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  יבנה

  ח משנה ב פרק אבות מסכת משנה

   ומשמאי מהלל קבל זכאי בן יוחנן רבן
   נוצרת לכך כי לעצמך טובה תחזיק אל הרבה תורה למדת אם אומר היה הוא

 5 ורבי חנניה בן יהושע ורבי הורקנוס בן אליעזר רבי הן ואלו זכאי בן יוחנן לרבן היו תלמידים חמשה

   ערך בן אלעזר ורבי נתנאל בן שמעון ורבי הכהן יוסי
 רבי יולדתו אשרי יהושע רבי טפה מאבד שאינו סיד בור הורקנוס בן אליעזר רבי שבחן מונה היה הוא
   המתגבר מעין ערך בן אלעזר ורבי חטא ירא נתנאל בן שמעון רבי חסיד יוסי
 כולם את מכריע שניה בכף הורקנוס בן ואליעזר מאזנים בכף ישראל חכמי כל יהיו אם אומר היה הוא
 10 עמהם אף הורקנוס בן אליעזר ורבי מאזנים בכף ישראל חכמי כל יהיו אם משמו אומר שאול אבא

  :כולם את מכריע שניה בכף אלעזר ורבי

   ד פרק השנה ראש מסכת משנה

  א משנה
   במדינה לא אבל תוקעים היו במקדש בשבת להיות שחל השנה ראש של טוב יום] א[

 15   דין בית בו שיש מקום בכל תוקעין שיהו זכאי בן יוחנן רבן התקין המקדש בית משחרב

   בלבד ביבנה אלא זכאי בן יוחנן רבן התקין לא אלעזר רבי אמר
  : דין בית בו שיש מקום כל ואחד יבנה אחד לו אמרו
  ב משנה

 תוקעין לבא ויכולה וקרובה ושומעת רואה שהיא עיר שכל יבנה על יתירה ירושלם היתה זאת ועוד] ב[
 20  :בלבד דין בבית אלא תוקעין היו לא וביבנה

  ג משנה
 יוחנן רבן התקין המקדש בית משחרב אחד יום ובמדינה שבעה במקדש ניטל הלולב היה בראשונה] ג[

  : אסור כולו הנף יום ושיהא למקדש זכר שבעה במדינה ניטל לולב שיהא זכאי בן
  ד משנה

 25 בשיר הלוים ונתקלקלו מלבוא העדים נשתהו אחת פעם היום כל החדש עדות מקבלין היו בראשונה] ד[

 קדש היום אותו נוהגין ולמעלה המנחה מן עדים באו ואם המנחה עד אלא מקבלין יהו שלא התקינו
 אמר היום כל החדש עדות מקבלין שיהו זכאי בן יוחנן רבן התקין המקדש בית משחרב קדש ולמחר

 יהוא שלא מקום בכל דין בית ראש שאפילו זכאי בן יוחנן רבן התקין זאת ועוד קרחה בן יהושע רבי
  :הוועד למקום אלא הולכין העדים

 30  א הלכה א פרק) צוקרמאנדל( עדויות מסכת תוספתא

 מוציא ואינו תורה מדברי דבר מבקש אדם שיהא שעה עתידה אמרו ביבנה בכרם חכמים משנכנסו
 ולא ללחם רעב לא לארץ רעב והשלחתי י"י נאם באים ימים הנה לכן' שנ מוצא ואינו סופרים מדברי

 ולא י"י דבר את לבקש ישוטטו מזרח ועד ומצפון ים ועד מים' ונע י"י דברי לשמע אם כי למים צמא
 אמרו לחבירו דומה תורה מדברי דבר יהא שלא י"י דבר הקץ זה י"י דבר נבואה זו י"י דבר ימצאו
 35  ומשמאי מהילל נתחיל

  ג משנה א פרק ברכות מסכת משנה

 ובקומך ובשכבך) ו דברים( שנאמר יעמדו ובבוקר ויקראו יטו אדם כל בערב אומרים שמאי בית] ו[
 נאמר למה כן אם בדרך ובלכתך/) ו דברים/ שם( שנאמר כדרכו קורא אדם כל אומרים הלל ובית

  ] ז[ עומדים אדם שבני ובשעה שוכבים אדם שבני בשעה ובקומך ובשכבך
 40   הלסטים מפני בעצמי וסכנתי ש"ב כדברי לקרות והטיתי בדרך בא הייתי אני טרפון' ר אמר

  :ה"ב דברי על שעברת בעצמך לחוב היית כדי לו אמרו
  :דברי שקבלת ותלמידי בחכמה רבי ותלמידי רבי בשלום בוא לו אמר

   ד פרק א נוסחא נתן דרבי אבות מסכת קטנות מסכתות

   כיצד חסדים גמילות על
 45 כי שנאמר בחסד אלא נברא לא מתחלה העולם) 'ו' ו הושע( זבח ולא חפצתי חסד כי אומר הוא הרי

