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  ם"ורמב גאונים, ל"פ בזמן משה ובזמן המקרא בעיני חז"מסירת תושבע

   א פרק אבות מסכת משנה

  א משנה
 לאנשי מסרוה ונביאים לנביאים וזקנים לזקנים ויהושע ליהושע ומסרה מסיני תורה קבל משה] א[

 5  : רהלתו סייג ועשו הרבה תלמידים והעמידו בדין מתונים הוו דברים שלשה אמרו הם הגדולה כנסת

  ב משנה
 התורה על עומד העולם דברים שלשה על אומר היה הוא הגדולה כנסת משירי היה הצדיק שמעון] ב[

  :חסדים גמילות ועל העבודה ועל

   א חלק ואמוראים תנאים סדר

 10  ]התורה מקבלי סדר[

 ודלאה קנז בן ועתניאל קנז בן לעתניאל וזקנים לזקנים ויהושע ליהושע ומסרה מסיני תורה קבל משה
 ותולע לתולע ואבימלך לאבימלך וגדעון לגדעון וברק לברק ודבורה לדבורה ושמגר לשמגר ואהוד
 למנוח ועבדון לעבדון ואילון לאילון ואבצן לאבצן ויפתח ליפתח ופנחס לפנחס ויאיר הגלעדי ליאיר
 יהלשמע וגד לגד ונתן לנתן ושמואל לשמואל ועלי לעלי ואלקנה לאלקנה ושמשון לשמשון ומנוח

 15 ומיכיהו למיכיהו ואלישע לאלישע ואליהו לאליהו השילוני ואחיה השילוני לאחיה ועדו לעדו ושמעיה

 והושע להושע וזכריה בנו לזכריה ויהוידע ליהוידע ואליעזר לאליעזר ויונה ליונה ועובדיהו לעובדיהו
 לחבקוק ונחום םלנחו ויואל ליואל המורשתי ומיכה המורשתי למיכה וישעיהו לישעיהו ועמוס לעמוס

 וזכריה לזכריה וחגי לחגי וחולדה לחולדה ויחזקאל ליחזקאל וירמיה לירמיה וצפניה לצפניה וחבקוק
  .לעזרא

 20  .קול בבת משתמשים היו ואילך מכאן הקודש רוח היתה כאן עד

 מרדכי, רעליה, שריה, נחמיה, ישוע, זרובבל ג"כה אנשי הן ואלו הגדולה כנסת לאנשי מסרה ועזרא
  .בענה, רחום, בגוי מספר, בלשן

  הצדיק לשמעון מסרוה ג"כנה ואנשי

   ם"לרמב החזקה ליד הקדמה

 25 ופנחס ואלעזר. זקנים לשבעים דינו בבית כולה רבינו משה למדה פה שבעל תורה נכתבה שלא פי על אף

. עליה וצוהו פה שבעל תורה מסר רבינו משה של תלמידו שהוא וליהושע. ממשה קבלו שלשתן ויהושע
 ושמואל. ומפינחס הזקנים מן עלי וקבל. מיהושע קבלו רבים וזקנים. פה על למד חייו ימי כל יהושע כןו

 היה ולוי היה מצרים מיוצאי השילוני ואחיה. דינו ובית משמואל קיבל ודוד. דינו ובית מעלי קיבל

 א"א. 'וכו השילוני הואחי*/  ד"הראב השגת+/. דינו ובית מדוד קיבל והוא משה בימי קטן והיה ממשה ושמע

 30 ואלישע. דינו ובית השילוני מאחיה קיבל ואליהו :+דוד של דינו מבית השילוני אחיה שהיה אלא נכון זה אין

. דינו ובית מיהוידע קיבל וזכריה. דינו ובית מאלישע קיבל הכהן ויהוידע. דינו ובית מאליהו קיבל
 ומיכה. דינו ובית מעמוס קבל וישעיה. דינו תובי מהושע קיבל ועמוס. דינו ובית מזכריה קיבל והושע
 קיבל וחבקוק. דינו ובית מיואל קיבל ונחום. דינו ובית ממיכה קיבל ויואל. דינו ובית מישעיה קיבל

