבר היודע
 א״ל : יסורין עליו שקבל מולה שהי׳ ר' את לבקר לי׳ לאתחזויי

: לראותו[ רוצה שאינו לי רמז מכירך איני קפי־א כר
 בסתר ר״ת אף :ה׳[ ]שיר עבר מחק כמו יריביך ]חמוקי

 ידי מעשת התורה אמן ידי מעשה דקרא בסופיה דכתיב
 אמתי׳ בר דהוא מייא דר׳ אמוה בר ]רב הקב״ה: של אומנתו

כדאמרי׳ אמתיה בר דלאו מייא דר׳ אמוה בר מנה בר כר ורבה



 רסט קטן מרעד שלישי פרק כלגלחין ואלו
 מי ראה עייא א״ל ליה לאיתחזויי חייא ר׳ אתא
 נהג בדעתיה מילהא דנקיט ידע מבחוץ לך קורא

 שלח תלתין ביום יומין תלתין בנפשיה נזיפותא
 מאי מעירךא תיתי לא ליה שלה הדר תא לידה
 היום מקצה סבר סברסע־קרא מאי ולבסוף סבר

 ככולו היום מקצת אמרינן לא סבר ולבסוף ככולו
 דליתי מר לי דשלח מ״טאתיתא״ל א״ל אתא ]לסוף[

 ראיתי לא ווה ראיתי זה תיתי דלא לך שלחי והא
 טי משלי ישלים אויביו גם ,איש דרכי ה׳ "ברצות עליה קרי

 *חכמות,שסא דכתיב א״ל הכי עבדת מ״ט א״ל אתו.
 שנית ואם שנית לא קרית אם א״ל תרונה בחוץ

 חכמים לך פירשו לא שלשת ואם שלשרת לא
 העוסק כל רבא דאמר כדרבא תחנה בחוץ חכמות
 )בפרהסיא( עליו מכרזת תורתו מבפנים בתורה

 מי׳ ישעי׳ ההוא דברתי בסתר מראש *לא והכתיב ]מבחוץ[
 ^״להדמאר ירכיך חמוקי האי חייא ור׳ דכלה. ביומי

 ההיא איכג לשון יזייא ר׳ של שחו כינה כך עייא :ה'([ )דף בסנהדרין
 ממןי״ר׳ :^מכ וראק ראהמי :ך(י1יא ןיכוהאח במקרא )וכן
 כתיב ׳• יתייא לאשכי לייזש *ייו ♦תיתי לא יהל שליז והדר אלי אב תא

 . רש״א דאי בשנייה ר׳ לו ששלח השליח ראה )שלא איש דרכי ה׳ ברצות
 שנילא כרחונא; על הוא כי אתו ישלים אויביו גם :אתי( לא חזי הוה
 (השכייה:£ פעם הפסוק שנית )לא בשוק: דשכית הכי עבדת מ״ט

 רכדתישל^שק בסתר מראש לא מרננת: עצמה תורה תתנה כחוץ
לא לכן דכלה ביומא :בחוץ( נשנית תורה אלמא תורה קתן כשעת

פגעו
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 ומר ]שמואל וברח: בצדקה לה מוקי לה עביר

 מר יתיב הוה שמעתא ני״פי יתבי הוו כי עוקכא
 יתכי הוו וכי ד״א ברחוק דשמואל קמי׳ עוקכא
 ברחוק עוקבא דמר קמי׳ אל שמי יתיב הוה בדינא

 בציפתא עוקבא למר דוכתא לי׳ חייקי והוי ד״א
מלי׳[: דלישתמען חיכי כי עילוי׳ ויתיב

 פשטה הות בשבילה יתבה דחית אתתא ההיא שס
חליף והיה חושלאי מניפדח וקא כרעא

 כמה אט׳ מקמיה איכנעא ולא מרבנן צורבא ואויל
 מי א״ל דר״נ אתא'לקמה האיאיתת^ה חציפדה
נהיגי לי ז א״ל לא א״ל מפומיה שמת׳ שמעדה

בנפשך: יומא חד נויפותא
 קמיה פידרא פפק קא הוה טוביה בר ווטרא )רב( ו
 *ואלה פפוקא 'להאי מט:יה כי ירודדח דרב סס

דאיכא מכלל אחרונים א״ל האחרונים דוד ש״ככגדברי
 ליה אט׳ ולא שתיק ניהו מאי ראשינים ראשונים

ראשונים דאיכא מכלל אחרונים א״ל הדר מידי ולא

 י למעבד דמיבעי׳ בצדקה לה מוקים שס: קצרין שהכל דרשה
כי בדין: כשיושב מקום לו מכמיכין דוכתא לי ]חייקי בסתר:

:כתורה[ רביה דשמואל מלי' רלישתמען חיכי
:לך[ שקית אי מפרמיה שמתא שמעת ]מי

 מכלל האחרונים דוד דברי אלה :,פרשיו מד 6 סיררא פסיק
אלא דוד דברי שאמר מציכו נא והא ראשונים ראיכא

זיקב׳ מיניה בעא )הדר כבואה: לשון הוא ודברי בלבד הפסוק בזה
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 ידע דלא כל דעתך מאי א״ל ניהו מאי ראשונים

 דנקט ידע הוא יכה נכרא לאו קרא דהאי פרושא
 יומא חד בנפשית נזיפותא נהג פרעתיה מילחא
 אחרונים מיהא עלה[ ]ודאתאן עליה( דרמי )ובמאי

 דכת־ב ניהו מאי ראשונים ראשונים ראיכא מכלל
 כב ש״כ א״ל ויף הזאת השירה דפרי את לה׳ דוד *וידבר
 מפלתו על לפני אום׳ אתה שירה דוד לדוד הקכ״ה

 דוד והוא שאיל אתה אלמלי )חייך( ,שאול־־ של
 !מלים לחף *שדק דכתי׳ והיינו מפניו דוד כמה אבדתי

 שמו מש וכי ימיני בן כוש דבי־י על לה׳ שר אשי־
 לך לומר כוש שמו נקרא ולמה שמו שאול והלא

 כמעשיו. משו:׳ שאול אף בעורו משינה כושי מה
 יב מדכי הכושית האשת אודו' *על אימ׳ אתה ברב׳ כיוצא

 ולמת'נקי־א שמת צפורה והלא שמה כושית וכי
 אף בעירו משונה כושי מה לך לומר כושית שמה

 ,מכד־ ובמראה )הטובים במעשיה משונה צפורה
 עכריי״יהלח *וישמע אומי־ אתת בדבר כיוצא הישים(

 ולמת שמו צדקית והלא שמו כושי וכי הכושי מלר

 זה דבר ידע שלא כל דברי: בדוד מצעו היכן דוד דברי אקרינא
 של במזלו כו'שנולדה שאול אחה אלמלא בהמיה(: חכמתו אבד

 צדיק שהוא מפניו דור כמה אבדתי במזל־: נולד דוד והוא שאול:
 אלו האחרונים דוד דברי אלת )וה״ק לו היתה שגגה שגיון :ממך

 :מחש( בהן היה לא שאול על שר אשר הראשונים אבל עיקר היו
:גמור[ ן צדיק והוא( רשעים דורו )שכל בטעשיו משונה
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 כעורו משונה כושי מה לך לרמת כושי שמו נקרא

 אתה כרכר כיוצא כמעשיו משונה צרקיה אף
 ישראל[ ]בני לי אתם כושיים כבני *הלא עמ)םטאומר

 נקרא ולמה שמן ישראל והלא שמן כושים וכי
 בעורן משונים כושים מח לד לומר כושים שמן
 אומהולשון: מכל במעשיהם משונים ישראל אף

 מ״ר ]יונתן[ )יוחנן( א״ר נחמני בר שמואל א״ר ז
 1ער־ הוקס הגבר ינאם ישי בן דוד *נאבם שס
 לי ישראל *אלתי אמר תשובה של עולה שהקים ינ״יפ״ק

 יראת מושל צדיק כאדם מושל ישראל צור ך״£דבר
 אלהי )דוד( אמר ה״ק אכהו א״ר קאמר מאי "אלהים 3ש
 מושל ומי באדם מושל אני אל ־,יש צור דבר לי ישראל 'שה "

 )לישנ^א מבטלה והוא גירה גוור שאני צדיק בי איני
 צדיק באדם מושל מי אני 1ישראל־ צור אחרינאבגמיא

:מבטלה( והוא נורה גוזר שאני
 בשבות יושב לדוד אשר הגמדים שמות *אלה ח
 העצני עדינו הוא השלישי ראש תחכמוני שם

 קאמר מאי אחת כפעם חלל מאית שמונה שהעל

 לשביס דרך ונתן תיזלה שב שהוא תשובה של עולה שהקים
 לאותו ראוי דוד היה לא דע״ז קחא כפרק כדאמריכן

 )עולה וכו׳: מטאו אס ^א חעש׳ לאותו ראויס ישראל ולא תעשה
 :הללו( דבריס דבר לי ישראל אלהי רור אמר :תועלת לשק

 אלהי׳ ביראת )מושל צדיק בי מושל ומי אכי באדם ומושל ישראל צור נ)אי
:ומבטלה בי חושל צדיק( אדס בני על חושל שהוא הקנ״ה שגזר גזרה ,מיש״

מכהו: גבוריס שחות תמכחוכי בשבת אטו קאמר )מאי
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 המו׳ מ׳ דוד של *גבוריו שמות ואלה ה״ק אכהו ר׳ אמר
 ”,מיגכ, היה לא בישיבה יושב שהיה בשעה בשבת יושב
 קי-קע ע״ג אלא כסתות ע״ג ולא כרים ע״ג יושב
 הוה אירי הי עירא ]רמה[ קיים דחוה כמה רכל

 דעירא נפשי׳ נח כי וכסתות כרים ע״ג לרבנן לחו מתני
 ריב״ש אמריפי׳ קרקע גכי על לרבנן להו רול הוהמתני היאירי

 משים עליה קביל לא ואכסתות אברים מר ליתיב ליה
 לעוהשפלה-יבשה הואיל הקכ״ה א״ל רב[ ]אמר תחכמוני

 מבטל׳עידא ואתה גוירה גוור שאני כמוני תהא עצמך
 היאייי הוא אבות. לשלשה ראש תהא[1 השלישי ראש
 מערן בתורה עוסק שהיה בשערה העצני עדינו
 למלחמה שיוצןיין בשערה העצני כתולערה עצמו

 בפעכס חלל מאות שמנה על כעץ. עצמו מקשה
 אחת בפעם חלל מאות ח׳ ומפיל חץ שהיהדרק אחת
 לכ דבלים אחל ירדוף *איכה דכתיב מאתים על מתאנח והיה

 לדוד מתני הוה היאירי ]עירא :במשמע( נמוכה ישיבה כשבח
 :קרקע[ גבי על לרבנן מתני הוה ודוד וכסתות כריס ,גב על

 לעה״ב לפניהם[ הולך ]שהוא האבו׳ לשלשת ראש תהא
 ידיו כופף מעדן :עליהם( מלך דוד ועבדי וכתיב קייס )שכולם

 אעז על )מתאנח :כימה מעדנות התקשר כמו לארץ ויושב ורגליו
 מרש״י איזד ירדוף איכה נכרים גבי דכתיב האלף מן שמסרים מאתים

 חן אמד ירדוף מקום של רצונו עושין ישראל שאין דבזחן אלף
 דוד היה זה ועל רבבה יניסו מהם ושמם מישראל אלף הנכרים
שאינם אע״ס אלף אמד ירדוף כתיב בנכרים מה מסכי קתאכק
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 החתי: אורית ב״בר *רק לו ואמרה ב״ק יצתה אלף טי יי״א

 אמר שומעניה סנו דהורח מרבנן צורבא ההוא ט
 י ליה צריכי שמתיה ני נעביר חיכי יהודה רב ין

 א״ל דשמיא שמיה מיחלל ר,א נשמתיה לא רבנן
הבי א״ל בהא לך שמיע מידי חנה בר בר לרבה

 דעתותורה[ ישמרו בהן שפתי *כי מ״ד יוחנן א״ר כ מלאכי
הרבי אם הוא. צבאות ה׳ מלאך כי מפיהו יבקשו פיידח

 נאמר מקים של רצינו שעושי; בזח; וכישראל מקים של רצונו עושק ,׳מראד
 לכתיב הכי דקרא ופשטיה :וגו׳ חאה ?חש' חר.ס ורדפו בהם ממדה

 באפי! אותם אכלה הקב״ה אמר אפאיהס אמרתי מיניה לעילכה^
שיאחרו! אויביהם מפני לא אס זכרם מאנוש ואשביתה ובחמתי

 החהן עצות איבד גוי הנכרים כי לכו עמדה וכחני רמה לידינו ש!נה
 שיאחרו! לאחריתם יבינו אס אבל בכחס השמידום שהם ויאמרו לא הס

 שלאן חכרס צורם כי לא אס מישראל אלף מהם אח' ירדוף איכהפ,יכיז
 1 מישראל( אלף חהס אחד ירדוף אז לשחס עטרה נוטלס יהיו נז””ר
:מאתים[ לו נטלי החוזי אוריה ]בדבר י' יה

 מממלן שמיס שם שהיה כפר״ח מכוערין שמעשיו שמעו שומעני־ □נו
משמויגא! מי-כיישין שחבריו כל השם חלול ד ה' בפי״ה נדאמיי' ידו יגל

 לעי■ דאחרי׳ ואע״ג מתיו תורה )ללמוד רבני ליה צייכי :>כ>׳(
 ובס"! לפניו ויושב הילך ת״ח אין מסתמא לאחרים שונה מנודה
 יבקשן! לא לאו ואם דהוהרבהון: דאתריה רבנן( ליה צריכי
הוי■ כלום לאו רבנן ליה דצריכי והא שומעני׳ וסכו הואיל תורה
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 בירה לשיולי רבנן אתו יהודה רב איחליש לסוף
 אחיך יהודה רב כדחזייה רבנן בהדי איהו ואתא
 אלא גבייא לההוא דשמתיה מסתייה לא א״נל

 חייכנא א״ללאובדירך בי מחייך קא, נמי אחוכי
 דעתאי בדיחנא דאתי לעלמא אזילנא דכי אלא

 נחנפשיה ליה חניפי לא בותך רבה גברא דאפילו
 לי שרו להו אמר מדרשא לבי אתא יהודה דרב

 ליבא יהודה כרב רבאדחשיבא גברא ליה אמרו
 נשיאה יהודה דר׳ לקמיה ויל לך. דלישרי הכא

 עיין פוק אמי לר׳ א״ל לקמיה אזיל לך דלישרי
 ר׳ עיין ליה שתא למשרי מבעי אי בדיניה ביה
 בר שמואל ר׳ עמד ליה למשרי סבר בדיניה אמי

 רבי בית של שפחה מה ואמך רגליו על נחמני
 שנים ג׳ בנדויה ראש קלות חכמים נהגו לא

 דקמןדאתא מאי וירא א״ר עאכ״ו חברינו יהודה
 שני במה דהא מדרשא לבי האירני סבא ליה
 שרי לא ליה מישרא ל״מ ש״ם ליה אתא לןיין

 זיבורית אתיא ואזינל בבי קא כי נפק לידה
 :בהדיהי כחי מנודה האי איהו אתא :מיניה ילסינן דלא למוטב

 רב של נידייו להתיר יכולין אס ליה שרי למשהי מבעי )אי
 נהגו לא :לקחן מפורש ר׳ ב־ת של שפחה ליה: שרי יהודה

 היכי כלו׳ רקמן מאי שכיס(: ג׳ עד נדרה התירו שלא וכו׳
 האידכא: מדרש' לכי נחמני בר שמואל ר׳ סבא האי דעל איתרמי
הוא חזלא דלאו חדרשא לכי האידכא דאתי אתרחי דלהכי ]ש״מ
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 ולא דחסידי למערת׳ עיילוהו ושכיב אאמתיה טרקי׳
 עבד ד מ״ט וקבלות דדייני למערתא עיילוהו קבלוה

 רואה אם אומר )הזקן( אלעאי ר׳ דתניא אלעאי כר׳ יקיישיז
 מכירין שאין למקום ילך עליו מהגבר שיצרו ארםש״יזי*.פ

מה ויעשה שחורים ויתעטף שחורים וילבש אותו י
 )איני בפרהסיא שמים שם יחלל ואל חפץ שלבו

 רגלי דוחק כאלו בסתר עבררה העובר והתניא
 האדלא ליצריה ליה כייף דמצי הא ל״ק שבינה

 מאי רבי בית של שפחה ליצריה.( ליה כייף מצי
 דקא גברא לההוא חזיתיה רבי דבי דאמתא היא
 גברא ההוא להוי ליה אמרה רבה לבנו מחי

תתן לא עור *ולפני משום עבר דקא יןיא״״בשמתא”
עור ולפני ]דתניא[ ישמעאל( ר׳ דבי )דתנא מכשול

 לא :בגידי זה למנודה נשכו אאמתיה טרקי׳ :ליה[ דלישרי
 וקסידי ב״ד ראשי דייני פיה: פתקה ולא להר עכנא קבלוהדהדר

 הוה: ביצרו אניס בקערתאדקסידי קבלוה לא מ״ט מיניהו: עי׳ניש״ימעלי
כדרבי כפשיה לתקוכי אפשר הוה )דלא( אלעאי אדר׳ רעבר 'נגמ

 הלך שומעכיה דמנו ההוא אלעאי כדרבי ]דעבד[ כ״א אלעאי:
 משוסדלא בצינעא לבו קפצת שם ועשה אותו מכירין למקוסשאין

 למקום במערתאדדייכי: קבלוה ולהכי בפרהסיא שמים שם יקלל
 לפי יצרו את ויכוף כבוד בו ינהגו ולא אותו מכירים שאין

 יזקיקנו לא דודאי חפץ שלבו מה ויעשה עצמו: את שמשפיל
 שלנו מה יעשה ל״א ז״ל האי רב בתשובת מפורש כך לעבירה יצרו
 כנו רבה כריה :בפרהסיא יתקלל ולא בצנעא יתקלל מוטב קפץ

| :כנגדו ]שמבעט[ )שמפטפט( שגורס מכשול תתן לא :גדול
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 מדבר: הכתוב הגדול בנו במכה מכשול תתן לא

י גברא ההוא אתא פררסא מינטר הוה לקיש ריש
 שם אשגה לא קלא ביה רמא תאיגי אכיל קא

 ליה אמר בשמתא גברא ההוא ליהוי אמר ביה
 ממון אם בשמתא גברא ההוא ליהוי אדרבא

 לבי אתא לך נתחייבתי מי נדוי ולך נתחייבתי
 מאי גדוי אינו שלך נדוי שלו ליה אמרו מדרשא
לידת ידענא לא לך. דלישרי לגביה זיל תקנתיה

וכו׳: דתגיא לך דלישרי נשיאה לגבי זיל א״ל
 שם אין שסרח אב״ד התקינו כאושא הונא רב אמר

ושב הכבר לו אומרים אלא אותו מנדין
 השכם חלול מפני אותו מנדין וסרח חור בביתך
 מנדין אין שסרח ת״ח ר״ל דאמ׳ לקיש דריש ופליגא

 ד הסע גם וכשל היום *וכשלת שנאמר בפרהסיא אותו
 ]הסידא[ זוטרא מר כלילה כסהו לילה עמך נביא

 משמית ברישא שמתא מרבנן צורבא מחייב כי
 באושפיזיא עייל הוה כי לדומה משמית והדר נפשיה

לך שהיה לך נתחייבתי מי נדוי בו: גער קלא כיה ימא
 נחי אינו שלך מדרשא: לבי ר״ל אתא בדין: להורידכי

שמתי׳: בדיכא דלאו
 ראשו עליו שכבד כאדם עצמך עשה לו אומר הזה בלשון הכבד

כבודך התכבד הכבד ]ל״א לו אומר כבוד בלשון בביתך ושב
 שמשיכה כלילה בסרהסי׳: אותו תבזה אל כסהו בביתך[: שתשב

צורבא דההוא יקרא משוס נפשיה משמית רואה: אדס ואין
.11 18
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 א״ר לדידיה לידה שרי והדר לנפשיה ליה שרי

 לעצמו ומיפר לעצמו מנדה ת״ח רב אמר גירנל
 מרבנן צורבןיה שמיתי דלא לי תיתי פפא א״ר

 חיכי שמתא מרבנן צורבא מחייב כי אלא מעולם
 דצורבא אנגידא ממנו דבמערבא הא בי עביר

אשמתא: ממנו ולא מרבנן
 אמר ושמואל מיתה שם רב אמר שמתא מאי שם

 בתנורא טיחתא כי ביה ומהניא יהיה שממה
 ברמ״ח שנכנסת כשם ר״ל דאמר דר״ל ופליגא
 איברי□ מרמ״ח יוצארח כשיוצאדה כך איברים

 לה׳ וגו׳ חרם העיר *והיתר. דכתיב נכנסת כשהיא > יהמע
 דכתיב יוצאה כשהיא הוא רמ״ח חרםבגימטריא

הוו: הכי בגימטריא רחם תזכור רחם *ברוגז שנקחג
 ואיהי דכלבא אגנובתא שמתא שדי יוסף רב אמר■ שם

 מסאני אכיל דחוה כלבא רההוא עבדא דידה
 ביר. איתלי ליה ושמתו מנו ידעי קא הוו ולא דרבנן
 מצער דהוה אלמא ההוא ואכלתיה בגנובתא נורא

 יוסף דרב לקמיה אתא מרבנן צורבא לההוא לי׳

 חשמתא יותר להן יפה וחלקות חלקות אנגירא ממנו :מרבנן
:להו חלקי והוי

 התנור את שטוחין כשומן בתנורא הא ט׳ כי ביה ומהניא
'מאן לכל חכה כלי׳ לעולם יוצא שאינו בתוכה ונבלע

 :יוצאה דאח׳ רר״ל ופליגא :לעול׳ מיניה נפקא לא7 לי׳ דחשחתינן
ליה: מלקי עברא דירה זנב: ננוכתא
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 שקיל א״ל מיניה מיסתפינא א״ל שמתיה זיל א״ל

 שקריה א״ל מיניה דמיסתפינא כ״ש עליה פתיחא
 שם אלפא ביה וקרי קברי *ואחתיהבי בפרא אחתיה
 ומיתע״ב כדא פקע הכי עביה אזיל במ׳יומין שיפורי
 א״ר תברא מאי ממנו שנפרעין שיפורי מאי אלמא
 ארשכ״ג דתני׳ רמי תבריבתי יהירה בריהדרב יצחק

 עוני: או מיתה או עיניהם חכמים שנתנו מקום כל
יא עייל מלתא ביה איתרע שמואל רמר אחוה פנחס

 חזנהויח מיניה טעמ<> 1למשאר־ שמואגל
 א״ל להו שקלת לא אמאי א״ל נפישין דהוו לטופריה

 הואי האי כילי ביה מדלדל הות מי הוה בדידיה אלו
 ?הל* מילתא כיה ואיתרע השליט מלפני שיוצא *כשגנה

 מיניה טעמא למשאל אחוה פנחס עייל בשמואל

 כתוב פתיחאעלויה שקול הוא: דגבר׳אלמא מיניה מיסתפינא
 בתוך תקע בכרא ואחתיה :שמתא לכתב שקליה :שמתא עליו
 כלו' ביה וקרא תקאיכשי: שכייף ביקברידלא ישמעו: ולא הכד

ושברי׳: תוקעיןתקיעת לקה חברי מאי שיפורי: אלפי ביה תקע
:גבוהים בתים משבר שמתא כלו׳ רמי בתי תברי

 בכו: שקת דשמואל איווה בפכיום אבלות מלחא ביה איתרע
אלו לבו: על לדבר טעמא למשאל שמואל עייל

 כולי ביה מזלזל הות מי ;אבל היית אלו כלומ׳ הוה בדידיה
 השליט שגזר שיוצא )כשגגה לטופרך: דשקלת באבלות האי
 ויובשוהו(: והלכו ליובשו או להרגו. בכוכה שלא אדם על גזרה

אבילות: מלתא ביה ואיתרע
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 ברית לך לית א״ל באפיה חבטינהו לטופרי שקלינהו

 ברוחה שברית מנין יוחנן דא״ר לשפתים כרוחה
 לכם שבו נעריו אל אברהם *ויאמר שנא׳ ם לשפתי כב כלא׳

 ונשתחוה כה עד נלכה והנער ואני החמור עם פה
 תרוייהו: והדרו מלתא ואסתייעא אליכם ונשוברת

 קמיה קאימנא הוה אכא בר שמן רב ]אמר שם
 מועד של בחולו מדרשא בי יוחנן דרבי

 וכו־[ ש״מ וזרקינהו בשיניה לטופרירת ושקלינהו
 דברים שלשרת תני<ת והא לזרקן מוהר וש״מ

 חסיד שורפן צדיק דתקוברן בצפרניס נאמרו
 עוברה אשה עלייהו תעבור שמא מי׳ט רשע זורקן

 זימנין וכ״ת שכיחא לא מדרשא כי .׳אשה ותפיל
 :אשתני ראשתני כיון אכראי להו ושדי לחו דמכנשי

 שהיה פרעה דרב משמיה ספי־־א אביטול אמח שם
 ופרמשתקי אמה וזקנו אמה הוא משה בימי

יהקים אנשים *ושפל שנא׳ מה לקיים וזרת אמה ד דניאל
 שהיה פרעה דרב משמיה ספרא אביטול ואמ׳ עלה

 חמימה: יוצא *הנה שנא׳ הוה אמגושי משה בימי ז שמות
 מרוב באפיה זרקיכהו לאפיה חכטינהו לטופריה שקלינהו

:רשע כקרא דזורקן להר ומכנס שמואל והדר כעס
 דאישתני כיון אכראי: אתתא עלייהו ועבר אבראי להו ושדי

:מזקי ולא אישתכי מעיקרא דהוו דוכתא מההוא
 ממלוקת תמימה יוצא הכה דכתי׳ הוה אמגושי אמתו: פרטשתקו

כשביל ליאור יוצא להכי מרשי ׳אמ מד שבת במסכת
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יב ב״ק ויום יום בכל שמואל אט׳ יהודה רב אט-

 שם שדה לפלוני פליני ברה ואומררה יוצארה
 ע״ב מ׳ רב אמר יהודרה רב )*ואט׳ לפלוני פלונירה

 כתסיטהפ״ק ואומרת יוצאת ב״ק הולד יציי־ת קוד□ יו□
 י?£ לפלוני פלוני בית לפלוני פלונית שדה לפלוני פלוני
 ,נגמליבגמר׳ הובאו האלו המאמרים לפלוני. פלוני אשת

 אשרהככאן לארס מותר שמואל מאטד על להקשות
 לימא ואמרו( הקושיא ותרצו אחר יקדמנו שמא בחה״ט

 הא כי כרחמי□ אחר יקדמנו שמא אימא אלא
 רהטי בעי דקא גכר^ה לההוא שמעירה דרבאה
 רחמי תבעי לא א״ל פלניתא לי תזדמן רחמנא

 כפרת לא ואי מטך אזלא לא לך חזייה אי הכי
 איהו או. רחמנא רקאמר שמעידה הכי בתי־ בה

 לאה א״גל מקמיה תמות איהי או מקמה לימות
 אט׳ הכי דמלתא עלה רחמי תבעי לא לך אמרי

 התוררה מן איצטרובלי בר ראובן ר׳ טשו□ רב
 מן לאיש. אשה מה׳ הכתובים ומן הנביאים מן

 כד ניא׳ מה׳ ויאמרו ובתואנל לבן ־•ויען דכתיב התוררה

 עשיתיני: ואני לייאורי שאומר יוצא להבי גידופי אמר ויזד מכשפו׳
יכול אדם שאין מעלהי§אלחא של בישיבה ואומרת יוצאת )ב״ק

 ומבטל/: שיתפלל ברחמים בטלת: איכה דב״ק לזה לקדמה
 לא ואי פלכיתא: לי הזמן ריזמנא ואמר רחמי בעי יקא

 ׳י רש ע׳ תתכיזס בה כפרת לסוף ותשאנה מזלך בת אינה ואס בה כפרת
נגמ' לוקל בבוראך כופר אתה נקצאת בה׳ כפרת לא ואי ל״א עליה.
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 לא ואמו *ואביו דכתיב הנביאים מן הדבר. פו&טי׳ידיצא
 *בירה דכתיב הכתוביכס מן היא. מה׳ כי משלייטידעו
 רב ואמר משבלה. אשה ומה׳ אבות נחלת והון

 במהניתא לה ואמרי איצטרוכלי בר ראובן ר׳ משום
 נחשד אדם אין אצטרובלי[ כן ראובן ר׳ ]אמר תנא

 מקצתו עשה כולו עשאו לא ואם עשאו אא״ב בדבר
 לא ואם לעשותו בלבו הרהר מקצתו עשה לא ואם שאין גם
 ושטח שעשאוהו אחרים ראה לעשותו בלבו הדהרדע”םאי

 ישראל בני *ויחפאו פקוד( )מנהר יעקב רב ^מתיב
 הוא להכעיס התם אלהיהם ה׳ על כן לא דברים,אשר ה.׳הקכ

 שמועה מה פניו על משהויפול *וישמע )ת״ש דעכוד מזמינו
 ומנא איש מאשת שחשדוהו יונתן רבי אמר שמע יתשיה

 משום התם כמחנה למשרה *ויקנאו שנאמר לןןי^ש״נ
 וישמע כתוב אין אחר ובספר רעבוד: הוא שנאה א״רש

 ר: במחנדה למשרה ויקנאו ת״ש אלא( מ״כיזמשדה
 קנא אחד שבול מלמד אמר יצחק בר מדכיטישמואנל

רעבוד. הוא שנאה משום התם ממשה. לאשתומלים,ן,
 אוחו שחושדין מי עם חלקי יהא יוסי דא״ר ת״ש

 ולא בי חשדין לדידי רב״פפא ואמר בו *ואין בדבר לא
 בקלא הא דפסיק בקלא הא[ קשיא לא בי הלהיבההוה

:פסיק דלא יאל״כ

 נמ שאיכה ע״ס אף לישאכה רוצה שאתה אשה" לך לזמן כידו שאין יכומיה
 1 הוא תואנה כי היא מה׳ כי ידעו לא לשמשון ואמו ואביו מזלך: יש״א

:קפלשתיס( מכקש
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אסוריג הראשונים ימים שלשרת [1אבנך נח״ך
 □א של בניו ומתו מעשה והתניא שלום בשאלת

 ע״ב בשעת גדול הספד והספידו□ ישראל כל נכנסו ר״ע
 בית אחינו ואמ׳ גדול ספסל על ר״ע עמר פטירתן
 הוא ככוחם חתנים בניו שני אפילו שמעו ישראל
 באתם עקיבא בשביל ואם שעשית׳ כבוד בשביל

 ל! חלים *תורת אמרתם כך אלא בשוק עקיבא כמה הרי
 נלאה תורה *)שלכבוד כפול ששכרכם וכ״ש בלבו אלהיו

 לשיןמה> בשלוק( שואל *)הרי לשלום לבתיכם לכו באתם(
""יש :שאני רבים כבור

י״בשס לאחר אבנל חבירו ארת המוצא מאיר א״ר י
 דומה הוא למה תנחומין עמו ומדבר חדש

 רופא מצאו )והיה( ]וחיתה[ רגלו שנשברה לאדם
שתדע כדי וארפאנה שוברה שאני אצלי כלך וא״ל

יפין: שלי שסממנין
 יד ס״ת לאותובי )רבנן( סבור הונא דרב נפשיה נח כי

(כך אל דבחייה מלתא חסדא רב להו אט׳ אפוריי׳
 זגניחוקי׳חלבו( )ר׳ דאמר ליה ליעביר ליקום השתא ס״ל -

שאני למיתב רבעי הונא לרב חזיתיה אנא תחליפא[ ]רב
 גחל שהי׳

יוחל שעשיתם כבוד חרוב חכויזסאני קברתי חתנים בניו ב׳ אפי׳
 כחולה בשוק עקיבא כמה הדי באתם עקיבא בשביל ואם :לי

א״שי :באתם תורה שלכבוד כפול ששכרכם וכ״ש :לכיזמן הלכתם שלא ,
:בשלוק שואל הרי לשלום לבתיכם לכו

:בזה מ״ש זה קייס כלומר כבוד משוס אפורייה
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 ברא וכף עילות ס״ת ]מנה[ )יתיב( וחוח אפוריה נגיי׳

 לישב אסור קסבר אלמא ס״ת עילות ואותיב ׳^אארעא”6
 מכבא פוריה נפיק הוה לא עליה שס״ת המטה עלכדא

 הכי חסדא רב לחו אמר גגות דרך לשלשולי סבור
 סבור פתחים דרך בכודו )שמת( חכם מיניה גמירנא
 גמירנא הכי חסדא רב א״ל לפוריא מפוריא לאשנוי
 יהודה רב דאמר ראשונה כמטה כבודו חכם מיניה
 שנא׳ ראשונה כמטה שכבודו לחכם מנין רב אמר

 וגו׳ חדשה העגלה אל אלהים ארון את *וירכיבו ש״כי
 ראוי ואמי אבא ר׳ עליה פתח ואפקוד׳ בבא פרום
 גרמא שבבל אלא שכינה עליו שתשרה רבינו היה
 רב ליה ואמרי בררבהסדא נחמן רב מתיב לו.
 1וגו׳ יחזקאל ה'אל דבר היה *היה חסדא בר יח־קאלאחנן

לא לכו אמינא לא א״ל בסנדליה אבור׳ ליה טפח

 סמוך לישב רצה שלא ס״ת עליו והכית לארץ הכר כפה כיא )וכף
 להוציא יכולים היו לא מבכא פורייה נפיק הוה לא לספר(:

 לאשנויי והפתיזקצר: רקבה המטה שהית׳ הבית שער דרך המטה
 אל הפתק: דרך קטכהשתצא לתתובמט׳אמרת מפוריאלפוריא

 עגלה, ובאותו בה פלשתים ששגרוהו עגלה אותה חדשה עגלה
 שבר[ פרימא כמו בבא פחם דוד: לעיר אביכדב מבית דוד מביאו
 ביזוצהן שורה שכיכה שאין לו גרמא שבכל והרקינוהו: הפתק
 לון שמכה בסנדליה כיימן לרב מסדא רב אבוד. ליה טפח לארץ:

 ישמעו[ שלא כדי ביזשאי יזכרו רגל על הכוגע כאדם סכדלו על
לא בסנדלו: הכהו הונאא״ג רב של קטתו סביב העוקדים
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 אסקו כי ככר שהיה היה מאי כמילי עלמא תטרוד
 אתי הונא רב אסי ולי׳ אמי לר׳ אמרי להתס

 מיניה רישין לדלויי לן הוה לא החם הוינן כי אמרי
 להו אמרי כתרן לידה אתי לחכי אתינן השת<א

 ור׳ אילא ר׳ נפקו אסי ור׳ אמי ר׳ בא ארונו
 )ניעייליה נינחיה היכא אמרי נפקו א1?־ חנינא