  ). 'ג ט"פ תהלים( בהם אמונתך תכין שמים יבנה חסד עולם אמרתי
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 חרב המקדש בית וראה אחריו הולך יהושע' ר והיה מירושלים יוצא זכאי בן יוחנן רבן היה אחת פעם
  . ישראל של עונותיהם בו שמכפרים מקום חרב שהוא זה על לנו אוי יהושע' ר אמר

 חפצתי חסד כי שנאמר חסדים גמילות זה ואיזה כמותה שהיא אחת כפרה לנו יש לך ירע אל בני ל"א
 50 גמילות הן ומה. חסדים בגמילות מתעסק שהיה חמודות איש בדניאל מצינו שכן). 'ו' ו הושע( זבח ולא

 פן לך השמר נאמר כבר והלא בבבל מקריב וזבחים עולות תאמר אם בהם מתעסק דניאל שהיה חסדים
 עולותיך תעלה שם שבטיך באחד' ה יבחר אשר במקום אם כי תראה אשר מקום בכל עולותיך תעלה

 ומשמחה הכלה את מתקן היה בהן מתעסק שהיה חסדים גמילות הן מה אלא) ד"י ג"י ב"י דברים(
 שנאמר ברצון מתקבלת ותפלתו יום בכל פעמים שלשה ומתפלל לעני פרוטה ונותן המת את ומלווה
 55 ביומא תלתא וזימנין ירושלים נגד בעליתה ליה פתיחן וכוין לביתה על כתבא רשים די ידע כדי ודניאל

  ):א"י' ו דניאל( דנא קדמת מן עבד הוא די קבל כל אלהה קדם ומודא ומצלא ברכוהי על ברך הוא
 העיר את להחריב מבקשים אתם מה מפני שוטים להם אמר ירושלים את להחריב אספסיינוס וכשבא
 או אחת קשת לי שתשגרו אלא מכם מבקש אני מה וכי המקדש בית את לשרוף מבקשים ואתם הזאת

 לפניך נצא כך והרגנום לפניך שהם ראשונים שנים על שיצאנו כשם לו אמרו. מכם לי ואלך אחת חץ
 60  . ונהרגך

 את מחריבין אתם מה מפני בני להם ואמר ירושלים לאנשי וקרא שלח זכאי בן יוחנן רבן ששמע כיון
 אלא מכם מבקש אינו הא מכם מבקש מהו וכי המקדש בית את לשרוף מבקשים ואתם הזאת העיר
  . מכם לו וילך אחת חץ או אחת קשת
  . ונהרגהו עליו נצא כך והרגנום שלפניו שנים על שיצאנו כשם לו אמרו

 65 על כותבין היו שומעין שהיו ודבר דבר וכל ירושלים של חומותיה כנגד שרויין אנשים לאספסיינוס היו

 בן יוחנן רבן להם שאמר וכיון. הוא קיסר מאוהבי זכאי בן יוחנן שרבן לומר לחומה חוץ וזורקין החצי
 להם אמר יהושע ורבי אליעזר לרבי לתלמידיו וקרא שלח ממנו קבלו ולא ושלשה ושנים אחד יום זכאי

 ברגליו אחז יהושע רבי בראשו אחז אליעזר רבי. בתוכו ואישן ארון לי עשו מכאן והוציאוני עמדו בני
. זה הוא מי השוערים להם אמרו. ירושלים שערי אצל שהגיעו עד החמה שקיעת עד אותו מוליכין והיו

 70 הוא מת אם להן אמרו. בירושלים המת את מלינים שאין יודעין אתם אין וכי הוא מת להן אמרו

  . הוציאוהו
  . לפניו ועמד הארון פתחו. אספסיינוס אצל שהגיעו עד) החמה שקיעת עד( אותו מוליכין והיו והוציאוהו

  . לך אתן מה שאל זכאי בן יוחנן רבן הוא אתה לו אמר
  . מצות כל בה ואעשה תפלה בה ואקבע לתלמידי בה ואשנה שאלך יבנה אלא ממך מבקש איני לו אמר
 75  . עשה לעשות רוצה שאתה מה וכל לך לו אמר

  . אחד דבר לפניך שאומר רצונך לו אמר
  . במלכות עומד את הרי לו אמר. אמור לו אמר

 שנאמר מלך ביד אלא הדיוט ביד נמסר המקדש בית שאין לנו מסור כך לו אמר. יודע אתה מנין] ל"א[
  ). ד"ל' י' ישעי( יפול באדיר והלבנון בברזל היער סבכי ונקף

 80 לעמוד עליו ונמנו קיסר שמת מעירו דיופלא אליו שבא עד ימים ושלשה שנים אחד יום היה לא אמרו

 ונתן ארז של נסרים לו הביאו. ירושלים של החומה כנגד א"ותיפ זירים של קשת לו הביאו. במלכות
 קשת לתוך ונתנו חזיר ראש הביאו. פירצה בה שפרץ עד החומה על בהן מכה והיה זירים של קשת לתוך

 בן יוחנן רבן והיה ירושלים נלכדה שעה באותה. המזבח ג"שע אברים כלפי אותו משליך והיה זירים של
 כי מצפה דרך יד הכסא על יושב עלי והנה שנאמר ומצפה יושב עלי שהיה כדרך וחרד ומצפה יושב זכאי
 85 ירושלים את שהחריב זכאי בן יוחנן רבן ששמע כיון). ג"י' ד' א שמואל( האלהים ארון על חרד לבו היה

