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AUTHOR’S INTRODUCTION

"טוב להודות לה' ולזמר לשמך עליון" (תהלים צב, ב) 
 It is good to give thanks to the Lord and to sing praise to Your Name, O Exalted One! (Psalm 92:2)

מה אשיב לה' כל תגמולוהי עלי (תהלים קטז, יב)
How can I repay the Lord for all His kindness to me? (Psalm 116:12)

As in the Nishmat Blessing: “Were our mouths filled with song as the sea, etc.” and in the Akdamut 
prayer recited on Shavuot: “Even if the heavens were parchment, and the forest quills, if all oceans 
were ink, as well as every gathered water, etc.”, there would be no words in which to describe the deep 
sense of appreciation and gratitude I feel towards Hashem. His love and chesed are infinite and I have 
been blessed with His gleaming rays of light, though truly undeserved.

מקימי מעפר דל, מאשפות ירים אביון (תהלים קיג:ז)
He raises the needy from the dust, from the trash heaps He lifts the destitute (Psalm 113:7).
My life has been a gratuitous gift from Hashem who is merciful and compassionate. 

Educational and Professional Background
I was born in the Bronx, New York City, on November 3, 1940, (יום ב' מרחשון ת"ש) and was raised in a 
poor Jewish/Italian neighborhood. My elementary school education was received at Yeshivat Rabeinu 
Chaim Ozer. My high school and college education were received at Yeshiva University in New York. 
It is there that I studied under Rabbi Yosef Dov Soloveitchik, ztz”l from whom I received ordination. 
Prior to entering Rabbi Soloveitchik’s class, I spent a year learning in Yeshivat Kerem b’Yavne in Israel. 
Upon receiving ordination and an M.A. in Jewish History in 1965, I entered a career that combined 
the rabbinate and education for a period of 18 years. 

Upon deciding to make Aliyah in 1984, friends asked “Do you have a job in Israel?” My response, 
“Yes.” “What kind of job?” they asked. I answered, “Hashem will tell me when I get there.” Frankly, 
I was prepared to sweep the streets of Yerushalayim and felt it to be an honor to do so. A phone call, 
however, from Rabbi Chaim Brovender, Shlita, with an invitation to teach at Bruria was like a voice 
from heaven. 

A year later, while researching and writing my book, “The Spirit of Mishnaic Law,” at the library 
of The Hebrew University, I was approached by the campus rabbi, Rabbi Natan Ophir, who invited 
me to become the director of the Beit Midrash for foreign students (as of 2010 named the Hillel RRG 
Beit Midrash), a position that I have held, thank God, to this day. I thank Hashem for the privilege 
and joy of having given thousands of students an opportunity to learn Torah, thereby increasing their 
knowledge and strengthening their Jewish identity. I am proud of the fact that many of our alumni 
have returned to Israel to study in Yeshivot and Midrashot and to serve in the IDF. A good number 
of whom have chosen to make Aliyah. 

I am also grateful for having taught at the Pardes Institute in Jerusalem for a period of 20 years. 
Many students came with little or no Jewish educational background. It was a delightful experience 
teaching a variety of Torah subjects to bright, eager and thirsty students. 

A Tribute to Mother
I grew up in a family of 7 children, I, being the third after a long hiatus between me and my two older 
brothers, Mordecai Yaakov and Zvi Chaim z"l. My father, Aryeh Leib b’Reb Zev, z”l, grew up in a 
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הקדמת המחבר

"טוב להודות לה' ולזמר לשמך עליון" (תהלים צב, ב)
"מה אשיב לה' כל תגמולוהי עלי" (תהלים קטז, יב)

כמו בתפילת נשמת כל חי: "ולשוננו רינה כהמון גליו", ובפיוט האקדמות הנאמר בשבועות: "גִויל ִאלו רקיעי, 
קני כל חורשתא, דיו ִאלו ימי, וכל מי כנישותא" דהיינו לו היו השמיים קלף, קנים – כל החורשות; לו היו כל 
מי הים דיו, וכך גם כל מי האגמים, אין די מילים לתאר את התחושה העמוקה של הערכה והכרת הטוב שאני 
חש כלפי הקב"ה. אהבתו וחסדו אינסופיים, ובורכתי בקרני אורו המבהיקות אף שאינני ראוי לכך. "מקימי 

מעפר דל, מאשפות ירים אביון" (תהלים קיג, ז). חיי היו מתנת חינם מה', אשר הוא מלא רחמים וחמלה.

רקע מקצועי ולימודי
נולדתי בברונקס, בעיר ניו יורק, ביום ב' במרחשוון ת"ש (3 בנובמבר 1940), וגדלתי בשכונת עוני יהודית/
איטלקית. בית הספר היסודי שלי היה ישיבת רבנו חיים עוזר, ובתיכון ובקולג' למדתי בישיבה יוניברסיטי 
הסמיכה  את  לי  שהעניק  זה  והוא  שנים,  שלש  זצ"ל  סולובייצ'יק  דב  יוסף  הרב  אצל  למדתי  שם  יורק.  בניו 
לרבנות. קודם שנכנסתי לכיתתו למדתי בשקידה במשך שנה בישיבת כרם ביבנה בישראל. אחרי שקיבלתי 
שמונה  של  בקריירה  התחלתי  (תשכ"ה)  ב-1965  יהודית  בהיסטוריה  שני  תואר  וגם  הסמיכה  תעודת  את 

עשרה שנה, ששילבה רבנות וחינוך.
כשהחלטנו לעלות לארץ ישראל ב-1984 (תשד"ם), חברים שאלו: "יש לך עבודה בישראל?" עניתי להם: 
את  לטאטא  מוכן  הייתי  האמת,  למען  לשם".  כשאגיע  לי  יגיד  "ה'  עניתי:  שאלו.  הם  עבודה?"  "איזו  "כן". 
רחובות ירושלים וחשתי שיהיה זה כבוד בשבילי. שיחת טלפון מהרב חיים ברוונדר שליט"א, שבה הוא הציע 

לי ללמד במדרשת ברוריה, הייתה כמו בת קול משמיים.
 (The Spirit of Mishnaic Law) המשנה"  חוק  "רוח  ספרי  את  וכתבתי  כשחקרתי  כך,  אחר  שנה 
בית  מרֵכז  להיות  אותי  והזמין  אופיר,  נתן  הרב  הקמפוס,  רב  אליי  ניגש  העברית,  האוניברסיטה  בספריית 
המדרש לסטודנטים מחו"ל (ידוע מאז 2010 בשם Hillel RRG Beit Midrash), משרה שאני מלא תודה 
לאל עד היום. אני מודה לה' על הזכות ועל האושר להעניק לאלפי סטודנטים את האפשרות ללמוד תורה, 
להגביר את זהותם היהודית ולחזקּה. אני גאה בעובדה שרבים מבוגרינו שבו לישראל כדי ללמוד בישיבות 

ובמדרשות ולשרת בצה"ל. רבים מהם בחרו לעלות ארצה.
אני מלא תודה גם על כך שלימדתי במכון פרדס בירושלים במשך עשרים שנה. סטודנטים רבים הגיעו לשם 
ללא כל רקע ביהדות, או עם רקע מועט בלבד, ביהדות. הייתה זו חוויה מלבבת ללמד סטודנטים מבריקים, 

להוטים וצמאים לידע שלל נושאים בתורה.

הוקרה לאימא
גדלתי במשפחה בת שבעה ילדים. הייתי השלישי. היה פער שנים גדול ביני לבין שני אחיי הבוגרים מרדכי 
אדם  היה  הוא  דתי.  חינוך  כל  בו  היה  שלא  בבית  גדל  ז"ל,  זאב  ר'  בן  לייב  אריה  אבי,  ז"ל.  חיים  וצבי  יעקב 
טוב ונדיב בעל חוש הומור מצוין, שעבד הרבה מאוד וקשה מאוד כנהג מונית כדי לפרנס את משפחתו בת 
תשע הנפשות. אימי, אסתר בת ר' צבי חיים ז"ל, גדלה בבית דתי שהגירה מלומזה בפולניה בתחילת המאה 
העשרים. היא, אחיה ואחיותיה, כמו רוב ניכר מבני דורה, נסחפו בגל ההתבוללות שהטביע רבים כל כך מקרב 
בני הדור השני להגירה. כנשואה לאבי, ולה כבר שני בנים, היא הייתה רחוקה מאוד מחיים דתיים ומשמירת 
מצוות. כך, עד שהתברר שבנה הגדול מורטי, שהיה אז בן תשע, סובל מדלקת ריאות ומתוספתן קרוע (סכנת 
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home with no religious education. He was a good, kind man, with a rich sense of humor, working 
very hard and long hours as a taxicab driver to support his family of nine. My mother, Esther bat reb 
Zvi Chaim, z”l, came from a home with religious parents who had emigrated from Lomza, Poland, 
at the beginning of the 20th Century. She, her siblings, along with a vast majority of her generation, 
were swept up in the tide of assimilation that drowned so many of the 2nd generation immigrants 
in America. Married to my father and with two sons, she was far removed from religious life and 
observance. Until – when her eldest son, Morty, at age 9, suffered from pneumonia and a ruptured 
appendix (a life- threatening situation in those days) and was told by the doctors that he will probably 
not live, she made a vow that if her son will survive she will return to religious life. Furthermore, if 
she will have a son, he will become a rabbi. I was that son!

Four more siblings followed in quick succession. My father’s income could not support his large 
family and we lived in abject poverty. Were it not for the benevolence of aunts and uncles who 
supplied us with food and clothing, we could not have survived. 

Hunger, poverty and a difficult marriage did not deter or detract from my mother’s religious 
commitment. She observed Shabbat and kashrut to the letter of the Kitzur Shulchan Aruch. As poor 
as she was, she gave money to tzedakah despite the admonitions of her siblings. She found the time 
to volunteer at Yeshivat Rabeinu Chaim Ozer, helping the old Rebbetzin Garfinkle feed lunches to 
the children. Her determination that I would become a rabbi never abated. And, with the financial 

My grandparents, Golda and Zvi Chaim SorkowitzMy parents, Esther and Arye Leib Grodner
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חיים באותן שנים). הרופאים אמרו שסביר להניח שהוא לא יחיה. אימי נדרה אז שאם בנה יחיה היא תחזור 
להיות דתית. נוסף על כך, אם ייוולד לה בן, הוא יהיה רב. אני הייתי הבן הזה!

די מהר אחר כך נוספו עוד ארבעה ילדים. הכנסתו של אבי לא היה בה די לפרנס את משפחתו הגדולה, 
וחיינו בעוני משווע. לולא נדיבותם של דודות ודודים שסיפקו לנו מזון ובגדים לא היינו שורדים.

וכשרות  שבת  שמרה  היא  הדתית.  מהתחייבותה  אימי  את  הניאו  או  הסיטו  לא  קשים  וחיים  עוני  רעב, 
עד לאות האחרונה בקיצור שולחן ערוך. ענייה ככל שהייתה, היא נתנה כסף לצדקה למרות תוכחות אחיה 
ואחיותיה. היא מצאה זמן להתנדב בישיבת רבנו חיים עוזר, ועזרה לרבנית גרפינקל הזקנה להעניק לילדים 
ארוחות צהריים. נחישותה שאהפוך לרב מעולם לא נחלשה. ובסיועם הכספי של דודי אירווינג ודודתי פאני 

סורקוב ז"ל, ששילמו את שכר הלימוד לישיבה, יכולתי להגשים את חלומה של אימי.

אני אסיר תודה לאבי ז"ל על כל מה שירשתי ממנו. הוא עשה כל שביכולתו בנסיבות הקשות ביותר. את 
חיי הדתיים והרוחניים אני חב עם זאת לאימי ז"ל. הודות לה זכיתי לחינוך הישיבתי. הודות לה הפכתי לרב 
ולמחנך. הודות לה עליתי בסופו של דבר ארצה והייתה לי הזכות לחיות כאן, בארץ החיים, יותר משלושים 

ושש שנה. והודות לה ילדיי ונכדיי חיים חיים דתיים והולכים בדרך ה'.
כפי שראובן בן יעקב העניק לאימו לאה זר דודאים, כך אני מעניק ספר זה כַשי לעם היהודי לזכר   

אימי אסתר בת ר' צבי חיים ז"ל.

סבתא וסבא שלי, גולדה וצבי חיים סורקוביץ ז"להוריי, אסתר ואריה לייב גראדנר ז"ל
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help of my Uncle Irving and Aunt Fanny Sorkow, z”l, who paid yeshiva tuition, I was able to realize 
my mother’s dream. 

I am indebted to my father, z”l, for all that I inherited from him. He did the best he could under 
the most difficult of circumstances. My religious and spiritual life, however, I owe to my mother, z”l. 
It is thanks to her that I received a yeshiva education. It is thanks to her that I became a rabbi and 
educator. It is thanks to her that I eventually made Aliyah and have been privileged to live in Eretz 
Yisrael, the “Land of the Living,” for more than 36 years. And, it is thanks to her that my children 
and grandchildren live religious lives and walk in the way of Hashem. 

As Reuven, son of Yaakov, presented his mother Leah with a bouquet of mandrakes, so do I present 
this book as a gift to the Jewish people in memory of my mother, Esther Bat reb Zvi Chaim, z”l.

About the Book
We made Aliyah in 1984 to the very beautiful Kfar Adumim, an oasis of some 50 families living in the 
heart of the Judean desert. Shortly afterwards, I undertook to study the entire Babylonian Talmud, 
thereby fulfilling an unrealized dream. As I waded and swam through the Sea of Talmud, I repeatedly 
came across fascinating wisdom of the Sages that were reflections of the wisdom of Hashem. Knowing 
that I will never be capable of remembering all these words of wisdom, I began writing down and 
indexing the numerous statements of the Sages according to the Aleph Bet. In so doing it would be 
easier to remember these remarkable quotes and to have easy access to them. As the Maharsha writes:

"עיקר הלימוד ושנעשה בו רושם הוא הלימוד הבא מכתיבת יד, ע"כ נקראו החכמים סופרים" (ב"ב י:).
“The main form of study that leaves an impression is that which comes from writing. Thus, the Sages 

were called “Scribes”” (Bava Batra 10b). 
 I did not want to be in the situation of not being able to recall what I have learned, as it states:

"מרגלית טובה בידי ואתה מבקש לאבדה ממני? (ב"ב קכג:).
“I have a precious pearl in my hand, and you want me to lose it?” (Bava Batra 123b).
As I progressed in studying the gemarah, the topics and quotations accumulated to more than 

1000 pages in a large loose-leaf book. (All this without the use of Google which was founded in 
1998.) This precious loose-leaf containing a valuable treasure sat on a shelf for more than 30 years 
while its pages were turning yellow. 

In 2018, at age 77 ½, I began thinking of making a contribution to the Jewish people in honor 
of my forthcoming 80th birthday. Like a flash of light from heaven, I remembered my loose-leaf and 
began the laborious, tedious work of converting my handwritten manuscript into a Word document. 
As difficult and as time consuming was the typing, it was, nonetheless, a labor of love. Frankly, without 
the assistance of my beloved wife, Chaya, the book would never have become a reality. Her technical 
expertise, her computer sophistication, and her editing and proofreading were all indispensable for 
the realization of the book.

It is with joy and gratitude that I am able to present this book to the Jewish people in honor of 
my 80th birthday. 

To the Reader
This book, “Talmudic Anthology,” (“anthology”: from the Greek which means “flower gathering”) is 
a collection of statements made by our Sages, of Blessed Memory, that are scattered throughout the 
Babylonian Talmud. There are 146 topics ranging from אבטלה to תשובה, with approximately 26,000 
entries. The book is designed to aid and assist in Talmudic research, in locating sources and in finding 
suitable quotations. It provides a quick and easy reference to rabbinic statements. In many, if not most 
cases, a Google search would not suffice because the key word or words of the topic may be missing. For 
example, you will not find the word אהבה in the beautiful love story of Rabbi Akiva and his wife Rachel. 
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על הספר
עלינו ארצה ב-1984 לכפר אדומים היפהפה, נווה מדבר בלב מדבר יהודה, שבו התגוררו כחמישים משפחות. 
שוחה  שאני  תוך  חלום.  בכך  ולהגשים  כולו  הבבלי  התלמוד  את  ללמוד  עצמי  על  קיבלתי  כך  אחר  קצר  זמן 
וצולל בים התלמוד חלפתי שוב ושוב על פני חוכמתם המרתקת של חז"ל, שהיא השתקפות של חוכמת ה'. 
ביודעי שלעולם לא אוכל לזכור את כל מילות החוכמה האלו התחלתי לכתוב וליצור אינדקס של אינספור 
אמרותיהם של חז"ל אלו על פי סדר האלפבית. כך יקל עליי לזכור ציטוטים מדהימים אלו וליצור גישה נוחה 
נקראו  כן  על  יד,  מכתיבת  הבא  הלימוד  הוא  רושם  בו  ושנעשה  הלימוד  "עיקר  המהרש"א:  כדברי  אליהם. 

החכמים סופרים" (בבא בתרא י ע"ב).
ואתה  בידי,  טובה  שנאמר: "מרגלית  כפי  שלמדתי,  מה  את  לזכור  אוכל  לא  שבו  במצב  להיות  רציתי  לא 

מבקש לאבדּה ממני?" (שם קכג ע"ב).
ככל שהתקדמתי בלימוד הגמרא התרבו הנושאים והציטוטים ומילאו יותר מאלף עמודים בקלסר גדול 
יותר  במשך  מדף  על  ישב  גדול,  אוצר  שהכיל  זה,  ערך  יקר  קלסר  ב-1998).  שנוסד  גוגל,  של  עזרתו  (ללא 

משלושים שנה ודפיו הצהיבו.
ב- 2018 (תשע"ח), בגיל שבעים ושבע וחצי, התחלתי לחשוב על הדרך להרים תרומה לעם היהודי לכבוד 
יום הולדתי השמונים. כמו בזק משמיים נזכרתי בקלסר והתחלתי בעבודה המפרכת והמשעממת של המרת 
כתב היד שלי למסמך Word. ההקלדה הייתה קשה וזללה זמן, אבל זו הייתה עבודה מאהבה. למען האמת, 
הטכנית,  למומחיותה  גמר.  לכלל  לעולם  מגיע  היה  לא  הספר  תחי',  חיה  האהובה  אשתי  של  עזרתה  לולא 

לבקיאותה במחשב ולעריכתה והגהתה לא היה תחליף בהפיכת ספר זה למציאות.
בשמחה ובהכרת תודה אני מעניק ספר זה במתנה לעם היהודי לכבוד יום הולדתי השמונים.

לקורא
המפוזרות  חז"ל  אמירות  של  אסופה  הוא   1,(Talmudic Anthology) תלמודית"  "אנתולוגיה  זה,  ספר 
בתלמוד הבבלי. יש בו 146 נושאים, הנעים מ"אבטלה" עד "תשובה", וכ-26,000 ערכים. הספר נועד לעזור 
וקלה  מהירה  הפניה  מספק  הוא  מתאימים.  ציטוטים  ובמציאת  מקורות  באיתור  התלמוד,  במחקר  ולסייע 
לאמירות חז"ל. במקרים רבים, ואולי ברובם, חיפוש בגוגל לא יהיה בו די משום שמילת המפתח או מילות 
רבי  של  היפהפה  האהבה  בסיפור  "אהבה"  המילה  את  תמצאו  לא  לדוגמה,  חסרות.  להיות  עלולות  הנושא 

עקיבא ואשתו רחל.
אם חסכתי לכם זמן בחיפוש ובמחקר, והיה זה גמולי. זמן הוא המתנה היקרה ביותר בחיים. כסף או   

רכוש אבודים אפשר להשיב. זמן אבוד נעלם לנצח.

על לימוד ספר זה
אני מבקש להעלות כמה נקודות חשובות הצריכות ללוות אתכם בלימוד ספר זה:

זה איננו חיבור הלכתי. אל תנסו להסיק הלכה מאמירות אלו. א. 
אמירות חז"ל המצוטטות בספר אינן מובאות בהקשרן. להבנתן המלאה פתחו את המקור ולמדו  ב. 

את הכתוב.
התלמוד הוא ים שאין לו סוף. ספר זה אינו מתיימר להביא כל אמירה על כל נושא נתון. ישנן ללא  ג. 
ספק אמירות רבות שאינן מופיעות בו. עם זאת, המחבר ניסה לכלול כמה שיותר אמירות על כל 

נושא נתון.
ייתכן שישנה מחלוקת בנוגע לפירוש הטקסט. אתם עשויים לחוש שציטוט מסוים שייך לקטגוריה  ד. 

שונה. ייתכן שאתם צודקים. עם זאת, המחבר ניסה לסווג את האמירות על פי מיטב הבנתו.
עשיתי מאמץ גדול למנוע טעויות בבחירת אמירות חז"ל ובהקלדתם. עם זאת, אני מכיר בכך שאין  ה. 

1. "אנתולוגיה" היא מילה יוונית שמשמעותה "איסוף פרחים".
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If I have saved you time in your search and research, that is my reward. Time is our most precious 
gift in life. Lost money and objects can be returned. Lost time is gone forever. 

In Studying this Book
I wish to convey some important points that should accompany you as you study this book:
 a) This is not a Halachic work. Do not try to derive Halacha from these statements. 
 b) The statements of our Sages in the book are not in context. For a full understanding open 

to the source and study the text. 
 c) The Talmud is an endless body of water. The book does not pretend to exhaust every 

statement on a given subject. There are undoubtedly many statements that are not in the 
book. The author, however, has tried to include as many statements as possible on any given 
subject.

 d) There may be disagreement as to interpretation of the text. You may feel that a particular 
quote belongs in a different category. You may be correct. The author, however, has tried to 
classify the statements to the best of his understanding. 

 e) I have made great effort to avoid errors in selection and the typing of the statements of the 
Sages. Nonetheless, I recognize that humans are subject to error (that is why pencils come 
with erasers). As the wisest of men said, “There is no person on earth who does only good 
and does not err” (Kohelet 7:20) and reiterated “There is no person who does not err” 
(Chronicles II 6:36). 

  The Great Eagle, the Rambam, concluded his commentary on the Mishna with the following 
words: “We have completed this commentary as promised and I will request and plead 
with Hashem that He save us from errors. Whoever finds a mistake or whoever finds an 
explanation of Halacha better than mine, should please inform me and excuse me. What I 
have attempted to do is not insignificant or even close to the Owner of Great Reward and 
certainly knowing my frequent preoccupations with the vicissitudes of time and with what 
was decreed upon us, etc.”
מן  שיצילנו  אליו  ואתחנן  יתברך  אשאלהו  ואני  שהבטחתנו  מה  כפי  הזה  החבור  השלמנו  "כבר 
פירשתיו  מאשר  טוב  פירוש  ההלכות  מן  הלכה  בפי'  לו  נתבאר  או  טעות  בו  שימצא  ומי  השגיאות 
יעורר על זה וינצל אותי בהתנצלות כי מה שהשתדלתי בו אינו מעט ולא קרוב אצל מי שיש לו פרעון 

ושכר טוב וכ"ש בהתעסקות מחשבתן בכל עת באנחות הזמן ובמה שגזר האלהים עלינו וכו'."
 f ) I welcome any and all constructive criticism and discovery of errors. Feel free to contact me 

at: rgrodner@hotmail.com.
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שאמר  כפי  מחקים).  עם  מגיעים  עפרונות  זה  לטעות. (בגלל  מועד  אדם  וכל  משגיאות  שחסין  מי 
החכם מכל אדם: "כי אדם אין צדיק בארץ אשר יעשה טוב ולא יחטא" (קהלת ז, כ), ושוב: "כי אין 

אדם אשר לא יחטא" (דברי הימים ב ו, לו) (חטא במובן להחטיא את המטרה).
הנשר הגדול, הרמב"ם, סיים את פרשנותו על המשנה במילים הבאות: "כבר השלמנו החבור הזה   
כפי מה שהבטחתנו, ואני אשאלהו יתברך ואתחנן אליו שיצילנו מן השגיאות. ומי שימצא בו טעות 
אותי  וינצל  זה  על  יעורר  פירשתיו,  מאשר  טוב  יותר  פירוש  ההלכות  מן  הלכה  בפי'  לו  נתבאר  או 
וכ"ש  טוב,  ושכר  פרעון  לו  שיש  מי  אצל  קרוב  ולא  מעט  אינו  בו  שהשתדלתי  מה  כי  בהתנצלות, 

בהתעסקות מחשבתן בכל עת באנחות הזמן ובמה שגזר האלהים עלינו" וכו'. 
בדוא"ל:  קשר  איתי  ליצור  חופשיים  חושו  טעויות.  וגילוי  בונה  ביקורת  כל  בברכה  מקבל  אני  ו. 

rgrodner@hotmail.com
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תודות

אני מבקש להודות תחילה לאנשים שהייתה להם השפעה גדולה על חיי:

הוריי זיכרונם לברכה, אריה לייב בן ר' זאב ז"ל ואסתר בת ר' צבי חיים ז"ל.

יוניברסיטי,  בישיבה  אלחנן  יצחק  רבנו  בישיבת  עוזר,  חיים  רבנו  בישיבת  הרבים  הישיבות  וראשי  הרבנים 
ובישיבת כרם ביבנה, שלכולם הייתה השפעה מצטברת על ידיעותיי בתורה ועל דמותי הרוחנית.

האדם אשר לו אני יכול לקרוא רבי המובהק, הרב יוסף דב סולובייצ'יק זצ"ל. הייתה לי הזכות ללמוד בכיתתו 
הוא  היום  עד  אלחנן.  יצחק  רבנו  בישיבת  לשנותיי  מעבר  הרבה  ממנו  ללמוד  והמשכתי  שנים  שלוש  במשך 

מלווה אותי בקלטות כשאני רץ והולך בהרי מדבר יהודה, בכפר אדומים ומסביב לו.

מי שפקח את עיניי בתורת הח"ן (קבלה), הרב מרדכי שיינברגר שליט"א, שאיתו למדתי קבלה במשך עשרים 
שנה. לוואי ימשיך ללמד עד גיל מאה ועשרים.

ארגון הלל בישראל, באוניברסיטה העברית בהר הצופים, ירושלים, שתחת חסותו ריכזתי את בית המדרש לתלמידי חו"ל 
במשך שנים רבות. אני מבקש גם להודות לשותפי במשך עשר שנים, הרב יונתן אודרן, שהביא את בית המדרש לשיאים 
חדשים בתכנון איכותי ובהשתתפות גדולה יותר של סטודנטים. אני תקווה שהוא ימשיך במנהיגותו המסורה עוד שנים 

רבות.

כפר אדומים היה ביתנו במשך יותר משלושים ושש שנה. אנו חשים מבורכים בכך שעלינו ארצה היישר לכפר 
הוא  אדומים  כפר  עשרה.  מפי  יותר  גדול  הוא  והיום  משפחות  כחמישים  בו  חברות  היו  שב-1984  אדומים, 
יישוב ייחודי אשר בו גרים זה לצד זה אנשים דתיים וכאלו המקפידים פחות, באווירה של סובלנות הדדית 
וכבוד. רב היישוב, הרב גבריאל גולדמן שליט"א, מנווט את הקהילה ביד אמן במים שלווים וסוערים, כקברניט 

פיקח ומיומן. השלום וההרמוניה ביישוב הם במידה רבה תוצאה של אהבת ישראל שלו היוצאת מן הכלל.
כפר אדומים העניק לי גם את ההזדמנות ללמד צעירים ומבוגרים. שיעור שבת בבוקר שלנו, השיעור הקצר 
בין מנחה לערבית, ההוראה לצעירים, לבני עשרה ולילדים המבקרים בביתנו בכל שבת כדי ללמוד תורה, כל 

אלו העשירו את חיי. "ומתלמידיי יותר מכולם".

בתנו אביבה (אביבה מלכה) וחתננו בארי (ברוך משה) הוסיפו אור לחיינו כשעלו באומץ רב לארץ ב-2007 עם 
ארבעת ילדיהם: גבי (גבריאל חנן), טליה (טליה אליענה), דניאלה (דניאלה תמר) (שלשתם שירתו ביחידות 

מובחרות בצה"ל) ואיילת (איילת תקווה).
כל ילדי בתנו דבורה בילו את זמנם בלימוד תורה בישראל: עמיחי (עמיחי מיימון), ידידיה (ידידיה דוד), 
חננאל (חננאל יהודה) ואליהו (אליהו מרדכי) למדו בישיבת הר עציון. שירה (שירה אסתר) למדה במגדל עוז. 
הן ידידיה הן חננאל שירתו ביחידות מובחרות בצה"ל. אנו מאושרים מכך שחננאל עלה ארצה ולומד במרכז 

הבינתחומי בהרצליה. אנו מתפללים שיום אחד יצטרפו אליו אחיו ואחותו.
בתנו אילנה (אילנה אסתר) ושני ילדיה קטנים, אלנתן (אלנתן יצחק) ועזריאל (עזריאל יהודה), מתגוררים 

בניו יורק. גם במקרה זה אנו מתפללים שיבוא יום בקרוב שבו הם יהפכו את ארץ ישראל לביתם.

ובימים  סבל  של  קודרים  בלילות  ומאהבתן  מתמיכתן  העניקו  לנג  וגולדי  המורי  ליילה  היקרות  אחיותיי 
בהירים של שמחה. יברך אותן ה' בבריאות טובה ובשמחה לשנים רבות.

שנות  כל  במשך  לווייתי  ובת  הטובה  חברתי  אהבתי,  היא  חיה  תחי'.  חיה  היקרה  אשתי  וחביבה,  אחרונה, 
ידידות,  לאחרים,  דאגה  יושר,  חסד,  אישית  דוגמה  באמצעות  אותי  שלימדה  שלי,  המורה  היא  נישואינו. 
חוכמה ורוחניות. אין אישה התואמת יותר, למיטב ידיעתי, את אשת חיל של שלמה המלך יותר מחיה. יברך 

ה' את שנינו בבריאות טובה ובנחת למשך שנים רבות. אמן.

יט



My dear sisters, Liela Hamori and Goldie Lang have been loving and supportive during dark nights 
of tribulation and sunny days of exultation. May Hashem grant them good health and happiness for 
many more years to come.

Last, but certainly not least, my dear wife Chaya. Chaya has been my love, my best friend and 
companion for all the years of our marriage. She has been my teacher, teaching by example: chesed, 
honesty, caring for others, friendship, wisdom and spirituality. None, to my knowledge, fits the 
description of King Solomon’s Woman of Valor more than Chaya. May Hashem bless us both with 
continued good health and nachat for many years to come. Amen. 
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MOSHE AND LIBBY WERTHAN
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Dear Rabbi Grodner,

Libby and I are so pleased that you have completed this 
magnificent Anthology in time for your eightieth birthday. We 
know that this has been a work in progress for many years and 
it will surely serve as an important reference book for scholars 
for many years to come.

We have had the privilege of learning with you for almost 30 
years and there is no question that this learning has impacted 
our lives in countless ways. Now that we are all in the eighth 
decade of our lives, we look forward to another 40 years of 
exciting learning under your tutelage.

We can imagine that there will be a lot of excitement around 
the publishing and release of your Anthology. We only wish we 
could be there to share it with you.

Best wishes from your devoted students,

Moshe and Libby
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ברכות יז: • פוק חזי כמה בטלני איכא בשוקא. 

שבת לב: • כגון הני נשי דמחוזא דאכלן ולא עבדן.

פסחים נא: • הרואה אומר מלאכה אסורה מימר אמרי כמה בטלני 
הוי בשוקא.

פסחים פב. • מפנקי (רש"י – הכל יודעין שבטילים הן מן המלאכה 
ואין מניחין עבודה מפני מלאכתן).

מגילה ג: • כרך שאין בו עשרה בטלנין נדון ככפר (רש"י – שבטלין 
ממלאכתן, שיהו מצויין תמיד בבית הכנסת שחרית וערבית). 

פחות  בטלנין  עשרה  בה  שיש  כל  גדולה  עיר  היא  ג: • איזו  מגילה 
מכאן הרי זה כפר.

מגילה ה. • אי זו היא עיר גדולה כל שיש בה עשרה בטלנין פחות 
מכאן הרי זה כפר ... עשרה בטלנין שבבית הכנסת.

שבבית  בטלנין  עשרה  כנגד   ... מי  כנגד  עשרה  כא: • הני  מגילה 
הכנסת.

כתובות נט: • רבי אליעזר אומר אפי' הכניסה לו מאה שפחות כופה 
את  המדיר  אף  זימה...  לידי  מביאה  שהבטלה  בצמר  לעשות 
מביאה  שהבטלה  כתובה  ויתן  יוציא  מלאכה  מלעשות  אשתו 

לידי שיעמום (רש"י – שיעמום = שיגעון). 

עשרה  (רש"י –  בטלנין  עשרה  כנגד  פסוקי  פב. • עשרה  קמא  בבא 
בטלנין. בני אדם כשירים בטלין ממלאכתן לעסוק בצרכי ציבור 
ולבא קודמין לבית הכנסת כדי שיהו מצוין עשרה לעת התפלה 

ומתפרנסים משל צבור).

עבדי  לא  דאי  דמחוזא,  באכלושי  רבא  קאמר  עז. • כי  מציעא  בבא 
חלשי (רש"י – במחוזא שהוא עירו של רבא היו בני אדם הרגילים 

לשאת משאות תמיד וכשישבין בטלים). 

של  ועשרה בטלנין  עבידתייהו ...  מאי  ועשרים  יז: • מאה  סנהדרין 
בית הכנסת וכו'.

לו  נותנין  אותו  ממשכנין  ערכין  חייבי  שאמרו  כג: • אע"פ  ערכין 
מזון שלשים יום וכסות שנים עשר חדש מטה מוצעת וסנדליו 
ותפליו לו אבל לא לאשתו ולבניו אם היה אומן – נותן לו שני כלי 
אומנות מכל מין ומין חרש – נותנין לו שני מצעדין ושני מגירות 

... אם היה איכר – נותן לו צמדו חמר – נותן לו חמורו. 

אבלות
ברכות ה: • דהוו להו בנים ומתו (רש"י – הוו להו יסורין של אהבה, 

שהאבלות מכפרת על עוונותיו). 

ברכות ו: • אגרא דבי טמיא (בית אבל) – שתיקותא. 

מן  חוץ  בתורה,  האמורות  המצות  בכל  חייב  יא. • אבל  ברכות 
חבוש  פארך  פאר שנאמר (יחזקאל כ"ד)  התפילין, שהרי נאמר בהם 

עליך. 

וכלה,  חתן,  חולה,  הן  ואלו  שימור,  צריכין  נד: • שלשה  ברכות 
במתניתא תנא חולה, חיה, חתן, וכלה. ויש אומרים אף אבל. 

עשר  שנים  לאחר  אלא  הלב  מן  משתכח  המת  נח: • אין  ברכות 
חדש. 

הדא  ברחיצה  אסור  אבל  איסטניס)...  ד"ה   – טז: • (תוס'  ברכות 
דתימא ברחיצה של תענוג.

ר''ת  של  אחותו  שמתה  מעשה  ואינו)  ד"ה   – יז: • (תוס'  ברכות 
ושתה  והודיעו לו במוצאי שבת בעיר אחרת ואכל בשר  בשבת 
יין ואמר כיון שיש לה בעל שחייב בקבורתה אינו אסור בבשר ויין 

ואפשר שגם ר''ת אם היה בעיר עצמו היה מיקל מאותו הטעם. 

ברכות מב: • כי נח נפשיה דרב, אזלו תלמידיו בתריה כי הדרי אמרי 
אהדר  אהבה  בר  אדא  רב  קם  דנק...  אנהר  לחמא  וניכול  ניזיל 
דרב  נפשיה  נח  אמר  אחרינא  קריעה  וקרע  לאחוריה  קרעיה 

וברכת מזונא לא גמרינן . 

אתי   – ליה  שרית  לא  אי  מתו  על  בהול  שאדם  מג: • דמתוך  שבת 
לכבויי . 

שבת סב: • כל מידי דאית ביה תענוג ואית ביה שמחה – גזרו רבנן 
רבנן  גזרו  לא   – שמחה  ביה  ולית  תענוג  ביה  דאית  מידי  אבל 

(אבלות על החורבן). 

שבת פ: • לא יסוד אדם את ביתו בסיד אלא אם כן עירב בו תבן או 
חול. 

שבת קה: • חכם שמת – הכל קרוביו הכל קרוביו סלקא דעתך אלא 
אימא הכל כקרוביו הכל קורעין עליו הכל חולצין עליו הכל מברין 

עליו ברחבה. 

שבת קה: • מפני מה מתים בניו ובנותיו של אדם כשהן קטנים כדי 
מיניה  שקלי  ערבונא  שיבכה  כדי  כשר  אדם  על  ויתאבל  שיבכה 
אלא מפני שלא בכה והתאבל על אדם כשר שכל הבוכה על אדם 

כשר – מוחלין לו על כל עונותיו בשביל כבוד שעשה. 

לקרוע,  חייב   – נשמה  יציאת  בשעת  המת  על  קה: • העומד  שבת 
הא למה זה דומה – לספר תורה שנשרפה (רש"י – הרואה ספר 
תורה שנשרף חייב לקרוע ... אף נשמת ישראל הניטלת דומה לו 

שאין לך ריק בישראל שאין בו תורה ומצות). 

הוא  ברוך  הקדוש  כשר –  אדם  על  דמעות  המוריד  קה: • כל  שבת 
סופרן, ומניחן בבית גנזיו. 

שבת קה: • כל המתעצל בהספדו של חכם – ראוי לקוברו בחייו. 

שבת קה: • כל המתעצל בהספדו של חכם – אינו מאריך ימים מדה 
כנגד מדה. 

מודה  ר"ע  אפילו  אבילות  ולענין  כל)...  ד"ה   – קלה: • (תוס'  שבת 
דהוה כלפני שלשים משום דהלכה כדברי המיקל באבל. 

ינוקא  ההוא  ליה  אתיליד  יוסף  בר  דימי  דרב  קלו. • בריה  שבת 
אבוה  ליה  אמר  עילויה  קמתאביל  יתיב  שכיב  יומין  תלתין  בגו 
קבעית  האבל)  את  שמאכילין  מטעמים   – (רש"י  צוורוניתא 

למיכל אמר ליה קים לי ביה שכלו לו חדשיו.

בגו  מילתא  ביה  איתרע  כהנא  רב  בי  איקלע  אשי  קלו. • רב  שבת 
תלתין יומין חזייה דיתיב וקא מתאבל עילויה אמר ליה לא סבר 
ליה מר להא דאמר רב יהודה אמר שמואל הלכה כרבן שמעון בן 

גמליאל אמר ליה קים לי בגויה שכלו לו חדשיו. 

עלה  בכי  קא  הוה  לא  ברתיה  ליה  שכיבא  חנינא  קנא: • רבי  שבת 
אמרה ליה דביתהו תרנגולתא אפיקת מביתך – אמר לה תרתי, 
תכלא ועיורא סבר להכי הא דאמר רבי יוחנן משום רבי יוסי בן 
קצרתה שש דמעות הן, שלש יפות ושלש רעות של עשן ושל בכי 

ושל בית הכסא – רעות של סם ושל שחוק ושל פירות – יפות. 

שבת קנב. • קשה רימה למת כמחט בבשר החי, שנאמר (איוב יד) אך 
בשרו עליו יכאב. 
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שבת קנב. • נפשו של אדם מתאבלת עליו כל שבעה. 

ויושבין  אדם  בני  עשרה  הולכין  מנחמין  לו  שאין  קנב. • מת  שבת 
במקומו.

שבת קנב. • ההוא דשכיב בשבבותיה דרב יהודה לא היו לו מנחמין 
לאחר  בדוכתיה  ויתבי  עשרה  בי  יהודה  רב  דבר  הוה  יומא  כל 
תנוח  ליה  ואמר  יהודה  דרב  בחילמיה  ליה  איתחזי  ימים  שבעה 

דעתך שהנחת את דעתי.

עירובין מו. • כל שאומרים בפני המת יודע עד שיסתם הגולל... עד 
שיתעכל. 

עירובין מו. • הלכה כדברי המיקל באבל. 

עירובין נג. • גשרים ונפשות שיש בהן בית דירה מוציאין את המדה 
את  נשכר  שיהא  כדי  מרובעת  טבלא  כמין  אותה  ועושין  כנגדן 
הקבר)  על  שעושין  כעין  נפשות.  או  גשרים  או   – (רש"י  הזויות 
(תוס' – ד"ה וגשרים – אין עושין נפשות לצדיקים אלא דבריהם 

הם זכרונם). 

עירובין סה. • לא נברא יין אלא לנחם אבלים ולשלם שכר לרשעים.

ואומר  החבית  את  מניח  בתחומין  משתתפין  פב. • כיצד  עירובין 
הרי זה לכל בני עירי לכל מי שילך לבית האבל או לבית המשתה 
(ריטב"א – והקדים בית אבל לבית המשתה משום דכתיב (קהלת ז) 

טוב ללכת אל בית אבל מלכת אל בית משתה).

פסחים נד: • שלושה דברים עלו במחשבה ליבראות ואם לא עלו – 
דין הוא שיעלו על המת שיסריח ועל המת שישתכח מן הלב ועל 

התבואה שתרקב. 

בקדשים  לא  אבל  לערב  פסחו  את  ואוכל  טובל  צא. • אונן  פסחים 
בקדשים.  ואוכל  טובל   – עצמות  לו  והמלקט  מתו  על  השומע 

(טובל להסיר אבילותו ממחשבתו (רמב"ם, פיהמ"ש)). 

שהניח  חד  מזיד  גווני  תרי  תנא  הכא)  ד"ה   – צב: • (תוס'  פסחים 
בחנם ואונן שנתעצל אגב מרריה. 

פסחים קי. • עשרה כוסות תיקנו חכמים בבית האבל. 

יומא עח: • אין מונעין תכשיטין מן הכלה (האבלה) כל שלשים יום. 

סוכה כה. • אבל חייב בכל המצות האמורות בתורה חוץ מן התפילין 
שהרי נאמר בהן פאר.

סוכה כה: • (רש"י) טמאי מת מצוה – לאו מת מצוה דווקא קאמר 
דאפילו מתיהן נמי מת מצוה קרי להו דמצוה להתעסק בהן כגון 

האמורים בפרשת כהנים (ויקרא כ"א) שהכהן מטמא בו. 

סוכה • אבל חייב בסוכה פשיטא מהו דתימא הואיל ואמר רבי אבא 
מצטער  נמי  האי  הסוכה –  מן  פטור  מצטער  רב  אמר  זבדא  בר 
הוא קמשמע לן הני מילי – צערא דממילא אבל הכא – איהו הוא 

דקא מצטער נפשיה איבעי ליה ליתובי דעתיה. 

אחין  שני  ועל   ... לוקה  חמה  דברים  ארבעה  כט. • בשביל  סוכה 
שנשפך דמן כאחד.

מגילה כג: • ברכת אבלים בעשרה ואין אבלים מן המנין. 

תענית יג. • מעשה ומתו בניו של רבי יוסי בן רבי חנינא, ורחץ בצונן 
כל שבעה התם כשתכפוהו אבליו הוה בזה אחר זה. 

ויין –  מבשר  שנא  מאי  שבעה. –  כל  בצונן  אסור  יג: • אבל  תענית 
התם לפכוחי פחדיה הוא דעביד. 

אסור  באב  בתשעה  נוהגות  באבל  הנוהגות  מצות  ל. • כל  תענית 
המטה  ובתשמיש  הסנדל  ובנעילת  ובסיכה  ובשתיה  באכילה 
במשנה  ולשנות  ובכתובים  בנביאים  בתורה  לקרות  ואסור 
במקום  הוא  קורא  אבל  ובאגדות  ובהלכות  ובמדרש  בתלמוד 
וקורא  לשנות  רגיל  שאינו  במקום  ושונה  לקרות  רגיל  שאינו 
בקינות באיוב ובדברים הרעים שבירמיה ותינוקות של בית רבן 

בטלין משום שנאמר (תהלים י"ט) פקודי ה' ישרים משמחי לב. 

תענית ל. • כך היה מנהגו של רבי יהודה ברבי אילעאי ערב תשעה 
באב מביאין לו פת חרבה במלח ויושב בין תנור לכיריים ואוכל 

ושותה עליה קיתון של מים ודומה כמי שמתו מוטל לפניו. 

סימן  רואה  אינו  באב  בתשעה  מלאכה  העושה  ל: • כל  תענית 
ברכה לעולם ... כל העושה מלאכה בתשעה באב ואינו מתאבל 
את  שמחו  ס"ו)  (ישעיהו  שנאמר  בשמחתה,  רואה  אינו  ירושלים  על 
ירושלים וגילו בה כל אהביה שישו אתה משוש כל המתאבלים 
ורואה  זוכה  ירושלים  על  המתאבל  כל  אמרו  מכאן  עליה 
בשמחתה  רואה  אינו  ירושלים  על  מתאבל  ושאינו  בשמחתה, 
עליו  באב  בתשעה  יין  ושותה  בשר  האוכל  כל  הכי  נמי  תניא 

הכתוב אומר (יחזקאל ל"ב) ותהי עונותם על עצמתם. 

שהוא  בזמן  שלמים   ... קרבנותיו  משלח  אינו  טו: • אבל  קטן  מועד 
שלם ולא בזמן שהוא אונן. 

מועד קטן כ: • אמימר שכיב ליה בר בריה, קרע עילויה אתא בריה 
קרע באפיה אידכר דמיושב קרע קם קרע מעומד. 

במלאכה  אסור  בהן  אסור  שאבל  דברים  כא. • אלו  קטן  מועד 
ואסור  הסנדל  ובנעילת  המטה  ובתשמיש  ובסיכה  וברחיצה 
במדרש  במשנה  ולשנות  ובכתובים  ובנביאים  בתורה  לקרות 
ובהלכות ובתלמוד ובאגדות ואם היו רבים צריכין לו אינו נמנע. 

לבית  ונכנס  בציפורי  יוסי  רבי  של  בנו  ומת  כא. • מעשה  קטן  מועד 
המדרש ודרש כל היום כולו רבה בר בר חנה איתרעא ביה מילתא 
רבים  היו  אם  חנינא  רבי  ליה  אמר  לפירקא  למיפק  דלא  סבר 
רב  ליה  אמר  עליה  אמורא  לאוקמי  סבר  נמנע  אינו  לו –  צריכין 

תניא ובלבד שלא יעמיד תורגמן. 

ונכנס  אילעאי  בר  יהודה  רבי  של  בנו  ומת  כא. • מעשה  קטן  מועד 
לבית המדרש ונכנס רבי חנניה בן עקביא וישב בצדו ולחש הוא 
ותורגמן  לתורגמן  עקביא  בן  חנניה  ורבי  עקביא  בן  חנניה  לרבי 

השמיע לרבים. 

תפילין  להניח  אסור  הראשונים  ימים  שלשה  כא. • אבל  קטן  מועד 
באו  ואם  תפילין  להניח  מותר  בכלל  ושלישי  ואילך  משלישי 
אסור  הראשונים  ימים  שני  אבל   ... חולץ  אינו  חדשות  פנים 
באו  ואם  תפילין  להניח  מותר  בכלל  ושני  משני  תפילין  להניח 
פנים חדשות חולץ. ... מאי טעמא דרבי אליעזר דכתיב (דברים ל"ד) 
ויתמו ימי בכי אבל משה ... מאי טעמא דרבי יהושע דכתיב (עמוס 
ח) ואחריתה כיום מר ורבי יהושע נמי הא כתיב ויתמו ימי וגו' – 

אמר לך שאני משה דתקיף אבליה. 

טעם  ליתן  יש  ועוד  דברים)...  אלו  ד"ה   – כא. • (תוס'  קטן  מועד 
בכפיית המטה לפי שמטות שלנו כך יכולין לשכב בנחת מצד זה 
כמו מצד זה ואין ניכרת הכפייה דיש להן ד' קונדיסים מלמעלה 
יש  ועוד  לכפותו  צריך  אין  דרגש  לקמן  וכדאמרינן  רגלים  כעין 
ליתן טעם בעטיפת הראש שלא היה מביא כי אם לידי שחוק ענין 

עטיפת ישמעאלים. 

מועד קטן כא: • מעשה ומתו בניו של רבי עקיבא נכנסו כל ישראל 
והספידום הספד גדול בשעת פטירתן עמד רבי עקיבא על ספסל 

ת
לו

אב
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חתנים  בנים  שני  אפילו  שמעו  ישראל  בית  אחינו  ואמר  גדול 
באתם  עקיבא  בשביל  ואם  שעשיתם.  כבוד  בשביל  הוא  מנוחם 
אלהיו  תורת  ל"ז)  (תהלים  אמרתם  כך  אלא  בשוק  עקיבא  כמה  הרי 

בלבו וכל שכן ששכרכם כפול לכו לבתיכם לשלום. 

אמרו  האבל  בבית  ואגדה  שמועה  אומרים  כג. • אין  קטן  מועד 
עליו על רבי חנניה בן גמליאל שהיה אומר שמועה ואגדה בבית 

האבל.

מועד קטן כד. • כל קרע שאינו בשעת חימום – אינו קרע וכל עטיפה 
שאינה כעטיפת ישמעאלים אינה עטיפה. 

מועד קטן כד: • בני זקנים כבני עניים (שמצטערין ביותר על מיתת 
ילדיהם בעת זקנותם). 

ליה  הוו  קא  לא  הוה  נשיאה  דבי  חתניה  חנין  כה: • רבי  קטן  מועד 
פתח  נפשיה  נח  ליה  דהוה  יומא  ההוא  ליה  והוו  רחמי  בעא  בני 
עליה ההוא ספדנא שמחה לתוגה נהפכה ששון ויגון נדבקו בעת 

שמחתו נאנח בעת חנינתו אבד חנינו אסיקו ליה חנן על שמיה. 

שבעה  אמי  רבי  יתיב  יוחנן  דרבי  נפשיה  נח  כה: • כי  קטן  מועד 
ושלשים אמר רבי אבא בריה דרבי חייא בר אבא רבי אמי דעבד 
לגרמיה הוא דעבד דהכי אמר רבי חייא בר אבא אמר רבי יוחנן 

אפילו רבו שלימדו חכמה אינו יושב עליו אלא יום אחד. 

ולא  ב)  ב,  (מלכים  דכתיב  כיון  ליה  אמר  הוא  חי  כו. • אליהו  קטן  מועד 
ראהו עוד לגבי דידיה כמת דמי.

מדאמר  משלו  לחם  לאכול  אסור  ראשון  יום  כז: • אבל  קטן  מועד 
ליה רחמנא ליחזקאל (יחזקאל כ"ד) ולחם אנשים לא תאכל. 

מועד קטן כז: • כל המתקשה על מתו יותר מדאי על מת אחר הוא 
בוכה. 

מועד קטן כז: • אל תבכו למת ואל תנדו לו (ירמיהו כ"ב), אל תבכו למת 
– יותר מדאי ואל תנדו לו – יותר מכשיעור הא כיצד שלשה ימים 
ואילך  מכאן  ולתספורת  לגיהוץ  ושלשים  להספד  ושבעה  לבכי 

אמר הקדוש ברוך הוא אי אתם רחמנים בו יותר ממני. 

למאן  אלא  אבלא  לבי  אזל  לא  לוי  בן  יהושע  כז: • רבי  קטן  מועד 
י) בכו בכו להלך כי לא ישוב עוד  דאזיל בלא בני דכתיב (ירמיהו כב, 

וראה את ארץ מולדתו. 

מועד קטן כז: • אבל שלשה ימים הראשונים יראה את עצמו כאילו 
חרב מונחת לו בין שתי (יריכותיו) [כתיפיו] משלשה עד שבעה 
כאילו מונחת לו כנגדו בקרן זוית מכאן ואילך כאילו עוברת כנגדו 

בשוק. 

אבילות  ושאני  ישנה,  מאבילות  חדשה  אבילות  מג: • שאני  יבמות 
דרבים מאבילות דיחיד. 

לרבי  לו  היו  תלמידים  זוגים  אלף  עשר  שנים  סב: • אמרו  יבמות 
שלא  מפני  אחד  בפרק  מתו  וכולן  אנטיפרס  עד  מגבת  עקיבא 
נהגו כבוד זה לזה והיה העולם שמם עד שבא ר"ע אצל רבותינו 
ורבי  שמעון  ורבי  ור'יוסי  יהודה  ור'  ר"מ  להם  ושנאה  שבדרום 
כולם  תנא  שעה  אותה  תורה  העמידו  הם  והם  שמוע  בן  אלעזר 

מתו מפסח ועד עצרת.

יבמות קכב. • (רש"י – ד"ה תלתא) ...ובתשובת הגאונים מצאתי כל 
אותו  הנך ריגלי דאמוראי היינו יום שמת בו אדם גדול קובעים 
תלמידי  מתקבצים  יום  אותו  כשמגיע  בשנה  שנה  ומדי  לכבודו 
להושיב  העם  שאר  עם  קברו  על  ובאים  סביביו  מכל  חכמים 

ישיבה שם. 

כתובות ג: • הרי שהיה פתו אפוי וטבחו טבוח ויינו מזוג ומת אביו 
החתן  ואת  לחדר  המת  את  מכניסין  כלה  של  אמה  או  חתן  של 
ימי  שבעת  ונוהג  ופורש  מצוה  בעילת  ובועל  לחופה  הכלה  ואת 
המשתה ואחר כך נוהג שבעת ימי אבילות וכל אותן הימים הוא 
ישן בין האנשים והיא ישנה בין הנשים ואין מונעין תכשיטין מן 

הכלה כל שלשים יום. 

של  דברים  אבל  במועד  אבילות  אין  שאמרו  ד. • אע"פ  כתובות 
צינעא נוהג. 

המיקל  כדברי  לן  דקיימא  אע"ג  אבל)...  ד"ה   – ד. • (תוס'  כתובות 
באבל ה"מ בתנאי אבל באמוראי לא. 

כתובות ח: • עשרה כוסות תקנו חכמים בבית האבל שלשה קודם 
אכילה כדי לפתוח את בני מעיו ושלשה בתוך אכילה כדי לשרות 
ואחד  הזן  כנגד  אחד  אכילה  לאחר  וארבעה  שבמעיו  אכילה 
כנגד ברכת הארץ, ואחד כנגד בונה ירושלים, ואחד כנגד הטוב 
והמטיב הוסיפו עליהם ארבעה אחד כנגד חזני העיר ואחד כנגד 
גמליאל  רבן  כנגד  ואחד  המקדש  בית  כנגד  ואחד  העיר  פרנסי 

התחילו היו שותין ומשתכרין החזירו הדבר ליושנה. 

היו  הקבר  מן  חוזרין  כשהיו  בשורה)  ד"ה   – ח: • (רש"י  כתובות 
עושין שורה סביב האבל לנחמו ומושיבין אותו והן עומדים סביב 

ואמרי' בסנהדרין (דף יט) אין שורה פחות מי'. 

כתובות קג. • אמר להן (רבי) לחכמי ישראל אני צריך נכנסו אצלו 
ישיבה  והושיבו  בעיירות  תספדוני  אל  להן  אמר  ישראל  חכמי 
לאחר שלשים יום שמעון בני חכם גמליאל בני נשיא חנינא בר 

חמא ישב בראש. 

כתובות קג. • הושיבו ישיבה לאחר שלשים יום דלא עדיפנא ממשה 
רבינו דכתיב (דברים ל"ד) ויבכו בני ישראל את משה בערבות מואב 
שלשים יום תלתין יומין ספדין ביממא וליליא מכאן ואילך ספדו 
ביממא וגרסי בליליא או ספדו בליליא וגרסי ביממא עד דספדי 

תריסר ירחי שתא. 

כתובות קג. • אמר ר' חייא אני ראיתי קברו של רבי והורדתי עליו 
דמעות.

שערים  בבית  לו  מוכן  ומקום  בציפורי  מוטל  קג. • רבי  כתובות 
ר'  שערים  לבית  ר'  אחר  הלך  תרדף  צדק  צדק  ט"ז)  (דברים  והתניא 
דמדליא  לציפורי  אמטיוהי  דחלש  כיון  אלא  הוה  שערים  בבית 

ובסים אוירא. 

בבא קמא נט: • אליעזר זעירא הוה סיים מסאני אוכמי וקאי בשוקא 
דנהרדעא אשכחוהו דבי ריש גלותא וא"ל מאי שנא הני מסאני 

אמר להו דקא מאבילנא אירושלים. 

דבר  פה  לו  אין  אבל  אף  פה  לה  אין  זו  עדשה  טז: • מה  בתרא  בבא 
אחר מה עדשה זו מגולגלת אף אבילות מגלגלת ומחזרת על באי 

העולם מאי בינייהו איכאבינייהו לנחומי בביעי. 

שלא  בישראל  פרושין  רבו  בשניה  הבית  ס: • כשחרב  בתרא  בבא 
להן  אמר  יהושע  ר'  להן  נטפל  יין  לשתות  ושלא  בשר  לאכול 
בני מפני מה אי אתם אוכלין בשר ואין אתם שותין יין אמרו לו 
נאכל בשר שממנו מקריבין על גבי מזבח ועכשיו בטל נשתה יין 
לא  לחם  א"כ  להם  אמר  בטל  ועכשיו  המזבח  גבי  על  שמנסכין 
נאכל שכבר בטלו מנחות אפשר בפירות פירות לא נאכל שכבר 
בטלו בכורים אפשר בפירות אחרים מים לא נשתה שכבר בטל 
ניסוך המים שתקו אמר להן בני בואו ואומר לכם שלא להתאבל 
אי  מדאי  יותר  ולהתאבל  גזרה  נגזרה  שכבר  אפשר  אי  עיקר  כל 
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אפשר שאין גוזרין גזירה על הצבור אא"כ רוב צבור יכולין לעמוד 
בה. 

בבא בתרא ס: • ...(תהלים קלז) אם אשכחך ירושלים תשכח ימיני תדבק 
לשוני לחכי וגו' מאי על ראש שמחתי ... זה אפר מקלה שבראש 
לשום  ס"א)  (ישעיהו  שנאמר  תפילין  במקום  לה  מנח  היכא  חתנים... 
לאבלי ציון לתת להם פאר תחת אפר וכל המתאבל על ירושלים 

זוכה ורואה בשמחתה שנאמר (ישעיהו סו) שמחו את ירושלים. 

מן  בחזירתן  ומושבות.  מעמדות  משבעה  ק: • (רש"י)  בתרא  בבא 
הקבר הולכין מעט ויושבין לנחם האבל או להרבות צער על המת 
חיי  כי  בתשובה  לשוב  לבו  אל  איש  ולתת  בבכי  ולהרבות  שמת 
האדם הבל ועומדין והולכין מעט וחוזרין ויושבין מעט כך עושין 
דמפרש  והיינו  הבל  האדם  שחיי  לבם  אל  לתת  כדי  פעמים  ז' 
לקמיה כנגד שבעה הבל הבלים שכתובין בראש ספר קהלת כן 

נראה הטעם בעיני.

בשלום  ושואלים  באים  ב"ד)  הרוגי  (של  והקרובים  מו:...  סנהדרין 
אמת  שדין  עליכם  בלבנו  שאין  כלומר  העדים  ובשלום  הדיינין 

דנתם ולא היו מתאבלין אבל אוננין שאין אנינות אלא בלב.

סנהדרין מז: • אבילות מאימתי קא מתחלת מסתימת הגולל. 

על  יהושע  רבי  עמד  אליעזר)  רבי  שנפטר  סח. • (לאחר  סנהדרין 
רבי  בו  פגע  שבת  למוצאי  הנדר  הותר  הנדר  הותר  ואמר  רגליו 
עקיבא מן קיסרי ללוד היה מכה בבשרו עד שדמו שותת לארץ 
ופרשיו  ישראל  רכב  אבי  אבי  (מלכים ב, ב)  ואמר  בשורה  עליו  פתח 

הרבה מעות יש לי ואין לי שולחני להרצותן.

דמנעליהם  משמע  לכאורה  אפילו)...  ד"ה   – עד: • (תוס'  סנהדרין 
גבי  ושם)  נט:  (ב"ק  הכונס  בפרק  נמי  כדאמר  עכו"ם  משל  משונין 
מתאבל  שהיה  וקאמר  אוכמי  מסאני  סיים  דהוה  זעירא  אלעזר 

על ירושלים.

סנהדרין צז: • דיו לאבל שיעמוד באבלו. 

בי  אומרים  ויש   – טמיא  בי  טמיא).  בי  ד"ה  קיג. • (רש"  סנהדרין 
ובכמה  לנחמו,  בדברים  אותו  שמטעימים  האבל  בית  טעמא, 

דוכתין כתיב בבראשית רבה טמיא בלא עיי"ן לשון אבל.

זבחים ק. • (ויקרא כא) לה יטמא מצוה לא רצה מטמאין אותו על כרחו 
ומעשה ביוסף הכהן שמתה אשתו בערב הפסח ולא רצה ליטמא 

ונמנו אחיו הכהנים וטימאוהו בעל כרחו. 

חולין סד: • כיענה זו שמתאבלת על בניה. 

דוה  לבו  שאין  זה  יצא  עליו  דוה  שלבו  מי  אונו  כג: • ראשית  נדה 
עליו.

קרוביו  ולכל  ולאמו  לאביו  הוא  הרי  אחד...  יום  בן  מג: • תנוק  נדה 
כחתן שלם (לעניין אבילות).

אהבה
במעשיו  יפשפש  עליו  באין  שיסורין  אדם  רואה  ה. • אם  ברכות 
שנא' (איכה ג, מ) נחפשה דרכינו ונחקורה ונשובה עד ה' פשפש ולא 
אשר  הגבר  אשרי  יב)  צד,  (תהלים  שנאמר  תורה  בבטול  יתלה  מצא 
תיסרנו יה ומתורתך תלמדנו ואם תלה ולא מצא בידוע שיסורין 

של אהבה הם שנאמר (משלי ג, יב) כי את אשר יאהב ה' יוכיח.

ברכות ה. • כל שהקב''ה חפץ בו מדכאו ביסורין שנאמר (ישעיה נג, י) וה' 
חפץ דכאו החלי יכול אפילו לא קבלם מאהבה תלמוד לומר (ישעיה 

נג, י) אם תשים אשם נפשו.

תורה...  בטול  בהן  שאין  כל  אהבה  של  יסורין  הם  ה. • אלו  ברכות 
תפלה  בטול  בהן  שאין  כל  אהבה  של  יסורין  הם  אלו  אמר  וחד 

וכו'... אלו ואלו יסורין של אהבה הן.

ברכות ה: • נגעים ובנים אינן יסורין של אהבה.

ברכות ה: • כל מי שיש בו אחד מארבעה מראות נגעים הללו אינן 
אלא מזבח כפרה מזבח כפרה הוו יסורין של אהבה לא הוו.

ברכות ח. • אוהב ה' שערים המצויינים בהלכה יותר מבתי כנסיות 
ומבתי מדרשות.

ברכות יב. • משמר היוצא אומר למשמר הנכנס מי ששכן את שמו 
בבית הזה הוא ישכין ביניכם אהבה ואחוה ושלום וריעות.

באהבה  ישראל  לעמו  למנוחה  שבתות  שנתן  מט. • ברוך  ברכות 
לאות ולברית ברוך מקדש השבת.

שבת כג: • דרחים רבנן הוו ליה בנין רבנן.

שבת לא. • ומה ישראל שנקראו בנים למקום ומתוך אהבה שאהבם 
קרא להם (שמות ד, כב) בני בכורי ישראל.

הוא  ברוך  הקדוש  בהלכה  לזה  זה  המדגילים  ת''ח  סג. • שני  שבת 
אוהבן שנאמר (שיר השירים ב, ד) ודגלו עלי אהבה.

שבת עב: • אי דקבלה עליה באלוה מזיד הוא ואי דלא קבלה עליה 
באלוה לאו כלום הוא אלא מאהבה ומיראה.

שבת פח: • עלובין ואינן עולבין שומעין חרפתן ואינן משיבין עושין 
מאהבה ושמחין ביסורין עליהן הכתוב אומר (שופטים ה, לא) ואוהביו 

כצאת השמש בגבורתו.

של  בשלשלאות  למצרים  לירד  אבינו  יעקב  היה  פט: • ראוי  שבת 
ברזל אלא שזכותו גרמה לו דכתיב (הושע יא, ד) בחבלי אדם אמשכם 
אליו  ואט  לחיהם  על  עול  כמרימי  להם  ואהיה  אהבה  בעבותות 

אוכיל.

עירובין כב: • יהושע אוהב ישראל היה.

עירובין מא: • אשה רעה מצוה לגרשה... למאי נפקא מינה לקבולי 
מאהבה.

יומא כג. • הנעלבין ואינן עולבין שומעין חרפתן ואינן משיבין עושין 
מאהבה ושמחין ביסורין עליהן הכתוב אומר (שופטים ה, לא) ואוהביו 

כצאת השמש בגבורתו.

יומא פו. • כאן מאהבה כאן מיראה ... כאן מאהבה או מיראה כאן 
ע''י יסורין.

יומא פו: • כאן מאהבה כאן מיראה.

לבבכם  בכל  ולעבדו  אלהיכם  ה'  את  לאהבה  יג)  יא,  ב. • (דברים  תענית 
איזו היא עבודה שהיא בלב הוי אומר זו תפלה.

יבמות יד: • דאהבה וריעות נוהגים זה בזה.

יבמות מח: • מפני מה גרים בזמן הזה מעונין ויסורין באין עליהן... 
לפי שאין עושין מאהבה אלא מיראה.

אהבה  מתוך  ויתחתן  קשיא  אלא  לאהבה  שלמה  עו: • דבק  יבמות 
יתירה שאהבה מעלה עליו הכתוב כאילו נתחתן בה.

יבמות עו: • (שמואל א טז, כא) ויאהבהו מאד ויהי לו נושא כלים.

למשמר  אומר  היוצא  משמר  תיבעי)  כי  ד"ה  צד. • (תוס'  יבמות 
אהבה  ביניכם  ישכין  הוא  הזה  בבית  שמו  את  ששכן  מי  הנכנס 
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מאהבת  השונאות  שנאת  שגדולה   ... וריעות  ושלום  ואחוה 
האוהבות.

יבמות קיז. • ... ורבנן (משלי כ"ז) כמים הפנים לפנים כן לב האדם לאדם 
... ההיא בדברי תורה כתיב. 

חתן  ושמחה  ששון  ברא  אשר  אמ''ה  ה'  אתה  ח. • ברוך  כתובות 
וכלה גילה רינה דיצה חדוה אהבה ואחוה ושלום וריעות וכו'. 

כתובות סב: • בני דעת קונך יש בך מעיקרא כתיב (שמות טו, יז) תביאמו 
ותטעמו ולבסוף כתיב (שמות כה, ח) ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם 
(רש"י – דעת קונך יש בך. שאמר להרחיק זמן חופתו וחזר וקרבה 
מרוב חיבת כלתו: מעיקרא כתיב תביאמו ותטעמו בהר נחלתך 
מכון לשבתך. שיבאו לארץ ואח''כ יבנו לו מקדש: ולבסוף אמר 

ועשו לי מקדש. במדבר).

כתובות סב: • ר"ע רעיא דבן כלבא שבוע הוה חזיתיה ברתיה דהוה 
לה  אמר  רב  לבי  אזלת  לך  מקדשנא  אי  ליה  אמרה  ומעלי  צניע 
אין איקדשא ליה בצינעה ושדרתיה שמע אבוה אפקה מביתיה 
אתא  כי  רב  בבי  שנין  סרי  תרי  יתיב  אזיל  מנכסיה  הנאה  אדרה 
אייתי בהדיה תרי סרי אלפי תלמידי שמעיה לההוא סבא דקאמר 
לה עד כמה קא מדברת אלמנות חיים אמרה ליה אי לדידי ציית 
אזיל  הדר  עבידנא  קא  ברשות  אמר  אחריני  שני  סרי  תרי  יתיב 

ויתיב תרי סרי שני אחריני בבי רב. 

כתובות קה: • לא לידון איניש דינא למאן דרחים ליה ולא למאן דסני 
ליה דרחים ליה לא חזי ליה חובה דסני ליה לא חזי ליה זכותא. 

וכי  בו  ולדבקה  אלהיך  ה'  את  לאהבה  ו/טז/)  ל,  קיא: • (דברים  כתובות 
אפשר לאדם לידבק בשכינה אלא כל המשיא בתו לתלמיד חכם 
חכמים  תלמידי  והמהנה  חכמים  לתלמידי  פרקמטיא  והעושה 

מנכסיו מעלה עליו הכתוב כאילו מדבק בשכינה. 

שבוע  דכלבא  (דבר)  ברתיה  ליה  איתקדשת  עקיבא  נ. • ר'  נדרים 
שמע (בר) כלבא שבוע אדרה הנאה מכל נכסיה אזלא ואיתנסיבה 
מן  תיבנא  ליה  מנקיט  קא  הוה  תיבנא  בי  גנו  הוה  בסיתוא  ליה 
אמר   ... דדהבא  ירושלים  ליך  רמינא  לי  הואי  אי  לה  אמר  מזייה 

להון הניחו לה שלי ושלכם שלה הוא.

נדרים סב. • (דברים ל, כ) לאהבה את ה' אלהיך לשמוע בקולו ולדבקה 
בו שלא יאמר אדם אקרא שיקראוני חכם אשנה שיקראוני רבי 
אשנן שאהיה זקן ואשב בישיבה אלא למד מאהבה וסוף הכבוד 

לבא.

שנדר  באחד  ומעשה  אשתו  בכתובת  לאדם  סה: • פותחין  נדרים 
וחייבו  ר''ע  לפני  ובא  דינרים  ת'  כתובתה  והיתה  הנאה  מאשתו 
ליתן לה כתובתה אמר לו רבי ח' מאות דינרין הניח אבא נטל אחי 
ד' מאות ואני ד' מאות לא דיה שתטול היא מאתים ואני מאתים 
כתובתה  לה  נותן  אתה  ראשך  שער  מוכר  אתה  אפי'  ר''ע  א''ל 
רבי  והתירה  נודר  הייתי  לא  כן  שהוא  יודע  הייתי  אילו  לו  אמר 

עקיבא.

סוטה כא. • עבירה מכבה מצוה ואין עבירה מכבה תורה שנאמר (שיר 
השירים ח, ז) מים רבים לא יוכלו לכבות את האהבה. 

סוטה כז: • לא עבד איוב את הקב"ה אלא מאהבה... לא עבד איוב 
את המקום אלא מיראה. 

ירא  אף  מאהבה  באברהם  האמור  אלהים  ירא  לא. • מה  סוטה 
אלהים האמור באיוב מאהבה.

שזה  מיראה  העושה  מן  יותר  מאהבה  העושה  לא. • גדול  סוטה 
תלוי לאלף דור וזה תלוי לאלפים דור. 

עמו  את  לברך  וצונו  אהרן  של  בקדושתו  קדשנו  לט. • אשר  סוטה 
ישראל באהבה.

גיטין לו: • הנעלבין ואינן עולבים שומעין חרפתן ואין משיבין עושין 
ואוהביו  ה')  (שופטים  אומר  הכתוב  עליהן  ביסורין  ושמחין  מאהבה 

כצאת השמש בגבורתו. 

קידושין ל: • ... אפי' האב ובנו הרב ותלמידו שעוסקין בתורה בשער 
שנעשים  עד  משם  זזים  ואינם  זה  את  זה  אויבים  נעשים  אחד 

אוהבים זה את זה. 

קידושין סח. • (דברים כא, טו) כי תהיין לאיש שתי נשים האחת אהובה 
והאחת שנואה וכי יש שנואה לפני המקום ואהובה לפני המקום 
אלא אהובה אהובה בנישואיה שנואה שנואה בנישואיה וקאמר 

רחמנא כי תהיין. 

בבא קמא פב. • חמשה דברים נאמרו בשום... מכניס אהבה ומוציא 
את הקנאה. 

בבא קמא צב: • (בראשית כד, סז) ויבאה יצחק האהלה שרה אמו ויקח את 
רבקה ותהי לו לאשה ויאהבה וינחם יצחק אחרי אמו.

בבא מציעא פד. • אהבה דוחקת את הבשר. 

אף  שחרית...  בפת  נאמרו  דברים  עשר  קז: • שלשה  מציעא  בבא 
מוציא את הקנאה ומכניס את האהבה. 

בבא בתרא נח. • ר' בנאה הוה קא מציין מערתא כי מטא למערתא 
א"ל  בבא  קמי  דקאי  אברהם  עבד  אשכחיהלאליעזר  דאברהם 
מאי קא עביד אברהם א"ל גאני בכנפה דשרה וקא מעיינא ליה 

ברישיה. 

עזיזא  הוה  רחימתין  כי  ואזיל  קאמר  דהוה  ז. • ההוא  סנהדרין 
אפותיא דספסירא שכיבן השתא דלא עזיזא רחימתין פוריא בר 

שיתין גרמידי לא סגי לן . 

אמר  אביי  ומיראה  מאהבה  כוכבים  עבודת  סא: • העובד  סנהדרין 
חייב רבא אמר פטור.

סנהדרין סב. • ואי לא קבליה עליה באלוה לא כלום הוא אלא לאו 
מאהבה ומיראה.

מאהבה  אלא  היא  כלום  לא  עליה  קבליה  לא  סב: • אי  סנהדרין 
ומיראה. 

מגופו  יותר  והמכבדה  כגופו  אשתו  את  עו: • האוהב  סנהדרין 
לפירקן  סמוך  והמשיאן  ישרה  בדרך  ובנותיו  בניו  והמדריך 
ולא  ופקדתנוך  אהלך  שלום  כי  וידעת  ה')  (איוב  אומר  הכתוב  עליו 

תחטא. 

שנאה  מאברהם...  גדולה  של  שורה  מבטלת  קה: • אהבה  סנהדרין 
מבטלת שורה של גדולה מבלעם. 

אבות דרבי נתן נוסחא ב פרק מח • כל אהבה שהיא תלויה בדבר בטל 
דבר ובטלה אהבה ושאינה תלויה בדבר זו אהבת דוד ויהונתן.

חוץ  בעולם  קשה  אהבה  לך  כג • אין  פרק  א  נוסחא  נתן  דרבי  אבות 
מאהבת נשים. 

ויש  שבגבורים...  גבור  כח • איזהו  פרק  א  נוסחא  נתן  דרבי  אבות 
אומרים מי שעושה שונאו אוהבו.

דרך ארץ זוטא ט:ב • אין לך אהבה כאהבה של תורה. 
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כלה רבתי פ"ג • מאי אהבה ומאי כבוד, אהבה בלב וכבוד במישרים 
ובמעשים טובים. 

דרך ארץ זוטא ט:ב • הוי אוהב את המוכיחך כדי שתוסף חכמה על 
חכמתך ושנא את המכבדך כדי שלא תתמעט מחכמתך.

ערכין טז: • אמר רבי יוחנן בן נורי מעיד אני עלי שמים וארץ שהרבה 
פעמים לקה עקיבא על ידי שהייתי קובל עליו לפני רבן (שמעון 

ברבי) וכל שכן שהוספתי בו אהבה.

בר  באלוה  עליה  דקבליה  אי  לה  וסגיד  אנדרטא  ג. • חזא  כריתות 
סקילה הוא ואי דלא קבליה באלוה לאו מידי הוא אלא מאהבה 

ומיראה.

אהבת ישראל (שנאת חינם)
ברכות י. • הנהו בריוני דהוו בשבבותיה דרבי מאיר והוו קא מצערו 
ליה טובא הוה קא בעי רבי מאיר רחמי עלויהו כי היכי דלימותו 
יתמו  דכתיב  משום  דעתך  מאי  דביתהו  ברוריא  ליה  אמרה 
חטאים מי כתיב חוטאים חטאים כתיב ועוד שפיל לסיפיה דקרא 
אלא  אינם  עוד  ורשעים  חטאים  דיתמו  כיון  אינם  עוד  ורשעים 
בעי רחמי עלויהו דלהדרו בתשובה ורשעים עוד אינם בעא רחמי 

עלויהו והדרו בתשובה. 

ברכות יב. • משמר היוצא אומר למשמר הנכנס מי ששכן את שמו 
בבית הזה הוא ישכין ביניכם אהבה ואחוה ושלום וריעות.

מבקש  ואינו  חבירו  על  רחמים  לבקש  לו  שאפשר  יב: • כל  ברכות 
נקרא חוטא. 

ברכות כט: • ... בכל פרשת העבור מאי פרשת העבור אפילו בשעה 
שאתה מתמלא עליהם עברה כאשה עוברה – יהיו כל צרכיהם 

לפניך. 

ברכות נט: • על שלו ועל של חבירו אומר ברוך הטוב והמטיב. 

ברכות ס. • לאחר שדנה לאה דין בעצמה ואמרה שנים עשר שבטים 
עתידין לצאת מיעקב ששה יצאו ממני וארבעה מן השפחות הרי 
מיד  השפחות  כאחת  רחל  אחותי  תהא  לא  זכר  זה  אם  עשרה 

נהפכה לבת.

ברכות כח: • (תפילת רבי נחוניה בן הקנה) ולא אכשל בדבר הלכה 
וישמחו בי חברי. 

דמאי ג:ה • הנותן לפונדקית מעשר את שהוא נותן לה ואת שהוא 
לרמאין  אחראין  אנו  אין   ... לחלוף  שחשודה  מפני  ממנה  נוטל 

אינו מעשר אלא מה שהוא נוטל ממנה בלבד. 

שביעית ה: ו–ט • כל שמלאכתו מיוחדת לעבירה (בשביעית)אסור 
(למכר) וכו' (אסור לסייע לדבר עבירה). 

שבת ד. • (תוס' – ד"ה וכי) וכי אומרים לו לאדם חטא כדי שיזכה 
חבירך. 

שבת י: • הנותן מתנה לחבירו צריך להודיעו (שיבוא לידי אהבה).

חולי  בתוך  עליך  ירחם  המקום  אומר  חולה  יב: • מבקר  שבת 
ישראל. 

חולי  בתוך  שיערבנו  צריך  ביתו  בתוך  חולה  לו  שיש  יב: • מי  שבת 
ישראל. 

שבת לא. • (תשובת הלל לנכרי) דעלך סני לחברך לא תעביד. 

אהבה  ומתוך  למקום,  בנים  שנקראו  ישראל  לא. • ומה  שבת 
שאהבם קרא להם בני בכרי ישראל. 

שבת לב: • בעון שנאת חנם מריבה רבה בתוך ביתו של אדם ואשתו 
מפלת נפלים ובניו ובנותיו של אדם מתים. 

שבת לג. • סימן לשנאת חנם ירקון. 

קודש  של  קודש  בלשון  לאומרן  מותר  חול  של  מ: • דברים  שבת 
(רש"י  תדע  שאני  מאיסורא  אפרושי  חול  בלשון  לאומרן  אסור 
הטנופת  במקום  לאומרן  אסור  תורה:  דברי  קדש.  של  דברים   –
ואפי' בלשון חול)... מעשה בתלמידו של ר' מאיר שנכנס אחריו 
לבית המרחץ ובקש להדיח קרקע ואמר לו אין מדיחין לסוך לו 
קרקע אמר לו אין סכין אלמא אפרושי מאיסורא שאני הכא נמי 

לאפרושי מאיסורא שאני. 

שבת קה: • (רש"י – ד"ה לספר תורה שנשרף) אין לך ריק בישראל 
שאין בו תורה ומצות. 

וכל  השמים  מן  עליו  מרחמין  הבריות  על  המרחם  קנא: • כל  שבת 
שאינו מרחם על הבריות אין מרחמין עליו מן השמים. 

עירובין יט. • פושעי ישראל אין אור גיהנם שולטת בהן. 

ופושעי  ת"ח  בין  הבדל   – פושעי  ד"ה   – תוס'  יט. • (עיין  עירובין 
ישראל). 

אוהב  יהושע  כרמון  מצות  שמליאין  ישראל  כב: • פושעי  עירובין 
דניחא  היכא  כל  וסרטיא  דרכים  להם  ותיקן  עמד  היה,  ישראל 
תשמישתא מסרה לרבים כל היכא דלא ניחא תשמישתא מסרה 

ליחיד. 

עירובין מו: • זכין לאדם שלא בפניו ואין חבין לאדם אלא בפניו. 

מביא  אחד)  לעני  (או  אחד  לכהן  מתנותיו  הנותן  סג. • כל  עירובין 
רעב לעולם. 

מיום  הדין  מן  כולו  העולם  כל  את  לפטור  אני  סד: • יכול  עירובין 
שחרב בית המקדש ועד עכשיו. 

עירובין סט: • מקבלין קרבנות מפושעי ישראל כדי שיחזרו בתשובה 
חוץ מן המומר והמנסך יין והמחלל שבתות בפרהסיא. 

עירובין פא: • זכין לאדם שלא בפניו ואין חבין לאדם שלא בפניו. 

עירובין קה. • הכל נכנסין בהיכל לבנות לתקן ולהוציא את הטומאה 
ומצוה בכהנים אם אין שם כהנים נכנסין לוים אין שם לוים נכנסין 

ישראלים ואידי ואידי טהורין אין טמאין לא. 

פסחים כה: • (רש"י – ד"ה דידך סומק) התורה לא התירה לדחות 
את המצוה (בפקוח נפש) אלא מפני חיבת נפשו של ישראל. 

מצות  בכל  חייב  שמומר  פשיטא  כל)  ד"ה  כח: • (תוס'  פסחים 
האמורות בתורה.

מיתה  יפה (רש"י)  מיתה  לו  כמוך ברור  לרעך  לז: • ואהבת  כתובות 
יפה. בסייף ומצד הסימנים שימות מהר. 

כתובות פז. • אמר לו הקדוש ברוך הוא להושע בניך חטאו והיה לו 
לומר בניך הם בני חנוניך הם בני אברהם יצחק ויעקב גלגל רחמיך 

עליהן.

ראש השנה כז: • כל הקולות כשירין (בשופר) (כל הנוסחאות כשרים 
לפני ה'). 

ראש השנה כט. • ...שאם לא יצא מוציא ואם יצא אינו מוציא (רש"י) 
שיצא מוציא. שהרי כל ישראל ערבין זה בזה למצות.
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יומא ט: • מקדש שני שהיו עוסקין בתורה ובמצות וגמילות חסדים 
ששקולה  ללמדך  חנם  שנאת  בו  שהיתה  מפני  חרב  מה  מפני 
דמים  ושפיכות  עריות  גלוי  ע''ז  עבירות  שלש  כנגד  חנם  שנאת 

(עיין תוס' – ב"מ ל: ד"ה לא). 

יומא ט: • במקדש ראשון לא הוה ביה שנאת חנם והכתיב (יחזקאל כא, 
יז) מגורי אל חרב היו את עמי לכן ספוק אל ירך ... אלו בני אדם 
שאוכלין ושותין זה עם זה ודוקרין זה את זה בחרבות שבלשונם 

ההיא בנשיאי ישראל הואי.

יומא כב: • כל המונה את ישראל עובר בלאו שנאמר (הושע ב, א) והיה 
לאוין  בשני  עובר   ... ימד  לא  אשר  הים  כחול  ישראל  בני  מספר 

שנאמר לא ימד ולא יספר.

 – (רש"י  לשליח  הכתוב  הצריכן  שלא  ישראל  נה. • חביבין  יומא 
אלא כל אחד ואחד מתפלל על עצמו). 

יומא נו: • השוכן אתם בתוך טומאתם אפילו בשעת שהן טמאים 
שכינה עמהם.

יומא פז. • כל המקניט את חבירו אפילו בדברים צריך לפייסו.

ממנו  יצאו  שלא  מישראל  ושבט  שבט  כל  לך  כז: • אין  סוכה 
נביאים.

סוכה כח. • מעולם ... ולא הנחתי אדם בבית המדרש ויצאתי. 

סוכה כט. • בשביל ארבעה דברים חמה לוקה... על נערה המאורסה 
שצעקה בעיר ואין מושיע לה.

מזידין  יהיו  ואל  שוגגין  שיהיו  מוטב  לישראל  להם  ל. • הנח  ביצה 
יהיו  ואל  שוגגין  שיהיו  מוטב  לישראל  להם  הנח  נמי  הכא 
מזידין והני מילי בדרבנן אבל בדאורייתא לא ולא היא לא שנא 

בדאורייתא ולא שנא בדרבנן לא אמרינן להו ולא מידי.

נמחק  אינו  ישראל  של  שלזכותן  שלמטה  כתב  טז. • ומה  מגילה 
כתב שלמעלה לא כל שכן. 

מגילה כה: • מעשה באדם אחד שהיה קורא למעלה מרבי אליעזר 
בודק  שאתה  עד  לו  אמר  תועבותיה  את  ירושלם  את  הודע 
בתועבות ירושלים צא ובדוק בתועבות אמך בדקו אחריו ומצאו 

בו שמץ פסול.

ימים  הארכת  במה  שמוע  בן  ר''א  את  תלמידיו  כז: • שאלו  מגילה 
אמר להם... ולא פסעתי על ראשי עם קדוש.

שבכל  הקב''ה  לפני  ישראל  חביבין  כמה  וראה  כט. • בוא  מגילה 
מקום שגלו שכינה עמהן.

לעולם  א''א  כך  רוחות  בלא  לעולם  אפשר  שאי  ג: • כשם  תענית 
בלא ישראל.

תענית ז: • כל אדם שיש לו עזות פנים מותר לקרותו רשע...מותר 
לשנאותו.

תענית ט. • שאני משה כיון דלרבים הוא בעי כרבים דמי.

ממיתה  ניצול  רעבון  בשני  עצמו  שמרעיב  יא. • בשכר  תענית 
משונה.

תענית יא. • אסור לאדם לשמש מטתו בשני רעבון.

באין  מהן  אחד  ופירש  בצער  שרויין  שישראל  יא. • בזמן  תענית 
שני מלאכי השרת שמלוין לו לאדם ומניחין לו ידיהן על ראשו 
צבור  בנחמת  יראה  אל  הצבור  מן  שפירש  זה  פלוני  ואומרים 
ואוכל  לביתי  אלך  אדם  יאמר  אל  בצער  שרוי  שהצבור  בזמן   ...

ואשתה ושלום עליך נפשי ... עד כאן מדת בינונים ...אלא יצער 
אדם עם הצבור שכן מצינו במשה רבינו שציער עצמו עם הצבור 
שנאמר (שמות יז, יב) וידי משה כבדים ויקחו אבן וישימו תחתיו וישב 
עליה וכי לא היה לו למשה כר אחת או כסת אחת לישב עליה 
אהיה  אני  אף  בצער  שרויין  וישראל  הואיל  משה  אמר  כך  אלא 
ורואה בנחמת  עמהם בצער וכל המצער עצמו עם הצבור זוכה 

צבור.

מתענה  העיר  אותה  גשמים  עליה  ירדו  שלא  יח: • עיר  תענית 
עקיבא  רבי  מתריעות  ולא  מתענות  סביבותיה  וכל  ומתריעת 

אומר מתריעות ולא מתענות.

תענית כד. • בא וראה מה עשה לך אוהבך (כנוי להקב"ה).

תענית כז. • כהנים ולוים וישראלים מעכבין את הקרבן.

תענית כז. • הגיע זמן המשמר לעלות חצי המשמר היה עולה מארץ 
ישראל לירושלים וחצי המשמר היה עולה מיריחו כדי שיספקו 

מים ומזון לאחיהם שבירושלים.

צערו לרבים ורבים  להודיע  טמא יקרא צריך  ה. • וטמא  קטן  מועד 
מבקשין עליו רחמים.

חגיגה ג. • אמר להם הקב''ה לישראל אתם עשיתוני חטיבה אחת 
בעולם ואני אעשה אתכם חטיבה אחת בעולם.

עבד  אמר  בכי  יראה  יראה  קרא  להאי  מטי  כי  הונא  ד: • רב  חגיגה 
שרבו מצפה לו לראותו יתרחק ממנו דכתיב כי תבואו לראות פני 

מי בקש זאת מידכם רמוס חצרי. 

ההוא  ליה  אחוי  קיסר  בי  קאי  הוה  חנניה  בן  יהושע  ה: • ר'  חגיגה 
ליה  אחוי  מיניה  לאפיה  מריה  דאהדרינהו  עמא  אפיקורוסא 
עמא  לך  אחוי  מאי  יהושע  לר'  קיסר  ליה  אמר  עלינו  נטויה  ידו 
נטויה  ידו  ליה  מחוינא  ואנא  מיניה  לאפיה  מריה  דאהדרינהו 
עלינו אמרו ליה לההוא מינא מאי אחויית ליה עמא דאהדרינהו 
מריה מיניה ומאי אחוי לך לא ידענא אמרו גברא דלא ידע מאי 

מחוו ליה במחוג יחוי קמי מלכא אפקוהו וקטלוהו.

חגיגה ז. • (משלי כה, יז) הוקר רגלך מבית רעך (רש"י – מבית רעך. מבית 
אוהבך הקב''ה שקרא ישראל רעים שנאמר למען אחי ורעי (תהלים 

קכב)).

בלילה  שירה  שאומרות  השרת  מלאכי  של  יב: • כיתות  חגיגה 
וחשות ביום מפני כבודן של ישראל.

מתי  דאתי  לעלמא  וליתי  דלידייניה  מוטב  ר''מ  טו: • אמר  חגיגה 
אמות ואעלה עשן מקברו כי נח נפשיה דר' מאיר סליק קוטרא 

מקבריה דאחר.

קלני  אומרת  לשון  מה  שכינה  מצטער  שאדם  טו: • בזמן  חגיגה 
מראשי קלני מזרועי אם כך הקב''ה מצטער על דמן של רשעים 

ק''ו על דמן של צדיקים.

לחם  רגלים  לעולי  בו  ומראין  אותו  שמגביהין  כו: • מלמד  חגיגה 
הפנים ואומרים להם ראו חיבתכם לפני המקום.

וחומר  קל  ישראל  בפושעי  שולטת  גיהנם  של  אור  כז. • אין  חגיגה 
זהב  דינר  כעובי  אלא  עליו  שאין  הזהב  מזבח  מה  הזהב  ממזבח 
מצות  שמלאין  ישראל  פושעי  בו  שולטת  האור  אין  שנים  כמה 
רקתך  תקרי  אל  רקתך  הרמון  כפלח  ג)  ד,  השירים  (שיר  דכתיב  כרמון 

אלא רקנין שבך על אחת כמה וכמה.
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יבמות יד: • לא נמנעו ב''ש מלישא נשים מבית הלל ולא ב''ה מבית 
שמאי ללמדך שחיבה וריעות נוהגים זה בזה לקיים מה שנאמר 

(זכריה ח, יט) האמת והשלום אהבו.

יבמות מט: • אמר ישעיה ידענא ביה דלא מקבל מה דאימא ליה ואי 
אימא ליה אישוייה מזיד אמר שם איבלע בארזא אתיוה לארזא 
ה)  ו,  (ישעיה  דאמר  משום  נפשיה  נח  פומא  להדי  מטא  כי  ונסרוה 

ובתוך עם טמא שפתים אנכי יושב.

אלפים  משני  פחות  על  שורה  השכינה  שאין  סד. • מלמד  יבמות 
ושני רבבות מישראל הרי שהיו ישראל שני אלפים ושני רבבות 
חסר אחד וזה לא עסק בפריה ורביה לא נמצא זה גורם לשכינה 

שתסתלק מישראל.

והביישנין  הרחמנים  זו  באומה  יש  סימנים  עט. • שלשה  יבמות 
להדבק  ראוי  הללו  סימנים  שלשה  בו  שיש  כל  חסדים...  וגומלי 
באומה זו (רש"י – הרחמנים כו'. והני גבעונים כיון דלא מרחמי 
אינן ראויין לידבק בהן מיד גזר עליהן דוד לכך נאמר והגבעונים 

לא מבני ישראל המה). 

קיתון  מהן  אחד  וביד  בדרך  מהלכין  שהיו  סב. • שנים  מציעא  בבא 
מגיע  מהן  אחד  שותה  ואם  מתים  שניהם  שותין  אם  מים  של 
יראה  ואל  וימותו  שניהם  שישתו  מוטב  פטורא  בן  דרש  לישוב 
אחד מהם במיתתו של חבירו עד שבא ר' עקיבא ולימד וחי אחיך 

עמך חייך קודמים לחיי חבירך.

בבא מציעא עא. • (רש"י) יורד עמו לחייו. רגיל להתקוטט עמו כאילו 
הכהו וכאילו בא להורגו ואני שמעתי רשאי לירד לתוך אומנותו 
של חבירו ולמעט מזונותיו של חבירו וקשה בעיני שיתירו חכמים 

לישראל להנקם ולגמול רעה.

בבא מציעא פג. • מעשה בר' יוחנן בן מתיא שאמר לבנו צא שכור 
לנו פועלין הלך ופסק להם מזונות וכשבא אצל אביו אמר לו בני 
אפילו אם אתה עושה להם כסעודת שלמה בשעתו לא יצאת ידי 

חובתך עמהן שהן בני אברהם יצחק ויעקב.

לגיחזי  שדחפו  אחד  אלישע  חלה  חלאין  פז. • שלשה  מציעא  בבא 
בשתי ידיו.

עקיבא  ורבי  ישמעאל  ורבי  שמעון  ורבי  קיג: • רשב''ג  מציעא  בבא 
כולהו סבירא להו כל ישראל בני מלכים הם.

בבא בתרא יא. • אמרו עליו על בנימין הצדיק שהיה ממונה על קופה 
של צדקה פעם אחת באתה אשה לפניו בשני בצורת אמרה לו 
רבי פרנסני אמר לה העבודה שאין בקופה של צדקה כלום אמרה 
לו רבי אם אין אתה מפרנסני הרי אשה ושבעה בניה מתים עמד 
ופרנסה משלו לימים חלה ונטה למות אמרו מלאכי השרת לפני 
מישראל  אחת  נפש  המקיים  כל  אמרת  אתה  רבש''ע  הקב''ה 
כאילו קיים עולם מלא ובנימין הצדיק שהחיה אשה ושבעה בניה 
ימות בשנים מועטות הללו מיד קרעו לו גזר דינו תנא הוסיפו לו 

עשרים ושתים שנה על שנותיו.

בבא בתרא צא: • מפני מה נענשו (אלימלך מחלון וכליון) שהיה להן 
לבקש רחמים על דורם ולא בקשו.

בוגדיו  אלא  בגדיו  תיקרי  אל  בגדיו  ריח  את  לז. • וירח  סנהדרין 
הנהו בריוני דהוה בשיבבותיה דר' זירא דהוה מקרב להו כי היכי 
זירא  דר'  נפשיה  נח  כי  רבנן  קפדי  והוו  בתיובתא  להו  דניהדרו 
אמרי עד האידנא הוה חריכא קטין שקיה דהוה בעי עלן רחמי 

השתא מאן בעי עלן רחמי הרהרו בלבייהו ועבדו תשובה.

סנהדרין לט. • אמר ליה ההוא מינא לרבי אבינא כתיב (שמואל ב ז, כג) מי 
ערביתו  נמי  אתון  רבותייהו  מאי  בארץ  אחד  גוי  כישראל  כעמך 
מדידכו  ליה  אמר  נגדו  כאין  הגוים  כל  יז)  מ,  (ישעיה  דכתיב  בהדן 

אסהידו עלן דכתיב (במדבר כג, ט) ובגוים לא יתחשב.

סנהדרין לט: • רבי אלעזר רמי כתיב (תהלים קמה, ט) טוב ה' לכל וכתיב 
(איכה ג, כה) טוב ה' לקוויו משל לאדם שיש לו פרדס כשהוא משקה 

משקה את כולו כשהוא עודר אינו עודר אלא טובים שבהם.

סנהדרין מג: • לא ענש על הנסתרות עד שעברו ישראל את הירדן.

סנהדרין מד. • אע''פ שחטא ישראל הוא אמר ר' אבא היינו דאמרי 
אינשי אסא דקאי ביני חילפי אסא שמיה ואסא קרו ליה.

סנהדרין נב: • ואהבת לרעך כמוך ברור לו מיתה יפה.

יח)  יט,  (ויקרא  אמר  מתנא  רב  לאביו  דם  שיקיז  מהו  פד: • בן  סנהדרין 
ואהבת לרעך כמוך.

בהון  הוו  דלא  אפשר  דאי  העם  וכל  כתיב  קה: • הכא  סנהדרין 
צדיקי.

לוי  בן  יהושע  דרבי  בשיבבותיה  דהוה  מינא  קה: • ההוא  סנהדרין 
דהוה קא מצער ליה יומא חד נקט תרנגולתא ואסר ליה בכרעיה 
ההוא  מטא  כי  אילטייה  שעתא  ההוא  מטא  כי  אמר  ואותיב 
שעתא נמנם אמר שמע מינה לאו אורח ארעא דכתיב (משלי יז, כו) 

גם ענוש לצדיק לא טוב אפילו במיני לא איבעי ליה. 

סנהדרין קו. • אוי לה לאומה שתמצא בשעה שהקב''ה עושה פדיון 
לבניו מי מטיל כסותו בין לביא ללביאה בשעה שנזקקין זה עם 

זה.

סנהדרין קי : • דור המדבר אין להם חלק לעולם הבא שנאמר (במדבר 
יד, לה) במדבר הזה יתמו ושם ימותו יתמו בעולם הזה ושם ימותו 
בעולם הבא ואמר (תהלים צה, יא) אשר נשבעתי באפי אם יבואון אל 
שנאמר  לחסידותיה  ר''ע  שבקה  יוחנן  א''ר  ר''ע...  דברי  מנוחתי 
חסד  לך  זכרתי  לאמר  ירושלים  באזני  וקראת  הלוך  ב)  ב,  (ירמיה 
זרועה  לא  בארץ  במדבר  אחרי  לכתך  כלולותיך  אהבת  נעוריך 

ומה אחרים באים בזכותם הם עצמן לא כל שכן.

מכות יא. • שהיה להן (לכ"ג) לבקש רחמים על דורן ולא בקשו כי 
דר'  מיניה  פרסי  תלתא  ברחוק  אריא  דאכליה  גברא  דההוא  הא 

יהושע בן לוי ולא אישתעי אליהו בהדיה תלתא יומי.

מדע  ויתירי  כח  חסירי  אלא  חזנין  מעמידין  כג. • אין  מכות 
(להלקות).

שבועות לט. • הכתיב (ויקרא כו, לז) וכשלו איש באחיו איש בעון אחיו 
מלמד שכל ישראל ערבים זה בזה.

רבש''ע  הקב''ה  לפני  כוכבים]  אומרים [העובדי  ג. • כך  זרה  עבודה 
ישראל שקיבלוה היכן קיימוה אמר להם הקב''ה אני מעיד בהם 
אב  יש  כלום  רבש''ע  לפניו  אומרים  כולה  התורה  את  שקיימו 

שמעיד על בנו דכתיב (שמות ד, כב) בני בכורי ישראל.

עבודה זרה ד. • כתיב (עמוס ג, ב) רק אתכם ידעתי מכל משפחות האדמה 
על כן אפקוד עליכם את כל עונותיכם... אמר להו אמשול לכם 
משל למה''ד לאדם שנושה משני בנ''א אחד אוהבו ואחד שונאו 

אוהבו נפרע ממנו מעט מעט שונאו נפרע ממנו בבת אחת. 

עבודה זרה י: • קטיעה בר שלום מאי (הוי) דההוא קיסרא דהוה סני 
ברגלו  נימא  לו  שעלה  מי  דמלכותא  לחשיבי  להו  אמר  ליהודאי 
אמר  ויחיה  יקטענה  לו  אמרו  ויצטער  יניחנה  או  ויחיה  יקטענה 
(זכריה  דכתיב  לכולהו  להו  יכלת  דלא  חדא  שלום  בר  קטיעה  להו 
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ב, י) כי כארבע רוחות השמים פרשתי אתכם מאי קאמר אלימא 
מבעי  רוחות  לארבע  רוחות  כארבע  האי  רוחות  בד'  דבדרתהון 
בלא  לעולם  א''א  כך  רוחות  בלא  לעולם  שא''א  כשם  אלא  ליה 
ישראל ועוד קרו לך מלכותא קטיעה א''ל מימר שפיר קאמרת 
נקטין  הוה  כד  חלילא  לקמוניא  ליה  שדו  (מלכא)  דזכי  כל  מיהו 
ליה ואזלין אמרה ליה ההיא מטרוניתא ווי ליה לאילפא דאזלא 
מכסי  יהבית  אמר  קטעה  דעורלתיה  רישא  על  נפל  מכסא  בלא 
חלפית ועברית כי קא שדו ליה אמר כל נכסאי לר''ע וחביריו יצא 
ומחצה  לאהרן  מחצה  ולבניו  לאהרן  והיה  (שמות כט, כח)  ודרש  ר''ע 
לבניו יצתה בת קול ואמרה קטיעה בר שלום מזומן לחיי העוה''ב 
עולמו  קונה  ויש  אחת  בשעה  עולמו  קונה  יש  ואמר  רבי  בכה 

בכמה שנים.

גונדא  קיסר  שדר  איגייר  קלונימוס  בר  יא. • אונקלוס  זרה  עבודה 
גונדא  שדר  הדר  איגיור  בקראי  משכינהו  אבתריה  דרומאי 
דרומאי אחרינא אבתריה אמר להו לא תימרו ליה ולא מידי כי 
הוו שקלו ואזלו אמר להו אימא לכו מילתא בעלמא ניפיורא נקט 
הגמונא  להגמונא  דוכסא  לדוכסא  פיפיורא  פיפיורא  קמי  נורא 
לקומא קומא מי נקט נורא מקמי אינשי אמרי ליה לא אמר להו 
הקב''ה נקט נורא קמי ישראל דכתיב (שמות יג, כא) וה' הולך לפניהם 
אמר  אבתריה  אחרינא  גונדא  שדר  הדר  כולהו  איגיור  וגו'  יומם 
מזוזתא  חזא  ואזלי  ליה  נקטי  כי  בהדיה  מידי  תשתעו  לא  להו 
אמרו  האי  מאי  להו  ואמר  עלה  ידיה  אותיב  אפתחא]  [דמנחא 
ליה אימא לן את אמר להו מנהגו של עולם מלך בשר ודם יושב 
עבדיו  הקב''ה  ואילו  מבחוץ  אותו  משמרים  ועבדיו  מבפנים 
מבפנים והוא משמרן מבחוץ שנאמר (תהלים קכא, ח) ה' ישמר צאתך 

ובואך מעתה ועד עולם איגיור תו לא שדר בתריה.

עבודה זרה כו: • (דברים כב, ג) לכל אבידת אחיך לרבות את המומר.

עבודה זרה לב: • עובד כוכבים ההולך לתרפות בהליכה אסור דאזיל 
הוה ישראל  דהוה  עבודת כוכבים בחזרה מותר מאי  ומודי קמי 
ההולך לתרפות בהליכה מותר דלמא הדר ביה ולא אזיל בחזרה 

אסור כיון דאביק בה מהדר הדר אזיל . 

הוריות יג. • חכם קודם למלך ישראל חכם שמת אין לנו כיוצא בו 
מלך ישראל שמת כל ישראל ראוים למלכות.

הוריות יג. • ממזר תלמיד חכם וכהן גדול עם הארץ ממזר תלמיד 
חכם קודם לכהן גדול עם הארץ.

אבות א:יב • הלל אומר הוי כתלמידיו של אהרון אוהב שלום ורודף 
שלום אוהב את הבריות ומקרבן לתורה.

אבות ב:יד • עין רעה ויצר הרע ושנאת הבריות מוציאין את האדם 
מן העולם.

אבות ג:יז • חביבין ישראל שנקראו בנים למקום חיבה יתרה נודעת 
להם שנקראו בנים למקום שנאמר בנים אתם לה' אלוהיכם (דברים 
יד,א) חביבין ישראל שניתן להם כלי שבו נברא העולם חיבה יתרה 
לקח  כי  שנאמר  העולם  נברא  שבו  כלי  להם  שניתן  להם  נודעת 

טוב נתתי לכם תורתי אל תעזובו (משלי ד,ב).

אבות ד:טו • יהי כבוד תלמידך חביב עליך ככבוד חברך וכבוד חברך 
כמורא רבך ומורא רבך כמורא שמים.

אבות כו • אל תסתכל בקנקן אלא במה שיש בו יש קנקן חדש מלא 
ישן וישן אפילו חדש אין בו.

אבות דרבי נתן כח:ג • רבי שמעון בן גמליאל אומר כל המשים שלום 
על  בישראל  שלום  משים  כאילו  הכתוב  עליו  מעלה  ביתו  בתוך 

כל אחד ואחד וכל המטיל קנאה ותחרות בתוך ביתו מעלה עליו 
הכתוב כאילו מטיל קנאה ותחרות בישראל לפי שכל אחד ואחד 

מלך בתוך ביתו שנא' (אסתר א:כב) להיות כל איש שורר בביתו.

עד  מגדולים  חכמים  שכולכם  ישראל  פ"ו • אשריבם  רבה  ארץ  דרך 
קטנים.

דרך ארץ רבה פ"יא • השונא את חבירו הרי זה משופכי דמים.

דרך ארץ זוטא פ"ו • ...ששית לעבירה שנאת חנם.

דרך ארץ זוטא פ"יא • ישראל לעולם עומדין לא עזבן... ולא כלין.

הוה  חדא  זימנא  נתן  בר  הונא  לי  אמר  אשי  רב  יט. • אמר  זבחים 
ותיתייה  המיינאי  לי  מדלי  והוה  מלכא  דאיזגדר  קמיה  קאימנא 

ניהליה ואמר לי (שמות יט, ו) ממלכת כהנים וגוי קדוש כתיב בכו.

מנחות כז. • ד' מינין שבלולב ב' מהן עושין פירות וב' מהם אין עושין 
עושין  ושאין  עושין  לשאין  זקוקין  יהיו  פירות  העושין  פירות 
פירות יהיו זקוקין לעושין פירות ואין אדם יוצא ידי חובתו בהן 
מתענין  כשהן  בהרצאה.   – (רש"י  אחת  באגודה  כולן  שיהו  עד 
דומיא  ורשעים  צדיקים  אחת  באגודה  כולן  שיהו  עד  נענין  אין 

דעושין ואין עושים פירות).

מנחות מג: • חביבין ישראל שסיבבן הקב''ה במצות תפילין בראשיהן 
ותפילין בזרועותיהן וציצית בבגדיהן ומזוזה לפתחיהן.

עליו  אין  זית  מה  לך  לומר  לזית  ישראל  נמשלו  נג: • למה  מנחות 
אין  ישראל  אף  הגשמים  בימות  ולא  החמה  בימות  לא  נושרין 
להם בטילה עולמית לא בעוה''ז ולא בעולם הבא ואמר רבי יוחנן 
למה נמשלו ישראל לזית לומר לך מה זית אינו מוציא שמנו אלא 

ע''י כתיתה אף ישראל אין חוזרין למוטב אלא ע''י יסורין.

מנחות סה. • משה רבינו אוהב ישראל היה.

אף  תאוה  לה  יש  זו  תמר  מה  מרכיבין)  ד"ה   – עא. • (תוס'  מנחות 
ישראל יש להם תאוה לעשות רצון אביהם שבשמים.

חולין ד: • מומר לעבודת כוכבים מותר לאכול משחיטתו שכן מצינו 
(דברי הימים  שנאמר  אחאב  מסעודת  שנהנה  יהודה  מלך  ביהושפט 
ויסיתהו  עמו  אשר  ולעם  לרוב  ובקר  צאן  אחאב  לו  ויזבח  יח, ב)  ב 

לעלות אל רמות גלעד.

ואינו  לו  שיש  ויש  לו  ואין  רוצה  יש  הן  קדושים  ז: • ישראל  חולין 
את  שמזמן  קדושים  איקרו  ואפ''ה   – ויש  ד"ה   – (תוס'  רוצה 

חבירו לאכול אצלו מפני הבושת).

בכם  חושקני  לישראל  הוא  ברוך  הקדוש  להם  פט. • אמר  חולין 
שאפילו בשעה שאני משפיע לכם גדולה אתם ממעטין עצמכם 
לפני נתתי גדולה לאברהם אמר לפני (בראשית יח, כז) ואנכי עפר ואפר 
ז)  כב,  (תהלים  אמר  לדוד  מה  ונחנו  ז/ח)  טז,  (שמות  אמר  ואהרן  למשה 

ואנכי תולעת ולא איש.

אלמלא  לקיש  בן  שמעון  רבי  אמר  עליו  נצב  ה'  צא: • והנה  חולין 
 – (רש"י  בנו  על  שמניף  כאדם  לאמרו  אפשר  אי  כתוב  מקרא 

במניפה להצילו מן השרב).

השרת  ממלאכי  יותר  הקב''ה  לפני  ישראל  צא: • חביבין  חולין 
אומרים  אין  השרת  ומלאכי  שעה  בכל  שירה  אומרים  שישראל 

שירה אלא פעם אחת ביום.

בתים  בעלי  אלו  שבה  זמורות  נמשלה  כגפן  זו  צב. • אומה  חולין 
הארץ  עמי  אלו  שבה  עלין  חכמים  תלמידי  אלו  שבה  אשכולות 
מתם  דשלחו  והיינו  שבישראל  ריקנים  אלו  שבה  קנוקנות 
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ליבעי רחמים איתכליא על עליא דאילמלא עליא לא מתקיימין 
איתכליא.

חולין צא: קלה. • ראשית דגנך ולא שותפות עובד כוכבים (רש"י – 
אבל דישראל מיוחד לך קרינא ביה הואיל ושניהם בני חיוב וכל 

ישראל קרוים בלשון יחיד).

בכורות מ. • אמר לו ר''ע לר' יוחנן בן נורי עד מתי אתה מכלה ממונן 
של ישראל אמר לו רבי יוחנן בן נורי לר''ע עד מתי אתה מאכיל 

ישראל נבילות.

תהא  שלא  במשתה  עמך  במאכל  עמך  עמך  לו  טוב  ל: • כי  ערכין 
והוא  ישן  יין  שותה  אתה  קיבר  פת  אוכל  והוא  נקיה  פת  אוכל 
קרקע  גבי  על  ישן  והוא  מוכין  גבי  על  ישן  אתה  חדש  יין  שותה 

מיכן אמרו הקונה עבד עברי כקונה אדון לעצמו.

כריתות ו: • כל תענית שאין בה מפושעי ישראל אינה תענית שהרי 
חלבנה ריחה רע ומנאה הכתוב עם סממני קטרת . 

כריתות כה. • ואשם תלוי היינו טעמא דמייתי מקמי דמתיידע ליה 
להגן עליו דהתורה חסה על גופן של ישראל.

דכתיב  רבנן  שוינהו  כטהרה  ברגל  הארץ  עם  לד. • וטומאת  נדה 
חברים  אחד  כאיש  העיר  אל  ישראל  איש  כל  ויאסף  יא)  כ,  (שופטים 

הכתוב עשאן כולן חברים. 

אחדות
ברכות ל. • (דברי הימים ב ו–לב) והתפללו אל הבית הזה היה עומד בבית 
המקדש יכוין את לבו כנגד בית קדשי הקדשים שנאמר (מלכים א ח, 
לה) והתפללו אל המקום הזה היה עומד בבית קדשי הקדשים יכוין 
את לבו כנגד בית הכפורת היה עומד אחורי בית הכפורת יראה 
עצמו כאילו לפני הכפורת נמצא עומד במזרח מחזיר פניו למערב 
במערב מחזיר פניו למזרח בדרום מחזיר פניו לצפון בצפון מחזיר 

פניו לדרום נמצאו כל ישראל מכוונין את לבם למקום אחד.

מצטרפין  אלו  הרי  אלו  את  אלו  רואין  שמקצתן  נ. • בזמן  ברכות 
לזמון.

ברכות סג: • אמרו לאחינו שבגולה אם שומעין מוטב ואם לאו יעלו 
להר אחיה יבנה מזבח חנניה ינגן בכנור ויכפרו כולם ויאמרו אין 
חס  ואמרו  בבכיה  העם  כל  געו  מיד  ישראל  באלהי  חלק  להם 

ושלום יש לנו חלק באלהי ישראל.

פיאה ב:ד • ולחרובין כל הרואין זה את זה.

מכם  אחת  לנו  תנו  גויים,  להן  שאמרו  נשים  ח:יב • וכן  תרומות 
ונטמאה, ואם לאו, הרי אנו מטמאין את כולכן יטמאו את כולן 

ואל ימסרו להם נפש אחת מישראל.

תרומות פ. • אין קרבן ציבור חלוק (רש"י – פסחים עט.) אין קרבן 
ציבור חלוק מכי עביד קהל בטומאה בראשון לא מפליג למיעבד 
מילתא  דמוכחא  הדבר  שגנאי  ליחלק  דאוסר  בטהרה  טהורין 

בהדיא כשנזהרין אלו מאלו.

מגילה יג: • אמר ליה (המן לאחשורוש) עם אחד הן.

תענית ל: • ט''ו באב מאי היא ... יום שהותרו שבטים לבוא זה בזה 
מאי דרוש (במדבר לו, ו) זה הדבר אשר צוה ה' לבנות צלפחד וגו' דבר 
זה לא יהא נוהג אלא בדור זה ... יום שהותר שבט בנימין לבוא 
בקהל שנאמר (שופטים כא, א) ואיש ישראל נשבע במצפה לאמר איש 
ממנו לא יתן בתו לבנימין לאשה מאי דרוש אמר רב ממנו ולא 

מבנינו.

חגיגה כב. • מפני מה הכל נאמנין על טהרת יין ושמן כל ימות השנה 
כדי שלא יהא כל אחד ואחד הולך ובונה במה לעצמו ושורף פרה 

אדומה לעצמו.

ואלו  פוסלין  אלו  מתירין  ואלו  אוסרים  שאלו  יג: • אע''פ  יבמות 
מכשירין לא נמנעו בית שמאי מלישא נשים מבית הלל ולא בית 

הלל מבית שמאי. 

יבמות יד. • (דברים יד, א) לא תתגודדו לא תעשו אגודות אגודות.

יבמות יד. • מי סברת עשו ב''ש כדבריהם לא עשו ב''ש כדבריהם 
ור' יוחנן אמר עשו ועשו ובפלוגתא [דרב ושמואל] דרב אומר לא 

עשו ב''ש כדבריהם ושמואל אמר עשו ועשו.

יבמות יד: • לא נמנעו ב''ש מלישא נשים מבית הלל ולא ב''ה מבית 
שמאי ללמדך שחיבה וריעות נוהגים זה בזה לקיים מה שנאמר 

(זכריה ח, יט) האמת והשלום אהבו.

מלכא  לטור  עיילו  סייפא  שליפי  אלפי  מאה  עא: • תלת  סנהדרין 
וחנגי  הלולי  גיסא  ובהך  לילוותא  ותלתא  יומי  תלתא  בה  וקטלו 
והנאה  להן  הנאה  רשעים  של  מיתתן  בהני.  הני  ידעי  הוו  ולא 

לעולם לצדיקים רע להן ורע לעולם.

מנחות כז. • ד' מינין שבלולב ב' מהן עושין פירות וב' מהם אין עושין 
עושין  ושאין  עושין  לשאין  זקוקין  יהיו  פירות  העושין  פירות 
פירות יהיו זקוקין לעושין פירות ואין אדם יוצא ידי חובתו בהן 
עד שיהו כולן באגודה אחת וכן ישראל בהרצאה עד שיהו כולן 
באגודה אחת שנאמר (עמוס ט, ו) הבונה בשמים מעלותיו ואגודתו 

על ארץ יסדה. 

חולין צא: • כתיב (בראשית כח, יא) ויקח מאבני המקום וכתיב ויקח את 
למקום  אבנים  אותן  כל  שנתקבצו  מלמד  יצחק  רבי  אמר  האבן 

אחד וכל אחת ואחת אומרת עלי יניח צדיק זה ראשו.

בתים  בעלי  אלו  שבה  זמורות  נמשלה  כגפן  זו  צב. • אומה  חולין 
הארץ  עמי  אלו  שבה  עלין  חכמים  תלמידי  אלו  שבה  אשכולות 
מתם  דשלחו  והיינו  שבישראל  ריקנים  אלו  שבה  קנוקנות 
ליבעי רחמים איתכליא על עליא דאילמלא עליא לא מתקיימין 

איתכליא.

חולין קלה. • ראשית דגנך ולא שותפות עובד כוכבים (רש"י – אבל 
דישראל מיוחד לך קרינא ביה הואיל ושניהם בני חיוב וכל ישראל 

קרוים בלשון יחיד).

כריתות ו: • כל תענית שאין בה מפושעי ישראל אינה תענית שהרי 
חלבנה ריחה רע ומנאה הכתוב עם סממני קטרת.

אחד  כאיש  העיר  אל  ישראל  איש  כל  ויאסף  יא)  כ,  לד. • (שופטים  נדה 
שישראל  זמן  בכל   – (רש"י  חברים  כולן  עשאן  הכתוב  חברים 

נאספים למקום אחד קרי להו חברים ורגל היינו אסיפה).

אליהו
וכו'  אליהו  בא  בירושלים  אחת  לחורבה  נכנס  יוסי  ג. • רבי  ברכות 
(אין לומדים דינים מאליהו כי "לא בשמים היא" אבל מה שאליהו 

שמע מחכמים אחרים מותר ללמוד ממנו (מהר"ץ חיות).

ומלאך  בארבע  אליהו  בשתים  גבריאל  באחת  ד: • מיכאל  ברכות 
המות בשמנה ובשעת המגפה באחת.

מהדר  ולא  כנישתא  בי  אחורי  מצלי  דקא  גברא  ו: • ההוא  ברכות 
אפיה לבי כנישתא חלף אליהו חזייה אידמי ליה כטייעא א''ל כדו 

בר קיימת קמי מרך שלף ספסרא וקטליה.
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ברכות ו: • לעולם יהא אדם זהיר בתפלת המנחה שהרי אליהו לא 
נענה אלא בתפלת המנחה.

ידי  על  מים  יצק  אשר  שפט  בן  אלישע  פה  יא)  ג,  ב  ז: • (מלכים  ברכות 
יותר  שמושה  שגדולה  מלמד  יצק  אלא  נאמר  לא  למד  אליהו 

מלמודה.

אליהו  שאמר  מלמד  פעמים  ב'  ענני  אליהו  אמר  ט: • למה  ברכות 
לפני הקב''ה רבש''ע ענני שתרד אש מן השמים ותאכל כל אשר 
על המזבח וענני שתסיח דעתם כדי שלא יאמרו מעשה כשפים 

הם.

ב)  יח,  א  (מלכים  שנאמר  אחאב  לגבי  דאזל  באליהו  י. • אשכחן  ברכות 
וילך אליהו להראות אל אחאב.

ברכות כט: • אמר ליה אליהו לרב יהודה אחוה דרב סלא חסידא לא 
תרתח ולא תחטי לא תרוי ולא תחטי.

ברכות לא: • אליהו הטיח דברים כלפי מעלה.

ברכות לא: • מנין שחזר הקב''ה והודה לו לאליהו.

ברכות לה: • א''ל רב נחמן בר יצחק לרבא אי קבע עלויה סעודתיה 
מאי א''ל לכשיבא אליהו ויאמר אי הויא קביעותא.

אכל  אזל  מצרית  דבעל  גברא  לההוא  נגדיה  שילא  נח. • ר'  ברכות 
ביה קורצי בי מלכא אמר איכא חד גברא ביהודאי דקא דיין דינא 
בלא הרמנא דמלכא שדר עליה פריסתקא כי אתא אמרי ליה מה 
טעמא נגדתיה להאי אמר להו דבא על חמרתא אמרי ליה אית 
ואסהיד  כאיניש  ליה  אדמי  אליהו  אתא  אין  להו  אמר  סהדי  לך 

אמרי ליה אי הכי בר קטלא הוא.

וקרא  הרבה  ששנה  א'  בתלמיד  מעשה  אליהו  דבי  יג. • תני  שבת 
והיתה  ימיו  בחצי  ומת  הרבה  חכמים  תלמידי  ושימש  הרבה 
מדרשות  ובבתי  כנסיות  בבתי  ומחזרתם  תפיליו  נוטלת  אשתו 
ואמרה להם כתיב בתורה (דברים ל, כ) כי הוא חייך ואורך ימיך בעלי 
ששנה הרבה וקרא הרבה שימש תלמידי חכמים הרבה מפני מה 
מת בחצי ימיו ולא היה אדם מחזירה דבר פעם אחת נתארחתי 
בימי  בתי  לה  ואמרתי  מאורע  אותו  כל  מסיחה  והיתה  אצלה 
קטנה  באצבע  אפי'  ושלום  חס  לי  אמרה  אצלך  הוא  מה  נדותך 
לא נגע בי בימי לבוניך מהו אצלך אכל עמי ושתה עמי וישן עמי 
ברוך  לה  ואמרתי  אחר  דבר  על  דעתו  עלתה  ולא  בשר  בקירוב 
המקום שהרגו שלא נשא פנים לתורה שהרי אמרה תורה (ויקרא יח, 

יט) ואל אשה בנדת טומאתה לא תקרב.

שבת לג: • איתבו תריסר שני במערתא אתא אליהו וקם אפיתחא 
ובטיל  קיסר  דמית  יוחי  לבר  לודעיה  מאן  אמר  דמערתא 

גזירתיה.

שבת נה. • ר' יהושע בן לוי אמר מימי אליהו שנאמר (מלכים א יח, לו) ויהי 
בעלות המנחה ויגש אליהו הנביא ויאמר ה' אלהי אברהם יצחק 
וישראל היום יודע כי אתה אלהים בישראל ואני עבדך ובדברך 

עשיתי [את] כל הדברים האלה וגו'.

לא  אי  מיניה  זוהמא  פסקא  אי  ויאמר  אליהו  יבא  קח. • אם  שבת 
פסקא זוהמא מיניה.

שבת קח. • מהו לכתוב תפילין על גבי עור של דג טהור א''ל אם יבא 
אליהו ויאמר.

ליה  אידמי  אליהו  אתא  חיויא  בלע  אשי  בר  שימי  קט: • רב  שבת 
מילי  תלתא  קמיה  וארהטיה  במילחא  כשותא  אוכליה  כפרשא 

ונפק מיניה גובי גובי. 

קמיה  בשבתא  בצפר'  דאיתאמרן  שמעתא  שב  מג. • הני  עירובין 
דרב חסדא בסורא בהדי פניא בשבתא קמיה דרבא בפומבדיתא 

מאן אמרינהו לאו אליהו אמרינהו.

וגו'  הנביא  אליה  את  לכם  שולח  אנכי  הנה  ג, כג)  מג: • (מלאכי  עירובין 
והא לא אתא אליהו מאתמול.

עירובין מג: • כבר מובטח להן לישראל שאין אליהו בא לא בערבי 
שבתות ולא בערבי ימים טובים מפני הטורח.

עירובין מג: • מדאליהו לא אתא משיח נמי לא אתי.

אליהו  יבא  שמא  הטמאה  עם  התלויה  נשרף  טו. • היאך  עירובין 
ויטהרנה.

עירובין כ: • היאך נשרוף אפילו תלויה עם הטמאה שמא יבא אליהו 
ויטהרם.

בן  שמעון  רבי  לו  שומעין  ויטהרנה  אליהו  יבא  לד. • אם  עירובין 
לקיש אומר פסול הגוף הוי שאם יבא אליהו ויטהרנה אין שומעין 

לו.

עירובין נד. • עשרה דברים נבראו בערב שבת בין השמשות אלו הן 
... ואליהו וכו'.

אליהו  ויאמר  א)  יז,  א  (מלכים  שנאמר  אליהו  זה  סח. • גלעד  עירובין 
התשבי מתושבי גלעד וגו'. 

לא  מה  מפני  לישראל  להם  ויאמר  אליהו  יבוא  ע: • אם  עירובין 
חגגתם חגיגה בשבת מה הן אומרים לו.

שקלים ז. • יהא מונח עד שיבא אליהו.

עירובין ט: • ...תחה''מ מביאה לידי אליהו זכור לטוב וכו'.

יומא יט: • א''ל אליהו לרב יהודה אחוה דרב סלא חסידא אמריתו 
ואבעול  הוא  דכיפורי  יומא  האידנא  והא  משיח  אתי  לא  אמאי 

כמה בתולתא בנהרדעא.

ואת  לח)  יח,  א  (מלכים  דכתיב  דאליהו  ושותה  אוכלת  כא: • (אש)  יומא 
המים אשר בתעלה לחכה אוכלת לחין כיבשין דמערכה.

ואליהו  משה  עלו  ולא  למטה  שכינה  ירדה  לא  ה. • מעולם  סוכה 
לבני  נתן  והארץ  לה'  שמים  השמים  (תהלים קטו, טז)  שנאמר  למרום 

אדם.

ארבעה  נינהו  מאן  חרשים  ארבעה  ה'  ויראני  נב: • (זכריה ב – ג)  סוכה 
חרשים אמר רב חנא בר ביזנא אמר רבי שמעון חסידא משיח בן 

דוד ומשיח בן יוסף ואליהו וכהן צדק.

סוכה נב: • ומאן נינהו שמנה נסיכי אדם ישי ושאול ושמואל עמוס 
וצפניה צדקיה ומשיח ואליהו.

אל  גלעד  מתושבי  התשבי  אליהו  ויאמר  א)  יז,  א  ג. • (מלכים  תענית 
השנים  יהיה  אם  לפניו  עמדתי  אשר  ישראל  אלהי  ה'  חי  אחאב 
האלה טל ומטר כי אם לפי דברי וכתיב (מלכים א יח, א) לך הראה אל 
אחאב ואתנה מטר על פני האדמה ואילו טל לא קאמר ליה (תוס' 
– ויאמר אליהו התשבי מתושבי גלעד. לכך נקרא מתושבי גלעד 
בגבעה  פילגש  מעשה  על  גלעד  יבש  אנשי  ישראל  שהרגו  לפי 
ולא נשאר ביבש גלעד כי אם מעט אנשים מן המיושבים בעיר כי 
כל השאר היו עם אספסוף לכך מעיד כי אליהו מן התושבים כך 

שמעתי מהר''י טרוט''י משם הר''י בה''ר יצחק ממלאון).

תענית ג: • וכי מאחר דלא מיעצר אליהו אשתבועי למה ליה.
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שבתות  בערבי  גשמים  וירדו  אליהו  כשני  שנים  ח: • אפילו  תענית 
אינן אלא סימן קללה.

תענית יז. • יש מחליפין צעקה לאליהו ותפלה לשמואל.

יש   – (רש"י  ביותר  מכוער  שהיה  אחד  אדם  לו  כ. • נזדמן  תענית 
ספרים שכתוב בהן אליהו זכור לטוב והוא נתכוון להוכיחו שלא 

ירגיל בדבר). 

תענית כא. • אתא אליהו אדמי ליה כחד מינייהו.

הוה  לפט  דבי  בשוקא  שכיח  הוה  חוזאה  ברוקא  כב. • ר'  תענית 
שכיח אליהו גביה.

תענית כג. • שלח לו שמעון בן שטח אלמלא חוני אתה גוזרני עליך 
נידוי שאילו שנים כשני אליהו שמפתחות גשמים בידו של אליהו 

לא נמצא שם שמים מתחלל על ידך.

חד  ליה  שלף  מסאניי  לי  שלוף  לשמעיה  ליה  כד: • אמר  תענית 
אליהו  אתא  אחרינא  למישלף  מטא  כי  מיטרא  ואתא  מסאנא 
מחריבנא  אחרינא  שלפת  אי  הוא  ברוך  הקדוש  אמר  ליה  ואמר 

לעלמא.

מגילה טו: • אשכחיה רבה בר אבוה לאליהו א''ל כמאן חזיא אסתר 
ועבדא הכי א''ל ככולהו תנאי וככולהו אמוראי. 

מגילה יט: • אלמלי נשתייר במערה שעמד בה משה ואליהו כמלא 
נקב מחט סדקית לא היו יכולין לעמוד מפני האורה.

ישראל  רכב  אבי  אבי  מצעק  והוא  ראה  כו. • ואלישע  קטן  מועד 
ופרשיו אבי אבי זה אביו ואמו רכב ישראל ופרשיו זה רבו שלימדו 
תורה מאי משמע כדמתרגם רב יוסף רבי רבי דטב להון לישראל 

בצלותיה מרתיכין ופרשין.

חגיגה ט: • א''ל אליהו לבר הי הי וא''ל לר' אלעזר מאי דכתיב (ישעיה 
שחזר  מלמד  עוני  בכור  בחרתיך  בכסף  ולא  צרפתיך  הנה  י)  מח, 

הקב''ה על כל מדות טובות ליתן לישראל ולא מצא אלא עניות.

עביד  קא  מאי  א''ל  לאליהו  שילא  בר  רבה  טו: • אשכחיה  חגיגה 
ומפומיה  רבנן  דכולהו  מפומייהו  שמעתא  קאמר  א''ל  הקב''ה 
מפומיה  שמעתא  גמר  דקא  משום  אמאי  א''ל  קאמר  לא  דר''מ 

דאחר א''ל אמאי ר''מ רמון מצא תוכו אכל קליפתו זרק.

אליהו  ולכשיבא  מניחין  בגלילא  מדכן  כה. • חברייא  חגיגה 
ויטהרנה.

יבמות לה: • אם יבא אליהו ויאמר דהא דאיעברא מפולי מפלה מי 
לאו בת חליצה ויבום היא.

חליצה  בת  קידש  דהא  ויאמר  אליהו  יבא  אם  מא: • התם  יבמות 
מי  איעברה  לא  דהא  ויאמר  אליהו  יבא  אם  הכא  היא  וייבום 

משגח ביה.

עזר  לו  אעשה  כתיב  א''ל  לאליהו  יוסי  רבי  סג. • אשכחיה  יבמות 
כוסס  חיטין  חיטין  מביא  אדם  א''ל  לאדם  עוזרתו  אשה  במה 
פשתן פשתן לובש לא נמצאת מאירה עיניו ומעמידתו על רגליו.

יבא  דאם  כיון  לייבום  עולה  דחשיב  אי)  ד"ה   – סז: • (תוס'  יבמות 
דמיא  ולא  להתייבם  יכולה  היתה  אילונית  דאינה  ויאמר  אליהו 
מיעברא  דלא  ויאמר  אליהו  יבא  דאפי'  חדשים  ג'  תוך  לחולצת 

לא משגחינן ביה.

יבמות צ: • (דברים יח, טו) אליו תשמעון אפילו אומר לך עבור על אחת 
מכל מצות שבתורה כגון אליהו בהר הכרמל הכל לפי שעה.

יבמות קב. • אם יבא אליהו ויאמר אין חולצין במנעל שומעין לו אין 
חולצין בסנדל אין שומעין לו שכבר נהגו העם בסנדל. 

מינא  מכל  ספי  חד  איהי  בר  ומנימין  איהי  בר  סא. • אבוה  כתובות 
לא  ומר  בהדיה  אליהו  משתעי  מר  מינא  מחד  ספי  וחד  ומינא 
משתעי אליהו בהדיה הנהו תרתין חסידי ואמרי לה רב מרי ורב 
ספי  דקדים  ספי  מאחר  ומר  ספי  קדים  מר  חסדא  רב  בני  פנחס 

אליהו משתעי בהדיה דמאחר ספי לא משתעי אליהו בהדיה.

כתובות עז: • מכריז אליהו קמיה פנו מקום לבר ליואי פנו מקום לבר 
ליואי.

ליה  מתני  דהוה  גביה  דאתי  אליהו  רגיל  הוה  ענן  קו. • רב  כתובות 
סדר דאליהו כיון דעבד הכי איסתלק יתיב בתעניתא ובעא רחמי 
ואתא כי אתא הוה מבעית ליה בעותי ועבד תיבותא ויתיב קמיה 
סדר  רבה  דאליהו  סדר  דאמרי  והיינו  סידריה  ליה  דאפיק  עד 

אליהו זוטא.

נדרים נ. • עקיבא איתקדשת ליה ברתיה דבר דכלבא שבוע שמע 
בר כלבא שבוע אדרה הנאה מכל נכסיה אזלא ואיתנסיבה ליה 
בסיתוא הוה גנו בי תיבנא הוה קא מנקיט ליה תיבנא מן מזייה 
אליהו  אתא  דדהבא  ירושלים  ליך  רמינא  לי  הואי  אי  לה  אמר 
פורתא  לי  הבו  להו  אמר  אבבא  קרי  וקא  כאנשא  להון  אידמי 
דתיבנא דילדת אתתי ולית לי מידעם לאגונה אמר לה ר' עקיבא 

לאנתתיה חזי גברא דאפילו תיבנא לא אית ליה.

סוטה יג. • והלא דברים ק''ו ומה אלישע תלמידו של אליהו ואליהו 
תלמידו של משה צף ברזל מפניו מפני משה רבינו על אחת כמה 

וכמה.

הקב''ה  עביד  קא  מאי  א''ל  לאליהו  אביתר  ר'  ו: • אשכחיה  גיטין 
א''ל עסיק בפילגש בגבעה.

גיטין מב: • אם יבא אליהו ויאמר בחד מינייהו דעבד הוא קנין כספו 
קרינא ביה. 

גיטין ע. • אמר ליה אליהו לר' נתן אכול שליש ושתה שליש והנח 
שליש לכשתכעוס תעמוד על מילואך.

קדושין מ. • רב כהנא הוה קמזבין דיקולי תבעתיה ההיא מטרוניתא 
לארעא  מאיגרא  וקנפיל  סליק  נפשאי  איקשיט  איזיל  לה  אמר 
אתא אליהו קבליה אמר ליה אטרחתן ארבע מאה פרסי א''ל מי 

גרם לי לאו עניותא יהב ליה שיפא דדינרי.

קדושין ע. • כל הנושא אשה שאינה הוגנת לו אליהו כופתו והקב''ה 
רוצעו ותנא על כולם אליהו כותב והקב''ה חותם אוי לו לפוסל 
הוגנת  שאינה  אשה  ולנושא  משפחתו  את  ולפוגם  זרעו  את 
מדבר  ואינו  פסול  הפוסל  וכל  רוצעו  והקב''ה  כופתו  אליהו  לו 
במקרא  דכתיב  אליהו  לאו  אליהו  האי  לעולם (רש"י –  בשבחא 
הוא  מלאך  שם  אלא  כפתיה  מאן  אתי  דהוה  מקמי  דא''כ  הוא 

שהוא סופר למעלה).

קדושין עא. • אליהו בא לטמא ולטהר לרחק ולקרב כגון אלו דידעין 
אבל משפחה שנטמעה נטמעה.

קדושין עב: • הוה אתי אליהו מפיק מינן צוורני צוורני קולרי.

בבא קמא ס: • כלבים בוכים מלאך המות בא לעיר כלבים משחקים 
אליהו הנביא בא לעיר וה''מ דלית בהו נקבה.

בבא מציעא ג. • הכל יהא מונח עד שיבא אליהו.

בבא מציעא כ., לז. • מצא שטר בין שטרותיו ואינו יודע מה טיבו יהא 
מונח עד שיבא אליהו.
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בבא מציעא כט: • מצא ... כלי זהב וכלי זכוכית לא יגע בהן עד שיבא 
אליהו.

בבא מציעא ל. • כלי זהב וכלי זכוכית לא יגע בהן עד שיבא אליהו 
כדרך שאמרו באבידה כך אמרו בפקדון.

בבא מציעא לז. • זה אומר שלי מאתים וזה אומר שלי מאתים נותן 
לזה מנה ולזה מנה והשאר יהא מונח עד שיבא אליהו א''ר יוסי 

א''כ מה הפסיד הרמאי אלא הכל יהא מונח עד שיבא אליהו.

קוב''ה  עביד  מאי  א''ל  לאליהו  נתן  רבי  נט: • אשכחיה  מציעא  בבא 
בההיא שעתא א''ל קא חייך ואמר נצחוני בני נצחוני בני. 

מעשה  האי  כי  מטא  יוסי  ברבי  ישמעאל  פד. • ר'  פג:,  מציעא  בבא 
של  עמו  מוסר  אתה  מתי  עד  ליה  אמר  אליהו  ביה  פגע  לידיה 
אלהינו להריגה אמר ליה מאי אעביד הרמנא דמלכא הוא אמר 

ליה אבוך ערק לאסיא את ערוק ללודקיא.

דלצפרא  גביה  אליהו  שכיח  דהוה  מרבנן  פה: • ההוא  מציעא  בבא 
הוו שפירן עיניה ולאורתא דמיין כדמיקלין בנורא אמרי ליה מאי 
האי ואמר לי דאמרי ליה לאליהו אחוי לי רבנן כי סלקי למתיבתא 
מגוהרקא  לבר  בהו  לאסתכולי  מצית  בכולהו  לי  אמר  דרקיע 
מלאכי  אזלי  בכולהו  סימנייהו  מאי  ביה  תסתכל  דלא  חייא  דר' 
ונחית  סליק  דמנפשיה  חייא  דר'  מגוהרקא  לבר  ונחתי  סלקי  כי 
לא מצאי לאוקמא אנפשאי אסתכלי בה אתו תרי בוטיטי דנורא 
אשתטחי  אזלי  למחר  לעיניה  וסמינהו  גברא  לההוא  ומחיוהו 

אמערתיה אמינא מתנייתא דמר מתנינא ואתסאי. 

בבא מציעא פה: • אליהו הוה שכיח במתיבתא דרבי יומא חד ריש 
ירחא הוה נגה ליה ולא אתא א''ל מאי טעמא נגה ליה למר אמר 
ליה אדאוקימנא לאברהם ומשינא ידיה ומצלי ומגנינא ליה וכן 
ברחמי  תקפי  סברי  הדדי  בהדי  ולוקמינהו  ליעקב  וכן  ליצחק 
ומייתי ליה למשיח בלא זמניה א''ל ויש דוגמתן בעולם הזה אמר 
ליה איכא ר' חייא ובניו גזר רבי תעניתא אחתינהו לר' חייא ובניו 
אמר משיב הרוח ונשבה זיקא אמר מוריד הגשם ואתא מיטרא 
כי מטא למימר מחיה המתים רגש עלמא אמרי ברקיעא מאן גלי 
פולסי  שתין  מחיוהו  לאליהו  אתיוהו  אליהו  אמרי  בעלמא  רזיא 

דנורא אתא אידמי להו כדובא דנורא על בינייהו וטרדינהו.

שהיו  או  שביעית  או  וירקון  שדפון  שנת  קו. • היתה  מציעא  בבא 
וירקון  שדפון  קתני  המנין  מן  לו  עולה  אינו  אליהו  כשני  שנים 
דומיא דשנים כשני אליהו מה שני אליהו דלא הוי תבואה כלל 

אף הכא נמי דלא הוי תבואה כלל.

בבית  דקאי  לאליהו  אבוה  בר  רבה  קיד. • אשכחיה  מציעא  בבא 
מאי  מר  הוא  כהן  לאו  ליה  אמר   ... כוכבים  עובדי  של  הקברות 
טעמא קאי מר בבית הקברות א''ל לא מתני מר טהרות דתניא 
ר''ש בן יוחי אומר קבריהן של עובדי כוכבים אין מטמאין שנאמר 
(יחזקאל לד, לא) ואתן צאני צאן מרעיתי אדם אתם אתם קרויין אדם 
מצינא  לא  בארבעה  ליה  אמר  אדם  קרויין  כוכבים  עובדי  ואין 
דבריה  מילתא  לי  דחיקא  ליה  אמר  ואמאי  א''ל  מצינא  בשיתא 
ועייליה לגן עדן אמר ליה פשוט גלימך ספי שקול מהני טרפי ספא 
שקל כי הוה נפיק שמע דקאמר מאן קא אכיל לעלמיה כרבה בר 
אבוה נפץ שדנהו אפילו הכי אתייה לגלימיה סחט גלימא ריחא 

זבניה בתריסר אלפי דינרי פלגינהו לחתנוותיה.

בבא בתרא ז: • ההוא חסידא דהוה רגיל אליהו דהוה משתעי בהדיה 
עבד בית שער ותו לא משתעי בהדיה.

בבא בתרא צד: • הכל יהא מונח עד שיבא אליהו.

ר''מ  סיפא  אימא  וליטעמיך  ליורשיו  המת  מח. • מותר  בתרא  בבא 
אומר לא יגע בהן עד שיבא אליהו.

בבא בתרא צד: • שנים שהפקידו אצל אחד זה מנה וזה מאתים זה 
ולזה  מנה  לזה  נותן  שלי  מאתים  אומר  וזה  שלי  מאתים  אומר 
מנה והשאר יהא מונח עד שיבא אליהו הכי השתא התם ודאי 
מנה למר ומנה למר הכא מי יימר דלאו כוליה ערובי עריב ת''ש 
מסיפא א''ר יוסי א''כ מה הפסיד הרמאי אלא הכל יהא מונח עד 

שיבא אליהו.

בבא בתרא קכא: • אליהו ראה את אחיה השילוני ועדיין קיים. 

של  ואחת  מיכיהו  של  אחת  חזיונות  שתי  לט: • למרק  סנהדרין 
הכלבים  לקקו  אשר  במקום  יט)  (מלכים א כא,  כתיב  ...באליהו  אליהו 

את דם נבות.

סנהדרין מח. • לא יגע בהן עד שיבא אליהו... מספקא ליה אי תפיס 
אי לא תפיס הלכך לא יגע בהן עד שיבא אליהו.

סנהדרין סג: • אליהו הצדיק היה מחזר על תפוחי רעב שבירושלים 
לו  אמר  באשפה  ומוטל  תפוח  שהיה  תינוק  מצא  אחת  פעם 
לו  אמר  אני  פלונית  ממשפחה  לו  אמר  אתה  משפחה  מאיזה 
לו  אמר  ממני  חוץ  לאו  לו  אמר  משפחה  מאותה  נשתייר  כלום 
אמר  הן  לו  אמר  למד  אתה  בו  חי  שאתה  דבר  מלמדך  אני  אם 
הס  לו  אמר  אחד  ה'  אלהינו  ה'  ישראל  שמע  יום  בכל  אמור  לו 
שלא להזכיר בשם ה' שלא לימדו אביו ואמו מיד הוציא יראתו 
מחיקו ומחבקה ומנשקה עד שנבקעה כריסו ונפלה יראתו לארץ 
ונפל הוא עליה לקיים מה שנאמר (ויקרא כו:ל) ונתתי פגריכם על פגרי 

גלוליכם בתר דאביקו ביה.

שחוטי  ועבדי  עליה  סמכי  היכי  הכרמל  בהר  פט: • אליהו  סנהדרין 
חוץ אלא היכא דמוחזק שאני.

סנהדרין צז: • אמר ליה אליהו לרב יהודה אחוה דרב סלא חסידא 
בן  האחרון  וביובל  יובלות  וחמשה  משמונים  פחות  העולם  אין 

דוד בא.

סנהדרין צח. • ר' יהושע בן לוי אשכח לאליהו דהוי קיימי אפיתחא 
דמערתא דרבי שמעון בן יוחאי אמר ליה אתינא לעלמא דאתי 
אמר ליה אם ירצה אדון הזה אמר רבי יהושע בן לוי שנים ראיתי 
וקול ג' שמעתי אמר ליה אימת אתי משיח אמר ליה זיל שייליה 
לדידיה והיכא יתיב אפיתחא דקרתא ומאי סימניה יתיב ביני עניי 
סובלי חלאים וכולן שרו ואסירי בחד זימנא איהו שרי חד ואסיר 
חד אמר דילמא מבעינא דלא איעכב אזל לגביה אמר ליה שלום 
עליך רבי ומורי אמר ליה שלום עליך בר ליואי א''ל לאימת אתי 
מר א''ל היום אתא לגבי אליהו א''ל מאי אמר לך א''ל שלום עליך 
בר ליואי א''ל אבטחך לך ולאבוך לעלמא דאתי א''ל שקורי קא 
שקר בי דאמר לי היום אתינא ולא אתא א''ל הכי אמר לך (תהלים צה, 

ז) היום אם בקולו תשמעו.

סנהדרין קט. • אתא אליהו ואידמי להו כחד מינייהו.

למשאל  ואליהו  איהו  אתא  הוה  שושביניה  קיג. • אחאב  סנהדרין 
בשלמא בי טמיא יתיב וקאמר דילמא כי מילט יהושע הכי לט לא 
יריחו על שם עיר אחרת ולא עיר אחרת על שם יריחו א''ל אליהו 
דכתיב  מקיימא  קא  לא  דמשה  לווטתא  השתא  ליה  אמר  אין 
(דברים יא, טז) וסרתם ועבדתם וגו' וכתיב וחרה אף ה' בכם ועצר את 
השמים וגו' וההוא גברא אוקים ליה עבודת כוכבים על כל תלם 
ותלם ולא שביק ליה מיטרא דמיזל מיסגד ליה לווטתא דיהושע 
תלמידיה מקיימא מיד (מלכים א יז, א) ויאמר אליהו התשבי מתושבי 
גלעד חי ה' אלהי ישראל אם יהיה טל ומטר וגו' בעי רחמי והבו 

הו
לי

א
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ליה אקלידא דמטרא וקם ואזל (מלכים א יז, ב) ויהי דבר ה' אליו לאמר 
לך מזה ופנית לך קדמה ונסתרת בנחל כרית (מלכים א יז, ו) והעורבים 
מביאים לו לחם ובשר בבקר וגו' מהיכא אמר רב יהודה אמר רב 
מבי טבחי דאחאב (מלכים א יז, ז) ויהי מקץ ימים וייבש הנחל כי לא 
א  (מלכים  כתיב  בעלמא  צערא  דאיכא  דחזא  כיון  בארץ  גשם  היה 
יז:ח, ט) ויהי דבר ה' אליו לאמר קום לך צרפתה וכתיב (מלכים א יז, יז) 
ויהי אחר הדברים האלה חלה בן האשה בעלת הבית בעא רחמי 
מפתחות  שלש  ליה  אמרי  המתים  דתחיית  אקלידא  ליה  למיתן 
המתים  תחיית  ושל  גשמים  ושל  חיה  של  לשליח  נמסרו  לא 
יאמרו שתים ביד תלמיד ואחת ביד הרב אייתי הא ושקיל האי 
דכתיב (מלכים א יח, א) לך הראה אל אחאב ואתנה מטר דרש ההוא 
גלילאה קמיה דרב חסדא משל דאליהו למה הדבר דומה לגברא 
אבא  בצפורי  יוסי  ר'  דרש  למפתחיה  ואבדיה  לגליה  דטרקיה 
אליהו קפדן הוה רגיל למיתי גביה איכסי' מיניה תלתא יומי ולא 
אתא כי אתא א''ל אמאי לא אתא מר א''ל קפדן קרית לי א''ל הא 

דקמן דקא קפיד מר.

מכות יא. • אמר ליה ההוא סבא מפירקיה דרבא שמיע לי שהיה להן 
לבקש רחמים על דורן ולא בקשו כי הא דההוא גברא דאכליה 
אריא ברחוק תלתא פרסי מיניה דר' יהושע בן לוי ולא אישתעי 

אליהו בהדיה תלתא יומי.

עבודה זרה ד: • (תוס' – ד"ה רגע) רבי אליהו.

דברי  על  עצמו  אדם  ישים  לעולם  אליהו  דבי  ה: • תנא  זרה  עבודה 
תורה כשור לעול וכחמור למשאוי.

דמלכותא  מחשובי  כחד  ליה  אידמי  אליהו  יז: • אתא  זרה  עבודה 
א''ל מדאתרחיש ליה ניסא בכולהו בהא נמי אתרחיש ליה ניסא 
וההוא גברא בישותיה הוא דקא אחוי ולא אשגח ביה קם למימר 
להו הוה כתיבא איגרתא דהוה כתיב מחשיבי דמלכות לשדורי 
פתקיה  אליהו  אתא  גברא  דההוא  ידיה  על  ושדרוה  קיסר  לבי 
תרדיון  בן  חנינא  לרבי  אתיוהו  אתא  ולא  אזל  פרסי  מאה  ארבע 
ה'  צוני  כאשר  להו  אמר  באורייתא  עסקת  קא  אמאי  ליה  אמרו 
אלהי מיד גזרו עליו לשריפה ועל אשתו להריגה ועל בתו לישב 

בקובה של זונות.

עבודה זרה יח: • אתא אליהו אדמי להו כזונה כרכתיה.

חוץ  חבירו  דין  בית  דברי  דין  בית  לבטל  יכול  לו. • בכל  זרה  עבודה 
משמונה עשר דבר שאפילו יבא אליהו ובית דינו אין שומעין לו 

אמר רב משרשיא מה טעם הואיל ופשט איסורו ברוב ישראל.

זכאי  בן  יוחנן  מרבן  אני  מקבל  יהושע,  רבי  ח:ז • אמר  עדויות 
בא  אליהו  שאין  מסיני  למשה  הלכה  מרבו,  ורבו  מרבו  ששמע 
לטמא ולטהר לרחק ולקרב אלא לרחק המקורבין בזרוע ולקרב 

המרחקין בזרוע. 

כלה רבתי פרק ה • אליהו אינו נגלה אלא למי שאינו קפדן אשרי מי 
שפגע בו ומי שישב עמו שמובטח לו שהוא בן עוה"ב.

דרך ארץ רבה פרק א • הנושא אשה הוגנת לו אליהו נושקו והקב"ה 
אוהבו... אינה הוגנת וכו'.

זבחים קב. • לעולם תהא אימת מלכות עליך דכתיב (שמות יא, ח) וירדו 
כל עבדיך אלה אלי ואילו לדידיה לא קאמר ליה רבי יוחנן אמר 
מהכא (מלכים א יח, מו) ויד ה' היתה אל אליהו וישנס מתניו וירץ לפני 

אחאב.

מנחות לב. • אם יבא אליהו ויאמר אין חולצין במנעל שומעין לו אין 
חולצין בסנדל אין שומעין לו שכבר נהגו העם בסנדל.

מנחות מה. • (יחזקאל מה, יח) כה אמר ה' אלהים בראשון באחד לחודש 
היא  עולה  חטאת  המקדש  את  וחטאת  תמים  בקר  בן  פר  תקח 
א''ר יוחנן פרשה זו אליהו עתיד לדורשה רב אשי אמר מילואים 
הכי  נמי  תניא  משה  בימי  שהקריבו  כדרך  עזרא  בימי  הקריבו 
רבי יהודה אומר פרשה זו אליהו עתיד לדורשה אמר לו ר' יוסי 
מלואים הקריבו בימי עזרא כדרך שהקריבו בימי משה אמר לו 

תנוח דעתך שהנחת דעתי.

מנחות סג. • ב''ש אומרים האומר הרי עלי מרחשת יהא מונח עד 
שום  על  או  נקראו  כלי  שום  על  אי  להו  מספקא  אליהו  שיבא 

מעשיהן.

מנחות צח. • לעולם תהא אימת מלכות עליך שנא' (שמות יא, ח) וירדו 
כל עבדיך אלה אלי והשתחוו לי לאמר ואילו לדידיה לא קא''ל 
ר' יוחנן אמר מהכא שנאמר (מלכים א יח, מו) ויד ה' היתה אל אליהו 

וישנס מתניו וירץ לפני אחאב עד באכה יזרעאלה.

חולין ו. • (תוס') אשכחיה ההוא סבא. י''מ דכל מקום שהוא מזכיר 
ההוא סבא הוא אליהו.

ט)  ב,  ב  (מלכים  דכתיב  דאליהו  ברכתא  ביה  לקיומי  ז: • ודילמא  חולין 
ויהי נא פי שנים ברוחך אלי.

הבכורה  מן  פטור  לכם  צדק  ויורה  יבא  עד  יב)  י,  כד. • (הושע  בכורות 
(רש"י) עד יבא ויורה צדק לכם. עד שיבא אליהו ויורה אם מותר 

אם אסור.

בכורות לג:, לד. • שמא יבא אליהו ויטהרנה.

אמונה (אמן)
עשה  ב''ה  שהקדוש  חסד  חסדך.  בבקר  להגיד  יב. • (תוס')  ברכות 
לנו במצרים ואמונתך פי' מדבר על העתיד שאנו מצפים שישמור 

הבטחתו ואמונתו ויגאלנו מיד המלכים.

ברכות כד: • המשמיע קולו בתפלתו הרי זה מקטני אמנה. 

ברכות לג: • חייב אדם לברך על הרעה כשם שמברך על הטובה.

ננעלו  לא  דמעה  שערי  ננעלו  תפלה  ששערי  לב: • ואע''פ  ברכות 
שנאמר (תהלים לט, יג) שמעה תפלתי ה' ושועתי האזינה אל דמעתי 
תראה  דמעתי  את  כתיב  מדלא  תחרש.  אל  תחרש (רש"י –  אל 
ש''מ נראית היא לפניו ואין צריך להתפלל אלא שתתקבל לפניו).

ברכות לד. • לא יענה אמן אחר הכהנים מפני הטרוף.

המברך  מן  יותר  קולו  יגביה  שלא  אמן  לעונה  מה. • מנין  ברכות 
שנאמר גדלו לה' אתי ונרוממה שמו יחדו.

ברכות מז. • אין הבוצע רשאי לבצוע עד שיכלה אמן מפי העונים.

ברכות מז. • כל העונה אמן יותר מדאי אינו אלא טועה.

אמן  ולא  קטופה  אמן  ולא  חטופה  אמן  לא  עונין  מז. • אין  ברכות 
יתומה ולא יזרוק ברכה מפיו בן עזאי אומר כל העונה אמן יתומה 
יהיו בניו יתומים חטופה יתחטפו ימיו קטופה יתקטפו ימיו וכל 

המאריך באמן מאריכין לו ימיו ושנותיו.

אחר  אמן  עונין  ואין  המברך  ישראל  אחר  אמן  נא: • עונין  ברכות 
כותי המברך עד שישמע כל הברכה כולה.

ברכות נג: • גדול העונה אמן יותר מן המברך.

ברכות נג: • אחד המברך ואחד העונה אמן במשמע אלא שממהרין 
למברך יותר מן העונה אמן.
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ליה  אמר  רבן  בית  של  תינוקות  אחר  אמן  לענות  נג: • מהו  ברכות 
אחר הכל עונין אמן חוץ מתינוקות של בית רבן הואיל ולהתלמד 

עשויין וה''מ בדלא עידן מפטרייהו אבל בעידן מפטרייהו עונין.

ברכות נד: • והא איהו לא קא מודה לא צריך דעני בתרייהו אמן.

ברכות נה: • וכשם שהפכת קללת בלעם הרשע לברכה כן הפוך כל 
חלומותי עלי לטובה ומסיים בהדי כהני דעני צבורא אמן.

במקדש  אמן  עונין  שאין  ומנין  במקדש  אמן  עונין  סג. • אין  ברכות 
עד  העולם  מן  אלהיכם  ה'  את  ברכו  קומו  ה)  ט,  (נחמיה  שנאמר 

העולם.

ונתת  נשאת  לו  אומרים  לדין  אדם  שמכניסין  לא. • בשעה  שבת 
באמונה קבעת עתים לתורה עסקת בפו''ר צפית לישועה פלפלת 
בחכמה הבנת דבר מתוך דבר ואפ''ה אי יראת ה' היא אוצרו אין 

אי לא לא. 

זרעים.  סדר  זה  אמונת  (תוס')  זרעים  סדר  זה  לא. • אמונת  שבת 
מפרש בירושלמי שמאמין בחי העולמים וזורע. 

צפית   ... לו  אומרים  לדין  אדם  שמכניסין  לא. • בשעה  שבת 
לישועה.

שבת פח: • דסגינן בשלימותא כתיב בן (משלי יא, ג) תומת ישרים תנחם 
כדרך  לב  בתום  עמו  התהלכנו  בשלימותא.  דסגינן   – (רש"י 
נוכל  שלא  בדבר  יטעננו  שלא  עליו  וסמכנו  מאהבה  העושים 

לעמוד בו).

לא  והן  א)  ד,  (שמות  דכתיב  בגופו  לוקה  בכשרים  צז. • החושד  שבת 
הן  לו  אמר  ישראל  דמהימני  קוב''ה  קמי  וגליא  וגו'  לי  יאמינו 

מאמינים בני מאמינים ואתה אין סופך להאמין.

שבת קיט: • שני מלאכי השרת מלוין לו לאדם בע''ש מבית הכנסת 
ואחד רע וכשבא לביתו ומצא נר דלוק ושלחן  אחד טוב  לביתו 
לשבת  שתהא  רצון  יהי  אומר  טוב  מלאך  מוצעת  ומטתו  ערוך 
רע  מלאך  לאו  ואם  כרחו  בעל  אמן  עונה  רע  ומלאך  כך  אחרת 
אמן  עונה  טוב  ומלאך  כך  אחרת  לשבת  שתהא  רצון  יהי  אומר 

בעל כרחו.

שבת קיט: • (ישעיה כו, ב) פתחו שערים ויבא גוי צדיק שומר אמונים אל 
חנינא  א''ר  אמן  מאי  אמן  שאומרים  אלא  אמונים  שומר  תיקרי 

אל מלך נאמן.

אנשי  ממנה  שפסקו  בשביל  אלא  ירושלים  חרבה  קיט: • לא  שבת 
ודעו  נא  וראו  ירושלים  בחוצות  שוטטו  (ירמיה ה, א)  שנאמר  אמנה 
ובקשו ברחובותיה אם תמצאו איש (אם יש איש) עושה משפט 

מבקש אמונה ואסלח לה.

יומא פד. • ואמרי לה קנדי קנדי קלורוס יה יה ה' צבאות אמן אמן 
סלה.

וכדדרש  היו  אמנה  מקטני  הדור  שבאותו  קיח: • ישראל  פסחים 
מלמד  סוף  בים  ים  על  וימרו  ז)  (תהלים קו,  דכתיב  מאי  מרי  בר  רבה 
שהמרו ישראל באותה שעה ואמרו כשם שאנו עולין מצד אחד 

כך מצריים עולים מצד אחר.

סוכה נא: • כיון שהגיע לענות אמן הלה מניף בסודר וכל העם עונין 
אמן.

קדושת  וקדשו  עלי  לוו  בני  לישראל  הקב''ה  להם  טו: • אמר  ביצה 
היום והאמינו בי ואני פורע.

לכבוד  אוכל  היה  ימיו  כל  הזקן  שמאי  על  עליו  טז. • אמרו  ביצה 
שבת מצא בהמה נאה אומר זו לשבת מצא אחרת נאה הימנה 
מניח את השניה ואוכל את הראשונה אבל הלל הזקן מדה אחרת 
היתה לו שכל מעשיו לשם שמים שנאמר (תהלים סח, כ) ברוך ה' יום 

יום.

מגילה יג. • כל הכופר בע''ז נקרא יהודי.

מגילה יד. • (שופטים ד, ה) והיא יושבת תחת תומר מאי שנא תחת תומר 
אמר ר' שמעון בן אבשלום משום יחוד דבר אחר מה תמר זה אין 
לו אלא לב אחד אף ישראל שבאותו הדור לא היה להם אלא לב 

אחד לאביהן שבשמים.

תענית ח. • אין גשמים יורדין אלא בשביל בעלי אמנה שנאמר (תהלים 
בא  אמי  ר'  וא''ר  נשקף  משמים  וצדק  תצמח  מארץ  אמת  יב)  פה, 
וראה כמה גדולים בעלי אמנה מניין מחולדה ובור ומה המאמין 
מאמין  פי'   – (רש"י  עאכ''ו  בהקב''ה  המאמין  כך  ובור  בחולדה 
לבית  לילך  רוצה  היתה  אחת  בנערה  היה  מעשה  ובור  בחולדה 
אביה והיה בור בדרך ונפלה ובא בחור אחד ואמר אם אני אעליך 
אשה  ישא  לא  שהוא  ביניהן  ונשבעו  הן  לו  אמרה  לי  תנשאי 
אחרת והיא לא תנשא לאיש אחר ואמרו מי מעיד בינינו והיתה 
וחולדה  בור  שנים  אלו  ואמרו  הבור  לפני  הולכת  אחת  חולדה 
יהיו עדים בינינו והלכו לדרכם והיא עמדה בשבועתה והוא נשה 
אשה אחרת וילדה בן באת חולדה ונשכתו ומת וילדה לו בן שני 
ונפל לבור ומת אמרה לו אשתו מה זה המעשה שהגיע לנו שלא 
כשאר בני אדם נזכר השבועה וסיפר לאשתו כל המעשה אמרה 
לו א''כ חזור וקחנה וכתב לה גט והלך ונשא את הבתולה והיינו 

דאמרי המאמין בבור וחולדה שהעמידו עדותן).

תענית טו: • עבר אחד לפני התיבה וגמר את הברכה כולה ולא ענו 
אבינו  אברהם  את  שענה  מי  ותקעו  הכהנים  תקעו  אמן  אחריו 
בהר המוריה הוא יענה אתכם וישמע בקול צעקתכם היום הזה 
הריעו בני אהרן הריעו מי שענה את אבותינו על ים סוף הוא יענה 
אתכם וישמע בקול צעקתכם היום הזה וכשבא דבר אצל חכמים 

אמרו לא היינו נוהגין כן אלא בשער מזרח ובהר הבית.

תענית טז: • ברוך גואל ישראל והן עונין אחריו אמן.

תענית טז: • ברוך זוכר הנשכחות והן עונין אחריו אמן.

במקדש  אמן  עונין  שאין  ומנין  במקדש  אמן  עונין  טז: • אין  תענית 
עד  העולם  מן  אלהיכם  ה'  את  ברכו  קומו  ה)  ט,  (נחמיה  שנאמר 

העולם.

ומאריך  חולי  לרופא  גואל  בין  אומרן  היכן  שש  טז: • ואותן  תענית 
בגאולה והן עונין אחריו אמן על כל ברכה וברכה וכך היו נוהגין 
בגבולין אבל במקדש היו אומרים ברוך ה' אלהי ישראל מן העולם 
ועד העולם ברוך גואל ישראל ולא היו עונין אחריו אמן וכל כך 

למה לפי שאין עונין אמן במקדש.

מועד קטן יח: • רבא שמעיה לההוא גברא דבעי רחמי ואמר תזדמן 
לי פלניתא א''ל לא תיבעי רחמי הכי אי חזיא לך לא אזלא מינך 
ואי לא כפרת בה' (רש"י – כפרת בה'. באמנה דקאמר דלא מסייע 
עלה  צלינא  השתא  כלומר  ליה  מזמנה  ולא  הואיל  כלום  צלותא 

ולא אסתייעא).

אלכסנדרי  דרבי  בשיבבותיה  דהוה  תלמידא  ה. • ההוא  חגיגה 
איתא  ואם  חיי  הוה  מרבנן  האי  בעי  אי  ואמר  אדזוטר  ושכיב 

דלמא מהן בקדושיו לא יאמין הוה ההוא מבעט ברבותיו הוה.

חגיגה טו. • אחר קיצץ בנטיעות.
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יבמות נח. • אמן שלא שטיתי ארוסה ונשואה שומרת יבם וכנוסה.

יבמות סג: • אל תצר צרת מחר כי לא תדע מה ילד יום שמא מחר 
בא ואיננו נמצא מצטער על העולם שאין שלו.

ומניקה  מעוברת  קטנה  במוך  משמשות  נשים  ק:  • שלש  יבמות 
קטנה שמא תתעבר ותמות מעוברת שמא תעשה עוברה סנדל 
מניקה שמא תגמול את בנה וימות ואיזו היא קטנה מבת אחת 
עשרה שנה ויום אחד עד בת שתים עשרה שנה ויום אחד פחות 
מאיר  רבי  דברי  והולכת  כדרכה  משמשת  כן  על  יתר  או  מיכן 
וחכמים אומרים אחת זו ואחת זו משמשת כדרכה והולכת ומן 

השמים ירחמו שנאמר (תהלים קטז, ו) שומר פתאים ה'.

ולא  אנסתי  לא  אומר  והוא  בתי  את  ופיתית  מב. • אנסת  כתובות 
פיתיתי משביעך אני ואמר אמן ואח''כ הודה חייב ר''ש פוטר.

לה  שפסקו  גוריון  בן  נקדימון  של  בכלתו  סה. • מעשה  כתובות 
חכמים סאתים יין לציקי קדרה מערב שבת לע''ש אמרה להן כך 

תפסקו לבנותיכם תנא שומרת יבם היתה ולא ענו אחריה אמן.

כתובות סו: • מעשה בבתו של נקדימון בן גוריון שפסקו לה חכמים 
ארבע מאות זהובים לקופה של בשמים לבו ביום אמרה להם כך 

תפסקו לבנותיכם וענו אחריה אמן.

מודה  כאילו  בה  הכופר  שכל  כוכבים  עבודת  כה. • חמורה  נדרים 
בתורה כולה.

נדרים לב. • מפני מה נענש אברהם אבינו ונשתעבדו בניו למצרים 
מאתים ועשר שנים מפני שעשה אנגרייא בת''ח שנאמר (בראשית 
שהפריז  מפני  אמר  ושמואל  ביתו  ילידי  חניכיו  את  וירק  יד)  יד, 
אירשנה  כי  אדע  במה  ח)  טו,  (בראשית  שנא'  הקב''ה  של  מדותיו  על 
ורבי יוחנן אמר שהפריש בני אדם מלהכנס תחת כנפי השכינה 

שנאמר (בראשית יד, כא) תן לי הנפש והרכוש קח לך.

נדרים לב. • בן שלש שנים הכיר אברהם את בוראו.

שאפי'  במחיצה  אותו  מכניסין  מנחש  שאינו  אדם  לב. • כל  נדרים 
מלאכי השרת אין יכולין ליכנס בתוכה שנאמר כי לא נחש ביעקב 

ולא קסם בישראל וגו'.

נזיר סו: • גדול העונה אמן יותר מן המברך וא''ל רבי נהוראי השמים 
כך הוא תדע שהרי גוליירים מתגרין במלחמה וגבורים נוצחין.

נזיר סו: • אחד המברך ואחד העונה אמן במשמע אלא שממהרין 
למברך תחילה (רש"י – ליתן שכר).

סוטה יז. • בא לו לכתוב את המגילה מאיזה מקום הוא כותב (במדבר 
ה, יט) מואם לא שכב איש וגו' ואת כי שטית תחת אישך ואינו כותב 
ולשבועה  לאלה  אותך  ה'  יתן  וכותב  האשה  את  הכהן  והשביע 
ובאו המים המאררים האלה במעיך לצבות בטן ולנפיל ירך ואינו 
מפסיק  היה  לא  אומר  יוסי  רבי  אמן  אמן  האשה  ואמרה  כותב 
לאלה  אותך  ה'  יתן  אלא  כותב  אינו  עצמו  כל  אומר  יהודה  ר' 
ולשבועה וגו' ובאו המים המאררים האלה במעיך וגו' ואינו כותב 

ואמרה האשה אמן אמן.

על  אמן  האלה  על  אמן  אמן  אמן  אומרת  היא  מה  יח. • על  סוטה 
שטיתי  שלא  אמן  אחר  מאיש  אמן  זה  מאיש  אמן  השבועה 
ואם  נטמאתי  שלא  אמן  וכנוסה  יבם  שומרת  ונשואה  ארוסה 
שלא  אמן  נטמאתי  שלא  אמן  אומר  ר''מ  בי  יבואו  נטמאתי 
אטמא הכל שוין שאין מתנה עמה לא על קודם שתתארס ולא 
לא  החזירה  ואח''כ  ונטמאת  לאחד  נסתרה  שתתגרש  אחר  על 

לא  לו  אסורה  היתה  ולא  שתבעל  כל  הכלל  זה  עמה  מתנה  היה 
היה מתנה עמה.

אומר  ר''מ  בי  יבואו  נטמאתי  ואם  נטמאתי  שלא  יח: • אמן  סוטה 
אמן שלא נטמאתי אמן שלא אטמא.

כב)  ה,  (במדבר  דכתיב  שותה  היתה  לא  שאילמת  כז: • כשם  סוטה 
ואמרה האשה אמן אמן כך הוא אם היה אילם לא היה משקה.

סוטה לב. • ופתחו בברכה ברוך האיש אשר לא יעשה פסל ומסכה 
ואלו ואלו עונין אמן הפכו פניהם כלפי הר עיבל ופתחו בקללה 
(דברים כז, טו) ארור האיש אשר יעשה פסל ומסכה ואלו ואלו עונין 

אמן עד שגומרין ברכות וקללות.

סוטה לז: • ומה קללה אלו ואלו עונין ואומרים אמן אף ברכה אלו 
ואלו עונין ואומרים אמן.

סוטה לח: • בית הכנסת שכולה כהנים מקצתן עולין ומקצתן עונין 
אמן.

מפי  אמן  שיכלה  עד  כהנים  לקרות  רשאי  הקורא  לט: • אין  סוטה 
הצבור.

סוטה מ: • מנין שאין עונין אמן במקדש שנא' (נחמיה ט, ה) קומו וברכו 
את ה' אלהיכם מן העולם ועד העולם.

סוטה מח. • משחרב בהמ''ק בטל השמיר ונופת צופים ופסקו אנשי 
אמנה מישראל.

סוטה מח: • ופסקו אנשי אמנה אמר רבי יצחק אלו בני אדם שהן 
מאמינין בהקב''ה דתניא רבי אליעזר הגדול אומר כל מי שיש לו 
פת בסלו ואומר מה אוכל למחר אינו אלא מקטני אמנה והיינו 
דאמר ר' אלעזר מאי דכתיב (זכריה ד, י) כי מי בז ליום קטנות מי גרם 
לצדיקים שיתבזבז שולחנן לעתיד לבא קטנות שהיה בהן שלא 

האמינו בהקב''ה.

אמן  האלה  על  אמן  אמן  אמן  אומרת  היא  מה  כז: • על  קדושין 
על השבועה אמן אם מאיש זה אמן אם מאיש אחר אמן שלא 

סטיתי ארוסה ונשואה ושומרת יבם וכנוסה. 

כגיגית  ההר  את  עליהם  הקב''ה  שכפה  סג: • מלמד  קמא  בבא 
תהא  שם  לאו  ואם  מוטב  התורה  מקבלים  אתם  אם  להם  ואמר 
קבורתכם א''ר אחא בר יעקב מכאן מודעא רבה לאורייתא אמר 
רבא אעפ''כ הדור קבלוה בימי אחשורוש דכתיב (אסתר ט, כז) קימו 

וקבלו היהודים קיימו מה שקיבלו כבר.

ואמר  בראשית  מעשה  עם  הקב''ה  שהתנה  סג: • מלמד  קמא  בבא 
אני  לאו  ואם  מתקיימין  אתם  התורה  מקבלים  ישראל  אם  להם 

מחזיר אתכם לתוהו ובוהו.

בבא קמא סג: • בשעה שהקדימו ישראל נעשה לנשמע באו ששים 
ריבוא של מלאכי השרת לכל אחד ואחד מישראל קשרו לו שני 

כתרים אחד כנגד נעשה ואחד כנגד נשמע.

בבא קמא קו. • היכן פקדוני א''ל אבד משביעך אני ואמר אמן.

בבא קמא קו: • היכן שורי נגנב משביעך אני ואמר אמן.

בבא קמא קח. • אמר לאחד מן השוק היכן שורי שגנבת והוא אומר 
לא גנבתי משביעך אני ואמר אמן.

בבא קמא קח: • היכן פקדוני אמר לו אבד משביעך אני ואמר אמן 
...היכן פקדוני אמר לו נגנב משביעך אני ואמר אמן.

בבא בתרא טז. • כפר איוב בתחיית המתים.
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אשר  אהיה  עליה  דחקיק  באלוותא  ליה  עג. • ומחינן  בתרא  בבא 
אהיה יה ה' צבאות אמן אמן סלה.

סנהדרין צ. • ואלו שאין להם חלק לעולם הבא האומר אין תחיית 
המתים מן התורה ואין תורה מן השמים ואפיקורוס.

סנהדרין צז. • דור שבן דוד בא בו העזות תרבה והיוקר יעות והגפן 
יתן פריו והיין ביוקר ונהפכה כל המלכות למינות ואין תוכחה.

כיון  אומרים  שהיו  קיצין  מחשבי  של  עצמן  צז: • תיפח  סנהדרין 
שהגיע את הקץ ולא בא שוב אינו בא אלא חכה לו שנאמר אם 
יתמהמה חכה לו שמא תאמר אנו מחכין והוא אינו מחכה ת''ל 
מאחר  וכי  לרחמכם  ירום  ולכן  לחננכם  ה'  יחכה  לכן  יח)  ל,  (ישעיה 
שאנו מחכים והוא מחכה מי מעכב מדת הדין מעכבת וכי מאחר 
שמדת הדין מעכבת אנו למה מחכין לקבל שכר שנאמר (ישעיה ל, 

יח) אשרי כל חוכי לו.

סנהדרין קי: • קטן מאימתי בא לעוה''ב ... משעה שיאמר אמן שנא' 
תקרי  אל  אמוני'  שומר  צדיק  גוי  ויבא  שערים  פתחו  ב)  כו,  (ישעיה 

שומר אמונים אלא שאומר אמן.

סנהדרין קיא. • ועל דבר זה נענש משה רבינו שנא' (שמות ה, כג) ומאז 
באתי אל פרעה לדבר בשמך הרע לעם הזה אמר לו הקב''ה חבל 
אברהם  על  נגליתי  פעמים  כמה  הרי  משתכחין  ולא  דאבדין  על 
מה  לי  אמרו  ולא  מדותי  על  הרהרו  ולא  שדי  באל  ויעקב  יצחק 

שמך.

סנהדרין קיא. • אתה אמרת לי מה שמך בתחלה ועכשיו אתה אומר 
את  תראה  עתה  א)  ו,  (שמות  עמך  את  הצלת  לא  והצל  כג)  ה,  (שמות  לי 
אשר אעשה לפרעה במלחמת פרעה אתה רואה ואי אתה רואה 

במלחמת שלשים ואחד מלכים.

מכות כד. • בא חבקוק והעמידן על אחת שנאמר (חבקוק ב, ד) וצדיק 
באמונתו יחיה.

שבועות כה: • לא אכלתי היום ולא הנחתי תפילין היום משביעך אני 
ואמר אמן חייב.

שבועות כט: • כל העונה אמן אחר שבועה כמוציא שבועה בפיו דמי 
דכתיב (במדבר ה, כב) ואמרה האשה אמן אמן.

שבועות לא: • משביע אני עליכם ואמרו אמן הרי אלו חייבין.

דברים.  האמנת  בו  דברים  קבלת  בו  שבועה  בו  לו. • אמן  שבועות 
(רש"י – בו אמנת דברים. וראוי לענות אמן על דבר תפלה ותחנה 

שהוא לשון מאמן הדברים שיהא רצון שיהא אמת כן).

ולא  אנסתי  לא  אומר  והוא  בתי  את  ופיתית  לו: • אנסת  שבועות 
שאינו  פוטר  שמעון  רבי  חייב  אמן  ואמר  אני  משביעך  פיתיתי 
משלם קנס על פי עצמו ...גנבת את שורי והוא אומר לא גנבתי 
משביעך אני ואמר אמן חייב גנבתי אבל לא טבחתי ולא מכרתי 
משביעך אני ואמר אמן פטור המית שורך את שורי והוא אומר 
עבדי  את  שורך  המית  חייב  אמן  ואמר  אני  משביעך  המית  לא 
לו  אמר  פטור  אמן  ואמר  אני  משביעך  המית  לא  אומר  והוא 
חבלת בי ועשית בי חבורה והוא אומר לא חבלתי ולא עשיתי בך 
חבורה משביעך אני ואמר אמן חייב אמר לו עבדו הפלת את שיני 
וסימית את עיני והוא אומר לא הפלתי ולא סימיתי משביעך אני 
ואמר אמן פטור זה הכלל כל המשלם על פי עצמו חייב ושאינו 

משלם על פי עצמו פטור.

שבועות לז: • משביעך אני ואמר אמן פטור.

אמר  לידון  לגרדום  העלהו  למינות  ר''א  טז: • כשנתפס  זרה  עבודה 
אמר  הללו  בטלים  בדברים  יעסוק  שכמותך  זקן  הגמון  אותו  לו 
לו נאמן עלי הדיין כסבור אותו הגמון עליו הוא אומר והוא לא 
עליך  והאמנתי  הואיל  לו  אמר  שבשמים  אביו  כנגד  אלא  אמר 
לנחמו  אצלו  תלמידיו  נכנסו  לביתו  כשבא  אתה  פטור  דימוס 
ולא קיבל עליו תנחומין אמר לו ר''ע רבי תרשיני לומר דבר אחד 
ממה שלימדתני אמר לו אמור אמר לו רבי שמא מינות בא לידך 
הייתי  אחת  פעם  הזכרתני  עקיבא  לו  אמר  נתפסת  ועליו  והנאך 
כפר  איש  ויעקב  אחד  ומצאתי  ציפורי  של  העליון  בשוק  מהלך 
אתנן  תביא  לא  יט)  כג,  (דברים  בתורתכם  כתוב  לי  אמר  שמו  סכניא 
זונה [וגו'] מהו לעשות הימנו בהכ''ס לכ''ג ולא אמרתי לו כלום 
אמר לי כך לימדני (מיכה א, ז) [כי] מאתנן זונה קבצה ועד אתנן זונה 
הדבר  והנאני  ילכו  הטנופת  למקום  באו  הטנופת  ממקום  ישובו 
על ידי זה נתפסתי למינות ועברתי על מה שכתוב בתורה (משלי ה, ח) 
הרחק מעליה דרכך זו מינות ואל תקרב אל פתח ביתה זו הרשות 
ואיכא דאמרי הרחק מעליה דרכך זו מינות והרשות ואל תקרב 

אל פתח ביתה זו זונה.

עבודה זרה יח. • בשעה שיצאו שלשתן צדקו עליהם את הדין הוא 
אמר (דברים לב, ד) הצור תמים פעלו [וגו'] ואשתו אמרה (דברים לב, ד) 
אל אמונה ואין עול בתו אמרה (ירמיה לב, יט) גדול העצה ורב העליליה 

אשר עיניך פקוחות על כל דרכי וגו'.

עבודה זרה כז: • שאני מינות דמשכא דאתי למימשך בתרייה.

עבודה זרה סה. • רבא אמטי ליה קורבנא לבר שישך ביום אידם אמר 
עד  דיתיב  אשכחיה  אזל  כוכבים  לעבודת  פלח  דלא  ביה  ידענא 
צואריה בוורדא וקיימן זונות ערומות קמיה א''ל אית לכו כה''ג 
מי  מהאי  טפי  א''ל  מהאי  טפי  עדיפא  דידן  א''ל  דאתי  לעלמא 
הוה א''ל אתון איכא עלייכו אימתא דמלכותא אנן לא תיהוי עלן 
אימתא דמלכותא א''ל אנא מיהא מאי אימתא דמלכותא איכא 
עלי עד דיתבי אתא ההוא פריסתקא דמלכא א''ל קום דקבעי לך 
מלכא כי נפיק ואזיל א''ל עינא דבעי למיחזי לכו בישותא תיפקע 

א''ל רבא אמן פקע עיניה דבר שישך.

הוריות ח. • איזו היא מצוה שהיא שקולה ככל המצות הוי אומר זו 
עבודת כוכבים.

חולין ה. • מומר לעבודת כוכבים הוה מומר לכל התורה כולה.

חולין נט: • אמר ליה קיסר לר' יהושע בן חנניה אלהיכם כאריה מתיל 
דכתיב (עמוס ג, ח) אריה שאג מי לא יירא מאי רבותיה פרשא קטיל 
אריא אמר ליה לאו כהאי אריא מתיל כאריא דבי עילאי מתיל ... 
אמר ליה קיסר לר' יהושע בן חנניה בעינא דאיחזי לאלהיכו א''ל 
להדי  אוקמיה  אזל  ליה  חזינא  איברא  א''ל  ליה  חזית  מצית  לא 
יומא בתקופת תמוז א''ל איסתכל ביה א''ל לא מצינא א''ל יומא 
דחד משמשי דקיימי קמי דקודשא בריך הוא אמרת לא מצינא 

לאיסתכלא ביה שכינה לא כל שכן.

חולין פז. • א''ל ההוא צדוקי לרבי מי שיצר הרים לא ברא רוח ומי 
שברא רוח לא יצר הרים דכתיב (עמוס ד, יג) כי הנה יוצר הרים ובורא 
אמר  שמו  צבאות  ה'  דקרא  לסיפיה  שפיל  שוטה  ליה  אמר  רוח 
רבי  יתיב  תיובתא  לך  ומהדרנא  יומי  תלתא  זימנא  לי  נקוט  ליה 
תלת תעניתא כי הוה קא בעי מיברך אמרו ליה צדוקי קאי אבבא 
טובות  מבשר  רבי  א''ל  וגו'  רוש  בברותי  ויתנו  כב)  סט,  (תהלים  אמר 
אני לך לא מצא תשובה אויבך ונפל מן הגג ומת אמר לו רצונך 
של  כוס  א''ל  ושתו  שאכלו  לאחר  הן  לו  אמר  אצלי  שתסעוד 
כוס  לו  אמר  נוטל  אתה  זהובים  ארבעים  או  שותה  אתה  ברכה 
שוה  ברכה  של  כוס  ואמרה  קול  בת  יצתה  שותה  אני  ברכה  של 
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ארבעים זהובים אמר רבי יצחק עדיין ישנה לאותה משפחה בין 
גדולי רומי וקוראין אותה משפחת בר לויאנוס.

ומצוה  מצוה  כל  לך  אין  אומר  יעקב  ר'  דבי  קמב. • תניא  חולין 
בה  תלויה  המתים  תחיית  שאין  בצדה  שכרה  שמתן  שבתורה 
ייטב  ולמען  ימיך  יאריכון  למען  ה, טז)  (דברים  כתיב  ואם  אב  בכבוד 
לך בשילוח הקן כתיב למען ייטב לך והארכת ימים הרי שאמר לו 
אביו עלה לבירה והבא לי גוזלות ועלה ושלח את האם ולקח את 
הבנים ובחזרתו נפל ומת היכן אריכות ימיו של זה והיכן טובתו 
של זה אלא למען יאריכון ימיך בעולם שכולו ארוך ולמען ייטב 
כרבי  קרא  להאי  אחר  דרשיה  אלמלא  טוב...  שכולו  לעולם  לך 
יעקב בר ברתיה לא חטא מאי חזא איכא דאמרי כי האי מעשה 
דהוה  חזא  המתורגמן  חוצפית  דרבי  לישנא  דאמרי  ואיכא  חזא 
מוטלת באשפה אמר פה שהפיק מרגליות ילחוך עפר והוא לא 
ידע למען ייטב לך בעולם שכלו טוב ולמען יאריכון ימיך בעולם 

שכולו ארוך.

בכורות ח. • (בענין יסודות האמונה והויכוח בין רבי יהושע בן חנניא 
וחכמי אתונה).

ערכין טו. • דבר גדול דברו מרגלים באותה שעה דכתיב (במדבר יג, לא) 
כי חזק הוא ממנו אל תיקרי כי חזק הוא ממנו אלא ממנו כביכול 

בעל הבית אין יכול להוציא כליו משם.

ושנים  בים  שנים  להקב''ה  אבותינו  ניסו  נסיונות  טו. • עשר  ערכין 
במים שנים במן שנים בשליו אחת בעגל ואחת במדבר פאר.

ערכין טו. • ישראל שבאותו הדור מקטני אמנה היו.

תמיד כח. • איזו היא דרך ישרה שיבור לו האדם ... יחזיק באמונה 
יתירה שנאמר (תהלים קא, ו) עיני בנאמני ארץ לשבת עמדי וגו'.

שיבנה  רצון  יהי  אלהינו  בית  לעבודת  התמיד  סדר  לג: • זהו  תמיד 
במהרה בימינו אמן.

אמונות טפלות
(עיין מזיקים) (עיין מזל)

באספמיא  כשפים  עושין  אפי'  וממשמש  היושב  סב. • כל  ברכות 
באין עליו.

ברכות סב. • מאי תקנתיה כי קאי לימא הכי לא לי לא לי לא תחים 
חרשי  ולא  דחרשא  חרשי  לא  מהני  ולא  הני  לא  תחתים  ולא 

דחרשתא.

שבת י. • והאידנא דחיישי' לכשפים מאי.

שבת ס. • לא יצא האיש ... ולא בקמיע בזמן שאינו מן המומחה.

שבת סא. • איזהו קמיע מומחה כל שריפא ושנה ושלש אחד קמיע 
של כתב ואחד קמיע של עיקרין.

שבת נג. • לא יצא ... ולא בקמיע אע''פ שהוא מומחה.

ימין  של  ממנעל  רצועה  נוטל  אביו  על  געגועין  שיש  סו: • בן  שבת 
וקושר לו בשמאלו.

שבת סו: • כל מנייני בשמא דאימא וכל קטרי בשמאלא.

שבת סו: • כל מנייני דמפרשי כדמפרשי ודלא מפרשי ארבעין וחד 
זימני.

שבת סו: • (רש"י) אבן תקומה. אבן שנושאות אותה נשים עוברות 
שלא יפילו. 

שבת סו: • לאשתא בת יומא לישקול זוזא חיוורא וכו'.

הצלוב  מן  ובמסמר  שועל  ובשן  החרגול  בביצת  סז. • יוצאין  שבת 
דרכי  משום  בחול  אף  אוסרין  וחכמים  ר''מ  דברי  רפואה  משום 

האמורי.

דרכי  משום  בו  אין  רפואה  משום  בו  שיש  דבר  סז. • כל  שבת 
האמורי.

א''ל  אבין  בר  חייא  דר'  קמיה  אמוראי  בפרק  תנא  סז. • תני  שבת 
כולהו אית בהו משום דרכי האמורי לבר מהני מי שיש לו עצם 
בגרונו מביא מאותו המין ומניח ליה על קדקדו ולימא הכי חד חד 
נחית בלע בלע נחית חד חד אין בו משום דרכי האמורי לאדרא 

לימא הכי ננעצתא כמחט ננעלתא כתריס שייא שייא.

שבת סז: • האומר גד גדי וסנוק לא אשכי ובושכי יש בו משום דרכי 
האמורי.

שבת סז: • העורכים לגד שלחן הוא בשמה והיא בשמו יש בו משום 
דרכי האמורי דונו דני יש בו משום דרכי האמורי ר' יהודה אומר 

אין דן אלא לשון ע''ז.

שבת סז: • האומר לעורב צרח ולעורבתא שריקי והחזירי לי זנביך 
לטובה יש בו משום דרכי האמורי.

ותרנגולת  ערבית  שקרא  זה  תרנגול  שחטו  סז: • האומר  שבת 
שקראה גברית יש בו משום דרכי האמורי.

דרכי  משום  בו  יש  ואותיר  אשתה  ואותיר  סז: • אשתה  שבת 
האמורי.

שבת סז: • המבקעת ביצים בכותל (והטח) בפני האפרוחים יש בו 
דרכי  משום  בו  יש  אפרוחים  בפני  והמגיס  האמורי  דרכי  משום 
שלא  בשביל  אפרוחין  ואחד  שבעים  והמונה  המרקדת  האמורי 
והמשתקת  לכותח  המרקדת  האמורי  דרכי  משום  בו  יש  ימותו 
האמורי  דרכי  משום  בו  יש  לגריסין  והמצווחת  לעדשים 
משום  בו  יש  מהרה  שתתבשל  בשביל  קדירתה  בפני  המשתנת 

דרכי האמורי.

קעבר  נפטא  ומגלי  דמשחא  שרגא  דמיכסי  מאן  סז: • האי  שבת 
דרכי  משום  בו  אין  רבנן  לפום  וחיי  חמרא  תשחית  בל  משום 

האמורי.

משום  אילימא  טעמא  מאי  בשבת  בחרס  לקנח  פא: • אסור  שבת 
סכנה אפילו בחול נמי ואלא משום כשפים.

שבת פא: • מאי כשפים כי הא דרב חסדא ורבה בר רב הונא הוו קא 
ולא  בהדייכו  אותבן  מטרוניתא  ההיא  להו  אמרה  בארבא  אזלי 

אותבוה וכו'.

שבת פג: • כל אחד ואחד עשה דמות יראתו ומניחה בתוך כיסו כיון 
שזוכרה מוציאה מתוך כיסו ומחבקה ומנשקה.

אכיל  לחוכמא  לה  ועבדי  נבארא  דחד  בדיקלא  צ: • משתכח  שבת 
דנחשא  בגובתא  לה  רמי  דשמאליה  ופלגא  דימיני'  לפלגא  ליה 
וחתים לה בשיתין גושפנקי ותלי לה באיברא דשמאלא וסימניך 
(קהלת י, ב) לב חכם לימינו ולב כסיל לשמאלו וחכים כמה דבעי וגמר 

כמה דבעי ואכיל ליה לאידך פלגא דאי לא מיעקר תלמודו.

של  וכתבים  קמיעות  בגלטורי.  דאיתא  כיון  קג: • (רש"י)  שבת 
קלוטרו"ס  מינין  של  לטי''ן  בלשון  קורין  שמות  ושל  מכשפות 
ורגילין סופרין לכתוב בהן תיבות של שתי אותיות ואינם תיבות 

במקום אחר.
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שבת קד: • בן סטדא הוציא כשפים ממצרים בסריטה שעל בשרו 
אמרו לו שוטה היה ואין מביאין ראיה מן השוטים.

ערבית  ורגלים  ידים  ורחיצת  שחרית  צונן  טיפת  קח: • טובה  שבת 
מכל קילורין שבעולם הוא היה אומר יד לעין תיקצץ יד לחוטם 
יד  תיקצץ  לחסודה  יד  תיקצץ  לאוזן  יד  תיקצץ  לפה  יד  תיקצץ 
לאמה תיקצץ יד לפי טבעת תיקצץ יד לגיגית תקצץ יד מסמא 
יד מחרשת יד מעלה פוליפוס תניא רבי נתן אומר בת חורין היא 

(רוח רעה על הידים) זו ומקפדת עד שירחוץ ידיו ג' פעמים.

רביעאה  לזיבורא  ברזינא  יום  ארבעים  בני  רגלים  קט: • מי  שבת 
לעקרבא פלגא ריבעא לגילויא ריבעא אפילו לכשפים מעלו.

דישתנא  ותימא  ביה  ותשדי  ומטופרה  ממזיה  קי. • תשקול  שבת 
אנא (רש"י – דשתנא אנא. דרך נשים לי ולחש בעלמא הוא). 

שבת קי: • (סגולות לרפואות לזיבה ולירקון).

שם  של  אותיות  בהן  שיש  אע''פ  והקמיעין  קטו: • הברכות  שבת 
אלא  הדליקה  מפני  אותן  מצילין  אין  שבתורה  הרבה  ומעניינות 

נשרפים במקומן.

שבת קכט: • מי שיש לו זכות אבות יקיז דם בשני ובחמישי שב''ד 
של מעלה ושל מטה שוין כאחד בתלתא בשבתא מאי טעמא לא 

משום דקיימא ליה מאדים בזווי.

שבת קכט: • מעלי יומא טבא חולשא מעלי יומא דעצרתא סכנתא 
דעצרת  טבא  יומא  משום  טבא  יומא  מעלי  אכולהו  רבנן  וגזרו 
הוה  תורה  ישראל  קבלו  לא  דאי  טבוח  ושמיה  זיקא  ביה  דנפיק 

טבח להו לבשרייהו ולדמייהו.

שבת קכט: • קושרין הטבור ר' יוסי אומר אף חותכין וטומנין השליא 
כדי שיחם הולד אמר רשב''ג בנות מלכים טומנות בספלים של 

שמן בנות עשירים בספוגים של צמר בנות עניים במוכין.

כא)  יג,  (ישעיה  שנא'  רשע  אותו  של  בביתו  לעמוד  קמט: • אסור  שבת 
ושעירים ירקדו שם. 

אחזתו  יחידי  בבית  הישן  וכל  יחידי  בבית  לישן  קנו: • אסור  שבת 
לילית.

שבת קנא: • אין מזל לישראל.

הוליד  בנידוי  הראשון  אדם  שהיה  השנים  אותן  יח: • כל  עירובין 
רוחין ושידין ולילין.

קמיה  בשבתא  בצפר'  דאיתאמרן  שמעתא  שב  מג. • הני  עירובין 
דרב חסדא בסורא בהדי פניא בשבתא קמיה דרבא בפומבדיתא 
למעלה  תחומין  אין  אלמא  אמרינהו  אליהו  לאו  אמרינהו  מאן 

מעשרה לא דלמא יוסף שידא אמרינהו.

עירובין סב. • חשיש עכו''ם לכשפים ולא מוגר.

רבי  משום  יוחנן  רבי  אמר  האוכלין  על  מעבירין  סד: • אין  עירובין 
בנות  שאין  הראשונים  בדורות  אלא  שנו  לא  יוחאי  בן  שמעון 
ישראל פרוצות בכשפים אבל בדורות האחרונים שבנות ישראל 

פרוצות בכשפים מעבירין.

עירובין ק: • מגדלת שער כלילית. 

שלשה  על  המלך  חזקיה  עשה  דברים  קיב. • ששה   – קט:  עירובין 
הודו לו ועל שלשה לא הודו לו גירר עצמות אביו על מטה של 

חבלים והודו לו כיתת נחש הנחשת והודו לו.

(בענין זוגות, מזיקין, כשפים, שדים, רוח רעה, וכו')

דכרתי  [קפא  כרתי  דחמא  קפא  חמא  דחסא  קטז. • קפא  עירובין 
קפא  קפא  הכי  נימא  והכי  אדהכי  חמימי  דכולהו  קפא  חמימי] 

דכירנא לך ולשב בנתיך ולתמני כלתך.

התוקע לשיר. לשורר ולזמר כך שמעתי  ראש השנה כח. • (רש"י – 
ראיתי  יהודה  בן  יצחק  רבי  מורי  של  וביסודו  הזקן  מורי  מפי 

התוקע לשד להבריח רוח רעה מעליו).

ראש השנה כח. • כפאו שד והתניא עתים חלים עתים שוטה כשהוא 
חלים הרי הוא כפקח לכל דבריו כשהוא שוטה הרי הוא כשוטה 

לכל דבריו.

יומא סו. • מעשה והוליכו ערסלא וישראל היה וכבש עשו לו מפני 
הבבליים שהיו מתלשים בשערו ואומרים לו טול וצא טול וצא.

יומא פג: • חמשה דברים נאמרו בכלב שוטה פיו פתוח ורירו נוטף 
ואזניו סרוחות וזנבו מונח על ירכותיו ומהלך בצידי דרכים וי''א 
כשפניות  נשים  אמר  רב  הוי  ממאי  נשמע  קולו  ואין  נובח  אף 
בינייהו  מאי  עליו  שורה  רעה  רוח  אמר  ושמואל  בו  משחקות 
דשמואל  כוותיה  תניא  הנזרק  בדבר  למקטליה  בינייהו  איכא 
ביה  דחייף  הנזרק  בדבר  אלא  אותו  הורגין  אין  אותו  כשהורגין 
מסתכן דנכית ליה מיית דחייף ביה מסתכן מאי תקנתיה נישלח 
מינייהו  חד  ביה  חף  יהושע  דרב  בריה  הונא  רב  ונירהיט  מאניה 
יב)  ז,  (קהלת  בעצמי  קיימתי  אמר  ורהיט  למאניה  שלחינהו  בשוקא 
אביי  אמר  תקנתיה  מאי  מיית  ליה  דנכית  בעליה  תחיה  החכמה 
ניתי משכא דאפא דדיכרא וניכתוב עליה אנא פלניא בר פלניתא 
ואמרי  קלירוס  כנתי  כנתי  עלך  כתיבנא  דיכרא  דאפא  אמשכא 
לה קנדי קנדי קלורוס יה יה ה' צבאות אמן אמן סלה ונשלחינהו 
ונפקינהו  שתא  ירחי  תריסר  עד  קברי  בי  ולקברינהו  למאניה 
והנך  דרכים  אפרשת  לקטמיה  ונבדרינהו  בתנורא  ונקלינהו 
תריסר ירחי שתא כי שתי מיא לא לישתי אלא בגובתא דנחשא 
דילמא חזי בבואה דשידא וליסתכן כי הא דאבא בר מרתא הוא 

אבא בר מניומי עבדא ליה אימיה גובתא דדהבא.

סוכה כח. • אמרו עליו על רבן יוחנן בן זכאי ...ושיחת שדים וכו'.

משל  כולו  העולם  לכל  רע  סימן  לוקה  שהחמה  כט. • בזמן  סוכה 
למה הדבר דומה למלך בשר ודם שעשה סעודה לעבדיו והניח 
פנס לפניהם כעס עליהם ואמר לעבדו טול פנס מפניהם והושיבם 

בחושך וכו'.

ביצה טז. • והאידנא דחיישינן לכשפים מאי.

מגילה ג. • האי מאן דמיבעית אע''ג דאיהו לא חזי מזליה חזי מאי 
תקנתיה ליקרי ק''ש ואי קאים במקום הטנופת לינשוף מדוכתיה 

ארבע גרמידי ואי לא לימא הכי עיזא דבי טבחי שמינא מינאי.

ואזניך  כא)  ל,  (ישעיה  שנאמר  קול  בבת  שמשתמשין  לב. • מנין  מגילה 
תשמענה דבר מאחריך לאמר והני מילי דשמע קל גברא במתא 

וקל איתתא בדברא והוא דאמר הין הין והוא דאמר לאו לאו.

תענית ל: • (תוס' – ד"ה כל) אמר רבא הלכה כתנא דידן ולא הודו 
דחיישינן  והאידנא  המטה  לכפות  צריך  שאין  פירוש  חכמים.  לו 

לכשפים לא עבדינן כפיית המטה ואפילו באבל.

מועד קטן יח. • שלשה דברים נאמרו בצפרנים הקוברן צדיק שורפן 
עוברה  אשה  עליהן  תעבור  שמא  מאי  טעמא  רשע  זורקן  חסיד 

ותפיל.

מועד קטן יח. • פרעה שהיה בימי משה אמגושי היה.
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למזל  אותה  שמייחדים  מטה  דגדא.  ערסא  כז. • (רש"י)  קטן  מועד 
מזל  לשרות  אותה  מייחדין  אלא  כלום  בה  משתמשין  ואין  טוב 

טוב עליה.

חגיגה ג: • הלן בבית הקברות אימור כדי שתשרה עליו רוח טומאה 
הוא דקא עביד (רש"י – רוח שדים שיסייעוהו להיות מכשף).

השרת  כמלאכי  שלשה  בשדים  נאמרו  דברים  טז. • ששה  חגיגה 
ושלשה כבני אדם.

אור  אין  מדמה  הסך  היא  אש  שתולדת  סלמנדרא  כז. • מה  חגיגה 
שולטת בו.

יבמות כא: • אמרו לי כלדאי מלפנא הוית.

ולא  ביה  מהלינן  לא  דשותא  ויומא  דעיבא  עב. • יומא  יבמות 
מסוכרינן ביה והאידנא דדשו בה רבים (תהלים קטז, ו) שומר פתאים 

ה'.

יבמות עב. • עת רצון מילתא היא.

יבמות קכ: • כיס וארנקי מנחשי אינשי ולא מושלי.

יבמות קכב. • אמר לי יונתן שידא בבואה אית להו בבואה דבבואה 
לית להו. 

נדרים לב. • כל המנחש לו נחש.

שאפי'  במחיצה  אותו  מכניסין  מנחש  שאינו  אדם  לב. • כל  נדרים 
מלאכי השרת אין יכולין ליכנס בתוכה.

נדרים מא: • בורדם אין מבקרים ואין מזכירין שמו מ''ט א''ר אלעזר 
מפני שהוא כמעיין הנובע (רש"י – שקופץ מזה לזה ויש בו סכנה 

להזכירו).

ואין  למזל  אותה  שעורכין  מיטה  דגדא (רש"י –  נו. • ערסא  נדרים 
שום אדם ישן עליה).

סוטה יא: • (תוס' – שהיתה פועה לולד. פירש רבינו חננאל לוחשת 
לחישה ויוצא הולד כמו שעושים אלו עכשיו באזני האמה).

הידעונים  ואל  האובות  אל  דרשו  אליכם  יאמרו  יב: • וכי  סוטה 
המצפצפים והמהגים צופין ואינם יודעין מה צופין מהגים ואינן 

יודעים מה מהגים.

סוטה כב. • (רש"י – רטין. תרגום חובר חבר (דברים יח) הוא מגוש 
לוחש המכשף את לחשיו ואינו מבין מה הם ומה פירושם אלא 

כך מעשיהם שהמכשפות בא ע''י אותם הלחשים).

היתה  מכשפה  אלמנה  רטיבי.  בת  יוחני  כגון   – כב. • (רש"י  סוטה 
וכשמגיע עת לידת אשה היתה עוצרת רחמה במכשפות ולאחר 
שמצטערת הרבה היתה אומרת אלך ואבקש רחמים אולי תשמע 
תפלתי והולכת וסותרת כשפיה והולד יוצא פעם אחת היה לה 
שכיר יום בביתה והיא הלכה לבית האשה היולדת ושמע השכיר 
קול הכשפים מתקשקשין בכלי כמו שהולד מקשקש במעי האם 
ובא ופתח את מגופת הכלי והכשפים יצאו והוולד נולד וידעו כי 

בעלת כשפים היא).

סוטה מט: • מספר קומי הרי זה מדרכי האמורי אבטולוס בן ראובן 
התירו לספר קומי שהוא קרוב למלכות.

בבא קמא צא: • קרעין על המת ולא מדרכי האמורי.

גיטין מה. • בנתיה דרב נחמן בחשן קדרא בידייהו קשיא ליה לרב 
בכל  ואשה  מצאתי  מאלף  אחד  אדם  כח)  ז,  (קהלת  כתיב  עיליש 
מילתא  להו  גרמא  נחמן  דרב  בנתיה  איכא  הא  מצאתי  לא  אלה 

ואשתביין ואישתבאי איהו נמי בהדייהו יומא חד הוה יתיב גביה 
קרי  וקא  עורבא  אתא  דציפורי  בלישנא  ידע  דהוה  גברא  ההוא 
ליה אמר ליה מאי קאמר אמר ליה עיליש ברח עיליש ברח אמר 
וקא  יונה  אתא  אדהכי  עליה  סמיכנא  ולא  הוא  שיקרא  עורבא 
אמר  ברח  עיליש  ברח  עיליש  א''ל  קאמרה  מאי  ליה  אמר  קריא 
איזיל  אמר  ניסא  לי  מתרחיש  ש''מ  מתילא  כיונה  ישראל  כנסת 
אחזי בנתיה דרב נחמן אי קיימן בהימנותייהו אהדרינהו אמר נשי 
כל מילי דאית להו סדרן להדדי בבית הכסא שמעינהו דקאמרן 
דלירחקינהו  לשבוייהו  להו  לימא  גוברין  ונהרדעי  גוברין  עדי 
מהכא דלא ליתו אינשין ולישמעי וליפרקינן קם ערק אתא איהו 
וההוא  במברא  עבר  ניסא  ליה  איתרחיש  לדידיה  גברא  וההוא 
גברא אשכחוה וקטלוה כי הדרן ואתן אמר הוו קא בחשן קידרא 

בכשפים.

גיטין סז: • רוחא קורדייקוס שמה למאי נפקא מינה לקמיעא (רש"י 
– מי שאחזו קורדייקוס. שם שידה השולטת כששותה יין הרבה 

מגיתו).

גיטין סח. – סח: • אמר רבי יוחנן שלש מאות מיני שדים היו בשיחין 
ושידה עצמה איני יודע מה היא וכו' (אשמודאי ושלמה המלך).

גיטין סח: • כי חזיתיה לההוא קסמא דהוה קסים אחיכת אמר ליה 
תרחיה  תותיה  דאיכא  מאי  לקסום  דמלכא  גזא  אבי  יתיב  דהוה 
גביה עד דבנייה לבית המקדש יומא חד הוה קאי לחודיה אמר 
אלו  כתועפות  ואמרינן  לו  ראם  כתועפות  ח)  כד,  (במדבר  כתיב  ליה 

מלאכי השרת ראם אלו השדים. 

גיטין סח: – ע: • (רפואות לכל מיני מחלות).

אמר  מטרוניתא  ההיא  תבעתיה  פפי  בר  חנינא  לט: • דרבי  קדושין 
מלתא ומלי נפשיה שיחנא וכיבא עבדה היא מילתא ואיתסי.

קדושין מט: • עשרה קבים כשפים ירדו לעולם תשעה נטלה מצרים 
ואחד כל העולם כולו.

בבא מציעא כג. • נכרים חיישי לכשפים.

בית  כאבני  שלו  אלו  הרי  מפוזרות  מעות  כה: • מצא  מציעא  בבא 
קוליס חייב להכריז ואלו הן אבני בית קוליס אחת מכאן ואחת 

מכאן ואחת על גביהן.

בבא מציעא כז: • כיס וארנקי וטבעת לא משאלי אינשי כיס וארנקי 
לאדם  סימן  ואומר  מנחשי  דמסמני.   – (רש"י  דמסמני  משום 
משום  וארנקי  כיס  (תוס'–  מזלו).  לו  שמוכר  כיסו  שמשאיל 
(שבת  אשה  במה  בשלהי  וי''ל  תנחשו  לא  והכתיב  וא''ת  דמסמני. 
דף סז.) אמרינן כל דבר שיש בו משום רפואה אין בו משום דרכי 

האמורי.

כסא   – (רש"י  דפושרין  כסא  ולא  דחרשין  כט: • כסא  מציעא  בבא 
דחרשין. נוח לשתות כוס של מכשפות מכוס של מים פושרין).

תשעין  אמר  דעבד  מאי  עבד  קברי  לבי  סליק  קז: • רב  מציעא  בבא 
ותשעה בעין רעה ואחד בדרך ארץ (רש"י – עבד מה דעבד. יודע 
היה ללחוש על הקברות ולהבין על כל קבר וקבר באיזו מיתה מת 

אם מת בזמנו אם בעין רעה).

שכל  אבינו  אברהם  של  בלבו  היתה  טז: • איצטגנינות  בתרא  בבא 
אומר  יוחי  בן  שמעון  רבי  לפתחו  משכימין  ומערב  מזרח  מלכי 
חולה  שכל  אבינו  אברהם  של  בצוארו  תלויה  היתה  טובה  אבן 
מן  אבינו  אברהם  שנפטר  ובשעה  מתרפא  מיד  אותו  הרואה 

העולם תלאה הקדוש ברוך הוא בגלגל חמה.

ת
לו

פ
ט

ת 
נו

מו
א



דית 2אנתולוגיה תלמו 1

א

מטא  כי  שכבי  חטיט  דהוה  אמגושא  נח. • ההוא  בתרא  בבא 
א''ל  אביי  אתא  בדיקניה  תפשיה  מתנה  בר  טובי  דרב  אמערתא 
במטותא מינך שבקיה לשנה אחריתי הדר אתא תפשיה בדיקניה 

אתא אביי לא שבקיה עד דאייתי מספרא וגזיא לדיקניה.

בבא בתרא ק: • (רש"י – שבעה. וראיתי כתוב מפני שהשדים מתלוים 
כדי  ומושבות  מעמדות  תקנו  לכך  הקברות  מבית  החוזרים  עם 

שבתוך כך יסתלקו השדים מעליהן ולא נהירא).

 ... הניח  שלא  זכאי  בן  יוחנן  רבן  על  עליו  קלד. • אמרו  בתרא  בבא 
שיחת שדים וכו'.

סנהדרין יז. • אין מושיבין בסנהדרי אלא בעלי קומה ובעלי חכמה 
ובעלי מראה ובעלי זקנה ובעלי כשפים.

ושלחן  מטה  לערוך  היו  נוהגין   – (רש"י  דגדא  כ. • ערסא  סנהדרין 
בבית ולא היו משתמשין בהן כלל אלא למזל הבית מונחת משום 

ניחוש גדא מזל ודומה גד גדי וסנוק לא.

סנהדרין לט. • א''ל ההוא אמגושא לאמימר מפלגך לעילאי דהורמיז 
אהורמיז  ליה  שביק  היכי  א''כ  א''ל  דאהורמיז  לתתאי  מפלגך 
ויודע  מכשף  אמגושא.  בארעיה. (רש"י –  מיא  לעבורי  להורמיז 
כדאמר  שד  דהורמיז.  ולמעלה:  דמחצייך  כישוף  ידי  על  אני 
הורמיז בר לילתא בבא בתרא (דף ענ.): דאהורמיז. הקדוש ברוך 

הוא קרי הכי).

סנהדרין מד: • ... מפני נשים מכשפניות ישראליות שיש באשקלון 
לשמעון  דברים  תלמיד  אותו  סיפר  למחר  דין  בהן  עושה  ואינו 
בן שטח מה עשה כינס שמונים בחורים בעלי קומה והיה אותו 
היום יום גשמים ונתן כד גדולה ביד כל אחד ואחד וקיפל טלית 
שתכנסו  ובשעה  שמונים  שהן  בהן  הזהרו  להן  ואמר  בתוכם 
יגביה איש אחת מהן מן הארץ ושוב אין מכשפות שולטות בכם 
ואם לאו לא נוכל להם הלך לו שמעון בן שטח לטרקלין שלהם 
אני  מכשף  להן  אמר  אתה  מי  לו  אמרו  מבחוץ  הבחורים  והניח 
להן  אמר  בידך  כשפים  ומה  לו  אמרו  באתי  בכשפים  ולנסותכם 
יכולני להביא לכם שמונים בחורים עטופי טליתות נגובות ואע''פ 
שהוא יום גשמים אמרו לו הנראה יצא לחוץ ורמז להם הוציאו 
הטליתות מן הכדים ונתעטפו בהן ונכנסו ואחז כל אחד את אחת 

מהן והגביה ויכלו להם והוציאום ותלאום. 

סנהדרין מז: • קבריה דרב הוו שקלי מיניה עפרא לאישתא בת יומא 
(רש"י – ביום ראשון שלה והן מתרפאין באותו עפר).

סנהדרין נב: • שורפין על המלכים ולא מדרכי האמורי.

סנהדרין נו: • כל האמור בפרשת כישוף בן נח מוזהר עליו.

ואחד  אחד  שכל  מלמד  עצבים  כתבונם  סו. • מאי   – סג:  סנהדרין 
מוציאה  שזוכרה  בשעה  בכיסו  ומניחה  יראתו  דמות  עשה 
מתוך חיקו ומחבקה ומנשקה (ועוד בעניני שמות ע"ז וסוגי ע"ז 

והקרבת אדם).

סנהדרין סג: • והספרוים שורפים את בניהם (ואת בנותיהם) באש 
לאדרמלך וענמלך אלהי ספרוים ... אף חזקיה מלך יהודה ביקש 

אביו לעשות לו כן אלא שסכתו אמו סלמנדרא.

ממש  בה  שאין  כוכבים  בעבודת  ישראל  היו  סג: • יודעין  סנהדרין 
ולא עבדו עבודת כוכבים אלא להתיר להם עריות בפרהסיא.

הצדיק  אליהו  אמר  גלוליכם  פגרי  על  פגריכם  סג: • נתתי  סנהדרין 
תינוק  מצא  אחת  פעם  שבירושלים  רעב  תפוחי  על  מחזר  היה 
שהיה תפוח ומוטל באשפה אמר לו מאיזה משפחה אתה אמר 

לו ממשפחה פלונית אני אמר לו כלום נשתייר מאותה משפחה 
חי  שאתה  דבר  מלמדך  אני  אם  לו  אמר  ממני  חוץ  לאו  לו  אמר 
בו אתה למד אמר לו הן אמר לו אמור בכל יום שמע ישראל ה' 
לימדו  שלא  ה'  בשם  להזכיר  שלא  הס  לו  אמר  אחד  ה'  אלהינו 
עד  ומנשקה  ומחבקה  מחיקו  יראתו  הוציא  מיד  ואמו  אביו 

שנבקעה כריסו ונפלה יראתו לארץ ונפל הוא עליה.

סנהדרין סה. • מקטר לשד עובד עבודת כוכבים הוא.

סנהדרין סז. • רוב נשים מצויות בכשפים.

סנהדרין סז. • המכשף העושה מעשה חייב ולא האוחז את העינים 
ר''ע אומר משום ר' יהושע שנים לוקטין קשואין אחד לוקט פטור 

ואחד לוקט חייב העושה מעשה חייב האוחז את העינים פטור.

סנהדרין סז: • אוב וידעוני בכלל מכשפים היו.

של  פמליא  שמכחישין  כשפים  שמן  נקרא  סז: • למה  סנהדרין 
מעלה.

 סנהדרין סז: • אין עוד מלבדו אמר רבי חנינא אפילו לדבר כשפים 
כרעיה  מתותי  עפרא  למשקל  מהדרא  קא  דהות  איתתא  ההיא 
מלבדו  עוד  אין  עבידי  זילי  מסתייעת  אי  לה  אמר  חנינא  דרבי 
כתיב איני והאמר רבי יוחנן למה נקרא שמן מכשפים שמכחישין 

פמליא של מעלה שאני רבי חנינא דנפיש זכותיה.

מעשה  אלו  בלהטיהם  שדים  מעשה  אלו  סז: • בלטיהם  סנהדרין 
ובדיקות  עינים  אחיזת  כישוף,  מעשי  על  שם  (עיין  כשפים 

לכישוף).

ויש  בסקילה  מהן  יש  שבת  כהלכות  כשפים  סז: • הלכות  סנהדרין 
מהן פטור אבל אסור ויש מהן מותר לכתחלה.

רב  מכשעורה  פחות  בריה  לבראות  יכול  השד  סז: • אין  סנהדרין 
פפא אמר האלהים אפילו כגמלא נמי לא מצי ברי.

סנהדרין סח. • לא תלמד לעשות לעשות אי אתה למד אבל אתה 
למד להבין ולהורות.

סנהדרין פא: • והמקלל בקוסם... קנאין פוגעין בו.

סנהדרין צ. • אלו שאין להם חלק לעולם הבא ... והלוחש על המכה 
ואומר (שמות טו, כו) כל המחלה אשר שמתי במצרים לא אשים עליך 

כי אני ה' רופאך.

סנהדרין צא. • ויתן אברהם את כל אשר לו ליצחק ולבני הפילגשים 
בחייו  לבניו  אגטין  שנתן  אב  מתנות  אברהם  נתן  לאברהם  אשר 
אמר  מתנות  מאי  כלום  זה  על  לזה  יש  כלום  זה  מעל  זה  ושיגר 
שם  טומאה (רש"י –  שם  להם  שמסר  מלמד  אבא  בר  ירמיה  ר' 

טומאה. כשוף ומעשה שדים).

ע''ז  עובד  כאילו  שלחנו  על  פתיתים  המשייר  צב. • כל  סנהדרין 
שנאמר (ישעיה סה, יא) העורכים לגד שלחן והממלאים למני ממס.

סנהדרין צה. • אמרי ליה כלדאי אי אזלת האידנא יכלת לה ואי לא 
לא יכלת לה.

אף  אומר  יוסי  רבי  בשבת  שדים  בדבר  שואלין  קא. • אין  סנהדרין 
בחול אסור אמר רב הונא (אין) הלכה כר' יוסי ואף רבי יוסי לא 
דאיבלע  יוסף  בר  יצחק  דרב  הא  כי  סכנה  משום  אלא  אמרה 

בארזא ואתעביד ליה ניסא פקע ארזא ופלטיה.

בהן (רש"י –  לשאול  מותרין  ביצים  ושרי  שמן  קא. • שרי  סנהדרין 
שרי שמן. יש מעשה שדים ששואלין על ידי שמן וקרי להו שרי 
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שמן והיינו שרי בוהן ויש ששואלין בשפופרת של ביצה וקרי להו 
שרי ביצים).

סנהדרין קא. • לוחשין על שמן שבכלי ואין לוחשין על שמן שביד. 

לההוא  איקלע  מרתא  בר  שמואל  בר  יצחק  קא. • רב  סנהדרין 
אושפיזא אייתי ליה מישחא במנא שף נפקן ליה צימחי באפיה 
נפק לשוק חזיתיה ההיא איתתא אמרה זיקא דחמת קא חזינא 

הכא עבדא ליה מלתא ואיתסי.

של  שמושיען  ראו  וטעו  פרעה  איצטגניני  קא: • שראו  סנהדרין 
היאורה  הילוד  הבן  כל  כב)  א,  (שמות  אמר  לוקה  הוא  במים  ישראל 

תשליכוהו והן לא ידעו שעל עסקי מי מריבה לוקה.

סנהדרין קה. • שתום העין קוסם באמתו היה (בלעם).

סנהדרין קו. • (בלעם) בתחלה נביא ולבסוף קוסם.

במגדל  פסוקות  הלכות  מאות  שלש  סופר  : • שהיה  קו  סנהדרין 
באויר  הפורח  במגדל  הלכות  מאות  ג'   – (רש"י  באויר  הפורח 
הלכות  מאות  שלש  כגון  באויר  מגדל  להעמיד  כישוף  לעשות 

בנטיעות קשואין דאמרן בפירקין דלעיל (דף סח.).

עבודה זרה יא. • שורפין על המלכים ולא מדרכי האמורי.

עבודה זרה יא. • עוקרין על המלכים ואין בו משום דרכי האמורי.

עבודה זרה יב: • לא ישתה אדם מים בלילה ואם שתה דמו בראשו 
מפני הסכנה מאי סכנה סכנת שברירי ואם צחי מאי תקנתיה אי 
לא  ואי  מיא  צחינא  ליה  ולימא  ליתרייה  בהדיה  אחרינא  איכא 
נקרקש בנכתמא אחצבא ונימא איהו לנפשיה פלניא בר פלניתא 
אמרה לך אימך אזדהר משברירי ברירי רירי ירי רי בכסי חיורי. 
אמר לי רבי חנינא מילין ואמרי לה במילין (רש"י – במילין. על ידי 

דברי לחש של כשפים הן עושין).

עבודה זרה נה. • א''ל זונין לר''ע לבי ולבך ידע דעבודת כוכבים לית 
מצמדי  כי  ואתו  מתברי  כי  דאזלי  גברי  קחזינן  והא  מששא  בה 
מ''ט אמר לו אמשול לך משל למה''ד לאדם נאמן שהיה בעיר וכל 
בני עירו היו מפקידין אצלו שלא בעדים ובא אדם אחד והפקיד 
לו בעדים פעם אחד שכח והפקיד אצלו שלא בעדים אמרה לו 
שלא  עשה  זה  ששוטה  מפני  וכי  לה  אמר  ונכפרנו  בוא  אשתו 
שמשגרין  בשעה  יסורין  כך  אף  אמונתינו  את  נאבד  אנו  כהוגן 
אותן על האדם משביעין אותן שלא תלכו אלא ביום פלוני ולא 
תצאו אלא ביום פלוני ובשעה פלונית ועל ידי פלוני ועל ידי סם 
פלוני כיון שהגיע זמנן לצאת הלך זה לבית עבודת כוכבים אמרו 
יסורין דין הוא שלא נצא וחוזרין ואומרים וכי מפני ששוטה זה 
מאי  יוחנן  דא''ר  והיינו  שבועתנו  נאבד  אנו  כהוגן  שלא  עושה 
דכתיב (דברים כח, נט) וחלים רעים ונאמנים רעים בשליחותן ונאמנים 

בשבועתן.

עבודה זרה • א''ל רבא בר רב יצחק לרב יהודה האיכא בית עבודת 
כוכבים באתרין דכי מצטריך עלמא למטרא מתחזי להו בחלמא 
ואתי  גברא  לה  שחטו  מטרא  ואייתי  גברא  לי  שחטו  להו  ואמר 
מטרא א''ל השתא אי הוי שכיבנא לא אמרי לכו הא מלתא דאמר 
רב מאי דכתיב (דברים ד, יט) אשר חלק ה' אלהיך אותם לכל העמים 
דאמר  והיינו  העולם  מן  לטורדן  כדי  בדברים  שהחליקן  מלמד 
ריש לקיש מאי דכתיב (משלי ג, לד) אם ללצים הוא יליץ ולענוים יתן 

חן בא לטמא פותחין לו בא לטהר מסייעין אותו.

הוריות יב. • אמר רבי אמי האי מאן דבעי לידע אי מסיק שתיה אי 
הכפורים  ליום  השנה  ראש  דבין  יומי  בעשרה  שרגא  ניתלי  לא 
בביתא דלא נשיב זיקא אי משיך נהוריה נידע דמסיק שתיה ומאן 

דבעי למיעבד בעיסקא ובעי למידע אי מצלח אי לא מצלח לירבי 
תרנגולא אי שמין ושפר מצלח האי מאן דבעי למיפק [לאורחא] 
ובעי למידע אי חזר ואתי לביתא אי לא ניקום בביתא דחברא אי 
היא  מלתא  ולאו  לביתא  ואתי  דהדר  לידע  דבבואה  בבואה  חזי 
דלמא חלשא דעתיה ומיתרע מזליה אמר אביי השתא דאמרת 
סימנא מילתא היא [לעולם] יהא רגיל למיחזי בריש שתא קרא 

ורוביא כרתי וסילקא ותמרי.

אבות דרבי נתן כח:א • ואין לך כשפים ככשפים של מצרים.

מי  אשרי  כשפים  בעלת  שבנשים  כח:א • הכשירה  סופרים  מסכת 
שהוא עושה רצונו של המקום.

מכניס  אתה  תבן  למשה  וממרא  יוחנא  ליה  פה. • אמרי  מנחות 
לעפריים אמר להו אמרי אינשי למתא ירקא ירקא שקול. (רש"י 
רבינו  למשה  מצרים  של  מכשפים  ראשי  וממרא.  יוחנא  א''ל   –
שהיה  סבורין  שהיו  פרעה  לעיני  האותות  לעשות  כשהתחיל 
עפריים  לעפריים.  מכניס  אתה  תבן  כשוף:  ידי  על  אותם  עושה 
למכור  תבואה  לשם  מביא  אתה  תבואה  הרבה  מקום  שהוא 
לשם  בא  אתה  כשפים  מלאה  שהיא  מצרים  ארץ  כך  בתמיה 

לעסוק בכשפים).

חולין עז. • המבכרת שהפילה שליא ישליכנה לכלבים ובמוקדשין 
תקבר ואין קוברין אותה בפרשת דרכים ואין תולין אותה באילן 

מפני דרכי האמורי.

חולין עז: • כל דבר שיש בו רפואה אין בו משום דרכי האמורי אין 
בו רפואה יש בו משום דרכי האמורי.

חולין צה: • בוניא שרי פרוא אסיר וסימניך פרואה אמגושא. (רש"י 
הפרוה  בית  לשכת  עשה  והוא  מכשף  שם  אמגושא.  פרואה   –

במסכת יומא (דף לה).

חולין • כל נחש שאינו כאליעזר עבד אברהם וכיונתן בן שאול אינו 
נחש.

ר'  אמר  סימן  יש  נחש  שאין  פי  על  אף  ואשה  תינוק  חולין • בית 
אלעזר והוא דאיתחזק תלתא זימני.

חולין קה: • אמר אביי מריש הוה אמינא האי דלא משו מיא בתראי 
רעה  רוח  דשריא  משום  מר  לי  אמר  זוהמא  משום  ארעא  על 

עלייהו. (עיין שם).

חולין קה: • רב חסדא ורבה בר רב הונא הוו קאזלי בארבא אמרה 
להו ההיא מטרוניתא אותבן בהדייכו לא אותבוה אמרה מלתא 
מאי  להו  אמרה  שריוה  מילתא  אינהו  אמרו  לארבא  אסרתה 
איעביד לכו דלא מקנח לכו בחספא ולא קטיל לכו כינה אמנייכו 

ולא אכיל לכו ירקא מכישא דאסר גינאה.

כמו  לפרש  יש  דהכא  ושיבתא  התם)  ד"ה   – קז: • (תוס'  חולין 
שפירש ר''ח שהוא רוח רעה השורה על האוכל כשבא ליתן הפת 
לתנוק בן ד' וה' שנים וחונקת אותו אם לא נטל ידיו באותה שעה 
אע''פ שנטל שחרית ומה שאין אנו נזהרים עכשיו מזה לפי שאין 
אותה רוח רעה מצויה בינינו כמו שאין אנו נזהרין על הזוגות ועל 

הגילוי.

טמא  הבית  לבית  ונכנס  למקום  ממקום  העובר  קכג. • ליגיון  חולין 
עור   – (רש"י  קרקפלין  כמה  לו  שאין  וליגיון  ליגיון  כל  לך  שאין 
שהרי  תתמה  ואל  במלחמה)  למכשפות  וזה  מת  אדם  ראש 

קרקפלו של ר' ישמעאל מונח בראש מלכים.
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חולין קכז. • (רש"י) וסלמנדרא. שרץ הנוצר מן האור מעצי הדס על 
ידי כשפים והסך מדמו אין האור שולט בו.

בפתי  דרי  שיתסר  וקיימן  חזיין  לדידי  כהנא  רב  קלט: • אמר  חולין 
קירי  קרי  הוה  דלא  מינייהו  חד  הוה  קירי  קירי  קרא  והוה  מילא 
קירי אמרה לה חברתה סומא אמרי קירי קירי אמרה סומא אמרי 
קירי בירי אתיוה ושחטוה. (רש"י – אלא במילין. על ידי כשפים 

מלומדות לדבר אותן עופות). 

כריתות ג: • בעל אוב דקתני במקטר לשד.

מייתי  לא  אי  שתא  משכא  אי  לידע  דבעי  מאן  ה: • האי  כריתות 
שרגא בהלין עשרה יומין דבין ריש שתא ליומא דכיפורי וניתלי 

בביתא דלא נשיב זיקא אי משיך נהוריה נידע דמסיק שתיה.

כריתות ה: • מאן דבעי נעביד עיסקי ובעי דנידע אי מצלח עיסקי אי 
לא נירבי תרנגולא אי שמין ושפר נידע דמצלח.

הדר  אי  דנידע  ובעי  באורחא  ניפוק  דבעי  מאן  ה: • האי  כריתות 
לבבואה  בבואה  חזי  אם  דבהתא  בביתא  ניקום  ניעול  לביתיה 
חלשא  דילמא  היא  מילתא  ולאו  לביתיה  דאתי  נידע  דבבואה 

דעתיה ומתרע מזליה.

מעילה יז: • יצא לקראתו בן תמליון (רש"י – שד שקורין נוטיו''ן).

ודמו  בנפשו  מתחייב  אותן  שהעושה  הן  דברים  יז. • ה'  נדה 
טומאה  רוח  עליו  שתשרה  כדי  הקברות...  בבית  והלן  בראשו... 

זימנין דמסכנין ליה.

נדה יז. • והנוטל צפרניו וזורקן לרשות הרבים מפני שאשה מעוברת 
עוברת עליהן ומפלת.

פרצוף  לו  יש  שד  שידה   – (רש"י  לילית  דמות  כד: • המפלת  נדה 
אדם ויש לו כנפים).

אמת (שקר)
דרחמי  פסוקא  חד  למימר  ליה  מיבעי  חכם  תלמיד  ה. • אף  ברכות 

כגון (תהלים לא, ו) בידך אפקיד רוחי פדיתה אותי ה' אל אמת.

 ברכות ה: • (משלי טז, ו) בחסד ואמת יכופר עון ... אמת זו תורה.

לעד  סמוכים  ח)  קיא,  (תהלים  שנא'  מנין  התורה  מן  י. • סמוכין  ברכות 
לעולם עשוים באמת וישר.

ברכות י: • (ישעיה לח, ג) זכר נא את אשר התהלכתי לפניך באמת ובלב 
שלם והטוב בעיניך עשיתי.

ברכות יד: • (ירמיה י, י) וה' אלהים אמת חוזר ואומר אמת או אינו חוזר 
ואומר אמת א''ר אבהו א''ר יוחנן חוזר ואומר אמת רבה אמר אינו 
חוזר ואומר אמת ההוא דנחית קמיה דרבה שמעיה רבה דאמר 

אמת אמת תרי זימני אמר רבה כל אמת אמת תפסיה להאי.

שקר  עדות  מעיד  כאילו  תפילין  בלא  ק''ש  הקורא  כ: • כל  ברכות 
בעצמו.

ברכות • באמת אמרו.

ברכות כד: • המגביה קולו בתפלתו הרי זה מנביאי השקר.

ברכות מו: • מה הם אומרים בבית האבל ברוך הטוב והמטיב ר''ע 
אלא  לא  אמת  דיין  אין  והמטיב  הטוב  האמת  דיין  ברוך  אומר 

אימא אף הטוב והמטיב. 

ברכות מו: • מר זוטרא איקלע לבי רב אשי איתרע ביה מלתא פתח 
ובריך הטוב והמטיב אל אמת דיין אמת וכו'.

ברכות נד. • על בשורות רעות אומר ברוך דיין האמת.

יספר  חלום  אתו  אשר  הנביא  כח)  כג,  (ירמיה  רע  חלום  נה. • זה  ברכות 
חלום ואשר דברי אתו ידבר דברי אמת מה לתבן את הבר נאם 

ה'.

ברכות נח. • ההוא גברא עביד רחמנא ניסא לשקרי. 

גבול  מציב  ברוך  אומר  בישובן  ישראל  בתי  נח: • הרואה  ברכות 
אלמנה בחורבנן אומר ברוך דיין האמת.

האמת  דיין  ברוך  אומר  בתחלה  יורשו  והוא  אביו  נט: • מת  ברכות 
ולבסוף הוא אומר ברוך הטוב והמטיב.

ברכות ס. • הנכנס להקיז דם אומר יהי רצון מלפניך יי' אלהי שיהא 
ורפואתך  אתה  נאמן  רופא  אל  כי  ותרפאני  לרפואה  לי  זה  עסק 

אמת לפי שאין דרכן של בני אדם לרפאות אלא שנהגו.

ברכות י. • כל דיין שדן דין אמת לאמיתו אפילו שעה אחת מעלה 
במעשה  הוא  ברוך  להקדוש  שותף  נעשה  כאילו  הכתוב  עליו 

בראשית.

ונתת  נשאת  לו  אומרים  לדין  אדם  שמכניסין  לא. • בשעה  ברכות 
באמונה וכו'.

ברכות לב. • לעולם אל יעמוד אדם במקום סכנה לומר שעושין לו 
מזכיותיו  לו  מנכין  נס  לו  עושין  ואם  נס  לו  עושים  אין  שמא  נס 
אמר רבי חנין מאי קראה (בראשית לב, יא) קטנתי מכל החסדים ומכל 

האמת.

וחילול  השם  וחילול  שקר  ושבועת  שוא  שבועת  לג. • בעון  ברכות 
והדרכים  מתמעטין  אדם  ובני  כלה  ובהמה  רבה  רעה  חיה  שבת 

משתוממין.

ברכות לג: • (תהלים סג, יב) והמלך ישמח באלהים יתהלל כל הנשבע בו 
כי יסכר פי דוברי שקר.

ברכות נה.  • חותמו של הקב''ה אמת.

ברכות נו. • חזייה דשקרא הוא.

ברכות סג. • שני תלמידי חכמים המחדדין זה לזה בהלכה הקב''ה 
(תהלים מה, ה)  לומר  תלמוד  לשמה  שלא  אפילו  ...יכול  להם  מצליח 

על דבר אמת.

ברכות צב: • כל באמת הלכה היא.

ברכות קד. • שי''ן שקר תי''ו אמת מאי טעמא שקר מקרבן מיליה 
ומ''ט  שכיח  לא  קושטא  שכיח  שיקרא  מיליה  מרחקא  אמת 
קאי  קושטא  לבוניה  מלבן  ואמת  קאי  כרעיה  אחדא  שיקרא 

שיקרא לא קאי.

שבת קלט. • שפתותיכם דברו שקר אלו עורכי הדיינין.

עירובין נא. • אמר ליה סמוך עלי דתניא ר' יוסי אומר ... ולא היא לא 
תנא ליה כר' יוסי אלא כי היכי דליקבל לה מיניה משום דר' יוסי 

נימוקו עמו.

חוץ  אדם  נצחני  לא  מימי  חנניה  בן  יהושע  רבי  נג: • אמר  עירובין 
מאשה תינוק ותינוקת אשה מאי היא פעם אחת נתארחתי אצל 
אכסניא אחת עשתה לי פולין ביום ראשון אכלתים ולא שיירתי 
הקדיחתן  שלישי  ביום  כלום  מהן  שיירתי  ולא  שנייה  כלום  מהן 
במלח כיון שטעמתי משכתי ידי מהן אמרה לי רבי מפני מה אינך 

סועד אמרתי לה כבר סעדתי מבעוד יום.

עירובין נד: • יושבי על מדין שדנין דין אמת לאמיתו.
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מן  ואמת  חסד  אלהים  לפני  עולם  ישב  ח)  סא,  פו. • (תהלים  עירובין 
מן  ואמת  שחסד  בזמן  אלהים  לפני  עולם  ישב  אימתי  ינצרוהו 

ינצרוהו.

עירובין ק: • אילמלא לא ניתנה תורה היינו למידין צניעות מחתול 
ואחר  שמפייס  מתרנגול  ארץ  דרך  מיונה  ועריות  מנמלה  וגזל 
קאמר  הכי  רב  אמר  יהודה  רב  אמר  לה  מפייס  ומאי  בועל  כך 
לה  אמר  הכי  לבתר  כרעיך  עד  ליך  דמטו  זיגא  ליך  זביננא  לה 
לישמטתיה לכרבלתיה דההוא תרנגולא אי אית ליה ולא זביננא 

לי.

(רש"י –  הדיינין  עורכי  אלו  שקר  דברו  קלט. • שפתותיכם  עירובין 
מלמדין את בעלי דינין לטעון).

ז)  קא,  (תהלים  כל...  בפי  שקר  רוח  והייתי  אצא  קמט: • ויאמר  עירובין 
דובר שקרים לא יכון.

עירובין כא: • אמרה כנסת ישראל לפני הקב''ה רבש''ע אל תדינני 
כיושבי כרכים שיש בהן גזל ועריות ושבועת שוא ושבועת שקר.

בירושלים  פסחים  ואכיל  סליק  דהוה  ארמאה  ג: • ההוא  פסחים 
אמר כתיב (שמות יב, מג) כל בן נכר לא יאכל בו (שמות יב, מח) כל ערל לא 
יאכל בו ואנא הא קאכילנא משופרי שופרי אמר ליה רבי יהודה 
להתם  סלקת  כי  לא  ליה  אמר  מאליה  לך  ספו  קא  מי  בתירא  בן 
אימא להו ספו לי מאליה כי סליק אמר להו מאליה ספו לי אמרו 
ליה אליה לגבוה סלקא אמרו ליה מאן אמר לך הכי אמר להו רבי 
יהודה בן בתירא אמרו מאי האי דקמן בדקו בתריה ואשכחוהו 
דארמאה הוא וקטלוהו שלחו ליה לרבי יהודה בן בתירא שלם לך 

ר' יהודה בן בתירא דאת בנציבין ומצודתך פרוסה בירושלים.

פסחים ד. • (רש"י – ד"ה אייבו קיים) וקשה בעיני לומר שיוציא רב 
דבר שקר מפיו.

פסחים נז. • אוי לי מבית קתרוס אוי לי מקולמוסן (רש"י – קולמוסין. 
שהיו כותבין איגרות לרעה). 

פסחים צא. • לא שנו אלא בית האסורין דעכו''ם אבל בית האסורין 
דישראל שוחטין בפני עצמו כיון דאבטחינהו מפיק ליה דכתיב 

(צפניה ג, יג) שארית ישראל לא יעשו עולה ולא ידברו כזב.

פסחים קיא: • סודריה דמר כי צורבא מרבנן בדיקנא ביה במר דלא 
ידע ברוך.

בפה  א'  המדבר  שונאן  הוא  ברוך  הקדוש  קיג: • שלשה  פסחים 
ואחד בלב והיודע עדות בחבירו ואינו מעיד לו והרואה דבר ערוה 

בחבירו ומעיד בו יחידי.

זה  את  זה  אהבו  בניו  את  כנען  צוה  דברים  קיג: • חמשה  פסחים 
ואהבו את הגזל ואהבו את הזמה ושנאו את אדוניכם ואל תדברו 

אמת.

פסחים קיח. • כל המעיד עדות שקר בחבירו ראוי להשליכו לכלבים 
שנאמר (שמות כב, ל) לכלב תשליכון אותו וכתיב בתריה (שמות כג, א) לא 

תשא שמע שוא וקרי ביה לא תשיא.

פסחים קיח., קיח: • אמר עזריה ואמת ה' לעולם ...ואמת ה' לעולם 
אבינו  אברהם  את  הרשע  נמרוד  שהפיל  בשעה  אמרו  גבריאל 

לתוך כבשן האש... ואמת ה' לעולם דגים שבים אמרוהו.

יומא סט: • נפל להו פיתקא מרקיעא דהוה כתב בה אמת אמר רב 
חנינא שמע מינה חותמו של הקב''ה אמת.

כיזבו  לא  לפיכך  הוא  שאמתי  בהקב''ה  שיודעין  סט: • מתוך  יומא 
בו.

סוכה כט. • בשביל ארבעה דברים מאורות לוקין על כותבי (פלסתר) 
קוצצי  ועל  בא''י  דקה  בהמה  מגדלי  ועל  שקר  עדות  מעידי  ועל 

אילנות טובות.

נועם  דרכי  דרכיה  יז)  ג,  (משלי  אביי  אמר  הירדוף  לב: • ואימא  סוכה 
וליכא רבא אמר מהכא (זכריה ח, יט) האמת והשלום אהבו.

סוכה מו: • לא לימא איניש לינוקא דיהיבנא לך מידי ולא יהיב ליה 
משום דאתי לאגמוריה שיקרא שנא' (ירמיה ט, ד) למדו לשונם דבר 

שקר.

ראש השנה יז: • כתיב (שמות לד, ו) ורב חסד וכתיב ואמת בתחלה ואמת 
ולבסוף ורב חסד.

ראש השנה כ. • מאיימין על העדים על החדש שנראה בזמנו לעברו 
ואין מאיימין על העדים על החדש שלא נראה בזמנו לקדשו.

ראש השנה כ: • האי מיחזי כשקרא האי לא מיחזי כשקרא.

ואמרה  קול  בת  יצתה  כמשה  להיות  קהלת  כא: • בקש  השנה  ראש 
י) ולא קם נביא עוד בישראל  לו וכתוב יושר דברי אמת (דברים לד, 

כמשה.

ברבית  ומלוי  בקוביא  המשחק  הפסולין  הן  כב. • אלו  השנה  ראש 
אלו  כל  שנחשדו  ולפי   – (רש"י  שביעית  וסוחרי  יונים  ומפריחי 
לעבור על דת מחמת ממון חשדום להיות מעידים שקר ע''י ממון 

ושוחד).

ראש השנה כב: • כל מילתא דעבידא לאגלויי לא משקרי בה אינשי.

שילדה  האשה  על  מעידים  היאך  הן  שקר  כה. • עדי  השנה  ראש 
ולמחר כריסה בין שיניה.

תנו  וכו':  אדם  מכל  החדש  עדות  מקבלין  היו  ט: • בראשונה  יומא 
בייתוסין  בקשו  אחת  פעם  הבייתוסין  קלקלו  קלקול  מה  רבנן 
אחד  זוז  מאות  בד'  אדם  בני  שני  שכרו  חכמים  את  להטעות 
אמרו  שלנו  ויצא  עדותו  העיד  שלהם  משלהם  ואחד  משלנו 
במעלה  הייתי  עולה  להם  אמר  הלבנה  את  ראית  כיצד  אמור  לו 
לעגל  דומה  ראשו  סלעים  ב'  בין  רבוץ  שהוא  וראיתיו  אדומים 
אזניו דומין לגדי קרניו דומות לצבי וזנבו מונחת לו בין ירכותיו 
והצצתי בו ונרתעתי ונפלתי לאחורי ואם אין אתם מאמינים לי 
הרי מאתים זוז צרורין לי בסדיני אמרו לו מי הזקיקך לכך אמר 
להם שמעתי שבקשו בייתוסים להטעות את חכמים אמרתי אלך 
אני ואודיע להם שמא יבואו בני אדם שאינם מהוגנין ויטעו את 
חכמים אמרו לו מאתים זוז נתונין לך במתנה והשוכרך ימתח על 
העמוד באותה שעה התקינו שלא יהו מקבלין אלא מן המכירין.

יומא ט: • (יחזקאל כא, יז) מגורי אל חרב היו את עמי לכן ספוק אל ירך 
וא''ר (אליעזר) אלו בני אדם שאוכלין ושותין זה עם זה ודוקרין 

זה את זה בחרבות שבלשונם.

שלא  אחרונים  קצם  נתגלה  עונם  שנתגלה  ט: • ראשונים  יומא 
נתגלה עונם לא נתגלה קצם.

יומא מג: • ור' יוחנן לא מיבעיא לתנא דלא ציית אלא אפי' לרביה 
לא ציית.

וקליה  למקדשא  דאחרביה  האי  היינו  בייא  סט: • בייא  יומא 
מארעהון  לישראל  ואגלינהו  צדיקי  לכולהו  וקטלינהו  להיכליה 
לא  אגרא  ביה  לקבולי  אלא  לן  יהבתיה  כלום  בינן  מרקד  ועדיין 
איהו בעינן ולא אגריה בעינן נפל להו פיתקא מרקיעא דהוה כתב 

בה אמת אמר רב חנינא שמע מינה חותמו של הקב''ה אמת.
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עטרה  שהחזירו  הגדולה  כנסת  אנשי  שמן  נקרא  סט: • למה  יומא 
ליושנה אתא משה אמר (דברים י, יז) האל הגדול הגבור והנורא אתא 
ירמיה ואמר נכרים מקרקרין בהיכלו איה נוראותיו לא אמר נורא 
אתא דניאל אמר נכרים משתעבדים בבניו איה גבורותיו לא אמר 
שכובש  גבורתו  גבורת  היא  זו  אדרבה  ואמרו  אינהו  אתו  גבור 
את יצרו שנותן ארך אפים לרשעים ואלו הן נוראותיו שאלמלא 
מוראו של הקב''ה היאך אומה אחת יכולה להתקיים בין האומות 
ורבנן היכי עבדי הכי ועקרי תקנתא דתקין משה אמר רבי אלעזר 

מתוך שיודעין בהקב''ה שאמתי הוא לפיכך לא כיזבו בו.

תענית ח. • אין גשמים יורדין אלא בשביל בעלי אמנה שנאמר (תהלים 
פה, יב) אמת מארץ תצמח וצדק משמים נשקף. 

תענית ח. • בא וראה כמה גדולים בעלי אמנה מניין מחולדה ובור 
(רש"י  עאכ''ו  בהקב''ה  המאמין  כך  ובור  בחולדה  המאמין  ומה 
– מחולדה ובור. שהמיתו שני בני אדם מצוי הוא באגדה מעשה 
בבחור אחד שנתן אמונתו לריבה אחת שישאנה אמרה מי מעיד 
והיה שם בור אחד וחולדה אמר הבחור בור וחולדה עדים בדבר 
לימים עבר על אמונתו ונשא אחרת והוליד שני בנים אחד נפל 
לבור ומת וא' נשכתו חולדה ומת אמרה לו אשתו מה מעשה הוא 

זה שבנינו מתים במיתה משונה ואמר לה כך וכך היה המעשה).

ברבים  צדקה  פוסקי  בשביל  אלא  נעצרין  הגשמים  ח: • אין  תענית 
ואין נותנין שנאמר (משלי כה, יד) נשיאים ורוח וגשם אין איש מתהלל 

במתת שקר.

תענית ט: • כי היכי דמשקרי בבלאי הכי משקרי מיטרייהו.

תענית כ: • עושין לו נס מנכין לו ... (בראשית לב, יא) קטנתי מכל החסדים 
ומכל האמת.

תענית כג: • מאי טעמא כי כריך מר ריפתא לא אמר לן איתו כרוכו 
משום דלא נפישא ריפתא ואמינא לא אחזיק בהו ברבנן טיבותא 

בחנם.

תתן  אל  לך  בורר  אתה  מה  וראה  עיניך  נא  שא  כו: • בחור  תענית 
היופי  והבל  החן  שקר  ל)  לא,  (משלי  במשפחה  עיניך  תן  בנוי  עיניך 

אשה יראת ה' היא תתהלל.

מגילה ג. • כי אני שר צבא ה' ודלמא משקרי גמירי דלא מפקי שם 
שמים לבטלה. 

ויגד  יב)  כט,  (בראשית  דכתיב  ברחל  בה  היתה  צניעות  יג: • מאי  מגילה 
יעקב לרחל כי אחי אביה הוא וכי אחי אביה הוא והלא בן אחות 
אבא  מיהו  אין  ליה  אמרה  לי  מינסבא  לה  אמר  אלא  הוא  אביה 
רמאה הוא ולא יכלת ליה אמר לה אחיו אנא ברמאות אמרה ליה 
ומי שרי לצדיקי לסגויי ברמיותא אמר לה אין (שמואל ב כב, כז) עם נבר 

תתבר ועם עקש תתפל.

מגילה טו: • וליושב על המשפט זה הדן דין אמת לאמתו. 

מגילה טו: • ולרוח משפט זה הדן את יצרו וליושב על המשפט זה 
הדן דין אמת לאמתו.

דברי  בספר  שכתוב  מה  בפה  יאמר  לו (אסתר)  טז: • אמרה  מגילה 
שלום ואמת.

מועד קטן יז. • ההוא צורבא מרבנן דהוו סנו שומעניה א''ר יהודה 
היכי ליעביד לשמתיה צריכי ליה רבנן לא לשמתיה קא מיתחיל 
א''ר  הכי  א''ל  בהא  לך  שמיע  מידי  לרבב''ח  א''ל  דשמיא  שמא 
יוחנן מאי דכתיב (מלאכי ב, ז) כי שפתי כהן ישמרו דעת ותורה יבקשו 
מפיהו כי מלאך ה' צבאות הוא אם דומה הרב למלאך ה' יבקשו 

יהודה  רב  שמתיה  מפיו  תורה  יבקשו  אל  לאו  ואם  מפיו  תורה 
נמי  איהו  ואתא  ביה  לשיולי  רבנן  אתו  יהודה  רב  איחלש  לסוף 
בהדייהו כד חזייה רב יהודה חייך אמר ליה לא מסתייך דשמתיה 
לההוא גברא אלא אחוכי נמי חייך בי א''ל לאו בדידך מחייכנא 
לגברא  דאפילו  דעתאי  בדיחא  עלמא  לההוא  אזלינא  דכי  אלא 

כוותך לא חניפי ליה.

מועד קטן כ: • (רש"י – ד"ה א"ל) קשה בעיני לומר שרב יוציא דבר 
שקר מפיו.

מועד קטן כו: • היוצא בבגד קרוע לפני המת הרי זה גוזל את המתים 
ואת החיים.

חגיגה ה. • רבי יוחנן כי מטי להאי קרא בכי (מלאכי ג, ה) וקרבתי אליכם 
ובנשבעים  ובמנאפים  במכשפים  ממהר  עד  והייתי  למשפט 

לשקר ובעושקי שכר שכיר.

אמנה  בעלי  ממנה  שפסקו  עד  ירושלים  חרבה  יד. • לא  חגיגה 
ובקשו  ודעו  נא  וראו  ירושלם  בחוצות  שוטטו  (ירמיה ה, א)  שנאמר 
ברחובותיה אם תמצאו איש אם יש עושה משפט מבקש אמונה 

ואסלח לה. 

טהור  שיש  אבני  אצל  מגיעין  כשאתם  ר''ע  להם  יד: • אמר  חגיגה 
אל תאמרו מים מים משום שנאמר (תהלים קא, ז) דובר שקרים לא 

יכון לנגד עיני.

יבמות ד. • סמוכים מן התורה מנין שנאמר (תהלים קיא, ח) סמוכים לעד 
לעולם עשוים באמת וישר.

יבמות יד: • לא נמנעו ב''ש מלישא נשים מבית הלל ולא ב''ה מבית 
שמאי ללמדך שחיבה וריעות נוהגים זה בזה לקיים מה שנאמר 

(זכריה ח, יט) האמת והשלום אהבו.

יבמות טו: • א''ר אלעזר בר צדוק כשהייתי לומד תורה אצל ר' יוחנן 
החורני ראיתי שהיה אוכל פת חריבה במלח בשני בצורת באתי 
והודעתי את אבא אמר לי הולך לו זיתים והולכתי לו ראה אותן 
שהן לחין אמר לי אין אני אוכל זיתים ... ואע''פ שתלמיד שמאי 

היה כל מעשיו לא עשה אלא כדברי ב''ה.

יבמות לג. • ר' חייא שקורי קא משקר?.

יבמות לז: • לא ישא אדם אשתו ודעתו לגרשה משום שנאמר (משלי 
ג, כט) אל תחרש על רעך רעה והוא יושב לבטח אתך.

יבמות נה: • או איהו שקראי או אנא שקרי.

יבמות סג. • רב הוה קא מצערא ליה דביתהו כי אמר לה עבידי לי 
טלופחי עבדא ליה חימצי חימצי עבדא ליה טלופחי כי גדל חייא 
בריה אפיך לה אמר ליה איעליא לך אמך אמר ליה אנא הוא דקא 
אפיכנא לה אמר ליה היינו דקא אמרי אינשי דנפיק מינך טעמא 
מלפך את לא תעביד הכי שנאמר (ירמיה ט, ד) למדו לשונם דבר שקר 

העוה וגו'. 

יבמות סה: • גדול השלום שאף הקדוש ברוך הוא שינה בו דמעיקרא 
כתיב (בראשית יח, יב) ואדוני זקן ולבסוף כתיב ואני זקנתי.

יבמות עח: • שמא פוסקי צדקה ברבים יש בכם ואין נותנין דכתיב 
(משלי כה, יד) נשיאים ורוח וגשם אין איש מתהלל במתת שקר.

יבמות צא: • איבעי לה לאמתוני.

יבמות צג: • מילתא דעבידא לאיגלויי לא משקר.
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יבמות צג: • אגיד לך הרשום בכתב אמת וכי יש כתב שאינו אמת 
לא קשיא כאן בגזר דין שיש עמו שבועה כאן בגזר דין שאין עמו 

שבועה.

יבמות קיד: • דאי בעיא אמרה שלום בעולם או דלמא כיון דאיחזקה 
אמרה בדדמי ולא אתי מה לי לשקר ומרע חזקתיה.

לאיגלויי  דעבידא  דמילתא  משום  מהימן  אחד  קטו. • עד  יבמות 
הוא לא משקר ה''נ לא משקר.

אין  חזקה  נאמנת  גירשתני  לבעלה  שאמרה  קטז. • אשה  יבמות 
אשה מעיזה פניה בפני בעלה באומרת גירשתני בפני פלוני ופלוני 
חנינא  רב  דקטטה  מ''ט  מעולם  דברים  היו  לא  ואמרו  ושאילנא 

אמר משום דמשקרא.

כתובות ד: • באמת אמרו.

כתובות יג: • אמרו לו אבל (רש"י – אמרו לו אבל. הן כמו אבל שרה 
אשתך (בראשית יז) דמתרגמינן בקושטא).

כתובות טז: • אי כל הנשאת בתולה יש לה קול כי אתו עדים מאי 
הוי הנך סהדי שקרי נינהו.

הלל  ובית  שהיא  כמות  כלה  אומרים  שמאי  יז. • בית  כתובות 
שהיתה  הרי  לב''ה  ב''ש  להן  אמרו  וחסודה  נאה  כלה  אומרים 
אמרה  והתורה  וחסודה  נאה  כלה  לה  אומרי'  סומא  או  חיגרת 
(שמות כג, ז) מדבר שקר תרחק אמרו להם ב''ה לב''ש לדבריכם מי 
שלקח מקח רע מן השוק ישבחנו בעיניו או יגננו בעיניו הוי אומר 
ישבחנו בעיניו מכאן אמרו חכמים לעולם תהא דעתו של אדם 

מעורבת עם הבריות.

עונש  בה  יש  שקר  דבשבועת  ובכולי)  ד"ה   – יח: • (תוס'  כתובות 
גדול דכתיב בה לא ינקה וכדאמר בשבועת הדיינין (שבועות דף 
לט.) שכל העולם כולו נזדעזע כשאמר הקב''ה לא תשבעו ולא 
שקר  ובשבועת  תענה  לא  אלא  ליכא  שקר  דבעדות  ועוד  תשא 

איכא לא תגזול ולא תשבעו לשקר.

כתובות יט. • עדים שאמרו להם חתמו שקר ואל תהרגו יהרגו ואל 
יחתמו שקר.

כתובות יט. • אסור לו לאדם שישהה שטר אמנה בתוך ביתו משום 
שנאמר (איוב יא, יד) אל תשכן באהליך עולה.

סהדי  דניחוו  מקמיה  דניכתב  דדייני  אשרתא  כא: • האי  כתובות 
אחתימת ידייהו פסולה דמתחזי כשקרא.

א''ל  הוא  אחוך  דלאו  את  אייתינהו  זיל  לדידיה  כז: • א''ל  כתובות 
לך  דאיננא  הכי  א''ל  הראיה  עליו  מחבירו  המוציא  הכי  דינא 

ולכולהו אלמי חברך השתא נמי אתו ומשקרי תרתי לא עבדי.

כתובות מ: • (דברים כב, כ) ואם אמת היה הדבר הזה לא נמצאו בתולים 
לנערה והוציאו את הנערה אל פתח בית אביה וכו'.

כתובות מב. • ...ונשבע על שקר מה אלו מיוחדין שהן ממון אף כל 
שהן ממון יצאו אלו שהן קנס.

לא  הדרנא  נפשך  שוייה  א''ל  בי  אהדר  נמי  נג. • השתא  כתובות 
קאמינא.

את  והמקפח  בטנו  את  והמצבה  עינו  את  סח. • המסמא  כתובות 
שוקו אינו נפטר מן העולם עד שיבא לידי כך המקבל צדקה ואין 

צריך לכך סופו אינו נפטר מן העולם עד שיבא לידי כך.

כתובות פב. • מסתפינא דעבדת לי כדעביד פומבדיתאה רמאה.

סהדי  דנחוו  מקמי  דמיכתבא  דדייני  אשרתא  פה. • האי  כתובות 
אחתימות ידייהו פסולה אלמא מיחזי כשיקרא.

כתובות פו. • פריעת בעל חוב מצוה (רש"י – מצוה עליו לפרוע חובו 
שלך  ולאו  צדק  שלך  הן  שיהא  צדק  הין  דכתיב  דבריו  ולאמת 

צדק).

קא  קושטא  האי  כולי  דייקא  דקא  כיון  אמרינן  פז: • מי  כתובות 
אמרה או דלמא איערומי קא מערמא תיקו.

כתובות קה: • אין אדם רואה חובה לעצמו.

כתובות קה: • לא לידון איניש דינא למאן דרחים ליה ולא למאן דסני 
ליה דרחים ליה לא חזי ליה חובה דסני ליה לא חזי ליה זכותא.

כתובות קה: • (שמות כג, ח) ושוחד לא תקח אינו צריך לומר שוחד ממון 
אלא אפילו שוחד דברים נמי אסור (עיין שם במעשים של ת"ח 

שלא לקחו אפילו אבק של שוחד).

ליה  מתני  דהוה  גביה  דאתי  אליהו  רגיל  הוה  ענן  קו. • רב  כתובות 
סדר דאליהו כיון דעבד הכי איסתלק יתיב בתעניתא ובעא רחמי 

ואתא.

נדרים כב. • עולא במיסקיה לארעא דישראל איתלוו ליה תרין בני 
יאות  לעולא  ליה  אמר  לחבריה  שחטיה  חד  קם  בהדיה  חוזאי 
עבדי אמר ליה אין ופרע ליה בית השחיטה כי אתא לקמיה דר' 
יוחנן א''ל דלמא חס ושלום אחזיקי ידי עוברי עבירה א''ל נפשך 

הצלת.

לקמיה  אתא  זוזי  בחבריה  מסיק  דהוה  גברא  כה. • ההוא  נדרים 
זיל  א''כ  רבא  א''ל  פרעתיך  א''ל  לי  פרע  זיל  ללוה  א''ל  דרבא 
אישתבע ליה דפרעתיה אזל ואייתי קניא ויהיב זוזי בגויה והוה 
מסתמיך ואזיל ואתי עליה לבי דינא אמר ליה למלוה נקוט האי 
קניא בידך נסב ס''ת ואישתבע דפרעיה כל מה דהוה ליה בידיה 
ההוא מלוה רגז ותברה לההוא קניא ואישתפך הנהו זוזי לארעא 

ואישתכח דקושטא אישתבע.

נזיר נ. • אמר ר' יוסי יאמרו מאיר שכב יהודה כעס יוסי שתק תורה 
מה תהא עליה.

נזיר נד: • באמת אמרו (רש"י – הלכה היא למשה מסיני).

נזיר צא. • התם הוא דמשקרה דידעה דבעלה לא ידע בה.

נזיר צא. • נהי דבביאה ידע ביורה כחץ מי ידע ומשום הכי משקרא.

נזיר ט: • אי אמרת מים בודקין אותה תיגלי מילתא למפרע דסהדי 
שקרי נינהו.

סוטה ו. • ניכרין דברי אמת.

סוטה י. • הוחל שבועתו של אבימלך דכתיב (בראשית כא, כג) אם תשקר 
לי ולניני ולנכדי.

מפלשתים  ויפרע  לאחוריו  שחוזר  מי  יבא  שמשון  י. • אמר  סוטה 
שחזרו בשבועתן.

סוטה כ. • ומכות פרושין הרי אלו מבלי עולם (רש"י – מפרש בגמ' 
שמכה את עצמו בכתלים להראות שהוא עניו וצנוע).

סוטה כא: • כיון שנכנסה חכמה באדם נכנסה עמו ערמומית.

המכריע  זה  ששת  רב  אמר  ערום...  רשע  דמי  כא: • היכי  סוטה 
לא  בדרכי  ולכו  כמוני  ועשו  ראו   – (רש"י  באורחותיו  אחרים 
תוכו  ואין  הבריות  בעיני  כחסיד  עצמו  להראות  אלא  זה  נתכוון 

כברו אלא שלא ידקדקו אחריו לבדוק בתועבותיו).
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לו  כלו  שלא  וקטן  שובבית  ואלמנה  צליינית  כב. • בתולה  סוטה 
תפלה:  בעלת  ציילנית.   – (רש"י  עולם  מבלי  אלו  הרי  חדשיו 
שכינותיה  ומבקרת  הולכת  שכינות  בעלת  שובבית.  ואלמנה 
ומכשפות  נואפות  אלא  שאינן  עולם.  מבלי  אלו  הרי  תמיד: 

ומראות עצמן כצדקניות שלא יבדקו אחריהן).

סוטה כב: • שבעה פרושין הן פרוש שיכמי פרוש נקפי פרוש קיזאי 
פרוש  מאהבה  פרוש  ואעשנה  חובתי  מה  פרוש  מדוכיא  פרוש 
שמלו   – (רש"י  שכם  מעשה  העושה  זה  שיכמי  פרוש  מיראה 
שלא לשם שמים אף זה מעשיו להנאתו שיכבדוהו בני אדם ולא 

לשם שמים).

סוטה כב: • דמטמרא מטמרא ודמגליא מגליא בי דינא רבה ליתפרע 
מן  תתיראי  אל  לדביתיה  מלכא  ינאי  לה  אמר  גונדי  דחפו  מהני 
שדומין  הצבועין  מן  אלא  פרושין  שאינן  ממי  ולא  הפרושין 
לפרושין שמעשיהן כמעשה זמרי ומבקשין שכר כפנחס (רש"י 
והגלויות  אדם  מבני  נסתרות  הנסתרות  כו'.  מטמרא  מטמרא   –
גלויות ומ''מ לב''ד הגדול כולם גלויות והוא יפרע מן המתכסים 

בטליתות ומראין עצמן כפרושין ואינן פרושין). 

סוטה לה. • מרגלים שקרי הוו.

שהחניפו  כלייה  ישראל  שונאי  נתחייבו  שעה  מא: • באותה  סוטה 
לו לאגריפס.

הדינין  נתעוותו  חנופה  של  אגרופה  שגבר  מא: • מיום  סוטה 
ונתקלקלו המעשים ואין אדם יכול לומר לחבירו מעשי גדולים 

ממעשיך. 

סוטה מא: • מותר להחניף לרשעים בעולם הזה.

עוד  ולא  לעולם...  אף  מביא  חנופה  בו  שיש  אדם  מא: • כל  סוטה 
אלא שאין תפלתו נשמעת... אפילו עוברין שבמעי אמן מקללין... 
נופל בגיהנם... כל המחניף לחבירו סוף נופל בידו ואם אינו נופל 

בידו נופל ביד בניו ואם אינו נופל ביד בניו נופל ביד בן בנו.

סוטה מב. • כל עדה שיש בה חנופה מאוסה כנדה... לסוף גולה.

וכת  ליצים  כת  שכינה  פני  מקבלות  אין  כיתות  מב. • ארבע  סוטה 
חניפים וכת שקרים וכת מספרי לשון הרע.

סוטה מח: • מאי זיפים אמר רבי יוחנן בני אדם המזייפין דבריהם.

סוטה מט: • בעקבות משיחא... והאמת תהא נעדרת. 

גיטין יז. • יתד היא שלא תמוט (רש"י – יתד היא. לשון אחרון זה 
אמת).

גיטין כח:, כט. • כל מסיח לפי תומו הימוני מהימני ה''מ במילתא דלא 
שייכי בה אבל במילתא דשייכי בה עבדי לאחזוקי שיקרייהו.

גיטין לה. • מעשה באדם אחד בשני בצורת שהפקיד דינר זהב אצל 
אלמנה והניחתו בכד של קמח ואפאתו בפת ונתנתו לעני לימים 
בא בעל הדינר ואמר לה הבי לי דינרי אמרה ליה יהנה סם המות 
באחד מבניה של אותה אשה אם נהניתי מדינרך כלום אמרו לא 
היו ימים מועטין עד שמת אחד מבניה וכששמעו חכמים בדבר 
אמרו מה מי שנשבע באמת כך הנשבע על שקר על אחת כמה 

וכמה.

גיטין מה. • אביי אירכס ליה חמרא בי כותאי שלח להו שדרוה לי 
שלחו ליה שלח סימנא שלח להו דחיוורא כריסיה שלחו ליה אי 
לאו דנחמני את לא הוה משדרנא ליה ניהלך אטו כולי חמרי לאו 
כריסייהו חיוורין נינהו (רש"י – דנחמני את. כלומר מכירין אנו בך 

שחסיד אתה ולא תשקר).

הוא  שיקרא  עורבא  אמר  ליה...  קרי  וקא  עורבא  מה. • אתא  גיטין 
ישראל  כנסת  אמר  קריא..  וקא  יונה  אתא  עליה..  סמיכנא  ולא 

כיונה מתילא.

אימור  ואמר  ואתא  אגריה  כוליה  מפסיד  דקא  נה. • כיון  גיטין 
קושטא קאמר.

גיטין נז. • אמר ליה ההוא צדוקי לרבי חנינא שקורי משקריתו.

גיטין צ. • אם לבו לגרשה והיא יושבת תחתיו ומשמשתו מהו קרי 
עליה (משלי ג, כט) אל תחרש על רעך רעה והוא יושב לבטח אתך.

סוף  ולא  דברך  ראש  אמת  דברך  ראש  קס)  קיט,  לא. • (תהלים  קדושין 
דברך אלא מסוף דברך ניכר שראש דברך אמת.

ידברו  ולא  עולה  יעשו  לא  ישראל  שארית  יג)  ג,  מה: • (צפניה  קדושין 
כזב.

קדושין מט: • זו חנופה וגסות הרוח שירדו לבבל.

ובכולם  כהן...  ונמצא  לוי  לוי  ונמצא  כהן  שאני  מט: • ע''מ  קדושין 
אע''פ שאמרה בלבי היה להתקדש לו אעפ''כ אינה מקודשת וכן 

היא שהטעתו.

קדושין סד. • שעת מיתה קא הדר ביה אימא קושטא קאמר.

קדושין סד: • רבי סבר מה לי לשקר כי עדים דמי ואתו עדים עקרי 
חזקה  אתי  לא  דמי  חזקה  כי  לשקר  לי  מה  סבר  נתן  ורבי  חזקה 

ועקרה חזקה לגמרי.

קדושין סה: • לא איברו סהדי אלא לשקרי.

קדושין עה: • כותים גירי אמת הן.

זה  מדבר  חוץ  הוא  ואמת  תורתכם  בכל  לח: • דקדקנו  קמא  בבא 
וכו'.

בבא קמא נה: • ארבעה דברים העושה אותן פטור מדיני אדם וחייב 
עדות  והיודע  להעיד  שקר  עדי  ...והשוכר  הן  ואלו  שמים  בדיני 

לחבירו ואינו מעיד לו.

בבא קמא נו. • והשוכר עדי שקר נמי מהו דתימא לימא דברי הרב 
ליחייב  לא  נמי  שמים  ובדיני  שומעין  מי  דברי  התלמיד  ודברי 

קמ''ל.

דכתיב  לעדות  כשר  עבד  יהא  לרבנן  מעתה  פח. • אלא  קמא  בבא 
(דברים יט, יח) והנה עד שקר העד שקר ענה באחיו.

בבא קמא קג: • ...ונשבע על שקר הרי זה משלם קרן וחומש ואשם.

בבא קמא קה. • אין משלמין חומש על כפירת שעבוד קרקעות.

בבא קמא קה: • ונשבע על שקר למדנו עונש אזהרה מנין ת''ל לא 
תשקרו.

אם  שומר  בהודאת  הגנב  נפטר  נשבע  באמת  קח: • אם  קמא  בבא 
בשקר נשבע לא נפטר הגנב בהודאת שומר.

בבא קמא קיג. • נודרין להרגין ולחרמין ולמוכסין שהיא של תרומה 
שהיא של בית מלך אע''פ שאינה של תרומה אע''פ שאינה של 

מלך.

בבא קמא קיז: • (ויקרא ה, כד) כל אשר ישבע עליו לשקר חזר וריבה.

בבא מציעא ה: • לא אמרינן מיגו דחשיד אממונא חשיד אשבועה.

בבא מציעא ו. • ממון איתיה בחזרה שבועה ליתיה בחזרה.

בבא מציעא יט. • אי קושטא קא אמרת דיהב ליה אבוך זיל את.
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במלייהו  דמשנו  רבנן  עבידי  מילי  תלת  כג: • בהני  מציעא  בבא 
במסכת ובפוריא ובאושפיזא (רש"י – במסכת. יש בידך מסכת 
לו  יאמר  לו  היא  שסדורה  ואע''ג  לאו  או  בגירסא  סדורה  פלוני 
מדת  לאו  יאמר  מטתך  שימשת  בפוריא.  היא:  ענוה  ומדת  לאו 
בסבר  קבלו  אם  אושפיזו  על  שאלוהו  באושפיזא.  הוא  צניעות 
פנים יפות ואמר לאו מדה טובה היא כדי שלא יקפצו בו בני אדם 

שאינן מהוגנין לבא תמיד עליו ויכלו את ממונו.

בבא מציעא כח: • משרבו הרמאין התקינו שיהו אומרים לו צא והבא 
עדים דלאו רמאי את וטול.

בבא מציעא מד. • אמרו מי שפרע מאנשי דור המבול ומדור הפלגה 
הוא עתיד להפרע ממי שאינו עומד בדבורו.

בבא מציעא מח. • אמרו מי שפרע מאנשי דור המבול ומאנשי דור 
ליפרע  עתיד  הוא  בים  וממצרים  ועמורה  סדום  ומאנשי  הפלגה 
ממי שאינו עומד בדיבורו והנושא ונותן בדברים לא קנה והחוזר 

בו אין רוח חכמים נוחה הימנו.

בבא מציעא מח: • אבל אמרו מי שפרע כו': איתמר אביי אמר אודועי 
מודעינן ליה רבא אמר מילט לייטינן ליה.

בבא מציעא מט. • דברים רב אמר אין בהן משום מחוסרי אמנה ורבי 
יוחנן אמר יש בהם משום מחוסרי אמנה.

בבא מציעא מט. • מה תלמוד לומר (ויקרא יט, לו) הין צדק והלא הין בכלל 
איפה היה אלא לומר לך שיהא הן שלך צדק ולאו שלך צדק אמר 

אביי ההוא שלא ידבר אחד בפה ואחד בלב.

שמיה  טבות  ורב  מרבנן  ההוא  לי  אמר  מט. • לדידי  מציעא  בבא 
כל  ליה  יהבי  הוו  דאי  שמיה  זוטרא  בר  שמואל  רב  לה  ואמרי 

חללא דעלמא לא הוי קא משני בדבוריה.

בדברים  אונאה  כך  וממכר  במקח  שאונאה  נח: • כשם  מציעא  בבא 
לא יאמר לו בכמה חפץ זה והוא אינו רוצה ליקח.

יאמר  לא  ממנו  תבואה  מבקשין  חמרים  היו  נח: • אם  מציעא  בבא 
מכר  שלא  בו  ויודע  תבואה  מוכר  שהוא  פלוני  אצל  לכו  להם 

מעולם.

בבא מציעא נט: • אין מערבין פירות בפירות אפי' חדשים בחדשים 
ואין צריך לומר חדשים בישנים.

בבא מציעא ס. • כל באמת אמרו הלכה היא.

בבא מציעא ס. • ומודים שלא יבור מעל פי מגורה שאינו אלא כגונב 
את העין.

ולא  מפסידים  שמרויחים  ממה  יותר  רבית  עה: • מלוי  מציעא  בבא 
עוד אלא שמשימים משה רבינו חכם ותורתו אמת (רש"י – משה 

חכם. לישנא מעליא נקט).

בבא מציעא פא: • מה לי לשקר במקום עדים לא אמרינן.

בבא מציעא קו: • (צפניה ג, יג) שארית ישראל לא יעשו עולה ולא ידברו 
כזב ולא ימצא בפיהם לשון תרמית.

בבא בתרא ה:, ו. • מי אמרינן במקום חזקה אמרינן מה לי לשקר או 
דילמא במקום חזקה לא אמרינן מה לי לשקר.

בבא בתרא ז: • דסהדי בשקרי לא מחזקינן.

זה  וגו'  הרקיע  כזוהר  יזהירו  והמשכילים  ג)  יב,  ח: • (דניאל  בתרא  בבא 
דיין שדן דין אמת לאמתו.

מרומה  דין  לאפוקי  אמת  לאמתו.  אמת  דין  ח: • (תוס')  בתרא  בבא 
אע''ג שהעדים מעידין אותו [אין מחתכים אותו] כיון שיודעים 

שמשקרים.

בבא בתרא יא. • (רש"י – ד"ה דלא) אסור לגנוב דעת הבריות ואפילו 
דעתו של עובד כוכבים.

בבא בתרא לא. • מה לי לשקר במקום עדים לא אמרינן.

בבא בתרא לא: • בהדי סהדי שקרי למה לי.

בבא בתרא לב: • מה לו לשקר.

בבא בתרא לג: • מה לו לשקר.

שנא'  הוא  אנס  כוכבים  עובד  דסתם  ידע  מה. • מידע  בתרא  בבא 
(תהלים קמד, ח/יא) אשר פיהם דבר שוא וימינם ימין שקר.

בבא בתרא מו. • רמאי דפומבדיתא מאי עבדי.

למימר  איכא  הנך  לו  הודה  בפנינו  עדים  מז. • אמרי  בתרא  בבא 
קושטא קא אמרי.

והן  אמת  ותורתו  משה  אמרין  דהוו  עד. • ושמעית  בתרא  בבא 
בדאין.

הבאת  בשביל  שהרי   – (רשב"ם  כשיקרא  פב. • דמחזי  בתרא  בבא 
ביכורים קא קרי ושמא לאו בקרקע שלן גדלו וקא משקר וכתיב 
דובר שקרים לא יכון לנגד עיני (תהלים קא) אבל כשקורא בתורה לא 

מיחזי כשיקרא).

דקיים  ספרא  רב  כגון  עסקינן  שמים  בירא  פח. • הכא  בתרא  בבא 
בנפשיה (תהלים טו, ב) ודובר אמת בלבבו.

בבא בתרא צב: • אי כל הנישאות בתולות יש להן קול כי איכא עדים 
מאי הוי מדלית לה קול סהדי שקרי נינהו.

בבא בתרא קכג. • מי שרי להו לצדיקי לסגויי ברמאותא אין (שמואל ב 
כב, כז) עם נבר תתבר ועם עקש תתפל. 

בבא בתרא קלג. • אמר ליה רב נחמן גנבא גנובי למה לך אי סבירא 
לך כרבי יוחנן בן ברוקה אימא הלכה כרבי יוחנן בן ברוקה.

הוא  מהימני  דלא  משום  לחותנם  ואהרן  קנט. • משה  בתרא  בבא 
אלא גזירת מלך הוא שלא יעידו להם.

בבא בתרא קסז: • רמאה ברמאותיה זהיר.

בבא בתרא קעב. • כי היכי דלא מתחזי כשקרא.

סנהדרין ב. • אין דנין לא את השבט ולא את נביא השקר וכו'.

סנהדרין ו: • אהרן אוהב שלום ורודף שלום ומשים שלום בין אדם 
לחבירו שנאמר (מלאכי ב, ו) תורת אמת היתה בפיהו.

שלום  ומשפט  אמת  טז)  ח,  (זכריה  שנאמר  לבצוע  ו: • מצוה  סנהדרין 
שפטו בשעריכם.

סנהדרין ז. • כל דיין שדן דין אמת לאמיתו משרה שכינה בישראל 
ישפוט  אלהים  בקרב  אל  בעדת  נצב  אלהים  א)  פב,  (תהלים  שנאמר 
שתסתלק  לשכינה  גורם  לאמיתו  אמת  דין  דן  שאינו  דיין  וכל 
עתה  אביונים  מאנקת  עניים  משוד  ו)  יב,  (תהלים  שנאמר  מישראל 

אקום יאמר ה' וגו'.

תאמרהו. אל  לאו  ואם  אמרהו  כבקר  הדבר  לך  ברור  ז: • אם  סנהדרין 

סנהדרין טז. • ולגמר הזדה הזדה מנביא השקר.
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סנהדרין יח: • אין דנין לא את השבט ולא את נביא השקר ולא את 
כהן גדול אלא על פי ב''ד של שבעים ואחד.

סנהדרין כ. • שקר החן זה יוסף ... דבר אחר שקר החן זה דורו של 
משה.

בריבית  והמלוה  בקובי'  המשחק  הפסולין  הן  כד: • ואלו  סנהדרין 
ומפריחי יונים וסוחרי שביעית.

סנהדרין כז: • לא נחשדו ישראל על כך (רש"י – להעיד שקר משום 
רבנן  ליה  מודו  בדין  אבל  פליגי  בעדות  ודווקא  ואהבה  איבה 

דפסול לו לדון דכיון דסני ליה ולא מצי להפוכי בזכותיה).

לחדר  אותן  מכניסין  היו  העדים  את  בודקים  כט. • כיצד  סנהדרין 
ומאיימין עליהן.

אין  וגשם  ורוח  נשיאים  יד)  כה,  (משלי  להו  אמרינן  כט. • הכי  סנהדרין 
איש מתהלל במתת שקר.

סנהדרין כט. • אמרינן להו (משלי כה, יח) מפץ וחרב וחץ שנון איש עונה 
ברעהו עד שקר.

סנהדרין כט. • אמרינן להו סהדי שקרי אאוגרייהו זילי.

סנהדרין לז. • כיצד מאיימין את העדים וכו'.

סנהדרין מ: • (דברים יג, טו) והנה אמת נכון.

סנהדרין מב. • ברוך [וכו'] אשר במאמרו ברא שחקים וברוח פיו כל 
צבאם חוק וזמן נתן להם שלא ישנו את תפקידם ששים ושמחים 
אמר  וללבנה  אמת  שפעולתן  אמת  פועלי  קונם  רצון  לעשות 
להתחדש  עתידין  שהן  בטן  לעמוסי  תפארת  עטרת  שתתחדש 
כמותה ולפאר ליוצרם על שם כבוד מלכותו ברוך אתה ה' מחדש 

חדשים (רש"י – פועלי אמת. הן שאינם משנים את סדרם).

שמים  שם  מפקי  דלא  גמירי  משקרי  מד. • ודילמא  סנהדרין 
לבטלה.

סנהדרין מד: • מעשה באדם אחד שיצא ליהרג אמר אם יש בי עון 
תהא  זה  עון  בי  אין  ואם  עונותי  לכל  כפרה  מיתתי  תהא  לא  זה 
לא  והעדים  מנוקין  ישראל  וכל  וב''ד  עונותי  לכל  כפרה  מיתתי 
תהא להם מחילה לעולם וכששמעו חכמים בדבר אמרו להחזירו 
אי אפשר שכבר נגזרה גזירה אלא יהרג ויהא קולר תלוי בצואר 
וכי  סהדי  בהו  הדרי  דקא  צריכא  לא  כמיניה  כל  פשיטא  עדים 
צריכא  לא  ומגיד  חוזר  אינו  שוב  שהגיד  כיון  הוי  מאי  בהו  הדרי 
דבעיא  מעשה  ההוא  (כי  למילתייהו  טעמא  יהבי  דקא  דאע''ג 

מיכסא) (עיין רש"י שם).

ובשלום  הדיינין  בשלום  ושואלים  באים  מו. • והקרובים  סנהדרין 
העדים כלומר שאין בלבנו עליכם שדין אמת דנתם.

סנהדרין סא. • מסית לעצמו שמעי ליה ואין דקאמרי ליה קושטא 
הוא.

סנהדרין סד. • חותמו של הקדוש ברוך הוא אמת.

סנהדרין פד: • אלו הן הנחנקין ... ונביא השקר וכו'.

סנהדרין פה: • כותים גירי אמת הן.

שלא  ומה  שמע  שלא  מה  המתנבא  השקר  פט. • נביא  סנהדרין 
נאמר לו מיתתו בידי אדם.

סנהדרין פט: • כך עונשו של בדאי שאפילו אמר אמת אין שומעין 
לו.

נביא  ולבסוף  אמת  נביא  שמתחלתו  עזור  בן  צ. • חנניה  סנהדרין 
שקר.

סנהדרין צב. • כל המחליף בדבורו כאילו עובד ע''ז.

סנהדרין צב: • אם אמת למה משל ואם משל למה אמת אלא באמת 
משל היה.

סנהדרין צג. • (ירמיה כט, כא) כה אמר ה' צבאות אלהי ישראל אל אחאב 
בן קוליה ואל צדקיה בן מעשיה הנבאים לכם בשמי לשקר וגו'.

עדיפא  להו  אמינא  אי  היה  פקח  מלך  דאמר  צד. • למאן  סנהדרין 
מארעייכו אמרו קא משקרת.

סנהדרין צד: • אחרי הדברים והאמת... לאחר שקפץ הקב''ה ונשבע 
שקפץ  אחר  והאמת  הדברים  אחר  מאי  אמר  רבינא   – (רש"י 
הקב''ה ונשבע. להביא סנחריב והיינו אמת שחותמו וקיומו של 

הקדוש ברוך הוא אמת).

סנהדרין צז. • דור שבן דוד בא בו ... והאמת נעדרת.

בעלמא  קושטא  ליכא  אמינא  הוה  מריש  רבא  צז. • אמר  סנהדרין 
טביומי  רב  לה  ואמרי  שמיה  טבות  ורב  מרבנן  ההוא  לי  אמר 
שמיה דאי הוו יהבי ליה כל חללי דעלמא לא הוה משני בדבוריה 
הוו  ולא  שמיה  וקושטא  אתרא  לההוא  איקלעי  חדא  זימנא 
משני בדיבורייהו ולא הוה מיית איניש מהתם בלא זימניה נסיבי 
יתבא  הוה  חד  יומא  מינה  בנין  תרתין  לי  והוו  מינהון  איתתא 
סבר  אדשא  טרפא  שיבבתה  אתאי  רישה  חייפא  וקא  דביתהו 
לאו אורח ארעא אמר לה ליתא הכא שכיבו ליה תרתין בנין אתו 
הוה  הכי  להו  אמר  האי  מאי  ליה  אמרו  לקמיה  דאתרא  אינשי 
מותנא  בהו  תגרי  ולא  מאתרין  פוק  מינך  במטותא  א''ל  מעשה 

בהנך אינשי.

סנהדרין צח. • שקורי קא שקר בי דאמר לי היום אתינא ולא אתא 
א''ל הכי אמר לך (תהלים צה, ז) היום אם בקולו תשמעו.

צא  רבינא  אמר  צא  מאי  היזרעאלי  נבות  של  קב: • רוחו  סנהדרין 
ממחיצתי שכן כתיב (תהלים קא, ז) דובר שקרים לא יכון לנגד עיני.

כת  לצים  כת  שכינה  פני  מקבלות  אין  כיתות  קג. • ארבע  סנהדרין 
שקרנים כת חניפים כת מספרי לשון הרע.

זייפי  ושקרוראי  שקראי  בסדום  היו  דייני  קט: • ארבע  סנהדרין 
ומצלי דינא.

ההוא  לי  אמר  באורחא  קאזלינא  הוה  חדא  קי. • זימנא  סנהדרין 
ושמעית  שמעת  מה  אצית  א''ל  בלועי...  לך  ואחוי  תא  טייעא 

דהוו קאמרי הכי משה ותורתו אמת והן בדאים.

סנהדרין קי: • כל תלתין יומין מהדרא להו גיהנם כבשר בתוך קלחת 
ואמרי הכי משה ותורתו אמת והן בדאים.

סנהדרין קיא. • וימהר משה ויקוד ארצה וישתחו מה ראה משה ר' 
חנינא בן גמלא אמר ארך אפים ראה ורבנן אמרי אמת ראה.

סנהדרין קיא: • וליושב על המשפט זה הדן דין אמת לאמיתו.

מכות ג. • באומר עדות שקר העדתי.

ארבעים  מלקות  חייב  שהוא  פלוני  באיש  אנו  ד. • מעידין  מכות 
ברעך  תענה  לא  טז)  כ,  (שמות  משום  שמונים  לוקין  זוממין  ונמצאו 
עד שקר ומשום (דברים יט, יט) ועשיתם לו כאשר זמם דברי ר' מאיר 

וחכ''א אין לוקין אלא ארבעים.

ביה  דרשי  מאי  שקר  עד  ברעך  תענה  לא  (שמות כ, טז)  ד: • האי  מכות 
ההוא מיבעי ליה לאזהרה לעדים זוממין.
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שתשקר  עד  ענה  שקר  העד  שקר  עד  והנה  יח)  יט –  ה. • (דברים  מכות 
גופה של עדות.

מכות כג. • כל המעיד עדות שקר ראוי להשליכו לכלבים.

ספרא.  רב   – (רש"י  ספרא  רב  כגון  בלבבו  אמת  כד. • ודובר  מכות 
בשאלתות דרב אחא. (שאילתא לו) והכי הוה עובדא דרב ספרא 
היה לו חפץ אחד למכור ובא אדם אחד לפניו בשעה שהיה קורא 
ק''ש ואמר לו תן לי החפץ בכך וכך דמים ולא ענהו מפני שהיה 
קורא ק''ש כסבור זה שלא היה רוצה ליתנו בדמים הללו והוסיף 
החפץ  טול  לו  אמר  ק''ש  שסיים  לאחר  יותר  בכך  לי  תנהו  אמר 

בדמים שאמרת בראשונה שבאותן דמים היה דעתי ליתנם לך).

מכות כד. • לא רגל על לשונו זה יעקב אבינו. 

דשבועת  דומיא  שקר  שבועת  תורה  ריבתה  ג: • בפירוש  שבועות 
שוא מה שוא לשעבר אף שקר נמי לשעבר.

שבועות כ: • שוא ושקר אחד. 

שבועות כא. • כשם שמביא קרבן על שקר כך מביא קרבן על שוא.

שבועות כא. • אי זו היא שבועת שוא נשבע לשנות את הידוע לאדם 
שבועת שקר נשבע להחליף.

מלא  יב)  יט,  (ויקרא  ואזהרתיה  שקר  אכלתי  ולא  כא. • אכלתי  שבועות 
תשבעו בשמי לשקר.

שבועות כה: • ניכר עובר משום שבועת שוא לא ניכר עובר משום 
שבועת שקר.

אלא  דברו  יחל  בל  משום  איסורו  שאין  זו  כו. • יצאתה  שבועות 
משום בל תשקרו.

שבועות ל:, לא. • מנין לדיין שלא יעשה סניגרון לדבריו תלמוד לומר 
(שמות כג, ז) מדבר שקר תרחק ומנין לדיין שלא ישב תלמיד בור לפניו 
ת''ל מדבר שקר תרחק מנין לדיין שיודע לחבירו שהוא גזלן וכן 
עד שיודע בחבירו שהוא גזלן מנין שלא יצטרף עמו תלמוד לומר 

מדבר שקר תרחק וכו'.

שבועות לח: • פטור דכי אשתבע אחטין אקושטא משתבע.

שבועות לט. • כל העולם כולו נזדעזע בשעה שאמר הקב''ה בסיני 
(שמות כ, ז) לא תשא את שם ה' אלהיך לשוא וכל עבירות שבתורה 
שבתורה  עבירות  וכל  ינקה  לא  נאמר  וכאן  ונקה  בהן  נאמר 
תתן  אל  ה)  ה,  (קהלת  שנאמר  וממשפחתו  ממנו  וכאן  ממנו  נפרעין 
את פיך לחטיא את בשרך ואין בשרו אלא קרובו שנאמר (ישעיה נח, 
ז) ומבשרך לא תתעלם וכל עבירות שבתורה נפרעין ממנו וכאן 
ממנו ומכל העולם כולו שנאמר (הושע ד, ב) אלה וכחש ואימא עד 
אבלה  אלה  מפני  י)  כג,  (ירמיה  דכתיב  ס''ד  לא  לכולהו  להו  דעביד 
הארץ וכתיב (הושע ד, ג) על כן תאבל הארץ ואומלל כל יושב בה וכל 
עבירות שבתורה אם יש לו זכות תולין לו שנים ושלשה דורות 
ה'  נאם  הוצאתיה  ד)  ה,  (זכריה  שנאמר  לאלתר  ממנו  נפרעין  וכאן 
צבאות ובאה אל בית הגנב ואל בית הנשבע בשמי לשקר ולנה 
בתוך ביתו וכלתו ואת עציו ואת אבניו הוצאתיה לאלתר ובאה 
חבירו  אצל  ממון  לו  שאין  הבריות  דעת  הגונב  זה  הגנב  בית  אל 
ולנה  כמשמעו  לשקר  בשמי  הנשבע  בית  ואל  ומשביעו  וטוענו 
שאין  דברים  למדת  הא  אבניו  ואת  עציו  ואת  וכלתו  ביתו  בתוך 

אש ומים מכלין אותן שבועת שקר מכלה אותן.

קא  בשקרא  משתבע  קא  דכי  שבועה  קתני  מו: • כי  שבועות 
משתבע.

שבועות מז: • בהדי סהדי שקרי למה לי.

עבודה זרה ב. • כל מצות שישראל עושין בעולם הזה באות ומעידות 
ישמעו  ישראל  אלו  ויצדקו  עידיהם  יתנו  שנאמר  לעוה''ב  להם 

ויאמרו אמת אלו עובדי כוכבים.

עבודה זרה ד: • (משלי כג, כג) אמת קנה ואל תמכור אין הקב''ה עושה 
לפנים משורת הדין דין דלא כתיב ביה אמת הקב''ה עושה לפנים 

משורת הדין.

ויאמרו  ישמעו  ישראל  אלו  ויצדקו  עידיהם  ד: • דיתנו  זרה  עבודה 
אמת אלו עובדי כוכבים.

עבודה זרה יט. • (משלי יב, כז) לא יחרוך רמיה צידו לא יחיה ולא יאריך 
ימים צייד הרמאי.

עדויות ה:ו • אמרו לו עקביא חזור בך בארבעה דברים שהיית אומר 
ונעשך אב בית דין לישראל אמר להן מוטב לי להקרא שוטה כל 

ימי ולא ליעשות שעה אחת רשע לפני המקום.

אבות א:ט • שמעון בן שטח אומר הוי מרבה לחקור את העדים והוי 
זהיר בדבריך שמא מתוכם ילמדו לשקר.

אבות א:יח • רבן שמעון בן גמליאל אומר על שלושה דברים העולם 
אמת  ח)  (זכריה  שנאמר  השלום  ועל  האמת  ועל  הדין  על  עומד 

ומשפט שלום שפטו בשעריכם.

אבות ג:טז • הוא (ר"ע) היה אומר הכל נתון בערבון ומצודה פרוסה 
על כל החיים החנות פתוחה והחנוני מקיף והפנקס פתוח והיד 
תדיר  מחזירים  והגבאים  וילוה  יבוא  ללוות  הרוצה  וכל  כותבת 
בכל יום ונפרעין מן האדם מדעתו ושלא מדעתו ויש להם על מה 

שיסמוכו והדין דין אמת והכל מתוקן לסעודה.

שהמלכות  המלכות  ומן  הכהונה  מן  יותר  תורה  ו:א • גדולה  אבות 
נקנית בשלשים מעלות והכהונה בעשרים וארבע והתורה נקנית 

בארבעים ושמונה דברים ואלו הן ... ומעמידו על האמת וכו'.

אבות דרבי נתן כח:א • אין לך חנופה כחנופה של בבל.

כלה • ר"ע נשבע בשפתיו ומבטל בלבו (עיין שם).

כלה רבתי פ"ב • המחליף בדיבורו כאילו עע"ז.

דרך ארץ רבה פ"ב • השוקר על שפתיו...אני ה' חוקר לב בוחן כליות.

דרך ארץ רבה פ"ב • בעלי אמנה...עליהם הכתוב אומר וכו'.

דרך ארץ זוטא פ"יא • מותר לשקר להטיל שלום בין אדם וחבירו.

זבחים קג. • (תוס' – ד"ה אין) גבי עדות לא שייך למילף דאין תלוי 
בנאמנות שהרי משה ואהרן לא מעידין לא משום דלא מהימני 

הלכך היכא דגלי גלי.

אומר  והוא  ע''ה  אימת שבת על  תרומת)  ד"ה  מנחות ל: • (תוס' – 
אמת פי' משום דשבת קובעת למעשר אימת שבת עליו.

שינוי  איזה   – (רש"י  אמת  שינוי  שקר  שינוי  מג. • וסימניך  מנחות 
הכל  לרעה  דברו  המשנה  שקר  שינוי  פסול  שינוי  ואיזה  כשר 
יודעין שרע הוא שינוי אמת המשנה דברו להוסיף עליו ולקיימו 

הכל יודעין שטוב הוא).

חולין ד: • מדמושל מקשיב על דבר שקר כל משרתיו רשעים הא 
לדבר אמת משרתיו צדיקים.

הוא  שכר  וקבל  דרוש  ישראל)  שהכניסו  ד"ה   – יז. • (רש"י  חולין 
שצריכין אנו לעמוד על האמת ואע''פ שכבר עבר.

חולין נז: • (משלי ו, ו) לך אל נמלה עצל ראה דרכיה וחכם אשר אין לה 
קצין שוטר ומושל תכין בקיץ לחמה אמר איזיל איחזי אי ודאי 
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הוא דלית להו מלכא אזל בתקופת תמוז פרסיה לגלימיה אקינא 
אמר  על  סימנא  ביה  אתנח  מינייהו  חד  אתא  נפק  דשומשמני 
להו נפל טולא נפקו ואתו דלייה לגלימיה נפל שמשא נפלו עליה 
הרמנא  להו  אית  דאי  מלכא  להו  לית  מינה  שמע  אמר  וקטליה 

דמלכא לא ליבעו.

חולין סג. • ההוא דיתיב בי כרבא ושרק ואתא גלל אפסקיה למוחיה 
ושקרן  בדאי  בדאה  כמו  בדייא.  (רש"י –  הוה  ביידא  ההוא  א''ל 

ולפיכך לקה).

חולין קכא. • (איוב יג, ד) ואולם אתם טופלי שקר רופאי אליל כולכם. 

בכורות כו. • (רש"י) אבל. באמת.

בכורות כח: • אי אמרת כולהו משתני שקרי נינהו ואי אמרת איכא 
דמשתני ואיכא דלא משתני סמכינן עלייהו.

בכורות כט. • כאשר צוני ה' אלהי מה אני בחנם אף אתם בחנם ומנין 
שאם לא מצא בחנם שילמד בשכר תלמוד לומר (משלי כג, כג) אמת 
קנה ומנין שלא יאמר כשם שלמדתיה בשכר כך אלמדנה בשכר 

תלמוד לומר אמת קנה ואל תמכור.

מאי  במומו  ישראל  לי  נתן  זה  בכור  לומר  הכהן  לו. • נאמן  בכורות 
טעמא כל מילתא דעבידא לאיגלויי לא משקרי בה אינשי.

לכהן  ליה  ויהביה  בוכרא  ליה  הוה  בפומבדיתא  לו: • רפרם  בכורות 
בלא מומא אזל שדא ביה מומא יומא חד חלש בעיניה אייתיה 
לעיניה  ארפסיניה  במומו  ישראל  לי  נתן  זה  בכור  א''ל  לקמיה 
לה  חש  לא  ואפ''ה  לך  דיהיבתיה  אנא  לאו  א''ל  בשקריה  חזייה 

למילתא האי הוא דחציף כ''ע לא חציפי.

דלא  טעמא  דהיינו  ר''ת  אומר  אבל)  ד"ה   – מט. • (תוס'  בכורות 
כתבינן לנהרדעי היינו משום דמחזי כשיקרא כדאמרי' במרובה 

(ב''ק ע) ובכתובות (דף פה.) מוכח דלמיחזי כשיקרא לא חיישינן.

ערכין כב: • אחזוקי סהדי בשקרי לא מחזקינן.

ערכין כב: • (תוס' – ד"ה ואם) אין אדם משטה בשעת מיתה.

תהיה  ה'  שבועת  י)  כב,  (שמות  כתיב  בהדיא  אמת  ג: • שבועת  תמורה 
בין שניהם.

מעילה ו: • והאי אבל הוא כמו באמת אמרו כמו אבל אשמים אנחנו 
(בראשית מב).

שבאת  אנטנינוס  בן  אסוירוס  של  בתו  ביוסטני  מה. • מעשה  נדה 
לפני רבי אמרה לו רבי אשה בכמה ניסת אמר לה בת ג' שנים ויום 
אחד ובכמה מתעברת אמר לה בת י''ב שנה ויום אחד אמרה לו 
אני נשאתי בשש וילדתי בשבע אוי לשלש שנים שאבדתי בבית 
אבא ומי מעברה... ואיבעית אימא (תהלים קמד, ח/יא) אשר פיהם דבר 

שוא וימינם ימין שקר. 

ארץ ישראל (בבל)
לישראל  הוא  ברוך  הקדוש  נתן  טובות  מתנות  ה. • שלש  ברכות 
וכולן לא נתנן אלא ע''י יסורין אלו הן תורה וארץ ישראל והעולם 

הבא.

ישראל  ארץ  לבני  רש''י  פי'  להו.  והא  לן  הא  ה: • (תוס')  ברכות 
אהבה.  של  יסורין  הוו  לא  מחנות  לשלשה  חוץ  שילוח  שצריכין 
נוהג  שהיובל  בזמן  אלא  נוהג  היה  לא  מחנות  דשילוח  ותימא 
ובתי ערי חומה. ובימי האמוראין לא היה היובל נוהג כדאמרינן 
במסכת גיטין (פ''ד דף לו) והיאך היה מדבר ר' יוחנן מדבר שלא היה 

נוהג בימיו. וי''מ הא לן והא להו לענין טומאה שנזהרין בא''י ולא 
בבבל. 

ברכות ח. • אמרו ליה לר' יוחנן איכא סבי בבבל תמה ואמר (דברים יא, 
בחוצה  אבל  כתיב  האדמה  על  בניכם  וימי  ימיכם  ירבו  למען  כא) 
אמר  כנישתא  לבי  ומחשכי  מקדמי  ליה  דאמרי  כיון  לא  לארץ 

היינו דאהני להו.

ברכות כד: • רבי אבא הוה קא משתמיט מיניה דרב יהודה דהוה קא 
בעי למיסק לארעא דישראל דאמר רב יהודה כל העולה מבבל 
לא''י עובר בעשה שנאמר (ירמיה כז, כב) בבלה יובאו ושמה יהיו עד 

יום פקדי אותם נאם ה'.

ברכות ל. • סומא ומי שאינו יכול לכוין את הרוחות יכוין לבו כנגד 
אביו שבשמים שנא' (מלכים א ח, מד) והתפללו אל ה' היה עומד בח''ל 
יכוין את לבו כנגד ארץ ישראל שנא' (מלכים א ח, מח) והתפללו אליך 
דרך ארצם היה עומד בארץ ישראל יכוין את לבו כנגד ירושלים 
שנאמר (מלכים א ח, מד) והתפללו אל ה' דרך העיר אשר בחרת היה 
עומד בירושלים יכוין את לבו כנגד בית המקדש שנאמר (דברי הימים 
ב ו, לב) והתפללו אל הבית הזה היה עומד בבית המקדש יכוין את 
לבו כנגד בית קדשי הקדשים שנאמר (מלכים א ח, לה) והתפללו אל 
המקום הזה היה עומד בבית קדשי הקדשים יכוין את לבו כנגד 
כאילו  עצמו  יראה  הכפורת  בית  אחורי  עומד  היה  הכפורת  בית 
במערב  למערב  פניו  מחזיר  במזרח  עומד  נמצא  הכפורת  לפני 
פניו  מחזיר  בצפון  לצפון  פניו  מחזיר  בדרום  למזרח  פניו  מחזיר 

לדרום נמצאו כל ישראל מכוונין את לבם למקום אחד.

ברכות ל. • מאי קראה (שיר השירים ד, ד) כמגדל דויד צוארך בנוי לתלפיות 
תל שכל פיות פונים בו.

לן  קיימא  ועתה  וכו'.  רבעי  כרם  דתני  למאן  לה. • (תוס')  ברכות 
דכל  אילנות  בשאר  ולא  נוהג  בכרם  מיהו  בח''ל  אף  נוהג  דרבעי 

המיקל בארץ הלכה כמותו בח''ל.

ברכות לו. • כל המיקל בארץ הלכה כמותו בחוצה לארץ אבל בארץ 
לא.

ברכות לו. • ספק ערלה בא''י אסור ובסוריא מותר ובח''ל יורד לוקח 
ובלבד שלא יראנו לוקט.

ברכות לו: • (תוס' – ד"ה והלכתא) לגבי ערלה לאו פירא הוא היינו 
משום דכל המיקל בארץ הלכה כמותו בח''ל אבל בארץ ודאי הוי 
פירא ומברכין עליו בורא פרי העץ ובברכות ליכא חלוק בין בארץ 

לחו''ל.

היורדים  וחברינו   ... ישראל  מארץ  היורדין  לח: • רבותינו  ברכות 
מארץ ישראל.

שוות  שהברכות  פירות  ברכות לט. • (תוס' – ד"ה חביב) אם לפניו 
המינין  ז'  של  אותו  על  תחלה  יברך  המינין  מז'  הוא  מהן  ואחד 

דעדיפי.

אייתו  בסעודתא  יתבי  הוו  המנונא  ורב  חסדא  מא: • רב  ברכות 
לקמייהו תמרי ורמוני שקל רב המנונא בריך אתמרי ברישא אמר 
ליה רב חסדא לא סבירא ליה מר להא דאמר רב יוסף ואיתימא ר' 
יצחק כל המוקדם בפסוק זה קודם לברכה אמר ליה זה שני לארץ 

וזה חמישי לארץ אמר ליה מאן יהיב לן נגרי דפרזלא ונשמעינך.

א''ל  עלויה  מברכין  מאי  דאפרסמון  משחא  מג. • האי  ברכות 
יהודה  דר'  מיניה  בר  א''ל  ארצנו  שמן  בורא  יהודה  רב  אמר  הכי 

דחביבא ליה ארץ ישראל.
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ברכות מד. • אמר רבה בר בר חנה כי הוה אזלינן בתריה דרבי יוחנן 
וחד  חד  לכל  ליה  מאה מנקטינן  בי  הוינן  כי  גנוסר  פירות  למיכל 
עשרה עשרה וכי הוינן בי עשרה מנקטינן ליה כל חד וחד מאה 
מאה וכל מאה מינייהו הוה מחזיק להו צנא בר תלתא סאוי ואכיל 
להו ומשתבע דלא טעים זיונא זיונא ס''ד אלא אימא מזונא רבי 
ורב  אמי  ורב  מאפותיה  דודבא  ליה  שריק  דהוה  עד  אכיל  אבהו 

אסי הוו אכלי עד דנתור מזייהו רשב''ל הוה אכיל עד דמריד.

ברכות מד. • עיר אחת היתה בארץ ישראל וגופנית שמה שהיו בה 
שמנים זוגות אחים כהנים נשואים לשמנים זוגות אחיות כהנות 
דרב  מבנתיה  בר  אשכחו  ולא  נהרדעא  ועד  מסורא  רבנן  ובדקו 
ואע''ג  חמא  בר  עוקבא  ולמר  חמא  בר  לרמי  נסיבן  דהוו  חסדא 

דאינהי הוו כהנתא אינהו לא הוו כהני.

פרי  בורא  מברך  בתחלה  המינין  משבעת  שהוא  מד. • כל  ברכות 
העץ ולבסוף ברכה אחת מעין שלש.

ברכות מד. • רב חסדא אמר על הארץ ועל הפירות ר' יוחנן אמר על 
הארץ ועל פירותיה.

שאין  משמע  מברכין.  ואנן  אכלי  מיכל  אינהו  מד. • (תוס')  ברכות 
נראה למקשן שידברו האמוראים דבבל בשביל בני ארץ ישראל 
כי כך פר''ת גבי (קדושין כט) לעולם ישא אשה ואחר כך ילמוד תורה 
ותנא אחריתי ילמוד תורה ואחר כך ישא אשה ומסיק הא לן והא 
להו ופירש ר''ת דר' יוחנן היה מדבר בשביל תלמידיו שהיו מבבל 
חסדא  רב  שאמר  שעה  דבאותה  למקשן  ליה  קים  הכא  דשמא 
הא מילתא לא היה לפניו שום תלמיד מא''י וכן לא שום תלמיד 
מבבל לפני רבי יוחנן וא''כ לא היה מזכיר רב חסדא שהיה מבבל 
כי אם לבני בבל ולהכי פריך היאך יברכו בני בבל על הארץ ועל 
פירותיה משמע דקאי דוקא על פירות של ארץ ישראל והם אינם 

אוכלים אותן. 

ברכות מז. • רבין ואביי הוו קא אזלי באורחא קדמיה חמריה דרבין 
לדאביי ולא אמר ליה ניזיל מר אמר מדסליק האי מרבנן ממערבא 

גס ליה דעתיה.

הים  את  שעשה  ברוך  אומר  הגדול  הים  את  נד. • הרואה  ברכות 
הגדול.

ברכות נד. • (תוס' – ד"ה שעקר) שעקר עכו''ם מארצנו. בירושלמי 
מתני כשנעקרה עכו''ם מכל ארץ ישראל.

ברכות נז. • הרואה שעורים בחלום סרו עונותיו שנאמר (ישעיה ו, ז) וסר 
עונך וחטאתך תכופר אמר רבי זירא אנא לא סלקי מבבל לא''י 

עד דחזאי שערי בחלמא.

בארץ  חטא  בלא  עומד  בבבל  בחלום  ערום  נז. • העומד  ברכות 
לפי  חטא.  בלא  עומד  בבבל   – (רש"י  מצות  בלא  ערום  ישראל 
שחו''ל אין לה זכיות אלא עון יש בישיבתה וזה עומד ערום בלא 
אותם עונות: בא''י. שהרבה מצות תלויות בה וזה העומד ערום 

סימן שהוא ערום ממצותיה).

ברכות נז: • מקום שנעקרה ממנו עבודת כוכבים אומר ברוך שעקר 
עכו''ם מארצנו וכשם שנעקרה ממקום זה כן תעקר מכל מקומות 
ישראל והשב לב עובדיהם לעבדך ובח''ל אין צריך לומר והשב 
אומר  רשב''א  כוכבים  עובדי  שרובה  מפני  לעבדך  עובדיהם  לב 
אף בחוץ לארץ צריך לומר כן מפני שעתידים להתגייר שנאמר 

(צפניה ג, ט) אז אהפוך אל עמים שפה ברורה.

ברכות נז: • הרואה בבל הרשעה צריך לברך חמש ברכות.

גבול  מציב  ברוך  אומר  בישובן  ישראל  בתי  נח: • הרואה  ברכות 
אלמנה בחורבנן אומר ברוך דיין האמת.

ברכות סא: • הנפנה ביהודה לא יפנה מזרח ומערב אלא צפון ודרום 
ר'  שהיה  מתיר  יוסי  ורבי  ומערב  מזרח  אלא  יפנה  לא  ובגליל 
ובזמן  גדר  שם  שאין  ובמקום  ברואה  אלא  אסרו  לא  אומר  יוסי 

שהשכינה שורה וחכמים אוסרים.

מעבר  היה  לגולה  יהושע  רבי  אחי  בן  חנינא  סג. • כשירד  ברכות 
שנים וקובע חדשים בחוצה לארץ... כל כך למה משום שנאמר 

(ישעיה ב, ג) כי מציון תצא תורה ודבר ה' מירושלים.

ברכות סד. • שלחו להתם סיני ועוקר הרים איזה מהם קודם שלחו 
להו סיני קודם שהכל צריכין למרי חטיא.

שבת ל: • עתידה ארץ ישראל שתוציא גלוסקאות וכלי מילת.

שביעית ו:א • שלש ארצות לשביעית כל שהחזיקו עולי בבל מארץ 
ישראל ועד כזיב לא נאכל ולא נעבד וכל שהחזיקו עולי מצרים 
מכזיב ועד הנהר ועד אמנה נאכל אבל לא נעבד מן הנהר ומאמנה 

ולפנים נאכל ונעבד.

בארץ  מותר  בו  שכיוצא  כל  עקיבא  רבי  אמר  ו:ב • כלל  שביעית 
ישראל עושין אותו בסוריא אין תורמין... ולא מפירות הארץ על 

פירת חוץ לארץ ולא מפירות חוץ לארץ על פירות הארץ.

תרומות א:ה • ... ולא מפירות חו"ל על פירות הארץ ואם תרמו אין 
תרומתן תרומה.

חלה ב:ב • עפר חו"ל שבא בספינה לארץ חיב במעשרות ובשביעית 
אמר רבי יהודה אימתי בזמן שהספינה גוששת. 

חלה ד:ח • רבן גמליאל אומר שלש ארצות לחלה מארץ ישראל ועד 
כזיב... מכזיב ועד הנהר ועד אמנה... מן הנהר ומן אמנה ולפנים.

ממנו...  קבלו  ולא  מבבל  בכורות  העלה  אנטינוס  יא • בן  חלה 
אריסטון הביא בכוריו מאפמיא וקבלו ממנו מפני שאמרו הקונה 

בסוריא כקונה בפרור שבירושלים.

יורד  ובחו"ל  מותר  ובסוריא  אסור  בא"י  הערלה  ג:ט • ספק  ערלה 
ולוקח ובלבד שלא יראנו לוקט כרם נטוע ירק וירק נמכר חוצה לו 
בא"י אסור ובסוריא מותר ובחו"ל יורד ולוקט ובלבד שלא ילקט 
ביד החדש אסור מן התורה בכל מקום והערלה הלכה והכלאים 

מדברי סופרים.

משבעת  החג  ועד  העצרת  מן  וקורין  מביאין  א:י • ואלו  בכורים 
המינים מפירות שבהרים מתמרות שבעמקים ומזיתי שמן מעבר 
הירדן  מעבר  בכורים  מביאין  אין  אומר  הגלילי  יוסי  רבי  הירדן 

שאינה ארץ זבת חלב ודבש.

עצמן  את  חוגרין  היו  בבל  בני  להו.  והא  לן  הא  ט:  • (רש"י)  שבת 
בחוזק וכשאוכלין צריכין להתירם ובני ארץ ישראל לא היו נוהגין 

כן בהתרת חגורה קודם נטילת ידים.

אומר  היה  בא''י  שהיה  חנינא  רבי  לן)  הא  ד"ה   – שבת • (תוס' 
שהיו  לתלמידיו  אומר  מבבל  שהיה  ורב  מבבל  שהיו  לתלמידיו 
כך  כל  לעסוק  יכולין  היו  שלא  להתרחק  היה  שדרכן  לפי  מא''י 

בביתם.

שבת ל: • עתידה ארץ ישראל שתוציא גלוסקאות וכלי מילת.

שברי  להן  שחשובות  בקונט'  פי'  שנו.  בגלילא  מז. • (תוס')  שבת 
פתילה שאין בגדי פשתן מצויין להם ואין נראה לר''ת ... ומפרש 
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שברי  בטלי  לא  ולהכי  שמן  רוב  להם  שהיה  שנו  בגלילא  ר''ת 
פתילה אגב שמן.

שבת נב: • שאל תלמיד אחד מגליל העליון את ר''א.

שבת נו: • והלא כל ע''ז שבארץ ישראל אסא ויהושפט ביערום.

שבת סג. • עצי ירושלים של קינמון היו ובשעה שהיו מסיקין מהן 
ריחן נודף בכל ארץ ישראל.

שבת סה: • מטרא במערבא סהדא רבה פרת (רש"י – סהדא רבה 
וגדל  לבבל  ישראל  מארץ  יורד  שהוא  בדבר  מעיד  פרת  פרת. 
ממי הגשמים ויודעין בני בבל שירדו גשמים בהרי ארץ ישראל 
הקונטרס  פי'  פרת.  רבה  סהדא   – (תוס'  אחיהם)  על  ושמחים 
פרת מעיד שהוא יורד מא''י לבבל וגדל ממי גשמים ולא נהירא 
שהרי בבל במזרח א''י קאי וכל הנהרות יורדים ממזרח למערב 
לכך פר''ת שהיו מכירים שירדו הגשמים לא''י ע''י שחוזר פרת 

לאחוריו על ידי גדילתו בא''י מתוך הגשמים.

שבת עג:  • תנא בארץ ישראל קאי דזרעי ברישא והדר כרבי (רש"י 
בלא  לכסות  יכול  ואין  היא  קשה  בא''י  חורשין:  כרבי.  מכרב   –

חרישה).

מועט  בדבר  ומקפידין  עניים  שהן  שנו.  בגלילא  עח. • (רש"י)  שבת 
והלכך  במים  אלא  שפין  ואין  קילור  לשוף  וחלב  יין  על  וחסין 

רפואתו נמי שכיחא ובעינן למיזל לחומרא.

שבת פ: • ההוא בר גליל [דאיקלע לבבל] דאמרו ליה קום דרוש לנו 
במעשה מרכבה . 

שבת פט. • (תוס') מדבר צין. קשה לר''י דע''כ מדבר צין לאו היינו 
מדבר פארן דמדבר צין בתחילת דרומה של ארץ ישראל ... ועוד 
דכמה מסעות היו ממדבר פארן עד מדבר צין... א''כ מדבר צין 
היה  וגדול  אחד  מדב'  דהכל  ואור''י  אחד  הכל  לאו  וסיני  ופארן 
מדבר  דכתיב  צין  מדבר  היינו  נמי  וסיני  פארן...  היינו  סיני  דע''כ 
ה'  קול  כט)  (תהלים  בספר  דכתיב  קדש  איקרי  וסיני  קדש  היא  צין 
יחיל מדבר יחיל ה' מדבר קדש משמע דהיינו בשעת מתן תורה 
ומיהו קשה לר''י דהא מדבר קדמות היה מזרחה של ארץ ישראל 
כדכתיב (דברים ב) ואשלח מלאכים ממדבר קדמות אל סיחון מלך 
חשבון וגו' שהיתה במזרח של א''י... ואיך יתכן דמדבר קדמות 

היינו מדבר סיני.

יוחנן  דר'  משמיה  ממערבא  איגרתא  אתא  להו  קטו. • אמר  שבת 
דאסיר.

בני  שאינן  לפי  בחו''ל  כמותו  הלכה  בארץ  המיקל  קלט. • כל  שבת 
תורה.

ואוכלן  להתם  איקלעית  חדא  זימנא  ספרא  רב  קמה: • אמר  שבת 
טרפי  תלתא  בר  חמרא  דאשקיין  אבא  רבי  לא  ואי  מיניה 
איתנסי רבי יוחנן רייק מכותח דבבלאי אמר רב יוסף ולירוק אנן 
מתרנגולתא דרבי אבא ועוד אמר רב גזא זימנא חדא איקלעית 
מערבא  בריחי  כל  מיניה  שאילו  דבבלאי  כותח  ועבדית  להתם 
(רש"י – אמר רב יוסף כו'. קשה היה בעיניו שנמאסין בני בבל על 
בני ארץ ישראל אמר אנו נמי יש לנו לרוק מתרנגולתיה דר' אבא 

שהם אוכלים).

שבת קמה: • אמר ליה רבי חייא בר אבא לרבי אסי מפני מה עופות 
מפני  מהן  שמנים  ואראך  עזה  למדבר  כלך  א''ל  שמנים  שבבבל 
ת''ח  מה  מפני  עניים  שהן  מפני  שמחים  שבבבל  מועדים  מה 
תורה... לימא לן מר (רבי יוחנן)  שבבבל מצויינין לפי שאינן בני 
מועדים  מה  מפני  שלא...  מפני  שמנים  עופות שבבבל  מה  מפני 

ת''ח  מה  מפני  קללה...  באותה  היו  שלא  מפני  שמחים  שבבבל 
שבבבל מצויינין לפי שאינן בני מקומן . 

שבת קמה: • נ''ב שנה לא עבר איש ביהודה.

שבת קמה: • הני מדרי דבבל מהדרי מיא לעין עיטם.

שבת קמה: • אין לך כל רגל ורגל שלא באתה בולשת לציפורי.

שבת קמה: • (רש"י) למדבר עזה. והיא מא''י.

שבת קמז: • אמר רבי כשהיינו למדין תורה אצל ר' שמעון בתקוע 
שהיינו  עד  לקרפף  ומגג  לגג  מחצר  ואלונטית  שמן  מעלין  היינו 

מגיעין אצל מעין שהיינו רוחצין בו.

כל  חנן  רב  ואמר  וגו'  ושעורה  חטה  ארץ  ח)   – ח  ד. • (דברים  עירובין 
הפסוק הזה לשיעורין נאמר.

עירובין יא. • (תוס') פתחי שימאי. פר''ח פתחי ארץ ישראל שהוא 
ארץ בני שם.

עירובין יח: • נתקללה בבל נתקללו שכיניה נתקללה שומרון נתברכו 
שכיניה.

בית  הוא  ישראל  בארץ  אם  לקיש  ריש  אמר  עדן  יט. • גן  עירובין 
הוא  הנהרות  בין  ואם  פתחו  גרם  בית  בערביא  ואם  פתחו  שאן 

דומסקנין פתחו בבבל.

עירובין כא. • אין בורגנין בבבל ולא פסי ביראות בחו''ל בורגנין בבבל 
לא דשכיחי בידקי פסי ביראות בחו''ל לא דלא שכיחי מתיבתא 

(רש"י – להיות תלמידים הולכים מעיר לעיר ללמוד תורה).

מעלות  רה''ר...  משום  עליה  חייבין  אין  ישראל  כב. • ארץ  עירובין 
ומורדות קאמרת.

דרכים  להם  ותיקן  עמד  היה  ישראל  אוהב  כב: • יהושע  עירובין 
וסרטיא כל היכא דניחא תשמישתא מסרה לרבים כל היכא דלא 

ניחא תשמישתא מסרה ליחיד.

עירובין מז. • הולכין ליריד של נכרים ולוקחים מהן בהמה ועבדים 
שלהן  בערכאות  ומעלה  וכותב  וכרמים  שדות  בתים  ושפחות 
מפני שהוא כמציל מידן ואם היה כהן מטמא בחוצה לארץ לדון 
גוים  של  חג  ליום  הנקבע  שוק  ליריד.   – (רש"י  עמהן  ולערער 
ישוב  משום  נמי  אי  שממעיטן  מפני  ושדות  בתים  מהן  ולוקחין 

א''י).

יהודה  רבי  אמר  תורה  וללמוד  אשה  לישא  מז • מטמא  עירובין 
אימתי בזמן שאין מוצא ללמוד אבל מוצא ללמוד לא יטמא ר' 
יוסי אומר אף בזמן שמוצא ללמוד נמי יטמא לפי שאין מן הכל 
זוכה אדם ללמוד ואמר ר' יוסי מעשה ביוסף הכהן שהלך אצל 

רבו לצידן ללמוד תורה (רש"י – לצידן. חוצה לארץ).

זה  בתים  שני  אמר  חד  ושמואל  רב  המכפלה  נג. • מערת  עירובין 
לפנים מזה וחד אמר בית ועלייה על גביו.

יצחק  ושרה  אברהם  וחוה  אדם  זוגות  הארבע  נג. • קרית  עירובין 
ורבקה יעקב ולאה.

עירובין נג. • בני יהודה דדייקי לישנא ומתנחי להו סימנא נתקיימה 
סימנא  להו  מתנחי  ולא  לישנא  דייקי  דלא  גליל  בני  בידן  תורתן 
נתקיימה  רבה  מחד  גמרו  יהודה  בני  בידם  תורתן  נתקיימה  לא 
תורתן  נתקיימה  לא  רבה  מחד  גמרי  דלא  גליל  בני  בידם  תורתן 
בידם רבינא אמר בני יהודה דגלו מסכתא נתקיימה תורתן בידם 

בני גליל דלא גלו מסכתא לא נתקיימה תורתן בידם.
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ישראל  בארץ  יין  כאוצרות  בבבל  שכר  אוצרות  ח. • עשו  פסחים 
במסתפק.

יהו  שלא  כדי  בירושלים  גינוסר  פירות  אין  מה  ח: • מפני  פסחים 
עולי רגלים אומרים אלמלא לא עלינו אלא לאכול פירות גינוסר 
ר'  אמר  בו  כיוצא  לשמה  שלא  עלייה  נמצאת  דיינו  בירושלים 
דוסתאי בר' ינאי מפני מה אין חמי טבריא בירושלים כדי שלא 
בחמי  לרחוץ  אלא  עלינו  לא  אלמלא  אומרים  רגלים  עולי  יהו 

טבריא דיינו ונמצאת עלייה שלא לשמה.

פסחים ט. • (תוס') כל מקום שחולדה וברדלס וחזיר מצויין שם אין 
צריך בדיקה. אומר ר''י דכהנים מותרין ליכנס בבתי עובדי כוכבים 
אפי' אין חזיר וחולדה מצויין שם משום דתניא בתוספתא דאין 

מדורות העובדי כוכבים בחוצה לארץ.

דחשוכא  בארעא  דיתבי  משום  טפשאי  לד: • בבלאי  פסחים 
אמריתון שמעתתא דמחשכו.

אמר  לא''י))  מבבל  גלה  כהנא  (רב  גלאי  לא  מט. • (רש"י –  פסחים 
רב כהנא אי לא נסיבנא כהנתא לא גלאי אמרו ליה והא למקום 

תורה גלית לא גלאי כדגלי אינשי.

מקום  וחומרי  משם  שיצא  מקום  חומרי  עליו  נב: • נותנין  פסחים 
ישראל  ומארץ  לבבל  מבבל  מילי  הני  אביי  אמר  לשם  שהלך 
כייפינן  דאנן  כיון  לא  לבבל  מא''י  אבל  לא''י  מבבל  נמי  אי  לא''י 
להו עבדינן כוותייהו רב אשי אמר אפילו תימא מא''י לבבל הני 
מילי היכא דאין דעתו לחזור (תוס' – כיון דאנן כייפינן להו וכו'. 
קשה לר''ת דבפ''ק דסנהדרין (דף ה.)) אמר פשיטא מהכא להתם 
ותירץ  עדיפי  בבל  דבני  משמע  מחוקק  והתם  שבט  דהכא  מהני 
דה''מ לאפקועי ממונא אבל לענין איסור והיתר וסמיכה בני א''י 
עדיפי שלומדים תורה ברבים ואמרינן אין חיה שביהודה גדילה 

על פירות שבגליל ואין חיה שבגליל גדילה על פירות שביהודה.

משבעת  אלא  מביאין  אין  כשקמים)  ד"ה   – נג. • (רש"י  פסחים 
ותמרים  משובח  ממקום  אלא  מביאין  ואין  שם  האמורין  המינין 

משבעת המינין הם דכתיב ודבש דהיינו דבש תמרים.

פסחים נד: • אין תענית ציבור בבבל אלא תשעה באב בלבד.

חצות  עד  פסחים  בערבי  מלאכה  עושין  היו  נה. • ביהודה  פסחים 
ובגליל אינן עושין כל עיקר.

את  לנו  וצלה  צא  עבדו  לטבי  שאמר  בר''ג  עד. • מעשה  פסחים 
א"י  ישוב  משום  רימון  של  שפוד  על  (ולא  האסכלא  על  הפסח 

(חת"ם סופר)).

דתמרי  טירינא  ליה  קריבו  לפומבדיתא  איקלע  פח. • עולא  פסחים 
אמר להו כמה כי הני בזוזא אמרו ליה תלת בזוזא אמר מלא צנא 
דדובשא בזוזא ובבלאי לא עסקי באורייתא בליליא צערוהו אמר 

מלא צנא סמא דמותא בזוזא בבבל ובבלאי עסקי באורייתא.

פסחים פט: • אפשר ידעי חברין בבלאי טעמא דהאי מלתא.

בראוי  אנשים  להן  בראוי  ונשים  להם  בראוי  קט. • אנשים  פסחים 
בארץ  צבעונין  בבגדי  בבבל  יוסף  רב  תני  במאי  ונשים  ביין  להם 

ישראל בבגדי פשתן מגוהצין.

והמגדל  בא''י  הדר  הן  אלו  העוה''ב  מנוחלי  קיג. • שלשה  פסחים 
בניו לתלמוד תורה והמבדיל על היין במוצאי שבתות. 

פסחים קיג: • שלשה שונאין זה את זה אלו הן... וי''א אף תלמידי 
חכמים שבבבל. 

פסחים קיט: • אומר לו למשה טול וברך אומר להם איני מברך שלא 
זכיתי ליכנס לארץ ישראל לא בחיי ולא במותי.

שקלים ט. • תרם את הראשונה לשם ארץ ישראל.

הקודש  בלשון  ומדבר  ישראל  בארץ  שקבוע  מי  ט: • כל  שקלים 
מבושר  יהא  ובערב  בבוקר  ק''ש  וקורא  בטהרה  פירותיו  ואוכל 

שבן עולם הבא הוא.

חוצה  ומן  הארץ  מן  באין  והציבור  היחיד  קרבנות  י. • כל  שקלים 
לארץ.

שקלים י. • עשר קדושות הן ארץ ישראל מקודשת מכל הארצות.

שבארץ  מספיחין  אותן  מביאין  בסוריא  מצאו  י. • לא  שקלים 
ישראל.

והכתיב  לארץ  בחוצה  דאפילו  ההוא  יובל  ט: • והכתיב  השנה  ראש 
בזמן  לארץ  בחוצה  נוהג  בארץ  דרור  שנוהג  בזמן  ההוא  בארץ 

שאינו נוהג בארץ אינו נוהג בחוצה לארץ.

ראש השנה יג. (דניאל יא – מא) ארץ צבי כתיב בה ה''נ ארץ צבי כתיב בה 
(רש"י – ארץ צבי. מה צבי קל ברגליו מכל החיות אף א''י קלה 

לבשל פירותיה מכל הארצות).

ואעשך  והדר  מארצך  לך  לך  אברם  אל  ה'  טז: • ויאמר  השנה  ראש 
לגוי גדול ואידך ההוא זכותא דא''י הוא דאהניא ליה.

בהדייהו  עבדינן  טיבותא  מאי  בבלאי  חברין  כ. • ידעי  השנה  ראש 
טובה  להכיר  לב  נותנין  כלומר  בבלאי.  חברין  ידעי   – (רש"י 

שעושין עמהם בני ארץ ישראל שעיברו את אלול).

עלמא  להו  חביל  לא  לדידהו  עלמא  לן  חביל  כ. • לדידן  השנה  ראש 
(רש"י – לדידן חביל לן עלמא. אנו בני בבל חם לנו העולם ויש לנו 
הבל לפי שבבל עמוקה היא ואינה ארץ הרים וגבעות כא''י ואין 
מתיא  משום  לעבר  ארץ ישראל צריכין  ואין בני  אויר  בה  שולט 

ומשום ירקיא אלא בשבילנו).

ראש השנה כב: • ומאין היו משיאין משואות מהר המשחה לסרטבא 
בלתין  לבית  ומחוורן  לחוורן  ומגרופינא  לגרופינא  ומסרטבא 
ומבית בלתין לא זזו משם אלא מוליך ומביא ומעלה ומוריד עד 

שהיה רואה כל הגולה לפניו כמדורת האש.

ראש השנה כג: • בין כל אחת ואחת שמונה פרסאות כמה הוו להו 
אסתתומי  אביי  אמר  הוו  טובא  האידנא  והא  ותרתין  תלתין 

אסתתום להו דרכי.

ראש השנה כג: • (תוס' – ד"ה כמה) וקשה היאך אפשר שירושלים 
הויא טבור של א''י שהיא ד' מאות פרסה על ד' מאות לכל צד 
לאחרון  ימים  עשרים  מהלך  הרי  צד  לכל  מאות  שני  מהלך  הרי 
המזרח  מן  ירדן  הרי  ועוד  פרסאות  עשר  ממהלך  שבירושלים 

מהלך יום אחד מן המזרח לירושלים והוא קצה א''י.

יומא ט: • אלהא סנינא לכו דכתיב (שיר השירים ח, ט) אם חומה היא נבנה 
עליה טירת כסף ואם דלת היא נצור עליה לוח ארז אם עשיתם 
עצמכם כחומה ועליתם כולכם בימי עזרא נמשלתם ככסף שאין 
רקב שולט בו עכשיו שעליתם כדלתות נמשלתם כארז שהרקב 
שולט בו (רש"י – סנינא לכו. לכל בני בבל שלא עלו בימי עזרא 

ומנעו שכינה מלבוא מלשוב לשרות בבית שני).

יומא כ: • מירושלים ליריחו י' פרסי.
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יומא כא: • (רש"י) הא לן והא להו. מזרחית יפה לארץ בבל שהיא 
ארץ לחה מחמת מימיה לעולם ולארץ ישראל קשה שהיא ארץ 

הרים ובקעות וממהרת ליבש. 

יומא נד. • חמשים ושתים שנה לא עבר איש ביהודה.

יומא • וכבר עלה סנחריב מלך אשור ובלבל כל הארצות.

יומא נד: • מציון נברא (העולם).

דטפשאי  טפשאי  והשתא  טפשאי  לן  קרו  השתא  נז. • עד  יומא 
דקא מגמרינן להו ולא גמירי.

יומא סו. • מעשה והוליכו ערסלא וישראל היה וכבש עשו לו מפני 
הבבליים שהיו מתלשים בשערו ואומרים לו טול וצא טול וצא.

יומא סו: • רבי יהודה אומר לא בבליים היו אלא אלכסנדריים היו 
אמר לו רבי יוסי תנוח דעתך שהנחת את דעתי (רש"י – ומתוך 
ששונאין. בני ארץ ישראל את הבבליים היו קורין כל קלי הראש 
היתה  משפחתו  דעתך.  שמם:תנוח  על  כהוגן  שלא  דבר  ועושי 

מבבל והיה קשה לו הדבר).

מצינו  בספרי  דהאזינו  בברייתא  שבעה)  ד"ה   – סז. • (רש"י  יומא 
שם מידת חלוקת ארץ ישראל לעתיד לבוא רוחב גבול כל שבט 

ושבט שבעים וחמשה מיל.

יומא פא: • אין ארץ ישראל חסרה כלום שנא' (דברים ח, ט) לא תחסר 
כל בה.

וגמירי  בדיקלא  דזקפוהו  לרב  ליה  חזי  חלמא  חנינא  פז: • ר'  יומא 
למעבד  בעי  מינה  שמע  אמר  הוי  רישא  בדיקלא  דזקפוהו  דכל 

רשותא ולא איפייס כי היכי דליזיל ולגמר אורייתא בבבל.

סוכה ה:  • ארץ חטה ושעורה וגפן ותאנה ורמון ארץ זית שמן ודבש 
ואמר רב חנין כל הפסוק הזה לשיעורין נאמר.

ויסדה  מבבל  עזרא  עלה  מישראל  תורה  כ. • כשנשתכחה  סוכה 
חזרה ונשתכחה עלה הלל הבבלי ויסדה חזרה ונשתכחה עלו רבי 

חייא ובניו ויסדוה.

מגדלי  ועל  לוקין...  מאורות  דברים  ארבעה  כט. • בשביל  סוכה 
בהמה דקה בא''י....

סוכה לד: • (רש"י – ד"ה לגיטי) בבל כארץ ישראל לגיטין לפי שהן 
בני תורה ובקיאין לשמה ובני ישיבה מצויין לילך וללמוד משם 

תורה מכל מקומות.

סוכה לו. • אתרוג כושי פסול והתניא כושי כשר דומה לכושי פסול 
אמר אביי כי תנן נמי מתני' דומה לכושי תנן רבא אמר לא קשיא 
שרחוקין  ישראל  ארץ  לבני  מתניתין   – (רש"י  להו  והא  לן  הא 
מארץ כוש ואינם רגילים בהם ברייתא לבני בבל שקרובים לכוש 

ורגילין בהם).

סוכה מד. • א''ר יוחנן דלכון אמרי דלהון היא (רש"י – והיה אומר ר' 
יוחנן לבני א''י סבור הייתי שתורה שלכם שלא גליתם מארצכם 
בבל  בני  של  שהיא  ראיתי  אבל  הדעת  טירוף  לכם  היה  ולא 
שאע''פ שגלו עמדה להם חכמת החרש והמסגר שגלו עם יכניה 
כדכתיב (מ''ב כד) הכל גבורים עושי מלחמה ותניא בסדר עולם וכי 
אלא  ברזל  של  בשלשלאות  הנתונין  אדם  בני  עושין  גבורה  מה 
דלא  יוחנן  לר'  ס''ל  אלמא  תורה  של  במלחמתה  היו  שגבורים 

נשתכחה תורה בגלות בבל).

סוכה מה. • מצות ערבה כיצד... בכל יום מקיפין את המזבח פעם... 
זכר   – (ירושלמי  פעמים  שבע  המזבח  את  מקיפין  היום  ואותו 

ליריחו ונסי א"י).

סוכה מט. • (ישעיה ב, א) כרם היה לידידי בקרן בן שמן (רש"י – בארץ 
ישראל זוית השמינה מכל הארצות).

סוכה מט: • מה יפו פעמיך בנעלים בת נדיב מה יפו פעמותיהן של 
אבינו  אברהם  של  בתו  נדיב  בת  לרגל  שעולין  בשעה  ישראל 

שנקרא נדיב.

ביצה ג: • (רש"י) קולחי. קלחי כרובין גדולים עם עלין שלהן וכרוב 
של א''י היה גדול כאילן.

אחד  יום  שעושין  א''י  לבני  להו.  והא  לן  הא   – ה. • (רש"י  ביצה 
מותרת אבל לדידן בני גולה אסורה שהרי עדיין אנו עושין שני 
מפני  לא  ראשונה  תקנה  אותה  מפני  כבתחילה  ועודנו  ימים 

ספק).

ביצה יד: • (רש"י) הא לן. דלית לן עבדי דמזלזלי:הא להו. דאית להו 
עבדי דמזלזלי ועושין בגדולה ואומרים בקטנה עשינו. 

ביצה טז. • הני בבלאי טפשאי דאכלי נהמא בנהמא.

ביצה כז. • (רש"י) אזכי ואסק. יהי רצון שאזכה לעלות לארץ ישראל 
משמיה  דאמרי  דשמעתא  מרה  דהוא  שם  זירא  שרבי  למקום 

הלכה כר' שמעון ואגמרה לשמעתא מפומיה.

מלתא  דאימא  רעוא  יהא  אמר  אבא  רבי  סליק  לח. • כי  ביצה 
דתתקבל.

בט''ו  קורין  נון  בן  יהושע  מימות  חומה  המוקפין  ב. • כרכין  מגילה 
(לחלוק כבוד לא"י – ירושלמי).

מגילה ג. • תרגום של נביאים יונתן בן עוזיאל אמרו מפי חגי זכריה 
ארבע  על  פרסה  מאות  ארבע  ישראל  ארץ  ונזדעזעה  ומלאכי 

מאות פרסה.

ולמה  גינוסר  זו  כינרת  טבריא  זו  רקת  גרר  חמי  זו  ו. • חמת  מגילה 
רבי  כרמון  מצות  מלאין  שבה  ריקנין  שאפילו  רקת  שמה  נקרא 
שיושבת  טבריא  שמה  נקרא  ולמה  שמה  רקת  אמר  ירמיה 
נקרא  ולמה  שמה  רקת  אמר  (רבא)  ישראל  ארץ  של  בטבורה 
שמה טבריא שטובה ראייתה אמר זעירא קטרון זו ציפורי ולמה 

נקרא שמה ציפורי שיושבת בראש ההר כצפור.

מגילה ו.  • (רש"י) ארץ צבי. ארץ ישראל.

מגילה ו. • לדידי חזי לי זבת חלב ודבש דציפורי והויא ששה עשר 
מיל על ששה עשר מיל. 

מגילה ו. • לדידי חזי לי זבת חלב ודבש דכל ארעא דישראל והויא 
אורכא  פרסי  ותרתין  עשרין  דתולבקני  אקרא  עד  כובי  כמבי 

ופותיא שיתא פרסי.

מגילה כח: • תא חזי מה בין תקיפי דארעא דישראל לחסידי דבבל.

שיקבעו  שבבבל  מדרשות  ובתי  כנסיות  בתי  כט. • עתידין  מגילה 
בא''י.

מגילה כט: • בני מערבא דמסקי לדאורייתא בתלת שנין.

תענית ד. • ארץ אשר אבניה ברזל אל תקרי אבניה אלא בוניה.

תבואה  לנו  שיש  בבל  לבני  להו.  והא  לן  הא  ד: • (רש"י)  תענית 
ושם  במרחשון  שבעה  עד  מזכירין  אין  תשרי  כל  בשדה  ופירות 
שואלים כדאמר רבי יוחנן מתחיל להזכיר מתחיל לשאול: והא 
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מזכירין  בתשרי  ואוספין  בניסן  דקוצרין  ישראל  ארץ  לבני  להו. 
בי''ט האחרון כרבי יהודה דאמר רב אסי הלכה כמותו. 

מאני  פנו  להו  אמר  פורחות  חזא  לבבל  איקלע  ט: • עולא  תענית 
דהשתא אתי מיטרא לסוף לא אתי מיטרא אמר כי היכי דמשקרי 

בבלאי הכי משקרי מיטרייהו.

אמר  בזוזא  דתמרי  צנא  מלא  חזי  לבבל  איקלע  ט: • עולא  תענית 
בליליא  באורייתא  עסקי  לא  ובבלאי  בזוזא  דדובשא  צנא  מלא 

צערוהו אמר מלא צנא דסכינא בזוזא ובבלאי עסקי באורייתא.

תענית י. • א''י נבראת תחילה וכל העולם כולו נברא לבסוף.

ע''י  כולו  העולם  וכל  בעצמו  הקב''ה  אותה  משקה  י. • א''י  תענית 
שליח.

תענית י. • א''י שותה מי גשמים וכל העולם כולו מתמצית.

תענית י. • א''י שותה תחילה וכל העולם כולו לבסוף.

אומר  גמליאל  רבן  הגשמים  את  שואלין  במרחשון  י. • בג'  תענית 
בשבעה בו ט''ו יום אחר החג כדי שיגיע אחרון שבישראל לנהר 

פרת.

תענית י. • ובגולה עד ששים בתקופה (רש"י – ובגולה אין שואלין 
עד ששים בתקופה לפי שהוא מקום נמוך ואין צריכים מטר כל 

כך).

שהיה  רב  (רש"י –  מיא  בעו  לא  תתאי  מיא  בעו  י. • עילאי  תענית 
לבבל  רב  אתא  מכי  ו.)  דף  (גיטין  בעלמא  כדאמרינן  ישראל  מארץ 
כלאחר  אמר  הכי  משום  הארצות  מכל  גבוהה  ישראל  וארץ 
ששים ובבבל בגולה מתוך שאינן צריכין לגשמים אין שואלין עד 

ס' לתקופת תשרי וכן אנו נוהגים שכל מנהגינו אחר בני בבל).

טעמא  מאי  רעבון  משני  יותר  יאכל  אל  בדרך  י: • המהלך  תענית 
הכא תרגימו משום מעיינא במערבא אמרי משום מזוני.

אם  אמר  תעניתא  גזר  דישראל  בארעא  מותנא  כא: • איכא  תענית 
גבירה לוקה שפחה לא כל שכן. 

תענית כג: • תא חזי [מה] בין תקיפי דארעא דישראל לחסידי דבבל 
חסידי דבבל רב הונא ורב חסדא כי הוה מצטריך עלמא למיטרא 
אמרי ניכניף הדדי וניבעי רחמי אפשר דמירצי הקדוש ברוך הוא 
דייתי מיטרא תקיפי דארעא דישראל כגון ר' יונה אבוה דרבי מני 
את הדבר  חסדא. חסידי דבבל מפרסמין  הונא ורב  (רש"י – רב 

ושל ארץ ישראל צנועין ולא מודיעין שבא המטר בשבילם).

תענית כה. • אין מגדלין בהמה דקה בא''י.

תענית כו: • בתשעה באב נגזר על אבותינו שלא יכנסו לארץ.

תענית כז. • עשרים וארבעה משמרות בארץ ישראל ושתים עשרה 
ביריחו שתים עשרה ביריחו נפישן להו טובא אלא שתים עשרה 

מהן ביריחו.

תענית כז. • ארבעה משמרות עלו מן הגולה.

יהודה  רב  אמר  ותקוה  אחרית  לכם  לתת  יא)   – כט  כט: • (ירמיה  תענית 
בריה דרב שמואל בר שילת משמיה דרב אלו דקלים וכלי פשתן.

תענית כט: • גיהוץ שלנו ככיבוס שלהן.

מועד קטן ה: • אין מרחיקין ציון ממקום טומאה שלא להפסיד את 
ארץ ישראל.

מועד קטן יד. • הבא ממדינת הים לא יגלח מפני שיצא שלא ברשות 
לא  מותר  הכל  דברי  למזונות  אסור  הכל  דברי  לשוט  רבא  אמר 

ליה  מדמי  ומר  כלשוט  ליה  מדמי  מר  להרויחא  אלא  נחלקו 
כלמזונות.

מועד קטן טז. • נידוי שלנו כנזיפה שלהן.

מימנו  ולא  מרבנן  דצורבא  אנגידא  מימנו  יז. • במערבא  קטן  מועד 
אשמתא.

שבבל  אלא  שכינה  עליו  שתשרה  רבינו  היה  כה. • ראוי  קטן  מועד 
גרמה ליה.

מועד קטן כה. • רב הונא ריבץ תורה בישראל ור' חייא ריבץ תורה 
בישראל הוה מאן מעייל ליה (רש"י – מעייל ליה. מי ילך להכניסו 

לקבורה אצל רבי חייא).

אסקינהו  המנונא  ורב  הונא  בר  דרבה  נפשי'  נח  כה. • כי  קטן  מועד 
להתם.

מועד קטן כו. • ואלו קרעין שאין מתאחין... ועל ערי יהודה וכו'.

בבל  עולי  כבשום  ולא  מצרים  עולי  כבשו  כרכים  ג: • הרבה  חגיגה 
לעתיד  קדשה  ולא  לשעתה  קדשה  ראשונה  שקדושה  מפני 

לבא.

חגיגה ה: • שלש דמעות הללו למה אחת על מקדש ראשון ואחת 
דאמרי  ואיכא  ממקומן  שגלו  ישראל  על  ואחת  שני  מקדש  על 
אחת על ביטול תורה... כיון שגלו ישראל ממקומן אין לך ביטול 

תורה גדול מזה.

חגיגה יג: • כל שראה יחזקאל ראה ישעיה למה יחזקאל דומה לבן 
את  שראה  כרך  לבן  דומה  ישעיה  ולמה  המלך  את  שראה  כפר 

המלך.

מר  דאמר  בשביעית  עני  מעשר  מעשרין  ומואב  טז. • עמון  יבמות 
וקדושה  בבל  עולי  כבשו  ולא  מצרים  עולי  כבשו  כרכים  הרבה 
כדי  והניחום  לבא  לעתיד  קדשה  ולא  לשעתה  קדשה  ראשונה 

שיסמכו עליהן עניים בשביעית.

יבמות מא. • הנשואות יתארסו והארוסות ינשאו חוץ מן הארוסות 
שביהודה מפני שלבו גס בה.

טיבותא  משום  דסד''א  גרים  מקבלים  בארץ  מז. • אפילו  יבמות 
לקט  איכא  טיבותא  דליכא  נמי  והשתא  קמגיירי  ישראל  דארץ 

שכחה ופאה ומעשר עני קמ''ל.

הפסד  מפני  ישראל  בארץ  (עבד)  אותו  משהין  מח: • אין  יבמות 
שמא  עיקר  כל  אותו  משהין  אין  לספר  הסמוכה  ובעיר  טהרות 

ישמע דבר וילך ויאמר לחברו עובד כוכבים.

יוציא  ילדה  ולא  שנים  עשר  עמה  ושהה  אשה  סד. • נשא  יבמות 
ויתן כתובה שמא לא זכה להבנות ממנה אע''פ שאין ראיה לדבר 
זכר לדבר (בראשית טז, ג) מקץ עשר שנים לשבת אברם בארץ כנען 

ללמדך שאין ישיבת חו''ל עולה לו מן המנין.

יבמות פב: • (דברים ל – ה) אשר ירשו אבותיך וירשתה ירושה ראשונה 
ושניה יש להן ושלישית אין להן (רש"י – כלומר לא בעי למהדר 
בטלה  דלא  קרא  האי  ואשמעינן  היא  עומדת  דירושה  ומירתא 

קדושת הארץ בגלות טיטוס.

יבמות פו: • מפני מה קנסו לוים במעשר... שלא עלו בימי עזרא. 

יבמות קה: • המתפלל צריך שיתן עיניו למטה ולבו למעלה (רש"י 
קיימא  התם  דשכינה  משום  ישראל  ארץ  כלפי  למטה.  עיניו   –

כדכתיב והיו עיני ולבי שם).
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השנה  לעבר  לנהרדעא  כשירדתי  עקיבא  רבי  קכב. • אמר  יבמות 
מצאתי נחמיה איש בית דלי אמר לי שמעתי שאין משיאין את 

האשה בארץ ישראל על פי עד אחד.

כתובות יז: • שלש ארצות לחזקה יהודה ועבר הירדן והגליל.

כתובות יח. • סתם יהודה וגליל כשעת חירום דמו.

כתובות כ: • עילה מצאו וטהרו ארץ ישראל.

כתובות כ: • טומאה בארץ ישראל לא מחזקינן.

בא''י  גרנות  וחילוק  כפים  נשיאות  לכהונה  כה. • חזקה  כתובות 
ובסוריא ובכל מקום ששלוחי ראש חודש מגיעין.

כתובות מא: • ואי אמר אקבעו לי זימנא לארץ ישראל מקבעינן ליה 
ואי לא אזיל משמתינן ליה.

לה  שאין  כרפואה  ישראל  בארץ  דם  הקזת  נב: • עשו  כתובות 
קצבה.