 תוררה ריבץ הונ<ה דרב חייא( דר׳ למערתי
 מאן בישראל תורדה ריבץ חייא ור׳ בישראול

 ליה מעיילנא אנא הנא רב לחו אמר ליה מעייל
 שנין תמניסר בר הואי כי לתלמודיה דאוקמותיה

 בעובדיה וידענא קמיה ליה ומשמע קייא חזאי ולא

 ההוא ]בלו׳ כבר שהיה בקושיות: תטרי? לא עלמא הטרוד
 רה״ק[מתקלה עליו ששרתה כבר שהיה וי״א יותר ולא תוה שעתא

 שהנקברבא״י בא״י לקברו להתם בבבל(: היה לא )ותקלה בא״י
 ישיבה )ואין עין נשוא בה היושב העם שנאמר קטא בלא נקבר
 המתים(: לתקיית מקילות צער לו שאין ועוד לקבורה אלא בארץ

 כי אמרי :בא היה שקי אסי ור׳ אמי ר׳ סכרי אתי הונא רב
 לן והוה ממנו גדול שהיה רישן לרלויי לן הוה לא המן הוינן
 ובא קי שהוא דסכורין בחרן אתי והשתא :רישן לדלויי בושה

 רבנן קיימי כי התם כלאמרי׳ תורה רבץ הונא רב ברגליו:
 בא״י )ואחרי באנקא ליומא וחכמי גליחיהו מנפצי קקחי׳חמתיבת׳

כדאחריכן תורה רבץ חייא ר׳ :בבלאה( דהוכא מתיבתא קס
 רש״י ע' ^מא :^מישר כיושתל תור׳ל יהל

 נגמ׳ ריאק לי חזי דלא קייא: ר' אצל לקבורה להכניסו ילך חי ליה
 שנויים בעובדיה דענא וי ר׳קייא: לפני קמי׳ששמשתי לי וטשמע קרי:



 מ^לקטן ^^לישי ואלומגלחין —
 ויתיב דתפילי רצועה ליה איתהפיכא חד דיומא
 מימיניה יהודה גני והוה עייליה תעניתא מ׳ עלינה

 קום לחוקיה יהודה א״ל משמאליה וחוקיה דאבוה
 )אבראי( הונא רב דקאי ארעא אורח דלאו מדוכתך

 הגא רב חזייה דנורא עמודא בהריה קם קם כי
 דלא והאי ואתא ונפיק לארונא וקפידה איבעירח

הונא: דרב ארונא דוקיף משום איענש
 המנונא ורב הינא )רב( בר דרכה נפשיה נח טוכי

 אט׳ גמלי קמו לגשרא מטו *פי להתם אסקינהו ש©
 דקעבדי רבנן ליה אמרו האי מאי טייעא ההר להו ש©
 אמר ומר ברישא מר ניעול אמר מר להררי יקרא ע״ב

 בר גברא רירי ברינא אי אמר ברישא מר ניעול

 רצועה ליה איתהפיכא :הוא גדול שאדם במעשיו בקי אכי
 כראות שדי של אותיות שיהו שצריך לבר הוה דלא רתפילי

 גני :הראש לצד לפכיס ונהפך ראש של רצועה בקשר מבמוץ
 דרב לארונא זקפיה האש: מסכי איבעיתכבעת מת: שוכב
 שלא מגא רב איענש דלא והאי כגדו: למגן ותפשי הוכא
 היה ולא הוכא דרב לארוכו דזקפיה קשו© האש עמוד שרפו

האש: לעכור יכול
 יכילין היו לא שעכשיו קצר גשר של דף לעבור לגשרא מטו כי

הגמלים עמדו גמלי קמי :זה בפכי זה אלא זה בצד זה לעכור



 רעד קטן מרעד שלישי פרק מגלחין ואלו
 דרבהבר)רב(הונא חליף:גמליה ברישא ניעול גברא
 ינוקא ההוא עליה פתח טייע׳ דההוא ושיני׳ ככיה נתור

 וקפור קאת מלחמות ספר ועמו מבבל עלה ישישים גזע
 על קצף משנער הבא ושבר כשוד ]לראות[ הוכפלו

 ככלה בהן ושמח נפשות ממנו[ ]וחמס )וחמד( עילמו
 וצדיק. נקי נפש אליו בכא ושמח שש ערכו' רוכב חדשה

 ההוא עליה פתח ]דרבינא[ )דר׳אבינא( נפשי׳ נח כי
 לילו׳ נשים צדיקכתמ׳. על ראש הניעו תמרי׳ ספדנא
 קיפוק לבר אשי רב א״ל .כ״מים לילות משים על כימים
 באתים אם אמ׳ליה]אמינא[ אמרת מאי יומא ההוא

 משוס טייעא דההוא ושיני ככי נתור קארי: ארי גברא
 מלחמות ספר ספדכא: ההוא עליה פתח :המנונא דרב כבודו
 טייעא: דההוא ושיני ככי והתור המכוכא רב שכלמם ל״א ס״ת.
 גדולים בן ישישי׳ גזע דהוה הובא רב בר רבה זה ישישים גזע ]ל״א[

 ועמו :ישראל דארץ מנשיא ועדיף גולה ראש דהוה היב׳ רב בן
 הוכפלו^קללות וקפור קאת :החכוכא רב עמו מלחמות ספר

 להראות בעולם: והוכפלו באה קללה כלו' וקסוד קאת וירשו כמו
 כתמר צדיק על ראש הניעו ׳ הקב״ה של קצף זה ושבר שור
 כלום הפנימי העצם מן לפנים ואין אמד לב אלא לו היה שלא
 לילות נשים :ראש( )והביעו הסירות שאר של בעצם שיש כחי

 ללמוד כימים לילות משוה על ולילה יום עליו לקונן כימים
 דכמ יומא ההוא :סופדני הוו אכין ובר קיפוק בר :תורה
 בשעת לפפדו א״ל גופיה אשי רב אמרת מאי אשי )דרב נפשי׳

 כפשיה דכמ יומא אקר ענין עלי תאמר מה גופיה דידיה פטירתו
:בתלמידים בארזים :אמרת( מאי דרביכא
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 הועלה יחכה לויתן קיר אזובי יעשו מה שלהבת נפלה

 יעשו מה חכה נפל שוטף בנחל הרקק דני יעשו מה
 כת ושלה רחבה ח״ו אבין אמ׳לי׳בר )קטנים( גבים מי

 לאבלים אמרת]אמינא[כבו אלאמאי בצדיקיאמינא
 דעתיה חלש לאנחה ואנו למנוחה שהיא לאברה ולא

 אתו ל<ז יומא; וההוא כרעייהו ואיתהפך עלייתו
 ולאו חליץ אבין בר לא שי א רא״ר והיינו לאספוריה

 לבר א״ל לדיגלת אתי הוה כי רבא חלוץ קיפוק בר
 השלישים רוב באו ואמר קם מילתא אימא קום אבין

 מבעלה באשה מאחריך תעינו ורחם )ברית( וכור במים
ר׳ כמימרה. אות עמנו ועשה באות תזניחנו *אל געי גי׳

1 ז אל
 רשת; חכה הארץ: עמי מאד שסל עץ אזוב מיתה: שלהבת מזניחכו

 חלש גנות: לשון ושלהבת חכה :אגס רקק :הים מן הועלה מי כאות
 לאבידה:[ וזה ושלהבת למכה ליה מדמו זה ספדו דשניהם דעתיה מיה

 היו שלא הרגל בגב דורכי' שהיו כרעס כתפך כרעייהו איתהפוך
 לא דכמכפשיה: יומא וההוא אדם: על עוד להספיד יכולין

 ולא חליץ אבין בר לא ידו: על תקלת לתו ספההוחשו׳דאירע
 והתורה רגלם על לעמוד יכילין שאין לסי ליבמתו חליץ ברקיפוק

 אתי הוה כי :רגלו מתמת ולא רגלו מעל נעלו ימלצה אמרה
 לשטוף ויוצא גדול מדקל שהיה )ל״א מדקל עובר היה כי דיגלת

 השלישי הכתר ושם דכתיב שלישי כהר והוא מדקל השלישים רוב
 כרוב שקול ורבא שלישית כקרא ישראל שלישית ]רוב מדקל(:

 כאות :רממים בקש כלו׳ מילתא ואחור קום ליה ואחר ישראל
:בהן כבדקת סוטה שאשה טרה מי



 רעט קטן מועד שלישי פיק מגלדוין ואלו
 בעא בני ליה הוו ולא הוה נשיאה רבי חתניה חנין

 לממהלידת( )מבעי יומא ההיא לידת והוו רחמי
 ספדנא ההוא עליה פתח נפשיה נח לי׳[ ]דחוה

 בעת הודבקו ויגון ששון נהפכרח לתוגה שמחרת
 אסיקו חנינו אבד רונינרתו בערת נאנח שמחתו

 ]יוחנן[ )פדח( רד׳ נפשית נח כי שמו על חנין ליה
 היובש אלעזר בן יצחק ר׳ עליה )פומידה( פתח
 דכתיב כצהרים השמש בא כיום לישראל קשה

 מ יומועמזס ות יוחנן וא״ר בצהריכם השמש *והבאתי
 אמי ר׳ יתיב יוחנן דר׳ נפשית נח כי יאשית של

 הייא דר׳ ברירה אבא א״ר ותלתין שבע עלוירת
 דא״ר .הכי עבד לגרמיה דעבר אמי ר׳ אבא כר

 הכמה שלמדו רבו אפי׳ יוחנן א״ר אכא כר הייא
 מגילה. דר׳ נפשית נח כי אהד יום אלא עליו יושב אינו
 *"ל הרה שנער ארץ ספרנא ההוא עליה פתח וירא

 לה נא אוי שעשועיה גדלדת צבי ארץ וילדדה
 נפשית נח כי חמדתה. כלי אברה כי רקת אמרה

 יוסי דר׳ דמעי. דקסרי עמודי אחיתו אבהו דר׳
 השמש והבאתי המיוככו: אביו חנינו אבד דולד: חנינתו בעת

 יאשיה שנהרג יאשיה של יומו :בצהרים השמש אשקיע כצהרים
 בא״י וגדל בבבל כולד זירא ר׳ :לדעתו[ לגרמיה :שמש יומו קרי

 שעשועיה[ גדלה צבי ]ארץ וילדה הרה שכער ארץ דקאמר והיינו
 כי רקת אמרה לה נא אוי :זירא ור׳ זירא רב ליה קרו ולהכי

אחיתו :טבריה זו רקת כן לומר רקת יכולה חמדתה כלי אבדה
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 אחא( )בר יעקב דר׳ דמא. דצפורי מרובי שפעו

 )כל אתעקרו אפי דר׳ ביממא ככבי איתחמיאו
 כ>ל אתעקרו( יצחק בר שמואל דר׳ ארויא.

 רקיע. מן דנורא ביפי נחיתו חייא דר׳ אילניא.
 והוו צלמניא כל אשתעו סימאי בר׳ מנחם דר׳

 )איש חייא דר׳ בריח תנחום דר׳ .למחצליא כגמ׳
בר( )יצחק דר׳ אנדרטיא. אתעקתכל עכו( כפרלמחלצ,א

 )כטבריא( מחתירתא שבעין אתחתרו אלישיב
 מ דברדא כיפי נחיתו המגע׳ דרב ]בנהרדעא[.

 אהדדי. דפרת נשוקכיפי יוסף ורב דרב שמיא.
נח בי אהדדי דדגלת כיפי גשוק ורבא דאביי

 :שיצי דיקלי טעון משרשיא ררב נפשיה
 אביו על הקורע מאחין. שאין קרעין ואלו טות״ר

ועל נשיא ועל תורה שלמדו רבו ועל אמו ועל עו

 העולם שנשתנה הככביס נראו איתחמיאו דמעות: הורידו
 כל אשתעיאו אור: של אכניס רנירא כיפי צער: רוב בשביל

 המטבעות וצורת צלמים של הפרצוף צורת ונמעכת נמלק׳ צלטניא
 בצורת אפי׳ נסתכל לא מניזס דר׳ שנמלקה המסיד צורת מפני

 שהומלקו כמו למהצליא והוו בע״ם: כדאמרינן מעולם מטבע
 אנדרטיצורה טיטהכותל: טמין שבו עגול כלי ובממצליס במעגל

 ; וכזכותיה דגנבי׳ בתים ע׳ אתהתרו :שמת המלך שם[ על ]שעושין
 . דפרת כיפי :אבנים[ דבררא ]כיפי :גנבים אתו הוו לא

קרבו נשקו ארקא״שבלע״ז: עליהן בנויות שהגשר מוחות אהדדי
:קוצים שיצי :לעולם שבא שבוי מפני ]ונשתברו[ לזה זה
לעולם: טתאחין שאין



ועי —ש^יש׳ <ן ע! רק מג? ו7וץ*
 ועל השם ברכת ועל רעות שמועות ועל ב״ד אב

 ואמו אביו וכו׳ יהודה[ ערי ]ועל שנשרף ס״רת
 ראוהמ״בכ *ואלישע דבתיב מנין תורה שלמדו ורבו
 אבי ופרשיו ישראנל רכב אבי אבי מצעק והוא
 רבו זה ופרשיו ישראל רכב ואמו אביו זה אבי

 כדמתרגם משמע מאי ]תורה[ )חכמה( שלמדו
 בצרותיה לישראל להק דטב רכי רבי יוסף רב

 שם *ויחזק דכתיב לן מנא מאחין ולא .ופרשין מרתיכין
 שנאמר ממשמע קיעים לשניכם 'ויקי־עם בבגדיו
 גי׳ ע׳ שקרועין מלמד אלא קרעים ■שהם יודע איני לשנים
 'הגמ יוחנן לר׳ לקיש ריש א״ל לעולם. לשנים ועומדין
 שם לגבי עור ראהו *ולא דכתיב כיון א״ל הוא חי אליהו
 רעות ושמועות ב״ד ואב נשיא ועל דמי כמת דיריה
 כלש״בא וגם ויקרעם בבגדיו דור *ויחזק דבתיב מנ״ל

 על הערב עד ויצומו ויבכו ויספדו אתו אשר האנשים
 ביתישי־אל. ועל עסה׳ ועל בנו יהונתן ועל שאול
 בית ועל ה׳ עם על ב״ד אב זה יהונתן נשיא זה שאול

 שבא בר ]רב[ )רבא( א״ל רעות. שמועות אלו ישראל

 3יי השם ברכת על שנהרגו: הצבור רוב על ששמע רעות שמועות
 מאוויי :סווכא כאביו לו שקול שהיה אבי השם: את שברך רשע ששמע
 עד *ויקרעם שכא׳ ממשמע ה״ג כתיב. באלישע ויקרעם בבגדיו ויחזק
 מכלתין ז לעולם קרועים שהיו מלמד אלא קרעים שהם יודע איני לשנים

 אינם עליו; קרע ולמה הוא חי אליהו מיתות: ד׳ בס' בסנהדרין וה״ג
ים^נמ :היה דמכם ב״ד אב זה יהונתן נשיא זה שאול דיס׳ י
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 על על א״ל כולהו ראיכא ער ואימא כתנא לרב

כקרא *ויהי דכתיב לן מגא שנשרף ס״ת .הענין הפסיק ל> ילמיה
 הסופר בתער יקרעה וארבעה דלתות שלש יהודי

 דאמרי וארבעה דלתות ג׳ מאי וגו׳ האש אל והשלך
 מאי להו אמר קינות ספר ירמיהו כתב ליהויקים ליה

מלכא אנא להו אמר בדד ישבה *איכה כיה כתיב א איכה
 גלתה מלכא אנא אמר בלילרה תבכה בכה א״ל

 ציון דרכי מלכא. אנא להו אמר מעוני יהודה
 להו אמר לראש צריה היו מלכא אנא אמר אבילות

 מיד פשעיה רוב על הוגה ה׳ כי אמר אמרה. מי
 דכתיב והיינו באש ושרפן שבה האזכרות כל קדר

רב א״ל למקרע. רבעו מכלל קרעו ולא יימ׳הלי*ולאפחרו
 שמועות ליה אמר רעות משמועות אימא לאביי פפא

 בברייתא הזכירו עוד .הואי מי שעתא בההיא רעות
 עלה ואמרינן מאחין ולא קורעין רעות שמועות רעל

 ליה והאמרי קורעין ימי רעות ואשמועות בגמרא
 מיהודאי אלפי תריסר מלכא שבור קטיל לשמואל

 ברוב אלא אמרו לא א״ל קרע ולא דקסרי במגזת

שנשרף ס״ת קורעין: ואמד אמד כל העניןדעל הפסיק על עלגמנמוי
 דלתות •קרי מ״ה דלתות שלש שבו: אזכרות מפני עליו קורעין

 אל )והשלך לעצמה פרשה קינות ספר של ופסוק פסוק שכל
 אכא ואעפ״כ מלכא אנא האור(: לתוך וזרק ששרף האש

 מגזת אתה: ולא ראש שהאומות לראש צריה היו מלכא:
ברוב אלא רעות: אשמועות לקרוע אמרו ולא כךשמה: קסרי



 רפא קטן מרעד שלישי פרק ואלומגלחין
 יהודאי מלכא שבור קטול ומי שהיה וכמעשה צבור

 קטילית דלא לי תיתי לשמואל מלכא שבור והא״ל
 דא׳ר לנפשייהו גרמו אינהו התם מעולם והודאי

 דלודקיא. שורא פקע דקסרי דמגזת יתרי לקל אמי
 אבא ר׳ קם יתבי הוו חייא בר הונא ורב אבא ר׳

 אתא סדיא אבי אנחה לטוטפתא שקלה ללאפנויי
 ידיה הונא רב )שדא למיבלעא בעי נעמיתא בת

 שנים איחייבנא השתא ]אט׳[ כלעא( אי ואצלינהוא״ל
 עובדא הוה בדידי לן מנא הונא רב א״ל קריעות

 ואתאי בידיה הוה ולא מתנא דרב ואתאילקמיה
 לא שמואל אמר הכי לי ואמר יהודה דרב לקמיה
 מגלן יהודה ]ערי שהיה וכמעשה בורוע אלא אמרו

 *רבשסמא בגדים[ וגו׳וקרועי משכם אנשים דכתיב*ויבואו
 כז קל שמע !לדרומתא[ מתא( )לדארי איקלע המנונא
 ב״ע עכירתא עברי דקא אינשי הנך הוא דשכבא שיפורא

 גרמילנפשייהו דשאולייהוכתן; שהי׳ כמעשה ישראל: כל ציבור
 לקול יתרי לקל ר״לבקכס: יהודי קטלי לא והאדקאח׳ בי׳ דמלדי

 ומזמרים ומשוררים רוקדים שהיו קסרי מגזת של וכבלים כנורות
 בת נעמיתא בת :לודקיא מומו׳ נבקע שורא פקע במלכו׳; וחורדי׳

 הטיל על איבעילי׳למיקרע כעמית׳ להו אישקיל השתא היעכה:
 מאבדו כשאדם בזרוע אלא אמרו לא :ככשרף דהוי הכתב ועל

 כי להציל ויכולת זרוע להם שיש בזרוע אלא אמרו לא ל״א בידים
 בידם שהיה יהויקים על העומדים השרים אותם של שהיה מעשה

מכלל קרעו ולא דכתיב קריעה מייביס ואותם מימו ולא לממות



 קטן סועד שלישי ק ש חין ואגו 20!
 איכא שבבא לאו בשמתא אינשי הנך להוו להו אט׳

 לתו אט׳ במתא איכא חברותא ליה אמרו במתא
לכו: שרי הבי אי

 מתו על *המקשר בל רב אמר יהודה רב אמר יו
 ההיא .בובה הוא אחר מת על מדאי יותר שם
 בנים ו׳ לה היו הונא דרב כשבבותיה דהואי אתתא ל׳א

 שלח ביתירות עליה בביא הוות מינייהו חד שביב שהיזהממ
 שלח כיה הבילאאשגחה תעבדי לא להרבהונא

 איתתא ההיא תימוש לא ואי מיטב צייתא אי לה
 לה שלח כביא קא והו׳ בולהו ומתו ]טית[ לאידך זוודתין

 ואל למת תבכו .*אל ומתה לנפשה ווורתא חימוש כי ירמיה
 לו תנודו ואל מדאי ייתר למת חבבו אל .לו תנודו
 להספד ז׳ לבבי ]ימים[ ג׳ כיצר הא מבשיעור יותי"

אין הקב״ה אט׳ ואילך מכאן ולתספורת לגיהוץ ל׳
 להולך בכה *בכו מני. י יותר עליו מרחמים ^אחם
 ר׳ בנים כלא להולך יהודה! ]רב )הקב״ה( ^אמר

 קוברין שאלו הן מבורות איכא חברותא לחקרע: לתו יש"אדאית
:לבדן שלהן מתים קוברין ואלו לבדן שלהן מתים

 שכל בוכה הוא אחר מת על מספד: וקשרו לשו; מקשר
 אקריו: כמשך הצער מדאי יותר צער על הנמשך

 תכריבקצדה זוורתא תתקן: חימוש מדאי: יותר ביהירות
 צריכים אתם אין בכיביתירת׳: ואיתי כולהו מתו לחת:
 :בפשעו והרגתיו הוא ידי שמעשה ממני יותר עליו לרחם

בכו כלו׳ עוד ישוב לא כי דקרא סיפא להולך בכה בכו



 רפב קטן מועד שלישי פרק ואלומגלחין
 ראזיל למאן אלא אבלה לבי אזיל לא לוי בן יהושע

 עור ישוב לא כי להולך בכה בכו דכתיב בגי בלא
 י״ה פיק שעבר זה אמר הונא רב מולדתו. ארץ את וראה

 הונאי^ל דאמ'רב לטעמיה הונא רב בה. ושנה עבירה
י־ הותרה לו הותרה בה ושנה עבירה אדם שעכר כיון

כהיתר: לו נעשית אלא ס״ד לו
 יח אדומה לפרה מרים מיתת נסמכה למה אמי א״ר

כח מיתתן אף מכפרת אדומה פרה מה לך לומר
 נסמכדה למה אלעזר א״ר מכפרת צדיקים שגל

כהונה בנדי מה לך לומר כהונה לבגדי אהרן מיתת
מכפרת: צדיקים של מיתתן אף מכפרים

יט יום חלה חטופה מיתה היא וו פתאום מת רבנן תנו
 שם בן חנינא ר׳ דחופה: מיתה זו ומת אחד

 יחזקאל ארם *כן שנא' מגפה מיתת היא זו אומר גמליאל
 כד *ואדבר וכתיב כמגפה עיניך מחמד את ממך לוקח הנני

 שם וו ומת ימים ב׳ בערב. אשתי ותמת בבקר העם אל

נעשית העולם: מן כטרד ונמצא עוד ישוב שלא קי לרשע גס
בתשובה: עליה קוזר ואינו כהיתר לו

 אהרן טיתת הדור: אותו על מכפרת הצדיקים מיתת
בגדיו את אהרן את משה ויפשט שנא׳ כהונה לבגדי

 שם אהרן ]וימת שם( ומת עמיו אל יאסף )ואהרן וגו'
 עוות על המשפט קשן מכפרים אהרן בגדי ההר[: בראש

ביומא: לה״ר על פעמון וכו׳ הדין
ולמות דאחרי׳ חטופה מיתה היא זו קלה: שלא פתאום מת



קטן מועד שטשי ק !1) גגןןין!3 אט 1 ^2
 כל מיתת ה׳ נזיפה. גערה.ד׳ ג׳ דחויה. מיתה היא

הן משה אל ה׳ *ויאמר קרא מאי חנין א״ר הארס לא יניי׳
 חרא הן תרי ימיך תרי קרבו למות ימיך קרבו
 בחמשי□ מת הינא. לאחת קורק יוני בלשון שבן

 ]שנה[ ושתים מחמשים כרת מיתת היא וו ]שנה[
 היא זו מששים הרמתי שמואל של מיתתו היא זו

 זוטרא מר אמר .שמים[: ]בידי אדם( )כל מיתת
 בעתן גדיש כעלות קבר אלי ככלה *הבא קרא מאי ה איע

 שיברה. לשבעים ששיט. כגימטריא בכלח
 שבעים בהם שנותינו *ימי דכתיב גבורה לשמונים צ מלים

 ]רבה[ רבא אמר :שמונים בגבורות ואם שנה
 רלא והאי כרת מיתת היא זו ששים ועד מחמשים

 רב הרמתי. דשטואל בכורו משים לה חשיב קא
 לרבנן טבא יומא להו עבד שיתק בר הוה כי יוסף
 מר דנפיק נהי אביי א״ל מכרת. לי נפקא אמר

 נקוט א״ל מר נפיק מי דיומי מכרת דשני מכרת
 פתאום נפשיה נח הונא רב בירך. פלגא מיהא

 ארם כל מיתת היא זו בגיק׳: מיתה קיכי והס תוצאות
 זו שכה בקקשיס קת הטובה: המיתה בו קת וכדרכו

 של מיתתו זו ושתים בחמשים גרסי׳: כרת קיתת היא
 קקשיס יובל של עולקו עד עולם עד שס וישב דכתיב שמואל

 דכרת )אינך( בהדי להאי לעיל לה חשיב רלא והאי :שכה
 הנך )כגון דיומי מכרת :כ״ב בן שקת דשקואל כבודו קשוס

 קיתה יקות ]שקא גערה( דקויה דקיפה וכו׳ יוס קת דלעיל
כסקא: דקכרתדשכי פלגא טיהא נקוט קטופה[:



 ד־קסךדשכ7שבישיכזד ק ביי ן ף ן מע !2^1
 הדייב דמן זוגא להו תנא עליה רבנן דאגי קא הוו
הגיע —אב> לגבורורה הגיע שלא אלא שנו לא

:נשיקה מיתת היא וו לגבורות
 כ תליא כזכותא לאו ומזוני בגי חיי רבא אמר

שם י־בה דהא מלתא תליא מלתאאלאכטזלא
 ואתי מצלי מר הוו צדיקי רבנן ת״וייהו חסדא ורב

 תשעין חיה הברא רב מטי־א. ואתי מצלי ומר מטרא
 חסדא רב בי ארבעין. חיה רבה ]שנין[ ותרתין
 חסדא רב בי תבלי. שיתק רבה בי חלולי. שיתי!
 נהמא רבה בי מתכעי ולא לכלבי דסמידא נהמא

 רבאהניתלת ואמר משתכח. ולא דשערילאינשי
 לא וחרא לי יהבו תרתי שמיא קמי מן כעאי מילי
 חסדא דרב ועותריה הונא דרב חכמתיה לי יהבו
 :לי יחכו לא הונא רב בר דרכה וענותנותיה לי יחכו
כא קמיה יתיב היה ]דרבא[ ודרכה( אהוה סעורם חב

 שס מנמנם קא דחוה חזייה ]דרבא[ )דרכה(
לאו ומר א״ל ליצערן דלא מר לירח לימא א״ל

חייו: כתגברו גבורות משס: שבאו ת״ח שכי זוגא
 לאדם: לו שכותניס חזונות ורוב בכיס ורוב יחים אריכת חיי

משתכח דשעריולא )נהמא ראה: חופות ס׳ חלולי שיתין
 בישראל: תורה שיבץ דאחרי׳לעיל הונא דרב :חכמתיה לגברי(

חזייה חולה: מטתושהיה לפכי ]דרבא[ )ורבה( קמיה יתיב
 ולשון גוסס מנמנם דקא ]לרבא[: )לרבה( סעורס רב

 : אחוה סעורס לרב ]רכא[ )רבה( א״ל כקט: חעליא
 לאו ומר :מדאי יותר ליצערן דלא :המות למלאך מר ליה לימא
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 משנח לא דאיתרעמזלא כיין הואא״ל שושביניה

 למר הוה א״ל ליה איתחוי מר לי ליתחך א״ל בי
 הוה ]רבא[ )רבה( רכוסילתא כריבדא א״ל צערא
 לימא א״ל מנמנם דקא והוא נחמן דרב קמיה יתיב
 א״ל הוא חשוב אדם לאו מר א״ל לצערן דלא מר ליה
 מר לי ליתחזי א״ל רקיע ומאן ספץ ומאן חשיב מאן
 כמישחל א״ל צעי־א למר הוה לי׳א״ל איתחוי למא( )בח

 עלמא בההוא ויל קב״ה לי אמר ואי מחלכא ביניחא
 דנפישא בעינא לא ליה( אמינא )ואיתית הויח כד

 אכיל קא הוה אלעור ר׳ המות( )דמלאך כעיתותא
 אבילנא קא תרומה לאו א״ל ליה איתחוי תרומה

 חה"מרגיל אתה. לו אמור מכירו אתה והלא הוא שושביניה
 לא הוא דגוסס מזלא דאיתיע כיון א״ל :בימה׳ לבא היה

 מינך ומטו ליצערן דלא אפייסי׳ אנא סעורס רב א״ל ביה חשגיז
 :איתיזזי חית כי עביד. היכי ואדע נפשך לי איווי מיתת־ לאמר

 :דם שמקיז כאדם צער במעט דס כהקזת דכוסילתא כריברא
 משוב הוא מי חשיב :מאן מר[ ליה ליחא חשוב ארם לאו ]מר

 ומייש חיכי׳ דלסתסי ראוי אדם הוא חי ספין ומאן בעיניו:
 ל״א פמיס. לשקרקועי אצלו מתוקן חי רקיע ומאן לדבורי׳:

 שער כחושך מחלבא ביניתא כמשחל בעיניו: גבוה חי אמרי
 דידיה בעתות׳ רנפישא משום כלל: צערא דליכא במלב שנפל

 בעתותא משוס בעיכא לא כדמעיקרא בעלמא הוי זיל לי אחר אי
 לאו ציערכי: שלא אע״פ אמרת פעם ימיתני שלא דחה״ח
משמרת את דכתיב מטמית לי קטלת ואי קאכילנא ארומה



 רפד קטן מועד שלישי פרק מגלחין ואלו
 רב שעתא ליה חליפא מיניה( )גור איקרי קרש ולאו

 אתא כבהמה כשוק א״ל בשיקא ליה איתחזי ששת
 ליה איתחוי ן ]אש־ )אסי( רב ליה ויכיל ביתיה לגו

 לתלמודאי ואהדריה יומין תלתין לי איתרה א״ל בשוקא
 ביום בידו ותלמודו לכאן שבא מי אשרי דאמריתו

 רגליה רחקת דקא א״ל האי כולי מאי ׳אמ אתא תלתין
 במלא אפי׳ ב״בו־יתה נוגעת מלכות ואין נתן דבר

 קא הוה דלא ליה יכיל קא הוה לא הסדא רב נימא
 פקע רב דבי אארוא יתיב סליק המגישיה פוט שתיק

 קא לא חייא ר׳ ליה ויכיל אשתיק רב ארזאדבי
 אתא כעניא נפשיה רמי חך יומא ליה למק^בא מצי

 אפיקו לעניא ריפתא ליה אפיקו א״ל אבבא טרף

 כולי דקשיבי איקרי קרש ולאי בטהרה: לשמרה שצריך תרומתי
 לי: המתן אית־ח סרק: באותו מת ולא שעתא חלפא האי:

 בידו ותלמודו לכאן שבא מי אשרי בשמים: יתו“ראמי
 האי כולי מאי עוברין: ואלו נס׳ פסקים במסכת בגירסא.

 :כולם ל׳ עד להמתין לך היה הזמן בתוך כ״כ רודפני שאתה
 להיות זימניה חטא כתן בר הובא נתן רבי־־ רגליה רחקת רקא
 בסנהדרין אד״ח בם' אחריכן והכי רגליה דקקת וקא כשיא

 אקד במקום וגדולה תורה חצינו לא אשי רב ועד ר' מימות
 לא אשי: לרב ליה כייף מיכף נתן בר הונא הוה והא בת והויכן

 שסמוך ארז של עמוד אארזא יתיב חה״ח: ליה יכיל הוה
 הארז מקול מגרסי׳ ]קסדא[ רב אישתיק רב: של למדרשו
טרופות: ביצי' לשק טרף שפקע:
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 אמאי גברא אההוא אעני מר מרחם קא א״ל ליה
 דנורא שוטא ליה ואחוי ליה גלי מר מרחם קא לא

ופשיה: ליה אמצי
 גמ׳ מטפחות: ולא מענות במוער נשים כבמשנה

 ווי לאולא ווי ]רב[ )רבא( אמר אמרי מאי שס
 לאולא ווי הכי אמרי נשידשכנציב אמ׳רכא לחבילא 3ע״

 דשכנציב נשי ]רב[ )רבא( )ו(אמר לחכילא ווי
 ואמר לאנטיכי. מיא ונמטי מככא גרמא גור אמרי ע״ן

 רמלתא אצטלא שיול אמרי רשכנציב נשי כעייזרבא
 רשכנציב נשי רבא ואט׳ דוודיה דשלימא חרי ^,לבר

 הוה רמי ובר רברבי דבר טורי וכסו עטוף אמרי
 *דאזבוני תגרי אחנא אמרי דשכנציב נשי רבא ואט׳ כגיי׳
איתא
 ושונת לליזס נודד עני שאני היית דכסבור אעני מר מרחם קא אזבוגי

 ולא נפשך לי ותן תרתם לא מדוע עלי כלו׳ גברא אההוא לי:
 בהאי למר ליה למייתי דמתפקדנא פעמים כמה לכא תטריתני

 חה״מ דהוא לי׳ וגלי דכורא שוטא מה״ח ליה אהוי :עלמא
:עצמו את יזייא ר' ליה והמציא

 להליכי לה אוי לאזל׳ לה ווי :מענות כשהם נשים אמרי מאי
)והר״ן המת את שנושאי׳ כזה למשוי ואוי קוזרת שאינה כזו

 נפלו מככא נרמא גור עליו(: לממושכניס להולך אוי פי׳
 כלפי למפרע מיא הדרי כלי' לאנטיכי טיא ונמטי :הליזייס
 תכריכי אצטלארמלתא דשכנציב: נשי בלשון גולל שמל מעלה:

 לבן זווריה רשלימא חרי לבר הכי אמרו למאן .יקרים משי
 לו לעשוי עליו שייתמו כדי זה הספד אומרי׳ מנכסיו שירד תורין
דאזבוני הפוקרים: אתינו תגרי אחנא ותכריכין: ארון
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 ונפיל רהיט אמרי דשכנציב נשי רב*^ ואט׳ מיבדקי

אמרי דשכנציב נשי רבא ואט׳ יזיף ויפותא ואמעברי
חיבוליא: ומרעא כמותא מוחא

אבלכג בית אל ללכת *טוב אומר ר״מ היה חניא
 יתןשס והחי מאי ונו׳ משתה בית אל מלכת

 דיקברקהלתז יספדוניה דיספד מיתה של דברים לבו אל
 5דיד ילווניה( )רילוה יטענוניה דיטען יקכרוניה
 משליכה אט׳ טוב *כי רכתיב ידלידלוניה לא די וא״ד ידלוניה.