  :וסופדין וצועקין בוכין והיו בגדיהם את תלמידיו וקרעו בגדיו קרע באש המקדש בית את ושרף

   כה פרק א נוסחא נתן דרבי אבות מסכת קטנות מסכתות

  . ובוכה קולו מגביה היה זכאי בן יוחנן רבן של פטירתו בשעת
  . בוכה אתה מה מפני החזק פטיש העולם נר הגבוה עמוד רבי תלמידיו לו אמרו
 90 ואם הזה בעולם אלא כעסו אין עלי יכעוס שאם להקביל הולך אני ודם בשר מלך פני וכי להם אמר

 יכול שאני עוד ולא. הזה בעולם אלא מיתתו אין ימיתני ואם הזה בעולם אלא איסורו אין יאסרני
 שאם ה"הקב המלכים מלכי מלך פני אלא להקביל הולך איני הא. בממון ולשחדו בדברים לפייסו
 שתי לי שיש ועוד בממון ולשחדו בדברים לפייסו יכול שאיני הבא ובעולם הזה בעולם כעסו עלי יכעוס

 הכתוב ועליו עדן לגן יכניסני אם או לגיהנם יכריעני אם יודע ואיני לגיהנם ואחת עדן לגן אחת דרכים
 95 עמיו אל ויאסף וימת ויגוע אומר הוא במשה): 'ל ב"כ תהלים(' וגו עפר יורדי כל יכרעו לפניו אומר

' ב יחזקאל( ואחור פנים כתובה והנה לפני אותה ויפרוש ואומר) 'כ ג"ל שמות( כפי את והסירותי ואומר
 רשעים של ושלוותן הזה בעולם צדיקים של יסורין פנים אחר דבר ב"לעוה ואחור הזה בעולם פנים). 'י

 קינים אליה וכתוב. בגיהנם רשעים של ופורענותן לבא לעתיד צדיקים של שכרן מתן ואחור. ז"בעוה
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 הגוים בנות וקננוה היא קינה שנאמר ז"בעוה רשעים של פורענותן זו קינים). 'י' ב שם( והי והגה
 100 נבל ועלי עשור עלי שנאמר לבא לעתיד צדיקים של שכרן מתן זה והגה). ז"ט ב"ל שם( אותה תקוננה

 תבא הווה על הווה שנאמר הבא לעולם רשעים של פורענותן זה והי). 'ד ב"צ תהלים( בכינור הגיון עלי
  ):ו"כ' ז יחזקאל( תהיה שמועה על ושמועה

  :יהודה מלך לחזקיה כסא והכינו הטומאה מפני הבית פנו אומר היה הוא

   א עמוד נו דף גיטין מסכת בבלי תלמוד

 105  .לגבאי בצינעא תא: ליה שלח, הוה זכאי בן יוחנן דרבן אחתיה בר דירושלים בריוני ריש סקרא אבא

  ? בכפנא לעלמא ליה וקטליתו, הכי עבדיתו אימת עד: ל"א, אתא
  ! לי קטלו מידי להו אמינא דאי, איעביד מאי: ל"א
  . פורתא הצלה דהוי אפשר, דאיפוק לדידי תקנתא לי חזי: ל"א
 דנח ולימרו, גבך ואגני סריא מידי ואייתי, בך ולישיילו עלמא כולי וליתי, בקצירי נפשך נקוט: ל"א

 110 דחייא ידעי דאינהו, את דקליל בך לרגשן דלא, אחרינא איניש בך ליעול ולא תלמידך בך וליעיילו, נפשך

  . ממיתא קליל
  , אחר מצד יהושע ורבי אחד מצד אליעזר רבי בו נכנס, הכי עביד

  ! דקרו רבן יאמרו: להו אמר, למדקריה בעו לפיתחא מטו כי
  ! דחפו רבן יאמרו: להו אמר, למדחפיה בעו

 115  . נפק, בבא ליה פתחו

  ! מלכא עלך שלמא, מלכא עלך שלמא: אמר, להתם מטא כי
  , קטלא תרי מיחייבת: ל"א

  ! מלכא לי קרית וקא אנא מלכא דלאו, חדא
  ? לגבאי אתית לא אמאי האידנא עד, אנא מלכא אי, ותו

 120  : ל"א

, בידך ירושלים מימסרא לא את מלכא לאו דאי, את מלכא איברא )ב עמוד נו( ,אנא מלכא לאו דקאמרת
 ממנו אדירו והיה+ 'ל ירמיהו: +'דכתי, מלך אלא אדיר ואין, יפול באדיר והלבנון+ 'י ישעיהו: +דכתיב

  ; והלבנון הזה הטוב ההר+ 'ג דברים: +שנאמר, ק"ביהמ אלא לבנון ואין', וגו
  . שבקינן לא בן דאית בריוני? האידנא עד לגבאי קאתית לא אמאי אנא מלכא אי ודקאמרת