 נריה בן וברוך. דינו ובית מצפניה קיבל וירמיה. דינו ובית מחבקוק קיבל וצפניה. דינו ובית מנחום
 35 הם עזרא של דינו בית. דינו ובית נריה בן מברוך קיבלו דינו תובי ועזרא. דינו ובית מירמיה קיבל

 חכליה בן ונחמיה ועזריה ומישאל וחנניה דניאל ומלאכי זכריה חגי והם הגדולה כנסת אנשי הנקראים
 שמעון הוא מהם האחרון. זקנים ועשרים מאה תשלום עמהם חכמים והרבה וזרובבל בלשן ומרדכי
  .עזרא אחר גדול כהן היה והוא מכולם פה שבעל תורה וקיבל. שריםוע המאה מכלל היה והוא הצדיק

...  
 40 וצפניה) כב. מצפניה וירמיה) כא. מירמיה וברוך) כ. מברוך ועזרא) יט. מעזרא הצדיק ושמעון) יח

 וישעיה) כז. מישעיה ומיכה) כו. ממיכה ויואל) כה. מיואל ונחום) כד. מנחום וחבקוק) כג. מחבקוק
 ואלישע) לב. מאלישע ויהוידע) לא. מיהוידע וזכריה) ל. מזכריה והושע) כט. מהושע ועמוס) כח. מעמוס

. מפנחס ועלי) לז. מעלי ושמואל) לו. משמואל ודוד) לה. מדוד ואחיה) לד. מאחיה ואליהו) לג. מאליהו
 אלהי' מה שכולם נמצא. הגבורה מפי רבינו ומשה) מ. רבינו ממשה ויהושע) לט. מיהושע ופנחס) לח

 45  :שראלי
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  א הלכה ד פרק סנהדרין הלכות ם"רמב

 מפי סמוך מהן אחד שיהיה צריך שלשה של דין בית או קטנה סנהדרין ואחד הגדול דין בית אחד
 משה זקנים השבעים וכן, ויצוהו עליו ידיו את ויסמוך שנאמר ביד יהושע סמך רבינו ומשה, הסמוך

 הסמוכין ונמצאו לאחרים ואחרים לאחרים סמכו הזקנים ואותן, שכינה עליהן ושרתה סמכם רבינו
 50 מפי או הנשיא מפי הנסמך ואחד, רבינו משה של דינו בית ועד יהושע של דינו בית עד איש מפי איש

  .מעולם בסנהדרין סמוך אותו היה לא אפילו הסמוכין מן אחד

   למשנה ם"הרמב הקדמת

 ששמע מי לכן, למות ימי קרבו הן להם ואמר ה"ע הקהילם שבט ח"בר שנה ארבעים סוף הגיע וכאשר
 אמר, לו ונבארנה יבוא שאלה איזה לו שנסתפקה ומי, לו ונבררנה יבוא ושכחה קבלה איזה ממני

 55 אחת הלכה ששכח מי כל בספרי חכמים אמרו וכך, לאמר הזאת התורה את באר משה הואיל הכתוב

 הזמן אותו כל הפירושים דוולמ הקבלה מפיו וביררו, ויפרש יבוא לפרש לו שיש מי וכל וישנה יבוא
  .באדר שביעי עד שבט חדש שמראש

 למד עד בראשית בית מן גוילים כולם תורה ספרי עשר שלשה וכתב, בכתיבה נתעסק מותו ולפני
 התורה ספר את לקוח להם ואמר ללוים נתנו עשר והשלשה, פיו על שיתנהג שבט לכל ספר ונתן, ישראל

 60 שנפקד אלינו ביחס מותו זה והיה, בקבלה שנתברר כמו באדר ביעיש יום בחצי ההר אל ועלה', וכו הזה