ארץ  בני  דמערבא.  מפנקי  (רש"י –  דמערבא  סב. • מפנקי  כתובות 
כח  ובעלי  בריאים  הם  לכך  ומשתה  במאכל  מעונגים  ישראל 

לתשמיש).

והוא  בה  יולד  ואיש  איש  יאמר  ולציון  ה)   – פז  עה. • (תהלים  כתובות 
יכוננה עליון א''ר מיישא בר בריה דר' יהושע בן לוי אחד הנולד 

בה ואחד המצפה לראותה.

כתובות עה. • חד מינייהו (רש"י – וחד מינייהו. מבני ארץ ישראל) 
כתרי  עדיף  להתם  כי סליק  מינן  וחד  רבא  אמר  מינן  כתרי  עדיף 
מינייהו דהא רבי ירמיה דכי הוה הכא לא הוה ידע מאי קאמרי 

רבנן כי סליק להתם קרי לן בבלאי טפשאי.

כתובות קג: • לא הוה ליה ללוי איניש למיתב גביה וקאתא (רש"י – 
וקאתא. לבבל).

כתובות קי: • הכל מעלין לארץ ישראל ואין הכל מוציאין.

כופין  לעלות  שלא  אומרת  והיא  לעלות  אומר  קי: • הוא  כתובות 
לעלות  אומרת  היא  כתובה  בלא  תצא  לאו  ואם  לעלות  אותה 
והוא אומר שלא לעלות כופין אותו לעלות ואם לאו יוציא ויתן 
כתובה היא אומרת לצאת והוא אומר שלא לצאת כופין אותה 
והיא  לצאת  אומר  הוא  כתובה  בלא  תצא  לאו  ואם  לצאת  שלא 
אומרת שלא לצאת כופין אותו שלא לצאת ואם לאו יוציא ויתן 

כתובה.

הזה  בזמן  נוהג  אינו  כו'.  לעלות  אומר  הוא  קי: • (תוס')  כתובות 
דאיכא סכנת דרכים והיה אומר רבינו חיים דעכשיו אינו מצוה 
לדור בא''י כי יש כמה מצות התלויות בארץ וכמה עונשין דאין 

אנו יכולין ליזהר בהם ולעמוד עליהם.

עובדי  שרובה  בעיר  אפי'  בא''י  אדם  ידור  קי: • לעולם  כתובות 
כוכבים ואל ידור בחו''ל ואפילו בעיר שרובה ישראל שכל הדר 
לארץ  בחוצה  הדר  וכל  אלוה  לו  שיש  כמי  דומה  ישראל  בארץ 
דומה כמי שאין לו אלוה שנא' (ויקרא כה, לח) לתת לכם את ארץ כנען 
להיות לכם לאלהים וכל שאינו דר בארץ אין לו אלוה אלא לומר 
לך כל הדר בחו''ל כאילו עובד עבודת כוכבים וכן בדוד הוא אומר 
(שמואל א כו, יט) כי גרשוני היום מהסתפח בנחלת ה' לאמר לך עבוד 
אלהים אחרים וכי מי אמר לו לדוד לך עבוד אלהים אחרים אלא 

לומר לך כל הדר בחו''ל כאילו עובד עבודת כוכבים.

דבעא  יהודה  דרב  מיניה  קמשתמיט  הוה  זירא  קי: • ר'  כתובות 
לארץ  מבבל  העולה  כל  יהודה  רב  דאמר  ישראל  לארץ  למיסק 

יהיו  ושמה  יובאו  בבלה  (ירמיה כז, כב)  שנאמר  בעשה  עובר  ישראל 
עד יום פקדי אותם נאם ה' ורבי זירא ההוא בכלי שרת כתיב רב 
בנות  אתכם  השבעתי  ז)  ב,  השירים  (שיר  אחרינא  קרא  כתיב  יהודה 
ההוא שלא  וגו' ורבי זירא  השדה  או באילות  ירושלים בצבאות 
ורבי  כתיב  אחרינא  השבעתי  יהודה  ורב  בחומה  ישראל  יעלו 
זירא ההוא מיבעי ליה לכדרבי יוסי ברבי חנינא דאמר ג' שבועות 
שהשביע  ואחת  בחומה  ישראל  יעלו  שלא  אחת  למה  הללו 
הקדוש ברוך הוא את ישראל שלא ימרדו באומות העולם ואחת 
שהשביע הקדוש ברוך הוא את העובדי כוכבים שלא ישתעבדו 

בהן בישראל יותר מדאי.

כתובות קיא. • כל הדר בארץ ישראל שרוי בלא עון.

כתובות קיא. • כל הקבור בארץ ישראל כאילו קבור תחת המזבח.

כתובות קיא. • אינו דומה קולטתו מחיים לקולטתו לאחר מיתה.

כתובות קיא. • ההוא גברא דנפלה ליה יבמה בי חוזאה אתא לקמיה 
דר' חנינא א''ל מהו למיחת וליבמה א''ל אחיו נשא כותית ומת 

ברוך המקום שהרגו והוא ירד אחריו.

אסור  כך  לבבל  ישראל  מארץ  לצאת  שאסור  קיא. • כשם  כתובות 
לצאת מבבל לשאר ארצות.

כתובות קיא. • כל הארצות עיסה לארץ ישראל וארץ ישראל עיסה 
לבבל.

כתובות קיא. • כל הדר בבבל כאילו דר בארץ ישראל.

כתובות קיא. • מתים שבחוץ לארץ אינם חיים.

כתובות קיא. • אפילו שפחה כנענית שבא''י מובטח לה שהיא בת 
העולם הבא.

לו  מובטח  ישראל  בארץ  אמות  ארבע  המהלך  קיא. • כל  כתובות 
שהוא בן העולם הבא.

כתובות קיא. • צדיקים שבחוץ לארץ אינם חיים? אמר רבי אילעא 
ע''י גלגול.

אחוהי  שלחו ליה  אחוהי לרבה (רש"י –  כתובות קיא. • שלחו ליה 
בא''י  אחים  לו  והיה  היה  בפומבדיתא  נחמני  בר  רבה  לרבה. 

ושלחו אגרת זו כדי שיעלה אצלם).

כתובות קיא. • מעשה באחד שהיה מצטער על אשה אחת וביקש 
לירד כיון ששמע כזאת גלגל בעצמו עד יום מותו.

להנהו  חזנהו  ברק  לבני  איקלע  יחזקאל  בר  קיא: • רמי  כתובות 
טייף  וחלבא  מתאיני  דובשא  וקנטיף  תאיני  תותי  דקאכלן  עיזי 
מנייהו ומיערב בהדי הדדי אמר היינו זבת חלב ודבש א''ר יעקב 
בנשף  קדמתי  אחת  פעם  מילין  שלשה  לאונו  מלוד  דוסתאי  בן 
והלכתי עד קרסולי בדבש של תאינים אמר ר''ל לדידי חזי לי זבת 
אמר  מילין  אשיתסר  מילין  שיתסר  והוי  צפורי  של  ודבש  חלב 
רבה בר בר חנה לדידי חזי לי זבת חלב ודבש של כל ארץ ישראל 
והויא כמבי מיכסי עד אקרא דתולבנקי כ''ב פרסי אורכא ופותיא 

שיתא פרסי.

כתובות קיב. • בברכותיה של ארץ ישראל בית סאה עושה חמשת 
ריבוא כורין בישיבתה של צוען בית סאה עושה שבעים כורין.

דהוו  מצוען  יותר  מצרים  ארץ  בכל  מעולה  לך  קיב. • אין  כתובות 
לך  ואין  שריו  בצוען  היו  כי  ד)  ל,  (ישעיה  דכתיב  מלכים  בה  מרבו 
טרשים בכל א''י יותר מחברון דהוו קברי בה שיכבי ואפילו הכי 

חברון מבונה על אחת משבעה בצוען.
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כתובות קיב. • למה ארץ ישראל נמשלה לצבי לומר לך מה צבי זה 
פירותיה  מחזקת  אינה  ישראל  ארץ  אף  בשרו  מחזיק  עורו  אין 
דבר אחר מה צבי זה קל מכל החיות אף ארץ ישראל קלה מכל 
הארצות לבשל את פירותיה אי מה צבי זה קל ואין בשרו שמן אף 
ארץ ישראל קלה לבשל ואין פירותיה שמנים תלמוד לומר זבת 

חלב ודבש שמנים מחלב ומתוקים מדבש.

כתובות קיב. • רבי אלעזר כי הוה סליק לארץ ישראל אמר פלטי לי 
מחדא כי סמכוהו אמר פלטי לי מתרתי כי אותבוהו בסוד העיבור 

אמר פלטי לי מתלת.

כתובות קיב. • רבי זירא כי הוה סליק לא''י לא אשכח מברא למעבר 
נקט במצרא וקעבר אמר ליה ההוא צדוקי עמא פזיזא דקדמיתו 
דוכתא  ליה  אמר  קיימיתו  בפזיזותייכו  אכתי  לאודנייכו  פומייכו 

דמשה ואהרן לא זכו לה אנא מי יימר דזכינא לה.

כתובות קיב. • ר' אבא מנשק כיפי דעכו ר' חנינא מתקן מתקליה ר' 
אמי ורבי אסי קיימי משמשא לטולא ומטולא לשמשא ר' חייא 

בר גמדא מיגנדר בעפרה.

שיטענו  ישראל  שבארץ  סרק  אילני  כל  קיב: • עתידין  כתובות 
פירות.

נדרים יח: • סתם תרומה ביהודה אסורה בגליל מותר' שאין אנשי 
רחוקים  שהיו]  [לפי   – (רש"י  הלשכה  תרומת  את  מכירין  גליל 

מירושלים).

ההוא  א''ל  כתיב  בבבל  רגז  לב  שם  לך  ה'  ונתן  כב. • כתיב  נדרים 
שעתא לא עברינן ירדנא.

נדרים כב: • אלמלא חטאו ישראל לא ניתן להם אלא חמשה חומשי 
תורה וספר יהושע בלבד שערכה של ארץ ישראל הוא.

דדינא  אמר  כוכבים  עובדי  במלכי  דדוקא  כח. • (ר"ן)  נדרים 
דמלכותא דינא מפני שהארץ שלו ויכול לומר להם אם לא תעשו 
מצותי אגרש אתכם מן הארץ אבל במלכי ישראל לא לפי שא''י 

כל ישראל שותפין בה.

שומשמין  בשמן  מותר  ישראל  בארץ  השמן  מן  נג. • הנודר  נדרים 
בשמן  ומותר  שומשמין  בשמן  אסור  ובבבל  זית  בשמן  ואסור 

זית.

בן  חנניה  רבי  לארץ  לארץ  חוצה  מן  ירק  מביאין  נג: • אין  נדרים 
גמליאל אומר מביאין ירק מחוצה לארץ לארץ מ''ט דמאן דאמר 
אין מביאין אמר רבי ירמיה משום גוש (רש"י – שמא יש מעפר 

חוצה לארץ בעיקרייהו וטמא משום ספק מת).

בא  ואח''כ  נזירותו  את  והשלים  הרבה  נזירות  שנזר  יט: • מי  נזיר 
לארץ בש''א נזיר שלשים יום ובית הילל אומרים נזיר בתחלה... 
בית שמאי סברי ארץ העמים משום גושה גזרו עליה ובית הלל 

סברי משום אוירא גזרו עליה.

נזיר לא: • בגלילא שנו דחמרא עדיף ממשחא.

נזיר נד: • (חוס' – ד"ה ארץ) שהחמירו בה יותר מבאהל המת כדי 
שלא יצא מארץ לחו''ל.

נזיר סה: • עילא מצאו וטיהרו ארץ ישראל.

לאכול  וכי  לא''י  ליכנס  רבינו  משה  נתאוה  מה  יד. • מפני  סוטה 
אמר  כך  אלא  צריך  הוא  מטובה  לשבוע  או  צריך  הוא  מפריה 
משה הרבה מצות נצטוו ישראל ואין מתקיימין אלא בא''י אכנס 

אני לארץ כדי שיתקיימו כולן על ידי.

ישראל  שבארץ  לחולין  טומאה  לגרום  במותר  ל: • הכא  סוטה 
קמיפלגי מ''ס מותר לגרום טומאה לחולין שבארץ ישראל ומר 

סבר אסור לגרום טומאה לחולין שבארץ ישראל.

סוטה לג: • אמר רבי אלעזר ברבי יוסי בדבר זה זייפתי ספרי כותיים 
אמרתי להם זייפתם תורתכם ולא העליתם בידכם כלום שאתם 
אומרים אלוני מורה שכם אף אנו מודים שאלוני מורה שכם אנו 
הלא  אמר  אלעזר  רבי  למדתום  במה  אתם  שוה  בגזרה  למדנוה 

המה בעבר הירדן סמוך לירדן.

סוטה לד: • חברון מבונה אחד משבעה בצוען.

סוטה לה: • אם כן מילאת את כל ארץ ישראל במות.

סוטה לו. • בא וראה כמה נסים נעשו באותו היום עברו ישראל את 
הירדן ובאו להר גריזים ולהר עיבל יתר מששים מיל.

סוטה לו. • עד יעבר עמך ה' זו ביאה ראשונה עד יעבר עם זו קנית 
זו ביאה שניה.

סוטה לו. • ראויין היו ישראל לעשות להם נס בביאה שניה כביאה 
ראשונה אלא שגרם החטא.

ישראל  מארץ  וישבו  גדודים  יצאו  וארם  ב)   – ה  ב  מו: • (מלכים  סוטה 
נערה קטנה.

סוטה מט: • בעקבות משיחא... והגליל יחרב והגבלן ישום.

גיטין ב. • (רש"י – ד"ה המביא גט) כל חו''ל קרי ליה מדינת הים בר 
מבבל.

מאשקלון  כמזרח  ורקם  למזרח  מרקם  אומר  יהודה  ב. • ר'  גיטין 
לדרום ואשקלון כדרום מעכו לצפון ועכו כצפון ר''מ אומר עכו 

כארץ ישראל לגיטין.

כדאמר  כבשוה  לא  בבל  דעולי  ואשקלון)  ד"ה   – ב. • (תוס'  גיטין 
בפ''ק דחולין (דף ז.) גבי בית שאן הרבה כרכים כבשום עולי מצרים 
ולא כבשום עולי בבל ולכך אין תלמידי חכמים מצויין שם ואין 

בתי דינין קבועין שם.

בארץ  היה  ואותו  פלשתים  מלך  אבימלך  של  ב. • בארצו  גיטין 
ישראל  בארץ  דרין  היו  ויצחק  דאברהם  דמסתמא  ישראל 

וביהושע נמי משמע דפלשתים מארץ ישראל.

גיטין ב: • ממדינה למדינה בארץ ישראל.

גיטין ד. • בעיירות הסמוכות לארץ ישראל ומובלעות בתחום א''י 
עסקינן.

גיטין ד: • המביא גט בארץ ישראל אינו צריך לומר בפני נכתב ובפני 
נחתם.

גיטין ד: • עיר אחת היתה בארץ ישראל ועססיות שמה והיו בה ב' 
הגמוניות שהיו מקפידין זה על זה.

וקרובה  ישראל  ארץ  בתחום  מובלעת  סיסאי  כפר  ו: • הלא  גיטין 
ישראל  כארץ  עכו  אומר  מאיר  רבי  ותנן  מעכו  יותר  לציפורי 

לגיטין.

גיטין ז. • מתוותא דארץ ישראל קחשיב.

וכ''ש  לא  לעבדים  אין  לגיטין  לגיטין  ישראל  כארץ  ח. • עכו  גיטין 
סוריא דמרחקא טובא.

ובשלשה  ישראל  לארץ  סוריא  שוותה  דרכים  ח. • בשלשה  גיטין 
והרוצה  כא''י  ובשביעי'  במעשר  חייבת  לא''י  בשלשה  לחו''ל... 
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בפרוארי  כקונה  בסוריא  שדה  והקונה  נכנס  בטהרה  לה  ליכנס 
ירושלים.

גיטין ח. • (רש"י) סוריא. היא ארם צובה וכבשה דוד והוסיפה על 
ארץ ישראל.

גיטין ח. • (רש"י) כמוכר בחוצה לארץ .המוכר עבדו לחוצה לארץ 
ואסור  במצות  שייך  דעבד  משום  ללוקח  דקנסינן  לחירות  יצא 
לצאת מארץ לחוצה לארץ: סוריא לצפונה של ארץ ישראל להלן 

מעכו.

גיטין ח: • אע''ג דאמירה לעובד כוכבים שבות משום ישוב א''י לא 
גזור רבנן.

גיטין יט: • ר' אלעזר מרא דארץ ישראל (רש"י – בקי מכל חביריו).

גיטין כב. • אף עציץ לא קנה עד שיחזיק בזרעים נקבו בארץ ונופו 
נופו  בתר  אמר  רבא  אזלינן  נקבו  בתר  אמר  אביי  לארץ  בחוצה 

אזלינן.

יצחק  רבינו  בתלמידי  ומצאתי  בשביעית)  ד"ה  לו. • (רש"י –  גיטין 
הלוי שכתב במסכת גיטין בירושלמי מנין שאין השמיטה נוהגת 
אחת  שמוט  השמיטה  דבר  וזה  שנאמר  נוהג  שיובל  בזמן  אלא 
שמיטת יובל ואחת שמיטת שביעית אבל בת''כ ראיתי דשביעית 

נוהג בזמן שאין יובל נוהג ואומר אני שהוא מחלוקת.

ועבד  יובל...  נהג  שני  דבבית  אר''ת  בזמן)  ד"ה  לו. • (תוס' –  גיטין 
עברי אינו נוהג אלא בזמן שהיובל נוהג... ועוד דהא נהג בתי ערי 
חומה בבית שני... דבתי ערי חומה אין נוהגין אלא בזמן שיובל 
נוהג ולא תיקון הלל פרוסבול לדורו שהרי היה בזמן הבית ודהלל 
ושמעון גמליאל ושמעון נהגו נשיאותן בפני הבית ק' שנה (שבת טו.) 

אלא לאחר חורבן.

גיטין מד. • המוכר ביתו לעובד כוכבים דמיו אסורין (רש"י – בארץ 
ישראל דאמר קרא לא תחנם לא תתן להם חנייה בקרקע).

גיטין מד: • המוכר עבדו לחוצה לארץ יצא לחירות וצריך גט שחרור 
מרבו שני.

ליה  דאית  הא  ישראל  בארץ  ביתא  ליה  דאית  מד: • הא  גיטין 
אושפיזא בארץ ישראל.

גיטין מד: • בן בבל שנשא אשה בארץ ישראל והכניסה לו עבדים 
ושפחות ודעתו לחזור מהו תיבעי למ''ד הדין עמה תיבעי למ''ד 

הדין עמו.

גיטין מה. • (שמות כג – לג) לא ישבו בארצך פן יחטיאו אותך לי וגו' יכול 
בעובד כוכבים שקיבל עליו שלא לעבוד עבודת כוכבים הכתוב 
מדבר ת''ל (דברים כג, טז) לא תסגיר עבד אל אדוניו אשר ינצל אליך 

מעם אדוניו מאי תקנתו עמך ישב בקרבך וגו'.

גיטין מז. • אע''פ שאין קנין לעובד כוכבים בארץ ישראל להפקיע 
מידי מעשר שנאמר (ויקרא כה, כג) כי לי הארץ לי קדושת הארץ אבל 
ומערות  שיחין  בורות  בה  לחפור  בא''י  כוכבים  לעובד  קנין  יש 
אדם  לבני  נתן  והארץ  לה'  שמים  השמים  טז)  קטו,  (תהלים  שנאמר 
מידי  להפקיע  בא''י  כוכבים  לעובד  קנין  שיש  אע''פ  אומר  ור''א 
מעשר שנאמר דגנך ולא דגן עובד כוכבים אבל אין קנין לעובד 
כוכבים בא''י לחפור בה בורות שיחין ומערות שנאמר לה' הארץ.

גיטין נג. • אסור לגרום טומאה לחולין שבארץ ישראל.

גיטין נז. • (ירמיה ג, יט) ארץ צבי כתיב בה מה צבי זה אין עורו מחזיק 
את בשרו אף ארץ ישראל בזמן שיושבין עליה רווחא ובזמן שאין 

יושבין עליה גמדא.

תנא  לפטרוה  פיטרוה  בין  ודייק  הוא  דבבלאה  נתן  סה: • רבי  גיטין 
דידן דבר א''י הוא לא דייק.

במערבא  ושידתין  שידה  תרגימו  הכא  ושדות  סח. • שדה  גיטין 
אמרי שידתא.

משום  מפטרי  הוו  בעכו  מהדדי  רבנן  מיפטרי  הוו  עו: • כי  גיטין 
דאסור לצאת מארץ לחוצה לארץ.

הכי  יונתן  דרבי  משמיה  יוחנן  דרבי  קמיה  רבנן  עח: • אמרוה  גיטין 
אמר ידעין חברין בבלאי לפרושי כי האי טעמא (רש"י – רבי יונתן 

מבבל הוה ועלה לארץ ישראל).

מבבל  משלכם  שהיה  כהנא  רב  אמר.  דילכון  פד: • (רש"י)  גיטין 
שעלה לא''י ללמוד תורה מרבי יוחנן.

גיטין פד: • (תוס' – ד"ה רבי) ...אלא י''ל דשני פעמים עלה רב כהנא 
לארץ ישראל.

ושבו  י)  מ,  (ירמיה  קרא  אמר  חזקיה  אמר  מנלן  כו. • ובחזקה:  קדושין 
ישמעאל  ר'  דבי  בישיבה  תפשתם  במה  תפשתם  אשר  בעריכם 
ירשתם  במה  בה  וישבתם  אותה  וירשתם  לא)  יא,  (דברים  תנא 

בישיבה.

אמר  יוחנן  ר'  תורה  ילמוד  ואח''כ  אשה  נושא  כט: • הלכה  קדושין 
ריחיים בצוארו ויעסוק בתורה ולא פליגי הא לן והא להו (רש"י 
התנאים  משניות  וגורסין  הולכין  היו  בבל  בני  להו.  הא  לן  הא   –
בא''י ומתוך שלומדים חוץ למקומם אין צרכי הבית מוטלים עליו 
נושא אשה דהוה בלא הרהור ואח''כ הולך ולומד תורה). (תוס' – 
נראה לר''ת איפכא דר' יוחנן דאמר ריחים בצוארו ויעסוק בתורה 
לבני בבל דיבר שאינו יכול להניח אשתו וילך וילמוד תורה ועוד 
אמר  א''י  לבני  תחלה  אשה  נושא  דאמר  ושמואל  עניים  שהם 
שיכולים ללמוד במקומם וגם הם עשירים וטוב לו שישא אשה 
וילמוד תורה בטהרה ומיהו פעמים שגם בני א''י היו יוצאים חוץ 
למקומם לבבל ללמוד תורה אלא רובם היו לומדים במקומם ואין 
תימה אם שמואל שהיה מבני בבל דמורה לבני א''י שהיו לפניו 
תלמידים מבני א''י שהיה מדבר להם ור' יוחנן אע''פ שהיה מא''י 

היה מדבר לתלמידים שלפניו מבבל).

לקראת  אסור  א''ל  לארץ  לחוצה  מארץ  לצאת  לא: • מהו  קדושין 
ליה  אמר  אתא  הדר  פורתא  [אתרח]  יודע  איני  א''ל  מהו  אמא 

אסי נתרצית לצאת המקום יחזירך לשלום. 

קדושין לו: • כל מצוה שהיא תלויה בארץ אינה נוהגת אלא בארץ 
ושאינה תלויה בארץ נוהגת בין בארץ בין בחוצה לארץ חוץ מן 

הערלה וכלאים ר''א אומר אף החדש.

קדושין לז. • כל מצוה שהיא חובת הגוף נוהגת בין בארץ בין בח''ל 
חובת קרקע אינה נוהגת אלא בארץ.

פי'  נושבת.  ארץ  אל  בואם  עד  עד)  ד"ה   – לח. • (תוס'  קדושין 
בקונטרס היינו מעבר לירדן ואילך דחשובה מארץ סיחון ועוג עד 
בואם אל קצה ארץ כנען היינו על שפת הירדן שהוא קצה ארץ 
כנען והיינו ארץ סיחון ועוג וי''מ איפכא דארץ נושבת היינו ארץ 
סיחון ועוג וקרי ליה נושבת לפי שקרובה למדבר ומפקא ממדבר 

והויא ישוב וקצה ארץ כנען היינו סוף ארץ כנען.

קדושין לט. • כל האומר אין ערלה בח''ל לא יהא לו נין ונכד.

לך  הקנו  לא  וח''ל  לך  המיוחד  שדך.  והכתיב  לט. • (רש"י)  קדושין 
מן השמים.
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ימיו  לו  ומאריכין  לו  מטיבין  אחת  מצוה  העושה  לט: • כל  קדושין 
ונוחל את הארץ וכל שאינו עושה מצוה אחת אין מטיבין לו ואין 

מאריכין לו ימיו ואינו נוחל את הארץ.

ארץ  נטלה  תשעה  לעולם  ירדו  חכמה  קבים  מט: • עשרה  קדושין 
ישראל ואחד כל העולם כולו.

קדושין נ. • ההוא גברא דזבנינהו לניכסיה אדעתא למיסק לארעא 
אדעתא  דסליק  כל  רבא  אמר  ליה  איתדר  ולא  סליק  דישראל 
למיסק  אדעתא  דאמרי  איכא  ליה  איתדר  לא  והא  הוא  למידר 
למיסק  אדעתא  לניכסיה  דזבנינהו  גברא  ההוא  ליה  סליק  והא 
איכא  סליק  בעי  אי  אשי  רב  אמר  סליק  לא  לסוף  ישראל  לארץ 

דאמרי אי בעי לא סליק.

קדושין סט. • (דברים יז, ח) וקמת ועלית אל המקום אשר יבחר ה' אלהיך 
מלמד שבית המקדש גבוה מכל ארץ ישראל וארץ ישראל גבוה 

מכל הארצות. 

קדושין סט: • (רש"י) ואבינה בעם. מי היה ומי לא היה ש''מ לא ידע 
עזרא מי עלה עמו ומי לא עלה עמו וסבור שהיו שם לוים כשרים 
ידיהם  בהונות  שקצצו  מאותן  אלא  לעבודה  ראויים  מצא  ולא 
נהרות  על  במזמור  וגו'  ה'  שיר  את  נשיר  איך  ואמרו  בשיניהם 
עמדו  ציון  משיר  לנו  שירו  נבוכדנצר  להם  שאמר  (תהלים קלז)  בבל 
ה'  שיר  את  נשיר  איך  לו  ואמרו  בשיניהם  ידיהם  בהונות  וקצצו 
במה  לנו  אין  נשיר  איך  אלא  נאמר  לא  נשיר  לא  נכר  אדמת  על 
לפי  מצא  לא  הכשרים  ומן  עלו  מאותן  הכנורות  בנימי  למשמש 
שהיו יושבים בבבל בשלוה והעולים בירושלים היו בעוני ובטורח 
המלאכה ובאימת כל סביבותיה והנך לויי דקתני מתניתין מהנך 

דלא חזו לעבודה היו.

עיסה  ישראל  וארץ  ישראל  לארץ  עיסה  ארצות  עא. • כל  קדושין 
משה  ר'  ובשם  מעורבת  שהיא  כעיסה  עיסה.   – (רש"י  לבבל 
משקה  שנסחט  ענבים  כפסולת  עיסה  שמעתי  מרומא''ט 

שלהם).

קדושין עא. • בימי רבי בקשו לעשות בבל עיסה לארץ ישראל אמר 
להן קוצים אתם משימים לי בין עיני רצונכם יטפל עמכם.

קדושין עא. • בימי רבי פנחס בקשו לעשות בבל עיסה לארץ ישראל 
אמר להם לעבדיו כשאני אומר שני דברים בבית המדרש טלוני 

בעריסה ורוצו.

קדושין עא: • זעירי הוה קא מישתמיט מיניה דר' יוחנן דהוה אמר 
לעורקמא  מטו  באורחא  קאזלי  הוו  חד  יומא  ברתי  נסיב  ליה 
אורייתן  א''ל  ליה  מעבר  וקא  אכתפיה  יוחנן  לר'  ארכביה  דמיא 
בה  חפץ  היה  ולא  ברתאי.  נסיב  כשרן (רש"י –  לא  בנתין  כשרה 

מפני שהיא מארץ ישראל והוא היה מבבל).

נקייה  כסולת  שעשאה  עד  מבבל  עזרא  עלה  עא: • לא  קדושין 
ועלה.

קדושין עא: • עד היכן היא בבל רב אמר עד נהר עזק ושמואל אמר 
עד נהר יואני וכו'.

קדושין קב: • כל ארצות בחזקת כשרות הם עומדות.

בבא קמא לח. • רב שמואל בר יהודה שכיבא ליה ברתא אמרו ליה 
רבנן לעולא קום ניזל נינחמיה אמר להו מאי אית לי גבי נחמתא 

דבבלאי דגידופא הוא.

אבל  דקה  בהמה  מגדלין  אין  שאמרו  פי  על  עט: • ואף  קמא  בבא 
מגדלין בהמה גסה לפי שאין גוזרין גזרה על הצבור אלא אם כן 

מחוצה  להביא  אפשר  דקה  בהמה  בה  לעמוד  יכולין  צבור  רוב 
לארץ בהמה גסה אי אפשר להביא מחוצה לארץ. 

אין  ישראל  בארץ  אשה  וליקח  בית  ליקח  שנדר  פ. • מי  קמא  בבא 
מחייבין אותו ליקח מיד עד שימצא את ההוגנת לו.

בבא קמא פ. • עשינו עצמנו בבבל כארץ ישראל לבהמה דקה (רש"י 
תלמידים  שם  רבו  יכניה  גלות  שמיום  ישראל.  כארץ  בבבל   –
ונתיישבו שם בישוב קבוע). (תוס' – מפר''ת התם מכי אתא רב 
לבבל והורה לנו שמימות יכניה והחרש והמסגר שגלו לבבל דינה 
להיות כארץ ישראל לגיטין שבקיאין לשמה וכן כאן לענין בהמה 

דקה שיש שם רוב ישראל).

אפילו  אונו  עליו  כותבין  ישראל  בארץ  בית  פ: • הלוקח  קמא  בבא 
בשבת בשבת סלקא דעתך אלא כדאמר רבא התם אומר לנכרי 
ועושה ה''נ אומר לנכרי ועושה ואע''ג דאמירה לנכרי שבות היא 
משום ישוב ארץ ישראל לא גזרו ביה רבנן (תוס' – אומר לנכרי 
מצוה  לצורך  אבל  דא''י  דישוב  זו  מצוה  משום  דוקא  ועושה. 

אחרת לא שרי אמירה לנכרי ואפי' לצורך מילה).

בבא קמא פ: • הלוקח עיר בארץ ישראל כופין אותו ליקח לה דרך 
מארבע רוחותיה משום ישוב ארץ ישראל.

בבא קמא פ: • עשרה תנאין התנה יהושע וכו'.

בבא קמא פ: • ימה של טבריא בחלקו של נפתלי היתה.

בהר  לו  שאין  מישראל  ושבט  שבט  כל  לך  פ: • ואין  קמא  בבא 
ובשפלה ובנגב ובעמק.

בבא קמא פב: • כשצרו בית חשמונאי זה על זה היה הורקנוס מבפנים 
ואריסטובלוס מבחוץ ובכל יום היו משלשים להם בקופה דינרין 
והיו מעלין להם תמידים היה שם זקן אחד שהיה מכיר בחכמת 
בידכם  נמסרים  אין  בעבודה  שעוסקין  זמן  כל  להם  אמר  יוונית 
למחר שילשלו דינרין בקופה והעלו להם חזיר כיון שהגיע לחצי 
החומה נעץ צפרניו בחומה ונזדעזעה ארץ ישראל ארבע מאות 
האיש  ארור  אמרו  שעה  באותה  פרסה  מאות  ארבע  על  פרסה 

שיגדל חזירים וארור האדם שילמד את בנו חכמת יוונית.

בבא קמא קיד: • ... שע''מ כן הנחיל יהושע לישראל את הארץ. 

בבא קמא קיז. • ההוא גברא דהוה בעי אחוויי אתיבנא דחבריה אתא 
לקמיה דרב א''ל לא תחוי ולא תחוי א''ל מחוינא ומחוינא יתיב 
רב כהנא קמיה דרב שמטיה לקועיה מיניה קרי רב עילויה (ישעיה נא, 
כ) בניך עולפו שכבו בראש כל חוצות כתוא מכמר מה תוא זה כיון 
שנפל במכמר אין מרחמין עליו אף ממון של ישראל כיון שנפל 
ביד עובדי כוכבים אין מרחמין עליו א''ל רב כהנא עד האידנא הוו 
פרסאי דלא קפדי אשפיכות דמים והשתא איכא יוונאי דקפדו 

אשפיכות דמים ואמרי מרדין מרדין קום סק לארעא דישראל.

בבא קמא קיז: • היינו דאמר ר' יוחנן דילכון אמרי דילהון היא (רש"י 
– א''ל דילכון אמרי. שלכם הייתי אומר תורה של בני א''י היא: 

דילהון היא. של בני בבל).

בבא מציעא כח. • במקדש ראשון דנפישי ישראל טובא... במקדש 
שני דלא נפישי ישראל טובא וכו'.

זה  מפני  זה  עומדין  שבבבל  חכמים  לג. • תלמידי  מציעא  בבא 
אלא  חוזרין  אינן  אביו  במקום  אבדה  ולענין  זה  על  זה  וקורעין 

לרבו מובהק.

בבא מציעא נח: • במערבא במאי זהירי א''ל באחוורי אפי.
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מאה  יתיב  דישראל  לארעא  סליק  כי  זירא  פה. • ר'  מציעא  בבא 
נטרדיה  דלא  היכי  כי  מיניה  בבלאה  גמרא  דלשתכח  תעניתא 
ר'  מפי  ללמוד  ישראל  לארץ  כשעלה  ניטרדיה.  דלא   – (רש"י 
זה  ונוחין  מחלוקת  בני  היו  לא  ישראל  שבארץ  ואמוראין  יוחנן 
לזה כשמן כדאמרי' בסנהדרין (דף כד.) ומיישבין את הטעמים בלא 

קושיות ופירוקין).

מאי  לו  שומעין  אין  נוטל  אני  זיתיי  הלה  קא. • אמר  מציעא  בבא 
טעמא אמר רבי יוחנן משום ישוב ארץ ישראל.

ונותן  מעשר  הנכרי  מן  אבותיו  שדה  קא. • המקבל  מציעא  בבא 
שדה  לה  קרו  ואמאי  ישראל  ארץ  אבותיו  שדה  מאי  סברוה  לו 

אבותיו שדה אברהם יצחק ויעקב.

שלא  ובנאה  חבירו  של  חורבתו  לתוך  קא. • היורד  מציעא  בבא 
ברשותו ואמר לו עציי ואבניי אני נוטל... בבית שומעין לו בשדה 

אין שומעין לו בשדה מ''ט משום ישוב א''י.

דרבי  בשני  ארעא  שמינה  הוה  יוחנן  דרבי  קה: • בשני  מציעא  בבא 
אמי הוה כחישא ארעא.

בבא מציעא קז. • תבואה לא יזרענה קטנית א''ל לא קשיא הא לן והא 
להו (רש"י – מתני' בא''י קאי שהיא מקום הרים ואיכא למיחש 
לכחשא דארעא אנן השתא בבבל קיימינן שהיא מצולה וטבועה 
בכל  משנה  הלכך  דארעא  לכחשא  למיחש  וליכא  המים  בבצעי 

מקום שירצה מקטנית לתבואה ומתבואה לקטנית).

בבא מציעא קט: • ההוא שתלא דאמר להו הבו לי שבחאי דבעינא 
למיסק לארעא דישראל אתא לקמיה דרב פפא בר שמואל אמר 

להו הבו ליה שבחיה.

למטר  יא)  יא,  (דברים  דכתיב  קאי  ישראל  בארץ  יט. • תנא  בתרא  בבא 
השמים תשתה מים.

וישראל  מקום  של  רצונו  עושין  שישראל  כה: • בזמן  בתרא  בבא 
שרויין על אדמתם גשמים יורדין מאוצר טוב בזמן שאין ישראל 

שרויין על אדמתם אין גשמים יורדין מאוצר טוב.

בבא בתרא כה: • אתון דיתביתו בצפונה דא''י אדרימו אדרומי ומנא 
מצפון  יד)  א,  (ירמיה  דכתיב  קיימא  ישראל  דארץ  לצפונה  דבבל  לן 

תפתח הרעה על כל יושבי הארץ.

בבא בתרא כו. • לא יטע אדם אילן סמוך לשדה חבירו אלא אם כן 
עבודת  כדי  שאמרו  אמות  ארבע  אמות...  ארבע  ממנו  הרחיק 
הכרם אמר שמואל לא שנו אלא בארץ ישראל אבל בבבל שתי 

אמות.

בבא בתרא לח: • סתם יהודה וגליל כשעת חירום דמו.

דסלקין   – (רש"י  לתתא  ודנחתין  לעילא  מה. • דסלקין  בתרא  בבא 
מא''י  לתתא.  ודנחתי  ישראל:  לארץ  מבבל  העולין  לעילא. 

לבבל).

בבא בתרא נב. • (רשב"ם – ד"ה אבא) והאי דקרי ליה רב כמו שקורין 
וכן  רב  בבבל  נמי  ליה  קרו  ישראל  בארץ  רבי  הנשיא  יהודה  לר' 

מצאתי בספר ערוך המובא מרומא. 

אותה  וירשתם  מדכתיב  הציע)  ד"ה   – נג: • (רשב"ם  בתרא  בבא 
וישבתם בה במה ירשתם בישיבה והיינו בכלל ישיבה כששוכב 

על הקרקע.

רב  אמר  חצובא  מאי  הגר  בנכסי  מפסיק  נו. • חצובא  בתרא  בבא 
יהודה אמר רב שבו תיחם יהושע לישראל את הארץ.

בבא בתרא נו. • לא מנה יהושע אלא עיירות העומדות על הגבולין.

לאפוקי  במעשר  חייב  למשה  הקב''ה  שהראהו  נו. • כל  בתרא  בבא 
מאי לאפוקי קיני קניזי וקדמוני.

שמואל  דהיינו  גולה  דייני  שטר)  ד"ה   – ע: • (רשב"ם  בתרא  בבא 
וקרנא ודייני א''י דהיינו ר' אמי ור' אסי.

בבא בתרא עג. • סומכוס דבר ארץ ישראל קארי לה דוגית.

עולם  של  אמצעיתו  וא''י  היכא)  ד"ה   – עד. • (רשב"ם  בתרא  בבא 
של  מקומו  והיינו  הארץ  טבור  על  יושבי  לח)  (יחזקאל  כדכתיב  היא 

רבה בר בר חנה.

בבא בתרא עד: • מאי דכתיב (תהלים כד, ב) כי הוא על ימים יסדה ועל 
את  שמקיפין  נהרות  וארבעה  ימים  שבעה  אלו  יכוננה  נהרות 
ארץ ישראל ואלו הן שבעה ימים ימה של טבריא וימה של סדום 
וימה של חילת וימה של חילתא וימה של סיבכי וים אספמיא וים 

הגדול ואלו הן ארבעה נהרות ירדן וירמוך וקירומיון ופיגה.

בבא בתרא צ: • אין מוציאין פירות מא''י דברים שיש בהן חיי נפש 
מפני  ביין  מתיר  בתירא  בן  יהודה  ר'  וסלתות  שמנים  יינות  כגון 
שממעט את התיפלה וכשם שאין מוציאין מארץ לחו''ל כך אין 

מוציאין מארץ ישראל לסוריא ורבי מתיר.

בבא בתרא צ: • (תוס' – ד"ה כך) וטעמא דלא שמיה כבוש כדיליף 
בספרי בסוף פרשת והיה עקב כל מקום אשר תדרוך כף רגלכם 
וגו' ויליף התם דדוקא מה שיכבשו בחוצה לארץ אחר שיכבשו 
כל ארץ ישראל לכם יהיה ודוד לא עשה על פי ב''ד אלא מדעתו 
וכבש ארם נהרים וארם צובה עד שלא כבש כל ארץ ישראל ולכך 

קרי ליה כבוש יחיד לפי שמדעתו עשה.

בבא בתרא צא. • אין יוצאין מארץ לחו''ל אא''כ עמדו סאתים בסלע 
שמוצא  בזמן  אבל  ליקח  מוצא  שאינו  בזמן  אימתי  שמעון  א''ר 
ליקח אפי' עמדה סאה בסלע לא יצא וכן היה ר''ש בן יוחאי אומר 
אלימלך מחלון וכליון גדולי הדור היו ופרנסי הדור היו ומפני מה 
שמפקיע   – (רשב"ם  לארץ  לחוצה  מארץ  שיצאו  מפני  נענשו 

עצמו מן המצות).

ישראל  לארץ  המואביה  רות  שבאת  היום  צא. • אותו  בתרא  בבא 
מתה אשתו של בעז.

בבא בתרא צא. • אפי' מי שיש לו זכות אבות אינה עומדת לו בשעה 
שיוצא מארץ לחוצה לארץ.

וכליון  חולין  גופן  שעשו  מחלון  וכליון  צא: • מחלון  בתרא  בבא 
שנתחייבו כליה למקום.

דברי  הילוכו  מקום  קנה  ולרחבה  לארכה  בה  ק. • הלך  בתרא  בבא 
שיחזיק  עד  כלום  מועיל  הילוך  אין  אומרים  וחכמים  אליעזר  ר' 
אמר ר' אלעזר מ''ט דר' אליעזר דכתיב (בראשית יג, יז) קום התהלך 
בארץ לארכה ולרחבה כי לך אתננה ורבנן התם משום חביבותא 

דאברהם הוא דקאמר ליה הכי כדי שיהא נוח לכבוש לפני בניו.

כאן  אף  בגורל  תחלה  מה  ישראל  ארץ  קו: • כתחלת  בתרא  בבא 
בגורל.

בבא בתרא קז: • אדאכלת כפנייתא בבבל

ולא  עצמך  מעדן  שהיית  תמרים בבבל  קז: • (רשב"ם –  בתרא  בבא 
היית עוסק בתורה ומקנתרו היה).

הארץ  לבאי  הארץ...  נתחלקה  מצרים  קיז. • ליוצאי  בתרא  בבא 
נתחלקה הארץ.
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בבא בתרא קיז: • יהושע וכלב נטלו חלקם מתלוננים ועדת קרח לא 
היה להם חלק בארץ הבנים נטלו בזכות אבי אביהן ובזכות אבי 

אמותיה. 

ליוצאי   – (רשב"ם  היא  מוחזקת  ישראל  קיט. • ארץ  בתרא  בבא 
מצרים כדכתיב ונתתי אותה לכם מורשה כלומר אני נתתיה לכם 

ירושה).

בבא בתרא קכא: • יאיר בן מנשה ומכיר בן מנשה נולדו בימי יעקב 
ולא מתו עד שנכנסו ישראל לארץ.

עשר  לשלשה  שתתחלק  ישראל  ארץ  קכב. • עתידה  בתרא  בבא 
שבטים... ולא נתחלקה אלא בכסף... ולא נתחלקה אלא בגורל... 

ולא נתחלקה אלא באורים ותומים.

חדש  יין  חמיו  לבית  ששגר  אחד  באדם  קמו. • מעשה  בתרא  בבא 
ושמן חדש וכלי פשתן חדש בעצרת מאי קא משמע לן איבעית 
אימא חשיבותא דארץ ישראל קמ''ל ואיבעית אימא דאי טעין 
טענתיה טענה (רשב"ם – שבחא דא''י. שממהרת לבשל פירותיה 

בעצרת).

בבא בתרא קנח: • אוירא דארץ ישראל מחכים.

גליות  ראשי  אלו  מיהודה  שבט  יסור  לא  י)  מט,  ה. • (בראשית  סנהדרין 
בני  אלו  רגליו  מבין  ומחוקק  בשבט  ישראל  את  שרודין  שבבבל 

בניו של הלל שמלמדין תורה ברבים.

סנהדרין ה. • (תוס' – ד"ה דהכא) במילתא דאיסור והיתר דבני א''י 
מחוקק  דאיקרו  הכא  כדאמר  מחכים  דא''י  דאוירא  טפי  חכימי 
שמלמדין תורה ברבים אבל לענין הפקעת ממון ליפטר דהפקר 
העם  את  שרודין  שבט  דאיקרו  בבל  בני  עדיפי  הפקר  דין  בית 

במקל.

סנהדרין ה. • הא רבה בר חנה רשותא הוה נקיט ש''מ מהתם להכא 
לא מהני.

ועבר  יהודה  השנה  את  מעברין  ארצות  שלשה  יא: • על  סנהדרין 
הירדן והגליל.

עיברוה  ואם  ביהודה  אלא  השנים  את  מעברין  יא: • אין  סנהדרין 
אינה  בגליל  עיברוה  אם  אונו  איש  חנניה  העיד  מעוברת  בגליל 
מעוברת א''ר יהודה בריה דרבי שמעון בן פזי מאי טעמא דחנניה 
כל  שמה  ובאת  תדרשו  לשכנו  ה)  יב,  (דברים  קרא  אמר  אונו  איש 

דרישה שאתה דורש לא יהיו אלא בשכנו של מקום.

יותר  פירותיה  לבשל  ישראל  ארץ  בכל  קלה  לך  יב. • אין  סנהדרין 
מבעל שלישה.

סנהדרין יד. • אין סמיכה בחוצה לארץ.

סנהדרין יד. • סנהדרין נוהגת בין בארץ ובין בחוצה לארץ.

סנהדרין טז: • אין עושין עיר הנדחת בספר: מ''ט (דברים יג, ו/יד) מקרבך 
אין  אחת  אפילו  לספר  וסמוכה  הספר...  מן  ולא  רחמנא  אמר 

עושין מאי טעמא שמא ישמעו נכרים ויחריבו את ארץ ישראל.

קרנא  גולה  דייני  אבא  רבי  ישראל  שבארץ  יז: • רבותינו  סנהדרין 
דייני דארץ ישראל.

להעמיד  לארץ  בכניסתן  ישראל  נצטוו  מצות  כ: • שלש  סנהדרין 
להם מלך ולהכרית זרעו של עמלק ולבנות להם בית הבחירה.

לזה  זה  שמנעימין  ישראל  שבארץ  ת''ח  אלו  כד. • נועם  סנהדרין 
בהלכה חובלים אלו ת''ח שבבבל שמחבלים זה לזה בהלכה.

סנהדרין כד. • (זכריה ד:ג) ויאמר (אלי) אלה [שני] בני היצהר העומדים 
שבא''י  ת''ח  אלו  יצחק  רבי  אמר  יצהר  עליה  זיתים  ושנים  וגו' 
ת''ח  אלו  עליה  זיתים  ושנים  זית  כשמן  בהלכה  לזה  זה  שנוחין 

שבבבל שמרורין זה לזה בהלכה כזית).

סנהדרין כד. • זו חנופה וגסות הרוח שירדו לבבל.

סנהדרין • ועניות לבבל נחית מאי עניות עניות תורה.

במשנה  בלולה  במקרא  בלולה  יוחנן  א''ר  בבל  כד. • מאי  סנהדרין 
בלולה בתלמוד (איכה ג, ו) במחשכים הושיבני כמתי עולם אמר ר' 

ירמיה זה תלמודה של בבל.

סנהדרין כה: • רועה בהמה דקה בא''י פסולין בחוצה לארץ כשרין 
רועה בהמה גסה אפילו בא''י כשרין.

סנהדרין לא: • שלחו ליה למר עוקבא לדזיו ליה כבר בתיה שלם... 
והא דשלחו ליה הכי כדי לחלוק כבוד למר עוקבא (רש"י – לדזיו 
פניו  עור  שמקרין  למי  בתיה  בן  שהוא  כמשה  בתיה.  כבר  ליה 
ביתיה  כבר  אחר  לשון  פרעה  בת  בתיה  שגידלתו  רבינו  כמשה 
כמשה שהוא בן בית דכתיב (במדבר יב) בכל ביתי נאמן הוא לדזיו 
פניו  תאיר  אדם  חכמת  ח)  (קהלת  וכתיב  חכם  שהיה  שם  על  ליה. 
ומצאתי בספר הגדה שהיה מר עוקבא בעל תשובה שנתן עיניו 
היתה  איש  ואשת  בחולי  ונפל  טינא  לבו  והעלה  אחת  באשה 
יצרו  וכבש  לו  נתרצית  דוחקה  ומתוך  ממנו  ללות  נצרכה  לימים 
ופטרה לשלום ונתרפא וכשהיה יוצא לשוק היה נר דולק בראשו 
מן השמים ועל שם כך קרי ליה ר' נתן צוציתא במסכת שבת (דף נו:) 

הכא נמי להכי כתבו ליה הכי על שם האור שהיה זורח עליו).

סנהדרין לא: • בבבל לא דיינו דיני קנסות.

ר'  אחר  לישיבה  חכמים  אחר  הלך  תרדף  צדק  לב: • צדק  סנהדרין 
אליעזר ללוד אחר רבן יוחנן בן זכאי לברור חיל אחר רבי יהושע 
לפקיעין אחר רבן גמליאל ליבנא אחר רבי עקיבא לבני ברק אחר 
רבי מתיא לרומי אחר רבי חנניא בן תרדיון לסיכני אחר ר' יוסי 
לציפורי אחר רבי יהודה בן בתירה לנציבין אחר רבי יהושע לגולה 

אחר רבי לבית שערים אחר חכמים ללשכת הגזית.

בתשובת  כתוב  שמענו.  זמירות  הארץ  מכנף  לז: • (תוס')  סנהדרין 
הגאונים שאין בני א''י אומרים קדושה אלא בשבת דכתיב (ישעיה 
ו) גבי חיות שש כנפים לאחד וכל כנף הוא אומר שירה אחת ביום 
המקום  לפני  החיות  אומרים  שבת  וכשיגיע  החול  ימי  בששת 
רבש''ע אין לנו עוד כנף והקב''ה משיב להם יש לי עוד כנף אחד 

שאומר לפני שירה שנאמר מכנף הארץ זמירות שמענו.

מישראל  אבות  בתי  שני  שיכלו  עד  בא  דוד  בן  לח. • אין  סנהדרין 
ואלו הן ראש גולה שבבבל ונשיא שבארץ ישראל.

ישראל  מארץ  וראשו  מבבל  גופו  הראשון  לח: • אדם  סנהדרין 
ואבריו משאר ארצות.

סנהדרין לח: • חמישית עמד על רגליו (לפי חשבון הגר"א יוצא שנת 
תש"ח).

סנהדרין מג: • אמר לו (עכן ליהושע) בבקשה ממך אל תוציא לעז 
על הגורלות שעתידה ארץ ישראל שתתחלק בגורל.

סנהדרין מג: • לא ענש על הנסתרות עד שעברו ישראל את הירדן... 
אלא כשם שלא ענש על הנסתרות כך לא ענש על עונשין שבגלוי 

עד שעברו ישראל את הירדן. 
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עזות  יענה  ועשיר  רש  ידבר  תחנונים  כג)  יח,  מד. • (משלי  סנהדרין 
תחנונים ידבר רש זה משה (שלא נכנס לארץ) ועשיר יענה עזות 

זה יהושע (שנכנס לארץ).

חורבתא  אותו  קורין  והיו  עזה  בתחום  היה  עא. • מקום  סנהדרין 
סגירתא.

לפני  ישראל  עם  לדון  אפריקיא  בני  צא. • כשבאו  סנהדרין 
אלכסנדרוס מוקדון אמרו לו ארץ כנען שלנו היא דכתיב (במדבר לד, 
ב) ארץ כנען לגבולותיה וכנען אבוהון דהנהו אינשי הוה אמר להו 
גביהא בן פסיסא לחכמים תנו לי רשות ואלך ואדון עמהן לפני 
אלכסנדרוס מוקדון אם ינצחוני אמרו הדיוט שבנו נצחתם ואם 
אני אנצח אותם אמרו להם תורת משה נצחתכם נתנו לו רשות 
והלך ודן עמהם אמר להם מהיכן אתם מביאים ראייה אמרו לו 
מן התורה אמר להן אף אני לא אביא לכם ראייה אלא מן התורה 
לאחיו  יהיה  עבדים  עבד  כנען  ארור  ויאמר  כה)  ט,  (בראשית  שנאמר 
עבד שקנה נכסים עבד למי ונכסים למי ולא עוד אלא שהרי כמה 
לו  החזירו  מלכא  אלכסנדרוס  להם  אמר  עבדתונו  שלא  שנים 
תשובה אמרו לו תנו לנו זמן שלשה ימים נתן להם זמן בדקו ולא 
מצאו תשובה מיד ברחו והניחו שדותיהן כשהן זרועות וכרמיהן 

כשהן נטועות ואותה שנה שביעית היתה.

יח,  (במדבר  שנאמר  התורה  מן  המתים  לתחיית  צב: • מניין  סנהדרין 
לעולם  אהרן  וכי  הכהן  לאהרן  ה'  תרומת  ממנו [את]  ונתתם  כח) 
קיים והלא לא נכנס לארץ ישראל שנותנין לו תרומה אלא מלמד 
שעתיד לחיות וישראל נותנין לו תרומה מכאן לתחיית המתים 

מן התורה.

ונשאו  ישראל  לארץ  עלו  יחזקאל  שהחיה  צב: • מתים  סנהדרין 
נשים והולידו בנים ובנות עמד ר''י בן בתירא על רגליו ואמר אני 

מבני בניהם והללו תפילין שהניח לי אבי אבא מהם. 

סנהדרין צג. • אין מצולה אלא בבל.

ונשאו  ישראל  לארץ  עלו  ועזריה...  מישאל  צג. • חנניה  סנהדרין 
נשים והולידו בנים ובנות.

רבא  נהרא  למיכרא  רב  אמר  אזל  להיכן  צג. • דניאל  סנהדרין 
בטבריא. 

אסנפר  לקרותו  (סנחריב)  רשע  אותו  זכה  מה  צד. • מפני  סנהדרין 
אבל  ישראל...  ארץ  של  בגנותה  סיפר  שלא  מפני  ויקירא  רבא 

ישראל ספרו בגנותה של ארץ ישראל.

בני  ראיתי  רשב''י  משום  ירמיה  א''ר  חזקיה  צז: • אמר  סנהדרין 
עלייה והן מועטין (מליצה).

סנהדרין צח: • אין לך כל ארון וארון שבארץ ישראל שאין סוס מדי 
ועושין  לקרקע  חוץ  הארונות  שמוציאין   – (רש"י  תבן  בו  אוכל 

מהן אבוסים במלחמת גוג ומגוג).

סנהדרין קב: • מפני מה זכה עמרי למלכות מפני שהוסיף כרך אחד 
בארץ ישראל.

סנהדרין קיא: • אין חולקין עיר אחת לב' שבטים.

סנהדרין קיג. • היו בה אילנות תלושין אסורין מחוברין מותרין של 
עיר אחרת בין תלושין בין מחוברין אסור מאי עיר אחרת אמר רב 

חסדא יריחו.

סנהדרין קיג. • ארור האיש לפני ה' אשר יקום ובנה את העיר הזאת 
את יריחו בבכורו ייסדנה ובצעירו יציב דלתיה.

סנהדרין קיג. • בנה חיאל בית האלי את יריחו באבירם בכורו יסדה 
ובשגוב צעירו הציב דלתיה תניא באבירם בכורו רשע לא היה לו 

ללמוד בשגוב צעירו היה לו ללמוד אבירם.

מכות ז. • סנהדרין נוהגת בארץ ובחוצה לארץ.

סנהדרין ז. • ברח מארץ לחוצה לארץ אין סותרין את דינו מחוצה 
לארץ לארץ סותרין את דינו מפני זכותה של ארץ ישראל.

ובכל  ופלך  פלך  בכל  דינים  בתי  מושיב  אתה  ז. • בשעריך  סנהדרין 
מושיב  אתה  ואי  ופלך  פלך  בכל  מושיב  אתה  ובחו''ל  ועיר  עיר 

בכל עיר ועיר.

שלש  היו  לא  ישראל  שבארץ  שלש  נבחרו  שלא  ט: • עד  סנהדרין 
שבעבר הירדן קולטות.

הבדיל  וכנגדן  הירדן  בעבר  משה  הבדיל  ערים  ט: • שלש  סנהדרין 
יהושע בארץ כנען ומכוונות היו כמין שתי שורות שבכרם.

סנהדרין ט: • בגלעד שכיחי רוצחים.

שבועות יד: • בן בבל שעלה לארץ ישראל ונעלם ממנו מקום מקדש 
מהו.

חומה  שמוקפת  מאבותיך  מסורת  בידך  שתעלה  טז. • כל  שבועות 
שקדושה  מפני  בה  נוהגות  אלו  מצות  כל  נון  בן  יהושע  מימות 

ראשונה קידשה לשעתה וקידשה לעתיד לבא.

שבועות כו. • (רש"י – שם) וקידשום. לא פירש לי במה מקודשים 
ערי ארץ ישראל. 

שבועות כו. • מחכו עלי' במערבא.

שבועות מז. • רבותינו שבבבל רב ושמואל רבותינו שבארץ ישראל 
ר' אבא.

שבועות מז: • (דברים א, ז) עד הנהר הגדול נהר פרת שמעון בן טרפון 
אומר קרב לגבי דהינא ואידהן דבי רבי ישמעאל תנא עבד מלך 

כמלך.

עבודה זרה ח. • ישראל שבחוצה לארץ עובדי עבודת כוכבים בטהרה 
היהודים  כל  וזימן  לבנו  משתה  שעשה  כוכבים  עובד  כיצד  הן 
שלהן  ושמש  משלהן  ושותין  משלהן  שאוכלין  אע''פ  שבעירו 
מתים  מזבחי  אכלו  כאילו  הכתוב  עליהם  מעלה  לפניהם  עומד 

שנאמר (שמות לד, טו) וקרא לך ואכלת מזבחו.

ארץ  על  טומאה  גזרו  הבית  חרב  לא  עד  שנה  ח: • פ'  זרה  עבודה 
העמים.

עבודה זרה י. • בגולה אין מונין אלא למלכי יונים בלבד.

ולערער  לדון  לארץ  בחוצה  מטמא  כהן  היה  יג. • ואם  זרה  עבודה 
הקברות  בבית  מטמא  כך  לארץ  בחוצה  שמטמא  וכשם  עמהם 
בית  אלא  היא  דאורייתא  טומאה  דעתך  סלקא  הקברות  בבית 

הפרס.

ודעתו  פירוש  אשה.  ולישא  תורה  ללמוד  יג. • (תוס')  זרה  עבודה 
קיא.)  (דף  פ''ב  בכתובות  אמר  לחזור  דעתו  אין  דאילו  לא''י  לחזור 
המקום  ברוך  ומת  כוכבים]  [עובדת  (אשה)  נשא  זה  של  אחיו 
שהן  מצות  בהנך  ודוקא  לארץ  לחוצה  אחריו  ירד  וזה  שהרגו 
חשובות ללמוד תורה שגדול תלמוד תורה שמביא לידי מעשה 
מצות  לשאר  אבל  בראה  תהו  לא  מה)  (ישעיה  דכתיב  נמי  ואשה 
אחא.  דרב  בשאלתות  אבל  כז)  (דף  דמגילה  פ''ד  משמע  והכי  לא 

מפורש הנך דקילי וכ''ש לשאר מצות שהם חשובות.
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צריך  ואין  ישראל  בארץ  בתים  להם  משכירין  כ: • אין  זרה  עבודה 
לומר שדות.

ישראל  לארץ  וסמוכה  צובה  ארם  סוריא.  כ: • (רש"י)  זרה  עבודה 
הדבור  פי  על  שלא  ישראל  ארץ  לקדושת  וחיברה  דוד  וכיבשה 

ובלא ששים ריבוא וקרי ליה כיבוש יחיד.

עבודה זרה כא. • כיבוש יחיד שמיה כיבוש ... כיבוש יחיד לא שמיה 
כיבוש.

עבודה זרה כא. • (תוס' – ד"ה כיבוש יחיד) כל שאין לו רשות לכבש 
נקרא חו''ל דכל זמן שלא כבש כל א''י לא היה לו רשות לכבוש 
ארם  דוד  כשכבש  עקב  פרשת  בספרי  איתא  והכי  לארץ  חוצה 
נהרים וארם צובה אמר לו הקב''ה סמוך לפלטין שלך לא כבשת 
יושב  היבוסי  ואת  שנאמר  לארץ  חוצה  ומכבש  הולך  ואתה 

ירושלים וגו'.

יום  ל'  כל  בחו''ל  בית  השוכר  הא)  ד"ה   – כא. • (תוס'  זרה  עבודה 
פטורה מן המזוזה מכאן ואילך חייבת בא''י חייבת מיד.

עבודה זרה כא. • (תוס' – ד"ה אף) בחוץ לארץ לא מיקרי ביתך אלא 
בארץ.

עבודה זרה כו. • תא חזי מה בין גנבי בבל ולסטין דארץ ישראל.

במדינת  שהיה  מקום  שם  ויתיב.  דשף  מג: • (רש"י)  זרה  עבודה 
ירושלים  מאבני  עמהן  נטלו  וגלותו  יכניה  אומר  ויש  נהרדעא 
כאן  נישוף  בנהרדעא  ויתיב  דשף  והיינו  שם  ובנאוהו  ומעפרה 

ונתיישב כאן והיינו דכתיב כי רצו עבדיך את אבניה וכו'.

עבודה זרה מה: • גידועי עבודת כוכבים קודמין לכיבוש ארץ ישראל 
כיבוש ארץ ישראל קודם לביעור עבודת כוכבים.

אלא  פי'  בצרה  היינו  לאו  בצר  בצר)  ד"ה  נח: • (תוס' –  זרה  עבודה 
חוצה לארץ היא... והתיר ר' בית שאן כולה על ידו משום דהוה 

סבר דבית שאן מחו''ל היא.

שאין  ומעשרות  תרומות  ועל  בצר)  ד"ה   – נט. • (תוס'  זרה  עבודה 
דקרקעות  ר''ת  אומר  חו''ל  כקולי  לא  אף  עכשיו  מפרישין  אנו 
לא  שאם  הוא  דמלכותא  ודינא  לשרים  הם  משועבדות  שלנו 
ולכן  לו  ומשוקעות  כוכבים  עובד  ביד  משועבדות  שיהו  יתנם 
אינם שלנו... אבל ר''י אמר כי לא נתחייבו בתרומות ובמעשרות 
אלא הסמוכות לא''י כגון מצרים ובבל מואב ובני עמון כי שם היו 
במקומות  אבל  א''י  במעשר  להקל  יבואו  שלא  להפריש  רגילים 
ותירוש  בדגן  ואפי'  מעשר  שום  חכמים  חייבו  לא  הרחוקים 

ויצהר.

עבודה זרה נט. • (תוס') איקלע לגבלא. מפרש בערוך הר שעיר וכן 
אומר  ירושלמי  ובתרגום  דגבלא  טורא  שעיר  הר  יונתן  תרגום 
הופיע מהר פארן איתגלי מטורא דגבלהון לבנוי דישמעאל ומיהו 
לפי האמת משמע יותר שהיא עיר מא''י כדאמר פ''ב דכתובות 

(דף קיב.) ריב''ל איקלע לגבלא חזא עגלים בין הגפנים כו'.

דאיקרי  הוא  הני  ארץ...  יושבי  רוב  אחר  הלך  ג. • בהוראה  הוריות 
קהל אבל הנך לא איקרי קהל.

הוריות ו: • כל שיש לו אחוזה איקרי קהל וכל שאין לו אחוזה לא 
איקרי קהל.

להם  חלק  אבינו  שיעקב  חנייתם.  כך  כנחלתם  ו: • (רש"י)  הוריות 
את הארץ וציום היאך יחנו לדגליהם וכן מצינו במדרש תנחומא 

דיעקב אבינו תקן להם דגלים וחלק להם הארץ.

הוריות יא: • בעא מיניה רבי מרבי חייא כגון אני מהו בשעיר אמר 
גבך  על  דהוי  שבבבל  גולה  ראש   – (רש"י  בבבל  צרתך  הרי  ליה 

ואנן בעינן שאין על גביו אלא ה' אלהיו).

הוריות • (בראשית מט, י) לא יסור שבט מיהודה זה ראש גולה שבבבל 
שרודה את ישראל במקל (בראשית מט, י) ומחוקק מבין רגליו אלו בני 

בניו של הלל שמלמדים תורה לישראל ברבים.

אבות דרבי נתן כז:ד • בראשונה היו אומרין דגן ביהודה ותבן בגליל 
ומוץ בעבר הירדן חזרו לומר אין דגן ביהודה ואין תבן בגליל אלא 

מוץ ובעבר הירדן לא זה ולא זה.

לארץ  חוצה  ויוצא  ישראל  בארץ  הדר  כח:ב • חכם  נתן  דרבי  אבות 
פגם הדר בה משובח הימנו ואף על פי שפגם משובח הוא יותר 

מכל המשובחים שבמדינות.

ישראל  בארץ  היה  גרים  שמכשרת  ישראל  ארץ  ד:ג • חביבה  גרים 
ואמר גר אני – מקבלים אותו מיד ובחוצה לארץ – אין מקבלים 
שהיא  ישראל  ארץ  וחביבה  עמו  עדיו  היו  כן  אם  אלא  אותו 

מכפרת עונות ופשעים שנאמר (ישעיה לג, כד) ובל יאמר שכן חליתי.

זבחים נד: • (דברים יז, ח) וקמת ועלית אל המקום מלמד שבית המקדש 
גבוה מכל ארץ ישראל וארץ ישראל גבוהה מכל ארצות.

זבחים קיג. • כל א''י בדוקה היא.

זבחים קיג. • מר סבר ירד מבול לא''י ומר סבר לא ירד.

זבחים קיג: • למה נקרא שמה מצולה שכל מתי מבול נצתללו שם 
ננערו  מבול  מתי  שכל  שנער  שמה  נקרא  למה  אמר  יוחנן  ורבי 

שם.

זבחים קיג: • למה נקרא שמה שנער שמנערת עשיריה והא קחזינן 
מפני  עשיריה.  שמנערת   – (רש"י  משכי  לא  דרי  תלתא  דהוו 
שאינן מרחמים על הבריות כדאמרינן במסכת ביצה (דף לב:) עשירי 

בבל יורדי גיהנם הן).

זבחים קיג: • כל האוכל מעפרה של בבל כאילו אוכל בשר אבותיו 
תנ''ה כל האוכל מעפרה של בבל כאילו אוכל בשר אבותיו וי''א 

כאילו אוכל שקצים ורמשים.

מנחות לא. • אין קנין לעובד כוכבים בארץ ישראל ... יש קנין לעובד 
כוכבים בארץ ישראל.

מנחות מב. • חד מינייהו כתרי מינן (רש"י – חד מינייהו. מבני ארץ 
ישראל ורבינא מא''י הוה). 

יישוב  משום  לאלתר  מזוזה  עושה  בא''י  בית  מד. • השוכר  מנחות 
דא''י (רש"י – דלאחר שקבעה שוב אינו נוטלה משם אפי' יוצא 
ממנו כדאמר בפ' השואל בב''מ (דף קב.) הלכך בקושי יצא ממנה 
מהרה  אחר  ממנה ישכרנה  ואפי יוצא  אחרת  מזוזה  מפני טורח 

כשימצאנה מזומנת במזוזה ונמצאת א''י מיושבת).

הקרוב  ביכר  לא  הקרוב  מן  להביא  העומר  סד: • מצות  מנחות 
מגגות  העומר  שבא  מעשה  מקום  מכל  אותו  מביאין  לירושלים 

צריפין ושתי הלחם מבקעת עין סוכר.

ומחוצה  הארץ  מן  באין  והיחיד  הציבור  קרבנות  פג: • כל  מנחות 
שאינן  הלחם  ושתי  העומר  מן  חוץ  הישן  ומן  החדש  מן  לארץ 

באין אלא מן החדש ומן הארץ.

המודרמות  השדות  מן  אלא  העומר  את  מביאין  פה: • אין  מנחות 
שבארץ ישראל שבהן חמה זורחת ומהן חמה שוקעת.
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מנחות • לא הניח אותו האיש לא סוס ולא פרד ולא גמל ולא חמור 
בארץ ישראל שלא שכרו.

מנחות פח: • קרי עליה (ישעיה מו, יא) מארץ מרחק איש עצתי (רש"י – 
שר' חייא עלה מבבל לא''י).

מנחות קט. • הרי עלי עולה שאקריבנה בבית חוניו והקריבה בארץ 
ישראל יצא וענוש כרת.

בתלמוד   – (רש"י  שבחברון  עד  המזרח  כל  פני  ק. • האיר  מנחות 
ירושלמי נמצא שלפיכך היה אומר עד שבחברון ביום הכפורים 

כדי להזכיר ישיני חברון).

תמורה כט. • ידע בהא לשנויי שמעתא ואי לא דסליק התם לא הוה 
ידע דארץ ישראל גרמה ליה.

חולין ה. • (מלכים ב ה, ב) וארם יצאו גדודים וישבו מארץ ישראל נערה 
קטנה.

חולין ו: • הרבה כרכים כבשום עולי מצרים ולא כבשום עולי בבל.

חולין טז: • שבתחלה נאסר להם בשר תאוה משנכנסו לארץ הותר 
להם בשר תאוה.

שיצא  המקום  חומרי  עליו  נותנין  ליה  לית  זירא  יח: • ור'  חולין 
מבבל  מילי  הני  אביי  אמר  לשם  שהלך  המקום  וחומרי  משם 
לבבל  ישראל  מארץ  נמי  אי  ישראל  לארץ  ישראל  ומארץ  לבבל 
כוותייה  עבדינן  להו  כייפינן  דאנן  כיון  ישראל  לארץ  מבבל  אבל 
(רש"י – דכיון דאנן כייפינן להו. לבני ארץ ישראל לקידוש החדש 
ולדיני  יא:)  (דף  דהוריות  בתרא  בשמעתא  כדאמרינן  שנה  ולעיבור 

קנסות שאין סמיכה בבבל).

בני  והיתר  איסור  דלענין  ר''ת  אומר  כיון)  ד"ה  יח: • (תוס' –  חולין 
ראש  ממון  הפקעת  לענין  אבל  טפי  דחכימי  עדיפי  ישראל  ארץ 
הגולה עדיף כדאמרינן התם דהכא שבט והתם מחוקק ואמרינן 
נמי לא יסור שבט מיהודה אלו ראשי גליות שבבבל שרודים את 
העם במקל ומחוקק מבין רגליו אלו בני בניו של הלל שמלמדים 
אין  שבא''י  נשיא  יא:)  (דף  דהוריות  ב'  בפרק  ואמרינן  ברבים  תורה 

מביא שעיר משום דאיכא בבבל ראש גולה ועשיר ממנו.

חולין מה. • ידעין חברין בבלאי לפרושי.

זרעים  כלאי  דשרו  לארץ  בחוצה  הרכיב)  ד"ה   – ס. • (תוס'  חולין 
ואסירי הרכבת האילן.

וחרמון  הן.  ישראל  ארץ  הרי  ושריון  שניר  תנא  ס: • (רש"י)  חולין 
וזה  שריון  לו  קרא  זה  כרכים  עליו  ובנו  ולאמורי  לצידונים  קרוב 

קרא לו שניר.

חולין ס: • (רש"י) חצרים עד עזה. ארץ ישראל.

מינה  לן  נפקא  מאי  עזה  עד  בחצרים  היושבים  ס: • והעוים  חולין 
מדאשבעיה אבימלך לאברהם (בראשית כא, כג) אם תשקור לי ולניני 
ולנכדי אמר הקב''ה ליתו כפתורים ליפקו מעוים דהיינו פלשתים 

וליתו ישראל ליפקו מכפתורים.

חולין ס: • (במדבר כא, כו) כי חשבון עיר סיחון מלך האמורי היא והוא 
הקב''ה  להו  דאמר  מינה  נפקא  מאי  וגו'  מואב  במלך  נלחם 
סיחון  ליתי  הקב''ה  אמר  מואב  את  תצר  אל  ט)  ב,  (דברים  לישראל 
ליפוק ממואב וליתו ישראל וליפקו מסיחון והיינו דאמר רב פפא 

עמון ומואב טיהרו בסיחון.

חולין ס: • (דברים ג, ט) צידונים יקראו לחרמון שריון תנא שניר ושריון 
מהרי ארץ ישראל מלמד שכל אחד ואחד מאומות העולם הלך 

ישראל  ארץ  הרי  שם  על  לו  והעלה  לעצמו  גדול  כרך  לו  ובנה 
ללמדך שאפילו הרי ארץ ישראל חביבין על האומות העולם.

חולין סג: • איה תנא עומדת בבבל ורואה נבלה בארץ ישראל.

חולין עח. • אותו ואת בנו נוהג בין בארץ בין בח''ל.

חולין פג: • כסוי הדם נוהג בארץ ובחוצה לארץ.

חולין פט: • גיד הנשה נוהג בארץ ובחוצה.

יעקב  תחת  והניחה  ישראל  ארץ  לכל  הקב''ה  צא: • קפלה  חולין 
אבינו שתהא נוחה ליכבש לבניו.

חולין צב. • רמז רמז לו (המלאך ליעקב) שעתידים שני שרים לצאת 
לו  רמז  מכאן  ישראל  שבארץ  ונשיא  שבבבל  גולה  ראש  ממנו 

גלות.

פעמים  ודור  דור  בכל  מישראל  היוצאים  גאים  שרי  צב. • ג'  חולין 
ישראל  בארץ  ששנים  פעמים  ישראל  בארץ  ואחד  כאן  ששנים 

ואחד כאן.

חולין קל. • הזרוע והלחיים והקבה נוהגין בארץ ובחוצה לארץ.

חולין קלה. • ראשית הגז נוהג בארץ ובחו''ל.

חולין קלה. • וכמה נותנין לו משקל חמש סלעים ביהודה שהן עשר 
סלעים בגליל.

אין  הפאה  שאמרו  אע''פ  מששים  לפאה  פוחתין  קלז: • אין  חולין 
לה שיעור התם בארץ הכא בחו'ל.

חולין קלח: • שילוח הקן נוהג בארץ ובחו''ל.

בכורות ה. • עשה מצוה זו (בכורות) שבשבילה תיכנס לארץ.

בכורות ו: • וחלב דבהמה טהורה מנלן דשרי... מהכא (שמות ג, ח) ארץ 
זבת חלב ודבש ואי לא דשרי משתבח לן קרא במידי דלא חזי.

מיד  להפקיע  ישראל  בארץ  כוכבים  לעובד  קנין  יא: • אין  בכורות 
מעשר.

בכורות מד: • (תוס' – ד"ה לא) משמע מכאן דפרת הולך מבבל לא''י 
אבל שאלתי לאחד מא''י ואמר לי שיורד מא''י לבבל.

בכורות נג. • מעשר בהמה נוהג בארץ ובחוצה לארץ.

בכורות נד: • הירדן מפסיק למעשר בהמה.

כנען  ארצה  הירדן  את  עוברים  אתם  כי  נא)  לג,  נה. • (במדבר  בכורות 
ארצה ארץ כנען ולא הירדן ארץ כנען דברי ר' יהודה בן בתירה ר' 
שמעון בן יוחי אומר הרי הוא אומר (במדבר לד, טו) מעבר לירדן ירחו 

קדמה מזרחה מה ירחו ארץ כנען אף ירדן ארץ כנען.

סיבכי  של  בימה  ומהלך  פמייס  ממערת  יוצא  נה. • ירדן  בכורות 
ובימה של טבריא ובימה של סדום והולך ונופל לים הגדול ואין 

ירדן אלא מבית יריחו ולמטה.

בכורות נה. • למה נקרא שמו ירדן שיורד מדן.

בכורות נה. • לשם זו פמייס.

בכורות נה. • זכרותא (עיקרו) דמיא פרת.

למטה  נהרות  וג'  נהרות  משלש  למטה  הנהרות  נה. • כל  בכורות 
מפרת.

דמלחא  ימא  גו  מהלך  ירדנא  הדין  אין).  ד"ה  נה. • (תוס' –  בכורות 
ולא מתערב.
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מים  על  שתול  כעץ  והיה  יז, ח)  (ירמיה  שנאמר  שמו  נה: • יובל  בכורות 
ועל יובל ישלח שרשיו ולמה נקרא שמו פרת שמימיו פרים.

בכורות נה: • אין המים נטהרים בזוחלין אלא פרת ביומי תשרי.

בכורות נה: • (תוס') מטרא במערבא סהדא רבה פרת. כאן משמע 
דפרת הולך מא''י לבבל וכדפרישית לעיל בפ' מומין אלו (דף מד:) 
בצפונית  הוא  דבבל  העולם  במערב  עדן  דגן  כך  מתוך  משמע 
ואמרינן  מערבא  לא''י  בבל  בני  להו  קרי  ולהכי  א''י  של  מזרחית 
בלא יחפור (ב''ב דף כה:) דבבל בצפונית של א''י עומדת דכתיב מצפון 
תפתח הרעה וגו' אלמא פרת הולך ממערב למזרח ומשמע שכך 
דגן  אלמא  דמעיקרא  פרת  הוא  כדאמרינן  יציאתו  מתחלת  הוא 
מצינו  מקום  בכל  דקאמר  בב''ר  משמע  וכן  העולם  במערב  עדן 
האדם  את  ויגרש  דכתיב  אדה''ר  קולטת [קולטת]  מזרחית  רוח 

וישכן מקדם לגן עדן את הכרובים.

גבוהה  דא''י  מדליין  נהרות  ד'  הני  אין)  ד"ה   – נה: • (תוס'  בכורות 
מכל הארצות ואין נשארין שם מי גשמים.

ערכין ג: • (רש"י) לאתויי עבדים. שאם יש לו עבד כנעני מהול למכור 
ורוצה העבד שלא ימכרנו אלא בא''י כופין את רבו להעלותו.

שאין  לפי  יצחק  רבי  אמר  לימא  ניסא  דאיכא  י: • פורים  ערכין 
אומרים שירה על נס שבחוצה לארץ.

לומר  הארצות  כל  הוכשרו  לארץ  ישראל  נכנסו  שלא  ערכין • עד 
שירה משנכנסו לארץ לא הוכשרו כל ארצות לומר שירה.

ערכין יד. • (תוס' – ד"ה עובד) עובד כוכבים אין לו נחלה בארץ.

דמי  ישראל  דארץ  כמטלטלי  לארץ  דחוצה  כט. • מקרקעי  ערכין 
(לענין חרמים).

יצא  לארץ  בחוצה  או  כוכבים  לעובד  עבדו  כט: • המוכר  ערכין 
לחירות. 

ערכין לב. • גמלא בגליל וגדוד בעבר הירדן.

ערכין לב: • כל שתעלה לך מסורת בידך מאבותיך שמוקפת חומה 
שקדושה  מפני  בה  נוהגות  הללו  מצות  כל  נון  בן  יהושע  מימות 

ראשונה קידשה לשעתה וקידשה לעתיד לבא.

ערכין לב: • משה לא בעא רחמי דלא הוה זכותא דארץ ישראל אלא 
יהושע דהוה ליה זכותא דארץ ישראל אמאי לא ליבעי רחמי.

ערכין לב: • משגלו שבט ראובן ושבט גד וחצי שבט המנשה בטלו 
יובלות שנאמר (ויקרא כה, י) וקראתם דרור בארץ לכל יושביה בזמן 
והן  עליה  היו  יכול  מקצתן  שגלו  בזמן  ולא  עליה  יושביה  שכל 
מעורבין שבט בנימין ביהודה ושבט יהודה בבנימין יהא יובל נוהג 
תלמוד לומר לכל יושביה בזמן שיושביה כתיקונן ולא בזמן שהן 

מעורבין.

תמורה טו: • אין מגדלין בהמה דקה בארץ ישראל.

תמורה כא. • משנינא שינויי דחיקי בבלאי.

תמורה כט. • אי לא דסליק התם לא הוה ידע דארץ ישראל גרמה 
ליה.

חוץ  [וכו']  המערכה  את  לסדר  בגזירין  מעלין  כט: • החלו  תמיד 
משל זית ומשל גפן [וכו']: הני מ''ט רב פפא אמר משום דקטרי 

רב אחא בר יעקב אמר משום ישוב דארץ ישראל.

תמיד ל. • אמר להן צאו וראו אם הגיע זמן שחיטה אם הגיע הרואה 
עד  המזרח  כל  פני  האיר  אומר  שמואל  בן  מתיא  ברקאי  אומר 

שהוא בחברון.

היו  מיריחו  שנפתח  גדול  שער  קול  שומעין  היו  ל: • מיריחו  תמיד 
מיריחו  השיר)  קול  שומעין  היו  (מיריחו  מגריפה  קול  שומעין 
היו שומעין קול בן ארזה מקיש בצלצל מיריחו היו שומעין קול 
החליל מיריחו היו שומעין קול גביני כרוז מיריחו היו שומעין קול 
העץ שעשה בן קטין מוכני לכיור מיריחו היו שומעין קול השיר 
בשעה  כ''ג  של  קולו  אף  וי''א  השופר  קול  שומע  היה  מיריחו 
פיטום  ריח  מריחין  היו  מיריחו  ביה''כ  השם  את  מזכיר  שהוא 
הקטורת א''ר אלעזר בן דגלאי עזים היו לאבא בערי המכוור והיו 

מתעטשות מריח פיטום הקטורת.

נדה מז. • שבע שכבשו ושבע שחלקו נתחייבו בחלה ולא נתחייבו 
במעשר.

נדה מז. • בבואכם בביאת כולכם אמרתי ולא בביאת מקצתכם וכי 
אסקינהו עזרא לא כולהו סלוק.

יושביה  כל  והלא  תאמר  ואם  סלוק.  כולהו  לא  מז. • (תוס')  נדה 
לפר''ת  עלו  השבטים  כל  שמקצת  לפי  יובל  לענין  קרינן  עליה 
דאמר דיובל נהג בבית שני מהאי טעמא וי''ל דבבואכם משמע 

טפי בביאת כולכם.

מכל  מקודשת  ישראל,  ארץ  הן:  קדושות  א' • עשר  פרק  כלים 
מן  לפנים  ממנה...  מקודשות  חומה,  מוקפות  הארצות...עיירות 
החומה, מקודש מהן... הר הבית, מקודש ממנו...החיל, מקודש 
ממנו... עזרת הנשים, מקודשת ממנו... עזרת ישראל, מקודשת 
ולמזבח,  האולם  בין  ממנה...  מקודשת  הכוהנים,  עזרת  ממנה... 
הקודשים,  קודש  בית  ממנו...  מקודש  ההיכל,  ממנה...  מקודש 

מקודש מהן. 

העמים  מקואות  טהורים  ומקואותיה  טהורה  ט:ו • א"י  מקואות 
שבח"ל כשרים לבעלי קריין אפילו נתמלאו בקילון.

עניי  שיהיו  עני  מעשר  עשאוה  קרובה  שהיא  ד:ג • מצרים  ידים 
קרובים  שהם  ומואב  עמון  אף  בשביעית  עליה  נסמכים  ישראל 

נעשים מעשר עני שיהיו עניי ישראל נסמכים עליהם בשביעית.

משגלגלה  ישראל  שבארץ  לחולין  טומאה  לגרום  ו: • מותר  נידה 
תעשה בטהרה.

אשה
בעלה  עם  מספרת  דאשה  כיון  אימת  ק''ש  זמן  ידע  ג. • לא  ברכות 

ותינוק יונק משדי אמו ליקום וליקרי.

ברכות ג: • התם משום חשד ליכא דהא אשה בדברא לא שכיחא.

לאה  שבאתה  עד  להקב''ה  שהודה  אדם  היה  ז: • לא  ברכות 
והודתו.

ברכות ח. • (תהלים לב, ו) על זאת יתפלל כל חסיד אליך לעת מצא אמר 
ר' חנינא לעת מצא זו אשה שנא' (משלי יח, כב) מצא אשה מצא טוב 
במערבא כי נסיב אינש אתתא אמרי ליה הכי מצא או מוצא מצא 
דכתיב מצא אשה מצא טוב ויפק רצון מה' מוצא דכתיב (קהלת ז, כו) 

ומוצא אני מר ממות את האשה וגו'.

ברכות י. • הנהו בריוני דהוו בשבבותיה דר''מ והוו קא מצערו ליה 
טובא הוה קא בעי ר' מאיר רחמי עלויהו כי היכי דלימותו אמרה 
יתמו  לה)  קד,  (תהלים  דכתיב  משום  דעתך  מאי  דביתהו  ברוריא  לי' 
חטאים מי כתיב חוטאים חטאים כתיב ועוד שפיל לסיפיה דקרא 
אלא  אינם  עוד  ורשעים  חטאים  דיתמו  כיון  אינם  עוד  ורשעים 
בעי רחמי עלויהו דלהדרו בתשובה ורשעים עוד אינם בעא רחמי 

עלויהו והדרו בתשובה.
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ברכות י. • אמר לה ההוא צדוקי לברוריא כתיב (ישעיה נד, א) רני עקרה 
לסיפיה  שפיל  שטיא  ליה  אמרה  רני  ילדה  דלא  משום  ילדה  לא 
דקרא דכתיב כי רבים בני שוממה מבני בעולה אמר ה' אלא מאי 
שלא  עקרה  לאשה  שדומה  ישראל  כנסת  רני  ילדה  לא  עקרה 

ילדה בנים לגיהנם כותייכו.

ברכות י: • הוא קדוש ומשרתו אינו קדוש (שנא') (מלכים ב ד, כז) ויגש 
 – (רש"י  יפיה  בהוד  שאחזה  חנינא  בר'  יוסי  א''ר  להדפה  גיחזי 

בדדיה).

מן  יותר  לנשים  הקב''ה  שהבטיחן  הבטחה  יז. • גדולה  ברכות 
האנשים.

ברכות יז. • נשים במאי זכיין באקרויי בנייהו לבי כנישתא ובאתנויי 
גברייהו בי רבנן ונטרין לגברייהו עד דאתו מבי רבנן.

ברכות יח. • (תוס') שני אריאל מואב. על שם דוד ושלמה שבנו את 
הבית ובאו מרות המואביה.

ברכות כ: • כל מצות עשה שהזמן גרמא נשים פטורות.

ברכות כ: • נשים חייבות בקדוש היום דבר תורה.

ברכות כד. • אשתו כגופו.

איזיל  להו  אמר  מתיבתא  ריש  דליהוי  למר  ליה  כז: • ניחא  ברכות 
ואימליך באינשי ביתי אזל ואמליך בדביתהו.

טיפת  רואות  שאפילו  עצמן  על  החמירו  לא. • בנות ישראל  ברכות 
דם כחרדל יושבת עליה שבעה נקיים.

חנה  ידי  על  מפורש  כבר  בתפלתו  קולו  ישמיע  לא. • יכול  ברכות 
שנאמר (שמואל א א, יג) וקולה לא ישמע.

קראי  מהני  למשמע  איכא  גברוותא  הלכתא  לא. • כמה  ברכות 
דחנה.

שקראו  אדם  היה  לא  עולמו  את  הקב''ה  שברא  לא: • מיום  ברכות 
להקב''ה צבאות עד שבאתה חנה וקראתו צבאות.

באשה  שבראת  מה  כל  עולם  של  רבונו  לפניו  לא: • אמרה  ברכות 
לא בראת דבר אחד לבטלה עינים לראות ואזנים לשמוע חוטם 
בהן  להלך  רגלים  מלאכה  בהם  לעשות  ידים  לדבר  פה  להריח 
דדים להניק בהן דדים הללו שנתת על לבי למה לא להניק בהן 

תן לי בן ואניק בהן.

מיתה  בדקי  שלשה  רבש''ע  הקב''ה  לפני  חנה  לא: • אמרה  ברכות 
בראת באשה ואמרי לה שלשה דבקי מיתה ואלו הן נדה וחלה 

והדלקת הנר.

ברכות לא: • חנה הטיחה דברים כלפי מעלה שנאמר.

נושא  אדם  רבש''ע  הקב''ה  לפני  ישראל  כנסת  לב: • אמרה  ברכות 
עזבתני  אתה  הראשונה  מעשה  זוכר  ראשונה  אשתו  על  אשה 

ושכחתני.

ברכות מג: • נוח לו לאדם שיפיל עצמו לתוך כבשן האש ואל ילבין 
פני חברו ברבים מנלן מתמר.

ברכות מה: • מאה נשי כתרי גברי דמיין.

ברכות מה: • (תוס') שאני התם דאיכא דעות. מכאן משמע דנשים 
יכולות לזמן לעצמן וכן עשו בנות רבינו אברהם חמיו של רבינו 

יהודה ע''פ אביהן ומיהו לא נהגו העולם כן.

ברכות מח: • הנשים דברניות הן.

ברכות נא. • (רש"י) לאנשי ביתו. לאשתו.

ברכות נא: • משגרו לאנשי ביתו במתנה כי היכי דתתברך דביתהו.

של  בטנו  מפרי  אלא  מתברך  אשה  של  בטנה  פרי  נא: • אין  ברכות 
איש.

ברכות נא: • שמעה ילתא קמה בזיהרא ועלתה לבי חמרא ותברא 
ד' מאה דני דחמרא.

נדה  ספק  אשתך  תמצא  שלא  באהלך  יקרב  לא  נה: • ונגע  ברכות 
בשעה שאתה בא מן הדרך.

אשת  זו  אחר  לעם  נתונים  ובנותיך  בניך  דכתיב  נו. • מאי  ברכות 
האב.

ברכות נז: • שלשה מרחיבין דעתו של אדם אלו הן דירה נאה ואשה 
נאה וכלים נאים.

ברכות נט: • אמרו ליה ילדה אשתו זכר אומר ברוך הטוב והמטיב 
התם נמי דאיכא אשתו בהדיה דניחא לה בזכר.

ברכות ס. • שלשה ימים הראשונים יבקש אדם רחמים שלא יסריח 
משלשה ועד ארבעים יבקש רחמים שיהא זכר.

תחלה  מזרעת  אשה  נקבה  יולדת  תחלה  מזריע  ס. • איש  ברכות 
יולדת זכר.

ברכות סא. • (בראשית ב, כב) ויבן ה' אלהים את הצלע רב ושמואל חד 
אמר פרצוף וחד אמר זנב.

נברא  לא  ולבסוף  ב'  לבראת  במחשבה  עלה  סא. • בתחלה  ברכות 
אלא אחד.

ברכות סא. • ויבן ה' את הצלע מלמד שקלעה הקב''ה לחוה והביאה 
לאדם הראשון שכן בכרכי הים קורין לקליעתא בנייתא דבר אחר 
שבנאה  מלמד  תנא  במתניתא  לה  ואמרי  חסדא  רב  אמר  ויבן 
ורחב  מלמעלה  קצר  זה  אוצר  מה  אוצר  כבנין  לחוה  הקב''ה 
מלמטה כדי לקבל את הפירות אף אשה קצרה מלמעלה ורחבה 

מלמטה כדי לקבל את הולד.

ברכות סא. • לא יהלך אדם אחורי אשה בדרך ואפי' אשתו נזדמנה 
לו על הגשר יסלקנה לצדדין וכל העובר אחורי אשה בנהר אין לו 

חלק לעולם הבא.

חלק  לו  אין  בנהר  אשה  אחורי  העובר  וכל  סא. • (תוס')  ברכות 
יורד  וסופו  נאוף  לידי  שיבא  לפי  בכך  רגיל  אם  פי'  לעוה''ב. 

לגיהנם.

בה  להסתכל  כדי  לידה  מידו  לאשה  מעות  סא. • המרצה  ברכות 
ינקה  לא  רבינו  כמשה  טובים  ומעשים  תורה  בידו  יש  אפילו 

מדינה של גיהנם.

ברכות סא. • מנוח עם הארץ היה דכתיב (שופטים יג, יא) וילך מנוח אחרי 
אשתו.

אחורי  ולא  אשה  אחורי  אשה  אחורי  ולא  ארי  סא. • אחורי  ברכות 
עכו''ם.

ברכות סא. • (שמואל ב ו, יא) ויברך ה' את עובד אדום (הגתי) בעבור ארון 
זו  זבידא  בר  יהודה  רב  אמר  שברכו  ברכה  היא  מאי  האלהים... 

חמות וח' כלותיה שילדו ששה ששה בכרס אחד.

לא  בחקלא  ביה  למיפק  דמחוזא  בשבילי  עייליתו  סב: • כי  ברכות 
אורח  ולאו  נשי  יתבי  דלמא  גיסא  להך  ולא  גיסא  להך  לא  תחזו 

ארעא לאסתכולי בהו.
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חלב  שמקיא  במי  תורה  של  חמאה  מוצא  אתה  סג: • במי  ברכות 
שינק משדי אמו עליה. 

שהוא  ואת  לה  נותן  שהוא  את  מעשר  לחמותו  ג:ו • הנותן  דמאי 
נוטל ממנה מפני שהיא חשודה לחלף את המתקלקל אמר רבי 
יהודה רוצה היא בתקנת בתה ובושה מחתנתה מודה רבי יהודה 
את  להאכיל  להחליף  חשודה  שאינה  שביעית  לחמותו  בנותן 

בתהה שביעית.

שבת יא. • כל רעה ולא אשה רעה.

אפילו   – (תוס'  לאור  קורין  ואין  הנר  לאור  פולין  יב. • אין  שבת 
להבחין בין בגדו לבגדי אשתו. דרכן היו להיות שוין.

רעהו  לאשת  נדה  אשה  מקיש  יקרב  לא  נדה  אשה  יד: • ואל  שבת 
מה אשת רעהו הוא בבגדו והיא בבגדה אסור אף אשתו נדה הוא 

בבגדו והיא בבגדה אסור.

שבת יג. • שמעון בן שטח תיקן כתובה לאשה.

שבת טז: • מעשה בשל ציון המלכה שעשתה משתה לבנה ונטמאו 
כל כליה ושברתן ונתנתן לצורף וריתכן ועשה מהן כלים חדשים 

ואמרו חכמים יחזרו לטומאתן ישנה.

שבת כג. • נשים חייבות בנר חנוכה שאף הן היו באותו הנס.

שבת כג. • מריש כי הוינא בי רב משתתפנא בפריטי בהדי אושפיזא 
בתר דנסיבי איתתא אמינא השתא ודאי לא צריכנא דקא מדליקי 

עלי בגו ביתא.

ותזנח  מאי  טובה  נשיתי  נפשי  משלום  ותזנח  יז)  ג,  כה: • (איכה  שבת 
לתלמידי  מקושטת  ואשה  מוצעת  מטה  זו  נפשי...  משלום 

חכמים.

שבת כה: • איזה עשיר ... רבי עקיבא אומר כל שיש לו אשה נאה 
במעשים.

שבת כה: • (תוס' – ד"ה גזירה) אין מצות ציצית בלילה ולכך נשים 
פטורות מן הציצית.

זיל  לה  אמרה  לכלתה  לה  סניאה  דהות  חמתא  כו. • ההיא  שבת 
איקשיט במשחא דאפרסמא אזלא איקשיט כי אתת אמרה לה 

זיל איתלי שרגא אזלא אתלא שרגא אינפח בה נורא ואכלתה.

שבת ל: • עתידה אשה שתלד בכל יום.

שבת לא. • חוסן זה סדר נשים. 

שאינן  על  לידתן  בשעת  מתות  נשים  עבירות  שלש  לא: • על  שבת 
זהירות בנדה בחלה ובהדלקת הנר. 

שבת לב. • שלשה בדקי מיתה נבראו באשה ואמרי לה שלשה דבקי 
מיתה נדה וחלה והדלקת הנר.

שבת לב: • בעון נדרים מתה אשה של אדם.

שבת לב: • (עמוס ד, א) שמעו הדבר הזה פרות הבשן אשר בהר שומרון 
נשי  הני  כגון  רבא  אמר  אביונים  הרוצצות  דלים  העושקות 

דמחוזא דאכלן ולא עבדן.

את  שמבטלות  יוכיחו  נשים  לו  אמרו  תורה  ביטול  לג: • בעון  שבת 
בעליהן.

שבת לג: • נשים דעתן קלה עליהן דילמא מצערי לה ומגליא לן.

הכרמל  לראש  יעלה  מרים  של  בארה  לראות  לה. • הרוצה  שבת 
ויצפה ויראה כמין כברה בים וזו היא בארה של מרים.

שבת לה. • מעין המיטלטל טהור וזהו בארה של מרים.

שבת נג: • מעשה באדם אחד שנשא אשה גידמת ולא הכיר בה עד 
יום מותה אמר רב בא וראה כמה צנועה אשה זו שלא הכיר בה 
זה  אדם  צנוע  כמה  אלא  בכך  דרכה  זו  חייא  רבי  לו  אמר  בעלה 

שלא הכיר באשתו.

שבת נז. • אין אשה חונקת את עצמה (רש"י – להדק חוטין בצוארה 
וקושרתן בריוח שיהו רפין).

כבעלת  שתראה  לה  דניחא  עצמה  את  חונקת  נז: • אשה  שבת 
בשר.

שבת נז: • עניות עושין אותן של מיני צבעונין עשירות עושין אותן 
של כסף ושל זהב.

שבת נט. • ירושלים דדהבא כדעבד ליה רבי עקיבא לדביתהו.

שבת נט: • כל מצות עשה שהזמן גרמא נשים פטורות.

ואשה  חשובה  אשה  זהב  של  בעיר  למיפק  דרכה  נט: • מאן  שבת 
חשובה לא משלפא ומחויא.

שבת נט: • מאן דרכה למיפק בכלילא אשה חשובה ואשה חשובה 
לא שלפא ומחויא.

אדעתא  טבעת  עיקר  דאמר  נחמיה.  רבי  הא  נט: • (רש"י)  שבת 
דחותם הוא חייבת חטאת דחותם לאשה לאו תכשיט הוא דאין 
אלא  עשוי  חותם  שאין  שלוחים  ולשלוח  לחתום  לאשה  דרך 

לאדם גדול וממונה.

שבת סב. • נשים עם בפני עצמן הן.

עסקי תכשיטיה  על  רבא  אמר  בפניו  מקללתו  סב: • שאשתו  שבת 
וה''מ הוא דאית ליה ולא עביד.

שבת סב: • (ישעיה ג, טז) ויאמר ה' יען כי גבהו בנות ציון שהיו מהלכות 
בקומה זקופה ותלכנה נטויות גרון שהיו מהלכות עקב בצד גודל 
ומשקרות עינים דהוה מלאן כוחלא לעינייהו ומרמזן הלוך וטפוף 
תעכסנה  וברגליהן  טז)  ג,  (ישעיה  קצרה  בצד  ארוכה  מהלכות  שהיו 
ואפרסמון  מור  שמטילות  מלמד  אמי  ר'  דבי  יצחק  רב  אמר 
במנעליהן ומהלכות בשוקי ירושלים וכיון שמגיעות אצל בחורי 
ישראל בועטות בקרקע ומתיזות עליהם ומכניסות בהן יצר הרע 

כארס בכעוס.

מיסב  רחב.  במסב  (רש"י –  קצר  במסב  או  רחב  סג. • במסב  שבת 
שמנה:  אשה  ניאוף  ולענין  אכילה  בשעת  עליה  שמיסב  מטה 

קצר. כחושה).

מסתכל  כאילו  אשה  של  קטנה  באצבע  המסתכל  סד: • כל  שבת 
במקום התורפה.

שבת סד: • יוצאה... בכבול ובפאה נכרית לחצר... כדי שלא תתגנה 
על בעלה.

שבת סד: • (תוס' – ד"ה רבי) ה''ר שמשון מצא כתוב בשם רבינו שר 
שלום דדבר שהוא רגילות להראות זו לזו אסור וכשאינם רגילות 
ומש''ה  וטבעותיהן  תכשיטיהן  מראות  אינן  דידן  ונשי  מותרות 
מותרות לצאת בהן וסוף דבר אמרו הקדמונים דמותרות לצאת 

בהן דמוטב יהו שוגגות ואל יהו מזידות. 

שבת סד: • (ויקרא טו – לג) והדוה בנדתה זקנים הראשונים אמרו שלא 
ר''ע  שבא  עד  צבעונין  בבגדי  תתקשט  ולא  תפקוס  ולא  תכחול 

ולימד אם כן אתה מגנה על בעלה ונמצא בעלה מגרשה.

שבת סה. • נשים המסוללות זו בזו פסולות לכהונה.
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בנות  [לשנים]  הגיעו  ולא  לפירקן  שהגיעו  ישראל  פ: • בנות  שבת 
בסולת  אותן  טופלות  עשירים  בנות  בסיד  אותן  טופלות  עניים 
בנות מלכים טופלות אותן בשמן המור שנאמר (אסתר ב, יב) ששה 
אמר  חייא  בר  הונא  רב  המור  שמן  מאי  המור  בשמן  חדשים 
שליש...  הביאה  שלא  זית  שמן  אמר  אבא  בר  ירמיה  רב  סטכת 

ולמה סכין אותו שמשיר את השיער ומעדן הבשר.

ד'  בה  שקל  אבר  אבר  טפלה  ברתא  ליה  הויא  ביבי  פ: • רב  שבת 
מאות זוזי... רב ביבי דשתי שיכרא בעיין בנתיה טפלא אנן דלא 

שתינן שיכרא לא בעיין בנתן טפלא.

ודבר  חייב  אחת  שאפילו  שחורות  מתוך  לבנות  צד: • מלקט  שבת 
גבר  ילבש  לא  ה)  כב,  (דברים  שנאמר  משום  אסור  בחול  אף  זה 
שמלת אשה (רש"י – שמלת אשה. ודרך הנשים להקפיד על כך 

ולהתנאות).

שקילעה  מלמד  הצלע  את  אלהים  ה'  ויבן  כב)  ב,  צה. • (בראשית  שבת 
הקב''ה לחוה והביאה אצל אדם שכן בכרכי הים קורין לקלעיתא 

בניתא.

שבת צה. • אשה חכמה מרבצת ביתה בשבת (רש"י – אשה חכמה. 
אשת ת''ח או בת ת''ח ששמעה מאביה).

ושפוליה  בשוק  שמהלכת  לאשה  דומה  משכן  צח: • למה  שבת 
מהלכין אחריה.

שבת צט. • (שמות לה, כו) וכל הנשים אשר נשא לבן אותנה בחכמה טוו 
את העזים.

דעתיה  יהיב  אי  ידעה  ולא  חיויא  דחזיא  איתתא  קי. • האי  שבת 
קמיה  ונשדייה  מאנה  תשלח  עילוה  דעתיה  יהיב  לא  אי  עילוה 
אי מכרך בהו דעתיה עילוה ואי לא לא יהיב דעתיה עילוה מאי 
תקנתה תשמש קמיה איכא דאמרי כ''ש דתקיף ליה יצריה אלא 

תשקול ממזיה ומטופרה ותשדי ביה ותימא דישתנא אנא.

אתרתי  ולתבוה  ליפסעה  חיויא  בה  דעייל  איתתא  קי. • האי  שבת 
חביתא וליתי בישרא שמנה ולישדי אגומרי וליתי אגנא דתחלי 
ולינקוט  הדדי  בהדי  וליטרוקינהו  התם  ולותבו  ריחתנא  וחמרא 
וליקלייה  ולישקליה  ואתי  נפיק  ריחא  מירח  דכי  בידה  צבתא 

בנורא דאי לא הדר עילוה.

שבת קיא. • על שניהם הוא אומר (בראשית א, כח) ויברך אותם אלהים 
ויאמר להם פרו ורבו.

שבת קיב. • אשה חסה על שערה.

רות  זו  אלעזר  רבי  אמר  עוד  ויחכם  לחכם  תן  קיג: • (משלי ט, ט)  שבת 
המואביה.

שלשה  לקטה  שבלין  שני  (רות)  בה  ראה  חכמה  קיג: • דבר  שבת 
שבלין אינה לקטה... דבר צניעות ראה בה.

א''ר  הלום  גשי  האוכל  לעת  בועז  לה  ויאמר  יד)   – ב  קיג: • (רות  שבת 
אלעזר רמז רמז לה עתידה מלכות בית דוד לצאת ממך.

דרבן  אחתיה  אליעזר  דרבי  דביתהו  שלום  קטז. • אימא  שבת 
גמליאל הואי.

אלא  שורי  ולשורי  אשתי  לאשתי  קריתי  לא  קיח: • מימי  שבת 
לאשתי ביתי ולשורי שדי.

שבת קמא: • (רש"י – ד"ה מנעל חדש) אשה מקפדת אם אינו מכוון 
למדת רגלה.

(רש"י  בלבד  אשה  לעדות  אלא  כשר  עד  מפי  עד  קמה: • אין  שבת 
– לעדות אשה. לומר לאשה מת בעליך דאקילו בה רבנן משום 
רבנן  ואפקועי  מקדש  דרבנן  אדעתא  דמקדש  וכל  עיגונא 

לקדושין מיניה).

שבת קמו. • בא נחש על חוה הטיל בה זוהמא ישראל שעמדו על 
הר סיני פסקה זוהמתן עובדי כוכבי' שלא עמדו על הר סיני לא 

פסקה זוהמתן.

שבת קנב. • שמחת לב אשה.

שבת קנב. • (תהלים לג, ט) כי הוא אמר ויהי זו אשה.

רצין  והכל  דם  מלא  ופיה  צואה  מלא  חמת  קנב. • אשה  שבת 
אחריה.

עירובין יח. • (בראשית ב, כב) ויבן ה' אלהים את הצלע וגו' רב ושמואל 
חד אמר פרצוף וחד אמר זנב.

לא  ולבסוף  שנים  לבראות  במחשבה  עלתה  יח. • בתחלה  עירובין 
נברא אלא אחד.

עירובין יח. • ויבן ה' אלהים את הצלע מלמד שקילעה הקב''ה לחוה 
והביאה לאדם הראשון שכן בכרכי הים קורין לקלעיתא בנייתא 
במתניתא  לה  ואמרי  חסדא  רב  אמר  אלהים  ה'  ויבן  אחר  דבר 
תנא מלמד שבנאה הקב''ה לחוה כבניין אוצר מה אוצר זה רחב 
מלמטה וקצר מלמעלה כדי לקבל את הפירות אף האשה רחבה 

מלמטה וקצרה מלמעלה כדי לקבל את הולד.

אשתו  היא  ואפי'  בדרך  אשה  אחורי  אדם  יהלך  יח: • לא  עירובין 
נזדמנה על הגשר יסלקנה לצדדין וכל העובר אחורי אשה בנהר 

אין לו חלק לעולם הבא.

עירובין יח: • המרצה מעות לאשה מידו לידה או מידה לידו בשביל 
סיני  מהר  תורה  שקיבל  רבינו  למשה  דומה  אפילו  בה  שיסתכל 

לא ינקה מדינה של גיהנם.

עירובין יח: • מנוח עם הארץ היה שנאמר (שופטים יג, יא) ויקם וילך מנוח 
אחרי אשתו... אחרי דבריה ועצתה.

אחרי  ולא  אשה  אחרי  אשה  אחרי  ולא  ארי  יח: • אחרי  עירובין 
הכנסת  בית  אחורי  ולא  כוכבים  עבודת  אחורי  כוכבים  עבודת 

בשעה שמתפללין.

ונשים  חייבין  אנשים  גרמא  שהזמן  עשה  מצות  כז. • כל  עירובין 
פטורות ושלא הזמן גרמא אחד נשים ואחד אנשים חייבין.

דעת  ועל  דעתו  על  האדם  את  מעבירין  דברים  מא: • ג'  עירובין 
קונו אלו הן... אף מי שיש לו אשה רעה ואידך אשה רעה מצוה 
לגרשה ואידך זימנין דכתובתה מרובה אי נמי אית ליה בנים מינה 

ולא מצי מגרש לה.

עירובין נג: • מימי לא נצחני אדם חוץ מאשה תינוק ותינוקת אשה 
מאי היא פעם אחת נתארחתי אצל אכסניא אחת עשתה לי פולין 
ביום ראשון אכלתים ולא שיירתי מהן כלום שנייה ולא שיירתי 
משכתי  שטעמתי  כיון  במלח  הקדיחתן  שלישי  ביום  כלום  מהן 
ידי מהן אמרה לי רבי מפני מה אינך סועד אמרתי לה כבר סעדתי 
לי  אמרה  הפת  מן  ידיך  למשוך  לך  היה  לי  אמרה  יום  מבעוד 
אין  חכמים  אמרו  כך  ולא  בראשונים  פאה  הנחת  לא  שמא  רבי 

משיירין פאה באילפס אבל משיירין פאה בקערה.

אשכחה  באורחא  אזיל  קא  הוה  הגלילי  יוסי  נג: • רבי  עירובין 
שוטה  גלילי  ליה  אמרה  ללוד  נלך  דרך  באיזו  לה  אמר  לברוריה 
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לומר  לך  היה  האשה  עם  שיחה  תרבה  אל  חכמים  אמרו  כך  לא 
באיזה ללוד.

גריס  קא  דהוה  תלמידא  לההוא  אשכחתיה  נג: • ברוריה  עירובין 
ערוכה  (שמואל ב כג, ה)  כתוב  כך  לא  ליה  אמרה  ביה  טשה  בלחישה 
בכל ושמורה אם ערוכה ברמ''ח אברים שלך משתמרת ואם לאו 

אינה משתמרת.

עירובין נט. • (תוס' – ד"ה ותחומין) והא דקאמר גבי בדיקת חמץ 
בנשים ועבדים דהימנוהו רבנן בדרבנן משמע דאי הוי דאורייתא 
לא הימנום אע''ג דבידו היינו משום דבדיקת חמץ צריך דקדוק 
אחר  לעצלות הנשים טפי ממקום  לחוש  גדול לפיכך יש  וטורח 
וכן משמע בירושלמי דאיכא מ''ד דנשים אינן נאמנות בבדיקת 

חמץ מפני שהן עצילות ובודקות כל שהוא.

עירובין סג. • תלמיד אחד היה לו לרבי אליעזר שהורה הלכה בפניו 
זה  יוציא  אם  אני  תמיה  אשתו  שלום  לאימא  אליעזר  רבי  אמר 
נביא  לא  לה  אמר  אתה  נביא  לו  אמרה  שנתו  הוציא  ולא  שנתו 

אנכי.

עירובין עג. • מי שיש לו חמש נשים מקבלות פרס מבעליהן.

עירובין עט: • (תוס' – ד"ה ועל) יד אשה כיד בעלה.

עירובין פ. • אשתו של אדם מערבת שלא מדעתו.

עירובין פב: • וכולן שעירבו ועירב עליהם רבן יוצאין בשל רבן חוץ 
מן האשה מפני שיכולה למחות.

אינו  העיר  באותה  בתו  אצל  לשבות  והלך  ביתו  פו. • הניח  עירובין 
אוסר שכבר הסיע מלבו.

בה  מיחו  ולא  תפילין  מנחת  היתה  כושי  בת  צו. • מיכל  עירובין 
חכמים ואשתו של יונה היתה עולה לרגל ולא מיחו בה חכמים.

עירובין צו. • (תוס' – ד"ה מיכל) טעמא למ''ד דלא הוי רשות משום 
דתפילין צריכין גוף נקי ונשים אין זריזות ליזהר.

על  לברך  לנשים  דמותר  אר''ת  דילמא)  ד"ה   – צו. • (תוס'  עירובין 
כל מצות עשה שהזמן גרמא אע''ג דפטורות כמו מיכל בת שאול 

שהיתה מסתמא גם מברכת.

ואץ  שנאמר  מצוה  לדבר  אשתו  שיכוף  לאדם  ק: • אסור  עירובין 
ברגלים חוטא וא''ר יהושע בן לוי כל הכופה אשתו לדבר מצוה 

הווין לו בנים שאינן מהוגנין.

כאן  ל''ק  וישנה  יבעול  זכרים  בניו  כל  לעשות  ק: • הרוצה  עירובין 
לדעת כאן שלא לדעת.

בנים  לה  הווין  מצוה  לדבר  בעלה  שתובעת  אשה  ק: • כל  עירובין 
שאפילו בדורו של משה לא היו כמותן.

עירובין ק: • עשר קללות נתקללה חוה דכתיב (בראשית ג, טז) אל האשה 
דם  ואחת  נדה  דם  אחת  דמים  טפי  שני  אלו  ארבה  הרבה  אמר 
העיבור  צער  זה  והרונך  בנים  גידול  צער  זה  עצבונך  בתולים 
בעצב תלדי בנים כמשמעו ואל אישך תשוקתך מלמד שהאשה 
משתוקקת על בעלה בשעה שיוצא לדרך והוא ימשל בך מלמד 
שהאשה תובעת בלב והאיש תובע בפה זו היא מדה טובה בנשים 

כי קאמרינן דמרציא ארצויי קמיה.

בבית  וחבושה  אדם  מכל  ומנודה  כאבל  ק: • עטופה  עירובין 
האסורין.

עירובין ק: • דרך ארץ מתרנגול שמפייס ואחר כך בועל ומאי מפייס 
לה אמר רב יהודה אמר רב הכי קאמר לה זביננא ליך זיגא דמטו 

ליך עד כרעיך לבתר הכי אמר לה לישמטתיה לכרבלתיה דההוא 
תרנגולא אי אית ליה ולא זביננא ליך.

פסחים ד: • (תוס' – ד"ה הימנוהו) בדיקת חמץ אע''ג דבידם מ''מ 
טירחא  דאיכא  משום  להו  מהימנינן  לא  מדאורייתא  הוי  אי 
מפני  שמפרש  בירושלמי  כדמוכח  גדול  דקדוק  וצריך  יתירתא 

שנשים עצלניות הן.

פסחים מג. • השוה הכתוב איש לאשה לכל עונשין שבתורה.

פסחים מג: • נשים חייבות באכילת מצה דבר תורה.

פסחים מט: • גדולה שנאה ששונאין עמי הארץ לתלמיד חכם יותר 
משנאה ששונאין עובדי כוכבים את ישראל ונשותיהן יותר מהן.

פסחים נ: • הני נשי דמחוזא אע''ג דלא עבדן עבידתא במעלי שבתא 
משום מפנקותא הוא דהא כל יומא נמי לא קא עבדן אפילו הכי 

שפל ונשכר קרינן להו.

ברכה  סימן  רואה  אינו  וריחים  אשתו  לשכר  נ: • המצפה  פסחים 
לעולם שכר אשתו מתקולתא ריחייא אגרתא אבל עבדה ומזבנה 
עשתה  סדין  כד)  לא,  (משלי  דכתיב  קרא  בה  משתבח  אישתבוחי 

ותמכור.

תרדיון  בן  דר''ח  ברתיה  דר''מ  דביתהו  ברוריה  סב: • ומה  פסחים 
דתניא תלת מאה שמעתתא ביומא מג' מאה רבוותא ואפ''ה לא 

יצתה ידי חובתה בתלת שנין.

ממנו... מסתלקת  נבואתו  הוא  נביא  אם  סו: • המתיהר...  פסחים 
מדבורה.

פסחים עב: • חייב אדם לשמח אשתו בדבר מצוה סמוך לווסתה.

פסחים עט: • נשים ב(פסח) ראשון חובה ובשני רשות.

בעלה  עליה  שחט  בעלה  בבית  שהיא  בזמן  פז. • האשה  פסחים 
ושחט עליה אביה תאכל משל בעלה הלכה רגל ראשון לעשות 
בבית אביה שחט עליה אביה ושחט עליה בעלה תאכל במקום 
שהיא רוצה (רש"י – רגל הראשון. כך דרך הנשואות ללכת לבית 

אביהן רגל הראשון שאחר הנשואין.

פסחים פז. • גומר (אשת הושע)...שהכל גומרים בה בת דבלים דבה 
רעה בת דבה רעה ושמואל אמר שמתוקה בפי הכל כדבלה ורבי 
יוחנן אמר שהכל דשין בה כדבלה דבר אחר גומר אמר רבי יהודה 

שבקשו לגמר ממונן של ישראל בימיה.

פסחים פח. • לא ישחוט אדם לא על ידי בנו ובתו הגדולים ועל ידי 
עבדו ושפחתו העברים ועל יד אשתו אלא מדעתן...ואין יוצאין 

בשל עצמן חוץ מן האשה שיכולה למחות. 

את  ושאלו  לכו  להם  אמר  המלך  את  ושאלו  פח: • באו  פסחים 
ר''ג  את  ושאלו  לכו  להם  אמרה  המלכה  מן  ושאלו  באו  המלכה 
עליה  קלה  דדעתן  ומלך  מלכה  להם  אמר  ר''ג  את  ושאלו  באו 
(רש"י – שדעתן קלה. כדאמרן שאין מקפידין אם גדי אם טלה).

פסחים פט. • הא תינח קרבן אנשים קרבן נשים מאי איכא למימר 
(רש"י – קרבן נשים. לא בעי סמיכה.

בנות זריזות ובנים  ונמצא  בנות לבנים  וקדמו  פט. • מעשה  פסחים 
שפלים.

פסחים צא: • נשים חייבות באכילת מצה דבר תורה שנאמר (דברים טז, 
ג) לא תאכל עליו חמץ שבעת ימים תאכל עליו מצות כל שישנו 
וישנן  הואיל  נשים  והני  מצה  אכול  בקום  ישנו  חמץ  תאכל  בבל 

בבל תאכל חמץ ישנן בקום אכול מצה. 
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פסחים קח. • אשה אצל בעלה לא בעיא הסיבה ואם אשה חשובה 
היא צריכה הסיבה.

היו  הן  שאף  הללו  כוסות  בארבעה  חייבות  קח. • נשים  פסחים 
באותו הנס.

פסחים קט. • ושמחת בחגך במה... ונשים במאי תני רב יוסף בבבל 
בבגדי צבעונין בארץ ישראל בבגדי פשתן מגוהצין.

פסחים קי: • ההוא גברא דגרשה לדביתהו (אזיל) אינסבה לחנואה 
כל יומא הוה אזיל ושתי חמרא הוה קא עבדא ליה כשפים ולא 
יומא  בזוגא  בנפשיה  מזדהר  דהוה  משום  ביה  לה  מהניא  קא 
צייל  הוה  שיתסר  עד  שתי  כמה  ידע  הוה  ולא  טובא  אשתי  חד 
ואיזדהר בנפשיה מכאן ואילך לא הוה צייל ולא איזדהר בנפשיה 
גברא  א''ל  טייעא  ההוא  ביה  גס  אזיל  הוה  כי  בזוגא  אפיקתיה 

קטילא הוא דאזיל הכא.

פסחים קי: • אשה אין בה משום זוגות ואי אשה חשובה חיישינן.

אשה  לו  שאין  יהודי  הן  אלו  לשמים  מנודין  קיג: • שבעה  פסחים 
ושיש לו אשה ואין לו בנים.

ראש השנה ו. • אין אשתו של אדם מתה אא''כ מבקשין ממנו ממון 
ואין לו.

ראש השנה ו: • אשה מה היא בבל תאחר.

בא''י  צבעונין  בבגדי  בבבל  משמחה.  בעלה  ו: • (רש"י)  השנה  ראש 
בבגדי פשתן המגוהצים.

הגבעות  על  מקפץ  אבות  בזכות  ההרים  על  יא. • מדלג  השנה  ראש 
בזכות אמהות.

ראש השנה כג. • (תוס' – ד"ה משום) ורגילין לומר שהוסיף המקום 
כשאמר  העגל  מעשה  על  נתרצו  שלא  בשכר  בר''ח  לנשים  י''ט 
וגו'  נשיכם  באזני  אשר  הזהב  נזמי  פרקו  לב)  (שמות  אהרן  להם 
הביאו  לא  דנשיהם  אבל  באזניהם  אשר  וגו'  העם  כל  ויתפרקו 

שלא רצו הנשים ליתן.

דאתו  כיון  הוא  דיחיד  פקדון  שרה  את  פקד  לב: • וה'  השנה  ראש 
רבים מינה כרבים דמיא.

התינוקות  את  ולא  הנשים  את  לא  מעכבין  לג. • אין  השנה  ראש 
מלתקוע ביום טוב.

סומכין  ישראל  בני  ישראל  בני  אל  דבר  ב)  א,  לג. • (ויקרא  השנה  ראש 
ואין בנות ישראל סומכות דברי רבי יהודה רבי יוסי ורבי שמעון 

אומרים נשים סומכות רשות.

עשה  מצות  על  לברך  ומותרות  הא)  ד"ה  לג. • (תוס' –  השנה  ראש 
שהזמן גרמא אע''ג דפטורות מן דבר המצוה ההיא ומתעסקות 

בהן כמו מיכל בת כושי שהיתה גם מברכת.

יומא ב. • אף אשה אחרת מתקינין לו שמא תמות אשתו שנאמר 
לדבר  אין  כן  אם  לו  אמרו  אשתו  זו  ביתו  ביתו  ובעד  בעדו  וכפר 

סוף. 

יומא יג: • (תוס' – ד"ה אלא) הנשים עצלניות הן אבל כהנים זריזין 
הן וכ''ש כהן גדול דזריז טפי ולא ישכח ועוד גבי דידה חיישינן 
חבירתה  תמות  לא  אם  לראות  בכאן  תדירה  שאינה  לפי  טפי 

שתיכנס היא לבית הכנסת דאטו בכפה תלו לה.

יומא יח: • לא ישא אדם אשה במדינה זו וילך וישא אשה במדינה 
(ואב  אחותו  נושא  אח  ונמצא  זה  אצל  זה  יזדווגו  שמא  אחרת 

נושא בתו) וממלא כל העולם כולו ממזרות.

יומא כה. • (רש"י) כדקתני רב שמואל בר יהודה. לקמן בפרק ג' (דף 
לה:) שהיו אמותיהן של כהנים עושות לבניהם משלהם כמין בגדי 
מהדרות  הן  וכמה  מלאכתן  ונוי  עושרן  תפארת  להראות  כהונה 
בה  ועובד  לובשה  כתונת  אמו  לו  שעשתה  כהן  דקתני  מצות 

עבודת יחיד.

רחמה  אילה  מה  לך  לומר  לאילה  אסתר  נמשלה  כט. • למה  יומא 
צר וחביבה על בעלה כל שעה ושעה כשעה ראשונה אף אסתר 

היתה חביבה על אחשורוש כל שעה ושעה כשעה ראשונה.

כל  סוף  שחר  מה  לך  לומר  לשחר  אסתר  נמשלה  כט. • למה  יומא 
הלילה אף אסתר סוף כל הנסים.

יומא לט: • נשים שביריחו אינן צריכות להתבשם מריח קטורת כלה 
שבירושלים אינה צריכה להתקשט מריח קטורת.

יומא סו: • שאלה אשה חכמה את ר' אליעזר מאחר שמעשה העגל 
אלא  לאשה  חכמה  אין  לה  אמר  שוה  מיתתן  אין  מה  מפני  שוין 

בפלך וכן הוא אומר (שמות לה, כה) וכל אשה חכמת לב בידיה טוו.

גבורה  ועושין  לנשים  שדומין  חכמים  תלמידי  עא. • אלו  יומא 
כאנשים (רש"י – שדומין לנשים. ענותנין ותשושי כח).

יומא עב: • זה הלומד תורה בטהרה מאי היא נושא אשה ואחר כך 
לומד תורה.

יומא עד: • טוב מראה עינים באשה יותר מגופו של מעשה.

יומא עה. • קלל את האשה הכל רצין אחריה.

במדוכה  דוכות  שהן  בשמים  נשים.  תכשיטי  עה. • (רש"י)  יומא 
ומתקשטות בהן להיות ריחן ערב לבעליה.

יומא עז. • אלו נשותיהן של תלמידי חכמים שמנדדות שינה בעולם 
הזה וזוכות לעולם הבא.

יומא עח: • המלך והכלה ירחצו את פניהם... כלה מאי טעמא כדי 
שלא תתגנה על בעלה.

יומא עח: • אין מונעין תכשיטין מן הכלה (האבלה) כל שלשים יום.

יומא פו: • היכי דמי בעל תשובה באותה אשה באותו פרק באותו 
מקום. 

גבוהה  סוכתה  שהיתה  בלוד  המלכה  בהילני  ב: • מעשה  סוכה 
מעשרים אמה והיו זקנים נכנסין ויוצאין לשם ולא אמרו לה דבר 
להן  אמר  הסוכה  מן  ופטורה  היתה  אשה  ראייה  משם  לו  אמרו 
על  אלא  עשתה  לא  מעשיה  כל  ועוד  לה  הוו  בנים  שבעה  והלא 

פי חכמים.

בקיטוניות  יתבה  ואיהי  יתבי  הוו  מעליא  בסוכה  ג. • בניה  סוכה 
משום צניעותא. 

סוכה יא. • רב עמרם חסידא רמא תכלתא לפרזומא דאינשי ביתיה 
ביתיה.  דאינשי  לפרזומא  ציצית:  הטיל  תכלתא.  רמא   – (רש"י 
לטלית אשתו דקסבר לילה זמן ציצית הוא וראיתם אותו (במדבר 
טו) פרט לכסות סומא אבל כסות לילה חייב והויא מצות עשה 

שלא הזמן גרמא ונשים חייבות).

שלא  מנת  ועל  יין  תשתי  שלא  מנת  על  גיטיך  זה  כד: • הרי  סוכה 
זה  הרי  יום  שלשים  כל  כריתות  זה  אין  לעולם  אביך  לבית  תלכי 
חלציו  יוצאי  כל  קרויין  אביו  דבית   – על  ד"ה   – (תוס'  כריתות 
של אביו ואע''פ שמת כדאשכחן גבי תמר שהיתה בתו של שם 
וכתיב (בראשית לח) שבי אלמנה בית אביך וכבר מת אביה כדמוכחי 

קראי).
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סוכה כח. • נשים ועבדים וקטנים פטורין מן הסוכה.

סוכה כח. • כל מצות עשה שהזמן גרמא נשים פטורות.

סוכה כח: • השוה הכתוב אשה לאיש לכל עונשין שבתורה.

סוכה לא. • ההיא סבתא דאתאי לקמיה דרב נחמן אמרה ליה ריש 
גלותא וכולהו רבנן דבי ריש גלותא בסוכה גזולה הוו יתבי צווחה 
לאבוהא  ליה  דהוה  איתתא  ליה  אמרה  נחמן  רב  בה  אשגח  ולא 
תלת מאה ותמני סרי עבדי צווחא קמייכו ולא אשגחיתו בה אמר 
להו רב נחמן פעיתא היא דא ואין לה אלא דמי עצים בלבד (רש"י 

– פעיתא. קולנית היא זו).

סוכה לו. • (תוס') אתרוג ככדור פסול. כלומר עשוי כמין כדור של 
עור שמשחקות הבנות בו.

סוכה נא: • מאי תיקון גדול אמר רבי אלעזר כאותה ששנינו חלקה 
היתה בראשונה והקיפוה גזוזטרא והתקינו שיהו נשים יושבות 

מלמעלה ואנשים מלמטה.

סוכה נא: • בראשונה היו נשים מבפנים ואנשים מבחוץ והיו באים 
ואנשים  מבחוץ  יושבות  נשים  שיהו  התקינו  ראש  קלות  לידי 
נשים  שיהו  התקינו  ראש  קלות  לידי  באין  היו  ועדיין  מבפנים 

יושבות מלמעלה ואנשים מלמטה.

שתי  נוטל  שהיה  בייתוס  בת  מרתא  של  בנה  על  נב: • אמרו  סוכה 
יריכות של שור הגדול שלקוח באלף זוז ומהלך עקב בצד גודל.

ביצה כה: • (תוס') שאני ילתא דבעיתא וא''ת והא לא התירו אלא 
כי יש בה צורך רבים כדאמרינן לעיל וי''ל דלמא נמי הלכה לצורך 

רבים שבת ראש הגולה היתה והיו רבים צריכים ממנה.

ביצה כט: • דביתהו דרב אשי נהלא קמחא אגבא דפתורא אמר רב 
אשי הא דידן ברתיה דרמי בר חמא ורמי בר חמא מרא דעובדא 

הוה ואי לאו דחזיא מבי נשא לא הוה עבדא.

ביצה לב: • ג' חייהן אינם חיים ואלו הן... ומי שאשתו מושלת עליו.

מגילה ד. • נשים חייבות במקרא מגילה שאף הן היו באותו הנס.

לדורות...שלחה  קבעוני  לחכמים  אסתר  להם  ז. • שלחה  מגילה 
להם אסתר לחכמים כתבוני לדורות.

ממנה  ויוצאין  זוכה  חמיה  בבית  צנועה  שהיא  כלה  י: • כל  מגילה 
מלכים ונביאים מנלן מתמר.

מגילה י: • הדס זו אסתר הצדקת.

לא  אינו  בו  משתמש  שאני  כלי  אחשורוש  להם  יב: • אמר  מגילה 
מדיי ולא פרסי אלא כשדיי רצונכם לראותה אמרו לו אין ובלבד 
שתהא ערומה שבמדה שאדם מודד בה מודדין לו מלמד שהיתה 
ושתי הרשעה מביאה בנות ישראל ומפשיטן ערומות ועושה בהן 

מלאכה בשבת.

מגילה יג. • ...ואלה בני בתיה בת פרעה אשר לקח מרד אמאי קרי 
לה יהודיה על שום שכפרה בע''ז.

מגילה יג. • אסתר שמה ולמה נקרא שמה הדסה על שם הצדיקים 
שנקראו הדסים.

מגילה יג. • הדסה שמה ולמה נקראת אסתר שהיו אומות העולם 
קורין אותה על שום אסתהר.

מגילה יג. • אסתר לא ארוכה ולא קצרה היתה אלא בינונית כהדסה 
חסד  של  וחוט  היתה  ירקרוקת  אסתר  אמר  קרחה  בן  יהושע  ר' 

משוך עליה.

משום  תנא  לבת  לו  מרדכי  לקחה  ואמה  אביה  יג. • ובמות  מגילה 
ר''מ אל תקרי לבת אלא לבית. 

מלכותו  בית  אל  אחשורוש  המלך  אל  אסתר  יג. • ותלקח  מגילה 
בחדש העשירי הוא חדש טבת ירח שנהנה גוף מן הגוף. 

וחסד  חן  ותשא  הנשים  מכל  אסתר  את  המלך  יג. • ויאהב  מגילה 
טעם  בתולה  טעם  לטעום  ביקש  רב  אמר  הבתולות  מכל  לפניו 

טעם בעולה טעם. 

מגילה יג. • אין אשה מתקנאה אלא בירך חבירתה.

מגילה יג: • בשכר צניעות שהית' בה ברחל זכתה ויצא ממנה שאול 
ובשכר צניעות שהיה בו בשאול זכה ויצאת ממנו אסתר.

מגילה יד. • שבע נביאות מאן נינהו שרה מרים דבורה חנה אביגיל 
חולדה ואסתר.

ברוח  שסכתה  יסכה  שמה  נקרא  ולמה  שרה  זו  יד. • יסכה  מגילה 
הקדש... ד''א יסכה שהכל סוכין ביופיה.

מגילה יד. • ודבורה אשה נביאה אשת לפידות מאי אשת לפידות 
תחת  יושבת  והיא  ה)  ד,  (שופטים  למקדש  פתילות  עושה  שהיתה 

תומר...משום יחוד.

מגילה יד. • אמרי אינשי איתתא בהדי שותא פילכא איכא דאמרי 
שותא  בהדי   – (רש"י  מיטייפי  ועינוהי  אווזא  בר  ואזיל  שפיל 
פילכא. עם שהאשה מדברת היא טווה כלומר עם שהיא מדברת 
עמו על בעלה הזכירה לו את עצמה שאם ימות ישאנה: מיטייפי. 

צופין למרחוק).

מגילה יד. • חולדה קרובת ירמיה היתה ולא הוה מקפיד עליה.

מגילה יד. • הנשים רחמניות הן.

מגילה יד. • לא יאה יהירותא לנשי.

מגילה יד. • תרתי נשי יהירן הויין וסניין שמייהו חדא שמה זיבורתא 
כרכושתא.  דבורה:  זיבורתא.   – (רש"י  כרכושתא  שמה  וחדא 

חולדה).

מגילה יד. • חולדה מבני בניו של יהושע היתה.

הן  ואלו  הזונה  מרחב  יצאו  כהנים  והם  יד. • שמונה נביאים  מגילה 
נריה ברוך ושריה מחסיה ירמיה חלקיה חנמאל ושלום רבי יהודה 

אומר אף חולדה הנביאה מבני בניה של רחב הזונה היתה.

מגילה יד. • איגיירא (רחב) ונסבה יהושע.

מגילה יד. • בני לא הוו ליה (ליהושע) בנתן הוו ליה.

רחב)  (ואביגיל  שרה  בעולם  היו  יפיפיות  נשים  יד. • ארבע  מגילה 
ואסתר ולמאן דאמר אסתר ירקרוקת היתה מפיק אסתר ומעייל 
לא  אמאי  קשה  בעולם.  היו  יפיפיות  נשים  ארבע  ושתי (תוס' – 
לפני  שרה  נח.)  (ב''ב דף  הבתים  חזקת  בפ'  אמרינן  דהא  חוה  חשיב 
הנולדות  אותן  אלא  חשיב  דלא  לומר  ויש  אדם  בפני  כקוף  חוה 

מאשה).

מיכל  בזכירתה  אביגיל  בקולה  יעל  זינתה  בשמה  יד. • רחב  מגילה 
בת שאול בראייתה.

מגילה יד. • כל האומר רחב רחב מיד ניקרי א''ל רב נחמן אנא אמינא 
רחב רחב ולא איכפת לי אמר ליה כי קאמינא ביודעה ובמכירה.

הזקן  מורי  מפי  ושמעתי  חדשים)  ראשי  ד"ה  כב: • (רש"י –  מגילה 
בעגל).  נזמיהן  פירקו  שלא  בשביל  זו  מצוה  להם  שניתנה  ז''ל 
אליעזר  דרבי  דברייתא  מ''ה  בפרק  מצאתי  ואני   – (תוספות 
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להן  אמרו  אלא  לבעליהן  נזמיהן  ליתן  רצו  ולא  הנשים  שמעו 
אתם רוצים לעשות פסל ומסכה שאין בו כח להציל ונתן הקב''ה 
שכרן של נשים בעולם הזה שיהו משמרות ראשי חדשים יותר 
חדשים  ראשי  כמו  להתחדש  עתידות  הן  ולעוה''ב  האנשים  מן 

שנאמר תתחדש כנשר נעורייכי ע''כ).

מגילה כג. • אמרו חכמים אשה לא תקרא בתורה מפני כבוד צבור. 

מגילה כח: • בנות ישראל הן החמירו על עצמן שאפילו רואות טיפת 
דם כחרדל יושבות עליו שבעה נקיים.

תענית ד. • (תוס' – ד"ה שלשה) דלכך נקראת עכסה שכל הרואה 
אותה כועס על אשתו וזהו ודאי משום צניעות יתירא דקא חזו 

בה. 

תענית ד. • (תוס' – ד"ה יכול) גבי אשה לא דייק עלמא אלא ליופי.

תענית ה: • כל האומר רחב רחב מיד נקרי א''ל רב נחמן אנא אמינא 
ולא איכפת לי א''ל כי קאמינא ביודעה ובמכירה.

נעצרין  שהשמים  בשעה  השמים  את  ועצר  יז)  יא,  ח. • (דברים  תענית 
מלהוריד (טל ומטר) דומה לאשה שמחבלת ואינה יולדת.

תענית ח. • נאמרה עצירה בגשמים ונאמרה עצירה באשה.

תענית ח: • נאמר לידה באשה ונאמר לידה בגשמים ... נאמר פקידה 
באשה ונאמר פקידה בגשמים וכו'.

תענית יג: • אין הבוגרת רשאה לנוול את עצמה בימי אבל אביה.

תענית טו: • בקללה מתחילין מן הקטן (דאמר מר) בתחלה נתקלל 
נחש ואחר כך נתקללה חוה ואח''כ נתקלל אדם.

תענית כג: • קם איהו בחדא זויתא ואיהי בחדא זויתא קדים סלוק 
מהך  ענני  סלוק  קדים  טעמא  ומאי  דדביתהו...  זויתא  מהך  ענני 
זויתא דהוות קיימא דביתהו דמר לעננא דידיה משום דאיתתא 
[ואנא  הנייתה  ומקרבא  לעניי  ריפתא  ויהבא  בביתא  שכיחא 
דהוו  ביריוני  הנהו  נמי  אי  הנייתיה  מקרבא  ולא  זוזא  יהיבנא] 
בשיבבותן [אנא] בעי רחמי דלימותו והיא בעיא רחמי דליהדרו 

בתיובתא.

תענית כג: • רבי מני הוה שכיח קמיה דרבי יצחק בן אלישיב אמר 
קא  אמר  ואיענו  ליענו  אמר  לי  מצערו  קא  חמי  דבי  עתירי  ליה 
דחקו לי אמר ליעתרו ואיעתרו אמר לא מיקבלי עלי אינשי ביתי 
א''ל מה שמה חנה תתייפי חנה ונתייפת אמר ליה קא מגנדרא עלי 

א''ל אי הכי תחזור חנה לשחרוריתה וחזרה חנה לשחרוריתה.

תענית כד. • הויא ליה (ר' יוסי מן יוקרת) ברתא בעלת יופי יומא חד 
חזיא לההוא גברא דהויא כריא בהוצא וקא חזי לה אמר לו מאי 
האי אמר ליה רבי אם ללוקחה לא זכיתי לראותה לא אזכה אמר 
לה בתי קא מצערת להו לברייתא שובי לעפריך ואל יכשלו ביך 

בני אדם.

כל  אין  יפות  שעיניה  זמן  כל  אביה  בבית  שהיא  כד. • כלה  תענית 
גופה צריכה בדיקה עיניה טרוטות כל גופה צריכה בדיקה. 

איפרא  (רש"י –  מלכא  דשבור  אימיה  הורמיז  כד: • איפרא  תענית 
הורמיז. כך שמה איפרא חן יופי שדים היה לה).

תענית כה. • (אשתו של רבי חנינא בן דוסא) מלומדת בנסים.

תענית כו: • לא היו ימים טובים לישראל כחמשה עשר באב וכיוה''כ 
שבהן בנות ירושלים יוצאות בכלי לבן שאולין שלא לבייש את מי 
שאין לו כל הכלים טעונין טבילה ובנות ירושלים יוצאות וחולות 
בכרמים ומה היו אומרות בחור שא נא עיניך וראה מה אתה בורר 

החן  שקר  ל)  לא,  (משלי  במשפחה  עיניך  תן  בנוי  עיניך  תתן  אל  לך 
והבל היופי אשה יראת ה' היא תתהלל ואומר (משלי לא, לא) תנו לה 
מפרי ידיה ויהללוה בשערים מעשיה וכן הוא אומר (שיר השירים ג, יא) 
אמו  לו  שעטרה  בעטרה  שלמה  במלך  ציון  בנות  וראינה  צאינה 
ביום חתונתו וביום שמחת לבו ביום חתונתו זה מתן תורה וביום 

שמחת לבו זה בנין בית המקדש שיבנה במהרה בימינו.

תענית כח. • (תוס') הן הן בני יואב בן צרויה. פירוש דצרויה היתה 
אחות דוד.

תענית לא. • בת מלך שואלת מבת כהן גדול בת כהן גדול מבת סגן 
ובת סגן מבת משוח מלחמה ובת משוח מלחמה מבת כהן הדיוט 

וכל ישראל שואלין זה מזה כדי שלא יתבייש את מי שאין לו.

תענית לא. • יפיפיות שבהן מה היו אומרות תנו עיניכם ליופי שאין 
עיניכם  תנו  אומרות  היו  מה  שבהן  מיוחסות  ליופי  אלא  האשה 
למשפחה לפי שאין האשה אלא לבנים מכוערות שבהם מה היו 

אומרות קחו מקחכם לשום שמים ובלבד שתעטרונו בזהובים.

צוותא  סבר  ומר  ליה  עדיף  דעלמא  צוותא  סבר  ז: • מר  קטן  מועד 
דאשתו עדיפא ליה 

מועד קטן ז: • אין אהלו אלא אשתו.

מועד קטן ח: • עושה אשה תכשיטיה במועד רבי יהודה אומר לא 
תסוד מפני שניוול הוא לה.

מועד קטן ט. • (מלכים א ח, סו) ביום השמיני שלח את העם ויברכו את 
אשר  הטובה  כל  על  לב  וטובי  שמחים  לאהליהם  וילכו  המלך 
ומצאו  שהלכו  לאהליהם  עמו  ולישראל  עבדו  לדוד  ה'  עשה 
נשיהם בטהרה שמחים שנהנו מזיו השכינה וטובי לב שכל אחד 

ואחד נתעברה אשתו בבן זכר.

ומעבירה  ופוקסת  כוחלת  נשים  תכשיטי  הן  ט: • אלו  קטן  מועד 
(סרק) על פניה ואיכא דאמרי מעברת סרק על פניה של מטה.

מועד קטן ט: • אפילו אמך ואפילו אימא דאימך ואפילו עומדת על 
קברה דאמרי אינשי בת שיתין כבת שית לקל טבלא רהטא.

מועד קטן ט: • בנות ישראל שהגיעו לפירקן ולא הגיעו לשנים עניות 
בנות מלכים  בסולת  אותן  טופלות  עשירות  בסיד  אותן  טופלות 

בשמן המור.

מועד קטן ט: • רב ביבי הוה ליה ברתא טפלה אבר אבר שקל בה ד' 
מאה זוזי.

מועד קטן טז: • וכי כושית שמה והלא ציפורה שמה אלא מה כושית 
משונה בעורה אף ציפורה משונה במעשיה.

מועד קטן יז. • ומה שפחה של בית רבי לא נהגו חכמים קלות ראש 
דאמתא  היא  מאי  רבי  בית  של  שפחה  שנים...  שלש  בנידויה 
דבי רבי חזיתיה לההוא גברא דהוה מחי לבנו גדול אמרה ליהוי 
ההוא גברא בשמתא דקעבר משום (ויקרא יט, יד) ולפני עור לא תתן 

מכשול.

מועד קטן יח. • שלשה דברים נאמרו בצפרנים הקוברן צדיק שורפן 
עוברה  אשה  עליהן  תעבור  שמא  מאי  טעמא  רשע  זורקן  חסיד 

ותפיל אשה בי מדרשא לא שכיחא.

יקדמנו  שמא  מועד  של  בחולו  אשה  לארס  יח: • מותר  קטן  מועד 
אחר.

פלוני  בת  ואומרת  יוצאת  קול  בת  ויום  יום  יח: • בכל  קטן  מועד 
לפלוני.
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מועד קטן כ: • מי שמת חמיו או חמותו אינו רשאי לכוף את אשתו 
עמה  ונוהג  מטתו  כופה  אלא  פוקסת  ולהיות  כוחלת  להיות 
להיות  רשאה  אינה  חמותה  או  חמיה  שמת  היא  וכן  אבילות 
כוחלת ולהיות פוקסת אלא כופה מטתה ונוהגת עמו אבילות... 
כוחלת  להיות  אשתו  את  לכוף  רשאי  אינו  שאמרו  פי  על  אף 
ולהיות פוקסת באמת אמרו מוזגת לו את הכוס ומצעת לו מטה 

ומרחצת לו פניו ידיו ורגליו.

לאחוריה  ומחזירתו  התחתון  את  קורעת  כב: • האשה  קטן  מועד 
וחוזרת וקורעת את העליון.

שיעברו  עד  אחרת  אשה  לישא  אסור  אשתו  כג. • מתה  קטן  מועד 
עליו שלשה רגלים (תוס' – עד שיעברו שלשה רגלים. עד שיהיה 
כדי  נמי  אי  אשתו  אהבת  ישכח  ולא  שמחה  בלא  רגלים  שלשה 
ב'  יהא  הראשונה [שלא]  מן  זכור  יהא  ולא  אחרת  אשה  שישא 

דעות במטה ועוד פן יזכירנה אהבת אשתו לקנטרה).

מועד קטן כו: • האשה שוללתו לאלתר ה''נ התם משום כבוד אשה 
הוא.

את  להרגיל  שלא  ברחוב  המטה  את  מניחין  כז. • אין  קטן  מועד 
ההספד ולא של נשים לעולם מפני הכבוד.

נדות  גבי  על  הכלים  את  מטבילין  היו  כז: • בראשונה  קטן  מועד 
מתות והיו נדות חיות מתביישות התקינו שיהו מטבילין על גבי 

כל הנשים מפני כבודן של נדות חיות.

מועד קטן כח. • אף מרים בנשיקה מתה אתיא שם שם ממשה ומפני 
מה לא נאמר בה על פי ה' מפני שגנאי הדבר לאומרו.

מועד קטן כח: • נשים במועד מענות אבל לא מטפחות...איזהו עינוי 
אחריה  עונות  וכולן  מדברת  שאחת  קינה  כאחת  עונות  שכולן 

שנא' (ירמיה ט, יט) ולמדנה בנותיכם נהי ואשה רעותה קינה.

אמר  לחבילא  ויי  לאזלא  ויי  רב  אמר  אמרן  כח: • מאי  קטן  מועד 
רבא נשי דשכנציב אמרן הכי ויי לאזלא ויי לחבילא ואמר רבא 
נשי דשכנציב אמרן גוד גרמא מככא ונמטי מיא לאנטיכי ואמר 
רברבי  ובר  רמי  דבר  טורי  וכסו  עטוף  אמרן  דשכנציב  נשי  רבא 
הוא ואמר רבא נשי דשכנציב אמרן שייול אצטלא דמלתא לבר 
חורין דשלימו זוודיה ואמר רבא נשי דשכנציב אמרן רהיט ונפיל 
אחנא  אמרן  דשכנציב  נשי  רבא  ואמר  יזיף  ויזופתא  אמעברא 
כי  מותא  אמרן  דשכנציב  נשי  רבא  ואמר  מיבדקו  אזבזגי  תגרי 

מותא ומרעין חיבוליא.

חגיגה ב. • הכל חייבין בראייה חוץ... ונשים.

אם  והטף  והנשים  האנשים  העם  את  הקהל  יב)  לא,  ג. • (דברים  חגיגה 
אנשים באים ללמוד נשים באות לשמוע טף למה באין כדי ליתן 
שכר למביאיהן (תוס' – נשים לשמוע. אמר בירושלמי דלא כבן 

עזאי דאמר חייב אדם ללמד לבתו תורה).

מצות  מכדי  קרא  לי  למה  הא  הנשים  את  להוציא  ד. • זכור  חגיגה 
נשים  גרמא  שהזמן  עשה  מצות  וכל  הוא  גרמא  שהזמן  עשה 
פטורות אצטריך סלקא דעתך אמינא נילף ראייה ראייה מהקהל 

מה להלן נשים חייבות אף כאן נשים חייבות קמ''ל.

מצוה  כל  בה  חייב  עבד  בה  חייבת  שהאשה  מצוה  ד. • כל  חגיגה 
שאין האשה חייבת בה אין העבד חייב בה דגמר לה לה מאשה.

חגיגה ה. • זה הנותן צדקה לאשה בסתר דקא מייתי לה לידי חשדא 
רבא אמר זה המשגר לאשתו בשר שאינו מחותך בערבי שבתות 

והא רבא משגר שאני בת רב חסדא דקים ליה בגווה דבקיאה.

דסח  ושמעיה  דרב  פורייה  תותי  גני  הוה  כהנא  רב  ה: • והא  חגיגה 
ליה  טעים  דלא  כמאן  דרב  פומיה  דמי  אמר  צרכיו  ועשה  וצחק 
כאן  קשיא  לא  ארעא  אורח  לאו  פוק  כהנא  ליה  אמר  תבשילא 

דצריך לרצויה הא דלא צריך לרצויה.

חגיגה ה: • רב אידי אבוה דרבי יעקב בר אידי הוה רגיל דהוה אזיל 
כו'.  רגיל  היה   – (רש"י  רב  בבי  יומא  וחד  באורחא  ירחי  תלתא 
מביתו  ונוסע  המדרש  לבית  מביתו  היה  חדשים  שלשה  מהלך 
אחר הפסח ולומד יום אחד וחוזר לביתו לשמח את אשתו בחג 

הסוכות.

אימיה  אייתיתיה  בשמחה  אימיה  דמיחייבא  הכא  ו. • עד  חגיגה 
מירושלים  אביו  של  בידו  ולאחוז  לעלות  יכול  אם  ואילך  מכאן 
להר הבית חייב ואי לא פטור (רש"י – מחייבא בשמחה. לעלות 
לרגל ולשמוח בחג עם בעלה דעל השמחה נצטוו נשים דכתיב 
ושמחת אתה וביתך (דברים יד): מכאן ואילך. דאימיה לא מחייבא 

להתראות בהר הבית).

יגמל  עד  לאישה  אמרה  כי  עלתה  לא  וחנה  ו. • (שמואל א א, כב)  חגיגה 
אביו  של  כתיפו  על  לרכוב  דיכול  שמואל  והא  והביאותיו  הנער 
מיחייבא  לא  מי  גופה  חנה  לך  תיקשי  ולטעמיך  אבוה  א''ל  הוה 
בשמחה אלא חנה מפנקותא יתירתא חזייא ביה בשמואל וחשא 

ביה בשמואל לחולשא דאורחא.

לפתחי  השכימו  לעבדיו  שאמר  ודם  בשר  למלך  יב: • משל  חגיגה 
השכים ומצא נשים ואנשים למי משבח למי שאין דרכו להשכים 

והשכים.

חגיגה טו: • בתו של אחר אתיא לקמיה דרבי אמרה ליה רבי פרנסני 
אמר לה בת מי את אמרה לו בתו של אחר אני אמר לה עדיין יש 
ואין  בעמו  נכד  ולא  לו  נין  לא  יט)  יח,  (איוב  כתיב  והא  בעולם  מזרעו 
מיד  מעשיו  תזכור  ואל  לתורתו  זכור  לו  אמרה  במגוריו  שריד 
ירדה אש וסכסכה ספסלו של רבי בכה ואמר רבי ומה למתגנין 

בה כך למשתבחין בה על אחת כמה וכמה.

נקי  הוה  דלא  כל  סליק  אימיה  אגב  נקי  דהוה  מאן  טו: • כל  חגיגה 
אגב אימיה לא סליק.

מפני  לא  נשים  עליו  וסמכו  נשים  לעזרת  טז: • והביאנוהו  חגיגה 
 – (תוס'  לנשים  רוח  נחת  לעשות  כדי  אלא  בנשים  שסמיכה 
לעשות נחת רוח לנשים. וכגון שהיתה בהמה שלהן השתא דומה 
לסמיכה להיו' בבעלים בפ''ק דקדושין (דף לא) ובפ' בתרא דר''ה (דף 
לג.) פירש ר''י דנשים דידן אם באות לעשות מצות עשה שהזמן 
גרמא ולברך עליהן אין ממחין בידם אע''ג דפטורות ולא מיקרי 

ברכה לבטלה וכן משמע מהכא).

חגיגה כ. • מעשה באשה אחת שבאת לפני ר' ישמעאל ואמרה לו 
 ... בטהרה  לשומרו  בלבי  היה  ולא  בטהרה  ארגתיו  זה  בגד  רבי 
שוב מעשה באשה אחת שבאת לפני ר' ישמעאל אמרה לו רבי 

מפה זו ארגתיה בטהרה ולא היה בלבי לשומרה וכו'.

חוסמין  שאין  שחין  מוכה  לפני  שנפלה  ליבמה  ד. • מנין  יבמות 
כי  ליה  וסמיך  בדישו  שור  תחסום  לא  ד)  (דברים כה,  שנאמר  אותה 

ישבו אחים יחדיו.

יבמות ד. • (תוס' – ד"ה דכתיב) דהא דנשים פטורות בציצי' היינו 
משום דיליף לה (קדושין לה.) רב אחא בר יעקב דמ''ע שהזמן גרמא 
עדיף  והקישא  לתפילין  התורה  כל  דהוקשה  פטורות  נשים 
אפשר  נינהו  גרמא  שהזמן  מ''ע  לאו  דתפילין  ולמ''ד  מסמוכים 
דלדידיה נשים חייבות בציצית מסמוכין דבלא''ה נמי לרבנן דר' 
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בציצית  חייבות  נשים  סבר  ויבמות)  מג.  (מנחות  התכלת  בפ'  ישמעאל 
דמחייבי ציצית בלילה והוי שלא הזמן גרמא.

יבמות טו. • הנך צרות דב''ה לב''ש היכי נעביד להו ליחלצו מימאסי 
וכל  נועם  דרכי  דרכיה  יז)  ג,  (משלי  לימאסן  תימא  וכי  אגברייהו 

נתיבותיה שלום.

שנתקלקלו  חכמים  שראו  לפי  אמר)  ד"ה   – כד: • (תוס'  יבמות 
הנשים ליתן עיניהם באחר ורוב האומרות כן משקרות לכך נראה 

להם להתירן.

יבמות כה. • אשה דייקא ומינסבא.

יבמות לד. • אין אשה מתעברת בביאה ראשונה.

באצבע  תמר  א''ל  איעברא  ראשונה  בביאה  תמר  לד: • הא  יבמות 
מעכה דאמר רבי יצחק כל מועכות של בית רבי תמר שמן ולמה 

נקרא שמן תמר ע''ש תמר שמעכה באצבעה.

על  לבא  ומתאוה  בעלמא  באקראי  ולא)  ד"ה  לד: • (תוס' –  יבמות 
שאדם  מה  כל  כ:)  (דף  בנדרים  כדאמרי'  שרי  כדרכה  שלא  אשתו 
רוצה לעשות באשתו יעשה משל לבשר הבא מן הטבח ודג מן 

הציד רצה אוכלו צלי רצה אוכלו מבושל רצה שלוק.

יבמות לד:  • התורה חסה על תכשיטי כלה.

אינה  שוב  ונשאת  שנים  עשר  בעלה  אחר  ששהתה  יבמותה • כל 
אבל  להנשא  דעתה  שאין  אלא  שנו  לא  נחמן  רב  אמר  יולדת 

דעתה להנשא מתעברת.

יבמות לה. • אשה מזנה משמשת במוך כדי שלא תתעבר ... אשה 
מזנה מתהפכת שלא תתעבר.

יבמות לו. • רוב נשים ולד מעליא ילדן.

יבמות לח: • כתובת אשה שאני משום חינא.

יבמות מב. • אין בודקין את הנשואות שלא יתגנו על בעליהן.

יבמות מב. • אשה מחפה עצמה כדי שיירש בנה בנכסי בעלה.

 – (רש"י  בנה  את  והורגת  דין  לבית  לבא  בושה  מב: • אשה  יבמות 
אשה בושה לבא לב''ד. ולתבוע יורשים בשביל בנה: והורגת את 

בנה. על כרחה מת בנה ברעב.

יבמות מג. • (רש"י) והלכתא. מניקה צריכה להמתין כ''ד חדש חוץ 
חדשים  ג'  להמתין  צריכה  מניקה  שאינה  ואשה  בו  שנולד  מיום 

חוץ מיום שמת בעלה וחוץ מיום שנתארסה בו.

יבמות מז: • ואין מרבים עליו ואין מדקדקים עליו אמר רבי אלעזר 
אתה  ללכת  היא  מתאמצת  כי  ותרא  יח)  (רות א,  דכתיב  קראה  מאי 
ותחדל לדבר אליה אמרה לה אסיר לן תחום שבת (רות א, טז) באשר 
תלכי אלך אסיר לן יחוד (רות א, טז) באשר תליני אלין מפקדינן שש 
מאות וי''ג מצות (רות א, טז) עמך עמי אסיר לן עבודת כוכבים (רות א, 
טז) ואלהיך אלהי ארבע מיתות נמסרו לב''ד (רות א, יז) באשר תמותי 
כי  ותרא  מיד  אקבר  ושם  יז)  א,  (רות  לב''ד  נמסרו  קברים  ב'  אמות 

מתאמצת היא וגו'.

יבמות מח: • (תוס' – ד"ה אשר) רות בת בנו של עגלון בנו של בלק 
מלך מואב היתה וכשתחשוב שנותיו של אהוד שהרג עגלון עד 
סוף ימים של אבצן דהיינו בועז תמצא יותר ממאתים שנה ולעת 
זקנתו נשאה דכתיב לבלתי לכת אחרי הבחורים וי''ל דבת בנו של 

עגלון לאו דוקא אלא כלומר דמזרעו היתה.

נערה  דרבקה  משמע  דהכא  תימה  וכן)  ד"ה   – סא: • (תוס'  יבמות 
היתה ובסדר עולם (פ''א) תניא בהדיא שהיתה בת שלש כשנשאה 

משפיר''א  חסיד  שמואל  וה''ר  ג'  בת  שהיתה  נמצאת  יצחק... 
על  זה  חלוקים  דמדרשות  לומר  וצריך  י''ד...  בת  שהיתה  הוכיח 

זה.

יבמות סא: • בני בנים הרי הם כבנים: סבר אביי למימר ברא לברא 
וברתא לברתא וכ''ש ברא לברתא אבל ברתא לברא לא א''ל רבא 

לשבת יצרה בעיא והא איכא.

ברכה  בלא  שמחה  בלא  שרוי  אשה  לו  שאין  אדם  סב: • כל  יבמות 
בלא טובה... בלא תורה בלא חומה... בלא שלום וכו'.

פוקדה  ואינו  שמים  יראת  שהיא  באשתו  היודע  סב: • כל  יבמות 
נקרא חוטא שנאמר וידעת כי שלום אהלך וגו'.

יבמות סב: • חייב אדם לפקוד את אשתו בשעה שהוא יוצא לדרך... 
שהאשה משתוקקת על בעלה בשעה שהוא יוצא לדרך.

מגופו  יותר  והמכבדה  כגופו  אשתו  את  סב: • האוהב  יבמות 
עליו  לפירקן  סמוך  והמשיאן  ישרה  בדרך  ובנותיו  בניו  והמדריך 
הכתוב אומר וידעת כי שלום אהלך (רש"י – יותר מגופו. דזילותא 

דאיתתא קשה מדגברא).

יבמות סג. • כל אדם שאין לו אשה אינו אדם.

זכה  לא  עוזרתו  זכה  כנגדו  עזר  לו  אעשה  יח)  ב,  סג. • (בראשית  יבמות 
כנגדו.

יבמות סג. • במה אשה עוזרתו לאדם א''ל אדם מביא חיטין חיטין 
כוסס פשתן פשתן לובש לא נמצאת מאירה עיניו ומעמידתו על 

רגליו (רש"י – חטים כוסס. בתמיה).

מבשרי  ובשר  מעצמי  עצם  הפעם  זאת  כג)  ב,  סג. • (בראשית  יבמות 
מלמד שבא אדם על כל בהמה וחיה ולא נתקררה דעתו עד שבא 

על חוה.

לי  יש  טובות  ברכות  שתי  לאברהם  הקב''ה  ליה  סג. • אמר  יבמות 
להבריך בך רות המואביה ונעמה העמונית (רש"י – רות המואביה 
של  אמו  נעמה  ונביאים  מלכים  מהם  יצאו  העמונית.  ונעמה 
רחבעם ויצא ממנה חזקיה ואסא ויהושפע דהוו צדיקים גמורים 

וישעיהו הנביא דאמר מר אמוץ ואמציה אחים הוו.

יבמות סג. • ומי איכא מידי דקשה ממותא נפק דק ואשכח (קהלת ז, כו) 
ומוצא אני מר ממות את האשה וגו'.

יבמות סג. • רב הוה קא מצערא ליה דביתהו כי אמר לה עבידי לי 
טלופחי עבדא ליה חימצי חימצי עבדא ליה טלופחי.

יבמות סג. • רבי חייא הוה קא מצערא ליה דביתהו כי הוה משכח 
קא  והא  רב  ליה  אמר  ניהלה  ומייתי  בסודריה  ליה  צייר  מידי 
מן  אותנו  ומצילות  בנינו  שמגדלות  דיינו  א''ל  למר  ליה  מצערא 

החטא.

ומוצא  (קהלת ז, כו)  בריה  יצחק  לרב  יהודה  רב  ליה  סג: • מקרי  יבמות 
אני מר ממות את האשה א''ל כגון מאן כגון אמך והא מתני ליה 
רב יהודה לרב יצחק בריה אין אדם מוצא קורת רוח אלא מאשתו 
ראשונה שנאמר (משלי ה, יח) יהי מקורך ברוך ושמח מאשת נעוריך 

וא''ל כגון מאן כגון אמך מתקיף תקיפא ועבורי מיעברא במלה.

תכא  ליה  מקשטא  אביי  אמר  רעה  אשה  דמי  סג: • היכי  יבמות 
ומקשטא ליה פומא רבא אמר מקשטא ליה תכא ומהדרא ליה 

גבא.

 – (רש"י  מתפקקין  עונותיו  אשה  אדם  שנשא  סג: • כיון  יבמות 
מתפקקין. נסתמין).
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יבמות סג: • במערבא כי נסיב אינש איתתא אמרי ליה הכי מצא או 
מוצא מצא דכתיב מצא אשה מצא טוב מוצא דכתיב ומוצא אני 

מר ממות את האשה.

יבמות סג: • אשה רעה מצוה לגרשה.

יבמות סג: • אשה רעה וכתובתה מרובה צרתה בצדה דאמרי אינשי 
בחברתה ולא בסילתא. 

יבמות סג: • קשה אשה רעה כיום סגריר.

רעה  אשה  רעה  וכמה  טובה  אשה  טובה  כמה  וראה  יבמות • בא 
וכו'.

יבמות סג: • (ירמיה יא, יא) הנני מביא רעה אשר לא יוכלו לצאת ממנה 
אמר רב נחמן אמר רבה בר אבוה זו אשה רעה וכתובתה מרובה.

יבמות סג: • אשה טובה מתנה טובה לבעלה.

יבמות סג: • אשה רעה צרעת לבעלה מאי תקנתיה יגרשנה ויתרפא 
מצרעתו.

 – (רש"י  כפלים  ימיו  מספר  בעלה  אשרי  יפה  סג: • אשה  יבמות 
ימיו  כאילו  לו  ודומה  בחלקו  שמח  כלומר  כפלים.  ימיו  מספר 

כפלים).

יבמות סג: • העלם עיניך מאשת חן פן תלכד במצודתה אל תט אצל 
בעלה למסוך עמו יין ושכר כי בתואר אשה יפה רבים הושחתו 
ועצומים כל הרוגיה רבים היו פצעי רוכל המרגילים לדבר ערוה 

כניצוץ מבעיר גחלת ככלוב מלא עוף כן בתיהם מלאים מרמה.

אינו  ילדה  ולא  שנים  עשר  עמה  ושהה  אשה  סד. • נשא  יבמות 
לשהות  השני  ורשאי  לאחר  לינשא  מותרת  גירשה  לבטל  רשאי 

עמה י' שנים.

ויעתר  כא)  כה,  (בראשית  שנאמר  היה  עקור  אבינו  סד. • יצחק  יבמות 
מלמד  לנוכח  אלא  נאמר  לא  אשתו  על  אשתו  לנכח  לה'  יצחק 

ששניהם עקורים היו.

יבמות סד. • אברהם ושרה טומטמין היו.

יבמות סד: • שרה אמנו אילונית היתה.

פקידות.  שלש  וחנה (רש"י –  רחל  שרה  נפקדו  סד: • בר''ה  יבמות 
עליהן  וגוזר  בר''ה  תפלתן  לשמוע  העקרות  פוקד  שהקב''ה 

הריון).

יבמות סד: • איהי כיון דלא מפקדא אפריה ורביה לא מיענשה.

יבמות סד: • אביי ואזל נסבה לחומה ברתא דאיסי בריה דרב יצחק 
יצחק  רב  ושכיב  דפומבדיתא  רחבא  דנסבה  יהודה  דרב  בריה 

בריה דרבה בר בר חנה ושכיב ונסבה הוא ושכיב.

יבמות סד: • ניסת לראשון ומת לשני ומת לשלישי לא תנשא דברי 
לא  לרביעי  תנשא  לשלישי  אומר  גמליאל  בן  שמעון  רבן  רבי 

תנשא...מעין גורם ורב אשי אמר מזל גורם.

קיימא  היא  מאי  וטעמא  נאמנת  לבינה  שבינו  סה. • דברים  יבמות 
לה ביורה כחץ הוא לא קים ליה ביורה כחץ.

יבמות סה. • כל הנושא אשה על אשתו יוציא ויתן כתובה רבא אמר 
נושא אדם כמה נשים על אשתו והוא דאית ליה למיזיינינהי.

יבמות סה. • (שלהי תוס' – ד"ה שבינו) אין האשה מעיזה פניה בפני 
בעלה.

יבמות סה: • האיש מצווה על פריה ורביה אבל לא האשה רבי יוחנן 
אותם  ויברך  כח)  א,  (בראשית  אומר  הוא  שניהם  על  אומר  ברוקה  בן 

אלהים ויאמר להם [אלהים] פרו ורבו.

יבמות סה: • (בראשית א, כח) ומלאו את הארץ וכבשוה איש דרכו לכבש 
ואין אשה דרכה לכבש אדרבה וכבשוה תרתי.

יבמות סה: • יהודית דביתהו דר' חייא הוה לה צער לידה שנאי מנא 
ורביה  אפריה  מפקדא  אתתא  אמרה  חייא  דר'  לקמיה  ואתיא 
אמר לה לא אזלא אשתיא סמא דעקרתא לסוף איגלאי מילתא 
יהודה  מר  דאמר  אחריתא  כרסא  חדא  לי  ילדת  איכו  לה  אמר 

וחזקיה אחי.

יבמות עב. • (טומטום) ספק אשה הוא ואין אשה מקדשת אשה.

לרבי  ואפילו  לכהונה  פסולות  בזו  זו  המסוללות  עו. • נשים  יבמות 
עשאה  אישות  לשם  שלא  הפנויה  על  הבא  פנוי  דאמר  אלעזר 

זונה ה''מ איש אבל אשה פריצותא בעלמא. 

יבמות עו. • (תוס' – ד"ה שלא) (יעקב אבינו) שלא ראה קרי מימיו. 
ונתעברה מביאה ראשונה שמיעכה באצבעה.

יבמות עו: • (דברים כג, ה) על אשר לא קדמו אתכם בלחם ובמים דרכו 
של איש לקדם ולא דרכה של אשה לקדם.

יבמות עז. • עמוני ולא עמונית מואבי ולא מואבית... על דבר אשר 
לא קדמו אתכם בלחם ובמים דרכו של איש לקדם וכו'.

יבמות עז. • אמר דוד לפני הקב''ה רבונו של עולם שני מוסרות שהיו 
עלי פתחתם רות המואביה ונעמה העמונית (רש"י – נעמה. אמו 

של רחבעם וממנה יצאו מלכי בית דוד).

ודרך  במקומה  להיות  אשה  דרך  מן)  ד"ה   – עח: • (רש"י  יבמות 
איש לגלות הלכךהנולדים בארץ ודאי אמו משבעה אומות אבל 

הנולדים במקום אחר ודאי אמו משאר אומות.

יבמות פ. • הזכר (סריס) כדברי ב''ה ונקבה (איילונית) כדברי ב''ש 
מפני שהאשה ממהרת לבא לפני האיש.

יבמות פה: • (רש"י – ד"ה זה) האשה רוצה להנשא יותר מן האיש.

אשה  מפי  ואשה  עד  מפי  עד  משיאין  להיות  פז: • הוחזקו  יבמות 
ואשה מפי עבד ומפי שפחה.

יבמות פח. • משום עיגונא אקילו בה רבנן.

יבמות פח: • אפילו מאה נשים כעד אחד דמיין.

בעיניו  קלה  תהא  שלא  כדי  כתובה  רבנן  לה  פט. • תקינו  יבמות 
להוציאה.

יבמות צ: • מציאת אשה לבעלה כי היכי דלא תיהוי ליה איבה.

יבמות צ: • מעשה ידיה לבעלה משום דקאכלה מזוני.

יבמות צ: • בעל מיפר כדי שלא תתגנה.

עודפות  ידיהן  מעשה  נשים  סתם  כל)  ד"ה   – צא. • (תוס'  יבמות 
ממזונותיהן.

מ''ט  תחלה  לאשה  נותנין  עני  מעשר  שחולקין  ק. • במקום  יבמות 
משום זילותא אמר רבא מרישא כי הוו אתו גברא ואתתא לדינא 
קמאי הוה שרינא תיגרא דגברא ברישא אמינא דמיחייב במצות 
משום  מ''ט  ברישא  דאתתא  תיגרא  שרינא  להא  דשמענא  כיון 

זילותא.

יבמות קג: • בשעה שבא נחש על חוה הטיל בה זוהמא.
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יבמות קז. • (תוס' – ד"ה תרוייהו) יותר משהאיש רוצה לישא אשה 
רוצה להנשא ואמרי' נמי (קדושין מא.) טב למיתב טן דו.

יבמות קי: • (רש"י) נשתטית לא תצא. פקחת שנשתטית לא תצא 
תקון  רבנן  לרצון  ושלא  לרצון  יוצאת  שהאשה  אע''פ  מבעלה 
יודעת  שאינה  לפי  הפקר  מנהג  בה  ינהגו  שלא  כדי  תצא  שלא 
לשמור עצמה אבל נתחרשה יוצאת דלא בעינן דעת אשה בגט 
מידי  רבנן  תקון  לא  והכא  מוציא  כרחה  בעל  פקחת  אפי'  שהרי 

דהא יודעת לשמור עצמה.

על  ומקלקלת  באחר  עיניה  נותנת  אשה  תהא  קיב. • שלא  יבמות 
בעלה.

יבמות קיב: • אינו דומה האיש המגרש לאשה המתגרשת שהאשה 
יוצאה לרצונה ושלא לרצונה והאיש אינו מוציא אלא לרצונו.

יבמות קיב: • קטנה דאתיא לכלל נשואין ותקינו רבנן נשואין התם 
שלא ינהגו [בה] מנהג הפקר.

יבמות קיג. • יותר משהאיש רוצה לישא אשה רוצה להנשא.

אנסביה  מלכיו  דרב  בשבבותיה  דהוה  חרש  קיג. • ההוא  יבמות 
שפחה  רצה  אילו  מנכסיה...  זוזי  מאה  ארבע  לה  וכתב  איתתא 

לשמשו מי לא זבנינן ליה כ''ש הכא דאיכא תרתי.

יבמות קטו. • אשה כלי זיינה עליה.

אין  חזקה  נאמנת  גירשתני  לבעלה  שאמרה  קטז. • אשה  יבמות 
אשה מעיזה פניה בפני בעלה.

יבמות קיח: • (רש"י) ומאי קידש קידש בביאה. דגינה אותה.

אמר  אביי  ארמלו  מלמיתב  דו  טן  למיתב  קיח: • טב  יבמות 
דשומשמנא גברא כורסיה בי חרתא רמו לה (רש"י – דשומשמנא 
עצמה  מחזקת  רמיא.  חרתא  בי  כורסיה  כנמלה:  גוץ  גברא. 

כנשואה ונותנת כסאה אצל חשובות חורות הארץ.

יבמות קיח: • דנפצא גברא תיקרי בסיפי בבא ותיתיב רב אשי אומר 
דקולסא גברא לא בעיא טלפחי לקידרא תנא וכולן מזנות ותולות 

בבעליהן.

יבמות קכב: • כיון דקא שרינן אשת איש לעלמא כדיני נפשות דמי. 

ומקילין  בעלה  שמת  אשה  משיאין  קכב: • (בענין  עד  קיד:  יבמות 
בעדות משום תקנת עגונה).

טורח  שיהא  ישראל  בנות  תקנת  על  חכמים  ב. • שקדו  כתובות 
בשבת  ושלישי  בשבת  ושני  בשבת  אחד  ימים  שלשה  בסעודה 

וברביעי כונסה.

ואין  הבעל  של  שדה  היא  האשה  ד"ה מציא)  ב: • (תוס' –  כתובות 
הבעל שדה שלה.

כתובות ד. • אין מונעין תכשיטין מן הכלה כל שלשים יום. 

כתובות ד. • (תוס' – ד"ה בעילת) אין אשה כורתת ברית אלא למי 
ורביה  פריה  לידי  ובאין  בה  מידבק  כך  וע''י  כלי  אותה  שעושה 

ולהכי קרי לה לבעילה ראשונה בעילת מצוה.

כתובות ד: • (תוס' – ד"ה והצעת) הצעת המטה דהכא היינו פריסת 
שאינן  וכסתות  כרים  הצעת  אבל  חיבה  של  דבר  שהוא  סדינין 

דברים של חיבה שרי לנדה.

כתובות ה: • (רש"י – ד"ה ואת"ל) הבתולה חשובה מן הבעולה.

ליה  אמר  רבי  בר  גמליאל  דרבן  לקמיה  דאתא  י. • ההוא  כתובות 
רבי בעלתי ולא מצאתי דם אמרה לו רבי בתולה הייתי אמר להם 

הביאו לי אותו סודר הביאו לו הסודר ושראו במים וכבסו ומצא 
עליו כמה טיפי דמים אמר לו לך זכה במקחך.

כתובות י: • בעולה ריחה נודף בתולה אין ריחה נודף.

כתובות י: • לאו אורח ארעא לזלזולי בבנות ישראל.

כתובות י: • כשם שהשאור יפה לעיסה כך דמים יפים לאשה.

כתובות י: • כל אשה שדמיה מרובין בניה מרובים.

כתובות י: • בתולה כתובתה מאתים ואלמנה מנה.

דחזו  כיון  מאתן  להו  תקינו  בהו  דמזלזלי  דחזו  יב: • כיון  כתובות 
דקא פרשין מינייהו דאמרי עד דנסבינן אלמנת כהנים ניזיל ניסיב 
בהו.  דמזלזלי  למלתייהו (רש"י –  אהדרינהו  ישראל  בת  בתולה 
באלמנות קלות בעיניהם להוציאן מפני שכתובתן מועטת תקינו 
להו מאתן דגנאי היה להן ואע''פ שאלמנות ישראל נמי כתובתן 
יותר  בנותיהן  גירושי  להם  וגנאי  טפי  חשיבי  כהנים  מיהו  מנה 

מישראל).

כלה  אומרים  שמאי  בית  הכלה  לפני  מרקדין  טז: • כיצד  כתובות 
כמות שהיא ובית הלל אומרים כלה נאה וחסודה.

כתובות יז. • הכי משרו קמי כלתא במערבא לא כחל ולא שרק ולא 
פירכוס ויעלת חן.

בד  נוטל  שהיה  אילעאי  בר  יהודה  רבי  על  עליו  יז. • אמרו  כתובות 
של הדס ומרקד לפני הכלה ואומר כלה נאה וחסודה רב שמואל 
בר רב יצחק מרקד אתלת (רש"י – אתלת. שלש בדין זורק אחת 

ומקבל אחת).

כתובות יז. • רב אחא מרכיב לה אכתפיה ומרקד אמרי ליה רבנן אנן 
ואי  לחיי  ככשורא  עלייכו  דמיין  אי  להו  אמר  הכי  למיעבד  מהו 

לא לא.

על  לחבבה  כדי  שבעה  כל  כלה  בפני  להסתכל  יז. • מותר  כתובות 
בעלה ולית הלכתא כוותיה.

כלה  מלפני  שעבר  המלך  אגריפס  על  עליו  יז. • אמרו  כתובות 
ושבחוהו חכמים.

בנוי  גדולה  שהיתה  גדולה  אחת  באשה  נמי  כב. • ומעשה  כתובות 
וקפצו עליה בני אדם לקדשה ואמרה להם מקודשת אני לימים 
עמדה וקידשה את עצמה אמרו לה חכמים מה ראית לעשות כן 
אמרה להם בתחלה שבאו עלי אנשים שאינם מהוגנים אמרתי 
מקודשת אני עכשיו שבאו עלי אנשים מהוגנים עמדתי וקדשתי 
את עצמי וזו הלכה העלה רב אחא שר הבירה לפני חכמי' באושא 

ואמרו אם נתנה אמתל' לדבריה נאמנת.

אין  חזקה  נאמנת  גרשתני  לבעלה  שאמרה  כב: • האשה  כתובות 
אשה מעיזה פניה בפני בעלה.

לארעא  ואסקינהו  שמואל  דמר  בנתיה  כג. • אישתביין  כתובות 
דישראל אוקמן לשבויינהו מאבראי ועיילי לבי מדרשא דר' חנינא 
הא אמרה נשביתי וטהורה אני והא אמרה נשביתי וטהורה אני 
שרינהו סוף עול אתו שבויינהו אמר רבי חנינא בנן דמוריין אינון 
חנינא  רבי  ליה  אמר  הווין  שמואל  דמר  דבנתיה  מילתא  איגלאי 
לרב שמן בר אבא פוק איטפל בקרובותיך (רש"י – לרב שמן. כהן 

היה: איטפל בקרובותיך. שא אחת מהן שהן קרובותיך).

כתובות כז: • בשבויה הקילו.

כתובות כח. • טלטולי דגברא קשין מדאיתתא.

ה
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קא  והא  צער  לה  אין  מפותה  אומרות  שבהן  לט: • פקחות  כתובות 
חזינן דאית לה אמר אביי אמרה לי אם כמיא חמימי על רישיה 
דקרחא רבא אמר אמרה לי בת רב חסדא כי ריבדא דכוסילתא 
רב פפא אמר אמרה לי בת אבא סוראה כי נהמא אקושא בחינכי.

כתובות מג. • לענין זילותא אלמנתו עדיפא ליה לענין הרווחה בתו 
עדיפא ליה.

תחת  ופירקונה  ידיה  מעשה  תחת  מזונותיה  מז: • תיקנו  כתובות 
פירות וקבורתה תחת כתובתה.

זקינה  של  ולא  לזקינה  ילדה  של  לא  לה  יתן  מח. • שלא  כתובות 
לילדה כסותה ועונתה לפום עונתה תן כסותה שלא יתן חדשים 
בימות החמה ולא שחקים בימות הגשמים (רש"י – לפום שארה. 
זקינה קשה לה משאוי ואינה יכולה לסבול בגדים רחבים וילדה 

צריכה בגדים רחבים להתנאות בהם.

אבל  מחיים  מילי  הני  עמו  יורדת  ואינה  עמו  מח. • עולה  כתובות 
לאחר מיתה לא ורבי יהודה סבר אפילו לאחר מיתה.

כתובות מח. • תכשיט יהבינן לה דלא ניחא ליה דתינוול.

וכתובתה  גיטה  הרי  אמר  ואם  לפדותה  חייב  נא. • נשבית  כתובות 
הרי  אמר  לרפאותה  חייב  לקתה  רשאי  אינו  עצמה  את  ותפדה 

גיטה וכתובתה תרפא את עצמה רשאי.

כתובות נא. • כל הפוחת לבתולה ממאתים ולאלמנה ממנה הרי זו 
בעילת זנות.

חיישינן  לבעלה  אסורה  שנאנסה  ישראל  נא: • אשת  כתובות 
שמא תחלתה באונס וסופה ברצון (תוס' – אסורה לבעלה. אין 
להקשות מאסתר דהות שריא למרדכי (מגילה דף יג:) דצדקת גמורה 

היתה).

אומרת  היא  אפי'  ברצון  וסוף  באונס  שתחלתה  נא: • כל  כתובות 
הניחו לו שאלמלא (לא) נזקק לה היא שוכרתו מותרת מ''ט יצר 

אלבשה.

כתובות נט: • ואלו מלאכות שהאשה עושה לבעלה טוחנת ואופה 
ומכבסת מבשלת ומניקה את בנה מצעת לו המטה ועושה בצמר 
הכניסה לו שפחה אחת לא טוחנת ולא אופה ולא מכבסת שתים 
אין מבשלת ואין מניקה את בנה שלש אין מצעת לו המטה ואין 
אפי'  אומר  אליעזר  רבי  בקתדרא  יושבת  ארבע  בצמר  עושה 
הכניסה לו מאה שפחות כופה לעשות בצמר שהבטלה מביאה 
לידי זימה רשב''ג אומר אף המדיר את אשתו מלעשות מלאכה 

יוציא ויתן כתובה שהבטלה מביאה לידי שיעמום.

ר'  ותני  לבנים  אלא  אשה  אין  ליופי  אלא  אשה  נט: • אין  כתובות 
חייא אין אשה אלא לתכשיטי אשה ותני ר' חייא הרוצה שיעדן 
את אשתו ילבישנה כלי פשתן הרוצה שילבין את בתו יאכילנה 

אפרוחים וישקנה חלב סמוך לפירקה.

כתובות ס: • הוה עובדא וחנקתיה ולא היא ההיא שוטה הואי דלא 
עבדי נשי דחנקן בנייהו.

כתובות סא. • (תוס') הכניסה לו שפחה אחת. קצת תימה אם הוא 
עושה  היתה  היא  שפחה  דבלא  הבעל  מרויח  מה  א''כ  אותה  זן 

הכל ולא היה זן אלא אותה לבדה ועתה זן אותה ואת שפחתה.

אומרים  ב''ש  המטה  מתשמיש  אשתו  את  סא: • המדיר  כתובות 
יוצאין  התלמידים  אחת  שבת  אומרים  הלל  בית  שבתות  שתי 
אחת  שבת  הפועלים  יום  שלשים  ברשות  שלא  תורה  לתלמוד 
העונה האמורה בתורה הטיילין בכל יום הפועלים שתים בשבת 

החמרים אחת בשבת הגמלים אחת לשלשים יום הספנים אחת 
לששה חדשים דברי רבי אליעזר.

אמר  כמה  דמילתא  אורחא  דבעי  כמה  כמה  סב. • ברשות  כתובות 
רב חדש כאן וחדש בבית... ור' יוחנן אמר חדש כאן ושנים בביתו 
(רש"י – אורחא דמילתא. דרך ארץ שלא ישא עליו חטא ואפי' 
הוא יכול לפתותה שתתן לו רשות). (תוס' – אלא אורחא דמילתא 
כמה. פי' בקונטרס שלא ישא עליו חטא ואפי' הוא יכול לפתותה 
פתוי  בלא  דהתם  וי''ל  דלקמן  הנהו  וכל  ר''ע  יצא  והיאך  וא''ת 
תלמידי  ולהיות  תורה  ללמוד  הולכין  בעליהן  שהיו  שמחות  היו 

חכמים ואדרבה אדעתא דהכי נשאו שילכו ללמוד תורה).

כתובות סב: • רוצה אשה בקב ותיפלות מעשרה קבין ופרישות.

כתובות סב: • רב רחומי הוה שכיח קמיה דרבא במחוזא הוה רגיל 
משכתיה  חד  יומא  דכיפורי  יומא  מעלי  כל  לביתיה  אתי  דהוה 
שמעתא הוה מסכיא דביתהו השתא אתי השתא אתי לא אתא 
אפחית  באיגרא  יתיב  הוה  מעינה  דמעתא  אחית  דעתה  חלש 

איגרא מתותיה ונח נפשיה.

כתובות סב: • עונה של תלמידי חכמים אימת... מע''ש לע''ש.

כתובות סב: • אזיל יתיב תרתי סרי שני בבי רב עד דאתא איעקרא 
דביתהו אמר רבי היכי נעביד נגרשה יאמרו ענייה זו לשוא שימרה 
נינסיב איתתא אחריתי יאמרו זו אשתו וזו זונתו בעי עלה רחמי 

ואיתסיאת.

כתובות סב: • ר''ע רעיא דבן כלבא שבוע הוה חזיתיה ברתיה דהוה 
לה  אמר  רב  לבי  אזלת  לך  מקדשנא  אי  ליה  אמרה  ומעלי  צניע 
אין איקדשא ליה בצינעה ושדרתיה שמע אבוה אפקה מביתיה 
אתא  כי  רב  בבי  שנין  סרי  תרי  יתיב  אזיל  מנכסיה  הנאה  אדרה 
אייתי בהדיה תרי סרי אלפי תלמידי שמעיה לההוא סבא דקאמר 
לה עד כמה קא מדברת אלמנות חיים אמרה ליה אי לדידי ציית 
אזיל  הדר  עבידנא  קא  ברשות  אמר  אחריני  שני  סרי  תרי  יתיב 
ויתיב תרי סרי שני אחריני בבי רב כי אתא אייתי בהדיה עשרין 
לאפיה  נפקא  קא  הות  דביתהו  שמעה  תלמידי  אלפי  וארבעה 
אמרו לה שיבבתא שאילי מאני לבוש ואיכסאי אמרה להו (משלי 
קא  אפה  על  נפלה  לגביה  מטיא  כי  בהמתו  נפש  צדיק  יודע  י)  יב, 
מנשקא ליה לכרעיה הוו קא מדחפי לה שמעיה אמר להו שבקוה 

שלי ושלכם שלה הוא.

כתובות סג. • ברתיה דר''ע עבדא ליה לבן עזאי הכי והיינו דאמרי 
אינשי רחילא בתר רחילא אזלא כעובדי אמה כך עובדי ברתא.

כתובות סג. • המורדת על בעלה פוחתין לה... וכן המורד על אשתו 
מוסיפין על כתובתה וכו'.

כתובות סג. • מורדת ממאי רב הונא אמר מתשמיש המטה ר' יוסי 
תאמר  ואם  רב.  ד"ה   – תוס'  (שם  ממלאכה  אמר  חנינא  ברבי 
פיזרא  לינקוט  מכתובתה  לה  פוחתין  אמאי  ממלאכה  מורדת 
כיון  וי''ל  לקיש  לריש  ידיה  למעשה  לכופה  יכול  דהא  וליתיב 
ופוחתין  מורדת  חשיבא  כפייה  ע''י  אלא  לעשות  רוצה  דאינה 

דאין אדם דר עם נחש בכפיפה אחת).

משוק  ולמד  צא  ליה  אמר  למורדת  מורד  בין  סד: • מה  כתובות 
יצרה  וזו  מבחוץ  יצרו  זה  אחר  דבר  מי  את  שוכר  מי  זונות  של 

מבפנים.

כתובות סד: • המשרה את אשתו על ידי שליש לא יפחות לה... במה 
דברים אמורים בעני שבישראל אבל במכובד הכל לפי כבודו.
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אלכה  ז)  ב,  (הושע  תאמר  ואם  לאשה  יינות  פוסקין  סד: • אין  כתובות 
אחרי מאהבי נותני לחמי ומימי צמרי ופשתי שמני ושקויי דברים 

שהאשה משתוקקת עליהן ומאי נינהו תכשיטין.

ט)  א,  א  (שמואל  שנאמר  לאשה  יינות  פוסקין  שאין  סד: • מנין  כתובות 
ותקם חנה אחרי אכלה בשילה ואחרי שתה.

כתובות סד: • כוס אחד יפה לאשה שנים ניוול הוא שלשה תובעת 
בפה ארבעה אפילו חמור תובעת בשוק ואינה מקפדת.

כתובות סד: • בעלה עמה לית לן בה.

כתובות סד: • חומא דביתהו דאביי אתאי לקמיה דרבא אמרה ליה 
פסוק לי מזוני פסק לה פסוק לי חמרא א''ל ידענא ביה בנחמני 
דלא הוה שתי חמרא אמרה ליה חיי דמר דהוי משקי ליה בשופרזי 
כי האי בהדי דקא מחויא ליה איגלי דרעא נפל נהורא בבי דינא 
רב  בת  ליה  אמרה  חסדא  רב  לבת  תבעה  לביתיה  על  רבא  קם 
חסדא מאן הוי האידנא בבי דינא אמר לה חומא דביתהו דאביי 
נפקא אבתרה מחתא לה בקולפי דשידא עד דאפקה לה מכולי 

מחוזא אמרה לה קטלת ליך תלתא ואתת למיקטל אחרינא.

אתאי  מדויל  מנשיא  דרב  בריה  יוסף  דרב  סד: • דביתהו  כתובות 
חמרא  לי  פסוק  לה  פסק  מזוני  לי  פסוק  א''ל  יוסף  דרב  לקמיה 
לך  ליה  אמרה  למה  שיראי  לה  אמר  שיראי  לי  פסוק  לה  פסק 
ולחברך ולחברורך (רש"י – לחברך ולחברורך. שלא אתבזה על 

הבריות מכבודי הראשון לא בפניך ולא בפני חביריך).

כתובות סה: • האי תנא שליח ערטלאי ורמי מסאני אמר ליה תנא 
במקום הרים קאי דלא סגיא בלא תלתא זוגי מסאני ואגב אורחיה 
קא משמע לן דניתבינהו ניהלה במועד כי היכי דניהוי לה שמחה 

בגוייהו.

כתובות סה: • מותר מזונות לבעל מותר בלאות לאשה מותר בלאות 
לאשה למה לה אמר רחבה שמתכסה בהן בימי נדתה כדי שלא 

תתגנה על בעלה.

הוא  וירושתה  לבעלה  ידיה  ומעשה  האשה  סה: • מציאת  כתובות 
אוכל פירות בחייה בושתה ופגמה שלה.

כתובות סה: • בבגדו לית ליה זילותא אשתו אית לה זילותא... הכא 
אשתו גופיה הואי. 

שומרת  אחת.  בבת  וארבע  שלש  שתים  סה: • (רש"י)  כתובות 
ומחממת  בשכר  לנשים  שיר  ומלמדת  פשתן  וטווה  קישואים 
ביצים בחיקה או ביצי תולעים העושים משי שהנשים מחממות 

אותן בחיקן והם נוצרים.

זוז  מחמשים  לה  יפחות  לא  סתם  בתו  את  סז. • המשיא  כתובות 
לביתי  כשאכניסנה  הבעל  יאמר  לא  ערומה  להכניסה  פסק 
אכסנה בכסותי אלא מכסה ועודה בבית אביה וכן המשיא את 
היתומה לא יפחות לה מחמשים זוז אם יש בכיס מפרנסין אותה 

לפי כבודה.

כתובות סז: • יתום ויתומה שבאו להתפרנס מפרנסין את היתומה 
על  לחזור  דרכו  שהאיש  מפני  היתום  את  מפרנסין  כך  ואחר 

הפתחים ואין אשה דרכה לחזור.

היתום  את  משיאין  כך  ואחר  היתומה  את  סז: • משיאין  כתובות 
מפני שבושתה של אשה מרובה משל איש.

כתובות עא: • בנות ישראל מתקשטות ברגל.

כתובות עא: • אשה חשובה נהנית מריח קשוטיה ל' יום.

כתובות עא: • (הושע ב, יח) והיה ביום ההוא נאום ה' תקראי אישי ולא 
תקראי לי עוד בעלי אמר רבי יוחנן ככלה בבית חמיה ולא ככלה 

בבית אביה.

כתובות עב. • דברים של קלון: או שתהא ממלאה ומערה לאשפה:... 
מפני  ותערה...  מים  כדי  עשרה  ונופצת...שתמלא  שתמלא 

שנראית כשוטה.

משה  דת  על  העוברת  בכתובה  שלא  יוצאות  עב. • ואלו  כתובות 
ויהודית.

כתובות עב. • אין אדם דר עם נחש בכפיפה.

ופרע  יח)  ה,  (במדבר  דכתיב  היא  דאורייתא  פרוע  עב: • ראשה  כתובות 
ותנא דבי רבי ישמעאל אזהרה לבנות ישראל  האשה  את ראש 

שלא יצאו בפרוע ראש דאורייתא.

כתובות עב: • כל המומין הפוסלין בכהנים פוסלין בנשים.

כתובות עד: • אדם רוצה שתתבזה אשתו בבית דין הא ר''א דאמר 
אין אדם רוצה שתתבזה אשתו בב''ד (רש"י – דאמר אדם רוצה. 

אינו מקפיד אם תלך אצל חכם). 

זיעה  עליהן  הוסיפו  תנא  וכו':  שפוסלין  מומין  עה. • כל  כתובות 
ושומא וריח הפה.

מום...אני  ה''ז  חברותיה  משל  גסין  שדדיה  אשה  עה. • כל  כתובות 
ראיתי ערביא אחת שהפשילה דדיה לאחוריה והניקה את בנה.

כתובות עה: • חזקה אין אדם מיפייס במומין.

כתובות עז. • האיש שנולדו בו מומין אין כופין אותו להוציא אמר 
רשב''ג בד''א במומין הקטנים אבל במומין הגדולים כופין אותו 

להוציא.

בעיני  חן  האנשים  שימצאו  חינא.  משום  פד. • (רש"י)  כתובות 
הנשים ויהיו נשאות להן שלא תדאגנה להפסיד כתובתן.

כתובות פה. • לא יהא רב פפא כבת רב חסדא בת רב חסדא קים לי 
בגווה מר לא קים לי בגוויה.

אפוטרופיא  שמינה  או  חנוונית  אשתו  את  פו: • המושיב  כתובות 
הרי זה משביעה כל זמן שירצה ר' אליעזר אומר אפילו על פילכה 

ועל עיסתה.

כתובות צו. • מציאת אשה לבעלה דלא תיהוי לה איבה.

עושה  אלמנה  לבעלה  עושה  שהאשה  מלאכות  צו. • כל  כתובות 
ידיו  פניו  והרחצת  המטה  והצעת  הכוס  ממזיגת  חוץ  ליורשים 

ורגליו.

(רש"י  רעבתנותא  לה  ליקרו  דלא  קמ''ל  טובה  צו: • עצה  כתובות 
– דלא ליקרו לה רעבתנותא. הרואה שמוכרת כל קרקעות אלו 
סבור שמוכרתן למזונות מוציא עליה שם רעבתנותא ושוב אין 

אדם נושאה).

כתובות צז. • עצה טובה קא משמע לן דלא ליקרו לה הדרינתא.

כתובות קג. • אלמנה שאמרה אי אפשי לזוז מבית בעלי אין היורשין 
אותה  זנין  אלא  אותך  זנין  ואנו  אביך  לבית  לכי  לה  לומר  יכולין 

ונותנין לה מדור לפי כבודה.

כל  לעולם  כתובתה  גובה  אביה  בבית  שהיא  זמן  קד. • כל  כתובות 
זמן שהיא בבית בעלה גובה כתובתה עד עשרים וחמש שנים... 
וחמש  עשרים  עד  שבישראל  ענייה  יוסף  לרב  אביי  ליה  אמר 
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שנים ומרתא בת בייתוס עד עשרים וחמש שנים אמר ליה לפום 
גמלא שיחנא.

שכרן  נוטלות  היו  לפרה  בניהן  המגדלות  קו. • נשים  כתובות 
מתרומת הלשכה אבא שאול אומר נשים יקרות שבירושלים היו 

זנות אותן ומפרנסות אותן.

מרובין  שהנכסים  בזמן  ובנות  בנים  והניח  שמת  קח: • מי  כתובות 
הבנים יורשים והבנות נזונות ובנכסים מועטים הבנות יזונו והבנים 
יחזרו על הפתחים אדמון אומר בשביל שאני זכר הפסדתי אמר 

רבן גמליאל רואה אני את דברי אדמון.

כתובות קח: • בשביל שאני זכר וראוי לעסוק בתורה הפסדתי אמר 
ליה רבא מאן דעסיק בתורה הוא דירית מאן דלא עסיק בתורה 
לא ירית אלא אמר רבא הכי קאמר בשביל שאני זכר וראוי לירש 

בנכסים מרובין הפסדתי בנכסים מועטין.

כתובות קי. • שלש ארצות לנשואין יהודה ועבר הירדן והגליל אין 
מוציאין  הארץ  באותה  אבל  לכרך  ומכרך  לעיר  מעיר  מוציאין 
מעיר לעיר ומכרך לכרך (רש"י – ג' ארצות לנשואין. שלש ארצות 
אשה  נשא  שאם  אשה  נשואי  לענין  חלוקות  ישראל  בארץ  הן 

באחת מהן אינו יכול לכופה לילך אחריו מארץ אל ארץ).

כתובות קי: • מוציאין מנוה הרעה לנוה היפה אבל לא מנוה היפה 
לנוה הרעה רשב''ג אומר אף לא מנוה רעה לנוה יפה מפני שהנוה 
היפה בודק (רש"י – שהנוה היפה בודק. את הגוף למי שבא מנוה 

רע ומתוך כך חלאים באים עליו).

כתובות קי: • הכל מעלין לארץ ישראל ואין הכל מוציאין הכל מעלין 
נשא  הנשים  ואחד  האנשים  אחד  מוציאין  הכל  ואין  לירושלים 
ישראל  ארץ  ממעות  לה  נותן  ישראל  בארץ  וגרשה  בא''י  אשה 
נשא אשה בא''י וגרשה בקפוטקיא נותן לה ממעות ארץ ישראל 
נשא אשה בקפוטקיא וגרשה בארץ ישראל נותן לה ממעות ארץ 
ישראל רבן שמעון בן גמליאל אומר נותן לה ממעות קפוטקיא 
ממעות  לה  נותן  בקפוטקיא  וגרשה  בקפוטקיא  אשה  נשא 

קפוטקיא.

נדרים כ. • ואל תרבה שיחה עם האשה שסופך לבא לידי ניאוף רבי 
אחא ברבי יאשיה אומר כל הצופה בנשים סופו בא לידי עבירה 
וכל המסתכל בעקבה של אשה הויין לו בנים שאינן מהוגנין אמר 
דקתני  עקבה  לקיש  בן  שמעון  רבי  אמר  נדה  ובאשתו  יוסף  רב 

במקום הטנופת שהוא מכוון כנגד העקב.

נדרים כ. • אמר רבי יוחנן בן דהבאי ד' דברים סחו לי מלאכי השרת 
חיגרין מפני מה הויין מפני שהופכים את שולחנם אילמים מפני 
מה הויין מפני שמנשקים על אותו מקום חרשים מפני מה הויין 
מפני  הויין  מה  מפני  סומין  תשמיש  בשעת  שמספרים  מפני 
שמסתכלים באותו מקום ורמינהו שאלו את אימא שלום מפני 
בתחלת  לא  עמי  מספר  אינו  להן  אמרה  ביותר  יפיפין  בניך  מה 
מספר  וכשהוא  הלילה  בחצות  אלא  הלילה  בסוף  ולא  הלילה 
מגלה טפח ומכסה טפח ודומה עליו כמי שכפאו שד ואמרתי לו 
מה טעם ואמר לי כדי שלא אתן את עיני באשה אחרת ונמצאו 
בניו באין לידי ממזרות לא קשיא הא במילי דתשמיש הא במילי 
אחרנייתא א''ר יוחנן זו דברי יוחנן בן דהבאי אבל אמרו חכמים 
לעשות  רוצה  שאדם  מה  כל  אלא  דהבאי  בן  כיוחנן  הלכה  אין 
באשתו עושה משל לבשר הבא מבית הטבח רצה לאכלו במלח 
אוכלו צלי אוכלו מבושל אוכלו שלוק אוכלו וכן דג הבא מבית 

הצייד.

נדרים כ: • ההיא דאתאי לקמיה דרבי אמרה לו רבי ערכתי לו שלחן 
ההיא  ליך  אעשה  מה  ואני  התירתך  תורה  בתי  לה  אמר  והפכו 
אמר  והפכו  שלחן  לו  ערכתי  רבי  לו  אמרה  דרב  לקמיה  דאתאי 

מאי שנא מן ביניתא.

נדרים כ: • (במדבר טו, לט) ולא תתורו אחרי לבבכם מכאן אמר רבי אל 
ישתה אדם בכוס זה ויתן עיניו בכוס אחר אמר רבינא לא נצרכא 

אלא דאפילו ב' נשיו.

נדרים כ: • (יחזקאל כ, לח) וברותי מכם המורדים והפושעים בי אמר רבי 
לוי אלו בני תשע מדות בני אסנ''ת משגע''ח בני אימה בני אנוסה 
בני שנואה בני נידוי בני תמורה בני מריבה בני שכרות בני גרושת 
הלב בני ערבוביא בני חצופה איני והאמר רבי שמואל בר נחמני 
אמר רבי יונתן כל אדם שאשתו תובעתו הויין לו בנים שאפילו 
ארצויי  דמרציא  ההיא  כמותם...  היו  לא  רבינו  משה  של  בדורו 
(רש"י – דמרציא ארצויי. אינה תובעת בפה אלא דמרציא קמיה 

מראה לו מתוך דבריה כגון לאה דמההיא נפקי בני מעליא).

רישייהו  דמגלו  וזימנין  רישייהו  דמיכסו  זימנין  ל: • אנשים  נדרים 
אבל נשים לעולם מיכסו.

נדרים לב: • בשעה שנתרשל משה רבינו מן המילה באו אף וחימה 
צור  צפורה  ותקח  מיד  רגליו  אלא  ממנו  שיירו  ולא  ובלעוהו 

ותכרות את ערלת בנה מיד וירף ממנו.

יהודה  רבי  כדברי  שוטה  אשתו  על  קרבן  מביא  לה: • אדם  נדרים 
וכל  אשתו  על  עשיר  קרבן  מביא  אדם  אומר  יהודה  רבי  דתניא 
קרבנות שחייבת שכך כותב לה ואחריות דאית ליך עלי מן קדמת 

דנא.

נדרים לח: • בשנכסי אבי כלה אסורין על החתן הרי מוסר לו שפחה 
לשמשו.

נדרים מ: • (רש"י – ד"ה ועביד) כל נשים בזמן הזה זבות נינהו.

נדרים מא. • בחוסר כל... בלא אשה.

ליך  רמינא  לי  הואי  אי  רחל)  לאשתו  (ר"ע  לה  נ. • אמר  נדרים 
ירושלים דדהבא... אמרה ליה זיל הוי בי רב אזל תרתי סרי שנין 
אתא  קא  שנין  סרי  תרתי  למישלם  יהושע  ור'  אליעזר  דר'  קמי 
לדביתהו  רשע  חד  לה  דקאמר  ביתיה  אחורי  מן  שמע  לביתיה 
שפיר עביד ליך אבוך חדא דלא דמי ליך ועוד [שבקך] ארמלות 
חיות כולהון שנין אמרה ליה אי צאית לדילי ליהוי תרתי סרי שנין 
אחרנייתא... אמרה ליה (משלי יב, י) יודע צדיק נפש בהמתו... אמר 

להון הניחו לה שלי ושלכם שלה הוא.

כתובתה  והיתה  הנאה  מאשתו  שנדר  באחד  סה: • מעשה  נדרים 
ת' דינרים ובא לפני ר''ע וחייבו ליתן לה כתובתה אמר לו רבי ח' 
מאות דינרין הניח אבא נטל אחי ד' מאות ואני ד' מאות לא דיה 
שתטול היא מאתים ואני מאתים א''ל ר''ע אפי' אתה מוכר שער 
ראשך אתה נותן לה כתובתה אמר לו אילו הייתי יודע שהוא כן 

לא הייתי נודר והתירה רבי עקיבא.

נדרים סו. • מעשה באחד שנדר מבת אחותו הנייה והכניסוה לבית 
ר' ישמעאל וייפוה אמר לו ר' ישמעאל בני מזו נדרת אמר לו לאו 
בנות  ואמר  ישמעאל  ר'  בכה  שעה  באותה  ישמעאל  ר'  והתירה 
ישראל נאות הן אלא שהעניות מנוולתן וכשמת ר' ישמעאל היו 
בנות ישראל נושאות קינה ואומרות בנות ישראל על ר' ישמעאל 
בכינה וכן הוא אומר בשאול (שמואל ב א, כד) בנות ישראל על שאול 

בכינה.
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של  שן  ישמעאל  רבי  לה  ועשה  לה  היתה  תותבת  סו: • שן  נדרים 
זהב משלו.

נדרים סו: • ההוא דאמר לה לדביתהו קונם שאי את נהנית לי עד 
שמא  להם  אמר  יוסי  בר'  ישמעאל  לר'  שביך  יפה  מום  שתראי 
ראשה נאה אמרו לו סגלגל שמא שערה נאה דומה לאניצי פשתן 
שמא עיניה נאות טרוטות הן שמא אזניה נאות כפולות הן שמא 
שמא  הן  עבות  נאות  שפתותיה  שמא  הוא  בלום  נאה  חוטמה 
צוארה נאה שקוט הוא שמא כריסה נאה צבה הוא שמא רגליה 
אמר  שמה  לכלוכית  נאה  שמה  שמא  אווזא  כשל  רחבות  נאות 

להן יפה קורין אותה לכלוכית שהיא מלוכלכת במומין ושרייה.

איתתא  נסיב  דישראל  לארעא  דסליק  בבל  בר  סו: • ההוא  נדרים 
עלה  רתח  טלפי  תרי  ליה  בשילה  טלפי  תרי  לי  בשילי  לה  אמר 
זילי  לה  אמר  גריוא  ליה  בשילה  גריוא  לי  בשילי  לה  אמר  למחר 
אייתי לי תרי בוציני אזלת ואייתי ליה תרי שרגי אמר לה זילי תברי 
יתהון על רישא דבבא הוה יתיב בבא בן בוטא אבבא וקא דאין 
דעבדת  הדין  מה  לה  אמר  רישיה  על  יתהון  ותברת  אזלת  דינא 
המקום  בעליך  רצון  עשית  את  אמר  בעלי  ציוני  כך  ליה  אמרה 

יוציא ממך שני בנים כבבא בן בוטא.

נדרים פח: • יד אשה כיד בעלה.

נדרים צא: • ההיא איתתא דלא הוה בדיחא דעתה בהדי גברא אמר 
לה האידנא מאי שנא אמרה ליה מעולם לא צערתן בדרך ארץ 
ליה  אמרה  האידנא  מילתא  הדא  הוה  לא  לה  אמר  האידנא  כי 
דילמא  לא  אנת  אי  האידנא  הכא  דהוו  נפטויי  נכרים  הלין  א''כ 
חד מנהון אמר להו רב נחמן לא תשגיחון בה נותנת עיניה באחר 

הואי.

נדרים צא: •  ... איתתא שריא אם איתא דעבד איסורא ארכוסי הוה 
שלא  בבית  מתחבא  היה  בביתה  מירכס.  הוה   – (רש"י  מירכס 

ירגיש בו הבעל).

נדרים צא: • ... אינתתיה שריא אם איתיה דעבד איסורא ניחא ליה 
דליכול ולימות.

נזיר יט: • מעשה בהילני המלכה שהלך בנה למלחמה ואמרה אם 
בנה  ובא  שנים  שבע  נזירה  אהא  בשלום  המלחמה  מן  בני  יבוא 
עלתה  שנים  שבע  ובסוף  שנים  שבע  נזירה  והיתה  המלחמה  מן 
ובסוף  אחרות  שנים  שבע  עוד  נזירה  שתהא  ב''ה  והורוה  לארץ 
שבע שנים נטמאת ונמצאת נזירה עשרים ואחת שנה אמר רבי 

יהודה לא היתה נזירה אלא ארבע עשרה שנה.

מלכים  ממנה  יצאו  זינתה  תמר  זינה  זמרי  זינתה  כג: • תמר  נזיר 
ונביאים זמרי זינה נפלו עליו כמה רבבות מישראל אמר ר''נ בר 

יצחק גדולה עבירה לשמה ממצוה שלא לשמה.

נזיר כג: • מנשים באהל תבורך מאן נשים שבאהל שרה רבקה רחל 
ולאה.

נזיר כג: • רות בת בנו של עגלון מלך מואב היתה.

נזיר כד: • מה שקנתה אשה קנה בעלה.

נזיר כח: • ר''מ אומר אפי' בתגלחת טהרה יפר מפני שיכול לומר אי 
ור''מ  נכרית  בפאה  אפשר  לך  אמר  ות''ק  מגלחת  באשה  אפשי 

סבר בפאה נכרית איידי דזוהמא לא ניחא ליה.

בנה  את  מדרת  האשה  ואין  בנזיר  בנו  את  מדיר  כח: • האיש  נזיר 
בנזיר.

נזיר כט. • איש חייב לחנך בנו במצות ואין האשה חייבת לחנך את 
בנה.

נזיר כט. • בנו חייב לחנכו בתו אינו חייב לחנכה.

נזיר ל. • האיש מגלח על נזירות אביו ואין האשה מגלחת על נזירות 
אביה.

נזיר נט. • (דברים כב, ה) לא יהיה כלי גבר על אשה מאי תלמוד לומר אם 
שלא ילבש איש שמלת אשה ואשה שמלת איש הרי כבר נאמר 
תועבה היא ואין כאן תועבה אלא שלא ילבש איש שמלת אשה 

וישב בין הנשים ואשה שמלת איש ותשב בין האנשים.

יהיה  לא  ת''ל  למלחמה  זיין  בכלי  אשה  תצא  שלא  נט. • מנין  נזיר 
איש  יתקן  שלא  אשה  שמלת  גבר  ילבש  ולא  אשה  על  גבר  כלי 
בתיקוני אשה (רש"י – וזה שמצינו ביעל אשת חבר הקיני שלא 
הרגתו לסיסרא בכלי זיין אלא כמו שנאמר ידה ליתד תשלחנה 

(שופטים ה)).

נזירות  להן  יש  ועבדים  נשים  נזירות  להם  אין  סא. • הכותים  נזיר 
את  כופה  ואינו  עבדו  את  כופה  שהוא  מבעבדים  בנשים  חומר 

אשתו.

סוטה ב. • כיצד מקנא לה אומר לה בפני שנים אל תדברי עם איש 
לאכול  ומותרת  לביתה  מותרת  היא  עדיין  עמו  ודברה  פלוני 
בתרומה נכנסה עמו לבית הסתר ושהתה עמו כדי טומאה אסורה 

לביתה ואסורה לאכול בתרומה ואם מת חולצת ולא מתייבמת.

שכל  לך  לומר  סוטה  לפרשת  נזיר  פרשת  נסמכה  סוטה • למה 
הרואה סוטה בקלקולה יזיר עצמו מן היין.

סוטה • אסור לקנאות (רש"י – שמביא עצמו לידי תגר ואת אשתו 
לידי ניוול ואפי' היא טהורה).

סוטה ג. • אין אדם עובר עבירה אא''כ נכנס בו רוח שטות.

סוטה ג: • זנותא בביתא כי קריא לשומשמא (רש"י – קריא. תולעת 
של שומשמין האוכלתן כך הזנות מחרבת את הבית).

סוטה ג: • תוקפא בביתא כי קריא לשומשמא אידי ואידי באיתתא 
אבל בגברא לית לן בה (רש"י – תוקפא. כעס: אידי ואידי. תוקפא 
כשהאשה  באיתתא.  הבית:  את  דמחרבת  דאמרינן  וזנותא 
עושה  ואינה  בזנוניה  מתעסקת  שהאשה  לפי  כעסנית  או  מזנה 

מלאכתה ולא משמרת ביתה ומפקרת את של בעלה למנאפים.

סוטה ד: • כל הבא על אשה זונה לסוף מבקש ככר לחם.

סוטה ח. • האיש נסקל ערום ואין האשה נסקלת ערומה.

סוטה ח: • הרוצה לראות בה (בסוטה) רואה לא שנא גברי ולא שנא 
נשי ונשים חייבות לראותה שנאמר (יחזקאל כג, מח) ונוסרו כל הנשים 

ולא תעשינה כזמתכנה.

סוטה ט: • שמשון בעיניו מרד.

סוטה ט: • אילמלא (לא) נקרא שמה דלילה ראויה היתה שתקרא 
דלילה דילדלה את כחו דילדלה את לבו דילדלה את מעשיו.

כדי  האסורים  לבית  אשתו  את  לו  הביא  ואחד  אחד  י. • כל  סוטה 
שתתעבר הימנו.

סוטה י. • כל המזנה אשתו מזננת עליו ... והיינו דאמרי אינשי איהו 
בי קארי ואיתתיה בי בוציני.
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סוטה י. • ותשב (תמר) בפתח... מלמד שהלכה וישבה לה בפתחו 
שנתנה   ... לראותו  צופות  עינים  שכל  מקום  אבינו  אברהם  של 

עינים לדבריה.

ליה  אמרה  את  נכרית  שמא  לה  אמר  י. • כשתבעה (לתמר)  סוטה 
גיורת אני שמא אשת איש את אמרה ליה פנויה אני שמא קיבל 
בך אביך קידושין אמרה ליה יתומה אני שמא טמאה את אמרה 

ליה טהורה אני.

ממנה  ויוצאין  זוכה  חמיה  בבית  צנועה  שהיא  כלה  י: • כל  סוטה 
מלכים ונביאים מנלן מתמר.

סוטה יא: • בשכר נשים צדקניות שהיו באותו הדור נגאלו ישראל 
להם  מזמן  הקב''ה  מים  לשאוב  שהולכות  בשעה  ממצרים 
ובאות  דגים  ומחצה  מים  מחצה  ושואבות  בכדיהן  קטנים  דגים 
ושופתות שתי קדירות אחת של חמין ואחת של דגים ומוליכות 
אצל בעליהן לשדה ומרחיצות אותן וסכות אותן ומאכילות אותן 

ומשקות אותן ונזקקות להן בין שפתים.

סוטה יא: • ויאמר מלך מצרים למילדות העבריות וגו' רב ושמואל 
ובתה  אשה  מ''ד  וחמותה  כלה  אמר  וחד  ובתה  אשה  אמר  חד 

יוכבד ומרים ומ''ד כלה וחמותה יוכבד ואלישבע.

שמשפרת  שפרה  שמה  נקרא  ולמה  יוכבד  זו  יא: • שפרה  סוטה 
מרים  זו  פועה  בימיה  ישראל  ורבו  שפרו  שפרה  ד''א  הולד  את 
ולמה נקרא שמה פועה שהיתה פועה (ומוציאה את הולד) ד''א 
פועה שהיתה פועה ברוח הקודש ואומרת עתידה אמי שתלד בן 

שמושיע את ישראל.

סוטה יא: • בשעה שכורעת לילד יריכותיה מצטננות כאבנים.

סוטה יא: • מה יוצר זה ירך מכאן וירך מכאן וסדן באמצע אף אשה 
ירך מכאן וירך מכאן והולד באמצע.

סוטה יא: • ותחיין את הילדים תנא לא דיין שלא המיתו אותן אלא 
שהיו מספיקות להם מים ומזון.

ויעש  האלהים  את  המילדות  יראו  כי  ויהי  כא)  א,  יא: • (שמות  סוטה 
להם בתים רב ושמואל חד אמר בתי כהונה ולויה וחד אמר בתי 
מלכות מ''ד בתי כהונה ולויה אהרן ומשה ומ''ד בתי מלכות דוד 
נמי ממרים קאתי דכתיב (דברי הימים א ב, יט) ותמת עזובה (אשת כלב) 
ויקח לו כלב את אפרת ותלד לו את חור וכתיב (שמואל א יז, יב) ודוד 

בן איש אפרתי וגו'.

סוטה יב. • עזובה זו מרים ולמה נקרא שמה עזובה שהכל עזבוה.

סוטה יב. • כל הנושא אשה לשם שמים מעלה עליו הכתוב כאילו 
ילדה.

סוטה יב. • מרים כשתי נשים חלאה ונערה לא חלאה ונערה הואי 
אלא בתחילה חלאה ולבסוף נערה.

סוטה יב. • שכל הרואה אותה מוליך אתנן לאשתו (רש"י – שהיה 
מתאוה למשכב נשים).

פרעה  משל  יותר  גזירתך  קשה  אבא  בתו  לו  יב. • אמרה  סוטה 
ועל  הזכרים  על  גזרת  ואתה  הזכרים  על  אלא  גזר  לא  שפרעה 

הנקיבות.

סוטה יב. • נשים צדקניות שלא היו בפיתקה של חוה (רש"י – בגזר 
דין שלה ושטר גזירות קללתה דעצבון והריון).

ר'  משום  יוחנן  א''ר  היאור  על  לרחוץ  פרעה  בת  יב: • ותרד  סוטה 
שמעון בן יוחי מלמד שירדה לרחוץ מגלולי אביה.

סוטה יב: • לאו אורחא דבת מלכא למיקם לחודה.

סוטה יג. • (תוס' – ד"ה סרח) סוד הגאולה נמסר לסרח. 

אוכלתן...  אש  זכו  לא  ביניהן  שכינה  זכו  ואשה  יז. • איש  סוטה 
מצרף (רש"י –  לא  והאי  מצרף  האי  (מ''ט)  מדאיש  עדיפא  דאשה 
באיש  יו''ד  ביניהן  ושיכנו  שמו  את  חלק  שהרי  ביניהם.  שכינה 
וה''י באשה: לא זכו אש אוכלתן. שהקב''ה מסלק שמו מביניהן 
קשה  אשה  של  אש  מדאיש.  עדיפא  ודאשה  ואש:  אש  ונמצאו 
מיצרף.  האי  טעמא  מאי  איש:  משל  וליפרע  לאכול  וממהרת 
מפסיק  שם  של  אות  שאין  מהר  להדליק  נוחה  אשה  של  אש 
אלא מחובר הוא ונקרא אש אבל של איש אין אותיות של אש 

מצטרפות יחד שהיו''ד של שכינה מפסקת).

יוצא  זכתה  לסוטה  עפר  הבא  תורה  אמרה  מה  יז. • מפני  סוטה 
לא  ואפר  עפר  יח, כז)  (בראשית  ביה  דכתיב  אבינו  כאברהם  בן  ממנה 

זכתה תחזור לעפרה.

סוטה כ. • מכאן אומר בן עזאי חייב אדם ללמד את בתו תורה שאם 
תשתה תדע שהזכות תולה לה ר''א אומר כל המלמד בתו תורה 
(כאילו) לומדה תפלות ר' יהושע אומר רוצה אשה בקב ותפלות 
ערום  ורשע  שוטה  חסיד  אומר  היה  הוא  ופרישות  קבין  מט' 

ואשה פרושה ומכות פרושין הרי אלו מבלי עולם.

מצווה  אינה  הא  דתורה  זכות  אילימא  דמאי  כא. • זכות  סוטה 
ודקאמרת  תורה  זכות  לעולם  דמצוה...  זכות  אלא  היא  ועושה 
דמקרין  באגרא  מפקדא  לא  דפקודי  נהי  ועושה  מצווה  אינה 
ומתניין בנייהו ונטרן להו לגברייהו עד דאתו מבי מדרשא מי לא 

פלגאן בהדייהו.

סוטה כא: • (תוס') בן עזאי אומר חייב אדם וכו'. ירושלמי דבן עזאי 
דלא כר''א בן עזריה דדריש (חגיגה דף ג.) הקהל את העם האנשים 
דפי'  ונראה  לשמוע  נשים  ללמוד  באו  אנשים  והטף  והנשים 
דמצוה לשמוע הנשים כדי שידעו לקיים מצוה ולא משום שידעו 
שזכות תולה: מטרונה שאלה את ר' אלעזר מפני מה חטא אחת 
במעשה העגל והן מתין בה ג' מיתות אמר לה אין אשה חכמה 
אלא בפלך אמר לו הורקנוס בנו בשביל שלא להשיבה דבר אחד 
מן התורה אבדת ממני ג' מאות כור מעשר בכל שנה א''ל ישרפו 

ד''ת ולא ימסרו דברי תורה לנשים.

סוטה כב. • למדנו יראת חטא מבתולה וקיבול שכר מאלמנה יראת 
אאפה  דנפלה  בתולה  לההיא  שמעה  יוחנן  דר'  מבתולה  חטא 
צדיקים  בראת  גיהנם  ובראת  עדן  גן  בראת  רבש''ע  וקאמרה 
ובראת רשעים יהי רצון מלפניך שלא יכשלו בי בני אדם קיבול 
שכר מאלמנה דההיא אלמנה דהואי בי כנישתא בשיבבותה כל 
יומא הות אתיא ומצלה בי מדרשיה דר' יוחנן אמר לה בתי לא 

בית הכנסת בשיבבותך אמרה ליה רבי ולא שכר פסיעות יש לי.

סוטה כג. • מה בין כהן לכהנת מנחת כהנת נאכלת ומנחת כהן אינה 
נאכלת כהנת מתחללת וכהן אין מתחלל כהנת מטמאה למתים 
כהנת  ואין  קדשים  בקדשי  אוכל  כהן  למתים  מטמא  כהן  ואין 
ופורם  פורע  האיש  לאשה  איש  בין  מה  קדשים  בקדשי  אוכלת 
ואין האשה פורעת ופורמת האיש מדיר את בנו בנזיר ואין האשה 
מדרת בנה בנזיר האיש מגלח על נזירות אביו ואין האשה מגלחת 
על נזירות אביה האיש מקדש את בתו ואין האשה מקדשת את 
האיש  בתה  את  מוכרת  האשה  ואין  בתו  את  מוכר  האיש  בתה 
נסקל ערום ואין האשה נסקלת ערומה האיש נתלה ואין האשה 

נתלית האיש נמכר בגניבתו ואין האשה נמכרת בגניבתה.
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חשיב  קא  (פ''ב)  בתוספתא  לאשה.  איש  בין  מה  כג: • (תוס')  סוטה 
האיש  באשה  כן  שאין  מה  גרמא  שהזמן  עשה  מצות  על  עובר 
מה  למתים  תטמא  בל  ועל  תשחית  בל  ועל  תקיף  בל  על  עובר 
שאין כן באשה האיש נדון בבן סורר ומורה ונעטף ומספר ואין 
האשה נעטפת ומספרת האיש נמכר ונשנה ואין האשה נמכרת 
ואין  עברי  לעבד  וקונה  עברי  לעבד  ונמכר  נרצע  האיש  ונשנית 

האשה נרצעת ונמכרת וקונה.

דברי  נפקדת  עקרה  היתה  שאם  [זרע]  ונזרעה  כו. • ונקתה  סוטה 
ר' עקיבא אמר לו ר' ישמעאל אם כן יסתרו כל העקרות ויפקדו 
ונקתה  לומר  תלמוד  מה  כן  אם  הפסידה  נסתרה  ולא  הואיל  וזו 
ונזרעה זרע שאם היתה יולדת בצער יולדת בריוח נקבות יולדת 

זכרים קצרים יולדת ארוכים שחורים יולדת לבנים.

סוטה לב. • עשו שתי נשים באשה אחת כשני אנשים באיש אחד 
אבל שתי נשים באיש אחד כי פלגא ופלגא דמי.

סוטה מב: • כתיב (שמואל ב כא, טז) הרפה וכתיב ערפה רב ושמואל חד 
אותה  ערפה שהכל עורפין  שמה  ולמה נקרא  שמה  הרפה  אמר 
מאחריה וחד אמר ערפה שמה ולמה נקרא שמה הרפה שהכל 

דשין אותה כהריפות.

סוטה מב: • (שמואל ב כא, כב) ואת ארבעת אלה יולדו להרפה בגת ויפלו 
גלית  ומדון  סף  חסדא  רב  אמר  נינהו  מאי  עבדיו  וביד  דוד  ביד 

וישבי בנוב.

סוטה מב: • בשכר ארבע דמעות שהורידה ערפה על חמותה זכתה 
ויצאו ממנה ארבעה גבורים.

סוטה מד. • אשר בנה אשר נטע אשר ארש לימדה תורה דרך ארץ 
אמר  שלמה  ואף  אשה  ישא  ואח''כ  כרם  ויטע  בית  אדם  שיבנה 
אחר  לך  בשדה  ועתדה  מלאכתך  בחוץ  הכן  כז)  כד,  (משלי  בחכמתו 
ובנית ביתך הכן בחוץ מלאכתך זה בית ועתדה בשדה לך זה כרם 

אחר ובנית ביתך זו אשה.

סוטה מד: • במלחמות מצוה הכל יוצאין אפילו חתן מחדרו וכלה 
במלחמות  אמורים  דברים  במה  יהודה  רבי  אמר  מחופתה 
מצוה אבל במלחמות חובה הכל יוצאין אפי' חתן מחדרו וכלה 

מחופתה.

סוטה מז. • לעולם יעסוק אדם בתורה ובמצות ואע''פ שלא לשמה 
שמתוך שלא לשמה בא לשמה שבשכר ארבעים ושנים קרבנות 
ממנו  שיצא  רות  ממנו  ויצתה  זכה  מואב  מלך  בלק  שהקריב 

שלמה.

סוטה מז. • רות בתו של עגלון בנו של בלק היתה.

סוטה מז. • שלשה חינות הן... חן אשה על בעלה וכו'.

סוטה מז. • יצר תינוק ואשה תהא שמאל דוחה וימין מקרבת.

גיטין ב. • (תוס' – ד"ה ואם) דמשום עיגונא אקילו בה רבנן.

הנשים  על  סומכין  שאנו  ומה  אחד)  עד  ד"ה   – ב: • (תוס'  גיטין 
בשחיטה אע''פ שאין יודעות הלכות שחיטה כיון שבידה ללמוד 

לשחוט או להשכיר אחרים שישחטו לה כבידה דמי.

דילפינן  וי''ל  באיסורין  נאמן  אחד  דעד  לן  ומנא  ב: • וא''ת  גיטין 
מנדה.

גיטין ו: • (רש"י) ויתנו (את) הילד כו'. שהיו משתהין בא''י ומניחין 
ילדים  בעיניהם  שנקל  ורביה  מפריה  ובטלים  עגונות  נשותיהן 

וילדות.

גיטין ו: • (שופטים יט, ב) ותזנה עליו פילגשו רבי אביתר אמר זבוב מצא 
נימא  הקפיד  ולא  מצא  זבוב  לה...  מצא  נימא  אמר  יונתן  ר'  לה 
מצא והקפיד... זבוב בקערה ונימא באותו מקום זבוב מאיסותא 
אונסא  זבוב  בקערה  ואידי  אידי  דאמרי  איכא  סכנתא  ונימא 

ונימא פשיעותא.

שהרי  ביתו  בתוך  יתירה  אימה  אדם  יטיל  אל  ו: • לעולם  גיטין 
כמה  והפילה  יתירה  אימה  בעלה  עליה  הטיל  בגבעה  פילגש 

רבבות מישראל.

גיטין יא: • אם ירצה שלא לזון את עבדו רשאי ושלא לזון את אשתו 
אינו רשאי אמר להם והרי הוא פוסל את עבדו מן התרומה כשם 

שהוא פוסל את אשתו אמרו לו מפני שהוא קניינו.

גיטין יב. • ואם אמר לה צאי מעשה ידיך במזונותיך רשאי מכלל... 
מהו דתימא (תהלים מה, יד) כל כבודה בת מלך פנימה קמ''ל.

בנות  ואין  סומכין  ישראל  בני  בקרבן)  ד"ה   – כח: • (רש"י  גיטין 
ישראל סומכות.

גיטין לב. • בראשונה היה עושה ב''ד ממקום אחר ומבטלו התקין 
רבן גמליאל הזקן שלא יהו עושין כן מפני תיקון העולם (עגונה).

גיטין מא. • רשב''ג אומר בעל חוב גובה משאר נכסים אשה אינה 
גובה משאר נכסים שאין דרכה של אשה לחזר על בתי דינין.

גיטין מה. • (תוס' – ד"ה דלא) נשבית והיו מבקשין ממנה עד עשרה 
בדמיה פעם ראשון פודה שאני אשתו דהויא כגופו יותר.

גיטין מה. • (קהלת ז, כח) אדם אחד מאלף מצאתי ואשה בכל אלה לא 
מצאתי הא איכא בנתיה דרב נחמן וכו'.

בכתיבה.  ישנו  בקשירה  שישנו  כל  כל)  ד"ה   – מה: • (תוס'  גיטין 
כיון  ציצית  ועושה  לולב  אוגדת  אשה  דאין  ר''ת  אומר  מכאן 
(מנחות דף  התכלת  בריש  מדפסלינן  דהא  נראה  ואין  מיפקדה  דלא 
בעובדי  ולא  ועשו  ישראל  בני  דדריש  כוכבים  בעובד  ציצית  מב.) 
כשרה  גנב''ך  סוכת  נמי  ואמרינן  כשרה  דאשה  מכלל  כוכבים 
בפ''ק דסוכה (דף ח:) ודוקא בס''ת ותפילין ומזוזות דכתיב וקשרתם 

וכתבתם דרשינן הכי.

גיטין מו. • צריך שיאמר לה הוי יודעת שמשום שם רע אני מוציאך 
בנות  יהו  שלא  כדי  מאי  טעמא  קסבר  מוציאך  אני  נדר  ומשום 

ישראל פרוצות בעריות ובנדרים הלכך צריך למימר לה הכי.

מז: • (תוס' – ד"ה ולביתך) דרך נשים שנותנות פירות לבעליהן. גיטין 

 – (רש"י  וקטנים  ועבדים  נשים  אפוטרופין  עושין  נב. • אין  גיטין 
נשים. אין דרכן לצאת ולבא ולטרוח).

גיטין נז: • (תהלים מד, כג) כי עליך הורגנו כל היום נחשבנו כצאן טבחה 
ורב יהודה אמר זו אשה ושבעה בניה.

גיטין ס. • אף היא (הילני המלכה) עשתה טבלא של זהב שפרשת 
סוטה כתובה עליה.

גיטין סו. • בשעת הסכנה כותבין ונותנין אע''פ שאין מכירין.

גיטין ע. • שמעה ילתא ומעיילה ליה לבי מסותא ומוקמי ליה במיא 
דבי מסותא עד דמהפכי מיא דבי מסותא והוו דמא וקאי בישריה 

פשיטי פשיט.

גיטין סז: • ששה העושה אותן מיד מת ואלו הן...והא מעורת עבדה 
ליה לעבדה תלת מינייהו ומית ההוא כחוש הוה.

גיטין עא. • בעדות אשה דאקילו בה רבנן.
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בעל  אפיקחת  דהוה  מידי  מתגרשת  שוטה  תורה  עא: • דבר  גיטין 
מנהג  בה  ינהגו  שלא  מתגרשת  אינה  אמרו  טעם  ומה  כרחה 

הפקר.

גיטין עז: • יכולה אשה שתאמר לבעלה איני ניזונית ואיני עושה.

גיטין פג: • כל הנודרת על דעת בעלה היא נודרת.

גיטין פה: • אמר לה לאשתו הרי את בת חורין לא אמר ולא כלום 
דבת  חירות  לשון  בגירושין  שייך  דלא  כלום.  אמר  לא   – (רש"י 

חורין היא קודם לכן).

גיטין פה: • אשה דלא קני גופה.

והיא  ד)  (שופטים  בה  דכתיב  ומדבורה  ולא)  ד"ה   – פח: • (תוס'  גיטין 
לא  דשמא  לדון  כשרה  דאשה  ראיה  אין  ישראל  את  שופטה 
קיבלו  שמא  א''נ  הדינים  להם  מלמדת  היתה  אלא  דנה  היתה 

אותה עליהם משום שכינה.

גיטין צ. • בית שמאי אומרים לא יגרש אדם את אשתו אלא אם כן 
מצא בה דבר ערוה שנאמר (דברים כד, א) כי מצא בה ערות דבר ובית 
הלל אומרים אפילו הקדיחה תבשילו שנאמר כי מצא בה ערות 
דבר ר' עקיבא אומר אפי' מצא אחרת נאה הימנה שנאמ' (דברים כד, 

א) והיה אם לא תמצא חן בעיניו.

אדם  לך  יש  בנשים  דעות  כך  במאכל  שהדעות  צ. • כשם  גיטין 
פפוס  מדת  היא  וזו  שותהו  ואינו  וזורקו  כוסו  לתוך  נופל  שזבוב 
בן יהודה שהיה נועל בפני אשתו ויוצא ויש לך אדם שזבוב נופל 
עם  שמדברת  אדם  כל  מדת  היא  וזו  ושותהו  וזורקו  כוסו  לתוך 
תמחוי  לתוך  נופל  שזבוב  אדם  לך  ויש  ומניחה  וקרוביה  אחיה 
יוצאה  אשתו  את  שרואה  רע  אדם  מדת  היא  זו  ואוכלו  מוצצו 
של  בעלה  יהודה.  בן  פפוס   – (רש"י  בשוק  וטווה  פרוע  וראשה 
מרים מגדלא נשייא היה וכשיוצא מביתו לשוק נועל דלת בפניה 
כך  שמתוך  זו  היא  הוגנת  שאינה  ומדה  אדם  לכל  תדבר  שלא 

איבה נכנסת ביניהם ומזנה תחתיו).

עליו  מוריד  מזבח  אפילו  ראשונה  אשתו  המגרש  צ: • כל  גיטין 
דמעות.

בשתי  עצמה  את  וקונה  דרכים  בשלש  נקנית  ב. • האשה  קדושין 
דרכים נקנית בכסף בשטר ובביאה.

קדושין ב: • האשה נקנית דמדעתה אין שלא מדעתה לא.

אשה  של  דרכה  ואין  מלחמה  לעשות  איש  של  ב: • דרכו  קדושין 
לעשות מלחמה.

אשה  של  דרכה  ואין  אשה  על  לחזר  איש  של  ב: • דרכו  קדושין 
לחזר על איש משל לאדם שאבדה לו אבידה מי חוזר על מי בעל 

אבידה מחזר על אבידתו.

קדושין ג. • אשה בפחות משוה פרוטה לא מקניא נפשה.

בפחות  מתקדשת  ואין  עצמה  על  מקפדת  יא. • אשה  קדושין 
מדינר.

קדושין יב. • טעמא דב''ש שלא יהו בנות ישראל כהפקר.

קדושין יג. • אטו כולהו נשי דינא גמירי.

קדושין טו. • איזהו דבר שנוהג באיש ואין נוהג באשה הוי אומר זו 
רציעה.

בעלה  בלא  לאשה  קנין  ואין  רבו  בלא  לעבד  קנין  כג: • אין  קדושין 
ורבנן סברי יש קנין לעבד בלא רבו ויש קנין לאשה בלא בעלה.

קדושין כז: • (במדבר ה, לא) ונקה האיש מעון אמר רחמנא בזמן שהאיש 
אין  מעון  מנוקה  איש  אין  אשתו  את  בודקים  מים  מעון  מנוקה 

המים בודקים את אשתו.

קדושין כט. • איש אין לי אלא איש אשה מנין כשהוא אומר (ויקרא יט, 
ג) איש אמו ואביו תיראו הרי כאן שנים.

קדושין כט. • האב חייב בבנו למולו ולפדותו וללמדו תורה ולהשיאו 
אשה וללמדו אומנות.

מצווה  שאינו  וכל  ללמד  מצווה  ללמוד  שמצווה  כט: • כל  קדושין 
ללמוד אינו מצווה ללמד ואיהי מנלן דלא מיחייבה למילף נפשה 
מצווה  ללמדו  מצווין  שאחרים  כל  ולמדתם  ולימדתם  דכתיב 
ללמד את עצמו וכל שאין אחרים מצווין ללמדו אין מצווה ללמד 
את עצמו ומנין שאין אחרים מצווין ללמדה דאמר קרא ולמדתם 

אותם את בניכם ולא בנותיכם.

ישא  ואח''כ  תורה  ילמוד  אשה  ולישא  תורה  כט: • ללמוד  קדושין 
אשה ואם א''א לו בלא אשה ישא אשה ואח''כ ילמוד תורה אמר 
רב יהודה אמר שמואל הלכה נושא אשה ואח''כ ילמוד תורה ר' 
יוחנן אמר ריחיים בצוארו ויעסוק בתורה ולא פליגי הא לן והא 

להו.

בעבירה  ימיו  כל  אשה  נשא  ולא  שנה  עשרים  כט: • בן  קדושין 
בעבירה סלקא דעתך אלא אימא כל ימיו בהרהור עבירה.

קדושין כט: • עד כ' שנה יושב הקב''ה ומצפה לאדם מתי ישא אשה 
כיון שהגיע כ' ולא נשא אומר תיפח עצמותיו.

קדושין ל: • איש סיפק בידו לעשות אשה אין סיפק בידה לעשות 
מפני שרשות אחרים עליה.

קדושין לא. • אבא אומר השקיני מים ואימא אומרת השקיני מים 
אביך  כבוד  ועשה  אמך  כבוד  הנח  ליה  אמר  קודם  מהם  איזה 

שאתה ואמך חייבים בכבוד אביך.

קדושין • (תוס') דלא מפקידנא ועבדינא. מכאן מדקדק ר''ת דנשים 
לגמרי  דפטורות  אע''ג  גרמא  שהזמן  עשה  מצות  על  מברכות 
כ:)  דף  (ברכות  שמתו  מי  פרק  כדמוכח  מיחייבי  לא  מדרבנן  דאפילו 
לשוא  שמו  את  תשא  לא  משום  כאן  ואין  לברך  הן  יכולות  מ''מ 

(שמות כ) משום מברכות ברכה שאינה צריכה.

מעקה  מזוזה  גרמא  הזמן  שלא  עשה  מצות  לד. • ואיזוהי  קדושין 
אבידה ושילוח הקן וכללא הוא הרי מצה שמחה הקהל דמצות 
פריה  תורה  תלמוד  והרי  ותו  חייבות  ונשים  גרמא  שהזמן  עשה 
ונשים  הוא  גרמא  שהזמן  עשה  מצות  דלאו  הבן  ופדיון  ורביה 

פטורות.

גמר  מנלן  פטורות:  נשים  גרמא  שהזמן  עשה  לד. • ומצות  קדושין 
שהזמן  עשה  מצות  כל  אף  פטורות  נשים  תפילין  מה  מתפילין 
גרמא נשים פטורות ותפילין גמר לה מתלמוד תורה מה תלמוד 

תורה נשים פטורות אף תפילין נשים פטורות.

קדושין לד. • (דברים יא, כא) למען ירבו ימיכם גברי בעי חיי נשי לא בעי 
חיי. 

קדושין לד: • אשה בעלה משמחה.

קדושין לה. • הוה אמינא וכבשוה אמר רחמנא איש דדרכו לכבש 
אין אשה דאין דרכה לכבש לא.

קדושין לה. • איש דבר משא ומתן אין אשה לא.
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מ''ע  תפילין  מה  לתפילין  כולה  התורה  כל  לה. • הוקשה  קדושין 
נשים  גרמא  שהזמן  מ''ע  כל  אף  פטורות  ונשים  גרמא  שהזמן 
פטורות ומדמצות עשה שהזמן גרמא נשים פטורות מכלל דמ''ע 

שלא הזמן גרמא נשים חייבות.

והקטרות  והקמיצות  וההגשות  והתנופות  לו. • הסמיכות  קדושין 
חוץ  בנשים  ולא  באנשים  נוהגים  והזאות  והקבלות  והמליקות 

ממנחת סוטה ונזירה שהן מניפות.

בה  מתקדשת  האשה  ובשלוחו  בו  מקדש  מא. • האיש  קדושין 
ובשלוחה האיש מקדש את בתו כשהיא נערה בו ובשלוחו.

קדושין מה. • אין אדם מוכר את בתו לשפחות אחר אישות.

אמר  בשוקא  דירקא  בכישא  דקדיש  גברא  מה: • ההוא  קדושין 
מילי  הני  האב  נתרצה  שמא  חוששין  דאמר  למאן  אפילו  רבינא 

דרך כבוד אבל דרך בזיון לא.

נשים  נטלו  תשעה  לעולם  ירדו  שיחה  קבים  מט: • עשרה  קדושין 
כו'.

קדושין נב: • כי אשה בעזרה מנין.

הכתוב  עליו  מעלה  לו  הוגנת  שאינה  אשה  הנושא  ע. • כל  קדושין 
לשום  אשה  הנושא  כל  וזרעו...  כולו  העולם  לכל  חרשו  כאילו 
שאינה  אשה  הנושא  כל  מהוגנים...  שאינן  בנים  לו  הויין  ממון 

הוגנת לו אליהו כופתו והקב''ה רוצעו.

קדושין ע. • אין משתמשים באשה כלל בין גדולה בין קטנה.

קדושין ע. • קול באשה ערוה.

לה  קים  דלא  איתתא  אבל  ביוחסין  ליה  קים  עט. • דגברא  קדושין 
ביוחסין.

קדושין פא: • רבי חייא בר אשי הוה רגיל כל עידן דהוה נפל לאפיה 
הוה אמר הרחמן יצילנו מיצר הרע יומא חד שמעתינהו דביתהו 
אמרה מכדי הא כמה שני דפריש ליה מינאי מאי טעמא קאמר 
הכי יומא חדא הוה קא גריס בגינתיה קשטה נפשה חלפה ותנייה 
קמיה אמר לה מאן את אמרה אנא חרותא דהדרי מיומא תבעה 
אזל  שוור  צוציתא  דריש  רומנא  להך  ניהליה  אייתי  ליה  אמרה 
תנורא  דביתהו  שגרא  קא  הוה  לביתיה  אתא  כי  ניהלה  אתייה 
סליק וקא יתיב בגויה אמרה ליה מאי האי אמר לה הכי והכי הוה 
מעשה אמרה ליה אנא הואי לא אשגח בה עד דיהבה ליה סימני 
אמר לה אנא מיהא לאיסורא איכווני כל ימיו של אותו צדיק היה 
מתענה עד שמת באותה מיתה (רש"י – אנא חרותא. שם זונה 

ניכרת בעיר).

אבל  ערום  לפניו  לעמוד  בושה  שאינה  אלא  שנו  פא: • לא  קדושין 
בושה לעמוד לפניו ערום אסור.

עד  קטנה  כשהיא  בתו  את  שיקדש  לאדם  פא: • אסור  קדושין 
שתגדיל ותאמר בפלוני אני רוצה.

קדושין פב. • לא ילמד אדם רווק סופרים ולא תלמד אשה סופרים 
... רווק משום אמהתא דינוקי אשה משום אבהתא דינוקי.

מי  אשרי  נקבות  ובלא  זכרים  בלא  לעולם  אפשר  פב: • אי  קדושין 
שבניו זכרים ואוי לו למי שבניו נקיבות.

בבא קמא ז: • כתובת אשה דינה בזיבורית (רש"י – דיותר משאיש 
רוצה לישא אשה רוצה לינשא).

ואיני  ניזונית  איני  לבעלה  שתאמר  אשה  ח: • יכולה  קמא  בבא 
עושה.

שבתורה...  עונשין  לכל  לאיש  אשה  הכתוב  טו. • השוה  קמא  בבא 
הכתוב  השוה  שבתורה...  דינין  לכל  לאיש  אשה  הכתוב  השוה 

אשה לאיש לכל מיתות שבתורה.

בבא קמא טו. • חס רחמנא עלה כי היכי דתהוי לה כפרה.

בבא קמא טו. • איש דבר מצוה לשלם כופר אשה לא.

בבא קמא מט. • אשה משבחת לאחר שתלד יותר מקודם שתלד.

אין  ישראל  בארץ  אשה  וליקח  בית  ליקח  שנדר  פ. • מי  קמא  בבא 
ומעשה  לו  ההוגנת  את  שימצא  עד  מיד  ליקח  אותו  מחייבין 
שיבא  מי  כל  ונשבעה  וקפצה  לה  מיצר  בנה  שהיה  אחת  באשה 
איני מחזירתו וקפצו עליה בני אדם שאינן מהוגנין וכשבא הדבר 

אצל חכמים אמרו לא נתכוונה זו אלא להגון לה.

בבא קמא פ. • א''ל רב אדא בר אהבה לרב הונא דידך מאי א''ל דידן 
שניה  כולה  לבנה  תקברינהו  חובה  א''ל  חובה  להו  מינטרא  קא 
דרב אדא בר אהבה לא אקיים זרעא לרב הונא מחובה (רש"י – 

חובה. שם אשתו). 

בחמישי  עזרא…ומכבסים  תיקן  תקנות  פב. • עשרה  קמא  בבא 
ואופה  משכמת  אשה  ושתהא  שבת  בערב  שום  ואוכלין  בשבת 
ושתהא אשה חוגרת בסינר ושתהא אשה חופפת וטובלת ושיהו 

רוכלין מחזירין בעיירות וכו'.

בבא קמא פח. • ומה אשה שהיא ראויה לבא בקהל פסולה לעדות 
עבד שאינו ראוי לבא בקהל אינו דין שפסול לעדות.

בבא קמא פט. • אסור לו לאדם שישהא את אשתו אפילו שעה אחת 
בלא כתובה וטעמא מאי כדי שלא תהא קלה בעיניו להוציה.

בבא קמא צ. • פרע ראש האשה בשוק נותן לו ארבע מאות זוז.

לפני  באת  בשוק  האשה  ראש  שפרע  באחד  צ: • מעשה  קמא  בבא 
רבי עקיבא וחייבו ליתן לה ארבע מאות זוז.

בבא קמא קיד: • אין מסיח לפי תומו כשר אלא לעדות אשה בלבד.

פשתן  וכלי  ביהודה  צמר  כלי  הנשים  מן  קיט. • לוקחין  קמא  בבא 
מן  ולא  העבדים  מן  ולא  וסלתות  ושמנים  יינות  לא  אבל  בגליל 
התינוקות אבא שאול אומר מוכרת אשה בארבעה וחמשה דינר 

כדי לעשות כפה לראשה.

העליון  בגליל  במועד  זיתים  מנשים  קיט. • לוקחין  קמא  בבא 
שפעמים אדם בוש למכור על פתח ביתו ונותן לאשתו ומוכרת.

הואי  דר''ג  אחתיה  דר''א  דביתהו  שלום  נט: • אימא  מציעא  בבא 
מההוא מעשה ואילך לא הוה שבקה ליה לר''א למיפל על אפיה.

תרכב  לא  איש  עליה  לרכוב  החמור  את  עט: • השוכר  מציעא  בבא 
קטנה  ובין  גדולה  בין  ואשה  איש  עליה  רוכב  אשה  אשה  עליה 

אפילו מעוברת ואפילו מניקה.

אלעזר  ור'  יוסי  ברבי  ישמעאל  ר'  מקלעי  הוו  פד. • כי  מציעא  בבא 
הוה  ולא  בינייהו  דתורי  בקרא  עייל  הוה  הדדי  בהדי  שמעון  בר' 
נגעה בהו אמרה להו ההיא מטרוניתא בניכם אינם שלכם אמרו 
לה שלהן גדול משלנו כל שכן איכא דאמרי הכי אמרו לה (שופטים ח, 
כא) כי כאיש גבורתו איכא דאמרי הכי אמרו לה אהבה דוחקת את 
הבשר (רש"י – אינם שלכם. שאינכם יכולין להזקק לנשותיכם: 
כאיש  כי  משלנו:  גדול  נשותינו  של  כריסם  משלנו.  גדול  שלהן 
אשה  של  תאוה  גדול  שלהן  אחר  לשון  תשמיש.  אבר  גבורתו. 

מרובה משל איש).
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אדעתיה קביל  שמעון  סמך רבי אלעזר ברבי  פד: • לא  בבא מציעא 
נגדי  לצפרא  נמטי  שיתין  ליה  מייכי  הוו  באורתא  יסורי  עליה 
דביתהו  ליה  עבדה  למחר  וכיבא  דמא  משיכלי  שיתין  מתותיה 
דביתהו  ליה  שבקא  הות  ולא  וברי  להו  ואכיל  לפדא  מיני  שיתין 

למיפק לבי מדרשא כי היכי דלא לדחקוהו רבנן.

בבא מציעא פד: • (רש"י) רשעה ... על אשתו שעיכבתו מלבא לבית 
המדרש שנים רבות. 

בבא מציעא פד: • שלח רבי לדבר באשתו שלחה ליה כלי שנשתמש 
בו קודש ישתמש בו חול (רש"י – לדבר באשתו. שתנשא לו).

בבא מציעא פו: • אלף נשים היו לשלמה כל אחת ואחת עשתה לו 
בביתה כך מאי טעמא זו סבורה שמא אצלי סועד היום וזו סבורה 

[שמא] אצלי סועד היום.

בבא מציעא פז. • האשה צרה עיניה באורחים יותר מן האיש.

אכרזתא  בלא  מזבנינן  ולקבורה  למזוני  קח: • לכרגא  מציעא  בבא 
לאשה וליתמי ולשותפי לית בה משום דינא דבר מצרא (רש"י – 
מכר לאשה לא מסלקינן ליה דלאו אורח ארעא לאהדורי ולבקש 
מי שיש לו קרקעות למכור ומה שבאה לידה ראשון אין לנו לומר 

ועשית הישר והטוב להרחיקו מעליו).

אין  עשירה  שהיא  בין  ענייה  שהיא  בין  קטו. • אלמנה  מציעא  בבא 
אלמנה:  בגד  תחבול  לא  יז)  כד,  (דברים  שנאמר  אותה  ממשכנין 
אותה  ממשכנין  אין  עשירה  שהיא  בין  ענייה  שהיא  בין  אלמנה 
אין  ענייה  אותה  ממשכנין  עשירה  אומר  ר''ש  יהודה  ר'  דברי 
ממשכנין אותה שאתה חייב להחזיר לה ואתה משיאה שם רע 

בשכנותיה.

בבא מציעא קטו. • (דברים יז, יז) ולא ירבה לו נשים ר' יהודה אומר מרבה 
אחת  אפילו  אומר  ר''ש  לבו  את  מסירות  יהו  שלא  ובלבד  הוא 
והיא מסירה את לבו ה''ז לא ישאנה א''כ מה ת''ל ולא ירבה לו 

נשים אפילו כאביגיל.

בבא בתרא ג: • הורדוס עבדא דבית חשמונאי הוה נתן עיניו באותה 
עבדא  כל  דאמר  קלא  בת  גברא  ההוא  שמע  חד  יומא  תינוקת 
ושיירה  מרותיה  לכולהו  קטלינהו  קם  מצלח  השתא  דמריד 
לההיא ינוקתא כי חזת ההיא ינוקתא דקא בעי למינסבה סליקא 
לאיגרא ורמא קלא אמרה כל מאן דאתי ואמר מבית חשמונאי 
קאתינא עבדא הוא דלא אישתיירא מינייהו אלא ההיא ינוקתא 
וההיא ינוקתא נפלה מאיגרא לארעא טמנה שבע שנין בדובשא 

איכא דאמרי בא עליה איכא דאמרי לא בא עליה.

בבא בתרא יא. • אמרו עליו על בנימין הצדיק שהיה ממונה על קופה 
של צדקה פעם אחת באתה אשה לפניו בשני בצורת אמרה לו 
רבי פרנסני אמר לה העבודה שאין בקופה של צדקה כלום אמרה 
לו רבי אם אין אתה מפרנסני הרי אשה ושבעה בניה מתים עמד 
ופרנסה משלו לימים חלה ונטה למות אמרו מלאכי השרת לפני 
מישראל  אחת  נפש  המקיים  כל  אמרת  אתה  רבש''ע  הקב''ה 
כאילו קיים עולם מלא ובנימין הצדיק שהחיה אשה ושבעה בניה 
ימות בשנים מועטות הללו מיד קרעו לו גזר דינו תנא הוסיפו לו 

עשרים ושתים שנה על שנותיו.

בכל  איוב  כבנות  יפות  נשים  נמצא  ולא  טו)  מב,  טו: • (איוב  בתרא  בבא 
הארץ.

בבא בתרא טו: • איוב בימי יעקב היה ודינה בת יעקב נשא.

בבא בתרא טו: • כל האומר מלכת שבא אשה היתה אינו אלא טועה 
מאי מלכת שבא מלכותא דשבא.

בבא בתרא טז: • (בראשית ו, א) ויהי כי החל האדם לרוב על פני האדמה 
לקיש  ריש  לעולם  באה  רביה  אמר  יוחנן  רבי  להם  יולדו  ובנות 

אמר מריבה באה לעולם.

נהי  לו  אמר  איוב  של  בנותיו  נכפלו  לא  מה  טז: • מפני  בתרא  בבא 
דלא נכפלו בשמות אבל נכפלו ביופי.

בבא בתרא טז: • (איוב מב, יג) ויהי לו שבענה בנים ושלוש בנות ויקרא 
קרן  השלישית  ושם  קציעה  השנית  ושם  ימימה  האחת  שם 

הפוך.

קא  הוה  ברתא  ליה  איתילידא  ברבי  שמעון  טז: • רבי  בתרא  בבא 
בר  ליה  אמר  לעולם  באה  רביה  אבוה  ליה  אמר  דעתיה  חלש 
קפרא תנחומין של הבל ניחמך אבוך [דתניא] אי אפשר לעולם 
בלא זכרים ובלא נקבות אלא אשרי למי שבניו זכרים אוי לו למי 

שבניו נקבות.

אשה.  דהא   – (רש"י  דמיא  זו  כשדה  אשה  מח: • דהא  בתרא  בבא 
דמיא.  זו  כשדה  לו:  ולהתקדש  קדושיו  לקבל  אדם  כשמכריחה 

שאינו חפץ כי אם בה).

בבא בתרא מח: • תליוה וקדיש קדושיו קדושין מר בר רב אשי אמר 
עשו  לפיכך  כהוגן  שלא  עשה  הוא  הוו  לא  קדושין  ודאי  באשה 
ליה  אמר  מיניה  לקידושיה  רבנן  ואפקעינהו  כהוגן  שלא  עמו 
איכא  מאי  בביאה  קדיש  בכספא  דקדיש  תינח  אשי  לרב  רבינא 

למימר אמר ליה שויוה רבנן לבעילתו בעילת זנות.

בבא בתרא נח. • ר' בנאה הוה קא מציין מערתא כי מטא למערתא 
א''ל  בבא  קמי  דקאי  אברהם  עבד  לאליעזר  אשכחיה  דאברהם 
מאי קא עביד אברהם א''ל גאני בכנפה דשרה וקא מעיינא ליה 

ברישיה.

חוה  בפני  שרה  אדם  בפני  כקוף  שרה  בפני  נח. • הכל  בתרא  בבא 
כקוף בפני אדם חוה בפני אדם כקוף בפני אדם אדם בפני שכינה 

כקוף בפני אדם.

דהמן  אמיה  כרנבו  בת  אמתלאי  דאברהם  צא. • אמיה  בתרא  בבא 
אמתלאי בת עורבתי וסימניך טמא טמא טהור טהור אמיה דדוד 

נצבת בת עדאל שמה אמיה דשמשון צללפונית ואחתיה נשיין.

בבא בתרא צא: • ...זו רות המואביה שראתה במלכות שלמה בן בנו 
של בן בנה.

אשתו  את  יורש  שהבעל  מלמד  אשתו  זו  קט: • שארו  בתרא  בבא 
(רש"י – שארו זו אשתו. כדכתיב והיו לבשר אחד (בראשית ב) וכתב 

נמי שארה כסותה ועונתה לא יגרע (שמות כא). 

בבא בתרא קי. • הנושא אשה צריך שיבדוק באחיה.

הבכורה  משפט  הבכורה  משפט  לו  יז)  כא,  קיא: • (דברים  בתרא  בבא 
לאיש ולא משפט הבכורה לאשה.

יורשות  צלפחד  שבנות  רבינו  משה  היה  קיט. • יודע  בתרא  בבא 
וראויה  לאו  אם  בכורה  חלק  נוטלות  אם  יודע  היה  לא  אבל  הן 
היתה פרשת נחלות ליכתב על ידי משה אלא שזכו בנות צלפחד 

ונכתבה על ידן.

בבא בתרא קיט: • בנות צלפחד חכמניות הן דרשניות הן צדקניות הן 
חכמניות הן שלפי שעה דברו.

בבא בתרא קכ. • בנות צלפחד שקולות היו.

בבא בתרא קכג. • ראויה היתה בכורה לצאת מרחל דכתיב (בראשית לז, 
ב) אלה תולדות יעקב יוסף אלא שקדמתה לאה ברחמים ומתוך 
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צניעות שהיתה בה ברחל החזירה הקב''ה לה מאי קדמתה לאה 
ברחמים דכתיב (בראשית כט, יז) ועיני לאה רכות מאי רכות אילימא 
דכתיב  הכתוב  דבר  לא  טמאה  בהמה  בגנות  אפשר  ממש  רכות 
(בראשית ז, ח) מן הבהמה הטהורה ומן הבהמה אשר איננה טהורה 
בגנות צדיקים דבר הכתוב אלא א''ר אלעזר שמתנותיה ארוכות 
רב אמר לעולם רכות ממש ולא גנאי הוא לה אלא שבח הוא לה... 
ומאי צניעות היתה בה ברחל... מסר לה סימנין כי קא מעיילי לה 

ללאה סברה השתא מיכספא אחתאי מסרתינהו ניהלה.

בבא בתרא קכג. • תאומה היתה עם דינה.

תיומה  אמרינן  (תוס' –  בנימן  עם  היתה  קכג. • תאומה  בתרא  בבא 
היתה עם כל השבטים).

בבא בתרא קכג: • זו יוכבד שהורתה בדרך ולידתה בין החומות.

בבא בתרא קמ: • עשו אלמנה אצל הבת כבת אצל האחין בנכסים 
מועטין מה בת אצל אחין הבת ניזונת והאחין ישאלו על הפתחים 
אף אלמנה אצל הבת אלמנה ניזונת והבת תשאל על הפתחים: 
אדמון אומר בשביל שאני זכר הפסדתי וכו': מאי קאמר אמר אביי 
הכי קאמר בשביל שאני זכר וראוי אני לעסוק בתורה הפסדתי 
אמר ליה רבא אלא מעתה מאן דעסיק בתורה הוא דירית דלא 
שאני  בשביל  קאמר  הכי  רבא  אמר  אלא  ירית  לא  בתורה  עסיק 
מועטין  בנכסים  הפסדתי  מרובין  בנכסים  לירש  אני  וראוי  זכר 
ואף  דירית.  הוא  באורייתא  דעסיק  מאן  מעתה  אלא   – (תוס' 
הבנים  וק''ו  הבנות  את  לזון  מצוה  (דף קמא)  לקמן  דאמרינן  פי  על 
העוסקין באורייתא היינו לענין מצוה אבל לענין דינא אין לחלק 

בין עסקי באורייתא ללא עסקי).

עליו  מלא  הקב''ה  ליורשו  בן  מניח  שאינו  קמא. • כל  בתרא  בבא 
עברה.

בתו  הרווחה  לענין  ליה  עדיף  בן  ירושה  קמא. • לענין  בתרא  בבא 
עדיפא ליה.

בבא בתרא קמא. • בת תחלה סימן יפה לבנים איכא דאמרי דמרביא 
רב  אמר  בישא  עינא  ביה  שלטא  דלא  דאמרי  ואיכא  לאחהא 
מבני  לי  עדיפן  בנתן  מבני (תוס' –  לי  עדיפן  בנתן  ולדידי  חסדא 
לפי שהיו חתניו גדולי הדור רבא (ורב מרי בר חמא) ומר עוקבא 

בר חמא).

מאיר  רבי  בכל  אברהם  את  ברך  וה'  קמא. • (בראשית כד, א)  בתרא  בבא 
ובכל  בת  לו  שהיתה  אומר  יהודה  רבי  בת  לו  היה  שלא  אומר 

שמה.

בבא בתרא קמא. • מצוה לזון את הבנות וק''ו לבנים דעסקי בתורה 
דברי ר''מ רבי יהודה אומר מצוה לזון את הבנים וק''ו לבנות דלא 

ליתזלן.

בבא בתרא קמה: • כל ימי עני רעים זה שיש לו אשה רעה וטוב לב 
משתה תמיד זה שיש לו אשה טובה.

קרא  דאמר  טעמא  מאי  וכו':  שכר  נותן  קסח. • והבעל  בתרא  בבא 
רבנן  שדיוהו  הכי  עבדינן  דלא  והאידנא  ונתן  וכתב  א)  כד,  (דברים 

אאשה כי היכי דלא לשהייה.

סנהדרין ה. • (תוס' – ד"ה דהכא) לענין הפקעת ממון ליפטר דהפקר 
העם  את  שרודין  שבט  דאיקרו  בבל  בני  עדיפי  הפקר  דין  בית 
שבא''י  ונשיא  מזכרים  גולה  דראש  משום  טעמא  והיינו  במקל 

מנקבות כדאמר בירושלמי.

סנהדרין י. • מהו דתימא אדם קרוב אצל עצמו אמרינן אצל אשתו 
לא אמרינן קא משמע לן.

סנהדרין יא. • מעשה באשה אחת שבאתה לבית מדרשו של ר''מ 
אמרה לו רבי אחד מכם קדשני בביאה עמד רבי מאיר וכתב לה 

גט כריתות ונתן לה עמדו כתבו כולם ונתנו לה.

מהלכת  אשה  תהא  שלא  בציפורי  יוסי  רבי  יט. • התקין  סנהדרין 
פריצים  שגנבוהו   – (רש"י  מעשה  משום  אחריה  ובנה  בשוק 
צועקת  התחילה  ראתהו  ולא  וכשחזרה  בבית  ונתנוהו  מאחריה 
ובוכה בא אחד מהם ואמר בואי ואראנו ליך ונכנסה אחריו ועינו 

אותה).

צער  דשעת  דכיון  המטה.  לפני  לצאת  נשים  כ. • (תוס')  סנהדרין 
הוא ליכא למיחש להרהור ובירושלמי פליגי איכא למאן דאמר 
לפני המטה לפי שגרמו מיתה לעולם ואית דנהגו לאחר המטה 
בהן  שיסתכלו  ישראל  לבנות  שגנאי  לפי  המטה  לפני  ואנשים 

אנשים.

רבי  עשרה  שמנה  אלא  נשים  לו  ירבה  לא  יז)  יז,  כא. • (דברים  סנהדרין 
ר'  לבו  את  מסירות  יהו  שלא  ובלבד  לו  הוא  מרבה  אומר  יהודה 
שמעון אומר אפילו אחת ומסירה את לבו הרי זה לא ישאנה אם 

כן למה נאמר לא ירבה לו נשים דאפילו כאביגיל.

סנהדרין כא. • הני שמונה עשרה מנלן דכתיב (שמואל ב ג, ב) ויולדו לדוד 
ומשנהו  היזרעאלית  לאחינועם  אמנון  בכורו  ויהי  בחברון  בנים 
מעכה  בן  אבשלום  והשלישי  הכרמלי  נבל  אשת  לאביגיל  כלאב 
והששי  אביטל  בן  שפטיה  והחמישי  חגית  בן  אדוניה  והרביעי 
ליה  וקאמר  בחברון  לדוד  ילדו  אלה  דוד  אשת  לעגלה  יתרעם 
נביא (שמואל ב יב, ח) אם מעט ואוסיפה לך כהנה וכהנה כהנה שית 

וכהנה שית דהוו להו תמני סרי.

סנהדרין כא. • עגלה זו מיכל ולמה נקרא שמה עגלה שחביבה עליו 
כעגלה.

סנהדרין כא. • (שמואל ב ו, כג) ולמיכל בת שאול לא היה לה ולד עד יום 
מותה אמר רב חסדא עד יום מותה לא היה לה ביום מותה היה 

לה.

רב  אמר  יהודה  רב  אמר  פלגשים  ומאי  נשים  כא. • מאי  סנהדרין 
נשים בכתובה ובקידושין פלגשים בלא כתובה ובלא קידושין.

סנהדרין כא. • תמר בת יפת תואר היתה.

סנהדרין כא. • אין להן לבנות ישראל לא שער בית השחי ולא בית 
הערוה.

לבנות  אמרו  שעה  באותה  תמר  גדרה  גדול  כא. • גדר  סנהדרין 
מלכים כך לבנות הדיוטות על אחת כמה וכמה אם לצנועות כך 

לפרוצות על אחת כמה וכמה.

סנהדרין כא. • באותה שעה גזרו על הייחוד ועל הפנויה.

ייחוד  על  גזרו  אימא  הוא...אלא  דאורייתא  כא: • יחוד  סנהדרין 
דפנויה.

מותרת  לאדניה  ואסורה  לשלמה  מותרת  כב. • אבישג  סנהדרין 
ואסורה  מלך  של  בשרביטו  משתמש  ומלך  היה  דמלך  לשלמה 

לאדניה דהדיוט הוא.

סנהדרין כב. • כמה קשין גירושין שהרי דוד המלך התירו לו לייחד 
ולא התירו לו לגרש.
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מוריד  מזבח  אפילו  ראשונה  אשתו  את  המגרש  כב. • כל  סנהדרין 
עליו דמעות.

סנהדרין כב. • אין אשתו של אדם מתה אלא אם כן מבקשין ממנו 
ממון ואין לו.

סנהדרין כב. • כל אדם שמתה אשתו ראשונה כאילו חרב בהמ''ק 
בימיו.

בעדו...  חשך  עולם  בימיו  אשתו  שמתה  אדם  כב. • כל  סנהדרין 
פסיעותיו מתקצרות... עצתו נופלת.

סנהדרין כב. • קשה לזווגם כקריעת ים סוף.

סנהדרין כב. • ארבעים יום קודם יצירת הולד בת קול יוצאת ואומרת 
בת פלוני לפלוני לא קשיא הא בזווג ראשון הא בזווג שני.

סנהדרין כב. • לכל יש תמורה חוץ מאשת נעורים.

סנהדרין כב. • אין אדם מוצא קורת רוח אלא מאשתו ראשונה.

כו)  ז,  (קהלת  בריה  יצחק  לרב  יהודה  רב  ליה  מקרי  כב: • והא  סנהדרין 
וחרמים  מצודים  היא  אשר  האשה  את  ממות  מר  אני  ומוצא 
ואמר לו כגון מאן וא''ל כגון אמך מיתקף תקיפא עיבורי מעברא 

במלה.

סנהדרין כב: • אשה גולם היא ואינה כורתת ברית אלא למי שעשאה 
כלי.

אלא  מתה  אשה  ואין  לאשתו  אלא  מת  איש  כב: • אין  סנהדרין 
לבעלה.

סנהדרין כד. • (זכריה ה, ט) ואשא עיני וארא והנה שתים נשים יוצאות... 
זו חנופה וגסות הרוח שירדו לבבל.

בסורא  חורגו  באשת  אדם  שיעיד  מהו  מיניה  כח: • בעו  סנהדרין 
אמרי בעל כאשתו בפומבדיתא אמרי אשה כבעלה.

סנהדרין לח. • (משלי ט, ד/טז) מי פתי יסור הנה חסר לב אמרה לו אמר 
הקדוש ברוך הוא מי פתאו לזה אשה אמרה לו דכתיב (משלי ו, לב) 

נואף אשה חסר לב.

דכתיב  הוא  גנב  אלהיכם  גמליאל  לרבן  כופר  לט. • א''ל  סנהדרין 
ליה  אמרה  ויישן  האדם  על  תרדמה  אלהים  ה'  ויפל  (בראשית ב, כא) 
ברתיה שבקיה דאנא מהדרנא ליה אמרה ליה תנו לי דוכוס אחד 
של  קיתון  ממנו  ונטלו  הלילה  עלינו  באו  ליסטין  ליך  למה  א''ל 
כסף והניחו לנו קיתון של זהב אמר לה ולוואי שיבא עלינו בכל 
יום ולא יפה היה לו לאדם הראשון שנטלו ממנו צלע אחת ונתנו 

לו שפחה לשמשו.

הוה  בהדיא  שקילה  הות  אי  נמי  הראשון  לט. • ואדם  סנהדרין 
מאיסא ליה.

צורי  שתי  איזבל  לו  ועשתה  היה  מצונן  איש  לט: • אחאב  סנהדרין 
זונות במרכבתו כדי שיראה אותן ויתחמם.

לא  עדיין  עד...  יפה  (אביגיל)  והנערה  ד)  א,  א  לט: • (מלכים  סנהדרין 
הגיעה לחצי יופי של שרה.

סנהדרין מג. • היוצא ליהרג משקין אותו קורט של לבונה בכוס של 
יין כדי שתטרף דעתו שנאמר (משלי לא, ו) תנו שכר לאובד ויין למרי 
ומביאות  מתנדבות  היו  שבירושלים  יקרות  נשים  ותניא  נפש 

אותן.

מפשיטין  אמות  ארבע  הסקילה  מבית  רחוק  מד: • היה  סנהדרין 
מלפניה  והאשה  מלפניו  אותו  מכסין  האיש  בגדיו  את  אותו 

ומאחריה דברי רבי יהודה וחכ''א האיש נסקל ערום ואין האשה 
נסקלת ערומה.

סנהדרין מו: • (בראשית כג, ב) ויבא אברהם לספוד לשרה ולבכותה ואי 
לה  משהו  דאברהם  יקרא  משום  הוא  דחיי  יקרא  משום  אמרת 

לשרה שרה גופה ניחא לה כי היכי דמייקר בה אברהם.

משכבות  ששני  הכתוב  לך  מגיד  אשה  נד. • משכבי  סנהדרין 
באשה.

ת''ל  מה  א''כ  האשה  ואחד  האיש  אחד  סז. • מכשפה  סנהדרין 
מכשפה מפני שרוב נשים מצויות בכשפים.

סנהדרין סט: • רוב נשים לאו איילונית נינהו.

סנהדרין סט: • בת שבע אולידא בשית משום דאתתא בריא (רש"י 
– אשה דרכה להיות בריאה וממהרת להזריע).

סנהדרין סט: • בדין הוא שתהא בת ראויה להיות כבן סורר ומורה 
שהכל מצויין אצלה בעבירה אלא גזירת הכתוב היא בן ולא בת.

קרקע  אסתר  אביי  אמר  הואי  פרהסיא  אסתר  עד: • והא  סנהדרין 
עולם היתה רבא אמר הנאת עצמן שאני.

סנהדרין פב. • כל הבא על הכותית כאילו מתחתן בעבודת כוכבים.

יהויקים)  של  (גולגולתו  חזיתה  דביתהו  פב. • ...אתאי  סנהדרין 
קמייתא  דאיתתא  האי  לה  אמרי  לשיבבתהא  להו  אמרה  נפקת 

היא דלא קא מנשי לה שגרתא לתנורא וקלתה.

לצאת  בנים  ששה  שעתידין  (לרות)  לה  [רמז]  צג: • רמז  סנהדרין 
ממנה שמתברכין בשש [שש] ברכות ואלו הן דוד ומשיח דניאל 

חנניה מישאל ועזריה. 

סנהדרין צט: • תמנע בת מלכים הואי...בעיא לאיגיורי באתה אצל 
אברהם יצחק ויעקב ולא קבלוה הלכה והיתה פילגש לאליפז בן 
עשו אמרה מוטב תהא שפחה לאומה זו ולא תהא גבירה לאומה 
דלא  טעמא  מאי  לישראל  דצערינהו  עמלק  מינה  נפק  אחרת 

איבעי להו לרחקה.

סנהדרין ק: • בת לאביה מטמונת שוא (ספר בן סירא) מפחדה לא 
יישן בלילה בקטנותה שמא תתפתה בנערותה שמא תזנה בגרה 
שמא  הזקינה  בנים  לה  יהיו  לא  שמא  נישאת  תינשא  לא  שמא 

תעשה כשפים.

מי  אשרי  נקבות  ובלא  זכרים  בלא  לעולם  אפשר  ק: • אי  סנהדרין 
שבניו זכרים אוי לו למי שבניו נקבות.

תנתן  אלהים  ירא  בחיק  טובה  מתנה  טובה  ק: • אשה  סנהדרין 
ויתרפא  מביתו  יגרשנה  תקנתיה  מאי  לבעלה  צרעת  רעה  אשה 

מצרעתו.

סנהדרין ק: • אשה יפה אשרי בעלה מספר ימיו כפלים העלם עיניך 
מאשת חן פן תלכד במצודתה אל תט אצל בעלה למסוך עמו יין 
הרוגיה  כל  ועצומים  הושחתו  רבים  יפיה  אשה  בתואר  כי  ושכר 
רבים היו פצעי רוכל המרגילים לדבר ערוה כניצוץ מבעיר גחלת.

סנהדרין ק: • משוכבת חיקך שמור פתחי פיך.

לב  וטוב  רעה  אשה  לו  שיש  מי  זה  רעים  עני  ימי  ק: • כל  סנהדרין 
משתה תמיד זה שיש לו אשה טובה.

סנהדרין קא: • אחיתופל... בת שבע בתו הוא דנפקא מינה.

ה
ש
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התמכר  אשר  כאחאב  היה  לא  רק  כה)  כא,  א  קב: • (מלכים  סנהדרין 
לעשות הרע בעיני ה' אשר הסתה אותו איזבל אשתו ותנינא בכל 

יום היתה שוקלת שקלי זהב לעבודת כוכבים.

שמת  גמליאל  רבן  של  שכנתו  אחת  באשה  קד: • מעשה  סנהדרין 
ובכה  קולה  גמליאל  רבן  שמע  בלילה  עליו  בוכה  והיתה  בנה 
כנגדה עד שנשרו ריסי עיניו למחר הכירו בו תלמידיו והוציאוה 

משכונתו.

על לחיה אמר רבא אמר ר' יוחנן  ודמעתה  קד: • (איכה א, ב)  סנהדרין 
כאשה שבוכה על בעל נעוריה.

סנהדרין קה: • רות בתו של עגלון בן בנו של בלק מלך מואב היתה.

הקיני  חבר  אשת  יעל  מנשים  תבורך  כד)  ה,  קה: • (שופטים  סנהדרין 
מנשים באהל תבורך נשים באהל מאן נינהו שרה רבקה רחל.

סנהדרין קט: • און בן פלת אשתו הצילתו אמרה ליה מאי נפקא לך 
מינה אי מר רבה אנת תלמידא ואי מר רבה אנת תלמידא.

משה  קעביד  מאי  חזי  ליה  אמרה  דקרח  קי. • איתתיה  סנהדרין 
שוינהו  אחוהי  לבני  רבא  כהנא  שוויה  לאחוה  מלכא  הוה  איהו 
מעשר  אתו  אי  לכהן  תיהוי  אמר  תרומה  אתיא  אי  דכהנא  סגני 
למזייכו  ליה  דגייז  ועוד  לכהן  מי'  חד  הבו  אמר  אתון  דשקילתו 

ומיטלל לכו כי כופתא עינא יהב במזייכו.

סנהדרין קי. • (משלי יד, א) חכמות נשים בנתה ביתה זו אשתו של און בן 
פלת ואולת בידה תהרסנה זו אשתו של קרח.

שבועות כט: • (תוס') שבועת העדות נוהגת באנשים אבל לא בנשים. 
בריש פרק שבועת העדות נפקא לן מועמדו שני האנשים אם כן 
אשה פסולה לדון דהא תנן פ' בא סימן (נדה ד' מט: ושם) כל הכשר לדון 
כשר להעיד והא דכתיב (שופטים ד) והיא שפטה את ישראל איכא 
למימר שהיתה מלמדת להם הדינים א''נ לפי שהיתה נביאה היו 

מקבלים אותה עליהם.

כל  יד)  מה,  (תהלים  משום  עד)  (להיות  אורחה  לאו  ל. • אשה  שבועות 
כבודה בת מלך פנימה.

שבועות ל: • אשת חבר הרי היא כחבר.

עבודה זרה ה: • בני כפויי טובה דכתיב (בראשית ג, יב) האשה אשר נתתה 
עמדי היא נתנה לי מן העץ ואוכל.

גירא  דשמה  ברתא  ההוא  (לאנטונינוס)  ליה  י: • הוה  זרה  עבודה 
קעבדה איסורא שדר ליה גרגירא שדר ליה כוסברתא שדר ליה 
ליה.  שדר  זנתה:  איסורא.  עבדה  חסא (רש"י –  ליה  שלח  כרתי 
אנטונינוס לרבי עשב ששמו גרגירא רוק''א בלע''ז והבין רבי מה 
לי ולעשב הזה ודאי סימנא הוא דשלח לי גרגירא נגרר' ונמשך 
לב גירא עם הנואפים יודע היה ללמוד אנטונינוס: שדר ליה. רבי 
כוסברתא בלע''ז אלוינאר''א כלומר שחוט הבת כוס ברתא שתי 
מלות: הדר שדר ליה. אנטונינוס כרתי בלע''ז פורי''ש כלומר אם 
כן יכרת זרעי: הדר שדר ליה חסא. לייטוג''א בלע''ז כלומר חוס 

עלה).

עבודה זרה יח. • פעם אחת היתה בתו מהלכת לפני גדולי רומי אמרו 
כמה נאות פסיעותיה של ריבה זו מיד דקדקה בפסיעותיה (רש"י 
בת  כבודה  כל  מה)  (תהלים  וכתיב  נאות  פסיעות  לפסוע  דקדקה.   –

מלך פנימה).

עבודה זרה יח. • בשעה שיצאו שלשתן צדקו עליהם את הדין הוא 
לב,  (דברים  אמרה  ואשתו  [וגו']  פעלו  תמים  הצור  ד)  לב,  (דברים  אמר 

ורב  העצה  גדול  יט)  לב,  (ירמיה  אמרה  בתו  עול  ואין  אמונה  אל  ד) 
העליליה אשר עיניך פקוחות על כל דרכי וגו'.

בן  חנינא  דר'  ברתיה  מאיר  דר'  דביתהו  יח. • ברוריא  זרה  עבודה 
תרדיון הואי אמרה לו זילא בי מלתא דיתבא אחתאי בקובה של 

זונות.

דברוריא.  מעשה  משום  דאמרי  איכא  יח: • (רש"י)  זרה  עבודה 
דעתן  נשים  פ:)  דף  (קדושין  חכמים  שאמרו  על  ליגלגה  אחת  שפעם 
וצוה  לדבריהם  להודות  סופך  חייך  לה  ואמר  עלייהו  הן  קלות 
רבים  ימים  בה  והפציר  עבירה  לדבר  לנסותה  מתלמידיו  לאחד 
עד שנתרצית וכשנודע לה חנקה עצמה וערק רבי מאיר מחמת 

כסופא.

נתן  ור'  לצים  מושב  מפני  לאיצטדינין  הולכין  יח: • אין  זרה  עבודה 
מפני  ואחד  ומציל  שצווח  מפני  אחד  דברים  שני  מפני  מתיר 

שמעיד עדות אשה להשיאה.

עבודה זרה יט. • (תהלים קיב, א) אשרי איש ירא [את] ה' אשרי איש ולא 
אשרי אשה?.

הבית  בהר  מעלה  גבי  על  שהיה  ברשב''ג  כ. • מעשה  זרה  עבודה 
וראה עובדת כוכבים אחת נאה ביותר אמר (תהלים קד, כד) מה רבו 

מעשיך ה'.

עבודה זרה כ. • ר''ע ראה אשת טורנוסרופוס הרשע רק שחק ובכה 
ונסיב  דמגיירא  דעתידה  שחק  סרוחה  מטיפה  באה  שהיתה  רק 

לה בכה דהאי שופרא בלי עפרא.

אדם  יסתכל  שלא  רע  דבר  מכל  ונשמרת  י)  כ. • (דברים כג,  זרה  עבודה 
באשה נאה ואפילו פנויה באשת איש ואפי' מכוערת לא בבגדי 
צבע [של] אשה ולא בחמור ולא בחמורה ולא בחזיר ולא בחזירה 

ולא בעופות בזמן שנזקקין זה לזה.

נשים.  שתי  עם  אחד  איש  יתייחד  לא  כה. • (רש"י)  זרה  עבודה 
שהנשים דעתן קלות ושתיהן תתרצינה לעבירה.

רב  ואמר  אנשים  שני  עם  מתייחדת  אחת  כה: • אשה  זרה  עבודה 
יהודה אמר שמואל לא שנו אלא בכשרים אבל בפרוצים אפילו 
 – (רש"י  במטה  עשרה  והוציאוה  היה  מעשה  לא  נמי  עשרה 
לעיר  חוץ  במטה.  זונה:  איש  לאשת  פריצים.  עשרה  והוציאוה 

לעבירה כעין קוברי מת שלא יבינו).

ישראל  אבל  משמרתו  אשתו  אין  כוכבים  כה: • עובד  זרה  עבודה 
אשתו משמרתו.

לאו  עליה  זיינה  כלי  אשה  איכא)  ד"ה   – כה: • (תוס'  זרה  עבודה 
טעמא  אלא  לה  קטלי  לא  הכי  ומשום  לביאה  דדעתייהו  משום 

מפני שאינה בעלת מלחמות ומריבות כאיש מרחמים עליה.

עבודה זרה כז. • איכא בינייהו אשה למ''ד ואתה את בריתי תשמור 
ליכא דאשה לאו בת מילה היא ולמ''ד המול ימול איכא דאשה 

כמאן דמהילא דמיא.

עבודה זרה כז. • (שמות ד, כה) ותקח צפורה צר קרי ביה ותקח והכתיב 
ותכרות קרי ביה ותכרת דאמרה לאיניש אחרינא ועבד ואיבעית 

אימא אתיא איהי ואתחלה ואתא משה ואגמרה.

עבודה זרה לח: • מגיסה עד שתבא מבית המרחץ או מבית הכנסת.

הרי  חבר  של  עבדו  כחבר  היא  הרי  חבר  לט. • אשת  זרה  עבודה 
הוא כחבר חבר שמת אשתו ובניו ובני ביתו הרי הן בחזקתן עד 

שיחשדו.

ה
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עם  של  בתו  וכן  לחבר  שנשאת  הארץ  עם  לט. • אשת  זרה  עבודה 
הארץ שנשאת לחבר וכן עבדו של עם הארץ שנמכר לחבר כולן 
הארץ  לעם  שנשאת  אשת חבר  חברות אבל  צריכין לקבל דברי 
וכן בתו של חבר שנשאת לעם הארץ וכן עבדו של חבר שנמכר 
לעם הארץ אינן צריכין לקבל דברי חברות לכתחלה דברי ר''מ ר' 

יהודה אומר אף הן צריכין לקבל דברי חברות לכתחלה.

עבודה זרה לט. • מעשה באשה אחת שנשאת לחבר והיתה קושרת 
מוכס  קשרי  לו  קושרת  והיתה  למוכס  נשאת  ידו  על  תפילין  לו 

על יד.

אין  ממנה  חשובה  אשתו  על  אשה  שנשא  נה. • אדם  זרה  עבודה 
מתקנאה בה פחותה ממנה מתקנאה בה.

הוריות ו: • אין צבור מפרישין (קרבן) נקבה.

והאשה  אבדה  ולהשב  להחיות  לאשה  קודם  יג. • האיש  הוריות 
ששניהם  בזמן  השבי  מבית  ולהוציא  לכסות  לאיש  קודמת 

עומדים בקלקלה האיש קודם לאשה.

הוריות יג. • היה הוא ואביו ורבו בשבי הוא קודם לרבו ורבו קודם 
לאביו אמו קודמת לכולם.

עדויות ה:ו • מעשה בכרכמית שפחה משחררת שהיתה בירושלים 
והשקוה שמעיה ואבטליון אמר להם דוגמה השקוה.

וחומר  קל  אמרו  באשתו  האשה  עם  שיחה  תרבה  א:ה • אל  אבות 
באשת חבירו.

אבות ב:ז • מרבה נשים מרבה כשפים. 

אבות דרבי נתן א:ו • ושוב אמר לה אם לאכילה את אומר ציווה עלינו 
תאכלי  את  ואף  מת  ואיני  ממנו  אוכל  הריני  הוא  ברוך  הקדוש 
רבי  שפקדני  הדברים  כל  בדעתה  חוה  אמרה  מה  מתה  את  ואי 
מתחלה  הראשון  לאדם  קורא  חוה  שאין  לפי  הם  שקר  מתחלה 

אלא רבי מיד נטלה ואכלה ונתנה לאדם ואכל.

אבות דרבי נתן א:ז • עשר קללות נתקללה חוה באותה שעה שנאמר 
(בראשית ג) אל האישה אמר הרבה ארבה עצבונך והרונך בעצב תלדי 
בנים ואל אישך תשוקתך והוא ימשול בך אלו שתי רביעיות דם 
אחת דם צער נדה ואחת דם צער בתולים עצבונך זה צער גידול 
בנים והרונך זה צער העבור בעצב תלדי בנים כמשמעו ואל אישך 
שהוא  בשעה  בעלה  על  משתוקקת  שהאישה  מלמד  תשוקתך 
יוצא לדרך והוא ימשל בך שהאיש תובע בפה והאישה תובעת 
ומנודה  האסורין  בבית  אדם  מכל  וחבושה  כאבל  עטופה  בלב 

מכל אדם.

אבות דרבי נתן ו:ב • הייתה אשתו (של ר"ע) יוצאה בקרדמין ובעיר 
אמר  לה  שעשית  ממה  ביישתנו  רבי  תלמידיו  לו  אמרו  זהב  של 

להם הרבה צער נצטערה עמי בתורה.

סופרים טו:י • הכשירה שבנשים בעלת כשפים.

סופרים כא:ט • בת שלש שנים ושלשה ימים היתה רבקה כשיצאתה 
אסנת  את  כשהולידה  דינה  היתה  שני'  שש  אביה...בת  מבית 

משכם.

שמים  חפצי  יעשה  עשירים  בניו  ויהיו  אדם  יעשה  ד:ו • מה  כלה 
וחפצי אשתו.

כלה ד:ו • ואלו הן חפצי אשתו ר' אליעזר אומר יפתה אותה בשעת 
מצוה  בדבר  תשמיש  בשעת  ישמחנה  אומר  יהודה  ר'  תשמיש 

שנאמר שומר מצוה לא ידע דבר רע.

בכלה  לשתות  מהו  אליעזר  ר'  את  תלמידיו  פ"א • שאלו  רבתי  כלה 
כל זמן שבעלה מיסב אמר להם כל השותה בכלה כאילו שותה 
בזונה אמרו לו והלא בנות ישראל יש בהן דרך ארץ אמר להם חס 
ושלום כל מי שאין התורה עוברת על פיו אין בו דרך ארץ הכריז 
ר' אלעזר בן עזריה בארבע מאות שופרות שכל המקבל כוס מיד 

כלה אין לו מחילה לעולם.

כלה רבתי פ"א • רבנן סברי כיון דבת תלמיד חכם היא מנהגא דאבוה 
תפסה ור' אליעזר אומר לך לעולם אשה כבעלה כדתניא מעשה 
באשה אחת שהיתה נשואה לתלמיד חכם והיתה קושרת לו קשר 
תפלין על ידו מת תלמיד חכם ונשאה למוכס והיתה קושרת לו 

קשר מוכס על ידיו.

כלה רבתי פ"ה • שש בחלקך זו אשה כן הוא [אומר] ומה חלק אלוה 
ממעל. 

אל  קרב  כאילו  ישנה  שהיא  אשתו  על  הקרב  פ"ו • כל  רבתי  כלה 
ספינה העומדת ליטרף בים... ואיכא דאמרי חייב חטאת... איכא 

דאמרי כאילו קרב את העגל.

דרך ארץ זוטא פ"א • תשעה נכנסו בחייהם בגן עדן ואלו הן... ובתיה 
בת פרעה וסרח בת אשר.

זבחים קא: • מרים מי הסגירה א''ת משה הסגירה משה זר הוא ואין 
ואין  הוא  קרוב  אהרן  הסגירה  אהרן  וא''ת  הנגעים  את  רואה  זר 
קרוב רואה את הנגעים אלא כבוד גדול חלק לה הקב''ה למרים 

אותה שעה אני כהן ואני מסגירה אני חולטה ואני פוטרה.

זבחים קב. • חמש שמחות היתה אלישבע יתירה על בנות ישראל 
יבמה מלך אישה כהן גדול בנה סגן בן בנה משוח מלחמה ואחיה 

נשיא שבט ואבילה על שני בניה.

זבחים קטז: • אין לך כל שר ונגיד שלא בא על רחב הזונה אמרו בת 
י' שנים היתה כשיצאו ישראל ממצרים וזנתה [כל] מ' שנה שהיו 
ישראל במדבר אחר נ' שנה נתגיירה אמרה יהא מחול לי בשכר 

חבל חלון ופשתים.

קורבנא  שדרה  מלכא  דשבור  אימיה  הורמיז  קטז: • איפרא  זבחים 
לרבא שלחה ליה אסקוה ניהליה לשם שמים.

מנחות מג. • הכל חייבין בציצית כהנים לוים וישראלים גרים נשים 
ועבדים ר''ש פוטר בנשים מפני שמצות עשה שהזמן גרמא הוא 

וכל מצות עשה שהזמן גרמא נשים פטורות.

מנחות מג: • חייב אדם לברך שלש ברכות בכל יום אלו הן שעשאני 
ישראל שלא עשאני אשה שלא עשאני בור.

(רש"י  עבד  אשה  היינו  עבד  עשאני  שלא  מברך  מג: • מאי  מנחות 
היינו  ל''א  לרבו  כעבד  לבעלה  שפחה  נמי  דאשה  אשה.  היינו   –

אשה דלענין מצות אשה ועבד שוין דגמרינן לה לה (חגיגה דף ד.)).

כמותך  יפה  אשה  ראיתי  שלא  העבודה  לה  מד. • ...אמר  מנחות 
אלא מצוה אחת ציונו ה' אלהינו וציצית שמה וכתיב בה (במדבר טו, 
מא) אני ה' אלהיכם שתי פעמים אני הוא שעתיד ליפרע ואני הוא 

שעתיד לשלם שכר עכשיו נדמו עלי כד' עדים וכו'.

ותנופה  תנופה  טעון  קרבנן  נשים  ואחד  אנשים  סא: • אחד  מנחות 
עצמה בישראל אבל לא בידי נשים.

מנחות קי. • (ישעיה מג, ו) הביאי בני מרחוק ובנותי מקצה הארץ הביאי 
מיושבת  שדעתן  בבל  של  גליות  אלו  הונא  רב  אמר  מרחוק  בני 
ארצות  שאר  של  גליות  אלו  הארץ  מקצה  ובנותי  כבנים  עליהן 
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שאין דעתן מיושבת עליהן כבנות (רש"י – דעת זכרים מיושבת 
עליהם יותר משל נקבות).

ארץ  בהלכות  כתוב  שוחטין.  הכל  הכל)  ד"ה   – ב. • (תוס'  חולין 
ישראל דנשים לא ישחטו מפני שדעתן קלות ואין נראה.

זה  ואין  בעלה  משל  לגנוב  חשודה  אשת)  ד"ה   – ו: • (תוס'  חולין 
גזלה דאין הבעל מקפיד בדבר מועט.

חולין יג: • (מין) בניו ממזרין ות''ק אשתו לא מפקר.

בישראל  רווחת  הלכה  עמונית.  ולא  עמוני  סב: • (רש"י)  חולין 
של  דרכה  ואין  אתכם  קדמו  לא  אשר  דבר  על  כג)  (דברים  דכתיב 

אשה לקדם.

וילבש  לו  שיש  ממה  פחות  וישתה  אדם  יאכל  פד: • לעולם  חולין 
ויתכסה במה שיש לו ויכבד אשתו ובניו יותר ממה שיש לו שהן 

תלויין בו והוא תלוי במי שאמר והיה העולם.

חולין קט: • אמרה ליה ילתא לרב נחמן מכדי כל דאסר לן רחמנא 
שרא לן כוותיה אסר לן דמא שרא לן כבדא נדה דם טוהר חלב 
דכורא  לישנא  גירותא  דשיבוטא  מוחא  חזיר  חיה  חלב  בהמה 

אשת איש גרושה בחיי בעלה אשת אח יבמה כותית יפת תאר.

בכורות ל: • אשת עם הארץ שנשאת לחבר וכן בתו של עם הארץ 
שנשאת לחבר וכן עבדו של עם הארץ שנמכר לחבר כולן צריכין 
לקבל דברי חבירות בתחלה אבל אשת חבר שנשאת לעם הארץ 
וכן בתו של חבר שנשאת לעם הארץ וכן עבדו של חבר שנמכר 
הן  אף   ... בתחלה  חבירות  דברי  לקבל  צריכין  אין  הארץ  לעם 

צריכין לקבל עליהן דברי חבירות לכתחלה.

בכורות מה. • מעשה בתלמידיו של ר' ישמעאל ששלקו זונה אחת 
וחמשים  מאתים  בה  ומצאו  בדקו  למלך  שריפה  שנתחייבה 
ושנים אמר להם שמא באשה בדקתם שהוסיף לה הכתוב שני 

צירים ושני דלתות.

בכורות מה. • כשם שצירים לבית כך צירים לאשה...כשם שדלתות 
לבית כך דלתות לאשה... כשם שמפתח לבית כך מפתח לאשה.

בכורות נב: • ירושת הבעל דאורייתא.

ערכין טז: • עד היכן לא ישנה אדם באכסניא שלו רב אמר עד הכאה 
ושמואל אמר עד שיפשלו לו כליו לאחוריו בהכאה דידיה כולי 
עלמא לא פליגי בהפשלת כליו לאחוריו כולי עלמא נמי לא פליגי 
כי פליגי בהכאה דדביתהו מר סבר כיון דלדידיה לא מצער ליה 
מאי נפקא ליה מינה ומר סבר אתי לאיטרודי וכל כך למה דאמר 

מר אכסנאי פוגם ונפגם.

ערכין יט. • אמרי אינשי סבא בביתא פאחא בביתא סבתא בביתא 
ולעשות  לטרוח  שיכולה  מטמון  סימא.   – (רש"י  בביתא  סימא 

מלאכה בזקנותה.

עלי  בתי  משקל  שאמרה  ירמטיא  של  באמה  יט. • מעשה  ערכין 
שם  ירמטיא.   – (רש"י  זהב  משקלה  ושקלה  לירושלים  ועלתה 

האשה).

ערכין כד. • (ויקרא כז, ח) ואם מך הוא מערכך החייהו מערכך: אבל לא 
לאשתו ובניו וכו': מ''ט הוא מערכך ולא אשתו ובניו מערכך.

שמה  נקרא  ולמה  לאשה]  בתו  עכסה  את  לו  טז. • [ויתן  תמורה 
עכסה שכל הרואה אותה כועס על אשתו.

כך  צועק  מיד  באבוסו  מאכל  לו  שאין  כיון  זה  טז. • חמור  תמורה 
אשה כיון שאין לה תבואה בתוך ביתה מיד צועקת.

דכוליה  מחוזא  לההוא  מטא  מוקדון)  (אלכסנדר  לב. • אזל  תמיד 
יאמרו  אי קטלת לן  ליה  אמרו  בהדייהו  בעי למיעבד קרבא  נשי 

נשי קטל אי קטילנא לך יאמרו מלכא דקטלוהו נשי וכו'.

נדה יא: • כל הנשים בחזקת טהרה לבעליהן.

נדה יג. • כל היד המרבה לבדוק בנשים משובחת ובאנשים תקצץ... 
נינהו  הרגשה  בנות  לאו  נשים  אנשים  שנא  ומאי  נשים  מ''ש 

משובחות אנשים דבני הרגשה נינהו תקצץ.

נדה טו. • כל הנשים בחזקת טהרה לבעליהן הבאין מן הדרך נשיהן 
להן בחזקת טהרה.

ואעפ''כ  שמה  וכן  היתה  נכרית  הורמיז.  איפרא  כ: • (רש"י)  נדה 
היתה משמרת עצמה מנדות וקרובה להתגייר ואף קרבנות היתה 
יופי  כלומר  ליליתא  בר  הורמיז  חן...  איפרא  יוני  ולשון  שולחת 

שדים היה לה.

לה  וטמי  חנה  בר  בר  דרבה  לקמיה  דמא  אייתא  כ: • ילתא  נדה 
לקמיה דרב יצחק בריה דרב יהודה ודכי לה.

נדה כה: • אשה מזרעת תחילה יולדת זכר איש מזריע תחלה יולדת 
נקבה.

ל: • מעשה בקליאופטרא מלכת אלכסנדרוס... מעשה בקלפטרא  נדה 
מלכת יוונית.

התחתון  במדור  דר  ולד  הראשונים  חדשים  לא. • שלשה  נדה 
אמצעיים ולד דר במדור האמצעי אחרונים ולד דר במדור העליון 
והיינו  אשה  חבלי  וזהו  ויוצא  מתהפך  לצאת  זמנו  שהגיע  וכיון 

דתנן חבלי של נקבה מרובין משל זכר.

כדרך  בא  זה  זכר  משל  מרובין  נקבה  חבלי  שנא  לא. • מאי  נדה 
הופך  אין  וזה  פניה  הופכת  זו  תשמישו  כדרך  בא  וזה  תשמישו 

פניו.

וגם  לאשה  קשה  תשמיש  הראשונים  חדשים  לא. • שלשה  נדה 
יפה  אחרונים  לולד  ויפה  לאשה  קשה  אמצעיים  לולד  קשה 

לאשה ויפה לולד שמתוך כך נמצא הולד מלובן ומזורז.

נדה לא. • שלשה שותפין יש באדם הקב''ה ואביו ואמו אביו מזריע 
ולובן  שבראשו  ומוח  וצפרנים  וגידים  עצמות  שממנו  הלובן 
ושחור  ושערות  ובשר  עור  שממנו  אודם  מזרעת  אמו  שבעין 
העין  וראיית  פנים  וקלסתר  ונשמה  רוח  בו  נותן  והקב''ה  שבעין 
ושמיעת האוזן ודבור פה והלוך רגלים ובינה והשכל וכיון שהגיע 
זמנו להפטר מן העולם הקב''ה נוטל חלקו וחלק אביו ואמו מניח 

לפניהם.

מתוך  אלא  בנים  ובני  בנים  להרבות  אדם  של  בידו  לא. • וכי  נדה 
תחלה שיהו בניהם  שמשהין עצמן בבטן כדי שיזריעו נשותיהן 
בנים  ובני  בנים  מרבים  הם  כאילו  הכתוב  עליהן  מעלה  זכרים 

והיינו דאמר רב קטינא יכולני לעשות כל בני זכרים.

נדה לא: • הרוצה לעשות כל בניו זכרים יבעול וישנה. 

נדה לא: • כיון שבא זכר בעולם בא שלום בעולם.

נדה לא: • בא זכר בעולם בא ככרו בידו זכר זה כר דכתיב (מלכים ב ו, כג) 
ויכרה להם כירה גדולה נקבה אין עמה כלום נקבה נקייה באה עד 

דאמרה מזוני לא יהבי לה.

אמרה  מה  מפני  יוחי  בן  שמעון  רבי  את  תלמידיו  לא: • שאלו  נדה 
תורה יולדת מביאה קרבן אמר להן בשעה שכורעת לילד קופצת 

ונשבעת שלא תזקק לבעלה לפיכך אמרה תורה תביא קרבן.
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נדה לא: • מפני מה אמרה תורה זכר לשבעה ונקבה לארבעה עשר 
זכר שהכל שמחים בו מתחרטת לשבעה נקבה שהכל עצבים בה 

מתחרטת לארבעה עשר.

נדה לא: • מפני מה אמרה תורה נדה לשבעה מפני שרגיל בה וקץ 
בה אמרה תורה תהא טמאה שבעה ימים כדי שתהא חביבה על 

בעלה כשעת כניסתה לחופה.

נדה לא: • מפני מה איש מחזר על אשה ואין אשה מחזרת על איש 
משל לאדם שאבד לו אבידה מי מחזר על מי בעל אבידה מחזיר 

על אבידתו.

נדה לא: • מפני מה איש פניו למטה ואשה פניה למעלה כלפי האיש 
זה ממקום שנברא וזו ממקום שנבראת.

נדה לא: • מפני מה האיש מקבל פיוס ואין אשה מקבלת פיוס זה 
ממקום שנברא וזו ממקום שנבראת.

נדה לא: • מפני מה אשה קולה ערב ואין איש קולו ערב זה ממקום 
שנברא וזו ממקום שנבראת שנאמר (שיר השירים ב, יד) כי קולך ערב 
קרקע  אבל  נשמע  קולו  בו  כשמכין  עצם.  נאוה (רש"י –  ומראך 

כשמכין בו אין קולו נשמע).

שתים  בת  נבדקין  נדריה  א'  ויום  שנה  עשרה  אחת  מה: • בת  נדה 
עשרה שנה ויום א' נדריה קיימין ובודקין כל שתים עשרה.

שנתן  מלמד  הצלע  את  [אלהים]  ה'  ויבן  כב)  ב,  מה: • (בראשית  נדה 
הקב''ה בינה יתירה באשה יותר מבאיש.

נדה מה: • ויבן ה' [אלהים] את הצלע אשר לקח מן האדם לאשה 
אצל  והביאה  לחוה  הקב''ה  שקלעה  מלמד  האדם  אל  ויביאה 

אדם הראשון שכן בכרכי הים קורין לקלעיתא בנייתא.

נדה מז. • משל משלו חכמים באשה פגה בוחל וצמל (רש"י – פגה. 
סמדר כך באשה עודה תינוקת קרו לה פגה כל זמן שאין לה סימן 
לא בדדים ולא בשערות: בוחל. כשהפרי גדל קצת כדתני בגמרא 
התאנים משיבחלו כך כשיש לה סימן דדין קצת בידוע שהביאה 
נוטריקון  לשון  לה  מפרש  בגמ'  צמל.  היא:  ונערה  שערות  שתי 

יצתה מלאה שיש לה סימן מובהק בדדיה.

וכנגדן  מלמטה  באשה  חכמים  נתנו  סימנין  מז: • שלשה  נדה 
בוחל  שערות  שתי  הביאה  שלא  בידוע  מלמעלה  פגה  מלמעלה 
בידוע  מלמעלה  צמל  שערות  שתי  שהביאה  בידוע  מלמעלה 
למעלה  יש  תפוח  מקום  הונא  רב  אמר  כף  מאי  הכף  שנתמעך 

מאותו מקום כיון שמגדלת מתמעך והולך.

ראיה  תביא  שערות  שתי  הביאה  שלא  שנה  עשרים  מז: • בת  נדה 
שהיא בת עשרים שנה והיא איילונית.

נדה מז: • שהאשה ממהרת לבא לפני האיש.

האדם  חטאות  מכל  יעשו  כי  אשה  או  איש  ו)  ה,  מח: • (במדבר  נדה 
השוה הכתוב אשה לאיש לכל עונשין שבתורה מה איש בסימן 

אחד אף אשה בסימן אחד.

אליעזר  רבי  היה  וכן  נשים  פי  על  נבדקות  הנבדקות  מח: • כל  נדה 
מוסר לאשתו ורבי ישמעאל מוסר לאמו.

נדה מח: • נאמנת אשה להחמיר אבל לא להקל.

נדה מט. • (תוס' – ד"ה איבעית) מעשים בכל יום דסמכינן אבדיקת 
נשים לאחר הפרק.

גפן  ויש  אדום  שיינה  גפן  יש  כגפנים  בבתוליהם  סד: • נשים  נדה 
שיינה שחור ויש גפן שיינה מרובה ויש גפן שיינה מועט ר' יהודה 

אומר כל גפן יש בה יין ושאין בה יין ה''ז דורקטי. (שם) דור קטוע 
לאשה  יפין  דמים  כך  לעיסה  יפה  שהשאור  כשם  חייא  רבי  תני 

תנא משום ר''מ כל אשה שדמיה מרובין בניה מרובין.

יהודה  רבי  עצמו  מנדרי  חוץ  מתיר  אדם  הנדרים  ב:ה • כל  נגעים 
אומר אף לא נדרי אשתו שבינה לבין אחרים.

טהרות ז:ט • הנשים גרגרנייות – שהיא חשודה לגלות את קדירתה 
של חברתה, לידע מה היא מבשלת.

אשרי
ברכות ד: • כל האומר (תהלים קמה, א) תהלה לדוד בכל יום שלש פעמים 
משום  אילימא  טעמא  מאי  הבא  העולם  בן  שהוא  לו  מובטח 
דאתיא באל''ף בי''ת נימא (תהלים קיט, א) אשרי תמימי דרך דאתיא 

בתמניא אפין אלא משום דאית ביה (תהלים קמה, טז) פותח את ידך.

מפלתן  בה  שיש  מפני  באשרי  נו''ן  נאמר  לא  מה  ד: • מפני  ברכות 
בתולת  קום  תוסיף  לא  נפלה  (עמוס ה, ב)  דכתיב  שונאי ישראל  של 
ישראל במערבא מתרצי לה הכי נפלה ולא תוסיף לנפול עוד קום 
בתולת ישראל אמר רב נחמן בר יצחק אפילו הכי חזר דוד וסמכן 

ברוח הקדש שנא' (תהלים קמה, יד) סומך ה' לכל הנופלים.

ברכות ז. • ההוא צדוקי דהוה בשבבותיה דר' יהושע בן לוי הוה קא 
בין  ואוקמיה  תרנגולא  שקל  חד  יומא  בקראי  טובא  ליה  מצער 
כי  אלטייה  שעתא  ההיא  מטא  כי  סבר  ביה  ועיין  דערסא  כרעי' 
מטא ההיא שעתא ניים אמר ש''מ לאו אורח ארעא למעבד הכי 

(תהלים קמה, ט) ורחמיו על כל מעשיו כתיב.

ברכות לב: • המתפלל צריך שישהא שעה אחת קודם תפלתו ושעה 
ביתך  יושבי  אשרי  שנא'  מנין  תפלתו  קודם  תפלתו  אחר  אחת 
ישרים  ישבו  לשמך  יודו  צדיקים  אך  דכתיב  מנין  תפלתו  לאחר 

את פניך.

ויברך  פי  ידבר  ה'  בתהלת  כא)  קמה,  (תהלים  מודים  קיז. • הכל  פסחים 
ריש  דבתריה  הללויה  (הללויה)  ועד  לעולם  קדשו  שם  בשר  כל 

פירקא.

וכתיב  דרכיו  בכל  ה'  צדיק  יז)  קמה,  (תהלים  כתיב  יז: • רמי  השנה  ראש 
וחסיד בכל מעשיו בתחלה צדיק ולבסוף חסיד.

שליח...  ביד  נמסרו  שלא  הקב''ה  של  בידו  מפתחות  ב. • ג'  תענית 
אף מפתח של פרנסה דכתיב (תהלים קמה, טז) פותח את ידך וגו'.

כתובות סז: • ההוא דאתא לקמיה דרבא אמר לו במה אתה סועד 
אמר לו בתרנגולת פטומה ויין ישן אמר ליה ולא חיישת לדוחקא 
קאכילנא  מדרחמנא  קאכילנא  מדידהו  אטו  א''ל  דציבורא 
את  להם  נותן  ואתה  ישברו  אליך  כל  עיני  טו)  קמה,  (תהלים  דתנינא 
אכלם בעתו בעתם לא נאמר אלא בעתו מלמד שכל אחד ואחד 
דלא  דרבא  אחתיה  אתאי  אדהכי  בעתו  פרנסתו  הקב''ה  נותן 
חזיא ליה תליסרי שני ואתיא ליה תרנגולת פטומה ויין ישן אמר 

מאי דקמא א''ל נענתי לך קום אכול.

בבא מציעא פה. • יומא חד הוה קא כנשא אמתיה דרבי ביתא הוה 
שדיא בני כרכושתא וקא כנשא להו אמר לה שבקינהו כתיב (תהלים 

קמה, ט) ורחמיו על כל מעשיו אמרי הואיל ומרחם נרחם עליה.

סנהדרין לט: • רמי כתיב (תהלים קמה, ט) טוב ה' לכל וכתיב (איכה ג, כה) טוב 
ה' לקוויו משל לאדם שיש לו פרדס כשהוא משקה משקה את 

כולו כשהוא עודר אינו עודר אלא טובים שבהם.

רי
ש

א
 •

ה 
ש

א



דית 7אנתולוגיה תלמו 3

ב

פד,  (תהלים  שנאמר  התורה  מן  המתים  לתחיית  צא: • מניין  סנהדרין 
אלא  נאמר  לא  היללוך  סלה  יהללוך  עוד  ביתך  יושבי  אשרי  ה) 

יהללוך מכאן לתחיית המתים מן התורה.

סנהדרין צא: • כל האומר שירה בעוה''ז זוכה ואומרה לעולם הבא 
שנאמר אשרי יושבי ביתך עוד יהללוך סלה.

מנחות נג: • מטוב זה הקב''ה דכתיב (תהלים קמה, ט) טוב ה' לכל.

בחירה חפשית
ברכות ט: • (מלכים א יח, לז) ענני ה' ענני א''ר אבהו למה אמר אליהו ענני 
ב' פעמים מלמד שאמר אליהו לפני הקב''ה רבש''ע ענני שתרד 
אש מן השמים ותאכל כל אשר על המזבח וענני שתסיח דעתם 

כדי שלא יאמרו מעשה כשפים הם.

ברכות כט. • אל תאמין בעצמך עד יום מותך שהרי יוחנן כ''ג שמש 
בכהונה גדולה שמנים שנה ולבסוף נעשה צדוקי. 

של  רגליהם  נתמוטטו  הללו  מקראות  שלש  לב. • אלמלא  ברכות 
שונאי ישראל חד דכתיב ואשר הרעותי וחד דכתיב (ירמיה יח, ו) הנה 
כחומר ביד היוצר כן אתם בידי בית ישראל וחד דכתיב (יחזקאל לו, 
(רש"י  בשר  לב  לכם  ונתתי  מבשרכם  האבן  לב  את  והסירותי  כו) 
– אלמלא שלש מקראות הללו. שמעידין שיש ביד הקדוש ברוך 
הוא לתקן יצרנו ולהסיר יצר הרע ממנו. נתמוטטו. רגלינו במשפט 

אבל עכשיו יש לנו פתחון פה שהוא גרם לנו שברא יצר הרע).

ברכות לג: • הכל בידי שמים חוץ מיראת שמים.

משה  לגמרי  ממנה  פירש  מתחלה  ואתה)  ד"ה   – פז. • (תוס'  שבת 
לפי  עליו  נתרעמו  מ''מ  ידו  על  הקב''ה  דהסכים  ואע''ג  מדעתו 
שאילו לא פירש מדעתו לא היה הקב''ה מסכים דבדרך שאדם 

הולך בה מוליכין אותו.

שבת פח. • מלמד שכפה הקב''ה עליהם את ההר כגיגית ואמר להם 
קבורתכם  תהא  שם  לאו  ואם  מוטב  התורה  מקבלים  אתם  אם 
רבא  אמר  לאורייתא  רבה  מודעא  מכאן  יעקב  בר  אחא  א''ר 
אעפ''כ הדור קבלוה בימי אחשורוש דכתיב (אסתר ט, כז) קימו וקבלו 

היהודים קיימו מה שקיבלו כבר.

ששים  באו  לנשמע  נעשה  ישראל  שהקדימו  פח. • בשעה  שבת 
ריבוא של מלאכי השרת לכל אחד ואחד מישראל קשרו לו שני 
כתרים אחד כנגד נעשה ואחד כנגד נשמע וכיון שחטאו ישראל 
ירדו מאה ועשרים ריבוא מלאכי חבלה ופירקום שנאמר (שמות לג, ו) 

ויתנצלו בני ישראל את עדים מהר חורב.

שבת קד. • בא ליטמא פותחין לו בא ליטהר מסייעים אותו.

שבת קנו. • האי מאן דבחד בשבא יהי גבר ולא חדא ביה ... אי כולי 
לטיבו אי כולי לבישו וכו'.

שבת קנו. • האי מאן דבחמה יהי גבר זיותן יהי אכיל מדיליה ושתי 
מדיליה ורזוהי גליין אם גניב לא מצלח וכו'.

באיצטגנינות  נסתכלתי  רבש''ע  לפניו  (אברהם)  קנו. • אמר  שבת 
שלי ואיני ראוי להוליד בן אמר ליה צא מאיצטגנינות שלך שאין 

מזל לישראל.

שבת קנו: • אימיה דר''נ בר יצחק אמרי לה כלדאי בריך גנבא הוה 
לא שבקתיה גלויי רישיה אמרה ליה כסי רישיך כי היכי דתיהוו 
עלך אימתא דשמיא ובעי רחמי לא הוה ידע אמאי קאמרה ליה 
יומא חד יתיב קא גריס תותי דיקלא נפל גלימא מעילויה רישיה 

לקיבורא  פסקיה  סליק  יצריה  אלמיה  לדיקלא  חזא  עיניה  דלי 
בשיניה.

ראש השנה ו. • כופין אותו עד שיאמר רוצה אני.

יומא ד: • תפסו הקדוש ברוך הוא למשה והביאו בענן... מה להלן 
שביל...אף כאן שביל.

מה  מפני  לו  אומרים  לעני  לדין  באין  ורשע  ועשיר  לה: • עני  יומא 
לא עסקת בתורה אם אומר עני הייתי וטרוד במזונותי אומרים 
לא  מה  מפני  לו  אומרים  עשיר  מהלל...  יותר  היית  עני  כלום  לו 
עסקת בתורה אם אומר עשיר הייתי וטרוד הייתי בנכסי אומרים 
מפני  לו  אומרים  רשע  אלעזר...  מרבי  יותר  היית  עשיר  כלום  לו 
(היה)  ביצרי  וטרוד  הייתי  נאה  אמר  אם  בתורה  עסקת  לא  מה 
אומרים לו כלום נאה היית מיוסף... נמצא הלל מחייב את העניים 
את  מחייב  יוסף  העשירים  את  מחייב  חרסום  בן  אלעזר  רבי 

הרשעים.

יומא לח: • צדיק דר בין שני רשעים ולא למד ממעשיהם רשע דר 
רשעים  שני  בין  דר  צדיק  ממעשיהם  למד  ולא  צדיקים  שני  בין 
ולא למד ממעשיהם עובדיה רשע דר בין שני צדיקים ולא למד 

ממעשיהם זה עשו.

אינו  שוב  חטא  ולא  אדם  של  שנותיו  רוב  שיצאו  לח: • כיון  יומא 
חוטא... כיון שבאה לידו דבר עבירה פעם ראשונה ושניה ואינו 

חוטא שוב אינו חוטא.

יומא לח: • בא לטמא פותחין לו בא לטהר מסייעין אותו.

יומא לט. • עבירה מטמטמת לבו של אדם.

יומא לט. • אדם מטמא עצמו מעט מטמאין אותו הרבה.

יומא לט. • אדם מקדש עצמו מעט מקדשין אותו הרבה.

ואליהו  משה  עלו  ולא  למטה  שכינה  ירדה  לא  ה. • מעולם  סוכה 
למרום (עיין מהר"ץ חיות).

להמיתו  ומבקש  יום  בכל  עליו  מתגבר  אדם  של  נב: • צרו  סוכה 
שנאמר (תהלים לז, לב) צופה רשע לצדיק ומבקש להמיתו ואלמלא 

הקב''ה שעוזר לו אינו יכול לו.

סוכה נב: • אם פגע בך מנוול זה משכהו לבית המדרש.

של  רגליהם  נתמוטטו  הללו  מקראות  שלש  נב: • אלמלא  סוכה 
שונאיהן של ישראל וכו'.

רגלי  שם  אוהב  שאני  למקום  כן  אומר  היה  (הלל)  נג. • הוא  סוכה 
מוליכות אותי אם תבא אל ביתי אני אבא אל ביתך אם אתה לא 
תבא אל ביתי אני לא אבא אל ביתך (שמות כ, כד) בכל המקום אשר 

אזכיר את שמי אבא אליך וברכתיך.

אלא  כך  אמר  לא  רבך  ר''ע  מאיר)  לרבי  לו (אחר  טו. • אמר  חגיגה 
ברא צדיקים ברא רשעים ברא גן עדן ברא גיהנם כל אחד ואחד 
יש לו ב' חלקים אחד בגן עדן ואחד בגיהנם זכה צדיק נטל חלקו 

וחלק חברו בגן עדן נתחייב רשע נטל חלקו וחלק חברו בגיהנם.

יבמות פח: • מנין שאם לא רצה דפנו ת''ל (ויקרא כא, ח) וקדשתו בעל 
כרחו (רש"י – דפנו. הכהו וקדשו בעל כרחו).

כתובות ל. • הכל בידי שמים חוץ מצינים פחים.

נדרים כב: • איזו היא דרך ישרה שיבור לו האדם כל שהיא תפארת 
לעושיה ותפארת לו מן האדם.

ת
שי

פ
חו

ה 
יר

ח
 ב

• 
רי

ש
א



אובן אי ר ד דו 7 4

ב

הדין  מן  כולו  העולם  כל  את  לפטור  איוב  טז. • בקש  בתרא  בבא 
בראת  סדוקות  פרסותיו  שור  בראת  עולם  של  רבונו  לפניו  אמר 
חמור פרסותיו קלוטות בראת גן עדן בראת גיהנם בראת צדיקים 

בראת רשעים מי מעכב על ידך.

סנהדרין לח. • אדם יחידי נברא ומפני מה שלא יהו המינים אומרין 
הרבה רשויות בשמים דבר אחר מפני הצדיקים ומפני הרשעים 
אנו  אומרים  ורשעים  צדיק  בני  אנו  אומרים  הצדיקים  יהו  שלא 

בני רשע.

סנהדרין קה. • אמר להן נביא לישראל חזרו בתשובה אמרו לו אין 
לו  אמרו  יצריכם  יסרו  להם  אמר  בנו  שולט  הרע  יצר  יכולין  אנו 

אלהיו יורנו. 

(דואג  זה  יצא  שמא  ודואג  הקב''ה  יושב  קו: • בתחילה  סנהדרין 
האדומי) לתרבות רעה לאחר שיצא אמר ווי שיצא זה.

מכות י: • מן התורה ומן הנביאים ומן הכתובים בדרך שאדם רוצה 
לילך בה מוליכין אותו.

פה  פתחון  ליתן  אלא  העגל  את  ישראל  עשו  ד: • לא  זרה  עבודה 
לבעלי תשובה (רש"י – לא עשו ישראל את העגל. כלומר גבורים 
אלא  עליהן  יצרם  להתגבר  ראוי  הי'  ולא  היו  ביצרם  ושליטים 
גזירת מלך היתה לשלוט בם כדי ליתן פתחון פה לבעלי תשובה 
שאם יאמר החוטא לא אשוב שלא יקבלני אומרים לו צא ולמד 

ממעשה העגל שכפרו ונתקבלו בתשובה).

עבודה זרה ד: • לא דוד ראוי לאותו מעשה ולא ישראל ראוין לאותו 
מעשה לא דוד ראוי לאותו מעשה דכתיב (תהלים קט, כב) ולבי חלל 
בקרבי ולא ישראל ראוין לאותו מעשה דכתיב מי יתן והיה לבבם 
שאם  לך  לומר  עשו  למה  אלא  הימים  כל  אותי  ליראה  להם  זה 
חטא יחיד אומרים לו כלך אצל יחיד ואם חטאו צבור אומרים (לו 

כלך) אצל צבור.

עבודה זרה יז. • אמרו עליו על ר''א בן דורדיא שלא הניח זונה אחת 
בעולם שלא בא עליה פעם אחת שמע שיש זונה אחת בכרכי הים 
והיתה נוטלת כיס דינרין בשכרה נטל כיס דינרין והלך ועבר עליה 
שבעה נהרות בשעת הרגל דבר הפיחה אמרה כשם שהפיחה זו 
אותו... מקבלין  אין  דורדיא  בן  אלעזר  כך  למקומה  חוזרת  אינה 

אמר אין הדבר תלוי אלא בי וכו'.

עבודה זרה יז. • רבי חנינא ור' יונתן הוו קאזלי באורחא מטו להנהו 
תרי שבילי חד פצי אפיתחא דעבודת כוכבים וחד פצי אפיתחא 
דבי זונות אמר ליה חד לחבריה ניזיל אפיתחא דעבודת כוכבים 
דנכיס יצריה א''ל אידך ניזיל אפיתחא דבי זונות ונכפייה ליצרין 
איתכנעו מקמייהו...  חזינהו [לזונות]  התם  ונקבל אגרא כי מטו 

מדבר זימה תשמור עליך תורה תנצרכה.

אבות ב:א • רבי אומר, איזוהי דרך ישרה שיבור לו האדם, כל שהיא 
תפארת לעושיה ותפארת לו מן האדם.

אבות ג:טו • הכל צפוי והרשות נתונה ובטוב העולם נידון והכל לפי 
רוב המעשה.

אבות ג:טז • הכל נתון בערבון, ומצודה פרוסה על כל החיים. החנות 
פתוחה, והחנוני מקיף, והפנקס פתוח, והיד כותבת, וכל הרוצה 
ללוות יבוא וילוה, והגבאים מחזירים תדיר בכל יום, ונפרעין מן 
האדם מדעתו ושלא מדעתונ, ויש להם על מה שיסמוכו, והדין 

דין אמת, והכל מתוקן לסעודה.

בשר  מדת  הוא  ברוך  הקדוש  כמדת  שלא  וראה  צט: • בוא  מנחות 
לדרכי  חיים  מדרכי  חבירו  את  מסית  אדם  ודם  בשר  מדת  ודם 

מיתה והקדוש ברוך הוא מסית את האדם מדרכי מיתה לדרכי 
חיים.

תמיד כח. • איזו היא דרך ישרה שיבור לו האדם יאהב את התוכחות 
וברכה  טובה  לעולם  באה  רוח  נחת  בעולם  שתוכחות  זמן  שכל 

באין לעולם ורעה מסתלקת מן העולם.

יב)  י,  (דברים  שנאמר  שמים  מיראת  חוץ  שמים  בידי  טז: • הכל  נידה 
ועתה ישראל מה ה' אלהיך שואל מעמך כי אם ליראה וגו' (תוס' 
– ד"ה הכל. הרבה דברים תלוי במזל כדאמר בשילהי שבת (דף קנו.) 
מאן דאיתיליד בצדק יהא צדקן במצות דאיתיליד בשבת מתקרי 
קדישא וכן הא דאמרי כלדאי לאמיה דרב נחמן בר יצחק בריך 
גנבא ליהוי (דף קנו:) ועוד דאין זה בידי שמים כי אין הקב''ה רוצה 

לשנות הילוך המזלות.

עד  משם  יוצא  ואינו  אמו...  במעי  דומה  הולד  ל: • למה  נידה 
שמשביעין... ומה היא השבועה שמשביעין אותו תהי צדיק ואל 
היה  אתה  צדיק  לך  אומרים  כולו  העולם  כל  ואפילו  רשע  תהי 

בעיניך כרשע וכו'.

ישראל  רובע  את  ומספר  יעקב  עפר  מנה  מי  י)  כג,  לא. • (במדבר  נידה 
מתי  ישראל  של  רביעיותיהם  את  וסופר  יושב  שהקב''ה  מלמד 

תבא טיפה שהצדיק נוצר הימנה.

ביטחון
ברכות י. • אפי' חרב חדה מונחת על צוארו של אדם אל ימנע עצמו 

מן הרחמים.

ברכות י: • אפי' בעל החלומות אומר לו לאדם למחר הוא מת אל 
ימנע עצמו מן הרחמים.

ברכות כד: • המשמיע קולו בתפלתו הרי זה מקטני אמנה.

ברכות נה: • לעולם יצפה אדם לחלום טוב עד כ''ב שנה מנלן מיוסף. 

צוחה  קול  ושמע  בדרך  בא  שהיה  הזקן  בהלל  ס. • מעשה  ברכות 
אומר  הכתוב  ועליו  ביתי  בתוך  זה  שאין  אני  מובטח  אמר  בעיר 

(תהלים קיב, ז) משמועה רעה לא יירא נכון לבו בטוח בה'.

ברכות סא: • תנא משמיה דר' עקיבא לעולם יהא אדם רגיל לומר 
קאזיל  דהוה  עקיבא  דרבי  הא  כי  עביד  לטב  רחמנא  דעביד  כל 
אמר  ליה  יהבי  לא  אושפיזא  בעא  מתא  לההיא  מטא  באורחא 
תרנגולא  בהדיה  והוה  בדברא  ובת  אזל  לטב  רחמנא  דעביד  כל 
אכליה  שונרא  אתא  לשרגא  כבייה  זיקא  אתא  ושרגא  וחמרא 
רחמנא  דעביד  כל  אמר  לחמרא  אכליה  אריה  אתא  לתרנגולא 
לטב ביה בליליא אתא גייסא שבייה למתא אמר להו לאו אמרי 

לכו כל מה שעושה הקדוש ברוך הוא הכל לטובה.

ברכות סא. • לעולם יהיו דבריו של אדם מועטין לפני הקב''ה.

ברכות סג. • כל המשתף שם שמים בצערו כופלין לו פרנסתו.

פסחים נו. • ששה דברים עשה חזקיה המלך על שלשה הודו לו ועל 
שגנז  וכו' (רש"י –  לו  והודו  רפואות  ספר  גנז  הודו...  לא  שלשה 
ספר רפואות לפי שלא היה לבם נכנע על חולים אלא מתרפאין 
לו.  הודו  ולא   – (רש"י  לו  הודו  ולא  העליון  גיחון  מי  סתם  מיד) 
שהיה לו לבטוח בהקב''ה שאמר (מלכים ב יט) וגנותי על העיר הזאת 

להושיעה).

פסחים קיח: • ישראל שבאותו הדור מקטני אמנה היו.
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ראש השנה טז: • ג' דברים מזכירין עונותיו של אדם אלו הן... ועיון 
שתהא  תפילתו  על  סומך  תפילה.  ועיון   – (רש"י  וכו'  תפלה 

נשמעת ומתאמץ לכוין לבו).

יומא ט: • מקדש שני שהיו עוסקין בתורה ובמצות וגמילות חסדים 
ששקולה  ללמדך  חנם  שנאת  בו  שהיתה  מפני  חרב  מה  מפני 
דמים  ושפיכות  עריות  גלוי  ע''ז  עבירות  שלש  כנגד  חנם  שנאת 
רשעים היו אלא שתלו בטחונם בהקב''ה אתאן למקדש ראשון 
יורו  במחיר  וכהניה  ישפוטו  בשוחד  ראשיה  יא)  ג,  (מיכה  דכתיב 
לא  בקרבנו  ה'  הלא  לאמר  ישענו  ה'  ועל  יקסומו  בכסף  ונביאיה 
ג'  כנגד  גזרות  ג'  הקב''ה  עליהן  הביא  לפיכך  רעה  עלינו  תבוא 

עבירות שבידם.

לכבוד  אוכל  היה  ימיו  כל  הזקן  שמאי  על  עליו  טז. • אמרו  ביצה 
שבת מצא בהמה נאה אומר זו לשבת מצא אחרת נאה הימנה 
מניח את השניה ואוכל את הראשונה אבל הלל הזקן מדה אחרת 
היתה לו שכל מעשיו לשם שמים שנאמר (תהלים סח, כ) ברוך ה' יום 

יום (רש"י – לשם שמים. בוטח שתזדמן לו נאה לשבת).

ביצה מו: • שמנוערים מן המצות קטנים שהיו מקטני אמנה.

אינו  למחר  אוכל  מה  ואומר  בסלו  פת  לו  שיש  מי  מח: • כל  סוטה 
אלא מקטני אמנה.

סוטה מח: • מי גרם לצדיקים שיתבזבז שולחנן לעתיד לבא קטנות 
שהיה בהן שלא האמינו בהקב''ה.

ראשם  וחפו  חורין  ובני  חברים  בושו  בהמ''ק  מט. • משחרב  סוטה 
דורש  ואין  לשון  ובעלי  זרוע  בעלי  וגברו  מעשה  אנשי  ונדלדלו 

ואין מבקש ואין שואל על מי לנו להשען על אבינו שבשמים.

קדושין נט. • (משלי טו, כז) ושונא מתנות יחיה.

ויבקש  וקלה  נקיה  אומנות  לבנו  אדם  ילמד  פב: • לעולם  קדושין 
האומנות  מן  עניות  שאין  שלו  והנכסים  שהעושר  למי  רחמים 

ואין עשירות מן האומנות אלא למי שהעושר שלו.

בבא בתרא צא: • מחלון וכליון שמן ולמה נקרא שמן (שרף ויואש) 
יואש שנתיאשו מן הגאולה וכו'.

סנהדרין ק: • לא תעיל דויא בלבך דגברי גיברין קטל דויא הא שלמה 
אמרה (משלי יב, כה) דאגה בלב איש ישחנה.

הקב''ה  להן  אמר  היה  באב  ט'  ליל  (היום)  קד: • אותו  סנהדרין 
בכיה  לכם  אקבע  ואני  חנם  של  בכיה  בכיתם  אתם  לישראל 

לדורות.

רצונו  לעושים  תפארה  ולצפירת  צבי  לעטרת  קיא: • מאי  סנהדרין 
ומצפים לישועתו.

אבות א:ז • ואל תתיאש מן הפורענות. 

מנחות כט: • כל התולה בטחונו בהקב''ה הרי לו מחסה בעולם הזה 
ולעולם הבא.

מנחות קג: • (דברים כח, סו) והיו חייך תלואים לך מנגד זה הלוקח תבואה 
משנה לשנה ופחדת לילה ויומם זה הלוקח תבואה מערב שבת 

לערב שבת ואל תאמן בחייך זה הסומך על הפלטר.

בין השמשות
אפשר  ואי  יוצא  וזה  נכנס  זה  עין  כהרף  השמשות  ב: • בין  ברכות 

לעמוד עליו.

דהוה נקיט תרי מדאני אסא ורהיט בין  ההוא סבא  שבת לג: • חזו 
השמשות אמרו ליה הני למה לך אמר להו לכבוד שבת.

שבת לד. • מה נפשך אי בין השמשות יממא הוא בתרא ליקני קמא 
לא  בתרא  ליקני  קמא  הוא  ליליא  השמשות  בין  ואי  ליקני  לא 

ליקני בין השמשות ספקא הוא וספקא דרבנן לקולא.

היום  מן  כולו  ספק  הלילה  ומן  היום  מן  ספק  לד: • ביה''ש  שבת 
בין  ואיזהו  ימים  שני  לחומר  אותו  מטילין  הלילה  מן  כולו  ספק 
הכסיף  מאדימין  מזרח  שפני  כ''ז  החמה  משתשקע  השמשות 
התחתון ולא הכסיף העליון בין השמשות הכסיף העליון והשוה 
לתחתון זהו לילה דברי רבי יהודה ר' נחמיה אומר כדי שיששהלך 
השמשות  בין  אומר  יוסי  רבי  מיל  חצי  החמה  משתשקע  אדם 

כהרף עין זה נכנס וזה יוצא ואי אפשר לעמוד עליו.

שבת לד: • שיעור ביה''ש בכמה... שלשה חלקי מיל.

שבת לד: • ביה''ש ספק מן היום ומן הלילה ספק כולו מן היום ספק 
כולו מן הלילה מטילין אותו לחומר שני ימים.

שבת לה: • כוכב אחד יום שנים בין השמשות שלשה לילה א''ר יוסי 
לא כוכבים גדולים הנראין ביום ולא כוכבים קטנים שאין נראין 

אלא בלילה אלא בינונים.

אריש  אדשימשא  דרבנן  בשיעורא  לכו  קים  דלא  לה: • אתון  שבת 
דיקלי אתלו שרגא ביום המעונן מאי במתא חזי תרנגולא בדברא 

עורבי אי נמי אדאני.

שבת לה: • כוכב אחד יום שנים בין השמשות שלשה לילה א''ר יוסי 
לא כוכבים גדולים הנראין ביום ולא כוכבים קטנים שאין נראין 

אלא בלילה אלא בינונים.

שבת מג. • מיגו דאיתקצאי לבין השמשות איתקצאי לכולי יומא.

שבת קלז. • קטן נימול לשמנה לתשעה ולעשרה ולאחד עשר ולי''ב 
לא פחות ולא יותר הא כיצד כדרכו לשמנה נולד לבין השמשות 
השבת  לאחר  יו''ט  לעשרה  נימול  ע''ש  של  ביה''ש  לט'  נימול 

נימול לאחד עשר ב' ימים של ר''ה נימול לשנים עשר.

עירובין ל: • כל דבר שהוא משום שבות גזרו עליו בין השמשות.

 עירובין עו. • אמרו לו שנים צא וערב עלינו לאחד עירב עליו מבעוד 
יום  מבעוד  עליו  שעירב  זה  השמשות  בין  עליו  עירב  ולא'  יום 
נאכל עירובו בין השמשות וזה שעירב עליו בין השמשות נאכל 

עירובו משתחשך שניהם קנו עירוב.

פסחים נד. • עשרה דברים נבראו בערב שבת בין השמשות אלו הן 
באר והמן וקשת כתב ומכתב והלוחות וקברו של משה ומערה 
הארץ  פי  ופתיחת  האתון  פי  פתיחת  ואליהו  משה  בו  שעמד 
האור  אף  אביו  משום  אומר  נחמיה  רבי  הרשעים  את  לבלוע 
והפרד ר' יאשיה אומר משום אביו אף האיל והשמיר רבי יהודה 

אומר אף הצבת.

ספיקו  שזה  אלא  הכיפורים  ליום  באב  תשעה  בין  נד: • אין  פסחים 
אסור וזה ספיקו מותר מאי ספיקו מותר לאו בין השמשות.

זמן  אין  דשוב  החמה  לשקיעת  לאורתא.  צג: • (רש"י)  פסחים 
שחיטה דדם קדשים נפסל בשקיעת החמה.

צאת  עד  החמה  משקיעת  אומר  יהודה  רבי  צד. • (תוס')  פסחים 
הכוכבים ארבע מילין. קשה לר''ת דבסוף במה מדליקין (שבת דף לד:) 
אמר איזהו בין השמשות משתשקע החמה כל זמן שפני מזרח 
תלתא  דר''י  השמשות  דבין  התם  ומסקי'  ר''י  דברי  מאדימין 
ריבעי מיל והכא קאמר ר''י גופיה ארבעה מילין וי''ל דהכא קאמר 

ת
שו

מ
ש

ה
ין 

 ב
• 

ון
ח

ט
בי



אובן אי ר ד דו 7 6

ב

בעובי  ליכנס  החמה  שמתחלת  משעה  דהיינו  שקיעה  מתחלת 
הרקיע עד הלילה הוי ד' מילין והתם קאמר מסוף שקיעה. 

ואם  הוא.  ליליא  הכוכבים  צאת  דעם  קי''ל  והא  כ: • (תוס')  מגילה 
תאמר כיון דקיי''ל דבצאת הכוכבים הוי ליליא א''כ אמאי פליגי 
ר' יוסי ור' יהודה בבין השמשות לימרו בצאת הכוכבים וי''ל דאף 

בשיעור צאת הכוכבים יש חילוק שיש כוכבים נראין ביום.

הוריות ד. • (רש"י – ד"ה ספק) שהרי בין השמשות כהרף עין ואין 
אדם בעולם יכול לעמוד עליו אם מן היום או מן הלילה.

זבחים נו. • מנין לדם שנפסל בשקיעת החמה שנאמר (ויקרא ז, טז) ביום 
הקריבו את זבחו יאכל ביום שאתה זובח אתה מקריב ביום שאי 

אתה זובח אי אתה מקריב.

לזרוק  ראוי  דאינו  החמה.  בשקיעת  נפסל  דם  ב: • (רש"י)  מנחות 
בלילה דכתיב ביום צוותו את בני ישראל להקריב וגו' (ויקרא ז) ודם 
למחר נפסל בלינה כדאמרינן במס' זבחים בפרק איזהו מקומן (דף 
נו.) מנין לדם שנפסל בשקיעת החמה תלמוד לומר ביום הקריבו 
את זבחו וגו' והתם יליף לה שפיר וכן קומץ דלעיל מביום צוותו 

כתב זאת התורה לעולה ולמנחה וגו'.

בית הכנסת
ושבע  (ירושלמי)  וכו'.  לפניה  שתים  מברך  ב. • (תוס')  ברכות 
ברכות הוי כנגד שבע ביום הללתיך (תהלים קיט) ולא קא חשיב יראו 
בבית  לחבריהם  להמתין  כדי  רבנן  תקנו  ברכה  דההיא  עינינו 
והם  בשדה  עומדים  שהיו  שלהם  הכנסת  בבית  ודוקא  הכנסת. 
מסוכנים מן המזיקים אבל בבתי כנסיות שלנו אין צריכין להמתין 

לחבריהם אלא בלילה.

רגיל  אם  הכנסת  לבית  נכנס  בערב  השדה  מן  בא  ד: • אדם  ברכות 
לקרות קורא ואם רגיל לשנות שונה וקורא ק''ש ומתפלל ואוכל 

פתו ומברך.

ברכות ו. • אין תפלה של אדם נשמעת אלא בבית הכנסת.

א)  פב,  (תהלים  שנאמר  הכנסת  בבית  מצוי  שהקב''ה  ו. • מנין  ברכות 
אלהים נצב בעדת אל.

אביי  אמר  גסה  פסיעה  יפסיע  אל  הכנסת  מבית  ו: • היוצא  ברכות 
לא אמרן אלא למיפק אבל למיעל מצוה למרהט.

ברכות ח. • אמרו ליה לר' יוחנן איכא סבי בבבל תמה ואמר (דברים יא, 
בחוצה  אבל  כתיב  האדמה  על  בניכם  וימי  ימיכם  ירבו  למען  כא) 
אמר  כנישתא  לבי  ומחשכי  מקדמי  ליה  דאמרי  כיון  לא  לארץ 
וחשיכו  קדימו  לבניה  לוי  בן  יהושע  ר'  כדאמר  להו  דאהני  היינו 

ועיילו לבי כנישתא כי היכי דתורכו חיי.

ברכות ח. • לעולם יכנס אדם שני פתחים בבית הכנסת שני פתחים 
סלקא דעתך אלא אימא שיעור שני פתחים ואחר כך יתפלל.

ברכות ח. • (תהלים פז, ב) אוהב ה' שערי ציון מכל משכנות יעקב אוהב 
ה' שערים המצויינים בהלכה יותר מבתי כנסיות ומבתי מדרשות.

בבי  ומצלינא  ביתא  בגו  גריסנא  הוה  מריש  אביי  ח. • ואמר  ברכות 
משמיה  אמי  בר  חייא  רבי  דאמר  להא  דשמענא  כיון  כנישתא 
אלא  בעולמו  להקב''ה  לו  אין  המקדש  בית  שחרב  מיום  דעולא 
היכא  אלא  מצלינא  הוה  לא  בלבד  הלכה  של  אמות  ארבע 

דגריסנא.

ברכות ח. • רבי אמי ורבי אסי אף על גב דהוו להו תליסר בי כנישתא 
בטבריא לא מצלו אלא ביני עמודי היכא דהוו גרסי.

בשעה  הכנסת  בית  אחורי  שיעבור  לאדם  לו  ח: • אסור  ברכות 
פתחא  דליכא  אלא  אמרן  ולא  אביי  אמר  מתפללין  שהצבור 
אלא  אמרן  ולא  בה  לן  לית  אחרינא  פתחא  איכא  אבל  אחרינא 
דליכא בי כנישתא אחרינא אבל איכא בי כנישתא אחרינא לית 
לן בה ולא אמרן אלא דלא דרי טונא ולא רהיט ולא מנח תפילין 

אבל איכא חד מהנך לית לן בה.

יכול  אם  שמתפללין  צבור  ומצא  הכנסת  לבית  כא: • הנכנס  ברכות 
להתחיל ולגמור עד שלא יגיע ש''ץ למודים יתפלל ואם לאו אל 

יתפלל.

ברכות כז: • פעם אחת נתקשרו שמים בעבים כסבורים העם לומר 
חשכה הוא ונכנסו לבית הכנסת והתפללו של מוצאי שבת בשבת 
ונתפזרו העבים וזרחה החמה ובאו ושאלו את רבי ואמר הואיל 

והתפללו התפללו.

מצא  ולא  הכנסת  לבית  שנכנס  אליעזר  ברבי  מז: • מעשה  ברכות 
עשרה ושחרר עבדו והשלימו לעשרה.

מועטים  ואחד  מרובים  אחד  הכנסת  בבית  מצינו  מט: • מה  ברכות 
אומר ברכו את ה'.

ברכות נג. • אור של בית הכנסת ושל בית המדרש מברכין עליו.

ברכות סב: • הנכנס לבית הכנסת להתפלל מותר לעשותו קפנדריא.

מה  אמנעל  דהוה  מידי  שריא  הכנסת  בבית  סב: • רקיקה  ברכות 
מנעל בהר הבית אסור בבית הכנסת מותר אף רקיקה בהר הבית 

הוא דאסור בבית הכנסת שרי.

ועוסק  המדרש  לבית  ונכנס  הכנסת  מבית  סד. • היוצא  ברכות 
בתורה זוכה ומקבל פני שכינה.

שבת יא. • כל עיר שגגותיה גבוהין מבית הכנסת לסוף חרבה.

לארון  על שקורין  מתים  הארצות  עמי  שני דברים  לב. • בעון  שבת 
הקודש ארנא ועל שקורין לבית הכנסת בית עם.

שבת עב: • האי שגג בלא מתכוין דע''ז היכי דמי אילימא כסבור בית 
הכנסת הוא והשתחוה לה הרי לבו לשמים.

שבת קיט: • שני מלאכי השרת מלוין לו לאדם בע''ש מבית הכנסת 
ואחד רע וכשבא לביתו ומצא נר דלוק ושלחן  לביתו אחד טוב 
לשבת  שתהא  רצון  יהי  אומר  טוב  מלאך  מוצעת  ומטתו  ערוך 
רע  מלאך  לאו  ואם  כרחו  בעל  אמן  עונה  רע  ומלאך  כך  אחרת 
אמן  עונה  טוב  ומלאך  כך  אחרת  לשבת  שתהא  רצון  יהי  אומר 

בעל כרחו.

אחרי  ולא  אשה  אחרי  אשה  אחרי  ולא  ארי  יח: • אחרי  עירובין 
הכנסת  בית  אחורי  ולא  כוכבים  עבודת  אחורי  כוכבים  עבודת 
בשעה שמתפללין (רש"י – שנראה ככופר שעומד מאחריה ואינו 

נכנס).

עירובין כא: • נשכימה לכרמים אלו בתי כנסיות ובתי מדרשות.

סתם   – (רש"י  לחזן  דירה  בית  לה  שאין  הכנסת  נה: • בית  עירובין 
ביהכ''נ לאו לדירה עביד הלכך אי לית בה דירה לחזן הכנסת לאו 

דירה היא).

עירובין עד: • הכא חזנא הוא דהוה אכיל נהמא בביתיה ואתי ביית 
בבי כנישתא.

יום  מבעוד  תורה  ספר  הביאו  ולא  שכחו  אחת  פו: • פעם  עירובין 
למחר פרסו סדין על העמודים והביאו ספר תורה וקראו בו.
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פסחים ק: • אותם בני אדם שקידשו בבית הכנסת אמר רב ידי יין 
לא יצאו ידי קידוש יצאו.

פסחים קא. • (תוס') דאכלו ושתו וגנו בבי כנישתא. וא''ת והא אמרי' 
בפ' בני העיר (מגילה דף כח.) בתי כנסיות אין אוכלין בהן ואין שותין 
בירושלמי  כדאמרי'  מותר  מצוה  של  ושתיה  דאכילה  אע''ג  בהן 
שהיו אוכלים שם בקידוש החדש וגם עכשיו נוהגין לשתות כוס 
ואפי'  אסור  ושינה  מצוה  של  שאינה  מ''מ  מילה  וברית  הבדלה 
בשל בבל אין אוכלין בהן דקאמר התם רבינא ורב אדא בר אהבה 
שלא היו רוצים ליכנס בבית הכנסת מפני הגשמים אי לאו משום 
דשמעתא בעיא צלותא והא דקאמר התם בתי כנסיות של בבל 
קדושה  בהן  נוהגין  שאין  שיחרבו  לאחר  היינו  עשויין  תנאי  על 
לבית  סמוכין  שהיו  חדרים  אלא  כנישתא  בבי  דוקא  דלאו  וי''ל 

הכנסת קרי בי כנישתא ומשם היו שומעים הקידוש. 

בראשו  שיש  בנגר  טרסיים  של  הכנסת  בבית  ז. • מעשה  שקלים 
גלוסטרא.

של  בהלל.  יצא (רש"י –  הכנסת  בבית  שמען  אם  ח: • הלל  שקלים 
לילי פסחים אם שמעה בבית הכנסת שכך היה מנהגם לומר הלל 
עשיית  בשעת  הלל  שאמרו  למקדש  זכר  בבהכ''נ  פסחים  בלילי 
הפסח בבה''מ וקאר''י אם כוון לבו לצאת בקריאה זו יצא וא''צ 

לאומרו עוד בביתו).

חייבת  הכנסת  לחזן  דירה  בית  בו  שיש  הכנסת  יא. • בית  יומא 
במזוזה.

יומא יא: • בית הכנסת ובית האשה ובית השותפין חייבת במזוזה.

שם  ומתקבצים  שווקים  מקום  שהוא  דכרכים.  יב. • (רש"י)  יומא 
ממקומות הרבה והיא עשויה לכל הבא להתפלל ואין לה בעלים 

מיוחדים: דכפרים. כל בעליו ניכרים והרי הוא כבית השותפים.