 125  ? דרקון בשביל החבית את שוברין היו לא, עליה כרוך ודרקון דבש של חבית אילו: ליה אמר

  . אישתיק
 ליה איבעי, יסכל ודעתם אחור חכמים משיב+ מד ישעיהו: +עקיבא רבי ואיתימא, יוסף רב עליה קרי

  . לה שבקינן וחביתא, ליה וקטלינן לדרקון ליה ושקלינן צבתא שקלינן: ליה למימר
 דרומי חשיבי הנהו ואמרי, קיסר ליה דמית, קום: ליה אמר, מרומי עליה פריסתקא אתי אדהכי

 130  . ברישא לאותיבך

  , נפק לא לאידך למשלפא בעא, עייל לא לאחרינא למסיימא בעא, מסאני חד סיים הוה
  ? האי מאי: אמר
  . עצם תדשן טובה שמועה+ ו"ט משלי: +דכתיב, לך אתיא טובה שמועה, תצטער לא: ליה אמר
 ורוח+ ז"י משלי: +דכתיב, קמך ולחליף מיניה דעתך מיתבא דלא איניש ליתי? תקנתיה מאי אלא

 135  . עייל הכי עבד, גרם תיבש נכאה

  ? לגבאי אתיתו לא אמאי האידנא עד, האי כולי דחכמיתו ומאחר: ליה אמר
  ? לך אמרי ולא: ליה אמר
  ! לך אמרי נמי אנא: ליה אמר
  . לך דאתן מידי מינאי בעי אלא, משדרנא אחרינא ואינש אזילנא מיזל: ליה אמר
 140  . צדוק לרבי ליה דמסיין ואסוותא, גמליאל דרבן ושושילתא, וחכמיה יבנה לי תן: ליה אמר

 איבעי, יסכל ודעתם אחור חכמים משיב+ מד ישעיהו: +עקיבא רבי ואתימא, יוסף רב עליה קרי
  . זימנא הדא לשבקינהו ליה למימר

  . הוי לא נמי פורתא והצלה, עביד לא האי כולי דלמא, סבר והוא
  ? היא מאי צדוק לרבי ליה דמסיין אסוותא

 145 פורתא מיעיה דרווח עד, דקימחא מיא למחר, דסיפוקא מיא למחר, דפארי מיא אשקיוה קמא יומא

  .פורתא

   ב פרק השנה ראש מסכת משנה

  ח משנה
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 ואומר ההדיוטות את מראה שבהן בעלייתו ובכותל בטבלא גמליאל לרבן לו היו לבנות צורות דמות] ט[
 150   כזה או ראית הכזה

   במערב וערבית במזרח שחרית ראינוהו ואמרו שנים שבאו מעשה
   הם שקר עדי נורי בן יוחנן רבי אמר

   גמליאל רבן קיבלן ליבנה כשבאו
   גמליאל רבן וקבלן נראה לא עבורו ובליל בזמנו ראינוהו ואמרו שנים באו ועוד
 155   שיניה בין כריסה ולמחר שילדה האשה על מעידים היאך הן שקר עדי הרכינס בן דוסא רבי אמר

  : דבריך את אני רואה יהושע' ר לו אמר
  ט משנה

   בחשבונך להיות שחל הכפורים ביום ובמעותיך במקלך אצלי שתבא עליך גוזרני גמליאל רבן לו שלח] י[
   מיצר עקיבא רבי ומצאו הלך
 160 מקראי' ה מועדי אלה) ג"כ ויקרא( שנאמר עשוי גמליאל רבן שעשה מה שכל ללמוד לי יש לו אמר

   אלו אלא מועדות לי אין בזמנן שלא בין בזמנן בין אתם תקראו אשר קודש
   הרכינס בן דוסא רבי אצל לו בא

 דין ובית דין בית כל אחר לדון אנו צריכין גמליאל רבן של דינו בית אחר לדון אנו באין אם לו אמר
 מזקני ושבעים ואביהוא נדב ואהרן משה ויעל) ד"כ שמות( שנאמר עכשיו ועד משה מימות שעמד

 165 ישראל על דין בית שעמדו ושלשה שלשה שכל ללמד אלא זקנים של שמותן נתפרשו לא ולמה ישראל

   משה של דינו כבית הוא הרי
   בחשבונו להיות הכפורים יום שחל ביום גמליאל רבן אצל ליבנה והלך בידו ומעותיו מקלו נטל
   ראשו על ונשקו גמליאל רבן עמד

   ב עמוד כז דף ברכות מסכת בבלי תלמוד

 170  : רבנן תנו

  ? חובה או רשות ערבית תפלת: לו אמר, יהושע רבי לפני שבא אחד בתלמיד מעשה
  . רשות: ליה אמר

  ? חובה או רשות ערבית תפלת: לו אמר, גמליאל רבן לפני בא
  . חובה: לו אמר
 175  ! רשות לי אמר יהושע רבי והלא: לו אמר

  . המדרש לבית תריסין בעלי שיכנסו עד המתן: לו אמר
  ? חובה או רשות ערבית תפלת: ושאל השואל עמד, תריסין בעלי כשנכנסו