 עיניך: ראו אשר נדיב לפני מהשפילך הנה עלה לך

 ליקברדלאלענין במה עכשיו לי שאין זה כגון עשרם נראה כאחריתם מיכדקי
 הספד וכן' ונפיל רהיט עליו: שירחמוהו כדי אותו אומרו' עכי חת ועל
 אמענרי מחץ: בלא ריקן כפל ועכשיו יחיו כל היה וטרק תגר

 חמרן ללות צריך העולם חן לעבור כשמבקש עכשיו יזיף זיפותא
 כמותא מוחא ויגון: בדאגה בדוירי וכפל רהיט )ל״א לתכריכין:

 ומרעאחיבוליא מתים: היהשהכל כמיתתאחרי' זה של מיתתו
 אדם בני משאר יותר לוויסורי׳קשין היה גדול קולי גדול חבול אבל

 מתים: משאר גדול חולי שנחלה זה חולי אליו כחשב רבים חיבולי׳
של דברים כיכהו מאי תלחודא מפרש וקא מיתה של דברים

 על להספיד לי מה יאחר שלא יספרוניה דיספד מיתה:
 ריטען יספדוהו: יספוד שאס בלב יחשוב אלא קרובו חתשאיכו

 ירל לא רי א״ר בהספד: קול החרים רידל לקבורת: אחרים
 חריחין למתים מטפל הוא אבל בגסות עצמו מרים שלא חי ידלוניה

שתעלה טוב הנה עלה לך אמר טוב כי שנא׳ :השמים חן לו
:מאצלם וירחיקוך וישפילוך ברשות שלא בגאוה ולא ברשות
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 ד׳ נכנסו ישמעאול ר׳ ל5ש בניו כשמתו ת״ר כר
ור׳ הגלילי יוסי ור׳ טרפון ר׳ לנחמו וקנים שס

 ט״פון ר׳ להם אמר עקיבא ור׳ עוריה בן אלעור
 יכנס ואל הוא בהגדות ובקי .הוא גדול שחכם דעו

 ואני עקיבא א״ר הכירו דירי לתוך מכם אחר
 תכפוהו עונותיו רבו ואמר ישמעאל ר׳ פתח אחרון
 נענה ושניה ראשונה פעם רבותיו הטריח אבליו

 יבכו ישראל בית כל *ואחיכם ואמר טרפון ר׳ י יקיא
 נדב ומה ק״ו דברים והלא ה׳ שרף אשר השרפה את

 *ויקריבו דכתיב אחת מצוה אלא עשו שלא ואכיהוא ט שם
 עאכ״ו *רבי של בניו כך אליו הדם את אהרן בני כמי׳

 ישראל כל לו *וספדו ואמר הגלילי יוסי ר׳ נענה
 בן אייה ומה ק״ו דברים והלא וגו׳ אותו וקברו

 ביה דכתיב טוב אחד דבר אלא עשה שלא ירבעם יד ירא
 עאכ״ו רבי של בניו כך טוב דבר בו נמצא *יען שם

 בר חנינא ור׳ ]וירא[ )איבא( ר׳ טוב דבר מאי
 חתי בכים ב׳ ושניה ראשונה :[לנחמו שבאין רבותיו ]הטריח

שחתו. ביום אחת מצוה אלא עשו לא :פעמי׳ בב׳ לו
 את לחלא א׳ יום היה שהוא כיוס בו שעשו חצוה אותה שס ועל
 ולימדו שלמדו רבי של בכיו יבכו ישרי! בית כל ואחיכם כאחר ידם

 בכו אביה מה לספדס: ראוים שאכו עאכ״ו חצות וקיימו תורה
 חצוה אותה וע׳יש מצוהאחת אלא עשה שלא ירבעם: של

 בו נמצא כי יען ישראל כל לו וספדו ואומר הכתוב חשבחו שעשה
המלך: אוחכות וגדולתו חשחרתו בטל ירבעם בן אביה טוב דבר
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 וח״א לרגל ועלה משמרתו שבטל אמר חד פפא

 הירכיבש ענל אביו שהושיב פרדסאוחק שבטול
 בן אלעזר ר׳ נענה לרגל. ישראל יעלו שלא
 אבותיךיימיהלד ובמשרפות תמות *בשלום ואמר עזריה

 ומה ק״ו דברים והלא וגו׳ הראשונים ]המלכים[
 אחת מצוה אלא עשה שלא יהודה מלך צדקיהו
 .עאכ״ו רבי של בניו כך הטיט מן ירמיה שהעלה

 יב זכייה המספד יגדל ההוא בם ביו ואמר* ר״ע נענדה
 רב ואמ׳ מגדו בבקעת הרדרימון כמספד בירושלים

 ידענא הוה לא קרא דהאי תרגומא אלמלא יוסף

 תשוב עתה דכתיב אביו שהקפיד מה על הקפיד ולא לרגל ועלה
 דוד בית מלכות ויראו לרגל ישראל ילכו אם דוד לבית הממלכה

 למלכו׳ אלא בעזרה ישיבה שאין בעזרה אשב לא ואני בעזרה יושכין
 לא ואביה לעולי׳ שישיבו כדי אורבי׳ פררסאית לבד: דוד בית

 יכולין והיו ביטלה הדרך לשחור משמרתו וכשהגיע׳ בכך הקפיד
 ששורפין אבותיך ובמשרפות :לעלות הרוצים כל לעלות

 אלא עשה שלא תשמישן: כלי כל מיתתן לאיור המלכים על
 מן ירמיה שהעלה מצוה אותה ע״ש למיתתו סמוך אחת מצוה
 אדון הוי עליו וספדו בשלום ולמות אבותיו למשרפות זכה הטיט

 למיתה שסמוך חצות אותן אלא קאמר לא יושיב דקא מצות האי
 חצות הרבה ואביהו ונדב דצדקיה להספד זכו חצות אותם שבשביל

 חצוה ביה אשכיו; דהא מצות קיים כמי ואיזאב בישראל. קיימו
 בשק וישכב ויצום בשרו על שק וישם דכתיב לה משיב דלא

ירענא הוה לא אמאב: נכנע כי הראית וכתיב אט ויהלך
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 כירושלים מספרא יסגי ההיא כעידנא קאמר מאי

 כר יתיההדררימון כרעמרירקטיל ראחאב כמספרא
 יתיה דקטל אמון בר יאשיה וכמספד טברימון

 ומה ק״ו דברים והלא מגדו בבקעה חגירא פרעה
 אחד דבר אלא עשה שלא ישראל מלך אחאב

 נכח במרכבה מעמד היה *והמלך דכתיב מ״אכלטוב
 א׳■׳ל עאכ״ו רבי של בניו כך כערב וימה ארס

 *בשלום כצדקיהו ביה כתיב מרי בי* לרבה רבא לי יימי׳
הכי א״ל עיר צדקיהו עיני *ואה וכתיב תמורה שסלע

 רבא וא״ל בימיו נאצי־ נבוכד שמרח יוחנן א״ר
 אוסיפך *הנני ביאשיה ביה כתיב מרי בר לרבה כב מ״א

 וכתיב בשלום קברותיך אל ונאספת אבותיך על
יהודה רב ואמר יאשיהו למלך היורים ד״הנלה*ויורו
 יוחנן א״ר הכי א״ל ככברה שעשאוהו רב[ ]אמר
 קשה חנינא א״ר בימיו. המקדש בית חרב שלא

 ר׳ הוושט בפי *כציפורי הגוף מן נשמה יציאת כט
 חיתא בר לוי א״ר וושט בפי כפיטורי אט׳ יוחנן ניכז׳ס״א

 לך אלא לך.לשלום לו יאמר לא(המת מן הנפטרם״ט שס
 אלא בשלום לך לו יאט׳ לא החי מן הנפטר כשלום

 לשלום לך לו יאט׳ לא המת מן הנפטר .לשלום לך

 הוא: מלתא לודא מגדו בבקעת הדדרימון מספד הואדחשמע מה
 עצמו הי׳ממזיק אעס״ב אי־ס נכח במרכבה מעמר הי׳ והמלך

 הוושט בפי בצפורי יהרגו: ולא ישראל ינוסו שלא כדי במליזמה
שתי שקושרין פיטורי התורן: מן בקושי ויוצא קשר בו שיש כמכל
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 טי לאשי׳ אבותיך אל תבא *ואתה שנא׳ בשלום לך אלא

 בשלום לך לו יאמר לא החי מן הנפטר בשלום.
 *לךלשלוסשוממד למשה שאט׳ יתרו שהרי לשלום אלא.לך

 ט! ש״ב הלך בשלום *לך ,לאבשלום אט׳ דור והצליח הלך
 לבית הכנסת מבית היוצא כל לוי וא׳ר ונתלה:

 ומקבל זוכה הכנסת לבית המדרש ומבית המדרש
 פד מלים אל יראה חיל אל מחיל *ילכו שנא׳ שכינה פני

 יןפ עיי! אין חת״ רב אמר אשי בר חייא א״ר בציון הים1 א
מהול ילכו שנא׳ הבא לעולם אפילו מנוחה להם

בציון: אלהים אל יראה ל ח אל

חייבי! הכל פיקיאשו! חגיגה
 ב טאי לאתויי הכל גמ׳ כר: בראי׳ חייבין הכל ]מחני׳

האי כי ודלא מעיניו[ כאחת סומא לאתויי
 סומא י*״י משום אומר רהבאי בן יוחנן דתניא תנא

 כג ממ)ש יראה *יראה שנא׳ הראייה מן פטור מעיניו כאחד
 והולכיןחג״ע קאמר לשב? מנוחה להם אין כייזד: סמיכות
 וגו': ?יל אל ח?יל ילכו שכא' ולשמו? לטייל לג״ע ומרקיע לרקיע
האדון פכי זכורךאל כל יראה וקריכןיראה כתיב יראה יראה יראה

אל זכורך כל יראת השכיכת את רואה שהאדם דחשמע
ראייתך הכתוב הקיש לראותך בא שהאדון משמע האדון סכי
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 לראות מה ליראו׳ בא כך לראות שבא כדרך

עיניו: בב׳ ליראות כך עיניו בב׳
 כרתי׳ בני דר׳ בשבבותיה דהוו אלמי תרי הנהו א
 אחתיה בני לה ואמרי גודגדא בן יוחנן דר׳ ג

 מדרשא לבי רבי עייל דחוה אימת רכל יוחנן דר׳
 ומרחשי ברישייהו ומניידי קמיה ויתבי עיילי הוו

 ואיתסוואשתכח עלייהו רחמי רבי ובע׳ בשיפוותייהו
 וכולי ותוספתא וספרי וספרא הלכתא גמירי דהוו

 פעמיך יפו *מה דכתיב מאי רבא דרש ש״היגמרא:
 ישראל של רגליהן יפין כמה נדיב בת בנעלים מיתלילב

 של בתו נדיב בת לרגל שעולין בשעה בנעלים
 נאספו עמים *נדיבי שג׳ נדיב שנקרא אברהם םמומלי

 אלהי ולא אברהם אלהי וכי אביהם אלהי עם
 לגרים תחלה שהיה אברהם אלהי אלא ויעקב יצחק
 דר׳ משמי׳ מניומי בר נתן רב דרש כהנא שכמ&״כא״ר

 ממשמע מים בו אין רק *והבור דכתיב מאי תנחום לי ניא׳
 ת״ל מה אלא מים בו שאין יודע איני רק והבור שנא׳

 מה ממך ליראות בא הוא כך לראותך שבא כדרך לראייתו:
:עיניו בב' האדם מן ליראות כאן אף עיניו בב׳ לראותך

 ללמוד כ? לו יש שהאלס בגמרא הוכייזו מכאן משכיות. הלכתא
 :בוראו להכיר לבו שכדבו על נדיב שנקרא :ששומע מה

 עליהם לקבל העמיס מן המתנדבים הגרים הס עמים נדיבי
 הכא לה נקט אמרה דר'תנמוס משוס רק והבור מצות: עול
:בגמרא דלעיל הגיזום דר׳ שחעתתא גבי
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 בו: יש ועקרבי׳ נחשים אבל בו אין מים מים בו אין
ב בן אלעור ור׳ ברוקא בן יוחנן כר׳ מעשה ר!ח׳

 שם יהושע ר׳ פני את להקביל שהלכו חסמא
 עקידה כבירח היום היה חרוש מה להם אמר בפקיעין
 קא שע׳ אנו ומימיך אנו תלמידיך רבי ליה אמרו המדרש

 הדוש בלא לבהמ״ד א׳א אעפ״ב להם אמר שותין
 עזריה בן אלעור ר׳ של שבת היתה מי של שבת
 בפרשת לו אמרו היום היתה הגדה ובמה היתה
 לא דניי׳ האנשים העם את *הקהל בה דרש ומה הקהל

 ונשים ללמוד באים אנשים אם והטף והנשים
 ]ליתן[ )להקביל( כדי באין למה טף לשמוע באות
 היתה טובה מרגליות להם אמר למכיאיהם שכר
 )בה( דרש ועור ממני לאבדה ובקשתם בידכם )לי(
 מ דניים היי□ האמירך וה׳ וכתיב היום האמרת ה׳ *את
 חטיבהכעיזןגים עשיתוני אתם לישראל הקב״ה להם אמר
 חטיבה ]אתכם[ )לבם( אעשה ואני בעולם אחת
 ",הכ״ בעולם אחת הטיבה עשיתוני אתם כעולם אחת

 ואני)אמס׳ אחד ה׳ אלהינו ה׳ ישראל *שמע דבתיב
 כ ^כ, : חמים אלא רק היה לא בו יש ועקרבי׳ נחשים אבל
המזם׳ כניס בהקבלת רבו את לכבד חייב שאדם היה י״ט פניו להקביל

 משמע חדש לא היום אליו הולכת את מדוע כר״ה כדאחריכן
 ?י^כ שכחת האמרת :בפניך לדבר לכו ואין אנו תלמידיך :שבת ולא
 7דכל>ס חטיבה :צלחה שדרכם ישתכחו האון פועלי כל יתאמרו כמו

לאלהים כחינוך לכך כמוך אין לומר מיוחדת אחת שכח אחת
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 דכתי׳ בעולם אחת חטיבה ]אחכם[ )לבם( אעשה
 הוא ואף באיץ אחד גוי 1]כישראל־ כעמך שסכומי
 וכמסמרו׳ כדרבונות חכמים *דברי ודרש ע״בפתח

 נמשלו למה אחד מרועה נתנו אסופות כעלי נטועים י ש״ע
 מכוון זה ריבן מה לך לומר לדרבונות תורה דברייכ הלתיי

 ר״ת אף לעולם חיים להביא לתלמיה הס־ה את
 חיים לדרכי מיתה מדרכי לומדיהס לב מכוונים

 ל ת" מטלטלין ר״ת אף מטלטל זה דרבן מה אי
 אף יתר ולא הסר זה מסמר מה אי וכמסמיות

 נטיעה מה נטועים ת״ל יתירים ולא חסרים ר״ת
 אסופות בעלי ורבים פרים ר״ת אף ורבה פרה זו

 בתורה ועוסקין אסופות אסופות שיושבין ת״ח אלו
 והללו אוסרין הללו מטהרים והללו מטמאים הללו

 יאמר שמא מכשירין והללו פוסלין הללו מתירין
 הללו מטהרין והללו מטמאין והללו )הואיל ארם

 מכשירין( והללו פוסלין הללו מתירין והללו אוסרין
 מרועה נתנו כולם ת״ל מעתה תורה למד אני היאך
 מפי אמרן אחד ופרנס נתנן אחד אל כולן אחר
אלהים *וידבר שנא׳ הוא ברוך המעשים כל שמזמכאדון

 ק אלעזר ר׳ הוא ואף משובמות(: שפי׳ קצרים אטון מטובו׳ )ל׳
 לענין שייך ומכשירין פושלין המענה: שורות לתלמיה עזריה:

 אמד לך אין אמרן אחד אל כולן :כהונה ופסול עדות פסול
 של מתורתו אלא אקר אלוה מתורת ראיה מביא הממלוקת בבני

נביא מדברי ראיה מביא לך אין אמרן אח׳ פרנס הקב״ה:



 רפט וחגיגה ראשון פרק הכלחייבין
 עשה אתה אף לאמר. האלה הדברים כל את

 דברי לשמוע ]מבין[ לב לך וקנה כאפרכסת אונך
 ודברי האוסיין דברי המטמאין ודברי המטהרין
 ובלשון המכשירין ודברי הפוסלין דברי המתירין

 עזריה בן אלעזר שר׳ הדור אשרי להם אמר הזה
 בהריא ליה ולימרו יתום דורו שאין בתוכו שרוי

 בן יוסי בר׳ מעשה דתניא שהיה מעשה משום
 אלעזר רבי פני את להקביל שהלך רורמסקית

 המדרש בבי׳ היום היה הדוש מה לו אמר כלור
 עני מעשר מעשרין ומואב עמון וגמרו נמנו א״ל

 עיניך את וקבל ידיך פשוט יופי לו אמר בשביעית
 ואמר אלעזר ר׳ בכה עיניו את וקבל ידיו את פשט
 כה תלים ואמור לך א״ל להודיעם ובריתו ליראיו ה׳ *סוד

 מאחר כאפרכסת אזנך עשה :רביכו משה על לחלוק הבא
 כלן דברי ודע ולחוד שומעת אזן עשה לשמיס לבן שכולן

 אפרכסת כמותו: הלכה קבע יכשר איזה להבחין וכשתדע
 שיין בכותל אותו כשכועצין זה מסמר *מה :הרחיס שעל טרימזי״א

 לע-יל שדרכם ככטיעיס כטועים ת״ל כן זה אף יכול מחסרו הוא
 לימר הוזקקו למה מיד בהדיא ליה ולימרו :ולרבות לפרות

 בעבר הדרים ישראל שיהיו והתקינו וגמרו נמנו אנו: תלמידיך
 מעשרין ומואב: עמון בכי מארץ ועוג מסיחון שכבשו במה הירדן
 כדחפרש בשביעית זורעים היו שהם בשביעית עני מעשר עכשיו
 וקבל ידיך פשוט הארץ: בקדושת גולה עולי קדשוס שלא לקמן

אנשי מימות הרי מכין לאותו עטרה שכתן בדיניו הוקשה עיניך
.11 19
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 יוחנן מר׳ מקובלני כך למניינכם תחושו אל לחם

 למשה הלכה מרבו ורבו מרבו ששמע זכאי בן
 בשביעית עני מעשר מעשרין ומואב עמון מסיני

 שלא מצרי' עולי כבשו כי־כים הרבה טעם מה
 ראשונה שקדושה[ ]מפני )וק־ושה( בבל עולי כבשו

 והניחום לבא לעתיר קדשה א ו? לשעתה קדשה
 לאחר הנא בשביעית עליהם עניים שיסמכו כדי

 יוסי עיני שיחזרו רצון יהי אמר דעתו שנתישבה
 צדיקים כלם 'ועמך רבא דרש והורו. למקומן מ ישעיה

שניהם להדליק שלא שאט׳ בין להדליק שאט׳ בין יי• ־”ייאי
אחד: לדבר אלא נתכוונו לא סנ£
 אל למניניכם תחושו אל זו: תקנה היתה הגדולה כבסת>סחפכ

ותקנת׳'שהרי! שנמניתם במה קרטה וגמגום קשש שוס לכס יהי
 שקדשת ראשונה שקדושה וכו׳ מקובלני כך להלכה: ^,להסכמת׳

 כדתניא לעולס נתקדשה שניה קדוש' אבל לע״ל קדשה לא יהושע קוכאכאן
 לפיכך להס אין שלישית להם יש ושניה ראשונה קדושה ביבמות

 מלקדשס הכיקוס קוץמעחוןומואב בשביעית זורעין אין א״י בשאר
 ומעשר וסאה שכקה בלקט בשביעי׳ עניי׳ עליהם שיסמכו כדי
 קכמיס וברשות עני מעשר מעשרים שיהיו להן תקינו לכך עני
 התור': מן קיינין שאינן לפי שירצו מעש׳ איזה עליהם להטיל היה

 מקום. ויש יה״כ כליל להדליק שנהגו מקום יש כי הכפויים כיזם . )להדליק
 לאנעלן* אחד לדכי נתכ״נו שניהם כי ינא דלש זעי׳ו להדליק שלא שנהג•

 | מטא ישמש לא הנר שלאור לפי להדליק שאמר וזה המטה השמיש
 | אשתו את ורואה מסתכל דולק כשהנר סונר להדליק שלא שאמר וזה

| ואפי והמתיר ני להדליק שהאוסר מכאן למדנו היי ע״כ לה ומתאוה



רצ חגיגה ראשון פרק חייבין חכל
ג אומר יהודה ר׳ משוס[ דחבאי בן יוחנן ]רבי

 ד שנא׳ הראיה מן פטור מעיניו באחי סומא
 ע״ב ליראות בא כך לראות שבא כירך יראה יראה

 )גם עיניו. בב׳ ליראות אף עיניו בב׳ לראית מה
 להאיק^א מטי הוה כי הונא רב פ״א(: בסנהדרין

 לראותו מצפה שרבו עבד אמר בכי יראה יראה
 א ישעיה וגומע פני לראות תבאו *כי דכתיב ממנו יתי־חק

 כ! דניים *וובחרת בכי קרא להאי מטי הוה כי הינא רב
 על לאכול מצפה שייכו עבר שם ואכלת שלמים
 א ישעיה זבחיכם רוב לי *למה שנא׳ ממנו יתי־חק שלחנו
 קרא להאי מטי הוה כי אלעור ר׳ וגו׳. ה׳ יאמר

 מה כלא׳ מפניו נבהלו כי אותו לענות אחיו יכלו *ולא בכי
 גשכן.?? כל לא שלהקב״ה כך ב״ו של תוכחה ומה

 כיח!ה, *ויאמר בכי קרא לתאי סטי הוה כי אלעזר ר׳

 ,,יי יו״יי מצוה לקיים א׳ כוונתם להיות צדיקים נקרא) כלם ההדלקה המחייב
 ייאים נתנו כזלן דבריהם בעולם מצות ככל המתירים וכל האוסרים כל כ;

 מהתוכמהכאחשו זה ומלבד מצות או מציה לפרש א׳ שכוונתם כיק אח׳ מרועה
 ״אשי הקדמה מהם אחד לכל יש המתיר גם שהאוסר אחדי כי לימי שכוונו

 כח *אש כאמת התלית לו יש מהם א' כל הרי סברתו לקיים המכיאתז שכלית
 כן אמד וזה א״ר כן יאמר שזה ר״ל כמציאז׳ חולקי׳ יהי אם משא"כ

זו נטיעה מה נטועים על זה כמאמ׳ מ״ש עם נקשר זה והנה אמ'
:כעלמא( לזכירה כרמז זה כמקום ודי וכי׳ !רכה פרה

 יראתי: מתי ושואף מצפה שרבו עד לרבו חביב שהוא עכר
וריחקו לשונא לו שנהפך יום הגיע איך מעליו יתי־הק

פשעו שמוכיח תוכחה וגו׳: תבואו כי שבא׳ יראתו שלא וצוה
*19
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 ומה אותי להעלות הרגזתני למה שאול אל שמואל
 עאכ״ו אנו הדין מיום מתירא היה הנביא שמואל

אלהים שאול אל האשה *ותאמר דכתיב היא. מאי כי׳
 חד משמע תרי עולים האיץ מן עולים ראיתי

 בהדיה למשה ואייתי שמואל דאויל ואידך שמיאל
 קום מתבענא קא לרינא ושלום חס דילמא אמר

 ול<א באורייתא דכתיבת מילתא דליכא בהדאי
 בבי קרא להאי מטי הוה כי אמי ר׳ קיימתיה

פיהו בעפר יתן בחרפה ישבע לחי למכהו *ותן ג *יכה
 הוה כי אמי ר׳ ואולי. האי כולי אמר תקוה יש אולי

ענויהארץ כל ה׳ את *בקשו להאיקראבכי מטי כ צ*ניה
 אולי ענוה בקשו צדק בקשו פעלו משפטו אשר

 רב ואולי האי כולי אמי ה׳ אף ביום תסתרו
*שנאו בכי קיא כיהוהמטילהאי ]אסי[ םה)יוסף(ז>מ

 יחנן אולי משפט בשער והציגו טוב ואהבו רע
 ואולי: האי כולי אמי־ יוסף שארית צבאות אלהי ה׳

 נספה ■*ויש בכי קרא להאי מטי היה יי יוסף רב ד
 דאויול איניש איכא ומי אמ^ משפט בלא שם

הוה אביי בר ביבי דרב הא כי אין ומניה בלא יג משלי

 כולי למתיירא: לן מנא היא מאי :בלע״ז אפרובי״מכט כפניו
 תהיה אס בספק ועודנו יקבל האלה היסורין כל ואולי האי

תקוה: לו
 ה הי ולא בידו עון ואין כלה שהוא יש משפט בלא נספה ויש

ליה: בעי קא גס׳ כו׳ דאזיל איכא ומי :לספות משפטו



 רצא וחגיגה ראשון פרק הכלחייבין
 אייתי זיל לשלוחיה א״ל המות מלאך גביה שבית

 מרים ליה אייתי אזל נשיא שער מגדלא מרים לי
 אמרי נשיא שער מגדלא מרים אנא א״ל דרדקי מנדל׳

 תהוי ואייתיתה הואיל א״ל הדרה א הבי אי א״ל
 מהחרא נקיטה הוית לה יבלה בי ה ואלא במניינא

 ה אנמיא אותבתיה שקלתידה תנורא מחריא *וקא
 רב א״ל ואייתיתה מולדה איתרע קדחה דכרעח

 א״ל הכי למעבד לכורשותא איה אביי בר ביבי
 ולא ליה אמר משפט א1 ב נספה ויש כתיב ולא

 א קהל" עומדת( )והארץ.לעולם בא ודור הולך *דור כתיב
 והדר לרר^א רמלו ער אנא להו דרעינ^ן אי׳ל

 עבדת מאי שניה סיף סוף לרומה להו משלימנא
 על עומר )שאיני מרבנן צורבא איכא אי א״ל לה*

 במיליה דמעביר נ״א( לחוליה מוספינא מדיתיו
 הוה כי יוחנן ר׳ חלופיה והויא ליה להו מיספינא

 עבדאיינב חנם לבלעו בו *ותסיתני בבי קרא להאי מטי
 ז נשיא מנרלא מרים לי אייתי לשלומו: המות מלאך א״ל
 רש״א מאמר לה יכלת היכי :הנשים שער הקולעת מריס את הרוג
 האוד אומז׳ היתה מתחראבירה נקיטא הות זמנה: הגיע שלא

 את מכבד׳ היתה חנורא מחריא וקא :פירג״ין שקירין תנור של
 וכפוית רגלה ע״ג הושיבתו דכרעא אגבי איתיבתיה :התנור
 המתים לשומר מוסרן איני אנא להו דרעינא מזלה: והורע

 שנותיו שימלא עד בעולם ושנים עמי מתגלגלים אלא דימה ששמו
מדותיו: על במיל*'מעביר דמעכי דור: קרוי והוא
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 ר׳ לו. יש תקנה וניסת עליו אותו מסיתין שרבו

בקיושיו *הן בבי קרא להאי מטי הוה כי יוחנן טי איה
 לא בק״ושיו אס בעיניו ובו לא ושמים יאמין לא

 באירח<א אדל היה חד יומא יאמץ במאן יאמץ
 שביק תאיני מנקיט קא דחוה גברא לההוא חוייה
 מעליא הני א״ל מטי דלא הנך ושקיל דמטו הנך
 נטרן הני לתו בע־נא קא לאירחא חני ׳ל א טפי
 לא בקדושיו הן דכתיב היינו אמר נטרן לא והגי

 בשיבביתיה תלמידאדהויא ההיא והא איני יאמץ.
 האי בעי אי אמר אחזטר דשביב אלבשנדראי דר׳

 | בקדושיו מהן דילמא איתא ואם חיי הוה מרבנן
היה: ברביתיו מבעט ההיא הוה יאמין לא

 *וקרבתי בכי הוה קרא להא* מטי כי יוחנן רבי ה
 במבשפי׳ ממתי- עד והייתי למשפט יכם1 א שם
שבר ובעושק׳ לשקר בשמי ובנשבעים ובמנאפים מלאכיי■

 כ! אי צרכן כל נתבשלו שלא אותן מינטר דני שנתבשלו: דמטו
 אף ירקבו פן ירא הטיבות וכו׳ דכתיב הייני לירקב: ממהרות
 :ייוטאי[ ]פן שייוטיאו( )קודם למיתה נאיזזיס הצדיקי׳ הביזורי׳
 אלכסכדראי רבי הוה ברבותיו מבעט ביזור: בעודו ארזוטר

 ברבותיו ומבעט הקדישיס חן היה[ ]שלא )שאינו( בו מכיר הי'
 אשר בצל יחים יאריך ולא לרשע יהיה לא וטוב וכתיב הוה

 יודע איני זה מורא בקדושין ותביא אלהים מפני ירא איננו
 זה אומר הוי מאלהיך ויראת זקן פני והדרת אומר כשהוא קהו

?כמים: כבוד
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 ה' אמר יראיני ולא גר ומטי ויתום אלמנה שכיר

 להעירו יממהר לדונו ־,רבו מ שרבי עב~ צבאות
 ששקל לנו איי דא'[ יוהנ;!בן א״ר לו. יש תקנח
 המטה בל ב״ל אר״ש כחמורות קלות הכתוב עלינו

 גר מטח מעלה של דינו מטת באלו גר של דין
 דבר העושה כל כפא בר הנינא א׳ר כתיב. מט*

 שג׳ מיד עתותיו( );לכל לו מיהלי; בי ומתחרט
 יוחנן ר׳ מיד לו מוחלין יראוני הא יראיני ולא

 יב קהלת מעשה בל את *כי בבי לרא להאי .מטי חוח כי
 יאט ב ט אט בלנעי־ם על טפט במ יביא האלהיט

 תקנה כודוגו׳ שגגות לו שוקל ׳שרבו עבר אמר רע
 כנה החורג זה .רב אמר נעלב כל על מאי לו יש

 בפני הרק זה מר א1 ושמיא .בה ק א ;וג ־.רו ח בפני
 תאי איר רע יאט טוב אט מאי בה ונמאט חברו

 היין לא ינאי דר׳ הא כי בפרה;יא לעני צדקה הניתן זה
 התייבשה בפרהסיא יניא ל ןא1ן ריהי; גברא להתוא ׳חדיה

ליחיצדיזה דיחבת מהשתא ליה יחבת ־א ר מוטב א׳ל
ת נ ודחי ז _ ן

 דאפ£ל לאשה צדקה רמתן זח אמרי לא ש דביר׳ אנסיפתיה
 לקיים ׳אמ ]רבא[ )רב( השדא לידי לה מייתי דקא בסתר

 הזגדל,חן ומטי ובמנאפים: כמכשפים שכיר שכר עושקי כחמורות קלות
 כצנעה האלחים מעשה כל את כי :כתיב קרא בהאי יראוני ולא

 יש״א מביאו הוא שוגג שעשת ממני הנעלמות כל על במשפט יביא
 דעת קץ ונמאט :במשמע מועט דבר אפילו כל על במשפט

הטובה על אף דמשמע רע ואם טוב אם מאי בדבר: קברו
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 בערבי מהותך שאינו לאשתו בשר המשגר זה אפי׳ נקט

 הברא רב כת שאני משדר רבא והא איני לשבתות ש״ע
. ]דבק-ע-[: כגור■ ליה דקים

 כי *והיה בבי להאיקרא מטי היה בי יוחנן סי״דמרבי
 שרבו עבר אט׳ וצרו׳ רבות רעית אותו תמצאן שנת

 רעות מאי לו. יש תקנה רבות רעות לו ממציאא''שי
 לוו זו צרות שנעשו רעות רב אמר וצרות רבות ו

 מעית הממציא זה ׳אמ ושמואל ועקרבא. ובורא כגון
 אינשי דאמרי היינו רבא אמר דוחקו בשעת לענידניי

 אפי *וחרה .שכיח לתליתא שכיח לא לעללא וווי שם
 אמר מהם פני והסתרתי ועזבתים ההיא ביום בו

 בהסתר שאינו כל רב אמר טביומי כר בררלא רב
 *אינו לאכול בוהידה שאינו כל מהם אינו שספנים

 היזלב מן מנוקר שאינו מחותך שאינו במשפט: מביאו שעשהע״נ
 מחהרין שהן שמתוך שבתות בערבי האסורין: הגידין וחן

:הוא מנוקר אם לב כותנין אין שבת צרכי לתקן
 יחד: נשים שתי וגו' כעס גס צרתה וכמסת׳ לשון לזו זו צרות

 זה רע ואם טוב אם קאי לעיל לעני מעות הממציא זה
 שקודם בשעה ולא הדחק בשעת לעבי צדקתו להמציא הרגיל
 לקנו׳ לעללא :הזול כשעת ולקנותן מזונותיו לבקש שיוכל הדיוק

 כך ולאבוד להפסד לתליתא :ארעא ועללא כדחתרגמינן התבואה
 בסלו תולה שהוא שעת חזון הדחק בשעת לקנות ול״נ שמעתי

 לעניותא: קשת בביתא[ תלא מזוני סילותיה]תלא כדאמרינןתלא
 הסתר היינו מהם פני והסתרתי דכתי׳ ישראל מזרע מהם אינו

לאכול והי׳ יבואו: שלא ואינונעכה עליו הבאר מצרו' שצועק סמס______



 רצג וחגיגה ראשון פרק הייבין הכל
 ל^יא מר ]לרבא[ ולרבה( רבנן ליה אמרו מהם:

 איתיה לאכול בוהיה ולא איתיה פנים בהסתר
 לבי בצינעה כמהמשדרנא ירעיתו ומי לתר אמר

 אדהכי עינייהו רבנן כיה ירבו ה אפ׳ מלכא שביר
 )ו(היינו ]אמר[ וגרבוהו מלכא שבור דבי שדור

 נדלים חכמים בו שנתנו מקום כל אומר רשכ״ג דתניא
 יע״ש אסתיר הסתר *ואנכי מיתה או עיני או עיניהם

 לא שהסתרתי אע״ס הקב״ה ׳אמ רבא ׳אמ ההוא ביום פני
 אלשמומלג פנים משה 1א" ה׳ *ודבר )דכתיב מהם פני

 איבר בחלום אבל( אסתיר הפנים אותם פנים
 ׳שנ ללהגיץ( עלינו נטויה ידו אמר יוסף רב בו

 קאייפעי׳נא הוה חנניה כן יהושע ר׳ כסיתיך. ידי *ובצל
 דאהדרינהו עמא מ־נאה ההוא ליה אחוי קיסר בי

 נטויה ירו ועוד איהו ליה אחוי מיניה לאפיה מריה
 מאי חנניה בן יהושע לר׳ קיסר א״ל )להגין( עלינו
 מינירה לאפיה מריה דאהדרינהו עמא לך אחוי
 מינארה לההוא א״ל והכי הכי ליה אהוית ומאי
 לאפיה מריה דאהדרינהו עמא א״ל ליה אחוית מאי
 גברא אמי־ ידענא לא אמר לך אחוי מאי והוא
 מלכא קמיה במחוג מחוה ליה אחוי מאי ידע דלא