יומא יג: • הרי זה גיטיך על מנת שלא תכנסי לבית הכנסת.

יומא סח: • (רש"י) בית הכנסת. היה סמוך לעזרה בהר הבית: חזן 
הכנסת. שמש.

יומא ע. • על התורה כדרך שמברכים בבית הכנסת על העבודה ועל 
ההודאה ועל מחילת העון כתיקנה ועל המקדש בפני עצמו ועל 

הכהנים בפני עצמן ועל ישראל בפני עצמן ועל שאר תפלה.

על  ואתרוגו  הכנסת  לבית  שבא  עקיבא  ברבי  לו: • מעשה  סוכה 
כתפו.

סוכה מא: • י''ט הראשון של חג שחל להיות בשבת כל העם מוליכין 
את לולביהן לבית הכנסת למחרת משכימין ובאין כל אחד ואחד 

מכיר את שלו ונוטלו.

סוכה מד. • ואלא קשיא הני תרתי דתנא חדא כל העם מוליכין את 
לולביהן להר הבית ותני' אידך לבית הכנסת ומתרצינן כאן בזמן 

שבית המקדש קיים כאן בזמן שאין בית המקדש קיים.

מצרים  של  אלכסנדריא  של  דיופלוסטון  ראה  שלא  נא: • מי  סוכה 
לא ראה בכבודן של ישראל אמרו כמין בסילקי גדולה היתה סטיו 
רבוא)  ששים  על  רבוא  (ששים  בה  שהיו  פעמים  מסטיו  לפנים 
כפלים כיוצאי מצרים והיו בה ע''א קתדראות של זהב כנגד ע''א 
של סנהדרי גדולה כל אחת ואחת אינה פחותה מעשרים ואחד 
עומד  הכנסת  וחזן  באמצעיתה  עץ  של  ובימה  זהב  ככרי  רבוא 
בסודר  מניף  הלה  אמן  לענות  שהגיע  וכיון  בידו  והסודרין  עליה 
וכל העם עונין אמן ולא היו יושבין מעורבין אלא זהבין בפני עצמן 
וכספין בפני עצמן ונפחין בפני עצמן וטרסיים בפני עצמן וגרדיים 

בפני עצמן וכשעני נכנס שם היה מכיר בעלי אומנתו ונפנה לשם 
ומשם פרנסתו ופרנסת אנשי ביתו.

סוכה נא: • בראשונה היו נשים מבפנים ואנשים מבחוץ והיו באים 
ואנשים  מבחוץ  יושבות  נשים  שיהו  התקינו  ראש  קלות  לידי 
נשים  שיהו  התקינו  ראש  קלות  לידי  באין  היו  ועדיין  מבפנים 

יושבות מלמעלה ואנשים מלמטה.

בית  בשמחת  שמח  כשהיה  הזקן  הלל  על  עליו  נג. • אמרו  סוכה 
השואבה אמר כן אם אני כאן הכל כאן ואם איני כאן מי כאן הוא 
אם  אותי  מוליכות  רגלי  שם  אוהב  שאני  למקום  כן  אומר  היה 
תבא אל ביתי אני אבא אל ביתך אם אתה לא תבא אל ביתי אני 

לא אבא אל ביתך.

ובית  הכנסת  ובית  הרחוב  העיר  אותה  של  הן  לט: • ואלו  ביצה 
המרחץ.

ראש השנה כז: • מי שהיה עובר אחורי בית הכנסת או שהיה ביתו 
סמוך לבית הכנסת ושמע קול שופר או קול מגילה אם כוון לבו 

יצא ואם לאו לא יצא.

כדרך  רב  אמר  רבא  בר  חנן  רב  ואמר  ל''ך  לא. • הזי''ו  השנה  ראש 
שחלוקים כאן כך חלוקין בבית הכנסת (רש"י – כדרך שחלוקין. 
קוראין  כך  הכנסת.  בבית  חלוקין  כך  כאן:  הזאת  השירה  פירקי 
השירה  מן  קורא  והשביעי  תורה  בספר  הקוראין  ששה  אותה 

ולהלן.

מגילה ה. • עשרה בטלנין שבבית הכנסת.

מגילה יח: • נכנס לבית הכנסת ומצא צבור שקראו חציה לא יאמר 
אותה  קורא  אלא  חציה  אקרא  ואח''כ  הצבור  עם  חציה  אקרא 

מתחילתה ועד סופה.

מגילה כא: • אין פוחתין מי' פסוקין בבית הכנסת.

בית  בדמיו  לוקחין  עיר  של  רחובה  שמכרו  העיר  כה: • בני  מגילה 
הכנסת בית הכנסת לוקחין תיבה.

מגילה כו. • לא שנו אלא בית הכנסת של כפרים אבל בית הכנסת 
ליה  דהוה  ליה  מצו מזבני  לא  ליה  אתו  דמעלמא  כיון  של כרכין 

דרבים.

דמעלמא  גב  על  אף  מחסיא  דמתא  כנישתא  בי  כו. • האי  מגילה 
אתו לה כיון דאדעתא דידי קאתו אי בעינא מזבנינא לה.

בירושלים  שהיה  טורסיים  של  הכנסת  בבית  כו. • מעשה  מגילה 
שמכרוה לרבי אליעזר ועשה בה כל צרכיו.

במעמד  העיר  טובי  שבעה  מכרו  שלא  אלא  שנו  כו. • לא  מגילה 
העיר  אנשי  במעמד  העיר  טובי  שבעה  מכרו  אבל  העיר  אנשי 

אפילו למישתא ביה שיכרא שפיר דמי.

מגילה כו: • לא ליסתור בי כנישתא עד דבני בי כנישתא אחריתי.

מרומי  באו  ישראל  אנשי  דרומאי.  כנישתא  בי  כו: • (רש"י)  מגילה 
למחוזא ונתיישבו שם ועשו להם בית הכנסת.

מגילה כו: • רב פפי משמיה דר' מבי כנישתא לבי רבנן שרי מבי רבנן 
לבי כנישתא אסיר ורב פפא משמיה דרבא מתני איפכא.

מגילה כז. • בהכ''נ מותר לעשותו בית המדרש.

מגילה כז. • ואת כל בית גדול שרף באש ר' יוחנן ור' יהושע בן לוי 
בו  שמגדלין  מקום  אמר  וחד  תורה  בו  שמגדלין  מקום  אמר  חד 
יגדיל  צדקו  למען  חפץ  ה'  כא)  מב,  (ישעיה  דכתיב  תורה  מ''ד  תפלה 
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תורה ויאדיר ומ''ד תפלה דכתיב (מלכים ב ח, ד) ספרה נא הגדולות 
אשר עשה אלישע ואלישע דעבד ברחמי הוא דעבד.

אותו  שמורידין  מפני  ליחיד  רבים  של  את  מוכרין  כז: • אין  מגילה 
מקדושתו דברי רבי מאיר אמרו לו א''כ אף לא מעיר גדולה לעיר 

קטנה.

מגילה כז: • אין מוכרין בית הכנסת אלא על תנאי שאם ירצו יחזירוהו 
דברי ר''מ וחכ''א מוכרין אותו ממכר עולם חוץ מארבעה דברים 
מוכרין  אומר  יהודה  ר'  המים  ולבית  לטבילה  ולבורסקי  למרחץ 

אותה לשם חצר והלוקח מה שירצה יעשה.

ימים  הארכת  במה  שמוע  בן  ר''א  את  תלמידיו  כז: • שאלו  מגילה 
אמר להם מימי לא עשיתי קפנדריא לב''ה וכו'.

מפשילין  ואין  בתוכו  מספידין  אין  שחרב  הכנסת  כח. • בית  מגילה 
גגו  על  שוטחין  ואין  מצודות  לתוכו  פורשין  ואין  חבלים  בתוכו 
פירות ואין עושין אותו קפנדריא שנאמר (ויקרא כו, לא) והשמותי את 
מקדשכם קדושתן אף כשהן שוממין עלו בו עשבים לא יתלוש 

מפני עגמת נפש.

מגילה כח. • בתי כנסיות אין נוהגין בהן קלות ראש אין אוכלין בהן 
ואין שותין בהן ואין ניאותין בהם ואין מטיילין בהם ואין נכנסין 
מספידין  ואין  הגשמים  מפני  ובגשמים  החמה  מפני  בחמה  בהן 
בהן  ומספידין  בהן  ושונין  בהן  קורין  אבל  יחיד  של  הספד  בהן 

הספד של רבים.

אין  ואעפ''כ  עשויין  הן  תנאי  על  שבבבל  כנסיות  כח: • בתי  מגילה 
נוהגין בהן קלות ראש ומאי ניהו חשבונות אמר רב אסי בהכ''נ 
שמחשבין בו חשבונות מלינין בו את המת מלינין סלקא דעתך 

לא סגי דלאו הכי אלא לסוף שילינו בו מת מצוה.

מפני  ובגשמים  החמה  מפני  בחמה  בהן  נכנסין  כח: • ואין  מגילה 
ושאלי  קיימי  הוו  מתנה  בר  אדא  ורב  דרבינא  הא  כי  הגשמים: 
שאילתא מרבא אתא זילחא דמיטרא עיילי לבי כנישתא אמרי 
משום  אלא  מיטרא  משום  לאו  כנישתא  לבי  דעיילינן  האי 

דשמעתא בעא צילותא כיומא דאסתנא.

כנישתא  מבי  גברא  למיקרי  לאיניש  ליה  אצטריך  כח: • אי  מגילה 
מאי א''ל אי צורבא מרבנן הוא לימא הלכתא ואי תנא הוא לימא 
מתני' ואי קרא הוא לימא פסוקא ואי לא לימא ליה לינוקא אימא 

לי פסוקיך א''נ נישהי פורתא וניקום.

לא  והשיב  שבותך  את  אלהיך  ה'  ושב  ג)   – ל  כט. • (דברים  מגילה 
בבבל  הגליות  מבין  עמהן  שב  שהקב''ה  מלמד  ושב  אלא  נאמר 
ויתיב  דשף  כנישתא  ובבי  דהוצל  כנישתא  בבי  אביי  אמר  היכא 

בנהרדעא ולא תימא הכא והכא אלא זמנין הכא וזמנין הכא.

יצחק  רבי  אמר  מעט  למקדש  להם  ואהי  כט. • (יחזקאל יא – טז)  מגילה 
אלו בתי כנסיות ובתי מדרשות שבבבל ור''א אמר זה בית רבינו 
שבבבל דרש רבא מאי דכתיב (תהלים צ, א) ה' מעון אתה היית לנו 
גריסנא  הואי  מריש  אביי  אמר  מדרשות  ובתי  כנסיות  בתי  אלו 
דוד  דקאמר  להא  דשמעית  כיון  כנשתא  בבי  ומצלינא  בביתא 

(תהלים כו, ח) ה' אהבתי מעון ביתך הואי גריסנא בבי כנישתא.

שיקבעו  שבבבל  מדרשות  ובתי  כנסיות  בתי  כט. • עתידין  מגילה 
בא''י.

מגילה כט. • הנכנס לבהכ''נ להתפלל מותר לעשותו קפנדריא.

הכנסת  לבית  נכנסים  ושניות  ראשונות  תעניות  טו: • שלש  תענית 
ומתפללין כדרך שמתפללין כל השנה כולה.

אמר  אבא  בר  חייא  ר'  (בתעניות)  לרחוב  יוצאין  טז. • למה  תענית 
לומר זעקנו בצנעא ולא נענינו נבזה עצמנו בפרהסיא ריש לקיש 

אמר גלינו גלותינו מכפרת עלינו.

מורידין  אין  וחכם  זקן  שם  שיש  אע''פ  בתפלה  טז. • עמדו  תענית 
אומר  יהודה  ר'  רגיל)  (איזהו  הרגיל  אדם  אלא  התיבה  לפני 
מטופל ואין לו ויש לו יגיעה בשדה וביתו ריקם ופרקו נאה ושפל 
ברך ומרוצה לעם ויש לו נעימה וקולו ערב ובקי לקרות בתורה 
ובנביאים ובכתובים ולשנות במדרש בהלכות ובאגדות ובקי בכל 

הברכות כולן ויהבו ביה רבנן עינייהו בר' יצחק בר אמי.

שיתקבל  אחיהם  קרבן  על  מתפללין  היו  משמר  כז: • אנשי  תענית 
תעניות  ד'  ויושבין  הכנסת  לבית  מתכנסין  מעמד  ואנשי  ברצון 

בשני בשבת בשלישי ברביעי ובחמישי.

בטילין  שבעירו  מדרשות  בתי  כל  שמת  ב''ד  כב: • אב  קטן  מועד 
ונכנסין לביהכ''נ ומשנין את מקומן היושבין בצפון יושבין בדרום 
כולן  מדרשות  בתי  שמת  נשיא  בצפון  יושבין  בדרום  היושבין 

בטילין ובני הכנסת נכנסין לבית הכנסת.

ומבית  המדרש  לבית  הכנסת  מבית  היוצא  כט. • כל  קטן  מועד 
המדרש לבית הכנסת זוכה ומקבל פני שכינה.

שיש  בנגר  טבריא  של  הכנסת  בבית  המעשה  צו: • היה  יבמות 
שקרעו  עד  יוסי  ורבי  אלעזר  רבי  בו  שנחלקו  גלוסטרא  בראשו 
בחמתן  ס''ת  שנקרע  אימא  אלא  ס''ד  קרעו  בחמתן  תורה  ספר 
בית  יהיה  לא  אם  אני  תמיה  אמר  קיסמא  בן  יוסי  רבי  שם  והיה 

הכנסת זו עבודת כוכבים.

או  כהן  שהוא  בחזקת  הכנסת  בבית  ראשון  כה: • שקרא  כתובות 
בחזקת שהוא גדול שקרא אחריו לוי והעלהו ר' אמי לכהונה על 
מוחזקני  ליה  אמר  לוי  בן  יהושע  דרבי  לקמיה  דאתא  ההוא  פיו 
בבית  שני  שקרא  ליה  אמר  ראית  מה  ליה  אמר  לוי  שהוא  בזה 
לפניו  שקרא  גדול  שהוא  בחזקת  או  לוי  שהוא  בחזקת  הכנסת 

כהן והעלהו רבי יהושע בן לוי ללויה על פיו.

מוחזקני  ליה  אמר  לקיש  דריש  לקמיה  דאתא  כה: • ההוא  כתובות 
בבית  ראשון  שקרא  [א''ל]  ראית  מה  א''ל  כהן  שהוא  בזה 

הכנסת.

נדרים מו: • הרי בית הכנסת דכמי שאין בו כדי חלוקה דמי.

נדרים מח. • איזהו דבר של אותה העיר כגון הרחבה והמרחץ ובית 
הכנסת והתיבה והספרים.

נדרים סד. • קונם לבית זה שאני נכנס ונעשה בית הכנסת אמר אילו 
הייתי יודע שהוא נעשה בית הכנסת לא הייתי נודר רבי אליעזר 

מתיר וחכמים אוסרין.

קלונו  יתגלע  התורה  בכל  יתגלע.  תושיה  ובכל  כג: • (תוס')  נזיר 
בבתי  היינו  ומואבי  עמוני  יבא  לא  שבכתב  בתורה  תורות  בשתי 
עמוני  בהם  ששונים  מדרשות  בבתי  שבע''פ  ובתורה  כנסיות 

[ומואבי] אסורין ואיסורן איסור עולם.

יומא  כל  בשיבבותה  כנישתא  בי  דהואי  אלמנה  כב. • ההיא  סוטה 
בית  לא  בתי  לה  אמר  יוחנן  דר'  מדרשיה  בי  ומצלה  אתיא  הות 

הכנסת בשיבבותך אמרה ליה רבי ולא שכר פסיעות יש לי.

סוטה ל: • כיצד אמרו שירה כגדול המקרא את הלל והן עונין אחריו 
שמע בבית  הפורס על  כסופר  אומר  ראשי פרקים ...רבי נחמיה 

הכנסת שהוא פותח תחילה והן עונין אחריו.
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סוטה לח: • בית הכנסת שכולה כהנים כולן עולין לדוכן ... מקצתן 
עולין ומקצתן עונין אמן.

בית  עשיתי  לא  מימי  להן  אמר  ימים  הארכת  לט. • במה  סוטה 
הכנסת קפנדריא.

מצא  ולא  הכנסת  בבית  שנכנס  אליעזר  בר'  לח: • מעשה  גיטין 
עשרה ושחרר עבדו והשלימו לעשרה מצוה שאני.

גיטין ס. • אין קוראין בחומשין בבית הכנסת משום כבוד צבור.

קדושין מט. • על מנת שאני קריינא כיון שקרא שלשה פסוקים בבית 
הכנסת הרי זו מקודשת ר' יהודה אומר עד שיקרא ויתרגם.

בבא קמא ס: • דבר בעיר אל יכנס אדם יחיד לבית הכנסת שמלאך 
המות מפקיד שם כליו וה''מ היכא דלא קרו ביה דרדקי ולא מצלו 

ביה עשרה.

מדרשות  ובבתי  כנסיות  בבתי  מעות  כד. • המוצא  מציעא  בבא 
שהבעלים  מפני  שלו  אלו  הרי  שם  מצויין  שהרבים  מקום  ובכל 

מתיאשין מהן.

בימינו  במהרה  שיבנה  המקדש  בית  כח: • משחרב  מציעא  בבא 
התקינו שיהו מכריזים בבתי כנסיות ובבתי מדרשות.

בבא מציעא קז. • ברוך אתה בעיר שיהא בית הכסא סמוך לשולחנך 
אבל בהכ''נ לא ורבי יוחנן לטעמיה דאמר שכר פסיעות יש.

בבא בתרא ג: • לא ליסתור איניש בי כנישתא עד דבני בי כנישתא 
משום  דאמרי  ואיכא  פשיעותא  משום  דאמרי  איכא  אחריתי 
אחריתי)  כנישתא  (בי  דאיכא  בינייהו  איכא  בינייהו  מאי  צלויי 
מרימר ומר זוטרא סתרי ובנו בי קייטא בסיתווא ובנו בי סיתווא 
בקייטא (רש"י – בי קייטא בסיתווא. בית הכנסת היה להם לימות 
החורף נמוך בכתלים רחבים וחלונות מועטין מפני הצינה ובימות 

החמה בית הכנסת אחר שאויר שולט בו).

דמתא  בכנישתא  תיוהא  בה  חזא  אשי  דרב  הא  ג: • כי  בתרא  בבא 
מחסיא סתריה ועייל לפוריי' להתם ולא אפקיה עד דמתקין ליה 

שפיכי.

בבא בתרא ח. • (שיר השירים ח, י) אני חומה זו כנסת ישראל ושדי כמגדלות 
אלו בתי כנסיות ובתי מדרשות.

סנהדרין יז: • ...עשרה בטלנין של בית הכנסת וכו'.

סנהדרין יז: • כל עיר שאין בה עשרה דברים הללו אין תלמיד חכם 
רשאי לדור בתוכה...ובית הכנסת וכו'.

קסבר  אי  ה''ד  כוכבים  דעבודת  מעשה  שגגת  סא: • האי  סנהדרין 
בית הכנסת הוא והשתחוה לו הרי לבו לשמים.

אי  דמי  היכי  כוכבים  בעבודת  מתכוין  בלא  סב: • שוגג  סנהדרין 
דקסבר בית הכנסת הוא והשתחוה לו הרי לבו לשמים.

בלבו  היה  מה  למד  אתה  רשע  אותו  של  קה: • מברכתו  סנהדרין 
ביקש לומר שלא יהו להם בתי כנסיות ובתי מדרשות (במדבר כד, ה) 

מה טובו אהליך יעקב.

סנהדרין קו: • שלשה מלאכי חבלה נזדמנו לו לדואג אחד ששכח 
כנסיות  בבתי  עפרו  שפיזר  ואחד  נשמתו  ששרף  ואחד  תלמודו 

ובבתי מדרשות.

מכות כב: • כיצד מלקין אותו כופה... חזן הכנסת עומד עליו וכו'.

רבי  מדע  ויתירי  כח  חסירי  אלא  חזנין  מעמידין  כג. • אין  סנהדרין 
יהודה אומר אפילו חסירי מדע ויתירי כח.

שאם  עליכם  אני  משביע  ואמר  הכנסת  בבית  לה. • עמד  שבועות 
אתם יודעין לי עדות שתבואו ותעידוני הרי אלו פטורין.

עבודה זרה לח. • מניח ישראל בשר על גבי גחלים ובא עובד כוכבים 
ומהפך בו עד שיבא ישראל מבית הכנסת או מבית המדרש ואינו 

חושש.

עובדת  ובאת  כירה  גבי  על  קדירה  אשה  לח. • שופתת  זרה  עבודה 
כוכבים ומגיסה עד שתבא מבית המרחץ או מבית הכנסת ואינה 

חוששת.

ביה  דאוקמי  בנהרדעא  ויתיב  דשף  כנישתא  מג: • בי  זרה  עבודה 
ולא  בגויה  ומצלו  ולוי  דשמואל  אבוה  ביה  עיילי  והוו  אנדרטא 

חיישי לחשדא (רש"י – אנדרטא. צלם).

דרך ארץ זוטא פ"ט • הוי אוהב את בית הכנסת כדי שתיטול שכרך 
בכל יום.

אסור  הכנסת  לבית  נר  או  מנורה  שהתנדב  ו: • ישראל  ערכין 
לשנותה ... עובד כוכבים שהתנדב מנורה או נר לבית הכנסת עד 
שלא נשתקע שם בעליה אסור לשנותה משנשתקע שם בעליה 

מותר לשנותה.

זבחים קיח: • (רש"י) בי כנישתא דמעון. משם היו רואין את שילה 
ולא היה דבר מפסיק.

מנחות מד. • (תוס' – ד"ה כל) ובירושלמי אמרינן ובלבד שיהא החזן 
ישראל וחזן לאו היינו ש''ץ שחזן הוא שמש הכנסת.

 – (רש"י  מילין  ארבעת  ידים  ולנטילת  ולתפלה  קכב: • לגבל  חולין 
אם  יום  מבעוד  ללון  ורוצה  בלבו  וגמר  בדרך  המהלך  ולתפלה. 
כדי  שם  וילך  יטריח  מילין  ארבעת  עד  לפניו  הכנסת  בית  יש 

שיתפלל.

נדה יג. • רב יהודה ושמואל הוו קיימי אאיגרא דבי כנישתא דשף 
ויתיב בנהרדעא.

בית המקדש
ברכות ג. • שלש משמרות הוי הלילה ועל כל משמר ומשמר יושב 
וממעון  ושואג כארי שנאמר (ירמיה כה, ל) ה' ממרום ישאג  הקב''ה 

קדשו יתן קולו שאוג ישאג על נוהו.

ברכות יח. • (רש"י) אריאל. זה בית המקדש שנא' הוי אריאל אריאל 
קרית חנה דוד (ישעיהו כט).

המקדש  בית  כנגד  לבו  את  יכוין  בירושלים  עומד  ל. • היה  ברכות 
שנאמר (דברי הימים ב ו, לב) והתפללו אל הבית הזה היה עומד בבית 
המקדש יכוין את לבו כנגד בית קדשי הקדשים שנאמר (מלכים א ח, 
לה) והתפללו אל המקום הזה היה עומד בבית קדשי הקדשים יכוין 
את לבו כנגד בית הכפורת היה עומד אחורי בית הכפורת יראה 
עצמו כאילו לפני הכפורת נמצא עומד במזרח מחזיר פניו למערב 
במערב מחזיר פניו למזרח בדרום מחזיר פניו לצפון בצפון מחזיר 

פניו לדרום נמצאו כל ישראל מכוונין את לבם למקום אחד.

ברכות לג. • כל אדם שיש בו דעה כאילו נבנה בית המקדש בימיו 
דעה נתנה בין שתי אותיות מקדש נתן בין שתי אותיות.

ברכות נה. • כל זמן שבהמ''ק קיים מזבח מכפר על ישראל ועכשיו 
שלחנו של אדם מכפר עליו.

מכת  זו  והגבורה  סוף  ים  קריעת  זו  הגדולה  ה'  נח. • לך  ברכות 
בכורות והתפארת זו מתן תורה והנצח זו ירושלים וההוד זו בית 

המקדש.
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ברכות נט. • מיום שחרב בהמ''ק לא נראית רקיע בטהרתה.

ראה...  מאי  וינחם  ה'  ראה  ובהשחית  סב: • (דברי הימים א כא, טו)  ברכות 
בית המקדש ראה דכתיב (בראשית כב, יד) בהר ה' יראה.

ברכות סב: • לא יכנס אדם להר הבית לא במקלו שבידו ולא במנעלו 
מופשלת  ובפונדתו  בסדינו  לו  הצרורים  במעות  ולא  שברגלו 
לאחוריו ולא יעשנה קפנדריא ורקיקה מקל וחומר ממנעל ומה 
מעל  נעליך  של  ה)  ג,  (שמות  תורה  אמרה  בזיון  דרך  בו  שאין  מנעל 

רגליך רקיקה שהיא דרך בזיון לא כל שכן.

שבמקדש  אמן  עניית  במקום  במשמע)  ד"ה   – נג: • (רש"י  ברכות 
אומר בשכמל''ו.

ברכות נד. • לא יקל אדם את ראשו כנגד שער המזרח שהוא מכוון 
ובמנעלו  במקלו  הבית  להר  יכנס  ולא  הקדשים  קדשי  בית  כנגד 
מקל  ורקיקה  קפנדריא  יעשנו  ולא  רגליו  שעל  ובאבק  ובפונדתו 
העולם  עד  אומרים  היו  שבמקדש  ברכות  חותמי  כל  וחומר 
שיהו  התקינו  אחד  אלא  עולם  אין  ואמרו  הצדוקים  משקלקלו 

אומרים מן העולם ועד העולם.

ברכות נד. • (רש"י) כנגד שער מזרחי. חוץ להר הבית אשר בחומה 
הנמוכה אשר לרגלי הבית במזרח לפי שכל השערים מכוונים זה 
כנגד זה שער מזרח שער עזרת נשים ושער עזרת ישראל ופתח 
האולם וההיכל ובית קדשי הקדשים בימי מקדש ראשון כשהיה 

אמה טרקסין.

עד  אומרים  היו  שבמקדש  ברכות  חותמי  כל  נד. • (רש"י)  ברכות 
העולם. במסכת תענית (פ''ב דף טז:) אמרינן אין עונין אמן במקדש 
מן  ישראל  אלהי  ה'  אתה  ברוך  ברכה  כל  בסוף  אומר  המברך 
העולם ועד העולם ברוך חונן הדעת וכן בכולם והעונין אומרים 
דתפלת  מקרא  לה  וילפינן  ועד  לעולם  מלכותו  כבוד  שם  ברוך 
עזרא וסיעתו ואשמעינן הכא דבמקדש ראשון לא היו אומרים 

אלא ברוך ה' אלהי ישראל עד מן העולם.

ברכות סג. • כל חותמי ברכות שבמקדש וכו': כל כך למה לפי שאין 
עונין אמן במקדש ומנין שאין עונין אמן במקדש שנאמר (נחמיה ט, 
ה) קומו ברכו את ה' אלהיכם מן העולם עד העולם ואומר (נחמיה ט, 
ה) ויברכו (את) שם כבודך ומרומם על כל ברכה ותהלה יכול כל 
ברכה  כל  על  ומרומם  ת''ל  אחת  תהלה  להן  תהא  כולן  הברכות 

ותהלה על כל ברכה וברכה תן לו תהלה.

מעשר שני ה:ב • כרם רבעי עולה לירושלים... ותנאי – אימתי שיבנה 
בית המקדש יחזור הדבר לכמות שהיה.

הוא  לאורה  וכי  יערוך  העדות  לפרוכת  מחוץ  ג)  כד,  כב: • (ויקרא  שבת 
צריך והלא כל ארבעים שנה שהלכו בני ישראל במדבר לא הלכו 
אלא לאורו אלא עדות היא לבאי עולם שהשכינה שורה בישראל 
מאי עדות אמר רב זו נר מערבי שנותן בה שמן כמדת חברותיה 

וממנה היה מדליק ובה היה מסיים.

ארון  להכניס  ביקש  המקדש  בית  את  שלמה  ל. • כשבנה  שבת 
לבית קדשי הקדשים דבקו שערים זה בזה אמר שלמה עשרים 
שערים  שאו  ז)  כד,  (תהלים  ואמר  פתח  נענה  ולא  רננות  וארבעה 
בתריה  רהטו  הכבוד  מלך  ויבא  עולם  פתחי  והנשאו  ראשיכם 
למיבלעיה אמרו מי הוא זה מלך הכבוד אמר להו ה' עזוז וגבור 
עולם  פתחי  ושאו  ראשיכם  שערים  שאו  ט)  כד,  (תהלים  ואמר  חזר 
מלך  הוא  צבאות  ה'  הכבוד  מלך  זה  הוא  מי  הכבוד  מלך  ויבא 
אל  אלהים  ה'  ו, מב)  (דברי הימים ב  שאמר  כיון  נענה  ולא  סלה  הכבוד 

תשב פני משיחך זכרה לחסדי דוד עבדך מיד נענה.

שבת ל. • ולישראל עמו דאחיל להו עון דיום הכפורים (רש"י – דיום 
הכפורים. שאכלו ושתו בחנוכת הבית כדכתיב את החג שבעת 

ימים ושבעת ימים כדאמרינן במועד קטן (דף ט).

שבת לג. • בעון שפיכות דמים בית המקדש חרב ושכינה מסתלקת 
מישראל.

שבת סב: • כל מידי דאית ביה תענוג ואית ביה שמחה גזרו (מפני 
אבל החורבן).

והן  עושין  היו  אמה  של  טבלאות  עורב.  לכליא  צ. • (רש"י)  שבת 
חדין כסכין סביבותיהם ומסמרין חדין בכולן ומחפין בהן גגו של 

היכל למנוע את העורבים מלישב. 

אפילו  ונוהג  שבות  האי  וחמיר  שרא)  ד"ה   – צה. • (תוס'  שבת 
במקדש וכמה שבות אשכחן במקדש. 

ושפוליה  בשוק  שמהלכת  לאשה  דומה  משכן  צח: • למה  שבת 
מהלכין אחריה.

שבת קב: • אין עניות במקום עשירות. 

בית  לבנין  אפי'  רבן  בית  של  תינוקות  מבטלין  קיט: • אין  שבת 
המקדש.

שבת קכג: • (תוס') לא סידור קנים. אע''ג דאין שבות במקדש כמה 
בקנים  הכא  כי  לצורך  פעמים  שגזרו  במקדש  אשכחן  שבותים 

ומקלות לפי שהיו מחללים את השבת.

אמות  עשר  ורחבו  אמה  עשרים  גבהו  היכל  של  ב. • פתחו  עירובין 
ושל אולם גבהו ארבעים אמה ורחבו עשרים אמות.

עירובין ב. • מקדש דאיקרי משכן ומשכן דאיקרי מקדש.

והקלעים  עשר  גובהו  שהמזבח  משפת)  ד"ה  ב: • (רש"י –  עירובין 
גבוהות ממנו חמש דהוו להו ט''ו כדי שלא יהא כהן עומד עליו 

ועבודה בידו וכל העם רואין אותו מבחוץ.

עירובין ב: • דלתות היכל לצניעות בעלמא הוא דעבידן.

מקוה  וחמשים  מאה  מחזיק  היה  שלמה  שעשה  יד. • ים  עירובין 
טז)  טו,  (ויקרא  כדתניא  סאה  ארבעים  הוי  כמה  מקוה  מכדי  טהרה 
ורחץ את בשרו במים במי מקוה כל בשרו מים שכל גופו עולה 

בהן.

עירובין יד: • ים שעשה שלמה עגול היה.

עירובין יח: • מיום שחרב בית המקדש דיו לעולם שישתמש בשתי 
בין  אותיות.  ב'  בשם  שישתמש  לעולם  דיו   – (רש"י  אותיות 
לשבח לפניו בין לברך איש את חבירו דכתיב כל הנשמה תהלל 
יה כלומר זה השם שכל הנשמה כולה ראוי להשתמש בו מכלל 
דשם בן ארבע אותיות ושם המפורש לא לכל הנשמה ניתן אלא 
לכהנים בלבד דכתיב (דברים י) ולברך בשמו וכתי' (במדבר ו) ושמו את 

שמי המיוחד לי).

מאי  בלבד  בהמה  לגבי  אלא  ביראות  פסי  הותרו  כ: • לא  עירובין 
בהמה בהמת עולי רגלים.

אסורין  במקומן  שלא  שרויין  ושכינה  שארון  זמן  סג: • כל  עירובין 
בתשמיש המטה.

מיום  הדין  מן  כולו  העולם  כל  את  לפטור  אני  סה. • יכול  עירובין 
שחרב בית המקדש ועד עכשיו.
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דרבנן  הוא  העליון  ציר  אפילו  והעליון)  ד"ה  קב: • (תוס' –  עירובין 
דשבות גדולה כזה לא התירו במקדש וטובא אשכחן דלא התירו 

במקדש כגון סידור הקנים ונטילתן דאינו דוחה את השבת.

עירובין קה. • הכל נכנסין בהיכל לבנות לתקן ולהוציא את הטומאה 
ומצוה בכהנים אם אין שם כהנים נכנסין לוים אין שם לוים נכנסין 

ישראלים ואידי ואידי טהורין אין טמאין לא.

פסחים ה. • בשכר שלשה ראשון זכו לשלשה ראשון להכרית זרעו 
של עשו לבנין בית המקדש ולשמו של משיח.

היאך  ר''י  מקשה  חולין.  לעולם  הבית  בהר  ז. • (תוס')  פסחים 
הבית  בהר  יכנס  לא  סב:)  (ברכות  הרואה  בפ'  אמר  הא  שם  נמצאו 
במעות הצרורות בסדינו ואור''י דאינו אסור אלא היכא דנושאן 
אבל  לסחורה  שם  כהולך  דנראה  הוא  דגנאי  בסדינו  בפרהסיא 

בצינעא לא.

פסחים יט. • זכינו שאין טומאת ידים במקדש.

פסחים יט: • עזרה רשות הרבים היא והוה ליה ספק טומאה ברשות 
הרבים וכל ספק טומאה ברשות הרבים ספיקו טהור.

פסחים כו. • אמרו עליו על רבן יוחנן בן זכאי שהיה יושב בצילו של 
היכל ודורש כל היום כולו.

שבהן  הקדשים  קדשי  בית  בעליית  פתוחין  היו  כו. • לולין  פסחים 
מבית  עיניהם  יזונו  שלא  כדי  בתיבות  האומנים  את  משלשלין 

קדשי הקדשים.

פסחים כו. • מעלה עשו בבית קדשי הקדשים.

המשכן  הוקם  שלא  עד  אומרת)  זאת  ד"ה   – לח: • (רש"י  פסחים 
עבודה  המשכן  משהוקם  בבכורות  ועבודה  מותרות  במות  היו 
ז'  בגלגל  והוקבעו  הירדן  את  עברו  הבמות  ונאסרו  בכהנים 
לאחר  לשילה  באו  מותרות  הבמות  היו  שחילקו  וז'  שכבשו 
בימי  שילה  הבמות...חרבה  נאסרו  שם  משכן  והוקבע  שחילקו 
עלי כשנשבה הארון בארץ פלשתים באו להן לנוב ולא היה שם 
משכן אלא בית של אבנים היה והוקבע שם מזבח הנחשת אבל 
יערים  בקרית  עמד  פלשתים  שכשהחזירוהו  שם  היה  לא  ארון 
עשרים שנה עד שמלך דוד והביאו לציון ובציון עמד עד שבנה 

שלמה בית המקדש וכו'.

יינם  היה  לא  מיהודה  נסכים  מביאין  כשהיו  מב: • בתחלה  פסחים 
אותו  קורין  והיו  שעורין  לתוכן  שנותנין  עד  מחמיץ  יהודה  של 

חומץ סתם.

הן  ואלו  העולם  שנברא  קודם  נבראו  דברים  נד. • שבעה  פסחים 
תורה ותשובה וגן עדן וגיהנם וכסא הכבוד ובית המקדש ושמו 

של משיח.

בית  בלשכת  קדשים  עורות  מניחין  היו  נז. • בראשונה  פסחים 
הפרוה לערב היו מחלקין אותן לאנשי בית אב והיו בעלי זרועות 
שבת  מערב  אותן  מחלקין  שיהיו  התקינו  בזרוע  אותן  נוטלין 
גדולי  היו  ועדיין  בהדדי  ושקלן  משמרות  כולהו  דאתיין  לע''ש 
כהונה נוטלין אותן בזרוע עמדו בעלים והקדישום לשמים אמרו 
לא היו ימים מועטים עד שחיפו את ההיכל כולו בטבלאות של 
זהב שהן אמה על אמה כעובי דינר זהב ולרגל היו מקפלין אותן 
ומניחין אותן על גב מעלה בהר הבית כדי שיהו עולי רגלים רואין 

שמלאכתם נאה ואין בה דלם.

פסחים סד: • אביי אמר ננעלו (דלתות העזרה) תנן רבא אמר נועלין 
ננעלו  אמר  אביי  אניסא  למסמך  בינייהו  איכא  בינייהו  מאי  תנן 

תנן כמה דעיילו מעלו וסמכינן אניסא רבא אמר נועלין תנן ולא 
סמכינן אניסא.

פסחים סז: • שבות צריכה התירו שבות שאינה צריכה לא התירו.

פסחים סז: • מחילות לא נתקדשו.

השבות  על  גזרו  דלא  במקדש.  יבלת  חותכין  סח: • (רש"י)  פסחים 
במקדש.

פסחים עג. • אכילת תרומה בגבולין כעבודת ביהמ''ק.

פסחים עז. • מה דם בזריקה אף בשר בזריקה הוי אומר לול קטן יש 
בין כבש למזבח.

הציץ  טמא  שהוא  נודע  ואח''כ  דמו  שנזרק  פ: • הפסח  פסחים 
מרצה נטמא הגוף אין הציץ מרצה.

שמצורעין  מפני  נקנור  שער  נתקדשה  לא  מה  פה: • מפני  פסחים 
עומדין שם ומכניסין בהונות ידם.

קדשי  מבית  חמורה  הקדשים  קדשי  בית  פו. • עליית  פסחים 
אחת  פעם  לו  נכנס  גדול  כהן  הקדשים  קדשי  שבית  הקדשים 
בשנה ועליית בית קדשי הקדשים אין נכנסין לה אלא פעם אחת 
ביובל  אחת  פעם  לה  ואמרי  בשבוע  פעמים  לה  ואמרי  בשבוע 

לידע מה היא צריכה.

מזרחית  קרן  על  אחת  הבירה  בשושן  היה  אמות  פו. • ב'  פסחים 
מזרחית  קרן  שעל  זו  דרומית  מזרחית  קרן  על  ואחת  צפונית 
קרן  שעל  וזו  אצבע  חצי  משה  של  על  יתירה  היתה  צפונית 
יתירה  נמצאת  אצבע  חצי  עליה  יתירה  היתה  דרומית  מזרחית 
שיהיו  קטנה  ואחת  גדולה  אחת  היו  ולמה  אצבע  משה  של  על 
לידי  יבואו  שלא  כדי  בגדולה  ומחזירין  בקטנה  נוטלין  האומנין 
הבירה  בשושן  היו  מדה  קני  אמות.  שתי  דתנן   – (רש"י  מעילה 
והוא בית הבנוי על גובה השער כדתנן במסכת מדות (ע''א מ''ג) שער 
במנחות  ומפרשינן  מצויירת  צורה  הבירה  שושן  ועליו  המזרחי 

כדי שידעו מהיכן באו).

פסחים פז: • בני אברהם יצחק ויעקב אחד מארבעה קנינין שקניתי 
בעולמי תורה קנין אחד... שמים וארץ קנין... בית המקדש קנין 

אחד... ישראל קנין אחד.

לא  אלא  ויצחק  אברהם  אלהי  ולא  יעקב  פח. • אלהי  פסחים 
כאברהם שכתוב בו הר שנאמר (בראשית כב, יד) אשר יאמר היום בהר 
ויצא  (בראשית כד, סג)  שנאמר  שדה  בו  שכתוב  כיצחק  ולא  יראה  ה' 
יצחק לשוח בשדה אלא כיעקב שקראו בית שנאמר (בראשית כח, יט) 

ויקרא את שם המקום ההוא בית אל.

פסחים צא. • (רש"י – ד"ה מנין)... במת ציבור בשעת איסור הבמות 
ליכא דשעת איסור הבמות לאחר שנבחר משכן שילה ומשחרב 
היה להם היתר עד שנבנה בית עולמים ומשנבנה חזרו לאיסורם 

ושוב לא היה להם היתר.

בבשר  אלא  שמחה  אין  קיים  המקדש  שבית  קט: • בזמן  פסחים 
ה'  לפני  ושמחת  שם  ואכלת  שלמים  וזבחת  ז)  כז,  (דברים  שנאמר 
ביין  אלא  שמחה  אין  קיים  המקדש  בית  שאין  ועכשיו  אלהיך 

שנאמר (תהלים קד, טו) ויין ישמח לבב אנוש.

בית  יבנה  שמא  למיחש  ליכא  אחד)  ד"ה   – קיד: • (תוס'  פסחים 
המקדש ויאמרו אשתקד עשינו זכר לחגיגה בשבת והשתא נמי 
ואהרן  משה  וכשיבנה  לזריזין  מסורה  דהקרבה  בשבת  נקריבה 

יהא עמנו וליכא למיטעי.

פסחים קטו. • זכר למקדש כהלל.
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בתורה  שכפרו  והאפיקורסים  והמסורות  יז. • המינין  השנה  ראש 
ושכפרו בתחיית המתים ושפירשו מדרכי צבור ושנתנו חיתיתם 
נבט  בן  ירבעם  כגון  הרבים  את  והחטיאו  ושחטאו  חיים  בארץ 
למה  כך  דורות...וכל  לדורי  בה  ונידונין  לגיהנם  יורדין  וחביריו 
מפני שפשטו ידיהם בזבול שנאמר מזבול לו ואין זבול אלא בית 

המקדש.

מפני  ניסן  על  יוצאין  השלוחין  חדשים  ששה  יח. • על  השנה  ראש 
הפסח על אב מפני התענית על אלול מפני ר''ה על תשרי מפני 
הפורים  מפני  אדר  ועל  חנוכה  מפני  כסליו  על  המועדות  תקנת 

וכשהיה בהמ''ק קיים יוצאין אף על אייר מפני פסח קטן.

בזמן  בין  תענית  במגילת  הכתובין  האלו  יט: • הימים  השנה  ראש 
דברי  אסורין  קיים  בהמ''ק  שאין  בזמן  בין  קיים  המקדש  שבית 
ר''מ רבי יוסי אומר בזמן שבהמ''ק קיים אסורין מפני ששמחה 

היא להם אין בית המקדש קיים מותרין מפני שאבל הוא להם.

שראו  מחללין (עדים  קיים  המקדש  בית  כא: • וכשהיה  השנה  ראש 
את החדש) אף על כולן מפני תקנת הקרבן (של ר"ח).

ראש השנה כד. • לא יעשה אדם בית תבנית היכל אכסדרה תבנית 
אולם חצר כנגד עזרה שלחן כנגד שלחן מנורה כנגד מנורה אבל 
עושה של חמשה ושל ששה ושל שמונה ושל שבעה לא יעשה 
אפי' של שאר מיני מתכות רבי יוסי בר יהודה אומר אף של עץ 

לא יעשה כדרך שעשו מלכי בית חשמונאי.

מקום  בגבולין  אבל  במקדש  אמורים  דברים  כז. • במה  השנה  ראש 
שיש חצוצרות אין שופר מקום שיש שופר אין חצוצרות.

שיהו  זכאי  בן  יוחנן  רבן  התקין  בהמ''ק  כט: • משחרב  השנה  ראש 
תוקעין בכל מקום שיש בו ב''ד.

ראש השנה ל. • בראשונה היה הלולב ניטל במקדש שבעה ובמדינה 
שיהא  זכאי  בן  יוחנן  רבן  התקין  המקדש  בית  משחרב  אחד  יום 
כולו  הנף  יום  ושיהא  למקדש  זכר  שבעה  במדינה  ניטל  לולב 

אסור.

ראש השנה ל. • ומנלן דעבדינן זכר למקדש דאמר קרא (ירמיה ל, יז) כי 
לך  קראו  נדחה  כי  ה'  נאם  ארפאך  וממכותיך  לך  ארוכה  אעלה 

ציון היא דורש אין לה מכלל דבעיא דרישה.

במסכת  לן  קיימא  והא  מחצות)  ד"ה   – ל. • (רש"י  השנה  ראש 
מילי  הני  בלילה  ולא  בי''ט  לא  בהמ''ק  בנין  דאין  טו:)  (דף  שבועות 

בנין בידי אדם אבל בנין העתיד לבא בידי שמים הוא. 

ראש השנה ל: • משחרב בית המקדש התקין רבן יוחנן בן זכאי שיהו 
מקבלין עדות החדש כל היום.

ראש השנה לא. • (רש"י – ד"ה ומעיר) למדנו שתחילת עיקר שכינה 
ושהתה  לכרוב  משם  נסתלקה  יחזקאל  ובימי  הכפרת  על  היתה 
(ומשם)  עליו  היה  אשר  הכרוב  מעל  כדכתיב  ימים  כמה  שם 

למפתן.

יומא ב. • שבעת ימים קודם שריפת הפרה היו מפרישין כהן השורף 
את הפרה מביתו ללשכה שעל פני הבירה צפונה מזרחה ולשכת 
בית האבן היתה נקראת ולמה נקרא שמה לשכת בית האבן שכל 

מעשיה בכלי גללים בכלי אבנים ובכלי אדמה.

יומא ב. • מקום היה בהר הבית ובירה שמו ור''ל אמר כל המקדש 
כולו קרוי בירה.

יומא ז: • ציץ בין שישנו על מצחו בין שאינו על מצחו מרצה דברי 
רבי שמעון ר' יהודה אומר עודהו על מצחו מרצה אין עודהו על 

מצחו אינו מרצה.

יומא ח. • ומה ציץ שאין בו אלא אזכרה אחת אמרה תורה על מצחו 
תמיד שלא יסיח דעתו ממנו תפילין שיש בהן אזכרות הרבה על 

אחת כמה וכמה.

ארבע  שעמד  ראשון  מקדש  זה  ימים  תוסיף  ה'  ט. • יראת  יומא 
מאות ועשר שנים ולא שמשו בו אלא י''ח כהנים גדולים ושנות 
שנה  ועשרים  מאות  ד'  שעמד  שני  מקדש  זה  תקצרנה  רשעים 
ושמשו בו יותר משלש מאות כהנים צא מהם מ' שנה ששמש 
ששמש  עשר  גדול  כהן  יוחנן  ששמש  ושמונים  הצדיק  שמעון 
חרסום  בן  אלעזר  ר'  ששמש  י''א  לה  ואמרי  פאבי  בן  ישמעאל 

מכאן ואילך צא וחשוב כל אחד ואחד לא הוציא שנתו.

גלוי  דברים  שני  בה  שהיו  מפני  שילה  חרבה  מה  ט. • מפני  יומא 
עריות ובזיון קדשים.

יומא ט: • מקדש ראשון מפני מה חרב מפני ג' דברים שהיו בו ע''ז 
עוסקין  שהיו  שני  מקדש  אבל  דמים...  ושפיכות  עריות  וגלוי 
בתורה ובמצות וגמילות חסדים מפני מה חרב מפני שהיתה בו 
שנאת חנם ללמדך ששקולה שנאת חנם כנגד שלש עבירות ע''ז 

גלוי עריות ושפיכות דמים.

לאחרונים  חזרה  ולא  לראשונים  שחזרה  תוכיח  ט: • בירה  יומא 
(רש"י – בירה תוכיח. בית המקדש).

דכתיב  שני  במקדש  שכינה  שריא  הוה  לא  עזרא  ט: • בימי  יומא 
(בראשית ט, כז) יפת אלהים ליפת וישכן באהלי שם אף על גב דיפת 
אלהים ליפת אין השכינה שורה אלא באהלי שם (רש"י – אעפ''י 
שכינה  אין  שני  בית  לבנות  פרסיים  שזכו  ליפת.  אלהים  שיפת 

שורה אלא במקדש ראשון שבנה שלמה שבא מזרעו של שם).

יומא ט: • כל הלשכות שהיו במקדש לא היו להן מזוזה חוץ מלשכת 
פרהדרין שהיה בה בית דירה לכהן גדול.

חוץ משער  יומא יא. • כל השערים שהיו שם לא היה להם מזוזה 
ניקנור שלפנים ממנו לשכת פרהדרין.

יומא יח. • ... לא קשיא כאן במקדש ראשון כאן במקדש שני דאמר 
ר' אסי תרקבא דדינרי עיילא ליה מרתא בת בייתוס לינאי מלכא 

על דאוקמיה ליהושע בן גמלא בכהני רברבי.

יומא כא. • עשרה נסים נעשו בבית המקדש לא הפילה אשה מריח 
זבוב  נראה  ולא  מעולם  הקדש  בשר  הסריח  ולא  הקדש  בשר 
ולא  הכפורים  ביום  גדול  לכהן  קרי  אירע  ולא  המטבחים  בבית 
נמצא פסול בעומר ובשתי הלחם ובלחם הפנים עומדים צפופים 
ומשתחוים רווחים ולא הזיק נחש ועקרב בירושלים מעולם ולא 

אמר אדם לחברו צר לי המקום שאלין בירושלים. 

יומא כא. • נס גדול היה נעשה בלחם הפנים סלוקו כסדורו.

מן  אינו  ארון  מקום  מאבותינו  בידינו  מסורת  זה  כא. • דבר  יומא 
המדה.

יומא כא. • כרובים בנס היו עומדין.

יומא כא: • בשעה שבנה שלמה בית המקדש נטע בו כל מיני מגדים 
בהן  מנשבת  וכשהרוח  בזמנן  פירותיהן  מוציאין  והיו  זהב  של 

נושרין... וכשנכנסו נכרים להיכל...ועתיד הקב''ה להחזירן.

כארי  רבוצה  מערכה  של  באש  נאמרו  דברים  כא: • חמשה  יומא 
מעלה  ואינה  כיבשין  לחין  ואוכלת  ממש  בה  ויש  כחמה  וברה 
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עשן... אני ראיתיה ורבוצה ככלב לא קשיא כאן במקדש ראשון 
כאן במקדש שני. 

שני  למקדש  ראשון  מקדש  בין  שהיו  דברים  כא: • חמשה  יומא 
ואלו הן ארון וכפורת וכרובים אש ושכינה ורוח הקודש ואורים 

ותומים.

יומא כה. • לשכת הגזית חציה בקדש וחציה בחול.

יומא כה. • אין ישיבה בעזרה אלא למלכי בית דוד בלבד.

יומא לז. • שני גורלו' של אשכרוע היו ועשאן בן גמלא של זהב והיו 
לו  היה  שלא  לכיור  דד  י''ב  עשה  קטין  בן  לשבח  אותו  מזכירים 
נפסלין  מימיו  יהיו  שלא  לכיור  מוכני  עשה  הוא  ואף  שנים  אלא 
בלינה מונבז המלך היה עושה כל ידות הכלים של יוה''כ של זהב 
הילני אמו עשתה נברשת של זהב על פתח היכל ואף היא עשתה 
נסים  נעשו  נקנור  עליה  כתובה  סוטה  שפרשת  זהב  של  טבלא 

לדלתותיו והיו מזכירין אותן לשבח.

בשעה  תנא  וכו':  זהב  של  נברשת  עשתה  אמו  לז: • הילני  יומא 
זמן  שהגיע  יודעין  והכל  ממנה  יוצאין  ניצוצות  זורחת  שהחמה 

קריאת שמע.

עולה  גורל  היה  לא  הבית  חורבן  קודם  שנה  לט: • ארבעים  יומא 
בימין ולא היה לשון של זהורית מלבין ולא היה נר מערבי דולק 
והיו דלתות ההיכל נפתחות מאליהן עד שגער בהן רבן יוחנן בן 
זכאי אמר לו היכל היכל מפני מה אתה מבעית עצמך יודע אני בך 

שסופך עתיד ליחרב.

יומא לט: • למה נקרא שמו לבנון שמלבין עונותיהן של ישראל.

יומא לט: • למה נקרא שמו יער... לומר לך מה יער מלבלב אף בית 
בית  שלמה  שבנה  בשעה  הושעיא  רב  דאמר  מלבלב  המקדש 
פירות  מוציאין  והיו  זהב  של  מגדים  מיני  כל  בו  נטע  המקדש 
ומהן  פירותיהן...  נושרין  היו  בהן  מנשבת  שהרוח  וכיון  בזמניהן 
היתה פרנסה לכהונה וכיון שנכנסו עובדי כוכבים להיכל יבשו... 

ועתיד הקב''ה להחזירה לנו. 

יומא לט: • עשר פעמים מזכיר כהן גדול את השם בו ביום ג' בוידוי 
ואחד  המשתלח  בשעיר  ושלשה  שני  בוידוי  ושלשה  ראשון 

בגורלות וכבר אמר השם ונשמע קולו ביריחו.

ההיכל  דלתות  וציר  פרסאות  עשרה  ליריחו  לט: • מירושלים  יומא 
נשמע בשמונה תחומי שבת עזים שביריחו היו מתעטשות מריח 
קטורת  מריח  להתבשם  צריכות  אינן  שביריחו  נשים  הקטורת 

כלה שבירושלים אינה צריכה להתקשט מריח קטורת.

יומא לט: • סח לי זקן אחד פעם אחת הלכתי לשילה והרחתי ריח 
קטורת מבין כותליה.

ת''ל  בעזרה  אפי'  יכול  מועד  באהל  יהיה  לא  אדם  מג: • כל  יומא 
ובית  שילה  שבמדבר  מועד  באהל  אלא  לי  אין  מועד  באהל 

עולמים מנין ת''ל בקודש.

מעלות   – (רש"י  להו  גמירי  והכי  דאורייתא  מד: • מעלות  יומא 
בפ''ק  כלים  במסכת  במשנה  חכמים  שמנו  מעלות  דאורייתא. 
מהר  והחיל  מירושלים  מקודש  הבית  הר  התם  דקאמר  ח)  (משנה 
הבית ועזרת נשים מן החיל ועזרת ישראל משל נשים ושל כהנים 
משל ישראל ובין האולם ולמזבח מן העזרה וההיכל מבין האולם 

ולמזבח דאורייתא נינהו הלכה למשה מסיני והכי גמירי להו).

יומא מז: • וזו היא (קמיצה) עבודה קשה שבמקדש זו היא ותו לא 
והא איכא מליקה והא איכא חפינה אלא זו היא מעבודות קשות 

שבמקדש.

הפרוכת  שתי  לבין  שמגיע  עד  בהיכל  מהלך  נא: • היה  יומא 
יוסי  ר'  אמה  וביניהן  הקדשים  קדש  ובין  הקדש  בין  המבדילות 
(שמות כו, לג)  שנאמר  בלבד  אחת  פרוכת  אלא  שם  היתה  לא  אומר 
והבדילה הפרוכת לכם בין הקדש ובין קדש הקדשים: גמ' שפיר 
קאמר להו רבי יוסי לרבנן ורבנן אמרי לך הני מילי במשכן אבל 
במקדש שני כיון דלא הואי אמה טרקסין ובמקדש ראשון הוא 
כלחוץ  אי  כלפנים  אי  בקדושתיה  לרבנן  להו  ואיסתפקא  דהואי 

ועבוד שתי פרוכת.

שמן  וצלוחית  המן  צנצנת  עמו  נגנזה  ארון  נב: • משנגנז  יומא 
ששגרו  וארגז  ופרחיה  ושקדיה  אהרן  של  ומקלו  המשחה 

פלשתים דורון לאלהי ישראל... ומי גנזו יאשיהו גנזו.

עד  כמקל  ועולה  מתמר  היה  עשן  מעלה  עיקר  בה  נג. • נתן  יומא 
ויורד  ממשמש  קורה  לשמי  שהגיע  כיון  קורה  לשמי  שמגיע 
בכותלים עד שנתמלא הבית עשן שנאמר (ישעיה ו, ד) והבית ימלא 
עשן אלא אמר אביי הכי קאמר אין לי אלא עיקר מעלה עשן עלה 
מעלה עשן מניין ת''ל וכסה רב ששת אמר אין לי אלא אהל מועד 

שבמדבר שילה ובית עולמים מניין ת''ל וכסה.

ראשונים  נביאים  מימות  שם  היתה  אבן  ארון  נג: • משניטל  יומא 
ושתייה היתה נקראת גבוה מן הארץ שלש אצבעות.

יומא נג: • ארון גלה לבבל... ארון במקומו נגנז... ארון גלה לבבל ... 
ארון במקומו נגנז ... ארון בלשכת דיר העצים היה גנוז.

יומא נד. • בשעה שהיו ישראל עולין לרגל מגללין להם את הפרוכת 
ומראין להם את הכרובים שהיו מעורים זה בזה ואומרים להן ראו 

חבתכם לפני המקום כחבת זכר ונקבה.

יומא נד. • במקדש ראשון מי הואי פרוכת אלא במקדש שני מי הוו 
כרובים.

שבעה  כנגד  שבעה  במקדש  היו  פרוכות  עשר  נד. • שלשה  יומא 
אולם  של  לפתחו  ואחת  היכל  של  לפתחו  אחת  שתים  שערים 

שתים בדביר ושתים כנגדן בעליה.

יומא נד. • לעולם במקדש שני וכרובים דצורתא הוו קיימי.

עליהן  כתוב  והיה  במקדש  היו  שופרות  עשרה  נה: • שלש  יומא 
ולבונה  ועצים  עולה  וגוזלי  וקינין  עתיקין  ותקלין  חדתין  תקלין 

וזהב לכפורת וששה לנדבה.

הפרוכת  כנגד  אלא  הפרוכת  על  מזה  אינו  מזה  נז. • כשהוא  יומא 
אמר ר' אלעזר בר' יוסי אני ראיתיה ברומי והיו עליה כמה טיפי 

דמים של פר ושעיר של יום הכפורים. 

שלשה  בקר  עשר  שנים  על  עומד  שלמה  שעשה  נח: • ים  יומא 
ושלשה  נגבה  פונים  ושלשה  ימה  פונים  ושלשה  צפונה  פונים 

פונים מזרחה והים עליהם מלמעלה וכל אחוריהם ביתה.

את  תורמין  שבהם  סאין  שלש  שלש  של  קופות  סב. • שלש  יומא 
הלשכה והיה כתוב עליהם אב''ג.

יומא סו. • אין מקדישין ואין מעריכין ואין מחרימין בזמן הזה.

יומא עב: • שלש ארונות עשה בצלאל אמצעי של עץ תשעה פנימי 
של זהב שמונה חיצון עשרה ומשהו.
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של  שלחן  ושל  ארון  ושל  מזבח  של  הן  זירים  עב: • שלשה  יומא 
מזבח זכה אהרן ונטלו של שלחן זכה דוד ונטלו של ארון עדיין 

מונח הוא כל הרוצה ליקח יבא ויקח.

הבית  מפתן  מתחת  יוצאין  להיות  עתידין  מפכין  עז: • מים  יומא 
כיון  דוד  בית  לפתח  שמגיע  עד  ועולה  מתגבר  היה  ואילך  מכאן 
שמגיע לפתח בית דוד נעשה כנחל שוטף שבו רוחצין זבין וזבות 

נדות ויולדות.

תפשת  תפשת  לא  מרובה  תפשת  מנלן...  טפח  ה. • כפורת  סוכה 
מועט תפשת. 

סוכה ה. • אני ראיתיו (הציץ) ברומי וכתוב עליו קדש לה' בשיטה 
אחת.

קורין  בבבל  מטפח...שכן  פחותין  כרובים  פני  אין  ה: • גמירי  סוכה 
לינוקא רביא.

סוכה ה: • כרובים בשליש הבית הן עומדין.

סוכה מא. • בראשונה היה לולב ניטל במקדש שבעה ובמדינה יום 
אחד משחרב בית המקדש התקין רבן יוחנן בן זכאי שיהא לולב 

ניטל במדינה שבעה זכר למקדש ושיהא יום הנף כולו אסור.

מכלל  לה  אין  דורש  למקדש...  זכר  דעבדינן  לן  מא. • מנא  סוכה 
דבעיא דרישה.

סוכה מא. • מהרה יבנה בית המקדש.

סוכה מא. • (רש"י – ד"ה אי נמי) אין בנין ב''ה דוחה י''ט ה''מ בנין 
הבנוי בידי אדם אבל מקדש העתיד שאנו מצפין בנוי ומשוכלל 

הוא יגלה ויבא משמים שנא' (שמות טו) מקדש ה' כוננו ידיך.

סוכה מד. • מאי שנא לולב דעבדינן ליה שבעה זכר למקדש ומאי 
שנא ערבה דלא עבדינן לה שבעה זכר למקדש... לולב דאורייתא 
עבדינן שבעה זכר למקדש ערבה דרבנן לא עבדינן לה שבעה זכר 

למקדש.

הלכה  במקדש.   – (רש"י  בגבולין  כאן  במקדש  מד: • כאן  סוכה 
למשה מסיני: בגבולי'. יסוד נביאים).

שבע  המזבח  את  מקיפין  סוכות)  (שביעי  היום  מה. • ואותו  סוכה 
לך  יופי  מזבח  לך  יופי  אומרים  הן  מה  פטירתן  בשעת  פעמים 

מזבח ר''א אומר ליה ולך מזבח ליה ולך מזבח.

אמה  וכנס  חמש  עלה  יסוד  זהו  אמה  וכנס  אמה  מה. • עלה  סוכה 
זהו סובב עלה שלש זהו מקום הקרנות גוחות על גבי המזבח.

סוכה מה: • (שמות כו, טו) עצי שטים עומדים תנ''ה עצי שטים עומדים 
שעומדים דרך גדילתן דבר אחר עומדים שמעמידין את ציפוין 
ת''ל  סיכויין  ובטל  סיברם  אבד  תאמר  שמא  עומדים  אחר  דבר 

עצי שטים עומדים שעומדים לעולם ולעולמי עולמים.

זה  בתוכו  מגדל  ויבן  המקדש  בית  זה  שורק  מט. • ויטעהו  סוכה 
מזבח וגם יקב חצב בו אלו השיתין (רש"י – ויטעהו שורק. נטעו 
גפנים משובחות ולא זמורה אלא שרשין עצמן זה בית המקדש 

שהוא שורשן ועיקרן שמחבבם לפני המקום).

סוכה מט. • לול קטן היה בין כבש למזבח במערבו של כבש ואחת 
לשבעים שנה פרחי כהונה יורדין לשם ומלקטין משם יין קרוש 

שדומה לעיגולי דבילה ובאין ושורפין אותו בקדושה.

בטלו  הראשונים  נביאים  משמתו  שכל)  ד"ה   – מט. • (תוס'  סוכה 
אורים ותומים משחרב בית המקדש בטל שמיר והיינו בית שני.

סוכה נ. • (תוס' – ד"ה שאינו) אע''ג דחליל אינו אסור אלא משום 
שמא יתקן כלי שיר...וקיי''ל דאין שבות במקדש בית השואבה 

שאני כדאמרינן בגמרא דאינה אלא משום שמחה יתירה.

סוכה נ: • (רש"י – ד"ה מאן) ואבוב היה במקדש מימות משה והוא 
ילפינן  מיניה  שרת  כלי  שאר  הלכך  י:)  (דף  בערכין  כדתנן  קנה  של 

לאכשורי בשל עץ.

סוכה נא: • על חמש עשרה מעלות היורדות מעזרת ישראל לעזרת 
נשים כנגד חמש עשרה (מעלות) שבתהלים שעליהן לוים עומדין 

בכלי שיר ואומרים שירה.

סוכה נא • הגיעו לשער היוצא ממזרח הפכו פניהן ממזרח למערב 
ופניהם  ההיכל  אל  אחוריהם  הזה  במקום  שהיו  אבותינו  ואמרו 
קדמה ומשתחוים קדמה לשמש ואנו ליה עינינו ר' יהודה אומר 

היו שונין ואומרין אנו ליה וליה עינינו.

סוכה נא • מי שלא ראה שמחת בית השואבה לא ראה שמחה מימיו 
מי שלא ראה ירושלים בתפארתה לא ראה כרך נחמד מעולם מי 
שלא ראה בהמ''ק בבנינו לא ראה בנין מפואר מעולם... זה בנין 

הורדוס.

סוכה נא • בראשונה היו נשים מבפנים ואנשים מבחוץ והיו באים 
ואנשים  מבחוץ  יושבות  נשים  שיהו  התקינו  ראש  קלות  לידי 
נשים  שיהו  התקינו  ראש  קלות  לידי  באין  היו  ועדיין  מבפנים 

יושבות מלמעלה ואנשים מלמטה.

בכ''ה  במדינה  יושבין  היו  שולחנות  בו  עשר  ג: • בחמשה  שקלים 
ישבו במקדש משישבו במקדש התחילו למשכן.

שקלים ח. • בשלש קופות של שלש שלש סאין תורמין את הלשכה 
כתוב  יונית  אומר  ישמעאל  רבי  גימ''ל  בי''ת  אל''ף  עליהן  וכתוב 
חפות  בפרגוד  לא  נכנס  התורם  אין  גמ''א  בית''א  אלפ''א  עליהן 

ולא במנעל ולא בסנדל ולא בתפילין ולא בקמיע.

שלש  שולחנות  עשר  שלשה  שופרות  עשר  טו: • שלשה  שקלים 
עשרה השתחוויות היו במקדש של בית ר''ג ושל בית רבי חנניה 
יתירה  היתה  והיכן  עשרה  בארבע  משתחוים  היו  הכהנים  סגן 
כנגד דיר העצים שכן מסורת בידן מאבותיהן ששם הארון נגנז 
מעשה בכהן א' שהיה מתעסק וראה את הרצפה שהיא משונה 
עד  הדבר  את  לגמור  הספיק  לא  לחבירו  ואמר  בא  מחברותיה 

שיצתה נשמתו וידעו בייחוד ששם הארון גנוז.

שקלים יז: • י''ג שולחנות היו במקדש ח' של שייש בבית המטבחיים 
שעליהן מדיחין את הקרביים וב' במערב הכבש אחד של שייש 
ואחד של כסף על של שייש נותנין את האברים ועל של כסף כלי 
שייש  של  א'  הבית  פתח  על  מבפנים  (מבחוץ)  באולם  וב'  שרת 
של  ועל  בכניסתו  הפנים  לחם  נותנין  שייש  של  על  זהב  של  וא' 
זהב ביציאתו שמעלין בקודש ולא מורידין אחד של זהב מבפנים 

שעליו לחם הפנים תמיד.

שקלים יח. • שלשה עשר שופרות היו במקדש וכתוב עליהן תקלין 
חדתין ותקלין עתיקין קנין וגוזלי עולה עצים לבונה זהב לכפורת 

ששה לנדבה.

ביצה ה: • מהרה יבנה בית המקדש.

ביצה יא: • אין שבות במקדש.

בית   – (רש"י  הזה  בזמן  חוניו  בבית  שמקריבין  י. • שמעתי  מגילה 
חוניו. מזבח חוניו בנו של שמעון הצדיק בנה במה במצרים לשם 

שמים כדאמרינן במס' מנחות (דף קט:)).
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מגילה י. • שמעתי כשהיו בונין בהיכל עושין קלעים להיכל וקלעים 
לעזרה אלא שבהיכל בונין מבחוץ ובעזרה בונין מבפנים.

מגילה י. • שמעתי שמקריבין אע''פ שאין בית אוכלין קדשי קדשים 
אע''פ שאין קלעים קדשים קלים ומעשר שני אע''פ שאין חומה 

מפני שקדושה ראשונה קידשה לשעתה וקידשה לעתיד לבוא.

אפיק  מיפרקי  לא  תו  ודאי  השתא  (אחשורוש)  יא: • אמר  מגילה 
מאני דבי מקדשא ואשתמש בהו בא שטן וריקד ביניהן והרג את 

ושתי.

עצה  ניטלה  מארצנו  וגלינו  המקדש  בית  שחרב  יב: • מיום  מגילה 
ממנו ואין אנו יודעין לדון דיני נפשות.

מגילה טו: • ויאמר לה המלך לאסתר המלכה מה בקשתך עד חצי 
המלכות ותעש חצי המלכות ולא כל המלכות ולא דבר שחוצץ 

למלכות ומאי ניהו בנין בית המקדש.

מגילה טז: • (בראשית מה, יד) ויפול על צוארי בנימן אחיו... בכה על שני 
ליחרב  ועתידין  בנימין  של  בחלקו  להיות  שעתידין  מקדשים 
להיות  שעתיד  שילה  משכן  על  בכה  צואריו  על  בכה  ובנימין 

בחלקו של יוסף ועתיד ליחרב.

לבית  ישובו  אחר  ישראל.  בני  ישובו  אחר  יח. • (רש"י)  מגילה 
המקדש ובקשו הקב''ה ואת דוד מלכם.

להשתחות  בארצכם  תתנו  לא  משכית  ואבן  א)  כו,  כב: • (ויקרא  מגילה 
עליה עליה אי אתה משתחוה בארצכם אבל אתה משתחוה על 

אבנים של בית המקדש.

מגילה כו. • מה היה בחלקו של יהודה הר הבית הלשכות והעזרות 
הקדשים  קדשי  ובית  והיכל  אולם  בנימין  של  בחלקו  היה  ומה 
של  בחלקו  ונכנסת  יהודה  של  מחלקו  יוצאת  היתה  ורצועה 
בנימין ובה מזבח בנוי והיה בנימין הצדיק מצטער עליה בכל יום 
לבולעה שנאמר (דברים לג, יב) חופף עליו כל היום לפיכך זכה בנימין 

ונעשה אושפיזכן לשכינה.

מגילה כז. • בית ה' זה בהמ''ק.

בית  שאין  בזמן  כאן  קיים  המקדש  שבית  בזמן  ד: • כאן  תענית 
דאיכא  קיים.  המקדש  שבית  בזמן  כאן   – (רש"י  קיים  המקדש 

עולי רגלים אינו מזכיר עד ז' במרחשון).

אחת  פעם  טבילה  עליו  לאבד  אלהינו  בית  הוא  יג. • כדי  תענית 
בשנה (ט' באב).

הר  לישראל...  הוראה  ממנו  שיצא  הר  המוריה...  טז. • הר  תענית 
שיצא ממנו מורא לעובדי כוכבים.

תענית טז: • אין עונין אמן במקדש...ואלא במקדש מהו אומר ברוך 
ה' אלהים אלהי ישראל מן העולם ועד העולם.

כבוד  שם  ברוך  אחריו  עונין  והן  ישראל  גואל  טז: • ברוך  תענית 
מלכותו לעולם ועד.

תענית יז. • כל כהן שמכיר משמרתו ומשמרת בית אב שלו ויודע 
שבתי אבותיו קבועין שם אסור לשתות יין כל אותו היום במכיר 
אבותיו  שבתי  ויודע  שלו  אב  בית  משמרת  מכיר  ואין  משמרתו 
קבועין שם אסור לשתות יין כל אותה שבת אינו מכיר משמרתו 
אסור  שם  קבועין  אבותיו  שבתי  ויודע  שלו  אב  בית  ומשמרת 
לשתות יין כל השנה רבי אומר אומר אני אסור לשתות יין לעולם 
אבל מה אעשה שתקנתו קלקלתו (רש"י – רבי אומר אומר אני 
כהן אסור כו'. כלומר אי חיישינן לשמא יבנה יהא אסור לעולם 
שמא  דחיישינן  אבותיו  בית  ומשמרת  משמרתו  המכיר  אפי' 

בבת  הבית  לחנוכת  כולם  יעבדו  ושמא  משמרות  סדר  ישתנה 
אחת ונמצא זה צריך לעבוד אבל מה אעשה שתקנתו קלקלתו 
דהוי כמה שנים שלא חזרה בירה וקלקלה זו תקנתו לשתות יין 

בהדיא ולשמא יבנה לא חיישינן).

עיקר  דהוא  המקדש  בית  תקון  יונה)  ד"ה   – יז. • (רש"י  תענית 
הארץ.

לעבודה  הראוי  כהן  ובעינן  המקדש  בית  יבנה  יז: • מהרה  תענית 
וליכא.

יורדין  והיו  בהמ''ק  בבנין  עוסקין  שהיו  הורדוס  כג. • בימי  תענית 
גשמים בלילה למחר נשבה הרוח ונתפזרו העבים וזרחה החמה 

ויצאו העם למלאכתן וידעו שמלאכת שמים בידיהם.

תענית כג. • (רש"י) הורדוס סתר בנין דעזרא ובנה בנין יפה ממנו.

במהרה  המקדש שיבנה  זה בנין בית  שמחת לבו  כו: • ביום  תענית 
בימינו.

תענית כז. • ומה טעם תיקנו מעמדות לפי שנאמר (במדבר כח, ב) צו את 
בני ישראל ואמרת אליהם את קרבני לחמי לאשי והיאך קרבנו 
של אדם קרב והוא אינו עומד על גביו התקינו נביאים הראשונים 
מעמד  היה  ומשמר  משמר  כל  על  משמרות  וארבעה  עשרים 
משמר  זמן  הגיע  ישראלים  ושל  לוים  ושל  כהני'  של  בירושלים 

לעלות כהנים ולוים עולין לירושלים.

מהן  עשרה  בארץ...שתים  משמרות  וארבעה  כז. • עשרים  תענית 
ביריחו הגיע זמן המשמר לעלות חצי המשמר היה עולה מארץ 
ישראל לירושלים וחצי המשמר היה עולה מיריחו כדי שיספקו 

מים ומזון לאחיהם שבירושלים.

ארבעה  משמרות  שמונה  לישראל  להם  תיקן  כז. • משה  תענית 
בא  עשרה  שש  על  והעמידן  שמואל  בא  מאיתמר  וד'  מאלעזר 

דוד והעמידן על עשרים וארבעה.

לפניך  חוטאין  ישראל  שמא  רבש''ע  אברהם  כז: • אמר  תענית 
אתה עושה להם כדור המבול וכדור הפלגה א''ל לאו אמר לפניו 
עגלה  לי  קחה  ט)  טו,  (בראשית  א''ל  אירשנה  במה  הודיעני  רבש''ע 
משולשת ועז משולשת וגו' אמר לפניו רבש''ע תינח בזמן שבית 
עליהם  תהא  מה  קיים  המקדש  בית  שאין  בזמן  קיים  המקדש 
לפני  בהן  שקוראין  בזמן  קרבנות  סדר  להם  תקנתי  כבר  לו  אמר 
כל  על  להם  מוחל  ואני  לפני  הקריבום  כאילו  עליהם  אני  מעלה 

עונותיהם.

שביעי  בו  וקלקלו  ואכלו  להיכל  נכרים  נכנסו  כט. • בשבעה  תענית 
דולק  והיה  האור  את  בו  הציתו  לחשכה  סמוך  ותשיעי  שמיני 

והולך כל היום כולו.

תענית כט. • אמר רבי יוחנן אלמלי הייתי באותו הדור לא קבעתיו 
אתחלתא  ורבנן  נשרף  בו  היכל  של  שרובו  מפני  בעשירי  אלא 

דפורענותא עדיפא.

תענית כט. • כשחרב בית המקדש בראשונה אותו היום ערב תשעה 
ומשמרתה  היתה  שביעית  ומוצאי  היה  שבת  ומוצאי  היה  באב 

של יהויריב היתה והלוים היו אומרי' שירה ועומדין על דוכנם.

של  כיתות  כיתות  נתקבצו  בראשונה  הבית  כט. • משחרב  תענית 
ואמרו  ההיכל  לגג  ועלו  בידן  ההיכל  ומפתחות  כהונה  פרחי 
לפניו רבונו של עולם הואיל ולא זכינו להיות גזברין נאמנים יהיו 
יד  פיסת  כעין  ויצתה  מעלה  כלפי  וזרקום  לך  מסורות  מפתחות 

וקיבלתן מהם והם קפצו ונפלו לתוך האור.
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לא  בהמ''ק  בנין  שיורי  פורתא  לשיורי  ליה  ט. • איבעי  קטן  מועד 
משיירינן.

מועד קטן ט. • אמה כליא עורב צורך בנין הבית הוא (רש"י – אמה 
כליא עורב. הגג כלה ומקצר למעלה עד כאמה ומחפין אותו שם 
חשיב  לא  זהו  עליו  העורבים  ישבו  שלא  כדי  ובמסמרים  בברזל 

כבנין).

והיו  הכפורים  יום  את  ישראל  עשו  לא  שנה  ט. • אותה  קטן  מועד 
דואגים ואומרים שמא נתחייבו שונאיהן של ישראל כלייה יצתה 
בת קול ואמרה להם כולכם מזומנין לחיי העולם הבא מאי דרוש 
אמרו קל וחומר ומה משכן שאין קדושתו קדושת עולם וקרבן 
יחיד דוחה שבת דאיסור סקילה מקדש דקדושתו קדושת עולם 

וקרבן צבור ויום הכפורים דענוש כרת לא כ''ש.

דבקו  למקדש  ארון  להכניס  שלמה  שביקש  ט. • בשעה  קטן  מועד 
שערים זה לזה אמר שלמה עשרים וארבע רננות ולא נענה... כיון 
שאמר (דברי הימים ב ו, מב) ה' אלהים אל תשב פני משיחך זכרה לחסדי 
כשולי  דוד  שונאי  פני  נהפכו  שעה  באותה  נענה  מיד  עבדך  דוד 

קדירה וידעו הכל שמחל לו הקב''ה על אותו עון.

ועל  המקדש  מתאחין...ועל  שאין  קרעין  כו. • ואלו  קטן  מועד 
ירושלים.

מועד קטן כח: • כתיב ביה ביאשיהו (מלכים ב כב, כ) לכן הנני אוסיפך על 
אבותיך ונאספת אל קברותיך בשלום... שלא חרב בית המקדש 

בימיו.

חגיגה ה: • שאני חרבן בית המקדש דאפילו מלאכי שלום בכו.

חגיגה ה: • שלש דמעות הללו למה אחת על מקדש ראשון ואחת 
על מקדש שני ואחת על ישראל שגלו ממקומו.

ומיכאל  בנוי  ומזבח  המקדש  ובית  ירושלים  שבו  יב: • זבול  חגיגה 
השר הגדול עומד ומקריב עליו קרבן.

חגיגה יג: • כתוב אחד אומר (ישעיה ו, ב) שש כנפים שש כנפים לאחד 
ו) וארבעה פנים לאחת וארבע כנפים  וכתוב אחד אומר (יחזקאל א, 
לאחת להם לא קשיא כאן בזמן שבהמ''ק קיים כאן בזמן שאין 

בית המקדש קיים כביכול שנתמעטו כנפי החיות.

ורבו  ישמשוניה  אלפין  אלף  י)  ז,  (דניאל  אומר  אחד  יג: • כתוב  חגיגה 
מספר  היש  ג)  כה,  (איוב  אומר  אחד  וכתוב  יקומון  קדמוהי  רבבן 
לגדודיו לא קשיא כאן בזמן שבית המקדש קיים כאן בזמן שאין 

בהמ''ק קיים כביכול שנתמעטה פמליא של מעלה.

חגיגה כו: • כל הכלים שהיו במקדש יש להם שניים ושלישים שאם 
נטמאו הראשונים יביאו שניים תחתיהן.

יבמות ו. • יכול יהא בנין בית המקדש דוחה שבת ת''ל (ויקרא יט, ל) את 
שבתותי תשמורו ומקדשי תיראו כולכם חייבין בכבודי.

על  שהזהיר  ממי  אלא  מתיירא  אתה  ממקדש  ו: • לא  יבמות 
המקדש ואי זו היא מורא מקדש לא יכנס אדם בהר הבית במקלו 
קפנדריא  יעשנו  ולא  רגליו  גבי  שעל  ובאבק  בפונדתו  במנעלו 
שאין  בזמן  קיים  שבהמ''ק  בזמן  אלא  לי  ואין  מק''ו  ורקיקה 
ומקדשי  תשמורו  שבתותי  את  (ויקרא יט, ל)  ת''ל  מנין  קיים  בהמ''ק 
האמורה  מורא  אף  לעולם  בשבת  האמורה  שמירה  מה  תיראו 

במקדש לעולם.

יבמות קט: • (רש"י) מטתו. (של שלמה) בית המקדש ששם לשכת 
הגזית.

כתובות ח: • ואחד (הכוסות בבית אבל) כנגד בית המקדש.

כתובות כז: • המעון הזה (רש"י – שבועה היא).

סנהדרין  שבטלו  פי  על  אף  המקדש  בית  שחרב  ל. • מיום  כתובות 
ארבע מיתות לא בטלו.

של  גופו  כל  אף  אדם...  של  גופו  חצי  שוברת  סב. • אנחה  כתובות 
אדם... שאני שמועה דבית המקדש דתקיפא טובא ההוא ישראל 
ועובד כוכבים דהוו קאזלי באורחא בהדי הדדי לא אימצי עובד 
נגיד  המקדש  בית  חורבן  אדכריה  ישראל  בהדי  לסגויי  כוכבים 
ואיתנח ואפ''ה לא אימצי עובד כוכבים לסגויי בהדיה א''ל לאו 
אמריתו אנחה שוברת חצי גופו של אדם א''ל ה''מ מילתא חדתי 
אבל הא דשנן בה לא דאמרי אינשי דמלפי תכלי לא בהתה (רש"י 
– דשנן בה. הורגלנו בה כמו כיון דדש דש (גיטין דף נו:): דמלפא תכלי 
תמיהא  אינה  לקוברם  בניה  לשכל  הלימודת  אשה  בהתה.  לא 

ומפחדת במות א' מהם שכבר לימודת).

ולבסוף  ותטעמו  תביאמו  יז)  טו,  (שמות  כתיב  סב: • מעיקרא  כתובות 
כתיב (שמות כה, ח) ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם.

הלכות  המלמדין  ת''ח  שבירושלים...  מומין  קו. • מבקרי  כתובות 
שחיטה לכהנים... ת''ח המלמדים הלכות קמיצה לכהנים... מגיהי 
ספרים שבירושלים... נשים האורגות בפרכות... נשים המגדלות 

בניהן לפרה היו נוטלות שכרן מתרומת הלשכה.

כתובות קו: • אין משתכרין בשל הקדש... אין עניות במקום עשירות.

להם  אמר  חרב  בהמ''ק  ומצאו  הגולה  מן  נזירים  לב: • כשעלו  נזיר 
נחום המדי אילו הייתם יודעין שבהמ''ק חרב הייתם נוזרים אמרו 
כל  אמרו  חכמים  אצל  הדבר  וכשבא  המדי  נחום  והתירן  לא  לו 

שנזר עד שלא חרב בהמ''ק נזיר ומשחרב בהמ''ק אינו נזיר. 

נזיר לב: • (ירמיה ז, ד) היכל י''י היכל י''י היכל י''י המה זה מקדש ראשון 
ומקדש שני נהי דידעין להון דיחרוב מי יודעין לאימתי... והכתיב 

(דניאל ט, כד) שבועים שבעים נחתך על עמך ועל עיר קדשך.

נזיר מה. • שערי ניקנור היכא קיימין בשערי לוייה.

קרסיו  קרשיו  מועד  אהל  נגנז  ראשון  מקדש  ט. • משנבנה  סוטה 
ובריחיו ועמודיו ואדניו היכא אמר רב חסדא אמר אבימי תחת 

מחילות של היכל.

סוטה יד: • (רש"י – ד"ה כוליה) ג' מחלוקות הן בדבר זה ר' יהודה 
אית ליה מזבח מכוון כנגד היכל וכתליו...ור''א בן יעקב אית ליה 
כוליה מזבח בדרום קאי... ור' יוסי הגלילי אית ליה כוליה מזבח 

בצפון קאי.

סוטה טו: • מקום היה שם אמה על אמה וטבלא של שיש וטבעת 
היתה קבועה בה כשהוא מגביה ונוטל עפר מתחתיה ונותן כדי 
שיראה על המים שנאמר (במדבר ה, יז) ומן העפר אשר יהיה בקרקע 

המשכן יקח הכהן ונתן אל המים.

סוטה טו: • (רש"י – ד"ה איסי) שילה משכן הוא ולא צריך לרבויא 
דהוא עיקר הכתוב ונוב וגבעון אין משקין בה סוטות דהא במה 
קרבה  ולא  לבדו  הנחושת  מזבח  אלא  ארון  שם  הוה  ולא  הואי 
בהן מנחת סוטה ולא שום חובת יחיד שאין לה זמן קבוע...אבל 
בית עולמים הוצרך לרבות שלא תאמר משכן נאמר ולא מקדש 
אחר  שאין  לפי  עולמים  בית  ליה  קרי  שבירושלים  המקדש  בית 
קדושתו היתר במקום אחר ושוב לא שרתה שכינה במקום אחר.

סוטה כ: • טמא מת מותר ליכנס למחנה לויה ולא טמא מת בלבד 
את  משה  ויקח  יט)  יג,  (שמות  שנאמר  עצמו  מת  אפילו  אלא  אמרו 

עצמות יוסף עמו עמו במחיצתו.
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כשעברו  הארון  את  כהנים  נשאו  מקומות  לג: • בשלשה  סוטה 
(רש"י  למקומו  וכשהחזירוהו  יריחו  את  וכשהסיבו  הירדן  את 
הקדשים  קדשי  לבית  שלמה  בימי  למקומו.  וכשהחזירוהו   –
דכתיב ויבאו כל זקני ישראל וישאו הכהנים את הארון (מלכים א ח) 
קדשי  בית  מתוך  עלי  בימי  שכשהגלה  למקומו  החזירוהו  והיינו 
נקבע  שהמשכן  נוטל  משם  משה  שעשה  משכן  של  הקדשים 
שהרי  קבוע  מקום  לו  היה  לא  פלשתים  וכשהחזירוהו  בשילה 
חרב משכן שילה ונשתהא בבית אבינדב ומשם הביאו דוד לסוף 
עשרים שנה לבית עובד אדום ומשם לעיר דוד עד שבנה שלמה 
את בית המקדש ובנה לו הדביר לפנים מן ההיכל ואמה טרקסין 
כדכתיב  המיוחד  מקומו  קרוי  והוא  הפרוכת  במקום  חוצצת 

ויביאו הכהנים את ארון ברית ה' אל מקומו אל דביר הבית וגו').

אחת  כתיפיו  על  גדול  לכהן  לו  היו  טובות  אבנים  לו. • שתי  סוטה 
מכאן ואחת מכאן ושמות שנים עשר שבטים כתוב עליהם ששה 
על אבן זו וששה על אבן זו שנאמר (שמות כח, י) ששה משמותם על 
האבן האחת וגו' שניה כתולדותם ולא ראשונה כתולדותם מפני 
זו  אבן  על  וחמש  עשרים  היו  אותיות  וחמשים  מוקדם  שיהודה 

ועשרים וחמש על אבן זו.

ברכות  שלש  אותה  אומר  במדינה  כיצד  כהנים  לז: • ברכת  סוטה 
ובמדינה  ככתבו  השם  את  אומר  במקדש  אחת  ברכה  ובמקדש 
בכינויו במדינה כהנים נושאים את ידיהן כנגד כתפיהן ובמקדש 
על גבי ראשיהן חוץ מכהן גדול שאינו מגביה את ידיו למעלה מן 
הציץ ר' יהודה אומר אף כהן גדול מגביה ידיו למעלה מן הציץ 

שנאמר (ויקרא ט, כב) וישא אהרן את ידיו אל העם ויברכם.

את  אזכיר  שם  וברכתיך  אליך  אבוא  אשר  מקום  לח. • בכל  סוטה 
את  אזכיר  שם  הבחירה  בבית  וברכתיך  אליך  אבוא  והיכן  שמי 

שמי בבית הבחירה.

סוטה מ: • אין ישיבה בעזרה אלא למלכי בית דוד בלבד.

סוטה מח. • משחרב בהמ''ק בטל השמיר ונופת צופים ופסקו אנשי 
קללה  בו  שאין  יום  אין  בהימ''ק  שחרב  מיום  מישראל...  אמנה 

ולא ירד הטל לברכה וניטל טעם הפירות.

סוטה מח: • משחרב בהמ''ק ראשון בטלו ערי מגרש ופסקו אורים 
ותומים ופסק מלך מבית דוד.

והן  מבחוץ  שמיר  להן  ומראה  בדיו  עליהם  מח: • כותב  סוטה 
נבקעות.

קללתו  מרובה  ויום  יום  בכל  ביהמ"ק...  שחרב  מט. • מיום  סוטה 
משל חבירו.

ראשם  וחפו  חורין  ובני  חברים  בושו  בהמ''ק  מט. • משחרב  סוטה 
דורש  ואין  לשון  ובעלי  זרוע  בעלי  וגברו  מעשה  אנשי  ונדלדלו 

ואין מבקש ואין שואל על מי לנו להשען על אבינו שבשמים.

סוטה מט. • מיום שחרב בית המקדש שרו חכימיא למהוי כספריא 
אזלא  דארעא  ועמא  דארעא  כעמא  וחזניא  כחזניא  וספריא 
אבינו  על  להשען  יש  מי  על  מבקש  ואין  שואל  ואין  ודלדלה 

שבשמים.

גיטין ד: • לעולם ממדינה למדינה בארץ ישראל נמי לא צריך דכיון 
המקדש  שבית  בזמן  תינח  שכיחי  מישכח  רגלים  עולי  דאיכא 
קיים בזמן שאין בית המקדש קיים מאי איכא למימר כיון דאיכא 

בתי דינין דקביעי מישכח שכיחי.

גיטין ז. • בזמן שמצנפת בראש כ''ג עטרה בראש כל אדם נסתלקה 
מצנפת מראש כ''ג נסתלקה עטרה מראש כל אדם.

להן  זאת  רבש''ע  הקב''ה  לפני  השרת  מלאכי  ז. • אמרו  גיטין 
לישראל שהקדימו לפניך בסיני נעשה לנשמע אמר להן לא זאת 
להן לישראל שהשפילו את הגבוה והגביהו את השפל והעמידו 

צלם בהיכל.

גיטין נה: • אקמצא ובר קמצא חרוב ירושלים.

גיטין נו: • (ישעיה י, לד) והלבנון באדיר יפול...ואין לבנון אלא ביהמ''ק 
שנאמר (דברים ג, כה) ההר הטוב הזה והלבנון (רש"י – לבנון זה בית 

המקדש. שמלבין עונותיהן של ישראל).

הרשע  טיטוס  זה  בו  חסיו  צור  אלהימו  אי  לז)  לב,  נו: • (דברים  גיטין 
שחירף וגידף כלפי מעלה מה עשה תפש זונה בידו ונכנס לבית 
קדשי הקדשים והציע ספר תורה ועבר עליה עבירה ונטל סייף 
 – (תוס'  ויוצא  מבצבץ  דם  והיה  נס  ונעשה  הפרוכת  את  וגידר 

להודיע דקשה לפני המקום חורבן בית המקדש).

גיטין נז: • הראהו הקב''ה לדוד חורבן בית ראשון וחורבן בית שני.

וגו'  נבנה  מסע  שלמה  אבן  בהבנותו  והבית  ז)  ו,  א  סח. • (מלכים  גיטין 
דאייתי  שמירא  איכא  ליה  אמרו  אעביד  היכי  לרבנן  להו  אמר 
בראשית  ימי  מששת  בריה  שמיר.   – (רש"י  אפוד  לאבני  משה 

ואין כל דבר קשה יכול לעמוד מפניו).

קדושין סט. • (דברים יז, ח) וקמת ועלית אל המקום אשר יבחר ה' אלהיך 
מלמד שבית המקדש גבוה מכל ארץ ישראל וארץ ישראל גבוה 

מכל הארצות.

הוי  דלא  הך  אב  ליה  קרי  חשיבא  במשכן  דהוה  ב. • הך  קמא  בבא 
במשכן חשיבא קרי לה תולדה. 

שהבערתי  הבערה  את  לשלם  עלי  הקב''ה  ס: • אמר  קמא  בבא 
ותאכל  בציון  אש  ויצת  יא)  ד,  (איכה  שנאמר  בציון  אש  הציתי  אני 
יסודותיה ואני עתיד לבנותה באש שנאמר (זכריה ב, ט) ואני אהיה 

לה חומת אש סביב ולכבוד אהיה בתוכה. 

ולבניו  לאהרן  ניתנו  כהונה  מתנות  וארבע  קי: • עשרים  קמא  בבא 
כאילו  המקיימן  כל  מלח  וברית  וכלל  ופרט  בכלל  ניתנו  וכולן 
כאילו  עליהם  העובר  כל  מלח  וברית  וכלל  ופרט  כלל  מקיים 
עובר על כלל ופרט וכלל וברית מלח ואלו הן עשר במקדש וד' 

בירושלים ועשר בגבולים.

בבא מציעא נט. • מיום שנחרב בית המקדש ננעלו שערי תפילה... 
ואע''פ ששערי תפלה ננעלו שערי דמעות לא ננעלו וכו'.

בבא בתרא ג. • (חגי ב, ט) גדול יהיה כבוד הבית הזה האחרון מן הראשון 
אמר  וחד  בבנין  אמר  חד  ור''א  יוחנן  ר'  לה  ואמרי  ושמואל  רב 
בשנים (רש"י – בשנים. בית ראשון עמד ד' מאות ועשר ובית שני 

ד' מאות ועשרים).

בבא בתרא ד. • הוא (הורדוס) כבה אורו של עולם דכתיב (משלי ו, כג) כי 
נר מצוה ותורה אור ילך ויעסוק באורו של עולם דכתיב (ישעיה ב, ב) 

ונהרו אליו כל הגוים.

נאה  בנין  ראה  לא  הורדוס  בנין  ראה  שלא  ד. • מי  בתרא  בבא 
[מימיו].

בבא בתרא ד. • שאני בית המקדש דאי לא מלכות לא מתבני.

בבא בתרא יב. • מיום שחרב בית המקדש ניטלה נבואה מן הנביאים 
וניתנה לחכמים.

בבא בתרא יב: • יום שחרב בית המקדש ניטלה נבואה מן הנביאים 
וניתנה לשוטים ולתינוקות . 
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מקום  בכל  דשכינה  אע''ג  וצבא)  ד"ה   – כה. • (תוס'  בתרא  בבא 
אומר  וריצב''א  אחד  בצד  אלא  וכפורת  ארון  להשים  אפשר  אי 
הקדשים  קדשי  דבית  דנהי  במערב  דשכינה  ללמוד  אין  דמשם 
היה במערב המקדש מ''מ הארון שהשכינה שם כדכתיב (שמות כה) 

ונועדתי לך שם היה במזרח בית קדשי הקדשים. 

רוח  הוגשמה  לא  המקדש  בית  שחרב  כה: • מיום  בתרא  בבא 
דרומית.

יורדין  הגשמים  אין  המקדש  בית  שחרב  כה: • מיום  בתרא  בבא 
מאוצר טוב.

שלא  בישראל  פרושין  רבו  בשניה  הבית  ס: • כשחרב  בתרא  בבא 
להן  אמר  יהושע  ר'  להן  נטפל  יין  לשתות  ושלא  בשר  לאכול 
בני מפני מה אי אתם אוכלין בשר ואין אתם שותין יין אמרו לו 
נאכל בשר שממנו מקריבין על גבי מזבח ועכשיו בטל נשתה יין 
לא  לחם  א''כ  להם  אמר  בטל  ועכשיו  המזבח  גבי  על  שמנסכין 
נאכל שכבר בטלו מנחות אפשר בפירות פירות לא נאכל שכבר 
בטלו בכורים אפשר בפירות אחרים מים לא נשתה שכבר בטל 
ניסוך המים שתקו אמר להן בני בואו ואומר לכם שלא להתאבל 
אי  מדאי  יותר  ולהתאבל  גזרה  נגזרה  שכבר  אפשר  אי  עיקר  כל 
אפשר שאין גוזרין גזירה על הצבור אא''כ רוב צבור יכולין לעמוד 
בה דכתיב (מלאכי ג, ט) במארה אתם נארים ואותי אתם קובעים הגוי 
בו  ומשייר  בסיד  ביתו  את  אדם  סד  חכמים  אמרו  כך  אלא  כולו 

דבר מועט וכמה אמר רב יוסף אמה על אמה.

מועט... דבר  ומשייר  סעודה  צרכי  כל  אדם  ס: • עושה  בתרא  בבא 
עושה אשה כל תכשיטיה ומשיירת דבר...שנאמר (תהלים קלז, ה) אם 
על  מאי  וגו'  לחכי  לשוני  תדבק  ימיני  תשכח  ירושלים  אשכחך 

ראש שמחתי אמר רב יצחק זה אפר מקלה שבראש חתנים.

בבא בתרא ס: • מיום שחרב בית המקדש דין הוא שנגזור על עצמנו 
שלא לאכול בשר ולא לשתות יין אלא אין גוזרין גזרה על הצבור 
אא''כ רוב צבור יכולין לעמוד בה ומיום שפשטה מלכות הרשעה 
שגוזרת עלינו גזירות רעות וקשות ומבטלת ממנו תורה ומצות 
דין  הבן  לישוע  לה  ואמרי  הבן  לשבוע  ליכנס  אותנו  מנחת  ואין 
ונמצא  בנים  ולהוליד  אשה  לישא  שלא  עצמנו  על  שנגזור  הוא 
זרעו של אברהם אבינו כלה מאליו אלא הנח להם לישראל מוטב 

שיהיו שוגגין ואל יהיו מזידין.

נמי  במקדש  רבנן  בהו  גזרו  לא  במקדש  דהוו  צ. • כיון  בתרא  בבא 
ליגזור כהנים זריזין הן.

בבא בתרא צט. • מסורת בידינו מאבותינו מקום ארון וכרובים אינו 
מן המדה.

בבא בתרא צט. • ארון שעשה משה יש לו ריוח עשר אמות לכל רוח 
ורוח.

בבא בתרא צט. • כרובים בנס הן עומדין.

פניהם  אמר  וחד  אחיו  אל  איש  פניהם  אמר  צט. • חד  בתרא  בבא 
עושין  שישראל  בזמן  אחיו...כאן  אל  איש  פניהם  ולמ''ד  לבית 

רצונו של מקום כאן בזמן שאין ישראל עושין רצונו של מקום. 

כתלמיד  פניהם  ומצודדים  הן  צעצועים  צט. • מעשה  בתרא  בבא 
הנפטר מרבו.

גורלו  לו  שעולה  מי  לקרובה)  ד"ה   – קכב. • (רשב"ם  בתרא  בבא 
בקרוב לירושלים מעלה מעות למי שעלה גורלו ברחוק מירושלים 

מבית  שרחוק  מפני  אחד  דברים  שני  מפני  הוא  גרוע  שהרחוק 
המקדש ואחד מפני שקרוב הוא לארץ העמים ויש לו לדאג מהן. 

בבא בתרא קמז. • שלחן בצפון ומנורה בדרום.

תבנית  את  אותך  מראה  אני  אשר  ככל  ט)  כה,  טז: • (שמות  סנהדרין 
המשכן וכן תעשו לדורות הבאין.

להם  להעמיד  לארץ  בכניסתן  ישראל  נצטוו  מצות  כ: • ג'  סנהדרין 
מלך ולהכרית זרעו של עמלק ולבנות להם בית הבחירה.

סנהדרין כב: • מהרה יבנה בית המקדש ובעינן כהן הראוי לעבודה 
וליכא.

באמצע  המקדש  שבית  עולם.  של  בטיבורו  לז. • (רש"י)  סנהדרין 
של עולם.

סנהדרין לז: • מיום שחרב בית המקדש אף על פי שבטלה סנהדרי 
ארבע מיתות לא בטלו לא בטלו והא בטלו אלא דין ארבע מיתות 
לא בטלו (תוס' – בזמן בית המקדש בגדי כהונה היו מכפרין מיהו 

ה''מ כשעשו תשובה).

סנהדרין עה. • מיום שחרב בית המקדש ניטלה טעם ביאה וניתנה 
לעוברי עבירה.

דין  לבית  נשאלו  אם  שביבנה.  דין  בבית  לא  פט. • (רש"י)  סנהדרין 
שבלשכת הגזית ואמרו להם וחזר לעירו ושהה ימים עד שגלתה 
סנהדרי גדולה ליבנה ועדיין הבית קיים ואחרי כן הורה כבתחילה 
אין ממיתין אותו ביבנה ואע''פ ששם סנהדרי גדולה שסוף סוף 

אין נקבצים שם.

המקדש  בית  נבנה  כאילו  דעה  בו  שיש  אדם  צב. • כל  סנהדרין 
בימיו.

מלון  (מלכים ב יט, כג)  וכתיב  קיצו  מרום  (ישעיה לז, כד)  צד: • כתיב  סנהדרין 
כך  ואחר  מטה  של  דירה  אחריב  בתחלה  רשע  אותו  אמר  קיצו 

אחריב דירה של מעלה. 

סנהדרין צו: • אמרו מלאכי השרת לפני הקב''ה רבונו של עולם מי 
שהחריב את ביתך ושרף את היכלך תכניס תחת כנפי השכינה.

סנהדרין ק. • ק' אמה כנגד היכל וכותליו.

ובגבולין  תנא  וכו':  באותיותיו  השם  את  ההוגה  קא: • אף  סנהדרין 
ובלשון עגה.

סנהדרין קג: • (רש"י) מצע. בית המקדש.

למה  הללו  בכיות  שתי  בלילה  תבכה  בכה  ב)  א,  קד: • (איכה  סנהדרין 
אמר רבה אמר רבי יוחנן אחד על מקדש ראשון ואחד על מקדש 

שני.

מכות יב. • שתי טעיות טעה יואב באותה שעה דכתיב (מלכים א ב, כח) 
קולט  שאינו  טעה  המזבח  בקרנות  ויחזק  ה'  אהל  אל  יואב  וינס 
אלא גגו והוא תפס בקרנותיו טעה שאינו קולט אלא מזבח בית 
במזבח  תפס  הוא  שילה (רש"י –  של  מזבח  תפס  והוא  עולמים 
של במה שעשה דוד לפני הארון שהיה באהל אשר נטה לו דוד 

בעיר דוד)... שאינו קולט אלא כהן ועבודה בידו.

מכות כד. • (רבינו גרשום) שיבנה בית המקדש במהרה בימינו אמן 
סלה.

מכות כד. • אמרו לו הללו כושיים שמשתחוים לעצבים ומקטרים 
לעבודת כוכבים יושבין בטח והשקט ואנו בית הדום רגלי אלהינו 

שרוף באש ולא נבכה.
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קרעו  הצופים  להר  שהגיעו  כיון  לירושלים  עולין  כד: • היו  מכות 
קדשי  מבית  שיצא  שועל  ראו  הבית  להר  שהגיעו  כיון  בגדיהם 

הקדשים התחילו הן בוכין ור''ע מצחק וכו'.

מכות כד: • אוריה במקדש ראשון וזכריה במקדש שני.

ג'  אלו  על  מכפרין  כהונה  בגדי  במזיד)  ד"ה   – ז: • (תוס'  שבועות 
עבירות אפוד על ע''ז כתונת על שפיכות דמים ומכנסים על גילוי 

עריות.

שבועות יד. • אין מוסיפין על העיר ועל העזרות אלא במלך ונביא 
ואורים ותומים וסנהדרין של שבעים ואחד ובשתי תודות ובשיר 

ובית דין מהלכין ושתי תודות אחריהן וכל ישראל אחריהם.

שבועות יד: • בן בבל שעלה לארץ ישראל ונעלם ממנו מקום מקדש 
מהו.

מכאן  מקדשתן  משיחתן  משה  שעשה  הכלים  טו. • כל  שבועות 
ואילך עבודתן מחנכתן.

שבועות טו: • אין בנין מקדש דוחה יום טוב.

המקדש  בית  דהיינו  לומר  ...ויש  אין)  ד"ה   – טו: • (תוס'  שבועות 
דלעתיד שהוא עשוי מאליו בידי שמים כדכתיב (שמות טו) מקדש ה' 

כוננו ידיך וכן מפרש במדרש תנחומא.

שבועות טז. • (רש"י – ד"ה רב הונא) חמשה דברים חסר מקדש שני 
קדושה  קסבר  הקודש  ורוח  ותומים  ואורים  וארון  ושכינה  אש 
ראשונה דדוד ושלמה לא בטלה ולא הוצרך עזרא לקדש כלומר 
שהוא לא הוסיף כלום באורך ורוחב ומאי דקדיש כדכתיב (נחמיה 

יב) ואעמידה שתי תודות לזכר בעלמא עבד.

פנקסו  על  לכתוב  יצטרך  שלא  ולא)  ד"ה   – כו. • (תוס'  שבועות 
שיביא חטאת שמינה לכשיבנה בית המקדש.

עבודה זרה ב: • אינהו (רומי) סתרי בית המקדש ואנן (פרס) בנינן.

עבודה זרה ג: • מיום שחרב בית המקדש אין שחוק להקב''ה.

פשטה  הבית  שנחרב  קודם  שנה  ושמנים  ח: • מאה  זרה  עבודה 
מלכות הרשעה על ישראל פ' שנה עד לא חרב הבית גזרו טומאה 
על ארץ העמים ועל כלי זכוכית מ' שנה עד לא חרב הבית גלתה 

סנהדרין וישבה לה בחנות.

עבודה זרה ט. • מלכות פרס בפני הבית שלשים וארבע שנה מלכות 
יון בפני הבית מאה ושמונים שנה מלכות חשמונאי בפני הבית 
צא  ואילך  מכאן  ושלש  מאה  הורדוס  בית  מלכות  ושלש  מאה 

וחשוב כמה שנים אחר חורבן הבית.

עבודה זרה לד. • במה שימש משה שבעת ימי המלואים בחלוק לבן 
רב כהנא מתני בחלוק לבן שאין בו אימרא.

עבודה זרה מה. • כל מקום שאתה מוצא הר גבוה וגבעה נשאה ועץ 
רענן דע שיש שם עבודת כוכבים (תוס' – בירושלמי פריך מבית 

הבחירה ומסיק ע''פ נביא נבנה שם).

במקדש  ישמשו  לא  חוניו  בבית  ששימשו  נב: • כהנים  זרה  עבודה 
דקנסינהו  הוא  כהנים  אחר  לדבר  לומר  צריך  ואינו  שבירושלים 
רבנן משום דבני דעה נינהו אבל כלים לא או דלמא לא שנא א''ל 

אסורים הן.

אבני  את  חשמונאי  בית  גנזו  בה  צפונית  נב: • מזרחית  זרה  עבודה 
המזבח ששקצו אנשי יון.

עבודה זרה נג: • בימוס אבן אחת מזבח אבנים הרבה.

העולם  קיימת  המקדש  בית  שעבודת  זמן  ד:ד • כל  נתן  דרבי  אבות 
מתברך על יושביו וגשמים יורדין בזמנן.

אבות דרבי נתן ד:ד • שאין עבודה שהיא חביבה לפני הקדוש ברוך 
הוא יותר מעבודת ביהמ"ק.

יוצא  זכאי  בן  יוחנן  רבן  היה  אחת  ד:ה • פעם  נתן  דרבי  אבות 
מירושלים והיה רבי יהושע הולך אחרי וראה בית המקדש חרב 
בו  שמכפרים  מקום  חרב  שהוא  זה  על  לנו  אוי  יהושע  רבי  אמר 
עונותיהם של ישראל אמר לו בני אל ירע לך יש לנו כפרה אחת 

שהיא כמותה ואיזה זה גמילות חסדים. 

שהחריב  זכאי  בן  יוחנן  רבן  ששמע  ד:ה • כיון  נתן  דרבי  אבות 
וקרעו  בגדיו  קרע  באש  המקדש  בית  את  ושרף  ירושלים  את 
(זכריה  ואומר  וסופדין  וצועקין  בוכין  והיו  בגדיהם  את  תלמידיו 
יא) פתח לבנון דלתיך זה בהמ"ק ותאכל אש בארזיך אלו כהנים 
גדולים שהיו במקדש שהיו נוטלים מפתחותן בידן וזורקין כלפי 
הילך  עולם  של  ריבונו  הוא  ברוך  הקדוש  לפני  ואומרים  מעלה 
מפתחותיך שמסרת לנו הואיל ולא היינו גזברין נאמנין לעשות 

מלאכת המלך ולאכול משולחן המלך.

מועד  אהל  הן  אלו  וגנוזין  העשויין  מא:יב • דברים  נתן  דרבי  אבות 
צלוחית  והמטה  המן  וצנצנת  לוחות  ושברי  וארון  שבו  וכלים 
של שמן המשחה ומקלו של אהרן שקדיה ופרחיה ובגדי כהונה 

ובגדי כהן משיח.

שבאחד  מפני  ניסן  בחדש  אותן  מתענין  אין  כא:ב • ולמה  סופרים 
בניסן הוקם המשכן וי"ב נשיאים הקריבו קרבנם לי"ב יום יום לכל 
עתיד  לבא  לעתיד  וכן  י"ט  ביומו  עושה  היה  א׳  וכל  ושבט  שבט 
חדש  כל  אין  א)  (קהלת  שנאמר  מה  לקיים  בניסן  להבנות  המקדש 

תחת השמש.

שמחות ו:א • שמתחלה לא בנאו שלמה אלא על תנאי שכל מי שיש 
לו צרה יבא ויתפלל עליה.

אבנים  אלהיך  ה'  מזבח  את  תבנה  שלימות  ח:טז • אבנים  שמחות 
שמטילות שלום בעולם.

דרך ארץ זוטא פרק ט' • העולם הזה דומה לגלגל עינו של אדם לבן 
העולם  זה  שבו  שחור  העולם  כל  את  שמקיף  אוקיינוס  זה  שבו 
המקדש  בית  זה  שבקמט  פרצוף  ירושלים  זה  שבשחור  קמט 

שיבנה במהרה בימינו ובימי כל ישראל אמן.

בגדיהם  אין  עליהם  כהונתם  עליהם  שבגדיהם  יז: • בזמן  זבחים 
עליהם אין כהונתם עליהם.

זבחים יט. • כהנים בעבודתן ולוים בדוכנן וישראל במעמדן פטורין 
מן התפלה ומן התפילין.

זבחים לב. • טמאים דלכתחילה לא (ישחטו קרבן) גזירה שמא יגעו 
בבשר.

זבחים מא: • (רש"י – ד"ה פמליא) כיון דרוב ציבור [סרחה] כביכול 
אין כאן קדושה.

שלא  יסוד...לפי  לה  היה  לא  דרומית  מזרחית  נג: • קרן  זבחים 
היתה בחלקו של טורף...רצועה היתה יוצאה מחלקו של יהודה 
עליה  מצטער  הצדיק  בנימין  והיה  בנימין  של  בחלקו  ונכנסה 
אושפיזכן  ונעשה  הצדיק  בנימין  זכה  לפיכך  לנוטלה...  יום  בכל 

להקב''ה.

שלשים  שהוא  מלבן  מביאין  המזבח  את  בונין  נד. • כיצד  זבחים 
אבנים  חלוקי  ומביא  אמה  וגובהו  ושתים  שלשים  על  ושתים 
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מפולמות בין גדולות בין קטנות ומביא סיד וקוניא וזפת וממחה 
שלשים  שהוא  מלבן  ומביא  וחוזר  יסוד  מקום  הוא  וזה  ושופך 
אמה על שלשים אמה וגובהו חמש אמות ומביא חלוקי אבנים 
כו' וחוזר ומביא מלבן שהוא כ''ח על כ''ח אמות וגובהו ג' אמות 
ומביא חלוקי כו' והוא מקום המערכה וחוזר ומביא מלבן שהוא 
בין  גדולות  בין  מפולמות  אבנים  חלוקי  ומביא  אמה  על  אמה 
קרן  לכל  וכן  קרן  וזהו  ושופך  וממחה  וקוניא  זפת  ומביא  קטנות 

וקרן.

של  בנויו  ועוסקין  ברמה  ושמואל)  (דוד  יושבין  נד: • היו  זבחים 
עולם. 

בחלקו  ושכינה  דיהודה  בחלקו  דסנהדרין  נד: • גמירי  זבחים 
דבנימין.

זבחים נה: • כל השערים שהיו שם גובהן עשרים אמה ורוחבן עשר 
אמה.

נוב  של  ואחד  שילה  של  אחד  פעמים  שלש  סא: • אבנים  זבחים 
וגבעון ובית עולמים.

זבחים סא: • אש שירדה מן השמים בימי משה לא נסתלקה מעל 
לא  שלמה  בימי  שירדה  ואש  שלמה  בימי  אלא  הנחושת  מזבח 

נסתלקה עד שבא מנשה וסילקה.

זבחים סא: • מזבח של שילה של נחושת היה חלול ומלא אבנים.

זבחים סא: • התם (בית ראשון) אש של שמים מסייעתן הכא (בית 
שני) אין אש של שמים מסייעתן.

זבחים סד: • כיצד מולקין חטאת העוף...זו עבודה קשה מעבודות 
עבודה  היא  זו  תניא  נמי  קמיצה  גבי   – (רש"י  שבמקדש  קשות 
למטה  קטנה  ובאצבעו  מלמעלה  בגודלו  למחוק  שצריך  קשה. 
זו  תניא  נמי  הכפורים  יום  בחפינת  וכן  מבורץ  הקומץ  יהא  שלא 

היא עבודה קשה ותרוייהו בסדר יומא).

זבחים עט: • בגוזרין גזירה במקדש קא מיפלגי דמר סבר גוזרין ומר 
סבר לא גוזרין.

הנשרפים  בפרים  אלא  מדבר  אינו  כולו  הענין  פב. • כל  זבחים 
ושעירים הנשרפים לשרוף פסוליהן אבית הבירה.

זבחים פח: • אין עניות במקום עשירות.

כתונת  מכפרין  כהונה  בגדי  אף  מכפרין  קרבנות  פח: • מה  זבחים 
עריות...  גילוי  על  מכפרת  מכנסים  דם...  שפיכות  על  מכפרת 
הלב...  הרהור  על  מכפר  הרוח...אבנט  גסי  על  מכפרת  מצנפת 
חושן מכפר על... אפוד מכפר על עבודת כוכבים... מעיל מכפר 
לא  דברים  שני  פנים...  עזות  על  מכפר  הרע...וציץ  לשון  על 
מצינו להן כפרה בקרבנות ומצינו לו כפרה ממקום אחר ואלו הן 
ולשון  ערופה  מעגלה  דמים  שפיכות  הרע  ולשון  דמים  שפיכות 

הרע מקטרת.

בין  חילוק  דיש  לפרש  ...יש  מכפרים)  ד"ה   – פח: • (תוס'  זבחים 
ציבור לכל ישראל דכתנת מכפרת אציבור ושעיר המשתלח על 

כל ישראל.

זבחים צה. • אין מכניסין מי רגלים למקדש.

זבחים צה: • תנור של מקדש של מתכת היה.

זבחים קד. • ריוח יש בין כבש למזבח.

זבחים קד: • מאי בירה... מקום יש בהר הבית ובירה שמו... כל הבית 
כולו קרוי בירה.

זבחים קד: • שלשה בית הדשנין הן בית הדשן גדול היה בעזרה... 
ובית הדשן אחר היה בהר הבית... וכמצותן חוץ לשלש.

ועבודה  מותרות  הבמות  היו  המשכן  הוקם  שלא  קיב: • עד  זבחים 
בבכורות ומשהוקם המשכן נאסרו הבמות ועבודה...באו לגלגל 
הותרו הבמות... באו לשילה נאסרו הבמות ולא היה שם תקרה 
אלא בית אבנים בלבד מלמטן והיריעות מלמעלן והיא היתה... 
הבמות  נאסרו  לירושלים  באו  הבמות...  הותרו  וגבעון  לנוב  באו 

ולא היה להן היתר והיא היתה נחלה. 

בבמה  היחיד  וקרבנות  במשכן  קרבין  ציבור  קיב: • קרבנות  זבחים 
הקריבן  ואם  במשכן  יקריבו  למשכן  שהוקדשו  היחיד  קרבנות 
נוב  גלגל  (רש"י –  ציבור  לבמת  יחיד  במת  בין  ומה  פטור  בבמה 

וגבעון) סמיכה ושחיטת צפון ומתן סביב ותנופה והגשה.

זבחים קיד: • פנים דגלגל לגבי שילה כחוץ דמי.

זבחים קטז: • (דוד) גובה מכל שבט ושבט חמשים שהן שש מאות.

זבחים קטז: • כשם שמחנה במדבר כך מחנה בירושלים מירושלים 
לויה  מחנה  נקנור  לשער  הבית  מהר  ישראל  מחנה  הבית  להר 
מכאן ואילך מחנה שכינה והן הן קלעים שבמדבר... עוד אחרת 
היתה וחיל עזרת נשים היא ולא היו עונשין עליה ובשילה לא היו 

אלא שני מחנות בלבד.

וחובות  פסח  אלא  קטנה  לבמה  גדולה  במה  בין  קיח. • אין  זבחים 
הקבוע להן זמן.

ויריעות  מלמטן  אבנים  אלא  תקרה  שם  היתה  קיח. • לא  זבחים 
מלמעלן והיא היתה מנוחה.

בשילה  ישראל  על  שכינה  שרתה  מקומות  קיח: • בשלשה  זבחים 
ונוב וגבעון ובית עולמים ובכולן לא שרתה אלא בחלק בנימין.

יוסף  בחלק  גדולה  וסנהדרי  בנימין  בחלק  קיח: • שכינה  זבחים 
וסנהדרין  בנימין  של  בחלקו  דשכינה  עולמים  בבית  מדמצינו 

בחלק יהודה.

זבחים קיח: • רצועה היתה יוצאת מחלקו של יהודה ונכנסת לחלקו 
של בנימין ובה היה מזבח בנוי והיה בנימין הצדיק מצטער עליה 
של  לחלקו  יוסף  של  מחלקו  יוצאת  היתה  רצועה  ה''נ  לבלעה 

בנימין.

זבחים קיח: • חופף עליו זה מקדש ראשון כל היום זה מקדש שני 
ובין כתיפיו שכן אלו ימות המשיח.

אחת  חסר  שנה  ארבעים  שבמדבר  מועד  אהל  קיח: • ימי  זבחים 
ימי  שחלקו  וז'  שכבשו  ז'  עשרה  ארבע  שבגלגל  מועד  אהל  ימי 
אהל מועד שבנוב וגבעון חמשים ושבע נשתיירו לשילה ג' מאות 

ושבעים חסר אחת.

ל''ו  בשנת  הבית  חרב  אימא)  ואיבעית  ד"ה  קיח: • (רש"י –  זבחים 
ליובל.

ואל  המנוחה  אל  עתה  עד  באתם  לא  כי  ט)   – יב  קיט. • (דברים  זבחים 
הנחלה אל המנוחה זו שילה נחלה זו ירושלים... מנוחה זו שילה 
וזו  זו  אומר  יוחי  בן  שמעון  רבי  שילה  וזו  זו  ירושלים...  זו  נחלה 

ירושלים. 

זבחים קיט: • שלש בירות הן שילה ונוב וגבעון (רש"י – נוב וגבעון. 
חדא חשיב לה) ובית עולמים.
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המנחה  ואת  העזים  גדי  את  מנוח  ויקח  יט)   – יג  קיט: • (שופטים  זבחים 
ויעל על הצור לה' אלא למ''ד זו וזו שילה ובמות הוה אסירן מאי 

ויקח מנוח הוראת שעה.

דחשיב  מ''ג)  (פ''ה  מדות  במסכת  בלשכת)  ד"ה  כא: • (תוס' –  מנחות 
שש לשכות שבעזרה קתני לשכת המלח ששם היו נותנין מלח 

לקרבן לשכת הפרוה ששם היו מולחים עורות קדשים.

מנחות כה. • הציץ מרצה על הטמא ואינו מרצה על היוצא.

מנחות כז: • מקדש שני דלא הוו ארון וכפורת.

נרותיה  שבעה  זה  את  זה  מעכבין  מנורה  קני  כח. • שבעה  מנחות 
מעכבין זה את זה.

מן  עשאה  הזהב  ומן  העשת  מן  באה  היתה  כח. • מנורה  מנחות 
הגרוטאות פסולה משאר מיני מתכות כשרה.

מן  עשאם  הכסף  מן  העשת  מן  באים  היו  כח. • חצוצרות  מנחות 
הגרוטאות כשרים משאר מיני מתכות פסולים.

לדורות  וכשרים  לו  כשרים  משה  שעשה  הכלים  כח: • כל  מנחות 
חצוצרות כשרות לו ופסולות לדורות.

מנחות כח: • לא יעשה אדם בית תבנית היכל אכסדרה כנגד אולם 
חצר כנגד עזרה שלחן כנגד שלחן מנורה כנגד מנורה אבל עושה 
יעשה  לא  שבעה  ושל  שמנה  ושל  ששה  ושל  חמשה  של  הוא 
ואפילו משאר מיני מתכות ר' יוסי בר רבי יהודה אומר אף של עץ 
לא יעשה כדרך שעשו מלכי בית חשמונאי אמרו לו משם ראיה 
כסף  של  עשאום  העשירו  בבעץ  וחיפום  היו  ברזל  של  שפודים 

חזרו והעשירו עשאום של זהב.

מנחות כח: • גובהה של מנורה שמנה עשר טפחים הרגלים והפרח 
ג' טפחים וטפחיים חלק וטפח שבו גביע וכפתור ופרח וטפחיים 
חלק וטפח כפתור ושני קנים יוצאין ממנו אחד אילך ואחד אילך 
ונמשכין ועולין כנגד גובהה של מנורה וטפח חלק וטפח כפתור 
ושני קנים יוצאין ממנו אחד אילך ואחד אילך נמשכין ועולין כנגד 
גובהה של מנורה וטפח חלק וטפח כפתור ושני קנים יוצאין ממנו 
מנורה  של  גובהה  כנגד  ועולין  ונמשכין  אילך  ואחד  אילך  אחד 
וכפתור  גביעין  ג'  שבהן  טפחים  ג'  שם  נשתיירו  חלק  וטפחיים 
כפתורים  אלכסנדריים  כוסות  כמין  דומין  הן  למה  וגביעין  ופרח 
למה הן דומין כמין תפוחי הכרתיים פרחים למה הן דומין כמין 
פרחי העמודין ונמצאו גביעין עשרים ושנים כפתורים אחד עשר 
פרחים תשעה גביעים מעכבין זה את זה כפתורים מעכבין זה את 
מעכבין  ופרחים  כפתורים  גביעים  זה  את  זה  מעכבין  פרחים  זה 

זה את זה.

מ'  גובהו  אולם  של  פתחו  אכסדרא)  ד"ה   – כח: • (תוס'  מנחות 
על  היו  מילא  של  אמלתראות  וחמש  אמה  עשרים  ורחבו  אמה 
גביו ואכסדרה אין לה אלא ג' דפנות...מחמת שפתח אולם רחב 
כפרוץ  שנראה  לאכסדרה  דומה  דלתות  לו  היו  ולא  מאד  וגבוה 

בצד אחד.

מנחות כט. • אבן היתה לפני מנורה ובה שלש מעלות שעליה הכהן 
עומד ומטיב את הנרות.

לה  הביא  ואחת  אחת  וכל  שלמה  עשה  מנורות  כט. • עשר  מנחות 
אלף ככר זהב והכניסוהו אלף פעמים לכור והעמידוהו על ככר.

מנחות כט. • (רש"י) ממקום טהרה. מן השמים הראו למשה לנגד 
המנורה.

מנחות כט. • מלמד שמגביהין אותו לעולי רגלים ומראים להם לחם 
הפנים ואומר להם ראו חיבתכם לפני המקום מאי חיבתכם... נס 

גדול נעשה בלחם הפנים סילוקו כסידורו.

מנחות כט. • ארון של אש ושלחן של אש ומנורה של אש ירדו מן 
השמים וראה משה ועשה כמותם.

לו  שהראה  עד  למשה  לו  קשין  היו  דברים  כט. • שלשה  מנחות 
מנורה  ושרצים  חדש  וראש  מנורה  הן  ואלו  באצבעו  הקב''ה 
דכתיב (במדבר ח, ד) וזה מעשה המנורה ראש חודש דכתיב (שמות יב, ב) 

החודש הזה לכם ראש חדשים.

הסמים  בקטורת  אלא  הזהב  מזבח  את  מחנכין  מט. • אין  מנחות 
ולא מזבח העולה אלא בתמיד של שחר ולא את השולחן אלא 
בין  נרותיה  בשבעה  אלא  המנורה  את  ולא  בשבת  הפנים  בלחם 

הערבים.

מנחות נא: • (רש"י – ד"ה דקא) ושנות רשעים תקצורנה זה מקדש 
שני שעמדו יותר מג' מאות כהנים גדולים דכל אחד לא הוציא 

שנתו.

ידיד  של  בחלקו  לידיד  ידיד  ויבנה  ידיד  בן  ידיד  נג. • יבא  מנחות 
יב,  ב  (שמואל  דכתיב  המלך  שלמה  זה  ידיד  יבא  ידידים  בו  ויתכפרו 
ידיד  ה'בן  בעבור  ידידיה  שמו  ויקרא  הנביא  נתן  ביד  וישלח  כה) 
זה  ידיד  ויבנה  בביתי  לידידי  מה  טו)  יא,  (ירמיה  דכתיב  אברהם  זה 
לידיד  משכנותיך  ידידות  מה  ב)  פד,  (תהלים  דכתיב  המקדש  בית 
ידיד  של  בחלקו  לידידי  נא  אשירה  א)  ה,  (ישעיה  דכתיב  הקב''ה  זה 
לבטח  ישכן  ה'  ידיד  אמר  לבנימין  יב)  לג,  (דברים  שנאמר  בנימין  זה 
את  נתתי  ז)  יב,  (ירמיה  דכתיב  ישראל  אלו  ידידים  בו  ויתכפרו  עליו 
ידידים  בו  ויתכפרו  עליו  לבטח  אויביה (ישכן  בכף  נפשי  ידידות 
אלו ישראל דכתיב (ירמיה יב, ז) נתתי את ידידות נפשי בכף אויביה).

לאברהם  הקב''ה  מצאו  המקדש  בית  שחרב  נג: • בשעה  מנחות 
שהיה עומד בבית המקדש אמר לו מה לידידי בביתי אמר לו על 
עיסקי בני באתי אמר לו בניך חטאו וגלו אמר לו שמא בשוגג... 
חס  שמא  לו  ואמר  ובוכה  צועק  והיה  ראשו  על  ידיו  הניח  מיד 
ושלום אין להם תקנה יצתה בת קול ואמרה לו (ירמיה יא, טז) זית רענן 
יפה פרי תואר קרא ה' שמך מה זית זו אחריתו בסופו אף ישראל 

אחריתן בסופן.

ורעו  עליה  אש  הצית  גדולה  המולה  לקול  טז)  יא,  נג: • (ירמיה  מנחות 
דליותיו... דבר גדול דברו מרגלים באותה שעה (במדבר יג, לא) כי חזק 
הוא ממנו אל תיקרי ממנו אלא ממנו כביכול שאפילו בעל הבית 

אינו יכול להוציא כליו.

בת  כשנשא  היה  שלמה  בימי  ועל)  ד"ה   – סד: • (תוס'  מנחות 
פרעה שישן עד ד' שעות והיו מפתחות של בית המקדש תחת 

מראשותיו.

מנחות סו. • מצוה למימני יומי ומצוה למימני שבועי רבנן דבי רב 
אשי מנו יומי ומנו שבועי אמימר מני יומי ולא מני שבועי אמר 

זכר למקדש הוא.

מנחות סח. • משחרב בהמ''ק התקין ר' יוחנן בן זכאי שיהא יום הנף 
כולו אסור.

הלחם  שתי  נפה  עשרה  בשלש  מנופה  היה  עו: • העומר  מנחות 
בשתים עשרה ולחם הפנים בי''א רבי שמעון אומר לא היה להן 

קצבה אלא סולת מנופה כל צרכה היה מביא.

מנחות פח. • גמירי דשבע מדות של לח היו במקדש ר' אלעזר בר' 
צדוק אומר שנתות היו בהין.
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מנחות פט. • אין עניות במקום עשירות.

מנחות צו. • כל הכלים שהיו במקדש ארכן לארכו של בית.

שבות  דאין  גב  על  דאף  שבת.  דחי  לא  אמאי  צז. • (רש"י)  מנחות 
במקדש האי טלטול לאו משום שבות הוא אלא דמיחזי כבונה 

וסותר.

שער  על  בנוי  היה  אחד  חדר  הבירה.  בשושן  צח. • (רש"י)  מנחות 
המזרחי של עזרה ומצוייר כתבנית שושן הבירה.

מנחות צח. • שער המזרח עליו שושן הבירה צורה מאי טעמא... חד 
אמר כדי שידעו מהיכן באו וחד אמר כדי שתהא אימת מלכות 

עליהן.

מנחות צח. • ויאריכו הבדים...דוחקין ובולטין בפרוכת ודומין כמין 
שני דדי אשה.

מנורות  עשר  המלך...  שלמה  עשה  שולחנות  צח: • עשרה  מנחות 
עשה שלמה.

מנחות צח: • מזרח ומערב היו מונחים...צפון ודרום.

אלא  מסדרין  היו  ולא  שלמה  עשה  שלחנות  צט. • עשרה  מנחות 
על של משה... עשר מנורות עשה שלמה ולא היו מדליקין אלא 

בשל משה.

לתלמיד  מכאן  בארון  מונחין  לוחות  ושברי  צט. • הלוחות  מנחות 
חכם ששכח תלמודו מחמת אונסו שאין נוהגין בו מנהג בזיון.

חדין  מסמרות  בקונטרס  פירש  עורב.  כליה  קז. • (תוס')  מנחות 
תוחבין בראש גג ההיכל לכלות העורבים שלא ישבו עליו ובמקום 
אחר פירש כמין טבלא חדה זקופה על צידה וחדודה לחתוך כמו 
מגג  העופות  בה  להבריח  צורה  שעשו  פי'  כל  ערך  ובערוך  סכין 
כליה  אותה  וקראו  זרעים  שומרי  עכשיו  שעושין  כדרך  ההיכל 
עורב ועוד פירש בערוך מקדש ראשון ששכינה שרוייה בו לא היו 
צריכין כליה עורב שלא היו עופות פורחין עליו אבל במקדש שני 

שלא היתה קדושתו כקדושת ראשון הוצרכו לכליה עורב.

מנחות קז: • ששה לנדבה כנגד מי... כנגד ששה בתי אבות הכהנים 
שתקנו להם חכמים שיהא שלום זה עם... מתוך שהנדבה מרובה 
תיקנו להם שופרות מרובין כדי שלא יתעפשו המעות... כנגד פר 

ועגל איל וכבש גדי ושעיר.

מנחות קט: • אותה שנה שמת שמעון הצדיק אמר להן שנה זו הוא 
מת אמרו לו מנין אתה יודע אמר להן כל יום הכפורים נזדמן לי 
זקן אחד לבוש לבנים ונתעטף לבנים ונכנס עמי ויצא עמי שנה 
זו נזדמן לי זקן אחד לבוש שחורים ונתעטף שחורים ונכנס עמי 
אחיו  ונמנעו  ומת  ימים  שבעת  חלה  הרגל  לאחר  עמי  יצא  ולא 
הכהנים מלברך בשם בשעת פטירתו אמר להם חוניו בני ישמש 
תחתי נתקנא בו שמעי אחיו שהיה גדול ממנו שתי שנים ומחצה 
אמר לו בא ואלמדך סדר עבודה הלבישו באונקלי וחגרו בצילצול 
העמידו אצל המזבח אמר להם לאחיו הכהנים ראו מה נדר זה 
אלבוש  גדולה  בכהונה  שאשתמש  היום  אותו  לאהובתו  וקיים 
הכהנים  אחיו  בקשו  שליכי  בצילצול  ואחגור  שליכי  באונקלי 
מצרים  של  לאלכסנדריא  הלך  אחריו  ורצו  מפניהם  רץ  להרגו 
וכששמעו  כוכבים  עבודת  לשום  עליו  והעלה  מזבח  שם  ובנה 
חכמים בדבר אמרו מה זה שלא ירד לה כך היורד לה על אחת 

כמה וכמה.

מעלה  עבודה  בהלכות  העסוקין  חכמים  תלמידי  קי. • אלו  מנחות 
עליהם הכתוב כאילו נבנה מקדש בימיהם.

וכל  חטאת  הקריב  כאילו  חטאת  בתורת  העוסק  קי. • כל  מנחות 
העוסק בתורת אשם כאילו הקריב אשם.

חולין יח. • וכמה פגימת המזבח כדי שתחגור בה צפורן.

חולין יח. • (תוס' – ד"ה וכמה) ודאי שמיר אין עושה אותם חלקות 
חלקות  קטנות  באבנים  אותם  הצפורן...שבנו  בהן  תחגור  שלא 

שלא היה בהם שום פגימה כגון חלוקי אבנים של נחל.

חולין כד. • (הלויים) כ''ה ללמוד ושלשים לעבודה.

לעבודה  כשר  שיזקין  עד  שערות  שתי  משיביא  כד. • כהן  חולין 
ומומין פוסלין בו בן לוי מבן שלשים ועד בן חמשים כשר לעבודה 
ושנים פוסלין בו בד''א באהל מועד שבמדבר אבל בשילה ובבית 

עולמים אין נפסלין אלא בקול.

חולין כד: • מאימתי (כהן) כשר לעבודה משיביא שתי שערות רבי 
אומר אומר אני עד שיהא בן עשרים.

חולין כד: • בעשרים וארבעה מקומות נקראו כהנים לוים.

חולין סב: • (רש"י) פרואה אמגושא. שם מכשף והוא עשה לשכת 
בית הפרוה.

חולין סג. • דוכיפת שהודו כפות וזהו שהביא שמיר לבית המקדש.

חולין צ: • תפוח היה באמצע המזבח פעמים היה עליו כשלש מאות 
כור אמר רבא גוזמא.

חולין צ: • השקו את התמיד בכוס של זהב אמר רבא גוזמא.

כהנים)  ודירתן (של  אכילתן  ורוב  שלמים)  ד"ה  צ: • (רש"י –  חולין 
בעזרה ולשכותיהם ששם היו ישנים.

חולין צב. • גפן זה ירושלים שלשה שריגים זה מקדש מלך וכהן גדול 
והיא כפורחת עלתה נצה אלו פרחי כהונה הבשילו אשכלותיה 

ענבים אלו נסכים.

ועליה  גדול  כהן  בראש  מונחת  היתה  צמר  של  קלח. • כיפה  חולין 
ציץ נתון לקיים מה שנאמר ושמת אותו על פתיל תכלת.

ועבודה  מותרות  במות  היו  המשכן  הוקם  שלא  ד: • עד  בכורות 
בבכורות.

בכורות ד: • אותו היום שהוקם המשכן קרבו להם בישראל נדרים 
ונדבות חטאות ואשמות בכורות ומעשרות.

תן  לו  אמר  תמים  (הבכור)  היה  אם  המקדש  כו: • בשעת  בכורות 
ואקרבנו.

בעצמן  סילסול  כהנים  נהגו  המקדש  בית  שחרב  ל: • מיום  בכורות 
שאין מוסרין את הטהרות לכל אדם.

בכורות מד: • (רש"י) מהדרי לעין עיטם. שבו כ''ג טובל ביוה''כ.

ושבט  שבט  מכל  ...שגבה  דמזדבנא)  ד"ה   – נ. • (תוס'  בכורות 
חמשים שהם בין כולם שש מאות.

בכורות נא. • לא יביא (כסף) סיגה לעזרה.

בהמה  ובעינן  המקדש  בית  יבנה  מהרה  בהמה  נג: • בבכור  בכורות 
להקרבה וליכא.

בכורות נה: • (תוס' – ד"ה שמא) ...ים שעשה שלמה שהיו הכהנים 
טובלין בו אע''פ שהמים מכונסים שם במקוה ומיהו יש לדחות 
דבירושלמי קאמר והיה לרחצה הכהנים בו ולאו כלי הוא ומפרש 
וכן  זוחלין  שיהו  אפשר  וא''כ  כמוציא  נקובים  השורים  דרגלי 
מקוה שעל הפרווה בפ' אמר להם הממונה (יומא דף לא.) שהיה מעין 
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עיטם והיה כהן גדול טובל בו אפשר שנכנסין מצד אחד ויוצאין 
מצד אחר.

ערכין י. • לא היה מכה באבוב של נחשת אלא באבוב של קנה מפני 
שקולו ערב.

מקלקלת  אלא  אינה  שחכמתו  חכם.  יתהלל  אל  י: • (רש"י)  ערכין 
לפי שכלי מקדש ראשון ע''פ הגבורה נעשו דכתיב (ד''ה א כח) הכל 

בכתב מיד ה' עלי השכיל כל מלאכת התבנית.

ערכין י: • אבוב היה במקדש חלק היה דק היה של קנה היה ומימות 
נטלו  ערב  קולו  היה  ולא  זהב  וציפוהו  המלך  צוה  היה  משה 
של  במקדש  היה  צלצול  שהיה  כמות  ערב  קולו  והיה  צפויו  את 
נחושת היה והיה קולו ערב ונפגם ושלחו חכמים והביאו אומנין 
מאלכסנדריא של מצרים ותקנוהו ולא היה קולו ערב נטלו את 
תיקונו והיה קולו ערב כמות שהיה מכתשת היתה במקדש של 
נחושת היתה ומימות משה היתה והיתה מפטמת את הבשמים 
ולא  ותיקנוה  מצרים  של  מאלכסנדריא  אומנין  והביאו  נתפגמה 
היתה מפטמת כמו שהיתה נטלו את תיקונה והיתה מפטמת כמו 
ולא  ונתפגמו  ראשון  ממקדש  נשתיירו  כלים  שני  אלו  שהיתה 

היה להם ארוכה.

היה  באב  תשעה  היום  אותו  בראשונה  הבית  יא: • כשחרב  ערכין 
ומוצאי שבת היה ומוצאי שביעית היתה ומשמרתו של יהויריב 
ומה  שירה  ואומרים  דוכנן  על  עומדים  ולוים  כהנים  והיו  היתה 
שירה אמרו (תהלים צד, כג) וישב עליהם את אונם וברעתם יצמיתם 
ולא הספיקו לומר יצמיתם ה' אלהינו עד שבאו אויבים וכבשום 

וכן בשניה.

ערכין יב: • בית שני כמה קם ארבע מאה ועשרים.

ערכין יג: • כנור של מקדש של שבעת נימין היה...ושל ימות המשיח 
שמונה...של עולם הבא עשר.

ערכין כד. • סתם ההקדישות לבדק הבית. 

לציבור  למוסרו  [או]  בו  ללמוד  השמן  את  ה. • המפטם  כריתות 
פטור לסוך חייב והסך ממנו פטור לפי שאין חייבין אלא על סיכת 

שמן המשחה שעשה משה בלבד.

כריתות ה. • שמן המשחה שעשה משה במדבר משלקו העיקרין.

הרבה  נסים  והלא  המשחה  בשמן  נעשה  אחד  נס  ה: • וכי  כריתות 
נעשו בו מתחלתו ועד סופו.

כריתות ו. • פיטום הקטרת הצרי והציפורן והחלבנה והלבונה משקל 
שבעי' של שבעים מנה מור וקציעה שיבולת נרד וכרכום משקל 
קילופה  עשר  שנים  הקושט  מנה  עשר  ששה  של  עשר  ששה 
קפריסין  יין  קבין  תשעה  כרשינה  בורית  תשעה  וקנמון  שלשה 
סאין תלתא קבין תלתא אם אין לו יין קפריסין מביא חמר חיוריין 
עתיק מלח סדומית רובע מעלה עשן כל שהוא ר' נתן אומר אף 
כיפת הירדן כל שהוא ואם נתן בה דבש פסלה חיסר אחת מכל 
סממניה חייב מיתה רש''א הצרי אינו אלא שרף [הנוטף] מעצי 
הקטף בורית כרשינה ששפין בה את הציפורן כדי שתהא נאה יין 
קפריסין ששורין בו את הציפורן כדי שתהא עזה והלא מי רגלים 

יפין לה אלא שאין מכניסין מי רגלים למקדש.

ימות  כנגד  שס''ה  מנה  שס''ח  נעשית  היתה  ו. • קטרת  כריתות 
חפניו  מלא  גדול  כהן  מכניס  שמהן  יתירין  מנין  שלשה  החמה 

ביום הכיפורים והשאר ניתנת לאומנין בשכרן.

כדכתיב  למזבח  ראוין  אין  והפירות  כל)  ד"ה   – יב: • (תוס'  מעילה 
(ויקרא ב) כל שאור וכל דבש לא תקטירו ודבש היינו כל מיני מתיקה 
אך אם הוא זית או גפן ראוים למזבח זית לשמן למנחות וגפן ליין 

לנסכים ואין ראוים לבדק הבית.

מעילה יד: • (תוס' – ד"ה והאמר) כיון דבית המקדש קיים ואם היו 
מחללים על שוה פרוטה בעלמא דאיכא פסידא להקדש... בזמן 
שאין בית המקדש קיים אפשר לחלל דהתם לא שייך בשום ענין 

פסידא להקדש.

תמיד כו: • לאו אורח ארעא לעיולי מטות לבית המקדש.

תמיד כז. • בשלשה מקומות הכהנים שומרים בבית המקדש בבית 
ה'  מקומות  בכ''א  והלוים  המוקד  ובבית  הניצוץ  ובבית  אבטינס 
שערי  ה'  על  ה'  מבפנים  פנותיו  ד'  על  ד'  הבית  הר  שערי  ה'  על 
עזרה וד' על ד' פנותיו מבחוץ אחד בלשכת הקרבן ואחד בלשכת 

הפרוכת ואחד אחורי בית הכפורת.

תמיד כז. • ז' שערים היו בעזרה ג' בצפון וג' בדרום ואחד במזרח.

הדיוט (רש"י –  כהן  של  אבנטו  זהו  לא  כ''ג  של  כז: • אבנטו  תמיד 
דאותו של כ''ג הוה דכלאים ושל הדיוט לא הוה דכלאים).

תמיד לא: • שלש עשרה שולחנות היו במקדש.

שיבנה  רצון  יהי  אלהינו  בית  לעבודת  התמיד  סדר  לג: • זהו  תמיד 
במהרה בימינו אמן.

מידות א:ג • חמישה שערים היו להר הבית.

מידות ד • שבעה שערים היו בעזרה.

מידות ה • ארבע לשכות היו לבית המוקד.

מידות ה • מזרחית צפונית, שבה גנזו בני חשמונאי את אבני המזבח 
ששיקצום מלכי יוון.

מידות ז • בית המוקד—כיפה.

מידות ב:א • הר הבית היה חמש מאות אמה על חמש מאות אמה.

מידות ב • כל הנכנסין להר הבית נכנסין דרך ימין ומקיפין ויוצאין 
דרך שמאל – חוץ ממי שאירעו דבר שהוא מקיף על השמאל.

בו  היו  פרצות  עשרה  ושלוש  טפחים  עשרה  גבוה  ג • סורג  מידות 
שפרצום מלכי יוון וחזרו וגדרום.

ושלחה  אמה  מעלה חצי  המעלות שהיו שם – רום  מידות ג • וכל 
חצי אמה חוץ משל אולם.

מידות ג • כל הפתחים שהיו שם – גובהן עשרים אמה ורוחבן עשר 
אמות חוץ משל אולם.

חוץ   – זהב  של  להיות  נשתנו  שם  שהיו  השערים  ג • כל  מידות 
משערי ניקנור מפני שנעשה בהן נס ויש אומרין מפני שנחושתן 

מצהיב.

מידות ד • כל הכותלים שהיו שם היו גבוהים חוץ מכותל מזרחי.

על  וחמש  ושלושים  מאה  אורך  הייתה  הנשים  ה • עזרת  מידות 
רוחב מאה ושלושים וחמש.

מידות ה • והקיפוה כצוצטרה – שהנשים רואות מלמעלן והאנשים 
מלמטן כדי שלא יהיו מעורבין.

ישראל  לעזרת  מתוכה  עולות  מעלות  עשרה  ה • חמש  מידות 
שבתילים  המעלות  שיר  עשרה  חמש  כנגד  הנשים  מעזרת 

שעליהם הלויים עומדין בשיר.
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על  וחמש  ושלושים  מאה  אורך  הייתה  ישראל  ו • עזרת  מידות 
רוחב אחת עשרה וכן עזרת הכוהנים הייתה אורך מאה ושלושים 

וחמש על רוחב אחת עשרה.

מידות ו • נמצאת עזרת הכוהנים גבוהה מעזרת ישראל שתי אמות 
ומחצה.

רוחב  על  ושבע  ושמונים  מאה  אורך  הייתה  העזרה  ו • כל  מידות 
מאה ושלושים וחמש.

של  צלוחית  מכניסין  שבו  המים  שער  שמו  נקרא  ו • למה  מידות 
מים של ניסוך בחג רבי אליעזר בן יעקוב אומר בו המים המפכים 

עתידין להיות יוצאין מתחת מפתן הבית.

מידות ג:א • המזבח היה שלושים ושתיים על שלושים ושתיים.

דמים  בין  להבדיל  באמצע  חוגרו  סקרה  של  ג:א • וחוט  מידות 
העליונים לדמים התחתונים.

עשרים  ורוחבו  אמה  ארבעים  גובהו   – אולם  של  ז • פתחו  מידות 
אמה.

עשר  ורוחבו  אמה  עשרים  גובהו   – היכל  של  ד:א • פתחו  מידות 
אמות.

מידות ד:א • כל הבית טוח בזהב חוץ מאחר הדלתות.

מידות ו • ההיכל מאה על מאה על רום מאה.

מידות ו • אמה כולה עורב.

מידות ז • עשרים אמה בית קודשי הקודשים.

מידות ז • ההיכל צר מאחריו ורחב מלפניו דומה לארי שנאמר "הוי 
אריאל אריאל קרית חנה דויד" (ישעיהו כט,א) – מה הארי צר מאחריו 

ורחב מלפניו, אף ההיכל צר מאחריו ורחב מלפניו.

ישראל  של  גדולה  סנהדרין  הייתה  שם  הגזית –  ח • לשכת  מידות 
לובש   – פסול  בו  שנמצא  כוהן  שכל  הכהונה  את  ודנה  יושבת 
שחורים ומתעטף שחורים ויוצא והולך לו ושלא נמצא בו פסול 
– לובש לבנים ומתעטף לבנים ונכנס ומשמש עם אחיו הכוהנים 
היו  וכך  אהרון  של  בזרעו  פסול  נמצא  שלא  עושין  היו  טוב  ויום 
של  בזרעו  פסול  נמצא  שלא  הוא  ברוך  המקום  ברוך  אומרין 

אהרון.

כלים א:ו • עשר קדושות הן ארץ ישראל מקודשת מכל הארצות... 
החומה  מן  ממנה...לפנים  מקודשות  חומה  מוקפות  עיירות 
ממנו...  מקודש  ממנה...החיל  מקודש  הבית  הר  מהן...  מקודש 
עזרת הנשים מקודשת ממנו... עזרת ישראל מקודשת ממנה... 
מקודש  ולמזבח  האולם  בין  ממנה...  מקודשת  הכוהנים  עזרת 
מקודש  הקדשים  קודש  בית  ממנו...  מקודש  ממנה...ההיכל 
בשעת  הכיפורים  ביום  גדול  כהן  אלא  לשם  נכנס  שאין   – מהן 

העבודה.

ביתו של אדם
אף  לטהרה  מטומאה  האדם  את  מעלין  נחלים  טז. • מה  ברכות 

אהלים מעלין את האדם מכף חובה לכף זכות.

היתה  מועד  אהל  נבנה  שלא  עד  חללת)  ד"ה   – נה: • (רש"י  שבת 
שכינה מצויה באהלי צדיקים.

הן...  ואלו  עניות  לידי  האדם  את  מביאין  דברים  סב: • ג'  שבת 
ושאשתו מקללתו בפניו.

אינו  שוב  בלילה  תורה  דברי  בו  שנשמעין  בית  יח: • כל  עירובין 
נחרב.

הואיל  היו  דעניים  ואע''ג  ומחשיבין)  ד"ה   – נה: • (רש"י  עירובין 
ובביתם איתנהו כעשירים דמו דא''א להם בלא מזון ב' סעודות.

עירובין נה: • יושבי צריפין והולכי מדברות חייהן אינן חיים ונשיהן 
ובניהן אינן שלהן.

עירובין נה: • יושבי צריפין כיושבי קברים ועל בנותיהם הוא אומר 
(דברים כז, כא) ארור שוכב עם כל בהמה מאי טעמא עולא אמר שאין 

להן מרחצאות ורבי יוחנן אמר מפני שמרגישין זה לזה בטבילה.

פסחים פח. • לא כאברהם שכתוב בו הר שנאמר (בראשית כב, יד) אשר 
שנאמר  שדה  בו  שכתוב  כיצחק  ולא  יראה  ה'  בהר  היום  יאמר 
בית  שקראו  כיעקב  אלא  בשדה  לשוח  יצחק  ויצא  סג)  כד,  (בראשית 

שנאמר (בראשית כח, יט) ויקרא את שם המקום ההוא בית אל.

המזוזות  שתי  ועל  המשקוף  על  שם  היו  מזבחות  צו. • ג'  פסחים 
(בית כמזבח).

יומא י. • כל בית שאינו עשוי לימות החמה ולימות הגשמים אינו 
בית.

יומא י: • רבנן סברי דירה בעל כרחה שמה דירה ורבי יהודה סבר 
דירה בעל כרחה לא שמה דירה.

מן  פטור  אמות  ארבע  על  אמות  ארבע  בו  שאין  ג. • בית  סוכה 
המזוזה ומן המעקה ואינו מטמא בנגעים ואינו נחלט בבתי ערי 
ואין  בו  מערבין  ואין  המלחמה  מעורכי  עליו  חוזרין  ואין  חומה 
משתתפין בו ואין מניחין בו עירוב... רבנן מודו דאי אית ביה ד' 

אמות על ד' אמות דיירי ביה אינשי ואי לא לא דיירי ביה אינשי.

ברגל  מבתיהן  יוצאין  שאין  העצלנין  את  אני  כז: • משבח  סוכה 
דכתיב (דברים יד, כו) ושמחת אתה וביתך.

סוכה נג. • אם תבא אל ביתי אני אבא אל ביתך אם אתה לא תבא 
המקום  בכל  כד)  כ,  (שמות  שנאמר  ביתך  אל  אבא  לא  אני  ביתי  אל 

אשר אזכיר את שמי אבא אליך וברכתיך.

קרחה  אפילו  פשיטא  בביתו  שורר  איש  כל  יב: • להיות  מגילה 
בביתיה פרדשכא ליהוי.

ולפי  דניאל  שהיה  מדרש  יש  ממוכן  זיל)  ד"ה  יב: • (תוס' –  מגילה 
לכופה  יכול  היה  שלא  ממנו  גדולה  שהיתה  לשרית  נשוי  שהיה 

לדבר כלשונו יעץ לעשות כן.

אמר  ימים  הארכת  במה  זירא  ר'  את  תלמידיו  כח. • שאלו  מגילה 
להם מימי לא הקפדתי בתוך ביתי.

תענית יא. • אבני ביתו של אדם וקורות ביתו של אדם מעידים בו.

תענית טז: • אין מורידין לפני התיבה אלא אדם הרגיל (איזהו רגיל) 
מן  ריקם  שביתו  זהו   ... לו  ויש  לו  ואין  מטופל  אומר  יהודה  ר' 

העבירה.

בתיהם  יהא  שלא  שבגולה  באחיכם  עיניכם  כב: • תנו  תענית 
קבריהם. 

תענית כה. • ההיא שיבבתא דקא בניא ביתא ולא מטו כשורי אתיא 
מה  לה  אמר  כשוראי  קמטו  ולא  ביתי  בניתי  ליה  אמרה  לקמיה 
עד  הגיעו  תנא  כשוריך  נימטו  איכו  אמר  איכו  ליה  אמרה  שמך 

שיצאו אמה לכאן ואמה לכאן ויש אומרין סניפין עשאום.

מועד קטן יג. • (תוס') אין מפנין מבית לבית. בירושלמי מתיר מבית 
אחר לביתו שערב לאדם לדור בשלו.
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יבמות מד. • מלמד שמשיאין לו עצה הוגנת לו שאם היה הוא ילד 
והיא זקנה הוא זקן והיא ילדה אומרין לו מה לך אצל ילדה מה לך 

אצל זקנה כלך אצל שכמותך ואל תשים קטטה בביתך.

יבמות סג: • מנע רבים מתוך ביתך ולא הכל תביא ביתך.

מיהו  אחת.  בכפיפה  נחש  עם  דר  אדם  דאין  קיב: • (תוס')  יבמות 
היכא שנישאת לו כבר תקינו רבנן שאינה מתגרשת כיון שאינה 

יודעת לשמור עצמה.

רב  לעד  עומדת  וצדקתו  בביתו  ועושר  הון  ג)  קיב,  נ. • (תהלים  כתובות 
הונא ורב חסדא חד אמר זה הלומד תורה ומלמדה וחד אמר זה 

הכותב תורה נביאים וכתובים ומשאילן לאחרים.

כתובות קג. • (רש"י) ברכת הבית ברובה. בני אדם שעוזרין זה את 
זה משתכרין ומזל דרבים עדיף.

כתובות קג. • בשעת פטירתו של רבי אמר לבני אני צריך נכנסו בניו 
אצלו אמר להם הזהרו בכבוד אמכם נר יהא דלוק במקומו שולחן 

יהא ערוך במקומו מטה תהא מוצעת במקומה.

נדרים לח. • כל מקום שהלך (שמואל הנביא) ביתו עמו (רש"י – כלי 
תשמישו וזה היה מרוב עושר).

תוקפא  חסדא  וא''ר  לשומשמא  קריא  כי  בביתא  ג: • זנותא  סוטה 
בביתא כי קריא לשומשמא אידי ואידי באיתתא אבל בגברא לית 
לן בה (רש"י – קריא. תולעת של שומשמין האוכלתן כך הזנות 
וזנותא  תוקפא  ואידי.  אידי  כעס:  תוקפא.  הבית:  את  מחרבת 
או  מזנה  כשהאשה  באיתתא.  הבית:  את  דמחרבת  דאמרינן 
כעסנית לפי שהאשה מתעסקת בזנוניה ואינה עושה מלאכתה 

ולא משמרת ביתה ומפקרת את של בעלה למנאפים).

סוטה ג: • בתחילה קודם שחטאו ישראל היתה שכינה שורה עם כל 
אחד ואחד שנאמר (דברים כג, טו) כי ה' אלהיך מתהלך בקרב מחניך 
כיון שחטאו נסתלקה שכינה מהם שנאמר (דברים כג, טו) ולא יראה 

בך ערות דבר ושב מאחריך.

סוטה יז. • איש ואשה זכו שכינה ביניהן לא זכו אש אוכלתן.

סוטה מג. • (רש"י) אף הבונה בית לבינים בשרון. מקום הוא ששמו 
שפעמיים  קיימא  דבר  הוי  ולא  ללבינים  יפה  הקרקע  ואין  שרון 

צריך לחדשה בשבע שנים.

סוטה מז. • לעולם תהא שמאל דוחה וימין מקרבת.

סוטה מט: • בעקבות משיחא... נערים פני זקנים ילבינו זקנים יעמדו 
אויבי  בחמותה  כלה  באמה  קמה  בת  אב  מנוול  בן  קטנים  מפני 

איש אנשי ביתו וכו'.

גיטין ו: • (רש"י) ויתנו (את) הילד כו'. שהיו משתהין בא''י ומניחין 
ילדים  בעיניהם  שנקל  ורביה  מפריה  ובטלים  עגונות  נשותיהן 

וילדות.

שהרי  ביתו  בתוך  יתירה  אימה  אדם  יטיל  אל  ו: • לעולם  גיטין 
כמה  והפילה  יתירה  אימה  בעלה  עליה  הטיל  בגבעה  פילגש 

רבבות מישראל.

גיטין ו: • כל המטיל אימה יתירה בתוך ביתו סוף הוא בא לידי שלש 
עבירות גילוי עריות ושפיכות דמים וחילול שבת.

שבת  ערב  ביתו  בתוך  לומר  אדם  צריך  דברים  ו: • שלשה  גיטין 
למימרינהו  צריך  הנר  את  הדליקו  ערבתם  עשרתם  חשיכה  עם 

בניחותא כי היכי דליקבלו מיניה.

גיטין ז. • לעולם אל יטיל אדם אימה יתירה בתוך ביתו שהרי אדם 
גדול הטיל אימה יתירה בתוך ביתו והאכילוהו דבר גדול...ומאי 

ניהו אבר מן החי.

אמר  שבבית  כלים  מכל  ומזוזה  דלת  נשתנה  כב: • מה  קדושין 
על  שפסחתי  בשעה  במצרים  עדים  שהיו  ומזוזה  דלת  הקב''ה 
המשקוף ועל שתי המזוזות ואמרתי כי לי בני ישראל עבדים ולא 
עבדים לעבדים והוצאתים מעבדות לחירות והלך זה וקנה אדון 

לעצמו ירצע בפניהם.

בבא קמא קב: • אחד המקדיש נכסיו ואחד המעריך את עצמו אין 
לו בכסות אשתו ולא בכסות בניו... ואין דעתו של אדם על כסות 

אשתו ובניו משום איבה.

בבא מציעא יב: • מציאת אשה לבעלה כי היכי דלא תיהוי לה איבה.

שמתוך  אשתו  באונאת  זהיר  אדם  יהא  נט. • לעולם  מציעא  בבא 
שדמעתה מצויה אונאתה קרובה.

בבא מציעא נט. • כל ההולך בעצת אשתו נופל בגיהנם שנאמר (מלכים 
א כא, כה) רק לא היה כאחאב וגו'.

בבא מציעא נט. • איתתך גוצא גחין ותלחוש לה.

בבא מציעא נט. • לעולם יהא אדם זהיר בתבואה בתוך ביתו שאין 
מריבה מצויה בתוך ביתו של אדם אלא על עסקי תבואה.

ברכה  שאין  אשתו  בכבוד  זהיר  אדם  יהא  נט. • לעולם  מציעא  בבא 
מצויה בתוך ביתו של אדם אלא בשביל אשתו.

בבא מציעא נט. • והיינו דאמר להו רבא לבני מחוזא אוקירו לנשייכו 
כי היכי דתתעתרו.

בבא מציעא ס. יהיו עניים בני ביתך.

בבא מציעא עה: • שלשה צועקין ואינן נענין ואלו הן... ומי שאשתו 
מושלת עליו.

באהל  אמנו  ששרה  השרת  מלאכי  היו  פז. • יודעים  מציעא  בבא 
היתה אלא מאי באהל כדי לחבבה על בעלה.

בבא מציעא קז. • ברוך אתה בעיר שיהא ביתך סמוך לבהכ''נ... אבל 
בהכ''נ לא... שכר פסיעות יש.

סמוך  הכסא  בית  שיהא  בעיר  אתה  קז. • ברוך  מציעא  בבא 
לשולחנך.

ישראל  את  וירא  עיניו  את  בלעם  וישא  ב)  ס. • (במדבר כד,  בתרא  בבא 
שוכן לשבטיו מה ראה ראה שאין פתחי אהליהם מכוונין זה לזה 

אמר ראוין הללו שתשרה עליהם שכינה.

בבא בתרא צח. • האי מאן דיהיר אפילו אאינשי ביתיה לא מיקבל.

בבא בתרא צח: • פעמים שאדם עושה דירתו כרפת בקר.

בבא בתרא קטז. • קשה עניות בתוך ביתו של אדם יותר מחמשים 
מכות.

סנהדרין לט: • ביתו של אחאב אינו מזומן לברכה.

סנהדרין מט. • ביתו (של יואב) מדבר הוא... מה מדבר מופקר לכל 
אף ביתו של יואב מופקר לכל דבר אחר כמדבר מה מדבר מנוקה 

מגזל ועריות אף ביתו של יואב מנוקה מגזל ועריות.

נכתב  ולמה  להיות  עתיד  ולא  היה  לא  המנוגע  עא. • בית  סנהדרין 
אותו  קורין  והיו  עזה  בתחום  היה  מקום  שכר...  וקבל  דרוש 
אחת  פעם  עכו  כפר  איש  שמעון  רבי  אמר  סגירתא  חורבתא 
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אבנים  ואמרו  אותו  שמציינין  מקום  וראיתי  לגליל  הלכתי 
מנוגעות פינו לשם.

סנהדרין עו: • האוהב את אשתו כגופו והמכבדה יותר מגופו ... עליו 
הכתוב אומר (איוב ה, כד) וידעת כי שלום אהלך. 

עייל  שייף  ברך  ושפל  ענוותן  הבא  העולם  בן  פח: • איזהו  סנהדרין 
שייף ונפיק (רש"י – שייף. שוחה נכנס ושוחה יוצא).

אש  בלילה  בו  נשמעים  תורה  דברי  שאין  בית  צב. • כל  סנהדרין 
אוכלתו.

והא  ביתך  אל  תביא  הכל  ולא  ביתך  מתוך  רבים  ק: • מנע  סנהדרין 
רעים  אדם  ירבה  לא  לעולם  אומר  רבי  דתניא  אמרה  נמי  רבי 
בתוך ביתו שנאמר (משלי יח, כד) איש רעים להתרועע (רש"י – לסוף 

מריעים לו שמתקוטט עמהם). 

סנהדרין קג. • לא יגורך רע צדיק אתה ולא יהיה במגורך רע.

נדה  ספק  אשתך  תמצא  שלא  באהלך  יקרב  לא  קג. • נגע  סנהדרין 
שמקדיח  תלמיד  או  בן  לך  יהא  שלא  הדרך...  מן  שתבא  בשעה 

תבשילו ברבים.

אבות א:ד • יהי ביתך בית ועד לחכמים.

אבות א:ה • יהי ביתך פתוח לרווחה ויהיו עניים בני ביתך.

שיהא  מלמד  כיצד  לרוחה  פתוח  ביתך  ז:א • יהי  נתן  דרבי  אבות 
ביתו של אדם פתוח לרוחה לדרום ולמזרח ולמערב ולצפון כגון 
איוב  עשה  ולמה  לביתו  פתחים  ארבעה  שעשה  איוב  שעשה 
ארבעה פתחים לביתו כדי שלא יהיו עניים מצטערים להקיף את 
כל הבית הבא מן הצפון יכנס כדרכו הבא מן הדרום יכנס כדרכו 

וכן לכל רוח לכך עשה איוב ארבעה פתחים לביתו.

אבות דרבי נתן ז:ב • למוד בני ביתך ענוה שבזמן שאדם ענוותן ובני 
ואמר  הבית  בעל  של  פתחו  על  ועמד  עני  כשבא  ענוותנין  ביתו 
נכנס  שלא  עד  והכנס  בא  הן  לו  יאמרו  בכאן  יש  אביכם  להם 
שמים  לשם  וברך  ושתה  ואכל  נכנס  לפניו  ערוך  היה  ושולחן 
נעשית לו נחת רוח גדולה ובזמן שאדם ענוותן ובני ביתו קפדנין 
ובא עני ועמד על פתחו ואמר להם אביכם יש בכאן ואומרים לו 

לא וגוערים בו והוציאו בנזיפה.

אבות דרבי נתן ז:ב • למוד בני ביתך ענוה כיצד בזמן שאדם ענוותן 
ובני ביתו ענוותנין והלך לו למדינת הים ואמר מודה אני לפניך ה' 
אלהי שאשתי אינה עושה מריבה אצל אחרים לבו אין מתפחד 

עליו ודעתו מיושבת במקומו עד שעה שיחזור.

של  ביתו  על  אלא  באין  הנגעים  שאין  ט:א • מלמד  נתן  דרבי  אבות 
רשע.

עליו  מעלה  ביתו  בתוך  שלום  המשים  כח:ג • כל  נתן  דרבי  אבות 
הכתוב כאילו משים שלום בישראל על כל אחד ואחד וכל המטיל 
קנאה ותחרות בתוך ביתו מעלה עליו הכתוב כאילו מטיל קנאה 
ותחרות בישראל לפי שכל אחד ואחד מלך בתוך ביתו שנאמר 

(אסתר א) להיות כל איש שורר בביתו.

יחסרו  שלא  כדי  לרוחה  פתוח  ביתך  פ"ט • יהי  זוטא  ארץ  דרך 
מזונותיך הוי זהיר בדלתי ביתך שלא יהו נעולות בשעה שאתה 
לידי  אותך  מביאין  ביתך  שדלתי  מפני  ובשתייה  באכילה  מסב 

עניות והוי זהיר בכבוד אשתך שלא תהיה עקרה.

וילבש  לו  שיש  ממה  פחות  וישתה  אדם  יאכל  פד: • לעולם  חולין 
ויתכסה במה שיש לו ויכבד אשתו ובניו יותר ממה שיש לו שהן 

תלויין בו והוא תלוי במי שאמר והיה העולם.

ערכין ג: • מה דירה איש ואשתו אף סוכה איש ואשתו.

ערכין יט. • סבא בביתא פאחא בביתא סבתא בביתא סימא בביתא 
גרסינן  פחחא  ל''א  למשא  אלא  שאינו  שבר  פאחא.   – (רש"י 
לשון ערום ועריה דמתרגמינן לערום פחיח בתרגום של נביאים 
מלאכה  ולעשות  לטרוח  שיכולה  מטמון  סימא.  טז)  (יחזקאל 

בזקנותה).

בל תשחית
ברכות סב: • כל המבזה את הבגדים סוף אינו נהנה מהם.

התירו  מי  בחול  וכי  להו  אמר  בשבת  זיתים  לפצוע  נ: • מהו  שבת 
קסבר משום הפסד אוכלין.

קעבר  נפטא  ומגלי  דמשחא  שרגא  דמיכסי  מאן  סז: • האי  שבת 
משום בל תשחית.

שבת פ: • וכי אדם עושה מעותיו אנפרות (רש"י – אנפרות. הפסד 
לשום יין בכלי סתום בסיד והיין ממחה הסיד ויוצא).

שבת קכט. • לרבה צלחו ליה שרשיפא וא''ל אביי לרבה והא קעבר 
מר משום (דברים כ, יט) בל תשחית א''ל בל תשחית דגופאי עדיף לי.

שבת קמ: • האי מאן דאפשר ליה למיכל נהמא דשערי ואכל דחיטי 
קעבר משום בל תשחית ואמר רב פפא האי מאן דאפשר למישתי 
שיכרא ושתי חמרא עובר משום בל תשחית ולאו מילתא היא בל 

תשחית דגופא עדיף.

שבת קמג. • פירורין שאין בהן כזית אסור לאבדן ביד (תוס' – ד"ה 
פירורין – מפני שהוא מאכל בהמה דהיינו משמע דלא חזי לאדם 

והוו כשאר מאכל בהמה ומותר לאבדן).

ואין  בו  משתמש   – (רש"י  בפת  צרכו  כל  אדם  קמג. • עושה  שבת 
כאן משום בזיון וממחהו בתבשיל).

שבת קמז: • אין עושין אפיקטויזין בשבת... לא שנו אלא בסם אבל 
ביד מותר... אף בחול אסור מפני הפסד אוכלין (רש"י – אבל ביד. 

להכניס יד לתוך גרונו עד שיקיא מותר).

יומא עח: • רבה זבין להו מאני גזיזי דפחרא לבניה ומתברי לה.

סוכה כט. • בשביל ארבעה דברים מאורות לוקין על כותבי (פלסתר) 
קוצצי  ועל  בא''י  דקה  בהמה  מגדלי  ועל  שקר  עדות  מעידי  ועל 
ונראין  הן  שמשחיתין  שלהן  הן  ואפילו   – (רש"י  טובות  אילנות 

כבועטין בהקב''ה ובברכתו שמשפיע טובו).

תענית כ: • וכל פניא דמעלי שבתא הוה (רב הונא) משדר שלוחא 
ליה  ושדי  ליה  זבין  לגינאי  להו  פייש  דהוה  ירקא  וכל  לשוקא 
לנהרא וליתביה לעניים זמנין דסמכא דעתייהו ולא אתו למיזבן 
ולא  לבהמה  מאכילין  אין  אדם  מאכל  קסבר  לבהמה  ולשדייה 
ליזבניה כלל נמצאת מכשילן לעתיד לבא (רש"י – זבין ליה ושדי 
אזלא  לגננין  מידי  משתייר  הוה  דאי  להו  זבין  להכי  בנהרא.  ליה 
לאיבוד דמכמשא בשבת ונמצא מכשילן לעתיד לבא דלא מייתי 
לאותו  עניים  שנסמכין  דעתייהו.  דסמכא  שבת:  לסעודת  ירקי 
כלום  שם  ישתייר  ושמא  לקנות  צריכין  אנו  אין  ואומרים  ירק 
משום  לבהמה.  אותן  מאכילין  אין  בשבת:  לאכול  מה  להם  ואין 
אי  בעולם  הקב''ה  שהשפיע  בטובה  כבועט  ומחזי  אוכלין  ביזוי 
נמי משום דחסה תורה על ממונן של ישראל וזרק לנהר והולכין 

למקום אחר ומוצאין אותם בני אדם ואוכלין אותן כך שמעתי).
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מועד קטן כו: • (תוס' – ד"ה אמר) אין צריך לקרוע על אביו ועל אמו 
רק עד שיגלה את לבו מכל מקום אם קרע טפי שפיר משום כבוד 

אביו ואין כאן בל תשחית.

חגיגה ג: • איזהו שוטה... והמקרע את כסותו.

חגיגה ד. • אי זהו שוטה זה המאבד כל מה שנותנים לו.

יבמות יא: • לא ישפוך אדם מי בורו ואחרים צריכים להם.

יבמות יב: • (תוס') שלש נשים משמשות במוך. פי' הקונטרס מותר 
אע''ג  זרע  השחתת  משום  אסור  נשים  שאר  אבל  במוך  לשמש 
דלא מיפקדה אפריה ורביה וכן משמע בנדה (דף יג. ושם) דתנן בפ' 
כל היד המרבה לבדוק בנשים משובחת באנשים תקצץ ומפרש 
הוו  דאי  משמע  נינהו  הרגשה  בנות  לאו  דנשים  משום  בגמרא 
איסור  בנות  דלאו  לפרש  מצינו  ומיהו  אסור  הוי  הרגשה  בנות 
שם  ליתן  אסור  ודאי  תשמיש  דלפני  אומר  ור''ת  נינהו  הרגשה 
מוך דאין דרך תשמיש בכך והרי הוא כמטיל זרע על העצים ועל 
האבנים כשמטיל על המוך אבל אם נותנת מוך אחר תשמיש אין 
נראה לאסור דהאי גברא כי אורחיה משמש מידי דהוה אקטנה 
נינהו  בנים  בנות  דלאו  משום  בתשמיש  איתסרו  דלא  ואילונית 
כיון  זרע  אהשחתת  הוזהרה  לא  מוך  אח''כ  שנותנת  והאשה 
היינו  הכא  דקתני  במוך  ומשמשות  ורביה  אפריה  מיפקדה  דלא 

צריכות לשמש במוך.

יבמות סד: • רב ששת איעקר מפרקיה דרב הונא רב אחא בר יעקב 
כהוצא  מיניה  ונפק  רב  דבי  בארזא  תליוה  סוסכינתא  אחדתיה 
איעקור  וכולהו  הוינא  סבי  שיתין  יעקב  בר  אחא  רב  אמר  ירקא 
מפרקיה דרב הונא לבר מאנא דקיימי בנפשאי (קהלת ז, יב) החכמה 
תחיה בעליה (רש"י – סוסכינתא. חולי מעוצר השתן ואדם נעקר 

הימנו: כהוצא ירקא. ירוק ככף תמר).

יבמות קז. • אין אדם טורח בסעודה ומפסידה.

גיטין ע. • אל תשהה עצמך בשעה שאתה צריך לנקביך.

קדושין כט. • כל מצות לא תעשה בין שהזמן גרמא בין שלא הזמן 
ובל  תקיף  מבל  חוץ  חייבין  הנשים  ואחד  האנשים  אחד  גרמא 

תשחית ובל תטמא למתים.

איזול  אמר  בריה  רבה  באנפי  שיראי  קרע  הונא  לב. • רב  קדושין 
איחזי אי רתח אי לא רתח ודלמא רתח וקעבר (ויקרא יט, יד) אלפני 
עור לא תתן מכשול דמחיל ליה ליקריה והא קעבר משום (דברים 
כ, יט) בל תשחית דעבד ליה בפומבייני (רש"י – בפומבייני. במקום 
משום  ודילמא  בשוליו)  כגון  בכך  מדמיו  נחסר  שאינו  התפירה 

הכי לא רתח דעבד ליה בשעת ריתחיה.

בבא קמא צ: • החובל בעצמו אף על פי שאינו רשאי פטור אחרים 
שחבלו בו חייבים והקוצץ נטיעותיו אף על פי שאינו רשאי פטור 
טעמא  כדמפרש  רשאי.  שאינו  אע''פ   – (רש"י  חייבי  אחרים 

בגמרא וכן קוצץ בנטיעות אין רשאי דעובר בבל תשחית).

בל  משום  לוקה  מדאי  יותר  המת  על  צא: • המקרע  קמא  בבא 
תשחית וכ''ש גופו ודלמא בגדים שאני דפסידא דלא הדר הוא 
כי הא דרבי יוחנן קרי למאני מכבדותא ורב חסדא כד הוה מסגי 
וזה  ארוכה  מעלה  זה  אמר  למאניה  להו  מדלי  והגא  היזמי  ביני 

אינו מעלה ארוכה.

תאינתא  דקץ  אלא  ברי  שיבחת  שכיב  לא  צא:  • חנינא  קמא  בבא 
בלא זמנה... ואם היה מעולה בדמים מותר.

ואם  יום  לשלשים  אחד  בהן  קורא  ספרים  כט: • מצא  מציעא  בבא 
יקרא  ולא  בתחלה  בהן  ילמוד  לא  אבל  גוללן  לקרות  יודע  אינו 
אחר עמו מצא כסות מנערה אחד לשלשים יום ושוטחה לצרכה 
אבל לא לכבודו כלי כסף וכלי נחושת משתמש בהן לצרכן אבל 
אליהו  שיבא  עד  בהן  יגע  לא  זכוכית  וכלי  זהב  כלי  לשחקן  לא 

מצא שק או קופה וכל דבר שאין דרכו ליטול הרי זה לא יטול.

בבא מציעא כט: • מי שיש לו גרדי אומן בתוך ביתו ינער כסותו בכל 
יום.

לאבדן  ורוצה  הרבה  מעות  אביו  לו  שהניח  כט: • מי  מציעא  בבא 
ילבש בגדי פשתן וישתמש בכלי זכוכית וישכור פועלים ואל ישב 
בכך  אדם  ירגיל  שלא  בא  ללמדנו  לאבדן.  ורוצה  עמהן (רש"י – 

שהעושה אלה מאבד מהר הון רב).

משכיה  ליזיל  דלא  מאודניה  גילדנא  תינטוש  ק: • לא  סנהדרין 
אי  גריצים  תרתין  ביה  ואיכול  בנורא  יתיה  צלי  אלא  לחבלא 

מפשטיה באורייתא נמי כתב (דברים כ, יט) לא תשחית את עצה.

תשחית  בל  משום  בשלמא  עוקרין)  ד"ה   – יא. • (תוס'  זרה  עבודה 
ליכא דכיון דלכבודו של מלך עושין כן אין כאן השחתה אלא הוי 

כמו תכריכין של מאה מנה.

שמחות ח:ו • שורפין שריפה למלכים אבל לא לנשיאים וכשמת רבן 
גמליאל הזקן שרף עקילס הגר לפניו יותר משמונים מנה אמרו 
תמות  בשלום  ה)  לד,  (ירמיהו  דכתיב  משום  להם  אמר  ראית  מה  לו 
וכו'... ואין רבן גמליאל יפה יותר ממאה מלכים שאין בהם צורך. 

חולין ז: • קטילנא להו איכא (דברים כ, יט) בל תשחית.

נגעים יב:ה • כיצד ראית הבית ובא אשר לו הבית והגיד לכהן לאמר 
כנגע נראה לי בבית (ויקרא יד,לה) אפילו ת"ח ויודע שהוא נגע ודאי 
לא יגזר ויאמר נגע נראה לי בבית אלא כנגע נראה לי בבית וצוה 
ולא  הנגע  את  לראות  הכהן  יבוא  בטרם  הבית  את  ופנו  הכהן 

יטמא כל אשר בבית ואחר כן יבוא הכהן לראות את הבית.

בנים/בנות
בניו  את  וקובר  חסדים  ובגמילות  בתורה  העוסק  ה. • כל  ברכות 
מוחלין לו על כל עונותיו ... (ירמיה לב – יח) ומשלם עון אבות אל חיק 

בניהם.

גרמא  דין  ביר (רש"י –  דעשיראה  גרמא  דין  יוחנן  ה: • א''ר  ברכות 
דעשיראה ביר. זה עצם של בן עשירי שמת לו).

ברכות ה: • כל הנותן מטתו בין צפון לדרום הויין ליה בנים... אף אין 
אשתו מפלת נפלים.

ממלחמת  יותר  אדם  של  ביתו  בתוך  רעה  תרבות  ז: • קשה  ברכות 
גוג ומגוג.

ברכות ז: • כיון שאמר לו הקב''ה (שמואל ב יב, יא) הנני מקים עליך רעה 
עלי  חייס  דלא  הוא  ממזר  או  עבד  שמא  אמר  עצב  היה  מביתך 

כיון דחזא דאבשלום הוא שמח משום הכי אמר מזמור.

נמי  התם  והמטיב  הטוב  ברוך  אומר  זכר  אשתו  נט: • ילדה  ברכות 
דאיכא אשתו בהדיה דניחא לה בזכר.

ברכות סג: • (שמואל ב ו, יא) ויברך ה' את עובד אדום (הגתי) בעבור ארון 
האלהים...מאי היא ברכה שברכו... זו חמות (רש"י – אשתו של 

עובד אדום) וח' כלותיה שילדו ששה ששה בכרס אחד.

מעשר שני ה:יג • השקיפה ממעון קדשך מן השמים וברך את עמך 
את ישראל בבנים ובבנות.
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שבת י: • לעולם אל ישנה אדם בנו בין הבנים שבשביל משקל שני 
סלעים מילת שנתן יעקב ליוסף יותר משאר בניו נתקנאו בו אחיו 

ונתגלגל הדבר וירדו אבותינו למצרים.

שבת כג: • הרגיל בנר הויין ליה בנים תלמידי חכמים.

אבין  דרבי  אפתחא  ותני  חליף  דהוה  רגיל  הוה  הונא  כג: • רב  שבת 
נפקי  רברבי  גברי  תרי  אמר  טובא  בשרגי  רגיל  דהוה  חזא  נגרא 

מהכא נפקי מינייהו רב אידי בר אבין ורב חייא בר אבין.

שבת כג: • רב חסדא הוה רגיל דהוה חליף ותני אפיתחא דבי נשא 
נפק  רבא  גברא  אמר  טובא  בשרגי  רגיל  דהוה  חזא  שיזבי  דרב 

מהכא נפק מינייהו רב שיזבי.

ליה  הוו  רבנן  דמוקיר  רבנן  בנין  ליה  הוו  רבנן  כג: • דרחים  שבת 
חתנוותא רבנן דדחיל מרבנן הוא גופיה הוי צורבא מרבנן ואי לאו 

בר הכי הוא משתמען מיליה כצורבא מרבנן.

בפו''ר  עסקת  אומרים...  לדין  אדם  שמכניסין  לא. • בשעה  שבת 
וכו'.

שבת לב: • בעון נדרים בנים מתים כשהן קטנים.

שבת לב: • איזה הן מעשה ידיו של אדם הוי אומר בניו ובנותיו של 
אדם.

וישראל  ידענו  לא  אברהם  כי  אבינו  אתה  כי  פט: • (ישעיה סג, טז)  שבת 
לא יכירנו אתה ה' אבינו גואלנו מעולם שמך לעתיד לבא יאמר 
על  ימחו  רבש''ע  לפניו  אמר  לי  חטאו  בניך  לאברהם  הקב''ה  לו 
קדושת שמך אמר אימר ליה ליעקב דהוה ליה צער גידול בנים 
לפניו  אמר  חטאו  בניך  ליה  אמר  עלייהו  רחמי  דבעי  אפשר 
רבש''ע ימחו על קדושת שמך אמר לא בסבי טעמא ולא בדרדקי 
ולא  בני  רבש''ע  לפניו  אמר  לי  חטאו  בניך  ליצחק  לו  אמר  עצה 
בניך בשעה שהקדימו לפניך נעשה לנשמע קראת להם (שמות ד, כב) 
בני בכורי עכשיו בני ולא בניך ועוד כמה חטאו כמה שנותיו של 
אדם שבעים שנה דל עשרין דלא ענשת עלייהו פשו להו חמשין 
דל כ''ה דלילותא פשו להו כ''ה דל תרתי סרי ופלגא דצלויי ומיכל 
את  סובל  אתה  אם  ופלגא  סרי  תרתי  להו  פשו  הכסא  ודבית 
כולם מוטב ואם לאו פלגא עלי ופלגא עליך ואת''ל כולם עלי הא 

קריבית נפשי קמך פתחו ואמרו כי אתה אבינו וכו'.

לקטן  אותו  שמצניעין  שהוא  כל  טמא  חי  חגב  צ: • המוציא  שבת 
לשחוק בו.

דאפילו  מילי  ואמרו  מדרשא  לבי  האידנא  דרדקי  קד. • אתו  שבת 
בימי יהושע בן נו''ן לא איתמר כוותייהו.

בישראל  ארזים  חמשה  ונטעתי  בעלתי  בעילות  קיח: • חמש  שבת 
ומאן אינון ר' ישמעאל ברבי יוסי ור' אלעזר בר''י ור' חלפתא בר''י 
בעלתי  בעילות  חמש  יוסי...  בר'  מנחם  ורבי  בר''י  אבטילס  ור' 

ושניתי.

עלה  בכי  קא  הוה  לא  ברתיה  ליה  שכיבא  חנינא  קנא: • ר'  שבת 
תרתי  לה  אמר  מביתך  אפיקת  תרנגולתא  דביתהו  ליה  אמרה 
תכלא ועיורא (רש"י – שיכול בנים ועיורון הדמעה)...שלש רעות 

של עשן ושל בכי וכו'.

ישראל  בחורי  אלו  ריח  נתנו  הדודאים  יד)  ז,  השירים  כא: • (שיר  עירובין 
שלא טעמו טעם חטא ועל פתחינו כל מגדים אלו בנות ישראל 

שמגידות פתחיהן לבעליהן ל''א שאוגדות פתחיהן לבעליהן.

בני  שבח  וגודלי  כבודי  אראך  לך  דודי  את  אתן  כא: • שם  עירובין 
ובנותי.

עירובין כא: • שחורות כעורב ... במי שמשים עצמו אכזרי על בניו 
ועל בני ביתו כעורב כי הא דרב אדא בר מתנא הוה קאזיל לבי רב 
אמרה ליה דביתהו ינוקי דידך מאי אעביד להו אמר לה מי שלימו 

קורמי באגמא.

עירובין נד. • ואם תאמר אניח לבני חוק בשאול מי יגיד לך.

ולד  בלא  לשאול  אזיל  רביה  קמיה  מלה  דמותיב  סג. • כל  עירובין 
שנאמר (במדבר יא, כח) ויען יהושע בן נון משרת משה מבחוריו ויאמר 

אדוני משה כלאם וכתיב (דברי הימים א ז, כז) נון בנו יהושע בנו.

עירובין סג: • לא נענש יהושע אלא בשביל שביטל את ישראל לילה 
אחת מפריה ורביה.

אסורין  במקומן  שלא  שרויין  ושכינה  שארון  זמן  סג: • כל  עירובין 
בתשמיש המטה.

עירובין פ. • אמר ליה רבי זירא לרבי יעקב (בריה) דבת יעקב (רש"י 
– בריה דבת יעקב. אביו לא היה הגון לפיכך לא הזכירו).

אשתו  הכופה  כל  לדבר...  אשתו  שיכוף  לאדם  ק: • אסור  עירובין 
לדבר מצוה הווין לו בנים שאינן מהוגנין.

עירובין ק: • הרוצה לעשות כל בניו זכרים יבעול וישנה.

בנים  לה  הווין  מצוה  לדבר  בעלה  שתובעת  אשה  ק: • כל  עירובין 
שאפילו בדורו של משה לא היו כמותן.

העיבור  צער  זה  והרונך  בנים  גידול  צער  זה  ק: • עצבונך  עירובין 
בעצב תלדי בנים כמשמעו.

פסחים מט. • בת כהן לישראל אין זווגן עולה יפה מאי היא... זרע 
אין לה.

בני  תרי  מיניה  נפקו  כהנתא  נסיב  אבין  בר  אידי  מט. • רב  פסחים 
סמיכי.

ת''ח  בת  וישא  לו  שיש  מה  כל  אדם  ימכור  מט. • לעולם  פסחים 
שאם מת או גולה מובטח לו שבניו ת''ח ואל ישא בת ע''ה שאם 

מת או גולה בניו ע''ה.

ת''ח  בת  וישא  לו  שיש  מה  כל  אדם  ימכור  מט. • לעולם  פסחים 
וישיא בתו לת''ח משל לענבי הגפן בענבי הגפן דבר נאה ומתקבל 
ולא ישא בת עם הארץ משל לענבי הגפן בענבי הסנה דבר כעור 

ואינו מתקבל.

פסחים נו. • (בראשית מט, א) ויקרא יעקב אל בניו ויאמר האספו ואגידה 
שכינה  ממנו  ונסתלקה  הימין  קץ  לבניו  לגלות  יעקב  ביקש  לכם 
ממנו  שיצא  כאברהם  פסול  במטתי  יש  ושלום  חס  שמא  אמר 
ישמעאל ואבי יצחק שיצא ממנו עשו אמרו לו בניו שמע ישראל 
ה' אלהינו ה' אחד אמרו כשם שאין בלבך אלא אחד כך אין בלבנו 
אלא אחד באותה שעה פתח יעקב אבינו ואמר ברוך שם כבוד 

מלכותו לעולם ועד.

מי  אשרי  נקבות  ובלא  זכרים  בלא  לעולם  אפשר  סה. • אי  פסחים 
שבניו זכרים אוי לו מי שבניו נקבות.

פסחים ע: • אבין תכלא (רש"י – קובר את בניו היה).

טעמו  שלא  ישראל  בחורי  אלו  כנטיעים  בנינו  פז. • אשר  פסחים 
טעם חטא בנותינו כזויות אלו בתולות ישראל שאוגדות פתחיהן 

לבעליהן.

פסחים פז. • אמר לו הקדוש ברוך הוא להושע בניך חטאו והיה לו 
לומר בניך הם בני חנוניך הם בני אברהם יצחק ויעקב גלגל רחמיך 
עליהן לא דיו שלא אמר כך אלא אמר לפניו רבש''ע כל העולם 
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שלך הוא העבירם באומה אחרת אמר הקב''ה מה אעשה לזקן 
כך  ואחר  זנונים  בנים  לך  והוליד  זונה  אשה  וקח  לך  לו  אומר  זה 
אשלח  אני  אף  לשלוח  יכול  הוא  אם  פניך  מעל  שלחה  לו  אומר 

את ישראל.

בנות זריזות ובנים  ונמצא  בנות לבנים  וקדמו  פט. • מעשה  פסחים 
שפלים.

פסחים קיב: • מצוה וגוף טהור נושא אשה ולו בנים.

פסחים קיג. • א''ל רב לאיבו בריה טרחי בך בשמעתא ולא מסתייע 
מילתא תא אגמרך מילי דעלמא.

אשה  לו  שאין  יהודי  הן  אלו  לשמים  מנודין  קיג: • שבעה  פסחים 
ושיש לו אשה ואין לו בנים ומי שיש לו בנים ואין מגדלן לתלמוד 

תורה וכו'.

יומא לח: • כל המשכח דבר מתלמודו גורם גלות לבניו.

יומא עא. • אם רואה אדם שתורה פוסקת מזרעו ישא בת תלמיד 
חכם.

שמזכין  אלא  זוכין  שהן  דיין  לא  לצדיקים  פז. • אשריהם  יומא 
לבניהם ולבני בניהם עד סוף כל הדורות... אוי להם לרשעים לא 
דיין שמחייבין עצמן אלא שמחייבין לבניהם ולבני בניהם עד סוף 

כל הדורות.

יומא פז. • הרבה בנים היו לו לכנען שראויין ליסמך כטבי עבדו של 
רבן גמליאל אלא שחובת אביהם גרמה להן.

עלתה  ואם  כולה  השנה  כל  ידאג  ביוה''כ  קרי  פח. • הרואה  יומא 
לו שנה מובטח לו שהוא בן העולם הבא... מפיש חיי סגי ומסגי 
(רש"י – בבנים ובני בנים שכך הסימן יראה זרע יאריך ימים (ישעיה 

נ)).

של  חלציו  יוצאי  כל  קרויין  אביו  בית  על)  ד"ה  כד: • (תוס' –  סוכה 
אביו ואע''פ שמת כדאשכחן גבי תמר שהיתה בתו של שם וכתיב 
(בראשית לח) שבי אלמנה בית אביך וכבר מת אביה כדמוכחי קראי. 

אחין  שני  ועל  לוקה...  חמה  דברים  ארבעה  כט. • בשביל  סוכה 
שנשפך דמן כאחד.

סוכה מה: • א''ר ירמיה משום רשב''י יכול אני לפטור את כל העולם 
כולו מן הדין מיום שנבראתי עד עתה ואילמלי אליעזר בני עמי 
דעיילי  הא  בבר  דעיילי  הא  עכשיו...  ועד  העולם  שנברא  מיום 

בלא בר (ר"ח – בר=בן).

סוכה נו: • מעשה במרים בת בילגה שהמירה דתה והלכה ונשאת 
היתה  להיכל  יוונים  כשנכנסו  יוונים  ממלכי  אחד  לסרדיוט 
מתי  עד  לוקוס  לוקוס  ואמרה  המזבח  גבי  על  בסנדלה  מבעטת 
בשעת  עליהם  עומד  אתה  ואי  ישראל  של  ממונן  מכלה  אתה 
את  וסתמו  טבעתה  את  קבעו  בדבר  חכמים  וכששמעו  הדחק 
משום  דתה  שהמירה  בילגה  בת  מרים  למ''ד  אלא  חלונה... 
ברתיה קנסינן ליה לדידיה אמר אביי אין כדאמרי אינשי שותא 
ואימיה  אבוה  ומשום  דאימיה  או  דאבוה  או  בשוקא  דינוקא 

קנסינן לכולה.

מגילה ה: • איזהו בנין של שמחה זה הבונה בית חתנות לבנו.

מגילה ו. • אמר יצחק לפני הקב''ה רבש''ע יוחן עשו.

משום  תנא  לבת  לו  מרדכי  לקחה  ואמה  אביה  יג. • ובמות  מגילה 
ר''מ אל תקרי לבת אלא לבית.

מגילה יג: • כשהקב''ה פוסק גדולה לאדם פוסק לבניו ולבני בניו עד 
סוף כל הדורות.

מגילה יד: • יהושע בנו בני לא הוו ליה בנתן הוו ליה.

מגילה טו. • כל מקום ששמו ושם אביו בנביאות בידוע שהוא נביא 
בן נביא שמו ולא שם אביו בידוע שהוא נביא ולא בן נביא.

מגילה טו. • כל שמעשיו ומעשה אבותיו סתומין ופרט לך הכתוב 
באחד מהן לשבח כגון (צפניה א, א) דבר ה' אשר היה אל צפניה בן 
כושי בן גדליה בידוע שהוא צדיק בן צדיק וכל שפרט לך הכתוב 
באחד מהן לגנאי כגון (ירמיה מא, א) ויהי בחדש השביעי בא ישמעאל 

בן נתניה בן אלישמע בידוע שהוא רשע בן רשע.

מגילה טו: • ויספר להם המן את כבוד עשרו ורוב בניו וכמה רוב בניו 
אמר רב ל' עשרה מתו ועשרה נתלו ועשרה מחזרין על הפתחים 
כולן  הויא...  שבעים  הפתחים  על  שמחזרין  אותן  אמרי  ורבנן 

מאתים ושמונה הוו.

מתוך  אחא  רבי  אמר  בשמינית  רפואה  לומר  ראו  יז: • ומה  מגילה 
שנתנה מילה בשמינית שצריכה רפואה לפיכך קבעוה בשמינית.

מגילה כד: • אמר ליה רבי חייא לר' שמעון בר רבי אלמלי אתה לוי 
לאבוה  ליה  אמר  אתא  קלך  דעבי  משום  הדוכן  מן  אתה  פסול 
אמר ליה זיל אימא ליה כשאתה מגיע אצל (ישעיה ח, יז) וחכיתי לה' 

לא נמצאת מחרף ומגדף.

מגילה כז. • אפי' אין לו מה יאכל ומכר ס''ת או בתו אינו רואה סימן 
ברכה לעולם.

ימי  לחצי  שתגיע  רצון  יהי  א''ל  ברכני  [רבי]  כח. • א''ל  מגילה 
ולכולהו לא אמר לו הבאים אחריך בהמה ירעו (רש"י – הבאים 
אחריך בהמה ירעו. בתמיה אין טוב לך לחיות ימים רבים כמוני 
יהיו  ימיהם  כל  והם  נשיא  ואתה  בגדולתך  בניך  יטלו  לא  שא''כ 

הדיוטות).

תענית ה: • יעקב אבינו לא מת...מקיש הוא לזרעו מה זרעו בחיים 
אף הוא בחיים.

נטיעות  שכל  רצון  יהי  אלא  אברכך...  במה  אילן  ה: • אילן  תענית 
שנוטעין ממך יהיו כמותך אף אתה במה אברכך אם בתורה הרי 
רצון  יהי  אלא  בנים  הרי  בבנים  אם  עושר  הרי  בעושר  אם  תורה 

שיהו צאצאי מעיך כמותך.

תענית יט. • שלח לו שמעון בן שטח אלמלא חוני אתה גוזרני עליך 
נידוי אבל מה אעשה לך שאתה מתחטא לפני המקום ועושה לך 
רצונך כבן שהוא מתחטא על אביו ועושה לו רצונו ועליך הכתוב 

אומר (משלי כג, כה) ישמח אביך ואמך ותגל יולדתך.

תענית כג. • שלח לו שמעון בן שטח אלמלא חוני אתה גוזרני עליך 
נידוי שאילו שנים כשני אליהו שמפתחות גשמים בידו של אליהו 
לא נמצא שם שמים מתחלל על ידך אבל מה אעשה לך שאתה 
מתחטא לפני המקום ועושה לך רצונך כבן שמתחטא על אביו 
שטפני  בחמין  לרחצני  הוליכני  אבא  לו  ואומר  רצונו  לו  ועושה 
ועליך  לו  ונותן  ורמונים  אפרסקים  שקדים  אגוזים  לי  תן  בצונן 

הכתוב אומר (משלי כג, כה) ישמח אביך ואמך ותגל יולדתך.

תענית כג. • כי היכי דשתלי לי אבהתי שתלי נמי לבראי.

שאין  אלו  בשביל  עשה  רבש''ע  הקב''ה  לפני  כג: • אמר  תענית 
מכירין בין אבא דיהיב מיטרא לאבא דלא יהיב מיטרא.

תענית כג: • רבי מני בריה הוו קא מצערי ליה דבי נשיאה אישתטח 
על קברא דאבוה אמר ליה אבא אבא הני מצערו לי יומא חד הוו 
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עלייהו  דקבילו  עד  דסוסוותייהו  כרעא  אינקוט  התם  חלפי  קא 
דלא קא מצערו ליה.

היכי  דידי  עלי  חס  לא  ברתיה  ועל  בריה  דעל  כד. • גברא  תענית 
חייס.

הוו  צדקה  גבאי  ליה  חזו  הוו  כד  בירתא  איש  כד. • אלעזר  תענית 
סליק  הוה  חד  יומא  להו  יהיב  גביה  דהוה  מאי  דכל  מיניה  טשו 

לשוקא למיזבן נדוניא לברתיה וכו'.

מועד קטן ד. • איתיביה רבי ירמיה לרבי זירא... אמר ליה ירמיה ברי 
וכו'.

מועד קטן ט. • וטובי לב שכל אחד ואחד נתעברה אשתו בבן זכר.

רבי  דבי  דאמתא  היא  מאי  רבי  בית  של  יז. • שפחה  קטן  מועד 
ההוא  ליהוי  אמרה  גדול  לבנו  מחי  דהוה  גברא  לההוא  חזיתיה 
גברא בשמתא דקעבר משום (ויקרא יט, יד) ולפני עור לא תתן מכשול 
דתניא ולפני עור לא תתן מכשול במכה לבנו גדול הכתוב מדבר.

שיעברו  עד  אחרת  אשה  לישא  אסור  אשתו  כג. • מתה  קטן  מועד 
עליו שלשה רגלים... ואם אין לו בנים מותר לישא לאלתר משום 
לאלתר  לישא  מותר  קטנים  בנים  לו  הניחה  ורביה  פריה  ביטול 

מפני פרנסתן.

מועד קטן כד: • (רש"י) עניים בני שלש. לפי שהעני מצטער על בניו 
יותר מן העשיר לפי שאין לו שמחה אחרת.

מועד קטן כה. • מפני מה בניו ובנותיו של אדם מתים כשהן קטנים...
מפני שלא בכה והתאבל על אדם כשר שכל הבוכה ומתאבל על 

אדם כשר מוחלין לו על כל עונותיו בשביל כבוד שעשה לו.

למאן  אלא  אבלא  לבי  אזל  לא  לוי  בן  יהושע  כז: • רבי  קטן  מועד 
דאזיל בלא בני.

מועד קטן כח. • חיי בני ומזוני לא בזכותא תליא מילתא אלא במזלא 
תליא מילתא.

חגיגה ב: • והלא לא נברא העולם אלא לפריה ורביה שנאמר (ישעיה 
מה, יח) לא תהו בראה לשבת יצרה אלא מפני תיקון העולם כופין 

את רבו ועושה אותו בן חורין.

חמשה  האידנא  ליסקו  לא  בנים  עשרה  ליה  דאית  ז. • מאן  חגיגה 
ולמחר חמשה.

עדיפי  בנים  דאמרי  ואית  כסימנים  הם  הרי  יב: • בנים  יבמות 
מסימנים.

יבמות טו. • בתו של רבן גמליאל דאילונית הואי.

יבמות טז. • יש לו בן לעזריה חבירנו קרא עליו המקרא הזה (תהלים לז, 
כה) נער הייתי גם זקנתי ולא ראיתי צדיק נעזב וזרעו מבקש לחם.

מן  הבא  בנך  ואין  בנך  קרוי  ישראלית  מן  הבא  יז. • בנך  יבמות 
רבינא  ואמר  בנות  והאיכא  בנה  אלא  בנך  קרוי  כוכבים  העובדת 

ש''מ בן בתך הבא מן העובד כוכבים קרוי בנך.

רגיל  אדם  אביו  למשפחת  דאזיל.  שכיח  התם  כא. • (רש"י)  יבמות 
לילך ויודע שיש שם קורבה יותר מאמו הילכך לא מיחלפי.

בזיז  דלא  בנו  אבל  מיניה  בניה  דבזיז  אביו  מיבעי'  כו. • לא  יבמות 
אביו מיניה אימא לא קמ''ל (רש"י – דבזיז מיניה. בוש הוא מאביו 

ואימתו עליו).

יבמות לד: • כל ששהתה אחר בעלה עשר שנים ונשאת שוב אינה 
אבל  להנשא  דעתה  שאין  אלא  שנו  לא  נחמן  רב  אמר  יולדת 

דעתה להנשא מתעברת.

שיצא  עד  פוטר  אין  ולד  ילדן  מעליא  ולד  נשים  לו. • רוב  יבמות 
לאויר העולם.

יבמות מט. • איזהו ממזר כל שאר בשר שהוא בלא יבא דברי ר''ע 
שמעון התימני אומר כל שחייבים עליו כרת בידי שמים והלכה 

כדבריו ורבי יהושע אומר כל שחייבין עליו מיתת בית דין.

יבמות נה. • (ויקרא כ – כא) ערירים יהיו וכתיב (ויקרא כ, כ) ערירים ימותו הא 
כיצד יש לו בנים קוברן אין לו בנים הולך ערירי.

יבמות סא: • לא יבטל אדם מפריה ורביה אלא א''כ יש לו בנים ב''ש 
אומרים שני זכרים וב''ה אומרים זכר ונקבה שנאמר (בראשית ה, ב) 

זכר ונקבה בראם.

יבמות סב. • היו לו בנים בהיותו עובד כוכבים ונתגייר ר' יוחנן אמר 
קיים פריה ורביה וריש לקיש אמר לא קיים פריה ורביה רבי יוחנן 
קיים  לא  אמר  לקיש  וריש  ליה  הוו  דהא  ורביה  פריה  קיים  אמר 

פריה ורביה גר שנתגייר כקטן שנולד דמי.

יבמות סב. • היו לו בנים ומתו רב הונא אמר קיים פריה ורביה רבי 
יוחנן אמר לא קיים.

יבמות סב: • בני בנים הרי הן כבנים.

לו  היו  בזקנותו  אשה  ישא  בילדותו  אשה  אדם  סב: • נשא  יבמות 
בנים בילדותו יהיו לו בנים בזקנותו שנא' (קהלת יא, ו) בבקר זרע את 

זרעך ולערב אל תנח ידך.

סמוך  והמשיאן  ישרה  בדרך  ובנותיו  בניו  והמדריך  סב: • ...  יבמות 
לפירקן עליו הכתוב אומר וידעת כי שלום אהלך.

יבמות סג. • דנפיק מינך טעמא מלפך (רש"י – טעמא מלפך. פעמים 
שהבן מחכים את אביו אני היה לי לעשות כן).

יבמות סג: • כל מי שאין עוסק בפריה ורביה כאילו שופך... כאילו 
לשכינה  גורם  הדמות...  וממעט  דמים  שופך  כאילו  ממעט... 

שתסתלק מישראל... חייב מיתה.

נאה  מקיים  ונאה  דורש  נאה  יש  עזאי  לבן  לו  סג: • אמרו  יבמות 
אמר  מקיים  נאה  ואין  דורש  נאה  ואתה  דורש  נאה  ואין  מקיים 
לעולם  אפשר  בתורה  חשקה  שנפשי  אעשה  ומה  עזאי  בן  להן 

שיתקיים על ידי אחרים.

יבמות סד. • בזמן שזרעך אחריך שכינה שורה אין זרעך אחריך על 
מי שורה על העצים ועל האבנים.

יוציא  ילדה  ולא  שנים  עשר  עמה  ושהה  אשה  סד. • נשא  יבמות 
ויתן כתובה שמא לא זכה להבנות ממנה אע''פ שאין ראיה לדבר 
זכר לדבר (בראשית טז, ג) מקץ עשר שנים לשבת אברם בארץ כנען 
ללמדך שאין ישיבת חו''ל עולה לו מן המנין לפיכך חלה הוא או 
שחלתה היא או שניהם חבושים בבית האסורים אין עולין לו מן 

המנין.

הראשון  דלאדם  אע''ג  ורבו.  פרו  קאמר  ולא  סה: • (תוס')  יבמות 
קאמר פרו ורבו ההוא ברכה בעלמא ולא למצוה.

אחי.   – (רש"י  אחוותא  וטוי  פזי  אחי  וחזקיה  סה: • יהודה  יבמות 
תאומים. אחוותא. תאומות ובנותיו היו).

יבמות סט: • כחו של בן גדול משל אב.
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משום  מצוה  בעילת  לה  קרי  מצוה.  בעילת  ד. • (תוס')  כתובות 
כורתת  אשה  אין  כב:)  דף  (סנהדרין  ואמרי'  עושיך  בועליך  כי  דכתיב 
ברית אלא למי שעושה אותה כלי וע''י כך מידבק בה ובאין לידי 

פריה ורביה ולהכי קרי לה לבעילה ראשונה בעילת מצוה.

כתובות ה. • בתולה נשאת ברביעי ונבעלת בחמישי הואיל ונאמרה 
הואיל  בששי  ונבעלת  בחמישי  נשאת  אלמנה  לדגים  ברכה  בו 

ונאמרה בו ברכה לאדם...ברכה דאדם עדיפא ליה.

שעורים  שורין  יש  באסינתא.  שערי  רמי  מכי  ח. • (רש"י)  כתובות 
בעריבת מים להטיל שכר לצורך חופה וי''א לשם החתן והכלה 

זורעין שעורין בעציץ לומר פרו ורבו וצמחו כשעורים הללו. 

ועל  בניהם  על  כועס  להקב''ה  מנאצים  שאבות  ח: • דור  כתובות 
בנותיהם ומתים כשהם קטנים . 

כתובות י:  • פוריא... שפרין ורבין עליה.

כתובות מג. • לענין זילותא אלמנתו עדיפא ליה לענין הרווחה בתו 
עדיפא ליה.

כתובות מה. • (נערה המאורסה) שזינתה בבית אביה סוקלין אותה 
על פתח בית אביה כלומר ראו גידולים שגידלתם.

כתובות מו: • האב זכאי בבתו בקידושיה בכסף בשטר ובביאה זכאי 
במציאתה ובמעשה ידיה ובהפרת נדריה ומקבל את גיטה ואינו 

אוכל פירות בחייה.

רבי  דרש  מדרש  זה  בתו  במזונות  חייב  אינו  מט. • האב  כתובות 
אלעזר בן עזריה לפני חכמים בכרם ביבנה הבנים יירשו והבנות 
יזונו מה הבנים אינן יורשין אלא לאחר מיתת האב אף הבנות אין 

ניזונות אלא לאחר מיתת אביהן.

כתובות מט. • מצוה לזון את הבנות קל וחומר לבנים דעסקי בתורה 
דברי רבי מאיר רבי יהודה אומר מצוה לזון את הבנים וקל וחומר 
לבנות משום זילותא ר' יוחנן בן ברוקא אומר חובה לזון את הבנות 

לאחר מיתת אביהן אבל בחיי אביהן אלו ואלו אינן ניזונין.

בנותיו  ואת  בניו  את  זן  אדם  שיהא  התקינו  מט: • באושא  כתובות 
כשהן קטנים.

עת  בכל  צדקה  עושה  משפט  שומרי  אשרי  ג)  קו,  נ. • (תהלים  כתובות 
וכי אפשר לעשות צדקה בכל עת דרשו רבותינו שביבנה ואמרי 
לה רבי אליעזר זה הזן בניו ובנותיו כשהן קטנים רבי שמואל בר 

נחמני אמר זה המגדל יתום ויתומה בתוך ביתו ומשיאן.

כתובות נ. • (תהלים קכח, ו) וראה בנים לבניך שלום על ישראל אמר רבי 
יהושע בן לוי כיון שבנים לבניך שלום על ישראל דלא אתי לידי 
חליצה ויבום רבי שמואל בר נחמני אמר כיון שבנים לבניך שלום 
קרוב  מי  לאינצויי.  לאינצויי (רש"י –  אתי  דלא  ישראל  דייני  על 

וקודם בנחלה).

כתובות נג. • לא תיהוי בעבורי אחסנתא אפילו מברא בישא לברא 
טבא דלא ידיעא מאי זרעא נפיק מיניה וכל שכן מברא לברתא.

שלשה  עד...  אמו)  את  (התינוק  מכירה  היה  ס. • אם  כתובות 
בריחא  ידע...  מנא  סומא  חמשים...  יום...  שלשים  חדשים... 

ובטעמא.

מכאן  חדש  וארבעה  עשרים  עד  והולך  תינוק  ס. • יונק  כתובות 
לאחר  פירש  שנים  וחמש  ארבע  אפילו  שקץ...  כיונק  ואילך 

עשרים וארבעה חדש וחזר כיונק שקץ.

כתובות סב: • אמרה ליה דביתהו מי איכא אבא דקאים מקמי ברא 
במהרה  לא  המשולש  החוט  יב)  ד,  (קהלת  חמא  בר  רמי  עליה  קרי 

ינתק זה. 

כתובות סב: • ר''ע רעיא דבן כלבא שבוע הוה חזיתיה ברתיה דהוה 
לה  אמר  רב  לבי  אזלת  לך  מקדשנא  אי  ליה  אמרה  ומעלי  צניע 
אין איקדשא ליה בצינעה ושדרתיה שמע אבוה אפקה מביתיה 

אדרה הנאה מנכסיה וכו'.

כשהן  ובנותיו  בניו  את  זן  אדם  אין  שאמרו  סה: • אע''פ  כתובות 
קטנים אבל זן קטני קטנים עד כמה עד בן שש.

כתובות עב: • (בראשית מח, ה) אפרים ומנשה כראובן ושמעון יהיו לי.

כתובות עט. • טעמא מאי דלא שביק איניש נפשיה ויהיב לאחריני 
נפשה  ברתה  במקום  אפ''ה  יהיבא  לברתה  אבל  לאחריני  ה''מ 

עדיפא לה.

כתובות קג: • לאחר שלשים יום (רש"י – של פטירתי (רבי) מיד ולא 
תהיו עסוקין בהספד) דשמעון בני חכם גמליאל בני נשיא חנינא 

בר חמא ישב בראש.

מקום  ממלא  דאינו  נהי  הכי  עבד  טעמא  מאי  קג: • ורבי  כתובות 
אבותיו בחכמה ביראת חטא ממלא מקום אבותיו הוה.

שאינן  בנים  לו  הויין  אשה  של  בעקבה  המסתכל  כ. • כל  נדרים 
מהוגנין.

נדרים כ. • ד' דברים סחו לי מלאכי השרת חיגרין מפני מה הויין מפני 
שמנשקים  מפני  הויין  מה  מפני  אילמים  שולחנם  את  שהופכים 
בשעת  שמספרים  מפני  הויין  מה  מפני  חרשים  מקום  אותו  על 

תשמיש סומין מפני מה הויין מפני שמסתכלים באותו מקום.

נדרים כ. • שאלו את אימא שלום מפני מה בניך יפיפין ביותר אמרה 
אלא  הלילה  בסוף  ולא  הלילה  בתחלת  לא  עמי  מספר  אינו  להן 
ודומה  טפח  ומכסה  טפח  מגלה  מספר  וכשהוא  הלילה  בחצות 
עליו כמי שכפאו שד ואמרתי לו מה טעם ואמר לי כדי שלא אתן 

את עיני באשה אחרת ונמצאו בניו באין לידי ממזרות.

נדרים כ: • (יחזקאל כ, לח) וברותי מכם המורדים והפושעים בי אמר רבי 
לוי אלו בני תשע מדות בני אסנ''ת משגע''ח בני אימה בני אנוסה 
בני שנואה בני נידוי בני תמורה בני מריבה בני שכרות בני גרושת 

הלב בני ערבוביא בני חצופה.

בדורו  שאפילו  בנים  לו  הויין  תובעתו  שאשתו  אדם  כ: • כל  נדרים 
של משה רבינו לא היו כמותם ... ההיא דמרציא ארצויי.

נדרים לב. • בשעה שנתרשל משה רבינו מן המילה באו אף וחימה 
ובלעוהו ולא שיירו ממנו אלא רגליו.

נדרים לב. • בן ג' שנים הכיר אברהם את בוראו.

נדרים לה: • אבל מלמד הוא את בניו ואת בנותיו מקרא.

נדרים לה: • אדם מביא קרבן על בניו ועל בנותיו הקטנים.

נדרים לז: • בנות מי קא בעיין שימור (רש"י – בנות. שמלמדין אותן 
תורה מי בעיין שימור אינהו לאו אורחייהו למיפק אבראי דכתיב 

כל כבודה בת מלך פנימה (תהלים מה).

נדרים סד: • כל אדם שאין לו בנים חשוב כמת.

נדרים סו. • פותחין לאדם (נדרו) בכבוד עצמו ובכבוד בניו.

נדרים סו. • בנות ישראל נאות הן אלא שהעניות מנוולתן.
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נדרים פא. • מפני מה אין מצויין ת''ח לצאת ת''ח מבניהן אמר רב 
יוסף שלא יאמרו תורה ירושה היא להם.

לבית  אשתו  את  (לשמשון)  לו  הביא  ואחד  אחד  י. • כל  סוטה 
האסורים כדי שתתעבר הימנו.

אמרו  הא  קשיא  ואי  דאתי.  לעלמא  דאייתיה  י: • (תוס')  סוטה 
כדכתיב  ברא  מזכי  לא  אבא  אבא  מזכי  ברא  (סנהדרין דף קד.)  בחלק 
את  יצחק  ולא  ישמעאל  את  מציל  אברהם  אין  מציל  מידי  ואין 
עשו אבל הבן מציל את האב כגון יאשיהו שלא מנו את אמון וי''ל 
משום דאבשלום נטל את שלו בעולם הזה שנהרג במיתה משונה 
הועילה לו תפלת אביו דומיא דיהויקים דאמר התם שהיה כתוב 
מנו  לא  מיתה  לאחר  ממנו  ונפרע  אחרת  ועוד  זאת  גולגלתו  על 
למימר  מצי  א''נ  כוכבים  עבודת  עבד  לא  אבשלום  ועוד  אותו 
הא דאמר אבא לא מזכי ברא היינו משום כבוד האב אין מונעין 
מלמנותו עם רשעים בלא תפלה אבל תפלה מועלת ודוד התפלל 

על אבשלום.

סוטה יא: • שפרה זו יוכבד ולמה נקרא שמה שפרה שמשפרת את 
הולד ד''א שפרה שפרו ורבו ישראל בימיה פועה זו מרים ולמה 

נקרא שמה פועה שהיתה פועה.

סוטה יא: • בן פניו למטה בת פניה למעלה.

פרעה  משל  יותר  גזירתך  קשה  אבא  בתו  לו  יב. • אמרה  סוטה 
ועל  הזכרים  על  גזרת  ואתה  הזכרים  על  אלא  גזר  לא  שפרעה 

הנקיבות.

טוביה  שמו...  טוב  הוא...  טוב  כי  אותו  ותרא  ב)  ב,  יב. • (שמות  סוטה 
שמו... הגון לנביאות... נולד כשהוא מהול... בשעה שנולד משה 

נתמלא הבית כולו אור.

סוטה יב: • ראתה (בת פרעה) שכינה עמו.

סוטה יב: • הוא ילד וקולו כנער.

לא  שמא  אמרה  בתיבה  נעורים  חופת  אמו  לו  יב: • עשתה  סוטה 
אזכה לחופתו.

סוטה יב: • ראתה אותו מהול.

סוטה יב: • החזירוהו למשה על כל המצריות כולן ולא ינק אמר פה 
שעתיד לדבר עם השכינה יינק דבר טמא.

יוצא  זכתה  לסוטה  עפר  הבא  תורה  אמרה  מה  יז. • מפני  סוטה 
לא  ואפר  עפר  יח, כז)  (בראשית  ביה  דכתיב  אבינו  כאברהם  בן  ממנה 

זכתה תחזור לעפרה.

סוטה כו. • נקתה ונזרעה [זרע] שאם היתה עקרה נפקדת... שאם 
קצרים  זכרים  יולדת  נקבות  בריוח  יולדת  בצער  יולדת  היתה 

יולדת ארוכים שחורים יולדת לבנים.

סוטה לז: • הבא על הערוה והוליד בן והלך לבין עובדי כוכבים ועבד 
עבודת כוכבים ארורין אביו ואמו של זה שכך גרמו לו.

אביהם  דין  שמבזבזין  ישראל  רשעי  בני  קטני  מח: • אלו  סוטה 
לעתיד לבוא אומרים לפניו רבונו של עולם מאחר שאתה עתיד 

ליפרע מהן למה הקהיתה שיניהם בם.

סוטה מט. • רחמי דאבא אבני רחמי דבני אבני דהוו ליה.

סוטה מט. • רב אחא בר יעקב איטפל ביה ברב יעקב בר ברתיה כי 
גדל א''ל אשקיין מיא אמר לו לאו בריך אנא והיינו דאמרי אינשי 
רבי רבי בר ברתך אנא (רש"י – רחמי. אהבה: איטפל ביה. גידלו 

בביתו: רבי רבי. גדל גדל אותי ואע''פ כן איני בנך: בר ברתך אנא. 
ואין עלי לכבדך כבן).

גיטין ו: • (רש"י) ויתנו (את) הילד כו'. שהיו משתהין בא''י ומניחין 
ילדים  בעיניהם  שנקל  ורביה  מפריה  ובטלים  עגונות  נשותיהן 

וילדות.

זהב  דינרי  אלפי  בתליסר  לברתיה  פרקא  דרגא  בר  מה. • לוי  גיטין 
אמר אביי ומאן לימא לן דברצון חכמים עבד דילמא שלא ברצון 

חכמים עבד.

גיטין מה. • בנתיה דרב נחמן בחשן קדרא בידייהו (רש"י – מגיסות 
הקדרה בידיהן כשהיא רותחת והרואה סבור שאין האור שולטת 

בהן שצדקניות הן.

קדושין טז: • (תוס' – שם מז: ד"ה ולביתך) ...ואע''ג דמדאורייתא 
זן  שהוא  הוא  דמילתא  דאורחא  אלא  בתו  במזונות  חייב  אינו 

אותה.

קדושין טז: • אין אדם מוריש זכות בתו לבנו.

קדושין כט. • כל מצות הבן המוטלות על האב לעשות לבנו אנשים 
חייבין ונשים פטורות.

קדושין כט. • האב חייב בבנו למולו ולפדותו וללמדו תורה ולהשיאו 
אומר  יהודה  רבי  במים  להשיטו  אף  וי''א  אומנות  וללמדו  אשה 
ס''ד  ליסטות  ליסטות  מלמדו  אומנות  בנו  את  מלמד  שאינו  כל 

אלא כאילו מלמדו ליסטות.

קדושין ל. • ומנין שאין אחרים מצווין ללמדה דאמר קרא ולמדתם 
אותם את בניכם ולא בנותיכם.

קדושין ל. • הוא ללמוד ובנו ללמוד הוא קודם לבנו ר' יהודה אומר 
אם בנו זריז וממולח ותלמודו מתקיים בידו בנו קודמו.

כאילו  הכתוב  עליו  מעלה  תורה  בנו  את  המלמד  ל. • כל  קדושין 
למדו לו ולבנו ולבן בנו עד סוף כל הדורות.

קדושין ל. • כל המלמד את בן בנו תורה מעלה עליו הכתוב כאילו 
קבלה מהר סיני. 

דיסנא  דשדי  לריב''ל  אשכחיה  אבא  בר  חייא  ל. • רבי  קדושין 
ארישיה וקא ממטי ליה לינוקא לבי כנישתא א''ל מאי כולי האי 
אשר  יום  ליה  וסמיך  לבניך  והודעתם  דכתיב  מאי  זוטר  מי  א''ל 
עמדת לפני ה' אלהיך בחורב מכאן ואילך רבי חייא בר אבא לא 
טעים אומצא עד דמקרי לינוקא ומוספיה רבה בר רב הונא לא 

טעים אומצא עד דמייתי לינוקא לבית מדרשא.

לבניכם  וקחו  ובנות  בנים  והולידו  נשים  קחו  ו)  כט,  ל: • (ירמיה  קדושין 
בתו  אלא  בידו  בנו  בשלמא  לאנשים  תנו  בנותיכם  ואת  נשים 
בידו היא הכי קאמר להו ניתן לה מידי ולבשייה ונכסייה כי היכי 

דקפצו עלה אינשי.

קדושין מה: • (תוס' – ד"ה בפירוש) קטנה שהלך אביה למדינת הים 
שהיא יכולה להתקדש מדרבנן כדין יתומה דאין לה אב דתקנו 
היא  הרי  למד''ה  אביה  שהלך  וזו  הפקר  משום  קידושין  רבנן 

כיתומה משום הפקר וה''ר מנחם מיונ''י אינו מודה בדבר.

שאינן  בנים  לו  הויין  ממון  לשום  אשה  הנושא  ע. • כל  קדושין 
מהוגנים.

קדושין עא: • אורייתן כשרה בנתין לא כשרן?
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קדושין עח: • האומר בני זה ממזר אינו נאמן ואפילו שניהם מודים 
אומר  יהודה  רבי  נאמנים  אינם  הוא  ממזר  שבמעיה  העובר  על 

נאמנים.

אדם  שנאמן  וכשם  בכור  בני  זה  לומר  אדם  עח: • נאמן  קדושין 
לומר זה בני בכור כך נאמן אדם לומר זה בן גרושה וזה בן חלוצה 

וחכמים אומרים אינו נאמן.

קדושין פב: • אשרי מי שבניו זכרים ואוי לו למי שבניו נקיבות.

ויבקש  וקלה  נקיה  אומנות  לבנו  אדם  ילמד  פב: • לעולם  קדושין 
האומנות  מן  עניות  שאין  שלו  והנכסים  שהעושר  למי  רחמים 

ואין עשירות מן האומנות אלא למי שהעושר שלו.

קדושין פב: • מניח אני כל אומנות שבעולם ואיני מלמד את בני אלא 
ילדותו  בימי  אלא  לו  עומדת  אין  שבעולם  אומנות  שכל  תורה 
אבל בימי זקנותו הרי הוא מוטל ברעב אבל תורה אינה כן עומדת 

לו לאדם בעת ילדותו ונותנת לו אחרית ותקוה בעת זקנותו.

בבא קמא לח. • רב שמואל בר יהודה שכיבא ליה ברתא אמרו ליה 
היא  כשרה  אם  רבי  של  בתו  נינחמיה...  ניזל  קום  לעולא  רבנן 
דהוה  וכמה  כמה  אחת  על  טוב  דבר  ממנה  לצאת  היא  וראויה 

חיה.

בבא קמא מט. • אשה משבחת לאחר שתלד יותר מקודם שתלד.

וקפצה  לה  מיצר  בנה  שהיה  אחת  באשה  פ. • מעשה  קמא  בבא 
ונשבעה כל מי שיבא איני מחזירתו וקפצו עליה בני אדם שאינן 

מהוגנין.

בבא קמא פ. • א''ל רב אדא בר אהבה לרב הונא דידך מאי א''ל דידן 
קא מינטרא להו חובה (רש"י – שם אשתו) א''ל חובה תקברינהו 
לבנה כולה שניה דרב אדא בר אהבה לא אקיים זרעא לרב הונא 

מחובה.

בבא קמא קיט. • מסור (רש"י – מלשין המוסר ממון חבירו לאנסים) 
... אסור לאבדו ביד...דלמא הוה ליה זרעא מעליא.

קוב''ה  עביד  מאי  א''ל  לאליהו  נתן  רבי  נט: • אשכחיה  מציעא  בבא 
בההיא שעתא א''ל קא חייך ואמר נצחוני בני נצחוני בני.

בבא מציעא עה: • שלשה צועקין ואינן נענין...והקונה אדון לעצמו.... 
קונה אדון לעצמו מאי היא ... הכותב נכסיו לבניו בחייו.

שלכם  אינם  בניכם  מטרוניתא  ההיא  להו  פד. • אמרה  מציעא  בבא 
(רש"י – שאינכם יכולין להזקק לנשותיכם).

תהא  לאו  ואם  זכרים  כולם  יהיו  הוא  כמותי  פד: • אם  מציעא  בבא 
נקבה אחת ביניהם.

א''ל  שמעון  בר'  אלעזר  דר'  לאתריה  רבי  פה. • איקלע  מציעא  בבא 
יש לו בן לאותו צדיק אמרו לו יש לו בן וכל זונה שנשכרת בשנים 
שוכרתו בשמנה אתייה אסמכיה ברבי ואשלמיה לר' שמעון בן 
דרבי  במתיבתא  יתיב  אתא  גדל  כי  דא  אחות...  לקוניא  בן  איסי 
שמעיה לקליה אמר הא קלא דמי לקליה דר' אלעזר בר' שמעון 

אמרו ליה בריה הוא.

בבא מציעא פה. • איקלע רבי לאתריה דר' טרפון אמר להו יש לו בן 
לאותו צדיק שהיה מקפח את בניו אמרו לו בן אין לו בן בת יש לו 
וכל זונה שנשכרת בשנים שוכרתו בשמנה אתיוהו לקמיה אמר 

ליה אי הדרת בך יהיבנא לך ברתאי הדר ביה.

בבא מציעא פה. • כל המלמד את בן חבירו תורה זוכה ויושב בישיבה 
של מעלה.

בבא מציעא פה. • כל המלמד את בן עם הארץ תורה אפילו הקב''ה 
גוזר גזירה מבטלה בשבילו.

בנו  ובן  חכם  תלמיד  ובנו  חכם  תלמיד  שהוא  פה. • כל  מציעא  בבא 
תלמיד חכם שוב אין תורה פוסקת מזרעו לעולם.

היום  אותו  לוי  רבי  אמר  שרה  הניקה  בנים  פז. • כמה  מציעא  בבא 
שגמל אברהם את יצחק בנו עשה סעודה גדולה היו כל אומות 
מן  אסופי  שהביאו  וזקנה  זקן  ראיתם  ואומרים  מרננים  העולם 
גדול  משתה  שעושין  אלא  עוד  ולא  הוא  בנינו  ואומרים  השוק 
גדולי  כל  וזימן  הלך  אבינו  אברהם  עשה  מה  דבריהם  להעמיד 
הביאה  ואחת  אחת  וכל  נשותיהם  את  זימנה  אמנו  ושרה  הדור 
ונפתחו  אמנו  בשרה  נס  ונעשה  הביאה  לא  ומניקתה  עמה  בנה 
דדיה כשני מעיינות והניקה את כולן ועדיין היו מרננים ואומרים 
אם שרה הבת תשעים שנה תלד אברהם בן מאה שנה יוליד מיד 

נהפך קלסתר פנים של יצחק ונדמה לאברהם.

בבא מציעא קז. • ברוך אתה בצאתך שיהו צאצאי מעיך כמותך.

מעותיו  יפזר  זכרים...  בנים  לו  ויהיו  אדם  יעשה  י: • מה  בתרא  בבא 
לעניים... ישמח אשתו לדבר מצוה.

בבא בתרא יג. • לא נברא העולם אלא לפריה ורביה.

בבא בתרא טז: • ובנות יולדו להם... רביה באה לעולם... מריבה באה 
לעולם.

נהי  לו  אמר  איוב  של  בנותיו  נכפלו  לא  מה  טז: • מפני  בתרא  בבא 
דלא נכפלו בשמות אבל נכפלו ביופי.

קא  הוה  ברתא  ליה  איתילידא  ברבי  שמעון  טז: • רבי  בתרא  בבא 
בר  ליה  אמר  לעולם  באה  רביה  אבוה  ליה  אמר  דעתיה  חלש 
קפרא תנחומין של הבל ניחמך אבוך [דתניא] אי אפשר לעולם 
בלא זכרים ובלא נקבות אלא אשרי למי שבניו זכרים אוי לו למי 

שבניו נקבות.

בכל...  מאי  בכל  אברהם  את  ברך  וה'  א)  כד,  טז: • (בראשית  בתרא  בבא 
שלא היתה לו בת... שהיתה לו בת... בת היתה לו לאברהם ובכל 

שמה ... שעשה ישמעאל תשובה בימיו שלא מרד עשו בימיו.

בבא בתרא לו. • אימא לא מנשיא ברא.

בבא בתרא ס: • מיום שחרב בית... דין הוא שנגזור על עצמנו שלא 
כלה  אבינו  אברהם  של  זרעו  ונמצא  בנים  ולהוליד  אשה  לישא 

מאליו.

האב  מעשה  טובים   – (רש"י  מדברא  דאבא  צ: • טבא  בתרא  בבא 
ממעשה הבן).

שנאמר  לבניו  בעז  עשה  משתאות  ועשרים  צא. • מאה  בתרא  בבא 
החוצה  שלח  בנות  ושלשים  בנים  שלשים  לו  ויהי  ט)  יב,  (שופטים 

ושלשים בנות הביא לבניו מן החוץ...וכולן מתו בחייו.

למה  למות:  שסופן  שיתין.  דילדת  בחייך  צא. • (רש"י)  בתרא  בבא 
חד  ואוליד  אחרת:  אשה  ונסיב  איכפל.  בלידתן:  בצע  מה  ליך. 
דוד  ממנו  ויצא  מרות  בועז  שהוליד  עובד  והיינו  זריז.  דמשיתין 

מלך ישראל 

בבא בתרא קי. • רוב בנים דומין לאחי האם.

בבא בתרא קי: • (דברים יא, כא) למען ירבו ימיכם וימי בניכם ה''נ בניכם 
ישראל  דלכל  שאני.  ברכה   – (רש"י  שאני  ברכה  בנותיכם  ולא 
מברך ולא איצטריך למכתב זרעכם דסברא היא דבין אבנים בין 

אבנות קאי דאין ברכה לחצאין).
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בבא בתרא קטז. • כל שאינו מניח בן ליורשו הקדוש ברוך הוא מלא 
עליו עברה.

בבא בתרא קטז. • דוד שהניח בן נאמרה בו שכיבה יואב שלא הניח 
בן נאמרה בו מיתה.

בת  ששים  עד  יולדת  עשרים  מבת  פחותה  קיט: • ניסת  בתרא  בבא 
עשרים יולדת עד ארבעים בת ארבעים שוב אינה יולדת.

בבא בתרא קכג. • מה ראה יעקב שנטל בכורה מראובן ונתנה ליוסף...
אמשול לך משל למה הדבר דומה לבעל הבית שגדל יתום בתוך 
ביתו לימים העשיר אותו יתום ואמר אהניהו לבעל הבית מנכסי 
(רש"י – לבעל הבית. יוסף: יתום. יעקב דכתיב ויכלכל את אביו 
וגו' (בראשית מז):לסוף העשיר. יעקב שבאה לידו בכורת ראובן 

על ידי שחילל יצועי אביו והיה יכול ליתנה לכל מי שירצה).

מה  בניו  את  והניח  לאחרים  נכסיו  את  קלג: • הכותב  בתרא  בבא 
שעשה עשוי אלא אין רוח חכמים נוחה הימנו רשב''ג אומר אם 

לא היו בניו נוהגים כשורה זכור לטוב.

בבא בתרא קלג: • יוסף בן יועזר היה לו בן שלא היה נוהג כשורה.

בבא בתרא קלט. • לא תיהוי בי עבורי אחסנתא ואפילו מברא בישא 
לברא טבא וכ''ש מברא לברתא.

בבא בתרא קלט. • דעתו של אדם קרובה אצל בנו.

בבא בתרא קלט. • הניח בנים גדולים וקטנים אין הגדולים מתפרנסין 
חולקין  אלא  הגדולים  על  נזונין  הקטנים  ולא  הקטנים  ידי  על 

בשוה.

בתו  הרווחה  לענין  ליה  עדיף  בן  ירושה  קמא. • לענין  בתרא  בבא 
עדיפא ליה.

בבא בתרא קמא. • בת תחלה סימן יפה לבנים איכא דאמרי דמרביא 
לאחהא ואיכא דאמרי דלא שלטא ביה עינא בישא.

בנתן  לדידי   – (תוס'  מבני  לי  עדיפן  בנתן  קמא. • לדידי  בתרא  בבא 
נראה  ואין  בנים  לו  נתקיימו  שלא  בקונטרס  פי'  מבני.  לי  עדיפן 
דהרבה בנים היו לו... אלא נראה לר''י דלהכי קאמר בנתן עדיפן 
לי מבני לפי שהיו חתניו גדולי הדור רבא (ורב מרי בר חמא) ומר 

עוקבא בר חמא.

בבא בתרא קמא. • מצוה לזון את הבנות וק''ו לבנים דעסקי בתורה 
דברי ר''מ רבי יהודה אומר מצוה לזון את הבנים וק''ו לבנות דלא 

ליתזלן.

נוטל  זכר  ילדה  מנה  יטול  זכר  אשתי  ילדה  קמא: • אם  בתרא  בבא 
מנה... מקנה דבר שלא בא לעולם.

ולא  לבנות  לבנות  ראויין  לבנים  לבנים  קמג: • הראויין  בתרא  בבא 
אמרן אלא דלית ליה כלתא אבל אית ליה כלתא לכלתיה שדר 

ואי בנתיה לא נסיבן לא שבק בנתיה ומשדר לכלתיה.

לבר  אינשי  קרו  לא  ברא...  ברא  לבר  אינשי  קמג: • קרו  בתרא  בבא 
ברא ברא.

תהיו  אל  בניו  את  אחיתופל  צוה  דברים  קמז. • שלשה  בתרא  בבא 
במחלוקת ואל תמרדו במלכות בית דוד ויום טוב של עצרת ברור 

זרעו חטים.

סנהדרין יט: • כל המגדל יתום בתוך ביתו מעלה עליו הכתוב כאילו 
ילדו.

סנהדרין יט: • וכי נעמי ילדה והלא רות ילדה אלא רות ילדה ונעמי 
גידלה לפיכך נקרא על שמה.

ילדה  יוכבד  אלא  ילדה  יוכבד  והלא  ילדה  בתיה  יט: • וכי  סנהדרין 
ובתיה גידלה לפיכך נקרא על שמה.

ויוסף  ילד  יעקב  אלא  ילד  יעקב  והלא  ילד  יוסף  יט: • וכי  סנהדרין 
כילכל לפיכך נקראו על שמו.

סנהדרין יט: • כל המלמד בן חבירו תורה מעלה עליו הכתוב כאילו 
ילדו. 

שפדאו  לאברהם...  שפדאו  ביעקב  מצינו  היכן  יט: • וכי  סנהדרין 
מצער גידול בנים (תוס' – שפדאו מצער גידול בנים. פי' הקונטרס 

גידול י''ב שבטים ולא נהירא חדא דאינו צער אלא שמחה וכו').

סנהדרין כא. • ארבע מאות ילדים היו לו לדוד וכולן בני יפת תואר 
היו ומגדלי בלוריות היו וכולן יושבין בקרונות של זהב ומהלכין 

בראשי גייסות היו והם היו בעלי אגרופין של בית דוד.

כשאוחזין  התם  בנים  על  אבות  עון  פוקד  ז)  לד,  כז: • (שמות  סנהדרין 
מעשה אבותיהן בידיהן.

סנהדרין לא. • ינוקא במילי דאבוה לא ידע.

סנהדרין לו: • אין מושיבין בסנהדרין זקן וסריס ומי שאין לו בנים.

סנהדרין לח: • שתים עשרה שעות הוי היום... שמינית עלו למטה 
שנים וירדו ארבעה.

סנהדרין לט. • (יחזקאל יח, ב) אבות יאכלו בוסר ושיני בנים תקהינה.

בו  נוהגין  היו  שאם  מחללת  היא  אביה  את  ת''ל  נב. • מה  סנהדרין 
ילד  שזו  ארור  אומרין  בזיון  בו  נוהגין  כבוד  חול  בו  נוהגין  קודש 

ארור שזו גידל ארור שיצא זו מחלציו.

סנהדרין נב. • קרינן רשיעא בר רשיעא ואפי' לרשיעא בר צדיקא.

סנהדרין נט: • הרי פריה ורביה שנאמרה לבני נח דכתיב (בראשית ט, ז) 
ואתם פרו ורבו ונשנית בסיני (דברים ה, ל) לך אמור להם שובו לכם 

לאהליכם לישראל נאמרה ולא לבני נח.

ולא  מזרעך  שנאמר  פטור  (למולך)  זרעו  כל  סד: • העביר  סנהדרין 
כל זרעך.

סנהדרין סח: – עב. • בן סורר ומורה מאימתי נעשה בן סורר ומורה.

סנהדרין סח: • קטן אינו מוליד.

סנהדרין ע: • (בת שבע לשלמה בנה) כל הנשים של בית אביך כיון 
שמתעברות שוב אינן רואות פני המלך ואני דחקתי ונכנסתי כדי 

שיהא לי בן מזורז ומלובן.

סנהדרין עא. • בן סורר ומורה לא היה ולא עתיד להיות ולמה נכתב 
דרוש וקבל שכר... אמר ר' יונתן אני ראיתיו וישבתי על קברו.

סנהדרין עב. • אם זרחה השמש עליו דמים לו וכי השמש עליו בלבד 
זרחה אלא אם ברור לך כשמש שיש לו שלום עמך אל תהרגהו 

ואם לאו הרגהו ... כאן באב על הבן כאן בבן על האב.

סנהדרין עו: • איזהו עני רשע ערום זה המשהא בתו בוגרת.

סנהדרין עו: • המשיא את בתו... עליו הכתוב אומר (דברים כט, יח) למען 
ספות הרוה את הצמאה לא יאבה ה' סלוח לו.

סנהדרין פב. • ובעל בת אל נכר זה הבא על הכותית וכתיב בתריה 
(מלאכי ב, יב) יכרת ה' לאיש אשר יעשנה ער ועונה... אם ת''ח הוא לא 

יהיה לו ער בחכמים ועונה וכו'.

ונשאו  ישראל  לארץ  עלו  יחזקאל  שהחיה  צב: • מתים  סנהדרין 
נשים והולידו בנים ובנות.
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ונשאו  ישראל  לארץ  עלו  ועזריה)  מישאל  צג. • (חנניה  סנהדרין 
נשים והולידו בנים ובנות.

מאי  ומתו  כבר  להם  שהיו  מבנים  מבנים...  טוב  צג: • מאי  סנהדרין 
על  שנקרא  דניאל  ספר  זה  יכרת...  לא  אשר  לו  אתן  עולם  שם 

שמו.

ביד  אמסר  מוטב  עולם  של  רבונו  לפניו  (דוד)  צה. • אמר  סנהדרין 
אויב ולא יכלה זרעי.

אחיטוב  בן  לאחימלך  אביתר  נשתייר  (לא)  צה: • אלמלא  סנהדרין 
לא נשתייר מזרעו של דוד שריד ופליט.

סנהדרין צו. • אמר (סנחריב) אי אזיל ההוא גברא ומצלח מקרב להו 
לתרין בנוהי קמך שמעו בנוהי וקטלוהו.

וזקנים  זקנים  פני  ילבינו  נערים  בו  בא  דוד  שבן  צז. • דור  סנהדרין 
הדור  ופני  בחמותה  וכלה  באמה  קמה  ובת  נערים  לפני  יעמדו 

כפני כלב ואין הבן מתבייש מאביו.

בלילה  יישן  לא  מפחדה  שוא  מטמונת  לאביה  ק: • בת  סנהדרין 
לא  שמא  בגרה  תזנה  שמא  בנערותה  תתפתה  שמא  בקטנותה 
תעשה  שמא  הזקינה  בנים  לה  יהיו  לא  שמא  נישאת  תינשא 

כשפים.

מי  אשרי  נקבות  ובלא  זכרים  בלא  לעולם  אפשר  ק: • אי  סנהדרין 
שבניו זכרים אוי לו למי שבניו נקבות.

סנהדרין קא: • וכי חזקיה מלך יהודה לכל העולם כולו לימד תורה 
ולמנשה בנו לא לימד תורה אלא מכל טורח שטרח בו ומכל עמל 

שעמל בו לא העלהו למוטב אלא יסורין.

סנהדרין קד. • היו משיאין קטנה לגדול וגדולה לקטן כדי שיהו להם 
בנים הרבה.

סנהדרין קה. • כלום יש אב ששונא את בנו.

סנהדרין קז. • כל הנושא יפת תואר יש לו בן סורר ומורה.

סנהדרין קי: • קטני בני רשעי ישראל אין באין לעוה''ב... באים הם 
לעוה''ב.

הים  בכרכי  קורין  שכן  ה'  פתאים  שומר  ו)  קטז,  קי: • (תהלים  סנהדרין 
לינוקא פתיא.

סנהדרין קי: • קטן מאימתי בא לעוה''ב... משעה שנולד... משעה... 
משעה... משעה שנימול... משעה שיאמר אמן.

סנהדרין קיא: • בני בליעל בנים שפרקו עול שמים.

כדי  וכסות  מחיה  להן  מספקות  כהנים  של  יא. • אימותיהן  מכות 
שלא יתפללו על בניהם שימותו.

מכות יא. • קללת חכם אפילו על תנאי היא באה מנלן מעלי דקאמר 
ליה [עלי] לשמואל (שמואל א ג, יז) כה יעשה לך אלהים וכה יוסיף אם 

תכחד ממני... כתיב (שמואל א ח, ג) ולא הלכו בניו בדרכיו וגו'.

שבועות יח: • כל שאינו פורש מאשתו סמוך לוסתה אפילו הויין לו 
בנים כבני אהרן מתים.

שבועות יח: • כל הפורש מאשתו סמוך לוסתה הויין לו בנים זכרים... 
הויין לו בנים ראויין להוראה.

בנים  לו  הויין  שבתות  במוצאי  היין  על  המבדיל  יח: • כל  שבועות 
זכרים... בנים ראוין להוראה.

בנים  לו  הויין  תשמיש  בשעת  עצמו  את  המקדש  יח: • כל  שבועות 
זכרים.

עבודה זרה ג. • כלום יש אב שמעיד על בנו.

הוריות יג: • בני חכמים ותלמידי חכמים בזמן שרבים צריכים להם 
מפסיעין על ראשי העם יצא לצורך יכנס וישב במקומו בני ת''ח 
שממונים אביהם פרנס על הצבור בזמן שיש להם דעת לשמוע 
שאין  בזמן  העם  כלפי  ואחוריהם  אביהם  לפני  ויושבים  נכנסים 
כלפי  ופניהם  אביהם  לפני  ויושבים  נכנסים  לשמוע  דעת  להם 

העם.

ובשנים  ובחכמה  ובעשר  ובכח  בנוי  לבן  זוכה  ב:ט • האב  עדויות 
ובמספר הדורות לפניו והוא הקץ.

אבות ב:ח • רבי יהושע בן חנניה אשרי יולדתו.

והשיבה  והזקנה  והחכמה  והכבוד  והעשר  והכח  ו:ח • הנוי  אבות 
והבנים נאה לצדיקים ונאה לעולם.

הוא  הלך  תורה  ללמוד  עקיבא)  (רבי  חזר  ו:ב • מיד  נתן  דרבי  אבות 
ובנו וישבו אצל מלמדי תינוקות.

שמחות יב:יג • ומעשה בבנו של רבי חנינא בן תרדיון שיצא לתרבות 
רעה תפשוהו ליסטין והרגוהו ונמצא תפוח לאחר שלושה ימים 
העיר  לתוך  והכניסוהו  המיטה  גבי  על  והניחוהו  בכליבה  נתנוהו 
והיו מקלסין לפניו בכבודו של אביו וקרא עליו אביו המקרא הזה 

וכו'.

מומין  בעלי  בנים  לו  הווין  אשה  של  בעקיבה  המסתכל  כלה • כל 
וכו'.

חפצי  יעשה  ויתקיימו  עשירים  בניו  שיהיו  אדם  יעשה  כלה • מה 
שמים וחפצי אשתו.

כלה רבתי פ:ב • בן מכפר על עוון אבות.

כלה רבתי פ:ב • בנים ערבים לקבלת התורה.

יפשפש  חכמה  בעלי  בנים  לו  שיהיו  פ:ב • הרוצה  רבתי  כלה 
במעשיו.

דרך ארץ רבה פרק א • כל המסתכל בעקיבה של אשה... בנים בעלי 
מומין. 

בניך  שיבואו  כדי  המדרש  בית  את  אוהב  פ"ט • הוי  זוטא  ארץ  דרך 
לתלמוד תורה.

מנחות קי. • (ישעיה מג, ו) הביאי בני מרחוק ובנותי מקצה הארץ הביאי 
עליהן כבנים  מיושבת  שדעתן  של בבל  גליות  אלו  מרחוק...  בני 
דעתן  שאין  ארצות  שאר  של  גליות  אלו  הארץ  מקצה  ובנותי 

מיושבת עליהן כבנות.

חולין ז. • מקום הניחו לי אבותי להתגדר בו.

זהו  אבוברם.  בר  אבוה  האיש:  שם  אבוברם.  לח. • (רש"י)  חולין 
אבוברם עצמו ומכירין היו את הבן ולא את האב והיו קורין אותו 

על שם בנו שעשו את בנו סימן לו.

חולין מט: • יפה כח הבן מכח האב.

מאיגרא  דנפל  גברא  לההוא  דחזייה  ארמאה  נו: • ההוא  חולין 
ושחטיה  לבריה  אתייה  מעייניה  ונפוק  כרסיה  פקעיה  לארעא 
וחייטיה  למעייניה  עול  ואיתנח  אינגיד  עינים  באחוזת  קמיה 
אלא  הזיקו  ולא  בו  נגע  ולא  עינים.  באחוזת   – (רש"י  לכרסיה 
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במעיים  ליגע  רוצה  היה  שלא  לפי  נשחט  כאילו  לאביו  דנדמה 
שלא יהפך בהן).

חולין סד: • כיענה זו שמתאבלת על בניה... כיענה זו ששוכנת עם 
בניה.

וילבש  לו  שיש  ממה  פחות  וישתה  אדם  יאכל  פד: • לעולם  חולין 
ויתכסה במה שיש לו ויכבד אשתו ובניו יותר ממה שיש לו שהן 

תלויין בו והוא תלוי במי שאמר והיה העולם.

חולין צב. • והיא כפורחת עלתה נצה הגיע זמנן של ישראל לפרות 
ולרבות.

בכורות לה. • לדידיה קנסו רבנן לבריה לא קנסו רבנן.

וכשתתפלל  כו'.  עקורה  תפלתך  תהא  שלא  מד: • (רש"י)  בכורות 
[על בנים] תהא נשמעת תפלתך.

בכורות נא: • וכך היה מנהגו של רבי טרפון שהיה נוטל ומחזיר (כסף 
פדיון הבן).

אינו  ובקרך  צאנך  אף  ובמתנה  בלקוח  אין  בניך  נו. • מה  בכורות 
בלקוח ובמתנה.

יתום...  זה  אין  קיים  והשלח  אמו  את  שחט  נז: • אפילו  בכורות 
מפשיטין את המתה ומלבישין את החי.

ויוצאות  וגועות  מבפנים  והם  מבחוץ  נח: • אימותיהם  בכורות 
לקראת אמן.

שמעתא  ליה  דשני  סחורה  בר  הונא  דרב  אימיה  ס. • זכאי  בכורות 
בריגלא כשמעתיה.

ערכין ז. • האשה שיצאה ליהרג אין ממתינין לה עד שתלד האשה 
שישבה על המשבר ממתינין לה עד שתלד.

ערכין כג: • אבא לגביה בריה שעבדה משעבד נפשיה.

ערכין לא: • יצא הקדש שאין לו דורות (רש"י – דליכא פריה ורביה 
קמי שמיא).

הבנים  על  למתים  כפרה  יש  דאי  והא)  ד"ה   – טו: • (תוס'  תמורה 
הבנים  דעל  מתו  ואח''כ  הפריש  אם  וכ''ש  בשבילם  להקריב 

להקריבן.

תמורה טז. • אם ברך תברכני בפריה ורביה והרבית את גבולי בבנים 
ובבנות... אם אתה עושה כן מוטב ואם לאו הריני הולך בנסיסי 

(בעצבוני) לשאול.

נדה ג: • טעמא דשמאי משום בטול פריה ורביה.

דנסיבי  המשיח...  את  מעכבין  בתינוקות  והמשחקין  יג: • ...  נדה 
והוא  קטנות.  דנסיבי   – (רש"י  נינהו  אולודי  בנות  דלאו  קטנות 

ראוי להוליד נמצא בטל מפריה ורביה כל ימי קטנותה).

נדה יז. • מקיז דם ומשמש מטתו הויין לו בנים ויתקין הקיזו שניהם 
דלא  אלא  אמרן  ולא  רב  אמר  ראתן  בעלי  בנים  לו  הויין  ושמשו 
טעים מידי אבל טעים מידי לית לן בה (רש"י – ויתקין. חלשים: 

בעלי ראתן. חלשים יותר מדאי).

נדה יט: • (רש"י – ד"ה פרדס) עם פרי מגדים היינו בנים.

ידיו  ומונח  שמקופל  לפנקס  אמו  במעי  דומה  הולד  ל: • למה  נדה 
ב'  על  עקביו  וב'  ארכובותיו  ב'  על  אציליו  שתי  צדעיו  שתי  על 
עגבותיו וראשו מונח לו בין ברכיו ופיו סתום וטבורו פתוח ואוכל 
ממה שאמו אוכלת ושותה ממה שאמו שותה ואינו מוציא רעי 
הסתום  נפתח  העולם  לאויר  שיצא  וכיון  אמו  את  יהרוג  שמא 

מסוף  ומביט  וצופה  ראשו  על  לו  דלוק  ונר  הפתוח...  ונסתם 
העולם ועד סופו... ואין לך ימים שאדם שרוי בטובה יותר מאותן 
הימים... ומלמדין אותו כל התורה... וכיון שבא לאויר העולם בא 
מלאך וסטרו על פיו ומשכחו כל התורה... ואינו יוצא משם עד 
שמשביעין אותו.. ומה היא השבועה שמשביעין אותו תהי צדיק 
ואל תהי רשע ואפילו כל העולם כולו אומרים לך צדיק אתה היה 
בעיניך כרשע והוי יודע שהקב''ה טהור ומשרתיו טהורים ונשמה 
שנתן בך טהורה היא אם אתה משמרה בטהרה מוטב ואם לאו 

הריני נוטלה ממך.

התחתון  במדור  דר  ולד  הראשונים  חדשים  לא. • שלשה  נדה 
אמצעיים ולד דר במדור האמצעי אחרונים ולד דר במדור העליון 

וכיון שהגיע זמנו לצאת מתהפך ויוצא וזהו חבלי אשה.

נדה לא. • חבלי של נקבה מרובין משל זכר.

וגם  לאשה  קשה  תשמיש  הראשונים  חדשים  לא. • שלשה  נדה 
יפה  אחרונים  לולד  ויפה  לאשה  קשה  אמצעיים  לולד  קשה 

לאשה ויפה לולד שמתוך כך נמצא הולד מלובן ומזורז.

נדה לא. • שלשה שותפין יש באדם הקב''ה ואביו ואמו אביו מזריע 
ולובן  שבראשו  ומוח  וצפרנים  וגידים  עצמות  שממנו  הלובן 
ושחור  ושערות  ובשר  עור  שממנו  אודם  מזרעת  אמו  שבעין 
העין  וראיית  פנים  וקלסתר  ונשמה  רוח  בו  נותן  והקב''ה  שבעין 
ושמיעת האוזן ודבור פה והלוך רגלים ובינה והשכל וכיון שהגיע 
זמנו להפטר מן העולם הקב''ה נוטל חלקו וחלק אביו ואמו מניח 

לפניהם.

נדה לא. • בא וראה שלא כמדת הקב''ה מדת בשר ודם מדת בשר 
ודם נותן חפץ בחמת צרורה ופיה למעלה ספק משתמר ספק אין 
משתמר ואילו הקב''ה צר העובר במעי אשה פתוחה ופיה למטה 

ומשתמר.

נדה לא. • אדם נותן חפציו לכף מאזנים כל זמן שמכביד יורד למטה 
ואילו הקב''ה כל זמן שמכביד הולד עולה למעלה.

נדה לא. • בא וראה שלא כמדת הקב''ה מדת בשר ודם מדת בשר 
ודם אדם נותן זרעונים בערוגה כל אחת ואחת עולה במינו ואילו 

הקב''ה צר העובר במעי אשה וכולם עולין למין אחד.

ואילו  אחד  לצבע  עולין  כולן  ליורה  סמנין  נותן  לא. • צבע  נדה 
הקב''ה צר העובר במעי אשה כל אחת ואחת עולה למינו.

נדה לא. • לא נוצר אדם מן כל הטפה אלא מן הברור שבה.

מתי  ישראל  של  רביעיותיהם  את  וסופר  יושב  לא. • הקב''ה  נדה 
תבא טיפה שהצדיק נוצר הימנה.

תחילה  מזריע  איש  זכר  יולדת  תחילה  מזרעת  לא. • אשה  נדה 
יולדת נקבה.

נדה לא: • מתוך שמשהין עצמן בבטן כדי שיזריעו נשותיהן תחלה 
שיהו בניהם זכרים מעלה עליהן הכתוב כאילו הם מרבים בנים 
זכרים  בני  כל  לעשות  יכולני  קטינא  רב  דאמר  והיינו  בנים  ובני 

אמר רבא הרוצה לעשות כל בניו זכרים יבעול וישנה.

נדה לא: • אין אשה מתעברת אלא סמוך לוסתה... סמוך לטבילה.

נדה לא: • כיון שבא זכר בעולם בא שלום בעולם... בא זכר בעולם 
בא ככרו בידו זכר זה כר (רש"י – כר. מנחה דהיינו סימן שלום) ... 
נקבה אין עמה כלום נקבה נקייה באה עד דאמרה מזוני לא יהבי 

לה (רש"י – שיודעת להתפלל).
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בשעה   ... קרבן  מביאה  יולדת  תורה  אמרה  מה  לא: • מפני  נדה 
שכורעת לילד קופצת ונשבעת שלא תזקק לבעלה לפיכך אמרה 

תורה תביא קרבן.

נדה לא: • מפני מה אמרה תורה זכר לשבעה ונקבה לארבעה עשר 
זכר שהכל שמחים בו מתחרטת לשבעה נקבה שהכל עצבים בה 

מתחרטת לארבעה עשר.

נדה לא: • בנות כותים נדות מעריסתן.

דברים  אמורים  בתינוק  בתינוקת  האמורים  מה: • דברים  נדה 
יתירה  בינה  הקב''ה  שנתן  מלמד  בתנוקת...  בתנוק  האמורים 

באשה יותר מבאיש.

ערמומית  בו  נכנסת  רבו  בבית  מצוי  שהתינוק  מה: • מתוך  נדה 
תחלה.

נדה נב. • דבר שאמר אותו צדיק יכשל בו זרעו.

נדה נב: • עד מתי הבת ממאנת עד שתביא ב' שערות.

נדה סד: • כל אשה שדמיה מרובין בניה מרובין.

נדה ע: • מה יעשה אדם ויהיו לו בנים זכרים אמר להם ישא אשה 
ההוגנת לו ויקדש עצמו בשעת תשמיש אמרו הרבה עשו כן ולא 

הועילו אלא יבקש רחמים ממי שהבנים שלו.

כדי  בבטן  עצמן  שמשהין  בשכר  הבטן...  פרי  שכר  ע: • מאי  נדה 
שתזריע אשתו תחילה נותן לו הקב''ה שכר פרי הבטן.

אהלות טז:א • אמר רבי טרפון אקפח את בני שזו הלכה מקפח.

על  וחומר  קל  הבזוי  ממונו  על  התורה  חסה  כך  יב:ה • אם  נגעים 
ממונו החביב אם כך על ממונו קל וחומר על נפש בניו ובנותיו.

ביקור חולים
ברכות ה: • ר' יוחנן חלש על לגביה ר' חנינא א''ל חביבין עליך יסורין 
ואוקמיה  ידיה  ליה  יהב  ידך  לי  הב  א''ל  שכרן  ולא  הן  לא  א''ל 
אמאי לוקים ר' יוחנן לנפשיה אמרי אין חבוש מתיר עצמו מבית 

האסורים.

קא  דהוה  חזא  יוחנן  רבי  לגביה  על  חלש  אליעזר  ה: • רבי  ברכות 
גני בבית אפל גלייה לדרעיה ונפל נהורא חזייה דהוה קא בכי ר' 
אליעזר א''ל אמאי קא בכית... א''ל להאי שופרא דבלי בעפרא 
קא בכינא א''ל על דא ודאי קא בכית ובכו תרוייהו... א''ל הב לי 

ידך יהב ליה ידיה ואוקמיה.

לו  ואמר  חזקיהו  על  יסורים  הביא  הקב''ה  עשה  י. • מה  ברכות 
לישעיהו לך ובקר את החולה.

על  מתפלל  שהיה  דוסא  בן  חנינא  ר'  על  עליו  לד: • אמרו  ברכות 
החולים ואומר זה חי וזה מת.

ברכות נד: • שלשה צריכין שימור ואלו הן חולה חתן וכלה.

ברכות נה: • האי מאן דחליש יומא קמא לא לגלי כי היכי דלא לתרע 
קמא  יומא  חליש  הוה  כי  דרבא  הא  כי  לגלי  ואילך  מכאן  מזליה 
מאן  חלש  רבא  אכריז  פוק  לשמעיה  א''ל  ואילך  מכאן  מגלי  לא 
(משלי כד,  וכתיב  לי  לחדי  לי  דסני  ומאן  רחמי  עלי  לבעי  לי  דרחים 
יז) בנפול אויבך אל תשמח ובכשלו אל יגל לבך פן יראה ה' ורע 

בעיניו והשיב מעליו.

זיעה  עטוש  הן  אלו  לחולה  יפה  סימן  דברים  נז: • ששה  ברכות 
שלשול קרי ושינה וחלום. 

ברכות ס: • ברוך אשר יצר את האדם בחכמה וברא בו נקבים נקבים 
חללים חללים גלוי וידוע לפני כסא כבודך שאם יפתח אחד מהם 
או אם יסתם אחד מהם אי אפשר לעמוד לפניך מאי חתים אמר 
רב רופא חולים אמר שמואל קא שוינהו אבא לכולי עלמא קצירי 
אלא רופא כל בשר רב ששת אמר מפליא לעשות א''ר פפא הלכך 

נמרינהו לתרוייהו רופא כל בשר ומפליא לעשות.

שבת יב. • הנכנס לבקר את החולה אומר שבת היא מלזעוק ורפואה 
קרובה לבא.

שבת יב: • המקום ירחם עליך ועל חולי ישראל... המקום ירחם עליך 
שלום  אומר  בכניסתו  ירושלים  איש  שבנא  ישראל  חולי  בתוך 
וביציאתו אומר שבת היא מלזעוק ורפואה קרובה לבא ורחמיו 

מרובין ושבתו בשלום.

חולי  בתוך  שיערבנו  צריך  ביתו  בתוך  חולה  לו  שיש  יב: • מי  שבת 
ישראל.

שבת יב: • בקושי התירו לנחם אבלים ולבקר חולים בשבת.

שבת יב: • שאני חולה דשכינה עמו.

שבת יב: • שכינה סועד את החולה.

ולא  מטה  גבי  על  לא  ישב  לא  החולה  את  לבקר  יב: • הנכנס  שבת 
למעלה  ששכינה  מפני  לפניו  ויושב  מתעטף  אלא  כסא  גבי  על 

מראשותיו של חולה.

שבת יב: • מנין שהקב''ה זן את החולה שנאמר ה' יסעדנו על ערש 
דוי.

שבת כט: • המכבה את הנר מפני שהוא מתירא מפני נכרים ומפני 
ליסטי' מפני רוח רעה מפני החולה שיישן פטור.

והקרן  הזה  בעולם  פירותיהן  אוכל  אדם  דברים  קכז. • ששה  שבת 
קיימת לו לעולם הבא ואלו הן... וביקור חולים וכו'.

שבת קכט. • כל צרכי חולה נעשין ע''י ארמאי בשבת.

שבת קלד. • יין ושמן חזי נמי בשבת לחולה.

עירובין ל. • מערבין לחולה ולזקן כדי מזונו.

אין  לחיה  מינה  סבור  בשבת  לחיה  מדורה  עט: • עושין  עירובין 
לחולה לא בימות הגשמים אין בימות החמה לא.

עירובין קד. • מעלין בדיופי ומטיפין מיארק לחולה בשבת.

עירובין סט. • קטן חולה אין מחמין לו חמין להברותו ולמולו דהא 
לא חזי ליה.

הכפורים  יום  בלילי  הנר  את  להדליק  שנהגו  נג: • מקום  פסחים 
מדליקין מקום שנהגו שלא להדליק אין מדליקין ומדליקין בבתי 

כנסיות ובבתי מדרשות ובמבואות האפלים ועל גבי החולים.

פסחים סט. • קטן חולה אין מחמין לו חמין להברותו ולמולו דהא 
לא חזי ליה.

פסחים צא. • החולה והזקן שהן יכולין לאכול כזית שוחטין עליהן.

פסחים קא: • לא הניחו שם זקן או חולה כשהן יוצאין טעונין ברכה 
למפרע וכשהן חוזרין טעונין ברכה לכתחלה.

יומא מז. • ערסן יפה לחולה.

ביום  אמו  ושחט  ביתו  בתוך  חולה  לו  שהיה  סד. • כגון  יומא 
הכפורים.
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יומא עז: • אם היה חולה או שהיו לו חטטין בראשו סך כדרכו ואינו 
חושש.

יומא פב. • עוברה שהריחה מאכילין אותה עד שתשיב נפשה חולה 
מאכילין אותו ע''פ בקיאין ואם אין שם בקיאין מאכילין אותו על 

פי עצמו עד שיאמר די.

ביצה כב. • כל צרכי חולה עושין ע''י נכרי בשבת.

ביצה לג: • מטלטלין עצי בשמים להריח בהן ולהניף בהן לחולה.

סוכה כה. • חולין ומשמשיהן פטורין מן הסוכה.

סוכה כו. • ארשב''ג פעם אחת חשתי בעיני בקיסרי והתיר ר' יוסי 
בריבי לישן אני ומשמשי חוץ לסוכה.

מביתו  יוצא  אדם  ירושלים  אנשי  של  מנהגן  היה  מא: • כך  סוכה 
ולולבו בידו ...הולך לבקר חולים ולנחם אבלים לולבו בידו.

 – (רש"י  ואמריעי  אקצירי  האידנא  מצלינן  טז. • כמאן  השנה  ראש 
קצירי חולים מריעי ת''ח שהן תשושי כח).

ראש השנה טז. • (תוס' – ד"ה כמאן) שיתרפא מצלינן אליבא דכולי 
עלמא דמתי יחלו נגזר מתי יתרפאו לא נגזר.

פשעיו  כל  על  לו  מעבירין  מדותיו  על  המעביר  יז. • כל  השנה  ראש 
שנאמר נושא עון ועובר על פשע למי נושא עון למי שעובר על 
ביה  לשיולי  פפא  רב  על  חלש  יהושע  דרב  בריה  הונא  רב  פשע 
לסוף  זוודתא  ליה  צביתו  להו  אמר  עלמא  ליה  דחליש  חזייה 
איתפח הוה מיכסיף רב פפא למיחזייה א''ל מאי חזית אמר (ליה) 
לא  במיליה  מוקים  ולא  הואיל  הקב''ה  להו  ואמר  הוה  הכי  אין 
עון  נושא  למי  פשע  על  ועובר  עון  נושא  שנאמר  בהדיה  תקומו 

לעובר פשע.

ונתרפא  החולה  על  ועברה  הצרה  על  מתענה  שהיה  י: • מי  תענית 
הרי זה מתענה ומשלים.

שמא  שמת  אותו  מודיעין  אין  מת  לו  שמת  כו. • חולה  קטן  מועד 
תטרף דעתו עליו ואין מקרעין בפניו ומשתקין את הנשים מפניו 
חמותו  ועל  חמיו  על  וקורעין  נפש  עגמת  מפני  לקטן  ומקרעין 

מפני כבוד אשתו.

את  ואבקר  ואלך  חלוקך  השאילני  לחבירו  כו: • האומר  קטן  מועד 
אבא שהוא חולה והלך ומצאו שמת קורע ומאחו וכשיבא לביתו 
לא  זה  הרי  הודיעו  לא  ואם  קרעו  דמי  לו  ונותן  חלוקו  לו  מחזיר 

יגע בו.

שמא  שמת  אותו  מודיעין  אין  מת  לו  שמת  כו: • חולה  קטן  מועד 
תטרף דעתו עליו.

הוי  שיעור...  לו  דאין  חולים  ביקור  גמ"ח)  ד"ה   – ז. • (תוס'  חגיגה 
בכלל גמילות חסדים.

ובמקום  החולה  על  אסורין  מבקר  בשנכסי  לט. • לעולם  נדרים 
(רש"י  העמידה  על  שכר  נוטלין  ואין  הישיבה  על  שכר  שנוטלין 
ומשכירין  לצוותא  עמו  ויושב  החולה  את  לבקר  שהולך  שכר   –

אותו).

נדרים לט: • רמז לביקור חולין מן התורה מנין שנאמר (במדבר טז, כט) 
אם כמות כל האדם ימותון אלה ופקודת כל אדם וגו'.

אין  שיעור...  לה  אין  מאי  שיעור  לה  אין  חולים  לט: • ביקור  נדרים 
פעמים  מאה  אפי'  קטן...  אצל  גדול  שכרה...אפי'  למתן  שיעור 

ביום.

נדרים לט: • כל המבקר חולה נוטל אחד מששים בצערו.

נדרים לט: • היה מעשה בתלמיד אחד מתלמידי ר' עקיבא שחלה 
לא נכנסו חכמים לבקרו ונכנס ר' עקיבא לבקרו ובשביל שכיבדו 
מי  כל  ודרש  עקיבא  ר'  יצא  החייתני  רבי  א''ל  חיה  לפניו  וריבצו 

שאין מבקר חולים כאילו שופך דמים. 

נדרים מ. • כל המבקר את החולה גורם לו שיחיה וכל שאינו מבקר 
את החולה גורם לו שימות.

נדרים מ. • כל שאין מבקר חולה אין מבקש עליו רחמים לא שיחיה 
ולא שימות.

נדרים מ. • כל המבקר את החולה ניצול מדינה של גיהנם.

נדרים מ. • לא ליסעוד איניש קצירא לא בתלת שעי קדמייתא ולא 
בתלת שעי בתרייתא דיומא כי היכי דלא ליסח דעתיה מן רחמי 

תלת שעי קדמייתא רווחא דעתיה בתרייתא תקיף חולשיה.

ולא  מטה  על גבי  החולה לא ישב לא  את  נדרים מ. • הנכנס לבקר 
ע''ג ספסל ולא על גבי כסא אלא מתעטף ויושב ע''ג קרקע מפני 
יסעדנו  יי'  שנאמר  חולה  של  ממטתו  למעלה  שרויה  שהשכינה 

על ערש דוי.

נדרים מא. • אין החולה עומד מחליו עד שמוחלין לו על כל עונותיו.

נדרים מא. • חוזר לימי עלומיו... דמשכח למודו.

נדרים מא. • רב יוסף חלש איעקר ליה למודיה אהדריה אביי קמיה.

נדרים מא. • כי הוה גמיר ר' תלת עשרי אפי הילכתא אגמריה לרבי 
הנהו  קמיה  חייא  ר'  אהדר  רבי  חלש  לסוף  מנהון  שבעה  חייא 

שבעה אפי דאגמרי' שיתא אזדו הוה.

לחנניה  שנעשה  הנס  מן  יותר  לחולה  שנעשה  מא. • נס  נדרים 
והכל  הדיוט  של  אש  ועזריה  מישאל  חנניה  של  ועזריה  מישאל 

יכולים לכבותה וזו של חולה של שמים היא ומי יכול לכבותה.

נדרים מא. • אין מבקרין את החולה אלא למי שחלצתו חמה.

נדרים מא. • אין מבקרין לא חולי מעיים ולא חולי העין ולא מחושי 
הראש.

נדרים מא: • בורדם (שלשול גדול) אין מבקרים ואין מזכירין שמו... 
מפני שהוא כמעיין הנובע.

ה'  אליו  וירא  א)  יח,  (בראשית  דכתיב  חולים  ביקר  יד. • הקב''ה  סוטה 
באלוני ממרא אף אתה בקר חולים.

גיטין כח. • המביא גט והניחו זקן או חולה נותן לה בחזקת שהוא 
קיים.

גיטין סא. • מבקרין חולי נכרים עם חולי ישראל... מפני דרכי שלום.

גיטין עב. • רבה בר אבוה חלש עול לגביה רב הונא ורב נחמן.

גוססים  רוב  לחיים  חולין  רוב  לגוססין  חולין  בין  עא: • מה  קדושין 
למיתה.

בבא קמא לח. • רב שמואל בר יהודה שכיבא ליה ברתא אמרו ליה 
בשביל  ומה  ק''ו  דברים  והלא  נינחמיה...  ניזל  קום  לעולא  רבנן 
שתי פרידות טובות חס הקב''ה על ב' אומות גדולות ולא החריבן 
בתו של רבי אם כשרה היא וראויה היא לצאת ממנה דבר טוב על 

אחת כמה וכמה דהוה חיה.

בבא קמא ק. • ילכו זו ביקור חולים (רש"י – ביקור חולים וקבורה. 
ביקור  לה  ומוקי  חסדים  גמילות  היינו  מציאות  באלו  פרכינן 
חולים בבן גילו ונוטל אחד מששים בחליו וקבורה בזקן ואינו לפי 

כבודו ואפילו הכי חייב).
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בבא קמא קיב: • וכי מקבלין עדים שלא בפני בעל דין קיבלה מיניה 
ר' יוסי בר חנינא כגון שהיה הוא חולה או עדיו חולים.

בבא מציעא ל: • ילכו בה זה ביקור חולים היינו גמילות חסדים לא 
נצרכה אלא לבן גילו דאמר מר בן גילו נוטל אחד מששים בחליו 

ואפי' הכי מבעי ליה למיזל לגביה.

בבא מציעא פו: • אותו היום יום שלישי של מילה של אברהם היה 
ובא הקב''ה לשאול באברהם.

בבא מציעא פו: • כיון דחזא דקא אסר ושרי אמר לאו אורח ארעא 
למיקם הכא (רש"י – כיון דחזא. הקדוש ברוך הוא: דקא אסר. 

אברהם את מילתו ושרי אמר לאו אורח ארעא למיקם הכא).

בבא מציעא פו: • כי חזיוהו דהוה ליה צערא אמרו לאו אורח ארעא 
למיקם הכא מאן נינהו שלשה אנשים מיכאל וגבריאל ורפאל... 

רפאל שבא לרפא את אברהם וכו'.

בבא מציעא פז. • עד יעקב לא הוה חולשא אתא יעקב בעא רחמי 
והוה חולשא שנאמר (בראשית מח, א) ויאמר ליוסף הנה אביך חולה.

בבא בתרא טז: • אבן טובה היתה תלויה בצוארו של אברהם אבינו 
שכל חולה הרואה אותו מיד מתרפא.

יומא.  אידלי   – (רש"י  קצירא  אידלי  יומא  טז: • אידלי  בתרא  בבא 
הוגבה שמש כשהחמה זורחת: אידלי קצירא. מיקל החולי).

בבא בתרא קטז. • שלשה שנכנסו לבקר את החולה רצו כותבין רצו 
עושין דין.

בבא בתרא קטז. • כל שיש לו חולה בתוך ביתו ילך אצל חכם ויבקש 
עליו רחמים.

סנהדרין צח. • אין בן דוד בא עד שיתבקש דג לחולה.

סנהדרין קא. • כשחלה ר' אליעזר נכנסו תלמידיו לבקרו אמר להן 
חמה עזה יש בעולם התחילו הן בוכין ורבי עקיבא משחק אמרו 
לו למה אתה משחק אמר להן וכי מפני מה אתם בוכים אמרו לו 
אפשר ספר תורה שרוי בצער ולא נבכה אמר להן לכך אני משחק 
כל זמן שאני רואה רבי שאין יינו מחמיץ ואין פשתנו לוקה ואין 
ושלום  חס  שמא  אמרתי  מדביש  דובשנו  ואין  מבאיש  שמנו 
אמר  שמח  אני  בצער  רבי  רואה  שאני  ועכשיו  עולמו  רבי  קיבל 
לו עקיבא כלום חיסרתי מן התורה כולה אמר לו לימדתנו רבינו 

(קהלת ז, כ) כי אדם אין צדיק בארץ אשר יעשה טוב ולא יחטא.

ר'  לבקרו  זקנים  ארבעה  נכנסו  אליעזר  ר'  קא. • כשחלה  סנהדרין 
טרפון ור' יהושע ור' אלעזר בן עזריה ור' עקיבא נענה ר' טרפון 
ואמר טוב אתה לישראל מטיפה של גשמים שטיפה של גשמים 
בעולם הזה ורבי בעולם הזה ובעולם הבא נענה ר' יהושע ואמר 
הזה  בעולם  חמה  שגלגל  חמה  מגלגל  יותר  לישראל  אתה  טוב 
הזה ובעולם הבא נענה רבי אלעזר בן עזריה ואמר  ורבי בעולם 
ורבי  הזה  בעולם  ואם  שאב  ואם  מאב  יותר  לישראל  אתה  טוב 
יסורין  חביבין  ואמר  עקיבא  רבי  נענה  הבא  ובעולם  הזה  בעולם 
אמר להם סמכוני ואשמעה דברי עקיבא תלמידי שאמר חביבין 

יסורין.

עבודה זרה ח. • אע''פ שאמרו שואל אדם צרכיו בשומע תפלה אם 
יש לו חולה בתוך ביתו אומר בברכת חולים.

בן  חנינא  רבי  הלך  קיסמא  בן  יוסי  רבי  יח. • כשחלה  זרה  עבודה 
תרדיון לבקרו.

עינים  מלא  שכולו  המות  מלאך  על  עליו  כ: • אמרו  זרה  עבודה 
שלופה  וחרבו  מראשותיו  מעל  עומד  חולה  של  פטירתו  בשעת 

בידו וטיפה של מרה תלויה בו כיון שחולה רואה אותו מזדעזע 
ופותח פיו וזורקה לתוך פיו ממנה מת ממנה מסריח ממנה פניו 

מוריקות.

חולין מז: • רבי חנניה חלש על לגביה רבי נתן וכל גדולי הדור.

בריאות
ברכות י: • ששה דברים עשה חזקיהו המלך על ג' הודו לו ועל ג' לא 

הודו לו על ג' הודו לו גנז ספר רפואות וכו'.

שאדם  ובשעה  טובים  וימים  בשבתות  אלא  שנו  כג: • לא  ברכות 
יוצא מבית המרחץ ובשעת הקזת דם הואיל ואדם קובע סעודתו 

על היין אבל בשאר ימות השנה מברך על כל כוס וכוס.

ברכות כה. • עמוד החוזר מביא את האדם לידי הדרוקן סילון החוזר 
מביא את האדם לידי ירקון.

ברכות לב. • מלי כריסיה זני בישי (רש"י – מילוי הכרס הוא ממיני 
חטאים הרעים).

לבני  וכ''ש  לעינים  וטוב  ללב  יפה  תרדין  של  לט. • תבשיל  ברכות 
מעים אמר אביי והוא דיתיב אבי תפי ועביד תוך תוך.

ברכות מ. • אין מי רגלים כלים אלא בישיבה אמר רב כהנא ובעפר 
תיחוח אפילו בעמידה ואי ליכא עפר תיחוח יעמוד במקום גבוה 

וישתין למקום מדרון.

שתה  שתייתך  כל  ואחר  מלח  אכול  אכילתך  כל  מ. • אחר  ברכות 
מים ואי אתה נזוק.

ברכות מ. • אכל כל מאכל ולא אכל מלח שתה כל משקין ולא שתה 
מים ביום ידאג מן ריח הפה ובלילה ידאג מפני אסכרה.

וכמה  מעים  חולי  לידי  בא  אינו  במים  אכילתו  מ. • המקפה  ברכות 
אמר רב חסדא קיתון לפת.

ברכות מ. • הרגיל בעדשים אחת לשלשים יום מונע אסכרה מתוך 
ביתו אבל כל יומא לא מ''ט משום דקשה לריח הפה.

מתוך  חלאים  מונע  יום  לשלשים  אחת  בחרדל  מ. • הרגיל  ברכות 
ביתו אבל כל יומא לא מ''ט משום דקשה לחולשא דלבא.

ברכות מ. • הרגיל בדגים קטנים אינו בא לידי חולי מעים ולא עוד 
אלא שדגים קטנים מפרין ומרבין ומברין כל גופו של אדם.

ברכות מ. • הרגיל בקצח אינו בא לידי כאב לב מיתיבי רשב''ג אומר 
דמו  גרנו  למזרח  והישן  הוא  המות  סמני  מששים  אחד  קצח 

בראשו לא קשיא הא בריחו הא בטעמו.

ברכות מג: • פסיעה גסה נוטלת אחד מת''ק ממאור עיניו של אדם 
מאי תקנתיה להדריה בקדושא דבי שמשי.

ברכות מד. • באוכלי פירות גנוסר... רבי אבהו אכיל עד דהוה שריק 
דנתור  עד  אכלי  הוו  אסי  ורב  אמי  ורב  מאפותיה  דודבא  ליה 
דודבא  דשריק   – (רש"י  דמריד  עד  אכיל  הוה  רשב''ל  מזייהו 
בשרו  פנים  צהלת  מתוך  ממצחו  מחליק  שהזבוב  מאפותי'. 

מחליק: עד דמריד. דעתו מטרפת).

ברכות מד: • כל שהוא כביצה ביצה טובה ממנו כי אתא רבין אמר 
רב  אתא  כי  סולתא  קייסי  משיתא  מגולגלתא  ביעתא  טבא 
מארבע  מטויתא  משיתא  מגולגלתא  ביעתא  טבא  אמר  דימי 

מבושלתא כל שהוא כביצה ביצה טובה הימנו לבר מבשרא.
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קשין  כרישין  מעים  לבני  וקשה  לשינים  יפה  מד: • טחול  ברכות 
וכל  מקטין  קטן  וכל  מוריק  חי  ירק  כל  מעים  לבני  ויפין  לשינים 
כרוב  הנפש  את  משיב  לנפש  קרוב  וכל  הנפש  את  משיב  נפש 

למזון ותרדין לרפואה אוי לו לבית שהלפת עוברת בתוכו.

תקנתיה  מאי  מעים  לבני  וקשה  לשינים  יפה  מד: • טחול  ברכות 
מאי  מעים  לבני  ויפין  לשינים  קשין  כרישין  ונשדייה  נלעסיה 
יצחק  א''ר  מוריק  חי  ירק  כל  ונבלעינהו  לשלקינהו  תקנתיה 
ירק  האוכל  כל  יצחק  וא''ר  הקזה  אחר  של  ראשונה  בסעודה 
קודם ארבע שעות אסור לספר הימנו מאי טעמא משום ריחא 

וא''ר יצחק אסור לאדם שיאכל ירק חי קודם ארבע שעות.

ורפואתן  מחליו  החולה  את  מרפאין  דברים  מד: • ששה  ברכות 
רפואה ואלו הן כרוב ותרדין ומי סיסין דבש וקיבה והרת ויותרת 

הכבד.

בשבעה  בשבעה  ממית  שהוא  פעמים  מליח  קטן  מד: • דג  ברכות 
אמרן  ולא  ושלשה  בעשרים  לה  ואמרי  ושבעה  ובעשרים  עשר 
מטוי  ודלא  בה  לן  לית  שפיר  מטוי  אבל  מטוי  ולא  במטוי  אלא 
שפיר לא אמרן אלא דלא שתה בתריה שכרא אבל שתה בתריה 

שכרא לית לן בה.

ברכות מו: • (רש"י) בזמן שהן שתי מטות. רגילין היו לאכול בהסבה 
על צדו השמאלית מוטה ורגליו לארץ איש איש על מטה אחת.

מעים  לבני  וכ''ש  לעינים  וטוב  ללב  יפה  נא. • אספרגוס  ברכות 
והרגיל בו יפה לכל גופו והמשתכר הימנו קשה לכל גופו.

ללע''ט  אספרגוס   – (רש"י  קשה  לרמ''ת  יפה  נא. • ללע''ט  ברכות 
לבני  וכ''ש  טחול:  עין  לב  לע''ט  וסימן  יין  בשל  ואוקמינן  יפה 
מעים. קושיא היא כלו' בדחמרא קתני וכ''ש לבני מעים: והתניא. 
מעים  ראש  רמ''ת  וסימן  יין  של  אספרגוס  קשה  לרמ''ת  לקמן 

תחתוניות.

ברכות נא. • ששה דברים נאמרו באספרגוס אין שותין אותו אלא 
משיחין  ואין  בשמאל  ושותהו  בימין  מקבלו  ומלא  חי  כשהוא 
לו  שנתנו  למי  אלא  אותו  מחזירין  ואין  בו  מפסיקין  ואין  אחריו 
ורק אחריו ואין סומכין אותו אלא במינו והתניא אין סומכין אותו 

אלא בפת לא קשיא הא בדחמרא הא בדשכרא.

ברכות נא. • א''ר ישמעאל בן אלישע שלשה דברים סח לי סוריאל 
ואל  ותלבש  השמש  מיד  בשחרית  חלוקך  תטול  אל  הפנים.  שר 
אלא  אספרגוס  כוס  תחזיר  ואל  ידיו  נטל  שלא  ממי  ידיך  תטול 
למי שנתנו לך מפני שתכספית ואמרי לה אסתלגנית של מלאכי 
אחד  לידי  אדם  יבא  אימתי  ואומרים  לאדם  לו  מצפין  חבלה 

מדברים הללו וילכד. 

חלוקך  תטול  אל  המות  מלאך  לי  סח  דברים  נא. • שלשה  ברכות 
שחרית מיד השמש ותלבש ואל תטול ידיך ממי שלא נטל ידיו 
שאני  מפני  המת  מן  שחוזרות  בשעה  הנשים  לפני  תעמוד  ואל 
מרקד ובא לפניהן וחרבי בידי ויש לי רשות לחבל ואי פגע מאי 
תקנתיה לינשוף מדוכתיה ארבע אמות אי איכא נהרא ליעבריה 
אחורא  ליקו  גודא  איכא  ואי  בה  ליזיל  אחרינא  דרכא  איכא  ואי 
ואי לא ליהדר אפיה ולימא (זכריה ג, ב) ויאמר ה' אל השטן יגער ה' 

בך וגו' עד דחלפי מיניה.

ומי  מדברות  הולכי  הים  יורדי  להודות  צריכין  נד: • ארבעה  ברכות 
שהיה חולה ונתרפא ומי שהיה חבוש בבית האסורים ויצא.

ברכות נד: • שלשה דברים מאריכין ימיו ושנותיו של אדם המאריך 
בתפלתו והמאריך על שלחנו והמאריך בבית הכסא.

ברכות נה. • עשרה דברים מביאין את האדם לידי תחתוניות האוכל 
עלי קנים ועלי גפנים ולולבי גפנים ומוריגי בהמה ושדרו של דג 
והמקנח  יין  שמרי  והשותה  צרכו  כל  מבושל  שאינו  מליח  ודג 
בסיד ובחרסית והמקנח בצרור שקנח בו חבירו וי''א אף התולה 

עצמו בבית הכסא יותר מדאי.

אלעאי  בר'  יהודה  לר'  מטרוניתא  ההיא  ליה  נה. • דאמרה  ברכות 
הימנותא  לה  אמר  ברבית  ולמלוי  חזירים  למגדלי  דומים  פניך 
איכא  הכסא  בית  וארבעה  עשרים  אלא  אסירן  תרוייהו  לדידי 

מאושפיזאי לבי מדרשא דכי אזילנא בדיקנא נפשאי בכולהו.

מי  אדם  של  ושנותיו  ימיו  מקצרים  דברים  נה. • שלשה  ברכות 
ואינו  לברך  ברכה  של  כוס  קורא  ואינו  לקרות  ס''ת  לו  שנותנין 

מברך והמנהיג עצמו ברבנות.

וכפניות  גודגדניות  מהן  נהנה  הגוף  ואין  לגוף  נכנסין  נז: • ג'  ברכות 
ופגי תמרה שלשה אין נכנסין לגוף והגוף נהנה מהן אלו הן רחיצה 

וסיכה ותשמיש.

ברכות נז: • שלשה מעין העולם הבא אלו הן שבת שמש ותשמיש 
אלא  כחיש  מכחש  הא  המטה  תשמיש  אילימא  דמאי  תשמיש 

תשמיש נקבים.

ומראה  קול  הן  אלו  אדם  של  דעתו  משיבין  נז: • שלשה  ברכות 
וריח.

ברכות נז: • שלשה מרחיבין דעתו של אדם אלו הן דירה נאה ואשה 
נאה וכלים נאים.

זיעה  עטוש  הן  אלו  לחולה  יפה  סימן  דברים  נז: • ששה  ברכות 
שלשול קרי ושינה וחלום.

ברכות נז: • ששה דברים מרפאין את החולה מחליו ורפואתו רפואה 
אלו הן כרוב ותרדין וסיסין יבשין וקיבה והרת ויותרת הכבד וי''א 
כל  ומברין  מפרין  קטנים  שדגים  אלא  עוד  ולא  קטנים  דגים  אף 

גופו של אדם.

קשה  וחליו  לחליו  החולה  את  מחזירין  דברים  נז: • עשרה  ברכות 
אלו הן האוכל בשר שור בשר שמן בשר צלי בשר צפרים וביצה 
צלויה ותגלחת ושחלים והחלב והגבינה והמרחץ וי''א אף אגוזים 

וי''א אף קשואים.

לא  לגוף...  קשים  שהן  מפני  קשואים  שמן  נקרא  נז: • למה  ברכות 
קשיא הא ברברבי הא בזוטרי.

ברכות נט: • האי דחריפי בני מחוזא משום דשתו מיא דדגלת האי 
משום  עינייהו  דניידי  והאי  ביממא  דמשמשי  משום  דגיחורי 

דדיירו בבית אפל.

ברכות ס. • הנכנס להקיז דם אומר יהי רצון מלפניך יי' אלהי שיהא 
ורפואתך  אתה  נאמן  רופא  אל  כי  ותרפאני  לרפואה  לי  זה  עסק 

אמת לפי שאין דרכן של בני אדם לרפאות אלא שנהגו.

לרופא  רשות  שניתנה  מכאן  ירפא  ורפא  יט)  כא,  ס. • (שמות  ברכות 
לרפאות.

ברכות ס: • כי נפיק אומר ברוך אשר יצר את האדם בחכמה וברא 
בו נקבים נקבים חללים חללים גלוי וידוע לפני כסא כבודך שאם 
יפתח אחד מהם או אם יסתם אחד מהם אי אפשר לעמוד לפניך 

מאי חתים ...רופא חולים ...רופא כל בשר ..מפליא לעשות.

ברכות סא: • קיבה ישנה אף נעור נעור הישן ישן הנעור נמוק והולך 
לו תנא אם שניהם ישנים או שניהם נעורים מיד מת.
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שב  מושב  כל  על  הקרקע  מן  חוץ  שכב  משכב  כל  סב: • על  ברכות 
חוץ מן הקורה.

ברכות סב: • שינה בעמוד השחר כאסטמא לפרזלא יציאה בעמוד 
אציי''ר  לפרזלא.  כאסטמא   – (רש"י  לפרזלא  כאסטמא  השחר 

בלעז שמועיל לברזל כך מועיל לגוף יציאה להפנות).

קדרך  דרתחא  עד  שתי  דצחית  עד  אכול  דכפנת  סב: • עד  ברכות 
שפוך.

ברכות סד. • כל הנך שני דמלך רבה אפילו אומנא לביתיה לא קרא.

שבת יא. • כל חולי ולא חולי מעים כל כאב ולא כאב לב כל מיחוש 
ולא מיחוש ראש כל רעה ולא אשה רעה.

יחלה  שאם  יחלה  שלא  רחמים  אדם  יבקש  לב. • לעולם  שבת 
אומרים לו הבא זכות והפטר.

כל  שכן  התודה  לו  אומרים  למות  ונטה  שחלה  לב. • מי  שבת 
המומתין מתודין.

שבת לב. • אדם יוצא לשוק יהי דומה בעיניו כמי שנמסר לסרדיוט 
למטה  עלה  בקולר  שנתנוהו  כמי  בעיניו  דומה  יהי  בראשו  חש 
ונפל יהי דומה בעיניו כמו שהעלוהו לגרדום לידון שכל העולה 
אינו  לאו  ואם  ניצול  גדולים  פרקליטין  לו  יש  אם  לידון  לגרדום 

ניצול ואלו הן פרקליטין של אדם תשובה ומעשים טובים.

שבת לב. • על שלש עבירות נשים מתות ...נשים מתות ילדות.

שבת לב. • שלשה בדקי מיתה נבראו באשה ואמרי לה שלשה דבקי 
שבודקין  עונות  בדקי.   – (רש"י  הנר  והדלקת  וחלה  נדה  מיתה 
שמדבקין  דבקי.  יולדות:  דאמרי  כרבנן  סכנה  בשעת  בהן  אותן 

ומקרבין מיתה לפני זמנה כר' אלעזר דתני ילדות).

בו  יוצאין  ופצעין  חבורות  לעבירה  עצמו  הממרק  לג. • כל  שבת 
...ולא עוד אלא שנדון בהדרוקן.

שבת לג. • סימן לעבירה הדרוקן.

חנם  לשנאת  סימן  הדרוקן  לעבירה  סימן  הן  סימנין  לג. • ד'  שבת 
ירקון סימן לגסות הרוח עניות סימן ללה''ר אסכרה.

שבת לג. • אסכרה באה לעולם על המעשר ...על לשון הרע.

בפה  וגומרת  מעיים  בבני  מתחלת  מה  מפני  זו  לג: • מכה  שבת 
...אע''פ שכליות יועצות ולב מבין ולשון מחתך פה גומר.

שבת לג: • מפני שאוכלין בה ...שאינן מתוקנים.

זיעה  אבל  דרחיצה  טעמא  דהיינו  וב"ה)  ד"ה   – לט: • (תוס'  שבת 
שוה היא לכל נפש דאינה תענוג אלא לבריאות. 

ומשתטף  ויוצא  ומזיע  נכנס  למחר  מעי''ט  נקביו  מ. • פקקו  שבת 
בבית החיצון.

שבת מ: • מיחם אדם אלונטית ומניחה על בני מעים בשבת.

באני  דבי  ממיא  ואשתו  הבלא  ואפיקו  פומייכו  מא. • פתחו  שבת 
הגוף  לתוך  המרחץ  בית  הבל  ויכנס  פומייכו.  פתחו   – (רש"י 
ויוציא הבל של זיעה: ואשתו. מן מים חמין ואפי' לא הוחמו אלא 

לרחיצה).

שבת מא. • רחץ בחמין ולא נשתטף בצונן דומה לברזל שהכניסוהו 
לאור ולא הכניסוהו לצונן (רש"י – שהן מחזקין את הברזל) רחץ 

ולא סך דומה למים ע''ג חבית.

שבת מא. • אכל ולא שתה אכילתו דם וזהו תחילת חולי מעיים אכל 
הנצרך  רע  ריח  תחילת  וזהו  מרקבת  אכילתו  אמות  ד'  הלך  ולא 
תחילת  וזהו  אפרו  ע''ג  שהסיקוהו  לתנור  דומה  ואכל  לנקביו 
ריח זוהמא רחץ בחמין ולא שתה מהן דומה לתנור שהסיקוהו 
בצונן  נשתטף  ולא  בחמין  רחץ  מבפנים  הסיקוהו  ולא  מבחוץ 
דומה לברזל שהכניסוהו לאור ולא הכניסוהו לצונן רחץ ולא סך 

דומה למים ע''ג חבית.

דרכי  משום  בו  אין  רפואה  משום  בו  שיש  דבר  סז. • כל  שבת 
האמורי.

שבת עה: • (רש"י) כיון דחלשא. המאכיל דם האדם לחתול נעשה 
חלש אותו אדם.

ואלו  תחתוניות  לידי  האדם  את  מביאין  דברים  פא. • עשרה  שבת 
הן האוכל עלי קנים ועלי גפנים ולולבי גפנים ומוריגי בהמה בלא 
מלח ושדרו של דג ודג מליח שלא בישל כל צורכו והשותה שמרי 
יין והמקנח בסיד ובחרסית (בצרור שקינח בו חברו ויש אומרים 

אף התולה עצמו בבית הכסא).

שכיחת  לא  טעמא  מאי  בריה  לרבה  הונא  רב  ליה  פב. • אמר  שבת 
קמיה דרב חסדא דמחדדן שמעתיה אמר ליה מאי איזיל לגביה 
דכי אזילנא לגביה מותיב לי במילי דעלמא א''ל מאן דעייל לבית 
הכסא לא ליתיב בהדיא ולא ליטרח טפי דהאי כרכשתא אתלת 
סכנה  לידי  ואתי  דכרכשתא  שיני  משתמטא  דילמא  יתיב  שיני 
כ''ש  דעלמא  במילי  אמרת  ואת  דברייתא  בחיי  עסיק  הוא  א''ל 

זיל לגביה.

שבת פב. • הנצרך לפנות ואינו נפנה ...חד אמר רוח רעה שולטת בו 
וחד אמר רוח זוהמא שולטת בו.

גב  על  שהסיקוהו  לתנור  דומה  ואוכל  לנקביו  פב. • הנצרך  שבת 
אפרו וזו היא תחלת רוח זוהמא.

וישב  יעמוד  וישב  ...יעמוד  יכול  ואינו  ליפנות  פב. • הוצרך  שבת 
...יסתלק לצדדין ...ימשמש בצרור באותו מקום ...יסיח דעתו.

שבת צ. • פלפלת כל שהוא למאי חזיא לריח הפה: עיטרן כל שהוא: 
למאי חזיא לצילחתא: מיני בשמים כל שהן.

שבת צ. • מקק דסיפרי תכך דשיראי ואילא דעינבי ופה דתאני והה 
דרימוני כולהו סכנתא ההוא תלמידא דהוה יתיב קמיה דר' יוחנן 
הוה קאכיל תאיני אמר ליה רבי קוצין יש בתאנים א''ל קטליה פה 
לדין (רש"י – מקק דסיפרי תכך דשיראי. כל אלו תולעין הן שבכל 
מין ומין וחלוקין בשמותיהם תכך איילא פה הה: כולהו סכנתא. 
לאוכלן: קוצים יש בתאנים. היה תולעת יושב ונוקב בגרונו ודומה 

שהוא קוץ: קטליה פה לדין. הרגו פה לדין).

שבת קח: • אתרוג צנון וביצה אילמלא קליפתן החיצונה אינן יוצאין 
מבני מעיים לעולם.

בחמין  ורגלים  ידים  ורחיצת  שחרית  צונן  טיפת  קח: • טובה  שבת 
ערבית מכל קילורין שבעולם.

שבת קח: • יד לעין תיקצץ יד לחוטם תיקצץ יד לפה תיקצץ יד לאוזן 
תיקצץ יד לחסודה תיקצץ יד לאמה תיקצץ יד לפי טבעת תיקצץ 

יד לגיגית תקצץ יד מסמא יד מחרשת יד מעלה פוליפוס.

פעמים  ג'  ידיו  שירחוץ  עד  ומקפדת  זו  היא  חורין  קט. • בת  שבת 
נטילה:  לפני  הידים  על  השורה  הרוח  היא.  חורין  בת   – (רש"י 
ומקפדת. בנטילתו לנוטלה יפה עד שישפוך מים יפה ג' פעמים 

על ידיו). 
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שבת קט: • אין אוכלין איזביון בשבת לפי שאינו מאכל בריאים אבל 
אדם  אוכל  האוכלין  כל  אבוברואה  ושותה  יועזר  את  הוא  אוכל 
לרפואה וכל המשקין שותה חוץ ממי דקלים וכוס עיקרין מפני 
שהן לירוקה אבל שותה הוא מי דקלים לצמאו וסך שמן עיקרין 

שלא לרפואה (עיין שם בכל מיני מחלות ורפואות).

שבת קיא. • אמר ר' יוחנן הן הן החזירוני לנערותי (רש"י – הרפואות 
לאחר  יוחנן  ר'  ואמר  בתשמיש  בריא  שאינו  למי  שם  האמורות 
זקן  אלמא  לתשמיש  לנערותי  רפואות  אותן  החזירוני  שזקנתי 

מוליד).

שבת קיג: • פסיעה גסה נוטלת אחד מחמש מאות ממאור עיניו של 
אדם ומהדר ליה בקידושא דבי שמשי.

הותרה  מי  בחול  וכי  א''ל  בשבת  אדמה  לאכול  קיג: • מהו  שבת 
מביא   – (רש"י  מלקה  שהוא  מפני  אסור  בחול  אף  אומר  שאני 

לידי חולי).

שבת קיג: • החומץ יפה לשרב.

 – (רש"י  מעיים  בחולי  ממתי  חלקי  יהא  יוסי  קיח: • א''ר  שבת 
של  רובן  מר  דאמר  עונותיהן)  ומתמרקין  ביסורין  שמתייסרין 

צדיקים מתים בחולי מעיים.

שבת קכט. • הקיז דם ונצטנן עושין לו מדורה אפי' בתקופת תמוז.

שברגליו  מנעלים  ימכור  יאכל  מה  לו  ואין  דם  קכט. • הקיז  שבת 
ויספיק מהן צרכי סעודה מאי צרכי סעודה רב אמר בשר ושמואל 

אמר יין.

מן  מזונותיו  לו  מקילין  דם  הקזת  בסעודת  המקיל  קכט. • כל  שבת 
השמים ואומרים הוא על חייו לא חס אני אחוס עליו (עיין עוד 

בענין הקזת דם).

יומא  שתא  בכוליה  שמשא  בה  דמעלי  יומא  קכט. • איכא  שבת 
דנפלה ביה תקופת תמוז וסבר לא איגלי ליה.

שבת קכט: • ה' דברים קרובין למיתה יותר מן החיים ואלו הן אכל 
ועמד שתה ועמד ישן ועמד הקיז דם ועמד שימש מטתו ועמד 

(רש"י – אכל ועמד. מהר לעמוד פתאום אחר שאכל שובע).

שבת קכט: • פורסא דדמא כל תלתין יומין ובין הפרקים ימעט ובין 
כמו  הקזה  זמן  דדמא.  פורסא   – (רש"י  וימעט  יחזור  הפרקים 
בפרוס הפסח (שקלים פ''ג מ''א): בין הפרקים. פירקי שנותיו כגון לאחר 
מ' שנה: ימעט. בהקזה לא יקיז בכל חדש אלא לב' חדשים: ובין 
שאין  לפי  חדשים  לג'  יקיז  ששים  לאחר  וימעט.  יחזור  הפרקים 

כחו עליו ואין דמו חם וגופו מצטנן כשמחסר דמו).

שבת קכט: • המקיז דם שתייה לאלתר אכילה עד חצי מיל.

שבת קלז. • קטן החולה אין מוהלין אותו עד שיבריא. 

אפילו  ואילך  מכאן  מרווח  שנין  ארבעין  עד  קנא: • כוחלא  שבת 
מליא כאביסנא דגירדאי אוקומי מוקים ארווחי לא מרווח.

שבת קנא: • כמה דאלים מכוחלא טפי מעלי.

שבת קנא: • שש דמעות הן שלש יפות ושלש רעות של עשן ושל 
בכי ושל בית הכסא רעות של סם ושל שחוק ושל פירות יפות.

שבת קנב. • (קהלת יב, ג) ביום שיזועו שומרי הבית והתעותו וגו' ביום 
שיזועו שומרי הבית אלו הכסלים והצלעות והתעותו אנשי החיל 
אלו שוקים ובטלו הטוחנות אלו שינים וחשכו הרואות בארובות 

אלו עינים.

הקבלנו  לא  מה  מפני  חלפתא  בן  שמעון  לר'  רבי  קנב. • א''ל  שבת 
נעשו  סלעים  א''ל  לאבותיך  אבותי  שהקבילו  כדרך  ברגל  פניך 
גבוהים קרובים נעשו רחוקים משתים נעשו שלש משים שלום 

בבית בטל.

אדם  של  נקביו  אלו  וגו'  בשוק  דלתים  וסגרו  יב, ד)  קנב. • (קהלת  שבת 
לקול  ויקום  טוחן  שאינו  קורקבן  בשביל  הטחנה  קול  בשפל 
השיר  בנות  כל  וישחו  משנתו  מנערתו  צפור  שאפילו  הצפור 
ברזילי  ואף  כשוחה  עליו  דומות  ושירות)  שירים  (קול  שאפילו 
הגלעדי אמר לדוד (שמואל ב יט, לו) בן שמנים שנה אנכי היום האדע 
בין טוב לרע מכאן שדעותן של זקנים משתנות אם יטעם עבדך 
את אשר אוכל ואת אשר אשתה מכאן ששפתותיהן של זקנים 
שאזניהם  מכאן  ושרות  שרים  בקול  עוד  אשמע  אם  מתרפטות 

של זקנים מתכבדות.

שבת קנב. • כל השטוף בזמה זקנה קופצת עליו.

 ... נתוספת  חכמה  שמזקינין  זמן  כל  חכמים  קנב. • תלמידי  שבת 
ועמי הארץ כל זמן שמזקינין טפשות נתוספת בהן. 

מעלי  מיכלא  שנין  ארבעין  עד  לחמך  ועייל  שקיך  קנב. • שרי  שבת 
מכאן ואילך משתי מעלי.

יאכלו  לא  בנים  חשוכי  יאכלו  בנים  מרובי  כח. • גודגדניות  עירובין 
ואם הוקשו לזרע אף מרובי בנים לא יאכלו (רש"י – גודגדניות. 
בהן  צמח  שכבר  כעץ  הקלחין  הוקשו.  ואם  הזרע:  את  ממעיטין 

זרעו קשין הקלחין לכל אדם).

עירובין כט. • תבשיל של תרדין יפה ללב וטוב לעינים וכל שכן לבני 
מעיים.

ואמר  מת  ממה  אומרין  אין  ומת  והשכים  בצל  כט. • אכל  עירובין 
שמואל לא שנו אלא בעלים אבל באימהות לית לן בה ובעלין נמי 
לא אמרן אלא דלא אבציל זירתא אבל אבציל זירתא לית לן בה.

עירובין כט: • לא יאכל אדם בצל מפני נחש שבו (רש"י – ארס שרף 
הבצל).

(רש"י –  מחשבתא  ומבטלי  לליבא  מעלו  כסאני  כט: • הני  עירובין 
כיסני. קליות מחשבתא. דאגה).

בישרא  לייתי  דליבא  חולשא  ליה  דאית  מאן  כט: • האי  עירובין 
ליכא  ואי  דניסן  דרעיתא  כבויי  ולייתי  דדיכרא  ימינא  דאטמא 
ונשתי  וניכול  וניכבביה  דערבתא  סוגייני  לייתי  דרעיתא  כבויי 

בתריה חמרא מרקא.

עירובין מא: • ג' דברים מעבירין את האדם על דעתו ועל דעת קונו 
אלו הן עובדי כוכבים ורוח רעה ודקדוקי עניות.

וחולי  עניות  דקדוקי  הן  אלו  גיהנם  פני  רואין  אין  מא: • ג'  עירובין 
מעיין והרשות ויש אומרים אף מי שיש לו אשה רעה.

עירובין מא: • שלשה מתין כשהן מספרין ואלו הן חולי מעיין וחיה 
והדרוקן.

עירובין נד: • חש בראשו יעסוק בתורה ... חש בגרונו יעסוק בתורה 
בתורה ...  יעסוק  בעצמותיו  חש  בתורה ...  יעסוק  במעיו  חש   ...

חש בכל גופו יעסוק בתורה.

ונוטלין  הקומה  את  וכופפין  הזבל  את  מרבין  נה: • שלשה  עירובין 
אחד מחמש מאות ממאור עיניו של אדם ואלו הן פת קיבר ושכר 

חדש וירק.
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חיים  סם  נראה  צנון  נראה  ירק  חצי  כרישין  ירק  נו. • שום  עירובין 
והא תניא נראה צנון נראה סם המות לא קשיא כאן בעלין כאן 

באמהות כאן בימות החמה כאן בימות הגשמים.

שבה  ובהמה  אדם  ומורדות  מעלות  בה  שיש  עיר  נו. • כל  עירובין 
מתים בחצי ימיהן מתים ס''ד אלא אימא מזקינים בחצי ימיהן.

עירובין נו. • הני מולייתא דבי בירי ודבי נרש אזקנון (רש"י – בי בירי 
ובי נרש. ב' עיירות ויש בין זו לזו מעלות ומורדות והן מולייתא: 

אזקנון. הזקינוני).

ומבורך  בריא  האיפה • ה''ז  (עשירית  זו  כמדה  פג: • האוכל  עירובין 
יתר על כן רעבתן פחות מכאן מקולקל במעיו.

קד. • מעלין בדיופי ומטיפין מיארק לחולה בשבת. (רש"י –  עירובין 
מעלין בדיופי. מעלין יין מחבית לחבית ע''י שני קנים החתוכים 
מן  אחד  ונותן  זה  כנגד  זה  המשופעים  ראשין  ומניח  באלכסון 
היין  מן  מעט  האחר  הקנה  בראש  בפיו  ומוצץ  בחבית  הקנים 
פיות:  שתי  דיופי  מאליו  כולו  יוצא  והיין  משם  ומסלק  אליו 
ומטיפין מיארק לחולה. כלי הוא ופיו צר ושל מתכת הוא ומנוקב 
בתחתיתו נקבים נקבים דקין וממלא מים וסותם פיו העליון וכל 
וכשרוצה  התחתונים  בנקבים  יוצאין  המים  אין  סתום  שפיו  זמן 
נוטל פקק העליון והמים יוצאין בנקבים טיף אחר טיף ונותן כלי 

מתכת וכופהו תחתיו וקולן נשמע לחולה).

את  מטמטם  הבבלי  בכותח  נאמרים  דברים  מב. • שלשה  פסחים 
הלב  את  מטמטם  הגוף  את  ומכחיש  העינים  את  ומסמא  הלב 
משום נסיובי דחלבא ומסמא את העינים משום מילחא ומכחיש 

את הגוף משום קומניתא דאומא.

פסחים מב. • ג' דברים מרבין הזבל וכופפין את הקומה ונוטלין אחד 
מחמש מאות ממאור עיניו של אדם אלו הן פת קיבר ושכר חדש 

וירק חי.

פסחים מב. • שלשה דברים ממעטין את הזבל וזוקפין את הקומה 
ומאירין את העינים אלו הן פת נקייה בשר שמן ויין ישן.

פסחים מב: • כל מילי דמעלי להאי קשה להאי ודקשה להאי מעלי 
ובשר  נקייה  ופת  אריכתא  ופילפלי  רטיבא  מזנגבילא  בר  להאי 
זה  לחולי  דמעלי.  כל  גופיה (רש"י –  לכולי  דמעלי  ישן  ויין  שמן 
שאר  מתחלואי  לאחד  או  לעינים  קשה  ללב  המועיל  לזה  קשה 

האברים).

קטן  ואחד  בריא  קטן  אחד  מילה  אצל  הן  חולין  סט. • הכל  פסחים 
חולה אין מחמין לו חמין להברותו ולמולו בשבת דהא לא חזי.

רבא  אסרה  בישרא  בהדי  דאיטווא  ביניתא  עו: • ההיא  פסחים 
מפרזיקיא למיכליה בכותחא מר בר רב אשי אמר אפי' במילחא 
נמי אסורה משום דקשיא לריחא ולדבר אחר (רש"י – ביניתא. 
מפרזיקא  רבא  אסרה  אחד:  בתנור  בישרא.  בהדי  דאיטוי  דג: 
למיכלה בכותחא. שיש בו חלב משום דקסבר ריחא מילתא היא: 

לדבר אחר. צרעת).

ומתחייב  בראשו  דמו  אותן  העושה  דברים  קיא. • ארבעה  פסחים 
דקלים  שני  בין  והעובר  לכותל  דקל  בין  הנפנה  הן  אלו  בנפשו 
שפכתו  ואפילו  שפוכין  מים  על  והעובר  שאולין  מים  והשותה 

אשתו בפניו.

פסחים קיא: • הני תלת מילי יהיב ארבונא לנהורא מן דסריק רישיה 
יבש ומן דשתי טיף טיף ומן דסיים מסני אדמייתניה כרעא (רש"י 
ממי  לחים  שרגליו  בעוד  כרעיה.  אדמתנא  עיורון:  ארבונא.   –

הרחיצה).

פסחים קיב. • לא ישתה אדם מים לא מן הנהרות ולא מן האגמים 
בלילה ואם שתה דמו בראשו מפני הסכנה.

קשין  כולן  לבנים  וכנים  וביצים  חמין  וכוס  דג  קיב: • עור  פסחים 
לדבר אחר.

בלא  איניש  בה  ניעול  לא  שונרא  ביה  דאית  קיב: • ביתא  פסחים 
מסני.

פסחים קיב: • ביתא דלית ביה שונרא לא ניעול ביה איניש בהכרא 
(רש"י – בהכרא. בחושך).

פסחים קיג. • אל תדור בעיר דריש מתא אסיא.

פסחים קיג. • לא תשתי סמא (רש"י – לא תשתי סמא. לא תלמד 
לשתות סמים מפני שתקבע להון ווסת ויהא לבך שואלך ותפזר 

מעות. ל''א לא תהא רגיל לשתות סממנים).

פסחים קיג. • לא תשוור ניגרא (רש"י – פסיעה גסה שנוטלת מאור 
עינים).

פסחים קיג. • לא תעקר ככא (רש"י – שן ממש משום חולי).

פסחים קטו. • האי חסא צריך לשקועיה בחרוסת משום קפא (רש"י 
– ארס שבחזרת שהשרף שבחזרת יש בו ארס כדרך הבצלים).

כשהוא  המיתה (רש"י –  כיום  אדם  של  נקביו  קיח. • קשין  פסחים 
עצור).

לא  לה  ואמרי  אב''י  לא  גדול)  (כהן  אותו  מאכילין  יח. • אין  יומא 
אבב''י ויש אומרים אף לא יין לבן לא אב''י לא אתרוג ולא ביצים 
ולא יין ישן ואמרי לה לא אבב''י לא אתרוג ולא ביצים ולא בשר 
שמן ולא יין ישן ויש אומרים אף לא יין לבן מפני שהיין לבן מביא 

את האדם לידי טומאה.

כל  ולא  גב''ם  ולא  חגב''י  לא  (הזב)  אותו  מאכילין  יח • אין  יומא 
דברים המביאין לידי טומאה לא חגב''י לא חלב ולא גבינה ולא 
ביצה ולא יין ולא גב''ם מי גריסין של פול ובשר שמן ומרייס ולא 

כל דברים המביאין לידי טומאה. 

את  שמאירות  אורות  שמן  נקרא  למה   ... גרגיר  זה  יח: • ...  יומא 
העינים.

יומא כח: • יעקב אבינו זקן ויושב בישיבה היה שנאמר (בראשית מח, י) 
ועיני ישראל כבדו מזוקן.

של  קדחת   – (רש"י  מדקייטא  קשיא  דסיתוא  כט. • אישתא  יומא 
ימות החורף מחממות את החולה בידוע שהוא קשה מאד יותר 

מקדחת המבערתו בימות הקיץ).

יומא כט: • רביתיה דינוקא מיא חמימי ומשחא גדל פורתא ביעתא 
בכותחא גדל פורתא תבורי מאני (רש"י – להפקיר לו כלים לשבר 

ולמלאות תאותו).

יומא מט. • כל האוכלין אוכל אדם לרפואה וכל המשקין שותה.

יומא פא: • חומץ משיב את הנפש.

יומא פג. • רופא אומר צריך (לאכול ביו"כ) וחולה אומר אינו צריך 
שומעין לרופא.

יומא פג. • חולה מאכילין אותו ע''פ בקיאין.

מעיים  בבני  וגומר  בפה  ומתחיל  הואיל  צפידנא  פד. • שאני  יומא 
וגומר  בפה  ומתחיל  והחניכים  השינים  חולי  צפידנא.   – (רש"י 

בבני מעיים ומסוכן הוא).
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סוכה כו: • אסור לאדם לישן ביום יותר משינת הסוס וכמה שינת 
הסוס שיתין נשמי. 

הכהנים  שהיו  ע"י  מעיים...  חולי  על  אחייה  ה:א • בן  ירו'  שקלים 
מהלכין יחיפים על הרצפה והיו אוכלין בשר ושותין מים היו באין 
דין  והאי  למעייא  טב  חמר  דין  האי  ידע  והוה  המעים  חולי  לידי 

חמר סמם למעייא.

מגילה יג. • שמן זית שלא הביא שליש ולמה סכין אותו שמשיר את 
השיער ומעדן את הבשר.

אמר  ימים  הארכת  במה  זכאי  רבי  את  תלמידיו  כז: • שאלו  מגילה 
להם מימי לא השתנתי מים בתוך ד''א של תפלה ולא כניתי שם 

לחבירי ולא ביטלתי קידוש היום.

ימים  הארכת  במה  שמוע  בן  ר''א  את  תלמידיו  כז: • שאלו  מגילה 
אמר להם מימי לא עשיתי קפנדריא לב''ה ולא פסעתי על ראשי 

עם קדוש ולא נשאתי כפי בלא ברכה.

מגילה כז: • שאלו תלמידיו את ר' פרידא במה הארכת ימים אמר 
להם מימי לא קדמני אדם לבית המדרש לא ברכתי לפני כהן ולא 

אכלתי מבהמה שלא הורמו מתנותיה.

מגילה כח. • שאלו תלמידיו את רבי נחוניא בן הקנה במה הארכת 
על  עלתה  ולא  חברי  בקלון  נתכבדתי  לא  מימי  להם  אמר  ימים 
מטתי קללת חברי וותרן בממוני הייתי לא נתכבדתי בקלון חברי.

מגילה כח. • שאל ר''ע את רבי נחוניא הגדול (אמר לו) במה הארכת 
ימים ... א''ל מימי לא קבלתי מתנות ולא עמדתי על מדותי וותרן 

בממוני הייתי.

ימים  הארכת  במה  קרחה  בן  יהושע  ר'  את  רבי  כח. • שאל  מגילה 
א''ל קצת בחיי אמר לו רבי תורה היא וללמוד אני צריך א''ל מימי 

לא נסתכלתי בדמות אדם רשע.

אמר  ימים  הארכת  במה  זירא  ר'  את  תלמידיו  כח. • שאלו  מגילה 
שגדול  מי  בפני  צעדתי  ולא  ביתי  בתוך  הקפדתי  לא  מימי  להם 
בלא  ד''א  הלכתי  ולא  המטונפות  במבואות  הרהרתי  ולא  ממני 
קבע  שינת  לא  המדרש  בבית  ישנתי  ולא  תפילין  ובלא  תורה 
לחבירי  קראתי  ולא  חבירי  בתקלת  ששתי  ולא  עראי  שינת  ולא 

(בחניכתו) ואמרי לה (בחכינתו).

תענית י: • פסיעה גסה נוטלת אחד מחמש מאות ממאור עיניו של 
אדם.

טעמא  מאי  רעבון  משני  יותר  יאכל  אל  בדרך  י: • המהלך  תענית 
הכא תרגימו משום מעיינא במערבא אמרי משום מזוני (רש"י – 
משום מעיינא. שלא יתחלחלו מעיו של אדם ברוב אכילתו מפני 
טורח הדרך יש אומרים יהיו מעיו של אדם שופכין זה לזה כעין 

מעיין: משום מזוני. שמא אין לו לאח''כ).

כוזא  מלי  הוי  דאסותא  מילתא  ליה  הוה  הונא...כי  כ: • רב  תענית 
ולישקול  ליתי  דבעי  כל  ואמר  דביתא  בסיפא  ליה  ותלי  דמיא 
ואיכא דאמרי מילתא דשיבתא הוה גמיר והוה מנח כוזא דמיא 

ודלי ליה ואמר כל דצריך ליתי וליעול דלא לסתכן.

מעייהו  דדמיין  תעניתא...  גזר  בחזירי  מותנא  כא: • איכא  תענית 
לבני אינשי.

דאיכא  כיון   ... תעניתא  גזר  חוזאי  בי  מותנא  כא: • איכא  תענית 
שיירתא דלווי ואתיא בהדיה.

תענית כא: • כוורא תחלי וחלבא ליטעון גופא ולא ליטעון פוריא ... 
כוורא תחלי וחלבא מיא ולא שיכרא שיכרא ולא חמרא (רש"י – 

לטעון גופא. כלומר לאחר אכילתו מהלך הרבה קודם שישן: ולא 
לטעון פוריא. לא ישן לאלתר אחריהם: תחלי. שחלים:מיא ולא 

שכרא. מוטב לשתות אחריהן מים ולא שכר).

ובנשיא  בקשת  כהות  עיניו  דברים  בג'  המסתכל  טז. • כל  חגיגה 
ובכהנים.

עינים  כאב  להם  היה  יין  מרוב  בגלילא)  ד"ה   – כה. • (תוס'  חגיגה 
וטוב המים לרפואה.

שהיה  הונא (רש"י –  דרב  מפירקיה  איעקר  ששת  סב: • רב  יבמות 
מאריך בדרשיו וצריכים למי רגלים ומעמידים עצמן ונעקרים).

גידל  רב  הונא  דרב  מפרקיה  איעקר  זבדא  בר  אבא  סד: • ר'  יבמות 
איעקר מפרקיה דרב הונא רבי חלבו איעקר מפרקיה דרב הונא 
רב ששת איעקר מפרקיה דרב הונא רב אחא בר יעקב אחדתיה 
סוסכינתא תליוה בארזא דבי רב ונפק מיניה כהוצא ירקא (רש"י 
כהוצא  הימנו:  נעקר  ואדם  השתן  מעוצר  חולי  סוסכינתא.   –

ירקא. ירוק ככף תמר).

הונא  דרב  מפרקיה  איעקור  וכולהו  הוינא  סבי  סד: • שיתין  יבמות 
לבר מאנא דקיימי בנפשאי (קהלת ז, יב) החכמה תחיה בעליה.

יבמות סד: • לא ישא אדם אשה לא ממשפחת נכפין ולא ממשפחת 
מצורעים (רש"י – נכפין. חולין).

יבמות סד: • ניסת לראשון ומת לשני ומת לשלישי לא תנשא דברי 
לא  לרביעי  תנשא  לשלישי  אומר  גמליאל  בן  שמעון  רבן  רבי 

תנשא ... מעין גורם ... מזל גורם.

עושה  ואינו  מים  המטיל  כל  חמה)  (סריס  ידעינן  פ. • מנא  יבמות 
כיפה.

יבמות פ. • ממאי הואי (סריס חמה) דאפיה אימיה בטיהרא ושתיא 
שיכרא מרקא.

יבמות פ. • סריס חמה חולץ וחולצין לאשתו שכן במינן מתרפאין 
באלכסנדריא של מצרים.

יבמות פ. • בן שמנה הרי הוא כאבן ואסור לטלטלו אבל אמו שוחה 
בו  עושין  אין  חדשים  לח'  שנולד  ח'.  ובן  ומניקתו (רש"י –  עליו 
מעשה להחזיקו כבן קיימא בשביל סימנים כלומר אע''פ שגמרו 
הוא  קיימא  בר  אמרינן  לא  אפ''ה  כשנולד  וצפרניו  שערו  סימני 

ודאי עד שיהיה בן עשרים שנה).

תריסר  עד  ואישתהי  הים  למדינת  בעלה  שהלך  פ: • אשה  יבמות 
לסוף  אשתו  וילדה  חזר  שלא   – (רש"י  ואכשריה  שתא  ירחי 
שנתה: ואכשריה. רבא דקסבר משתהא הולד אחר גמר צורתו 
נתעברה  בעלה  שהלך  לאחר  אמרי'  ולא  חדשים  ג'  נשתהא  וזה 

מאחר).

בו  הכריעו  ולא  הוא  עצמה  בפני  בריה  פג. • אנדרוגינוס  יבמות 
חכמים אם זכר אם נקבה.

יבמות פז. • כי לא נולדו לו סימני סריס עד כמה תני דבי רבי חייא 
זילו  להו  אמר  כחוש  אי  דרבא  לקמיה  אתו  כי  שנותיו  רוב  עד 
זמנין  סימנין  דהני  אכחשוהו  זילו  להו  אמר  בריא  ואי  אבריוהו 
 – (רש"י  בריותא  מחמת  דנתרי  וזמנין  כחישותא  מחמת  דנתרי 

אבריוהו. האכילוהו והשקוהו עד שיהא בריא ושמן).

יבמות קב: • (ישעיה נח, יא) ועצמותיך יחליץ ואמר רבי אלעזר זו מעולה 
שבברכות.

יבמות קיד. • סתם תינוק מסוכן אצל חלב.
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רבי  לו  אמר  הזקן  גמליאל  דרבן  לקמיה  דאתא  י: • ההוא  כתובות 
בעלתי ולא מצאתי דם אמרה לו רבי ממשפחת דורקטי אני שאין 
בקרובותיה  גמליאל  רבן  בדק  בתולים  דם  ולא  נדה  דם  לא  להן 
ומצא כדבריה אמר לו לך זכה במקחך אשריך שזכית למשפחת 
דורקטי מאי דורקטי דור קטוע אמר רבי חנינא תנחומים של הבל 
ניחמו רבן גמליאל לאותו האיש דתני רבי חייא כשם שהשאור 
יפה לעיסה כך דמים יפים לאשה ותנא משום רבי מאיר כל אשה 
שדמיה מרובין בניה מרובים אתמר רבי ירמיה בר אבא אמר זכה 
אמר  במקחך  נתחייב  אמר  אבין  בר  יוסי  ורבי  ליה  אמר  במקחך 
למאן  אלא  חנינא  דרבי  היינו  נתחייב  דאמר  למאן  בשלמא  ליה 

דאמר זכה מאי זכותא דלא אתי לידי ספק נדה.

בעלתי  רבי  ליה  אמר  דרבי  לקמיה  דאתא  י: • ההוא  כתובות 
בצורת  ושני  הייתי  בתולה  עדיין  רבי  לו  אמרה  דם  מצאתי  ולא 
למרחץ  והכניסום  עליהן  צוה  שחורים  שפניהם  רבי  ראה  הוה 
לך  לו  אמר  דם  ומצא  בעל  לחדר  והכניסום  והשקום  והאכילום 

זכה במקחך.

מפנקן  ולא  מאשרן  משלשלן  משבען  משחנן  י: • תמרי  כתובות 
(רש"י – משחנן. מחממות: משלשלן. שלשול: מאשרן. מחזיקות 
כח כמו אשרו חמוץ (ישעיהו א): ולא מפנקן. אינן מרבות אסטניסא 

על הלב וכלן לשבח).

בצהרים  רעות  במנחה  יפות  וערבית  שחרית  י: • תמרים  כתובות 
אין  ושבע:  שאכל  הסעודה  לאחר  בצהרים.  כמותן (רש"י –  אין 
מלילך  ביום  מעוכב  שאינו  לפי  מערבית  יותר  וטובות  כמותם. 
הוא  טורח  בלילה  אבל  שירצה  עת  בכל  הכסא  לבית  לשדות 
לפי  דאגה   – (רש"י  רעה  מחשבה  דברים  שלשה  ומבטלות  לו) 
וחולי  היא)  וצהלה  אורה  שעת  וצהרים  הלב  את  שמשמחות 

מעים ותחתוניות.

נרגא  כי  נהמא  מקמי  תמרי  אם  לי  אמרה  אביי  י: • אמר  כתובות 
לדיקולא בתר נהמא כי עברא לדשא (רש"י – מחזיקות את הגוף 

כבריח את הדלת).

כתובות ל. • הכל בידי שמים חוץ מצינים פחים (רש"י – קור וחום).

ליה  דטרקא  שית  בר  האי  אם  לי  אמרה  אביי  נ. • אמר  כתובות 
מררתא  אסותיה  מאי  חיי  לא  שית  דמישלם  ביומא  עקרבא 
דדיה חיורתא בשיכרא נשפייה ונשקייה (רש"י – לא חיי. אם לא 
וושט''ו:  שקורין  דיה  של  מרה  דדיה.  מררתא  בדוקה:  ברפואה 

נשפייה ונשקייה. תמשחנו ממנו ותשקנו ממנו בשכר). 

כתובות נ. • האי בר שתא דטריק ליה זיבורא ביומא דמישלם שתא 
ונשקייה  נשפייה  במיא  דדיקלא  אצותא  אסותיה  מאי  חיי  לא 
כעין  תומר  דקל  סביב  שגדל  סיב  דדיקלא.  אצותא   – (רש"י 

וויילד''ה שכורך את עץ הגפן).

ואינו  אחריו  רץ  שש  מבן  פחות  בנו  את  המכניס  נ. • כל  כתובות 
מגיעו איכא דאמרי חביריו רצין אחריו ואין מגיעין אותו (רש"י 
– המכניס את בנו. ללמוד תורה: רץ אחריו. להברותו ולהחיותו: 
אחריו.  רצין  חולשו:חביריו  מרוב  למות  הוא  מסוכן  מגיעו.  ואין 

להיות פקחין בתורה כמותו).

כתובות ס: • מינייהו פסקי חלבא מינייהו עכרי חלבא (רש"י – יש 
בדברים הללו שפוסקין חלב האשה ויש בהן שאין מפסיקין אלא 

עוכרין).

על  דמשמשא  נכפי  בני  לה  הוו  ריחיא  בי  ס: • דמשמשא  כתובות 
בני  לה  הוו  דחמרא  רמא  על  דדרכא  שמוטי  בני  לה  הוו  ארעא 
גירדני דאכלה חרדלא הוו לה בני זלזלני דאכלה תחלי הוו לה בני 

דולפני דאכלה מוניני הוו לה בני מציצי עינא דאכלה גרגושתא 
דאכלה  אוכמי  בני  לה  הוו  שיכרא  דשתיא  מכוערי  בני  לה  הוו 
בני  לה  הוו  ביעי  דאכלה  בריי  בני  לה  הוו  חמרא  ושתיא  בישרא 
עינני דאכלה כוורי הוו לה בני חינני דאכלה כרפסא הוו לה בני 
זיותני דאכלה כוסברתא הוו לה בני בישרני דאכלה אתרוגא הוו 

לה בני ריחני.

של  גופו  כל  אף   ... אדם  של  גופו  חצי  שוברת  סב. • אנחה  כתובות 
אדם.

מעונגים  ישראל  ארץ  בני  דמערבא.  מפנקי  סב. • (רש"י)  כתובות 
במאכל ומשתה לכך הם בריאים ובעלי כח לתשמיש.

כתובות סה: • סתם מניקות חולות נינהו.

כתובות סה: • מוסיפין לה יין שהיין יפה לחלב.

חכמים  אמרו  וכולן  הן  שחין  מוכי  וארבעה  עז: • עשרים  כתובות 
תשמיש קשה להן ובעלי ראתן קשה מכולן (רש"י – בעלי ראתן. 

שרץ יש לו במוחו).

שניהם  הקיזו  ויתיקין  בנים  לו  הויין  ושימש  דם  עז: • הקיז  כתובות 
ושימשו הויין לו בנים בעלי ראתן (רש"י – ויתיקין. חלשים).

נחיריה  ודייבי  עיניה  דלפן  ראתן)  (בעל  סימניה  עז: • מאי  כתובות 
ואיתי ליה רירא מפומיה ורמו דידבי עילויה ומאי אסותיה אמר 
מלכא  וכליל  דאשפא  וגירדא  דאגוזא  גירדא  ולודנא  פילא  אביי 
ליה  ומעייל  הדדי  בהדי  להו  ושליק  סומקא  דדיקלא  ומתחלא 
לביתא  ליה  מעייל  דשישא  ביתא  איכא  לא  ואי  דשישא  לביתא 
דשב לבני ואריחא ונטיל ליה תלת מאה כסי על רישיה עד דרפיא 
ארעיתא דמוחיה וקרע למוחיה ומייתי ארבע טרפי דאסא ומדלי 
כל חד כרעא ומותיב חד ושקיל בצבתא וקלי ליה דאי לא הדר 

עילויה.

כתובות עז: • הזהרו מזבובי של בעלי ראתן (רש"י – זבובים השוכנים 
עליו קשות להביא אותו חולי על איש אחר). 

תרדין  שאוכלין  מפני  בבבל  מצורעין  אין  מה  עז: • מפני  כתובות 
ושותין שכר ורוחצין במי פרת.

של  שרובם  מפני  לו  יפה  סימן  מעיים  מחולי  קג: • מת  כתובות 
צדיקים מיתתן בחולי מעיים.

כתובות קג: • רבי מוטל בציפורי ומקום מוכן לו בבית שערים ... כיון 
דחלש אמטיוהי לציפורי דמדליא ובסים אוירא.

כתובות קי: • מוציאין מנוה הרעה לנוה היפה אבל לא מנוה היפה 
לנוה הרעה רשב''ג אומר אף לא מנוה רעה לנוה יפה מפני שהנוה 
היפה בודק (רש"י – שהנוה היפה בודק. את הגוף למי שבא מנוה 

רע ומתוך כך חלאים באים עליו).

כתובות קי: • שינוי וסת תחלת חולי מעים.

שישיבה  בישיבה  תרבה  אל  דברים  בשלשה  קיא. • הזהר  כתובות 
ואל  ללב  קשה  שעמידה  בעמידה  תרבה  ואל  לתחתוניות  קשה 
תרבה בהליכה שהליכה קשה לעינים אלא שליש בישיבה שליש 

בעמידה שליש בהילוך.

אלא  עוד  ולא   ... בו  שולטין  גיהנם  מיני  כל  הכועס  כב. • כל  נדרים 
העינים  את  שמכלה  דבר  איזהו   ... בו  שולטות  שהתחתוניות 

ומדאיב את הנפש הוי אומר אלו התחתוניות.

נדרים כו: • הבצל רע ללב אמרו לו והלא הכופרי יפה ללב (רש"י – 
בצל של אותו מקום).
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נדרים לח: • המודר הנאה מחבירו ונכנס לבקרו עומד אבל לא יושב 
ומרפאו רפואת נפש אבל לא רפואת ממון.

נדרים לט: • רמז לביקור חולין מן התורה מנין שנאמר (במדבר טז, כט) 
אם כמות כל האדם ימותון אלה ופקודת כל אדם וגו'.

נדרים לט: • ביקור חולים אין לה שיעור מאי אין לה שיעור ... אפי' 
גדול אצל קטן ... אפי' מאה פעמים ביום.

נדרים לט: • כל המבקר חולה נוטל אחד מששים בצערו.

לא  שחלה  עקיבא  ר'  מתלמידי  אחד  בתלמיד  מ. • מעשה  נדרים 
שכיבדו  ובשביל  לבקרו  עקיבא  ר'  ונכנס  לבקרו  חכמים  נכנסו 
מי  כל  ודרש  עקיבא  ר'  יצא  החייתני  רבי  א''ל  חיה  לפניו  וריבצו 

שאין מבקר חולים כאילו שופך דמים.

נדרים מ. • כל המבקר את החולה גורם לו שיחיה וכל שאינו מבקר 
את החולה גורם לו שימות.

נדרים מ. • כל המבקר את החולה ניצול מדינה של גיהנם.

נדרים מ. • (תהלים מא, ב) אשרי משכיל אל דל ביום רעה ימלטהו י''י אין 
דל אלא חולה.

מדינה  ניצול  כדאמר  שכרו  מה  שכרו  מה  ביקר  מ. • ואם  נדרים 
של גיהנם אלא מה שכרו בעוה''ז (תהלים מא, ג) י''י ישמרהו ויחייהו 
הרע  מיצר  ישמרהו  יי'  אויביו  בנפש  תתנהו  ואל  בארץ  ואושר 
ואל  בו  מתכבדין  הכל  שיהו  בארץ  ואושר  היסורין  מן  ויחייהו 
תתנהו בנפש אויביו שיזדמנו לו רועים כנעמן שריפו את צרעתו 

ואל יזדמנו לו ריעים כרחבעם שחילקו את מלכותו.

יי'  ד)  מא,  (תהלים  שנאמר  החולה  את  זן  שהקב''ה  מ. • מניין  נדרים 
יסעדנו על ערש דוי וגו'.

חולה  של  ממטתו  למעלה  שרויה  שהשכינה  מ. • מניין  נדרים 
שנאמר יי' יסעדנו על ערש דוי.

ולא  מטה  על גבי  לא  החולה לא ישב  את  נדרים מ. • הנכנס לבקר 
ע''ג ספסל ולא על גבי כסא אלא מתעטף ויושב ע''ג קרקע מפני 

שהשכינה שרויה למעלה ממטתו של חולה.

כל  על  לו  שמוחלין  עד  מחליו  עומד  החולה  מא. • אין  נדרים 
עונותיו.

נדרים מא. • גדול נס שנעשה לחולה יותר מן הנס שנעשה לחנניה 
והכל  הדיוט  של  אש  ועזריה  מישאל  חנניה  של  ועזריה  מישאל 

יכולים לכבותה וזו של חולה של שמים היא ומי יכול לכבותה.

נדרים מא. • אין מבקרין את החולה אלא למי שחלצתו חמה.

נדרים מא. • אין מבקרין לא חולי מעיים ולא חולי העין ולא מחושי 
הראש.

נדרים מא. • דיבורא קשיא לעינא ומעלי לאישתא.

נדרים מא: • ערסן יפה לחולה לרפואתו.

שמו  נקרא  למה   ... מזכירין  ואין  מבקרים  אין  מא: • בורדם  נדרים 
שילשול  בסמ''ך  בורדס.   – (רש"י  הנובע  כמעיין  שהוא  בורדם 
גדול שיוצא כל שעה כמעיין הנובע שאין לו שוליים ויצאו ממנו 
ואית  דם  שנובע  בור  כמו  במ''ם  בורדם  דאמרי  ואית  המים  כל 
מפני  דם:  הימנו  נמי  שיוצא  מלנ''ט  בו''ן  שקורין  מכה  דאמרי 

שהוא במעיין הנובע. שקופץ מזה לזה ויש בו סכנה להזכירו).

נדרים מט. • מאן חולין רבנן (רש"י – שעוסקין בתורה ואינם נהנים 
מן העולם ובאים לידי חולי).

חזא  לאסיוה  אסיא  ההוא  לגביה  על  חלש  ירמיה  מט. • רבי  נדרים 
ליה  אית  מותא  מלאך  אמר  ונפק  שבקיה  בביתיה  דמחת  קרא 
לדין בביתיה ואנא איעול לאסאה יתיה לא קשיא הא ברכיכי הא 

באשוני.

נדרים מט: • כל מידעם לא תפלוט קמיה רבך לבר מן קרא ודייסא 
פלוט  מלכא  שבור  קמי  ואפילו  אבר  של  לפתילתא  דומין  שהן 
(רש"י – לא תרוק רוק בפני רבך כדאמר במס' עירובין (דף צט.) 
אבל  מות  אהבו  משנאי  וכל  שנאמר  מיתה  חייב  רבו  לפני  הרק 
רבך  בפני  פלוט  בפיך  הרוק  לך  ונזדמן  ודייסא  דלעת  אכלת  אם 
וזרוק אותו לחוץ שיש בו סכנת נפשות שהן קשין לגופו של אדם 

כפתילה של אבר).

רעים)  תאנים  מין   – (רש"י  בלוספיין  לקמייהו  מט: • אייתו  נדרים 
רבי יהודה אכל ר' שמעון לא אכל ... אלו אין יוצאין מבני מעים 
כל עיקר אמר ליה רבי יהודה כ''ש שנסמוך עליהן למחר (רש"י 
הלב  מעיים  הבני  בתוך  שהמאכל  זמן  וכל  מהר  יתעכלו  שלא   –

נסעד).

רבי  ליה  אמר  טרפון  דר'  קמיה  יתיב  הוה  יהודה  מט: • רבי  נדרים 
לשדה  עבדיך  יצאו  אמש  ליה  אמר  צהובין  פניך  היום  טרפון 
והביאו לנו תרדין ואכלנום בלא מלח ואם אכלנום במלח כל שכן 

שהיו פנינו צהובין.

ואבדלתא  קידושא  אלא  טעימנא  אי  יהודה)  מט: • (רבי  נדרים 
וארבעה כסי דפסחא וחוגרני צידעי מן הפסח עד העצרת.

בי  עד  ביתא  מן  לי  אית  הכסא  בית  וארבעה  מט: • עשרים  נדרים 
מדרשא וכל שעה ושעה אני נכנס לכל אחד ואחד.

נדרים נד: • הקיז דם דלא אכיל דגים.

בשר  על  ולא  עופות  על  ולא  דגים  על  לא  מקיזין  נד: • אין  נדרים 
מליח.

ולא  ביצים  ולא  גבינה  ולא  חלב  לא  יאכל  לא  דם  נד: • הקיז  נדרים 
שחליים ולא עופות ולא בשר מליח.

נדרים נד: • דגים קשין לעינים אי הכי אכיל דגים דהא אמר שמואל 
נו''ן סמ''ך עי''ן נונא סמא לעינים ההוא סוף אוכלא (רש"י – נו''ן 
סמ''ך עי''ן כו' בסוף אוכלא. בסוף החולי שכבר עבר זמן מרובה 
שחשש בעיניו דהתם סם טוב לכאב העינים והאי דקא תני דגים 
קשים לעינים בתחלת אוכלא כשהתחיל לחשוש בעיניו ובשעת 

הנדר הוה תחלת אוכלא).

נדרים סו. • היין רע למעיים אמרו לו והלא המיושן יפה למעיים.

נדרים סו. • הבצל רע ללב אמרו לו הלא הכופרי יפה ללב.

של  שן  ישמעאל  רבי  לה  ועשה  לה  היתה  תותבת  סו: • שן  נדרים 
זהב משלו.

ערבוביתא  עוירא  לידי  מתיא  דרישא  ערבוביתא  פא. • האי  נדרים 
לידי  מתיא  דגופא  ערבוביתא  שעמומיתא  לידי  מתיא  דמאני 
שיחני וכיבי (רש"י – האי ערבוביתא דרישא. עפרורית שמתכנס 
מסמא  עוירא.  לידי  ליה  מתיא  רוחץ:  שאינו  בראשו  לאדם 
עד  רוחצן  שאינו  בגדים  שנושא  דמאני.  ערבוביתא  עיניו:  את 
ששחורין הרבה: לידי שעמומיתא. שגעון וזו שעמומיתא קשה 
אדם  של  בשרו  על  הבאה  זוהמא  דגופא.  ערבוביתא  מכולן: 

מחמת זיעה שאינו רוחץ).

סוטה מב: • האי מאן דנפיש זיבליה חולי מעיים הוא.
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סוטה מב: • (משלי יב, כה) דאגה בלב איש ישחנה ר' אמי ורבי אסי חד 
אמר ישחנה מדעתו וחד אמר ישיחנה לאחרים.

חדתא  חמרא  (נשכו)  דנכתיה   ... קורדייקוס  סז: • מאי  גיטין 
אגומרי  סומקא  בישרא  אסותיה  מאי   ... הגת)  (מן  דמעצרתא 

וחמרא מרקא (מזוג במים הרבה).

סיכורי  יומי  תרי  בת  דמיא  כוזא  יומא  בת  סז: • לשימשא  גיטין 
בת תלתא יומי בשרא סומקא אגומרי וחמרא מרקא לשימשא 
עתיקתא ליתי תרנגולתא אוכמתי וליקרעה שתי וערב וליגלחיה 
דמיסרך  עד  עילויה  וננחיה  עילויה  ולותביה  דרישיה  למציעתא 
עילויה  עלמא  דחליש  עד  צואריה  עד  במיא  וליקום  ולינחות 
ולימוד ולסליק וליתיב ואי לא ליכול כרתי ולינחות וליקום במיא 

עד צואריה עד דחליש עלמא עילויה ולימוד ולסליק וליתיב.

גיטין סז: • לשימשא בישרא סומקא אגומרי וחמרא מרקא לתלגא 
בישרא שמינא אגומרי וחמרא חייא.

ששת  רב  בריחיא  איעסק  מקור)  (כשסבל  יוסף  סז: • רב  גיטין 
איעסק בכשורי אמר גדולה מלאכה שמחממת את בעליה.

גיטין סח. • אוכמא בחיורא וחיורא באוכמתא לקותא היא (רש"י – 
טלאי לבן בעור שחור לקותא היה שם בבשר ונהפך העור ללבן).

גיטין ע. • אכל בשר שור בלפת ולן בלבנה בלילי י''ד או ט''ו בתקופת 
תמוז אחזתו אחילו.

גיטין ע. • והממלא כריסו מכל דבר אחזתו אחילו.

גיטין ע. • תמרי משבען ומשחנן ומשלשלן ומאשרן ולא מפנקן.

דמתסי  עד  והאי  ותריסר  ושבעא  תלתא  שקייני  ע. • כולהו  גיטין 
שותה  שאדם  משקין  כל  שקייני.  כל   – (רש"י  שקייני  כולהו 
לרפואה יש להן מנין ימים לשתותם יש מהן ג' יש מהן ז' יש מהן 

י''ב).

לכשתכעוס  שליש  והנח  שליש  ושתה  שליש  ע. • אכול  גיטין 
תעמוד על מילואך.

גיטין ע. • הרוצה שלא יבא לידי חולי מעיים יהא רגיל בטיבול קיץ 
תשהה  ואל  הימנה  ידך  משוך  ממנה  שהנאתך  סעודתך  וחורף 

עצמך בשעה שאתה צריך לנקביך.

גיטין ע. • האי מאן דשתי טיליא חיורא אחזתו ויתק (רש"י – טיליא. 
יין רע: ויתק. חלשות).

ריחתנא  סומקא  דכולהו  מעליא  הוו  חמרא  מיני  ע. • שיתין  גיטין 
גריעא דכולהו טיליא חיורא.

גיטין ע. • האי מאן דיתיב בצפרני ניסן גבי נורא ושייף משחא ונפיק 
ויתיב בשמשא אחזתו ויתק.

גיטין ע. • הקיז דם ושימש מטתו הוויין לו בנים ויתקין הקיזו שניהם 
ושימשו הוויין להן בנים בעלי ראתן אמר רב פפא לא אמרן אלא 

דלא טעים מידי אבל טעים מידי לית לן בה.

גיטין ע. • בא מן הדרך ושימש מטתו הוויין לו בנים ויתקין.

שיעור  שישהה  עד  מטתו  ישמש  אל  הכסא  מבית  ע. • הבא  גיטין 
חצי מיל מפני ששד בית הכסא מלוה עמו ואם שימש הוויין לו 

בנים נכפים.

אוחזתו  מיושב  עוית  אוחזתו  מעומד  מטתו  ע. • המשמש  גיטין 
דלריא היא מלמעלה והוא מלמטה אוחזתו דלריא.

לשמש)  כח  לו  שאין  ארץ (רש"י –  בדרך  בקי  שאינו  ע. • מי  גיטין 
בחמרא  ונישליקינהו  ונידוקינהו  דחוחי  קורטמי  קפיזי  ג'  ליתי 
 – (רש"י  לנערותי  החזירוני  הן  הן  יוחנן  רבי  אמר  ונישתי 

בתשמיש).

גיטין ע. • שלשה דברים מכחישים כחו של אדם ואלו הן פחד דרך 
ועון.

גיטין ע. • שלשה דברים מתיזין גופו של אדם ואלו הן אכל מעומד 
ושתה מעומד ושימש מטתו מעומד.

גיטין ע. • חמשה קרובין למיתה יותר מן החיים ואלו הן אכל ועמד 
שתה ועמד הקיז דם ועמד ישן ועמד שימש מטתו ועמד.

גיטין ע. • ששה העושה אותן מיד מת ואלו הן הבא בדרך ונתייגע 
הקיז דם ונכנס לבית המרחץ ושתה ונשתכר וישן על גבי קרקע 

ושימש מטתו.

ארץ  ודרך  דרך  הן  ואלו  יפה  ומיעוטן  קשה  רובן  ע. • שמונה  גיטין 
עושר ומלאכה יין ושינה חמין והקזת דם.

גיטין ע. • שמונה ממעטים את הזרע ואלו הן המלח והרעב והנתק 
בכייה ושינה על גבי קרקע וגדגדניות וכשות שלא בזמנה והקזת 

דם למטה כפלים.

קדושין סב. • חרב תאכלו אמר רבא מילחא גללניתא נהמא דשערי 
אקושא ובצלי דאמר מר פת פורני חריבה במלח ובצלים קשים 

לגוף כחרבות.