  . חובה: גמליאל רבן לו אמר
  ? זה בדבר שחולק אדם יש כלום: לחכמים גמליאל רבן להם אמר
 180  . לאו: יהושע רבי ליה אמר

  ! רשות לי אמרו משמך והלא: לו אמר
  ! בך ויעידו רגליך על עמוד, יהושע: ליה אמר
 שאני ועכשיו, המת את להכחיש החי יכול - מת והוא חי אני אלמלא: ואמר רגליו על יהושע רבי עמד

  ? החי את להכחיש החי יכול היאך - חי והוא חי
: התורגמן לחוצפית ואמרו העם כל שרננו עד, רגליו על עומד יהושע ורבי, ודורש יושב גמליאל רבן היה 185 

  . ועמד! עמוד
 הכא, צעריה צדוק דרבי במעשה בבכורות, צעריה אשתקד השנה בראש? וניזיל נצעריה כמה עד: אמרי

  ! ונעבריה תא, צעריה נמי
  ? ליה נוקים מאן

 190  ; הוא מעשה בעל? יהושע לרבי נוקמיה

  ; אבות זכות ליה דלית, ליה עניש דילמא? עקיבא לרבי נוקמיה
 מקשי דאי - חכם הוא. לעזרא עשירי והוא עשיר והוא חכם דהוא, עזריה בן אלעזר לרבי נוקמיה אלא
 -  לעזרא עשירי והוא, ופלח אזל הוא אף קיסר לבי לפלוחי ליה אית דאי - עשיר והוא, ליה מפרק ליה

  . ליה עניש מצי ולא אבות זכות ליה דאית
 195  ? מתיבתא ריש דליהוי למר ליה ניחא: ליה ואמרו אתו

  .ביתי באינשי ואימליך איזיל: להו אמר
  ? לך מעברין דלמא )א עמוד כח(: ליה אמרה. בדביתהו ואמליך אזל

  . ליתבר ולמחר דמוקרא בכסא חדא יומא] אינש לשתמש: [לה אמר
  . חיורתא לך לית: ליה אמרה
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 200 היינו. חיורתא דרי סרי תמני ליה ואהדרו ניסא ליה אתרחיש, הוה שני סרי תמני בר יומא ההוא

  . שנה שבעים בן ולא, שנה שבעים כבן אני הרי: עזריה בן אלעזר רבי דקאמר
 מכריז גמליאל רבן שהיה. ליכנס לתלמידים רשות להם ונתנה הפתח לשומר סלקוהו היום אותו; תנא

  . ספסלי כמה אתוספו יומא ההוא. המדרש לבית יכנס לא -  כברו תוכו שאין תלמיד כל: ואומר
 וחד; ספסלי מאה ארבע אתוספו: אמר חד, ורבנן דוסתאי בן יוסף אבא בה פליגי: יוחנן רבי אמר
 205  . ספסלי מאה שבע: אמר

 בחלמיה ליה אחזו. מישראל תורה מנעתי ושלום חס דלמא: אמר, גמליאל דרבן דעתיה חלשא קא הוה
  . ליה דאחזו הוא דעתיה ליתובי ההיא, היא ולא. קטמא דמליין חיורי חצבי
 שהיתה הלכה היתה ולא. הוה יומא ההוא - ביום בו דאמרינן היכא וכל, נשנית ביום בו עדיות: תנא

  . פירשוה שלא המדרש בבית תלויה
 210 עמוני גר יהודה בא ביום בו: דתנן, אחת שעה אפילו המדרש מבית עצמו מנע לא גמליאל רבן ואף

; בקהל לבא אתה אסור: גמליאל רבן לו אמר? בקהל לבא אני מה: להם אמר, המדרש בבית לפניהם
 לא+ ג"כ דברים: +נאמר כבר והלא: גמליאל רבן לו אמר. בקהל לבא אתה מותר: יהושע רבי לו אמר
 סנחריב עלה כבר? יושבין הן במקומן ומואב עמון וכי: יהושע רבי לו אמר! 'ה בקהל ומואבי עמוני יבא
 שושתי ועתודותיהם עמים גבלות ואסיר+ 'י ישעיהו: +שנאמר, האומות כל את ובלבל אשור מלך

 215 ירמיהו: +נאמר כבר והלא: גמליאל רבן לו אמר. פריש מרובא -  דפריש וכל, יושבים כאביר ואוריד

: נאמר כבר והלא: יהושע רבי לו אמר. שבו וכבר -' ה נאם עמון בני שבות את אשיב כן ואחרי+ ט"מ
  .בקהל לבא התירוהו מיד. שבו לא ועדיין - ישראל עמי שבות את ושבתי+ 'ט עמוס+
  

  . יהושע לרבי ואפייסיה איזיל, הוה והכי הואיל: גמליאל רבן אמר
 220  . דמשחרן דביתיה לאשיתא חזינהו, לביתיה מטא כי

  . אתה שפחמי ניכר אתה ביתך מכותלי: לו אמר
 מתפרנסים הם במה חכמים תלמידי של בצערן יודע אתה שאי, פרנסו שאתה לדור לו אוי: לו אמר