 )כ״מ שללוהו: גרבוהו ]ממונו[: )ממנו( שוללים שהנכרים
 בחלום :ערופה( עגלה פ׳ סוטה עיניהם חכמים שנחנו
 יזלוס לו בלילהשמראי׳ ולא ביים דייק קא ההוא ביום בו ארבי

 ע׳׳י ליה אחוי להק: עלינו נטויה ירו :הדבר על שיתפלל כדי
ברמז: במחוג פניו: היוזיר לו רמז סימן
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 נפשיה ניחא קא כי וקטלוה. מינאה לההיא אפקוה

 תיהוי ומאי רבנן ליה אמרי חנניה בן יהושע דר׳
 מבני׳נסרחה עצה *אבדה לחו מןמינאייאמר עלן ילמי׳מט

 חכמתם נכרחה בנים של עצה דאבדה כיון חכמתם
וילכדה נסעה *ויאמר מהכא ואבע״א אוה״ע ביא׳לגשל

 בדרגא ואדל סליק הוה אילא ר׳ לננ״ך. ואלכה
 ינוקא לההוא שמעיה שיניא בר ורבה[ )רבא( דבי

רוח ובורא הריבם יוצר הנה *כי קרי קא עי״סידהוה
 לו מניד שרבו עבד אמר שיחו מה לא~ם ומניד

 רב אמר שיחו מה מאי לו. יש תקנה שיחו מה
 לו מנידין לאשתו איש שבין שיחה'יתירה אפי־יו

 תיתי גני הוה כהנא *רב והא איני מיתה נימתסנבשעת
 תשמעוה לא *ואם (.לכרם צורך )אין כו׳ בורייהדרב ע יימיה

 רב ׳אמ במסתרי׳ מאי גוה מפני נפשי תבכה במסתרי׳
 יש מקום ררב משמיה ]איניא[ )איויא( בר שמואלג יםכ מ

 שמו ומסתרי׳ בו שבוכה הוא ברוך להקדוש לו
 מפני יצחק בר[ ]שמיאל רב אמר גוה מפני ומאי

 ר׳ לאוה״ע ונתנה מהם שנטלו ישראל של גאותן
 מלכות של גאיתה מפני אמר נחמני בר שמואל
 והא דקב״ה קמיה בכיה איכא ומי שנטלה שמים
 *עוד שנא׳ המקום לפני עצבות אין בפא רב ד״האטזאמר

 בפסיק חכמתם נסי־חה :רז״ל לדברי מאמינים שאינם מינאי
 לנגדך וגו׳: מבכים עצה אבדה בתימן מכמה עוד שאין כתי'

:התשמיש שלפני שמוק דברי יתירה שיחה :בשוה אצלך



 רצר חגיגה ראשון פרק חייבק הכל
 בבתי הא גואי בבתי לאקשיאהא במקומו וחדוה
 ככ ישעי׳ *ויקרא כתיב והא עצבות ליכא בראי וכבתי בראי
 ולחגו׳ ולקרחה ולמספד לבכי ההוא ביום ה׳צבאו׳ אדני
 )השרת( מלאכי דאפי׳ המקדש בית חרבן שאני שק

 לג שם מלאכי חוצה צעקו אראלם *הן שנא׳ בכו ]שלום[
 יג ירמיה דמעה עיני ותרד תדמע *ודמוע יבכיון מר שלום

 למה הללו דמעות ג׳ ה׳א״ראלעור עדר נשבה בי
 ואחת שני מקדש על ואחת ראשון מקדש על אחת

 ביטול על אחת וא״ד ממקומן: שגלו ישראל על
 ממקומן שגלו ישראגל על למ״ר בשלפא תורה
 אחת למ״ד אלא ה׳ עיר נשבה כי רכתיב היינו

 שגלו כיון ה׳ עדר נשבה ■כי מאי תורה ביטול על
 מוח. גדול תורה ביטול לך אין ממקומן ישראל

 על יום ככל עליהם בוכה הקב״ה דברים ג׳ ת״ר
 שא״א מי ועל עוסק ואינו בתורה לעסוק שאפשר מי
 עגל המתגאה פרנס ועל ועוסק כתורה לעסוק לו

 בגויה וקרי קינות סבר נקט הוה רבי בחנם( 1 הצבור
 כ איכה ארץ משמיס להשליך פסיקתן להאי מטא כי

 מאיגרא אמר מידיה ספרא נפל ישראל תפארת
 ואולי שקלי היו רביוג־׳חייא עמיקתא. לכירא רם

 צורבא איכא אי אמרי מתא להאי מסו כי באורחא

 בראי ובבתי ה״ג תבכה: במסתרי׳ כדכתיב איכא גואי בבתי
 :היא קול השמעת קריאה וכל וגו' ויקרא כתיב והא ליכא

בור לך ואין זו נפילה גדולה כמת עטיקתא לבירא רם מאיגר'
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 איב^ת לחו אמרי אפיה ונקבל ניזיל הפא מרבנן
 רבי א״ל הוא עינים ומאור הפא ן מרב: צורבא

 בנשיאותך תולול ולא הפא את תיב לרבי חייא
 פי בהדיה ואויל תקפיה אפיה ואקביל אנא איויל
 הקבלתם אתם להם אמר מקמיה מיפטרי הוה
 שפינה פני ותקבלו חופו רואים ואינם הנראים פני׳

 השתא איבו חייא לר׳ רבי אי׳ל נראה ואינה הרואה
 שמיע ממאן ח־יא ר׳ א״ל מהאיברכתא. מיעתני

 איש יעקב דר׳ לי שמיע יעקב דר׳ מפרקיה לך
 דרכיה אפיה ־,?מקב דהוה רגיל הוה הביא ככר

 יפיל מר^רלא ליצטער לא א״ל קש פי יומא כל
 *ויחי ברבנן בהו רכתיב מאי זוטר מי א״ל מר מט מלים

 יראה( לא טעם )מה השתת יראה לא לנצח עוד
 חכמיס הרואות מה ימותו חכמי□ יראדה כי

 )בי־ידק( אידי רב עאכ״ו. כחייה□ כך במיתתן
 דחוה רגיל הוה אידי בר יעקב דרבי ]אבוהן

 חד יתיב )והורה באורחו ירחי תלת^ת <אןיל

 רבי ואזיל לר׳מייא רבי תקפיד כמשמי׳לארץ: ו)גגה(גבוה עמוק
 דשת׳ איכו רשות: ממנו שנטלו מקמי׳ מיפטרי הוו כי בהדיה:

 ממאן :זו מברכה מכעתני לך והאמנתי עמך באתי לא אס
 כשהזקין קש כי פנים: הקבלת כך כל שגדולה- כלו׳ לך שמיע

 רבו לבית מביתו היה קדשי׳ ג׳ מהלך וכו' רגיל דוה :יעקב ר׳
את לשמיז לביתו ומוזר אמד יום ולימד הססמ אמר מביתו ונוסע

:ראשון( )י״ט הסוכו׳ במג אשתו



 רצח חגיגה ראשון פרק חייבין הכל

 אתי( )והדר רב בבי יומא וחד באושפיזיה( יומא
 הלש יומזית דהר רב בי בר רבנן ליה קרו והוו

 ע איוב קורא אהיה לרעהו *שחוק אנפשיה וקרי דעתיה
 תעניש לא מינך במטו יוחנן ר׳ א״ל ויענהו לאלוה

 ני ישעי׳ יו□ *ואותי מדרשאודרש לבי יוחנן ר׳ נפק רבנן
 רורשין ביום וכי יחפצון דרכי ודעת יררושון יום

 העוסק כל לך לומר אלא אותו דורשין אין ובליל׳ אותו
 עליו מעלה )לשמה( בשנה אהד יום אפילו בתורה
 במרת וכה״א כולה השנה כל עסק כאלו הכתוב

 יד מדני את תרתם אשר הימים *במספר דכתיב פורענות
 ארבעי׳ וכי לשנה יום לשנה יום יום ארבעים הארץ

 אי^ת יום מ׳ אלא חטאו לא והלא חטאו שנה
 אחת פעם אפי׳ אחת עבירת, העולר כל לך לומר

 כולה: השנה כל עבר כאלו הכתוב עליו מעלה בשנה
ן אלעור ר׳ סיני בהר העשויה תמיד *עולת תניא

 ע״ב לא עצמה והיא בסיני נאמרו מעשיה ■אומר
 אניבמדכיכח מה אלא פסקה לא ושוב קרבה רע״א קרב׳

 ה ע^ם ארבעי׳ במדבר לי הגשתם ומנחה *הזבחי' מקיים
ע״ן עבדו שלא לוי של שבטו ישראל בית שנה

אותה: הקריבו הן
 ראייה עולת הבכורות שהקריבו והעולה קי־בה לא עצמה והיא

תיקא לשון וכו' ומנחה הזבחים מקיים אני ומה הואי:
הקריבוהו לוי של שבטו היו: שכזופין לסי הקריבו שלא ומשמע

:משלהם
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 אה *וישלח כתיב חיכי, קרא האי חסדא רב בעי שס

 ויוכחו ]כבשים[ עולות ויעלו ישראל בני נערי כי סמי"
 ואידי אידי רילמא או פרים[ ]לה׳ שלמים ובחים
 מעמי׳ לפיסוק אמ׳ זוטרא מר למנ״מ הוו פרים

 עולה עלי הרי לאומר ׳אמ דרבא בריח אחא רב
 הוו פריט מאי כמדבר ישראל שהקריבו כעולה

תיקו: הוו כבשים או
 וכתיב רעך מבית רגלך *חוקר כתיב רמי לוי רבי ז
 בחטאו׳ כאן קשיא לא ביתך.בעולות *אבא ז

 רגליך הוקר תנ״ה ושלמים כעולות כאן ואשמות כה משלי
 אתה מדבר הכתוב ואשמות בחטאות רעך מבית ם, הלים

 ושלמי׳ בעולו׳ אלא אינו או ואשמו׳ בחטאו׳ אומר
 ושלמי׳ עולות הרי בעולות ביתך אבא אומר כשהוא

 בחטאוו־ן רגלך חוקר מקיים אני מה הא אמור

 לפסוק אתה צריך חינין ב׳ א״ת בנגינות טעמים לפיסוק
 קורין שאנו כמו באתכמת״א עולות ויעלו של הטעם

 ואס שלאמריו מחה הדבור שמפסיק טעם קט״ן בזק״ף או אותו
 ]שאין טעמים משאר באחד לקרותו אתה צריך היה אמד חין

 וכו עול׳ עלי הרי לאוט׳ רביע: או פשט״א כגון חפסיקין[
 עולה׳ עלי הרי לאומר ג״מ כאומר: גרסי' ולא גרסי׳

תיקו: כבשי' או פריס יביא מאי עולה: כאותו
 שנאמר רעים לישראל קרא הקב״ה אוהבך חבית רעך ך'טביתשמ”מ

 תמטא שלא ואשמות בחטאות ורעי: אמי ]למען[ אמר^
דש״א יעי זה דודי זה כן הכ״ה גנןרא השירי׳ וכשיר לישראל



 רצו חגיגה ראשון פרק חייבין הפל
 ט )כיצד( לתקון יוכל לא *מעוות *תניא ואשמות.

 ע״ב )ותפלה( ערבית של או שחרית של ק״ש שביטל זח
 קהלמאערביות של או שהרית של שביטל'תפלה[ ]או

 לדבר ׳חבריו שנמנו זה להמנות יובל לא וחסרון
 מ״ד להלל הי הי בר א״ל עמהט נמנה ולא מצוה

 ג מלאכי עובד בין לרשע צדיק בין וראיתכס *וטבתבט
 עובד היינו צדיק היינו עבדו לא לאשר ׳^הים
 ולא עבדו א״ל עבדו לא היינו רשע היינו אלהיט

 רומה אינו אבל נינהו נמורי צדיקי תרווייהו עטרו
 א״ל ואחד מאה לשונה פעמיט מאה פרקו שונה
 צא אין א״ל עבש לא ליה קרי זימנא חרא משוט
 עשרה בזוזא פרסי עשרה חמרים של משוק ולמ*

 ואמרי הי הי לב* אליהו אי׳ל זוזי בתרי פרסי וחד
 ישעי׳מח בכסף ולא צרפתיך *הנה מ״ד אלעזר לר׳ לה

עתידה . , .
 מ״ג ד״ח בס׳ גם ק״ש שביטל )זה :]ואשם[ טטאת להביא זקוק ותהא
 לך לו שאמרו מצוה לדבר חבריו שמינוהו זה השטר(: תפלת
 להטנו׳ יוכל לא מכין מאותו מלמו שמסר נמצא הלך ולא עמנו

 עובר היינו צדיק היינו מצוה: אותה עשו שכבר מכין באותו עוד
 הוא: אטד והלא אלהיס העובד הוא ומי הצדיק הוא מי אלהים

 עבדו לא צדיקים ששניהם ואע״ם כו׳ פרקו שונה דומה אינו
 אדם לך ישכיר פי־סי עשרה י,תר: עבדו שזה בשוה הקב״ה את

 יותר פרסה עמי לך לו תאט׳ ואס כך נהגו שכבר אטד בזוז טחורו
 שצורסיס כמו באש לא בכסף ולא צרפחיך זוזים: שני ישאל

בו: לצורפך עובי כור לך נטרתי אלא הכסף את



 הגיגה יאשץ פרק חייבין הכל
 כל על הקב״ה שחור מלמד עוני בכור בחי־תיך

 מרה לישראל מצא ולא לישראל[ וליתן טובו׳ מדות
 היינו יוסף תימארב ואי שמואל אמר עניות אלא טובה

 סומק׳לסוכיא *בורד׳ לישראל עניו׳ יאה אינשי דאמרי הגט׳ גי׳
 והו אי אומר מנביחה בן *ר״ש משנה חיורא:כניזא

 והוליד הערוה על הבא זה לתקין יוכל שלא מעוות
 להחזיר הוא יכיל וגוזל בגונב א״ת ממזר. ממנהע״א

 אלמ מעוות קורין אין אומר יוחאי בן ר״ש ויתקן
 ה זה ואי ונתעוורה מתחילתו מתוקן שהיה למי

 ממזר ממנה *והוליד גמי :התורה מן הפירש יח ת שס
 שמעון ר׳ תניא והא לא הוליד לא אין הוליד בו׳. ע״ב

 שיחזיר אפשר גוזל או אדם גונב אומר מנביא בן
 ואסרה אשת.איש על הבא אבל ויתקן וגזלתו גנבתו

 יוחאי בן ר״ש לו והלך העולם מן נטרד בעלה על
 בקרו אלא חזיר בקרו גמל בקרו אומרים אין אומר
 יהודה ר׳ התורה מן הפורש ת״ה זה ואיזה טלה

 עליו התורה מן הפורש ת״ח כל אומר לקיש בן
 מדד איש כן קנה מן נודדת *כצפור אומר הכתוב ס משלי

 כי עול בי אבותיכם מצאו *מה ואומר ממקומו נ ירמיה

 שייוזירכה אפשר נכנה ארם גונב :בי שצורסין קרש כלי זהו כור
 דבר שעשה לסי תשובה עוד לו אין העולם מן נטרד :ויתקן

 לקרבן זה ומל בקרו אומרים אין רפואה: ]לו[ )בו( שאין
 טלה בקרו אלא :מעוות זה אין מתיזלתו רע שהוא מי כלו׳
באדם כופל קלקול לשון כך וכתקלקל מום בו כפל שמא



 רצו חגיגה ראשון פרק חייבין הכל
 באשת כאן פנויה באחותו כאן קשיא לא מעלי רחקו
 י *באונס כאן ול״ק איש באשת והא הא ואבע״א איש
 כאשת כאן ק ל׳ באונס והא הא ואבע״א ברצון כאן
 יי זכייה שלום אין ולבא *ליוצא ישראל. באשת כאן כהן
 ןלרבר הלכה מדבר אדם שיוצא כיון רב אמר וגו׳

 הפורש זה אמר ושמואל שלום לו אין שוב מקרא[
לגמרא: מגמרא אפי׳ אמר יוחנן ור׳ למשנה גמרא מן

 הוליד לא אין הוליד פנויה אחותו מתחלתו: טוב **שהיה
 שאסרה לעוני זכרון יש כחי הוליד בלא איש אשת לא:
 באונם ככרית: שבא ולא אחותו שכא לא בעלה על
 לא: הוליד לא אין 7הולי לפי' בעלה על ה חסי לא

 אסרה באונם אפילו כהן אשת בעלה: על אסרה ברצון
 ליוצא כאן ודרשוהו בזכריה הוא מקרא ולבא ליוצא :לבעלה

 הלכה מדבר אדם שיוצא :אחרים לדברי' לו ובא חךהתורה
 שהמשכה המקרא חן הוראה שאין שלום לו אין שוב מקרא לדבר

 שהן ת״ח שמש אס למשנה מגמרא :התורה סתומות מפרשת
 הסותרו׳ במשכיות להכין במשכיות טעם ל־תן ה(מדקדקין )ת״ח

 שהחשכה ולהיתר ולאיסור ולחובה לפטור טעם ולמצוא זו את זו
 החשכיו׳ לגירסת עסקיו כל ונתן חזה יצא ואס גמרא קרוי זה

 חשכה חתוך נכונה הוראה שאין הוראה בדבר שלום לו אין שוב
 הגמרא בכי ותירצוה מכוונים דבריהם שאין יש משכיות שכחה

 היא פלוני ר' חכי הא חחסרא חסורי עסקיכן במאי הכא כגון
 ירושלמי מגמרא[ ]לגמרא. מגמרא אפילי כמותו: הלכה ואין

הושיבני במחשכי׳ בסנהדרין כדאחריכן עמוק שהוא בבלי לגמרא
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 על להם ואין באויר פורחיץ נדי־ים היה' משנה

 הי־י והמעילות חגיגות שבה ]הלכות שיסמכו מה
 מועט מק'א שהי בשערה התלויים כהררים הם

 1 ]אליען' )אלעזר( ר׳ הגיא גמ׳ מדוביה[ והלכות
 יפליא *כי שגא׳ שיסמכו מה ער להם יש אומר כ! ייקיא

 ואחד לאיסור הכלאה אחד פעמים ב׳ יפליא *כי י כמתי
 מה על להם יש אומר יהושע ר׳ להיתר הפלאה

 נשבעתי באפי באפי נשבעתי *אשר שנא׳ שיסמכו ה5 מלים
 שיסמכו מה על להם יש אומי" יצחק ר׳ כי ותורתי

אומד יהושע ר׳ אחי בן חנניה לב נדיב *כל שנא׳ לה שמית

 באויר פורחים נדרים היתר :עמוק שהוא כבלי גמרא זה
 רמז מעט הנדר את מתיר דמכם מכמיס שאמרו כדרים התרת

 למכחי׳ מסור שכך אלא לסמוך מה על ואין לדבר התורה מן יש
 ואיזד כערכין אקד פעמים שני יפליא כי :פה שבעל כתורה

 אחת :כזיר כדר לכדור יפליא כי כערכך כדר יפליא בנזיר
 יפריש ארי כתרגומו פירוש לשון הפלאת וכו׳ לאיסור הפלאח

 עצמו את ואסר וכדר כשפירש אמת כשתיהן הפלאת כתיב ולמה
 כן ולדעת כדרתי כך ואימר המכס לפכי ומפרש שמוזר בכדרואמת
 כך ומתוך מרטה לידי בא אני והרי כןלאכדרתי לדעת כדרתיאבל

 עליו יכולמליש^ משמע כאפי באפימדקאמ׳ נשבעתי לו: מתירי׳
 מכאן ללמוד יש מיושבת. מדעת ולא כשבעתי אפי שמממת לסי

 זה דבר שיקרכי כדרתי כן לדעת לא לומר לכדרו פתמ שהמוצא
 הביאו לב נדיב כל מתיריןלו: כדרי ידי על לי הבא רואה שאכי

לו: יתירו יתמרט ואס יביאו לבו כדבו עודכו אס



רצח חגיגה ראשון פרק חייבין הכל
 קיט תלי׳ ואקיים׳ *נשבעתי שנא' שיסמם מה על להם יש

 שמואל אט׳ יהודה רב אמר :צדקך משפטי לשמור
 רעריפא מילתא להו אמינא הוה התם הואי אי

 ל מיני אבל מ^חל אינו הוא דברו יחל *לא שנא׳ טדידהו
 כרכא להו אית לכולהו רבא אמר לו מוחלק אחי״ים

)רבינא(]רבא[ אט׳ ברטרשמואלרליתלי׳פרכאוכו'
 אינשי דאמרי היינו יצחק בר נחמן רב תימא ואי

דקרי: צנא ממלא חריפא פלפלתא חרא טבא

דורשין אין
שני פרה

 ח כמעשה ולא בג׳ בעריות דורשין אין ראשונה משנה
יא אא״כ ביחיד במרכבה ולא כשנים בראשית

 דברי׳ע״ב בד׳ המסתכל כל מדעתו ומבין חכם היה

 שלא רצה שאס מכלל ואקיימה מדקאח׳ ואקיימה נשבעתי
:לו מתירין לקיי׳

 ספר מון בראשית במעשה ולא בג׳ בעריות דורשין )אין
היכלות שבספר במשנה מון מרכבה במעשה ולא יצירה

 כלו׳ מרכבה במעשה :ישמעאל דרבי ברייתא כגון כמי אי
 ייויד אותו היה אא״כ בימיד אפילו עיקר כל במרכבה ולא

 לו(: שיסתפק מה לשאול יצטרך שלא מדעתו מבין מכס
 שם אין ביחיד והוא: אמד בשנים והיא: שכיס בשלשה

הכי דברים ארבעה לה: מפרש ובגמרא לבדו הוא אלא



הגיגה שני סרק אקדורשין 298
 למעלות מדי לעולם בא שלא לו ]רתוי[ )ראוי(

 חם שלא וכל לאחור ומרי לפגים מרי למטה מדי
 לעולם: בא שלא לו ]רתוי[ )ראוי( קונו כבוד על

 והדר ביחיד במרכבה ולא ברישא אמרת גט׳
 אין ה״ק מדעתו ומבין חככם הירי אא״כ אמ^ח
 ולא לב׳ בראשי׳ במעטה ולא לג׳ בעריות דורשין

 מרעתו. ומבין חכם היה אא״כ ליחיד במרכבה
 *כי דת״ר ה״מ מ:א בב׳ בראשית כמעשה ולא ד דניים

 שנים ולא שואל יחיד ראשונים לימים נא שאל

 וטה :החיות ראשי שעל מרקיע למעלה טה :ואזיל דמפרש
 הרקיע למחיצת חוץ לפנים ומה :]מהן[ הארץ( )מן למטה

 וכל :טעמא מפרש ובגמרא למערב לאחור ומה המזרח״: חן
 לו רתוי :היא מאי מפרש בגמרא קונו ככור על חם שלא

 ]שהוא[ אכי ואיחר לעול׳ בא לא אס לו היה וטוב לו יפה
 ודוגמתו לעולם בא לא אס היה חרוחס כלו׳ רחמי' לשון

 )רבי הכותרים בכיו איתמר ואל אלעזר ואל כהכים בתורת
 אטי״ח הא הכתוב: שריתה אלא לישרף היו ראויין אומר( אליעזר
 חפי שומע ואיכו הוא דיחידי וכיון ביהיר במרכבה ולא רישא

 )תכיתא( והדר ליה. אסרת וקא מבין מדעתו כרחך על הרב
 הדורש: מן לבד לג׳ מדעתו: ומבין חכם היה אא״כ ]אמרת[

 ליחיד בט־כבה ולא :לג׳ וכ״ש לב׳ בי־אשית במעשה ולא
 יצטרך שלא מדעתו מבין ת״ח אותו היה אא״כ יחיד לתלמיד

 :להדיא לפרושי ארעא אורח דלאו שיסתפק בחקיס לרב לשאול
כראשית: במעשה שואלין שנים דאין ה״ט טנא



 רצט הגיגה שני פרק דורשין אין
 ס העול שנב^א קודם אדם ישאל יכול שואלין

 ד דניים הארץ על אדם אלהים בי־א איטר היום *למן ת״ל
 לא יכול ארסו אלהים ברא אשי■ היום למן ואי

 ראשוני׳ לימים ת״ל טית ברא ימי מששת ישאל
 למעלה מה אדם ישאל יבול לבניך[ היו ]אש^

 =ם *ולמקצה ת״ל לאחור ומה לפנים ומה למטה ומה
 קצה ועד השמים מקצה השמים קצה ועד השמים
 למעלה מה שואל ארה ואי שואל אתה השמים

 יב רנפקא *והשתא לאחור ומה לפנים מה למטה ומה
 בתיה אשר היום למן השמים למקצה מ; ליה

 אלעזר לברר׳ ליה מיבעי לי למה אדם אלהים
 לרקיע ועד הארץ מ; הראשון אדם אלעזר דא״ר
 על אדם אלהים בי־א אשר היום למן שנא׳ היה

 הניח שסרח וכיון וגומ׳ השמים ולמקצה הארץ
 אמה(אימנגמ' מאה על )והעמידו ומיעטו עליו ירו הקב״ה

 ולא ישאל לא יכול :העולם שכבר' קודם היה מה ישאל יכיל
 דיהב הוא אדס בריית למן הא7 בראשית ימי ששת במעשה ידרוש

 חיום ראשונים לימים ת״ל :נברא בע״ש והוא למדרש רשותא
 לשאול דאסור השמים ולמקצה מן לן רנפקא והשתא :ראשון

 בקודם לשאול דאסיר לן כפקא ממילא למידכה מוץ יש מה
 ברייתו קודם שהיה מה היא היא דהא העולם שנברא

 אלהיס ברא אשר היום למן הילכך לממיצותיו מוץ עכשיו הוא
 הארץ על :העולם שכברא קודם מיניה למעוטי לי למה אדם

:לשמים ומגיע היה הארץ על השמים ולמקצה
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 ,אמ כסכה עלי ותשת צייתני וקדם *אחור מלי׳קלמשנא׳

 העולם מסוף הראשון ארם רב אמר יהודה רב
 קצרה וער השמים ולמקצה שנא׳ היה סוסו ועד

 ומיעטו עליו ידו הקכ״ה הניח שסיח וביון השמים
 אי כסכה[ עלי ]ותשת צרחני וקרם אחור שנא׳
 .היא אחת מרה ואידי אירי אהדדי קראי קשו הבי׳

 נביאו דברים עשרה רב אמר יהודה רב ואמי
 ובהו. תהו וארץ. שמים הן ואלו הראשון ביום
 לילה. ומדת יום מרת ומים. רוח וחשך. אור

 את אלהים ברא *בראשית דכתיב וארץ כיא׳אשמים
 והארץ דכחיב ובהו תהו הארץ. ואת השמם

 וחשךעלסני וחשךדכתיב אור ובהו. תהו היתה
 אור. ויהי אור יהי אלהים ויאמר וכתיב תהום

 סני על מרחפת אלהים *ורוח דכתיב ומים רוח שם
 אלהים )ויקרא דכתיב לילה ומדת יום מרת .המים
 ויהי ערב ]ויהי לילדת( קרא ולחשך יום לאור
 שמקיף ירוק קו והו תהו אחחתסא יוכס בוקר

 לעולם חשך יוצא שממנו כלו העולם כל את
סוכתו. סביבותיו סתרו חשך *ישרת שנאמר יה תלים

 מסוף :ולבסוףשפל גבוה תקל׳ יצרתכי פעמי׳ ב׳ ־תני צ וקדם אחוד
 כוגעי' ורגליו למזרק ראשו היה שוכב כשהיה □ופו וער העולם

 לקמן תוהוובוהו דסכהדרין(: בפ״ד זה מאחר )גם למערב.
 :שניהם בין שעות וד׳ עשרים לילה ומרח יום מרת להו: מפרש
 השמי׳: את מקיף המשך שקו למדת הא סביבותיו חשך ישת



 ש חגיגה שגי פ~ק דורשין אין
 שמהם בתהום משוקעות מסולמות אבנים אלו בהו
 בהו.ישי!יהלד ואבני תהו קו עליה *ונטה שנא מים יוצא
 א כיא׳ אלהים אותם *זיתן והכתיב איברי ראשון ביום ואור

 יוככשם בקר ויהי ערב ׳ויהי וכתיב השמים ברקיע
 הקב״ה שברא איר דאר״א אלעזר ביר׳ אלא רביעי
 מסוף בו ומביט צופה א־־ם וראשון! )אחי( ביום

 באנשי הקב״ה שנסתכל ומון סופו ועד העולם
 מקולרלי׳ שמעשיהם וראה הפלגה ודור המבול דור

 וןךועאי!כלח אורם מרשעים *וימנע שנא׳ מהם וגנזו עמד
 שנא׳ לבא לעתיד לצדיקים גנזו ולמי חשמ" רמה

 אלאכיא׳א טוב ואן טוב כי האור את אלהים *וירא
 ג ישעיה אור שראה וביון טוב כי צדיק *אמרו שנא׳ צדיק
 יישלייג בם צדיקי *אור שנא׳ שמה מיד לצדיקים שגנזו

 ראשון ביום הקמה שכרא אור כתנאי ישמח
 ועד העולם מסוף בו ומביט ורואה צופה ארם
 מאורו׳ הן הן אומרים וחכמים יעקב ר׳ דברי סופו

 אמר ד׳. יום עד נתלו ולא ראשון ביום שנבראו
 דבריכם בעשרה רב אמר טוביה כר זוטרא רב

 בכח ובדעתה ובתבונתה בחכמתה העולכם נברא
 .וברחמים ובחסד ובמשפט בצדק ובגערה ובגבורה
 למדת וגו׳ תוהו קו נלע״ז: מושטרי״ן לקלוק לשון מפילמות

 לומד: שהוא מת יודע חכמה אבנים: והכוהו קו שהתוהו
 ישיב: רעת יזכמתו: מפלפול קדש דבר מבין שהוא תבונה

נזיפה גערה הלב: גבורת גבורה הזרוע: כק הוא כה
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 יסר בחכמה *ה׳ רכתיב ובתבונה בחכמה ג משלי

 *בדעתו ב דכת בדעת בתבונה שמים כונן ארץ שס
 *מכין דכתיב וגבורה בכת נבקעו. חז תהומו סה הלי׳

 רבתיב בגערה בגבורה: נאזר בכהו הרי□
 בצדק מגערתו. ויתמהו ירופפו שמים *עמודיאייבכי

 כס^הך מבון ומשפט *צדק דכהיב ובמשפט פ" מל"׳
 וחסדיך ה׳ רחמיך *זכור דכתיב וברחמים בחסד כה שם

 בשעה רב אמר יהודה א״ר המה. מעולם כי
 כשתי והולך מרחיב רדה העולם את הקב״ה שברא עיןידה

 והעמידו הקב״ה בו שגער עד שתי של פקיעיותמט'פע
 והיינו .מגערתו ויתמהו ירופפו שמים עמודי שנא׳
 אל אני שדי אל *אני מ״ד ב״ל שמעון ר׳ ניא׳יידאמ׳

 ר״ל אמר דאמרי( )איכא די לעולמי שאמרתי לה'
מרחיב היה הגדול הים את הקב״ה שברא בשעה

 יגער שנאמ׳ ויבשו הקב״ה בו שגער עד והולך •מים
 נבראו שמים אומרים ב״ש ת״ר ויבשהו בים מפכח
 אלהים ברא *בראשית שנא׳ ארץ ואח״כ החלה "יעי

 נבראת ארץ אומרים ■ה וב .הארץ ואת השמים את
 אלהים ה׳ עשות *ביום שנא׳ שמים ואח״כ תחלה א

 לדבריב׳ לב׳ש ב״ה להם אמרו )תניא( ושמים ארץ כ שם
 "הבונה שנא׳ בית בונה ואח״כ עלייה בונה אדם ט עמי•

 אמרו יסדה. ארץ על ואגדתו מעלותיו בשמים

 בלע״ז• לומישיי״ל פקיעיות ועמד: בו שגער לקמן כדאמר
איקרי: עליות אלמא מעלותיו כשמים



 שא וחגיגה שני פרק אקדורשין
 שרפ^ף בונה אדם לרבריככם לב״ה ב״ש להם

 )8 ישעיה הדום והארץ כבאי *השמים דכתיב כסא ואח״כ
 שנא׳ נבראו כאחד והוזה אומרים וחכמים רגלי
 קור^ןשסמח שמי□ טפחה וימיני ארץ יסדה ידי *אף
 דל<ז יחדו מאי ואידך יחדו יעמדו אליהם אני

 ר״ל אמר אהדדי קראי קשו מ״מ מהדדי משלפי
 נטה וכשנטה ארץ ואח״כ שמים ברא כשבראו

 חנינא בר יוסי א״ר שמים מאי שמים ואח״כ ארץ
 שהביאן מלמד ומים אש תנא במתניתא מים שם

 ר׳ שאל רקיע מהן ועשה בזר" זה וטי־פן הקב״ה
 א״ל בדרך מהלכין כשהיו עקיבא ר׳ את ישמעאל

 שנדה כיב זו גם איש נחום את ששימשת אתה
 ואת השמים את שכתורה אתין כל דורש שהיה
 וארץ שמים ואמר אילו א״ל בהו דרש מאי הארץ
 הן הקב״ה של שמותן וארץ שמים אומר הייתי

 שמים שמים הארץ ואת השמים את שנא׳ ועכשיו
 שס לחקרי׳ לי למה הארץ *את ממש ארץ אי־ץ ממש
 ע״ב שמים מכדי ובהו תוהו היתה *והארץ לארץ שמים

 * *כי תיזלה עשוי כסא כריזך על עליו לישב וכסא לרגליו שרפרף
 ארץ יסדה ירי אף :השרפרף מתקן הוא הכסא גובה ולפי

 פקעיות ועשאן כשבראן יקדיו יעמדו דכתיב יליף דקרא מסיפיה
 לארץ שמים להקדים ערכן: וטיפן למעלה: שאמרנו כמו
 אלא ככראו כאיזת אמריכן הוה את )הפא( כתיב לא דאי

:להקדים את כתיב להכי כאמת שמות ב׳ לקרות שא״א



 חגיגה שני פיק אקתרשין 301
 ארץ מעשת חשיב דקא שנא מאי ברישא מתחיל

 ודם בשר למלך משל ישמעאל רבי דבי תנא
 השביס למחר לבתחי ימי צ ת לעבדיו שאמר

 דרכם ן שא למי משבח למי ים2 ואנ נשים יא ומ
 להם אוי אומ־ יוסי ר׳ יניא והעכימו לחשבים

 עומת׳ רואות חם מה יודעות ואינן ת שתאו ות לבר
 מח על הארץ עומרות הן מח על יו-עות ואינן

 ומה ממ ארץ גיד *המ שנא׳ .מודי׳ ח על עומד היא ט אייה
 *לתקע חמיםש.א׳ על ועמודים יתרלצון קליועמודיה "לי

 הרים ־על שנא׳ החרים על ימים המים על הארץ שסקי
 ה־יבם *יוצר שנא׳ רוח על החיים מם עטיסייעמדו
 עושה סערה *רוח צנא׳ ה סי רוחוהתח 'לי׳קט■־׳ובויא
 *ומתחת נ׳ ח־ב״ה של בזרועי קלויה וסערה ■בייסלגדב־ו