החולי  מן  ירא  אינו  (רש"י –  לגיהנם  שברופאים  פב. • טוב  קדושין 
ומאכלו מאכל בריאים ואינו משבר לבו למקום ופעמים שהורג 

נפשות ויש בידו לרפאות העני ואינו מרפא).

בבא קמא מו: • דכאיב ליה כאיבא אזיל לבי אסיא.

ושאלו  מלבו  גונח  שהיה  אחד  בחסיד  פ. • מעשה  קמא  בבא 
משחרית  רותח  חלב  שינק  עד  תקנה  לו  אין  ואמרו  לרופאים 
לשחרית והביאו לו עז וקשרו לו בכרעי המטה והיה יונק ממנה 

משחרית לשחרית.

בבא קמא פב. • חמשה דברים נאמרו בשום משביע ומשחין ומצהיל 
פנים ומרבה הזרע והורג כנים שבבני מעיים וי''א מכניס אהבה 

ומוציא את הקנאה.

מיני  כל  או  דבש  ואכל  רופא  דברי  על  שעבר  פה. • הרי  קמא  בבא 
מתיקה מפני שדבש וכל מיני מתיקה קשין למכה והעלה מכתו 

גרגותני יכול יהא חייב לרפאותו ת''ל רק.

מפני  ובחורף  החמה  מפני  בקיץ  ואכול  צב: • השכם  קמא  בבא 
הצינה.

בבא קמא צב: • שיתין רהוטי רהוט ולא מטו לגברא דמצפרא כרך.

ששמונים  מחלה  שמה  נקרא  ולמה  מרה  זו  צב: • מחלה  קמא  בבא 
ושלשה חלאין יש בה מחלה בגימטריא הכי הוו וכולן פת במלח 

שחרית וקיתון של מים מבטלן.

בבא מציעא כט: • כסא דחרשין ולא כסא דפושרין ולא אמרן אלא 
לא  נמי  מתכות  ובכלי  בה  לן  לית  חרש  בכלי  אבל  מתכות  בכלי 
אמרן אלא דלא צויץ אבל דצויץ לית לן בה ולא אמרן אלא דלא 
שדא ביה ציביא אבל שדא ביה ציביא לית לן בה (רש"י – כסא 

דחרשין. נוח לשתות כוס של מכשפות מכוס של מים פושרין).

בבא מציעא פד. • חכמים שמנים: ר' ישמעאל ברבי יוסי ור' אלעזר 
בר' שמעון ר' יוחנן ורב פפא. 
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בבא מציעא פד: • רבי אלעזר ברבי שמעון אדעתיה קביל עליה יסורי 
באורתא הוו מייכי ליה שיתין נמטי לצפרא נגדי מתותיה שיתין 
משיכלי דמא וכיבא למחר עבדה ליה דביתהו שיתין מיני לפדא 
ואכיל להו וברי ולא הות שבקא ליה דביתהו למיפק לבי מדרשא 

כי היכי דלא לדחקוהו רבנן.

בבא מציעא פו. • רבי שמעון בן חלפתא בעל בשר הוה.

בעא  אברהם  אתא  זקנה...  היה  לא  אברהם  פז. • עד  מציעא  בבא 
אתא יעקב בעא רחמי  הוה חולשא  והוה ... עד יעקב לא  רחמי 

והוה חולשא (עיין ב"ב ט"ז: תוס' – ד"ה שכל).

אתא  ואתפח  דחליש  הוה  לא  אלישע  דאתא  פז. • עד  מציעא  בבא 
אלישע בעא רחמי ואתפח.

בבא מציעא פז. • שלשה חלאין חלה אלישע. 

זה   ... עין  זו   ... חולי  כל  ממך  ה'  והסיר  טו)  ז,  קז: • (דברים  מציעא  בבא 
הרוח ...צינה ... זו צואה ... זו מרה.

בבא מציעא קז: • הכל בידי שמים חוץ מצנים פחים.

ומיעוטן  קשה  רובן  האוזן  וצואת  החוטם  קז: • צואת  מציעא  בבא 
יפה.

שהיא  מחלה  שמה  נקרא  ולמה  מרה  זו  קז: • מחלה  מציעא  בבא 
ושלשה  ששמונים  מחלה  אחר  דבר  אדם  של  גופו  כל  מחלה 
מים  של  וקיתון  במלח  שחרית  פת  וכולן  במרה  תלוין  חלאים 

מבטלתן.

החמה  מן  מצלת  שחרית  בפת  נאמרו  דברים  קז: • י''ג  מציעא  בבא 
בדין  וזוכה  פתי  ומחכימת  המזיקין  ומן  הזיקין  ומן  הצנה  ומן 
ללמוד תורה וללמד ודבריו נשמעין ותלמודו מתקיים בידו ואין 
אחרת  לאשה  מתאוה  ואינו  לאשתו  ונזקק  הבל  מעלה  בשרו 
ומכניס  הקנאה  את  מוציא  אף  וי''א  מעים  שבבני  כינה  והורגת 

את האהבה.

מפני  ובחורף  החמה  מפני  בקיץ  ואכול  קז: • השכם  מציעא  בבא 
הצינה.

וקיתון  במלח  פת  זו  מימיך  ואת  לחמך  את  קז: • וברך  מציעא  בבא 
של מים מכאן ואילך והסירותי מחלה מקרבך.

בבא מציעא קיג: • אמר שמואל כל מילי ידענא אסותייהו לבר מהני 
תלת מאן דאכיל אהינא מרירא אליבא ריקנא ומאן דאסר מיתנא 
ארבעה  מסגי  ולא  נהמא  דאכיל  ומאן  אחרציה  רטיבא  דכיתנא 

גרמידי.

בבא בתרא י. • גוף קשה פחד שוברו.

בבא בתרא נח. • שופריה דרב כהנא (מעין שופריה דרב שופריה דרב) 
מעין שופריה דרבי אבהו שופריה דר' אבהו מעין שופריה דיעקב 

אבינו שופריה דיעקב אבינו מעין שופריה דאדם הראשון.

בבא בתרא נח: • בראש כל מותא אנא דם בראש כל חיין אנא חמר 
דם  הוא  המיתות  לכל  ראש  דם.  אנא  מותא  כל  בריש   – (רש"י 
שאין אדם מת אלא ע''י רוב דם שלא הקיז בזמן הראוי לו: בריש 

כל חיין אנא חמר. שהיין מחיה כל שותיו). 

בבא בתרא עד: • כוורא מליחא מעלי בשרא מליחא לא מעלי.

משתה  לב  וטוב  איסטניס  זה  רעים  עני  ימי  קמה: • כל  בתרא  בבא 
תמיד זה שדעתו יפה.

בבא בתרא קמו. • שנוי וסת תחלת חולי.

תותרנית  אשתו  לו  שאמרו  אחד  באדם  קמו. • מעשה  בתרא  בבא 
היא (רש"י – חולי הוא שאינה יכולה להריח ומום שבסתר).

סנהדרין יז: • כל עיר שאין בה עשרה דברים הללו אין תלמיד חכם 
פירא  שמיני  מפני  פירא  מיני  אף   ... ...רופא  בתוכה  לדור  רשאי 

מאירין את העינים.

סנהדרין עו: • הברזל ממית בכל שהוא.

סנהדרין קה. • בלעם חיגר ברגלו אחת היה ... שמשון בשתי רגליו ... 
בלעם סומא באחת מעיניו היה.

מכות טז: • המשהה את נקביו עובר משום (ויקרא כ, כה) לא תשקצו.

לא  משום  עבר  קא  דאומנא  בקרנא  דשתי  מאן  טז: • האי  מכות 
תשקצו (רש"י – מקיזי דם בקרן במציצה).

עבודה זרה ה. • ארבעה חשובים כמתים אלו הן עני סומא ומצורע 
ומי שאין לו בנים.

שתו  דהוו  נפוחים)   – (רש"י  זוקאני  ארמאי  לא: • הני  זרה  עבודה 
גילויא ולא מתו איידי דאכלי שקצים ורמשים חביל גופייהו.

קישות  מאכל  מהפך  חזרת  אוכל  מחתך  צנון  יא. • מר  זרה  עבודה 
שמן  נקרא  למה  ישמעאל  רבי  דבי  תנא  והא  מעיים  מרחיב 
הא  קשיא  לא  כחרבות  אדם  של  לגופו  שקשין  מפני  קישואין 

ברברבי הא בזוטרי. 

עבודה זרה כח. • האי פדעתא (רש"י – פצע מכת חרב) סכנתא היא 
ומחללין עליה את השבת.

מכותחא  למיכל]  מחסיא  [דמתא  סריא  גלדנא  יב. • טב  הוריות 
דרמי כיפי (רש"י – גילדנא סריא. מוטב לאכול דג קטן מוסרח ... 
מכותחא דרמי כיפי. אפילו מכותח שהוא משובח וחזק שמשבר 

את האבן כששופכים הימנו אעפ''כ לא תאכל הימנו).

ממה  האוכל  הלימוד  את  משכחים  דברים  יג: • חמשה  הוריות 
שאוכל עכבר וממה שאוכל חתול והאוכל לב של בהמה והרגיל 
בזיתים והשותה מים של שיורי רחיצה והרוחץ רגליו זו על גבי זו 

ויש אומרים אף המניח כליו תחת מראשותיו.

הוריות יג: • חמשה דברים משיבים את הלימוד פת פחמין וכל שכן 
פחמין עצמן והאוכל ביצה מגולגלת בלא מלח והרגיל בשמן זית 
והרגיל ביין ובשמים והשותה מים של שיורי עיסה ויש אומרים 

אף הטובל אצבעו במלח ואוכל.

שמן  כך  שנה  שבעים  של  לימוד  משכח  שהזית  יג: • כשם  הוריות 
זית משיב לימוד של שבעים שנה. 

הוריות יג: • חמרא וריחני פקחין.

ריח  מתחת  ...העובר  ללימוד  קשים  דברים  יג: • עשרה  הוריות 
בשר  והאוכל  צרכו  כל  בשל  שלא  פת  והאוכל   ... נבילה  של  רע 
מזוהמא ליסטרון והשותה מאמת המים העוברת בבית הקברות 

וכו'. 

אבות א: יז • כל ימי גדלתי בין החכמים, ולא מצאתי לגוף טוב אלא 
שתיקה. 

דאגה...  מרבה  נכסים,  רימה,מרבה  מרבה  בשר  ב:ז • מרבה  אבות 
מרבה תורה, מרבה חיים. ...מרבה צדקה, מרבה שלום.

אבות ה: כא • בן שלושים לכוח בן ארבעים לבינה בן חמישים לעצה 
בן שישים לזקנה בן שבעים לשיבה בן שמונים לגבורה בן תשעים 

לשוח בן מאה כאלו מת ועבר ובטל מן העולם. 
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והשיבה  והזקנה  והחכמה  והכבוד  והעושר  והכח  ח • הנוי  ו:  אבות 
והבנים נאה לצדיקים ונאה לעולם.

אבות דרבי נתן מא: ד • שלוש זיעות הן יפות לגוף. 

ואין מקנחים ...  קנה ...  של  בקרומית  נאמרו  טז: • ה' דברים  חולין 
פפא  רב  אמר  נושרות  שיניו  בו  שולטת  שהאור  בדבר  המקנח 

קינוח פי מכה קאמרינן.

חולין כד: • ילד עד כמה אמר רבי אלעא אמר רבי חנינא כל שעומד 
על רגלו אחת וחולץ מנעלו ונועל מנעלו אמרו עליו על רבי חנינא 
מנעלו  וחולץ  אחת  רגלו  על  עומד  והיה  שנה  שמונים  בן  שהיה 
ונועל מנעלו אמר רבי חנינא חמין ושמן שסכתני אמי בילדותי הן 

עמדו לי בעת זקנותי.

של  שחיטתה  מבית  בשר  כזית  חותך  שיבריא  לג. • הרוצה  חולין 
בהמה ומולחו יפה יפה ומדיחו יפה יפה וממתין לה עד שתצא 

נפשה.

חולין מט. • למה נקרא שמה ריאה שמאירה את העינים.

מותרת  נחש  שהכישה  או  המות  סם  (בהמה)  נח: • אכלה  חולין 
משום טרפה ואסורה משום סכנת נפשות.

ריקנא  אליבא  חלתית  תקלי  תלתא  דאכל  מאן  נט. • האי  חולין 
מישתלח משכיה (רש"י – נפשט עורו שהחלתית מחממתו מאד 

ואוחזתו קדחת).

חולין נט. • (קהלת ז, יב) החכמה תחיה בעליה.

חולין פד: • כסא דחרשין ולא כסא דפושרין (רש"י – טוב לשתות 
כוס של מכשפות ולא לשתות כוס של מים פושרין שרעים הם 

לגוף).

את  שמסמא  יש  סדומית  שמלח  חובה  אחרונים  קה: • מים  חולין 
העינים (עיין עוד בעניני בריאות, מזיקין, רוח רעה ושדים).

חולין קו. • לא אמרו נטילת ידים לפירות אלא משום נקיות.

חולין קו. • (תוס' – ד"ה מצוה) דתקנו (נטילת ידים ללחם) משום 
נקיות.

עבדין  ליה  אמר  במפה  דקאכיל  לרב  אשכחיה  קו. • שמואל  חולין 
כדין אמר ליה דעתי קצרה עלי (רש"י – עבדין כדין. וכי עושין כן 
שנטלתי  דאע''פ  אני  אסטניס  קצרה.  דעתי  נטילה:  בלא  לאכול 

ידי אי אפשי לאכול בידי).

דעביד  ביומא  דטחלי  תבשילא  ליה  עבדי  קיא. • דשמואל  חולין 
מלתא (הקזא).

חולין קיא: • חש בעיניו עבדו ליה שייפא (רש"י – משיחה מסממנים).

חולין קכא: • הרוצה שיבריא חותך כזית בשר מבית שחיטה ומולחו 
יפה יפה ומדיחו יפה יפה וממתין לה עד שתצא נפשה.

רבים  בפני  מים  שותין  ואין  רבים  בפני  מים  מד: • משתינין  בכורות 
(רש"י – ואין שותין מים. דדרך תלמיד חכם להיות צנוע באכילה 

ובשתיה אבל להטיל מים לא ליהוי צנוע שמא ימתין ויסתכן).

השתין  ולא  מים  להשתין  שביקש  באחד  מד: • מעשה  בכורות 
ונמצא כריסו צבה.

בכורות מד: • שני נקבים יש בו באדם אחד מוציא שתן ואחד מוציא 
שאדם  בשעה  השום  כקליפת  אלא  לזה  זה  בין  ואין  זרע  שכבת 

נצרך אם נקבו זה לתוך זה נמצא עקר.

מקום  על  ולא  חרס  כלי  על  לא  מים  אדם  ישתין  מד: • לא  בכורות 
שנשטפין  עד  הקרקע  על  וצפין  בולעין  שאינן   – (רש"י  קשה 

למקום מדרון ונופלין לנהר).

החוזר  סילון  הדרוקן  לידי  אדם  מביא  החוזר  מד: • עמוד  בכורות 
מביא אדם לידי ירקון.

בכורות מד: • דם רבה שחין רבה שכבת זרע רבה צרעת רבה צואה 
רבה הדרוקן רבה מי רגלים רבין ירקון רבה.

א''ל  בישרא  לקמיה  אייתו  מידי  מר  לטעום  ליה  ח: • אמרו  תמורה 
בכור  שבשר   – (רש"י  הוא  דבוכרא  משום  דמיברי  מר  ליכול 

בריאה לאכול משאר הבשר).

תמורה טז. • ר' יהודה הנשיא אומר אם ברך תברכני בפריה ורביה 
והרבית את גבולי בבנים ובבנות והיתה ידך עמדי במשא ובמתן 
ועשית מרעתי שלא יהא בי מיחוש ראש ומיחוש אזנים ומיחוש 

עינים לבלתי עצבי וכו'.

כיפי (רש"י –  דרמי  מכותחא  למיכל  סריא  גילדנא  ו. • טב  כריתות 
גילדנא סריא. דג קטן ...מכותחא דרמי כיפי. אפילו כותח שהוא 
האבן  ע''ג  הימנו  כששופכין  האבן  את  שמשבר  וחזק  משובח 

אעפ''כ לא תאכלו הימנו).

מעילה כ: • קרביים לאו בשר הן ואוכליהן לאו בר איניש.

מעילה כ: • דמסוכר (הקיז דם) ואכל ציפרא פרח ליביה כציפרא.

על  ולא  העופות  על  ולא  הדגים  על  לא  דם  מקיזין  כ: • אין  מעילה 
בשר מליח.

תמיד כז: • עמוד החוזר מביא את האדם לידי הדרוקן סילון החוזר 
מביא את האדם לידי ירקון.

תמיד כז: • חשיך תקין נפשך וקדים תקין נפשך כי היכי דלא תרחק 
(רש"י – כלומר למד עצמך שאפילו אינך צריך לנקביך חזק עצמך 
ליפנות בב' פרקים ולא תצטרך ליפנות ביום שבני אדם מצויים 
אלא ביציאת היום בתחלת הלילה וגם קודם שתצא הלילה שבני 
אדם מצויין בבית ותוכל ליפנות סמוך לבית ומתוך שתלמוד את 
שבני  בשעה  ביום  ליפנות  תצטרך  לא  אלו  פרקים  בשני  עצמך 
אדם מצויין בדרכים ולא תצטרך להתרחק מביתך שבתי כסאות 
שתצטרך  פעמים  ביום  ליפנות  תצטרך  ואם  בשדות  היו  שלהם 

להתרחק ותשהא נקביך ותסתכן).

תמיד כז: • מעשה באחד ששתה מים ולא שפך מהן ונתן לתלמידו 
ואותו תלמיד איסטניס היה ולא רצה לשתות ומת בצמא באותה 

שעה אמרו לא ישתה אדם מים ויתן לתלמידו אא''כ שפך מהן.

תמיד כז: • (רש"י) כל מידי לא תפלוט קמי רבך בר מקרא דכפתילה 
של אבר דמי. כל מידי דבר שאכלת ובא רוק בפיך לא תרוק בפני 
רבך דאמרינן (עירובין דף צט.) הרק בפני רבו חייב מיתה בר אם אכלת 
דסכנה  לאחוריו  תחזירהו  אל  בפיך  רוק  בא  שאם  ודייסא  קרא 
של  כפתילה  הגוף  את  ששורפין  דמי.  אבר  של  דכפתילה  היא: 

אבר.

נדה יג. • אמר ליה רב יהודה לשמואל צריך אני להשתין א''ל שיננא 
אחוז באמתך והשתן לחוץ.

נדה יז. • ה' דברים הן שהעושה אותן מתחייב בנפשו ודמו בראשו 
משקין  והשותה  קלופה  וביצה  קלוף  ובצל  קלוף  שום  האוכל 
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צפרניו  והנוטל  הקברות  בבית  והלן  הלילה  עליהן  שעבר  מזוגין 
וזורקן לרה''ר והמקיז דם ומשמש מטתו.

סכויין  עצמותיו  מזוג  שרופין  עצמותיו  חי  יין  כד: • השותה  נדה 
מאכילתו  מרובה  ששתייתו  מי  וכל  משוחין  עצמותיו  כראוי 
סכויין  עצמותיו  משתייתו  מרובה  אכילתו  שרופין  עצמותיו 

כראוי עצמותיו משוחין.

וגם  לאשה  קשה  תשמיש  הראשונים  חדשים  לא. • שלשה  נדה 
יפה  אחרונים  לולד  ויפה  לאשה  קשה  אמצעיים  לולד  קשה 

לאשה ויפה לולד שמתוך כך נמצא הולד מלובן ומזורז.

נדה לא. • המשמש מטתו ליום תשעים כאילו שופך דמים מנא ידע 
אלא אמר אביי משמש והולך (תהלים קטז, ו) ושומר פתאים ה'.

נדה לא. • שלשה שותפין יש באדם הקב''ה ואביו ואמו אביו מזריע 
ולובן  שבראשו  ומוח  וצפרנים  וגידים  עצמות  שממנו  הלובן 
ושחור  ושערות  ובשר  עור  שממנו  אודם  מזרעת  אמו  שבעין 
העין  וראיית  פנים  וקלסתר  ונשמה  רוח  בו  נותן  והקב''ה  שבעין 

ושמיעת האוזן ודבור פה והלוך רגלים ובינה והשכל.

תחילה  מזריע  איש  זכר  יולדת  תחילה  מזרעת  לא. • אשה  נדה 
יולדת נקבה.

עיילוה  מקרירי  אפקוה  בחמימי  עיילוה  אסי  רב  לב: • חלש  נדה 
בקרירי אפקוה מחמימי נח נפשיה דרב אסי.

נדה מח: • בנות כרכים תחתון ממהר לבא מפני שרגילות במרחצאות 
בנות כפרים עליון ממהר לבא מפני שטוחנות ברחים.

נדה מח: • בנות עשירים צד ימין ממהר לבא שנישוף באפקריסותן 
בנות  אבל  הימין  דד  על  ותולה  סודר  והוא  מעפורת   – (רש"י 
עניים אין להן מעפורת) בנות עניים צד שמאל ממהר לבא מפני 

ששואבות כדי מים.

נדה מח: • קטנה שהגיעה לכלל שנותיה אינה צריכה בדיקה חזקה 
הביאה סימנין.

נדה נה: • האי מאן דבעי דלסתמיה לעיניה ליכחול מעובד כוכבים 
... האי מאן דבעי דלימות ליכחול מעובד כוכבים.

כל   ... לאשה  יפין  דמים  כך  לעיסה  יפה  שהשאור  סד: • כשם  נדה 
אשה שדמיה מרובין בניה מרובין. 

ברית מילה
ברכות מח: • צריך שיקדים ברית לתורה שזו נתנה בשלש בריתות 

וזו נתנה בי''ג בריתות.

שבת קו. • מה לי לתקן מילה מה לי לתקן כלי (רש"י – הא נמי מתקן 
גברא הוא ויש מלאכה בתיקון זה).

ונאמר  ערלתו  כאן  נאמר  מקום  שבאותו  למילה  קח. • מניין  שבת 
שעושה  דבר  כאן  אף  פרי  שעושה  דבר  להלן  מה  ערלתו  להלן 
בשר  את  ימול  לא  אשר  זכר  וערל  יד)  יז,  (בראשית  אומר  הוא  הרי   ...

ערלתו מקום שניכר בין זכרות לנקבות.

מע''ש  התינוק)  את  למול  (איזמל  כלי  הביא  לא  קל. • אם  שבת 
מביאו בשבת מגולה... משום חבובי מצוה.

מתים  והיו  כר''א  עושין  שהיו  בא''י  היתה  אחת  קל. • עיר  שבת 
בזמנן ולא עוד אלא שפעם אחת גזרה מלכות הרשעה גזרה על 

ישראל על המילה ועל אותה העיר לא גזרה.

דכתיב  מילה  כגון  בשמחה  עליהם  שקיבלו  מצוה  קל. • כל  שבת 
(תהלים קיט, קסב) שש אנכי על אמרתך כמוצא שלל רב עדיין עושין 

אותה בשמחה.

שבת קל: • רבי יהודה הגוזר (רש"י – המל את התינוקות).

מילה  מה   ... השבת  את  שדוחה  נפש  לפיקוח  קלב. • מניין  שבת 
וחומר  קל  השבת  את  דוחה  אדם  של  מאיבריו  אחת  שהיא 

לפיקוח נפש שדוחה את השבת.

שבת קלג. • עושין כל צרכי מילה [בשבת].

כשהוא  ינוקא  ההוא  ליה  אתיליד  אהבה  בר  אדא  קלה. • רב  שבת 
מהול אהדריה אתליסר מהולאי עד דשוייה כרות שפכה (רש"י 
רצו  ולא  ברית  דם  ממנו  שיטיפו  מהולאי.  אתליסר  אהדריה   –
עד  מחללין:  ואין  הוא  ספק  לב''ש  ואפילו  הואי  דשבת  משום 
דשוויה כרות שפכה. והוא עצמו מלו ועשאו כרות שפכה שחתך 

מן הגיד).

שבת קלז. • אלו הן ציצין המעכבין את המילה... ואם היה בעל בשר 
מתקנו מפני מראית העין. 

שבת קלז: • אילמלא דם ברית חוקות שמים וארץ לא נתקיימו.

אבינו  אברהם  שהוא  ר''ת  אומר  מבטן.  ידיד  קלז: • (תוס')  שבת 
שנקרא ידיד שנאמר (ירמיה יא) מה לידידי בביתי כדדרשינן במנחות 
בפרק כל המנחות (ד' נג: ושבת) ושלשת האבות נזכרים חוק בשארו 
יעקב  הוא  קדש  ברית  באות  חתם  וצאצאיו  יצחק  הוא  שם 

וצאצאיו הוא ובניו.

אברהם  ואתי  בגיהנם  שעתא  ההיא  דמחייבי  יט. • ההוא  עירובין 
עובד  בת  על  שבא  מישראל  בר  להו  ומקבל  להו  ומסיק  אבינו 
כוכבים דמשכה ערלתו ולא מבשקר ליה (רש"י – ולא מבשקר. 
שאינו  כמי  לו  ודומה  ערלתו  דמשכה  יהודי  שהוא  מכירו  איננו 

נימול).

מקדימים  שזריזין  אלא  למילה  כשר  כולו  היום  ד. • כל  פסחים 
למצות.

פסחים ז. • (תוס') בלבער כ''ע לא פליגי דלהבא משמע. מכאן היה 
המילה  לאחר  דאי  להכניסו  המילה  לפני  לברך  רשב''א  מצריך 
ישקר בברכתו דלהכניסו להבא משמע ועוד שצריך לברך עובר 
קלז:  דף  (שבת  דמילה  אליעזר  ר'  דבפרק  לר''ת  נראה  ולא  לעשייתו 
ושם) תניא המל אומר אקב''ו על המילה אבי הבן אומר להכניסו 
משמע לאחר המילה מקומו אע''ג דלהכניסו משמע להבא לא 
ומודה  משבח  אלא  מברך  עכשיו  הנעשה  זאת  על  דלא  קשה 
לגלות  כאן  ותיקנוה  לידו  כשתבא  המילה  על  שצונו  להקב''ה 
ולהודיע שזו המילה נעשה לשם יוצרנו ולא לשם ע''ג ולא לשם 
מורנא ולא לשם הר גרזים ואין צריך לברך עובר לעשייתו אלא 
לא  אחר  כשמברך  אבל  מברך  הוא  המצוה  שהעושה  במקום 

ותדע שהרי ברכת אירוסין אינו מברך אלא אחר אירוסין.

הוא  כפרה  בר  הוא  חיובא  דבר  כיון  נמי  ערל  סב. • האי  פסחים 
[הואיל] דאי בעי מתקן נפשיה.

קטן  ואחד  בריא  קטן  אחד  מילה  אצל  הן  חולין  סט. • הכל  פסחים 
חולה אין מחמין לו חמין להברותו ולמולו בשבת דהא לא חזי.

פסחים סט: • מילה דנכרתו עליה שלש עשרה בריתות.

פסחים צו. • ערל משום דמאיס.

שאין  מי  אף  וי''א   ... הן  אלו  לשמים  מנודין  קיג. • שבעה  פסחים 
מיסב בחבורה של מצוה.
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פסחים קיד. • (תוס') ואין מיסב בסעודת מצוה. היינו סעודת מילה 
דאמר במדרש דניצול מדינה של גיהנם.

יומא פה: • על כל עבירות שבתורה בין עשה תשובה בין לא עשה 
תשובה יום הכפורים מכפר חוץ... ומיפר ברית בשר שאם עשה 

תשובה יוה''כ מכפר ואם לא עשה תשובה אין יוה''כ מכפר.

מגילה טז: • ששון זו מילה וכן הוא אומר (תהלים קיט, קסב) שש אנכי על 
אמרתך.

מתוך  אחא  רבי  אמר  בשמינית  רפואה  לומר  ראו  יז: • ומה  מגילה 
שנתנה מילה בשמינית שצריכה רפואה לפיכך קבעוה בשמינית.

מועד קטן ח: • (תוס' – ד"ה מפני) סעודת ברית מילה מותר לעשות 
ח.)  (ד'  דכתובות  קמא  פ'  כדאמרינן  שמחה  דליכא  המועד  בחול 
דלא מברכין שהשמחה במעונו משום דאית ליה צערא לינוקא 

אי נמי כיון שזמנו קבוע אין לבטל זה מפני זה.

מועד קטן כה: • (תוס') שפעו מרזבי דציפורי דמא. מפרש בירושלמי 
דיהב נפשיה על גזרתם פירוש נשפך דמו על יחוד השם תוספתא 

פ''א שנתן נפשו על המילה.

חגיגה ג. • (תוס') (אברהם) תחילה לגרים. שנצטווה על המילה טפי 
מכל אותם שלפניו.

חגיגה ד: • ערל כטמא.

יבמות סד: • מלה הראשון ומת שני ומת שלישי לא תמול דברי רבי 
רבן שמעון בן גמליאל אומר שלישי תמול רביעי לא תמול.

ומת  ראשונה  שמלה  בצפורי  אחיות  בארבע  סד: • מעשה  יבמות 
שניה ומת שלישית ומת רביעית באת לפני רבן שמעון בן גמליאל 

אמר לה אל תמולי.

ביוה''כ  דמעון  בכנישתא  יוחנן  דר'  קמיה  הוה  סד: • עובדא  יבמות 
שחל להיות בשבת ומלה ראשונה ומת שניה ומת שלישית באה 

לפניו אמר לה לכי ומולי.

אומה  שם  גבעוני.  מהול (רש"י –  וגבעוני  מהול  עא. • ערבי  יבמות 
שמוהלין עצמן). 

יבמות עא. • קטן שנולד כשהוא מהול וקסבר צריך להטיף ממנו דם 
ברית.

יבמות עא: • לא ניתנה פריעת מילה לאברהם אבינו.

משום  אימא  איבעית  מהול  לא  טעמא  מאי  עא: • ובמדבר  יבמות 
רוח  להו  נשיב  דלא  משום  אימא  ואיבעית  דאורחא  חולשא 

צפונית (רש"י – נוחה לא חמה ולא צוננת וחמה זורחת).

יבמות עב. • (רש"י) בימי בן כוזיבא. שמשכום עובדי כוכבים באונס 
על  ומלך  ונצחם  בהם  ונלחם  כוזיבא  בן  יד  וגברה  ביתר  בכרך 

ישראל שתי שנים ומחצה וחזרו ומלו בימיו.

יבמות עב: • הערל והטמא פטורים מן הראייה התם משום דמאיס.

יבמות עב: • (תוס' – ד"ה אין) והא דנימול לשמונה לא חשיב זמן 
גרמא כיון דמשמונה ואילך כל שעתא זמנו הוא.

יבמות ק. • כולן משגרין להם (תרומה) לבתיהן חוץ מטמא ונושא 
אשה שאינה הוגנת לו אבל ערל משגרינן ליה מאי טעמא משום 

דאניס.

כתובות ח. • רב חביבא איקלע לבי מהולא בריך שהשמחה במעונו 
ולית הלכתא כוותיה משום דטרידי דאית ליה צערא לינוקא.

נדרים לא: • אין הערלה קרויה אלא לשם עובדי כוכבים.

נדרים לא: • מאוסה היא הערלה שנתגנו בה רשעים.

נדרים לא: • גדולה מילה שנכרתו עליה שלש עשרה בריתות.

נדרים לא: • גדולה מילה שדוחה את השבת חמורה.

מלא  עליה  הצדיק  למשה  לו  נתלה  שלא  מילה  לא: • גדולה  נדרים 
שעה.

נדרים לא: • גדולה מילה שדוחה את הנגעים.

לא  אבינו  אברהם  שעשה  המצות  שכל  מילה  לא: • גדולה  נדרים 
נקרא שלם עד שמל.

את  הקב''ה  ברא  לא  היא  שאלמלא  מילה  לא: • גדולה  נדרים 
עולמו.

נדרים לא: • גדולה מילה שכל זכיות שעשה משה רבינו לא עמדו לו 
כשנתרשל מן המילה.

תינוק  לאותו  אלא  להרוג  שטן  בקש  רבינו  למשה  לב. • לא  נדרים 
שנאמר (שמות ד, כה) כי חתן דמים אתה לי צא וראה מי קרוי חתן הוי 

אומר זה התינוק.

נדרים לב. • בשעה שנתרשל משה רבינו מן המילה באו אף וחימה 
צור  צפורה  ותקח  מיד  רגליו  אלא  ממנו  שיירו  ולא  ובלעוהו 

ותכרות את ערלת בנה מיד וירף ממנו.

כאברהם  במצות  שנתעסק  מי  לך  שאין  מילה  לב. • גדולה  נדרים 
אבינו ולא נקרא תמים אלא על שם מילה.

נדרים לב. • גדולה מילה ששקולה כנגד כל המצות שבתורה. 

נדרים לב. • גדולה מילה שאילמלא מילה לא נתקיימו שמים וארץ.

נדרים לב. • בשעה שאמר לו הקב''ה לאברהם אבינו התהלך לפני 
והיה תמים אחזתו רעדה אמר שמא יש בי דבר מגונה כיון שאמר 

לו ואתנה בריתי ביני ובינך נתקררה דעתו.

שנולד   ... ותם  מך  שהיה  דוד  ממנה  שיצא  מכתם  י: • לדוד  סוטה 
כשהוא מהול.

סוטה יב. • (משה) נולד כשהוא מהול.

 ... ידעה  מנא  זה  העברים  מילדי  ותאמר  עליו  יב: • ותחמול  סוטה 
שראתה אותו מהול זה.

כל  הורגנו  מילה.  זו   – (רש"י  בשמיני  שניתנה  מילה  נז: • זו  גיטין 
היום דזימנין דמיית).

קדושין כט. • האב חייב בבנו למולו וכו'. 

קדושין עב: • היום יושב בחיקו של אברהם (רש"י – ...ונראה דהא 
יושב בחיקו של אברהם אבינו שנכנס לברית מילה).

לאו  דאי   – (רש"י  אסופי  משום  בו  אין  מהול  עג. • מצאו  קדושין 
דכשר הוא לא הוה טרחא ביה למימהל ליה).

עליו  שעברו  שם  על  מילה  ברית  הבן.  שבוע  פ. • (רש"י)  קמא  בבא 
שבעה ימים: ישוע הבן. משתה שעושין לפדיון הבן בכור.

בבא מציעא פו: • מאי כחום היום ... אותו היום יום שלישי של מילה 
של אברהם היה.

בבא בתרא ס: • מיום שפשטה מלכות הרשעה שגוזרת עלינו גזירות 
אותנו  מנחת  ואין  ומצות  תורה  ממנו  ומבטלת  וקשות  רעות 

ליכנס לשבוע הבן ואמרי לה לישוע הבן.
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סנהדרין יז: • כל עיר שאין בה עשרה דברים הללו אין תלמיד חכם 
רשאי לדור בתוכה ... ובית המרחץ וביהכ''ס רופא וכו'.

ריחים.  קול   – (רש"י  הבן  שבוע  בבורני  ריחים  לב: • קול  סנהדרין 
שנשמעין: בבורני. מקום: שבוע הבן שבוע הבן. סימן הוא שיש 
סימן  והריחים  כאן  הבן  שבוע  ואומר  כמכריז  מילה  ברית  שם 
לשחיקת סממנין למכת התינוק ושעת גזירת המלכות היה שגזרו 

שלא למול והיו יראים להוציא קול וקבעו סימן זה).

נר  להדליק  נהגו  מכאן  חיל.  בברור  הנר  אור  לב: • (תוס')  סנהדרין 
במילה ומה שנהגו לפרוש המפה על הפתח משום דאמר בריש 
המוכר פירות (ב''ב דף צג:) מנהג גדול היה בירושלים כל זמן שהמפה 

פרוסה על הפתח אורחין נכנסין.

סנהדרין לט. • אמר ליה קיסר לר' תנחום תא ליהוו כולן לעמא חד 
מהליתו  אתון  כוותייכו  מיהוי  מצינן  לא  דמהלינן  אנן  לחיי  אמר 

והוו כוותן.

בשרו (רש"י –  על  חדה  חרב  שהעביר   ... יתרו  צד. • ויחד  סנהדרין 
שמל את עצמו ונתגייר).

שיש  פי  על  ...אף  אבינו  אברהם  של  בריתו  צט. • ...המפר  סנהדרין 
בידו תורה ומעשים טובים אין לו חלק לעולם הבא.

סנהדרין קי. • קטן מאימתי בא לעוה''ב ... משעה שנימול.

מכות יג: • פסח ומילה ענש אף על פי שלא הזהיר.

מכות יד. • (תוס' – ד"ה לאפוקי) כל זמן שלא מל עונש כרת עליו.

שבועות לח: • (תוס' – ד"ה האי) ואע''ג שהשביע אברהם את אליעזר 
במילה הא אמרינן בסמוך דתלמיד חכם לכתחלה בתפלין אי נמי 

כיון דעדיין לא נצטוו יותר הוי כספר תורה לגבייהו.

עבודה זרה י: • קטיעה בר שלום ... אמרה ליה ההיא מטרוניתא ווי 
הואיל  לך  אוי  כלומר  מכסא (רש"י –  בלא  דאזלא  לאילפא  ליה 
עמהם)  חלק  ותטול  עצמך  את  מלתה  שלא  נהרג  אתה  ועליהן 
נפל על רישא דעורלתיה קטעה... יצתה בת קול ואמרה קטיעה 

בר שלום מזומן לחיי העוה''ב.

למול  שלא  גזרו  רבי  כשנולד  אמר)  ד"ה   – י: • (תוס'  זרה  עבודה 
ואביו ואמו מלוהו שלח קיסר והביאו לרבי ואמו לפניו והחליפתו 
ומצאוהו  קיסר  לפני  שהביאתו  עד  והניקתו  באנטונינוס  אמו 
ערל ופטרום לשלום ואמר אותו הגמון אני ראיתי שמלו את זה 
אלא הקב''ה עושה להם נסים בכל עת ובטלו הגזרה ואמרי' נמי 

בירושלמי שלסוף למד אנטונינוס תורה ונתגייר ומל עצמו.

עבודה זרה י: • (תוס' – ד"ה ווי) א''ל אנטונינוס לרבי את מאכילני מן 
לויתן לעתיד לבא א''ל אין א''ל מן אימר פסחא לית את מאכילני 
ערל  וכל  כתיב  דהא  לך  אעביד  מה  א''ל  מאכילני  את  לויתן  ומן 
איגייר  אמרה  הדא  גרמיה  וגזר  אזל  כן  דשמע  כיון  בו  יאכל  לא 

אנטונינוס.

לאפוקי  גר  לשום  כוכבים  העובד  את  מל  כו: • ישראל  זרה  עבודה 
לשום מורנא דלא (רש"י – תולעת שיש לו בערלתו דלא דאסור 
לרפאותו בחנם) ועובד כוכבים לא ימול ישראל מפני שחשודין 
על שפיכות דמים דברי רבי מאיר וחכמים אומרים עובד כוכבים 
מל את ישראל בזמן שאחרים עומדין על גבו אבל בינו לבינו לא 
דזימנין  לא  נמי  גבו  על  עומדים  אחרים  אפילו  אומר  מאיר  ורבי 

דמצלי ליה סכינא ומשוי ליה כרות שפכה.

שנא'  פסולה  שהיא  כוכבים  בעובד  למילה  כו: • מנין  זרה  עבודה 
(בראשית יז, ט) ואתה את בריתי תשמור.

עבודה זרה כז. • ישראל מל את הכותי וכותי לא ימול ישראל מפני 
שמל לשם הר גרזים.

עבודה זרה כז. • היכן מצינו מילה מן התורה לשמה.

אומה  גבנוני.   – (רש"י  מהול  וגבנוני  מהול  כז. • ערבי  זרה  עבודה 
מהולה).

איכא  ימול  המול  ולמ''ד  היא  מילה  בת  לאו  כז. • אשה  זרה  עבודה 
דאשה כמאן דמהילא דמיא.

השלום...  עליו  אבינו  אברהם  של  בריתו  והמפר  ג:יא • ...  אבות 
אף על פי שיש בידו תורה ומעשים טובים אין לו חלק לעולם 

הבא.

אבות דרבי נתן ב:ה • איש תם וישר אלא מלמד שיצא איוב מהול... 
אף אדם הראשון יצא מהול ... אף שת יצא מהול... אף נח יצא 
מהול... אף שם יצא מהול... אף יעקב יצא מהול... אף יוסף יצא 
מהול... אף משה יצא מהול... אף בלעם הרשע יצא מהול... אף 
שמואל יצא מהול... אף דוד יצא מהול... אף ירמיה יצא מהול... 

אף זרובבל יצא מהול.

(שעושה  שכמי  פרוש  הם  פרושין  לז:ד • שמונה  נתן  דרבי  אבות 
מעשה שכם מל את עצמו שלא לש"ש שיכבדוהו).

מנחות ה: • אטו מילה צורך הדיוט הוא מילה מצוה היא.

עומד  עצמו  וראה  המרחץ  לבית  דוד  שנכנס  מג: • בשעה  מנחות 
ערום אמר אוי לי שאעמוד ערום בלא מצוה וכיון שנזכר במילה 
שבבשרו נתיישבה דעתו לאחר שיצא אמר עליה שירה שנאמר 
שניתנה  מילה  על  לדוד  מזמור  השמינית  על  למנצח  א)  יב,  (תהלים 

בשמיני.

חולין ט. • תלמיד חכם צריך שילמוד ג' דברים כתב שחיטה ומילה.

חולין טז: • ה' דברים נאמרו בקרומית של קנה... ואין מלין בה וכו'.

לפני  אחת  אשה  באתה  הים  לכרכי  הלכתי  אחת  מז: • פעם  חולין 
ראיתיו  לפני  הביאתו  שלישי  ומת  שני  ומת  ראשון  בנה  שמלה 
דמו  בו  שיבלע  עד  לו  המתיני  בתי  לה  אמרתי  אדום  שהיה 
המתינה לו ומלה אותו וחיה והיו קורין אותו נתן הבבלי על שמי 
לפני  אשה  באתה  קפוטקיא  למדינת  הלכתי  אחת  פעם  ושוב 
ראיתיו  לפני  הביאתו  שלישי  ומת  שני  ומת  ראשון  בנה  שמלה 
בתי  לה  אמרתי  ברית  דם  בו  היה  ולא  בו  הצצתי  ירוק  שהיה 
והיו  וחיה  אותו  ומלה  לו  המתינה  דמו  בו  שיפול  עד  לו  המתיני 

קורין אותו נתן הבבלי על שמי.

ערכין ג. • ערל שהזה הזאתו כשרה.

עשה  לא  ובין  תשובה  עשה  בין  שבתורה  עבירות  ז. • כל  כריתות 
ומפר  בתורה  פנים  ומגלה  עול  מפורק  חוץ  מכפר  יוה''כ  תשובה 
ברית בשר שאם עשה תשובה יוה''כ מכפר ואם לאו אין יוה''כ 

מכפר.

מעילה יז. • פעם אחת גזרה המלכות גזרה שלא ישמרו את השבת 
בן  ראובן  רבי  הלך  נדות  את  ושיבעלו  בניהם  את  ימולו  ושלא 
איסטרובלי וסיפר קומי והלך וישב עמהם אמר להם ... מי שיש 
לו אויב יכחיש או יבריא אמרו לו יכחיש אמר להם אם כן ימולו 

בניהם לשמונה ימים ויכחישו אמרו טבית אמר ובטלוה וכו'.

כולם  יהו  שלא  לשמונה  מילה  תורה  אמרה  מה  לא: • מפני  נדה 
שמחים ואביו ואמו עצבים.
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ברכות/קללות 
להתפלל  מהם  אחד  וקדם  להתפלל  שנכנסו  ה: • שנים  ברכות 
לו  המתין  ואם   ... תפלתו  לו  טורפין  ויצא  חברו  את  המתין  ולא 
מה שכרו... זוכה לברכות הללו שנאמר (ישעיה מח, יח) לוא הקשבת 
זרעך  כחול  ויהי  הים  כגלי  וצדקתך  שלומך  כנהר  ויהי  למצותי 

וצאצאי מעיך וגו'.

בתורה  שקורא  כאדם  הפסיד  לא  ואילך  מכאן  י: • הקורא  ברכות 
אבל מברך הוא שתים לפניה ואחת לאחריה.

ברוך  תורתו  את  לנו  ונתן  העמים  מכל  בנו  בחר  יא: • אשר  ברכות 
אתה ה' נותן התורה אמר רב המנונא זו היא מעולה שבברכות 

הלכך לימרינהו לכולהו. 

ברכות יב. • משמר היוצא אומר למשמר הנכנס מי ששכן את שמו 
בבית הזה הוא ישכין ביניכם אהבה ואחוה ושלום וריעות.

ברכות יז. • עולמך תראה בחייך ואחריתך לחיי העולם הבא ותקותך 
ירחיש  ולשונך  חכמות  ידבר  פיך  תבונה  יהגה  לבך  דורים  לדור 
רננות עפעפיך יישירו נגדך עיניך יאירו במאור תורה ופניך יזהירו 
מישרים  תעלוזנה  וכליותיך  דעת  יביעו  שפתותיך  הרקיע  כזוהר 

ופעמיך ירוצו לשמוע דברי עתיק יומין.

רצון  יהי  להם  אמר  ברכנו  רבינו  (לריב"ז)  לו  כח: • אמרו  ברכות 
שתהא מורא שמים עליכם כמורא בשר ודם.

ברכות כח: • שמעון הפקולי הסדיר י''ח ברכות לפני רבן גמליאל על 
הסדר ביבנה אמר להם ר''ג לחכמים כלום יש אדם שיודע לתקן 

ברכת הצדוקים עמד שמואל הקטן ותקנה.

ברכות לג. • מזכירין גבורות גשמים בתחיית המתים ושאלה בברכת 
רביעית  ברכה  אומרה  אומר  ר''ע  הדעת  בחונן  והבדלה  השנים 

בפני עצמה רבי אליעזר אומר בהודאה.

הכוס  על  שיבדיל  ממי  יותר  משובח  בתפלה  לג. • המבדיל  ברכות 
ואם הבדיל בזו ובזו ינוחו לו ברכות על ראשו.

ז)  כ,  (שמות  משום  עובר  צריכה  שאינה  ברכה  המברך  לג. • כל  ברכות 
לא תשא.

ברכות לד. • האומר יברכוך טובים הרי זה דרכי מינות. 

ברכה  שטעונים  מלמד  לה'  הלולים  קדש  כד)  יט,  לה. • (ויקרא  ברכות 
לפניהם ולאחריהם מכאן אמר ר''ע אסור לאדם שיטעום כלום 

קודם שיברך.

ברכות לח. • משתבחין ליה רבנן לרבי זירא [את] בר רב זביד אחוה 
דר''ש בר רב זביד דאדם גדול הוא ובקי בברכות.

ברכות מ. • (תהלים סח, כ) ברוך ה' יום יום וכי ביום מברכין אותו ובלילה 
אין מברכין אותו אלא לומר לך כל יום ויום תן לו מעין ברכותיו 

הכא נמי כל מין ומין תן לו מעין ברכותיו.

ברכות מה: • העונה אמן אחר ברכותיו הרי זה משובח ותניא אידך 
הרי זה מגונה לא קשיא הא בבונה ירושלים הא בשאר ברכות.

בברוך  בהן  וחותם  בברוך  בהן  פותח  כולן  הברכות  מו. • כל  ברכות 
לחברתה  הסמוכה  וברכה  המצות  וברכת  הפירות  מברכת  חוץ 

וברכה אחרונה שמע.

יהי  מברך  מאי  הבית  בעל  שיברך  כדי  מברך  מו. • ואורח  ברכות 
הבא  לעולם  יכלם  ולא  הזה  בעולם  הבית  בעל  יבוש  שלא  רצון 
ורבי מוסיף בה דברים ויצלח מאד בכל נכסיו ויהיו נכסיו ונכסינו 
ולא  ידיו  במעשי  לא  שטן  ישלוט  ואל  לעיר  וקרובים  מוצלחים 

הרהור  דבר  שום  לפנינו  ולא  לפניו  לא  יזדקר  ואל  ידינו  במעשי 
חטא ועבירה ועון מעתה ועד עולם.

ברכות נג: • גדול העונה אמן יותר מן המברך.

העולם  עד  אומרים  היו  שבמקדש  ברכות  חותמי  נד. • כל  ברכות 
שיהו  התקינו  אחד  אלא  עולם  אין  ואמרו  הצדוקים  משקלקלו 

אומרים מן העולם ועד העולם.

בשם  חברו  שלום  את  שואל  אדם  שיהא  נד. • והתקינו  ברכות 
ה'  לקוצרים  ויאמר  לחם  מבית  בא  בעז  והנה  ד)  ב,  (רות  שנאמר 

עמכם ויאמרו לו יברכך ה'.

ברכות נז: • הרואה בבל הרשעה צריך לברך חמש ברכות.

שבת לא. • בא לפני הלל א''ל ענוותן הלל ינוחו לך ברכות על ראשך 
שהקרבתני תחת כנפי השכינה.

שבת לב: • (מלאכי ג, י) הביאו את כל המעשר אל בית האוצר ויהי טרף 
בביתי ובחנוני נא בזאת אמר ה' צבאות אם לא אפתח לכם את 
ארובות השמים והריקותי לכם ברכה עד בלי די מאי עד בלי די 

אמר רמי בר (רב) א''ר עד שיבלו שפתותיכם מלומר די.

שבת קה: • (דברים יא, כא) למען ירבו ימיכם וימי בניכם ימים ולא שנים 
ברכה שאני.

שם  של  אותיות  בהן  שיש  אע''פ  והקמיעין  קטו: • הברכות  שבת 
אלא  הדליקה  מפני  אותן  מצילין  אין  שבתורה  הרבה  ומעניינות 
ברכות  כותבי  אמרו  מכאן  ואזכרותיהן]  [הן  במקומן  נשרפים 

כשורפי תורה.

פסחים ז. • (תוס' – ד"ה בלבער) ... ואין צריך לברך עובר לעשייתו 
אלא במקום שהעושה המצוה הוא מברך אבל כשמברך אחר לא 

ותדע שהרי ברכת אירוסין אינו מברך אלא אחר אירוסין.

פסחים ז. • כל המצות מברך עליהן עובר לעשייתן.

פסחים ז: • (תוס') והלכתא על ביעור חמץ. יכול הוא לומר כן שאף 
זה הלשון משמע להבא או שמא דוקא על ביעור חמץ ויש טעם 

בברכות ור''י לא מצא טעם לכל הברכות. 

דמלבלבי  אילני  וחזי  ניסן  ביומי  דנפק  מאן  יא. • האי  השנה  ראש 
טובות  בריות  בו  וברא  כלום  מעולמו  חיסר  שלא  ברוך  אומר 

ואילנות טובות להתנאות בהן בני אדם.

ראש השנה כט. • כל הברכות כולן אע''פ שיצא מוציא חוץ מברכת 
הלחם וברכת היין שאם לא יצא מוציא ואם יצא אינו מוציא.

השם  וקדושת  וגבורות  אבות  אומר  ברכות  לב. • סדר  השנה  ראש 
זכרונות  ותוקע  היום  קדושת  תוקע  ואינו  עמהן  מלכיות  וכולל 
ותוקע שופרות ותוקע ואומר עבודה והודאה וברכת כהנים דברי 
הוא  למה  למלכיות  תוקע  אינו  אם  ר''ע  לו  אמר  נורי  בן  יוחנן  ר' 
מלכיות  וכולל  השם  וקדושת  וגבורות  אבות  אומר  אלא  מזכיר 
ואומר  ותוקע  שופרות  ותוקע  זכרונות  ותוקע  היום  קדושת  עם 

עבודה והודאה וברכת כהנים. 

מוציא  צבור  שליח  יוה''כ  ושל  ר''ה  של  לה. • ברכות  השנה  ראש 
הרבים ידי חובתן דברי ר''מ וחכ''א כשם ששליח צבור חייב כך 

כל יחיד ויחיד חייב.

ראש השנה לה. • עם שאחורי כהנים אינן בכלל ברכה.

שתהא  אלהינו  ה'  מלפניך  רצון  יהי  ביו"כ)  כ"ג  נג: • (תפילת  יומא 
שנה זו ...אם שחונה תהא ... לא יעדי עביד שולטן מדבית יהודה 
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לפניך  תכנס  ולא  מזה  זה  לפרנס  צריכין  ישראל  עמך  יהיו  ולא 
תפלת עוברי דרכים.

כדרך  התורה  על  ברכות...  שמונה  עליה  מברך  ע. • (כ"ג)  יומא 
מחילת  ועל  ההודאה  ועל  העבודה  על  הכנסת  בבית  שמברכים 
עצמן  בפני  הכהנים  ועל  עצמו  בפני  המקדש  ועל  כתיקנה  העון 
ועל ישראל בפני עצמן ועל שאר תפלה ת''ר ושאר התפלה רנה 
וחותם  להושע  ישראל שצריכין  עמך  על  מלפניך  בקשה  תחינה 

בשומע תפלה.

מחיה  הכי  אמרי  בפומבדיתא  מהדדי  רבנן  מיפטרי  עא. • כי  יומא 
חיים יתן לך חיים ארוכים וטובים ומתוקנין.

אחריו  של  ברכה  לענין  ודווקא  ולא)...  ד"ה   – עט. • (תוס'  יומא 
אבל לפניו מברך אפילו בפחות מכזית בכל דבר דלפניו לא בעינן 

שיעורא דאסור ליהנות מן העולם הזה בלא ברכה וכו'.

סוכה לג. • אמר רב חסדא דבר זה רבינו הגדול אמרו והמקום יהיה 
בעזרו.

סוכה מה: • (תוס') אחד זה ואחד זה שבעה. אין סוכה ולולב שוין 
כל  סוכה  אבל  ביום  אחת  פעם  אלא  מברך  אין  דאלולב  לברכה 
אימת דנכנס לה כדי שיאכל וישתה וישן ואפילו עשר פעמים ביום 

מברך אכל אחת ואחת מידי דהוה אתפילין כל זמן שמניחן.

סוכה מו. • העושה לולב לעצמו אומר ברוך שהחיינו וקיימנו והגיענו 
לזמן הזה נטלו לצאת בו אומר ברוך אשר קדשנו במצותיו וצונו 

על נטילת לולב.

אמר  ירמיה  רבי  לברך  צריך  חנוכה  של  נר  מו. • המדליק  סוכה 
הרואה נר של חנוכה צריך לברך מאי מברך אמר רב יהודה יום 
ואילך  מכאן  שתים  מברך  הרואה  שלש  מברך  המדליק  ראשון 

מדליק מברך שתים ורואה מברך אחת.

סוכה מו. • ומאי מברך ברוך אשר קדשנו במצותיו וצונו להדליק נר 
(של) חנוכה והיכן צונו מלא תסור ורב נחמן בר יצחק אמר (דברים 

לב, ז) שאל אביך ויגדך.

סוכה מו. • (תהלים סח, כ) ברוך ה' יום יום וכי ביום מברכין אותו ובלילה 
מעין  לו  תן  ויום  יום  בכל  לך  לומר  בא  אלא  אותו  מברכין  אין 

ברכותיו.

מצות  בשאר  לברך.  צריך  חנוכה  של  נר  הרואה  מו. • (תוס')  סוכה 
חנוכה  נר  גבי  אלא  לרואה  לברך  תקינו  לא  וסוכה  אלולב  כגון 
להם  שאין  אדם  בני  כמה  שיש  משום  וגם  הנס  חביבות  משום 

בתים ואין בידם לקיים המצוה וטעם ראשון ניחא.

ביצה יד. • (תוס' – ד"ה איכה) והמחמיר לדוכן מעי''ט הרבה ביחד 
יתברך באלהים ובשם המיוחד.

תענית ב. • אין הגשמים אלא סימן קללה בחג.

תענית ב: • יצא ניסן וירדו גשמים סימן קללה הם.

פירותיך  שיהו  לך  אומר  אם  אברכך  במה  אילן  ה: • אילן  תענית 
נאה  צילך  הרי  נאה  צילך  שיהא  מתוקין  פירותיך  הרי  מתוקין 
עוברת  המים  אמת  הרי  תחתיך  עוברת  המים  אמת  שתהא 
תחתיך אלא יהי רצון שכל נטיעות שנוטעין ממך יהיו כמותך אף 
עושר  הרי  בעושר  אם  תורה  הרי  בתורה  אם  אברכך  במה  אתה 

אם בבנים הרי בנים אלא יהי רצון שיהו צאצאי מעיך כמותך.

תענית ח: • אין הברכה מצויה אלא בדבר הסמוי מן העין.

תענית ח: • אין הברכה מצויה אלא בדבר שאין העין שולטת בו.

שתשלח  אלהינו  ה'  יר''מ  אומר  גרנו  את  למוד  ח: • הנכנס  תענית 
ברכה במעשה ידינו התחיל למוד אומר ברוך השולח ברכה בכרי 
הזה מדד ואח''כ בירך הרי זו תפלת שוא לפי שאין הברכה מצויה 
לא בדבר השקול ולא בדבר המדוד ולא בדבר המנוי אלא בדבר 

הסמוי מן העין.

וארבעה  עשרים  לפניהן  ואומר   ... כיצד  תעניות  טו. • סדר  תענית 
ברכות י''ח שבכל יום ומוסיף עליהן עוד שש.

תענית טז. • אין מורידין לפני התיבה אלא אדם הרגיל ... ובקי בכל 
הברכות כולן ויהבו ביה רבנן עינייהו בר' יצחק בר אמי.

תענית כ. • (איכה א, יז) היתה ירושלם לנדה ביניהם אמר רב יהודה אמר 
רב לברכה כנדה מה נדה יש לה היתר אף ירושלים יש לה תקנה.

תענית כ. • (איכה א, א) היתה כאלמנה אמר רב יהודה לברכה כאלמנה 
ולא אלמנה ממש אלא כאשה שהלך בעלה למדינת הים ודעתו 

לחזור עליה.

רב  אמר  ושפלים  נבזים  אתכם  נתתי  אני  וגם  ט)  ב,  כ. • (מלאכי  תענית 
יהודה לברכה דלא מוקמי מינן לא רישי נהרי ולא גזיריפטי (רש"י 
– דלא מוקמי מינן רישי נהרי. מוכסין: גזיריפטי. סרדיוטין מרוב 

בזיון). 

שונא  נשיקות  ונעתרות  אוהב  פצעי  נאמנים  ו)  כז,  כ. • (משלי  תענית 
מברכה  יותר  ישראל  את  השילוני  אחיה  שקילל  קללה  טובה 

שבירכן בלעם הרשע.

תענית כב: • אין מתפללין על רוב הטובה ואמר רבי יוחנן מניין שאין 
מתפללין על רוב הטובה שנאמר (מלאכי ג, י) הביאו את כל המעשר 
אל בית האוצר וגו' מאי עד בלי די אמר רמי בר רב (יוד) עד שיבלו 

שפתותיכם מלומר די.

תענית כב: • (ויקרא כו, ד) ונתתי גשמיכם בעתם לא שכורה ולא צמאה 
אלא בינונית שכל זמן שהגשמים מרובין מטשטשין את הארץ 

ואינה מוציאה פירות.

בימי  מצינו  שכן  שבתות  ובלילי  רביעיות  בלילי  כג. • בעתם  תענית 
שמעון בן שטח שירדו להם גשמים בלילי רביעיות ובלילי שבתות 
עד שנעשו חטים ככליות ושעורים כגרעיני זיתים ועדשים כדינרי 
זהב וצררו מהם דוגמא לדורות להודיע כמה החטא גורם שנאמר 

(ירמיה ה, כה) עונותיכם הטו אלה וחטאתיכם מנעו הטוב מכם.

שני  שהרי  בעיניך  קלה  הדיוט  ברכת  תהי  אל  טו. • לעולם  מגילה 
דוד  הן  ואלו  בהן  ונתקיימה  הדיוטות  שני  ברכום  הדור  גדולי 

ודניאל.

מגילה יז: • במאה ועשרים זקנים ובהם כמה נביאים תיקנו שמונה 
עשרה ברכות על הסדר.

את  יברך  ה'  יא)  (תהלים כט,  שנאמר  שלום  דהקב''ה  יח. • ברכה  מגילה 
עמו בשלום.

מגילה כה: • ינוחו לו ברכות על ראשו.

אמר  ימים  הארכת  במה  זכאי  רבי  את  תלמידיו  כז: • שאלו  מגילה 
להם ... ולא ביטלתי קידוש היום אמא זקינה היתה לי פעם אחת 
כשמתה  תנא  היום  קידוש  לי  והביאה  שבראשה  כפה  מכרה 
הניחה לו ג' מאות גרבי יין כשמת הוא הניח לבניו שלשת אלפים 

גרבי יין.

מגילה כז: • רב הונא הוה אסר ריתא וקאי קמיה דרב אמר ליה מאי 
ביה  ואתאי  להמיינאי  ומשכנתיה  קידושא  לי  הוה  לא  א''ל  האי 
קידושא א''ל יהא רעוא דתיטום בשיראי כי איכלל רבה בריה רב 
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אפוריא אתיין בנתיה וכלתיה שלחן  הוה גנא  גוצא  הונא איניש 
ושדיין מנייהו עליה עד דאיטום בשיראי שמע רב ואיקפד אמר 

מאי טעמא לא אמרת לי כי ברכתיך וכן למר.

ימים  הארכת  במה  שמוע  בן  ר''א  את  תלמידיו  כז: • שאלו  מגילה 
אמר להם ...ולא נשאתי כפי בלא ברכה.

מגילה כז: • שאלו תלמידיו את ר' פרידא במה הארכת ימים אמר 
להם ... ולא ברכתי לפני כהן וכו'.

מגילה לא. • ברכות וקללות אין מפסיקין בקללות אלא אחד קורא 
את כולן.

מגילה לא: • אין אומרים ברכה על הפורענות.

מועד קטן ט. • א''ל (רשב"י) לבריה בני אדם הללו אנשים של צורה 
הם זיל גביהון דליברכוך.

מועד קטן ט: • אמר להו דאמר לי אבא זיל גבייהו דליברכוך אמרו 
ליה יהא רעוא דתזרע ולא תחצד תעייל ולא תיפוק תיפוק ולא 
תחזי  ולא  פתורך  לבלבל  אושפיזך  וליתוב  ביתך  ליחרוב  תעייל 

שתא חדתא (עיין שם).

מועד קטן ט: • יהא רעוא דלא תבייש ולא תתבייש אתא גבי אבוה 
ברכך  א''ל  לי  דאמר  הוא  בעלמא  מילין  א''ל  לך  אמר  מאי  א''ל 

ברכתא דברכן קודשא בריך הוא לישראל.

ריחיא  מנקר  דקא  גברא  לההוא  שמעיה  הונא  י. • רב  קטן  מועד 
בחולא דמועדא אמר מאן האי איתחיל גופיה דקא מחיל חולא 

דמועדא. 

הקבלתם  אתם  להו  אמר  (עוור)  מיניה  מיפטרי  הוו  ה: • כי  חגיגה 
פנים הנראים ואינן רואין תזכו להקביל פנים הרואים ואינן נראין.

חגיגה ה: • א''ל ר' יוחנן במטותא מינך לא תעניש להו רבנן.

חגיגה יד: • עמד רבן יוחנן ב''ז ונשקו על ראשו ואמר ברוך ה' אלהי 
ולדרוש  ולחקור  להבין  שיודע  אבינו  לאברהם  בן  שנתן  ישראל 
במעשה מרכבה יש נאה דורש ואין נאה מקיים נאה מקיים ואין 
אבינו  אברהם  אשריך  מקיים  ונאה  דורש  נאה  אתה  דורש  נאה 

שאלעזר בן ערך יצא מחלציך. 

אמר  האדמה  משפחות  כל  בך  ונברכו  ג)   – יב  סג. • (בראשית  יבמות 
ליה הקב''ה לאברהם שתי ברכות טובות יש לי להבריך בך רות 
המואביה ונעמה העמונית כל משפחות האדמה אפילו משפחות 
הדרות באדמה אין מתברכות אלא בשביל ישראל (בראשית יח, יח) כל 
גויי הארץ אפילו ספינות הבאות מגליא לאספמיא אינן מתברכות 

אלא בשביל ישראל.

יבמות קב: • (ישעיה נח, יא) ועצמותיך יחליץ ואמר רבי אלעזר זו מעולה 
שבברכות.

כתובות ה. • בתולה נשאת ברביעי ונבעלת בחמישי הואיל ונאמרה 
הואיל  בששי  ונבעלת  בחמישי  נשאת  אלמנה  לדגים  ברכה  בו 

ונאמרה בו ברכה לאדם.

כתובות ז: • ברכת האירוסין מאי מברך ... בא''י אמ''ה אשר קדשנו 
לנו  והתיר  הארוסות  את  לנו  ואסר  העריות  על  וצונו  במצותיו 
חופה וקדושין ... בא''י מקדש ישראל על  הנשואות על ידי  את 
פירות  אברכת  דהוה  מידי  חתים  דלא  מאן  וקדושין  חופה  ידי 

ואברכת מצות ומאן דחתים מידי דהוה אקידוש.

כתובות ז: • מברכין ברכת חתנים בעשרה כל שבעה ... מאי מברך 
את  יצר  ואשר  האדם  ויוצר  לכבודו  ברא  שהכל  אמ''ה  בא''י   ...

האדם בצלמו בצלם דמות תבניתו והתקין לו ממנו בנין עדי עד 
ברוך אתה ה' יוצר האדם שוש תשיש ותגל העקרה בקבוץ בניה 
תשמח  שמח  בבניה  ציון  משמח  ה'  אתה  ברוך  בשמחה  לתוכה 
ה'  אתה  ברוך  מקדם  עדן  בגן  יצירך  כשמחך  האהובים  ריעים 
משמח חתן וכלה ברוך אתה ה' אמ''ה אשר ברא ששון ושמחה 
וריעות  ושלום  ואחוה  אהבה  חדוה  דיצה  רינה  גילה  וכלה  חתן 
מהרה ה' אלהינו ושמע בערי יהודה ובחוצות ירושלים קול ששון 
מחופתם  חתנים  מצהלות  קול  כלה  וקול  חתן  קול  שמחה  וקול 

ונערים ממשתה נגינתם בא''י משמח חתן עם הכלה.

כתובות ז: • רב חביבא איקלע לבי מהולא בריך שהשמחה במעונו 
ולית הלכתא כוותיה משום דטרידי דאית ליה צערא לינוקא.

נפקן  קיסר  לבי  ממתיבתא  אתי  הוה  כי  אבהו  יז. • ר'  כתובות 
אמהתא דבי קיסר לאפיה ומשרין ליה הכי רבא דעמיה ומדברנא 

דאומתיה בוצינא דנהורא בריך מתייך לשלם.

לה  שפסקו  גוריון  בן  נקדימון  של  בכלתו  סה. • מעשה  כתובות 
חכמים סאתים יין לציקי קדרה מערב שבת לע''ש אמרה להן כך 

תפסקו לבנותיכם תנא שומרת יבם היתה ולא ענו אחריה אמן.

כתובות סו: • מעשה בבתו של נקדימון בן גוריון שפסקו לה חכמים 
ארבע מאות זהובים לקופה של בשמים לבו ביום אמרה להם כך 

תפסקו לבנותיכם וענו אחריה אמן.

ניצול  כדאמר  שכרו  מה  שכרו  מה  (חולה)  ביקר  מ. • ואם  נדרים 
מדינה של גיהנם אלא מה שכרו בעוה''ז (תהלים מא, ג) י''י ישמרהו 
ויחייהו ואושר בארץ ואל תתנהו בנפש אויביו יי' ישמרהו מיצר 
הרע ויחייהו מן היסורין ואושר בארץ שיהו הכל מתכבדין בו ואל 
תתנהו בנפש אויביו שיזדמנו לו רועים כנעמן שריפו את צרעתו 

ואל יזדמנו לו ריעים כרחבעם שחילקו את מלכות.

נזיר נז: • א''ל רב אדא בר אהבה לרב הונא ודידך מאן מגלח להון 
אמר ליה חובה (רש"י – כך שמה דאשתו דרב הונא) תקברינון 
חובה לבניה כולהו שני דרב אדא בר אהבה לא אקיים ליה זרעא 

לרב הונא.

ברכת  ובריך  ברכה  של  כוס  חטוף   – (רש"י  ובריך  סו: • חטוף  נזיר 
זימון שתהא מקיים לברך על הכוס ברכת זימון).

נזיר סו: • ממהרין למברך תחילה.

סוטה י. • ברכו (ה' לשמשון) באמתו אמתו כבני אדם וזרעו כנחל 
שוטף.

עובר  כל  בפה  הקב''ה  של  לשמו  אבינו  אברהם  י: • הקריא  סוטה 
ושב כיצד לאחר שאכלו ושתו עמדו לברכו אמר להם וכי משלי 
אכלתם משל אלהי עולם אכלתם הודו ושבחו וברכו למי שאמר 

והיה העולם.

סוטה יז. • (במדבר ה, כג) וכתב את האלות האלה הכהן בספר ר''מ סבר 
אלות אלות ממש האלות לרבות קללות הבאות מחמת ברכות.

סוטה לב. • אלו נאמרין בכל לשון פרשת סוטה ווידוי מעשר קרית 
הפיקדון  ושבועת  העדות  ושבועת  המזון  וברכת  ותפלה  שמע 
ברכות  וחליצה  ביכורים  מקרא  הקודש  בלשון  נאמרין  ואלו 

וקללות ברכת כהנים וברכת כהן גדול וכו'.

סוטה לב. • הפכו פניהם כלפי הר גריזים ופתחו בברכה ברוך האיש 
פניהם  הפכו  אמן  עונין  ואלו  ואלו  ומסכה  פסל  יעשה  לא  אשר 
כלפי הר עיבל ופתחו בקללה (דברים כז, טו) ארור האיש אשר יעשה 

פסל ומסכה ואלו ואלו עונין אמן עד שגומרין ברכות וקללות.
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סוטה לז. • אלו ואלו למטה הן עומדים הפכו פניהם כלפי הר גריזים 
ופתחו בברכה כלפי הר עיבל ופתחו בקללה.

קודמות  הברכות  כל  יהיו  יכול  לקללה  ברכה  לז: • להקדים  סוטה 
לקללה  קודמת  אחת  ברכה  וקללה  ברכה  לומר  תלמוד  לקללות 
ואין כל הברכות קודמות לקללות ולהקיש ברכה לקללה לומר לך 
מה קללה בלוים אף ברכה בלוים ומה קללה בקול רם אף ברכה 
בקול רם ומה קללה בלשון הקודש אף ברכה בלה''ק ומה קללה 
עונין  ואלו  אלו  קללה  ומה  ופרט  בכלל  ברכה  אף  ופרט  בכלל 

ואומרים אמן אף ברכה אלו ואלו עונין ואומרים אמן.

ברכות  שלש  אותה  אומר  במדינה  כיצד  כהנים  לז: • ברכת  סוטה 
ובמדינה  ככתבו  השם  את  אומר  במקדש  אחת  ברכה  ובמקדש 
בכינויו במדינה כהנים נושאים את ידיהן כנגד כתפיהן ובמקדש 
על גבי ראשיהן חוץ מכהן גדול שאינו מגביה את ידיו למעלה מן 
הציץ ר' יהודה אומר אף כהן גדול מגביה ידיו למעלה מן הציץ 

שנאמר (ויקרא ט, כב) וישא אהרן את ידיו אל העם ויברכם.

סוטה לח: • מנין שהקב''ה מתאוה לברכת כהנים שנאמר (במדבר ו, כז) 
ושמו את שמי על בני ישראל ואני אברכם.

סוטה לח: • כל כהן שמברך מתברך ושאינו מברך אין מתברך.

כה  עשה  בשלשה  עובר  לדוכן  עולה  שאינו  כהן  לח: • כל  סוטה 
תברכו אמור להם ושמו את שמי.

סוטה לח: • כל כהן שאינו עולה בעבודה שוב אינו עולה.

סוטה לח: • עם שאחורי כהנים אינן בכלל ברכה.

סוטה לח: • אין נותנין כוס של ברכה לברך אלא לטוב עין.

מפי  אמן  שיכלה  עד  כהנים  לקרות  רשאי  הקורא  לט: • אין  סוטה 
דיבור  שיכלה  עד  בברכה  להתחיל  רשאין  הכהנים  ואין  הצבור 
מפי הקורא ואין הצבור רשאין לענות אמן עד שתכלה ברכה מפי 
הכהנים ואין הכהנים רשאין להתחיל בברכה אחרת עד שיכלה 

אמן מפי הצבור.

עד  הצבור  מן  פניהם  להחזיר  רשאין  הכהנים  לט: • אין  סוטה 
רגליהם  לעקור  רשאין  ואינן  שלום  בשים  צבור  שליח  שיתחיל 

ולילך עד שיגמור שליח צבור שים שלום.

מפי  ברכה  שתכלה  עד  אמן  לענות  רשאין  הצבור  לט: • אין  סוטה 
הקורא.

סוטה לט: • בזמן שהכהנים מברכים את העם מה הן אומרים וכו'.

סוטה לט: • מתוך שהתחיל בברכותיו של הקב''ה מסיים בברכותיו 
של הקב''ה.

סוטה מ: • מנין שאין עונין אמן במקדש שנא' (נחמיה ט, ה) קומו וברכו 
את ה' אלהיכם מן העולם ועד העולם ומנין שעל כל ברכה וברכה 
תהלה שנאמר (נחמיה ט, ה) [ויברכו שם כבודך] ומרומם על כל ברכה 

ותהלה על כל ברכה וברכה תן לו תהלה.

סוטה מ: • ברכות כהן גדול כיצד ... ומברך עליה שמנה ברכות על 
התורה ועל העבודה ועל ההודייה ועל מחילת העון ועל המקדש 

ועל ישראל ועל הכהנים ועל ירושלים והשאר תפלה.

ירד  ולא  קללה  בו  שאין  יום  אין  בהימ''ק  שחרב  מח. • מיום  סוטה 
הטל לברכה וניטל טעם הפירות.

סוטה מט. • בכל יום ויום מרובה קללתו משל חבירו.

אף  ברכה  בכלל  שישנן  מיוחדים  ויקב  גורן  צאן  יז. • מה  קדושין 
כל שישנן בכלל ברכה יצאו כספים (רש"י – צאן פרה ורבה וכן 

גידולי קרקע).

בבא קמא ל. • האי מאן דבעי למהוי חסידא לקיים ... מילי דברכות.

בבא קמא צא: • מעשה באחד ששחט וקדם חבירו וכסה וחייבו ר''ג 
ליתן לו עשרה זהובים (תוס' – ד"ה וחייבו. שזהו שכר ברכה ואם 
הכל  וברכה  דמצוה  וי''ל  אזיל  היכא  עצמה  דמצוה  שכר  תאמר 
אחד ... מעשה באחד שקראו ש''צ לקרות בס''ת ובא אחר וקדם 
וקרא ושאל לר''ת ואמר לו שיתן לו תרנגולת לשחוט תחת אותם 

שתי ברכות).

בבא קמא צב. • (רש"י – ד"ה מגוגלין) קללת חכם אפי' על תנאי היא 
באה.

ואפאה  לשה  טחנה  חטין  של  סאה  שגזל  צד. • הרי  קמא  בבא 
והפריש ממנה חלה כיצד מברך אין זה מברך אלא מנאץ ועל זה 

נאמר (תהלים י, ג) בוצע ברך נאץ ה'.

דובין  שגירה  ואחד   ... אלישע  חלה  חלאין  פז. • שלשה  מציעא  בבא 
בתינוקות וכו'.

בבא מציעא קז. • ברוך אתה בעיר שיהא ביתך סמוך לבהכ''נ ברוך 
שלא  בבואך  אתה  ברוך  לעיר  קרובים  נכסיך  שיהו  בשדה  אתה 
אתה  ברוך  הדרך  מן  ביאתך  בשעת  נדה  ספק  אשתך  תמצא 

בצאתך שיהו צאצאי מעיך כמותך.

סמוך  הכסא  בית  שיהא  בעיר  אתה  קז. • ברוך  מציעא  בבא 
לשולחנך.

שליש  משולשין  נכסיך  שיהו  בשדה  אתה  קז. • ברוך  מציעא  בבא 
בתבואה שליש בזיתים ושליש בגפנים ברוך אתה בבואך וברוך 
מה  לעולם  כביאתך  העולם  מן  יציאתך  שתהא  בצאתך  אתה 

ביאתך לעולם בלא חטא אף יציאתך מן העולם בלא חטא.

בבא מציעא קח. • רבה בר רב נחמן הוה קא אזיל בארבא חזא ההוא 
אבא (יער) דקאי אגודא דנהרא אמר להו דמאן אמרו ליה דרבה 
בר רב הונא אמר (עזרא ט, ב) ויד השרים והסגנים היתה במעל הזה 
אשכחיה  הונא  רב  בר  רבה  אתא  קוצו  קוצו  להו  אמר  ראשונה 
דקייץ אמר מאן קצייה תקוץ ענפיה אמרי כולהו שני דרבה בר 

רב הונא לא אקיים ליה זרעא לרבה בר רב נחמן.

בבא מציעא קיד. • יצא הקדש שאין צריך ברכה.

בבא מציעא קיט. • אפריון נמטייה לרבי שמעון.

בבא בתרא ט: • כל הנותן פרוטה לעני מתברך בשש ברכות והמפייסו 
בדברים מתברך בי''א ברכות.

אנא  אמר  יוסף  רב  אבא  בר  אדא  דרב  נפשיה  כב. • נח  בתרא  בבא 
ענישתיה דאנא לטייתיה.

ודם  בשר  מדת  הקב''ה  כמדת  שלא  וראה  פח: • בוא  בתרא  בבא 
הקב''ה ברך ישראל בעשרים ושתים וקללן בשמנה ברכן בעשרים 
ושתים (ויקרא כו, ג) מאם בחקותי עד קוממיות וקללן בשמונה (ויקרא כו, 
טו) מואם בחקותי תמאסו עד ואת חקותי געלה נפשם ואילו משה 
רבינו ברכן בשמונה וקללן בעשרים ושתים ברכן בשמונה (דברים כח 
– א) מוהיה אם שמוע תשמע ועד לעבדם וקללן בעשרים ושתים 

(דברים כח, טו) מוהיה אם לא תשמע עד ואין קונה.

בבא בתרא פט. • א''ל מה שמך קרנא תיפוק ליה קרנא בעיניה נפקא 
ליה קרנא בעיניה.
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בבא בתרא קי: • (ויקרא כה, מו) והתנחלתם אותם לבניכם אחריכם בניכם 
ולא בנותיכם אלא מעתה (דברים יא, כא) למען ירבו ימיכם וימי בניכם 

ה''נ בניכם ולא בנותיכם ברכה שאני.

לי  מטעית  קא  אטעויי  ארביה  ליטבע  קנג. • אמרה  בתרא  בבא 
מטיבעא  איפרק  לא  הכי  ואפי'  במיא  דרבא  למניה  אמשינהו 
קלה  הדיוט  קללת  תהי  דאל  מעונשה.  איתפרק  לא   – (רשב"ם 

בעיניך).

שלם  בתיה  כבר  ליה  לדזיו  עוקבא  למר  ליה  לא: • שלחו  סנהדרין 
עוקבן הבבלי (רש"י – לדזיו ליה כבר בתיה. כמשה שהוא בן בתיה 

למי שמקרין עור פניו כמשה רבינו שגידלתו בתיה בת פרע).

סנהדרין לט: • ביתו של אחאב אינו מזומן לברכה.

סנהדרין מח: • כל קללות שקילל דוד את יואב נתקיימו בזרעו של 
דוד.

סנהדרין מט. • תהא לוטא ולא תהא לאטה (רש"י – נוח לך להיות 
מן המקוללים ולא מן המקללים לפי שסוף קללת חנם לשוב אל 

המקלל).

סנהדרין צ: • קללת חכם אפי' על חנם היא באה.

סנהדרין צב. • ואם למדו מה שכרו אמר רבא אמר רב ששת זוכה 
לברכות כיוסף שנאמר (משלי יא, כו) וברכה לראש משביר.

רואה  אינו  מנכסיו  חכמים  תלמידי  מהנה  שאינו  צב. • כל  סנהדרין 
סימן ברכה לעולם.

סימן  רואה  אינו  שלחנו  על  פת  משייר  שאינו  צב. • כל  סנהדרין 
ברכה לעולם.

ממנה  לצאת  בנים  ששה  שעתידין  לה  צג: • [רמז]  סנהדרין 
שמתברכין בשש [שש] ברכות ואלו הן דוד ומשיח דניאל חנניה 

מישאל ועזריה. 

סנהדרין צד. • גנאי הוא למשה וששים ריבוא שלא אמרו ברוך עד 
שבא יתרו ואמר ברוך ה'.

סנהדרין קא: • שלשה באו בעלילה אלו הן קין עשו ומנשה ... עשו 
דכתיב (בראשית כז, לח) הברכה אחת היא לך אבי.

גוזל  כאילו  ברכה  בלא  הזה  העולם  מן  הנהנה  קב. • כל  סנהדרין 
להקב''ה וכנסת ישראל.

לוי  בן  יהושע  דרבי  בשיבבותיה  דהוה  מינא  קה: • ההוא  סנהדרין 
דהוה קא מצער ליה יומא חד נקט תרנגולתא ואסר ליה בכרעיה 
ההוא  מטא  כי  אילטייה  שעתא  ההוא  מטא  כי  אמר  ואותיב 
שעתא נמנם אמר שמע מינה לאו אורח ארעא דכתיב (משלי יז, כו) 

גם ענוש לצדיק לא טוב אפילו במיני לא איבעי ליה למימר.

סנהדרין קה: • מברכתו של אותו רשע (בלעם) אתה למד מה היה 
בלבו. 

סנהדרין קה: • כולם חזרו לקללה חוץ מבתי כנסיות ומבתי מדרשות 
כי  לברכה  הקללה  את  לך  אלהיך  ה'  ויהפוך  ו)  כג,  (דברים  שנאמר 

אהבך ה' אלהיך קללה ולא קללות.

סנהדרין קה: • טובה קללה שקילל אחיה השילוני את ישראל יותר 
מברכה שברכם בלעם הרשע.

סנהדרין קו. • כאדם שמקלל את עצמו ותולה קללתו באחרים.

כדי  וכסות  מחיה  להן  מספקות  כהנים  של  יא. • אימותיהן  מכות 
שלא יתפללו על בניהם שימותו.

לא  חנם  קללת  כן  לעוף  כדרור  לנוד  כצפור  ב)  כו,  יא. • (משלי  מכות 
תבא.

לוקין  מעשה  בו  שיש  לאו  שבתורה  תעשה  לא  טז. • כל  מכות 
עליו לאו שאין בו מעשה אין לוקין עליו חוץ מן הנשבע ומימר 

והמקלל את חבירו בשם.

מכות כג: • והריקותי לכם ברכה עד בלי די מאי עד בלי ... עד שיבלו 
שפתותיכם מלומר די.

עבודה זרה נב: • ברוך אתה לשמים שהחזרת לי אבדתי.

עבודה זרה נב: ס: • ינוחו לו לר''ש ברכות על ראשו.

אבות דרבי נתן כ:א • בחוסר כל – בלא חומץ ובלא מלח זו היא קללה 
שמקללין בני אדם אל יהא לך חומץ ומלח בתוך ביתך.

מנחות מג: • חייב אדם לברך מאה ברכות בכל יום שנאמר (דברים י, יב) 
ועתה ישראל מה ה' אלהיך שואל מעמך.

מנחות מג: • חייב אדם לברך שלש ברכות בכל יום אלו הן שעשאני 
ישראל שלא עשאני אשה שלא עשאני בור.

מנחות פה: • (דברים לג, כד) וטובל בשמן רגלו זה חלקו של אשר שמושך 
שמן כמעין.

מנחות ק. • תנוח דעתך שהנחת דעתי.

חולין יז: • אמר ליה יישר.

חולין מט. • (במדבר ו, כג) כה תברכו את בני ישראל רבי ישמעאל אומר 
למדנו ברכה לישראל מפי כהנים לכהנים עצמן לא למדנו כשהוא 
והקדוש  לישראל  מברכין  כהנים  אומר  הוי  אברכם  ואני  אומר 
ברוך הוא מברך לכהנים רבי עקיבא אומר למדנו ברכה לישראל 
מפי כהנים מפי גבורה לא למדנו כשהוא אומר ואני אברכם הוי 
אומר כהנים מברכין לישראל והקדוש ברוך הוא מסכים על ידם.

כוכבים  עובדי  ואפילו  מברכיך.  ואברכה  מט.  • (תוס')  חולין 
המברכים את ישראל מתברכין.

חולין עה: • א''ל יישר.

חולין עו: • א''ל יישר.

רבן  וחייבו  וכסה  חבירו  וקדם  ששחט  באחד  פז. • מעשה  חולין 
גמליאל ליתן לו י' זהובים.

חולין פז. • כוס של ברכה שוה ארבעים זהובים.

חולין קו: • (תוס' – ד"ה ושמע) שאני ברכה דלכתחלה שכל אחד 
לפיכך  וליהנות  לאכול  מותרין  כן  שע''י  ברכה  באותה  מרויח 

מצטרפין לה אבל בסוף שכבר אכלו לא מצטרפין.

חולין קכב. • (רש"י) תיב לקבלי. שאמרת לי דבר טעם ויישר כחך.

בכורות מה. • המקום יהיה בעזרו.

ערכין י. • אמר ליה נר ישראל (רש"י – שאתה מאיר עיני חכמים).

ערכין י: • (תוס – ד"ה שמונה עשרה) טוב לברך (הלל) ליחיד נמי 
שמזקיק  מאחר  מ''מ  לאמרו  מחוייב  אין  דודאי  דנהי  בתחילה 
עצמו לכך אין זה ברכה לבטלה כמו שהנשים מברכות על נטילת 
לולב שאינו לבטלה אע''פ דפטורות מ''מ הם רשאות ליטלו ואין 

זה ברכה לבטלה.

קללה  השכם  בבוקר  גדול  בקול  רעהו  מברך  יד)  כז,  טז. • (משלי  ערכין 
תחשב לו.

מעילה יז: • אל יחזור הבן אצל אביו.
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נידה יד. • ריב''ל לייט אמאן דגני אפרקיד.

נידה כ. • לייט עליה רבי ישמעאל ברבי יוסי באסכרה.

נידה לא. • (ישעיה יב, א) אודך ה' כי אנפת בי ישוב אפך ותנחמני במה 
הכתוב מדבר בשני בני אדם שיצאו לסחורה ישב לו קוץ לאחד 
מהן התחיל מחרף ומגדף לימים שמע שטבעה ספינתו של חבירו 

בים התחיל מודה ומשבח לכך נאמר ישוב אפך ותנחמני.

ורב  מרבנן  צורבא  הכא  איכא  סבתא  ההיא  ליה  לג: • אמרה  נידה 
אמר  כוותיה  דתהוי  רעוא  יהא  מתניתא  ותני  שמיה  שמואל 

מדקמברכי לי בגוויה ש''מ ירא שמים הוא.

שטעון  ויש  לפניו  ברכה  טעון  לאחריו  ברכה  הטעון  נא: • כל  נידה 
ברכה לפניו ואין טעון ברכה לאחריו.

בת קול
ברכות ג. • מה קול שמעת בחורבה זו ואמרתי לו שמעתי בת קול 
את  החרבתי  שבעונותיהם  לבנים  אוי  ואומרת  כיונה  שמנהמת 

ביתי ושרפתי את היכלי והגליתים לבין האומות.

אמרי  ורבנן   ... שמיא  מן  (לשאול)  ליה  דאחילו  יב: • ומנין  ברכות 
מהכא (שמואל ב כא, ו) והוקענום לה' בגבעת שאול בחיר ה' יצתה בת 

קול ואמרה בחיר ה'.

כל  ואומרת  חורב  מהר  יוצאת  קול  בת  ויום  יום  יז: • בכל  ברכות 
העולם כולו נזונין בשביל חנינא בני וחנינא בני די לו בקב חרובין 

מערב שבת לערב שבת.

ברכות נא: • הלכה כדברי ב''ה פשיטא דהא נפקא בת קול איבעית 
אימא קודם בת קול ואיבעית אימא לאחר בת קול ורבי יהושע 

היא דאמר אין משגיחין בבת קול.

נשמתך  שיצאה  ר''ע  אשריך  ואמרה  קול  בת  סא: • יצתה  ברכות 
באחד.

ברכות סא: • יצתה בת קול ואמרה אשריך ר''ע שאתה מזומן לחיי 
העוה''ב.

שבת יד: • בשעה שתיקן שלמה עירובין ונטילת ידים יצתה בת קול 
ואמרה (משלי כג, טו) בני אם חכם לבך ישמח לבי גם אני.

שבת לג: • כל מקום שנותנין עיניהן מיד נשרף יצתה בת קול ואמרה 
להם להחריב עולמי יצאתם חיזרו למערתכם הדור אזול איתיבו 
תריסר ירחי שתא אמרי משפט רשעים בגיהנם י''ב חדש יצתה 

בת קול ואמרה צאו ממערתכם נפקו.

שבת נו: • (דברי הימים א ח, לד) ובן יהונתן מריב בעל וכי מריב בעל שמו 
והלא מפיבשת שמו אלא מתוך שעשה מריבה עם בעליו יצתה 
בת קול ואמרה לו נצא בר נצא ... יצתה בת קול ואמרה לו רחבעם 

וירבעם יחלקו את המלוכה.

קול  בת  יצתה  לנשמע  נעשה  ישראל  שהקדימו  פח. • בשעה  שבת 
ואמרה להן מי גילה לבני רז זה שמלאכי השרת משתמשין בו.

הלכה  אומרים  הללו  וב''ה  ב''ש  נחלקו  שנים  יג: • שלש  עירובין 
כמותנו והללו אומרים הלכה כמותנו] יצאה בת קול ואמרה אלו 

ואלו דברי אלהים חיים הן והלכה כב''ה.

בשעה  רשע  לאותו  קול  בת  השיבתו  תשובה  צד. • מה  פסחים 
שאמר (ישעיה יד, יד) אעלה על במתי עב אדמה לעליון יצתה בת קול 
ואמרה לו רשע בן רשע בן בנו של נמרוד הרשע שהמריד את כל 

העולם כולו עלי במלכותו.

נסתלקה  ומלאכי  זכריה  חגי  האחרונים  נביאים  ט: • משמתו  יומא 
רוח הקדש מישראל ועדיין היו משתמשין בבת קול.

והכית  לך  (שמואל א טו, ג)  לשאול  הקב''ה  לו  שאמר  כב: • בשעה  יומא 
את עמלק אמר ומה נפש אחת אמרה תורה הבא עגלה ערופה 
כל הנפשות הללו על אחת כמה וכמה ואם אדם חטא בהמה מה 
חטאה ואם גדולים חטאו קטנים מה חטאו יצאה בת קול ואמרה 
לו (קהלת ז, טז) אל תהי צדיק הרבה ובשעה שאמר לו שאול לדואג 
(שמואל א כב, יח) סוב אתה ופגע בכהנים יצאה בת קול ואמרה לו (קהלת 

ז, יז) אל תרשע הרבה.

ואמרה  קול  בת  יצתה  כמשה  להיות  קהלת  כא: • בקש  השנה  ראש 
י) ולא קם נביא עוד בישראל  לו וכתוב יושר דברי אמת (דברים לד, 

כמשה.

אלא  מזה  גדול  שזה  מפני  לא  ואמרה  קול  בת  כה: • יצתה  תענית 
שזה מעביר על מדותיו וזה אינו מעביר על מדותיו.

העולם  לחיי  מזומן  זה  אדון  ואמרה  קול  בת  כט. • יצתה  תענית 
הבא.

מגילה ג. • יצתה בת קול ואמרה מי הוא זה שגילה סתריי לבני אדם 
עמד יונתן בן עוזיאל על רגליו ואמר אני הוא שגליתי סתריך לבני 
אדם גלוי וידוע לפניך שלא לכבודי עשיתי ולא לכבוד בית אבא 

אלא לכבודך עשיתי שלא ירבו מחלוקת בישראל.

כלים  מפני  כלו  ראשונים  להם  ואמרה  קול  בת  יב. • יצתה  מגילה 
ואתם שונים בהם.

סיני  עם  דין  תרצו  למה  להם  ואמרה  קול  בת  כט. • יצתה  מגילה 
כולכם בעלי מומים אתם אצל סיני.

ואזניך  כא)  ל,  (ישעיה  שנאמר  קול  בבת  שמשתמשין  לב. • מנין  מגילה 
תשמענה דבר מאחריך לאמר והני מילי דשמע קל גברא במתא 

וקל איתתא בדברא והוא דאמר הין הין והוא דאמר לאו לאו.

והיו  הכפורים  יום  את  ישראל  עשו  לא  שנה  ט. • אותה  קטן  מועד 
דואגים ואומרים שמא נתחייבו שונאיהן של ישראל כלייה יצתה 

בת קול ואמרה להם כולכם מזומנין לחיי העולם הבא.

קול  בת  יצתה  אלף  אחד  ירדף  איכה  ל)   – לב  טז: • (דברים  קטן  מועד 
ואמרה (מלכים א טו, ה) רק בדבר אוריה החתי.

פלוני  בת  ואומרת  יוצאת  קול  בת  ויום  יום  יח: • בכל  קטן  מועד 
לפלוני שדה פלוני לפלוני. 

ונתנה  הר סיני  על  ואתם בחלומי מסובין היינו  יד: • אף אני  חגיגה 
עלינו בת קול מן השמים עלו לכאן עלו לכאן.

שובבים  בנים  שובו  יד/כב)  ג,  (ירמיה  ואמרה  קול  בת  טו. • יצתה  חגיגה 
חוץ מאחר.

לאחר  אימא  בעית  ואי  קול  בת  קודם  אימא  בעית  יד. • אי  יבמות 
בת קול.

יבמות יד. • (תוס' – ד"ה רבי) בת קול דר''א לא יצאה אלא לכבודו 
קול  בת  בההיא  א''נ  התם  כדאמר  יוכיחו  השמים  מן  שאמר 
כבת  אבל  הלכה  אין  דודאי  רובא  הוו  דרבנן  רבים  כנגד  שהיתה 

קול דב''ה קי''ל משום דהוו ב''ה רובא אלא דב''ש מחדדי טפי.

יבמות קכב. • בית שמאי אומרים אין משיאין על פי בת קול וב''ה 
אומרים משיאין על פי בת קול.
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הוה  לא  סכינאי  לי  הב  המות)  (למלאך  ליה  עז: • אמר  כתובות 
דמיתבעא  ניהליה  הב  ליה  ואמרה  קלא  בת  נפקא  ליה  יהיב  קא 

לברייתא. 

כתובות קג: • ההוא יומא דאשכבתיה דרבי נפקא בת קלא ואמרה 
כל דהוה באשכבתיה דרבי מזומן הוא לחיי העוה''ב ההוא כובס 
הכי  דשמע  כיון  אתא  לא  יומא  ההוא  קמיה  אתי  הוה  יומא  כל 
סליק לאיגרא ונפל לארעא ומית יצתה בת קול ואמרה אף ההוא 

כובס מזומן הוא לחיי העולם הבא.

סוטה ב. • ארבעים יום קודם יצירת הולד בת קול יוצאת ואומרת 
בת פלוני לפלוני בית פלוני לפלוני שדה פלוני לפלוני.

סוטה י: • כיון שהודה ואמר צדקה ממני יצתה בת קול ואמרה אתה 
הצלת תמר ושני בניה מן האור חייך שאני מציל בזכותך ג' מבניך 
מן האור מאן נינהו חנניה מישאל ועזריה צדקה ממני מנא ידע 

יצתה בת קול ואמרה ממני יצאו כבושים.

סוטה יג: • בת קול משמיע ואומר וימת משה ספרא רבה דישראל.

עבד  שבנא  בתורה  עסק  הלל  הוו  אחי  ושבנא  כא. • הלל  סוטה 
(שיר  ואמרה  קול  בת  יצתה  וליפלוג  נערוב  תא  א''ל  לסוף  עיסקא 

השירים ח, ז) אם יתן איש את כל הון ביתו וגו'.

שהוא  הקדשים  קדש  מבית  ב''ק  שמע  גדול  כהן  לג. • וחנן  סוטה 
אומר נצחו טליא דאזלו לאגחא קרבא לאנטוכיא.

קדש  מבית  קול  בת  ששמע  הצדיק  בשמעון  לג. • מעשה  סוטה 
לאייתאה  שנאה  דאמר  עבידתא  בטילת  אומר  שהוא  הקדשים 
שעה  אותה  וכתבו  גזירותיו  ובטלו  גסקלגס  ונהרג  היכלא  על 
שאני  קול  בת  אימא  בעית  אי  אומר  היה  ארמי  ובלשון  וכיוונו 

דלאשמועי עבידא ואי בעית אימא גבריאל הוה.

סוטה לד. • (תוס' – ד"ה בעודם) אמר ר' לוי ביבנה הותרה הרצועה 
יצתה בת קול ואמרה אין לכם עסק בנסתרות.

הקודש  רוח  נסתלקה  ומלאכי  זכריה  חגי  מח: • משמתו  סוטה 
היו  אחת  שפעם  קול  בבת  משתמשים  היו  כן  ואע''פ  מישראל 
מסובין בעליית בית גוריא ביריחו נתנה עליהן בת קול מן השמים 
אלא  עליו  שכינה  שתשרה  שראוי  אחד  אדם  בכם  יש  ואמרה 
שאין דורו ראוי לכך נתנו עיניהם בהלל הזקן וכשמת הספידוהו 
הי חסיד הי עניו תלמידו של עזרא ושוב פעם אחרת היו מסובין 
בעלייה ביבנה נתנה להן בת קול מן השמים ואמרה להן יש בכם 
אדם א' שראוי שתשרה שכינה עליו אלא שאין דורו זכאין לכך 
נתנו עיניהם בשמואל הקטן וכשמת הספידוהו הי עניו הי חסיד 

תלמידו של הלל.

גיטין נו: • אם גבור הוא (טיטוס) יעלה ליבשה ויעשה עמי מלחמה 
יצתה בת קול ואמרה לו רשע בן רשע בן בנו של עשו הרשע בריה 
קלה יש לי בעולמי ויתוש ... עלה ליבשה ותעשה עמה מלחמה 

עלה ליבשה בא יתוש ונכנס בחוטמו ונקר במוחו שבע שנים.

גיטין נז: • זו אשה ושבעה ... אף היא עלתה לגג ונפלה ומתה יצתה 
בת קול ואמרה (תהלים קיג, ט) אם הבנים שמחה.

בבא מציעא נט: • יצאתה בת קול ואמרה מה לכם אצל ר''א שהלכה 
כמותו בכ''מ עמד רבי יהושע על רגליו ואמר (דברים ל, יב) לא בשמים 
היא מאי לא בשמים היא אמר רבי ירמיה שכבר נתנה תורה מהר 
בתורה  סיני  בהר  כתבת  שכבר  קול  בבת  משגיחין  אנו  אין  סיני 

(שמות כג, ב) אחרי רבים להטות.

בבא מציעא פה. • כי נח נפשיה אמטוהו למערתא דאבוה הוה הדרא 
לה עכנא למערתא אמר ליה עכנא עכנא פתח פיך ויכנס בן אצל 
אביו לא פתחא להו כסבורים העם לומר שזה גדול מזה יצתה בת 
קול ואמרה לא מפני שזה גדול מזה אלא זה היה בצער מערה וזה 

לא היה בצער מערה.

מטא  כי  דרבנן  מערתא  מציין  הוה  לקיש  פה: • ריש  מציעא  בבא 
רבש''ע  אמר  דעתיה  חלש  מיניה  איעלמא  חייא  דר'  למערתיה 
לא פלפלתי תורה כמותו יצתה בת קול ואמרה לו תורה כמותו 

פלפלת תורה כמותו לא ריבצת.

קול  בת  יצתה  הראשון  דאדם  למערתא  מטא  נח. • כי  בתרא  בבא 
ואמרה נסתכלת בדמות דיוקני בדיוקני עצמה אל תסתכל.

בבא בתרא עד. • שמעתי בת קול שאומרת אוי לי שנשבעתי ועכשיו 
שנשבעתי מי מפר לי.

סנהדרין לט: • יצתה בת קול ואמרה ועובדיה היה ירא את ה' מאד 
אבל ביתו של אחאב אינו מזומן לברכה.

סנהדרין צד. • אמר שר העולם לפניו רבש''ע צביונו עשה לצדיק זה 
יצאה בת קול ואמרה רזי לי רזי לי אמר נביא אוי לי אוי לי עד מתי 

יצאה בת קול ואמרה (ישעיה כד, טז) בוגדים בגדו ובגד בוגדים בגדו.

איש  חזית  כט)  כב,  (משלי  להם  ואמרה  קול  בת  קד: • יצאה  סנהדרין 
מי  חשוכים  לפני  יתיצב  בל  יתיצב  מלכים  לפני  במלאכתו  מהיר 
שנים  בשבע  בנה  שביתי  אלא  עוד  ולא  לביתו  ביתי  שהקדים 
יתיצב]  [בל  יתיצב  מלכים  לפני  שנה  עשרה  בשלש  בנה  וביתו 
לפני חשוכים ולא השגיח עליה יצאה בת קול ואמרה (איוב לד, לג) 

המעמך ישלמנה כי מאסת כי אתה תבחר ולא אני וגו'.

מכות כג: • יצאת בת קול ואמרה ממני יצאו כבושים.

של  דינו  בבית  זה  בדבר  עד  אני  ואמרה  קול  בת  כג: • יצאת  מכות 
שלמה.

מכות כג: • יצאת בת קול ואמרה היא אמו.

עבודה זרה י: • יצתה בת קול ואמרה קטיעה בר שלום מזומן לחיי 
העוה''ב.

לחיי  מזומן  דורדיא  בן  ר''א  ואמרה  קול  בת  יז. • יצתה  זרה  עבודה 
העולם הבא.

תרדיון  בן  חנינא  רבי  ואמרה  קול  בת  יח. • יצאה  זרה  עבודה 
וקלצטונירי מזומנין הן לחיי העולם הבא.

ושלום  חס  שמא  אמר  דואג  משה  היה  זה  דבר  יב. • ועל  הוריות 
וגו'  הטוב  כשמן  ואמרה  קול  בת  יצתה  המשחה  בשמן  מעלתי 
שמן  אף  מעילה  בו  אין  חרמון  טל  מה  חרמון  כטל  ג)  קלג,  (תהלים 
המשחה שבזקן אהרן אין בו מעילה ועדיין היה אהרן דואג אמר 
לו  ואמרה  קול  בת  יצתה  מעלתי  אני  אבל  מעל  לא  משה  שמא 
(תהלים קלג, א) הנה מה טוב ומה נעים שבת אחים גם יחד מה משה 

לא מעל אף אתה לא מעלת.

פרי  יפה  רענן  זית  טז)  יא,  (ירמיה  לו  ואמרה  קול  בת  נג: • יצתה  מנחות 
תואר קרא ה' שמך מה זית זו אחריתו בסופו אף ישראל אחריתן 

בסופן.

ארבעים  שוה  ברכה  של  כוס  ואמרה  קול  בת  פז. • יצתה  חולין 
זהובים.
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גאולה
של  לתפלה  גאולה  הסומך  זה  הבא  העולם  בן  ד: • איזהו  ברכות 

ערבית.

שכן  וכל   – (רש"י  דמיא  אריכתא  כגאולה  ד: • השכיבנו  ברכות 
דשחרית דעיקר גאולת מצרים בשחרית הוה).

ברכות ט: • כל הסומך גאולה לתפלה אינו נזוק כל היום כולו (תוס' 
ק''ש  שקורין  כותיקין  לתפלה  גאולה  הסומך  כל  קאמר  הכי   –

קודם הנץ ותפלה לאחר הנץ).

ברכות י: • והטוב בעיניך עשיתי (חזקיהו) מאי והטוב בעיניך עשיתי 
... שסמך גאולה לתפלה.

עשה  ב''ה  שהקדוש  חסד  חסדך.  בבקר  להגיד  יב. • (תוס')  ברכות 
מצפים  שאנו  העתיד  על  מדבר  פי'  ואמונתך  במצרים.  לנו 
ברכה  ובסוף  המלכים  מיד  ויגאלנו  ואמונתו  הבטחתו  שישמור 

חוזר לגאולה דפרעה כדי לסמוך לגאל ישראל.

ברכות מט. • כל שלא אמר ברית ותורה בברכת הארץ ומלכות בית 
דוד בבונה ירושלים לא יצא ידי חובתו.

ברכות מט. • אימתי בונה ירושלים ה' בזמן שנדחי ישראל יכנס.

את  וגאל  גאלנו  אשר  אומר  ר''ט  בגאולה  קטז: • וחותם  פסחים 
אבותינו ממצרים ולא היה חותם.

פסחים קיח. • קשין מזונותיו של אדם יותר מן הגאולה.

ראש השנה יא: • בתשרי עתידין ליגאל ... בניסן נגאלו בניסן עתידין 
ליגאל.

התנערי  ב)  נב,  (ישעיה  שנאמר  ליגאל  עתידין  לא: • משם  השנה  ראש 
מעפר קומי שבי.

עלן  הוא  בריך  קודשא  לירתח  ריתחא  האי  כי  לב: • כל  השנה  ראש 
וליפרוקינן.

הבית  מפתן  מתחת  יוצאין  להיות  עתידין  מפכין  עח. • מים  יומא 
כיון  דוד  בית  לפתח  שמגיע  עד  ועולה  מתגבר  היה  ואילך  מכאן 
שמגיע לפתח בית דוד נעשה כנחל שוטף שבו רוחצין זבין וזבות 

נדות ויולדות.

נט,  (ישעיה  שנאמר  הגאולה  את  שמקרבת  תשובה  פו: • גדולה  יומא 
גואל  ובא לציון  טעם  מה  פשע ביעקב  גואל ולשבי  ובא לציון  כ) 

משום דשבי פשע ביעקב.

בתוך  ואני  ביחזקאל  דכתיב  קרא  אני)  ד"ה   – מה. • (תוס'  סוכה 
הוא  כביכול  בזיקים  אסור  והוא  בירמיה  דכתיב  וקרא  הגולה 

בעצמו והיינו הושענא שיושיע לעצמו.

מגילה ו: • כל שנה ושנה אדר הסמוך לניסן ...מסמך גאולה לגאולה 
עדיף. 

מגילה טו. • כל האומר דבר בשם אומרו מביא גאולה לעולם.

מגילה יז: • ומה ראו לומר גאולה בשביעית ... מתוך שעתידין ליגאל 
בשביעית  קולות  בששית   ... בשביעית  קבעוה  לפיכך  בשביעית 
אתחלתא  נמי  מלחמה  בא  דוד  בן  שביעית  במוצאי  מלחמות 

דגאולה היא.

מגילה יז: • ומה ראו לומר קיבוץ גליות לאחר ברכת השנים דכתיב 
לעמי  תשאו  ופריכם  תתנו  ענפכם  ישראל  הרי  ואתם  (יחזקאל לו, ח) 

ישראל כי קרבו לבוא וכיון שנתקבצו גליות נעשה דין ברשעים.

שעל  אליהו  ליה  שאמר  ...לפי  כשאתה)  ד"ה  כד: • (תוס' –  מגילה 
ידו תמהר הגאולה לפיכך הורידו.

יבמות סב. • אין בן דוד בא עד שיכלו כל נשמות שבגוף.

סוטה יג. • (תוס' – ד"ה סרח) סוד הגאולה נמסר לסרח.

ושרף  יואש  שמן  נקרא  ולמה  וכליון  מחלון  צא: • אלו  בתרא  בבא 
יואש שנתיאשו מן הגאולה שרף שנתחייבו שריפה למקום.

בר  מאן  ליה  אמר  נפלי  בר  אתי  אימת  לך  שמיע  צו: • מי  סנהדרין 
נפלי א''ל משיח משיח בר נפלי קרית ליה א''ל אין דכתיב (עמוס ט, יא) 

ביום ההוא אקים את סוכת דוד הנופלת.

סנהדרין צז. • דור שבן דוד בא בו תלמידי חכמים מתמעטים והשאר 
עיניהם כלות ביגון ואנחה וצרות רבות וגזרות קשות מתחדשות 

עד שהראשונה פקודה שניה ממהרת לבא.

סנהדרין צז. • שבוע שבן דוד בא בו שנה ראשונה מתקיים מקרא 
זה (עמוס ד, ז) והמטרתי על עיר אחת ועל עיר אחת לא אמטיר שניה 
ונשים  אנשים  ומתים  גדול  רעב  שלישית  משתלחים  רעב  חיצי 
וטף חסידים ואנשי מעשה ותורה משתכחת מלומדיה ברביעית 
שובע ואינו שובע בחמישית שובע גדול ואוכלין ושותין ושמחין 
מלחמות  בשביעית  קולות  בששית  ללומדיה  חוזרת  ותורה 

במוצאי שביעית בן דוד בא.

והגליל  לזנות  יהיה  הוועד  בית  בו  בא  דוד  שבן  צז. • דור  סנהדרין 
יחוננו  ולא  לעיר  מעיר  יסובבו  גבול  ואנשי  יאשם  והגבלן  יחרב 
וחכמת הסופרים תסרח ויראי חטא ימאסו ופני הדור כפני כלב 

והאמת נעדרת.

וזקנים  זקנים  פני  ילבינו  נערים  בו  בא  דוד  שבן  צז. • דור  סנהדרין 
הדור  ופני  בחמותה  וכלה  באמה  קמה  ובת  נערים  לפני  יעמדו 

כפני כלב ואין הבן מתבייש מאביו.

סנהדרין צז. • דור שבן דוד בא בו העזות תרבה והיוקר יעות והגפן 
יתן פריו והיין ביוקר ונהפכה כל המלכות למינות ואין תוכחה.

סנהדרין צז. • אין בן דוד בא עד שתתהפך כל המלכות למינות. 

סנהדרין צז. • אין בן דוד בא עד שירבו המסורות ד''א עד שיתמעטו 
התלמידים ד''א עד שתכלה פרוטה מן הכיס ד''א עד שיתייאשו 

מן הגאולה.

סנהדרין צז. • ג' באין בהיסח הדעת אלו הן משיח מציאה ועקרב.

סנהדרין צז. • שית אלפי שני הוו עלמא וחד חרוב.

כך  שנים  לז'  אחת  שנה  משמטת  שהשביעית  צז. • כשם  סנהדרין 
העולם משמט אלף שנים לשבעת אלפים שנה. 

שני  תוהו  אלפים  שני  עלמא  הוי  שנה  אלפים  צז. • ששת  סנהדרין 
אלפים תורה שני אלפים ימות המשיח.

וביובל  יובלות  וחמשה  משמונים  פחות  העולם  צז: • אין  סנהדרין 
האחרון בן דוד בא.

שנה  ואחד  ותשעים  ומאתים  אלפים  ד'  צז: • לאחר  סנהדרין 
מהן  תנינים  מלחמות  מהן  יתום  העולם  עולם  של  לבריאתו 
מלחמות גוג ומגוג ושאר ימות המשיח ואין הקב''ה מחדש את 
אלפים  חמשת  לאחר  שנה ...  אלפים  שבעת  לאחר  אלא  עולמו 

שנה.

כיון  אומרים  שהיו  קיצין  מחשבי  של  עצמן  צז: • תיפח  סנהדרין 
שהגיע את הקץ ולא בא שוב אינו בא אלא חכה לו שנאמר אם 
יתמהמה חכה לו שמא תאמר אנו מחכין והוא אינו מחכה ת''ל 
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מאחר  וכי  לרחמכם  ירום  ולכן  לחננכם  ה'  יחכה  לכן  יח)  ל,  (ישעיה 
שאנו מחכים והוא מחכה מי מעכב מדת הדין מעכבת וכי מאחר 
שמדת הדין מעכבת אנו למה מחכין לקבל שכר שנאמר (ישעיה ל, 

יח) אשרי כל חוכי לו.

סנהדרין צז: • כלו כל הקיצין ואין הדבר תלוי אלא בתשובה ומעשים 
טובים ושמואל אמר דיו לאבל שיעמוד באבלו.

נגאלין  תשובה  עושין  ישראל  אם  אומר  אליעזר  צז: • ר'  סנהדרין 
ואם לאו אין נגאלין אמר ליה רבי יהושע אם אין עושין תשובה 
אין נגאלין אלא הקב''ה מעמיד להן מלך שגזרותיו קשות כהמן 

וישראל עושין תשובה ומחזירן למוטב ... ושתק רבי אליעזר.

סנהדרין צח. • אין לך קץ מגולה מזה שנאמר (יחזקאל לו, ח) ואתם הרי 
ישראל ענפכם תתנו ופריכם תשאו לעמי ישראל וגו'.

סנהדרין צח. • ליוצא ולבא אין שלום מן הצר רב אמר אף תלמידי 
חכמים שכתוב בהם שלום דכתיב (תהלים קיט, קסה) שלום רב לאהבי 

תורתך אין שלום מפני צר.

סנהדרין צח. • עד שיהיו כל השערים כולן שקולין ... אין בן דוד בא 
הזלה  מלכות  שתכלה  ...עד  ימצא  ולא  לחולה  דג  שיתבקש  עד 
מישראל ...עד שיכלו גסי הרוח מישראל ...עד שיכלו כל שופטים 

ושוטרים מישראל ... אין ירושלים נפדית אלא בצדקה.

סנהדרין צח. • אם ראית דור שמתמעט והולך חכה לו ...אם ראית 
דור שצרות רבות באות עליו כנהר חכה לו.

סנהדרין צח. • אין בן דוד בא אלא בדור שכולו זכאי או כולו חייב 
בדור שכולו זכאי.

סנהדרין צח. • (ישעיה ס, כב) בעתה וכתיב אחישנה זכו אחישנה לא זכו 
בעתה.

סנהדרין צח. • זכו עם ענני שמיא לא זכו עני רוכב על חמור.

סנהדרין צח. • ... א''ל שקורי קא שקר בי דאמר לי היום אתינא ולא 
אתא א''ל הכי אמר לך (תהלים צה, ז) היום אם בקולו תשמעו.

סנהדרין צח. • אימתי בן דוד בא ...לכשיפול השער הזה (רש"י – של 
רומי) ויבנה ויפול ויבנה ויפול ואין מספיקין לבנותו עד שבן דוד 

בא.

ישראל  על  המלכות  שתתפשט  עד  בא  דוד  בן  צח: • אין  סנהדרין 
תשעה חדשים.

סנהדרין צח: • ייתי ולא איחמיניה רב יוסף אמר ייתי ואזכי דאיתיב 
בטולא דכופיתא דחמריה.

יעסוק  משיח  של  מחבלו  וינצל  אדם  יעשה  צח: • מה  סנהדרין 
בתורה ובגמילות חסדים.

סנהדרין צח: • לאפוקי מדרבי הילל דאמר אין משיח לישראל שכבר 
אכלוהו בימי חזקיה (רש"י – שחזקיה היה משיח ועליו נאמרו כל 

הנבואות אצמיח קרן לבית ישראל ועמד ורעה בעוז ה').

ג'   ... שנה  מאות  ד'   ... שנה  ארבעים  המשיח  צט. • ימות  סנהדרין 
אלפים  שבעת   ... החמה  ימות  כמנין  שנה  וחמש  וששים  מאות 

שנה ... כמיום שנברא העולם ועד עכשיו ... כימי נח עד עכשיו.

המשיח  לימות  אלא  נתנבאו  לא  כולן  הנביאים  צט. • כל  סנהדרין 
אבל לעולם הבא (ישעיהו סד, ג) עין לא ראתה אלהים זולתך.

שעבוד  אלא  המשיח  לימות  הזה  העולם  בין  צט. • אין  סנהדרין 
מלכיות בלבד.

דאמר  היינו  ורל''א.  אלפים  ארבעת  לאחר  ט: • (תוס')  זרה  עבודה 
פחות עלמא  יהודה לא  בחלק (סנהדרין דף צז:) אמר ליה אליהו לרב 
מפ''ה יובלות וביובל אחרון בן דוד בא א''ל בתחילתו או בסופו 
יובלות  פ''ד  הם  ומאתים  אלפים  וארבע  יודע  איני  ליה  אמר 
וקאמר הכא כשיעבור רוב יובל אחרון יבא והתם מסיק רב אשי 

עד הכא לא תסכי ליה מכאן ואילך סכי ליה.

עדויות ב:ח • האב זוכה לבן: בנוי, ובכח, ובעושר, ובחכמה, ובשנים 
ובמספר הדורות לפניו והוא הקץ.

אומר  הכתוב  עליהם  וכו'  לישועה  פ"ב • ...והמצפין  רבה  ארץ  דרך 
וכו'.

חולין צב. • עלתה נצה הגיע זמנן של ישראל ליגאל. 

חולין קד: • כל האומר דבר בשם אומרו מביא גאולה לעולם.

גוזמה
שהיו  המלך  בהר  המלך  לינאי  לו  היתה  אחת  מד. • עיר  ברכות 
מוציאים ממנה ששים רבוא ספלי טרית לקוצצי תאנים מע''ש 
לע''ש ... אילן אחד היה לו לינאי המלך בהר המלך שהיו מורידים 

ממנו ארבעים סאה גוזלות משלש בריכות בחדש.

עזריה  בן  אלעזר  רבי  מעשר  הוה  עגלי  אלפי  נד: • תריסר  שבת 
מעדריה כל שתא ושתא.

שבת צד. • ההוא פרדשכא דרתח מלכא עילויה ורהיט תלתא פרסי 
בכרעיה.

שבת קי. • ההוא בר קשא דפומבדיתא דטרקיה חיויא הוה תליסר 
חמרי חיורתא בפומבדיתא קרעינהו לכולהו ואישתכחו טריפה.

שבת קיט. • (רש"י) תריסר עיליתי דדינרי. עליות מלאות דינרי זהב 
וגוזמא בעלמא הוא כלומר הון עתק מאד כך פירש רבינו הלוי וכן 
בכל מקום כגון תליסר גמלי ספיקי טריפתא (חולין דף צה:) וכן תליסר 

טבחי דלעיל.

עד   – (רש"י  מאוניה  תיהיא  דנפיק  עד  שתי  יוחנן  קכט. • ר'  שבת 
דנפיק תיהי. הריח: מאוניה. מאזניו מריחין היין).

כך  צדיק  לאותו  לעשות  רשע  אותו  שביקש  קמט: • בשעה  שבת 
נמשכה ערלתו שלש מאות אמה והיתה מחזרת על כל המסיבה 

כולה.

עירובין ב: • בשלמא לבר קפרא גוזמא אלא לרב יהודה מאי גוזמא.

מובילנא  בג  בג  דבן  אליבא  בבקר  לי  דמתרגם  כז: • מאן  עירובין 
מאניה אבתריה לבי מסותא.

ליה  תני  דהוה  תלמידא  ההוא  ליה  הוה  פרידא  נד: • רבי  עירובין 
ארבע מאה זימני וגמר.

עירובין פו. • אביו של זה יש לו אלף ספינות בים וכנגדן אלף עיירות 
ביבשה.

להיות  שחל  הכיפורים  ביום  לנוחרו  מותר  הארץ  מט: • עם  פסחים 
בשבת. 

מאות  ג'  אוכל  שהיה  נרבאי  בן  יוחנן  על  עליו  נז. • אמרו  פסחים 
גוזלות  סאה  ארבעים  ואוכל  יין  גרבי  מאות  ג'  ושותה  עגלים 

בקינוח סעודה.

גמלי  מאה  ד'  טעינו  לאצל  אצל  בין  לח)  ח,  א  הימים  סב: • (דברי  פסחים 
דדרשא.
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פסחים סד: • פעם אחת ביקש אגריפס המלך ליתן עיניו באוכלוסי 
מכל  כוליא  נטל  בפסחים  עיניך  תן  גדול  לכהן  ליה  אמר  ישראל 
אחד ונמצאו שם ששים ריבוא זוגי כליות כפלים כיוצאי מצרים.

פסחים קיח: • ועוד שלח לו ג' מאות וששים וחמשה שווקים בכרך 
גדול של רומי וכל אחד ואחד היו בו שלש מאות וששים וחמשה 
בירניות וכל בירנית ובירנית היו בו שלש מאות וששים וחמשה 

מעלות וכל מעלה ומעלה היו בו כדי לזון את כל העולם כולו.

פסחים קיט. • משאוי שלש מאות פרדות לבנות היו מפתחות בית 
גנזיו של קרח וכולהו אקלידי וקליפי דגלדא.

סוכה נא: • (שמחת בית השואבה) ובכלי שיר בלא מספר.

מצרים  של  אלכסנדריא  של  דיופלוסטון  ראה  שלא  נא: • מי  סוכה 
לא ראה בכבודן של ישראל אמרו כמין בסילקי גדולה היתה סטיו 
רבוא)  ששים  על  רבוא  (ששים  בה  שהיו  פעמים  מסטיו  לפנים 
כפלים כיוצאי מצרים והיו בה ע''א קתדראות של זהב כנגד ע''א 
של סנהדרי גדולה כל אחת ואחת אינה פחותה מעשרים ואחד 

רבוא ככרי זהב וכו'.

שקלים ח:ה • פרוכת ... ושלש מאות כהנים מטבילין אותה.

ביצה ד. • אפרוח וקליפתו גוזמא הכא נמי תאכל היא ואמה גוזמא 
(רש"י – גוזמא קתני. כאדם שרוצה להחזיק דבריו מדבר יתר).

מגילה ו: • איטליא של יון זה כרך גדול של רומי והויא תלת מאה 
ימות  כמנין  שווקים  שס''ה  בה  ויש  פרסה  מאה  תלת  על  פרסה 
החמה וקטן שבכולם של מוכרי עופות והויא ששה עשר מיל על 

ששה עשר מיל.

לי  קריבו  להתם  מטאי  כי  שבענא  הוה  מר  מבי  נפקי  ז: • כי  מגילה 
שיתין צעי דשיתין מיני קדירה ואכלי בהו שיתין פלוגי ובישולא 

בתרייתא הוו קרו ליה צלי קדר ובעאי למיכס צעא אבתרה.

לקבל  אבא  דאבא  אהורייריה  בר  (ושתי)  ליה  יב: • שלחה  מגילה 
אלפא חמרא שתי ולא רוי.

ג'  לאורה  (דוד)  והלך  שוקה  את  (אביגיל)  יד: • גילתה  מגילה 
פרסאות. 

היה  אמות  שתי   ... השרביט  את  שמתח  ואחד  טו: • ...  מגילה 
והעמידו על שתים עשרה ... על שש עשרה... על עשרים וארבע 

... על ששים ... מאתים.

ועשרה  נתלו  ועשרה  מתו  עשרה  ל'   ... בניו  רוב  טו: • כמה  מגילה 
מחזרין על הפתחים ...שבעים ... כולן מאתים ושמונה.

מועד קטן טז: • (דוד) היה זורק חץ ומפיל שמונה מאות חלל בפעם 
אחת.

מועד קטן יז: • קרי ביה אלפא שפורי בארבעין יומין.

אמה  וזקנו  אמה  הוא  משה  בימי  שהיה  יח. • פרעה  קטן  מועד 
ופרמשתקו אמה וזרת.

מועד קטן כו. • לקל יתירי דמזיגת קסרי פקע שורא דלודקיא. 

תיכלי  שיתין  רבה  בי  הלולי  שיתין  חסדא  רב  כח. • בי  קטן  מועד 
(תוס' – שתין הלולי. יש מפרשים לאו דוקא).

הראשון  אדם   ... לרקיע  עד  הארץ  מן  הראשון  יב. • אדם  חגיגה 
מסוף העולם ועד סופו היה.

מרקד  גדול  גמל   – (רש"י  רקדא  אקבא  במדי  מה. • גמלא  יבמות 
בתוך קב קטן בד' רגליו במלכות מדי וגוזמא).

כתובות סה. • כוס אחד יפה לאשה שנים ניוול הוא שלשה תובעת 
בפה ארבעה אפילו חמור תובעת בשוק ואינה מקפדת.

ומאתן  אלפא  פיישי  הוו  רב  מבי  רבנן  מיפטרי  הוו  קו. • כי  כתובות 
רבנן מבי רב הונא הוו פיישי תמני מאה רבנן רב הונא הוה דריש 
ונפצי  הונא  דרב  ממתיבתא  רבנן  קיימי  הוו  כי  אמוראי  בתליסר 
גלימייהו הוה סליק אבקא וכסי ליה ליומא ואמרי במערבא קמו 
ליה ממתיבתא דרב הונא בבלאה כי מיפטרי רבנן מבי רבה ורב 
הוו  כי  יתמי  לנפשייהו  וקרו  רבנן  מאה  ארבע  פיישי  הוו  יוסף 
מיפטרי רבנן מבי אביי ואמרי לה מבי רב פפא ואמרי לה מבי רב 

אשי הוו פיישי מאתן רבנן וקרו נפשייהו יתמי דיתמי.

 ... הרים  בראש  ועולה  כדקל  שתתמר  חטה  קיא: • עתידה  כתובות 
תתמה  ואל  הגדול  שור  של  כליות  כשתי  שתהא  חטה  עתידה 
ליטרין  ששים  בו  ומצאו  ושקלוהו  בלפת  קינן  שועל  שהרי 

בליטרא של צפורי.

ויורדים  עולים  והיינו  אבא  לנו  הניח  כרוב  של  קיא: • קלח  כתובות 
בו בסולם.

כתובות קיא: • אין לך כל ענבה וענבה שאין בה שלשים גרבי יין.

כעולי  הזה  בדרך  ראיתי  לא  אם  קונם  אמר  הבאי  כד: • נדרי  נדרים 
מצרים אם לא ראיתי נחש כקורת בית הבד.

תליסר  ליה  רמו  מלכא  שבור  בשני  דהוה  חויא  כה. • ההוא  נדרים 
אורוותא דתיבנא ובלע יתהון.

נדרים נ: • מאי ביצה טורמיטא אמר שמואל עבדא דעביד לה שוי 
זימני  ואלפא  חמימי  במיא  זימני  אלפא  לה  ומעייל  דינרי  אלפא 

במיא קרירי עד דמתזוטרא כי היכי דבלעיתה.

נדרים נ: • ההוא גברא דיהב עבדא לחבריה לאגמוריה אלפא מיני 
לדינא  אזמניה  מאה  תמני  אגמריה  מאכל)  מיני   – (רש"י  לפדי 

לקמיה דרבי.

סוטה י. • אמתו (של שמשון) כבני אדם וזרעו כנחל שוטף.

סוטה י. • בין כתיפיו של שמשון ששים אמה היה.

סוטה יג: • ויעל משה מערבות מואב אל הר נבו ותניא שתים עשרה 
מעלות היו שם ופסען משה בפסיעה אחת.

סוטה לד. • (יהושע ג, טו) וכבוא נושאי הארון עד הירדן וגו' ויעמדו המים 
היורדים מלמעלה קמו נד אחד וכמה גובהן של מים שנים עשר 
מיל על שנים עשר מיל כנגד מחנה ישראל ... אלא מלמד שהיו 
מים נגדשין ועולין כיפין על גבי כיפין יתר משלש מאות מיל עד 

שראו אותן כל מלכי מזרח ומערב.

סוטה לד. • עמדו על אותן אבנים ושיערום כל אחת ואחת שקולה 
כארבעים סאה.

סוטה לד. • שמנה נשאו אשכל אחד נשא רימון ואחד נשא תאינה.

סוטה לד: • ילידי הענק שמעניקין חמה בקומתן.

גיטין נז. • הוה בהו ההוא בר דרומא דהוה קפיץ מילא וקטיל בהו.

גיטין נז. • ששים רבוא עיירות היו לו לינאי המלך בהר המלך וכל 
אחת ואחת היו בה כיוצאי מצרים חוץ משלש שהיו בהן כפלים 

כיוצאי מצרים.

אחת  ובכל  ביתר  בכרך  היו  כנסיות  בתי  מאות  נח. • ארבע  גיטין 
ואחת היו בה ארבע מאות מלמדי תינוקות וכל אחד ואחד היו 

לפניו ארבע מאות תינוקות של בית רבן. 

ה
ול

א
ג



דית 1אנתולוגיה תלמו 3 3

ג

קדושין סו. • מעשה בינאי המלך שהלך לכוחלית שבמדבר וכיבש 
שם ששים כרכים.

קדושין ע: • שדיוה לההוא ריגמא מידייהו וקם אטמא בנהר מלכא.

עשרה  בי  יכלין  הוו  דלא  לדרגא  עמרם  רב  פא. • שקליה  קדושין 
למדלייא.

בבא קמא צב: • (תוס' – ד"ה שיתין) אורחא דגמרא בהכי כמו שיתין 
תיכלי מטי לככא דבסמוך ובאלו טריפות (חולין דף נח:) שיתין מאני 

דפרזלא תלו ליה בקורנסיה.

חבירו  של  קבין  מתשעה  שלו  בקב  רוצה  לח. • והא  מציעא  בבא 
קאמר גוזמא בעלמא.

אלעזר  ור'  יוסי  ברבי  ישמעאל  ר'  מקלעי  הוו  פד. • כי  מציעא  בבא 
הוה  ולא  בינייהו  דתורי  בקרא  עייל  הוה  הדדי  בהדי  שמעון  בר' 

נגעה בהו.

בבא מציעא פד. • איבריה דר' ישמעאל [בר' יוסי] כחמת בת תשע 
קבין  חמשת  בת  כחמת  יוחנן  דרבי  איבריה  פפא  רב  אמר  קבין 

ואמרי לה בת שלשת קבין דרב פפא גופיה כי דקורי דהרפנאי.

בבא מציעא פד. • כי הוה אמינא מילתא הוה מקשי לי עשרין וארבע 
קושייתא ומפריקנא ליה עשרין וארבעה פרוקי.

נגדי  לצפרא  ליה שיתין נמטי  הוו מייכי  פד: • באורתא  מציעא  בבא 
הנך  ואתו   ... מיני  שיתין   ... וכיבא  דמא  משיכלי  שיתין  מתותיה 
ארנקי  שיתין  נקיטי  כי  עבדי  שיתין  ליה  עיילו  ספונאי  [שיתין] 

ועבדו ליה שיתין מיני לפדא ואכיל ...שתין מיני דמא.

בבא מציעא פה. • בההיא שעתא דעייל רבי לבית הכסא ואפי' הכי 
מעבר ליה קליה לקלייהו ושמעו ליה נחותי ימא.

בבא מציעא פה: • אתיוהו לאליהו מחיוהו שתין פולסי דנורא.

לאו   – (תוס'  רבנן  לכולהו  קטלינהו  (הורדוס)  ג: • קם  בתרא  בבא 
דוקא לכולהו).

מאה  תלת  לגלא  גלא  בין  ימא  נחותי  לי  עג. • אשתעו  בתרא  בבא 
פרסי ורומא דגלא תלת מאה פרסי.

בבא בתרא עג. – עד: • (עיין שם).

בבא בתרא עד. • לדידי חזי לי אורזילא בר יומיה דהוה כהר תבור והר 
תבור כמה הוי ארבע פרסי ומשאכא דצואריה תלתא פרסי ובי 

מרבעתא דרישיה פרסא ופלגא רמא כופתא וסכר ליה לירדנא.

אקרא  כי  דהויא  אקרוקתא  ההיא  לי  חזיא  עד. • לדידי  בתרא  בבא 
תנינא  אתא  בתי  שתין  הויא  כמה  דהגרוניא  ואקרא  דהגרוניא 
תא  באילנא  יתיב  וסליק  לתנינא  ובלעה  פושקנצא  אתא  בלעה 
לא  אי  שמואל  בר  פפא  רב  אמר  דאילנא  חיליה  נפיש  כמה  חזי 

הואי התם לא הימני.

בבא בתרא עד. • זימנא חדא הוה קא אזלינן בספינתא וחזינן ההוא 
ושדיוהו  מיא  ואדחוהו  באוסיי'  טינא  אכלה  ליה  דיתבא  כוורא 
לגודא וחרוב מיניה שתין מחוזי ואכול מיניה שתין מחוזי ומלחו 
גרבי  מאה  תלת  דעיניה  גלגלא  מחד  ומלאו  מחוזי  שתין  מיניה 
משחא וכי הדרן לבתר תריסר ירחי שתא חזינן דהוה קא מנסרי 

מגרמי מטללתא ויתבי למבנינהו הנך מחוזי.

בבא בתרא עד. • זימנא חדא הוה קא אזלינן בספינתא וחזינן ההוא 
סברינן  עילויה  אגמא  וקדח  אגביה  חלתא  ליה  דיתבא  כוורא 
גביה  חם  וכד  אגביה  ובשלינן  ואפינן  וסלקינן  היא  יבשתא 

אתהפיך ואי לאו דהוה מקרבא ספינתא הוה טבעינן.

ספינתא  וסגאי  בספינתא  אזלינן  הוה  חדא  עד. • זימנא  בתרא  בבא 
איהו  לילוותא  ותלתא  יומי  תלתא  דכוארא  לשיצא  שיצא  בין 
כי  טובא  ספינתא  מסגיא  לא  תימא  וכי  בשיפולא  ואנן  בזקיפא 
אתא רב דימי אמר כמיחם קומקומא דמיא מסגיא שתין פרסי 

ושאדי פרשא גירא וקדמה ליה.

ההוא  וחזינן  בספינתא  אזלינן  הוה  חדא  עד. • זימנא  בתרא  בבא 
ציפרא דקאים עד קרצוליה במיא ורישיה ברקיע ואמרינן ליכא 
לא  לן  ואמר  קלא  בת  ונפק  נפשין  לאקורי  לחות  ובעינן  מיא 
תיחותו הכא דנפלת ליה חציצא לבר נגרא הא שב שני ולא קא 

מטיא אארעא ולאו משום דנפישי מיא אלא משום דרדפי מיא.

בבא בתרא עד. • תא אחוי לך מתי מדבר אזלי חזיתינהו ודמו כמאן 
ועייל  מינייהו  דחד  ברכיה  זקיפא  והוה  אפרקיד  וגנו  דמיבסמי 

טייעא תותי ברכיה כי רכיב גמלא וזקיפא רומחיה ולא נגע ביה.

בבא בתרא עה: • אני ראיתי צפורי בשלוותה והיו בה מאה ושמונים 
אלף שווקים של מוכרי ציקי קדירה (יחזקאל מא, ו) והצלעות צלע אל 

צלע שלש ושלשים פעמים מאי שלש ושלשים פעמים.

לאו  וששים  חכמים  תלמידי  גבורים.  ששים  ז: • (רש"י)  סנהדרין 
דוקא.

סנהדרין כו. • שבנא הוה דריש בתליסר רבוותא חזקיה הוה דריש 
בחד סר רבוותא.

רשע  אותו  בעל  בעילות  וארבע  ועשרים  מאות  פב: • ד'  סנהדרין 
(זמרי) אותו היום והמתין לו פנחס עד שתשש כחו ... במתניתא 
כערוגה  היתה  והיא  המוזרת  כביצה  שנעשה  עד  ששים  תנא 

מליאה מים.

(רש"י –  שלה  קבר   ... סאה  בית  כזבי)  (של  פב: • מושבה  סנהדרין 
פתיחת רחמה) אמה.

סנהדרין צד: • מארת ה' בבית רשע זה פקח בן רמליהו שהיה אוכל 
מ' סאה גוזלות בקינוח סעודה.

סנחריב)  (של  סוסיו  צואר  רחב  פרסי  מאות  צה: • ארבע  סנהדרין 
ארבעים פרסי סך מחנהו מאתים וששים ריבוא אלפים חסר חד.

סנהדרין ק. • מלגלג על דברי חכמים אתה יהב ביה עיניה ועשאו גל 
של עצמות. 

סנהדרין ק. • (ויקרא כו, יג) ואולך אתכם קוממיות ... מאתים אמה כשתי 
קומות של אדם הראשון.

יום  ובכל  אדם  בני  אלף  משאוי  צלם  (מנשה)  קג: • עשה  סנהדרין 
ויום הורג (את) כולם.

שמת  גמליאל  רבן  של  שכנתו  אחת  באשה  קד: • מעשה  סנהדרין 
בנה והיתה בוכה עליו בלילה שמע רבן גמליאל קולה ובכה כנגדה 

עד שנשרו ריסי עיני.

סנהדרין קו: • היה (דואג) סופר שלש מאות הלכות פסוקות במגדל 
הפורח באויר.

סנהדרין קו: • ארבע מאה בעיי' בעו דואג ואחיתופל במגדל הפורח 
באויר ולא איפשט להו חד.

סנהדרין קט: • בציפורי אחתרין ההיא ליליא תלת מאה מחתרתא.

לעשות  שבועות מו. • עביד איניש דגזים ולא עביד (רש"י – אומר 
דבר גוזמא ושגעון ואינו עושה).

שבעים  כנגד  קומתו  גבוה  שהיה  אבינו  כא:ט • אברהם  סופרים 
וארבעה אנשים.
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סופרים כא:ט • עוג אכילתו אלף שורים וכו'.

מנחות סט. • פיל ... דבלע הוצין ועבדינהו כפיפה מצרית.

מנחות פה: • מדד לו שמן בשמונה עשר ריבוא אמרו לא הניח אותו 
האיש לא סוס ולא פרד ולא גמל ולא חמור בארץ ישראל שלא 
לא  להם  אמר  לקלסו  עירו  אנשי  יצאו  לעירו  שהגיע  כיון  שכרו 
לי קלסוני אלא לזה שבא עמי שמדד לי שמן במאה ריבוא והרי 

נושה בי בשמונה עשרה ריבוא.

כך  כל  דהיו  תמיד  של  כבשים  שגובהן)  ד"ה   – פז. • (תוס'  מנחות 
גבוהים שאוכלים על גבי ארזים וכשהיו מרכיבין אותן על הגמלים 

רגלי הכבשים נגררין לארץ.

חולין נט: • תשע אמהתא הוי בין אונא לאונא דאריא דבי עילאי ... 
שיתסר אמהתא הוי משכיה דטביא דבי עילאי.

פרסי  מאה  ארבע  מרחיק  הוה  ...כי  עילאי  דבי  נט: • אריא  חולין 
אדמרחק  נפל  דרומי  ושורא  מעברתא  כל  אפילו  קלא  חד  ניהם 
ואף  דגברי  ושיני  ככי  נתור  אחרינא  קלא  ניהם  פרסי  מאה  תלת 

הוא נפל מכורסייא לארעא.

חולין ס: • עוים מתימן באו ... ואית להו שיתסרי דרי שיני לכל חד 
וחד. 

חולין סג: • איה ... עומדת בבבל ורואה נבלה בארץ ישראל.

חולין צ: • תפוח היה באמצע המזבח פעמים היה עליו כשלש מאות 
כור אמר רבא גוזמא השקו את התמיד בכוס של זהב אמר רבא 

גוזמא.

דברו  הואי  לשון  נביאים  דברו  הואי  לשון  תורה  צ: • דברה  חולין 
חכמים לשון הואי.

חולין צ: • בשלשה מקומות דברו חכמים לשון הואי אלו הן תפוח 
גפן ופרוכת.

חולין צה: • שדר ליה תליסר גמלי (רש"י – לאו דווקא).

חולין צח. • אמר ר' חנינא גוזמא.

בכורות ה: • אין לך כל אחד ואחד מישראל שלא היו עמו תשעים 
חמורים לובים טעונים מכספה וזהבה של מצרים.

בכורות מד. • משה רבינו עשר אמות הי.

להם  יש  שבמקומנו  ירק)  חזרת  לשון   – (רש"י  נז: • חזירין  בכורות 
ששים רבוא קלפים בבית המסס שלו פעם אחת נפל ארז אחד 
שבמקומנו ועברו שש עשרה קרונות על חודו אחת פעם אחת 
מאות  שלש  ושברה  כרכים  ששים  וטבעה  יוכני  בר  ביצת  נפלה 

ארזים.

ערכין יא. • מתניתא גוזמא. דרך משניות לשנות גוזמא.

תמיד כט. • השקו את התמיד בכוס של זהב ... גוזמא.

ונכנסתי  צבי  אחר  רצתי  אחת  פעם  הייתי  מתים  כד: • קובר  נידה 
הגעתי  לא  וצבי  פרסאות  שלש  אחריו  ורצתי  מת  של  בקולית 
וקולית לא כלתה כשחזרתי לאחורי אמרו לי של עוג מלך הבשן 

היתה.

תחתי  מערה  נפתחה  אחת  פעם  הייתי  מתים  כד: • קובר  נידה 
ועמדתי בגלגל עינו של מת עד חוטמי כשחזרתי לאחורי אמרו 

עין של אבשלום היתה.

גזירה/תקנה
(עיין גם הלכה)

מן  אדם  להרחיק  כדי  חצות  עד  חכמים  אמרו  ב. • למה  ברכות 
העבירה.

מן  בא  אדם  יהא  שלא  כדי  לדבריהם  סייג  עשו  ד: • חכמים  ברכות 
קימעא  ואשתה  קימעא  ואוכל  לביתי  אלך  ואומר  בערב  השדה 
ואישן קימעא ואח''כ אקרא ק''ש ואתפלל וחוטפתו שינה ונמצא 

ישן כל הלילה.

עד  דקאמרי  לרבנן  אפילו  לבניה  ר''ג  להו  קאמר  ט. • הכי  ברכות 
חצות מצותה עד שיעלה עמוד השחר והאי דקא אמרי עד חצות 

כדי להרחיק אדם מן העבירה.

ברכות יא: • היא גופה גזירה ואנן ניקום ונגזור גזירה לגזירה.

ברכות יא: • (רש"י – ד"ה בבגדו) גזרינן לאיסור שבת גזירה לגזירה.

שבת יב: • כמה גדולים דברי חכמים שהיו אומרים לא יקרא לאור 
הנר.

והיו  וסרוחין  מכונסין  מערות  במי  טובלין  היו  יד. • בתחלה  שבת 
עליהם  גזרו  קבע  ועשאום  התחילו  שאובין  מים  עליהן  נותנין 

טומאה.

שבת יד. • מ''ט גזרו ביה רבנן טומאה דאי לא הא לא קיימא הא.

שבת יד: • בשעה שתיקן שלמה עירובין ונטילת ידים יצתה בת קול 
יא)  (משלי כז,  אני  גם  לבי  ישמח  לבך  חכם  אם  בני  (משלי כג, טו)  ואמרה 

חכם בני ושמח לבי ואשיבה חורפי.

שעשה  וחקר  ואיזן  יב)  (קהלת  דכתיב  גזר.  שלמה  יד: • (רש"י)  שבת 
אותה  שנוטלין  זו  ככפיפה  והרחקה  סייג  כלומר  לתורה  אזנים 

באזנים ואין נוגעין בה.

שבת יז: • גזרו על פתן ושמנן משום יינן ועל יינן משום בנותיהן ועל 
בנותיהן משום דבר אחר ועל דבר אחר משום דבר אחר מאי דבר 
אחר אמר רב נחמן בר יצחק גזרו על תינוק נכרי שמטמא בזיבה 

שלא יהא תינוק ישראל רגיל אצלו במשכב זכור.

שבת כא: • דילמא אי מיטרחא ליה טובא אתי לאימנועי ממצוה.

שבת כג: • (תוס' – ד"ה גזרה) ואם תאמר דהכא גזר רבה יו''ט אטו 
שבת ושבת גופיה שמא יטה א''כ סבר דגזרינן גזרה לגזרה ובריש 
לגזרה...  גזרה  ונגזור  ניקום  ואנן  גזרה  גופה  היא  קאמר  פירקין 
הדדי  כי  ושבת  דיו''ט  לגזרה  גזירה  חשיב  לא  דהכא  ר''י  ותירץ 
נינהו ... ושמא אין להשוות גזרות של חכמים זו לזו אותם שאינם 

במלאכה אחת.

שבת לח. • כאן קודם גזרה כאן לאחר גזרה.

שבת לח. • משרבו משהין במזיד ואומרים שכחים אנו חזרו וקנסו 
על השוכח.

אטו  גזירה  הם  דרבנן  איסורי  כל  מפני)  ד"ה   – לט. • (תוס'  שבת 
דאורייתא.

של  אמבטיאות  לאסור  התחילו  עבירה  עוברי  מ. • משרבו  שבת 
כרכין.

שבת מ. • ראו שאין הדבר עומד להן התירו להן חמי טבריה וזיעה 
במקומה עומדת.

שבת מ. • האי מאן דעבר אדרבנן שרי למיקרי ליה עבריינא.
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להו  קים  לגזירה  גזירה  דהוי  ואע''ג  מפני)  ד"ה  מז: • (תוס' –  שבת 
לרבנן דהכא שייך למגזר טפי.

יושבין  היו  בבהכ''נ  המסומר...  בסנדל  האיש  יצא  ס. • לא  שבת 
אויבים  עליהם  שבאו  היו  כסבורין  בהכ''נ  מאחורי  קול  ושמעו 
אויבים  בהן  שהרגו  ממה  יותר  זה  את  זה  והרגו  בזה  זה  דחקו 
באותה שעה אמרו אל יצא אדם בסנדל המסומר אי הכי בחול 

נמי ליתסר מעשה כי הוה בשבת הוה. 

אין  מאורע  מחמת  שגזרו  גזירה  ואפילו)  ד"ה   – ס: • (רש"י  שבת 
להם לגזור אלא מעין המאורע.

שבת סג. • אפילו הקב''ה גוזר גזירה הוא מבטלה שנאמר (קהלת ח, ד) 
באשר דבר מלך שלטון ומי יאמר לו מה תעשה וסמיך ליה שומר 

מצוה לא ידע דבר רע.

דכתיב  אסותא  ליה  דלית  טרקיה  דרבנן  חיויא  קי. • דילמא  שבת 
(קהלת י, ח) ופורץ גדר ישכנו נחש (רש"י – שעבר על נידוי חכמים 

ונחש הנושכו על כך אין לו רפואה לפיכך לא נמצא לו רפואה).

באגוזים  מפצעין  בחול  להיות  שחל  כיפורים  קטו. • יום  שבת 
ומפרכסין ברימונים מן המנחה ולמעלה מפני עגמת נפש.

אמר  מחרפי  קא  דהוו  דחזא  כיון  קארי  גרדי  רבה  קטו. • דבי  שבת 
להו אתא איגרתא ממערבא משמיה דר' יוחנן דאסיר.

שבת קיז: • מתוך שאדם בהול על ממונו אי שרית ליה אתי לכבויי.

שבת קכג: • (רש"י – ד"ה ג' כלים) בימי נחמיה בן חכליה בבית שני 
גזרו על טלטול כל הכלים כדי לגדור גדר להחמיר באיסורי שבת 

מפני שהיו מקילין בה.

שבת קכג: • (רש"י) התירו. עוד כשראו שחזרו להזהר קצת באיסור 
שבת וחזרו והתירו כשנזהרו יותר וחזרו והתירו.

שבת קל: • במקומו של ר' יוסי הגלילי היו אוכלין בשר עוף בחלב. 

עירובין כא: • חדשים גם ישנים דודי צפנתי לך אמרה כנסת ישראל 
לפני הקב''ה רבונו של עולם הרבה גזירות גזרתי על עצמי יותר 

ממה שגזרת עלי וקיימתים.

עירובין כא: • (תוס') בשעה שתיקן שלמה עירובין ונטילת ידים. אף 
על גב דתיקן נמי ... הא דלא חשיב הכא משום דלאו בבת אחת 
תיקן ואחר בת קול תיקן ומדכתיב איזן וחקר תיקן משלים הרבה 

משמע נמי שהרבה תקנות עשה.

עירובין סג: • מילתא דלא שכיחא לא גזרו בה רבנן.

עירובין עז. • חכמים עשו חיזוק לדבריהם יותר משל תורה.

פסחים יא: • אי שביק לי' (בכור) מיית אמרינן אדם בהול על ממונו 
על  בהול  אדם  אמרי'  לא  הוא  בעלמא  צערא  לי'  שביק  אי  הכא 

ממונו.

פסחים קטז: • כל דתקון רבנן כעין דאורייתא תיקון.

ראש השנה יח: • בטלה מגילת תענית הני הוא דתלינהו רחמנא בבנין 
בהמ''ק אבל הנך כדקיימי קיימי ... שאני חנוכה דמיפרסם ניסא.

ואין  תורה  דברי  ...הללו  חיזוק  בעי  לא  יט. • דאורייתא  השנה  ראש 
דברי תורה צריכין חיזוק הללו דברי סופרים ודברי סופרים צריכין 

חיזוק.

בקיאין  הכל  ואין  שופר  בתקיעת  חייבין  כט: • הכל  השנה  ראש 
ללמוד  הבקי  אצל  וילך  בידו  יטלנו  שמא  גזירה  שופר  בתקיעת 

טעמא  והיינו  דלולב  טעמא  והיינו  ברה''ר  אמות  ד'  ויעבירנו 
דמגילה.

ראש השנה לא: • תשע תקנות שהתקין ריב''ז.

יומא עז: • אמרו עליו על שמאי הזקן שלא רצה להאכיל בידו אחת 
היה  לא  אחת  ידו  אפי'  (רש"י –  ידים  בשתי  להאכיל  עליו  וגזרו 

נוטל לתת פת לבנו קטן ביום הכפורים).

שאין  הש''ס  בכולי  דאמרינן  הא  והתניא)  ד"ה   – ב: • (רש"י  ביצה 
גוזרין גזרה לגזרה מהאי קרא נפקא ושמרתם את משמרתי עשו 
משמרת כלומר גזרה למשמרתי לתורתי ולא משמרת למשמרת 

שלא יעשו גזרה לגזרה.

ביצה ל. • אתקין רבא במחוזא וכו'.

ביצה ל. • הנח להם לישראל מוטב שיהיו שוגגין ואל יהיו מזידין.

דקיל  יו''ט  אבל  ביה  לזלזולי  אתי  ולא  דחמירא  לה: • שבת  ביצה 
ואתי לזלזולי ביה.

כלים  טלטול  על  גזרו  דלא  והאי  אטו)  ד"ה   – לז. • (רש"י  ביצה 
ואוכלים מפני שלא יוכלו לעמוד בהן לבטל עונג שבת ושמחת 

יו''ט.

מגילה יז: • במאה ועשרים זקנים ובהם כמה נביאים תיקנו שמונה 
עשרה ברכות על הסדר.

מגילה יח: • נתת דבריך לשיעורין.

דבר  חכמים  תקנו  לא  דודאי  שאפילו)  ד"ה   – כח: • (תוס'  מגילה 
דלית דכוותה דאורייתא.

חגיגה כב: • מעשה באחד שהיה מעביר חבית של יין קודש ממקום 
חבית  ע''פ  והניחה  ונטלה  סנדלו  של  רצועה  ונפסקה  למקום 
את  הנושא  אמרו  שעה  באותה  ונטמאת  החבית  לאויר  ונפלה 

המדרס נושא את התרומה אבל לא את הקדש.

שגזרו  מקום  כל  דאמר  עקביא.  בן  חנניה  ר'  כג. • (רש"י)  חגיגה 
חכמים על דבר על מעשה שהיה לא גזרו אלא כדוגמת המעשה 

וכאותו דבר.

חגיגה כה: • (רש"י – ד"ה מן) אין גוזרין גזירה על הצבור שאין רוב 
הצבור יכולין לעמוד בה.

יבמות כא. • רמז לשניות מן התורה מנין שנאמר (ויקרא יח, כז) כי את 
כל התועבות האל עשו אנשי הארץ ... מהכא (קהלת יב, ט) ואזן וחקר 
תקן משלים הרבה ... מהכא (משלי ד, טו) פרעהו אל תעבר בו שטה 
עשו  משמרתי  את  ושמרתם  ל)  יח,  (ויקרא  מהכא   ... ועבור  מעליו 

משמרת ... אלא מדרבנן וקרא אסמכתא בעלמא.

יבמות כא. • קודם שבא שלמה היתה תורה דומה לכפיפה שאין לה 
אזנים עד שבא שלמה ועשה לה אזנים.

יבמות מב: • כל הנשים לא ינשאו ולא יתארסו עד שיהו להם שלשה 
חדשים אחת בתולות ואחת בעולות.

יבמות צ: • שמעתי שב''ד מכין ועונשין שלא מן התורה ולא לעבור 
אחד  באדם  ומעשה  לתורה  סייג  לעשות  אלא  תורה  דברי  על 
לא  וסקלוהו  לב''ד  והביאוהו  יונים  בימי  בשבת  סוס  על  שרכב 
מפני שראוי לכך אלא שהשעה צריכה לכך ושוב מעשה באדם 
אחד שהטיח באשתו תחת התאנה והביאוהו לבית דין והלקוהו 
מילתא  מיגדר  לכך  צריכה  שהשעה  אלא  לכך  שראוי  מפני  לא 

שאני.

כתובות ג: • תקנתא דרבנן מקמי גזירה (שמד) לא עקרינן. 
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כתובות נז. • הלכה כרבי מאיר בגזירותיו.

כתובות ס. • ובמקום צערא לא גזרו רבנן ...ובמקום פסידא לא גזרו 
בה רבנן.

סוטה מז. • יוחנן כהן גדול העביר הודיית המעשר אף הוא בטל את 
המעוררין ואת הנוקפין.

סוטה מח. • תרתי תקן (יוחנן כהן גדול) ביטל וידוי דחבירים וגזר על 
דמאי של עמי הארץ.

גיטין ה. • גזירה שמא יחזור דבר לקלקולו.

גיטין לב. • בראשונה היה עושה ב''ד ממקום אחר ומבטלו התקין 
רבן גמליאל הזקן שלא יהו עושין כן מפני תיקון העולם.

עירה  ושם  עירו  שם  ושמה  שמו  משנה  היה  לד: • בראשונה  גיטין 
התקין ר''ג הזקן שיהא כותב איש פלוני וכל שום שיש לו אשה 

פלונית וכל שום שיש לה מפני תיקון העולם.

גיטין לד: • אין אלמנה נפרעת מנכסי יתומים אלא בשבועה נמנעו 
מה  כל  ליתומים  נודרת  שתהא  הזקן  ר''ג  התקין  מלהשביעה 
שירצו וגובה כתובתה העדים חותמין על הגט מפני תיקון העולם 

והלל התקין פרוזבול מפני תיקון העולם.

גיטין לו: • (תוס' – ד"ה ותקון) והא דלא תקון נמי יובל זכר ליובל 
קרקע  בעבודת  ליאסר  בה  לעמוד  יכולין  צבור  רוב  דאין  משום 

שתי שנים רצופות.

גיטין נג: • בקנסו שוגג אטו מזיד קא מיפלגי.

שיהא  כדי  חדש  עשר  שנים  יום  נטמן  היה  עד: • בראשונה  גיטין 
ללשכה  מעותיו  את  חולש  שיהא  הזקן  הלל  התקין  לו  חלוט 
ויהא שובר את הדלת ונכנס ואימתי שירצה הלה יבוא ויטול את 

מעותיו.

גיטין עז: • האומר אי אפשי בתקנת חכמים כגון זו שומעין לו (רש"י 
אלא  עשו  כלום  לומר  יכול  נעשית  לצורכו  והתקנה  הואיל   –

להנאתי אני אי אפשי בהנאה זו).

אבל  דקה  בהמה  מגדלין  אין  שאמרו  פי  על  עט: • אף  קמא  בבא 
מגדלין בהמה גסה לפי שאין גוזרין גזרה על הצבור אלא אם כן 

רוב צבור יכולין לעמוד בה.

בבא קמא פ: • עשרה תנאין התנה יהושע וכו'.

בבא קמא פב. • עשרה תקנות תיקן עזרא וכו'.

יהודה  ר'  אלים  דהיכי  וא''ת  אתא)  ד"ה   – פב: • (תוס'  קמא  בבא 
לבטל תקנת עזרא וי''ל דדלמא סבר דלא תיקן עזרא דבר זה אי 
נמי התנה שכל מי שרוצה לבטל ...אי נמי לא פשט איסורו ברוב 

ישראל.

בבא מציעא ה: • תקנתא לתקנתא לא עבדינן.

בבא מציעא כח. • לא הטריחו רבנן באבידה יותר מדאי.

שנים  שלש  הינו  בית  של  חנויות  חרבו  מה  פח. • מפני  מציעא  בבא 
קודם ירושלים מפני שהעמידו דבריהם על דברי תורה (רש"י – 

כלו' מה שאסו' מדברי חכמי' מצאו לו היתר מן התורה).

שנו  קבועות  תקנות   ... כאן  שנו  גדולות  קיב: • תקנות  מציעא  בבא 
כאן (רש"י – ראוי לעשותן קבע לעקור עליהם דבר מן התורה).

בבא בתרא צא: • וגדרה זו סנהדרין שגדרו פרצותיהן של ישראל עם 
המלך במלאכתו.

של  כסוגה  שאפילו  בשושנים  סוגה  ג)  ז,  השירים  לז. • (שיר  סנהדרין 
שושנים לא יפרצו בהן פרצות.

לו  אמרו  באשקלון  נשים  תלה  שטח  בן  מה: • שמעון  סנהדרין 
שמונים נשים תלה ואין דנין שנים ביום אחד.

סנהדרין מו. • בית דין מכין ועונשין שלא מן התורה ולא לעבור על 
ומעשה באחד שרכב  תורה אלא כדי לעשות סייג לתורה  דברי 
על סוס בשבת בימי יונים והביאוהו לבית דין וסקלוהו לא מפני 
אחד  באדם  מעשה  שוב  לכך  צריכה  שהשעה  אלא  לכך  שראוי 
שהטיח את אשתו תחת התאנה והביאוהו לבית דין והלקוהו לא 

מפני שראוי לכך אלא שהשעה צריכה לכך.

ארבעה  באו  ישראל  על  רבינו  משה  גזר  גזירות  כד. • ארבע  מכות 
נביאים וביטלום.

שבועות לח: • (רש"י – ד"ה בספר תורה) בדורותינו בטלו הראשונים 
ארור  עליו  לגזור  ותקנו  גדול  שענשה  לפי  דאורייתא  שבועה 

בעשרה.

עבודה זרה לה. • כי גזרי גזירתא במערבא לא מגלו טעמא עד תריסר 
ירחי שתא דלמא איכא איניש דלא ס''ל ואתי לזלזולי בה מגדף 

בה.

הוא  שבמנין  דדבר  לומר  ואין  חדא)  ד"ה  לה. • (תוס' –  זרה  עבודה 
וצריך מנין אחר להתירו כי ודאי הוא כשאסרו תחלה לא אסרו 

אלא במקום שהנחשים מצוין.

עבודה זרה לה: • (תוס' – ד"ה מכלל) לא פשט איסורו ומכאן סמכו 
עתה לאכול פת של עובדי כוכבים כיון שלא פשט איסורו בכל 

ישראל. 

איסורו  פשט  שלא  שמן  על  ובדקו  רבותינו  לו. • ישבו  זרה  עבודה 
ברוב ישראל וסמכו רבותינו על דברי רשב''ג ועל דברי רבי אלעזר 
בר צדוק שהיו אומרים אין גוזרין גזירה על הצבור אא''כ רוב צבור 
יכולין לעמוד בה (תוס' – ד"ה דתנן. מטעם דלא פשט גרידא לא 

התיר אם לא היה ג''כ טעם דאין רוב הצבור יכולין לעמוד).

אבות א:א • עשו סייג לתורה.

מאיר  כרבי  לן  דקיימא  הא  עקיבא)  א"ר  ד"ה  קד. • (תוס' –  זבחים 
בגזירותיו דוקא בגזירותיו ולא בקנסיו.

מנחות סח. • משחרב בהמ''ק התקין ר' יוחנן בן זכאי שיהא יום הנף 
כולו אסור.

הנה  ואני  יח)  (במדבר  כדכתיב  ובמוקדשין)  ד"ה   – ב: • (רש"י  חולין 
בהו  גזור  שמירה  בעינן  אלמא  תרומותי  משמרת  את  לך  נתתי 
רבנן לכתחלה משום לך לך אמרינן נזירא סחור סחור לכרמא לא 

תקרב.

חולין ו. • אינהו גזור ולא קבלו מינייהו אתו רבי אמי ורבי אסי גזרו 
וקבלו מינייהו.

גזרו  דלא  מת  שנא  ומאי  רבנן  ביה  דגזרו  זב  שנא  פח. • מאי  חולין 
דבדילי  מת  רבנן  ביה  גזרו  מיניה  אינשי  בדילי  דלא  זב  רבנן  ביה 

אינשי מיניה לא גזרו ביה רבנן.

גזירה  דגזרינן  נמי  מקומות  יש  ומנא)  ד"ה   – קד. • (תוס'  חולין 
אלא  לזו  זו  חכמים  גזירות  לדמות  אין  חיישינן  ולא  לגזירה 

במקומות שהש''ס מדמה.

חולין קי. • רב בקעה מצא וגדר בה גדר.
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כריתות ח. • אמר רבן שמעון בן גמליאל המעון הזה לא אלין הלילה 
לב''ד  נכנס  שבועה:  הזה.  המעון   – (רש"י  בדינרין  שיהיה  עד 

ללמוד כו'. אע''פ שהיקל על דברי תורה עת לעשות לה' הוא).

כריתות כח. • ד' צווחות צווחה עזרה וכו'.

אינן  היא  דרבנן  דגזרה  וכיון  שנו)  לא  ד"ה   – יז: • (רש"י  מעילה 
דכיון  לתקנתא  תקנתא  עבדינן  דלא  ידים  לטומאת  מצטרפין 
דמדרבנן היא הא גזרה דפיגול ונותר אי אמרת דמצטרפין הויא 

גזרה לגזרה.

עצמן  בודקות  שיהו  ישראל  לבנות  להן  תקנו  ד: • חכמים  נדה 
שחרית וערבית.

קצת  דעבדי  בכותים  החמירו  מאיר)  רבי  ד"ה   – לב. • (תוס'  נדה 
דלא  מעריסתן  עליהם  וגזרו  מינייהו  ישראל  בדילי  ולא  מצות 
ליתי וליטמעו בהן אבל מעובדי כוכבים הוו בדילי טובא ולא גזרו 

עלייהו עד דליהוי ראויות לביאה.

נדה לג: • (תוס' – ד"ה ורמינהו) אין להשוות גזירת חכמים דפעמים 
נראה להם להחמיר אפילו בספק ספיקא.

נדה לד. • זובו דלא תלי במעשה גזרו ביה רבנן קריו דתלי במעשה 
לא גזרו ביה רבנן.

גימטריה
שנאמר  בעולם  נבראו  מיתה  מיני  ושלשה  מאות  ח. • תשע  ברכות 

למות תוצאות תוצאות בגימטריא הכי הוו.

דברים  בעה"ט  (עיין  המברך  מן  יותר  אמן  העונה  נג: • גדול  ברכות 
כז:כו).

שבת י: • (בראשית יט, כ) אמלטה נא שמה נ''א בגימטריא נ' וחד הוי.

שבת ע. • דברים הדברים אלה הדברים אלו שלשים ותשע מלאכות 
שנאמרו למשה בסיני.

שבת קד. • א''ת ב''ש וכו'.

שבת קה. • מנין ללשון נוטריקון מן התורה שנא' (בראשית יז, ה) כי א''ב 
המו''ן גוים נתתיך אב נתתיך לאומות בחור נתתיך באומות המון 
חביב נתתיך באומות מלך נתתיך לאומות ותיק נתתיך באומות 

נאמן נתתיך לאומות וכו'.

שבת קמה: • בהמ''ה בגימטריא חמשין ותרתין הוו.

שבת קמט: • ערל בגימטריא שלש מאות הוי.

עירובין כז: • בן בג בג (= 5 כאות ה' בשם אברהם ד"א בן גרים).

יין  נכנס  אותיות  בע'  ניתן  וסוד  אותיות  בע'  ניתן  סה. • יין  עירובין 
יצא סוד.

פסחים ה. • אך חלק (רש"י – אך הוא חץ בגימטריא דאח''ס בט''ע 
גי''ף דכ''ץ ותופס ח' תחת אל''ף וצד''י במקום כ').

פסחים קיז: • (תוס' – ד"ה למען) למען תזכור את יום צאתך מארץ 
שיש  מהר''מ  ושמעתי  מצרים  ליציאת  זכר  קבעו  לכך  מצרים. 
בא''ת  ופר''ך  בפרך  בישראל  בהם  עבדו  שבמצרים  לפי  במדרש 
ב''ש וג''ל שהם מלאכות ארבעים חסר אחת וכשנגאלו ממצרים 

הזהירם על השבת לשבות מאות' ל''ט מלאכות.

ראש השנה כה. • ושלח לי סימנא דוד מלך ישראל חי וקים (בגימטריא 
"ראש חודש").

תלת  הוי  וארבעה  ושיתין  מאה  תלת  בגמטריא  כ. • השטן  יומא 
ביומא  לאסטוני  רשותא  ליה  אית  יומי  וארבעה  ושיתין  מאה 

דכיפורי לית ליה רשותא לאסטוני.

יומא נד. • בהמה בגימטריא חמשין ושתים הוו.

וארבעים  במאתים  שנבלע  דבר  מחוספס = 248)  עה: • (המן,  יומא 
ושמונה אברים.

יומא עו. • כסא דדוד לעלמא דאתי מאתן ועשרין וחד לוגא מחזיק 
שנא' כוסי רויה רויה בגימטריא הכי הוי.

מקרא  הניח  שלא  זכאי  בן  יוחנן  רבן  על  עליו  כח. • אמרו  סוכה 
ומשנה גמרא הלכות ואגדות ... וגימטריאות וכו'.

סוכה מה. • (רש"י) אני והו. בגימטריא אנא ה'.

אפי  דמקבלי  צדיקי  ושיתא  מתלתין  עלמא  פחות  מה: • לא  סוכה 
שכינה בכל יום שנאמר (ישעיה ל, יח) אשרי כל חוכי לו ל''ו בגימטריא 

תלתין ושיתא הוו.

שכן  מנון  יהיה  ואחריתו  עבדו  מנוער  מפנק  כא)  כט,  נב: • (משלי  סוכה 
באטב''ח של ר' חייא קורין לסהדה מנון.

מגילה ו. • (רש"י) ששך. בבל בחילוף א''ת ב''ש. 

מגילה יג: • (תוס') הכסף נתון לך. גימטריא דהכסף עולה הע''ץ רמז 
לו שיתלה עליו.

ורוב  בניו  ורוב  שנאמר  הוו  ושמונה  מאתים  טו: • כולן  מגילה 
בגימטריא מאתן וארביסר הוו אמר רב נחמן בר יצחק ורב כתיב.

תענית יז. • סתם נזירות שלשים יום מנלן אמר קרא יהיה בגימטריא 
תלתין הוי.

מועד קטן טז. • טוט אסר וטוט שרי (קול שופר שמנדין בו, רמז ל24 
דברים שמנדין עליהם (כת"י רש"י).

איברים  ושמונה  וארבעים  במאתים  שנכנסת  יז. • כשם  קטן  מועד 
איברים  ושמונה  וארבעים  ממאתים  יוצאה  יוצאה  כשהיא  כך 
כשהיא נכנסת דכתיב (יהושע ו, יז) והיתה העיר חרם חרם בגימטריא 
ב)  ג,  (חבקוק  דכתיב  יוצאה  כשהיא  הוו  ושמונה  וארבעים  מאתים 

ברוגז רחם תזכור רחם בגימטריא הכי הוו. 

מועד קטן יט: • סתם נזירות שלשים יום מאי טעמא אמר קרא (במדבר 
ו, ה) קדוש יהיה יהיה בגימטריא תלתין הוו.

בגימטריא  בכלח  קבר  אלי  בכלח  תבא  כו)   – ה  כח. • (איוב  קטן  מועד 
שיתין הוו.

בן  והיינו  היה  שגר  מפרשים  יש  להלל  הי  הי  בר  ט: • (תוס')  חגיגה 
אברהם ושרה שנתוסף ה''א בשמן וכן בג בג דכולה הגמרא עולה 

ה'.

חגיגה ט: • אינו דומה שונה פרקו מאה פעמים לשונה פרקו מאה 
ואחד (עיין מסורת הש"ס ושטיינזלץ לרמזים).

חגיגה יב. • (תוס' – ד"ה מסוף) מסוף העולם ועד סופו. מהלך ת''ק 
שנה ...נפקא לן מן שדי בשדי יש ג' אותיות שי''ן דל''ת יו''ד קח 
מנחם  מר'  שמעתי  כך  ת''ק  ויעלה  שדי  מן  הנעלם  ו''ד  ל''ת  י''נ 

ברבי עזריאל.

חגיגה יג. • (תוס' – ד"ה ורגלי) כן עולה לפי חשבון שבכאן למנין ז' 
רקיעים וח' אוירים הוא ט''ו פעמים ת''ק והיינו מנין ישרה ש''ר 

ת''ק וי''ה לסימנא שכן עולה ט''ו פעמים כך.
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שנולד  מיום  חוץ  חודש  כ''ד  להמתין  צריכה  מג. • והלכתא  יבמות 
תשובות הגאונים  וחוץ מיום שנתארסה בו (שטיינזלץ בשם  בו 
– "לא תבשל גדי בחלב אמו" תבשל = 732= שנתיים למנין שנת 

החמה ועוד שני ימים). 

(יחזקאל  שנא'  באהל  מטמאין  אינן  כוכבים  עובדי  סא. • קברי  יבמות 
לד, לא) ואתן צאני צאן מרעיתי אדם אתם אתם קרויין אדם ואין 

העובדי כוכבים קרויין אדם (שטיינזלץ – האדם = 50 = הטמא).

לך  צאי  בנשים  היפה  לך  תדעי  לא  אם  ח)  א,  השירים  סז. • (שיר  כתובות 
גויותיך  אלא  גדיותיך  תקרי  אל  גדיותיך  את  ורעי  הצאן  בעקבי 
(שטיינזלץ – אטב"ח – מחליפים כל אות באות המשלימה אותה 

למנין עשר או מאה).

כתובות קה. • שלש מאות ותשעים וארבעה בתי דינין היו בירושלים 
(מהרש"א – 481 בתי דין היו בירושלים כמנין "מלאתי משפט).

נדרים לב. • (בראשית יד, יד) שמנה עשר ושלש מאות א''ר אמי בר אבא 
הכי  דחושבניה  הוא  אליעזר  דאמרי  איכא  כולם  כנגד  אליעזר 

הוי.

נדרים לב. • בן ג' שנים הכיר אברהם את בוראו שנא' (בראשית כו, ה) עקב 
אשר שמע אברהם בקולי חושבניה מאה ושבעין ותרין.

נדרים לב: • כתיב אברם וכתיב אברהם בתחלה המליכו הקב''ה על 
מאתים  על  המליכו  ולבסוף  אברים  ושלשה  וארבעים  מאתים 
וארבעים ושמונה אברים אלו הן שתי עינים ושתי אזנים וראש 

הגוייה.

נדרים נד: • נו''ן סמ''ך עי''ן נונא סמא לעינים.

המאררים  מנין  תנחומא  רבי  אמר  כשם)  ד"ה   – כז: • (תוס'  סוטה 
נגד רמ''ח אברים שיש בה ונגד רמ''ח אברים שיש בו.

וסדוהו  המזבח  את  ובנו  האבנים  את  הביאו  כך  לב. • ואחר  סוטה 
שנאמר  לשון  בשבעים  התורה  דברי  כל  את  עליו  וכתבו  בסיד 

(דברים כז, ח) באר היטב (ה', הי', היט, היטב = 70 (שפתי חכמים דברים א:ה)).

גיטין ב. • (תוס' – ד"ה המביא) מה שנוהגים לכתוב י''ב שורות בגט 
אומר ר''ת משום דגט גימטריא י''ב.

גיטין פח. • צדקה עשה הקדוש ברוך הוא עם ישראל ... שהקדים 
שמיהר  צדקה  היינו   – (רש"י  לונושנתם  כה)  ד,  (דברים  שנים  שתי 
קודם  שנים  ב'  דהיינו  וחמשים  מאות  ח'  לסוף  הרעה  להביא 
שהו  ואם  ושתים  וחמשים  מאות  ח'  בגימטריא  דהיא  ונושנתם 

עד ונושנתם היה מתקיים בהן כי אבד תאבדון).

קדושין כב: • (תוס' – ד"ה מה) מה נשתנה אזן. יש במדרש דמרצ''ע 
בגימטריא ד' מאות (שנה) ולפי שהיו ישראל עבדים ארבע מאות 
ירצע  לפיכך  לעצמו  אדון  וקנה  זה  והלך  הקב''ה  וגאלם  שנה 

במרצע העולה כך.

בבא קמא יז. • (תוס') שלשים וששה אלף. לו בגימטריא הכי הוי.

ששמונים  מחלה  שמה  נקרא  ולמה  מרה  זו  צב: • מחלה  קמא  בבא 
ושלשה חלאין יש בה מחלה בגימטריא הכי הוו.

ומחצה  דשבע  רוס  דגרסי  אית  ריס.  וזהו  לג. • (תוס')  מציעא  בבא 
רוס עולה. אלפים דהוי שיעור מיל.

והיינו  הקונטרס  שפי'  כמו  וכעורב.  ככלב  ח. • (תוס')  בתרא  בבא 
דכתיב נותן לבהמה לחמה לבני עורב וגו' בהמה בגימטריא כלב.

בבא בתרא עה: • עתיד הקב''ה להוסיף על ירושלם אלף טפף גינואות 
אלף קפל מגדלים אלף ליצוי בירניות אלף ושני שילה טוטפראות 

וכל אחת ואחת הויא כצפורי בשלוותה (רש"י – אמר ריש לקיש. 
מגדלים  בה  להוסיף  הקב''ה  עתיד  פרסי  תלתא  דהויא  ירושלים 
הני  כל  טפף  פעמים  באלף  וגינאות  קפל  בחשבון  פעמים  באלף 
גימטריאות הן... אלף ושני שיל''ה. שנים ואלף פעמים בחשבון 

בגימטריא שיל''ה: ליצו''י. גימטריא הוא).

סנהדרין ז. • קרא כתיב פוטר מים ראשית מדון (= 100) ריש מאה 
דיני.

סנהדרין יד: • (תוס' – ד"ה אל) אל יחסר המזג שלא יחסר בגימטריא 
מז''ג שהוא חמשים.

סנהדרין כב. • בגימטריא איכתיב להון יטת יטת אידך פוגחמט מאי 
פריש להו (דניאל ה, כה) מנא מנא תקל ופרסין.

סנהדרין כב • סתם נזירות שלשים יום והתם מנא לן אמר רב מתנה 
דאמר קרא קדש יהיה בגימטריא תלתין הוו.

סנהדרין מג: • (דברים כט – כח) הנסתרות לה' אלהינו והנגלות לנו ולבנינו 
עד עולם למה נקוד על לנו ולבנינו ועל עי''ן שבעד מלמד שלא 
הרא"ש  הירדן (תוס'  את  ישראל  שעברו  עד  הנסתרות  על  ענש 
הובא בשניינזלץ – נקוד על ע' כי בעוד שבעים יום יכנסו לארץ).

סנהדרין נו. • (רש"י – ד"ה בכל יום) ... להכי נקט יוסי את יוסי דד' 
שם  על  אלא  חייב  דאינו  אותיות  ארבע  בן  כשם  איכא  אותיות 
המיוחד דהיינו שם בן ארבע אותיות ומשום דחשבונו של יוסי 
לקמן  דילפינן  זה  את  זה  יכה  נקט  ולהכי  אלהים  של  כחשבונו 

דאינו חייב עד שיברך שם בשם.

סנהדרין פב: • (משלי ל, לא) זרזיר (= 424) מתנים או תיש ומלך אלקום 
(זמרי)  רשע  אותו  בעל  בעילות  וארבע  ועשרים  מאות  ד'  עמו 

אותו היום.

כאחד  אותם  ודן  בגוף  וזורקה  נשמה  מביא  צא: • הקב''ה  סנהדרין 
עמו  לדין  הארץ  ואל  מעל  השמים  אל  יקרא  ד)  נ,  (תהלים  שנאמר 
הגוף  זה  עמו  לדין  הארץ  ואל  נשמה  זו  מעל  השמים  אל  יקרא 

(חיד"א – השמים = 395 = נשמה).

סנהדרין צה: • כמה נער יכול לכתוב עשרה (רש"י – עשרה. שהנער 
יכול להטיף טיפה של דיו והיינו יו''ד שנשארו עשרה).

סנהדרין צו. • בלאדן (מלך בבל) מלכא הוה ואישתני אפיה והוה כי 
דכלבא (ריעב"ץ – בלאדן = 87 = כי דכלבא).

סנהדרין צז: • ולא כרבי עקיבא שהיה דורש (חגי ב, ו) עוד אחת מעט 
 = מעט   – (שטיינזלץ  הארץ  ואת  השמים  את  מרעיש  ואני  היא 

119. 119 שנה אחרי החורבן יבוא הקץ ולכן תמך בבר כוכבא).

הראשון  אדם  של  קומות  שתי  קוממיות.  ק. • (רש"י)  סנהדרין 
כדאמרינן בחגיגה (דף יב.) שמיעטו הקב''ה והעמידו על מאה אמה 

שנאמר ותשת עלי כפך כף בגימטריא הכי הוי.

סנהדרין ק. • עתיד הקב''ה ליתן לכל צדיק וצדיק ג' מאות ועשרה 
עולמות שנא' (משלי ח, כא) להנחיל אוהבי יש ואוצרותיהם אמלא יש 

בגימטריא תלת מאה ועשרה הוי.

סנהדרין קד. • מפני מה לקו ישראל באיכה מפני שעברו על שלשים 
ושש כריתות שבתורה.

מכות כג: • שש מאות ושלש עשרה מצות נאמרו לו למשה שלש 
מאות וששים וחמש לאוין כמנין ימות החמה ומאתים וארבעים 
ושמונה עשה כנגד איבריו של אדם אמר רב המנונא מאי קרא 
(דברים לג, ד) תורה צוה לנו משה מורשה תורה בגימטריא שית מאה 

וחד סרי הוי אנכי ולא יהיה לך מפי הגבורה שמענום.
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דכתיב  המצות.  ככל  ציצית  מצות  שקולה  כט. • (רש"י)  שבועות 
מאות  שש  שלה  גימטריא  ה'  מצות  כל  את  וזכרתם  טו)  (במדבר 

ושמונה חוטין וחמשה קשרים הרי י''ג.

הוריות יא: • זה בגימטריא שנים עשר לוגין הוו.

אבות ג:יח • תקופות וגימטריאות פרפראות לחכמה.

סופרים טז:ו • ודגלו = 49, לתורה יש מט' פנים טמא ומט' פנים טהור.

כלה רבתי פ"ג • שלום = 376, שלום נתן בשע"ו אותיות, שוע – אין 
תפלתו חוזרת ריקם.

מנחות כא: • (רש"י) זה בגימטריא שנים עשר לוגין הוו.

מאה  ויש  מלא  דהוי  ר''ת  פי'  מעמך.  שואל  מג: • (תוס')  מנחות 
ובקונטרס  מאה  ב''ש  בא''ת  עולה  דמה  וי''מ  בפסוק  אותיות 

פירש אל תקרי מה אלא מאה כלומר שחייב ק' ברכות.

אתיא  דמייתר  יו''ד  דחד  יודין  בתרין  תהיינה.  עח. • (רש"י)  מנחות 
(עשרה) ללחמי תודה.

הין  זית  שמן  כד)  ל,  (שמות  דכתיב  הויין  לוגי  תריסר  פט. • הין  מנחות 
זה  לדורותיכם  לי  זה  יהיה  קדש  משחת  שמן  לא)  ל,  (שמות  וכתיב 

בגימטריא תריסר הויין.

חולין כח. • (תוס') ועל רוב אחד בעוף ועל רוב שנים בבהמה. י''מ 
דדריש בגימטריא דכאשר אל''ף אחד בעוף שי''ן שנים בבהמה 
בבהמה  שנים  ורוב  בעוף  אחד  רוב  כמוהו  אחד  של  רובו  רי''ש 

ראשי תיבות למפרע של כאשר הוי רובו של אחד כמוהו.

חולין קלט: • משה מן התורה מנין (בראשית ו, ג) בשגם הוא בשר (רש"י 
– בשגם בגימטריא כמו משה).

מנחות ה: • זה בגימטריא י''ב לוגין הויין.

ערכין ד. • (רש"י) חוטא. מפרש במס' שקלים (דף ג.) דכתיב זה יתנו 
זה בגימטריא י''ב שבטים דהיינו נמי שבט לוי דכל העובר מפרש 

כל העובר בים סוף.

מאתן  בגימטריא  הריון  הריון  לה  [ה']  ויתן  יג)   – ד  לח: • (רות  נידה 
ושבעים וחד הוו.

בישראל  לפנים  וזאת  ז)  ד,  (רות  וסימניך   ... חנינא  ור'  מה: • רב  נידה 
(עיין שטיינזלץ). 

גלות
יושב  ומשמר  משמר  כל  ועל  הלילה  הוי  משמרות  ג. • ג'  ברכות 
הקב''ה ושואג כארי ואומר אוי לבנים שבעונותיהם החרבתי את 

ביתי ושרפתי את היכלי והגליתים לבין אומות העולם.

לבנים  אוי  ואומרת  כיונה  שמנהמת  קול  בת  ג. • שמעתי  ברכות 
והגליתים  היכלי  את  ושרפתי  ביתי  את  החרבתי  שבעונותיהם 
לבין האומות ואמר לי חייך וחיי ראשך לא שעה זו בלבד אומרת 
כך אלא בכל יום ויום שלש פעמים אומרת כך ולא זו בלבד אלא 
בשעה שישראל נכנסין לבתי כנסיות ולבתי מדרשות ועונין יהא 
המלך  אשרי  ואומר  ראשו  מנענע  הקב''ה  מבורך  הגדול  שמיה 
שמקלסין אותו בביתו כך מה לו לאב שהגלה את בניו ואוי להם 

לבנים שגלו מעל שולחן אביהם.

ברכות יז. • רבון העולמים גלוי וידוע לפניך שרצוננו לעשות רצונך 
מלפניך  רצון  יהי  מלכיות  ושעבוד  שבעיסה  שאור  מעכב  ומי 

שתצילנו מידם ונשוב לעשות חוקי רצונך בלבב שלם.

ברכות נו. • גלות מכפרת עון.

בין  בצער  ששרויים  בניו  את  זוכר  שהקב''ה  נט. • בשעה  ברכות 
אומות העולם מוריד שתי דמעות לים הגדול וקולו נשמע מסוף 

העולם ועד סופו.

שבת לג. • בעון שפיכות דמים בית המקדש חרב ושכינה מסתלקת 
את  תטמא  ולא  וגו'  תחניפו  ולא  לג)  לה,  (במדבר  שנאמר  מישראל 
אתם  הא  בתוכה  שוכן  אני  אשר  בה  יושבים  אתם  אשר  הארץ 

מטמאים אותה אינכם יושבים בה ואיני שוכן בתוכה.

שמיטין  והשמטת  כוכבים  ועבודת  עריות  גלוי  לג. • בעון  שבת 
ויושבין  אחרים  ובאין  אותן  ומגלין  לעולם  בא  גלות  ויובלות 

במקומן.

שבת סג. • אין בין העולם הזה לימות המשיח אלא שיעבוד גליות 
בלבד.

שבת קיג: • כל האוכל מעפרה של בבל כאילו אוכל מבשר אבותיו 
וי''א כאילו אוכל שקצים ורמשים.

תורה  בני  שאינן  לפי  מצויינין  שבבבל  ת''ח  מה  קמה: • מפני  שבת 
מצויינין.  נאים:  בלבושים  עצמן  מציינין  מצויינין.   – (רש"י 

מקושטין).

שבת קמה: • מפני מה ת''ח שבבבל מצויינין לפי שאינן בני מקומן 
דאמרי אינשי במתא שמאי בלא מתא תותבאי (רש"י – במתא 
בו:  ניכר  שאני  בשמי  אלא  להתכבד  צריך  איני  בעירי  שמאי. 
בשמלתי  תלוי  כבודי  תותבאי.  עירי:  שאינה  במקום  מתא.  בלא 

שמלתו מתרגמינן תותביה).

והגולה  לשם  גלו  שמא''י  במקומם.  שאינן  קמה: • (רש"י)  שבת 
למקום נכרי מציין עצמו במלבושים שיהא חשוב.

עשרת  קיפחו  דדיומסת  ומיא  דפרוגייתא  קמז: • חמרא  שבת 
השבטים מישראל.

שבת קמז: • הוי גולה למקום תורה ואל תאמר שהיא תבא אחריך 
שחבריך יקיימוה בידך ואל בינתך אל תשען.

אסורין  במקומן  שלא  שרויין  ושכינה  שארון  זמן  סג: • כל  עירובין 
בתשמיש המטה.

פסחים מט. • אמר רב כהנא אי לא נסיבנא כהנתא לא גלאי (רש"י 
– לא גלאי. רב כהנא גלה מבבל ... לא גלאי כדגלו אינשי. שאר 
מרדין  מחמת  כרחי  על  יצאתי  ואני  מדעתן  יוצאים  תלמידים 

ואימת מלכות).

פסחים מט. • כל הנהנה מסעודת הרשות לסוף גולה.

ת''ח  בת  וישא  לו  שיש  מה  כל  אדם  ימכור  מט. • לעולם  פסחים 
שאם מת או גולה מובטח לו שבניו ת''ח ואל ישא בת ע''ה שאם 

מת או גולה בניו ע''ה.

פסחים פז: • לא הגלה הקדוש ברוך הוא את ישראל לבין האומות 
אלא כדי שיתוספו עליהם גרים.

פסחים פז: • צדקה עשה הקב''ה בישראל שפזרן לבין האומות.

פסחים פז: • יודע הקדוש ברוך הוא את ישראל שאינן יכולין לקבל 
גזירות אכזריות אדום לפיכך הגלה אותם לבבל.

אלא  לבבל  ישראל  את  הוא  ברוך  הקדוש  הגלה  פז: • לא  פסחים 
תורה...  ללשון  לשונם  שקרוב  מפני  כשאול...  שעמוקה  מפני 
מאור  אברהם  אמן.  לבית   – (רש"י  אמן  לבית  ששיגרן  מפני 

כשדים יצא).
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פסחים פז: • שלשה חזרו למטעתן אלו הן ישראל כסף מצרים וכתב 
לוחות.

פסחים פז: • שלשה חזרו למטעתן אלו הן ישראל כסף מצרים וכתב 
לוחות.

פסחים פז: • כדי שיאכלו תמרים ויעסקו בתורה.

פסחים פח. • גדול קבוץ גליות כיום שנבראו בו שמים וארץ.

פסחים קיח: • (תהלים קיג – ט) מושיבי עקרת הבית אמרה כנסת ישראל 
לפני הקב''ה רבש''ע שמוני בניך כחולדה זו הדרה בעיקרי בתים 

(רש"י – שמוני בניך. מרוב חטאותם בגלות).

פסחים קיח: • (תהלים סח – לא) פיזר עמים קרבות יחפצון מי גרם להם 
לישראל שיתפזרו לבין אומות העולם קריבות שהיו חפצין בהן.

וגלותו  מבבל  עזרא  עלה  הבאה  לשנה  זמן  ח: • באותו  השנה  ראש 
עמו.

גלתה  וכנגדן  מקראי  שכינה  נסעה  מסעות  לא. • עשר  השנה  ראש 
סנהדרין מגמרא וכו'.

שלא  אחרונים  קצם  נתגלה  עונם  שנתגלה  ט: • ראשונים  יומא 
נתגלה עונם לא נתגלה קצם.

יומא לח: • כל המשכח דבר מתלמודו גורם גלות לבניו.

יכולה  אחת  אומה  היאך  הקב''ה  של  מוראו  סט: • אלמלא  יומא 
להתקיים בין האומות.

יומא פו. • (רש"י) באמור להם עם ה' אלה. את זו קרא הכתוב חילול 
והכל  עליו  באה  ופורענות  עבירה  עובר  חשוב  כשאדם  השם 
אומרים מה הועילו לו ראה החסידים והחכמים רעה באה עליהם 
עליהם  באמור  חללוהו  ובמה  קדשי  שם  את  ויחללו  שנאמר 
הנכרים שגלו ביניהן ראו עם ה' אלה ולא יכול להצילם שלא יגלו 

נמצא שם שמים מתחלל וכבודו מתמעט.

דכתיב  קרא  רבתי  באיכה  דרשינן  אני)  ד"ה   – מה. • (תוס'  סוכה 
אסור  והוא  בירמיה  דכתיב  וקרא  הגולה  בתוך  ואני  ביחזקאל 

בזיקים כביכול הוא בעצמו והיינו הושענא שיושיע לעצמו.

גלות  הן  ואלו  שבראם  הקב''ה  עליהן  מתחרט  נב: • ארבעה  סוכה 
כשדים וישמעאלים ויצר.

מגילה יא: • גלו בשבע גלו בשמונה גלו בשמונה עשרה גלו בתשע 
עשרה.

עצה  ניטלה  מארצנו  וגלינו  המקדש  בית  שחרב  יב: • מיום  מגילה 
ממנו ואין אנו יודעין לדון דיני נפשות.

(מרדכי)  שגלה  רבא  אמר  מירושלם  הגלה  יג. • אשר  מגילה 
מעצמו.

בן  ויאשיהו  השבטים)  (עשרת  החזירן  שירמיה  יד: • מלמד  מגילה 
אמון מלך עליהן.

שבכל  הקב''ה  לפני  ישראל  חביבין  כמה  וראה  כט. • בוא  מגילה 
מקום שגלו שכינה עמהן גלו למצרים שכינה עמהן ... גלו לבבל 
שכינה עמהן ...ואף כשהן עתידין ליגאל שכינה עמהן ... מלמד 

שהקב''ה שב עמהן מבין הגליות בבבל.

תענית ה. • אמר הקב''ה לא אבוא בירושלים של מעלה עד שאבוא 
לירושלים של מטה.

תענית ח: • גדול יום הגשמים כיום קבוץ גליות.

תענית טז. • גלינו גלותינו מכפרת עלינו.

לאנשי  שולחין  משמר  אנשי  מרובין  שגשמיה  כב: • שנה  תענית 
מעמד תנו עיניכם באחיכם שבגולה שלא יהא בתיהם קבריהם.

לבית  אזל  הימנוהו  לא  המעגל  חוני  אנא  להו  כג. • אמר  תענית 
חוני  כבשני  שמעתתין  נהירן  דקאמרי  לרבנן  שמעינהו  המדרש 
לרבנן  להו  דהוו  קושיא  כל  מדרשא  לבית  עייל  הוי  דכי  המעגל 
ליה  עבדי  ולא  הימנוהו  לא  ניהו  אנא  להו  אמר  להו  מפרק  הוה 
יקרא כדמבעי ליה חלש דעתיה בעי רחמי ומית אמר רבא היינו 

דאמרי אינשי או חברותא או מיתותא.

חגיגה ה: • אמר הקב''ה אף על פי שהסתרתי פני מהם בחלום אדבר 
בו רב יוסף אמר ידו נטויה עלינו.

גדול  תורה  ביטול  לך  אין  ממקומן  ישראל  שגלו  ה: • כיון  חגיגה 
מזה.

לקדושין  חוששין  הזה  בזמן  שקידש  כוכבים  טז: • עובד  יבמות 
שמא מעשרת השבטים הוא.

יבמות טז: • (מלכים ב יח, יא) וינחם (עשרת השבטים) בחלח ובחבור נהר 
גוזן וערי מדי חלח זה חלזון וחבו.

 – (רש"י  אצטרו  איצטרויי  דרא  דההוא  דבנתא  יז. • גמירי  יבמות 
רחמן  נבקע  איצטרו  איצטרויי  השבטים:  דעשרת  דרא  דההוא 

מלקלוט זרע ונעשו עקרות).

ראית  מה  לו  אומרים  הזה  בזמן  להתגייר  שבא  מז. • גר  יבמות 
שבאת להתגייר אי אתה יודע שישראל בזמן הזה דוויים דחופים 

סחופים ומטורפין ויסורין באין עליהם.

יבמות עח: • (רש"י – ד"ה מן) דרך אשה להיות במקומה ודרך איש 
אבל  אומות  משבעה  אמו  ודאי  בארץ  הנולדים  הלכך  לגלות 

הנולדים במקום אחר ודאי אמו משאר אומות.

כתובות לז: • לא תשקול ממונא מיניה ותפטריה מן גלות.

כתובות סב. • שאני שמועה דבית המקדש דתקיפא טובא ...אנחה 
שוברת חצי גופו של אדם. 

פורעניות  חמש  מביא  זמר  מיני  בארבעה  השותה  מח. • כל  סוטה 
לעולם ...שגורמין גלות לעולם.

גיטין ז. • לא זאת להן לישראל שהשפילו את הגבוה והגביהו את 
השפל והעמידו צלם בהיכל.

ילכו  לרגל  ישראל  עלו  שלא  שנים  אותן  הקב''ה  פח. • אמר  גיטין 
בשבי.

עשרת  גלו  אלה  בן  הושע  בימי  בתי)  ז'  ד"ה   – פח. • (רש"י  גיטין 
השבטים ומההיא שעתא קרי לה חורבן.

גיטין פח. • (רש"י) גלות צדקיהו. חרבות ירושלים שגלו כולם.

לקדש  נוהגים  שאנו  ועכשיו  אסור)  ד"ה   – מא. • (תוס'  קדושין 
מתגבר  הגלות  ויום  יום  שבכל  משום  היינו  קטנות  אפי'  בנותינו 
שמא  נדוניא  לבתו  לתת  עכשיו  אדם  ביד  סיפק  יש  ואם  עלינו 

לאחר זמן לא יהיה סיפק בידו ותשב בתו עגונה לעולם.

בבא קמא כו: • היתה אבן מונחת לו בחיקו ולא הכיר בה ועמד ונפלה 
לענין נזקין חייב לענין ארבעה דברים פטור לענין שבת מלאכת 

מחשבת אסרה תורה לענין גלות פטור.

בבא קמא לח. • ראה שבע מצות שנצטוו עליהן בני נח ולא קיימום 
עמד והגלה אותם מעל אדמתם.
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שלשה  מכפרת  גלות   ... מחצה  עון  מכפרת  לז: • גלות  סנהדרין 
דברים שנאמר (כה אמר ה' וגו') היושב בעיר הזאת ימות בחרב 
ברעב ובדבר והיוצא ונפל אל הכשדים הצרים עליכם יחיה והיתה 

לו נפשו לשלל ר' יוחנן אמר גלות מכפרת על הכל.

גלות  שהקדים  ישראל  עם  הקב''ה  עשה  לח. • צדקה  סנהדרין 
צדקיהו ועוד גלות יכניה קיימת.

סנהדרין פט. • (רש"י – ד"ה לא) ...ושהה ימים עד שגלתה סנהדרי 
גדולה ליבנה ועדיין הבית קיים.

סנהדרין צב. • כל אדם שאין בו דעה לסוף גולה.

ונשאו  ישראל  לארץ  עלו  יחזקאל  שהחיה  צב: • מתים  סנהדרין 
נשים והולידו בנים ובנות עמד ר''י בן בתירא על רגליו ואמר אני 

מבני בניהם והללו תפילין שהניח לי אבי אבא מהם. 

דירושלם  לחורבנא  מיתנבאי  דקא  לנביאי  צו: • שמעינהו  סנהדרין 
לי  ליעבדו  דלא  מסתפינא  אמר  ותא  פוק  לנבוכדנצר  שלחו 

כדעבדו בקמאי ... שלחו ליה כבר קבע להן זמן.

סנהדרין צז: • (רש"י) דיו לאבל שעומד באבלו. דיו להקב''ה שעומד 
עומד  אינו  תשובה  יעשו  לא  אם  כלומר  אחור  וימינו  ימים  כמה 
באבלו כל הימים אלא ודאי קץ לדבר ל''א דיו לאבל דיין לישראל 

צער גלות אפילו בלא תשובה נגאלין.

לבניו  גלות  גרם  שולחנו  על  אכלו  שנכרים  קד. • בשביל  סנהדרין 
גלות  גורם  עליו  ומשמש  ביתו  לתוך  כוכבים  עובד  המזמן  ...כל 

לבניו.

סנהדרין קי: • עשרת השבטים אינן עתידין לחזור ...מה יום מאפיל 
ומאיר אף עשרת השבטים שאפילה להן כך עתידה להאיר להם.

סנהדרין • (רש"י – ד"ה וישליכם) עשרת השבטים שהגלם סנחריב 
והושיבם במקום אחד כדאמרינן (לעיל דף צד.) שהוליכם למדינת 
אפריקי אבל ב' השבטים לא גלו למקום אחד אלא נתפזרו בכל 

הארצות ועליהם הוא אומר אשרקה להם ואקבצם (זכריה י'). 

אומרים  אין  לגלות  חייב  שהוא  פלוני  באיש  אנו  ב. • מעידין  מכות 
יגלה זה תחתיו אלא לוקה ארבעים.

מקלט  לערי  מקדימין  מזיד  ואחד  שוגג  אחד  ט: • בתחלה  מכות 
בב''ד  מיתה  שנתחייב  מי  משם  אותו  ומביאין  שולחין  וב''ד 
הרגוהו ושלא נתחייב מיתה פטרוהו מי שנתחייב גלות מחזירין 

אותו למקומו.

מכות יא: • מידי גלות קא מכפרא מיתת כהן הוא דמכפרא.

מכות יב: • היו ישראל מגלין במדבר להיכן מגלין למחנה לויה.

עבודה זרה ח: • מ' שנה עד לא חרב הבית גלתה סנהדרין וישבה לה 
בחנות.

עבודה זרה י. • בגולה אין מונין אלא למלכי יונים בלבד.

אבות א:יא • חכמים הזהרו בדבריכם שמא תחובו חובת גלות וכו'.

אבות ד:יג • הוי גולה למקום תורה וכו'.

הפרשנו  שלא  בשביל  אלא  מארצנו  גלינו  כ:א • לא  נתן  דרבי  אבות 
תרומות ומעשרות.

גליות  כשאר  מלכות  עול  להם  אין  בבל  בני  קי. • (רש"י)  מנחות 
שבכל ארצות.

חולין נט: • הזהרו ברבינו אחאי שמאיר עיני גולה הוא.

מאי  לערים  אותו  (יוסף)  העביר  העם  ואת  כא)  מז,  ס: • (בראשית  חולין 
דלא  היכי  כי   – (רש"י  גלוותא  לאחיו  ליקרו  דלא  מינה  נפקא 

ליקרו. מצרים לאחיו לאחר זמן גולים בני גולים לכך הגלם).

לצאת  שרים  שני  שעתידים  ליעקב)  (המלאך  לו  צב. • רמז  חולין 
לו  רמז  מכאן  ישראל  שבארץ  ונשיא  שבבבל  גולה  ראש  ממנו 

גלות.

ערכין יג. • באותו זמן לשנה הבאה עלה עזרא וגלותו עמו.

פירוש המשניות לרמב"ם סוף מס' עוקצין • כבר השלמנו החבור הזה 
שיצילנו  אליו  ואתחנן  יתברך  אשאלהו  ואני  שהבטחנו  מה  כפי 
מן  הלכה  בפי'  לו  נתבאר  או  טעות  בו  שימצא  ומי  השגיאות  מן 
אותי  וינצל  זה  על  יעורר  פירשתיו  מאשר  טוב  פירוש  ההלכות 
בהתנצלות כי מה שהשתדלתי בו אינו מעט ולא קרוב אצל מי 
עת  בכל  מחשבתן  בהתעסקות  וכ"ש  טוב  ושכר  פרעון  לו  שיש 
והגדוד  הגלות  מן  עלינו  האלהים  שגזר  ובמה  הזמן  באנחות 
כבר  זה  שכר  ואולם  השמים  קצה  ועד  השמים  מקצה  בארצות 
בא גלות מכפרת עון יודע יתברך כי מהן הלכות תליתי פירושם 
במסעות הדרך ומהם ענינים כתבתים ואני עליתי בספינות בים 
המלח ודי בזה ענין לבאר להיותי מעיין בחכמות אחרים אמנם 
פשטתי זה הענין לביאור ההתנצלות למי שירצה לכתוב לתופש 
האלהים  מן  מושכר  אבל  בתפישתו  לגנותו  ראוי  ואינו  שיתפוש 
על זה אהוב אצלי לפי שהוא מלאכת ה' ומה שספרתיו מעניני 
ארוך: זמן  בו  העכבה  חייב  אשר  הוא  הזה  הפירוש  חבור  הזמן 

בר  הדיין  יצחק  בר  החכם  יוסף  ברבי  הדיין  מיימון  בר  משה  אני 
יוסף הדיין בר עובדיה הדיין בר' שלמה הרב ברבי עובדיה הדיין 
ועשרים  שלש  בן  ואני  הספר  זה  פירוש  לחבר  התחלתי  זצ"ל 
שנה והשלמתיו במצרים ואני בן שלשים שנה שהיא שנת ט' וע' 

לשטרות. ברוך נותן ליעף כח ולאין אונים עצמה ירבה:

גמילות חסדים
ברכות ה. • כל העוסק בתורה ובגמילות חסדים... מוחלין לו על כל 

עונותיו.

חסדים  ובגמילות  בתורה  העוסק  כל  הקב''ה  ח. • אמר  ברכות 
מבין  ולבני  לי  פדאני  כאילו  עליו  אני  מעלה  הצבור  עם  ומתפלל 

אומות העולם.

נמי  חסדים  גמילות  כן   ... בשלום)  פדה  ד"ה   – ח. • (רש"י  ברכות 
שלום הוא שמתוך שגומל חסד בגופו לחבירו הוא מכיר שהוא 

אוהבו ובא לידי אחוה ושלום.

ברכות מו. • (תוס' – ד"ה כל) היינו גמילות חסדים שהקב''ה מעביר 
שינה מן האדם ומחדש כחו כדאמרינן במדרש חדשים לבקרים 
היתה  כאשר  בגוף  ושקטה  שלמה  הנשמה  מחזיר  שהוא  וגו' 

בתחלה אע''פ שהיתה עייפה.

 ... מעפעפי  ותנומה  מעיני  שינה  חבלי  המעביר  ס: • ברוך  ברכות 
ותגמלני חסדים טובים ברוך אתה ה' גומל חסדים טובים לעמו 

ישראל.

דברים  אלו  וגמ"ח...  שעור...  להם  שאין  דברים  א:א • אלו  פאה 
שאדם אוכל פירותיהן בעוה"ז... וגמ"ח וכו'.

חסדים  גומל  של  דרכו  שכן  דל''ת  לגבי  דגימ''ל  קד. • כרעיה  שבת 
לרוץ אחר דלים.
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שבת קכז. • אלו דברים שאדם עושה אותם ואוכל פירותיהן בעולם 
הזה והקרן קיימת לו לעולם הבא ואלו הן כיבוד אב ואם וגמילות 

חסדים והבאת שלום שבין אדם לחברו ות''ת כנגד כולם.

וגמילות  נאה  סוד  חסדא  רב  אמר  סודנא  קיג. • מאי  פסחים 
חסדים.

וגמילות  ובמצות  בתורה  עוסקין  שהיו  שני  מקדש  ט: • אבל  יומא 
חסדים מפני מה חרב מפני שהיתה בו שנאת חנם.

בתורה  מתכפר  אבל  מתכפר  אינו  ומנחה  יח. • בזבח  השנה  ראש 
ובגמילות חסדים.

בתורה  דעסק  רבה  קאתו  עלי  מדבית  ואביי  יח. • רבה  השנה  ראש 
חיה  חסדים  ובגמילות  בתורה  דעסק  אביי  שנין  ארבעין  חיה 

שיתין שנין.

סוכה מט: • ואהבת חסד זו גמילות חסדים.

סוכה מט: • גדולה גמילות חסדים יותר מן הצדקה. 

סוכה מט: • אין צדקה משתלמת אלא לפי חסד שבה.

סוכה מט: • בשלשה דברים גדולה גמילות חסדים יותר מן הצדקה 
צדקה בממונו גמילות חסדים בין בגופו בין בממונו צדקה לעניים 
גמילות  לחיים  צדקה  לעשירים  בין  לעניים  בין  חסדים  גמילות 

חסדים בין לחיים בין למתים.

סוכה מט: • מאי דכתיב (משלי לא, כו) פיה פתחה בחכמה ותורת חסד 
על לשונה וכי יש תורה של חסד ויש תורה שאינה של חסד אלא 
תורה  היא  זו  לשמה  שלא  חסד  של  תורה  היא  זו  לשמה  תורה 
של  תורה  היא  זו  ללמדה  תורה  דאמרי  איכא  חסד  של  שאינה 

חסד שלא ללמדה זו היא תורה שאינה של חסד.

קדושין מ. • אלו דברים שאדם עושה אותן ואוכל פירותיהן בעולם 
ולמען   .. חסדים  ...וגמילות  הבא  לעולם  לו  קיימת  והקרן  הזה 

ייטב לך בגמילות חסדים. 

בדרוקרת  לקבורה  וזבילא  מרא  דשייל  גברא  כא: • ההוא  תענית 
סבור  דליקתא  הוות  לא  הונא  דרב  ובשיבבותיה  דליקתא  הוות 
מינה בזכותא דרב הונא דנפיש איתחזי להו בחילמא האי זוטרא 
תנורא  דמחממת  איתתא  ההיא  משום  אלא  הונא  לרב  ליה 

ומשיילי לשיבבותיה.

לה  מוקי  לה  עביד  מאי  ירכיך  חמוקי  האי  חייא  טז: • ור'  קטן  מועד 
בצדקה ובגמילות חסדים.

בגופו  תימא  הדא  בירושלמי  חסדים.  גמילות  ז. • (תוס')  חגיגה 
אבל בממונו יש לו שיעור וביקור חולים דאין לו שיעור כדאיתא 

בנדרים (דף לט:) הוי בכלל גמילות חסדים.

והביישנין  הרחמנים  זו  באומה  יש  סימנים  עט. • שלשה  יבמות 
וגומלי חסדים.

בגמילות  כך  כל  (רבה)  עסיק  לא  רבא)  ד"ה   – קה. • (תוס'  יבמות 
חסדים שינצל מגזירת בית עלי אבל כדי שינצל מחבלו של משיח 

היה בידו שגם שאר זכיות עומדות לו.

כתובות ח: • א''ל קום אימא מלתא כנגד מנחמי אבלים פתח ואמר 
של  בבריתו  המחזיקים  חסדים  גומלי  בני  חסדים  גומלי  אחינו 

אברהם אבינו.

כתובות סו: • (רש"י) מלח ממון חסר. הרוצה למלוח ממונו כלומר 
קיומו:  זהו  וחסרונו  תמיד  לצדקה  יחסרנו  שיתקיים  לו  לגרום 

ואמרי לה חסד. יעשה ממנו חסד.

סוטה יד. • וכי אפשר לו לאדם להלך אחר שכינה והלא כבר נאמר 
(דברים ד, כד) כי ה' אלהיך אש אוכלה הוא אלא להלך אחר מדותיו 
של הקב''ה מה הוא מלביש ערומים ... אף אתה הלבש ערומים 
הקב''ה ביקר חולים ... אף אתה בקר חולים הקב''ה ניחם אבלים 
קבור  אתה  אף   ... מתים  קבר  הקב''ה  אבלים  נחם  אתה  ...אף 

מתים.

סוטה יד. • תורה תחלתה גמילות חסדים וסופה גמילות חסדים.

סוטה מ. • רבי אבהו אימנו רבנן עליה לממנייה ברישא כיון דחזיה 
לר' אבא דמן עכו דנפישי ליה בעלי חובות אמר להו איכא רבה.

הכי  בלאו  וא''ת  מכרעת.  שקולה  היתה  שאם  לט: • (תוס')  קדושין 
כשהן  חסד  כלפי  מטה  חסד  דרב  יז.)  (דף  ר''ה  במסכת  אמרי'  נמי 
שקולין וי''ל דבשאר מצות כשמעשיו שקולים הוי כבינוני אבל 

בהני חשיב צדיק גמור.

קדושין מ. • אלו דברים שאדם עושה אותן ואוכל פירותיהן בעולם 
הזה והקרן קיימת לו לעולם הבא ...וגמילות חסדים .. ולמען ייטב 

לך בגמילות חסדים. 

בבא קמא יז. • כל העוסק בתורה ובגמילות חסדים זוכה לנחלת שני 
שבטים.

בבא קמא צט: • (שמות יח, כ) והודעת להם זה בית חייהם את הדרך זו 
גמילות חסדים ילכו זו ביקור חולים בה זו קבורה את המעשה זה 

הדין אשר יעשון זו לפנים משורת הדין.

בבא בתרא ט: • כל הנותן פרוטה לעני מתברך בשש ברכות והמפייסו 
בדברים מתברך בי''א ברכות.

שלום  הזה  בעולם  עושין  וחסד שישראל  צדקה  י. • כל  בתרא  בבא 
גדול ופרקליטין גדולין בין ישראל לאביהן שבשמים.

בבא בתרא י. • חסד זו גמילות חסדים.

בבא בתרא קמד: • השולח לחבירו כדי יין וכדי שמן אין נגבין בב''ד 
מפני שהן גמילות חסדים.

לכלל  הבאים  חכמים  שאפילו  סמיכה.  אלא  יד. • (רש"י)  סנהדרין 
בראש  כדאמרינן  חסדים  וגמילות  תורה  ידי  על  כגון  זקנה 
השנה (דף יח.) בזבח ומנחה אינו מתכפר אבל מתכפר הוא בתורה 
ובגמילות חסדים מכל מקום לא תהא תורת זקנה עליהם להיות 

ראויים לסנהדרין.

סנהדרין לט: • מפני מה זכה עובדיהו לנביאות מפני שהחביא מאה 
נביאים במערה.

את  קין  שישא  כדי  בתו  את  אדם  נשא  לא  מה  נח: • מפני  סנהדרין 
אחותו שנאמר (תהלים פט, ג) כי אמרתי עולם חסד יבנה.

מכות כד. • אהבת חסד זה גמילות חסדים.

מכות כד. • והצנע לכת זה הוצאת המת והכנסת כלה.

ובגמילות  בתורה  שעוסקין  בזמן  ישראל  ה: • אשריהם  זרה  עבודה 
חסדים יצרם מסור בידם ואין הם מסורים ביד יצרם.

אלוה  לו  שאין  כמי  דומה  בלבד  בתורה  העוסק  יז: • כל  זרה  עבודה 
ובגמילות חסדים לא עסק.

עבודה זרה יז: • (תוס') ובגמילות חסדים לא עסק. תימה מאי פריך 
מצדקה הלא ב' דברים הם כדאמרינן בסוכה (דף מט:) צדקה לעניים 
ליה  משמע  דמ''מ  וי''ל  לעשירים  בין  לעניים  בין  חסדים  גמילו' 

דמי שרגיל בזאת עוסק הוא גם בזאת.
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אבות א:ב • על שלשה דברים העולם עומד... ועל גמ"ח. 

אבות ב: • איזוהי דרך ישרה שיבור לו האדם... לב טוב.

אבות דרבי נתן ד:ה • העולם מתחילה לא נברא אלא מהחסד.

אבות דרבי נתן ד:ה • יש לנו כפרה אחת שהיא כמו ביהמ"ק – גמ"ח.

אבות דרבי נתן ד:ה • דניאל היה מתעסק בגמ"ח.

תורה  שמבטל  כגון  תורה.  של  שביטולה  צט: • (רש"י)  מנחות 
שכר  מקבל  כלומר  יסודה  זהו  כלה  ולהכנסת  המת  להוצאת 

כאילו יושב ומייסדה ועוסק בה.

גרות
ברכות מז: • לעולם אינו גר עד שימול ויטבול וכמה דלא טבל נכרי 

הוא.

ברכות נז: • אף בחוץ לארץ צריך לומר כן מפני שעתידים להתגייר 
שנאמר (צפניה ג, ט) אז אהפוך אל עמים שפה ברורה.

בכורים א:ד • גר מביא (בכורים) ואינו קורא.

בכורים א:ה • אשה בת גרים לא תנשא לכהונה... אפילו עד עשרה 
דורות.

ע''מ  גיירני   ... שבכתב  תורה  שתלמדני  ע''מ  גיירני  לא. • ...  שבת 
שתלמדני כל התורה כולה כשאני עומד על רגל אחת ... גיירני על 

מנת שתשימני כהן גדול וכו'.

שבת לג:, לד. • הלך יהודה בן גרים וסיפר דבריהם ונשמעו למלכות 
... נפק לשוקא חזייה ליהודה בן גרים אמר עדיין יש לזה בעולם 

נתן בו עיניו ועשהו גל של עצמות.

שבת סח. • מתניתין בתינוק שנשבה לבין הנכרים וגר שנתגייר לבין 
הנכרים.

ישראל  זוהמא  בה  הטיל  חוה  על  נחש  שבא  קמו. • בשעה  שבת 
שעמדו על הר סיני פסקה זוהמתן עובדי כוכבי' שלא עמדו על 
הר סיני לא פסקה זוהמתן... גרים מאי א''ל אע''ג דאינהו לא הוו 
מזלייהו הוו דכתיב (דברים כט, יד) את אשר ישנו פה עמנו עומד היום 

לפני ה' אלהינו ואת אשר איננו פה וגו'.

דאמר  הוה  גר  מרי  דרב  אבוה  ואמרי)  ד"ה   – קנד. • (תוס'  שבת 
ומנייה  רחל  בר  מרי  לרב  אכשריה  רב  ושבת)  מה:  (יבמות  בהחולץ 
קרינן  אחיך  מקרב  מישראל  דאמו  כיון  וקאמר  דבבל  אפורסיה 

ביה.

מובילנא  בג  בג  דבן  אליבא  בבקר  לי  דמתרגם  כז: • מאן  עירובין 
מאניה אבתריה לבי מסותא.

יהודה  דרבי  לקמיה  דאתא  ההוא  ואנא)  ד"ה   – ז: • (תוס'  פסחים 
ואמר נתגיירתי ביני לבין עצמי אמר ליה נאמן אתה לפסול את 
עצמך ואי אתה נאמן לפסול את בניך והיינו משום דמצי למימר 
ישראל אני והא דאמר בהחולץ (דף מו:) מי שבא ואמר גר אני יכול 
לן  במוחזק  מיירי  התם  לך  במוחזק  אתך  לומר  תלמוד  נקבלנו 
אמר  בעי  דאי  במיגו  נאמן  הכי  לאו  דאי  נכרים  שהם  באבהתיה 

ישראל אני.

מצווה  אתה  אי  ונכרי  להחיותו  מצווה  אתה  כא: • גר  פסחים 
להחיותו.

פסחים סו. • אדם אחד יש שעלה מבבל והלל הבבלי שמו ששימש 
שני גדולי הדור שמעיה ואבטליון.

פסחים פז: • לא הגלה הקדוש ברוך הוא את ישראל לבין האומות 
אלא כדי שיתוספו עליהם גרים.

גרים  של  חבורות  עושין  אין  שמא)  ד"ה   – צא: • (תוס'  פסחים 
שמתוך שהן מקולקלים אין מדקדקין ויביאוהו לידי פסול ובכל 
דוכתא נמי חזינן דגרים לא דייקי במצות כישראלים והכא קאמר 

דגרים מדקדקים יותר.

פסחים צב. • הפורש מן הערלה כפורש מן הקבר.

...דלא  בניו  את  הקדוש  רבינו  צוה  דברים  קיב: • ארבעה  פסחים 
תינסב גיורתא.

ועבדים  הגרים  הן  אלו  זה  את  זה  אוהבין  קיג: • שלשה  פסחים 
ועורבין.

כתיב  גמליאל  רבן  את  הגיורת  בלוריא  יז: • שאלה  השנה  ראש 
בתורתכם.

ראש השנה לא: • גר שנתגייר בזמן הזה צריך שיפריש רובע לקינו.

יומא מז. • יציבא בארעא וגיורא בשמי שמיא.

יומא עא: • מעשה בכהן גדול אחד שיצא מבית המקדש והוו אזלי 
שבקוהו  ואבטליון  לשמעיה  דחזיונהו  כיון  בתריה  עלמא  כולי 
לדידיה ואזלי בתר שמעיה ואבטליון לסוף אתו שמעיה ואבטליון 
לשלם  עממין  בני  ייתון  להן  אמר  גדול  דכהן  מיניה  לאיפטורי 
אמרו ליה ייתון בני עממין לשלם דעבדין עובדא דאהרן ולא ייתי 

בר אהרן לשלם דלא עביד עובדא דאהרן.

יומא פב: • (תוס') התיר (ר"ת) לבת ישראל שהמירה דתה ונשאת 
לעכו''ם וחזרה בתשובה והעכו''ם נתגייר לקיימה דאע''ג דאמר 
כשם שאסורה לבעל כך אסורה לבועל הני מילי בביאת ישראל 

אבל עכו''ם לא.

אלהי  אברהם  אלהי  עם  נאספו  עמים  נדיבי  י)  מז,  מט: • (תהלים  סוכה 
אברהם ולא אלהי יצחק ויעקב אלא אלהי אברהם שהיה תחילה 

לגרים.

מגילה ג. • תרגום של תורה אונקלוס הגר אמרו מפי ר' אליעזר ור' 
יהושע.

מגילה יג. • (רש"י) לרחוץ. (בת פרעה) לטבול (לשון) גירות.

מגילה יד: • דאיגיירא (רחב) ונסבה יהושע.

מגילה יז: • כולל גירי הצדק עם הצדיקים.

תענית כה. • מתן שכרו של רבי אלעזר בן פדת לעתיד לבוא שיבואו 
גרים להסתופף בצלו (שטיינזלץ בשם הגאונים).

פרשת  תנו  גרים  בן  יהודה  ורבי  עסמיי  בן  יונתן  ט. • ר'  קטן  מועד 
נדרים בי ר' שמעון בן יוחי ... א''ל לבריה בני אדם הללו אנשים 

של צורה (חכמים) הם זיל גביהון דליברכוך.

מועד קטן יח. • שלח רב יצחק בר יעקב בר גיורי משמיה דר' יוחנן.

העמים  מבין  המתנדבין  הגרים  הם  עמים.  נדיבי  ג. • (רש"י)  חגיגה 
לקבל עליהן עול מצות.

חגיגה ה. • כל המטה דינו של גר כאילו מטה דינו של מעלה.

בן  והיינו  היה  שגר  מפרשים  יש  להלל  הי  הי  בר  ט: • (תוס')  חגיגה 
אברהם ושרה שנתוסף ה''א בשמן וכן בג בג דכולה הגמרא עולה 

ה'.
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יבמות טז. • מקבלים גרים מן הקרדויים והתרמודים ... אין מקבלים 
גרים מן הקרדויים (רש"י – שממזרים הן מישראל שנטמעו שם).

יהודה  ורבי  טהורים  הרקם  מן  הבאים  הכתמים  טז. • כל  יבמות 
ודמם  גרים.  שהם   – (רש"י  וטועים  גרים  שהם  מפני  מטמא 
פי  על  שאף  כתמיהם  על  וגזרו  דתם  שהמירו  מטמא:וטועים. 

שחטאו שהמירו ישראלים הם).

שניות  גזרו  לא  או  בגרים  שניות  גזרו  במערבא  כב. • בעו  יבמות 
בגרים אמר ליה השתא ומה ערוה גופה אי לאו שלא יאמרו באין 
מקדושה חמורה לקדושה קלה לא גזרו בהו רבנן שניות מיבעיא 

... וגר שנתגייר כקטן שנולד דמי.

יבמות כג. • לכי מגיירה גופא אחרינא היא.

יבמות כד: • הנטען על השפחה ונשתחררה או על העובדת כוכבים 
ונתגיירה הרי זה לא יכנוס ואם כנס אין מוציאין מידו.

יבמות כד: • אחד איש שנתגייר לשום אשה ואחד אשה שנתגיירה 
עבדי  לשום  מלכים  שולחן  לשום  שנתגייר  מי  וכן  איש  לשום 
אחד  אומר  נחמיה  רבי  שהיה  נחמיה  ר'  דברי  גרים  אינן  שלמה 
אינן  ואסתר  מרדכי  גירי  ואחד  חלומות  גירי  ואחד  אריות  גירי 
כבזמן  אימא  אלא  ס''ד  הזה  בזמן  הזה  בזמן  שיתגיירו  עד  גרים 

הזה (רש"י – כבזה''ז. שלא יעשה מחמת שררה).

יבמות כד: • הלכה כדברי האומר כולם גרים הם.

קבלו  לא  בו  כיוצא  המשיח  לימות  גרים  מקבלין  כד: • אין  יבמות 
גרים לא בימי דוד ולא בימי שלמה.

יבמות כד: • (תוס' – ד"ה לא) מעשה דגבעונים דבימי דוד נתוספו 
גבי  כדאשכחן  נתגיירו  דמעצמן  וי''ל  אלף  ק''ן  ישראל  על  גרים 
מרדכי ואסתר ורבים מעמי הארץ מתיהדים ויש ספרים שכתב 
שנעשו  אלא  שלמה  בימי  ולא  דוד  בימי  לא  גרים  קבלו  לא  בהן 
לקמיה  דאתא  ההוא  לא.)  (דף  דשבת  דפ''ב  וההיא  גרורים  גרים 
דסופו  הלל  היה  בטוח  כ''ג  לעשות  ע''מ  גיירני  ואמר  דהלל 
לעשות לשם שמים וכן ההיא דהתכלת (מנחות מד.) דאתיא לקמיה 

דרבי גיירני ע''מ שאנשא לאותו תלמיד.

יבמות מב. • (תוס') גר וגיורת. מכאן משמע דגר מותר בגיורת ודלא 
כאוסרים כשנשאה מקודם דלא יחזרו לסורם.

שאתה  משימות  כל  מלך  עליך  תשים  שום  יז, טו)  מה: • (דברים  יבמות 
משים אל יהו אלא מקרב אחיך האי כיון דאמו מישראל מקרב 

אחיך קרינן ביה.

 – (רש"י  לקריו  טבל  לא  מי   ... לנדותה  טבלה  לא  מה: • מי  יבמות 
מי  וכן  היא  יהודית  דדת  גירות  לטבילת  לה  עולה  טבילה  אותה 

לא טבל לקריו).

יבמות מו. • מעשה בבלוריא הגיורת שקדמו עבדיה וטבלו לפניה.

אין  אומר  יוסי  ור'  יהודה  ר'  דברי  בשבת  גר  מו: • מטבילין  יבמות 
מטבילין.

טיבותא  משום  דסד''א  גרים  מקבלים  בארץ  מז. • אפילו  יבמות 
לקט  איכא  טיבותא  דליכא  נמי  והשתא  קמגיירי  ישראל  דארץ 

שכחה ופאה ומעשר עני קמ''ל.

יבמות מז: • קשים גרים לישראל כספחת.

יבמות מז: • ואין מרבים עליו ואין מדקדקים עליו.

יבמות מז: • קיבל מלין אותו מיד: מ''ט שהויי מצוה לא משהינן.

יבמות מז: • טבל ועלה הרי הוא כישראל לכל דבריו: למאי הלכתא 
ביה  קרינא  מומר  ישראל  ישראל  בת  ומקדש  ביה  הדר  דאי 

וקידושיו קידושין.

עליהן  באין  ויסורין  מעונין  הזה  בזמן  גרים  מה  מח: • מפני  יבמות 
מפני שלא קיימו שבע מצות בני נח ... לפי שאין בקיאין בדקדוקי 
מצות כישראל... לפי שאין עושין מאהבה אלא מיראה ... מפני 

ששהו עצמם להכנס תחת כנפי השכינה.

יבמות מח: • גר שנתגייר כקטן שנולד דמי.

יבמות נז. • קהל גרים לא איקרי קהל.

יבמות סב. • היו לו בנים בהיותו עובד כוכבים ונתגייר ר' יוחנן אמר 
קיים פריה ורביה וריש לקיש אמר לא קיים פריה ורביה.

לי  יש  טובות  ברכות  שתי  לאברהם  הקב''ה  ליה  סג. • אמר  יבמות 
להבריך בך רות המואביה ונעמה העמונית (רש"י – רות המואביה 
של  אמו  נעמה  ונביאים  מלכים  מהם  יצאו  העמונית.  ונעמה 
רחבעם ויצא ממנה חזקיה ואסא ויהושפע דהוו צדיקים גמורים 

וישעיהו הנביא דאמר מר אמוץ ואמציה אחים הוו (מגילה דף י).

ומשוחררת  בגיורת  מותרין  שפכה  וכרות  דכא  עו. • פצוע  יבמות 
ואינן אסורין אלא מלבא בקהל.

בגיורת  אסור  כשר  כהן  אבל  כהן)  ד"ה   – עו. • (רש"י  יבמות 
ומשוחררת משום זונה שנבעלה מקודם.

אני  אמר  ר''ע  מתלמידי  חבר  לי  היה  מצרי  גר  עו: • מנימין  יבמות 
מצרי ראשון ונשאתי מצרית ראשונה אשיא לבני מצרית שניה 

כדי שיהא בן בני ראוי לבא בקהל.

יבמות עט. • כל שיש בו שלשה סימנים הללו ראוי להדבק באומה זו.

בגרים  ידיהם  פשטו  עשו  ומה  הם  מלכים  בני  עט. • הללו  יבמות 
גרורים אמרו אין לך אומה שראויה להדבק בה כזו ומה בני מלכים 
כך בני הדיוטות על אחת כמה וכמה ומה גרים גרורים כך ישראל 
על אחת כמה וכמה מיד נתוספו על ישראל מאה וחמשים אלף 
שנאמר (מלכים א ה, כט) ויהי לשלמה שבעים אלף נושא סבל ושמנים 

אלף חוצב בהר.

יבמות צז: • (רש"י – ד"ה בתר) אין אחוה מן האב לגר דסתם עובדת 
כוכבים זונה היא ומאיש אחר הוא.

ובא  מאמו  אחיו  אשת  שנשא  הגר  בניפטיים  צח. • מעשה  יבמות 
מעשה לפני חכמים ואמרו אין אישות לגר.

יבמות קא: • רב שמואל בר יהודה בישראל בב''ד של ישראל ולא 
בב''ד של גרים.

יבמות קב. • גר דן את חבירו דבר תורה שנאמר (דברים יז, טו) שום תשים 
עליך מלך אשר יבחר ה' אלהיך בו מקרב אחיך תשים עליך מלך 
עליך הוא דבעינן מקרב אחיך אבל גר דן את חבירו גר ואם היתה 
אמו מישראל דן אפי' ישראל ולענין חליצה עד שיהא אביו ואמו 

מישראל שנאמר ונקרא שמו בישראל.

ר''י  אמר  גרים.  למקבלי  תבא  רעה  אחר  רעה  קט: • (תוס')  יבמות 
דהיינו היכא שמשיאין אותן להתגייר או שמקבלין אותן מיד אבל 
שנענשו  מצינו  שהרי  לקבלם  לנו  יש  להתגייר  מתאמצין  הן  אם 
להתגייר  שבאתה  לתמנע  קבלו  שלא  ויעקב  יצחק  אברהם 
והלכה והיתה פלגש לאליפז בן עשו ונפק מינה עמלק דצערינהו 
לישראל כדאמרינן בהגדת חלק (סנהדרין צט:) וגם יהושע קבל רחב 
(שבת לא.)  מדליקין  במה  פרק  ובריש  המואביה  ורות  ונעמה  הזונה 
ואותו  כ''ג  שתשימני  מנת  על  גיירני  שאמר  אותו  הלל  שגייר 

ת
רו

ג
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דעל מנת שתלמדני כל התורה כולה ואע''פ שלא היו מתאמצין 
כמו  גמורים  גרים  להיות  שסופם  בהן  הלל  היה  יודע  להתגייר 

שעשה לבסוף.

קמ''ל  מאי  דין  בית  דעת  על  אותו  מטבילין  קטן  יא. • גר  כתובות 
דזכות הוא לו וזכין לאדם שלא בפניו.

אין  ונשתחרר  עבד  ונתגייר  כוכבים  עובד  היה  כח: • אם  כתובות 
נאמנים... נאמנים ... במאי קמיפלגי ת''ק סבר כיון דעובד כוכבים 
הוא לא הוה דייק ורבי יוחנן בן ברוקא סבר כיון דדעתיה לאיגיורי 

מידק הוה דייק.

כתובות לז. • גיורת כיון דדעתה לאיגיורי מנטרא נפשה.

בחנק  זו  הרי  וזינתה  עמה  בתה  שנתגיירה  מד. • הגיורת  כתובות 
(רש"י – וזינתה. באירוסין והיא נערה).

כתובות מד: • (רש"י) הוציא שם רע על בתולת ישראל ולא בתולת 
לזרעיה  אפקריה  דרחמנא  היא  יתומה  גרים  בתולת  והא  גרים. 

דמצרי כשל חמור דכתיב (יחזקאל כג) וזרמת סוסים זרמתם.

נדרים לב. • מפני מה נענש אברהם אבינו ונשתעבדו בניו למצרים 
כנפי  תחת  מלהכנס  אדם  בני  שהפריש   ... שנים  ועשר  מאתים 

השכינה. 

ששמו  אחד  אדון  טורנוסרופוס.  של  אשתו  ומן  נ: • (רש"י)  נדרים 
מנצחו  ר''ע  והיה  ר''ע  כנגד  תורה  בדברי  מפטפט  והיה  רופוס 
אמרה  לאשתו  וסיפר  ובא  מתבייש  אדון  אותו  והיה  פעם  בכל 
באתה  ביותר  תואר  יפת  שהיתה  לפי  ואכשילהו  אפתהו  אני  לו 
אצלו וגילתה שוקה כנגדו ורק ר''ע ושחק ובכה אמרה לו מדוע 
עשית כן אמר לה השנים אומר לך מה שרקקתי בשביל שמטיפה 
ומה  בארץ  לבלות  עתיד  שיופיך  בשביל  ובכיתי  באת  סרוחה 
לה  שאמר  עד  בו  הפצירה  אעפ''כ  לה  לומר  רצה  לא  ששחק 
שעתידה להתגייר ותנשא לו אמרה לו וכי יש תשובה אמר לה 
הן ונתגיירה לאחר שמת בעלה ונשאת לו והביאה לו ממון גדול.

נזיר סו. • (רש"י – ד"ה א"ל) ...בד''א בזמן שנתגייר מהול והא הכא 
דליכא חולשא ואפ''ה לא תלינן את הזיבה בקרי והוי טמא מיד 

א''ל כיון דמקבל עליו עול מצות אין לך חולי גדול מזה.

שירדה  מלמד   ... היאור  על  לרחוץ  פרעה  בת  יב: • ותרד  סוטה 
לרחוץ מגלולי אביה.

גיטין יג. • (תוס' – ד"ה והא) בגר לא אמרי' מצוה לקיים דברי המת 
כחו  פסק  ולא  הואיל  דבריו  לקיים  מצוה  בירושה  דאיתיה  דכל 
מאותו הממון דמכחו יורשין אבל גר דליתיה בירושה ופסק כחו 

מממונו אין מצוה לקיים דבריו.

גיטין מה: • גר שחזר לסורו לסורו כ''ש דהוי ליה מין אמר רב אשי 
שחוזר לסורו משום יראה.

גיטין נד. • דההוא דאמר ליה לחבירו דייר בר דיירתא (גר בן גיורת) 
אמר ליה אנא לא אכלי פירי דשביעית כוותך.

גיטין נו. • ערק (נירום קיסר) ואזל ואיגייר ונפק מיניה ר''מ.

בעי  הוה  דטיטוס  אחתיה  בר  קלוניקוס  בר  נו: • אונקלוס  גיטין 
לאיגיורי וכו'.

גיטין נז: • ערק (נבוזראדן) אזל שדר שטר פרטתא בביתיה ואגייר.

גיטין נז: • נעמן גר תושב היה.

גיטין נז: • מבני בניו של המן למדו תורה בבני ברק.

גיטין נז: • מבני בניו של סיסרא למדו תינוקות בירושלים.

אינון  מאן  ברבים  תורה  למדו  סנחריב  של  בניו  נז: • מבני  גיטין 
שמעיה ואבטליון.

גיטין פה. • גירות לא שכיחא מיתה שכיחא.

גיטין פח: • (תוס' – ד"ה במילתא) ומה שאנו מקבלים גרים אע''ג 
דגר צריך ג' מומחין כדאמרי' בהחולץ (יבמות מו:) משפט כתוב ביה 

אור''י דעבדינן שליחותייהו.

קדושין יז: • אלא (גר יורש את אביו) מדרבנן גזירה הוא דעבוד רבנן 
שמא יחזור לסורו . 

לבניו  יחזיר  לא  עמו  בניו  שנתגיירו  הגר  מן  מעות  יז: • לוה  קדושין 
ואם החזיר אין רוח חכמים נוחה הימנו.

קדושין כב: • ר' יהודה הנדואה גר שאין לו יורשין הוה.

קדושין סב: • גר צריך שלשה מ''ט (ויקרא כד, כב) משפט כתיב ביה.

בישראל  דאילו  לגרים  ישראל  בין  יש  יתירה  מעלה  ע: • זו  קדושין 
כתיב בהו (יחזקאל לז, כז) והייתי להם לאלהים [והמה] יהיו לי לעם 
ואילו בגרים כתיב (ירמיה ל, כא) מי הוא זה ערב את לבו לגשת אלי 

נאם ה' והייתם לי לעם ואנכי אהיה לכם לאלהים.

ונלוה  א)  יד,  (ישעיה  שנאמר  כספחת  לישראל  גרים  ע: • קשים  קדושין 
הגר עליהם ונספחו על בית יעקב.

קדושין עג. • קהל גרים לא איקרי קהל.

קדושין עג. • דרש ר' זירא במחוזא גר מותר בממזרת רגמוהו כולי 
עלמא באתרוגייהו (רש"י – שהיו שם גרים הרבה והוקשה להם 

שאמר קהל גרים לא איקרי קהל).

בשיראי  טענוהו  בכהנת  מותר  גר  במחוזא  רבא  עג. • דרש  קדושין 
אפסידתא  ליה  אמרו  בממזרת  מותר  גר  להו  דרש  הדר 

לקמייתא.

קדושין עג. • הגר דומה לצמר גפן לענין שעטנז, שמותר לערבו בין 
בצמר ובין בפשתים (שטיינזלץ בשם הירושלמי).

קדושין עה. • גר עד עשרה דורות מותר בממזרת מכאן ואילך אסור 
בממזרת ויש אומרים עד שישתקע שם עבודת כוכבים ממנו.

כל  אחיך  מקרב  מלך  עליך  תשים  שום  טו)  יז,  עו: • (דברים  קדושין 
משימות שאתה משים לא יהיה אלא מקרב אחיך.

לכבדם  בהם  מתעסק   – (רש"י  בהו  מטפל  זירא  עו: • רבי  קדושין 
אפילו  במערבא  בהו  מטפל  אבוה  בר  רבה  בשררה)  ולהושיבם 
לא  גרגותא  ריש  אפי'  בנהרדעא  מינייהו  מוקמי  לא  כורי  ריש 

מוקמי מינייהו.

מחייבין  אין  בירושתו  וחזירים  כלבים  לו  שנפלו  פ. • גר  קמא  בבא 
אותו למכור מיד אלא מוכר על יד על יד.

בבא קמא פג. • (תוס' – ד"ה לשון) אונקלוס הגר תירגם עד הגל הזה 
סהיד דגורא הדין ולבן קרא ליה יגר שהדותא.

בדברים  אונאה  כך  וממכר  במקח  שאונאה  נח: • כשם  קמא  בבא 
אבותיך  מעשה  זכור  לו  יאמר  לא  גרים  בן  הוא  אם   ... יאמר  לא 

שנאמר (שמות כב, כ) וגר לא תונה ולא תלחצנו.

בבא קמא נח: • אם היה גר ובא ללמוד תורה אל יאמר לו פה שאכל 
נבילות וטריפות שקצים ורמשים בא ללמוד תורה שנאמרה מפי 

הגבורה.

בבא קמא נט: • המאנה את הגר עובר בשלשה לאוין והלוחצו עובר 
בשנים.

ת
רו

ג



אובן אי ר ד דו 1 4 6

ג

לה  ואמרי  מקומות  בל''ו  תורה  הזהירה  מה  נט: • מפני  קמא  בבא 
במ''ו מקומות בגר מפני שסורו רע מאי דכתיב וגר לא תונה ולא 
תלחצנו כי גרים הייתם בארץ מצרים (תנינא) רבי נתן אומר מום 
זקיפא  ליה  דזקיף  אינשי  דאמרי  והיינו  לחברך  תאמר  אל  שבך 
בדיותקיה לא נימא ליה לחבריה זקיף ביניתא (רש"י – מי שיש לו 
תלוי במשפחתו לא יאמר לעבדו או לבן ביתו תלה לי דג זה שכל 

שם תלייה גנאי הוא לו).

עליו  וזקפן  ברבית  הנכרי  מן  מעות  שלוה  עב. • ישראל  קמא  בבא 
את  גובה  במלוה  עליו  זקפן  שנתגייר  קודם  אם  ונתגייר  במלוה 
במלוה  עליו  זקפן  שנתגייר  לאחר  ואם  הרבית  את  וגובה  הקרן 
מעות  שלוה  נכרי  וכן  הרבית  את  גובה  ואינו  הקרן  את  גובה 
מישראל ברבית וזקפן עליו במלוה ונתגייר אם עד שלא נתגייר 
זקפן עליו במלוה גובה את הקרן וגובה את הרבית אם משנתגייר 
זקפן עליו במלוה גובה את הקרן ואינו גובה את הרבית רבי יוסי 
אומר נכרי שלוה מעות מישראל ברבית בין כך ובין כך גובה את 
הקרן וגובה את הרבית אמר רבא אמר רב חסדא אמר רב הונא 
הלכה כרבי יוסי אמר רבא מאי טעמא דרבי יוסי כדי שלא יאמרו 

בשביל מעותיו נתגייר זה.

ונשבית  הוה  שמואל  בת  רחל.  בר  מרי  רב  עג: • (רש"י)  קמא  בבא 
שלא  הורתו  מרי  ורב  גיורא  איסור  ושמיה  ונתגייר  נכרי  ונשאה 

בקדושה ולידתו בקדושה ומחמת כבודו תלאוהו על שם אמו.

בבא קמא פא. • (תוס' – ד"ה למעוטי) לא היה מניח רבינו תם לגרים 
לברך ברכת הזימון לפי שאינו יכול לומר שהנחלת לאבותינו ארץ 
אומר  עצמו  לבין  בינו  מתפלל  כשהוא  (בבא קמא)  נמי  וקתני  טובה 
אלהי  אומר  הכנסת  בבית  מתפלל  וכשהוא  ישראל  אבות  אלהי 
ולר''י  אבותינו  אלהי  אומר  מישראל  אמו  היתה  ואם  אבותיכם 

נראה דשפיר מצי אמר גר לאבותינו.

מעשה  י)  ג,  ב  הימים  (דברי  כרובים  אמר  הגר  צט. • אונקלוס  קמא  בבא 
צעצועים הן ומצודדים פניהם כתלמיד הנפטר מרבו.

בבא קמא קמט. • (רש"י) דאיסור. הוא איסור גיורא שבא על רחל 
בת מר שמואל קודם שנתגייר ונתעברה הימנו בגיות את רב מרי 
הורתו  ליה  והוה  מרי  רב  נולד  ואח''כ  נתגייר  כך  ובתוך  רחל  בר 
שנשבו  שמואל  מבנות  והיא  בקדושה  ולידתו  בקדושה  שלא 

כדאיתא בכתובות (דף כג.).

סנהדרין לו: • כל הראוי לדון דיני נפשות ראוי לדון דיני ממונות ויש 
ראוי לדון דיני ממונות ואין ראוי לדון דיני נפשות ... לאתויי גר.

גר  שהרי  לנביאות.  (עובדיה)  זכה  מה  מפני  לט: • (רש"י)  סנהדרין 
היה ואין השכינה שורה אלא על המיוחסין שבישראל כדכתיב 

(בראשית יז) להיות לך לאלהים ולזרעך אחריך.

מיניה  אינשי  דאמרי  והיינו  היה  אדומי  גר  לט: • עובדיה  סנהדרין 
וביה אבא ניזיל ביה נרגא (רש"י – אבא יער מעצמו של יער יכנס 
בתוך הגרזן להיות בית יד ויקצצו בו את היער וכן עובדיה לאדום 

ודוד למואב והוא יצא מרות המואביה).

סנהדרין נז: • גר שהיתה הורתו שלא בקדושה ולידתו בקדושה יש 
לו שאר האם ואין לו שאר האב.

סנהדרין עא: • בן נח שהכה את חבירו ובא על אשת חבירו ונתגייר 
פטור עשה כן בישראל ונתגייר חייב.

גירי  כותים  סבר  ומר  הן  אמת  גירי  כותים  סבר  פה: • מר  סנהדרין 
אריות הן.

חדה  חרב  שהעביר  אמר  רב  ושמואל  רב  יתרו  צד. • ויחד  סנהדרין 
על בשרו (רש"י – שמל את עצמו ונתגייר) ושמואל אמר שנעשה 
חדודים חדודים כל בשרו אמר רב היינו דאמרי אינשי גיורא עד 

עשרה דרי לא תבזה ארמאי קמיה.

יצחק  אברהם  אצל  באתה  לאיגיורי  בעיא  צט: • (תמנע)  סנהדרין 
אמרה  עשו  בן  לאליפז  פילגש  והיתה  הלכה  קבלוה  ולא  ויעקב 
אחרת  לאומה  גבירה  תהא  ולא  זו  לאומה  שפחה  תהא  מוטב 
נפק מינה עמלק דצערינהו לישראל מאי טעמא דלא איבעי להו 

לרחקה.

שבועות לט. • אין לי אלא אותן העומדין על הר סיני דורות הבאים 
וגרים העתידין להתגייר מנין ת''ל (דברים כט, יד) ואת אשר איננו.

שלסוף  בירושלמי  נמי  ואמרי'  אמר)  ד"ה   – י: • (תוס'  זרה  עבודה 
למד אנטונינוס תורה ונתגייר ומל עצמו.

גונדא  קיסר  שדר  איגייר  קלונימוס  בר  יא. • אונקלוס  זרה  עבודה 
גונדא  שדר  הדר  איגיור  בקראי  משכינהו  אבתריה  דרומאי 

דרומאי [אחרינא] אבתריה וכו'.

מצווה  אתה  אי  וכנעני  להחיותו  מצווה  אתה  כ. • גר  זרה  עבודה 
להחיותו.

עבודה זרה כ. • ר''ע ראה אשת טורנוסרופוס הרשע רק שחק ובכה 
ונסיב  דמגיירא  דעתידה  שחק  סרוחה  מטיפה  באה  שהיתה  רק 

לה בכה דהאי שופרא בלי עפרא.

עבודה זרה כ. • (תוס' – ד"ה להקדים) אי לא כתיב נתינה דגר הוה 
אמינא דאסור ליתן לו נבילות כדי שיתן לב להתגייר לגמרי.

עבודה זרה כד. • כולם גרים גרורים הם לעתיד לבא.

עבודה זרה כד: • ארונה גר תושב היה.

עבודה זרה כו: • ישראל מל את העובד כוכבים לשום גר.

חכמים  דחשו  טומאה  שאני  גדולים)  ד"ה  נז. • (תוס' –  זרה  עבודה 
עד  גר  דאינו  קי''ל  דבריהם  שאר  כל  לענין  אבל  טהרות  להפסד 

שימול ויטבול.

טביל  דלא  וכיון  ויטבול  שימול  עד  גר  אינו  נט. • לעולם  זרה  עבודה 
עובד כוכבים הוא.

שמא  גזירה  רבנן  בה  דאקילו  הגר  ירושת  סד. • שאני  זרה  עבודה 
יחזור לקלקולו.

עבודה זרה סד: • איזהו גר תושב כל שקיבל עליו בפני ג' חברים שלא 
שקבלו  מצות  שבע  עליו  שקיבל  כל   ... כוכבים  עבודת  לעבוד 
עליהם בני נח ... איזהו גר תושב זה גר אוכל נבילות שקבל עליו 

לקיים כל מצות האמורות בתורה חוץ מאיסור נבילות.

עבודה זרה ע. • האמר (רבא אמר) לי איסור גיורא כי הוינן בארמיותן 
כיסי  כמה  שבתא  מנטרי  דאי  שבתא  מנטרי  לא  יהודאי  אמרינן 

קא משתכחי בשוקא.

הוריות יג. • כהן קודם ללוי לוי לישראל ישראל לממזר וממזר לנתין 
ונתין לגר וגר לעבד משוחרר אימתי בזמן שכולם שוים.

לישא  רצין  הכל  ואין  גיורת  לישא  רצין  הכל  מה  יג. • מפני  הוריות 
בכלל  היתה  לא  וזו  ארור  בכלל  היתה  זו  להם  אמר  משוחררת 
בחזקת  היתה  לא  וזו  שמור  בחזקת  היתה  זו  אחר  דבר  ארור 

שמור.

השפחה  את  ולא  הגיורת  את  לא  משקין  ה:ו • אין  עדויות 
המשוחררת וחכמים אומרים משקין אמרו לו מעשה בכרכמית 
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שפחה משוחררת שהיתה בירושלים והשקוה שמעיה ואבטליון 
אמר להם דוגמה השקוה.

אבות ה:כב, כג • בן בג בג...בן הא הא וכו'.

אבות דרבי נתן טו:ג • לאותו גר (שגייר הלל) נולדו שני בנים, לאחד 
של  גרים  אותם  קוראין  והיו  גמליאל,  קראו  ולאחד  הלל,  קראו 

הלל.

את  מעכבין  לבטלה  זרע  שכבת  ומוציאין  פ"ב • גרים  רבתי  כלה 
המשיח.

דרך ארץ רבה פ"ב • המתגיירין בצדק... "אז יבקע כשחר אורך".

גרים • עיין שם.

כותים ב:ז • מפני מה הכותיים אסורין לבא בישראל, מפני שנתערבו 
עם כהני הבמות. רבי ישמעאל אומר גירי צדק היו מתחילתן, ומפני 

מה אסורין, מפני ספק ממזרות, ושאינן מיבמין את הנשואה.

זבחים קטז. • (שמות יח – א) וישמע יתרו כהן מדין מה שמועה שמע ובא 
ונתגייר ... מלחמת עמלק שמע ... מתן תורה שמע [ובא... קריעת 

ים סוף שמע ובא.

ממצרים  ישראל  כשיצאו  (רחב)  היתה  שנים  י'  קטז: • בת  זבחים 
נתגיירה  שנה  נ'  אחר  במדבר  ישראל  שהיו  שנה  מ'  [כל]  וזנתה 

אמרה יהא מחול לי בשכר חבל חלון ופשתים.

שמע  ציצית  במצות  זהיר  שהיה  אחד  באדם  מד. • מעשה  מנחות 
שיש זונה בכרכי הים שנוטלת ד' מאות זהובים ... אמרה לו רבי 

צוה עלי ויעשוני גיורת וכו'. 

חלומות  גרי  ואחד  אריות  גרי  אחד  קסבר)  ד"ה  ג: • (תוס' –  חולין 
אבל  אריות  מפחד  לגמרי  כשמתגייר  היינו  גמורים  גרים  כולם 
כותיים לא נתגיירו לגמרי כדכתיב במלכים (ב יז) את ה' היו יראים 
ואת אלהיהם היו עובדים ומאן דאמר גרי אמת הן קסבר דשוב 

נתגיירו לגמרי.

חולין קיד: • (תוס' – ד"ה עד) ה''א דאתי למעוטי נתינה דגר דלא 
ליספו ליה אע''פ דלא קבל עליו אלא לאכול נבלות כדי שימהר 

להתגייר.

בכורות יב. • מתני' מני בן בג בג היא.

בכורות ל. • ההוא דהוה קרי ליה לחבריה דיירא בר דיירתא (רש"י 
– גר בן גיורת).

בכורות ל: • הגר שקיבל עליו דברי תורה אפי' נחשד לדבר אחד הוי 
חשוד לכל התורה כולה והרי הוא כישראל מומר נפקא מינה דאי 

קדיש קידושיו קידושין.

אחד  מדבר  חוץ  תורה  דברי  לקבל  שבא  כוכבים  ל: • עובד  בכורות 
אחד  דקדוק  אפי'  אומר  יהודה  בר'  יוסי  ר'  אותו  מקבלין  אין 

מדברי סופרים.

ערכין יג: • מני בן בג בג היא.

וטבילה  במילה  אלא  לברית  נכנסו  לא  אבותיכם  ט. • מה  כריתות 
וטבילה  במילה  אלא  לברית  יכנסו  לא  הם  אף  דם  והרצאת 

והרצאת דמים.

כריתות ט. • האידנא דליכא קרבן לא נקבל גרים אמר רב אחא בר 
יעקב (במדבר טו, יד) וכי יגור אתכם גר אשר בתוככם וגו'.

כריתות ט. • גר תושב מותר לעשות מלאכה בשבת לעצמו כישראל 
בחולו של מועד ר''ע אומר כישראל בי''ט ר' יוסי אומר גר תושב 

עושה בשבת לעצמו כישראל בחול רש''א ואחד גר תושב ואחד 
בשבת  מלאכה  עושין  התושבים  ואמה  עבד  כוכבים]  [עובד 

לעצמן כישראל בחול.

נידה יג: • הגרים והמשחקין בתינוקות מעכבין את המשיח.

ואעפ''כ  שמה  וכן  היתה  נכרית  הורמיז.  איפרא  כ: • (רש"י)  נידה 
היתה משמרת עצמה מנדות וקרובה להתגייר ואף קרבנות היתה 

שולחת.

נידה מט: • הכל כשרין לדון דיני ממונות ואין הכל כשרין לדון דיני 
נפשות ...לאתויי גר.

נידה מט: • וצריכי דאי אשמעינן גר משום דראוי לבא בקהל אבל 
ממזר דאין ראוי לבא בקהל אימא לא ואי אשמעינן ממזר משום 

דקאתי מטפה כשרה אבל גר דקאתי מטפה פסולה אימא לא.

זבים ב:א • הכל מטמאין בזיבה אף גרים.

ידים ד:ד • בו ביום בא יהודה גר עמוני ועמד לפניהם בבית המדרש 
ואמר להם מה אני לבוא בקהל ...והתירוהו לבוא בקהל.

דרך ארץ (סעודה)
הקב''ה  אחד  יום  בא  ולא  הכנסת  לבית  לבא  הרגיל  ו: • כל  ברכות 

משאיל בו.

לו  יקדים  שלום  לו  ליתן  רגיל  שהוא  בחברו  שיודע  ו: • כל  ברכות 
ולא  לו  נתן  ואם  ורדפהו  שלום  בקש  טו)  לד,  (תהלים  שנאמר  שלום 

החזיר נקרא גזלן.

את  כשחותכין  המדיים  את  אני  אוהב  דברים  ח: • בשלשה  ברכות 
נושקין  אין  כשנושקין  השולחן  גבי  על  אלא  חותכין  אין  הבשר 

אלא על גב היד וכשיועצין אין יועצין אלא בשדה.

צנועין  הן  הפרסיים  את  אני  אוהב  דברים  ח: • בשלשה  ברכות 
אני  ג)  יג,  (ישעיה  אחר:  בדבר  וצנועין  הכסא  בבית  וצנועין  באכילתן 
צויתי למקודשי תני רב יוסף אלו הפרסיים המקודשין ומזומנין 

לגיהנם.

אל  להנות  רוצה  ושאינו  כאלישע  יהנה  להנות  י: • הרוצה  ברכות 
יהנה כשמואל הרמתי.

ברכות כב. • עשאן ר' יהודה כהלכות דרך ארץ.

ברכות כג: • (רש"י) הנכנס לסעודת קבע. וגנאי הוא שיצטרך לנקביו 
בתוך הסעודה.

ברכות כד: • מגהק ומפהק הרי זה מגסי הרוח.

ברכות כד: • הרק בתפלתו כאילו רק בפני המלך.

ברכות מ. • (תוס' – ד"ה הבא) כשישראל יושבין על השלחן וממתינין 
זה את זה עד שיטלו ידיהם והן בלא מצות השטן מקטרג עליהם 

וברית מלח מגין עליהם.

ברכות מב. • (תוס' – ד"ה סלק) אנו שרגילים לאכול כולנו על שלחן 
אחד אין נאה לסלק השלחן עד לאחר ברכת המזון.

לנו  קביעות  הוי  שלנו  ישיבה  הסבו)  ד"ה   – מב. • (תוס'  ברכות 
ועל  מטתו  על  להסב  אחד  כל  רגילים  היו  שהם  דידהו  כהסבה 
שלחנו אבל עכשיו כולנו אוכלים על שלחן אחד וכשאנו אוכלין 

יחד היינו קביעותינו.

ברכות מג. • כיצד סדר הסבה אורחין נכנסין ויושבין על גבי ספסלין 
ועל גבי קתדראות עד שיכנסו כולם וכו'.
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סעודה  כל   ... סעודה  אינה  מלח  בה  שאין  סעודה  מד. • כל  ברכות 
שאין בה שריף (רש"י – תבשיל לח שיש בו מרק) אינה סעודה.

ברכות מה: • כיון דבעי לאדכורי שם שמים בציר מעשרה לאו אורח 
ארעא.

ברכות מו: • א''ל ריש גלותא לרב ששת אע''ג דרבנן קשישי אתון 
פרסאי בצרכי סעודה בקיאי מינייכו.

ברכות מו: • שאני פרסאי דמחוי ליה במחוג (רש"י – מראים בידיהם 
ובאצבעותיה' ברמיזה).

בידים  ולא  בגשרים  ולא  בדרכים  לא  מכבדין  מו: • אין  ברכות 
מזוהמות.

ברכות מו: • (תוס' – ד"ה אין) כשיצאו לדרך כאחד מכבדין בדרכים 
אבל אם כל אחד ילך לדרכו ופגעו זה בזה ואירע להם דרך למקום 

אחד אין מכבדים.

ברכות מז. • אין מכבדין אלא ... בפתח הראוי למזוזה.

ברכות מז. • אין המסובין רשאין לאכול כלום עד שיטעום הבוצע.

ברכות מז. • שנים ממתינין זה לזה בקערה שלשה אין ממתינין.

ברכות מז. • הבוצע הוא פושט ידו תחלה ואם בא לחלוק כבוד לרבו 
או למי שגדול הימנו הרשות בידו.

דלא  ארעא  אורח  לאו  דוד  בית  מלכות  דאמר  מט. • איידי  ברכות 
אמר מלכות שמים.

ברכות נ: • ד' דברים נאמרו בפת אין מניחין בשר חי על הפת ואין 
מעבירין כוס מלא על הפת ואין זורקין את הפת ואין סומכין את 

הקערה בפת.

ברכות נ: • אין זורקין את האוכלין ההיא בפת ... אלא לא קשיא הא 
במידי דממאיס הא במידי דלא ממאיס.

ברכות נ: • שכח והכניס אוכלין לתוך פיו בלא ברכה מסלקן לצד א' 
ומברך תניא חדא בולען ותניא אידך פולטן ותניא אידך מסלקן 
דלא  במידי  פולטן  דתניא  והא  במשקין  בולען  דתניא  הא  ל''ק 

ממאיס והא דתניא מסלקן במידי דממאיס.

ברכות נא. • מי שאכל שום וריחו נודף יחזור ויאכל שום אחר כדי 
שיהא ריחו נודף?

ברכות נא. • השתא דאמרת לא רק אחריו (אספרגוס) לוקה מימיו 
נזרקין אפילו בפני המלך.

בסעודה  הלל  בית  ובין  שמאי  בית  שבין  דברים  נא: • אלו  ברכות 
וכו'.

ברכות נב: • פירורין שאין בהם כזית מותר לאבדן ביד (תוס' – מיהו 
קשה לעניותא).

את  להעביר  העשוי  ושמן  הכסא  בית  של  נג. • בשמים  ברכות 
הזוהמא אין מברכין עליו.

שבתות  ובמוצאי  בטבריא  שבתות  בערבי  נג. • המהלך  ברכות 
אלא  עשוי  אינו  שחזקתו  מפני  מברך  אינו  ריח  והריח  בצפורי 

לגמר בו את הכלים.

והייתם  ראשונים  מים  אלו  והתקדשתם  ז)   – כ  נג: • (ויקרא  ברכות 
קדושים אלו מים אחרונים כי קדוש זה שמן אני יי' אלהיכם זו 

ברכה.

מצוי  סדומית  מלח  שאין  אנו  והייתם)  ד"ה   – נג: • (תוס'  ברכות 
בידינו ואין אנו רגילין ליטול אחר הסעודה אין הנטילה מעכבת 
אחר  ידיהן  ליטול  הרגילין  מעונגים  אנשים  ומיהו  לברך  עלינו 
הסעודה ודאי להם מעכבת הנטילה לברך ברכת המזון וצריכים 

ליטול את ידיהם קודם בהמ''ז.

ברכות סא: • רבה הוו שדיין ליה לבני מזרח ומערב אזל אביי שדנהו 
צפון ודרום על רבה תרצנהו אמר מאן האי דקמצער לי אנא כר' 
שדיין  הוו   – (רש"י  אסור  מקום  בכל  דאמר  לי  סבירא  עקיבא 
על  וזקופות  מתוקנים  היו  לפנות  עליהן  שישב  לבנים  לבני.  ליה 
ולבנה  לצפון  אחת  לבנה  למערב  והשני  למזרח  א'  ראשן  צדיהן 
אחת לדרום והוא יושב על האחת ונפנה בינתים נמצא הוא נפנה 
צפון ודרום ולא היה רוצה לפנות בבבל מזרח ומערב לפי שבבל 
מלפניו  לא  פרועו  יהא  שלא  עומדת  ישראל  ארץ  של  במזרחה 
ודרום.  צפון  שדנהו  אביי  אזל  ישראל:  ארץ  לצד  מלאחריו  ולא 
לראות אם יקפיד רבו על כך אי סבירא ליה כר''ע דאמר בחו''ל 

נמי קפדינן עלה דמילתא).

ברכות סב. • בן עזאי אומר פעם אחת נכנסתי אחר רבי עקיבא לבית 
ומערב  מזרח  נפנין  שאין  למדתי  דברים  ג'  ממנו  ולמדתי  הכסא 
מיושב  אלא  מעומד  נפרעין  שאין  ולמדתי  ודרום  צפון  אלא 
ולמדתי שאין מקנחין בימין אלא בשמאל אמר לו ר' יהודה עד 

כאן העזת פניך ברבך אמר לו תורה היא וללמוד אני צריך.

דשח  שמעיה  דרב  פורייה  תותיה  גנא  על  כהנא  סב. • רב  ברכות 
שריף  כדלא  דאבא  פומיה  דמי  ליה  אמר  צרכיו  ועשה  ושחק 
לו  אמר  ארעא  אורח  דלאו  פוק  את  הכא  כהנא  א''ל  תבשילא 

תורה היא וללמוד אני צריך.

מן  דברים  משלשה  נצול  הכסא  בבית  הצנוע  סב. • כל  ברכות 
חלומותיו  אף  אומרים  ויש  המזיקין  ומן  העקרבים  ומן  הנחשים 

מיושבים עליו.

ברכות סב. • אין קורין צנוע אלא למי שצנוע בבית הכסא.

ברכות סג. • לעולם ילמד אדם את בנו אומנות נקיה וקלה מה היא 
... מחטא דתלמיותא.

לך  אלא  בשלום  לך  לו  יאמר  אל  מחברו  סד. • הנפטר  ברכות 
לשלום.

לך  אלא  לשלום  לך  לו  יאמר  אל  המת  מן  סד. • הנפטר  ברכות 
בשלום.

שבת י. • שעה ראשונה מאכל לודים שניה מאכל לסטים שלישית 
אדם  כל  מאכל  חמישית  פועלים  מאכל  רביעית  יורשין  מאכל 
ששית  פועלים  מאכל  חמישית  אדם  כל  מאכל  רביעית  אלא   ...

מאכל ת''ח מכאן ואילך כזורק אבן לחמת.

יש  לבושין  עומדין  שב''א  מקום  המרחץ  לבית  י. • הנכנס  שבת 
תפילין  ומניח  שלום  שאילת  לומר  צריך  ואין  ותפלה  מקרא  שם 
ערומים  עומדים  אדם  שבני  מקום  חולץ  שאינו  לומר  צריך  ואין 
ולבושין יש שם שאילת שלום ואין שם מקרא ותפלה ואינו חולץ 
תפילין ואינו מניח לכתחלה מקום שבני אדם עומדין ערומים אין 
שם שאילת שלום ואין צריך לומר מקרא ותפלה וחולץ תפילין 

ואין צריך לומר שאינו מניח.

שבת י: • הנותן מתנה לחבירו צריך להודיעו (תוס' – ודוקא במתנה 
צדקה  הנותן  אבל  מתבייש  המקבל  שאין  אהבה  ע''י  לו  שנותן 

שהמקבל מתבייש מתן בסתר יכפה אף (משלי כא)).

שבת י: • הנותן פת לתינוק צריך להודיע לאמו.
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שמתוך  קרובה  שישיבתה  בעיר  וישב  אדם  יחזר  י: • לעולם  שבת 
שישיבתה קרובה עונותיה מועטין.

אפיקטויזין  עושין  אין   ... הכבוד  מפני  ברה''ר  פולין  יב. • אין  שבת 
(הקאה) ברה''ר מפני הכבוד.

ורבי  אני  נתארחתי  אחת  פעם  חנינא  בר  חמא  רב  לח. • אמר  שבת 
ואכלנו  כעוזרדין  מצומקות  ביצים  לפנינו  והביאו  אחד  למקום 

מהן הרבה.

בטינא  כרעיה  בי  מאיסן  הוה  רבא  לבי  איקלע  אויא  מו. • רב  שבת 
אתיבי אפוריא קמיה דרבא איקפד רבא בעא לצעוריה.

התירו  מי  בחול  וכי  להו  אמר  בשבת  זיתים  לפצוע  נ: • מהו  שבת 
קסבר משום הפסד אוכלין לימא פליגא דשמואל דאמר שמואל 

עושה אדם כל צורכו בפת אמרי פת לא מאיסא הני מאיסי.

שבת נ: • רוחץ אדם פניו ידיו ורגליו בכל יום בשביל קונו.

שבת נא: • (תוס' – ד"ה קדמיה) התם כשאין הולכים בחבורה אחת 
אלא כל אחד הולך לצורך עצמו אבל כשהולכים בחבורה אחת 

מכבדים בכל מקום.

והדר  וקטר  דשמאליה  וסיים  קטר  ולא  דימיניה  סא. • סיים  שבת 
קטר דימיניה אמר רב אשי חזינא לרב כהנא דלא קפיד תנו רבנן 
כשהוא  שמאל  של  נועל  כך  ואחר  ימין  של  נועל  נועל  כשהוא 
חולץ חולץ של שמאל ואח''כ חולץ של ימין כשהוא רוחץ רוחץ 
של ימין ואח''כ רוחץ של שמאל כשהוא סך סך של ימין ואח''כ 
של שמאל והרוצה לסוך כל גופו סך ראשו תחילה מפני שהוא 

מלך על כל איבריו.

שבת סא: • (רש"י) סתם בית הכסא שלהן בשדות.

שבת סב. • אשה שריחה רע לא שלפא ומחויא ולא אתיא לאתוייה 
ארבע אמות ברשות הרבים.

שבת סב: • (עמוס ו – ו) וראשית שמנים ימשחו ...זה פלייטון.

שבת סב: • ג' דברים מביאין את האדם לידי עניות ואלו הן המשתין 
מקללתו  ושאשתו  ידים  בנטילת  ומזלזל  ערום  מטתו  בפני  מים 

בפניו.

ע''י  אכילה   ... אכילה  שמה  לא  הדחק  ידי  על  עו. • אכילה  שבת 
הדחק שמה אכילה.

כזית  לו  אמרו  בכמה  שיעורן  הכסא  בית  של  פא. • אבנים  שבת 
כאגוז וכביצה אמר להו וכי טורטני (רש"י – מאזנים יכניס לשבת 

לשקול) יכניס נמנו וגמרו מלא היד.

שבת פא: • התם אדם קובע מקום לסעודה הכא אדם קובע מקום 
לבית הכסא?

שבת פא: • (רש"י) בית הכסא לא היה מצוי להם בבתיהן שהיו דרין 
בבתיהן בעלייה מפני דוחק בתים.

שבת פב. • הנכנס לסעודת קבע יהלך י' פעמים של ארבע [ארבע] 
ונכנס  ונפנה  אמות  עשר  עשר  של  פעמים  ד'  לה  ואמרי  אמות 

וישב במקומו.

שבת פט. • בשעה שעלה משה למרום מצאו להקב''ה שהיה קושר 
כתרים לאותיות אמר לו משה אין שלום בעירך אמר לפניו כלום 
יש עבד שנותן שלום לרבו א''ל היה לך לעזרני מיד אמר לו (במדבר 

יד, יז) ועתה יגדל נא כח ה' כאשר דברת.

שבת קיד. • לימדך תורה דרך ארץ בגדים שבישל בהן קדירה לרבו 
אל ימזוג בהן כוס לרבו.

שבת קיד. • מניין לשנוי בגדים מן התורה שנא' (ויקרא ו, ד) ופשט את 
בגדיו ולבש בגדים אחרים.

בכלים  לא  תקברוני  אל  בני  לבניו  ינאי  רבי  להו  קיד. • אמר  שבת 
לבנים ולא בכלים שחורים לבנים שמא לא אזכה ואהיה כחתן בין 
אבלים שחורים שמא אזכה ואהיה כאבל בין חתנים אלא בכלים 
האוליירין הבאין ממדינת הים (רש"י – כלים של אוליירין בלנים 
שיש להם אלונטיאות חשובות להתעטף בהם בני אדם חשובים 

בצאתם מן המרחץ ומקפידים על טינוף מעט).

שבת קכט. • לעולם ימכור אדם קורות ביתו ויקח מנעלים לרגליו.

ליה  לחווריה  לאושפיזיה  מאניה  לישדר  לא  רב  בי  קמ: • בר  שבת 
דלאו אורח ארעא דילמא חזי ביה מידי ואתי למגניא.

שבת קמ: • אמר להו רב חסדא לבנתיה תיהוי צניעתן באפי גברייכו 
לא  בליליא  ירקא  תיכלון  לא  גברייכו  באפי  נהמא  תיכלון  לא 

תיכלון תמרי בליליא ולא תשתון שיכרא בליליא וכו'.

שבת קמג. • פירורין שאין בהן כזית אסור לאבדן ביד (תוס' – ד"ה 
פירורוין – ונראה לר' דהכא גרסי' מותר).

שבת קמג. • עושה אדם כל צרכו בפת. 

אשתו  היא  ואפי'  בדרך  אשה  אחורי  אדם  יהלך  יח: • לא  עירובין 
נזדמנה על הגשר יסלקנה לצדדין וכל העובר אחורי אשה בנהר 

אין לו חלק לעולם הבא.

עירובין • מקצת שבחו של אדם אומרים בפניו וכולו שלא בפניו.

בלא  חתיכות)   – (רש"י  טבהקי  אכלי  פרסאי  כט: • הני  עירובין 
נהמא.

מן  מערה  כשהשמש   – (רש"י  בקערה  פאה  נג: • משיירין  עירובין 
האילפס לתוך הקערה אין דרך להניח באילפס כלום לצורכו אבל 
כל אחד מניח פאה בקערה ומחזירה לשמש והוא מאכל שמש).

שדרך  הש''ס  בכל  מצינו  שמסרחת)  ד"ה   – נד. • (רש"י  עירובין 
ועל  וכבוד  גדולה  דרך  מאכלן  על  להקפיד  חכמים  תלמידי 

מלבושיהן כדכתיב (משלי ח) ולמשנאי אהבו מות. 

עירובין נה: • יושבי צריפין והולכי מדברות חייהן אינן חיים ונשיהן 
ובניהן אינן שלהן.

עירובין נה: • יושבי צריפין כיושבי קברים ועל בנותיהם הוא אומר 
(דברים כז, כא) ארור שוכב עם כל בהמה מאי טעמא עולא אמר שאין 

להן מרחצאות ורבי יוחנן אמר מפני שמרגישין זה לזה בטבילה.

לדור  רשאי  חכם  תלמיד  אין  ירק  בה  שאין  עיר  נה: • כל  עירובין 
לעסוק  ויכול  בזול  ונלקח  למאכל  טוב  שהירק  לפי   – (רש"י  בה 

בתורה).

רבי  משום  יוחנן  רבי  אמר  האוכלין  על  מעבירין  סד: • אין  עירובין 
בנות  שאין  הראשונים  בדורות  אלא  שנו  לא  יוחאי  בן  שמעון 
ישראל פרוצות בכשפים אבל בדורות האחרונים שבנות ישראל 

פרוצות בכשפים מעבירין.

עירובין פב: • כמה הוא שיעורו מזון שתי סעודות וכו'.

מתרווחין  המעיים   – (רש"י  שכיח  לבסימא  פב: • רווחא  עירובין 
לפנות מקום לדבר המתוק).

ומבורך  בריא  ה''ז  האיפה)  זו (עשירית  כמדה  פג: • האוכל  עירובין 
יתר על כן רעבתן פחות מכאן מקולקל במעיו.

פסחים ב. • לעולם יכנס אדם בכי טוב ויצא בכי טוב.
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פסחים ח. • שמן יש קבע לאכילה יין אין קבע לשתיה.

ליסטין  מאכל  שניה  לודים  מאכל  ראשונה  יב: • שעה  פסחים 
שלישית מאכל יורשין ...רביעית מאכל כל אדם חמישית מאכל 
אבן  כזורק  ואילך  מכאן  חכמים  תלמידי  מאכל  ששית  פועלים 

לחמת.

בהדיה  בישרא  הוה  לבבל  איקלע  מערבא  בר  מג. • ההוא  פסחים 
אמר להו קריבו לי מתכילתא שמע דקאמרי קריבו ליה כותח כיון 

דשמע כותח פירש (רש"י – שבקי היה וידע שיש שם חלב).

שאם  פרס  אכילת  בכדי  ...כזית  ואמר)  ד"ה  מד. • (רש"י –  פסחים 
אכל פרס ממנו שיעור ארבעה ביצים יש בו כזית תרומה וקי''ל 
כותבת  ובין  ודם  חלב  של  כזית  בין  איסור  אכילת  שיעורי  דכל 

דיום הכפורים מצטרפין אכילת השיעור בכדי שהייה זו.

רשאי  חכם  תלמיד  אין  מצוה  של  שאינה  סעודה  מט. • כל  פסחים 
להנות ממנה.

מאות  ג'  אוכל  שהיה  נרבאי  בן  יוחנן  על  עליו  נז. • אמרו  פסחים 
גוזלות  סאה  ארבעים  ואוכל  יין  גרבי  מאות  ג'  ושותה  עגלים 
בקינוח סעודה אמרו כל ימיו של יוחנן בן נרבאי לא נמצא נותר 

במקדש.

פסחים סד. • (תוס' – ד"ה קראו) עיקר שתיה ושמחה היינו בשעת 
אכילה.

נאכלין  אין  צלי  (בשבת)  נאכלין  חי  הרגלים  עא. • שעירי  פסחים 
ושמחה בחי ליכא.

מלך  לפני  כן  עושין  אין  ודם  בשר  מלך  לפני  עה: • השתא  פסחים 
מלכי המלכים הקב''ה לא כל שכן.

רבא  אסרה  בישרא  בהדי  דאיטווא  ביניתא  עו: • ההיא  פסחים 
מפרזיקיא למיכליה בכותחא מר בר רב אשי אמר אפי' במילחא 

נמי אסורה משום דקשיא לריחא ולדבר אחר (צרעת).

פסחים פו: • כל מה שיאמר לך בעל הבית עשה (חוץ מצא).

פסחים פו: • מסרבין לקטן ואין מסרבין לגדול.

פסחים פו: • השותה כוסו בבת אחת הרי זה גרגרן שנים דרך ארץ 
שלשה מגסי הרוח.

להוסיף  האחרון  וצריך  (לשמש)  דמים  שכר  פו: • נותנין  פסחים 
דמים ולית הלכתא כוותיה.

 – (רש"י  יפות  מהן  אחד  של  ידיו  שהיה  חבורה  פט: • בני  פסחים 
לישנא מעליא ממהר לאכול הרבה) רשאין לומר טול חלקך וצא 
טול  לו  לומר  רשאין  סיבולת  ועשו  חמשה  אפילו  אלא  עוד  ולא 

חלקך וצא.

ריפתא  עריבו  יהושע  דרב  בריה  הונא  ורב  פפא  פט: • רב  פסחים 
בהדי הדדי אדאכיל רב הונא בריה דרב יהושע חדא אכיל רב פפא 
רבינא  בהדי  עריב  אזל   ... קבילתון  ליה  אמר  לי  פלג  א''ל  ארבע 
אדאכיל רב הונא בריה דרב יהושע חדא אכיל רבינא תמניא אמר 

מאה פפי ולא חדא רבינא. 

פסחים ק: • (תוס' – ד"ה שאין) עכשיו שלחנות שלנו שהם גדולים 
יותר מדאי וקשה להביאם אחר קידוש שלא להפסיק כל כך בין 

קידוש לסעודה אנו רגילין לפרוס מפה ולקדש.

פסחים קג. • (תוס' – ד"ה אנא) אנו אין אנו מסלקין ידינו מפת עד 
ברכת המזון והכל קרוי תוך הסעודה ואין שום דבר טעון ברכה 
הפת  מן  מסיחין  היו  החכמים  ובימי  פוטר  המזון  דברכת  אחריו 

יין  לשתות  רגילין  היו  ואז  המזון  ברכת  קודם  שלחן  בעקירת 
ולאכול פירות.

פסחים קז: • השמש מטביל בבני מעיין ונותנן לפני האורחים ואע''פ 
ואל  ניר  לכם  נירו  ג)  ד,  (ירמיה  שנאמר  לדבר  זכר  לדבר  ראיה  שאין 
תזרעו אל קוצים (רש"י – נירו לכם ניר. כשאתם טורחים תטרחו 
בסעודה  שעוסק  זה  ושמש  ממנו  ליהנות  יכולין  שאתם  בדבר 

ובית המטבחים אם אינו נהנה מצער ליה).

פסחים קז: • רבא הוה שתי חמרא כולי מעלי יומא דפיסחא כי היכי 
דניגרריה לליביה דניכול מצה טפי לאורתא.

פסחים קז: • (תוס' – ד"ה דילמא) אומר ר''ת דתרי גווני אכילה גסה 
אחת שנפשו קצה מלאכול ועל אותה פטור ביוה''כ ויש אכילה 
גסה שאינו מתאוה לאכול אך יש בה טעם והא דפסח נאכל על 

השבע היינו שמתאוה לאכול קצת.

בקיץ  ואכול  השכם  מרגליך  מנעלים  תמנע  קיב. • ...אל  פסחים 
מפני החמה ובחורף מפני הצינה ועשה שבתך חול ואל תצטרך 

לבריות.

פסחים קיג. • סלקת לאיגרא שירותך בהדך (רש"י – כשתצא לדרך 
אפי' קרובה צא ומזונותיך עמך).

פסחים קיד. • אכול בצל ושב בצל ולא תיכול אווזין ותרנגולין ויהא 
לבך רודף עליך פחות ממיכלך וממשתיך ותוסיף על דירתך.

אקיקלי  קקולי  דאכיל  בעליתא  טשי  אליתא  קיד. • דאכיל  פסחים 
מקום  העיר  אשפות  על  דמתא.  אקיקלי   – (רש"י  שכיב  דמתא 

ששאר בני העיר יושבין הואיל ואין תובעין לו כלום).

פסחים קיח. • בשעה שאמר הקב''ה לאדם (בראשית גם, יח) וקוץ ודרדר 
תצמיח לך זלגו עיניו דמעות אמר לפניו רבש''ע אני וחמורי נאכל 
לחם  תאכל  אפך  בזעת  יט)  גם,  (בראשית  לו  שאמר  כיון  אחד  באבוס 
נתקררה דעתו אמר ר''ש בן לקיש אשרינו אם עמדנו בראשונה 

ועדיין לא פלטינן מינה דקא אכלינן עיסבי דדברא.

פסחים קיט: • מאי אפיקומן ... כגון אורדילאי לי וגוזלייא לאבא ... 
כגון תמרים קליות ואגוזים.

רגילין  שיהו  בשביל  להם  עושין  גדולות  כג: • סעודות  השנה  ראש 
(העדים) לבא.

ראש השנה כט: • לא יפרוס אדם פרוסה לאורחין אלא אם כן אוכל 
עמהם אבל פורס הוא לבניו ולבני ביתו כדי לחנכן במצות.

יומא ד: • לימדה תורה דרך ארץ שלא יאמר אדם דבר לחבירו אלא 
א''כ קורהו.

יומא יב. • אורח ארעא למישבק איניש גולפא ומשכא לאושפיזיה.

יומא יז: • ומודו רבנן בפרוסה דלאו אורח ארעא למיתבה לכ''ג.

ריח  לו  קשה  צלי  בשר  המריח  דבישרא.  ריחא  כט. • (רש"י)  יומא 
מאד שמתאוה לו.

אחת  ידו  נוטל  מים  להשתין  יוצא  אדם  בסעודה  ל. • הלכה  יומא 
ונכנס דיבר עם חבירו והפליג נוטל שתי ידיו ונכנס.

יומא ל. • (רש"י – ד"ה לא) היו רגילין להאריך לשתות בשתיה אחר 
המזון ומיהו צריך ליטול שמא יתן פרוסה לתוך פיו.

יומא סז. • אינו דומה מי שיש לו פת בסלו למי שאין לו פת בסלו.

יומא סח: • הכהנים אוכלים ובעלים מתכפרין.
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יומא עב: • של שלחן זכה דוד ונטלו (רש"י – מלכות שהשולחן הוא 
סימן לעושר מלכים).

יומא עד: • ענוי שיש בו אבידת נפש ואי זה זה זה אכילה ושתיה.

יומא עד: • אינו דומה מי שרואה ואוכל למי שאינו רואה ואוכל. 

יומא עה. • (ישעיה סה – כה) ונחש עפר לחמו ר' אמי ורבי אסי חד אמר 
אמר  וחד  עפר  טעם  בהם  טועם  עולם  מעדני  כל  אוכל  אפילו 
אפילו אוכל כל מעדני עולם אין דעתו מיושבת עליו עד שיאכל 

עפר.

אלא  בשר  אדם  יאכל  שלא  ארץ  דרך  תורה  עה: • למדה  יומא 
בלילה.

יומא עה: • בתחלה היו ישראל דומין כתרנגולים שמנקרין באשפה 
עד שבא משה וקבע להם זמן סעודה.

יומא עה: • (המן) לנערים לחם לזקנים שמן לתינוקות דבש.

יומא עה: • וכי מלאכי השרת אוכלין לחם.

לא  מה  מפני  יוחי  בן  שמעון  רבי  את  תלמידיו  עו. • שאלו  יומא 
לכם  אמשול  להם  אמר  בשנה  אחת  פעם  מן  לישראל  להם  ירד 
משל למה הדבר דומה למלך בשר ודם שיש לו בן אחד פסק לו 
פעם  אלא  אביו  פני  מקביל  היה  ולא  בשנה  אחת  פעם  מזונותיו 
אחת בשנה עמד ופסק מזונותיו בכל יום והיה מקביל פני אביו 
דואג  היה  בנים  וחמשה  ארבעה  לו  שיש  מי  ישראל  אף  יום  כל 
ואומר שמא לא ירד מן למחר ונמצאו כולן מתים ברעב נמצאו 
כולן מכוונים את לבם לאביהן שבשמים דבר אחר שהיו אוכלין 

אותו כשהוא חם דבר אחר מפני משאוי הדרך.

יומא עו. • שתיה בכלל אכילה היא. 

יומא עו. • (רש"י) מידי דמשכר.ואין שכרות דרך אכילה.

יומא עז. • אין משיבין על הקלקלה.

יומא פ: • האוכל אכילה גסה ביוה''כ פטור מ''ט (ויקרא כג, כט) אשר לא 
תעונה כתיב פרט למזיק.

יומא פ: • (תוס' – ד"ה וחצי) קים להו לרבנן דבבציר מאכילת שתי 
ביצים אין אדם צמא לשתות.

יומא פג: • מי שאחזו בולמוס מאכילין אותו דבש וכל מיני מתיקה 
ל''ש   ... אדם  של  עיניו  מאור  מאירין  מתיקה  מיני  וכל  שהדבש 

אלא לאחר אכילה אבל קודם אכילה מגרר גריר.

סוכה ד. • אין אדם דר בדירה סרוחה.

סוכה כה: • אין שמחה אלא במקום סעודה.

סוכה כז. • (רש"י – ד"ה ואביי) כביצה אוכל הנאכל בבליעה אחת.

אכילה  שאין  מסיני  למשה  הלכה  והוא)  ד"ה   – מב: • (רש"י  סוכה 
מצטרפת לשהייה ארוכה מזו (בכדי אכילת פרס).

ביצה יד. • כל הקדרות כולן צריכות מלח ואין כל הקדרות צריכות 
מפיגה  אינה  ומלח  טעמן  מפיגין  התבלין  כל  אמר  וחד  תבלין 

טעמה.

קודם  בשר  אדם  יאכל  שלא  ארץ  דרך  תורה  כה. • למדה  ביצה 
הפשט ונתוח.

ביצה כה: • לא יאכל אדם שום ובצל מראשו אלא מעליו ואם אכל 
ה''ז רעבתן כיוצא בו לא ישתה אדם כוסו בבת אחת ואם שתה 

ה''ז גרגרן תנו רבנן השותה כוסו בבת אחת ה''ז גרגרן שנים דרך 
ארץ שלשה מגסי הרוח.

מגילה ז. • טבא חדא פלפלתא חריפתא ממלי צני קרי.

הדור  שבאותו  ישראל  של  שונאיהן  נתחייבו  מה  יב. • מפני  מגילה 
כליה אמר להם אמרו אתם אמרו לו מפני שנהנו מסעודתו של 

אותו רשע.

מגילה יב. • כדת של תורה מה דת של תורה אכילה מרובה משתיה 
אף סעודתו של אותו רשע אכילה מרובה משתיה.

מגילה טו. • אין משיבין על הקלקלה.

(התמיד)  שולחן  יהא  שלא  תמיד  ה'  לפני  ח)   – כד  כא. • (ויקרא  מגילה 
בלא לחם.

תענית ה: • אין מסיחין בסעודה שמא יקדים קנה לושט ויבא לידי 
סכנה.

טעמא  מאי  רעבון  משני  יותר  יאכל  אל  בדרך  י: • המהלך  תענית 
הכא תרגימו משום מעיינא במערבא אמרי משום מזוני (רש"י – 
משום מעיינא. שלא יתחלחלו מעיו של אדם ברוב אכילתו מפני 
טורח הדרך יש אומרים יהיו מעיו של אדם שופכין זה לזה כעין 

מעיין: משום מזוני. שמא אין לו לאח''כ).

תענית יא. • רב פפא כל פרסה ופרסה אכיל חדא ריפתא.

תענית יא. • כל המרעיב עצמו בשני רעבון ניצל ממיתה משונה.

תענית יז. • מלך מסתפר בכל יום כהן גדול מערב שבת לערב שבת 
כהן הדיוט אחת לשלשים יום.

תענית כ: • מאכל אדם אין מאכילין לבהמה.

תענית כב. • ההוא גברא דהוה סיים מסאני אוכמי ולא רמי חוטא 
דתכלתא בגלימיה (רש"י – מסאני אוכמי. מנעלים שחורים שלא 

כמנהג היהודים: ולא רמי חוטא. לא הטיל ציצית בטליתו).

בריפתא  פרצי  קא  דהוו  תרי  בי  הנהו  חזא  יהודה  כד: • רב  תענית 
כפנא  הוה  עיניה  יהיב  בעלמא  שבעא  איכא  מינה  שמע  אמר 

(רש"י – פרצי בריפתא. זורקים אותם זה לזה).

מועד קטן ט. • אין שמחה בלא אכילה ושתיה.

מועד קטן יא. • כוורא תחלי וחלבא ליטעון גופא ולא ליטעון פוריא 
... כוורא תחלי וחלבא מיא ולא שיכרא שיכרא ולא חמרא (רש"י 
– לטעון גופא. כלומר לאחר אכילתו מהלך הרבה קודם שישן: 
ולא לטעון פוריא. לא ישן לאלתר אחריהם: תחלי. שחלים:מיא 

ולא שכרא. מוטב לשתות אחריהן מים ולא שכר).

חגיגה ה. • (קהלת יב, יד) כי את כל מעשה האלהים יביא במשפט ... זה 
ההורג כינה בפני חברו ונמאס בה ... זה הרק בפני חבירו ונמאס. 

דסח  ושמעיה  דרב  פורייה  תותי  גני  הוה  כהנא  רב  ה: • הא  חגיגה 
ליה  טעים  דלא  כמאן  דרב  פומיה  דמי  אמר  צרכיו  ועשה  וצחק 

תבשילא אמר ליה כהנא פוק לאו אורח ארעא.

חגיגה יח: • (תוס' – ד"ה הנוטל) אורחין שהיו מסובין לשתות אצל 
בעל הבית נוטלין כל אחד ידו אחת התם משום נקיות הוי.

חגיגה כב. • (תוס') כמאן מקבלין סהדותא מע''ה כרבי יוסי. הר''ר 
אלחנן אומר דקיימא לן כרבי יוסי וחיישינן לאיבה לפיכך מזמנינן 
מזמנים  אין  (דף מז:)  בברכות  דאמרינן  גב  על  אף  ע''ה  בכל  עכשיו 
על ע''ה וגם רב מנשיא בר תחליפא לא רצה לזמן עליהם והר''י 
מפרש דלא כל הרוצה ליטול את השם להחזיק לעצמו כתלמיד 
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עצמנו  מחזיקים  אנו  ואין  ליטול  בידו  ע''ה  על  לזמן  שלא  חכם 
כתלמיד חכם לענין זה.

חגיגה כז. • בזמן שבית המקדש קיים מזבח מכפר על אדם עכשיו 
שלחנו של אדם מכפר עליו.

ר'  אצל  תורה  לומד  כשהייתי  צדוק  בר  אלעזר  טו: • א''ר  יבמות 
יוחנן החורני ראיתי שהיה אוכל פת חריבה במלח בשני בצורת 
באתי והודעתי את אבא אמר לי הולך לו זיתים והולכתי לו ראה 
אותן שהן לחין אמר לי אין אני אוכל זיתים (רש"י – שהן לחין. 
והוכשרו לקבל טומאה וכלי חרס טמא על גבי עם הארץ ושמא 

נגע בגב החבית וטמאה מדרבנן וטימאתם).

יבמות מ. • האוכל אכילה גסה ביוה''כ פטור מלא תעונה (תוס' – ... 
וי''ל דתרי עניני אכילה גסה הם).

כתובות ח: • עשרה כוסות תקנו חכמים בבית האבל שלשה קודם 
אכילה כדי לפתוח את בני מעיו שלשה בתוך אכילה כדי לשרות 
אכילה שבמעיו וארבעה לאחר אכילה אחד כנגד הזן ואחד כנגד 
ברכת הארץ ואחד כנגד בונה ירושלים ואחד כנגד הטוב והמטיב 
פרנסי  כנגד  ואחד  העיר  חזני  כנגד  אחד  ארבעה  עליהם  הוסיפו 
העיר ואחד כנגד בית המקדש ואחד כנגד רבן גמליאל התחילו 

היו שותין ומשתכרין החזירו הדבר ליושנה.

כתובות יז. • לעולם תהא דעתו של אדם מעורבת עם הבריות.

 – (רש"י  ויין  מבשר  חוץ  השמש  בפני  משהין  סא. • הכל  כתובות 
המשמש בסעודה ואוכלין בפניו ושוהין מלהאכילו עד שיקומו 

הקרואים: חוץ מבשר שמן כו'. שמתאוה להם ומצטער).

כתובות סד: • המשרה את אשתו על ידי שליש לא יפחות לה משני 
קבין חטין או מארבעה קבין שעורין.

כתובות סה. • אין פוסקין יינות לאשה (רש"י – אין ב''ד פוסקין יינות 
לאשה. שהיין מרגילה לתאות תשמיש).

לה  שפסקו  גוריון  בן  נקדימון  של  בכלתו  סה. • מעשה  כתובות 
חכמים סאתים יין לציקי קדרה מערב שבת לע''ש אמרה להן כך 

תפסקו לבנותיכם תנא שומרת יבם היתה ולא ענו אחריה אמן.

נדרים מט: • בבלאי טפשאי דאכלי לחמא בלחמא (דייסא).

אמאי  ליה  אמ'  באצבעתיה  דייסא  דקאכיל  הונא  מט: • רב  נדרים 
קאכיל מר בידיה א''ל הכי אמר רב דייסא באצבעתא בסים. 

בישרא  למיכל  פרסה  עד  דייסא  למיכל  לך  מט: • מזמנים  נדרים 
דתורא עד תלתא פרסין. 

נדרים מט: • (רש"י) כל מידעם לא תפלוט קמי רבך. לא תרוק רוק 
בפני רבך כדאמר במס' עירובין (דף צט.) הרק לפני רבו חייב מיתה 
ודייסא  דלעת  אכלת  אם  אבל  מות  אהבו  משנאי  וכל  שנאמר 
ונזדמן לך הרוק בפיך פלוט בפני רבך וזרוק אותו לחוץ שיש בו 
סכנת נפשות שהן קשין לגופו של אדם כפתילה של אבר: ואפילו 

לפני שבור מלכא פלוט ואל תתבייש.

א''ל  בהוצא  אכיל  וחד  באצבעתיה  דייסא  אכיל  מט: • חד  נדרים 
מאכילני  אתה  מתי  עד  באצבעתיה  לדאכיל  בהוצא  דאכיל 
מתי  עד  בהוצא  לדאכיל  באצבעתיה  דאכיל  ליה  אמר  צואתך 

אתה מאכילני רוקך.

נדרים מט: • רבי יהודה ורבי שמעון אייתו לקמייהו בלוספיין (רש"י 
לא  שמעון  ר'  אכל  יהודה  רבי  מדאי)  יותר  שנתבשלו  תאנים   –
אכל א''ל רבי יהודה מאי טעמא לא אכיל מר אמר ליה ר' שמעון 

אלו אין יוצאין מבני מעים כל עיקר.

נדרים נ: • מאי ביצה טורמיטא אמר שמואל עבדא דעביד לה שוי 
זימני  ואלפא  חמימי  במיא  זימני  אלפא  לה  ומעייל  דינרי  אלפא 

במיא קרירי עד דמתזוטרא כי היכי דבלעיתה.

נדרים נ: • ההוא גברא דיהב עבדא לחבריה לאגמוריה אלפא מיני 
רבי  אמר  דרבי  לקמיה  לדינא  אזמניה  מאה  תמני  אגמריה  לפדי 

אבותינו אמרו נשינו טובה אנו אפילו בעינינו לא ראינו.

בראש  ואסור  בשר  מיני  בכל  אסור  הבשר  מן  נד: • הנודר  נדרים 
וברגלים ובקנה ובכבד ובלב ובעופות ומותר בבשר דגים וחגבים.

נדרים סה. • אשכחיה צדקיה לנבוכדנצר דהוה קאכיל ארנבא חיה.

סוטה ד: • כל האוכל לחם בלא נטילת ידים כאילו בא על אשה זונה. 

סוטה ד: • כל המזלזל בנטילת ידים נעקר מן העולם.

אחרונים  מים  למעלה  ידיו  שיגביה  צריך  ראשונים  ד: • מים  סוטה 
צריך שישפיל ידיו למטה.

סוטה ד: • הנוטל ידיו צריך שיגביה ידיו למעלה שמא יצאו המים 
חוץ לפרק ויחזרו ויטמאו את הידים.

סוטה ד: • כל האוכל פת בלא ניגוב ידים כאילו אוכל לחם טמא.

סוטה י. • (רש"י – ד"ה פונדק) ולשון אש''ל נוטריקון הוא אכילה 
שתיה לויה שהיה מאכילן ומשקן ואח''כ מלווה אותן.

שהמלכים  כדרך  לגדולה  כהונה)  מתנות  (גבי  טו. • למשחה  סוטה 
אוכלין.

סוטה יח. • השקה בסיב מהו בשפופרת מהו דרך שתיה בכך או אין 
דרך שתיה בכך תיקו.

סוטה ל. • (תוס' – ד"ה הא) אין דרך בני אדם לשתות אלא לאחר 
אכילת שני ביצים וקודם לכן מילתא דלא שכיחא היא.

כרם  ויטע  בית  אדם  שיבנה  ארץ  דרך  תורה  מד. • לימדה  סוטה 
ואח''כ ישא אשה.

גיטין מז. • כריסי כרי (תוס' – דרכן היה לשכב על בטנם).

גיטין ע. • הממלא כריסו מכל דבר אחזתו אחילו.

ארץ  ודרך  דרך  הן  ואלו  יפה  ומיעוטן  קשה  רובן  ע. • שמונה  גיטין 
עושר ומלאכה יין ושינה חמין והקזת דם.

גיטין צ. • כשם שהדעות במאכל כך דעות בנשים.

עד   ... ומוספיה  לינוקא  דמקרי  עד  אומצא  טעים  ל. • לא  קדושין 
דמייתי לינוקא לבית מדרשא.

קדושין לח. • עוגות שהוציאו ממצרים טעמו בהם טעם מן.

קדושין מ: • כל שישנו במקרא ובמשנה ובדרך ארץ לא במהרה הוא 
וכל  ינתק  במהרה  לא  המשולש  והחוט  יב)  (קהלת ד,  שנאמר  חוטא 

שאינו לא במקרא ולא במשנה ולא בדרך ארץ אינו מן היישוב.

פסול  אומרים  ויש  לכלב  דומה  זה  הרי  בשוק  מ: • האוכל  קדושין 
המוכרים  אצל  שהלך  כגון  מפרש  אליהו  הר''ר   – (תוס'  לעדות 
וניחא  מהם  לקנות  רוצה  כאילו  מעט  מעט  כולם  משל  וטועם 
מעט  וכאן  מעט  כאן  אוכל  לכלב  שדומה  כלב  שקורין  השתא 
ור''ת פירש דאוכל בשוק היינו שאוכל סעודה דפת דגנאי יותר).

קדושין מו. • הרי שלחן והרי בשר והרי סכין ואין לנו לאכול (רש"י – 
כלומר הרי לנו משנה שנויה ואין אנו יודעים לפרשה).

קדושין נג. • (הכהנים) הצנועים מושכין את ידיהם (מלחם הפנים) 
מעשה  סיפא  כדקתני  חוטפים  חולקים  מאי  חולקים  והגרגרנים 
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חמצן  בן  אותו  קוראין  והיו  חברו  וחלק  חלקו  שחטף  באחד 
(חמסן) עד יום מותו.

כדוב  ומסורבלין  כדוב  ושותין  שאוכלין  עב. • פרסיים  קדושין 
ומגדלין שער כדוב ואין להם מנוחה כדוב. 

בבא קמא צא: • רבי יוחנן קרי למאני מכבדותא.

אכילות  שתי   – (תוס'  הוא  כלום  לאו  גסה  קי. • אכילה  קמא  בבא 
גסות הן).

לגביך.  עשיק  לכרסיך (רש"י –  ושוי  לגביך  נב. • עשיק  מציעא  בבא 
הצריך לכסות גופך וגביך קנה ביוקר:ושוי לכריסך. למאכלך לא 

תקנה אלא בשווין).

בבא מציעא פו: • מובחר שבבהמות שור מובחר שבעופות תרנגולת.

בבא מציעא פו: • ולמה לי תלתא תסגי בחד אמר רב חנן בר רבא כדי 
להאכילן שלש לשונות בחרדל.

בבא מציעא פו: • לעולם אל ישנה אדם מן המנהג שהרי משה עלה 
לחם  ואכלו  למטה  ירדו  השרת  מלאכי  לחם  אכל  ולא  למרום 

ואכלו סלקא דעתך אלא אימא נראו כמי שאכלו ושתו.

דחזא  כיון  עבדך  מעל  תעבור  נא  אל  ג)  יח,  פו: • (בראשית  מציעא  בבא 
דקא אסר ושרי אמר לאו אורח ארעא למיקם הכא ... מעיקרא 
אתו קמו עליה כי חזיוהו דהוה ליה צערא אמרו לאו אורח ארעא 

למיקם הכא.

בבא מציעא פז. • מסרבין לקטן ואין מסרבין לגדול.

באכסניא  אדם  שישאל  ארץ  דרך  תורה  פז. • לימדה  מציעא  בבא 
שלו.

בבא מציעא צב. • מלמדין את האדם שלא יהא רעבתן ויהא סותם 
את הפתח בפניו.

החמה  מן  מצלת  שחרית  בפת  נאמרו  דברים  קז: • י''ג  מציעא  בבא 
בדין  וזוכה  פתי  ומחכימת  המזיקין  ומן  הזיקין  ומן  הצנה  ומן 
ללמוד תורה וללמד ודבריו נשמעין ותלמודו מתקיים בידו ואין 
אחרת  לאשה  מתאוה  ואינו  לאשתו  ונזקק  הבל  מעלה  בשרו 
ומכניס  הקנאה  את  מוציא  אף  וי''א  מעים  שבבני  כינה  והורגת 

את האהבה.

בבא מציעא קז: • שיתין רהיטי רהוט ולא מטו לגברא דמצפרא כרך 
ואמרו רבנן השכם ואכול בקיץ מפני החמה ובחורף מפני הצינה.

וחדא  עלה  דאכיל  חדא  לי  למה  (מיטות)  קיג: • תרתי  מציעא  בבא 
דזג עלה.

בבא בתרא יב: • קודם שיאכל אדם וישתה יש לו שתי לבבות לאחר 
שאוכל ושותה אין לו אלא לב אחד.

בבא בתרא נז: • שלחן של ת''ח כיצד שני שלישי גדיל ושליש גלאי 
ועליו קערות וירק וטבעתו מבחוץ. 

תחתיה  שאין  כל  כיצד  חכמים  תלמידי  של  נח. • מטה  בתרא  בבא 
עם  ושל  הגשמים  בימות  ומנעלין  החמה  בימות  סנדלין  אלא 

הארץ דומה לאוצר בלוס.

בבא בתרא עד: • (תהלים קד, כו) לויתן זה יצרת לשחק בו בהדי נקבה לאו 
אורח ארעא.

בבא בתרא עד: • כוורא מליחא מעלי בשרא מליחא לא מעלי.

בבא בתרא עה. • עתיד הקב''ה לעשות סעודה לצדיקים מבשרו של 
לויתן.

המיושן  שכל  מלמד  נושן  ישן  ואכלתם  י)  כו,  צא: • (ויקרא  בתרא  בבא 
מחבירו הוי יפה מחבירו ואין לי אלא דברים שדרכן ליישנן דברים 

שאין דרכן ליישנן מנין ת''ל ישן נושן מכל מקום.

לחברו  סעודה  המוסר  בירושלים  היה  גדול  צג: • מנהג  בתרא  בבא 
גדול  מנהג  עוד  אורחיו  בושת  ודמי  בשתו  דמי  לו  נותן  וקלקלה 
היה בירושלים מפה פרוסה על גבי הפתח כל זמן שמפה פרוסה 

אורחין נכנסין נסתלקה המפה אין האורחין נכנסין.

בבא בתרא קכ. • בישיבה הלך אחר חכמה במסיבה הלך אחר זקנה.

שהן  דיריחו.  מכותבות  לן  יהיב  מאן  קמו: • (רשב"ם)  בתרא  בבא 
מתוקים ונאכל עם הצנון שהוא חד שכן היה דרכן לאכול תמרים 

עם הצנון שזה חד וזה מתוק ומתקן זה את זה.

סנהדרין כג. • (רש"י) ואין נכנסין לסעודה כו'. שגנאי הוא לתלמידי 
חכמים לישב אצל עם הארץ בסעודה.

שיכנס  כדי   ... מה  ומפני  שבת  בערב  נברא  לח. • אדם  סנהדרין 
ושיכללן  פלטרין  שבנה  ודם  בשר  למלך  משל  מיד  לסעודה 

והתקין סעודה ואחר כך הכניס אורחין.

סנהדרין נט: • אדם הראשון לא הותר לו בשר לאכילה ... וכשבאו 
בני נח התיר להם.

סנהדרין נט: • אדם הראשון מיסב בגן עדן היה והיו מלאכי השרת 
צולין לו בשר ומסננין לו יין.

סנהדרין צב. • כל הנותן פיתו למי שאין בו דעה יסורין באין עליו.

סימן  רואה  אינו  שלחנו  על  פת  משייר  שאינו  צב. • כל  סנהדרין 
ברכה לעולם.

סנהדרין צב. • כל המשייר פתיתים על שלחנו כאילו עובד ע''ז.

סנהדרין צד: • מארת ה' בבית רשע זה פקח בן רמליהו שהיה אוכל 
מ' סאה גוזלות בקינוח סעודה ונוה צדיקים יבורך זה חזקיה מלך 

יהודה שהיה אוכל ליטרא ירק בסעודה.

משכיה  ליזיל  דלא  מאודניה  גילדנא  תינטוש  ק: • לא  סנהדרין 
(רש"י  גריצים  תרתין  ביה  ואיכול  בנורא  יתיה  צלי  אלא  לחבלא 
שאתה  מפני  אזנו  מעל  אפילו  דג  של  עורו  תטול  לא  כלומר   –
יתיה  צלי  אלא  להפסידא  לחבלא  משכיה  דאזיל  העור  מפסיד 
בנורא ואכול ביה תרתין גריצין שאתה יכול לצלות עור הדג עמו 

ולאכול בו שתי חלות דהוי לפתן לשתי חלות).

סנהדרין ק: • לעולם לא ירבה אדם רעים בתוך ביתו.

סנהדרין ק: • דנפח בכסיה לא צחי אמר במאי איכול לחמא לחמא 
לא  שבכוסו:  אופיא  שנופח  מי  בכסיה.  נפח   – (רש"י  מיניה  סב 
צחי. בידוע שאינו צמא: אמר במאי איכול לחמא. האומר באיזה 
וקח  רעב  שאינו  בידוע  מיניה.  לחמא  סב  זה:  פת  אוכל  לפתן 

הלחם מידו שאילו היה רעב היה אוכל).

סנהדרין ק: • כל ימי עני רעים זה אסטניס וטוב לב משתה תמיד זה 
שדעתו יפה.

לפניו  אמרה  יתעסקו  במה  ושותין  שאוכלין  קא. • בשעה  סנהדרין 
ובנביאים  בתורה  יעסקו  הן  מקרא  בעלי  אם  עולם  של  רבונו 
ובכתובים אם בעלי משנה הן יעסקו במשנה בהלכות ובהגדות 
ואם בעלי תלמוד הן יעסקו בהלכות פסח בפסח בהלכות עצרת 

בעצרת בהלכות חג בחג.

שהיה  ומפני  המן  הוא  קל  הקלוקל.  בלחם  ה: • (רש"י)  זרה  עבודה 
על  ורגנו  קלוקל  קראוהו  לחוץ  יוצאין  ואינן  אבריהם  בכל  נבלע 
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כך והיא היתה להם טובה גדולה שלא היו צריכין לטרוח ולצאת 
שלש פרסאות לפנות.

לא  שולחנם  מעל  פסקו  שלא  ורבי  אנטונינוס  יא. • זה  זרה  עבודה 
חזרת ולא קישות ולא צנון לא בימות החמה ולא בימות הגשמים 
מרחיב  קישות  מאכל  מהפך  חזרת  אוכל  מחתך  צנון  מר  דאמר 

מעיים.

של  לגופו  שקשין  מפני  קישואין  שמן  נקרא  יא. • למה  זרה  עבודה 
אדם כחרבות.

עבודה זרה כט. • (תוס' – ד"ה המסתפר) אסור לאיש לראות במראה 
ונראה כי הטעם משום לא ילבש גבר שמלת אשה דמתרגם לא 

יתקן גבר בתיקוני אתתא.

דרמא  לבתר  אשקינן  תא  ליה  אמרו  גברא  נח. • ההוא  זרה  עבודה 
לכסא איגלאי מילתא דעובד כוכבים הוא (לא הכירו ממלבושין).

עבודה זרה סח: • ההוא עכברא דנפל לחביתא דשיכרא אסריה רב 
לההוא שיכרא ... ומי מאיס והלא עולה על שלחן של מלכים ... 

לא קשיא הא בדדברא הא בדמתא.

שלא  כדי  ולהעריב  להשכים  עצמו  אדם  ילמד  יג: • לעולם  הוריות 
צריך  ביום  לפנות  דהיוצא  יתרחק.  שלא  כדי   – (רש"י  יתרחק 

שיתרחק מן הדרך כדי שלא יהו אחרים רואים אותו).

אבות ב:ב • יפה תלמוד תורה עם דרך ארץ.

אבות ב:ה • במקום שאין אנשים השתדל להיות איש.

דברי  עליו  אמרו  ולא  אחד  שלחן  על  שאכלו  ג:ג • שלשה  אבות 
תורה... אמרו עליו דברי תורה וכו'.

דרך  עול  ממנו...  מעבירין  תורה  עול  עליו  המקבל  ג:ה • כל  אבות 
ארץ.

אבות ג:יז • אם אין תורה אין דרך ארץ, אם אין ד"א אין תורה.

אבות דרבי נתן א:א • מה לך לעזוב דברי תורה ולשטוף בד"א.

אבות דרבי נתן כח:א • אין לך חכמה כחכמה של ד"א.

סופרים יט: ו • אין שמחה בלא אכילה.

כלה רבתי פ"א • והלא בנות ישראל יש להן ד"א א"ל ח"ו כל שאין 
תורה עוברת על פיו אין בו ד"א.

דרך ארץ רבה פ"ה • ילמדו כל אדם ד"א מן המקום שעמד על פתח 
הגן וקרא לו לאדם.

דרך ארץ רבה פ"ז • ר"ע: לא עשיתי כך לכם אלא לבדוק אתכם אם 
יש בידכם ד"א או לא (בסעודה).

דרך ארץ רבה פרקים ז – ט • עניני סעודה.

דרך ארץ רבה פ"י • ד"א במרחץ.

יותר  תאכל  שמא  פרפראות  אחר  תמשך  פ"א • אל  זוטא  ארץ  דרך 
מדאי (הגר"א).

אצבעותיו  יקלקל  ולא  מעומד  יאכל  אל  פ"ה • ת"ח  זוטא  ארץ  דרך 
ולא יגסה (מהפך אוכל בפיו) בפני חבירו.

דרך ארץ זוטא פ"ו • בא לפרוס את הככר בוצע ממקום הצלי.

ממקום  אוכל  ובצל  הצנון  את  לאכול  בא  פ"ו • אם  זוטא  ארץ  דרך 
העלין ולא יטול את הככר ויתלוש בשניו.

דרך ארץ זוטא פ"ו • בא לשתות ברבים יהפוך פניו לצד אחר וישתה.

דרך ארץ זוטא פ"ז • ת"ח צריך להיות צנוע באכילה ושתיה וכו'.

מנחות צט: • (כהנים) חל להיות בערב שבת שעיר של יום הכפורים 
חי  כשהוא  אותו  אוכלין  (אלכסנדריים)  והבבליים  לערב  נאכל 

מפני שדעתן יפה.

חולין ה. • (מלכים א יז, ו) והעורבים מביאים לו לחם ובשר בבקר ולחם 
ובשר בערב ... מבי טבחי דאחאב.

ידן  על  תקלה  מביא  הקב''ה  אין  צדיקים  של  ה: • בהמתן  חולין 
צדיקים עצמן לא כל שכן.

חולין ז: • אמרו עליו על ר' פנחס בן יאיר מימיו לא בצע על פרוסה 
שאינה שלו ומיום שעמד על דעתו לא נהנה מסעודת אביו.

חולין טו. • (רש"י – ד"ה אבל) כל אכילה שלא כדרכה קרי כוסס.

הותר  לארץ  משנכנסו  תאוה  בשר  להם  נאסר  טז: • תחלה  חולין 
להם בשר תאוה.

חולין יז. • בתחלה הותר להן בשר נחירה משנכנסו לארץ נאסר להן 
בשר נחירה.

חולין • (רש"י – ד"ה בשר) לימדה תורה דרך ארץ שלא יאכל אדם 
בשר אלא לתיאבון.

חולין מד: • (רבה) כל יומא אומצא מעלייתא זבנו לי.

חולין עז. • (רש"י) נפש היפה. שאין דעתו קצה בה מחמת מיאוס.

אלא  בשר  אדם  יאכל  שלא  ארץ  דרך  תורה  פד. • למדה  חולין 
בהזמנה הזאת (רש"י – כאילו הוא צד שאינה מזומנת לו כלומר 

לא יאכל בשר תדיר שלא יעני).

אלא  בשר  אדם  יאכל  שלא  ארץ  דרך  תורה  פד. • למדה  חולין 
וזבחת  כא)  יב,  (דברים  ת''ל  ויאכל  השוק  מן  אדם  יקח  יכול  לתאבון 
ת''ל  ויאכל  צאנו  כל  ויאכל  בקרו  כל  יזבח  יכול  ומצאנך  מבקרך 

מבקרך ולא כל בקרך מצאנך ולא כל צאנך.

חולין פד. • מי שיש לו מנה יקח לפסו (קדירתו) ליטרא ירק עשרה 
מנה יקח לפסו ליטרא דגים חמשים מנה יקח לפסו ליטרא בשר 
שבת  מערב  אימת  ואינך  יום  בכל  קדרה  לו  ישפתו  מנה  מאה 

לערב שבת.

מן  יותר  בזול  דגים  היו  במקומם  עשרה)  ד"ה   – פד. • (תוס'  חולין 
הבשר כדפירש בקונטרס אבל במדרש אומר אורחים יום ראשון 

אווזין ותרנגולים יום ב' דגים יום שלישי בשר [רביעי] קטנית.

בשר  בנו  את  אדם  ילמד  שלא  ארץ  דרך  תורה  פד. • למדה  חולין 
ויין.

וילבש  לו  שיש  ממה  פחות  וישתה  אדם  יאכל  פד: • לעולם  חולין 
ויתכסה במה שיש לו ויכבד אשתו ובניו יותר ממה שיש לו שהן 

תלויין בו והוא תלוי במי שאמר והיה העולם.

בסעודתא  יתבי  הוו  דרב  תלמידי  חננאל  ורב  ברונא  פו: • רב  חולין 
קאי עלייהו רב ייבא סבא (רש"י – משמש בסעודה היה).

חולין צה: • רב לא מתהני מסעודת הרשות.

חולין קו. • מים הראשונים האכילו בשר חזיר אחרונים הוציאו את 
האשה מבעלה.

חולין קו. • נטילת ידים לחולין מפני סרך תרומה ועוד משום מצוה 
מאי מצוה אמר אביי מצוה לשמוע דברי חכמים.

חולין קו. • לא אמרו נטילת ידים לפירות אלא משום נקיות.
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חולין קו. • הנוטל ידיו לפירות אינו אלא מגסי הרוח.

חולין קו. • (תוס' – ד"ה מצוה) דתקנו משום נקיות.

חולין קו: • (תוס' – ד"ה וש"מ) ומה שאין אנו נוהגין עכשיו לברך 
קובעים  אנו  שאין  לפי  לחודיה  בפת  אלא  לכולן  אחד  בתחלה 
בכיצד  תנן  פת  גבי  ואפילו  הפירות  ועל  היין  על  להסב  עצמנו 
מברכין (חולין דף מב.) היו יושבין כל אחד מברך לעצמו היסבו אחד 

מברך לכולן.

חולין קז: • לא יתן אדם פרוסה לשמש בין שהכוס בידו בין שהכוס 
והשמש  בסעודה  קלקלה  דבר  יארע  שמא  הבית  בעל  של  בידו 

שלא נטל ידיו אסור ליתן פרוסה לתוך פיו.

חולין קלב: • מתנות כהונה אין נאכלות אלא צלי ואין נאכלות אלא 
בחרדל מאי טעמא אמר קרא (במדבר יח, ח) למשחה לגדולה כדרך 

שהמלכים אוכלים.

(זבחים דף  ובעינן  דחולין.  מנהג  בהו  למינהג  ואתי  כז. • (תוס')  בכורות 
כח.) למשחה ולגדולה כדרך שהמלכים אוכלין בצלי ובחרדל ובכל 
כדמשמע  ובקיבה  ובלחיים  בזרוע  אפילו  למשחה  כתיב  מתנות 
הכא וגבי תרומה לא מצינו שיצריך בשום אכילה בגדולה דשמא 

לא שייך גדולה אלא בבשר.

רבים  בפני  מים  שותין  ואין  רבים  בפני  מים  מד: • משתינין  בכורות 
(רש"י – ואין שותין מים. דדרך תלמיד חכם להיות צנוע באכילה 
ויסתכן)  ימתין  שמא  צנוע  ליהוי  לא  מים  להטיל  אבל  ובשתיה 
הצנועים  לאותן  דאפילו  דה''ק  אומר  ור''ת  ואין –  ד"ה  (תוס' – 
שמא  מים  להטיל  צנוע  ליהוי  לא  רבים  בפני  מים  לשתות  שלא 

ימתין ויסתכן).

משני  יותר  מחזיק  הבליעה  בית  דאין  חכמים  יד. • שיערו  כריתות 
זיתים.

מעילה יב: • (תוס' – ד"ה כל) באילן ובפירות אין האילן ראוי לבדק 
הבית לקורות דאם כן היה פוחת דמיו והפירות אין ראוין למזבח 
כדכתיב (ויקרא ב) כל שאור וכל דבש לא תקטירו ודבש היינו כל מיני 
מתיקה אך אם הוא זית או גפן ראוים למזבח זית לשמן למנחות 

וגפן ליין לנסכים ואין ראוים לבדק הבית.

תמיד כו: • לאו אורח ארעא לעיולי מטות לבית המקדש.

ביה  הוה  ולא  הכסא.  בבית  יתיב  הוה  ספרא  רב  כז: • (רש"י)  תמיד 
בפתח דלת אלא זה היה מנהגו אדם שרוצה ליכנס שם היה נוחר 
ואם היה שם אדם היה נותר כנגדו וזה חוזר לאחוריו ורב ספרא 
לא עשה כן אלא רבי אבא נחר ואמר לו רב ספרא ליעול מר והיה 
לו לנחור כנגדו לכך השיב לו רבי אבא לאחר שיצא משם: ע''כ 
עלית  לא  עדיין  כלומר  דשעיר.  מילי  וגמרת  לשעיר  סליקת  לא 
לשם ואתה מתנהג במעשיהם שאינך צנוע כמותם אבל פרסיים 
צנועים הם כדאמרינן בברכות בפ''ק (דף ח:) בג' דברים אני אוהב 

את הפרסיים שצנועים בבית הכסא וכו':

תמיד כז: • לא ישתה אדם מים ויתן לתלמידו אלא אם כן שפך מהן 
ומעשה באחד ששתה מים ולא שפך מהן ונתן לתלמידו ואותו 
תלמיד איסטניס היה ולא רצה לשתות ומת בצמא באותה שעה 

אמרו לא ישתה אדם מים ויתן לתלמידו אא''כ שפך מהן. 

הנכנס  אוהבן  איני  ואני  שונאן  הקב''ה  דברים  טז: • ארבעה  נידה 
מים  ומשתין  באמה  והאוחז  חבירו  לבית  ואצ''ל  פתאום  לביתו 

ומשתין מים ערום לפני מטתו והמשמש מטתו בפני כל חי.

נידה סד: • אורח ארעא קמ''ל דדרכה דביאה בלילות.

רבי  את  אלכסנדריא  אנשי  שאלו  דברים  עשר  סט: • שנים  נידה 
ג'  בורות  דברי  ג'  הגדה  דברי  ג'  חכמה  דברי  ג'  חיננא  בן  יהושע 
דברי דרך ארץ ... שלשה דברי דרך ארץ מה יעשה אדם ויחכם 
אמר להן ירבה בישיבה וימעט בסחורה אמרו הרבה עשו כן ולא 
הועיל להם אלא יבקשו רחמים ממי שהחכמה שלו ... מה יעשה 
אדם ויתעשר אמר להן ירבה בסחורה וישא ויתן באמונה אמרו 
לו הרבה עשו כן ולא הועילו אלא יבקש רחמים ממי שהעושר 
שלו ...מה יעשה אדם ויהיו לו בנים זכרים אמר להם ישא אשה 
ההוגנת לו ויקדש עצמו בשעת תשמיש אמרו הרבה עשו כן ולא 

הועילו אלא יבקש רחמים ממי שהבנים שלו.

להן  אמר  ויחכם  אדם  יעשה  מה  ארץ  דרך  דברי  ע: • שלשה  נידה 
אמר  ויתעשר  אדם  יעשה  מה   ... בסחורה  וימעט  בישיבה  ירבה 
להן ירבה בסחורה וישא ויתן באמונה ... מה יעשה אדם ויהיו לו 
בנים זכרים אמר להם ישא אשה ההוגנת לו ויקדש עצמו בשעת 

תשמיש.

הוכחה
שחייב  איכא  מיהא  דרבנן  איסור  בבא)  ד"ה   – ג. • (תוס'  שבת 
עור  לפני  שייך  דלא  בנכרי  מיירי  אי  ואפילו  מאיסור  להפרישו 

מיהו איסור דרבנן.

נפיק  יהודה  לר'  חבריא  ליה  כדשתיקו  לך  שתוקי  כט. • אי  שבת 
מיניה חורבא.

שבת נד: • לא שלו היתה אלא של שכינתו היתה ומתוך שלא מיחה 
בה נקראת על שמו.

שבת נד: • כל מי שאפשר למחות לאנשי ביתו ולא מיחה נתפס על 
כולו  העולם  בכל  עירו  אנשי  על  נתפס  עירו  באנשי  ביתו  אנשי 

נתפס על כל העולם כולו.

שבת נד: • הני דבי ריש גלותא נתפסו על כולי עלמא כי הא דאמר 
עמו  זקני  עם  יבא  במשפט  ה'  יד)  ג,  (ישעיה  דכתיב  מאי  חנינא  רבי 
זקנים  על  אימא  אלא  חטאו  מה  זקנים  חטאו  שרים  אם  ושריו 

שלא מיחו בשרים.

שבת נה. • א''ל ר' זירא לר' סימון לוכחינהו מר להני דבי ריש גלותא 
א''ל לא מקבלי מינאי א''ל אע''ג דלא מקבלי לוכחינהו מר.

שבת נה. • מעולם לא יצתה מדה טובה מפי הקב''ה וחזר בה לרעה 
חוץ מדבר זה ... אמרה לפניו רבש''ע היה בידם למחות ולא מיחו 
אמר לה גלוי וידוע לפני שאם מיחו בהם לא יקבלו מהם (אמר) 

לפניו רבש''ע אם לפניך גלוי להם מי גלוי.

שבת נה: • מתוך שהיה לו לפנחס למחות לחפני ולא מיחה מעלה 
עליו הכתוב כאילו חטא.

שבת נו: • (מלכים א יא, ו) ויעש שלמה הרע בעיני ה' אלא מפני שהיה לו 
למחות בנשיו ולא מיחה מעלה עליו הכתוב כאילו חטא.

שבת נו: • נוח לו לאותו צדיק שיהא שמש לדבר אחר ואל יכתב בו 
ויעש הרע בעיני ה'.

שבת נו: • בשעה שנשא שלמה את בת פרעה הכניסה לו אלף מיני 
לע''ז  עושים  וכך  פלונית  זרה  לעבודה  עושין  כך  לו  ואמרה  זמר 

פלונית ולא מיחה בה.

את  זה  הוכיחו  שלא  בשביל  אלא  ירושלים  חרבה  קיט: • לא  שבת 
זה.
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שבת קנג. • (רש"י) דסנו ליה (לרב יוסף) כולהו פומבדיתאי. משום 
דמוכח להו במילי דשמיא ובני פומבדיתאי רמאין הן.

ליה  ...אמר  הכי  מר  אמר  טעמא  מאי  רבא  ליה  סד. • אמר  עירובין 
(רב נחמן) הדרי בי.

עירובין קא. • (מיכה ז, ד) טובם כחדק ... כשם שחדקים הללו מגינין על 
הפירצה כך טובים שבנו מגינים עלינו.

אמר  אומתך  סרחה  מיכאל  למיכאל  הקב''ה  לו  עז. • אמר  יומא 
לפניו רבונו של עולם דיו לטובים שבהם אמר לו אני שורף אותם 

ולטובים שבהם (עיין תוס' ישנים).

 ... למלכות  נמסרין  בתים  בעלי  נכסי  דברים  ד'  כט. • בשביל  סוכה 
ועל שהיה ספק בידם למחות ולא מיחו וכו'. 

שהוא  עניים  מתנות  זמן  עכשיו  מי)  ד"ה   – נה. • (רש"י  סוכה 
ימים  וכשמגיעין  עני  ומעשר  ופאה  שכחה  לקט  זמן  אסיף  זמן 
לפניהן  קורין  לבתיהם  ולשוב  לפרוש  קרובים  שהן  האחרונים 
להוכיחם שיעשרו כראוי ואע''פ שהמעשרות בצנעה ולא יאמרו 
מי רואנו ומי יודענו לכך אומר בינו בוערים בעם שאומרים בלבם 

מי יגיד מעשינו.

גדור  ממגדל  שמעון  ר')  (בן  אלעזר  רבי  שבא  כ. • מעשה  תענית 
ושמח  נהר  שפת  על  ומטייל  החמור  על  רכוב  והיה  רבו  מבית 
הרבה  תורה  שלמד  מפני  עליו  גסה  דעתו  והיתה  גדולה  שמחה 
נזדמן לו אדם אחד שהיה מכוער ביותר אמר לו שלום עליך רבי 
ולא החזיר לו אמר לו ריקה כמה מכוער אותו האיש שמא כל בני 
לאומן  ואמור  לך  אלא  יודע  איני  לו  אמר  כמותך  מכוערין  עירך 
שעשאני כמה מכוער כלי זה שעשית כיון שידע בעצמו שחטא 
ירד מן החמור ונשתטח לפניו ואמר לו נעניתי לך מחול לי אמר 
לו איני מוחל לך עד שתלך לאומן שעשאני ואמור לו כמה מכוער 
כלי זה שעשית היה מטייל אחריו עד שהגיע לעירו יצאו בני עירו 
לקראתו והיו אומרים לו שלום עליך רבי רבי מורי מורי אמר להם 
למי אתם קורין רבי רבי אמרו לו לזה שמטייל אחריך אמר להם 
אם זה רבי אל ירבו כמותו בישראל אמרו לו מפני מה אמר להם 
כך וכך עשה לי אמרו לו אעפ''כ מחול לו שאדם גדול בתורה הוא 
אמר להם בשבילכם הריני מוחל לו ובלבד שלא יהא רגיל לעשות 

כן.

תענית כד. • אתו עבדיה ורמו ליה סודרא בצואריה וקא מצערו ליה 
דחזינן  כיון  לן  מצער  נמי  דהא  שבקיה  מאתיה  בני  (ליה)  אמרו 
אתון  ליה  ושבקינן  מידי  ליה  אמרי  לא  שמים  לשום  מיליה  דכל 

נמי שבקוהו.

מפניו  נבהלו  כי  אתו  לענות  אחיו  יכלו  ולא  ג)  מה,  ד: • (בראשית  חגיגה 
ומה תוכחה של בשר ודם כך תוכחה של הקדוש ברוך הוא על 

אחת כמה וכמה.

יבמות סה: • כשם שמצוה על אדם לומר דבר הנשמע כך מצוה על 
אדם שלא לומר דבר שאינו נשמע רבי אבא אומר חובה שנאמר 

(משלי ט, ח) אל תוכח לץ פן ישנאך הוכח לחכם ויאהבך.

אית  דלא  ממר  לאפוקי  מתנא  בר  אדא  רב  ליה  עז: • אמר  כתובות 
הוא  שעתא  וההיא  הוה  מיהוה  היא  ולא  לאיגריה  מעקה  ליה 

דשדייה זיקא.

כתובות קה: • האי צורבא מרבנן דמרחמין ליה בני מתא לאו משום 
דמעלי טפי אלא משום דלא מוכח להו במילי דשמיא.

נדרים כב: • אלמלא חטאו ישראל לא ניתן להם אלא חמשה חומשי 
תורה וספר יהושע בלבד (ולא תוכחות הנביאם).

לבו  (רבא)  שהגיס  לפי  כו'.  אכרעך  תיתיב  לא  נה. • (רש"י)  נדרים 
שאל לו מקרא זה כדי להשפיל דעתו.

הדינין  נתעוותו  חנופה  של  אגרופה  שגבר  מא: • מיום  סוטה 
ונתקלקלו המעשים ואין אדם יכול לומר לחבירו מעשי גדולים 

ממעשיך.

כאלישע  לא  מקרבת  וימין  דוחה  שמאל  תהא  מא. • לעולם  סוטה 
שדחפו לגחזי בשתי ידיו ולא כיהושע בן פרחיה שדחפו לאחד 

מתלמידיו בשתי ידיו.

סוטה מט: • בעקבות משיחא ... ואין תוכחת.

לרה''ר  מרשותו  מסקל  שהיה  אחד  באדם  נ: • מעשה  קמא  בבא 
מרשות  מסקל  אתה  מה  מפני  ריקה  לו  אמר  אחד  חסיד  ומצאו 

שאינה שלך לרשות שלך.

בבא קמא צב: • חברך קרייך חמרא אוכפא לגביך מוש.

גודא.  דחי  ענך:  ולא  להוכיחו  חברך.  קרית  צב: • (רש"י)  קמא  בבא 
כותל הפל עליו כלומר הניחו ויפול ברשעו דחהו בידים.

א''ל  זמני  תרי  תוכיח  זימנא  חדא  הוכח  יז)  יט,  לא. • (יקרא  מציעא  בבא 
לתלמיד  הרב  אלא  לי  אין  תוכיח  משמע  פעמים  ק'  אפי'  הוכח 

תלמיד לרב מנין ת''ל הוכח תוכיח מ''מ.

בבא מציעא קז: • קשוט עצמך ואחר כך קשוט אחרים.

יהיו  ואל  שוגגין  שיהיו  מוטב  לישראל  להם  ס: • הנח  בתרא  בבא 
מזידין.

בבא בתרא קלג: • דייני דחצצתא הכי דייני לאו היינו דשלח רב אחא 
בר רב עויא אכסיף קרי עליה (ישעיה ס, כב) אני ה' בעתה אחישנה.

בשאול  למחות  לו  שהיה  מפני  אבנר  נענש  מה  כ. • מפני  סנהדרין 
ולא מיחה ... מיחה ולא נענה (רש"י – שם מט. ד"ה בור וסירה 
– היה לו לאבנר למחות בשאול ולומר לו ראה כמה צדיק הוא 

שלא הרגך ולא מיחה).

מלמד  אחיו  בעון  איש  באחיו  איש  וכשלו  לז)  כו,  כז: • (ויקרא  סנהדרין 
שכולן ערבים זה בזה התם שהיה בידם למחות ולא מיחו.

סנהדרין לה. • אם העם חטאו ראשי העם מה חטאו (מדרש – שלא 
הוכיחו).

אל למלכים  יין  שתו  אל למלכים  למואל  ע: • אל למלכים  סנהדרין 
אמרה לו מה לך אצל מלכים ששותים יין ומשתכרים ואומרים 
למה לנו אל ולרוזנים אי שכר מי שכל רזי עולם גלויים לו ישתה 

יין וישתכר...חזר שלמה והודה לאמו.

סנהדרין צג. • (זכריה ג, ג) ויהושע היה לבוש בגדים צואים וכי דרכו של 
יהושע ללבוש בגדים צואים אלא מלמד שהיו בניו נושאים נשים 

שאינן הגונות לכהונה ולא מיחה בהן.

סנהדרין צז. • דור שבן דוד בא בו ... ואין תוכחה. 

עליו  מעלה  מצוה  לדבר  חבירו  את  המעשה  צט: • כל  סנהדרין 
הכתוב כאילו עשאה.

את  שהוכיח  מפני  למלכות  ירבעם  זכה  מה  קא: • מפני  סנהדרין 
שלמה ומפני מה נענש מפני שהוכיחו ברבים.

סנהדרין קג. • ויעש (צדקיהו) הרע בעיני ה' שהיה בידו למחות ולא 
מיחה.

סנהדרין קה: • (משלי כז, ו) נאמנים פצעי אוהב ונעתרות נשיקות שונא.
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להם  ואומר  בהם  מוכיח  הצדיק  נח  שהיה  קח. • מלמד  סנהדרין 
ומקפה  המבול  את  עליכם  מביא  הקב''ה  לאו  ואם  תשובה  עשו 

נבלתכם על המים כזיקין.

שבועות לט. • אם הוא חטא משפחתו מה חטאת לומר לך אין לך 
לסטים  בה  ושיש  מוכסין  כולה  שאין  מוכס  בה  שיש  משפחה 

שאין כולה לסטים מפני שמחפין עליו.

שבועות לט. • (ויקרא כו – לז) וכשלו איש באחיו איש בעון אחיו מלמד 
שכל ישראל ערבים זה בזה התם שיש בידם למחות ולא מיחו.

עבודה זרה יח. • מאי טעמא אענש (ר' חנינא בן תרדיון) משום הוגה 
ביה  מיחה  דלא  להריגה  אשתו  ועל  בפרהסיא [דהוי]  השם  את 

מכאן אמרו כל מי שיש בידו למחות ואינו מוחה נענש עליו.

אבות ו:ו • תורה נקנית... אוהב את התוכחות.

אבות דרבי נתן כט:א • אהוב את המוכיחך ושנא את המשבחך.

שנפטר  סוף  מצוה  לשום  חבירו  את  הבוזה  ד • כל  נתן  דרבי  אבות 
ממנו בכבוד.

כלה רבתי פ"ב • אהוב את המוכיחך ושנא את המשבחך.

כלה רבתי פ"ב • ... המוכיחך באמת... עליהם הכתוב אומר וכו'.

מנחות מא. • מלאכא אשכחי' לרב קטינא דמיכסי סדינא אמר ליה 
קטינא קטינא סדינא בקייטא וסרבלא בסיתוא ציצית של תכלת 

מה תהא עליה.

אחיך בלבבך יכול לא יכנו לא  את  תשנא  יז) לא  ערכין טז: • (ויקרא יט, 
יסטרנו ולא יקלקלנו ת''ל בלבבך שנאה שבלב הכתוב מדבר מנין 
לרואה בחבירו דבר מגונה שחייב להוכיחו שנאמר (ויקרא יט, יז) הוכח 
תוכיח הוכיחו ולא קבל מנין שיחזור ויוכיחנו תלמוד לומר תוכיח 

מכל מקום יכול אפי' משתנים פניו ת''ל לא תשא עליו חטא.

ערכין טז: • (תמיהני) אני אם יש בדור הזה שמקבל תוכחה אם אמר 
לו טול קיסם מבין עיניך אמר לו טול קורה מבין עיניך.

ערכין טז: • תמיהני אם יש בדור הזה שיודע להוכיח ואמר רבי יוחנן 
בן נורי מעיד אני עלי שמים וארץ שהרבה פעמים לקה עקיבא על 
ידי שהייתי קובל עליו לפני רבן (שמעון ברבי) וכל שכן שהוספתי 
בו אהבה לקיים מה שנאמר (משלי ט, ח) אל תוכח לץ פן ישנאך הוכח 

לחכם ויאהבך.

ערכין טז: • תוכחה לשמה וענוה שלא לשמה הי מינייהו עדיפא.

ואינו  עניו  עצמו  שעושה  לשמה.  שלא  וענוה  טז: • (תוס')  ערכין 
שלא  אלא  היא  שמים  לשם  לא  ענוה  ואותה  להוכיחו  רוצה 
שיאמרו  או  גאוה  משום  פירוש  לשמה  שלא  ענוה  וי''מ  ישנאנו 
אדם עניו הוא ומשפיל עצמו ושותק בחירופו ועלבונו ולא לשם 
לשמה  שלא  ענוה  שפירש  בקונט'  אבל  שם  לקנות  אלא  שמים 

שמונע תוכחה מן הצריכים לא ישר אלי דהוה רשע גמור.

ערכין טז: • עד היכן תוכחה ... עד הכאה ... עד קללה ... עד נזיפה.

אין  בדין  ויעקב  יצחק  אברהם  עם  הקב''ה  בא  יז. • אלמלא  ערכין 
יכולין לעמוד מפני תוכחה.

את  יאהב  האדם  לו  שיבור  ישרה  דרך  היא  כח. • איזו  תמיד 
התוכחות שכל זמן שתוכחות בעולם נחת רוח באה לעולם טובה 
וברכה באין לעולם ורעה מסתלקת מן העולם שנאמר (משלי כד, כה) 

ולמוכיחים ינעם ועליהם תבא ברכת טוב.

של  לחלקו  זוכה  שמים  לשם  חבירו  את  המוכיח  כח. • כל  תמיד 
הקדוש ברוך הוא שנאמר (משלי כח, כג) מוכיח אדם אחרי ולא עוד 

ימצא  חן  כג)  (משלי כח,  שנאמר  חסד  של  חוט  עליו  שמושכין  אלא 
ממחליק לשון.

הכנסת אורחים
מברך  ואורח  יפה  בעין  שיבצע  כדי  בוצע  הבית  מו. • בעל  ברכות 
כדי שיברך בעל הבית מאי מברך יהי רצון שלא יבוש בעל הבית 
בעולם הזה ולא יכלם לעולם הבא ורבי מוסיף בה דברים ויצלח 
מאד בכל נכסיו ויהיו נכסיו ונכסינו מוצלחים וקרובים לעיר ואל 
לא  יזדקר  ואל  ידינו  במעשי  ולא  ידיו  במעשי  לא  שטן  ישלוט 
לפניו ולא לפנינו שום דבר הרהור חטא ועבירה ועון מעתה ועד 

עולם.

הבית  בעל  טרח  טרחות  כמה  אומר  מהו  טוב  נח. • אורח  ברכות 
בשבילי כמה בשר הביא לפני כמה יין הביא לפני כמה גלוסקאות 
הביא לפני וכל מה שטרח לא טרח אלא בשבילי אבל אורח רע 
מהו אומר מה טורח טרח בעל הבית זה פת אחת אכלתי חתיכה 
אחת אכלתי כוס אחד שתיתי כל טורח שטרח בעל הבית זה לא 

טרח אלא בשביל אשתו ובניו.

ברכות נח: • (דבי רב חנא בר חנילאי) דהוו בה שיתין אפייתא ביממא 
ושיתין אפייתא בליליא ואפיין לכל מאן דצריך ולא שקל ידא מן 
כיסא דסבר דילמא אתי עני בר טובים ואדמטו ליה לכיסא קא 
דעלמא  רוחתא  לארבע  בבי  ארבע  ליה  פתיחין  הוו  ותו  מכסיף 
וכל דהוה עייל כפין נפיק כי שבע והוו שדו ליה חטי ושערי בשני 
אתי  ביממא  למשקל  מילתא  דכסיפא  מאן  דכל  אבראי  בצורת 

ושקיל בליליא.

רבי  שם  היו  ביבנה  לכרם  רבותינו  כשנכנסו  רבנן  סג: • תנו  ברכות 
הגלילי  יוסי  רבי  של  בנו  אליעזר  ור'  נחמיה  ור'  יוסי  ורבי  יהודה 
ראש  יהודה  רבי  פתח  ודרשו  אכסניא  בכבוד  כולם  פתחו 

המדברים בכל מקום בכבוד תורה וכו'.

ברכות סג: • ... המארח תלמיד חכם בתוך ביתו ומאכילו ומשקהו 
ומהנהו מנכסיו על אחת כמה וכמה.

פירות  מיני  לאכול  וכשרגיל  אתכא)  ד"ה   – מב. • (תוס'  ברכות 
וחד  חד  ומביאין להם בזה אחר זה יש אומר שצריך לברך אכל 
צריך  שאין  ונראה  יותר  בעה''ב  להם  יתן  אם  יודעים  שאינן  לפי 

לברך לפי שסומכין על שלחן בעה''ב.

ברכות מג. • (רש"י – ד"ה שאני) דרך בעלי בתים עשירים היה לזמן 
לסעודתם אורחים עניים להכי קרי להו אורחים.

אל  להנות  רוצה  ושאינו  כאלישע  יהנה  להנות  י: • הרוצה  ברכות 
יהנה כשמואל הרמתי.

ברכות נה. • כל זמן שבהמ''ק קיים מזבח מכפר על ישראל ועכשיו 
שלחנו של אדם מכפר עליו.

וחייש  ממערבא  קאתי  רבה  גברא  לקרנא  שמואל  קח. • א''ל  שבת 
במעיה וקא דלו מיא לאקבולי אפיה קמיה זיל תהי ליה אקנקניה 
גבי  על  אלא  תפילין  כותבין  שאין  מניין  א''ל  לרב  אשכחיה  אזל 
עור בהמה ... א''ל מאי שמך קרנא א''ל יהא רעוא דתיפוק ליה 
קרנא בעיניה לסוף עייליה שמואל לביתיה אוכליה נהמא דשערי 
כי  הכסא  בית  ליה  אחוי  ולא  שיכרא  ואשקייה  דהרסנא  וכסא 
ליה  לוקמוה  לא  דמצערן  מאן  ואמר  רב  לייט  דלישתלשל  היכי 

בני וכן הוה.
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קריבו  נחמן  רב  בר  רבה  לבי  איקלע  הונא  רב  בר  קיט. • רבה  שבת 
ליה תלת סאוי טחיי א''ל מי הוה ידעיתון דאתינא אמרו ליה מי 

עדיפת לן מינה (משבת).

שבת קכא. • רב יהודה ורב ירמיה בר אבא ורב חנן בר רבא איקלעו 
לבי אבין דמן נשיקיא לרב יהודה ורב ירמיה בר אבא אייתו להו 
רב   – (רש"י  א''ל   ... ליה  אייתו  לא  רבא  בר  חנן  לרב  פורייתא 
מתני  שטיא  אבין  אבין)  לר'  להקניטו  ומתכוין  כעוס  שהיה  חנן 

שטותא לבניה.

שבת קכו: • מפנין אפילו ארבע וחמש קופות של תבן ושל תבואה 
מפני האורחים (רש"י – ולא חיישינן לטרחא דשבת).

והקרן  הזה  בעולם  פירותיהן  אוכל  אדם  דברים  קכז. • ששה  שבת 
קיימת לו לעולם הבא ואלו הן הכנסת אורחין וכו'.

שבת קמ: • בר בי רב דלא נפישא ליה ריפתא לא ליבצע מ''ט דלא 
עביד בעין יפה.

חוץ  אדם  נצחני  לא  מימי  חנניה  בן  יהושע  רבי  נג: • אמר  עירובין 
מאשה תינוק ותינוקת אשה מאי היא פעם אחת נתארחתי אצל 
אכסניא אחת עשתה לי פולין ביום ראשון אכלתים ולא שיירתי 
הקדיחתן  שלישי  ביום  כלום  מהן  שיירתי  ולא  שנייה  כלום  מהן 
במלח כיון שטעמתי משכתי ידי מהן אמרה לי רבי מפני מה אינך 
סועד אמרתי לה כבר סעדתי מבעוד יום אמרה לי היה לך למשוך 
ידיך מן הפת אמרה לי רבי שמא לא הנחת פאה בראשונים ולא 
פאה  משיירין  אבל  באילפס  פאה  משיירין  אין  חכמים  אמרו  כך 
הקערה  לתוך  האילפס  מן  מערה  כשהשמש   – (רש"י  בקערה 
פאה  מניח  אחד  כל  אבל  לצורכו  כלום  באילפס  להניח  דרך  אין 

בקערה ומחזירה לשמש והוא מאכל שמש).

בהדיה  בישרא  הוה  לבבל  איקלע  מערבא  בר  מג. • ההוא  פסחים 
אמר להו קריבו לי מתכילתא שמע דקאמרי קריבו ליה כותח כיון 

דשמע כותח פירש (רש"י – שבקי היה וידע שיש שם חלב).

פסחים פו: • רב הונא בריה דרב נתן איקלע לבי רב נחמן בר יצחק 
אמרו ליה מה שמך אמר להו רב הונא אמרו ניתיב מר אפוריא 
יתיב יהבו ליה כסא קבליה בחד זימנא ושתייה בתרי זימני ולא 

אהדר אפיה.

פסחים פו: • ר' ישמעאל ברבי יוסי איקלע לבי רבי שמעון ברבי יוסי 
בן לקוניא יהבו ליה כסא קבליה בחד זימנא ושתייה בחד זימנא.

פסחים פו: • כל מה שיאמר לך בעל הבית עשה (חוץ מצא).

פסחים פו: • מסרבין לקטן ואין מסרבין לגדול.

ידי  אורחים  לאפוקי  כנישתא  בבי  לקדושי  לי  קא. • למה  פסחים 
חובתן דאכלו ושתו וגנו בבי כנישתא.

אינו  כסבור  למשיח  דורון  שתביא  מצרים  קיח: • עתידה  פסחים 
מקבל מהם אמר לו הקב''ה למשיח קבל מהם אכסניא עשו לבניי 

במצרים.

ראש השנה כט: • לא יפרוס אדם פרוסה לאורחין אלא אם כן אוכל 
עמהם.

יומא יב. • אורח ארעא למישבק איניש גולפא ומשכא לאושפיזיה.

יומא יח: • אכסנאי לא יאכל ביצים ולא יישן בטליתו של בעל הבית 
בני  על  ומתגנה  קרי  לידי  שמביאין  ביצים.  יאכל  לא   – (רש"י 
הבית: לא יישן בטליתו של בעל הבית. שהוא מתכסה בה ביום 

שלא ימצא עליה קרי).

בית  בשמחת  שמח  כשהיה  הזקן  הלל  על  עליו  נג. • אמרו  סוכה 
אם  ביתך  אל  אבא  אני  ביתי  אל  תבא  אם   ... כן  אמר  השואבה 

אתה לא תבא אל ביתי אני לא אבא אל ביתך.

ליתי  דצריך  כל  ואמר  ליה  ודלי  דמיא  כוזא  מנח  כ: • והוה  תענית 
וליעול דלא לסתכן כי הוה כרך ריפתא הוה פתח לבביה ואמר כל 

מאן דצריך ליתי וליכול.

תענית כא: • ומאי הוו עובדיה דאבא אומנא דכי הוה עביד מילתא 
ביה  דאית  לבושא  ליה  ואית  לחוד  ונשי  לחוד  גברי  מחית  הוה 
קרנא דהוות בזיעא כי כוסילתא כי הוות אתיא ליה איתתא הוה 
דצניעא  דוכתא  ליה  ואית  בה  ניסתכל  דלא  היכי  כי  לה  מלביש 
לא  ליה  דלית  ביה  שדי  ליה  דאית  דשקיל  פשיטי  ביה  דשדי 
מיכסיף כי הוה אתרמי ליה צורבא מרבנן אגרא מיניה לא שקיל 
ובתר דקאי יהיב ליה פשיטי ואמר ליה זיל בריא נפשך יומא חד 
שדר אביי זוגא דרבנן למיבדקיה אותבינהו ואכלינהו ואשקינהו 
ומך להו ביסתרקי בליליא לצפרא כרכינהו ושקלינהו וקמו ונפקו 
להו לשוקא ואשכחינהו א''ל לשיימיה מר היכי שוו א''ל הכי והכי 
ניהו  דידך  ליה  אמרו  שקלינהו  בהכי  א''ל  טפי  שוו  ודלמא  א''ל 
א''ל  חשדתינן  במאי  מינך  במטותא  ליה  אמרו  מינך  ושקלינהו 

אמינא פדיון שבויים איקלע להו לרבנן ואכסיפו למימר לי וכו'.