 ומשמש עלה אלא מת לא רבינו משה ה"ע אמרו וכך, אליו שנתעלה במה אליו ביחס וחיים, מאתנו
  .מקומם זה ואין מאד מאד ארוכים זה בענין והדברים. במרום
 שקבל מה וכל, דורו ואנשי ושעיה בהם ועסקו, לו שניתנו הפירושים ליהושע מסר וכבר ה"ע מת וכאשר

 יש ה"ע הנביא מן שמעו שלא ומה, מחלוקת בו נפלה ולא ומתן משא בו אין הזקנים אחד או הוא ממנו
 65 מדות ג"י והן, בסיני לו שניתנו המדות עשרה בשלש העיון בדרכי הדין בו ונלמד, ומתן משא בסעיפיו

 כולם הסכימו אלא מחלוקת בהם נפלה אשל ענינים יש שלמדו הדברים ומאותם. בהן נדרשת שהתורה
, אצלו ונתחזק בדין דן וזה אצלו ונתחזק בדין דן זה, דעות שתי בין מחלוקת בהם שנפלה ומהם. עליהם

 הולכים הזו המחלוקת בהם וכשנופלת, האלה המקרים בתוצאותם יקרו הוכוחיים ההקש שדרכי לפי
  ,להטות רבים אחרי הכתוב כמאמר רבים אחרי

...  70 

 ומה, מחלוקת בו היה ולא בזמנו שנתחדש ומה, מהפירושים שקיבל מה לזקנים מסר יהושע ותמ ועם
 האריכו אשר הזקנים ימי וכל הכתוב בהם שאמר והם, הרוב כדעת הלכה ונפסקה מחלוקת בו שהיה
 היה ולא. לזה זה מסרו והנביאים, ה"ע לנביאים שקבלו מה מסרו הזקנים ואותם. יהושע אחרי ימים

. ומחדש לומד ומהם, ליסוד קודמיו דברי עושה היה דור וכל. וחדושים עיון דברי בו היו אשל דור
 75 חגי והם, הגדולה כנסת אנשי עד הדבר נמשך וכך. מחלוקת שום בהם היה לא המקובלים והיסודות

 בן וזרובבל ומרדכי חכליה בן ונחמיה הסופר ועזרא ועזריה ומישאל וחנניה ודניאל ומלאכי זכריה
 עסקו הם וגם, ודומיהם והמסגר החרש מן זקן ועשרים מאה תשלום הנביאים אלו ועם יאלשאלת
 ראשון הוא הטהורה החבורה אותה ואחרון, תקנות ותקנו גזרות וגזרו קודמיהם שעשו כמו בעיון

  .הדור באותו גדול כהן היה והוא, הצדיק שמעון והוא, במשנה שנזכרו לחכמים
' ה בו שכלל איש, בתקופתו ומיוחד בדורו יחיד והיה ה"ע הקדוש בינור עד אחריהם הזמן עבר וכאשר 80 

, יהודה שמו והיה, הקדוש רבינו לקרותי דורו אנשי בעיני שזכהו מה והחסידות הטובות המדות מן
 במקום וגדולה תורה ראינו לא רבי ועד משה מימי שאמרו כמו, המעלה ורום החכמה בתכלית והיה
 ויראת ענוה בטלה רבי משמת שאמרו כמו התאות והרחקת הרוח שפלותו הענוה בתכלית והיה. אחד
 מלים ביאור לומדין ה"ע החכמים שהיו עד, אדם מכל יותר העברית בשפה ובקי לשון צח והיה. חטא

 85 מהעושר לו והיה. בתלמוד המפורסמות מן וזה, ומשרתיו עבדיו מפי המקרא בלשון להם שנסתפקו

 וריבץ, ולתלמידים לחכמים היטיב ולכן. מלכא משבור עתיר דרבי אהריריה עליו שאמרו עד וההון
 והוא, ימיו ועד רבינו משה מימות שנאמרו והמחלוקות והשמועות הקבלות כל ואסף, בישראל תורה