  . נזונים הם ובמה
  ! לי מחול, לך נעניתי: לו אמר

 225  . ביה אשגח לא

  ! אבא כבוד בשביל עשה
  . פייס

  ? לרבנן להו ולימא ניזיל מאן: אמרו
  . אזילנא אנא: כובס ההוא להו אמר
 230 למאן ליה יימר מדא לביש דלא ומאן, מדא ילבש מדא דלביש מאן: מדרשא לבי יהושע רבי להו שלח

  ? אלבשיה ואנא מדך שלח מדא דלביש
  . לרבנן ולצערו גמליאל דרבן עבדי ליתו דלא, גלי טרוקו: לרבנן עקיבא רבי להו אמר
  . לגבייהו אנא ואיזיל דאיקום מוטב: יהושע רבי אמר
  . אבבא טרף, אתא
 235 ואפרך מערה מי מימיך: מזה בן למזה יאמר מזה בן ולא מזה לא ושאינו, יזה מזה בן מזה: להו אמר

  ? מקלה אפר
 נשכים ואתה אני למחר! כבודך בשביל אלא עשינו כלום? נתפייסת, יהושע רבי: עקיבא רבי לו אמר

  . לפתחו
 שבתא חדא ומר שבתא חדא מר נדרוש! מורידין ואין בקדש מעלין: גמירי - נעבריה? נעביד היכי: אמרי

 240 דאמר והיינו. שבתא חדא עזריה בן אלעזר ורבי, שבתי תלתא גמליאל רבן לדרוש: אלא! לקנאויי אתי -

  . הוה יוחאי בן שמעון רבי - תלמיד ואותו. היתה עזריה בן אלעזר רבי של -  היתה מי של שבת: מר

   א עמוד נט דף מציעא בבא מסכת בבלי תלמוד

 )ב עמוד נט( .מטמאין וחכמים מטהר אליעזר רבי, לחוליא חוליא בין חול ונתן חוליות חתכו: התם תנן
  . עכנאי של תנור הוא וזה

 245  . וטמאוהו, זו כעכנא דברים שהקיפו: שמואל אמר יהודה רב אמר -? עכנאי מאי

  . הימנו קיבלו ולא שבעולם תשובות כל אליעזר רבי השיב היום באותו: תנא
  . יוכיח זה חרוב - כמותי הלכה אם: להם אמר
  : אמה מאות ארבע: לה ואמרי, אמה מאה ממקומו חרוב נעקר
  . החרוב מן ראיה מביאין אין: לו אמרו

 250  . יוכיחו המים אמת - כמותי הלכה אם: להם ואמר חזר

  . לאחוריהם המים אמת חזרו
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  . המים מאמת ראיה מביאין אין: לו אמרו
  . יוכיחו המדרש בית כותלי - כמותי הלכה אם: להם ואמר חזר
  . ליפול המדרש בית כותלי הטו
 255 לא? טיבכם מה אתם - בהלכה זה את זה מנצחים חכמים תלמידי אם: להם אמר, יהושע רבי בהם גער

  . ועומדין מטין ועדין, אליעזר רבי של כבודו מפני זקפו ולא, יהושע רבי של כבודו מפני נפלו
  . יוכיחו השמים מן - כמותי הלכה אם: להם ואמר חזר

  ! מקום בכל כמותו שהלכה אליעזר רבי אצל לכם מה: ואמרה קול בת יצאתה
   –. היא בשמים לא: ואמר רגליו על יהושע רבי עמד
 260   –? היא בשמים לא+ 'ל דברים+ מאי

 סיני בהר כתבת שכבר, קול בבת משגיחין אנו אין, סיני מהר תורה נתנה שכבר: ירמיה רבי אמר
   –. להטת רבים אחרי+ ג"כ שמות+ בתורה

   –? שעתא בההיא הוא בריך קודשא עביד מאי: ליה אמר, לאליהו נתן רבי אשכחיה
  . בני נצחוני, בני נצחוני ואמר חייך קא: ליה אמר

 265  . וברכוהו עליו ונמנו, באש ושרפום אליעזר רבי שטיהר טהרות כל הביאו היום אותו: אמרו

   –? ויודיעו ילך מי: ואמרו
  . כולו העולם כל את מחריב ונמצא, ויודיעו הגון שאינו אדם ילך שמא, אלך אני: עקיבא רבי להם אמר

   –. אמות ארבע בריחוק לפניו וישב, שחורים ונתעטף, שחורים לבש? עקיבא רבי עשה מה
   –? מיומים יום מה, עקיבא: אליעזר רבי לו אמר
 270   –. ממך בדילים שחבירים לי כמדומה, רבי: לו אמר

 שליש העולם לקה, דמעות עיניו זלגו. קרקע גבי על וישב ונשמט, מנעליו וחלץ בגדיו קרע הוא אף
  . טפח אשה שבידי בצק אף: אומרים ויש. בשעורים ושליש, בחטים ושליש, בזיתים

  . נשרף אליעזר רבי עיניו בו שנתן מקום שבכל, היום באותו היה גדול אך: תנא
  . לטבעו נחשול עליו עמד, בספינה בא היה גמליאל רבן ואף