תענית כג: • מאי טעמא כי כריך מר ריפתא לא אמר לן איתו כרוכו 
משום דלא נפישא ריפתא ואמינא לא אחזיק בהו ברבנן טיבותא 

בחנם.

חגיגה יח: • (תוס' – ד"ה הנוטל) אורחין שהיו מסובין לשתות אצל 
בעל הבית נוטלין כל אחד ידו אחת התם משום נקיות הוי.

חגיגה כז. • בזמן שבית המקדש קיים מזבח מכפר על אדם עכשיו 
שלחנו של אדם מכפר עליו.

מלמד  אלכסנדרי  א''ר  עינים  בפתח  ותשב  יד)  לח,  י. • (בראשית  סוטה 
שהלכה וישבה לה בפתחו של אברהם אבינו מקום שכל עינים 

צופות לראותו.

סוטה י. • (בראשית כא, לג) ויטע אשל בבאר שבע ...חד אמר פרדס וחד 
אמר פונדק.

לא  ועינינו  הזה  הדם  את  שפכה  לא  ידינו  ז)  כא,  מה: • (דברים  סוטה 
ראו וכי על דעתינו עלתה שזקני ב''ד שופכי דמים הן אלא שלא 
(בלא  והנחנוהו  ראינוהו  ולא  מזון)  (בלא  ופטרנוהו  ידינו  על  בא 

לוייה).

סוטה מו: • כופין ללויה ששכר הלויה אין לה שיעור.

סוטה מו: • בשביל ארבעה פסיעות שלוה פרעה לאברהם שנאמר 
ארבע  בבניו  נשתעבד  וגו'  אנשים  פרעה  עליו  ויצו  כ)  יב,  (בראשית 

מאות שנה.

סוטה מו: • כל המלוה את חבירו ארבע אמות בעיר אינו ניזוק.

סוטה מו: • הרב לתלמיד עד עיבורה של עיר חבר לחבר עד תחום 
שבת תלמיד לרב אין לו שיעור.

סוטה מו: • כל שאינו מלוה ומתלוה כאילו שופך דמים.

גיטין נז. • כפר ביש דלא יהבי ביתא לאושפיזא.

ללמוד  הולכין  שהיו  הים  מדינת  בני  כי)  ד"ה   – עו: • (רש"י  גיטין 
ארץ  בני  חביריהם  היו  לבתיהם  כשחוזרים  ישראל  בארץ  תורה 

ישראל מלוים אותן עד עכו ומשם נפטרים מהם.
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והוא  ח)  יח,  (בראשית  בו  וכתוב  היה  הדור  גדול  לב: • אברהם  קדושין 
עומד עליהם ושמא תאמרו כמלאכי השרת נדמו לו לא נדמו לו 

אלא לערביים.

קדושין לט: • אלו דברים שאדם אוכל פירותיהן בעולם הזה והקרן 
קיימת לו לעולם הבא אלו הן ... והכנסת אורחים וכו'.

לאשרי  באושפיזיכניה  מדרבנן  צורבא  דמשרי  עו: • מאן  קדושין 
כרב אדא בר אהבה דידע למהפיך ליה בזכותיה.

קדושין פא. • פלימו הוה רגיל למימר כל יומא גירא בעיניה דשטן 
יומא חד מעלי יומא דכיפורי הוה אידמי ליה כעניא אתא קרא 
אבבא אפיקו ליה ריפתא אמר ליה יומא כי האידנא כולי עלמא 
כי  יומא  ליה  אמר  ריפתא  ליה  וקריבו  עייליה  אבראי  ואנא  גואי 
אותבוהו  אתיוהו  לחודאי  ואנא  אתכא  עלמא  כולי  האידנא 
אתכא הוה יתיב מלא נפשיה שיחנא וכיבי עליה והוה קעביד ביה 
מילי דמאיס א''ל תיב שפיר אמר ליה הבו לי כסא יהבו ליה כסא 
דהוו קאמרי  שמעו  ומית  נחרו ביה שקא  כיחו  שדא ביה  אכמר 
בבית  נפשיה  וטשא  ערק  גברא  קטל  פלימו  גברא  קטל  פלימו 
הכסא אזיל בתריה נפל קמיה כי דחזייה דהוה מצטער גלי ליה 
נפשיה אמר ליה מאי טעמא אמרת הכי ואלא היכי אימא אמר 

ליה לימא מר רחמנא נגער ביה בשטן.

כלומר  לשקייה.  וטיבותא  למריה  חמרא  צב: • (תוס')  קמא  בבא 
המשקה נותן בעין יפה למי שהוא רוצה.

 ... במלייהו  דמשנו  רבנן  עבידי  מילי  תלת  כג: • בהני  מציעא  בבא 
ובאושפיזא (רש"י – באושפיזא. שאלוהו על אושפיזו אם קבלו 
בסבר פנים יפות ואמר לאו מדה טובה היא כדי שלא יקפצו בו 
בני אדם שאינן מהוגנין לבא תמיד עליו ויכלו את ממונו) (תוס' – 
וא''ת והא אמרינן בברכות (דף נח.) אורח טוב אומר כל מה שטרח 
בעל הבית לא טרח אלא בשבילי וי''ל דהתם מיירי בין בני אדם 

מהוגנים והכא בין בני אדם שאינם מהוגנים).

דכספא  כסא  ליה  אגניב  חסידא  זוטרא  כד. • מר  מציעא  בבא 
בגלימא  ונגיב  ידיה  דמשי  רב  בי  בר  לההוא  חזיא  מאושפיזא 
דחבריה  אממונא  ליה  איכפת  דלא  האי  היינו  אמר  דחבריה 

כפתיה ואודי.

בבא מציעא פו: • סעודתא דאברהם אבינו עדיפא מדשלמה.

בבא מציעא פו: • ולמה לי תלתא תסגי בחד ... כדי להאכילן שלש 
לשונות בחרדל.

בבא מציעא פו: • לעולם אל ישנה אדם מן המנהג שהרי משה עלה 
לחם  ואכלו  למטה  ירדו  השרת  מלאכי  לחם  אכל  ולא  למרום 

ואכלו סלקא דעתך אלא אימא נראו כמי שאכלו ושתו.

בעצמו  השרת  למלאכי  אברהם  שעשה  מה  פו: • כל  מציעא  בבא 
עשה הקב''ה לבניו בעצמו וכל [מה] שעשה אברהם ע''י שליח 

עשה הקב''ה לבניו ע''י שליח.

בבא מציעא פו: • בשכר שלשה זכו לשלשה בשכר חמאה וחלב זכו 
נא  יוקח  בשכר  הענן  לעמוד  זכו  עליהם  עומד  והוא  בשכר  למן 

מעט מים זכו לבארה של מרים.

יטריח  שלא  כדי  מנרתיקה  חמה  הקב''ה  פו: • הוציא  מציעא  בבא 
אותו צדיק באורחים.

בבא מציעא פז. • מסרבין לקטן ואין מסרבין לגדול.

רשעים  הרבה  ועושים  מעט  אומרים  פז. • צדיקים  מציעא  בבא 
אומרים הרבה ואפילו מעט אינם עושים.

בבא מציעא פז. • האשה צרה עיניה באורחים יותר מן האיש.

באכסניא  אדם  שישאל  ארץ  דרך  תורה  פז. • לימדה  מציעא  בבא 
שלו.

לחברו  סעודה  המוסר  בירושלים  היה  גדול  צג: • מנהג  בתרא  בבא 
וקלקלה נותן לו דמי בשתו ודמי בושת אורחיו.

גבי  על  פרוסה  מפה  בירושלים  היה  גדול  צג: • מנהג  בתרא  בבא 
הפתח כל זמן שמפה פרוסה אורחין נכנסין נסתלקה המפה אין 

האורחין נכנסין.

ולא  מאזנים  בכף  שקלתי  הכל  סירא  בן  צח: • בספר  בתרא  בבא 
מצאתי קל מסובין וקל מסובין חתן הדר בבית חמיו וקל מחתן 

אורח מכניס אורח.

יפטר  מלוני  לבית  בא  זה (יעקב)  צדיק  הקב''ה  צה: • אמר  סנהדרין 
בלא לינה.

סנהדרין קג: • מפני מה לא מנו את מיכה (בין אלה שאין להם חלק 
בעוה"ב) מפני שפתו מצויה לעוברי דרכים.

מישראל  משפחות  שתי  שהרחיקה  לגימה  קג: • גדולה  סנהדרין 
(רש"י – לגימה. אכילה שמאכילין אורחים: שתי משפחות. עמון 
ומואב שלפי שלא קדמו ישראל בלחם ובמים נכתב שלא יבאו 
בקהל) מעמון ומואב ומקרבת את הרחוקים מיתרו ... ומעלמת 
עינים מן הרשעים ממיכה ומשרה שכינה על נביאי הבעל מחבירו 
של עדו הנביא ...ושגגתה עולה זדון (רש"י – שהרי מצינו ביהונתן 

ששגג ולא הלוהו לדוד שתי ככרות ונענש).

סנהדרין קג: • בשכר (שמות ב, כ) קראן לו ויאכל לחם זכו בני בניו וישבו 
בלשכת הגזית.

לא  לחם  ככרות  שתי  לדוד  יהונתן  הלווהו  קג: • אלמלי  סנהדרין 
נהרגה נוב עיר הכהנים ולא נטרד דואג האדמי ולא נהרג שאול 

ושלשת בניו.

סנהדרין קט: • הויא להו פורייתא דהוו מגני עלה אורחין כי מאריך 
גייזי ליה כי גוץ מתחין (רש"י – כי אריך גייצו ליה. כשהאורח ארוך 
שמעתי  כן  גוץ  לשון  גייצי  בסכין  אותו  מקצרין  המטה  מן  יותר 

ואית דגרסי גיידי ליה: ומתחין ליה. עד דמתפרקי אבריו).

אבות א:ה • יהי ביתך פתוח לרוחה ויהו עניים בני ביתך.

אבות דרבי נתן ז:א • יהי ביתו של אדם פתוח לרוחה לדרום ולמזרח 
ולמערב ולצפון כגון איוב וכו'.

אבות דרבי נתן • הכנסת אורחים של איוב לא הגיע לזו של א"א.

כלה רבתי פ"ט • אורח כבדהו וחשדהו.

כלה רבתי • אורחין ... כל מה שיגזור עליהם בעל הבית יעשו. 

של  לבנו  לא  כלום  ליתן  רשאים  אין  פ"ט • אורחין...  רבה  ארץ  דרך 
בעה"ב ולא לעבדו ולא לשלוחו.

דרך ארץ זוטא פ"ח • האוכל לפני האורח מגונה, מגונה ממנו אורח 
מכניס אורח.... אורח המטריח בעה"ב.

נהנין  שהרעבין  בשעה  שלחנך  על  שמח  פ"ט • הוי  זוטא  ארץ  דרך 
ממנה וכו'.

ואינו  לו  שיש  ויש  לו  ואין  רוצה  יש  הן  קדושים  ז: • ישראל  חולין 
רוצה.
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חולין מד: • ר' אלעזר כי הוו משדרי ליה מבי נשיאה מידי לא שקיל 
דכתיב  דאיחי  מר  בעי  קא  לא  אמר  אזיל  לא  ליה  מזמני  הוו  וכי 

ושונא מתנות יחיה.

חולין מד: • בי זירא כי משדרי ליה לא שקיל כי הוו מזמנין ליה אזיל 
אמר אתייקורי הוא דמתייקרו בי.

חולין פד. • (תוס' – ד"ה עשרה) אורחים יום ראשון אווזין ותרנגולים 
יום ב' דגים יום שלישי בשר [רביעי] קטנית.

ויפטר  מלוני  לבית  בא  (יעקב)  זה  צדיק  הקב''ה  צא: • אמר  חולין 
בלא לינה מיד בא השמש.

חולין צד. • מעשה באחד ששיגר לחבירו חבית של יין ושמן צף על 
וחנק  יין  של  שהיא  מצאה  ונכנסו  אורחין  עליה  וזימן  והלך  פיה 

את עצמו.

ולבתו  לבנו  שלפניהם  ממה  ליתן  רשאין  האורחין  צד. • אין  חולין 
שזמן  באחד  ומעשה  מבעה''ב  רשות  נטלו  אא''כ  בעה''ב  של 
כשלש  אלא  לפניהם  להניח  לו  היה  ולא  בצורת  בשני  אורחין  ג' 
ביצים בא בנו של בעה''ב נטל אחד מהן חלקו ונתנו לו וכן שני 
וכן שלישי בא אביו של תינוק מצאו שעוזק א' בפיו ושתים בידו 
חבטו בקרקע ומת כיון שראתה אמו עלתה לגג ונפלה ומתה אף 
הוא עלה לגג ונפל ומת א''ר אליעזר בן יעקב על דבר זה נהרגו ג' 

נפשות מישראל.

כבדא  ליה  אייתו  נחמן  רב  לבי  איקלע  שבא  בר  קיא. • רב  חולין 
שליקא ולא אכל אמרו ליה בר בי רב דלגיו לא אכיל ומנו רב בר 
בי  בר  ליה  אמרו  לשבא (רש"י –  גאמו  נחמן  רב  להו  אמר  שבא 
אצלך  שנתארח  תלמיד  נחמן  לרב  לו  אמרו  אכיל.  לא  דלגיו  רב 
אינו אוכל מה שהביאו לפניו: גאמו לשבא. הגמיאהו והלעיטהו 

לשבא על כרחו על שם אביו קראו).

קללה  השכם  בבוקר  גדול  בקול  רעהו  מברך  יד)  כז,  טז. • (משלי  ערכין 
למחר  שפיר  קמיה  וטרחו  לאושפיזא  דמיקלע  כגון  לו  תחשב 
טרח  דהכי  לפלניא  ניברכיה  רחמנא  ואמר  בשוקא  יתיב  נפיק 

קמאי ושמעין אינשי ואזלין ואנסין ליה.

ערכין טז: • עד היכן לא ישנה אדם באכסניא שלו ... עד הכאה ... 
מר  דדביתהו  בהכאה  פליגי  ...כי  לאחוריו  כליו  לו  שיפשלו  עד 
סבר כיון דלדידיה לא מצער ליה מאי נפקא ליה מינה ומר סבר 

אתי לאיטרודי וכל כך למה דאמר מר אכסנאי פוגם ונפגם.

ערכין טז: • מנין שלא ישנה אדם באכסניא שלו מן התורה שנאמר 
(בראשית יג, ג) (אל) המקום אשר היה שם אהלו בתחלה.

נדה טז. • אורח בזמנו בא (משל לוסת).

מרבנן  צורבא  איכא  אי  אמר  לתואך  איקלע  פפא  לג: • רב  נדה 
פפא  רב  שבקיה.   – (רש"י  שבקיה   ... אפיה  אקבל  איזיל  הכא 
לקמיה  ואתא  שימי)  רב  לגבי  ואזל  דכספיה  משום  לאושפיזיה 

דרב שימי בר אשי.

הכרת הטוב
שהודה  אדם  היה  לא  עולמו  את  הקב''ה  שברא  ז: • מיום  ברכות 

להקב''ה עד שבאתה לאה והודתו.

ברכות לה. • אסור לאדם שיטעום כלום קודם שיברך.

ברכות לה. • סברא הוא אסור לו לאדם שיהנה מן העולם הזה בלא 
ברכה.

דבעינן  שלאחריו  בברכה  דוקא  בצר)  ד"ה   – לט. • (תוס'  ברכות 
דאסור  מכשיעור  פחות  אפילו  שלפניו  בברכה  אבל  שיעור 

ליהנות בעולם הזה בלא ברכה בין לענין אכילה בין לענין שתיה.

ברכות מ. • (תהלים סח, כ) ברוך ה' יום יום וכי ביום מברכין אותו ובלילה 
אין מברכין אותו אלא לומר לך כל יום ויום תן לו מעין ברכותיו.

ברכות מ: • בנימין רעיא כרך ריפתא ואמר בריך מריה דהאי פיתא.

כי  הנאה  לו  שאין  מים  דוקא  דחנקיה)  ד"ה   – מה. • (תוס'  ברכות 
אם לשתות מים לצמאו והנאה דחנקתיה אומצא אין זה נחשב 
הנאה אבל שאר משקים שלעולם הגוף נהנה מהן בכל ענין מברך 

ואפילו חנקתיה אומצא.

ברכות מו. • אורח מברך כדי שיברך בעל הבית מאי מברך יהי רצון 
ורבי  הבא  לעולם  יכלם  ולא  הזה  בעולם  הבית  בעל  יבוש  שלא 
ונכסינו  נכסיו  ויהיו  נכסיו  בכל  מאד  ויצלח  דברים  בה  מוסיף 
ולא  ידיו  במעשי  לא  שטן  ישלוט  ואל  לעיר  וקרובים  מוצלחים 
הרהור  דבר  שום  לפנינו  ולא  לפניו  לא  יזדקר  ואל  ידינו  במעשי 

חטא ועבירה ועון מעתה ועד עולם.

ברכות נ: • כשם שאין זורקין את הפת כך אין זורקין את האוכלין.

ומי  מדברות  הולכי  הים  יורדי  להודות  צריכין  נד: • ארבעה  ברכות 
שהיה חולה ונתרפא ומי שהיה חבוש בבית האסורים ויצא.

אמר  הבית  בהר  מעלה  על גב  אוכלוסא  ראה  זומא  נח. • בן  ברכות 
ברוך חכם הרזים וברוך שברא כל אלו לשמשני.

עד  הראשון  אדם  יגע  יגיעות  כמה  אומר  היה  נח. • הוא  ברכות 
וטחן  וברר  וזרה  ודש  ועמר  וקצר  וזרע  חרש  לאכול  פת  שמצא 
אלו  כל  ומוצא  משכים  ואני  אכל  ואח''כ  ואפה  ולש  והרקיד 
בגד  שמצא  עד  הראשון  אדם  יגע  יגיעות  וכמה  לפני  מתוקנין 
ללבוש גזז ולבן ונפץ וטוה וארג ואחר כך מצא בגד ללבוש ואני 
משכים ומוצא כל אלו מתוקנים לפני כל אומות שוקדות ובאות 

לפתח ביתי ואני משכים ומוצא כל אלו לפני.

הבית  בעל  טרח  טרחות  כמה  אומר  מהו  טוב  נח. • אורח  ברכות 
בשבילי כמה בשר הביא לפני כמה יין הביא לפני כמה גלוסקאות 

הביא לפני וכל מה שטרח לא טרח אלא בשבילי.

ברכות ס. • בכניסתו מהו אומר יהי רצון מלפניך ה' אלהי שתכניסני 
לכרך זה לשלום נכנס אומר מודה אני לפניך ה' אלהי שהכנסתני 
אלהי  ה'  מלפניך  רצון  יהי  אומר  לצאת  בקש  לשלום  זה  לכרך 
אני  מודה  אומר  יצא  לשלום  זה  מכרך  שתוציאני  אבותי  ואלהי 
שהוצאתני  וכשם  לשלום  זה  מכרך  שהוצאתני  אלהי  ה'  לפניך 
לשלום  ותצעידני  לשלום  ותסמכני  לשלום  תוליכני  כך  לשלום 

ותצילני מכף כל אויב ואורב בדרך.

ברכות ס: • ברוך אשר יצר את האדם בחכמה וברא בו נקבים נקבים 
אחד  יפתח  שאם  כבודך  כסא  לפני  וידוע  גלוי  חללים  חללים 
מהם או אם יסתם אחד מהם אי אפשר לעמוד לפניך ... מפליא 

לעשות.

אתה  בי  יצרתה  אתה  טהורה  בי  שנתת  נשמה  ס: • אלהי  ברכות 
ממני  ליטלה  עתיד  ואתה  בקרבי  משמרה  ואתה  בי  נפחתה 
אני  מודה  בקרבי  שהנשמה  זמן  כל  לבא  לעתיד  בי  ולהחזירה 
לפניך ה' אלהי ואלהי אבותי רבון כל העולמים אדון כל הנשמות 

ברוך אתה ה' המחזיר נשמות לפגרים מתים.

 ... הטובה  על  שמברך  כשם  הרעה  על  לברך  ס: • חייב  ברכות 
לקבולינהו בשמחה.
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לשכוי  שנתן  ברוך  אומר  תרנגולא  קול  שמע  כי  ס: • (תוס')  ברכות 
והוא הדין אפילו כי לא שמע דאין ברכה זו אלא  בינה להבחין. 

להבחנה על הנאת האורה שתרנגול מבחין והוא נהנה מן האור.

ברכות ס: • (תוס' – ד"ה כי) דוקא כשנהנה אבל אם אינו נהנה כגון 
שהוא שוכב על מטתו לא יברך לא זו ולא מלביש ערומים ולא 

ברכות כיוצא בהן כיון שלא נהנה.

שמך  ולברך  מלברך  שכחתי"  "לא  מעשר:  ה:יא • ודוי  שני  מעשר 
עליו.

המזון  ברכת  אף  בהודאה  חנוכה)  (מזכירין  תפלה  כד. • מה  שבת 
בהודאה.

דכתיב  מילתא  אתקין  איזיל  ניסא  ואיתרחיש  לג: • הואיל  שבת 
(בראשית לג, יח) ויבא יעקב שלם ואמר רב שלם בגופו שלם בממונו 
שלם בתורתו (בראשית לג, יח) ויחן את פני העיר ... מטבע תיקן להם ... 

שווקים תיקן להם ... מרחצאות תיקן להם.

בא  בכופרים  אלא  בכפרים  תקרי  אל  בכפרים  כא: • נלינה  עירובין 
ואראך אותם שהשפעת להן טובה והן כפרו בך.

מגילה ד: • מפני שמספקים מים ומזון לאחיהם שבכרכים.

מגילה יח. • כיון שבאת עבודה באתה תודה.

מגילה יח. • עבודה והודאה חדא מילתא.

תענית ו: • מאימתי מברכין על הגשמים משיצא חתן לקראת כלה 
לנו  שהורדת  וטפה  טפה  כל  על  אלהינו  ה'  לך  אנחנו  ...מודים 
אל  עד  כו'  גליו  כהמון  רנה  ולשוננו  כים  שירה  מלא  פינו  ...אילו 

יעזבונו רחמיך ה' אלהינו ולא עזבונו ברוך ... אל ההודאות.

אוכלין  ביזוי  משום  לבהמה.  אותן  מאכילין  אין  כ: • (רש"י)  תענית 
ומחזי כבועט בטובה שהשפיע הקב''ה בעולם.

כנגד  ...אחד  האבל  בבית  חכמים  תקנו  כוסות  ח: • עשרה  כתובות 
חזני העיר ואחד כנגד פרנסי העיר.

כתובות מט: • אתא ההוא גברא גחין ונשקיה לר' יונתן אכרעיה.

אי  ליה  אמר  מזונות  לה  אין  לבעלה  כתובתה  נג. • מוחלת  כתובות 
יג)  יז,  (משלי  לך  אמינא  הוה  רבא  דגברא  משמיה  לי  דקאמרת  לאו 

משיב רעה תחת טובה לא תמוש רעה מביתו.

סוטה מ: • (רש"י) על התורה. ברכה של אחריה ועל העבודה רצה 
בלא  עבודה  ואין  העבודה  שנגמרה  לפי  מודים  ההודאה  ועל 
אחר  יכבדנני  תודה  זובח  יח.)  (דף  מגילה  במסכת  כדאמרי  הודאה 

זביחה הודאה.

קדושין סו. • מעשה בינאי המלך שהלך לכוחלית שבמדבר וכיבש 
שם ששים כרכים ובחזרתו היה שמח שמחה גדולה וקרא לכל 
חכמי ישראל אמר להם אבותינו היו אוכלים מלוחים בזמן שהיו 
עסוקים בבנין בית המקדש אף אנו נאכל מלוחים זכר לאבותינו 

והעלו מלוחים על שולחנות של זהב ואכלו.

 – (רש"י  קלא  ביה  תשדי  לא  מיניה  דשתית  צב: • בירא  קמא  בבא 
כלומר דבר הנצרך לך פעם אחת שוב לא תבזהו).

של  היין  לשקייה.  וטיבותא  למריה  חמרא  צב: • (רש"י)  קמא  בבא 
מלך הוא והשותין אותו מחזיקין טובה לשר המשקה ולא למלך.

בבא קמא קז. • חזקה אין אדם מעיז פניו בפני בעל חובו (רש"י – אין 
הכל  דכפר  היכא  הלכך  טובה  לו  שעושה  זה  בפני  פניו  מעיז  אדם 
פטור משבועה דאי לאו קושטא בהדיה לא הוה מצי למכפר ביה).

בבא מציעא פו. • רבי שמעון בן חלפתא בעל בשר הוה יומא חד הוה 
לברתיה  לה  אמר  דטורא  אשינא  ויתיב  סליק  הוה  ליה  חמימא 
נשבא  אדהכי  דנרד  ככרין  ליך  אתן  ואני  במניפא  עלי  הניפי  בתי 

זיקא אמר כמה ככרין דנרד למרי דיכי.

סנהדרין פט: • אמר שטן לפני הקב''ה רבונו של עולם זקן זה חננתו 
למאה שנה פרי בטן מכל סעודה שעשה לא היה לו תור אחד או 
גוזל אחד להקריב לפניך אמר לו כלום עשה אלא בשביל בנו אם 
אני אומר לו זבח את בנך לפני מיד זובחו מיד והאלהים נסה את 

אברהם.

עד  שירה  אמרו  שלא  וסייעתו  לחזקיה  הוא  צד. • גנאי  סנהדרין 
שפתחה הארץ ואמרה שירה.

סנהדרין צד. • גנאי הוא למשה וששים ריבוא שלא אמרו ברוך עד 
שבא יתרו ואמר ברוך ה'.

שהשפיע  טובה  בשביל  אלא  נתגאו  לא  המבול  קח. • דור  סנהדרין 
להם הקב''ה ... אמרו כלום צריכין אנו לו אלא לטיפה של גשמים 
יש לנו נהרות ומעינות שאנו מסתפקין מהן אמר הקב''ה בטובה 

שהשפעתי להן בה מכעיסין אותי ובה אני דן אותם.

שבועות יד. • אין מוסיפין על העיר ועל העזרות אלא במלך ונביא 
ואורים ותומים וסנהדרין של שבעים ואחד ובשתי תודות ובשיר 

ובית דין מהלכין ושתי תודות אחריהן וכל ישראל אחריהם.

עבודה זרה ה. • בואו ונחזיק טובה לאבותינו שאלמלא הן לא חטאו 
באנו  לא  העגל:  עושי  לאבותינו.   – (רש"י  לעולם  באנו  לא  אנו 

לעולם. שהיו כמלאכים ולא הולידו בנים).

עבודה זרה ה. • אמר להן משה לישראל כפויי טובה בני כפויי טובה.

ושונה  יושב  שהיה  עקיבא  ברבי  כא:ב • מעשה  נתן  דרבי  אבות 
לתלמידיו ונזכר לו מה שעשה בילדותו אמר מודה אני לפניך ה' 
אלהי ששמת חלקי מיושבי בית המדרש ולא שמת חלקי מיושבי 

קרנות בשוק.

דרך ארץ זוטא פ"ב • אם הטיבות הרבה יהי בעיניך מעט ואל תאמר 
הודאה  ליתן  אתה  וצריך  לי  שהטיבו  ממה  אלא  הטיבות  משלי 

לשמים ואם הטיבוך מעט יהיה בעיניך הרבה.

במה  ותנחמני  אפך  ישוב  בי  אנפת  כי  ה'  אודך  יב, א)  לא. • (ישעיה  נדה 
הכתוב מדבר בשני בני אדם שיצאו לסחורה ישב לו קוץ לאחד 
מהן התחיל מחרף ומגדף לימים שמע שטבעה ספינתו של חבירו 

בים התחיל מודה ומשבח לכך נאמר ישוב אפך ותנחמני.

הלכה
ברכות ד: • (תוס' – ד"ה דאמר) דפלוגתא היא דרב ור' יוחנן והלכה 

כר' יוחנן.

ברכות ח. • (תהלים פז, ב) אוהב ה' שערי ציון מכל משכנות יעקב אוהב 
ה' שערים המצויינים בהלכה יותר מבתי כנסיות ומבתי מדרשות 
... מיום שחרב בית המקדש אין לו להקב''ה בעולמו אלא ארבע 

אמות של הלכה בלבד.

ברכות יא. • שמא יראו התלמידים ויקבעו הלכה לדורות.

ברכות יא. • עשה כדברי בית שמאי חייב מיתה.

כרבי  דהלכה  כחכמים  הלכה  וחכמים)  ד"ה   – יג. • (תוס'  ברכות 
מחבירו ולא מחביריו.
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דהוא  כרבא  דקיי''ל  הלכתא  הכי  אשר)  ד"ה   – יג: • (תוס'  ברכות 
בתראה.

ברכות יג: • (תוס' – ד"ה שואל) ר''מ ור' יהודה הלכה כרבי יהודה.

ברכות טו. • (תוס' – ד"ה להודיעך) כח דהתירא עדיף.

דאורייתא  כעין  רבנן  דתקון  כל  אנינות)  ד"ה   – טז: • (תוס'  ברכות 
תקון.

ברכות יז: • (תוס' – ד"ה רב שישא) הלכה כרב ששת דהוא בתראה 
והלכה כרשב''ג דאמר לא כל הרוצה ליטול את השם יטול ובכל 
מקום ששנה רבן שמעון בן גמליאל במשנתינו הלכה כמותו חוץ 

מערב וצידן וראיה אחרונה.

ידי  הרבים  את  מוציא  אינו  בדבר  מחוייב  שאינו  כ: • כל  ברכות 
חובתן.

ברכות כד. • ולאגמורן הלכה למעשה הוא דעבד.

ברכות כד: • (תוס' – ד"ה בחבלי) פסק רבינו חננאל כרב ... דאע''ג 
דר' חסדא תלמיד דר' הונא הוה לחומרא אזלינן ורב אלפס פסק 

כרב הונא מדאקשי גמרא מיניה ביומא פרק הממונה (ד' ל.).

ברכות כו. • (תוס' – ד"ה טעה) קי''ל כותיה (רב) באיסורי.

זה  את  זה  המנצחים  חכמים  תריסין.  בעלי  כז. • (רש"י)  ברכות 
בהלכה.

ברכות כז: • (תוס' – ד"ה סד"א) קיימא לן דרבא בתראה הוא.

ברכות כח. • עדיות בו ביום נשנית וכל היכא דאמרינן בו ביום ההוא 
שלא  המדרש  בבית  תלויה  שהיתה  הלכה  היתה  ולא  הוה  יומא 

פירשוה.

ברכות כח: • ר' נחוניא בן הקנה היה מתפלל בכניסתו לבית המדרש 
וביציאתו תפלה קצרה אמרו לו מה מקום לתפלה זו אמר להם 
בכניסתי אני מתפלל שלא יארע דבר תקלה על ידי וביציאתי אני 

נותן הודאה על חלקי.

ברכות לא. • לא יפטר אדם מחברו לא מתוך שיחה ולא מתוך שחוק 
ולא מתוך קלות ראש ולא מתוך דברים בטלים אלא מתוך דבר 

הלכה.

ברכות לא. • אל יפטר אדם מחבירו אלא מתוך דבר הלכה שמתוך 
כך זוכרהו.

על  קבעוה  העשירו  בתפלה  (הבדלה)  קבעוה  לג. • בתחלה  ברכות 
בתפלה  המבדיל  אמרו  והם  בתפלה  קבעוה  והענו  חזרו  הכוס 

צריך שיבדיל על הכוס.

ברכות לד. • (תוס' – ד"ה אמצעית) בה''ג פסק כרב אסי ... חדא דרב 
רב  אמר  מקומות  בכמה  כדאמרינן  אסי  רב  לגבי  כתלמיד  הונא 
הונא אמר רב אסי ועוד דלרב הונא צריך לדחוק ולשנויי מתני' 
דכולהו חדא ברכתא נינהו ואשנויי דחיקי לא ניקום ונסמוך ועוד 
דרב אסי ורב ששת קיימי בחד שיטתא ועוד דבשל סופרים הלך 

אחר המיקל. 

ומה  וישחה  וא''ת  ישחה.  שלא  אותו  מלמדין  לד. • (תוס')  ברכות 
אחד  כל  יאמרו  שלא  חכמים  דברי  לעקור  יבא  שלא  וי''ל  בכך 
מחמיר כמו שהוא רוצה ואין כאן תקנת חכמי' וחיישינן ליוהרא.

כמותו  הלכה  בארץ  המיקל  כל  ולמאן)  ד"ה   – לה. • (תוס'  ברכות 
בח''ל.

ברכות לז. • למדתנו רבינו יחיד ורבים הלכה כרבים.

ברכות לז: • אתון דמקרביתו לרב ושמואל עבידו כרב ושמואל אנן 
נעביד כרבי יוחנן.

ורבי  רב  דהא  יוחנן  כרבי  הלכה  מברך)  ד"ה   – לט: • (תוס'  ברכות 
יוחנן הלכה כר' יוחנן וכל שכן לגבי רב הונא שהלכה כמותו שהיה 

תלמידו של רב דדוקא באמוראי בתראי אמרינן הלכה כבתראי.

ברכות מא. • (תוס' – ד"ה אבל) מוטב שנאמר שיחיד מודה לרבים 
ולא רבים מודים ליחיד.

ברכות מא: • (תוס' – ד"ה אלא) לא קי''ל כרב ששת אלא כרב הונא 
ורב נחמן דאין הלכה כיחיד במקום רבים.

דרב  דרב  כתלמידי  דהלכה  נראה  ורב)  ד"ה   – מב: • (תוס'  ברכות 
ששת  וכרב  בדיני  דר''נ  כותיה  והלכתא  כותייהו  קאי  ששת 
שאני  באיסורי  כרב  הלכה  ושמואל  דרב  דקי''ל  ואע''ג  באיסורי 

הכא דכל תלמידי דרב פליגי עליה מסתמא כך שמעו מרב.

ברכות מג: • הלכה כדברי המכריע.

ברכות מג: • (רש"י) ולא היא. לא אמר רבא הלכתא כב''ה אלא רב 
פפא אכסיף לפי שטעה והשמיט עצמו בכך.

ברכות מה. • פוק חזי מאי עמא דבר.

נהגו  שלא  דבר  עמא  מאי  חזי  פוק  הא)  ד"ה  מה: • (תוס' –  ברכות 
לענות אמן אלא אחר בונה ירושלים דבהמ''ז.

ברכות מו. • (תוס' – ד"ה עד) הא קיימא לן כרב ששת באיסורי ... 
ועוד דמעשים בכל יום דיחיד מברך שלש ברכות.

אתא  דב''ש  טעמא  הונא  רב  וא''ת  ואמר)  ד"   – (תוס'  מז.  ברכות 
לאשמעי' דהכי פריך בכמה דוכתין ויש לומר דקא משמע לן דאי 
תיחוש  ולא  היא  שמאי  בית  מאכילין  אין  דאמר  תנא  משכחת 

לאותה משנה או ברייתא.

ברכות מט: • (תוס' – ד"ה רבי) אף על גב דבעלמא ר''מ ורבי יהודה 
יוחנן  ר'  ליה  קים  דהא  כר''מ  הלכה  בהא  יהודה  כרבי  הלכה 

בשיטתו. 

כרבי  עלמא  נהוג  הא  ועוד  לך  למה  פלוגתא  נ. • בהדי  ברכות 
ישמעאל.

ברכות נא. • מי שאכל שום וריחו נודף יחזור ויאכל שום אחר כדי 
שיהא ריחו נודף.

ברכות נא: • תדיר ושאינו תדיר תדיר קודם.

ברכות נב: • נהגו העם כב''ה אליבא דרבי יהודה.

ברכות נג. • (משלי יד, כח) ברוב עם הדרת מלך.

ברכות נד. • (תהלים קיט, קכו) עת לעשות לה' הפרו תורתך רבי נתן אומר 
הפרו תורתך משום עת לעשות לה'.

ברכות סג. • התקינו שיהא אדם שואל בשלום חברו וכו': ...ואומר 
קרא  האי  רבא  אמר  תורתך  הפרו  לה'  לעשות  עת  קכו)  קיט,  (תהלים 
מרישיה  מדריש  לרישיה  מסיפיה  מדריש  לסיפיה  מרישיה 
תורתך  הפרו  משום  טעם  מאי  לה'  לעשות  עת  מדריש  לסיפיה 
לעשות  עת  משום  מ''ט  תורתך  הפרו  מדריש  לרישיה  מסיפיה 

לה'.

הוא  אלא  לחומרא  מטמאין  והם  מטהר  הוא  סג: • בשלמא  ברכות 
חברו  אין  שטמא  חכם  תניא  והא  הוי  היכי  מטהרין  והם  מטמא 
דלא  היכי  כי  קסברי  להתיר  רשאי  חברו  אין  אסר  לטהר  רשאי 

נגררו בתריה.

ה
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שבת ג: • מר סבר קנסו שוגג אטו מזיד ומר סבר לא קנסו שוגג אטו 
מזיד.

שבת ג: • (רש"י – ד"ה מבע"י) לא קנסוה רבנן דמוטב שלא נקנסנו 
משנגרום לבא לידי חילול שבת דאורייתא.

שבת ט. • (תוס' – ד"ה גזירה) אע''ג דקי''ל כר''מ בגזירותיו אפילו 
לגבי רבים ... הכא אין הלכה כר''מ דבפ' כל גגות (עירובין ד' צא. ושבת) 

פסקינן בהדיא הלכה כר''ש דפליג עליה.

שבת יא. • (שלהי תוס' – ד"ה לא) רבא אמר היא גופה גזירה ואנן 
ניקום ונגזור גזירה לגזירה.

לן  דסתם  קמא  כלישנא  הלכה  תספורת)  ד"ה   – ט: • (תוס'  שבת 
הש''ס ורב אשי שהוא בתראה סידר את הש''ס והלכתא כותיה 

לגבי רב אחא בר יעקב.

שבת יא: • היא גופה גזירה ואנן ניקום ונגזור גזירה לגזירה.

שבת יב: • הלכה ואין מורין כן ור' ירמיה בר אבא אמר הלכה ומורין 
כן.

שבת יב: • (רש"י – ד"ה ואפילו) דכיון דגזור לא פלוג למילתייהו.

שבת יג: • ואלו מן ההלכות שאמרו בעליית חנניה בן חזקיה בן גרון 
שעלו לבקרו נמנו ורבו ב''ש על ב''ה וי''ח דברים גזרו בו ביום.

שבת יד: • הלל ושמאי לא נחלקו אלא בג' מקומות.

ואתו  מינייהו  קבלו  ולא  גזור  ושמאי)  (הלל  אינהו  יד: • אתו  שבת 
תלמידייהו גזרו וקבלו מינייהו.

שבת יד: • בשעה שתיקן שלמה עירובין ונטילת ידים יצתה בת קול 
ואמרה (משלי כג, טו) בני אם חכם לבך ישמח לבי גם אני.

נחלקו  ביום  בו  הושוו  והתניא  נחלקו  ובי''ח  גזרו  טו. • י''ח  שבת 
ולמחר הושוו.

שבירושלים  האשפה  משער  גרדיים  ב'  שבאו  עד  טו. • ...  שבת 
שאובין  מים  לוגין  ששלשה  ואבטליון  שמעיה  משום  והעידו 

פוסלים את המקוה וקיימו חכמים את דבריהם.

שבת יז. • לר' טרפון דאמר אקפח את בני שהלכה זו מקופחת.

שבת יז. • א''ר עקיבא אני אתקן שיהו דברי חכמים קיימים.

על  אף  טומאה  גוזרני  תקניטני  אם  להלל)  (שמאי  יז. • א''ל  שבת 
המסיקה.

אל  והיוצא  יכנס  הנכנס  אמרו  המדרש  בבית  חרב  יז. • נעצו  שבת 
מן  כאחד  שמאי  לפני  ויושב  כפוף  הלל  היה  היום  ואותו  יצא 

התלמידים והיה קשה לישראל כיום שנעשה בו העגל.

שבת יח: • הן הן דברי רבי עקיבא הן הן דברי בית הלל לא בא רבי 
עקיבא אלא לפרש דברי ב''ה.

שמעון  כרבי  דארגיז  בחרתא  דאורי  תלמידא  יט: • ההוא  שבת 
שמתיה רב המנונא והא כר' שמעון סבירא לן באתריה דרב הוה 

לא איבעי ליה למיעבד הכי.

שבת כא. • מעשה רב.

שבת כא: • אמרוה רבנן קמיה דאביי משמיה דר' ירמיה ולא קיבלה 
כי אתא רבין אמרוה רבנן קמיה דאביי משמיה דר' יוחנן וקיבלה 
נפקא  גמרה  והא  מעיקרא  לשמעתיה  גמירתיה  זכאי  אי  אמר 

מינה לגירסא דינקותא.

שבת כא: • מעלין בקדש ואין מורידין.

שבת כא: • אדם חשוב (שאני).

שבת כב. • כל מילי דמר עביד כרב לבר מהני תלת דעביד כשמואל.

כי  התם  ברכה  ובעי  הוא  דבריהם  דספק  שני  יו''ט  כג. • והא  שבת 
היכי דלא לזילזולי בה.

עדיף  ביתו  נר  חנוכה  ונר  ביתו  נר  לי  פשיטא  רבא  כא: • אמר  שבת 
משום  עדיף  ביתו  נר  היום  וקידוש  ביתו  נר  ביתו  שלום  משום 
היום  קידוש  מהו  היום  וקידוש  חנוכה  נר  רבא  בעי  ביתו  שלום 
עדיף דתדיר או דילמא נר חנוכה עדיף משום פרסומי ניסא בתר 

דאבעיא הדר פשטה נר חנוכה עדיף משום פרסומי ניסא.

דיו''ט  לגזרה  גזירה  חשיב  לא  הכא  גזרה)  ד"ה  כא: • (תוס' –  שבת 
ושבת כי הדדי נינהו ... ושמא אין להשוות גזרות של חכמים זו 

לזו אותם שאינם במלאכה אחת.

שבת כה: • (תוס' – ד"ה סדין) רב עמרם גאון פוסק כב''ש בששה 
דברים.

שבת כו. • ר' טרפון אומר אין מדליקין אלא בשמן זית בלבד עמד 
רבי יוחנן בן נורי על רגליו ואמר מה יעשו אנשי בבל שאין להם 
אלא שמן שומשמין ומה יעשו אנשי מדי שאין להם אלא שמן 
אגוזים ומה יעשו אנשי אלכסנדריא שאין להם אלא שמן צנונות 
נפט  אלא  כך  ולא  כך  לא  להם  שאין  קפוטקיא  אנשי  יעשו  ומה 

אלא אין לך אלא מה שאמרו חכמים אין מדליקין.

שבת כח. • (תוס' – ד"ה מה) כל שיעורים הם הלכה למשה מסיני.

שבת לד. • בין השמשות ספקא הוא וספקא דרבנן לקולא.

שבת לה: • נתת דבריך לשיעורין.

שבת לט: • שנים חלוקין ואחד מכריע הלכה כדברי המכריע.

שבת לט: • כל מקום שאתה מוצא שנים חלוקין ואחד מכריע הלכה 
כדברי המכריע חוץ מקולי מטלניות.

שבת מ. • כל מילי דמר עביד כרב בר מהני תלת דעביד כשמואל.

שבת מ. • האי מאן דעבר אדרבנן שרי למיקרי ליה עבריינא.

שבת מב: • (תוס') והיינו דר''נ. נראה דאף לפי' הקונטרס שפי' דבכל 
מקום דאיכא לישני דפליגי בשל תורה הלך אחר המחמיר ובשל 
סופרים הלך אחר אחרון ולר''ת בשל סופרים הלך אחר המיקל 
לשון  לגבי  טפל  דאמרי  איכא  מקום  שבכל  שפירש  לריב''א  וכן 
קמא  דללישנא  בתרא  כלישנא  הלכה  הכא  עיקר  שהוא  ראשון 
דרב  היינו  בתרא  וללישנא  נחמן  אדרב  חייא  דרבי  ברייתא  פליג 
נחמן ... והמחמיר כלישנא קמא שלא ליתן מלח בקערה כל זמן 

שהיד סולדת בו תבא עליו ברכה.

אתי  ליה  שרית  לא  אי  מתו  על  בהול  שאדם  מג: • מתוך  שבת 
לכבויי.

שבת מו. • הלכה כסתם משנה (עיין פא: תוס' – ד"ה והאמר).

שבת מח: • דבר תורה (עיין מהר"ץ חיות).

שבת נד. • שמואל הלכה למעשה אתא לאשמעינן.

שבת ס: • אמר רבי חייא אי לאו דקרו לי בבלאי שרי איסורי שרינא 
ביה טובא וכמה בפומבדיתא אמרין עשרין וארבע בסורא אמרין 

עשרין ותרתין.

שבת סג. • א''ר כהנא כד הוינא בר תמני סרי שנין והוה גמירנא ליה 
לכוליה הש''ס ולא הוה ידענא דאין מקרא יוצא מידי פשוטו עד 

השתא.

ה
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הקב''ה  בהלכה  לזה  זה  המחדדין  חכמים  תלמידי  סג. • שני  שבת 
אפילו  יכול   ... לגדולה  שעולין  אלא  עוד  ולא   ... להם  מצליח 
שלא לשמה ... יכול אם הגיס דעתו ... ואם עושין כן זוכין לתורה 

שניתנה בימין.

שבת סג. • שני תלמידי חכמים הנוחין זה לזה בהלכה הקדוש ברוך 
הוא מקשיב להן ... אפילו חישב לעשות מצוה ונאנס ולא עשאה 

מעלה עליו הכתוב כאילו עשאה.

שבת סג. • שני תלמידי חכמים המקשיבים זה לזה בהלכה הקדוש 
ב''ה שומע לקולן ... ואם אין עושין כן גורמין לשכינה שמסתלקת 

מישראל.

הוא  ברוך  הקדוש  בהלכה  לזה  זה  המדגילים  ת''ח  סג. • שני  שבת 
אוהבן.

שבת סו: • לתרוצי סוגיא עבידא הכא לסמוך עילויה הוא דעבידא 
ולזקוף  פסיעותיו  לתקן  סוגיא.  לתרוצי   – (רש"י  עליה  וסמיך 

קומה מפני שרגליו ושוקיו רותתות ולא לסמיכת כל גופו).

שבת עז. • ששה דברים מקולי בית שמאי ומחומרי ב''ה.

לקולא  וחומרא  וקולא  היא  דרבנן  זרה  עבודה  פג: • טומאת  שבת 
מקשינן לחומרא לא מקשינן.

שבת צב: • באמת אמרו ... כל באמת הלכה היא.

שבת צו: • מצאתי מגלת סתרים בי ר' חייא (רש"י – שהסתירוה לפי 
שאין כותבין הלכות).

שבת צז. • (רש"י) אלא הא גמיר גזירה שוה. וא''כ לא כסתו התורה 
ואין  גמרה  לא  בתירא  בן  יהודה  רבי  ומשני  כמפורש  ליה  דהוה 

אדם דן ג''ש מעצמו.

מר'  וליגמר  תאמר  ואם  גמיר.  לא  שוה  גזירה  צז. • (תוס')  שבת 
עקיבא שהוא קבלה מרבו ואור''ת שהיה להם בקבלה מנין ג''ש 

שבכל התורה וזו היתה יתירה על החשבון לפיכך לא קיבלה.

הואיל  אסור  הכפורים  וביום  שרי  דבשבת  מידי  קיא. • ליכא  שבת 
דבשבת שרי ביוה''כ נמי שרי.

שבת קיד. • איזהו ת''ח שממנין אותו פרנס על הציבור זה ששואלין 
אותו דבר הלכה בכל מקום ואומר ואפי' במסכת כלה.

שבת קיז. • (תוס' – ד"ה דשקיל) פליגי בה ר''ע ור' אליעזר לא חשיב 
לה פלוגתא דר''א דשמותי הוא.

שבת קכד: • לכולי עלמא שרי לדידך אסיר.

שבת קכו: • (רש"י) מעשה רב. למילף מיניה דכיון דסמיך למיעבד 
עובדא לקולא ש''מ הלכתא היא.

שבת קל. • במקומו של ר' יוסי הגלילי היו אוכלין בשר עוף בחלב.

חכמים  דברי  מניחין  היאך  לחכמים  קשה  הדבר  קל: • והיה  שבת 
הלכה  ורבים  יחיד  ועוד  הוא  שמותי  דר''א  חדא  כר''א  ועושין 

כרבים (רש"י – שמותי הוא מתלמידי שמאי היה).

שבת קלא. • מופנה מצד אחד למידין ומשיבין.

לדון  אדעתיה  תיסק  היכי  וא''ת  סד"א)  ד"ה   – קלא: • (תוס'  שבת 
ג''ש הא אין אדם דן ג''ש מעצמו אא''כ למדה מרבו וי''ל דשמא 

בעלמא ניתנה למדרש.

שבת קלב. • (רש"י – ד"ה עקיבא) אין דנין קל וחומר מהלכה דלא 
ניתנה תורה שבעל פה לידרש בי''ג מדות.

לא  תעשה  לא  את  ודחי  עשה  דאתי  דאמרינן  קלב: • אימר  שבת 
תעשה גרידא האי עשה ולא תעשה הוא.

דבעידנא   ... ל''ת  ודחי  עשה  דאתי  אמרינן  קלב: • היכא  שבת 
לא  ללאו  דמתעקר  בעידנא  הכא  עשה  מוקי'  קא  לאו  דמתעקר 

קא מוקים עשה.

שבת קלג. • כל מקום שאתה מוצא עשה ולא תעשה אם אתה יכול 
לקיים שניהם מוטב ואם לאו יבא עשה וידחה לא תעשה דליכא 

אחר.

שבת קלג. • אין עשה דוחה את לא תעשה ועשה.

שבת קלה. • נתנה תורה ונתחדשה הלכה.

שבת קלז. • וסתם ספרא רבי יהודה.

שבת קלז: • מי שמעת ליה דר''א עדיפא מדרבי יהודה.

שבת קלח: • דבר ה' זו הלכה.

שבת קלח: • מה אני מקיים ישוטטו לבקש את דבר ה' ולא ימצאו 
אחד (רש"י –  במקום  ברורה  ומשנה  ברורה  הלכה  ימצאו  שלא 

הלכה ברורה. בטעמים שלא יהא בה מחלוקת).

לדייני  ציבור  הלכות  שמלמדים  חכמים  תלמידי  קלט. • אלו  שבת 
בור.

שבת קמא. • (תוס' – ד"ה הני) לא שייך למימר בשל סופרים הלך 
אחר המיקל היכא דאם הוא קולא בדבר אחד חומרא הוא בדבר 

אחר.

שבת קמה. • (תוס' – ד"ה ורבי) הלכה כר' יוחנן דקיי''ל כוותיה לגבי 
רב ושמואל.

חכמים  עיני  שמנהיר  נהוראי  ר'  שמו  נקרא  קמז: • למה  שבת 
בהלכה.

שבת קמח: • (תוס') רבה אמר ניתנה ליתבע. הלכה כרבה לגבי רב 
יוסף.

אלהים  כבוד  ב)  (משלי כה,  משום  לגלותה  חכמים  רצו  קנג: • לא  שבת 
הסתר דבר.

שבת קנג: • ר"א אומר בו ביום גדשו סאה ר' יהושע אומר בו ביום 
לעליית  שעלו  ביום  סאה.  גדשו  ביום  בו   – (רש"י  סאה  מחקו 
סייג  הרבו  יום  ...אותו  אחת  וזו  דבר  י''ח  וגזרו  חזקיה  בן  חנניה 
מחקו  בישראל:  גדר  להרבות  מדדו  ויפה  גדושה  במדה  לתורה 
סאה. במדה מחוקה מדדו בו ביום שהרבו לגזור יותר מדאי ואין 
יכולין לעמוד בגזירתם ומתוך כך עוברין על דברי תורה נמצאת 
טפופה  מדתם  להיות  להם  היה  וטוב  מטפיפתה  מחוקה  מדתם 

ולא תבא לידי מחק מרוב גודשה).

שבת קנה. • (תוס' – ד"ה והלכתא) תימה לרבי אמאי לא חשיב הני 
בהדי יע''ל קג''ם דהלכה כאביי.

עירובין ד. • שיעורין חציצין ומחיצין הלכה למשה מסיני.

עירובין ה: • ספק דבריהן להקל.

עירובין ו. • רב בקעה מצא וגדר בה גדר (רש"י – בקעה מצא. עמי 
הארצים היו ומזלזלי במצות והחמיר עליהן לעשות סייג להרחיקן 

מן העבירה כאדם הגודר בקעה פרוצה לשומרה).

בית  כדברי  לעשות  והרוצה  הלל  כבית  הלכה  ו: • לעולם  עירובין 
ב''ה  ומקולי  ב''ש  מקולי  עושה  הלל  בית  כדברי  עושה  שמאי 
יד)  ב,  (קהלת  אומר  הכתוב  עליו  ב''ה  ומחומרי  ב''ש  מחומרי  רשע 
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הכסיל בחשך הולך אלא אי כב''ש כקוליהון וכחומריהון אי כב''ה 
כקוליהון וכחומריהון הא גופא קשיא אמרת לעולם הלכה כב''ה 
קודם  כאן  ל''ק  עושה  ב''ש  כדברי  לעשות  הרוצה  אמרת  והדר 
בת קול  והא לאחר  הא  אימא  ואיבעית  בת קול כאן לאחר ב''ק 
ורבי יהושע היא דלא משגח בבת קול ואיבעית אימא הכי קאמר 
כל היכא דמשכחת תרי תנאי ותרי אמוראי דפליגי אהדדי כעין 
מחלוקת ב''ש וב''ה לא ליעבד כי קוליה דמר וכי קוליה דמר ולא 
כחומריה דמר וכי חומריה דמר אלא או כי קוליה דמר וכחומריה 
בר  ר''נ  אמר  קשיא  מ''מ  עביד  וכחומריה  דמר  כקוליה  או  עביד 
ואין  הלכה  רב  אמר  הונא  רב  דאמר  עבדוה  כרב  כוליה  יצחק 
מורין כן ולרב אדא בר אהבה אמר רב דאמר הלכה ומורין כן מאי 
איכא למימר אמר רב שיזבי כי לא עבדינן כחומרי דבי תרי היכא 

דסתרי אהדדי.

הוו  הלל  בית  אדרבה  הכא  אבל   ... כאן)  ד"ה   – ו: • (תוס'  עירובין 
רובא ולא הוצרכו בת קול אלא משום דבית שמאי הוו חריפי טפי.

עירובין ז. • הלכה ואין מורין כן ... הלכה ומורין כן.

אחא  רב  התורה  בכל  לן  קיימא  אין)  ד"ה   – ז. • (רש"י  עירובין 
מאומצא  בר  לקולא  כרבינא  והלכתא  לקולא  ורבינא  לחומרא 

ביעי ומזריקי.

עירובין י. • תיובתא והלכתא אין משום דתני רבי חייא כוותיה.

בדורו  שאין  העולם  והיה  שאמר  מי  לפני  וידוע  יג: • גלוי  עירובין 
של רבי מאיר כמותו ומפני מה לא קבעו הלכה כמותו שלא יכלו 
חביריו לעמוד על סוף דעתו שהוא אומר על טמא טהור ומראה 

לו פנים על טהור טמא ומראה לו פנים.

עירובין יג: • וכי מאחר שאלו ואלו דברי אלהים חיים מפני מה זכו 
ב''ה לקבוע הלכה כמותן מפני שנוחין ועלובין היו ושונין דבריהן 

ודברי ב''ש ולא עוד אלא שמקדימין דברי ב''ש לדבריהן. 

עירובין יד: • פוק חזי מאי עמא דבר (מנחות לה: תוס' – פוק חזי מה 
עמא דבר. פי' בקונטרס להחמיר ור''ת מפרש להקל).

עירובין כא: • יש לדרוש על כל קוץ וקוץ תילי תילים של הלכות.

עירובין כז: • כלל ופרט וכלל אי אתה דן אלא כעין הפרט.

עירובין לב. • (תוס' – ד"ה רב ששת) הרב רבינו שמשון מפולירר''א 
וכרב  בדיני  נחמן  כרב  דהלכה  פוסק  דבה''ג  ששת  כרב  פוסק 

ששת באיסורי ולר''ת נראה דהכא הלכה כרב נחמן. 

היו  לא  וא''ל   ... אמימר  לי  אמר  לדידי  אשי  רב  לט: • אמר  עירובין 
דברים מעולם.

עירובין מ. • ההוא ליפתא דאתי למחוזא נפק רבא חזיא דכמישא 
שרא רבא למיזבן מיניה אמר הא ודאי מאיתמול נעקרה.

עירובין מ. • ליסר להו מר מפני שאינן בני תורה.

הלכתא  דהכי  לריצב''א.  נראה  אדעתא)  ד"ה  מ. • (תוס' –  עירובין 
חסדא  רב  וכלפי  באיסורי  נחמן  רב  כלפי  ששת  כרב  לן  דקיימא 
נמי הלכתא כוותיה שהיה גדול ממנו כדאשכחן בכמה דוכתי בעי 
רב חסדא מרב ששת ובפ' הדר (לקמן ד' סז.) נמי אמר רב חסדא ורב 
ששת כי הוו פגעו אהדדי . רב חסדא מירתע שפוותיה ממתני' 
דרב ששת ורב ששת מירתע כוליה גופיה מפלפוליה דרב חסדא 
ואמר בסוף הוריות (ד' יד.) סיני ועוקר הרים סיני עדיף דהכל צריכין 

למרי חיטיא.

ר''ע  לפני  יושבין  היינו  אחת  פעם  יהודה  רבי  מא. • אמר  עירובין 
מגולגלת  ביצה  לו  והביאו  היה  בע''ש  להיות  שחל  באב  ותשעה 

וגמעה בלא מלח ולא שהיה תאב לה אלא להראות לתלמידים 
הלכה.

עירובין מא. • בדורו של רבן גמליאל עבוד כר''ג בדורו של רבי יוסי 
עבוד כרבי יוסי.

עירובין מב. • (תוס' – ד"ה מכלל) אף על גב דקיימא לן משנת רבי 
אליעזר קב ונקי הכא לא קיימא לן כוותיה אלא כרבנן כיון דסבר 

רב פפא כרבנן.

דאיסור  ומידי  קיים.  דינו  ובית  שמואל  הרי  מה. • (רש"י)  עירובין 
והיתר לא משייל באורים ותומים.

עירובין מו. • הלכה כדברי המיקל בעירוב.

עירובין מו. • כדי הוא רבי אלעזר לסמוך עליו בשעת הדחק.

מחמירין  ורבים  מיקל  יחיד  מוצא  שאתה  מקום  מו. • כל  עירובין 
הלכה כדברי המחמירין המרובים חוץ מזו שאע''פ שרבי עקיבא 

מיקל וחכמים מחמירין הלכה כדברי רבי עקיבא.

עירובין מו. • הלכה כדברי המיקל באבל באבילות הוא דאקילו בה 
בין  יחיד  במקום  יחיד  בין  שני  בדרבנן  אפילו  בעלמא  אבל  רבנן 

יחיד במקום רבים.

עירובין מו: • הלכה כרבי עקיבא מחבירו וכרבי יוסי מחבריו וכרבי 
מחבירו.

עירובין מו: • ר' מאיר ור' יהודה הלכה כרבי יהודה רבי יהודה ורבי 
יוסי הלכה כרבי יוסי ואצ''ל ר''מ ור' יוסי הלכה כרבי יוסי.

אבא  רבי  דאמר  יוסי  כרבי  הלכה  שמעון  ור'  יוסי  מו: • רבי  עירובין 
אמר רבי יוחנן רבי יהודה ורבי שמעון הלכה כר' יהודה השתא 
להו  איבעיא  מיבעיא  יוסי  רבי  במקום  ליתא  יהודה  רבי  במקום 

ר''מ ור''ש מאי תיקו.

עירובין מו: • רב משרשיא ליתנהו להני כללי.

תוס' –  קד.  זבחים  (עיין  בגזירותיו  מאיר  כרבי  מז. • הלכה  עירובין 
מאיר  כרבי  לן  דקיימא  דהא  גדולות  בהלכות  דקדק  א"ר –  ד"ה 

בגזירותיו דוקא בגזירותיו ולא בקנסיו).

עירובין מז: • שמואל ור' יוחנן הלכה כר' יוחנן (עיין ר"ה לד: תוס' – 
ד"ה לדידי).

עירובין נ: • רב תנא הוא ופליג.

עירובין נב: • (רש"י – ד"ה כמאן) אליבא דרבה עדיפא ליה לאוקמי 
ענין  שדה  מתלת  לבר  כרבה  הילכתא  יוסף  ורב  דרבה  משום 

ומחצה.

 – (רש"י  בפיו  שמענה  בזמן  לאיש  שמחה  נד. • אימתי  עירובין 
אימתי שמחה וכו' בזמן. שיודע לדרוש הלכות חג בחג דבר אחר 
אימתי שמחה לאיש אימתי אדם שמח בתלמודו בזמן שיש לו 

מענה כששואלין ממנו דבר הלכה).

עירובין נז. • (תוס' – ד"ה רב הונא) הלכה כרב הונא ... דגדול היה 
בחכמה ובמנין מחייא בר רב דזוטר מיניה טובא.

עירובין סב: • (תוס' – ד"ה ורבי יוחנן) הלכה דרשינן בפרקא ומנהגא 
בפרקא לא דרשינן אבל אורויי מורינן ומ''ד נהגו אורויי נמי לא 
מורינן אבל אי עבדי לא מחינן בידייהו. אע''ג דבכל דוכתא קיימא 
לן כר' יוחנן לגבי שמואל בהא קי''ל כשמואל דאמר הלכה אפילו 
כדפסיק  בעירוב  המיקל  כדברי  הלכה  דקי''ל  לה  דריש  בפירקא 

ריב''ל לעיל.
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עירובין סב: • משנת רבי אליעזר בן יעקב קב ונקי (רש"י – כלומר 
כמותו  דהלכה  הוא  נקי  אבל  במשנה  מוזכר  מועטין  במקומות 

בכל מקום).

עירובין סד. • כל האומר שמועה זו נאה וזו אינה נאה מאבד הונה 
של תורה.

מעשה  עבדינן  והדר  תיובתא  מותבינן  סז: • בדאורייתא  עירובין 
 – (רש"י  תיובתא  מותבינן  והדר  מעשה  עבדינן  בדרבנן 
בדאורייתא מותבינן תיובתא. באיסור של תורה וחכם מורה בו 
שלא  מעשה  קודם  ישיב  להשיב  שיודע  בתלמידים  ויש  היתר 
שבקינן  חצירות  עירובי  כגון  בדרבנן  אבל  תורה  דברי  על  נעבור 
יפה  אם  ללמוד  ליה  מותבינן.  והדר  כהוראתו:  לעשות  לחכם 

הורה.

דרבנן  מלתא  ליהוי  דלא  היכי  כי  טעמא  היינו  סח: • התם  עירובין 
כחוכא ואטלולא.

עירובין עו. • (רש"י – ד"ה לא) הכא הכי הויין מילי דרבנן כי חוכא 
ואיטלולא ולא ניתן פה לצדוקים לרדות.

פסחים ד: • הימנוהו רבנן בדרבנן.

ולא  מחבירו  כרבי  הלכה  שמואל  קסבר  כז. • בעלמא  פסחים 
מחביריו ובהא אפי' מחביריו וסבר אתנייה איפכא כי היכי דניקום 

רבנן לאיסורא.

פסחים לז. • יאמרו כל הסריקין אסורין וסריקי בייתוס מותרין.

פסק  יוסף  ה''ר  אליעזר.  כר'  הלכה  אומר  רבי  מח. • (תוס')  פסחים 
כרבי משום דקיימא לן כוותיה מחבירו וכן מנהג ור''י דוחה דשמא 
לא קאמר הכא כרבי מחבירו דהא איפליגו רבה ורב חסדא בהכי 

והא דהלכה כרבי מחבירו היינו היכא דליכא פלוגתא דאמוראי.

פסחים נ. • אלו נגעים ואהלות שיקרין הן בעוה''ז וקפויין הן לעולם 
הבא.

בפני  לא  תאכל  לא  בני  לבניה  חנה  בר  בר  רבה  נא. • א''ל  פסחים 
ולא שלא בפני אני שראיתי את ר' יוחנן שאכל כדי הוא ר' יוחנן 
לסמוך עליו בפניו ושלא בפניו אתה לא ראית אותו לא תאכל בין 

בפני בין שלא בפני.

פסחים נב: • (הושע ד, יב) עמי בעצו ישאל ומקלו יגיד לו כל המיקל לו 
מגיד לו.

בעינן  דחמיר  תעשה  בלא  דוקא  אתי)  ד"ה   – נט. • (תוס'  פסחים 
בעידנא דמיעקר לאו דלקיים עשה אבל עשה דחמיר דחי עשה 
עבר  דקא  בעידנא  חמור  עשה  מקיים  לא  אפילו  ענין  בכל  הקל 

אעשה הקל.

דן  דאדם  ק''ו  אלא  מעצמו  שוה  גזירה  דן  אדם  סו. • אין  פסחים 
מעצמו.

פסחים סו: • אמר להן (הלל) הלכה זו שמעתי ושכחתי אלא הניחו 
להן לישראל אם אין נביאים הן בני נביאים הן.

כרב  דהילכתא  גב  על  ואף  ושמואל)  ד"ה   – עו. • (רש"י  פסחים 
באיסורי בהא הילכתא כשמואל דהא תניא תרתי מתני' כוותיה.

ציית  מאן  לעולא  ליה  ואמרו  זילו  נחמן  רב  להו  פ • אמר  פסחים 
דעקר סיכיה ומשכניה ורהיט (רש"י – וכי עקר משכניה וסיכיה. 
אהלו ויתדותיו ורהיט בתמיה מי ישמע לנו להטריח עצמו הילכך 

הא עדיפא כרב).

פסחים פד. • אין עשה דוחה לא תעשה ועשה.

שאין  לומר  תעשה  לא  אחר  עשה  ליתן  הכתוב  פד. • בא  פסחים 
לוקה (רש"י – כל לאו שניתק לעשה אין לוקין עליו דמשמע זו 
היא תקנתו אם תעבור על הלאו עשה זאת והינצל ועוד דלא דמי 

ללאו דחסימ' שהמלקו' נסמך לו).

פסחים פה. • (תוס' – ד"ה טומאת) קיימא לן כר' יוסי לגבי ר' מאיר.

בו  שאין  עשה  וידחה  כרת  בו  שיש  עשה  יבא  צב. • מוטב  פסחים 
כרת.

פסחים ק. • שמא יראו התלמידים ויקבעו הלכה לדורות.

פסחים קיד. • תדיר ושאינו תדיר תדיר קודם.

פסחים קיד. • והלכה כדברי ב''ה פשיטא דהא נפיק בת קול איבעית 
אימא קודם בת קול ואי בעית אימא לאחר בת קול ורבי יהושע 

היא דאמר אין משגיחין בבת קול.

פסחים קטו. • לאפוקי נפשיה מפלוגתא.

פסחים קיז. • אין השכינה שורה לא מתוך עצלות ולא מתוך עצבות 
ולא מתוך שחוק ולא מתוך קלות ראש ולא מתוך דברים בטלים 

אלא מתוך דבר שמחה של מצוה... וכן לדבר הלכה.

ראש השנה ד: • תפשת מרובה לא תפשת תפשת מועט תפשת.

יום  שלשים  לפסח  קודם  הפסח  בהלכות  ז. • שואלין  השנה  ראש 
(ע"ז ה: תוס' – ד"ה והתנן. אע''פ שגם עתה שאין קרבן שואלין 
הקרבן  על  התקנה  עיקר  מ''מ  יום  ל'  קודם  הפסח  בהלכות 

נתקנה).

ראש השנה יב. • איידי דחביבא ליה (החידוש בהלכה) אקדמה.

ראש השנה יג. • וקים להו לרבנן בין שליש לפחות משליש? א''ל לאו 
אמינא לך לא תפיק נפשך לבר מהלכתא כל מדות חכמים כן.

על  מאיימין  מלמדנו  היה  יוחנן  רבי  של  ימיו  כ. • כל  השנה  ראש 
העדים על החדש שלא נראה בזמנו לקדשו אע''פ שלא ראוהו 

יאמרו ראינו.

ראש השנה כה. • (ויקרא כג, ד) אלה מועדי ה' מקראי קדש אשר תקראו 
אתם בין בזמנן בין שלא בזמנן.

פעמים  ג'  אתם  אתם  אתם  ב)  כג,  (ויקרא  אומר  הוא  השנה • הרי  ראש 
אתם אפילו שוגגין אתם אפילו מזידין אתם אפילו מוטעין.

ראש השנה לד. • השתא דאתיא גזירה שוה היקישא לא צריך (רש"י 
לדונה  מסיני  למשה  זו  ג''ש  נאמרה  לא  אי  ג''ש.  לאו  אי  ה''ק   –

הייתי מביא הכל בהיקישא כלומר מעצמו).

זה  שוה  גזירה  לדון  (רש"י –  ביאה  היא  זו  שיבה  היא  ב: • זו  יומא 
מזה).

יומא יא. • באמת אמרו.

יומא יג. • (תוס' – ד"ה הלכה) רבי' חיים כהן זצ''ל תירץ דלא פריך 
הכי אלא היכא דאיכא תרתי הילכתא למשיחא ועבירה.

יומא לו: • שבקת רבנן ועבדת כר''מ א''ל כר''מ סבירא לי כדכתיב 
בספר אורייתא דמשה.

יומא לז: • (תוס' – ד"ה אמר) אפילו אי פליג רבי יהושע בן לוי אאביי 
קיימי לן כאביי דהוא בתראה.

יומא מ: • אל תתנו מקום לצדוקים לרדות.

יומא מג. • אין מיעוט אחר מיעוט אלא לרבות.

יומא מג. • מילתא דאתיא בקל וחומר טרח וכתב לה קרא.
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יומא מה. • ורבנן וא''ו לא דרשי (עיין תוס' – מנחות מא: ד"ה וי"ו 
לא דריש).

יומא מז. • וכיון דלא אפשר עבדינן כדאשכחן בנשיאים.

אות  גורעין.   – (רש"י  ודורשין  ומוסיפין  גורעין  מח. • קסבר  יומא 
מתיבה זו ומוסיפין על תיבה זו ודורשין).

יומא נא. • (תוס' – ד"ה דוחה) איני סבור שיש כי האי גוונא בשום 
זו  שסותרין  בסתם  דרשות  שתי  שדורש  אחת  בברייתא  מקום 
את זו ובתרי תנאי בהרבה מקומות יש דבר אחר אחר דבר אחר 

דמקרא אחד יוצא לכמה טעמים אבל כי האי גוונא לא אשכחן.

יומא נד. • (תוס' – ד"ה כרובים) אין נביא רשאי לחדש דבר מעתה 
בהר  אליהו  כמו  שאני  מילתא  מיגדרא  בהא  למימר  ואיכא 

הכרמל.

יומא נה. • ולא פליגי מר כי אתריה ומר כי אתריה.

יומא נז. • (רש"י – ד"ה וכי) אין למדין בקדשים היקש מן ההיקש.

יומא ס. • כל שני כתובין הבאין כאחד אין מלמדין.

יומא סט. • אמר רבי משום קהלא קדישא שבירושלים אפי' עשר 
מצעות זו על גב זו וכלאים תחתיהן אסור לישן עליהן. 

יומא סט. • (תהלים קיט, קכו) עת לעשות לה' הפרו תורתך.

יומא סט: • (נחמיה ח, ד) ויעמוד עזרא הסופר על מגדל עץ אשר עשו ... 
שגדלו בשם המפורש הוראת שעה היתה.

בימיו  המקדש  בית  יבנה  שמא  נימא)  אי  ד"ה   – פ. • (רש"י  יומא 
ויתחדש בית דין ותתחדש הלכה.

יומא פ. • שיעורין של עונשין הלכה למשה מסיני אחרים אומרים 
בית דינו של יעבץ תיקנום והכתיב (ויקרא כז, לד) אלה המצות שאין 

נביא רשאי לחדש דבר מעתה אלא שכחום וחזרו ויסדום.

לענין  אבל  עדות  לענין  ה''מ  כתרי  ומאה  כמאה  פג. • תרי  יומא 
אומדנא בתר דעות אזלינן.

סוכה ג. • (תוס' – ד"ה דאמר) בששה מקומות הלכה כב''ש.

סוכה ה: • שיעורין חציצין ומחיצין הלכה למשה מסיני.

סוכה ה: • שיעורין דאורייתא נינהו.

סוכה ו. • קרא אסמכתא בעלמא הוא.

סוכה ו: • יש אם למקרא ... יש אם למסורת.

סוכה ו: • מ''ס דורשין תחילות ומ''ס אין דורשין תחילות.

סוכה טז: • (רש"י – ד"ה אבל) במלאכות דאורייתא מחמירין אפילו 
במידי דרבנן דאית בה.

סוכה לא. • (תוס' – ד"ה ור"י) כל המדות אדם דן מעצמו חוץ מגזרה 
שוה דאין דן אלא אם כן למדה מרבו.

סוכה לא. • (רש"י) לא מקשינן. לא הוקשו ללמוד זה מזה ולא ניתן 
לדרוש מעצמו מכל י''ג מדות שהתורה נדרשת בהן אלא ק''ו.

סוכה לד. • עשר נטיעות ערבה וניסוך המים הלכה למשה מסיני.

סוכה מד. • לולב דאורייתא עבדינן שבעה זכר למקדש ערבה דרבנן 
לא עבדינן לה שבעה זכר למקדש.

ופרט  בכלל  התורה  את  שדורשין  יש  ה"ג)  ד"ה  נ: • (רש"י –  סוכה 
ויש שדורשין אותה במדת רבוי ומיעוט וכו'.

סוכה נו. • תדיר ושאינו תדיר תדיר קודם.

רבי  מדברי  אליעזר  ר'  דברי  את  אני  רואה  ר''ע  יב. • אמר  שקלים 
יהושע שר' אליעזר השוה את מדותיו ור' יהושע חלק.

הלכה  וקיימא  משנה  כסתם  הלכה  ואת)  ד"ה   – ב. • (רש"י  ביצה 
כבית הלל.

ביצה ג: • כל ספיקא דאורייתא לחומרא ...וכל ספיקא דרבנן לקולא.

ביצה ג: • כל דבר שיש לו מתירין אפילו באלף לא בטיל.

ביצה ד: • רב ורבי יוחנן הלכה כר' יוחנן ...הלכתא כותיה דרב בהני 
תלת בין לקולא בין לחומרא. 

ביצה ה: • כל דבר שבמנין צריך מנין אחר להתירו.

ביצה ו. • (תוס' – ד"ה והאידנא) השתא בזמן הזה שאין חברי מותר 
משום  הטעם  דזה  דכיון  להתירו  אחר  מנין  שצריך  לומר  ואין 
חששא ועברה החששא עבר הטעם וה''נ אמרינן גבי מים מגולין 
דאסורין שמא נחש שתה מהן ועכשיו שאין נחשים מצויין בינינו 
אנו שותין מהן אפילו לכתחילה אע''פ שהוא דבר שבמנין ומ''מ 

ר''ת היה אוסר.

ביצה ח: • (תוס' – ד"ה תני) וא''ת וכי יש כח ביד חכמים לעקור דבר 
כח  יש  תעשה  ואל  דשב  נמי  הכי  דאין  ...וי''ל  התורה  מן  שהוא 

בידם.

ביצה יב. • רוב וקרוב הלך אחר הרוב.

כמותן  הלכה  וקבעו  הלל  בית  של  ידן  גברה  היום  כ: • ואותו  ביצה 
ולא היה שם אדם שערער בדבר כלום.

ביצה כז. • (תוס' – ד"ה אלא) אע''ג דר' מאיר ור' יהודה הלכה כרבי 
מאיר בגזרותיו היינו ודאי בגזרותיו אבל לא בקנסותיו.

ביצה כח: • הלכה ואין מורין כן.

ביצה כח: • (תוס' – ד"ה רבינא) בכל מקום רב אחא לחומרא ורבינא 
לקולא.

ואע''ג  כשמואל  שפוסקין  יש  שמואל)  ד"ה   – כט: • (תוס'  ביצה 
דהלכה כרב באסורי מ''מ מדאמר סתמא דהש''ס שמואל הלכה 
למעשה אתא לאשמועינן משמע דהלכה כותיה ויש פוסקין כרב 

משום דהלכה כרב באסורי.

ביצה לד: • (תוס' – ד"ה ואומר) ר''א שמותי הוא.

דשמותי  (ר"א)  כמותו  הלכה  אין  שבת)  ד"ה   – לה. • (תוס'  ביצה 
הוא.

מגילה ג: • לן (יהושע) בעומקה של הלכה.

מגילה ד: • משה תיקן להם לישראל שיהו שואלין ודורשין בענינו 
חג  והלכות  בעצרת  עצרת  הלכות  בפסח  פסח  הלכות  יום  של 

בחג.

מגילה כו: • ספר תורה שבלה גונזין אותו אצל תלמיד חכם ואפילו 
שונה הלכות.

מגילה כז. • (תוס' – ד"ה כוותיה) מהכא משמע דהלכה כר' יהושע 
בן לוי לגבי דר' יוחנן.

מגילה כח: • פסלת לך ארבעה טורי.

מגילה כח: • תנא דבי אליהו כל השונה הלכות מובטח לו שהוא בן 
הליכות  תקרי  אל  לו  עולם  הליכות  ו)  ג,  (חבקוק  שנאמר  הבא  עולם 

אלא הלכות.
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מגילה כח: • (רש"י) הי צנא מלא סיפרי. אינו אלא כסל שמילאוהו 
ת''ח  שימש  ולא  הלכות  שונה  אף  בתוכה  מה  מבין  ואין  ספרים 
ללמוד שיבינוהו טעמי משנה ופעמים שדברי משנה סותרין זה 
רבי  מני  הא  וכגון  עסקינן  במאי  הכא  כגון  לתרצה  וצריך  זה  את 

פלוני היא וכגון חסורי מיחסרא אינו יודע מה שונה.

רבן  יום  שלשים  לפסח  קודם  הפסח  בהלכות  כט: • שואלין  מגילה 
שמעון בן גמליאל אומר שתי שבתות.

מגילה כט: • (תוס' – ד"ה והלכתא) אע''ג דהלכתא כרבה לגבי רב 
יוסף. מ''מ הוצרך לפסוק הלכה כוותיה משום דפליגי עליה שאר 

אמוראי.

אחר  מנהגינו  שכל  נוהגים  אנו  כן  תתאי)  ד"ה   – י. • (רש"י  תענית 
בני בבל.

תענית יז: • גמרא גמיר לה ואתא יחזקאל ואסמכה אקרא.

תענית יז: • דברי תורה אין צריכין חיזוק הללו דברי סופרים ודברי 
סופרים צריכין חיזוק.

תענית כו: • מאן דאמר הלכה כרבי מאיר דרשינן לה בפירקא מאן 
נהגו  דאמר  ומאן  מורינן  אורויי  דרשינן  לא  מידרש  מנהג  דאמר 

אורויי לא מורינן ואי עביד עביד ולא מהדרינן.

מועד קטן ג. • כל מקום שנאמר כלל בעשה ופרט בלא תעשה אין 
דנין אותו בכלל ופרט וכלל.

מועד קטן ג: • אין ב''ד יכול לבטל דברי בית דין חבירו אלא אם כן 
גדול ממנו בחכמה ובמנין.

מועד קטן ג: • נתנה תורה שיעור לכל אחד ואחד בידו.

כלומר  להלכתא.  עקרה  שוה  גזירה  אתא  ד. • (רש"י)  קטן  מועד 
משום גזרה שוה דאינהו גמירו מנפשייהו משבת בטלו הלכתא 

הא אין אדם דן ג''ש מעצמו.

מועד קטן ז: • מהתם לא גמרינן דחידוש הוא.

מועד קטן יא: • אפילו במועד דאיסור מלאכה מדאורייתא במקום 
פסידא שרו רבנן.

מועד קטן יב. • הלכות מועד כהלכות כותים בהלכה למאי ...לומר 
שהן עקורות ואין למידות זו מזו.

מועד קטן יג. • גברא קניס רבנן והא ליתיה או דלמא ממונא קניס 
רבנן והא איתיה.

מועד קטן יד: • אתי עשה דרבים ודחי עשה דיחיד.

מועד קטן כב. • הלכה כדברי המיקל באבל.

מועד קטן כד: • דרש ר' ענני בר ששון אפיתחא דבי נשיאה ... שמע 
רבי אמי ואיקפד אמר אטו דידיה היא דרבי אלעזר א''ר אושעיא 

היא.

מועד קטן כד: • דרש רבי יצחק נפחא אקילעא דריש גלותא ... שמע 
אושעיא  ר'  אמר  דר''א  היא  דידיה  אטו  אמר  איקפד  ששת  רב 

היא.

שרוב  כל  אומר  יהודה  רבי  ועל)  ד"ה   – כה: • (תוס'  כד:  קטן  מועד 
חכמתו הימנו ורבי יוסי אומר אפילו לא האיר עיניו אלא במשנה 

אחת זהו רבו ... ויותר היה נראה לי דמעשה רב.

הכללות  מן  למדין  אין  וקטן.  שוטה  מחרש  חוץ  ב. • (תוס')  חגיגה 
אפילו במקום שנאמר בו חוץ.

חגיגה ד. • מי אצטריך קרא למעוטי ספיקא.

דנין  ואין  לדורות  הנוהג  מדבר  לדורות  הנוהג  דבר  ו. • דנין  חגיגה 
דבר הנוהג לדורות מדבר שאינו נוהג לדורות.

חגיגה ו. • (תוס' – ד"ה ורבי) ב''ש במקום בית הלל אינו משנה.

מופנה  שתהא  זו  שוה  גזירה  וצריכה  מופנה.  ט. • (רש"י)  חגיגה 
ואין  למידין  מופנה  שוה  גזירה  דכל  מידי  עליה  פרכינן  לא  דתו 

משיבין.

חגיגה י. • (זכריה ח, י) וליוצא ולבא אין שלום ...כיון שיוצא אדם מדבר 
מתלמוד  הפורש  זה   ... שלום  לו  אין  שוב  מקרא  לדבר  הלכה 

למשנה ... אפילו מש''ס לש''ס.

חגיגה י. • (תוס') אפילו מש''ס לש''ס. מש''ס ירושלמי לש''ס בבלי 
כמתי  הושיבני  במחשכים  בירושלמי  אמר  וכן  רש''י  כדפירש 
עולם אלו ש''ס הבבלי וכן (רב כהנא) דהוה ציים דלישתכח מיניה 
מזה  שפירש  פירושו  והכי  י''ל  איפכא  אפילו  ומיהו  הבבלי  ש''ס 

ועדיין לא הבין בזה שמתוך כך לא יעלה בידו הלכה ברורה.

קבלה  מדברי  תורה  דברי  בשערה  התלויין  י: • ומאי כהררין  חגיגה 
לא ילפינן (רש"י – ומאי כהררין התלויין. גזרה שוה ראייה גדולה 

היא: דברי תורה מקבלה לא ילפינן. הלכך רמז בעלמא).

חגיגה טז: • אב ב''ד בפני נשיא מי מורה הלכה.

חגיגה יז. • תפשת מרובה לא תפשת תפשת מועט תפשת.

שהרי  הן  כך  חכמי'  דברי  שכל  תתמה.  ואל  כו. • (רש"י)  חגיגה 
שמעתי אצל כלי חרס המציל את המשקין שבתוכו ואין מציל כל 

כלי שטף שהלגין טמאין טומאת שבעה והמשקין טהורין.

תעשה  לא  תעשה  לא  ודחי  עשה  אתי  דאמרינן  ג: • אימר  יבמות 
גרידא לא תעשה שיש בו כרת מי דחי.

יבמות ד. • אפילו למאן דלא דריש סמוכים בעלמא במשנה תורה 
דריש.

יבמות ד. • (תוס' – ד"ה דכתיב) הקישא עדיף מסמוכים.

יבמות ד. • (רש"י) להקיש אליהן. שזו מדה בתורה כל דבר שהיה 
בכלל ויצא מן הכלל ללמד לא ללמד על עצמו יצא אלא ללמד 

על הכלל כולו יצא.

יבמות ז. • דבר שהיה בכלל ויצא מן הכלל ללמד לא ללמד על עצמו 
יצא אלא ללמד על הכלל כולו יצא.

יבמות ז. • דבר שהיה בכלל ויצא לידון בדבר החדש אי אתה רשאי 
להחזירו לכללו עד שיחזירנו לך הכתוב בפירוש.

יבמות ז: • מוטב שיבא עשה שיש בו כרת וידחה עשה שאין בו כרת 
(תוס' – מוטב יבא עשה שיש בו כרת כו'. לאו מילתא דפסיקא 
כאן  אלא   ... כרת  במקום  דבריהם  שהעמידו  מקומות  דיש  היא 

לא היה נראה לחכמים להחמיר).

יבמות ז: • (דברי הימים ב כ, ה) ויעמוד יהושפט בקהל יהודה לפני החצר 
החדשה מאי חצר החדשה אמר (ר' יוחנן) שחדשו בה דברים.

יבמות יד. • ב''ה רובא ... בית שמאי מחדדי טפי.

ב''ש  נמנעו  לא  מתירים  ואלו  אוסרים  שאלו  יד. • אע''פ  יבמות 
מלישא נשים מב''ה ולא ב''ה מב''ש.

יבמות יט: • אין ספק מוציא מידי ודאי.

יבמות כ: • (תוס' – ד"ה אמר) אין תרי עשה דוחה ל''ת ועשה.
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יבמות כב: • מילתא דאתיא בק''ו טרח וכתב לה קרא.

יבמות כד. • אע''ג דבכל התורה כולה אין מקרא יוצא מידי פשוטו 
הכא אתאי גזרה שוה אפיקתיה מפשטיה לגמרי.

יבמות לו. • הלכתא כוותיה דר''ל בהני תלת.

גאון  יודאי  דרב  פסוקות  בהלכות  אע"ג)  ד"ה  לט. • (תוס' –  יבמות 
פסיק כאביי דרב פפא בתראה קאי כוותיה והא דלא חשיב ביע''ל 

קג''ם משום דאיירי בה אמורא.

יבמות מב: • שמעתי מפי חכמים בכרם ביבנה כולן צריכות להמתין 
שלשה חדשים (רש"י – דגזרו שאינה ראויה אטו ראוי).

כך  ואחר  סתם  כסתם  הלכה  סתם  כך  ואחר  מב: • מחלוקת  יבמות 
מחלוקת אין הלכה כסתם.

הלכה  א''ל  מאי  בברייתא  ומחלוקת  דמתני'  מב: • סתמא  יבמות 
לא  רבי  וכי  א''ל  מאי  בברייתא  וסתמא  במתני'  מחלוקת  כסתם 
את  שסידר  רבי  שנאה.  לא  רבי  (רש"י –  לו  מנין  חייא  ר'  שנאה 
המשנה לא שנאה שתהא משנה שלא רצה לסותמה: רבי חייא. 

תלמידו מנין לו שהלכה כמותה שסתמה בברייתא).

יבמות סו. • לא פליגי רבנן.

יבמות סח: • כמאן כר''ע דדריש ווין (תוס' – ד"ה כמאן. אר''י דלא 
נמי  ישמעאל  ר'  דהא  ישמעאל  ר'  לאפוקי  עקיבא  ר'  הכא  נקט 

דריש ווי אלא לאפוקי שאר תנאי דלא דרשי ווי בעלמא).

יבמות סח: • וכי מזהירין מן הדין גלוי מילתא בעלמא הוא.

יבמות עב: • אפילו למאן דלא דריש וא'ו וא''ו וה''י דריש.

יבמות עז. • מלמד שחגר חרבו כישמעאל ואמר כל מי שאינו שומע 
הלכה זו ידקר בחרב כך מקובלני מבית דינו של שמואל הרמתי 

עמוני ולא עמונית מואבי ולא מואבית.

מעשה  קודם  אם  ובא  הלכה  שמורה  חכם  תלמיד  עז. • כל  יבמות 
אמרה שומעין לו ואם לאו אין שומעין לו.

דון  דאמר  כמאן  הא  ומינה  מינה  דון  דאמר  כמאן  עח: • הא  יבמות 
מינה ואוקי באתרא.

יבמות פב. • רבי יהודה לטעמיה דאמר מין במינו לא בטיל.

יבמות צ: • (דברים יח, טו) אליו תשמעון אפילו אומר לך עבור על אחת 
מכל מצות שבתורה כגון אליהו בהר הכרמל הכל לפי שעה שמע 

לו.

יבמות צ: • (רש"י – ד"ה א"ל) וג''ש בסיני נאמרה וכל י''ג מדות.

יבמות צב. • יקוב הדין את ההר (רש"י – הולכין אחר עומק הדברים 
ואמרינן טעותא הוא).

יבמות צד: • משמעות דורשין איכא בינייהו.

אליעזר  דר'  עקיבא  כר'  פוסקין  אשת)  ד"ה   – צח: • (תוס'  יבמות 
שמותי הוא ומיהו יש ליזהר כרבי אליעזר.

יבמות קא: • התם חד סתמא והכא תרי סתמי.

יבמות קח. • חוזרני על כל צדדי חכמים ולא מצאתי אדם שהשוה 
מדותיו בקטנה כרבי אלעזר שעשאה רבי אלעזר כמטיילת עמו 

בחצר ועומדת מחיקו וטובלת ואוכלת בתרומה לערב.

רבנן  תימא  אפילו  למיעוטא  דחייש  היא  ר''מ  קיט. • לימא  יבמות 
חנויות  תשע  כגון  קמן  דאיתיה  רובא  רובא  בתר  רבנן  אזלי  כי 

וסנהדרי אבל רובא דליתיה קמן לא אזלי רבנן בתר רובא.

יבמות קיט: • חזקה לא עדיף כי רובא.

יבמות קיט: • מיעוטא דמיעוטא לא חייש רבי מאיר.

כתובות ב. • (תוס' – ד"ה שאם) לא פלוג רבנן בתקנתא.

כתובות ד: • (תוס' – ד"ה עד) כמה דברים אשכחן דלא שכיח ומיירי 
בהן הש''ס לדרוש ולקבל שכר.

כתובות י: • אכל תמרים אל יורה ... השותה רביעית יין אל יורה.

כתובות יב. • שתי תקנות הוו.

כתובות יג. • הלכתא כרב נחמן בדיני.

כתובות טו. • הוראת שעה היתה.

כתובות מא: • תיובתא והלכתא.

מדת  אלא  עושה  אתה  הדין  מדת  שאין  בך  אני  נ: • יודע  כתובות 
רחמנות אלא שמא יראו התלמידים ויקבעו הלכה לדורות.

כתובות נ: • (תוס' – ד"ה ואמר) סברא הוא בשעה שפוסק הוראה 
יש לו לפסוק בלשון דליכא למיטעי.

כתובות נא. • אע''ג דקיימא לן הלכה כרבי מחבירו הכא הלכה כרבי 
שמעון בן אלעזר.

דלא  מילתא  חיזוק  רבנן  בה  עבדו  דשכיחא  נו: • מילתא  כתובות 
שכיחא לא עבדו בה רבנן חיזוק.

לא  דדבריהם  ספק  חיזוק  רבנן  עבדו  דדבריהם  נו: • ודאי  כתובות 
עבדו רבנן חיזוק.

כתובות עג: • גבי ממונא לקולא גבי איסורא לחומרא.

כתובות פ. • עבדו בה רבנן תקנתא כי היכי דלא ניפסדינהו.

רב  בר  כמר  קיי''ל  הש''ס  בכולי  והוא)  ד"ה   – פד: • (תוס'  כתובות 
אשי בר ממיפך שבועה (שבועות מא.) וחיורי (חולין דף עו:).

כתובות קט. • שני דברי' שאמר חנן הלכה כמותו וכיוצא בו שבעה 
דברים שאמר אדמון יש מהן שהלכה כמותו וכיוצא בו ויש מהן 

שאין הלכה כמותו אלא כיוצא בו.

נדרים ג. • הניחא למאן דאית ליה דברה תורה כלשון בני אדם אלא 
למאן דלית ליה דברה תורה כלשון בני אדם האי לנדור נדר מאי 

עביד ליה.

בשם  קרבן  לימא  דלא  כינויין  חכמים  תקינו  י. • (רש"י)  נדרים 
תורה  היתה  שלמה  שבא  קודם  כא:)  ד'  (עירובין  בעלמא  כדאמרינן 
דומה לכפיפה שאין לה אזנים עד שבא שלמה ותיקן לה אזנים 
כי  השניות  על  שגזר  הרבה  משלים  תיקן  וחיקר  איזן  דכתיב 
היכי דלא לפגעו באיסורא דאורייתא הכי נמי תקינו רבנן כינויין 
בכינוי  וכן  עצמו  נודר בקרבן  כאילו  כינויין  בהני  דהנודר  לנדרים 
משמרת  עשו  יח)  (ויקרא  משמרתי  את  ושמרתם  נמי  וכגון  דחרם 
דאתי  דאורייתא  בנדר  למינדר  ליתי  דלא  היכי  כי  למשמרתי 
למימר נמי קרבן לה' והיינו דתנן (אבות פ''ג מי''ג) נדרים סיג לפרישות 

שתיקנו אלו כינויין כדי להפריש האדם מן העבירה.

דאיכא  כיון  ורבא  דרבה  בפלוגתא  לרבא)  ד"ה   – כו: • (ר"ן  נדרים 
למימר  ואיכא  דרבא  רביה  דהוה  משום  כרבה  דהלכתא  למימר 

דהילכתא כרבא משום דבתראה הוא נקטינן כרבה לחומרא.

נדרים מה. • (תוס' – ד"ה רבי) ר' יהושע בן לוי ור' יוחנן הלכה כרבי 
יהושע בן לוי בכל מקום.
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(עיין  ופרטי  כללי  דרשי  רבנן  ומיעוטי  ריבויי  דריש  לד: • ר''א  נזיר 
תוס' – לה: ד"ה מה).

נזיר לז: • כל ב' כתובין הבאין כאחד אין מלמדין.

נזיר לז: • חולין מקדשים לא גמרינן.

נזיר מב. • רובו ככולו מדאורייתא.

נזיר נה. • מר סבר כיון דלא שכיחא לא גזרו ביה רבנן ומר סבר אע''ג 
דלא שכיחא גזרו ביה רבנן.

נזיר נז. • אין דנין קל וחומר מהלכה.

נזיר סב. • היתר נדרים פורחין באויר ואין להן על מה שיסמוכו רבי 
אליעזר אומר יש להם על מה שיסמוכו.

נזיר סה: • רבי אליעזר דריש אתים ורבנן לא דרשי אתים.

סוטה ד: • כל אחד ואחד בעצמו שיער (רש"י – מן התנאים הללו: 
בעצמו שיער. כמה שהיה שוהה בביאתו).

סוטה טז. • בשלשה מקומות הלכה עוקבת מקרא.

רבי  את  שימש  ישמעאל  רבי  דדריש)  ד"ה   – טז. • (רש"י  סוטה 
נחוניא בן הקנה שהיה דורש את כל התורה בכללי ופרטי ור''ע 
בריבויי  התורה  כל  דורש  שהיה  זו  גם  איש  נחום  את  שימש 

ומיעוטי.

דמיעוטא  דגביה  ה''י  היא  ריבויא  דריבויא  דגביה  יז. • ה''י  סוטה 
מיעוטא.

שמעתתא  ליה  דסלקא  ת''ח  זה   ... דרכים  פרשת  כא. • מאי  סוטה 
אליבא דהלכתא.

סוטה כב. • התנאים מבלי עולם מבלי עולם ... שמורין הלכה מתוך 
משנתן.

הוא  מסיני  למשה  הלכה  בנזיר.  היא  הלכה  כג: • (רש"י)  סוטה 
בהלכות נזיר.

למד  עניה  דעניה  שוה  גזירה  גמר.  עניה  עניה  לג: • (רש"י)  סוטה 
מרבו ג''ש דקול קול לא שמע ואין האדם דן גז''ש אא''כ קבלה.

רבי  אתרא  לההוא  איקלעו  אבא  בר  חייא  ור'  אבהו  מ. • ר'  סוטה 
אבהו דרש באגדתא רבי חייא בר אבא דרש בשמעתא שבקוה 
חלש  אבהו  דר'  לגביה  ואזול  אבא  בר  חייא  לרבי  עלמא  כולי 
דעתיה אמר ליה אמשל לך משל למה הדבר דומה לשני בני אדם 
אחד מוכר אבנים טובות ואחד מוכר מיני סידקית על מי קופצין 

לא על זה שמוכר מיני סידקית.

סוטה מה. • ורבנן מבשדה בשדך ור' יהודה בשדה בשדך לא משמע 
ליה.

גיטין ד. • מהדרינן אר' אלעזר דקי''ל הילכתא כוותיה בגיטין.

גיטין יט. • וכי מפני שאנו מדמין נעשה מעשה.

לו.)  דף  (יבמות  החולץ  בריש  פסיק  רבא  ורב)  ד"ה   – לב: • (תוס'  גיטין 
בכולי הש''ס כר' יוחנן לגבי דר''ל לבר מתלת.

חוץ  כמותו  הלכה  במשנתנו  רשב''ג  ששנה  מקום  לח. • כל  גיטין 
מערב וצידן וראיה אחרונה.

גיטין לט. • (תוס' – ד"ה הלכה) הלכה כריב''ל לגבי רבי יוחנן.

גיטין מא: • מר סבר הקישא עדיפא ומר סבר גז''ש עדיפא.

גיטין מא: • כח דהיתירא עדיף ליה.

גיטין נב. • ר' מאיר אחוו ליה בחלמיה ... אפילו הכי לא אשגח אמר 
דברי חלומות לא מעלין ולא מורידין.

גיטין סג: • התם ספק ממונא לקולא הכא ספק איסורא לחומרא.

גיטין סד: • כל דתקון רבנן כעין דאורייתא תקון ואידך כי אמרינן כל 
דתקון רבנן כעין דאורייתא תקון במילתא דאית לה עיקר מה''ת 

אבל מילתא דלית לה עיקר מן התורה לא.

חכם  ר''מ  חכמים  של  שבחן  מונה  היה  יהודה  בן  סז. • איסי  גיטין 
וסופר ר' יהודה חכם לכשירצה ר' טרפון גל של אגוזין ר' ישמעאל 
חנות מיוזנת ר''ע אוצר בלום ר' יוחנן בן נורי קופת הרוכלים רבי 
אלעזר בן עזריה קופה של בשמים משנת ר' אליעזר בן יעקב קב 
קימעא  ומוציא  הרבה  טוחן  שמעון  רבי  עמו  נמוקו  יוסי  ר'  ונקי 
וכן  סובין  אלא  מוציא  אינו  שמוציא  ומה  קימעא  משכח  תנא 
אמר ר''ש לתלמידיו בניי שנו מדותי שמדותי תרומות מתרומות 

מידותיו של ר''ע.

יוסף  רב  עם  שנחלק  מקום  בכל  כרבה.  הלכתא  עד: • (רש"י)  גיטין 
חוץ משדה ענין ומחצה.

גיטין עד: • (רש"י) אין הלכה כרבן שמעון. דאמר לקמן חוץ מערב 
וצידן וראיה אחרונה.

גיטין עו: • (רש"י) בי דינא דשרי מישחא. שמנן של עובדי כוכבים 
והיינו ר' יהודה נשיאה שהיה בימי האמוראים בן בנו של רבינו 

הקדוש.

גיטין עז. • נפק ר' חייא דרשה משמיה דרבי וקלסוה משמיה דרבים 
ולא קלסוה אלמא לית הילכתא כוותיה.

לא  כריתות  כרת  ואידך  נפקא  כריתות  מכרת  פג: • ואידך  גיטין 
דרשי.

גיטין פו: • הלכה כרבי אלעזר בגיטין.

קדושין ט. • הלכתא נינהו ואסמכינהו רבנן אקראי.

מעצמו  ג''ש  דן  אדם  אין  גמר.  מיכה  מיכה  יז. • (רש"י)  קדושין 
לג''ש  נכתבה  תיבה  איזו  ומסיני  מרבותיהם  להם  היא  ומסורה 

ככל דבר הלמד מחבירו.

קדושין כד: • הואיל ומדרש חכמים הוא מ''ט דר''ש.

ונשים  חייבין  אנשים  גרמא  שהזמן  עשה  מצות  כט. • כל  קדושין 
פטורות וכל מצות עשה שלא הזמן גרמא אחד האנשים ואחד 
שלא  בין  גרמא  שהזמן  בין  תעשה  לא  מצות  וכל  חייבין  הנשים 
תקיף  מבל  חוץ  חייבין  הנשים  ואחד  האנשים  אחד  גרמא  הזמן 

ובל תשחית ובל תטמא למתים.

קדושין לד. • אין למדין מן הכללות ואפילו במקום שנאמר בו חוץ.

קדושין לה. • שלשה כתובים הבאים כאחד אין מלמדין.

קדושין נד. • לא ניתנה תורה למלאכי השרת.

קדושין עה. • ספק ספיקא לקולא.

קדושין עז: • איסור חל על איסור לית ליה איסור מוסיף אית ליה.

ואין  החזקות  על  ושורפין  סוקלין  החזקות  על  פ. • מלקין  קדושין 
שורפין תרומה על החזקות.

קדושין • רובא וחזקה רובא עדיף.

בבא קמא כה. • דיו לבא מן הדין להיות כנדון.

ה
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לא  בממונא  אבל  באיסורא  רובא  בתר  אזלינן  מו: • כי  קמא  בבא 
אזלינן בתר רובא אלא המוציא מחבירו עליו הראיה.

בבא קמא סג: • (רש"י) הקישא הוא. כיון דסמיכי להדדי הני קראי 
איתקש ... אין משיבין על ההיקש.

זה  הסמוכים  כללות  שני  מוצא  שאתה  מקום  סד: • כל  קמא  בבא 
לזה הטל פרט ביניהם ודונם בכלל ופרט. (עיין חולין סז. רש"י – 

ד"ה במים).

בבא קמא סד: • כל פרשה שנאמרה ונשנית לא נשנית אלא לדבר 
שנתחדש בה.

בבא קמא סה: • אמרי לך רבנן את פסקיה קרא ור''ש בן יוחאי ואת 
ערביה קרא.

בבא קמא עא: • (תוס' – ד"ה איסורי) הכי סברא דדנין דבר הנאמר 
בסיני מדבר הנאמר בסיני.

בבא קמא עב: • רבא נמי כאביי סבירא ליה.

מסכת  בחדא  סתם  הוי  אפי'  ותנן)  ד"ה   – צד: • (תוס'  קמא  בבא 
כסתם  הלכה  יוחנן  לר'  ליה  אית  אחריתי  במסכת  ומחלוקת 

משנה.

בבא מציעא טז. • (תוס' – ד"ה ארצי) הלכה כרב אשי דהוא בתראה 
וגדול בחכמה ובמנין.

לא  ותו  ועשה  תעשה  לא  את  ודחי  עשה  אתי  ל. • לא  מציעא  בבא 
דחינן איסורא מקמי ממונא.

דקתני  הא  זו.  משנה  נשנית  רבי  בימי  לג. • (רש"י)  מציעא  בבא 
תלמוד אין לך מדה גדולה מזו לפי שמשרבו תלמידי שמאי והלל 
כשתי  ונעשית  בתורה  מחלוקות  רבו  דורות  שלשה  לפניו  שהיו 
עליהן  גוזרין  שהיו  וגזירות  מלכיות  שעבוד  עול  מתוך  תורות 
ומתוך כך לא היו יכולים לתת לב לברר דברי החולקים עד ימיו 
של רבי שנתן הקב''ה לו חן בעיני אנטונינוס מלך רומי כדאמרינן 
בעבודה זרה (דף י.) ונחו מצרה ושלח וקבץ כל תלמידי ארץ ישראל 
ועד ימיו לא היו מסכתות סדורות אלא כל תלמיד ששמע דבר 
מפי גדול הימנו גרסה ונתן סימנים הלכה פלונית ופלונית שמעתי 
משם פלוני וכשנתקבצו אמר כל אחד מה ששמע ונתנו לב לברר 
דברי  המסכתות  וסידרו  לקיים  ראוין  מי  דברי  המחלוקת  טעמי 
נזיקין לבדם ודברי יבמות לבדם ודברי קדשים לבדם וסתם נמי 
כדי  סתם  ושנאן  דבריהם  את  רבי  שראה  יחידים  דברי  במשנה 
לקבוע הלכה כמותם לפיכך אמרו בגמרא אין לך מדה גדולה מזו 

שיתנו לב לטעמי המשנה.

בבא מציעא לג: • הוי זהיר בתלמוד ששגגת תלמוד עולה זדון.

בבא מציעא לח: • כל מקום ששנה רבן שמעון בן גמליאל במשנתינו 
הלכה כמותו חוץ מערב וצידן וראיה אחרונה.

בבא מציעא מג: • א''ל ר' זירא לר' אבא בר פפא כי אזלת להתם (א"י) 
אקיף אסולמא דצור ועול לגביה דר' יעקב בר אידי ובעי מיניה אי 
שמיעא ליה לר' יוחנן הלכה כר''ע או אין הלכה כר''ע א''ל הכי 

אמר ר' יוחנן הלכה כרבי עקיבא לעולם.

בבא מציעא נד: • כי שקלת ליה לוי''ו דויסף ושדית ליה על חמישית 
סוף סוף הוה ליה חמישיתו.

ופרטי  כללי  הני  דכל  נראה  רעהו)  ד"ה   – נז: • (תוס'  מציעא  בבא 
אסמכתא.

בבא מציעא נט: • תנור של עכנאי ...חזר ואמר להם אם הלכה כמותי 
ר''א  אצל  לכם  מה  ואמרה  קול  בת  יצאתה  יוכיחו  השמים  מן 
שהלכה כמותו בכ''מ עמד רבי יהושע על רגליו ואמר (דברים ל, יב) 
לא בשמים היא מאי לא בשמים היא אמר רבי ירמיה שכבר נתנה 
תורה מהר סיני אין אנו משגיחין בבת קול שכבר כתבת בהר סיני 
לאליהו  נתן  רבי  אשכחיה  להטות  רבים  אחרי  ב)  כג,  (שמות  בתורה 
א''ל מאי עביד קוב''ה בההיא שעתא א''ל קא חייך ואמר נצחוני 

בני נצחוני בני.

לכבודי  שלא  לפניך  וידוע  גלוי  עולם  של  נט: • רבונו  מציעא  בבא 
ירבו  שלא  לכבודך  אלא  עשיתי  אבא  בית  לכבוד  ולא  עשיתי 

מחלוקות בישראל.

בבא מציעא סא. • עכשיו שנאמר קרא ג''ש לא צריך.

בבא מציעא פג. • הכל כמנהג המדינה.

דרקיעא  מתיבתא  וכולהו  טהור  אומר  פו. • הקב''ה  מציעא  בבא 
אמרי טמא.

יחיד  אני  בנגעים  יחיד  אני  נחמני  בר  רבה  פו. • אמר  מציעא  בבא 
באהלות.

עליו  אין  מאי  תשובה  עליו  שאין  וחומר  צה. • קל  מציעא  בבא 
תשובה.

בבא מציעא צה. • מקרא נדרש לפניו ולא לפני פניו.

אחא  רב  דפליגי  היכא  כל  איתמר)  ד"ה   – צה. • (תוס'  מציעא  בבא 
ורבינא הלכה כדברי המיקל.

תזוז  ולא  כן  לדון  הזהר  מסמרות.  בה  קבע  ז: • (רש"י)  בתרא  בבא 
ממנה.

בבא בתרא כג: • (תוס' – ד"ה ועל) כל מדות חכמים כן הוא.

גלותא  דריש  לבבא  דמקרביתו  כוותייכו  סה. • הלכתא  בתרא  בבא 
דשכיחי דייני.

שאתה  (רשב"ם –  קראי  מפסקא  חריפא  קיא: • סכינא  בתרא  בבא 
אליו  והקרוב  מאוחר  המוקדם  שארו  לעשות  התיבות  מסרס 

שהוא מאוחר אתה עושה מוקדם).

בבא בתרא קכב: • סתם ואחר כך מחלוקת אין הלכה כסתם.

בבא בתרא קל: • מר סבר הלכה עדיפא ומר סבר מעשה רב.

בבא בתרא קל: • אין למדין הלכה לא מפי למוד ולא מפי מעשה עד 
ילך  למעשה  הלכה  לו  ואמרו  שאל  למעשה  הלכה  לו  שיאמרו 
ויעשה מעשה ובלבד שלא ידמה ...ובלבד שלא ידמה בטרפות 
(עיין רשב"ם כאן – ד"ה עד שיאמרו ועיין נדה ז: רש"י – ד"ה הא 

קמ"ל).

בבא בתרא קלא. • אין לדיין אלא מה שעיניו רואות. 

כגון  שבגמרא  כללות  כל  ת"ש)  ד"ה   – קלג: • (רשב"ם  בתרא  בבא 
מחבירו  יוסי  כר'  מחבירו  כר''ע  הלכה  משנה  כסתם  הלכה 
יהודה  ר'  יהושע  כר'  הלכה  יהושע  ור'  ר''א  במשנתנו  כרשב''ג 
ור''ש הלכה כר' יהודה וכן ר''מ ור' יהודה הלכה כר''י כולהו קי''ל 

הכי בר מהיכא דמפרש גמרא דלית הלכתא הכי.

בבא בתרא קמד. • הני תלת מילי שוינהו רבנן כהלכתא בלא טעמא.

דריש  לא  וי''ו  שמעון  ורבי  למניינא  ושופטיך  יד. • וי''ו  סנהדרין 
לאו  ליה  משמע  לא  דריש  לא  דקאמר  הא  ורבי –  ד"ה  (תוס' – 

משום דלא דרשי ליה כלל אלא דווקא לההיא דרשה קאמר).
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סנהדרין כד: • כל מקום שא''ר יהודה אימתי ובמה אינו אלא לפרש 
דברי חכמים רבי יוחנן אמר אימתי לפרש ובמה לחלוק.

סנהדרין כט: • (תוס' – ד"ה מר) סדר תנאים ואמוראים [סימן ל''ח] 
כתוב דבכולי הש''ס הלכתא כמר בר רב אשי בר ממיפך שבועה 
ואודיתא וכן פסק בה''ג דאין הלכה כמותו במיפך שבועה ובערוך 
דאורייתא  בשבועה  מהפכינן  דלא  הגאונים  בתשובת  וכן  פסק 
ור''ח פסק כמר בר רב אשי בר ממיפך שבועה וחיורי דפרק בהמה 

המקשה (חולין דף עו: וסנהדרין) ונתן עליו סימן כולו הפך לבן.

סנהדרין לד. • מקרא אחד יוצא לכמה טעמים ואין טעם אחד יוצא 
מכמה מקראות.

סנהדרין לד. • (ירמיה כג, כט) וכפטיש יפוצץ סלע מה פטיש זה מתחלק 
לכמה ניצוצות אף מקרא אחד יוצא לכמה טעמים.

הגדה  אצל  לך  מה  עקיבא  עזריא  בן  אלעזר  ר'  לח: • א''ל  סנהדרין 
כלך אצל נגעים ואהלות.

סנהדרין מ: • גזירה שוה מופנה דאי לא מופנה איכא למיפרך.

סנהדרין מה: • כ''ע בעינן קרא כדכתיב תנאי היא.

לו  אמרו  באשקלון  נשים  תלה  שטח  בן  מה: • שמעון  סנהדרין 
שמונים נשים תלה ואין דנין שנים ביום אחד.

ריבויי  דריש  אליעזר  רבי  ופרטי  כללי  דרשי  מה: • רבנן  סנהדרין 
ומיעוטי.

סנהדרין נא: • הלכתא למשיחא אלא דרוש וקבל שכר.

סנהדרין נא: • וכי מפני שאתה דורש בת ובת נוציא זו לשריפה.

סנהדרין נב. • (רש"י) לא היה ב''ד של אותו שעה בקי. צדוקין היו 
שאין להם ג''ש אלא קרא כמשמעו.

רב  אקפה  הואי  שזינתה  כהן  בת  טלי  בת  נב: • אימרתא  סנהדרין 
חמא בר טוביה חבילי זמורות ושרפה אמר רב יוסף טעה בתרתי 

טעה.

סנהדרין נד. • מר סבר עונשין מן הדין ומר סבר אין עונשין מן הדין.

סנהדרין סג. • אין לוקין על לאו שבכללות.

לוקין  מעשה  בו  שאין  לאו  דאמר  יהודה  כר'  סג. • ההוא  סנהדרין 
עליו.

סנהדרין פד. • כל דבר הבא מן הכלל אין דנין אותו בגזרה שוה.

סנהדרין פה: • משמע שניהן כאחד ומשמע אחד ואחד בפני עצמו 
עד שיפרט לך הכתוב.

סנהדרין פו. • צא ולמד משלש עשרה מדות שהתורה נדרשת בהן 
דבר הלמד מעניינו.

סנהדרין פח. • מפני מה לא הרגו את עקביא בן מהללאל מפני שלא 
הורה הלכה למעשה.

סנהדרין פט: • דאי לא תימא הכי (שסומכין על נביא מוחזק) אברהם 
בהר המוריה היכי שמע ליה יצחק אליהו בהר הכרמל היכי סמכי 

עליה ועבדי שחוטי חוץ אלא היכא דמוחזק שאני.

סנהדרין פט: • (תוס' – ד"ה אליהו) כיון דעל פי הדיבור שרי משום 
צורך שעה הוא הדין שלא על פי הדיבור שהרי אין נביא רשאי 

לחדש דבר.

שפתותיו  הזה  בעולם  בשמו  הלכה  שנאמרה  מי  צ: • כל  סנהדרין 
דובבות בקבר.

סנהדרין צג: • וה' עמו שהלכה כמותו (דוד) בכל מקום בכולהו אמר 
להו יהונתן בני כמוהו כיון דאמר ליה [וה' עמו] מילתא דבדידיה 

נמי לא הוה ביה חלש דעתיה ואיקניא ביה (בדוד).

סנהדרין צט. • המגלה פנים בתורה שלא כהלכה והמלבין פני חבירו 
חלק  לו  אין  טובים  ומעשים  תורה  בידו  שיש  פי  על  אף  ברבים 

לעולם הבא.

שאוכלין  בשעה  בתי  לתורה)  (הקב"ה  לה  קא. • אמר  סנהדרין 
בעלי  אם  עולם  של  רבונו  לפניו  אמרה  יתעסקו  במה  ושותין 
מקרא הן יעסקו בתורה ובנביאים ובכתובים אם בעלי משנה הן 
יעסקו  הן  תלמוד  בעלי  ואם  ובהגדות  בהלכות  במשנה  יעסקו 

בהלכות פסח בפסח בהלכות עצרת בעצרת בהלכות חג בחג.

סנהדרין קא. • כל הקורא פסוק בזמנו מביא טובה לעולם.

הלכה  תפילין  מה  לתפילין  כולה  התורה  כל  יא. • איתקש  מכות 
למשה מסיני לתופרן בגידין אף כל לתופרן בגידין.

מכות יא. • אמר רב חזינן להו לתפילין דבי חביבי דתפירי בכיתנא 
ולית הלכתא כוותיה.

מכות יח: • לאו הבא מכלל עשה לאו הוא.

מכות יט. • (רש"י – ד"ה חוזר) שאין למדין בקדשים למד מן הלמד.

בן  חנניה  כר'  הלכה  רב  אמר  אהבה  בר  אדא  רב  כג: • אמר  מכות 
גמליאל אמר רב יוסף מאן סליק לעילא ואתא ואמר.

שבועות ד: • רבי דריש כללי ופרטי ורבי יוסי בר' יהודה דריש ריבויי 
ומיעוטי.

שבועות ה. • כל מקום שאתה מוצא שתי כללות הסמוכות זה לזה 
הטל פרט ביניהן ודונם בכלל ופרט.

שבועות ה. • (תוס' – ד"ה דתנא) תימה דר' ישמעאל תני בי''ג מדות 
הסמוכו'  כללות  דשני  מדה  הך  טפי  איכא  והא  נדרשת  התורה 

דדרשינן בריבה ומיעט.

שבועות ה. • (רש"י – ד"ה אחת) הרבה יש שמדת כעין הפרט באה 
בו  כתובין  שאין  אחרים  דברים  אחרון  בכלל  הפרט  על  להוסיף 
וזו באה לגלות על הפרט ולא להוסיף עליו ודברים רבים למידין 

במדה זו שאינן באין במדת כעין הפרט (עיין תוס').

שבועות ט: • (רש"י – ד"ה שעיר) דבר הלמד בבנין אב חוזר ומלמד 
בהיקש כל המלמד בכל המדות חוזר ומלמד חוץ מהלמד בהיקש 

שאין חוזר ומלמד בהיקש בקדשים.

שבועות י. • כל התורה כולה למידין למד מלמד חוץ מקדשים שאין 
למידין למד מלמד.

שבועות י. • (רש"י) מגמרא. הלכה למשה מסיני.

שבועות כא. • אם אינו ענין לשבועת שוא תנהו ענין לשבועת שקר.

באיסור  מאליו  הבא  באיסור  כולל  איסור  אמרינן  כג: • כי  שבועות 
הבא על ידי עצמו לא אמרינן.

שבועות כה: • דבר שבכלל ויצא לידון בדבר החדש אין לך בו אלא 
חידושו בלבד.

להודיעך  אלא  מרבו  ג''ש  גמיר  מקמי)  ד"ה  לד: • (רש"י –  שבועות 
יש  והלא  הוצרכה  למה  תאמר  שלא  לכתוב  ג''ש  שהוצרך  בא 
ללמד במה מצינו לפיכך התחיל ללמדה תחלה בבנין אב והודיע 
תנאים  דרך  וכן  ג''ש  הוצרכה  לכך  עליו  להשיב  שיש  תשובות 

וספרי וספרא.

ה
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כרבי  דקי''ל  ואע''ג  הלכה  וכן  כשמואל.  וחדא  מ: • (תוס')  שבועות 
יוחנן לגבי שמואל חדא דלרבי יוחנן נמי חייב אליבא דחד אמורא 
ועוד דקי''ל כרב נחמן בדיני ועוד דרב פפא דהוא בתרא סבירא 
ליה כשמואל וכן פר''ח בשמעתין וכן עיקר ולא כמו שפסק ר''ח 

בכתובות (דף קח:) כרבי חייא בר אבא.

שבועות מא. • תקנתא לתקנתא לא עבדינן.

ואמוראים  תנאים  ובסדר  בה''ג  ולמר)  ד"ה  מא. • (תוס' –  שבועות 
שבועה  ממיפך  בר  הש''ס  בכוליה  אשי  רב  בר  כמר  דהלכתא 
בר  הש''ס  בכל  כותיה  דהלכתא  פסיק  נמי  ור''ח   .... ואודיתא 

ממיפך שבועה וחיורי וסימנך הפך לבן.

ולא  ושמואל  כרב  לא  הלכתא  איתמר  דלא  מח: • השתא  שבועות 
כרבי  דעבד  עבד  ושמואל  כרב  דעבד  דיינא  האי  אלעזר  כרבי 

אלעזר עבד.

עבודה זרה ז. • הנשאל לחכם וטימא לא ישאל לחכם ויטהר לחכם 
ואסר לא ישאל לחכם ויתיר היו שנים אחד מטמא ואחד מטהר 
אחד אוסר ואחד מתיר אם היה אחד מהם גדול מחבירו בחכמה 
בן  יהושע  ר'  המחמיר  אחר  הלך  לאו  ואם  אחריו  הלך  ובמנין 
הלך  סופרים  בשל  המחמיר  אחר  הלך  תורה  בשל  אומר  קרחה 

אחר המיקל א''ר יוסף הלכתא כרבי יהושע בן קרחה.

היה  רש''י  המחמיר.  אחר  הלך  תורה  בשל  ז. • (תוס')  זרה  עבודה 
אחר  הלך  תורה  בשל  שבתלמוד  דאמרי  איכא  בכל  פוסק 
המחמיר בשל סופרים הלך אחר האחרון וריב''א פי' דכל איכא 
דאמרי לגבי לשון ראשון כטפל לעיקר והלכה כלישנא קמא ור''ת 
פירש בדאורייתא לחומרא בדרבנן לקולא כרבי יהושע בן קרחה 
דהכא ורבינו שמשון היה מפרש דבכל מקום שיש להתברר כחד 

מינייהו משיטת התלמוד בתריה אזלינן.

עבודה זרה לא. • (תוס' – ד"ה ולא) אין הלכה כר''א בכולהו סידרי 
אלא בארבע וי''ל דשאני הכא דקאי ר''מ כוותיה לקמן.

עבודה זרה לב: • (תוס') הלכה כרשב''ג. להני אמוראי לית להו כללא 
מדאיצטריך  כמותו  הלכה  במשנתנו  רשב''ג  ששנה  מקום  דכל 

למיפסק כוותיה.

כולה  התורה  בכל  דאסר.  כמאן  והלכתא  לג: • (תוס')  זרה  עבודה 
אמר רבינא לקולא ורב אחא לחומרא והלכתא כרבינא לקולא ... 

ולכך הוצרך לפסוק כאן כמאן דאסר.

עבודה זרה לד. • (תוס' – ד"ה דורדיא) כתב ר''ת והמורה יורה כבן 
סורר ומורה ועלי יערה רוח הבורא.

עבודה זרה לד: • מיעוטא דמיעוטא לא חייש ר''מ.

עבודה זרה לה. • (תוס' – ד"ה חדא) בסדר תנאים ואמוראים פסק 
הלכה כריב''ל בכ''מ ... אנו שאין נחשים מצוין בינינו אין לחוש 
משום גלוי ואין לומר דדבר שבמנין הוא וצריך מנין אחר להתירו 
כי ודאי הוא כשאסרו תחלה לא אסרו אלא במקום שהנחשים 

מצוין כמו שאפרש לקמן גבי יין נסך.

עבודה זרה לו. • אין ב''ד יכול לבטל דברי ב''ד חבירו אלא א''כ גדול 
באם  אמר  דוקא  דבר  בי''ח  ודאי  (תוס' –  ובמנין  בחכמה  הימנו 
יבא אליהו ויאמר אין שומעין וכמו שמפורש בירושלמי הטעם 
מפני שעמדה להם בנפשותיהם ...ל''ש אלא חוץ לי''ח דבר אבל 
בי''ח דבר אפילו גדול אינו מבטל מפני שעמדה להם בנפשותיהם 

פירוש ממה שנעצו חרב בבית המדרש). 

דרבי  אכתפיה  נשיאה  יהודה  ר'  ואזיל  לז. • מיסתמיך  זרה  עבודה 
המדרש  בבית  אמש  היית  לא  שמלאי  א''ל  שמעיה  שמלאי 
כשהתרנו את השמן אמר לו בימינו תתיר אף את הפת אמר לו 

א''כ קרו לן בית דינא שריא.

עבודה זרה לז: • (תוס' – ד"ה השלקות) לית הלכתא כההיא דר''א 
דשמותי הוא וגם הולך בשיטת חנניה אליבא דב''ש.

ופשיט  תיקו  דקאמר  קשיא  ולא  או)  ד"ה  נג. • (תוס' –  זרה  עבודה 
בתר הכי.

עבודה זרה נח: • (רש"י) אדמקטורך עלך. בעוד שבגדיך עליך חזור 
אצלם והתר להם ולא תשהה אפילו לנוח מטורח הדרך.

עבודה זרה נט. • (תוס' – ד"ה כל) רב ורבי יוחנן הלכה כר' יוחנן.

עבודה זרה נט: • (תוס' – ד"ה אמר) בכמה דוכתי פסקינן כיחיד לגבי 
רבים.

דרבא  משום  פפא  כרב  הלכתא  דלית  הוא  נט: • דודאי  זרה  עבודה 
פליג עליה אע''ג דהוא בתראה יותר מרבא משום דרבא רבו וגם 

הוא בתראה והיה גדול ממנו בחכמה ובמנין.

עבודה זרה סו: • (תוס' – ד"ה רבא) מר בר רב אשי אוסר שם אפילו 
במילחא והלכה כמותו בר מתרי מילי.

המדרש  בבית  להם  עלתה  תיקו)  ד"ה   – סח. • (תוס'  זרה  עבודה 
בתיקו ושוב פשטוה.

עבודה זרה עא. • (תוס' – ד"ה רב אשי) אע''ג דרב אשי בתרא הוה 
לית הלכתא כוותיה בהאי אלא קי''ל כאמימר ... דס''ל כר' יוחנן 

כדפרישית והלכה כרבי יוחנן לגבי רשב''ל.

כרב  ולא  כרבין  דהלכה  נראה  רואין)  ד"ה  עג. • (תוס' –  זרה  עבודה 
דימי ולא מטעמיה דרש''י אלא משום דרבין בר סמכא הוא טפי.

מ''ם  דהאי  מדבר.  ונעלם  ביה  קרי  עולא  אמר  ד. • (רש"י)  הוריות 
דנעלם שדיא אדבר דמ''ם נדרשת לפניו ולאחריו וקרי ביה ונעלם 

מדבר דמשמע מדבר ולא כל דבר.

ואין  הואיל  המרובין  בין  היחיד  דברי  מזכירין  א:ה • ולמה  עדויות 
הלכה אלא כדברי המרובין שאם יראה בית דין את דברי היחיד 
עד  חברו  דין  בית  דברי  לבטל  יכול  דין  בית  שאין  עליו  ויסמוך 
אבל  בחכמה  ממנו  גדול  היה  ובמנין  בחכמה  ממנו  גדול  שיהיה 
לא במנין במנין אבל לא בחכמה אינו יכול לבטל דבריו עד שיהיה 

גדול ממנו בחכמה ובמנין.

בין  היחיד  דברי  מזכירין  למה  כן  אם  יהודה  רבי  א:ו • אמר  עדויות 
המרובין לבטלה שאם יאמר האדם כך אני מקובל יאמר לו כדברי 

איש פלוני שמעת.

עדויות א:יב • אלו דברים שחזרו בית הלל להורות כדברי בית שמאי 
וכו'.

הלל  ובית  לאחים  הצרות  את  מתירין  שמאי  ד:ח • בית  עדויות 
אוסרין חלצו בית שמאי פוסלין מן הכהונה ובית הלל מכשירין 
נתייבמו בית שמאי מכשירין ובית הלל פוסלין ואף על פי שאלו 
פוסלין ואלו מכשירין, לא נמנעו בית שמאי מלישא נשים מבית 
הטהרות  וכל  שמאי  מבית  נשים  מלישא  הלל  בית  ולא  הלל 
להיות  נמנעו  לא  מטמאין  ואלו  מטהרין  אלו  שהיו  והטומאות 

עושים טהרות אלו על גב אלו.

לו  אמרו  דברים  ארבעה  העיד  מהללאל  בן  ה:ו • עקביא  עדויות 
עקביא חזור בך בארבעה דברים שהיית אומר ונעשך אב בית דין 

ה
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ליעשות  ולא  ימי  כל  שוטה  להקרא  לי  מוטב  להן  אמר  לישראל 
המקום שלא יהיו אומרים בשביל שררה  אחת רשע לפני  שעה 
חזר בו ... אמרו לו מעשה בכרכמית שפחה משוחררת שהיתה 
בירושלים והשקוה שמעיה ואבטליון אמר להם דוגמא השקוה 
ונדוהו ומת בנדויו וסקלו בית דין את ארונו אמר רבי יהודה חס 
ושלום שעקביא נתנדה שאין עזרה ננעלת בפני כל אדם מישראל 
בחכמה וביראת חטא כעקביא בן מהללאל ואת מי נדו אלעזר בן 
חנוך שפקפק בטהרת ידים וכשמת שלחו בית דין והניחו אבן על 

ארונו מלמד שכל המתנדה ומת בנדויו סוקלין את ארונו.

עדויות ה:ז • בשעת מיתתו אמר לבנו בני חזור בך בארבעה דברים 
שמעתי  אני  לו  אמר  בך  חזרת  לא  ולמה  לו  אמר  אומר  שהייתי 
בשמועתי  עמדתי  אני  המרובים  מפי  שמעו  והם  המרובים  מפי 
והם עמדו בשמועתן אבל אתה שמעת מפי היחיד ומפי המרובין 
— מוטב להניח דברי היחיד ולאחוז בדברי המרובין אמר לו אבא 
פקוד עלי לחבריך אמר לו איני מפקיד אמר לו שמא עולה מצאת 

בי אמר לו לאו מעשיך יקרבוך ומעשיך ירחקוך.

המועדות  את  והמבזה  הקדשים  את  ג:יא • המחלל  אבות  פרקי 
אבינו  אברהם  של  בריתו  והמפר  ברבים  חברו  פני  והמלבין 
והמגלה פנים בתורה שלא כהלכה – אף על פי שיש בידו תורה 

ומעשים טובים אין לו חלק לעולם הבא.

תקופות  הלכות  גופי  הן  הן  נדה  ופתחי  ג:יח • קנין  אבות  פרקי 
וגמטריאות פרפראות לחכמה.

פרקי אבות ה:ח • חרב באה לעולם על עינוי הדין ועל עיוות הדין ועל 
המורים בתורה שלא כהלכה.

אבות דרבי נתן כט:ז • כל מי שיש בידו מדרש ואין בידו הלכות לא 
טעם טעם של חכמה כל מי שיש בידו הלכות ואין בידו מדרש 
בידו  שיש  כל  אומר  היה  הוא  חטא.  יראת  של  טעם  טעם  לא 
מדרש ואין בידו הלכות זה גבור ואינו מזויין כל שיש בידו הלכות 

ואין בידו מדרש חלש וזיין בידו יש בידו זה וזה גבור ומזויין. 

אבות דרבי נתן לז:י • שבעה מדות דרש הילל הזקן לפני בני בתירה 
אב  ובנין  אחד  (מכתוב  אב  בנין  שוה  וגזרה  וחומר  קל  הן  אלו 
אחר  במקום  בו  כיוצא  וכלל  ומפרט  ופרט  מכלל  כתובים)  משני 
בני  לפני  הזקן  הילל  שדרש  מדות  שבע  אלו  מענינו  הלמד  דבר 

בתירה.

ולא  אמוראים  ושני  תנאים  שני  שנחלקו  מקום  יג:י • בכל  סופרים 
בדיק לן הילכתא כחד מינייהו אזלינן בתר מחמיר כל שכן בשבח 
ותהלה של חי העולמים שהדבר גלוי בלב לשנות הלכה למעשה 

שנאמר כל פעל ה' למענהו.

כלה רבתי פ"א • הכריז ראב"ע בד' מאות שופרות וכו'.

זבחים יא: • אמר שמעון בן עזאי מקובל אני מפי שבעים ושנים זקן 
ביום שהושיבו את רבי אליעזר בישיבה וכו'.

ק''ו  דנין  שאין  אתיא  לא  ומק''ו  מאי)  ד"ה   – כג. • (רש"י  זבחים 
מהלכה.

זבחים כג: • שנה עליו הכתוב לעכב.

זבחים כד. • וכל שני כתובים הבאין כאחד אין מלמדין ולמאן דאמר 
מלמדין שתויי יין הוה ליה שלישי ושלשה לד''ה אין מלמדין.

זבחים כד: • במקרא נדרש לפניו ולאחריו קמיפלגי.

זבחים ל. • (תוס' – ד"ה סימן) בכולי הש''ס הלכתא כרבי יוחנן לגבי 
ר''ל בר מתלת ויש לומר דשאני הכא מדקאמר לה ר''ל משמיה 

דלוי סבא.

אין  אמר  יוחנן  ורבי  עליו  לוקין  עשה  מכלל  הבא  לד. • לאו  זבחים 
לוקין עליו.

זבחים מא. • דבר הלמד בהיקש חוזר ומלמד בק''ו.

זבחים מא. • דבר הלמד בהיקש חוזר ומלמד בהיקש.

זבחים מח. • וי''ו מוסיף על ענין ראשון.

זבחים מח. • וילמד עליון מתחתון הניחא למ''ד מלמדין אלא למ''ד 
אין מלמדין מאי איכא למימר.

זבחים מח. • אין גזירה שוה למחצה.

זבחים מח. • (תוס') דכולי עלמא היקשא עדיפא. וא''ת והאמרינן פ' 
השולח (גיטין דף מא:) דכ''ע גזירה שוה עדיפא וי''ל הא דקאמר דכ''ע 
ממה  למחצה  הגז''ש  לעשות  לנו  דטוב  לענין  היינו  עדיף  היקש 

שנבטל ההיקש לגמרי.

זבחים נ. • דבר הלמד בהיקש מהו שילמד בבנין אב.

זבחים נ. • דבר הלמד בגז''ש מהו שילמד בהיקש.

זבחים נ. • דבר הלמד בג''ש מהו שילמד בג''ש.

זבחים נ: • דבר הלמד בגזירה שוה מהו שילמד בק''ו.

זבחים נ: • דבר הלמד בגז''ש מהו שילמד בבנין אב.

זבחים נ: • דבר הלמד בקל וחומר מהו שילמד בגזירה שוה.

זבחים נ: • דבר הלמד בקל וחומר מהו שילמד בקל וחומר.

של  בנו  בן  ק''ו  בן  ק''ו  וזהו  וחומר  בקל  שילמד  דין  נ: • אינו  זבחים 
ק''ו הוא.

זבחים נא. • דבר הלמד בבנין אב מהו שילמד בהיקש ובג''ש ובק''ו 
ובבנין אב.

זבחים נז. • מ''ס הימנו ודבר אחר הוי היקש ומ''ס לא הוי היקש.

טרפון  דרבי  קמיה  יתבי  הוו  טרפון  דרבי  אחתיה  סב: • בני  זבחים 
יוחני  ושמה  אשה  ויקח  אברהם  ויוסף  א)  כה,  (בראשית  ואמר  פתח 
אינם   – (רש"י  קטורה  בני  עליהם  קרי  כתיב  קטורה  ליה  אמרי 

יודעין לדבר בהלכה).

מקיים  אחד  מקראות  שני  מוצא  שאתה  מקום  סג: • כל  זבחים 
עצמו ומקיים חבירו ואחד מקיים עצמו ומבטל חבירו מניחין זה 
שמקיים עצמו ומבטל חבירו ותופשין את שמקיים עצמו ומקיים 

חבירו.

ואין  בהיכשרו  שלא  מדבר  בהיכשרו  שלא  דבר  סט. • דנין  זבחים 
דנין דבר שלא בהיכשרו מדבר שבהיכשרו.

(משלי א,  משום  תיכול  לא  ואת  שריין  חשילתא  ביעי  צג: • הני  זבחים 
ורב  לקולא  רבינא  כולה  התורה  אמך.בכל  תורת  תטוש  ואל  ח) 
אחא לחומרא והלכתא כרבינא לקולא לבר מהני תלת דרב אחא 

לקולא ורבינא לחומרא והלכתא כרב אחא לקולא.

זבחים צז: • אין עושה דוחה את לא תעשה שבמקדש.

זבחים קו. • כל מקום שנאמר השמר פן ואל אינו אלא לא תעשה.

זבחים קיט: • למ''ד זו וזו שילה ובמות הוה אסירן מאי ויקח מנוח 
הוראת שעה היתה.
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מנחות ז: • מהלכתא לא ילפינן.

מנחות ח. • מילתא ממילתא לא יליף.

מנחות ח. • לא יהא טפל חמור מעיקר.

ואת  דריש  לא  את  יהודה  דר'  י''ל  ורבי)  ד"ה   – יא: • (תוס'  מנחות 
דריש.

מנחות יט. • מקרא נדרש לפניו ולאחריו.

מנחות יט. • וי''ו מוסיף על ענין ראשון.

מנחות יט. • אין דנין אפשר משאי אפשר.

מנחות יט. • כל מקום שנאמר תורה וחוקה אינו אלא לעכב.

מנחות כג. • (תוס' – ד"ה הוא) לא ניתנה תורה למלאכי השרת.

שיושב  להקב''ה  מצאו  למרום  משה  שעלה  כט: • בשעה  מנחות 
וקושר כתרים לאותיות אמר לפניו רבש''ע מי מעכב על ידך אמר 
לו אדם אחד יש שעתיד להיות בסוף כמה דורות ועקיבא בן יוסף 

שמו שעתיד לדרוש על כל קוץ וקוץ תילין תילין של הלכות.

מנחות ל: • הלכה כרבי שמעון שזורי.

רב  לגבי  יוחנן  כר'  דהלכה  נראה  דאמר)  ד"ה  לב: • (תוס' –  מנחות 
הונא דאפי' לגביה רב רביה הלכה כמותו.

מנחות לו: • השמר דלאו לאו והשמר דעשה עשה ומר סבר השמר 
דעשה נמי לאו.

מנחות לט: • (תוס' – ד"ה ורב) ר''ת ורש''י פסקו כרבא משום דהוא 
בתראה.

מנחות מ. • (רש"י – ד"ה לפי) כל דבר שאמרו לך בית דין שב ולא 
תעשה מצות עשה זו שבתורה וראו טעם לדבריהם אין זה עוקר 

דבר מן התורה דממילא מיעקר ולא איהו עקר לה בידים.

בהא  כב''ש  פסיק  עמרם  רב  בסדר  סדין)  ד"ה  מ. • (תוס' –  מנחות 
בכל  כדמוכח  כב''ה  לן  קים  הקונטרס  דלפירוש  פשיטא  ואנן 

דוכתי.

מנחות מה: • (תוס' – הלכה) תימה הילכתא למשיחא?

בכלל  אותן  דנין  מזה  זה  דמרוחקין  ואע''ג  ופרט  נה: • כלל  מנחות 
ופרט.

מנחות נו. • שעה מדורות לא ילפינן.

דדבר  היא  ממש  שוה  גזירה  לא  ה"מ)  ד"ה   – סא. • (תוס'  מנחות 
הלמד בהיקש מיבעיא לן אי חוזר ומלמד בג''ש אי לא אלא גלויי 

מילתא בעלמא.

מנחות סה: • (תוס' – ד"ה מה) לא שייך למימר אמרה תורה אלא 
בדבר שהצדוקים מודים בו.

דאורייתא  איסורא  דאיכא  אע''ג  והא)  ד"ה   – סח. • (תוס'  מנחות 
אין סברא לגזור ולהחמיר כיון דליכא לאו.

אימתי  יהודה  ר'  ששנה  מקום  כל  הוו)  ד"ה   – עא: • (רש"י  מנחות 
אינו אלא לפרש ובמה לחלוק.

דריש  לא  נקודו  מאיר  ורבי   ... מנקודו  להו  נפקא  פז: • רבנן  מנחות 
אתי  נקודה  דכל  למעט  אתי  שעליו  נקוד  שאותו   – (רש"י 

למעוטי).

טובל  הוא  סאה  בארבעים  כן  חכמים  מדות  קג: • כל  מנחות 
ובארבעים סאה חסר קרטוב אינו יכול לטבול בהן.

חולין ב. • (תוס') הכל שוחטין. כתוב בהלכות ארץ ישראל דנשים 
לא ישחטו מפני שדעתן קלות.

חולין ט. • בהמה בחייה בחזקת איסור עומדת עד שיודע לך במה 
במה  לך  שיודע  עד  היתר  בחזקת  היא  הרי  נשחטה  נשחטה 
נטרפה (רש"י – יב. ד"ה פסח. נשחטה בחזקת היתר עומדת ואין 

מפרסמין הדבר).

חולין י: • מנא הא מלתא דאמור רבנן אוקי מילתא אחזקיה ... אמר 
את  והסגיר  הבית  פתח  אל  הבית  מן  הכהן  ויצא  יד, לח)  (ויקרא  קרא 
הבית שבעת ימים דלמא אדנפיק ואתא בצר ליה שיעורא אלא 

לאו משום דאמרינן אוקי אחזקיה.

חולין יא. • מנא הא מילתא דאמור רבנן זיל בתר רובא וכו'. 

חולין טו. • כי מורי להו רב לתלמידיה מורי להו כר' מאיר וכי דריש 
בפירקא דריש כרבי יהודה משום עמי הארץ.

חולין יח: • נהרא נהרא ופשטיה (רש"י – כל נהר מתפשט במקום 
דוכתא  אית  מנהגו  אחר  הולך  מקום  כל  כלומר  שם  רגיל  שהוא 

בבבל דנהיגו כרב ושמואל ואית דוכתא דלא נהיגו כוותייהו).

אחר  הלך  תורה  בשל  לן  קיימא  ההוא)  ד"ה   – כ: • (רש"י  חולין 
המחמיר.

חולין כא: • (רש"י – ד"ה ובידו) דבר הלמד בהיקש אינו חוזר ולומד 
בהיקש בקדשים דקיימא לן (זבחים דף מט:) בכל התורה למידין למד 

מלמד חוץ מקדשים.

חולין כז: • (רש"י – ד"ה למאי) הלכות שחיטה הלכה למשה מסיני 
הן.

חולין כח. • (דברים יב – כא) וזבחת כאשר צויתיך מלמד שנצטוה משה 
על הושט ועל הקנה ועל רוב אחד בעוף ועל רוב שנים בבהמה.

חולין ל: • (רש"י) תיקו. וכל תיקו דאיסורא לחומרא.

חולין מב. • (ויקרא יא – מז) בין החיה הנאכלת ובין החיה אשר לא תאכל 
אלו שמונה עשרה טרפות שנאמרו למשה מסיני.

חולין מב. • (רש"י – ד"ה נפלה) אין טעם בטרפות שהלכה למשה 
מסיני הן.

חבירו  אין  אסר  לטהר  רשאי  חבירו  אין  שטימא  מד: • חכם  חולין 
רשאי להתיר.

חולין מז. • (תוס' – ד"ה חיינו) על המתיר להביא ראיה.

חולין מח. • היה מעשה ועלו עליה בני עסיא ג' רגלים ליבנה לרגל 
שלישי התירוה להם.

חולין מט: • אין מביאין ראיה מן השוטים.

חולין מט: • ההתורה חסה על ממונם של ישראל.

חולין נ. • הלכה כרשב''ג בטרפה והלכה כרבי שמעון באבל.

חולין נ. • (רש"י – ד"ה כי) בתר בני בבל גררינן דאנן בני גולה אנן.

חולין נ. • היכא דאיכא תרי לישני בגמרא אי מידי דאורייתא הוא 
זיל לחומרא ובדרבנן זיל בתר בתרא.

חולין נב. • (רש"י – ד"ה בתרי) אנן לא בקיאינן ולא סמכינן אנפשין 
לסמוך  ומותר  רואות  שעיניו  מה  אלא  לדיין  לו  דאין  נראה  ולי 
עליו דכתיב (דברים יז) ואל השופט אשר יהיה בימים ההם אבל הוא 

יזהר יפה ולהביא לפניו כל הטבחים וכל הבקיאין בדבר.
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חולין נג: • (רש"י) אתריה דשמואל הוה. ולאו אורח ארעא לאורויי 
קמיה באתריה בדבר שהן שוין בו אבל אי הוו פליגי בה לא היה 
נדנוד  שיש  מקום  דכל  ישראל  ממון  להפסיד  קמיה  להו  משדר 
אתריה  אלא  דה''ג  ול''נ  שמעתי  כך  לרב  כבוד  חולקין  אין  חטא 
אורח  דלאו  רב  ביה  דהדר  תפשוט  לא  ומהכא  הוה  דשמואל 
ארעא למישרי באתריה מלתא דאיהו אסר והכי אמרינן בעירובין 

(דף צד.) ורב אי ס''ל דאסור לימא ליה אתריה דשמואל הוה.

כתמים  של  מכגריס  חוץ  להחמיר  חכמים  שיעורי  נה. • כל  חולין 
להקל. 

חולין סג. • צא ולמד מי''ג מדות שהתורה נדרשת בהן דבר הלמד 
מענינו.

חולין סה. • אלו כללי כללות ואלו פרטי פרטות.

חולין סה: • הרי אתה דן בנין אב משלשתן.

חולין סה: • (רש"י) וכ''ת. ס''ל דכיון דדמי ליה במקצת מרבינן ליה 
בכעין הפרט כדפליגי תנאי בעלמא בכל כלל ופרט וכלל דאיכא 
בכלל  ואין  ופרט  כלל  ליה  והוה  דוקא  קמא  כללא  דאמר  למאן 
הפרט  על  מוסיף  שהוא  בתרא  כללא  ואהני  שבפרט  מה  אלא 
מידי דדמי ליה לפרט בכל צדדין ואיכא למאן דאמר בתרא דוקא 
והוה ליה כלל מוסיף על הפרט ואיתרבו כל מילי ואהניא כללא 
קמא למהוי בכלל ופרט למעוטי מידי דלא דמיא ליה לגמרי אבל 
מידי דדמי ליה במקצת לא מצי למעוטי דהא בתרא דוקא ותנא 

דבי רבי ישמעאל כמאן דאמר בתרא דוקא ס''ל.

חולין סה: • (רש"י) תנהו ענין. זו מדה בתורה דבר שאינו ענין לגופו 
תנהו ענין לדבר אחר.

חולין סו. • הא לא דמי כללא קמא לכללא בתרא.

לא  ונשנית  שנאמרה  פרשה  כל  לכדרבי)  ד"ה  סו. • (רש"י –  חולין 
נשנית אלא בשביל דבר שנתחדש בה.

כללות  שני  מוצא  שאתה  מקום  כל  במערבא  סו: • כדאמרי  חולין 
הסמוכין זה לזה הטל פרט ביניהם ודונם בכלל ופרט וכלל.

זה  אין  פעמים  שתי  במים  במים  תנא  ישמעאל  ר'  סז. • דבי  חולין 
כלל ופרט אלא ריבה ומיעט במים ריבה.

חולין פ. • כלל פרט וכלל נעשה כלל מוסף על הפרט.

מינייהו  הי  כחכמים  רבי  והורה  כר''מ  רבי  פו: • הורה  חולין 
דאחריתא.

חולין פח. • (תוס' – ד"ה רבנן) אימתי דרבי יהודה לפרש היינו דוקא 
במשנה אבל בברייתא לא.

מה  אלא  הדרשות  לדמות  אין  ורבי)  ד"ה   – פח. • (תוס'  חולין 
שהש''ס מדמה.

חולין פח: • כל כלל הצריך לפרט אין דנין אותו בכלל ופרט.

לחומרא  אחא  ורב  לקולא  רבינא  כולה  התורה  צג: • בכל  חולין 
והלכתא כרבינא לקולא לבר מהני תלת דרב אחא לקולא ורבינא 

לחומרא והלכתא כרב אחא לקולא.

ולא  בהעלמה  דאסר  רביה  כרב  ס''ל  הונא  רב  צה: • (רש"י)  חולין 
הלכתא  קי''ל  וכי   ... סמכינן  אמתניתין  אלא  בהא  כוותיה  קי''ל 
גבי  אבל  דאמרינן  הוא  דשמואל  פלוגתא  גבי  באיסורי  כרב 

מתניתין לא.

חולין צז. • (תוס' – ד"ה אמר) בסדר תנאים ואמוראים פוסק הלכה 
כרבי יהושע בן לוי בכל מקום.

חולין צח. • לא תזלזל בשיעורין דרבנן.

חולין צח: • האי חדוש הוא ומחדוש לא גמרינן.

חולין צח: • (תוס' – ד"ה ומאן) מין במינו הוא דמדאורייתא בטילה 
אהאי  ואסמכוה  בידם  היתה  קבלה  ומאה  בששים  אלא  ברובא 

קרא.

חולין קד. • ומנא תימרא דלא גזרינן גזירה לגזירה.

חולין קד: • ששה דברים מקולי ב''ש ומחומרי ב''ה.

חולין קט. • (רש"י – ד"ה ותו) שמואל באיסורי במקום רב ליתא וכן 
לגבי רבי יוחנן ליתא.

חולין קטו: • כל מה הצד מגופו פרכינן מעלמא לא פרכינן ... כל מה 
הצד פרכינן כל דהו.

חולין קטו: • כל מה הצד פרכינן כל דהו לא אם אמרת (חדא מחדא) 
קל וחומר פרכינן כל דהו לא פרכינן.

חולין קטז. • (רש"י – ד"ה אבל) כך המדות מסורות בידינו מסיני.

רישא  לקמיה  אייתו  רישבא  יוסף  לבי  איקלע  קטז. • לוי  חולין 
דרבי  לקמיה  אתא  כי  מידי  ולא  להו  אמר  ולא  בחלבא  דטיוסא 
אמר ליה אמאי לא תשמתינהו אמר ליה אתריה דרבי יהודה בן 
בתירא הוא ואמינא דרש להו כרבי יוסי הגלילי דאמר יצא עוף 

שאין לו חלב אם.

חולין קטז. • (תוס' – ד"ה מה) אין ג''ש למחצה.

חולין קיח: • מילתא דאתיא בקל וחומר טרח וכתב לה קרא ... היכא 
דאיכא למידרש דרשינן.

סבר  ומר  פניו  לפני  ולא  לפניו  נדרש  מקרא  סבר  קיח: • מר  חולין 
מקרא נדרש לפניו ולפני פניו.

...ולאו  הוא  בעלמא  מילתא  גלוי  גמר)  ד"ה   – קלא. • (תוס'  חולין 
ג''ש ממש היא. 

לבטל  יש  מדרבנן  שבטל  מפני  וכי  לפני)  ד"ה  קלו: • (תוס' –  חולין 
ג''ש.

חולין קלז. • אין הכרעה שלישית מכרעת (עיין רש"י).

בכורות ה: • אך חלק.

בכורות ו: • רבנן אתים לא דרשי.

כיון  שבתורה  ואת  את  כל  דורש  היה  העמסוני  ו: • שמעון  בכורות 
שהגיע (דברים ו, יג) לאת ה' אלהיך תירא פירש אמרו לו תלמידיו ר' 
כל אתין שדרשת מה תהא עליהם אמר להם כשם שקבלתי שכר 
על הדרישה כך אני מקבל שכר על הפרישה עד שבא רבי עקיבא 

ולימד את ה' אלהיך תירא לרבות תלמידי חכמים.

בכורות יג: • (תוס' – ד"ה רב) לפי מה שרגיל ר''ת לפסוק כר' יוחנן 
דאמר דבר תורה מעות קונות ... בכל דוכתא כוותיה היכא דפליג 

עליה ריש לקיש בר מתלת.

בכורות יז: • אפשר לצמצם בידי שמים וכ''ש בידי אדם ורבנן בידי 
שמים אי אפשר לצמצם בידי אדם מאי.

בכורות יט. • מכלל הצריך לפרט ומפרט הצריך לכלל כיצד.

בכורות כב: • (תוס' – ד"ה יתיב) הלכה כרבין אם בא לחלוק על רב 
דימי ורב יצחק.

ה
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הך  בגזירותיו  מאיר  כרבי  הלכה  רבי)  ד"ה   – כח. • (תוס'  בכורות 
דהכא קרי ליה בסמוך קנסא דקא קניס ר' מאיר ובשאלתות דרב 

אחאי פירש דהלכה כמותו דוקא בגזירותיו ולא בקנסא.

בכורות לב. • (ויקרא יד – לט) ושב הכהן ובא הכהן זו היא שיבה זו היא 
ליה  דדמי  איכא  אבל  ליה  דדמי  דליכא  היכא  מילי  הני  ביאה 

מדדמי ליה ילפינן.

בכורות לג. • (תוס' – ד"ה ובית) אתי קל וחומר ומפיק מהיקשא.

בכורות מח. • (תוס' – ד"ה דאמר) יש דברים דהיכא דהדין מסופק 
אותו כודאי פלגא הכי ופלגא הכי ... ויש  לחכמים כי הכא עשו 
דברים שאמרו חכמים והשתא דלא איתמר הלכתא לא כמר ולא 
כמר דעבד כמר עבד ודעבד כמר עבד ויש דברים שאמרו חכמים 

שודא דדייני.

בכורות מט: • אע''ג דקיימא לן כרב באיסורי וכשמואל בדיני הכא 
הלכתא כותיה דשמואל.

שתי  במים  במים  ט)  יא,  (ויקרא  ישמעאל  רבי  דבי  נא. • תנא  בכורות 
פעמים אין זה כלל ופרט אלא ריבה ומיעט ורבנן אמרי כדאמרינן 
במערבא כ''מ שאתה מוצא שתי כללות הסמוכים זה לזה הטל 

פרט ביניהם ודונם בכלל ופרט.

ומפקא  היקישא  אתיא  הכא  תלמוד)  ד"ה   – נג: • (תוס'  בכורות 
ומפיק  ק''ו  אתי  לג.)  (דף  המוקדשין  פסולי  כל  (גבי)  ולעיל  מק''ו 

מהיקישא.

ערכין ב. • (תוס' – ד"ה קרבנו ולא קרבן חבירו) דאי לאו הני קראי 
תלתא  להני  מוקמינן  הוה  כמותו  דשלוחו  דאשמועינן  דקדושין 

קראי דסמיכה ויבמה ועגלה ערופה לדרשא אחריתי.

ערכין ה. • (רש"י – ד"ה הא) תרי מיגו לא אמרינן יחד.

ולא  כאחד  הבאים  כתובין  שני  איבעיא)  ד"ה   – יד: • (תוס'  ערכין 
ילפינן מינייהו בעלמא אפילו בג''ש.

תמורה ג. • כל לא תעשה שבתורה עשה בו מעשה לוקה לא עשה 
בו מעשה פטור חוץ מנשבע ומימר ומקלל חבירו בשם אף על פי 

שלא עשה מעשה ... אף המקדים תרומה לביכורים.

חידושו  אלא  בו  ואין  החדש  בדבר  לידון  הבא  יג: • דבר  תמורה 
בלבד.

נוטל  אינו  מהן  והלמד  התורה  כשורף  הלכות  יד: • כותבי  תמורה 
שכר.

תמורה יד: • כתוב אחד אומר (שמות לד, כז) כתוב לך את הדברים האלה 
לך  לומר  האלה  הדברים  פי  על  כי  כז)  לד,  (שמות  אומר  אחד  וכתוב 
דברים שעל פה אי אתה רשאי לאומרן בכתב ושבכתב אי אתה 

רשאי לאומרן על פה.

תמורה יד: • כתוב לך את הדברים האלה אלה אתה כותב אבל אין 
רבי  דהא  שאני  חדתא  מילתא  דלמא  אמרי  הלכות  כותב  אתה 
יוחנן ור''ל מעייני בסיפרא דאגדתא בשבתא ודרשי הכי (תהלים קיט, 
קכו) עת לעשות לה' הפרו תורתך אמרי מוטב תיעקר תורה ואל 

תשתכח תורה מישראל.

תמורה טו: • שלשת אלפים הלכות נשתכחו בימי אבלו של משה.

תמורה טו: • כל אשכולות שעמדו לישראל מימות משה עד שמת 
ואילך  מכאן  דופי  שום  בהם  היה  לא  צרידה  איש  יועזר  בן  יוסף 

היה בהן שום דופי.

משה  של  אבלו  בימי  נשתכחו  הלכות  אלפים  טז. • שלשת  תמורה 
אמרו לו ליהושע שאל א''ל (דברים ל, יב) לא בשמים היא אמרו לו 
לשמואל שאל אמר להם אלה המצות שאין הנביא רשאי לחדש 

דבר מעתה.

ליהושע  לו  אמר  עדן  לגן  רבינו  משה  שנפטר  טז. • בשעה  תמורה 
שאל ממני כל ספיקות שיש לך אמר לו רבי כלום הנחתיך שעה 
ומשרתו  יא)  לג,  (שמות  בי  כתבת  כך  לא  אחר  למקום  והלכתי  אחת 
של  כחו  תשש  מיד  האהל  מתוך  ימיש  לא  נער  נון  בן  יהושע 
יהושע ונשתכחו ממנו שלש מאות הלכות ונולדו לו שבע מאות 

ספיקות.

תמורה טז. • אלף ושבע מאות קלין וחמורין וגזירות שוות ודקדוקי 
אעפ''כ  אבהו  רבי  אמר  משה  של  אבלו  בימי  נשתכחו  סופרים 

החזירן עתניאל בן קנז מתוך פלפולו.

תמורה כג. • מילתא דלא פסיקא ליה לא קתני.

תמורה כז: • וכל דרבנן אקילו בה רבנן.

פיגול  שהרי  בעיניך  קלה  שוה  גזירה  תהי  אל  ה. • לעולם  כריתות 
אחד מגופי תורה ולא לימדו הכתוב אלא מגזירה שוה.

כריתות ה. • לעולם אל תהי גזירה שוה קלה בעיניך שהרי נותר אחד 
מגופי תורה ולא לימדו הכתוב אלא מג''ש.

כריתות ה. • לעולם אל תהי ג''ש קלה בעיניך שהרי בתו מאנוסתו 
הן הן גופי תורה ולא לימדה הכתוב אלא מג''ש ... אל תהי ג''ש 
קלה בעיניך שהרי נסקלים הן הן גופי תורה ולא לימדה הכתוב 

אלא מג''ש.

כריתות ו. • שני כתובין הבאין כאחד וכל שני כתובין הבאין כאחד 
אין מלמדין.

רבן  אמר  זהב  בדינר  בירושלים  קינין  שעמדו  ח. • מעשה  כריתות 
שמעון בן גמליאל המעון הזה לא אלין הלילה עד שיהיה בדינרין 
ה'  ודאות  לידות  ה'  עליה  שיש  האשה  ולמד  לב''ד  נכנס  בסוף 
השאר  ואין  בזבחים  ואוכלת  אחד  קרבן  מביאה  ודאות  זיבות 

עליה חובה ועמדו קינין ביום ההוא ברבעתים.

כריתות יג: • כל היכא דיתיב רב לא סגי ליה בלא הוראה.

כריתות יד. • נימא אית ליה לר''מ איסור חל על איסור נהי דאיסור 
חל על איסור לית ליה איסור כולל ואיסור מוסיף אית ליה.

כריתות יד. • כותבת אית ביה שני זיתים ... ושיערו חכמים דאין בית 
הבליעה מחזיק יותר משני זיתים.

כריתות כב: • (רש"י) לימא בהא קא מיפלגי. דמר סבר הקישא עדיף 
אין  שהרי  עדיף.  הקישא  עלמא  דכולי  לא  עדיף:  ג''ש  סבר  ומר 

משיבין על ההיקש.

כריתות כב: • כולי עלמא אין גזירה שוה למחצה... כולי עלמא אין 
היקש למחצה.

כריתות כג. • בקדשים גלי רחמנא דאתי איסור חל על איסור.

וא''ד  איסור  על  חל  איסור  בקדשים  דאמרי  כג: • איכא  כריתות 
בקדשים נמי אין איסור חל על איסור.

מעילה יד: • לא נתנה תורה למלאכי השרת.

מעילה טו. • והא קרא קא נסיב לה אסמכתא בעלמא.

נדה ג. • (תוס' – ד"ה ושרצים וד"ה מרגשת) לא פלוג רבנן בכתמים.
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נדה ד: • חכ''א לא כדברי זה ולא כדברי זה לא כדברי שמאי שלא 
עשה סייג לדבריו ולא כדברי הלל שהפריז על מדותיו.

נדה ד: • השוו חכמים מדותיהן.

אני  שמעת  לא  אתה  יהושע  לרבי  אליעזר  רבי  לו  ז: • אמר  נדה 
אין  הרבה  שמעתי  ואני  אחת  אלא  שמעת  לא  אתה  שמעתי 

אומרים למי שלא ראה את החדש יבא ויעיד אלא למי שראהו.

לאחר  יהושע  כרבי  עושין  היו  אליעזר  רבי  של  ימיו  ז: • כל  נדה 
פטירתו של רבי אליעזר החזיר רבי יהושע את הדבר ליושנו כרבי 
אליעזר בחייו מ''ט לא משום דרבי אליעזר שמותי הוא וסבר אי 
עבדינן כוותיה בחדא עבדינן כוותיה באחרנייתא ומשום כבודו 
דר''א לא מצינן מחינן בהו לאחר פטירתו של ר''א דמצינו מחינן 

בהו החזיר את הדבר ליושנו.

נדה ז: • הלכה כרבי אליעזר בארבע.

נדה ז: • אין למדין הלכה מפי תלמוד (רש"י – הא קמ''ל. מדאיצטריך 
תלמוד  מפי  הלכה  למידין  דאין  מינה  שמע  הלכה  להו  למימר 
למידין  אין  כפלוני  הלכה  בהן  ששנויה  וברייתא  המשנה  מתוך 
והעמידו  התנאים  בטעמי  דקדקו  האחרונים  שהאמוראים  מהן 
חבירו  בדברי  איש  דקדקו  לא  הראשונים  אבל  בוריה  על  הלכה 
כמו  שמועה  לתלמידו  מלמדה  מרבו  ששמע  מה  אחד  כל  אלא 
שהיא והיא היתה נקרא משנה וברייתא והיה נותן לבו לתת טעם 
כדאמר  אחר  טעם  בה  נותן  וזה  טעם לדבריו  נותן  זה  לשמועתו 
(שבת דף סג.) ליגמר איניש והדר ליסבר ואותה סברא היתה נקראת 
מסברת  הלכה  פסק  בה  ששנויה  ומשנה  התנאים  בימי  תלמוד 

תלמוד שלהן נישנית ואין למידין הימנה).

נדה ז: • (תוס') שמותי הוא. פירש''י שברכוהו וקשה דמסתמא לא 
נט:)  דף  (ב''מ  הזהב  דפרק  גופיה  ובמעשה  שמתא  לשון  מזכיר  היה 
אינו מזכיר אלא לשון ברכה ופירש ר''ת ורשב''ם דשמותי הוא 

היינו דהוה מתלמידי שמאי וכן איתא בירושלמי.

נדה ח. • כי אמר שמואל הלכה כר' אליעזר בד' בסדר טהרות אבל 
בשאר סדרים איכא טובא.

נדה ט: • כדי הוא ר' אליעזר לסמוך עליו בשעת הדחק.

נדה י: • לא ידענא אם דידיה אם דרביה למאי נפקא מינה למיהוי 
דבריו של אחד במקום שנים.

נדה י: • כי אתא רבין וכל נחותי ימא אמרוה כר''ש בן יהוצדק.

נדה יב: • (תוס' – ד"ה דמתני) בפסקא דהלכה כר''ח אין להקשות 
דמה צריך לפסוק כר''ח כיון דבעסוקה בטהרות איירי וכי הילכתא 
לעיל  כדאמר  בטהרות  עסוקים  היו  לעולם  בא''י  דהא  למשיחא 

(דף ו:) חבריא מדכן בגליל.

ועשאום  הרוב  אחר  חכמים  בו  הלכו  מקומות  יח. • בשלשה  נדה 
כודאי.

מיעוטא  ורבנן  רובא  ליה  ואיתרע  לחזקה  מיעוטא  יח: • סמוך  נדה 
כמאן דליתיה דמי ורובא וחזקה רובא עדיף.

נדה כ: • (תוס' – ד"ה אגמריה) ויש מקשה על ילתא היכי עבדה הכי 
הא אמרינן בפ''ק דמס' ע''ז (דף ז.) הנשאל לחכם וטימא לא ישאל 
אבל  אחכם  אלא  אשואל  הויא  לא  דקפידא  וי''ל  ויטהר  לחכם 
השואל ישאל כל מה שירצה דמתוך כך ידקדקו בדבר ופעמים 
ד''ה   – ז.  ע''ז  תוס'  [ועי'  לאורה  הדבר  ויצא  טועה  שהראשון 

הנשאל. ותוס' חולין מד: – ד''ה היכי].

לחכמים  שאל  ואבא  אבא  את  ושאלו  ובאו   ... כב: • מעשה  נדה 
וחכמים שאלו לרופאים.

הימנה  למדין  אין  עיקר  כל  מופנה  שאינה  שוה  גזרה  כב: • כל  נדה 
מופנה מצד אחד לרבי ישמעאל למדין ואין מושיבין לרבנן למדין 

ומשיבין מופנה משני צדדין דברי הכל למדין ואין משיבין.

נדה כג. • דנין דברי תורה מדברי תורה ואין דנין דברי תורה מדברי 
קבלה.

נדה כד: • הלכתא כרב באיסורי בין לקולא בין לחומרא.

נדה כד: • צורבא מרבנן דאמר מילתא לימא בה טעמא דכי מדכרו 
ליה מדכר.

נדה כה. • ספק ממונא ...ספק איסורא לחומרא.

נדה כז. • (תוס' – ד"ה חומר) א''א בתרווייהו למיזל לקולא דסתרו 
אהדדי אזלינן בתרווייהו לחומרא.

וי''ו  דורשין  דוכתין  דבכל  אע''ג  למעוטי)  ד"ה   – לב: • (תוס'  נדה 
לרבות  אצטריך  דלא  כיון  פרש''י  למעוטי  דורשין  והכא  לרבות 
ולא  לך  אמרתי  איש  דדוקא  לומר  אייתר  דלכך  לקרא  מיפרשי 

אשה.

נדה לו. • הלכתא כוותיה דרב בין לקולא בין לחומרא.

נדה לו. • (תוס') הלכתא כרב לחומרא. ואם תאמר הא תרי חומרי 
דסתרי אהדדי נינהו וי''ל דהכא דמספקא לן פסיק כמר להחמיר 

וכמר להחמיר.

נדה מה. • ראה התלמידים מסתכלים זה בזה אמר להם למה הדבר 
קשה בעיניכם [אמרו ליה] כשם שכל התורה הלכה למשה מסיני 
כך פחותה מבת שלש שנים כשרה לכהונה הלכה למשה מסיני 

ואף רבי עקיבא לא אמרה אלא לחדד בה את התלמידים.

נדה מט. • יחיד ורבים הלכה כרבים.

נדה נ. • סתמא דרבים עדיף.

נדה סא: • (תוס' – ד"ה בגד) לא שייך בטול ברוב אלא כשהאיסור 
ידי  על  ונאסרין  היתר  ששניהם  כלאים  אבל  בהיתר  מעורב 

תערובות כך אסור המרובה כמו המועט.

נדה סז: • היא גופה גזרה ואנן ניקום ונגזור גזרה לגזרה.

נדה סט. • האי דינא דלא דינא.

יום  עשר  ואחד  לנזיר  יין  ורביעית  לתודה  שמן  לוג  עב: • חצי  נדה 
שבין נדה לנדה הלכה למשה מסיני.

פרה ז:ו,ז • הכשירו הוראת שעה.

מקוואות ד:א • נמנו ורבו ב"ש על ב"ה.

מכשירין ב:ג – יא • בדין מחצה על מחצה.

ידים ג:ב • אין דנין דברי תורה מדברי סופרים ולא ד"ס מדברי תורה 
ולא ד"ס מד"ס.

ידים ד:א – ד • בו ביום נמנו וגמרו וכו'.

ידים ד:ג • ידון מעשה (תקנה) חדש ממעשה חדש ואל ידון מעשה 
חדש ממעשה ישן.

ידים ד:ג • ידון מעשה זקנים ממעשה זקנים ואל ידון מעשה זקנים 
ממעשה נביאים.
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צא  להודיעם"  ובריתי  ליראיו  ה'  "סוד  ואמר  ר"א  ד:ג • בכה  ידים 
ואמור להם אל תחושו למנינכם מקובל אני מריב"ז ששמע מרבו 

ורבו מרבו עד הלכה למשה מסיני.

הספד
"יתומים היינו ואין אב" (איכה ה:ג)

אם יתומים בודאי שאין אב?
אלא "יתומים" זאת עובדה, גדר הלכתי.

"אין אב" זאת האבילות והצער.
(שמעתי מפי הרב ג'ולי ברמן על פטירתו של מו"ר הגרי"ד זצ"ל).

ברכות ו: • כל הקובע מקום לתפלתו אלהי אברהם בעזרו וכשמת 
אומרים לו אי עניו אי חסיד מתלמידיו של אברהם אבינו.

ברכות סב. • ההוא ספדנא דנחית קמיה דרב נחמן אמר האי צנוע 
הכסא  לבית  בהדיה  עיילת  את  נחמן  רב  א''ל  הוה  באורחותיו 

וידעת אי צנוע אי לא.

ומן  כך נפרעין מן הספדנין  המתים  ברכות סב. • כשם שנפרעין מן 
העונין אחריהן.

שבת צ: • אי מיית (חגב) קטן מיספד ספיד ליה.

שבת קה: • כל המתעצל בהספדו של חכם ראוי לקוברו בחייו.

שבת קה: • כל המתעצל בהספדו של חכם אינו מאריך ימים מדה 
כנגד מדה.

שבת קנג. • מהספדו של אדם ניכר אם בן העוה''ב הוא אם לאו.

בהספידא  אחים  שילת  בר  שמואל  לרב  רב  ליה  קה: • האמר  שבת 
דהתם קאימנא (רש"י – אחים בהספידא דהתם קאימנא. בשעת 
מיתתי התאמץ בהספד שלי שיתחממו ויכמרו רחמי העומדים 

ויבכו: דהתם קאימנא. בשעת הספד ואשמע איך תתחמם).

פומבדיתאי  כולהו  ליה  דסנו  מר  כגון  לרבה  אביי  קה: • א''ל  שבת 
מאן אחים הספידא א''ל מיסתיא את ורבה בר רב חנן.

דבר  תשמענה  ואזניך  (ישעיה ל, כא)  א''ל  העוה''ב  בן  קה: • איזהו  שבת 
כל  תשמאילו...  וכי  תאמינו  כי  בו  לכו  הדרך  זה  לאמר  מאחריך 

שדעת רבותינו נוחה הימנו.

שבת קה: • (קהלת יב – ה) וסבבו בשוק הסופדים בני גלילא אמרי עשה 
מטתך  לאחר  דברים  עשה  אמרי  יהודה  בני  מטתך  לפני  דברים 

ולא פליגי מר כי אתריה ומר כי אתריה.

ר''ג  והספידה  זזא  בן  של  אמו  מתה  היום  כה. • אותו  השנה  ראש 
שלא  העם  שידעו  כדי  אלא  לכך  שראויה  מפני  לא  גדול  הספד 

קידשו ב''ד את החדש.

סוכה כט. • בשביל ארבעה דברים חמה לוקה על אב בית דין שמת 
ואינו נספד כהלכה וכו'.

מגילה ג. • ביומא ההוא יסגי מספדא בירושלים כמספדא דאחאב 
גלעד  ברמות  טברימון  בן  הדדרימון  יתיה  דקטל  עמרי  בר 
בבקעת  חגירא  פרעה  יתיה  דקטל  אמון  בר  דיאשיה  וכמספדא 

מגידו.

מגילה ג: • אין מועד בפני תלמיד חכם.

ארץ  ספדנא  ההוא  עליה  פתח  זירא  דרבי  נפשיה  נח  ו. • כי  מגילה 
אמרה  לה  נא  אוי  שעשועיה  גידלה  צבי  ארץ  וילדה  הרה  שנער 

רקת כי אבדה כלי חמדתה.

מגילה טו. • צדיק אבד לדורו אבד משל לאדם שאבדה לו מרגלית 
כל מקום שהיא מרגלית שמה לא אבדה אלא לבעלה.

מגילה כח: • בתי כנסיות אין נוהגין בהן קלות ראש אין אוכלין בהן 
ואין שותין בהן ... ואין מספידין בהן הספד של יחיד אבל קורין 

בהן ושונין בהן ומספידין בהן הספד של רבים.

הספידא  כגון  חסדא  רב  מחוי  דרבים  הספידא  כח: • ה''ד  מגילה 
דקאי ביה רב ששת מחוי רב ששת כגון הספידא דקאי ביה רב 

חסדא.

מגילה כח: • רפרם אספדה לכלתיה בבי כנישתא אמר משום יקרא 
דידי ודמיתא אתו כוליה עלמא.

אי  אמר  כנישתא  בבי  מרבנן  לההוא  ספדיה  זירא  כח: • ר'  מגילה 
משום יקרא דידי אי משום יקרא דידיה דמיתא אתו כולי עלמא.

מגילה כח: • ריש לקיש ספדיה לההוא צורבא מרבנן דשכיח בארעא 
ארעא  חסרא  ווי  אמר  שורתא  בכ''ד  הלכתא  תני  דהוי  דישראל 

דישראל גברא רבה.

ותוספתא  וסיפרי  סיפרא  הלכתא  תני  דהוי  כח: • ההוא  מגילה 
ושכיב אתו ואמרו ליה לרב נחמן ליספדיה מר אמר היכי נספדיה 
שמילאוהו  כסל  אלא  אינו   – (רש"י  דחסר  סיפרי  דמלי  צנא  הי 
ת''ח  שימש  ולא  הלכות  שונה  אף  בתוכה  מה  מבין  ואין  ספרים 
ללמוד שיבינוהו טעמי משנה ופעמים שדברי משנה סותרין זה 
רבי  מני  הא  וכגון  עסקינן  במאי  הכא  כגון  לתרצה  וצריך  זה  את 

פלוני היא וכגון חסורי מיחסרא אינו יודע מה שונה).

תענית ה: • יעקב אבינו לא מת א''ל וכי בכדי ספדו ספדנייא וחנטו 
חנטייא וקברו קברייא.

דלא  ומקצתהון  בהון  להתענאה  דלא  יומיא  יח. • אלין  תענית 
למיספד בהון וכו'.

מועד קטן ה: • מאי שדה בוכין ... שדה שמפטירין בה מתים. 

לרגל  קודם  יספידנו  ולא  מתו  על  אדם  יעורר  ח. • לא  קטן  מועד 
שלשים יום.

מועד קטן ח. • מאי לא יערער על מתו ... כד הדר ספדנא במערבא 
אמרי יבכון עמיה כל מרירי ליבא.

ובא  לרגל  לעלות  מעות  שכינס  אחד  באדם  ח. • מעשה  קטן  מועד 
ולא  ונמנע  לו  ונתנתן  אשתו  ונטלתן  ביתו  פתח  על  ועמד  ספדן 
קודם  יספידנו  ולא  מתו  על  יעורר  לא  אמרו  שעה  באותה  עלה 

לרגל שלשים יום.

מועד קטן ח: • אין המת משתכח מן הלב שלשים יום.

ישראל  כל  נכנסו  ר''ע  של  בניו  ומתו  כא: • מעשה  קטן  מועד 
והספידום הספד גדול בשעת פטירתן עמד ר''ע על ספסל גדול 
מנוחם  חתנים  בנים  שני  אפי'  שמעו  ישראל.  בית  אחינו  ואמר 
הוא בשביל כבוד שעשיתם ואם בשביל עקיבא באתם הרי כמה 
בלבו  אלהיו  תורת  לא)  לז,  (תהלים  אמרתם  כך  אלא  בשוק  עקיבא 

וכ''ש ששכרכם כפול לכו לבתיכם לשלום.

מועד קטן כב: • חכם שמת בית מדרשו בטל.

שמצוה  גדול  יהא  כמה   – (רש"י  בהספד  הן  כד: • מה  קטן  מועד 
להספידו) ... עניים בני שלש עשירים בני חמש רבי יהודה אומר 

משמו עניים בני חמש עשירים בני שש ובני זקנים כבני עניים.

מועד קטן כה. • חכם כבודו בהספידו.
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שבבל  אלא  שכינה  עליו  שתשרה  רבינו  היה  כה. • ראוי  קטן  מועד 
גרמה ליה.

מבבל  עלה  ישישים  גזע  ינוקא  ההוא  עליה  כה: • פתח  קטן  מועד 
ועמו ספר מלחמות קאת וקפוד הוכפלו לראות בשוד ושבר הבא 
ככלה  בהם  ושמח  נפשות  ממנו  וחמס  עולמו  על  קצף  משנער 

חדשה רוכב ערבות שש ושמח בבא אליו נפש נקי וצדיק.

ספדנא  ההוא  עליה  פתח  דרבינא  נפשיה  נח  כה: • כי  קטן  מועד 
תמרים הניעו ראש על צדיק כתמר נשים לילות כימים [על משים 

לילות כימים].

ואנו  למנוחה  שהיא  לאבידה  ולא  לאבלים  כה: • בכו  קטן  מועד 
לאנחה.

ליה  הוו  קא  לא  הוה  נשיאה  דבי  חתניה  חנין  כה: • רבי  קטן  מועד 
פתח  נפשיה  נח  ליה  דהוה  יומא  ההוא  ליה  והוו  רחמי  בעא  בני 
עליה ההוא ספדנא שמחה לתוגה נהפכה ששון ויגון נדבקו בעת 

שמחתו נאנח בעת חנינתו אבד חנינו אסיקו ליה חנן על שמיה. 

מועד קטן כה: • כי נח נפשיה דר' יוחנן פתח עליה ר' יצחק בן אלעזר 
ט)  ח,  (עמוס  דכתיב  בצהרים  השמש  בא  כיום  לישראל  היום  קשה 

והיה ביום ההוא והבאתי השמש בצהרים.

ספדנא  ההוא  עליה  פתח  זירא  דרבי  נפשיה  נח  כה: • כי  קטן  מועד 
לה  נא  אוי  שעשועיה  גידלה  צבי  ארץ  וילדה  הרה  שנער  ארץ 

אמרה רקת כי אבדה כלי חמדתה.

מועד קטן כה: • כי נח נפשיה דרבי אבהו אחיתו עמודי דקסרי מיא 
דרבי יוסי שפעו מרזבי דציפורי דמא דרבי יעקב אתחמיאו כוכבי 
ביממא דר' אסי איעקרו כל אילניא דר' חייא נחיתו כיפי דנורא 
מרקיעא דר' מנחם (בר' יוסי) אישתעו צלמנייא והוו למחלצייא 
דר' תנחום בר חייא איתקצצו כל אנדרטיא דר' אלישיב איחתרו 
דברדא  כיפי  נחיתו  המנונא  דרב  בנהרדעא  מחתרתא  שבעין 
ורבא  דאביי  אהדדי  דפרת  כיפי  נשוק  יוסף  ורב  דרבה  מרקיעא 
נשוק כיפי דדגלת אהדדי כי נח נפשיה דר' משרשיא טעון דיקלי 

שיצי.

מועד קטן כז: • אין מועד בפני תלמיד חכם וכל שכן חנוכה ופורים.

סופדים  שדים  על  יב)  לב,  (ישעיה  דכתיב  לב  על  כז: • הספד  קטן  מועד 
טיפוח ביד קילוס ברגל.

מועד קטן כח: • נשים במועד מענות אבל לא מטפחות.

אמר  לחבילא  ויי  לאזלא  ויי  רב  אמר  אמרן  כח: • מאי  קטן  מועד 
רבא נשי דשכנציב אמרן הכי ויי לאזלא ויי לחבילא ואמר רבא 
נשי דשכנציב אמרן גוד גרמא מככא ונמטי מיא לאנטיכי ואמר 
רברבי  ובר  רמי  דבר  טורי  וכסו  עטוף  אמרן  דשכנציב  נשי  רבא 
הוא ואמר רבא נשי דשכנציב אמרן שייול אצטלא דמלתא לבר 
חורין דשלימו זוודיה ואמר רבא נשי דשכנציב אמרן רהיט ונפיל 
אחנא  אמרן  דשכנציב  נשי  רבא  ואמר  יזיף  ויזופתא  אמעברא 
כי  מותא  אמרן  דשכנציב  נשי  רבא  ואמר  מיבדקו  אזבזגי  תגרי 

מותא ומרעין חיבוליא.

מועד קטן כח: • (קהלת ז, ב) טוב ללכת אל בית אבל וגו' עד והחי יתן אל 
דיטען  יקברוניה  דיקבר  יספדוניה  דיספד  מיתה  של  דברים  לבו 

יטענוניה דידל ידלוניה.

זקנים  ד'  נכנסו  ישמעאל  רבי  של  בניו  כח: • כשמתו  קטן  מועד 
לנחמו ר' טרפון ור' יוסי הגלילי ור' אלעזר בן עזריה ור''ע ... נענה 
ר''ע ואמר (זכריה יב, יא) ביום ההוא יגדל המספד בירושלם כמספד 

הדדרימון [בבקעת מגידו] ואמר רב יוסף אלמלא תרגומיה דהאי 
מספדא  יסגי  ההוא  בעידנא  קאמר  מאי  ידענא  הוה  לא  קרא 
בירושלם כמספדא דאחאב בר עמרי דקטל יתיה הדדרימון בר 
חגירא  פרעה  יתיה  דקטל  אמון  בר  דיאשיה  וכמספד  טברימון 
שלא  ישראל  מלך  אחאב  ומה  ק''ו  דברים  והלא  מגידו  בבקעת 
עשה אלא דבר אחד טוב דכתיב (מלכים א כב, לה) והמלך היה מעמד 

במרכבה נכח ארם כך בניו של ר' ישמעאל על אחת כמה וכמה. 

חגיגה טו: • כי נח נפשיה דר' יוחנן פסק קוטרא מקבריה דאחר פתח 
עליה ההוא ספדנא אפילו שומר הפתח לא עמד לפניך רבינו.

המית  אשר  על  הדמים  בית  ואל  שאול  אל  ה'  עח: • ויאמר  יבמות 
הגבעונים אל שאול שלא נספד כהלכה.

יבמות עח: • אמר דוד שאול נפקו להו תריסר ירחי שתא ולא דרכיה 
למספדיה.

יבמות קכא. • מעשה בשני בני אדם מכמרין מכמורין בירדן ונכנס 
אחד מהם למחילה של דגים ושקעה חמה ולא ראה פתחה של 
ביתו  בתוך  והודיע  ובא  נפשו  שתצא  כדי  חברו  ושהה  מחילה 
הספד  ומצא  ובא  מחילה  של  פתחה  והכיר  חמה  זרחה  למחר 

גדול בתוך ביתו.

הוה  לקיש  דריש  בניה  מקרי  אבא  בר  חייא  דרב  ח: • הא  כחובות 
יומא  ינוקא  ליה  שכיב  הוה  לקיש  דריש  בריה  מתני  לה  ואמרי 
קמא לא אזל לגביה למחר דבריה ליהודה בר נחמני מתורגמניה 
אמר ליה קום אימא מלתא כל קביל ינוקא פתח ואמר (דברים לב, יט) 
וירא ה' וינאץ מכעס בניו ובנותיו דור שאבות מנאצים להקב''ה 
כועס על בניהם ועל בנותיהם ומתים כשהם קטנים ואיכא דאמרי 
בחור הוה והכי קאמר ליה (ישעיה ט, טז) על כן על בחוריו לא ישמח 
ה' ואת יתומיו ואת אלמנותיו לא ירחם כי כולו חנף ומרע וכל פה 

דובר נבלה בכל זאת לא שב אפו ועוד ידו נטויה.

הזה  במקום  לפלוני  היה  דרך  לומר  (קטן)  נאמן  כח: • אין  כחובות 
מעמד ומספד היה לפלוני במקום הזה.

אצלו  נכנסו  צריך  אני  ישראל  לחכמי  להן (רבי)  קג. • אמר  כחובות 
חכמי ישראל אמר להן אל תספדוני בעיירות סבור מינה משום 
טרחא הוא דקאמר כיון דחזי דקספדי בכרכים וקאתו כולי עלמא 

אמרו שמע מינה משום יקרא הוא דקאמר.

כחובות קד. • פתח ואמר (בר קפרא על פטירתו של רבי) אראלים 
ומצוקים אחזו בארון הקדש נצחו אראלים את המצוקים ונשבה 

ארון הקדש.

מלאכי  אומרים  העולם  מן  נפטר  שהצדיק  קד. • בשעה  כחובות 
יבואו  להם  אומר  בא  פלוני  צדיק  רבש''ע  הקב''ה  לפני  השרת 
על  ינוחו  בשלום  יבא  לו  ואומרים  לקראתו  ויצאו  צדיקים 

משכבותם.

של  כיתות  שלש  העולם  מן  נפטר  שהצדיק  קד. • בשעה  כחובות 
בשלום  בא  לו  אומרת  אחת  לקראתו  יוצאות  השרת  מלאכי 
על  ינוחו  שלום  יבא  לו  אומרת  ואחת  נכחו  הולך  אומרת  ואחת 

משכבותם.

קינה  נושאות  ישראל  בנות  היו  ישמעאל  ר'  סו. • כשמת  נדרים 
אומר  הוא  וכן  בכינה  ישמעאל  ר'  על  ישראל  בנות  ואומרות 

בשאול (שמואל ב א, כד) בנות ישראל על שאול בכינה.

הכי  ספדנא  ההוא  עליה  פתח  ישמעאל  רבי  שכיב  סו: • כי  נדרים 
בנות ישראל על ר' ישמעאל בכינה המלבישכן וכו'.
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אפי'  תנא  מאד  וכבד  גדול  מספד  שם  ויספדו  י)  נ,  יג. • (ראשית  סוטה 
סוסים ואפילו חמורים.

ארונות  שני  היו  במדבר  ישראל  שהיו  שנים  אותן  יג. • כל  סוטה 
הללו אחד של מת (יוסף) ואחד של שכינה מהלכין זה עם זה והיו 
עוברין ושבין אומרים מה טיבן של שני ארונות הללו אמרו אחד 
של מת ואחד של שכינה וכי מה דרכו של מת להלך עם שכינה 

אמרו קיים זה כל מה שכתוב בזה.

אומרים  השרת  ומלאכי  שכינה  בכנפי  מוטל  משה  יג: • היה  סוטה 
ברוך  והקדוש  ישראל  עם  ומשפטיו  עשה  ה'  צדקת  כא)  לג,  (דברים 
עם  לי  יתיצב  מי  מרעים  עם  לי  יקום  מי  טז)  צד,  (תהלים  אומר  הוא 
(איוב כח,   ... דבר  פשר  יודע  ומי  כהחכם  מי  א)  ח,  (קהלת   ... און  פועלי 
יב) החכמה מאין תמצא ... (דברים לד, ה) וימת שם משה וגו' סמליון 

אמר וימת שם משה ספרא רבה דישראל.

סוטה לה. • איוב נח נפשיה ואטרידו כולי עלמא בהספידא.

סוטה מח: • כשמת (הלל הזקן) הספידוהו הי חסיד הי עניו תלמידו 
של עזרא ושוב פעם אחרת היו מסובין בעלייה ביבנה נתנה להן 
בת קול מן השמים ואמרה להן יש בכם אדם א' שראוי שתשרה 
בשמואל  עיניהם  נתנו  לכך  זכאין  דורו  שאין  אלא  עליו  שכינה 
הקטן וכשמת הספידוהו הי עניו הי חסיד תלמידו של הלל... ואף 
על ר' יהודה בן בבא בקשו לומר הי חסיד הי עניו אלא שנטרפה 

שעה שאין מספידין על הרוגי מלכות.

סוטה מט. • משמת ר''מ בטלו מושלי משלים משמת בן עזאי בטלו 
השקדנים משמת בן זומא בטלו הדרשנים משמת ר''ע בטל כבוד 
משמת  מעשה  אנשי  בטלו  דוסא  בן  חנינא  ר'  משמת  התורה 
שהיה  קטנתא  שמו  נקרא  ולמה  חסידים  פסקו  קטנתא  יוסי  ר' 
החכמה  זיו  בטל  זכאי  בן  יוחנן  רבי  משמת  חסידים  של  קטנתא 
ופרישות  טהרה  ומתה  התורה  כבוד  בטל  הזקן  ר''ג  משמת 
משמת רבי ישמעאל בן פאבי בטלה זיו הכהונה משמת רבי בטל 

ענוה ויראת חטא.

קדושין יג. • כי נח נפשיה דרב אסי עיילו רבנן לנקוטינהו לשמעתתיה 
(רש"י – נתקבצו לבהמ''ד ואמרו כל ששמע שמועה חדשה מפיו 

יאמרנה באזני חביריו כדי לצרפם שלא ישתכחו).

במותו  (לחזקיהו)  לו  עשו  וכבוד  לג)  לב,  ב  הימים  טז: • (דברי  קמא  בבא 
מלמד שהושיבו ישיבה על קברו ... חד אמר שלשה (ימים) וחד 

אמר שבעה ואמרי לה שלשים.

שיצאו  יהודה  מלך  חזקיה  זה  במותו  לו  עשו  יז. • וכבוד  קמא  בבא 
לפניו שלשים וששה אלף חלוצי כתף ... אלא שהניחו ס''ת על 

מטתו ואמרו קיים זה מה שכתוב בזה.

בבא קמא נה. • הרואה הספד בחלומו חסו עליו מן השמים ופדאוהו 
הני מילי בכתבא.

בבא מציעא פו. • יצאת בת קול ואמרה אשריך רבה בר נחמני שגופך 
טהור ויצאתה נשמתך בטהור נפל פתקא מרקיעא בפומבדיתא 
רבה בר נחמני נתבקש בישיבה של מעלה נפקו אביי ורבא וכולהו 
רבנן לאיעסוקי ביה לא הוו ידעי דוכתיה אזלו לאגמא חזו צפרי 
דמטללי וקיימי אמרי שמע מינה התם הוא ספדוהו תלתא יומי 
ותלתא לילותא נפל פתקא כל הפורש יהא בנידוי ספדוהו שבעה 

יומי נפל פתקא לכו לביתכם לשלום.

בבא בתרא צא. • אותו היום שנפטר אברהם אבינו מן העולם עמדו 
שאבד  לעולם  לו  אוי  ואמרו  בשורה  העולם  אומות  גדולי  כל 

מנהיגו ואוי לה לספינה שאבד קברינטא.

יראת  מפני   – (רש"י  מלכות  הרוגי  על  מספידין  יא. • אין  סנהדרין 
המלך מיהרו לקוברן).

דלא  אותו  וקברו  ישראל  כל  לו  וספדו  יג)  יד,  א  מו: • (לכים  סנהדרין 
פני  על  לדומן  יקברו  ולא  יספדו  לא  ד)  טז,  (ירמיה  ממנהגא  לישתני 

האדמה יהיו דלישתנו ממנהגא.

סנהדרין מו: • איבעיא להו הספידא יקרא דחיי הוי או יקרא דשכבי 
נמי  אי  גברא  לההוא  תספדוה  לא  דאמר  מינה  נפקא  למאי  הוי 

לאפוקי מיורשין.

סנהדרין מו: • (בראשית כג, ב) ויבא אברהם לספוד לשרה ולבכותה ואי 
לה  משהו  דאברהם  יקרא  משום  הוא  דחיי  יקרא  משום  אמרת 

לשרה שרה גופה ניחא לה כי היכי דמייקר בה אברהם.

משום  אמרת  ואי  אותו  וקברו  ישראל  כל  לו  מו: • וספדו  סנהדרין 
יקרא דחיי הוא הנך בני יקרא נינהו ניחא להו לצדיקיא דמייקרי 

בהו אינשי.

דמייקרי  לצדיקיא  ניחא  לא  יקברו  ולא  יספדו  מו: • לא  סנהדרין 
ברשיעייא.

סנהדרין מו: • (ירמיה לד, ה) בשלום תמות ובמשרפות אבותיך המלכים 
דחיי  יספדו  אדון  והוי  לך  ישרפו  כן  לפניך  היו  אשר  הראשונים 

הוא.

סנהדרין קח: • ללמדך שהספדן של צדיקים מעכבין את הפורענות 
לבא.

עבודה זרה יח. • לא היו ימים מועטים עד שנפטר רבי יוסי בן קיסמא 
והלכו כל גדולי רומי לקברו והספידוהו הספד גדול.

אבות דרבי נתן כה:ג • (ר"ע על רבי אליעזר רבו) אבי אבי רכב ישראל 
ופרשיו מעות יש לי עליך רבי ומורי ואין לי שולחני לרצותן.

שמחות ח' • ר"ג ור"א הספידו את שמואל הקטן שלא היו לו בנים 
"ונטל כל החמודות בעולם והלך לו".

שמחות ח' • הספד ר"ע על בנו שמעון שמת (עיין שם).

שמחות יב' • רבי חנינא בן תרדיון הספיד לבנו שיצא לתרבות רעה 
ונהרג וכן אשתו.

כלה רבתי פ"ו • בשעת פטירת חכם כל העם חייבים בהספדו.

הערמה
האחרונים  דורות  הראשונים  כדורות  שלא  וראה  לה: • בא  ברכות 
כדי  טרקסמון  דרך  פירותיהן  מכניסין  היו  הראשונים  דורות 
גגות  דרך  פירותיהן  מכניסין  האחרונים  דורות  במעשר  לחייבן 

דרך חצרות דרך קרפיפות כדי לפטרן מן המעשר.

מעשר שני ד:ד – ה • מערימין על מעשר שני.

מעשר שני ד:ה • חילול מעשר שני בהערמה.

שבת לח. • משרבו משהין (אוכל על האש בשבת) במזיד ואומרים 
שכחים אנו חזרו וקנסו על השוכח.

יאכל  בשוגג  לאיערומי  אתי  דלא  הוא  לח. • לאיסורא מבשל  שבת 
אבל האי דאתי לאיערומי בשוגג נמי לא יאכל.

מערימין  למ''ד  תיבעי  בשבת   ... שתערים  מהו  סה: • אשה  שבת 
תיבעי למאן דאמר אין מערימין. 

הערמה  (ע"י  בשבת  ביתה  מרבצת  חכמה  צה. • אשה  שבת 
שמותרת).
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שבת קיז: • אין מערימין בכך ... מערימין.

מינייכו  במטותא  לרבנן  יצחק  בר  נחמן  רב  להו  קכט. • אמר  שבת 
ביומא דהקזה אמרו לביתייכו נחמן אקלע לגבן וכולהו אערומי 
אסירי בר מהאי ערמה דשרי מאן דעביד מילתא ולא אפשר ליה 
לישקול זוזא מכא וליזיל לשב חנותא עד דטעים שיעור רביעתא 
ואי לא ליכול שב תמרי אוכמתא ולישוף מישחא בצידעיה וניגני 

בשמשא.

רמונים  בה  לתלות  ביו''ט  המשמרת  על  אדם  קלט: • מערים  שבת 
ותולה בה ... הכא מוכחא מילתא.

למיעבד  אתי  לא  מרבנן  וצורבא  היא  בדרבנן  קלט: • הערמה  שבת 
לכתחילה.

שבת קמח: • רבה בר עולא מערים איערומי.

עירובין מא: • אי פיקח הוא עייל לתחומא וכיון דעל על.

דוכתא  מיניה  ולשאול  ליה  ליקרב  מינייהו  חד  סד. • ליזיל  עירובין 
עם  ישתדל  (רש"י –  ולקיטו  כשכירו  ליה  דהוה  מידי  ביה  ולינח 
הנכרי עד שיהא אוהבו וישאיל לו הנכרי מקום בחצירו לאתנוחי 
ביה מידי דכיון דהשתא דייר ישראל בחצר הנכרי הוה ליה האי 

ישראל כשכירו ולקיטו של נכרי).

מפני  גודל  ולא  שליש  לא  הכהנים)  מוציאין (בפייס  כג. • אין  יומא 
עוד  ולא  לו  מונין  אין  גודל  לו  מונין  שליש  הוציא  ואם  הרמאים 

[אלא] שלוקה מן הממונה בפקיע.

גבי  על  נסך  אחד  שפעם  ידיך  הגבה  לו  אומר  כו: • ולמנסך  יומא 
רגליו ורגמוהו כל העם באתרוגיהן.

ביצה יא: • רב אדא בר אהבה מערים ומלח גרמא גרמא.

ביצה יג. • (רש"י) קנסא. על שהקדים וגרם להערים לעבור על דברי 
ודמעך  מלאתך  בלאו  עובר  המעשרות  סדר  שהמשנה  תורה 
לה  להקדים  תרומה  תאחר  לא  קאמר  דהכי  כג)  (שמות  תאחר  לא 

מעשר.

ביצה יז: • שאני הערמה דאחמירו בה רבנן טפי ממזיד.

ביצה יח. • נדה שאין לה בגדים מערמת וטובלת בבגדיה.

ביצה כו. • סד''א משום צער בעלי חיים לערים.

זיל  ליה  אמר  דרבה  לקמיה  אתא  דלוף  דאביי  רחיא  לו: • בי  ביצה 
עייליה לפוריך להתם דלהוי כגרף של רעי ואפקיה.

לסגויי  לצדיקי  שרי  ומי  ליעקב)  (רחל  ליה  יג: • אמרה  מגילה 
עקש  ועם  תתבר  נבר  עם  כז)  כב,  ב  (שמואל  אין  לה  אמר  ברמיותא 

תתפל.

מועד קטן יב: • ואע''פ שיש לו ישן מערים ושותה מן החדש תנאי 
היא דתניא אין מערימין בכך ... מערימין.

וחוזר  שלו  את  ומזוזות)  (תפילין  ומוכר  יט. • מערים  קטן  מועד 
וכותב לעצמו.

חגיגה יג. • רב יוסף הוה גמיר מעשה המרכבה סבי דפומבדיתא הוו 
מרכבה  מעשה  מר  לן  ליגמור  ליה  אמרו  בראשית  במעשה  תנו 
ליה  אמרו  דאגמרון  בתר  בראשית  מעשה  לי  אגמרון  להו  אמר 
יא)  (שיר השירים ד,  בהו  תנינא  להו  אמר  מרכבה  במעשה  מר  ליגמרון 
דבש וחלב תחת לשונך דברים המתוקין מדבש וחלב יהו תחת 

לשונך.

לה  הגון  שאין  יבם  לפני  שנפלה  אחת  באשה  קו. • מעשה  יבמות 
ואמרו לו חלוץ לה על מנת שתתן לך מאתים זוז ובא מעשה לפני 

רבי חייא והכשירה.

יבמות קו. • ההוא דאתא לקמיה דרבי חייא בר אבא אמר לה בתי 
עמודי אמרה ליה אימא ישיבתה זו היא עמידתה אמר לה ידעת 
ליה אמרה ליה אין ממונא הוא דחזא לה וקבעי למיכליה מינה 
אמר לה לא ניחא לך אמרה ליה לא אמר ליה חלוץ לה ובכך אתה 
כונסה לבתר דחלץ לה אמר ליה השתא מינך אפסלא לה חלוץ 

לה חליצה מעלייתא כי היכי דתישתרי לעלמא.

יבמות קו. • בת חמוה דרב פפא נפלה לפני יבם שאין הגון לה אתא 
לקמיה דאביי אמר ליה חלוץ לה ובכך אתה ...משטה אני בך.

הלואה  לשום  לו  נותנין  להתפרנס  רוצה  ואינו  לו  סז: • אין  כתובות 
וחוזרין ונותנין לו לשום מתנה דברי רבי מאיר וחכמים אומרים 
לשום  הלואה  לשום  לו  ונותנין  וחוזרין  מתנה  לשום  לו  נותנין 

מתנה הא לא שקיל.

כתובות ע: • המודר הנאה מחבירו ואין לו מה יאכל הולך אצל חנוני 
הרגיל אצלו ואומר לו איש פלוני מודר הנאה ממני ואיני יודע מה 
אעשה לו הוא נותן לו ובא ונוטל מזה ביתו לבנות וגדירו לגדור 
איש  להן  ואומר  אצלו  הרגילין  פועלין  אצל  הולך  לקצור  ושדהו 
פלוני מודר הנאה ממני ואיני יודע מה אעשה לו הן עושין עמו 
יאכל  מה  עמו  ואין  בדרך  מהלכין  היו  מזה  שכרן  ונוטלים  ובאין 
שם  אין  ואם  ומותר  ואוכל  נוטל  והלה  מתנה  לשום  לאחר  נותן 
אחר מניח על גבי הסלע או על גבי הגדר ואומר הרי הן מופקרין 

לכל מי שיחפוץ והלה נוטל ואוכל ומותר ורבי יוסי אוסר.

כתובות צה: • איזהו רשע ערום זה המשיא עצה למכור בנכסים.

לקמיה  אתא  זוזי  בחבריה  מסיק  דהוה  גברא  כה. • ההוא  נדרים 
זיל  א''כ  רבא  א''ל  פרעתיך  א''ל  לי  פרע  זיל  ללוה  א''ל  דרבא 
אישתבע ליה דפרעתיה אזל ואייתי קניא ויהיב זוזי בגויה והוה 
מסתמיך ואזיל ואתי עליה לבי דינא אמר ליה למלוה נקוט האי 
קניא בידך נסב ס''ת ואישתבע דפרעיה כל מה דהוה ליה בידיה 
ההוא מלוה רגז ותברה לההוא קניא ואישתפך הנהו זוזי לארעא 
דמישתבע  עביד  לא  ואכתי  אישתבע  דקושטא  ואישתכח 

אדעתא דנפשיה.

לאחר  נותנו  יאכל  מה  לו  ואין  מחבירו  הנאה  מח. • המודר  נדרים 
שהיה  חורון  בבית  באחד  מעשה  בה  מותר  והלה  מתנה  לשום 
חצר  לחברו  ואמר  בנו  את  משיא  והיה  הנאה  הימנו  נודר  אביו 
עמנו  ויאכל  אבא  שיבא  כדי  אלא  לפניך  הינן  נתונים  וסעודה 
בסעודה אמר אם שלי הם הרי הם מוקדשין לשמים א''ל נתתי 
אלא  שלך  את  לי  נתת  לו  אמר  לשמים  שתקדישם  שלי  את  לך 
שתהא אתה ואביך אוכלין ושותין ומתרצין זה לזה ויהא עון תלוי 

בראשו.

נדרים סב: • שרי ליה לצורבא מרבנן למימר עבדא דנורא אנא לא 
יהיבנא אכרגא מ''ט לאברוחי אריא מיניה קאמר.

נסיב  אי  עליה  דעלמא  הנייתא  דאיתסר  גברא  פט: • ההוא  נדרים 
אמצי  ולא  ותובליא  בגפא  רהיט  הילכתא  תנינא  לא  כי  איתתא 

למיתנא אתא רב אחא בר רב הונא ושבשיה ואינסיב איתתא.

ניכר  שהוא  כזה  לרמאות   – (רש"י  חיישינן  לא  יז: • לרמאי  גיטין 
ונגלה לא עבידי אינשי דעבדי ולא חשו רבנן להכי).

גיטין ס: • רב שימי בר אשי אתא לקמיה דאביי אמר ליה לותבן מר 
א''ל  בליליא  מר  ולותבן  לדידי  עידנא  לי  אית  ליה  אמר  בעידנא 
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ביממא  מיא  למר  ליה  משקינא  אנא  א''ל  לאשקויי  מיא  לי  אית 
שתו  תתאי  להו  אמר  לעילאי  אזל  לחיי  א''ל  בליליא  מר  ולותבן 
ברישא  מיא  שתו  עילאי  להו  אמר  לתתאי  אזל  ברישא  מיא 
אדהכי סכר מיסכר ואשקי כי אתא לקמיה דאביי אמר ליה כבי 

תרי עבדת לי ולא טעמינהו אביי לפירי דההיא שתא.

בבא מציעא קא: • ההוא גברא דזבן ארבא דחמרא לא אשכח דוכתא 
לאותוביה אמר לה לההיא איתתא אית לך דוכתא לאוגרי אמרה 
ליה לא אזל קדשה יהבה ליה דוכתא לעייליה אזל לביתיה כתב 
לי  ניחא  לא  ולך  לאוגורי  לי  ניחא  לכ''ע  ליה  אמרה   ... גיטא  לה 

דדמית עלי כי אריא ארבא.

בבא בתרא יא. • (רש"י – ד"ה דלא) אסור לגנוב דעת הבריות ואפילו 
דעתו של עובד כוכבים.

מכות כג: • מנא ידע (שלמה שהיא אמו) דלמא איערומא מיערמא 
יצאת בת קול ואמרה היא אמו.

עבודה זרה ו: • ההוא מינאה דשדר ליה דינרא קיסרנאה לרבי יהודה 
נשיאה ביום אידו הוה יתיב ריש לקיש קמיה אמר היכי אעביד 
ריש  א''ל  איבה  ליה  הויא  אשקליה  לא  ומודה  אזיל  אשקליה 
לקיש טול וזרוק אותו לבור בפניו אמר כל שכן דהויא ליה איבה 

כלאחר יד הוא דקאמינא.

זכות אבות (יחוס)
בניהו  בן  יהוידע  פשיט  היכי  א''ת  בניהו)  ד"ה   – ד. • (תוס'  ברכות 
מבניהו בן יהוידע. וי''ל דמסתמא ממלא מקום אביו היה וכי היכי 

דאביו היה מסנהדרין גם הוא היה מהם.

זכות  ליה  דלית  ליה  עניש  דילמא  עקיבא  לר'  כז: • נוקמיה  ברכות 
אבות אלא נוקמיה לר' אלעזר בן עזריה דהוא חכם והוא עשיר 

והוא עשירי לעזרא.

ברכות לב. • אמר משה לפני הקדוש ב''ה רבונו של עולם ומה כסא 
של שלש רגלים אינו יכול לעמוד לפניך בשעת כעסך כסא של 
רגל אחד על אחת כמה וכמה ולא עוד אלא שיש בי בושת פנים 
גדולה  בקש  עליהם  שהעמיד  פרנס  ראו  יאמרו  עכשיו  מאבותי 

לעצמו ולא בקש עליהם רחמים.

יכול  אינו  ואם  בכולן  לבו  את  שיכוין  צריך  לד: • המתפלל  ברכות 
לכוין בכולן יכוין את לבו באחת ... באבות. 

ואמר  הקב''ה  לפני  משה  עמד  במדבר  ישראל  ל. • כשחטאו  שבת 
זכור  יג)  (שמות לב,  וכשאמר  נענה  ולא  לפניו  ותחנונים  תפלות  כמה 

לאברהם ליצחק ולישראל עבדיך מיד נענה.

ארון  להכניס  ביקש  המקדש  בית  את  שלמה  ל. • כשבנה  שבת 
לבית קדשי הקדשים דבקו שערים זה בזה אמר שלמה עשרים 
וארבעה רננות ולא נענה ... כיון שאמר (דברי הימים ב ו, מב) ה' אלהים 

אל תשב פני משיחך זכרה לחסדי דוד עבדך מיד נענה.

שבת נה. • ומ''ש תיו ... תיו תחיה תיו תמות .. תמה זכות אבות ... 
אבל  תמה  אבות  זכות  ושמואל.  ד"ה  (תוס' –  אבות  זכות  תחון 
ברית אבות לא תמה דהא כתיב (יקרא כ) וזכרתי את בריתי יעקוב 

אף לאחר גלות ואנן אין אנו מזכירין זכות אבות אלא הברית).

 ... בארי  בן  הושע  מימות   ... אבות  זכות  תמה  נה. • מאימתי  שבת 
מימי אליהו ... מימי חזקיהו. 

אצל  נא  לכו  לישראל  הקב''ה  להם  יאמר  לבא  פט: • לעתיד  שבת 
אבותיכם ויוכיחו אתכם ויאמרו לפניו רבש''ע אצל מי נלך אצל 

אברהם ...אצל יצחק ...ו אצל יעקב ...אצל מי נלך עכשיו יאמר 
ה' אמר להן הקב''ה הואיל ותליתם עצמכם בי אם יהיו חטאיכם 

כשנים כשלג ילבינו.

וישראל  ידענו  לא  אברהם  כי  אבינו  אתה  כי  פט: • (ישעיה סג, טז)  שבת 
לא יכירנו אתה ה' אבינו גואלנו מעולם שמך לעתיד לבא יאמר 
על  ימחו  רבש''ע  לפניו  אמר  לי  חטאו  בניך  לאברהם  הקב''ה  לו 
קדושת שמך אמר אימר ליה ליעקב דהוה ליה צער גידול בנים 
לפניו  אמר  חטאו  בניך  ליה  אמר  עלייהו  רחמי  דבעי  אפשר 
רבש''ע ימחו על קדושת שמך אמר לא בסבי טעמא ולא בדרדקי 
ולא  בני  רבש''ע  לפניו  אמר  לי  חטאו  בניך  ליצחק  לו  אמר  עצה 
בניך בשעה שהקדימו לפניך נעשה לנשמע קראת להם (שמות ד, כב) 
בני בכורי עכשיו בני ולא בניך ועוד כמה חטאו כמה שנותיו של 
אדם שבעים שנה דל עשרין דלא ענשת עלייהו פשו להו חמשין 
דל כ''ה דלילותא פשו להו כ''ה דל תרתי סרי ופלגא דצלויי ומיכל 
את  סובל  אתה  אם  ופלגא  סרי  תרתי  להו  פשו  הכסא  ודבית 
כולם מוטב ואם לאו פלגא עלי ופלגא עליך ואת''ל כולם עלי הא 
קריבית נפשי קמך פתחו ואמרו (כי) אתה אבינו אמר להם יצחק 
הקב''ה  יצחק  להו  ומחוי  להקב''ה  קלסו  לי  מקלסין  שאתם  עד 
ה'  אתה  (ישעיה סג, טז)  ואומרים  למרום  עיניהם  נשאו  מיד  בעינייהו 

אבינו גואלנו מעולם שמך.

שבת קה. • (בראשית יז – ה) כי א''ב המו''ן גוים נתתיך אב נתתיך לאומות 
נתתיך  מלך  באומות  נתתיך  חביב  המון  באומות  נתתיך  בחור 

לאומות ותיק נתתיך באומות נאמן נתתיך לאומות. 

שבת קכט: • מי שיש לו זכות אבות יקיז דם בשני ובחמישי שב''ד 
של מעלה ושל מטה שוין כאחד.

שבת קלז: • המברך אומר אשר קידש ידיד מבטן חוק בשארו שם 
וצאצאיו חתם באות ברית קדש וכו' (תוס' – ידיד מבטן. אומר 
ר''ת שהוא אברהם אבינו שנקרא ידיד שנאמר (ירמיה יא) מה לידידי 
ושלשת  ושם)  נג:  (ד'  המנחות  כל  בפרק  במנחות  כדדרשינן  בביתי 
חתם  וצאצאיו  יצחק  הוא  שם  בשארו  חוק  נזכרים  האבות 
שתרגם  כמו  ובניו  הוא  וצאצאיו  יעקב  הוא  קדש  ברית  באות 
יונתן הצאצאים והצפיעות בניא ובני בניא (ישעיה כב) כלומר יוצאי 

צאצאי.

שבת קמו. • עד שלשה דורות לא פסקה זוהמא מאבותינו אברהם 
הוליד את ישמעאל יצחק הוליד את עשו יעקב הוליד י''ב שבטים 

שלא היה בהן שום דופי.

שבת קמט: • א''ר יעקב בריה דבת יעקב.

פסחים מט. • בת כהן לישראל אין זווגן עולה יפה.

שכן  כל  אהרן  של  בזרעו  ידבק  שיתעשר  מט. • הרוצה  פסחים 
שתורה וכהונה מעשרתן.

ת''ח  בת  וישא  לו  שיש  מה  כל  אדם  ימכור  מט. • לעולם  פסחים 
וישיא בתו לת''ח משל לענבי הגפן בענבי הגפן דבר נאה ומתקבל 
ולא ישא בת עם הארץ משל לענבי הגפן בענבי הסנה דבר כעור 

ואינו מתקבל.

וכהה  חכמי'  של  כחן  תשש  יוחסין  ספר  שנגנז  סב: • מיום  פסחים 
מאור עיניהם.

פסחים קיז: • (שמואל ב ז, ט) ועשיתי לך שם גדול כשם הגדולים תני רב 
יוסף זהו שאומרים מגן דוד.

אלהי  שאומרים  זהו  גדול  לגוי  ואעשך  ב)  יב,  קיז: • (בראשית  פסחים 
זהו  שמך  ואגדלה  יצחק  אלהי  שאומרים  זהו  ואברכך  אברהם 
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שאומרים אלהי יעקב יכול יהו חותמין בכולן ת''ל והיה ברכה בך 
חותמין ואין חותמין בכולן.

ראש השנה י: • רבי אליעזר אומר בתשרי נברא העולם בתשרי נולדו 
אבות בתשרי מתו אבות בפסח נולד יצחק בראש השנה נפקדה 
שרה רחל וחנה ... ר' יהושע אומר בניסן נברא העולם בניסן נולדו 
אבות בניסן מתו אבות בפסח נולד יצחק בר''ה נפקדה שרה רחל 

וחנה וכו'.

ראש השנה יא. • בירח האיתנים בחג ירח שנולדו בו איתני עולם.

ראש השנה יא. • (שיר השירים ב, ח) קול דודי הנה זה בא מדלג על ההרים 
על  מקפץ  אבות  בזכות  ההרים  על  מדלג  הגבעות  על  מקפץ 

הגבעות בזכות אמהות.

ראש השנה יא. • בחדש זיו בירח שנולדו בו זיותני עולם.

יומא יח: • רבנן קלא אית להו (רש"י – ושמם קרוי על בניהם).

של  קופה  כן  אם  אלא  הציבור  על  פרנס  מעמידין  כב: • אין  יומא 
תזוח  שאם  מאחוריו  לו  תלויה  משפחה)  דופי   – (רש"י  שרצים 

דעתו עליו אומרין לו חזור לאחוריך.

השחיטה  זמן  הגיע  אם  וראו  צאו  הממונה  להם  כח. • אמר  יומא 
אם הגיע הרואה אומר ברקאי ... אומר האיר פני כל המזרח עד 

שבחברון.

מכי  שלו)  הערב  תפלת   – (רש"י  דאברהם  כח: • צלותיה  יומא 
משחרי כותלי.

יומא כח: • קיים אברהם אבינו אפילו עירובי תבשילין.

יומא ל. • אסור לאדם שיצא בניצוצות שעל גבי רגליו מפני שנראה 
ככרות שפכה ומוציא לעז על בניו שהן ממזרים.

עממין  בני  ייתון  לכ"ג)  ואבטליון  (שמעיה  ליה  עא: • אמרו  יומא 
לשלם דעבדין עובדא דאהרן ולא ייתי בר אהרן לשלם דלא עביד 

עובדא דאהרן.

יומא עג: • אברהם יצחק ויעקב כתיב שם (באורים ותומים).

מגילה יג: • בשכר צניעות שהית' בה ברחל זכתה ויצא ממנה שאול 
ובשכר צניעות שהיה בו בשאול זכה ויצאת ממנו אסתר.

וזימנין  בשמיה  ליה  דקרי  זמנין  בתירה  בן  יהושע  ג. • רבי  תענית 
לבתר  והא  דליסמכוהו  מקמי  והא  דאבא  בשמיה  ליה  דקרי 

דליסמכוהו.

תענית כא: • אמר ליה אי הכי ניקום אנא לגבי מר אמר ליה מוטב 
יבא מנה בן פרס אצל מנה בן מנה ואל יבא מנה בן מנה אצל מנה 
פריסת  פרס  כמו  פרוסה  ולשון  מנה  חצי  פרס.  פרס (רש"י –  בן 
מלכותך (דניאל ה) שאביו של רב נחמן בר רב חסדא גדול מיצחק 
בר  נחמן  רב  ואידך  חסדא  רב  בר  מדמיתקרי  נחמן  רב  של  אביו 

יצחק מכלל שלא נסמך).

היו  ומה  בכרמים  וחולות  יוצאות  ירושלים  בנות  כו: • ...  תענית 
אומרות בחור שא נא עיניך וראה מה אתה בורר לך אל תתן עיניך 

בנוי תן עיניך במשפחה.

שהוא   – (רש"י  אבות  לשלשת  ראש  תהא  טז: • (דוד)  קטן  מועד 
הולך לפניהם לעוה''ב).

מועד קטן טז: כה: • דינא הוא דרבה בר הונא ליעול ברישא (רש"י – 
ד"ה ספר – גזע ישישים זה רבה בר רב הונא דהוא בן גדולים בן 
רב הונא דהוא ראש גולה ועדיף מנשיא דארץ ישראל ועמו ספר 

מלחמות עמו רב המנונא.

חגיגה טו: • בתו של אחר אתיא לקמיה דרבי אמרה ליה רבי פרנסני 
אמר לה בת מי את אמרה לו בתו של אחר אני אמר לה עדיין יש 
מזרעו בעולם ... אמרה לו זכור לתורתו ואל תזכור מעשיו מיד 
ירדה אש וסכסכה ספסלו של רבי בכה ואמר רבי ומה למתגנין 

בה כך למשתבחין בה על אחת כמה וכמה.

מן  הבא  בנך  ואין  בנך  קרוי  ישראלית  מן  הבא  יז. • בנך  יבמות 
העובדת כוכבים קרוי בנך אלא בנה.

מכיר  שאין  כל   ... בו  פונין  שהכל  הר   ... הרפניא  יז. • מאי  יבמות 
משפחתו ושבטו נפנה לשם ... והיא עמוקה משאול.

דמישון  ופסולי  דמישון  פסולי  משום  דהרפניא  יז. • פסולי  יבמות 
שלמה  עבדי  משום  דתרמוד  פסולי  דתרמוד  פסולי  משום 
והיינו דאמרי אינשי קבא רבא וקבא זוטא מיגנדר ואזיל לשאול 
 – (רש"י  להרפניא  וממישן  למישן  ומתרמוד  לתרמוד  ומשאול 
קבא רבא וקבא זוטא. איפה גדולה ואיפה קטנה שניהם מעוותים 
כלומר כל הפסולין מתגלגלים ויורדים לשאול ומשאול לתרמוד 
כלומר ששאול גבוה מתרמוד ומתגלגל משאול לתרמוד וטעמא 
אין  דידהו  ולפסול  תקנתא  איכא  גיהנם  ליורדי  דאילו  כדלעיל 

טהרה).

יבמות לט: • (רש"י) אכשור דרי. בתמיה וכי נתכשרו הדורות.

יבמות מב: • כולן צריכות להמתין שלשה חדשים.

יבמות מה. • ההוא דאתא לקמיה דרב אמר ליה עובד כוכבים ועבד 
הבא על בת ישראל מהו אמר לו הולד כשר אמר ליה הב לי ברתך 

לא יהיבנא לך.

יבמות מט: • מצאתי מגלת יוחסין בירושלים וכתוב בה איש פלוני 
ממזר מאשת איש.

יבמות נד: • משפחת אב קרויה משפחה משפחת אם אינה קרויה 
משפחה.

בן  צדיק  לתפלת  צדיק  בן  צדיק  תפלת  דומה  סד. • אינו  יבמות 
רשע.

יבמות סט: • ליוחסין חששו לתרומה לא חששו.

(רש"י –  מוליתא  מילי  אמריתו  ממולאי  דאתו  עה: • משום  יבמות 
ממולאי. ממשפחה אומללה מבית עלי).

יבמות עו: • ממזר כתיב מום זר.

יבמות עח: • דידיע חיי דלא ידיע לא חיי דידיע ולא ידיע עד תלתא 
הוא  חיי  בברור  לכל  דידיע.  ממזר  (רש"י –  חיי  לא  טפי  חיי  דרי 
הוא  אפילו  חיי  לא  כלל  ידיע.  דלא  ביה:  מיטמעי  דלא  ודורותיו 
שלא ישא כשרה: דידיע ולא ידיע. עד תלת דרי דזהירי אינשי חיי 

טפי לא חיי דכיון דלאו דבר ברור הוא משתכחא מילתא).

יבמות עח: • ההוא דהוי בשבבותיה דר' אמי אכריז עליה דממזרא 
הוה בכי ואזיל אמר ליה חיים נתתי לך.

יבמות פד: • (רש"י – ד"ה מאי) כהן כל זמן שמוצא לישא בת כהן 
לא ישא בת ישראל.

ליוחסין  מתרומה  מעלין  היו  יהודה  ר'  של  צט: • במקומו  יבמות 
במקומו של ר' יוסי לא היו מעלין מתרומה ליוחסין.

עון  יתכפר  אם  עלי  לבית  נשבעתי  לכן  יד)  ג,  א  קה. • (שמואל  יבמות 
אינו  ובמנחה  בזבח  רבה  אמר  עולם  עד  ובמנחה  בזבח  עלי  בית 
מתכפר אבל מתכפר הוא בדברי תורה אביי אמר בזבח ובמנחה 
אינו מתכפר אבל מתכפר בגמילות חסדים רבה ואביי מדבית עלי 
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בתורה  דעסק  אביי  שנין  ארבעין  חיה  בתורה  דעסק  רבה  קאתו 
ובגמילות חסדים חיה שיתין שנין.

יבמות קה. • משפחה אחת היתה בירושלים שהיו מתים כבן שמנה 
עשרה שנה באו והודיעו את רבן יוחנן בן זכאי אמר להם שמא 
ימותו  ביתך  מרבית  וכל  לג)  ב,  א  (שמואל  שנא'  אתם  עלי  ממשפחת 
והיו  וחיו  בתורה  ועסקו  הלכו  ותחיו  בתורה  ועסקו  לכו  אנשים 

קורין אותן משפחת יוחנן על שמו.

יבמות קכא: • לא נביא אנכי ולא בן נביא אנכי.

יבמות קכא: • דבר שהצדיק מתעסק בו יכשל בו זרעו ?

כתובות ח: • (דברים לב, יט) וירא ה' וינאץ מכעס בניו ובנותיו דור שאבות 
כשהם  ומתים  בנותיהם  ועל  בניהם  על  כועס  להקב''ה  מנאצים 

קטנים.

כתובות יב. • בית דין של כהנים היו גובין לבתולה ארבע מאות זוז 
ולא מיחו בידם חכמים.

לעשות  רצו  אם  בישראל  המיוחסות  משפחות  יב: • אפי'  כתובות 
כדרך שהכהנים עושין עושין.

כתובות יג. • מעלה עשו ביוחסין.

חללין  מכירין  ואין  שביניהם  ממזרים  ישראל  יד: • מכירין  כתובות 
הוה  ממזר  דאי  להכשיר  לך  יש  ממזר  וספק   – (רש"י  שביניהם 

מידע הוו ידעי ביה).

כתובות כד: • (רש"י) בקשו כתבם המתיחשים. שיהו כהנים כשרים 
לפי שהתחתנו כהנים בגולה בגויי הארץ וילדו להם בנים כדכתיב 
בספר עזרא והם חללים הוצרכו הנולדים בגולה להתייחס כשעלו 

מן הגולה לשרת בבנין שני.

בא''י  גרנות  וחילוק  כפים  נשיאות  לכהונה  כה. • חזקה  כתובות 
ובסוריא ובכל מקום ששלוחי ראש חודש מגיעין נשיאות כפים 
אף  אומר  רשב''ג  כסוריא  ובבל  גרנות  חילוק  לא  אבל  ראיה 

אלכסנדריא של מצרים בראשונה מפני שבית דין קבועין שם.

שאינה  אשה  שנשא  האחין  מן  אחד  קצצה  כח: • כיצד  כתובות 
הוגנת לו באין בני משפחה ומביאין חבית מליאה פירות ושוברין 
אחינו  שמעו  ישראל  בית  אחינו  ואומרים  רחבה  באמצע  אותה 
פלוני נשא אשה שאינה הוגנת לו ומתייראים אנו שמא יתערב 
זרעו  יתערב  שלא  לדורות  דוגמא  לכם  וקחו  בואו  בזרעינו  זרעו 

בזרעינו וזו היא קצצה שהתינוק נאמן להעיד עליה.

כתובות כט: • מן הכל עושה רבי עקיבא ממזרין חוץ מאלמנה לכהן 
חילולין  יחלל  ולא  יקח  לא  ז/יד)  כא,  (ויקרא  תורה  אמרה  שהרי  גדול 
ונצוח  בואו  דאמר  ישבב  ולרבי  ממזרין  עושה  ואין  עושה  הוא 
על עקיבא בן יוסף שהיה אומר כל שאין לו ביאה בישראל הולד 

ממזר.

כתובות סב: • רבי איעסק ליה לבריה בי רבי חייא כי מטא למיכתב 
כתובה נח נפשה דרביתא אמר רבי ח''ו פסולא איכא יתיבו ועיינו 
במשפחות רבי אתי משפטיה בן אביטל ורבי חייא אתי משמעי 
אחי דוד (רש"י – שפטיה בן אביטל. בן דוד היה אביטל שם אשת 
ולא  דוד  מבית  היה  שר'  הפסול  וזהו  משמעי  אתי  חייא  ור'  דוד 

היתה בת הבאה משמעי הוגנת לבנו שלא היתה בת מלכים).

ר'  זה  ינתק  במהרה  לא  המשולש  החוט  יב)  ד,  סב: • (קהלת  כתובות 
אושעיא בנו של רבי חמא בר ביסא.

עובדי  כך  אמה  כעובדי  אזלא  רחילא  בתר  סג. • רחילא  כתובות 
ברתא.

כתובות קג: • (רבי לפני מיתתו) שמעון בני חכם גמליאל בני נשיא 
... ורבן גמליאל אינו ממלא מקום אבותיו הוה ורבי מאי טעמא 
חטא  ביראת  בחכמה  אבותיו  מקום  ממלא  דאינו  נהי  הכי  עבד 

ממלא מקום אבותיו הוה.

כתובות קה. • (תוס' – ד"ה דחשיבי) אע''פ שר''ע היה חשוב מרבי 
ר'  מזכיר  ואפ''ה   ... לחכמים  ראש  היה  שהוא  עזריה  בן  אלעזר 
יותר  מיוחסת  ממשפחה  שהיה  טעמא  והיינו  ברישא  אלעזר 
מר''ע שהיה עשירי לעזרא וגם בשביל נשיאותו הכא נמי דקתני 
חנן המצרי ברישא לא בשביל שהיה חשוב יותר אלא מפני שהוא 

ממשפחה מיוחסת יותר מחנן בן אבישלום.

ומאתן  אלפא  פיישי  הוו  רב  מבי  רבנן  מיפטרי  הוו  קו. • כי  כתובות 
רבנן מבי רב הונא הוו פיישי תמני מאה רבנן רב הונא הוה דריש 
ונפצי  הונא  דרב  ממתיבתא  רבנן  קיימי  הוו  כי  אמוראי  בתליסר 
גלימייהו הוה סליק אבקא וכסי ליה ליומא ואמרי במערבא קמו 
ליה ממתיבתא דרב הונא בבלאה כי מיפטרי רבנן מבי רבה ורב 
הוו  כי  יתמי  לנפשייהו  וקרו  רבנן  מאה  ארבע  פיישי  הוו  יוסף 
מיפטרי רבנן מבי אביי ואמרי לה מבי רב פפא ואמרי לה מבי רב 

אשי הוו פיישי מאתן רבנן וקרו נפשייהו יתמי דיתמי.

כתובות קיא. • כל הארצות עיסה לארץ ישראל וארץ ישראל עיסה 
לבבל.

נדרים פא. • מפני מה אין מצויין ת''ח לצאת ת''ח מבניהן אמר רב 
יוסף שלא יאמרו תורה ירושה היא להם רב ששת בריה דרב אידי 
שהן  מפני  אומר  זוטרא  מר  הצבור  על  יתגדרו  שלא  כדי  אומר 
חמרי  לאינשי  דקרו  משום  אומר  אשי  רב  הצבור  על  מתגברין 

רבינא אומר שאין מברכין בתורה תחלה.

נזיר נט. • (רש"י) בר פחתי. בנו של תלמיד חכם.

סוטה יד. • יחלק שלל כאברהם יצחק ויעקב שהן עצומים בתורה 
ובמצות.

סוטה כו. • אשת ממזר לממזר פשיטא מהו דתימא אפושי פסולין 
לא ליפוש קא משמע לן (רש"י – לא נעשה שלום ביניהם הלואי 

לא יפרה ולא ירבה הואיל וכל דורותיו ממזרין).

סוטה כז. • ישא אדם בת דומה ואל ישא דומה שזו עומדת בחזקת 
כשרות וזו אינה עומדת בחזקת כשרות (רש"י – דומה. נטענת 

ונדברת בפי כל על ניאופיה).

סוטה כז. • אשה מזנה בניה כשרין רוב בעילות אחר הבעל.

סוטה לד: • פירש כלב מעצת מרגלים והלך ונשתטח על קברי אבות 
אמר להן אבותי בקשו עלי רחמים שאנצל מעצת מרגלים.

סוטה מג. • (פינחס) אי אבוה דאימיה מיוסף אימיה דאימיה מיתרו 
ואי אימיה דאימיה מיוסף אבוה דאימיה מיתרו.

גיטין לג. • מפני תיקון העולם: מאי מפני תיקון העולם ר' יוחנן אמר 
מפני תקנת ממזרים ריש לקיש אמר מפני תקנת עגונות (רש"י – 

תקנת ממזרים. כלומר שלא יהו ממזרים בישראל).

ממזרים  להרבות  תקנה  זו  אין  לישא)  ד"ה   – מא. • (תוס'  גיטין 
בישראל.

גיטין נד. • ההוא דאמר ליה לחבירו דייר בר דיירתא (רש"י – גר בן 
גיורת).

ת''ח  קוראין  אחריהן   ... לתורה)  (לעלות  קוראין  ס. • מי  גיטין 
למנותם  הראויין  ת''ח  ואחריהן  הצבור  על  פרנסים  הממונין 
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פרנסים על הציבור ואחריהן בני ת''ח שאבותיהן ממונים פרנסים 
על הצבור ואחריהן ראשי כנסיות וכל אדם.

גיטין פו: • (רש"י) לא תצא. שלא להוציא לעז ממזרות על בניה.

עסק  לו  יהא  לא  וקדושין  גיטין  בטיב  יודע  שאינו  יג. • כל  קדושין 
עמהן ...וקשין לעולם יותר מדור המבול ... ואילו בדור המבול לא 
נגזרה גזירה על דגים שבים שנאמר (בראשית ז, כב) מכל אשר בחרבה 

מתו ולא דגים שבים ואילו הכא אפילו דגים שבים.

את  סופג  ממזר  בנידוי  יהא  עבד  לחבירו  כח. • הקורא  קדושין 
הארבעים רשע יורד עמו לחייו.

קדושין סד. • בנות ישראל מקוה טהרה לחללין.

אחר  הולך  הולד  עבירה  ואין  שיש קידושין  מקום  סו: • כל  קדושין 
הזכר ואיזה זו זו כהנת לויה וישראלית שנשאו לכהן לוי וישראל 
הפגום  אחר  הולך  הולד  עבירה  ויש  קידושין  שיש  מקום  וכל 
ואיזה זו זו אלמנה לכהן גדול גרושה וחלוצה לכהן הדיוט ממזרת 
ונתינה לישראל בת ישראל לממזר ולנתין וכל מי שאין לה עליו 
קידושין אבל יש לה על אחרים קידושין הולד ממזר ואיזה זה זה 
עליו  לא  לה  שאין  מי  וכל  שבתורה  העריות  מכל  אחת  על  הבא 
שפחה  ולד  זה  זה  ואיזה  כמותה  הולד  קידושין  אחרים  על  ולא 

ונכרית.

קדושין סט. • יכולין ממזרין ליטהר כיצד ממזר שנשא שפחה הולד 
עבד שיחררו נמצא הבן בן חורין.

קדושין סט. • עשרה יוחסים עלו מבבל כהני לויי ישראלי חללי גירי 
מותרין  וישראלי  לויי  כהני  ואסופי  שתוקי  נתיני  ממזירי  וחרורי 
לבא זה בזה לויי ישראלי חללי גירי וחרורי מותרין לבא זה בזה 
זה  לבא  מותרין  כולם  ואסופי  שתוקי  ונתיני  ממזירי  וחרורי  גירי 
בזה ואלו הם שתוקי כל שהוא מכיר את אמו ואינו מכיר את אביו 
אמו  ולא  אביו  את  לא  מכיר  ואינו  השוק  מן  שנאסף  כל  אסופי 

אבא שאול היה קורא לשתוקי בדוקי.

קדושין סט: • לא עלה עזרא מבבל עד שעשאה כסולת נקיה ועלה.

ואמר  לעולם  בשבחא  מדבר  ואינו  פסול  הפוסל  ע. • כל  קדושין 
הוא  המשפחות  את  תמיד  מגדף  (רש"י –  פוסל  במומו  שמואל 
עצמו פסול ואינו מדבר בשבחה לעולם אין דרכו של פסול לדבר 

בשבח הבריות לעולם).

קדושין ע: • כל דאמר מבית חשמונאי אנא עבדא הוא.

קדושין ע: • מכריז רב יהודה בפומבדיתא אדא ויונתן עבדי יהודה 
גיטא  שקיל  לא  רוחא  ברמות  טוביה  בר  בטי  ממזירא  פפא  בר 

דחירותא.

קדושין ע: • מכריז רבא במחוזא בלאי דנאי טלאי מלאי זגאי כולם 
לפסול.

קדושין ע: • אמר רב יוסף האי בי כובי דפומבדיתא כולם דעבדי.

קדושין ע: • ארבע מאות עבדים ואמרי לה ארבעת אלפים עבדים 
היו לו לפשחור בן אימר וכולם נטמעו בכהונה וכל כהן שיש בו 

עזות פנים אינו אלא מהם.

משרה  כשהקב''ה  לו  הוגנת  שאינה  אשה  הנושא  ע: • כל  קדושין 
שכינתו מעיד על כל השבטים ואין מעיד עליו.

קדושין ע: • כשהקב''ה משרה שכינתו אין משרה אלא על משפחות 
מיוחסות שבישראל.

קדושין ע: • זו מעלה יתירה יש בין ישראל לגרים.

קדושין ע: • קשים גרים לישראל כספחת.

לוי  של  שבטו  שבטים  מטהר  הוא  ברוך  ע: • כשהקדוש  קדושין 
מטהר תחילה.

קדושין ע: • כשהקב''ה משרה שכינתו אין משרה אלא על משפחות 
מיוחסות שבישראל.

קדושין עא. • כסף מטהר ממזרים.

קדושין עא. • צדקה עשה הקב''ה עם ישראל שמשפחה שנטמעה 
נטמעה.

ישראל  לארץ  עיסה  בבל  לעשות  בקשו  רבי  עא. • בימי  קדושין 
אמר להן קוצים אתם משימים לי בין עיני (רש"י – משום דרבי 
ממשפחת בבל היה מבני בניו של הלל שעלה וקיבל נשיאותו של 

בני בתירא).

קדושין עא. • בימי רבי פנחס בקשו לעשות בבל עיסה לארץ ישראל 
אמר להם לעבדיו כשאני אומר שני דברים בבית המדרש טלוני 
בעריסה ורוצו ...אמר להו כל ארצות עיסה לארץ ישראל וארץ 
ישראל עיסה לבבל נטלוהו בעריסה ורצו רצו אחריו ולא הגיעוהו 

ישבו ובדקו עד שהגיעו לסכנה.

קדושין עא. • היכלא (רש"י – שבועה בהיכלו של מקום) בידינו היא 
אבל מה אעשה שהרי גדולי הדור נטמעו בה.

קדושין עא. • משפחת בית הצריפה היתה בעבר הירדן וריחקה בן 
ציון בזרוע עוד אחרת היתה וקירבה בן ציון בזרוע.

כגון  ולקרב  לרחק  ולטהר  לטמא  בא  אליהו  אלו  עא. • כגון  קדושין 
אלו דידעין אבל משפחה שנטמעה נטמעה.

קדושין עא. • עוד אחרת היתה ולא רצו חכמים לגלותה אבל חכמים 
מוסרים אותו לבניהם ולתלמידיהן פעם אחת בשבוע ואמרי לה 

פעמים בשבוע.

קדושין עא. • בבל בחזקת כשרה עומדת עד שיודע לך במה נפסלה 
שאר ארצות בחזקת פסול הן עומדות עד שיודע לך במה נכשרה 

ארץ ישראל מוחזק לפסול פסול מוחזק לכשר כשר.

קדושין עא: • כל שסיחתו בבבל משיאין לו אשה והאידנא דאיכא 
רמאי חיישינן.

קדושין עא: • זעירי הוה קא מישתמיט מיניה דר' יוחנן דהוה אמר 
לעורקמא  מטו  באורחא  קאזלי  הוו  חד  יומא  ברתי  נסיב  ליה 
אורייתן  א''ל  ליה  מעבר  וקא  אכתפיה  יוחנן  לר'  ארכביה  דמיא 

כשרה בנתין לא כשרן.

לרב  חזייה  יהודה  רב  לבי  לפומבדיתא  איקלע  עא: • עולא  קדושין 
יצחק בריה דרב יהודה דגדל ולא נסיב א''ל מאי טעמא לא קא 
מנסיב ליה מר איתתא לבריה א''ל מי ידענא מהיכא אנסיב אמר 
ליה אטו אנן מי ידעינן מהיכא קאתינן דילמא מהנך דכתיב (איכה 
ה, יא) נשים בציון ענו בתולות בערי יהודה וכי תימא עובד כוכבים 
ועבד הבא על בת ישראל הולד כשר ודילמא מהנך דכתיב בהו 

(עמוס ו, ד) השוכבים על מטות שן וסרוחים על ערסותם.

קדושין עא: • זיל בתר שתיקותא כי האי דבדקי בני מערבא כי מינצו 
בי תרי בהדי הדדי חזו הי מנייהו דקדים ושתיק אמרי האי מיוחס 

טפי.

קדושין עא: • שתיקותיה דבבל היינו יחוסא.

קדושין עא: • אם ראית שני בני אדם שמתגרים זה בזה שמץ פסול 
שתי  ראית  אם   ... אחד  לידבק  אותו  מניחין  ואין  מהן  באחד  יש 
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משפחות המתגרות זו בזו שמץ פסול יש באחת מהן ואין מניחין 
אותה לידבק בחברתה.

קדושין עא: • בבל בריאה מישון מיתה מדי חולה עילם גוססת.

קדושין עא: • תרתי אפמייא הויין חדא עיליתא וחדא תתייתא חדא 
אהדדי  קפדי  וקא  פרסה  לחדא  חדא  ובין  פסולה  וחדא  כשירה 

ואפילו נורא לא מושלי אהדדי.

קדושין עב: • כל ארצות בחזקת כשרות הן עומדות.

קדושין עב: • ממזירי ונתיני טהורים לעתיד לבא ... אין טהורים.

קדושין עב: • (זכריה ט, ו) וישב ממזר באשדוד.

קדושין עב: • גר נושא ממזרת ... גר לא ישא ממזרת אחד גר אחד 
עבד משוחרר וחלל מותרים בכהנת.

קדושין עג. • ממזר ודאי הוא דלא יבא הא ממזר ספק יבא בקהל.

קדושין עו. • הנושא אשה כהנת צריך לבדוק אחריה ארבע אמהות.

הדוכן  מן  ולא  ולמעלה  המזבח  מן  לא  בודקין  עו. • אין  קדושין 
אבותיו  שהוחזקו  וכל  ולמעלה  הסנהדרין  מן  ולא  ולמעלה 
לבדוק  צריך  ואין  לכהונה  משיאין  צדקה  וגבאי  הרבים  משוטרי 
אחריהן ... אף מי שהיה חתום עד בערכי הישנה של ציפורי ... אף 

מי שהיה מוכתב באסטרטיא של מלך.

קדושין עו. • מאי שנא בנשי בדקינן ומאי שנא בגברי לא בדקו נשי 
דאיכא  איתא  ואם  דמינצו  הוא  בעריות  הדדי  בהדי  מינצו  דכי 
מילתא לא אית ליה קלא גברי דכי מינצו בהדי הדדי ביוחסין הוא 

דמינצי אם איתא דאיכא מילתא אית ליה קלא.

קדושין עו. • לא הוזהרו כשרות לינשא לפסולים.

קדושין עו: • כל משפחות בחזקת כשרות הן עומדות.

קדושין עו: • (אף מי שהיה מוכתב באסטרטיא של מלך) בחיילות 
של בית דוד ... מאי קרא (דברי הימים א ז, מ) והתיחשם בצבא במלחמה 

וטעמא ... כדי שתהא זכותן וזכות אבותם מסייעתן.

קדושין עח: • מיום שחרב בית המקדש נהגו כהנים סילסול בעצמן.

קדושיןן עח: • האומר בני זה ממזר אינו נאמן ואפילו שניהם מודים 
על העובר שבמעיה ממזר הוא אינם נאמנים ... נאמנים.

לה  קים  דלא  איתתא  אבל  ביוחסין  ליה  קים  עט. • גברא  קדושין 
ביוחסין.

בבא קמא נ. • אמרו לו (לרבי חנינא בן דוסא) נביא אתה אמר להם 
לא נביא אנכי ולא בן נביא אנכי.

בן  אלעזר  (לרבי  קרחה  בן  יהושע  ר'  ליה  פג: • שלח  מציעא  בבא 
שמעון) חומץ בן יין.

בבא מציעא פג: • ההוא כובס קרייה חומץ בן יין.

בבא מציעא פד: • הוא (רבי אלעזר בן שמעון) ארי בן ארי ואתה (רבי 
בנו של רשב"ג) ארי בן שועל.

בבא מציעא פה. • (משלי יא, ל) פרי צדיק עץ חיים.

בבא מציעא פו: • סעודתא דאברהם אבינו עדיפא מדשלמה.

נשותיהם  את  מקדשין  היו  אלכסנדריא  קד. • אנשי  מציעא  בבא 
ובשעת כניסתן לחופה באין אחרים וחוטפים אותם מהן ובקשו 
לי  הביאו  הזקן  הלל  להן  אמר  ממזרים  בניהם  לעשות  חכמים 
כתובת אמכם הביאו לו כתובת אמן ומצא שכתוב בהן לכשתכנסי 

לחופה הוי לי לאינתו ולא עשו בניהם ממזרים.

בבא בתרא טו. • לא עלה עזרא מבבל עד שיחס עצמו ועלה.

בכל  שטתי  רבש''ע  לפניו  אמר  וגו'  השטן  טו: • ויען  בתרא  בבא 
העולם כולו ולא מצאתי נאמן כעבדך אברהם.

ליה  מעיינא  וקא  דשרה  בכנפה  (אברהם)  נח. • גאני  בתרא  בבא 
ברישיה.

בבא בתרא נח. • (רשב"ם – ד"ה חבוטו) אותן שהן ממזרים הן עזי 
פנים.

בבא בתרא נט. • (קהלת ד, יב) והחוט המשולש לא במהרה ינתק זה רבי 
אושעיא בנו של רבי חמא בנו של רבי ביסא (תוס' – ד"ה והחוט.

חכמים  תלמידי  היו  אבותיהם  ואבות  ואבותיהם  שהן  היו  כמה 
לפי  טעמא  היינו  הכא  אלא  המשולש  החוט  עליהם  קאמר  ולא 

ששלשתן ראו זה את זה).

בבא בתרא צא. • אפי' מי שיש לו זכות אבות אינה עומדת לו בשעה 
שיוצא מארץ לחוצה לארץ.

בבא בתרא צא. • אמיה דאברהם אמתלאי בת כרנבו.

בכותא  שלש  אבינו  אברהם  נחבש  שנים  צא. • עשר  בתרא  בבא 
ושבע בקרדו.

בבא בתרא צא. • אותו היום שנפטר אברהם אבינו מן העולם עמדו 
שאבד  לעולם  לו  אוי  ואמרו  בשורה  העולם  אומות  גדולי  כל 

מנהיגו ואוי לה לספינה שאבד קברינטא.

בבא בתרא קט: • לעולם ידבק אדם בטובים שהרי משה שנשא בת 
יתרו יצא ממנו יהונתן אהרן שנשא בת עמינדב יצא ממנו פנחס.

סנהדרין לו: • הכל כשרין לדון דיני ממונות... לאתויי ממזר.

סנהדרין לו: • כשם שב''ד מנוקין בצדק כך מנוקין מכל מום ... מאי 
קרא (שיר השירים ד, ז) כולך יפה רעיתי ומום אין בך.

סנהדרין מד: • בשעה שאמר לו הקב''ה ליחזקאל (יחזקאל טז, ג) לך אמור 
פסקונית  רוח  אמרה  חתית  ואמך  האמורי  אביך  לישראל  להם 
(רש"י – גבריאל) לפני הקב''ה רבש''ע אם יבואו אברהם ושרה 

ויעמדו לפניך אתה אומר להם ומכלים אותם.

סנהדרין מו: • (בראשית כג, ב) ויבא אברהם לספוד לשרה ולבכותה ואי 
לה  משהו  דאברהם  יקרא  משום  הוא  דחיי  יקרא  משום  אמרת 

לשרה שרה גופה ניחא לה כי היכי דמייקר בה אברהם.

סנהדרין פא. • מאי דכתיב (יחזקאל יח, ו) אל ההרים לא אכל שלא אכל 
בזכות אבותיו.

זה  פוטי  בן  ראיתם  אותו  מבזין  שבטים  פב: • התחילו  סנהדרין 
שבט  נשיא  והרג  כוכבים  לעבודת  עגלים  אמו  אבי  שפיטם 

מישראל בא הכתוב ויחסו פנחס בן אלעזר בן אהרן הכהן.

סנהדרין צג. • (זכריה ג, ג) ויהושע היה לבוש בגדים צואים וכי דרכו של 
יהושע ללבוש בגדים צואים אלא מלמד שהיו בניו נושאים נשים 

שאינן הגונות לכהונה ולא מיחה בהן.

סנהדרין צד: • נביא הוא דקאמר לה לכנסת ישראל צהלי קולך בת 
גלים בתו של אברהם יצחק ויעקב שעשו מצות כגלי הים.

בו  שהתפללו  מקום  על  עברתי  אפשר  (יעקב)  צה: • אמר  סנהדרין 
אבותי ואני לא התפללתי בו.

תלמידי  שנעשו  הארץ.  עמי  בבני  הזהרו  צו. • (רש"י)  סנהדרין 
שהרי  לישראל  תורה  תצא  שמהם  כבוד  להם  לעשות  חכמים 
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יצאו שמעיה ואבטליון מבני בניו של סנחריב ומבני בניו של המן 
למדו תורה בבני ברק.

סנהדרין צו. • (רש"י – ד"ה כי) כי הא מילתא מודיעים להו לבני ע''ה 
שבהם  תורה  משום  אלא  אביהם  משום  לאו  להו  דמוקרין  דהא 

שלא תזוח דעתם עליהם ויאמרו אבותיהם צדיקים היו.

סנהדרין צו: • מבני בניו של סיסרא למדו תורה בירושלים מבני בניו 
ואבטליון  שמעיה  נינהו  ומאן  ברבים  תורה  לימדו  סנחריב  של 

מבני בניו של המן למדו תורה בבני ברק.

הקב''ה  ביקש  (נבוכדנצר)  רשע  אותו  של  בניו  צו: • מבני  סנהדרין 
הקב''ה  לפני  השרת  מלאכי  אמרו  השכינה  כנפי  תחת  להכניסן 
תכניס  היכלך  את  ושרף  ביתך  את  שהחריב  מי  עולם  של  רבונו 

תחת כנפי השכינה.

שני  בין  שמוטל  ...מפני  אחז  את  מנו  לא  מה  קד. • מפני  סנהדרין 
צדיקים בין יותם לחזקיהו.

סנהדרין קד. • ברא מזכי אבא אבא לא מזכי ברא דכתיב (דברים לב, לט) 
ואין מידי מציל אין אברהם מציל את ישמעאל אין יצחק מציל 

את עשו.

סנהדרין קז: • בשעה שבנה שלמה את בית המקדש ביקש להכניס 
שאמר  כיון   ... בזה  זה  שערים  דבקו  הקדשים  קדשי  לבית  ארון 
(דברי הימים ב ו, מב) ה' אלהים אל תשב פני משיחך זכרה לחסדי דויד 

עבדך מיד נענה.

ו)  מט,  (בראשית  שנאמר  עצמו  על  רחמים  ביקש  קט: • יעקב  סנהדרין 
בסודם אל תבא נפשי ובקהלם אל תחד כבודי בסודם אל תבא 

נפשי אלו מרגלים ובקהלם אל תחד כבודי זה עדת קרח.

ולא  דאבדין  על  חבל  (למשה)  הקב''ה  לו  קיא. • אמר  סנהדרין 
משתכחין הרי כמה פעמים נגליתי על אברהם יצחק ויעקב באל 

שדי ולא הרהרו על מדותי ולא אמרו לי מה שמך. 

מכות כד. • הולך תמים זה אברהם דכתיב (בראשית יז, א) התהלך לפני 
והיה תמים.

מכות כד. • לא רגל על לשונו זה יעקב אבינו.

מכות כד. • הולך צדקות זה אברהם אבינו.

מאה  ד'  אבינו  דאברהם  כוכבים  דעבודת  יד: • גמירי  זרה  עבודה 
פירקי הויין.

הפלגה  דור  אנשי  בעצת  הלך  שלא  אבינו  יט. • אברהם  זרה  עבודה 
שרשעים היו ...לא עמד בעמידת סדום שחטאים היו ...לא ישב 

במושב אנשי פלשתים מפני שלצנים היו.

ויעקב  יצחק  אברהם  ספר  זה   ... הישר  ספר  כה. • מאי  זרה  עבודה 
שנקראו ישרים.

שלי  סלע  שעושין  לרשעים  דיין  לא  הקב''ה  נד: • אמר  זרה  עבודה 
פומבי אלא שמטריחין אותי ומחתימין אותי בעל כרחי (רש"י – 
בו ... שבאין  פומבי. רושם שלי שאני רושם  שעושים סלע שלי 
על הערוה על כרחי ומולידין: אלא שמטריחין אותי. שאני יוצר 
הוולד על כרחי ומולידין שהרי גזרה לפני שינהוג העולם כמנהגו 

וכו').

הולד  ישראל  בת  על  הבא  ועבד  כוכבים  נט. • עובד  זרה  עבודה 
ממזר.

הוריות ו: • (רש"י) כנחלתם כך חנייתם. שיעקב אבינו חלק להם את 
הארץ וציום היאך יחנו לדגליהם.

הוריות יא: • כהן גדול בן כהן גדול טעון משיחה ואין מושחים מלך 
בן מלך.

הוריות יג. • כהן קודם ללוי לוי לישראל ישראל לממזר וממזר לנתין 
ונתין לגר וגר לעבד משוחרר אימתי בזמן שכולם שוים אבל אם 
היה ממזר תלמיד חכם וכהן גדול עם הארץ ממזר תלמיד חכם 

קודם לכהן גדול עם הארץ.

הוריות יג: • נהי דאהני לך קמרא (אבנט מוזהב ) דאבוך למהוי אב 
ב''ד שויניך נמי נשיא (רש"י – כלומר דאהני לך חשיבותא דאביך 
דהוית אב ב''ד אבל למהוי נשיא מי אהני לך דקא בעית למהוי 

נשיא).

ולקרב  בזרוע  המקורבין  לרחק  אלא  בא...  אליהו  ח:ז • אין  עדויות 
המרוחקין בזרוע וכו'.

אבות ב:ב • זכות אבותם מסייען.

אבות ב:יב • ג' כתרים... כתר כהונה וכו'.

אבות ה:ב • ... בא אברהם וקבל שכר כולם.

אברהם  של  מתלמידיו  הללו  ג' דברים  בו  שיש  מי  ה:יט • כל  אבות 
אבינו וכו'.

אבות ו: י • ה' קנינים קנה בקב"ה בעולמו... אברהם וכו'.

של  לזו  הגיעה  לא  איוב  של  אורחים  ז:א • הכנסת  נתן  דרבי  אבות 
אברהם אבינו.

כך  חסידים  היו  הראשונים  שהצדיקים  ח:ח • כשם  נתן  דרבי  אבות 
בהמותן היו חסידות.. וי"א וגמליו.

"וישב  עיקר  כל  לירושלים  נכנס  ממזר  יד:ח • אין  נתן  דרבי  אבות 
ממזר באשדוד".

אבות דרבי נתן לג:א • א"א עשה צדקה תחילה ואח"כ משפט.

ובכולן  הקב"ה  לפני  א"א  נתנסה  נסיונות  לג:ב • י'  נתן  דרבי  אבות 
נמצא שלם וכו'.

ד'  אבות,  ג'  ז',  ברא  כך  בז'  עולמו  את  לז:ז • ברא  נתן  דרבי  אבות 
אמהות.

סופרים טז:י • 175 פרשיות בתורה (כמנהג א"י) כנגד 175 שנים של 
א"א.

סופרים טז:יא • 147 מזמורים בתהלים כנגד שנים של יעקב אבינו.

כנגד 74  קומתו  גבוה  א"א  בענקים"  הגדול  כא:ט • "האדם  סופרים 
אנשים וכו'.

שמחות א:יד • אין קורין לאבות "אבינו" אלא שלשה ולא לאמהות 
"אמנו" אלא ארבע.

כלה רבתי פ"ג • ז' אבות כרתו ברית אברהם יצחק יעקב משה אהרן 
פינחס דוד.

כלה רבתי פ"ג • ז' אבות שכבו בכבוד בלא שלטה בהן רמה ותולעה 
אברהם יצחק יעקב עמרם בנימין ישי כלאב וי"א דוד.

זבחים קב. • בשעה שפוסקים גדולה לאדם פוסקים לו ולזרעו עד 
סוף כל הדורות.

לר'  עשירי  דהוא  אבטולס  דרבי  בריה  בר  עזרא  נג. • רבי  מנחות 
אלעזר בן עזריה דהוא עשירי לעזרא קאי אבבא אמר מאי כולי 
יאי  הגון)  הרי  הוא  תורה  בן  אם  הוא (רש"י –  אוריין  בר  אי  האי 
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אישא  אוריין  בר  ולא  אבהן  בר  ואי  יאי  אבהן  ובר  אוריין  בר  אי 
תיכליה אמרו ליה בר אוריין.

מנחות נג. • אמרה כנסת ישראל לפני הקדוש ברוך הוא רבונו של 
עולם החזק לי טובה שהודעתיך בעולם אמר לה טובתי בל עליך 
איני מחזיק טובה אלא לאברהם יצחק ויעקב שהודיעוני תחלה 

בעולם.

מנחות נג: • ידיד זה אברהם.

לאברהם  הקב''ה  מצאו  המקדש  בית  שחרב  נג: • בשעה  מנחות 
שהיה עומד בבית המקדש אמר לו מה לידידי בביתי אמר לו על 
בשוגג  שמא  לו  אמר  וגלו  חטאו  בניך  לו  אמר  באתי  בני  עיסקי 

חטאו וכו'.

מנחות ק. • אמר להם הממונה צאו וראו אם הגיע זמן שחיטה אם 
הגיע הרואה אומר ברקאי ... האיר פני כל המזרח עד שבחברון 
(רש"י – תלמוד ירושלמי נמצא שלפיכך היה אומר עד שבחברון 

ביום הכפורים כדי להזכיר ישיני חברון).

אשתו  על  מקפיד  שאינו   – (רש"י  ממזרין  בניו  יג. • מין  חולין 
ומפקירה).

חולין טז. • זריזותיה דאברהם.

חולין פח: • בשכר שאמר אברהם אבינו (בראשית יח, כז) ואנכי עפר ואפר 
זכו בניו לשתי מצות אפר פרה ועפר סוטה.

לשתי  בניו  זכו  נעל  שרוך  ועד  מחוט  אם  כג)  יד,  פט. • (בראשית  חולין 
מצות לחוט של תכלת ורצועה של תפילין.

חולין צא: • (רש"י) בדיוקנו של מעלה. פרצוף אדם שבארבע חיות 
בדמות יעקב.

ועם אנשים] אמר רבה רמז רמז  חולין צב: • כי שרית [עם אלהים 
ונשיא  שבבבל  גולה  ראש  ממנו  לצאת  שרים  שני  שעתידים  לו 

שבארץ ישראל.

חולין צב: • גפן זה העולם שלשה שריגים זה אברהם יצחק ויעקב 
אשכלותיה  הבשילו  האמהות  אלו  נצה  עלתה  כפורחת  והיא 

ענבים אלו השבטים.

בידיו  יתר  טרפון  רבי  לפני  שבא  אחד  באדם  מה: • מעשה  בכורות 
וברגליו שש ושש עשרים וארבע אמר לו כמותך ירבה בישראל 
... כמותך יתמעטו ממזירי ונתיני מישראל (רש"י – כל ממזרים 
שבישראל יהיו כמותך ויהיו ניכרין שמטפה פסולה הן ולא ידבקו 

בהן).

לוקה  אינו  עליה  הבא  וכהן  אסור  אתננה  כותית  נו: • זונה  בכורות 
הבא  וכהן  מותר  אתננה  ישראלית  זונה  זרעו  יחלל  לא  משום 

עליה לוקה משום לא יחלל זרעו.

ערכין טז: • חס לי דליכסוף זרעיה דרב על ידאי.

אין  בדין  ויעקב  יצחק  אברהם  עם  הקב''ה  בא  יז. • אלמלא  ערכין 
יכולין לעמוד מפני תוכחה.

ערכין לב: • אגין זכותא עלייהו כי סוכה.

מדות לז: • כהן שנמצא בו פסול לובש שחורים ומתעטף שחורים 
ויוצא והולך לו ושלא נמצא בו פסול לובש לבנים ומתעטף לבנים 

נכנס ומשמש עם אחיו הכהנים.

נדה יג. • מוטב שיוציא לעז על בניו שהן ממזרים ואל יעשה עצמו 
רשע שעה אחת לפני המקום.

ויש  ממונות  דיני  לדון  ראוי  נפשות  דיני  לדון  הראוי  מט: • כל  נדה 
שראוי לדון דיני ממונות ואינו ראוי לדון דיני נפשות ... לאתויי 

ממזר.

נדה מט: • חדא לאתויי גר וחדא לאתויי ממזר וצריכי דאי אשמעינן 
בקהל  לבא  ראוי  דאין  ממזר  אבל  בקהל  לבא  דראוי  משום  גר 
אימא לא ואי אשמעינן ממזר משום דקאתי מטפה כשרה אבל 

גר דקאתי מטפה פסולה אימא לא צריכא.

זכרון/שכחה
הרצים  הבריות  שכר  קבול  עיקר  דפרקא.  אגרא  ו: • (רש"י)  ברכות 
אינם  רובם  שהרי  המרוצה  שכר  היא  חכם  מפי  דרשה  לשמוע 
מבינים להעמיד גרסא ולומר שמועה מפי רבן לאחר זמן שיקבלו 

שכר למוד.

דאמרינן  אונסו  מחמת  תלמודו  ששכח  בזקן  ח: • הזהרו  ברכות 
לוחות ושברי לוחות מונחות בארון.

ברכות יג. • צרות אחרונות משכחות את הראשונות.

הוו  תלמודייהו  להו  אייקר  לקרייתא  נפוק  חייא  ר'  יח: • בני  ברכות 
צערא  בהאי  אבון  ידע  לחבריה  חד  א''ל  לאדכוריה  מצערי  קא 
אייקר  מגרסתם  תלמודם  אשתכח  תלמודייהו.  אייקר   – (רש"י 

הוכבד עליהם מחמת שכחה).

לשנה  המינים)  (לברכת  ותקנה  הקטן  שמואל  כח: • עמד  ברכות 
אחרת שכחה.

ברכות לא. • אל יפטר אדם מחבירו אלא מתוך דבר הלכה שמתוך 
כך זוכרהו.

כסא  לפני  שכחה  ואין  הואיל  רבש''ע  לפניו  לב: • אמרה  ברכות 
(ישעיה מט, טו) גם  לה  אמר  העגל  מעשה  תשכח לי  לא  שמא  כבודך 
אלה תשכחנה אמרה לפניו רבש''ע הואיל ויש שכחה לפני כסא 
כבודך שמא תשכח לי מעשה סיני אמר לה (ישעיה מט, טו) ואנכי לא 
אלה  גם  דכתיב  מאי  אושעיא  א''ר  אלעזר  דא''ר  והיינו  אשכחך 

תשכחנה זה מעשה העגל ואנכי לא אשכחך זה מעשה סיני.

תמיד  מפחד  אדם  אשרי  כתיב.  תורה  בדברי  ס. • (רש"י)  ברכות 
שמא תשתכח ממנו שמתוך כך הוא מחזיר לשנותם תמיד.

פאה ד:ו • אין השכחה אלא בשעת העמור.

שבת צ: • וחכים כמה דבעי וגמר כמה דבעי ואכיל ליה לאידך פלגא 
דאי לא מיעקר תלמודו.

שבת קד. • (מנצפך) שכחום וחזרו ויסדום.

שבת קכ. • הוה ליה למימר גמר ושכח.

תורה  עתידה  אמרו  ביבנה  לכרם  רבותינו  קלח: • כשנכנסו  שבת 
מישראל  תורה  שתשתכח  ושלום  חס   ... מישראל  שתשתכח 

שנאמר (דברים לא, כא) כי לא תשכח מפי זרעו.

עירובין נג. • כי אצבעתא בבירא לשכחה (רש"י – כשם שהאצבע 
נוח ליכנס בפי הבור כך אנו מהירין לשכוח).

עירובין נג. • בני יהודה דדייקי לישנא ומתנחי להו סימנא נתקיימה 
תורתן בידן בני גליל דלא דייקי לישנא ולא מתנחי להו סימנא לא 

נתקיימה תורתן בידם.

בלחש  שונה  שהיה  אליעזר  לרבי  היה  אחד  נד. • תלמיד  עירובין 
לאחר ג' שנים שכח תלמודו.
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עירובין נד. • אם אדם משים עצמו את לחייו כאבן זו שאינה נמחית 
תלמודו מתקיים בידו ואם לאו אין תלמודו מתקיים בידו.

ואימתי  בבטנך  שתשמרם  בזמן  נעי'  ד''ת  נד. • אימתי  עירובין 
תשמרם בבטנך בזמן שיכונו יחדיו על שפתיך.

עירובין נד. • אם משים אדם עצמו כענק זה שרף על הצואר ונראה 
ואינו נראה תלמודו מתקיים בידו ואם לאו אין תלמודו מתקיים 

בידו.

בה  דשין  שהכל  זו  כערוגה  עצמו  אדם  משים  נד. • אם  עירובין 
וכבושם זה שהכל מתבשמין בה תלמודו מתקיים ואם לאו אין 

תלמודו מתקיים.

בו  דשין  שהכל  זה  כמדבר  עצמו  אדם  משים  נד. • אם  עירובין 
תלמודו מתקיים בידו ואם לאו אין תלמודו מתקיים בידו.

עירובין נד. • אם אדם משים עצמו כחיה זו שדורסת ואוכלת ואיכא 
אין  לאו  ואם  בידו  מתקיים  תלמודו  ואוכלת  שמסרחת  דאמרי 

תלמודו מתקיים בידו.

ליה  תני  דהוה  תלמידא  ההוא  ליה  הוה  פרידא  נד: • רבי  עירובין 
ארבע מאה זימני וגמר יומא חד בעיוה למלתא דמצוה תנא ליה 
ולא גמר א''ל האידנא מאי שנא א''ל מדההיא שעתא דא''ל למר 
איכא מילתא דמצוה אסחאי לדעתאי וכל שעתא אמינא השתא 
קאי מר השתא קאי מר א''ל הב דעתיך ואתני ליך הדר תנא ליה 
ד' מאה זימני [אחריני] נפקא בת קלא וא''ל ניחא ליך דליספו לך 
ד' מאה שני או דתיזכו את ודרך לעלמא דאתי אמר דניזכו אנא 

ודריי לעלמא דאתי אמר להן הקב''ה תנו לו זו וזו.

עירובין נד: • אין תורה נקנית אלא בסימנין.

עירובין עג. • אמר רב יוסף לא שמיע לי הא שמעתא אמר ליה אביי 
את אמרת ניהלן (רש"י – רב יוסף חלה ושכח תלמודו והיה אביי 

תלמידו מזכירו).

איחלף  ברבי  רבים  דאברהם  מריה  יוסף  רב  עה: • אמר  עירובין 
ברבי  לי  נתחלף  בחיצונה  רבים  לי  שאמר  הטעם   – (רש"י  לי 
נזכרתי  הראשונה  לגירסתי  וחזרתי  בחליי  הדבר  כששכחתי 

שהוזכר לי רבים בדבר וסבור הייתי שנאמר לי בשם רבי).

פסחים סו. • הלכה זו נתעלמה מבני בתירא פעם אחת חל ארבעה 
השבת  את  דוחה  פסח  אם  ידעו  ולא  שכחו  בשבת  להיות  עשר 

אם לאו.

זו  הלכה  להן  אמר  מהו  מע''ש  סכין  הביא  ולא  סו. • שכח  פסחים 
הן בני  אין נביאים  אם  להן לישראל  הנח  אלא  ושכחתי  שמעתי 

נביאים הן.

לאדכורי  ר''ע  ואתא  ליה  איתעקר  גמריה  אליעזר  סט. • ר'  פסחים 
גמריה.

פסחים קו: • אכתי לא נח נפשיה דרב שכחנינהו לשמעתתיה.

פסחים קו: • רב ירמיה בר אבא איקלע לבי רב אסי אישתלי וטעים 
מידי הבו ליה כסא ואבדיל.

פסחים קטו. • זכר למקדש כהלל.

פסחים קכ: • ה''ד נתנמנם ... נים ולא נים תיר ולא תיר כגון דקרי ליה 
ועני ולא ידע לאהדורי סברא וכי מדכרו ליה מדכר. 

ראש השנה לב: • פקדונות הרי הן כזכרונות כגון (בראשית כא, א) וה' פקד 
את שרה וכגון (שמות ג, טז) פקוד פקדתי אתכם ... אינן כזכרונות.

יומא יט. • לשכת העץ אמר ר' אליעזר בן יעקב שכחתי מה היתה 
משמשת.

יומא כז: • אשתמיטתיה.

שלמד  מי  מחדתא.  קשה  בעתיקתא  מיגמר  כט. • (רש"י)  יומא 
ממה  יותר  ששכח  מה  וללמוד  לחזור  קשה  ושכח  דעתו  והסיח 

שלא למד.

יומא לח: • כל המשכח דבר מתלמודו גורם גלות לבניו.

שיהא  זכאי  בן  יוחנן  רבן  התקין  המקדש  בית  מא. • משחרב  סוכה 
כולו  הנף  יום  ושיהא  למקדש  זכר  שבעה  במדינה  ניטל  לולב 

אסור.

סוכה מא. • מנא לן דעבדינן זכר למקדש ... דאמר קרא (ירמיה ל, יז) כי 
לך  קראו  נדחה  כי  ה'  נאם  ארפאך  וממכותיך  לך  ארוכה  אעלה 

ציון היא דורש אין לה דורש אין לה מכלל דבעיא דרישה.

בהו  מנח  פפא  רב  הומבה''י  סימנא  בהו  מנח  ספרא  נה. • רב  סוכה 
סמנא הומהב''י וסימנך אמבוהא דספרי.

ביצה טו: • (רש"י) זכור. אין זכירה אלא בדבר המשתכח.

ביצה טו: • גזרה שמא יפשע (רש"י – ישכח).

שמואל  דמר  קמיה  מתניתא  מסדר  דהוה  סמיא  טז: • ההוא  ביצה 
חזייה דהוה עציב אמר ליה אמאי עציבת אמר ליה דלא אותיבי 
עציב  דהוה  חזייה  לשנה  אדידי  סמוך  ליה  אמר  תבשילין  ערובי 
תבשילין  ערובי  אותיבי  דלא  ליה  אמר  עציבת  אמאי  ליה  אמר 

אמר ליה פושע את לכולי עלמא שרי לדידך אסור.

ביצה כו: • הך ההיא אדא בר אוכמי היא דמשבש ותני (רש"י – חכם 
אחד שהיו מכירין בו שהיה גורס משניות ומשכח ומשבשן).

נביאים  כמה  ומהם  זקנים  ועשרים  דמאה  מאחר  יח. • וכי  מגילה 
תקנו תפלה על הסדר שמעון הפקולי מאי הסדיר שכחום וחזר 

וסדרום.

מגילה יח. • (דברים כה, יז) זכור יכול בלב כשהוא אומר לא תשכח הרי 
שכחת הלב אמור הא מה אני מקיים זכור בפה.

מגילה לב. • (תוס') והשונה בלא זמרה. שהיו רגילין לשנות המשניות 
בזמרה לפי שהיו שונין אותן על פה וע''י כך היו נזכרים יותר.

יום  שבכל  י''ח  ברכות  וארבעה  עשרים  לפניהן  טו. • ואומר  תענית 
יהודה  ר'   ... ושופרות  זכרונות  הן  ואלו  שש  עוד  עליהן  ומוסיף 

אומר לא היה צריך לומר זכרונות ושופרות.

השנה  בראש  אלא  ושופרות  זכרונות  אומרים  טז: • אין  תענית 
וביובלות ובשעת מלחמה.

מועד קטן ח: • אין המת משתכח מן הלב שלשים יום.

מועד קטן יד: • (תוס' – ד"ה נמצאת) דמשתכחי אף על גב דאיכא 
בלב  אשר  הסברא  מ''מ  אחד  כל  דברי  הכותבים  דיינין  סופרי 
משתכח ומהאי טעמא אמרינן (שם) דאין דנין בערב שבת דליבא 

דאינשי אינשי.

חגיגה טו. • אלו דברי תורה שקשין לקנותן ככלי זהב וכלי פז ונוחין 
לאבדן ככלי זכוכית.

חגיגה יז. • פז''ר קש''ב.

כתובות ב. • (רש"י – ד"ה מריה) חלה רב יוסף ושכח תלמודו ותוהה 
על דבריו הראשונים.
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כתובות טו: • אשתמיטתיה הא דא''ר יהודה אמר רב.

כתובות כ. • הני בי תרי דידעי סהדותא ומנשי חד מנייהו מדכר חד 
לחבריה.

אשי  דרב  הא  כי  עצמו  אפילו  הוא  מרבנן  צורבא  כ: • אי  כתובות 
האי  מר  דכיר  מי  ליה  אמר  כהנא  לרב  בסהדותא  ליה  ידיע  הוה 
סהדותא אמר ליה לא ולאו הכי והכי הוה א''ל לא ידענא לסוף 
אידכר רב אשי אסהיד ליה חזייה לרב כהנא דהוה מחסם א''ל מי 

סברת עלך קא סמיכנא אנא הוא דרמאי אנפשאי ואדכרי.

מידכר  לא  טפי  מידכר  שנין  שיתין  עד  סהדותא  כ: • האי  כתובות 
עליה  דרמי  כיון  הכא  אבל  עליה  רמיא  דלא  הוא  התם  היא  ולא 

אפילו טובא נמי.

כתובות כב: • תנא מיניה ארבעים זימנין.

כתובות כח. • ואלו נאמנין להעיד בגודלן מה שראו בקוטנן.

כתובות עז. • מנח בה סימנא.

נדרים לח. • בתחלה היה משה למד תורה ומשכחה עד שניתנה לו 
במתנה.

נדרים מא. • אין החולה עומד מחליו עד שמוחלין לו על כל עונותיו 
... דמשכח למודו.

נדרים מא. • רב יוסף חלש איעקר ליה למודיה אהדריה אביי קמיה 
הדא  לי  שמיע  לא  יוסף  רב  אמר  אמרינן  דוכתא  דבכל  היינו 
שמעתא א''ל אביי את אמריתה ניהלן ומהא מתניתא אמריתה 

ניהלן.

נדרים מא. • כי הוה גמיר ר' תלת עשרי אפי הילכתא אגמריה לרבי 
הנהו  קמיה  חייא  ר'  אהדר  רבי  חלש  לסוף  מנהון  שבעה  חייא 
שמיע  הוה  קצרא  ההוא  הוה  אזדו  שיתא  דאגמרי'  אפי  שבעה 
קצרא  קמי  יתהון  וגמר  חייא  ר'  אזל  להו  גריס  כדהוה  לרבי  ליה 
ואתא ואהדר יתהון קמי רבי כד הוה חזי ליה רבי לההוא קצרא 
א''ל רבי אתה עשית אותי ואת חייא א''ד הכי קא''ל אתה עשית 

את חייא וחייא עשה אותי.

מכאן  לכותבן.  רשאי  אתה  אי  פה  שבעל  דברים  ס: • (רש"י)  גיטין 
שהתורה  מפני  אלא  לכתוב  ניתן  לא  שהתלמוד  למד  אתה 

משתכחת.

קדושין סו. • אבותינו היו אוכלים מלוחים בזמן שהיו עסוקים בבנין 
בית המקדש אף אנו נאכל מלוחים זכר לאבותינו.

קדושין ע: • דכיר מר מאי אמר שמואל כי קאי חדא כרעא אגודא 
וחדא כרעא במברא.

בבא קמא עו: • אישתמיטתיה הא דרבי שמעון.

בבא מציעא לה. • כל לא ידענא פשיעותא היא.

בבא מציעא עה: • מר דטריד בגירסיה משתלי וגורם קללה לעצמי.

בבא מציעא פה. • רב יוסף יתיב ארבעין תעניתא ואקריוהו לא ימושו 
מפיך  ימושו  לא  ואקריוהו  אחריני  תעניתא  ארבעים  יתיב  מפיך 
ומפי זרעך יתיב מאה תעניתא אחריני אתא ואקריוהו לא ימושו 
צריכנא  לא  ואילך  מכאן  אמר  זרעך  זרע  ומפי  זרעך  ומפי  מפיך 

תורה מחזרת על אכסניא שלה.

מאה  יתיב  דישראל  לארעא  סליק  כי  זירא  פה. • ר'  מציעא  בבא 
תעניתא דלשתכח גמרא בבלאה מיניה כי היכי דלא נטרדיה.

בבא מציעא קז: • י''ג דברים נאמרו בפת שחרית ... ותלמודו מתקיים 
בידו וכו'.

בבא בתרא צא: • נהירנא (עיין שם).

סנהדרין י: • (רש"י) והא עבור קתני. דרך תנא טועה בגירסא לחסר 
קידוש  גירסת  בין  לתנא  נחלף  אין  אבל  שכחה  ידי  על  תיבה 

לגירסת עיבור.

סנהדרין כו: • מחשבה מועלת אפילו לד''ת (רש"י – מחשבה. דאגת 
הלב על מזונותיו של אדם: מועלת. מהניא לשכח למודו).

סנהדרין כט: • כל מילי דכדי לא דכירי אינשי.

סנהדרין סט. • רובא דאינשי עבדי דטעו בעיבורא דירחא.

סנהדרין פב. • אינשייה רב לגמריה אקריוהו לרב כהנא בחלמיה ... 
אדכריה רב לגמריה (רש"י – אנשייה רב לגמריה. שכח מה שגמר 

מרבו בדבר זה ולא ידע להשיבו).

תאמר  ואם  מותרת  או  אסורה  זו  עמרם  בן  לו  פב. • אמר  סנהדרין 
מעשה   ... הלכה  ממנו  נתעלמה  לך  התירה  מי  יתרו  בת  אסורה 

ונזכר הלכה.

(עיין  ככברה  אותו  ...מנקבין  מפי  הלכה  המונע  צא: • כל  סנהדרין 
מהרש"א).

סנהדרין צו. • הזהרו בזקן ששכח תלמודו מחמת אונסו.

אישתלי  פפא  רב  רבנן  הני  דאמר  כגון  אמר  פפא  ק. • רב  סנהדרין 
שאומר  כאדם   – (רש"י  בתעניתא  ואיתיב  רבנן  הני  כגון  ואמר 

אותו ת''ח דלשון בזוי).

סנהדרין קו: • לא מת דואג עד ששכח תלמודו.

סנהדרין קט. • אויר מגדל (בבל) משכח (רש"י – שכן נגזר על אותו 
מקום שישכח ולכך הם עצמם שכחו את לשונם).

שמשכחין   – (רש"י  לתורה  רע  סימן  ובורסיף  קט. • בבל  סנהדרין 
הלמוד מפני שעומדים באויר המגדל).

והעלם  בסוף  וידיעה  בתחלה  ידיעה  בה  שיש  ב. • את  שבועות 
בינתים הרי זה בעולה ויורד.

שבועות כו. • אמר ליה לבך אנסך ונעלם ממנו.

שבועות כו. • דשבועתיה אינשי (שכח) חפצא דכיר.

ולאו  לה  עביד  דאיניש  עליה  רמיא  דלא  מילתא  לד: • כל  שבועות 
אדעתיה.

עבודה זרה ה: • ... אף משה רבינו לא נזכר לתת על לבו דבר זה עד 
מ' שנה.

עבודה זרה מו. • ר' אליעזר גמריה ואייקר ליה תלמודא ואתא ר''ע 
לאדכוריה.

אתה  ברוך  ...א''ל  ושכחנוהו  בידינו  היה  נב: • מקרא  זרה  עבודה 
לשמים שהחזרת לי אבדתי.

ממה  האוכל  הלימוד  את  משכחים  דברים  יג: • חמשה  הוריות 
שאוכל עכבר וממה שאוכל חתול והאוכל לב של בהמה והרגיל 
בזיתים והשותה מים של שיורי רחיצה והרוחץ רגליו זו על גבי זו 

ויש אומרים אף המניח כליו תחת מראשותיו. 

הוריות יג: • חמשה דברים משיבים את הלימוד פת פחמין וכל שכן 
פחמין עצמן והאוכל ביצה מגולגלת בלא מלח והרגיל בשמן זית 
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והרגיל ביין ובשמים והשותה מים של שיורי עיסה ויש אומרים 
אף הטובל אצבעו במלח ואוכל.

שמן  כך  שנה  שבעים  של  לימוד  משכח  שהזית  יג: • כשם  הוריות 
זית משיב לימוד של שבעים שנה.

אבות ב:ח • ר"א בן הורקנוס בור סוד שאינו מאבד טיפה.

עד  בנפשו...  מלימודו...מתחייב  אחד  דבר  השוכח  ג:ח • כל  אבות 
שיסירם מלבו.

אבות ד:יב • שגגת תלמוד עולה זדון.

יצא  לאבד  ומהר  לשמוע  מהר  בתלמידים:  מדות  ה:יב • ד'  אבות 
שכרו בהפסדו וכו'.

אבות דרבי נתן א:ד • כל המקפיד על דבריו (בכעס) משכח את דבריו 
מצינו במ"ר וכו'.

אבות דרבי נתן כד:ו • יכול אדם ללמוד תורה בכ' שנה ולשכוח בב' 
שנים. כיצד וכו'.

ככלי  לאבדן  ונוחין  לקנותן  קשה  תורה  כח:ה • דברי  נתן  דרבי  אבות 
פשתן.

שמעתי  אמר  אלא  שמעתי  לא  לומר  משה  בוש  קא. • לא  זבחים 
ושכחתי.

מנחות ז. • אבימי תני מנחות בי רב חסדא ואבימי בי רב חסדא תני 
והאמר רב חסדא קולפי טאבי בלעי מאבימי עלה דהא שמעת ... 
אבימי מסכתא איתעקרא איתעקר ליה ואתא קמיה דרב חסדא 

לאדכורי גמריה.

מנחות כא. • אדכרתן מילתא דאמר רב חסדא.

לידי  מביאה  ראיה  ועשיתם  וזכרתם  אותו  מג: • וראיתם  מנחות 
זכירה זכירה מביאה לידי עשיה.

מנחות צט. • (דברים י, ב) אשר שברת ושמתם בארון ... מלמד שהלוחות 
ושברי לוחות מונחין בארון מכאן לתלמיד חכם ששכח תלמודו 

מחמת אונסו שאין נוהגין בו מנהג בזיון.

שני   ... בלאו  עובר  מתלמודו  אחד  דבר  המשכח  צט: • כל  מנחות 
לאוין ...בשלשה לאוין ... יכול אפי' מחמת אונסו ת''ל (דברים ד, ט) 

ופן יסורו מלבבך במסירם מלבו הכתוב מדבר.

שאינו  וכל  משתמרת  נשמתו  תורתו  המשמר  צט: • כל  מנחות 
משמר את התורה אין נשמתו משתמרת.

מנחות קה. • (רש"י) סימנא בעלמא. לגירסא שלא תטעה ותשכח. 

חולין כד. • תלמיד שלא ראה סימן יפה במשנתו ה' שנים שוב אינו 
רואה ... ג' שנים.

תרי   ... אינשי  לה  דכירי  מידכר  דתמיהא  מלתא  עה: • כל  חולין 
תמיהי מידכר דכירי אינשי.

חולין קג: • רבי אסי גמריה איעקר ליה ואתא ר' אלעזר לאדכוריה 
... א''ל מופת הדור.

בכורות יח: • דלא תשתכח תורת מתנות.

בכורות כז. • כי היכי דלא תשתכח תורת חלה.

תמורה טז. • שלשת אלפים הלכות נשתכחו בימי אבלו של משה... 
אף חטאת שמתו בעליה נשתכחה בימי אבלו של משה.

מתוך  ימיש  לא  נער  נון  בן  יהושע  ומשרתו  יא)  לג,  טז. • (שמות  תמורה 
מאות  שלש  ממנו  ונשתכחו  יהושע  של  כחו  תשש  מיד  האהל 

הלכות ונולדו לו שבע מאות ספיקות.

תמורה טז. • אלף ושבע מאות קלין וחמורין וגזירות שוות ודקדוקי 
סופרים נשתכחו בימי אבלו של משה.

אם  לאמור  ישראל  לאלהי  יעבץ  ויקרא  י)  ד,  טז. • (דברי הימים א  תמורה 
ברך תברכני ... והיתה ידך עמדי שלא ישתכח תלמודי מלבי וכו'.

תמורה טז. • (רש"י) דקדוקי סופרים. מפרש בשקלים (דף ח.) שעשו 
י''ג  צרותיהן  פוטרות  נשים  ט''ו  כגון  ספירות  ספירות  התורה 
שצירפו  יתרומו  לא  חמשה  טהור  עוף  בנבלת  נאמרו  דברים 
הדברים ומנאום יחד שלא ישתכחו ומאותן דקדוקין שעדיין לא 

צירפום נשתכחו בימי אבלו של משה.

נדה נג: • אגב שיטפאי (ריהוטי) אתיא לי.

זקן
"בישישים חכמה וארך ימים תבונה" (איוב יב:יב)

ברכות יא. • משל לאחד שאומרים לו זקנך מגודל אמר להם יהיה 
כנגד המשחיתים.

ברכות כח. • היינו דקאמר ר' אלעזר בן עזריה הרי אני כבן שבעים 
שנה.

האמורות  הרפואות  לנערותי (רש"י –  החזירוני  הן  קיא. • הן  שבת 
שזקנתי  לאחר  יוחנן  ר'  ואמר  בתשמיש  בריא  שאינו  למי  שם 

החזירוני אותן רפואות לנערותי לתשמיש אלמא זקן מוליד).

שבת קנא: • ימי הרעה אלו ימי הזקנה.

שבת קנא: • שבו העבים אחר הגשם זו מאור עיניו של אדם שהולך 
אחר הבכי (רש"י – חשכת עינים יבא ויכסה המאור אחר שירבה 

בבכיה בזקנותו מחמת תשות כח וצרות רבות עליו).

לא  ואילך  מכאן  הדרא  שנין  ארבעין  עד  דמעתא  קנא: • האי  שבת 
הדרא.

שבת קנא: • האי כוחלא עד ארבעין שנין מרווח מכאן ואילך אפילו 
מליא כאביסנא דגירדאי אוקומי מוקים ארווחי לא מרווח.

שבת קנב. • (קהלת יב, ג) ביום שיזועו שומרי הבית והתעותו וגו' ביום 
שיזועו שומרי הבית אלו הכסלים והצלעות והתעותו אנשי החיל 
אלו שוקים ובטלו הטוחנות אלו שינים וחשכו הרואות בארובות 

אלו עינים.

שבת קנב. • א''ל קיסר לר' יהושע בן חנניה מ''ט לא אתית לבי אבידן 
א''ל טור תלג סחרוני גלידין כלבוהי לא נבחין טחנוהי לא טוחנין 

בי רב אמרי אדלא אבידנא בחישנא.

 ... אתיא  ולא  דאזלא  לחדא  לה  ווי  מתלת  תרי  קנב. • טבא  שבת 
ינקותא ... ינקותא כלילא דוורדא סבותא כלילא דחילפא(רש"י 
– טובים ב' הרגלים של ימי בחרות מג' של זקנה שצריך משענת 

עם רגליו).

שבת קנב. • הדרת פנים זקן.

שבת קנב. • שרי שקיך (רש"י – פתח פיך) ועייל לחמך עד ארבעין 
שנין מיכלא מעלי מכאן ואילך משתי מעלי.

הקבלנו  לא  מה  מפני  חלפתא  בן  שמעון  לר'  רבי  קנב. • א''ל  שבת 
נעשו  סלעים  א''ל  לאבותיך  אבותי  שהקבילו  כדרך  ברגל  פניך 
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גבוהים קרובים נעשו רחוקים משתים נעשו שלש משים שלום 
בבית בטל (רש"י – סלעים. קטנים נעשו גבוהים שזקנתי: קרובים. 
משענת:  אני  שצריך  שלש.  לי  נעשו  שתים  כרחוקים:  לי  נדמין 
משים שלום בבית. אבר תשמיש: לישנא אחרינא קרובים נעשו 
רחוקים מרוב חלשות של אדם כשמזקין צריך להרחיק רגליו זה 

מזה).

אדם  של  נקביו  אלו  וגו'  בשוק  דלתים  וסגרו  יב, ד)  קנב. • (קהלת  שבת 
בשפל קול הטחנה בשביל קורקבן שאינו טוחן ויקום לקול הצפור 
שאפילו  השיר  בנות  כל  וישחו  משנתו  מנערתו  צפור  שאפילו 

(קול שירים ושירות) דומות עליו כשוחה.

שמנים  בן  לו)  יט,  ב  (שמואל  לדוד  אמר  הגלעדי  קנב. • ברזילי  שבת 
זקנים  של  שדעותן  מכאן  לרע  טוב  בין  האדע  היום  אנכי  שנה 
משתנות אם יטעם עבדך את אשר אוכל ואת אשר אשתה מכאן 
שרים  בקול  עוד  אשמע  אם  מתרפטות  זקנים  של  ששפתותיהן 

ושרות מכאן שאזניהם של זקנים מתכבדות.

שבת קנב. • ברזילי הגלעדי שקרא הוה דההיא אמתא דהויא בי רבי 
בת תשעין ותרתין שנין והות טעמא קידרא.

בזמה  השטוף  וכל  הוה  בזמה  שטוף  הגלעדי  קנב. • ברזילי  שבת 
זקנה קופצת עליו.

ועמי  תבונה  ימים  ואורך  חכמה  בישישים  יב)  יב,  קנב. • (איוב  שבת 
כ)  יב,  (איוב  שנאמר  בהן  נתוספת  טפשות  שמזקינין  זמן  כל  הארץ 
מסיר שפה לנאמנים וטעם זקנים יקח גם מגבוה ייראו שאפילו 
גבשושית קטנה דומה עליו כהרי הרים וחתחתים בדרך בשעה 
שמהלך בדרך נעשו לו תוהים וינאץ השקד זו קליבוסת ויסתבל 

החגב אלו עגבות ותפר האביונה זו חמדה.

להאי  מטא  כי  דרב  קמיה  סידרא  פסיק  הוה  כהנא  קנב. • רב  שבת 
קרא נגיד ואתנח אמר ש''מ בטל ליה חמדיה דרב.

שבת קנב. • (קהלת יא, י) כי הילדות והשחרות הבל דברים שאדם עושה 
בילדותו משחירים פניו לעת זקנתו.

פסחים קיג: • ארבעה אין הדעת סובלתן אלו הן ... וזקן מנאף וכו'.

יומא כח: • מימיהן של אבותינו לא פרשה ישיבה מהם.

ומטילין  חמין  לו  מחמין  איסטניס  או  זקן  כ''ג  היה  לא: • אם  יומא 
לתוך הצונן כדי שתפיג צינתן.

יומא לט: • אותה שנה שמת בה שמעון הצדיק אמר להם בשנה זו 
הכפורים  יום  בכל  להם  אמר  יודע  אתה  מניין  לו  אמרו  מת  הוא 
היה מזדמן לי זקן אחד לבוש לבנים ועטוף לבנים נכנס עמי ויצא 
עמי והיום נזדמן לי זקן אחד לבוש שחורים ועטוף שחורים נכנס 

עמי ולא יצא עמי אחר הרגל חלה שבעה ימים ומת.

יומא עה: • (המן) לנערים לחם לזקנים שמן לתינוקות דבש.

סוכה נג. • יש מהן אומרים אשרי ילדותנו שלא ביישה את זקנותנו 
זקנותנו  אשרי  אומרים  מהן  ויש  מעשה  ואנשי  חסידים  אלו 

שכפרה את ילדותנו אלו בעלי תשובה.

ביצה טז. • שמאי הזקן ... הלל הזקן.

ביצה כה: • זקן אחד היה בשכונתינו והיה יוצא בגלודקי שלו ובאו 
ושאלו את ר' יהושע בן לוי ואמר אם רבים צריכין לו מותר.

תענית ה: • זקנה קפצה עליו (על שאול).

דברי  לפניהן  אומר  שבהן  הזקן   ... כיצד  תעניות  טו. • סדר  תענית 
כבושין וכו'.

לאו  ואם  חכם  והוא  זקן  אומר  חכם  והוא  זקן  יש  טז. • אם  תענית 
אומר חכם ואם לאו אומר אדם של צורה.

מילי  מהני  מר  לן  לימא  פפא  בר  לרפרם  רבא  ליה  כ: • אמר  תענית 
דכירנא  לא  בינקותיה  ליה  אמר  הונא  רב  עביד  דהוה  מעלייתא 

בסיבותיה דכירנא וכו'.

מועד קטן כד. • בני זקנים כבני עניים (רש"י – עניים בני שלש. לפי 
שמחה  לו  שאין  לפי  העשיר  מן  יותר  בניו  על  מצטער  שהעני 

אחרת).

מועד קטן כח. • רב יוסף כי הוה בר שיתין עבד להו יומא טבא לרבנן 
אמר נפקי לי מכרת.

מועד קטן כח. • הגיע לגבורות זו היא מיתת נשיקה.

חגיגה ה: • בי יעקב איש כפר חיטייא הוה מקביל אפיה דרביה כל 
יומא כי קש א''ל לא נצטער מר דלא יכיל מר אמר ליה מי זוטר 
מאי דכתיב בהו ברבנן (תהלים מט, י) ויחי עוד לנצח לא יראה השחת 
כי יראה חכמים ימותו ומה הרואה חכמים במיתתן יחיה בחייהן 

על אחת כמה וכמה.

חגיגה יג. • א''ל רבי יוחנן לרבי אלעזר תא אגמרך במעשה המרכבה 
א''ל לא קשאי כי קש נח נפשיה דרבי יוחנן.

ושער  חיור  כתלג  לבושיה  ט)  ז,  (דניאל  אומר  אחד  יד. • כתוב  חגיגה 
(רישיה) כעמר נקא וכתיב (שיר השירים ה, יא) קוצותיו תלתלים שחורות 
לך  אין  מר  דאמר  במלחמה  כאן  בישיבה  כאן  קשיא  לא  כעורב 

נאה בישיבה אלא זקן.

חגיגה יד. • אין מעמידין מתורגמן על הצבור פחות מחמשים שנה.

חגיגה טו: • ואף רבי עקיבא בקשו מלאכי השרת לדוחפו אמר להם 
הקב''ה הניחו לזקן זה שראוי להשתמש בכבודי.

יבמות טז. • בימי רבי דוסא בן הרקינס... והיה הדבר קשה לחכמים 
מפני שחכם גדול היה ועיניו קמו (רש"י – עמדו מלראות) מלבא 
לבית המדרש ... קרא עליו המקרא הזה (תהלים לז, כה) נער הייתי גם 

זקנתי ולא ראיתי צדיק נעזב וזרעו מבקש לחם. 

יבמות טז: • (תהלים לז – כה) נער הייתי גם זקנתי מאן אמריה אילימא 
מי  אמריה  דוד  ואלא  קמיה  זקנה  איכא  מי  הוא  בריך  קודשא 

קשיש כולי האי אלא ש''מ שר העולם אמרו.

יבמות כ: • (רש"י – ד"ה והזקן) אע''ג דלאו בר אולודי הוא ביאתו 
ביאה לקנות יבמתו ויוצאה ממנו בגט.

יבמות כד. • אביי קשישא.

יבמות מט: • את מספר ימיך אמלא אלו שני דורות (רש"י – שנים 
שפוסקין לאדם בשעת לידתו) זכה משלימין לו לא זכה פוחתין 
זכה  לא  לו  מוסיפים  זכה  אומרים  וחכמים  עקיבא  ר'  דברי  לו 

פוחתין לו.

ליה  קרי  מיניה  דקשיש  משום  אבא.  לי  ומודה  נז: • (רש"י)  יבמות 
אבא כמו לשון נשיאי ורבי.

לו  היו  בזקנותו  אשה  ישא  בילדותו  אשה  אדם  סב: • נשא  יבמות 
בנים בילדותו יהיו לו בנים בזקנותו שנא' (קהלת יא, ו) בבקר זרע את 
זרעך ולערב אל תנח ידך כי אינך יודע אי זה יכשר הזה או זה ואם 

שניהם כאחד טובים.

לו  היו  בזקנותו  תורה  ילמוד  בילדותו  תורה  סב: • למד  יבמות 
תלמידים בילדותו יהיו לו תלמידים בזקנותו שנא' בבקר זרע את 

זרעך וגו'.

קן
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מרובות  ששנותיהן  הראשונים  בדורות  אלא  שנו  סד: • לא  יבמות 
אבל בדורות האחרונים ששנותיהן מועטות וכו'.

 – (רש"י  אתתא  דהך  עלה  תיהוי  מאי  דילה  סה: • מסיבו  יבמות 
בזקנתה מה תהא עליה).

ומרה  לידה  חוטרא  אתתא  הך  בעיא  לא  ליה  סה: • אמרה  יבמות 
תמות  ואם  זקנתה  לעת  עליו  שתשען  עץ   – (רש"י  לקבורה 

יקברנה).

לפיכך   ... היה  בזימה  שטוף  הגלעדי.  ברזילי  עו. • (רש"י)  יבמות 
קפצה עליו זקנה.

מוסרות  שני  עולם  של  רבונו  הקב''ה  לפני  דוד  עז. • אמר  יבמות 
שהיו עלי פתחתם רות המואביה ונעמה העמונית ... מאי דכתיב 
(תהלים מ, ו) רבות עשית אתה ה' אלהי נפלאותיך ומחשבותיך אלינו 
אלי לא נאמר אלא אלינו מלמד שהיה רחבעם יושב בחיקו של 

דוד.

יבמות עט: • ... והזקן או חולצין או מייבמין.

 ... הכירוהו  לא  והם  אחיו  את  יוסף  ויכר  ח)  מב,  פח. • (בראשית  יבמות 
מלמד שיצא בלא חתימת זקן ובא בחתימת זקן.

עבדי  תרי  ליה  סמכי  הוו  באני  בי  קאי  הוה  אבהו  סב. • ר'  כתובות 
איפחית בי באני מתותיה איתרמי לי' עמודא סליק ואסקינהו ר' 
יוחנן הוה קסליק בדרגא הוו סמכי ליה רב אמי ורב אסי איפחתא 
דהכי  מאחר  וכי  רבנן  ליה  אמרי  ואסקינהו  סליק  תותיה  דרגא 

למה ליה למיסמכיה אמר להו א''כ מה אניח לעת זקנה.

כתובות פה. • (רש"י) קאקי. אווזים: חיורי. על שזקנים היו.

כתובות פה. • (רש"י) ממולאי. בית עלי שהן כרותי ימים ולי נראה 
ממולאי גבנונים בעלי מומין שאינן חיין כשאר בני אדם.

כתובות צד. • אביי קשישא.

נדרים מ. • אם יאמרו לך ילדים בנה וזקנים סתור שמע לזקנים ואל 
תשמע לילדים שבנין ילדים סתירה וסתירת זקנים בנין.

סוטה יג: • לצאת ולבוא בדברי תורה מלמד שנסתתמו ממנו (מ"ר) 
שערי חכמה.

סוטה כב. • ת''ח שהגיע להוראה ואינו מורה ועד כמה עד ארבעין 
ראוי  הוי  כמה.  ועד   – (רש"י  בשוין  אורי  רבה  והא  איני  שנין 
להוראה: והא רבה אורי. וכל שנותיו אינן אלא מ' כדאמרי' בר''ה 
לגדול  שוה  אם  בשוין.  כו':  קאתו  עלי  מדבית  ואביי  רבה  יח.)  (דף 

העיר בחכמה מותר להורות או שאין זקן ממנו בעיר).

גיטין כח. • המביא גט והניחו זקן או חולה נותן לה בחזקת שהוא 
קיים ... לא שנו אלא זקן שלא הגיע לגבורות וחולה שרוב חולים 

לחיים אבל זקן שהגיע לגבורות וגוסס שרוב גוססין למיתה לא.

שהאריך  הארץ  כל  דרך  משאר  דאיפליג.  כיון  כח. • (רש"י)  גיטין 
קרוב  להיות  האדם  כשאר  ואינו  איפליג.  שנה:  מאה  עד  ימים 
למות  קרוב  תשעים  עד  יותר  או  ואחת  שמונים  בן  אבל  למות 

הוא.

גיטין לב. • רבן גמליאל הזקן.

גיטין פב: • א''ר ינאי משום זקן אחד.

גיטין פז. • מר קשישא בריה דרב חסדא. 

זקן  מפני  אפילו  יכול  תקום  שיבה  מפני  לב)  יט,  לב: • (ויקרא  קדושין 
אשמאי (רש"י – אשם רשע ועם הארץ) ת''ל זקן ... אין זקן אלא 

מי שקנה חכמה.

קדושין לב: • מנין לזקן שלא יטריח ת''ל זקן ויראת. 

קדושין לב: • מפני שיבה תקום אפילו כל שיבה.

כמה  אמר  דארמאי  סבי  מקמי  קאי  הוה  יוחנן  לג. • ר'  קדושין 
וצרות  מקראות  הרפתקי.   – (רש"י  דהני  עלייהו  עדו  הרפתקי 

וראו נסים הרבה ומופתים: עדו עליהן. עברו עליהם).

קדושין לג. • רבא מיקם לא קאי הידור עבד להו אביי יהיב ידא לסבי 
רבא משדר שלוחיה רב נחמן משדר גוזאי (סריסים).

קדושין עא. • שם בן ארבעים ושתים אותיות אין מוסרין אותו אלא 
למי שצנוע ועניו ועומד בחצי ימיו וכו'.

בני  את  מלמד  ואיני  שבעולם  אומנות  כל  אני  פב. • מניח  קדושין 
אלא תורה ...ושאר כל אומנות אינן כן כשאדם בא לידי חולי או 
הוא  הרי  במלאכתו  לעסוק  יכול  ואינו  יסורין  לידי  או  זקנה  לידי 
מת ברעב אבל התורה אינה כן אלא משמרתו מכל רע בנערותו 
מ,  (ישעיה  אומר  מהו  בנערותו  בזקנותו  ותקוה  אחרית  לו  ונותנת 
ינובון  עוד  (תהלים צב, טו)  אומר  מהו  בזקנותו  כח  יחליפו  ה'  וקוי  לא) 
בשיבה וכן הוא אומר באברהם אבינו (בראשית כד, א) ואברהם זקן וה' 

ברך את אברהם בכל.

לדרדקי  דקשישנא  השתא  לגברי  זוטרי  הוינן  צב: • כד  קמא  בבא 
(רש"י – כי הוינן זוטרי לגברי. כשהיינו קטנים היינו חשובים כגברי: 

השתא דקשישנא. עכשיו שהזקננו הננו שפלים כתינוקות).

כשעת  משלם  והזקינו  עבדים  והזקינה  בהמה  צו: • גזל  קמא  בבא 
הגזלה.

בבא קמא צו: • אפילו גנב טלה ונעשה איל עגל ונעשה שור נעשה 
שינוי בידו וקנאו טבח ומכר שלו הוא טובח שלו הוא מוכר.

בבא קמא צז: • מטבע של אברהם אבינו זקן וזקינה מצד אחד ובחור 
ובתולה מצד אחר.

בבא מציעא ל. • זקן ואינה לפי כבודו ... לכך נאמר והתעלמת מהם.

בבא מציעא מד. • בילדותיה (רבי) מאי סבר ובזקנותיה מאי סבר?

בבא מציעא ס: • ההוא עבדא סבא דאזל צבעיה לרישיה ולדיקניה.

אחר   ... עדנה  לי  היתה  בלותי  אחרי  יב)  יח,  פז. • (בראשית  מציעא  בבא 
הקמטין  ונתפשטו  הבשר  נתעדן  הקמטין  ורבו  הבשר  שנתבלה 

וחזר היופי למקומו.

בעא  אברהם  אתא   ... זקנה  היה  לא  אברהם  פז. • עד  מציעא  בבא 
רחמי והוה זקנה.

בבא בתרא י: • איזהו בן העולם הבא אמר להם כל (ישעיה כד, כג) שכנגד 
זקניו כבוד.

בבא בתרא יד: • (רש"י) שיר השירים. נראה בעיני שאמרו (שלמה) 
לעת זקנתו.

מטא  כי  שכבי  חטיט  דהוה  אמגושא  נח. • ההוא  בתרא  בבא 
א''ל  אביי  אתא  בדיקניה  תפשיה  מתנה  בר  טובי  דרב  אמערתא 
במטותא מינך שבקיה לשנה אחריתי הדר אתא תפשיה בדיקניה 

אתא אביי לא שבקיה עד דאייתי מספרא וגזיא לדיקניה.

ושיכרא  מתמרי  לבר  מעליא  עתיקא  מילי  צא: • כל  בתרא  בבא 
והרסנא.

קן
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שמלאי  דרבי  אכתפא  ינאי  רבי  ואזיל  קיא. • מיסתמיך  בתרא  בבא 
שמעיה.

(יוכבד)  לה  וקרא  שנה  ושלשים  מאה  בת  קכ. • אפשר  בתרא  בבא 
נתפשטו  הבשר  נתעדן  נערות  סימני  בה  שנולדו  ...מלמד  בת 

הקמטין וחזר היופי למקומו.

בבא בתרא קכ. • בישיבה הלך אחר חכמה במסיבה הלך אחר זקנה 
... והוא דמפליג בחכמה והוא דמפליג בזקנה.

בבא בתרא קמט: • כמה מכוונן שמעתתא דסבי.

זקן  מאי  הימים  כל  בביתך  זקן  יהיה  לא  לב)  ב,  א  יד. • (שמואל  סנהדרין 
...אלא סמיכה.

סנהדרין יז. • הביא שבעים ושנים פיתקין על שבעים כתב זקן ושנים 
הניח חלק בללן ונתנן בקלפי אמר להם בואו וטלו פיתקיכם כל מי 
שעלה בידו זקן אמר כבר קידשך שמים מי שעלה בידו חלק אמר 

המקום לא חפץ בך אני מה אעשה לך.

סנהדרין יז. • אין מושיבין בסנהדרי אלא בעלי קומה ובעלי חכמה 
ובעלי מראה ובעלי זקנה וכו'.

סנהדרין כ: • זקנים שבדור כהוגן שאלו שנאמר (שמואל א ח, ו) תנה לנו 
מלך לשפטנו.

 ... החדרה  המלך  אל  שבע  בת  ותבא  טו)  א,  א  כב. • (מלכים  סנהדרין 
באותה שעה קינחה בת שבע בשלש עשרה מפות.

בנים  לו  שאין  ומי  וסריס  זקן  בסנהדרין  מושיבין  לו: • אין  סנהדרין 
(רש"י – זקן. ששכח כבר צער גדול בנים ואינו רחמני וכן סריס).

הפלגה  דור  ואנשי  המבול  דור  לאנשי  שהגיע  לח: • כיון  סנהדרין 
שמעשיהן מקולקלין אמרו לפניו רבש''ע לא יפה אמרו ראשונים 
לפניך אמר להן (ישעיה מו, ד) ועד זקנה אני הוא ועד שיבה אני אסבול 

וגו'.

סנהדרין נב. • נפישי גמלי סבי דטעיני משכי דהוגני (רש"י – הרבה 
גמלים זקנים שטעונים עורות גמלים יונקין שמתו).

ומורה  סורר  בן  נעשה  מאימתי  ומורה  סורר  סח: • בן  סנהדרין 
משיביא שתי שערות ועד שיקיף זקן התחתון.

בתו  את  המשיא  זה   ... להזנותה  בתך  את  תחלל  עו. • אל  סנהדרין 
לזקן.

זה  זקן  עולם  של  רבונו  הקב''ה  לפני  שטן  פט: • אמר  סנהדרין 
(אברהם) חננתו למאה שנה פרי בטן.

(ישעיה  דכתיב  לאמרו  אפשר  אי  כתוב  מקרא  צה: • אלמלא  סנהדרין 
ז, כ) ביום ההוא יגלח ה' בתער השכירה בעברי נהר במלך אשור 
קודשא  אתא  תספה  הזקן  את  וגם  הרגלים  ושער  הראש  את 
בריך הוא ואדמי ליה כגברא סבא א''ל כי אזלת לגבי מלכי מזרח 

ומערב דאייתיתינהו לבנייהו וקטלתינהו מאי אמרת להו.

סנהדרין צו. • הזהרו בזקן ששכח תלמודו מחמת אונסו.

וזקנים  זקנים  פני  ילבינו  נערים  בו  בא  דוד  שבן  צז. • דור  סנהדרין 
יעמדו לפני נערים.

תעשה  שמא  הזקינה   ... שוא  מטמונת  לאביה  ק: • בת  סנהדרין 
כשפים.

סנהדרין ק: • מאן דאית ליה מעברתא בדיקני' כולי עלמא לא יכלי 
כמין  שבילות  שני  בין  ויש  ומפוצל  מחולק  שזקנו   – (רש"י  ליה 
מעבר:כולי עלמא לא יכלי ליה. בערמימותיה דמתוך שחשב כל 

עד  שמחשב  כאדם  ומושך  לזקנו  ידו  משים  הוא  בערמות  ימיו 
שנקרחה).

סנהדרין קב: • (מלכים א כ, ח) ויאמרו אליו כל הזקנים וכל העם ודילמא 
בעיני  הדבר  ויישר  ד)  יז,  ב  (שמואל  כתיב  לא  מי  הוו  דבהתא  סבי 
אבשלום [ובעיני כל זקני ישראל] ... סבי דבהתא התם לא כתיב 

וכל העם הכא כתיב וכל העם דאי אפשר דלא הוו בהון צדיקי.

מכות י: • עיר שאין בה זקנים אינה קולטת דבעינן זקני העיר וליכא 
...ועיר שאין בה זקנים ... חד אמר נעשה בה בן סורר ומורה וחד 
אמר  חד   ... זקנים  בה  שאין  ...ועיר  סורר  בן  בה  נעשה  אין  אמר 

מביאה עגלה ערופה וחד אמר אינה מביאה עגלה ערופה.

מכות יט. • רבי יוסי אומר שלשה דברים משום שלשה זקנים.

עבודה זרה ח. • ואלו אידיהן של עובדי כוכבים ... יום תגלחת זקנו.

עבודה זרה ל: • שלשה כל זמן שמזקינין גבורה מתוספת בהן אלו הן 
דג נחש וחזיר.

אהרן  הזקן זקן  על  יורד  הטוב [וגו']  יב. • (תהלים קלג, ב) כשמן  הוריות 
כשהוא  בזקנו ...  לאהרן  תלויות  היו  מרגליות  טפי  שני  וגו' כמין 

מספר עולות ויושבות לו בעיקר זקנו.

אבות ד:יט • הלומד זקן למה הוא דומה לדיו כתוב על ניר מחוק... 
הלומד מן הקטנים למה הוא דומה לאוכל ענבים קהות ושותה יין 
מגתו. והלומד מן הזקנים למה הוא דומה לאוכל ענבים בשולות 

ושותה יין ישן. 

פ'  לשיבה  ע'  לזקנה  ס'  לעצה  נ'  לבינה  שנה  מ'  ה:כא • בן  אבות 
לגבורה צ' לשוח ק' כאילו מת ועבר מן העולם.

אבות ו:ח • ... הזקנה ... נאה לצדיקים ונאה לעולם וכו'.

אבות דרבי נתן ג:ו • אם למדת תורה בילדותך אל תאמר איני לומד 
בזקנותי.

"עוד  בזקנותו...  ותקוה  אחרית  לו  נותנת  טז:א • תורה...  סופרים 
ינובון בשיבה".

דבי אליהו זוטא פ"י • הדר זקנה שיבה.

זקן  משום   – (רש"י  דסבא  משמיה  שמואל  כח: • אמר  מנחות 
אחד).

חולין כד. • כהן משיביא שתי שערות עד שיזקין כשר לעבודה.

חולין כד: • עד שיזקין עד כמה ... עד שירתת (רש"י – ידיו ורגליו 
רותתין מאין כח).

מנעלו  וחולץ  אחת  רגלו  על  שעומד  כל   ... כמה  עד  חולין • ילד 
שנה  שמונים  בן  שהיה  חנינא  רבי  על  עליו  אמרו  מנעלו  ונועל 
רבי  אמר  מנעלו  ונועל  מנעלו  וחולץ  אחת  רגלו  על  עומד  והיה 
חנינא חמין ושמן שסכתני אמי בילדותי הן עמדו לי בעת זקנותי.

חולין פד. • צריכין אנו לחוש לדברי זקן (ראב"ע).

חבירים  ג'  בפני  לקבל  צריך  חבירות  דברי  לקבל  ל: • הבא  בכורות 
ואפילו תלמיד חכם צריך לקבל בפני שלשה חבירים זקן ויושב 
בישיבה אינו צריך לקבל בפני שלשה חבירים שכבר קיבל עליו 

משעה שישב.

בכורות ל: • כבוד זקן יהא מונח במקומו.

ערכין יט. • מאי שנא נקבה דכי מיזקנא קיימא אתילתא ומאי שנא 
זכר דלא קאי אתילתא ... אמרי אינשי סבא בביתא פאחא בביתא 

סבתא בביתא סימא בביתא.

קן
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תמורה כא. • ר' יוסי אומר ג' דברים משום ג' זקנים רבי ישמעאל... 
ר"ע... בן עזאי וכו'

כריתות ה: • כמין שתי טיפין מרגליות היו תלויות לאהרן בזקנו.

מיטרפת  דעתן  מזקינים  שהם  זמן  כל  הארץ  עמי  ג:ו • זקני  קנים 
מתישבת  דעתן  שמזקינים  זמן  כל  תורה...  זקני  אבל  עליהן... 

עליהן וכו'.

תמיד לא: • עשרה דברים שאל אלכסנדרוס מוקדון את זקני הנגב 
וכו'.

[סמוך  עונות  שלש  עליה  שעברו  כל  זקנה  היא  ט. • איזו  נדה 
לזקנתה].

נדה ט. • היכי דמי סמוך לזקנתה ... כל שחברותיה אומרות עליה 
זקנה היא ... כל שקורין לה אמא אמא ואינה בושה ... כל שאינה 

מקפדת וחד אמר כל שאינה בושה.

נדה יד. • כל ימיו של ר' חייא טימא ולעת זקנתו טיהר.

לאו בזקנותו קאי. מדפליג (רבי חייא) עליה  נדה יד: • (רש"י) מאי 
דרבי רביה.

נגעים י:ז • איזהו זקן מן הפרק של לחי עד פיקה של גרגרת.

פרה א:ב • אין מביאין (פרים) זקנים מפני הכבוד.

טמא  בזקן  המים...  את  הטיל  ולא  שטבל  קרי  ח:ד • בעל  מקואות 
וילד טהור.

חיבוב מצוה
שבת כא: • מצות חנוכה נר איש וביתו והמהדרין נר לכל אחד ואחד 
שמנה  מדליק  ראשון  יום  אומרים  ב''ש  המהדרין  מן  והמהדרין 
מכאן ואילך פוחת והולך וב''ה אומרים יום ראשון מדליק אחת 

מכאן ואילך מוסיף והולך.

על  מצות  חביבין  כמה  חזי  לבריה  שמעון)  (רבי  לג: • א''ל  שבת 
ישראל.

שבת קל. • מביאו (איזמל למול בשבת) מגולה ואין מביאו מכוסה 
(משום חיבוב מצוה)

שבת קל. • עיר אחת היתה בא''י שהיו עושין כר''א והיו מתים בזמנן 
ולא עוד אלא שפעם אחת גזרה מלכות הרשעה גזרה על ישראל 

על המילה ועל אותה העיר לא גזרה.

שבתה • כל מצוה שקיבלו עליהם בשמחה כגון מילה דכתיב (תהלים 
קיט, קסב) שש אנכי על אמרתך כמוצא שלל רב עדיין עושין אותה 

בשמחה.

שבת קלג: • זה אלי ואנוהו התנאה לפניו במצות עשה לפניו סוכה 
וכתוב  נאה  תורה  ספר  נאה  ציצית  נאה  ושופר  נאה  ולולב  נאה 
בו לשמו בדיו נאה בקולמוס נאה בלבלר אומן וכורכו בשיראין 

נאין.

מקדימים  שזריזין  אלא  למילה  כשר  כולו  היום  ד. • כל  פסחים 
למצות.

אפילו  אלא  בגופיה  מצוה  לקיומי  לאיניש  ליה  ד: • ניחא  פסחים 
מצוה  לקיומי  לאיניש  ליה  דניחא  ובדקו  אגרא  דיהבי  באתרא 

בממוניה.

שלשים  הפסח  קודם  הפסח  בהלכות  ודורשין  ו. • שואלין  פסחים 
יום ... שתי שבתות.

פסחים ח. • שלוחי מצוה אינן ניזוקין.

פסחים ח: • שלוחי מצוה אינן ניזוקין היכא דשכיח היזיקא שאני.

פסחים ח: • שלוחי מצוה אינן ניזוקין לא בהליכתן ולא בחזירתן.

יהו  שלא  כדי  בירושלים  גינוסר  פירות  אין  מה  ח: • מפני  פסחים 
עולי רגלים אומרים אלמלא לא עלינו אלא לאכול פירות גינוסר 
בירושלים דיינו נמצאת עלייה שלא לשמה ... מפני מה אין חמי 
אלמלא  אומרים  רגלים  עולי  יהו  שלא  כדי  בירושלים  טבריא 
שלא  עלייה  ונמצאת  דיינו  טבריא  בחמי  לרחוץ  אלא  עלינו  לא 

לשמה.

הקודש  חיבת  הקודש.  בחיבת  דאיתכשר  אלא  כ. • (רש"י)  פסחים 
מכשרתה לבוא לידי טומאה.

פסחים סד: • אין מעבירין על המצות.

אגב  משתפיך  אמאי  זריזין  אי  הן  זריזין  סה. • כהנים  פסחים 
ולקרב  לרוץ  שממהרים   – (רש"י  משתפיך  דעבדי  זריזותייהו 

ולזרוק מיתשיד מידייהו).

פסחים סה: • שבח הוא לבני אהרן שילכו עד ארכובותיהם בדם.

פסחים סה: • כל אחד ואחד נותן פסחו בעורו ומפשיל לאחוריו ... 
טייעות (רש"י – דרך סוחרים ישמעאלים הוא זה) (עיין ריעב"ץ).

פסחים סח: • בא וראה כמה חביבה מצוה בשעתה.

פסחים ע. • חגיגה הבאה עם הפסח נאכלת תחילה כדי שיהא פסח 
נאכל על השבע (רש"י – שיהו נהנין באכילתו ותיחשב להן).

פסחים עא: • הפסח ששחטו שלא לשמו בשבת חייב עליו חטאת 
ושאר כל הזבחים ששחטן לשם פסח אם אינן ראויין חייב ואם 
ראויין הן רבי אליעזר מחייב חטאת ור' יהושע פוטר (רש"י – ר' 
יהושע  ור'  מצוה:  בדבר  שטעה  אע''פ  חטאת.  מחייב  אליעזר 
פוטר. דקסבר טעה בדבר מצוה ועשה מצוה כל דהו פטור מחיוב 

חטאת שבה).

פסחים פה: • כזיתא פסחא והלילא פקע איגרא.

שיעלה  מי  על  הפסח  את  שוחט  הריני  לבניו  פט. • האומר  פסחים 
זכה  ורובו  ראשו  הראשון  שהכניס  כיון  לירושלים  ראשון  מכם 

בחלקו ומזכה את אחיו עמו ... כדי לזרזן במצות קאמר.

פסחים צט: • ערב פסחים סמוך למנחה לא יאכל אדם עד שתחשך 
הידור  משום  לתיאבון  מצוה  של  מצה  שיאכל  כדי   – (רש"י 

מצוה).

דמיחזי   – (רש"י  חבילות  חבילות  מצות  עושין  קב: • אין  פסחים 
עליה כמשוי).

פסחים קה: • חביבה מצוה בשעתה.

ומחבבינן  עדיף  ליה  דמקדמינן  כמה  כל  יומא  קה: • עיולי  פסחים 
ליה אפוקי יומא מאחרינן ליה כי היכי דלא ליהוי עלן כטונא.

פסחים קיב. • הוי עז כנמר וקל כנשר רץ כצבי וגבור כארי לעשות 
רצון אביך שבשמים.

היין  על  והמבדיל   ... הן  אלו  העוה''ב  מנוחלי  קיג. • שלשה  פסחים 
במוצאי שבתות מאי היא דמשייר מקידושא לאבדלתא (רשב"ם 

– שיש לו מעט יין ומונע שתייתו בשביל הבדלה).

מיסב  שאין  מי  אף   ... הן  אלו  לשמים  מנודין  קיג: • שבעה  פסחים 
בחבורה של מצוה.
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פסחים קיז. • אין השכינה שורה לא מתוך עצלות ולא מתוך עצבות 
ולא מתוך שחוק ולא מתוך קלות ראש ולא מתוך דברים בטלים 

אלא מתוך דבר שמחה של מצוה.

פסחים קכא: • ברוך שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה כהן מברך 
הבן  אבי  או  לידיה  הנאה  דקמטי  מברך  כהן  מברך  הבן  אבי  או 
מברך דקא עביד מצוה לא הוה בידיה אתא שאיל ביה מדרשא 

אמרו ליה אבי הבן מברך שתים.

ראש השנה יב. • איידי דחביבא ליה אקדמה.

השטן  לערבב  כדי  עומדין  כשהן  ומריעין  טז: • ותוקעין  השנה  ראש 
המצות  את  מחבבין  ישראל  כשישמע  ישטין  שלא   – (רש"י 

מסתתמין דבריו).

כיון  אלמא  קורין  עשרה  אפילו  ובמגילה  כז. • בהלל  השנה  ראש 
דחביב יהיב דעתיה הכא נמי כיון דחביב יהיב דעתיה ושמע.

להיות  לישראל  ניתנו (רש"י –  ליהנות  לאו  כח. • מצות  השנה  ראש 
קיומם להם הנאה אלא לעול על צואריהם ניתנו).

ראש השנה לב: • מאי שנא שני מתקיע משום (משלי יד, כח) דברוב עם 
הדרת מלך אי הכי הלל נמי נימא בשני משום דברוב עם הדרת 
מלך אלא מאי שנא הלל דבראשון משום דזריזין מקדימין למצות 
 ... למצות  מקדימין  דזריזין  משום  בראשון  נעביד  נמי  תקיעה 

בשעת גזרת המלכות שנו.

ראש השנה לג. • מים או יין מותר כדי לצחצחו (השופר) מי רגלים 
אסור מפני הכבוד.

יומא יט. • לשכת הגזית שם היה סנהדרין של ישראל יושבת ודנה 
ומתעטף  שחורים  לובש  היה  פסול  בו  שנמצא  ומי  הכהנים  את 
לבנים  לובש  היה  פסול  בו  נמצא  ושלא  לו  והלך  ויצא  שחורים 

ומתעטף לבנים ונכנס ומשמש עם אחיו הכהנים.

יומא כ. • ולא היתה (ברגלים) קריאת הגבר מגעת עד שהיתה עזרה 
מלאה מישראל.

יומא כב. • בראשונה כל מי שרוצה לתרום את המזבח תורם ובזמן 
בארבע  חבירו  את  הקודם  כל  בכבש  ועולין  רצין  מרובין  שהן 
אמות ... מעשה שהיו שניהם שוין ורצין ועולין בכבש ודחף אחד 
מהן את חבירו ונפל ונשברה רגלו וכיון שראו בית דין שבאין לידי 
ארבע  בפייס  אלא  המזבח  את  תורמין  יהו  שלא  התקינו  סכנה 

פייסות היו שם וזה הפייס הראשון.

יומא כג. • מעשה בשני כהנים שהיו שניהן שוין ורצין ועולין בכבש 
קדם אחד מהן לתוך ארבע אמות של חבירו נטל סכין ותקע לו 

בלבו.

יומא כד: • למה מפיסין וחוזרין ומפיסין ... כדי להרגיש כל העזרה 
נהלך  אלהים  בבית  סוד  נמתיק  יחדיו  אשר  טו)  נה,  (תהלים  שנאמר 

ברגש.

יומא כד: • איכא (כהנים) בעלי זרועות דחמסי ועבדי.

יומא כד: • אי אמרת בבגדי חול אגב חביבותיה מיקרו ועבדי (רש"י 
– עבודה בבגדי חול אותן שזכו לפייס).

יומא כה. • כהן שעשתה לו אמו כתונת (רש"י – היו אמותיהן של 
כהנים עושות לבניהם משלהם כמין בגדי כהונה להראות תפארת 

עושרן ונוי מלאכתן וכמה הן מהדרות מצות).

אגב  מקבל  זורק  אמרת  דאי  מקבל  שוחט  מקבל  כה: • מי  יומא 
חביבותיה לא מקבל ליה לכוליה דם או דילמא זורק מקבל דאי 

אמרת שוחט מקבל זימנין דשחיט זר.

יומא כה: • בן קטין (רש"י – כ"ג היה) עשה י''ב דד לכיור כדי שיהיו 
בבת  ורגליהן  ידיהן  מקדשין  בתמיד  העסוקין  הכהנים  אחיו  י''ב 

אחת.

מקום  סבר  ומר  מלך  הדרת  עם  ברב  יד, כח)  (משלי  סבר  כו. • מר  יומא 
ליה  דטריח  כמאן  למיתחזי   – (רש"י  ארעא  אורח  לאו  שכינה 

מילתא).

וישכם  ג)  כב,  (בראשית  שנאמר  למצות  מקדימין  כח: • הזריזין  יומא 
אברהם בבקר ויחבוש וגו'.

יומא לג. • אין מעבירין על המצות (רש"י – הפוגע במצוה לא יעבור 
את  ביה  קרי  המצות  את  מושמרתם  במכילתא  לן  ונפקא  ממנה 

המצות לא תמתין לה שתחמיץ ותיישן).

של  להניח  יד  של  על  (לעבר  אטוטפתא  דרעא  לג: • עבורי  יומא 
ראש) אסור.

יומא לד: • לכבש האחד איזהו כבש שנאמר בו אחד הוי אומר זה 
תמיד של שחר ורבנן מאי אחד מיוחד שבעדרו.

אותו  מזכירים  והיו  זהב  של  גמלא  בן  (הקלפי)  לז. • עשאן  יומא 
לשבח בן קטין עשה י''ב דד לכיור שלא היה לו אלא שנים ואף 
הוא עשה מוכני לכיור שלא יהיו מימיו נפסלין בלינה מונבז המלך 
היה עושה כל ידות הכלים של יוה''כ של זהב הילני אמו עשתה 
נברשת של זהב על פתח היכל ואף היא עשתה טבלא של זהב 

שפרשת סוטה כתובה עליה.

יומא לז: • (תוס' – ד"ה אמר) הוותיקין היו ממהרין שלא כדין קודם 
לתפלה  גאולה  לסמוך  כדי  התפלה  חובת  בשביל  החמה  הנץ 
שתהא עם שמש ... אלמא דעיקר חביבות התפלה בשעת הנץ 
לא  ולהכי  התפלה  חביבות  בשביל  כדין  שלא  ק''ש  קורין  ולהכי 
פריך ליה גבי ק''ש שהיה יודע שהיו קורין אותו שלא כדין בשביל 
כמתניתין  הנץ  אחר  שהוא  זמנו  קודם  אותו  וממהרין  חביבות 

דהכא.

את  תורמין  שבהם  סאין  שלש  שלש  של  קופות  סב. • שלש  יומא 
הלשכה והיה כתוב עליהם אב''ג ... למה כתוב עליהן אב''ג לידע 
איזה מהן נתרמה ראשון להביא הימנה ראשון שמצוה בראשון.

כך  ואחר  תחתיו  אחר  והפריש  ואבד  פסחו  סב. • המפריש  יומא 
 ... יקריב  שירצה  מהן  זה  אי  עומדין  שניהן  והרי  הראשון  נמצא 

מצוה בראשון ואם היה שני מובחר ממנו יביאנו. 

ואחד  אחד  כל  קריאתו)  את  הכ"ג  שגמר  (אחרי  ע. • אח''כ  יומא 
לרבים  חזותו  להראות  כדי  בו  וקורא  מביתו  תורה  ספר  מביא 
שטרח  בעליה  ותפארת  תורה  ספר  של  נויו  להראות   – (רש"י 
לפניו  התנאה  ואנוהו  אלי  זה  טו)  (שמות  שנאמר  במצוה  להתנאות 

במצות וכו').

עם  ברב  כח)  יד,  (משלי  מצוה  ומאי  המצות  על  מעבירין  ע. • אין  יומא 
הדרת מלך.

סוכה י: • שלוחי מצוה אנן ופטורין מן הסוכה.

סוכה כה. • העוסק במצוה פטור מן המצוה.

סוכה כה: • אנא אכלי בסוכה וחדי בחופה וכ''ש דחדי ליבאי דקא 
עבידנא תרתי.
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סוכה כה: • (רש"י – ד"ה שביעי) מצוה קלה הבאה לידך אינך צריך 
לדחותה מפני חמורה העתידה לבוא.

וכל  ותגריהן  ותגריהן  הן  ומזוזות  תפילין  ספרים  כו. • כותבי  סוכה 
העוסקין במלאכת שמים לאתויי מוכרי תכלת פטורין מק''ש ומן 
העוסק   ... בתורה  האמורות  מצות  ומכל  התפילין  ומן  התפלה 

במצוה פטור מן המצוה.

סוכה כו. • (רש"י) הולכים לדבר מצוה פטורין ביום ובלילה. אף על 
במחשבת  ודואגים  דטרידים  ומשום  ביום  אלא  הולכין  שאין  פי 

המצוה ובתיקוניה פטורין מן המצוה.

סוכה ל. • מצוה הבאה בעבירה.

סוכה לג. • יש דחוי אצל מצות או לא.

סוכה לג. • לולב מצוה לאוגדו ואם לא אגדו ...ומצוה משום (שמות טו, 
ב) זה אלי ואנוהו.

לולביהן  את  אוגדין  שהיו  ירושלים  באנשי  לו: • מעשה  סוכה 
בגימוניות של זהב.

סוכה לז: • נענועים שבלולב משום חיבוב מצוה (רא"ש).

טרוד  שהיה  מצוה  ברשות  ברשות.  שהוציאו  מא: • (רש"י)  סוכה 
ושכח  טעה  כך  ומתוך  לעשותה  וממהר  ועסוק  ומחשב  במצוה 
שהוא שבת וקסבר רבי יוסי טעה בדבר מצוה ושגג בדבר כרת 

פטור מקרבן.

סוכה מא: • מעשה ברבן גמליאל ורבי יהושע ורבי אלעזר בן עזריה 
ורבי עקיבא שהיו באין בספינה ולא היה לולב אלא לרבן גמליאל 
זוז  באלף  שלקחו  למימר  לי  למה   ... זוז  באלף  שלקחו  בלבד 

להודיעך כמה מצות חביבות עליהן.

סוכה מא: • אבא צלויי קא מצלי (רש"י – כשהיה מתפלל היה לולבו 
בידו מרוב חיבתו עליו היה מתפלל בו) ... הכא מצוה נינהו ולא 

טריד בהו. 

מביתו  יוצא  אדם  ירושלים  אנשי  של  מנהגן  היה  מא: • כך  סוכה 
שמע  קריאת  קורא  בידו  לולבו  הכנסת  לבית  הולך  בידו  ולולבו 
ומתפלל ולולבו בידו קורא בתורה ונושא את כפיו מניחו על גבי 
לבית  נכנס  בידו  לולבו  אבלים  ולנחם  חולים  לבקר  הולך  קרקע 
המדרש משגר לולבו ביד בנו וביד עבדו וביד שלוחו מאי קמ''ל 

להודיעך כמה היו זריזין במצות.

דרך  מילי  הני  לקיחה  שמה  אחר  דבר  ידי  על  מב. • לקיחה  סוכה 
כבוד אבל דרך בזיון לא.

סוכה מב. • טעה בדבר מצוה פטור ... מהו דתימא התם הוא דטעה 
בדבר מצוה פטור היינו דעבד מצוה אבל הכא דטעה בדבר מצוה 

ולא עבד מצוה אימא לא קא משמע לן.

(הלולבים)  אותם  זורקין  והחזנין  ובאין  משכימין  מב: • ...  סוכה 
שבאו  ב''ד  וכשראו  חבירו  את  איש  ומכין  מחטפין  והן  לפניהם 

לידי סכנה התקינו שיהא כל אחד ואחד נוטל בבית.

לך  יופי  מזבח  לך  יופי  אומרים  הן  מה  פטירתן  מה. • בשעת  סוכה 
מזבח.

 ... שביעי  ספק  בשמיני  בסוכה  איקלעו  הדור  גדולי  מז. • כל  סוכה 
גמירי דמאפר אתו (רש"י – למדתי מרבותי שהן באו מן האפר 

שבהמותיהן רועות שם ולא ישבו בסוכה כל ימי החג).

מלח  של  בול  והביאו  המזבח  קרן  נפגמה  היום  מח: • אותו  סוכה 
יראה  שלא  מפני  אלא  לעבודה  שהוכשר  מפני  לא  וסתמוהו 

מזבח פגום (רש"י – מפני הכבוד).

סוכה מט: • רבא אכסא דברכתא אגמע גמועי (רש"י – דרך שביעה 
משום חיבוב מצוה).

סוכה נ. • (מלאכי א, ח) הקריבהו נא לפחתך הירצך או הישא פניך אמר 
ה' צבאות.

סוכה נ: • שיר של שואבה דברי הכל שמחה היא (רש"י – ואינה מן 
התורה אלא לחבב את המצות ולא דחי שבת).

שתי  נוטל  שהיה  בייתוס  בת  מרתא  של  בנה  על  נב: • אמרו  סוכה 
יריכות של שור הגדול שלקוח באלף זוז ומהלך עקב בצד גודל 
ולא הניחוהו אחיו הכהנים לעשות כן משום (משלי יד, כח) ברב עם 

הדרת מלך.

סוכה נו. • סוכה ואחר כך זמן חיובא דיומא עדיף ... זמן ואחר כך 
סוכה תדיר ושאינו תדיר תדיר קודם.

סוכה נו: • מעשה במרים בת בילגה שהמירה דתה והלכה ונשאת 
לסרדיוט אחד ממלכי יוונים כשנכנסו יוונים להיכל היתה מבעטת 
בסנדלה על גבי המזבח ואמרה לוקוס לוקוס עד מתי אתה מכלה 

ממונן של ישראל ואי אתה עומד עליהם בשעת הדחק.

שקלים כא: • פרוכת שנטמאת ... אם היתה חדשה שוטחין אותה 
על גג האיצטבא כדי שיראה העם את מלאכתה שהיא נאה.

מגילה כא: • הלל ובמגילה אפילו עשרה קורין ועשרה מתרגמין ... 
כיון דחביבה יהבי דעתייהו ושמעי. 

אמר  ימים  הארכת  במה  זכאי  רבי  את  תלמידיו  כז: • שאלו  מגילה 
להם ...ולא ביטלתי קידוש היום אמא זקינה היתה לי פעם אחת 
כשמתה  תנא  היום  קידוש  לי  והביאה  שבראשה  כפה  מכרה 
הניחה לו ג' מאות גרבי יין כשמת הוא הניח לבניו שלשת אלפים 

גרבי יין.

מגילה כז: • רב הונא הוה אסר ריתא וקאי קמיה דרב אמר ליה מאי 
ביה  ואתאי  להמיינאי  ומשכנתיה  קידושא  לי  הוה  לא  א''ל  האי 
קידושא א''ל יהא רעוא דתיטום בשיראי כי איכלל רבה בריה רב 
אפוריא אתיין בנתיה וכלתיה שלחן  הוה גנא  גוצא  הונא איניש 

ושדיין מנייהו עליה עד דאיטום בשיראי.

מועד קטן ט. • שיורי בנין בהמ''ק לא משיירינן.

רגלך  מעגל  פלס  כו)  ד,  (משלי  כתיב  אהדדי  קראי  ט. • רמו  קטן  מועד 
קשיא  לא  תפלס  פן  חיים  אורח  ו)  ה,  (משלי  וכתיב  יכונו  דרכיך  וכל 
שא''א  במצוה  כאן  אחרים  ע''י  לעשותה  שאפשר  במצוה  כאן 

לעשותה ע''י אחרים.

וכל  מפנינים  היא  יקרה  טו)  ג,  (משלי  כתיב  להו  ט: • מבעי  קטן  מועד 
כלומר   – (רש"י  בה  ישוו  שמים  חפצי  הא  בה  ישוו  לא  חפציך 
שאם יש לך לעסוק במצוה תבטל תלמוד תורה ועסוק במצוה) 
וכתיב (משלי ח, יא) כל חפצים לא ישוו בה דאפילו חפצי שמים לא 
ישוו בה כאן במצוה שאפשר לעשותה ע''י אחרים כאן במצוה 

שאי אפשר לעשותה ע''י אחרים.

חגיגה ט: • אינו דומה שונה פרקו מאה פעמים לשונה פרקו מאה 
ואחד.

נשבעתי  שנאמר  המצוה  את  לקיים  שנשבעין  י. • מנין  חגיגה 
שיהא  מצוה  כלומר   – (רש"י  צדקך  משפטי  לשמור  ואקיימה 
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 – (תוס'  לקיימה)  ויזדרז  שימהר  כדי  מצוה  לקיים  נשבע  אדם 
לקיים מצות. דצריך להזכיר שם שמים כדי לזרוזי נפשיה).

לעשות  עצים  כורתים  היו  אליעזר  רבי  של  יד. • במקומו  יבמות 
פחמים בשבת לעשות ברזל (תוס' – במתכוין היו מביאים עצמם 

שיהיו צריכים לכך משום חיבוב מצוה).

יבמות לט. • כל שהויי מצוה לא משהינן.

תרומה  שתרומתו  היפה  על  הרעה  מן  לתורם  פט: • מנין  יבמות 
חלבו  את  בהרימכם  חטא  עליו  תשאו  ולא  לב)  יח,  (במדבר  דכתיב 

ממנו.

דר'  בריה  יהודה  לע''ש  מע''ש  מטתו  המשמש  סב: • זה  כתובות 
חייא חתניה דר' ינאי הוה אזיל ויתיב בבי רב וכל בי שמשי הוה 
אתי לביתיה וכי הוה אתי הוה קא חזי קמיה עמודא דנורא יומא 
חד משכתיה שמעתא כיון דלא חזי ההוא סימנא אמר להו רבי 

ינאי כפו מטתו שאילמלי יהודה קיים לא ביטל עונתו.

בוכה  שהוא  ומצאו  אצלו  חייא  ר'  נכנס  רבי  קג: • כשחלה  כתובות 
אמר לו רבי מפני מה אתה בוכה ... א''ל אנא אתורה ומצות קא 

בכינא.

כתובות קיב. • אמר ליה ההוא צדוקי עמא פזיזא דקדמיתו פומייכו 
לאודנייכו (רש"י – שהקדמתם נעשה לנשמע).

כתובות קיב. • ר' אבא מנשק כיפי דעכו ר' חנינא מתקן מתקליה ר' 
אמי ורבי אסי קיימי משמשא לטולא ומטולא לשמשא ר' חייא 
את  עבדיך  רצו  כי  (תהלים קב, טו)  שנאמר  בעפרה  מיגנדר  גמדא  בר 

אבניה ואת עפרה יחוננו.

חטאת  קרבן  להביא  מתאוין  היו  הראשונים  י. • חסידים  נדרים 
לפי שאין הקב''ה מביא תקלה על ידיהם מה היו עושין עומדין 

ומתנדבין נזירות למקום כדי שיתחייב קרבן חטאת למקום.

נדרים טז: • וכי מצות ליהנות ניתנו.

נדרים לא: • גדולה מילה שכל זכיות שעשה משה רבינו לא עמדו לו 
כשנתרשל מן המילה.

נדרים לא: • מפני מה נענש משה מפני שנתעסק במלון תחלה.

נדרים לב. • גדולה מילה ששקולה כנגד כל המצות ... גדולה מילה 
שאילמלא מילה לא נתקיימו שמים וארץ. 

נדרים לג: • (רש"י) פרוטה דרב יוסף. דאמר רב יוסף העוסק במצוה 
פטור מן המצוה ולא בעי למיתב ליה פרוטה לעניא בשביל אותה 

מצוה שמקיים הלכך אין מחזיר לו אבידתו.

נדרים סב. • עשה דברים לשם פעלם ודבר בהם לשמם אל תעשם 
עטרה להתגדל בהם ואל תעשם קורדום להיות עודר בו.

לשמן  שלא  אפי'  ובמצות  בתורה  אדם  יעסוק  כג: • לעולם  נזיר 
שמתוך שלא לשמן בא לשמן.

אחת  לילה  שבשכר  מצוה  לדבר  אדם  יקדים  כג: • לעולם  נזיר 
שקדמתה בכירה לצעירה זכתה וקדמה ארבעה דורות בישראל 

למלכות.

לפניו  והולכת  מקדמתו  בעוה''ז  אחת  מצוה  העושה  ג: • כל  סוטה 
... וכל העובר עבירה אחת בעוה''ז מלפפתו והולכת לפניו ליום 

הדין.

כנגד  מצוה  הפסד  מחשב   – (רש"י  אורחותיו  השם  ה: • כל  סוטה 
שכרה) בעולם הזה זוכה ורואה בישועתו של הקב''ה.

סוטה יב: • מלמד שהלכה (מרים) בזריזות כעלמה.

סוטה יג. • בא וראה כמה חביבות מצות על משה רבינו שכל ישראל 
כולן נתעסקו בביזה והוא נתעסק במצות שנאמר (משלי י, ח) חכם לב 

יקח מצות וגו'.

עליו  מעלה  וגמרו  אחר  ובא  גמרו  ולא  דבר  העושה  יג: • כל  סוטה 
מגדולתו  אותו  מורידין  אף   ... עשאו  כאילו  שגמרו  על  הכתוב 

...אף קובר אשתו ובניו.

לאכול  וכי  לא''י  ליכנס  רבינו  משה  נתאוה  מה  יד. • מפני  סוטה 
אמר  כך  אלא  צריך  הוא  מטובה  לשבוע  או  צריך  הוא  מפריה 
משה הרבה מצות נצטוו ישראל ואין מתקיימין אלא בא''י אכנס 
אני לארץ כדי שיתקיימו כולן על ידי אמר לו הקב''ה כלום אתה 

מבקש אלא לקבל שכר מעלה אני עליך כאילו עשיתם.

סוטה יז: • (תוס' – ד"ה כתבה) הא דאמרי' שלש אין כותבין היינו 
אע''פ  הגליונים  פיאות  בד'  שרטט  אם  אבל  כלל  שרטט  לא  אם 
ס''ת  לענין  אפי'  שירטוט  חשוב  לשיטה  שיטה  בין  שרטט  דלא 
שיטה  כל  בין  לשרטט  צריך  טו)  (שמות  ואנוהו  אלי  זה  משום  אלא 

ושיטה.

דלא  בעידנא  ומצלא  מגנא  בה  דעסיק  בעידנא  כא. • מצוה  סוטה 
עסיק בה אגוני מגנא אצולי לא מצלא.

יומא  כל  בשיבבותה  כנישתא  בי  דהואי  אלמנה  כב. • ההיא  סוטה 
בית  לא  בתי  לה  אמר  יוחנן  דר'  מדרשיה  בי  ומצלה  אתיא  הות 

הכנסת בשיבבותך אמרה ליה רבי ולא שכר פסיעות יש לי.

לקרוא  גדול  כהן  שגמר  לאחר   – (רש"י  ואילך  מא. • מכאן  סוטה 
מביתו  תורה  ספר  מביא  הצבור  מן  אחד  כל  בברכותיה  פרשה 
לעזרה) כל אחד ואחד מביא ספר תורה מתוך ביתו וקורא בו וכל 

כך למה כדי להראות חזותו לרבים.

הקב''ה  אמר  בנחל  עגלה  הביא  תורה  אמרה  מה  מו. • מפני  סוטה 
פירות  עושה  שאין  במקום  ויערף  פירות  עשה  שלא  דבר  יבא 

ויכפר על מי שלא הניחו לעשות פירות מאי פירות ... מצות.

גיטין ו: • (תוס' – ד"ה א"ר יצחק) אם אין הסופר יכול לכתוב יפה 
אלי  זה  משום  ושיטה  שיטה  כל  על  לשרטט  צריך  שרטוט  בלא 

ואנוהו.

יהודה  לכתוב  ונתכוין  השם  את  לכתוב  צריך  שהיה  כ. • הרי  גיטין 
לא   .... ומקדשו  קולמוס  עליו  מעביר  דלת  בו  הטיל  ולא  וטעה 

קאמרי רבנן התם דבעינא (שמות טו, ב) זה אלי ואנוהו וליכא.

דאביי  לקמיה  דתפילי  חייתא  דאייתי  טייעתא  מה: • ההיא  גיטין 
אמר לה יהבת לי ריש ריש בתמרי אימליא זיהרא שקלא שדתינהו 

בנהרא אמר לא אבעי לי לזלזולינהו באפה כולי האי.

אמר  ועושה  מצווה  שאינו  ממי  ועושה  מצווה  לא. • גדול  קדושין 
רב יוסף מריש ה''א מאן דהוה אמר לי הלכה כר''י דאמר סומא 
מיפקידנא  לא  דהא  לרבנן  טבא  יומא  עבידנא  המצות  מן  פטור 
מצווה  גדול  חנינא  דא''ר  להא  דשמעיתא  השתא  עבידנא  והא 
ועושה יותר ממי שאינו מצווה ועושה אדרבה מאן דאמר לי דאין 
הלכה כרבי יהודה עבידנא יומא טבא לרבנן (תוס' – נראה דהיינו 
פן  יותר  ומצטער  שדואג  לפי  עדיף  ועושה  שמצווה  דמי  טעמא 

יעבור ממי שאין מצווה שיש לו פת בסלו שאם ירצה יניח).

קדושין מא. • מצוה בו יותר מבשלוחו.

דמצוה  משום   ... אני  רוצה  שיאמר  עד  אותו  נ. • כופין  קדושין 
לשמוע דברי חכמים.
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קדושין נא. • לא שביק איניש מצוה דרמיא עליה ועביד מצוה דלא 
רמיא עליה.

בבא קמא ט: • בהידור מצוה עד שליש במצוה ... עד שליש משלו 
מכאן ואילך משל הקב''ה.

בבא קמא יז: • האי דאתיא ליה מדרשא חביבא ליה.

סומא  יהודה  ר'  דפטר  ע''ג  אף  וכן)  ד"ה   – פז. • (תוס'  קמא  בבא 
ליה  פטרת  אי  סומא  ...אבל  חייב  מדרבנן  מ''מ  המצות  מכל 
מכל המצות אפי' מדרבנן א''כ ה''ל כמו נכרי שאין נוהג בתורת 

ישראל כלל.

בבא קמא צא: • מעשה באחד ששחט וקדם חבירו וכסה וחייבו ר''ג 
ליתן לו עשרה זהובים.

בבא קמא צא: • נזיר טהור לאו חוטא קרי ... היינו שמצוה גדולה מן 
העבירה דמצוה לידור.

ואפאה  לשה  טחנה  חטין  של  סאה  שגזל  צד. • הרי  קמא  בבא 
והפריש ממנה חלה כיצד מברך אין זה מברך אלא מנאץ ועל זה 
נאמר (תהלים י, ג) בוצע ברך נאץ ה' ... אלא לענין ברכה משום דהוה 

ליה מצוה הבאה בעבירה. 

רשאי  השוכר  ואין  להשאיל  רשאי  השואל  כט: • אין  מציעא  בבא 
לאיניש  ליה  ניחא  דתימא  מהו  ליה  איצטריכא  ס''ת  להשכיר 

דתיעביד מצוה בממוניה קמ''ל.