 *־יא עמידים י״ב על אומרים ם וחבמ עולם זרועות
 ישראל בני סבי ל עמים גבולות *יצב שנא עומדת לה שם

שבעה. עמדיה *חצבה שנא די׳ עמ שבעה על יא וי ט משלי
 מדת עי אחר עמוד על אומר שמוע בן אלעזר ר׳

 דקרא כחי והכא והשכים לחשבים דרכו שאין למי
 דרכה אין וארץ להשכים דרכו שחים ליה הוה תחלה לשמים

 וזו בחהירו׳ שחים ומעשה מתונין ארץ מעשה ועוד להשכים
 ארץ במעשה לספר הזכיר לכך כאחת שנבראו עמו השכיח'
 ללמדך אלא לזה זה עכין ומה רוח ובודא הרים יוצר תחלה:
 הרוח דבר דברן עושה סערה רוח :רוח על עומדין שההרי׳

 הסובלי׳ עולם זרועות היצירה: כל ומתחת ;עשאתו הסערה



 שב חגיגה של פרק אקתרשין
 אמריישליי עולבה. יסיר *וצדיק שנאמי־ שמו וצדיק

 • דבלים לה׳ *הן שיאמר הן רקיעין שני יהודרה רב
 ואלו ו אמר ור״ל השמים ושמי השמים אלהיך

 ערבית. מכון מעץ דביל שחקים רקיע וילון הן
 ויוצא שחרית נכנס אלא כלום משמש אינו וילון

 שנאמ׳ בראשית מעשה יום בכל ומחדש עי־בית
 רקועיש-ביתמ לשבת. כאהל וימתחם שמים כדוק *הנוטה

 שנ׳ בו ת קבועי ומדלות רבבים ולבנה חמה שבו
 א בלא׳ שבו שחקים השמים. בי״קיע אלהים אותם *ויתן

 לבא לעתיד לצדיקים מן וטוחנית עומדות ריחים
 עח מלים )וכתיב( פתח שמים ודלתי ממעל שחקי׳ שנא-*ויצו

 שם למי. נתן שמים ודנן לאכול מן ת עליה *וימטר
 ומיכאל בנוי ומוכח ע המ>ד ובית ירושלים שבו ובול
 יותשנ׳ בכל קרבן עליו ומק-יב עימ~ הנתל שד

 עולמיכםמ״אח לשבתך מכון לד וביל בית בניתי *בנה
 פ־ים לשם שיש דעתך על תעלה יכי מקריב )ימה

 צדיקים( 1ש נשמתן מ־דיב מהו אלא וכבשים
 סג ישיני׳ וראה משמים *הבט שנא׳ שמים דאקרי לן ומנא

 כתות כתות שבי מע־ן ותפארתך. קדשך מוביל

 עי־־בית וייצא נראה: והאיר תיקי לתוך שח*ית נכנס איתו:
 וזי חשך עילם ותרי האיר חן לחטה וייצא ומתפשט חתיקי

 בלע״ז טליא"ת יריעה כדוק יום: בכל בראשית למעשה חדיש
 פרוסה: יריעה תשמיש אלא משזשין שאין שמיס יש אלמא
בו: דרים שמלאכים מקים מדור לשין מעין
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 וחשות בליל׳ שירה שאומתה הש*ה מלאכי של

 יצורה *יומם שנא׳ ישראל של כבודן מפני ביום ייכ מלי׳
 אמ׳ י ח לאל תפלה עמי שירה ובלילה חסת ה׳

 מישך הקב״ה בלילה בהורה העוסק כל לקיש ריש
 חסרו ה׳ יצור. יומם שנא׳ שלחסדביוס חוט *"ומ״קעליו
 שירה דבלילה משום חסת ה׳ יצור. ]יומם[ '?*מ׳ט

כעוה״ז בהורה העוסק כל ר״ל אמר א״ר עמי יש
 חסר של חוט עליו מושך הקב״ה ללילה שדומה
 חסדו ה׳ יצור. יומם שנא׳ ליום שדומה לעוה״ב

 בדברי ועוסק תורה מדמ״י ק הפיס כל לוי א״ר גו׳
 *הקוטפי׳ שנא׳ רתמים גחלי אותי מאכילין שיחה ל אייב

 ומנ״ל לחמם. רהמיכם ושורש שיח עלי מלוח
מן ק~שך ממעין *השקיפה שנא׳ שמיס דאיקרי כי דניי׳

 'ברך ואוצרות שלג אוצרות שבו ממן השמים.
 שגל וחדרה אגלים ועליית רעים טללים ועלייה
 דלתותיהן וכלן קיטו* של ומערה וסערה סופה

 יומם כיוס: אותו שמקלסי׳ ישיאל של כבורן מפני ביום וחשות
 מסדלצריכי לעשות כדי המלאכי'לשתוק את יצוה חסדו ה׳ יצוה
 שלי שיר עס ברקיע עמי שירה ובלילה :התחתונים והס חסד

 רש״י(; פ>׳ ישם פ״א יכי'כע״ו חסד של ח>ע )מ!שן שקלסתיניוס:
 פורענות חיכי של אוצר לשק מכון :שמיס איקרי דמעק לן ומנא

 כל יגרד שלג שכיאיצרות ללציםשפטים: נכונו כדכתיב
 מיס של ]עוגה[ )עוגל( לשק אגלי׳ עליית לפורענות: אלו

 בכו״ן חתיזלפת דהלמ״ד הסהר אגן ולשון טל אגלי ולשון



שג המגה שגי פיק איןדררשין
 כלייימיסג את ויוצא אוצרו את ה׳ )*פתח שנ׳ אש של

 והנידכרי׳כח הטוב[ אוצרו ארת לך ה׳ ]*יפקח זעמו(
 דכתיב איתנהו כארעזית הני איתנהו ח4ברקיע
 קמח מלי׳ תהומות וכל תנינים הארץ מן ה' את *הללו

 דברו עושה סערה רוח וקטור שלג וכרד אש
 היו דוד בא א1 ש עד רב אמר יהירה רב אמר

 והורידן רחמים עליהם בקש דוד וכשבא ברקיע
 ה שם רש; חפץ אל לא *כי רבש״ע לפניו אמר לא~ץ
 ךחלקדג״שמגורב יגור לא ה׳ אתה צריק רע יגורך לא אתה
 אח׳שתשמעי *ואתה שג׳ שמי׳ דאיקרי לן ומגבית רע.

 ומשפט צדק שבו ערבות שבתך. מכון השמים
 ונשמתן ברכה וגנזי שרום וגנזי חיים וגנזי וצדקה

 להבראות שעתידות ונשמות ורוחות צדיקים של
 צדק .המתים את בו להחיות הקכ״ה שעתיר וטל

 פט תלים צדקה כסאך. מכון ומשפט *צדק דכתיב ומשפט
 רכתיבישעי׳נט חיים גנזי כשריון. צדקה *וילבש דכתיב

 ל! תלים *ויקראן דכתיב שלום גנזי .חיים מקור עמך *כי
 י שוףי׳מאת ברכה *ישא רכתיב ברכה גנזי שלום. ה׳ לו

 פקחה׳ ותבואות: סירות ללקות העומדים )ממיס( מיס והס
 רע יגורך לא :לפורענות אוצרות לו שיש למדת אוצרו את
 היא רומ וי״מ תיא. מילתא מדא ונשמות רוחות אצלך: עור לא

 בלע״ז: אלוכט נשימה נשמה הגוף כדמות העשויה הנשמה
 לקמן: כדמסרש הוא בערבות והכסא כסאך )נכון( מכון

לו ויקרא צדקה: שרויה שעמו למדת כשריון צדקה וילבש
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 אדוני נפש *והיתה דכתיב צדיקים של ונשמתן ה׳. כה ש״א

 ת ונשמו רוחות אלהיך. ת׳ את החיים בצרור צהרה
 יעטוף מלפני י־וח *:י שג׳ להבראות שעתידות ני ישעיה

 להחיות הקב״ה שעתיד וטל עשיתי■ אני ונשמות
.תניףא^הים נדבות *גשם דכתיב המתים את ״ליססתבו

 השרת ומלאכי הקודש וחיות ושרפים אופנים ושם
 שג׳ ]בערבו׳[ עליה׳ שוכן ונשא רם ומלך הכבוד וכסא

דאיקרי לן וממ> שמו ביה כעקבות לרוכב *סלו שם
 הכ<ת כתיב רכיבה רכיבה אתיא אבהו! )א״ר שמים

 שמים *רוכב התם וכתיב בערבית לרוכב דנריסלגסולו
 *ישת שג׳ אותו מקיפין וערפל ועין וחשך בעו-ך. יח מלים

 שמיימת קמי חשוכא איכ<ת ומי וגו׳. פתרו חשך
 מה ידע ומסת^תא עמיקתא גלא *הוא כתיב והא כ דניאל

 ה?> קשיא לא שתית עמיה ונהורא בחשוכ^ן
 בר אחא רב ואמר בראי בבתי הא גיואי *בבתי י;

 החיות י2מרא למעלה יש אח־* רקיע עוד מזרהח״איעקב
יש כאן עד גו׳ רקיע החיה ראשי על *ודמות פ"לשג׳
לדבר. רשות לך אין ואילך מכאן לדב^ רשות לך

 חל4 ממך במיפרזית סיתית בן בספר כתיב שכן £

 וגו׳ נדבות גשש :הס לפניו אלמא טלפני רוח אצלו: קראם
 והניף בדברו ילאה כפפי שנא׳ נשמתם שיצתה כתיב במ״ת

 במ״ת קרא ותאי וגו' תניף נדבות גשם שנא׳ והיזיין טל עליהם
 בבתי אויביו: יפוצו אלהיס יקים במזמור תלים כספר משתעי

 ומובדל במופרד טמך במופלא שרי: עמיה כהורא גואי
:לך לגלות הקב״ה רצת שלא ממך



שר והגינה שני פרק אקדורשין
שחורשת כמה תחקור אל ממך ובמכוסה תדרוש

בנסתרות: עסק לך אץ התכונן
 ט השיבתו תשוברת מה וכאי בן יוחנן איר תניא

שם *אעלה שאמר בשעה לנבוכדנצר קול בת
 יסעיהיד א ואמרה ב״ק יצתח לעליון מח“א עב במתי על
 בלו העולם כל את שהמריר נמרוד של בנו בן

 ואם ה ש ע׳ אדם שנותיו במה .ו במלכו" עליו
 צ מהלי׳ בחס שנותינו *ימי יכתיב שנה שמונים בגבורות
 והלא וגו׳ ש.ה שמונים בגבורו׳ ואם שנה שבעים

 של ועוביו ת״קשבה מהלך לרקיע ועד ץ הא־ מן
 למערה לרקיע רקע בקבל ת״קוכן מהלך רקיע
 וקרסולי כלן בנגר החיית ורגלי הקודש חיות מהן

 ורבובי כרן בנגד החיות ושוקי כלן כנגד החיות
 הח־ור^ וגופי כלן ־ כנג החיות ירבי כלן בנגר החיות

 החיות אשי וי כלן כנגד החיות וצוארי כלן כנגד
 מהן ולמעלרח ברן כנגד החיות וקרני כלן כנגד
 וכסא כילן כנגד הכבוד כסא ורגלי הכבוד כסא

 וקייס חי אל מרך מרן( )ולמעלה כלן כנגד הכבוד
 על אעלדה אמרת ואתה עליהם שוכן ונשא רם

בור. ירכתי אל תורד שאול . אל אך וגו׳ עב במתי
החיות רגלי עלי: ולא עצמו על כלומר הוא נקיה לשון עליו

 שוק :בלע״ז קבילי״א אסתוירא קי־סולי :פרסותיהן עובי
 הסמוך הירך עצם הוא רכובי :הרגל עס הנמכר העצם הוא

: במתנים התקוע הקולית עצם הוא ירך : ל^וק



חגיגה שני פיק אקדררשין 304
 מוסרים אבל חייא ר׳ תני ביחיד.[ במרכבה ]ולא

 מוסרין אין ]וירא[ )חייא( וא״ר פרקים ראשי לו
 דואג שלבו ולמי ב״ר לאב א^א פרקים ראשי

 אמי א״ר בקרבו. דואג שלבו והוא א״ד בקרבו.
 ה׳ בו שיש למי ה4אל תורה סתרי מוסרין אין

 וחכם יועץ פגים. ונשוא חמשים *שר דברים ג ישעיה
 דברי מוסרין אין אמי וא״ר לחש. ונבון חרשים.

 חקיו ליעקב דבריו *מגיר1 שנאמ׳ לנכרי תורה קמי מלי׳
 ומשפטי׳ גוי לכל כן עשה לא לישראל ומשפטיו

 אגמרך תא אלעור לר׳ יוחנן ר׳ א״ל ידעום. בל
 נח כדקש קשאי לא אכתי א״ל מי־כבה מעשה
 מעשה אגמרך תא אסי ר' א״ל יוחנן דר׳ נפשיה

 רב רבך יוחנן מר׳ גמירנא וכאי אי א״ל מיכבה
 דפומבריתא וסבי מרכבה מעשה גמיר הוה יוסף

 ]מר[ לגמי־ן ליה אמרו בראשית מעשה תנו הוו
 מעשה לי אתון אגמרוה להו אמר מרכבה מעשה

 מר לגמרן אמרו דגמרוה בתר אגמרוה בראשית
וחלב *דבש בהו תנינא להו אמר מרכבה מעשה ד ש״ה

 וחלב מדבש מתוקים שהן דברים לשונך תחת

 ואינו דואג שלבו :שבה פרשיות ראשי )סימני( פרקים ראשי
 )עליו( דואג שלבו והוא דאמרי ואית ראשו: את מקיל
 יצירה וספר הרכבה מעשה כגון תורה סתרי :בעינן תרתי

 ובעינן זקנתי לא קשאי לא :ברייתא והיא בראשית ומעשה
הן: ברייתות טרכבה ומעשה בראשית מעשת דואג: לבו



שה חגיגה של פרק אקדורשין
 מ משלי *כבשים מהכא אמר אבהו ר׳ . לשונך תחת יחיו

 דברים כבושים( אלא כבשים תקרי )אל ללבושך
 אמרו לבושך תחת יהיו עולם של כבשונו שהם

 3 יח!קאל להם אמר ארם בן אלי *ויאמר עד בהו תנינן ליה
 מעשה היכן עד מיתיבי מרכבה. מעשה הן הן

 בתרא חשמל( )כעץ וארא עד אומר רבי מרכבה
 מגמרינן וארא עד החשמל עד אומר יצחק ר׳

 וארא א״דער פרקים ראשי מסרינן ואילך מכאן
 חכם הוא אם ואילך מכאן פרקים ראשי מסרינן

 בחשמל דרשינן ומי לא לא אי אין מדעתו מבין
 נורא ונפק בחשמל דריש דחוה ינוקא ההוא והא

 ומניה מטא דלא ינוקא שאני ואכלתיה )מחשמל(
 )אמר יהודה א״ר דדריש(. ארעא אורח )דלאו

 חוקיה בן לטובוחנניא האיש אותו וכור ברם רב(

 כבשי בהדי בכבשא רישא כמו עולם של סתרו עול׳ של כבשונו
 וגו' אלי ויאמר עד חגינן :כבושי׳ יצאו ממני לך למה דריומכא

 שמתסי״למעש׳ ע״כ אס מרכבה מעשה הן הן אלי: ויאמר עד שניכו כבר
 וגו'כמראה כעיןמשמל שהןוארא הללו מקראות ששני שנית׳ הכל

 ןמלקכד המדברי׳ שהם מלדורשס יזכמיס עליה׳ שהקפידו הן הן וגו׳ הקשת
 ואלא עד מרכבה מעשה הוו גרפי'מי ולא גרסי׳ מיתיבי שכיל: מראה בצורת

 עד החשמל עד בכלל: הוא ולא ואראכעקמשחל ער הכא: עד
 כלו' גמרינן מגמר וארא עד ]לידרש[: בכלל והיא תיבה אותה
 המשמל עד או וארא עד לדרוש שכתכו מרכבה מעשה היכן עד ה״ק

]יזכמים[ עליהן שהקפידו מרכבה מעשה הן הן ויאמר עד ומשם
20 11־
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 דבריו שהיו יחזקאל ספר נגנז הוא שאלמלא שמו

 והעלו לעלייה עלה עשה מה תורה דברי סותרי׳
 ודרשו. בעלייה וישב שמן גרבי מאות ג׳ שם לו

 בספר רבו בבית קורא שהיה כתינוק מעשה ת״ר
 מחשמל אש יצאתה בחשמל מבין והיה יחזקאל
 <תמר יחזקאל ספר לגנוז חכמים •ובקשו ושרפתו

 חזקיה[ בן ]חנניה גמליאל( בן יהושע )ר׳ להם
 ]אמ׳ השמל מאי .הם הכמים כלם חכם זה אם
 הנא במתניתא ממללות אש *חיות יהודה[ שסע״ברב

 יוצא שהדבור בשעה ממללות עתים חשות עתים יש״י
 מפי יוצא הדבור שאין ובשעה חשות הקב״ה ךיי^׳מפי3

 ושוב רצוא מאי ושוב רצוא *והחיות ממללות הקב״ה ומהלל,"
מאי הכבשן מפי היוצא כאור יהודה רב אמר א יחזקאל

 היוצא כאור חנינא בר יוסי א״ר הבזק כמראה "•יין
• חזר על באה סעררה רוח והנה *וארא החרסים מבון •ך1?

 תורה: דברי שסותרין דברי׳ בקרבנו׳ בסופו שיש יחזקאל ספר נגנז שם
מבין והיה התכלת(: פ׳ זכחנחות פ״א כשנת )גם להדליק שמן בי“גי 1ונ*"י

 אש מחללות כשהן ]ממללות[ אש חיות :מהו לדרוש בחשמל
 הנטוי! רקיע מתחת ראשס מוציאות ושוב רצוא מדבור׳: ^ל*יוצאכמן

 במהירות השכינה ממורא אותן ומכניסות ויזהרו׳ מראשיהן לאלחעלה וטיפת
בו ששורפין הכבשן מפי :הבזק חפי היוצא להב של ושיבה כריצה יאכל׳

 1 לאבן אבן מבין יוצא שהאור הוא חרסים שברי לשון ובזק לסיד אכניס
 מבין■! הכהני׳: יחליקו שלא הכבש גבי על מלח בוזקין בעירובין כדתכן

 וכופין•! נקבי' נקבים חרס כלי לנקוב הזהב קזקקי דרך החרסים אזכליה
כו׳ע״ש



שו חגיגה שגי פרק דררעין אין
 רב אמר יהודה רב אמר אזל להיכן וגו׳ הצפון מן

 נבוכדנאצר לפני העולם כל את לכבוש שהלך
 אומה ביד האימות יאמרו שלא כדי למה כך וכל

 מי הלב״ה אמר בניו את הקב״ה מסר שפלה
 ישראל של עונותיהם לאוה״ע שמש שאהיה לי גרם
 יחקאלא אצל בארץ אחר אופן והנה החיות *וארא לי גרמו

 בארץ עומר שהוא אחד מלאך א״ראלעזר החיות
 סנדלפון תנא במתניתא החיות לבין מגיע וראשו

 ועומר שנה מאות חמש מהלך מחביריו וגבוה שמו
 והאמתפלמן איני לקונו. כתרים וקושר המרכבה אחורי
 שליפיאלםןקודמ 5מבל ממקומו ה׳ כבוד *ברוך כתיב
 ג שם ומשביעו לכתר ליה דקשר )אלא ליה דידע ליכא
]דאמר בדוכתיה ויתיב תגא ואדיל המפורש בשם

ברישא[: ויתיב ואדיל אתגא שם
 י ראה יחזקאל שראה מה כל ]רבא[ )רב( אמר

שם שראה כפר לבן דומה יחזקאל למה ישעיה
 שראה כרך לבן רומה ישעיה למה המלך את

 של יזרסית כתישת בתיך כהס נתון שהזהב גמלים גבי על אותו
 עשוי והוא הכלי נקבי דרך למעלה יוצא והלהב יורם גבי על לבנה

 שהוא מבבל הצפון מן :וכככם יוצא הוא ותמיד גוונים גוונים
 למה התם בעיא מאי :הרעה תפתיז מצפון שנאמר בצפון

:לבבל הלכה
 ה׳ את ואראה שנא׳ כמו הקדש רוין עליו כששרתה ישעיה ראה

בן שהיה הכל את לפרש מש שלא אלא וגו׳ כסא על יושב
*20
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 גאה כי לה׳ *אשירה מ״ד ר״ל אמר המלך את טי ממי"

 מר דאמר הגאים על שמתגאה למי שירו גאה
 מלך שור שבבהמורת מלך ^ארי שבחרת מלך

 מתגאה והקב״ה עליהם מתגאה ואדם גשר שבעופו׳
 אומר אחד כתוב :כולו העולם כל ועל כולם על

 הימין <אל אריה ופני אדם פני פניהם א*ודמות יי״יזאל
 נשר ופני לארבעתן מהשמאול שור ופני לארבעתן

 פני האחד פני לאהד פנים *וד׳ וכתיב .לארבעתן י ם8
 והד׳ אריה פני והג׳ אדם פני הב׳ פני הכרוב

 ריש אמר ליה חשיב קא לא שור ואלו נשר פני
 לכרוב והפכו רחמים עליו בקש יחזקאל לקיש
 מאי סניגור נעשה קטיגור אין רבש״ע לפניו אמר
 לינוקא כבבל קורין שכן כרביא אבהו א״ר כרוב
 פני דכתיב מעתה אלא לאביי פפא רב א״ל רביא

 אריה אדסוהג׳פני פני הב׳ פני הכרוב פני האחד
 <תדם פני היינו כרוב פני היינו נשר פני והד׳

 זוטרי ואפי רברבי אפי הוא( חר וכיוב )אדם
 ואיכו כבתל אינו המלך את הרואה כרך ובן בפלטרין וגדל מלכיס

 ארבעתן ואלו וכו׳ ארי שבחיות מלך לספר: >זש ואינו תמה
 אנו )והא( סניגור נעשה קטיגור אין :מהן למעלה והוא בכסא
 ]הוא. קטיגור והפור עלינו ריזמיס מרכבותך שתבקש צריכין

 :תגרא סכי יושר מליץ סכיגור תגר קורא מלשון שוכא[ קטיגור
 הן מה אדם פני היינו כרוב פני היינו כסכיתיכוק: כרביא

אפיזוטרי אפירברבי :הס אמד לא וכי אדם פכי הן ומה כרוב



שז הגיגה שני פרק דורשי; אי;
 ז ישעיה לאחד כנפים שש כנפים *שש אומר אחד כתוב

 א יי׳זקאל לאחדק כנפים וארבעה לאחת פנים *וד׳ וכתיב
 קייכס המקדש שבית בזמן כאן קשיא לא להם
 שנתמעטו כביכול קיים בהמ״ק שאין בזמן כאן

 )חנינא( רב מ׳ א מעוט אי מינייהו הי החיות כנפי
 כתיב שירה בהן שאומרות אותן רב אמר ]חננאל[

 > ישעיה וכתיב ואמר זה אל זה וקרא יעופף *ובשתים הבא
 ״ משלי אותן אמרי ורבנן ואיננו בו עיניך *התעיף התם

 יחקאלא ישרה רגל *ורגליהם, שנא׳ רגליהם בהן שמכסות
 דגלאי דילמא ידע הוה מנא דאימעוט לאו אי

 פני פניהם ודמות הבי תימא לא דאי ליה ואהוי
 ליה ואהוי דגלאי אלא דאימעיט נמי הכי אדם
 אפיה כשלמא השתא הכי ליה ואחוי דגלאי ה״נ

 ברע־רללאו אלא רביה מיה ק לגלויי ארעא אורח
 אומר אחד כתוב .רביה קמיה לגלויי ארעא אורח

 שש אומר אחד )כתוב גדול: פכי והאמד תיכוק פכי האמד
 במיות שזה אע״ם כגפים ארבע אומר אחד וכתוב כנפים

 כמו כנפי׳ ששה להם המיות שגס מסתברא מקום מכל בשרפי׳ וזה
 המקדש בית היה■ ישעיה בימי קיים המקדש שבית כאן השרפי׳(:

 וכתמעט׳ בקרוב הזמןשימרב הגיע כבר ימזקאל ובימי קייסבמכוכו
 זה אל זה וקרא לי׳ סמיך יעופף ובשתים מעלה: של פמליא
 כנפיהם בקול שמקשקשיס שירה בהו דאמרי כינהו הכך אלמא
 וכו׳[ שאין בזמן ]כאן עיכיך: התעיף גבי ואיככו כתיב ובהכך

השפיכה צבא כלפי אף כביכול הבית במרב כבר דכיאל בימי



חגיגה שני פרק אקדורשין *07
 יקומו] קדמוהי רבוון ורבו ישמשוניה אלפין *אלף י י^ל

לאקשיא לגדודיו מספר *היש אומר י אחד וכתוב אימנה
 בהמ״ק שאין בזמן כאן קיים שבהמ״ק בזמן כאן

 תניא מעלה. של פמליא שנתמעט׳ כביכול קיים
 אלפין אלף דוסתאי בן רסי אבא משום אומר רבי

 ורב מספר אין ולגדודיו אחד לגדור ישמשוניה ייע׳ י־!
 ישמשוניהלנהר אלףאלפין אמר אבא כר !ירמי׳”יכ ,
 קדמוהי מן ונפיק נגיד דינור *נהר שנא׳ דינוראמדכ”ד"

 )אמר נפק מהיכן ]וגומר[ ישמשוניה אלפין זמלקסאלף
 חיות שול מזיעתן רב( אמר אבא בר ירמיה הכמיכרב

 רב אמר טוביה בר זוטרא רב אמר שפיך ולהיכן”?^',
 ה׳ סערת *הנה שנא׳ בגיהנם רשעים ראשי א^על”

 יחול רשעים ראש על מתחולל וסער יצאה ישמשיניהחמה
שנא׳ קומטו אשר על אמר יעקב בר אחא יאליורב

דורות וארבעה ושבעים מאות תשע אלו החסיד 77^ אר״ש תניא .יסידם יוצק נהר עת ולא קומטו *אשר זמ,ץ ,
 מיעוט: בו לומר יכול שאתה ודם ככשר במו כך לומר הוזקקכו

 כמה מספר אין אבל וגדוד גדוד כל מספר הוא אלפון ^״אלף”,,־
כתיב: דינור כהר גבי קרא דהאי דינור לנהר יש: גדודיםכנ3אי)

 .דורו׳ ושכעי׳ וארבעה מאות תשע על עת בלא קומטו אשר על
 ו כדקתני כראם ולא תורה חתן קודם העולם מן הקכ״ה שהעכיר

 ]בהן[. שנאחר טפל ועליהם )לנפשותס( בגיהנס ונתכן לקחן
:עליהם שמוצק דינור נהר והיינו יסודם יוצק ונהר



 שח חגיגה של פיק אקדורשין
 יד ולן^ העולם שנבר^ *קורם להבראות שקומטו

 ודור דור בכל ושתלן )וטרדן( הקכ״ה עמד נבראו
 אט׳ יצחק בר נחמן ורב שבדור פנים עזי הן והן

 חכמים תלמידי אלו ב רבתי הוא לברכה קומטו אשר
 תורדח דברי על )משינה( עצמן את שמקמטים

 לעולם ]הנהר[ סוד להם מגלה הקב״ה הזה בעולם
 ככ איוב לחייא שמואל א״ל יוצקיסזרם. *נהר שנא׳ הבא

 מילי מהני מילתא לך אימא תא אוריין בר .רב בר
 נבראים ויומא יומא כל אבוך אמר דחוה מעלייתא

 ובטלין שירה ואומרים דינור מנהר השרת מלאכי
 ג איכה דר׳ ופליגא אמונתך רבה לבקרים *חדשים שנא׳

 א״ר נחמני בר שמואל דא״ר נחמני בר שמואל
 נברא הקב״ה מפי שיוצא ודבור דבור כל יונתן
 לג "לים נעשו שמים ה׳ *בדבר שנא׳ אהד מלאך ממנו

 । דניאל *לבושיה אומר אחר כתוב צבאם כל פיו וברוח
 ה ש״ה *ראשו וכתיב נקא כעמר ראשה ושער חיור כתלג
 כישיבה כאן קשיא לא כעורב שחורות וגו׳ פו בתם
 בישיבה נאה לך אין מר ראמר במלחמה כאן

 לעד ותקמטכי לשון להבראו׳ בתיזשב׳(כגזרו )עלו להבראות קומטו
 קודם שיבואו להבראו׳ עליהם כגזר העולם שנברא קורם היה,:

 תורה היתה ראויה דור לאלף צוה דבר שכ׳ מה לקיים תורה מתן
 תורה בלא מתקיים העולם שאין וכשראה דור אלף לסוף לינתן

 דורות וששה לעשרים תורת מתן והמתין העולם מן וטרדן עמד
עליהם: תהלתך רבה אמונתך רבה רביכו: משה עד מאדם
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 .כתוב בחור אלא במלחמה נאה לך ואין וקן אלא

 דלק נור גלגלוהי דינור שביבין *כרסיה אומר אחד אלינ,י
יומין ועתיק רמיו כרסוון די *עד אומר אחד וכתובשס

 לו אחד רתניא לדור ,ואח" לו אחד קשיא לא יתיב
 הגלילי ,יוסי ר׳ לו אמר עקיבא ר׳ דברי לדוד ואחר

 אחד אלא חול שכינה עושה אתה מתי עד עקיבא
 קבלרת לא או מיניה קבלה לצדקה ואחר לרין

 לצדקה ואחד לרין <אהר )רתניא( ת״ש מיניה
 עזרידח בן אלעור ר' לו אמר עקיבא ר׳ דברי

 ולך מדברותיך כלך אגדות אצל לך מה עקיבא
 לשרפרף ואחד לכסא אחד אלא ואהלות נגעים אצל

*כה שנא׳ רגליו להדום שרפרף עליו לישב כסא סי ישעיה
 כי רגלי. הדום והארץ כסאי השמים ה׳ אמר
 הנביא ישעיה קלל קללות י״ח אמר דימי רב אתא

 להם שאמר עד דעתו נתקררה ולא ישראל את
ברעהו ואיש באיש איש העם *ונגש זה מקרא ג שם

 מאי קללות י״ה בנכבד והנקלה בזקן הנער ירהבו
מירושלי׳ מסיר צבאות ה׳ האדון הנה *כי דכתי׳ ניהו שם

 משען וכל לחם משען כל ומשענה משען ומיהודה

 לישב נתקנו שכיכסאו׳ רמיו כורסורן אמד: כסא משמע כרסייא
 שכינה :רביעי( פרק בסנהדרין לדור ואחד לו )אחד :עליהם

 שתגיע עד מדבריך כלךמדברותךיודל אצלו: אדם להושיב חול
 קלל :עמוקות[ ]הלכות הלכה( )עומקי שהן ואהלות בנגעים
 ירהבו פורעניות: י"ין עליהם נתנבא כלו׳ ישראל את ישעיה



שט חגיגה שני פרק אקדורשין
 וזקן וקוסם ונביא שופט מלחמה ואיש גכור מים
 ונבון חרשים וחכם ויועץ פנים ונשוא חמשים שר

 בם. ימשלו ותעלולים שריהם נערים ונחתי לחש
 משנה בעלי אלו משענה מק*א בעלי אלו משען

 פליגי וחבריו ]תימא[ )בתירא( בן יהירה ר׳ בגון
 סדרי מאות שש אמר חר ורבנן פפא רב בה

 כל משנה סדרי מאות שבע אמר וחד משנה
 ט משלי לחמו .*לכו שנא׳ גמרא בעלי אלו לחם משען

 בעלי אלו מים משען כל מסכתי ביין ושתו בלחמי
 גבור באגדה. כמים אדם של לבו שמושכק אגדות

 איש ביצרו( המתגבר זה )ד״א שמועות בעל זה
 1שר במלחמתה זליתן לישא שיורע זה מלחמה

 נביא לאמתו אמת דין שדן דיין זה שופט תורה
 שסט!שפתי על *קסם שנא׳ מלך זה קוסם כמשמעו

 לישב שראוי זה זקן .פיו ימעל לא במשפט מלך
 אלא חמשים שר תקרי אל חמשים שר בישיבה

.תורה חומשי בה׳ וליתן לישא שיודע חומשים שר
 אבהו דא״ר אבדו כדר׳ המשים שר אחר דבר

 פחות הצבור על מתורגמן מעמידים שאין מכאן
 פנים שנושאים זה פנים נשוא שנה. מחמשים

 בעלי אלו לחם בימיהם: היו טשנה סדרי מאות שש יתגאו:
 שמועות בעל :הלקס בסמיכת הוראתם על לסמוך שיש גמרא
 ראוי בפיו: ושגורות וסדורות מרבותיו פסוקות הלכות ששמע
אבהו כדרבי מכמה: דבר בכל ממכועצה ליטול בישיבה לישב
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 דוסא ק חנינא רבי כגון למעלה בעבורו לדורו

 שיודע זה יועץ קיסר. בי אבהו ר׳ כגון למטה
 המחכי׳ תלמיד זה חכם חדשי׳. ולקבוע שנים לעבר

 בחרשים לפניו הבל שנעשו זה חרשים רבותיו. את
 דבר המבין זה ונבון תורה בדברי שפותח בשעה
 דביי לו למסור שראוי זרה לחש דבר. מתוך
 ]א״ר שריהם נערים ונתתי בלחש. שניתנו תורה

 המצית. מן שמנועריכס אדם כני אלו אלעזר[
 אלו יעקב בר אחא רב אמר בם ימשלו ותעלולים

 להם שאמ׳ עד דעתו נתקררה ולא תעלי בני תעלי
 בני יבואו בזקן הנער ירהבו מאי וגו׳ הנע!־" ירהבו
 שמלא במי וירהבו המצות מן שמנוערים אדם
 שהמורות מי יבאו בנכבד והנקלה מאי כרמון. מצות

 עליהם דומות במישקלות וירהבו כקלות להם דומות
 של כשלונה בשעת אפי' קטינא רב אמר כחמורות כל פ׳
 *כי שנא׳ אמנה אנשי ממנה פסקו לא ירושלים6?"כמני

קצין לכה שמלה אביו בית באחיו איש יתפוש גאח“יש

 פנים נושאין למעלה :לרבים לדרוש תורגמן לפניו להעמיד
 רוסא בן חנינא רבי כגון בזכותו: כזונין שהכל בעבורו לרורו

 ריזכיכ׳ בכי מכיב׳ כשביל אלא ניזון לא העולם כל בעלמא כדאחרי׳
 מככדין אוה״ע מלכי למטה :לע״ש מע״ש מרובין בקב לו די בבי

 כדאמרי׳בסהכדרין המלך בבי׳ משוב הוה רביאבהו בשבילו: אותן
 ליה(: )ומשק וכו'( ]לאסיה קיטר דבי אמהתא בפקין דהוו

 תעלא בקרבו: דואג ולבו ב״ד אב כמו וכו׳ לו למסור שראוי
לומר אותן מגנה היה הכתוב באחיו איש יתפוש כי שועל:
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 כשמלה בהם מתכסין שב״א דברים לנו תהיה
 ג ישעיה והמכשלה מאי הזאת *והמכשלה ידיך. תחת ישנן