, עולם של רבונו: ואמר רגליו על עמד. הורקנוס בן אליעזר רבי בשביל אלא זה שאין לי כמדומה: אמר 275 

 מחלוקות ירבו שלא, לכבודך אלא, עשיתי אבא בית לכבוד ולא, עשיתי לכבודי שלא לפניך וידוע גלוי
  . בישראל

   –. מזעפו הים נח
  . הואי גמליאל דרבן אחתיה אליעזר דרבי דביתהו שלום אימא

 280  . אפיה על למיפל אליעזר לרבי ליה שבקה הוה לא ואילך מעשה מההוא

  . לחסר מלא בין לה ואיחלף, הוה ירחא ריש יומא ההוא
  . ריפתא ליה אפיקא, אבבא וקאי עניא אתא: דאמרי איכא

  . לאחי קטלית, קום: ליה אמרה, אנפיה על דנפל אשכחתיה
  . דשכיב גמליאל רבן מבית שיפורא נפק אדהכי

 285  ? ידעת מנא: לה אמר

  .אונאה משערי חוץ ננעלים השערים כל: אבא אבי מבית מקובלני כך: ליה אמרה

   א עמוד כח דף סוכה מסכת בבלי תלמוד

 שתים, סוכה בהלכות הלכות שלשים ושאלוהו, העליון בגליל ששבת אליעזר ברבי מעשה: רבנן תנו
 חילוף: אומר יהודה' בר יוסי רבי. שמעתי לא, להם אמר עשר שמונה, שמעתי להם אמר עשרה

 290 אינן דבריך כל: לו אמרו -. שמעתי לא להם אמר עשרה שתים, שמעתי להם אמר עשר שמונה, הדברים

 אדם קדמני לא מימי. רבותי מפי שמעתי שלא דבר לומר הזקקתוני: להם אמר -? השמועה מפי אלא
 המדרש בבית אדם הנחתי ולא, עראי שינת ולא קבע שינת לא המדרש בבית ישנתי ולא. המדרש בבית

 יוחנן רבן על עליו אמרו. מעולם רבי מפי שמעתי שלא דבר אמרתי ולא, חולין שיחת שחתי ולא, ויצאתי
 אדם קדמו ולא, תפילין ובלא תורה בלא אמות ארבע הלך ולא, חולין שיחת שח לא מימיו: זכאי בן

, המטונפות במבואות הרהר ולא, עראי שינת ולא קבע שינת לא המדרש בבית ישן ולא המדרש בבית 295 

 דלת אדם פתח ולא, ושונה יושב אלא ודומם יושב אדם מצאו ולא, ויצא המדרש בבית אדם הניח ולא
 מבית לעמוד עת הגיע אמר ולא, מעולם רבו מפי שמע שלא דבר אמר ולא, בעצמו הוא אלא לתלמידיו

: רבנן תנו. אחריו נוהג תלמידו אליעזר רבי היה וכן. הכפורים יום וערבי פסחים מערבי חוץ המדרש
 ושלשים, רבינו כמשה שכינה עליהם שתשרה ראוים מהם שלשים, הזקן להלל לו היו תלמידים שמונים

 300 קטן, עוזיאל בן יונתן - שבכולן גדול. בינונים עשרים, נון בן כיהושע חמה להם שתעמוד ראוים מהן

 הלכות, תלמוד, ומשנה מקרא הניח שלא זכאי בן יוחנן רבן על עליו אמרו. זכאי בן יוחנן רבן - שבכולן
 שיחת, וגימטריאות תקופות, שוות וגזרות וחמורים קלים, סופרים ודקדוקי תורה דקדוקי, ואגדות
 דבר. קטן ודבר גדול דבר, שועלים משלות, כובסין משלות, דקלים ושיחת שדים ושיחת השרת מלאכי



 5דף מספר , הרב מאיר ליכטנשטיין, פ"מבוא לתושבע, ע"ישיבת עתניאל תש

 

 

 יש אהבי להנחיל+ ח משלי+ שנאמר מה לקיים. ורבא דאביי הויות - קטן דבר, מרכבה מעשה - גדול
 305 על עליו אמרו. וכמה כמה אחת על - שבכולן גדול, כך שבכולן שקטן מאחר וכי. אמלא ואצרתיהם

  .נשרף מיד עליו שפורח עוף כל - בתורה ועוסק שיושב בשעה, עוזיאל בן יונתן

   ם"לרמב החזקה ליד הקדמה

 לו היו תלמידים חמשה. ד"וב] ושמאי[ מהלל קבלו הזקן הלל של בנו שמעון ורבן זכאי בן יוחנן ורבן
 יוסי' ור יהושע' ור הגדול אליעזר' ר. הם ואלו ממנו שקיבלו החכמים גדולי והם זכאי בן יוחנן לרבן
 310 גר אביו ויוסף הגדול אליעזר' מר קיבל יוסף בן עקיבא' ור. ערך בן אלעזר' ור נתנאל בן שמעון' ור הכהן