בבא בתרא י. • ... אמר להו אמינא כי היכי דתעבדו מצוה לשמה.

בבא בתרא יג. • (תוס' – ד"ה כופין) משום מצוה רבה שרי (לעבור 
על איסורא זוטרא).

של  כחה  תשש  באב  עשר  חמשה  שהגיע  קכא: • כיון  בתרא  בבא 
חמה ולא היו כורתין עצים למערכה (רשב"ם – ואותו יום שפסקו 

היו שמחים לפי שבאותו יום היו משלימין מצוה גדולה כזאת).

סנהדרין לח. • אדם נברא בערב שבת ... כדי שיכנס למצוה (שבת) 
מיד.

סנהדרין פו. • (דברים כה – יא) כי ינצו אנשים יחדיו איש ואחיו מי שיש 
לו אחוה יצא עבד שאין לו אחוה ורבנן אחיו הוא במצות (רש"י – 

בכל מצות שהאשה חייבת בהן עבד חייב בהן).

עליו  מעלה  מצוה  לדבר  חבירו  את  המעשה  צט: • כל  סנהדרין 
הכתוב כאילו עשאה.

סנהדרין קיא. • אפי' לא למד אלא חוק אחד.

מכות י. • אוהב כסף לא ישבע כסף זה משה רבינו שהיה יודע שאין 
שלש ערים שבעבר הירדן קולטות עד שלא נבחרו שלש בארץ 

כנען ואמר מצוה שבאה לידי אקיימנה.

העושה  עליה  נפשו  נוטל  אחת  עבירה  העובר  אם  כג. • מה  מכות 
מצוה אחת על אחת כמה וכמה שתנתן לו נפשו.

מכות כג: • רצה הקב''ה לזכות את ישראל לפיכך הרבה להם תורה 
ומצות שנאמר (ישעיה מב, כא) ה' חפץ למען צדקו יגדיל תורה ויאדיר.

מכות כג: • שש מאות ושלש עשרה מצות נאמרו לו למשה שלש 
מאות וששים וחמש לאוין כמנין ימות החמה ומאתים וארבעים 

ושמונה עשה כנגד איבריו של אדם.

מכות כד. • בא דוד והעמידן על אחת עשרה ... בא ישעיהו והעמידן 
על שש ... בא מיכה והעמידן על שלש ...חזר ישעיהו והעמידן 

על שתים ... בא עמוס והעמידן על אחת ... בא חבקוק והעמידן 
על אחת שנאמר (חבקוק ב, ד) וצדיק באמונתו יחיה.

מגיע  ר''ג  כשהיה  לעולם  ימוט  לא  אלה  עושה  כד. • כתיב  מכות 
דלא  הוא  לכולהו  להו  דעביד  מאן  אמר  בוכה  היה  הזה  למקרא 
ימוט הא חדא מינייהו ימוט אמרו ליה מי כתיב עושה כל אלה 

עושה אלה כתיב אפילו בחדא מינייהו.

שבועות יא: • מצא (פרה) אחרת נאה הימנה תפדה.

עבודה זרה ב. • כל מצות שישראל עושין בעולם הזה באות ומעידות 
להם לעוה''ב.

עבודה זרה ג. • מיד כל אחד [ואחד] (מאומות העולם) נוטל והולך 
ועושה סוכה בראש גגו והקדוש ברוך הוא מקדיר עליהם חמה 

בתקופת תמוז וכל אחד ואחד מבעט בסוכתו ויוצא.

עבודה זרה ג: • מצטער פטור מן הסוכה נהי דפטור בעוטי מי מבעטי.

דגים  מה  לך  לומר  הים  כדגי  אדם  בני  נמשלו  ג: • למה  זרה  עבודה 
שבים כיון שעולין ליבשה מיד מתים אף בני אדם כיון שפורשין 

מדברי תורה ומן המצות מיד מתים.

עבודה זרה ד. • אפילו אין ישראל עושין מצוה לפני כי אם מעט כפיד 
של תרנגולין שמנקרין באשפה אני מצרפן לחשבון גדול.

עבודה זרה ד: • כל מצות שישראל עושין בעולם הזה באות ומעידות 
אותם לעולם הבא.

עבודה זרה ד: • כל מצות שישראל עושין בעולם הזה באות וטורפות 
אותם לעובדי כוכבים לעולם הבא על פניהם.

עבודה זרה כ: • א''ר פנחס בן יאיר תורה מביאה לידי זהירות זהירות 
מביאה לידי זריזות זריזות מביאה לידי נקיות נקיות מביאה לידי 
פרישות פרישות מביאה לידי טהרה טהרה מביאה לידי (חסידות 
חסידות) מביאה לידי ענוה ענוה מביאה לידי יראת חטא יראת 
חטא מביאה לידי (קדושה קדושה) מביאה לידי רוח הקודש רוח 

הקודש מביאה לידי תחיית המתים וחסידות גדולה מכולן.

עבודה זרה מז. • יש דחוי אצל מצות או אין דחוי אצל מצות.

הוריות ח. • איזו היא מצוה שהיא שקולה ככל המצות הוי אומר זו 
עבודת כוכבים (תוס' – דכיון דמודה בה מה צורך לו לקיים כל 

המצות ומסתמא יעבור על כולן).

המקודש  וכל  חבירו  את  קודם  מחבירו  התדיר  יב: • כל  הוריות 
מחבירו קודם את חבירו.

לקבל  מנת  על  הרב  את  המשמשין  כעבדים  תהיו  א:ג • אל  אבות 
פרס אלא הוו כעבדים המשמשין את הרב שלא על מנת לקבל 

פרס.

אבות א:יז • לא המדרש הוא העיקר אלא המעשה.

העבירה  מן  ובורח   [ כבחמורה   ] קלה  למצוה  רץ  ד:ב • הוי  אבות 
מצוה  מצוה  ששכר  עבירה  גוררת  ועבירה  מצוה  גוררת  שמצוה 

ושכר עבירה עבירה.

לעשות  כארי  וגבור  כצבי  ורץ  כנשר  וקל  כנמר  עז  ה:כ • הוי  אבות 
רצון אביך שבשמים.

אבות ה:כא • בן שלש עשרה למצות.

אבות ו:טו • רצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל לפיכך הרבה 
תורה  יגדיל  צדקו  למען  חפץ  יהוה  שנאמר  ומצות  תורה  להם 

ויאדיר.
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אבות דרבי נתן יב:ט • צדיק כיון שמת שוב אינו מוסיף זכות.

סופרים א:ט • אין כותבין ס"ת זהב.

דרך ארץ רבה פ"ב • ... והמחזירין על המצוות... "אשרי אדם" וכו'.

דרך ארץ זוטא פ:ב • הוי חרד ושש על כל המצוות.

דרך ארץ זוטא פ"ה • הדר יראה מצוה הדר מצוה צניעות.

המות  מלאך  מצוה  מדבר  עצמך  מנעת  פ"ט • אם  זוטא  ארץ  דרך 
יקדמך.

תפילין • חביבין ישראל שהן מקיימין כל המצוות שבתורה וכו'.

במצוות...  לפני  ומקושטים  מתוקנים  הוו  הקב"ה  תפילין • אמר 
שתהיו רצוים לי.

זבחים יט. • כהנים בעבודתן ולוים בדוכנן וישראל במעמדן פטורין 
מן  פטור  במצוה  העוסק   – (רש"י  התפילין  ומן  התפלה  מן 

המצוה).

המצות  על  מעבירין  אין  שייך  לא  אשר)  ד"ה  נא. • (תוס' –  זבחים 
אלא כשיש שתי מצות לפניו.

איסורין  אין  כך  זו  את  זו  מבטלות  מצות  שאין  עט. • כשם  זבחים 
מבטלין זו את זו.

זבחים פט: • מצות יתירות עדיפי.

זבחים צ: • איבעיא להו תדיר ומקודש איזה מהם קודם תדיר קודם 
משום דתדיר או דלמא מקודש קדים דקדיש.

מצוה  ומאי   ... כשר  אגדו  לא  ואם  לאוגדו  מצוה  כז. • לולב  מנחות 
משום (שמות טו, ב) זה אלי ואנוהו.

מנחות לח: • מאי חיסר מצוה דלא עבד מצוה מן המובחר.

מנחות מ: • השתא בבל תוסיף קאי מעשה לא הוי (רש"י – ... לא 
הוו מעשה דכיון דעובר על דברי תורה לא מיקרי מעשה).

אעשיית  לברך  מצריך  ירושלמי  אילו)  ד"ה   – מב: • (תוס'  מנחות 
ציצית סוכה ותפילין.

מנחות מג: • חביבין ישראל שסיבבן הקב''ה במצות תפילין בראשיהן 
ותפילין בזרועותיהן וציצית בבגדיהן ומזוזה לפתחיהן.

עומד  עצמו  וראה  המרחץ  לבית  דוד  שנכנס  מג: • שעה  מנחות 
ערום אמר אוי לי שאעמוד ערום בלא מצוה וכיון שנזכר במילה 

שבבשרו נתיישבה דעתו.

וציצית  בזרועו  ותפילין  בראשו  תפילין  לו  שיש  מג: • כל  מנחות 
בבגדו ומזוזה בפתחו הכל בחיזוק שלא יחטא.

מתן  שאין  בתורה  שכתובה  קלה  מצוה  כל  לך  מד. • אין  מנחות 
שכרה בעה''ז ולעה''ב איני יודע כמה צא ולמד ממצות ציצית.

בה  וכתיב  שמה  וציצית  אלהינו  ה'  ציונו  אחת  מד. • מצוה  מנחות 
(במדבר טו, מא) אני ה' אלהיכם שתי פעמים אני הוא שעתיד ליפרע 

ואני הוא שעתיד לשלם שכר.

מנחות מד. • מאן דלית ליה תרי מצות חד מצוה נמי לא ליעביד.

מנחות ס. • (תוס' – ד"ה יכול) יכול בשני כהנים כלומר בשני דברים 
שזה נתן שמן וזה נתן לבונה והוא הדין באדם אחד בזה אחר זה 
אלא משום דאורחא דמילתא ששני כהנים רגילין לעשות משום 

ברוב עם הדרת מלך.

מנחות סב. • הא קמ''ל דבעינן שלשה כהנים משום דכתיב (משלי יד, 
כח) ברוב עם הדרת מלך.

מנחות סב. • שירי מצוה מעכבים את הפורענות דהא תנופה שירי 
מצוה היא ועוצרת רוחות רעות וטללים רעים.

מנחות צט. • מעלין בקודש ולא מורידין.

רצונו  אעשה  שתאמר  כדי  זבחו  אליכם  אמרתי  קי. • לא  מנחות 
אתם  לרצונכם  אלא  זובחים  אתם  לרצוני  לא  רצוני  ויעשה 
זובחים שנאמר (ויקרא יט, ה) לרצונכם תזבחהו (רש"י – כדי שתאמר 
צריך  שהוא  לפי  רצוני  ויעשה  קרבן  לו  להקריב  רצונו.  אעשה 
להנאותי  לא  כלומר  זובחים.  אתם  לרצוני  לא  ואשחדנו:  לכך 
שאיני רוצה להטריח אתכם לעשות על כרחכם:לרצונכם. לצורך 

עצמכם לקיים מצוותי שתהא כפרה לכם בכך).

 – (רש"י  לבהמה  שדומים  אדם  בני  להביא  הבהמה  ה. • מן  חולין 
שאין מקיימין את המצות).

ליה  אמר  לפיסחא  חיטי  דארי  דהוה  גברא  ההוא  ז. • הוה  חולין 
דכתיב   – (רש"י  ליה  חלק  עסיק  דבמצוה  להאי  נמי  ליה  חלוק 
(שמות יב) ושמרתם את המצות דמתחלת טחינה והרקדה בעיא 

שימור לשם מצה).

חולין ז: • דם ניקוף מרצה כדם עולה ... והוא דקאזיל לדבר מצוה.

ונזהר  שחש   – (רש"י  קמ''ל  דאברהם  זריזותיה  טז. • קרא  חולין 
שמא לא ימצא צור אפילו מחובר והביא עמו מאכלת).

חולין כט. • (תוס') מירק לשון גמר כדאמרינן במדרש מי שהתחיל 
במצוה אומרים לו מרוק.

הקב''ה  של  רצונו  אם  בעצמן  וחומר  קל  דשאים  ס. • נשאו  חולין 
בערבוביא למה אמר למינהו באילנות ועוד ק''ו ומה אילנות שאין 
עאכ''ו מיד כל  אנו  דרכן לצאת בערבוביא אמר הקב''ה למינהו 
אחד ואחד יצא למינו פתח שר העולם ואמר יהי כבוד ה' לעולם 

ישמח ה' במעשיו (רש"י – שכולן זהירין במצותיו).

יכסנו  שלא  (הדם)  יכסה  בו  ששפך  במה  וכסה  פז. • ושפך  חולין 
ברגל שלא יהיו מצות בזויות עליו. 

חולין פז. • אין דיחוי אצל מצות.

שנתנו  המצות   ...  – (רש"י  ניתנו  ליהנות  לאו  פט. • מצות  חולין 
אלא  להם  נתנו  הנאה  לשם  לא  להם  נתנו  ליהנות  לא  לישראל 

גזירת מלך היא עליהם).

חולין קז: • (רש"י – ד"ה לא) זריז עדיף מזהיר זהיר שיודע להזהר 
הנולד  את  הרואה  זריז  המצוה  על  יעבור  שלא  מעשה  בשעת 
ומתקן עצמו שלא יבא לידי כך והיינו דאמרינן בע''ז (דף כ:) זהירות 

מביאה לידי זריזות.

חולין קיז. • אין לך דבר שנעשה מצותו ומועלין בו.

חולין קלג. • האי כהנא דחטיף מתנתא חבובי קא מחבב מצוה או 
זלזולי קא מזלזל במצוה ופשטנא ליה (דברים יח, ג) ונתן ולא שיטול 

מעצמו.

חבובי  אמינא  מתנתא  חטיפנא  הוה  מריש  אביי  קלג. • אמר  חולין 
קא מחביבנא מצוה כיון דשמענא להא ונתן ולא שיטול מעצמו 
להא  דשמענא  וכיון  לי  הבו  אמרי  מימר  חטיפנא  לא  מיחטף 
שמואל  בני  אומר  מאיר  ר'  הבצע  אחרי  ויטו  ג)  ח,  א  (שמואל  דתניא 
שקילנא  לי  יהבו  ואי  אמינא  לא  נמי  מימר  בפיהם  שאלו  חלקם 
כיון דשמענא להא דתניא הצנועים מושכין את ידיהם והגרגרנים 
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דכיפורי  יומא  ממעלי  לבר  שקילנא  לא  נמי  משקל  חולקים 
לאחזוקי נפשאי בכהני (רש"י – שלא ישתכח הדבר שאני כהן).

דאין  משום  דמתני'  טעמא  רבא.  אמר  אלא  קלח. • (רש"י)  חולין 
אדם רשאי להפקיע ממונו מיד מצוה ולמכור גיזיו כדי שיהא גז 

של אחד וצאן של אחר לפוטרן דלא קרינא ביה גז צאנך.

 ... הבכורה  מן  ...פטור  עובד  של  חמורו  עובר  ב. • הלוקח  בכורות 
משום דקא מייתי לה לקדושה (רש"י – שתהא שובתת בשבת 

וכיון דמצוה עביד ליכא למיקנסיה).

בכורות ג. • המוכר עבדו לעובד כוכבים קונסין אותו עד מאה בדמיו 
שאני עבד דכל יומא ויומא מפקע ליה ממצות.

שהיו  בראשונה  חליצה  למצות  קודמת  יג. • הייבום  בכורות 
אמרו  מצוה  לשם  מתכוונין  שאין  ועכשיו  מצוה  לשם  מתכוונין 

מצות חליצה קודמת למצות יבום.

כריתות כח: • יששכר איש כפר ברקאי שמכבד עצמו ומבזה קדשי 
שמים מאי הוי עביד הוה כריך שיראי על ידיה (רש"י – כדי שלא 

ילכלך ידיו בבשר ובדם) והוה עביד עבודה.

תמיד כט. • מימיו לא נתעצל הכהן מלהוציא את הדשן. 

נדה כה. • חיים וחסד עשית עמדי ופקודתך שמרה רוחי (איוב י:יב).

נדה לד: • ישראל דדייגי במצות חביל גופייהו (רש"י – דדייגי. יראים 
וחרדים במצות ומתוך דאגתן מתחממין).

לובשים  היו  שכולן  חכמים  בימי  אבל)  ד"ה   – סא: • (תוס'  נדה 
כמו  שדומה  היה  גדול  לעג  במותם  גם  להם  היה  לא  אם  ציצית 
שהיו אומרים הואיל ומת אין צריך עוד ציצית אבל עכשיו שאין 
יותר  הוא  לכולן  ציצית  ישימו  אם  בחייהם  ציצית  לובשים  הכל 
לועג לרש שבחייו לא קיים ובמותו יקיים ואם ישים למי שהיה לו 

בחייו ולא למי שלא היה לו יתביישו החיים.

נדה סא: • מצות בטלות לעתיד לבא (תוס' – ד"ה אמר – עושה לו 
במלבושיו  יעמוד  לעתיד  שכשיעמוד  אע''פ  מכלאים  תכריכין 

שנקבר בהן שמע מינה שמצות בטילות לעתיד לבא).

חבר
ברכות כו. • וחסרון לא יוכל להמנות זה שנמנו חביריו לדבר מצוה 

ולא נמנה עמהם.

ברכות מג. • (ת"ח) אל יסב בחבורה של עמי הארץ ... דילמא אתי 
לאמשוכי בתרייהו.

ברוך  אומר  יום  שלשים  לאחר  חבירו  את  נח: • הרואה  ברכות 
אומר ברוך  חדש  הזה לאחר י''ב  והגיענו לזמן  שהחיינו וקיימנו 
מחיה המתים (תוס' – דוקא חבירו החביב עליו אבל בענין אחר 

לא).

ברכות סג. • לעולם אל ירבה אדם רעים בתוך ביתו שנא' (משלי יח, כד) 
איש רעים להתרועע.

 ... טומאה)  דיני  על  (מקפיד  חבר  להיות  עליו  ב:ג • המקבל  דמאי 
וכו'.

שבת קמז: • הוי גולה למקום תורה ואל תאמר שהיא תבא אחריך 
שחבריך יקיימוה בידך ואל בינתך אל תשען.

פסחים קיג: • שלשה שונאין זה את זה אלו הן הכלבים והתרנגולין 
ת''ר  שבבבל  חכמים  תלמידי  אף  וי''א  הזונות  אף  וי''א  והחברין 

שלשה אוהבין זה את זה אלו הן הגרים ועבדים ועורבין.

זכר  דכתיב  מעצמו  צדיק  מחבירו  ורשע  מעצמו  לח: • צדיק  יומא 
צדיק לברכה ורשע מחבירו דכתיב ושם רשעים ירקב.

סוכה לט. • (רש"י – ד"ה הלוקח) עם הארץ לגבי חבר לא קרי ליה 
חבירו (תוס' – פירש בקונטרס דמעם הארץ מוקמי לה בגמרא 
דאשכחן  דחק  חנם  ועל  חבירו  קרי  לא  חבר  לגבי  הארץ  ועם 

בדוכתי טובא דקרי ליה חבירו).

סוכה נג. • אם תבא אל ביתי אני אבא אל ביתך אם אתה לא תבא 
המקום  בכל  כד)  כ,  (שמות  שנאמר  ביתך  אל  אבא  לא  אני  ביתי  אל 

אשר אזכיר את שמי אבא אליך וברכתיך.

מגילה יג. • משה ... חבר שחיבר את ישראל לאביהן שבשמים.

תענית ח. • אם ראית תלמיד שלמודו קשה עליו כברזל בשביל רבו 
שאינו מסביר לו פנים שנאמר והוא לא פנים קלקל מאי תקנתיה 

ירבה עליו רעים.

תענית כג. • או חברותא או מיתותא.

אבע  לחבירו  אומר  תהום  בחג  המים  את  כה: • כשמנסכין  תענית 
מימיך קול שני ריעים אני שומע.

צוותא  סבר  ומר  ליה  עדיף  דעלמא  צוותא  סבר  ז: • מר  קטן  מועד 
דאשתו עדיפא ליה.

ריעים  שעושין  סעודה   – (רש"י  מריעות  כב: • שמחת  קטן  מועד 
ואהובים זה עם זה ולא הוי שמחה כל כך אבל סעודה דשמחה 

כגון דנישואין לא).

חגיגה כו. • (שופטים כ – יא) ויאסף כל איש ישראל אל העיר כאיש אחד 
חברים הכתוב עשאן כולן חברים.

לך  בחר  טוב  אוהב  שושבינא (רש"י –  בחר  דרגא  סג. • סק  יבמות 
אדם חשוב להדבק אחריו).

כתובות קה: • לא לידון איניש דינא למאן דרחים ליה ולא למאן דסני 
ליה דרחים ליה לא חזי ליה חובה דסני ליה לא חזי ליה זכותא.

כתובות קט: • חברך חברא אית ליה וחברא דחברך חברא אית ליה.

נדרים מ. • שיזדמנו לו רועים כנעמן שריפו את צרעתו ואל יזדמנו 
לו ריעים כרחבעם שחילקו את מלכותו.

בבא קמא צב: • שיתין תכלי (אבלות ומכאובות) מטייה לככא דקל 
חבריה שמע ולא אכל.

בבא קמא צב: • כל המחובר לטמא טמא כל המחובר לטהור טהור.

שהוא  מפני  אלא  עורב  אצל  זרזיר  הלך  לחנם  צב: • לא  קמא  בבא 
מינו.

דילי  הני  אחי  רבין  ר''נ  בר  לרבין  יהודה  רב  קז. • א''ל  מציעא  בבא 
דילך ודילך דילי.

בבא בתרא טז: • או חברא כחברי דאיוב או מיתותא (רש"י – אם אין 
לו לאדם אוהבים נוח לו שימות).

מבשרו  לצדיקים  סעודה  לעשות  הקב''ה  עה. • עתיד  בתרא  בבא 
של לויתן שנאמר (איוב מ, ל) יכרו עליו חברים ... ואין חברים אלא 

תלמידי חכמים.

סנהדרין ז. • גברא דרחיצנא עליה אדייה לגזיזיה וקם (רש"י – הרים 
אגרופו עלי ועמד לנגדי).

שלשה  עמו  דבר  שלא  כל  שונא  שושבינו  זה  כז: • אוהב  סנהדרין 
ימים.

בר
ח

 •
ה 

צו
מ

ב 
בו

חי



דית 2אנתולוגיה תלמו 0 3

ח

סנהדרין ק: • לעולם לא ירבה אדם רעים בתוך ביתו.

סנהדרין ק: • רבים יהיו דורשי שלומך גלה סודך לאחד מאלף.

מלמעלה  רש  נעשה  מלמטה  רש  אדם  שנעשה  קג: • כיון  סנהדרין 
(רש"י – כיון שנעשה אדם רש מלמטה. שיש לו שונאין ואין רוח 
הבריות נוחה הימנו: נעשה רש מלמעלה. בידוע ששונאין אותו 

מלמעלה).

יבא  אם  רבש''ע  הקב''ה  לפני  השרת  מלאכי  קה. • אמרו  סנהדרין 
דוד שהרג את הפלשתי והוריש את בניך גת מה אתה עושה לו 

אמר להן עלי לעשותן ריעים זה לזה.

(נהפכות)  ונעתרות  אוהב  פצעי  נאמנים  ו)   – כז  קה: • (משלי  סנהדרין 
נשיקות שונא.

אבות א:ו • קנה לך חבר.

אבות ב:ט • איזוהי דרך ישרה... חבר טוב.

אבות דרבי נתן ט:ד • אל תתחבר לרשע... יהושפט... אמנון.

אבות דרבי נתן  כט:ד • כל המכבד חבירו ומתחבר לשום ממון סוף 
שנפטר ממנו בקלון וכו'.

אבות דרבי נתן  ל:ג • כל המדבק בעוברי עבירה... פורענות, המדבק 
בעושי מצוה ... שכר.

דרך ארץ רבה פ"יא • השונא את חבירו הרי זה משופכי דמים.

מסר  בדוד  ליהונתן  ביה  דהוה  יתירא  חביבותא  טז: • אגב  ערכין 
נפשיה טפי.

חומרא
(עיין לפנים משורת הדין)

סמוך  כותיקין  המובחר  מן  מצוה  לק"ש)  ד"ה   – ט: • (תוס'  ברכות 
להנץ החמה כדי לסמוך גאולה ... וי''ל דאותו זמן הוקבע לצבור 
לפי שלא היו יכולין להקדים ולמהר כותיקין כי רוב בני אדם אינם 

יכולין לכוין אותה שעה.

ברכות י: • א''ר טרפון אני הייתי בא בדרך והטתי לקרות כדברי ב''ש 
בעצמך  לחוב  היית  כדי  לו  אמרו  הלסטים  מפני  בעצמי  וסכנתי 

שעברת על דברי ב''ה.

ברכות טז. • מעשה בר''ג שנשא אשה וקרא לילה הראשונה אמרו 
איני  להם  אמר  מק''ש  פטור  שחתן  רבינו  למדתנו  תלמידיו  לו 

שומע לכם לבטל הימני מלכות שמים אפי' שעה אחת.

ברכות כ: • אמרו מלאכי השרת לפני הקב''ה רבש''ע כתוב בתורתך 
נושא  אתה  והלא  שחד  יקח  ולא  פנים  ישא  לא  אשר  יז)  י,  (דברים 
פנים לישראל דכתיב (במדבר ו, כו) ישא ה' פניו אליך אמר להם וכי 
ואכלת  י)  ח,  (דברים  בתורה  להם  שכתבתי  לישראל  פנים  אשא  לא 
ושבעת וברכת את ה' אלהיך והם מדקדקים [על] עצמם עד כזית 

ועד כביצה.

ברכות כב. • אמר להם (רבי לתלמידיו) אע''פ שמיקל אני על אחרים 
מחמיר אני על עצמי.

וכל  בה  שמחמירין  ושמעתי  בה  שמקילין  כב. • שמעתי  ברכות 
המחמיר בה על עצמו מאריכין לו ימיו ושנותיו.

ברכות ל. • אוקמן נמי לדידי ואצלי מהיות טוב אל תקרא רע (רש"י 
לא  עומדת  חבורתי  שהרי  מעומד  להתפלל  יכול  ואני  הואיל   –

אקרא רע להתפלל מהלך ואע''פ שמותר).

טיפת  רואות  שאפילו  עצמן  על  החמירו  לא. • בנות ישראל  ברכות 
דם כחרדל יושבת עליה שבעה נקיים.

ברכות לב: • מעשה בחסיד אחד שהיה מתפלל בדרך בא שר אחד 
ונתן לו שלום ולא החזיר לו שלום וכו'.

הכוס  על  שיבדיל  ממי  יותר  משובח  בתפלה  לג. • המבדיל  ברכות 
ואם הבדיל בזו ובזו ינוחו לו ברכות על ראשו.

ומה  וישחה  וא''ת  ישחה.  שלא  אותו  מלמדין  לד. • (תוס')  ברכות 
אחד  כל  יאמרו  שלא  חכמים  דברי  לעקור  יבא  שלא  וי''ל  בכך 
מחמיר כמו שהוא רוצה ואין כאן תקנת חכמי' וחיישינן ליוהרא.

ברכות לה: • הרבה עשו כרבי ישמעאל ועלתה בידן כר' שמעון בן 
יוחי ולא עלתה בידן.

האחרונים  דורות  הראשונים  כדורות  שלא  וראה  לה: • בא  ברכות 
כדי  טרקסמון  דרך  פירותיהן  מכניסין  היו  הראשונים  דורות 
גגות  דרך  פירותיהן  מכניסין  האחרונים  דורות  במעשר  לחייבן 

דרך חצרות דרך קרפיפות כדי לפטרן מן המעשר.

ברכות לט: • ירא שמים יוצא ידי שניהן.

ברכות נ. • בין שאמר ברכו בין שאמר נברך אין תופסין אותו על כך 
אותו על  אותו על כך (רש"י – דווקנין תופסין  והנקדנין תופסין 

שהוציא עצמו מן הכלל).

אנן  להו  איפשט  ולא  להו  איבעיא  וראשונים  נא. • הואיל  ברכות 
נעבד לחומרא.

ברכות נג: • רבה בב''ח הוה קאזל בשיירתא אכל ואשתלי ולא בריך 
אמר היכי אעביד אי אמינא להו אנשאי לברך אמרי לי בריך כל 
היכא דמברכת לרחמנא מברכת מוטב דאמינא להו אנשאי יונה 
ובריך  אזיל  דדהבא  יונה  דאנשאי  לי  אנטרו  להו  אמר  דדהבא 

ואשכח יונה.

חשוב  אדם  שביעית...  של  בקש  שהוסקה  ח:יא • מרחץ  שביעית 
אסור לרחוץ בה.

תרומות ד:ג • שעור תרומה עין יפה אחד מארבעים עין רעה אחד 
בששים בינונית אחד בחמשים.

חלה ד:ה • נמצא חומרו קולו.

חלה ד:ז • אחזו קולו של ר"ג וקולו של ר"א חזרו לנהוג כר"ג.

נכרי  לכובס  לבן  כלי  נותנין  שהיו  אבא  בית  היו  יח. • נוהגין  שבת 
ג'  וצריך  לכבס  קשה  שהוא  (רש"י –  לשבת  קודם  ימים  שלשה 

ימים ומחמירין על עצמן כב''ש).

שבת יט. • אמרו עליו על ר' יוסי הכהן ואמרי לה על ר' יוסי החסיד 
יוליכנו  שלא   – (רש"י  מעולם  נכרי  ביד  ידו  כתב  נמצא  שלא 

בשבת).

שבת יט: • (תוס' – ד"ה ושמואל) שמואל מחמיר על עצמו היה לפי 
שהיה אדם חשוב.

שבת כא: • מצות חנוכה נר איש וביתו והמהדרין נר לכל אחד ואחד 
שמנה  מדליק  ראשון  יום  אומרים  ב''ש  המהדרין  מן  והמהדרין 
מכאן ואילך פוחת והולך וב''ה אומרים יום ראשון מדליק אחת 

מכאן ואילך מוסיף והולך.

שבת כא: • מעלין בקדש ואין מורידין.

א
מר

חו
 •

ר 
חב



אובן אי ר ד דו 2 0 4

ח

מותר  וא''כ  מצוה.  עושה  הדלקה  מינה  שמע  כג. • (תוס')  שבת 
אין  להחמיר  העולם  שנהגו  כיון  מקום  ומכל  לנר  מנר  להדליק 

לשנות המנהג.

שבת לב: • (תוס') בעון ציצית כו'. דוקא בימיהם שהיו מלבושיהם 
כך בארבע כנפות היו נענשים מי שלא היה להם ציצית ... אבל 
לקנות.  צריך  אין  כאלו  במלבושים  רגילים  העולם  שאין  השתא 

אך טוב לקנות טלית ולברך עליו בכל יום.

מיקל  שהוא  אותו  שהרואה  שאני.  חשוב  אדם  נא. • (רש"י)  שבת 
עומד ומיקל יותר.

שבת ס: • אמר רבי חייא אי לאו דקרו לי בבלאי שרי איסורי שרינא 
ביה טובא.

שבת פז. • ג' דברים עשה משה מדעתו והסכים הקב''ה עמו הוסיף 
יום אחד מדעתו ופירש מן האשה ושבר את הלוחות.

שבת קיח: • אבוך במאי זהיר טפי אמר ליה בציצית יומא חד הוה 
קא סליק בדרגא איפסיק ליה חוטא ולא נחית ואתא כמה דלא 

רמיה.

שבת קכד: • לכולי עלמא שרי לדידך אסיר.

עלמא  לכולי  אבל  אנפשיה  דמחמיר  ניהו  (ר"מ)  קלד. • הוא  שבת 
שרי.

שבת קמב: • אי לאו דאדם חשוב אנא וכו' (רש"י – ואנא מחמיר על 
עצמי שלא ילמדו ממני להקל באסורין).

שבת קנג: • בו ביום גדשו סאה ... בו ביום מחקו סאה (רש"י – בו 
ביום גדשו סאה. ביום שעלו לעליית חנניה בן חזקיה וגזרו י''ח 
מדדו  ויפה  גדושה  במדה  לתורה  סייג  הרבו  יום  אותו   ... דבר 
להרבות גדר בישראל: מחקו סאה. במדה מחוקה מדדו בו ביום 
שהרבו לגזור יותר מדאי ואין יכולין לעמוד בגזירתם ומתוך כך 
עוברין על דברי תורה נמצאת מדתם מחוקה מטפיפתה וטוב היה 

להם להיות מדתם טפופה ולא תבא לידי מחק מרוב גודשה.

עירובין ו. • רב בקעה מצא וגדר בה גדר (רש"י – עמי הארצים היו 
ומזלזלי במצות והחמיר עליהן לעשות סייג להרחיקן מן העבירה 

כאדם הגודר בקעה פרוצה לשומרה).

עירובין ו: • מי עבדינן כתרי חומרי.

בית  כדברי  לעשות  והרוצה  הלל  כבית  הלכה  ו: • לעולם  עירובין 
ב''ה  ומקולי  ב''ש  מקולי  עושה  הלל  בית  כדברי  עושה  שמאי 
יד)  ב,  (קהלת  אומר  הכתוב  עליו  ב''ה  ומחומרי  ב''ש  מחומרי  רשע 
הכסיל בחשך הולך אלא אי כב''ש כקוליהון וכחומריהון אי כב''ה 

כקוליהון וכחומריהון.

עירובין ז. • כי לא עבדינן כחומרי דבי תרי היכא דסתרי אהדדי.

הלל  בית  אי  ידע  ולא  ליה  איסתפיק  גמריה  עקיבא  ז. • ר'  עירובין 
בחד בשבט אמור אי בחמיסר בשבט אמור ועבד הכא לחומרא 

והכא לחומרא.

ר'  והיה  האסורין  בבית  חבוש  שהיה  בר''ע  כא: • מעשה  עירובין 
יהושע הגרסי משרתו בכל יום ויום היו מכניסין לו מים במדה יום 
אחד מצאו שומר בית האסורין אמר לו היום מימך מרובין שמא 
לחתור בית האסורין אתה צריך שפך חציין ונתן לו חציין כשבא 
תלויין  וחיי  אני  שזקן  יודע  אתה  אין  יהושע  לו  אמר  ר''ע  אצל 
ידי  שאטול  מים  לי  תן  לו  אמר  המאורע  אותו  כל  לו  סח  בחייך 
אמר לו לשתות אין מגיעין ליטול ידיך מגיעין אמר לו מה אעשה 
שחייבים עליהן מיתה מוטב אמות מיתת עצמי ולא אעבור על 

ידיו  ונטל  מים  לו  שהביא  עד  כלום  טעם  לא  אמרו  חבירי  דעת 
כששמעו חכמים בדבר אמרו מה בזקנותו כך בילדותו על אחת 
כמה וכמה ומה בבית האסורין כך שלא בבית האסורין על אחת 

כמה וכמה.

ואתו   – (רש"י  תורה  בני  שאינן  מפני  מר  להו  מ. • ליסר  עירובין 
לזלזולי ביום טוב שני).

עירובין מא: • מעשה שבאו מפלנדרסין והפליגה ספינתם בים ר''ג 
ורבי אלעזר בן עזריה הלכו את כולה ר' יהושע ור''ע לא זזו מד''א 

שרצו להחמיר על עצמן.

עירובין עט: • כיון דדש ביה אתי לטלטולי.

עירובין קא: • (תוס' – ד"ה רבי יוסי) דברים המותרים ואחרים נהגו 
דהיינו  לומר  ויש  בפניהם  להתירן  רשאי  אתה  אי  איסור  בהם 
אדם  בני  ירגילו  שלא  עצמן  על  ומחמירין  שמותר  כשיודעים 
להקל ויבאו להתיר איסור אבל אם מחמירין מחמת טעות מותר 

להתיר בפניהם.

אינו  להקל  וסופו  להחמיר  תחלתו  דן  שאתה  דין  כז: • כל  פסחים 
דין.

פסחים מ: • לך לך אמרינן נזירא סחור סחור לכרמא לא תקרב.

מקום  וחומרי  משם  שיצא  מקום  חומרי  עליו  נ. • נותנין  פסחים 
שהלך לשם.

במעלי  לצידון  מצור  אזלין  הוו  דלא  נהוג  ביישן  נ: • בני  פסחים 
שבתא אתו בנייהו קמיה דר' יוחנן אמרו לו אבהתין אפשר להו 
אנן לא אפשר לן אמר להו כבר קיבלו אבותיכם עליהם שנאמר 

(משלי א, ח) שמע בני מוסר אביך ואל תטוש תורת אמך.

פסחים נ: • דברים המותרים ואחרים נהגו בהן איסור אי אתה רשאי 
טעות  מחמת  שנוהגים  דברים  אבל   – (תוס'  בפניהם  להתירן 

שסבורים שהוא אסור והוא מותר יכול להתיר בפניהם).

שרחצו  גמליאל  רבן  של  בניו  והלל  ביהודה  נא. • מעשה  פסחים 
שניהם כאחד בכבול ולעזה עליהן כל המדינה אמרו מימינו לא 
להן  לומר  רצה  ולא  החיצון  לבית  ויצא  הלל  ונשמט  כך  ראינו 

מותרין אתם.

פסחים נב: • (הושע ד, יב) עמי בעצו ישאל ומקלו יגיד לו כל המיקל לו 
מגיד לו.

כרבינא  והילכתא  לקולא  ורבינא  לחומרא  אחא  עד: • רב  פסחים 
לקולא לבר מהני תלת דרב אחא לקולא ורבינא לחומרא והלכתא 

כרב אחא לקולא.

פסחים פג: • שמנו (דגיד הנשה) מותר וישראל קדושים הם ונוהגין 
בו איסור.

שמא  גרים  שכולה  פסח)  (לקרבן  חבורה  עושין  צב: • אין  פסחים 
ידקדקו בו ויביאוהו לידי פסול (רש"י – משום שאינן בני תורה 

יחמירו עליו לדקדק ויפסילוהו על חנם).

פסחים קד. • מאן ניהו בנן של קדושים רבי מנחם בר סימאי ואמאי 
קרו ליה בנן של קדושים דלא איסתכל בצורתא דזוזא.

ראש השנה י. • (רש"י – ד"ה סוף) עכשיו החמירו בנות ישראל על 
יום  ואין  דם  בלא  נקיים  ז'  לטעון  זיבות  בספק  להחזיקן  עצמם 

שפוסקת בו עולה לה למנין ז'.

ראש השנה יד. • מעשה בר''ע שליקט אתרוג באחד בשבט ונהג בו 
שני עישורין אחד כדברי ב''ש ואחד כדברי ב''ה.
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ראש השנה כא. • רבא הוה רגיל דהוה יתיב בתעניתא תרי יומי.

יומא כב: • יצאה בת קול ואמרה לו (לשאול) (קהלת ז, טז) אל תהי צדיק 
הרבה.

יומא כג. • מעשה בשני כהנים שהיו שניהן שוין ורצין ועולין בכבש 
קדם אחד מהן לתוך ארבע אמות של חבירו נטל סכין ותקע לו 
בלבו ... ללמדך שקשה עליהם טהרת כלים יותר משפיכות דמים.

יומא עז: • אמרו עליו על שמאי הזקן שלא רצה להאכיל בידו אחת 
ביום  קטן  לבנו  פת  לתת  נוטל  היה  לא  אחת  ידו  אפי'   – (רש"י 

הכפורים) וגזרו עליו להאכיל בשתי ידים.

יומא עט. • מעשה והביאו לרבן יוחנן בן זכאי לטעום את התבשיל 
ולרבן גמליאל שתי כותבות ודלי של מים ואמרו העלום לסוכה 
עצמן  על  להחמיר  שרצו  אלא  כך  שהלכה  מפני  לא  עלה  ותני 
וכשנתנו לו לר' צדוק אוכל פחות מכביצה נטלו במפה ואכלו חוץ 
לסוכה ולא בירך אחריו (רש"י – שלשה קולין נהג בו אחת שלא 
נטל ידיו אלא במפה כרך ידיו משום אנינות הדעת וחוץ לסוכה 

אכלו ולא בירך אחריו).

סוכה כא. • חצירות היו בנויות בירושלים ע''ג הסלע ותחתיהם חלל 
ומגדלות  שם  ויולדות  עוברות  נשים  ומביאין  התהום  קבר  מפני 
ותינוקות  דלתות  גביהן  ועל  שוורים  ומביאין  לפרה  שם  בניהם 
ירדו  לשילוח  הגיעו  בידיהם  אבן  של  וכוסות  גביהן  על  יושבין 

לתוך המים ומילאום ועלו וישבו להם.

סוכה כו: • מעשה והביאו לו לרבן יוחנן בן זכאי לטעום את התבשיל 
ולר''ג שני כותבות ודלי של מים ואמרו העלום לסוכה וכשנתנו 
לו לר' צדוק אוכל פחות מכביצה נטלו במפה ואכלו חוץ לסוכה 
ולא בירך אחריו ... אם בא להחמיר על עצמו מחמיר ולית ביה 

משום יוהרא.

מה  (תהלים לו, ח)  ת''ל  קופץ  לקפוץ  הבא  כל  תאמר  מט: • שמא  סוכה 
יקר חסדך אלהים.

למחצה  מחצה  להקל  הקרוב  אחר  הולכין  הכלל  יט. • זה  שקלים 
להחמיר.

כח  להשמיענו  לו  טוב   – (רש"י  עדיף  דהתירא  ב: • כח  ביצה 
אבל  להתיר  ירא  ואינו  שמועתו  על  סומך  שהוא  המתיר  דברי 
בדבר  ואפילו  להחמיר  יכולין  שהכל  ראיה  אינה  האוסרין  כח 

המותר).

ובשם  באלהים  יתברך   ... המחמיר  איכא)  ד"ה  יד. • (תוס' –  ביצה 
המיוחד.

ביצה כא: • שלשה דברים רבן גמליאל מחמיר כדברי ב''ש ... אמרו 
לכל  ומקילין  עצמן  על  מחמירין  שהיו  אביך  לבית  נעשה  מה  לו 

ישראל וכו'.

ביצה כח: • (תוס' – ד"ה רבינא) בכל מקום רב אחא לחומרא ורבינא 
לקולא.

ביצה כט. • ... וחכמים אומרים אף בחול עושה כן מפני מצוי המדות 
(רש"י – כשהיה מוכר שמן היה לו מדות הרבה ומביאין הלקוחות 
כליהן ומודד לאיש ואיש במדה לעצמו ומתמצות והולכות לתוך 

כליהן כל הלילה).

ביצה לב: • ו' דברים נאמרו בפתילה ג' להחמיר וג' להקל.

מגילה יח: • שמואל הוא דחייש ליחידאה (רש"י – במקום שהיחיד 
מחמיר ורבים מקילין).

מגילה כ. • אין מביאין ראיה מן המתיר (רש"י – אין לך להביא ראיה 
ממנו שהרי רבים חולקין עליו).

מגילה כח: • בנות ישראל הן החמירו על עצמן שאפילו רואות טיפת 
דם כחרדל יושבות עליו שבעה נקיים.

תענית יא. • (תוס' – ד"ה אסור) לכ''ע לא הוי אסור (לשמש מטתו 
לא  ויוסף  בחסידות  עצמו  לנהוג  שרוצה  למי  אלא  רעבון)  בשני 

שימש אבל שאר בני אדם שימשו.

תענית יז. • אסור (לכהן) לשתות יין לעולם אבל מה אעשה שתקנתו 
קלקלתו.

תענית כד. • גברא דעל בריה ועל ברתיה לא חס עלי דידי היכי חייס 
(עיין שם).

מועד קטן ב: • (תוס') כחו דר' מאיר דמיקל. ואם תאמר וליתני שלא 
דהתירא  כח  דמחמיר  יהודה  דר'  כחו  להודיעך  בתחילה  יצאו 

עדיף.

מועד קטן ז: • מאי דגלי גלי ומאי דלא גלי לא גלי.

מועד קטן יא: • נהי דלפסידא דידיה לא חייש אדאחרים לא חייש.

לצורך  בצנעה  מוכרין  וכלים  כסות  פירות  יג: • מוכרי  קטן  מועד 
שלא  עצמן  על  החמירו  הן  טבריא  תגרי  אומר  יוסי  ר'  המועד 
יהו מוכרין כל עיקר צדי חיות ועופות ודגים צדין בצנעה לצורך 
יהו  שלא  עצמן  על  החמירו  הן  עכו  צדי  אומר  יוסי  רבי  המועד 
בצנעה  דוששין  וטיסני  טרגיס  חילקא  דשושי  עיקר  כל  צדין 
לצורך המועד ר' יוסי אומר דשושי ציפורי הן החמירו על עצמן 

שלא יהו דוששין כל עיקר.

מועד קטן כה. • יומא חד אתהפיכא ליה (רב הונא) רצועה דתפילין 
ויתיב עלה ארבעין תעניתא.

מועד קטן כה: • כי נח נפשיה דר' יוחנן יתיב רבי אמי שבעה ושלשים 
אמר רבי אבא בריה דרבי חייא בר אבא רבי אמי דעבד לגרמיה 

הוא דעבד.

חגיגה ד. • מי אצטריך קרא למעוטי ספיקא.

יבמות יד. • כי מקלע (ר' אבהו) לאתריה דרבי יוחנן לא הוה מטלטל 
משום כבודו דרבי יוחנן.

יבמות יד. • (רש"י – ד"ה ע"ג) ב''ה מחמירין בטהרות טפי.

מב''ש  נמנעו  לא  ב''ה  בשלמא  בשלמא)  ד"ה  יד: • (תוס' –  יבמות 
דטומאות דב''ש לב''ה טהורות נינהו וזאת הגירסא נראית דבכל 

מקום ב''ש מחמיר לענין טומאה.

יבמות טו: • א''ר אלעזר בר צדוק כשהייתי לומד תורה אצל ר' יוחנן 
החורני ראיתי שהיה אוכל פת חריבה במלח בשני בצורת באתי 
והודעתי את אבא אמר לי הולך לו זיתים והולכתי לו ראה אותן 
שהן לחין אמר לי אין אני אוכל זיתים באתי והודעתי את אבא 
אמר לי לך ואמור לו חבית נקובה היתה אלא שסתמוה שמרים 
כדברי  אלא  עשה  לא  מעשיו  כל  היה  שמאי  שתלמיד  אע''פ   ...

ב''ה.

יבמות כה: • (תוס' – ד"ה לא) ואע''ג דשרי מ''מ בעל נפש יתרחק ... 
חכמים אמרו התרחק מן הכיעור ומן הדומה לו.

יבמות ל: • האי חומרא דאתי לידי קולא הוא.

דרב  לקמיה  דאתא  דההוא  היתירא  בה  מורה  רב  מה. • אף  יבמות 
לו  אמר  מהו  ישראל  בת  על  הבא  ועבד  כוכבים  עובד  ליה  אמר 

הולד כשר אמר ליה הב לי ברתך לא יהיבנא לך.

א
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ישראל  בנות  חזא  לגבלא  איקלע  אבא  בר  חייא  מו. • ר'  יבמות 
דמזגי  דישראל  חמרא  וחזא  טבלו  ולא  שמלו  מגרים  דמעברן 
עובדי כוכבים ושתו ישראל וחזא תורמוסין דשלקי עובדי כוכבים 
ואכלי ישראל ולא אמר להו ולא מידי אתא לקמיה דר' יוחנן א''ל 
ועל  נסך  יין  משום  יינם  ועל  ממזרים  שהם  בניהם  על  והכרז  צא 

תורמוסן משום בישולי עובדי כוכבים לפי שאינן בני תורה.

יבמות מו. • לך לך אמרין נזירא סחור סחור לכרמא לא תקרב.

מקשינן  לחומרא  דוכתא  בכל  ואימא)  ד"ה   – סט. • (תוס'  יבמות 
והכא פריך דנקיש לקולא.

יבמות קיח. • אין זו דרך מוציאתו מידי עבירה.

יבמות קיח: • אין זו דרך מוציא מידי עבירה.

כתובות ז. • (רש"י) ומי איכא הוראה לאיסור. ומי קרי איסור הוראה 
דברים  סמיכת  זה  אין  והאוסר  להחמיר  רשאי  אדם  דכל  משום 
אבל  ואוסר  בא  הוא  לו  ברורה  ההלכה  שאין  הספק  מן  שאפי' 

המתיר סומך על שמועתו או על סברת חכמתו והיא הוראה.

כתובות ט. • האומר פתח פתוח מצאתי נאמן לאוסרה עליו (רש"י 
– ואע''פ שאין הדבר הזה יכול להתברר אלא על פיו לגבי נפשיה 
להפסידה  אבל  דאיסורא  חתיכה  עליה  לשוייה  מהימן  הוי 

כתובתה לא מהימן).

(והחמיר  בנפשיה  עובדא  שמואל  עבד  לא  כב: • אפ''ה  כתובות 
ע"ע).

אע''פ  תרומה  שהיא  ולמוכסין  ולחרמין  להרגין  כז: • נודרין  נדרים 
שלא  כדי  תרומה  של  שהן  לידור  יכול   – (רש"י  תרומה  שאינו 

יטלם).

נדרים נב: • שאני שמאי דמחמיר.

נדרים סב: • (ויקרא ה – ד) (שבועה) להרע או להיטיב מה הטבה רשות 
אף הרעה רשות יצא להרע לאחרים שאין הרשות בידו.

נקרא  ועושהו  בדבר  הפטור  כל  כתבה)  ד"ה   – יז: • (תוס'  סוטה 
הדיוט.

סוטה כא: • היכי דמי חסיד שוטה כגון דקא טבעה איתתא בנהרא 
ואמר לאו אורח ארעא לאיסתכולי בה ואצולה (תוס' – ד"ה היכי 
תפילין  לכשאחלוץ  אמר  בנהר  מבעבע  תינוק  ראה  ירושלמי   –

אצילנו עד כשהוא חולץ תפילין הוציא זה את נפשו).

ומחמיר  לעצמו  המיקל  זה   ... ערום  רשע  דמי  כא: • היכי  סוטה 
לאחרים.

סוטה כב: • שבעה פרושין (צבועים שעושים עצמם כפרושים) הן 
וכו'. 

לב''ד  גונדי (רש"י –  דחפו  מהני  ליתפרע  רבה  דינא  כב: • בי  סוטה 
ומראין  בטליתות  המתכסים  מן  יפרע  והוא  גלויות  כולם  הגדול 

עצמן כפרושין ואינן פרושין).

סוטה כב: • אמר לה ינאי מלכא לדביתיה אל תתיראי מן הפרושין 
לפרושין  שדומין  הצבועין  מן  אלא  פרושין  שאינן  ממי  ולא 

שמעשיהן כמעשה זמרי ומבקשין שכר כפנחס.

גיטין ו: • (יואל ד – ג) ויתנו הילד בזונה והילדה מכרו ביין וישתו (תוס' 
והלך  תורה  ללמוד  בתו  שמכר  בחד  הוה  עובדא  בירושלמי   –

ולמד).

גיטין ו: • (תוס' – ד"ה א"ר יצחק) אין לשרטט תפילין על כל שיטה 
הפטור  כל  מדליקין.  במה  בפ'  בירושלמי  עלה  כדאמר  ושיטה 

מדבר ועושהו נקרא הדיוט.

יותר  בה  מדקדקין  הרבה  כותים  בה  שהחזיקו  מצוה  י. • כל  גיטין 
מישראל.

ולא  לי  עבדת  תרי  כבי  ליה  אמר  דאביי  לקמיה  אתא  ס: • כי  גיטין 
טעמינהו אביי לפירי דההיא שתא.

האחרונים  דורות  הראשונים  כדורות  שלא  וראה  פא. • בא  גיטין 
לחייבן  כדי  טרקסמון  דרך  פירותיהן  מכניסין  הראשונים  דורות 
ודרך  גגות  דרך  פירותיהן  מכניסין  האחרונים  דורות  במעשר 

קרפיפות כדי לפוטרן מן המעשר.

קדושים סח. • קולא וחומרא לחומרא מקשינן.

יודע  ואיני  מנה  מכם  לאחד  גזלתי  לשנים  לז. • אומר  מציעא  בבא 
איזה מכם שנותן לזה מנה ולזה מנה התם דקא תבעי ליה הכא 

בבא לצאת ידי שמים.

(רש"י  ניכול  לא  בנכייתא  אפילו  מדרבנן  סז: • צורבא  מציעא  בבא 
ממנו  ילמדו  פן  לו  במותר  אף  ולהתקדש  דרכיו  לישר  שצריך   –
ד"ה   – (תוס'  ניכול).  לא  נמי  בנכייתא  אפילו  באיסורין  לזלזל 
רבינא – רבינא לא היה רוצה ליטול השם ולעשות עצמו צורבא 

מרבנן).

שנים  שלש  הינו  בית  של  חנויות  חרבו  מה  פח. • מפני  מציעא  בבא 
קודם ירושלים מפני שהעמידו דבריהם על דברי תורה (רש"י – 

כלו' מה שאסו' מדברי חכמי' מצאו לו היתר מן התורה).

סנהדרין כג. • כך היו נקיי הדעת שבירושלים עושין לא היו חותמין 
על השטר אלא א''כ יודעין מי חותם עמהן ולא היו יושבין בדין 
אלא א''כ יודעין מי יושב עמהן ולא היו נכנסין בסעודה אלא אם 

כן יודעין מי מיסב עמהן.

אמר  ג)  ג,  (בראשית  שנאמר  גורע  המוסיף  שכל  כט. • מניין  סנהדרין 
אלהים לא תאכלו ממנו ולא תגעו בו.

סנהדרין מו. • שמעתי שבית דין מכין ועונשין שלא מן התורה ולא 
לעבור על דברי תורה אלא כדי לעשות סייג לתורה ומעשה באחד 
וסקלוהו  דין  לבית  והביאוהו  יונים  בימי  בשבת  סוס  על  שרכב 
מעשה  שוב  לכך  צריכה  שהשעה  אלא  לכך  שראוי  מפני  לא 
באדם אחד שהטיח את אשתו תחת התאנה והביאוהו לבית דין 

והלקוהו לא מפני שראוי לכך אלא שהשעה צריכה לכך.

סנהדרין קב. • אמר הקב''ה הם העמיקו משלי אני אמרתי כל שאינו 
עולה לרגל עובר בעשה והם אמרו כל העולה לרגל ידקר בחרב.

סנהדרין קו. • אוי מי שמחיה עצמו בשם אל.

עבודה זרה ז. • אם היה אחד מהם גדול מחבירו בחכמה ובמנין הלך 
אחריו ואם לאו הלך אחר המחמיר ר' יהושע בן קרחה אומר בשל 

תורה הלך אחר המחמיר בשל סופרים הלך אחר המיקל.

רשב''ג  ששנה  מקום  כל  מאי)  ד"ה   – כא: • (תוס'  זרה  עבודה 
במשנתינו הלכה כמותו אלא לאחרים ודאי לא היה מחמיר אלא 

לעצמו.

עבודה זרה לא: • רב אחאי עביד הרחקה יתירתא.

דרבי  אכתפיה  נשיאה  יהודה  ר'  ואזיל  לז. • מיסתמיך  זרה  עבודה 
המדרש  בבית  אמש  היית  לא  שמלאי  א''ל  שמעיה  שמלאי 

א
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כשהתרנו את השמן אמר לו בימינו תתיר אף את הפת אמר לו 
א''כ קרו לן בית דינא שריא.

עבודה זרה לז. • העיד רבי יוסי בן יועזר איש צרידה על ... קרו ליה 
יוסף שריא.

עבודה זרה מו. • קולא וחומרא לחומרא פרכינן ... וכל היכא דאיכא 
קולא וחומרא לקולא לא פרכינן.

סימאי  ברבי  מנחם  רבי  קדושים  של  בנן  ניהו  נ. • מאן  זרה  עבודה 
לא  דזוזא  בצורתא  דאפי'  קדושים  של  בנן  ליה  קרו  ואמאי 

מיסתכל.

עבודה זרה נח: • (רש"י) אדמקטורך עלך. בעוד שבגדיך עליך חזור 
אצלם והתר להם ולא תשהה אפילו לנוח מטורח הדרך.

עבודה זרה נט. • טעמא דאינן בני תורה הא בני תורה שרי.

עבודה זרה ס: • ינוחו לו לר''ש ברכות על ראשו כשהוא מתיר מתיר 
אפילו בשתיה וכשהוא אוסר אוסר אפילו בהנאה.

חמרין  רבנן  קנסוהו  לא  אגריה  נפיש  דלא  סב: • פועל  זרה  עבודה 
דנפיש אגרייהו קנסו רבנן.

עבודה זרה סב: • חומרא דיין נסך שאני.

על  ומקילין  ע"ע  מחמירין  שהיו  כב"ש...  ר"ג  דברים  ג:י • ג'  עדויות 
ישראל.

עדויות ד"א • אלו דברים מקולי ב"ש ומחומרי ב"ה וכו'.

(עיין  וכו'  לדבריה  תורה  שעשתה  סייג  פ"ב • איזהו  נתן  דרבי  אבות 
שם).

לן  בדיק  שלא  אמוראים  ב'  או  תנאים  ב'  יג:י • נחלקו  סופרים 
הלכתא... בתר מחמיר.

מנחות ח. • שלא יהא טפל חמור מעיקר.

מן  אלא  אינו  בירושלים  תכלת  המטיל  כל  מ. • הלא  מנחות 
המתמיהין אמר רבי א''כ למה אסרוה לפי שאין בקיאין.

דאורייתא  איסורא  דאיכא  אע''ג  והא)  ד"ה   – סח. • (תוס'  מנחות 
אין סברא לגזור ולהחמיר כיון דליכא לאו.

חולין יג. • (רש"י – ד"ה או דרבנן) לא אמרו חכמים דבריהם להקל 
מדברי תורה דנמצאו עוקרין אלא להחמיר ולעשות סייג.

חולין טו. • כי מורי להו רב לתלמידיה מורי להו כר' מאיר וכי דריש 
בפירקא דריש כרבי יהודה (לחומרא) משום עמי הארץ.

חולין כ: • (רש"י – ד"ה ההוא) וכיון דלא איפסיק הילכתא קיימא לן 
בשל תורה הלך אחר המחמיר.

חולין ל: • (רש"י – ד"ה תיקו) כיון דלא אפשיט לן עבדינן לחומרא.

חולין לז: • (יחזקאל ד – יד) ואומר אהה ה' אלהים הנה נפשי לא מטומאה 
ונבלה וטרפה לא אכלתי מנעורי ועד עתה ולא בא בפי בשר פגול 
טומאה  לידי  לבא  ביום  הרהרתי  שלא  מטומאה  לא  נפשי  הנה 
כוס  בשר  אכלתי  שלא  מנעורי  אכלתי  לא  וטרפה  ונבלה  בלילה 
כוס מעולם ולא בא בפי בשר פגול שלא אכלתי מבהמה שהורה 
בה חכם משום רבי נתן אמרו שלא אכלתי מבהמה שלא הורמו 

מתנותיה.

 – (רש"י  לעצמו  טרפה  הרואה  זה  חכם  תלמיד  מד: • איזהו  חולין 
וטעם  לאיסור  טעם  בו  ונראה  בבהמתו  טרפות  ספק  כשנולד 

להיתר ואינו חס עליה ואוסרה).

חולין מז. • (תוס' – ד"ה היינו) על המתיר להביא ראיה.

שמנו  מה  אלא  לך  אין  יש  הטרפות  על  להוסיף  נד. • כי  חולין 
חכמים.

כתמים  של  מכגריס  חוץ  להחמיר  חכמים  שיעורי  נה. • כל  חולין 
להקל.

חולין פו. • בשלמא רבנן לחומרא אלא רבי מאיר מאי טעמא.

חולין צא. • שמנו (של גיד) מותר וישראל קדושים נהגו בו איסור.

חולין צב: • ושמנו מותר וישראל קדושים נהגו בו איסור.

חולין צג. • (רש"י – ד"ה חלב) המחמיר יחמיר והמונע לא הפסיד.

חולין צג: • הני ביעי חשילתא שריין ואת לא תיכול משום (משלי א, ח) 
ואל תטוש תורת אמך.

לחומרא  אחא  ורב  לקולא  רבינא  כולה  התורה  צג: • בכל  חולין 
והלכתא כרבינא לקולא לבר מהני תלת דרב אחא לקולא ורבינא 

לחומרא והלכתא כרב אחא לקולא.

כל  נאסור  אנו  כהוגן  שלא  שעשה  זה  שוטה  צה. • בשביל  חולין 
המקולין.

חולין קד: • זו מקולי ב''ש ומחומרי ב''ה.

חולין קה. • אמר מר עוקבא אנא להא מלתא חלא בר חמרא לגבי 
אבא דאילו אבא כי הוה אכיל בשרא האידנא לא הוה אכל גבינה 
עד למחר עד השתא ואילו אנא בהא סעודתא הוא דלא אכילנא 

לסעודתא אחריתא אכילנא.

מצא.  בקעה  שאסור:  כחל  להם  ששנה  ורב.  קי. • (רש"י)  חולין 
כלומר ראה שהיו מזלזלים באיסור בשר בחלב והחמיר עליהן.

במעשים  זהיר   – (רש"י  הוה  דעובדא  מריה  נפחא  קי. • ר''י  חולין 
טובים). 

חולין קיב: • (תוס' – ד"ה ודגים) אין להקל שכבר נהגו העם איסור.

חולין קיג. • (תוס' – ד"ה טהור) והמחמיר תבא עליו ברכה.

בכורות יד: • שלא יהא טפל חמור מן העיקר.

בכורות ל. • באתריה דר' יהודה שביעית חמירא להו.

בכורות ל: • מיום שחרב בית המקדש נהגו כהנים סילסול (מעלה) 
בעצמן שאין מוסרין את הטהרות לכל אדם.

יותר  בשביעית  להחמיר  ראוי  הטיבה)  ד"ה   – לד: • (תוס'  בכורות 
מכולם.

מרימר  עליה  קרי  בבכור  עד  מפי  עד  אכשר  יימר  לו. • רב  בכורות 
יימר שרי בוכרא.

ערכין פרק ג' • כל המשניות "להקל ולהחמיר".

נדה ה. • כיון דאיכא לאוקומי לקולא ולחומרא לחומרא מוקמינן.

דמחמיר  היא  מאיר  רבי  לפרש  נראה  ר"מ)  ד"ה   – ה. • (תוס'  נדה 
בכתמים שהוא רגיל להחמיר בכתמים טפי מרבנן.

מטהרים  שבגליל  חבירים  בגלילא.  מדכן  חבריא  ו: • (רש"י)  נדה 
ולעול'  בימיהם  בהמ''ק  יבנה  שמא  למנחו'  ושמנן  לנסכים  יינם 

קדש הוו כך שמעתי בחומר בקדש וכך היא שנויה.

נדה יב: • דילמא אינהו קא מחמירי אנפשייהו.
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נדה יב: • (רש"י – ד"ה דלמא) מקילי אנפשייהו ומחמירי לאחרים 
וחלילה לעשות כן.

הארכת  כמה  רבי  יהושע)  (לרבי  תלמידיו  לו  טז: • אמרו  נדה 
כדי  בעוה''ז  עליכם  שאאריך  מוטב  להם  אמר  עלינו  (החמרת) 

שיאריכו ימיכם לעוה''ב. 

נדה כד. • חומרא דאתיא לידי קולא היא.

נדה מח: • נאמנת אשה להחמיר אבל לא להקל.

מעוותה  ואני  (מיקל)  מתקנה  שהוא  מדברי  דבריו  נג: • נראין  נדה 
(מחמיר).

אמרינן  לא  לקולא  אמרינן  לחומרא  לך  אימא  נח: • בעלמא  נדה 
והכא כדרבי אבהו דא''ר אבהו כל שיעורי חכמים להחמיר חוץ 

מכגריס של כתמים להקל.

חוש הומור
ברכות כ. • א''ל מה שמך אמרה ליה מתון אמר לה מתון מתון ארבע 

מאה זוזי שויא.

ציצי  מאי  להו  אמר  המוציא  מברכי  דקא  מב. • שמעינהו  ברכות 
דקא שמענא.

ברכות נג: • ר' זוהמאי אומר כשם שמזוהם פסול לעבודה כך ידים 
מזוהמות פסולות לברכה.

ברכות נז: • רבא כי הוה חזי חמרי דשקלי עפרא טריף להו ידא על 
גבייהו ואמר רהוטו צדיקי למעבד רעותא דמרייכו.

שבת ד. • לכי תיכול עלה כורא דמילחא.

דבדיחותא  מילתא  אמר  לרבנן  להו  דפתח  מקמי  ל: • רבה  שבת 
ובדחי רבנן לסוף יתיב באימתא ופתח בשמעתא.

דבי  אפיתחא  קאי  דהוה  יהודה  לרב  אשכח  זירא  עז: • רבי  שבת 
חמוה וחזייה דהוה בדיחא דעתיה ואי בעי מיניה כל חללי עלמא 
(רש"י – פירוש דברים הנעשים בכל חלל העולם) הוה אמר ליה.

שבת קח. • א''ל מאי שמך קרנא א''ל יהא רעוא דתיפוק ליה קרנא 
בעיניה.

מהנך  מר  לן  לישדר  עוקבא  למר  ינאי  רבי  ליה  קח: • שלח  שבת 
שדורי  ליה  שלח  שמואל  דמר  לעינים)  (תחבושת  קילורין 

משדרנא לך דלא תימא צר עין אנא.

שמע  ורבינו  בקונטרס  כדפי'  מין  פילוסופא.  קטז. • (תוס')  שבת 
הוא  פלוספוס  יון  דבלשון  ואמר]  יון  מארץ  שבא  אחד  [מיהודי 
שחוק  לצון  לשון  והוא  סבא  פילא  דגרסי  ואית  החכמה  דוד 

כדאמר באיכה רבתי דפלי ביהודאי פירוש ששחק ונתלוצץ.

שבת קנב. • א''ל ההוא גוזאה לר' יהושע בן קרחה מהכא לקרחינא 
כמה הוי א''ל כמהכא לגוזניא (רש"י – גוזא. סריס וצדוקי היה: 
הקרח  עד  מכאן  יש  מהלך  כמה  הוי.  כמה  לקרחינא  מהכא 
עד  שמכאן  כמו  לגוזניא.  כמהכא  נתכוון:  קרחתו  על  ולהקניטו 

הסריס).

עירובין כט. • אמר רבא הריני כבן עזאי בשוקי טבריא (רש"י – יומא 
בדיחא הוה ליה לרבא ואמר להו לתלמידיו השתא צילי דעתאי 
והריני מזומן להשיב בחריפות לכל מי שישאלני כבן עזאי שהיה 

דורש בשוקי טבריא ולא היה בימיו עוקר הרים כמותו).

דאוכליך  תאי  לחברתה  למימר  דבעיא  איתתא  נג: • ההיא  עירובין 
חלבא אמרה לה שלוכתי תוכליך לביא (רש"י – היתה רוצה לומר 
בואי ואוכליך חלב ואינה מפרשת לחתוך תיבות זו מזו ולהשמיע 
[ומגמגמת  כאחת  תיבות  שתי  ומצטרפות  ותיבה  תיבה  כל 
בכ''ף  שלוכתי  נמי  ואומרת  לביא]  תאכליך  ואומרת  התיבות 
חברתי:  כלומר  משולבות  כמו  בב'  שלובתי  לומר  רוצה  והיתה 

תוכליך לביא. קללה משמע שתאכלך לביא) (עיין שם עוד).

עירובין עג. • (תוס') ודניאל בתרע מלכא. פי' ר''ח וסימנך בבא שער 
תרע שער פי' רבי יהודה בן בבא הוא מתיר בעבדים ובבא ותרע 

הכל שער נראה דמייתי קרא לסימן ולטעם לדבריו.

אהדרינהו  בה  נגידו  גלימא  שקולו  שמואל  להו  צד. • אמר  עירובין 
רב לאפיה אמר להו שמואל אי קפיד אבא וקטרו בה.

עירובין ק: • דרך ארץ מתרנגול שמפייס ואחר כך בועל ומאי מפייס 
לה ...הכי קאמר לה זביננא ליך זיגא דמטו ליך עד כרעיך לבתר 
אית  אי  תרנגולא  דההוא  לכרבלתיה  לישמטתיה  לה  אמר  הכי 

ליה ולא זביננא ליך.

פסחים ט: • וכי חולדה נביאה היא.

מתנה  רב  דרשה  שלנו  במים  אלא  תלוש  לא  מב. • אשה  פסחים 
ואמרו  לגביה  ואתו  חצבייהו  עלמא  כולי  אייתו  למחר  בפפוניא 
וכסבורין  דורשין  היו  הקודש  ובלשון   – (רש"י  מיא  לן  הב  ליה 
דביתו  במיא  אנא  להו  אמר  אומר)  הוא  שלו  שמים  השומעין 

(רש"י – תרגום של לנו) אמרי.

להיות  שחל  הכיפורים  ביום  לנוחרו  מותר  הארץ  מט: • עם  פסחים 
טעון  זה  להן  אמר  לשוחטו  אמור  ר'  תלמידיו  לו  אמרו  בשבת 

ברכה וזה אינו טעון ברכה.

פסחים נב: • (הושע ד – יב) עמי בעצו ישאל ומקלו יגיד לו כל המיקל לו 
מגיד לו.

פסחים פו: • ר' ישמעאל ברבי יוסי איקלע לבי רבי שמעון ברבי יוסי 
בן לקוניא יהבו ליה כסא קבליה בחד זימנא ושתייה בחד זימנא 
אמרי ליה לא סבר לה מר השותה כוסו בבת אחת הרי זה גרגרן 

אמר להו לא אמרי בכוסך קטן ויינך מתוק וכריסי רחבה.

ריפתא  עריבו  יהושע  דרב  בריה  הונא  ורב  פפא  פט: • רב  פסחים 
בהדי הדדי אדאכיל רב הונא בריה דרב יהושע חדא אכיל רב פפא 
רבינא  בהדי  עריב  אזל   ... קבילתון  ליה  אמר  לי  פלג  א''ל  ארבע 
אדאכיל רב הונא בריה דרב יהושע חדא אכיל רבינא תמניא אמר 

מאה פפי ולא חדא רבינא. 

פסחים ק. • בכל יום ויום אתה מחבב דבריי לפני רבי יהודה ועכשיו 
את  לכבוש  הגם  ח)  ז,  (אסתר  בפני  יהודה  רבי  דברי  מחבב  אתה 

המלכה עמי בבית.

פירש  בנו.  יהושע  רבי  את  עקיבא  רבי  צוה  קיב. • (תוס')  פסחים 
כדאמרינן  היה  קרח  דר''ע  קרחה  בן  יהושע  ר'  דהוא  רשב''ם 
דומין  ישראל  חכמי  כל  אומר  עזאי  בן  שהיה  נח.)  (דף  [בבכורות] 
לפני כקליפת השום חוץ מן הקרח הזה ואין נראה שיהיה הגמרא 
שקראו  הנערים  נענשו  שהרי  גנאי  דרך  קרחה  בן  אותו  קורא 

לאלישע עלה קרח (מלכים ב ב) בן עזאי קראו כן דרך בדיחותא.

פסחים קיב. • חמשה דברים צוה ר''ע את רבי שמעון בן יוחי כשהיה 
חבוש בבית האסורין אמר לו רבי למדני תורה אמר איני מלמדך 
ומוסרך  אבא  ליוחי  אומר  אני  מלמדני  אתה  אין  אם  לו  אמר 

למלכות.
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פסחים קיב: • ארבעה דברים צוה רבינו הקדוש את בניו אל תדור 
בשכנציב משום דליצני הוו ומשכו לך בליצנותא.

פסחים קיז. • רבה מקמי דפתח להו לרבנן אמר מילתא דבדיחותא 
ובדחו רבנן ולבסוף יתיב באימתא ופתח בשמעתא.

חכמים  את  להטעות  בייתוסין  בקשו  אחת  כב: • פעם  השנה  ראש 
משלהם  ואחד  משלנו  אחד  זוז  מאות  בד'  אדם  בני  שני  שכרו 
את  ראית  כיצד  אמור  לו  אמרו  שלנו  ויצא  עדותו  העיד  שלהם 
שהוא  וראיתיו  אדומים  במעלה  הייתי  עולה  להם  אמר  הלבנה 
קרניו  לגדי  דומין  אזניו  לעגל  דומה  ראשו  סלעים  ב'  בין  רבוץ 
ונרתעתי  בו  והצצתי  ירכותיו  בין  לו  מונחת  וזנבו  לצבי  דומות 
ונפלתי לאחורי ואם אין אתם מאמינים לי הרי מאתים זוז צרורין 

לי בסדיני.

ראש השנה כה. • (תהלים קד – יט) עשה ירח למועדים שמש ידע מבואו 
שמש הוא דידע מבואו ירח לא ידע מבואו.

בצפרא  קאי  דהוה  לסיהרא  חזייא  חייא  כה. • רבי  השנה  ראש 
בעינן  לאורתא  אמר  ביה  פתק  קלא  שקל  ותשעה  דעשרים 

לקדושי בך ואת קיימת הכא זיל איכסי.

דטפשאי  טפשאי  והשתא  טפשאי  לן  קרו  השתא  נז. • עד  יומא 
דקא מגמרינן להו ולא גמירי.

יומא פג: • אני קפחתי את הרועה ואתה קפחת את העיר כולה.

שהוא  עבדי  טבי  ראיתם  לזקנים  גמליאל  רבן  להן  כ: • אמר  סוכה 
הוא  ישן  לפיכך  הסוכה  מן  פטורין  שעבדים  ויודע  חכם  תלמיד 
יצא  לא  המטה  תחת  שהישן  למדנו  דרכינו  ולפי  המטה  תחת 
לימוד  לשם  לנו  אמר  שלא  אע''פ  כלומר   – (רש"י  חובתו  ידי 
לבדיחותא  בעבדו  משתבח  שהיה  בעלמא  חולין  לשיחת  אלא 
יצא  לא  המטה  תחת  שהישן  בדיחותו  דרך  ע''פ  למדנו  בעלמא 

ידי חובתו).

סוכה לב: • שרא ליה מריה לר' טרפון (רש"י – ימחול לו רבונו כלומר 
צריך הוא לבקש מחילה על דבריו).

סוכה מח: • הנהו תרי מיני חד שמיה ששון וחד שמיה שמחה א''ל 
ששון לשמחה אנא עדיפנא מינך דכתיב (ישעיה לה, י) ששון ושמחה 
ישיגו וגו' א''ל שמחה לששון אנא עדיפנא מינך דכתיב (אסתר ח, יז) 

שמחה וששון ליהודים וכו'.

מגילה ז: • אמר אביי כי נפקי מבי מר הוה שבענא כי מטאי להתם 
קריבו לי שיתין צעי דשיתין מיני קדירה ואכלי בהו שיתין פלוגי 

ובישולא בתרייתא הוו קרו ליה צלי קדר ובעאי למיכס צעא.

מגילה ט: • וכתבו לו את צעירת הרגלים ולא כתבו לו (ויקרא יא, ו) את 
הארנבת מפני שאשתו של תלמי ארנבת שמה שלא יאמר שחקו 

בי היהודים והטילו שם אשתי בתורה.

מגילה טז: • (בראשית מה – יד) ויפול על צוארי בנימן אחיו כמה צוארין 
הוו ליה לבנימין.

כוכבים  דעבודת  מליצנותא  בר  אסירא  ליצנותא  כה: • כל  מגילה 
דשריא.

מגילה כז: • רב הונא הוה אסר ריתא וקאי קמיה דרב אמר ליה מאי 
ביה  ואתאי  להמיינאי  ומשכנתיה  קידושא  לי  הוה  לא  א''ל  האי 
קידושא א''ל יהא רעוא דתיטום בשיראי כי איכלל רבה בריה רב 
אפוריא אתיין בנתיה וכלתיה שלחן  הוה גנא  גוצא  הונא איניש 
ושדיין מנייהו עליה עד דאיטום בשיראי שמע רב ואיקפד אמר 

מאי טעמא לא אמרת לי כי ברכתיך וכן למר.

ליביה  חלש  מיטרא  אתא  ולא  תעניתא  גזר  פפא  כד: • רב  תענית 
רב  ליה  אמר  מיטרא  אתא  ולא  רחמי  ובעי  דדייסא  פינכא  שרף 
אתי  דדייסא  אחריתי  פינכא  מר  שריף  אי  אושפזתי  בר  נחמן 

מיטרא איכסיף וחלש דעתיה ואתא מיטרא.

עבד  טובא  מילתא  ליה  דחיקא  פדת  בן  אלעזר  כה. • רבי  תענית 
ושדייה  דתומא  ברא  שקל  למטעם  מידי  ליה  הוה  ולא  מלתא 
בפומיה חלש לביה ונים אזול רבנן לשיולי ביה חזיוהו דקא בכי 
ואמר  אפותאי  באסקוטלא  מחיין   ... דנורא  צוציתא  ונפק  וחייך 
לי אלעזר ברי גירי בך גירי (רש"י – כלומר הכיתי בחיצי לחדווה 

בעלמא אמר כן).

יבמות סד: • איהו דאמר אבין דסמכא יצחק סומקא לאו בר סמכא 
אבין ישנו בחזרה יצחק סומקא אינו בחזרה.

יבמות פו: • אמר (ראב"ע) עקיבא בתרמילו ואנא חיי.

חידה  לכם  נפלה  הרי   – (רש"י  פתר  סתר  בכו  צז: • ליפול  יבמות 
סתומה ומוסתרת להפתר).

כתובות סג. • ברתיה דר''ע עבדא ליה לבן עזאי הכי והיינו דאמרי 
אינשי רחילא בתר רחילא אזלא כעובדי אמה כך עובדי ברתא.

נדרים נ: • ולא אזמניה (רבי) לבר קפרא (להלולא דבנו) (רש"י – לפי 
שהיה איש בדחן ומתיירא שמא יעשה שום דבר שישחוק).

נדרים נ: • יומא דמחייך ביה רבי אתיא פורענותא לעלמא. 

גריוי  ארבעין  לך  ויהיבנא  תבדיחן  לא  קפרא  לבר  נ: • א''ל  נדרים 
דיקולא  שקל  שקילנא  דבעינא  גריוא  דכל  מר  ליחזי  א''ל  חיטי 
לי  ליכיל  ליה  ואמר  ואזל  רישיה  על  וסחפיה  כופרא  חפייה  רבה 
מר ארבעין גריוי חיטי דרשינא בך אחוך רבי א''ל לאו אזהרתך 

דלא תבדחן א''ל חיטי דרשינא קא נסיבנא.

חמרא  שתינא  למחר  דרבי  לברתיה  קפרא  בר  נא. • א''ל  נדרים 
הוה  דרבי  חתניה  אלעשה  בן  דאמך  ובקירקני  דאבוך  בריקודא 

ועשיר גדול הוה אזמניה לבי הילולא דרבי שמעון ברבי וכו'.

איתתא  נסיב  דישראל  לארעא  דסליק  בבל  בר  סו: • ההוא  נדרים 
עלה  רתח  טלפי  תרי  ליה  בשילה  טלפי  תרי  לי  בשילי  לה  אמר 
זילי  לה  אמר  גריוא  ליה  בשילה  גריוא  לי  בשילי  לה  אמר  למחר 
אייתי לי תרי בוציני אזלת ואייתי ליה תרי שרגי אמר לה זילי תברי 
יתהון על רישא דבבא הוה יתיב בבא בן בוטא אבבא וקא דאין 
דעבדת  הדין  מה  לה  אמר  רישיה  על  יתהון  ותברת  אזלת  דינא 
המקום  בעליך  רצון  עשית  את  אמר  בעלי  ציוני  כך  ליה  אמרה 

יוציא ממך שני בנים כבבא בן בוטא.

נזיר נד: • (תוס' – ד"ה ת"ש) שלח לו רבינו חיים כהן (לר"ת) איזה 
בית אשר תבנו לי.

גיטין נז: • כל מילי ליחזי איניש בנפשיה בר משחיטה ודבר אחר.

לאו  ליה  אמרו  המנונא  להו  אמר  שמך  מה  לו  כה. • אמרו  קדושין 
המנונא אלא קרנונא.

קדושין עא. • בימי רבי פנחס בקשו לעשות בבל עיסה לארץ ישראל 
אמר להם לעבדיו כשאני אומר שני דברים בבית המדרש טלוני 
התורה  מן  לעוף  שחיטה  אין  להם  אמר  עייל  כי  ורוצו  בעריסה 
ישראל  לארץ  עיסה  ארצות  כל  להו  אמר  בה  וקמעייני  אדיתבי 
וארץ ישראל עיסה לבבל נטלוהו בעריסה ורצו רצו אחריו ולא 
ישבו  (רש"י –  ופירשו  לסכנה  שהגיעו  עד  ובדקו  ישבו  הגיעוהו 
לסכנה.  שהגיעו  כיון  דבריו:  את  לברר  א''י  במשפחות  ובדקו. 

לפסול משפחות אנשי זרוע שיהרגום פירשו).
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הוה   ... בהמה  היינו  רגל  היינו  לרבא  רבינא  יז: • א''ל  קמא  בבא 
קמהדר ליה בבדיחותא.

לקמיה  אתא  גברא  לההוא  ליה  תקע  בישא  לז. • חנן  קמא  בבא 
הוה ליה זוזא מכא בעי  דזוזא  פלגא  הב ליה  א''ל זיל  הונא  דרב 
למיתבה ליה מיניה פלגא דזוזא לא הוה משתקיל ליה תקע ליה 

אחרינא ויהביה נהליה.

בבא קמא לט: • שור חרש שוטה וקטן שנגח רבי יעקב משלם ח''נ ר' 
יעקב מאי עבידתיה אלא אימא רבי יעקב אומר משלם ח''נ.

חייך  קא  א''ל  שעתא  בההיא  קוב''ה  עביד  נט: • מאי  מציעא  בבא 
מילתא  הכא  ד"ה קחייך –  נצחוני בני (תוס' –  נצחוני בני  ואמר 

דבדיחותא בעלמא הוא דאמר).

בבא מציעא פה: • באתר דזקוקין דנורא ובעורין דאשא מאן מעייל 
בר נפחא לתמן.

עינין  ואנהרינהו  ששת  רב  לן  אמר  מילתא  נג: • האי  בתרא  בבא 
ממתניתא (רב ששת סגי נהור הוה).

סנהדרין לג. • א''ר טרפון הלכה חמורך טרפון.

סנהדרין לט. • א''ל ההוא מינא לרבי אבהו אלהיכם גחכן הוא (רש"י 
– חוכא דמשחק בנביאיו).

סנהדרין לט. • א''ל ההוא מינא לרבי אבהו אלהיכם כהן הוא.

סנהדרין צא. • א''ל ההוא מינא לגביהא בן פסיסא (רש"י – כך שמו 
והיתה לו עקמומיות בגבו) ווי לכון חייביא דאמריתון מיתי חיין 
דחיין מיתי דמיתי חיין... א''ל חייביא קרית לי אי קאימנא בעיטנא 
בך ופשיטנא לעקמותך מינך א''ל אם אתה עושה כן רופא אומן 

תקרא ושכר הרבה תטול.

ביה  אתלי  ליה  נפח  דקא  בהדי  נורא  ואייתי  צו. • אזל  סנהדרין 
נורא בדיקניה אזל גזייה לרישיה ודיקניה ... היינו דאמרי אינשי 
ולא  בדיקניה  נורא  ליה  איתלי  ליה  שפיר  לארמאה  גרירתיה 

שבעת חוכא מיניה.

סנהדרין קט: • (תקנות אנשי סדום אכזריות ומצחיקות).

זייפי  ושקרוראי  שקראי  בסדום  היו  דייני  קט: • ארבע  סנהדרין 
ומצלי דינא.

רגיל  הוה  קפדן  אליהו  אבא  בצפורי  יוסי  ר'  קיג. • דרש  סנהדרין 
א''ל  אתא  כי  אתא  ולא  יומי  תלתא  מיניה  איכסי'  גביה  למיתי 
אמאי לא אתא מר א''ל קפדן קרית לי א''ל הא דקמן דקא קפיד 

מר.

וספרי  וספרא  הלכתא  דתנינא  ששת  ורב  מא: • אנא  שבועות 
ותוספתא וכולא גמרא (תוס' – ד"ה הא – בדיחותא בעלמא הוא 

דקא מהדר ליה).

עבודה זרה יח: • כל המתלוצץ יסורין באין עליו ...מזונותיו מתמעטין 
... נופל בגיהנם ... גורם כלייה לעולם.

אנשי  במושב  ישב  שלא  ישב  לא  לצים  יט. • ובמושב  זרה  עבודה 
פלשתים מפני שלצנים היו.

אדם  אין  ואמר  רבי  פריש  חפצו  ה'  בתורת  אם  יט. • כי  זרה  עבודה 
לומד תורה אלא ממקום שלבו חפץ אמר לוי רבי נתת לנו רשות 

לעמוד.

עבודה זרה מד. • מאי מפלצתה ... דהוה מפליא ליצנותא.

מנחות נג. • (תהלים טז – ג) לקדושים אשר בארץ המה ואדירי כל חפצי 
ויפרע  אדיר  יבא  ואמר  פתח  אדיר  דקאמר  דשמעיה  כיון  בם 
לאדירים מאדירים באדירים ... יבא ידיד בן ידיד ויבנה ידיד לידיד 

בחלקו של ידיד ויתכפרו בו ידידים.

מנחות נג: • יבא טוב ויקבל טוב מטוב לטובים.

מנחות נג: • יבא זה ויקבל זאת מזה לעם זו יבא זה.

והיה  שנה  שמונים  בן  שהיה  חנינא  רבי  על  עליו  כד: • אמרו  חולין 
חנינא  רבי  אמר  מנעלו  ונועל  מנעלו  וחולץ  אחת  רגלו  על  עומד 

חמין ושמן שסכתני אמי בילדותי הן עמדו לי בעת זקנותי.

חולין נ: • נפל כרסא בבירא (רש"י – הואיל ואינך יודע היכן הוא לא 
פירשת לנו כלום).

אחד  נשקך  אם   – (רש"י  ככיך  מני  נשקיך  קכז. • נרשאה  חולין 
מיושבי נרש מנה שניך אם תמצאם כולם כי מוחזק גנב הוא).

בכורות מד: • מר בר רב אשי איצטריך אגודא גמלא אשתין אמרו 
ליה חמתך קאתיא אמר להו באודנה (רש"י – אפילו בתוך אזנה 
הייתי מטיל מים אם לא היה לי מקום אחר קודם שאמתין וכ''ש 

בפניה).

נדה יג. • כל האוחז באמתו ומשתין כאילו מביא מבול לעולם.

נדה כג. • עד כאן הביאו רבי ירמיה לר' זירא לידי גיחוך ולא גחיך 
(רש"י – שחוק בכל תחבולות הללו עסק ר' ירמיה להביא ר' זירא 
לידי שחוק ולא שחק דאסור לאדם שימלא פיו שחוק ור' זירא 

מחמיר טפי).

חזיר
אע''ג  צריכא  לא  פשיטא  דמי  עוברת  כצואה  חזיר  כה. • פי  ברכות 

דסליק מנהרא.

ברכות מג. • תלה ליה קורא לדבר אחר ואיהו דידיה עביד.

ברכות נה. • אמרה ליה ההיא מטרוניתא לר' יהודה בר' אלעאי פניך 
דומים למגדלי חזירים ולמלוי ברבית.

שבת עז: • שלשה כל זמן שמזקינין מוסיפין גבורה ואלו הן דג ונחש 
וחזיר.

שבת צ: • (תוס') שמצניעין אותו לחזיר. פירוש שראוי ליתן לעובד 
כוכבים או למכור לו אבל ישראל אסור לגדל חזיר.

וליקרעיה  חוטרנא  אחר  דבר  ליתי  לירקון)  קי: • (רפואה  שבת 
ולותביה אליביה (רש"י – חזיר טלוא בחברבורות מנומר).

שבת קכט: • פגע בדבר אחר קשה לדבר אחר (רש"י – בדבר אחר. 
חזיר: קשה לדבר אחר. צרעת שהחזירים מנוגעים הם כדאמרינן 

בקדושין (ד' מט:) י' קבים נגעים ירדו לעולם תשעה נטלו חזירים).

חזיר  לפני  מזונות  נותנין  ואין  כלב  לפני  מזונות  קנה: • נותנין  שבת 
ומה הפרש בין זה לזה זה מזונותיו עליך וזה אין מזונותיו עליך.

שיגדל  יהודי  דארור  עליך.  מזונותן  אין  חזיר  קנה: • (רש"י)  שבת 
חזירים.

שבת קנה: • לית דעניא מכלבא ולית דעתיר מחזירא (רש"י – שכל 
מאכל ראוי לו ומוצא לאכול ואף מאכילין לו הרבה).

פסחים ט. • כל מקום שחולדה וחזיר יכולין להלוך א''צ בדיקה.

ושם)  (ב''ק פב:  במרובה  דאמרי'  וא''ת  אמר)  ד"ה  כג. • (תוס' –  פסחים 
אסור לישראל לגדל חזירים תיפוק ליה דמדאורייתא אסור וי''ל 
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דנפקא מינה למיקם בארור אי נמי הא דאסור מדאורייתא היינו 
להשתכר ולמכור לנכרי לאכול אבל להשתכר בשומנן או בעורן 
הכי  אפילו  ולהדליק  למשוח  אלא  למכור  שלא  שמגדל  או  לא 

בחזירים אסור א''נ בנזדמנו לו כגון שנפלו בירושה אין לגדלן.

לוי  עביד  היא  מילתא  לאו  וריחא  הוא  בעלמא  עו: • ריחא  פסחים 
עובדא.  עבד   – (רש"י  אחר  ודבר  בגדי  גלותא  ריש  בי  עובדא 

שנצלו בתנור ובא מעשה לפניו והתיר).

הכלב  הן  ואלו  מתמצעין  ולא  ממצעין  אין  קיא. • שלשה  פסחים 
והדקל והאשה וי''א אף החזיר (רש"י – אין ממצעין. לא יעברו 
בין שני אנשים: ואין מתמצעין. לא יעבור איש אחד בין ב' כלבים 

בין שתי נשים בין שתי דקלים).

אדום  זה   – (רש"י  מיער  חזיר  יכרסמנה  יד)   – פ  קיח: • (תהלים  פסחים 
שכתוב בה (שם ז) אכלה ומדקה ושארא ברגלה רפסה וזה דרכו 

של חזיר).

דשתוי  או  בך  אית  מלין  תלת  מהני  חדא  סבא  ח: • סבא  שקלים 
חמרא את או דמלוי בריבית את או דמגדל חזירי את.

יומא סז: • דברים שהשטן משיב עליהן ואלו הן אכילת חזיר וכו'.

תענית כא: • אמרו ליה לרב יהודה איכא מותנא בחזירי גזר ... שאני 
חזירי דדמיין מעייהו לבני אינשי.

תענית פב. • עוברה שהריחה בשר קודש או בשר חזיר תוחבין לה 
כוש ברוטב ומניחין לה על פיה אם נתיישבה דעתה מוטב ואם 
לאו מאכילין אותה רוטב עצמה ואם נתיישבה דעתה מוטב ואם 
לאו מאכילין אותה שומן עצמו שאין לך דבר שעומד בפני פקוח 

נפש חוץ מע''ז וגילוי עריות ושפיכות דמים.

הרגו  אחרונים  מים  חזיר  בשר  האכילו  ראשונים  פג: • מים  תענית 
את הנפש.

מגילה יג. • האכילה (אסתר) קדלי דחזירי (לנערותיה).

מועד קטן כד. • אבל אסור לשמש מטתו בימי אבלו ומעשה באחד 
ששימש מטתו בימי אבלו ושמטו חזירים את גוייתו.

נדרים יג: • ואלו מותרין (רש"י – דלא חשיבי נדר) חולין שאוכל לך 
כבשר חזיר.

בשר  בידו  ועלה  חזיר  בשר  בידו  לעלות  שנתכוון  מי  כג. • מה  נזיר 
טלה טעון כפרה וסליחה המתכוון לעלות בידו בשר חזיר ועלה 

בידו בשר חזיר על אחת כמה וכמה.

הורקנוס  היה  זה  על  זה  חשמונאי  בית  מלכי  מט: • כשצרו  סוטה 
משלשלין  היו  ויום  יום  בכל  מבפנים  ואריסטובלוס  מבחוץ 
שהיה  אחד  זקן  שם  היה  תמידים  להן  ומעלין  בקופה  דינרים 
זמן  כל  להן  אמר  יוונית  בחכמת  להם  לעז  יוונית  בחכמת  מכיר 
שעוסקים בעבודה אין נמסרין בידכם למחר שלשלו להם דינרים 
צפרניו  נעץ  חומה  לחצי  שהגיע  כיון  חזיר  להם  והעלו  בקופה 
אדם  ארור  אמרו  שעה  אותה  פרסה  מאות  ארבע  א''י  נזדעזעה 

שיגדל חזירים וארור אדם שילמד לבנו חכמת יוונית.

גיטין פד. • הרי זה גיטיך ע''מ שתאכלי בשר חזיר מהו.

גיטין ל. • (תהלים פ, יד) יכרסמנה חזיר מיער עי''ן דיער חציין של תהלים.

קדושין מט: • עשרה קבים נגעים ירדו לעולם ט' נטלו חזירים.

בבא קמא יז: • וחזיר שהיה נובר באשפה והתיז והזיק משלם חצי 
והתיז  באשפה  נובר  שהיה  וחזיר  צרורות  אומר  סומכוס  נזק 

והזיק משלם נזק שלם.

יוצאת  וחזירה  פרה  אין  הרופא  תודוס  לג. • אמר  סנהדרין 
כדי  שלה  האם  חותכין  כן  אם  אלא  מצרים  של  מאלכסנדריא 

שלא תלד.

סנהדרין צג. • ודניאל להיכן אזל ... לאתויי חזירי דאלכסנדריא של 
מצרים.

עבודה זרה ל: • שלשה כל זמן שמזקינין גבורה מתוספת בהן אלו הן 
דג נחש וחזיר כח אוסופי הוא דקא מוסיף זיהריה קליש.

שהן  מקומות  ראיתי  אני  חדא)  ד"ה   – לה. • (תוס'  זרה  עבודה 
מעמידים בנבלת דבר אחר מליח.

משליך  והיה   ... חזיר  ראש  הביאו  ד:ה • (הרומאים)  נתן  דרבי  אבות 
אותו כלפי איברים שע"ג המזבח.

אבות דרבי נתן לד:ג • חזיר = כותים... חזיר מיער הורג נפשות... חזיר 
מיאור אינו הורג נפשות וכו'.

חולין יג. • (רש"י – ד"ה בסדר) פת כותי כבשר חזיר.

חולין יז. • דבר טמא אישתרי להו דכתיב (דברים ו, יא) ובתים מלאים כל 
...כתלי דחזירי.

חולין נט. • (ויקרא יא – ז) ואת החזיר כי מפריס פרסה הוא שליט בעולמו 
יודע שאין לך דבר שמפריס פרסה וטמא אלא חזיר לפיכך פרט 

בו הכתוב הוא.

חולין ע: • חזיר במעי חזירתא לא ליטמא דמהלכי שמנה במהלכי 
שמנה הוא.

חזיר  בשר  האכילו  הראשונים  מים  נטל)  שלא  קו. • (מי  חולין 
(רש"י – שהיה חנוני ישראל מוכר בשר שחוטה לישראל ומבשל 
ובא  נבלות  מאכילו  בחנותו  בא  כוכבים  וכשהעובד  ומאכילם 
יהודי אחד לאכול ולא נטל ידיו וכסבור זה שעובד כוכבים הוא 

והאכילו בשר חזיר).

ששמו  דג  של  מוח.   – (רש"י  דשיבוטא  מוחא  קט: • חזיר  חולין 
שיבוטא טעמו כטעם חזיר).

ועור  האדם  עור  (לטומאה)  כבשרן  שעורותיהן  קכב. • אלו  חולין 
חזיר של ישוב ... אף עור חזיר הבר.

בכורות ח. • חזיר לששים יום (לצורת הולד).

בכורות כד. • ראה חזיר שכרוך אחר רחל פטורה מן הבכורה ואסור 
באכילה.

נדה נא: • כל שיש לו קרנים יש לו טלפים ויש שיש לו טלפים ואין 
לו קרנים (רש"י – כגון חזיר ואין לו קרנים).

 – (רש"י  לכתמים  חוששין  אין  חזירים  בה  שיש  נח: • עיר  נדה 
חזירים. אוכלים שקצים ורמשים ומתיזים דם).

חטא
שאתה  בך  אני  מובטח  רבש''ע  הקב''ה  לפני  דוד  ד. • אמר  ברכות 
משלם שכר טוב לצדיקים לעתיד לבוא אבל איני יודע אם יש לי 
חלק ביניהם אם לאו שמא יגרום החטא ... (בראשית לב, ח) ויירא יעקב 
מאד אמר שמא יגרום החטא ...אמרו חכמים ראוים היו ישראל 
ליעשות להם נס בימי עזרא כדרך שנעשה להם בימי יהושע בן 

נון אלא שגרם החטא.

ברכות לד: • חציף עלי מאן דמפרש חטאיה שנאמר (תהלים לב, א) אשרי 
שאז  לפי  וטעמא  חטאה.  כסוי  (תוס' –  חטאה  כסוי  פשע  נשוי 
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מתבייש על חטאו אבל אם מפרש חטאיו דומה שאינו מתבייש 
ומתבייש  דבר  העושה  כל  יב:)  (ד'  קמא  פרק  לעיל  ואמרינן  עליו 

מוחלים לו מיד).

ברכות נא. • מי שאכל ושתה ולא ברך מהו שיחזור ויברך אמר להו 
מי שאכל שום וריחו נודף יחזור ויאכל שום אחר כדי שיהא ריחו 

נודף.

ישמעאל  דרבי  בתריה  אזיל  קא  דהוה  תלמידא  ס. • ההוא  ברכות 
ברבי יוסי בשוקא דציון חזייה דקא מפחיד אמר ליה חטאה את 
דכתיב (ישעיה לג, יד) פחדו בציון חטאים אמר ליה והכתיב (משלי כח, יד) 

אשרי אדם מפחד תמיד אמר ליה ההוא בדברי תורה כתיב.

ואחת  לטובה  יועצתו  אחת  באדם  בו  יש  כליות  סא. • שתי  ברכות 
דכתיב  לשמאלו  ורעה  לימינו  דטובה  ומסתברא  לרעה  יועצתו 

(קהלת י, ב) לב חכם לימינו ולב כסיל לשמאלו.

ושט  גומר  פה  מחתך  לשון  מבין  לב  יועצות  סא. • כליות  ברכות 
מכניס ומוציא כל מיני מאכל קנה מוציא ריאה שואבת כל מיני 
שוחק  טחול  ומניחתו  טפה  בו  זורקת  מרה  כועס  כבד  משקין 
נמוק  הנעור  ישן  הישן  נעור  נעור  אף  ישנה  קיבה  טוחן  קרקבן 

והולך לו.

ברכות סא: • רשעים יצר רע שופטן.

ברכות סג. • (משלי ג – ו) בכל דרכיך דעהו והוא יישר ארחותיך ... אפילו 
לדבר עבירה (רש"י – תן לב אם צורך מצוה הוא כגון אליהו בהר 

הכרמל עבור עליה). 

אחד  וערב  וערבית  שחרית  שמע  קריאת  קורא  סג: • אדם  ברכות 
אינו קורא דומה כמי שלא קרא קריאת שמע מעולם.

שביעית ט:ט • אין החוטא נשכר.

שבת ד. • וכי אומרים לו לאדם חטא כדי שיזכה חבירך.

שמתוך  קרובה  שישיבתה  בעיר  וישב  אדם  יחזר  י: • לעולם  שבת 
שישיבתה קרובה עונותיה מועטין.

שבת יב: • ... אמר כמה גדולים דברי חכמים שהיו אומרים לא יקרא 
לאור הנר ... קרא והטה וכתב על פנקסו אני ישמעאל בן אלישע 

קריתי והטיתי נר בשבת לכשיבנה בהמ''ק אביא חטאת שמנה.

שבת לא: • (קהלת ז, יז) אל תרשע הרבה וגו' הרבה הוא דלא לירשע הא 
שום  ויאכל  יחזור  נודף  וריחו  שום  שאכל  מי  אלא  לירשע  מעט 

אחר ויהא ריחו נודף.

שאינן  על  לידתן  בשעת  מתות  נשים  עבירות  שלש  לא: • על  שבת 
זהירות בנדה בחלה ובהדלקת הנר ... היא קלקלה בחדרי בטנה 

לפיכך תלקה בחדרי בטנה.

גזל  תו"מ,  חלה,  חנם,  שנאת  ועונשיהם:  לג: • חטאים   – לב.  שבת 
וכו'.

שבת לב: • בעון נדרים בנים מתים ... בעון ביטול תורה ... בעון מזוזה 
... בעון ביטול תורה ...בעון ציצית. 

בו  יוצאין  ופצעין  חבורות  לעבירה  עצמו  הממרק  לג. • כל  שבת 
להתעסק  עסקים  משאר  עצמו  ממרק  לכך  לבו  מפנה   – (רש"י 

בעבירות).

שבת לג. • סימן לעבירה הדרוקן.

שבת מ. • האי מאן דעבר אדרבנן שרי למיקרי ליה עבריינא.

שבת נה. • אין מיתה בלא חטא ואין יסורין בלא עון.

שבת נה: • יש מיתה בלא חטא ויש יסורין בלא עון.

שבת נה: • כל האומר ראובן חטא אינו אלא טועה.

שבת נה: • כל האומר בני עלי חטאו אינו אלא טועה.

שבת נה: • כל האומר בני שמואל חטאו אינו אלא טועה.

שבת נו. • כל האומר דוד חטא אינו אלא טועה.

שבת נו: • כל האומר שלמה חטא אינו אלא טועה.

שבת נו: • כל האומר יאשיהו חטא אינו אלא טועה.

כישראל   – (רש"י  חופתה  בתוך  מזנה  כלה  פח: • עלובה  שבת 
כשעמדו בסיני ועשו העגל).

כשנים  חטאיכם  יהיו  אם  לישראל  הקב''ה  להם  פט: • אמר  שבת 
כשלג  עכשיו  ועד  בראשית  ימי  מששת  ובאות  שסדורות  הללו 

ילבינו.

וישראל  ידענו  לא  אברהם  כי  אבינו  אתה  כי  פט: • (ישעיה סג, טז)  שבת 
לא יכירנו אתה ה' אבינו גואלנו מעולם שמך לעתיד לבא יאמר 
על  ימחו  רבש''ע  לפניו  אמר  לי  חטאו  בניך  לאברהם  הקב''ה  לו 
קדושת שמך אמר אימר ליה ליעקב דהוה ליה צער גידול בנים 
לפניו  אמר  חטאו  בניך  ליה  אמר  עלייהו  רחמי  דבעי  אפשר 
רבש''ע ימחו על קדושת שמך אמר לא בסבי טעמא ולא בדרדקי 
ולא  בני  רבש''ע  לפניו  אמר  לי  חטאו  בניך  ליצחק  לו  אמר  עצה 
בניך בשעה שהקדימו לפניך נעשה לנשמע קראת להם (שמות ד, כב) 
בני בכורי עכשיו בני ולא בניך ועוד כמה חטאו כמה שנותיו של 
אדם שבעים שנה דל עשרין דלא ענשת עלייהו פשו להו חמשין 
דל כ''ה דלילותא פשו להו כ''ה דל תרתי סרי ופלגא דצלויי ומיכל 
את  סובל  אתה  אם  ופלגא  סרי  תרתי  להו  פשו  הכסא  ודבית 
כולם מוטב ואם לאו פלגא עלי ופלגא עליך ואת''ל כולם עלי הא 
קריבית נפשי קמך פתחו ואמרו (כי) אתה אבינו אמר להם יצחק 
הקב''ה  יצחק  להו  ומחוי  להקב''ה  קלסו  לי  מקלסין  שאתם  עד 
ה'  אתה  (ישעיה סג, טז)  ואומרים  למרום  עיניהם  נשאו  מיד  בעינייהו 

אבינו גואלנו מעולם שמך.

אלא  לפני  שחוטאין  לישראל  דיין  לא  הקב''ה  קמה: • אמר  שבת 
שמטריחין אותי לידע איזו גזירה קשה אביא עליהן.

 ... מזידין  יהו  ואל  שוגגין  שיהו  מוטב  לישראל  קמח: • הנח  שבת 
ל''ש בדרבנן ול''ש בדאורייתא.

שבת קמט: • כל שחבירו נענש על ידו אין מכניסין אותו במחיצתו 
של הקב''ה.

עירובין יג: • שתי שנים ומחצה נחלקו ב''ש וב''ה הללו אומרים נוח 
לו לאדם שלא נברא יותר משנברא והללו אומרים נוח לו לאדם 
נברא  שלא  לאדם  לו  נוח  וגמרו  נמנו  נברא  משלא  יותר  שנברא 

יותר משנברא עכשיו שנברא יפשפש במעשיו.

ישראל  בחורי  אלו  ריח  נתנו  הדודאים  יד)  ז,  השירים  כא: • (שיר  עירובין 
שלא טעמו טעם חטא.

עירובין לב: • רבי סבר ניחא ליה לחבר דלעביד הוא איסורא קלילא 
ולא ליעבד עם הארץ איסורא רבה ורבן שמעון בן גמליאל סבר 
אפי'  ואיהו  רבה  איסורא  הארץ  עם  דליעבד  לחבר  ליה  ניחא 

איסורא קלילא לא ליעבד.

את  דוחין  מצוה  מכשירי  דאמר  היא  אליעזר  קג. • רבי  עירובין 
השבת ומודה ר' אליעזר דכמה דאפשר לשנויי משנינן.
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פסחים כב: • מנין שלא יושיט אדם כוס יין לנזיר ואבר מן החי לבני 
נח ת''ל (ויקרא יט, יד) ולפני עור לא תתן מכשול.

צירעה  חמש  לוקה  נמלה  ארבע  לוקה  פוטיתא  כד. • אכל  פסחים 
לוקה שש.

אסורה  הפת  כל  לש  ואם  בחלב  העיסה  את  לשין  לו. • אין  פסחים 
מפני הרגל עבירה.

שמונה  משום  עליה  וחייבין  אחד  תלם  חורש  מז. • יש  פסחים 
לאוין.

בשביל  חטא  לאדם  לו  אומר  וכי  כופין)  ד"ה  פח: • (תוס' –  פסחים 
רבה  מצוה  וי''ל  בעשה  עובר  עבדו  דהמשחרר  חבירו  שיזכה 

שאני.

פסחים קו: • רב ירמיה בר אבא איקלע לבי רב אסי אישתלי וטעים 
מידי הבו ליה כסא ואבדיל אמרה ליה דביתהו והא מר לא עביד 
אישתלי.  ד"ה  (תוס' –  ליה  סבירא  כרביה  שבקיה  לה  אמר  הכי 
מביא  הקב''ה  אין  צדיקים  של  בהמתן  השתא  שמקשי'  מה 
תקלה י''ל דהכא שהמאכל מותר אלא שהשעה אסורה אין שייך 

להקשות).

פסחים קיג: • טוביה חטא וזיגוד מינגד?.

פסחים קיג: • (רש"י) מותר לשנוא אותו. הרואה דבר ערוה בחבירו 
יחידי אע''פ שאינו רשאי להעיד מותר לשנאתו.

ראש השנה כו. • אין קטיגור נעשה סניגור.

יומא כ. • (רש"י) לפתח חטאת רובץ. יצה''ר מחטיאו בעל כרחו.

יומא כב: • שאול ב(חטא) אחת ועלתה לו (נענש) דוד בשתים ולא 
עלתה לו.

יומא כב: • בן שנה שאול במלכו ... שלא טעם טעם חטא ... ואימא 
כבן שנה שמלוכלך בטיט ובצואה. 

של  קופה  כן  אם  אלא  הציבור  על  פרנס  מעמידין  כב: • אין  יומא 
שרצים תלויה לו מאחוריו שאם תזוח דעתו עליו אומרין לו חזור 

לאחוריך.

דחטא  מהא  נמי  פריך  דלא  הא  והאמר)  ד"ה   – כב: • (תוס'  יומא 
חשיב  כשגגה  ההיא  ...וי''ל  שאול  של  מפלתו  על  שירה  שאמר 
שהיה  צערו  על  נתפס  אדם  שאין  לפי  לדוד  שגיון  דכתיב  ליה 

שאול רודפו.

יומא כט. • הרהורי עבירה קשו מעבירה (רש"י – תאות נשים קשים 
להכחיש את בשרו יותר מגופו של מעשה).

יומא לו: • עונות אלו הזדונות ... פשעים אלו המרדים ... חטאתם 
אלו השגגות.

אינו  שוב  חטא  ולא  אדם  של  שנותיו  רוב  שיצאו  לח: • כיון  יומא 
חוטא.

יומא לח: • כיון שבאה לידו דבר עבירה פעם ראשונה ושניה ואינו 
חוטא שוב אינו חוטא.

יומא לח: • בא לטמא פותחין לו בא לטהר מסייעין אותו.

יומא לט. • עבירה מטמטמת לבו של אדם.

מלמטה  הרבה  אותו  מטמאין  מעט  עצמו  מטמא  לט. • אדם  יומא 
מטמאין אותו מלמעלה בעולם הזה מטמאין אותו לעולם הבא.

עמך  לפניך  פשעו  עוו  חטאו  השם  אנא  אומר  היה  סו. • וכך  יומא 
ולפשעים  ולעונות  לחטאים  נא  כפר  השם  אנא  ישראל  בית 

שחטאו ושעוו ושפשעו לפניך עמך בית ישראל.

יומא פה: • האומר אחטא ואשוב אחטא ואשוב אין מספיקין בידו 
עבירות  מכפר  יוה''כ  אין  מכפר  ויוה''כ  אחטא  תשובה  לעשות 
אין  לחבירו  אדם  שבין  עבירות  מכפר  יוה''כ  למקום  אדם  שבין 

יוה''כ מכפר עד שירצה את חבירו.

יומא פו: • אדם עובר עבירה פעם ראשונה מוחלין לו שניה מוחלין 
לו שלישית מוחלין לו רביעית אין מוחלין לו.

יומא פו: • עבירות שהתודה עליהן יוה''כ זה לא יתודה עליהן יום 
הכפורים אחר ואם שנה בהן צריך להתודות יוה''כ אחר ואם לא 
שנה בהן וחזר והתודה עליהן עליו הכתוב אומר (משלי כו, יא) ככלב 
שב על קיאו כסיל שונה באולתו ... כ''ש שהוא משובח שנאמר 

(תהלים נא, ה) כי פשעי אני אדע וחטאתי נגדי תמיד.

יומא פו: • כיון שעבר אדם עבירה ושנה בה ... נעשית לו כהיתר. 

וזהב  כסף  רבש''ע  הוא  ברוך  הקדוש  לפני  משה  פו: • אמר  יומא 
אלהי  שיעשו  להם  גרם  די  שאמרו  עד  לישראל  להם  שהרבית 

זהב.

יומא פז. • כל המזכה את הרבים אין חטא בא על ידו וכל המחטיא 
את הרבים כמעט אין מספיקין בידו לעשות תשובה כל המזכה 
את הרבים אין חטא בא על ידו מ''ט כדי שלא יהא הוא בגיהנם 
ותלמידיו בגן עדן ... וכל המחטיא את הרבים אין מספיקין בידו 

לעשות תשובה שלא יהא הוא בגן עדן ותלמידיו בגיהנם.

עולין  ואין  במחשבה  טומאה  לידי  יורדין  הכלים  יג: • כל  סוכה 
מטומאתן אלא בשינוי מעשה (דרוש).

מגילה לא: • אמר הקב''ה לא דיין להם לישראל שחוטאין לפני אלא 
שמטריחין אותי לידע איזו גזירה קשה אביא עליהם.

תענית כג. • בימי שמעון בן שטח שירדו להם גשמים בלילי רביעיות 
ובלילי שבתות עד שנעשו חטים ככליות ושעורים כגרעיני זיתים 
כמה  להודיע  לדורות  דוגמא  מהם  וצררו  זהב  כדינרי  ועדשים 

החטא גורם. 

עצמו  מקשה  היה  למלחמה  (דוד)  שיוצא  טז: • בשעה  קטן  מועד 
ומפיל  חץ  זורק  שהיה  אחת  בפעם  חלל  מאות  שמונה  על  כעץ 
שמונה מאות חלל בפעם אחת והיה מתאנח על מאתים דכתיב 
(דברים לב, ל) איכה ירדף אחד אלף יצתה בת קול ואמרה (מלכים א טו, ה) 

רק בדבר אוריה החתי.

חגיגה ב: • (תוס' – ד"ה כופין) ניחא לן דליעבד הרב איסורא זוטא 
ולא ליעבד העבד איסורא רבה.

חגיגה ה: • כל העובר עבירה אפי' יום אחד בשנה מעלה עליו הכתוב 
כאילו עבר כל השנה כולה.

הערוה  על  הבא  זה  להתקן  יכול  שאינו  מעוות  ט. • איזהו  חגיגה 
והוליד ממנה ממזר ... תלמיד חכם הפורש מן התורה.

אפשר  אדם  גוזל  ויתקן  גנבו  שיחזיר  אפשר  אדם  ט: • גונב  חגיגה 
שיחזיר גזלו ויתקן אבל הבא על אשת איש ואסרה לבעלה נטרד 

מן העולם והלך לו.

חגיגה י: • וכי זה חוטא וזה מתחייב.

חגיגה טז. • אם יאמר לך יצר הרע חטוא והקב''ה מוחל אל תאמן.

יבמות צב: • א''כ מצינו חוטא נשכר.
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ידן  על  תקלה  מביא  הקב''ה  אין  צדיקים  של  צט: • בהמתן  יבמות 
צדיקים עצמן לא כ''ש.

יבמות קג. • (תוס' – ד"ה והא) גדולה עבירה לשמה ממצוה שלא 
לא  ויעל  הביאה  מן  נהנות  שהיו  לפי  מאמהות  פירוש  לשמה 

היתה נהנית מן הביאה.

אסורה  שתהא  עד  עבירה  מידי  מוציאתו  דרך  זו  קיח. • אין  יבמות 
לינשא ואסורה מלאכול בתרומה.

וכתובה  גט  שיתן  עד  עבירה  מידי  מוציא  דרך  זו  קיח: • אין  יבמות 
לכל אחת ואחת ... אין זו דרך מוציא מידי עבירה עד שישלם לכל 

אחד ואחד.

שנבעלה  בודאי  יודע  היה  דוד  מפני)  ד"ה   – ט. • (תוס'  כתובות 
ואע''פ שעשה תשובה מכל מקום עיכבה ואם היתה אסורה לו 

לא היה אותו צדיק לוקחה לו לאשה.

נדרים ט: • אמרו על הילל הזקן שלא מעל אדם בעולתו כל ימיו.

נדרים כב: • אלמלא חטאו ישראל לא ניתן להם אלא חמשה חומשי 
תורה וספר יהושע בלבד שערכה של ארץ ישראל הוא.

נזיר כג. • ומה מי שנתכוון לעלות בידו בשר טלה ועלה בידו בשר 
חזיר כגון חתיכה ספק של שומן ספק של חלב אמר קרא ונשא 
חזיר  בשר  בידו  ועלה  חזיר  בשר  בידו  לעלות  שנתכוון  מי  עונו 

עאכ''ו.

נזיר מב. • נזיר שהיה שותה יין כל היום אינו חייב אלא אחת אמרו 
ואחת  אחת  כל  על  חייב  שותה  והוא  תשתה  אל  תשתה  אל  לו 
היה מגלח כל היום אינו חייב אלא אחת אמרו לו אל תגלח אל 
תגלח והוא מגלח חייב על כל אחת ואחת היה מטמא למתים כל 
היום אינו חייב אלא אחת אמרו לו אל תטמא אל תטמא והוא 

מטמא חייב על כל אחת ואחת.

סוטה ג. • אדם עובר עבירה בסתר והקב''ה מכריז עליו בגלוי.

סוטה ג. • אין אדם עובר עבירה אא''כ נכנס בו רוח שטות.

אחד  כל  עם  שורה  שכינה  היתה  ישראל  שחטאו  ג: • קודם  סוטה 
ואחד ... כיון שחטאו נסתלקה שכינה מהם.

סוטה ז. • הרבה יין עושה הרבה שחוק עושה הרבה ילדות עושה 
הרבה שכנים הרעים עושין.

סוטה י. • שמשון שנתגנה בה כתיב ביה ירידה יהודה שנתעלה בה 
כתיב ביה עליה.

ולבונה  שמן  טעונה  חוטא  מנחת  שתהא  הוא  טו. • בדין  סוטה 
קרבנו  יהא  שלא  טעונה  אינה  מה  ומפני  נשכר  חוטא  יהא  שלא 
יהא  שלא  נסכים  טעונה  חלב  חטאת  שתהא  הוא  ובדין  מהודר 
חוטא נשכר ומפני מה אינה טעונה שלא יהא קרבנו מהודר אבל 
חטאתו של מצורע ואשמו טעונין נסכים לפי שאין באין על חטא.

סוטה כא. • עבירה מכבה מצוה ואין עבירה מכבה תורה.

ת''ח  זה   ... מיתה  ויום  ת''ח  זה   ... דרכים  פרשת  כא. • מאי  סוטה 
ויראת חטא.

סוטה לו. • ראויין היו ישראל לעשות להם נס בביאה שניה כביאה 
ראשונה אלא שגרם החטא.

סוטה מג. • ורך הלבב זה המתיירא מעבירות שבידו.

להן  זאת  רבש''ע  הקב''ה  לפני  השרת  מלאכי  ז. • אמרו  גיטין 
לישראל שהקדימו לפניך בסיני נעשה לנשמע אמר להן לא זאת 

להן לישראל שהשפילו את הגבוה והגביהו את השפל והעמידו 
צלם בהיכל.

גיטין סא. • אין מחזיקין ידי עוברי עבירה.

גיטין ע. • שלשה דברים מכחישים כחו של אדם ואלו הן פחד דרך 
ועון.

גיטין עג: • (תוס' – ד"ה אמר) הא דאמר כל היוצא למלחמת בית 
גט  כותב  שהיה  בקונטרס  ופירש  לאשתו  כותב  כריתות  גט  דוד 

על תנאי.

ואל  שחוטות  תמותות  בשר  ישראל  שיאכלו  כא: • מוטב  קדושין 
יאכלו בשר תמותות נבילות.

רגלי  דוחק  כאילו  בסתר  עבירה  העובר  כל  לא. • (תוס')  קדושין 
שכינה היינו דמצי כייף ליצריה.

קדושין מ. • כל הבא דבר ערוה לידו וניצל הימנו עושין לו נס.

לי  חלש  לה  אמר  מטרוניתא  ההיא  תבעתיה  צדוק  מ. • ר'  קדושין 
ליבאי ולא מצינא איכא מידי למיכל אמרה ליה איכא דבר טמא 
אמר לה מאי נפקא מינה דעביד הא אכול הא שגרת תנורא קא 
מנחא ליה סליק ויתיב בגויה אמרה ליה מאי האי אמר לה דעביד 

הא נפיל בהא אמרה ליה אי ידעי כולי האי לא צערתיך.

שם  יחלל  ואל  בסתר  עבירה  שיעבור  לאדם  לו  מ. • נוח  קדושין 
שמים בפרהסיא.

שאין  למקום  ילך  עליו  מתגבר  שיצרו  אדם  רואה  מ. • אם  קדושין 
מכירין אותו וילבש שחורים ויתכסה שחורים ויעשה כמו שלבו 

חפץ ואל יחלל שם שמים בפרהסיא.

קדושין מ. • כל שלא חס על כבוד קונו ראוי לו שלא בא לעולם ... 
זה העובר עבירה בסתר.

קדושין מ: • לעולם יראה אדם עצמו כאילו חציו חייב וחציו זכאי 
עבירה  עבר  זכות  לכף  עצמו  שהכריע  אשריו  אחת  מצוה  עשה 

אחת אוי לו שהכריע את עצמו לכף חובה.

רובו  אחר  נידון  והיחיד  רובו  אחר  נידון  שהעולם  מ: • לפי  קדושין 
עשה מצוה אחת אשריו שהכריע את עצמו ואת כל העולם לכף 
זכות עבר עבירה אחת אוי לו שהכריע את עצמו ואת כל העולם 

לכף חובה.

את  איבד  באחרונה  ומרד  ימיו  כל  גמור  צדיק  מ: • אפילו  קדושין 
הראשונות.

ודברי  הרב  דברי  דאמרינן  עבירה  לדבר  שליח  מב: • אין  קדושין 
תלמיד דברי מי שומעים.

קדושין נה: • וכי אומרים לו לאדם עמוד וחטא בשביל שתזכה.

נהנה  שאינו  בדבר   – (רש"י  לו  ולא  חוטא  אדם  סג: • אין  קדושין 
ממנו להתיר אשת איש חנם).

אפילו  חטאיו  על  גבר  חי  אדם  יתאונן  מה  לט)  ג,  פ: • (איכה  קדושין 
על  יתרעם  מה   ... עליו  מתגבר  יצרו  אדם  של  אנינותו  בשעת 

מדותיו וכי גבר על חטאיו דיו חיים שנתתי לו.

והן  אומנות  להם  שיש  ועוף  חיה  מימיך  פב. • ראית  קדושין 
ואני  לשמשני  אלא  נבראו  לא  והלא  בצער  שלא  מתפרנסין 
אלא  בצער  שלא  שאתפרנס  דין  אינו  קוני  את  לשמש  נבראתי 

שהורעתי מעשי וקפחתי את פרנסתי.

בבא קמא לח. • א''כ מצינו חוטא נשכר.
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בבא קמא לט. • שלא יהא חוטא נשכר.

תשלומי  משלם  ומכר  טבח  תורה  אמרה  מה  סז: • מפני  קמא  בבא 
ארבעה וחמשה מפני שנשתרש בחטא.

בבא קמא עא. • וכי זה חוטא וזה מתחייב.

עבירה  לדבר  שליח  אין  כולה  התורה  דבכל  עט. • אע''ג  קמא  בבא 
הכא (גנב ונתן לאחר לשחוט) יש שליח לדבר עבירה.

חוטא (נזיר)  הוי  דלא  דקאמר  דהא  אלא)  צא: • (תוס' –  קמא  בבא 
סוטה  הרואה   ... לידור  דמצוה  העבירה  מן  גדולה  שמצוה  היינו 

בקלקולה יזיר עצמו מן היין ומכל מקום קצת יש חטא.

בבא מציעא לג: • אלו תלמידי חכמים ששגגות נעשות להם כזדונות 
... אלו עמי הארץ שזדונות נעשות להם כשגגות.

שתהא  בצאתך  אתה  וברוך  בבואך  אתה  קז: • ברוך  מציעא  בבא 
יציאתך מן העולם כביאתך לעולם מה ביאתך לעולם בלא חטא 

אף יציאתך מן העולם בלא חטא.

בבא בתרא טז. • שטן ופנינה לשם שמים נתכוונו.

בבא בתרא טז. • (איוב) בשפתיו לא חטא בלבו חטא.

בבא בתרא עח: • בואו ונחשב חשבונו של עולם הפסד מצוה כנגד 
שכרה ושכר עבירה כנגד הפסדה.

סנהדרין כז. • מומר אוכל נבילות לתיאבון דברי הכל פסול (לעדות) 
להכעיס אביי אמר פסול רבא אמר כשר.

סנהדרין לח: • ... (שעה) עשירית סרח (אדה"ר) וכו'.

כיון   ... היה  סופו  ועד  העולם  מסוף  הראשון  לח: • אדם  סנהדרין 
שסרח הניח הקדוש ברוך הוא ידו עליו ומיעטו.

סנהדרין לח: • אדם הראשון מין היה ... מושך בערלתו היה ... כופר 
בעיקר היה.

סנהדרין מד. • (יהושע ז – יא) חטא ישראל ...אע''פ שחטא ישראל הוא 
... היינו דאמרי אינשי אסא דקאי ביני חילפי אסא שמיה.

אין  אדם  כ)  ז,  (קהלת  דכתיב  אין  צריכי  לכפרה  מו: • צדיקי  סנהדרין 
צדיק בארץ אשר יעשה טוב ולא יחטא.

סנהדרין סה: • (דברים יח, יא) ודורש אל המתים זה המרעיב עצמו והולך 
מגיע  ר''ע  וכשהיה  טומאה  רוח  עליו  שתשרה  כדי  בבה''ק  ולן 
למקרא זה היה בוכה ומה המרעיב עצמו כדי שתשרה עליו רוח 
טומאה שורה עליו רוח טומאה המרעיב עצמו כדי שתשרה עליו 
רוח טהרה על אחת כמה וכמה אבל מה אעשה שעונותינו גרמו 
לנו שנאמר (ישעיה נט, ב) כי [אם] עונותיכם היו מבדילים ביניכם לבין 

אלהיכם.

הרודף  בנפשן  העבירה)  (מן  אותן  שמצילין  הן  עג. • ואלו  סנהדרין 
אחר חבירו להרגו ואחר הזכר ואחר הנערה המאורסה.

מגופו  יותר  והמכבדה  כגופו  אשתו  את  עו: • האוהב  סנהדרין 
עליו  לפירקן  סמוך  והמשיאן  ישרה  בדרך  ובנותיו  בניו  והמדריך 
ולא  נוך  ופקדת  אהלך  שלום  כי  וידעת  כד)  ה,  (איוב  אומר  הכתוב 

תחטא.

סנהדרין פא: • עבירות מחזיקות (רש"י – אותו בחזקת רשע הוא).

סנהדרין צה. • א''ל הקב''ה לדוד עד מתי יהיה עון זה טמון בידך על 
ידך נהרגה נוב עיר הכהנים ועל ידך נטרד דואג האדומי ועל ידך 
אויב  ביד  תמסר  או  זרעך  יכלו  רצונך  בניו  ושלשת  שאול  נהרגו 

אמר לפניו רבונו של עולם מוטב אמסר ביד אויב ולא יכלה זרעי 
יומא חד.

סנהדרין צז: • ובעונותינו שרבו יצאו מהם מה שיצאו (רש"י – לא 
בא משיח לסוף ד' אלפים ויצאו מה שיצאו שעדיין הוא מעוכב 

לבא).

סנהדרין צח: • מה יעשה אדם וינצל מחבלו של משיח יעסוק בתורה 
ובגמילות חסדים ומר הא תורה והא גמילות חסדים אמר [ליה] 

שמא יגרום החטא.

סנהדרין צח: • (בראשית לב, ח) ויירא יעקב מאד וייצר לו שהיה מתיירא 
שמא יגרום החטא . 

סנהדרין קא. • כלום חיסרתי מן התורה כולה אמר לו לימדתנו רבינו 
(קהלת ז, כ) כי אדם אין צדיק בארץ אשר יעשה טוב ולא יחטא.

סנהדרין קב. • אמר משה לפני הקב''ה רבונו של עולם בשביל כסף 
וזהב שהשפעת להן לישראל עד שיאמרו דיי גרם להם לעשות 
תבן  של  קופה  מתוך  ונוהם  דורס  ארי  אין  משל  זהב  אלהי  להם 

אלא מתוך קופה של בשר.

אמון  המזבח  את  והרס  האזכרות  את  קדר  קג: • מנשה  סנהדרין 
[שרף את התורה] והעלה שממית על גבי המזבח אחז התיר את 
הערוה מנשה בא על אחותו אמון בא על אמו... אמרה לו אמו 
עושה  אני  כלום  א''ל  ממנו  שיצאת  ממקום  הנאה  לך  יש  כלום 

אלא להכעיס את בוראי. 

סנהדרין קז. • לעולם אל יביא אדם עצמו לידי נסיון שהרי דוד מלך 
ישראל הביא עצמו לידי נסיון ונכשל.

(תהלים  שנאמר  ונסני  בחנני  רבש''ע  לפניו  (דוד)  קז. • אמר  סנהדרין 
כו, ב) בחנני ה' ונסני וגו' אמר מינסנא לך ועבידנא מילתא בהדך 
דמנסינא  לך  מודענא  קא  אנא  ואילו  הודעתינהו  לא  דלדידהו 
מעל  דוד  ויקם  הערב  לעת  ויהי  יא, ב)  (שמואל ב  מיד  ערוה  בדבר  לך 

משכבו וגו'.

סנהדרין קח. • (בראשית ז, כג) וימח את כל היקום אשר על פני האדמה 
אם אדם חטא בהמה מה חטאה ... אף הקב''ה אמר כלום בראתי 
בהמה וחיה אלא בשביל אדם עכשיו שאדם חוטא בהמה וחיה 

למה לי.

סנהדרין קח: • כל שהתיבה קולטתו בידוע שלא נעבדה בהם עבירה 
וכל שאין התיבה קולטתו בידוע שנעבדה בה עבירה. 

סנהדרין קט. • (בראשית יג, יג) ואנשי סדום רעים וחטאים לה' מאד רעים 
בעוה''ז וחטאים לעולם הבא ... רעים בגופן וחטאים בממונם ... 

רעים בממונם וחטאים בגופן.

מכות ז. • (תוס') כמכחול בשפופרת תימה עובד ע''ז ומחלל שבת 
מאי איכא למימר ... לא היה אדם נהרג משום דלא שכיחי כולי 

האי כי אם ברוצח ועריות.

שבועות ה. • בזמן שהאיש מנוקה מעון המים בודקין את אשתו אין 
האיש מנוקה מעון אין המים בודקין את אשתו.

לילד  שכשכורעת   – (רש"י  היא  חוטאת  נמי  ח. • יולדת  שבועות 
נשבעת שלא תזקק לבעלה). 

שבועות ח. • נזיר נמי חוטא הוא (רש"י – שציער עצמו מן היין).

שבועות לט. • אם הוא חטא משפחתו מה חטאת לומר לך אין לך 
לסטים  בה  ושיש  מוכסין  כולה  שאין  מוכס  בה  שיש  משפחה 

שאין כולה לסטים מפני שמחפין עליו.
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מלמד  אחיו  בעון  איש  באחיו  איש  וכשלו  כו, לז)  לט. • (ויקרא  שבועות 
שכל ישראל ערבים זה בזה התם שיש בידם למחות ולא מיחו.

עבודה זרה ד: • לא דוד ראוי לאותו מעשה ולא ישראל ראוין לאותו 
מעשה לא דוד ראוי לאותו מעשה דכתיב (תהלים קט, כב) ולבי חלל 
בקרבי ולא ישראל ראוין לאותו מעשה דכתיב (דברים ה, כו) מי יתן 
והיה לבבם זה להם ליראה אותי כל הימים אלא למה עשו לומר 
לך שאם חטא יחיד אומרים לו כלך אצל יחיד ואם חטאו צבור 

אומרים (לו כלך) אצל צבור.

ליום  ומוליכתו  מלפפתו  אחת  עבירה  העובר  ה. • כל  זרה  עבודה 
הדין.

עבודה זרה ה. • בואו ונחזיק טובה לאבותינו שאלמלא הן לא חטאו 
אנו לא באנו לעולם (רש"י – שהיו כמלאכים ולא הולידו בנים).

עבודה זרה יח. • מאי דכתיב (תהלים מט, ו) עון עקבי יסבני עונות שאדם 
דש בעקביו בעולם הזה מסובין לו ליום הדין.

עבודה זרה יח: • (תהלים א, א) אשרי האיש אשר לא הלך בעצת רשעים 
ובדרך חטאים לא עמד ובמושב לצים לא ישב וכי מאחר שלא 
ישב  שלא  ומאחר  ישב  היכן  עמד  שלא  ומאחר  עמד  היכן  הלך 
היכן לץ [אלא] לומר לך שאם הלך סופו לעמוד ואם עמד סופו 
לישב ואם ישב סופו ללוץ ואם לץ עליו הכתוב אומר (משלי ט, יב) אם 

חכמת חכמת לך (ואם לצת) לבדך תשא.

וחד  הוי  מין  להכעיס  מומר  לתיאבון  אמר  כו: • חד  זרה  עבודה 
אמר אפילו להכעיס נמי מומר אלא איזהו מין זה העובד אלילי 

כוכבים.

וכי  איסורא  ואכל  היתירא  שביק  לא  הבית  לט: • בעל  זרה  עבודה 
משגר ליה ממאי דאכיל משדר ליה.

עבודה זרה נד: • הרי שגזל סאה של חטים [והלך] וזרעה בקרקע דין 
הוא שלא תצמח אלא עולם כמנהגו נוהג והולך ושוטים שקלקלו 
עתידין ליתן את הדין דבר אחר הרי שבא על אשת חבירו דין הוא 
שקלקלו  ושוטים  והולך  נוהג  כמנהגו  עולם  אלא  תתעבר  שלא 

עתידין ליתן את הדין.

שלי  סלע  שעושין  לרשעים  דיין  לא  הקב''ה  נד: • אמר  זרה  עבודה 
(רש"י  כרחי  בעל  אותי  ומחתימין  אותי  שמטריחין  אלא  פומבי 
שינהוג  לפני  גזרה  שהרי  ומולידין  כרחי  על  הוולד  יוצר  שאני   –

העולם כמנהגו).

עבודה זרה נד: • מפני מה מתקנא בעובדיה ואין מתקנא בה אמר לו 
אמשול לך משל למה''ד למלך בשר ודם שהיה לו בן אחד ואותו 
הבן היה מגדל לו את הכלב והעלה לו שם על שם אביו וכשהוא 
נשבע אומר בחיי כלב אבא כששמע המלך על מי הוא כועס על 
הוא  הבן  על  אומר  הוי  כועס  הוא  הכלב  על  או  כועס  הוא  הבן 

כועס.

עבירה  עוברי  ידי  לסייע  אסור  אין)  ד"ה   – נה: • (תוס'  זרה  עבודה 
אע''ג שכבר התחיל בעבירה.

אבות א:יז • כל המרבה דברים מרבה חטא.

אבות ב:א • הסתכל בשלשה דברים ואין אתה בא לידי עבירה וכו'.

אבות ב:ב • כל תורה שאין עמה מלאכה... גורם עוון וכו'.

אבות ד:ב • ... בורח מן העבירה... עבירה גוררת עבירה.

אבות ה:יח • כל המזכה את הרבים אין חטא בא על ידו וכל המחטיא 
וזיכה  זכה  משה  תשובה  לעשות  בידו  מספיקין  אין  הרבים  את 

את  והחטיא  חטא  ירבעם  בו...  תלויה  הרבים  וזכות  הרבים  את 
הרבים וחטאת הרבים תלויה בו.

אבות ו:א • כל העוסק בתורה לשמה זוכה לדברים הרבה ולא עוד 
אלא שכל העולם כולו כדאי הוא לו... ומרחקתו מן החטא וכו'. 

אבות דרבי נתן לט:א • ששה אין להם סליחה המרבה לשוב ומרבה 
לחטוא והחוטא בדור זכאי וחוטא על מנת לשוב וכל שיש בידו 
חלול השם בעונו אין ספק לאדם לידע מה דמות למעלה ואלמלא 

כן היו מוסרין לו מפתחות ויודע במה נבראו שמים וארץ.

אבות דרבי נתן מ:ב • זכות יש לה קרן ויש לה פירות ... עבירה יש לה 
קרן ואין לה פירות... ויש אומרים יש להם לעבירות פירות. 

גסות  ליצנות...  הלב...  הרהור  עבירה  פ"ו • תחלת  נתן  דרבי  אבות 
רוח... אכזריות... בטלה... שנאת חנם... עין הרע.

וכל  עליו  הבריות  מורא  חוטא  שאדם  זמן  פ"ח • כל  נתן  דרבי  אבות 
זמן שאינו חוטא מוראו על הבריות.

 זבחים ז. • אין לך אדם בישראל שאינו מחוייב עשה (רש"י – שלא 
עבר עשה ובעשה שייך למימר חטאת).

שלא  דמה  לזרוק  אסור  לשמה  שלא  ששחטה  ב. • עולה  מנחות 
לשמה.

מנחות ו. • בדין הוא שתהא מנחת חוטא טעונה שמן ולבונה שלא 
יהא חוטא נשכר ומפני מה אינה טעונה שלא יהא קרבנו מהודר 
חוטא  יהא  שלא  נסכים  טעונה  חלב  חטאת  שתהא  הוא  ובדין 

נשכר ומפני מה אינה טעונה שלא יהא קרבנו מהודר.

מנחות מ: • (רש"י – ד"ה אמר) כיון דעובר על דברי תורה לא מיקרי 
מעשה.

וציצית  בזרועו  ותפילין  בראשו  תפילין  לו  שיש  מג: • כל  מנחות 
בבגדו ומזוזה בפתחו הכל בחיזוק שלא יחטא.

מנחות מח. • וכי אומר לו לאדם עמוד וחטא בשביל שתזכה.

 – (רש"י  חוטא  ממנחת  יותר  לקמיצה  הקשה  לך  נד. • אין  מנחות 
חריבה היא וקשה לקמוץ).

ירבה  ואל  בהרקדה  אחת  במלאכה  שירבה  סג: • מוטב  מנחות 
במלאכות הרבה.

או  מיכוין  קא  לאיסורא  וגברא  אזלינן  מחשבתו  סד. • בתר  מנחות 
דלמא בתר מעשיו אזלינן.

ואכיל  התירא  שביק  לא  ואיסורא  התירא  דאיכא  ד. • כיון  חולין 
איסורא.

חולין ד: • כיון דדש ביה כהתירא דמי ליה.

חולין ה: • אלו בני אדם שהן ערומין בדעת ומשימין עצמן כבהמה.

יום  שבכל   – (רש"י  יום  בכל  תלוי  אשם  אדם  מא: • מתנדב  חולין 
הוא עומד בספק חטאת ולבו נוקפו שמא חטא).

ערכין ל. • לאו עכברא גנב אלא חורא גנב אי לאו עכברא חורא מנא 
ליה מסתברא היכא דאיתיה לאיסורא קנסינן.

תמורה כז. • כל היכא דאיכא היתרא לא שביק איניש היתרא ועביד 
איסורא.

מעילה יח: • (תוס' – ד"ה אכילתו) אע''ג דיש שליחות לדבר עבירה 
במעילה  מילי  הני  מתרומה  חטא  חטא  כדילפינן  מעילה  גבי 

הבאה ע''י הוצאה אבל במעילה הבאה ע''י אכילה והנאה לא.
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נדה יג. • מוטב שיוציא לעז על בניו שהן ממזרים ואל יעשה עצמו 
רשע שעה אחת לפני המקום.

להן  יש  אם  דעתה  ושנטרפה  והסומא  והשוטה  יג: • החרשת  נדה 
פקחות מתקנות אותן והן אוכלות בתרומה.

נדה ל: • למה הולד דומה במעי אמו ... ומה היא השבועה שמשביעין 
אותו תהי צדיק ואל תהי רשע ואפילו כל העולם כולו אומרים לך 
צדיק אתה היה בעיניך כרשע והוי יודע שהקב''ה טהור ומשרתיו 
טהורים ונשמה שנתן בך טהורה היא אם אתה משמרה בטהרה 

מוטב ואם לאו הריני נוטלה ממך.

נדה לא: • (רש"י) ובחטא. לשון טבילה וטהרה.

נדה מה. • (טעם חטא) אמשול לך משל למה הדבר דומה לתינוק 
שטמנו לו אצבעו בדבש פעם ראשונה ושניה גוער בה שלישית 

מצצה.

נדה עב. • טבלה ביום של אחריו ושמשה ה''ז תרבות רעה.

חכמה (חכמים)
ברכות ד. • אמר שלמה בחכמתו.

ברכות ד: • כל העובר על דברי חכמים חייב מיתה.

...ולא  אנשים  זרע  מאי  אנשים  זרע  לאמתך  לא: • ונתתה  ברכות 
חכם ולא טפש.

ברכות לג. • הבדלה בחונן הדעת מ''ט ... מתוך שהיא חכמה קבעוה 
בברכת חכמה.

ברכות לג. • גדולה דעה שנתנה בתחלת ברכה של חול.

ברכות לג. • גדולה דעה שנתנה בין שתי אותיות שנאמר (שמואל א ב, ג) 
כי אל דעות ה'.

ברכות לג. • כל מי שאין בו דעה אסור לרחם עליו.

ברכות לג. • כל אדם שיש בו דעה כאילו נבנה בית המקדש בימיו.

ברכות מ. • בא וראה שלא כמדת הקב''ה מדת בשר ודם מדת בשר 
ודם כלי ריקן מחזיק מלא אינו מחזיק אבל הקב''ה אינו כן מלא 

מחזיק ריקן אינו מחזיק (רש"י – כלי מלא. אדם חכם).

לך  שאין  היה  גפן   ... הראשון  אדם  ממנו  שאכל  מ. • אילן  ברכות 
שבדבר  היתה  תאנה   ... יין  אלא  האדם  על  יללה  שמביא  דבר 
אבא  לקרות  יודע  התינוק  שאין  היתה  חטה   ... בו  שנתקלקלו 

ואמא עד שיטעום טעם דגן.

בו  שיש  למי  אלא  חכמה  נותן  הוא  ברוך  הקדוש  נה. • אין  ברכות 
חכמה.

ברכות נו: • הרואה קנה בחלום יצפה לחכמה ... קנים יצפה לבינה.

ברכות נז. • הרואה אווז בחלום יצפה לחכמה.

ברכות נז: • הרואה (בחלום)... שלמה יצפה לחכמה... יחזקאל יצפה 
רבי   ... לחכמה  יצפה  קהלת  לחכמה...  יצפה  משלי   ... לחכמה 

בחלום יצפה לחכמה ... בן זומא יצפה לחכמה. 

מחכמתו  שחלק  ברוך  אומר  ישראל  חכמי  נח. • הרואה  ברכות 
ליראיו חכמי עובדי כוכבים אומר ברוך שנתן מחכמתו לבריותיו.

ברכות נח. • רב ששת סגי נהור הוה הוו קאזלי כולי עלמא לקבולי 
אפי מלכא וקם אזל בהדייהו רב ששת ... כי קא שתקא אמר ליה 

רב ששת ודאי השתא אתי מלכא.

דשח  שמעיה  דרב  פורייה  תותיה  גנא  על  כהנא  סב. • רב  ברכות 
שריף  כדלא  דאבא  פומיה  דמי  ליה  אמר  צרכיו  ועשה  ושחק 
לו  אמר  ארעא  אורח  דלאו  פוק  את  הכא  כהנא  א''ל  תבשילא 

תורה היא וללמוד אני צריך.

שבת יב: • אמר ר' ישמעאל בן אלישע אני אקרא ולא אטה פעם א' 
קרא ובקש להטות אמר כמה גדולים דברי חכמים שהיו אומרים 

לא יקרא לאור הנר.

שבת כג. • (כח חכמים) מלא תסור ... שאל אביך ויגדך זקניך ויאמרו 
לך.

פלפלת   ... לו  אומרים  לדין  אדם  שמכניסין  לא. • בשעה  שבת 
בחכמה הבנת דבר מתוך דבר.

שבת מ. • האי מאן דעבר אדרבנן שרי למיקרי ליה עבריינא.

שבת נא. • בא וראה כמה מחבבין זה את זה שאילו ר' יוסי קיים היה 
כפוף ויושב לפני רבי דהא רבי ישמעאל ברבי יוסי דממלא מקום 

אבותיו הוה וכפוף ויושב לפני רבי וקאמר כבר הורה זקן.

מיקל  שהוא  אותו  שהרואה  שאני.  חשוב  אדם  נא. • (רש"י)  שבת 
עומד ומיקל יותר.

שבת נט: • מאן גברא רבה אריכא [דאיטלע] לוי.

שבת נט: • דכי הוה קא ניחא נפשיה דרבי אמר חנינא בר' חמא יתיב 
בראש.

שבת סד: • רבי ישמעאל בר יוסי תנא הוא ופליג.

שבת עד: • טוויה על גבי בהמה שמה טוויה חכמה יתירה שאני.

שבת עה. • היודע לחשב תקופות ומזלות ואינו חושב אסור לספר 
הימנו.

להבין  למד  אתה  אבל  לעשות  תלמד  לא  ט)  יח,  עה. • (דברים  שבת 
ולהורות.

שבת עה. • מנין שמצוה על האדם לחשב תקופות ומזלות שנאמר 
לעיני  ובינתכם  חכמתכם  היא  כי  ועשיתם  ושמרתם  ו)  ד,  (דברים 
זה  אומר  הוי  העמים  לעיני  שהיא  ובינה  חכמה  איזו  העמים 

חישוב תקופות ומזלות.

שבת פ: • וכי הא דההוא בר גליל [דאיקלע לבבל] דאמרו ליה קום 
רבי  כדדרש  לכו  אדרוש  להו  אמר  מרכבה  במעשה  לנו  דרוש 
נחמיה לחבריה ונפקא ערעיתא מן כותל ומחתיה באנדיפי ומית.

שבת פא. • זונין על לבי מדרשא.

שבת פג: • בעי רב אחדבוי בר אמי.

שבת פה. • (בני החורי) היו בקיאין בישובה של ארץ שהיו אומרים 
לתאנים  זה  קנה  מלא  לגפנים  זה  קנה  מלא  לזית  זה  קנה  מלא 

וחורי שמריחים את הארץ.

שבת פה. • וחוי ... שהיו טועמין את הארץ כחויא (נחש). 

אביי  אמר  ביארי  פליא  רב  אמר  כרמים  ציפורת  צ: • מאי  שבת 
ומשתכח בדיקלא דחד נבארא ועבדי לה לחוכמא.

ובעל  ועשיר  גבור  חכם  על  אלא  שורה  השכינה  צב. • אין  שבת 
קומה.

תולעת  ושל  ארגמן  ושל  תכלת  של  התחתונות  צט. • יריעות  שבת 
שני ושל שש ועליונות של מעשה עזים וגדולה חכמה שנאמרה 
בתחתונות  דאילו  בתחתונות  שנאמרה  ממה  יותר  בעליונות 
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כתיב (שמות לה, כה) וכל אשה חכמת לב בידיה טוו ואילו בעליונות 
טוו  בחכמה  אותנה  לבן  נשא  אשר  הנשים  וכל  כו)  לה,  (שמות  כתיב 

את העזים.

שבת קא: • (רש"י) משה. כלומר רבינו בדורו כמשה בדורו.

שכן  חייב  מלאכה  בשעת  הסדן  על  בקורנס  קג. • המכה  שבת 
מרדדי טסי משכן עושין כן (רש"י – מכין ג' על הטס ואחת על 
הסדן להחליק הקורנס שלא יבקע הטס שהוא דק ובעלי מטבע 

במקומנו ראיתי עושין כן).

שבת קג. • רב יעקב בריה דבת יעקב.

אימא  אלא  ס''ד  קרוביו  הכל  קרוביו  הכל  שמת  קה: • חכם  שבת 
הכל כקרוביו הכל קורעין עליו הכל חולצין עליו הכל מברין עליו 

ברחבה.

שבת קה:• כל המתעצל בהספדו של חכם ראוי לקוברו בחייו.

שבת קה: • כל המתעצל בהספדו של חכם אינו מאריך ימים מדה 
כנגד מדה.

שבת קז: • רבא בר המדורי.

שבת קח. • א''ל מאי שמך קרנא א''ל יהא רעוא דתיפוק ליה קרנא 
בעיניה.

וכן  בני  ליה  לוקמוה  לא  דמצערן  מאן  ואמר  רב  קח. • לייט  שבת 
הוה.

שבת קח: • אמר רבי מונא משום רבי יהודה.

דכתיב  אסותא  ליה  דלית  טרקיה  דרבנן  חיויא  קי. • דילמא  שבת 
(קהלת י, ח) ופורץ גדר ישכנו נחש (רש"י – שעבר על נידוי חכמים 

ונחש הנושכו על כך אין לו רפואה לפיכך לא נמצא לו רפואה).

שבת קיב: • אם ראשונים בני מלאכים אנו בני אנשים ואם ראשונים 
בני אנשים אנו כחמורים ולא כחמורו של ר' חנינא בן דוסא ושל 

רבי פנחס בן יאיר אלא כשאר חמורים.

רות  זו  אלעזר  רבי  אמר  עוד  ויחכם  לחכם  תן  קיג: • (משלי ט, ט)  שבת 
המואביה ושמואל הרמתי.

שבת קיג: • דבר חכמה ראה בה (בועז ברות).

שבת קיז: • (שמות כ, י) לא תעשה כל מלאכה יצא תקיעת שופר ורדיית 
הפת שהיא חכמה ואינה מלאכה.

שבת קיט: • כל המבזה ת''ח אין לו רפואה למכתו.

שבת קיט: • ובנביאי אל תרעו אלו ת''ח.

שבת קכא: • צורבא מרבנן הוא שבקוהו.

שבת קכד: • לא מיסתייא דלא גמירי מיגמר נמי מגמרי.

שבת קנב. • תלמידי חכמים כל זמן שמזקינין חכמה נתוספת בהם 
... ועמי הארץ כל זמן שמזקינין טפשות נתוספת בהן.

בדורו  שאין  העולם  והיה  שאמר  מי  לפני  וידוע  יג: • גלוי  עירובין 
של רבי מאיר כמותו ומפני מה לא קבעו הלכה כמותו שלא יכלו 
חביריו לעמוד על סוף דעתו שהוא אומר על טמא טהור ומראה 

לו פנים על טהור טמא ומראה לו פנים.

עירובין יג: • לא ר''מ שמו אלא רבי נהוראי שמו ולמה נקרא שמו 
ר''מ שהוא מאיר עיני חכמים בהלכה ולא נהוראי שמו אלא רבי 
נחמיה שמו ואמרי לה רבי אלעזר בן ערך שמו ולמה נקרא שמו 

נהוראי שמנהיר עיני חכמים בהלכה.

עירובין יג: • אמר רבי האי דמחדדנא מחבראי דחזיתיה לר' מאיר 
מאחוריה ואילו חזיתיה מקמיה הוה מחדדנא טפי דכתיב (ישעיה ל, 

כ) והיו עיניך רואות את מוריך.

והללו  תורה  מדברי  הללו   ... מהו  ישנים  גם  כא: • חדשים  עירובין 
מדברי סופרים.

עירובין כא: • הזהר בדברי סופרים יותר מדברי תורה שדברי תורה 
דברי  על  העובר  כל  סופרים  ודברי  תעשה  ולא  עשה  בהן  יש 

סופרים חייב מיתה.

עירובין כא: • כל המלעיג על דברי חכמים נידון בצואה רותחת.

עירובין כא: • כל ההוגה בהן (בדברי תורה) טועם טעם בשר.

ר'  והיה  האסורין  בבית  חבוש  שהיה  בר''ע  כא: • מעשה  עירובין 
יהושע הגרסי משרתו בכל יום ויום היו מכניסין לו מים במדה יום 
אחד מצאו שומר בית האסורין אמר לו היום מימך מרובין שמא 
לחתור בית האסורין אתה צריך שפך חציין ונתן לו חציין כשבא 
תלויין  וחיי  אני  שזקן  יודע  אתה  אין  יהושע  לו  אמר  ר''ע  אצל 
ידי  שאטול  מים  לי  תן  לו  אמר  המאורע  אותו  כל  לו  סח  בחייך 
אמר לו לשתות אין מגיעין ליטול ידיך מגיעין אמר לו מה אעשה 
שחייבים עליהן מיתה מוטב אמות מיתת עצמי ולא אעבור על 
ידיו  ונטל  מים  לו  שהביא  עד  כלום  טעם  לא  אמרו  חבירי  דעת 
כששמעו חכמים בדבר אמרו מה בזקנותו כך בילדותו על אחת 
כמה וכמה ומה בבית האסורין כך שלא בבית האסורין על אחת 

כמה וכמה.

להרע  המה  חכמים  (ירמיה ד, כב)  גלותא  ריש  עלייהו  כו. • קרי  עירובין 
ולהיטיב לא ידעו.

במקרי  הא  פירקי  במותיב  הא  קשיא  לא  אחכם  לו: • חכם  עירובין 
שמע.

וצופה  מביט  שהיה  גמליאל  לרבן  לו  היתה  מג: • שפופרת  עירובין 
כמה  לידע  הרוצה  בים  אלפים  וכנגדה  ביבשה  אמה  אלפים  בה 
של  עומקו  כמה  וידע  בה  ומביט  שפופרת  מביא  גיא  של  עומקו 
וצל  וצלו  קומתו  מודד  דקל  של  גובהו  כמה  לידע  והרוצה  גיא 

קומתו וידע כמה גובה של דקל.

עירובין מג: • הרוצה שלא תשרה חיה רעה בצל קבר נועץ קנה בד' 
שעות ביום ויראה להיכן צלו נוטה משפיע ועולה משפיע ויורד.

עירובין נג. • רבי אושעיא בריבי בדורו כר' מאיר בדורו מה רבי מאיר 
בדורו לא יכלו חבריו לעמוד על סוף דעתו אף רבי אושעיא לא 

יכלו חבריו לעמוד על סוף דעתו.

אחרונים  ושל  אולם  של  כפתחו  ראשונים  של  נג. • לבן  עירובין 
ר''ע  ראשונים  סידקית  מחט  נקב  כמלא  ואנו  היכל  של  כפתחו 
אחרונים ר''א בן שמוע איכא דאמרי ראשונים ר' אלעזר בן שמוע 
אמר  סידקית  מחט  נקב  כמלא  ואנו  בריבי  אושעיא  ר'  אחרונים 
אביי ואנן כי סיכתא בגודא לגמרא אמר רבא ואנן כי אצבעתא 

בקירא לסברא אמר רב אשי אנן כי אצבעתא בבירא לשכחה.

עירובין נג: • (רש"י) למפיבושת. לפני זקני דרום שהן חכמים מאד 
ע''ש שהיה מפיבשת אדם גדול קרי להו הכי.

חוץ  אדם  נצחני  לא  מימי  חנניה  בן  יהושע  רבי  נג: • אמר  עירובין 
מאשה תינוק ותינוקת וכו'.

אתם  גדולים  חכמים  שכולכם  ישראל  נג: • אשריכם  עירובין 
מגדולכם ועד קטנכם.

עירובין נו. • (עניני אסטרונומיה).
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עירובין נו: • (עניני מתימתיקה).

עירובין סג. • רבינא הוה יתיב קמיה דרב אשי חזייה לההוא גברא 
ולא  קלא  ביה  רמא  בשבתא  בצינתא  לחמריה  ליה  אסר  דקא 
אשגח ביה א''ל ליהוי האי גברא בשמתא א''ל כי האי גוונא מי 
תבונה  ואין  חכמה  אין  ל)  כא,  (משלי  ליה  אמר  כאפקרותא  מתחזא 
ואין עצה לנגד ה' כל מקום שיש בו חילול השם אין חולקין כבוד 

לרב.

עירובין סד: • מעשה בר''ג שהיה רוכב על החמור והיה מהלך מעכו 
אמר  בדרך  גלוסקין  מצא  אחריו  מהלך  אילעאי  רבי  והיה  לכזיב 
לו אילעאי טול גלוסקין מן הדרך מצא נכרי אחד ... באותה שעה 

למדנו שכוון רבן גמליאל ברוח הקודש.

עירובין סד: • פתח ליה רבן גמליאל לההוא גברא (משלי יב, יח) יש בוטה 
לדוקרו  ראוי  הבוטה  כל  מרפא  חכמים  ולשון  חרב  כמדקרות 
בחרב אלא שלשון חכמים מרפא (רש"י – כל הבוטה. הנודר נדר: 
ראוי לדוקרו. דלמא לא מקיים ליה ... אלא לשון חכמים מרפא. 

שמתירין לו נדרו).

עירובין עו. • (עניני מתמטיקה).

עירובין עז. • חכמים עשו חיזוק לדבריהם יותר משל תורה.

דברי  על  דבריהן  חכמים  העמידו  אלו  פרקים  פא: • בד'  עירובין 
תורה.

פסחים ג: • ההוא ארמאה דהוה סליק ואכיל פסחים ... שלחו ליה 
לרבי יהודה בן בתירא שלם לך ר' יהודה בן בתירא דאת בנציבין 

ומצודתך פרוסה בירושלים.

פסחים ל: • כל דתקון רבנן כעין דאורייתא תקון.

מתנה  רב  דרשה  שלנו  במים  אלא  תלוש  לא  מב. • אשה  פסחים 
ואמרו  לגביה  ואתו  חצבייהו  עלמא  כולי  אייתו  למחר  בפפוניא 
ליה הב לן מיא אמר להו אנא במיא דביתו אמרי (רש"י – דרשה 
רב מתנה. ובלשון הקודש היו דורשין וכסבורין השומעין שמים 

שלו הוא אומר).

פסחים נג: • (משלי כ, ה) מים עמוקים עצה בלב איש ואיש תבונה ידלנה 
מים עמוקים עצה בלב איש זה עולא ואיש תבונה ידלנה זה רבה 

בר בר חנה.

מעין  הראשון  באדם  דיעה  הקב''ה  נתן  שבת  נד. • במוצאי  פסחים 
דוגמא של מעלה והביא שני אבנים וטחנן זו בזו ויצא מהן אור 

והביא שתי בהמות והרכיב זו בזו ויצא מהן פרד.

פסחים סד: • אין עזרה ננעלת על כל אדם בישראל בחכמה וביראת 
חטא כעקביא בן מהללאל.

פסחים סט. • אמר לו ר' אליעזר עקיבא בשחיטה השבתני בשחיטה 
תהא מיתתו.

וישב  והלך  בנו  ודורתאי  הוא  פירש  דורתאי  בן  ע: • יהודה  פסחים 
מהם  ונבדל  החכמים  מן  פירש.  דורתאי  בן   – (רש"י  בדרום  לו 
וישב  שבת:  דוחה  עשר  ארבעה  חגיגת  אין  אומרים  שהיו  מפני 
בפסח  ויתחייב  לרגל  לעלות  שלא  מירושלים  רחוק  בדרום.  לו 

ובחגיגה דקסבר חגיגה חובה ואפי' במרובה.

ובקשו  המטבחים  בבית  הלטאה  נמצאת  אחת  פח: • פעם  פסחים 
להם  אמר  המלך  את  ושאלו  באו  כולה  הסעודה  כל  לטמא 
להם  אמרה  המלכה  את  ושאלו  באו  המלכה  את  ושאלו  לכו 
בית  להם  אמר  אותו  ושאלו  באו  גמליאל  רבן  את  ושאלו  לכו 
והטילו  לכו  להם  אמר  רותח  לו  אמרו  צונן  או  רותח  המטבחים 

עליה כוס של צונן הלכו והטילו עליה כוס של צונן וריחשה וטהר 
מלכה  ונמצאת  במלכה  תלוי  מלך  נמצא  כולה  הסעודה  כל  ר''ג 

תלויה בר''ג נמצאת כל הסעודה תלויה בר''ג.

פסחים צד: • נראין דבריהן (חכמי אוה"ע) מדברינו.

פסחים צט. • יפה שתיקה לחכמים קל וחומר לטפשים.

מר  לן  ליקדיש  ליה  אמרו  למחוזא  איקלע  אשי  קו. • רב  פסחים 
קידושא רבה הבו ליה סבר מאי ניהו קידושא רבה אמר מכדי כל 
הברכות כולן בפה''ג אמרי ברישא אמר בפה''ג ואגיד ביה חזייה 
עיניו  החכם  יד)  ב,  (קהלת  אנפשיה  קרי  ושתי  דגחין  סבא  לההוא 

בראשו.

פסחים קיב. • שבעה דברים צוה ר''ע את רבי יהושע בנו וכו'.

פסחים קיב. • חמשה דברים צוה ר''ע את רבי שמעון בן יוחי כשהיה 
חבוש בבית האסורין וכו'.

פסחים קיב: • ארבעה דברים צוה רבינו הקדוש את בניו וכו'.

פסחים קיב: • ג' דברים צוה ר' ישמעאל בר' יוסי את רבי וכו'.

פסחים קיב: • שלשה דברים צוה רבי יוסי בר' יהודה את רבי וכו'.

פסחים קטז. • חכם בנו שואלו ואם אינו חכם אשתו שואלתו ואם 
שיודעין  חכמים  תלמידי  שני  ואפילו  לעצמו  שואל  הוא  לאו 

בהלכות הפסח שואלין זה לזה.

כר'  ולתקופה  כר''א  למבול  מונין  ישראל  יב. • חכמי  השנה  ראש 
יהושע חכמי אומות העולם מונין אף למבול כר' יהושע.

 – (רש"י  גולה  לכולה  לתקוני  יכילנא  שמואל  כ: • אמר  השנה  ראש 
וסדר  והילוכה  הלבנה  בתולדות  אני  בקי  כי  עדים  ראיית  בלא 
מר  ידע  לשמואל  שמלאי  דרבי  אבוה  אבא  ליה  אמר  המזלות) 
האי מילתא דתניא בסוד העיבור נולד קודם חצות או נולד אחר 
חצות א''ל לא אמר ליה מדהא לא ידע מר איכא מילי אחרנייתא 

דלא ידע מר.

ניתנו  וכולן  בעולם  נבראו  בינה  שערי  נ'  אמר  כא: • חד  השנה  ראש 
קול  בת  יצתה  כמשה  להיות  קהלת  בקש   ... אחד  חסר  למשה 
עוד  נביא  קם  ולא  י)  לד,  (דברים  אמת  דברי  יושר  וכתוב  לו  ואמרה 
בישראל כמשה וחד אמר בנביאים לא קם במלכים קם ... בקש 
קהלת לדון דינין שבלב שלא בעדים ושלא בהתראה יצתה ב''ק 
ואמרה לו וכתוב יושר דברי אמת (דברים יז, ו) על פי שנים עדים וגו'.

הפקר  ב''ד  שהפקר  מנין  מאתים)  ד"ה   – כב: • (רש"י  השנה  ראש 
רכושו  כל  יחרם  וגו'  הימים  לשלשת  יבא  לא  אשר  וכל  שנאמר 

וגו' (עזרא י).

ראש השנה כג. • נחית בר אמוראי (רש"י – מלומד לשוט בנהרות).

ראש השנה כה. • כל שלשה ושלשה שעמדו בית דין על ישראל הרי 
הוא כבית דינו של משה.

קל  שאפילו  ללמדך  בדורו  כשמואל  בדורו  כה: • יפתח  השנה  ראש 
שבאבירים  כאביר  הוא  הרי  הצבור  על  פרנס  ונתמנה  שבקלין 
ואומר (דברים יז, ט) ובאת אל הכהנים הלוים ואל השופט אשר יהיה 
שלא  הדיין  אצל  הולך  שאדם  דעתך  על  תעלה  וכי  ההם  בימים 

היה בימיו הא אין לך לילך אלא אצל שופט שבימיו.

ראש השנה כה: • אשרי הדור שהגדולים נשמעים לקטנים קל וחומר 
קטנים לגדולים.

ראש השנה כו. • מי שת בטוחות חכמה אלו כליות או מי נתן לשכוי 
בינה זה תרנגול.
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ראש השנה כו: • לא הוו ידעי רבנן מאי סירוגין שמעוה לאמתא דבי 
רבי דחזתנהו רבנן דהוו עיילי פסקי פסקי אמרה להו עד מתי אתם 
יומא  חלוגלוגות  מאי  רבנן  ידעי  הוו  לא  סירוגין  סירוגין  נכנסין 
מבדר  דקא  גברא  לההוא  דחזית  רבי  דבי  לאמתא  שמעוה  חד 
פרפחיניה אמרה ליה עד מתי אתה מפזר חלוגלוגך לא הוו ידעי 
לאמתא  שמעוה  חד  יומא  ותרוממך  סלסלה  (משלי ד, ח)  מאי  רבנן 
בשעריה  מהפך  קא  דהוה  גברא  לההוא  אמרה  דהוות  רבי  דבי 
רבנן  ידעי  הוו  לא  בשערך  מסלסל  אתה  מתי  עד  ליה  אמרה 
שמעוה  חד  יומא  השמד  במטאטא  וטאטאתיה  כג)  יד,  (ישעיה  מאי 
לאמתא דבי רבי דהוות אמרה לחבירתה שקולי טאטיתא וטאטי 
ביתא לא הוו ידעי רבנן מאי (תהלים נה, כג) השלך על ה' יהבך והוא 
יכלכלך אמר רבה בר בר חנה יומא חד הוה אזלינא בהדי ההוא 

טייעא הוה דרינא טונא ואמר לי שקול יהביך ושדי אגמלאי.

יומא מה: • (תוס' – ד"ה תמיד) לא מסרן הכתוב אלא לחכמים.

יומא פא: • ר' אומר חומץ משיב את הנפש דרש רב גידל בר מנשה 
מבירי דנרש אין הלכה כרבי לשנה נפקי כולי עלמא מזגו ושתו 
דיעבד  אנא  דאמרי  אימר  אמר  ואיקפד  גידל  רב  שמע  חלא 
אמרי  מי  טובא  פורתא  אנא  דאמרי  אימר  אמרי  מי  לכתחלה 

אימר דאמרי אנא חי מזוג מי אמרי.

יומא פג: • אמר ר' יוחנן פעם אחת אחזני בולמוס ורצתי למזרחה 
של תאנה וקיימתי בעצמי (קהלת ז, יב) החכמה תחיה בעליה.

סוכה ז: • (עניני מתימתיקה).

מהן  שלשים  הזקן  להלל  לו  היו  תלמידים  כח. • שמונים  סוכה 
ראוים שתשרה עליהן שכינה כמשה רבינו ושלשים מהן ראוים 
שתעמוד להם חמה כיהושע בן נון עשרים בינונים גדול שבכולן 

יונתן בן עוזיאל קטן שבכולן רבן יוחנן בן זכאי.

מקרא  הניח  שלא  זכאי  בן  יוחנן  רבן  על  עליו  כח. • אמרו  סוכה 
סופרים  ודקדוקי  תורה  דקדוקי  ואגדות  הלכות  גמרא  ומשנה 
קלים וחמורים וגזרות שוות תקופות וגימטריאות שיחת מלאכי 
משלות  כובסין  משלות  דקלים  ושיחת  שדים  ושיחת  השרת 
שועלים דבר גדול ודבר קטן דבר גדול מעשה מרכבה דבר קטן 

הויות דאביי ורבא.

ועוסק  שיושב  בשעה  עוזיאל  בן  יונתן  על  עליו  כח. • אמרו  סוכה 
בתורה כל עוף שפורח עליו מיד נשרף.

סוכה מו. • והיכן צונו מלא תסור ... שאל אביך ויגדך.

סוכה נג. • תרתי כושאי דהוו קיימי קמי שלמה (מלכים א ד, ג) אליחרף 
למלאך  חזייה  חד  יומא  הוו  דשלמה  סופרים  שישא  בני  ואחיה 
המות דהוה קא עציב א''ל אמאי עציבת א''ל דקא בעו מינאי הני 
למחוזא  שדרינהו  לשעירים  מסרינהו  הכא  דיתבי  כושאי  תרתי 
דלוז כי מטו למחוזא דלוז שכיבו למחר חזיא מלאך המות דהוה 
קבדח א''ל אמאי בדיחת א''ל באתר דבעו מינאי תמן שדרתינהו 
מיד פתח שלמה ואמר רגלוהי דבר איניש אינון ערבין ביה לאתר 

דמיתבעי תמן מובילין יתיה.

ביצה ח: • (תוס' – ד"ה תני) וא''ת וכי יש כח ביד חכמים לעקור דבר 
שהוא מן התורה דהא כסוי דאורייתא דכתיב וכסהו בעפר וי''ל 

דאין הכי נמי דשב ואל תעשה יש כח בידם.

ביצה טז: • (רש"י) לדידך אסור. שאין דעתי על המזידין והפושעים 
שאינם חרדים לדברי חכמים.

לבדוק  בי''ט  לחכם  סכין  הטבח  להראות.  מהו  כח: • (רש"י)  ביצה 
שהטילו חכמים על הטבחים להראות סכין לחכם קודם שישחוט 

שום בהמה.

ממנו  גדול  אא''כ  חבירו  ב''ד  דברי  לבטל  יכול  ב''ד  ב. • אין  מגילה 
בחכמה ובמנין.

לה  שלחו  לדורות  קבעוני  לחכמים  אסתר  להם  ז. • שלחה  מגילה 
קנאה את מעוררת עלינו לבין האומות שלחה להם כבר כתובה 

אני על דברי הימים למלכי מדי ופרס.

מגילה יא. • (דוד) הקטין עצמו אצל מי שגדול ממנו בחכמה.

מגילה יא: • (שלמה) מלך על העליונים ועל התחתונים.

מלך  אמר  וחד  היה  פיקח  מלך  אמר  חד  יב. • (אחשורוש)  מגילה 
טיפש היה.

מגילה יב: • מאן חכמים רבנן.

מגילה יג. • (מ"ר) אב בתורה אב בחכמה אב בנביאות.

נקרא  העולם  באומות  אפילו  חכמה  דבר  האומר  טז. • כל  מגילה 
חכם.

מגילה יט: • הראהו הקב''ה למשה דקדוקי תורה ודקדוקי סופרים 
ומה שהסופרים עתידין לחדש.

מגילה לא: • אם יאמרו לך זקנים סתור וילדים בנה סתור ואל תבנה 
מפני שסתירת זקנים בנין ובנין נערים סתירה.

תענית ז. • הרבה למדתי מרבותי ומחבירי יותר מרבותי ומתלמידי 
יותר מכולן.

שפלה  שדעתו  במי  אלא  מתקיימין  אין  תורה  ז. • דברי  תענית 
חכמה  אי  חנניה  בן  יהושע  לר'  דקיסר  ברתיה  ליה  כדאמרה 

מפוארה בכלי מכוער וכו'.

תענית ז: • אי הוו סנו טפי הוו גמירי (רש"י – אי הוו סנו. אותם נאים 
דעתו  הוו גמירי. שאי אפשר לנאה להשפיל  שהם חכמים: טפי 

ובא לידי שכחה).

תענית ט. • (על חכמתו של בנו של ר"ל).

תענית כב. • (חכמים שהיו מבטלין גזירות הנכרים ע"י תפילותיהם).

אלישיב  בן  יצחק  דרבי  קמיה  דהוו  תלמידי  תרי  כג: • הנהו  תענית 
אמרו ליה ניבעי מר רחמי עלן דניחכים טובא אמר להו עמי היתה 
ושלחתיה (רש"י – דבר זה היה בידי שכל מה שאני מבקש היו 

נותנין לי ועכשיו אין תפלתי מקובלת כל כך).

מועד קטן ט. • בני אדם הללו אנשים של צורה הם (רש"י – כלומר 
חכמים).

מועד קטן טז. – יז: • (כח חכמים וכבודם ומעשי נזיפה ושמתא).

מועד קטן יז: • כל מקום שנתנו חכמים עיניהם או מיתה או עוני.

מועד קטן יח • (קהלת י, ה) כשגגה שיוצא מלפני השליט ואיתרע ביה 
מילתא בשמואל.

שלא  דלמא  עבדי  חכמים  דברצון  לן  לימא  יח: • מאן  קטן  מועד 
ברצון חכמים עבדי.

מועד קטן כב: • חכם שמת בית מדרשו בטל אב ב''ד שמת כל בתי 
מדרשות שבעירו בטילין.

מועד קטן כה. • חכם שמת ... הכל כקרוביו הכל קורעין עליו והכל 
חולצין עליו והכל מברין עליו ברחבה.
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מועד קטן כה. • חכם כל זמן שעוסקין בהספד חייבין לקרוע.

מועד קטן כה. • חכם כבודו בהספידו.

מועד קטן כה. • חכם כבודו דרך פתח ... חכם כבודו במטה ראשונה.

ההוא  ליה  אחוי  קיסר  בי  קאי  הוה  חנניה  בן  יהושע  ה: • ר'  חגיגה 
ליה  אחוי  מיניה  לאפיה  מריה  דאהדרינהו  עמא  אפיקורוסא 
עמא  לך  אחוי  מאי  יהושע  לר'  קיסר  ליה  אמר  עלינו  נטויה  ידו 
נטויה  ידו  ליה  מחוינא  ואנא  מיניה  לאפיה  מריה  דאהדרינהו 
עלינו אמרו ליה לההוא מינא מאי אחויית ליה עמא דאהדרינהו 
מריה מיניה ומאי אחוי לך לא ידענא אמרו גברא דלא ידע מאי 
 – (רש"י  וקטלוהו  אפקוהו  מלכא  קמי  יחוי  במחוג  ליה  מחוו 

אפיקורסים. שאינם מאמינים לדברי רז''ל כגון צדוקים).

חגיגה ה: • כי קא ניחא נפשיה דרבי יהושע בן חנניה אמרו ליה רבנן 
עצה  אבדה  ז)  מט,  (ירמיה  להם  אמר  מאפיקורוסין  עלן  תיהוי  מאי 
מבנים נסרחה חכמתם כיון שאבדה עצה מבנים נסרחה חכמתן 

של אומות העולם.

ובדעת  ובתבונה  בחכמה  העולם  נברא  דברים  יב. • בעשרה  חגיגה 
דבר  מבין  שהוא  תבונה.  שלמד:  מה  יודע  חכמה.   – (רש"י  וכו' 

חדש מפלפול חכמתו: דעת. ישוב).

חגיגה יג. • כתוב בספר בן סירא במופלא ממך אל תדרוש ובמכוסה 
ממך אל תחקור במה שהורשית התבונן אין לך עסק בנסתרות.

חגיגה יד. • וחכם זה תלמיד המחכים את רבותיו ... ונבון זה המבין 
דבר מתוך דבר.

חגיגה טו: • אמרו עליו על אחר בשעה שהיה עומד מבית המדרש 
הרבה ספרי מינין נושרין מחיקו.

חגיגה יח. • לא מסרן הכתוב אלא לחכמים לומר לך איזה יום אסור 
ואיזה יום מותר איזו מלאכה אסורה ואיזו מלאכה מותרת.

דבריהן  העמידו   ... כרת  במקום  דבריהן  העמידו  כה: • לא  חגיגה 
במקום מיתה.

יבמות כ. • מצוה לשמוע דברי חכמים.

יבמות כ. • כל המקיים דברי חכמים נקרא קדוש.

יבמות לד: • בתי אל תוציאי לעז על דברי חכמים.

יבמות נב. • רב מנגיד מאן דמקדש בביאה ... ומאן דפקיר שליחא 
דרבנן.

יבמות סג: • (מאמרים מספר בן סירא).

וכולהו  הוינא  סבי  שיתין  יעקב  בר  אחא  רב  סד: • אמר  יבמות 
איעקור מפרקיה דרב הונא לבר מאנא דקיימי בנפשאי (קהלת ז, יב) 

החכמה תחיה בעליה.

יבמות פה: • הללו דברי תורה ודברי תורה אין צריכין חיזוק והללו 
דברי סופרים ודברי סופרים צריכין חיזוק.

לא  וסמך  טעם  קצת  שיש  בדבר  מתוך)  ד"ה  פח. • (תוס' –  יבמות 
חשיב עוקר דבר מן התורה.

ד"ה   – (רש"י  התורה  מן  דבר  לעקור  מתנין  ב''ד  פט: • וכי  יבמות 
לתורה  סייג  ולעשות  ולהחמיר  הוא  בעלמא  וקנסא   – לאוסרו 

ואין זו עקירה אבל להקל על דברי תורה עקירה היא).

יבמות פט: • מנין שהפקר ב''ד היה הפקר וכו'.

יבמות צ: • אפילו אומר לך עבור על אחת מכל מצות שבתורה כגון 
אליהו בהר הכרמל הכל לפי שעה שמע לו.

רבנן  ואפקעינהו  מקדש  דרבנן  אדעתא  דמקדש  צ: • מאן  יבמות 
לקידושין.

יבמות צ: • א''ר אלעזר בן יעקב שמעתי שב''ד מכין ועונשין שלא 
לתורה  סייג  לעשות  אלא  תורה  דברי  על  לעבור  ולא  התורה  מן 
ומעשה באדם אחד שרכב על סוס בשבת בימי יונים והביאוהו 
לכך  צריכה  שהשעה  אלא  לכך  שראוי  מפני  לא  וסקלוהו  לב''ד 
ושוב מעשה באדם אחד שהטיח באשתו תחת התאנה והביאוהו 
לבית דין והלקוהו לא מפני שראוי לכך אלא שהשעה צריכה לכך 

מיגדר מילתא שאני.

יבמות צב. • הורו בית דין ששקעה חמה ולבסוף זרחה אין זו הוראה 
אלא טעות.

יבמות צז: • (חידות בענין יחסי משפחה).

יבמות צז: • (תוס' – ד"ה דדלו) חכמים דולי מים מבורות עמוקים 
כלומר מבינין הכל בחכמה.

יבמות קא. • כשם שב''ד מנוקים בצדק כך ב''ד מנוקים מכל מום.

יבמות קי. • קדיש בביאה מאי שויוה רבנן לבעילתו בעילת זנות.

יבמות קכא. • כמה גדולים דברי חכמים.

כתובות כב. • למה לי קרא סברא היא.

המנונא  רב  ויתיב  המנונא  דרב  קמיה  יוסף  רב  נ: • יתיב  כתובות 
וקאמר ... אמר ליה רב יוסף ודלמא כתובת בנין דכרין קאמר מר 

אמר ליה מר דגברא רבא הוא ידע מאי קאמינא.

כתובות סט: • אילפא תלא נפשיה באיסקריא דמכותא אמר איכא 
דאתי דאמר לי מילתא דבי רבי חייא ורבי אושעיא ולא פשיטנא 

ליה ממתניתין נפילא מאסקריא וטבענא.

מעיקרו  הנדר  את  עוקר  חכם  לרופא  חכם  בין  עד: • מה  כתובות 
ורופא אינו מרפא אלא מכאן ולהבא.

כתובות קג. • לשון חכמים ברכה לשון חכמים עושר לשון חכמים 
מרפא.

כתובות קג: • הכי קאמר (רבי) אע''פ ששמעון בני חכם גמליאל בני 
נשיא ... ורבי מאי טעמא עבד הכי נהי דאינו ממלא מקום אבותיו 

בחכמה ביראת חטא ממלא מקום אבותיו הוה.

כתובות קג: • חנינא בר חמא ישב בראש לא קיבל רבי חנינא שהיה 
ר' אפס גדול ממנו שתי שנים ומחצה יתיב רבי אפס ברישא ויתיב 
רבי חנינא אבראי ואתא לוי ויתיב גביה נח נפשיה דרבי אפס ויתיב 
רבי חנינא ברישא ולא הוה ליה ללוי איניש למיתב גביה וקאתא 
לבבל והיינו דאמרי ליה לרב גברא רבה אקלע לנהרדעא ומטלע 

ודריש כלילא שרי אמר שמע מינה נח נפשיה דרבי אפס.

נדרים כב. • כל הבוטה ראוי לדוקרו בחרב אלא לשון חכמים מרפא 
שמתירין  מרפא.  חכמים  ולשון  הנודר.  כל  הבוטה.  כל   – (רש"י 

לו).

נדרים לב: • (קהלת ז, יט) החכמה תעוז לחכם מעשרה שליטים החכמה 
שתי  שליטים  מעשרה  טובים  ומעשים  תשובה  זו  לחכם  תעוז 

עינים ושתי אזנים ושתי ידים ושתי רגלים וראש הגוייה ופה.

למשה  נתנו  וכולם  בעולם  נבראו  בינה  שערי  לח. • חמשים  נדרים 
חסר אחת.
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נדרים מא. • אין עני אלא בדעה.

נדרים מא. • דדא (דעה) ביה כולא ביה דלא דא ביה מה ביה דא קני 
מה חסר דא לא קני מה קני.

נדרים מט: • (קהלת ח, א) חכמת אדם תאיר פניו.

נזיר מג: • (תוס' – ד"ה והאי) אף כי אין כח ביד חכמים לעקור דבר 
מן התורה בקום ועשה במקום שיש פנים וטעם בדבר ודאי לכ''ע 

יש כח לעקור.

סוטה יג: • נסתתמו ממנו (ממ"ר) שערי חכמה.

סוטה כא: • כיון שנכנסה חכמה באדם נכנסה עמו ערמומית.

וגופו  אחד  במקום  הנרצח)  (של  ראשו  דנמצא  מה: • היכא  סוטה 
במקום אחר מוליכין הראש אצל הגוף ... הגוף אצל הראש.

סוטה מט. • משמת רבי יוחנן בן זכאי בטל זיו החכמה.

סוטה מט: • ארור אדם שילמד לבנו חכמת יוונית.

תורה  למדו  מאות  חמש  אבא  בבית  היו  ילדים  מט: • אלף  סוטה 
וחמש מאות למדו חכמת יוונית ולא נשתייר מהן אלא אני כאן 

ובן אחי אבא בעסיא שאני של בית ר''ג דקרובין למלכות הוו.

מפני  יוונית  חכמה  להן  התירו  גמליאל  רבן  בית  מט: • של  סוטה 
שקרובין למלכות.

סוטה מט: • משמת רבי אליעזר נגנז ס''ת משמת רבי יהושע בטלה 
עצה ומחשבה משמת ר''ע בטלו זרועי תורה ונסתתמו מעיינות 
החכמה משמת רבי אלעזר בן עזריה בטלו עטרות חכמה (משלי יד, 

כד) שעטרת חכמים עשרם.

גיטין ה: • כל המשנה ממטבע שטבעו חכמים בגיטין יוציא והולד 
ממזר.

גיטין ז. • הדבר יצא מפי ר''א ונתנוהו לגניבא בקולר.

גיטין כב: • עצה טובה קמ''ל.

גיטין כז: • (רש"י – ד"ה מספקא) בממונא הוא דמצו רבנן להפקיע 
אבל  מפרש  התם  דתקנתא  וטעמא  הפקר  היה  ב''ד  דהפקר 

למישרי איסורא לא מצו רבנן לעקור דבר מן התורה.

גיטין לו: • (תוס' – ד"ה אלא) גבי י''ח דבר שאפי' יבא אליהו ובית 
יכול  קטן  אפי'  ישראל  ברוב  פשט  דלא  ואי  לו  שומעין  אין  דינו 
לבטל כדאמרינן נמי התם גבי שמן דרבי יהודה הנשיא ובית דינו 
 ... ישראל  ברוב  איסורו  פשט  דלא  משום  והתירוהו  עליו  נמנו 
אין גוזרין גזירה על הצבור אלא א''כ רוב הצבור יכולים לעמוד 
גדול  כן  אם  אלא  חברו  ב''ד  דברי  לבטל  יכולין  ב''ד  שאין   ... בה 
מה  מתירין  דינו  ובית  הנשיא  יהודה  ור'  ובמנין  בחכמה  הימנו 
קיבלו  ולא  הצבור  על  גוזרין  שב''ד  גזירה  ...שכל  דניאל  שאסר 
רוב צבור עליהן אינה גזירה ובדקו ומצאו בגזירתו של שמן ולא 
לבטל  יכול  אין  גדול  אפי'  דבר  בי''ח  ...דדוקא  צבור  רוב  קבלו 
כדאיתא  בנפשותיהם  להם  שעמדו  מפני  בירושלמי  כדאשכחן 

התם דתלמידי ב''ש היו הורגין בתלמידי ב''ה וכו'.

להרוס  אני  בחלמיה  ליה  אחוו  מאיר  ר'  שבקיה  ולא  נב. • ...  גיטין 
ואתה לבנות אפילו הכי לא אשגח אמר דברי חלומות לא מעלין 

ולא מורידין.

גיטין נו: • (על ריב"ז) (ישעיה מד, כה) משיב חכמים אחור ודעתם יסכל.

גיטין נו: • תן לי יבנה וחכמיה.

גיטין סב. • מנא לך דרבנן איקרו מלכים אמר להו דכתיב (משלי ח, טו) 
בי מלכים ימלוכו וגו'.

חכם  ר''מ  חכמים  של  שבחן  מונה  היה  יהודה  בן  סז. • איסי  גיטין 
וסופר ר' יהודה חכם לכשירצה ר' טרפון גל של אגוזין ר' ישמעאל 
חנות מיוזנת ר''ע אוצר בלום ר' יוחנן בן נורי קופת הרוכלים רבי 
אלעזר בן עזריה קופה של בשמים משנת ר' אליעזר בן יעקב קב 
קימעא  ומוציא  הרבה  טוחן  שמעון  רבי  עמו  נמוקו  יוסי  ר'  ונקי 
וכן  סובין  אלא  מוציא  אינו  שמוציא  ומה  קימעא  משכח  תנא 
אמר ר''ש לתלמידיו בניי שנו מדותי שמדותי תרומות מתרומות 

מידותיו של ר''ע.

גיטין סז: • רב עמרם חסידא כי הוה מצערין ליה בי ריש גלותא הוו 
מגנו ליה אתלגא למחר אמרו ליה מאי ניחא ליה למר דלייתו ליה 
סומקא  בישרא  להו  אמר  אפכי  מיפך  להו  דאמינא  כל  הני  אמר 
אגומרי  שמינא  בישרא  אינהו  ליה  אייתו  מרקא  וחמרא  אגומרי 

וחמרא חייא.

גיטין סח. • (חכמתו של רב ששת שהיה סומא).

גיטין סח. • (חכמתו של שלמה המלך נגד אשמודאי).

גיטין פ. • כל המשנה ממטבע שטבעו חכמים בגיטין הולד ממזר.

קדושין כ. • אמר אביי הריני כבן עזאי בשוקי טבריא.

האותיות  כל  סופרים  שהיו  סופרים  ראשונים  ל. • נקראו  קדושין 
שבתורה.

קדושין ל: • (משלי ז, ד) אמור לחכמה אחותי את וגו' (רש"י – שתהא 
בקי בה כאחותך שאסורה לך אי נמי מסיפא דקרא ומודע לבינה 

תקרא שתהא ידוע לך).

פסוקים  שלשה  שקרא  כיון  קריינא  שאני  מנת  מט. • על  קדושין 
בבית הכנסת הרי זו מקודשת ... מאי תרגום תרגום דידן ... על 
מנת שאני שונה ... הלכות ... תורה ... אמר לה תנא אנא עד דתני 
הילכתא ספרא וסיפרי ותוספתא ע''מ שאני תלמיד אין אומרים 
כשמעון בן עזאי וכשמעון בן זומא אלא כל ששואלין אותו בכ''מ 
(רש"י – מאחד מן המקומות) דבר אחד בלימודו ואומרו ואפילו 
במסכתא דכלה (רש"י – שאין עומק בה וברייתא היא) על מנת 
שאני חכם אין אומרים כחכמי יבנה כר' עקיבא וחביריו אלא כל 

ששואלים אותו דבר חכמה בכל מקום ואומרה.

ארץ  נטלה  תשעה  לעולם  ירדו  חכמה  קבים  מט: • עשרה  קדושין 
ישראל ואחד כל העולם כולו.

ליה  כיילי  מדרבנן  והאי  זוטא  בקבא  ליה  כיילי  עט: • כ''ע  קדושין 
דקפיד  הוא  קפידא  לה.  כיילי  עלמא  כולי   – (רש"י  רבה  בקבא 
שיראים  קטן  בקב  חכמה  נמדדה  תלמידים  לכל  ואמר  עליה 
לסמוך על חכמתם ולהתיר ספק אשת איש: והאי מדרבנן כיילי 
בינתו  על  וסומך  יתירה  חכמה  לו  שפכו  רבה  בקבא  חכמה  ליה. 

להתיר ספק).

בבא קמא נט: • אמר להו (אליעזר זעירא) גברא רבה אנא אמרו ליה 
מנא ידעינן אמר להו או אתון בעו מינאי מילתא או אנא איבעי 

מינייכו מילתא אמרו ליה בעי את.

בבא קמא פ. • מעשה בחסיד אחד שהיה גונח מלבו ושאלו לרופאים 
ואמרו אין לו תקנה עד שינק חלב רותח משחרית לשחרית .. ואף 
הוא בשעת מיתתו אמר יודע אני שאין בי עון אלא עון אותה העז 

שעברתי על דברי חברי.

בבא קמא קיג. • (משלי ט – ט) תן לחכם ויחכם עוד.

ם)
מי

חכ
) 

ה
מ

חכ



דית 2אנתולוגיה תלמו 2 3

ח

(גבות  גביניה  ומסרחי  הוה  סבא  גברא  יוחנן  קיז. • רבי  קמא  בבא 
דלו  ואחזייה  עיני  לי  דלו  להו  אמר  עיניו)  ומכסין  גדולים  עיניו 
שפתו  (נקרעה  שפוותיה  דפרטיה  חזא  דכספא  במכחלתא  ליה 
נפשיה  ונח  דעתיה  חלש  ביה  קמחייך  אחוך  סבר  מכה)  ידי  על 
למחר אמר להו רבי יוחנן לרבנן חזיתו לבבלאה היכי עביד אמרו 
ליה דרכיה הכי על לגבי מערתא חזא דהוה הדרא ליה עכנא א''ל 
עכנא עכנא פתח פומיך ויכנס הרב אצל תלמיד ולא פתח יכנס 
חבר אצל חבר ולא פתח יכנס תלמיד אצל הרב פתח ליה בעא 

רחמי ואוקמיה.

בבא מציעא נט: • תנור של עכנאי ... עמד רבי יהושע על רגליו ואמר 
(דברים ל, יב) לא בשמים ... אשכחיה רבי נתן לאליהו א''ל מאי עביד 

קוב''ה בההיא שעתא א''ל קא חייך ואמר נצחוני בני נצחוני בני.

הכי  עביד  אבא  אשי  לרב  אמימר  בר  מר  סח. • א''ל  מציעא  בבא 
נפשיה  ונח  השליט  מלפני  שיוצא'  כשגגה  ה)  י,  (קהלת  הוי  מאי   ...

דאמימר.

בבא מציעא עה: • אמרו ליה רבנן לרב אשי קא מקיים רבינא כל מה 
דאמור רבנן.

היכי  אגמרך  תא  שמעון)  בן  אלעזר  (רבי  פג: • אמר  מציעא  בבא 
תעביד (לתפוס גנבים) עול בארבע שעי לחנותא כי חזית איניש 
דקא שתי חמרא וקא נקיט כסא בידיה וקא מנמנם שאול עילויה 
אי צורבא מרבנן הוא וניים אקדומי קדים לגרסיה אי פועל הוא 
ואי  רדיד  רדודי  בליליא  עבידתיה  ואי  עבידתיה  עביד  קא  קדים 

לא גנבא הוא ותפסיה.

אבהו  דרבי  שופריה  מעין  כהנא  דרב  פד. • שופריה  מציעא  בבא 
דיעקב  שופריה  אבינו  דיעקב  שופריה  מעין  אבהו  דר'  שופריה 

אבינו מעין שופריה דאדם הראשון.

כי  אמר  טבילה  אשערי  ויתיב  אזיל  הוה  יוחנן  פד. • ר'  מציעא  בבא 
להו  דלהוו  היכי  כי  בי  לפגעו  מצוה  מטבילת  ישראל  בנות  סלקן 

בני שפירי כוותי גמירי אורייתא כוותי.

בבא מציעא פד. • יומא חד הוה קא סחי ר' יוחנן בירדנא חזייה ריש 
לקיש ושוור לירדנא אבתריה אמר ליה חילך לאורייתא אמר ליה 
שופרך לנשי א''ל אי הדרת בך יהיבנא לך אחותי דשפירא מינאי 

קביל עליה וכו'.

בבא מציעא פה: • שמואל ירחינאה אסייה דרבי ... קא מצטער רבי 
למסמכיה ולא הוה מסתייעא מילתא א''ל לא לצטער מר לדידי 
חזי לי סיפרא דאדם הראשון וכתיב ביה שמואל ירחינאה חכים 

יתקרי ורבי לא יתקרי ואסו דרבי על ידו תהא.

בבא מציעא פו. • רבי ור' נתן סוף משנה רב אשי ורבינא סוף הוראה 
(רש"י – סוף כל האמוראין עד ימיהם לא היתה גמרא על הסדר 

וכו').

שנים  שלש  הינו  בית  של  חנויות  חרבו  מה  פח. • מפני  מציעא  בבא 
קודם ירושלים מפני שהעמידו דבריהם על דברי תורה (רש"י – 

כלו' מה שאסו' מדברי חכמי' מצאו לו היתר מן התורה).

בבא מציעא צו: • לפום חורפא שבשתא.

נשותיהם  את  מקדשין  היו  אלכסנדריא  קד. • אנשי  מציעא  בבא 
ובשעת כניסתן לחופה באין אחרים וחוטפים אותם מהן ובקשו 
לי  הביאו  הזקן  הלל  להן  אמר  ממזרים  בניהם  לעשות  חכמים 
כתובת אמכם הביאו לו כתובת אמן ומצא שכתוב בהן לכשתכנסי 

לחופה הוי לי לאינתו ולא עשו בניהם ממזרים.

תשעין  אמר  דעבד  מאי  עבד  קברי  לבי  סליק  קז: • רב  מציעא  בבא 
ותשעה בעין רעה ואחד בדרך ארץ (רש"י – עבד מה דעבד. יודע 
היה ללחוש על הקברות ולהבין על כל קבר וקבר באיזו מיתה מת 

אם מת בזמנו אם בעין רעה).

פתי  ומחכימת   ... שחרית  בפת  נאמרו  דברים  קז: • י''ג  מציעא  בבא 
וזוכה בדין ללמוד תורה וללמד ודבריו נשמעין ותלמודו מתקיים 

בידו וכו'.

ואפילו  דפתיא  לכריא  נטירותא  צריכי  לא  קח. • רבנן  מציעא  בבא 
מרבנן ולא אמרן אלא דלא נפקא באוכלוזא אבל לאוכלוזא לא 

דרבנן לאו בני מיפק באוכלוזא נינהו.

בבא מציעא קיז: • נקוט דרבי נתן בידך דדיינא הוא ונחית לעומקא 
דדינא.

בבא בתרא ג: • קם (הורדוס) קטלינהו לכולהו רבנן שבקיה לבבא בן 
בוטא למשקל עצה מניה.

בבא בתרא יב. • מיום שחרב בית המקדש ניטלה נבואה מן הנביאים 
אע''פ  קאמר  הכי  הוא  נביא  לאו  חכם  אטו  לחכמים  וניתנה 

שניטלה מן הנביאים מן החכמים לא ניטלה.

בבא בתרא כא. • קנאת סופרים תרבה חכמה.

בבא בתרא כג: • ועל דא אפקוהו לרבי ירמיה מבי מדרשא (רש"י – 
שהיה מטריח עליהם).

וסימניך  יצפין  ושיעשיר  ידרים  שיחכים  כה: • הרוצה  בתרא  בבא 
שמתחכם  שמתוך  ידרים  לעולם   ... בדרום  ומנורה  בצפון  שלחן 

מתעשר.

בבא בתרא כז. • כמה מרובע יותר על העיגול רביע.

לחכימא  ניתו  אמרי  להו  אמרה  קא  מאי  ידעי  נח. • לא  בתרא  בבא 
דיהודאי ולימא קריוהו לר' בנאה.

בבא בתרא עה. • אין חברים אלא תלמידי חכמים.

בבא בתרא עה. • מלגלג על דברי חכמים אתה נתן עיניו בו ונעשה 
גל של עצמות.

בבא בתרא פט. • א''ל מה שמך קרנא תיפוק ליה קרנא בעיניה נפקא 
ליה קרנא בעיניה.

אומר  אם  אומר  לא  אם  לי  אוי  אומר  אם  לי  פט: • אוי  בתרא  בבא 
אין  הרמאין  יאמרו  שמא  אומר  לא  ואם  הרמאין  ילמדו  שמא 

תלמידי חכמים בקיאין במעשה ידינו.

בבא בתרא קטז. • כל שיש לו חולה בתוך ביתו ילך אצל חכם ויבקש 
חכם  ואיש  מות  מלאכי  מלך  חמת  יד)  טז,  (משלי  שנא'  רחמים  עליו 

יכפרנה.

צדקניות  הן  דרשניות  הן  חכמניות  צלפחד  קיט: • בנות  בתרא  בבא 
הן חכמניות הן שלפי שעה דברו.

בבא בתרא קנח: • אוירא דארץ ישראל מחכים.

בבא בתרא קעה: • הרוצה שיחכים יעסוק בדיני ממונות.

לחכמה  אמור  ד)  ז,  (משלי  דכתיב  חכמתו  שם  על  ה: • (רב)  סנהדרין 
אחותי את.

אדם  בני  וראה  אחד  למקום  רבי  הלך  אחת  ה: • פעם  סנהדרין 
שמגבלין עיסותיהם בטומאה אמר להם מפני מה אתם מגבלין 
עיסותיכם בטומאה אמרו לו תלמיד אחד בא לכאן והורה לנו ... 
באותה שעה גזרו תלמיד אל יורה אלא אם כן נוטל רשות מרבו.
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סנהדרין כא. • (שמואל ב יג, ג) ולאמנון רע ושמו יונדב בן שמעה אחי דוד 
(והיה) איש חכם וגו' ... איש חכם לרשעה.

כולו  העולם  כל  את  שברא  הקב''ה  של  מידתו  לח. • זו  סנהדרין 
בחכמה.

שהראהו  מלמד  אדם  תולדות  ספר  זה  א)  ה,  לח: • (בראשית  סנהדרין 
הקב''ה דור דור ודורשיו דור דור וחכמיו.

לרב  נחמן  דרב  בריה  זוטרא  מר  א''ל  פודגרא  מח: • אחזו  סנהדרין 
נחמן היכי דמי א''ל כמחט בבשר החי מנא ידע אי בעית אימא 
לה  גמיר  הוה  מרביה  אימא  ואיבעית  ביה  חייש  הוה  מיחש 

ואיבעית אימא (תהלים כה, יד) סוד ה' ליראיו ובריתו להודיע.

סנהדרין נב: • למה תלמיד חכם דומה לפני עם הארץ בתחלה דומה 
ממנו  נהנה  כסף  של  לקיתון  דומה  הימנו  סיפר  זהב  של  לקיתון 

דומה לקיתון של חרש כיון שנשבר שוב אין לו תקנה.

סנהדרין נב: • אימרתא בת טלי בת כהן שזינתה הואי אקפה רב חמא 
בר טוביה חבילי זמורות ושרפה אמר רב יוסף טעה בתרתי.

סנהדרין נח: • המגביה ידו על חבירו אע''פ שלא הכהו נקרא רשע 
... נקרא חוטא ...רב הונא אמר תיקצץ ידו שנאמר (איוב לח, טו) וזרוע 

רמה תשבר רב הונא קץ ידא.

קא  חכמתן  ודרך  הוה  דאחוה  זוטא  אברהם  סט: • דלמא  סנהדרין 
חשיב להו ... אלא דרך חכמתן קא חשיב להו (לבני נח) הכא נמי 

(אצל אברהם) דרך חכמתן קא חשיב להו.

סנהדרין ע. • אותו אילן שאכל ממנו אדם הראשון גפן היה ... חטה 
היה שאין התינוק יודע לקרוא אבא ואימא עד שיטעום טעם דגן 

... תאנה היה.

סנהדרין עו: • הוי זהיר מן היועצך לפי דרכו (להנאתו).

סנהדרין פב. • ראה (פנחס) שאין (משלי כא, ל) חכמה ואין תבונה ואין 
עצה נגד ה' כל מקום שיש חילול השם אין חולקין כבוד לרב.

סנהדרין פד: • אלו הן הנחנקין ... וזקן ממרא.

נוחה  הבריות  ודעת  ברך  ושפל  חכם  שהוא  מי  פח: • כל  סנהדרין 
הימנו יהא דיין בעירו.

אין  האומר  תורה  מבדברי  סופרים  בדברי  פח: • חומר  סנהדרין 
תפילין כדי לעבור על ד''ת פטור חמש טוטפות להוסיף על דברי 

סופרים חייב.

סנהדרין צ: • קללת חכם אפי' על חנם היא באה.

סנהדרין צב. • גדולה דעה שניתנה בין שתי אותיות ... כל אדם שיש 
בו דעה כאילו נבנה בית המקדש בימיו ...כל אדם שיש בו דעה 
כל   ... עליו  לרחם  אסור  דעה  בו  שאין  אדם  מתעשר ...כל  לסוף 
הנותן פיתו למי שאין בו דעה יסורין באין עליו ... כל אדם שאין 

בו דעה לסוף גולה.

רואה  אינו  מנכסיו  חכמים  תלמידי  מהנה  שאינו  צב. • כל  סנהדרין 
סימן ברכה לעולם.

סנהדרין קד. • מעשה בשני בני אדם שנשבו בהר הכרמל והיה שבאי 
לפנינו  שמהלכת  גמל  לחבירו  מהם  אחד  א''ל  אחריהם  מהלך 
סומא באחת מעיניה וטעונה שתי נודות אחת של יין ואחת של 
שמן ושני בני אדם המנהיגים אותה אחד ישראל ואחד נכרי ... 
ונתן  אברהם  של  בזרעו  שבחר  ברוך  ואמר  לפניהם  מרקד  והיה 
להם מחכמתו ובכל מקום שהן הולכים נעשין שרים לאדוניהם 

ופטרן [והלכו] לבתיהם לשלום.

סנהדרין קט. • דרש ר' יוסי בציפורי אחתרין ההיא ליליא תלת מאה 
מחתרתא בציפורי אתו וקא מצערי ליה אמרו ליה יהבית אורחיה 

לגנבי אמר להו מי הוה ידענא דאתו גנבי.

אפילו  חכם  קללת  באה ...  היא  בחנם  אפי'  חכם  יא. • קללת  מכות 
על תנאי היא באה.

מכות כב: • כמה טפשאי שאר אינשי דקיימי מקמי ספר תורה ולא 
רבנן  ואתו  ארבעים  כתיב  בס''ת  דאילו  רבה  גברא  מקמי  קיימי 

בצרו חדא.

ודורשיו  דור  דור  הראשון  לאדם  הקב''ה  לו  ה. • הראה  זרה  עבודה 
דור דור וחכמיו.

עבודה זרה יג. • (תוס' – ד"ה אמר) ודאי שיש כח בידם לעקור היכא 
דנראה טעם קצת לעקור.

עבודה זרה יז: • אי סייפא לא ספרא ואי ספרא לא סייפא.

עבודה זרה יט: • (רש"י) שיחת חולין. של חכמים צריכה תלמוד כדי 
להתלמד לדבר בלשונם שהוא בלשון נקיה ועושר ומרפא.

חכמה  חטא  יראת  כזה  זה  שקולים  דברים  כ: • שלשה  זרה  עבודה 
ענוה.

עבודה זרה כו. • (תוס' – ד"ה והרועים) רבנן עשו חכמים חיזוק כדי 
שיתנו לב לשוב וב''ד היו מכין ועונשין שלא מה''ת.

עבודה זרה כז: • אשריך בן דמא שגופך טהור ויצתה נשמתך בטהרה 
ולא עברת על דברי חביריך.

עבודה זרה כז: • ופורץ גדר ישכנו נחש איהו נמי חויא טרקיה חויא 
טרקיה.  חויא  נמי  איהו   – (רש"י  כלל  אסותא  ליה  דלית  דרבנן 
והיה יכול להתרפאות ולהנצל ולחיות ע''י זה ולחויא דרבנן נמי 
לא ניחוש שאילו נשכו היה יכול להתרפאות ולחיות: חויא דרבנן 
דברי  על  שעבר  בשביל  נחש  נשכו  שאם  כלל.  אסותא  ליה  לית 
חכמים לא תעלה לו רפואה וימות אם היה מתרפא מנשיכה זו 
למות על ידי נשיכת חביריו שעובר על דברי חכמים חייב  סופו 

מיתה).

עבודה זרה לה. • (שיר השירים א, ב) כי טובים דודיך מיין ... אמרה כנסת 
ישראל לפני הקב''ה רבש''ע עריבים עלי דברי דודיך יותר מיינה 

של תורה(רש"י – דברי סופרים: מיינה. עיקר תורה שבכתב).

עבודה זרה לה: • אמר רבי כמה נאה פת זו ... כסבורין העם התיר רבי 
הפת ולא היא רבי לא התיר את הפת.

עבודה זרה נ: • לא נגר אנא ולא בר נגר אנא (רש"י – נגר בן נגר. חכם 
בן חכם).

את  פלוסופין  ...שאלו  ברומי  הזקנים  את  נד: • שאלו  זרה  עבודה 
הזקנים ברומי ... שאל פלוספוס אחד את ר''ג וכו'.

בנוי  מאחיו  גדול  שהוא  מאחיו  הגדול  והכהן  י)  ט. • (יקרא כא,  הוריות 
בכח בחכמה ובעושר.

דר'  בהדי  בספינתא  אזלי  הוו  יהושע  ורבי  גמליאל  י. • ר'  הוריות 
שלים  וסולתא  פיתא  הוה  יהושע  רבי  בהדי  פיתא  הוה  גמליאל 
מי  ליה  אמר  יהושע  דרבי  אסולתיה  סמך  גמליאל  דר'  פיתיה 
ליה  אמר  סולתא  דאיתית  האי  כולי  עכובא  לן  דהוה  ידעת  הוה 
כוכב אחד לשבעים שנה עולה ומתעה את (הספינות) [הספנים] 
ואמרתי שמא יעלה ויתעה [אותנו] אמר ליה כל כך בידך ואתה 
עולה בספינה א''ל עד שאתה תמה עלי תמה על שני תלמידים 
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שיש לך ביבשה רבי אלעזר חסמא ורבי יוחנן בן גודגדא שיודעין 
לשער כמה טפות יש בים ואין להם פת לאכול ולא בגד ללבוש.

הוריות יג. • חכם קודם למלך ישראל (לפדות משבי) חכם שמת אין 
לנו כיוצא בו מלך ישראל שמת כל ישראל ראוים למלכות.

הוריות יג. • ממזר תלמיד חכם וכהן גדול עם הארץ ממזר תלמיד 
חכם קודם לכהן גדול עם הארץ.

הוריות יג: • כשחכם נכנס אחד עומד ואחד יושב עד שישב במקומו 
בני חכמים ותלמידי חכמים בזמן שרבים צריכים להם מפסיעין 
על ראשי העם יצא לצורך יכנס וישב במקומו בני ת''ח שממונים 
נכנסים  לשמוע  דעת  להם  שיש  בזמן  הצבור  על  פרנס  אביהם 
ויושבים לפני אביהם ואחוריהם כלפי העם בזמן שאין להם דעת 

לשמוע נכנסים ויושבים לפני אביהם ופניהם כלפי העם.

ובשנים  ובחכמה  ובעושר  ובכח  בנוי  לבן  זוכה  ב:ט • האב  עדויות 
ובמספר הדורות לפניו והוא הקץ.

בחכמה  מישראל  אדם  כל  בפני  ננעלת  עזרה  ה:ו • אין  עדויות 
וביראת חטא כעקביא בן מהללאל.

אבות א:ד • יהי ביתך בית ועד לחכמים והוי מתאבק בעפר רגליהם 
ושותה בצמא את דבריהם.

גלות  חובת  תחובו  שמא  בדבריכם  היזהרו  א:יא • חכמים  אבות 
אחריכם  הבאים  התלמידים  וישתו  הרעים  המים  למקום  ותגלו 

וימותו ונמצא שם שמים מתחלל.

אבות ב:ז • מרבה ישיבה מרבה חכמה.

אבות ב:ח • אם למדת תורה הרבה אל תחזיק טובה לעצמך כי לכך 
נוצרת.

הן  ואלו  זכאי  בן  יוחנן  לרבן  לו  היו  תלמידים  ב:ח • חמישה  אבות 
הכהן  יוסי  ורבי  חנניה  בן  יהושע  ורבי  הורקנוס  בן  אליעזר  רבי 
ורבי שמעון בן נתנאל ורבי אלעזר בן ערך הוא היה מונה שבחן 
בן  יהושע  טיפה  מאבד  שאינו  סיד  בור  הורקנוס  בן  אליעזר  רבי 
חנניה אשרי יולדתו יוסי הכוהן חסיד שמעון בן נתנאל ירא חטא 

אלעזר בן ערך מעיין המתגבר.

בה  שידבק  טובה  דרך  היא  איזו  וראו  צאו  להם  ב:ט • אמר  אבות 
טוב  חבר  אומר  יהושע  רבי  טובה  עין  אומר  אליעזר  רבי  האדם 
רבי יוסי אומר שכן טוב רבי שמעון אומר הרואה את הנולד רבי 
בן  אלעזר  דברי  את  אני  רואה  להם  אמר  טוב  לב  אומר  אלעזר 
ערך מדבריכם שבכלל דבריו דבריכם חזר ואמר להם צאו וראו 
אומר  אליעזר  רבי  האדם  ממנה  שיתרחק  רעה  דרך  היא  איזו 
רבי  רע  שכן  אומר  יוסי  רבי  רע  חבר  אומר  יהושע  רבי  רעה  עין 
שמעון אומר הלווה ואינו משלם אחד לווה מן האדם כלווה מן 
המקום ברוך הוא שנאמר לווה רשע ולא ישלם וצדיק חונן ונותן 
(תהלים לז,כא) רבי אלעזר אומר לב רע אמר להם רואה אני את דברי 

אלעזר בן ערך מדבריכם שבכלל דבריו דבריכם.

מגחלתן  זהיר  והוי  חכמים  של  אורן  כנגד  מתחמם  י • הוי  ב:  אבות 
עקרב  עקיצת  ועקיצתן  שועל  נשיכת  שנשיכתן  תיכווה  שמא 

ולחישתן לחישת שרף וכל דבריהם כגחלי אש.

אבות ב: יד • הוי שקד ללמוד מה שתשיב את אפיקורוס.

מתקיימת  חכמתו  לחכמתו  קודמת  חטאו  שיראת  ג:ט • כל  אבות 
הוא  מתקיימת  חכמתו  אין  חטאו  ליראת  קודמת  שחכמתו  וכל 
וכל  מתקיימת  חכמתו  מחכמתו  מרובין  שמעשיו  כל  אומר  היה 

שחכמתו מרובה ממעשיו אין חכמתו מתקיימת.

אבות ג:יג • סייג לחכמה שתיקה.

אבות ג: יז • אם אין תורה אין דרך ארץ אם אין דרך ארץ אין תורה 
אם אין חכמה אין יראה אם אין יראה אין חכמה אם אין דעת אין 
בינה אם אין בינה אין דעת אם אין קמח אין תורה אם אין תורה 

אין קמח.

לאילן  דומה  הוא  למה  ממעשיו  מרובה  שחכמתו  יז • כל  ג:  אבות 
והופכתו  ועוקרתו  באה  והרוח  מועטין  ושורשיו  מרובין  שענפיו 
לאילן  דומה  הוא  למה  מחכמתו  מרובין  שמעשיו  וכל  פניו  על 
שבעולם  הרוחות  כל  אפילו  מרובין  ושורשיו  מועטין  שענפיו 

באות ונושבות בו אין מזיזות אותו ממקומו.

אבות ג: יח • תקופות וגימטריות פרפראות לחכמה.

אבות ד:א • איזה הוא חכם הלמד מכל אדם.

אבות ד:כ • הלמד מן הקטנים למה הוא דומה לאוכל ענבים קהות 
ושותה יין מגיתו והלמד מן הזקנים למה הוא דומה לאוכל ענבים 

בשלות ושותה יין ישן.

פרקי אבות ה:ז • שבעה דברים בגולם ושבעה בחכם חכם אינו מדבר 
חברו  דברי  לתוך  נכנס  ואינו  בחכמה  ממנו  גדול  שהוא  מי  לפני 
ואינו נבהל להשיב שואל כהלכה ומשיב כעניין ואומר על ראשון 
ראשון ועל אחרון אחרון ועל מה שלא שמע אומר לא שמעתי 

ומודה על האמת וחילופיהן בגולם.

ומשפך  ספוג  חכמים  לפני  ביושבי  מידות  ה:טו • ארבע  אבות 
שהוא מכניס  משפך  את הכול  סופג  שהוא  ספוג  ונפה  משמרת 
את  וקולטת  היין  את  מוציאה  שהיא  משמרת  בזו  ומוציא  בזו 

השמרים ונפה שהיא מוציאה את הקמח וקולטת את הסולת.

אבות ה:כא • ... בן מ' לבינה בן נ' לעצה בן ס' לזקנה בן ע' לשיבה וכו'

לא  הרבה  לדברים  זוכה  לשמה  בתורה  העוסק  ו:א • כל  אבות 
אוהב  אהוב  רע  נקרא  לו  הוא  כדאי  כלו  העולם  שכל  אלא  עוד 
את  משמח  המקום  את  משמח  הבריות  את  אוהב  המקום  את 
הבריות ומלבשתו ענוה ויראה ומכשרתו להיות צדיק חסיד ישר 
ונאמן ומרחקתו מן החטא ומקרבתו לידי זכות ונהנין ממנו עצה 

ותושיה בינה וגבורה.

 ... הן  אלו  דברים  ושמונה  בארבעים  נקנית  ו:ה • התורה  אבות 
בשמוש חכמים ... באמונת חכמים וכו'.

אבות ו:ח • ... חכמה... נאה לצדיקים ונאה לעולם וכו'.

אבות דרבי נתן ו:ב • בזמן שתלמיד חכם נכנס לעיר אל תאמר איני 
צריך לו אלא לך אצלו ואל תשב עמו לא על גבי המטה ולא על 
דבר  וכל  הארץ  על  לפניו  שב  אלא  הספסל  על  ולא  הכסא  גבי 
שיצא מפיו קבלהו עליך באימה ביראה ברתת ובזיע כדרך שקבלו 

אבותינו מהר סיני באימה ביראה ברתת ובזיע. 

בן  אמרו  עקיבא  רבי  של  תחילתו  היה  ו:ב • מה  נתן  דרבי  אבות 
ארבעים שנה היה ולא שנה כלום וכו' מה היה תחילתו של רבי 
אליעזר בן הורקנוס בן עשרים ושתים שנה היה ולא למד תורה. 

(א"י –  ארץ  דרך  של  כחכמה  חכמה  לך  כח:א • אין  נתן  דרבי  אבות 
הגר"א).

אבות דרבי נתן לא:ג • מלך בעולם מלך באדם – ראשו. 

את  הוא  ברוך  הקדוש  ברא  דברים  לז:ו • בשבעה  נתן  דרבי  אבות 
עולמו אלו הן בדיעה בבינה וכו'.
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אבות דרבי נתן לז:ח • שבע מדות שמשמשות לפני כסא הכבוד אלו 
הן חכמה וכו'.

נורי  בן  יוחנן  רבי  הרואה  הם  חכמים  מ:יא • ארבעה  נתן  דרבי  אבות 
בחלום – יצפה ליראת חטא רבי אלעזר בן עזריה – יצפה לגדולה 
מן  ידאג   – עקיבא  רבי  לחכמה  יצפה   – ישמעאל  ר'  ולעשירות 

הפורענות.

עזאי  בן  הרואה  הם  חכמים  תלמידי  מ:יב • שלשה  נתן  דרבי  אבות 
בן  אלישע  לחכמה  יצפה   – זומא  בן  לחסידות  יצפה   – בחלום 

אבויה – ידאג מן הפורענות.

כלה • ברוך ה' אלהי ישראל אשר גילה סודו לר"ע בן יוסף.

כלה רבתי פ"ג • ענוה סייג לחכמה.

דרך ארץ רבה פ"יא • השונא חכמים ותלמידיהם אין לו חלק בעולם 
הבא.

דרך ארץ זוטא פ"ה • הדר תורה חכמה הדר חכמה ענוה.

ופירש  ושנה  קרא  חכם  פירש  ולא  ושנה  פ"י • קרא  זוטא  ארץ  דרך 
נבון.

דרך ארץ זוטא פ"י • חכמה ואין יראה בזויה יראה ואין חכמה עניה 
(הגר"א).

דרך ארץ זוטא פ"י • אין חכמה ואין יראה רשע גמור יש חכמה ויש 
יראה צדיק גמור.

דבריהם  העמידו  לא  מעכבת.  פסחים  אכילת  ק: • (רש"י)  זבחים 
במקום כרת ... ויש מקומות שהעמידו דבריהם במקום כרת.

זבחים קא. • חכמים עשו חיזוק לדבריהם יותר משל תורה. 

מנחות סה. • אין מושיבים בסנהדרין אלא בעלי חכמה בעלי מראה 
בעלי קומה בעלי זקנה בעלי כשפים ויודעים שבעים לשון שלא 

תהא סנהדרין שומעת מפי התורגמן.

מנחות פה: • מתוך שרגילין (אנשי תקועה) בשמן זית חכמה מצויה 
בהן.

מנחות עא. • אנשי יריחו קוצרין ברצון חכמים וגודשין שלא ברצון 
חכמים ולא מיחו בידם.

חכמים  ברצון  שלשה  יריחו  אנשי  עשו  דברים  מנחות • ששה 
ושלשה שלא ברצון חכמים וכו'.

מנחות צט: • שאל בן דמה בן אחותו של ר' ישמעאל את ר' ישמעאל 
כגון אני שלמדתי כל התורה כולה מהו ללמוד חכמת יונית קרא 
עליו המקרא הזה לא ימוש ספר התורה הזה מפיך והגית בו יומם 
ולילה צא ובדוק שעה שאינה לא מן היום ולא מן הלילה ולמוד 

בה חכמת יונית.

חולין י: • לא אמרו להראות סכין לחכם אלא מפני כבודו של חכם.

חולין יג. • (רש"י – ד"ה או) לא אמרו חכמים דבריהם להקל מדברי 
תורה דנמצאו עוקרין אלא להחמיר ולעשות סייג.

חולין מח: • שוקא דרבנן.

חולין נז: • (תוס' – ד"ה איזיל) שאני הכא שבא לברר הדבר ולהודיע 
איך ידע שלמה (ואינו נקרא מלגלג).

חולין נט. • אמר ר' אבהו בדידי הוה עובדא ... וקיימתי בעצמי (קהלת 
ז, יב) החכמה תחיה בעליה.

חולין נט: • הזהרו ברבינו אחאי שמאיר עיני גולה הוא.

חולין עט. • מאן חכמים חנניה הוא.

חולין צג. • אמר ר' יוחנן אנא לאו טבחא אנא ולאו בר טבחא אנא 
ונהירנא דהכי הוו אמרי בי מדרשא.

חולין צה: • רב לא מתהני מסעודת הרשות.

רבינו  לקדם  יוחנן  רבי  ליה  כתב  הוה  דרב  שני  צה: • כולהו  חולין 
שבבבל כי נח נפשיה הוה כתב לשמואל לקדם חבירינו שבבבל 

אמר לא ידע לי מידי דרביה אנא.

חולין צה: • שדר ליה (שמואל לרבי יוחנן) עיבורא דשיתין שני אמר 
השתא חושבנא בעלמא ידע.

חולין צח. • לא תזלזל בשיעורין דרבנן.

לפניו  מתורגמן  העמיד   – (רש"י  עליה  אמורא  רב  ק. • אוקי  חולין 
לדרוש ולהשמיע לרבים שלא ילמדו מרבה בר בר חנה). 

חולין קג: • (רבי אלעזר לרבי אסי) מופת הדור.

חולין קה. • אמר מר עוקבא אנא להא מלתא חלא בר חמרא לגבי 
אבא ... אמר שמואל אנא להא מלתא חלא בר חמרא לגבי אבא.

חולין קה. • רב אסי הוה סייר נכסיה כל יומא אמר היכא נינהו כל 
הני אסתירי דמר שמואל יומא חד חזא צינורא דבדקא בארעיה 
אינשי  אתו  קלא  רמא  בגוה  אותביה  כרכיה  לגלימיה  שקליה 

סכרוה אשכחתינהו לכולהו איסתרי דמר שמואל.

מצא.  בקעה  שאסור:  כחל  להם  ששנה  ורב.  קי. • (רש"י)  חולין 
כלומר ראה שהיו מזלזלים באיסור בשר בחלב והחמיר עליהן.

חולין קי. • ומפלפולו של רבי חייא שנה ליה.

במעשים  זהיר   – (רש"י  הוה  דעובדא  מריה  נפחא  קי. • ר''י  חולין 
טובים).

במעלי  לסורא  איקלע  מפומבדיתא  דיקולי  בר  קי. • רמי  חולין 
איהו  אזל  שדינהו  לכחלינהו  עלמא  כולי  אפקינהו  דכפורי  יומא 
נקטינהו אכלינהו ... אמר ליה חזינא לך דחריפת טובא אמר ליה 

אי הוית באתריה דרב יהודה אחוינא לך חורפאי.

חולין קכ: • (רש"י – ד"ה אף) רבנן בדידהו כעין דאורייתא תקון.

מיעבר  לכמה  נחש  חנניה  בן  יהושע  לרבי  קיסר  ח: • א''ל  בכורות 
ומוליד א''ל לשב שני וכו'. (עיין שם על חכמתו של ריב"ח).

ידע  מנא  חכם  לחכם  להראותו  וצריך  דדמא  כא: • בעבועי  בכורות 
... רועה חכם.

בכורות כו: • לא מסרך הכתוב אלא לחכמים.

בכורות ל: • אמר להו ר' יהודה אביו של זה ביזה תלמידי חכמים אף 
הוא מבזה תלמידי חכמים.

בעצמן  סילסול  כהנים  נהגו  המקדש  בית  שחרב  ל: • מיום  בכורות 
שאין מוסרין את הטהרות לכל אדם.

בעולם  מפיו  שמועה  דבר  שאומרים  חכם  תלמיד  לא: • כל  בכורות 
הזה שפתותיו דובבות בקבר.

בכורות לו: • (תוס' – ד"ה פסק) מיהו בזמן הזה אין נראה שיהא שום 
אדם חשיב מומחה להתיר בכור ונדר ביחידי ולדון דיני ממונות.

בכורות לז. • במקום שאין חכם כגון מאן אמר רב נחמן כגון אנא.

בכורות נב: • (קהלת ז – יא) טובה חכמה עם נחלה.
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והרחיבוהו  המלך  צוה  בכאיסר  מים  מקלח  היה  י: • שילוח  ערכין 
מים  מקלח  והיה  ומיעטוהו  וחזרו  ונתמעטו  מימיו  שיתרבו  כדי 
לקיים מה שנאמר (ירמיה ט, כב) אל יתהלל חכם בחכמתו ואל יתהלל 
גבור בגבורתו (רש"י – שחכמתו אינה אלא מקלקלת לפי שכלי 

מקדש ראשון ע''פ הגבורה נעשו).

תמורה טז. • (רש"י) דקדוקי סופרים. מפרש בשקלים (דף ח.) שעשו 
י''ג  צרותיהן  פוטרות  נשים  ט''ו  כגון  ספירות  ספירות  התורה 
שצירפו  יתרומו  לא  חמשה  טהור  עוף  בנבלת  נאמרו  דברים 
הדברים ומנאום יחד שלא ישתכחו ומאותן דקדוקין שעדיין לא 

צירפום נשתכחו בימי אבלו של משה.

רבן  אמר  זהב  בדינר  בירושלים  קינין  שעמדו  ח. • מעשה  כריתות 
שמעון בן גמליאל המעון הזה לא אלין הלילה עד שיהיה בדינרין 
(רש"י – המעון הזה. שבועה: נכנס לב''ד ללמוד כו'. אע''פ שהיקל 

על דברי תורה עת לעשות לה' הוא).

כריתות יג: • קרי רב עליה דרבי אלעזר טובינא דחכימי.

מעילה ז. • כשיצאתי והרציתי דברים לפני ר''ע אמר לי (רבי שמעון) 
בני אי אתה אומר כן.

ט:)  (שם  (ר"ל).  דינוקא  לרגלוהי  קצצתינון  יוחנן  ר'  ז: • אמר  מעילה 
הא  קתני  איהו  לרבי  לוי  דהיינו  חכמים.  לפני  הלמידין  (רש"י) 

ברייתא משמיה דרבי.

מעילה יז. • אמרו לו תלמידיו חכים ליה בן יוחאי אמר להם תלמוד 
ערוך בפיו של רבי אלעזר בר רבי יוסי.

מעילה יז. • פעם אחת גזרה המלכות גזרה שלא ישמרו את השבת 
בן  ראובן  רבי  הלך  נדות  את  ושיבעלו  בניהם  את  ימולו  ושלא 
שיש  מי  להם  אמר  עמהם  וישב  והלך  קומי  וסיפר  איסטרובלי 
לו אויב יעני או יעשיר אמרו לו יעני אמר להם אם כן לא יעשו 

מלאכה בשבת כדי שיענו אמרו טבית אמר ליבטל ובטלוה וכו'.

אני  וירא  כעסן  שהוא  יוחי  בן  ר''ש  אילו)  ד"ה  יז. • (תוס' –  מעילה 
שמא יענישנו.

מעילה יז: • ילך ר' שמעון בן יוחאי שהוא מלומד בנסים.

מעילה יז: • אמר ליה ר' שמעון מעקימת שפתיך אתה ניכר שתלמיד 
חכם אתה אל יחזור הבן אצל אביו (עיין שם).

קנים כה. • זקני עם הארץ כל זמן שמזקינין דעתן מיטרפת עליהן ... 
זקני תורה אינן כן אלא כל זמן שמזקינין דעתן מתישבת עליהן.

תמיד לא: • עשרה דברים שאל אלכסנדרוס מוקדון את זקני הנגב 
אמר להן מן השמים לארץ רחוק או ממזרח למערב וכו'.

מקיים  ושאינו   ... צנוע  נקרא  חכמים  דברי  המקיים  יב. • כל  נדה 
דברי חכמים צנוע הוא דלא מקרי הא רשע לא מקרי.

טפה  ונוטל  שמו  לילה  ההריון  על  הממונה  מלאך  טז: • אותו  נדה 
תהא  מה  זו  טפה  רבש''ע  לפניו  ואומר  הקב''ה  לפני  ומעמידה 
או  רשע  ואילו  עני  או  עשיר  טיפש  או  חכם  חלש  או  גבור  עליה 

צדיק לא קאמר.

נדה כ: • רבי חנינא הוא דחכים כולי עלמא לאו חכימי.

נדה כ: • ההיא אתתא דאייתא דמא לקמיה דרבי אלעזר הוה יתיב 
רבי אמי קמיה ארחיה אמר לה האי דם חימוד הוא בתר דנפקה 
אטפל לה רבי אמי א''ל בעלי היה בדרך וחמדתיו קרי עליה (תהלים 

כה, יד) סוד ה' ליראיו.

נדה כ: • תא חזי כמה חכימי יהודאי.

נדה כב: • מעשה באשה שהיתה מפלת כמין שערות אדומות ובאה 
ושאלה את אבא ואבא שאל לחכמים וחכמים לרופאים.

נדה כד: • אבא שאול אומר קובר מתים הייתי.

נדה כד: • אבא שאול ארוך בדורו הוה ורבי טרפון מגיע לכתפו ור' 
טרפון ארוך בדורו הוה ור''מ מגיע לכתפו רבי מאיר ארוך בדורו 
הוה ורבי מגיע לכתפו רבי ארוך בדורו הוה ורבי חייא מגיע לכתפו 
ורבי חייא ארוך בדורו הוה ורב מגיע לכתפו רב ארוך בדורו הוה 
ורב יהודה מגיע לכתפו ורב יהודה ארוך בדורו הוה ואדא דיילא 
מגיע לכתפו פרשתבינא דפומבדיתא קאי ליה לאדא דיילא עד 

פלגיה וכולי עלמא קאי לפרשתבינא דפומבדיתא עד חרציה.

נדה כה. • תחלת ברייתו מראשו ושתי עיניו כשתי טיפין של זבוב.

כולן  ואין  בקי  הוא   – (רש"י  גובריה  דרב  שמואל  כה: • שאני  נדה 
בקיאין).

נדה כז. • מעשה ונשתהה ולד אחד אחר חבירו ג' חדשים והרי הם 
בני רבי  וחזקיה  יהודה  נינהו  ומאן  המדרש  בבית  לפנינו  יושבים 

חייא.

נדה כז. • אמר להו רב פפא היינו נמי טעמייהו דרבי יהודה ורבי יוסי 
אחיכו עליה מאי שנא פשיטא אמר רב פפא אפילו כי הא מילתא 
לימא איניש ולא נשתוק קמיה רביה משום שנאמר (משלי ל, לב) אם 

נבלת בהתנשא ואם זמות יד לפה.

מסוף  ומביט  וצופה  ראשו  על  לו  דלוק  ונר   ... ל: • (העובר)  נדה 
העולם ועד סופו ...ואין לך ימים שאדם שרוי בטובה יותר מאותן 
לאויר  שבא  וכיון   ... כולה  התורה  כל  אותו  ומלמדין   ... הימים 

העולם בא מלאך וסטרו על פיו ומשכחו כל התורה כולה.

נדה לג: • לפום חורפא שבשתא.

נדה לג: • אשה אחת שהיתה בשכונתינו שלא הראת דם לחכמים 
ומתה.

נדה לו: • שילא בר אבינא עבד עובדא כוותיה דרב כי קא נח נפשיה 
דרב א''ל לרב אסי זיל צנעיה ואי לא ציית גרייה הוא סבר גדייה 
אם  א''ל  רב  ביה  דהדר  בך  הדר  א''ל  דרב  נפשיה  דנח  בתר  א''ל 
ולא  א''ל  גדייה  ציית  לא  לי  אמר  הוה  לדידי  ביה  דהדר  איתא 

מסתפי מר מדליקתא.

נדה לז. • עבדו רבנן פייסא.

ראיתי  לו  אמרה  ר''ע  לפני  שבאת  אחת  באשה  נח: • מעשה  נדה 
כתם אמר לה שמא מכה היתה ביך אמרה לו הן וחיתה אמר לה 
ראה  ר''ע  וטהרה  הן  לו  אמרה  דם  ולהוציא  להגלע  יכולה  שמא 
בעיניכם  קשה  הדבר  מה  להם  אמר  בזה  זה  מסתכלין  תלמידיו 

שלא אמרו חכמים הדבר להחמיר אלא להקל.

כתמים  של  מכגריס  חוץ  להחמיר  חכמים  שיעורי  נח: • כל  נדה 
להקל.

נדה סא. • מעשה בסלע בית חורון שהיו מחזיקין בה טומאה ולא 
יכלו חכמים לבדוק מפני שהיתה מרובה והיה שם זקן אחד ורבי 
יהושע בן חנניא שמו אמר להן הביאו לי סדינים הביאו לו סדינים 
ושראן במים ופרסן עליהם מקום טהרה יבש מקום טומאה לח 

ובדקו ומצאו בור גדול מלא עצמות.

נדה סא. • מתוך שהיה לו לחוש לעצת יוחנן בן קרח ולא חש מעלה 
עליו הכתוב כאילו הרגן.
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רבי  את  אלכסנדריא  אנשי  שאלו  דברים  עשר  סט: • שנים  נדה 
ג'  בורות  דברי  ג'  הגדה  דברי  ג'  חכמה  דברי  ג'  חיננא  בן  יהושע 

דברי דרך ארץ וכו'.

וימעט  בישיבה  ירבה  להן  אמר  ויחכם  אדם  יעשה  ע: • מה  נדה 
בסחורה אמרו הרבה עשו כן ולא הועיל להם אלא יבקשו רחמים 
ממי שהחכמה שלו שנאמר (משלי ב, ו) כי ה' יתן חכמה מפיו דעת 

ותבונה.

נגעים ט:ג • חכם גדול אתה שקיימת דברי חכמים.

ִחלול השם
ברכות יט: • כל מקום שיש חלול השם אין חולקין כבוד לרב.

ברכות לב. • אמר משה לפני הקב''ה רבש''ע עכשיו יאמרו אומות 
העולם תשש כחו כנקבה ואינו יכול להציל.

וחילול  השם  וחילול  שקר  ושבועת  שוא  שבועת  לג. • בעון  שבת 
והדרכים  מתמעטין  אדם  ובני  כלה  ובהמה  רבה  רעה  חיה  שבת 

משתוממין.

 ... לשוק  המטולאים  במנעלים  שיצא  לת''ח  הוא  קיד. • גנאי  שבת 
כל תלמיד חכם שנמצא רבב על בגדו חייב מיתה.

עירובין צט. • כיח בפני רבו חייב מיתה שנאמר (משלי ח, לו) כל משנאי 
אהבו מות אל תקרי למשנאי אלא למשניאי.

פסחים מט. • כל ת''ח המרבה סעודתו בכל מקום סוף מחריב את 
משתכח  ותלמודו  גוזליו  את  ומייתם  אשתו  את  ומאלמן  ביתו 
ממנו ומחלוקות רבות באות עליו ודבריו אינם נשמעים ומחלל 
שם שמים ושם רבו ושם אביו וגורם שם רע לו ולבניו ולבני בניו 

עד סוף כל הדורות.

יומא פד. • ר' יוחנן חש בצפידנא (רש"י – חולי השינים והחניכים 
דההיא  גבה  אזל  הוא)  ומסוכן  מעיים  בבני  וגומר  בפה  ומתחיל 
לה  אמר  שבתא  ומעלי  חמשא  מלתא  ליה  עבדא  מטרוניתא 
בשבת מאי אמרה ליה לא צריכת אי מצטריכנא מאי אמרה ליה 
אישתבע לי דלא מגלית אישתבע לאלהא דישראל לא מגלינא 
לא  דישראל  לאלהא  לה  אישתבע  והא  בפירקא  דרשה  נפק 
דמגלי  השם  חלול  איכא  והא  מגלינא  ישראל  לעמו  הא  מגלינא 

לה מעיקרא מאי עבדא ליה.

יומא פו. • מי שיש חילול השם בידו אין לו כח בתשובה לתלות ולא 
ביוה''כ לכפר ולא ביסורין למרק אלא כולן תולין ומיתה ממרקת.

שקילנא  אי  אנא  כגון  רב  אמר  השם  חילול  דמי  פו. • היכי  יומא 
בישרא מטבחא ולא יהיבנא דמי לאלתר.

בלא  אמות  ארבע  דמסגינא  אנא  כגון  אמר  יוחנן  פו. • רבי  יומא 
תורה ובלא תפילין.

חילול  (היינו  שמועתו  מחמת  מתביישין  שחביריו  פו. • כל  יומא 
השם)... כגון דקא אמרי אינשי שרא ליה מריה לפלניא.

יומא פו. • (דברים ו – ה) ואהבת את ה' אלהיך שיהא שם שמים מתאהב 
על ידך שיהא קורא ושונה ומשמש ת''ח ויהא משאו ומתנו בנחת 
עם הבריות מה הבריות אומרות עליו אשרי אביו שלמדו תורה 
אשרי רבו שלמדו תורה אוי להם לבריות שלא למדו תורה פלוני 

שלמדו תורה ראו כמה נאים דרכיו כמה מתוקנים מעשיו.

ומתנו  משאו  ואין  ת''ח  ומשמש  ושונה  שקורא  פו. • מי  יומא 
באמונה ואין דבורו בנחת עם הבריות מה הבריות אומרות עליו 
אוי לו לפלוני שלמד תורה אוי לו לאביו שלמדו תורה אוי לו לרבו 

מעשיו  מקולקלין  כמה  ראו  תורה  שלמד  פלוני  תורה  שלמדו 
וכמה מכוערין דרכיו.

יומא פו: • מפרסמין את החנפין מפני חילול השם.

הארץ  עם  כ''ג  אפילו  לפניו  שמברך  חכם  תלמיד  כח. • כל  מגילה 
אותו ת''ח חייב מיתה.

תענית כג. • שלח לו שמעון בן שטח אלמלא חוני אתה גוזרני עליך 
נידוי שאילו שנים כשני אליהו שמפתחות גשמים בידו של אליהו 

לא נמצא שם שמים מתחלל על ידך.

ישראל  היו  כוכבים  העובדי  מן  צדקה  מקבלי  מז: • משרבו  סוטה 
למעלה והם למטה ישראל לפנים והם לאחור (לשון סגי נהור).

גיטין מו. • והאי דלא קטלינהו (לגבעונים) משום קדושת השם.

שמך  קדושת  על  חסת  לא  עלינו  אם  עולם  של  נח. • רבונו  גיטין 
הגבור למה לא תחוס.

קדושין מ. • (רש"י) עבירה שעושה פירות. כגון חילול השם שאדם 
חשוב עובר עבירה ואחרים למדין ממנו לעשות כן.

שם  יחלל  ואל  בסתר  עבירה  שיעבור  לאדם  לו  מ. • נוח  קדושין 
שמים בפרהסיא שנאמר (יחזקאל כ, לט) ואתם בית ישראל כה אמר 
ואת  אלי  שומעים  אינכם  אם  עבדו [ואחר]  לכו  גילוליו  איש  ה' 

שם קדשי לא תחללו.

קדושין מ. • כל שלא חס על כבוד קונו ראוי לו שלא בא לעולם.

מאי  מזיד  ואחד  שוגג  אחד  השם  בחילול  מקיפין  מ. • אין  קדושין 
אין מקיפין ... שאין עושים כחנווני (רש"י – המקיף לאדם פעמים 
למחללי  מלמעלה  כך  עושין  אין  יחד  הקפותיו  כל  וגובה  רבות 

השם אלא נפרעין מיד).

הקדושין  חילול  כגון   – (רש"י  פירות  שעושה  מ. • עבירה  קדושין 
יש  כן)  לעשות  ממנו  למדין  ואחרים  עבירה  עובר  חשוב  שאדם 

לה פירות ושאין עושה פירות אין לה פירות.

שם  יחלל  ואל  בסתר  עבירה  שיעבור  לאדם  לו  מ. • נוח  קדושין 
שמים בפרהסיא.

בבא קמא קיג. • ישראל וכנעני אנס שבאו לדין אם אתה יכול לזכהו 
בדיני ישראל זכהו ואמור לו כך דינינו בדיני כנענים זכהו ואמור 
לו כך דינכם ואם לאו באין עליו בעקיפין ... אין באין עליו בעקיפין 

מפני קידוש השם.

בבא קמא קיג: • במקום שיש חילול השם אפי' אבידתו (של כנעני) 
אסור.

מקבלי   – (רש"י  לעדות  פסולין  אחר  דבר  כו: • אוכלי  סנהדרין 
צדקה מן הנכרים דהוי חילול השם מחמת ממון והוה ליה כרשע 

דחמס).

סנהדרין מו. • (דברים כא – כג) לא תלין נבלתו על העץ כי קבר תקברנו כי 
קללת אלהים תלוי וגו' כלומר מפני מה זה תלוי מפני שבירך את 

השם ונמצא שם שמים מתחלל.

אחת  בעיר  תאומים  אחים  לשני  דומה  הדבר  מו: • למה  סנהדרין 
כל  ותלאוהו  המלך  צוה  לליסטיות  יצא  ואחד  מלך  מינוהו  אחד 

הרואה אותו אומר המלך תלוי צוה המלך והורידוהו.

כותי  בהן  כיוצא  וכן  תואר  יפת  וכן  וגזל  גנב  הגזל  נז. • על  סנהדרין 
ד"ה  (רש"י –  מותר  בכותי  וישראל  אסור  בישראל  וכותי  בכותי 

ישראל – ומדרבנן איכא למאן דאסר משום חילול השם).
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סנהדרין פב. • כי חלל יהודה קדש ה' זו זונה.

סנהדרין • כל מקום שיש חילול השם אין חולקין כבוד לרב.

בפרהסיא  שמים  שם  יתחלל  ואל  ע''ז  אעבוד  קז. • מוטב  סנהדרין 
(רש"י – ואחלל את השם אני לבדי ולא יחללו [אותו] כל העם).

שלא  בה  נענשין  ששניהן  שניהן.  על  חלה  לט: • (רש"י)  שבועות 
דקדק למסור ממונו ביד נאמן ובאו לידי חלול השם.

עבודה זרה כז: • מנין שאם אומרים לו לאדם עבוד עבודת כוכבים 
ואל תהרג שיעבוד ואל יהרג ת''ל וחי בהם ולא שימות בהם יכול 
אפילו בפרהסיא (רש"י – יש חילול השם שיוצא [לחוץ] ולמידין 
ממנו לחלל בקדושת השם) ת''ל (ויקרא כב, לב) ולא תחללו את שם 

קדשי.

אבות א:יא • חכמים הזהרו בדבריכם... ונמצא שם שמים מתחלל.

אחד  בגלוי  ממנו  נפרעין  בסתר  שמים  שם  המחלל  ד:ד • כל  אבות 
שוגגג ואחד מזיד בחילול השם.

אבות ה:ט • חיה רעה באה לעולם על... חילול השם.

דרך ארץ רבה פ"ב • ואלו שאין מורישין לבניהם... מחללי שם שמים 
וכו'.

חיללו  שלא   – (רש"י  במטמוניות  דבריהן  עשו  לא. • אם  בכורות 
שם שמים בפרהסיא מקבלין אותם) מקבלין אותן בפרהסיא אין 

מקבלין אותן.

תמורה ח: • (רש"י – ד"ה היינו) נראה ככהן המסייע בבית הגרנות 
לזרות ולעמר כדי שיתנו לו התרומות והוי חילול השם. 

ִחנוך
ברכות כח: • כשחלה ר' אליעזר נכנסו תלמידיו לבקרו אמרו לו רבינו 
 ... להם  אמר  הבא  העולם  לחיי  בהן  ונזכה  חיים  אורחות  למדנו 

ומנעו בניכם מן ההגיון והושיבום בין ברכי תלמידי חכמים וכו'.

ברכות לה. • הנהנה מן העוה''ז בלא ברכה מעל מאי תקנתיה ...ילך 
אצל חכם מעיקרא וילמדנו ברכות כדי שלא יבא לידי מעילה.

למי  רבה  להו  אמר  דרבה  קמיה  יתבי  הוו  ורבא  מח. • אביי  ברכות 
מברכין אמרי ליה לרחמנא ורחמנא היכא יתיב רבא אחוי לשמי 
טללא אביי נפק לברא אחוי כלפי שמיא אמר להו רבה תרווייכו 

רבנן הויתו היינו דאמרי אינשי בוצין בוצין מקטפיה ידיע.

חלב  שמקיא  במי  תורה  של  חמאה  מוצא  אתה  סג: • במי  ברכות 
שינק משדי אמו עליה.

שבת פז. • בתחילה פירש (מ"ר) עונשה ... ולבסוף פירש מתן שכרה 
...בתחילה פירש מתן שכרה... ולבסוף פירש עונשה. 

שבת קלט. • וליתן ליה לתינוק ישראל אתי למיסרך.

שבת קמט: • מותר להלוות בניו ובני ביתו ברבית כדי להטעימן טעם 
רבית ... עם בניו ועם בני ביתו אין עם אחרים לא.

במקרי  הא  פירקי  במותיב  הא  קשיא  לא  אחכם  לו: • חכם  עירובין 
שמע.

עירובין מ: • ליתביה ... דילמא אתי למסרך (רש"י – התינוק לאחר 
המנהג זה ולשתות ביום הכפורים אחר שיגדיל).

עירובין מו: • לא אמרו לערב חצירות אלא כדי שלא לשכח תורת 
עירוב מן התינוקות.

עירובין סד. • אכרזתא לדרדקי (רש"י – וכי הכרזה זו מועיל לדורות 
הבאין שיראו אותן מטלטלין כאן ולא שמעו בהכרזה).

לשכח  שלא  במבוי  ומשתתפין  בחצירות  עא: • מערבין  עירובין 
תורת עירוב מן התינוקות שיאמרו אבותינו לא עירבו.

אמו  ואין  שנפנה  כל   ... לאמו  צריך  שאין  קטן  פב. • איזהו  עירובין 
כבר  וכמה  אימא...  אימא  קורא  ואינו  שניעור  כל   ... מקנחתו 

ארבע כבר חמש.

לדבר  אלא  מערבין  דאין  גב  על  אף  קטן)  ד"ה   – עירובין • (תוס' 
מצוה מכל מקום יוצא קטן בעירוב אמו דאי אפשר לה להניחו 

משום דכרוך אחריה א''נ בקטן נמי איכא מצוה לחנכו.

לפני  אותו  שורפין  רובו  או  שלם  פסח)  (קרבן  פא: • נטמא  פסחים 
הבירה מעצי המערכה ... כדי לביישן.

פסחים פח. • (תוס' – ד"ה שה) ואם תאמר והיאך מאכיל פסח שלא 
למנויו נהי דקטן אוכל נבילות אין ב''ד מצווין להפרישו לספות לו 

בידים אסור ... אבל כה''ג דאיכא חנוך מצוה שרי.

שיעלה  מי  על  הפסח  את  שוחט  הריני  לבניו  פט. • האומר  פסחים 
זכה  ורובו  ראשו  הראשון  שהכניס  כיון  לירושלים  ראשון  מכם 

בחלקו ומזכה את אחיו עמו...כדי לזרזן במצות.

בנות זריזות ובנים  ונמצא  בנות לבנים  וקדמו  פט. • מעשה  פסחים 
שפלים.

פסחים קט. • אמרו עליו על רבי עקיבא שהיה מחלק קליות ואגוזין 
מצות  חוטפין   ... וישאלו  ישנו  שלא  כדי  פסח  בערב  לתינוקות 

בלילי פסחים בשביל תינוקות שלא ישנו.

עת  הגיע  אמר  לא  מימיו  עקיבא  ר'  על  עליו  קט. • אמרו  פסחים 
בע''פ  הכפורים  יום  וערב  פסחים  מערבי  חוץ  בבהמ''ד  לעמוד 
את  שיאכילו  כדי  יוה''כ  וערב  ישנו  שלא  כדי  תינוקות  בשביל 

בניהם.

פסחים קט. • חייב אדם לשמח בניו ובני ביתו ברגל.

פסחים קיב. • יותר ממה שהעגל רוצה לינק פרה רוצה להניק.

פסחים קיב. • כשאתה מלמד את בנך למדהו בספר מוגה... בחדתא 
שבשתא כיון דעל על.

פסחים קיב. • (תוס' – ד"ה שבשתא) היינו כשלומד קמי דגריס ולא 
דייק שיכול להבין מעצמו כשיגדל אבל כאן דאיירי בספר שאינו 

מוגה סומך על ספרו ואינו יוצא מידי טעותו.

פסחים קיג. • א''ל רב לאיבו בריה טרחי בך בשמעתא ולא מסתייע 
מילתא תא אגמרך מילי דעלמא.

והמגדל  בא''י  הדר  הן  אלו  העוה''ב  מנוחלי  קיג. • שלשה  פסחים 
בניו לתלמוד תורה וכו'.

פסחים קיג: • שבעה מנודין לשמים אלו הן ... ומי שיש לו בנים ואין 
מגדלן לתלמוד תורה וכו'.

פסחים קטז. • כאן הבן שואל אביו ואם אין דעת בבן אביו מלמדו 
מה נשתנה הלילה הזה ... ולפי דעתו של בן אביו מלמדו.

ראש השנה כד: • (דברים יח – ט) לא תלמד לעשות אבל אתה למד להבין 
ולהורות.

ראש השנה כה: • מתוך שהגדולים נשמעים לקטנים נושאין קטנים 
קל וחומר בעצמן.

ראש השנה כט: • פורס הוא לבניו ולבני ביתו כדי לחנכן במצות.
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ראש השנה לב: • אין מעכבין את התנוקות מלתקוע אבל מתעסקין 
עמהן עד שילמדו.

הגיע  שלא  בקטן  כאן  לחינוך  שהגיע  בקטן  לג: • כאן  השנה  ראש 
לחינוך.

היום  בסדר  לפניו  וקורין  דין  בית  מזקני  זקנים  לו  יח. • מסרו  יומא 
או  שכחת  שמא  בפיך  אתה  קרא  גדול  כהן  אישי  לו  ואומרים 
בשער  אותו  מעמידין  שחרית  כפורים  יום  ערב  למדת  לא  שמא 
מכיר  שיהא  כדי  וכבשים  ואילים  פרים  לפניו  ומעבירין  מזרח 

ורגיל בעבודה.

יומא לז: • כותבין מגילה לתינוק להתלמד בה ... באלף בית.

יומא עח: • רבה זבין להו מאני גזיזי דפחרא לבניה ומתברי להו.

יומא פב. • התינוקות אין מענין אותן ביוה''כ אבל מחנכין אותן לפני 
שנה ולפני שנתיים בשביל שיהיו רגילין במצות.

יומא פב. • אי זה חינוך היה רגיל לאכול בשתי שעות מאכילין אותו 
לשלש בשלש מאכילין אותו בארבע ... תרי חנוכי הוו.

סוכה ב: • קטן שאינו צריך לאמו מדרבנן הוא דמיחייב.

סוכה כח. • מעשה וילדה כלתו של שמאי הזקן ופיחת את המעזיבה 
וסיכך על גבי המטה בשביל קטן.

סוכה כח: • כאן בקטן שהגיע לחינוך כאן בקטן שלא הגיע לחינוך 
קטן שהגיע לחינוך מדרבנן הוא.

בכל  דאמרינן  לחינוך  הגיע  והשתא  כאן)  ד"ה  כח: • (תוס' –  סוכה 
דוכתא אין כולן שוים אלא כל אחד לפי עניינו.

היכי  כי  אתרוג)  כשאין  אחר  (פרי  לייתי  דתימא  לא: • מהו  סוכה 
שלא תשכח תורת אתרוג קמ''ל זימנין דנפיק חורבא מיניה דאתי 

למסרך.

בציצית  חייב  להתעטף  בלולב  חייב  לנענע  היודע  מב. • קטן  סוכה 
לשמור תפילין אביו לוקח לו תפילין יודע לדבר אביו לומדו תורה 

וק''ש.

סוכה מו: • לא לימא איניש לינוקא דיהיבנא לך מידי ולא יהיב ליה 
משום דאתי לאגמוריה שיקרא.

 – (רש"י  דאימיה  או  דאבוה  או  בשוקא  דינוקא  נו: • שותא  סוכה 
מאמו  או  מאביו  בשוק  מדבר  שהתינוק  מה  הוא  הדיוט  משל 

שמע).

ועד  השנה  מראש  לו  קצובים  אדם  של  מזונותיו  טז. • כל  ביצה 
בניו  והוצאת  י''ט  והוצאת  שבתות  מהוצאת  חוץ  הכפורים  יום 

לתלמוד תורה שאם פחת פוחתין לו ואם הוסיף מוסיפין לו.

מגילה יט: • (רש"י – בד''א בקטן שלא הגיע לחינוך. לחינוך מצות 
כגון בן תשע ובן עשר).

מגילה כב. • אמר רבי חנניא קרא צער גדול היה לי אצל רבי חנינא 
הואיל  רבן  בית  של  לתינוקות  אלא  לפסוק  לי  התיר  ולא  הגדול 

ולהתלמד עשויין.

מגילה כה. • רבה לחדודי לאביי הוא דבעא.

אתא  ולא  תעניתא  גזר  אתרא  לההוא  איקלע  כד. • רב  תענית 
מיטרא נחית קמיה שליחא דצבורא אמר משיב הרוח ונשב זיקא 
אמר מוריד הגשם ואתא מיטרא אמר ליה מאי עובדך אמר ליה 
מיקרי דרדקי אנא ומקרינא לבני עניי כבני עתירי וכל דלא אפשר 
ליה לא שקלינא מיניה מידי אית לי פירא דכוורי וכל מאן דפשע 

דאתי  עד  ליה  ומפייסינן  ליה  ומסדרינן  מינייהו  ליה  משחדינא 
וקרי. 

חגיגה ב. • הכל חייבין בראייה חוץ מחרש שוטה וקטן ... איזהו קטן 
כל שאינו יכול לרכוב על כתפיו של אביו ולעלות מירושלים להר 
הבית דברי בית שמאי ובית הלל אומרים כל שאינו יכול לאחוז 

בידו של אביו ולעלות מירושלים להר הבית.

חגיגה ג. • טף למה באין (להקהל) כדי ליתן שכר למביאיהן (תוס' – 
ועל זה סמכו להביא קטנים בבית הכנסת).

חגיגה ו. • עד הכא (ירושלים) דמיחייבא אימיה בשמחה אייתיתיה 
אביו  של  בידו  ולאחוז  לעלות  יכול  אם  ואילך  מכאן  אימיה 

מירושלים להר הבית חייב ואי לא פטור.

כדי  אלא  קטן  חינוך  אין  הלא  מיבעיא.  קטן  ו. • (רש"י)  חגיגה 
פטור  שזה  וכיון  לכשיגדיל  מנהגו  אחר  סרוך  שיהא  להנהיגו 

לכשיגדיל למה לי חינוך.

סמוך  והמשיאן  ישרה  בדרך  ובנותיו  בניו  והמדריך  סב: • ...  יבמות 
לפירקן עליו הכתוב אומר וידעת כי שלום אהלך.

יבמות קיד. • קטן אוכל נבלות אין ב''ד מצווין להפרישו.

יבמות קיד. • לא יאמר אדם לתינוק הבא לי מפתח הבא לי חותם 
(רש"י – דרך רה''ר בשבת).

ששביתתו  תכבה  אל  לו  אומרים  לכבות  הבא  קיד. • קטן  יבמות 
עליהם ... בעושה על דעת אביו.

אין  הארץ  עם  אמו  אבי  אצל  לילך  שרגיל  חבר  קיד. • בן  יבמות 
חוששין שמא יאכילנו דברים שאינם מתוקנים מצא בידו פירות 

אין זקוק לו ... בדמאי הקילו.

יבמות קיד. • בן חבר כהן שרגיל לילך אצל אבי אמו כהן עם הארץ 
אין  פירות  בידו  מצא  טמאה  תרומה  יאכילנו  שמא  חוששין  אין 

זקוק לו בתרומה דרבנן.

טמאה  ומבהמה  כוכבים  מעובדת  והולך  תינוק  קיד. • יונק  יבמות 
שקצים  וטרפות  נבלות  יאכילנו  ולא  שקץ  ביונק  חוששין  ואין 

ורמשים ומכולן יונק מהם ואפילו בשבת ... התם משום סכנה.

יבמות קכא: • (רש"י) קמצא בעלמא. חגב או נמלה המיתו התינוקות 
והעלו לה שם איש פלוני כדרך שהתינוקות משחקין.

כתובות נ. • באושא התקינו שיהא אדם מתגלגל עם בנו עד שתים 
עשרה שנה מכאן ואילך יורד עמו לחייו.

כתובות נ. • בציר מבר שית לא תקביל בר שית קביל וספי ליה כתורא.

ואינו  אחריו  רץ  שש  מבן  פחות  בנו  את  המכניס  נ. • כל  כתובות 
מגיעו איכא דאמרי חביריו רצין אחריו ואין מגיעין אותו ותרוייהו 
איתנהו חליש וגמיר איבעית אימא הא דכחיש הא דבריא (רש"י 
– המכניס את בנו. ללמוד תורה: רץ אחריו. להברותו ולהחיותו: 
אחריו.  רצין  חביריו  חולשו  מרוב  למות  הוא  מסוכן  מגיעו.  ואין 
שמסוכן  יכניסנו  אל  דכחיש.  הא  כמותו:  בתורה  פקחין  להיות 

הוא פן יחליש וימות: דבריא. יכניסנו לפי שמתפקח).

נדרים לז: • גבי שבת היינו טעמא דאין קוראין בתחילה משום דיפנו 
אבהתהון דינוקי למצותא דשבתא.

נזיר כח: • (תוס' – ד"ה בנו) דחינוך לא שייך אלא להזהירו לעשות 
ולקיים מצוה אבל להזהיר מלעבור אין זה חינוך.

בנו  את  מדיר  שהאיש  טעמא  אמר.  לקיש  ריש  כט. • (רש"י)  נזיר 
בנזיר כדי לחנכו במצות.

וך
ִחנ
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נזיר כט. • איש חייב לחנך בנו במצות ואין האשה חייבת לחנך את 
בנה.

נזיר כט. • בנו חייב לחנכו בתו אינו חייב לחנכה.

נזיר כט. • לא מיבעיא בנדרים דלית ליה ניוול אלא אפילו בנזירות 
דאית ליה ניוול אפילו הכי חייב לחנכו.

נזיר כט. • כל חינוך דלא חשיב לא ניחא ליה.

נזיר כט. • חינוך מדרבנן.

נזיר כט: • מעשה ברבי חנינא שהדירו אביו בנזיר והביאו לפני רבן 
גמליאל והיה רבן גמליאל בודקו לידע אם הביא שתי שערות אם 
לאו  אם  נדרים  לעונת  הגיע  אם  לידע  אומר  יוסי  רבי  הביא  לא 
אמר לו רבי אל תצטער לבודקני אם קטן אני אהיה בשביל אבא 
על  ונשקו  גמליאל  רבן  עמד  עצמי  בשביל  אהיה  אני  גדול  אם 
ראשו אמר מובטח אני בזה שמורה הלכה בישראל אמרו לא היו 

ימים מועטים עד שהורה הוראה בישראל.

סוטה כב. • איזהו עם הארץ ... כל שיש לו בנים ואינו מגדלן ללמוד 
תורה.

סוטה לד. • אמר להן יהושע הרימו לכם איש אבן אחת על שכמו 
למספר שבטי ישראל וגו' וכתיב (יהושע ד, ו) למען תהיה זאת אות 
לכם  האלה  האבנים  מה  לאמר  מחר  בניכם  ישאלון  כי  בקרבכם 

וגו' סימן לבנים שעברו אבות את הירדן עודם בירדן.

סוטה מז. • יצר תינוק ואשה תהא שמאל דוחה וימין מקרבת.

גיטין מ. • אנן קים לן בינוקא דמקרבא דעתיה לגבי זוזי.

לעצמו  זוכה  ונוטלו  אגוז  וזורקו  צרור  בקטן  מדות  סה. • ג'  גיטין 
הפעוטות  למיאון  מתקדשת  בקטנה  וכנגדן  לאחרים  זוכה  ואין 
מתגרשת  בקטנה  וכנגדן  במטלטלין  ממכר  וממכרן  מקח  מקחן 
הקדש  והקדשן  נדר  נדריהן  נדרים  לעונת  הגיעו  אביה  בקידושי 

וכנגדן בקטנה חולצת ולמכור בנכסי אביו עד שיהא בן עשרים.

קדושין כט. • האב חייב בבנו למולו ולפדותו וללמדו תורה ולהשיאו 
אומר  יהודה  רבי  במים  להשיטו  אף  וי''א  אומנות  וללמדו  אשה 

כל שאינו מלמד את בנו אומנות מלמדו ליסטות.

אותם  ולמדתם  יט)  יא,  (דברים  דכתיב  מנלן  תורה  כט: • ללמדו  קדושין 
למיגמר  איהו  מיחייב  אבוה  אגמריה  דלא  והיכא  בניכם  את 

נפשיה דכתיב ולמדתם.

ולמדתם  ולימדתם  דכתיב  מיחייבא  דלא  מנלן  כט: • איהי  קדושין 
מצווה ללמוד אינו  מצווה ללמד וכל שאינו  שמצווה ללמוד  כל 
דכתיב  נפשה  למילף  מיחייבה  דלא  מנלן  ואיהי  ללמד  מצווה 
ולימדתם ולמדתם כל שאחרים מצווין ללמדו מצווה ללמד את 
עצמו וכל שאין אחרים מצווין ללמדו אין מצווה ללמד את עצמו 
ומנין שאין אחרים מצווין ללמדה דאמר קרא ולמדתם אותם את 

בניכם ולא בנותיכם.

קדושין כט: • הוא ללמוד ובנו ללמוד הוא קודם לבנו ר' יהודה אומר 
אם בנו זריז וממולח ותלמודו מתקיים בידו בנו קודמו כי הא דרב 
כי  דאביי  לקמיה  אבוה  שדריה  יעקב  בר  אחא  דרב  בריה  יעקב 
אתא חזייה דלא הוה מיחדדין שמעתיה א''ל אנא עדיפא מינך 

תוב את דאיזיל אנא.

ותרתי  עשרים  ועד  משיתסר  דבריך  צוארי  על  ל. • אדידך  קדושין 
ואמרי לה מתמני סרי עד עשרים וארבעה.

ועד  משיתסר  אמר  חד   ... פי  על  לנער  חנוך  ו)  כב,  ל. • (משלי  קדושין 
עשרים ותרתין וחד אמר מתמני סרי ועד עשרים וארבעה.

זבולון  כגון   ... תורה  בנו  את  ללמד  אדם  חייב  היכן  ל. • עד  קדושין 
בן דן שלימדו אבי אביו מקרא ומשנה ותלמוד הלכות ואגדות.

כאילו  הכתוב  עליו  מעלה  תורה  בנו  את  המלמד  ל. • כל  קדושין 
למדו לו ולבנו ולבן בנו עד סוף כל הדורות.

קדושין ל. • ולמדתם אותם את בניכם אין לי אלא בניכם בני בניכם 
מנין ת''ל והודעתם לבניך ולבני בניך א''כ מה ת''ל בניכם בניכם 

ולא בנותיכם.

קדושין ל. • כל המלמד את בן בנו תורה מעלה עליו הכתוב כאילו 
קבלה מהר סיני.

דיסנא  דשדי  לריב''ל  אשכחיה  אבא  בר  חייא  ל. • רבי  קדושין 
ארישיה וקא ממטי ליה לינוקא לבי כנישתא א''ל מאי כולי האי 
אשר  יום  ליה  וסמיך  לבניך  והודעתם  דכתיב  מאי  זוטר  מי  א''ל 
עמדת לפני ה' אלהיך בחורב מכאן ואילך רבי חייא בר אבא לא 
טעים אומצא עד דמקרי לינוקא ומוספיה רבה בר רב הונא לא 

טעים אומצא עד דמייתי לינוקא לבית מדרשא.

בשער  בתורה  שעוסקין  ותלמידו  הרב  ובנו  האב  ל: • אפי'  קדושין 
שנעשים  עד  משם  זזים  ואינם  זה  את  זה  אויבים  נעשים  אחד 

אוהבים זה את זה.

א''ל  שמעון  בר'  אלעזר  דר'  לאתריה  רבי  פה. • איקלע  מציעא  בבא 
יש לו בן לאותו צדיק אמרו לו יש לו בן וכל זונה שנשכרת בשנים 
שוכרתו בשמנה אתייה אסמכיה ברבי ואשלמיה לר' שמעון בן 
אנא  לקרייתי  אמר  הוה  יומא  כל  דאמיה  אחות  לקוניא  בן  איסי 
איזיל אמר ליה חכים עבדו יתך וגולתא דדהבא פרסו עלך ורבי 
קרו לך ואת אמרת לקרייתי אנא איזיל אמר ליה מומי עזובה דא 
כי גדל אתא יתיב במתיבתא דרבי שמעיה לקליה אמר הא קלא 
דמי לקליה דר' אלעזר בר' שמעון אמרו ליה בריה הוא קרי עליה 

(משלי יא, ל) פרי צדיק עץ חיים ולוקח נפשות חכם.

בבא מציעא פה. • כל המלמד את בן חבירו תורה זוכה ויושב בישיבה 
של מעלה.

בבא מציעא פה. • כל המלמד את בן עם הארץ תורה אפילו הקב''ה 
גוזר גזירה מבטלה בשבילו.

בבא בתרא כא. • ברם זכור אותו האיש לטוב ויהושע בן גמלא שמו 
שאלמלא הוא נשתכח תורה מישראל שבתחלה מי שיש לו אב 
מלמדו תורה מי שאין לו אב לא היה למד תורה מאי דרוש (דברים 
יא, יט) ולמדתם אותם ולמדתם אתם התקינו שיהו מושיבין מלמדי 
תינוקות בירושלים מאי דרוש (ישעיה ב, ג) כי מציון תצא תורה ועדיין 
מי שיש לו אב היה מעלו ומלמדו מי שאין לו אב לא היה עולה 
כבן  אותן  ומכניסין  ופלך  פלך  בכל  מושיבין  שיהו  התקינו  ולמד 
ט''ז כבן י''ז ומי שהיה רבו כועס עליו מבעיט בו ויצא עד שבא 
יהושע בן גמלא ותיקן שיהו מושיבין מלמדי תינוקות בכל מדינה 

ומדינה ובכל עיר ועיר ומכניסין אותן כבן שש כבן שבע.

בבא בתרא כא. • עד שית לא תקביל מכאן ואילך קביל ואספי ליה 
כתורא.

בבא בתרא כא. • כי מחית לינוקא לא תימחי אלא בערקתא דמסנא 
דקארי קארי דלא קארי ליהוי צוותא לחבריה.

בבא בתרא כא. • מתקנת יהושע בן גמלא ואילך לא ממטינן ינוקא 
בדרכים  יוזק  שמא  ליום  מיום  ללמוד   – (רש"י  למתא  ממתא 
שהשטן מקטרג בשעת הסכנה שנאמר פן יקראנו אסון (בראשית מב) 
אלא יוכל לכוף בני אותו מתא להושיב מלמדי תינוקות) אבל מבי 

וך
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כנישתא לבי כנישתא ממטינן ואי מפסק נהרא לא ממטינן ואי 
איכא תיתורא ממטינן ואי איכא גמלא לא ממטינן.

איכא  ואי  ינוקי  וחמשה  עשרין  דרדקי  מקרי  כא. • סך  בתרא  בבא 
דוכנא  ריש  מוקמינן  ארבעין  איכא  ואי  תרי  מותבינן  חמשין 

ומסייעין ליה ממתא.

דגריס  אחרינא  ואיכא  דגריס  ינוקי  מקרי  כא. • האי  בתרא  בבא 
 – (רש"י  לאיתרשולי  אתי  דלמא  ליה  מסלקינן  לא  מיניה  טפי 
יתפאר בלבו שאין כמותו ויתרשל מן התינוקות ולא יירא שמא 

יסלקוהו).

בבא בתרא כא. • קנאת סופרים תרבה חכמה.

בבא בתרא כא. • הני תרי מקרי דרדקי חד גריס ולא דייק וחד דייק 
ולא גריס מותבינן ההוא דגריס ולא דייק שבשתא ממילא נפקא 
רב דימי מנהרדעא אמר מותבינן דדייק ולא גריס שבשתא כיון 

דעל על.

בבא בתרא כא. • (תוס') כבן שש כבן שבע. כבן שש בבריא כבן שבע 
בכחוש: בבציר מבר שית לא. תקבל. והא דתנן במסכת אבות (פ''ה 

מכ''א) בן חמש שנים למקרא בבריא לגמרי.

בבא בתרא כא. • (מלכים א יא – טז) כי ששת חדשים ישב שם יואב וכל 
אמר  דדוד  לקמיה  אתא  כי  באדום  זכר  כל  הכרית  עד  ישראל 
תמחה  יט)  כה,  (דברים  דכתיב  ליה  אמר  הכי  עבדת  טעמא  מאי  ליה 
את זכר עמלק אמר ליה והא אנן זכר קרינן א''ל אנא זכר אקריון 
שקל  זכר  ליה  אמר  אקריתן  היאך  ליה  אמר  לרביה  שייליה  אזל 

ספסירא למיקטליה וכו'.

בבא בתרא כא: • (ירמיה מח – י) ארור עושה מלאכת ה' רמיה.

ועומדין נינהו כללא  בבא בתרא כא: • מקרי ינוקא ... כולן כמותרין 
דמילתא כל פסידא דלא הדר מותרה ועומד הוא (רש"י – שלא 
יקלקלו ואם קלקלו מסלק להו בלא אתרייתא אע''פ שלא התרו 

בו קודם לכן).

סנהדרין יט: • כל המלמד בן חבירו תורה מעלה עליו הכתוב כאילו 
ילדו.

סנהדרין קא: • וכי חזקיה מלך יהודה לכל העולם כולו לימד תורה 
ולמנשה בנו לא לימד תורה אלא מכל טורח שטרח בו ומכל עמל 

שעמל בו לא העלהו למוטב אלא יסורין.

סנהדרין קד: • (תהלים יד – ד) אוכלי עמי אכלו לחם ה' לא קראו ... אלו 
מלמדי תינוקות (רש"י – שעושין מלאכתן רמיה).

מכות ח. • (דברים יט – ה) ואשר יבא את רעהו ביער .... יצא האב המכה 
את בנו והרב הרודה את תלמידו ושליח ב''ד.

מכות טז: • ההוא מקרי דרדקי דהוה פשע בינוקי אדריה רב אחא 
ואהדריה רבינא דלא אשתכח דדייק כוותיה (רש"י – מכה אותם 

יותר מדאי).

מכות כב: • (זכריה יג – ו) מה המכות האלה בין ידיך ואמר אשר הכתי 
בית מאהבי ורבנן ההוא בתינוקות של בית רבן הוא דכתיב.

הוא  רב  בי  קרי  זיל  טמא  צפרדע  אי  טמא  שרץ  יד: • אי  שבועות 
(רש"י – תינוקות של בית רבן קורין החולד והעכבר והצב הלכך 

אין זו העלמה ויש כאן ידיעה בתחלה).

שבועות טו. • (רש"י – ד"ה מכאן) חינוך לשון התחלה.

עבודה זרה יט. • אין אדם לומד תורה אלא ממקום שלבו חפץ.

עבודה זרה לה. • (תוס' – ד"ה מאי) בשעה שתלמידיך קטנים כבוש 
לפניהם ד''ת הגדילו ונעשו כעתודים גלה להם רזי תורה.

והעידו לפני שמעיה  אשפות  עדויות א:ג • באו שני גרדיים משער 
ואבטליון.

מעשיך  יקרבוך  מעשיך  א"ל  חבריך...  עלי  פקוד  ה:ז • אבא  עדויות 
יקרבוך.

הבאים  התלמידים  וישתו  בדבריכם...  הזהרו  א:יא • חכמים  אבות 
אחריכם וימותו וכו'.

אבות ב:ה • אין הביישן למד ואין הקפדן מלמד.

אבות ד:יב • יהי כבוד תלמידך חביב עליך כשלך.

אבות ד:יט • הלומד ילד למה הוא דומה לדיו כתובה על נייר חדש 
וכו'.

יצא  לאבד  ומהר  לשמוע  מהר  בתלמידים  מדות  ה:יב • ד'  אבות 
שכרו בהפסדו וכו'.

משמרת  משפך  ספוג  חכמים  לפני  ביושבים  מדות  ה:טו • ד'  אבות 
נפה וכו'.

טו'  בן  למצוות  יג'  בן  למשנה  י'  בן  למקרא  חמש  ה:כא • בן  אבות 
לגמרא בן יח' לחופה וכו'.

סופרים טו:י • לא ילמד בנו חמר ספן קדר רועה חנוני לפי שאומנתם 
ליסטים.

סופרים טז:א • מניח אני כל האומניות שבעולם ואיני מלמד את בני 
אלא תורה וכו'.

בניהם  להתענות  בירושלים  טוב  מנהג  היה  יח:ה • וכן  סופרים 
שתים  בן  היום  עצם  עד  שנה  בן  צום  ביום  הקטנים  ובנותיהם 
לברכו  כדי  וזקן  זקן  כל  לפני  ומקרבו  סבלו  כך  ואחר  להשלים 
מי  וכל  טובים  ובמעשים  בתורה  שיזכה  עליו  להתפלל  ולחזקו 
והיה  לפניו  והולך  ממקומו  עומ'  היה  בעיר  ממנו  גדול  לו  שהיה 
ולבן  נאין  ומעשיהן  נאין  שהן  ללמד  בעדו  להתפלל  לו  משתחו' 
מוליכין  היו  אלא  אחריהם  קטני'  בניה'  מניחין  היו  ולא  לשמים 

אותן לבתי כנסיות כדי לזרז' במצות.

הספר  מבית  שברח  בלוד  גורנוס  של  בבנו  ב:ד • מעשה  שמחות 
והראה לו אביו באזנו ונתירא מאביו והלך ואבד עצמו בבגד.

שמחות ב:ה • מעשה בתינוק אחד מבני ברק ששבר צלוחית בשבת 
והראה לו אביו באזנו ונתירא מאביו והלך ואבד עצמו בבור.

שמחות ב:ו • מכאן אמרו חכמים אל יראה אדם לתינוק באזנו אלא 
מלקיהו מיד או ישתוק ולא יאמר לו כלום. ... יצר תינוק ואשה 

תהא שמאל דוחה וימין מקרבת.

כלה רבתי פ"ב • אי זהו רבו כל שלמדו משנה ותלמוד אבל לא מקרא 
דברי ר׳ מאיר ר׳ יהודה אומר כל שרוב תלמודו ממנו ר׳ יוסי אומר 

כל שהאיר עינו במשנתו.

כלה רבתי פ"ב • לא מקים עלמא אלא בהבלא דתשב"ר... הבל שאין 
בו חטא.

כלה רבתי פ"ה • תשב"ר ערבים לקבלת התורה.

זבחים יג. • קל וחומר לא אמרה אלא לחדד בה תלמידיו.

מנחות ז. • (רש"י) קולפי טבי. הכאות טובות: בלעי מאבימי. בלעתי 
מאבימי כלומר שהיה מנדה אותו.

וך
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קמיה  ואתא  ליה  איתעקר  איתעקרא  מסכתא  ז. • אבימי  מנחות 
הכי  סבר  לגביה  וליתי  ליה  ולישלח  גמריה  לאדכורי  חסדא  דרב 

מסתייעא מילתא טפי (רש"י – משום יגעתי ומצאתי).

מנחות לה. • איפשר אותו צדיק ראה תלמידו ולא מיחה בו אמר לו 
הן לא ראה אותו ואם ראה אותו לא היה מניחו.

להתענות איירי  ערכין ב: • (תוס' – ד"ה שהגיע) התם בחינוך קטן 
אבל בשאר מצות כל אחד ואחד לפי דרכו.

ערכין ג. • יודע למי מברכין מזמנין עליו .רב הונא וחייא בר רב הוו 
מצער  דקא  מר  חזי  רב  בר  חייא  ליה  אמר  דשמואל  קמיה  יתבי 
לי קביל עליה דתו לא מצער ליה בתר דנפיק אמר ליה הכי והכי 
חס  ליה  אמר  באנפיה  ליה  אמרת  לא  אמאי  ליה  אמר  עביד  קא 
חייא.  רבי  ליה  אמר   – (רש"י  ידאי  על  דרב  זרעיה  דליכסוף  לי 

לשמואל חזי מר דקא מצער לן רב הונא שמכה וחובט אותי).

ערמומית  בו  נכנסת  רבו  בבית  מצוי  שהתינוק  מה: • מתוך  ערכין 
תחלה.

חסידות
דוד  ברכות ד. • (תהלים פו – ב) לדוד שמרה נפשי כי חסיד ... כך אמר 
מזרח  מלכי  שכל  אני  חסיד  לא  עולם  של  רבונו  הקב''ה  לפני 
ומערב ישנים עד שלש שעות ואני (תהלים קיט, סב) חצות לילה אקום 

להודות לך.

ברכות ד. • כך אמר דוד לפני הקב''ה רבונו של עולם לא חסיד אני 
ואני  בכבודם  אגודות  אגודות  יושבים  ומערב  מזרח  מלכי  שכל 
ידי מלוכלכות בדם ובשפיר ובשליא כדי לטהר אשה לבעלה ולא 
עוד אלא כל מה שאני עושה אני נמלך במפיבשת רבי ואומר לו 
יפה  טהרתי  יפה  זכיתי  יפה  חייבתי  יפה  דנתי  יפה  רבי  מפיבשת 

טמאתי ולא בושתי.

ברכות כ. • ... ואילו רב יהודה כי הוה שליף חד מסאניה אתי מטרא 
ואנן קא מצערינן נפשין ומצוח קא צוחינן ולית דמשגח בן אמר 
ליה קמאי הוו קא מסרי נפשייהו אקדושת השם אנן לא מסרינן 

נפשין אקדושת השם.

ברכות ל: • חסידים הראשונים היו שוהין שעה אחת ומתפללין כדי 
שיכוונו לבם לאביהם שבשמים.

ומתפללין  אחת  שעה  שוהין  היו  הראשונים  לב: • חסידים  ברכות 
שעה אחת וחוזרין ושוהין שעה אחת וכי מאחר ששוהין תשע 
היאך  ומלאכתן  משתמרת  היאך  תורתן  בתפלה  ביום  שעות 
ומלאכתן  משתמרת  תורתם  הם  שחסידים  מתוך  אלא  נעשית 

מתברכת.

ברכות לב: • מעשה בחסיד אחד שהיה מתפלל בדרך בא שר אחד 
ונתן לו שלום ולא החזיר לו שלום המתין לו עד שסיים תפלתו 
ד,  (דברים  בתורתכם  כתוב  והלא  ריקא  א''ל  תפלתו  שסיים  לאחר 
מאד  ונשמרתם  טו)  ד,  (דברים  וכתיב  נפשך  ושמור  לך  השמר  רק  ט) 
אם  שלום  לי  החזרת  לא  למה  שלום  לך  כשנתתי  לנפשותיכם 
הייתי חותך ראשך בסייף מי היה תובע את דמך מידי א''ל המתן 
בשר  מלך  לפני  עומד  היית  אילו  א''ל  בדברים  שאפייסך  עד  לי 
ודם ובא חברך ונתן לך שלום היית מחזיר לו א''ל לאו ואם היית 
בסייף  ראשי  את  חותכים  היו  א''ל  לך  עושים  היו  מה  לו  מחזיר 
בשר  מלך  לפני  עומד  שהיית  אתה  ומה  ק''ו  דברים  והלא  א''ל 
מלך  לפני  עומד  שהייתי  אני  כך  בקבר  ומחר  כאן  שהיום  ודם 
מלכי המלכים הקב''ה שהוא חי וקיים לעד ולעולמי עולמים על 

אחת כמה וכמה מיד נתפייס אותו השר ונפטר אותו חסיד לביתו 
לשלום.

ברכות נז: • הרואה דוד בחלום יצפה לחסידות.

ברכות נז: • הרואה בן עזאי בחלום יצפה לחסידות.

שבת יט. • אמרו עליו על ר' יוסי הכהן ואמרי לה על ר' יוסי החסיד 
יוליכנו  שלא   – (רש"י  מעולם  נכרי  ביד  ידו  כתב  נמצא  שלא 

בשבת).

שבת סג. • אם תלמיד חכם נוקם ונוטר כנחש הוא חגריהו על מתניך 
אם עם הארץ הוא חסיד אל תדור בשכונתו.

חסידות  מדת  קזכו ...  מהפקירא  עבידתיה  מאי  קכ. • חשבון  שבת 
שנו כאן ... חסידי אגרא דשבתא שקלי אלא ... הכא בירא שמים 

עסקינן.

שבת קכא: • ההורג נחשים ועקרבים בשבת אין רוח חסידים נוחה 
הימנו א''ל ואותן חסידים אין רוח חכמים נוחה מהם.

ישראל  בת  אחת  ריבה  שפדה  אחד  בחסיד  קכז: • מעשה  שבת 
ולמלון השכיבה תחת מרגלותיו למחר ירד וטבל ושנה לתלמידיו 
חשדתוני  במה  מרגלותי  תחת  שהשכבתיה  בשעה  (להן)  ואמר 
שירדתי  בשעה  לרבי  בדוק  שאינו  תלמיד  בנו  יש  שמא  אמרנו 
וטבלתי במה חשדתוני אמרנו שמא מפני טורח הדרך אירע קרי 
לרבי אמר להם העבודה כך היה ואתם כשם שדנתוני לכף זכות 

המקום ידין אתכם לכף זכות.

שבת קנ: • מעשה בחסיד אחד שנפרצה לו פרץ בתוך שדהו ונמלך 
גדרה  ולא  חסיד  אותו  ונמנע  הוא  ששבת  ונזכר  לגודרה  עליה 
ונעשה לו נס ועלתה בו צלף וממנה היתה פרנסתו ופרנסת אנשי 

ביתו.

שנקנסה  שראה  כיון  היה  גדול  חסיד  הראשון  יח: • אדם  עירובין 
מיתה על ידו ישב בתענית מאה ושלשים שנה ופירש מן האשה 
מאה ושלשים שנה והעלה זרזי תאנים על בשרו מאה ושלשים 

שנה.

פסחים מ. • (רש"י) בעל נפש חסיד.

יומי  מעלי  תליסר  לגביה  רב  אזל  חנינא  ר'  איקפיד  פז. • ...  יומא 
דכפורי ולא איפייס.

באבוקות  בפניהם  מרקדין  היו  מעשה  ואנשי  נא. • חסידים  סוכה 
של אור שבידיהן ואומרים לפניהם דברי שירות ותושבחות.

סוכה נג. • יש מהן אומרים אשרי ילדותנו שלא ביישה את זקנותנו 
אלו חסידים ואנשי מעשה (רש"י – כל חסיד הוי חסיד מעיקרו).

מגילה כח: • תא חזי מה בין תקיפי דארעא דישראל לחסידי דבבל 
(רש"י – רב נחמן בר יצחק מחסידי בבל).

תענית ח. • אם לחש ולא נענה מאי תקנתיה ילך אצל חסיד שבדור 
וירבה עליו בתפלה.

ואם  רעבון.  בשני  מטתו  לשמש  לאדם  אסור  יא. • (תוס')  תענית 
היה  רעב  עת  העת  ואותו  החומות  בין  נולדה  יוכבד  הרי  תאמר 
הוי  לא  דלכ''ע  לומר  ויש  רעבון  בשני  מטותיהן  שימשו  וע''כ 
ויוסף לא שימש  בחסידות  עצמו  לנהוג  שרוצה  אסור אלא למי 

אבל שאר בני אדם שימשו.

תענית כא: – כב. • בסורא הוות דברתא בשיבבותיה דרב לא הוות 
דברתא ... אלא משום ההוא גברא דשייל מרא וזבילא לקבורה 

בדרוקרת (עיין שם עוד ספורי חסידים).
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הוו  צדקה  גבאי  ליה  חזו  הוו  כד  בירתא  איש  כד. • אלעזר  תענית 
סליק  הוה  חד  יומא  להו  יהיב  גביה  דהוה  מאי  דכל  מיניה  טשו 
מיניה  טשו  צדקה  גבאי  חזיוהו  לברתיה  נדוניא  למיזבן  לשוקא 
אמרו  עסקיתו  במאי  אשבעתיכו  להו  אמר  בתרייהו  ורהט  אזל 
ליה ביתום ויתומה אמר להן העבודה שהן קודמין לבתי וכו' (עיין 

שם עוד ספורי חסידים).

מדרשא  בבי  סבא  האי  האידנא  דאתא  דקמן  יז. • מאי  קטן  מועד 
דהא כמה שני לא אתא ש''מ לא מיבעי למישרא ליה לא שרא 
ליה נפק כי קא בכי ואזיל אתא זיבורא וטרקיה אאמתיה ושכיב 
עיילוהו למערתא דחסידי ולא קיבלוהו עיילוהו למערתא דדייני 

וקיבלוהו.

מועד קטן יח. • שלשה דברים נאמרו בצפרנים הקוברן צדיק שורפן 
חסיד זורקן רשע.

פנחס  ורב  מרי  רב  לה  ואמרי  חסידי  תרתין  סא. • הנהו  כתובות 
בני רב חסדא מר קדים ספי ומר מאחר ספי דקדים ספי אליהו 

משתעי בהדיה דמאחר ספי לא משתעי אליהו בהדיה.

חטאת  קרבן  להביא  מתאוין  היו  הראשונים  י. • חסידים  נדרים 
לפי שאין הקב''ה מביא תקלה על ידיהם מה היו עושין עומדין 

ומתנדבין נזירות למקום כדי שיתחייב קרבן חטאת למקום.

פרושין  ומכות  פרושה  ואשה  ערום  ורשע  שוטה  כ. • חסיד  סוטה 
הרי אלו מבלי עולם.

סוטה מט. • משמת ר' יוסי קטנתא פסקו חסידים ולמה נקרא שמו 
קטנתא שהיה קטנתא של חסידים.

גלותא  ריש  בי  ליה  מצערין  הוה  כי  חסידא  עמרם  סז: • רב  גיטין 
עליהן  ומחמיר  ופרוש  חסיד  שהיה  מפני  העבדים   – (רש"י 

באיסורין).

קוצותיהם  מצניעים  היו  הראשונים  ל. • חסידים  קמא  בבא 
וזכוכיותיהם בתוך שדותיהן ומעמיקים להן ג' טפחים כדי שלא 

יעכב המחרישה.

בבא קמא ל. • האי מאן דבעי למהוי חסידא לקיים מילי דנזיקין ... 
מילי דאבות ... מילי דברכות.

לרה''ר  מרשותו  מסקל  שהיה  אחד  באדם  נ: • מעשה  קמא  בבא 
מרשות  מסקל  אתה  מה  מפני  ריקה  לו  אמר  אחד  חסיד  ומצאו 
שדהו  למכור  נצרך  לימים  עליו  לגלג  שלך  לרשות  שלך  שאינה 
והיה מהלך באותו רה''ר ונכשל באותן אבנים אמר יפה אמר לי 
לרשות  שלך  שאינה  מרשות  מסקל  אתה  מה  מפני  חסיד  אותו 

שלך.

ושאלו  מלבו  גונח  שהיה  אחד  בחסיד  פ. • מעשה  קמא  בבא 
משחרית  רותח  חלב  שינק  עד  תקנה  לו  אין  ואמרו  לרופאים 
לשחרית והביאו לו עז וקשרו לו בכרעי המטה והיה יונק ממנה 
משחרית לשחרית לימים נכנסו חביריו לבקרו כיון שראו אותה 
העז קשורה בכרעי המטה חזרו לאחוריהם ואמרו לסטים מזויין 
אלא  בו  מצאו  ולא  ובדקו  אצלו ישבו  ואנו נכנסין  זה  של  בביתו 
הוא בשעת מיתתו אמר יודע אני  אותה העז ואף  אותו עון של 

שאין בי עון אלא עון אותה העז שעברתי על דברי חברי.

ולא  אדם  בני  משני  שלקח  אחד  בחסיד  קג: • מעשה  קמא  בבא 
היה יודע מאיזה מהן לקח ובא לפני רבי טרפון אמר לו הנח דמי 
מקחך ביניהם והסתלק בא לפני רבי עקיבא אמר לו אין לך תקנה 
עד שתשלם לכל אחד ואחד ואי סלקא דעתך דמישתבע חסיד 

מי מישתבע בשיקרא.

בבא קמא קג: • כל היכא דאמרינן מעשה בחסיד אחד או רבי יהודה 
ורבי  בבא  בן  יהודה  ורבי  אילעאי  ברבי  יהודה  רבי  או  בבא  בן 

יהודה ברבי אילעאי חסידים דמעיקרא הוו.

בבא מציעא נב: • מידת חסידות שנו כאן.

להפסד  קרוב  רשע  להפסד  ורחוק  לשכר  ע. • קרוב  מציעא  בבא 
ורחוק לשכר חסיד.

בבא מציעא צ: • הנהו תרי חסידי מחלפי אהדדי.

בבא בתרא ז: • ההוא חסידא דהוה רגיל אליהו דהוה משתעי בהדיה 
עבד בית שער ותו לא משתעי בהדיה.

שאין  זה   ... ברע  מראות  עיניו  ועוצם  טו)  לג,  נז: • (ישעיה  בתרא  בבא 
דליכא  לעולם   ... הכביסה  על  שעומדות  בשעה  בנשים  מסתכל 
 – (רשב"ם  נפשיה  למינס  ליה  מיבעי  ואפ''ה  אחריתא  דרכא 
אניס  דאי  קרא  ביה  דמשתבח  והיינו  אחר  לצד  עיניו  להטות 

נפשיה חסיד הוא). 

אמרו  וכשמת  הזקן  בהלל  עיניהם  את  חכמים  יא. • נתנו  סנהדרין 
עליו הי חסיד הי עניו תלמידו של עזרא.

וכשמת  הקטן  בשמואל  עיניהם  את  חכמים  יא. • נתנו  סנהדרין 
אמרו עליו הי חסיד הי עניו תלמידו של הלל.

עצמם  שמראין  חנופה  זו  החסידה.  ככנפי  כד. • (רש"י)  סנהדרין 
חסידים.

סנהדרין קי: • אספו לי חסידי אלו צדיקים שבכל דור ודור.

סנהדרין קי: • עלי זבח [אלו] ר''ע וחביריו שמסרו עצמן לשחיטה 
על דברי תורה.

את  לזכות  שרגיל   – (רש"י  לחסידותיה  ר''ע  קי: • שבקה  סנהדרין 
ישראל והשתא מחייב להו).

מביאה  חסידות)  (חסידות  לידי  מביאה  טהרה  כ: • ...  זרה  עבודה 
לידי ענוה ענוה מביאה לידי יראת חטא יראת חטא מביאה לידי 
מביאה  הקודש  רוח  הקודש  רוח  לידי  מביאה  קדושה)  (קדושה 

לידי תחיית המתים וחסידות גדולה מכולן.

סימאי  ברבי  מנחם  רבי  קדושים  של  בנן  ניהו  נ. • מאן  זרה  עבודה 
לא  דזוזא  בצורתא  דאפי'  קדושים  של  בנן  ליה  קרו  ואמאי 

מיסתכל.

אבות ב:ח • רבי יוסי הכהן חסיד.

אבות ה:י • האומר שלי שלך ושלך שלך חסיד.

אבות ה:יא • קשה לכעוס ונוח לרצות חסיד.

אבות ה:יג • יתן ויתנו אחרים חסיד.

אבות ה:יד • הולך ועושה חסיד.

אבות ו:א • העוסק בתורה לשמה... מכשרתו להיות חסיד וכו'.

רוחות  ושמע  בבה"ק  שלן  בחסיד  ג:ח • מעשה  נתן  דרבי  אבות 
מדברות זל"ז (עיין שם).

וניצול  בים  שטבע  צדקה  בעל  בחסיד  ג:ט • מעשה  נתן  דרבי  אבות 
ע"י הגלים (עיין שם).

כך  חסידים  היו  הראשונים  שצדיקים  ח:ח • כשם  נתן  דרבי  אבות 
בהמותן היו חסידות וכו'.

אבות דרבי נתן יב:יג • מעשה בע"ה שהיה נוהג בחסידות (עיין שם).
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ממלאך  שתנצל  כדי  החסידים  את  אוהב  פ"ט • הוי  זוטא  ארץ  דרך 
התשחורת (מלאך המוות).

מנחות מ: • (רש"י) חסידים. זריזין במצות.

מנחות מא. • שאני חסידים דמחמרי אנפשייהו.

חולין סג. • למה נקרא שמה חסידה שעושה חסידות עם חברותיה 
(רש"י – מחלקת מזונותיה).

חולין עד: • רב יוסף בריה דרב סלא חסידא.

חולין קל: • מדת חסידות שנו כאן.

נחשד  ולא  הוא  דחסיד  ביבנה  הדר  כאילא.  כט. • (רש"י)  בכורות 
בכך.

נדה טז: • (רש"י) בעל נפש. חסיד.

חשד (מראית עין)
ברכות ג. • אין נכנסין לחורבה מפני חשד.

ברכות כג. • מעשה בתלמיד אחד שהניח תפילין בחורין הסמוכים 
המדרש  לבית  ובאת  ונטלתן  אחת  זונה  ובאת  הרבים  לרשות 
תלמיד  אותו  ששמע  כיון  בשכרי  פלוני  לי  נתן  מה  ראו  ואמרה 
כך עלה לראש הגג ונפל ומת באותה שעה התקינו שיהא אוחזן 

בבגדו ובידו ונכנס.

ברכות לא: • נחשד בדבר שאין בו שצריך להודיעו.

אמרן  ולא  חשדא  משום  בלילה  יחידי  (ת"ח)  יצא  מג: • אל  ברכות 
ידיע  מידע  עידנא  ליה  קביע  אבל  עידנא  ליה  קביע  דלא  אלא 

דלעידניה קא אזיל.

ברכות מג: • (ת"ח) אל יספר עם אשה בשוק ... ואפילו היא אשתו 
היא  ואפילו  בתו  היא  ואפילו  אשתו  היא  אפילו  הכא  נמי  תניא 

אחותו לפי שאין הכל בקיאין בקרובותיו.

חמריה  קדמיה  באורחא  אזלי  קא  הוו  ואביי  מז. • רבין  ברכות 
האי מרבנן  מדסליק  אמר  מר  ליה ניזיל  אמר  ולא  דרבין לדאביי 

ממערבא גס ליה דעתיה.

ברכות מז: • רמי בר חמא לא אזמין עליה דרב מנשיא בר תחליפא 
דתני ספרא וספרי והלכתא כי נח נפשיה דרמי בר חמא אמר רבא 
לא נח נפשיה דרמי בר חמא אלא דלא אזמין ארב מנשיא בר ... 
שאני רב מנשיא בר תחליפא דמשמע להו לרבנן ורמי בר חמא 

הוא דלא דק אבתריה.

דמאי ב:ב • המקבל עליו להיות נאמן – מעשר את שהוא אוכל, ואת 
שהוא מוכר, ואת שהוא לוקח, ואינו מתארח אצל עם הארץ.

האכסניה  את  ומאכילין  דמאי  העניים  את  ג:א • מאכילין  דמאי 
צדקה  גבאי  דמאי  פועליו  את  מאכיל  היה  גמליאל  רבן  דמאי 
ואת  מעשר  לשאינו  המעושר  את  נותנין  אומרין  שמאי  בית   –
וחכמים  מתוקן  אוכלין  אדם  כל  נמצאו  למעשר  מעושר  שאינו 

אומרים גובין סתם ומחלקין סתם והרוצה לתקן יתקן. 

דמאי ג:ה • הנותן לפונדקית – מעשר את שהוא נותן לה ואת שהוא 
אנו  אין  יוסי  רבי  אמר  לחלף  חשודה  שהיא  מפני  ממנה  נוטל 

אחראין לרמאין אינו מעשר אלא מה שהוא נוטל ממנה בלבד. 

דמאי ג:ו • הנותן לחמותו – מעשר את שהוא נותן לה ואת שהוא 
נוטל ממנה מפני שהיא חשודה לחלף את המתקלקל אמר רבי 
יהודה רוצה היא אישה בתקנת בתה ובושה מחתנה ומודה רבי 

יהודה בנותן לחמותו שביעית שאינה חשודה להאכיל את בתה 
שביעית. 

ממי  לי  קח  המעשרות  על  נאמן  שאינו  למי  ד:ה • האומר  דמאי 
שהוא נאמן וממי שהוא מעשר – אינו נאמן מאיש פלוני הרי זה 
נאמן הלך ליקח לו ממנו אמר לו לא מצאתיו ולקחתי לך מאחר 

שהוא נאמן – אינו נאמן. 

נאמן  כאן  מי  ואמר  שם  אדם  מכיר  ואינו  לעיר  ד:ו • הנכנס  דמאי 
ומי כאן מעשר אמר לו אחד אני – אינו נאמן איש פלוני הרי זה 

נאמן. 

כלאים ג:ה • כל מה שאסרו חכמים לא גזרו אלא מפני מראית עין.

אסורים  אבל  כלאים  משום  בהם  אין  והכלך  ט:ב • השירים  כלאים 
מפני מראית עין.

מפני  מקצת  ממנה  משייר  סאה  מ'  שדהו  כל  ג:ד • היתה  שביעית 
מראית עין.

המעשרות  על  נאמן  שאינו  למי  אדם...  ימכור  ה:ג • לא  מעשרות 
ולמי שחשוד על השביעית.

משום   ... נרות  שתי  צריכה  פתחים  ב'  לה  שיש  כג. • חצר  שבת 
חשדא דבני מתא.

דברים  ארבעה  בשביל   ... לחשד  דחיישינן  תימרא  שבת • מנא 
אמרה תורה להניח פיאה בסוף שדהו ... ומפני החשד.

שבת לח. • (רש"י – ד"ה דלא) לא נחשדו ישראל על השבתות.

שבת נד. • לא יקשור גמלים... משום דמיחזי כמאן דאזיל לחינגא 
(לשוק).

שבת נד: • אין חמור יוצא במרדעת בזמן שאינה קשורה לו.

ברשות  בו  ויצא  ובטבעת  בשיר  יקשרנו  שלא  סא: • ובלבד  שבת 
הרבים משום מראית העין.

אפילו  העין  מראית  מפני  חכמים  שאסרו  מקום  סד: • כל  שבת 
בחדרי חדרים אסור.

שבת צז. • החושד בכשרים לוקה בגופו.

שבת קיח: • יהא חלקי ממי שחושדין אותו ואין בו.

ישראל  בת  אחת  ריבה  שפדה  אחד  בחסיד  קכז: • מעשה  שבת 
ולמלון השכיבה תחת מרגלותיו למחר ירד וטבל ושנה לתלמידיו 
חשדתוני  במה  מרגלותי  תחת  שהשכבתיה  בשעה  (להן)  ואמר 
שירדתי  בשעה  לרבי  בדוק  שאינו  תלמיד  בנו  יש  שמא  אמרנו 
וטבלתי במה חשדתוני אמרנו שמא מפני טורח הדרך אירע קרי 
לרבי אמר להם העבודה כך היה ואתם כשם שדנתוני לכף זכות 

המקום ידין אתכם לכף זכות.

אצל  חכמים  לתלמידי  אחד  דבר  הוצרך  אחת  קכז: • פעם  שבת 
מטרוניתא אחת שכל גדולי רומי מצויין אצלה אמרו מי ילך אמר 
שהגיע  כיון  ותלמידיו  יהושע  רבי  הלך  אלך  אני  יהושע  ר'  להם 
לפתח ביתה חלץ תפיליו ברחוק ארבע אמות ונכנס ונעל הדלת 
בפניהן אחר שיצא ירד וטבל ושנה לתלמידיו ואמר (להן) בשעה 
שחלצתי תפילין במה חשדתוני אמרנו כסבור רבי לא יכנסו דברי 
אמרנו  חשדתוני  במה  שנעלתי  בשעה  טומאה  במקום  קדושה 
במה  וטבלתי  שירדתי  בשעה  לבינה  בינו  יש  מלכות  דבר  שמא 
רבי  של  בגדיו  על  מפיה  צינורא  ניתזה  שמא  אמרנו  חשדתוני 
אמר להם העבודה כך היה ואתם כשם שדנתוני לזכות המקום 

ידין אתכם לזכות.

ן)
עי

ת 
אי

מר
) 

שד
ח

 •
ת 

דו
סי

ח



אובן אי ר ד דו 2 3 6

ח

ובסכנה  מגולה  בשבת  מביאו  מע''ש  כלי  הביא  לא  קל. • אם  שבת 
מכסהו ע''פ עדים (רש"י – שיעידו שאיזמל של מצוה הוא מביא 

ולא יחשדוהו).

העין (רש"י –  מראית  מפני  מתקנו  בשר  בעל  היה  קלז. • אם  שבת 
שלא יהא נראה כערל).

להטיל  כהנים  נחשדו  בכור)  לעדות  ד"ה   – קמה: • (רש"י  שבת 
מום בבכור ואין נאמן לומר מום זה נפל בו מאיליו וצריך להביא 

עדים.

עירובין יח: • לא יהלך אדם אחורי אשה בדרך ואפי' היא אשתו.

משום  אפי'  דליכא  מותר  יבש  החמה.  בימות  ק: • (רש"י)  עירובין 
מראית העין שהרי ניכר לכל שהוא יבש שאינו מוציא עלין והא 
ואיכא  יבש  בין  לח  בין  ניכר  שאין  הגשמים  בימות  אסור  דקתני 

משום מראית העין.

לאחרים  פורטין  לחלק  עניים  להם  שאין  צדקה  יג. • גבאי  פסחים 
ואין פורטין לעצמן גבאי תמחוי שאין להם עניים לחלק מוכרין 
והייתם  (במדבר לב, כב)  שנאמר  משום  לעצמן  מוכרין  ואין  לאחרים 

נקיים מה' ומישראל.

עוירא  רב  לגביה  עול  דאייתרא  אכל  חנה  בר  בר  נא. • רבה  פסחים 
(רש"י  מינייהו  כסייה  דחזינהו  כיון  הונא  דרב  בריה  ורבה  סבא 
בבל  ובני  ישראל  ארץ  בני  אוכלין  היתר  שבמקום  חלב  ואותו   –

נוהגין בו איסור).

פסחים נא: • כגון אנן דידעינן בקביעא דירחא ביישוב לא עבידנא 
מפני שינוי המחלוקת במדבר מאי ... ביישוב אסור במדבר מותר.

פסחים נב. • רב נתן בר אסיא אזל מבי רב לפומבדיתא בי''ט שני של 
עצרת שמתיה רב יוסף.

פסחים נז. • בן בוהיין נתן פיאה לירק ובא אביו ומצאן לעניים שהיו 
טעונין ירק ועומדין על פתח הגינה אמר להם בני השליכו מעליכם 
ואני נותן לכם כפליים במעושר לא מפני שעיני צרה אלא מפני 
שאמרו חכמים אין נותנין פיאה לירק למה ליה למימרא להו לא 

מפני שעיני צרה כי היכי דלא לימרו דחויי קא מדחי לן.

פסחים פב. • באו לשורפו בחצרותיהן ומעצי המערכה אין שומעין 
להן לפני הבירה ומעצי עצמן אין שומעין להן ... מפני החשד.

שער  על  הטמאין  את  מעמיד  היה  המעמד  פב. • ראש  פסחים 
המזרח ... מפני החשד.

פסחים קכא. • (רש"י) משום חשדי כהונה. גזרו עליו טומאה שלא 
יפגלוהו ברצון להפסיד את הבעלים ועוד דשלמים הן ואין לכהן 
לאוכלן  כדי  חטאת  לשם  במזיד  וישחטם  ושוק  חזה  אלא  בהן 

כולם ומשום הכי גזרו טומאה.

דדין  עיניה  סמי  שיננא  יהודה  לרב  שמואל  כד: • א''ל  השנה  ראש 
התם חותמו בולט הוה ומשום חשדא.

ויראה  בידו  שיאחזנו  כדי   ... תקיעה  שיעור  כז: • כמה  השנה  ראש 
לכאן ולכאן.

והם  צדוקי  שחשדוהו  ובוכה  פורש  גדול)  (כהן  יט: • הוא  יומא 
פורשין ובוכין ... כל החושד בכשרים לוקה בגופו.

גבי  על  נסך  אחד  שפעם  ידיך  הגבה  לו  אומר  כו: • ולמנסך  יומא 
רגליו ורגמוהו כל העם באתרוגיהן.

יומא ל. • אסור לאדם שיצא בניצוצות שעל גבי רגליו מפני שנראה 
ככרות שפכה ומוציא לעז על בניו שהן ממזרים.

יומא ל. • וכשהוא נוטל לא יטול מבחוץ ויכנס מפני חשד.

יאמרו  שלא  בניהם  ביד  נקיה  פת  נמצאת  לא  לח. • מעולם  יומא 
כב)  לב,  (במדבר  שנאמר  מה  לקיים  ניזונין  זה  הפנים  לחם  ממעשה 

והייתם נקיים מה' ומישראל.

וכשנושאין  מבתיהן  מבושמת  כלה  יצאת  לא  לח. • מעולם  יומא 
יאמרו  שלא  תתבסם  שלא  עמה  מתנין  אחר  ממקום  אשה 
ממעשה הקטורת מתבסמין לקיים מה שנא' והייתם נקיים מה' 

ומישראל.

את  להתיר  הבכור  מומי  על  חשודין  כהנים  עח. • (רש"י)  יומא 
האסור ואף להטיל בו מום.

יומא עח. • החשוד בדבר לא דנו ולא מעידו.

סוכה לט. • אין מוסרין דמי פירות שביעית לעם הארץ יותר ממזון 
שלש סעודות.

יודע  אא''כ  חשוד  אינו  ע''ה  סתם  בד"א)  ד"ה  לט: • (תוס' –  סוכה 
ביה שהוא חשוד.

יאמרו  שמא  וגזירה  מדעת  שלא  מקדשין  אין  שרת  נ. • כלי  סוכה 
לדעת נתקדשו.

בו  להצניע  שאפשר  בגד  ילבש  לא  שקלים  ג:ב • התורם  שקלים 
כסף.

עליו  ושקעה  בראשו  ותפילין  (בע"ש)  בדרך  בא  טו. • היה  ביצה 
חמה מניח ידו עליהם עד שמגיע לביתו היה יושב בבית המדרש 
שמגיע  עד  עליהן  ידו  מניח  היום  עליו  וקדש  בראשו  ותפלין 

לביתו.

ביצה כז: • (רש"י – ד"ה וביו"ט) נחשדו כהנים על הבכורות להטיל 
בהם מום.

טורח  מפני  הבכורות  על  נחשדתם  את)  ד"ה   – כז: • (רש"י  ביצה 
אלא  בו  מטפל  אינו  שישראל  עליו  שהוטל  והיציאה  הגדול 

שלשה חדשים ונותנו לכהן.

בגימ''ל  לבזוייה  ליה  שרי  שומעניה  דסנאי  מאן  כה: • האי  מגילה 
דשבחיה  ומאן  לשבוחיה  שרי  שומעניה  דשפיר  מאן  האי  ושי''ן 

ינוחו לו ברכות על ראשו.

תענית י: • לעולם יצא אדם בכי טוב ויכנס בכי טוב (רש"י – שלא 
יעלילו עליו עלילות מרגל אתה או גנב).

 ... לבן  בחלוק  המלואים  ימי  ז'  כל  משה  שימש  יא: • במה  תענית 
שמא  יחשדוהו  שלא  כדי  (רש"י –  אימרא  לו  שאין  לבן  בחלוק 
לב)  (במדבר  שנאמר  משום  הקודש  מעות  הוציא  שפה  באותה 

והייתם נקיים מה' ומישראל).

גברי  מחית  הוה  מילתא  עביד  הוה  דכי  אומנא  כא: • אבא  תענית 
לחוד ונשי לחוד וכו'.

מועד קטן ד: • (רש"י – ד"ה אמימר) אין עושין את האמה בשביעית 
מפני שנראה כעודר.

ליתן  ויש  בפרהסיא  ואסור  בצנעא.  ומנסרן  ח: • (תוס')  קטן  מועד 
חכמים  שאסרו  דכל  קמו:)  דף  (שבת  לההיא  דמי  דלא  טעם 
משום מראית העין כו' ודמי טפי לההיא דפ' אע''פ (כתובות ס. 

ושם) צינור שעלו בו קשקשים כו'.

לא  בביתו  אחרים  ביד  האבל)  מלאכתו (של  יא: • היתה  קטן  מועד 
יעשו בבית אחר יעשו.
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מועד קטן יג: • אין מביאין כלים מבית האומן (במועד).

מועד קטן יג: • עושין בצנעה לצורך המועד.

מועד קטן יז. • ההוא צורבא מרבנן דהוו סנו שומעניה ...שמתיה רב 
יהודה.

מועד קטן יח: • אין אדם נחשד בדבר אלא א''כ עשאו ואם לא עשה 
לעשותו  בלבו  הרהר  מקצתו  עשה  לא  ואם  מקצתו  עשה  כולו 

ואם לא הרהר בלבו לעשותו ראה אחרים שעשו ושמח.

מועד קטן יח: • יהא חלקי עם מי שחושדין אותו בדבר ואין בו ואמר 
רב פפא לדידי חשדון ולא הוה בי.

מועד קטן יח: • דומי (חשד) דמתא יומא ופלגא.

ליה  אית  אבל  אויבים  ליה  דלית  אלא  אמרן  יח: • לא  קטן  מועד 
אויבים אויבים הוא דאפקוה לקלא.

חגיגה ה. • הנותן צדקה לאשה בסתר דקא מייתי לה לידי חשדא.

יבמות כד: • הנטען (חשוד) על השפחה ונשתחררה או על העובדת 
מידו  מוציאין  אין  כנס  ואם  יכנוס  לא  זה  הרי  ונתגיירה  כוכבים 

הנטען על אשת איש והוציאוה מתחת ידו אע''פ שכנס יוציא.

יבמות כד: • אחד איש שנתגייר לשום אשה ואחד אשה שנתגיירה 
עבדי  לשום  מלכים  שולחן  לשום  שנתגייר  מי  וכן  איש  לשום 
שלמה אינן גרים ...(משלי ד, כד) הסר ממך עקשות פה ולזות שפתים 

וגו'.

יבמות כד: • רוכל יוצא ואשה חוגרת בסינר ... הואיל ומכוער הדבר 
תצא רוק למעלה מן הכילה ... הואיל ומכוער הדבר תצא.

יבמות כה. • המביא גט ממדינת הים ואמר בפני נכתב ובפני נחתם 
לא ישא את אשתו מת הרגתיו הרגנוהו לא ישא את אשתו.

לא  זה  הרי  בעלה  על  בנדר  האשה  את  שאסר  כה: • החכם  יבמות 
ישאנה (משום חשד).

יבמות כד: • (תוס' – ד"ה ואין) מלקין על לא טובה השמועה.

הנאת  בשביל  לעבור  דחשוד  כיון  ואין)  ד"ה   – כד: • (תוס'  יבמות 
עצמו חשוד נמי להעיד שקר בשביל ממון.

יבמות כו. • וכולם שהיו להם נשים ומתו מותרות לינשא להם וכו' 
(רש"י – בשעת מעשה ומתו לאחר זמן מותרות אלו לינשא להם 
שאסרה  או  העד  בה  שהעיד  בשעה  שהרי  חשד  ליכא  דהשתא 

חכם היתה אשתו קיימת ולא לישא את זו נתכוין).

יבמות נב. • ההוא דחליף אבבא דבי חמוהי ונגדיה רב ששת ההוא 
מידם הוה דיים מחמתיה.

יבמות סט: • כל היכא דדיימא מיניה אע''ג דלא דיימא מעלמא ... 
הולד ממזר מ''ט דאמרינן מדאפקרא נפשה לגבי ארוס אפקרא 

נפשה לעלמא.

יבמות צב. • כל קלא דבתר נשואין לא חיישינן.

ובאחותה  ובבתה  באמה  אסור  האשה  מן  צז. • הנטען  יבמות 
מדרבנן.

מעשה  קודם  אם  ובא  הלכה  שמורה  חכם  תלמיד  צח. • כל  יבמות 
אמרה שומעין לו ואם לאו אין שומעין לו.

יבמות קא. • כשם שב''ד מנוקים בצדק כך ב''ד מנוקים מכל מום.

נפילה  בשעת  נמי  הכא  ככלתו  נראית  נפילה  קז: • בשעת  יבמות 
נראית כצרת בתו.

כתובות לו: • יצא לה שם מזנה בעיר אין חוששין לה.

שאסרו  מקום  כל  דאמר  הא  ממעכן)  ד"ה   – ס. • (תוס'  כתובות 
חכמים מפני מראית העין אפי' בחדרי חדרים אסור היינו דווקא 

באיסור מלאכה דאורייתא.

כתובות קד: • ואתי לאפוקי לעז על בי דינא.

שהוקפלו  בזמן  גברא  ההוא  אשכחיה  טרפון  סב. • ר'  נדרים 
המקצועות דקאכיל אחתיה בשקא ושקליה ואמטייה למשדיה 
גברא  ההוא  שמע  הורגו  שזה  לטרפון  לו  אוי  לו  אמר  בנהרא 

שבקיה וערק.

סוטה ג. • מפני מה האמינה תורה עד אחד בסוטה שרגלים לדבר 
שהרי קינא לה ונסתרה ועד אחד מעידה שהיא טמאה.

דלא  היכי  כי  חטאיה  דמפריט  ישראל)  (בר  עלי  ז: • חציף  סוטה 
ליחשדו אחוהי.

מטיפה  באה  שזו  דומה  בת  ישא  ואל  דומה  אדם  כו: • ישא  סוטה 
כשרה וזו באה מטיפה פסולה.

שנותיה  כל  בערלה  חייבת  מטפח  פחותה  ילדה  מג: • (גפן)  סוטה 
דמתחזיא כבת שתא.

לאחין  לינשא  אסורה  האחין  בין  הגדילה  מג: • חורגתא  סוטה 
דמתחזיא כי אחתייהו.

סוטה מג: • לקט שכחה ופאה שעשאן בגורן הוקבעו למעשר (רש"י 
– מדרבנן דמאן דחזי סבור שגדל בשדה).

סוטה מה: • זקני אותה העיר רוחצין את ידיהן במים במקום עריפה 
של עגלה ואומרים (דברים כא, ז) ידינו לא שפכה את הדם הזה ועינינו 

לא ראו.

גיטין ס: • מערבין בבית ישן מפני דרכי שלום: מאי ...משום חשדא 
(רש"י – הואיל והורגל העירוב בתוך אותו הבית אם באת לשנות 
את מקומו הנכנסין לאותו הבית ולא יראו שם את העירוב יחשדו 

את בני החצר שמטלטלין בלא עירוב).

גיטין פא: • דאיכא עדי יחוד וליכא עדי ביאה ב''ש סברי לא אמרי' 
עדי  הן  הן  אמרינן  סברי  וב''ה  ביאה  עדי  הן  והן  יחוד  עדי  הן  הן 

יחוד והן הן עדי ביאה.

גיטין פד: • הרי זה גיטך ע''מ שתנשאי לפלוני הרי זו לא תנשא ואם 
נשאת לא תצא ... שמא יאמרו נשיהן נותנין במתנה.

מיניה(אשה  מפקינן  לא  יאמרו)  (דשמא  גזרה  פד: • משום  גיטין 
מבעלה). 

גיטין פט. • בסורא מבטלי קלא בנהרדעא לא מבטלי קלא (רש"י – 
קול יוצא מפי נשים ותינוקות משתקין להו לבטולי קלא או לא 

משתקין להו).

גיטין פט: • כל קלא דלא איתחזק בבי דינא לאו קלא הוא.

דבתר  הא  ליה  חיישינן  לא  נישואין  דבתר  קלא  פט: • כל  גיטין 
ליה  חיישינן  לא  נמי  אירוסין  דבתר  אפילו   ... חיישינן  אירוסין 

והלכתא לא חיישינן ליה.

דבר  בה  מצא  כן  אם  אלא  אשתו  את  אדם  יגרש  צ. • לא  גיטין 
ערוה.

קדושין לג: • (תוס' – ד"ה אין) תלמידים אחרים חייבין לעמוד אפי' 
מאה פעמים ביום שמא יראה אחר ויחשדם ואפילו אותם שדרין 

בבית הרב נמי אם באו פנים חדשות צריכין לעמוד.
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אומרים  ב''ש  בפונדקי  עמו  ולנה  אשתו  את  סה. • המגרש  קדושין 
אינה צריכה הימנו גט שני וב''ה אומרים צריכה הימנו גט שני.

מפני  אלמנה  בגד  תחבול  לא  דדריש)  ד"ה   – סח: • (רש"י  קדושין 
יוצא  שאתה  כך  ומתוך  לערב  עבוטה  לה  להחזיר  צריך  שאתה 
ונכנס תמיד אצלה שחרית למשכן וערבית להחזיר אתה משיאה 

שם רע בשכנותיה.

בספר  כן  קרוי  חכליה  בן  נחמיה  התרשתא.  סט: • (רש"י)  קדושין 
למלך  משקה  שהיה  שם  שעל  נמצא  ירושלמי  ובגמרת  עזרא 
המות  סם  הטיל  שמא  יחשדוהו  שלא  קודם  לשתות  צריך  היה 
במשקה המלך התירו לו יין של עובדי כוכבים לשתות לכך נקרא 

התרשתא.

קדושין פא. • מלקין על לא טובה השמועה.

בבא קמא טז: • שחשדוהו (ירמיהו)... שחשדוהו מאשת איש. 

בבא מציעא ה: • לא אמרינן מיגו דחשיד אממונא חשיד אשבועתא.

צא  לו  אומרים  שיהו  התקינו  הרמאין  כח: • משרבו  מציעא  בבא 
והבא עדים דלאו רמאי את וטול.

דחשדיה  משום  תעניתא  ארבעין  הונא  רב  לג. • יתיב  מציעא  בבא 
לרב חסדא.

בבא מציעא עא. • אין אשה וגר קונין עבד עברי.

רב  בי  בר  תשרי  ולא  כלבא  תרבי  לא  עא. • ארמלתא  מציעא  בבא 
באושפיזא.

ובין  כך  בין  ברבית  מישראל  מעות  שלוה  עב. • נכרי  מציעא  בבא 
כך גובה את הקרן וגובה את הרבית ... כדי שלא יאמרו בשביל 

מעותיו נתגייר זה.

בבא מציעא פו: • יוקח נא מעט מים ורחצו רגליכם ... אמרו לו וכי 
בערביים חשדתנו שהם משתחוים לאבק רגליהם כבר יצא ממנו 

ישמעאל (רש"י – ממך יצא הרגיל לעשות כן).

בתרומה  והדשות  בתבואה  המרכסות  פט: • פרות  מציעא  בבא 
העין  מראית  מפני  אבל  תחסום  בל  משום  עובר  אינו  ומעשר 

מביא בול מאותו המין ותולה לה בטרסקלין שבפיה.

חשד  (מפני  אהדדי  מחלפי  חסידי  תרי  צ: • הנהו  מציעא  בבא 
סירוס).

בבא מציעא קטו. • (אלמנה) ענייה אין ממשכנין אותה שאתה חייב 
להחזיר לה ואתה משיאה שם רע בשכנותיה.

בבבא בתרא ח: • גבאי צדקה אינן רשאין לפרוש זה מזה אבל פורש 
זה לשער וזה לחנות מצא מעות בשוק לא יתנם בתוך כיסו אלא 

נותנן לתוך ארנקי של צדקה ולכשיבא לביתו יטלם.

בבבא בתרא ח: • נושה בחבירו מנה ופרעו בשוק לא יתננו לתוך כיסו 
אלא נותנן לתוך ארנקי של צדקה ולכשיבא לביתו יטלם.

נכנס  חבירו  של  מביתו  לפנים  בור  לו  שיש  צט. • מי  בתרא  בבבא 
אדם  בני  שדרך  בשעה  ויוצא  נכנסין  אדם  בני  שדרך  בשעה 

יוצאין... משום חשד אשתו.

סנהדרין כו. • ר' חייא בר זרנוקי ור''ש בן יהוצדק הוו קאזלי לעבר 
איזיל  אמר  בהדייהו  איטפיל  לקיש  ריש  בהו  פגע  בעסיא  שנה 
איחזי היכי עבדי עובדא חזייה לההוא גברא דקא כריב אמר להן 

כהן וחורש וכו'.

סנהדרין כו. • נחשדו כהנים אשביעית.

סנהדרין כו. • בני אדם החשודין על השביעית כשרין לעבר שנה.

סנהדרין כו: • החשוד על העריות כשר לעדות.

סנהדרין כז: • האוהב והשונא אוהב זה שושבינו שונא כל שלא דבר 
עמו שלשה ימים באיבה א''ל לא נחשדו ישראל על כך (רש"י – 

להעיד שקר משום איבה ואהבה).

סנהדרין ל: • (רש"י – ד"ה בעדות) כל מומין הראויין לבא בידי אדם 
רועים כהנים אין נאמנין לומר מאליו נפל בו מום זה לפי שנחשדו 

כהנים להטיל מומין בבכורות בזמן הזה כדי להתירן בשחיטה.

סנהדרין מו. • מעשה באדם אחד שהטיח את אשתו תחת התאנה 
והביאוהו לבית דין והלקוהו לא מפני שראוי לכך אלא שהשעה 

צריכה לכך.

סנהדרין קי. • חשדוהו (למ"ר) מאשת איש.

זכות  לכף  חבירך  את  דן  הוי  עמיתך  תשפוט  ל. • בצדק  שבועות 
(רש"י – אל תחשדהו בעבירה).

(רש"י –  לדיניה  ליה  מזדקקינן  לא   ... מרבנן  מא. • צורבא  שבועות 
להשבע דמיחזי דחשדינן ליה).

שבועות מו: • לאחזוקי איניש בגנבי לא מחזקינן.

בזמן  זרה)  עבודה  בה  שיש  לשם (לעיר  לילך  יא: • מהו  זרה  עבודה 
בה  להלך  יכול  היה  ואם  אסור  מקום  לאותו  מיוחדת  שהדרך 

למקום אחר מותר.

עבודה זרה יב. • ישב לו קוץ בפני עבודת כוכבים לא ישחה ויטלנה 
...נתפזרו לו מעותיו בפני עבודת כוכבים לא ישחה ויטלם ...מעיין 
שנראה  מפני  וישתה  ישחה  לא  כוכבים  עבודת  לפני  המושך 

כמשתחוה לעבודת כוכבים.

עבודה זרה יב. • כל מקום שאסרו חכמים מפני מראית העין אפילו 
בחדרי חדרים אסור.

בחזקתן  הן  הרי  ביתו  ובני  ובניו  אשתו  שמת  לט. • חבר  זרה  עבודה 
עד שיחשדו.

עד  בחזקתן)  (הן  הרי  תכלת  בה  שמוכרין  לט. • חצר  זרה  עבודה 
שתיפסל.

ומותר  להניחה  אסור  בולט  שחותמה  מג: • טבעת  זרה  עבודה 
ומי  בה  לחתום  ואסור  להניחה  מותר  שוקע  חותמה  בה  לחתום 
חיישינן לחשדא והא בי כנישתא דשף ויתיב בנהרדעא דאוקמי 
ביה אנדרטא והוו עיילי ביה אבוה דשמואל ולוי ומצלו בגויה ולא 

חיישי לחשדא רבים שאני.

אבות דרבי נתן ב:ב • אל יתיחד אדם עם הנשים בפונדק אפילו עם 
אחותו ועם בתו מפני דעת הבריות.

עם  ואפילו  בשוק  האשה  עם  אדם  יספר  ב:ב • לא  נתן  דרבי  אבות 
אשתו... מפני טענת הבריות.

אבות דרבי נתן ח:ז,ח • הוי דן את כל אדם לכף זכות (עיין שם).

יחשדוך  שמא  לו  הדומה  ומן  הכעור  מן  פ"ג • הרחק  רבתי  כלה 
אחרים בדבר עבירה.

והוי  כליסטים  בעיניך  אדם  בני  כל  יהיו  פ"ה • לעולם  רבה  ארץ  דרך 
מכבדן כר"ג.

חולין מא. • בשוק לא יעשה כן שלא יחקה את הצדוקים (רש"י – 
טעמא דגומא משום שהוא חוק הצדוקים לעבודת כוכבים).
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חולין מד: • הרחק מן הכיעור ומן הדומה לו.

חולין קי. • רמי בר תמרי דהוא רמי בר דיקולי מפומבדיתא איקלע 
לסורא במעלי יומא דכפורי וכו'.

חולין קמא: • וליחוש לחשדא כלאחר יד.

בכורות יב: • נחשדו הכהנים על פטרי חמורים.

בכורות כג: • נחשדו עמי הארץ לערב מחצה בציר.

בכורות כח: • הנוטל שכר להיות רואה את הבכורות אין שוחטין על 
פיו אא''כ היה מומחה.

פעם  לראות  חכמים  חייבוהו  לא  תרי)  ד"ה   – כט. • (תוס'  בכורות 
דבזה  ועוד  שכר  עליו  ליטול  יכול  דאין  ראוהו  דאם  אלא  אחרת 
לא יחשדוהו לעולם שיתיר את האיסור כדי להנצל מטורח של 

פעם שניה.

 ... השביעית  על  החשוד   ... הבכורות  על  כט: • החשוד  בכורות 
החשוד להיות מוכר תרומה לשום חולין אין לוקחין ממנו וכו'.

בכורות כט: • ההוא טבחא דהוה חשוד לזבוני תרבא דאטמא במר 
דכנתא קנסיה רבא לזבוני אפי' אמגוזי.

בכורות ל. • החשוד על השביעית אינו חשוד על המעשרות החשוד 
זה  ועל  זה  על  החשוד  השביעית  על  חשוד  אינו  המעשרות  על 

חשוד על הטהרות.

בכורות ל. • כיון דחשיד אדאורייתא כ''ש אדרבנן.

בכורות ל. • אדרבנן חשיד אדאורייתא לא חשיד.

בכורות ל: • עם הארץ שקיבל עליו דברי חבירות ונחשד לדבר אחד 
נחשד לכל התורה כולה ... אינו נחשד אלא לאותו דבר בלבד.

בכורות ל: • הגר שקיבל עליו דברי תורה אפי' נחשד לדבר אחד הוי 
חשוד לכל התורה כולה והרי הוא כישראל מומר.

בכורות לא. • כל הבכורות אדם (כהן) רואה חוץ משל עצמו.

בכורות לה: • כהנים הוא דחשידי אמומי ישראל לא חשידי אמומי.

בכורות לו. • כלום חילקנו בין חבר לעם הארץ (רש"י – ומי חשדינן 
אנא למישדי ביה מומא בכוונה ככהן עם הארץ).

ערכין כב: • אחזוקי סהדי בשקרי לא מחזקינן.

כריתות כא: • דם דגים ... מותר ואפילו ... דאית ביה קשקשים.

נדה נו: • זה הכלל דבר שחשודים (הכותים) בו אין נאמנין עליו.

חתונה
בחמשה  עובר  משמחו  ואינו  חתן  מסעודת  הנהנה  ו: • כל  ברכות 

קולות.

ברכות ו: • ואם משמחו מה שכרו ... זוכה לתורה שנתנה בחמשה 
מחורבות  אחת  בנה  כאילו   ... תודה  הקריב  כאילו   ... קולות 

ירושלים.

ברכות ל: • מר בריה דרבינא עבד הלולא לבריה חזנהו לרבנן דהוו 
ותבר  זוזי  מאה  ארבע  בת  דמוקרא  כסא  אייתי  טובא  קבדחי 

קמייהו ואעציבו (תוס' – מכאן נהגו לשבר זכוכית בנשואין).

ברכות לא. • רב אשי עבד הלולא לבריה חזנהו לרבנן דהוו קא בדחי 
טובא אייתי כסא דזוגיתא חיורתא ותבר קמייהו ואעציבו.

בריה  דמר  בהלולא  זוטי  המנונא  לרב  רבנן  ליה  לא. • אמרו  ברכות 
דרבינא לישרי לן מר אמר להו ווי לן דמיתנן ווי לן דמיתנן אמרי 

ליה אנן מה נעני בתרך א''ל הי תורה והי מצוה דמגנו עלן.

ברכות נ: • ממשיכין יין בצנורות לפני חתן ולפני כלה וזורקין לפניהם 
לא  אבל  הגשמים  בימות  לא  אבל  החמה  בימות  ואגוזים  קליות 
ד"ה  הגשמים (תוס' –  בימות  ולא  החמה  בימות  לא  גלוסקאות 
ולא – עכשיו שדרכן לזרוק חטים בבית חתנים צריך ליזהר שלא 

יזרקום אלא במקום נקי).

ברכות נד: • שלשה צריכין שימור ואלו הן חולה חתן וכלה.

ברכות סא. • נעשה הקב''ה שושבין לאדם הראשון.

שבת טז: • שמעון בן שטח תיקן כתובה לאשה.

שבת נו. • כל היוצא למלחמת בית דוד כותב גט כריתות לאשתו.

שבת נו: • בשעה שנשא שלמה את בת פרעה ירד גבריאל ונעץ קנה 
בים ועלה בו שירטון ועליו נבנה כרך גדול [של רומי].

שבת נט: • מאימתי מברכין על הגשמים משיצא חתן לקראת כלה.

שבת קי. • (רש"י – ד"ה דכי) היו רגילים להביא הדס וענפי דקלים 
לשמוח לפני החתן והכלה וכשמביאים אותן לפניהם מקשקשים 

לפניהם בשוק בבואם בתופים וזוגין.

שבת קיד. • איזהו ת''ח שממנין אותו פרנס על הציבור זה ששואלין 
אותו דבר הלכה בכל מקום ואומר ואפי' במסכת כלה.

דכתיב  עריות  כגון  בקטטה  עליהם  שקבלו  מצוה  קל. • כל  שבת 
עסקי  על  למשפחותיו  בוכה  העם  את  משה  וישמע  י)  יא,  (במדבר 
רמו  דלא  כתובה  דליכא  אותה בקטטה  עושין  משפחותיו עדיין 

בה תיגרא.

עירובין יח: • עשה הקב''ה שושבינות לאדם הראשון מכאן לגדול 
שיעשה שושבינות לקטן ואל ירע לו.

עירובין מז. • מטמא (כהן) לישא אשה.

פסחים ז. • (תוס' – ד"ה בלבער) הרי ברכת אירוסין אינו מברך אלא 
אחר אירוסין.

רשאי  חכם  תלמיד  אין  מצוה  של  שאינה  סעודה  מט. • כל  פסחים 
לעם  חכם  תלמיד  ובת  לישראל  כהן  בת  כגון   ... ממנה  להנות 

הארץ ... בת כהן לישראל אין זווגן עולה יפה.

שכן  כל  אהרן  של  בזרעו  ידבק  שיתעשר  מט. • הרוצה  פסחים 
שתורה וכהונה מעשרתן.

פסחים מט. • ר' יהושע נסיב כהנתא חלש אמר לא ניחא ליה לאהרן 
דאדבק בזרעיה דהוי ליה חתנא כי אנא.

בני  תרי  מיניה  נפקו  כהנתא  נסיב  אבין  בר  אידי  מט. • רב  פסחים 
סמיכי.

פסחים מט. • אי לא נסיבנא כהנתא לא איעתרי.

פסחים מט. • אמר רב כהנא אי לא נסיבנא כהנתא לא גלאי אמרו 
רב  אינשי (רש"י –  כדגלי  גלאי  לא  גלית  תורה  למקום  והא  ליה 

כהנא גלה מבבל לא''י).

ת''ח  בת  וישא  לו  שיש  מה  כל  אדם  ימכור  מט. • לעולם  פסחים 
שאם מת או גולה מובטח לו שבניו ת''ח ואל ישא בת ע''ה שאם 

מת או גולה בניו ע''ה.
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ת''ח  בת  וישא  לו  שיש  מה  כל  אדם  ימכור  מט. • לעולם  פסחים 
וישיא בתו לת''ח משל לענבי הגפן בענבי הגפן דבר נאה ומתקבל 
ולא ישא בת עם הארץ משל לענבי הגפן בענבי הסנה דבר כעור 

ואינו מתקבל.

פסחים מט: • לא מצא בת תלמיד חכם ישא בת גדולי הדור לא מצא 
בת גדולי הדור ישא בת ראשי כנסיות לא מצא בת ראשי כנסיות 
מלמדי  בת  ישא  צדקה  גבאי  בת  מצא  לא  צדקה  גבאי  בת  ישא 
תינוקות ולא ישא בת עמי הארץ מפני שהן שקץ ונשותיהן שרץ 

ועל בנותיהן הוא אומר (דברים כז, כא) ארור שוכב עם כל בהמה.

ומניחה  כופתה  כאילו  הארץ  לעם  בתו  המשיא  מט: • כל  פסחים 
לפני ארי מה ארי דורס ואוכל ואין לו בושת פנים אף עם הארץ 

מכה ובועל ואין לו בושת פנים.

פסחים פח: • לא נברא העולם אלא לפריה ורביה שנאמר (ישעיה מה, יח) 
לא תוהו בראה (אלא) לשבת יצרה.

פסחים קב: • (תוס') שאין אומרי' שתי קדושות על כוס אחד. ויש 
ברכת  כוס  על  ברכות  שבע  לומר  שלא  זה  מטעם  בחופה  נוהגין 
כיון  בפה''ג  השני  על  מברכין  ואין  אחר  כוס  מביאין  אלא  המזון 
אך  פעמים  לברך  נכון  אין  כי  המזון  ברכת  כוס  על  בירך  שכבר 
לברכת  דמי  דלא  אחד  כוס  על  הכל  אומר  היה  משולם  רבינו 
המזון וקידוש דתרי מילי נינהו כדאמרי' בסמוך אבל הכא חדא 
אירוסין  וברכת  נישואין  לברכת  גורם  המזון  דברכת  היא  מלתא 
ונישואין נהגו לומר על שתי כוסות וטעמא דרגילים זה בלא זה 
אירוסין  בבית  האירוסין  ברכת  מברכין  ז:)  (ד'  בכתובות  כדאמר 
בינתים  כתובה  לקרות  דנהגו  ועוד  חתנים  בבית  חתנים  וברכת 

והוי הפסק ולכך מתכוונים ולכך צריך ב' כוסות.

ניהו  מאי  חבירך  בה  שבישל  בקדירה  תבשל  קיב. • לא  פסחים 
גרושה בחיי בעלה.

בעית  ואי  במטה  דעות  ארבע  גרושה  שנשא  קיב. • גרוש  פסחים 
אימא אפילו באלמנה לפי שאין כל אצבעות שוות.

פסחים קיב: • מצוה וגוף טהור נושא אשה ולו בנים.

פסחים קיג. • לא תנסיב תרתי אי נסבת תרתי נסיב תלת (רש"י – 
תלת.  נסיב  רעה:  עליך  תתיעצנה  שמא  נשים  תרי.  תינסב  ולא 

שאם תתיעצנה השלישית מגלה לך).

פסחים קיג. • בתך בגרה שחרר עבדך ותן לה.

פסחים קיג. • והוי זהיר באשתך מחתנה הראשון ... משום ערוה .. 
משום ממון הא והא איתנהו.

פסחים קיג: • ארבעה אין הדעת סובלתן אלו הן ... אף המגרש את 
אשתו פעם ראשונה ושניה ומחזירה ... אי נמי יש לו בנים הימנה 

ולא מצי מגרש לה.

אשה  לו  שאין  יהודי  הן  אלו  לשמים  מנודין  קיג: • שבעה  פסחים 
ושיש לו אשה ואין לו בנים וכו'.

ראש השנה כו. • היו קורין לכלה נינפי ... מאי קרא (תהלים מח, ג) יפה נוף 
משוש כל הארץ.

יומא יח: • רב כי מקלע לדרשיש מכריז מאן הויא ליומא רב נחמן 
אשה  יש   – (רש"י  ליומא  הויא  מאן  מכריז  לשכנציב  מקלע  כד 

שתנשא לי ליומא שאתעכב כאן ותצא לאחר מכאן).

יומא יח: • לא ישא אדם אשה במדינה זו וילך וישא אשה במדינה 
(ואב  אחותו  נושא  אח  ונמצא  זה  אצל  זה  יזדווגו  שמא  אחרת 

נושא בתו) וממלא כל העולם כולו ממזרות.

יומא יח: • אינו דומה מי שיש לו פת בסלו למי שאין לו פת בסלו.

יומא לט: • כלה שבירושלים אינה צריכה להתקשט מריח קטורת.

יומא עא. • אם רואה אדם שתורה פוסקת מזרעו ישא בת תלמיד 
חכם.

כך  ואחר  אשה  נושא  היא  מאי  בטהרה  תורה  עב: • הלומד  יומא 
לומד תורה.

ובסיכה  וברחיצה  ובשתיה  באכילה  אסור  הכפורים  עג: • יום  יומא 
את  ירחצו  והכלה  והמלך  המטה  ובתשמיש  הסנדל  ובנעילת 
וכל  בעלה  על  שתחבב  עד  נוי  צריכה  והכלה.   – (רש"י  פניהם 

שלשים יום לחופתה היא קרויה כלה).

סוכה כה: • ליעבדו חופה בסוכה ... משום ייחוד ... משום צער חתן 
מאי בינייהו איכא בינייהו דשכיחי אינשי דנפקי ועיילי להתם.

ומן  התפלה  מן  פטורין  חופה  בני  וכל  והשושבינין  כה: • חתן  סוכה 
התפילין וחייבין בק''ש.

סוכה כה: • (תוס') אין שמחה אלא בחופה. משמע מכאן דאם יצא 
דאין  אחר  בבית  לאכול  והולכים  עמו  כלתו  אפי'  מחופתו  חתן 
שמחה  דאין  כיון  חתנים  ברכת  ולא  במעונו  שהשמחה  מברכין 
אלא בחופה ... אלא מקום עיקר ישיבת חתן וכלה קרי ליה חופה 
ולא מקום העשוי לאקראי בעלמא ושם מברכין ברכת חתנים כל 

שבעה.

בסוסים  שרוכבים  בחורים  אותן  מיד)  ד"ה   – מה. • (תוס'  סוכה 
או  חבירו  של  בגדו  וקורעין  זה  עם  זה  ונלחמים  חתן  לקראת 

מקלקל לו סוסו שהן פטורין שכך נהגו מחמת שמחת חתן.

לפלוני  זוזי  מאה  ארבע  ליה  הבו  להו  דאמר  גברא  כ. • ההוא  ביצה 
בעי  אי  נסיב  בעי  אי  וברתיה  שקיל  מאה  ארבע   ... ברתי  ולנסיב 

לא נסיב.

ביצה לו: • ולא מקדשין (בשבת) והא מצוה קעביד לא צריכא דאית 
ליה אשה ובנים (רש"י – ומיהא קצת מצוה איכא כדאמר בבקר 

זרע את זרעך ולערב אל תנח ידך (קהלת יא) ).

מגילה ה: • איזהו בנין של שמחה זה הבונה בית חתנות לבנו.

ממנה  ויוצאין  זוכה  חמיה  בבית  צנועה  שהיא  כלה  י: • כל  מגילה 
מלכים ונביאים.

מגילה כג: • ברכת חתנים בעשרה וחתנים מן המנין.

מגילה כז. • אין מוכרין ס''ת אלא ללמוד תורה ולישא אשה.

מגילה כט. • מבטלין ת''ת להוצאת המת ולהכנסת הכלה.

תענית כו: • לא היו ימים טובים לישראל כחמשה עשר באב וכיוה''כ 
שבהן בנות ירושלים יוצאות וכו'.

בנין  זה  לבו  שמחת  וביום  תורה  מתן  זה  חתונתו  כו: • ביום  תענית 
בית המקדש שיבנה במהרה בימינו.

דמייתבותא  לישנא  הבעל  בית  דהאי  משמע  ב. • מאי  קטן  מועד 
היא דכתיב (ישעיה סב, ה) כי יבעל בחור בתולה ומתרגמינן ארי כמה 

דמיתותב עולם עם בתולתא יתייתבון בגויך בנייך.

מועד קטן ז: • חתן שנולד בו נגע נותנין לו ז' ימי המשתה לו ולביתו 
ולכסותו וכן ברגל נותנין לו שבעת ימי הרגל.

מועד קטן ח: • אין נושאין נשים במועד לא בתולות ולא אלמנות ... 
לפי שאין מערבין שמחה בשמחה ... מפני שמניח שמחת הרגל 

ועוסק בשמחת אשתו.
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יד)  טז,  (דברים  שנאמר  במועד  נשים  נושאין  שאין  ח: • מנין  קטן  מועד 
ושמחת בחגך בחגך ולא באשתך ... מפני הטורח ... מפני ביטול 
פריה ורביה (רש"י – דאי שרי נשואין ביו''ט אין אדם נושא אשה 
סעודה  עושה  שיהא  המועד  עד  ממתין  אלא  כולה  השנה  כל 

אחת למועד ולנשואין).

אסור  ואינו  באשתך  ולא  בחגך  מפני)  ד"ה  ח: • (תוס' –  קטן  מועד 
לערב שמחה בשמחה ועי''ל דלא חשיבי שמחה בשמחה כי אם 

סעודת נישואין לבד.

מועד קטן יח: • ואלו כותבין במועד קדושי נשים וכו'.

אלמנות  ולא  בתולות  לא  במועד  נשים  נושאין  יח: • אין  קטן  מועד 
מיבעיא  לא  שרי  לארס  הא  לו  היא  ששמחה  מפני  מיבמין  ולא 
לישא  אפילו  אלא  מצוה  קעביד  דלא  לארס  מיבעיא  לא  קאמר 

נמי דקא עביד מצוה אסור.

יקדמנו  שמא  מועד  של  בחולו  אשה  לארס  יח: • מותר  קטן  מועד 
אחר.

פלוני  בת  ואומרת  יוצאת  קול  בת  ויום  יום  יח: • בכל  קטן  מועד 
לפלוני שדה פלוני לפלוני.

מועד קטן יח: • רבא שמעיה לההוא גברא דבעי רחמי ואמר תזדמן 
לי פלניתא א''ל לא תיבעי רחמי הכי אי חזיא לך לא אזלא מינך 
לימות  איהו  או  דקאמר  שמעיה  הכי  בתר  בה'  כפרת  לא  ואי 
מקמה או איהי תמות מקמיה א''ל לאו אמינא לך לא תיבעי עלה 

דמילתא הכי.

אשה  מה'  הכתובים  ומן  הנביאים  ומן  התורה  יח: • מן  קטן  מועד 
לאיש.

כחתן  י)  (ישעיה סא,  שנאמר  בראש  שמיסב  לחתן  כח: • מנין  קטן  מועד 
יכהן פאר מה כהן בראש אף חתן בראש.

אדם  כבני  לשמוע  ובאין  מתקבצין  השרת  מלאכי  יד: • היו  חגיגה 
שמתקבצין ובאין לראות במזמוטי חתן וכלה.

ואלו  פוסלין  אלו  מתירין  ואלו  אוסרים  שאלו  יג: • אע''פ  יבמות 
מכשירין לא נמנעו בית שמאי מלישא נשים מבית הלל ולא בית 

הלל מבית שמאי.

לקדושין  חוששין  הזה  בזמן  שקידש  כוכבים  טז: • עובד  יבמות 
שמא מעשרת השבטים הוא.

יבמות כו. • וכולם שהיו להם נשים ומתו מותרות לינשא להם וכו' 
(רש"י – בשעת מעשה ומתו לאחר זמן מותרות אלו לינשא להם 
שאסרה  או  העד  בה  שהעיד  בשעה  שהרי  חשד  ליכא  דהשתא 

חכם היתה אשתו קיימת ולא לישא את זו נתכוין).

יבמות לד: • (תוס' – ד"ה דעתאי) דאמרה בת רב חסדא תרווייהו 
קבעינא והיתה מצפה שתתקיים נבואתה לפי שהיה לרבא אשה 

אחרת איחרה לינשא לו ואפ''ה היתה מצפה לו.

יבמות לז: • לא ישא אדם אשתו ודעתו לגרשה.

יבמות לט. • אשה הקנו לו (ליבם) מן השמים.

יבמות לט: • עכשיו שאין מתכוונין לשם מצוה אמרו מצות חליצה 
קודמת למצות יבום.

ולשום  נוי  לשם  יבמתו  את  הכונס  אומר  שאול  לט: • אבא  יבמות 
בעיני  אני  וקרוב  בערוה  פוגע  כאילו  אחר  דבר  ולשום  אישות 
עליה  יבא  יבמה  ה)  (דברים כה,  אומרים  וחכמים  ממזר  הולד  להיות 

מכל מקום.

דריש  ק:)  (דף  נושאין  בפ'  לקמן  אחריך.  לזרעך  מב. • (תוס')  יבמות 
עובדת  תינסיב  לא  לאברהם  רחמנא  ליה  דאזהר  קרא  מהאי 

כוכבים ושפחה דלא יתייחס זרעך בתרה.

יבמות מד. • הוא ילד והיא זקנה הוא זקן והיא ילדה אומרין לו מה 
תשים  ואל  שכמותך  אצל  כלך  זקנה  אצל  לך  מה  ילדה  אצל  לך 

קטטה בביתך.

יבמות מד. • ד' אין טפי לא כי היכי דנמטייה עונה בחדש (רש"י – 
עונה של ת''ח מערב שבת לערב שבת וזהו אשר פריו יתן בעתו 

בכתובות (דף סב:) דמטי לכל חדא עונה בחדש).

יבמות מה. • עובד כוכבים ועבד כיון דלא תפסי בהו קדושין כחייבי 
כריתות דמי.

בלא  לעמוד  אסור  בנים  כמה  לאדם  לו  שיש  סא: • אע''פ  יבמות 
אשה שנאמר (בראשית ב, יח) לא טוב היות האדם לבדו ואיכא דאמרי 

הא יש לו בנים בטיל מפריה ורביה ובטיל נמי מאשה.

דעתו  והסכימה  מדעתו  משה  עשה  דברים  סב. • שלשה  יבמות 
לדעת המקום פירש מן האשה וכו'.