 א״כ אלא עליהם עומרים ב׳יא שאין דברים הזאת
 לנו( תהיות )קצין ידיך תחת ישנן כהן נכשלו
 שם ישא אין חובש אהיה לא לאמר ההוא ביום *ישא
 הכ1אלהיךשמ ה׳ שם את תשא *לא שנא׳ שבועה אלא

 ה׳דנרילאי בשהן הואה אל ,מא חובש אהרה א1, שןא1ן
 אין ובביתי המדרש בית מחובשי ]הייתי[ )אהיה(

 משנה ולא מקרא לא בידי שאין שמלה ואין לחם
 להו אמר דאי התם שאני ורילמא .גמרא ולא

 למימרגמר ליה הוה לן אימא ליה אמרו גמירנא
 כלל חובש אהיה לא חובש אהיה לא ומאי ושבה

 שפסקו עד ירושלים חרבה לא רכא והאמר איני
 ה ירמיה ירושלים בחוצות *שוטטו שנא׳ אמנה אנשי טמנה
 איש תמצאו אם ברחובותיה ובקשו ודעו נא וראו
 לה ואסלח אמונה מבקש משפט עושה יש אם
 שם ובמתן במשא הא תורה בדברי *הא קשיא לא

 ע״ב מעשה ת״ר :הוו לא ובמתן במשא הוו תורה בדברי
 )ויוצא החמור על רוכב שהיה זכאי בן יוחנן בר׳

 אדם שבני הלנה: בדבר לשואליהן להשיב היויודעין שלא
 בקיאין היו שלא לפי יש^ולהס נמבאיןשלא )שהיו( בהן מתכסין

 נכשל אא״כ בהן: בקי אתה כלומר ידיך תחת ישנן בהם:
 נותן הוא ושניה ראשונה פעם בשמועתו נכשל כשהתלמיד בהן

ורילמא :להיות רגיל איני אהיה לא :שמועתו על לעמוד לכ
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 אלעזר ר׳ והיה בדרך[ מהלך ]והי׳ מירושלים(

 מפיו תורה ללמוד אחריו מחמי־ )תלמידו( ערך בן
 מרכבה במעשה אחד פרק לי שיה רבי לו אמר
 במרכבה ולא לכם שגיתי כך לא בגי לו אמר

 א״ל מדעתו מבין חכם היה כן אם אלא כיחיד
 אחר[ ]דבר )ממרה( לפניך לומר הרשני רבי

 זכאי כן יוחנן רבן ירד מיד אמור א״ל שלמדתני
 הזית תחת אחת אבן על וישב ונתעטף החמור מן

 אפשר לו אמר החמור מן ירדת מה מפני רבי א״ל
 ומלאכי עמנו ושכינה מרכבה מעשה דורש אתה

 מיד החמור על ארכוב ואני אותנו מלוין השרת
 מרכבה כמעשה ודרש ערך בן אלעזר ר׳ פתח
 אחת ]וסכסכה[ )וסבבה(, השמים מן אש ירדה

 ואמרו האילנות כל פתחו שבשדה האילנות כל
 הארץ מן ה׳ את *הללו אמרו שירה מה מלי׳קמחשירה

 וגו׳ ארזים וכל פרי עץ וגו׳ תהומית וכל תנינים
 עצי ירננו *אז אמרו זאת שירה )וי״א הללויה ד״האטז

 ודאי ואמר האש מתוך נענה מלאך ואף היער(
 ונשקו ב״ז יוחנן ר׳ עמד מרכבת־ מעשה הן הן
 נתן אשר ישראל אלהי ה׳ כרוך ואמר ראשו על
 ולדרוש ולחקור להבין שיודע אבינו לאברהם בן

 דורש נאה יש ערך בן כאלעזר מרכבה במעשה

 גחירכא אמר דאי משום אלא הוו אמונה דאכשי משוס לא האי
:כתני( כל פ׳3 זה )ו׳ם ידע לא והוא לן אימא ליה אמרי הוה
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 דורש נאה ואין מקיים נאה ויש מקיים נאה ואין

 מקיים ונאה דורש נאה ערך בן אלעזר אתה אבל
 מחלציך יצא ערך בן שאלעזר אבינו אברהם אשריך

 ור׳ הוא היה יהושע ר׳ לפני הדברים וכשנאמרו
 נדרוש אנו אף אמרו בדרך מהלכין הכהן יוסי

 במעשדה ודרש יהושע ר׳ פתח מרבבה במעשה
 ונתקשרו היתה תמוז תקופת היום ואותו מרכבה
 מלאכי והיו בענן קשת כמין ונראה בעבים שמים

 מרככדה מעשה לשמוע ובאין מתקבצין והשרת
 חתן במזמוטי לראות ובאין שמתקבצין אדם ככני
 ר' לפני הדברים וספר הכהן יוסי ר׳ הלך וכלה
 אשרי יולדתכם ואשרי אשריכם אמר וכאי בן יוחנן
 היינו מסובין בחלומי ואתם אני אף ראו שכך עיני
 השמן□ מן קול בת עלינו ונתנה סיני הר על

 לכם מוכמם גדולים טרקלין לכאן עלו )ואמרו(
 ותלמידיכם אתם לכם מוצעות גדולות ומצעות

 איני שלישית לכת מזומנין תלמ־דיכס ותלמידי
 הרצאות שלש אומר יהודה כר׳ יוסי ר׳ תניא והא

 לפני דברים הרצדה ]יהושע! הכהן( )יוסי ר׳ הן
 לפני דברים הרצה עקיבא ר׳ וכאי בן יוחנן רבן

 במזמוטי בעבים: שמיס להתקשר דרך שאין היתד. תמוז תקופת
 דברים וסיפר :]לפניהן[ )לפניו( שמשתקין שיווק מיני חתן

השכינה: לפני היושבות כתות ג׳ ]של[ שלישית לכת הללו:
המרכבה: במעשה דרש דבהים הרצה
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 דברים הרצה הכינאי בן ]הנני׳[ חנינא( )ר׳ יהושע ר׳

 חשיב קא לא ערך בן אלעור ר׳ ואלו עקיבא ר׳ לפני
 ולא דארצי חשיב קא קמידח וארצו דארצי ליה

 ]חנני׳[ )ר׳חנינא( והא איני חשיב לאקא ארצוקמיה
 ליה חשיב וקא קמיה ארצו ולא דארצי חכיגאי בן

:חשיב( קא )הוה דארצי מאן קמיה מיהא דארצו אלא
 זומא בן עואי בן הן אלו לפרדס נכנסו ארבעה ח״ר יא
 כשתכנסו עקיבא ר׳ להם ;אמ עקיבא ור׳ ואחר שם

 מים תאמרו שלא הזהרו טהור שיש אבני עקייסאצל
 לנגד יכון לא שקרים *דובר רכתיב משום כ״^־מים
*יקר אומר הכתוב ועליו ומת הציץ עואי בן שם^״עיני.
 ונפגע הציץ זומא בן לחסידיו המותח ה׳ כעיני

פן דייך אכול מצאת *דבש אומר הכתוב עליו כה משל•
 עקיבא רבי בנטיעות. קצץ אחר .והקאתו תשבענו

 ]דארצי לפניה הרצו ואחרי׳ איורי׳ לפני קמי׳שהרצ׳ וארצו דארצי
 הרצה הוא לפניו איורי' הרצו לא אס לארצי מאן קמיה מיהא

 משוס כאן להחנות הוזקק לכך איורי׳ לפני והרצה שחזר מי לפני
 לא ר״א אבל לפניו הרצו ואיורי׳ הרצה שהוא להודיע עקיבא דר׳

 : איורי'[ לפני שהרצה מי לפני הרצה הוא ולא לפניו הרצו איורי׳
 מבהיק טהור שיש :שס ידי על לרקיע עלו לפרדס נכנסו

 :נלך איך כאן יש מים מים תאמרו אל צלולים: כמיס
 בעיני יקר דעתו: נטרפה ונפגע השכינה: לצד הציץ זומא בן
 ואע״ם ביןור שחת לפי בעיניו מיתתו הוקשה לחסידיו המותה ה'
:וחי האדם יראני לא כי שנאחר חשום יחות שלא אפשר אי כן



 שיב חגיגה שני פרק איןדורשין
 זומא בן את שאלו בשלום. ו(יצא בשלום )נכנם

 ל^ייקיאכנ *ובארצכם להם אמר כלבא לסרוסי מהו
 בן את שאלו תעשו. לא שכארצכם כל תעשו
 להא היישינן מי לכ״ג מהו שעיברה כתולה זומא

 טו בעילו׳ כמה לבעול *יכולני שמואל דאמר דשמואל
 דשמואל א״ל שכיח לא דשמואל דילמא או דם בלא

 והא עיברה באמבטי שמא וחיישינן שכיח לא
 כחץ יורה שאינו זרע שככר־ת כל שמואל אמר
 :הואי כחץ יורה נמי מעיקרא דילמא מזריע אינו

יב עומד שהיה חנניא בן יהושע בר׳ מעשה ח״ר
 שם זומא בן וראהו הבית בהר מעלה גב על

 א״ל זומא בן ולאין מאין לו אמ׳ מפניו עמד ולא
 התחתונים למים העליונים מים בין הייתי צופה

 כתיב וסירוס הואיל כלבא לסרוסי מהו זומא בן את שאלו
 כלב ומתיר משום למזבח אסור חליסיו אפי׳ וכלב קרבן חומי אצל

 והיא גדול לכהן מהו שעיברה בתולה :לא או לסרסו אסור
 מעוברת שהיא ידע ולא כשאת כ״ג א״כ בתולי׳ לה שימצאו אומרת

 משום לקיימה מהו מעוברת[ נמצאת ]ואח״כ בתולים לה ומצא
 וזו בהטיית בקי שהיה לבעול יכולני אשת: יקיז מעמיו בתולה
 שרוחצקבו כלי )קטנה( באמבטי לקיימה: ואסור כן כבעלת

:במעיה לה וכככס זרע שכבת שם אדם שהטיח וי״ל הגוף כל
האדם: חן כשיצא׳ מעיקרא

חתבוכן הייתי צופה טרוד: לבך והיכן תבא חאין ולאין מאין



חגיגה שני פיק איןדורשין
 שג׳ בלבד אצבעות שלשה אלא לוה זה בין ואין

זו כיונה המים פני על מרחפת אלהיט *ורוח א *לאשי׳
 להם אמר נוגעת ואינה )ונוגעת( בניה על שמרחפת

 מכדי מבחוץ זומא בן עדיין לתלמידיו יהושע ר׳
 ביום כתיב המים[ פני על ]מרחפת אלהים ורוח

*ויהי שנאמ׳ דהוה הוא ב׳ ביום והבדלה ראשון שם
 יעקב בר אחא א״ר וכמה למיס מים בין מבדיל
 זוטרא מר דגמלא כגודא אמרי ורבנן נימא כמלא

 גלימי כתרי אמי* ]אסי[ )אשי( רב תימא ואי
 אהדדי. דסחיפי כסי כתרי לה ואמרי אהדדי דפרסי

תחן *אל אומר הכתוב עליו בנטיעות קיצץ קסלמהאחר
 מטטרון חזא חזא מאי בשרך את לחטוא פיך את

 למיתב כיומא( שעתא )הדא רשותא ,לי דאתיהיבא
 למעלה דאין גמירי אמי דישראל זכותא ולמכתב

 חדרו׳ ולא קנאה( )ולא ישיבה לא עמידה(. )לא
 יש רשויורה שתי ח״ו שמא עפוי ולא עורף ולא

 קשר מקום יזיבור במקום ביניהם ואין :בראשית במעשה הייתי
 כשמסדרין )בגמלא( דגמלא נורא בקרקע: הרקיע כיפת

 בכתיס מעט ריויז תהיה שלא איסשר א' זו אצל זו גשר של לוויויס
 ארינט״ר כסופים סיןופיס כוסות כסיסחיפי :כסי וכן גלימי וכן

 בפרדס כשכככם ועוות קלקל בנטיעות קיצץ אהר בלע״ז:
 לפרדס לנכנס הדברים בתקלת אותו שדמה ולפי הנטיעות ומקצץ

 עורף לא :גרסיכן לא עמידה .לא .בנטיעות דקצץ נא ליש בקט
:עייפות עפוי :פנים להם ]יש[ צדדיהן דלכל



 שיג וחגיגה שני פרק דורשין אין
 פולסי שחין ומחיוהו למטטרון אפקוהו מיד בשמים

 מקמיה קמת לא חזיתי׳ כי טעמא מאי א״ל דנורא
 יצתה דאחר זכוותא למימחק רשותא ליה אתיהיכא

 מאחריימייג חוץ שובבים בנים *שובו ואמרח קול בת
 ליה ואיטרידט הואיל אמר בי( ומרר ככודי )שידע

 בהאי וליהני ליפוק עלמא מההוא גברא ל(ההוא
 תבעה זונה אשכח רעה לתרבות אחר נפק עלמא
 )ששמך אתה אבויה בן אלישע לאו ליה אמרה

 ויהיב כשבת ממשרא פוגלא עקר הארץ( בכל יצא
 מאיר רבי את אחר שאל הוא. אחי־ אמרה לה

 י קהל" לעמת זה את *גם מ״ר רעה לתרבות שיצא לאחר
 בעולמו הקב״ה שברא מה כל א״ל האלהים עשה זה

 ברא ימים ברא גבעות ברא הרים ברא כנגדו ברא
 ברא אלא אמר כך לא רבך ר״ע א״ל נהרות

 כל גיהנם ברא ערן גן ברא רשעים ברא צדיקים
 ואחד עדן בגן אחד חלקים שני לו יש ואחד אחד

 ערן בגן הבת וחלק חלקו גטל צדיק וכה בגיהנם
 רב אט׳ בגיהנם חכרו וחלק הלקו נטל רשע נתחייב

 סא ישעי׳ בארצם *לכן כתיב צדיקי׳ גבי קרא מאי משרשיא
יי יימיה שברם: שברון כתיכ*ומשנה רשעי׳ גבי יירשו משנה

 וכו׳ שובבים בנים )שובו בלע׳יז: מקלבאשטוכ״א מכת פולסי
 תירוש׳:( שהביא לגמרא וע'בתו׳ נענש טוכאלמה מילי כירו׳מפרש

ערוגה: ממשרא צנון: פוגלא
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 לתרבורת שיצא לאחר מאיר ר׳ את אחר שאל יג
 ותמורתה וזכוכית זהב יערכנה *לא מ״ר רעה שם

 ככלי לקנותן שקשים תורה דברי אלו א״ל פו אייבכחכלי
 לו אמר זכוכית ככלי לאבדן ונוחין פז וכלי זהב

 רבך עקיבא ר' אבל( חרס ככלי אפילו )האלהים
 הללו זכוכית וכלי זהב כלי מה אלא אמר כן לא

 שסרח ת״ח כך תקנה להם יש שנשתברו אע״פ
 והרי א״ל בך חוור אתה אף א״ל תקנה לו יש

 שובבים כנים שובו הפרגוד מאחורי שמעתי כבר
 על רוכב שהיה באחר מעשה ת״ר מאחר. חוץ

 תורה ללמוד אחריו מהלך ר״מ והיה בשבת הסוס
 חזור מאיר לו אמר שבת לתהום שהניע כיון מפיו

 תחוכס כאן עד הסוס בעקבי שערתי שכבר בך
 שמעתי והלא א״ל בך חזור אתה ואף א״ל שבת

 מאחר חוץ שובבים בנים שובו הפרגוד מאחורי
 לי פסוק לינוקא א״ל מדרשות בי ועייליה תקפיה

 עייליה לרשעים ה' אמר שלום *אין א״ל פסוקיך ישעי׳מח
 לי פסוק בני לינוקא א״ל אחריתי כנשתא לבי

 בורית לך ותרבי בנתר תכבסי אם *כי אי׳ל פסוקיך כ ילמיה
 א״ל אחריתי כנשתא לבי עייליה לפני עונך נכתם

 מה שדוד *ואת א״ל פסוקיך לי פסוק *לינוקא שם
 תקרעי כי זהב עדי תעדי וכי שני תלבשי כי תעשי ע״ב

כתליסר ועייליה תקפיה תתיפי לשוא עיניך בפוך ד שם



 שיד חגיגה שני פרק אקדורשין
 לבישות^א גוונא האי כי ליה פסקו מדרשא כי

 מהתלים אלהים אמר *ולרשע א״ל ינוקאדסוףתליסר
 בלישניה מגמגם הוה ינוקא ההוא חקי לספר לך

 אלהיכס אמר ולאלישע דקאמר כמאן אישתמע
 מדרשא בי לתליסר ושדריה וקרעיה סכינא שקל
 נח כי קרעתיה. בהדאי סבינא הוה אי אמ׳ א״ד

 לעלמא ולא לרייניה מירן לא אמרי דאחר נפשיה
 כתורה רעסק משום לדייניה מידן לא ליתי דאתי

 מאיר א״ר דחטא משום ליתי דאתי לעלמא ולא
 ואעלה אמות מתי דאתי לעלמ׳ וליתי דלידייני׳ מוטב

 קוטרא סליק מאיר דר׳ נפשיה נח כי מקברו עשן
 למיקליידה גבורתה יוחנן א״ר דאחר מקברירה-

 אי לאצוליה מצי ולא ביננא הוה חד כנורא רכיה
 אמות מתי מינאי ליה מירמי מאן בידי ליה נקיטנא

 יוחנן דר׳ נפשיות נח כי מקברו. עשן ואכבדה
 ההוא עליה פתח דאחר מקבריה קוטרא פסק

 רבינו. לפניך עמד לא הפתח שומר אפילו ספרנא
 רבי ליה אמרה דרבי לקמיה אתיא אחר של בתו

 חד )כלל(: לדייניה מידן לא ברקיע אמרו אחר שכיב כי
 רעה לתרבו׳ ויצא שנכשל בינינו היה אמד תלמיד ביננא הוה
 עולם ליזיי ולהביאו להצילו )יכולים( כלנו בין ]כין[ )אנו( ואין

 הבא לעולם להביאו בידו אבי אוידז אם כו׳ נקיטנא אי :הבא
 של הפתח שוטר מידי: נוטל לשון מירמי מידי: יקמנו מי

משם: איור להוציא בבואך לפניך עמד לא גיהנס
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 של בתו אמרה את מי של בתו לה אט׳ פרנסני

 *לא והכתיב בעולם מזרעו יש עדין אט׳ אייכ״חאחראני
 תורתו זבור רבי לו אמרה בעמיו נכר ולא לו ניןגר^"

 וסכסכה השמים מן *אש ירדה למעשיו תזכור ואל
 כך בתורה למתגנין ואט׳ רבי בכה רבי של ספסלו להם יש
 תורה גמר חיכי מאיר ור׳ עאכ״ו. בה למשתבחין ינכי נץ

 א״ר חנה בר בר רבה אמר והא דאחר ימפומיהשאניאח
 ותורה דערה ישמרו כהן שפתי *כי מ״ר ^יוחנןרב)

 דומה אם הוא צבאות ה׳ מלאך כי מפיהו יבקשו יש"*
מפיהו תוררה יבקשו צבאורה ה׳ למלאך הרב *כשם

 ר׳ ר״ל אמר מפיהו. תורה יבקשו אל לאו *ייחי^ואכם
 דברי ושמע אונך *הט וךרש אשכח קרא מאיר כל)׳זכ)ר

 אלא נאט׳ לא לדעתם לרעתי תשית ולבך חכמים מרמז י
 בת *שמעי מהבא אמר חנינא בר( )יוסי ר׳ לדעתי ב מלאכי

 קשו גו׳ אביך ובית עמך ושכחי אונך והטי וראי ”
 כי בקטן הא בגדול הא קשיא לא אהדדי קראימה י מ

 )אשכח מאיר ר׳ במערבא אמרי אט׳ דימי רב אתא
 אשכחי׳ לברא שיחלא ושדא תיחלא אבל תמרא(

 קכ״ה קעביד מאי א״ל לאליהו שילא )רב( בר רבה
 ומפומיה רבנן דכולהו מפוטייהו שטעתא קאט׳ א״ל

 אזנך הט וקאמר עסקינן כרשיעי אלמא נאמר לא לרעתם
 ליזהר היודע גדול :אותם תלמוד ואל שכין מעשיהם ואת ושמע

 המיצק פרי תיחלא מסיו: תורה ללמוד יכיל ממעשיו ילמוד שלא
:הנזרקת גרעינתה שיחלא בתמרה: הנאכל



 שטו וחגיגה שני פיק איןדררשין
 שמעת<א “גמי דקא אמאי א״ל קאמר לא דר״מ

 מאיר ר׳ מינה נפקא ומאי אמר דאחר מפומירה
 עיקרים קאט׳ השתא א״ל ורק קליפתו אבל תוכו מצא רמון

 ׳פ ?י מצטער שארכה כזמן אומר הו^א כך בגי מאיר
 ה מ מזרועי קלגי מראשי קלני אומרת לשון מה שכינה

שנשפך רשעים של ימן על מצטער הקב״ה אם
שנשפך: צדיקים של דמן על ק״ו
 יד אעיברא וקאי דתלי יהודה לרב שמואל אשכחיה

 שם קא אמאי שיננא א״ל בבי וקא דדשא
 ישעיהלג *איה ברבנן בהו דכתיב מאי זוטר מי א״ל בכית
 ש*נ2^זחאיח המגדלים את סופר איה שוקל איה סופר

ק £ * 11 ■
 אירה שבתורה אותיות לכל סופרים שהיו סופר
 איה שבתורה וחמורים קלים כל שוקלים שהיו שוקל
 במגדל הלכות ש׳ שונים שהיו המגדלים את הופר

 דואג בעו בעיי ש׳ אמי ר׳ ואמר באויר הפורה
 מסיו: שמועה שאומר לקולך שמע עכשיו וכו׳ קאמר והשתא

 קל אלתיס קללת כי במדרש בסכה' אמרה ר״מ מראשי קלני
מזרועי קלני :שכיכה כלפי כינה חעליא ולישכא קל איני לית

בעוכו: שמת זה את בו שיצרתי מזרועי כובדכי
 בתלמידים ברבנן הבריין: על נשען דרשא בעיברא ותלי

ויזמור מיומור קל לדרוש שוקלין רעה: לתרבות היוצאים
 בגכהו י״ח כאויר הפורח במגדל ק״ו: של המשקולות לסי מקל

 ול״כ הפלגה דור מגדל ר״א זאת כל את בו דורשין למ״ד של
וכו׳: אהלות מהלכו׳ והן גרסי׳ לאויר הפתוין במגדל
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 מלכים ג׳ ותנן. באויר הפורח במגדל ואחיתופל

 תהוי מה אגן לעוה״ב חלק להם אין הדיוטות וד׳
 זמר מאי אחר בלבם. טינאהיתה עלןא״לשיננא

 שבשע' אחר על עליו אמרו מפומיה פסק לא יווני
 נושרין מינק ספרי הרבה מבהמ״ד עומד שהיה

 עמר בל ר״מ את הגרדי נימוס שאל מחיקו. לו
 אגב נקי דחוה מאן בל א״ל סליק ליורה דנחית
 לא אמיה אגב נקי הוה דלא כל סליק אמירה
 ועליו בשלום וירד כשלום עלה עקיבא ר׳ סליק.
ר״ע ואף נרוצה. אחריך *משכני אומר ש״האהכתוב
 הקב״ה להם אמר לדחפו השרת מלאכי בקשו
 בכבודי להשתמש שראוי זה לזקן לו הניחו )בני(

 היתה טינא :במלק וגימזי ואמיתופל ודואג בלעם הדיוטות ר׳
 כך לידי בא מת מפני מאי אחר :מימיהם היו רשעים בלבם

 לו והיה מפומי׳ פסק לא יווני זמר תורתו: עליו הגין ולא
 לו נושרין יין: ישתו לא בשיר דכתיב הבית יזרבן בשביל להכייז
 היתת טינא אלמא רעת לתרבות עצמו שתפקיר קודם מחיקו
 של ליורה הניתן צמר כל סליק ליורה דנחת עמר כל בלבו:
 מפי תורה הלומד כל כלו' לא או צבעו לו עולת לצבוע ממיס

 :לא או היזטא מן עליהם להכין תורתם להם עולת יזכמים
 לו עולה בגיזה כשהוא נתלכלך שלא יומו בן צמר אמיד. אגב

 נראית כך לו עולה ליזכמתו קודמת מטאו שיראת כל כלו' הצבע
 היורד כל סליק ליורה דנמית עמר כל מפרשים ורבותי בעיני.
בטיט נתלכלך שלא יומו בן עמר אמית אגב עולה לידון לגיהב׳



שטז חגיגה שגי פרק איןדררשין
 טז *ואתר׳ יוחנן א״ר חנה בר בר רבה אמר דרש *מאי

 דכיי׳לג אמר אבהו ר׳ שלו ברבבה הוא אות קרש מרבבות
 ה ש״ה לקיש וריש שלו ברבבה הוא דוגמא מרבבה *דגול

 ישימ׳מח בצבא הוא ]איון[ )אות( שמו צבאות *ה׳ מהבא ׳אמ
 ברוחמ״איט *לא מהבא יוחנן א״ר אבא בר חייא ור׳ שלו

 הרעש ואחר ה׳ ברעש לא רעש הרוח ואחר ה׳
 ת״ר דקה: דממה קול האש ואחר ה׳ באש לא אש

 וג' השרת כמלאכי ג׳ בשריכם נאמרו דבריכם ו׳
 בם כנפי להם שיש כמה״ש שלשה אדם. כבני

 כמה״ש סופו ועד העולם מסוף ושטין כמותן
 אלארלואמזנ ס״ד יודעין כמה״ש להיורח העתיר ויודעין

 ""כיהןאדם בבני ג׳ כמה״ש. הפרגוד מאחורי שומעים
 :אדם כבני ורכים ופרים אדם כבני ושותין אוכלין
 ארםי>דעין בבני נאמת דברים וששה אדם ככני ומתים

 עמי; בהםמה יש כמה״ש ג׳ כבהמה וג׳ השרת כמלאכי ג'
 להיימ ומספרי□ כמה״ש וקופה בקומה והולכין כמה״ש דעת

 ,7ש אוכלין כבהמה שלשה כמה״ש. קדש בלשון
 פיסקאמפיהכ״> כבהמה. רעי ומוציאין ורבין ופתן ושותין

 למעלה מה בשלמא וכר. דברים בד׳ המסתכל כל

 מהיכן דריש מאי עולה: זכיות לו שיש כלו׳ הצבע לו עולת
 כמו טעה שלא כמי אי .שם הציץ ולא שנזהר השכינה מקום הבין

 להראותו לדוגמא העומד דבר היכר לשון דוגמא :איזר שטעה
:כיכר מקומו כאן אף הכיכר דבר אלא זה ואין לי עשה כזה כלו'
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 מה לפנים מה אלא לחיי לאחור ומה למטה מה

 למה תרוייהו דאמרי אלעזר ור׳ יוחנן ר׳ הוה דחוה
 ליו לעבדיו שאמר ודם ישר למלך דומה הדבר

 לו ובנו הלכו אשפה על גדולים פלטרין לי ובנו
 ]פיסקא! אשפה. שם לו שיזכירו מלך של רצונו ואין
 אבא ר׳ היא מאי .וכו׳ קונו כבור על חם שלא כל

הקשת *כמראה דכתיב בקשת המסתכל זה ס״יז^אם׳
 עבירה העובר זה ׳אמ יוסף רב .וגוי בענן יהיה אשר

 בל אמר רבא בגלוי עליו מגלה )הקמה 'מיזכסתר דוגמא
 כמראה רכתיב פניו על שיפול צריך בקשת יההמסתכל שהחמי
 מראה כן הגשם ביום בענן יהיה אשר הקשרה ה;ימ
 ואראה ה׳ כבוד דמות מראה הוא סביב ^׳יהנוגה”

 במערבא עלה לייטי מייד קול ואשמע פני על ואפול שתלוי
 הברית ייכר כרוך לימא אלא כמינות דמיחזי משום מ״ייא

 ברוך מירך מאי לכרך צריך הקשת את ץהרואהמבניא
 אומר יוחנן ר׳ של בנו ישמעאל ר׳ הברית זוכרנ)?אפ”״הכ

 במאמרו. וקיים בבריתו ונאמן הברית זוכר ברוךהמתיל׳״
כאבי לראות ירדתי אגוו גינת *אל מ״ד *דרש.,רבא שאינייך

 לך לומר לאגוז תורה דברי נמשלו למה <?הנחול
 שבתוכו אין ובצואה בטיט שמלוכלך אע״פ אגוז מה

 נמאסת( תורתו אין שסיח אע״פ ת״ח אף ככימ׳נמאס
 עבירה העובר כל יצחק רב יצחקר[אמר יף״אנכדתב

! *לעיל
 מי שאל ואס עולם זרועות מתיזת אמרו והרי למטה ומה כגמרא

לה: ל״ג במערבא עלה לייטי קונו. כבוד על יזס ש״היפובלןלא



 שיו וחגיגה שני פרק דורשין אין
 = ישעי׳ אמר *כה שנא׳ השכינה רגלי דוחק כאלו בסתר

ר׳קייהי; [“ימ]א )תניא( והא איני וגו׳ כסאי השמים ה׳ ',,ה״רןויר י
 ׳ א4ר מתגבר שיצרו אדם רואה אם )אומר( הזקן אלעאי

 וילבש אותו מכירין שאין למקום ילך יום בכל עליו
 חפץ שלבו מה ויעשה שחורים ויתכסה שחורים

 דמצי הא קשיא לא בפרהסיא ש׳ש יחלל ואל
 ר׳ )תניא ליצריה כייף מצי דלא הא ליצריה כייף

 שיעבור לאדם לו גוה אלעזר ר׳ משוס אומ׳ יהודה
 בפרהסי-אי שמים שם יחלל ולא בסתר עבירה

 ;יחזקאל גלוליו איש ה׳ אמר כה ישראל ביית *ואתם שג׳
 שם ואת אלי שומעים אינכם אם ואחר עבורו לכו

 אד□ רואה בם א אלעאי א״ר תחללו לא קדשי
 נחמני בר יהודה ר׳ דרש וכו׳( עליו מתגבר שיצרו

 דברים בג׳ המסתכל כל לקיש דריש מתורגמניה
 דכתיב בקשת ובכהנים ובנשיא בקשת כהות עיניו

 > יחזקאל בנשיא ]וגו׳[ בענן יהיה אשר הקשרה *כמראה
 שבהמ״קכמדנרכ בזמן בבחנים עליו. מהודך *ונתת דכתיב

 בשם העם את ומברכין לדוכן שעולי! בשעה קיים

 וכתיב כאן השכינה אין בלבו אומר השכינה רגלי דוחק כאלו
 גבוה דעתו אין אותו מכירין שאין למקום :רגלי הדוס והארץ

 שאינו לב לו כותכין אין יקטא אס וגס יצרו כין ייזלש ושמא עליו
 ובטוק ליצריח כייף דמצי :שקורים בלבושים וכן בעיניהם קשוב

 מצי רלא היכא הרגלים: את כאלודוקק בסתר כקבא שהוא על
בשם העם ומברכיןאח מבסרהסי׳: בצנעה לו טוב ליצריה כייף
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 מתורגמניה נחמני בר יהודה רב דרש המפורש

תבטחו ואל ברע תאמינו *אל מ״ר לקיש מיכהידריש
 מוחל והקב״ה חטא הרע יצר לך יאמ׳ אט באלוף

 רע ואין ברע תאמינו אל שנא׳ בו תאמן אל לך
מנעוריו רע האדם לב יצר *בי שג׳ הרע יצר אלא ח וניאשי׳

 שגא׳ הקב״ה אלא אלוף אין באלוף תבטחו ואל
בי מעיד מי אדם יאמר שמא אתה נעורי *אלוף ג ירמיה

 ביתו( )ורהיטי ביתו וקורות אדם של ביתו אבני
וכפיס תזעק מקיר אבן *כי שג׳ בו מעידין אדם של כ זכקיק

 שני אומר שילא\]זריקא[ ר׳ )תניא יעננה מעץ
 שנא׳ בו מעידין ]אותו[ )לו( המלוין השרת מלאכי

 ]וחכ״א[ אומי־( זריקא )ר׳ לך יצוה מלאכיו זליםצא*כי
חיקך *משוכבת שג׳ בו מעידה אדם של נשמתו י מיכה

 של בחיקו ששרוי דבר איזהו פיך פתחי שמור
 ]וי״א[ אומרים( )וחכמים נשמה זו אומר הוי ארם

 נאם עדי *ואתם שג׳ בו מעירין אדם של איבריו שעיהמג
אל: ואני ה׳

 לא אם כנחמה אראה טכאי בן יהודה א״ר ת״ר טו
 שהיו צדוקי׳ של מלבן להוציא זומם עד הרגתי שס

ביע תאמינו אל :אצבעותיה׳ בקשרי שורה שהשכינה המפורש ב ע
 וכפים :ה׳ שיחמול לומר באלוף תבטחו ואל :מטא לך האומר
 בכל בעצמו מעיד הוא עדי ואתם כסיסיסבב״ב: כמו עץ חתיכת

דתעכיות(: בפ״א )וכן בסכיו ]שאוכיח[ )שמוכיח( עונו
לבדו: הוא אלא החס שלא זומם עד



 שיח חגיגה שני פיק איןדורשין
 שיהרג עד נהרגין זוממים העדים אין אומרים

 בנחמה אראה שטח בן שמעון ]לו[ אמר .הנידון
 אין חכמים אמרו שהרי נקי רם שפכת לא אם

 לוקין ואין שניהם שידמו ער נהרגיץ זוממים הערים
 שחומו עד ממון משלמין ואין שניהם שחומו עד

 מורה שאינו טכאי בן יהודה עליו קבל מיד שניהם
 ימיו כל )אמרו( שטח. בן שמעון בפני אלא הלכה

 אותו של קברו על משתטח הי׳ טבאי בן יהודה של
 קולו לומר העם סבורין נשמע קולו והיה הרוג

 תדעו הוא קולי להן אמר הוא הרוג[ )מת( של
 אחא רב א״ל נשמע קולו ואין מת הוא שלמחר

פייסיה פיוסיה דילמא ממאי אשי לרב דרבא בריה
תבעיה: בדינא או

 שם להיכן וכו׳ שמאי ונכנס מנחם *יצא ]פיסקא[
 רבא רעה לתי־־בות יצא אט׳ אביי יצא

 לעבודת מנחם יצא תנ״ה המלך לעבודת יצא אמר

 כפש דורשין שהיו הוזמו ואיז״כ הזחה קודם הנידון שיהרג ער
 כנר והלא יוכחים להם אמרו זוחמין. בעדים האמור ממש כנפש
 קייס אחיו עדיין משמע עשה כאשר ולא לעשות זמם כאשר נאמר

 כידון של דינו כגמר אא״כ שאיןכהרגין בנפש נפש נאחר לחה א״כ
 בכלתו מלקות קייב שהוא העידוהו אס לוקין ואין :שהוזמו קודס