, אביו מגמליאל, אביו משמעון, אביו מגמליאל, אביו משמעון קבל שהוא, המקבלים מן היה בעצמו
 בן מיהושע, שטח בן ושמעון טבאי בן מיהודה, רבותיו ואבטליון המשמעי, אביו מהלל, אביו משמעון

 90 שקבל, הצדיק משמעון, סוכו איש מאנטגנוס, יוחנן בן ויוסי יועזר בן מיוסי, הארבלי ונתאי פרחיה

 וכך, מירמיה נריה בן וברוך, רבו נריה בן מברוך ועזרא, הגדולה כנסת משיירי היה שהוא לפי, מעזרא
  .ממשה. מיהושע שקבלו הזקנים עד נביא מפי נביא, שקדמוהו הנביאים מן ספק בלי ירמיה קבל

  :יב' סיני כא עמ, "הערות בדברי ימי חכמי ישראל", מלובלין צדוק הכהן' ר

 –ואם קבלה ... ב דורות"כ –ה עד עזרא "ם בהקדמת ספר היד מנה סדר הקבלה ממרע"וראיתי להרמב
שהרי בהקדמתו לפירוש המשניות , לבד הוא שאמר זהאבל כמדומני כי מסברא והשערת הלב , נקבל 95 

' רק שבעת שחיבר ספר היד המציא מנפשו לכוין סדר מ, נודע לו עדיין סדר מבואר' הנה לא הי... כתב
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אבל , וכתבו סתם כאלו קבלה היא בידו, והמציא סדר קבלה מנפשו, ה עד רב אשי"דור מימות משרע
  . באמת יש להשיב ולטעון הרבה על דבריו

  נבואה ומסירה

 100   למשנה ם"הרמב הקדמת

 יהושע שיעשה מה אלא, מדות ג"בי הדינים ולמידת התורה בפירושי בעיון תועיל לא שהנבואה, ודע
 ופעולתו הנביא יתרון הוא מה לשאלת אבל. אשי ורב רבינא שיעשה מה הוא והדין העיון בעניני ופינחס
  .ויסודו הדת משען שעליהם ומיםוהעצ הגדולים היסודות מן נפשי חי הוא הרי במצות

...  
 105  .חלקים לשני נחלק' ה בשם במתנבא גם

 גרע או מצוה המצות על הוסיף' שה ויאמר עבודתו על ויזהיר ויקרא' ה בשם שיתנבא, הראשון החלק
 שיוסיף או במקראות ויגרע שיוסיף בין הבדל ואין. התורה ספר אותם שכלל המצות מכל מצוה מהם
, בלבד שנתים שהערלה לי אמר' שה שיאמר כגון במקראות והגרעון ההוספה, המקובל בפירוש ויגרע

 באכילה אסורה היא שנים שארבע לי אמר' שה שיאמר או, הנטיעה פירות לאכול מותר שנתים ואחרי
 110 שינוי איזה בקבלה שישנה או, לזה וכדומה', וכו ערלים לכם יהיה שנים שלש יתעלה אמרו במקום

 לא כפה את וקצותה בתורה שנאמר שמה שיאמר כגון, אותו מסייעים הכתובים טישפש פ"אע שיהיה
 לנבואה זה דבר וייחס, הקבלה שביארה כמו המבייש קנס ואינו ממש היד קציצת שהוא, עיניך תחוס

 שקר נביא שהוא לפי בחנק יומת זה גם, כפשטו הוא כפה את וקצותה' שנ שזה לי אמר' שה ויאמר
 העולם באי כל את שהפליא שהנביא לפי, מופת או לאות לחוש אין בזה וגם, לו מרא שלא מה' לה ויחס

, לעולם יאמינו בך וגם באמרו בכך' ה לו שהבטיח כמו בו והאמונה אמתותו בלבינו' ה ונתן במופתיו 115 

 מי לאמר היא בשמים לא אמרו והוא, זו זולת תורה שום' ה מאת תבוא שלא' ה פי על הודיענו כבר
 בפיך ואמרו, ובלבבך בפיך מאד הדבר אליך קרוב כי] 'וכו[ היא לים מעבר ולא' וכו השמימה לנו יעלה