יבמות סב: • הא אמרי ליה רבנן לרב ששת נסיב איתתא ואוליד בני 
ואמר להו בני ברתי בני נינהו.

לו  היו  בזקנותו  אשה  ישא  בילדותו  אשה  אדם  סב: • נשא  יבמות 
בנים בילדותו יהיו לו בנים בזקנותו.

ברכה  בלא  שמחה  בלא  שרוי  אשה  לו  שאין  אדם  סב: • כל  יבמות 
בלא טובה ... בלא תורה בלא חומה ... בלא שלום.

פוקדה  ואינו  שמים  יראת  שהיא  באשתו  היודע  סב: • כל  יבמות 
נקרא חוטא. 

יבמות סב: • חייב אדם לפקוד את אשתו בשעה שהוא יוצא לדרך 
... סמוך לווסתה.

מגופו  יותר  והמכבדה  כגופו  אשתו  את  סב: • האוהב  יבמות 
עליו  לפירקן  סמוך  והמשיאן  ישרה  בדרך  ובנותיו  בניו  והמדריך 

הכתוב אומר וידעת כי שלום אהלך.

יבמות סב: • ... והנושא את בת אחותו ... עליו הכתוב אומר (ישעיה נח, 
ט) אז תקרא וה' יענה תשוע ויאמר הנני.

יבמות סג. • כל אדם שאין לו אשה אינו אדם.

יבמות סג. • (בראשית ב – יח) אעשה לו עזר כנגדו זכה עוזרתו לא זכה 
כנגדו.

מנגדתו  זכה  לא  כנגדו  זכה  כניגדו  וקרינן  כנגדו  סג. • כתיב  יבמות 
(רש"י – נגדא דמלקות).

יבמות סג. • עשה לו עזר במה אשה עוזרתו לאדם א''ל אדם מביא 
עיניו  מאירה  נמצאת  לא  לובש  פשתן  פשתן  כוסס  חיטין  חיטין 

ומעמידתו על רגליו.

יבמות סג. • מאי דכתיב (בראשית ב, כג) זאת הפעם עצם מעצמי ובשר 
מבשרי מלמד שבא אדם על כל בהמה וחיה ולא נתקררה דעתו 

עד שבא על חוה.

איתתא (רש"י –  איתתא נחית דרגא נסיב  יבמות סג. • מתון נסיב 
מתון נסיב איתתא. המתן עד שתבדוק מעשיה שלא תהא רעה 
חשובה  אשה  תקח  לא  איתתא.  ונסיב  דרגא  נחית  וקנטרנית: 

ממך שמא לא תתקבל עליה).
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ליצלך  רחמנא  ליה  אמר  חייא  מרבי  מיפטר  הוה  סג. • רב  יבמות 
דק  נפק  ממותא  דקשה  מידי  איכא  ומי  ממותא  דקשה  ממידי 

ואשכח (קהלת ז, כו) ומוצא אני מר ממות את האשה וגו'.

יבמות סג. • רב הוה קא מצערא ליה דביתהו כי אמר לה עבידי לי 
טלופחי עבדא ליה חימצי חימצי עבדא ליה טלופחי וכו'.

יבמות סג. • רבי חייא הוה קא מצערא ליה דביתהו כי הוה משכח 
קא  והא  רב  ליה  אמר  ניהלה  ומייתי  בסודריה  ליה  צייר  מידי 
מן  אותנו  ומצילות  בנינו  שמגדלות  דיינו  א''ל  למר  ליה  מצערא 

החטא.

ומוצא  (קהלת ז, כו)  בריה  יצחק  לרב  יהודה  רב  ליה  סג: • מקרי  יבמות 
אני מר ממות את האשה א''ל כגון מאן כגון אמך והא מתני ליה 
רב יהודה לרב יצחק בריה אין אדם מוצא קורת רוח אלא מאשתו 
ראשונה שנאמר (משלי ה, יח) יהי מקורך ברוך ושמח מאשת נעוריך 

וא''ל כגון מאן כגון אמך מתקיף תקיפא ועבורי מיעברא במלה.

יבמות סג: • כיון שנשא אדם אשה עונותיו מתפקקין.

יבמות סג: • במערבא כי נסיב אינש איתתא אמרי ליה הכי מצא או 
מוצא מצא דכתיב מצא אשה מצא טוב מוצא דכתיב ומוצא אני 

מר ממות את האשה.

בחיק  טובה  וכתיב  לבעלה  טובה  מתנה  טובה  סג: • אשה  יבמות 
ירא אלהים תנתן אשה רעה צרעת לבעלה מאי תקנתיה יגרשנה 

ויתרפא מצרעתו.

יבמות סג: • אשה יפה אשרי בעלה מספר ימיו כפלים.

יבמות סג: • כל מי שאין עוסק בפריה ורביה כאילו שופך דמים ... 
כאילו ממעט הדמות ... כאילו שופך דמים וממעט הדמות.

בתורה  חשקה  שנפשי  אעשה  ומה  עזאי  בן  להן  סג: • אמר  יבמות 
אפשר לעולם שיתקיים על ידי אחרים.

יבמות סד: • לא ישא אדם אשה לא ממשפחת נכפין ולא ממשפחת 
מצורעים והוא דאתחזק תלתא זימני.

יבמות סה. • כל הנושא אשה על אשתו יוציא ויתן כתובה רבא אמר 
נושא אדם כמה נשים על אשתו והוא דאית ליה למיזיינינהי.

יבמות עב. • אין אשה מקדשת אשה.

פרעה)  בת  את  (שלמה  שאהבה  יתירה  אהבה  עו: • מתוך  יבמות 
מעלה עליו הכתוב כאילו נתחתן בה.

אבל  עולם  איסור  ואיסורן  אסורים  ומואבי  עו: • עמוני  יבמות 
נקבותיהם מותרות מיד.

יבמות עו: • מצרי ואדומי אינם אסורים אלא עד שלשה דורות אחד 
זכרים ואחד נקבות ר''ש מתיר את הנקבות מיד.

יבמות עח: • ממזרין ונתינין אסורין ואיסורן איסור עולם אחד זכרים 
ואחד נקבות.

בעיניו  קלה  תהא  שלא  כדי  כתובה  רבנן  לה  פט. • תקינו  יבמות 
להוציאה.

יבמות פט: • (רש"י – ד"ה מדאורייתא) נישואי קטנה מדרבנן נינהו 
משום שלא ינהגו בה מנהג הפקר.

רבנן  ואפקעינהו  מקדש  דרבנן  אדעתא  דמקדש  צ: • מאן  יבמות 
לקידושין.

יבמות צו: • (תוס' – ד"ה נשא) אע''ג דלא תקינו רבנן נשואין לקטן 
נמי  ומצוה  זנות  ביאת  חשיבא  דלא  איסור'  דליכא  אר''י  מ''מ 

איכא להשיא אשה לבנו קטן.

והיא  ילד  הוא  היה  שאם  לו  ההוגנת  עצה  לו  קא: • משיאין  יבמות 
לך  מה  ילדה  אצל  לך  מה  לו  אומרים  ילדה  והיא  זקן  הוא  זקנה 

אצל זקנה כלך אצל שכמותך ואל תכניס קטטה לתוך ביתך.

ונוטלות  יוצאות  נשים  שלש  אומרים  היו  קיב. • בראשונה  יבמות 
אני  נטולה  לבינך  ביני  השמים  לך  אני  טמאה  האומרת  כתובה 
באחר  עיניה  נותנת  אשה  תהא  שלא  לומר  חזרו  היהודים  מן 
ראיה  תביא  לך  אני  טמאה  האומרת  אלא  בעלה  על  ומקלקלת 
מן  אני  נטולה  בקשה  דרך  יעשו  לבינך  ביני  השמים  לדבריה 

היהודים יפר חלקו ומשמשתו ותהא נטולה מן היהודים.

אינו  והאיש  לרצונה  ושלא  לרצונה  יוצאה  קיב: • האשה  יבמות 
מוציא אלא לרצונו.

החמישי  ליום  ואלמנה  הרביעי  ליום  נשאת  ב. • בתולה  כתובות 
וביום  השני  ביום  בעיירות  יושבין  דינין  בתי  בשבת  שפעמים 

החמישי שאם היה לו טענת בתולים היה משכים לבית דין.

טורח  שיהא  ישראל  בנות  תקנת  על  חכמים  ב. • שקדו  כתובות 
בשבת  ושלישי  בשבת  ושני  בשבת  אחד  ימים  שלשה  בסעודה 

וברביעי כונסה.

בשעת  אומרים  לכן  מקדש.  דרבנן  אדעתא  ג. • (תוס')  כתובות 
קידושין כדת משה וישראל.

כתובות ג: • הרי שהיה פתו אפוי וטבחו טבוח ויינו מזוג ומת אביו 
החתן  ואת  לחדר  המת  את  מכניסין  כלה  של  אמה  או  חתן  של 
ימי  שבעת  ונוהג  ופורש  מצוה  בעילת  ובועל  לחופה  הכלה  ואת 

המשתה ואחר כך נוהג שבעת ימי אבילות.

(רש"י  יום  שלשים  כל  הכלה  מן  תכשיטין  מונעין  ד. • אין  כתובות 
– בשביל האבילות אין אוסרין עליה תכשיטיה שלא תתגנה על 

בעלה).

כתובות ד. • (תוס') בעילת מצוה. קרי לה בעילת מצוה משום דכתיב 
כי בועליך עושיך ואמרי' (סנהדרין דף כב) אין אשה כורתת ברית אלא 
למי שעושה אותה כלי וע''י כך מידבק בה ובאין לידי פריה ורביה 

ולהכי קרי לה לבעילה ראשונה בעילת מצוה.

כתובות ד. • (תוס' – ד"ה מסייע) מועד וחתן משוה אותן בכ''מ.

כתובות ה. • משדכין על התינוקת ליארס בשבת.

כתובות ה. • בתולה נשאת ברביעי ונבעלת בחמישי הואיל ונאמרה 
הואיל  בששי  ונבעלת  בחמישי  נשאת  אלמנה  לדגים  ברכה  בו 

ונאמרה בו ברכה לאדם.

כתובות ז: • (ברכת אירוסין) בא''י אמ''ה אשר קדשנו במצותיו וצונו 
על העריות ואסר לנו את הארוסות והתיר לנו את הנשואות על 

ידי חופה וקדושין ... בא''י מקדש ישראל על ידי חופה וקדושין.

לבעלה  אסורה  ברכה  בלא  כלה  ואסר)  ד"ה   – ז: • (רש"י  כתובות 
כנדה.

שעורים  שורין  יש  באסינתא.  שערי  רמי  מכי  ח. • (רש"י)  כתובות 
בעריבת מים להטיל שכר לצורך חופה וי''א לשם החתן והכלה 

זורעין שעורין בעציץ לומר פרו ורבו וצמחו כשעורים הללו.

מאתים  לבתולה  ישראל  לבנות  להם  תקנו  י. • חכמים  כתובות 
ולאלמנה מנה.
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כתובות י. • כתובת אשה אינה מדברי תורה אלא מדברי סופרים.

קליות  לחלק  היו  רגילים  קליות.  חילוק  אף  טו: • (רש"י)  כתובות 
להתינוקות בנישואי הבתולות.

כתובות טז: • בתולה מעבירין לפניה סתומה בעולה מעבירין לפניה 
פתוחה.

כלה  אומרים  שמאי  בית  הכלה  לפני  מרקדין  טז: • כיצד  כתובות 
כמות שהיא ובית הלל אומרים כלה נאה וחסודה.

כתובות יז. • הכי משרו קמי כלתא במערבא לא כחל ולא שרק ולא 
פירכוס ויעלת חן.

כתובות יז. • היה נוטל בד של הדס ומרקד לפני הכלה ואומר כלה 
אחת  זורק  בדין  שלש   – (רש"י  אתלת  ...מרקד  וחסודה  נאה 

ומקבל אחת).

כתובות יז. • רב אחא מרכיב לה אכתפיה ומרקד אמרי ליה רבנן אנן 
ואי  לחיי  ככשורא  עלייכו  דמיין  אי  להו  אמר  הכי  למיעבד  מהו 

לא לא.

על  לחבבה  כדי  שבעה  כל  כלה  בפני  להסתכל  יז. • מותר  כתובות 
בעלה ולית הלכתא כוותיה.

מלך  מלפני  וזה  וזה  כלה  מלפני  המת  את  יז. • מעבירין  כתובות 
ישראל אמרו עליו על אגריפס המלך שעבר מלפני כלה ושבחוהו 

חכמים.

כתובות יז: • מאי הינומא ...קריתא דמנמנה בה כלתא (רש"י – צעיף 
ופעמים  במקומינו  שעושין  כמו  עיניה  על  משורבב  ראשה  על 
הינומא  נקרא  ולכך  מגולין  עיניה  שאין  מתוך  בתוכו  שמנמנמת 

על שם תנומה).

כתובות יז: • בבבל מאי ... דרדוגי דמשחא ארישא דרבנן ... משחא 
דחפיפותא.

כתובות יז: • ארמלתא מאי ... ארמלתא לית לה כיסני.

כתובות כג. • עבידי אינשי דמקדשי ודמגרשי בצנעא.

כתובות מו: • יתר עליו הבעל שאוכל פירות בחייה וחייב במזונותיה 
ובפרקונה וקבורתה.

כתובות נו. • דסתם חופה לביאה קיימא אורח ארעא קא משמע לן 
דבלילה בעי.

הבעל  משתבעה  חודש  עשר  שנים  לבתולה  נז. • נותנין  כתובות 
לפרנס את עצמה וכשם שנותנין לאשה כך נותנין לאיש לפרנס 

את עצמו.

אבל  קטנה  כשהיא  להשיאה  הקטנה  על  פוסקין  נז: • אין  כתובות 
פוסקין על הקטנה להשיאה כשהיא גדולה.

כתובות סב: • התלמידים יוצאין לת''ת ב' וג' שנים שלא ברשות.

כתובות סב: • רב רחומי הוה שכיח קמיה דרבא במחוזא הוה רגיל 
משכתיה  חד  יומא  דכיפורי  יומא  מעלי  כל  לביתיה  אתי  דהוה 
שמעתא הוה מסכיא דביתהו השתא אתי השתא אתי לא אתא 
אפחית  באיגרא  יתיב  הוה  מעינה  דמעתא  אחית  דעתה  חלש 

איגרא מתותיה ונח נפשיה.

כתובות סב: • רבי איעסק ליה לבריה בי רבי חייא כי מטא למיכתב 
כתובה נח נפשה דרביתא אמר רבי ח''ו פסולא איכא יתיבו ועיינו 
במשפחות רבי אתי משפטיה בן אביטל ורבי חייא אתי משמעי 
אחי דוד (רש"י – בן דוד היה אביטל שם אשת דוד ור' חייא אתי 

הבאה  בת  היתה  ולא  דוד  מבית  היה  שר'  הפסול  וזהו  משמעי 
משמעי הוגנת לבנו שלא היתה בת מלכים).

כתובות סב: • אזיל איעסק ליה לבריה בי ר' יוסי בן זימרא פסקו ליה 
תרתי סרי שנין למיזל בבי רב אחלפוה קמיה אמר להו ניהוו שית 
שנין אחלפוה קמיה אמר להו איכניס והדר איזיל הוה קא מכסיף 

מאבוה א''ל בני דעת קונך יש בך.

דינרין  ששה  נעשה  סלעה  כספים  לו  להכניס  סו: • פסקה  כתובות 
החתן מקבל עליו עשרה דינרים לקופה לכל מנה ומנה רבן שמעון 

בן גמליאל אומר הכל כמנהג המדינה.

זוז  מחמשים  לה  יפחות  לא  סתם  בתו  את  סז. • המשיא  כתובות 
לביתי  כשאכניסנה  הבעל  יאמר  לא  ערומה  להכניסה  פסק 
ועודה בבית אביה וכן המשיא את  אכסנה בכסותי אלא מכסה 
היתומה לא יפחות לה מחמשים זוז אם יש בכיס מפרנסין אותה 

לפי כבודה.

כתובות פב: • אשה הקנו לו (ליבם) מן השמים.

כתובות פב: • בראשונה היו כותבין לבתולה מאתים ולאלמנה מנה 
אותה  מניחין  שיהיו  התקינו  נשים  נושאין  היו  ולא  מזקינין  והיו 
בבית אביה ועדיין כשהוא כועס עליה אומר לה לכי אצל כתובתיך 
אותה  עושות  עשירות  חמיה  אותה בבית  התקינו שיהיו מניחין 
של  עביט  אותה  עושות  היו  עניות  זהב  ושל  כסף  של  קלתות 
מימי רגלים ועדיין כשכועס עליה אומר לה טלי כתובתיך וצאי 
עד שבא שמעון בן שטח ותיקן שיהא כותב לה כל נכסי אחראין 

לכתובתה.

כתובות קי. • שלש ארצות לנשואין יהודה ועבר הירדן והגליל. 

נדרים נ: • רבי עבד ליה הלולא לר''ש ברבי כתב על בית גננא עשרין 
וארבעה אלפין ריבואין דינרין נפקו על בית גננא דין ולא אזמניה 
לבר קפרא אמר ליה אם לעוברי רצונו כך לעושי רצונו על אחת 
לעוה''ב  כך  הזה  בעולם  רצונו  לעושי  אמר  אזמניה  וכמה  כמה 
בדחן  איש  שהיה  לפי  קפרא.  לבר  אזמגי'  לא   – (רש"י  עאכ''ו 
ומתיירא שמא יעשה שום דבר שישחוק: אמר. בר קפרא לרבי 
שהיה  כו'  רצונו  לעושי  כ''כ  טובה  לו  משפיע  רצונו  לעוברי  אם 
מגנהו על שלא זימנו: לעושי רצונו משפיע לו בעוה''ז טובה כ''כ 

שהתחיל לספר בשבחו בשביל שזימנו) (עיין שם המשך).

איתתא  נסיב  דישראל  לארעא  דסליק  בבל  בר  סו: • ההוא  נדרים 
עלה  רתח  טלפי  תרי  ליה  בשילה  טלפי  תרי  לי  בשילי  לה  אמר 
זילי  לה  אמר  גריוא  ליה  בשילה  גריוא  לי  בשילי  לה  אמר  למחר 
זילי  לה  אמר  שרגי  תרי  ליה  ואייתי  אזלת  בוציני  תרי  לי  אייתי 
אבבא  בוטא  בן  בבא  יתיב  הוה  דבבא  רישא  על  יתהון  תברי 
וקא דאין דינא אזלת ותברת יתהון על רישיה אמר לה מה הדין 
בעליך  רצון  עשית  את  אמר  בעלי  ציוני  כך  ליה  אמרה  דעבדת 
המקום יוציא ממך שני בנים כבבא בן בוטא (רש"י – שלא היתה 

מכרת בלשונות שלהם בא''י לא היו טוענין כך).

נסיב  אי  עליה  דעלמא  הנייתא  דאיתסר  גברא  פט: • ההוא  נדרים 
אמצי  ולא  ותובליא  בגפא  רהיט  הילכתא  תנינא  לא  כי  איתתא 

למיתנא אתא רב אחא בר רב הונא ושבשיה ואינסיב איתתא.

בכל  אסור  סתם  אשה  לי  וקדש  צא  לשלוחו  יא: • האומר  נזיר 
הנשים שבעולם.

סוטה ב. • אין מזווגין לו לאדם אשה אלא לפי מעשיו.

סוטה ב. • קשין לזווגן כקריעת ים סוף ... ארבעים יום קודם יצירת 
הולד בת קול יוצאת ואומרת בת פלוני לפלוני בית פלוני לפלוני 
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שדה פלוני לפלוני לא קשיא הא בזוג ראשון הא בזוג שני (רש"י 
לפי  לזווגן  וקשה  מעשיו  לפי  שני.  זוג  המזל:  לפי  ראשון.  זוג   –

שאינה בת זוגו).

סוטה ד: • כל אחד ואחד בעצמו שיער (רש"י – כמה שהיה שוהה 
בביאתו) והאיכא בן עזאי דלא נסיב איבעית אימא נסיב ופירש 
הוה ואיבעית אימא מרביה שמיע ליה ואיבעית אימא (תהלים כה, יד) 

סוד ה' ליראיו.

סוטה יב. • כל הנושא אשה לשם שמים מעלה עליו הכתוב כאילו 
ילדה.

סוטה יב. • (עמרם) עמד והחזיר את אשתו עמדו כולן והחזירו את 
נשותיהן.

באפריון  הושיבה  ליקוחין  מעשה  לו  עשה  יב. • (עמרם)  סוטה 
ואהרן ומרים מרקדין לפניה ומלאכי השרת אמרו (תהלים קיג, ט) אם 

הבנים שמחה.

סוטה יב. • (רש"י) שנעשה לה (כלאב) כאב להתעסק בה ברפואות 
ומזונות הצריכין לחולה.

סוטה יב: • עשתה לו אמו (של משה) חופת נעורים בתיבה אמרה 
שמא לא אזכה לחופתו ותחמול עליו.

סוטה יז. • איש ואשה זכו שכינה ביניהן לא זכו אש אוכלתן.

סוטה מד. • אשר בנה אשר נטע אשר ארש לימדה תורה דרך ארץ 
אמר  שלמה  ואף  אשה  ישא  ואח''כ  כרם  ויטע  בית  אדם  שיבנה 
אחר  לך  בשדה  ועתדה  מלאכתך  בחוץ  הכן  כז)  כד,  (משלי  בחכמתו 
ובנית ביתך הכן בחוץ מלאכתך זה בית ועתדה בשדה לך זה כרם 

אחר ובנית ביתך זו אשה.

גיטין ז. • (תוס' – ד"ה זמרא) ושיר של מצוה שרי כגון בשעת חופה 
שעושין לשמח חתן וכלה.

גיטין מט: • יותר ממה שהאיש רוצה לישא האשה רוצה לינשא.

גיטין מט: • ס''ד אמינא משום חינא אקילו רבנן גבה קמ''ל (רש"י 
(תוס' –  להם).  וינשאו  הנשים  בעיני  חן  נושאין  אנשים  שיהו   –

משום חינא שיהו הכל קופצין עליה לישאנה).

נהיגי  דהוו  מלכא  טור  חריב  ואתרנגולתא  נז. • אתרנגולא  גיטין 
ותרנגולתא  תרנגולא  קמייהו  מפקי  וכלתא  חתנא  מפקי  הוו  כי 

כלומר פרו ורבו כתרנגולים.

גיטין נז. • אשקא קא דריספק חריב ביתר דהוו נהיגי כי הוה מתיליד 
ינוקא שתלי ארזא ינוקתא שתלי תורניתא וכי הוו מינסבי קייצי 

להו ועבדו גננא.

גיטין פ. • (תוס' – ד"ה מפני) דוקא בגיטין יש לחוש לשלום מלכות 
שמקפידין לפי שהוא דבר גדול שמפרידין איש מאשתו.

גיטין צ. • בית שמאי אומרים לא יגרש אדם את אשתו אלא אם כן 
מצא בה דבר ערוה שנאמר (דברים כד, א) כי מצא בה ערות דבר ובית 
הלל אומרים אפילו הקדיחה תבשילו שנאמר כי מצא בה ערות 
דבר ר' עקיבא אומר אפי' מצא אחרת נאה הימנה שנאמ' (דברים כד, 

א) והיה אם לא תמצא חן בעיניו.

גיטין צ: • זה הוציא רשעה מביתו וזה הכניס רשעה לתוך ביתו.

גיטין צ: • אם שנאתה שלח ... שנאוי המשלח ולא פליגי הא בזוג 
ראשון הא בזוג שני. 

עליו  מוריד  מזבח  אפילו  ראשונה  אשתו  המגרש  צ: • כל  גיטין 
דמעות.

אשה  של  דרכה  ואין  אשה  על  לחזר  איש  של  ב: • דרכו  קדושין 
לחזר על איש משל לאדם שאבדה לו אבידה מי חוזר על מי בעל 

אבידה מחזר על אבידתו.

עסק  לו  יהא  לא  וקידושין  גיטין  בטיב  יודע  שאינו  ו. • כל  קדושין 
עמהם.

מקבל  דקא  הנאה  דבההיא  עסקינן  חשוב  באדם  ז. • הכא  קדושין 
מתנה מינה גמרה ומקניא ליה נפשה.

עסק  לו  יהא  לא  וקדושין  גיטין  בטיב  יודע  שאינו  יג. • כל  קדושין 
המבול  בדור  ואילו   ... המבול  מדור  יותר  לעולם  ...וקשין  עמהן 

לא נגזרה גזירה על דגים שבים ... ואילו הכא אפילו דגים שבים.

קדושין כט. • האב חייב בבנו ... ולהשיאו אשה וכו'.

ישא  ואח''כ  תורה  ילמוד  אשה  ולישא  תורה  כט: • ללמוד  קדושין 
אשה ואם א''א לו בלא אשה ישא אשה ואח''כ ילמוד תורה.

ריחיים   ... תורה  ילמוד  ואח''כ  אשה  נושא  כט: • הלכה  קדושין 
בצוארו ויעסוק בתורה? ולא פליגי הא לן והא להו.

קדושין כט: • מאי טעמא לא פריסת סודרא (רש"י – כדרך הנשואין 
לאפיה  אהדרינהו  נסיבנא  דלא  א''ל  ראשן)  לכסות  רגילין  שהיו 
ולא  שנה  עשרים  בן   ... עד  לאפי  להו  חזית  דלא  חזי  א''ל  מיניה 

נשא אשה ... כל ימיו בהרהור עבירה.

קדושין כט: • עד כ' שנה יושב הקב''ה ומצפה לאדם מתי ישא אשה 
כיון שהגיע כ' ולא נשא אומר תיפח עצמותיו.

קדושין ל. • אדידך על צוארי דבריך (רש"י – בעוד ידך תקיפה על 
בנך קודם שיגדיל ולא יקבל תוכחתך השיאו אשה משיתסר שנין 

הגיע זמן לכנוס ויותר מעשרין ותרתין אל תאחרהו).

קדושין ל. • משיתסר ועד עשרים ותרתי ואמרי לה מתמני סרי עד 
עשרים וארבעה כתנאי (משלי כב, ו) חנוך לנער על פי דרכו.

ולבשייה  מידי  לה  ניתן   ... לאנשים  תנו  בנותיכם  ל: • ואת  קדושין 
ונכסייה כי היכי דקפצו עלה אינשי.

שמא  שיראנה  עד  האשה  את  שיקדש  לאדם  מא. • אסור  קדושין 
יראה בה דבר מגונה ותתגנה עליו ורחמנא אמר (ויקרא יט, יח) ואהבת 

לרעך כמוך.

קדושין מא. • טב למיתב טן דו מלמיתב ארמלו.

עד  קטנה  כשהיא  בתו  את  שיקדש  לאדם  מא. • אסור  קדושין 
שתגדל ותאמר בפלוני אני רוצה.

לקדש  נוהגים  שאנו  עכשיו  אסור)  ד"ה   – מא. • (תוס'  קדושין 
מתגבר  הגלות  ויום  יום  שבכל  משום  היינו  קטנות  אפי'  בנותינו 
שמא  נדוניא  לבתו  לתת  עכשיו  אדם  ביד  סיפק  יש  ואם  עלינו 

לאחר זמן לא יהיה סיפק בידו ותשב בתו עגונה לעולם.

בבבל  ציפי  תותי  חמרא  שתו  קא  דהוו  תרי  בי  מה. • הנהו  קדושין 
שקל חד מינייהו כסא דחמרא יהב ליה לחבריה אמר מיקדשא 
לי ברתיך לברי ... אפילו למאן דאמר חיישינן שמא נתרצה האב 

שמא נתרצה הבן לא אמרינן.

קדושין מב: • ההוא גברא דקדיש בכישא דירקא בשוקא ... אפילו 
למאן דאמר חוששין שמא נתרצה האב הני מילי דרך כבוד אבל 

דרך בזיון לא.

קדושין מב: • חזקה אין אדם טורח בסעודה ומפסידה.
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הכל  דברי  יוחסין  בשבח  אבל  ממון  בשבח  מט. • מחלוקת  קדושין 
בעינא  לא  מכרעאי  דרב  מסאנא  טעמא  מאי  מקודשת  אינה 
יכולה  שאיני  בו  חפיצה  איני  רגלי  ממדת  גדול  מנעל   – (רש"י 

להלך בו ומשל הוא).

הכתוב  עליו  מעלה  לו  הוגנת  שאינה  אשה  הנושא  ע. • כל  קדושין 
כאילו חרשו לכל העולם כולו וזרעו מלח.

שאינן  בנים  לו  הויין  ממון  לשום  אשה  הנושא  ע. • כל  קדושין 
מהוגנים.

קדושין ע. • כל הנושא אשה שאינה הוגנת לו אליהו כופתו והקב''ה 
רוצעו.

משרה  כשהקב''ה  לו  הוגנת  שאינה  אשה  הנושא  ע: • כל  קדושין 
שכינתו מעיד על כל השבטים ואין מעיד עליו.

קדושין ע: • כשהקב''ה משרה שכינתו אין משרה אלא על משפחות 
מיוחסות שבישראל.

קדושין עא: • כל שסיחתו בבבל משיאין לו אשה והאידנא דאיכא 
רמאי חיישינן.

אמר  דהוה  יוחנן  דר'  מיניה  מישתמיט  קא  הוה  עא: • עירי  קדושין 
מארץ  שהיא  מפני  בה  חפץ  היה  ולא   – (רש"י  ברתי  נסיב  ליה 

ישראל והוא היה מבבל) וכו'.

לרב  חזייה  יהודה  רב  לבי  לפומבדיתא  איקלע  עא: • עולא  קדושין 
יצחק בריה דרב יהודה דגדל ולא נסיב א''ל מאי טעמא לא קא 
מנסיב ליה מר איתתא לבריה א''ל מי ידענא מהיכא אנסיב (רש"י 

– איזו אשה מיוחסת).

קדושין עט. • איתתא דייקא ומינסבא אבל איהו אימא לא איכפת 
ליה.

אין  ישראל  בארץ  אשה  וליקח  בית  ליקח  שנדר  פ. • מי  קמא  בבא 
מחייבין אותו ליקח מיד עד שימצא את ההוגנת לו.

וקפצה  לה  מיצר  בנה  שהיה  אחת  באשה  פ. • מעשה  קמא  בבא 
ונשבעה כל מי שיבא איני מחזירתו וקפצו עליה בני אדם שאינן 
אלא  זו  נתכוונה  לא  אמרו  חכמים  אצל  הדבר  וכשבא  מהוגנין 

להגון לה.

בבא קמא פט. • אסור לו לאדם שישהא את אשתו אפילו שעה אחת 
בלא כתובה וטעמא מאי כדי שלא תהא קלה בעיניו להוציאה.

בבא מציעא עה: • שלשה צועקין ואינן נענין ואלו הן ...ומי שאשתו 
מושלת עליו.

בבא מציעא פד. • יומא חד הוה קא סחי ר' יוחנן בירדנא חזייה ריש 
לקיש ושוור לירדנא אבתריה אמר ליה חילך לאורייתא אמר ליה 
שופרך לנשי א''ל אי הדרת בך יהיבנא לך אחותי דשפירא מינאי 

קביל עליה וכו'.

בבא מציעא פה. • איקלע רבי לאתריה דר' טרפון אמר להו יש לו בן 
לאותו צדיק שהיה מקפח את בניו אמרו לו בן אין לו בן בת יש לו 
וכל זונה שנשכרת בשנים שוכרתו בשמנה אתיוהו לקמיה אמר 
ליה אי הדרת בך יהיבנא לך ברתאי הדר ביה איכא דאמרי נסבה 
זו  בשביל  יאמרו  שלא  כדי  כלל  נסבה  לא  דאמרי  איכא  וגירשה 

חזר זה.

בבא מציעא קא: • ההוא גברא דזבן ארבא דחמרא לא אשכח דוכתא 
לאותוביה אמר לה לההיא איתתא אית לך דוכתא לאוגרי אמרה 

ליה לא אזל קדשה יהבה ליה דוכתא לעייליה אזל לביתיה כתב 
לה ... כאשר עשה כן יעשה לו גמולו ישוב בראשו.

יתבי  הוו  דאבוה  בכנפיה  יתבה  הוה  חסדא  רב  יב: • בת  בתרא  בבא 
קמיה רבא ורמי בר חמא אמר לה מאן מינייהו בעית אמרה ליה 

תרוייהו אמר רבא ואנא בתרא.

ודאי  באשה   ... קדושין  קדושיו  וקדיש  מח: • תליוה  בתרא  בבא 
קדושין לא הוו הוא עשה שלא כהוגן לפיכך עשו עמו שלא כהוגן 

ואפקעינהו רבנן לקידושיה מיניה.

ואיני  ניזונת  איני  לבעלה  שתאמר  אשה  מט: • יכולה  בתרא  בבא 
עושה.

שבראש  מקלה  אפר  ...זה  שמחתי  ראש  על  ס: • מאי  בתרא  בבא 
חתנים.

בבא בתרא צא. • מאה ועשרים משתאות עשה בעז לבניו ... ובכולן 
לא זימן את מנוח אמר כודנא עקרה במאי פרעא לי (רש"י – אין 

לו בנים שיזמין לי לסעודתן).

בבא בתרא צא. • (רש"י – ד"ה לכל) סעודת אירוסין שהיא מצוה ... 
וסעודת נשואין כל שבעת ימי המשתה קרי סעודה אחת.

בבא בתרא קט: • לעולם ידבק אדם בטובים שהרי משה שנשא בת 
יתרו יצא ממנו יהונתן אהרן שנשא בת עמינדב יצא ממנו פנחס.

בבא בתרא קי. • הנושא אשה צריך שיבדוק באחיה.

אלא  נישאו  שלא  הן  צדקניות  צלפחד)  קיט: • (בנות  בתרא  בבא 
להגון להן.

נשאת  לא  צלפחד)  (בנות  שבהן  קטנה  קיט: • אפילו  בתרא  בבא 
פחותה מארבעים שנה.

ששים  עד  יולדת  עשרים  מבת  פחותה  קיט: • ניסת  בתרא  בבא 
יולדת  אינה  שוב  ארבעים  בת  ארבעים  עד  יולדת  עשרים  בת 
כיוכבד  נס  להן  נעשה  צלפחד)  הן (בנות  שצדקניות  מתוך  אלא 
ולכך  כיוכבד  נס  להם  שיעשה  בצדקתן  בטוחות   – (רשב"ם 
נתעכבו עד ארבעים שנה בשביל להנשא להגון כיוכבד שילדה 

אחר ארבעים).

הושיבה  לקוחין  מעשה  (ליוכבד)  לה  קכ. • שעשה  בתרא  בבא 
אומרים  שרת  ומלאכי  לפניה  משוררים  ומרים  ואהרן  באפריון 

(תהלים קיג, ט) אם הבנים שמחה.

שלא  הכתוב  צלפחד)  (לבנות  השיא  טובה  קכ. • עצה  בתרא  בבא 
ינשאו אלא להגון להן.

(רשב"ם –  קנאו  בבית  גדול  לבנו  אשה  קמד. • המשיא  בתרא  בבא 
הבן לאותו הבית תקנת חכמים היא והלכתא בלא טעמא) ודוקא 
שהשיאו  ודוקא  ראשונה  אשתו  ודוקא  בתולה  ודוקא  גדול 

ראשון.

מתוך  אשתו  שמתה  מי  נפלה)  ד"ה   – קמו: • (רשב"ם  בתרא  בבא 
קטטה שיש בדעתו לגרשה שוב אינו יורשה.

קודם  יום  ארבעים   ... סוף  ים  כקריעת  לזווגם  כב. • קשה  סנהדרין 
יצירת הולד בת קול יוצאת ואומרת בת פלוני לפלוני לא קשיא 

הא בזווג ראשון הא בזווג שני.

סנהדרין לח: • (בשעה) שביעית נזדווגה לו (לאדם) חוה.

והיא  זקן  הוא  היה  שאם  לו.  ההוגנת  עצה  מט: • (רש"י)  סנהדרין 
ולא  שכמותך  אצל  כלך  לו  אומרין  זקינה  והיא  ילד  הוא  ילדה 

תכניס קטטה לתוך ביתך.
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סנהדרין עו. • אל תחלל את בתך להזנותה יכול בכהן המשיא את 
שבזנות  בחילול  להזנותה  ת''ל  מדבר  הכתוב  וישראל  ללוי  בתו 
הכתוב מדבר במוסר את בתו שלא לשם אישות ... זה המשיא 

את בתו לזקן ... זה המשהא בתו בוגרת.

סנהדרין עו: • המשיא את בתו לזקן והמשיא אשה לבנו קטן ... עליו 
הכתוב אומר (דברים כט, יח) למען ספות הרוה את הצמאה לא יאבה 

ה' סלוח לו.

סנהדרין צג. • (זכריה ג – ג) ויהושע היה לבוש בגדים צואים וכי דרכו 
של יהושע ללבוש בגדים צואים אלא מלמד שהיו בניו נושאים 

נשים שאינן הגונות לכהונה ולא מיחה בהן.

סנהדרין קד. • היו משיאין קטנה לגדול וגדולה לקטן כדי שיהו להם 
בנים הרבה.

סנהדרין קז. • ראויה היתה לדוד בת שבע בת אליעם אלא שאכלה 
פגה.

שם  וזורעין  בעריבות  עפר  נותנין  אסינתי...  ח: • (רש"י)  זרה  עבודה 
כשהן  והכלה  החתן  לפני  ומביאין  החופה  ימי  קודם  שעורין 
צמוחים ואומרים להם פרו ורבו כשעורין הללו שממהרין לצאת 

מכל התבואה.

הוריות יב: • יתיב רב פפא וקמבעיא ליה א''ל הונא בריה דרב נחמן 
לרב פפא תנינא ... קם נשקיה ברישיה ויהיב ליה ברתיה.

אבות ה:כא • בן יח' לחופה.

אבות דרבי נתן ד:ב • ... מצינו בהקב"ה שנתעסק בכלה.

כלה • כלה בלא ברכה אסורה לבעלה כנדה.

והקב"ה  נשקו  אליהו  לו  ההוגנת  אשה  פ"א • הנושא  רבה  ארץ  דרך 
אוהבו... שאינה הוגנת לו וכו'.

דרך ארץ זוטא פ"י • הנושא אשה לשום כתובה אין מורישין לבניהם 
ולבני בניהם.

גדולה...  ממון...  זנות...  לשום  אשה  נושא  פ"י • יש  זוטא  ארץ  דרך 
לשם שמים.

ממנו  שיוצאין  סוף  שמים  לשם  אשה  פ"י • הנושא  זוטא  ארץ  דרך 
בנים שמושיעין את ישראל.

חולין פג. • אורח ארעא למטרח בי חתנא טפי מבי כלתא.

חולין צא: • אמר ר' עקיבא שאלתי את רבן גמליאל ואת רבי יהושע 
באיטליז של אימאום שהלכו ליקח בהמה למשתה בנו של רבן 

גמליאל וכו'.

אכל  כהנת  ואשתו  הוה  ישראל   – (רש"י  כהנא  קלב. • רב  חולין 
מתנתא בשביל אשתו שהיתה כהנת) רב פפא אכל בשביל אשתו 
רב יימר אכל בשביל אשתו רב אידי בר אבין אכל בשביל אשתו.

שהיו  בראשונה  חליצה  למצות  קודמת  הייבום  יג. • מצות  בכורות 
אמרו  מצוה  לשם  מתכוונין  שאין  ועכשיו  מצוה  לשם  מתכוונין 

מצות חליצה קודמת למצות יבום.

לא  ננס  תורן  מהן  יצא  שמא  גבוהית  ישא  לא  מה: • גבוה  בכורות 
ישא ננסת שמא יצא מהם אצבעי לבן לא ישא לבנה שמא יצא 

מהם בוהק שחור לא ישא שחורה שמא יצא מהן טפוח.

נדה יג: • המשחקין בתינוקות מעכבין את המשיח ... דנסיבי קטנות 
דלאו בנות אולודי נינהו.

נדה לא: • מפני מה אמרה תורה נדה לשבעה מפני שרגיל בה וקץ 
בה אמרה תורה תהא טמאה שבעה ימים כדי שתהא חביבה על 

בעלה כשעת כניסתה לחופה.

נדה מג: • תנוק בן יום אחד ... הרי הוא לאביו ולאמו ולכל קרוביו 
כחתן שלם... לענין אבלות.

נדה נב: • עד מתי הבת ממאנת עד שתביא ב' שערות.

ועל  חתנים  עטרות  על  גזרו  אספסינוס  של  סא: • בפולמוס  נדה 
האירוס בקשו לגזור על בגדי צבעונין אמרי הא עדיפא כדי להקל 

על כתמיהן.

נדה ע: • מה יעשה אדם ויהיו לו בנים זכרים אמר להם ישא אשה 
ההוגנת לו ויקדש עצמו בשעת תשמיש.

ולביתו  לו  ימים  שבעה  לו  נותנין  נגע  בו  שנראה  ג:ב • חתן  נגעים 
ולכסותו.

טבע
עלה  לייטי   ... חמה  דמדומי  עם  להתפלל  כט: • מצוה  ברכות 
במערבא אמאן דמצלי עם דמדומי חמה ...דלמא מיטרפא ליה 

שעתא.

ועל  ברקיע  בראתי  מזלות  י''ב  בתי  הקב''ה  לה  לב: • אמר  ברכות 
כל מזל ומזל בראתי לו שלשים חיל ועל כל חיל וחיל בראתי לו 

שלשים לגיון ... וכולן לא בראתי אלא בשבילך.

ברכות לז. • (תוס') בורא נפשות רבות וחסרונם. כמו לחם ומים שאי 
אפשר בלא הם ועל כל מה שברא להחיות בהם נפש כל חי כלומר 
על כל מה שבעולם שגם אם לא בראם יכולין העולם לחיות בלא 

הם שלא בראם כי אם לתענוג בעלמא כמו תפוחים וכיוצא בהן.

מלבלבי  דקא  אילני  וחזי  ניסן  ביומי  דנפיק  מאן  מג: • האי  ברכות 
טובות  בריות  בו  וברא  כלום  בעולמו  חיסר  שלא  ברוך  אומר 

ואילנות טובות להתנאות בהן בני אדם.

ברכות מג: • מנין שמברכין על הריח שנאמר (תהלים קנ, ו) כל הנשמה 
תהלל יה איזהו דבר שהנשמה נהנית ממנו ואין הגוף נהנה ממנו 

הוי אומר זה הריח.

ברכות מג: • תלה ליה קורא לדבר אחר ואיהו דידיה עביד (רש"י – 
קורא. רך הגדל בדקל תלה אותו לחזיר והוא יגלגלנו באשפה שזו 

היא אומנתו).

ברכות מד. • כי הוה אזלינן בתריה דרבי יוחנן למיכל פירות גנוסר כי 
הוינן בי מאה מנקטינן ליה לכל חד וחד עשרה עשרה וכי הוינן בי 

עשרה מנקטינן ליה כל חד וחד מאה מאה וכו'.

ברכות נא. • (תוס' – ד"ה זוכה) ביו''ד ה''א נבראו שני עולמות.

ועל  הרוחות  ועל  הרעמים  ועל  הזועות  ועל  הזיקין  נד. • על  ברכות 
ועל  ההרים  על  עולם  מלא  וגבורתו  שכחו  ברוך  אומר  הברקים 
הגבעות ועל הימים ועל הנהרות ועל המדברות אומר ברוך עושה 
ברוך  אומר  הגדול  הים  את  הרואה  אומר  יהודה  רבי  בראשית 
שעשה את הים הגדול בזמן שרואהו לפרקים על הגשמים ועל 

בשורות טובות אומר ברוך הטוב והמטיב.

שמים  בהן  שנבראו  אותיות  לצרף  בצלאל  היה  נה. • יודע  ברכות 
וארץ. 

ברכות נז: • שלשה מעין העולם הבא אלו הן שבת שמש ותשמיש 
נקבים.
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ברכות נז: • שלשה משיבין דעתו של אדם אלו הן קול ומראה וריח.

את הבריות  אומר ברוך משנה  וקפוף  נח: • הרואה פיל קוף  ברכות 
ראה בריות טובות ואילנות טובות אומר ברוך שככה לו בעולמו.

ברכות נח: • נהירין לי שבילי דשמיא כשבילי דנהרדעא לבר מכוכבא 
דשביט דלא ידענא מאי ניהו.

בין  בצער  ששרויים  בניו  את  זוכר  שהקב''ה  נט. • בשעה  ברכות 
אומות העולם מוריד שתי דמעות לים הגדול וקולו נשמע מסוף 

העולם ועד סופו והיינו גוהא (רש"י – רעידת הארץ).

ברכות נט. • מאי רעמים ... ענני בגלגלא (רש"י – עננים מתחופפין 
בגלגל  פוגעין  העננים  אחר  לשון  הקול  ונשמע  ומתחככין 

ומתגלגלות עם הגלגל בעל כרחם ואותו הקול היינו רעמים).

ברכות נט. • ברקא תקיפא דבריק בעננא ומתבר גזיזי דברזא.

ברכות נט. • לא נבראו רעמים אלא לפשוט עקמומית שבלב.

ברכות נט. • הרואה את הקשת בענן צריך שיפול על פניו ... לייטי 
ברוכי  אבל  לקשתא  דסגיד  כמאן  דמחזי  משום  במערבא  עלה 

ודאי מברך מאי מברך ברוך זוכר הברית.

ברכות נט. • הרואה רקיע בטהרתה אומר ברוך עושה בראשית.

ברכות נט. • מיום שחרב בהמ''ק לא נראית רקיע בטהרתה.

וכוכבים  בגבורתה  לבנה  בתקופתה  חמה  נט: • הרואה  ברכות 
במסילותם ומזלות כסדרן אומר ברוך עושה בראשית.

ברכות נט: • מאימתי מברכין על הגשמים משיצא חתן לקראת כלה.

ברכות ס. • שלשה ימים הראשונים יבקש אדם רחמים שלא יסריח 
משלשה ועד ארבעים יבקש רחמים שיהא זכר מארבעים יום ועד 
שלשה חדשים יבקש רחמים שלא יהא סנדל משלשה חדשים 
ועד ששה יבקש רחמים שלא יהא נפל מששה ועד תשעה יבקש 

רחמים שיצא בשלום.

תחלה  מזרעת  אשה  נקבה  יולדת  תחלה  מזריע  ס. • איש  ברכות 
יולדת זכר.

ויברא  בתנחומא  בחכמה.  האדם  את  יצר  אשר  ס: • (תוס')  ברכות 
ואח''כ  מזונותיו  שהתקין  בחכמה  בון  א''ר  האדם  את  אלהים 

בראו.

גדול  כי  בב''ר  דאמרינן  משום  לעשות.  מפליא  ס: • (תוס')  ברכות 
אתה ועושה נפלאות אתה אלהים לבדך אדם עושה נאד אפילו 
יש בו נקב אחד מלא מחט סדקית הרוח יוצא ואינו יכול לשמור 
בו יין והקב''ה ברא נקבים נקבים באדם ושומר הרוח שאינו יוצא 

ממנו.

לשכוי  שנתן  ברוך  אומר  תרנגולא  קול  שמע  כי  ס: • (תוס')  ברכות 
והוא הדין אפילו כי לא שמע דאין ברכה זו אלא  בינה להבחין. 

להבחנה על הנאת האורה שתרנגול מבחין והוא נהנה מן האור.

ברכות סא. • דו פרצופין ברא הקב''ה באדם הראשון.

מה  אוצר  כבנין  לחוה  הקב''ה  שבנאה  מלמד   ... סא. • ויבן  ברכות 
אוצר זה קצר מלמעלה ורחב מלמטה כדי לקבל את הפירות אף 

אשה קצרה מלמעלה ורחבה מלמטה כדי לקבל את הולד.

ושט  גומר  פה  מחתך  לשון  מבין  לב  יועצות  סא. • כליות  ברכות 
מכניס ומוציא כל מיני מאכל קנה מוציא קול ריאה שואבת כל 
מיני משקין כבד כועס מרה זורקת בו טפה ומניחתו טחול שוחק 

קרקבן טוחן קיבה ישנה אף נעור נעור הישן ישן הנעור.

מעשר שני ה:יג • ארץ זבת חלב ודבש שתתן טעם בפירות.

מעלה  אחת  שעה  אפילו  לאמיתו  אמת  דין  שדן  דיין  י. • כל  שבת 
במעשה  הוא  ברוך  להקדוש  שותף  נעשה  כאילו  הכתוב  עליו 

בראשית.

פילגוס  נקרא  ים  של  אמצעיתו  מפליגין)  ד"ה   – יט. • (רש"י  שבת 
ואף בלשון לעז פילגס.

(לה)  ואמרי  ימא  נחותי  לכל  שאלתינהו  שמואל  כ: • אמר  שבת 
כולכא שמיה.

שבת כא. • אמר שמואל שאילתינהו לכל נחותי ימא ואמרו לי עוף 
אחד יש בכרכי הים וקיק שמו.

ולא  היה  עצמה  בפני  בריה  משה  בימי  שהיה  כח: • תחש  שבת 
וקרן  הוא  בהמה  מין  אם  הוא  חיה  מין  אם  חכמים  בה  הכריעו 
ממנו  ועשה  למשה  לו  נזדמן  שעה  ולפי  במצחו  לו  היתה  אחת 

משכן ונגנז.

שבת כח: • שור שהקריב אדם הראשון קרן אחת היתה לו במצחו.

שבת ל: • עתידה אשה שתלד בכל יום ... ליגלג עליו אותו תלמיד 
אמר אין כל חדש תחת השמש א''ל בא ואראך דוגמתן בעוה''ז 

נפק אחוי ליה תרנגולת.

עליו  ליגלג   ... יום  בכל  פירות  שמוציאין  אילנות  ל: • עתידים  שבת 
בא  א''ל  השמש  תחת  חדש  כל  אין  והכתיב  אמר  תלמיד  אותו 

ואראך דוגמתם בעולם הזה נפק אחוי ליה צלף.

 ... מילת  וכלי  גלוסקאות  שתוציא  ישראל  ארץ  ל: • עתידה  שבת 
ליגלג עליו אותו תלמיד ואמר אין כל חדש תחת השמש אמר ליה 
ופטריות  כמיהין  ליה  אחוי  נפק  הזה  בעולם  דוגמתן  ואראך  בא 

ואכלי מילת נברא בר קורא.

שאין  מפני   ... סגלגלות  בבליים  של  ראשיהן  מה  לא. • מפני  שבת 
 ... תרוטות  תרמודיין  של  עיניהן  מה  מפני   ... פקחות  חיות  להם 
מפני שדרין בין החולות ... מפני מה רגליהם של אפרקיים רחבות 

... מפני שדרין בין בצעי המים.

שבת נג. • חמרא אפי' בתקופת תמוז קרירא לה.

דמסגו  משום  נפלי  לא  אנקיבות  נפלי  אזכרים  נג: • זאבים  שבת 
בריש עדרא וזאבין בריש עדרא נפלי בסוף עדרא לא נפלי אלא 
משום דשמני ובנקבות ליכא שמני ותו מי ידעי בין הני להני אלא 
משום דזקפי חוטמייהו ומסגו כי דוו (רש"י – מביטין כאן וכאן 

לפיכך מתקנאין בהם כסבורים שרוצים להלחם בהם).

שבת נג: • אוחזין האליה שלהן למעלה כדי שיעלו עליהן זכרים.

שבת נח: • (רש"י – ד"ה העושה) הקול יפה לבשמים.

שבת סב: • (עמוס ו – ו) וראשית שמנים ימשחו ... זה פלייטון.

רבה  סהדא  פרת (תוס' –  רבה  סהדא  במערבא  סה: • מטרא  שבת 
פרת. פי' הקונטרס פרת מעיד שהוא יורד מא''י לבבל וגדל ממי 
גשמים ולא נהירא שהרי בבל במזרח א''י קאי וכל הנהרות יורדים 
לא''י  הגשמים  שירדו  מכירים  שהיו  פר''ת  לכך  למערב  ממזרח 

ע''י שחוזר פרת לאחוריו על ידי גדילתו בא''י מתוך הגשמים).

שבת עה. • היודע לחשב תקופות ומזלות ואינו חושב אסור לספר 
הימנו.

שבת עה. • מנין שמצוה על האדם לחשב תקופות ומזלות שנאמר 
לעיני  ובינתכם  חכמתכם  היא  כי  ועשיתם  ושמרתם  ו)  ד,  (דברים 

העמים.

ע
טב



אובן אי ר ד דו 2 4 8

ט

שבת עז: • כל מה שברא הקב''ה בעולמו לא ברא דבר אחד לבטלה.

שבת עז: • חמשה אימות הן אימת חלש על גבור אימת מפגיע על 
ארי אימת יתוש על הפיל אימת סממית על העקרב אימת סנונית 

על הנשר אימת כילבית על לויתן.

עולם  של  כברייתו  א''ל  אימרי  והדר  ברישא  מסגן  עז: • עיזי  שבת 
דברישא חשוכא והדר נהורא.

הני  מגליין  (עזים)  והני  (בזנב)  מכסיין  (רחלים)  עז: • הני  שבת 
דמכסינן מינייהו מכסיין והני דלא מכסינן מינייהו מגליין.

שבת עז: • גמלא זוטר גנובתיה (זנבו) משום דאכל כיסי (קוצים). 

שבת עז: • תורא אריכא גנובתיה משום דדייר באגמי ובעי לכרכושי 
בקי. (להבריח היתושין).

שבת עז: • קרנא דקמצא רכיכא משום דדיירא בחילפי (ערבה) ואי 
דבעי דליסמיה  מאן  האי  שמואל  דאמר  ומתעוורא  גדיא  קשיא 

לקמצא לשלופינהו לקרני.

ואי  אדפי  דדיירי  לעילא  מדלי  דתרנגולתא  תימרא  עז: • האי  שבת 
כשעוצם  התחתון  עין  של  ריס   – (רש"י  מתעוורא  קטרא  עייל 
שוכב  העליון  בריה  כל  ובשאר  העליון  מן  למעלה  עולה  עיניו 
הקרשים  על  בלילות  שעולה  אדפי.  דדייר  משום  התחתון:  על 
והקורות צריך שיעלה התחתון על העליון מפני העשן שלא יכנס 

בעיניו).

שבת עז: • שלשה כל זמן שמזקינין מוסיפין גבורה ואלו הן דג ונחש 
וחזיר.

מביצת  יותר  לבשל  קלה  ביצה  לך  אין  חכמים  פ: • שיערו  שבת 
תרנגולת.

שבת פה. • (החוי) היו בקיאין בישובה של ארץ שהיו אומרים מלא 
וחורי  לתאנים  זה  קנה  מלא  לגפנים  זה  קנה  מלא  לזית  זה  קנה 
כחויא  הארץ  את  טועמין  שהיו   ... וחוי  הארץ  את  שמריחים 

(כנחש).

שבת פו: • אשה (היא) דאית לה פרוזדור (רש"י – בשר כותלי בית 
הרחם בולט מן השינים ולחוץ ובית הרחם הוי מן השינים ולפנים) 

מסרחת אבל בהמה דלית לה פרוזדור לא או דילמא ל''ש.

ימים  ד'  אלא  לר''ה  ר''ה  בין  ואין  לעצרת  עצרת  בין  פז: • אין  שבת 
בלבד ואם היתה שנה מעוברת ה'.

אם  להם  ואמר  בראשית  מעשה  עם  הקב''ה  פח. • התנה  שבת 
מחזיר  אני  לאו  ואם  מתקיימין  אתם  התורה  מקבלים  ישראל 

אתכם לתוהו ובוהו.

שבת צב. • גובהן של לויים עשר אמות.

שלש  לארץ  עד  אדם  מכתף  אישתכח)  ד"ה   – צב. • (תוס'  שבת 
אמות ... מקומו של אדם ארבע אמות היינו כשפושט ידו למעלה 

מראשו.

שבת צד. • החי נושא את עצמו.

שבת קו: • למה נקרא שמה צפור דרור מפני שדרה בבית כבשדה.

שבת קז: • מה עורו דכושי אינה חוזרת אף חבורה אינה חוזרת.

שבת קז: • כינה דאינה פרה ורבה אבל שאר שקצים ורמשים דפרין 
ורבין.

שבת קז: • יושב הקב''ה וזן מקרני ראמים ועד ביצי כינים.

שבת קח: • מעולם לא טבע גברא בימא דסדום.

וליסחוף  למיא  לינחות  (נחש)  חיויא  דכרכיה  מאן  קי. • האי  שבת 
דיקולא ארישא ולהדקיה מיניה וכי סליק עילויה לישדיה למיא 

וליסלוק וליתי.

אוהב  דהנחש  הכא  משמע  דתחלי.  אגנא  וליתי  קי. • (תוס')  שבת 
שחליים.

שבת קיב: • אם ראשונים בני אנשים אנו כחמורים ולא כחמורו של 
ר' חנינא בן דוסא ושל רבי פנחס בן יאיר אלא כשאר חמורים.

שבת קטז: • (רש"י) יומא דאסתנא. רוח צפונית שהיא בינונית לא 
חמה ולא צנה.

שבת קיח: • יהא חלקי ממתפללים עם דמדומי חמה.

הכתוב  עליו  מעלה  ויכולו  ואומר  בע''ש  המתפלל  קיט: • כל  שבת 
כאילו נעשה שותף להקב''ה במעשה בראשית.

שבת קיט: • אין העולם מתקיים אלא בשביל הבל תינוקות של בית 
רבן.

ודחי  דאורייתא  ואתי  דאורייתא  חיים  בעלי  קכח: • צער  שבת 
דרבנן.

שבת קכח: • מביא בול של מלח ומניח לה בתוך הרחם כדי שתזכור 
צער  וזוכרת  לה  דכייב  אגרוף  מלא  (רש"י –  עליו  ותרחם  צערה 

לידה ומרחמה את הולד אם רחקתו).

לא  ולדא  מרחקא  ואי  ולדא  מרחקא  לא  קכח: • טמאה  שבת 
מקרבא.

יומא  שתא  בכוליה  שמשא  בה  דמעלי  יומא  קכט. • איכא  שבת 
דנפלה ביה תקופת תמוז.

שבת קכט: • טבור של שני תינוקות שחותכין מ''ט דמנתחי אהדדי 
(רש"י – תאומים וקשורין טבורן זה בזה: משום דמנתחי מהדדי. 

זה אילך וזה אילך ונמצאו מסוכנין).

שבת קמה: • מפני מה עופות שבבבל שמנים א''ל כלך למדבר עזה 
ואראך שמנים מהן.

שבת קמה: • מפני מה עובדי כוכבים מזוהמי' מפני שאוכלין שקצי' 
ורמשים.

שבת קמה: • מפני מה עופות שבבבל שמנים מפני שלא גלו.

שבת קמה: • נ''ב שנה לא עבר איש ביהודה.

שבת קמה: • כולן חזרו חוץ מקולייס האיספנין.

שבת קמז: • כל ימיה (ימי רפואתה) של דיומסת (שבת נהר שמימיו 
מלוחים) עשרים ואחד יום ועצרת מן המנין.

פניו  על  לו  ונופלת  נבקעת  כריסו  ימים  שלשה  קנא: • לאחר  שבת 
ואומרת לו טול מה שנתת בי.

משל  דמים  שופך  זה  הרי  הנפש  יציאת  עם  קנא: • המעצמו  שבת 
לנר שכבה והולכת אדם מניח אצבעו עליה מיד כבתה.

בחוטמו  יין  לו  נופח  מת  של  עיניו  שיתעצמו  קנא: • הרוצה  שבת 
ונותן שמן בין ריסי עיניו ואוחז בשני גודלי רגליו והן מתעצמין 

מאליהן. 

חלק  שהוא  המצח   – (רש"י  פדחת  זו  והאור  קנא: • השמש  שבת 
ומצהיר יותר מכל הפרצוף) והחוטם (שהוא תואר פני אדם).
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שבת קנא: • ושבו העבים אחר הגשם זו מאור עיניו של אדם שהולך 
אחר הבכי.

לא  ואילך  מכאן  הדרא  שנין  ארבעין  עד  דמעתא  קנא: • האי  שבת 
הדרא.

שוהה  לפיכך  מועטין  שמזונותיו  בכלב  הקב''ה  קנה: • יודע  שבת 
אכילתו במעיו ג' ימים.

עירובין יג: • כל שיש בהיקיפו שלשה טפחים יש בו רוחב טפח.

עירובין יח. • דיו פרצוף פנים היה לו לאדם הראשון.

עירובין יח. • (בראשית ב – כב) ויבן ה' אלהים את הצלע וגו' ... פרצוף... 
זנב.

עירובין יח. • אחור למעשה בראשית וקדם לפורענות.

עירובין יח. • אוי לי מיצרי אוי לי מיוצרי.

לא  ולבסוף  שנים  לבראות  במחשבה  עלתה  יח. • בתחלה  עירובין 
נברא אלא אחד.

עירובין יח. • קילעה הקב''ה לחוה והביאה לאדם הראשון.

רחב  זה  אוצר  מה  אוצר  כבניין  לחוה  הקב''ה  יח. • בנאה  עירובין 
מלמטה וקצר מלמעלה כדי לקבל את הפירות אף האשה רחבה 

מלמטה וקצרה מלמעלה כדי לקבל את הולד.

עירובין יח: • עשה הקב''ה שושבינות לאדם הראשון.

עירובין כו: • בכל מערבין ומשתתפין חוץ מן המים ומן המלח (רש"י 
– דלאו פרי מפרי הוא).

עירובין לא: • נתנו לפיל והוליכו לקוף והוליכו אין זה עירוב.

עירובין מה: • כל העולם כולו ממי אוקיינוס הוא שותה. 

סיהרא  איברי  לא   ... לשינתא  אלא  ליליא  איברי  סה. • לא  עירובין 
אלא לגירסא.

יין  נכנס  אותיות  בע'  ניתן  וסוד  אותיות  בע'  ניתן  סה. • יין  עירובין 
יצא סוד.

שכר  ולשלם  אבלים  לנחם  אלא  יין  נברא  סה. • לא  עירובין 
לרשעים.

עירובין ק: • אילמלא לא ניתנה תורה היינו למידין צניעות מחתול 
וגזל מנמלה ועריות מיונה דרך ארץ מתרנגול שמפייס ואחר כך 

בועל.

פסחים ד. • ההוא דאמר דונו דיני אמרי שמע מינה מדן קאתי.

פסחים ד. • ההוא דהוה קא אזיל ואמר אכיף ימא אסיסני ביראתא 
בדקו ואשכחוהו דמזבולן קאתי.

 – (רש"י  הבא  לעולם  וקפוי  הזה  בעולם  שיקר  נ. • אור  פסחים 
כשחמה מאירה בגבורתה ואורה גדול אותו אור חשוב ויקר שלה 

יהא קפוי וקל לעולם הבא).

פסחים נב: • אין חיה שביהודה גדילה על פירות שבגליל ואין חיה 
שבגליל גדילה על פירות שביהודה.

וחיה  בעמק  גדילה  שבהר  חיה  אין  עד)  ד"ה   – נב: • (תוס'  פסחים 
שבעמק אין גדילה בהר.

פסחים נג. • סימן להרים מילין סימן לעמקים דקלים סימן לנחלים 
קנים סימן לשפלה שקמה.

פסחים נד. • עשרה דברים נבראו בערב שבת בין השמשות אלו הן 
באר והמן וקשת כתב ומכתב והלוחות וקברו של משה ומערה 
הארץ  פי  ופתיחת  האתון  פי  פתיחת  ואליהו  משה  בו  שעמד 
והשמיר  האיל  אף   ... והפרד  האור  אף   ... הרשעים  את  לבלוע 
וצבתא  מתעבדא  בצבתא  צבתא  אומר  היה  הוא  הצבת  אף   ...

קמייתא מאן עבד הא לאי בריה בידי שמים היא.

הן  ואלו  העולם  שנברא  קודם  נבראו  דברים  נד. • שבעה  פסחים 
תורה ותשובה וגן עדן וגיהנם וכסא הכבוד ובית המקדש ושמו 

של משיח.

פסחים נד. • אור שברא הקב''ה בשני בשבת אין לו כבייה לעולם.

פסחים נד. • מפני מה לא נאמר כי טוב בשני בשבת מפני שנברא בו 
אור של גיהנם ואמר רבי אלעזר אע''פ שלא נאמר בו כי טוב חזר 

וכללו בששי.

ולא  שבת  בערב  ליבראות  במחשבה  עלו  דברים  נד. • שני  פסחים 
באדם  דיעה  הקב''ה  נתן  שבת  ובמוצאי  שבת  מוצאי  עד  נבראו 
הראשון מעין דוגמא של מעלה והביא שני אבנים וטחנן זו בזו 

ויצא מהן אור והביא שתי בהמות והרכיב זו בזו ויצא מהן פרד.

פסחים נד. • פרד בימי ענה היה שנאמר (בראשית לו, כד) הוא ענה אשר 
פסול  הביא  לפיכך  היה  פסול  ענה   ... במדבר  הימים  את  מצא 

לעולם.

פסחים נד. • עשרה דברים נבראו בערב שבת בין השמשות ואלו הן 
באר ומן וקשת הכתב והמכתב והלוחות קברו של משה ומערה 
הארץ  פי  ופתיחת  האתון  פי  פתיחת  ואליהו  משה  בה  שעמד 
לבלוע את הרשעים ... אף מקלו של אהרן שקדיה ופרחיה ... אף 

המזיקין ... אף בגדו של אדם הראשון.

המיתה  יום  הן  אלו  אדם  מבני  מכוסים  דברים  נד: • שבעה  פסחים 
ויום הנחמה ועומק הדין ואין אדם יודע מה בלבו של חבירו ואין 
ומלכות  תחזור  מתי  דוד  בית  ומלכות  משתכר  במה  יודע  אדם 

חייבת מתי תכלה.

דין  עלו  לא  ואם  ליבראות  במחשבה  עלו  דברים  נד: • ג'  פסחים 
ועל  הלב  מן  שישתכח  המת  ועל  שיסריח  המת  על  שיעלו  הוא 

התבואה שתרקב וי''א על המטבע שיצא.

שבעתי'  הימים.  שבעת  כאור  שבעתים  יהיה  סח. • (רש"י)  פסחים 
ותשע  ארבעים  הימים  שבעת  כאור  וכתיב  ותשע  ארבעים  הן 
כאור שבעת ימים של עכשיו נמצא עודף על אור של עכשיו ג' 

מאות וארבעים ושלשה.

פסחים סח: • אילמלא תורה לא נתקיימו שמים וארץ.

קנין  וארץ  שמים   ... בעולמי  שקניתי  קנינין  פז: • ארבעה  פסחים 
אחד וכו'

פסחים פח: • לא נברא העולם אלא לפריה ורביה שנאמר (ישעיה מה, יח) 
לא תוהו בראה לשבת יצרה.

פסחים צד. • שיתא אלפי פרסי הוי עלמא וסומכא דרקיעא אלפא 
פרסי.

פסחים צד. • מצרים הי' ארבע מאות פרסה על ארבע מאות פרסה 
ועולם  בעולם  מששים  אחד  וכוש  בכוש  מששים  אחד  ומצרים 
מששים  אחד  ועדן  בעדן  מששים  אחד  וגן  בגן  מששים  אחד 

בגיהנם נמצא כל העולם כולו ככיסוי קדירה לגיהנם.

פסחים צד. • כל הישוב כולו תחת כוכב אחד יושב תדע שהרי אדם 
רוחות  לארבע  כנגדו  עומד  למזרח  הולך  אחד  בכוכב  עינו  נותן 
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אחד  כוכב  תחת  כולו  הישוב  דכל  מכלל  כנגדו  עומד  העולם 
יושב.

פסחים צד. • עגלה בצפון ועקרב בדרום וכל הישוב כולו אינו יושב 
אלא בין עגלה לעקרב.

פסחים צד. • כל הישוב כולו אינו הוה אלא שעה אחת ביום שאין 
חמה  שבחמש  תדע  ביום  אחת  שעה  אלא  לישוב  נכנסת  חמה 
עומדת  חמה  שבע  וחצי  שש  חצי  במערב  חמה  ובשבע  במזרח 

בראש כל אדם.

פסחים צד: • מן הארץ עד לרקיע מהלך חמש מאות שנה ועוביו של 
רקיע מהלך ה' מאות שנה ובין (כל) רקיע לרקיע מהלך ה' מאות 

שנה וכן בין כל רקיע ורקיע.

פסחים צד: • חכמי ישראל אומרים גלגל קבוע ומזלות חוזרין וחכמי 
אומות העולם אומרים גלגל חוזר ומזלות קבועין.

פסחים צד: • מעולם לא מצינו עגלה בדרום ועקרב בצפון.

מן  למטה  מהלכת  חמה  ביום  אומרים  ישראל  צד: • חכמי  פסחים 
הרקיע ובלילה למעלה מן הרקיע וחכמי אומות העולם אומרים 
הקרקע  מן  למטה  ובלילה  הרקיע  מן  למטה  מהלכת  חמה  ביום 
ובלילה  צוננין  מעינות  שביום  מדברינו  דבריהן  ונראין  א''ר 

רותחין.

פסחים צד: • בימות החמה חמה מהלכת בגובה של רקיע לפיכך כל 
העולם כולו רותח ומעינות צוננין בימות הגשמים חמה מהלכת 

בשיפולי רקיע לפיכך כל העולם כולו צונן ומעינות רותחין.

פסחים צד: • בארבעה שבילין חמה מהלכת ניסן אייר וסיון מהלכת 
בישוב  מהלכת  ואלול  אב  תמוז  השלגין  את  לפשר  כדי  בהרים 
כדי לבשל את הפירות תשרי מרחשון וכסליו מהלכת בימים כדי 
ליבש את הנהרות טבת שבט ואדר מהלכת במדבר שלא ליבש 

את הזרעים.

למדין  אין  בירושלמי  מפרש  שני)  ד"ה   – ג. • (תוס'  השנה  ראש 
מברייתו של עולם כלומר דלאו אשבת קאי אלא שהיה יום שני 

לברייתו של עולם.

אומר  יהושע  ר'  נברא...  בתשרי  אומר  אליעזר  י: • רבי  השנה  ראש 
בניסן נברא העולם.

וירדו  היתה  רביעה  זמן  הפרק  ואותו  תשרי  יא. • זה  השנה  ראש 
גשמים וצימחו.

ראש השנה יא. • זה ניסן ואותו הפרק זמן בהמה וחיה ועוף שמזדווגין 
זה אצל זה.

ראש השנה יא. • כל מעשה בראשית (לקומתן) נבראו לדעתן נבראו 
לצביונן נבראו.

ימי  מששת  ובא  המשומר  ליל  שמורים  יא: • ליל  השנה  ראש 
בראשית.

שוקע  כימה  שמזל  יום  היה  באייר  י''ז  היום  יא: • אותו  השנה  ראש 
הקב''ה  שינה  מעשיהן  ששינו  ומתוך  מתמעטין  ומעינות  ביום 
עליהם מעשה בראשית והעלה מזל כימה ביום ונטל שני כוכבים 

מכימה והביא מבול לעולם.

ראש השנה יא: • אותו היום י''ז במרחשון היה יום שמזל כימה עולה 
הקב''ה  שינה  מעשיהם  ששינו  ומתוך  מתגברים  ומעיינות  ביום 
עליהם מעשה בראשית והעלה מזל כימה ביום ונטל שני כוכבים 

והביא מבול לעולם.

ראש השנה כ: • בסוד העיבור נולד קודם חצות או נולד אחר חצות 
(רש"י – ברייתא שנויה ברמזים).

ראש השנה כג. • ד' מיני ארזים הן ארז ... עשרה מיני ארזים הם.

את  ראית  כיצד  אמור   ... העדים  את  בודקין  כג: • כיצד  השנה  ראש 
הלבנה לפני החמה או לאחר החמה לצפונה או לדרומה.

ולא  לבנה  של  פגימתה  חמה  ראתה  לא  כג: • מעולם  השנה  ראש 
פגימתה של קשת פגימתה של לבנה דחלשה דעתה פגימתה של 

קשת דלא לימרו עובדי החמה גירי קא משדייא.

ראש השנה כד. • תנא חדא לצפונה דבריו קיימין לדרומה לא אמר 
אמר  לא  לצפונה  קיימין  דבריו  לדרומה  איפכא  והתניא  כלום 

כלום לא קשיא כאן בימות החמה כאן בימות הגשמים.

בטבלא  גמליאל  לרבן  לו  היו  לבנה  צורות  כד. • דמות  השנה  ראש 
ובכותל בעלייתו שבהן מראה את ההדיוטות ואומר הכזה ראית 

או כזה.

כמאן  ראשון  ליום  זכרון  מעשיך  תחלת  היום  כז. • זה  השנה  ראש 
כרבי אליעזר דאמר בתשרי נברא העולם.

ראש השנה כז. • (תוס' – ד"ה כמאן) ומה שיסד ר''א הקליר בגשם 
דשמיני עצרת כר''א דאמר בתשרי נברא העולם ובשל פסח יסד 
כר' יהושע אומר ר''ת דאלו ואלו דברי אלהים חיים ואיכא למימר 

דבתשרי עלה במחשבה לבראות ולא נברא עד ניסן.

ראש השנה לא. • ברביעי היו אומרים (תהלים צד, א) אל נקמות ה' על שם 
שברא חמה ולבנה ועתיד ליפרע מעובדיהן.

לאלהים  הרנינו  ב)  פא,  (תהלים  אומרים  היו  לא. • בחמישי  השנה  ראש 
עוזנו על שם שברא עופות ודגים לשבח לשמו.

שנשמע  כדרך  ביום  נשמע  אדם  של  קולו  אין  מה  כ: • מפני  יומא 
בלילה מפני גלגל חמה שמנסר ברקיע כחרש המנסר בארזים.

יומא כ: • אלמלא גלגל חמה נשמע קול המונה של רומי ואלמלא 
קול המונה של רומי נשמע קול גלגל חמה.

יומא כ: • שלש קולות הולכין מסוף העולם ועד סופו ואלו הן קול 
גלגל חמה וקול המונה של רומי וקול נשמה בשעה שיוצאה מן 

הגוף וי''א אף לידה.

יומא כא: • שש אשות הן יש אוכלת ואינה שותה ויש שותה ואינה 
אוכלת ויש אוכלת ושותה ויש אוכלת לחין כיבשין ויש אש דוחה 

אש ויש אש אוכלת אש.

יומא כא: • במוצאי יו''ט האחרון של חג הכל צופין לעשן המערכה 
שגשמי  מפני  עצבין  בתים  ובעלי  שמחין  עניים  צפון  כלפי  נוטה 
עצבין  עניים  דרום  כלפי  נטה  מרקיבין  ופירותיהן  מרובין  שנה 
ופירותיהן  מועטין  שנה  שגשמי  מפני  שמחין  בתים  ובעלי 

משתמרין נטה כלפי מזרח הכל שמחין כלפי מערב הכל עצבין.

יומא כא: • (רש"י) הא לן והא להו. מזרחית יפה לארץ בבל שהיא 
ארץ לחה מחמת מימיה לעולם ולארץ ישראל קשה שהיא ארץ 

הרים ובקעות וממהרת ליבש.

המעונן)  יום  של  חום  אותו   – (רש"י  דשימשא  כח: • זוהמא  יומא 
קשי משימשא.

יומא כט. • שילהי דקייטא קשיא מקייטא.

יומא לח. • כל מה שברא הקב''ה לכבודו בראו.
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יומא נד: • (אבן שתיה) שממנה הושתת העולם ...עולם מאמצעיתו 
ממנו  בים  הקב''ה  ירה  אבן   ... נברא  הצדדין  מן  עולם   ... נברא 

נשתת העולם ... מציון נברא ...ממנו מוכלל יפיו של עולם. 

יומא נד: • שמים משמים נבראו תולדות הארץ מארץ נבראו ... אלו 
ואלו מציון נבראו.

יומא עד: • כוי בריה בפני עצמה היא.

יומא עז: • מעין היוצא מבית קדשי הקדשים בתחילה דומה לקרני 
חגבים כיון שהגיע לפתח היכל נעשה כחוט של שתי כיון שהגיע 
נעשה  עזרה  פתח  אל  שהגיע  כיון  ערב  של  כחוט  נעשה  לאולם 

כפי פך קטן.

הבית  מפתן  מתחת  יוצאין  להיות  עתידין  מפכין  עז: • מים  יומא 
כיון  דוד  בית  לפתח  שמגיע  עד  ועולה  מתגבר  היה  ואילך  מכאן 
שמגיע לפתח בית דוד נעשה כנחל שוטף שבו רוחצין זבין וזבות 

נדות ויולדות.

יומא פ. • אין בית הבליעה מחזיק יותר מביצת תרנגולת.

זילו  להו  אמר  דרבי  לקמיה  אתו  דארחא  עוברה  פב: • ההיא  יומא 
לחושו לה דיומא דכיפורי הוא לחושו לה ואילחישא קרי עליה 
(ירמיה א, ה) בטרם אצרך בבטן ידעתיך וגו' נפק מינה רבי יוחנן ההיא 
לה  לחושו  להו  אמר  חנינא  דרבי  לקמיה  אתו  דארחא  עוברה 
ולא אילחישא קרי עליה (תהלים נח, ד) זורו רשעים מרחם נפק מינה 

שבתאי אצר פירי.

יומא פה. • מהיכן הולד נוצר מראשו ... מטיבורו.

סוכה כו. • (תוס' – ד"ה תרתי) שיעור בית הבליעה כביצה.

הדבר  למה  משל   ... גשמים  וירדו  בסוכה  אוכל  כט. • היה  סוכה 
דומה... שפך לו רבו קיתון על פניו ואמר לו אי אפשי בשמושך. 

משל  כולו  העולם  לכל  רע  סימן  לוקה  שהחמה  כט. • בזמן  סוכה 
למה הדבר דומה למלך בשר ודם שעשה סעודה לעבדיו והניח 
פנס לפניהם כעס עליהם ואמר לעבדו טול פנס מפניהם והושיבם 

בחושך.

סוכה כט. • כל זמן שמאורות לוקין סימן רע לשונאיהם של ישראל 
הספר  לבית  שבא  לסופר  משל  במכותיהן  שמלומדין  מפני 

ורצועה בידו מי דואג מי שרגיל ללקות בכל יום ויום הוא דואג.

לבנה  כוכבים  לעובדי  רע  סימן  לוקה  שהחמה  כט. • בזמן  סוכה 
מונין  שישראל  מפני  ישראל  של  לשונאיהם  רע  סימן  לוקה 
ללבנה ועובדי כוכבים לחמה לוקה במזרח סימן רע ליושבי מזרח 
לכל  רע  סימן  הרקיע  באמצע  מערב  ליושבי  רע  סימן  במערב 

העולם כולו.

סוכה כט. • בשביל ארבעה דברים חמה לוקה על אב בית דין שמת 
ואין  בעיר  שצעקה  המאורסה  נערה  ועל  כהלכה  נספד  ואינו 

מושיע לה ועל משכב זכור ועל שני אחין שנשפך דמן כאחד.

סוכה כט. • בשביל ארבעה דברים מאורות לוקין על כותבי (פלסתר) 
קוצצי  ועל  בא''י  דקה  בהמה  מגדלי  ועל  שקר  עדות  מעידי  ועל 

אילנות טובות.

ומוריד  מעלה  שלו  רוחות  שהארבע  למי  ומביא  לז: • מוליך  סוכה 
למי שהשמים והארץ שלו.

סוכה לז: • מוליך ומביא כדי לעצור רוחות רעות מעלה ומוריד כדי 
לעצור טללים רעים.

סוכה מט. • בראשית אל תיקרי בראשית אלא ברא שית ... שיתין 
כנגד  המזבח  שתחת  חלל   – (רש"י  תהום  עד  ויורדין  מחוללין 

מקום הנסכים).

למשטפא  ובעי  תהומא  קפא  שיתין  דוד  שכרה  נג. • בשעה  סוכה 
עלמא אמר דוד חמש עשרה מעלות והורידן.

גרמידי  אלפי  התהום)  עד  הארץ  (עובי  דארעא  נג: • סומכא  סוכה 
והא חזינן דכרינן פורתא ונפקי מיא ... ההוא מסולמא דפרת.

ביצה ז. • כל שתשמישו ביום נולד ביום כל שתשמישו בלילה נולד 
ובין  ביום  בין  נולד  בלילה  ובין  ביום  בין  שתשמישו  כל  בלילה 

בלילה.

ביצה ז. • כל שתשמישו ביום נולד ביום זו תרנגולת כל שתשמישו 
בלילה נולד בלילה זו עטלף כל שתשמישו בין ביום ובין בלילה 

אדם וכל דדמי ליה.

(רש"י  מארעא  ספנא  לא  זכר  דאיכא  היכא  כל  ז. • גמירי  ביצה 
מגדלות  אין  ביצים  ואותן  ביצים  ויולדת  בקרקע  מתחממת   –
אפרוחים) ועד כמה ... כל היכא דשמעה קליה ביממא עבד רב 

מרי עובדא עד שתין בתי.

נגזלת  אינה  חשוב)  אילן   – (רש"י  אדר  בה  שיש  טו: • שדה  ביצה 
ואינה נחמסת ופירותיה משתמרין.

ביצה כה: • חצובא מקטע רגליהון דרשיעיא נטיעה מקטע רגליהון 
דקצביא ודבועלי נדות תורמוסא מקטע רגליהון דשנאיהון של 

ישראל.

מגילה יד. • (שמואל א ב – ב) ואין צור כאלהינו אין צייר כאלהינו אדם צר 
צורה על גבי הכותל ואינו יכול להטיל בה רוח ונשמה קרבים ובני 
ונשמה  רוח  בה  ומטיל  צורה  בתוך  צורה  צר  הקב''ה  אבל  מעים 

קרבים ובני מעים.

תענית ב. • מאי גבורות גשמים ... מפני שיורדין בגבורה.

שליח  ביד  נמסרו  שלא  הקב''ה  של  בידו  מפתחות  ב. • ג'  תענית 
ואלו הן מפתח של גשמים ומפתח של חיה ומפתח של תחיית 

המתים.

לעולם  א''א  כך  רוחות  בלא  לעולם  אפשר  שאי  ג: • כשם  תענית 
בלא ישראל.

תענית ג: • מעלי תלגא (שלג) לטורי כחמשה מטרי לארעא.

תענית ו: • הא אמרי אינשי במפתח בבי מיטרא בר חמרא מוך שקך 
החמר  יקפל  הפתחים  כשפותחין  בבקר  יורדין  אם  (רש"י –  וגני 
מתברכת  שהשנה  מפני  לישן  ליכנס  שקו  את  תבואה  שמוכר 

ויהיה שובע בעולם ולא ישתכר במכירת תבואתו).

תענית ז. • גדול יום הגשמים מתחיית המתים דאילו תחיית המתים 
לצדיקים ואילו גשמים בין לצדיקים בין ... גדול יום הגשמים כיום 

שניתנה בו תורה ...יותר מיום שניתנה בו תורה.

של  שונאיהן  נתחייבו  אא''כ  נעצרין  הגשמים  ז: • אין  תענית 
ישראל כליה ... אין הגשמים נעצרין אלא בשביל ביטול תרומות 
ומעשרות ... אין הגשמים נעצרין אלא בשביל מספרי לשון הרע ... 
אין הגשמים נעצרין אלא בשביל עזי פנים ... אין הגשמים נעצרין 

אלא בשביל ביטול תורה ... אין הגשמים נעצרין אלא בעון גזל.

תענית ז: • אם ראית רקיע שקיהה כברזל מלהוריד טל ומטר בשביל 
מעשה הדור שהן מקולקלין.(רש"י – אהל מלא מים) יש ברקיע 

שממנה גשמים יוצאין.
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תענית ח: • כמין קובה (אהל) יש ברקיע שממנה גשמים יוצאין.

תענית ח: • גדול יום הגשמים שאפילו פרוטה שבכיס מתברכת בו.

כל   ... שותה  הוא  אוקיינוס  ממימי  כולו  העולם  ט: • כל  תענית 
העולם כולו ממים העליונים הוא שותה.

תענית ט: • גדול יום הגשמים כיום שנבראו בו שמים וארץ.

תענית י. • נהור ענני זעירין מוהי חשוך ענני סגיין מוהי.

תענית י. • מים העליונים במאמר הם תלוים ופירותיהן מי גשמים.

תענית י. • כל העולם כולו מתמצית גן עדן הוא שותה.

אחד  עולם   – (רש"י  תרקב  שותה  כור  בית  י. • מתמצית  תענית 
מששים בגן עדן ודי לו בתמצית העננים המשקין את הגן גן לפני 

כל העולם כולו כעדן לגן).

פרסה  מאות  ד'  על  פרסה  מאות  ד'  הויא  מצרים  י. • ארץ  תענית 
א'  ועולם  בעולם  מששים  אחד  וכוש  בכוש  מששים  אחד  והוא 
מששים בגן וגן אחד מששים לעדן ועדן אחד מס' לגיהנם נמצא 
כל העולם כולו ככיסוי קדרה לגיהנם וי''א גיהנם אין לה שיעור 

וי''א עדן אין לה שיעור.

תענית י. • מי גרם לבבל שיהו אוצרותיה מליאות בר הוי אומר מפני 
ששוכנת על מים רבים.

תענית י. • עתירה בבל דחצדא בלא מיטרא.

תענית י. • טובעני ולא יובשני (רש"י – דטובעני. היא מקום מצולה 
ורקק: ולא יובשני. שאינה יבשה).

וקורין  בעריהן  מתכנסין  משמר  שבאותו  כז: • וישראל  תענית 
במעשה בראשית... אלמלא מעמדות לא נתקיימו שמים וארץ.

תענית לא. • מחמשה עשר באב ואילך תשש כחה של חמה ולא היו 
כורתין עצים למערכה לפי שאינן יבשין ... וקרו ליה יום תבר מגל 

(רש"י – שבירת הגרזן שפסק החוטב מלחטוב עצים).

מועד קטן ו: • מאי אישות ... בריה שאין לה עינים.

עפר  מביא   ... מחריבין  כיצד  נמלים  חורי  ו: • מחריבין  קטן  מועד 
מחור זה ונותן לתוך חור זה והן חונקין זה את זה.

מועד קטן כה: • (רש"י) איתחמיאו כוכבי. נראו הכוכבים שנשתנה 
העולם מרוב צער.

עם  בעובי  אמה  מחזיק  שאדם  אמה.  על  אמה  יא. • (תוס')  חגיגה 
מלבושים... ד' אמות קומת האדם אינו אלא ג' אמות לבד הראש.

חגיגה יא: • אין דורשין ... ולא במעשה בראשית בשנים.

חגיגה יב. • אדם הראשון מן הארץ עד לרקיע ... וכיון שסרח הניח 
הקב''ה ידיו עליו ומיעטו.

חגיגה יב. • אדם הראשון מסוף העולם ועד סופו היה ... כיון שסרח 
הניח הקב''ה ידו עליו ומיעטו.

חגיגה יב. • עשרה דברים נבראו ביום ראשון ואלו הן שמים וארץ 
תהו ובהו אור וחשך רוח ומים מדת יום ומדת לילה.

יצא  שממנו  כולו  העולם  כל  את  שמקיף  ירוק  קו  יב. • תהו  חגיגה 
חשך.

חגיגה יב. • בהו אלו אבנים המפולמות המשוקעות בתהום שמהן 
יוצאין מים.

מסוף  בו  צופה  אדם  ראשון  ביום  הקב''ה  שברא  יב. • אור  חגיגה 
ובדור  המבול  בדור  הקב''ה  שנסתכל  כיון  סופו  ועד  העולם 

הפלגה וראה שמעשיהם מקולקלים עמד וגנזו מהן.

יום  עד  נתלו  ולא  ראשון  ביום  שנבראו  מאורות  הן  יב. • הן  חגיגה 
רביעי.

ובדעת  ובתבונה  בחכמה  העולם  נברא  דברים  יב. • בעשרה  חגיגה 
ובכח ובגערה ובגבורה בצדק ובמשפט בחסד וברחמים.

והולך  מרחיב  היה  העולם  את  הקב''ה  שברא  יב. • בשעה  חגיגה 
כשתי פקעיות של שתי עד שגער בו הקב''ה והעמידו.

עד  והולך  מרחיב  היה  הים  את  הקב''ה  שברא  יב. • בשעה  חגיגה 
שגער בו הקב''ה ויבשו.

חגיגה יב. • ב''ש אומרים שמים נבראו תחלה ואח''כ נבראת הארץ 
זה  וחכ''א   ... שמים  ואח''כ  תחלה  נבראת  ארץ  אומרים  ...וב''ה 

וזה כאחת נבראו.

שהביאן  מלמד  ומים  אש   ... מים  ששם   ... שמים  יב. • מאי  חגיגה 
הקב''ה וטרפן זה בזה ועשה מהן רקיע.

של  שמו  שמים  אומר  הייתי  וארץ  שמים  נאמר  יב. • אילו  חגיגה 
שמים  שמים  הארץ  ואת  השמים  את  שנאמר  עכשיו  הקב''ה 

ממש ארץ ארץ ממש.

 ... על  עמודים   ... העמודים  על  עומדת  מה  על  יב: • הארץ  חגיגה 
מים על ההרים ... הרים ברוח ... רוח ... סערה תלויה בזרועו של 
הקב''ה ... על י''ב עמודים עומדת ... ז' עמודים ... על עמוד אחד 

וצדיק שמו.

שחקים  רקיע  וילון  הן  ואלו  שבעה   ... הן  רקיעים  יב: • שני  חגיגה 
זבול מעון מכון ערבות.

חגיגה יב: • וילון אינו משמש כלום אלא נכנס שחרית ויוצא ערבית 
ומחדש בכל יום מעשה בראשית.

חגיגה יב: • דוד ביקש עליהם רחמים והורידן לארץ.

חגיגה יג. • מן הארץ עד לרקיע מהלך חמש מאות שנה ועוביו של 
רקיע מהלך חמש מאות שנה וכן בין כל רקיע ורקיע למעלה מהן 
כולן  כנגד  החיות  קרסולי  כולם  כנגד  החיות  רגלי  הקדש  חיות 
שוקי החיות כנגד כולן רכובי החיות כנגד כולן ירכי החיות כנגד 
כולן גופי החיות כנגד כולן צוארי החיות כנגד כולן ראשי החיות 
רגלי  כבוד  כסא  מהן  למעלה  כולן  כנגד  החיות  קרני  כולן  כנגד 
כסא הכבוד כנגד כולן כסא הכבוד כנגד כולן מלך אל חי וקים רם 

ונשא שוכן עליהם.

חגיגה יג: • מלך שבחיות ארי מלך שבבהמות שור מלך שבעופות 
כל  ועל  כולן  על  מתגאה  והקב''ה  עליהן  מתגאה  ואדם  נשר 

העולם כולו.

חגיגה טו. • כל מה שברא הקב''ה ברא כנגדו ברא הרים ברא גבעות 
ברא ימים ברא נהרות.

חגיגה טז. • ששה דברים נאמרו בבני אדם שלשה כמלאכי השרת 
כמלאכי  דעת  להם  יש  השרת  כמלאכי  שלשה  כבהמה  שלשה 
השרת ומהלכין בקומה זקופה כמלאכי השרת ומספרים בלשון 
כבהמה  ושותין  אוכלין  כבהמה  שלשה  השרת  כמלאכי  הקדש 

ופרין ורבין כבהמה ומוציאין רעי כבהמה.

חגיגה טז. • משל למלך ב''ו שאמר לעבדיו בנו לי פלטירין גדולין על 
האשפה הלכו ובנו לו אין רצונו של מלך להזכיר שם אשפה.
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ובנשיא  בקשת  כהות  עיניו  דברים  בג'  המסתכל  טז. • כל  חגיגה 
ובכהנים.

חגיגה כז. • (רש"י) סלמנדרא. חיה הנבראת מן האור כשבוערין אש 
במקום אחד שבע שנים תמיד בלי הפסק.

באצבע  תמר   ... ראשונה  בביאה  מתעברת  אשה  לד. • אין  יבמות 
מעכה.

היולדת  וכל  לשבעה  ומיעוט  לתשעה  ילדן  נשים  לז. • רוב  יבמות 
לתשעה עוברה ניכר לשליש ימיה.

יבמות מב. • להמתין ג' חדשים ... להבחין בין זרעו של ראשון לזרעו 
של שני.

ג'  בת  אלא  רבקה  היתה  לא  ולילף)  ד"ה   – סד. • (תוס'  יבמות 
שדורות   ... ראויה  היתה  לא  י''ב  בת  שהיתה  ועד  כשנשאה 

הראשונים היו ראויין להוליד הרבה קודם הזמן הזה.

בדורות  אלא  שנים)  עשר  דשוהה   – (רש"י  שנו  סד: • לא  יבמות 
הראשונים ששנותיהן מרובות אבל בדורות האחרונים ששנותיהן 

מועטות שתי שנים ומחצה כנגד שלשה עיבורים.

יבמות סט: • עד ארבעים (העובר) מיא בעלמא היא.

(שרוח  דשותא  ויומא  המעונן)  (יום  דעיבא  עב. • יומא  יבמות 
ולא  ביה  מהלינן  לא  הרוחות)  מכל  קשה  והיא  מנשבת  דרומית 
מסוכרינן ביה והאידנא דדשו בה רבים (תהלים קטז, ו) שומר פתאים 

ה'.

יבמות קכ. • אין מעידין אלא על פרצוף פנים עם החוטם.

שוין  השעות  כל  ולא  המקום  כל  ולא  האדם  כל  קכ. • לא  יבמות 
(ברקבון המת).

מלאה  לחפורה  עליו  מעידין  אין  אריות  לגוב  קכא. • נפל  יבמות 
אף  אומר  בתירא  בן  יהודה  רבי  עליו  מעידין  ועקרבים  נחשים 
לחפורה מלאה נחשים ועקרבים אין מעידין עליו חיישינן שמא 

חבר הוא (יודע ללחוש).

ניהו  ומאי  הרקיע  מגיד  מי  צדיקים  של  ידיהם  ה. • מעשה  כתובות 
מטר.

קודם  נבעלה  אילו  שנים)  מג'  פחותה  ד"ה   – ט. • (רש"י  כתובות 
יוצאת  שהדמעה  בעין  אצבע  כנותן   ... חוזרים  בתוליה  היו  לכן 

וחוזרת.

כתובות י: • כשם שהשאור יפה לעיסה כך דמים יפים לאשה.

כתובות י: • כל אשה שדמיה מרובין בניה מרובים.

כתובות י: • מטר משקה מרוה ומזבל ומעדן וממשיך.

כתובות מט: • עורבא בעי בניה והכתיב (תהלים קמז, ט) לבני עורב אשר 
יקראו לא קשיא הא בחיורי הא באוכמי.

כתובות קיב. • למה ארץ ישראל נמשלה לצבי לומר לך מה צבי זה 
פירותיה  מחזקת  אינה  ישראל  ארץ  אף  בשרו  מחזיק  עורו  אין 
דבר אחר מה צבי זה קל מכל החיות אף ארץ ישראל קלה מכל 
הארצות לבשל את פירותיה אי מה צבי זה קל ואין בשרו שמן אף 
ארץ ישראל קלה לבשל ואין פירותיה שמנים תלמוד לומר זבת 

חלב ודבש שמנים מחלב ומתוקים מדבש.

כתובות קיב: • עתידין כל אילני סרק שבארץ ישראל שיטענו פירות.

של  רבונו  לפניו  ואמרו  לזבול  מרקיע  וירח  שמש  לט: • עלו  נדרים 
אין  לאו  ואם  מאירים  אנו  עמרם  לבן  דין  עושה  אתה  אם  עולם 

אנו מאירין.

מלעיל (רש"י –  או  רבי  מלתחת  מזיא  האי  להו  לט. • איבעיא  נזיר 
האי שיער מלתחת רבי בסמוך לבשר יוצא מן הראש וגדל וראשו 
כדקאי קאי: או מלעיל רבי. שראש השער מתגדל ויוצא מאיליו 

ומתגדל ועיקרו כדקאי קאי).

סמוך   ... לווסתה  סמוך  אלא  מתעברת  אשה  כז. • אין  סוטה 
לטבילתה.

סוטה לד: • מר סבר אדם קל (מהיר) ומר סבר מים קלים.

ארץ  נתישבה  לישוב  הראשון  אדם  עליה  שגזר  מו: • ארץ  סוטה 
שלא גזר עליה אדם הראשון לא נתישבה.

עם  מנשבת  צפונית  ורוח  יום  בכל  מנשבות  רוחות  לא: • ד'  גיטין 
ורוח  אחת  שעה  אפילו  מתקיים  העולם  אין  כן  שאלמלא  כולן 

דרומית קשה מכול.

הרוחות  כל  משתקת  שמנשבת  בשעה   ... לא: • חרישית  גיטין 
מפניה.

שבים  מרגלית  אפי'   ... בו  מפלת  אשה   ... נשיב  לא: • שדיא  גיטין 
מרקבת בו ... אפי' שכבת זרע שבמעי אשה מסרחת בו.

רוח  שמות  להן  יש  רוחות  לד'  שדיא)  ד"ה   – לא: • (תוס'  גיטין 
רוח  אסתנא  צפונית  רוח  אוריא  מערבית  רוח  שותא  מזרחית 

דרומית שדיא.

גיטין לא: • (תוס' – ד"ה אי) (שמות יד) ברוח קדים עזה כל הלילה וברוח 
הקב''ה  שולחה  דלפעמים  (תהלים מח)  תרשיש  אניות  תשבר  קדים 

לעולם עזה וקשה.

גיטין מה. • ההוא גברא דהוה ידע בלישנא דציפורי.

בבא קמא טו: • האדם הזאב והארי והדוב והנמר והברדלס והנחש 
אינן  תרבות  בני  שהן  בזמן  אומר  אלעזר  רבי  מועדין  אלו  הרי 

מועדין והנחש מועד לעולם.

עטלף  עטלף  נעשה  שנים  שבע  לאחר  זכר  טז. • צבוע  קמא  בבא 
נעשה  שנים  ז'  לאחר  ערפד  ערפד  נעשה  שנים  שבע  לאחר 
שבע  לאחר  חוח  חוח  נעשה  שנים  שבע  לאחר  קימוש  קימוש 
נחש  נעשה  שנים  שבע  לאחר  אדם  של  שדרו  שד  נעשה  שנים 

והני מילי דלא כרע במודים. 

בבא קמא טז: • (תוס' – ד"ה הוא) יש עצם בשדרו של אדם שממנו 
נוצר לעתיד לבא ואותו עצם חזק וקשה כל כך שאין האש יכול 
לשורפו והשתא כשאותו עצם נעשה נחש אינו חי לעתיד לבא 
ואין סברא לומר שיהא עונש גדול כל כך בשביל עון זה דהא כל 

ישראל יש להם חלק לעולם הבא. 

בבא קמא יז: • חיה בכלל בהמה.

תרנגולת  היא  גופה   ... מולדה  גובה  שהזיקה  מז. • פרה  קמא  בבא 
שהזיקה אינו גובה מביצתה ... פירשא בעלמא הוא.

בבא קמא עח. • (בהמה) טהורה מטמאה מי מיעברא.

בבא קמא עח: • עובר ירך אמו הוא ... עובר לאו ירך אמו.

בבא קמא קט: • (רש"י – ד"ה קטן) קטן לאו בר אולודי הוא.

בבא מציעא פו. • רבי שמעון בן חלפתא בעל בשר הוה יומא חד הוה 
חמימא ליה הוה סליק ויתיב אשינא דטורא אמר לה לברתיה בתי 
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הניפי עלי במניפא ואני אתן ליך ככרין דנרד אדהכי נשבא זיקא 
אמר כמה ככרין דנרד למרי דיכי (רש"י – לבעליו של רוח זה).

בבא מציעא קו: • (זמן זריעה ע"פ אסטרונומיה.) (עיין שם).

בבא בתרא טז. • הרבה נימין בראתי באדם וכל נימא ונימא בראתי 
אחת  מגומא  יונקות  שתים  יהו  שלא  עצמה  בפני  גומא  לה 
של  עיניו  מאור  מחשיכות  אחת  מגומא  יונקות  שתים  שאלמלי 

אדם.

בבא בתרא טז. • הרבה טיפין בראתי בעבים וכל טיפה וטיפה בראתי 
מדפוס  יוצאות  טיפין  שתי  יהו  שלא  כדי  עצמה  בפני  דפוס  לה 
אחד שאלמלי שתי טיפין יוצאות מדפוס אחד מטשטשות את 

הארץ ואינה מוציאה פירות.

בראתי  וקול  קול  וכל  בעבים  בראתי  קולות  טז. • הרבה  בתרא  בבא 
משביל  יוצאות  קולות  שתי  יהו  שלא  כדי  עצמו  בפני  שביל  לו 
אחד שאלמלי שתי קולות יוצאות משביל אחד מחריבין את כל 

העולם.

תשמור  אילות  חולל  סלע  יעלי  לדת  עת  טז. • הידעת  בתרא  בבא 
לראש  עולה  ללדת  שכורעת  בשעה  בניה  על  אכזרית  זו  יעלה 
ההר כדי שיפול ממנה וימות ואני מזמין לה נשר שמקבלו בכנפיו 
ומניחו לפניה ואלמלי מקדים רגע אחד או מתאחר רגע אחד מיד 

מת.

בבא בתרא טז: • אילה זו רחמה צר בשעה שכורעת ללדת אני מזמין 
ואלמלי  ממולדה  ומתרפה  הרחם  בבית  שמכישה  דרקון  לה 

מקדים רגע אחד או מאחר רגע אחד מיד מתה.

כולן  עם  צפונית  ורוח  יום  בכל  מנשבות  רוחות  כה. • ד'  בתרא  בבא 
שאילמלא כן אין העולם מתקיים אפילו שעה אחת ורוח דרומית 
את  מחרבת  שמעמידה  (מלאך)  נץ  בן  ואילמלא  מכולן  קשה 

העולם.

מערבית  רוח  זו  לקחי  כמטר  יערוף  ב)   – לב  כה. • (דברים  בתרא  בבא 
שבאה מערפו של עולם תזל כטל אמרתי זו רוח צפונית שמזלת 
כשעירים  מכיס  זהב  הזלים  ו)  מו,  (ישעיה  אומר  הוא  וכן  הזהב  את 
עלי דשא זו רוח מזרחית שמסערת את כל העולם כשעיר (שד) 
וכרביבים עלי עשב זו רוח דרומית שהיא מעלה רביבים ומגדלת 

עשבים.

אינה  צפונית  ורוח  דומה  הוא  לאכסדרה  כה. • עולם  בתרא  בבא 
נכפפת  צפונית  מערבית  קרן  אצל  חמה  שהגיעה  וכיון  מסובבת 

ועולה למעלה מן הרקיע.

בבא בתרא כה: • עולם לקובה הוא דומה ורוח צפונית מסובבת וכיון 
שחמה מגעת לקרן מערבית צפונית מקפת וחוזרת אחורי כיפה.

רוח  הוגשמה  לא  המקדש  בית  שחרב  כה: • מיום  בתרא  בבא 
דרומית.

יורדין  הגשמים  אין  המקדש  בית  שחרב  כה: • מיום  בתרא  בבא 
מאוצר טוב.

וישראל  מקום  של  רצונו  עושין  שישראל  כה: • בזמן  בתרא  בבא 
שרויין על אדמתם גשמים יורדין מאוצר טוב בזמן שאין ישראל 

שרויין על אדמתם אין גשמים יורדין מאוצר טוב.

בבא בתרא כה: • הרוצה שיחכים ידרים ושיעשיר יצפין.

בבא בתרא כה: • מנא לן דבבל לצפונה דארץ ישראל קיימא דכתיב 
(ירמיה א, יד) מצפון תפתח הרעה על כל יושבי הארץ.

האדמה  לעובדי  ושאלתי  מתקיף)  ד"ה   – נו: • (רשב"ם  בתרא  בבא 
אחת  ושנה  חטין  אחת  שנה  המנהג  הוא  כך  שלעולם  לי  ואמרו 

שעורין כן כל הימים ואינה צריכה שביתה כלום.

בבא בתרא עג. • א''ל פוק חזי גבורתא דמריך מלא חוטא חלא ולא 
עברי. (רשב"ם – א''ל. גלא לחבריה: פוק חזי גבורתא דמרך כו'. 
חוט  רוחב  מלא  חלא.  חוטא  כמלא  לצאת:  רשות  לי  אין  כלומר 

איני יכול לצאת מן החול).

יש  ביבשה  שיש  מה  שכל  דימא.  עיזא  עד. • (רשב"ם)  בתרא  בבא 
בים חוץ מן החולדה.

בבא בתרא עד: • כל מה שברא הקב''ה בעולמו זכר ונקבה בראם אף 
לויתן נחש בריח ולויתן נחש עקלתון זכר ונקבה בראם ואלמלי 
נזקקין זה לזה מחריבין כל העולם כולו מה עשה הקב''ה סירס 

את הזכר והרג הנקבה ומלחה לצדיקים לעתיד לבא.

בבא בתרא עד: • אף בהמות בהררי אלף זכר ונקבה בראם ואלמלי 
נזקקין זה לזה מחריבין כל העולם כולו מה עשה הקב''ה סירס 

הזכר וצינן הנקבה ושמרה לצדיקים לעתיד לבא.

אמר  העולם  את  לבראות  הקב''ה  שביקש  עד: • בשעה  בתרא  בבא 
לפניו  אמר  שבעולם  מימות  כל  ובלע  פיך  פתח  ים  של  לשר  לו 

רבש''ע די שאעמוד בשלי מיד בעט בו והרגו.

בבא בתרא עד: • שרו של ים רהב שמו ואלמלא מים מכסין אותו אין 
כל בריה יכולה לעמוד בריחו.

בבא בתרא עד: • ירדן יוצא ממערת פמייס.

בבא בתרא עד: • (תהלים כד – ב) כי הוא על ימים יסדה ועל נהרות יכוננה 
אלו שבעה ימים וארבעה נהרות שמקיפין את ארץ ישראל ואלו 
הן שבעה ימים ימה של טבריא וימה של סדום וימה של חילת 
וימה של חילתא וימה של סיבכי וים אספמיא וים הגדול ואלו הן 

ארבעה נהרות ירדן וירמוך וקירומיון ופיגה.

בך  צור  מלך  לחירם  הוא  ברוך  הקדוש  לו  עה. • אמר  בתרא  בבא 
וקנסתי  נסתכלתי  בך   ... באדם  נקבים  נקבים  ובראתי  נסתכלתי 

מיתה על אדם הראשון.

במערב  (השמש)  ששוקעת  בפניא.  פד. • (רשב"ם)  בתרא  בבא 
בצפרא  גיהנם  אש  מכת  ומאדמת  דגיהנם  אפתחא  דחלפא 

דחלפא במזרח אוורדי דגן עדן שהוא במזרח. 

 – (רשב"ם  חטים  זרעו  ברור  עצרת  של  טוב  קמז. • יום  בתרא  בבא 
דהיינו שבועות אם תראהו ברור צח ולא יום המעונן זרעו חטים 

שמצליחין באותה שנה).

בבא בתרא קמז. • מוצאי יום טוב האחרון של חג הכל צופין לעשן 
המערכה נטה כלפי צפון עניים שמחים ובעלי בתים עצבין מפני 
עניים  דרום  כלפי  נטה  מרקיבין  ופירות  מרובין  שנה  שגשמי 
ופירות  מועטין  שנה  שגשמי  מפני  שמחין  בתים  ובעלי  עצבים 

משתמרין נטה כלפי מזרח הכל שמחין כלפי מערב הכל עצבין.

רוח  קשה  לעולם  מערבית  יפה  לעולם  קמז. • מזרחית  בתרא  בבא 
צפונית יפה לחטים בשעה שהביאו שליש וקשה לזיתים בשעה 
ויפה  שליש  שהביאו  בשעה  לחטין  קשה  דרומית  ורוח  שיניצו 

לזיתים בשעה שיניצו.

השנה  לכל  יפה  סימן  ברור  עצרת  של  טוב  קמז. • יום  בתרא  בבא 
כולה.

בבא בתרא קמז. • האי יומא קמא דריש שתא אי חמים כולה שתא 
חמימא אי קריר כולה שתא קרירא.
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סנהדרין טז. • (רש"י – ד"ה כנור) ארבע רוחות מנשבות בכל ... לא 
היה יום שלא נשבה להם רוח צפונית בחצי הלילה אלמא חצות 
לילה עת נשיבתה לעולם ופעמים שהיא מנשבת אף ביום והיא 

רוח נוחה ויפה לבריות והיום מאיר בה.

סנהדרין לז: • אין האשה מתעברת מעומד.

כולו  העולם  כל  את  שברא  הקב''ה  של  מידתו  לח. • זו  סנהדרין 
טבחה  בראשית  ימי  שבעת  אלו  שבעה  עמודיה  חצבה  בחכמה 
טבחה מסכה יינה אף ערכה שולחנה אלו ימים ונהרות וכל צורכי 

עולם שלחה נערותיה תקרא זה אדם וחוה.

סנהדרין לח: • שתים עשרה שעות הוי היום שעה ראשונה הוצבר 
נזרקה  רביעית  אבריו  נמתחו  שלישית  גולם  נעשה  שניה  עפרו 
שביעית  שמות  קרא  ששית  רגליו  על  עמד  חמישית  נשמה  בו 
נזדווגה לו חוה שמינית עלו למטה שנים וירדו ארבעה תשיעית 
נידון  עשרה  אחת  סרח  עשירית  האילן  מן  לאכול  שלא  נצטווה 

שתים עשרה נטרד והלך לו.

לו  נדמה  כן  אם  אלא  באדם  שולטת  רעה  חיה  לח: • אין  סנהדרין 
כבהמה.

סנהדרין מב. • כל המברך על החדש בזמנו כאילו מקבל פני שכינה.

סנהדרין נח: • אם עושה אדם עצמו כעבד לאדמה ישבע לחם ואם 
לאו לא ישבע לחם.

סנהדרין נט: • דגים בני מלאכה נינהו ... ועופות בני מלאכה נינהו.

שאלמלא  העולם  מן  שאבד  גדול  שמש  על  נט: • חבל  סנהדרין 
שני  לו  מזדמנין  היו  מישראל  ואחד  אחד  כל  נחש  נתקלל  (לא) 
להביא  לדרום  משגרו  ואחד  לצפון  משגרו  אחד  טובים  נחשים 
אלא  עוד  ולא  ומרגליות  טובות  ואבנים  טובים  סנדלבונים  לו 

שמפשילין רצועה תחת זנבו ומוציא בה עפר לגנתו ולחורבתו.

סנהדרין סג: • (רש"י) סלמנדרא. חיה קטנה שיוצאה מתנור שהאש 
בוערת בו שבע שנים והסך מדמה אין האור שולט בו.

ימיה...  לשליש  ניכר  עוברה  אין  לשבעה  סט. • יולדת  סנהדרין 
עוברה ניכר לשליש ימיה.

סנהדרין סט: • רוב נשים לאו איילונית נינהו.

סנהדרין סט: • הכל מודים בבן תשע שנים ויום אחד שביאתו ביאה 
פחות מבן שמנה שאין ביאתו ביאה לא נחלקו אלא בבן שמנה 
דב''ש סברי גמרינן מדורות הראשונים ובית הלל סברי לא גמרינן 

מדורות הראשונים.

סנהדרין סט: • בת שבע אולידא בשית משום דאתתא בריא (רש"י 
– אשה דרכה להיות בריאה וממהרת להזריע).

אינן  שוב  שמתעברות  כיון  אביך  בית  של  הנשים  ע: • כל  סנהדרין 
מזורז  בן  לי  שיהא  כדי  ונכנסתי  דחקתי  ואני  המלך  פני  רואות 
ומלובן (רש"י – מעי גרמו לך להיות בעל צורה ובעל כח שדחקתי 

ונכנסתי שתשמיש יפה לולד ללבנו ולזרזו).

מפני  נפש  דוחין  שאין  לפי  בו  נוגעין  אין  ראשו  עב: • יצא  סנהדרין 
נפש.

סנהדרין צא. • עכבר שהיום חציו בשר וחציו אדמה למחר השריץ 
ונעשה כלו בשר.

מהם  נשתיירו  שלשה   ... רבה  תהום  מעינות  קח. • כל  סנהדרין 
בלועה דגדר וחמי טבריא ועיניא רבתי דבירם.

מלמד   ... הארץ  על  דרכו  את  בשר  כל  השחית  קח. • כי  סנהדרין 
שהרביעו בהמה על חיה וחיה על בהמה והכל על אדם ואדם על 
הכל ... וכולם חזרו חוץ מתושלמי (רש"י – עוף הוא שאוחז עדיין 

תרבות רעה שמזדווג עם הכל).

חמה  שהיתה  בראשית  סדר  הקב''ה  עליהם  קח: • שינה  סנהדרין 
יוצאת ממערב ושוקעת במזרח.

סנהדרין קח: • תשובה ניצחת השיבו עורב לנח אמר לו רבך שונאני 
ואתה שנאתני רבך שונאני מן הטהורין שבעה מן הטמאים שנים 
ואתה שנאתני שאתה מניח ממין שבעה ושולח ממין שנים אם 
פוגע בי שר חמה או שר צנה לא נמצא עולם חסר בריה אחת או 

שמא לאשתי אתה צריך.

סנהדרין קח: • שלשה שמשו בתיבה וכולם לקו כלב ועורב וחם.

ונעשה  נעלה  שאומרת  זו   ... כיתות  לג'  קט. • נחלקו  סנהדרין 
מלחמה נעשו קופים ורוחות ושידים ולילין.

שבועות ט. • מה נשתנה שעיר של ר''ח שנאמר בו לה' אמר הקב''ה 
שעיר זה יהא כפרה על שמיעטתי את הירח.

שקיימו  בהם  יעידו  וארץ  שמים  הקב''ה  להם  ג. • אמר  זרה  עבודה 
את התורה.

עבודה זרה ג: • מה דגים שבים כיון שקדרה עליהם חמה מיד מתים 
כך בני אדם כיון שקדרה עליהם חמה מיד מתים.

עבודה זרה ג: • הכל בידי שמים חוץ מצנים פחים.

עבודה זרה ד. • מה דגים שבים כל הגדול מחבירו בולע את חבירו 
אף בני אדם אלמלא מוראה של מלכות כל הגדול מחבירו בולע 

את חבירו.

עבודה זרה ח. • לפי שראה אדם הראשון יום שמתמעט והולך אמר 
לתוהו  וחוזר  בעדי  חשוך  עולם  שסרחתי  בשביל  שמא  לי  אוי 

ובוהו וזו היא מיתה שנקנסה עלי מן השמים.

עבודה זרה ח. • יום שנברא בו אדם הראשון כיון ששקעה עליו חמה 
עולם  ויחזור  בעדי  חשוך  עולם  שסרחתי  שבשביל  לי  אוי  אמר 

לתוהו ובוהו וזו היא מיתה שנקנסה עלי מן השמים.

שור   ... לפרסותיו  קודמין  שקרניו  שור  ח. • הקריב  זרה  עבודה 
שהקריב אדם הראשון קרן אחת היתה [לו] במצחו.

עד  לו  אמרו  רחמים  עלי  בקשו  וגבעות  הרים  יז. • אמר  זרה  עבודה 
שאנו מבקשים עליך נבקש על עצמנו ... אמר שמים וארץ בקשו 
 ... עצמנו  על  נבקש  עליך  מבקשים  שאנו  עד  אמרו  רחמים  עלי 
אמר חמה ולבנה בקשו עלי רחמים אמרו לו עד שאנו מבקשים 
עליך נבקש על עצמנו ... אמר כוכבים ומזלות בקשו עלי רחמים 
אין  אמר   ... עצמנו  על  נבקש  עליך  מבקשים  שאנו  עד  לו  אמרו 

הדבר תלוי אלא בי.

עבודה זרה כ. • הרואה בריות טובות אומר ברוך שככה ברא בעולמו 
(תוס' – ד"ה הרואה – בירושלמי אומר אפי' גמל נאה סוס נאה 

חמור נאה אומר ברוך שככה לו בעולמו).

עבודה זרה כד: • (תוס') פרה וחמור בת שלש שנים ודאי לכהן. פי' 
יום  בכל  מעשה  דהא  לתמוה  ויש  ילדה  לא  ודאי  שלש  דקודם 
דפרה בת שתי שנים יולדת וי''ל דודאי עתה נשתנה העת מכמו 

שהיה בדורות הראשונים.
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עבודה זרה מא. • (תוס') ככדור. שהעולם עגול כדאיתא בירושלמי 
שאלכסנדרוס מוקדון עלה למעלה עד שראה כל העולם ככדור 

ואת הים כקערה פי' ים אוקינוס שמקיף את כל העולם.

ליתן  עתידין  שקלקלו  ושוטים  נוהג  כמנהגו  נד: • עולם  זרה  עבודה 
את הדין.

עבודה זרה נד: • הרי שגזל סאה של חטים [והלך] וזרעה בקרקע דין 
הוא שלא תצמח אלא עולם כמנהגו נוהג והולך ושוטים שקלקלו 

עתידין ליתן את הדין.

תתעבר  שלא  הוא  דין  חבירו  אשת  על  שבא  נד: • הרי  זרה  עבודה 
אלא עולם כמנהגו נוהג והולך ושוטים שקלקלו עתידין ליתן את 

הדין.

הוריות י. • כוכב אחד לשבעים שנה עולה ומתעה את הספנים.

הוריות יג. • מפני מה הכלב מכיר את קונו וחתול אינו מכיר את קונו 
אמר להם ומה האוכל ממה שעכבר אוכל משכח האוכל עכבר 

עצמו עאכ''ו.

הוריות יג. • מפני מה הכל מושלים בעכברים מפני שסורן רע.

שלא  כדי  ולהעריב  להשכים  עצמו  אדם  ילמד  יג: • לעולם  הוריות 
יתרחק ... האידנא דחלשא עלמא אפילו לגדולים נמי.

נאה  מה  ואומר  ממשנתו  ומפסיק  ושונה  בדרך  ג:ז • המהלך  אבות 
אילן זה... מתחייב בנפשו.

אבות ה:א • בעשרה מאמרות נברא העולם.

אבות ו:יא • ה' קנינים של הקב"ה בעולם... שמים וארץ וכו'.

אבות ו:יד • כל מה שברא הקב"ה בעולמו לא ברא אלא לכבודו.

מזה  זה  אדם  בני  את  הקב"ה  שינה  דברים  ד:ו • בג'  נתן  דרבי  אבות 
קול נעימה (דעת) מראה.

תורה  ק"ו  אבן  שחקו  מים  בעצמו  ק"ו  דן  ו:ב • ר"ע  נתן  דרבי  אבות 
חוקקת בלבי.

אבות דרבי נתן לז:א • ז' בריות זו למעלה מזו: רקיע כוכבים אילנות 
רוחות רעות בהמה אדם מלאכים. 

חסד  גבורה  כח  חב"ד  עולמו  את  הקב"ה  ברא  דברים  בז'  ו)   (שם 
ורחמים (הגר"א).

אבות דרבי נתן ט • ז' מדורות הן... ז' רקיעים הן... קרא לארץ שבע 
שמות וכו'.

אבות דרבי נתן • תבל שמבלה את הכל (הגר"א).

סופרים טז:ט • הלל למד שיחת הרים גבעות עצים... חיות ובהמות... 
שדים וכו'.

דרך ארץ זוטא פ"ט • עוה"ז דומה לגלגל עינו של אדם: לבן אוקיינוס 
שחור העולם קומט ירושלים וכו'.

זבחים עה: • איכא בן שנה דמיחזי כבן שתי שנים ואיכא בן שתים 
דמיחזי כבן שנה.

זבחים קיג: • (תוס' – ד"ה אורזילא) הא קא חזינן דאותן בופל''ש בני 
מלאכה נינהו ומושכין בקרון וחורשין בהן וראם לאו בר מלאכה.

זבחים קטז. • טריפה אינה יולדת ... טריפה יולדת.

זבחים קטז. • (תוס' – ד"ה דילמא) ר''ת היה רגיל לחלק בין טריפות 
דאדם לטריפות דבהמה משום דאדם אית ליה מזלא.

ביו''ד  ואחד  בה''י  אחד  הקב''ה  שברא  עולמות  כט: • שני  מנחות 
ואיני יודע אם העולם הבא ביו''ד והעולם הזה בה''י אם העולם 
אלה  ד)  ב,  (בראשית  אומר  כשהוא  בה''י  הבא  והעולם  ביו''ד  הזה 
תולדות השמים והארץ בהבראם אל תקרי בהבראם אלא בה''י 
ומפני  ביו''ד]  הבא  והעולם  בה''י  הזה  העולם  אומר  [הוי  בראם 
מה נברא העולם הזה בה''י מפני שדומה לאכסדרה שכל הרוצה 

לצאת יצא.

הארץ  על  שמים  כגבוה  יא)  קג,  (תהלים  שיטה  בסוף  לא: • מ''ד  מנחות 
ומ''ד בתחילת שיטה כי היכי דמרחקא שמים מארץ.

א''ל  תפילין  מניח  מהן  באיזה  ראשים  שני  לו  שיש  לז. • מי  מנחות 
א''ל  גברא  ההוא  אתא  אדהכי  שמתא  עלך  קבל  או  גלי  קום  או 
לכהן  למיתב  בעינן  כמה  רישי  תרי  ליה  דאית  ינוקא  לי  איתיליד 

אתא ההוא סבא תנא ליה חייב ליתן לו י' סלעים.

מתחת  הוציא  אשמדאי  במדרש  יש  או)  ד"ה  לז. • (תוס' –  מנחות 
קרקע אדם א' שיש לו שני ראשים לפני שלמה המלך ונשא אשה 
והוליד בנים כיוצא בו בשני ראשים וכיוצא באשתו בראש אחד 
וכשבאו לחלוק בנכסי אביהם מי שיש לו שני ראשים שאל שני 

חלקים ובאו לדין לפני שלמה.

והמוסיף  משבע  יפחות  לא  הפוחת  בציצית)  לט. • (כריכות  מנחות 
לא יוסיף על שלש עשרה הפוחת לא יפחות משבע כנגד שבעה 
רקיעים והמוסיף לא יוסיף על שלש עשרה כנגד שבעה רקיעין 

וששה אוירין שביניהם.

ועולה  לדג  דומה  וברייתו  לים  דומה  גופו  זהו  מד. • חלזון  מנחות 
אחד לשבעים שנה ובדמו צובעין תכלת לפיכך דמיו יקרים.

חולין ז. • מאי בהמתן של צדיקים דרבי פנחס בן יאיר הוה קאזיל 
לפדיון שבויין פגע ביה בגינאי נהרא אמר ליה גינאי חלוק לי מימך 
ואעבור בך ... רמו ליה שערי לחמריה לא אכל חבטינהו לא אכל 

נקרינהו לא אכל אמר להו דלמא לא מעשרן עשרינהו ואכל.

חולין ז: • למה נקרא שמן ימים שאימתם מוטלת על הבריות.

חולין כז: • הרי עופות יש להן קשקשת ברגליהם כדגים.

שלנו  מבהמות  ראיה  דאין  ונראה  כל)  ד"ה   – מז. • (תוס'  חולין 
דשמא חלוקות משלהם.

חולין נו: • (דברים לב – ו) הוא עשך ויכוננך מלמד שברא הקב''ה כונניות 
באדם שאם נהפך אחת מהן אינו יכול לחיות.

חולין נז: • (משלי ו – ו) לך אל נמלה עצל ראה דרכיה וחכם אשר אין לה 
קצין שוטר ומושל תכין בקיץ לחמה אמר איזיל איחזי אי ודאי 
הוא דלית להו מלכא אזל בתקופת תמוז פרסיה לגלימיה אקינא 
אמר  על  סימנא  ביה  אתנח  מינייהו  חד  אתא  נפק  דשומשמני 
להו נפל טולא נפקו ואתו דלייה לגלימיה נפל שמשא נפלו עליה 
הרמנא  להו  אית  דאי  מלכא  להו  לית  מינה  שמע  אמר  וקטליה 

דמלכא לא ליבעו.

לא  העוף  וסימני  התורה  מן  נאמרו  וחיה  בהמה  נט. • סימני  חולין 
נאמרו אבל אמרו חכמים כל עוף הדורס טמא כל שיש לו אצבע 
כל  אומר  צדוק  בר'  אלעזר  ר'  טהור  נקלף  וקורקבנו  וזפק  יתירה 
רגלים  ארבע  לו  שיש  כל  ובחגבים  טמא  רגליו  את  החולק  עוף 
אומר  יוסי  רבי  רובו  את  חופין  וכנפיו  וקרצולים  כנפים  וארבע 
ושמו חגב ובדגים כל שיש לו סנפיר וקשקשת רבי יהודה אומר 
שני קשקשין וסנפיר אחד ואלו הן קשקשין הקבועין בו וסנפירים 

הפורח בהן.
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חולין נט. • שליט בעולמו יודע שאין לך דבר מעלה גרה וטמא אלא 
גמל לפיכך פרט בו הכתוב הוא.

חולין נט. • שליט בעולמו יודע שאין לך דבר שמפריס פרסה וטמא 
אלא חזיר לפיכך פרט בו הכתוב הוא.

חולין נט: • קרש (חיה) אע''פ שאין לו אלא קרן אחת מותר כללא 
הוא.

חולין נט: • (רש"י – ד"ה והרי צבי) ונראה בעיני שמה שאנו קורין 
צבי לא היו הם קורין צבי אלא אותן הנקראים שטיינבו''ק וקרנים 

שלהן אינן מפוצלין.

עילאי  דבי  דאריא  לאונא  אונא  בין  הוי  אמהתא  נט: • תשע  חולין 
(שם יער).

חולין נט: • שיתסר אמהתא הוי משכיה דטביא דבי עילאי.

וחילופא  גנובתיה  ורב  רישיה  רב  ופרסתן  כרסתן  ס. • שור  חולין 
בחמרא.

חולין ס. • שור שהקריב אדם הראשון קרן אחת היתה לו במצחו.

חולין ס. • שור שהקריב אדם הראשון קרניו קודמות לפרסותיו.

נבראו  בדעתן  נבראו  בקומתן  בראשית  מעשה  ס. • כל  חולין 
בצביונם נבראו.

חולין ס. • בשעה שאמר הקב''ה למינהו באילנות נשאו דשאים קל 
וחומר בעצמן אם רצונו של הקב''ה בערבוביא למה אמר למינהו 
באילנות ועוד ק''ו ומה אילנות שאין דרכן לצאת בערבוביא אמר 
פתח  למינו  יצא  ואחד  אחד  כל  מיד  עאכ''ו  אנו  למינהו  הקב''ה 

שר העולם ואמר יהי כבוד ה' לעולם ישמח ה' במעשיו.

כל  שנגמרה  היינו  בקומתן   ... נבראו.  בקומתן  ס. • (תוס')  חולין 
קומתן מתחלתן.

מלכים  לשני  אפשר  רבש''ע  הקב''ה  לפני  ירח  ס: • אמרה  חולין 
שישתמשו בכתר אחד אמר לה לכי ומעטי את עצמך וכו'.

חולין ס: • השסועה בריה בפני עצמה היא שיש לה שני גבין ושני 
שדראות.

חולין סא: • עשרים וארבעה עופות טמאים הוו.

חולין סא: • אמר רב נחמן היה בקי בהן ובשמותיהן עוף הבא בסימן 
אחד טהור לא היה בקי בהן ובשמותיהן בסימן אחד טמא בשני 

סימנין טהור והוא שיכיר עורב.

לשכון  שרגיל  מפני  אליעזר  ולרבי  מפני)  ד"ה  סב. • (רש"י –  חולין 
עם העורבים מחזיקו ממנו.

חולין סב. • (תוס' – ד"ה מפני) וה''ר יצחק בה''ר מאיר בדק בעורב 
שאנו קורין קורבי''ל בלע''ז ומצא שיש לו אצבע יתירה וזפק.

חולין סג. • ר' יוחנן כי הוה חזי שלך אמר (תהלים לו, ז) משפטיך תהום 
רבה כי הוה חזי נמלה אמר (תהלים לו, ז) צדקתך כהררי אל.

חולין סג. • (תוס') נץ. פירש בקונט' אשפרוי''ר ואי אפשר לומר כן 
דהא נץ הוא מי''ט עופות ואינן דורסין ... וכמו כן טועין גבי נשר 
שקורין אייגל''א ואינו דנשר יש לו ד' סימני טומאה ואייגל''א יש 
דאותו  ואינו  בלעז  קוק''ו  הוא  דקורא  אמר  וכן  יתירה  אצבע  לו 

קוק''ו בחזקת טמא מחזקינן וקורא טהור הוא.

וחגבים  דגים  ובהמות  עופות  חיות  מיני  כל  סז: • על   – נט.  חולין 
טמאים וטהורים.

ביותר...  שרואה  ראה  שמה  נקרא  ולמה  איה  זו  סג: • ראה  חולין 
עומדת בבבל ורואה נבלה בארץ ישראל.

חולין סג: • מאה עופות טמאין יש במזרח וכולן מין איה הן.

חולין סג: • ז' מאות מיני דגים הן וח' מאות מיני חגבים ולעופות אין 
מספר עופות כ''ד הוו אלא ולעופות טהורים אין מספר.

חולין סג: • גלוי וידוע לפני מי שאמר והיה העולם שבהמה טמאה 
מרובה מן הטהורות לפיכך מנה הכתוב בטהורה.

חולין סג: • גלוי וידוע לפני מי שאמר והיה העולם שעופות טהורין 
מרובין על הטמאין לפיכך מנה הכתוב בטמאין.

חולין סג: • עוף טהור נאכל במסורת.

חולין סה. • לא לחנם הלך זרזיר אצל עורב אלא מפני שהוא מינו.

זנב  לו  יש  וחרגול  זנב  לו  אין  סלעם  ומר)  ד"ה  סו. • (רש"י –  חולין 
וחגבים הללו אין טעונין שחיטה שהרי אחר דגים הזכירן הכתוב 
שרץ  ולא  עוף  כמשמעו  והעוף  כמשמעו  הבהמה  תורת  זאת 
אלו  במים  הרומשת  החיה  נפש  וכל  קטנים  מינים  דהיינו  העוף 

דגים ולכל נפש השורצת על הארץ אלו חגבים.

מכאן  חותכה  שהרי  לזו  דומה  זו  בטרפות  אומרין  עו. • אין  חולין 
ומתה חותכה מכאן וחיה.

חולין פד. • (רש"י) אמר רב נחמן כגון אנו. רב נחמן אחר דורו של ר' 
יוחנן היה ותמיד העולם היה משתנה והולך ולא היה בריא כאותן 

שבימי רבי יוחנן.

חולין קיג: • בחלב אמו ולא בחלב זכר (רש"י – שהיה לו חלב מועט 
מן הדדים כגון אם נשתנה והיו לו דדים).

שור  של  כליות  כשתי  שטח.  בן  דשמעון  חטי  קיט: • (רש"י)  חולין 
הגדול.

טמא  בבשר  הנוגע  אדמה  וחציו  בשר  שחציו  קכו: • עכבר  חולין 
אלא  ורבה  פרה  שאינו  עכבר.  מין  יש   – (רש"י  טהור  באדמה 
מעצמו נוצר מאדמה כאשפה המשרצת תולעים ואם עדיין לא 
בבשר  הנוגע  השמאלי  או  הימני  אחד  צדו  אלא  העכבר  נברא 

טמא באדמה שכנגדו טהור).

חולין קכז. • כשהיה ר''ע מגיע לפסוק זה אומר (תהלים קד, כד) מה רבו 
מעשיך ה' יש לך בריות גדלות בים ויש לך בריות גדלות ביבשה 
שבים אילמלי עולות ביבשה מיד מתות שביבשה אילמלי יורדות 
גדלות  בריות  לך  ויש  באור  גדלות  בריות  לך  יש  מתות  מיד  לים 
באויר שבאור אילמלי עולות לאויר מיד מתות שבאויר אילמלי 

יורדות לאור מיד מתות מה רבו מעשיך ה'.

חולין קכז. • כל שיש ביבשה יש בים חוץ מן החולדה.

חולין קכז. • פעם אחת הלכתי לוועד וראיתי נחש שהוא כרוך על 
הצב לימים יצא ערוד מביניהם וכשבאתי לפני ר' שמעון החסיד 
אף  בעולמי  בראתי  שלא  בריה  הביאו  הם  הקב''ה  אמר  לי  אמר 

אני אביא עליהם בריה שלא בראתי בעולמי.

מזה  זה  ומגדלין  יולדין  שוה  ועיבורן  שתשמישן  קכז. • כל  חולין 
 ... מזה  זה  ומגדלין  יולדין  אין  שוה  ועיבורן  תשמישן  שאין  וכל 

נס בתוך נס.

חולין קלב. • כוי יש בו דרכים שוין לבהמה ויש בו דרכים שוין לחיה 
ויש בו דרכים שוין לחיה ולבהמה.

חולין קמא: • באגפיה דהא כנפיה נינהו.

ע
טב



אובן אי ר ד דו 2 5 8

ט

בכורות ו: • דם נעכר ונעשה חלב.

בכורות ו:  • איבריה (של יולדת) מתפרקין הימנה ואין נפשה חוזרת 
עליה עד עשרים וארבעה חדש (רש"י – אין דמה חוזר עליה עד 
ולאו  נדה  דם  רואה  אינה  מניקה  ולפיכך  חדש  וארבעה  עשרים 

משום דדם נעשה חלב).

בכורות ו:  • לעולם אין מתעברת לא טמאה מן הטהור ולא טהורה 
מן הטמא ולא גסה מן הדקה ולא דקה מן הגסה ולא בהמה מן 
חיה ולא חיה מן בהמה חוץ מר' אליעזר ומחלוקתו שהיו אומרים 

חיה מתעברת מבהמה.

דחמור  להו  קמיבעיא  כי   ... מהו  חמור  של  רגלים.  ו:  • מי  בכורות 
דעכירי ודמו לחלב.

שמכניסות  מפני  מותר  דבורים  דבש  אמרו  מה  ז: • מפני  בכורות 
אותו לגופן ואין ממצות אותו מגופן.

בכורות ז: • דג טמא משריץ דג טהור מטיל ביצים.

בכורות ז: • כל המוליד מניק וכל המטיל ביצים מלקט חוץ מעטלף 
שאף על פי שמטיל ביצים מניק.

בכורות ח. • הדולפנין פרין ורבין כבני אדם (רש"י – שאם בא אדם 
עליהם מתעברות הימנו).

בכורות ח. • (רש"י) בני ימא. דגים יש בים שחציין צורת אדם וחציין 
צורת דג ובלע''ז שריינ''א.

בכורות ח. • כל שזכרותו מבחוץ מוליד מבפנים מטיל ביצים.

כל  בלילה  יולד  בלילה  ביום  יולד  ביום  שתשמישו  ח. • כל  בכורות 
שתשמישו בין ביום בין בלילה יולד בין ביום בין בלילה תשמישו 
בין  תשמישו  עטלף  בלילה  יולד  בלילה  תרנגול  ביום  יולד  ביום 

ביום בין בלילה יולד בין ביום בין בלילה אדם וכל דדמי ליה.

בכורות ח. • כל שתשמישו ועיבורו שוה יולדים ומגדלים זה מזה.

בכורות ח. • הכל משמשין פנים כנגד עורף חוץ משלשה שמשמשין 
פנים כנגד פנים ואלו הן דג ואדם ונחש ומ''ש הני תלתא ... הואיל 

ודיברה עמהם שכינה.

בכורות ח. • גמל אחור כנגד אחור.

בכורות ח. • (מספר חודשי הריון בבעלי חיים שונים).

בכורות טז. • (רש"י – ד"ה דוקין) העין דומה לעולם קטן העפעפים 
כנגד הרקיע והתחתון כנגד הארץ והלבן שמקיף את העין כנגד 
ים אוקיינוס שסובב את העולם והשחור שבו שהוא עגול דומה 

לגלגל חמה.

בכורות כא: • יצירת הוולד באשה ארבעים יום.

בכורות מד: • שני נקבים יש בו באדם אחד מוציא שתן ואחד מוציא 
שאדם  בשעה  השום  כקליפת  אלא  לזה  זה  בין  ואין  זרע  שכבת 

נצרך אם נקבו זה לתוך זה נמצא עקר.

בכורות מה. • מעשה בתלמידיו של ר' ישמעאל ששלקו זונה אחת 
וחמשים  מאתים  בה  ומצאו  בדקו  למלך  שריפה  שנתחייבה 
ושנים אמר להם שמא באשה בדקתם שהוסיף לה הכתוב שני 

צירים ושני דלתות.

בידיו  יתר  טרפון  רבי  לפני  שבא  אחד  באדם  מה: • מעשה  בכורות 
וברגליו שש ושש עשרים וארבע אמר לו כמותך ירבה בישראל 
ממזירי  יתמעטו  כמותך  לו  אמר  כך  ראיה  משם  יוסי  ר'  לו  אמר 

ונתיני מישראל (רש"י – כל ממזרים שבישראל יהיו כמותך ויהיו 
ניכרין שמטפה פסולה הן ולא ידבקו בהן).

בכורות מג. – מו. • (מומין באדם).

לא  ננס  תורן  מהן  יצא  שמא  גבוהית  ישא  לא  מה: • גבוה  בכורות 
ישא ננסת שמא יצא מהם אצבעי לבן לא ישא לבנה שמא יצא 

מהם בוהק שחור לא ישא שחורה שמא יצא מהן טפוח.

ערכין יט: • (תוס' – ד"ה שוקל) חי נושא עצמו וחייא קליל ממיתא.

הכל  במערב  חמה  בה  מסתכלין  הכל  במזרח  לב. • חמה  תמיד 
מסתכלין בה חמה באמצע רקיע אין הכל מסתכלין בה.

נדה ב: • (תוס' – ד"ה השתא) רגילות שערות לבא מצפרא.

והלל  בעצמה  מרגשת  ואשה  הואיל  דשמאי  טעמא  ג. • היינו  נדה 
כסבורה הרגשת מי רגלים היא.

נדה ג. • משמשת במוך.

נדה כא. • כל שאין בו מצורת אדם אינו ולד.

אדם (רש"י –  כשל  לפניהן  הולכות  דעיניהן  וחיה  כג. • בהמה  נדה 
לאפוקי דגים דעיניהם בצדיהם וכן נחש).

נדה כג. • ומ''ש קריא וקיפופא מבהמה וחיה הואיל ויש להן לסתות 
כאדם.

נדה כא. – לא: • (בענין עוברים בצורות שונות אם נחשבים כאדם).

נדה כה. • (בראשית ג – כא) ויעש ה' אלהים לאדם ולאשתו כתנות עור 
נוצר  א''כ  אלא  לאדם  עור  עושה  הקב''ה  שאין  מלמד  וילבישם 

(תוס' – דכתנות עור בעור אדם מיירי).

נדה כה. • תחלת ברייתו (של עובר) מראשו ושתי עיניו כשתי טיפין 
של זבוב ... ופיו מתוח כחוט השערה וגויתו כעדשה ואם היתה 

נקבה נדונה כשעורה לארכה וחתוך ידים ורגלים אין לו.

תסוככני.  וגידים  ועצמות  תלבישני  ובשר  עור  כה. • (תוס')  נדה 
המתים  ובתחיית  וגידים  עצמות  והדר  ובשר  עור  ברישא 
למה  במדרש  ומפרש  בשר  והדר  גידין  איפכא  לז)  (סימן  דיחזקאל 
ראשון  שפושט  מה  ולובש  וחוזר  שפושט  לאדם  דומה  הדבר 
לובש אחרון אבל בתחלת בריית הולד עור ובשר תחלה ואח''כ 

עצמות וגידין.

 ... היא  נקבה  אם  הוא  זכר  אם  לידע  אותו  בודקין  כה: • במה  נדה 
מסכסך  אם  מקום  באותו  ומנענע  חלק  שראשו  קיסם  מביא 

בידוע שזכר הוא ואם לאו בידוע שנקבה היא.

נדה כז. • מעשה ונשתהה ולד אחד אחר חבירו ג' חדשים והרי הם 
בני רבי  וחזקיה  יהודה  נינהו  ומאן  המדרש  בבית  לפנינו  יושבים 

חייא.

נדה כז. • אין אשה מתעברת וחוזרת ומתעברת ... טיפה אחת היתה 
ונתחלקה לשתים אחד נגמרה צורתו בתחלת ז' ואחד בסוף ט'.

נדה ל. • הזכר נגמר למ''א והנקבה לפ''א וחכ''א אחד בריית הזכר 
ואחד בריית הנקבה זה וזה מ''א.

נדה ל: • למה הולד דומה במעי אמו לפנקס שמקופל ומונח ידיו על 
שתי צדעיו שתי אציליו על ב' ארכובותיו וב' עקביו על ב' עגבותיו 
ממה  ואוכל  פתוח  וטבורו  סתום  ופיו  ברכיו  בין  לו  מונח  וראשו 
שאמו אוכלת ושותה ממה שאמו שותה ואינו מוציא רעי שמא 
ונסתם  הסתום  נפתח  העולם  לאויר  שיצא  וכיון  אמו  את  יהרוג 

הפתוח שאלמלא כן אינו יכול לחיות אפילו שעה אחת וכו'.
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מים  של  בספל  מונח  לאגוז  אמו  במעי  דומה  ולד  לא. • למה  נדה 
אדם נותן אצבעו עליו שוקע לכאן ולכאן.

התחתון  במדור  דר  ולד  הראשונים  חדשים  לא. • שלשה  נדה 
אמצעיים ולד דר במדור האמצעי אחרונים ולד דר במדור העליון 

וכיון שהגיע זמנו לצאת מתהפך ויוצא וזהו חבלי אשה.

כדרך  בא  זה  זכר  משל  מרובין  נקבה  חבלי  שנא  לא. • מאי  נדה 
הופך  אין  וזה  פניה  הופכת  זו  תשמישו  כדרך  בא  וזה  תשמישו 

פניו.

וגם  לאשה  קשה  תשמיש  הראשונים  חדשים  לא. • שלשה  נדה 
יפה  אחרונים  לולד  ויפה  לאשה  קשה  אמצעיים  לולד  קשה 

לאשה ויפה לולד שמתוך כך נמצא הולד מלובן ומזורז.

 ... דמים  שופך  כאילו  תשעים  ליום  מטתו  לא. • המשמש  נדה 
משמש והולך (תהלים קטז, ו) ושומר פתאים ה'.

נדה לא. • שלשה שותפין יש באדם הקב''ה ואביו ואמו אביו מזריע 
ולובן  שבראשו  ומוח  וצפרנים  וגידים  עצמות  שממנו  הלובן 
ושחור  ושערות  ובשר  עור  שממנו  אודם  מזרעת  אמו  שבעין 
העין  וראיית  פנים  וקלסתר  ונשמה  רוח  בו  נותן  והקב''ה  שבעין 
ושמיעת האוזן ודבור פה והלוך רגלים ובינה והשכל וכיון שהגיע 
זמנו להפטר מן העולם הקב''ה נוטל חלקו וחלק אביו ואמו מניח 

לפניהם.

אין  עד  ונפלאות  חקר  אין  עד  גדולות  עושה  י)   – ט  לא. • (איוב  נדה 
מספר בא וראה שלא כמדת הקב''ה מדת בשר ודם מדת בשר 
ודם נותן חפץ בחמת צרורה ופיה למעלה ספק משתמר ספק אין 
משתמר ואילו הקב''ה צר העובר במעי אשה פתוחה ופיה למטה 

ומשתמר.

נדה לא. • אדם נותן חפציו לכף מאזנים כל זמן שמכביד יורד למטה 
ואילו הקב''ה כל זמן שמכביד הולד עולה למעלה.

נדה לא. • מדת בשר ודם אדם נותן זרעונים בערוגה כל אחת ואחת 
עולה במינו ואילו הקב''ה צר העובר במעי אשה וכולם עולין למין 
אחד דבר אחר צבע נותן סמנין ליורה כולן עולין לצבע אחד ואילו 

הקב''ה צר העובר במעי אשה כל אחת ואחת עולה למינו.

הברור  מן  אלא  הטפה  כל  מן  אדם  נוצר  שלא  לא. • מלמד  נדה 
שבה.

תחילה  מזריע  איש  זכר  יולדת  תחילה  מזרעת  לא. • אשה  נדה 
יולדת נקבה.

מתוך  אלא  בנים  ובני  בנים  להרבות  אדם  של  בידו  לא. • וכי  נדה 
תחלה שיהו בניהם  שמשהין עצמן בבטן כדי שיזריעו נשותיהן 

זכרים מעלה עליהן הכתוב כאילו הם מרבים בנים ובני בנים.

בניו  כל  לעשות  הרוצה   ... זכרים  בני  כל  לעשות  לא: • יכולני  נדה 
זכרים יבעול וישנה.

נדה לא: • אין אשה מתעברת אלא סמוך לוסתה ... סמוך לטבילה.

נדה לא: • מפני מה אמרה תורה נדה לשבעה מפני שרגיל בה וקץ 
בה אמרה תורה תהא טמאה שבעה ימים כדי שתהא חביבה על 

בעלה כשעת כניסתה לחופה.

נדה לא: • מפני מה איש פניו למטה ואשה פניה למעלה כלפי האיש 
זה ממקום שנברא וזו ממקום שנבראת.

נדה לא: • מפני מה אשה קולה ערב ואין איש קולו ערב זה ממקום 
שנברא וזו ממקום שנבראת שנאמר (שיר השירים ב, יד) כי קולך ערב 

ומראך נאוה.

נדה לא: • בנות כותים נדות מעריסתן.

עובדי  ומסריח  גופייהו  חביל  במצות  דדייגי  לד: • ישראל  נדה 
כוכבים דלא דייגי במצות לא חביל גופייהו ולא מסריח או דילמא 

כיון דאכלי שקצים ורמשים חביל גופייהו ומסריח.

נדה לה: • זוב דיהה ודומה ללובן ביצה המוזרת שכבת זרע קשורה 
ודומה ללובן ביצה שאינה מוזרת.

נדה לה: • מעין אחד הוא התורה טמאתו (דם נדה) והתורה טהרתו 
הטמא  נסתם  הם  מעינות  שני  אמר  ולוי  יולדת)  של  טוהר  (דם 

נפתח הטהור נסתם הטהור נפתח הטמא.

ושבעים  למאתים  אלא  ויולדת  מתעברת  אשה  לח. • אין  נדה 
ואחד יום או למאתים ושבעים ושנים יום או למאתים ושבעים 

ושלשה. (הריון = 271).

נדה לט. • חרדה מסלקת את הדמים.

נדה מד: • בת שלש שנים ויום אחד מתקדשת בביאה.

נדה מה. • אמרה לו רבי אשה בכמה ניסת אמר לה בת ג' שנים ויום 
אחד ובכמה מתעברת אמר לה בת י''ב שנה ויום אחד אמרה לו 
אני נשאתי בשש וילדתי בשבע אוי לשלש שנים שאבדתי בבית 

אבא.

נדה מו. • קטנה שהגיעה לכלל שנותיה אינה צריכה בדיקה חזקה 
הביאה סימנין.

נדה מז. • משל משלו חכמים באשה פגה בוחל וצמל (רש"י – פגה. 
סמדר כך באשה עודה תינוקת קרו לה פגה כל זמן שאין לה סימן 
לא בדדים ולא בשערות: בוחל. כשהפרי גדל קצת כדתני בגמרא 
התאנים משיבחלו כך כשיש לה סימן דדין קצת בידוע שהביאה 
נוטריקון  לשון  לה  מפרש  בגמ'  צמל.  היא:  ונערה  שערות  שתי 

יצתה מלאה שיש לה סימן מובהק בדדיה).

נדה מז. • ואיזהו סימנים ... משיעלה הקמט וכו'.

ראיה  תביא  שערות  שתי  הביאה  שלא  שנה  עשרים  מז: • בת  נדה 
שלא  שנה  עשרים  בן   ... איילונית  והיא  שנה  עשרים  בת  שהיא 
והוא  שנה  עשרים  בן  שהוא  ראיה  יביאו  שערות  שתי  הביא 

סריס.

נדה מח. • אפשר לתחתון לבא עד שלא בא העליון אבל אי אפשר 
התחתון.  סימן  בא   – (רש"י  התחתון  בא  שלא  עד  לבא  לעליון 

שתי שערות סימן נערות: העליון. בוחל).

נדה מח: • בנות כרכים תחתון ממהר לבא מפני שרגילות במרחצאות 
בנות   ... ברחים  שטוחנות  מפני  לבא  ממהר  עליון  כפרים  בנות 
עניים  בנות  באפקריסותן  שנישוף  לבא  ממהר  ימין  צד  עשירים 
צד שמאל ממהר לבא מפני ששואבות כדי מים עליהן ואיבעית 

אימא מפני שנושאין אחיהן על גססיהן.

נדה מח: • מעולם לא קדם צד שמאל לצד ימין חוץ מאחת שהיתה 
בשכונתי שקדם צד שמאל לצד ימין וחזר לאיתנו.

נדה נא: • כל שיש לו קשקשת יש לו סנפיר ויש שיש לו סנפיר ואין 
לו קשקשת כל שיש לו קרנים יש לו טלפים ויש שיש לו טלפים 

ואין לו קרנים.
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ונימא  נימא  ולכל  אדם  של  בראשו  בראתי  נימין  נב: • הרבה  נדה 
בראתי לו גומא בפני עצמה שלא יהיו שתים יונקות מגומא אחת 
של  עיניו  מאור  מכחיש  אחת  מגומא  יונקות  שתים  שאלמלא 

אדם.

אהלות א:ח • רמ"ח איברים באדם ל' בפיסת היד וכו'.

אהלות יח:ז • יצירת הולד מ' יום.

מכשירין ו:ז • חלב הזכר טהור.

זבים ד:ז • משענת הסוס על רגליו ומשענת החמור על ידיו.

טוב ורע
ברכות מו: • מה הם אומרים בבית האבל ברוך הטוב והמטיב ... אף 

הטוב והמטיב.

ברכות מח: • כשם שמברך על הטובה כך מברך על הרעה.

בשורות  על  הזה  העולם  הבא  העולם  הזה  כעולם  נ. • לא  ברכות 
טובות אומר ברוך הטוב והמטיב ועל בשורות רעות אומר ברוך 

דיין האמת לעולם הבא כולו הטוב והמטיב.

על  והמטיב  הטוב  ברוך  אומר  טובות  בשורות  נד. • על  ברכות 
בשורות רעות אומר ברוך דיין האמת.

ברכות נד. • חייב אדם לברך על הרעה כשם שמברך על הטובה.

ברכות נד. • בכל מאדך בכל מדה ומדה שהוא מודד לך הוי מודה 
לו.

ברכות ס: • על בשורות רעות אומר ברוך דיין האמת ... לקבולינהו 
בשמחה.

כנדה  לברכה   ... ביניהם  לנדה  ירושלם  היתה  יז)  כ. • (איכה א –  תענית 
מה נדה יש לה היתר אף ירושלים יש לה תקנה.

תעניתה • (איכה א – א) היתה כאלמנה ... לברכה כאלמנה ולא אלמנה 
ממש אלא כאשה שהלך בעלה למדינת הים ודעתו לחזור עליה.

תענית כא. • נחום איש גם זו דכל מילתא דהוה סלקא ליה אמר גם 
זו לטובה.

תענית כט. • מגלגלין זכות ליום זכאי וחובה ליום חייב.

תענית לא. • אותו יום שנתנו הרוגי ביתר לקבורה תקנו ביבנה הטוב 
והמטיב הטוב שלא הסריחו והמטיב שנתנו לקבורה.

מועד קטן יז. • (תוס' – ד"ה משמית) יבא זכאי ויכפר על החייב.

מועד קטן יח: • כי הא דרבא שמעיה לההוא גברא דבעי רחמי ואמר 
תזדמן לי פלניתא א''ל לא תיבעי רחמי הכי אי חזיא לך לא אזלא 
מינך ואי לא כפרת בה' בתר הכי שמעיה דקאמר או איהו לימות 
מקמה או איהי תמות מקמיה א''ל לאו אמינא לך לא תיבעי עלה 

דמילתא הכי.

מועד קטן כו. • ואלו קרעין שאין מתאחין ... ועל שמועות הרעות.

יבמות קג. • כל טובתן של רשעים רעה היא אצל צדיקים.

נדרים מ. • אין רעה אלא גיהנם.

נזיר כג: • כל טובתן של רשעים אינה אלא רעה אצל צדיקים.

סוטה יב. • טוב שמו (של מ"ר).

סוטה מז: • משרבו האומרים לרע טוב ולטוב רע רבו הוי הוי בעולם.

 – (רש"י  לו  מריעין  מעונותיו  מרובין  שזכיותיו  לט: • כל  סוטה 
בעוה''ז לנקותו מעונותיו שיטול שכר שלם) ודומה כמי ששרף 
כל התורה כולה ולא שייר ממנה אפילו אות אחת וכל שעונותיו 
מרובין מזכיותיו מטיבין לו (רש"י – לשלם לו שכר מצותיו בחייו 
כדי לטורדו) ודומה כמי שקיים כל התורה כולה ולא חיסר אות 

אחת ממנה.

ימיך  יאריכון  ולמען  טוב  שכולו  לעולם  לך  ייטב  לט: • למען  סוטה 
לעולם שכולו ארוך.

סוטה לט: • מחשבה רעה אין הקב''ה מצרפה למעשה.

טוב  בהם  נאמר  לא  הראשונות  בדברות  מה  נד: • מפני  קמא  בבא 
ובדברות האחרונות נאמר בהם ... הואיל וסופן להשתבר.

בבא קמא נה. • הרואה טי''ת בחלומו סימן יפה לו... הואיל ופתח בו 
אלהים  וירא  ד)  א,  (בראשית  עד  שמבראשית  תחילה  לטובה  הכתוב 

את האור לא כתיב טי''ת.

אין  לעולם  לו ...  מטיבין  במהרה  לא  לו  המריעין  פ: • כל  קמא  בבא 
מטיבין לו ולא היא.

בבא בתרא י. • אם אלהיכם אוהב עניים הוא מפני מה אינו מפרנסן 
אמור לו כדי שניצול אנו בהן מדינה של גיהנם.

בבא בתרא יד: • אתחולי בפורענותא לא מתחלינן.

שהראהו  מלמד  אדם  תולדות  ספר  זה  א)   – ה  לח: • (בראשית  סנהדרין 
הקב''ה דור דור ודורשיו דור דור וחכמיו כיון שהגיע לדורו של 

רבי עקיבא שמח בתורתו ונתעצב במיתתו.

סנהדרין קג. • בכיי ליה למר ... דלא ידע בין טב לביש. 

אבותיכם  בתשובה  חזרו  לישראל  נביא  להן  קה. • אמר  סנהדרין 
שחטאו היכן הם אמרו להן ונביאיכם שלא חטאו היכן הם.

עבודה זרה ה. • בואו ונחזיק טובה לאבותינו שאלמלא הן לא חטאו 
אנו לא באנו לעולם.

אבות ד:יג • אין בידינו לא משלות רשעים ואף לא מיסורי צדיקים.

בעוה"ז  לו  ורע  רשע  בעוה"ז...  לו  ורע  כח:ו • צדיק  נתן  דרבי  אבות 
וכו'.

מהן  לאחד  קוץ  לו  ישב  לסחורה  שיצאו  אדם  בני  לא. • שני  נדה 
התחיל מחרף ומגדף לימים שמע שטבעה ספינתו של חבירו בים 

התחיל מודה ומשבח לכך נאמר ישוב אפך ותנחמני.

טומאה/טהרה
שהכהנים  משעה  בערבין  שמע  את  קורין  ב. • מאימתי  ברכות 

נכנסים לאכול בתרומתן.

ברכות ה: • (תוס' – ד"ה הא) הא לן והא להו לענין טומאה שנזהרין 
בא''י ולא בבבל.

ברכות כב. • (רש"י – ד"ה מכאן) מכאן אמרו. כל הטמאים מותרים 
בתורה שאף הם יכולים להיות באימה וברתת אבל בעל קרי אינו 

אלא מתוך קלות ראש וזחות הדעת.

שבת יג. • בוא וראה עד היכן פרצה טהרה בישראל.

שבת יד. • תחלה היו טובלין במי מערות מכונסין וסרוחין והיו נותנין 
עליהן מים שאובין התחילו ועשאום קבע גזרו עליהם טומאה.

שבת יד. • בתחלה היו מצניעין את אוכלין דתרומה אצל ס''ת ואמרו 
ביה  גזרו  פסידא  לידי  דקאתו  דקחזו  כיון  קדש  והאי  קדש  האי 
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עכברים   – (רש"י  עסקניות  שהידים  מפני  והידים  טומאה  רבנן 
מצויין אצל אוכלין ומפסידים את הספר אבל בחולין לא הוצרכו 

לגזור דבלאו הכי נמי לא היו נותנין חול אצל קדש).

שבת יד: • גזרו טומאה על ארץ העמים ועל כלי זכוכית.

שבת יד: • שמעון בן שטח ... וגזר טומאה על כלי מתכות.

שבת יד: • שמאי והלל גזרו טומאה על הידים.

שבת טו: • אלו ו' ספיקות באושא התקינו.

שבת טז: • בנות כותים נדות מעריסתן.

שבת פב. • מה נדה מטמאה במשא אף עבודה זרה מטמאה במשא.

בזיבה  מטמאין  נכרים  ואין  בזיבה  מטמאין  ישראל  פג. • בני  שבת 
אבל גזרו עליהן שיהו כזבין לכל דבריהן.

שבת פג: • ע''ז פחותה מכזית אין בה טומאה כל עיקר.

שבת קד. • בא ליטמא פותחין לו בא ליטהר מסייעים אותו.

על  אומר  שהיה  שמו  וסומכוס  לר''מ  לו  היה  יג: • תלמיד  עירובין 
כל דבר ודבר של טומאה ארבעים ושמונה טעמי טומאה ועל כל 

דבר ודבר של טהרה ארבעים ושמונה טעמי טהרה.

עירובין יג: • תלמיד ותיק היה ביבנה שהיה מטהר את השרץ במאה 
וחמשים טעמים.

עירובין קה. • הכל נכנסין בהיכל לבנות לתקן ולהוציא את הטומאה 
ומצוה בכהנים אם אין שם כהנים נכנסין לוים אין שם לוים נכנסין 

ישראלים ואידי ואידי טהורין אין טמאין לא.

פסחים יד: • (רש"י – ד"ה אלא) כל סדר טומאה דאב עושה ראשון 
בתרומה ושלישי רביעי  ושני שלישי  לא  ותו  ראשון שני בחולין 

בקודש כולה מדאורייתא הוא בפירקין.

החלב  ועל  הבשר  ועל  הדם  על  מרצה  הציץ  מה  טז: • על  פסחים 
שנטמא בין בשוגג בין במזיד בין באונס בין ברצון בין ביחיד בין 

בצבור.

הכתוב  עליהם  מעלה  מעשיהם  את  שקלקלו  יז. • מתוך  פסחים 
כאילו הקריבו בטומאה.

ובקשו  המטבחים  בבית  הלטאה  נמצאת  אחת  פח: • פעם  פסחים 
לכו  להם  אמר  המלך  את  ושאלו  באו  כולה  הסעודה  כל  לטמא 
ושאלו את המלכה באו ושאלו את המלכה אמרה להם לכו ושאלו 
את רבן גמליאל באו ושאלו אותו אמר להם בית המטבחים רותח 
או צונן אמרו לו רותח אמר להם לכו והטילו עליה כוס של צונן 
הלכו והטילו עליה כוס של צונן וריחשה וטהר ר''ג כל הסעודה 

כולה.

פסחים צא: • אונן טובל ואוכל את פסחו לערב אבל לא בקדשים.

ראש השנה טז: • חייב אדם לטהר את עצמו ברגל.

יומא יד. • (הזה) על הטמא טהור ועל הטהור טמא.

עולין  ואין  במחשבה  טומאה  לידי  יורדין  הכלים  יג: • כל  סוכה 
מטומאתן אלא בשינוי מעשה.

סוכה יח. • שאני הלכות טומאה דהכי גמירי להו.

סוכה כא. • חצירות היו בנויות בירושלים ע''ג הסלע ותחתיהם חלל 
ומגדלות  שם  ויולדות  עוברות  נשים  ומביאין  התהום  קבר  מפני 
ותינוקות  דלתות  גביהן  ועל  שוורים  ומביאין  לפרה  שם  בניהם 

ירדו  לשילוח  הגיעו  בידיהם  אבן  של  וכוסות  גביהן  על  יושבין 
לתוך המים ומילאום ועלו וישבו להם.

ביצה ז. • אפושי טומאה מדרבנן לא מפשינן.

ביצה יח. • טומאה ביום טוב מלתא דלא שכיחא היא ומלתא דלא 
שכיחא לא גזרו בה רבנן.

למה  בה  חוזר  ואינו  ומתודה  עבירה  בידו  שיש  טז. • אדם  תענית 
מימות  בכל  טובל  שאפי'  בידו  שרץ  שתופס  לאדם  דומה  הוא 
בארבעים  שטבל  כיון  מידו  זרקו  טבילה  לו  עלתה  לא  שבעולם 

סאה מיד עלתה לו טבילה.

בית  דרך  והקיאום  תינוקות  שני  זאבים  ובלעו  כב: • מעשה  תענית 
את  וטמאו  הבשר  את  וטיהרו  חכמים  לפני  מעשה  ובא  הרעי 

העצמות.

מועד קטן ה. • רמז לציון קברות מן התורה מנין תלמוד לומר (יחזקאל 
לט, טו) וראה עצם אדם ובנה אצלו ציון.

מדרס  פרושין  בגדי  לפרושין  מדרס  הארץ  עם  יח: • בגדי  חגיגה 
קודש  בגדי  לקודש  מדרס  תרומה  אוכלי  בגדי  תרומה  לאוכלי 

מדרס לחטאת.

מטפחתו  והיתה  שבכהונה  חסיד  היה  יועזר  בן  יח: • יוסף  חגיגה 
מדרס לקודש יוחנן בן גודגדא היה אוכל על טהרת הקודש כל 

ימיו והיתה מטפחתו מדרס לחטאת.

חגיגה יח: • (רש"י – ד"ה נטמא) עמי הארץ חשובין טהורים ברגל 
ולא בשאר ימות השנה.

חגיגה יח: • (רש"י) לפרושין. לאוכלי חוליהן בטהרה.

חגיגה כא: • (תוס' – ד"ה כעוביה) טומאה וטהרה והשקה הלכתא 
גמירי לה ולא בסברא תליא מילתא.

את  שהחזירו  הגנבים  וכן  הבית  לתוך  שנכנסו  כו. • הגבאין  חגיגה 
הקודש  על  נאמנין  ובירושלים  נגענו  לא  לומר  נאמנין  הכלים 

ובשעת הרגל אף על התרומה.

(להר  לשם  ליכנס  מת  טמא  ויכול  וראה)  ד"ה   – ז: • (רש"י  יבמות 
הבית אבל בעל קרי משתלח חוץ לשני מחנות כזב).

(יחזקאל  שנא'  באהל  מטמאין  אינן  כוכבים  עובדי  סא. • קברי  יבמות 
לד, לא) ואתן צאני צאן מרעיתי אדם אתם אתם קרויין אדם ואין 

העובדי כוכבים קרויין אדם.

יבמות עב: • הערל והטמא פטורים מן הראייה התם משום דמאיס.

יבמות קג: • איסור מטומאה לא גמרינן (רש"י – שהלכות טומאה 
חדוש הוא).

אומר  היה  כהן  חיים  רבי  הרב  אותו)  ד"ה   – קג: • (תוס'  כתובות 
אילמלי הייתי כשנפטר ר''ת הייתי מטמא לו.

נזיר לו. • (תוס' – ד"ה אמר) אוכל מקבל טומאה אפי' בכל שהוא 
כדדרשי' בת''כ אוכל יטמא מלמד שמטמא בכל שהוא יכול אף 
אחת  בבת  הנאכל  אוכל  יאכל  אשר  ת''ל  שהוא  בכל  לאחרים 

והיינו כביצה ור''ת אומר דאסמכתא בעלמא הוא.

נזיר מה. • טמא מת מותר ליכנס במחנה לוייה ולא טמא מת בלבד 
אלא אפי' מת עצמו.

סוטה כ: • (רש"י – ד"ה שמא) והנדה והזב והזבה ובעל קרי אסורים 
במחנה לויה.
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סוטה כח. • ומה סוטה שלא עשה בה שוגג כמזיד ואונס כרצון עשה 
בה ספק כודאי שרץ שעשה בו שוגג כמזיד ואונס כרצון אינו דין 
שיעשה בו ספק כודאי וממקום שבאת מה סוטה רשות היחיד 
אף שרץ רשות היחיד ומה סוטה דבר שיש בו דעת לישאל אף 
שרץ דבר שיש בו דעת לישאל ומכאן אמרו דבר שיש בו דעת 
לישאל ברשות היחיד ספיקו טמא ברה''ר ספיקו טהור ושאין בו 

דעת לישאל בין ברה''י בין ברה''ר ספיקו טהור.

שפסקה  טהרה.   – (רש"י  וריח  טעם  בטלה  מט. • טהרה  סוטה 
טהורים  שהיו  שמתוך  וריחם  הפירות  טעם.  ביטלה  מישראל: 
ומטעם  רע  מריח  פירותיהן  מטהר  הקב''ה  אף  בטהרה  ונוהגין 

רע).

דרבנן  דחולין  וטהרה  טומאה  הך  רבא)  ד"ה   – סא. • (רש"י  גיטין 
וקדשים  תרומה  אלא  בטהרה  לאכול  הזהירה  לא  דתורה  היא 

בלבד הלכך לאו איסורא דאורייתא היא.

גיטין פב. • ארץ אחוזתכם מטמאה בנגעים ואין בתי עובדי כוכבים 
מטמאין בנגעים.

בבא קמא פב. • (עזרא) תיקן טבילה לבעלי קריין.

בבא קמא צב: • (רש"י) וטמא טמא. לא די לו (המצורע) נגעו אלא 
שמבייש את עצמו על כרחו הטיל עליו הכתוב חובה.

ישראל  את  העליתי  (לא)  אילמלא  הקב''ה  סא: • אמר  מציעא  בבא 
ממצרים אלא בשביל דבר זה שאין מטמאין בשרצים דיי.

בבא מציעא פז. • אברהם אבינו אוכל חולין בטהרה היה ושרה אמנו 
אותו היום פירסה נדה.

בבא בתרא כ. • (רש"י) עובד כוכבים אינו מקבל טומאה.

בבא בתרא נח. • ר' בנאה הוה קא מציין מערתא וכו' (רש"י – אדם 
גדול וחשוב היה לפיכך ניתן לו רשות ליכנס בקברי צדיקים אבל 
אחר לא כדאמרי' (חולין דף ז:) גדולים צדיקים במיתתן יותר מבחייהן 
מודד  ואח''כ  מבפנים  ארכן  מדת  ומודד  במערות  נכנס  והיה 
מבחוץ כנגדן ועשה שם ציון סיד כדי להכיר מקום הטומאה ולא 

יביאו טהרות דרך כאן שלא יאהיל על הקבר).

כוכבים  עובדי  קברי  אין  מציין)  ד"ה   – נח. • (תוס'  בתרא  בבא 
מטמאים באהל משום דאין קרויין אדם.

מפני  השנה  את  שעיבר  יהודה  מלך  בחזקיה  יב. • מעשה  סנהדרין 
שלא  זרה  מעבודה  אביו  אחז  בימי  שנטמאו  (רש"י –  הטומאה 
יספיקו  שלא  וידע  למוטב  מחזירן  חזקיהו  והיה  לתורה  חששו 

כולן לבא וליטהר עד הפסח ועיבר השנה).

סנהדרין יב: • ציץ בין שישנו על מצחו ובין שאינו על מצחו מרצה ... 
עודו על מצחו מרצה אין עודו על מצחו אינו מרצה.

סנהדרין יב: • טומאה הותרה בציבור.

סנהדרין לט. • עיקר טבילותא בנורא הוא.

סנהדרין נט: • אין דבר טמא יורד מן השמים.

עצמו  המרעיב  זה  המתים  אל  ודורש  יא)   – יח  סה: • (דברים  סנהדרין 
והולך ולן בבה''ק כדי שתשרה עליו רוח טומאה (רש"י – שד של 

בית הקברות יהא אוהבו ומסייעו בכשפיו).

סנהדרין צא. • (רש"י) שם טומאה. כשוף ומעשה שדים.

סנהדרין צז: • אין בן דוד בא עד שתתהפך כל המלכות ... (ויקרא יג, יג) 
כולו הפך לבן טהור הוא.

שבועות יא: • (רש"י) והרי פרה. אדומה:דלא שכיחא. בכל ימי בית 
ראשון ובית שני לא עשו אלא שבע. 

ולערער  לדון  לארץ  בחוצה  מטמא  כהן  היה  יג. • אם  זרה  עבודה 
עמהם וכשם שמטמא בחוצה לארץ כך מטמא בבית הקברות ... 

אלא בית הפרס דרבנן ומטמא ללמוד תורה ולישא אשה.

עבודה זרה לב: • מה מת מטמא באהל אף תקרובת עבודת כוכבים 
מטמאה באהל.

עבודה זרה לו. • אטו כולי עלמא אוכלי טהרות נינהו.

עבודה זרה לז: • טומאת משקין דרבנן ... טומאת משקין דאורייתא 
לטמא אחרים דרבנן.

זבחים מג: • מזבח מקוה טהרה ... שמשלה בהן האור.

על  אותו  מטמאין  רצה  לא  מצוה  יטמא  לה  ג)  ק. • (ויקרא כא –  זבחים 
כרחו.

זבחים ק. • (במדבר ו – ז) לא יטמא יכול כשם שלא יטמא לאחותו כך 
אין מטמא למת מצוה ת''ל ולאחותו לאחותו הוא דאינו מטמא 

אבל מטמא הוא למת מצוה.

זבחים קה. • החי אינו מטמא אוכלין ומשקין.

ובקשו  העצים  דיר  בלשכת  עצמות  מצאו  אחד  קיג. • פעם  זבחים 
לא  ואמר  רגליו  על  יהושע  רבי  עמד  ירושלים  על  טומאה  לגזור 

בושה וכלימה היא לנו שנגזור טומאה על עיר אבותינו.

נח)...  (של  שעתא  בההיא  וטהורין  טמאין  הוו  קטז. • מי  זבחים 
מאותן שלא נעבדה בהן עבירה.

מנחות כג. • אפשר לנבילה שתעשה שחוטה דלכי מסרחה פרחה 
טומאתה.

מנחות כד. • אין לך דבר שמטמא מאוירו אלא כלי חרס בלבד.

מנחות כה. • הציץ מרצה על הטמא ואינו מרצה על היוצא.

חולין לג. • חיבת הקדש מכשרתן (רש"י – למיהוי אוכלא ולקבולי 
טומאה).

חולין לה. • (רש"י) פרושין.אוכלי חולין בטהרה.

חולין לז: • לא הרהרתי ביום לבא לידי טומאה בלילה.

חולין סג: • מאה עופות טמאין יש במזרח וכולן מין איה הן.

חולין סג: • ז' מאות מיני דגים הן וח' מאות מיני חגבים ולעופות אין 
מספר עופות כ''ד הוו אלא ולעופות טהורים אין מספר.

חולין סג: • גלוי וידוע לפני מי שאמר והיה העולם שבהמה טמאה 
מרובה מן הטהורות לפיכך מנה הכתוב בטהורה גלוי וידוע לפני 
מי שאמר והיה העולם שעופות טהורין מרובין על הטמאין לפיכך 

מנה הכתוב בטמאין.

לחנם  לא   ... טהור  טהורים  עם  טמא  טמאים  עם  סה. • שכן  חולין 
הלך זרזיר אצל עורב אלא מפני שהוא מינו.

חולין עח. • וטמא טמא יקרא צריך להודיע לרבים ורבים מבקשים 
עליו רחמים.

דבדילי  מת  רבנן  ביה  גזרו  מיניה  אינשי  בדילי  דלא  פח. • זב  חולין 
אינשי מיניה לא גזרו ביה רבנן.

חולין קלו: • אין דברי תורה מקבלין טומאה.

בכורות ה: • היוצא מן הטמא טמא והיוצא מן הטהור טהור.
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בכורות לג. • פליג רחמנא בין טומאה יוצאה עליו מגופו לבין שאין 
טומאה יוצאה עליו מגופו.

משפטיך  אדם  נגעי  אלו  אל  כהררי  צדקתך  ז)   – לו  ח: • (תהלים  ערכין 
תהום רבה אלו נגעי בתים.

כריתות ח: • זב לא מטמא באונס... מבשרו ולא מחמת אונסו (רש"י 
– מכח אברו ומתוקף יצרו).

מטהרים  שבגליל  חבירים  בגלילא.  מדכן  חבריא  ו: • (רש"י)  נדה 
ולעולם  בימיהם  בהמ''ק  יבנה  שמא  למנחו'  ושמנן  לנסכים  יינם 

קדש הוו.

נדה ו: • מותר לגרום טומאה לחולין שבארץ ישראל.

נדה ז. • (רש"י) טהורין לבני הכנסת. אוכלין חוליהן בטהרה.

נדה ט. • (איוב יד – ד) מי יתן טהור מטמא ...דם נעכר ונעשה חלב... זו 
שכבת זרע שהוא טמא ואדם הנוצר ממנו טהור ... אלו מי הנדה 
שהמזה ומזין עליו טהור ונוגע טמא... והיינו דאמר שלמה (קהלת ו, 

ג) אמרתי אחכמה והיא רחוקה ממני.

נדה יא. • מעין אחד הוא התורה טמאתו והתורה טהרתו.

נדה כה. • ספק טומאה לחומרא.

נדה לא: • מפני מה אמרה תורה נדה לשבעה מפני שרגיל בה וקץ 
בה אמרה תורה תהא טמאה שבעה ימים כדי שתהא חביבה על 

בעלה כשעת כניסתה לחופה.

במעי  ואפי'  מקום  בכל  טמאה  ישראל  של  זרע  לד. • שכבת  נדה 
עובדת כוכבים ושל עובד כוכבים טהור' בכל מקום ואפי' במעי 

ישראלית.

כדי  דרבנן  כוכבים  עובד  טומאת  כל  ב"ש)  ד"ה  לד. • (רש"י –  נדה 
שלא יהו ישראל רגילין אצלן במשכב זכור.

טומאה  שום  לו  אין  כוכבים  עובד  וזובו)  ד"ה   – לד. • (תוס'  נדה 
דאורייתא.

נדה לה. • שעיר המשתלח יוכיח שגורם טומאה לאחרים (למשלחו) 
והוא עצמו טהור.

נדה מג: • תנוקת בת יום אחד מטמאה בנדה בת י' ימים מטמאה 
בזיבה תנוק בן יום אחד מטמא בזיבה.

נדה נ: • מחשבת חיים לא שמה מחשבה הכא נמי מחשבת חבור 
לא שמה מחשבה.

כלי  טומאת  עליהם  שקשה  ללמדך  שמא)  ד"ה  נה. • (תוס' –  נדה 
יותר משפיכות דמים.

נדה נו: • חזקת בני ישראל בודקין מבואותיהן בשעת כבודיהם.

נדה נו: • חזקת בנות ישראל בודקות חלוקיהן בשעת כבוסיהן.

נדה נו: • כל הכתמים הנמצאים בכל מקום טהורין חוץ מן הנמצאים 
שהנשים  חדר   – (רש"י  הטמאות  בית  ובסביבות  בחדרים 

משתמשות בו בימי נדותן).

נדה סא. • כל דבר שהוא בחזקת טומאה לעולם הוא בטומאתו עד 
שמגיע  עד  בודק  אומרים  וחכמים  היא  היכן  טומאה  לך  שיודע 

לסלע או לבתולה.

ואין  מטמא  מת  להם  אמר  שתטמא  מהו  לוט  של  ע: • אשתו  נדה 
נציב מלח מטמא.

כלים ל:ד • אשריך (מסכת) כלים שנכנסת בטומאה ויצאת בטהרה.

אוהלות טו:ט • בהמה שעשאה גולל לקבר הנוגע בה טמא טומאת 
ז'.

טהרות ג:ה • כל הטומאות כשעת מציאתן.

טהרות ג:ו • כל שאין בו דעת להשאל ספיקו טהור.

טהרות ד:ג • ספקן טהור שאין לטומאה מקום (קבוע).

טהרות ו:ד • כל שאתה יכול להרבות ספיקות וספק ספיקות ברשות 
היחיד טמא וברה"ר טהור.

טהרות פ"ז – ח:ה • (טומאות עם הארץ).

מקואות א:א • ו' מעלות במקואות וכו'.

מכשירין ו:ד • ז' משקין (מכשירין) י"ד שח"ט ד"ם.

זבים ב:ב • בז' דרכים בודקין את הזב במאכל וכו'.

זבים ה:יא • בועל נדה כטמא מת וכו'.

ידים ד:ה • לפי חיבתן היא טומאתן עצמות חמור טהורים עצמות 
ריב"ז טמאים.

ידים ד:ה • לפי חיבתן טומאתן שלא יעשה אדם עצמות אביו ואמו 
תרוודות.

שאינן  המירם  ספרי  טומאתן  חיבתן  לפי  הקודש  ד:ה • כתבי  ידים 
חביבין אין מטמאין את הידים.

ב"ה  משיצודו  א'  ב"ש  טומאה  מאימתי מקבלין  ג:ח • דגים  עוקצין 
א' משימותו.

טעם/טעמי המקרא
ברכות ה: • בתר גנבא גנוב וטעמא טעים (רש"י – הגונב מן הגנב אף 

הוא טועם טעם גנבה).

גנוסר  פירות  למיכל  יוחנן  דרבי  בתריה  אזלינן  הוה  מד. • כי  ברכות 
וכו' (רש"י – פירות ארץ ים כנרת חשובים מן הפת).

תורה  של  מקרא  טעמי  נגינות  תורה.  טעמי  סב. • (רש"י)  ברכות 
ובצלצול  קול  בהגבהת  בין  שבספר  בניקוד  בין  וכתובים  נביאים 
לפי  ידו  מוליך  מהפך  ושופר  ודרגא  פשטא  של  הנגינה  נעימות 

טעם הנגינה ראיתי בקוראים הבאים מארץ ישראל.

שבת פח: • (תוס' – ד"ה מה) וכפטיש יפוצץ סלע ואף על פי דהתם 
מדמה יצה''ר לפטיש וכאן מדמה ד''ת לפטיש אין לחוש דמקרא 

אחד יוצא לכמה טעמים.

שבת קלט. • (רש"י) הלכה ברורה. בטעמים שלא יהא בה מחלוקת.

חדא  זימנא  ספרא  רב  ואמר  אבא  דר'  קמה: • תרנגולתא  שבת 
איקלעית להתם ואוכלן מיניה ואי לא רבי אבא דאשקיין חמרא 

בר תלתא טרפי איתנסי.

שבת קמה: • רבי יוחנן רייק מכותח דבבלאי.

שנין  ותרתין  תשעין  בת  רבי  בי  דהויא  אמתא  קנב. • ההיא  שבת 
והות טעמא קידרא.

על  אומר  שהיה  שמו  וסומכוס  לר''מ  לו  היה  יג: • תלמיד  עירובין 
כל דבר ודבר של טומאה ארבעים ושמונה טעמי טומאה ועל כל 

דבר ודבר של טהרה ארבעים ושמונה טעמי טהרה.

עירובין יג: • תלמיד ותיק היה ביבנה שהיה מטהר את השרץ במאה 
וחמשים טעמים.
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עירובין יד: • ר' יוסי נימוקו עמו.

משתבח  רבא  ימינא  דמעבר  בפירי  משתבח  יט. • אביי  עירובין 
בפירי דהרפניא.

עירובין כא: • כל ההוגה בהן (בדברי תורה) טועם טעם בשר.

עירובין כא: • אמר שלמה על כל דבר ודבר של תורה שלשת אלפים 
משל על כל דבר ודבר של סופרים חמשה ואלף טעמים.

עירובין כא: • לימד דעת את העם דאגמריה בסימני טעמים.

אזנים  לה  שאין  לכפיפה  דומה  תורה  היתה  כא: • בתחילה  עירובין 
עד שבא שלמה ועשה לה אזנים.

קוץ  כל  על  לדרוש  שיש  מלמד   ... תלתלים  כא: • קווצותיו  עירובין 
וקוץ תילי תילים של הלכות.

עירובין נד. • נמשלו דברי תורה כתאנה מה תאנה זו כל זמן שאדם 
ממשמש בה מוצא בה תאנים אף דברי תורה כל זמן שאדם הוגה 

בהן מוצא בהן טעם.

שהתינוק  זמן  כל  זה  דד  מה  כדד  תורה  דברי  נד: • משלו  עירובין 
הוגה  שאדם  זמן  כל  תורה  דברי  אף  חלב  בו  מוצא  בו  ממשמש 

בהן מוצא בהן טעם.

עירובין נד: • חייב להראות לו (לתלמידו) פנים (רש"י – ללמדו לתת 
אתה  הבן  שמעתי  כך  יאמר  ולא  יוכל  אשר  בכל  בדבריו  טעם 

הטעם מעצמך).

מפני  כמתנבא   – (רש"י  נביאות  דברי  אלא  אלו  ס: • אין  עירובין 
הגבורה שאינו נותן טעם לדבריו).

וכהה  חכמי'  של  כחן  תשש  יוחסין  ספר  שנגנז  סב: • מיום  פסחים 
מאור עיניהם (רש"י – שנגנזו מהן טעמי תורה שהיו בו).

פסחים קטו. • מצות אין מבטלות זו את זו.

ומרור  מצה  בלע  יצא  לא  מרור  בלע  יצא  מצה  קטו: • בלע  פסחים 
ידי מצה יצא ידי מרור לא יצא כרכן בסיב ובלען אף ידי מצה נמי 

לא יצא.

פסחים קיט. • מאי למכסה עתיק (יומין) זה המכסה דברים שכיסה 
המגלה  זה  דאמרי  ואיכא  תורה  סתרי  נינהו  ומאי  יומין  עתיק 

דברים שכיסה עתיק יומין מאי נינהו טעמי תורה.

יומא מב: • ר''ש היא דדריש טעמיה דקרא.

יומא סז: • שמא תאמר מעשה תהו הוא (שילוח השעיר) ת''ל אני 
ה' אני ה' גזרתיו ואין לך רשות להרהר בהן.

(לא) שאלמלא  דברים  תעשו  משפטי  את  ד)   – יח  סז: • (ויקרא  יומא 
עריות  וגלוי  כוכבים  עבודת  הן  ואלו  שיכתבו  הוא  דין  נכתבו 

ושפיכות דמים וגזל וברכת השם.

ואלו  עליהן  משיב  שהשטן  דברים  תשמרו  חוקותי  סז: • את  יומא 
מצורע  וטהרת  יבמה  וחליצת  שעטנז  ולבישת  חזיר  אכילת  הן 
ל)  יח,  (ויקרא  ת''ל  הם  תוהו  מעשה  תאמר  ושמא  המשתלח  ושעיר 

אני ה' אני ה' חקקתיו ואין לך רשות להרהר בהן.

יומא עה. • חד אמר טעם כל המינין טעמו במן טעם חמשת המינין 
הללו לא טעמו בו וחד אמר טעם כל המינין טעמו טעמן וממשן 

והללו טעמן ולא ממשן.

יומא עה. • מה שד זה תינוק טועם בה כמה טעמים אף המן כל זמן 
ממש  לשד  א''ד  טעמים  כמה  בו  מוצאין  אותו  אוכלין  שישראל 

מה שד זה מתהפך לכמה גוונין אף המן מתהפך לכמה טעמים.

ליסיים  דמיתותא  טעמא  למיטעם  דבעי  מאן  עח: • האי  יומא 
מסאני וליגני.

סוכה יד: • ומי בעיתו מינאי טעמא ולא אמרי לכו.

מגילה ג. • ויבינו במקרא אלו פיסקי טעמים.

מגילה ז. • טבא חדא פלפלתא חריפתא ממלי צני קרי.

אהדדי  דסמיכי  כתיבי  קראי  תרי  קובל)  ד"ה   – יב. • (רש"י  מגילה 
זרקא  טעם  לך  שאין  זה  דרש  על  מוכיח  זה  מקרא  טעם  וניקוד 
במקרא שאין סגול בא אחריו וכאן ננקד למשיחו בזרקא ולכורש 

ננקד במאריך להפרישו ולנתקו מעם למשיחו.

מגילה יב: • מואב... ובגולה לא הלך על כן עמד טעמו בו וריחו לא 
נמר.

מגילה יג. • (אחשורוש) ביקש לטעום טעם בתולה (באסתר) טעם 
טעם בעולה טעם.

מגילה לב. • כל הקורא בלא נעימה ושונה בלא זמרה עליו הכתוב 
אומר (יחזקאל כ, כה) וגם אני נתתי להם חוקים לא טובים וגו'.

חגיגה ו: • למאי נפקא מינה ... לפיסוק טעמים (רש"י – בנגינות).

תלמיד  לו  נטפל   ... ב''ש  מדבריכם  בושני  יהושע  כב: • א''ר  חגיגה 
לו  אמר  ב''ש  של  טעמן  לך  אומר  לו  אמר  ב''ש  מתלמידי  אחד 
על  ונשתטח  יהושע  ר'  הלך  מיד  ב''ש  של  טעמן  וזהו   .... אמור 
שלכם  סתומות  ומה  ב''ש  עצמות  לכם  נעניתי  אמר  ב''ש  קברי 
כך מפורשות על אחת כמה וכמה אמרו כל ימיו הושחרו שיניו 

מפני תעניותיו.

יבמות ט. • לפי שמצינו שחלק הכתוב בין יחידים למרובים יחידים 
בסקילה לפיכך ממונן פלט מרובין בסייף לפיכך ממונן אבד.

יבמות צ: • טעמא מאי אמר רחמנא בעל מיפר כדי שלא תתגנה.

כתובות קיא. • שש שבועות הללו למה ...ושלא יגלו הסוד לעובדי 
טעמי  סוד  לה  ואמרי  העבור  סוד  לה  אמרי   – (רש"י  כוכבים 

התורה).

נדרים לז. • במקום שנוטלין שכר על המקרא שרי למשקל ... שכר 
פיסוק טעמים.

נדרים לז: • פיסוק טעמים דאורייתא הוא.

נזיר לז. • טעם כעיקר.

נזיר לז: • בכל התורה כולה נותן טעם לפגם מותר וגבי גיעולי עובדי 
כוכבים אסור.

יתגרו  שמא  דקרא  שטעמא  משמע  נזירה.  ולא  מה: • (תוס')  נזיר 
בה פרחי כהונה אם תגלח פתח אהל מועד ממש אלא במדינה 

מגלחת במקום צנוע ולא יראוה פרחי כהונה.

נזיר נט. • אין כאן תועבה אלא שלא ילבש איש שמלת אשה וישב 
בין הנשים ואשה שמלת איש ותשב בין האנשים.

סוטה יד. • (תוס' – ד"ה כדי) ולא שייך למימר דדריש טעמא דקרא 
אלא היכא דנפקא לן מינה מידי דמרבי מיניה וקרא סתמא כתיב 
פסוק  של  הטעם  זהו  ואומרים  טעמו  דורשין  ואנו  הכל  וכולל 

הואיל וטעמו בשביל כך איכא דוקא.

סוטה יז. • התכלת דומה לים וים דומה לרקיע ורקיע דומה לכסא 
הכבוד.
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סברת  ללמוד  חכמים.  תלמידי  שימש  לא  כב. • (רש"י)  סוטה 
הגמרא בטעמי המשנה מה הם רשע הוא שאין תורתו על בורייה 
ואין ללמוד הימנו שע''י הטעמים יש חילוק באיסור והיתר ובדיני 

ממונות לזכות ולחייב ובטהרות לטמא ולטהר וכו'.

סוטה מח. • מיום שחרב בהימ''ק ... וניטל טעם הפירות.

סוטה מט. • טהרה (שביטלה) בטלה טעם וריח.

גיטין פ. • מפני מה תקינו מלכות בגיטין משום שלום מלכות.

יפת  (באשת  הרע  יצר  כנגד  אלא  תורה  דברה  כא: • לא  קדושין 
תואר).

אמר  מאי  דטעמא  דקרא...  טעמא  דדריש  סח: • (רש"י)  קדושין 
לה  להחזיר  צריך  שאתה  מפני  אלמנה  בגד  תחבול  לא  רחמנא 
עבוטה לערב ומתוך כך שאתה יוצא ונכנס תמיד אצלה שחרית 
 ... בשכנותיה  רע  שם  משיאה  אתה  להחזיר  וערבית  למשכן 
קרא  פריש  הכא  בעלמא  דקרא  טעמא  דרשינן  דלא  ולרבנן 

טעמא.

הכא  ושאני  דקרא  טעמא  דריש  לא  יהודה  קטו. • ר'  מציעא  בבא 
דמפרש קרא ולא ירבה לו נשים ולא יסור מאי טעמא לא ירבה לו 

נשים משום דלא יסור.

בבא בתרא טו: • מלמד שהטעימו הקב''ה לאיוב מעין העולם הבא.

העולם  מעין  הזה  בעולם  הקב''ה  הטעימן  טז: • שלשה  בתרא  בבא 
הבא אלו הן אברהם יצחק ויעקב.

בבא בתרא פא: • דבר שהראשונים לא אמרו בו טעם תשאלני בבית 
המדרש כדי לביישני.

בבא בתרא קמד. • הני תלת מילי שוינהו רבנן כהלכתא בלא טעמא 
וכו'.

סנהדרין כא: • מפני מה לא נתגלו טעמי תורה שהרי שתי מקראות 
נתגלו טעמן נכשל בהן גדול העולם.

סנהדרין סט: • בדין הוא שתהא בת ראויה להיות כבן סורר ומורה 
שהכל מצויין אצלה בעבירה אלא גזירת הכתוב היא בן ולא בת.

נותן  כמ''ד  הא  אסור  לפגם  טעם  נותן  כמ''ד  לח: • הא  זרה  עבודה 
טעם לפגם מותר.

בישראל  רווחת  הלכה  עמונית.  ולא  עמוני  סב: • (רש"י)  חולין 
של  דרכה  ואין  אתכם  קדמו  לא  אשר  דבר  על  כג)  (דברים  דכתיב 

אשה לקדם.

חולין צז. • אמור רבנן בטעמא ואמור רבנן בקפילא.

חולין צט: • אין בגידין בנותן טעם.

דמא  לן  אסר  כוותיה  לן  שרא  רחמנא  לן  דאסר  קט: • כל  חולין 
מוחא  חזיר  חיה  חלב  בהמה  חלב  טוהר  דם  נדה  כבדא  לן  שרא 
בעלה  בחיי  גרושה  איש  אשת  דכורא  לישנא  גירותא  דשיבוטא 
בחלבא  בשרא  למיכל  בעינן  תאר  יפת  כותית  יבמה  אח  אשת 

אמר להו רב נחמן לטבחי זויקו (שפודו) לה כחלי.

וגמלים  סוסים  מפטרי  חמורים  פטרי  נשתנו  ה: • מה  בכורות 
יציאתם  בשעת  ישראל  שסייעו  ועוד  היא  הכתוב  גזירת  א''ל 

ממצרים.

נדה ז: • (רש"י) הא קמ''ל. מדאיצטריך למימר להו הלכה שמע מינה 
דאין למידין הלכה מפי תלמוד מתוך המשנה וברייתא ששנויה 
בהן הלכה כפלוני אין למידין מהן שהאמוראים האחרונים דקדקו 

לא  הראשונים  אבל  בוריה  על  הלכה  והעמידו  התנאים  בטעמי 
דקדקו איש בדברי חבירו אלא כל אחד מה ששמע מרבו מלמדה 
וברייתא  משנה  נקרא  היתה  והיא  שהיא  כמו  שמועה  לתלמידו 
והיה נותן לבו לתת טעם לשמועתו זה נותן טעם לדבריו וזה נותן 

בה טעם אחר.

נדה יא. • מעין אחד הוא התורה טמאתו והתורה טהרתו (רש"י – 
אחד  ממעין  שבעה  לאחר  הבא  ודם  לידה  של  ז'  בתוך  הבא  דם 

הוא).

נדה כד: • צורבא מרבנן דאמר מילתא לימא בה טעמא דכי מדכרו 
ליה מדכר.

להן  אמר  קרבן  מביאה  יולדת  תורה  אמרה  מה  לא: • מפני  נדה 
בשעה שכורעת לילד קופצת ונשבעת שלא תזקק לבעלה לפיכך 

אמרה תורה תביא קרבן.

נדה לא: • מפני מה אמרה תורה זכר לשבעה ונקבה לארבעה עשר 
זכר שהכל שמחים בו מתחרטת לשבעה נקבה שהכל עצבים בה 

מתחרטת לארבעה עשר.

כולם  יהיו  שלא  לשמונה  מילה  תורה  אמרה  מה  לא: • מפני  נדה 
בסעודה  ושותין  שאוכלין   – (רש"י  עצבים  ואמו  ואביו  שמחים 

ואביו ואמו עצבים שאסורין בתשמיש).

נדה לא: • מפני מה אמרה תורה נדה לשבעה מפני שרגיל בה וקץ 
בה אמרה תורה תהא טמאה שבעה ימים כדי שתהא חביבה על 

בעלה כשעת כניסתה לחופה.

נדה לא: • מפני מה איש מחזר על אשה ואין אשה מחזרת על איש 
משל לאדם שאבד לו אבידה מי מחזר על מי בעל אבידה מחזיר 

על אבידתו.

נדה לא: • מפני מה איש פניו למטה ואשה פניה למעלה כלפי האיש 
זה ממקום שנברא וזו ממקום שנבראת.

נדה לא: • מפני מה האיש מקבל פיוס ואין אשה מקבלת פיוס זה 
ממקום שנברא וזו ממקום שנבראת (רש"י – אדמה עפר תיחוח 

נוח ליבטל אבל בשר ועצמות קשין).

נדה לא: • מפני מה אשה קולה ערב ואין איש קולו ערב זה ממקום 
שנברא וזו ממקום שנבראת (רש"י – עצם.כשמכין בו קולו נשמע 

אבל קרקע כשמכין בו אין קולו נשמע).

נדה מה. • אמרה לו רבי אמשול לך משל למה הדבר דומה לתינוק 
שטמנו לו אצבעו בדבש פעם ראשונה ושניה גוער בה שלישית 

מצצה.

יום כפור
ראש השנה ח: • מר''ה עד יוה''כ (בשנת היובל) לא היו עבדים נפטרין 
לבתיהן ולא משתעבדין לאדוניהם אלא אוכלין ושותין ושמחין 
ועטרותיהן בראשיהן כיון שהגיע יוה''כ תקעו ב''ד בשופר נפטרו 

עבדים לבתיהן ושדות חוזרות לבעליהן.

ראש השנה טז. • אדם נידון בר''ה וגזר דין שלו נחתם ביוה''כ.

ראש השנה כא. • לוי אקלע לבבל בחדסר בתשרי אמר בסים תבשילא 
למעדנים  לחם  אכלו   – (רש"י  דמערבא  רבה  ביומא  דבבלאי 

ביוה''כ שבא''י שהרי ב''ד עיברו את החדש והיו מתענים).

ראש השנה כא. • רבא הוה רגיל דהוה יתיב בתעניתא תרי יומי.
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במקלך  אצלי  שתבא  עליך  גוזרני  ר''ג  לו  כה. • שלח  השנה  ראש 
ובמעותיך ביוה''כ שחל להיות בחשבונך.

ראש השנה כו: • מר סבר בר''ה כמה דכייף איניש דעתיה טפי מעלי 
וביום הכפורים כמה דפשיט איניש דעתיה טפי מעלי ומר סבר 
ובתעניות  מעלי  טפי  דעתיה  איניש  דפשיט  כמה  השנה  בראש 

כמה דכייף איניש דעתיה טפי מעלי.

פתח  על  זהורית  של  לשון  קושרין  היו  לא: • בראשונה  השנה  ראש 
אולם מבחוץ הלבין היו שמחין לא הלבין היו עצבין וכו'.

בר''ה  לפניך  שירה  אומרים  ישראל  אין  מה  לב: • מפני  השנה  ראש 
וספרי  דין  כסא  על  יושב  מלך  אפשר  להם  אמר  הכפורים  וביום 

חיים וספרי מתים פתוחין לפניו וישראל אומרים שירה.

(של  שבמעיו  ושתיה  אכילה  למרק  אלא  הכתוב  בא  ד: • לא  יומא 
משה) לשומו כמלאכי השרת.

יומא יט. • חמש טבילות ועשרה קדושין טובל כ''ג ומקדש בו ביום 
וכולן בקודש [על גג] בית הפרוה חוץ מזו שהיתה בחול על גבי 

שער המים ובצד לשכתו היתה.

יומא כ. • שטן ביומא דכיפורי לית ליה רשותא לאסטוני.

תלת  הוי  וארבעה  ושיתין  מאה  תלת  בגמטריא  כ. • השטן  יומא 
ביומא  לאסטוני  רשותא  ליה  אית  יומי  וארבעה  ושיתין  מאה 

דכיפורי לית ליה רשותא לאסטוני.

יומא כ: • וכבר אמר (הכ"ג) אנא השם ונשמע קולו ביריחו.

יומא לו: • (רש"י) ההוא דנחית. שליח צבור שמסדר בתפלתו של 
יום הכפורים סדר עבודותיו של כהן גדול על שם ונשלמה פרים 

שפתינו (הושע יד).

יומא לט: • עשר פעמים מזכיר כהן גדול את השם בו ביום ג' בוידוי 
ואחד  המשתלח  בשעיר  ושלשה  שני  בוידוי  ושלשה  ראשון 

בגורלות וכבר אמר השם ונשמע קולו ביריחו.

דנחית  צבור  שליח   – (רש"י  דרבא  קמיה  דנחית  נו: • ההוא  יומא 
שאנו  כמו  בתפלה  הכפורים  יום  סדר  אומר  והיה  דרבא  קמיה 

אומרים).

שוין  שניהן  שיהיו  מצותן  הכפורים  יום  שעירי  סב. • שני  יומא 
במראה ובקומה ובדמים ובלקיחתן כאחד.

יומא סד. • דחייתו לצוק זו היא שחיטתו.

השעיר  את  (למשלח  לו  אומרין  וסוכה  סוכה  כל  סז. • על  יומא 
חוץ  לסוכה  מסוכה  אותו  ומלוין  מים  והרי  מזון  הרי  לעזאזל) 
מאחרון שבהן שאינו מגיע עמו לצוק אלא עומד מרחוק ורואה 
קשור  חציו  זהורית  של  לשון  חולק  עושה  היה  מה  מעשיו  את 
מתגלגל  והוא  לאחוריו  ודחפו  קרניו  שני  בין  קשור  וחציו  בסלע 
בא  אברים  אברים  שנעשה  עד  ההר  לחצי  מגיע  היה  ולא  ויורד 

וישב לו תחת סוכה אחרונה עד שתחשך.

יומא סז. • מעולם לא הוצרך אדם לכך אלא שאינו דומה מי שיש 
לו פת בסלו למי שאין לו פת בסלו.

ובסיכה  וברחיצה  ובשתיה  באכילה  אסור  הכפורים  עג: • יום  יומא 
הגסה  ככותבת  האוכל   ... המטה  ובתשמיש  הסנדל  ובנעילת 

כמוה וכגרעינתה והשותה מלא לוגמיו חייב וכו'.

למיתי  במיא  למיעבר  תרבו  בי  לבני  להו  שרא  יוסף  עז: • רב  יומא 
לפירקא למיזל לא שרא להו.

כאילו  הכתוב  עליו  מעלה  בתשיעי  ושותה  האוכל  פא: • כל  יומא 
התענה תשיעי ועשירי.

יומא פה: • מיתה ויוה''כ מכפרין עם התשובה תשובה מכפרת על 
עבירות קלות על עשה ועל לא תעשה ועל החמורות הוא תולה 

עד שיבא יוה''כ ויכפר.

יומא פה: • האומר אחטא ואשוב אחטא ואשוב אין מספיקין בידו 
לעשות תשובה אחטא ויוה''כ מכפר אין יוה''כ מכפר.

שבין  עבירות  מכפר  יוה''כ  למקום  אדם  שבין  פה: • עבירות  יומא 
ר'  דרש  חבירו  את  שירצה  עד  מכפר  יוה''כ  אין  לחבירו  אדם 
אלעזר בן עזריה (ויקרא טז, ל) מכל חטאתיכם לפני ה' תטהרו עבירות 
אין  לחבירו  אדם  שבין  עבירות  מכפר  יוה''כ  למקום  אדם  שבין 

יוה''כ מכפר עד שירצה את חבירו.

יומא פה: • אמר רבי עקיבא אשריכם ישראל לפני מי אתם מטהרין 
וזרקתי  כה)  לו,  (יחזקאל  שנאמר  שבשמים  אביכם  אתכם  מטהר  מי 
עליכם מים טהורים וטהרתם ואומר (ירמיה יז, יג) מקוה ישראל (ה') 

מה מקוה מטהר את הטמאים אף הקב''ה מטהר את ישראל.

יומא פה: • רבי אומר על כל עבירות שבתורה בין עשה תשובה בין 
ומגלה  עול)  (מפורק  חוץ  מכפר  הכפורים  יום  תשובה  עשה  לא 
פנים בתורה ומיפר ברית בשר שאם עשה תשובה יוה''כ מכפר 

ואם לא עשה תשובה אין יוה''כ מכפר.

יומא פה: • תשובה בעיא יוה''כ יוה''כ לא בעיא תשובה.

יומא פו: • עבירות שהתודה עליהן יוה''כ זה לא יתודה עליהן יום 
הכפורים אחר ואם שנה בהן צריך להתודות יוה''כ אחר ואם לא 
שנה בהן וחזר והתודה עליהן עליו הכתוב אומר (משלי כו, יא) ככלב 
שב על קיאו כסיל שונה באולתו רבי אליעזר בן יעקב אומר כ''ש 

שהוא משובח.

יומא פז: • יתודה קודם שיאכל (בעיו"כ) וישתה שמא תטרף דעתו 
לאחר  מתודה  ושתה  שאכל  קודם  שהתודה  ואע''פ  בסעודה 
פי  על  ואף  בסעודה  קלקלה  דבר  אירע  שמא  וישתה  שיאכל 
במוסף  במוסף  יתודה  שחרית  שחרית  יתודה  ערבית  שהתודה 
אחר  יחיד  אומרו  והיכן  בנעילה  יתודה  במנחה  במנחה  יתודה 

תפלתו ושליח צבור אומרו באמצע.

קם  חטאנו  אנחנו  אבל  ואמר  דצבורא  שליחא  מטא  פז: • כי  יומא 
מיקם אמר שמע מינה עיקר וידוי האי הוא.

ולהכין  לטרוח  מצוה  יוה''כ  בליל  והאמר)  ד"ה   – פז: • (תוס'  יומא 
צורכי סעודה דהוי כעין יו''ט כדאמרי' במדרש דבמוצאי יוה''כ 

בת קול יוצאת ואומרת לך אכול בשמחה לחמך.

קרי  הרואה   ... לו  מחולין  עונותיו  ביוה''כ  קרי  פח. • הרואה  יומא 
ביוה''כ ידאג כל השנה כולה ואם עלתה לו שנה מובטח לו שהוא 

בן העולם הבא.

עד  ושתו  ואכלי  הוא  דאורייתא  הכפורים  יום  ל. • תוספת  ביצה 
שחשכה ולא אמרינן להו ולא מידי.

הכפורים  ביום  לצאת  וממהרין  לבוא  מאחרין  כג. • ביו''ט  מגילה 
ממהרין לבוא ומאחרין לצאת.

קורין   – (רש"י  ביונה  ומפטירין  בעריות  קורין  לא. • במנחה  מגילה 
בעריות. שמי שיש עבירות בידו יפרוש מהן לפי שהעריות עבירה 
לפי   – (תוס'  תוקפו)  ויצרו  מחמדתן  אדם  של  שנפשו  מצויה 
להזכירם  צריך  לפיכך  היום  כבוד  בשביל  מקושטות  שהנשים 
שלא יכשלו בהן ובמדרש יש שלכך קורין בעריות לפי שישראל 
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עושין רמז להקב''ה שכשם שהזהיר אותם שלא לגלות ערוה כך 
לא תגלה ערותם בעונותם).

תענית כו: • לא היו ימים טובים לישראל כחמשה עשר באב וכיוה''כ 
וכו'.

תענית כו: • וביום שמחת לבו ביום חתונתו זה מתן תורה (רש"י – 
יום הכפורים שניתנו בו לוחות האחרונות).

באב  עשר  כחמשה  לישראל  טובים  ימים  היו  ל: • לא  תענית 
וכיוה''כ: בשלמא יום הכפורים משום דאית ביה סליחה ומחילה 

יום שניתנו בו לוחות האחרונות.

והיו  הכפורים  יום  את  ישראל  עשו  לא  שנה  ט. • אותה  קטן  מועד 
דואגים ואומרים שמא נתחייבו שונאיהן של ישראל כלייה יצתה 

בת קול ואמרה להם כולכם מזומנין לחיי העולם הבא.

יבמות מ. • האוכל אכילה גסה ביוה''כ פטור מלא תעונה.

רגילין  היו  הכפורים  יום  בערב  אלא)  ד"ה   – ה. • (תוס'  כתובות 
להרבות בעופות ובדגים.

מתחייב  שבת  מה  לתשלומין  כשבת  הכפורים  ל. • יום  כתובות 
בנפשו  מתחייב  הכפורים  יום  אף  התשלומין  מן  ופטור  בנפשו 

ופטור מן התשלומין.

לקמיה  רב  לבי  אבוהי  שדריה  דרבא  בריה  יוסף  סג. • רב  כתובות 
דרב יוסף פסקו ליה שית שני כי הוה תלת שני מטא מעלי יומא 
שקל  אבוהי  שמע  ביתי  לאינשי  ואיחזינהו  איזיל  אמר  דכפורי 
מנא ונפק לאפיה אמר ליה זונתך נזכרת איכא דאמרי אמר ליה 
(רש"י –  איפסיק  מר  ולא  איפסיק  מר  לא  איטרוד  נזכרת  יונתך 
להתענות  אכילה  בה  שמפסיקין  הכפורים  יום  סעודת  אכלו  לא 
המפסקת  סעודה  קרי  ויוה''כ  באב  ט'  ערב  של  אחרונה  סעודה 

שמפסיקים בה).

סימן  יוהכ''פ  במוצאי  לו  רע  סימן  יוהכ''פ  בערב  קג: • מת  כתובות 
יפה לו.

בראש  יעמוד  השנה  כל  נדריו  יתקיימו  שלא  כג: • הרוצה  נדרים 
השנה ויאמר כל נדר שאני עתיד לידור יהא בטל.

במחזורים  שכתוב  מה  ר''ת  מוחק  ואת)  ד"ה   – כג: • (תוס'  נדרים 
עלינו  הבא  הכפורים  יום  עד  שעבר  הכפורים  מיום  נדרי  בכל 
לטובה וסבורים הם שמתירין נדרים משנה שעברה וטועין... לכך 
נראה לו להגיה מיוה''כ זה עד יוה''כ הבא עלינו לטובה... אשכחן 

יוה''כ דאקרי ר''ה.

נדרים נה. • איקפד רב יוסף שמע רבא ואתא לקמיה במעלי יומא 
דכפורי.

סוטה מו: • (הקטנים שקילל אלישע) ראה שכולן נתעברה בהן אמן 
ביום הכיפורים.

גיטין לה: • (תוס' – ד"ה ליחוש) יום הכפורים צריך לפרט את מעשיו 
דברי ר' יהודה בן בתירא ר''ע אומר אין צריך לפרט את מעשיו.

השער  נחסר  בדינר  מודיות  ארבעים  ועמדו  נז. • מעשה  גיטין 
מודיא אחת ובדקו ומצאו אב ובנו שבאו על נערה מאורסה ביום 

הכפורים והביאום לבית דין וסקלום וחזר השער למקומו.

בבא בתרא קמז: • (תוס') לתפלתו של כהן גדול שיתפלל שאם חמה 
יותר  קרירא  תהיה  לא  קרירא  ואם  מדאי  יותר  חמה  תהיה  לא 

מדאי.

בעופות  רגילים  וביוה''כ   ... וכדברי)  ד"ה   – ה: • (תוס'  זרה  עבודה 
ודגים ודברים קלים.

עבודה זרה ח. • אע''פ שאמרו שואל אדם צרכיו בשומע תפלה אבל 
אם בא לומר אחר תפלתו אפילו כסדר יוה''כ אומר.

כהן  על  מוטלת  העבודה  שכל  הכיפורים.  ביום  פו: • (רש"י)  זבחים 
גדול ואיכא חולשא וצריך להקדים יותר.

לאחר  אורחא  דהכי  אתו  דם  לצורך  אדרבה.  כ. • (רש"י)  מנחות 
ואנשים  אלהים  המשמח  היין  בא  החטא  על  שכיפר  דם  כפרת 

דמי שנתכפר חטאו שמח.

מנחות קט: • אותה שנה שמת שמעון הצדיק אמר להן שנה זו הוא 
מת אמרו לו מנין אתה יודע אמר להן כל יום הכפורים נזדמן לי 
זקן אחד לבוש לבנים ונתעטף לבנים ונכנס עמי ויצא עמי שנה 
זו נזדמן לי זקן אחד לבוש שחורים ונתעטף שחורים ונכנס עמי 

ולא יצא עמי לאחר הרגל חלה שבעת ימים ומת.

מנחות קט: • (תוס') נזדמן לי זקן אחד לבוש לבנים. בירושלמי פריך 
דכתיב  מלאכים  ואפי'  מועד  באהל  יהיה  לא  אדם  וכל  והכתיב 

ודמות פניהם פני אדם ומשני דשמא שכינה היתה.

חולין צה: • במעלי יומא דכפורי אתו עורבי שדו כבדי וכוליתא אמר 
ליה שקול ואכול האידנא דהיתרא שכיח טפי.

חולין קא: • שבת קביעא וקיימא יום הכפורים בי דינא דקא קבעי 
ליה.

חולין קא: • (תוס' – ד"ה הזיד) חמיר ליה יוה''כ לפי שהוא יום כפרה 
ומחילה.

חולין קי. • איקלע לסורא במעלי יומא דכפורי אפקינהו כולי עלמא 
לכחלינהו שדינהו אזל איהו נקטינהו אכלינהו.

יומא  ממעלי  לבר  שקילנא  לא  נמי  משקל  קלג. • (אביי)  חולין 
הדבר  ישתכח  שלא   – (רש"י  בכהני  נפשאי  לאחזוקי  דכיפורי 

שאני כהן).

בכורות מד: • (רש"י) מהדרי לעין עיטם. שבו כ''ג טובל ביוה''כ.

של  הכפורים  ביום  נמי  אומרים  שהיו  ולברכות.  ג: • (תוס')  ערכין 
שנת היובל מלכיות זכרונות ושופרות.

מבעט   ... מכפר  הכפורים  יום  אין  דקאמר  ז. • במבעט  כריתות 
לי  יתכפר  לא  האומר  ובפלוגתא  הכיפורים  יום  עליה  מכפר  נמי 

חטאתי אביי אמר אינה מכפרת רבא אמר מכפרת.

כריתות ז. • מה חטאת ואשם אין מכפרין אלא על השבין אף יוה''כ 
אין מכפר אלא על השבין.

כריתות ז. • יכול לא יהא יום הכפורים מכפר אלא על שנתענה בו 
ולא עשה בו מלאכה וקראו מקרא קודש לא נתענה בו ועשה בו 
מלאכה ולא קראו מקרא קודש יכול לא יהא יום כיפורים מכפר 

ת''ל (ויקרא כג, כז) יוה''כ הוא מ''מ.

עשה  לא  ובין  תשובה  עשה  בין  שבתורה  עבירות  ז. • כל  כריתות 
ומפר  בתורה  פנים  ומגלה  עול  מפורק  חוץ  מכפר  יוה''כ  תשובה 
ברית בשר שאם עשה תשובה יוה''כ מכפר ואם לאו אין יוה''כ 

מכפר.

כריתות ז. • מודה רבי בעבירות דיוה''כ גופיה דלא מכפר.

כריתות יד. • כותבת דמחייב וכותבת אית ביה שני זיתים (רש"י – 
דכך בית הבליעה מחזיק).
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כריתות יח: • הרי שבא לידו ספק עבירה ביוה''כ אפילו עם חשיכה 
פטור שכל היום מכפר.

כריתות יח: • כי מכפר יוה''כ על איסורא על ממונא לא מכפר.

כריתות יח: • כי מכפר יוה''כ על כוליה שיעורא על פלגא דשיעורא 
לא מכפר.

כריתות כה: • חטא שאין מכיר בו אלא המקום יום הכפורים מכפר.

יין
ברכות כט: • אמר ליה אליהו לרב יהודה אחוה דרב סלא חסידא... 

לא תרוי ולא תחטי (רש"י – לא תשתכר ביין).

ברכות לא. • שכור אסור להתפלל.

ברכות לא: • שכור שמתפלל כאלו עובד ע''ז.

ואפילו  וברכת  ושבעת  ואכלת  מכאן)  ד"ה   – לא: • (תוס'  ברכות 
מדומדם פירוש ואפי' הוא שתוי ושכור כל כך שאינו יכול לדבר 

כראוי.

מששת  בענביו  המשומר  יין  זה   ... ראתה  לא  עין  לד: • מאי  ברכות 
ימי בראשית.

ברכות לה. • על היין הוא אומר בורא פרי הגפן.

(שופטים  שנאמר  היין  על  אלא  שירה  אומרים  שאין  לה. • מנין  ברכות 
אלהים  המשמח  תירושי  את  החדלתי  הגפן  להם  ותאמר  יג)  ט, 
שאין  מכאן  משמח  במה  אלהים  משמח  אנשים  אם  ואנשים 

אומרים שירה אלא על היין.

אין  פירוש  היין.  על  אלא  שירה  אומרים  שאין  לה. • (תוס')  ברכות 
ונסוך  דמים  זריקת  כגון  מזבח  אכילת  שום  על  שירה  אומרים 
הלל  כגון  יין  בלא  שירה  מצינו  ודאי  אבל  היין  על  אם  כי  המים 

שבשחיטת פסחים.

היכי  כי  דפסחא  יומא  מעלי  כל  חמרי  שתי  הוה  לה: • רבא  ברכות 
דנגרריה ללביה וניכול מצה טפי טובא גריר פורתא סעיד.

יין  לשתות  שאסור  משמע  מכאן  גריר.  טובא  לה: • (תוס')  ברכות 
לשתות  צריך  לשתו'  רוצה  ואם  ולמעלה  המנח'  מן  פסח  בערב 

הרבה דטובא מגריר גריר.

מסעד  נהמא  ומשמח  סעיד  תרתי  ביה  אית  לה: • חמרא  ברכות 
סעיד שמוחי לא משמח.

שלש  (לברך  קביעותא  הויא  אי  ויאמר  אליהו  לה: • שיבא  ברכות 
ברכות) השתא מיהא בטלה דעתו אצל כל אדם.

ברכות מא: • שאני יין דגורם ברכה לעצמו (רש"י – בכמה מקומות 
הוא בא ומברכין עליו ואע''פ שלא היו צריכים לשתייתו).

לעצמו  מברך  ואחד  אחד  כל  המזון  בתוך  יין  להם  מב: • בא  ברכות 
אחר המזון אחד מברך לכולם.

שאדם  ובשעה  טובים  וימים  בשבתות  אלא  שנו  ברכות מב:• לא 
יוצא מבית המרחץ ובשעת הקזת דם הואיל ואדם קובע סעודתו 

על היין אבל בשאר ימות השנה מברך על כל כוס וכוס.

ברכות מג: • פסיעה גסה נוטלת אחד מת''ק ממאור עיניו של אדם 
מאי תקנתיה להדריה בקדושא דבי שמשי (רש"י – ששותה כוס 

של קידוש בשבת בלילה).

(דעתו  דמריד  עד  גנוסר)  (פירות  אכיל  הוה  מד. • רשב''ל  ברכות 
מטרפת) ואמר להו רבי יוחנן לדבי נשיאה והוה משדר ליה רבי 

יהודה נשיאה באלושי אבתריה ומייתי ליה לביתיה.

הגפן  ב''פ  עליו  מברכין  אין  מים  לתוכו  נתן  שלא  עד  נ: • יין  ברכות 
מים  לתוכו  משנתן  לידים  ממנו  ונוטלין  העץ  פרי  בורא  אלא 
ר''א  דברי  לידים  ממנו  נוטלין  ואין  הגפן  פרי  בורא  עליו  מברכין 
הימנו  נוטלין  ואין  הגפן  ב''פ  עליו  מברכין  כך  ובין  כך  בין  וחכ''א 

לידים.

ברכות נ: • מודים חכמים לר''א בכוס של ברכה שאין מברכין עליו 
עד שיתן לתוכו מים ... בעינן מצוה מן המובחר.

הדחה  טעון  ברכה  של  בכוס  נאמרו  דברים  נא. • עשרה  ברכות 
בימין  ונותנו  ידיו  בשתי  נוטלו  ועיטוף  עיטור  ומלא  חי  ושטיפה 
ומגביהו מן הקרקע טפח ונותן עיניו בו ויש אומרים אף משגרו 
הדחה  בלבד  ארבעה  אלא  לנו  אין  אנו   ... ביתו  לאנשי  במתנה 

שטיפה חי ומלא.

ברכות נא. • כל המברך על כוס מלא נותנין לו נחלה בלי מצרים ... 
זוכה ונוחל שני עולמים העולם הזה והעולם הבא.

ברכות נה. • שלשה דברים מקצרים ימיו ושנותיו של אדם נותנין לו 
... כוס של ברכה לברך ואינו מברך.

ברכות נז. • כל מיני משקין יפין לחלום חוץ מן היין יש שותהו וטוב 
לו ויש שותהו ורע לו יש שותהו וטוב לו שנאמר (תהלים קד, טו) ויין 
ישמח לבב אנוש ויש שותהו ורע לו שנאמר (משלי לא, ו) תנו שכר 

לאובד ויין למרי נפש ... תלמיד חכם לעולם טוב לו.

ברוך  אומר  אבל  לברך  א''צ  יין  שינוי  שאמרו  נט: • אע''פ  ברכות 
הטוב והמטיב.

ברכות סג. • כל הרואה סוטה בקלקולה יזיר עצמו מן היין.

שבת יז: • (תוס' – ד"ה על) מ''ש שהחמירו טפי ביין לאסור בהנאה 
והיו  ואנשים  אלהים  משמח  שהיין  מפני  ותירץ  ושמן  מפת 
רגילין לנסכו אפי' שלא בפני ע''ז הואיל והוצרכו לאוסרו משום 
בנותיהם נתנו בו חכמים דין וחומר יין נסך ממש כיון דפעמים היו 

מנסכין אותו אפי' שלא בפני ע''ז.

שבת כג: • הזהיר בקידוש היום זוכה וממלא גרבי יין.

שבת לב. • שבקיה לרויא דמנפשיה נפיל (רש"י – לשיכור אינך צריך 
להפילו שהוא יפול מאליו).

שבת סב: • (רש"י – ד"ה ולטעמיך) קנישקנין כלי זכוכית ארוך ולו 
שני פיות ויין נזרק מזה לזה.

שבת סב: • מזרקין כוסותיהן זה לזה.

שבת סו: • כי הוו מיבסמי מייתי משחא ומילחא ושייפי להו לגוייתא 
דידייהו וגוייתא דכרעייהו (רש"י – מבסמי. שכורין שהיו משקין 
את התלמידים ואלו מפני שחשובין הן היו עושין להן דבר להפג 

את יינן).

דרכי  משום  בו  יש  ואותיר  אשתה  ואותיר  סז: • אשתה  שבת 
האמורי.

שבת סז: • חמרא וחיי לפום רבנן אין בו משום דרכי האמורי מעשה 
ברבי עקיבא שעשה משתה לבנו ועל כל כוס וכוס שהביא אמר 

חמרא וחיי לפום רבנן חיי וחמרא לפום רבנן ולפום תלמידיהון.

שבת עז. • כל חמרא דלא דרי על חד תלת מיא לאו חמרא הוא.

שבת עז. • שני חלקי מים ואחד יין מן היין השירוני.
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שאין  שכיחא (רש"י –  לא  רפואתו  שכיחא  שתייתו  עח. • יין  שבת 
בתר  רבנן  אזול  לסעודתו)  אם  כי  צמאיו  לכל  יין  שותה  אדם 

שתייתו דשכיחא.

שבת פא. • עשרה דברים מביאין את האדם לידי תחתוניות ואלו הן 
... והשותה שמרי יין וכו'.

שבת קיא. • החושש במתניו לא יסוך יין וחומץ.

שבת קיח. • אין קבע לשתיה.

שברגליו  מנעלים  ימכור  יאכל  מה  לו  ואין  דם  קכט. • הקיז  שבת 
ויספיק מהן צרכי סעודה ... יין סומקא חלף סומקא.

מאוניה  תיהיא  דנפיק  עד  שתי  יוחנן  ר'  הקזה)  קכט. • (ביום  שבת 
ורב נחמן שתי עד דקפי טחליה רב יוסף שתי עד דנפיק מריבדא 
דכוסילתא רבא מהדר אחמרא בר תלתא טרפי אמר להו רב נחמן 
בר יצחק לרבנן במטותא מינייכו ביומא דהקזה אמרו לביתייכו 

נחמן אקלע לגבן.

שבת קלט. • מיום שפירש יוסף מאחיו לא טעם טעם יין ... אף הן 
לא טעמו טעם יין ... ואידך שיכרות הוא דלא הוה שתיה מיהא 

הוה.

שבת קמ. • עושין אנומלין בשבת... אנומלין יין ודבש ופלפלין.

ואפרסמון  צלולין  ומים  ישן  יין   ... אלונטית  עושין  קמ. • אין  שבת 
דעבדי לבי מסותא למיקר.

שבת קמ. • אמר רב יוסף זימנא חדא עלית בתר מר עוקבא לבי באני 
כי נפקי אתאי אשקיין חמרא חד כסא וחשי מבינתא דראשי ועד 
טופרא דכרעי ואי אשקיין כסא אחרינא הואי מסתפינא דלמא 
יומא  כל  דשתי  עוקבא  מר  והא  דאתי  דעלמא  מזכותא  לי  מנכו 

שאני מר עוקבא דדש ביה.

שבת קמז: • חמרא דפרוגייתא (שבת מדינה) ומיא דדיומסת (שבת 
נהר) קיפחו עשרת השבטים מישראל.

בתרייהו  אימשיך  להתם  איקלע  ערך  בן  אלעזר  קמז: • רבי  שבת 
איעקר תלמודיה.

משתי  ואילך  מכאן  מעלי  מיכלא  שנין  ארבעין  קנב. • עד  שבת 
מעלי.

בישרא  לייתי  דליבא  חולשא  ליה  דאית  מאן  כט: • האי  עירובין 
ליכא  ואי  דניסן  דרעיתא  כבויי  ולייתי  דדיכרא  ימינא  דאטמא 
ונשתי  וניכול  וניכבביה  דערבתא  סוגייני  לייתי  דרעיתא  כבויי 

בתריה חמרא מרקא (מזוג).

חכמה  בלשון  משתעיא  הוה  כי  רבי  דבי  נג: • אמהתא  עירובין 
אמרה הכי עלת נקפת בכד ידאון נישריא לקיניהון וכד הוה בעי 
עלת  ותתקפי  מינה  חברתה  בתר  יעדי  להו  אמרה  הוה  דליתבון 
בכד כאילפא דאזלא בימא (רש"י – עלת. שם כלי שדולין בו יין 
מן החבית וממלאין הכוסות: נקפת בכד. מנקפת בחבית כלומר 
כבר כלה היין נוגע בתחתית החבית: ידאון נישריא לקיניהון. ילכו 
(או)  יין]:  עוד  [שאין  סעודתן  יפסקו  כלומר  לבתיהם  תלמידים 
יעדי בתר חברתה מינה. נסיר מגופת חבית האחרת ונמזוג עוד: 
בימא.  כאילפא  בריוח:  בכד  עלת  צפה  תהא  בכד.  עלת  ותתקפי 

כאניה הצפה בים).

היה  ולא  הוה  נהור  סגי  יוסף  רב  במים:  מזוג.  נד. • (רש"י)  עירובין 
יוסף  רב  מכיר  שהיה  לפי  מזגו  שהוא  היין  בטעם  והכירו  רואהו 

במזגו של רבא מתחילה שהיה בקי ליתן מים במדה.

עירובין סא. • שבת דשכיחא בה שכרות.

מעליא  לא  נחמן  רב  אמר  יורה  אל  יין  רביעית  סד. • שתה  עירובין 
הא שמעתא דהא אנא כל כמה דלא שתינא רביעתא דחמרא לא 

צילא דעתאי.

עירובין סד. • שתוי אל יתפלל ואם התפלל תפלתו תפלה שיכור אל 
יתפלל ואם התפלל תפלתו תועבה ... שתוי כל שיכול לדבר לפני 

המלך שיכור כל שאינו יכול לדבר לפני המלך.

עירובין סד: • דרך מיל ושינה כל שהוא מפיגין את היין ... לא שנו 
שכן  כל  מרביעית  יותר  שתה  אבל  רביעית  כדי  ששתה  אלא 

שדרך טורדתו ושינה משכרתו.

כן  אם  הן  לו  אמר  האיטלקי  יין  רביעית  שתינו  סד: • כלום  עירובין 
יטייל אחרינו עד שיפיג יינינו.

יורה  אל  שיכור  ולמדנו  משכר  האיטלקי  יין  סד: • רביעית  עירובין 
ולמדנו שדרך מפיגה את היין.

מיום  הדין  מן  כולו  העולם  כל  את  לפטור  אני  סה. • יכול  עירובין 
שחרב בית המקדש ועד עכשיו שנאמר (ישעיה נא, כא) לכן שמעי נא 

זאת ענייה ושכורת ולא מיין.

שיש  עבירה  עבר  ממכר  וממכרו  מקח  מקחו  סה. • שיכור  עירובין 
הרי  דבר  של  כללו  אותו  מלקין  מלקות  אותו  ממיתין  מיתה  בה 
אלא  ל''ש   ... התפלה  מן  שפטור  אלא  דבריו  לכל  כפיקח  הוא 
שלא הגיע לשכרותו של לוט אבל הגיע לשכרותו של לוט פטור 

מכולם.

עירובין סה. • שמואל לא מצלי בביתא דאית ביה שיכרא (רש"י – 
ריח השכר משכרתו).

 – (רש"י  קונו  מדעת  בו  יש  ביינו  המתפתה  סה. • כל  עירובין 
שמפייסין אותו על דבר ומתרצה כשטוב לבו ביין).

 – (רש"י  זקנים  ע'  דעת  בו  יש  ביינו  המתיישב  סה. • כל  עירובין 
ששותה יין ואין דעתו מטרפתו).

יין  נכנס  אותיות  בע'  ניתן  וסוד  אותיות  בע'  ניתן  סה. • יין  עירובין 
יצא סוד.

שכר  ולשלם  אבלים  לנחם  אלא  יין  נברא  סה. • לא  עירובין 
לרשעים.

עירובין סה. • כל שאין יין נשפך בתוך ביתו כמים אינו בכלל ברכה.

עירובין סה: • בשלשה דברים אדם ניכר בכוסו ובכיסו ובכעסו.

פסחים ח. • שמן יש קבע לאכילה יין אין קבע לשתיה.

פסחים ח. • עשו אוצרות שכר בבבל כאוצרות יין בארץ ישראל.

פסחים כ: • שותין מלוג בסלע ומזלפין מלוג בשתים.

פסחים מב. • שלשה דברים ממעטין את הזבל וזוקפין את הקומה 
ומאירין את העינים אלו הן פת נקייה בשר שמן ויין ישן.

פסחים מב: • יין ישן דמעלי לכולי גופיה.

פסחים מב: • בתחלה כשהיו מביאין נסכים מיהודה לא היה יינם של 
יהודה מחמיץ עד שנותנין לתוכן שעורין והיו קורין אותו חומץ 
לתוכן  שנותנין  עד  מחמיץ  אדומיים  של  יינם  אין  ועכשיו  סתם 

שעורין וקורין אותו חומץ האדומי.

פסחים פו: • השותה כוסו בבת אחת הרי זה גרגרן שנים דרך ארץ 
שלשה מגסי הרוח.
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פסחים צט: • ערב פסחים סמוך למנחה לא יאכל אדם עד שתחשך 
אפילו עני שבישראל לא יאכל עד שיסב ולא יפחתו לו מארבע 

כוסות של יין ואפילו מן התמחוי.

ונותן  הכנסת  בבית  מקדשין  קידוש)  ידי  ד"ה  ק: • (תוס' –  פסחים 
לתוך עיניו לרפואה כדאמר (ברכות ד' מג:) פסיעה גסה נוטלת אחד 
שימשי  דבי  בקידושא  ליה  מהדרא  ואימת  עיניו  מאור  מת''ק 
בקידוש  למיעבד  מצי  רפואה  דהאי  כתוב  העזרי  באבי  ומיהו 

שבביתו.

קובע  שאדם  דם  הקזת  בשעת  יין)  ידי  ד"ה   – ק: • (תוס'  פסחים 
בתוך  יין  לשתות  דעתו  אם  נמי  בחול  ה''ה  היין  על  סעודתו 
הסעודה אלא נקט שבתות וי''ט דאז רגילות לקבוע סעודתו על 

היין.

(הטוב  מברכין  ביין  ודוקא  שינוי)  ד"ה   – קא. • (תוס'  פסחים 
שלא  והטוב  ישראל  של  בדמיהן  כרמיהן  שזיבלו  לפי  והמיטיב) 

הסריחו והמטיב שניתנו לקבורה.

פסחים קו: • (תוס' – ד"ה מקדש) הבדלה אין ענינה אצל פת אלא 
דוקא על היין דשייך בכל דבר הודאה ושירה.

פסחים קז. • לוי שדר ליה לר' שיכרא בר תליסר מגני טעמיה הוה 
בסים טובא אמר כגון זה ראוי לקדש עליו ולומר עליו כל שירות 

ותושבחות שבעולם בליליא צעריה אמר מיסרן ומפייס.

פסחים קז: • רבא הוה שתי חמרא כולי מעלי יומא דפיסחא כי היכי 
דניגרריה לליביה דניכול מצה טפי לאורתא.

אל  (משלי כג, לא)  דכתיב   ... ומראה  טעם  בו  שיהא  קח: • צריך  פסחים 
תרא יין כי יתאדם.

קרא  האי  מייתי  הכא  יתאדם.  כי  יין  תרא  אל  קח: • (תוס')  פסחים 
התם  רשב''ם  פי'  צז.)  ד'  (ב''ב  פירות  ובהמוכר  אדום  יין  לחשיבות 

דמייתי לה לגריעותא ושם מפורש.

פסחים קח: • (תוס' – ד"ה שתאן) דוקא ביינות שלהם שהיו חזקים 
צריך מזיגה אבל בשלנו לא.

רשב''ם  שפירש  פירש  ישן.  ואחד  חדש  אחד  קח: • (תוס')  פסחים 
דישן עדיף הוא עיקר כדאמרינן (מגילה ד' טז:) ולאביו שלח כזאת וגו' 

יין ישן שרוח זקנים נוחה הימנו.

פסחים קח: • (תוס') רובא דכסא. היינו כמלא לוגמיו כדפרי' לעיל 
ומיהו לכתחילה צריך לשתות רביעית.

פסחים קח: • הכל חייבין בארבעה כוסות הללו אחד אנשים ואחד 
נשים ואחד תינוקות ... וכי מה תועלת יש לתינוקות ביין.

פסחים קי. • עשרה כוסות תיקנו חכמים בבית האבל.

פסחים קיג: • שלשה הקדוש ברוך הוא אוהבן מי שאינו כועס ומי 
שאינו משתכר וכו'.

יומא נה: • (תוס' – ד"ה הלוקח) כשגזרו על סתם יינן של נכרים לא 
גזרו על של כותיים.

יומא עא. • הרוצה לנסך יין על גבי המזבח ימלא גרונם של תלמידי 
חכמים יין.

יומא עד: • חד אמר כל עינו בכוסו עריות כולן דומות עליו כמישור 
וחד אמר כל הנותן עינו בכוסו כל העולם כולו דומה עליו כמישור 
(רש"י – עינו בכוסו. אוהב שכרות: כל העולם דומה עליו כמישור. 

ממון אחרים דומה לו היתר).

יומא עו. • כסא דדוד לעלמא דאתי מאתן ועשרין וחד לוגא מחזיק 
שנא' כוסי רויה רויה בגימטריא הכי הוי.

למקדש  ונכנס  וחלב  דבש  ושתה  קעילית  דבילה  עו. • אכל  יומא 
חייב (רש"י – משום שכר אל תשת).

יומא עו: • דכולי עלמא תירוש חמרא הוא.

יומא עו: • יין שמביא יללה לעולם תירוש שכל המתגרה בו נעשה 
רש.

זכה  לא  ראש  נעשה  זכה  תירוש  וקרינן  תירש  עו: • כתיב  יומא 
נעשה רש.

יומא עו: • כתיב ישמח וקרינן ישמח זכה משמחו לא זכה משממו.

יומא עו: • חמרא וריחני פקחין.

סוכה כד: • הרי זה גיטיך על מנת שלא תשתי יין ... לעולם אין זה 
כריתות כל שלשים יום הרי זה כריתות.

סוכה מט: • שכר לשון שתיה לשון שביעה לשון שכרות.

סוכה מט: • כי שבע איניש חמרא מגרוניה שבע אמר רבא צורבא 
מרבנן דלא נפישא ליה חמרא ליגמע גמועי רבא אכסא דברכתא 

אגמע גמועי (רש"י – דרך שביעה משום חיבוב מצוה). 

משום  לחבריה  טבא  מיומא  עלויה  אמורא  מוקי  לא  ד. • רב  ביצה 
שכרות.

מגילה ז. • אטמא דעיגלא תלתא וגרבא דחמרא (משלוח מנות).

מגילה ז: • מיחייב איניש לבסומי בפוריא עד דלא ידע בין ארור המן 
לברוך מרדכי.

מגילה ז: • רבה ורבי זירא עבדו סעודת פורים בהדי הדדי איבסום 
קם רבה שחטיה לרבי זירא למחר בעי רחמי ואחייה לשנה אמר 
ליה ניתי מר ונעביד סעודת פורים בהדי הדדי אמר ליה לא בכל 

שעתא ושעתא מתרחיש ניסא.

יין  השקהו  ואחד  אחד  שכל  מלמד   ... רב  מלכות  יב. • ויין  מגילה 
שגדול הימנו בשנים.

גברא  וההוא  רוי  ולא  שתי  חמרא  אלפא  לקבל  יב: • אבא  מגילה 
אשתטי בחמריה מיד וחמתו בערה בו.

 – (רש"י  פליליה  פקו  תעו  ובשכר  שגו  ביין  אלה  טו: • גם  מגילה 
לגיהנם נשפטו).

זקנים  שדעת  [ישן]  יין  לו  שלח   ... מצרים  מטוב  טז: • מאי  מגילה 
נוחה הימנו.

אמר  ימים  הארכת  במה  זכאי  רבי  את  תלמידיו  כז: • שאלו  מגילה 
להם ...לא ביטלתי קידוש היום אמא זקינה היתה לי פעם אחת 

מכרה כפה שבראשה והביאה לי קידוש היום.

הניח  הוא  כשמת  יין  גרבי  מאות  ג'  לו  הניחה  כז: • כשמתה  מגילה 
לבניו שלשת אלפים גרבי יין.

מגילה כז: • רב הונא הוה אסר ריתא וקאי קמיה דרב אמר ליה מאי 
ביה  ואתאי  להמיינאי  ומשכנתיה  קידושא  לי  הוה  לא  א''ל  האי 

קידושא א''ל יהא רעוא דתיטום בשיראי.

תענית ז. • למה נמשלו דברי תורה לשלשה משקין הללו במים וביין 
בפחות  אלא  מתקיימין  אין  הללו  משקין  שלשה  מה   ... ובחלב 

שבכלים אף דברי תורה אין מתקיימין אלא במי שדעתו שפלה.
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אי  חנניה  בן  יהושע  לר'  דקיסר  ברתיה  ליה  ז. • כדאמרה  תענית 
במני  חמרא  רמי  אביך  לה  אמר  מכוער  בכלי  מפוארה  חכמה 
דפחרא אמרה ליה אלא במאי נירמי אמר לה אתון דחשביתו רמו 
לחמרא  רמייא  לאבוה  ליה  ואמרה  אזלה  וכספא  דהבא  במאני 
במני דהבא וכספא ותקיף אתו ואמרו ליה אמר לה לברתיה מאן 

אמר לך הכי אמרה ליה רבי יהושע בן חנניה וכו'.

חוטא  נקרא  היין  מן  אלא  עצמו  ציער  שלא  זה  יא. • מה  תענית 
המצער עצמו מכל דבר ודבר על אחת כמה וכמה.

תענית יז. • מפני מה אמרו אנשי משמר מותרין לשתות יין בלילות 
ויבואו  אב  בית  אנשי  על  העבודה  תכבד  שמא  בימים  לא  אבל 

ויסייעו להם.

בית  יבנה  (שמא  לעולם  יין  לשתות  אסור  אני  יז. • אומר  תענית 
המקדש) אבל מה אעשה שתקנתו קלקלתו.

תענית יז. • (תוס') ויודע שבתי אבותיו קבועין לשם אסור לשתות 
בסעודתו  אבל  לסעודתו  חוץ  יין  לשתות  אסור  פירוש  וכו'.  יין 

מותר דיין שבתוך הסעודה אינו משכר.

תענית יז: • דרך מיל ושינה כל שהוא מפיגין את היין ... אבל שתה 
יותר מרביעית כל שכן שדרך מטרידתו ושינה משכרתו.

תענית יז: • שתויי יין דמחלי עבודה גזרו בהו רבנן פרועי ראש דלא 
מחלי עבודה לא גזרו בהו רבנן.

ואתא  הגשם  מוריד  זיקא  ונשא  הרוח  משיב  כד. • אמר  תענית 
מיטרא אמר ליה מאי עובדך אמר ליה דיירנא בקוסטא דחיקא 
חמרא  ביה  דלית  ביותר)  עניות  בו  שיש  דחוק  בכפר   – (רש"י 
לקידושא ואבדלתא טרחנא ואתינא חמרא לקידושא ואבדלתא 

ומפיקנא להו ידי חובתייהו.

תענית כו. • שאני בני מחוזא דשכיחי בהו שכרות.

תענית כו: • ערב תשעה באב לא יאכל אדם שני תבשילין לא יאכל 
בשר ולא ישתה יין.

תענית כו: • שכור אסור בנשיאת כפים ... מה נזיר אסור ביין אף כהן 
מברך אסור ביין.

תענית ל. • יין מגתו עד כמה (מותר לשתות בערב ט' באב) כל זמן 
שהוא תוסס.

תענית ל. • יין תוסס אין בו משום גילוי וכמה תסיסתו ג' ימים. 

תענית ל: • כל האוכל בשר ושותה יין בט' באב עליו הכתוב אומר 
(יחזקאל לב, כז) ותהי עונותם על עצמותם.

בברכת  פירוש  והמטיב.  הטוב  ביבנה  תיקנו  לא. • (תוס')  תענית 
מבשאר  טפי  והמטיב  הטוב  היין  על  יותר  תקנו  ומש''ה  המזון 

דברים לפי שהיו [כמו] גדר בכרם ולא נסרחו.

ולא  שיכרא  שיכרא  ולא  מיא  וחלבא  תחלי  יא. • כוורא  קטן  מועד 
חמרא.

חגיגה כה. • (תוס' – ד"ה בגלילא) בגלילא שנו כלומר שעשירים הוו 
מרוב שמן ולא קפדי עליה בטיל ליה אגב פתילה ... בגלילא שנו 
שתייתן  ורוב  הרבה  להם  מצוי  היה  ויין  ממשחא  עדיף  דחמרא 
בכך ... ומיהו פירש רש''י בגלילא שנו ... שהיו עניים ולא היו להם 

פתילות מצויות.

זוזי  מאה  וחמרא  בשרא  יומא  כל  בעיסקא  זוזי  סג. • מאה  יבמות 
בארעא מילחא וחפורה.

כתובות ח: • עשרה כוסות תקנו חכמים בבית האבל שלשה קודם 
אכילה כדי לפתוח את בני מעיו שלשה בתוך אכילה כדי לשרות 
אכילה שבמעיו וארבעה לאחר אכילה אחד כנגד הזן ואחד כנגד 
ברכת הארץ ואחד כנגד בונה ירושלים ואחד כנגד הטוב והמטיב 
פרנסי  כנגד  ואחד  העיר  חזני  כנגד  אחד  ארבעה  עליהם  הוסיפו 
העיר ואחד כנגד בית המקדש ואחד כנגד רבן גמליאל התחילו 

היו שותין ומשתכרין החזירו הדבר ליושנה.

כתובות י: • השותה רביעית יין אל יורה.

כתובות סה. • (רש"י) אין ב''ד פוסקין יינות לאשה. שהיין מרגילה 
לתאות תשמיש.

כתובות סה. • רגילה בפני בעלה שני כוסות שלא בפני בעלה נותנין 
לה כוס אחד אינה רגילה בפני בעלה אלא כוס אחד שלא בפני 

בעלה אין נותנין לה כל עיקר.

כתובות סה. • כוס אחד יפה לאשה שנים ניוול הוא שלשה תובעת 
בפה ארבעה אפילו חמור תובעת בשוק ואינה מקפדת ... לא שנו 

אלא שאין בעלה עמה אבל בעלה עמה לית לן בה.

כתובות סה. • חומא דביתהו דאביי אתאי לקמיה דרבא אמרה ליה 
פסוק לי מזוני פסק לה פסוק לי חמרא א''ל ידענא ביה בנחמני 
ליה  משקי  דהוי  דמר  חיי  ליה  אמרה  חמרא  שתי  הוה  דלא 

בשופרזי (גביעים ארוכים).

כתובות סה. • ידענא בהו בבני מחוזא דשתו חמרא.

כתובות סה: • היין יפה לחלב (מניקה).

כתובות סז: • חזאי דקא מזלפי ליה יין ישן.

כתובות קד: • אישתיקן קאמרת או אשקיין קאמרת.

מריח  דחמרא.  באמברי  תהי  דהוה  (קרנא)  קה. • (רש"י)  כתובות 
ימכרוהו  להתקלקל  והקרוב  להתקיים  ראוי  זה  אי  יין  באוצרות 

מיד ושכר זה היה מצוי לו בכל יום.

כתובות קיא: • לא כעולם הזה העולם הבא העולם הזה ... ואין לך 
כל ענבה וענבה שאין בה שלשים גרבי יין.... אין לך כל גפן וגפן 

שבא''י שאין צריך עיר אחת לבצור.

אמר  ורוי  מורה  יהודה  לרבי  מטרוניתא  ההיא  מט: • אמרה  נדרים 
קידושא  אלא  טעימנא  אי  איתתא  דההיא  בידא  הימנותא  לה 
עד  הפסח  מן  צידעי  וחוגרני  דפסחא  כסי  וארבעה  ואבדלתא 

העצרת. 

נדרים סו. • קונם יין שאני טועם שהיין רע למעיים אמרו לו והלא 
המיושן יפה למעיים.

נזיר ד. • מה גבי נזיר יין הוא דליתסר אבל שאר משקין לא אף גבי 
מקדש נמי יין הוא דליתסר אבל שאר משקין המשתכרין לא.

נזיר יא. • מעשה באשה אחת שהיתה שיכורה ומזגו לה את הכוס 
ואמרה הריני נזירה ממנו אמרו חכמים לא נתכוונה זו אלא לומר 

הרי הוא עלי קרבן.

סבור  אבל  ביין  אסור  שנזיר  אני  יודע  אמר  ואם  יא. • (רש"י)  נזיר 
הייתי כשהזרתי מן היין שיהו חכמים מתירין לי מפני שאיני יכול 
לחיות בלא יין ... הרי זה מותר דאיגלאי מילתא למפרע דמעיקרא 

לא קביל עילויה נזירות מיין ... ולא קיבל עליו אלא חצי נזירות.

נזיר כג. • שבשכבה לא ידע (לוט) אבל בקומה ידע ומאי הוה ליה 
למיעבד מאי דהוה הוה נפקא מינה דלפניא אחרינא לא איבעי 

למישתי חמרא.

ין
י



אובן אי ר ד דו 2 7 2

י

נזיר לא: • בגלילא שנו דחמרא עדיף ממשחא.

אדם מביאין  כל  לפני  חמרא (רש"י –  חמרא  דשתי  י. • קמי  סוטה 
מה שהוא רגיל בו לפני שותי יין מביאין יין).

שמתאוה  קיט)  (תהלים  נפשי  כלתה  לשון  לכילי.  מא: • (רש"י)  סוטה 
לשתות יין תדיר.

סוטה מח: • משחרב מקדש ראשון בטלה ... יין קרוש הבא משניר 
הדומה כעיגולי דבילה.

סוטה מט: • בעקבות משיחא ... והיין ביוקר וכו'.

גיטין ז. • זמרא מנא לן דאסיר ... (ישעיה כד, ט) בשיר לא ישתו יין ימר 
שכר לשותיו.

גיטין כה. • (תוס' – ד"ה הלוקח) כשגזרו על יינן של עובדי כוכבים 
לא גזרו על של כותים אע''פ שגזרו על פיתם על יינם לא גזרו.

גיטין לא. • בשלשה פרקים בודקין את היין בקידום של מוצאי החג 
ובהוצאת סמדר ובשעת כניסת מים בבוסר.

גיטין לא. • (תוס' – ד"ה ובשעת) אין אנו בקיאין עד מתי קרוי מים 
ולא יין וכתב ר''ת ששנה אחת לא נתבשלו היינות יפה והיו בוסר 

וכי באותה שנה לא נהגו יין נסך.

גיטין סד: • (רש"י) את החבית. שהיין בתוכה לשיתוף דסתם שיתוף 
ביין.

השולטת  שידה  שם  קורדייקוס.  שאחזו  מי  סז: • (רש"י)  גיטין 
כששותה יין הרבה מגיתו.

גיטין סח. • (אשמדאי) אשכחיה חמרא אמר כתיב (משלי כ, א) לץ היין 
הומה שכר וכל שוגה בו לא יחכם וכתיב (הושע ד, יא) זנות ויין ותירוש 
יקח לב לא אישתי כי צחי לא סגיא ליה אישתי רוה וגנא (רש"י – 

נשתכר (אשמדאי) ונרדם).

גיטין סט. – ע. • שכר חריף לרפואה... יין צלול (ועוד רפואות מיין).

ריחתנא  סומקא  דכולהו  מעליא  הוו  חמרא  מיני  ע. • שיתין  גיטין 
גריעא דכולהו טיליא חיורא.

גיטין ע. • שמונה רובן קשה ומיעוטן יפה ואלו הן ... יין וכו'. 

קדושין מח: • יין ונמצא חומץ חומץ ונמצא יין שניהם יכולין לחזור 
בהם.

קדושין מט: • עשרה קבים שכרות ירדו לעולם תשעה נטלו כושים 
... ואחד נטלו כל העולם כולו.

קדושין עא. • שם בן ארבעים ושתים אותיות אין מוסרין אותו אלא 
למי ... ואינו משתכר וכו'. 

של  היין  לשקייה.  וטיבותא  למריה  חמרא  צב: • (רש"י)  קמא  בבא 
מלך הוא והשותין אותו מחזיקין טובה לשר המשקה ולא למלך.

כלומר   . לשקיי:  וטיבותא  למריה  חמרא  צב: • (תוס')  קמא  בבא 
המשקה נותן בעין יפה למי שהוא רוצה.

משביחו  שהוא  מפני  ברך  קשה  לערב  התירו  ס. • ביין  מציעא  בבא 
שנתערב  מי  שמריו  את  לו  נותן  אבל  ביין  יין  שמרי  מערבין  אין 

מים ביינו לא ימכרנו בחנות אלא א''כ הודיעו.

למחצה  יטילו...  ביין  מים  להטיל  שנהגו  ס. • מקום  מציעא  בבא 
לשליש ולרביע (רש"י – הכל כמנהג המדינה יטיל מים אם מחצה 

מחצה אם שליש שליש).

בבא מציעא ס. • (תוס' – ד"ה רבא) כל חמרא דלא דרי על חד תלת 
מיא לאו חמרא הוא.

לפכוחי  דלמא   ... שכרא  שתי  דקא  סו: • אשכחיה  מציעא  בבא 
פחדיה קא שתי.

בבא מציעא פג: • עול בארבע שעי לחנותא כי חזית איניש דקא שתי 
חמרא וקא נקיט כסא בידיה וקא מנמנם שאול עילויה אי צורבא 
מרבנן הוא וניים אקדומי קדים לגרסיה אי פועל הוא קדים קא 
גנבא  לא  ואי  רדיד  רדודי  בליליא  עבידתיה  ואי  עבידתיה  עביד 

הוא ותפסיה.

באהל  אמנו  ששרה  השרת  מלאכי  היו  פז. • יודעים  מציעא  בבא 
היתה אלא מאי באהל ... כדי לשגר לה כוס של ברכה.

בבא בתרא י. • פחד קשה יין מפיגו יין קשה שינה מפכחתו.

בבא בתרא יב: • הרגיל ביין אפי' לבו אטום כבתולה יין מפקחו.

בבא בתרא נח: • בראש כל אסוון אנא חמר.

שלא  בישראל  פרושין  רבו  בשניה  הבית  ס: • כשחרב  בתרא  בבא 
להן  אמר  יהושע  ר'  להן  נטפל  יין  לשתות  ושלא  בשר  לאכול 
בני מפני מה אי אתם אוכלין בשר ואין אתם שותין יין אמרו לו 
נאכל בשר שממנו מקריבין על גבי מזבח ועכשיו בטל נשתה יין 

שמנסכין על גבי המזבח ועכשיו בטל וכו'.

בבא בתרא צ: • אין מוציאין פירות מא''י דברים שיש בהן חיי נפש 
מפני  ביין  מתיר  בתירא  בן  יהודה  ר'  וסלתות  שמנים  יינות  כגון 

שממעט את התיפלה (רש"י – דנכנס יין יצא סוד).

בבא בתרא צז. • אין אומרים קידוש היום אלא על היין הראוי לינסך 
על גבי המזבח.

בבא בתרא צז: • סוחט אדם אשכול של ענבים ואומר עליו קידוש 
היום.

של  מרתף  של  היליסטון  בורק  כושי  יין  צז: • למעוטי  בתרא  בבא 
צמוקים.

בבא בתרא צז: • יין קוסס (רש"י) הוא יין הנמכר בחנות ופסול הוא 
דלא הוי שכר ולא ראוי להיות שכר כיין מגתו דסופו מיהא להיות 

שכר.

בבא בתרא צז: • חמר חווריין מהו אמר ליה (משלי כג, לא) אל תרא יין כי 
יתאדם.

דחיוריין  מבורק  גרוע  וחיוריין  חמר)  ד"ה   – צז: • (תוס'  בתרא  בבא 
לבן יותר מדאי אבל בורק אינו אלא מבהיק ומתלבן קצת ודומה 

קצת לאדמומית ולכך אם הביא כשר.

בבא בתרא צח. • חמרא (שהחמיץ) מזלא דמריה גרים.

סנהדרין כב: • מה יין בזמן ביאה (למקדש) הוא דאסור שלא בזמן 
ביאה  בזמן  שלא  אסור  ביאה  בזמן  ראש  פרועי  אף  שרי  ביאה 

שרי.

סנהדרין כב: • אומר אני כהנים אסורין לשתות יין לעולם אבל מה 
אעשה שתקנתו קלקלתו (רש"י – חורבן הבית שקלקלן ועירבב 
סדר' משמרותיהן שהיה אוסרן ביין בזמן משמרתן ומתירן שלא 
חייש  דלא  לעולם  יין  לשתות  עכשיו  תיקנן  הוא  משמרתן  בזמן 

שמא יבנה פתאום).

סנהדרין לח. • יהודה וחזקיה בני רבי חייא הוו יתבי בסעודתא קמי 
רבי ולא הוו קא אמרי ולא מידי אמר להו אגברו חמרא אדרדקי 

כי היכי דלימרו מילתא כיון דאיבסום פתחו ואמרו וכו'.

ין
י
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סנהדרין לח. • יין ניתן בשבעים אותיות וסוד ניתן בשבעים אותיות 
נכנס יין יצא סוד.

היום  כל  יין  שותין  היו  ולא  נפשות)...  דיני  שדן  מ. • (ב"ד  סנהדרין 
וכו'.

סנהדרין מג. • היוצא ליהרג משקין אותו קורט של לבונה בכוס של 
יין כדי שתטרף דעתו שנאמר (משלי לא, ו) תנו שכר לאובד ויין למרי 

נפש.

סנהדרין נט: • אדם הראשון מיסב בגן עדן היה והיו מלאכי השרת 
צולין לו בשר ומסננין לו יין.

סנהדרין ע. • מאימתי חייב (בן סורר ומורה) משיאכל תרטימר בשר 
וישתה חצי לוג יין האיטלקי.

סנהדרין ע. • מאי דכתיב (משלי כג, לא) אל תרא יין כי יתאדם אל תרא 
יין שמאדים פניהם של רשעים בעוה''ז ומלבין פניהם לעוה''ב.

סנהדרין ע. • אל תרא יין כי יתאדם אל תרא יין שאחריתו דם.

זכה  לא  ראש  נעשה  זכה  תירוש  וקרינן  תירש  ע. • כתיב  סנהדרין 
נעשה רש.

סנהדרין ע. • כתיב (תהלים קד, לא) ישמח וקרינן ישמח זכה משמחו לא 
זכה משממהו.

סנהדרין ע. • חמרא וריחני פקחין.

סנהדרין ע. • (משלי כג, כט) למי אוי למי אבוי למי מדנים למי שיח למי 
פצעים חנם למי חכלילות עינים (וגו') למאחרים על היין.

סנהדרין ע. • י''ג ווי''ן נאמרו ביין (רש"י – לשון וי וי).

לנח  הקב''ה  א''ל   ... כרם  ויטע  האדמה  איש  נח  ע. • ויחל  סנהדרין 
נח לא היה לך ללמד מאדם הראשון שלא גרם לו אלא יין כמאן 

דאמר אותו אילן שאכל ממנו אדם הראשון גפן היה.

סנהדרין ע. • אותו אילן שאכל אדם הראשון ממנו גפן היה שאין לך 
דבר שמביא יללה לאדם אלא יין.

סנהדרין ע: • אמרה לו (אמו של שלמה המלך) מה לך אצל מלכים 
ששותים יין ומשתכרים ואומרים למה לנו אל ולרוזנים אי שכר 
רוזני  שכל  מי  וישתכר...  יין  ישתה  לו  גלויים  עולם  רזי  שכל  מי 

עולם משכימין לפתחו ישתה יין וישתכר.

סנהדרין ע: • אכל בחבורת מצוה אינו נעשה בן סורר ומורה ... כיון 
דבמצוה קא עסיק לא מימשיך.

סנהדרין עא: • יין ושינה לרשעים הנאה להן והנאה לעולם ולצדיקים 
רע להן ורע לעולם (רש"י – כל זמן ששותין וישנין אינן חוטאין 

ואינן מריעין לבריות לצדיקים רע להם שאין עוסקין בתורה).

סנהדרין צו. • (ירמיה כג, ט) לנביאים נשבר לבי בקרבי רחפו כל עצמותי 
הייתי כאיש שכור וכגבר עברו יין מפני ה' ומפני דברי קדשו.

סנהדרין צז. • דור שבן דוד בא בו ... והגפן יתן פריו והיין ביוקר.

תט  אל  במצודתה  תלכד  פן  חן  מאשת  עיניך  ק: • העלם  סנהדרין 
אצל בעלה למסוך עמו יין ושכר.

סנהדרין קד: • (גמל) טעונה שתי נודות אחת של יין ואחת של שמן 
של יין מטפטף ושוקע ושל שמן מטפטף וצף.

סנהדרין קו. • (בת מדין) אמרה לו רצונך שתשתה כוס של יין כיון 
ששתה בער בו אמר לה השמיעי לי.

לך  מצילנא  דאנא  תוב  און)  של  (אשתו  ליה  קט: • אמרה  סנהדרין 
אשקיתיה חמרא וארויתיה ואגניתיה גואי.

ואיסורן  אסורין  כוכבים  עובדי  של  דברים  כט: • אלו  זרה  עבודה 
איסור הנאה היין והחומץ של עובדי כוכבים שהיה מתחלתו יין 

וכו'.

עבודה זרה כט: • (תוס') אי משום אנסוכי חומץ לאו בר ניסוך הוא. 
מכאן היה נראה להתיר חומץ שלנו במגע עובד כוכבים וגם רבינו 
משולם התירו ור''ת הקפיד עליו ואמר כי אין אנו בקיאין בטיב 
חומץ כי מעשים בכל יום בדעות חלוקות יש קורין אותו חומץ 

ויש קורין אותו יין.

עבודה זרה ל. • יין מזוג אין בו משום גילוי יין מבושל אין בו משום 
ניסוך.

עבודה זרה ל. • הא רבה בר רב הונא הוה קאזיל בארבא והוה נקיט 
חמרא בהדיה וכו'.

עבודה זרה ל. • הא רבי ינאי ... הוו יתבי והוו קא שתו חמרא.

עבודה זרה ל. • שלש יינות הן ואין בהן משום גילוי ואלו הן חד מר 
מתוק חד טילא חריפא דמצרי זיקי מר ירנקא מתוק חוליא.

מר  ופלפלין  חמר  חד  לעילויא  מתני  חמא  ל. • רב  זרה  עבודה 
אפסינתין מתוק מי בארג.

להו  ומייצי  חיורי  בגולפי  לחמרא  ליה  לב. • ורמי  זרה  עבודה 
לחמרייהו ומתברו להו בחספי ודרו בהדייהו וכל היכא דמטו תרו 

להו ושתו.

עבודה זרה לה. • (שיר השירים א, ב) כי טובים דודיך מיין כי אתא רב דימי 
עלי  עריבים  רבש''ע  הקב''ה  לפני  ישראל  כנסת  אמרה  אמר 
תורה  (עיקר  תורה  של  מיינה  יותר  סופרים)  (דברי  דודיך  דברי 

שבכתב).

עבודה זרה מ: • פעם א' חש רבי במעיו אמר כלום יש אדם שיודע יין 
תפוחים של עובדי כוכבים אסור או מותר אמר לפניו ר' ישמעאל 
של  תפוחים  יין  לו  והביאו  במעיו  אבא  חש  אחת  פעם  יוסי  ב''ר 
עובדי כוכבים של ע' שנה ושתה ונתרפא אמר לו כל כך היה בידך 
שלש  לו  שהיה  אחד  כוכבים  עובד  ומצאו  בדקו  מצערני  ואתה 
מאות גרבי יין של תפוחים של ע' שנה ושתה ונתרפא אמר ברוך 

המקום שמסר עולמו לשומרים.

עבודה זרה נה: • יין כיון שהתחיל להמשך עושה יין נסך (בגת).

המנסכים  על  אלא  גזרו  לא  לאפוקי)  ד"ה   – נז: • (תוס'  זרה  עבודה 
וכיון דהשתא לא הוו מנסכים לעבודת כוכבים יש לתלות להיתר.

לקדש  דמותר  נראה  מכאן  ורבא)  ד"ה   – סו. • (תוס'  זרה  עבודה 
בע''ש על היין שריחו חלא וטעמיה חמרא.

עבודה זרה עג. • (תוס' – ד"ה יין) סתם יינם בזמן הזה בששים ודוקא 
בטיב  כוכבים  העובדי  בקיאים  שהיו  והאמוראים  התנאים  בימי 
לאוסרו  יינם  בסתם  החמירו  ניסוך  שייכא  דאז  כוכבים  עבודת 
ובטל  דמי  איסורין  כשאר  ביטול  לענין  הלכך  ממש  נסך  יין  כמו 

בששים כמו שאר איסורין.

עבודה זרה עג. • יין נסך אסור ואוסר בכל שהוא.

ביין  והרגיל   ... הלימוד  את  משיבים  דברים  יג: • חמשה  הוריות 
ובשמים.

אבות ג:י • ... יין של צהרים... מוציאין את האדם מן העולם.

ין
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ענבים  לאוכל  דומה  הוא  למה  הזקנים  מן  ד:יט • הלומד  אבות 
בשולות ושותה יין ישן.

לאחר  אורחא  דהכי  אתו  דם  לצורך  אדרבה.  כ. • (רש"י)  מנחות 
ואנשים  אלהים  המשמח  היין  בא  החטא  על  שכיפר  דם  כפרת 

דמי שנתכפר חטאו שמח.

מנחות פו: • מאין היו מביאין את היין קדוחים ועטולין אלפא ליין.

מנחות פז. • כשם שהדיבור יפה לבשמים כך דיבור רע ליין.

טפי  ביה  דרפיק  דפרדיסא  קרנא  ליה  הוה  יוסף  פז. • רב  מנחות 
ריפקא ועבד חמרא דדרי מיא על חד תרין (רש"י – על חד שיתא 

מיא).

מנחות קז. • הרי עלי יין לא יפחות משלשה לוגין (רש"י – לנסכים 
לא יפחות משלשה לוגין שהן פחותין שבנסכים).

והמים  היין  גילוי  משום  אסורים  משקים  מט: • שלשה  חולין 
והחלב.

חולין קו: • (תוס' – ד"ה וש"מ) ומה שאין אנו נוהגין עכשיו לברך 
קובעים  אנו  שאין  לפי  לחודיה  בפת  אלא  לכולן  אחד  בתחלה 

עצמנו להסב על היין ועל הפירות.

חולין קיב. • ככר שחתך עליה בשר אסור ... רבא אכיל ליה וקרי ליה 
חמר בשר(יין הבשר).

בכורות יז. • הדלה הגפן על גבי תאינה יינו פסול לנסכים מ''ט (ויקרא 
כג, לז) זבח ונסכים מה זבח שלא נשתנה אף נסכים שלא נשתנו ... 

זה נשתנה ריחו וזה לא נשתנה ריחו.

בכורות מה: • ...והשיכור ... פסולין באדם וכשרים בבהמה.

ערכין ל: • (דברים טו, טז) כי טוב לו עמך עמך במאכל עמך במשתה שלא 
תהא ... אתה שותה יין ישן והוא שותה יין חדש.

כריתות ו: • כשם שהדיבור רע ליין כן הדיבור יפה לבשמים.

כריתות יג: • (ויקרא י, ט) יין ושכר אל תשת יכול אפילו כל שהוא אפילו 
לשכר  כדי  וכמה  לשכר  כדי  אלא  אסור  אין  ושכר  ת''ל  מגתו 

רביעית יין בן מ' יום.

כריתות יג: • רב לא מוקים אמורא מיומא טבא לחבריה משום שכרות.

נדה יט. • מזוג שני חלקים מים ואחד יין מן היין השרוני.

נדה כא. • השרוני נידון ככרמלי חי ולא מזוג חדש ולא ישן.

נדה כד: • כמה יין חי שתת אמו של זה שנמוח עוברה בתוך מעיה.

מסתכל  והייתי  הייתי  מתים  קובר  אומר  שאול  כד: • אבא  נדה 
בעצמות של מתים השותה יין חי עצמותיו שרופין מזוג עצמותיו 

סכויין כראוי עצמותיו משוחין.

ימין
ברכות נא. • שמאל מהו שתסייע לימין (כוס של ברכה).

מפני   ... בשמאל  אלא  בימין  מקנחין  אין  מה  סב. • מפני  ברכות 
שהתורה ניתנה בימין ... מפני שהיא קרובה לפה ... מפני שקושר 
מפני   ... כתנאי  תורה  טעמי  בה  שמראה  מפני   ... תפילין  בה 

שאוכל בה ... מפני שכותב בה ... מפני שמראה בה טעמי תורה.

והיכא  לפתח  הסמוכה  בטפח  להניחה  מצוה  חנוכה  כב. • נר  שבת 
נר  שתהא  כדי  משמאל  והילכתא  משמאל   ... מימין  ליה...  מנח 

חנוכה משמאל ומזוזה מימין.

מנעלין  אף  בשמאל  תפילין  מה  מנעלין  כך  סא. • כתפילין  שבת 
בשמאל.

שבת סא. • כשהוא נועל נועל של ימין ואחר כך נועל של שמאל.

שמאל  של  נועל  כך  ואחר  ימין  של  נועל  נועל  סא. • שהוא  שבת 
כשהוא  ימין  של  חולץ  ואח''כ  שמאל  של  חולץ  חולץ  כשהוא 
רוחץ רוחץ של ימין ואח''כ רוחץ של שמאל כשהוא סך סך של 
ימין ואח''כ של שמאל והרוצה לסוך כל גופו סך ראשו תחילה 

מפני שהוא מלך על כל איבריו.

הקב''ה  בהלכה  לזה  זה  המחדדין  חכמים  תלמידי  סג. • שני  שבת 
מצליח להם ... ואם עושין כן זוכין לתורה שניתנה בימין.

שבת סג. • זוכין לדברים שנאמרו בימינה של תורה ... מאי דכתיב 
(משלי ג, טז) אורך ימים בימינה בשמאלה עושר וכבוד אלא בימינה 
אורך ימים איכא עושר וכבוד ליכא אלא למיימינין בה (רש"י – 
של תורה שמפשפשין טעמיהן בדקדוק ובוררין כימין המיומנת 
למלאכה) אורך ימים איכא וכ''ש עושר וכבוד למשמאילים בה 
עוסקין  בה  מיימינין  נמי  אי  צרכן  כל  בה  יגעים  שאין   – (רש"י 
לשמה משמאילים שלא לשמה) עושר וכבוד איכא אורך ימים 

ליכא.

שבת פח: • למיימינין בה סמא דחיי למשמאילים בה סמא דמותא.

כמה  וחכים  לשמאלו  כסיל  ולב  לימינו  חכם  לב  י, ב)  צ: • (קהלת  שבת 
מיעקר  לא  דאי  פלגא  לאידך  ליה  ואכיל  דבעי  כמה  וגמר  דבעי 

תלמודו.

פסחים פג: • (רש"י – ד"ה לעולם) אין לך אדם שאינו מכיר בין צד 
ימין לצד שמאל.

יומא טו: • כל פינות שאתה פונה לא יהו אלא דרך ימין.

יומא לז. • המהלך לימין רבו הרי זה בור.

יומא לט. • הסגן בימינו וראש בית אב משמאלו אם של שם עלה 
שם  של  ואם  ימינך  הגבה  גדול  כהן  אישי  לו  אומר  הסגן  בימינו 

עלה בשמאלו ראש בית אב אומר לו אישי כ''ג הגבה שמאלך.

יומא לט. • ימינא דסגן עדיף משמאליה דכהן גדול.

נכנס  גדול  בכהן  פסול  בו  אירע  שאם  מימינו  סגן  לט. • למה  יומא 
סגן ומשמש תחתיו.

עולה  גורל  היה  הצדיק  שמעון  ששמש  שנה  לט. • ארבעים  יומא 
בימין מכאן ואילך פעמים עולה בימין פעמים עולה בשמאל.

יומא מ: • עלה בשמאל מהו שיחזור לימין אמר להן אל תתנו מקום 
לצדוקים לרדות.

יציבא  בשמאלו...  הכף  ואת  בימינו  המחתה  את  מז. • נטל  יומא 
בארעא וגיורא בשמי שמיא זו מרובה וזו מועטת.

יומא מט. • ... בקבלה ובהולכה ובזריקה פסול .. וכן שמאל פסול.

יומא נג: • המתפלל צריך שיפסיע שלש פסיעות לאחוריו ואחר כך 
יתן שלום ... שנותן שלום לימין ואחר כך לשמאל.

יומא נח: • (ויקרא טז, יח) ויצא אל המזבח אשר לפני ה' זה מזבח הזהב 
צפונית  מזרחית  מקרן  מתחיל  הוא  מהיכן  ויורד  מחטא  התחיל 

צפונית מערבית מערבית דרומית דרומית מזרחית.

סוכה מח: • כל העולים למזבח עולין דרך ימין ומקיפין ויורדין דרך 
שמאל חוץ מן העולה.

סוטה מז. • לעולם תהא שמאל דוחה וימין מקרבת.

ין
מ

• י
ין 

י



דית 2אנתולוגיה תלמו 7 5

י

על  וחוזרין  שמאל  דרך  שעולין  הללו  דברים  מז. • לשלשה  סוטה 
כשרבתה  העוף  ועולת  היין  וניסוך  המים  ניסוך  הן  ואלו  העקב 

במזרח.

בבא בתרא מה. • (תהלים קמד, יא) אשר פיהם דבר שוא וימינם ימין שקר.

ו)  ד,  (יחזקאל  וכתיב  השמאלי  צדך  על  שכב  ד)  ד,  לט. • (יחזקאל  סנהדרין 
ושכבת על צדך הימני.

לגורלך  ותעמוד  ותנוח  [לקץ]  לך  ואתה  יג)  יב,  צב. • (דניאל  סנהדרין 
לקץ הימין (רש"י – ד"ה ואתה) לקץ הימין לקץ שעתיד הקב''ה 

להחזיר ימינו לפניו שהרי השיב אחור ימינו.

סנהדרין קז: • יצר תינוק ואשה תהא שמאל דוחה וימין מקרבת.

מנחות ט: • כל מקום שנאמר כף אינו אלא ימין.

אינו  או  הימין  מן  אומר  אתה  הימין  מן  ביאתך  לד. • ביתך  מנחות 
אלא משמאל ת''ל ביתך מאי תלמודא אמר רבה דרך ביאתך מן 

הימין דכי עקר איניש כרעיה דימינא עקר.

אלא  כשרות  עבודותיו  שאין  הימנית.  ובידו  כא: • (רש"י)  חולין 
בימין דכתיב בה (שם ד) ולקח הכהן מדם החטאת באצבעו וקיימא 
לן במנחות בפ''ק (דף י.) כל מקום שנאמר אצבע וכהונה אינו אלא 

ימין.

בכורות מה: • איטר בין ביד בין ברגל פסול השולט בשתי ידיו רבי 
ומר  בימין  אתחלא  כחישותא  סבר  מר  מכשירין  וחכמים  פוסל 

סבר בריותא אתחלא בשמאל.

מדות לד: • כל הנכנסין להר הבית נכנסין דרך ימין ומקיפין ויוצאין 
דרך שמאל חוץ ממי שאירעו דבר שהוא מקיף לשמאל.

יסורים
ברכות ה. • כל העוסק בתורה יסורין בדילין הימנו.

ברכות ה. • כל שאפשר לו לעסוק בתורה ואינו עוסק הקב''ה מביא 
עליו יסורין מכוערין ועוכרין אותו.

 ... במעשיו  יפשפש  עליו  באין  שיסורין  אדם  רואה  ה. • אם  ברכות 
פשפש ולא מצא יתלה בבטול תורה ... ואם תלה ולא מצא בידוע 

שיסורין של אהבה הם.

בלא  בעוה''ז  מייסרו  הקב''ה  אהבה.  של  יסורין  ה. • (רש"י)  ברכות 
שום עון כדי להרבות שכרו בעולם הבא יותר מכדי זכיותיו.

ברכות ה. • כל שהקב''ה חפץ בו מדכאו ביסורין ... יכול אפילו לא 
קבלם מאהבה תלמוד לומר (ישעיה נג, י) אם תשים אשם נפשו מה 
אשם לדעת אף יסורין לדעת ואם קבלם מה שכרו (ישעיה נג, י) יראה 
זרע יאריך ימים ולא עוד אלא שתלמודו מתקיים בידו שנא' (ישעיה 

נג, י) וחפץ ה' בידו יצלח.

ברכות ה. • חד אמר אלו הם יסורין של אהבה כל שאין בהן בטול 
תורה ... וחד אמר אלו הם יסורין של אהבה כל שאין בהן בטול 

תפלה ... אלו ואלו יסורין של אהבה הן.

ברכות ה. • מה שן ועין שהן אחד מאבריו של אדם עבד יוצא בהן 
לחרות יסורין שממרקין כל גופו של אדם על אחת כמה וכמה.

ברית  מה   ... ביסורין  ברית  ונאמר  במלח  ברית  ה. • נאמר  ברכות 
האמור במלח מלח ממתקת את הבשר אף ברית האמור ביסורין 

יסורין ממרקין כל עונותיו של אדם.

לישראל  הוא  ברוך  הקדוש  נתן  טובות  מתנות  ה. • שלש  ברכות 
וכולן לא נתנן אלא ע''י יסורין אלו הן תורה וארץ ישראל והעולם 

הבא.

בניו  את  וקובר  חסדים  ובגמילות  בתורה  העוסק  ה. • כל  ברכות 
מוחלין לו על כל עונותיו.

ברכות ה: • נגעים ובנים אינן יסורין של אהבה.

ברכות ה: • כל מי שיש בו אחד מארבעה מראות נגעים הללו אינן 
אלא מזבח כפרה.

ברכות ה: • א''ר יוחנן דין גרמא דעשיראה ביר (רש"י – זה עצם של 
בן עשירי שמת לו).

מעונים  פעמים  עצמם  הצדיקים  האמר)  ד"ה   – ה: • (תוס'  ברכות 
ביסורין.

בגופם  שלוקין  יש  צדיקים  הרבה  דינא)  ד"ה   – ה: • (תוס'  ברכות 
ובממונם.

ברכות ה: • רבי חייא בר אבא חלש על לגביה ר' יוחנן א''ל חביבין 
עליך יסורין א''ל לא הן ולא שכרן.

ברכות ט: • דיה לצרה בשעתה.

ברכות יג. • צרות אחרונות משכחות את הראשונות.

ברכות יז. • מה שחטאתי לפניך מרק ברחמיך הרבים אבל לא ע''י 
יסורין וחלאים רעים.

ברכות יז. • (תהלים קמד, יד) אלופינו מסובלים ... אלופינו בתורה ובמצות 
ומסובלים ביסורים.

ברכות מו: • (תוס' – ד"ה מר) יש מיתה בלא חטא ויש יסורין בלא 
עון.

ברכות נו. • גלות מכפרת עון.

ברכות נז: • הרואה ... אחאב (בחלום) ידאג מן הפורענות.

שכרה  וזו  תורה  זו  הקב''ה  לפני  השרת  מלאכי  סא: • אמרו  ברכות 
(על מיתת ר"ע).

שלא   – (רש"י  רחמי  ומבעי  שתיקותא  דיסורי  סב. • קבלה  ברכות 
יבעט ביסורין הבאים עליו).

ברכות סג. • כל המשתף שם שמים בצערו כופלין לו פרנסתו.

ברכות סג. • כל המרפה עצמו מדברי תורה אין בו כח לעמוד ביום 
צרה.

שבת יג: • מי כתב מגילת תענית אמרו חנניה בן חזקיה וסיעתו שהיו 
מחבבין את הצרות אמר רשב''ג אף אנו מחבבין את הצרות אבל 
מה נעשה שאם באנו לכתוב אין אנו מספיקין (רש"י – שנגאלין 
מהן והנס חביב עליהן להזכירו לשבחו של הקב''ה הוא וכותבין 
בהון  להתענאה  דלא  יומין  אלין  כגון  טוב  יום  לעשותן  הנס  ימי 
מספיקין  אנו  אין  ל''א  תדירות.  שהן  לפי  מספיקין.  אנו  אין  כו': 

מלעשות י''ט בכל יום).

שבת יג: • אין שוטה נפגע ד''א אין בשר המת מרגיש באיזמל.

שבת לב. – לג: • רשימת חטאים ועונשיהם.

שבת נה. • אין מיתה בלא חטא ואין יסורין בלא עון.

שבת נה: • יש מיתה בלא חטא ויש יסורין בלא עון.
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שבת פח: • עלובין ואינן עולבין שומעין חרפתן ואינן משיבין עושין 
מאהבה ושמחין ביסורין עליהן הכתוב אומר (שופטים ה, לא) ואוהביו 

כצאת השמש בגבורתו.

של  בשלשלאות  למצרים  לירד  אבינו  יעקב  היה  פט: • ראוי  שבת 
ברזל אלא שזכותו גרמה לו.

של  רובן  מר  דאמר  מעיים  בחולי  ממתי  חלקי  קיח: • יהא  שבת 
ביסורין  שמתייסרין   – (רש"י  מעיים  בחולי  מתים  צדיקים 

ומתמרקין עונותיהן).

שבת קנא: • שש דמעות הן שלש יפות ושלש רעות של עשן ושל 
בכי ושל בית הכסא רעות וכו'.

הדין  את  עליהם  שמצדיקין  מורה  יעטה  ברכות  יט. • גם  עירובין 
חייבת  יפה  זכית  יפה  דנת  יפה  עולם  של  רבונו  לפניו  ואומרים 

ויפה תקנת גיהנם לרשעים גן עדן לצדיקים.

וחולי  עניות  דקדוקי  הן  אלו  גיהנם  פני  רואין  אין  מא: • ג'  עירובין 
מעיין והרשות(רש"י – מי שיש לו נושין) ויש אומרים אף מי שיש 

לו אשה רעה.

עירובין מא: • (רש"י) לקבלינהו מאהבה. דמכפרי עליה.

בריך  ברקאי...  כפר  איש  ביששכר  ביה  סלקא  נז. • מאי  פסחים 
רחמנא דאשקליה ליששכר איש כפר ברקאי למיטרפסיה מיניה 

בהאי עלמא.

עלי  הבאין  יסורין   – (רש"י  ובניו  חייא  רבי  כפרת  כ. • הריני  סוכה 
לכפרתו של ר' חייא ובניו יהיו ולשון כבוד הוא זה כשהוא מזכיר 

אביו או רבו לאחר מיתתו צ''ל כן).

סוכה מה: • רשב''י יכול אני לפטור את כל העולם כולו מן הדין מיום 
שנבראתי עד עתה (ר"ח – בזכות יסורין במערה יג' שנים).

סוכה נג. • אשרי זקנותנו שכפרה את ילדותנו.

ומי  חבירו  לשלחן  המצפה  הן  ואלו  חיים  אינם  חייהן  לב: • ג'  ביצה 
שאשתו מושלת עליו ומי שיסורין מושלין בגופו.

 – (רש"י  ישראל  של  קשיותיהן  שמל  דבר  ו. • מלקוש...  תענית 
שכשאינו יורד חוזרין ישראל בתשובה ומתענין ועושין צדקות).

תענית ח. • כל השמח ביסורין שבאין עליו מביא ישועה לעולם.

משתי  סומא  שהיה  זו  גם  איש  נחום  על  עליו  כא. • אמרו  תענית 
עיניו גידם משתי ידיו קיטע משתי רגליו וכל גופו מלא שחין והיה 
מוטל בבית רעוע ורגלי מטתו מונחין בספלין של מים כדי שלא 
יעלו עליו ... אמרו לו תלמידיו רבי וכי מאחר שצדיק גמור אתה 
למה עלתה לך כך אמר להם בניי אני גרמתי לעצמי שפעם אחת 
הייתי מהלך בדרך לבית חמי והיה עמי משוי ג' חמורים אחד של 
מאכל ואחד של משתה ואחד של מיני מגדים בא עני אחד ועמד 
מן  שאפרוק  עד  המתן  לו  אמרתי  פרנסני  רבי  לי  ואמר  בדרך  לי 
החמור לא הספקתי לפרוק מן החמור עד שיצתה נשמתו הלכתי 
ונפלתי על פניו ואמרתי עיני שלא חסו על עיניך יסומו ידיי שלא 
ולא  יתקטעו  רגליך  על  חסו  שלא  רגליי  יתגדמו  ידיך  על  חסו 
נתקררה דעתי עד שאמרתי כל גופי יהא מלא שחין אמרו לו אוי 

לנו שראינוך בכך אמר להם אוי לי אם לא ראיתוני בכך.

תענית כב: • יאשיהו... דקא מצדיק עליה דינא אנפשיה אמר (איכה א, 
יח) צדיק הוא ה' כי פיהו מריתי פתח עליה ההיא שעתא (איכה ד, כ) 

רוח אפינו משיח ה'.

תענית כט. • אתחלתא דפורענותא עדיפא.

מועד קטן יח: • יהא חלקי עם מי שחושדין אותו בדבר ואין בו.

מועד קטן כח: • מותא כי מותא ומרעין חיבוליא.

חגיגה ד: • (עמוס ה, טו) שנאו רע ואהבו טוב והציגו בשער משפט אולי 
יחנן ה' [אלהי] צבאות כולי האי ואולי (רש"י – כל היסורין הללו 

יקבל ועודנו בספק אם תהיה לו תקוה).

חגיגה ה. • (תוס' – ד"ה הא) העובר על מצות עשה ונתחרט לא זז 
משם עד שמוחלין לו היינו מחילה גמורה ואם שב בכל לבו ע''י 

יסורין יתכפרו לו עונותיו.

כגון  לזו  זו  צרות  שנעשות  רעות   ... וצרות  רעות  ה. • מאי  חגיגה 
זיבורא ועקרבא (רש"י – היכא דנכתיה זיבורא ועקרבא נעשות 
ולא  לעקרב  דקשה  בקרירי  לא  תקנתא  ליה  דלית  לזו  זו  צרות 

בחמימי דקשה לזיבורא).

חגיגה ה. • כל שאינו בהסתר פנים אינו מהם (מישראל).

חגיגה ט: • חזר הקב''ה על כל מדות טובות ליתן לישראל ולא מצא 
אלא עניות ... היינו דאמרי אינשי יאה עניותא ליהודאי כי ברזא 

סומקא לסוסיא חיורא.

ומאנו  בניו  שני  וטבעו  אבדן  נצטרע  שעה  באותה  קה: • ...  יבמות 
שתי כלותיו ... בריך רחמנא דכספיה לאבדן בהאי עלמא.

כתובות לג: • ממאי דמיתה חמורה דלמא מלקות חמור ... אילמלי 
נגדוה לחנניה מישאל ועזריה פלחו לצלמא.

של  גופו  כל  אף   ... אדם  של  גופו  חצי  שוברת  סב. • אנחה  כתובות 
אדם ... ה''מ מילתא חדתי אבל הא דשנן בה לא דאמרי אינשי 
בניה  לשכל  הלימודת  אשה   – (רש"י  בהתה  לא  תכלי  דמלפי 

לקוברם אינה תמיהא ומפחדת במות א' מהם שכבר לימודת).

עליוני'  אמרה  לאיגרא  דרבי  אמתיה  סליקא  קד. • ...  כתובות 
שיכופו  רצון  יהי  רבי  את  מבקשין  והתחתוני'  רבי  את  מבקשין 
תחתונים את העליונים כיון דחזאי כמה זימני דעייל לבית הכסא 
וחלץ תפילין ומנח להו וקמצטער אמרה יהי רצון שיכופו עליונים 
את התחתונים ולא הוו שתקי רבנן מלמיבעי רחמי שקלה כוזא 

שדייא מאיגרא [לארעא] אישתיקו מרחמי ונח נפשיה דרבי.

בה  היושב  העם  חליתי  שכן  יאמר  ובל  כד)  לג,  קיא. • (ישעיה  כתובות 
נשוא עון ... אנן בסובלי חלאים מתנינן לה.

נדרים מא. • אין החולה עומד מחליו עד שמוחלין לו על כל עונותיו 
... חוזר לימי עלומיו ... לומר דמשכח למודו.

סוטה יא. • איוב ששתק נידון ביסורין.

הוא  מנגעיה  התם  וכו'  באין  נגעים  דברים  שבעה  טו. • על  סוטה 
דאיכפר ליה כי מייתי קרבן לאשתרויי בקדשים הוא דקא מייתי.

ורבים  לרבים  להודיע  צריך  דבר  בו  שאירע  מי  לב: • כל  סוטה 
מבקשים עליו רחמים.

גיטין יח. • לא מקדים אינש פורענותא לנפשיה.

גיטין נז: • (תוס') קפצו כולן ונפלו לתוך הים. והא דאמר במס' ע''ז 
(דף יח.) מוטב שיטלנה מי שנתנה ואל יחבל בעצמו הכא יראים היו 

מיסורין.

כמי  ודומה  לו  מריעין  מעונותיו  מרובין  שזכיותיו  לט: • כל  קדושין 
וכל  אחת  אות  אפילו  ממנה  שייר  ולא  כולה  התורה  כל  ששרף 
כל  שקיים  כמי  ודומה  לו  מטיבין  מזכיותיו  מרובין  שעונותיו 

התורה כולה ולא חיסר אות אחת ממנה.
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קדושין מב: • למה צדיקים נמשלים בעולם הזה לאילן שכולו עומד 
במקום טהרה ונופו נוטה למקום טומאה נקצץ נופו כולו עומד 
במקום טהרה כך הקב''ה מביא יסורים על צדיקים בעולם הזה 

כדי שיירשו העולם הבא.

שהרשעים  בזמן  אלא  לעולם  באה  פורענות  ס. • אין  קמא  בבא 
בעולם ואינה מתחלת אלא מן הצדיקים תחלה.

צדיקים  בין  מבחין  אינו  למשחית  רשות  שניתן  ס. • כיון  קמא  בבא 
לרשעים ולא עוד אלא שמתחיל מן הצדיקים תחלה.

בבא מציעא נח: • אם היו יסורין באין עליו אם היו חלאים באין עליו 
חביריו  לו  שאמרו  כדרך  לו  יאמר  אל  בניו  את  מקבר  שהיה  או 

לאיוב.

תפלה  שערי  ננעלו  המקדש  בית  שנחרב  נט. • מיום  מציעא  בבא 
שנאמר (איכה ג, ח) גם כי אזעק ואשוע שתם תפלתי ואע''פ ששערי 
תפלה ננעלו שערי דמעות לא ננעלו. (שם נט:) כל השערים ננעלים 
חוץ משערי אונאה (רש"י – לפי שצער הלב היא וקרוב להוריד 

דמעות).

בכי  וקא  מאניה  וקרע  יוחנן)  (רבי  אזיל  קא  פד. • הוה  מציעא  בבא 
ואמר היכא את בר לקישא היכא את בר לקישא והוה קא צוח עד 

דשף דעתיה [מיניה] בעו רבנן רחמי עליה ונח נפשיה.

שמעון  ברבי  אלעזר  רבי  סמך  לא  הכי  פד: • ואפילו  מציעא  בבא 
אדעתיה קביל עליה יסורי (רש"י – דעתיה אהכי מלבקש רחמים 

ומחילה ביסורין שמא חטא באחד מן הצדיקים).

במעשים  אבל  ממני  גדול  דבתורה  נהי  לה  פד: • שלח  מציעא  בבא 
לא  ממך  גדול  מיהא  בתורה  ליה  שלחה  ממני  גדול  מי  טובים 

ידענא במעשים ידענא דהא קביל עליה יסורי.

בבא מציעא פה. • חביבין יסורין קבל עליה תליסר שני.

בבא מציעא פה. • בההיא שעתא דעייל רבי לבית הכסא ואפי' הכי 
מעבר ליה קליה לקלייהו ושמעו ליה נחותי ימא.

בבא מציעא פה. • יסורי דר' אלעזר בר' שמעון עדיפי מדרבי דאילו 
ר''א בר''ש מאהבה באו ומאהבה הלכו דרבי ע''י מעשה באו וע''י 

מעשה הלכו.

הלכו  מעשה  וע''י  באו  מעשה  ע''י  דרבי  פה. • (יסורין)  מציעא  בבא 
ליה  ממטו  קא  דהוו  עגלא  דההוא  היא  מאי  באו  מעשה  ע''י 
לשחיטה אזל תליא לרישיה בכנפיה דרבי וקא בכי אמר ליה זיל 
וע''י  יסורין  עליה  ליתו  מרחם  קא  ולא  הואיל  אמרי  נוצרת  לכך 
הוה  ביתא  דרבי  אמתיה  כנשא  קא  הוה  חד  יומא  הלכו  מעשה 
כתיב  שבקינהו  לה  אמר  להו  כנשא  וקא  כרכושתא  בני  שדיא 
נרחם  ומרחם  הואיל  אמרי  מעשיו  כל  על  ורחמיו  ט)  קמה,  (תהלים 

עליה.

בבא מציעא פה. • כולהו שני יסורי דר' אלעזר לא שכיב איניש בלא 
זמניה כולהו שני יסורי דרבי לא איצטריך עלמא למיטרא.

בבא מציעא פה. • לא מפני שזה גדול מזה אלא זה היה בצער מערה 
וזה לא היה בצער מערה.

בבא מציעא פו. • אי מקטל קטלו לההוא גברא לא מגלינא ואי נגידי 
מנגדין ליה מגלינא (רש"י – ואם ייסרוני ביסורים אגלה).

בא  ולא  שמו  ואיוב  העולם  באומות  היה  טו: • חסיד  בתרא  בבא 
התחיל  יסורין  עליו  הקב''ה  הביא  שכרו  לקבל  כדי  אלא  לעולם 
מן  לטרדו  [כדי]  בעוה''ז  שכרו  הקב''ה  לו  כפל  ומגדף  מחרף 

העולם הבא.

בבא בתרא טז: • אין אדם נתפס בשעת צערו.

בבא בתרא קח. • אתחולי בפורענותא לא מתחלינן.

סנהדרין לט. • מנהגו של עולם מלך בשר ודם שסרחה עליו מדינה 
אם אכזרי הוא הורג את כולן אם רחמן הוא הורג חצים אם רחמן 
הקב''ה  כך  אף  ביסורין  שבהן  הגדולים  מייסר  הוא  רחמים  מלא 

מייסר את יחזקאל כדי למרק עונותיהם של ישראל.

סנהדרין מו. • בשעה שאדם מצטער שכינה מה לשון אומרת קלני 
מראשי קלני מזרועי אם כן המקום מצטער על דמן של רשעים 

שנשפך קל וחומר על דמן של צדיקים.

סנהדרין צב. • כל הנותן פיתו למי שאין בו דעה יסורין באין עליו.

סנהדרין צב. • אין מזור אלא יסורין.

סנהדרין צג: • הטעינו (למשיח) מצות ויסורין כריחיים.

סנהדרין קא. • כשחלה ר' אליעזר נכנסו תלמידיו לבקרו ... כל זמן 
שמנו  ואין  לוקה  פשתנו  ואין  מחמיץ  יינו  שאין  רבי  רואה  שאני 
מבאיש ואין דובשנו מדביש אמרתי שמא חס ושלום קיבל רבי 
עקיבא  לו  אמר  שמח  אני  בצער  רבי  רואה  שאני  ועכשיו  עולמו 
כלום חיסרתי מן התורה כולה אמר לו לימדתנו רבינו (קהלת ז, כ) כי 

אדם אין צדיק בארץ אשר יעשה טוב ולא יחטא.

 ... לבקרו  זקנים  ארבעה  נכנסו  אליעזר  ר'  קא. • כשחלה  סנהדרין 
נענה רבי עקיבא ואמר חביבין יסורין.

סנהדרין קא: • וכי חזקיה מלך יהודה לכל העולם כולו לימד תורה 
ולמנשה בנו לא לימד תורה אלא מכל טורח שטרח בו ומכל עמל 

שעמל בו לא העלהו למוטב אלא יסורין.

סנהדרין קא: • וידע מנשה כי ה' הוא האלהים הא למדת שחביבין 
יסורין.

שמת  גמליאל  רבן  של  שכנתו  אחת  באשה  קד: • מעשה  סנהדרין 
ובכה  קולה  גמליאל  רבן  שמע  בלילה  עליו  בוכה  והיתה  בנה 
כנגדה עד שנשרו ריסי עיניו למחר הכירו בו תלמידיו והוציאוה 

משכונתו.

סנהדרין קז. • אמר (דוד) לפניו רבש''ע מחול לי על אותו עון ... א''ל 
קבל עליך יסורין קבל עליו.

מכות יג: • מלקות מיתה אריכתא היא.

שבועות ח. • נגעיה דאכפר ליה וקרבן לאישתרויי בקהל.

מן  עליו  להגן   ... תולה  למה  מכפר  שאינו  מאחר  ח: • כי  שבועות 
היסורין.

שבועות לז. • ניחא ליה לאיניש דמייתי קרבן ולא לילקי.

עבודה זרה ד. • אמר הקב''ה אני אמרתי איסרם ביסורין בעולם הזה 
כדי שיחזקו זרועותם לעוה''ב ואלי יחשבו רע.

עבודה זרה יח: • כל המתלוצץ יסורין באין עליו.

עבודה זרה יח: • קשה היא שתחילת' יסורין וסופו כלייה.

האדם משביעין  על  אותן  בשעה שמשגרין  נה. • יסורין  זרה  עבודה 
פלוני  ביום  אלא  תצאו  ולא  פלוני  ביום  אלא  תלכו  שלא  אותן 

ובשעה פלונית ועל ידי פלוני ועל ידי סם פלוני.

אבות א:ז • אל תתיאש מן הפורענות.

אבות ד:יא • תשובה ומעשים טובים כתריס בפני הפורענות.

אבות ד: יג • אין לנו משלות הרשעים ואף לא מיסורי צדיקים.

ם
רי

סו
י



אובן אי ר ד דו 2 7 8

י

אבות ה:ג • י' נסיונות נתנסה אברהם אבינו וכו'.

אבות ו:ה • תורה נקנית ב... קבלת היסורין.

אבות דרבי נתן כה:ג • ר"א לר"ע: מיתתך קשה מכולן (עיין שם).

יום  כב'  מעיים  בחולי  מיסרין  היו  הראשונים  ג:ו • חסידים  שמחות 
קודם מיתתן.

שמחות פ"ח • אברהם לוקה ושותק איוב מבעט חזקיה מתחנן דוד 
אומר הלקני.

בממונו  שלקה  איוב  את  זכור  בממונך  לקית  פ"ג • אם  רבתי  כלה 
ובגופו, בגופך זכור את דתן ואבירם.

זבחים קטו: • כיון שמתו בני אהרן אמר לו אהרן אחי לא מתו בניך 
ידועי  שבניו  אהרן  שידע  כיון  הקב''ה  של  שמו  להקדיש  אלא 

מקום הן שתק וקבל שכר שנאמר (ויקרא י, ג) וידום אהרן.

מנחות נג: • מה זית אינו מוציא שמנו אלא ע''י כתיתה אף ישראל 
אין חוזרין למוטב אלא ע''י יסורין.

מן  להגין  תלוי  אשם  מביא  תלוי)  אשם  ד"ה   – מא: • (רש"י  חולין 
היסורין עד שיודע לו אם חטא.

ערכין טז: • עד היכן תכלית יסורין ... כל שארגו לו בגד ללבוש ואין 
מתקבל עליו ... אפילו נתכוונו למזוג בחמין ומזגו לו בצונן בצונן 
ומזגו לו בחמין ... אפילו נהפך לו חלוקו ... אפילו הושיט ידו לכיס 

ליטול שלש ועלו בידו שתים.

ערכין טז: • כל שעברו עליו ארבעים יום בלא יסורין קיבל עולמו ... 
פורענות מזדמנת לו. 

כריתות כה. • אשם תלוי היינו טעמא דמייתי מקמי דמתיידע ליה 
להגן עליו (רש"י – מן היסורין עד שיודע לו) דהתורה חסה על 

גופן של ישראל.

נדה סד: • כל אשה שדמיה מרובין בניה מרובין.

יצר הטוב ויצר הרע
(עיין מין)

ברכות ה. • לעולם ירגיז אדם יצר טוב על יצר הרע.

לעשות  שרצוננו  לפניך  וידוע  גלוי  העולמים  יז. • רבון  ברכות 
שבלבבנו  הרע  יצר   – (רש"י  שבעיסה  שאור  מעכב  ומי  רצונך 

המחמיצנו).

ברכות כ. • רב גידל הוה רגיל דהוה קא אזיל ויתיב אשערי דטבילה 
אמר להו הכי טבילו והכי טבילו אמרי ליה רבנן לא קא מסתפי מר 
מיצר הרע אמר להו דמיין באפאי כי קאקי חיורי (אווזים לבנים).

שיש  שמעידין  הללו.  מקראות  שלש  אלמלא  לב. • (רש"י)  ברכות 
ממנו:  הרע  יצר  ולהסיר  יצרנו  לתקן  הוא  ברוך  הקדוש  ביד 
שהוא  פה  פתחון  לנו  יש  עכשיו  אבל  במשפט  רגלינו  נתמוטטו. 

גרם לנו שברא יצר הרע.

והאכילו  וסכו  הרחיצו  בן  לו  שהיה  אחד  לאדם  לב. • משל  ברכות 
והשקהו ותלה לו כיס על צוארו והושיבו על פתח של זונות מה 

יעשה אותו הבן שלא יחטא.

ברכות נד. • בכל לבבך בשני יצריך ביצר טוב וביצר הרע.

ברכות סא. • (בראשית ב, ז) וייצר ה' אלהים את האדם בשני יודי''ן שני 
יצרים ברא הקב''ה אחד יצר טוב ואחד יצר רע.

ברכות סא. • אוי לי מיוצרי ואוי לי מיצרי.

הלב....  מפתחי  שני  בין  ויושב  לזבוב  דומה  הרע  סא. • יצר  ברכות 
כמין חטה הוא דומה.

ואחת  לטובה  יועצתו  אחת  באדם  בו  יש  כליות  סא. • שתי  ברכות 
דכתיב  לשמאלו  ורעה  לימינו  דטובה  ומסתברא  לרעה  יועצתו 

(קהלת י, ב) לב חכם לימינו ולב כסיל לשמאלו.

 ... שופטן  רע  יצר  רשעים   ... שופטן  טוב  יצר  סא: • צדיקים  ברכות 
בינונים זה וזה שופטן.

במנעליהן  ואפרסמון  מור  שמטילות   ... ציון  סב: • בנות  שבת 
ישראל  בחורי  אצל  שמגיעות  וכיון  ירושלים  בשוקי  ומהלכות 

בועטות בקרקע ומתיזות עליהם ומכניסות בהן יצר הרע.

שבת סג: • (קהלת יא, ט) שמח בחור בילדותך וכו'... עד כאן דברי יצר 
הרע מכאן ואילך דברי יצר טוב.

שבת פט. • (מ"ר למלאכים) קנאה יש ביניכם יצר הרע יש ביניכם.

שבת פט. • בשכר שקראוך אדם לקחת מתנות.

האדם  את  המחטיא  הרע  יצר  הוא  השטן.  בא  פט. • (רש"י)  שבת 
הוא העולה ומסטין [והאומר] דהוא מדת הדין אין הגון בעיני.

שבת קה: • הקורע בחמתו ובאבלו ועל מתו חייב ... האי נמי מתקן 
הוא דקעביד נחת רוח ליצרו.

שבת קה: • שכך אומנתו של יצה''ר היום אומר לו עשה כך ולמחר 
אומר לו עשה כך עד שאומר לו עבוד ע''ז והולך ועובד.

שבת קה: • איזהו אל זר שיש בגופו של אדם הוי אומר זה יצר הרע.

הפורעניות  כל  שיהו  לעתיד  זו.  פרשה  עתידה  קטז. • (רש"י)  שבת 
בטלין ולא ידאגו לפורענות ויצר הרע בטל.

שבת קמו. • בא נחש על חוה הטיל בה זוהמא ישראל שעמדו על 
הר סיני פסקה זוהמתן עובדי כוכבי' שלא עמדו על הר סיני לא 

פסקה זוהמתן.

שבת קנב. • אשה חמת מלא צואה ופיה מלא דם והכל רצין אחריה.

שבת קנו: • אימיה דר''נ בר יצחק אמרי לה כלדאי בריך גנבא הוה 
לא שבקתיה גלויי רישיה אמרה ליה כסי רישיך כי היכי דתיהוו 
שלא  רחמים  בקש   – (רש"י  רחמי  ובעי  דשמיא  אימתא  עלך 
חד  יומא  ליה  קאמרה  אמאי  ידע  הוה  לא  הרע)  יצר  בך  ישלוט 
יתיב קא גריס תותי דיקלא נפל גלימא מעילויה רישיה דלי עיניה 

חזא לדיקלא אלמיה יצריה סליק פסקיה לקיבורא בשיניה.

עירובין יח. • וייצר ... אוי לי מיצרי אוי לי מיוצרי.

עירובין יט. • כל המתפתה ביצרו יפול שם.

ואינו  עליו  מתגבר  שיצרו  פעמים  מי)  ד"ה   – מא: • (תוס'  עירובין 
יכול לכופו מ''מ אדם יכול ליזהר שלא יבא לידי כך.

[ה']  (אלהים)  נר  כז)   – כ  (משלי  הנר)  לאור  חמץ  ז: • (בדיקת  פסחים 
נשמת אדם חופש כל חדרי בטן.

יומא כ. • (רש"י) לפתח חטאת רובץ. יצה''ר מחטיאו בעל כרחו.

אמר  אם  בתורה  עסקת  לא  מה  מפני  לו  אומרים  לה: • רשע  יומא 
נאה הייתי וטרוד ביצרי (היה) אומרים לו כלום נאה היית מיוסף 
פוטיפר  אשת  היתה  ויום  יום  בכל  הצדיק  יוסף  על  עליו  אמרו 
משדלתו בדברים בגדים שלבשה לו שחרית לא לבשה לו ערבית 
בגדים שלבשה לו ערבית לא לבשה לו שחרית אמרה לו השמע 
לי אמר לה לאו אמרה לו הריני חובשתך בבית האסורין אמר לה 
ה'  (תהלים קמו, ח)  קומתך  כופפת  הריני  אסורים  מתיר  ה'  ז)  (תהלים קמו, 
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זוקף כפופים הריני מסמא את עיניך (תהלים קמו, ח) ה' פוקח עורים 
נתנה לו אלף ככרי כסף לשמוע אליה לשכב אצלה להיות עמה 
ולא רצה לשמוע אליה לשכב אצלה בעוה''ז להיות עמה לעוה''ב.

יומא סז. • אינו דומה מי שיש לו פת בסלו למי שאין לו פת בסלו.

להטעות  תשובה  עליהן  משיב  הרע  יצר  השטן.  סז: • (רש"י)  יומא 
אלו  בכל  תועלת  מה  כי  אמת  אינה  שהתורה  ולומר  ישראל  את 

לכך נכתב בהן חוק אני ה' גזרתי עליכם.

להו  אמר  הקדשים  קדשי  מבית  דנורא  גוריא  כי  סט: • אתא  יומא 
נביא לישראל היינו יצרא דעבודת כוכבים.

יומא סט: • אמרו הואיל ועת רצון הוא נבעי רחמי איצרא דעבירה 
בעו רחמי ואמסר בידייהו אמר להו חזו דאי קטליתו ליה לההוא 
כליא עלמא חבשוהו תלתא יומי ובעו ביעתא בת יומא בכל ארץ 

ישראל ולא אשתכח.

רחמי  ניבעי  עלמא  כליא  נקטליה  נעביד  היכי  סט: • אמרי  יומא 
אפלגא פלגא ברקיעא לא יהבי כחלינהו לעיניה ושבקוהו ואהני 

דלא מיגרי ביה לאיניש בקריבתה.

סוכה נב. • והלא דברים ק''ו ומה לעתיד לבא שעוסקין בהספד ואין 
יצר הרע שולט בהם אמרה תורה אנשים לבד ונשים לבד עכשיו 

שעסוקין בשמחה ויצה''ר שולט בהם על אחת כמה וכמה.

שמחה  למעבד  בעי  הספידא  האי  שנהרג  הרע  יצר  נב. • על  סוכה 
בעי למעבד אמאי בכו ... לעתיד לבא מביאו הקב''ה ליצר הרע 
ושוחטו בפני הצדיקים ובפני הרשעים צדיקים נדמה להם כהר 
גבוה ורשעים נדמה להם כחוט השערה הללו בוכין והללו בוכין 
צדיקים בוכין ואומרים היאך יכולנו לכבוש הר גבוה כזה ורשעים 

בוכין ואומרים היאך לא יכולנו לכבוש את חוט השערה הזה.

סוכה נב. • יצה''ר בתחילה דומה לחוט של בוכיא (עכביש) ולבסוף 
דומה כעבותות העגלה.

משה  רע ...  קראו  הקב''ה  ליצה''ר  לו  יש  שמות  נב. • שבעה  סוכה 
ישעיה   ... שונא  קראו  שלמה   ... טמא  קראו  דוד   ... ערל  קראו 

קראו מכשול ... יחזקאל קראו אבן ... יואל קראו צפוני.

ועומד  שצפון  יצה''ר  זה  מעליכם  ארחיק  הצפוני  נב. • את  סוכה 
בלבו של אדם.

סוכה נב. • (יצה"ר) נתן עיניו במקדש ראשון והחריבו והרג תלמידי 
תלמידי  והרג  והחריבו  שני  במקדש  עיניו  שנתן   ... שבו  חכמים 

חכמים שבו.

של  בשונאיהם  ומתגרה  העולם  אומות  מניח  נב. • (יצה"ר)  סוכה 
ישראל ... ובתלמידי חכמים יותר מכולם.

אתתא  לההיא  דקאמר  גברא  לההוא  שמעיה  נב. • דאביי  סוכה 
אזל  מאיסורא  אפרשינהו  איזיל  אמר  באורחא  וניזיל  נקדים 
בתרייהו תלתא פרסי באגמא כי הוו פרשי מהדדי שמעינהו דקא 
אמרי אורחין רחיקא וצוותין בסימא אמר אביי אי מאן דסני לי 
בעיבורא  נפשיה  תלא  אזל  נפשיה  לאוקומיה  מצי  הוה  לא  הוה 
מחבירו  הגדול  כל  ליה  תנא  סבא  ההוא  אתא  ומצטער  דדשא 

יצרו גדול הימנו.

סוכה נב. • יצרו של אדם מתגבר עליו בכל יום.

סוכה נב: • יצרו של אדם מתגבר עליו בכל יום ומבקש להמיתו ... 
ואלמלא הקב''ה שעוזר לו אינו יכול לו. 

סוכה נב: • אם פגע בך מנוול זה משכהו לבית המדרש אם אבן הוא 
נימוח אם ברזל הוא מתפוצץ.

סוכה נב: • יצר הרע מסיתו לאדם בעוה''ז ומעיד עליו לעולם הבא.

קראו  ולבסוף  אורח  קראו  ולבסוף  הלך  קראו  נב: • בתחלה  סוכה 
איש.

סוכה נב: • אבר קטן יש לו לאדם מרעיבו שבע משביעו רעב.

גלות  הן  ואלו  שבראם  הקב''ה  עליהן  מתחרט  נב: • ארבעה  סוכה 
כשדים וישמעאלים ויצר הרע.

של  רגליהם  נתמוטטו  הללו  מקראות  שלש  נב: • אלמלא  סוכה 
שונאיהן של ישראל חד דכתיב ואשר הרעתי וחד דכתיב (ירמיה יח, ו) 
הנה כחומר ביד היוצר כן אתם וגו' ואידך (יחזקאל לו, כו) והסרתי את 

לב האבן מבשרכם ונתתי לכם לב בשר.

סוכה נב: • (רש"י) עבדו. יצה''ר הוא עבדו של אדם שאם רצה הרי 
הוא מסור בידו שנאמר ואתה תמשל בו.

מגילה טו: • ולרוח משפט זה הדן את יצרו.

מגילה טו: • לגבורה זה המתגבר על יצרו.

מגילה לא. • (רש"י) קורין בעריות. (במנחה יו"כ) שמי שיש עבירות 
אדם  של  שנפשו  מצויה  עבירה  שהעריות  לפי  מהן  יפרוש  בידו 

מחמדתן ויצרו תוקפו.

ובמכירה  ביודעה   ... נקרי  מיד  רחב  רחב  האומר  ה: • כל  תענית 
ובמזכיר את שמה.

בפניו  גזל  יצריה  נפיש  בפניו  שלא  בין  בפניו  בין  יא: • עריות  חגיגה 
נפיש יצריה שלא בפניו לא נפיש יצריה.

חגיגה טז. • כל העובר עבירה בסתר כאילו דוחק רגלי שכינה.

שאין  למקום  ילך  עליו  מתגבר  שיצרו  אדם  רואה  טז. • אם  חגיגה 
שלבו  מה  ויעשה  שחורין  ויתעטף  שחורין  וילבש  אותו  מכירין 
חפץ ואל יחלל שם שמים בפרהסיא לא קשיא הא דמצי כייף ליה 

ליצריה הא דלא מצי כייף ליצריה.

חגיגה טז. • אם יאמר לך יצר הרע חטוא והקב''ה מוחל אל תאמן 
(שנא') אל תאמן ברע ואין רע אלא יצר הרע שנאמר (בראשית ח, כא) 

כי יצר לב האדם רע.

יבמות לז: • אינו דומה מי שיש לו פת בסלו למי שאין לו פת בסלו.

יבמות קג: • בשעה שבא נחש על חוה הטיל בה זוהמא.

נסתרה   ... אנפשיה  איניש  מוקים  יומין  תלתין  קיא: • עד  יבמות 
לאלתר לא נסתרה אף לאחר כמה שנים.

אומרת  היא  אפי'  ברצון  וסוף  באונס  שתחלתה  נא: • כל  יבמות 
הניחו לו שאלמלא (לא) נזקק לה היא שוכרתו מותרת מ''ט יצר 

אלבשה.

יבמות נג. • (רש"י) נימא יצר אנסה. שהיתה מתאוה לבעל.

נדרים ט: • פעם אחת בא אדם אחד נזיר מן הדרום וראיתיו שהוא 
לו  אמרתי  תלתלים  לו  סדורות  וקווצותיו  רואי  וטוב  עינים  יפה 
בני מה ראית להשחית את שערך זה הנאה אמר לי רועה הייתי 
לאבא בעירי הלכתי למלאות מים מן המעיין ונסתכלתי בבבואה 
רשע  לו  אמרתי  העולם  מן  לטורדני  ובקש  יצרי  עלי  ופחז  שלי 
להיות  עתיד  שהוא  במי  שלך  שאינו  בעולם  מתגאה  אתה  למה 
רמה ותולעה העבודה שאגלחך לשמים מיד עמדתי ונשקתיו על 

ראשו אמרתי לו בני כמוך ירבו נוזרי נזירות בישראל.
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נדרים לב: • עיר קטנה זה הגוף ואנשים בה מעט אלו אברים ובא אליה 
וחרמים  מצודים  עליה  ובנה  הרע  יצר  זה  אותה  וסבב  גדול  מלך 
אלו עונות ומצא בה איש מסכן וחכם זה יצר טוב ומלט הוא את 
העיר בחכמתו זו תשובה ומעשים טובים ואדם לא זכר את האיש 

המסכן ההוא דבשעת יצר הרע לית דמדכר ליה ליצ''ט.

ששמו  אחד  אדון  טורנוסרופוס.  של  אשתו  ומן  נ: • (רש"י)  נדרים 
מנצחו  ר''ע  והיה  ר''ע  כנגד  תורה  בדברי  מפטפט  והיה  רופוס 
אמרה  לאשתו  וסיפר  ובא  מתבייש  אדון  אותו  והיה  פעם  בכל 
באתה  ביותר  תואר  יפת  שהיתה  לפי  ואכשילהו  אפתהו  אני  לו 
אצלו וגילתה שוקה כנגדו ורק ר''ע ושחק ובכה אמרה לו מדוע 
עשית כן אמר לה השנים אומר לך מה שרקקתי בשביל שמטיפה 
ומה  בארץ  לבלות  עתיד  שיופיך  בשביל  ובכיתי  באת  סרוחה 
לה  שאמר  עד  בו  הפצירה  אעפ''כ  לה  לומר  רצה  לא  ששחק 
שעתידה להתגייר ותנשא לו אמרה לו וכי יש תשובה אמר לה הן 

ונתגיירה לאחר שמת בעלה ונשאת לו והביאה לו ממון גדול.

סוטה ח. • אין יצר הרע שולט אלא במה שעיניו רואות.

סוטה כא. • (רש"י) מצוה בעידנא דעסיק בה. והיינו לפי שעה דאמר 
מגנא מן היסורין ומצלא מיצה''ר שלא יכשילנו לחטא: בעידנא 
מן  מגנא  אגוני  בה  עסוק  ואינו  המצוה  משנגמר  בה.  עסיק  דלא 

הפורענות אצולי לא מצלא.

סוטה לב: • (לסוטה) על מה נטמאת על עסקי שחוק וילדות.

שעה  באותה  וגו'  לאמר  בבגדו  ותתפשהו  יב)  לט,  לו: • (בראשית  סוטה 
עתידין  יוסף  לו  אמר  בחלון  לו  ונראתה  אביו  של  דיוקנו  באתה 
אחיך שיכתבו על אבני אפוד ואתה ביניהם רצונך שימחה שמך 

מביניהם.

סוטה לו: • נעץ (יוסף) ידיו בקרקע ויצאה שכבת זרעו מבין ציפורני 
ידיו.

סוטה מז. • יצר תינוק ואשה תהא שמאל דוחה וימין מקרבת.

סוטה מז: • אמר להם נביא לישראל אם אתם מקפידין על עצמכם 
מים בודקין נשותיכם ואם לאו אין המים בודקין נשותיכם משרבו 

בעלי הנאה נתעותו הדינין ונתקלקלו המעשים ואין נוח בעולם.

גיטין מא: • (תוס' – ד"ה כופין) וחציה שפחה וחציה בת חורין דכפו 
את רבה (לעיל לח:) משום דנהגו בה מנהג הפקר אע''ג דהם פושעים 

כיון שהיתה מחזרת אחריהם ומשדלתן לזנות חשיבי כאונסים.

כוכבים  העובדי  לבין  שנשבו  וארוסתו  בארוס  נז. • מעשה  גיטין 
לי  שאין  בי  תגע  אל  ממך  בבקשה  לו  אמרה  לזה  זה  והשיאום 
כתובה ממך ולא נגע בה עד יום מותו וכשמת אמרה להן סיפדו 
לזה שפטפט ביצרו יותר מיוסף דאילו ביוסף לא הוה אלא חדא 
והאי  מטה  בחדא  לאו  יוסף  ואילו  ויומא  יומא  כל  והאי  שעתא 

בחדא מטה ואילו יוסף לאו אשתו והא אשתו.

גיטין סח. • אשכחיה (אשמודאי) חמרא אמר כתיב (משלי כ, א) לץ היין 
הומה שכר וכל שוגה בו לא יחכם וכתיב (הושע ד, יא) זנות ויין ותירוש 
יקח לב לא אישתי כי צחי לא סגיא ליה אישתי רוה וגנא נחית 

אתא שדא ביה שושילתא סתמיה וכו'.

יצר  כנגד  אלא  תורה  דברה  לא  תואר)  יפת  כא: • (באשת  קדושין 
הרע.

בעבירה  ימיו  כל  אשה  נשא  ולא  שנה  עשרים  כט: • בן  קדושין 
בעבירה סלקא דעתך אלא אימא כל ימיו בהרהור עבירה.

קדושין כט: • עד כ' שנה יושב הקב''ה ומצפה לאדם מתי ישא אשה 
כיון שהגיע כ' ולא נשא אומר תיפח עצמותיו.

הרע  יצר  בראתי  בני  לישראל  להם  אמר  הקב''ה  ל: • כך  קדושין 
ובראתי לו תורה תבלין.

קדושין ל: • קשה יצר הרע שאפילו יוצרו קראו רע שנאמר (בראשית ח, 
כא) כי יצר לב האדם רע מנעוריו.

קדושין ל: • יצרו של אדם מתגבר עליו בכל יום ומבקש המיתו ... 
ואלמלא הקב''ה עוזרו אין יכול לו.

אבן  אם  המדרש  לבית  משכהו  זה  מנוול  בך  פגע  ל: • אם  קדושין 
הוא נימוח ואם ברזל הוא מתפוצץ.

מצוה  כעושה  שכר  לו  נותנים  עבירה  עבר  ולא  לט: • ישב  קדושין 
אמר ליה התם כגון שבא דבר עבירה לידו וניצול הימנה.

אמר  מטרוניתא  ההיא  תבעתיה  פפי  בר  חנינא  לט: • רבי  קדושין 
ואיתסי  מילתא  היא  עבדה  וכיבא  שיחנא  נפשיה  ומלי  מלתא 
ערק טשא בההוא בי בני דכי הוו עיילין בתרין אפילו ביממא הוו 
נושאי  שני  להו  אמר  נטרך  מאן  רבנן  ליה  אמרו  למחר  מיתזקי 
לידך  בא  ערוה  דבר  שמא  ליה  אמרו  הלילה  כל  שמרוני  קיסר 
וניצלת הימנו דתנינא כל הבא דבר ערוה לידו וניצל הימנו עושין 

לו נס.

לי  חלש  לה  אמר  מטרוניתא  ההיא  תבעתיה  צדוק  מ. • ר'  קדושין 
ליבאי ולא מצינא איכא מידי למיכל אמרה ליה איכא דבר טמא 
אמר לה מאי נפקא מינה דעביד הא אכול הא שגרת תנורא קא 
מנחא ליה סליק ויתיב בגויה אמרה ליה מאי האי אמר לה דעביד 

הא נפיל בהא אמרה ליה אי ידעי כולי האי לא צערתיך.

שנשים  סלים   – (רש"י  דיקולי  קמזבין  הוה  כהנא  מ. • רב  קדושין 
נותנות שם קדושין פלכיהן) תבעתיה ההיא מטרוניתא אמר לה 
איזיל איקשיט נפשאי סליק וקנפיל מאיגרא לארעא אתא אליהו 
קבליה אמר ליה אטרחתן ארבע מאה פרסי א''ל מי גרם לי לאו 

עניותא יהב ליה שיפא דדינרי.

אחת  אשה  אבל  נשים  שתי  עם  אדם  יתייחד  פ: • לא  קדושין 
מתייחדת עם שני אנשים רבי שמעון אומר אף איש אחד מתייחד 
מפני  בפונדקי  עמהם  וישן  עמו  שאשתו  בזמן  נשים  שתי  עם 
עמהם  וישן  בתו  ועם  אמו  עם  אדם  מתייחד  משמרתו  שאשתו 

בקירוב בשר ואם הגדילו זו ישנה בכסותה וזה ישן בכסותו.

קדושין פ: • בשעת אנינות תביר יצריה ... אפילו בשעת אנינותו של 
אדם יצרו מתגבר עליו.

בוכה  שהיתה  אחת  באשה  מעשה  כי)  ד"ה   – פ: • (תוס'  קדושין 
שומר  שהיה  אחד  אדם  שם  והיה  בעלה  קבר  על  ומתאוננת 
תלוי אחד וצוה לו המלך לשומרו ובא אצל האשה ופיתה אותה 
מאד  מצטער  והיה  מצאו  לא  התלוי  אצל  וכשחזר  לו  ושמעה 
מפחד המלך אמרה לו האשה אל תירא קח בעלי מקברו ותלהו 
במקומו ואפיקתיה לבעלה ותלהו הרי לך שאפילו בשעת אנינות 

נתגבר יצרה עליה.

קדושין פ: • (רש"י) ורבנן. אפילו תביר יצריה כדקאמרת יש לחוש 
פעמים שאין שם אנינות ועושין עצמן כאילו נושאין תינוק מת 
איתתא  בההיא  עובדא  דהוה  עובדא  ההוא  כי  לעבירה  ויוצאין 
ואפיקתיה לתינוק חי בחזקת מת לעשות עבירה עם ההולך עמה 

לקוברו.
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קדושין פ: • (רש"י) והוציאוה עשרה אנשים במטה. בחזקת שהיא 
מתה וקלקלו עמה ואשת איש היתה.

קדושין פא. • רב ורב יהודה הוו קאזלי באורחא הוה קאזלא ההיא 
גיהנם  מקמי  כרעיך  דל  יהודה  לרב  רב  א''ל  קמייהו  אתתא 
יימר  מי  א''ל  דמי  שפיר  בכשרים  דאמר  הוא  מר  והא  ליה  אמר 
פפי  בר  חנינא  רבי  כגון  מאי  כגון  אלא  ואת  אנא  כגון  דבכשרים 

וחביריו.

רב  לבי  אסקינהו  לנהרדעא  דאתאי  שבוייתא  פא. • הנך  קדושין 
חדא  חלפה  דקא  בהדי  מקמייהו  דרגא  אשקולו  חסידא  עמרם 
הוו  דלא  לדרגא  עמרם  רב  שקליה  באיפומא  נהורא  נפל  מנייהו 
מטא  כי  ואזיל  סליק  לחודיה  דלייא  למדלייא  עשרה  בי  יכלין 
לפלגא דרגא איפשח רמא קלא נורא בי עמרם אתו רבנן אמרו 
ליה כסיפתינן אמר להו מוטב תיכספו בי עמרם בעלמא הדין ולא 
מיניה  נפק  מיניה  דינפק  אשבעיה  דאתי  לעלמא  מיניה  תיכספו 
ואנא  בישרא  ואנא  נורא  דאת  חזי  ליה  אמר  דנורא  עמודא  כי 

עדיפנא מינך.

קדושין פא. • רבי מאיר הוה מתלוצץ בעוברי עבירה יומא חד אידמי 
ליה שטן כאיתתא בהך גיסא דנהרא לא הוה מברא נקט מצרא 
וקא עבר כי מטא פלגא מצרא שבקיה אמר אי לאו דקא מכרזי 

ברקיעא הזהרו בר' מאיר ותורתו שויתיה לדמך תרתי מעי.

קדושין פא. • ר' עקיבא הוה מתלוצץ בעוברי עבירה יומא חד אידמי 
ואזיל  וקסליק  לדיקלא  נקטיה  דיקלא  בריש  כאיתתא  שטן  ליה 
לאו דמכרזי ברקיעא  אי  אמר  לפלגיה דדיקלא שבקיה  מטא  כי 

הזהרו ברבי עקיבא ותורתו שויתיה לדמך תרתי מעי.

קדושין פא. • פלימו הוה רגיל למימר כל יומא גירא בעיניה דשטן.... 
לימא מר רחמנא נגער ביה בשטן.

קדושין פא: • רבי חייא בר אשי הוה רגיל כל עידן דהוה נפל לאפיה 
מיהא  אנא  לה  אמר   ... הרע  מיצר  יצילנו  הרחמן  אמר  הוה 
לאיסורא איכווני כל ימיו של אותו צדיק היה מתענה עד שמת 

באותה מיתה.

עם  ואפילו  שבתורה  עריות  כל  עם  להתייחד  פא: • אסור  קדושין 
בהמה.

קדושין פא: • הזהרו בי מפני בתי ... הזהרו בי מפני כלתי ליגלג עליו 
תלמיד  אותו  שנכשל  עד  מועטים  ימים  היו  לא   ... תלמיד  אותו 

בחמותו.

אבל  ערום  לפניו  לעמוד  בושה  שאינה  אלא  שנו  פא: • לא  קדושין 
בושה לעמוד לפניו ערום אסור מאי טעמא יצר אלבשה.

קדושין פא: • רב אחא בר אבא איקלע לבי רב חסדא חתניה שקליה 
לבת ברתיה אותבוה בכנפיה.

 – (רש"י  שמים  לשם  הכל  באשה...  משתמשים  פא: • אין  קדושין 
ולעשות  קורבה  לחיבת  אלא  אישות  לחיבת  אחריה  דעתי  ואין 

קורת רוח לאמה כשאני מחבב את בתה).

בבא מציעא לב: • אוהב לפרוק ושונא לטעון מצוה בשונא כדי לכוף 
את יצרו.

בבא בתרא טז. • הוא שטן הוא יצר הרע הוא מלאך המות.

תורה  לו  ברא  הרע  יצר  הוא  ברוך  הקדוש  טז. • ברא  בתרא  בבא 
תבלין.

אברהם  הן  אלו  הרע  יצר  בהן  שלט  לא  שלשה  יז. • כל  בתרא  בבא 
יצחק ויעקב דכתיב בהו בכל מכל כל ויש אומרים אף דוד.

לפרש  אין  הרע.  יצר  בהן  שלט  לא  שלשה  יז. • (תוס')  בתרא  בבא 
שלא שלט כלל דא''כ היכי קבלו עליה אגרא אלא כדאמר (יומא דף 
לח:) מאי דכתיב רגלי חסידיו ישמור כיון שעבר אדם רוב שנותיו 
ולא חטא שוב אינו חוטא ה''נ כיון שראה הקב''ה שהיו דוחקין 
עצמן כל כך להתרחק מן העבירה סייעם הקדוש ברוך הוא מכאן 

ואילך שלא שלט בהן יצר הרע.

בבא בתרא נח. • מידע ידיע דיצר בהאי עלמא (עוה"ב) ליכא.

בבא בתרא עח: • (במדבר כא – כז) על כן יאמרו המושלים וגו' המושלים 
אלו המושלים ביצרם.

בבא בתרא קט: • יוסף שפטפט ביצרו.

סנהדרין יט: • נעץ (פלטי) חרב בינו לבינה (מיכל) אמר כל העוסק 
בדבר זה ידקר בחרב.

סנהדרין יט: • תוקפו של יוסף ענוותנותו של בועז תוקפו של בועז 
ענוותנותו של פלטי בן ליש.

סנהדרין כ. • (תוס') נשים לצאת לפני המטה. דכיון דשעת צער הוא 
ליכא למיחש להרהור.

סנהדרין כד. • (רש"י) איפה. זה יצר הרע.

מר  שהיה  הגדה  בספר  מצאתי  דלזיו)  ד"ה  לא: • (רש"י –  סנהדרין 
טינא  לבו  והעלה  אחת  באשה  עיניו  שנתן  תשובה  בעל  עוקבא 
ומתוך  ממנו  ללות  נצרכה  לימים  היתה  איש  ואשת  בחולי  ונפל 
וכשהיה  ונתרפא  לשלום  ופטרה  יצרו  וכבש  לו  נתרצית  דוחקה 
יוצא לשוק היה נר דולק בראשו מן השמים ועל שם כך קרי ליה 

ר' נתן צוציתא.

סנהדרין מג: • כל הזובח את יצרו ומתודה עליו מעלה עליו הכתוב 
כאילו כיבדו להקב''ה בשני עולמים העולם הזה והעולם הבא.

סנהדרין עה. • מיום שחרב בית המקדש ניטלה טעם ביאה וניתנה 
לעוברי עבירה שנאמר (משלי ט, יז) מים גנובים ימתקו ולחם סתרים 

ינעם.

סנהדרין פא: • במלקיות של כרת אחת אבל של שתים ושל שלש 
כריתות איסורי הוא דקא טעים ולא מוותר כולי האי.

שולט  יצה''ר  מאימתי  לרבי  אנטונינוס  ליה  צא: • אמר  סנהדרין 
א''ל  יצירה  משעת  א''ל  יציאה  משעת  או  יצירה  משעת  באדם 
א''כ בועט במעי אמו ויוצא אלא משעת יציאה אמר רבי דבר זה 
למדני אנטונינוס ומקרא מסייעו שנאמר (בראשית ד, ז) לפתח חטאת 

רובץ.

ולבסוף  כוביא  של  לחוט  דומה  בתחלה  הרע  צט: • יצר  סנהדרין 
דומה לעבות העגלה.

פלחיתו  קא  טעמא  מאי  האי  כולי  דחכימתו  קב: • מאחר  סנהדרין 
לעבודת כוכבים א''ל אי הות התם הות נקיטנא בשיפולי גלימא 

ורהטת אבתראי. 

סנהדרין קג. • לא תאונה אליך רעה שלא ישלוט בהן יצר הרע.

סנהדרין קג. • ונגע לא יקרב באהלך שלא תמצא אשתך ספק נדה 
בשעה שתבא מן הדרך.

סנהדרין קג: • (אמון) בא על אמו אמרה לו אמו כלום יש לך הנאה 
את  להכעיס  אלא  עושה  אני  כלום  א''ל  ממנו  שיצאת  ממקום 

בוראי.
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סנהדרין קה. • אמר להן נביא לישראל חזרו בתשובה אמרו לו אין 
לו  אמרו  יצריכם  יסרו  להם  אמר  בנו  שולט  הרע  יצר  יכולין  אנו 

אלהיו יורנו.

כיון  יין  של  כוס  שתשתה  רצונך  לו  מדין)  (בת  קו. • אמרה  סנהדרין 
ששתה בער בו אמר לה השמיעי לי הוציאה יראתה מתוך חיקה 
אמרה לו עבוד לזה אמר לה הלא יהודי אני אמרה לו ומה איכפת 
שעבודתה  יודע  אינו  [והוא  פיעור  אלא  ממך  מבקשים  כלום  לך 
בכך] ולא עוד אלא שאיני מנחתך עד שתכפור בתורת משה רבך.

יום  של  למשכבו  לילה  של  משכבו  (דוד)  קז. • הפך  סנהדרין 
ונתעלמה ממנו הלכה אבר קטן יש באדם משביעו רעב ומרעיבו 

שבע.

אשה  וירא  המלך  בית  גג  על  ויתהלך  ב)   – יא  ב  קז. • (שמואל  סנהדרין 
קא  הוה  שבע  בת  מאד  מראה  טובת  והאשה  הגג  מעל  רוחצת 
חייפא רישא תותי חלתא אתא שטן אידמי ליה כציפרתא פתק 
ביה גירא פתקה לחלתא איגליה וחזייה מיד (שמואל ב יא, ג) וישלח דוד 
וידרוש לאשה ויאמר הלא זאת בת שבע בת אליעם אשת אוריה 

החתי וישלח דוד מלאכים ויקחה ותבא אליו וישכב עמה.

זה  לגבורה  יצרו...  את  הרודה  זה  משפט  קיא: • ולרוח  סנהדרין 
המתגבר ביצרו.

ומחמדתן  להן  מתאוה  אדם  של  שנפשו  ועריות  כג: • גזל  מכות 
ולדורות  ולדורותיו  לו  שיזכה  וכמה  כמה  אחת  על  מהן  הפורש 

דורותיו עד סוף כל הדורות.

דואג  שהוא  מפני  פי'  ועושה.  המצווה  גדול  ג. • (תוס')  זרה  עבודה 
תמיד לבטל יצרו ולקיים מצות בוראו.

גבורים  כלומר  העגל.  את  ישראל  עשו  לא  ד: • (רש"י)  זרה  עבודה 
אלא  עליהן  יצרם  להתגבר  ראוי  הי'  ולא  היו  ביצרם  ושליטים 
גזירת מלך היתה לשלוט בם כדי ליתן פתחון פה לבעלי תשובה 
שאם יאמר החוטא לא אשוב שלא יקבלני אומרים לו צא ולמד 

ממעשה העגל שכפרו ונתקבלו בתשובה.

כח  לו  ואין  בקרבי  חלל  הרע  יצר  חלל.  לבי  ד: • (רש"י)  זרה  עבודה 
לשלוט בקרבי.

ובגמילות  בתורה  שעוסקין  בזמן  ישראל  ה: • אשריהם  זרה  עבודה 
חסדים יצרם מסור בידם ואין הם מסורים ביד יצרם.

יצר  רגלי  ומשליכין  משלחים  רגל.  משלחי  ה: • (רש"י)  זרה  עבודה 
הרע הבא על האדם מעליהם יצר הרע קרוי אורח.

עבודה זרה יז. • (רש"י) לא ישובון. כל המשתמדים לעבודת כוכבים 
אחר שנאבקו במינות אינם שבין ואם שבין ממהרין למות מתוך 

צרה וכפיית יצרם וזו גזירת מלך עליהם למות.

עבודה זרה יז. • אמרו עליו על ר''א בן דורדיא שלא הניח זונה אחת 
בכרכי  אחת  זונה  שיש  שמע  אחת  פעם  עליה  בא  שלא  בעולם 
הים והיתה נוטלת כיס דינרין בשכרה נטל כיס דינרין והלך ועבר 

עליה שבעה נהרות וכו'.

להנהו  מטו  באורחא  קאזלי  הוו  יונתן  ור'  חנינא  יז. • ר'  זרה  עבודה 
תרי שבילי חד פצי אפיתחא דעבודת כוכבים וחד פצי אפיתחא 
דבי זונות אמר ליה חד לחבריה ניזיל אפיתחא דעבודת כוכבים 
דנכיס יצריה א''ל אידך ניזיל אפיתחא דבי זונות ונכפייה ליצרין 

ונקבל אגרא ... מדבר זימה תשמור עליך תורה תנצרכה.

עבודה זרה יט. • אשרי מי שמתגבר על יצרו כאיש.

עבודה זרה סט: • תקיף להו יצרא דעבירה יצרא דיין נסך לא תקיף 
להו.

עבודה זרה ע: • בולשת שנכנסה לעיר ... בשעת מלחמה אלו ואלו 
מותרות לפי שאין פנאי לנסך... לנסך אין פנאי לבעול יש פנאי.

הוריות יג. • מפני מה הכל מושלים בעכברים מפני שסורן רע (רש"י 
– שיצר לבם רע הוא יותר מדאי).

אבות ב:יא • ... יצה"ר... מוציאין את האדם מן העולם.

אבות ד:א • איזהו גיבור הכובש את יצרו.

אבות ד:כא • הקנאה והתאוה והכבוד מוציאין את האדם מן העולם.

אבות דרבי נתן טז:ב,ג • בענין יצה"ר ומעשי צדיקים.

אבות דרבי נתן טז:ג • רבש"ע אתה יודע ביצה"ר שהוא מסית בנו.

אבות דרבי נתן כ:א • כל הנותן ד"ת על לבו מבטלין ממנו הרהורי... 
יצה"ר וכו'.

חייב  בעלה  מדעת  שלא  לאשה  ברכה  של  כוס  כלה • המשגר 
מיתה.... יצה"ר רבה עליו.

כלה רבתי פ"י • כל הכופה אשתו ובני ביתו למלאכה יצה"ר מסתלק 
מהם.

זבחים קיח: • (בראשית מט – כב) בן פרת יוסף בן פרת עלי עין עין שלא 
רצתה לזון וליהנות מדבר שאינו שלו תזכה ותאכל כמלא עיניה.

זבחים קיח: • (דברים לג – טז) ורצון שוכני סנה עין שלא רצתה ליהנות 
מדבר שאינו שלו תזכה ותאכל בין השנואין.

שמע  ציצית  במצות  זהיר  שהיה  אחד  באדם  מד. • מעשה  מנחות 
שיגר  בשכרה  זהובים  מאות  ד'  שנוטלת  הים  בכרכי  זונה  שיש 
וישב  בא  זמנו  כשהגיע  זמן  לה  וקבע  זהובים  מאות  ארבע  לה 
על הפתח נכנסה שפחתה ואמרה לה אותו אדם ששיגר ליך ד' 
מאות זהובים בא וישב על הפתח אמרה היא יכנס נכנס הציעה 
לו ז' מטות שש של כסף ואחת של זהב ובין כל אחת ואחת סולם 
כשהיא  עליונה  גבי  על  וישבה  עלתה  זהב  של  ועליונה  כסף  של 
ערומה ואף הוא עלה לישב ערום כנגדה באו ד' ציציותיו וטפחו 
לו על פניו נשמט וישב לו ע''ג קרקע ואף היא נשמטה וישבה ע''ג 
קרקע אמרה לו גפה של רומי שאיני מניחתך עד שתאמר לי מה 
כמותך  יפה  אשה  ראיתי  שלא  העבודה  לה  אמר  בי  ראית  מום 
(במדבר  בה  שמה וכתיב  אלהינו וציצית  ה'  ציונו  אחת  מצוה  אלא 
ואני  ליפרע  שעתיד  הוא  אני  פעמים  שתי  אלהיכם  ה'  אני  טו, מא) 
הוא שעתיד לשלם שכר עכשיו נדמו עלי כד' עדים אמרה לו איני 
מניחך עד שתאמר לי מה שמך ומה שם עירך ומה שם רבך ומה 
שם מדרשך שאתה למד בו תורה כתב ונתן בידה עמדה וחילקה 
כל נכסיה שליש למלכות ושליש לעניים ושליש נטלה בידה חוץ 
רבי  לו  אמרה  חייא  ר'  של  מדרשו  לבית  ובאת  מצעות  מאותן 
צוה עלי ויעשוני גיורת אמר לה בתי שמא עיניך נתת באחד מן 
התלמידים הוציאה כתב מידה ונתנה לו אמר לה לכי זכי במקחך 
אותן מצעות שהציעה לו באיסור הציעה לו בהיתר זה מתן שכרו 

בעה''ז ולעה''ב איני יודע כמה.

בכורות מה: • הנושא נשים בעבירה פסול עד שידירנה הנאה.

התם  שנא  ומאי  בקבלה  ליה  דסגי  הכא  שנא  מו. • מאי  בכורות 
דמדרינן ליה התם יצרו תקפו.

תמורה טז. • (תפילת יעבץ)... שלא ישגבני יצה''ר מלשנות. 
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יראת שמים
ברכות ה: • (תוס') כל הנותן מטתו בין צפון לדרום וכו'. ולא בין מזרח 
למערב ודוקא כשישן עם אשתו מפני שהשכינה מצויה בין מזרח 

למערב והיה הדבר גנאי לשכב אצל אשתו מפני התשמיש.

ברכות ו: • כל אדם שיש בו יראת שמים דבריו נשמעין.

לו  אמרו  לבקרו  תלמידיו  נכנסו  אליעזר  ר'  כח: • כשחלה  ברכות 
רבינו למדנו אורחות חיים ונזכה בהן לחיי העולם הבא אמר ... 
וכשאתם מתפללים דעו לפני מי אתם עומדים ובשביל כך תזכו 

לחיי העולם הבא.

 ... לבקרו  תלמידיו  נכנסו  זכאי  בן  יוחנן  רבי  כח: • וכשחלה  ברכות 
שמים  מורא  שתהא  רצון  יהי  להם  אמר  ברכנו  רבינו  לו  אמרו 

עליכם כמורא בשר ודם.

ברכות לב: • מעשה בחסיד אחד שהיה מתפלל בדרך בא שר אחד 
ונתן לו שלום ולא החזיר לו שלום ... כך אני שהייתי עומד לפני 
מלך מלכי המלכים הקב''ה שהוא חי וקיים לעד ולעולמי עולמים 

על אחת כמה וכמה.

יב)  י,  (דברים  שנאמר  שמים  מיראת  חוץ  שמים  בידי  לג: • הכל  ברכות 
ועתה ישראל מה ה' אלהיך שואל מעמך כי אם ליראה אטו יראת 
שמים מילתא זוטרתא היא .... אין לו להקב''ה בבית גנזיו אלא 
אוצר של יראת שמים שנאמר (ישעיה לג, ו) יראת ה' היא אוצרו אין 

לגבי משה מילתא זוטרתא.

ברכות לד. • חברותא כלפי שמיא מי איכא.

ברכות לט: • וירא שמים יוצא ידי שניהן.

ברכות נג: • מי ששכח ארנקי בראש הבירה לא יעלה ויטלנה לכבוד 
עצמו הוא עולה לכבוד שמים לא כל שכן.

ברכות נד. • לא יקל אדם את ראשו כנגד שער המזרח שהוא מכוון 
ובמנעלו  במקלו  הבית  להר  יכנס  ולא  הקדשים  קדשי  בית  כנגד 

ובפונדתו ובאבק שעל רגליו ולא יעשנו קפנדריא ורקיקה.

ברכות נה. • (קהלת ג – יד) והאלהים עשה שייראו מלפניו ... זה חלום 
רע.

ברכות נו: • אין מראין דלועין אלא למי שהוא ירא שמים בכל כחו.

ברכות סא: • לא יקל אדם את ראשו כנגד שער המזרח שהוא מכוון 
כנגד בית קדשי הקדשים.

ברכות סב: • כל הרוקק בהר הבית בזמן הזה כאילו רוקק בבת עינו.

ברכות סב: • לא יכנס אדם להר הבית לא במקלו שבידו ולא במנעלו 
מופשלת  ובפונדתו  בסדינו  לו  הצרורים  במעות  ולא  שברגלו 

לאחוריו ולא יעשנה קפנדריא ורקיקה מקל וחומר.

ברכות סג. • איזוהי פרשה קטנה שכל גופי תורה תלוין בה (משלי ג, ו) 
בכל דרכיך דעהו והוא יישר ארחותיך.

שבת י. • כעבדא קמי מריה כי איכא שלמא לביש ומתכסי ומתעטף 
ומצלי אמר הכון לקראת אלהיך ישראל.

שבת יא. • כל עיר שגגותיה גבוהין מבית הכנסת לסוף חרבה.

שבת כ. • בני חבורה זריזין הן.

שבת כ. • כהנים זריזין הן (רש"י – כהנים זריזין הם שכולם היו בני 
תורה וחרדים ונזכרים).

מצות  יהו  שלא  ברגל  יכסנו  שלא  יכסה  ששפך  כב. • במה  שבת 
בזויות עליו.

ואת  ירא  האלהים  את  נשמע  הכל  דבר  סוף  יג)   – יב  ל: • (קהלת  שבת 
מצותיו שמור כי זה כל האדם ... כל העולם כולו לא נברא אלא 

בשביל זה.

שבת ל: • שקול זה כנגד כל העולם כולו ... לא נברא כל העולם כולו 
אלא לצוות לזה.

שבת לא. • (ישעיה לג – ו) יראת ה' היא אוצרו.

ונתת  נשאת  לו  אומרים  לדין  אדם  שמכניסין  לא. • בשעה  שבת 
באמונה קבעת עתים לתורה עסקת בפו''ר צפית לישועה פלפלת 
אוצרו  היא  ה'  יראת  אי  ואפ''ה  דבר  מתוך  דבר  הבנת  בחכמה 
חיטין  כור  לי  העלה  לשלוחו  שאמר  לאדם  משל  לא  לא  אי  אין 
חומטון (רש"י –  קב  בהן  לי  עירבת  א''ל  לו  והעלה  הלך  לעלייה 
ארץ מלחה ומשמרת את הפירות מהתליע) א''ל לאו א''ל מוטב 

אם לא העליתה.

שבת לא. • כל אדם שיש בו תורה ואין בו יראת שמים דומה לגזבר 
שמסרו לו מפתחות הפנימיות ומפתחות החיצונות לא מסרו לו 

בהי עייל.

שבת לא: • חבל על דלית ליה דרתא ותרעא לדרתא עביד.

שבת לא: • לא ברא הקב''ה את עולמו אלא כדי שייראו מלפניו.

שבת לא: • אין לו להקב''ה בעולמו אלא יראת שמים בלבד.

שבת נ: • רוחץ אדם פניו ידיו ורגליו בכל יום בשביל קונו.

שבת סא. • ירא שמים יוצא ידי שתיהן ומנו מר בריה דרבנא.

שבת סג. • כל המגדל כלב רע בתוך ביתו מונע חסד מתוך ביתו ... 
אף פורק ממנו יראת שמים.

ממ''ה  לפני  כן  עושין  אין  ודם  בשר  מלך  לפני  עד: • השתא  שבת 
הקב''ה עושין.

שבת קיח: • תיתי לי דלא סגינא ד' אמות בגילוי הראש.

שבת קכ. • חסידי אגרא דשבתא שקלי אלא אמר רבא הכא בירא 
שמים עסקינן.

שבת קכ: • אסור לעמוד בפני השם ערום.

שבת קלג: • ואנוהו הוי דומה לו מה הוא חנון ורחום אף אתה היה 
חנון ורחום.

שבת קמט. • דיוקנא עצמה אף בחול אסור להסתכל בה.