 .והכה מקראי לה יליף מכות ובמסכת שכיהס שיזומו עד גרסיכן
:שכיס כאן הלי עד שכא׳ מקום כל מר ואחר וגו׳ עכה שקר עד

ילחדהו: יטעה שאס שמעון בפני אלא
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 סיריקון: לבושי׳ תלמידי׳ זוגות פ׳ עמו ויצאו המלך

 לנו היה אחת פעם אלעזר אבא לי סח יוסי א״ר שם
נשים לעזרה והבאנוהו שלמי□ זבחי של עגל
 שסמיכה מפני לא נשים[ עליו ]וסמכו )לסמוך(

לנשים: רוח נחת לעשות כדי אלא כנשים
 אומרי׳ ב״ש שכת כערב להיות שחל עצרת משנה טז
 אין אומרים וב״ה השבת אחר טבוח יום יז

 בשבת להיות שהל בעצרת ומודים טבוח יום לה
 מתלבש גדול כהן אין השבת אחר טבוח שיום
 ארת לקיים שלא ותענית בהספד ומותרין בכליו

 *ורמינהו גנז׳ שבתו אחר עצרת האומרים דברי ח י
 ובאו בלוד ]אלכסא[ )אלכסנדראי( ומת מעשה

 שי״ט מפני טרפון ר׳ הניחן ולא לספרו ישראל כל
 קא מי אינהו י״ט אי ס״ר י״ט היה עצרת של

:מלכות כגדי סיריקון
:[שמו כך אלעזר ]אבא

 שאין השבת י״טלאיזר של ויןגיגה ראייה קרבנות של טבוח יום
צריכה איכה טבוח יום לה אין בשבת: ולא בי״ט לא קרבין

 נאים בכלים מתלבש כ״ג אין בי״ט: להקריבן שחותר טבייז יוס
 קאחר כהונה בבגדי קאמרולא עבודה בשעת ולא ובשוק בביתו שלו

 השכח איזר עצרת של טכוין שיום היום כאותו יתכאה שלא אלא
 איחרי׳עצרת שהיו הצדוקין מפני טוב יום היום שאין הכל שיבינו

 שבת השבת ממיזרת לכס וספרתם אומרים )שהם השבת איןר
טרפון ר׳ הניחן ולא השבת(: א?ר עצרת יזל לעולם וא״כ בראשי׳
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 בי״ט כאן קשיא לא הי׳ טבוח יום אימא אלא אתו

 השבת: אחר לחיו׳ שחל כאןבי״ט בשבת לחיו׳ שחר
כ ישמעאנל ר׳ לפני שבאת אחת באשה מעשה

 בטהרה ארגתיו זה בגד רבי לו ואמרה
 שהיה בריקו׳ ומתוך בטהרה לשומרו בלבי היה ולא

 כמה אר״י בחבל עמי משכה נדה רבי א״ל ר״י בודק׳
 טהור לשומרו בלבו אומרי• שהיו חכמי׳ דברי גדולי׳

:כזה וכו׳ באשה מעשה שוב טמא לשומרו בלבו אין

כקדש חומר
שלישי פרק

 ין טהרת על נאמני׳ הכל מה מפני יוסי א״ר הניא
 כלבב יהא שלא כדי השנה ימות כל ושמן יין

 בשבת להיות שחל בי״ט בהספד: מותרין תכי ומתניתין
 השבת אקר עצרת האומרים מסכי מותר השבת אקר טבוין שיום
היה בקול להיות שמל בי״ט בלוד ]דאלכסא[ )דאלכסנדרק והא

: בשבת נאמד שלו טכומ יום דאין
 אצבעות ג' על ג׳ בו שכארג שמשעה אכי יודעת בטהרה ארגתיו

בלבי היה לא ומ״מ טומאה בו נגעה לא לטומאה שכרא׳
 לשומרו בלבך )לך( היה ולא הואיל וכו׳ בדיקות ומתוך :לשמרו

שקשור בהבל עמי משכה :נזהרת ולא ובך כך בו אירע שמא
הסיטתו: ושמא האירוג בכלי המכל בו

:למכמות ושמן לנסכים יין ס7מי לקבל ושמן יין טהרת



חגיגה שלישי פרק בקדש חומר 319
 פרד. ושורף לעצמו במה ובונה הולך ואחד, אחד

 מקבלינן במאן פפא רב אטר לעצמו ]אדומה[
 :'יוסי כרי כמאן הארץ מעם סהדותא האידנא

 אפשר ב״ש מדבריכם בושני יהושע א״ר תניא שם
מתלמידי אחר תלמיד לו נטפל וכו׳. לשה אשה ע״ב

 א״ל אמור א״ל ב״ש של טעמו לך אומר א״ל ב״ש
 ואם טמא א״ל טהור או טמא הארץ עם של כליו
 עור ולא עליך משגיח כלום טמא לו אומי* אתה
 טהור שלי אומ׳לך טמא אתהאומ׳לו שאם אלא

 רבי הלך מיד ב״ש של טעמן וזהו טמא ושלך
 לככם נענתי אמר ב״ש קברי על ונשתטח יהושע
 מפורשירת כך שלכם סתומות ומה ב״ש עצמות
 :תעניותיו מפני שיניו הושחרו ימיו כל אמרו עאכ״ו

 הגנבים וכן הבית לתוך שנכנסו הנכאים משנה כו
לא לומר נאמנים הכלים את שהחזירו

 יוסי כר' :לשמים ומקטיר הבמות איסור בשעת במה ובונה
 כדאמרי׳ מקבלינן לא לרבנן דאלו לאיבה דמייש בגמרא דאמרי׳

עוברין: אלו בפרק בססיוים
 מרס וכלי ומשקין אוכלין ב״ש לו טהרו לפיכך עליך משגיח כלום

 לא עליו לאסרן באת ואס שבירתן אלא טהרה להם שאין
:ע״כ ויטכילכו לך ישמע שטף בכלי אבל לך ישמע

 גולגוליות ישראל מיד לגבות למלך גבאים שהם ישראל גבאים
 הגבבי׳ וכן לעבוט הבית לתוך שנכנסו וארכוכית: וחסים

בתוכו: נגענו לא לומר נאמנים :והחזירום קרש כלי שגנבו



שב חגיגה פרקעלישי בקדש חומר
 הרגל ובשעה הקדש על נאמנים ובירושלים נגענו

 חמורדה(: יותר שהיא )אע״פ התרומות על אף
 כ שופטי׳ *ויאסף קרא ראמר לוי בן יהושע א״ר מה״מ ׳גמ
חבריכם אחד כאיש העיר •אל ישראל איש כל

:חברים כולם עשאם הכתוב
 כסירורושס הפנים בלחם נעשה גדול נס אריב״ל

ע״ב הלקחו: ביום הם לחם *לשום שג' סילוקו
 כא ש״א וידבר וגו׳ גבוה אמות שלוש עץ *המזבח כחיב

יח במזבח ה'פתח לפני אשר זההשלחן אלי
 ם בזמן תי־וייהו דאמרי ור״ל יוחנן ר׳ בשלחן וסיים
 יחזקאל עכשון אףם פר-מ מןבח ורםק שקךהמ שכית
 מ עליו. מכפר ארם של שלחנו קיים המזבח שאין
 גיהנכסלאקשיא של אור אין ת״ח אלעזר א״ר אבהו א״ר

 ייאחי סלמנררא מה מסלמנדרא וחומר קל בהן שולטת
 שולטת^ אור אין מדמה הסך היא האש שתולדו׳

 זכילהממ כאש דברי כה *הלא דכתיב אש שגופן ת״ח בו
 שהיה ישראל פושעי לקיש בן שמעון א״ר עאכ״ו. ה׳ נאם

 שנאספו כתיב בגבעה בפלגש וכו׳ ישראל איש כל ויאסף
)מכולן שעת הרגל וגם חברים עשאם הכתוב :בגבעה ישראל כל

כו למרוד : היא אסיפה
 ,א,׳;כחם סידורו: כיוס יזם הבאה לשבת שסילקו כסידורו סילוקו

 ה״גי^ השליזן: מעל הלקקו ביום ?ם שיהא הלקח; ביום
 דלעיל שנבראת יויה סלמנדרא :אורקי׳ בהכנסת עליו מכפרת הלחנו

רש״א ]תמיד שנים שבע אקד במקום אש כשמבעירין האור קן
כו. ירמיה
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 הזהב ממזבח ק״ו בהן שולטת גיהנם של אור אין

 זהב דינר כעובי אלא עליו שאין הזהב מזבח ומה
 ישראל פושעי בו שולטת האור אין שנים כמה

 רקתך הרמון *כפלח דכתיב כרמון מצות שמלאים ד
 מצית )מלאים שבך ריקנין אלא רקתך תקרי אל

עאכי׳ו: כרמון(
 זהבהדכעשה ?יסר לא מועט בר7זהב דינר כעובי :הפסק[ בלי

כס: בו



שכא יומא ירושלמי

יומא מסכת
ראשון פרק

 מה משה*( שהיה המילואים ימי כל תנחום רבי אמר
שכינוה שרתה לא גדולה בכהונה משמש

 גדולרה כהונה כנרי אהרן שלבש וכיון יריו על
 ט )יקיא ה׳ היום *כי מ״ט ידיו על שכינה שרתה ושמש

:אליכם נראה

לו בא פרק
מעלהמו של כשרות חייא א״ר לבן בבגדי ולמה

 ט אחדיחזקאל *ואיש למעלה מה מטה של שרות כן
 ט! !יקיא קדש בד *כתונת למטה אף בדים לבוש בתוכם
 חנינא ר׳ בשמנה משמש גדול כהן מה מפני ילבש
 ב מלאכי *בריתי שם על לשמונה שהיא המילה כנגד אומר
 והב בבגדי משמש אינו מרה מפני אתו היתה
 כה משלי תתהדר *אל שום עול סימון א״ר הגאוה מפני
 נעשה קטיגור אין שום על לוי א״ר מלך לפני

עומד עכשיו והב אלהי להם ויעשו אתמול סניגור
והב: בבגדי ומשמש

 קורא לשון קטיגור :החלואיס יחי בשבעת לבן בבגדי שיחש ולמה
תגר שונא לשון סניגור קובה: וחלחד ריב אוהב תגר

זכות: וקלחד שלום ואוהב
מועד: סדר מתחלת הירסלמי כרר יגל הס הסימניה *(
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יומא ירושלמי ”
 ונחנה כפרה לו היה לא בשגנה נפש ההורג

 גדול כהן של מיתתו וו כפרה ההורה לו
הגדול: הכהן מות עד בה *וישב שנא׳ כמדללא

לו הוציאו פרק
 גדולה בכהונה הצדיק שמעון שמש שנה ארבעים מז

 אני וו בשנת להם אמר אחרונה ובשנה
 שככול להם אמר יורע אתה מנין לו אמרו מת

 הקדשים קדשי לבית נכנס שהייתי ושנה שנה
 עמי נכנס לבנים ועטוף לכנים לבוש אחד וקן היה
 בעון עמי יצא ולא עמי נכנס זו בשנה עמי ויצא

 באהל יהיה לא אדם *וכל והכתי׳ אבהו ר׳ קומיטז יחיא
 פניהם ודמות55 בהם שכתוב אותם ואפילו אמועד יחזקאל

 אני נש בר דחוה לי אמר מאן לון אמר אדם פני
היה: הקב״ה אומר

בעירים שני פרק
 מערבי נר היה ב״ה חרב שלא עד שנה ארבעים מח

 וגורל מאדים זהורית של ולשון כבה

 תקלה תארע שלא להתפלל לו שה•׳ לפי הגדול הכהן מות עד
 הכהן ובמיתת ולרוציו לכהן משותף זה ?טא וא״כ בישראל

:שניהם קטא יכופר הגדול
 ודמות בהם שכתוב לאדם הדומה המרכבה יזיות מד׳ א׳ נש ני

:אדם פכי פניהם



שבב יומא ירושלמי
 ננעלות ההיכל דלתות והיו כשמאל עולה שם של

 להם אמר פתוחות אותן ומוצאין ומשכימין מבערב
 יודעין טבעתנו אתה למה היכל היכל וכאי בן ר״י
 יא !כליה דלתיך לבנון *פתח ׳שנ ליחרב עתיר שסופך אנו

בארזיך: אש ותאכל

הכפורים יום פרק
למיטר צריך חבריה על דחטא הדין אט׳ שמואל

 טבות הא קבלה ואין עלך סרחית ליה
 הה״ד קדמיהון ליה ומפייס נש בני מייתי לא ואין

 ולאאייכלג העויתי וישר חטאתי *ויאט׳ אנשי׳ על *ישור
 שם *פרדה אומר הכתוב עליו כן עשה אם לי שוה
 למיזל צריך מיית ואין ונו׳ כשחת מעמר נפשו

 א״ר עלך סרחית ליה ומימר קבריה על ומפייסי׳
על רע שם במוציא אבל העברות בל בשאר ייסא

עולמית: מחילה לו אין חברו

: שמירת שוס תועיל ולא להקריב שיבואו לאויבים סי׳ פתוחות
העלוב לסיים בעצמו העולב וילך אנשים של שורה יעשה ישור

 :הפיוס שיקבל העלוב עם תקלה שידבר אמצעי ע״י ולא
 לפייסו קברו על וילך אנשים י׳ של שורה יעשה כו׳ מיית ואין

מותר לו ישיבו ותם בו שפשעתי זה ולפלוני לה' קטאתי ויאמר
בכבלי: לךכדאמרי׳ לךמיזול
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סוכה מסכת

וערבה לולב פרק
 יהודה אהלי את ה׳ *והושיע בא ר׳ דרשמט

וירא ר׳ דרש וכו׳. כתיב והושע בראשונה יכי^זכ
 *ושכינת בשדה ושכנת מקריה תצאי עתה *כיסדריה*כס';

 *אנכי אומר יהושע ר׳ אחי בן חנניה כתיב. כשדה של"
כתיב: הוצאתך אשר הוצאתיך אשר אלהיך ה׳ נמצא לא

 עבה עברה ע״ן אלעור בן שמעון ר׳ בשם חניכ״״הכ
 פדית אשר עמך *מפני טעם מה כים ישראל כנ מו

 שאם ח״ו עקיבא א״ר ואלהיו גוים ממצרים ^,לך
 ת״ל מה חול הקדש עושה נמצאת כן אחה אומר נחלץ ע׳

 :פדית עצמך כאלו כביכול ממצרים לך פדית אשר יאלהיי
 ראש להעשות הקב״ה עתיד אמר כרכיה ןףרביה,א

*שיתו טעם מה לבא לעתיד לצדיקים חולה
 ואומרי׳ באצבע אותו מראין והצדיקים לחילה י״ש׳לבכם >אמ׳

 תהיה כאלו סי' והושע יהודה. אהלי את ה׳ שיושיע פי׳ והושיע
 הקב״ה בקמץ ש׳ ו׳ ואותיות ביזירק נקודה ה״א אות לממחקי׳
 ושכינת בגלות: ג״כ שהשכינה יהודה בתשועת נושע יהי׳ כביכול נא

 :עמהס מהגלות ייצא היה בעצמו הקב״ה שאומר זו כביכול מח מלים
 אשר כתיב הוצאתך אותך: הוצאתי יוצא פועל קרי הוצאתיך

:עמהס מהגלות שיצא כביכול הוצאתן לי היתה
 עס בעגולה ישב כביכול הקב״ה העגולה ראש חולה ראש

מראים וכביכול שכינתו מזיו הצדיקי'נהנים יכל הצדיקים



שכג סוכה ירושלמי
 מלים עלמות. ינהגנו הוא ועד עולם אלהינו אלהי׳ זה *כי

 עולימתא כהדין בזריזות עלמות בעולמות. עלמות
 והצדיקים מות. בו שאין עולם הגר. עקילס תרגם
 עלמות וגו׳ זה כי ואומרים באצבע אותו מראין

ונהגנו והוא הזה בעולם ינהגנו הוא עולמות בב׳
:הבא בעולם

 לבנתנב כמעשרת רגליו *ותחת אמר בי־כיה רבי
- שמ!מ אבל משנגאלו *זו וגו' השמים ובעצם הספיר

 אחי גי׳ שם לחנק לבנה של דרכה היק נגאלו שלא עד
 כאליהו כתיב אין מעשה ברכיה א״ר נתונה. היתה
 משמאל הסל היא שלה ארגליא וכל היא במעשה אלא

 כ היכן אבן במראה כתיב בבבל סימון א״ר .והמגריפה
 ללמדך הספיר לבנת כמראה כתיב ובמצרים ספיר
 של שעבודה כך הלבנה מן קשה שהאבן כשם
 שלא עד קפרא בר תני מצרים משל קשה בבל

 לא שכלי׳ ראי׳ תיא וזו להשיג שאפשר מה כל שמשיגין כלו׳ באצבע
 עלמות :עיניכם כתיב ולא למילה לבכם שיתו הכתוב וז״ש מושיי׳
שאין עולם א״נ הבמרות בימי כמו וזריזים ומזקיס בריאים שיהיו

עולמות: ב׳ ס״א מות. בו
 הלבנה היתה לא ממצרים ישראל שנגאלו קולס כו׳ משנגאלו

שעושין במקום מונמת הייתה מצרים בארץ אלא בשמים
 רגליו תמת והבימה הש״י אותת העלה שנגאלו ואמר הלבנים שם

אמ״כ ומיס מעפר לבינה כראשונה היותה ותמת השעבוד לבטל
לבינה: לעשות הצריכיס כלי׳ כוי ארגליא ספיריית: היתה
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 ומשנגאלו ברקיע רשומה היתה ממצרים נגאלו

 השמים וכעצם טעם מה ברקיע נראית לא עור
עננין: מן נקיין אינון כר שמיא כתקיף לטוהר

השנה ראש מסכת
ראשון פרק

 כראשונה מבבל עלו החרשים שמות חייא א״ר נג
 ומתו אבות נולדו שבו האיתנים *בירח י׳א״מ

 העולם שבו בול *בירח כראשונה האמהות. ונפקדו י שם
בוללין שבו בולות בילום עשוירה והארץ נובל

 ויו שבו דיו *בירח כראשונה הבית מתוך לבהמה שם
 מכאן נכרות והאילנות נכרים הצמחים העולם לכל

 שנת כסליו, בחדש *ויהי ניסן כחדש *ויהי ואילך כ חמי׳
אמ׳ ר״ל טבת חדש הוא העשירי *בחדש העשריםא

 ישראל את בת לשעבד במצרים תיתה הלבינה ברקיע רשומה
 צרתישרן! זכירת לרמז הש״י לפני ברקיע רשומה תיתה ההם ובימים

 שהי' השעבוד לבטל שס והנימה ברקיע אותה העלה שנגאלו ומיד
 ברקיע כלל עוד נראית לא שנגאלו אמר הזמן בהמשך אבל ידה על

 ישראל: את לשעבד כלל הכנה עוד נשארה שלא לרמוז רושם אפי׳
 מוריד ולא מעלה לא ההם השמות שנוי וגו׳ ויהי ואילך מכאן

 :בהכותב וע׳ הקדשים תנין לענין



שכר השנה ראש ירושלמי
 י ישעיה *ויעף כראשונה מכבל עלו המלאכים שמות אף
לו ממעל עומרים שרפים השרפים מן אחד אלי

 ,דניאל שרכם: *מיכאל גכריאל *והאיש ואילך |מכאן
ה שם ריק וגור השנרח בראש נדונין כלהון רב אמר

 נד יוסי כר׳ ורלא הכפוריכם ביום מתחתכם
 י איוב *ותפקינו טעם מה שעה בכל נדון יהיר דאמר

 וו לבקרים ותפקדנו תבחננו. בם לרגעי לבקרים
 רבה יצחק ר׳ אכילתו זו תבחננו לרגעים פרנםתו

 שנאמר יום בכל נרונין וצבור המלך רבי בשכם
 דברמ״אח ישראל עמו ומשפט עבדו משפט *לעשורה

 ט תלים בצדק תבל ישפיט *והוא כתיב לוי א״ר ביומו יום
 עסוקין שהן בשעה ביום ישראל את דן ב״ה הקדוש
 מן בטלין שהן בשערה כלילה והנכרים במצות

 הוא ישראל את דן כשהוא אמר שמואל העבירות
 שם לאומים *ידין שמואל מקיים ומה הנכרים את דן

יתרו מעשה להן מזכיר שבהם בישרים כמישרים
רחב: ומעשה

 נה רואה הקב״ה ואין בעי דרבנין חבריהן חנינא רבי
 בדברים יום בכל מעיין מלך שהוא מצד שהמלך לפי יום ככל

 המנהיגים הציבור וכן הכללית הנהגתו אל הקיצונים
 לכן נודעים בלתי מקרים תמיד מתקדשים הכוללים כדברים

 שבהם בישרים המתקדש: השינוי כסי יום כל נדונים שיהיו ראויי׳
כגון בהם שהיו כשרים להם זוכר כליה קייבין שתם אע״ס כו׳

קשה: גז״ד מאימתם לסלק זכותם ויועיל ורקב יתרו
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 סימון רבי דאמר הא לך שמיע ולא הנולד את
 בה שעומד כשעה אלא האדם את דן הקב״ה אין

 שם הוא באשר הנער קול אל אלהים שמע *כי מ״ט כא בלא׳
למה עיניך לנגד הוללים יתיצבו *לא כתיב א״ר ה מהלי׳

 •מגדי דכפר יששכר ר׳ דרש און פועלי כל שנאת
 זך אם לוי בן יהושע א״ר וגו׳ שוא מתי ירע הוא *כי יא אייכ

:צדקך נות ושלם עליך יעיר עתה *כי אתה וישר ח שם
 תיש או מתנים *זרזיר כתיב בא כר חייא א״ר נו

 מבקש זה שבעולם בנוהג עמו אלקים ומלך ל משלי
 הקב״ה אבל ז־־זירו לנצח מבקש וזה זרזירו לנצח
 על תיקום בעי לא עמו אלקום מלך אלא כן אינו

הימים באיורית שיהי׳יזוטא באיש להיות העתיד ויודע הנולד את
 עושת תש״י מדוע טובה לו משפיע ,ותש״ יזוטא איבו ועתה

 יודע שוא מתי ידע :כו׳ שמיע ולא התלמוד בעלי לו השיבו כן
 וירא הפסיק וסוף ונהרגים שיא לעשות העתידים העם הקב״ה

 ׳ שתקב״ה פי על אף און וירא הכא לי׳ ודריש יתבוכן ולא און
 ראה: שלא כמי עצמו עושה יתבונן ולא לעשות שעתיד האון רואה

 ולא שונאן הקכ״ה און פועלי שהם שעה באותה הווה לשון פועלי
 אין היית וישר זך אם און: לעשות שעתידים שיודע אף לכן מקודם

 לעתיד: צדיק ג״כ יהיה שלא אפי׳ כעת ר״ל אתה אלא כאן כתיב
על זרזירו שינציז רוצת אדם זרזירו במהרה: שרץ כלב הוא זהיר

 לזירה עצמו מכניס מלשון זרזירו א״כ כנגדו. שיקום מי
 שרוצה כן אינו :מנוציז ולא חנציז להיות שקפץ עמו מתאבק

 הש״י ויעשה בתשובה אדם שישוב ר״ל מנציץ ולא מנוציץ להיות



שכר׳ השנה ראש ירושלמי
 בנוהגמליסקג יריב לנצוח לא יריב לנצח *לא חדירה

 אינו מקיימה רוצה גורה גוזר ב״ו מלך שבעולם
 כן אינו הקב״ה אבל אותה מקיימין אחרים רוצה

 אתייקראכב *ושמרו טעם מה תחלה. ומקיימה אלאגוור
 תחלה תורה של מצותיה ששמרתי ה׳ אני משמרתי

 פנססיט והדרת תקום שיבה *מפני כתיב א״ר-סימון
 תחלה: זקן מצות שקיימתי הוא אני ה׳ אני זקן

נז קרובים אלהים לו אשר גדול גוי מי *כי סימון א״ר
 איזודנליסד אמר חד הושעיא ור׳ המא ר׳ אליו

 יורע אדם שבעולם בנוהג הוארה כאומה אומה
 שחורי□ ומתעטף שחוריכם לובש דין לו שיש

 ישראל אבל יוצא חינו היאך יורע שאינו זקנו ומגדל
 לבנים ומתעטפים לבנים לובשים אלא כן אינם

 בר״דה ושמחי□ ושותין ואוכלין זקנ□ ומגלחין
 איוו אמר וחרנא נס. להם עושה שהקב׳ה שיודעים

 אומר השלטון שבעולם בנוהג זו כאומה אומה היא

 שרוצה לנצוח עליו: שנגזר מה הרעה גז״ד מעליו שיבטל יופצו
 ערומים מלביש הקב״ה חוי־ה של מצותי׳ ששמי־תי :מנוצח להיות
 מצות מקיים והיה מוליס מבקר מתים קובר מתנים משממ

ובעצמי בכבודו ית׳ הוא שבא אברהם אצל תחלה זקן עמידת
זרעים: סדר בירושלמי למעלה ככתוב לפניו לעמוד

נפשו להציל הוא לטובתו בדינו מייב שיצא מי אף נס להם עושה
 הכס וזהו הגוף במיתת הן ביסוריס הן בעה״ב חמות

:לטובתם הכל כי להו דעביד



השנה ראש ירושלמי
 לא שומעין למי למחר אומר והליסטם היום הדין

 היום ב״ד אמרו אלא כן אינו הקמה אבל לשלטון
 בימה העמידו השרת למלאכי אומר הקב״ה ר״ה

 ר״ה היום בני שאמרו וסנגורין קטיגורין ויעמדו
 למלאכי אומר הקב״ה למחר לעברה דין בית ונמלכו
 וסנגורין קטיגורים והעבירו בימה העבירו השרת

 הוא לישראל חק *כי טעם מה לעברה בני שנמלכופא תלים
 משפט הוא לישי־אל חק אם יעקב לאלהי משפט
 אין כביכול לישראל חק אין אם יעקב לאלהי
 אלה לשעבר קרצפה א״ר יעקב. לאלהי משפט

 אילא א״ר אתם תקי־או אשר ואילך מכאן מועדיה׳
 מועדי: אינם לאו ואם מועדי אתם קי־אתם אם

 :זז״ל ערב יזמר כלשק המדרש זה דאיתי זאתחנן כס׳ רנה הדנרים ובאלה
 אליו קרובים אלהים לו אשר גדול גוי מי *כי נח
 לפני השרת מלאכי כשמתכנסים יוחנן א״ר יכי,סי

 הקב״דה יה״כ אימתי ר״ה אימתי לומר הקכ״ה
 נלך ואתם אני שואלים אתם מה לי להם אומר

 אלהים לו אשר דכתיב מנין מטה. אצלב״רשל
 כתי׳ אין קרובים אומרה לו אשר אליו קרוביכם

 וכל הוא אליו קרובים אלהים לו אשר אלא כאן
 נעשית שלא עד הקב״ה אמר אר״י שלו. פמליא

 כאותה אליו קרובה אימה להש״י לו יש האס קרובים אומה
 בסוף מ״ש סי' וכן כו׳ אלא כאן כתיב אין ישראל

כאן: כתיב אין קרוב גוי לו אשר המאמר



שט ה^נה רא׳ט ירושלמי
 תקראו אשר ואילך מבאן ת׳ מועדי שלי אומה
 אדט אליו קרובים אלהים לו אשר ד״א אותם

 עני ואם בו מודה הוא עשיר קרוב לו יהיה אם
 הקכ״ה אבגל קרובו שאינו ואומר בו כופר הוא

 והקב״ה בשעבוד במצרים נתונים ישראל כביכול
 ישראלחלים" *לבני שנא' מנין קרוביהן שהוא אומר

 עיקר עצמו עושה הוא עני קרובו ואם קרובו עם
 אבל לי מתקרב פלוני אומר הוא מה טפלה ואותו

 גוי לו אשר עיקר לישראל עושה כביכול הקב״ה
 קרובים אלהים לו אשר אלא כאן כתיב אין קרוב

ברבה: ע״כ אליו
 נט לשעבר וגו׳ ה׳ אתרה עשית *רבור־ז סימון א״ר

מלים ומחשבותיך נפלאותיך ואילך מבאן עשית רבות
 לו שהיה למלך משל לוי בן יהושע א״ר אלינו•

 משל יוסי א״ר לו מסרה בנו שעמד וכיון אורוליגין
 לו מסר׳ בנו שעמר כיון שומיר׳ לו שהי׳ למלך

ולא במצרים נפלאות עמנו עשית מעצמך עשית רבות לשעבר
 רק הנפלאות המחייבים קדומים מעשים לנו הי׳

 בבל שחו ספר ולמען גבורותיו להודיע מעצמו כן עשה הקב״ה
 הכל ומחשבותיך נפלאותיך עתה אמנם הברית ולקיים הארץ
 ותעשה טובות מחשבות עלינו תחשוב שנתפלל עת בכל כי בידינו

 לידע הבנה לבבו האב שבתן בלע״ז רילוגין אורוליגין כחפצינו:
 קטן בית או סוכה שומירה טוב: עמו לעשות יחפוץ חתי השעות
 ר״ל לו לשמור לבבו כח נותן והאב וכרמים הגבות מחכו לשחור
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 שעמד כיון טכעת לו שהיה למלך משל אחא א״ר
 לו שהיה למלך בא בר חייא ר׳ לו מסרה בנו
 יצחק א״ר לו מסר׳ בנו שעמד כיון נגרות כלי

 בנו שעמד כיון אוצרות לו שהיה למלך משגל
 של נרתק לו שהי׳ לרופא אמרי רכנין .לו מסרם

לו: מסרה בנו שעמר כיון רפואו׳
 לכם יחד היוצר לוי א״ר וגו׳ לבם יחד *היוצר ם

 אלעור א״ר מעשיהם כל את הבין ככר ל׳ מלים
 מאה לעשות הזה ליוצר נוח מה שבעולם בנוהג

 א״ר בהן. להסתכל לא בהן. להסתכל או קנקנים
 א״ר אליו. יהד לבם שיהיה רוצה יוצרן ברכיה

כול את הבין כבר בעולמו יחיד שהוא מי אבין קידם יי׳

 למתוס טבעת המעיקים: מעליו ולהסיר הסזיקין ממנו להבריק
 אשר כסי כלים שיעשה נגרות כלי שירצה: עת בכל בטבעתו דהי׳יחי1

 עת בכל כי האלה הפרטים בכל כוללת והכוונה .בעיניו ישר הכי! :כר
 הטבע בשנוי פלאים להמציא כמינו גדול לש״ש יהיו מעשינו שכל כ,׳

 ר״ל לשעבר ק לא אשר הטובה ולמדש הרעה את מעלינו להדימ
 קדומים מעשים לנו הי' לא עמנו במצרים הש״י שעשה בנפלאות

ככ״ל: גבורותיו להודיע טובה עמנו עשה עצמו הש״י רק
 על היוצר כונת אין בודאי כלו׳ בתמיה בהם להסתכל לא

 ולהסתכל עשייתם אמר בהם השגמתו אלא בלבד עשייתם
 לכל והסתכל השגימ הקב״ה אף מהם וליהנות ולמכרם בהם

 מה מבין השנה מראשית מעשיהם כל אל כבר והבין בריותיו
:השבה באמרית שיהיה



שכז השנה ראש ירושלמי

 יא אחרירהדניי׳ ועד השנה *מראשית כתיב מעשיה□
ליה רהב ברישא ליה מרוי כתיב מרשית השנה

בסיפא: טבא אחרית
מכירין אין פיק

 סא והכככים מים של הרקיע יוחאי בן שמעון ר׳ חני
לוה זה מויקין ואינן ות והעם אשודרי! של

 כה איוב המלאך בון א״ר במרומיו שלו□ *עושה הה״ד
 אפק חמש ביה ואית מים וחציו אש חציו עצמו

 או יס המון היינו דהחון ומיס ונקושת ואש וברק תרשיש )דהיינו
 י דניאל כמראה ופניו כתרשיש *וגויתו י״מ( רבים מיס המון
כעין ומרגלותיו וזרועותיו אש כלפידי ועיניו ברק

המון: כקול דבריו וקול קלל נחשת

דין ביח ראוהו פרק
 סב ממרחק סוחר כאניות *היתה נחמיה ר׳ בשם הני

לא משלי במקוט□ עניי□ תורה דברי לחמה תביא

טוב: לאמרית יזכה בתשול עצמו שמכניע רש ל׳ ודריש א' יזס' מרשי'
קיים בלדד כי הכוונה וכו׳ בון א״ר במרומיו שלום עושה

 היינו וגו׳ עושה עמו ופקד המשל נאמרו הקב״ה אמונת
 הממשלה כי ופקד המשל כמו אצלינו הפכיים היותר שהדברים

 כמרומיו שלום עושה ועכ״ז המשועבד אצל ופקד המתגבר אצל
וע״ז מאתו מושפע הכל כי הפכיים הב׳ אלו נמצא אצלו היינו

:הפכיים לב׳ איורים משלים עוד בון א״ר
 אקרים ממקומות רבות ראיות להביא שצריכים כו׳ עניים
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 ישראל *ונח יהודה רב אמר אחר במקום ועשירים ח הסע
 *כי הה״ד חורה אלא טוב ואין ירדפו אויב טוב ח משלי

 *יען דכחי׳ הרשע עשו וה ירדפו אויב טוב יי״תא׳לילקח
*הקול אמר יצחק וכן וגר האח עליכם האויב (אמ כ׳ ביא׳

 שולטות עשו ידי נמוך יעקב שקול ומן כל יעקב קול
 ידי הידים אין בקולו מצפצף שיעקב ומן וכל בו

בו: שולטות עשו

תענית מסכת
ראשון פרק

 יוחנן ר׳ לנכי אחא בלישניה חטי הוי נש בר הד סג
 ולעי לך תהי זיל א״ל הנינא ר׳ לנכי ושלחיה

 חניטיח א״ר חיים עץ לשון א4*מרפ באורייתא ט! משלי
 דומה *משא כחוב מצאו מאיר ר׳ של ישעי׳כאבספרו

 אלי לקיש כן אר״ש שעיר מפני משעיר דומה משא

 טוב שזניז מפני לישראל ירדפו ארב : עצמת מהתורה
 הקל תיבת שכתוב על דריש נמוך יעקב שקול התורה: הוא

 שאין יעקב קול הקל כאשר כלומר קולא לשון סירושא וא״ו מסר
:כו׳ אז בתפלת מרבים

 מפכי שעיר מפני מרטה: תהי הרע: לשון דבר בלישניה חטי
 נגלה וכאשר שעיר בהר שישב וגס שעיר איש הכקרו עשו



שכח תענית ירושלמי
 יאט׳ אם לוי בן יהושע א״ר משעיר לי נודווג מאיכן

 גדול בכרך לו אמור אלהיך הוא איכן אדם לך
 כא ישעי׳ מלילה מה שומר משעיר קורא *אלי הה״ד שברומי

 מתוך לנו יוצא מה וכי רבינו ישעיהו לישעיהו אמרו
 חור שנשאל עד המתינו להם אמר הוה הלילה
 עולמים שומר מילל מה מליל מה שומר א״ל אצלם