 הנמשכים הכוחות מכלל שהוא העיון בדרך הנלמדים הדינים או בפה הסדורות המקראות ל"ר ובלבבך
 ולפיכך, ממנו תגרע ולא עליו תוסף לא באמרו מהם לגרוע ולא עליהם להוסיף שלא והזהירנו, הלב מן

 120 שלא מה לו ויחס' ה על סרה שדבר מדבריו שידענו וכיון. מעתה דבר לחדש רשאי נביא אין ה"ע אמרו

  .ההוא הנביא ומת' וכו בשמי דבר לדבר יזיד אשר הנביא אך הכתוב כמאמר, מיתה נתחייב לו אמר
...  

 נביא ולאות יש, וזולתם ואליהו כשמואל ונתפרסם, שביארנו היסודות כפי הנביא נבואת וכשתתאמת
 מצוה איזו לבטל צוה אם. שאסביר כמו, לעשותם רשאי זולתו אדם שום שאין מעשים במצות לעשות

 125 בכל לו לשמוע חייבים, תעשה לא מצות מכל האזהרות מן אזהרה על לעבור שצוה או, עשה מצות מכל

 אם בכל, בתלמוד חכמים מאמר והוא, ז"מע חוץ, שמים בידי מיתה חייב דבריו על העובר וכל, דבריו
' שה ויאמר לדורות זה יקבע שלא בתנאי אבל, ז"מע חוץ לו שמע תורה דברי על עבור נביא לך יאמר

 את ושואלים. בלבד מסויים ובזמן שעה הוראת שיצוה אלא, עולם לדורות וכך כך לעשות בזה צוה
 עונה והוא, ה"ע נביאו משה ידי על בהם שנצטוינו המצות מכל מצוה על לעבור שיצוה בעת עצמו הנביא

 130 אליהו שעשה כמו, שעה בהוראת ד"ב שעושים כדרך בלבד עכשיו נעשנה אבל, תמידית אינה זו שעבירה

 אם כרת העושהו יתחייב זה ומעשה, בירושלים המקדש נבנה וכבר בחוץ עולה שהקריב הכרמל בהר
 אשר מקום בכל תיךעולו תעלה פן לך השמר באמרו בכתוב עליו' ה הזהיר וכבר, נביא פי על שלא עשהו

 כשהקריב ה"ע שאלוהו ואלו, מעמיו ההוא האיש ונכרת בחוץ במקריב שנאמר כרת עליו וענש, תראה
, שאסור אומר היה אז כי, לעולם הזה כמעשה לעשות הנוכל, תאמר מה, לו ואמרו הכרמל בהר

 135 ולבטל הבעל נביאי שקרי בכך לברר כדי עכשיו זאת נעשה אבל. כרת מחוייב בחוץ ושהמקריב

 טוב עץ וכל אמרו והוא, פרי עצי לכרות מואב במלחמת לישראל בצוותו אלישע שעשה וכמו. טענותיהם
 האם אלישע את שאלו ולו, גרזן עליו לנדוח עצה את תשחית לא באמרו כך על' ה הזהיר וכבר תפילו
 אבל, כן ותלעש שאסור אומר היה, עיר על כשנצור פרי עצי לכרות להבא לנו ומותר זו מצוה בטלה
  .עכשיו זאת נעשה
 140 כמו אצלינו נבואתו התאמתה שכבר נביא. המצות בכל בו שתדון הזה הכלל פי על משל לך מביא והנני

 ונחגרם זין כלי בה ונעשה אש ונבעיר ואנשים נשים כולנו שנקום השבת ביום לנו יאמר, שביארנו
 המצווים אנחנו חייבים, נשותיהם ונכבוש ממונם ונבוז שבת שהוא היום פלוני מקום באנשי ונלחם
 פקפוק בלי וחריצות בזריזות יצוה אשר כל ונעשה, שצונו במה להתמהמה בלי, מיד לקום משה בתורת