. ישמעאל' מר וחבריו מאיר' ר קיבל וגם עקיבא' מר קבלו צדק גר בן מאיר' ור ישמעאל' ור. היה צדק
 הסנדלר יוחנן' ור שמוע בן אלעזר' ור נחמיה' ור שמעון' ור יוסי' ור יהודה' ר הם מאיר' ר של חביריו
 של וחביריו. הגדול אליעזר' מר עקיבא' ר של חביריו קיבלו וכן. תרדיון בן חנניה' ור עזאי בן ושמעון

 רבן. נורי בן יוחנן ורבי אלעזר בן שמעון ורבי הגלילי יוסי רבי של רבו טרפון רבי הם עקיבא רבי
 315 בנו גמליאל ורבן ממנו קבל בנו שמעון ורבן. הזקן הלל של בנו אביו שמעון מרבן קיבל הזקן גמליאל

 קיבל והוא הקדוש רבינו הנקרא זהו שמעון רבן של בנו יהודה' ור ממנו קיבל בנו שמעון ורבן ממנו קבל
  .חביריו שמעון' ומר שמוע בן אלעזר' ומר מאביו

   עה פיסקא במדבר ספרי

 נאמר מומים בעלי ולא תמימים' אומ עקיבא' ר, טרפון' ר דברי מומים בעלי בין תמימים בין, הכהנים
 320 כהנים אף מומין בעלי ולא תמימים להלן האמורים כהנים מה כהנים להלן ונאמר כהנים כאן

 יכול איני עקיבא עלינו ומביא מגבב מתי עד טרפון רבי ל"א מומין בעלי ולא תמימים כאן האמורים
 ומריע עומד שהיה אחת ברגלו חגר שהיה אימא אחי שמעון ראיתי לא אם בניי את אקפח לסבול

 וביובל הכיפורים וביום בהקהל כשרין מומין שבעלי ראית בהקהל שמא רבי הין לו אמר בחצוצרות
 דורש עקיבא ושכח ראה טרפון עקיבא מחלציך שיצא אבינו אברהם אשריך בידיתה שלא העבודה ל"א

 325  .מחייו כפורש ממך הפורש כל הא להלכה ומסכים מעצמו

  ח הלכה א פרק) צוקרמאנדל( זבחים מסכת תוספתא

 את אהרן בני והקריבו' לומ' תל שרת ובכלי תמים בכהן אלא תהא שלא דם לקבלת מנין עקיבא' ר דרש
 זו אלא והקריבו כן' אומ אינו הא האמורה זריקה זו וזרקו' אומ כשהוא זריקה זו יכול אליו הדם

 ובכלי תמים בכהן קבלה בהולכה אף שרת ובכלי תמים בכהן זריקה מה לזריקה קבלה מקיש קבלה
 330 כהן אף שרת וכלי תמים כהן להלן האמור כהן מה לו לכהנו אותם ומשחת' אומ הוא ולהלן שרת

 בניי את אקפח עלי ומביא מגבב אתה מתי עד עקיבא טרפון' ר לו' אמ שרת וכלי תמים כהן כאן האמור
 מה לפניך' לומ תורשיני לו' אמ לזריקה קבלה השויתה ואתה לזריקה קבלה בין שמעתי הפרש לא אם

 כמעשה מחשבה בה עשה זריקה כמעשה מחשבה בה עשה לא קבלה לו' אמ אמור לו' אמ שלמדתני
' אמ עליו חייבין פסולין זרקוהו עליו חייבין אין פסלין קיבלוהו פסול בחוץ והזורק כשר בחוץ המקבל

 335 הא להלכה ומסכים דורש ואתה לפרש לי היה ולא שמעתי אני ושמאל ימין היטיתה שלא העבודה לו

  :מחייו כפורש ממך הפורש כל

   ב עמוד כט דף מנחות מסכת בבלי תלמוד

, לאותיות כתרים וקושר שיושב ה"להקב מצאו, למרום משה שעלה בשעה: רב אמר יהודה רב אמר
 ועקיבא דורות כמה בסוף להיות שעתיד יש אחד אדם: לו אמר? ידך על מעכב מי, ע"רבש: לפניו אמר

, לי הראהו, ע"רבש: לפניו אמר. הלכות של תילין תילין וקוץ קוץ כל על לדרוש שעתיד, שמו יוסף בן 340 

 כיון; כחו תשש, אומרים הן מה יודע היה ולא, שורות שמונה בסוף וישב הלך. לאחורך חזור: לו אמר
. דעתו נתיישבה, מסיני למשה הלכה: להן אמר? לך מנין, רבי: תלמידיו לו אמרו, אחד לדבר שהגיע

: לו אמר? י"ע תורה נותן ואתה כזה אדם לך יש, עולם של רבונו: לפניו אמר, ה"הקב לפני ובא חזר
: לו אמר, שכרו הראני, תורתו הראיתני, עולם של רבונו: לפניו אמר. לפני במחשבה עלה כך, שתוק
? שכרה וזו תורה זו, ע"רבש: לפניו אמר, במקולין בשרו ששוקלין ראה, לאחוריו חזר]. לאחורך[ חזור 345 

 .לפני במחשבה עלה כך, שתוק: ל"א