 לו אמרו לילה וגם בקר אתא שומר אמר להן אמ׳
 בקר אלא □בורק כשאתם לא לון אמר לילה וגם

 אתא אימת ליה אמרו לרשעים ולילה לצדיקים
שם ליה אמרו בעיו חבעיון *אם הה״ר בעי הוא בעיי

 כיישלמי ו:ואת שובו תשובה לון אמי־ בעי בעיי מאי
א״ל נ״א 1

 כאלי אדם לבכי נראה היה מלכותו ועיר ארס שהוא הד' המיה
 'ממ”אטאיכן מעלתם: להגדיל בתוכה היה ובעצמו בכבודו הקב״ה
 מתוךדאמין לכו יוצא מה ר״ל הלילה מחוך לנו מהיוצא מהיכן:
 כעייא״לזוא להקב״ה ששאל עד מיד ישעיה השיבם ולא ללילה הכמשל הגלות

 גככ5 א־׳ל (זידיבי חה ^מי מה ־מ?־ינ מה שומ׳ זרח^ פעס ו^׳וש פניול >זזרו

 משיכה מחט לשאול מזרו לגאולה כיכוי בקר אתא שומר אמי השיבם
 שוט שהיה כמו הגאולה אמר גלות יבא אולי כלומר לילה וגס ואמרו
 אמי! לילה בפי׳ סבורים כשאתם לא השיבם אז וכבל מצרים בגלות

 הוא בעיי השיבם: הטוב יבא מתי אתא אימת לשאול מזרו פו׳
 שואל שאלות מה לשאול מזרו מכס שואל הוא שאלות כלומר בעי

לפניו ותבאו ממטאתיכס תשובה שתעשו רוצה להם השיב
באו|: אתיו שובו פירוש וזה
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כיצד תעניות פדר פרק

 חתן מחופתרח וכלה מחדרו חתן *יצא כתיב םר
תורה. זו מחופתה וכלה ארון. זה מחדרו ייאלב

 .זה מחופתה וכלה נשיא זה מחדרו חתן יצא ר״א
 עמן פוק נשיאה יורן לר׳ אמר הלכו ר׳ ב״ר. אב

 תעניתא אילין אמרי הדא יוסי א״ר עביר וצערך
 עמן דלית למה תעניתא אינון לירה עבדין דאנן
 הקדש פרוכת פני *את אומר אחד כתוב ׳"!יאינשיא

בשם חמא ר' הפרוכת פני *את אומר אחד וכתובשס ׳
 הגדולדח הנשיא חטא אמר הד ורבנין אבהו ר׳

 וחרנא .כמקומה הגדולה אין הצבור חטא במקומה
 יצאו לפיכך והמלמד הלמד שחטאו לפי אמר

 בסדר וכאן צוס קדשו בפר׳ ביואל הוא פסוק וגו׳ חוזן יצא
 שלא לרה על לכור שבתענית זה מפסוק דרשו תעניות

 היה ע״כ ואב״ד ונשיא וס״ת ארון ממקומן יולאיס תבוא
 והצער עמנו לא עביר וצערך עמן פוק לנשיא חלבו רבי אומר

 אס וגו׳ פני את :מקובלת תהיה שתפלתינו יעשה עמנו שתלער
 פרוכת פני ואת הדס חן ויזה קרבן שיקריב לוה יחטא המשיח כהן

 כנשיא שהוא המשיח כהן שחטא אףע״פ קודש שם לו כנה הקדש
 שהציבור כיון במקוח׳ הגדולה נשארה וחטא נשיא שהוא אע״פ כי
 והזה אלא אחר לא ישגו ישראל עדת כל ואס בם׳ ולהלן חטאו לא
 אין הלבור שחטאו שכיון קודש הזכיר ולא הפרכת פני את

 וחרנא הפרוכת: קדושת שנתחללה וכביכול כמקומה הגדולה
כשיא: המלמד ציבור:הלמד ואידך:



שבט תענית ירושלמי
 יקיא אל הפר כל את *והוציא שם על ויתפרסמו לחוץ
 שיש מקום 1כד רמו הזקירה תני למחנה מחוץ

ארון: אין משיח אין ארון יש משיח
 סה עלה הארץ מן יעלה *ואד כתיב לקיש ריש אמר

 ראשית ברכיה א״ר יורדים הגשמים מלמטה שבר
מירדנרי׳ לתשובדת ערפן כפפו לקחי כמטי* "*יערוף

 תעניות עשרי תלת עבד אלעזר ר׳ יורדים הגשמים
 ואמר על גובאי אתא ולבסוף מטרא נחרת לא

 דנביאה דא לא עבדין אנו מה חמון אחינו קומיהץ
 מיכה לזה זה מרעים להטיב כפים הרע *על לון מקנתר
 לוקח הוא שואל והשר טובה ומבקשים בכפיהם

 והגדול .לך ואשלם לי שלם בשלום והשופט השחר

 וגו׳ והוציא :והתלמידים מהרב הרעים מעשיהם ויתפרסמו
 אין כאלו שנקשוב ראוי צבור בקטא קדש שם לו קרא שלא כיון

שיהיו כדי למיץ הסר כל ומוציאין הקדש במקום הפרוכת
:הרעים מעשיהם מפורסמים

 העם להזכיר כדי אידם יום קרוב כי מלשון אד דריש שבר
:יעורף מלשון יערוף וכן גשמים ירדו ובזה לבס שישכרו

 כככס על ארבה; שבא אלא גשמים באו שלא די לא ארבה גובאי
 דבר זה הלא עושים אנקנו מה ראו חמון אחינו לפניהם ודריש

 שואל והשר וגו׳: הרע על שאמר כנגדנו שמקנתר מיכה הנביא
 שמי מקרה קרה ואם בשלום והשופט :הריב מבעל השוקד

 א״ל אקר שופט לפני ליין ויבא דין בעל הוא שופט שהוא
ואני לפכיף הבא זה בדין רצוני עשה לך ואשלם לי שלם
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 עבירה עבדונה ויעבתודה הוא נפשו חוורה דובר

 בחדק טובם לה פיסק מאן רחובין קליעה עברונה
 דבהון ישר מסוכה מ ,ישי חדק כאילין דבהון טבא

 שצפינו יום בא פקודתך מצפיך יום סוכיא כאילין
 בד מביכתם תהיה עתה גובאי עלינו בא לרווחה

מטרא: ונחת ובבון כייבין או בכיון אינון
 אנשי עשו רמאות של תשובה לקיש ריש אמר סו

 עגלים העמידו אמר הונא רב עשו מה נינוה
 הכא מן נעיין אלין והוו מבחוץ ואמותם מבפנים

 ליתנן עלן מרחם את לית אי אמרין הבא מן ואלין
 נבוכו בהמה נאנחה *מה הה״ר עליהון מרחמיןאלא”

 מהו בחוקה אלהים אל *ויקראו .ונו׳ בקר עדרי ג י־נה

 ומלשון עובי מלשון ויעבתוה לפני: כשתבא בדינך רצונך אעשה
 לה פיסק מאן :זו על זו מהודקים יתירים ג׳ יובל קליעת עבות

 סוכת ממסוכה קונים: חרק וחזקכזה: עב יזבל ייז־תוך מי
 בל׳ מבוכתם תהיה שעתה רצון יהי מבוכתם תהיה עתה יזדק:

 התפלה ה׳ ישמע ואולי ונדכה נשבר בלב יזטאתס על שיבכו בכי
 או הלב: מקירות שבאים לפי נבעלו לא תפלה שערי כי

 דבריו שמעו וכאשר יזטאתס על וכואבים מתקרטיס כייבין
לרוב: מטר וירד ויבכו קולס וישאו בקרבם לבס נשבר הטובים

 והאחות מאמותיהן לינק צועקים תיו הילדים כו׳ נעיין אלין
 רוצת פרה לינק רוצה משהעגל :שיותר להכיק צועקות

 אניזכו גס עלינו תרחם לא אתה ח״ו אס בו' לית אי :להניק
עיניהם ואלה תלויות לבד לך עינינו כי עליהם מרזמיס איננו



 שלתענית למי ירוש
 כל לכשר׳ נצחה חצופא לקיש ריש אמר בחזקה

 ג יונה בכפיה□ אשר החמס *ומן עולם של לטובתו שבן
 ומרה החזירו ידיהם בכף שהיה מה יוחנן א״ר

החזירו: לא ומגדל תיבה בשידה שהיה
פן קרעת אם אריב״ל בגדיכם ואל לבבכם *וקי-עו
 כ יואל בגדיכם קורעין אתם אין כתשובה לבבכם ׳

 וגו׳. הלא ורחום חנון כי בנותיכם ועל בניבם על
 כתיב אין אף ארך אומר נחמני בר שמואנל ר׳

 הצדיקים על רוחו מאריך אפים ארך אלא כאן
 אפים ארך אמר אחא ר׳ הרשעים על רוחו ומאריך
 מאריך לגבות התחיל יגבה שלא ער רוחו מאריך

 רגן מרחיק אפים ארך מהו לוי א״ר וגובה רוחו,
 המלך אמר קשין לגיונות ב׳ לו שהיו למלך משל
 מרינדה בני עכשיו במרינה עמי הם דרים אבם

 אותם ומכים עליהם עומרין הם ומיד אותי מכעיסין
 יכעיסוני שאם רחוק׳ לדרך משלחם הריני אלא
 המדינה בני אחריהם משלח שאני עד המדינה בני

 הקכ״ה אמר כך פיוסם מקבל ואני מפייסיןאותי
 עמי דרים אם הם חבלה מלאכי ב׳ וחמה אף

 כצידה ?צופה אשה כו' הצום׳ :ברשותינו שהם אלינו תלויות
 עלינו ישני? שהש׳יי שראוי עולם של לטובתו כ״ש כשרה לאשה
שלימה תשובתם היתה שלא אע״ס למענינו לא אם ר?מיו למען

:הנסתר הממס המזירו שנא
רב כי שיראה עד למר?וק והרוגז האף שמשל? רגז מרחיק
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 עומרי□ והם אותי מכעיסין ישראל עכשיו כאן

 לררך משלחן הריני אלא אותם ומכלים עליהם
 משלח שאני עד ישראל אותי יגעיסו שאם רחוקה

 מקבל ואני תשובה ועושין באים הם אחריה□
מקצות מרחק מארץ *באים טעם מה תשובתן ע !יגיה

 ול<> יצחק ר׳ אמר ונו׳ ועמו וכלי ה' השמי□
אוצרו ה׳ *פתח טעם מה בפניהם שנועל אלא יימי׳כעוד

 *טריך דו עד פתח דו עד זעמו כלי את ויוצא
יוצא ה׳ הנה *כי ר״מ בשם תני קריבין. מיכהארחמוי

 ממררת לו יוצא למדה ממדה לו יוצא ממקומו
 רב אמר .ישראל על רחמים למדת לו ובא הדין

 הכתוב עליה כתקנה נעשית שאינה תענירת כל
שנאתיה: כן על בקולה עלי *נתנה אומר יב ימיה

 אמר שמואל א״ר ויכזב אל איש *לא כתיב סח
ויכזב אל איש לא טובה לעשות הקב״ה כג דכי

 מקדותיו ריווקיס שהם כלו' כפניהם שנועל :הדרך ביניהם
 בהשיזתת ימפוץ לא כי לפניו ח ומושלכים נעולים הס והרי ית'

 שהואפותק כמעט עברה עוברי ליסר ההכריו מביא וכאשר עולם
 מה זמן שיעבור עד כלו׳ פתה רו ער :שם נעולים הס אשר המקום
 וגס יתברך ריזחיו יתגברו כך ובין כך בי; ולסוגרו האוצר לפתויז

 וי״ג גלי טרוקו לשו; טריק י״ג טריך :לשוב מעצמם יתעוררו הס
:סגור לשו; טריד

 ועשה וגומר השמימה נא הבט לאברהם אמר טובה ת
 לרוב: השמים ככוכבי היום והנכס דכתיב



שלא חעניח ירושלמי
 לא אמרי ורבני! יעשה ולא אמר ההוא רעה לעשות

 לב מ1שמ *למה כוכים כאלו אל של רכריו שעשה הוא איש
 בן לא ויתנה□ אדם ובן בעמך. אפך יחרה ה׳

 שםה׳ *וינחם (שנ שיתנחם לאל שעשה הוא עמרם
 אני אל אדם לך יאמר אם אבהו א״ר .הרעה על

 עולות שאני בו לתהודה שסופו אדם בן מכזב.
 :יקימנה ולא ודבר יעשה ולא ׳אמ ההוא לשמים
 סט אומרת אחת הים על אבותינו נעשו כתות ארבע

למצרים נחזור אומרת ואחת לים נפול

 שכה מאות ארבע זרעך יהי גר כי ליה אמר רעה לעשות
 לא ומטובה מרעה שחזר רבים וכן רד״ו אלא עבדום ולא

 איש אין וכי יזמיה ובלשון משה על איש לא דרשו ורבנן מזר:
 כגון אני אל דבר: אשר הרעה על ויתנחם אל יכזב שבסיבתו

 כו׳ בו לתהות להתנחם: ועתיד מכזב אלות: עצמו שעשה כ״נ
 וגו׳ יעשה ולא אמר ההוא אלוה עצמו שעשה צור מלך חירס זה

 אדם בן שהוא דבריו לקיים יוכל לא לעשות יוכל ולא דבר אומר
: למות ועתיד

 תיראו אל אלא הל״ל דלא דקרא מיתורא דרשו בו׳ כתות ארבע
שבהם צדיקים אומרת אהת ה׳. ישועת את תראו היום

 מצדיקים היו אלא משה על מתרעמים היו ולא ליס כפיל אומרים
 שנשליך וטוב מיתה חייבים אנו בודאי אמרו כך הדין. את עליהם
 שבהם והרשעים אומית ואחת אויבינו: ביד מלמות ביס עצמינו

 חשה עשה האלו המעשים שכל אמרו כי למצרים נחזור אמרו
אחת כת חלחמה אנשי גבויים היו אחרים כתות והב׳ .מדעתו



חענית ירושלמי 331
 אומרת ואחת מלחמה. עמהם נעשה אומרת ואחת
 להם אמר לים. נפול שאומרת וו כנגדם. נצוות

 שאומרת זו ה׳. ישועת את וראו *התיצבו משה יד שמיי.
 אח ראיתם אשר *כי להם אמר למצרים נחזור שם

 מלחמה עמהם נעשה שאומרת זו מצריםוגומר.
 נצוות שאומרת זו לכם. ילחם *ה׳ להם אמר שם

תחרישון: ואתם משה להם אמר כנגדם
 הקב״ה שיתף אמר ינאי רבי כשם לקיש ריש ע

 מפתח לו שהיה למלך משל בישראל שמו
 מניחה אני אם המלך אמר קטנה פלטרין שנל

 שלשלת קיבע הריני אלא אבודה היא שהיא כמות
 אמר כך עליה מונחת שלשלת תהא אבדה שאם

 הן שהן כמות ישראל את מניח אני אם הקב״ה

 נצוות אמרו מהם ב׳ וכת מלחמה עמהם נעשה אמרו חתם י
 קולות השמעת ע״י בתחבולה מלחמה עמהס כעשה כנגדם

 אל מלקרב ונזהרים פקחים שהיו כגבוריס עצחינו להראות
:בחפזון המלחמה

 הוא הסלטרין משל וכו׳ הוא ברוך הקרוש אמר ]כך
 ומישרת שומרת היא כי למפתח נמשלה והתורה ישראל עם

 אנושי המין מעמידות ובמלות אמתיות דעות בעיק המקיימה את
 לאבותינו ונפלאות נסים לעשות ית׳ הגדול שמו ושתוף ובפרט בכלל

 ראינו כאשר כי המפתח ושוחרת הקושרת לשלשלת כמשל׳ י^יי
 תהיה לא הטבע כנגד ונפלאות נסים שמענו ובאזכינו נינו
עונינו רוב על ראינו והלא התורה שהיא המפתח ממנו ידה



 שלב תענית ירושלמי
 הגדול שמי אה משחף הריני אלא באוה״ע נכלעין
 ישעיתי הארץ יושבי וגל הכנעני מהטעם*וישמעו בהם.
 לשמך תעשה ומה שמנו את והכריתו עלינו ונסכו

 יהושע אל ה׳ ויאמר כנו משיתף שהוא הגדונל

 שורש בלבם שנכנסו הארץ עס עתה רבים הן המר בדורנו כי
 רואים שאינם וביען יען אמתית האמונה נגד ולענה ראש פורה
 יביטו ולא ידעו ולא הראשונים אבותינו כבימי ונפלאות נסים

 לאכול בלמס שבעים והיותנו אומות ע' בין העמדתיכו שקיום
 גדולות נפלאות הס כיזנו ויזולשת השגתנו קוצר עם ללבוש ובגד

 שמו שתוף ע״י רק הס והנסים נסתרים ונסים סיף ים כקריעת
 קבלה ובספרי במדרשים פעמים הרבה שנזכר כמו ית׳ הגדול

 לעשות אותיות ד׳ בן שם כלן שגדול כוונתם וכלל שונים ברמזים
 על שהביא מכות עשרה בסי כמו הטבע כנגד כגלים נסים

 ל״א וכמלממת בירדן עמנו עשה וכן י״ס וכקריעת המצריים
 כי אף אנשים ל״ו במליומה שנפלו יהושע כשראה ולכן מלכים

 בחליומה איש ל״ו תחכצמים מצד אפילו ליפול הטבע בדר־ הוא
 של רובו כל״ו שקול שהי' אמד אלא מת שלא רז״ל לדעת וכ״ש

 הכוכה הגדול לשמך תעשה ומת ואמר בגדיו קרע עכ״ז סנהדרין
 הארץ כל את לכבוש הירדן את שעברו מה כי ית׳ לפניו לומר בזה

 כמו פלא בדרך רק יכבשו בלבי־ חלממה שבדרך סמך על הי׳ לא
 בדרך שלא הקפות ע״י חמתי׳ העיר מומת ותפיל ירימו במומת

 היה דדי כו׳ שמי את משתף :[ככ״ל הגדול שמו ע״י טבע
הגדול שמו ששיתף אלא שררה לשון שהוא ישורון שיקראו להם

מ״טמכ״ל: אל: ישר ישראל וקראם בהם
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 אמר ינאי ר׳ לך. קם דארכרתא ההוא לך קום מדכתיב

 לא פניו על יפול שאם כיהושע בשר שאינו "ך;,'כל
 הצבור: על יחיד ובלבד יפול אל לך קום לו ייאמרו7

 מיס וכי ה׳ לפני וישפכו מים *וישאבו, כתיב הטינה"
 ויאמרו .כמים לבם את ששפכו אלא שפכו עימדתלן
 חלוקן שמואל לבש שמואל א״ר לה׳ חטאנו שם עא

 אתה כלום העולמים רכון לפניו אמר שלישראל יא״ש
 חטאתי לפניך אומר שלא על אלא האדם את דן

 חטאתי לא אומרך על אותך נשפט *הנני וכתיב נ ייייי׳
 בעלות *ויהי כתיב חטאנו. לפניך אומרים ואלו יי׳ ירא

 בשער־ז מקריב ואליהו גו׳ אליהו ויגש המנחות

 בתוכו הלב יעכב שלא היינו הלב שפיכות כמים לבם אח ששפכו
 כאמת עליה להתוודות ליזוץ ויוציאכה הרעה מיזשכתו

 ג״כ מסייע ולזה להבא על אמתית ובקבלה העבר על ובקרטה
 שהמיס במו המיס לשפיכת התעכית תפלת כמשל ולכן התענית

 ומיד הכרקית בתנועה זולתי אקד במקוס להתעכב יכולים א־נם
 הוא האדם כן הטבעי מקומם לבקש משם בשפכים המכריק נסור

 התענית וע״י עולמים ועניניס תאוות מקמדי״ו ומוכרת אנוש כמו
 ונשוא נשפך לבבו ויהי׳ נפסדות התשוקות אותם ממנו ייסרו
 היה ששמואל כיון לומר ישראל של חלוקן :בשמיס אל אל כפיס
 אפי' קטאבו לומר מפיו שקר יוציא איך קטא שוס בלי גמור צדיק

 בהפשיטו בעצמו מה שבוי לעשות הוצרך לכך עמהס שיתוף ע״י
 צואיס בגדי לובשים הס אשר אקרים בגדים ולבש הטהורים ייייו

הוא וכאלו דיכן שתבע .א״כדרךמשל לה׳ קטאבו אמרו כא׳



שלג תענית ירושלמי
 וכדברך""איה א״ל דכורא שמלאי א״ר הבמות איסור
בזכותי ענני ענני ה׳ *ענני עשיתי כדבורך עשיתי

תלמידי: בזכות ענני

אלו חענייח סדר פרק
 עב נדון הצבור ואין הדור גדולי יעשו מה זעירא א״ר

אמרו שאלמלא מציגו שכן רובו אחר אלא
שם ירדה לא האלהים הוא *ה׳ הכרמל בהר ישראל

 יעקב א״ר הקרכנות את ושרפה השמים מן אש
 נדון העולם ואין הדור גדולי יעשו מה אידי בר

 שהיו שנה ל״ח שכל מציגו שכן רובו אחר אלא
 משה עם מתיחר הרבו׳ היה לא כמנודי׳ ישראל

 וגו׳דכריסכ המלחמה אנשי כל תמו כאשר *ויהי הה״ד
לאמר: אלי ה׳ וידבר

 עג לי הרחבת בצר ענני *בקראי כתיב אבהו א״ר
ד תלים סנכנ שהייתי צרה כל הקב״ה לפני דור אמר

 של לצרת/ נכנסתי לי מרחיב׳ היית לא בתוכה
ישראל של לצרה שלמה את לי נתת שבע בת

 עצמן ישראל כבכי אני הרי לפניו ואמר מה׳ יכן7 שיבקש במקומן
 עצמם וממבאיס אמריו נמשכים שהיו תלמידי דינן: מבקש שאני

:ואיזבל אמאב מיראת
פכים: ובסבר בהמתנה טתיחר

 במימב: ענני כמו הרמנה לו והיה ממנו מצילו שהיה לי מרחיבה
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 ה׳ בית הוא *זה הה״ד המקדש בית את י״האככנתתלי

 וכר. במדרש לישראל לעולה מוכח האלהיסווה
 לא תפלה סדרת אם אמר יוחנן ר׳ ור״ל יוחנן ר׳

 מאמצין יהל הכל אלא מלמעלה עין צרי לך יהו
 מאמצי וכל בצר לא שועך *היערוך שנא׳ אייבליכחך

 מצר תהא לא תפלה סדרת אם אמר ר״ל כה
 תלים )במדרש ואמלאהו. פיך *הרחב אלא פיך פא גלים

 ודל( בביאור יותר זה מאמר כתוב בקראי במזמור
 עליהם דור מצטער היה דברים בג׳ ענני כקראי

 ה׳ *וכור וכה״א בהמ״ק על א׳ הקב״ה לו והרחיב קלב :ם
 את ומצא הקב״ה לו והרחיב ענותו כל את לדוד

אלהים. בית הוא זה דוד *ויאמר שנאמ׳ •"האכבהמקו׳
 מליוין ישראל שהיו החתי אוריה אשת על ואחד

 והרג הכבשה את ששבה איפש' ואומרים אחריו
 תשועה לו יש בחרב ישראל את והפיל הרועה את

 חטאתך העביר *גסה׳ לו הקכ״הואמ׳ לו והרחיב א ש״ב
 דור מה אומרים ישראל שהיו שלישית תמות לא

 הגורןמארובה: כשקנה ה׳האלהיספסוקהואבד״ה בית הוא זה
 בדקדוק ויעיין המתפלל בפי סדורה שתהיה תפלה סדרת
 קודם מקום של שביזו ולהסדיר העבין ובסדור הלשון

 מעלה מלאכי כל כיזך מיזזיקין מאמצץ יהו הכל שאלתו:
 ומשמאלו: מימינו עליו עומדים השמים צבא וכל נאמר שעליהם

 לתת יתברך יכולתו בגודל המתפלל שיאמין פיך מצי־ :
מרבנים: מליזים מיזסורו: די שואל לכל



שלד חעניח ירושלמי
 הקב״ה לו הרחיב שבע מבת נשתל שהמלכות סבור

 שמוי״האכב יהיה שלמה כי וגו׳ לך נולד בן *הנה שג׳
 לרפאותך לך נולד ומהו נולדים אין הבנים כל וכי

 שג׳ הנביא נתן ידי על מי דילךעלידי מןחטיא
 י ש״ב ירידיה: שמו את ויקרא הנביא נתן ביר *וישלח

עד אדם בוכות יורדים שהגשמים פעמים ברכיה א״ר
 אחד עשב בזכורת אחת שררת בוכות אחד

 י זכייה וגו׳ מטר מה׳ *שאלו הם אחד כפסוק ושלשתן
 לאיש השרה עשב לאיש לכס יתן גשם ומטר

 ול^ת לשדה לעשבים ולא לעשב לאנשים. ולא
 הגשמים דברים ג׳ בוכות בון בר יוסי א״ר לשרות
 היסורין ובוכות החסד ובוכות הארץ בוכות יורדים

 אסאי־נלי לארצו אם לשבט *אם אחד בפסוק ושלשתן
ימציאהו: לחסר

פרקים בשלשה פרק
 עה הובקעה לחרש בט׳ כמ״ד בין אמר מונא רבי

 שהובקעה מיום בתמוז בי״ו כמ״ר בין העיר
אלעור א״ר יום כ״א הבית שחרב יום ועד העיר

:נטיעה ל׳ נשתל
לשבט :העשב ובעל השדה בעל בזכות כו׳ א׳ שדה בזכות

בשבט: תאדם את לייסר
 הבית כקרב העיר הובקעה בתמוז בט' למ״ד יום ואחר עשרים

הכית כקרב העיר הובקעה בתמוז בי״ז ולמ״ד באב באי
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 הוה הלון מה רואה אני שקד *מקל סימנא הדא א ירמיה

 כ״א פירותיו גומר שהוא ועד נצו את משהוציא
 כ״א הבית שחרב עד העיר משהובקעה כך יום

 ,בט הבירה חרב באב באחד דאמר מאן יום.
 הבית חרב באב בט׳ ומ״ד העיר הובקעה לחדש

 פרחי אלף יוחנן א״ר העיר הובקעה בתמוז כי״ו
 בהמ״ק של קלתותים לתוך ונתהבהבו ברחו כהונה

 יהוצדק בן יהושע אלא נשתייר ולא מיד נשרפו וכלן
מאש: מוצל *אוד הה״ד גזכייה

מגילה מסכה
ראשו; פיק

 עתידים וכתובים נביאים אמ׳ חד ור״ל יוחנן רבי עו
 ליבטל עתידין אין תורה חומשי וה׳ ליבטל

 .מגלת אף אמר ר״ל יסף ולא גדול *קול טעם מה ה דניים
 ולא להלן נאמר ליבטל עתידין אין והלכות אסתר

 והלכות מזרעם. וסוף לא וזכרם־ כאן ונאמי־ יסף
 הארץ כל *ויהי כתיב לו עולם *הליכות שנאמר נ חביזיין
 אמר חד יוחנן ור׳ ר״א אחדים ודברים אחת שפה יא כיא׳

סלים: קלתותים :כיןרכו נתהבהבו באב: בט׳
 תחטא יגרום שלא תקכ״ה הבטיח לא סי׳ ליבטל עתידים

 שלא הבטיח אלו ועל ליבטל הזמנים חן בא׳ בעולם
:מזרעם יסוף לא וזכרם אסתר מגילת



שלה מגילה ירולשמי
 שהיו אמר והרינה לשון בע׳ מדברי□ שהיו

 הקדש: בלשון עולם של יחידו בלשון מדברים
 עו לעלמא מלויתן את מוכלני לר׳ אמר אנטוגינרס

פסחא אימר מן א״ל אין א״ל דאתי
 א״ל מיכלתני דאתי לעלמא ומלויתן אובלתני לא

 לאשמזתע ערל *וכל כתיב פסחא באימר לך נעביד ומה
 את<ת גרמיה וגור אול כן דשמע כיון בו !יא:ח־

 אסתכלית לא בדידי א״ל גורית חמית א״ל כי ר לגבי
 רבינו שמו נקרא ולמה אסתכלית וכדידך יומיי מן

 אמרת הדא מימיו במילתו הביט שלא הקדוש
 דאתגייר אמרין דרבנין ומילהון אנטוגינוס דאתגייר
גרי באים אם אמרין אבהו ור׳ חוקיה דמר אנטוניגו׳

כלם: בראש יבא אנטונינוס לבא לעתיד צדק

חגיגה מסכת
ראשון פרק

 ראיהעח מצות המקיים שכל מניין ב״ל יהושע יר א
*שלשדנייסיג הבא מן שכינה פני מקבול כאלו

ה׳. האדון פני את וכורך כל יראה בשנה פעמים
הס ידו כמתנת *איש עליו אני קורא רחבה וידו עני
יזלף הסעוי־ה ובעת רוקכית אכילה לויתן אכילת וגו׳ ערל וכל

 : ההיא בעת בכר ערלת כל יהיה ולא ואבריו הגוף לו הלך
 זה ,הר לו הראוי מן יותר לתת לבו שכדבו כיון ירו כמחנח

הראוי ,כפ נותן ואינו ידו שקופץ העשיר אבל ידו קתכת
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 ה׳ *כברכות עליו אני קורא מעוטה וידו עשיר שם

:לך נתן אשר אלהיך
 ולר׳ יוסי ולר׳ חייא לר׳ שלח נשיאה יורן רבי עט

 דישראל דארעא קרייתא בהלין למעבי* אמי
 ולא אתר לחר עלון ומתניין. סופרין לאתקנאלהו

 להר אמר מתניין ולא סופרין לא תמן אשכחון
 סנטרי לון ואייתון אזלון קרתא נטורי לן אייתין

 לית קרתא נטורי אינון אילין להו אמרי קרת^ה
 אינון דין ואי לון אמרין קרתא חרובי אלא אינק

 ה' *אם הה״ד ומתנייא ספרייא א״ל קרתא נטורי סירי
 אמר הונא רב בו בוניו עמלו שוא בית יבנה לא

 שפיכת ועל ג״ע ועל ע״ו על הקב״ה שויתר מצינו
 טעם מה להם ויתר לא בתורה מאסם ועל דמים

 וש״ד וג״ע ע״ו על תורתי את עובם על ה׳ ";*ויאט׳ ימיה
תורתי: את עזבם על אלא נאמר לא

דורשין אין פיק
 יתפיכן יתחרשן שקר שפתי *תאלמג׳ אמר רב פ

 ה׳ *ויאמר דתיט^ כמה יתחרשן ישתתקן לא גלים
 אנחנו *והנה כד״א יתפרכן וגו׳. פח שסי מי אליו י

 כברכת אלא ידו כמתנת עליו לקרות אין ממונו ריבוי אל בערך
:ה׳ ברכו אשר הברכת כסי לתת אותו יריהין יני׳ ה׳

 מתניקמשנה: סופריםמלמדים: עיירות: אלו
 זמן באותו שהרי כו׳ ע״ז על :ושוטרים סטים

 מכלן: מ״ט הללו: עברות בג׳ פרוצים היו זו וה



שלו וחגיגה ירושלמי
 על הדוברות כמשמעו ישתתק אלומים מאלמים

 .מבריותיו שהעתיק רבי־ים עתק עולם של צדיקו צדיק
 כמעשה דורש אני לומר שמתגאה זה ובוז בנאוה

.כמתכזה אלא אינו כמתגאה שהוא סבור בראשית
 לעה״ב חלק לו אק חברו בקלון המתכבד יוסי א״ר

 כתיב מה מש לא העולמים חי בכבוד המתכבד
 יהי אל ליראיך צפנת אשר טובך רב מה בתריה

 הסתר אלהים כבור לוי א׳יר טובך רב במה לו
 חקור מלכים וכבוד העולם. נברא שלא ער דבר

העולם: משנברא דבר
 ׳סאוהעוה״ב העוה״ז נביאו אותיות בב׳ אבהו א״ר

'כ 'ישעי עולמים צייר עולמים צור ה׳ ביה *כי ׳שנ
 ואיזה בה״א נברא מהם זה אי יודעים אנו ואין

 נ ניא׳ השמים תולדות *אלה רכתי׳ ממה אלא בידר מהם
 העוה״ז אומר הוי בראם בה״א בהבראם והארץ

 מלמטה חסר ה״א מה ביו״ד והעוה״ב בה״א נברא
 ה״א מה לשאול יורדין שהם עולם באי לכל רמז
 שהם לאחר רמז מלמעלה אחת נקודה לה יש

 כ ש״א ומחיה ממית *ה׳ שנ׳ לעלות עתידים הם יורדים
 צדדיה מכל פתוחה היו״ד מה ויעל. שאול מוריד

 כפופה הידד מה ותשובה כעלי לכל פתח יש כך
 פניסירמי׳ל כל *ונהפכו לכפוף עתידים עולם באי כל כך

 אותיות בב׳ מקלם התחיל כן דוד שראה וכיון לירקון
נק ;.תהלי׳וד 5תהל הנשמה *כל בקדשו אל הללו *הללויה

שס י !
הדין: מסכי קתיראין ה^קים שגס פנים כל
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 אחר בסוף. וכתוב וכו׳ לפרדס נכנסו ארבעה פב

 אלישע זה אחר ומנו בנטיעות וקצץ הציץ
 דכד תורה רבי הורג שהיה עליו אמרי אבויה בן

 ליה קטיל הוה באורייתא משבח תלמיד חמי הוה
 חמי והוה ועדא לכי עליל הוה כר אלא עוד ולא

 יתבין אילין מאן אמר ספרא קומיה טלייאיתבין
 נגר דרין אזמניא בניי רדין אומנייא הכא ועבדין

 הוון כן שמעון אילין רהוון כיון צייר אומניאדרק
 את חתן *אל אומר הכתוב עליו לון אזלין שבקיןת הלמה

 ידיך מעשה את וחבל בשרך את לחטיזיה פיך
 אף האיש. אותו של ידיו מעשרה את שחבל
 והוו בשבת מטולין לון מטענין היו הגזר בשעת

 שעשו שנים משום מטול חד תרי מטעון מתכוונין
 מתכוונין והיין יחידיין אטעינון אמר וכו׳ מלאכה

 מרשותז להוציא שלא משום בכרמלירת מפרק
וכו׳: הרבים לרשות היחיד

 טלייא חמי לבהכ״כ: או לבה״מ כככס כשהיה עליל הוה כר
 טוב הלא אמר אומנייא :המכס לסכי יושבין כערים ראה

 היו כו' מטענין היו רקמה: או כנרות או בכאי אומנות להיות
 מיזלול להכצל מתכוכים והיו בשבת משא שיוליכו אותם אונסים

 והיה מדרבנן אלא מיוב בו שאין בכרמלית :דאורייתא שבת
 דרך המשוי להכיין וילכו היהודים ממשכות ־!סידו

 :ממטאים יצילני והשם להיזטיאס הרבים ;

מועד סדר ירושלמי ?