 המלאכות ועשיית האש מהבערת שבת שהוא היום באותו שנעשה מה בכל ונאמין, עכוב ובלי
 145 עשה שמצות הנביא ברילד ששמענו לפי' ה מאת גמול נקוה שעליה, מצוה שהיא וההרג והמלחמה

 על עבור נביא לך יאמר אם בכל בקבלה ובא, תשמעון אליו משה ידי על' ה שצונו כמו לדבריו לשמוע
 זו בשעה זה לכוכב קטרו או, זו לצורה בלבד היום עבדו לנו יאמר שאם, ז"מע חוץ לו שמע תורה דברי
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, וישיש זקן והוא וישר צדיק דמיונו ילפ עצמו את שרואה אדם אבל. לו שומעין ואין, נהרג זה הרי בלבד
 אקום ואיך, כלל המצות מן מצוה שום על עברתי ולא שנים וכך כך בן כבר ואני, מאד זקן הנני ויאמר

 150 אחרים ויש אגרע ולא אוסיף לא ואני, למלחמה ואלך סקילה אסור על ואעבור שבת שהוא היום

 מיתה חייב והוא' ה דבר על עבר האיש תואו הרי, הזה הצווי את שיקיימו רבים אדם ובני, במקומי
 ומה נביא כל דברי לקיים שצוה הוא לשבות שצוה ומי, הנביא שצוהו מה על שעבר על שמים בידי

 דברי אל ישמע לא אשר האיש והוא יתעלה אמרו והוא, שאמרנו כמו חייב צוויו על והעובר, שיקבע
 עשייתו בשעת הזה השבת ביום ימאשלקי קשר הקושר אולם, מעמו אדרש אנכי בשמי ידבר אשר

 155 עצמו הזה והנביא. סקילה חייב זה הרי הנביא שצוה במה עזר לשום זה לקשר צריך ואינו אלו מלאכות

 פחות אלפים שבת שתחום יאמר אם, דבריו וקיימנו, שבת שהוא זה ביום לעשות שצונו במה שצונו
 שקר נביא זה הרי והדין העיון רךבד לו שנראה לא הנבואה מצד הדבר ויחס ואמה אלפים או אמה

 נגד הנביאים מדברי במקרא שתמצא מה וכל. הנביא יצוך אשר בכל תדון זו דרך ועל. בחנק ומיתתו
 אבל, בתורה אדם בני משאר הנביא נבדל בלבד ובזה. לכולם מפתח הזה היסוד הנה המצות מן מצוה
 160 יפרש ואם ,נביאים שאינם לו ומיםהד החכמים כשאר הוא הרי התורה בדיני ובחקירה ובדין בעיון

 אין הנכון הוא פירושי כי' ה לי אמר הנביא ויאמר, אחר פירוש נביא שאינו מי ויפרש, פירוש איזה
 וחכם חכמים ואלף, פירוש איזה פירשו ואלישע כאליהו שכולם נביאים אלף אפילו אלא, לו שומעין
 האלף כדברי לא, וחכם חכמים האלף ריכדב ועושים, להטות רבים אחרי הפירוש אותו היפך פירשו

 ליה ציתנא הוה לא בפומיה נון בן יהושע לי אמרה אלו האלקים ל"חז אומרים וכך, המופלגים נביאים
. לו שומעין אין בסנדל, לו שומעין במנעל חולצין ויאמר אליהו יבוא אם עוד ואמרו, מניה שמענא ולא 165 

 כי לו אמר' שה הנביא אמר אם וכן. פנים בשום ואההנב מצד בתורה וגרעון תוספת שאין בכך כוונתם
 כמו שקר נביא שהוא לפי נהרג הנביא אותו הרי, הנכון הוא פלוני של ושדינו, כך פלונית במצוה הפסק

 המחנו ואל, היא בשמים לא, גרעון ואין תוספת ואין הראשון השליח אחרי תורה שאין לפי, שביארנו
 אל ובאת אמר אלא, הנביא אל ובאת אמר לא, הדין בעלי יםהחכמ אל המחנו אלא הנביאים אל' ה

 170  . הנכון והוא מאד מאד זה בענין חכמים האריכו וכבר, השופט ואל הלוים הכהנים

  תשובת רב האי גאון –סימן א ) ליק(מוסאפיה  -תשובות הגאונים 

אתה תאמר ו' והיאך יאמר הכתוב ז, ואשר אמרתם והיאך יבא המנהג בתוספת על מה שכתוב בתורה
כי לא כתבנו מי גזר את הגזרה הזאת מאחר שהנביאים כך צוו את . אין אלה דברי חכמים כמוכם', ח

אילו . היאך יאמרו כי יש בזו משום בל תוסיף. וכך היה דניאל עושה, וכך היה יחזקאל, ישראל לעשות
 175  .היה בדבר טעות לא עשוהו הנביאים

  62' אוצר הגאונים לראש השנה חלק התשובות עמ ,תשובת רב האי לקירואן על תקנת רבי אבהו

תחלת תשובותיו לומר מנין אנו יודעים כי יש עלינו מצוה לתקוע ביום זה ועקר התורה הכתובה מנין 
אנו ידועים כי היא תורת משה שכתבה מפי הגבורה אלא מפי עם ישראל הנה אלו המעידים עליה גם 

כן העתיקו בקבלה מפי הנביאים הלכה למשה מסיני ודברי מעידים כי במעשה יצאנו ידי חובותינו וכי 
 180  .הרבים הוא המוכיח על כל משנה ועל כל גמרא
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  186' מהדורת משה צוקר עמ, פתיחת רב סעדיה לפירוש לספר בראשית

  

  סוכות נחמיה בבבלי

   ב עמוד יא דף סוכה מסכת בבלי תלמוד

 185 ואד+ ב בראשית+ קרא אמר: לקיש ישר אמר? מילי הני מנא. 'כו טומאה שמקבל דבר כל הכלל זה

 טומאה מקבל שאין דבר סוכה אף -  הארץ מן וגידולו טומאה מקבל שאינו דבר אד מה, הארץ מן יעלה
 מאי, להם עשו ממש סוכות דאמר למאן אלא, היו כבוד ענני דאמר למאן הניחא - . הארץ מן וגידולו

 רבי דברי, היו כבוד ענני - ישראל ניב את הושבתי בסכות כי+ כג ויקרא: +דתניא? למימר איכא
 איכא מאי עקיבא לרבי אלא, אליעזר לרבי הניחא. להם עשו ממש סוכות אומר עקיבא רבי. אליעזר
 190 סוכה מקיש - לך תעשה הסכות חג+ טז דברים+ קרא אמר: יוחנן רבי אמר דימי רב אתא כי? למימר

 טומאה מקבל שאינו דבר - סוכה אף, הארץ מן וגידולו, טומאה מקבל שאינו דבר - חגיגה מה, לחגיגה
 אמר רבין אתא כי -! חיים בעלי נמי סוכה אף, חיים בעלי חגיגה מה אי )א עמוד יב( .הארץ מן וגידולו
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 ואימא - מדבר הכתוב ויקב גורן בפסולת - ומיקבך מגרנך באספך+ טז דברים+ קרא אמר: יוחנן רבי
: ירמיה רבי לה מתקיף -. בו לסכך אפשר ואי, כאן כתיב קבי: זירא רבי אמר -! עצמו ויקב עצמו גורן

 195 ואתא, בידן הוה מלתא הא: זירא רבי אמר -! דבילה לעיגולי דומה שהוא, משניר הבא קרוש יין ואימא

 חסדא רב. עצמו יקב ולא - מיקבך, עצמו גורן ולא - מגרנך: אמר אשי רב. נרגא ביה ושדא ירמיה רבי
. עבות עץ ועלי תמרים ועלי הדס ועלי שמן עץ ועלי זית עלי והביאו ההר צאו+ ח נחמיה: +מהכא אמר
 .ללולב עבות ועץ, לסוכה שוטה הדס: חסדא רב אמר! עבות עץ היינו הדס היינו