שבת קנו: • אימיה דר''נ בר יצחק אמרי לה כלדאי בריך גנבא הוה 
לא שבקתיה גלויי רישיה אמרה ליה כסי רישיך כי היכי דתיהוו 
עלך אימתא דשמיא ובעי רחמי לא הוה ידע אמאי קאמרה ליה 
יומא חד יתיב קא גריס תותי דיקלא נפל גלימא מעילויה רישיה 
לקיבורא  פסקיה  סליק  יצריה  אלמיה  לדיקלא  חזא  עיניה  דלי 

בשיניה.

פסחים נה. • (רש"י) ליטול לו את השם. כתר פרישות ויראת חטא 
שאינו יכול לבטל הימנו מלכות שמים אפילו לילה אחת לא כל 

הרוצה ליטלו יטלנו דמיחזי כיוהרא ומחינן בידיה.

פסחים סד: • אין עזרה ננעלת על כל אדם בישראל בחכמה וביראת 
חטא כעקביא בן מהללאל.
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יומא ד: • ויכסהו הענן להר ויקרא אל משה ... לא בא הכתוב אלא 
לאיים עליו כדי שתהא תורה ניתנת באימה ברתת ובזיע.

במקום   ... ברעדה  וגילו  ביראה  ה'  את  עבדו  יא)   – ב  ד: • (תהלים  יומא 
גילה שם תהא רעדה.

ארבע  שעמד  ראשון  מקדש  זה  ימים  תוסיף  ה'  ט. • יראת  יומא 
מאות ועשר שנים ולא שמשו בו אלא י''ח כהנים גדולים.

יומא כה. • כיון דנוטל מצנפתו של אחד מהן גנאי היה לעמוד בלא 
מצנפת בעזרה.

יומא כו. • מקום שכינה לאו אורח ארעא (רש"י – למיתחזי כמאן 
דטריח ליה מילתא).

יומא נג. • כשהן נפטרין לא היו מחזירין פניהן והולכין אלא מצדדין 
פניהן והולכין וכן תלמיד הנפטר מרבו לא יחזיר פניו וילך אלא 

מצדד פניו והולך.

יומא נג: • המתפלל צריך שיפסיע שלש פסיעות לאחוריו ואחר כך 
יתן שלום ואם לא עשה כן ראוי לו שלא התפלל.

יומא עב: • אוי להם לשונאיהן של תלמידי חכמים שעוסקין בתורה 
ואין בהן יראת שמים.

יומא עב: • (תהלים יט – י) יראת ה' טהורה עומדת לעד אמר רבי חנינא 
זה הלומד תורה בטהרה.

סוכה מה: • מה תמר זה אין לו אלא לב אחד אף ישראל אין להם 
אלא לב אחד לאביהם שבשמים.

סוכה מט: • יכול אף ירא שמים כן ת''ל (תהלים קג, יז) וחסד ה' מעולם 
ועד עולם על יראיו.

סוכה מט: • כל אדם שיש עליו חן בידוע שהוא ירא שמים.

אדם  שהרי  מעלה  כלפי  דברים  אדם  יטיח  אל  נג. • לעולם  סוכה 
גדול הטיח דברים כלפי מעלה ואיטלע ומנו לוי.

כל  להשמיע  שיכול  למי  ה'  גבורות  למלל  נאה  יח. • למי  מגילה 
תהלתו.

מן  נעקר  מדאי  יותר  הקב''ה  של  בשבחו  יח. • המספר  מגילה 
העולם.

מגילה יט: • אלמלי נשתייר במערה שעמד בה משה ואליהו כמלא 
נקב מחט סדקית לא היו יכולין לעמוד מפני האורה שנאמר (שמות 

לג, כ) כי לא יראני האדם וחי.

הוי  בלב  שהיא  עבודה  היא  איזו  לבבכם  בכל  ב. • ולעבדו  תענית 
אומר זו תפלה.

תענית ח. • (רש"י) וכיראתך עברתך. על מי שהוא ירא אותך אתה 
מחזיק עברתך כדי למרק עונותיו ופשט המקרא מי יודע עוז אפך 
וכיראתך  אפך  ביום  מפניך  לנוס  אותו  למצוא  וכח  עוז  יודע  מי 
ולהתפחד  להתיירא  יש  כך  ומפוחד  יראוי  שאתה  כשם  עברתך 

מעברתך.

תענית יט. • שלח לו שמעון בן שטח אלמלא חוני אתה גוזרני עליך 
נידוי אבל מה אעשה לך שאתה מתחטא לפני המקום ועושה לך 

רצונך כבן שהוא מתחטא על אביו ועושה לו רצונו.

חגיגה יא: • כל שלא חס על כבוד קונו רתוי לו שלא בא לעולם.

חגיגה טו: • (תוס' – ד"ה כל) מי שיראתו קודמת לחכמתו חכמתו 
מתקיימת ודואג ואחיתופל דלא מגני להו תורתן לפי שלא היה 

להם יראה כלל.

חגיגה טז. • כל שלא חס על כבוד קונו רתוי לו שלא בא לעולם... זה 
המסתכל בקשת ... זה העובר עבירה בסתר וכו'.

יבמות ו: • לא משבת אתה מתיירא אלא ממי שהזהיר על השבת 
אף מורא האמורה במקדש לא ממקדש אתה מתיירא אלא ממי 

שהזהיר על המקדש.

יבמות ו: • ואי זו היא מורא מקדש לא יכנס אדם בהר הבית במקלו 
קפנדריא  יעשנו  ולא  רגליו  גבי  שעל  ובאבק  בפונדתו  במנעלו 

ורקיקה מק''ו.

והביישנין  הרחמנים  זו  באומה  יש  סימנים  עט. • שלשה  יבמות 
וגומלי חסדים ... ביישנין דכתיב (שמות כ, כ) בעבור תהיה יראתו על 

פניכם וכו'.

יבמות קה: • המתפלל צריך שיתן עיניו למטה ... עיניו למעלה.

בין  לו  מונחת  חרב  כאילו  עצמו  דיין  יראה  קט: • לעולם  יבמות 
יריכותיו וגיהנם פתוחה לו מתחתיו.

כתובות צו. • כל המונע תלמידו מלשמשו כאילו מונע ממנו חסד ... 
אף פורק ממנו יראת שמים.

כתובות קג: • נהי דאינו ממלא מקום אבותיו בחכמה ביראת חטא 
ממלא מקום אבותיו הוה.

נדרים ח: • (מלאכי ג – כ) וזרחה לכם יראי שמי ... אלו בני אדם שהן 
יראין להוציא שם שמים לבטלה.

נדרים לב: • ביקש הקב''ה להוציא כהונה משם שנאמר (בראשית יד, יח) 
והוא כהן לאל עליון כיון שהקדים ברכת אברהם לברכת המקום 

הוציאה מאברהם.

סוטה ד: • והאיכא בן עזאי דלא נסיב ... (תהלים כה, יד) סוד ה' ליראיו.

סוטה כב: • למדנו יראת חטא מבתולה... דר' יוחנן שמעה לההיא 
ובראת  עדן  גן  בראת  רבש''ע  וקאמרה  אאפה  דנפלה  בתולה 
שלא  מלפניך  רצון  יהי  רשעים  ובראת  צדיקים  בראת  גיהנם 

יכשלו בי בני אדם.

סוטה כז: • לא עבד איוב את המקום אלא מיראה שנאמר (איוב א, ח) 
איש תם וישר ירא אלהים וסר מרע.

סוטה מט. • משמת רבי בטל ענוה ויראת חטא... אמר ליה רב נחמן 
לתנא לא תיתני יראת חטא דאיכא אנא.

סודרא  ליה  ומבעי  הוא  רבה  דגברא  כהנא  רב  ח. • כגון  קדושין 
ארישיה (רש"י – ולא אזיל בגילוי הראש) אבל כולי עלמא לא.

דיסנא  דשדי  לריב''ל  אשכחיה  אבא  בר  חייא  ל. • רבי  קדושין 
כסוי  אלא  הראש  לעטיפת  ראוי  שאינו  סדין   – (רש"י  ארישיה 
הספיק  ולא  ראשו  בגילוי  לילך  שלא  ראשו  על  שם  בעלמא 

להתעטף בסודרו) וקא ממטי ליה לינוקא לבי כנישתא.

קדושין לא. • אסור לאדם שיהלך ארבע אמות בקומה זקופה.

אמות  ארבע  מסגי  לא  יהושע  דרב  בריה  הונא  לא. • רב  קדושין 
בגילוי הראש אמר שכינה למעלה מראשי.

קדושין לג. • רבינא הוה יתיב קמיה דר' ירמיה מדיפתי חלף ההוא 
גברא קמיה ולא מיכסי רישא אמר כמה חציף הא גברא.

בבא קמא עט: • מפני מה החמירה תורה בגנב יותר מגזלן אמר להן 
זה השוה כבוד עבד לכבוד קונו וזה לא השוה כבוד עבד לכבוד 
קונו כביכול עשה עין של מטה כאילו אינה רואה ואוזן של מטה 

כאילו אינה שומעת.
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בבא מציעא נח: • כל דבר המסור ללב נאמר בו ויראת מאלהיך.

באברהם  שנאמר  ממה  יותר  באיוב  הנאמר  טו: • גדול  בתרא  בבא 
דאילו באברהם כתיב (בראשית כב, יב) כי עתה ידעתי כי ירא אלהים 
אתה ובאיוב כתיב (איוב א, ח) איש תם וישר ירא אלהים [וסר מרע].

דקיים  ספרא  רב  כגון  עסקינן  שמים  בירא  פח. • הכא  בתרא  בבא 
בנפשיה (תהלים טו, ב) ודובר אמת בלבבו.

ר'  של  דורו  זה   ... של  דורו  זה  תתהלל  היא  ה'  כ. • יראת  סנהדרין 
יהודה ברבי אילעאי אמרו עליו על רבי יהודה ברבי אילעאי שהיו 

ששה תלמידים מתכסין בטלית אחת ועוסקין בתורה.

סנהדרין לט: • יצתה בת קול ואמרה ועובדיה היה ירא את ה' מאד 
דאילו  באברהם  שנאמר  ממה  יותר  בעובדיהו  שנאמר  גדול   ...

באברהם לא כתיב מאד ובעובדיהו כתיב מאד.

סנהדרין קו: • הקב''ה ליבא בעי דכתיב (שמואל א טז, ז) וה' יראה ללבב.

שמעתא  להו  סלקא  הוה  דלא   ... ואחיתופל  קו: • דואג  סנהדרין 
אליבא דהלכתא דכתיב (תהלים כה, יד) סוד ה' ליראיו.

שבשעה  יהודה  מלך  יהושפט  זה  יכבד  ה'  יראי  כד. • ואת  מכות 
ומנשקו  ומחבקו  מכסאו  עומד  היה  חכם  תלמיד  רואה  שהיה 

וקורא לו (אבי אבי) רבי רבי מרי מרי.

עבודה זרה כ: • ... ענוה מביאה לידי יראת חטא יראת חטא מביאה 
לידי קדושה וכו'.

כזה  זה  שקולים  דברים  שלשה  ענוה)  ד"ה  כ: • (תוס' –  זרה  עבודה 
יראת חטא חכמה ענוה וי''ל דה''ק דלא סגיא להא בלא הא יראה 
בלא  וענוה  ענוה  בלא  ושתיהם  יראה  בלא  וחכמה  חכמה  בלא 

שתיהם.

בחכמה  מישראל  אדם  כל  בפני  ננעלת  העזרה  ה:ו • אין  עדויות 
וביראת חטא מעקביא בן מהללאל.

אבות א:ג • יהי מורא שמים עליכם.

אבות ב:א • הסתכל בשלשה דברים ואי אתה בא לידי עבירה וכו'.

אבות ב:ד • עשה רצונו כרצונך וכו'.

אבות ב:ח • ר"ש בן נתנאל ירא חטא.

אבות ב:יד • דע לפני מי אתה עמל.

אבות ג:א • הסתכל בשלשה דברים ואי אתה בא לידי עבירה וכו'.

אבות ג:ז • תן לו משלו שאתה ושלך משלו.

אבות ג:ט • כל שיראת חטאו קודמת לחכמתו חכמתו קיימת וכו'.

אבות ג:יז • אם אין חכמה אין יראה אין יראה אין חכמה.

אבות ו:א • העוסק בתורה לשמה... יראה וכו'.

אבות ו:ה • תורה נקנית ב.... יראה וכו'.

כלה • תינוק שגילה את ראשו ובסוף התברר שהוא ממזר בן נדה.

כלה רבתי פ"ב • גלוי ראש עזות תקיפה הוא.

דרך ארץ זוטא פ"ב • הוי אוהב את השמים וירא מן השמים.

דרך ארץ זוטא פ"ה • ... הדר ענוה יראה הדר יראה מצוה.

דרך ארץ זוטא פ"י • הדר בחורים יראת חטא.

עניה  חכמה  ואין  יראה  בזויה  יראה  ואין  פ"י • חכמה  זוטא  ארץ  דרך 
(הגר"א).

דרך ארץ זוטא פ"י • אין חכמה ואין יראה רשע יש חכמה ויש יראה 
צדיק גמור.

תיקרי  אל  ממקדשך  אלהים  נורא  לו)   – סח  קטו: • (תהלים  זבחים 
ממקדשך אלא ממקודשיך בשעה שעושה הקב''ה דין בקדושיו 

מתיירא ומתעלה ומתהלל.

מלכי  מלך  לפני  כן  עושין  אין  ודם  בשר  מלך  סב. • לפני  מנחות 
המלכים הקב''ה עושין כן.

חולין קלח. • כיפה (רש"י – כובע קטן) של צמר היתה מונחת בראש 
כהן גדול ועליה ציץ נתון לקיים מה שנאמר ושמת אותו על פתיל 

תכלת.

התם  שנא  ומאי  בקבלה  ליה  דסגי  הכא  שנא  מו. • מאי  בכורות 
דמדרינן ליה התם יצרו תקפו.

נדה כ. • ההיא אתתא דאייתא דמא לקמיה דרבי אלעזר הוה יתיב 
רבי אמי קמיה ארחיה אמר לה האי דם חימוד הוא בתר דנפקה 
אטפל לה רבי אמי א''ל בעלי היה בדרך וחמדתיו קרי עליה (תהלים 

כה, יד) סוד ה' ליראיו.

נדה לג: • מדקמברכי לי בגוויה ש''מ ירא שמים הוא.

ירושלים
אחת  לחורבה  ונכנסתי  בדרך  מהלך  הייתי  אחת  ג. • פעם  ברכות 

מחורבות ירושלים להתפלל.

ברכות כז. • רבי יהודה בן בבא העיד חמשה דברים ... ועל תרנגול 
שנסקל בירושלים על שהרג את הנפש.

ירושלים  כנגד  לבו  את  יכוין  ישראל  בארץ  עומד  ל. • היה  ברכות 
שנאמר (מלכים א ח, מד) והתפללו אל ה' דרך העיר אשר בחרת היה 
עומד בירושלים יכוין את לבו כנגד בית המקדש שנאמר (דברי הימים 

ב ו, לב) והתפללו אל הבית הזה.

ברכות מח: • דוד ושלמה תקנו בונה ירושלים דוד תקן על ישראל 
עמך ועל ירושלים עירך ושלמה תקן על הבית הגדול והקדוש.

ומושיע  הארץ  בברכת  ארצות  מנחיל  החותם  מט. • כל  ברכות 
ברית  אומר  שאינו  וכל  בור  זה  הרי  ירושלים  בבונה  ישראל  את 
יצא  לא  ירושלים  בבונה  דוד  בית  ומלכות  הארץ  בברכת  ותורה 

ידי חובתו.

ברכות מט. • אימתי בונה ירושלים ה' בזמן שנדחי ישראל יכנס.

ברכות מט: • (תוס') אם עבר צופים. פירש''י בפסחים (פ''ג ד' מט.) מקום 
ששמו צופים ... אלא י''ל שאינו מקום וצופים הוי לשון ראיה.

מקום  וה''ה  חורון.  בית  במורד  אלגביש  אבני  נד: • (תוס')  ברכות 
שנפל שם מחנה סנחריב דלא גרע חזקיה מאדם המסוים אלא 

לא חש לפרש לפי שידוע המקום סביב ירושלים.

ברכות נה: • עשרים וארבעה פותרי חלומות היו בירושלים.

ברכות נח. • והנצח זו ירושלים.

ברכות סג: • וכל כך למה משום שנאמר (ישעיה ב, ג) כי מציון תצא תורה 
ודבר ה' מירושלים.

מעשר שני ה:ב • (גבולות מהלך יום אחד מירושלים).

מעשר שני ה:טו • עד ימיו (של יוחנן כ"ג) היה פטיש מכה בירושלים.

שבת טו. • עד שבאו ב' גרדיים משער האשפה שבירושלים והעידו 
משום שמעיה ואבטליון.
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ויבא  יעלה  שאומר  בר''ח  כמו  ירושלים.  בבונה  כד. • (תוס')  שבת 
בבונה ירושלים ומשום דיעלה ויבא היא תפלה ותחנונים תקנוה 
שהיא  בעבודה  תיקנוה  ובי''ח  תפלה  נמי  דהיא  ירושלים  בבונה 

תפלה להשב ישראל לירושלים.

שבת נט. • מאי בעיר של זהב ... ירושלים דדהבא כדעבד ליה רבי 
עקיבא לדביתהו.

שבת סב: • (ישעיה ג – טז) ויאמר ה' יען כי גבהו בנות ציון שהיו מהלכות 
בקומה זקופה ותלכנה נטויות גרון שהיו מהלכות עקב בצד גודל 
ומשקרות עינים ... מהלכות בשוקי ירושלים וכיון שמגיעות אצל 
בהן  ומכניסות  עליהם  ומתיזות  בקרקע  בועטות  ישראל  בחורי 

יצר הרע כארס בכעוס.

שבת סב: • אנשי ירושלים אנשי שחץ היו.

שבת סג. • עצי ירושלים של קינמון היו ובשעה שהיו מסיקין מהן 
ריחן נודף בכל ארץ ישראל ומשחרבה ירושלים נגנזו ולא נשתייר 

אלא כשעורה ומשתכח בגזאי דצימצמאי מלכתא.

שבת פ: • לא יסוד אדם את ביתו בסיד אא''כ עירב בו תבן או חול 
(רש"י – לאחר חורבן משום אבילות של ירושלים).

שבת קיט: • לא חרבה ירושלים אלא בשביל שחללו בה את השבת 
... שביטלו ק''ש שחרית וערבית ... שביטלו בה תינוקות של בית 
רבן ... מפני שלא היה להם בושת פנים זה מזה ... בשביל שהושוו 
קטן וגדול .... בשביל שלא הוכיחו זה את זה ...בשביל שביזו בה 

ת''ח ... בשביל שפסקו ממנה אנשי אמנה ... במשא ומתן.

שבת קלט. • אין ירושלים נפדה אלא בצדקה שנאמר (ישעיה א, כז) ציון 
במשפט תפדה ושביה בצדקה.

עירובין ו: • ירושלים אילמלא דלתותיה ננעלות בלילה חייבין עליה 
משום רשות הרבים.

בים  ואחד  במדבר  אחד  לגיהנם  יש  פתחים  יט. • שלשה  עירובין 
ואחד בירושלים.

פסחים ג: • שלחו ליה לרבי יהודה בן בתירא שלם לך ר' יהודה בן 
בתירא דאת בנציבין ומצודתך פרוסה בירושלים.

פסחים ז. • שוקי ירושלים עשויין להתכבד בכל יום.

יהו  שלא  כדי  בירושלים  גינוסר  פירות  אין  מה  ח: • מפני  פסחים 
עולי רגלים אומרים אלמלא לא עלינו אלא לאכול פירות גינוסר 

בירושלים דיינו נמצאת עלייה שלא לשמה.

פסחים ח: • מפני מה אין חמי טבריא בירושלים כדי שלא יהו עולי 
רגלים אומרים אלמלא לא עלינו אלא לרחוץ בחמי טבריא דיינו 

ונמצאת עלייה שלא לשמה.

פסחים יד. • שתי פרות היו חורשות בהר המשחה כל זמן ששתיהן 
חורשות כל העם אוכלין ניטלת אחת מהן תולין לא אוכלין ולא 

שורפין ניטלו שתיהן התחילו כל העם שורפין.

על  גזרו  לא   ... שבירושלים  הרוקין  ספק  על  גזרו  יט: • לא  פסחים 
ספק הכלים שבירושלים.

פסחים יט: • כל הרוקין הנמצאין בירושלים טהורין חוץ משל שוק 
העליון.

אם  קדש  בשר  בידו  שיש  ונזכר  מירושלים  שיצא  מט. • מי  פסחים 
עבר צופים שורפו במקומו ואם לאו חוזר ושורפו לפני הבירה.

פסחים נ. • עתיד הקב''ה להוסיף על ירושלים עד שהסוס רץ ומציל 
(רש"י – כשיעור מרוצת הסוס עד חצי היום).

חיצון  מקום  היינו   – (רש"י  פאגי  בית  לחומת  סג: • חוץ  פסחים 
שבירושלים).

פסחים פה: • מפני מה לא נתקדשו שערי ירושלים מפני שמצורעין 
מגינין תחתיהן בחמה מפני החמה ובגשמים מפני הגשמים.

פסחים צג: • מן המודיעים לירושלים חמשה עשר מילין הויא.

פסחים קטז. • כך היו אומרים תגרי חרך שבירושלים בואו וטלו לכם 
תבלין למצוה.

קדישא  קהלא  משום  לוי  בן  יהושע  ר'  יט: • העיד  השנה  ראש 
דירושלים.

עתיד  מירושלים  נכרים  שנטלו  ושיטה  שיטה  כג. • כל  השנה  ראש 
הקב''ה להחזירן לה.

ציון  ט)  סד,  (ישעיה  שנאמר  ירושלים  אלא  מדבר  כג. • אין  השנה  ראש 
מדבר היתה וגו'.

היתה  יעזק  ובית  בירושלים  היתה  גדולה  כג: • חצר  השנה  ראש 
נקראת ולשם כל העדים מתכנסין.

ראש השנה כג: • (תוס' – ד"ה לא) הכא בירושלים לאחר שפרצו בה 
יונים פרצות דחשיב' כרשות הרבים.

ראש השנה כט: • יום טוב של ר''ה שחל להיות בשבת במקדש היו 
תוקעין אבל לא במדינה (רש"י – לא בירושלים ולא בגבולין).

ראש השנה כט: • ועוד זאת היתה ירושלים יתירה על יבנה שכל עיר 
שהיא רואה ושומעת וקרובה ויכולה לבוא תוקעין וביבנה לא היו 

תוקעין אלא בב''ד בלבד.

ראש השנה לא: • כרם רבעי היה עולה לירושלים מהלך יום לכל צד 
מן  לוד  (הדרום)  מן  ועקרבת  (הצפון)  מן  אילת  תחומה  היא  וזו 
ירושלים  שוקי  לעטר  כדי  טעם  מה   ... המזרח  מן  וירדן  המערב 

בפירות.

לא  אני  יהודה  ר'  אמר  בנגעים  מטמאה  ירושלים  יב. • אין  יומא 
שמעתי אלא מקום מקדש בלבד.

נתחלקה  ירושלים   ... לשבטים  נתחלקה  לא  יב. • ירושלים  יומא 
לשבטים.

והעזרות  הלשכות  הבית  הר  יהודה  היה בחלקו של  יב. • מה  יומא 
הקדשים  קדשי  ובית  והיכל  אולם  בנימין  של  בחלקו  היה  ומה 
של  לחלקו  ונכנסת  יהודה  של  מחלקו  יוצאה  היתה  ורצועה 

בנימין ובה היה מזבח בנוי.

אף   ... שלהן  שאינה  לפי  בירושלים  בתים  משכירין  יב. • אין  יומא 
לא מטות.

יומא כ: • מירושלים ליריחו י' פרסי.

נחש  הזיק  ולא   ... המקדש  בבית  נעשו  נסים  כא. • עשרה  יומא 
המקום  לי  צר  לחברו  אדם  אמר  ולא  מעולם  בירושלים  ועקרב 

שאלין בירושלים.

יומא לט: • מירושלים ליריחו עשרה פרסאות.

יומא לט: • כלה שבירושלים אינה צריכה להתקשט מריח קטורת.

הראשונה  סוכה  עד  אותו  מלוין  היו  ירושלים  סו: • מיקירי  יומא 
עשר סוכות מירושלים ועד צוק.

יומא סז. • מאימתי מטמא בגדים (של משלח השעיר) משיצא חוץ 
לחומת ירושלים.
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לולביהן  את  אוגדין  שהיו  ירושלים  באנשי  לו: • מעשה  סוכה 
בגימוניות של זהב.

לולביהן  את  אוגדין  שהיו  ירושלים  ביקירי  לז. • מעשה  סוכה 
בגימוניות של זהב.

ובמדינה  שבעה  במקדש  ניטל  לולב  היה  מא. • בראשונה  סוכה 
בית  משחרב  אחד  יום  כגבולים)  הוא  שאף  בירושלם   – (רש"י 
במדינה  ניטל  לולב  שיהא  זכאי  בן  יוחנן  רבן  התקין  המקדש 

שבעה זכר למקדש.

בית  מאור  מאירה  שאינה  בירושלים  חצר  היה  נא. • לא  סוכה 
השואבה.

משיירי  באין  העיר  צרכי  וכל  ומגדלותיה  העיר  ד:ב • חומת  שקלים 
הלשכה.

שקלים ז:ב • מעות שנמצאו בירושלים בשעת הרגל מעשר.

קדישא  קהלא  משום   ... פזי  בן  שמעון  ר'  יד: • והאמר  ביצה 
דבירושלים וכו'.

מגילה ו. • אם יאמר לך אדם חרבו שתיהן אל תאמן ישבו שתיהן 
וישבה  ירושלים  חרבה  ירושלים  וישבה  קסרי  חרבה  תאמן  אל 

קסרי תאמן.

מגילה ט: • אין בין שילה לירושלים אלא שבשילה אוכלין קדשים 
קלים ומעשר שני בכל הרואה ובירושלים לפנים מן החומה.

מגילה י. • (דברים יב – ט) כי לא באתם עד עתה אל המנוחה ואל הנחלה 
מנוחה זו שילה נחלה זו ירושלים.

אין  ירושלים  קדושת  היתר  אחריה  יש  שילה  י. • קדושת  מגילה 
אחריה היתר.

עוד  להם  היה  ולא  הבמות  נאסרו  לירושלים  י. • משבאו  מגילה 
היתר.

מאותה  שהוא  בידוע  מפורש  עירו  ושם  שמו  טו. • (נביא)  מגילה 
העיר שמו ולא שם עירו בידוע שהוא מירושלים.

מגילה יז: • וכיון שנבנית ירושלים בא דוד.

מגילה כה: • מעשה באדם אחד שהיה קורא למעלה מרבי אליעזר 
בודק  שאתה  עד  לו  אמר  תועבותיה  את  ירושלם  את  הודע 
בתועבות ירושלים צא ובדוק בתועבות אמך בדקו אחריו ומצאו 

בו שמץ פסול.

בירושלים  שהיה  טורסיים  של  הכנסת  בבית  כו. • מעשה  מגילה 
שמכרוה לרבי אליעזר ועשה בה כל צרכיו.

מגילה כו. • אין ירושלים מיטמא בנגעים.

משכירים  אין  דתניא  לשבטים  ירושלים  נתחלקה  כו. • לא  מגילה 
בתים בירושלים מפני שאינן שלהן.

תענית ה. • אמר הקב''ה לא אבוא בירושלים של מעלה עד שאבוא 
לירושלים של מטה ומי איכא ירושלים למעלה אין דכתיב (תהלים 

קכב, ג) ירושלם הבנויה כעיר שחוברה לה יחדיו.

הר   ... לישראל  הוראה  ממנו  שיצא  הר   ... המוריה  טז. • הר  תענית 
שיצא ממנו מורא לעובדי כוכבים.

דזה  י''מ  לישראל.  הוראה  ממנו  שיצאה  הר  טז. • (תוס')  תענית 
ירושלם שנקרא על שם אברהם שקראוהו הר ה' יראה (בראשית כב) 
והעיר היה נקרא כבר שלם כדכתיב (תענית יד) ומלכי צדק מלך שלם 
נותנין  אנו  אין  לכך  שלם  שם  ועל  יראה  שם  על  ירושלם  ונקרא 

מוריה  וההר נקרא  על שם שלם  יו''ד בירושלם בין למ''ד למ''ם 
על שם תורה כדכתיב (ישעיה ב) כי מציון תצא תורה וכתיב (דברים לג) 
יורו משפטיך ליעקב והוא לשכת הגזית. המוריה זה סיני ונקרא 
תורה  במתן  כוכבים  לעובדי  מורא  יצא  שממנו  שם  על  מוריה 
כדכתיב (תהלים עו) ארץ יראה ושקטה אי נמי רצה לומר דירושלם 
גדולתה  על  כוכבים  לעובדי  מורא  שיש  שם  על  מוריה  נקרא 

ומתפחדים.

תענית כו: • בתשעה באב נגזר על אבותינו שלא יכנסו לארץ וחרב 
הבית בראשונה ובשניה ונלכדה ביתר ונחרשה העיר.

תענית כו: • לא היו ימים טובים לישראל כחמשה עשר באב וכיוה''כ 
שבהן בנות ירושלים יוצאות בכלי לבן שאולין שלא לבייש את מי 
שאין לו כל הכלים טעונין טבילה ובנות ירושלים יוצאות וחולות 

בכרמים וכו'.

שהכל  ירושלים   – (רש"י  חזיון  גיא  משא  א)   – כב  כט. • (ישעיה  תענית 
מסתכלין שם).

תענית ל: • כל המתאבל על ירושלים זוכה ורואה בשמחתה ושאינו 
מתאבל על ירושלים אינו רואה בשמחתה. 

מועד קטן כו. • קורע על מקדש ומוסיף על ירושלים.

חגיגה ג. • כמה נאין רגליהן של ישראל בשעה שעולין לרגל.

ומיכאל  בנוי  ומזבח  המקדש  ובית  ירושלים  שבו  יב: • זבול  חגיגה 
השר הגדול עומד ומקריב עליו קרבן. 

מפני  כבשונות  עושין  אין  בירושלים  מן)  ד"ה  כה: • (רש"י –  חגיגה 
העשן לא לסיד ולא לקדרות.

את  שהחזירו  הגנבים  וכן  הבית  לתוך  שנכנסו  כו. • הגבאין  חגיגה 
הקודש  על  נאמנין  ובירושלים  נגענו  לא  לומר  נאמנין  הכלים 
ובשעת הרגל אף על התרומה... (שופטים כ, יא) ויאסף כל איש ישראל 

אל העיר כאיש אחד חברים הכתוב עשאן כולן חברים.

חגיגה כו. • אין עושין כבשונות בירושלים.

קדשה  והבית  ירושלים  קדושת  ירושה)  ד"ה   – פב: • (תוס'  יבמות 
דדרשי'  חומה  לו  מאשר  שעה  כל  קיימא  מחיצות  שקדושת 
במגילה (דף י: ושם) אע''פ שאין לו עכשיו והיה לו קודם לכן אי נמי 
קדושת ירושלים משום דאיקרי נחלה אין לה הפסק א''נ משום 

דכתיב (תהלים קלב) זאת מנוחתי עדי עד.

כתובות ח. • שוש תשיש ותגל העקרה בקבוץ בניה לתוכה בשמחה 
ברוך אתה ה' משמח ציון בבניה שמח תשמח ריעים האהובים 
וכלה  חתן  משמח  ה'  אתה  ברוך  מקדם  עדן  בגן  יצירך  כשמחך 
גילה  וכלה  חתן  ושמחה  ששון  ברא  אשר  אמ''ה  ה'  אתה  ברוך 
רינה דיצה חדוה אהבה ואחוה ושלום וריעות מהרה ה' אלהינו 
ושמע בערי יהודה ובחוצות ירושלים קול ששון וקול שמחה קול 
ממשתה  ונערים  מחופתם  חתנים  מצהלות  קול  כלה  וקול  חתן 

נגינתם בא''י משמח חתן עם הכלה.

זכרון  להעלות  צריכין  שאנו  לפי  תשיש.  שוש  ח. • (רש"י)  כתובות 
לשוני  תדבק  קלז)  שנאמר (תהלים  שמחתנו  ראש  על  ירושלים 

לחכי וגו'.

כתובות סו: • (רש"י) בירושלים. היו נוהגות להתקשט בבשמים.

מושלין  היו  כך  ולא  מתלא.  מתלין  כדין  ולא  סו: • (רש"י)  כתובות 
כלומר  ממונו  למלוח  הרוצה  חסר.  ממון  מלח  בירושלים:  משל 

לגרום לו שיתקיים יחסרנו לצדקה תמיד וחסרונו זהו קיומו.
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כתובות צד: • (רש"י) אטו בירושלים יתבינן כו'. וכיון דלא הקפידו 
הקודם  אחר  הולכים  שאין  מנהגם  גילו  שעות  לכתוב  מקום  בני 

לבו ביום ושניהם שוים.

גדאי  בן  אדמון  בירושלים  היו  גזילות  דייני  קה. • שלשה  כתובות 
וחנן המצרי וחנן בן אבישלום.

כתובות קה. • שלש מאות ותשעים וארבעה בתי דינין היו בירושלים 
סופרים  בתי  וכנגדן  מדרשות  בתי  וכנגדן  כנסיות  בתי  כנגדן 

דיינין.

תשעים  שכרן  נוטלין  היו  שבירושלים  גזירות  קה. • גוזרי  כתובות 
ותשע מנה מתרומת הלשכה.

כתובות קי: • הכל מעלין לירושלים ואין הכל מוציאין.

עבדים  שיהיו  רוצים  אנו  אין  ואין)  ד"ה   – קי: • (תוס'  כתובות 
בירושלים יותר מדאי אלא מיוחסים.

כתובות קיא: • עתידין צדיקים שמבצבצין ועולין בירושלים.

ירושלים  ליך  רמינא  לי  הואי  אי  לאשתו)  (ר"ע  לה  נ. • אמר  נדרים 
דדהבא.

של  דין  בבית  אלא  העזרות  ועל  העיר  על  מוסיפין  מה. • אין  סוטה 
שבעים ואחד.

סוטה מה: • אין ירושלים מביאה עגלה ערופה.

גיטין נה: • אקמצא ובר קמצא חרוב ירושלים.

למזרח  גירא  שדא  קאתי  כי  קיסר  לנירון  עלוייהו  נו. • שדר  גיטין 
אתא נפל בירושלים למערב אתא נפל בירושלים לארבע רוחות 

השמים אתא נפל בירושלים.

גיטין נו. • מרתא בת בייתוס עתירתא דירושלים הויא.

ליחרב  דלא  בתעניתא  שנין  ארבעין  יתיב  צדוק  נו. • ר'  גיטין 
ירושלים.

גיטין נו. • אבא סקרא ריש בריוני דירושלים בר אחתיה דרבן יוחנן 
בן זכאי הוה.

איענוש  טעמא  מאי  האי  כולי  צדיקים  דהוו  ומאחר  נז. • ...  גיטין 
א''ל משום דלא איאבול על ירושלים דכתיב (ישעיה סו, י) שמחו את 
ירושלם וגילו בה כל אוהביה שישו אתה משוש כל המתאבלים 

עליה.

קדושין מט: • עשרה קבים יופי ירדו לעולם תשעה נטלה ירושלים 
ואחד כל העולם כולו.

קדושין עו: • (רש"י) בירושלים. היו מקפידין על כל דייניהם לייחסן.

בבא קמא עט: • אין מגדלין תרנגולין בירושלים מפני הקדשים.

חלוט  הבית  אין  בירושלים  נאמרו  דברים  פב: • עשרה  קמא  בבא 
בה ואינה מביאה עגלה ערופה ואינה נעשית עיר הנדחת ואינה 
מטמאה בנגעים ואין מוציאין בה זיזין וגזוזטראות ואין עושין בה 
אשפתות ואין עושין בה כבשונות ואין עושין בה גנות ופרדסות 
חוץ מגנות וורדין שהיו מימות נביאים הראשונים ואין מגדלים 

בה תרנגולין ואין מלינין בה את המת.

בבא קמא פב: • לא נתחלקה ירושלים לשבטים.

אחד  מצד  ושלמה  דוד  ירושלים  של  מטבע  צז: • איזהו  קמא  בבא 
וירושלים עיר הקודש מצד אחר.

בירושלים  וד'  במקדש  עשר  כהונה)  מתנות  קי: • (כד'  קמא  בבא 
ועשר בגבולים.

מעשר  לעולם  בהמה  סוחרי  לפני  שנמצאו  כו. • מעות  מציעא  בבא 
בשעת  חולין  השנה  ימות  בשאר  ובירושלים  חולין  הבית  בהר 

הרגל הכל מעשר.

בבא מציעא כו. • שוקי ירושלים עשוין להתכבד בכל יום.

לו  שאבדה  מי  כל  בירושלים  היתה  טוען  כח: • אבן  מציעא  בבא 
עומד  זה  לשם  נפנה  אבידה  שמוצא  מי  וכל  לשם  נפנה  אבידה 

ומכריז וזה עומד ונותן סימנין ונוטלה.

בבא מציעא ל: • לא חרבה ירושלים אלא... שהעמידו דיניהם על דין 
תורה ולא עבדו לפנים משורת הדין.

בבא מציעא ל: • (תוס') לא חרבה כו'. ואם תאמר דביומא (דף ט:) אמר 
מפני שנאת חנם וי''ל דהא והא גרמא.

בבא בתרא כא. • התקינו שיהו מושיבין מלמדי תינוקות בירושלים 
מאי דרוש (ישעיה ב, ג) כי מציון תצא תורה.

בבא בתרא כג: • (תוס' – ד"ה ביושבת) כל ישראל היו באין לרגל וגם 
בשאר ימות השנה להביא נדרים ונדבות וגם אומות העולם היו 

באין שם בסחורה שקרויה רוכלת עמים.

בשמחתה  ורואה  זוכה  ירושלים  על  המתאבל  ס: • כל  בתרא  בבא 
שנאמר (ישעיה סו, י) שמחו את ירושלים וגו'. 

מבשרו  לצדיקים  סעודה  לעשות  הקב''ה  עה. • עתיד  בתרא  בבא 
 ... בשוקי  סחורה  בו  ועושין  אותו  מחלקין  והשאר   ... לויתן  של 
מסוף  מבהיק  וזיוו  ירושלים  חומות  על  הקב''ה  פורסו  והשאר 

העולם ועד סופו.

בבא בתרא עה. • עתיד הקב''ה להביא אבנים טובות ומרגליות שהם 
שלשים על שלשים וחוקק בהן עשר על עשרים ומעמידן בשערי 

ירושלים.

עולם  של  ירושלים  הזה  עולם  של  כירושלים  עה: • לא  בתרא  בבא 
הבא ירושלים של עולם הזה כל הרוצה לעלות עולה של עולם 

הבא אין עולין אלא המזומנין לה.

צדיקים  הן  ואלו  הקב''ה  של  שמו  על  נקראו  עה: • ג'  בתרא  בבא 
ומשיח וירושלים.

פרסאות  ג'  ירושלים  את  להגביה  הקב''ה  עה: • עתיד  בתרא  בבא 
למעלה.

בבא בתרא עה: • אמר לי ההוא סבא לדידי חזי לי ירושלים קמייתא 
ותלתא פרסי הויא ושמא תאמר יש צער לעלות ת''ל (ישעיה ס, ח) מי 

אלה כעב תעופינה וכיונים אל ארובותיהם.

בבא בתרא עה: • בקש הקדוש ברוך הוא לתת את ירושלים במדה ... 
אמרו מלאכי השרת לפני הקדוש ברוך הוא רבש''ע הרבה כרכים 
ומדת  ארכן  מדת  נתת  ולא  העולם  אומות  של  בעולמך  בראת 
רחבן ירושלים ששמך בתוכה ומקדשך בתוכה וצדיקים בתוכה 

אתה נותן בה מדה.

בבא בתרא עה: • עתיד הקב''ה להוסיף על ירושלם אלף טפף גינואות 
אלף קפל מגדלים אלף ליצוי בירניות אלף ושני שילה טוטפראות 

וכל אחת ואחת הויא כצפורי בשלוותה.

בבא בתרא עה: • אם ג' ירושלים הן כל אחת ואחת יש בה שלשים 
בה  יש  ואחת  אחת  כל  הן  ירושלים  שלשים  אם  למעלה  מדורין 

שלשה מדורין למעלה.
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לחברו  סעודה  המוסר  בירושלים  היה  גדול  צג: • מנהג  בתרא  בבא 
גדול  מנהג  עוד  אורחיו  בושת  ודמי  בשתו  דמי  לו  נותן  וקלקלה 
היה בירושלים מפה פרוסה על גבי הפתח כל זמן שמפה פרוסה 

אורחין נכנסין נסתלקה המפה אין האורחין נכנסין.

בבא בתרא קכב. • (רשב"ם) לקרובה ורחוקה. הקרקעות היו חולקין 
בשוה מי שלוקח מן הכחוש נוטל יותר עד כדמי היפה אבל מי 
שעולה לו גורלו בקרוב לירושלים מעלה מעות למי שעלה גורלו 
ברחוק מירושלים שהרחוק גרוע הוא מפני שני דברים אחד מפני 
שרחוק מבית המקדש ואחד מפני שקרוב הוא לארץ העמים ויש 

לו לדאג מהן.

דרישה  כל  שמה  ובאת  תדרשו  לשכנו  ה)   – יב  יא: • (דברים  סנהדרין 
שאתה דורש לא יהיו אלא בשכנו של מקום.

סנהדרין כג. • כך היו נקיי הדעת שבירושלים עושין לא היו חותמין 
על השטר אלא א''כ יודעין מי חותם עמהן ולא היו יושבין בדין 
אלא א''כ יודעין מי יושב עמהן ולא היו נכנסין בסעודה אלא אם 

כן יודעין מי מיסב עמה.

מכניסין  שבירושלים  הדעת  נקיי  של  מנהגן  היה  ל. • כך  סנהדרין 
ושומעין  העדים  את  ומכניסין  דבריהן  ושומעין  דינין  לבעלי 

דבריהם ומוציאין אותן לחוץ ונושאין ונותנין בדבר.

אוכמי  מסאני  סיים  הוה   ... אפילו)  ד"ה   – עד: • (תוס'  סנהדרין 
וקאמר שהיה מתאבל על ירושלים.

עד  ביסתרקי  ליה  שדי  לירושלם  מטו  כי  צה. • (סנחירב)  סנהדרין 
דסליק ויתיב מעילוי שורה עד דחזיוה לכולה ירושלם כי חזייה 
דעלה  דירושלם  קרתא  היא  דא  הלא  אמר  בעיניה  איזוטר 
ארגישית כל משיריתי ועלה כבשית כל מדינתא הלא היא זעירא 

וחלשא מכל כרכי עממיא דכבשית בתקוף ידי.

סנהדרין צה: • (רש"י) בית אל זה ירושלים.

סנהדרין צו: • עמון ומואב שיבבי בישי (שכנים רעים) דירושלם הוו 
כיון דשמעינהו לנביאי דקא מיתנבאי לחורבנא דירושלם שלחו 

לנבוכדנצר פוק ותא. 

סנהדרין קב. • (ירבעם) יצא מפיתקה של ירושלים (רש"י – מכללה 
שלא לחזור בה לעולם ולא ליטול חלק בעבודה).

שהיו  ירושלם  שערי  במלחמה  שיעמדו  לרגלינו  גרם  י. • מי  מכות 
עוסקים בתורה.

מכות יב. • (תוס' – ד"ה אילן) אויר ירושלים כירושלים.

מכות כד: • פעם אחת היו עולין לירושלים כיון שהגיעו להר הצופים 
קרעו בגדיהם.

אוריה  של  בנבואתו  זכריה  של  נבואתו  הכתוב  כד: • תלה  מכות 
באוריה כתיב (מיכה ג, יב) לכן בגללכם ציון שדה תחרש [וגו'] בזכריה 

כתיב (זכריה ח, ד) עוד ישבו זקנים וזקנות ברחובות ירושלם וכו'.

שבועות טו: • (כשמוסיפין על העיר) שיר של תודה בכנורות ובנבלים 
ובצלצלים על כל פינה ופינה ועל כל אבן גדולה שבירושלים.

שבועות טז. • אין מוסיפין על העיר ועל העזרות אלא במלך ונביא 
ואורים ותומים ובסנהדרין של ע''א ובשתי תודות ובשיר.

העידו  בירושלים  האשפות  משער  גרדיים  ב'  א:ג • האי  עדויות 
משום שמעיה ואבטליון.

אבות ה:כ • ... שתבנה עירך במהרה וכו'.

אבות דרבי נתן יב:ח • אין ממזר נכנס לירושלים כל עיקר.

אבות דרבי נתן כח:א • אין לך יופי כיופי ירושלים.

אבות דרבי נתן לה:א • י' נסים נעשו לאבותינו בירושלים וכו'.

אבות דרבי נתן לה:ט • עתידה ירושלים שיתקבצו בתוכה כל האומות 
וכל הממלכות.

דרך ארץ רבה פ"ב • ... והמתאבלים על ירושלים... לשום לאבלי ציון 
וכו'.

של  בשמחה  שיראני  הקב"ה  מלפני  רצון  רבה • יהי  ארץ  דרך  שלהי 
ירושלים ונחומיה אמן.

דרך ארץ זוטא פ"ט • קומט שבשחור שבעין זו ירושלים.

ותחתיהן  הסלע  על  בנויות  בירושלים  היו  קיג. • חצירות  זבחים 
חלול מפני קבר התהום וכו'.

זבחים קטז: • כשם שמחנה במדבר כך מחנה בירושלים מירושלים 
לויה  מחנה  נקנור  לשער  הבית  מהר  ישראל  מחנה  הבית  להר 

מכאן ואילך מחנה שכינה.

זבחים קיט. • מנוחה זו שילה נחלה זו ירושלים ... מנוחה זו ירושלים 
נחלה זו שילה.

שהוא  ירושלים  שוק  ומוצאין  יוצאין  העומר  סז: • משקרב  מנחות 
מלא קמח קלי.

מנחות פז: • מאי אמרי (השומרים לפני החרבן) ... (תהלים קב, יד) אתה 
תקום תרחם ציון ... (תהלים קמז, ב) בונה ירושלים ה' ומעיקרא מאי 

הוו אמרי ... (תהלים קלב, יג) כי בחר ה' בציון אוה למושב לו.

חולין צב. • גפן זה ירושלים.

בכורות נ. • ביקשו לגנוז כל כסף וזהב שבעולם מפני כספה וזהבה 
ואסור  הקדש  של  והוא  בלשכה  שהיה   – (רש"י  ירושלים  של 
לזרים וכשלקחוהו עובדי כוכבים ערבוהו עם זהובים) עד שמצאו 

לו מקרא מן התורה שהוא מותר. 

של  ממטבעות  היו  אלו  שיפא.  טריינא  הדריינא  בכורות • (רש"י) 
ירושלים ורובן של אלו באו מירושלים.

ערכין לב. • מוקפת חומה מימות יהושע בן נון כגון ... וירושלים.

ערכין לב: • תרי ירושלים הוו.

נדה לד. • טומאת עם הארץ ברגל כטהרה שוינהו רבנן דכתיב (שופטים 
כ, יא) ויאסף כל איש ישראל אל העיר כאיש אחד חברים הכתוב 

עשאן כולן חברים.

נדה ע: • כתוב אחד אומר (תהלים קלב, יג) כי בחר ה' בציון וכתוב אחד 
אומר (ירמיה לב, לא) כי על אפי ועל חמתי היתה העיר הזאת למן היום 
בת  את  שלמה  שנשא  קודם  כאן  הזה  היום  עד  אותה  בנו  אשר 

פרעה כאן לאחר שנשא שלמה את בת פרעה.

כלים א:ו • י' קדושות הן וכו'.

נגעים יב:ד • ירושלים וחו"ל אין מטמאין בנגעים.

מפני  במים  דבילתן  שטמנו  ירושלים  באנשי  א:ו • מעשה  מכשירין 
הסיריקין.

ישראל ואומות העולם
(עיין נצרות)

צנועין  הן  הפרסיים  את  אני  אוהב  דברים  ח: • בשלשה  ברכת 
באכילתן וצנועין בבית הכסא וצנועין בדבר אחר (תשמיש).
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ולא  ישראל  מלכי  לקראת  לרוץ  אדם  ישתדל  ט: • לעולם  ברכת 
עכו''ם  מלכי  לקראת  אפילו  אלא  בלבד  ישראל  מלכי  לקראת 

שאם יזכה יבחין בין מלכי ישראל למלכי עכו''ם.

ברוך  תורתו  את  לנו  ונתן  העמים  מכל  בנו  בחר  יא: • אשר  ברכת 
אתה ה' נותן התורה ... זו היא מעולה שבברכות.

ברבים  תבשילו  שמקדיח  תלמיד  או  בן  לנו  יהא  יז: • שלא  ברכת 
(כישו הנוצרי).

ברכת כ: • וכי לא אשא פנים לישראל שכתבתי להם בתורה (דברים ח, 
י) ואכלת ושבעת וברכת את ה' אלהיך והם מדקדקים [על] עצמם 

עד כזית ועד כביצה.

דתימא  מהו   ... כנגדו  ק''ש  לקרות  אסור  ערום  כה: • עכו''ם  ברכת 
אימא  בשרם  חמורים  בשר  אשר  כ)  כג,  (יחזקאל  בהו  וכתיב  הואיל 
כחמור בעלמא הוא קמ''ל דאינהו נמי איקרו ערוה דכתיב (בראשית 

ט, כג) וערות אביהם לא ראו.

נושא  אדם  רבש''ע  הקב''ה  לפני  ישראל  כנסת  לב: • אמרה  ברכת 
עזבתני  אתה  הראשונה  מעשה  זוכר  ראשונה  אשתו  על  אשה 
ושכחתני אמר לה הקב''ה ... וכולן לא בראתי אלא בשבילך ואת 

אמרת עזבתני ושכחתני.

יוסף  רב  אמר  ישיבנו:  לא  בשלומו  שואל  המלך  לב: • אפילו  ברכת 
לא שנו אלא למלכי ישראל אבל למלכי עכו''ם פוסק. 

יונה  מה   ... ליונה  ישראל  כנסת  דמתילי  יונה  שנא  נג: • מאי  ברכת 
אינה ניצולת אלא בכנפיה אף ישראל אינן ניצולין אלא במצות.

ברכת נו. • אמר ליה קיסר לר' יהושע בר' (חנינא) אמריתו דחכמיתו 
מלכא  שבור  ליה  אמר   ... בחלמאי  חזינא  מאי  לי  אימא  טובא 
לשמואל אמריתו דחכמיתו טובא אימא לי מאי חזינא בחלמאי.

ברכת נח. • הרואה אוכלוסי ישראל אומר ברוך חכם הרזים אוכלוסי 
עובדי כוכבים אומר (ירמיה נ, יב) בושה אמכם וגו'.

ברכת נח. • הרואה חכמי ישראל אומר ברוך שחלק מחכמתו ליראיו 
חכמי עובדי כוכבים אומר ברוך שנתן מחכמתו לבריותיו.

ברכת נח. • הרואה מלכי ישראל אומר ברוך שחלק מכבודו ליראיו 
מלכי עובדי כוכבים אומר ברוך שנתן מכבודו לבריותיו.

אכל  אזל  מצרית  דבעל  גברא  לההוא  נגדיה  שילא  נח. • ר'  ברכת 
ביה קורצי בי מלכא אמר איכא חד גברא ביהודאי דקא דיין דינא 
בלא הרמנא דמלכא שדר עליה פריסתקא כי אתא אמרי ליה מה 

טעמא נגדתיה להאי אמר להו דבא על חמרתא. 

ברכת סב: • (ישעיה מג, ד) ואתן אדם תחתיך אל תקרי אדם אלא אדום.

ישראל  ע"י  לא  אבל  בשביעית  נכרים  ידי  ד:ג • מחזיקין  שביעית 
ושואלין בשלומם מפני דרכי שלום.

שבת יא. • תחת ישמעאל ולא תחת נכרי תחת נכרי ולא תחת חבר 
(רש"י – אומה מבני פרסיים).

שבת טו. • ק''פ שנה עד שלא חרב הבית פשטה מלכות הרשעה על 
ישראל פ' שנה עד שלא חרב הבית גזרו טומאה על ארץ העמים 
ועל כלי זכוכית מ' שנה עד שלא חרב הבית גלתה לה סנהדרין 

וישבה לה בחנויות.

בנותיהן  משום  יינן  ועל  יינן  משום  ושמנן  פתן  על  יז: • גזרו  שבת 
ועל בנותיהן משום דבר אחר (עבודה זרה) ועל דבר אחר משום 
דבר אחר ... גזרו על תינוק נכרי שמטמא בזיבה שלא יהא תינוק 

ישראל רגיל אצלו במשכב זכור.

שבת יט. • (תוס' – ד"ה נותנין) כיון דמפרנסים עניי נכרים עם עניי 
ישראל משום דרכי שלום חשיב קצת מזונותיו עליך לענין איסור 
טורח שבות דרבנן אבל לענין עשיית מלאכה בי''ט דהוי איסור 

דאורייתא לא חשיב מזונותיו עליך.

שבת כא: • נר חנוכה מצוה להניחה על פתח ביתו מבחוץ ... ובשעת 
הסכנה (רש"י – שהיה להם לפרסיים חוק ביום אידם שלא יבעירו 

נר אלא בבית ע''ז שלהם) מניחה על שלחנו ודיו.

דילמא  אמר  עכו''ם  ביה  דיתיב  במברא  עבר  לא  לב. • רב  שבת 
מיפקיד ליה דינא עליה ומתפיסנא בהדיה שמואל לא עבר אלא 

במברא דאית ביה עכו''ם אמר שטנא בתרי אומי לא שליט.

תקנו  שווקים  תקנו  זו  אומה  של  מעשיהן  נאים  לג: • כמה  שבת 
גשרים תקנו מרחצאות ר' יוסי שתק נענה רשב''י ואמר כל מה 
בהן  להושיב  שווקין  תקנו  עצמן  לצורך  אלא  תקנו  לא  שתקנו 

זונות מרחצאות לעדן בהן עצמן גשרים ליטול מהן מכס.

מגינות  מצות  ישראל  אף  עליה  מגינות  כנפיה  יונה  מט: • מה  שבת 
עליהן.

וכל  דניסכא  כולו  שעשוי   – (רש"י  מלכים  של  נט: • אבנט  שבת 
ישראל בני מלכים ראוים לו).

שבת סז. • ובני מלכים בזגין... כל ישראל בני מלכים הם.

שבת סח. • מתניתין בתינוק שנשבה לבין הנכרים.

בזיבה  מטמאין  נכרים  ואין  בזיבה  מטמאין  ישראל  פג. • בני  שבת 
אבל גזרו עליהן שיהו כזבין לכל דבריהן. 

שבת פו: • שכבת זרע של ישראל במעי כותית מהו ישראל דדאיגי 
במצות חביל גופייהו עכו''ם דלא דאיגי במצות לא או דילמא כיון 

דאכלין שקצים ורמשים חביל גופייהו.

לשבעים  נחלק  הגבורה  מפי  שיצא  ודיבור  דיבור  פח: • כל  שבת 
לשונות.

פי  על  אף  רבש''ע  הקב''ה  לפני  ישראל  כנסת  פח: • אמרה  שבת 
שמיצר ומימר לי דודי בין שדי ילין.

שבת פט. • מאי הר סיני הר שירדה שנאה לעכו''ם עליו.

שבת פט: • למה נקרא הר חורב שירדה חורבה לעכו''ם עליו. 

עיף אנכי ז''ץ  עולם  רבונו של  קד. • אמר גיהנם לפני הקב''ה  שבת 
הם  יצחק  של  זרעו  הללו   – (רש"י  יצחק  של  זרעו  הללו  ח''ק 
ולא אתנם לך) ט''ר י''ש כ''ת טר יש לי כיתות כיתות של עובדי 

כוכבים שאני נותן לך.

שבת קיא. • כל ישראל בני מלכים הם.

שבת קוט. • א''ל קיסר לרבי יהושע בן חנניא מפני מה תבשיל של 
שאנו  שמו  ושבת  לנו  יש  אחד  תבלין  לו  אמר  נודף  ריחו  שבת 
מטילין לתוכו וריחו נודף אמר לו תן לנו הימנו אמר לו כל המשמר 

את השבת מועיל לו ושאינו משמר את השבת אינו מועיל לו.

שמואל  אהדרינהו  שרגא  אדליק  נכרי  ההוא  קכב: • אתא  שבת 
לאפיה כיון דחזא דאייתי שטר וקא קרי אמר אדעתא דנפשיה 

הוא דאדליק אהדרינהו איהו לאפיה גבי שרגא.

שבת קכח. • רשב''ג ורבי שמעון ורבי ישמעאל ורבי עקיבא כולהו 
סבירא להו כל ישראל בני מלכים הם.

שבת קמה: • מפני מה עובדי כוכבים מזוהמי' מפני שאוכלין שקצי' 
ורמשי' ... שלא עמדו על הר סיני.
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שבת קמו. • ישראל שעמדו על הר סיני פסקה זוהמתן עובדי כוכבי' 
שלא עמדו על הר סיני לא פסקה זוהמתן.

שבת קנ. • עכו''ם ערום אסור לקרות קרית שמע כנגדו מאי איריא 
ישראל  מיבעיא  לא  קאמר  מיבעיא  לא  נמי  ישראל  אפי'  עכו''ם 
דאסור אבל עכו''ם כיון דכתיב ביה (יחזקאל כג, כ) אשר בשר חמורים 
בשרם אימא שפיר דמי קמ''ל אימא הכי נמי אמר קרא (בראשית ט, 

כג) וערות אביהם לא ראו.

עירובין יט. • רשעים אפילו על פתחו של גיהנם אינם חוזרין ... ל''ק 
הא בפושעי ישראל הא בפושעי עובדי כוכבים.

עירובין מא: • ג' דברים מעבירין את האדם על דעתו ועל דעת קונו 
אלו הן עובדי כוכבים ורוח רעה ודקדוקי עניות.

עירובין נד. • לא כמדת הקב''ה מדת בשר ודם מדת בשר ודם אדם 
נתן  כן  אינו  הקב''ה  אבל  קשה  ולזה  יפה  לזה  לחבירו  סם  נותן 

תורה לישראל סם חיים לכל גופו.

נשתברו  לא  אלמלי  הלוחות  על  חרות  טז)   – לב  נד. • (שמות  עירובין 
לוחות הראשונות לא נשתכחה תורה מישראל ... אין כל אומה 

ולשון שולטת בהן שנאמר חרות אל תיקרי חרות אלא חירות.

עירובין סב. • חצירו של עובד כוכבים הרי הוא כדיר של בהמה.

תרי  דמים  אשפיכות  חשוד  כוכבים  דעובד  סב. • כיון  עירובין 
דשכיחי דדיירי גזרו בהו חד לא שכיח לא גזרו ביה רבנן.

עירובין סב. • בן נח נהרג על פחות משוה פרוטה.

עירובין סט: • (רש"י) ולא באומות. שמקבלין קרבן מכולם כדתניא 
איש מה ת''ל איש איש לרבות את הנכרים שנודרין נדרים ונדבות 

כישראל.

פסחים ג: • ההוא ארמאה דהוה סליק ואכיל פסחים בירושלים ... 
בדקו בתריה ואשכחוהו דארמאה הוא וקטלוהו.

ראיה  אין  מכאן  שופרי.  משופרי  אכילנא  ואנא  ג: • (תוס')  פסחים 
דרוב  הכא  דשאני  אני  ישראל  ואומר  לפנינו  הבא  לכל  שנאמין 

ישראל היו ואזלינן בתר רובא אך יש להביא ראיה וכו'.

פסחים ה. • בשכר שלשה ראשון זכו לשלשה ראשון להכרית זרעו 
של עשו לבנין בית המקדש ולשמו של משיח.

דירה  לבית  לא  (לנכרי)  להשכיר  שאמרו  במקום  ו. • אף  פסחים 
אמרו מפני שמכניסין לתוכו ע''ג.

מגעת  שידו  מקום  עד  בודק  לארמאי  יהודי  שבין  ח: • חור  פסחים 
והשאר מבטלו בלבו ... כל עצמו אינו בודק מפני ... סכנת כשפים.

פסחים ט. • מעשה בשפחתו של מציק אחד ברימון שהטילה נפל 
לבור.

מצווה  אתה  אי  ונכרי  להחיותו  מצווה  אתה  כא: • גר  פסחים 
להחיותו.

פסחים מב: • (יחזקאל כו – ב) אמלאה החרבה אם מלאה זו חרבה 
מלאם  ולאם  כג)  כה,  (בראשית  מהכא   ... זו  חרבה  זו  מלאה  ואם  זו 

יאמץ.

פסחים נג. • מקום שנהגו למכור בהמה דקה לנכרים מוכרין מקום 
שלא נהגו למכור אין מוכרין ובכל מקום אין מוכרין להם בהמה 

גסה.

פסחים נד: • אין אדם יודע ... ומלכות בית דוד מתי תחזור ומלכות 
חייבת (רומי) מתי תכלה.

פסחים נו. • ששה דברים עשה חזקיה המלך על שלשה הודו לו ועל 
שלשה לא הודו לו ... ועל שלשה לא הודו לו קיצץ דלתות של 

היכל ושיגרן למלך אשור ולא הודו לו וכו'.

דכתיב  לבוא)  התם (לעתיד  בעו  מאי  כוכבים  סח. • ועובדי  פסחים 
(ישעיה סא, ה) ועמדו זרים ורעו צאנכם ובני נכר אכריכם וכורמיכם.

פסחים פז: • ישראל קנין אחד דכתיב (שמות טו, טז) עם זו קנית.

פסחים פז: • לא הגלה הקדוש ברוך הוא את ישראל לבין האומות 
אלא כדי שיתוספו עליהם גרים.

פסחים פז: • צדקה עשה הקב''ה בישראל שפזרן לבין האומות.

פסחים פז: • יודע הקדוש ברוך הוא את ישראל שאינן יכולין לקבל 
גזירות אכזריות אדום לפיכך הגלה אותם לבבל.

אלא  לבבל  ישראל  את  הוא  ברוך  הקדוש  הגלה  פז: • לא  פסחים 
 ... תורה  ללשון  לשונם  שקרוב  מפני   ... כשאול  שעמוקה  מפני 
להיכן  אשתו  על  שכעס  לאדם  משל  אמן  לבית  ששיגרן  מפני 

משגרה לבית אמה (רש"י – אברהם מאור כשדים יצא).

 ... האסורים  מבית  להוציאו  שהבטיחוהו  מי  וכן  צא. • ...  פסחים 
בית  אבל  דעכו''ם  האסורין  בית  אלא  שנו  לא  עליהן...  שוחטין 
מפיק  דאבטחינהו  כיון  עצמו  בפני  שוחטין  דישראל  האסורין 

ליה.

עכו''ם.  של  האסורין  בבית  אלא  שנו  לא  צא. • (תוס')  פסחים 
כשחבשוהו  לה רבי יוסי בר בון בשם רבי יוחנן  בירושלמי מוקי 
אחרים  עם  אפי'  עליו  שוחטין  אין  עכו''ם  חבשוהו  אבל  ישראל 

אשר פיהם דבר שוא והיינו איפכא משמעתין.

פסחים צד: • נראין דבריהן (חכמי אוה"ע) מדברינו (חכמי ישראל).

פסחים קיג. • לא תקנא בארמאה. 

קטן  ונחש  קטן  נכרי  הן  ואלו  בהן  מתקנאין  אין  קיג. • ג'  פסחים 
ותלמיד קטן.

זה  את  זה  אהבו  בניו  את  כנען  צוה  דברים  קיג: • חמשה  פסחים 
ואהבו את הגזל ואהבו את הזמה ושנאו את אדוניכם ואל תדברו 

אמת.

אע''פ  רבש''ע  הקב''ה  לפני  ישראל  כנסת  קיח: • אמרה  פסחים 
שדלה אני במצות לך אני ולי נאה להושיע.

פסחים קיח: • (תהלים קיז – א) הללו את ה' כל גוים אומות העולם מאי 
דעביד  ונפלאות  אגבורות  גוים  כל  ה'  את  הללו  ה''ק  עבידתייהו 

בהדייהו כל שכן אנו דגבר עלינו חסדו.

אינו  כסבור  למשיח  דורון  שתביא  מצרים  קיח: • עתידה  פסחים 
מקבל מהם אמר לו הקב''ה למשיח קבל מהם אכסניא עשו לבניי 
בהן  שנשתעבדו  הללו  ומה  בעצמה  ק''ו  כוש  נשאה  במצרים.... 
[רומי]  מלכות  נשאה   ... כ''ש  לא  בהן  נשתעבדתי  שלא  אני  כך 
הרשעה ק''ו בעצמה ומה הללו שאין אחיהן כך אנו שאנו אחיהן 

לא כ''ש וכו'.

העולם  אומות  לבין  שיתפזרו  לישראל  להם  גרם  קיח: • מי  פסחים 
קריבות שהיו חפצין בהן.

פסחים קיח: • ג' מאות וששים וחמשה שווקים בכרך גדול של של 
רומי ... כדי לזון את כל העולם כולו.

אבל  מנינן)  (דמניסן  ישראל  למלכי  אלא  שנו  ג. • לא  השנה  ראש 
למלכי אומות העולם מתשרי מנינן.
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ובשביל  בני  שיחיו  בשביל  לצדקה  זו  סלע  ד. • האומר  השנה  ראש 
שאזכה בה לחיי העולם הבא הרי זה צדיק גמור לא קשיא כאן 

בישראל כאן בעובדי כוכבים.

ראש השנה ד. • בשכר שחביבה תורה לישראל כשגל לעובדי כוכבים 
זכיתם לכתם אופיר.

ראש השנה ח: • כי חק לישראל מלמד שישראל נכנסין תחילה לדין 
... מלך וציבור מלך נכנס תחילה לדין.

כר'  ולתקופה  כר''א  למבול  מונין  ישראל  יב. • חכמי  השנה  ראש 
יהושע חכמי אומות העולם מונין אף למבול כר' יהושע.

ראש השנה יט. • גזרה המלכות גזרה שלא יעסקו בתורה ושלא ימולו 
וחביריו  שמוע  בן  יהודה  עשה  מה  שבתות  ושיחללו  בניהם  את 
הלכו ונטלו עצה ממטרוניתא אחת שכל גדולי רומי מצויין אצלה 
אי  אמרו  בלילה  והפגינו  הלכו  בלילה  והפגינו  בואו  להם  אמרה 
שמים לא אחיכם אנחנו ולא בני אב אחד אנחנו ולא בני אם אחת 
אנחנו מה נשתנינו מכל אומה ולשון שאתם גוזרין עלינו גזירות 

קשות וביטלום ואותו היום עשאוהו יום טוב.

שנא'  תקנה  להם  שאין  כוכבים  לעובדי  להם  כג. • אוי  השנה  ראש 
(ישעיה ס, יז) תחת הנחשת אביא זהב ותחת הברזל אביא כסף ותחת 
העצי' נחשת ותחת האבנים ברזל תחת ר''ע וחביריו מאי מביאין 
ועליהם הוא אומר (יואל ד, כא) ונקיתי דמם לא נקיתי (רש"י – אם 
של  מדמם  אנקם  לא  עונות  משאר  העכו''ם  את  לנקות  באתי 

ישראל).

לירחא  וקדשיה  טב  לעין  זיל  חייא  לר'  רבי  כה. • א''ל  השנה  ראש 
ושלח לי סימנא דוד מלך ישראל חי וקים (רש"י – שגזרו גזרה 

במקומו שלא יקדשו את החדש).

ראש השנה כז: • התוקע לתוך הבור או לתוך הדות או לתוך הפיטס 
(בשעת השמד – רב האי גאון) אם קול שופר שמע יצא ואם קול 

הברה שמע לא יצא.

שכפאוהו   ... מאן  כפאו  יצא  מצה  ואכל  כח. • כפאו  השנה  ראש 
פרסיים.

ראש השנה לב: • אם בא לומר מלכות זכרון ושופר של פורענות של 
עובדי כוכבים אומר.

גזרו  אויבים   – (רש"י  שנו  המלכות  גזרת  לב: • בשעת  השנה  ראש 
שלא יתקעו והיו אורבין להם כל שש שעות לקץ תפלת שחרית 

לכך העבירוה לתקוע במוספין).

דכתיב  שני  במקדש  שכינה  שריא  הוה  לא  עזרא  ט: • בימי  יומא 
(בראשית ט, כז) יפת אלהים ליפת וישכן באהלי שם.

יומא י. • עתידה רומי שתפול ביד פרס... עתידה פרס שתפול ביד 
רומי.

בכל  הרשעה  רומי  מלכות  שתפשוט  עד  בא  דוד  בן  י. • אין  יומא 
העולם כולו תשעה חדשים.

יומא יא. • הני אבולי (שערי עיר) דמחוזא מ''ט לא עבדו להו רבנן 
מזוזה ... משום סכנה.

יומא יא. • מעשה בארטבין אחד שהיה בודק מזוזות בשוק העליון 
של צפורי ומצאו קסדור אחד ונטל ממנו אלף זוז.

 ... הן  ואלו  סופו  ועד  העולם  מסוף  הולכין  קולות  כ: • שלש  יומא 
וקול המונה של רומי.

יומא כא: • בשעה שבנה שלמה בית המקדש נטע בו כל מיני מגדים 
בהן  מנשבת  וכשהרוח  בזמנן  פירותיהן  מוציאין  והיו  זהב  של 
נושרין ... וכשנכנסו נכרים להיכל יבש ... ועתיד הקב''ה להחזירן.

יומא נד. • כבר עלה סנחריב מלך אשור ובלבל כל הארצות.

זה  המעורין  כרובים  ראו  להיכל  נכרים  שנכנסו  נד: • בשעה  יומא 
בזה הוציאון לשוק ואמרו ישראל הללו שברכתן ברכה וקללתן 

קללה יעסקו בדברים הללו.

מקום  מכל  הן  אריות  גרי  כותים  הלוקח)  ד"ה   – נה: • (תוס'  יומא 
כיון דפורשין מע''ז יותר מנכרים ומחזיקין בתורה שבכתב גם את 
אלהיהם אינם עובדים כמו שהיו עושין בבית ראשון משום הכי 
כשגזרו על סתם יינן של נכרים לא גזרו על של כותיים אף על פי 

שגזרו על פיתן.

בית  אפשר  מוקדון)  לאלכסנדר  הצדיק  סט. • (שמעון  יומא 
עובדי  יתעוך  תחרב  שלא  מלכותך  ועל  עליך  בו  שמתפללים 

כוכבים להחריבו.

יכולה  אחת  אומה  היאך  הקב''ה  של  מוראו  סט. • אלמלא  יומא 
להתקיים בין האומות.

יומא עז. • אמר לפניו רבש''ע אם יהיו כל חכמי או''ה בכף מאזנים 
ודניאל איש חמודות בכף שניה לא נמצא מכריע את כולם אמר 
רבש''ע  לפניו  אמרו  בני  על  זכות  שמלמד  זה  הוא  מי  הקב''ה 

גבריאל.

יהיב  דלא  ואיכא  כרגא  דיהיב  איכא  דפרס  עז. • במלכותא  יומא 
כרגא (רש"י – כסף גולגלתא).

יומא פב: • (תוס') ורבינו תם היה מפרש בההיא דכתובות ודאסתר 
דלא מיחייבא למימסר נפשה בביאת עכו''ם שאין ביאתו ביאה 
דעובד  לזרעיה  אפקריה  דרחמנא  בביאתו  מיתה  מיחייבא  ולא 
כוכבים כדכתיב אשר בשר חמורים בשרם וזרמת סוסים זרמתם 
והוי כביאת בהמה בעלמא ומתוך כך התיר לבת ישראל שהמירה 
לקיימה  נתגייר  והעכו''ם  בתשובה  וחזרה  לעכו''ם  ונשאת  דתה 
מילי  הני  לבועל  אסורה  כך  לבעל  שאסורה  כשם  דאמר  דאע''ג 

בביאת ישראל אבל עכו''ם לא.

יומא פה. • (תוס' – ד"ה להחזיר) המחזיר אבידה לכותי עליו הכתוב 
אומר למען ספות הרוה את הצמאה וגו' ואפי' הכי מחזירין היכא 
האי  כולי  עבירה  דליכא  להחיותו  שכן  וכל  ישראל  רוב  דאיכא 

דמפרנסין עניי כותים עם עניי ישראל מפני דרכי שלום.

סוכה יד: • מעשה בשעת הסכנה שהביאנו נסרים שהיו בהן ארבעה 
וסיככנו על גבי מרפסת וישבנו תחתיהן אמרו לו משם ראיה אין 

שעת הסכנה ראיה.

סוכה טז: • (רש"י – ד"ה אלא) היה דרכן להצניע ספר תורה בבתים 
מפני הנכרים.

סוכה יז. • (רש"י – ד"ה וכן) דופן עקומה דוגמא לדבר קלוישטר''א 
בלשון אשכנז של איזה אומות הם הגלחים שיש לה אויר שיש 

בה עשבים והיקף אכסדרה סביב לו.

סוכה כט. • כל זמן שמאורות לוקין סימן רע לשונאיהם של ישראל 
הספר  לבית  שבא  לסופר  משל  במכותיהן  שמלומדין  מפני 
ורצועה בידו מי דואג מי שרגיל ללקות בכל יום ויום הוא דואג 
(רש"י – כל מיני פורעניות הבאין בעולם יש להם לישראל לדאוג 
מפני  אומות  משאר  יותר  בשבילנו  אלא  זה  סימן  בא  לא  ולומר 

שהן רגילין ללקות יותר מכולם).
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לבנה  כוכבים  לעובדי  רע  סימן  לוקה  שהחמה  כט. • בזמן  סוכה 
לוקה סימן רע לשונאיהם של ישראל מפני שישראל מונין ללבנה 

ועובדי כוכבים לחמה.

סוכה כט. • בזמן שישראל עושין רצונו של מקום אין מתיראין מכל 
אלו.

סוכה ל. • סתם עובדי כוכבים גזלני ארעתא נינהו.

סוכה נא: • כולהו (יהודי אלכסנדרא) קטלינהו אלכסנדרוס מוקדן 
תוסיפון  לא  טז)  יז,  (דברים  קרא  אהאי  דעברי  משום  איענשו  מ''ט 

לשוב בדרך הזה עוד ואינהו הדור אתו.

גלות  הן  ואלו  שבראם  הקב''ה  עליהן  מתחרט  נב: • ארבעה  סוכה 
כשדים וישמעאלים ויצר הרע.

סוכה נב: • (רש"י) אהלים לשודדים. אלו ערביים השוכנים באהלים 
לאשר  דקרא  סיפיה  וכתיב  ימיהם  כל  מקנה  ורועים  במדברות 

הביא וגו' כלומר הוא עצמו גרם לו הרגזתו שהביאם בעולם.

סוכה נה: • הני שבעים פרים כנגד מי כנגד שבעים אומות פר יחידי 
למה כנגד אומה יחידה משל למלך בשר ודם שאמר לעבדיו עשו 
לי סעודה גדולה ליום אחרון אמר לאוהבו עשה לי סעודה קטנה 

כדי שאהנה ממך.

סוכה נה: • אוי להם לעובדי כוכבים שאבדו ואין יודעין מה שאבדו 
בזמן שבהמ''ק קיים מזבח מכפר עליהן ועכשיו מי מכפר עליהן.

משל  חוץ  הם  שבעים  החג  פרי  פרים.  שבעים  נה: • (רש"י)  סוכה 
בכל  גשמים  שירדו  עליהם  לכפר  אומות  שבעים  כנגד  שמיני 

העולם לפי שנידונין בחג על המים.

מקבלין  ואין  מהן  מקבלין  אין  ששקלו  והכותי  ג: • הנכרי  שקלים 
מידם קני זבין וקני זבות וקני יולדות וחטאות ואשמות זה הכלל 
מקבלין  אין  ונידב  נידר  שאינו  כל  מידן  מקבלין  ונידב  שנידר  כל 
מידן וכן מפורש על ידי עזרא שנאמר (עזרא ד, ג) לא לכם ולנו לבנות 

בית לאלהינו.

ביצה טז. • כל מצות שנתן להם הקב''ה לישראל נתן להם בפרהסיא 
חוץ משבת שנתן להם בצנעא ... אי הכי לא לענשו נכרים עלה 
שבת אודועי אודעינהו מתן שכרה לא אודעינהו ואי בעית אימא 

מתן שכרה נמי אודעינהו נשמה יתירה לא אודעינהו.

ביצה טז. • דגים קטנים מלוחים אין בהם משום בשולי נכרים.

שמחפשים  נכרים  גדודי  של  גדול  חיל  (רש"י –  כא. • בלשת  ביצה 
ובולשין לשלול שלל) באה לעירנו ובקשה לחטוף את כל העיר 

ושחטנו להם עגל והאכלנום ופטרנום לשלום.

ביצה כא: • מרבה אני את הכלבים שמזונותן עליך ומוציא אני את 
העובדי כוכבים שאין מזונותן עליך.

בי''ט  הנכרי  את  מזמנין  ואין  בשבת  הנכרי  את  כא: • מזמנין  ביצה 
גזרה שמא ירבה בשבילו.

ביצה כח: • ג' עזין הן ישראל באומות וכו'.

שהיא  אדום  בת  קסרי  זו  תעקר  ועקרון  ד)   – ב  ו. • (צפניה  מגילה 
יושבת בין החולות והיא היתה יתד תקועה לישראל בימי יוונים 
וכשגברה מלכות בית חשמונאי ונצחום היו קורין אותה אחידת 

מגדל שיר.

יהודה  שרי  שעתידין  שבאדום  וקרקסיות  ו. • תראטריות  מגילה 
ללמד בהן תורה ברבים.

אל  שתיהן  חרבו  אדם  לך  יאמר  אם  וירושלים  ו. • קסרי  מגילה 
תאמן ישבו שתיהן אל תאמן חרבה קסרי וישבה ירושלים חרבה 
ירושלים וישבה קסרי תאמן שנאמר (יחזקאל כו, ב) אמלאה החרבה 

אם מליאה זו חרבה זו אם מליאה זו חרבה זו.

מגילה ו. • אמר יצחק לפני הקב''ה רבש''ע יוחן עשו אמר לו רשע 
יעול  נכוחות  בארץ  י)  (ישעיה כו,  לו  אמר  צדק  למד  בל  לו  אמר  הוא 

אמר לו אם כן בל יראה גאות ה'.

לעשו  תתן  אל  עולם  של  רבונו  הקב''ה  לפני  יעקב  ו. • אמר  מגילה 
הרשע תאות לבו.

מגילה ו. • זממו אל תפק זו גרממיא של אדום שאלמלי הן יוצאין 
מחריבין כל העולם כולו.

מגילה ו: • תלת מאה קטירי תגא איכא בגרממיא. של אדום ותלת 
הני  נפקי  יומא  ובכל  ברומי  איכא  מרזבני  וחמשה  ושיתין  מאה 

לאפי הני ומקטיל חד מינייהו ומיטרדי לאוקמי מלכא.

מגילה ו: • איטליא של יון זה כרך גדול של רומי והויא תלת מאה 
ימות  כמנין  שווקים  שס''ה  בה  ויש  פרסה  מאה  תלת  על  פרסה 

החמה וכו'.

מגילה ו: • (רש"י) איטליא של יון. כרך גדול שגדל בשביל עון מנשה 
וגדל  בים  קנה  ונעץ  גבריאל  ירד  בהיכל  צלם  שהכניס  שבשעה 

עליו חלקה גדולה ונבנה לשם איטליא של יון.

מגילה ט: • אף בספרים לא התירו שיכתבו אלא יונית... יפת אלהים 
ליפת יפיותו של יפת יהא באהלי שם (רש"י – הוא לשון יון לשונו 

יפה משל כל בני יפת).

בשר  ומסורבלין  כדוב  ושותין  שאוכלין  פרסיים  יא. • אלו  מגילה 
כדוב ומגדלין שער כדוב ואין להם מנוחה כדוב.

מגילה יא. • עם דל אלו ישראל שהם דלים מן המצות.

נבוכדנצר  בימי  געלתים  ולא  יוונים  בימי  מאסתים  יא. • לא  מגילה 
ה'  אני  כי  פרסיים  בימי  אתם  בריתי  להפר  המן  בימי  לכלותם 

אלהיהם בימי גוג ומגוג.

מגילה יא. • כי אני ה' אלהיהם לעתיד לבוא שאין כל אומה ולשון 
יכולה לשלוט בהם.

מגילה יב: • יום השביעי שבת היה שישראל אוכלין ושותין מתחילין 
בד''ת ובדברי תשבחות אבל עובדי כוכבים שאוכלין ושותין אין 

מתחילין אלא בדברי תיפלות.

עצה  ניטלה  מארצנו  וגלינו  המקדש  בית  שחרב  יב: • מיום  מגילה 
ממנו ואין אנו יודעין לדון דיני נפשות זיל לגבי עמון ומואב דיתבי 

בדוכתייהו כחמרא דיתיב על דורדייה.

מגילה יג. • כל הכופר בע''ז נקרא יהודי.

רפואה  להם  בורא  אא''כ  ישראל  את  מכה  הקב''ה  יג: • אין  מגילה 
בורא  ואח''כ  אותן  מכה  כן  אינו  העולם  אומות  אבל   ... תחילה 

להם רפואה.

מגילה יג: • ודתיהם שונות מכל עם דלא אכלי מינן ולא נסבי מינן 
ולא מנסבי לן.

מגילה יג: • ולמלך אין שוה להניחם דאכלו ושתו ומבזו ליה למלכות 
ואפילו נופל זבוב בכוסו של אחד מהן זורקו ושותהו ואם אדוני 

המלך נוגע בכוסו של אחד מהן חובטו בקרקע ואינו שותהו.
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נביאים  ושמונה  מארבעים  יותר  טבעת  הסרת  יד. • גדולה  מגילה 
ושבע נביאות שנתנבאו להן לישראל שכולן לא החזירום למוטב 

ואילו הסרת טבעת החזירתן למוטב.

מגילה יד. • אכתי עבדי אחשורוש אנן.

מה  עולם  של  רבונו  הקב''ה  לפני  הדין  מדת  טו: • אמרה  מגילה 
נשתנו אלו מאלו אמר לה הקדוש ברוך הוא ישראל עסקו בתורה 

אומות העולם לא עסקו בתורה.

(מרדכי  ליה  אמר  תשמח  אל  אויבך  בנפל  יז)  כד,  טז. • (משלי  מגילה 
להמן) הני מילי בישראל אבל בדידכו כתיב (דברים לג, כט) ואתה על 

במותימו תדרוך.

נקרא  העולם  באומות  אפילו  חכמה  דבר  האומר  טז. • כל  מגילה 
חכם.

מגילה טז. • אומה זו משולה לעפר ומשולה לכוכבים כשהן יורדין 
יורדין עד עפר וכשהן עולין עולין עד לכוכבים.

עבדי  דלא  לי  תיתי   ... בכותי  אסתכלי  דלא  לי  כח. • תיתי  מגילה 
שותפות בהדי כותי.

תענית י: • אמר להם יעקב לבניו אל תראו עצמכם כשאתם שבעין 
לא בפני עשו ולא בפני ישמעאל כדי שלא יתקנאו בכם.

תענית טז. • הר (המוריה) שיצא ממנו מורא לעובדי כוכבים.

יצא  גוריון  בן  נקדימון  המרחץ  מבית  אדון  שיצא  כ. • ...עד  תענית 
מבית המקדש כשפגעו זה בזה אמר לו תן לי דמי מים יותר שיש 

לי בידך וכו'.

תענית כב. • עיילנא ונפיקנא ביני נכרים כי היכי דלא לידעו דיהודאה 
אנא.

משום  דרבא  דינא  בבי  נגדא  דאיחייב  גברא  כד: • ההוא  תענית 
מלכא  שבור  בי  מילתא  אשתמע  ומית  רבא  נגדיה  כותית  דבעל 

בעא לצעורי לרבא.

תענית כד: • אמרה ליה איפרא הורמיז אימיה דשבור מלכא לברה 
לא ליהוי לך עסק דברים בהדי יהודאי דכל מאן דבעיין ממרייהו 

יהיב להו.

תענית כה. • רבונו של עולם כשנתת תורה לעמך ישראל חזרת על 
כל אומות העולם ולא קיבלוה ועכשיו אתה נותן להם מטר.

תענית כז. • (תוס' – ד"ה אי) לענין נשיאת כפים כהן בעל מום נושא 
כפיו ומכאן יש להוכיח דכהן שהמיר דתו נושא כפיו וכשר לישא 

כפיו ולקרות בתורה כמו שלא המיר.

שלא  ישראל  על  גזירה  המלכות  גזרה  אחת  כח. • פעם  תענית 
והושיבו  לירושלים  בכורים  יביאו  ושלא  למערכה  עצים  יביאו 
פרוזדאות על הדרכים כדרך שהושיב ירבעם בן נבט שלא יעלו 

ישראל לרגל.

גזרה  נגזרה  ההיכל  את  הרשע  טורנוסרופוס  כט. • כשחרב  תענית 
על רבן גמליאל להריגה .... יצתה בת קול ואמרה אדון זה מזומן 

לחיי העולם הבא.

תענית כט: • בר ישראל דאית ליה דינא בהדי נכרי לישתמיט מיניה 
באב דריע מזליה ולימצי נפשיה באדר דבריא מזליה.

מועד קטן ט: • כותי לענין פרעון לעולם מצר.

עבדים  בהמה  ולוקחים  עכו''ם  של  ליריד  יא. • הולכין  קטן  מועד 
שלהן  בערכאות  ומעלה  וכותב  וכרמים  שדות  בתים  ושפחות 

מפני שהוא כמציל מידן.

מועד קטן טז: • מה כושי משונה בעורו אף ישראל משונין במעשיהן 
מכל האומות.

אהא  סמכינן  המטה  וכפיית  אלו)  ד"ה   – כא. • (תוס'  קטן  מועד 
דלא  המטה  בכפיית  חייב  אינו  אכסנאי  בירושלמי  דאמרינן 
בינינו  ויש  הנכרים  בין  אנו  כן  וכמו  מכשף  פי'  הוא  חרש  לימרון 

עבדים ושפחות.

מועד קטן כו. • קטל שבור מלכא תריסר אלפי יהודאי במזיגת קסרי 
מעולם  יהודי  קטלי  דלא  לי  תיתי  לשמואל  מלכא  שבור  א''ל   ...

התם אינהו גרמי לנפשייהו (רש"י – דמרדו ביה).

חגיגה ה: • אמר להו (רבא לרבנן) מי ידעיתו כמה משדרנא בצנעא 
בי שבור מלכא אפי' הכי יהבו ביה רבנן עינייהו אדהכי שדור דבי 

שבור מלכא וגרבוהו (רש"י – שללוהו).

חגיגה ה: • ידו נטויה עלינו (רש"י – להגן עליו).

אומות  של  חכמתן  נסרחה  מבנים  עצה  שאבדה  ה: • כיון  חגיגה 
העולם.

חגיגה ה: • (ירמיה יג, יז) ואם לא תשמעוה במסתרים תבכה נפשי מפני 
לעובדי  ונתנה  מהם  שניטלה  ישראל  של  גאוותן  מפני   ... גוה 

כוכבים.

חגיגה יא: • לרבות את הנכרים שמוזהרין על ברכת השם ועל ע''ז 
כישראל ... לרבות את הנכרים שמוזהרין על העריות כישראל.

חגיגה יג. • אין מוסרין דברי תורה לעובד כוכבים.

חגיגה יג. • (תוס' – ד"ה אין) וכי תימא בז' מצות דידהו דאינו חייב 
מיתה כדאמר הש''ס התם והא מצוה איכא למוסרם להם ונפקא 
לן מהאי קרא אשר יעשה אותם האדם וחי בהם (ויקרא יח) כהן ולוי 

לא נאמר אלא אדם שאפילו עובד כוכבים ועוסק בתורה וכו'.

חגיגה יג: • שהלך לכבוש את כל העולם כולו תחת נבוכדנצר הרשע 
וכל כך למה שלא יאמרו אומות העולם ביד אומה שפלה מסר 
נעשה  לישראל  המיצר  כל  שלא.  ד"ה  (תוס' –  בניו  את  הקב''ה 

ראש כלומר כבר נעשה ראש קודם שמיצר להם).

על  עליו  אמרו  מפומיה  פסק  לא  יווני  זמר  מאי  טו: • אחר  חגיגה 
אחר בשעה שהיה עומד מבית המדרש הרבה ספרי מינין נושרין 

מחיקו.

מחמת  ישראל  בנות  שנשאו  שלמה.  עבדי  טז: • (רש"י)  יבמות 
כוכבים  עובד  וקסבר  כוכבים  עובדי  בחזקת  שם  ודרין  עושרן 

ועבד הבא על בת ישראל הולד ממזר.

יבמות טז: • עובד כוכבים ועבד הבא על בת ישראל הולד ממזר.

יבמות טז: • בשעה שנכנסו עובדי כוכבים להיכל הכל נפנו על כסף 
וזהב והם נפנו על בנות ירושלים שנאמר (איכה ה, יא) נשים בציון ענו 

בתולות בערי יהודה.

יבמות טז: • (רש"י) הומניא לפום נהרא. בהומניא יונים הם ומצירין 
לבני פום נהרא שהם ישראל עניים.

לקדושין  חוששין  הזה  בזמן  שקידש  כוכבים  טז: • עובד  יבמות 
שמא מעשרת השבטים הוא.

יבמות יז. • לא זזו משם עד שעשאום עובדי כוכבים גמורים.
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יבמות יז. • (רש"י) אמר בנך הבא מישראלית קרוי בנך ואין בנך הבא 
מן העובדת כוכבים קרוי בנך אלא בנה. דנפקא לן מכי יסיר את 
בנך מאחרי (דברים ז) ולא כתיב כי תסיר את בנך אלמא לאו אבתו 
לא תקח לבנך מהדר דא''כ היה לו לומר כי העובדת כוכבים תסיר 
ש''מ דאי נמי יולדת בן לעבודת כוכבים לא בנך מיקרי ולא קרינן 

ביה כי תסיר את בנך הילכך עובדי כוכבים גמורים הם.

יבמות יז. • עתידין ישראל דעבדי יומא טבא כי חרבי תרמוד.

יבמות כב. • (רש"י) מעידין לכתחלה. דרחמנא אפקריה לזרע מצרי 
אינה  אב  קורבת  הלכך  כג)  (יחזקאל  זרמתם  סוסים  זרמת  דכתיב 

קורבה.

יבמות כג. • שפחה משום דאין לה חייס אבל עובדת כוכבים דאית 
לה חייס (רש"י – עובדת כוכבים מתייחסת על שם אביה).

העובדת  מן  הבא  בנך  ואין  בנך  קרוי  מישראלית  כג. • בנך  יבמות 
כוכבים קרוי בנך אלא בנה ... ש''מ בן בתך הבא מן העובד כוכבים 

קרוי בנך.

עובדי  לאו  שבחו''ל  כוכבי'  עובדי  אלא)  ד"ה  כג. • (רש"י –  יבמות 
עבודת כוכבי' הן אלא מנהג אבותיהן בידיהן.

יבמות כג. • (תוס' – ד"ה ההוא) ואם תאמר והיכי כרת ברית שלמה 
עם חירם מלך צור דכתיב ויכרתו ברית שניהם (מ''א ה) והכתיב לא 
תכרות להם ברית ולא תחנם (דברים ז) ובכל האומות עובדי עבודת 
כוכבים איירי כמו ולא תחנם וי''ל דשמא לא אסר אלא כריתת 
ברית לשם עבודת כוכבים כדכתיב באידך קרא לא תכרות להם 

ולאלהיהם ברית (שמות כג) או שמא חירם מלך צור גר תושב.

ישראל  בנות  חזא  לגבלא  איקלע  אבא  בר  חייא  מו. • ר'  יבמות 
דמזגי  דישראל  חמרא  וחזא  טבלו  ולא  שמלו  מגרים  דמעברן 
עובדי כוכבים ושתו ישראל וחזא תורמוסין דשלקי עובדי כוכבים 
ואכלי ישראל ולא אמר להו ולא מידי אתא לקמיה דר' יוחנן א''ל 
ועל  נסך  יין  משום  יינם  ועל  ממזרים  שהם  בניהם  על  והכרז  צא 

תורמוסן משום בישולי עובדי כוכבים לפי שאינן בני תורה.

משוה  פחות  על  נהרג  נח  בן  ומודיעין)  ד"ה   – מז: • (רש"י  יבמות 
הויא  ישראל  ולגבי  מועט  דבר  על  קפיד  כוכבים  דעובד  פרוטה 

מחילה.

יבמות ס: • ציץ ... לרצון ולא לפורענות .... ולעובדי כוכבים אפילו 
לפורענות.

(יחזקאל  שנא'  באהל  מטמאין  אינן  כוכבים  עובדי  סא. • קברי  יבמות 
לד, לא) ואתן צאני צאן מרעיתי אדם אתם אתם קרויין אדם ואין 

העובדי כוכבים קרויין אדם.

עקיבא  לרבי  לו  היו  תלמידים  זוגים  אלף  עשר  סב: • שנים  יבמות 
מגבת עד אנטיפרס וכולן מתו בפרק אחד מפני שלא נהגו כבוד 

זה לזה (רב שרירא גאון – מתו במרד בר כוכבא).

אלא  מתברכות  אין  באדמה  הדרות  משפחות  סג. • אפילו  יבמות 
בשביל ישראל.

יבמות סג. • אפילו ספינות הבאות מגליא לאספמיא אינן מתברכות 
אלא בשביל ישראל.

יבמות סג. • אין פורענות באה לעולם אלא בשביל ישראל.

יבמות סג: • (דברים לב, כא) בגוי נבל אכעיסם ... אלו אנשי ברבריא ואנשי 
מרטנאי שמהלכין ערומים בשוק שאין לך משוקץ ומתועב לפני 

המקום יותר ממי שמהלך בשוק ערום.

אמרו  נפל  שגא  לבבל  חברי  אתו  יוחנן  לר'  ליה  סג: • אמרו  יבמות 
רשעים  פרסיים  חברי.   – (רש"י  יתיב  תריץ  שוחדא  מקבלי  ליה 
מרוב  נפל  כפף  שגא.  ישראל:  של  כבודם  מכירים  ואינם  ומבזין 
צער שהיו בני הישיבה מסורים בידם: אמרו ליה מקבלי שוחדא. 

לבטל גזירתא: תריץ. יתיב ושמח.

יבמות סג: • גזרו על ג' מפני ג' גזרו על הבשר מפני המתנות גזרו על 
המרחצאות מפני הטבילה קא מחטטי שכבי (רש"י – מוציאים 

הנקברים מקבריהם) מפני ששמחים ביום אידם.

יבמות עב. • (רש"י) בימי בן כוזיבא. שמשכום עובדי כוכבים באונס 
על  ומלך  ונצחם  בהם  ונלחם  כוזיבא  בן  יד  וגברה  ביתר  בכרך 

ישראל שתי שנים ומחצה וחזרו ומלו בימיו.

שאינה  לה  קרי  ותנא  רומי  מלכי  כתב)  ד"ה   – צא: • (רש"י  יבמות 
הוגנת משום דאין להם לא כתב ולא לשון.

 ... חיישינן  לא  נמי  דידיע  אפילו   ... למצרי  אב  צח. • אין  יבמות 
אפקורי אפקריה רחמנא לזרעיה דכתיב (יחזקאל כג, כ) בשר חמורים 

בשרם וזרמת סוסים זרמתם.

טמאה  ומבהמה  כוכבים  מעובדת  והולך  תינוק  קיד. • יונק  יבמות 
שקצים  וטרפות  נבלות  יאכילנו  ולא  שקץ  ביונק  חוששין  ואין 
מסוכן  תינוק  סתם   ... בשבת  ואפילו  מהם  יונק  ומכולן  ורמשים 

אצל חלב.

עדות  עדותו  אין  מתכוין  היה  אם  כוכבים  קכא: • בעובד  יבמות 
(שמת פלוני).

כתובות ג: • (תוס' – ד"ה ולדרוש) אין חייבין מיתה על בעילת מצרי 
דרחמנא אפקריה לזרעיה דמצרי דכתיב (יחזקאל כג) וזרמת סוסים 

זרמתם.

כתובות יג: • רוב עובדי כוכבים פרוצים בעריות הם.

כתובות כד: • (רש"י) בקשו כתבם המתיחשים. שיהו כהנים כשרים 
לפי שהתחתנו כהנים בגולה בגויי הארץ וילדו להם בנים כדכתיב 
בספר עזרא והם חללים הוצרכו הנולדים בגולה להתייחס כשעלו 

מן הגולה לשרת בבנין שני.

כתובות כו: • בת ישראל שהורהנה (נתמשכנה) באשקלון וריחקוה 
בני משפחתה.

המלכות  ודרך  ניתלין  שבעליהן   – (רש"י  גנבי  כז. • נשי  כתובות 
להפקיר ביתם ונשיהן).

כתובות כז. • עיר שכבשוה כרכום (מצור) כל כהנות שנמצאו בתוכה 
פסולות (רש"י – אסורות לבעליהן דאשת כהן אסורה באונס).

כתובות לו: • (תוס' – ד"ה וכי) נקט ערבי לפי שהם שטופים בזימה.

כתובות לז. • (רש"י – ד"ה דיה) דם כנענית כדם בהמה.

מטותיהן  שמשמשין  פרסיים  מנהג  בה  ינהג  מח. • שלא  כתובות 
בלבושיהן.

אין  מקום  של  רצונו  שעושין  בזמן  ישראל  סו: • אשריכם  כתובות 
כל אומה ולשון שולטת בהם ובזמן שאין עושין רצונו של מקום 
מוסרן ביד אומה שפלה ולא ביד אומה שפלה אלא ביד בהמתן 

של אומה שפלה.

כתובות סו: • (רש"י) ערביים. קרי אומה שפלה ששוכני אהלים הם 
במדבר.

כתובות קיא. • ג' שבועות הללו למה אחת שלא יעלו ישראל בחומה 
ימרדו  שלא  ישראל  את  הוא  ברוך  הקדוש  שהשביע  ואחת 
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העובדי  את  הוא  ברוך  הקדוש  שהשביע  ואחת  העולם  באומות 
כוכבים שלא ישתעבדו בהן בישראל יותר מדאי ... שלא יגלו את 

הקץ ושלא ירחקו את הקץ ושלא יגלו הסוד לעובדי כוכבים.

את  מקיימין  אתם  אם  לישראל  הקב''ה  להם  קיא. • אמר  כתובות 
השבועה מוטב ואם לאו אני מתיר את בשרכם כצבאות וכאילות 

השדה.

נדרים כח. • דינא דמלכותא דינא.

אברהם  דאיקדש  כיון  נח  בני  מכלל  נפיק  מי  לא. • ישראל  נדרים 
איתקרו על שמיה.

נדרים לא. • שאיני נהנה לזרע אברהם אסור בישראל ומותר בעובדי 
כוכבים גמ' והאיכא ישמעאל (בראשית כא, יב) כי ביצחק יקרא לך זרע 

כתיב והאיכא עשו ביצחק ולא כל יצחק.

נדרים סה. • אשכחיה צדקיה לנבוכדנצר דהוה קאכיל ארנבא חיה 
א''ל אישתבע לי דלא מגלית עילוי ולא תיפוק מילתא אישתבע 
לסוף הוה קא מצטער צדקיהו בגופיה איתשיל אשבועתיה ואמר 
וצדקיהו  סנהדרין  ואייתי  שלח  ליה  מבזין  דקא  נבוכדנצר  שמע 
אמר להון חזיתון מאי קא עביד צדקיהו לאו הכי אישתבע בשמא 
מתשלין  [א''ל  אשבועתא  איתשלי  א''ל  מגלינא  דלא  דשמיא 
אשבועתא] אמרי ליה אין אמר להו בפניו או אפילו שלא בפניו 
לא  טעמא  מאי  עבדיתון  מאי  ואתון  להון  אמר  בפניו  ליה  אמרי 

אמריתון לצדקיהו מיד.

נזיר נד. • (רש"י) וארץ העמים. שנזר בארץ ובתוך ימי נזירותו יצא 
ונכנס לארץ העמים אין הנזיר מגלח.

יצא  אב  לו  שיש  במי  יטמא  לא  ולאמו  לאביו  ז)  ו,  סא. • (במדבר  נזיר 
דבר  אביו  את  יורש  כוכבים  עובד   ... אב  לו  שאין  כוכבים  עובד 

תורה ... אלא במי שמוזהר על כיבוד אביו.

שהחמירה  מקומות  בכמה  מצינו  אלא)  ד"ה   – סב. • (רש"י  נזיר 
תורה על העובד כוכבים כגון בשורו של כנעני שהזיק לשורו של 
ישראל בין תם בין מועד משלם נזק שלם ושל ישראל שנגח של 

כנעני בין תם בין מועד פטור.

ששתת  אחת  למה  במצרים  האמורות  כוסות  ט. • שלשה  סוטה 
שעתידה  ואחת  נכה  פרעה  בימי  ששתת  ואחת  משה  בימי 

לשתות עם חברותיה.

כל  את  שבלבל  אע''פ  דסנחריב  מנימין)  ד"ה   – ט. • (תוס'  סוטה 
העולם כולו ארץ מצרים לא בלבל.

סוטה יא. • (שמות א – ח) אשר לא ידע את יוסף דהוה דמי כמאן דלא 
ידע ליה כלל.

דומין  שהיו  מלמד  ישראל  בני  מפני  ויקוצו  יב)   – א  יא. • (שמות  סוטה 
בעיניהם כקוצים.

אותו  והמתן  הוא  בן  אם  בתחילה  גזר  גזירות  יב. • שלש  סוטה 
עמו  על  אף  ולבסוף  תשליכוהו  היאורה  הילוד  הבן  כל  ולבסוף 

גזר.

סוטה יב: • החזירוהו למשה על כל המצריות כולן ולא ינק אמר פה 
שעתיד לדבר עם השכינה יינק דבר טמא.

סוטה יג. • בתחילה עד שלא ראו בכבודן של ישראל לא נהגו בהן 
כבוד ולבסוף שראו בכבודן נהגו בהן כבוד.

שמקיפים  זה  כגורן  יעקב  של  לארונו  כתרים  יג. • הקיפוהו  סוטה 
כולם  תנא  קטורה  ובני  ישמעאל  ובני  עשו  בני  שבאו  אטד  לו 

יעקב  של  בארונו  תלוי  יוסף  של  כתרו  שראו  כיון  באו  למלחמה 
נטלו כולן כתריהן ותלאום בארונו של יעקב.

סוטה יג. • כיון שהגיעו למערת המכפלה אתא עשו קא מעכב אמר 
להן וכו' (עיין שם).

סוטה יז. • (דברים כח – י) וראו כל עמי הארץ כי שם ה' נקרא עליך ... 
אלו תפלין שבראש.

סוטה כו: • איש אמר רחמנא ... למעוטי עובד כוכבים.

סוטה לה: • היאך למדו אומות של אותו הזמן תורה אמר לו בינה 
הסיד  את  וקילפו  שלהן  נוטירין  ושיגרו  הקב''ה  בהם  נתן  יתירה 
להן  שהיה  שחת  לבאר  דינם  גזר  נתחתם  זה  דבר  ועל  והשיאוה 
היו  בתשובה  חוזרין  היו  שאם  למדת  הא   ... למדו  ולא  ללמד 

מקבלין אותן.

סוטה לה: • מה סיד אין לו תקנה אלא שריפה אף אותם הכותים אין 
להם תקנה אלא שריפה.

מתגיירין  שאין  זמן  שכל  גיהנם  שריפה.  אלא  לה: • (רש"י)  סוטה 
והם קרויין עמים אין חלקם אלא משרפות הסיד.

סוטה לה: • (דברים כא – י) ושבית שביו לרבות כנענים שבחוצה לארץ 
שאם חוזרין בתשובה מקבלין אותן.

סוטה לו. • ראויין היו ישראל לעשות להם נס בביאה שניה כביאה 
ראשונה אלא שגרם החטא.

סוטה מו: • (מלכים ב ב – כד) ויפן אחריו ויראם ויקללם בשם ה' מה ראה 
... בלורית ראה להן כאמוריים.

ישראל  היו  כוכבים  העובדי  מן  צדקה  מקבלי  מז: • משרבו  סוטה 
למעלה והם למטה ישראל לפנים והם לאחור (לשון סגי נהור).

שהביא  חיל   – (רש"י  אספסיינוס  של  מט. • בפולמוס  סוטה 
האירוס  ועל  חתנים  עטרות  על  גזרו  ירושלים)  על  אספסיינוס 
בפולמוס של טיטוס גזרו על עטרות כלות ושלא ילמד אדם את 
בנו יוונית בפולמוס האחרון גזרו שלא תצא הכלה באפריון בתוך 

העיר.

סוטה מט. • מספר קומי הרי זה מדרכי האמורי אבטולוס בן ראובן 
גמליאל  רבן  בית  של  למלכות  קרוב  שהוא  קומי  לספר  התירו 

התירו להן חכמה יוונית מפני שקרובין למלכות.

אע''פ  כוכבים  עובדי  של  בערכאות  העולים  השטרות  י: • כל  גטין 
ושחרורי  נשים  מגיטי  חוץ  כשירים  כוכבים  עובדי  שחותמיהם 

עבדים.

גטין י: • דינא דמלכותא דינא.

גטין יא: • רוב ישראל שבחו''ל שמותיהן כשמות עובדי כוכבים.

גטין יב. • (רש"י) כבודה בת מלך. כל ישראל בני מלכים.

מקמי  הא  קשיא  לא   ... מפרסאי  (עדיפי)  מעלו  יז. • ארומאי  גטין 
דניתו חברי (פרסיים) לבבל הא לבתר דאתו חברי לבבל.

גטין לח. • חביבה להן בהמתן של ישראל יותר מנשותיהן.

בן  יצא  לארץ  לחוצה  או  כוכבים  לעובדי  עבדו  מג: • המוכר  גטין 
חורין.

תיקון  מפני  דמיהן  כדי  על  יתר  השבויין  את  פודין  מה. • אין  גטין 
העולם.
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כוכבים  העובדי  מן  ומזוזות  תפילין  ספרים  לוקחין  מה. • ואין  גטין 
יותר על כדי דמיהן.

גטין מה: • סתם מחשבת עובד כוכבים לעבודת כוכבים.

גטין מו: • המוכר את עצמו ואת בניו לעובדי כוכבים אין פודין אותו 
אבל פודין את הבנים לאחר מיתת אביהן.

ליקטלוהו  קטיל  דלא  כל  קמייתא  גזרתא  גזרו  גזירות  נה: • ג'  גטין 
דקטיל  כל  בתרייתא  זוזי  ארבע  לייתי  דקטיל  כל  מציעתא 

ליקטלוהו.

גטין נה: • (תוס' – ד"ה ביהודה) בראשונה גזרו גזרה על יהודה לפי 
שמסורת בידם מאבותם שיהודה הרג עשו.

העולם  אומות  לנביאי  ישראל  פושעי  בין  מה  חזי  נז. • תא  גטין 
עובדי ע''ז.

גטין נז. • אתרנגולא ואתרנגולתא חריב טור מלכא וכו'.

מצרים  של  סכניא  מכפר  מילתא  ליה  דשמיע  איכא  נז. • אי  גטין 
לימא וכו'.

גטין נז. • אשקא קא דריספק חריב ביתר וכו'.

גטין נז: • בבקעה זו הרג נבוזראדן רב טבחים מאתים ואחת עשרה 
רבוא ובירושלים הרג תשעים וארבע רבוא על אבן אחת.

מרתח  קא  דהוה  דזכריה  לדמיה  (נבוזראדן)  נז: • אשכחיה  גטין 
וסליק אמר מאי האי וכו'.

זה  הקול  עשו  ידי  והידים  יעקב  קול  הקול  כב)   – כז  נז: • (בראשית  גטין 
רבוא  ששים  מצרים  של  באלכסנדריא  שהרג  קיסר  אדריינוס 
על ששים רבוא כפלים כיוצאי מצרים קול יעקב זה אספסיינוס 
ארבעת  לה  ואמרי  רבוא  מאות  ארבע  ביתר  בכרך  שהרג  קיסר 
את  שהחריבה  הרשעה  מלכות  זו  עשו  ידי  והידים  רבוא  אלפים 

בתינו ושרפה את היכלנו והגליתנו מארצנו.

גטין נז: • הקול קול יעקב אין לך תפלה שמועלת שאין בה מזרעו 
בה  שאין  שנוצחת  מלחמה  לך  אין  עשו  ידי  והידים  יעקב  של 

מזרעו של עשו.

הרגישו  לקלון  שנשבו  וילדות  ילדים  מאות  בד'  נז: • מעשה  גטין 
בעצמן למה הן מתבקשים ... כיון ששמעו ילדות כך קפצו כולן 
ונפלו לתוך הים נשאו ילדים ק''ו בעצמן ואמרו מה הללו שדרכן 
לכך כך אנו שאין דרכנו לכך על אחת כמה וכמה אף הם קפצו 
כל  הורגנו  עליך  כי  כג)  מד,  (תהלים  אומר  הכתוב  ועליהם  הים  לתוך 

היום נחשבנו כצאן טבחה.

גטין נז: • זו אשה ושבעה בניה וכו'.

גטין נז: • נשבענו להקדוש ברוך הוא שאין אנו מעבירין אותו באל 
אחר ואף הוא נשבע לנו שאין מעביר אותנו באומה אחרת.

גטין נח. • ארבע מאות בתי כנסיות היו בכרך ביתר ובכל אחת ואחת 
לפניו  היו  ואחד  אחד  וכל  תינוקות  מלמדי  מאות  ארבע  בה  היו 
ארבע מאות תינוקות של בית רבן וכשהיה אויב נכנס לשם היו 
בספריהם  כרכום  ולכדום  אויב  וכשגבר  בחוטריהן  אותן  דוקרין 

והציתום באש.

גטין נח. • מעשה ברבי יהושע בן חנניה שהלך לכרך גדול שברומי 
רואי  וטוב  עינים  יפה  האסורים  בבית  יש  אחד  תינוק  לו  אמרו 
וקווצותיו סדורות לו תלתלים ... לא זז משם עד שפדאו בממון 
הרבה ולא היו ימים מועטין עד שהורה הוראה בישראל ומנו רבי 

ישמעאל בן אלישע.

שנשבו  אלישע  בן  ישמעאל  ר'  של  ובבתו  בבנו  נח. • מעשה  גטין 
לשני אדונים ... ובכו כל הלילה כיון שעלה עמוד השחר הכירו זה 

את זה ונפלו זה על זה וגעו בבכיה עד שיצאה נשמתן.

גטין נח. • מעשה באשה אחת וצפנת בת פניאל שמה צפנת שהכל 
צופין ביופיה בת פניאל בתו של כהן גדול ששימש לפני ולפנים 
שנתעלל בה שבאי כל הלילה ... אמרה לפניו רבונו של עולם אם 

עלינו לא חסת על קדושת שמך הגבור למה לא תחוס.

גטין נט. • אלו דברים אמרו מפני דרכי שלום וכו'.

ידי  ומחזיקין  שלום  דרכי  מפני  אלא  אמרו  לא  סא: • ...וכולן  גטין 
נכרים בשביעית אבל לא ידי ישראל ושואלין בשלומן מפני דרכי 

שלום.

גטין סב. • אין כופלין שלום לעובד כוכבים (תוס' – ד"ה אשרתא. 
ואיכא למ''ד דלעכו''ם אמר יישר ולישראל שלום עליכם משמע 
דלכ''ע לעכו''ם אסור לומר שלום עליך ודלא כש''ס שלנו הכא 

דלא אסרינן לעובד כוכבים אלא כפילת שלום).

גטין סב. • לא יכנס אדם לביתו של עובד כוכבים ביום חגו ויתן לו 
שלום מצאו בשוק נותן לו בשפה רפה ובכובד ראש.

כוכבים  עובד  לההוא  ליה  עבד  אשי  בר  שימי  רב  ע. • (תוס')  גטין 
כו'. הקשה ה''ר אלחנן אמאי לא אסור לרפאות העובד כוכבים 
אפילו  ומניקה  מילדת  גבי  כו.)  דף  (ע''ז  מעמידין  אין  בפ'  כדאמרינן 
בשכר לפי שמגדלו לעבודת כוכבים ואור''י דשמא כדי להתחכם 
ברפואה שרי כדי שידע לרפאות ישראל ע''י כן א''נ העובד כוכבים 
היה יודע שהיה בקי ברפואה זאת ושרי משום איבה או שמא לא 

שייך כאן מגדל בן לעבודת כוכבים כמו במילדת ומניקה.

גטין פ. • מאי מלכות שאינה הוגנת מלכות הרומיים ואמאי קרי לה 
מלכות שאינה הוגנת משום דאין להם לא כתב ולא לשון.

גטין פ. • מפני מה תקינו מלכות בגיטין משום שלום מלכות.

גטין פב. • כל הבתים מטמאין בנגעים אלא של עובדי כוכבים.

קדושין יז: • דבר תורה עובד כוכבים יורש את אביו.

כמה  אמר  דארמאי  סבי  מקמי  קאי  הוה  יוחנן  לג. • ר'  קדושין 
הרפתקי עדו עלייהו דהני.

למעשה  מצרפה  הקב''ה  אין  רעה  מחשבה  לט: • (תוס')  קדושין 
מצרפה  הקב''ה  רעה  מחשבה  איפכא  כוכבים  עבודת  ובעובדי 

למעשה.

קדושין מט: • עשרה קבים עשירות ירדו לעולם תשעה נטלו רומיים 
קדמונים ואחד כל העולם כולו י' קבים עניות ירדו לעולם תשעה 
נטלה בבל ואחד כל העולם כולו עשרה קבים גסות ירדו לעולם 
תשעה נטלה עילם ואחד כל העולם כולו ... עשרה קבים גבורה 
ירדו  כנים  קבים  עשרה  וכו'  פרסיים  נטלו  תשעה  לעולם  ירדו 
לעולם  ירדו  כשפים  קבים  עשרה  כו'  מדי  נטלה  תשעה  לעולם 
תשעה נטלה מצרים כו' ... י' קבים זנות ירדו לעולם תשעה נטלה 
ערביא כו' עשרה קבים עזות ירדו לעולם תשעה נטלה מישן כו' 

... עשרה קבים שכרות ירדו לעולם תשעה נטלו כושים כו'.

קדושין סז. • באומות הלך אחר הזכר.

הדומה  עם  החמור  עם  פה  לכם  שבו  ה)   – כב  סח. • (בראשית  קדושין 
לחמור.
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כדוב  ושותין  שאוכלין  פרסיים  אלו   ... לדוב  עב. • דמיה  קדושין 
ר'  כדוב  מנוחה  להם  ואין  כדוב  שער  ומגדלין  כדוב  ומסורבלין 

אמי כי הוה חזי פרסא דרכיב אמר היינו דובא ניידא.

קדושין עב. • הראני פרסיים אמר ליה דומים לחיילות של בית דוד 
דומין  ישמעאלים  הראני  חבלה  למלאכי  דומין  חברין  הראני 

לשעירים של בית הכסא.

קדושין עה: • כותים גירי אריות הן ... כותים גירי אמת הן.

בה  מדקדקים  הרבה  כותים  בה  שהחזיקו  מצוה  עו. • כל  קדושין 
יותר מישראל.

קדושין עו. • (כותים) אין בקיאין בתורת קידושין וגירושין.

ושל  פטור  כנעני  של  לשור  שנגח  ישראל  של  לז: • שור  קמא  בבא 
כנעני שנגח לשור של ישראל בין תם בין מועד משלם נזק שלם.

בבא קמא לח. • שבע מצות שקיבלו עליהם בני נח כיון שלא קיימו 
עמד והתיר ממונן לישראל.

בבא קמא לח. • מפארן הופיע ממונם לישראל.

בבא קמא לח. • ראה שבע מצות שנצטוו עליהן בני נח ולא קיימום 
עמד והגלה אותם מעל אדמתם.

בבא קמא לח. • ראה שבע מצות שקיבלו עליהם בני נח ולא קיימום 
עמד והתירן להם איתגורי אתגר א''כ מצינו חוטא נשכר ... מנין 
שאפילו נכרי ועוסק בתורה שהוא ככהן גדול ת''ל (ויקרא יח, ה) אשר 
נאמר  לא  וישראלים  ולוים  כהנים  בהם  וחי  האדם  אותם  יעשה 
אלא אדם הא למדת שאפילו נכרי ועוסק בתורה הרי הוא ככהן 
כמי  אלא  ועושה  כמצווה  שכר  עליהן  מקבלים  אין  אמרי  גדול 

שאינו מצווה ועושה.

נמי  כוכבים  עובדי  והא  וא''ת  אלא)  ד"ה   – לח. • (תוס'  קמא  בבא 
וי''ל  אדם  עלינו  בקום  לנו  שהיה  ה'  לולי  כדכתיב  אדם  קרויים 
דבמקום שמזכיר השם מזכיר עובדי כוכבים בלשון אדם כלומר 

דבר חלש נולד מאדם.

בבא קמא לח. • וכבר שלחה מלכות רומי שני סרדיוטות אצל חכמי 
ישראל למדונו תורתכם קראו ושנו ושלשו בשעת פטירתן אמרו 
שאתם  זה  מדבר  חוץ  הוא  ואמת  תורתכם  בכל  דקדקנו  להם 
כנעני  של  פטור  כנעני  של  שור  שנגח  ישראל  של  שור  אומרים 
שנגח שור של ישראל בין תם בין מועד משלם נזק שלם ממ''נ 
רעהו  ואי  ליפטר  דישראל  נגח  כי  דכנעני  אפילו  דוקא  רעהו  אי 
לאו דוקא אפילו דישראל כי נגח דכנעני לחייב ודבר זה אין אנו 

מודיעים אותו למלכות.

בבא קמא לח. • (תוס' – ד"ה קראו) וא''ת והא אמרינן בחגיגה (דף יג.) 
ליעקב  דבריו  דמגיד  בעשה  עובר  כוכבים  לעובד  תורה  המלמד 
(תהלים קמז) ויש לומר דבע''כ עשו ע''פ דברי המושל ולא נתחייבו 

למסור עצמן אי נמי עשו עצמם גרים.

דעתך  על  כשעלתה  לא  (למ"ר)  הקב''ה  לו  לח: • אמר  קמא  בבא 
רות  מהן  להוציא  לי  יש  טובות  פרידות  שתי  דעתי  על  עלתה 

המואביה ונעמה העמונית.

בבא קמא לח: • קנס הוא שקנס ר''מ בממונם שלא יטמעו בהם.

וקאי  אוכמי  מסאני  סיים  הוה  זעירא  נט. • אליעזר  קמא  בבא 
בשוקא דנהרדעא אשכחוהו דבי ריש גלותא וא''ל מאי שנא הני 
הוה)  ד"ה   – (תוס'  אירושלים  מאבילנא  דקא  להו  אמר  מסאני 
שהרצועות  אסור  דמסאני  ערקתא  לשנויי  אפי'  השמד  בשעת 
שהיה  כזה  היה  דאליעזר  ואבילות  נכרים  משל  משונות  היו 

הרצועות  שאפי'  רוצה  והיה  שחורים  ומתכסה  שחורים  לבוש 
של  חיבתה  מפני  לבנונית  צד  כלל  עליו  יהא  שלא  שחורים  יהיו 

ירושלים).

בבא קמא פג. • אלף ילדים היו בבית אבא חמש מאות מהם למדו 
תורה חמש מאות למדו חכמת יונית ולא נשתייר מהם אלא אני 

כאן ובן אחי אבא בעסיא.

על  גזרו  לא  מתחילה  קומי.  לספר  התירו  פג. • (תוס')  קמא  בבא 
קרובים למלכות והוא היה רגיל כדאשכחן במעילה (דף יז.) שהלך 
אבטולמוס בן ראובן וסיפר קומי שלא יכירו שהוא יהודי והטעה 

אותם.

בבא קמא קיג. • נודרין להרגין ולחרמין ולמוכסין שהיא של תרומה 
שהיא של בית מלך אע''פ שאינה של תרומה אע''פ שאינה של 

מלך.

בבא קמא קיג. • ישראל וכנעני אנס שבאו לדין אם אתה יכול לזכהו 
בדיני ישראל זכהו ואמור לו כך דינינו בדיני כנענים זכהו ואמור 
לו כך דינכם ואם לאו באין עליו בעקיפין ... אין באין עליו בעקיפין 

מפני קידוש השם.

בבא קמא קיג. • מנין לגזל כנעני שהוא אסור ת''ל (ויקרא כה, מח) אחרי 
נמכר גאולה תהיה לו.

בבא קמא קיג: • מנין לאבידת הכנעני שהיא מותרת שנאמר (דברים כב, 
ג) לכל אבדת אחיך לאחיך אתה מחזיר ואי אתה מחזיר לכנעני.

בבא קמא קיג: • במקום שיש חילול השם אפי' אבידתו אסור.

בבא מציעא לב: • בהמת עובד כוכבים מטפל בה כבהמת ישראל ... 
משום איבה.

בבא מציעא לג: • עובדי כוכבים יבושו וישראל ישמחו.

ושרים  מלך  מס  עלינו  יש  תשיך)  ד"ה   – ע: • (תוס'  מציעא  בבא 
והכל הוי כדי חיינו ועוד שאנו שרויין בין האומות ואי אפשר לנו 
להשתכר בשום דבר אם לא נישא וניתן עמהם הלכך אין לאסור 
נח  בני  ומתן...  משא  משאר  יותר  ממעשיו  ילמוד  שמא  רבית 

מוזהרין על הגזל מכל עץ הגן ולא גזל ה''ה לרבית ואונאה.

לנכרי  להלוות  (שאסור  רבנן  גזור  מאי  עא. • טעמא  מציעא  בבא 
ברבית) שמא ילמוד ממעשיו וכיון דתלמיד חכם הוא לא ילמוד 

ממעשיו.

בבא מציעא • (שמות כב – כד) אם כסף תלוה את עמי את העני עמך עמי 
ונכרי עמי קודם.

שלא  העץ.  תחת  והשענו  רגליכם  ורחצו  פו: • (רש"י)  מציעא  בבא 
יכניס ע''ז בתוך ביתו שהערביים רגילין להשתחוות לאבק רגליהן 

והן נדמו לו כערביים.

בבא מציעא פז: • (פועל אוכל) בכרם רעך ולא בכרם כותי.

בבא מציעא פז: • למ''ד גזל כותי אסור ... למ''ד גזל כותי מותר.

דינא  משום  בה  לית  לעכו''ם  וזבין  מעכו''ם  קח: • זבן  מציעא  בבא 
דבר מצרא זבן מעכו''ם דאמר ליה ארי אברחי לך ממצרא זבין 
לעכו''ם עכו''ם ודאי לאו בר ועשית הישר והטוב הוא שמותי ודאי 

משמתינן ליה עד דמקבל עליה כל אונסי דאתי ליה מחמתיה.

אמר  מלכא  דשבור  קמיה  אמרוה  כר''ש  קיט. • הלכה  מציעא  בבא 
להו אפריון נמטייה לרבי שמעון (רש"י – לי נראה שבור מלכא 
דמתני'  דר''ש  להא  ואמרוה  בדינים  ובקי  היה  פרס  ומלך  ממש 
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על  מאתנו  חן  יקבל  לר''ש  נמטייה  אפריון  ואמר  וקלסה  קמיה 
דבר זה).

למלכות  היו  כפופים  ממלכותא.  מסתפינא  ד. • (רש"י)  בתרא  בבא 
רומיים.

בבא בתרא ד. • מפני מה נענש דניאל מפני שהשיא עצה לנבוכדנצר.

חומה  לענין  שוין  כולם  ישראל.  כנסת  ח. • (רש"י)  בתרא  בבא 
וגודרים עצמן מלטמע בעובדי כוכבים.

שצועקת  רומי  ממשלת  זו  מרודים.  עניים  ט. • (רש"י)  בתרא  בבא 
תמיד הבו הבו שאנו צריכין.

כעמך  ומי  דכתיב  ישראל  אלו  גוי  תרומם  י: • צדקה  בתרא  בבא 
שעכו''ם  וחסד  צדקה  כל  חטאת  לאומים  וחסד  [וגו']  ישראל 
עושין חטא הוא להן שאין עושין אלא להתיהר בו וכל המתיהר 

נופל בגיהנם.

בבא בתרא י: • כשם שהחטאת מכפרת על ישראל כך צדקה מכפרת 
על אומות העולם.

ארבע  שדרה  מלכא  דשבור  אימיה  הורמיז  י: • איפרא  בתרא  בבא 
מאה דינרי לקמיה דרבי אמי ולא קבלינהו שדרינהו קמיה דרבא 

וקבלינהו משום שלום מלכות.

בבא בתרא יא. • (רש"י – ד"ה דלא) אסור לגנוב דעת הבריות ואפילו 
אין  לעניים  המתחלקות  במעות  אבל  כוכבים  עובד  של  דעתו 
גניבת דעת דאינהו נמי ידעי שישראל רגילים לפרנס עניי עובדי 
כוכבים כדאמרי' במס' גיטין (דף סא.) מפרנסין עניי עובדי כוכבים 

עם עניי ישראל מפני דרכי שלום.

הן  ואלו  העולם  לאומות  נתנבאו  נביאים  טו: • שבעה  בתרא  בבא 
בלעם ואביו ואיוב אליפז התימני ובלדד השוחי וצופר הנעמתי 

ואליהוא בן ברכאל הבוזי.

בא  ולא  שמו  ואיוב  העולם  באומות  היה  טו: • חסיד  בתרא  בבא 
התחיל  יסורין  עליו  הקב''ה  הביא  שכרו  לקבל  כדי  אלא  לעולם 
מן  לטרדו  [כדי]  בעוה''ז  שכרו  הקב''ה  לו  כפל  ומגדף  מחרף 

העולם הבא.

בבא בתרא טו: • בקש משה שלא תשרה שכינה על עובדי כוכבים 
ונתן לו.

לבר  הוה  מישראל  דאיוב  להו  סבירא  תנאי  טו: • כולהו  בתרא  בבא 
מיש אומרים.

בבא בתרא כ. • (רש"י) עובד כוכבים. אינו מקבל טומאה.

אומן  רופא  לעשות  שביקש  חצר  מבני  כא. • אחד  בתרא  בבא 
וגרדי ומלמד תינוקות בני חצר מעכבין עליו הכא במאי עסקינן 

בתינוקות דעכו''ם.

מה  כעכו''ם  הוא  הרי  עכו''ם  מחמת  הבא  לה: • ישראל  בתרא  בבא 
עכו''ם אין לו חזקה אלא בשטר אף ישראל הבא מחמת עכו''ם 
הם  גזלנים  עכו''ם  דסתם   – (רשב"ם  בשטר  אלא  חזקה  לו  אין 

וישראל ירא למחות והלכך לא תקנו בהם חזקה).

בבא בתרא לו. • (רשב"ם) טייעי. ישמעאלים גנבים.

בבא בתרא מה. • סתם עובד כוכבים אנס הוא.

בבא בתרא נד: • נכסי עובד כוכבים הרי הן כמדבר וכל המחזיק בהם 
זכה בהן.

בבא בתרא נד: • (רשב"ם) דינא דמלכותא דינא. כל מסים וארנוניות 
דינא  במלכותם  להנהיג  שרגילים  מלכים  משפטי  של  ומנהגות 
המלך  חוקי  מרצונם  עליהם  מקבלים  המלכות  בני  שכל  הוא 
ע''פ  חבירו  בממון  למחזיק  ואין  הוא  גמור  דין  והלכך  ומשפטיו 

חוק המלך הנהוג בעיר משום גזל.

העובד  שהיה  בשביל  כו'.  אביי  אתא  נח. • (רשב"ם)  בתרא  בבא 
כוכבים אוהבו.

דיליה  עליהון  דמתרחיץ  בידיהון  נפיל  להון  צא: • מודי  בתרא  בבא 
דילהון.

בבא בתרא קכג: • ראה יעקב אבינו שאין זרעו של עשו נמסר אלא 
ביד זרעו של יוסף.

בבא בתרא קכד: • (רשב"ם – ד"ה הא) במלוה של ישראל הוי מוחזק 
טפי ממלוה של עובדי כוכבים אשר פיהם דבר שוא.

סנהדרין יב. • זוג בא מרקת (חיל פרסיים) ותפשו נשר ובידם דברים 
יצאו  ובזכותם  הרחמים  בזכות  תכלת  ניהו  ומאי  בלוז  הנעשה 

בשלום.

סנהדרין יב. • אין מביאין ירק מחוצה לארץ ורבותינו התירו.

להעמיד  לארץ  בכניסתן  ישראל  נצטוו  מצות  כ: • שלש  סנהדרין 
להם מלך ולהכרית זרעו של עמלק ולבנות להם בית הבחירה.

סנהדרין כא: • בשעה שנשא שלמה את בת פרעה ירד גבריאל ונעץ 
קנה בים והעלה שירטון ועליו נבנה כרך גדול שברומי.

הנר  אור  הבן  שבוע  הבן  שבוע  בבורני  ריחים  לב: • קול  סנהדרין 
בברור חיל משתה שם משתה שם (רש"י – סימן הוא שיש שם 
ברית מילה כמכריז ואומר שבוע הבן כאן והריחים סימן לשחיקת 
שלא  שגזרו  היה  המלכות  גזירת  ושעת  התינוק  למכת  סממנין 

למול והיו יראים להוציא קול וקבעו סימן זה).

וכו' (עיין  הוא  גנב  אלהיכם  גמליאל  לרבן  כופר  לט. • א''ל  סנהדרין 
שם).

סנהדרין לט. • אמר ליה קיסר לר' תנחום תא ליהוו כולן לעמא חד 
מהליתו  אתון  כוותייכו  מיהוי  מצינן  לא  דמהלינן  אנן  לחיי  אמר 

והוו כוותן.

סנהדרין לט. • ההוא מינא לרבי אבינא כתיב (שמואל ב ז, כג) מי כעמך 
בהדן  ערביתו  נמי  אתון  רבותייהו  מאי  בארץ  אחד  גוי  כישראל 
דכתיב (ישעיה מ, יז) כל הגוים כאין נגדו אמר ליה מדידכו אסהידו עלן 

דכתיב (במדבר כג, ט) ובגוים לא יתחשב.

שני  בין  הדר  עובדיהו  יבא  הוא  ברוך  הקדוש  לט: • אמר  סנהדרין 
רשעים ולא למד ממעשיהם וינבא על עשו הרשע שדר בין שני 
צדיקים ולא למד ממעשיהם אמר אפרים מקשאה תלמידו של 
רבי מאיר משום רבי מאיר עובדיה גר אדומי היה והיינו דאמרי 
אינשי מיניה וביה אבא ניזיל ביה נרגא (רש"י – אבא יער מעצמו 
של יער יכנס בתוך הגרזן להיות בית יד ויקצצו בו את היער וכן 

עובדיה לאדום ודוד למואב והוא יצא מרות המואביה).

עגלון  כמו  עשיתם.  לא  שבהם  כמתוקנים  לט: • (רש"י)  סנהדרין 
מלך מואב שהיה מכבד את השם כשאמר לו אהוד דבר אלהים 
כמקולקלין  ג):  (שופטים  הכסא  מעל  ויקם  מיד  המלך  אליך  לי 
שבהם. כגון מישע מלך מואב שהקריב בנו לע''ז כך היו ישראל 

עושין ובאותה שעה נזכר להם אותו עון שהיו רגילים גם הם בו.

סנהדרין נב: • (ויקרא יח – ג) ובחקותיהם לא תלכו ורבנן כיון דכתיב ... 
באורייתא לא מינייהו קא גמרינן.
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סנהדרין נה. • עובד כוכבים הבא על הבהמה מהו תקלה וקלון בעינן 
והכא תקלה איכא קלון ליכא או דילמא תקלה אע''פ שאין קלון 
(רש"י – קלון ליכא. דרכן בכך ואין מתביישין ועוד דאקלון דידהו 

לא חס רחמנא).

סנהדרין נו. • שבע מצות נצטוו בני נח דינין וברכת השם ע''ז גילוי 
עריות ושפיכות דמים וגזל ואבר מן החי.

חייב  בישראל  וכותי  בכותי  כותי  דמים  שפיכות  נז. • על  סנהדרין 
ישראל בכותי פטור.

סנהדרין נז. • כותי ורועי בהמה דקה לא מעלין ולא מורידין כיוצא 
בו בגזל.

מפי  בהתראה  שלא  אחד  ובעד  א'  בדיין  נהרג  נח  נז: • בן  סנהדרין 
איש ולא מפי אשה ואפילו קרוב.

סנהדרין נח: • עובד כוכבים שהכה את ישראל חייב מיתה.

סנהדרין נח: • עובד כוכבים ששבת חייב מיתה.

סנהדרין נט. • עובד כוכבים שעוסק בתורה חייב מיתה.

שהוא  בתורה  ועוסק  כוכבים  עובד  שאפילו  נט. • מניין  סנהדרין 
ככהן גדול שנאמר (ויקרא יח, ה) אשר יעשה אותם האדם וחי בהם 
כהנים לוים וישראלים לא נאמר אלא האדם הא למדת שאפילו 
בשבע  התם  גדול  ככהן  הוא  הרי  בתורה  ועוסק  כוכבים  עובד 
עובדי  ולא  אדם  קרוין  אתם  ליה  דלית   – (רש"י  דידהו  מצות 

כוכבים קרוין אדם).

ישראל  שאף  נינהו.  מחילה  בני  דלאו  משום  נט. • (רש"י)  סנהדרין 
גזל  נחשב  אינו  פרוטה  משוה  שפחות  אלא  הגזל  על  נצטוו 
בעיניהם שעוברין על מדתן שרחמנין הן ומוחלין על דבר קל אבל 

בני נח אכזרים הם.

כוכבים  ולעובד  שרי  דלישראל  (דבר)  מידעם  נט. • ליכא  סנהדרין 
אסור.

סנהדרין נט. • (רש"י) לאו בני כיבוש נינהו. לא נתנה ארץ לכבוש כי 
אם לישראל.

סנהדרין נט: • פריה ורביה שנאמרה לבני נח דכתיב (בראשית ט, ז) ואתם 
פרו ורבו.

סנהדרין נט: • מילה מעיקר' לאברהם הוא דקא מזהר ליה רחמנא 
אתה  לדורותם  אחריך  וזרעך  אתה  תשמור  בריתי  את  ואתה 
לחייבו  ישמעאל  בני  מעתה  אלא  לא  אחרינא  איניש  אין  וזרעך 
(בראשית כא, יב) כי ביצחק יקרא לך זרע בני עשו לחייבו ביצחק ולא 

כל יצחק.

סנהדרין נט: • (בראשית יז – יד) את בריתי הפר לרבות בני קטורה (רש"י 
– אותם ששה לבדם ולא זרעם אבל אברהם נצטוה לכל הנולדים 

לו).

כוכבים  העובד  עם  שותפות  שיעשה  לאדם  סג: • אסור  סנהדרין 
והתורה  שלו  כוכבים  בעבודת  ונשבע  שבועה  לו  יתחייב  שמא 

אמרה לא ישמע על פיך.

סנהדרין סג: • (תוס' – ד"ה אסור) בזמן הזה כולן נשבעים בקדשים 
עמהם  שמזכירין  שמה  ואע''פ  אלהות  בהם  תופסין  ואין  שלהן 
גם  כוכבים  עבודת  שם  זה  אין  מ''מ  אחר  לדבר  וכוונתם  ש''ש 
דעתם לעושה שמים ואע''פ שמשתפין שם שמים ודבר אחר לא 
נח  דבני  ליכא  עור  ולפני  לשתף  לאחרים  לגרום  דאסור  אשכחן 

לא הוזהרו על כך.

סנהדרין עד. • אפי' שלא בשעת גזרת מלכות לא אמרו אלא בצינעא 
אבל בפרהסיא אפי' מצוה קלה יהרג ואל יעבור מאי מצוה קלה... 
יעקב  ר'  אמר  פרהסיא  וכמה  דמסאנא  ערקתא  לשנויי  אפילו 
פשיטא  אדם  בני  מעשרה  פחותה  פרהסיא  אין  יוחנן  רבי  אמר 

ישראלים בעינן דכתיב (ויקרא כב, לב) ונקדשתי בתוך בני ישראל.

בעילת  על  מיתה  חייבין  אין  דהא)  ד"ה   – עד: • (תוס'  סנהדרין 
כוכבים  דעובד  לזרעיה  אפקריה  דרחמנא  משום  כוכבים  עובד 
כדאמרינן בפ' נושאין על האנוסה (יבמות צח.) דכתיב וזרמת סוסים 
זרמתם ומתוך כך היה רוצה ר''ת להתיר בת ישראל שהמירה ובא 
עליה עובד כוכבים ושוב נתגייר עמה לקיימה ביהדות דלא שייך 

למימר אחד לבועל בביאת עובד כוכבים דהויא כביאת בהמה.

על  מצווה  אין  או  השם  קדושת  על  מצווה  נח  עד: • בן  סנהדרין 
קדושת השם.

סנהדרין עו: • המחזיר אבידה לכותי עליו הכתוב אומר (דברים כט, יח) 
למען ספות הרוה את הצמאה לא יאבה ה' סלוח לו.

סנהדרין פא: • הבועל ארמית קנאין פוגעין בו.

בתריה  וכתיב  הכותית  על  הבא  זה  נכר  אל  בת  פב. • בעל  סנהדרין 
(מלאכי ב, יב) יכרת ה' לאיש אשר יעשנה ער ועונה.

חייב  הכותית  על  הבא  גזרו  חשמונאי  של  דינו  פב. • בית  סנהדרין 
עליה משום נשג''א ... משום נשג''ז נדה שפחה גויה זונה.

סנהדרין פב. • (זמרי למשה) בת יתרו מי התירה לך.

סנהדרין צ: • שאלו מינין את רבן גמליאל וכו'.

סנהדרין צ: • שאלו רומיים את רבי יהושע בן חנניה וכו'.

סנהדרין צ: • שאלה קליאופטרא מלכתא את ר''מ וכו'.

סנהדרין צ: • א''ל קיסר לרבן גמליאל וכו'.

סנהדרין צא. • כשבאו בני אפריקיא לדון עם ישראל לפני אלכסנדרוס 
לפני  ישראל  עם  לדון  מצרים  בני  באו  אחת  פעם  שוב   ... מוקדון 
ובני  ישמעאל  בני  באו  אחת  פעם  ושוב   ... מוקדון  אלכסנדרוס 

קטורה לדון עם ישראל לפני אלכסנדרוס מוקדון וכו'.

באדם  ניתנה  מאימתי  נשמה  לרבי  אנטונינוס  צא: • א''ל  סנהדרין 
משעת פקידה או משעת יצירה א''ל משעת יצירה.

שולט  יצה''ר  מאימתי  לרבי  אנטונינוס  ליה  צא: • אמר  סנהדרין 
באדם משעת יצירה או משעת יציאה א''ל משעת יצירה.

סנהדרין צא: • אמר רבי דבר זה למדני אנטונינוס.

סנהדרין צא: • רמי כתיב (ישעיה כה, ח) בלע המות לנצח ומחה ה' דמעה 
לא  ימות  שנה  מאה  בן  הנער  כי  כ)  סה,  (ישעיה  וכתיב  פנים  כל  מעל 
בעובדי  כאן  בישראל  כאן  קשיא  לא  ימים  עול  עוד  משם  יהיה 
כוכבים ועובדי כוכבים מאי בעו התם הנך דכתיב בהו (ישעיה סא, ה) 

ועמדו זרים ורעו צאנכם ובני נכר אכריכם וכורמיכם.

סנהדרין צג. • להיכא [אזלו] (חנניה מישאל ועזריה)... ברוק טבעו 
שאומרין  בישראל  העולם  אומות  שרקקו  רוק  באותו   – (רש"י 

אלוה כזה יש לכם והשתחויתם לצלם).

סנהדרין צד. • (סנחריב) מלך פקח היה ... מלך טיפש היה.

סנהדרין צד: • ממונם של ישראל כיון שנפל ביד עובדי כוכבים מיד 
טיהר.

סנהדרין צד: • איסתפי מנבוכדנצר הרשע דמתיל כאריה.
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סנהדרין צו. • גרירתיה לארמאה שפיר ליה איתלי ליה נורא בדיקניה 
הארמאי  את  מחרך  אתה  אם  (רש"י –  מיניה  חוכא  שבעת  ולא 

והוטב בעיניו הבער לו אש בזקנו ולא שבעת חוכא מיניה).

שלם  חזקיה  למלכא  שלמא  (בלאדן)  ליה  צו. • כתבו  סנהדרין 
לקרתא דירושלם שלם לאלהא רבא.

פסיעות  ארבע  כדרהיט  בתריה  (נבוכדנצר)  צו. • רהט  סנהדרין 
גבריאל  בא  אילמלא (לא)  יוחנן  ר'  אמר  ואוקמיה  גבריאל  אתא 
רהט   – (רש"י  ישראל  של  לשונאיהם  תקנה  היה  לא  והעמידו 
בתריה. דשליח:לא היה להם תקנה. שהיה שכרו מרובה והיה לו 

רשות לאבד שאריתנו).

סנהדרין צו: • עמון ומואב שיבבי בישי (שכנים רעים) דירושלם הוו. 

סנהדרין צח: • אמר הקב''ה הללו מעשה ידי והללו מעשה ידי היאך 
אאבד אלו מפני אלו.

סנהדרין צח: • (רש"י – ד"ה רהיט) הקב''ה כיון שראה מפלתן של 
ישראל נותן גדולתו לעובדי כוכבים וכשחוזרים ישראל בתשובה 

ונגאלין קשה לו לאבד עובדי כוכבים מפני ישראל.

סנהדרין צט. • א''ל ההוא מינא לרבי אבהו אימתי אתי משיח א''ל 
לכי חפי להו חשוכא להנהו אינשי א''ל מילט קא לייטת לי א''ל 
לאומים  וערפל  ארץ  יכסה  החשך  הנה  כי  ב)  ס,  (ישעיה  כתיב  קרא 

ועליך יזרח ה' וכבודו עליך יראה.

עליו  ומשמש  ביתו  לתוך  כוכבים  עובד  המזמן  קד. • כל  סנהדרין 
גורם גלות לבניו.

אל  יעקב  עין  בדד  בטח  ישראל  וישכן  כח)   – לג  קד. • (דברים  סנהדרין 
מושבם  בדד  יהיה  עכשיו  טל  יערפו  שמיו  אף  ותירוש  דגן  ארץ 
מן  ולא  הנכרים  מן  לא  מתיראין  ואינן  יחידים  שיושבין  (רש"י – 

חיות רעות).

סנהדרין קד: • נכרי נפנה לדרך וישראל נפנה לצדדין.

מחכמתו  להם  ונתן  אברהם  של  בזרעו  שבחר  קד: • ברוך  סנהדרין 
ובכל מקום שהן הולכים נעשין שרים לאדוניהם.

סנהדרין קד: • כל המיצר לישראל נעשה ראש.

סנהדרין קד: • כל המציק לישראל אינו עיף.

לחם  טעם  טועם  ישראל  של  מלחמן  האוכל  קד: • כל  סנהדרין 
ושאינו אוכל מלחמן של ישראל אינו טועם טעם לחם.

סנהדרין קה. • ישובו רשעים לשאולה אלו פושעי ישראל כל גוים 
ר'  לו  אמר  ר''א  דברי  כוכבים  עובדי  פושעי  אלו  אלהים  שכחי 
שכחי  גוים  כל  אלא  נאמר  לא  והלא  גוים  בכל  נאמר  וכי  יהושע 
שכחי  גוים  כל  נינהו  מאן  לשאולה  רשעים  ישובו  אלא  אלהים 

אלהים.

סנהדרין קה. • מדין ומואב לא היה להם שלום מעולם משל לשני 
כלבים שהיו בעדר והיו צהובין זה לזה בא זאב על האחד אמר 
הלכו  עלי  בא  ולמחר  אותו  הורג  היום  עוזרו  איני  אם  האחד 

שניהם והרגו הזאב.

סנהדרין קו. • אוי לה לאומה שתמצא בשעה שהקב''ה עושה פדיון 
לבניו.

משעבדי  ואילך  מכאן  מיקטל  קטלי  אשור  קו. • עד  סנהדרין 
שיעבודי.

נתגלתה  אחת  במצרים  יוסף  הטמין  מטמוניות  קי. • ג'  סנהדרין 
גנוזה  ואחת  אסוירוס  בן  לאנטונינוס  נתגלתה  ואחת  לקרח 

לצדיקים לעתיד לבא.

סנהדרין קי: • קטני בני רשעי עובדי כוכבים ד''ה אין באין לעוה''ב.

סנהדרין קיא. • פעם אחת נכנסתי לאלכסנדריא של מצרים מצאתי 
זקן אחד ואמר לי בא ואראך מה עשו אבותי לאבותיך מהם טבעו 

בים מהם הרגו בחרב מהם מעכו בבנין.

מכות יב. • שלש טעיות עתיד שרו של רומי לטעות דכתיב (ישעיה סג, א) 
מי זה בא מאדום חמוץ בגדים מבצרה טועה שאינה קולטת אלא 
והוא  שוגג  אלא  קולטת  שאינה  טועה  לבצרה  גולה  והוא  בצר 

מזיד היה טועה שאינה קולטת אלא אדם והוא מלאך הוא.

מכות כד. • כספו לא נתן בנשך אפילו ברבית עובד כוכבים.

שבועות ו: • רומי חייבת שטיבעה יצא בכל העולם כולו.

שבור  רבא  דאקדים  משום  בחורשיה)  ד"ה   – ו: • (רש"י  שבועות 
תחתיו  שהיה  עשה  מיראה  ורבא  דשיילי'  הוא  לקיסר  מלכא 

במלכותו.

אסור  ימים  שלשה  כוכבים  עובדי  של  אידיהן  ב. • לפני  זרה  עבודה 
לשאת ולתת עמהם וכו'.

לאו  שבח''ל  כוכבים  עובדי  אסור)  ד"ה   – ב. • (תוס'  זרה  עבודה 
נראה  לכך   ... בידם  אבותיהם  מנהג  אלא  כוכבים  עבודת  עובדי 
דעכו''ם  משום  ההיתר  דטעם  נראה  לכך   ... איבה  משום  דשרי 
בד''א   ... כוכבים  לעבודת  פלחו  דלא  בגוייהו  לן  קים  שבינינו 
בעובד כוכבים שאינו מכירו אבל בעובד כוכבים שמכירו מותר 
במידי  דוקא  עמהם  ולתת  לשאת  אסור   ... כמחניף  שהוא  מפני 

דתקרובת.

עבודה זרה ב. • כל מצות שישראל עושין בעולם הזה באות ומעידות 
ישמעו  ישראל  אלו  ויצדקו  עידיהם  יתנו  שנאמר  לעוה''ב  להם 

ויאמרו אמת אלו עובדי כוכבים.

לפני  תכנסו  אל  הוא  ברוך  הקדוש  להם  ב. • אמר  זרה  עבודה 
בערבוביא אלא תכנס כל אומה ואומה וסופריה.

משום  מ''ט  תחלה  רומי  מלכות  לפניו  ב: • נכנסה  זרה  עבודה 
דחשיבא.

אומרים  עסקתם  במאי  הקב''ה  (לרומי)  להם  ב: • אמר  זרה  עבודה 
וכסף  ומרחצאות   – (רש"י  תקנינו  שווקים  הרבה  רבש''ע  לפניו 
וזהב הוא עסקן של רומיים גשרים וכרכים ומלחמות הוא עסקן 
הרבינו  וזהב  כסף  הרבה  עשינו  מרחצאות  הרבה  פרסיים)  של 
וכולם לא עשינו אלא בשביל ישראל כדי שיתעסקו בתורה אמר 
עצמכם  לצורך  שעשיתם  מה  כל  שבעולם  שוטים  הקב''ה  להם 
עשיתם תקנתם שווקים להושיב בהן זונות מרחצאות לעדן בהן 

עצמכם כסף וזהב שלי הוא ... מיד יצאו בפחי נפש.

 ... אחריה  פרס  מלכות  ונכנסה  רומי  מלכות  ב: • יצאת  זרה  עבודה 
הרבה  רבש''ע  לפניו  אומרים  עסקתם  במאי  הקב''ה  להם  אמר 
גשרים גשרנו הרבה כרכים כבשנו הרבה מלחמות עשינו וכולם 
לא עשינו אלא בשביל ישראל כדי שיתעסקו בתורה אמר להם 
הקב''ה כל מה שעשיתם לצורך עצמכם עשיתם תקנתם גשרים 
אני  מלחמות  אנגריא  בהם  לעשות  כרכים  מכס  מהם  ליטול 

עשיתי ... מיד יצאו מלפניו בפחי נפש.

עבודה זרה ב: • אינהו (רומי) סתרי בית המקדש ואנן (פרס) בנינן.

עבודה זרה ב: • הנך משכי במלכותייהו עד דאתי משיחא.
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ולא  ולשון  אומה  כל  על  הקב''ה  שהחזירה  ב: • מלמד  זרה  עבודה 
קבלוה עד שבא אצל ישראל וקבלוה.

עבודה זרה ב: • ראה ז' מצות שקבלו עליהן בני נח ולא קיימום כיון 
כוכבים  עובד  שאפילו  מנין   ... להן  והתירן  עמד  קיימום  שלא 
אשר  ה)  יח,  (ויקרא  לומר  תלמוד  גדול  ככהן  שהוא  בתורה  ועוסק 
נאמר  לא  וישראלים  לוים  כהנים  בהם  וחי  האדם  אותם  יעשה 
אלא האדם הא למדת שאפילו עובד כוכבים ועוסק בתורה הרי 
הוא ככהן גדול אלא לומר לך שאין מקבלין עליהם שכר כמצווה 

ועושה אלא כמי שאינו מצווה ועושה.

תרדיון  בן  חנינא  דרבי  במעשה  רומי)  ד"ה  ב: • (תוס' –  זרה  עבודה 
נגזר על רומי חורבן גדול.

עבודה זרה ב: • (תוס' – ד"ה שווקים) מגנה אותם בדבר גנאי כל מה 
שיכול כלומר אפי' לצורך זונות עשיתם שווקים.

עבודה זרה ב: • (תוס' – ד"ה וארו) בבל לא נמשלה לארי אלא בשעה 
שהיתה מושלת בכל העולם ועתה היא ממלכה שפלה אבל פרס 
סמוך  עד  בחשיבותה  ותעמוד  רומי  אחר  חשובה  היא  עתה  גם 

לביאת המשיח.

עבודה זרה ב: • (תוס' – ד"ה משכא) עתידה פרס שתפול ביד רומי 
היינו סמוך לביאת המשיח.

עבודה זרה ב: • (רש"י) פארן. ארץ ישמעאל.

בישראל  בהן  ויעידו  יבאו  מכם  הקב''ה  להם  ג. • אמר  זרה  עבודה 
עבד  שלא  ויעיד באברהם  נמרוד  יבא  כולה  התורה  את  שקיימו 
עבודת כוכבים יבא לבן ויעיד ביעקב שלא נחשד על הגזל תבא 
אשת פוטיפרע ותעיד ביוסף שלא נחשד על העבירה יבא נבוכד 
יבא  לצלם  השתחוו  שלא  ועזריה  מישאל  בחנניה  ויעיד  נצר 
השוחי  בלדד  יבא  התפלה  את  ביטל  שלא  בדניאל  ויעיד  דריוש 
וצופר הנעמתי ואליפז התימני (ואליהו בן ברכאל הבוזי) ויעידו 
בהם בישראל שקיימו את כל התורה כולה שנאמר (ישעיה מג, ט) יתנו 

עידיהם ויצדקו.

אמר  ונעשנה  מראש  לנו  תנה  רבש''ע  לפניו  ג. • אמרו  זרה  עבודה 
להן הקב''ה שוטים שבעולם מי שטרח בערב שבת יאכל בשבת 

מי שלא טרח בערב שבת מהיכן יאכל בשבת.

עבודה זרה ג. • מיד כל אחד [ואחד] נוטל והולך ועושה סוכה בראש 
וכל  תמוז  בתקופת  חמה  עליהם  מקדיר  הוא  ברוך  והקדוש  גגו 

אחד ואחד מבעט בסוכתו ויוצא.

פי'  בתורה.  ועוסק  כוכבים  עובד  שאפילו  ג. • (תוס')  זרה  עבודה 
בשבע מצות שלהם דאילו בשאר מצות אמרינן בסנהדרין פרק 

ד' מיתות (דף נט.) עובד אלילים העוסק בתורה חייב מיתה.

עבודה זרה ג: • אין מקבלין גרים לימות המשיח כיוצא בו לא קבלו 
גרורים  גרים  שנעשו  אלא  שלמה  בימי  ולא  דוד  בימי  לא  גרים 
בבגדיהם  ציצית  בזרועותיהם  תפילין  בראשיהן  תפילין  ומניחין 
מזוזה בפתחיהם כיון שרואין מלחמת גוג ומגוג אומר להן על מה 
מצותו  מנתק  אחד  וכל   ... משיחו  ועל  ה'  על  לו  אומרים  באתם 

והולך ... והקב''ה יושב ומשחק.

עבודה זרה ד. • רמי כתיב (ישעיה כז, ד) חימה אין לי וכתיב (נחום א, ב) נוקם 
ה' ובעל חימה לא קשיא כאן בישראל כאן בעובדי כוכבים.

עבודה זרה ד. • אמר להן הקב''ה לישראל כשאני דן את ישראל אין 
אני דן אותם כעובדי כוכבים.

עבודה זרה ד: • כל מצות שישראל עושין בעולם הזה באות וטורפות 
אותם לעובדי כוכבים לעולם הבא על פניהם.

תהא  שלא  כדי  אלא  התורה  את  ה. • לא קיבלו ישראל  זרה  עבודה 
אומה ולשון שולטת בהן.

עובדי  ושל  ישראל  של  נשמות  אין)  ד"ה   – ה. • (תוס'  זרה  עבודה 
כוכבים אינן בגוף א'.

עבודה זרה ו: • ההוא מינאה דשדר ליה דינרא קיסרנאה לרבי יהודה 
נשיאה ביום אידו הוה יתיב ריש לקיש קמיה אמר היכי אעביד 
ריש  א''ל  איבה  ליה  הויא  אשקליה  לא  ומודה  אזיל  אשקליה 
לקיש טול וזרוק אותו לבור בפניו אמר כל שכן דהויא ליה איבה 

כלאחר יד הוא דקאמינא.

כך  כל  אדוקין  כוכבים  העובדי  אין  בגולה.  ז: • (רש"י)  זרה  עבודה 
בעבודת כוכבים.

עבודה זרה ח. • ואלו אידיהן של עובדי כוכבים וכו'.

כוכבים  עבודת  עובדי  לארץ  שבחוצה  ח. • ישראל  זרה  עבודה 
כל  וזימן  לבנו  משתה  שעשה  כוכבים  עובד  כיצד  הן  בטהרה 
היהודים שבעירו אע''פ שאוכלין משלהן ושותין משלהן ושמש 
מזבחי  אכלו  כאילו  הכתוב  עליהם  מעלה  לפניהם  עומד  שלהן 

מתים.

קלפטרא  בימי  אחת  רומי  תפסה  תפיסות  ח: • שתי  זרה  עבודה 
מלכתא ואחת שתפסה בימי יונים.

עבודה זרה ח: • תלתין ותרין קרבי עבדו רומאי בהדי יונאי ולא יכלו 
להו עד דשתפינהו לישראל בהדייהו... שלחו להו [א''כ] אנן ספר 

תורה גבן וישראל בהדן.

וכל  יהרג  הסומך  כל  גזרה  הרשעה  מלכות  ח: • גזרה  זרה  עבודה 
הנסמך יהרג ועיר שסומכין בה תחרב ותחום שסומכין בו יעקר 
מה עשה רבי יהודה בן בבא הלך וישב בין שני הרים גדולים ובין 
שתי עיירות גדולות בין ב' תחומי שבת בין אושא לשפרעם וסמך 
בן  אלעזר  ורבי  ור''ש  יוסי  ור'  יהודה  ור'  ר''מ  זקנים  חמשה  שם 
שמוע ורב אויא מוסיף אף רבי נחמיה כיון שהכירו בהם אויבים 
אמר להם בני רוצו אמרו לו רבי ואתה מה תהא עליך אמר להם 
הריני מוטל לפניהם כאבן שאין לה הופכין אמרו לא זזו משם עד 
שנעצו לגופו ג' מאות לולניאות של ברזל ועשאוהו לגופו ככברה.

עבודה זרה ט. • מלכות פרס בפני הבית שלשים וארבע שנה מלכות 
יון בפני הבית מאה ושמונים שנה מלכות חשמונאי בפני הבית 
צא  ואילך  מכאן  ושלש  מאה  הורדוס  בית  מלכות  ושלש  מאה 

וחשוב כמה שנים אחר חורבן הבית.

עבודה זרה י. • בגולה אין מונין אלא למלכי יונים בלבד.

עבודה זרה י. • א''ל אנטונינוס לרבי וכו'.

תחתיך  מצע  ישימני  מי  לרבי)  (אנטונינוס  י: • אמר  זרה  עבודה 
לעולם הבא אתינא לעלמא דאתי א''ל אין א''ל והכתיב (עובדיה א, יח) 

לא יהיה שריד לבית עשו בעושה מעשה עשו.

עבודה זרה י: • דההוא קיסרא דהוה סני ליהודאי אמר להו לחשיבי 
יניחנה  או  ויחיה  יקטענה  ברגלו  נימא  לו  שעלה  מי  דמלכותא 
 ... שלום  בר  קטיעה  להו  אמר  ויחיה  יקטענה  לו  אמרו  ויצטער 

יצתה בת קול ואמרה קטיעה בר שלום מזומן לחיי העוה''ב.

עבודה זרה י: • כשם שא''א לעולם בלא רוחות כך א''א לעולם בלא 
ישראל.
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למול  שלא  גזרו  רבי  כשנולד  אמר)  ד"ה   – י: • (תוס'  זרה  עבודה 
ואביו ואמו מלוהו שלח קיסר והביאו לרבי ואמו לפניו והחליפתו 
ומצאוהו  קיסר  לפני  שהביאתו  עד  והניקתו  באנטונינוס  אמו 
ערל ופטרום לשלום ואמר אותו הגמון אני ראיתי שמלו את זה 
אלא הקב''ה עושה להם נסים בכל עת ובטלו הגזרה ואמרי' נמי 

בירושלמי שלסוף למד אנטונינוס תורה ונתגייר ומל עצמו.

שר   – (רש"י  אדרכן  לרבי  שמשיה  י: • אנטונינוס  זרה  עבודה 
א''ר  אנטונינוס  שכיב  כי  לרב  שמשיה  היה)  כוכבים  שבעובדי 
נתפרדה חבילה כי שכיב אדרכן אמר רב נתפרדה חבילה (רש"י – 

אהבתינו שנקשרה נפש בנפש).

עבודה זרה יא. • אונקלוס בר קלונימוס איגייר וכו'.

עבודה זרה יא. • אנטונינוס ורבי שלא פסקו מעל שולחנם לא חזרת 
ולא קישות ולא צנון לא בימות החמה ולא בימות הגשמים.

עבודה זרה יא. • שורפין על המלכים ואין בו משום דרכי האמורי ... 
עוקרין על המלכים ואין בו משום דרכי האמורי.

שנה  לשבעים  אחת  ברומי  [להם]  יש  אחרת  יא: • עוד  זרה  עבודה 
אדם   – (רש"י  חיגר  אדם  על  אותו  ומרכיבין  שלם  אדם  מביאין 
כלומר  יריכו  על  צולע  יעקב  כנגד  חיגר.  עשו:אדם  כנגד  שלם. 

עדיין עשו שולט על יעקב).

עבודה זרה יא: • (רש"י) קרקיפלו של ר' ישמעאל. כהן גדול ומהרוגי 
פניו  עור  והפשיט  קיסר  בת  בלב  נכנס  יפיו  ומתוך  היה  מלכות 
מונח  ועדיין  ישתנה  ולא  מקויימת  שתהא  באפרסמון  וחנטה 

בגינזי רומי.

עצמנו  להעמיד  יכולים  אנו  אין  בגולה.  יא: • (רש"י)  זרה  עבודה 
ועוד  מהן  ופרנסתנו  יושבין  אנו  שביניהם  עמהם  וליתן  מלישא 

משום יראה.

עבודה זרה יא: • לא הלכת לצור מימיך וראית ישראל ועובד כוכבים 
ששפתו שתי קדירות על גבי כירה אחת ולא חשו להם חכמים.

עבודה זרה יג. • כהן מטמא בחוצה לארץ לדון ולערער עמהם וכשם 
שמטמא בחוצה לארץ כך מטמא בבית הקברות.

עבודה זרה יג: • לוקחין מהן בהמה עבדים ושפחות.

עבודה זרה יג: • (תוס') רבי ירמיה זבן פיתא. וא''ת והלא פת עובדי 
ועוד  כוכבים אסורה וי''ל דמיירי במקום שאין פלטר ישראל ... 

י''ל דמיירי הכא לצורך עבדו עובד כוכבים או לצורך בהמתו.

עבודה זרה יג: • אלו דברים אסורים למכור לעובד כוכבים וכו'.

עבודה זרה יד: • אין מעמידין בהמה בפונדקאות של עובדי כוכבים 
מפני שחשודין על הרביעה.

לומר  לישראל  שאסור  ומה  כיון)  ד"ה   – טו. • (רש"י  זרה  עבודה 
דבר  ודבר  חפצך  ממצוא  משום  זהו  כך  לי  עשה  כוכבים  לעובד 

(ישעיהו נח) דבור אסור.

עבודה זרה טו: • אין מעמידין בהמה בפונדקאות של עובדי כוכבים 
זכרים אצל זכרים ונקבות אצל נקבות ואין צ''ל נקבות אצל זכרים 
וזכרים אצל נקבות ואין מוסרין בהמה לרועה שלהן ואין מייחדין 

עמהם ואין מוסרין להם תינוק ללמדו ספר וללמדו אומנות.

עבודה זרה טו: • אין מוכרין להם לא זיין ולא כלי זיין ואין משחיזין 
להן את הזיין ואין מוכרין להן לא סדן ולא קולרין ולא כבלים ולא 

שלשלאות של ברזל אחד עובד כוכבים ואחד כותי.

עבודה זרה טו: • כדרך שאמרו אסור למכור לעובד כוכבים כך אסור 
למכור לישראל החשוד למכור לעובד כוכבים.

למכור  אסור  כוכבים  לעובד  למכור  שאסור  טו: • כדרך  זרה  עבודה 
ללסטים ישראל.

עילוון  דמגנו  לפרסאי   ... מזבנינן  דקא  טז. • והאידנא  זרה  עבודה 
למכור  השתא  שרינן  נמי  דאנן  ונראה  לפרסאי)  ד"ה   – (תוס' 

לעובדי כוכבים כלי זיין מהאי טעמא).

עבודה זרה טז. • (רש"י) כיפה. אריוולד''י דרך עובדי כוכבים להעמיד 
דמות אפרודיטא בבית המרחץ שלהן.

עבודה זרה טז. • אין מוכרין להם דובין ואריות וכל דבר שיש בו נזק 
לרבים.

עבודה זרה יז. • (משלי ה – ח) הרחק מעליה דרכך זו מינות.

עבודה זרה יח. • אומה זו מן השמים המליכוה שהחריבה את ביתו 
ושרפה את היכלו והרגה את חסידיו ואבדה את טוביו ועדיין היא 

קיימת.

עבודה זרה יח. • לא היו ימים מועטים עד שנפטר רבי יוסי בן קיסמא 
ובחזרתן  גדול  הספד  והספידוהו  לקברו  רומי  גדולי  כל  והלכו 
בתורה  ועוסק  יושב  שהיה  תרדיון  בן  חנינא  לרבי  מצאוהו 
וכרכוהו  הביאוהו  בחיקו  לו  מונח  וס''ת  ברבים  קהלות  ומקהיל 
והביאו  האור  את  בהן  והציתו  זמורות  בחבילי  והקיפוהו  בס''ת 
ספוגין של צמר ושראום במים והניחום על לבו כדי שלא תצא 
אילמלי  לה  אמר  בכך  אראך  אבא  בתו  לו  אמרה  מהרה  נשמתו 
אני נשרפתי לבדי היה הדבר קשה לי עכשיו שאני נשרף וס''ת 

עמי מי שמבקש עלבונה של ס''ת הוא יבקש עלבוני.

הפלגה  דור  אנשי  בעצת  הלך  שלא  אבינו  יט. • אברהם  זרה  עבודה 
בעמידת  עמד  שלא  עמד  לא  חטאים  ובדרך   ... היו  שרשעים 
סדום שחטאים היו ...ובמושב לצים לא ישב שלא ישב במושב 

אנשי פלשתים מפני שלצנים היו.

עבודה זרה כ. • (דברים ז – ב) לא תחנם לא תתן להם חנייה בקרקע ... 
לא תתן להם חן ... לא תתן להם מתנת של חנם.

עבודה זרה כ. • (תוס' – ד"ה דאמר) מתנת חנם ונתינת חן וחנייה אין 
שום טעם לחלק בין שאר עובדי כוכבים לז' עממים.

מצווה  אתה  אי  וכנעני  להחיותו  מצווה  אתה  זרה • גר  עבודה 
להחיותו.

עבודה זרה כ. • אסור לאדם שיאמר כמה נאה עובדת כוכבים זו ... 
עובדת  וראה  הבית  בהר  מעלה  גבי  על  שהיה  ברשב''ג  מעשה 

כוכבים אחת נאה ביותר אמר (תהלים קד, כד) מה רבו מעשיך ה'.

שבינינו  כוכבים  שהעובדי  בעת  אף)  ד"ה   – כ. • (תוס'  זרה  עבודה 
אינם מכניסין לבתיהם עבודת כוכבים בקביעות אלא כשיש שם 

מת או שנוטה למות וגם אותה שעה אינן עובדין אותם מותר.

עבודה זרה כב. • אין מעמידין בהמה בפונדקאות של עובדי כוכבים 
מפני  עמהן  אשה  תתייחד  ולא  הרביעה  על  שחשודין  מפני 
שחשודין על העריות ולא יתייחד אדם עמהן מפני שחשודין על 

שפיכות דמים.

עבודה זרה כב: • רובע ונרבע לחוש ... עובד כוכבים חס על בהמתו 
הואיל   ... למימר  איכא  מאי  זכרים  נקבות  התינח  תעקר  שלא 

ומכחישין בבשר.
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השוק  מן  אווז  שלקח  כוכבים  עובד  ראיתי  כב: • אני  זרה  עבודה 
רבעה חנקה צלאה ואכלה.

וחקק  השוק  מן  ירך  שלקח  אחד  ערבי  ראיתי  כב: • אני  זרה  עבודה 
בה כדי רביעה רבעה צלאה ואכלה.

(לאשת  מועט  יחוד  לאסור  אין  ותו)  ד"ה  כג. • (תוס' –  זרה  עבודה 
בהמה  כעין  בידו  מסורה  שהיא  לפי  שאני  נחבשה  דדוקא  כהן) 
דהכא דבידו לרבעה אבל היכא שאינה תחת ידו של עובד כוכבים 
כלל ויכולה לצעוק ויהיה לה מושיע ודאי העובד כוכבים מרתת 

ואין לאוסרה על אותו יחוד.

עבודה זרה כג: • (רש"י) כל צאן קדר. קדר ישמעאל.

ישראל  אבל  משמרתו  אשתו  אין  כוכבים  כה: • עובד  זרה  עבודה 
אשתו משמרתו.

עבודה זרה כה: • ישראל שנזדמן לו עובד כוכבים בדרך טופלו לימינו 
... בסייף טופלו לימינו במקל טופלו לשמאלו היו עולין במעלה 
למעלה  כוכבים  ועובד  למטה  ישראל  יהא  לא  בירידה  יורדין  או 
אלא ישראל למעלה ועובד כוכבים למטה ואל ישוח לפניו שמא 

ירוץ את גולגלתו.

עבודה זרה כה: • שאלו להיכן הולך ירחיב לו את הדרך כדרך שעשה 
יעקב אבינו לעשו הרשע.

מפני  כוכבים  העובדת  את  תיילד  לא  ישראל  כו. • בת  זרה  עבודה 
בת  מילדת  כוכבים  עובדת  אבל  כוכבים  לעבודת  בן  שמילדת 
לא  אבל  גבה  על  עומדות  שאחרות  בזמן  ישראל...  בת  ישראל 

בינה לבינה ור''מ אומר אפי' אחרות עומדות על גבה נמי לא. 

עבודה זרה כו. • לא תניק בנה של עובדת כוכבים אבל עובדת כוכבי' 
מניקה בנה של ישראל ברשותה.

במסכת  אמרינן  הא  וא''ת  מורידין.  ולא  כו: • (תוס')  זרה  עבודה 
סופרים [פט''ו] כשר שבכנענים הרוג וי''ל דבירושלמי דקדושין 

מפרש דהיינו בשעת מלחמה.

עבודה זרה כז. • מתרפאין מהן ריפוי ממון אבל לא ריפוי נפשות ואין 
מסתפרין מהן בכל מקום דברי רבי מאיר וחכמים אומרים ברה''ר 

מותר אבל לא בינו לבינו.

עבודה זרה כט. • ישראל המסתפר מעובד כוכבים רואה במראה.

עבודה זרה • עובד כוכבים המסתפר מישראל כיון שהגיע לבלוריתו 
שומט את ידו.

ואיסורן  אסורין  כוכבים  עובדי  של  דברים  כט: • אלו  זרה  עבודה 
איסור הנאה וכו'.

מיירי  דלקמן  דרב  דההוא  דאמר)  ד"ה   – לא. • (תוס'  זרה  עבודה 
בישראל חשוד וגרע מעובד כוכבים מפני שהוא בטוח שיאמינוהו 

ולא מירתת.

משום   ... כוכבים  עובדי  של  שכר  אסרו  מה  לא: • מפני  זרה  עבודה 
חתנות ... משום גילוי.

עבודה זרה לא: • הני ארמאי זוקאני (נפוחים) דהוו שתו גילויא ולא 
מתו איידי דאכלי שקצים ורמשים חביל גופייהו.

שכר)  (שתיית  אסרו  לא  ותרוייהו)  ד"ה   – לא: • (תוס'  זרה  עבודה 
לשתות  ברגילות  או  בחנות  שתיה  לקבוע  אלא  חתנות  משום 
בבית העובדי כוכבים אבל אקראי בעלמא שרי ובכלל דין שכר 

בין שכר של תמרים בין של תבואה.

עבודה זרה לב: • סתם מחשבת עובד כוכבים לעבודת כוכבים.

פת  לאכול  עתה  סמכו  מכאן  מכלל)  ד"ה  לה: • (תוס' –  זרה  עבודה 
של עובדי כוכבים כיון שלא פשט איסורו בכל ישראל... אין גוזרין 

גזרה על הצבור אלא א''כ רוב הצבור יכולין לעמוד בו.

עבודה זרה לה: • ואלו דברים של עובדי כוכבים אסורין ואין איסורן 
איסור הנאה וכו'.

עבודה זרה לה: • שמן ... דניאל גזר עליו.

עבודה זרה לו. • שמן לא פשט איסורו ברוב ישראל.

בישולי  משום  בו  אין  חי  שהוא  כמות  הנאכל  לח. • כל  זרה  עבודה 
עובדי כוכבים.

את  בו  ללפת  מלכים  שולחן  על  נאכל  שאינו  לח. • כל  זרה  עבודה 
הפת אין בו משום בישולי עובדי כוכבים.

עבודה זרה מד: • תשובה גנובה השיבו ר''ג לאותו הגמון. 

עבודה זרה נא. • (רש"י) בני נח. כל זמן שלא ניתנה תורה אף ישראל 
נקראו בני נח.

עבודה זרה נד: • שאלו פלוסופין את הזקנים ברומי וכו'.

עבודה זרה נד: • שאל פלוספוס אחד את ר''ג וכו'.

עבודה זרה נה. • שאל אגריפס שר צבא את ר''ג וכו'.

כי  הגאונים  בתשובת  כתוב  לאפוקי)  ד"ה   – נז: • (תוס'  זרה  עבודה 
עובדי  כי  ביין  כוכבים  עובד  במגע  הנאה  איסור  אין  הזה  בזמן 
וחשובין  כוכבים  לעבודת  לנסך  רגילין  אין  עכשיו  של  כוכבים 
כאין יודעין בטיב עבודת כוכבים ומשמשיה והוו להו כתינוק בן 

יומו ועל זה אנו סומכין לגבות יינות העובדי כוכבים בחובותינו.

עבודה זרה נט. • עובד כוכבים ועבד הבא על בת ישראל הולד ממזר.

עבודה זרה סה. • אתון איכא עלייכו אימתא דמלכותא אנן לא תיהוי 
עלן אימתא דמלכותא.

הזה אינם  העובדי כוכבים בזמן  מאי)  ד"ה  ע. • (תוס' –  זרה  עבודה 
בני ניסוך.

דשבור  קמיה  יתבי  הוו  טובי  בר  ובאטי  יהודה  עו: • מר  זרה  עבודה 
מלכא אייתו לקמייהו אתרוגא פסק אכל פסק והב ליה לבאטי בר 
טובי הדר דצה עשרה זימני בארעא פסק הב ליה למר יהודה א''ל 
באטי בר טובי וההוא גברא לאו בר ישראל הוא א''ל מר קים לי 

בגויה ומר לא קים לי בגויה.

עדויות ז:ז • מעשה בר"ג שהלך ליטול רשות מהגמון שבסוריא.

זנות   – ערביים  גבורה   – פרס  עושק   – כח:א • מדי  נתן  דרבי  אבות 
עילם – גסות בבל – חנופה מצרים – כשפים.

כלה • כל מי שאין לו בושת פנים בידוע שלא עמדו אבותיו תחת 
הר סיני.

דרך ארץ רבה פ"ב • ... העושה טובה לעכו"ם (הגר"א)... לא יאבה ה' 
סלוח לו.

רובן  כישראל  ולפעמים  כעכו"ם  לפעמים  כותים  כותים • דרכי 
כישראל.

זבחים יט. • זימנא חדא הוה קאימנא קמיה דאיזגדר מלכא (רש"י 
– כך שמו ומלך פרס היה) והוה מדלי לי המיינאי ותיתייה ניהליה 

ואמר לי (שמות יט, ו) ממלכת כהנים וגוי קדוש כתיב בכו.

פיגול  משום  עליהן  חייבין  אין  כוכבים  עובדי  מה. • קדשי  זבחים 
נותר וטמא.
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זבחים קטז: • בני ישראל מצווין על שחוטי חוץ ואין העובדי כוכבים 
מצווין על שחוטי חוץ לפיכך כל אחד ואחד בונה לו במה לעצמו 

ומקריב עליה כל מה שירצה.

מנחות לב: • מונבז המלך היו עושין בפונדקותיהן כן זכר למזוזה.

בישראל  כוכבים  בעובד  שכשירה  מצוה  כל  מב. • (רש"י)  מנחות 
אינו צריך ברכה. דאין יכול לומר אשר קדשנו דהא עובד כוכבים 

נמי כשר בה.

מנחות מג. • אין אדם רשאי למכור טלית מצוייצת לעובד כוכבים 
בדרך  עמו  יתלוה  שמא   ... זונה  משום   ... ציציותיה  שיתיר  עד 

ויהרגנו.

מנחות מג: • חייב אדם לברך שלש ברכות בכל יום אלו הן שעשאני 
ישראל שלא עשאני אשה שלא עשאני בור.

מנחות סא: • בני ישראל מניפין ואין העובדי כוכבים מניפין.

בני  ומצא  חזקיה  יצא  סנחריב  של  מפלתו  קט: • לאחר  מנחות 
מלכים שהיו יושבין בקרונות של זהב הדירן שלא לעבוד עבודת 

כוכבים.

גליות  כשאר  מלכות  עול  להם  אין  בבל  בני  קי. • (רש"י)  מנחות 
שבכל ארצות.

אביהם  ואת  ישראל  את  מכירין  קרטיגני  ועד  קי. • מצור  מנחות 
שבשמים.

חולין יג. • סתם מחשבת עובד כוכבים לעבודת כוכבים.

חולין יג: • נכרים שבחוצה לארץ לאו עובדי עבודת כוכבים הן אלא 
מנהג אבותיהן בידיהן 

חולין יג: • (תוס' – ד"ה נכרים) הלכך בארץ ישראל נמי אין אדוקין 
כל כך שיהיו מעשיהם לשם עבודת כוכבים.

חולין יג: • איש מה ת''ל איש איש לרבות העובדי כוכבים שנודרים 
נדרים ונדבות כישראל.

צריך  כן  עשה  ואם  תלכו  לא  ובחוקותיהם  ג)   – יח  מא • (ויקרא  חולין 
ויבדלו  כוכבים  לעבודת  הוא  מין  שמא   – (רש"י  אחריו  בדיקה 

מפתו ומיינו).

כוכבים  עובדי  ואפילו  מברכיך.  ואברכה  מט. • (תוס')  חולין 
המברכים את ישראל מתברכין.

חולין נו: • כרכא (רש"י – על כנסת ישראל נאמר) דכולה ביה ממנו 
כהניו ממנו נביאיו ממנו שריו ממנו מלכיו.

חולין נט: • אמר ליה קיסר לר' יהושע בן חנניה וכו'.

חולין ס. • (תוס' – ד"ה הרכיב) לבני נח קמיבעיא ליה דשרו בכלאי 
זרעים ואסירי בהרכבת האילן.

העובדי  מן  לוקחין  שאנו  מה  סימנין)  ד"ה   – סד. • (תוס'  חולין 
כוכבים ביצים אע''פ שאינם אומרים של עוף פלוני וטהורים הם 
טהורים  עופות  דשל  בינינו  שמצויין  ביצים  רוב  על  סומכים  אנו 
הם ומה שאנו לוקחים מן העובדי כוכבים אובליא''ש וקנטיא''ש 
טרופות  ביצים  מהם  ליקח  הכא  דאסרי'  אע''ג  שנילושו בביצים 
בקערה לא דמיא דהכא איכא ריעותא מדזבין להו עובד כוכבים 
לפי  לו  מכרם  דישראל  מילתא  דמוכחא  ש''מ  בקערה  טרופות 
שהיו של טרפה אבל עיסה שנלושה בביצים לא חיישינן ואזלינן 
בתר רוב ביצים שאינן של טריפות ולא חיישינן שמא היה בהם 
דם דרוב ביצים אין בהם דם ומעשים בכל יום שאנו אוכלין ביצים 

מגולגלות אע''פ שאין יכולות ליבדק.

בכם  חושקני  לישראל  הוא  ברוך  הקדוש  להם  פט. • אמר  חולין 
שאפילו בשעה שאני משפיע לכם גדולה אתם ממעטין עצמכם 

... אבל עובדי כוכבים אינן כן. 

חולין צא. • (שרו של עשו) כעובד כוכבים נדמה לו ... כת''ח נדמה 
לו.

חולין צא. • (רש"י – ד"ה ופרע) בני יעקב שומרי מצות היו דאף על 
פי שלא נתנה תורה מקובלין היו מאבותיהם.

חולין צא: • אמר לו (יעקב לשרו של עשו) גנב אתה או קוביוסטוס 
אתה שמתיירא מן השחר אמר לו מלאך אני ומיום שנבראתי לא 

הגיע זמני לומר שירה עד עכשיו.

על  זכות  שמלמדים  (מלאכים)  גוים  שרי  שלשה  צב. • אלו  חולין 
ישראל בכל דור ודור.

העולם  שאומות  העולם  אומות  צדיקי  שלשים  צב. • אלו  חולין 
מתקיימים עליהם.

חולין צב. • אלו שלשים מצות שקבלו עליהם בני נח ואין מקיימין 
שאין  ואחת  לזכרים  כתובה  כותבין  שאין  אחת  שלשה  אלא 

שוקלין בשר המת במקולין ואחת שמכבדין את התורה.

עובד  של  דעתו  ואפילו  הבריות  דעת  לגנוב  צד. • אסור  חולין 
כוכבים.

חולין צז. • (תוס') סמכינן אקפילא. אע''ג דעובד כוכבים הוא כיון 
דקפילא הוא לא משקר שלא יפסיד אומנתו.

חולין קיד: • אחד גר ואחד עובד כוכבים בין במכירה בין בנתינה ... 
דברים ככתבן לגר בנתינה ולעובד כוכבים במכירה.

ככתבן.  דברים  אומר  יהודה  רבי  רבי)  ד"ה   – קיד: • (תוס'  חולין 
שכנו  היה  אם   ... חנם  מתנת  כוכבים  עובד  לכנעני  ליתן  ואסור 

מותר מפני שהוא כמוכרו לו.

חולין קלג: • אין אמונה בעובד כוכבים (רש"י – אין ישראל רגילין 
להאמין בהם).

חולין קלג: • סתם עובד כוכבים מפעא פעי (מפטפט).

בכורות ב. • הלוקח עובר חמורו של עובד כוכבים והמוכר לו אע''פ 
שאינו רשאי המשתתף לו והמקבל הימנו והנותן לו בקבלה פטור 

מן הבכורה שנאמר בישראל אבל לא באחרים.

בכורות ב. • כל הני למה לי צריכי דאי תנא לוקח ה''א משום דקא 
מייתי לה לקדושה (רש"י – שתהא שובתת בשבת וכיון דמצוה 
מקדושה  לה  מפקע  דקא  מוכר  אבל  למיקנסיה).  ליכא  עביד 

אימא ליקנסיה קמ''ל.

בקדשים  נשבעים  כולן  הזה  בזמן  שמא)  ד"ה  ב: • (תוס' –  בכורות 
שמים  שם  שמזכירין [עמהם]  ואע''פ  אלהות  בהם  תופסין  ואין 
וכוונתם [לד''א מ''מ] אין זה [שם] עבודת כוכבים כי דעתם לשם 
כאן  אין  אחר  ודבר  ש''ש  שמשתתף  ואע''ג  וארץ  שמים  עושה 
לפני עור לא תתן מכשול דבני נח לא הוזהרו על כך ולדידן לא 

אשכחן איסור בגרם שיתוף.

בכורות ח: • א''ל קיסר לרבי יהושע בן חנניה וכו'.

אבל  בדבורייהו  דקיימו  מישראל  ישראל  מילי  יג: • והני  בכורות 
ישראל מעובד כוכבים דאינהו לא קיימי בדבורייהו לא.

בכורות כו: • (תוס' – ד"ה אשתבוחי) עובד כוכבים אפילו מסיח לפי 
תומו אינו נאמן דלהשביח מקחו אומר כן.
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אפקריה  רחמנא  מצרי  זרע  נתגיירה)  ד"ה   – מו. • (רש"י  בכורות 
דכתיב (יחזקאל כג) וזרמת סוסים זרמתם.

לוקה  אינו  עליה  הבא  וכהן  אסור  אתננה  כותית  נו: • זונה  בכורות 
הבא  וכהן  מותר  אתננה  ישראלית  זונה  זרעו  יחלל  לא  משום 

עליה לוקה משום לא יחלל זרעו.

מעריך  לא  אבל  נערך  אומר  מאיר  רבי  כוכבים  ה: • עובד  ערכין 
שנודרין  מודים  וזה  וזה  נערך  לא  אבל  מעריך  אומר  יהודה  רבי 

ונידרין.

ערכין ו. • עובד כוכבים שהתנדב נדבה לבדק הבית מקבלים הימנו 
ותניא אידך אין מקבלין.

אי  אותו  בודקין  מכריו  תרומה  שהפריש  כוכבים  ו. • עובד  ערכין 
בדעת ישראל הפרישה תינתן לכהן ואם לאו טעונה גניזה חיישינן 

שמא בלבו לשמים.

בודקין  עליה  כתוב  ושם  קורה  שהתנדב  כוכבים  ו. • עובד  ערכין 
במותר  וישתמש  יגוד  הפרשתיה  ישראל  בדעת  אמר  אם  אותו 

ואם לאו טעונה גניזה חיישינן שמא בלבו לשמים.

עד  הכנסת  לבית  נר  או  מנורה  שהתנדב  כוכבים  ו: • עובד  ערכין 
שלא נשתקע שם בעליה אסור לשנותה משנשתקע שם בעליה 
מותר לשנותה ... וטעמא דעובד כוכבים הוא דפעי (צועק) אבל 

ישראל דלא פעי שפיר דמי.

ד"ה  (רש"י –  זה  כנעני  נאה  כמה  שיאמר  לאדם  יד. • אסור  ערכין 
מילתא – דכתיב (דברים ז) לא תחנם לא תתן להם חן).

ערכין יד. • (תוס' – ד"ה בעובד) עובד כוכבים אין לו נחלה בארץ.

תמורה כד: • (תוס' – ד"ה הא) השתא נהגו העולם למכור קצת מן 
האם כדי להפקיע הוולד מן הבכורה וטוב הוא לעשות כן.

כריתות ו: • אתם קרויין אדם ואין העובדי כוכבים קרויין אדם.

כריתות ט. • (תוס' – ד"ה לעיל) מותר להניח לעובד כוכבים לעשות 
מלאכתו בשבת בבית ישראל עבור עצמו.

מעילה יז. • פעם אחת גזרה המלכות גזרה שלא ישמרו את השבת 
בן  ראובן  רבי  הלך  נדות  את  ושיבעלו  בניהם  את  ימולו  ושלא 
איסטרובלי וסיפר קומי (רש"י – שגילח השער שעל מצחו והניח 
השער של אחריו כעין בלורית שהעובדי כוכבים עושין כדי שלא 

יכירו בו שהוא יהודי) והלך וישב עמהם אמר להם וכו'.

מעילה יז: • אני ראיתיה (הפרוכת) בעיר [רומי] והוו עליה כמה טיפי 
דמים.

את  כופתין  היו  לא  אברהם  בן  יצחק  כעקידת  ורגל  לא: • יד  תמיד 
בחוקי  דמהלך  משום   ... קדשים  בזיון  משום   ... מאי  הטלה 

העמים.

תמיד לא: • עשרה דברים שאל אלכסנדרוס מוקדון את זקני הנגב 
וכו'.

משכב  מטמאים  והכותים  מעריסתן  נדות  כותים  לא: • בנות  נדה 
תחתון כעליון מפני שהן בועלי נדות.

נדה לא: • (תוס' – ד"ה רבי) החמירו בכותים דעבדי קצת מצות ולא 
בדילי ישראל מינייהו וגזרו עליהם מעריסתן דלא ליתי וליטמעו 
עד  עלייהו  גזרו  ולא  טובא  בדילי  הוו  כוכבים  מעובדי  אבל  בהן 

דליהוי ראויות לביאה.

הן  הרי  אבותיהן  בדרכי  ללכת  שנהגו  בזמן  צדוקין  לג: • בנות  נדה 
ככותיות פרשו ללכת בדרכי ישראל הרי הן כישראלית.

הפרושים  מן  מתיראות  הן  צדוקים  שנשי  פי  על  לג: • אף  נדה 
ומראות דם לחכמים.

במעי  ואפי'  מקום  בכל  טמאה  ישראל  של  זרע  לד. • שכבת  נדה 
עובדת כוכבים ושל עובד כוכבים טהור' בכל מקום ואפי' במעי 

ישראלית.

טומאה  שום  לו  אין  כוכבים  עובד  זובו)  ד"ה   – לד. • (תוס'  נדה 
דאורייתא.

עובדי  ומסריח  גופייהו  חביל  במצות  דדייגי  לד: • ישראל  נדה 
כוכבים דלא דייגי במצות לא חביל גופייהו ולא מסריח או דילמא 

כיון דאכלי שקצים ורמשים חביל גופייהו ומסריח תיקו.

מעוג  שנא  מאי  הוו  שמחזאי  בר  אחיה  בני  ועוג  סא. • סיחון  נדה 
דקמסתפי ומאי שנא מסיחון דלא ... אמר שמא תעמוד לו זכות 
לאברם  ויגד  הפליט  ויבא  יג)  יד,  (בראשית  שנאמר  אבינו  אברהם  של 

העברי ... זה עוג שפלט מדור המבול.

נדה ע: • כתוב אחד אומר (תהלים קלב, יג) כי בחר ה' בציון וכתוב אחד 
אומר (ירמיה לב, לא) כי על אפי ועל חמתי היתה העיר הזאת למן היום 
בת  את  שלמה  שנשא  קודם  כאן  הזה  היום  עד  אותה  בנו  אשר 

פרעה כאן לאחר שנשא שלמה את בת פרעה.

בין  בישראל  בין  מיירי  פנים  ישא  לא  כאן)  ד"ה   – ע: • (תוס'  נדה 
קו  שזהו  דין  גזר  קודם  אפילו  כוכבים  בעובדי  כוכבים  בעובדי 
לישראל  להם  נכנס  הוא  אבל  דין  גזר  לאחר  ולישראל  המשפט 

לפנים משורת הדין ונושא להם פנים קודם גזר דין.

אהלות יח:ז • עכו"ם קוברים נפליהם בבתיהם.

נגעים ג:א • הכל מטמאין בנגעים חוץ מעכו"ם וגר תושב.

נגעים יא:א • כל הבגדים מטמאין חוץ משל עכו"ם.

נגעים יב. • כל הבתים מיטמאין בנגעים חוץ משל עכו"ם.

טהרות ה:ח • עכו"ם אחד בעיר כל הרוקין שבעיר טמאין.

מקואות ח:ד • עבודת כוכבים שפלטה שכבת זרע מישראל טמאה 
בת ישראל ... מעכו"ם טהורה.

סנחריב  עלה  בקהל....  לבוא  אני  מה  עמוני  גר  ד:ד • יהודה  ידים 
ובלבל את כל האומות.

כבוד (גאוה) וענוה
(עיין ענוה)

ליתי  אמר  ישעיהו   ... גבאי  ישעיהו  ליתי  אמר  י. • חזקיהו  ברכות 
חזקיהו גבאי ... מה עשה הקב''ה הביא יסורים על חזקיהו ואמר 

לו לישעיהו לך ובקר את החולה.

וכל  אחרים  בזכות  לו  תולין  עצמו  בזכות  התולה  י: • כל  ברכות 
התולה בזכות אחרים תולין לו בזכות עצמו.

ברכות י: • אל יעמוד אדם במקום גבוה ויתפלל אלא במקום נמוך 
ויתפלל.

ברכות י: • לא תאכלו קודם שתתפללו על דמכם.

ברכות י: • כל האוכל ושותה ואח''כ מתפלל עליו הכתוב אומר (מלכים 
אמר  גאיך  אלא  גויך  תקרי  אל  גויך  אחרי  השלכת  ואותי  ט)  יד,  א 

הקב''ה לאחר שנתגאה זה קבל עליו מלכות שמים.

ברכות יא. • בשלמא ב''ה קא מפרשי טעמייהו וטעמא דב''ש.

ברכות טז: • לא כל הרוצה ליטול את השם יטול.
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מקבל  אינו  עפר  מה  תהיה.  לכל  כעפר  ונפשי  יז. • (תוס')  ברכות 
כליה לעולם כן יהי רצון שזרעי לא יכלה לעולם כמו שהוא אומר 

והיה זרעך כעפר הארץ.

ברכות יז: • (תוס' – ד"ה רב) ומיהו אנו שבשום פעם אין אנו מכוונים 
יקרא  לא  אם  כיוהרא  נראה  דאדרבה  לקרות  יש  חתן  גם  היטב 
באב  בתשעה  מלאכה  לעשות  אבל  שעה  בכל  מכוין  אני  כלומר 

אין לעשות מלאכה.

והנותן  הוא)  יוהרא  נמי   – (רש"  רבו  אחורי  כז: • המתפלל  ברכות 
רבו  של  ישיבתו  על  והחולק  לרבו  שלום  והמחזיר  לרבו  שלום 
שתסתלק  לשכינה  גורם  רבו  מפי  שמע  שלא  דבר  והאומר 

מישראל.

ברכות כז: • (רש"י) תא ונעבריה. בואו ונעביר אותו (רבן גמלאל) מן 
הנשיאות (עיין שם).

ברכות כח. • ואף ר''ג לא מנע עצמו מבית המדרש (אחרי הדחתו) 
אפילו שעה אחת.

ברכות לד. • העובר לפני התיבה צריך לסרב ואם אינו מסרב דומה 
לתבשיל  דומה  מדאי  יותר  מסרב  ואם  מלח  בו  שאין  לתבשיל 
שניה  יסרב  ראשונה  פעם  עושה  הוא  כיצד  מלח  שהקדיחתו 

מהבהב שלישית פושט את רגליו ויורד.

ומלח  שאור  הן  ואלו  יפה  ומיעוטן  קשה  רובן  לד. • שלשה  ברכות 
וסרבנות.

ברכות לד. • אם בא לשוח בסוף כל ברכה וברכה ובתחלת כל ברכה 
וברכה מלמדין אותו שלא ישחה (תוס' – ד"ה מלמדין ...וחיישינן 

ליוהרא).

ברכות לד: • כהן גדול בסוף כל ברכה וברכה והמלך תחלת כל ברכה 
וברכה וסוף כל ברכה וברכה (רש"י – כל מה שהוא גדול ביותר 

צריך להכניע ולהשפיל עצמו).

יפסיע  לא  אף   ... חכם  לתלמיד  לו  גנאי  דברים  מג: • ששה  ברכות 
פסיעה גסה וכו'.

ברכות מג: • המהלך בקומה זקופה אפילו ארבע אמות כאילו דוחק 
רגלי שכינה.

ברכות מח. • אמר ליה (ינאי המלך לר' שמעון בן שטח) חזית כמה 
יקרא עבדינא לך אמר ליה לאו את קא מוקרת לי אלא אורייתא 

היא דמוקרא לי.

 ... הן  ואלו  אדם  של  עונותיו  מזכירים  דברים  נה. • שלשה  ברכות 
ומוסר דין על חבירו לשמים (רש"י – בוטח הוא בזכיותיו שחברו 

יהיה נענש על ידו).

 ... אדם  של  ושנותיו  ימיו  מקצרים  דברים  נה. • שלשה  ברכות 
והמנהיג עצמו ברבנות.

עצמו  שהנהיג  מפני  לאחיו  קודם  יוסף  מת  מה  נה. • מפני  ברכות 
ברבנות.

ברכות נח: • רב פפא ורב הונא בריה דרב יהושע הוו קאזלי באורחא 
פגעו ביה ברב חנינא בריה דרב איקא ... אמרו ליה חכימת כולי 

האי יהבי ביה עינייהו ושכיב.

מן  מתחילין  ובקללה  הגדול  מן  מתחילין  סא. • בגדולה  ברכות 
הקטן.

ברכות סג. • באתר דלית גבר תמן הוי גבר.

זו  דאף  עליהם  שררה  תטול  ולא  אתה  כנס.  סג. • (רש"י)  ברכות 
לה'  לעשות  עת  וכתיב  הענוה  במדת  לאחוז  היא  שמים  לכבוד 

הפרו תורתך.

ברכות סג: • כל תלמיד שכועס עליו רבו פעם ראשונה ושותק זוכה 
להבחין בין דם טמא לדם טהור ומיץ אפים יוציא ריב כל תלמיד 
בין  להבחין  זוכה  ושותק  ושניה  ראשונה  פעם  רבו  עליו  שכועס 

דיני ממונות לדיני נפשות.

ברכות סד. • כל הדוחק את השעה שעה דוחקתו וכל הנדחה מפני 
השעה שעה נדחת מפניו.

ברכות סד. • כל הנך שני דמלך רבה אפילו אומנא לביתיה לא קרא.

פאה א:ב • אין פוחתין לפאה מס'... הכל לפי.... רוב הענוה.

בכורים ג:ד • אפילו אגריפס המלך נוטל הסל על כתיפו ונכנס.

על  עצמו  ומשים  הואיל  אלישע  בן  ישמעאל  ר'  יב: • שאני  שבת 
דברי תורה כהדיוט.

מן  כאחד  שמאי  לפני  ויושב  כפוף  הלל  היה  היום  יז. • אותו  שבת 
התלמידים והיה קשה לישראל כיום שנעשה בו העגל.

שבת לג. • סימן לגסות הרוח עניות.

שבת סב: • אנשי ירושלים אנשי שחץ היו אדם אומר לחברו במה 
סעדת היום בפת עמילה או בפת שאינה עמילה (רש"י – אנשי 
פת  תשמיש:  סעדת.  שפה:  ולעגי  גאוה  בלשון  מדברים  שחץ. 

עמילה. בעולה: שאינה עמילה. בתולה).

שבת סג. • יכול אם הגיס דעתו ת''ל (תהלים מה, ה) וענוה צדק.

שבת סג: • כי סליק רב דימי לנהרדעא שלח להו דברים שאמרתי 
לכם טעות הם בידי.

ידענא  לא  ליה  אמר  תנן  היכי  נחמן  לרב  רבא  ליה  סו. • אמר  שבת 
הילכתא מאי אמר ליה לא ידענא.

אשרי  אילני  מכל  דגביהת  משום  לאו  הסנה  סז. • הסנה  שבת 
אשרי  אילני  מכל  דמייכת  משום  אלא  עלך  שכינתיה  הקב''ה 

קודשא בריך הוא שכינתיה עלך.

דרוש  קום  ליה  דאמרו  לבבל]  [דאיקלע  גליל  בר  פ: • ההוא  שבת 
נחמיה  רבי  כדדרש  לכו  אדרוש  להו  אמר  מרכבה  במעשה  לנו 
לחבריה ונפקא ערעיתא מן כותל ומחתיה באנדיפי ומית ואמרו 

ליה מן דיליה דא ליה.

שבת פח: • עלובין ואינן עולבין שומעין חרפתן ואינן משיבין עושין 
מאהבה ושמחין ביסורין עליהן הכתוב אומר (שופטים ה, לא) ואוהביו 

כצאת השמש בגבורתו.

שבת פט. • אמר לו הקב''ה למשה הואיל ומיעטת עצמך תקרא על 
שמך שנאמר (מלאכי ג, כב) זכרו תורת משה עבדי וגו'.

שבת צד. • רמות רוחא (רש"י – גסות הא דלא מסגו בכרעייה גסות 
עילויה  מלכא  דרתח  פרדשכא  דההוא  להו  דנקיט  הוא  הוא) 

ורהיט תלתא פרסי בכרעיה.

ועניו  כפוף  להיות  צריך  כשר  אדם  כפוף.  נאמן  קד. • (רש"י)  שבת 
וסופו להיות פשוט וזקוף לעולם הבא.

מאליו  ומסתרס  כרבלתו  יטול  תרנגול  שיסרס  קי: • הרוצה  שבת 
והאמר רב אשי רמות רוחא הוא דנקיטא ליה.
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ישלשל  להחליף  לו  אין  ואם  יחליף  להחליף  לו  יש  קיג. • אם  שבת 
בבגדיו ... כיון דכל יומא לא קעביד והאידנא הוא דקא עביד לא 

מיתחזי כרמות רוחא.

שבת קיג. • רבי יוחנן קרי למאניה מכבדותי.

שבת קכז. • בא וראה שלא כמדת הקב''ה מדת בשר ודם מדת ב''ו 
אין קטן יכול לומר לגדול המתן עד שאבא אצלך ואילו בהקדוש 

ברוך הוא כתיב ויאמר (ה') אם נא מצאתי וגו'.

שבת קלט. • אי בטלי יהירי בטלי אמגושי.

שבת קלט. • בשכר (שמות ד, יד) וראך ושמח בלבו זכה לחשן המשפט 
על לבו.

במתא   – (רש"י  תותבאי  מתא  בלא  שמאי  קמה: • במתא  שבת 
שמאי. בעירי איני צריך להתכבד אלא בשמי שאני ניכר בו: בלא 

מתא. במקום שאינה עירי: תותבאי. כבודי תלוי בשמלתי).

שנוחין  מפני  כמותן  הלכה  לקבוע  ב''ה  זכו  מה  יג: • מפני  עירובין 
ועלובין היו ושונין דבריהן ודברי ב''ש ולא עוד אלא שמקדימין 

דברי ב''ש לדבריהן.

עירובין יג: • כל המשפיל עצמו הקב''ה מגביהו וכל המגביה עצמו 
הקב''ה משפילו כל המחזר על הגדולה גדולה בורחת ממנו וכל 
הבורח מן הגדולה גדולה מחזרת אחריו וכל הדוחק את השעה 

שעה דוחקתו וכל הנדחה מפני שעה שעה עומדת לו.

עירובין טז: • אוקים רב נחמן אמורא עליה ודרש דברים שאמרתי 
לפניכם טעות הן בידי.

עירובין נד. • אם משים אדם עצמו כענק זה שרף על הצואר ונראה 
ואינו נראה תלמודו מתקיים בידו ואם לאו אין תלמודו מתקיים 

בידו.

בה  דשין  שהכל  זו  כערוגה  עצמו  אדם  משים  נד. • אם  עירובין 
וכבושם זה שהכל מתבשמין בה תלמודו מתקיים ואם לאו אין 

תלמודו מתקיים.

בו  דשין  שהכל  זה  כמדבר  עצמו  אדם  משים  נד. • אם  עירובין 
תלמודו מתקיים בידו ואם לאו אין תלמודו מתקיים בידו.

עירובין נד. • אם מגיס לבו הקדוש ברוך הוא משפילו ... ואם חוזר 
בו הקב''ה מגביהו.

עירובין נד. • אם אדם משים עצמו כחיה זו שדורסת ואוכלת ואיכא 
אין  לאו  ואם  בידו  מתקיים  תלמודו  ואוכלת  שמסרחת  דאמרי 

תלמודו מתקיים בידו.

עירובין נה. • לא בשמים היא לא תמצא במי שמגביה דעתו עליה 
כשמים ולא תמצא במי שמרחיב דעתו עליה כים.

ולא מעבר לים  רוח  תמצא בגסי  היא לא  נה. • לא בשמים  עירובין 
היא לא תמצא לא בסחרנים ולא בתגרים.

עירובין סד. • כל האומר שמועה זו נאה וזו אינה נאה מאבד הונה 
של תורה אמר ליה הדרי בי.

פסחים מט. • ר' יהושע נסיב כהנתא חלש אמר לא ניחא ליה לאהרן 
דאדבק בזרעיה דהוי ליה חתנא כי אנא.

עצמו  את  שמכבד  ברקאי  כפר  איש  יששכר  מיכן  נז. • צא  פסחים 
ומחלל קדשי שמים דהוה כריך ידיה בשיראי ועביד עבודה.

פסחים סו: • כל המתיהר אם חכם הוא חכמתו מסתלקת ממנו אם 
נביא הוא נבואתו מסתלקת ממנו.

פסחים פו: • השותה כוסו בבת אחת הרי זה גרגרן שנים דרך ארץ 
שלשה מגסי הרוח.

פסחים קד: • רברבנותיה דמר וסררותיה דמר גרמא ליה למר דלא 
תימא שמעתיה מפומיה.

יחידא'  ולא  אנא  חוזאה  ולא  אנא  חכימא'  לא  קה: • אנא  פסחים 
אנא אלא גמרנא וסדרנא אנא.

פסחים קיג. • פשוט נבילתא בשוקא ושקיל אגרא ולא תימא כהנא 
אנא וגברא רבא אנא.

עשיר  ועל   ... יום  בכל  הקב''ה  עליהן  מכריז  קיג. • שלשה  פסחים 
המעשר פירותיו בצינעה.

פסחים קיג: • ארבעה אין הדעת סובלתן אלו הן ... ופרנס מתגאה 
על הציבור בחנם.

פסחים קיג: • ששה דברים נאמרים בסוס ... ורוחו גסה.

ומוסר   ... אלו  אדם  של  עונותיו  מזכירין  דברים  טז: • ג'  השנה  ראש 
דין על חבירו.

ראש השנה טז: • כל המוסר דין על חבירו הוא נענש תחלה.

ראש השנה יז. • כל המעביר על מדותיו מעבירין לו על כל פשעיו.

ראש השנה יז. • רב הונא בריה דרב יהושע חלש על רב פפא לשיולי 
ביה חזייה דחליש ליה עלמא אמר להו צביתו ליה זוודתא לסוף 
איתפח הוה מיכסיף רב פפא למיחזייה א''ל מאי חזית אמר (ליה) 
אין הכי הוה ואמר להו הקב''ה הואיל ולא מוקים במיליה (אינו 

מעמיד על מדותיו) לא תקומו בהדיה.

ראש השנה יז: • למי שמשים עצמו כשירים.

ימי  במלאות  מביאות  שהיו  קיניהן.  את  ששהו  ט: • (רש"י)  יומא 
לידתן ליטהר לאכול בקדשים והם היו בעלי גיאות והיו מתרשלין 
ומשתהות  שיקריבום  עד  שם  ממתינות  והנשים  בהקרבתן 
מלחזור למקומן אצל בעליהן ומבטלין את הנשים מפריה ורביה.

יומא יט. • (רש"י) א''נ. אפילו (כ"ג) אדם כשר הוא טוב לנו להטריחו 
כדי שלא תזוח דעתו עליו להתגאות בכתר כהונה.

של  קופה  כן  אם  אלא  הציבור  על  פרנס  מעמידין  כב: • אין  יומא 
שרצים תלויה לו מאחוריו שאם תזוח דעתו עליו אומרין לו חזור 

לאחוריך.

יומא כב: • מפני מה נענש שאול מפני שמחל על כבודו.

מגסי  זה  הרי  רבו  אחורי  בור  זה  הרי  רבו  כנגד  לז. • המהלך  יומא 
הרוח.

יומא לח. • אבותיך בקשו להרבות כבודן ורצו למעט כבוד המקום 
עכשיו כבוד מקום במקומו ומיעט כבודם.

יעלה  אם  ו)  כ,  (איוב  אמר  אבתריה  אמבוהא  חזי  הוי  פז. • כי  יומא 
יאמרו  רואיו  יאבד  לנצח  כגללו  יגיע  לעב  וראשו  שיאו  לשמים 

איו.

יומא פז. • רב זוטרא כי הוו מכתפי ליה בשבתא דריגלא הוה אמר 
(משלי כז, כד) כי לא לעולם חסן ואם נזר לדור ודור.

איתיב  אזל  בהדיה  אבא  לר'  מילתא  ליה  הוה  ירמיה  פז. • ר'  יומא 
דמיא  זרזיפי  מטא  מיא  אמתיה  דשדיא  בהדי  אבא  דר'  אדשא 
ארישא אמר עשאוני כאשפה קרא אנפשיה (תהלים קיג, ז) מאשפות 

ירים אביון.
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משום  ביה  ולית  מחמיר  עצמו  על  להחמיר  בא  כו: • אם  סוכה 
יוהרא.

סוכה כט: • בשביל ארבעה דברים נכסי בעלי בתים יוצאין לטמיון 
... ועל גסות הרוח וגסות הרוח כנגד כולן אבל בענוים כתיב (תהלים 

לז, יא) וענוים יירשו ארץ והתענגו על רוב שלום.

סוכה מה: • א''ר ירמיה משום רשב''י יכול אני לפטור את כל העולם 
כולו מן הדין מיום שנבראתי עד עתה ואילמלי אליעזר בני עמי 
עמנו  עוזיהו  בן  יותם  ואילמלי  עכשיו  ועד  העולם  שנברא  מיום 

מיום שנברא העולם עד סופו.

סוכה מה: • א''ר ירמיה משום רשב''י ראיתי בני עלייה והן מועטין 
אם אלף הן אני ובני מהן אם מאה הם אני ובני מהן אם שנים הן 

אני ובני הן.

סוכה מט: • למה נמשלו דברי תורה כירך לומר לך מה ירך בסתר אף 
דברי תורה בסתר.

בית  בשמחת  שמח  כשהיה  הזקן  הלל  על  עליו  נג. • אמרו  סוכה 
השואבה אמר כן אם אני כאן הכל כאן ואם איני כאן מי כאן.

ביצה כה: • מפני מה נתנה תורה לישראל מפני שהן עזין.

שגליתי  הוא  אני  ואמר  רגליו  על  עוזיאל  בן  יונתן  ג. • עמד  מגילה 
סתריך לבני אדם גלוי וידוע לפניך שלא לכבודי עשיתי ולא לכבוד 

בית אבא אלא לכבודך עשיתי שלא ירבו מחלוקת בישראל.

מגילה יא. • (שמואל א יז, יד) ודוד הוא הקטן הוא בקטנותו מתחילתו עד 
סופו כשם שבקטנותו הקטין עצמו אצל מי שגדול ממנו בתורה 

כך במלכותו הקטין עצמו אצל מי שגדול ממנו בחכמה.

מגילה יג: • אם הגיס דעתו הקב''ה משפילו.

מגילה טו: • לשאר עמו למי שמשים עצמו כשירים.

מגילה טו: • (משלי טז, יח) לפני שבר גאון.

מגילה כב: • אין אדם חשוב רשאי ליפול על פניו אלא אם כן נענה 
כיהושע בן נון.

מגילה כח. • שאלו תלמידיו את רבי נחוניא בן הקנה במה הארכת 
על  עלתה  ולא  חברי  בקלון  נתכבדתי  לא  מימי  להם  אמר  ימים 

מטתי קללת חברי וותרן בממוני.

חנילאי  בר  חנא  רב  אתא  אכתפיה  מרא  דרי  הונא  כח. • רב  מגילה 
לא  ואי  דרי  במאתיך  דדרית  רגילת  אי  א''ל  מיניה  דרי  וקא 

אתייקורי אנא בזילותא דידך לא ניחא לי.

וותרן  מדותי  על  עמדתי  ולא  מתנות  קבלתי  לא  כח. • מימי  מגילה 
בממוני.

מגילה כח. • ר' זירא כי הוו משדרי ליה מבי נשיאה לא הוה שקיל 
כי הוה מזמני ליה אזיל אמר אתייקורי דמתייקרי בי ולא עמדתי 

על מדותי.

מגילה כט. • האי מאן דיהיר בעל מום הוא. 

מגילה לא. • כל מקום שאתה מוצא גבורתו של הקב''ה אתה מוצא 
ענוותנותו.

להתיר  יכול  והיה  שם  היה  פנחס  והיינו)  ד"ה   – ד. • (רש"י  תענית 
נדרו אלא שלא רצה יפתח לילך אצלו והוא לא רצה לבוא אצל 

יפתח.

תענית ז. • מה מים מניחין מקום גבוה והולכין למקום נמוך אף דברי 
תורה אין מתקיימין אלא במי שדעתו שפלה.

תענית ז. • למה נמשלו דברי תורה לשלשה משקין הללו במים וביין 
בפחות  אלא  מתקיימין  אין  הללו  משקין  שלשה  מה   ... ובחלב 

שבכלים אף דברי תורה אין מתקיימין אלא במי שדעתו שפלה.

תענית ז: • אין הגשמים נעצרין אלא בשביל עזי פנים.

תענית ז: • כל אדם שיש לו עזות פנים סוף נכשל בעבירה ... בידוע 
שנכשל בעבירה.

תענית ז: • כל אדם שיש לו עזות פנים מותר לקרותו רשע.

אף  מביא  עליו  דעתו  ומגיס  בידו  ועלתה  לחש  ח. • אם  תענית 
לעולם.

ברבים  צדקה  פוסקי  בשביל  אלא  נעצרין  הגשמים  ח: • אין  תענית 
ואין נותנין.

תענית י: • לא כל הרוצה לעשות עצמו יחיד (לענין תענית) עושה 
תלמיד עושה דברי ר' מאיר רבי יוסי אומר עושה וזכור לטוב לפי 

שאין שבח הוא לו אלא צער הוא לו.

תענית י: • (רש"י – ד"ה ר' יוסי) ולא כל הרוצה נמי לעשות עצמו 
תלמיד להתנהג עצמו במדת תלמיד בחלוקו ובמטתו ולהתנאות 
בסודר של תלמידי חכמים ושאר דברים עושה דכל הרוצה ליטול 

לו את השם לא יטול.

תענית טו: • בגדולה מתחילין מן הגדול ובקללה מתחילין מן הקטן.

תענית כ. • לעולם יהא אדם רך כקנה ואל יהא קשה כארז.

גדור  ממגדל  שמעון  ר')  (בן  אלעזר  רבי  שבא  כ. • מעשה  תענית 
ושמח  נהר  שפת  על  ומטייל  החמור  על  רכוב  והיה  רבו  מבית 
הרבה  תורה  שלמד  מפני  עליו  גסה  דעתו  והיתה  גדולה  שמחה 

וכו'.

תענית כא. • אזל (אילפא) תלא נפשיה באסקריא דספינתא אמר אי 
איכא דשאיל לי במתניתא דר' חייא ורבי אושעיא ולא פשטינא 

ליה ממתני' נפילנא מאסקריא דספינתא וטבענא.

את  מכבד  אדם  אלא  מכבדו  אדם  של  מקומו  כא: • לא  תענית 
מקומו.

עצמו  מחביא  שהיה  מפני  הנחבא  חנן  ליה  קרי  כג: • אמאי  תענית 
בבית הכסא.

מפרסמין  דבבל  חסידי  חסדא.  ורב  הונא  רב  כג: • (רש"י)  תענית 
המטר  שבא  מודיעין  ולא  צנועין  ישראל  ארץ  ושל  הדבר  את 

בשבילם.

היכי  דידי  עלי  חס  לא  ברתיה  ועל  בריה  דעל  כד. • גברא  תענית 
חייס.

תענית כה. • איפשר דתברי (שוברים) ציבורא לבייהו דאתי מיטרא.

על  תעניות  עשרה  שלש  שגזר  אליעזר  ברבי  כה: • מעשה  תענית 
אמר  לצאת  הצבור  התחילו  באחרונה  גשמים  ירדו  ולא  הצבור 

להם תקנתם קברים לעצמכם געו כל העם בבכיה וירדו גשמים.

עשרים  ואמר  התיבה  לפני  שירד  אליעזר  בר'  כה: • מעשה  תענית 
וארבע ברכות ולא נענה ירד רבי עקיבא אחריו ואמר אבינו מלכנו 
וירדו  עלינו  רחם  למענך  מלכנו  אבינו  אתה  אלא  מלך  לנו  אין 
גשמים הוו מרנני רבנן יצתה בת קול ואמרה לא מפני שזה גדול 

מזה אלא שזה מעביר על מדותיו וזה אינו מעביר על מדותיו.
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על  אומר  אתה  שירה  דוד  לדוד  הקב''ה  לו  טז: • אמר  קטן  מועד 
מפלתו של שאול אלמלי אתה שאול והוא דוד איבדתי כמה דוד 

מפניו... אלא מה כושי משונה בעורו אף שאול משונה במעשיו.

מועד קטן טז: • אמר לו הקב''ה (לדוד) הואיל והשפלת עצמך תהא 
כמוני שאני גוזר גזרה ואתה מבטלה.

מועד קטן כח. • אמר רבא הני תלת מילי בעאי קמי שמיא תרתי יהבו 
לי חדא לא יהבו לי... ענותנותיה דרבה בר רב הונא לא יהבו לי.

על  (מעביר  במיליה  דמעביר  מרבנן  צורבא  איכא  ה. • אי  חגיגה 
מדותיו) מוסיפנא להו ליה והויא חלופיה.

אדמה  עב  במתי  על  אעלה  אמרת  (נבוכדנצר)  יג. • ואתה  חגיגה 
לעליון אך אל שאול תורד אל ירכתי בור.

שקומטו  דורות  וארבע  ושבעים  מאות  תשע  יג: • אלו  חגיגה 
להיבראות קודם שנברא העולם ולא נבראו עמד הקב''ה ושתלן 

בכל דור ודור והן הן עזי פנים שבדור.

ולא  ישראל  את  ישעיה  קילל  קללות  עשרה  יד. • שמונה  חגיגה 
נתקררה דעתו עד שאמר להם המקרא הזה (ישעיה ג, ה) ירהבו הנער 

בזקן והנקלה בנכבד.

חגיגה יח: • כל הנוטל ידיו לפירות הרי זה מגסי הרוח.

יבמות טז. • אתה הוא עקיבא ששמך הולך מסוף העולם ועד סופו 
רבי  לו  אמר  בקר  לרועי  הגעת  לא  ועדיין  לשם  שזכית  אשריך 

עקיבא ואפילו לרועי צאן עמון ומואב.

כתובות סו: • ונקדימון בן גוריון לא עבד צדקה והתניא אמרו עליו 
על נקדימון בן גוריון כשהיה יוצא מביתו לבית המדרש כלי מילת 
איבעית  מאחריו  אותן  ומקפלין  עניים  ובאין  תחתיו  מציעין  היו 

אימא לכבודו הוא דעבד.

כתובות סז. • המשיא את היתומה לא יפחות לה מחמשים זוז אם 
יש בכיס מפרנסין אותה לפי כבודה.

ניחא  קא  הוה  כי  הוה  שושביניה  פפא  בר  חנינא  עז: • רבי  כתובות 
נח  כי   ... רעותיה  ליה  עביד  זיל  המות  למלאך  ליה  אמרו  נפשיה 
נפשיה אפסיק ליה עמודא דנורא בין דידיה לעלמא וגמירי דלא 
מפסיק עמודא דנורא אלא לחד בדרא או לתרין בדרא קרב לגביה 
רבי אלכסנדרי אמר עשה בשביל כבוד חכמים לא אשגח עשה 
בשביל כבוד אביך לא אשגח עשה בשביל כבוד עצמך איסתלק.

כתובות עט. • במקום ברתה נפשה (דאם) עדיפא לה.

נזיר  אשם  אכלתי  לא  מימי  הצדיק  שמעון  (רבי)  ט: • אמר  נדרים 
טמא אלא אחד פעם אחת בא אדם אחד נזיר מן הדרום וראיתיו 
שהוא יפה עינים וטוב רואי וקווצותיו סדורות לו תלתלים אמרתי 
לו בני מה ראית להשחית את שערך זה הנאה אמר לי רועה הייתי 
לאבא בעירי הלכתי למלאות מים מן המעיין ונסתכלתי בבבואה 
רשע  לו  אמרתי  העולם  מן  לטורדני  ובקש  יצרי  עלי  ופחז  שלי 
להיות  עתיד  שהוא  במי  שלך  שאינו  בעולם  מתגאה  אתה  למה 
רמה ותולעה העבודה שאגלחך לשמים מיד עמדתי ונשקתיו על 

ראשו אמרתי לו בני כמוך ירבו נוזרי נזירות בישראל.

נדרים מא. • ההוא קצרא (כובס) הוה שמיע ליה לרבי כדהוה גריס 
להו אזל ר' חייא וגמר יתהון קמי קצרא ואתא ואהדר יתהון קמי 
רבי כד הוה חזי ליה רבי לההוא קצרא א''ל רבי אתה עשית אותי 

ואת חייא.

נדרים נ: • אמרה ליה בת קיסר לרבי יהושע בן חנניה תורה מפוארה 
ליה  אמרה  יין  מניחין  במה  אבוך  מבית  למדי  א''ל  מכוער  בכלי 

במאני דפחרא אמר לה כולי עלמא בפחרא ואתון במאני דפחרא 
במאני  חמרא  ורמת  אזלת  ודהבא  דכספא  במאני  אחיתון  אתון 

דכספא ודהבא וסרי אמר לה אף אורייתא כן.

נדרים סב. • למד מאהבה וסוף הכבוד לבא.

נדרים סו. • פותחין (נדר) לאדם בכבוד עצמו ובכבוד בניו.

סוטה ד: – ה: • (בענין גסות הרוח וענוה).

סוטה ד: • כל אדם שיש בו גסות הרוח לבסוף נכשל באשת איש.

סוטה ד: • כל אדם שיש בו גסות הרוח כאילו עובד עבודת כוכבים 
בנה  כאילו   ... העריות  כל  על  בא  כאילו  בעיקר...  כפר  כאילו 

במה.... אפילו עושה צדקה בסתר ...לא ינקה מדינה של גיהנם.

סוטה ה. • אזהרה לגסי הרוח מנין וכו'.

סוטה ה. • כל אדם שיש בו גסות הרוח לסוף מתמעט. 

כל  הניח  הקב''ה  שהרי  קונו  מדעת  אדם  ילמד  ה. • לעולם  סוטה 
אילנות  כל  (והניח  סיני  הר  על  שכינתו  והשרה  וגבעות  הרים 

טובות והשרה שכינתו בסנה).

סוטה ה. • כל אדם שיש בו גסות הרוח ראוי לגדעו כאשירה.

סוטה ה. • כל אדם שיש בו גסות הרוח אין עפרו ננער (בתחה"מ).

סוטה ה. • כל אדם שיש בו גסות הרוח שכינה מיללת עליו.

סוטה ה. • מדת בשר ודם גבוה רואה את הגבוה ואין גבוה רואה את 
השפל אבל מדת הקב''ה אינו כן הוא גבוה ורואה את השפל.

סוטה ה. • כל אדם שיש בו גסות הרוח אמר הקב''ה אין אני והוא 
יכולין לדור בעולם.

סוטה ה. • כל אדם שיש בו גסות הרוח אפילו רוח קימעא עוכרתו.

סוטה ה. • ת''ח צריך שיהא בו אחד משמונה בשמינית ... לא מינה 
ולא מקצתה.

סוטה ח: • בזיוניה עדיף ליה טפי מצערא דגופיה ... צערא דגופיה 
עדיף ליה טפי מבזיוניה.

בהן  לקו  וכולן  מעלה  של  דוגמא  מעין  נבראו  י. • חמשה  סוטה 
שמשון בכחו שאול בצוארו אבשלום בשערו צדקיה בעיניו אסא 

ברגליו.

עצמו  שהנהיג  מפני  לאחיו  קודם  יוסף  מת  מה  יג: • מפני  סוטה 
ברבנות.

סוטה לב: • אדם אומר שבחו בקול נמוך וגנותו בקול רם.

על  שמחל  מלך  מחול  כבודו  כבודו  על  שמחל  מא: • נשיא  סוטה 
כבודו אין כבודו מחול.

ומדת  הרוק  מאריכין   – (רש"י  הרוק  מושכי  מז: • משרבו  סוטה 
גאוה הוא) רבו היהירים ונתמעטו התלמידים והתורה חוזרת על 

לומדיה.

סוטה מז: • משרבו היהירים התחילו בנות ישראל להנשא ליהירים 
שאין דורינו רואה אלא לפנים.

סוטה מז: • האי מאן דמיהר אפילו אאינשי ביתיה לא מיקבל.

סוטה מט: • בעקבות משיחא חוצפא יסגא.

גיטין נו: • יצתה בת קול ואמרה לו (לטיטוס) רשע בן רשע בן בנו 
של עשו הרשע בריה קלה יש לי בעולמי ויתוש ... עלה ליבשה 
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ותעשה עמה מלחמה עלה ליבשה בא יתוש ונכנס בחוטמו ונקר 
במוחו שבע שנים.

קדושין מ: • האוכל בשוק הרי זה דומה לכלב (רש"י – האוכל בשוק 
הואיל ואין מקפיד על כבודו אינו בוש לזלזל בעצמו וליפסל).

עילם  נטלה  תשעה  לעולם  ירדו  גסות  קבים  מט: • עשרה  קדושין 
ואחד כל העולם כולו.

קדושין מט: • זו חנופה וגסות הרוח שירדו לבבל.

מאי  דאיכא  הוא  בבבל  ועניות  עניות  לגסות  מט: • סימן  קדושין 
עניות עניות דתורה.

קדושין מט: • עשרה קבים עזות ירדו לעולם תשעה נטלה מישן כו'.

קדושין ע. • כל האומר אתרונגא תילתא ברמות רוחא.

קדושין ע: • וכל כהן שיש בו עזות פנים אינו אלא מהם (עבדים).

קדושין ע: • אם ראית כהן בעזות מצח אל תהרהר אחריו.

בבא קמא נט. • אליעזר זעירא הוה סיים מסאני אוכמי וקאי בשוקא 
דנהרדעא אשכחוהו דבי ריש גלותא וא''ל מאי שנא הני מסאני 
חשיבת  את  ליה  אמרו  אירושלים  מאבילנא  דקא  להו  אמר 
אמר  וחבשוה  אתיוה  הוה  יוהרא  סבור  אירושלים  לאיתאבולי 

להו גברא רבה אנא.

אסתלקו  באורחא  ואזלי  שקלי  הוו  חייא  ורבי  פא: • רבי  קמא  בבא 
לצידי הדרכים הוה קא מפסיע ואזיל ר' יהודה בן קנוסא קמייהו 
א''ל רבי לרבי חייא מי הוא זה שמראה גדולה בפנינו א''ל ר' חייא 
שמים  לשם  מעשיו  וכל  הוא  תלמידי  קנוסא  בן  יהודה  ר'  שמא 
כי מטו לגביה חזייה א''ל אי לאו יהודה בן קנוסא את גזרתינהו 

לשקך בגיזרא דפרזלא.

גלוי  עולם  של  רבונו  ואמר  רגליו  על  (ר"ג)  נט: • עמד  מציעא  בבא 
עשיתי  אבא  בית  לכבוד  ולא  עשיתי  לכבודי  שלא  לפניך  וידוע 

אלא לכבודך שלא ירבו מחלוקות בישראל.

בבא מציעא פה. • כל יומא הוה אמר לקרייתי אנא איזיל אמר ליה 
ואת  לך  קרו  ורבי  עלך  פרסו  דדהבא  וגולתא  יתך  עבדו  חכים 
 – (רש"י  דא  עזובה  מומי  ליה  אמר  איזיל  אנא  לקרייתי  אמרת 

בשבועה הנחתי זאת ולא אשאל עוד לילך).

בבא בתרא י: • כל המתיהר נופל בגיהנם.

למה  באדם  בוגד.  היין  כי  ואף  שנאמר  צח. • (רשב"ם)  בתרא  בבא 
משום דגבר יהיר וגו' גאותו של אדם שמגיס דעתו בדבר שאין 
בו גורם שהיין בוגד בו דסבורין שהוא יין ונמצא חומץ מדה כנגד 

מדה.

בבא בתרא צח. • האי מאן דיהיר אפילו אאינשי ביתיה לא מיקבל.

אין  ת''ח  ואינו  ת''ח  של  בטלית  המתגאה  צח. • כל  בתרא  בבא 
מכניסין אותו במחיצתו של הקב''ה.

סנהדרין ז: • (רב) כי הוי חזי אמבוהא (דספרי) אבתריה אמר (איוב כ, ו) 
אם יעלה לשמים שיאו [וגו'] כגללו לנצח יאבד.

סנהדרין לז. • הוי זנב לאריות ואל תהי ראש לשועלים.

במעשה  קדמך  יתוש  לו  אומר  עליו  דעתו  תזוח  לח. • אם  סנהדרין 
בראשית. 

הלך  שלא  ישראל  בית  גלולי  אל  נשא  לא  פא. • ועיניו  סנהדרין 
בקומה זקופה.

שמיה  על  סיפרא  איקרי  לא  מ''ט  חכליה  בן  צג: • נחמיה  סנהדרין 
של  בגנותן  שסיפר  מפני   ... לעצמו  טובה  שהחזיק  מפני   ...

ראשונים.

סנהדרין צז. • דור שבן דוד בא בו העזות תרבה וכו'.

סנהדרין צח. • אי בטלי יהירי בטלי אמגושי.

סנהדרין קא: • גסות הרוח שהיה בו בירבעם טרדתו מן העולם.

סנהדרין קד. • (רש"י) מה אות. בשביל חזקיה [ששיבח את] עצמו 
דאמר הטוב בעיניך עשיתי גרם לו שאמר מה אות כי אעלה בית 

ה' ששאל אות מהקב''ה שעבירה גוררת עבירה.

סנהדרין קה. • חוצפא אפילו כלפי שמיא מהני.

סנהדרין קה. • חוצפא מלכותא בלא תאגא היא.

סנהדרין קה: • מה קנה זה עומד במקום מים וגיזעו מחליף ושרשיו 
מרובין ואפילו כל רוחות שבעולם באות ונושבות בו אין מזיזות 
הרוחות  שדוממו  הולך ובא עמהן כיון  הוא  אותו ממקומו אלא 
עמד קנה במקומו אבל בלעם הרשע ברכן בארז מה ארז זה אינו 
כל  אפילו  מחליף  גזעו  ואין  מועטין  ושרשיו  מים  במקום  עומד 
ממקומו  אותו  מזיזות  אין  בו  ונושבות  באות  שבעולם  הרוחות 
כיון שנשבה בו רוח דרומית מיד עוקרתו והופכתו על פניו ולא 
ס''ת  ממנו  לכתוב  קולמוס  ממנו  ליטול  קנה  שזכה  אלא  עוד 

נביאים וכתובים.

סנהדרין קי. • אמר להן (הקב"ה לשמש ולירח) בכבודי לא מחיתם 
בכבוד בשר ודם מחיתם.

מכות יב: • רוצח שגלה לעיר מקלטו ורצו אנשי העיר לכבדו יאמר 
להם רוצח אני אמרו לו אף על פי כן יקבל מהן.

נתן  רבי  חכם  מאיר  רבי  נשיא  גמליאל  בן  שמעון  יג: • רבן  הוריות 
אב''ד כי הוה רשב''ג התם הוו קיימי כולי עלמא מקמיה כי הוו 
אמר  מקמייהו  עלמא  כולי  קיימי  הוו  נתן  ורבי  מאיר  רבי  עיילי 
רשב''ג לא בעו למיהוי היכרא בין דילי לדידהו תקין הא מתניתא 
חזו  אתו  כי  למחר  התם  נתן  ורבי  מאיר  רבי  הוו  לא  יומא  ההוא 
להו  אמרו  האי  מאי  אמרי  מילתא  כדרגילא  מקמייהו  קמו  דלא 
אב''ד  ואת  חכם  אנא  נתן  לרבי  ר''מ  ליה  אמר  רשב''ג  תקין  הכי 

וכו'.

עדויות א:ד • למה מזכירין דברי שמאי והלל... שלא יהא אדם עומד 
על דבריו.

אבות א:יג • נגיד שמא אבד שמיה.

אבות א:יד • אם אין אני לי מי לי וכשאני לעצמי מה אני.

אבות ב:א • איזהו מכובד המכבד את הבריות.

אבות ד:ז • הגס לבו בהוראה שוטה רשע וגס רוח.

אבות ד:כא • ...והכבוד מוציאין את האדם מן העולם.

אבות ה:יט • עין טובה רוח נמוכה ונפש שפלה מתלמידיו של א"א 
וכו'.

אבות ה:כ • עז פנים לגיהנם ובושת פנים לגן עדן.

אבות ו:ג • אין כבוד אלא תורה.

אבות ו:ד • אל תבקש גדולה לעצמך ואל תחמד כבוד יותר מלמודך.

אבות ו:ו • תורה נקנית... מתרחק מן הכבוד ולא מגיס לבו וכו'.

אבות ו:ח • ... והכבוד... נאה לצדיקים ונאה לעולם וכו'.
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אבות דרבי נתן כח:א • אין לך גסות כגסות של עילם.

דרך ארץ רבה פ"ב • גסי הרוח... עליהם הכתוב אומר וכו'.

דרך ארץ זוטא פ"ב • אל תרדוף אחר הכבוד.

דרך ארץ זוטא פ"ו • שלישית לעבירה גסות הרוח.

דרך ארץ זוטא פ"ח • כל שאין לו בשת פנים במהרה הוא חוטא וכל 
שיש לו בשת פנים וכו'.

זבחים פח: • מצנפת מכפרת על גסי הרוח.

זבחים פח: • ציץ מכפר על עזות פנים.

חוניו  להם  אמר  הצדיק)  שמעון  פטירתו (של  קט: • בשעת  מנחות 
בני ישמש תחתי נתקנא בו שמעי אחיו וכו'.

חולין ז. • תלמיד חכם שאמר דבר הלכה ...אין מזחיחין אותו (רש"י 
– לומר גאותך גרמה לך שלא הטית אוזן לשמוע דבר כהלכתו 

מפי רבך).

חולין ז. • משרבו זחוחי הלב רבו מחלוקות בישראל.

בכם  חושקני  לישראל  הוא  ברוך  הקדוש  להם  פט. • אמר  חולין 
שאפילו בשעה שאני משפיע לכם גדולה אתם ממעטין עצמכם 

לפני ... אבל עובדי כוכבים אינן כן וכו'.

אנא  כגון  נחמן  רב  אמר  מאן  כגון  חכם  שאין  לז. • במקום  בכורות 
(רש"י – הוי אותו חכם).

כקליפת  עלי  דומין  ישראל  חכמי  כל  אומר  עזאי  נח. • בן  בכורות 
השום חוץ מן הקרח הזה (ר"ע).

ערכין טז. • על שבעה דברים נגעים באין ... ועל גסות הרוח.

משובח   – (רש"י  טבריא  בשוקי  עזאי  כבן  (אביי)  ל: • הריני  ערכין 
בשוקי  משתבח  שהיה  עזאי  כבן  ובקי  דרשן  שאני  במקומי 

טבריא).

תמיד לב. • מה יעביד איניש ויחיה אמרו ליה ימית עצמו (רש"י – 
ישפיל את עצמו) מה יעביד איניש וימות יחיה את עצמו (רש"י 
בו  ויקנאו  רעה  עין  הבריות  בו  יתנו  כך  ומתוך  עצמו  את  יגבה   –
עצמו  את  ישפיל  שיחיה  הרוצה  שאדם  חכמים  ולימדוך  וימות 
וירחמו עליו הבריות ויחיה שנים הרבה ומגאוה ימנע את עצמו 

שלא יקצרו ימיו וימות בלא עתו).

כבוד אב ואם
ברכות י: • ששה דברים עשה חזקיהו המלך על ג' הודו לו ... גירר 
שהיה  לפי   – (רש"י  לו  והודו  חבלים  של  מטה  על  אביו  עצמות 
רשע בזהו ולא נהג בו כבוד בקבורתו להוציאו כהוגן במטות זהב 

וכסף).

ברכות לה: • (משלי כח, כד) גוזל אביו ואמו ... ואין אביו אלא הקב''ה ... 
ואין אמו אלא כנסת ישראל.

או"א  כיבוד  וכו'...  פירותיהן  אוכל  שאדם  דברים  א:א • אלו  פאה 
וכו'.

שבת נה: • וישכב את בלהה פילגש אביו עלבון אמו תבע אמר אם 
אחות אמי היתה צרה לאמי שפחת אחות אמי תהא צרה לאמי 

עמד ובלבל את מצעה.

פסחים נא. • עם הכל אדם רוחץ חוץ מאביו וחמיו ובעל אמו ובעל 
אחותו ור' יהודה מתיר באביו מפני כבוד אביו והוא הדין לבעל 

אמו.

פסחים נו. • ששה דברים עשה חזקיהו המלך על ג' הודו לו ... גירר 
עצמות אביו על מטה של חבלים והודו לו (רש"י – משום כפרה 
ולא קברו בכבוד בדרגש ומטה נאה ומפני קידוש השם שיתגנה 

על רשעו ויוסרו הרשעים).

ליה  אמטי  זיל  ברי'  יצחק  לרב  יהודה  רב  ליה  קד: • אמר  פסחים 
כלכלה דפירי וחזי היכי אבדיל לא אזל ... א''ל רברבנותיה דמר 

וסררותיה דמר גרמא ליה למר דלא תימא שמעתיה מפומיה.

פסחים קח. • בן אצל אביו בעי הסיבה.

פסחים קח. • (תוס') בפני רבו אין צריך הסיבה. נראה דאביו והוא 
רבו נמי אין צריך דלא גרע מרבו אחר מיהו סתם אב מלמד לבנו 
יותר  מאביו  ירא  שהבן  לא.)  (דף  דקידושין  בפ''ק  כדאמרינן  תורה 
צריך  אביו  בפני  קאמר  הכי  ואפי'  תורה  שמלמדו  מפני  מאמו 

הסיבה.

יומא כה. • כהן שעשתה לו אמו כתונת עובד בה עבודת יחיד.

אמו  לו  שעשתה  פאבי  בן  ישמעאל  רבי  על  עליו  לה: • אמרו  יומא 
ומסרה  יחיד  עבודת  בה  ועובד  ולובשה  מנה  מאה  של  כתונת 
אמו  לו  שעשתה  חרסום  בן  אלעזר  ר'  על  עליו  אמרו  לציבור 

כתונת משתי ריבוא.

יומא מז. • אמרו עליו על רבי ישמעאל בן קמחית פעם אחת יצא 
ונכנס  בגדיו  על  מפיו  ונתזה צינורא  בשוק  אחד  אדון  עם  וסיפר 
גדולים  כהנים  שני  אמן  וראתה  תחתיו  ושמש  אחיו  (עם)  יוסף 

ביום אחד.

יומא מז. • שבעה בנים היו לה לקמחית וכולן שמשו בכהונה גדולה 
אמרו לה חכמים מה עשית שזכית לכך אמרה להם מימי לא ראו 

קורות ביתי קלעי שערי.

יומא עז: • ההולך (ביו"כ) להקביל פני אביו ... עובר עד צוארו במים 
ואינו חושש. 

ביצה כו: • א''ל רב נחמן אבא תני אם עבר ובקרו מבוקר ואת אמרת 
מבקרין אותו לכתחלה.

האי  סברה  אאיגרא  דקיימא  (דהמן)  ברתיה  טז. • חזיתיה  מגילה 
דבית  עציצא  שקלה  מרדכי  קמיה  דמסגי  והאי  אבוה  דרכיב 
הוא  דאבוה  וחזת  עיניה  דלי  דאבוה  ארישא  ושדיתיה  הכסא 

נפלה מאיגרא לארעא ומתה.

אותן  שכל  ואם  אב  מכבוד  יותר  תורה  תלמוד  טז: • גדול  מגילה 
שנים שהיה יעקב אבינו בבית עבר לא נענש.

תענית כא: • מוטב יבא מנה בן פרס אצל מנה בן מנה ואל יבא מנה 
רב  בר  נחמן  רב  של  שאביו   – (רש"י  פרס  בן  מנה  אצל  מנה  בן 
חסדא גדול מיצחק אביו של רב נחמן מדמיתקרי בר רב חסדא 

ואידך רב נחמן בר יצחק מכלל שלא נסמך).

מפני  (בחוה"מ)  ואמו  אביו  עצמות  אדם  ח. • מלקט  קטן  מועד 
ששמחה היא לו.

מועד קטן יב. • אמר אביי אמרה לי אם.

מועד קטן יז. • אמתא דבי רבי חזיתיה לההוא גברא דהוה מחי לבנו 
גדול אמרה ליהוי ההוא גברא בשמתא דקעבר משום (ויקרא יט, יד) 

ולפני עור לא תתן מכשול.

מועד קטן כ: • על אביו ועל אמו קורע והולך.

מועד קטן כב: • על כל המתים כולן אפילו לבוש עשרה חלוקין אינו 
קורע אלא עליון על אביו ועל אמו קורע את כולן.

ם
א

ב ו
א

ד 
בו

 כ
• 

ה
נו

ע
) ו

ה
או

(ג
ד 

בו
כ



דית 3אנתולוגיה תלמו 1 3

כ

מועד קטן כו. • ואלו קרעין שאין מתאחין הקורע על אביו ועל אמו 
וכו'.

מועד קטן כו: • על אביו ואמו קרע אחד לפי שאין מוסיפין על קרע.

נקי  הוה  דלא  כל  סליק  אימיה  אגב  נקי  דהוה  מאן  טו: • כל  חגיגה 
אגב אימיה לא סליק.

יבמות ה: • יכול יהא כבוד אב ואם דוחה שבת ת''ל (ויקרא יט, ג) איש 
אמו ואביו תיראו ואת שבתותי תשמורו כולכם חייבין בכבודי.

יבמות ו. • יכול אמר לו אביו היטמא או שאמר לו אל תחזיר יכול 
שבתותי  ואת  תיראו  ואביו  אמו  איש  ג)  יט,  (ויקרא  ת''ל  לו  ישמע 

תשמורו כולכם חייבין בכבודי.

עושה  לאו  אביו  והאי  עמך.  מעשה  בעושה  כב: • (רש"י)  יבמות 
מעשה עמך הוא שהרי בא על הערוה והוליד ממנה ממזר.

יבמות סג. • רב הוה קא מצערא ליה דביתהו כי אמר לה עבידי לי 
טלופחי עבדא ליה חימצי חימצי עבדא ליה טלופחי כי גדל חייא 
בריה אפיך לה אמר ליה איעליא לך אמך אמר ליה אנא הוא דקא 
אפיכנא לה אמר ליה היינו דקא אמרי אינשי דנפיק מינך טעמא 
מלפך את לא תעביד הכי שנאמר (ירמיה ט, ד) למדו לשונם דבר שקר 

העוה וגו'.

כתובות סב: • אמרה ליה דביתהו מי איכא אבא דקאים מקמי ברא.

כתובות עב: • אף המקללת יולדיו בפניו (עוברת על דת יהודית).

משום  אביהן  חוב  לפרוע  היתומים  על  מצוה  צא: • (רש"י)  כתובות 
כבוד אביהן.

בכבוד  הזהרו  להם  אמר   ... רבי  של  פטירתו  קג. • בשעת  כתובות 
אמכם.

כתובות קג. • כבד את אביך ואת אמך את אביך זו אשת אביך ואת 
אמך זו בעל אמך וי''ו יתירה לרבות את אחיך הגדול.

נדרים ט: • רועה הייתי לאבא.

ואמו  אביו  בכבוד  לאדם  פותחין  אומר  אליעזר  סד. • רבי  נדרים 
וחכמים אוסרין.

מיטמא  דלא  טעמא  היינו  אמינא  הוה  אביו  כתב  מט. • דאי  נזיר 
ליה (כ"ג) משום דחזקה בעלמא הוא אבל אמו דידעין דילידתיה 
ליטמא  לא  אמו  אמינא  הוה  אמו  רחמנא  כתב  ואי  לה  ליטמא 
ב)  א,  (במדבר  מר  דאמר  כיון  אביו  אבל  בתרה  זרעה  אזיל  דלאו  לה 

למשפחותם לבית אבותם אימא ליטמא ליה קא משמע לן.

סוטה יב: • מנהגו של עולם מלך בשר ודם גוזר גזירה אם כל העולם 
כולו אין מקיימין אותה בניו ובני ביתו מקיימין אותה.

סוטה יג. • יהא אבי אבא (יעקב) מוטל בבזיון שקל קולפא מחייה 
(לעשו) ארישיה.

מיחה  שלא  מפני  בחייו  עצמות  יוסף  נקרא  מה  יג: • מפני  סוטה 
בכבוד אביו.

סוטה כה. • בן סורר ומורה שרצו אביו ואמו למחול לו מוחלין לו.

סוטה לו: • באתה דיוקנו של אביו (יעקב) ונראתה לו בחלון.

סוטה מט. • רחמי דאבא אבני רחמי דבני אבני.

סוטה מט. • רבי רבי בר ברתך אנא (רש"י – גדל גדל אותי ואע''פ 
כן איני בנך).

זקנים  ילבינו  זקנים  פני  נערים   ... משיחא  מט: • בעקבות  סוטה 
יעמדו מפני קטנים בן מנוול אב בת קמה באמה כלה ... הבן אינו 

מתבייש מאביו ועל מה יש לנו להשען על אבינו שבשמים.

גיטין לד: • על שם שרבה בר נחמני גידל אביי בביתו ולמדו תורה 
שהיה יתום השיאו את שם אביו נחמני.

גיטין פז: • לא חציף איניש לשויי לשמא דאבוה סימנא.

קדושין ל: • איש סיפק בידו לעשות אשה אין סיפק בידה לעשות 
מפני שרשות אחרים עליה.

קדושין ל: • השוה הכתוב כבוד אב ואם לכבוד המקום.

קדושין ל: • השוה הכתוב מוראת אב ואם למוראת המקום.

קדושין ל: • השוה הכתוב ברכת אב ואם לברכת המקום.

בזמן  ואמו  ואביו  הקב''ה  באדם  הן  שותפין  ל: • שלשה  קדושין 
שאדם מכבד את אביו ואת אמו אמר הקב''ה מעלה אני עליהם 

כאילו דרתי ביניהם וכבדוני.

קדושין ל: • גלוי וידוע לפני מי שאמר והיה העולם שבן מכבד את 
אמו יותר מאביו מפני שמשדלתו בדברים לפיכך הקדים הקב''ה 
העולם  והיה  שאמר  מי  לפני  וידוע  וגלוי  אם  לכיבוד  אב  כיבוד 
לפיכך  תורה  שמלמדו  מפני  מאמו  יותר  מאביו  מתיירא  שהבן 

הקדים הקב''ה מורא האם למורא האב.

הקב''ה  אמר  אמו  ואת  אביו  את  מצער  שאדם  לא. • בזמן  קדושין 
יפה עשיתי שלא דרתי ביניהם שאלמלי דרתי ביניהם ציערוני.

קדושין לא. • הנח כבוד אמך ועשה כבוד אביך שאתה ואמך חייבים 
בכבוד אביך.

קדושין לא. • בשעה שאמר הקב''ה (שמות כ, ב) אנכי ולא יהיה לך אמרו 
אומות העולם לכבוד עצמו הוא דורש כיון שאמר (שמות כ, יב) כבד 

את אביך ואת אמך חזרו והודו למאמרות הראשונות.

קדושין לא. • עד היכן כיבוד אב ואם אמר להם צאו וראו מה עשה 
עובד כוכבים אחד באשקלון ודמא בן נתינה שמו וכו'.

קדושין לא. • יש מאכיל לאביו פסיוני וטורדו מן העולם ויש מטחינו 
בריחים ומביאו לחיי העולם הבא.

הוה  סמכי  בני  חמשה  כיבוד  מצות  קיים  ברי  לא: • אבימי  קדושין 
ליה לאבימי בחיי אביו וכי הוה אתא רבי אבהו קרי אבבא רהיט 
ואזיל ופתח ליה ואמר אין אין עד דמטאי התם יומא חד אמר ליה 

אשקיין מיא אדאייתי ליה נמנם גחין קאי עליה עד דאיתער.

קדושין לא: • אבא מדלי לי כסא ואמא מזגה לי היכי איעביד א''ל 
חלשה  הוא  תורה  דבר  דכיון  תקבל  לא  ומאבוך  קביל  מאמך 

דעתיה.

דהות  אימת  דכל  אמא  ההיא  ליה  הוה  טרפון  לא: • רבי  קדושין 
בעיא למיסק לפוריא גחין וסליק לה וכל אימת דהות נחית נחתת 
עלויה אתא וקא משתבח בי מדרשא אמרי ליה עדיין לא הגעת 

לחצי כיבוד כלום זרקה ארנקי בפניך לים ולא הכלמתה.

איקום  אמר  דאמיה  כרעא  קל  שמע  הוה  כי  יוסף  לא: • רב  קדושין 
מקמי שכינה.

כי  יוחנן  רבי  חמאן  שלא  מי  אשרי  יוחנן  רבי  לא: • אמר  קדושין 
עברתו אמו מת אביו ילדתו מתה אמו וכן אביי.

קדושין לא: • מכבדו בחייו ומכבדו במותו בחייו כיצד הנשמע בדבר 
אביו למקום לא יאמר שלחוני בשביל עצמי מהרוני בשביל עצמי 
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פטרוני בשביל עצמי אלא כולהו בשביל אבא במותו כיצד היה 
אמר  כך  אלא  אבא  אמר  כך  יאמר  לא  מפיו  שמועה  דבר  אומר 
חדש  עשר  שנים  תוך  מילי  והני  משכבו  כפרת  הריני  מרי  אבא 

מכאן ואילך אומר זכרונו לברכה לחיי העולם הבא.

קדושין לא: • חכם משנה שם אביו ושם רבו תורגמן אינו משנה לא 
שם אביו ולא שם רבו.

במקומו  עומד  לא  מורא  כיבוד  ואיזהו  מורא  לא: • איזהו  קדושין 
ולא יושב במקומו ולא סותר את דבריו ולא מכריעו כיבוד מאכיל 

ומשקה מלביש ומכסה מכניס ומוציא.

קדושין לב. • תבא מאירה למי שמאכיל את אביו מעשר עני.

ארנקי  שיטול  כדי  להם  אמר  ואם  אב  כיבוד  לב. • היכן  קדושין 
ויזרקנו לים בפניו ואינו מכלימו.

קדושין לב. • הרי שהיה אביו עובר על דברי תורה אל יאמר לו אבא 
עברת על דברי תורה אלא אומר לו... אבא מקרא כתוב בתורה 

כך.

אבא  כבוד  אני  מניח  לעשות  ומצוה  מים  לב. • השקיני  קדושין 
אפשר  אם   ... במצוה  חייבים  ואבא  שאני  המצוה  את  ועושה 
הוא  וילך  אחרים  ידי  על  תיעשה  אחרים  ע''י  ליעשות  למצוה 

בכבוד אביו.

קדושין לב. • האב שמחל על כבודו כבודו מחול.

קדושין לג: • בנו והוא רבו מהו לעמוד מפני אביו.

המסויים  דבר  וכל  וטלית  פרה  אביהם  להם  צד: • הניח  קמא  בבא 
(שגזל) חייבין להחזיר מפני כבוד אביהם.

בבא מציעא טז. • (רש"י) משום כבוד אביו. כשהיה אביו גוסס וצריך 
לשהותו  שלא  אביו  לכבוד  מוזהר  ולתכריכין  לקבורתו  מעות 

בבזיון.

בבא מציעא לב. • אם אמר לו אביו היטמא או שאמר לו אל תחזיר 
לא ישמע לו.

בבא מציעא לג. • אבדתו ואבדת אביו אבדתו קודמת אבדתו ואבדת 
שאביו  קודמת  רבו  של  רבו  ואבדת  אביו  אבדת  קודם  שלו  רבו 
הביאו לעולם הזה ורבו שלמדו חכמה מביאו לחיי העולם הבא 
משאוי  נושאין  ורבו  אביו  היה  קודמת  אביו  של  חכם  אביו  ואם 
ורבו  אביו  היה  אביו  של  את  מניח  כך  ואחר  רבו  של  את  מניח 
בבית השבי פודה את רבו ואחר כך פודה את אביו ואם אביו חכם 

פודה את אביו ואח''כ פודה את רבו.

ולא  צווחה  צווחה  קמיה  בכיא  וקא  אימיה  ט: • אתיא  בתרא  בבא 
אשגח בה אמרה ליה חזי להני חדיי (דדים) דמצית מינייהו בעא 

רחמי עליה ואיתסי.

בבא בתרא לו. • אימא לא מנשיא (שוכחת) ברא.

בבא בתרא קח. • (רש"י – ד"ה מאי) זו קללה היא כשאדם מת בלא 
דמתניתין  לתנא  לו  והיה  בנו  במיתת  רואה  כשהאב  וגם  בנים 

לפתוח הבן נוחל את האב שזה ברכה שימות האב ויקברנו בנו.

בבא בתרא קכג. • מה ראה יעקב שנטל בכורה מראובן ונתנה ליוסף 
יתום  שגדל  הבית  לבעל  דומה  הדבר  למה  משל  לך  אמשול   ...
בתוך ביתו לימים העשיר אותו יתום ואמר אהניהו לבעל הבית 

מנכסי.

סנהדרין מז. • חזקיהו מלך יהודה שגירר עצמות אביו על מטה של 
חבלים ... כי היכי דתיהוי ליה כפרה לאבוה.

סנהדרין מח. • החוצב קבר לאביו והלך וקברו בקבר אחר הרי זה לא 
יקבר בו עולמית התם משום כבוד אביו.

חומרא  ומאי  ואמו  אביו  למכה  ניתן  שכן  חמור  נ. • חנק  סנהדרין 
שכן הוקש כבודן לכבוד המקום.

סנהדרין נו: • עשר מצות נצטוו ישראל במרה שבע שקיבלו עליהן 
בני נח והוסיפו עליהן דינין ושבת וכיבוד אב ואם.

סנהדרין סו. • המקלל אביו ואמו אינו חייב עד שיקללם בשם.

אמו  יסרתו  אשר  משא  מלך  למואל  דברי  א)  לא,  ע: • (משלי  סנהדרין 
אמר ... מלמד שכפאתו אמו (של שלמה) על העמוד ואמרה לו 
ומה בר נדרי מה ברי הכל יודעים שאביך  ומה בר בטני  מה ברי 
ירא שמים הוה עכשיו יאמרו אמו גרמה לו ... מניין שחזר שלמה 

והודה לאמו וכו'.

סנהדרין עא. • אם לא היתה אמו שוה לאביו בקול ובמראה ובקומה 
אינו נעשה בן סורר ומורה.

סנהדרין פד: • אלו הן הנחנקין המכה אביו ואמו וכו'.

לרעך  ואהבת  יח)  יט,  (ויקרא   ... לאביו  דם  שיקיז  מהו  פד: • בן  סנהדרין 
כמוך.

סנהדרין פה: • לכל אין הבן נעשה שליח לאביו להכותו ולקללו חוץ 
ממסית שהרי אמרה תורה (דברים יג, ט) לא תחמול ולא תכסה עליו.

סנהדרין פה: • המכה אביו ואמו אינו חייב עד שיעשה בהן חבורה 
והמכה  חייב  מיתה  לאחר  שהמקלל  מבמכה  במקלל  חומר  זה 

לאחר מיתה פטור.

סנהדרין צו. • (רש"י) הוה כתיב שמיה ושמיה דאבוה כדי שיתכבד 
אביו לכך נקרא שם אביו עליו שנקרא מרודך בלאדן.

וזקנים  זקנים  פני  ילבינו  נערים  בו  בא  דוד  שבן  צז. • דור  סנהדרין 
הדור  ופני  בחמותה  וכלה  באמה  קמה  ובת  נערים  לפני  יעמדו 

כפני כלב ואין הבן מתבייש מאביו.

גוזל  כאילו  ברכה  בלא  הזה  העולם  מן  הנהנה  קב. • כל  סנהדרין 
להקב''ה וכנסת ישראל שנאמר (משלי כח, כד) גוזל אביו ואמו.

(רש"י  אמו  ברכתו  ואילך  מכאן  אביו  ברכו  כאן  קג. • עד  סנהדרין 
לידע  יש  הברכות  ענין  לפי  מסתמא  בנו  לשלמה  אביו  דוד   –
וביצה''ר  נדה  בספק  האלו  בדברים  האב  דרך  שכן  ברכות  סדור 
ובהרהורים רעים ובבנים ותלמידים שלא יקדיחו תבשילם ברבים 
לה  שיש  הלב  מהמרכת  אלא  בכך  דעת  נותנת  אינה  אשה  אבל 

מתפללה על בנה שינצל מאבן נגף ומרוחין ושדין).

הוא  וחומר  קל  לאו  בני  אביו  אמר   ... אומר  בריבי  ה: • תנא  מכות 
אמר לו לימדתנו רבינו וכו'.

כדי  וכסות  מחיה  להן  מספקות  כהנים  של  יא. • אימותיהן  מכות 
שלא יתפללו על בניהם שימותו... כדי שיתפללו על בניהם שלא 

ימותו.

גואל  לו  נעשה  בנו  דתניא  הא  אלא)  ה"ג  ד"ה  יב. • (רש"י –  מכות 
מוזהר  ואינו  רוצח  של  בנו  בן  שהוא  קאמר  הרוג  של  בבנו  הדם 

על כבודו.

כבוד  מנוחתו  מורי  אבא  לשון  ולא)  ד"ה  עה. • (רש"י –  זרה  עבודה 
והוא נראה בעיני והראשון לשון מורי וקשיא לי בגווה.

הוריות יג. • היה הוא ואביו ורבו בשבי הוא קודם לרבו ורבו קודם 
לאביו אמו קודמת לכולם.
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הוריות יג: • בני ת''ח שממונים אביהם פרנס על הצבור בזמן שיש 
להם דעת לשמוע נכנסים ויושבים לפני אביהם ואחוריהם כלפי 
העם בזמן שאין להם דעת לשמוע נכנסים ויושבים לפני אביהם 

ופניהם כלפי העם.

ובשנים  ובחכמה  ובעושר  ובכח  בנוי  לבנו  זוכה  ב:ט • האב  עדויות 
ובמספר הדורות לפניו והוא הקץ.

שמחות יב • כשם שעשה לאביו (קבורה בכבוד) כך עשיתי לו.

כלה רבתי פ"ב • בן מכפר על עוון אבות.

בר  (חומץ)  חלא  מלתא  להא  אנא  עוקבא  מר  קה. • אמר  חולין 
חמרא לגבי אבא.

לגבי  חמרא  בר  חלא  מלתא  להא  אנא  שמואל  קה. • אמר  חולין 
אבא.

חולין קכב. • דבר תורה עור אדם טהור ומה טעם אמרו טמא גזירה 
שמא יעשה אדם עורות אביו ואמו שטיחין.

בכורות נז: • שחט את אמו והשלח (העור) קיים אין זה יתום (רש"י 
אינו  קיים  שהשלח  שהעור  זמן  כל  נולד  אם   – נתגלתה  ד"ה   –

יתום דכיון דהעור מהנה לולד דומה כמי שאמו קיימת).

האב  שכיבוד  מפני  יכול  מקום  בכל  לאם  קודם  כח. • האב  כריתות 
קודם על כיבוד האם ת''ל (ויקרא יט, ג) איש אמו ואביו תיראו מלמד 
ששניהם שקולין אבל אמרו חכמים האב קודם לאם בכל מקום 

מפני שהוא ואמו חייבין בכבוד אביו.

כבוד הבריות
שהכל  לפניו  לספר  אסור  הלכה.  לדבר  אלא  ג: • (רש"י)  ברכות 
עושהו  חרף  לרש  לועג  ליה  והוה  דומם  והמת  בהן  לספר  חייבין 

(משלי יז).

ברכות ד: • (תוס' – ד"ה דאמר) תקינו לומר זה (יראו עינינו) שבתוך 
אחד  כל  שיגמור  עד  מבהכ''נ  ילך  ולא  הוא  גם  חבירו  יתפלל  כך 

תפלתו.

וכו'.  לו  טורפין  חבירו  את  המתין  ולא  המתפלל  ו. • (תוס')  ברכות 
פירש רבינו תם דזה היה להם בבתי כנסיות שלהם שהיו בשדה 
עד  ומאריך  תפלתו  מאחר  היה  והר''י  להמתין.  יש  בלילה  ולכך 
שיצאו כולם ואם בתוך כך היה שום אדם בא בבית הכנסת היה 

מעיין בספר עד שגמרו תפלתם. ונאה להחמיר אף לנו.

לו  יקדים  שלום  לו  ליתן  רגיל  שהוא  בחברו  שיודע  ו: • כל  ברכות 
שלום ... ואם נתן לו ולא החזיר נקרא גזלן.

ברכות ז: • לא תהא ברכת הדיוט קלה בעיניך.

ברכות יג. • היה קורא בתורה והגיע זמן המקרא ... ובפרקים שואל 
מפני הכבוד ומשיב שלום לכל אדם.

אברו  יתקשה  שמא  אפרקיד.  דגני  אמאן  לייט  יג: • (רש"י)  ברכות 
בתוך שנתו ונראה לרבים והוא דרך גנאי.

עשאו  כאלו  שיתפלל  קודם  לחבירו  שלום  הנותן  יד. • כל  ברכות 
במה.

אחד  שנינו  ממעיט  והוא  מרבה  אני  תאמר  יז. • ושמא  ברכות 
המרבה ואחד הממעיט ובלבד שיכוין לבו לשמים.

אדם  הקדימו  שלא  זכאי  בן  יוחנן  רבן  על  עליו  יז. • אמרו  ברכות 
שלום מעולם ואפילו נכרי בשוק 

ברכות יח. • כל הרואה המת ואינו מלוהו עובר משום לועג לרש.

ברכות יט. • כל הרואה המת ואינו מלוהו עובר משום לועג לרש.

ברכות יט. • כל המספר אחרי המת כאלו מספר אחרי האבן.

מלכי  לקראת  מתים  של  ארונות  גבי  על  היינו  יט: • מדלגין  ברכות 
ישראל ולא לקראת מלכי ישראל בלבד אמרו אלא אפי' לקראת 
עכו''ם  למלכי  ישראל  מלכי  בין  יבחין  יזכה  שאם  עכו''ם  מלכי 
על  עוברים  הבריות  לכבוד  הרי  ישראל.  מלכי  לקראת   – (רש"י 

נפש לא יטמא (ויקרא כא) דהא ר' אלעזר בר צדוק כהן הוה).

ברכות יט: • גדול כבוד הבריות שדוחה [את] לא תעשה שבתורה.

ברכות יט: • (דברים כב, א) והתעלמת מהם פעמים שאתה מתעלם מהם 
ואינה  זקן  היה   ... כיצד  הא  מהם  מתעלם  אתה  שאין  ופעמים 
נאמר  לכך  חברו  משל  מרובה  מלאכתו  שהיתה  או  כבודו  לפי 

והתעלמת.

ברכות כ. • (רש"י) אבל מטמא הוא למת מצוה והוא כבוד הבריות 
ודוחה דבר תורה.

ברכות כג. • מעשה בתלמיד אחד שהניח תפילין בחורין הסמוכים 
המדרש  לבית  ובאת  ונטלתן  אחת  זונה  ובאת  הרבים  לרשות 
ואמרה ראו מה נתן לי פלוני בשכרי כיון ששמע אותו תלמיד כך 

עלה לראש הגג ונפל ומת.

לו  אמרו  לבקרו  תלמידיו  נכנסו  אליעזר  ר'  כח: • כשחלה  ברכות 
רבינו למדנו אורחות חיים ונזכה בהן לחיי העולם הבא אמר להם 

הזהרו בכבוד חבריכם וכו'.

ברכות לב: • ... וכולן לא בראתי אלא בשבילך.

ברכות לט. • הנהו תרי תלמידי דהוו יתבי קמיה דבר קפרא... לגלג 
עליו חבירו כעס בר קפרא אמר לא על המברך אני כועס אלא על 

המלגלג אני כועס... ושניהם לא הוציאו שנתן.

ברכות מג. • (רש"י – ד"ה שאני) דרך בעלי בתים עשירים היה לזמן 
לסעודתם אורחים עניים להכי קרי להו אורחים.

ברכות מג: • נוח לו לאדם שיפיל עצמו לתוך כבשן האש ואל ילבין 
פני חברו ברבים.

ברכות נד. • התקינו שיהא אדם שואל את שלום חברו בשם.

נמלכים  כן  אם  אלא  הצבור  על  פרנס  מעמידין  נה. • אין  ברכות 
בצבור.

ברכות סג: • אמר לו הקדוש ברוך הוא למשה כשם שאני הסברתי 
לך פנים כך אתה הסבר פנים לישראל.

ברכות סד. • הנפטר מחברו אל יאמר לו לך בשלום אלא לך לשלום.

ברכות סד. • הנפטר מן המת אל יאמר לו לך לשלום אלא לך בשלום.

פאה ד:א • העניים תולשין את הפאה ולא העשירים.

דמאי ג:א • גבאי צדקה ב"ש א' נותנין את המעשר לשאינו מעשר 
וכו'... מחלקין סתם.

בכורים ג"ד • לפי כבוד הנכנסים היו יוצאין.

שבת יא. • תחת ת''ח ולא תחת יתום ואלמנה (רש"י – תלמיד חכם. 
אם יקניטנו יענישנו וכן יתום ואלמנה מפני שדמעתן מצויה).

אפיקטויזין  עושין  אין   ... הכבוד  מפני  ברה''ר  פולין  יב. • אין  שבת 
ברה''ר מפני הכבוד.
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שבת לא. • מעשה בנכרי אחד שבא לפני שמאי ... גער בו והוציאו 
בנזיפה בא לפני הלל גייריה ... שוב מעשה בנכרי אחד שבא לפני 
שמאי א''ל גיירני ע''מ שתלמדני כל התורה כולה כשאני עומד 
 ... גייריה  הלל  לפני  בא  שבידו  הבנין  באמת  דחפו  אחת  רגל  על 
בא לפני שמאי אמר ליה גיירני על מנת שתשימני כהן גדול דחפו 
הלל  של  ענוותנותו   ... גייריה  הלל  לפני  בא  שבידו  הבנין  באמת 

קרבנו תחת כנפי השכינה.

תורה  גופי  הן  הן  ומעשרות  תרומות  הקדש  לב. • הלכות  שבת 
ונמסרו לעמי הארץ.

אתי  ליה  שרית  לא  אי  מתו  על  בהול  שאדם  מג: • מתוך  שבת 
לכבויי.

שבת נ: • מגרר אדם גלדי צואה וגלדי מכה שעל בשרו בשביל צערו 
(תוס' – ד"ה מהו) אם אין לו צער אחר אלא שמתבייש לילך בין 

בני אדם שרי דאין לך צער גדול מזה.

(רש"י  קונו  בשביל  יום  בכל  ורגליו  ידיו  פניו  אדם  נ: • רוחץ  שבת 
– לכבוד קונהו דכתיב (בראשית ט) כי בצלם אלהים עשה וגו' ועוד 

דהרואה בריות נאות אומר ברוך שככה לו בעולמו).

הוו  הונא  רב  בר  ורבה  חייא  בר  הונא  דרב  בריה  נא: • לוי  שבת 
הונא  רב  בר  דרבה  לחמרא  דלוי  חמרא  קדמיה  באורחא  קאזלי 
חלש דעתיה דרבה בר רב הונא אמר אימא ליה מילתא כי היכי 

דאיתותב דעתיה.

שבת נה. • רב יהודה הוה יתיב קמיה דשמואל אתאי ההיא איתתא 
קא צווחה קמיה ולא הוה משגח בה א''ל לא סבר ליה מר (משלי כא, 

יג) אוטם אזנו מזעקת דל גם הוא יקרא ולא יענה.

שבת פא: • גדול כבוד הבריות שדוחה את לא תעשה שבתורה.

פתחו (ישראל) ואמרו (כי) אתה (יצחק) אבינו (עיין  שבת פט: • ... 
שם).

אם  הדין  את  ליתן  עתיד  אתה  כך  ובין  כך  בין  צו: • עקיבא  שבת 
מוציא  אתה  לאו  ואם  אותו  מגלה  ואתה  כיסתו  התורה  כדבריך 

לעז על אותו צדיק (צלפחד).

אם  הדין  את  ליתן  עתיד  אתה  כך  ובין  כך  בין  צז. • עקיבא  שבת 
מוציא  אתה  לאו  ואם  אותו  מגלה  ואתה  כסתו  התורה  כדבריך 

לעז על אותו צדיק (אהרן).

שבת קה: • מפני מה מתים בניו ובנותיו של אדם כשהן קטנים כדי 
על  והתאבל  בכה  שלא  מפני   ... כשר  אדם  על  ויתאבל  שיבכה 
עונותיו  כל  על  לו  מוחלין  כשר  אדם  על  הבוכה  שכל  כשר  אדם 

בשביל כבוד שעשה.

שבת קה: • העומד על המת בשעת יציאת נשמה חייב לקרוע הא 
למה זה דומה לס''ת שנשרפה.

שבת קיח: • מימי לא עברתי על דברי חברי יודע אני בעצמי שאיני 
כהן אם אומרים לי חבירי עלה לדוכן אני עולה.

בושת  להם  היה  שלא  מפני  אלא  ירושלים  חרבה  קיט: • לא  שבת 
פנים זה מזה.

שבת קיט: • לא חרבה ירושלים אלא בשביל שהושוו קטן וגדול.

והקרן  הזה  בעולם  פירותיהן  אוכל  אדם  דברים  קכז. • ששה  שבת 
קיימת לו לעולם הבא ואלו הן הכנסת אורחין וביקור ... והדן את 

חברו לכף זכות.

שבת קכז: • הדן חבירו לכף זכות דנין אותו לזכות (עיין שם).

שבת קלט: • ביום טוב שני יתעסקו בו (במת) ישראל ואפילו ביו''ט 
שני של ראש השנה.

שבת קמב: • לא אמרו ככר או תינוק אלא למת בלבד.

שבת קנא. • עושין כל צרכי המת (בשבת).

שבת קנא: • אין מעצמין את המת בשבת ולא בחול עם יציאת נפש 
והמעצים (עינים) עם יציאת הנפש הרי זה שופך דמים.

מלך  דוד  השבת  את  עליו  מחללין  חי  יומו  בן  קנא: • תינוק  שבת 
ישראל מת אין מחללין עליו את השבת.

וכל  השמים  מן  עליו  מרחמין  הבריות  על  המרחם  קנא: • כל  שבת 
שאינו מרחם על הבריות אין מרחמין עליו מן השמים.

שבת קנב. • מת שאין לו מנחמין הולכין י' בני אדם ויושבין במקומו.

שבת קנג. • איזהו בן העוה''ב ... כל שדעת רבותינו נוחה הימנו.

שנוחין  מפני  כמותן  הלכה  לקבוע  ב''ה  זכו  מה  יג: • מפני  עירובין 
ועלובין היו ושונין דבריהן ודברי ב''ש ולא עוד אלא שמקדימין 

דברי ב''ש לדבריהן.

עירובין יז. • מת מצוה קונה מקומו.

עירובין יח: • מקצת שבחו של אדם אומרים בפניו וכולו שלא בפניו.

הבריות  כבוד  גדול  להם  אמר  מהו  לנקביו  מא: • הוצרך  עירובין 
שדוחה את לא תעשה שבתורה.

עירובין מו: • זכין לאדם שלא בפניו ואין חבין לאדם אלא בפניו.

פסחים נד: • אין אדם יודע מה בלבו של חבירו.

פסחים פב. • לפני הבירה מעצי עצמן מ''ט לא ... שלא לבייש את 
מי שאין לו.

פסחים פה: • מפני מה לא נתקדשו שערי ירושלים מפני שמצורעין 
מגינין תחתיהן בחמה מפני החמה ובגשמים מפני הגשמים.

פסחים קיב. • אל תכנס לביתך פתאום כ''ש לבית חבירך.

פסחים קיג. • לא תקנא בארמאה.

ראש השנה טז: • כל המוסר דין על חבירו הוא נענש תחלה.

 ... לבנה  של  פגימתה  חמה  ראתה  לא  כג: • מעולם  השנה  ראש 
דחלשה דעתה.

ראש השנה כז. • (תוס' – ד"ה אבל) בראשונה כל מי שיודע לקרות 
נמנעו  אותו  מקרין  לקרות  יודע  שאינו  מי  וכל  קורא  (בבכורים) 
מלהביא בכורים התקינו שיהיו מקרין את מי שהוא יודע ואת מי 

שאינו יודע.

יומא כא. • (רש"י) משתחוים רווחים. וכשמשתחוים ונופלים נעשה 
להם נס והמקום מרחיב עד שיש ביניהן ארבע אמות שלא ישמע 

איש וידוי של חבירו שלא יכלם.

יומא כג. • קשה עליהם (הכהנים) טהרת כלים יותר משפיכות דמים.

יומא פו. • (דברים ו, ה) ואהבת את ה' אלהיך שיהא שם שמים מתאהב 
על ידך ... ויהא משאו ומתנו בנחת עם הבריות.

סוכה כז: • אין לך כל שבט ושבט מישראל שלא יצאו ממנו נביאים 
שבט יהודה ובנימין העמידו מלכים על פי נביאים.

סוכה כח. • אמרו עליו על רבן יוחנן בן זכאי מימיו לא ... הניח אדם 
הוא  אלא  לתלמידיו  דלת  אדם  פתח  ולא  ויצא...  המדרש  בבית 

בעצמו.

ת
יו

בר
ה

ד 
בו

כ



דית 3אנתולוגיה תלמו 1 7

כ

הכסא  לבית  להכניס  מותר  מקורזלות  אבנים  ג'  לו: • בשבת  סוכה 
(רש"י – משום כבוד הבריות לא גזור).

ביצה ו. • (רש"י) אסא. הדס היו מניחין על מטת מת לכבודו.

ביצה ו. • (רש"י – ד"ה דאיכא) אע''ג דטרחא דלא צריך הוא אלא 
משום כבודו עושין לו יותר מדאי מותר לעשות לו כיון דלגבי מת 

כחול שויוה רבנן.

לא  הבריות  כבוד  משום  הכסא  בית  גבי  והכא.  לב: • (רש"י)  ביצה 
גזור.

להוציאן  מותר  רגלים  מימי  של  ועביט  רעי  של  לו: • גרף  ביצה 
לאשפה.

מצוה  מת   ... עדיף  מינייהו  הי  מצוה  ומת  מגילה  ג: • מקרא  מגילה 
תעשה  לא  את  שדוחה  הבריות  כבוד  גדול  מר  דאמר  עדיף 

שבתורה.

מגילה יג: • (יעקב) מסר לה (לרחל) סימנים כי מטא ליליא אמרה 
השתא מיכספא אחתאי (לאה) מסרתינהו ניהלה.

דבי  לאמתא  שמעוה  סירוגין  מאי  רבנן  ידעי  הוו  יח. • לא  מגילה 
רבי דקאמרה להו לרבנן דהוי עיילי פסקי פסקי לבי רבי עד מתי 
חלוגלוגות  מאי  רבנן  ידעי  הוו  לא  סירוגין  סירוגין  נכנסין  אתם 
קא  דהוה  גברא  לההוא  ליה  דאמרה  רבי  דבי  לאמתא  שמעוה 
רבנן  ידעי  הוו  לא  חלוגלוגך  מפזר  אתה  מתי  עד  פרפחיני  מבדר 
מאי (משלי ד, ח) סלסלה ותרוממך שמעוה לאמתא דבי רבי דהוות 
אמרה לההוא גברא דהוה מהפך במזייה אמרה ליה עד מתי אתה 

מסלסל בשערך.

מגילה יח. • לא הוו ידעי רבנן מאי (תהלים נה, כג) השלך על ה' יהבך אמר 
רבה בר בר חנה זימנא חדא הוה אזילנא בהדי ההוא טייעא וקא 

דרינא טונא ואמר לי שקול יהביך ושדי אגמלא.

מגילה יח. • לא הוו ידעי רבנן מאי (ישעיה יד, כג) וטאטאתיה במטאטא 
השמד שמעוה לאמתא דבי רבי דהוות אמרה לחברתה שקולי 

טאטיתא וטאטי ביתא.

לפני  עובר  והוא  שמע  על  פורס  הוא  בנביא  כד. • המפטיר  מגילה 
 – (רש"י  כבוד  משום   ... מ''ט   ... כפיו  את  נושא  והוא  התיבה 
כבודו  שאינו  לדבר  עצמו  וממציא  הואיל  התיבה  לפני  להעביר 

תיקנו לו זו לכבוד).

ימים  הארכת  במה  שמוע  בן  ר''א  את  תלמידיו  כז: • שאלו  מגילה 
אמר להם מימי ... ולא פסעתי על ראשי עם קדוש כו'.

מגילה כח. • שאלו תלמידיו את רבי נחוניא בן הקנה במה הארכת 
על  עלתה  ולא  חברי  בקלון  נתכבדתי  לא  מימי  להם  אמר  ימים 

מטתי קללת חברי וותרן בממוני הייתי. 

אמרו  הכלה  ולהכנסת  המת  להוצאת  ת''ת  כט. • מבטלין  מגילה 
עליו על ר' יהודה בר' אילעאי שהיה מבטל ת''ת להוצאת המת 
כל  שם  יש  אבל  צורכו  כל  שם  בשאין  בד''א  הכלה  ולהכנסת 
ושיתא  גברי  אלפי  תריסר   ... צורכו  כל  וכמה  מבטלין  אין  צורכו 
אלפי שיפורי ואמרי לה תריסר אלפי גברי ומינייהו שיתא אלפי 

שיפורי.

מגילה כט. • בית הקברות אין נוהגין בהן קלות.

תענית טו: • אינו דומה מתבייש מעצמו למתבייש מאחרים.

גדור  ממגדל  שמעון  ר')  (בן  אלעזר  רבי  שבא  כ. • מעשה  תענית 
ושמח  נהר  שפת  על  ומטייל  החמור  על  רכוב  והיה  רבו  מבית 

הרבה  תורה  שלמד  מפני  עליו  גסה  דעתו  והיתה  גדולה  שמחה 
נזדמן לו אדם אחד שהיה מכוער ביותר אמר לו שלום עליך רבי 
ולא החזיר לו אמר לו ריקה כמה מכוער אותו האיש שמא כל בני 
לאומן  ואמור  לך  אלא  יודע  איני  לו  אמר  כמותך  מכוערין  עירך 

שעשאני כמה מכוער כלי זה שעשית וכו'.

תענית כא. • מצוה לקיים דברי המת.

למיחמא  דוסא)  בן  חנינא  (דר'  דביתהו  רגילא  כד: • הוה  תענית 
תנורא כל מעלי דשבתא ושדייא אקטרתא משום כיסופא וכו'.

לבייש  שלא  שאולין  לבן  בכלי  יוצאות  ירושלים  כו: • בנות  תענית 
את מי שאין לו.

מועד קטן ח: • עושין כל צורכי המת (במועד).

מועד קטן יד: • מנין לסנהדרין (שראו בא') שהרגו את הנפש שאין 
טועמין כל אותו היום ת''ל (ויקרא יט, כו) לא תאכלו על הדם.

כפו  הפכתיה  ובעונותיהם  בהן  נתתי  דיוקני  טו: • דמות  קטן  מועד 
מטותיהן עליה (רש"י – בצלם אלהים עשה את האדם).

שלום  בשאילת  אסור  הראשונים  ימים  ג'  כא: • אבל  קטן  מועד 
משלשה ועד שבעה משיב ואינו שואל מכאן ואילך שואל ומשיב 

כדרכו.

מועד קטן כה. • כל הבוכה ומתאבל על אדם כשר מוחלין לו על כל 
עונותיו בשביל כבוד שעשה לו.

מועד קטן כה. • העומד על המת בשעת יציאת נשמה חייב לקרוע 
למה זה דומה לספר תורה שנשרף שחייב לקרוע.

מועד קטן כו: • היוצא בבגד קרוע לפני המת הרי זה גוזל את המתים 
ואת החיים.

את  להרגיל  שלא  ברחוב  המטה  את  מניחין  כז. • אין  קטן  מועד 
ההספד ולא של נשים לעולם מפני הכבוד.

מועד קטן כז. • בראשונה היו מוליכין בבית האבל עשירים בקלתות 
של כסף ושל זהב ועניים בסלי נצרים של ערבה קלופה והיו עניים 
ערבה  של  נצרים  בסלי  מביאין  הכל  שיהו  התקינו  מתביישים 

קלופה מפני כבודן של עניים.

מועד קטן כז. • בראשונה היו משקין בבית האבל עשירים בזכוכית 
לבנה ועניים בזכוכית צבועה והיו עניים מתביישין התקינו שיהו 

הכל משקין בזכוכית צבועה מפני כבודן של עניים.

עניים  פני  ומכסין  עשירים  פני  מגלין  היו  כז. • בראשונה  קטן  מועד 
מתביישין  עניים  והיו  בצורת  מפני  פניהן  מושחרין  שהיו  מפני 

התקינו שיהו מכסין פני הכל מפני כבודן של עניים.

ועניים  בדרגש  עשירים  מוציאין  היו  כז. • בראשונה  קטן  מועד 
בכליכה והיו עניים מתביישין התקינו שיהו הכל מוציאין בכליכה 

מפני כבודן של עניים.

מועד קטן כז: • בראשונה היו מניחין את המוגמר תחת חולי מעים 
מתים והיו חולי מעים חיים מתביישין התקינו שיהו מניחין תחת 

הכל מפני כבודן של חולי מעים חיים.

נדות  גבי  על  הכלים  את  מטבילין  היו  כז: • בראשונה  קטן  מועד 
מתות והיו נדות חיות מתביישות התקינו שיהו מטבילין על גבי 

כל הנשים מפני כבודן של נדות חיות.

מועד קטן כז: • בראשונה מטבילין על גבי זבין מתים והיו זבין חיים 
מתביישין התקינו שיהו מטבילין על גב הכל מפני כבודן של זבין 

חיים.
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יותר  לקרוביו  קשה  המת  הוצאת  היתה  כז: • בראשונה  קטן  מועד 
רבן  שבא  עד  ובורחין  אותו  מניחין  קרוביו  שהיו  עד  ממיתתו 
העם  ונהגו  פשתן  בכלי  ויצא  בעצמו  ראש  קלות  ונהג  גמליאל 

אחריו לצאת בכלי פשתן.

וחולה  מאבל  חוץ  נשיא  מפני  לעמוד  חייבין  כז: • הכל  קטן  מועד 
ואמר ר' יוחנן לכל אומרים להם שבו חוץ מאבל וחולה.

מועד קטן כז: • מת בעיר כל בני העיר אסורין בעשיית מלאכה.

הראייה  מן  פטורין  והבורסי  נחשת  והמצרף  ד. • המקמץ  חגיגה 
(רש"י – כל אלו ריחן רע ואין יכולין לעלות עם חביריהם).

ההורג  זה   ... יביא  האלהים  מעשה  כל  את  כי  יד)  יב,  ה. • (קהלת  חגיגה 
כינה בפני חברו ונמאס בה ... זה הרק בפני חבירו ונמאס.

חגיגה כב. • מאן תנא דחייש לאיבה רבי יוסי היא.

יבמות ז. • (תוס' – ד"ה שנאמר) כהן שהרג נפש לא ישא את כפיו 
שנאמר ידיכם דמים מלאו וכ''ש עבודה ... חומרא בעלמא הוא 
ועוד דוקא לא ישא את כפיו לפי שהרגו בידו ואין קטיגור נעשה 

סניגור.

תקנת  בשביל  עשוי  ניקנור)  (שער  זה)  ד"ה   – ז: • (תוס'  יבמות 
החמה  מפני  בחמה  השער  עליהם  שיגין  שם  שיעמדו  מצורעים 

ובגשמים מפני הגשמים.

הן  הנאה  איסורי  המת  תכריכי  מיתנא.  קנייה  סו: • (רש"י)  יבמות 
כהקדש דגמר שם שם מעגלה ערופה.

יבמות פג: • אין אדם אוסר דבר שאינו שלו.

ואחרים  קורא  קוברין  לו  שאין  כל  מצוה  מת  זהו  פט: • אי  יבמות 
עונין אותו אין זה מת מצוה.

יבמות קה: • מי שצריך לו עם קדוש יפסע על ראשי עם קדוש מי 
שאין צריך לו עם קדוש היאך יפסע על ראשי עם קדוש.

יבמות קיג: • (רש"י) שמשלחה מביתו וחוזרת. שכן מנהג השוטים 
שאין בושין.

יבמות קיז: • (משלי כז, יט) כמים הפנים לפנים כן לב האדם לאדם.

כתובות ח. • רב חביבא איקלע לבי מהולא בריך שהשמחה במעונו 
ולית הלכתא כוותיה משום דטרידי דאית ליה צערא לינוקא.

כתובות ח: • (רש"י) כנגד חזני העיר. תקנו להם ברכה עליו לפי שהיו 
שמשי העיר להתעסק במתים ובשאר צרכי ציבור: פרנסי העיר. 

שהיו עשירים מבזבזים ממונם לקבורת עניים.

כתובות יא. • זכין לאדם שלא בפניו ואין חבין לאדם שלא בפניו.

כתובות יז. • לעולם תהא דעתו של אדם מעורבת עם הבריות.

כתובות יח: • אין אדם משים עצמו רשע.

כתובות מ. • איזהו בושת הכל לפי המבייש והמתבייש.

בסעודה  המשמש  שמש.  לפני  משהין  הכל  סא. • (רש"י)  כתובות 
חוץ  הקרואים:  שיקומו  עד  מלהאכילו  ושוהין  בפניו  ואוכלין 

מבשר שמן כו'. שמתאוה להם ומצטער.

כתובות קיא: • טוב המלבין שינים לחבירו יותר ממשקהו חלב.

נדרים כב: • איזו היא דרך ישרה שיבור לו האדם כל שהיא תפארת 
לעושיה ותפארת לו מן האדם.

נדרים פא. • מפני מה אין מצויין ת''ח לצאת ת''ח מבניהן ... משום 
דקרו לאינשי חמרי.

נדרים פג: • מאי דכתיב והחי יתן אל לבו דיספוד יספדון ליה דיבכון 
יבכון ליה דיקבר יקברוניה.

מיטמאין  אבל  לקרוביהן  מיטמאין  אין  ונזיר  גדול  מז. • כהן  נזיר 
למת מצוה.

סוטה יג: • כבודו במלכים יותר מבהדיוטות.

סוטה יד. • להלך אחר מדותיו של הקב''ה מה הוא מלביש ערומים 
... אף אתה הלבש ערומים הקב''ה ביקר חולים ... אף אתה בקר 
חולים הקב''ה ניחם אבלים ... אף אתה נחם אבלים הקב''ה קבר 

מתים ... אף אתה קבור מתים.

עוברי  את  לבייש  שלא  בלחש  תפלה  תיקנו  מה  לב: • מפני  סוטה 
עבירה.

סוטה מג: • מת תופס ארבע אמות לק''ש דכתיב (משלי יז, ה) לועג לרש 
חרף עושהו.

שבידו  העבירות  מן  המתיירא  זהו  הלבב  ורך  מד. • הירא  סוטה 
לפיכך תלתה לו התורה את כל אלו שיחזור בגללן.

גיטין יג. • עבדא בהפקירא ניחא ליה.

גיטין נז. • בא וראה כמה גדולה כחה של בושה שהרי סייע הקב''ה 
את בר קמצא והחריב את ביתו ושרף את היכלו.

קדושין כ. • כל הקונה עבד עברי כקונה אדון לעצמו.

בשעה  סיני  הר  על  קולי  ששמעה  אזן  הקב''ה  כב: • אמר  קדושין 
שאמרתי (ויקרא כה, נה) כי לי בני ישראל עבדים ולא עבדים לעבדים 

והלך זה וקנה אדון לעצמו ירצע.

דנפשיה  אדעתיה  עבד  אזלה  דמרה  אדעתא  כב: • בהמה  קדושין 
קאזיל.

קדושין כג. • זכות הוא לעבד שיצא מיד רבו לחירות.

את  סופג  ממזר  בנידוי  יהא  עבד  לחבירו  כח. • הקורא  קדושין 
הארבעים רשע יורד עמו לחייו.

קדושין לג. • מנין לזקן שלא יטריח ת''ל זקן ויראת.

ורע  לשמים  טוב  טוב  צדיק  זהו  ולבריות  לשמים  מ. • טוב  קדושין 
לבריות זהו צדיק שאינו טוב ... רע לשמים ורע לבריות הוא רשע 

רע רע לשמים ואינו רע לבריות זהו רשע שאינו רע.

בבא קמא כז. • אינו חייב על הבשת עד שיהא מתכוין.

אחד  באדם  מעשה  לרה''ר  מרשותו  אדם  יסקל  נ: • לא  קמא  בבא 
ריקה  לו  אמר  אחד  חסיד  ומצאו  לרה''ר  מרשותו  מסקל  שהיה 
לגלג  שלך  לרשות  שלך  שאינה  מרשות  מסקל  אתה  מה  מפני 
ונכשל  רה''ר  באותו  מהלך  והיה  שדהו  למכור  עליו לימים נצרך 
באותן אבנים אמר יפה אמר לי אותו חסיד מפני מה אתה מסקל 

מרשות שאינה שלך לרשות שלך.

בבא קמא עג: • (תוס' – ד"ה כי) כשאדם מעיד עדות או עוסק במקח 
וממכר וחבירו נותן לו שלום או רבו ע''כ יש לו להשיב ולהפסיק.

בבא קמא עד: • מעשה בר''ג שסימא את עין טבי עבדו והיה שמח 
שמחה גדולה מצאו לר' יהושע אמר לו אי אתה יודע שטבי עבדי 

יצא לחירות.

בבא קמא עט: • בא וראה כמה גדול כבוד הבריות שור שהלך ברגליו 
חמשה שה שהרכיבו על כתיפו ארבעה.
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אדם ליכנס  בני  מניח  ואינו  השדה  מן  פירותיו  פא: • כלו  קמא  בבא 
בתוך שדהו מה הבריות אומרות עליו מה הנאה יש לפלוני ומה 

הבריות מזיקות לו.

בבא מציעא ל: • כבוד הבריות דמת מצוה חמיר טפי שמוטל בבזיון 
פן יסריח או יאכלוהו כלבים.

קודם  שלך  אביון  בך  יהיה  לא  כי  אפס  ד)  טו,  לג. • (דברים  מציעא  בבא 
לשל כל אדם ... כל המקיים בעצמו כך סוף בא לידי כך.

בבא מציעא נח. • (תוס' – ד"ה והא) מ''ש מפועל דיכול לחזור בו ויש 
לומר דפועל דוקא דכתיב ביה עבדי הם ולא עבדים לעבדים יכול 

לחזור בו ולא קבלן.

דמים  שופך  כאילו  ברבים  חבירו  פני  המלבין  נח. • כל  מציעא  בבא 
א''ל שפיר קא אמרת דחזינא ליה דאזיל סומקא ואתי חוורא.

שיורדין  משלשה  חוץ  עולים  לגיהנם  היורדין  נח. • כל  מציעא  בבא 
ואין עולין ואלו הן הבא על אשת איש והמלבין פני חבירו ברבים 

והמכנה שם רע לחבירו.

בבא מציעא נט. • נוח לו לאדם שיבא על ספק אשת איש ואל ילבין 
פני חבירו ברבים.

בבא מציעא נט. • נוח לו לאדם שיפיל עצמו לכבשן האש ואל ילבין 
פני חבירו ברבים.

שאתך  עם  עמיתו  את  איש  תונו  ולא  יז)  כה,  נט. • (ויקרא  מציעא  בבא 
בתורה ובמצות אל תונהו.

בבא מציעא נט: • מום שבך אל תאמר לחברך.

בבא מציעא נט: • (רש"י – ד"ה מאן) מי שיש לו תלוי במשפחתו לא 
יאמר לעבדו או לבן ביתו תלה לי דג זה שכל שם תלייה גנאי הוא 

לו.

והם  לחייו  עמו  יורד  רשע  לחבירו  קורא  עא. • אדם  מציעא  בבא 
מביאין עדים ולבלר וקולמוס ודיו וכותבין וחותמין פלוני זה כפר 

באלהי ישראל.

לו  להקדים  רגיל  ואינו  מנה  בחבירו  לנושה  עה: • מנין  מציעא  בבא 
שלום שאסור להקדים לו שלום ת''ל (דברים כג, כ) נשך כל דבר אשר 

ישך אפילו דיבור אסור.

שאסור  לו  שאין  ויודע  מנה  בחבירו  לנושה  עה: • מנין  מציעא  בבא 
לעבור לפניו ת''ל לא תהיה לו כנושה.

בעדים  שלא  אותן  ומלוה  מעות  לו  שיש  מי  עה: • כל  מציעא  בבא 
עובר משום ולפני עור לא תתן מכשול ... גורם קללה לעצמו.

בבא מציעא עז. • פועל יכול לחזור בו אפילו בחצי היום.

(עיין  ידע  בלסטיותיה  לסטאה  לר"ל)  (ר"י  פד. • א''ל  מציעא  בבא 
שם).

לקרוא  עתה  שנוהגים  מה  שמונה)  ד"ה   – טו. • (תוס'  בתרא  בבא 
שנים [בכל התורה] אומר ר''ת כדי שלא יתבייש מי שאינו יודע 

לקרות בעצמו כענין שמצינו במסכת ביכורים.

ואח''כ  עצמך  קשוט  וקושו  התקוששו  א)  ב,  ס: • (צפניה  בתרא  בבא 
קשוט אחרים (רש"י – הסר קש מבין עיניך תחלה).

בבא בתרא עה. • עשר חופות עשה הקדוש ברוך הוא לאדם הראשון 
בגן עדן שנאמר (יחזקאל כח, יג) בעדן גן אלהים היית כל אבן יקרה וגו' 

... וגרוע שבכולן זהב.

בבא בתרא ק: • דרך הקבר אין לה שיעור משום יקרא דשכבא.

בבא בתרא ק: • המוכר קברו דרך קברו מקום מעמדו ובית הספדו 
באין בני משפחה וקוברין אותו על כרחו משום פגם משפחה.

בבא בתרא ק: • אין פוחתין משבעה מעמדות ומושבות למת.

מעמדות  משבעה  פוחתין  היו  לא  ק: • בראשונה  בתרא  בבא 
ומושבות למת כגון עמדו יקרים עמודו שבו יקרים שבו.

בבא בתרא קא. • חצר הקבר העומד בתוכו טהור ... דעביד להו כמין 
למטה)...  מלמעלה  שיורד  זקוף  פתח  של  מנעול  נגר (רשב"ם – 

קבורת חמורים היא זו.

בבא בתרא קכד. • (רשב"ם ד"ה ואם) אין מזכין לו לאדם בעל כרחו.

רבא  לה  עבד  דרבא  לקמיה  דאתאי  קנג. • ההיא  בתרא  בבא 
אטעויי  ארביה  ליטבע  אמרה   ... ליה  טרדא  קא  הוה  כשמעתיה 
קא מטעית לי אמשינהו למניה דרבא במיא ואפי' הכי לא איפרק 

מטיבעא (רשב"ם – דאל תהי קללת הדיוט קלה בעיניך).

בבא בתרא קנד. • אי אתם רשאים לנוולו (למת).

סנהדרין ז: • מניין לדיין שלא יפסע על ראשי עם קודש וכו'.

שבעה  לי  השכימו  שאמר  גמליאל  ברבן  יא. • מעשה  סנהדרין 
לעלייה השכים ומצא שמונה אמר מי הוא שעלה שלא ברשות 
ירד עמד שמואל הקטן ואמר אני הוא שעליתי שלא ברשות ולא 
לעבר השנה עליתי אלא ללמוד הלכה למעשה הוצרכתי אמר לו 
שב בני שב ראויות כל השנים כולן להתעבר על ידך אלא אמרו 
שמואל  ולא  לה  במזומנין  אלא  השנה  את  מעברין  אין  חכמים 

הקטן הוה אלא איניש אחרינא ומחמת כיסופא הוא דעבד.

סנהדרין יא. • יתיב רבי וקא דריש והריח ריח שום אמר מי שאכל 
שום יצא עמד רבי חייא ויצא עמדו כולן ויצאו.

סנהדרין יא. • מעשה באשה אחת שבאתה לבית מדרשו של ר''מ 
אמרה לו רבי אחד מכם קדשני בביאה עמד רבי מאיר וכתב לה 

גט כריתות ונתן לה עמדו כתבו כולם ונתנו לה.

של  ראשון  טוב  ביום  נפשא  דקבור  קבוראי  כו: • הנהו  סנהדרין 
עצרת שמתינהו רב פפא ופסלינהו לעדות ואכשרינהו רב הונא 
בריה דרב יהושע אמר ליה רב פפא והא רשעים נינהו סברי מצוה 

קא עבדי והא קא משמתינא להו סברי כפרה קא עבדי לן רבנן.

סנהדרין לב. • דיני נפשות פותחין לזכות ואין פותחין לחובה.

סנהדרין לז. • (בראשית ד, י) דמי אחיך צועקים אינו אומר דם אחיך אלא 
דמי אחיך דמו ודם זרעותיו.

נפש  המאבד  שכל  ללמדך  יחידי  אדם  נברא  לז. • לפיכך  סנהדרין 
וכל  מלא  עולם  איבד  כאילו  הכתוב  עליו  מעלה  מישראל  אחת 
המקיים נפש אחת מישראל מעלה עליו הכתוב כאילו קיים עולם 
גדול  אבא  לחבירו  אדם  יאמר  שלא  הבריות  שלום  ומפני  מלא 
מאביך ושלא יהו המינים אומרים הרבה רשויות בשמים ולהגיד 
גדולתו של הקב''ה שאדם טובע כמה מטבעות בחותם אחד כולן 
דומין זה לזה ומלך מלכי המלכים הקב''ה טבע כל אדם בחותמו 
אחד  כל  לפיכך  לחבירו  דומה  מהן  אחד  ואין  הראשון  אדם  של 

ואחד חייב לומר בשבילי נברא העולם.

סנהדרין לח. • בשלשה דברים אדם משתנה מחבירו בקול במראה 
ובדעת.

סנהדרין לח. • אדם הראשון מכל העולם כולו הוצבר עפרו.

ישראל  מארץ  וראשו  מבבל  גופו  הראשון  לח. • אדם  סנהדרין 
ואבריו משאר ארצות עגבותיו ... מאקרא דאגמא.
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סנהדרין לח: • שתים עשרה שעות הוי היום שעה ראשונה הוצבר 
נזרקה  רביעית  אבריו  נמתחו  שלישית  גולם  נעשה  שניה  עפרו 
שביעית  שמות  קרא  ששית  רגליו  על  עמד  חמישית  נשמה  בו 
נזדווגה לו חוה שמינית עלו למטה שנים וירדו ארבעה תשיעית 
נידון  עשרה  אחת  סרח  עשירית  האילן  מן  לאכול  שלא  נצטווה 

שתים עשרה נטרד והלך לו.

לו  נדמה  כן  אם  אלא  באדם  שולטת  רעה  חיה  לח: • אין  סנהדרין 
כבהמה.

כת  ברא  האדם  את  לבראות  הקב''ה  שבקש  לח: • בשעה  סנהדרין 
אחת של מלאכי השרת אמר להם רצונכם נעשה אדם בצלמנו 
אמרו  מעשיו  וכך  כך  להן  אמר  מעשיו  מה  רבש''ע  לפניו  אמרו 
לפניו רבש''ע (תהלים ח, ה) מה אנוש כי תזכרנו ובן אדם כי תפקדנו 
ועד  ד)  מו,  (ישעיה  להן  אמר   ... ושרפם  ביניהן  קטנה  אצבעו  הושיט 

זקנה אני הוא ועד שיבה אני אסבול וגו'.

כיון   ... היה  סופו  ועד  העולם  מסוף  הראשון  לח: • אדם  סנהדרין 
שסרח הניח הקדוש ברוך הוא ידו עליו ומיעטו.

סנהדרין לח: • אדם הראשון מן הארץ עד לרקיע היה ... כיון שסרח 
הניח הקב''ה ידו עליו ומיעטו.

סנהדרין לט: • באותה שעה בקשו מלאכי השרת לומר שירה לפני 
הקב''ה אמר להן הקב''ה מעשה ידי טובעין בים ואתם אומרים 

שירה לפני.

שהיו   – (רש"י  תאנים  בעוקצי  זכאי  בן  ובדק  מ. • מעשה  סנהדרין 
מעידים עליו שהרגו תחת תאנה ובדק בן זכאי תאנה זו עוקציה 

גסין או דקין).

סנהדרין מ. • אמר אחד מן התלמידים יש לי ללמד עליו זכות מעלין 
אותו ומושיבין אותו ביניהם ... ואפילו הוא אומר יש לי ללמד על 

עצמי זכות שומעין לו ובלבד שיש ממש בדבריו.

יורד  היה  לא  התלמיד)  (של  בדבריו  ממש  יש  מב. • אם  סנהדרין 
כדי  כולו  היום  כל  יורד  אין  בדבריו  ממש  אין  ואם  לעולם  משם 

שלא תהא עלייתו ירידה לו.

סנהדרין מב. • אינו דומה מתבייש מעצמו למתבייש מאחרים.

אפילו  אותו  מחזירין  זכות  עצמי  על  ללמד  לי  מב: • יש  סנהדרין 
ארבע וחמש פעמים ובלבד שיש ממש בדבריו.

סנהדרין מג. • היוצא ליהרג משקין אותו קורט של לבונה בכוס של 
יין כדי שתטרף דעתו.

סנהדרין מה. • (ויקרא יט, יח) ואהבת לרעך כמוך ברור לו מיתה יפה.

סנהדרין מו. • בשעה שאדם מצטער שכינה מה לשון אומרת קלני 
מראשי קלני מזרועי אם כן המקום מצטער על דמן של רשעים 

שנשפך קל וחומר על דמן של צדיקים.

סנהדרין מו. • כל המלין את מתו עובר בלא תעשה הלינהו לכבודו 
להביא לו ארון ותכריכים אינו עובר עליו.

של  לועו  סוטר  כאילו  ישראל  של  לועו  נח: • הסוטר  סנהדרין 
שכינה.

סנהדרין נח: • המגביה ידו על חבירו אע''פ שלא הכהו נקרא רשע.

סנהדרין סג. • מנין לסנהדרין שהרגו את הנפש שאין טועמין כלום 
כל אותו היום ת''ל לא תאכלו על הדם.

סנהדרין עב. • אדם מועד לעולם בין בשוגג בין במזיד בין באונס בין 
ברצון.

סנהדרין עב. • אם ברור לך הדבר כשמש שאין לו שלום עמך הרגהו 
ואם לאו אל תהרגהו.

מפני  נפש  דוחין  שאין  לפי  בו  נוגעין  אין  ראשו  עב: • יצא  סנהדרין 
נפש.

חיה  או  בנהר  טובע  שהוא  חבירו  את  לרואה  עג. • מניין  סנהדרין 
גוררתו או לסטין באין עליו שהוא חייב להצילו ת''ל לא תעמוד 

על דם רעך... והשבותו לו.

והרי  רחמנא  קפיד  מאורסה)  נערה  (של  עג: • אפיגמה  סנהדרין 
מקפדת על פיגמה.

להצילו  ויכול  להורגו  חבירו  אחר  רודף  שהיה  עד. • רודף  סנהדרין 
באחד מאבריו ולא הציל נהרג עליו.

דהוא  דמא  דילמא  טפי  סומק  דידך  דדמא  יימר  עד. • מי  סנהדרין 
גברא סומק טפי.

סנהדרין עט. • ספק נפשות להקל.

סנהדרין עט: • אין גומרין דינו של אדם אלא בפניו.

סנהדרין פה. • ביישו ישן ומת חייב (רש"י – דהא מתביישין בניו).

סנהדרין פו. • (רש"י) של בית פלוני. לא רצה להזכיר שמם שחשובין 
היו.

מן  עצמו  את  אדם  ישנה  לא  הסכנה  בשעת  צב: • אפילו  סנהדרין 
הרבנות שלו.

סנהדרין צו. • הזהרו בזקן ששכח תלמודו מחמת אונסו.

סנהדרין צט. • המלבין פני חבירו ברבים אף על פי שיש בידו תורה 
ומעשים טובים אין לו חלק לעולם.

שמת  גמליאל  רבן  של  שכנתו  אחת  באשה  קד: • מעשה  סנהדרין 
ובכה  קולה  גמליאל  רבן  שמע  בלילה  עליו  בוכה  והיתה  בנה 
כנגדה עד שנשרו ריסי עיניו למחר הכירו בו תלמידיו והוציאוה 

משכונתו.

הבא  להם  אמרתי  במה  מיתתו  איש  אשת  על  קז. • הבא  סנהדרין 
על אשת איש מיתתו בחנק ויש לו חלק לעוה''ב אבל המלבין פני 

חבירו ברבים אין לו חלק לעולם הבא.

סנהדרין קח. • הקב''ה אמר כלום בראתי בהמה וחיה אלא בשביל 
אדם עכשיו שאדם חוטא בהמה וחיה למה לי.

רבי  חובלנית  נקראת  בשבוע  אחד  ההורגת  ז. • סנהדרין  מכות 
אליעזר בן עזריה אומר אחד לשבעים שנה רבי טרפון ורבי עקיבא 
אומרים אילו היינו בסנהדרין לא נהרג אדם מעולם רשב''ג אומר 

אף הן מרבין שופכי דמים בישראל.

לוקין  מעשה  בו  שיש  לאו  שבתורה  תעשה  לא  טז. • כל  מכות 
עליו לאו שאין בו מעשה אין לוקין עליו חוץ מן הנשבע ומימר 

והמקלל את חבירו בשם.

מכות כד. • ודובר מישרים זה שאינו מקניט פני חבירו ברבים.

שבועות ל. • בצדק תשפוט עמיתך הוי דן את חבירך לכף זכות.

שהיא  כמות  משנתנו  שונה  היה  כהנא  רב  לו. • (רש"י)  שבועות 
שנויה יככה וכן יככם: אמר ליה. רב יהודה כנה הפוך דבריך כנגד 

אחרים אמור יכהו וכן יכהם שלא תקללני.

ליקרא  דחיישנא  לא  אי  המות  מלאך  לי  כ: • אמר  זרה  עבודה 
דברייתא הוה פרענא בית השחיטה כבהמה.
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עבודה זרה כ: • הרוצה שלא יסריח מתו יהפכנו על פניו.

אבות א:ו • הוי דן את כל האדם לכף זכות.

אבות א:טו • הוי מקבל את כל האדם בסבר פנים יפות.

אבות ב:ד • אל תאמן בעצמך עד יום מותך ואל תדין את חברך עד 
שתגיע למקומו.

אבות ב:י • יהי כבוד חברך חביב עלך כשלך.

הימנו  נוחה  המקום  רוח  הימנו  נוחה  הבריות  שרוח  ג:י • כל  אבות 
וכו'.

אבות ג:יא • ... המלבין פני חבירו ברבים... אין לו חלק בעולם הבא.

אבות ג:יב • הוי מקבל את כל אדם בשמחה.

אבות ג:יד • חביב האדם שנברא בצלם וכו'.

אבות ד:א • איזהו מכובד המכבד את הבריות.

אבות ד:ג • אל תהי בז לכל אדם... אין לך אדם שאין לו שעה.

אבות ד:יב • כבוד חברך ככבוד רבך.

אבות ד:יד • הוי מקדים בשלום כל אדם.

אבות ד:יח • אל תשתדל לראות את חברך בשעת קלקלתו.

אבות ד:יט • "בנפול אויבך אל תשמח".

אבות ד:כ • אל תסתכל בקנקנן אלא במה שיש בו.

אבות דרבי נתן ג:ד • מעשה באחד שפרע ראש אשה בשוק... משלם 
ארבע מאות זוז.

אבות דרבי נתן ח:ז,ח • הוי דן את כל האדם לכף זכות (עיין שם).

מעשה  כל  כנגד  שקול  אחד  שאדם  לא:ג • מנין  נתן  דרבי  אבות 
בראשית וכו'.

אבות דרבי נתן לא:ג • ויצר באדם כל מה שברא בעולמו וכו'.

כלה • כל המבייש חבירו סוף הוא מתבייש.

כלה רבתי פ"ג • אהבה בלב כבוד במעשים ודברים.

כלה רבתי פ"ט • לעולם יהיו כל אדם חשודים בעיניך כליסטים וכו'.

כלה רבתי פ"י • לא ישמח אדם בין הבוכים ולא יבכה בין השמחים.

דרך ארץ רבה פ"ב • מזילי רבים ... עתידין להיות כקרח וכעדתו.

דרך ארץ רבה פ"ה • לעולם לא יכנס אדם פתאום לבית חבירו.

דרך ארץ זוטא פ"ה • ... כללו של דבר אל ישנה אדם ממנהג הבריות.

דרך ארץ זוטא פ"י • הדר אלקים בני אדם.

מנחות ל. • (תוס' – ד"ה שמונה) מה שנוהגין עכשיו שמסייע ש''צ 
לקורא בתורה כדי שלא לבייש את מי שאינו יודע לקרות כענין 

שמצינו במס' ביכורים.

חולין י: • בית אפל אין פותחין בו חלונות לראות את נגעו.

ערכין ב. • הכל מעריכין ונערכין ... נערכין לאתויי מאי לאתויי מנוול 
ומוכה שחין ... קמ''ל נפשות כל דהו.

ערכין ז. • היוצא ליהרג מזין עליו מדם חטאתו ומדם אשמו חטא 
באותה שעה אין נזקקין לו ... מפני שאין מענין את דינו.

כדי  הריון  בית  כנגד  אותה  מכין  ליהרג  היוצאה  ז. • האשה  ערכין 
שימות הוולד תחילה כדי שלא תבא לידי ניוול.

ערכין יד: • והבושת והפגם הכל לפי המבייש והמתבייש.

נדה כד: • אבא שאול אומר קובר מתים הייתי.

נדה מז. • שמואל בדק באמתיה ויהב לה ד' זוזי דמי בושתה שמואל 
לטעמיה דאמר שמואל (ויקרא כה, מו) לעולם בהם תעבודו לעבודה 
נתתים ולא לבושה שמואל מייחד להן רב נחמן מחליף להן רב 

ששת מסר להן לערבי ואמר להן אזדהרו מישראל.

נדה סא: • (תוס' – ד"ה אבל) דוקא שייך לועג לרש בציצית משום 
דשקולה כנגד כל המצות ... אע''ג דיש למתים ציצית מכל מקום 
מה שאנו מראים עצמנו בפניהם מקיימי מצות והם אינם מצווין 

קרי לועג לרש.

אהלות ז:ו • אין דוחין נפש מפני נפש.

אהלות יז:ג • בית הפרס קנסו למי שחרש קבר בשדה שלו ולא של 
אחר.

של  לא  אף  עצמו...  מנגעי  חוץ  רואה  אדם  הנגעים  ב:ה • כל  נגעים 
נגעי קרובו.

כבוד הרב
ברכות ח. • לעולם ידור אדם במקום רבו.

דאמרינן  אונסו  מחמת  תלמודו  ששכח  בזקן  ח: • הזהרו  ברכות 
לוחות ושברי לוחות מונחות בארון.

ברכות יט. • בכ''ד מקומות בית דין מנדי' על כבוד הרב.

ברכות יט. • (רש"י) צריך אתה להתנדות. לפי שהטריח לפני המקום 
על עסק גשמים לא כך שאלתי כמה פעמים וכבוד המקום כבוד 

הרב הוא.

ברכות יט: • כ''מ שיש חלול השם אין חולקין כבוד לרב.

ברכות כז. • לעולם אל יתפלל אדם לא כנגד רבו ולא אחורי רבו.

ברכות כז: • המתפלל אחורי רבו והנותן שלום לרבו והמחזיר שלום 
לרבו והחולק על ישיבתו של רבו והאומר דבר שלא שמע מפי 

רבו גורם לשכינה שתסתלק מישראל.

ברכות כז: • מעשה בתלמיד אחד שבא לפני ר' יהושע א''ל תפלת 
ערבית רשות או חובה אמר ליה רשות בא לפני רבן גמליאל א''ל 
יהושע  ר'  והלא  א''ל  חובה  א''ל  חובה  או  רשות  ערבית  תפלת 

אמר לי רשות וכו' (עיין שם).

ברכות כח: • בעא אביי לאנוחי דעתיה דרב יוסף.

ברכות לא: • שמואל מורה הלכה לפני רבו היה ... וכל המורה הלכה 
בפני רבו חייב מיתה אתיא חנה וקא צוחה קמיה וכו'.

ברכות מב: • כי נח נפשיה דרב אזלו תלמידיו בתריה... אהדר קרעיה 
לאחוריה וקרע קריעה אחרינא אמר נח נפשיה דרב וברכת מזונא 

לא גמרינן.

ברכות מג. • רב ורבי חייא הוו יתבי קמיה דרבי בסעודתא א''ל רבי 
לרב קום משי ידך חזייה דהוה מרתת אמר ליה רבי חייא בר פחתי 

עיין בברכת מזונא קאמר לך.

ברכות מז. • חייב אדם לומר בלשון רבו.

ברכות מז. • הבוצע הוא פושט ידו תחלה ואם בא לחלוק כבוד לרבו 
או למי שגדול הימנו הרשות בידו.

ברכות מז. • (רש"י – ד"ה אילו) שמואל היה קורא לרב אבא לכבודו.
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ארב  אזמין  דלא  אלא  חמא  בר  דרמי  נפשיה  נח  מז: • לא  ברכות 
מנשיא בר תחליפא.

ברכות מז: • אפילו קרא ושנה ולא שמש ת''ח הרי זה ע''ה.

בהלכה  זה  את  זה  המחדדין  חכמים  תלמידי  מז: • שני  ברכות 
ששת  ורב  אנא  כגון  חסדא  רב  מחוי  שלשה)  (להיות  מצטרפין 

מחוי רב ששת כגון אנא ורב חסדא.

קא  את  לאו  המלך)  לינאי  שטח  בן  ליה (שמעון  מח. • אמר  ברכות 
מוקרת לי אלא אורייתא היא דמוקרא לי. 

ברכות נא. • רב יהודה מעטרהו בתלמידים (רש"י – תלמידיו סובבין 
אותו כשהוא מברך).

ברכות נד: • אבני אלגביש ... אבנים שעמדו על גב איש וירדו על גב 
איש עמדו על גב איש זה משה ... ירדו על גב איש זה יהושע.

ברכות סא: • רבה הוו שדיין ליה לבני מזרח ומערב אזל אביי שדנהו 
צפון ודרום (רש"י – לראות אם יקפיד רבו על כך) על רבה תרצנהו 
אמר מאן האי דקמצער לי אנא כר' עקיבא סבירא לי דאמר בכל 

מקום אסור.

יהושע  ר'  אחר  נכנסתי  אחת  פעם  עקיבא  רבי  סב. • אמר  ברכות 
לבית הכסא ולמדתי ממנו ג' דברים ... אמר ליה בן עזאי עד כאן 

העזת פניך ברבך א''ל תורה היא וללמוד אני צריך.

ברכות סב. • בן עזאי אומר פעם אחת נכנסתי אחר רבי עקיבא לבית 
הכסא ולמדתי ממנו ג' דברים ... אמר לו ר' יהודה עד כאן העזת 

פניך ברבך אמר לו תורה היא וללמוד אני צריך.

דשח  שמעיה  דרב  פורייה  תותיה  גנא  על  כהנא  סב. • רב  ברכות 
שריף  כדלא  דאבא  פומיה  דמי  ליה  אמר  צרכיו  ועשה  ושחק 
לו  אמר  ארעא  אורח  דלאו  פוק  את  הכא  כהנא  א''ל  תבשילא 

תורה היא וללמוד אני צריך.

חכם  תלמיד  במקום  באת  אם  שוין.  בששניהן  סג. • (רש"י)  ברכות 
ואינך גדול ממנו אל תטול עטרה לדרוש במקומו.

חברו  אין  אסר  לטהר  רשאי  חברו  אין  שטמא  סג: • חכם  ברכות 
רשאי להתיר.

ברכות סג: • כל תלמיד שכועס עליו רבו פעם ראשונה ושותק זוכה 
להבחין בין דם טמא לדם טהור.

ושניה  ראשונה  פעם  רבו  עליו  שכועס  תלמיד  סג: • כל  ברכות 
ושותק זוכה להבחין בין דיני ממונות לדיני נפשות.

שבת ג: • כי קאי רבי בהא מסכתא לא תשייליה במסכתא אחריתי 
דילמא לאו אדעתיה דאי לאו דרבי גברא רבה הוא כספתיה.

ורגיל  רב  של  תלמידו  שאתה  לפי  מילתא)  ד"ה   – י • (רש"י  שבת 
בשמועותיו אתה מחזר אחריהם.

אומה  חבר.  חכם (רש"י –  תלמיד  תחת  ולא  חבר  יא. • תחת  שבת 
מבני פרסיים: תלמיד חכם. אם יקניטנו יענישנו).

שבת יג. • שאני תינוקות הואיל ואימת רבן עליהן לא אתי לאצלויי.

שמעון  כרבי  דארגיז  בחרתא  דאורי  תלמידא  יט: • ההוא  שבת 
שמתיה רב המנונא והא כר' שמעון סבירא לן באתריה דרב הוה 

לא איבעי ליה למיעבד הכי.

ליה  הוו  רבנן  דמוקיר  רבנן  בנין  ליה  הוו  רבנן  כג: • דרחים  שבת 
חתנוותא רבנן דדחיל מרבנן הוא גופיה הוי צורבא מרבנן.

נוטפות  שפתותיו  ואין  רבו  לפני  שיושב  חכם  תלמיד  ל: • כל  שבת 
מר תכוינה (רש"י – נוטפות מר. מרירות מחמת אימה).

שבת לד. • אמר ההוא סבא טיהר בן יוחי בית הקברות ... יהב ביה 
עיניה ונח נפשיה נפק לשוקא חזייה ליהודה בן גרים אמר עדיין 

יש לזה בעולם נתן בו עיניו ועשהו גל של עצמות.

אנן  ושמואל  כרב  עבידו  ושמואל  לרב  דמקרביתו  לז: • אתון  שבת 
נעביד כרבי יוחנן.

שבת מו. • משום כבודו דר' יוחנן הוא דלא הוה עביד.

שבת מו: • בריך רחמנא דלא כסיפיה רבא לרב אויא.

שבת נא. • בא וראה כמה מחבבין זה את זה שאילו ר' יוסי קיים היה 
כפוף ויושב לפני רבי דהא רבי ישמעאל ברבי יוסי דממלא מקום 

אבותיו הוה וכפוף ויושב לפני רבי וקאמר כבר הורה זקן.

נפשיה  נח  ש''מ  לוי  [דאיטלע]  אריכא  רבה  גברא  נט: • מאן  שבת 
דרבי אפס ויתיב ר' חנינא ברישא ולא הוה ליה איניש ללוי למיתב 
גביה וקאתי להכא ודילמא נח נפשיה דרבי חנינא ור' אפס כדקאי 
קאי ולא הוה ליה איניש ללוי למיתב גביה וקאתי להכא אם איתא 

דרבי חנינא שכיב לוי לר' אפס מיכף הוה כייף ליה.

שבת קא: • (רש"י) משה. כלומר רבינו בדורו כמשה בדורו.

צוה  אלא  עימר  בדנפשיה  רבי  ולטעמיך  רבי  קכז. • ועימר  שבת 
ועימר.

ישראל  בת  אחת  ריבה  שפדה  אחד  בחסיד  קכז: • מעשה  שבת 
ולמלון השכיבה תחת מרגלותיו למחר ירד וטבל ושנה לתלמידיו 
זכות  לכף  שדנתוני  כשם  ואתם  היה  כך  העבודה  להם  אמר   ...

המקום ידין אתכם לכף זכות.

אצל  חכמים  לתלמידי  אחד  דבר  הוצרך  אחת  קכז: • פעם  שבת 
מטרוניתא אחת שכל גדולי רומי מצויין אצלה אמרו מי ילך אמר 
להם ר' יהושע אני אלך הלך רבי יהושע ותלמידיו ... אמר להם 
העבודה כך היה ואתם כשם שדנתוני לזכות המקום ידין אתכם 

לזכות.

שבת קלד: • ההוא דאתא לקמיה דרבא אורי ליה כשמעתיה איחלש 
רבא אמר אנא בהדי תרגימנא דסבי למה לי (רש"י – מה היה לי 

לחלוק כנגד זקנים הללו רב יהודה ורבה בר אבוה).

שבת קמו: • משום כבוד רבותינו לא ישב עליו ומאן נינהו רב כהנא 
ורב אסי (רש"י – תלמידי חברים היו לו).

שבת קנג. • איזהו בן העוה''ב ... כל שדעת רבותינו נוחה הימנו.

עירובין יא: • הלך רבי יהושע אצל ר' יוחנן בן נורי ללמוד תורה אף 
על פי שבקי בהלכות כלאים.

אמר  ישמעאל  רבי  משום  מוצא  שאתה  מקום  יג. • כל  עירובין 
ישמעאל  ר'  את  ששימש  ר''מ  אלא  אינו  ר''ע  לפני  אחד  תלמיד 

ואת ר''ע.

עירובין יג: • אמר רבי האי דמחדדנא מחבראי דחזיתיה לר' מאיר 
מאחוריה ואילו חזיתיה מקמיה הוה מחדדנא טפי דכתיב (ישעיה ל, 

כ) והיו עיניך רואות את מוריך.

מובילנא  בג  בג  דבן  אליבא  בבקר  לי  דמתרגם  כז: • מאן  עירובין 
מאניה אבתריה לבי מסותא.

עירובין כח: • ר' זירא כי הוה חליש מגרסיה הוה אזיל ויתיב אפיתחא 
מקמייהו  איקום  רבנן  ועיילי  נפקי  כי  אמר  אמי  בר  יהודה  דרב 

ואקבל בהו אגרא.
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עירובין לו: • אם היה אחד מהן (עירובין) רבו הולך אצל רבו ואם היו 
שניהן רבותיו למקום שירצה ילך.

עירובין לו: • זימנין דניחא ליה בחבריה טפי מרביה.

תלמידך  נחמיה  נחמן  לרב  חסדא  רב  ליה  מג: • אמר  עירובין 
(לתוך  ויכנס  אדם  בני  של  מחיצה  לו  עשה  לו  אמר  בצער  שרוי 

התחום).

ובניו  לאהרן  כבוד  לחלוק  כדי  ממשה  כולהו  נד: • וליגמרו  עירובין 
וכבוד לזקנים.

עירובין נד: • שלשה שהיו מהלכין בדרך הרב באמצע וגדול בימינו 
וקטן בשמאלו.

עירובין סב: • אפי' ביעתא בכותחא בעו מיניה מרב חסדא כל שני 
דרב הונא ולא אורי רב חסדא אורי בכפרי בשני דרב הונא.

עירובין סב: • (תוס' – ד"ה רב חסדא) תלמיד גמור אין יכול להורות 
אפילו שלא במקום רביה.

איקלעו  תחליפא  בר  אבא  ורב  מהגרוניא  אלעזר  סג. • רבי  עירובין 
 ... יעקב  בר  אחא  דרב  באתריה  איקא  דרב  בריה  אחא  רב  לבי 
חזי  מרבנן  צורבא  רבא  והאמר  מהגרוניא  אלעזר  רבי  ואיעניש 
לנפשיה שאני התם דאתחילו בכבודו ואי בעית אימא שאני רב 
אפילו  מאיסורא  ולאפרושי  רבא  אמר  דמופלג  יעקב  בר  אחא 

בפניו שפיר דמי.

עירובין סג. • כל מקום שיש בו חילול השם אין חולקין כבוד לרב.

חייב  ואין  אסור  בפניו  שלא  מיתה  וחייב  אסור  סג. • בפניו  עירובין 
מיתה.

עירובין סג. • לא מתו בני אהרן עד שהורו הלכה בפני משה רבן.

עירובין סג. • ותלמיד אחד היה לו לרבי אליעזר שהורה הלכה בפניו 
זה  יוציא  אם  אני  תמיה  אשתו  שלום  לאימא  אליעזר  רבי  אמר 
נביא  לא  לה  אמר  אתה  נביא  לו  אמרה  שנתו  הוציא  ולא  שנתו 
אנכי ולא בן נביא אנכי אלא כך מקובלני כל המורה הלכה בפני 

רבו חייב מיתה.

עירובין סג. • כל המורה הלכה בפני רבו ראוי להכישו נחש ... נקרא 
חוטא.

עירובין סג. • כאן בזמן שעירא היאירי קיים (לא הורה דוד תלמידו) 
כאן בזמן שאין עירא היאירי קיים.

(למיתה)  לשאול  אזיל  רביה  קמיה  מלה  דמותיב  סג. • כל  עירובין 
בלא ולד.

חסדא  רב  הדדי  בהדי  פגעי  כי  ששת  ורב  חסדא  סז. • רב  עירובין 
מרתען שיפוותיה ממתנייתא דרב ששת ורב ששת מרתע כוליה 

גופיה מפלפוליה דרב חסדא.

עירובין עג. • (רש"י) לא שמיע לי הא שמעתא... רב יוסף חלה ושכח 
תלמודו והיה אביי תלמידו מזכירו.

עירובין עג. • אב ובנו הרב ותלמידו בזמן שאין עמהן דיורין הרי הן 
כיחידים ואין צריכין לערב.

עירובין עח. • אמר שמואל ולא ידע אבא (רב) טעמא דהא מלתא.

רב  אהדרינהו   ... חצר  בההוא  יתבי  הוו  ושמואל  צד. • רב  עירובין 
לאפיה ... דלא נימרו כשמואל סבירא ליה.

עירובין צט. • כיח בפני רבו חייב מיתה.

פסחים ח: • (רש"י) בני בי רב. תלמידים הצריכים לרבם עדיין קרו 
בני רב.

דהא  להו  ולידרוש  שמעון  כרבי  לכו  דרשינא  לא  ל. • ואי  פסחים 
שמואל כרבי שמעון סבירא ליה אתריה דרב הוה.

פסחים נא. • תלמיד לא ירחץ עם רבו ואם רבו צריך לו מותר.

פסחים סט. • אמר לו ר' אליעזר עקיבא בשחיטה השבתני בשחיטה 
תהא מיתתו.

ר'  עם  עליה  (ר"א)  דן  כשהיה  אלא)  ד"ה   – סט. • (רש"י  פסחים 
כל  בפרק  בע''א  אמרינן  נמי  והכי  מלמודו  זה  דבר  שכח  עקיבא 
עקיבא  ר'  ואתא  ליה  איעקר  גמריה  אליעזר  ר'  מו:)  (דף  הצלמים 

לאדכוריה גמריה.

פסחים קו: • אכתי לא נח נפשיה דרב שכחנינהו לשמעתתיה.

פסחים קח. • תלמיד אצל רבו מאי (בעי הסיבה או לא) ת''ש (אמר) 
יוסף  רב  לבי  אתינן  כי  דהדדי  אבירכי  זגינן  מר  בי  הוינן  כי  אביי 

אמר לן לא צריכתו מורא רבך כמורא שמים.

דאיתזק  אע''ג  כוסות  בארבעה  לרבנן  אפקינהו  קי. • רבא  פסחים 
רבא בר ליואי לא חש לה למילתא דאמר ההוא משום דאותבן 

בפירקא הוה (רש"י – שהיה רגיל להקשות בשעת הדרשה). 

ונפיק  הואיל  וארוזא  אסילקא  מיהדר  הוה  קיד: • רבא  פסחים 
מפומיה דרב הונא.

ראש השנה טז: • חייב אדם להקביל פני רבו ברגל.

בוא  לו  אמר  ר"י)  (של  ראשו  על  ונשקו  ר''ג  כה. • עמד  השנה  ראש 
בשלום רבי ותלמידי רבי בחכמה ותלמידי שקבלת את דברי.

ראש השנה לא: • כיון דתלמידים הוו לאו אורח ארעא למימרא ליה 
לרביה רבך.

ואידך  זכאי  בן  יוחנן  רבן  התקין  הבית  לא: • משחרב  השנה  ראש 
ואמר  הוה  רבו  לפני  יושב  תלמיד  דלמד  שנה  ארבעים  אותם 

מילתא ואסתבר טעמיה קבעיה רביה בשמיה.

יומא ד: • לא בא הכתוב אלא לחלק כבוד למשה.

יומא כג: • בגדים שבשל בהן קדרה לרבו לא ימזוג בהן כוס לרבו.

יומא לז. • המהלך לימין רבו הרי זה בור.

מגסי  זה  הרי  רבו  אחורי  בור  זה  הרי  רבו  כנגד  לז. • המהלך  יומא 
הרוח.

לרביה  אפי'  אלא  ציית  דלא  לתנא  מיבעיא  לא  יוחנן  מג: • ר'  יומא 
לא ציית.

יומא נב: • אע''ג דכתיב ויצא אל המזבח (ויקרא טז) יוצא דרך אחוריו 
כתלמיד הנפטר מרבו.

יומא נג. • תלמיד הנפטר מרבו לא יחזיר פניו וילך אלא מצדד פניו 
והולך.

יומא נג. • ר' אלעזר כד הוה מיפטר מיניה דר' יוחנן כד הוה בעי ר' 
יוחנן לסגויי הוה גחין קאי ר' אלעזר אדוכתיה עד דהוה מיכסי ר' 
יוחנן מיניה וכד הוה בעי ר' אלעזר לסגויי הוה קא אזיל לאחוריה 

עד דמכסי מיניה דרבי יוחנן.

יומא נג. • רבא כד הוה מיפטר מיניה דרב יוסף הוה אזיל לאחוריה 
עד דמנגפן כרעיה ומתווסן אסקופתא דבי רב יוסף דמא אמרו 
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ליה לרב יוסף הכי עביד רבא אמר ליה יהא רעוא דתרום רישך 
אכולה כרכא.

יומא סו: • לא אמר (ר"א) דבר שלא שמע מפי רבו מעולם.

יומא סט. • חולקין כבוד לתלמיד במקום הרב.

יומא עא: • מעשה בכהן גדול אחד שיצא מבית המקדש והוו אזלי 
שבקוהו  ואבטליון  לשמעיה  דחזיונהו  כיון  בתריה  עלמא  כולי 

לדידיה ואזלי בתר שמעיה ואבטליון.

יומא עה: • נח נפשיה דרב חסדא ובדיל רבה אכיל תלמידא (רש"י 
– רב חסדא. חמוה דרבא הוה ורבו הוה: ובדיל רבה. בזכות הרב 

היה אוכל התלמיד).

שגדול  מי  פני  או  רבו  פני  או  אביו  פני  להקביל  עז: • ההולך  יומא 
ממנו (ביו"כ) עובר עד צוארו במים ואינו חושש.

יומא עז: • איבעיא להו הרב אצל תלמיד מאי ת''ש דאמר רב יצחק 
אשי  בר  חייא  רב  לגבי  דאזל  לזעירי  חזיתיה  אנא  חנה  בר  בר 
תלמידיה רב אשי אמר ההוא רב חייא בר אשי הוא דאזל לגביה 

דזעירי רביה.

ליטול  צריך  בישיבה  ויושב  זקן  אלעזר  רבי  את  עח. • שאלו  יומא 
רשות להתיר בכורות או אינו צריך.

יומא פז. • כל המזכה את הרבים אין חטא בא על ידו מ''ט כדי שלא 
יהא הוא בגיהנם ותלמידיו בגן עדן.

לעשות  בידו  מספיקין  אין  הרבים  את  המחטיא  פז. • כל  יומא 
תשובה שלא יהא הוא בגן עדן ותלמידיו בגיהנם.

סוכה כו. • רב חסדא ורבה בר רב הונא כי הוו עיילי בשבתא דרגלא 
אנן  אמרי  דסורא  הנהר)  ארקתא (שפת  גנו  הוו  גלותא  ריש  לבי 

שלוחי מצוה אנן ופטורין (מן הסוכה).

סוכה כז: • מניין שחייב אדם להקביל פני רבו ברגל שנא' (מלכים ב ד, 
כג) מדוע את הולכת אליו היום לא חדש ולא שבת מכלל דבחדש 

ושבת מיחייב איניש לאקבולי אפי רביה.

סוכה כח. • אמרו עליו על רבן יוחנן בן זכאי ... ולא פתח אדם דלת 
רבו  מפי  שמע  שלא  דבר  אמר  ולא  בעצמו  הוא  אלא  לתלמידיו 

מעולם וכו'.

ונפיק  הואיל  וחד  אתרי  מהדר  דרבא  בריה  אחא  לב: • רב  סוכה 
מפומיה דרב כהנא.

סוכה נג. • (רש"י) מי איכא דידע כו'. דוד לא היה מורה הלכה בפני 
רבו אחיתופל.

ביצה לו: • נפל בי רחיא דאביי אמר תיתי לי דעברי אדמר.

על  לתלמידו  וישנה  מטה  גבי  על  ישב  שלא  לרב  כא. • מנין  מגילה 
גבי קרקע שנאמר ואתה פה עמד עמדי.

עליה  ודבר  הוה  דכהנא  שמואל  איכא  הא  רב  כב. • אלא  מגילה 
שמואל נמי מיכף הוה כייף ליה לרב ורב הוא דעבד ליה כבוד וכי 

עביד ליה בפניו שלא בפניו לא עביד ליה.

מגילה כח. • שאל ר''ע את רבי נחוניא הגדול (אמר לו) במה הארכת 
וקא  אותו  משרתים  עבדים  היו  סריסין  גווזי (רש"י –  אתו  ימים 
מחו ליה לר''ע סבורין היו שהיה קץ בחייו) וקא מחו ליה סליק 

יתיב ארישא דדיקלא.

אמר  ימים  הארכת  במה  זירא  ר'  את  תלמידיו  כח. • שאלו  מגילה 
להם ... ולא צעדתי בפני מי שגדול ממני ... ולא ששתי בתקלת 

חבירי ולא קראתי לחבירי (בחניכתו) ואמרי לה (בחכינתו).

הספידא  כגון  חסדא  רב  מחוי  דרבים  הספידא  כח: • ה''ד  מגילה 
דקאי ביה רב ששת מחוי רב ששת כגון הספידא דקאי ביה רב 

חסדא.

ששונה  במי  המשתמש  זה   ... חלף  בתגא  כח: • ודאשתמש  מגילה 
הלכות כתרה של תורה.

מגילה כט. • למאן דמתני לית ליה שיעורא (להלויתו).

תענית ח. • אם ראית תלמיד שלמודו קשה עליו כברזל בשביל רבו 
שאינו מסביר לו פנים.

חייא  ורב  אידי  בר  שמואל  ורב  מנוח  בר  הונא  ט. • רב  תענית 
מווסתניא הוו שכיחי קמיה דרבא כי נח נפשיה דרבא אתו לקמיה 
דרב פפא כל אימת דהוה אמר להו שמעתא ולא הוה מסתברא 
יא, ח)  (זכריה  בחלמיה  אקרויה  דעתיה  חלש  אהדדי  מרמזי  הוו  להו 
ואכחיד את שלשת הרועים למחר כי הוו מיפטרי מיניה אמר להו 

ליזלו רבנן בשלמא.

תענית ט: • רב שימי בר אשי הוה שכיח קמיה דרב פפא הוה מקשי 
ליה טובא יומא חד חזייה דנפל על אפיה שמעיה דאמר רחמנא 
ליצלן מכיסופא דשימי קביל עליה שתיקותא ותו לא אקשי ליה.

תענית כא: • א''ל רב נחמן בר רב חסדא לרב נחמן בר יצחק ליקום 
אדם  של  מקומו  לא  אומר  יוסי  רבי  תנינא  א''ל  לגבן  ליתי  מר 
ניקום  הכי  אי  ליה  אמר   ... מקומו  את  מכבד  אדם  אלא  מכבדו 
אנא לגבי מר אמר ליה מוטב יבא מנה בן פרס אצל מנה בן מנה 

ואל יבא מנה בן מנה אצל מנה בן פרס.

תענית כא: • אבא אומנא (מקיז דם) ... כי הוה אתרמי ליה צורבא 
מרבנן אגרא מיניה לא שקיל ובתר דקאי יהיב ליה פשיטי ואמר 

ליה זיל בריא נפשך.

הוה  יומא  דכל  תלמידא  ההוא  ליה  הוה  ינאי  ה. • רבי  קטן  מועד 
מקשי ליה בשבתא דריגלא לא הוה מקשי ליה קרי עליה (תהלים נ, 
כג) ושם דרך אראנו בישע אלהים (רש"י – שמחשב בשעות אי זה 

מהן להקשות אי זה מהן שלא להקשות).

מועד קטן ט. • תלמיד שנפטר מרבו ולן באותה העיר צריך ליפטר 
ממנו פעם אחרת.

מועד קטן יג. • אמר רב פפא בדיק לן רבא.

אינו  לתלמיד  מנודה  לתלמיד  מנודה  לרב  טז. • מנודה  קטן  מועד 
מנודה לרב.

מועד קטן טז. • (רש"י) לאפקירותא. מבזה תלמידי חכמים.

מועד קטן טז. • ר''ש בר רבי ובר קפרא הוו יתבי וקא גרסי קשיא להו 
קפרא  בר  א''ל  רבי  צריך  זה  דבר  קפרא  לבר  ר''ש  א''ל  שמעתא 
אתא  איקפד  לאבוה  א''ל  אזל  זה  בדבר  אומר  רבי  ומה  לר''ש 
בר קפרא לאיתחזויי ליה א''ל בר קפרא איני מכירך מעולם ידע 

דנקט מילתא בדעתיה נהג נזיפותא בנפשיה תלתין יומין.

מועד קטן טז: • יצא רבי חייא ושנה לשני בני אחיו בשוק לרב ולרבה 
א''ל  ליה  לאיתחזויי  חייא  ר'  אתא  איקפד  ר'  שמע  חנה  בר  בר 
עייא מי קורא לך בחוץ ידע דנקט מילתא בדעתיה נהג נזיפותא 

בנפשיה תלתין יומין.
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מועד קטן טז: • שמואל ומר עוקבא כי הוו יתבי גרס שמעתא הוה 
יתבי  הוו  וכי  אמות  ד'  ברחוק  דשמואל  קמיה  עוקבא  מר  יתיב 

בדינא הוה יתיב שמואל קמיה דמר עוקבא ברחוק ד' אמות.

מועד קטן יז. • אם דומה הרב למלאך ה' יבקשו תורה מפיו ואם לאו 
אל יבקשו תורה מפיו.

מרבנן  צורבא  שמיתי  דלא  לי  תיתי  פפא  רב  יז. • מר  קטן  מועד 
כי  עביד  היכי  שמתא  מרבנן  צורבא  מיחייב  קא  כי  אלא  מעולם 
הא דבמערבא מימנו אנגידא (רש"י – מלקות ומלקות יפה להם 

יותר משמתא והוו מלקי להו).

מועד קטן כב: • מעשה בגדול הדור אחד שמת אביו וביקש לחלוץ 
 – (רש"י  חלץ  ולא  ונמנע  לחלוץ  שעמו  אחר  הדור  גדול  וביקש 
שבקש  שעמו  הדור  גדול  כבוד  משום  חלץ  ולא  האבל  ונמנע. 

לחלוץ גם הוא).

כל  שמת  ב''ד  אב  בטל  מדרשו  בית  שמת  כב: • חכם  קטן  מועד 
בתי מדרשות שבעירו בטילין ... נשיא שמת בתי מדרשות כולן 

בטילין.

עליה  קרע  דרב  נפשיה  נח  לשמואל  ליה  כד. • אמרו  קטן  מועד 
תריסר מני אמר אזל גברא דהוה מסתפינא מיניה.

עליה  קרע  חנינא  דר'  נפשיה  נח  יוחנן  לרבי  כד. • א''ל  קטן  מועד 
תליסר אצטלי מלתא אמר אזל גברא דהוה מסתפינא מיניה.

שמעתייהו  מדכרי  שעתא  דכל  דכיון  רבנן  כד. • שאני  קטן  מועד 
כשעת חימום דמי.

מועד קטן כה. • כי נח נפשיה דרב ספרא לא קרעו רבנן עליה אמרי 
לא גמרינן מיניה אמר להו אביי מי תניא הרב שמת חכם שמת 
תניא ועוד כל יומא שמעתתיה בפומין בבי מדרשא (רש"י – והוי 

כמאן דגמרינן מיניה).

אסקינהו  המנונא  ורב  הונא  בר  דרבה  נפשי'  נח  כה. • כי  קטן  מועד 
להתם כי מטו אגישרא קמו גמלי אמר להו ההוא טייעא מאי האי 
אמרו ליה רבנן דקא עבדי יקרא אהדדי מר אמר מר ניעול ברישא 

ומר אמר מר ניעול ברישא.

לחייו   – (רש"י  טייעא  דההוא  ושניה  ככיה  כה: • נתור  קטן  מועד 
משום דבזי לרב המנונא).

מועד קטן כה: • אפילו רבו שלימדו חכמה אינו יושב עליו אלא יום 
אחד.

מועד קטן כו. • ואלו קרעין שאין מתאחין הקורע על אביו ועל אמו 
ועל רבו שלימדו תורה ועל נשיא ועל אב ב''ד וכו'.

מועד קטן כו. • (מלכים ב ב, יב) ואלישע ראה והוא מצעק אבי אבי רכב 
ישראל ופרשיו אבי אבי זה אביו ואמו רכב ישראל ופרשיו זה רבו 

שלימדו תורה.

חגיגה ג. • אמרו לו תלמידיך אנו ומימיך אנו שותין. 

חגיגה ג. • (רש"י) להקביל פניו. יום טוב היה שחייב אדם לכבד את 
רבו בהקבלת פנים.

חגיגה ה. • והא ההוא תלמידא דהוה בשיבבותיה דרבי אלכסנדרי 
ושכיב אדזוטר (בעודו בחור) ואמר אי בעי האי מרבנן הוה חיי ... 

ההוא מבעט ברבותיו הוה.

חגיגה ה: • רב כהנא הוה גני תותי פורייה דרב ושמעיה דסח וצחק 
ועשה צרכיו אמר דמי פומיה דרב כמאן דלא טעים ליה תבשילא 

אמר ליה כהנא פוק לאו אורח ארעא.

חגיגה טו: • ר''מ היכי גמר תורה מפומיה דאחר ... ר''מ קרא אשכח 
ודרש (משלי כב, יז) הט אזנך ושמע דברי חכמים ולבך תשית לדעתי 

לדעתם לא נאמר אלא לדעתי.

חגיגה טז: • אב ב''ד בפני נשיא מי מורה הלכה.

חגיגה כב: • א''ר יהושע בושני מדבריכם ב''ש ... מיד הלך ר' יהושע 
ומה  ב''ש  עצמות  לכם  נעניתי  אמר  ב''ש  קברי  על  ונשתטח 
סתומות שלכם כך מפורשות על אחת כמה וכמה אמרו כל ימיו 

הושחרו שיניו מפני תעניותיו.

ואלו  פוסלין  אלו  מתירין  ואלו  אוסרים  שאלו  יג: • אע''פ  חגיגה 
מכשירין לא נמנעו בית שמאי מלישא נשים מבית הלל ולא בית 

הלל מבית שמאי.

מקלע  וכי  ליה  סבירא  לוי  בן  יהושע  כר'  אבהו  יד. • רבי  יבמות 
לאתריה דרבי יוחנן לא הוה מטלטל משום כבודו דרבי יוחנן.

יבמות יד. • (תוס' – ד"ה רבי) בת קול דר''א לא יצאה אלא לכבודו 
שאמר מן השמים יוכיחו.

יבמות טו: • שאלו את ר' יהושע צרת הבת מהו אמר להם מחלוקת 
מכניסין  אתם  מה  מפני  להם  אמר  מי  כדברי  והלכה  וב''ה  ב''ש 
ראשי בין שני הרים גדולים בין שתי מחלוקות גדולות בין ב''ש 

ובין ב''ה מתיירא אני שמא ירוצו גלגלתי.

עקיבא  לרבי  לו  היו  תלמידים  זוגים  אלף  עשר  סב: • שנים  יבמות 
מגבת עד אנטיפרס וכולן מתו בפרק אחד מפני שלא נהגו כבוד 

זה לזה.

אמרה  ולא  מדרשא  בי  לשמעתא  אמר  אלעזר  ר'  צו: • אזל  יבמות 
משמיה דר' יוחנן שמע רבי יוחנן איקפד.

של  שתורתו  יודעין  והכל  סתם  ודורש  יושב  צו: • יהושע  יבמות 
משה היא.

יבמות קה: • (רש"י) ברבי. ר' יוסי כל ברבי לשון אדם גדול.

נשיאה  יהודה  דרבי  לקמיה  דשמואל  אבוה  קטו: • שלחה  יבמות 
ושלח ליה תיבדק נהרדעא כולה ... משום כבודו דאבוה דשמואל 

הוא דשלח הכי.

יבמות קיז. • (תוס' – ד"ה בית הלל) ותימה וכי נחלקו ב''ה על הלל 
רבן שדורש מדרש כתובה.

יבמות קכא. • קרי שמואל עליה דרב (משלי יב, כא) לא יאונה לצדיק כל 
און קרי רב עליה דשמואל (משלי יא, יד) ותשועה ברוב יועץ.

כתובות כה: • שמעת מילי דבר נפחא ולא אמרת לן משמיה.

כתובות כו: • במיחש לזילותא דבי דינא קמיפלגי.

כתובות מה: • א''ל רחמנא ניצלן מהאי דעתא אדרבה רחמנא ניצלן 
מדעתא דידך.

ביעתא  אפילו  רבנן  דאמור  מילתא  האי  אביי  ס: • אמר  כתובות 
דמיחזי  משום  לא  רביה  במקום  איניש  לישרי  לא  בכותחא 
כאפקירותא אלא משום דלא מסתייעא מילתא (רש"י – שיורה 
כהלכה) למימרא דהא אנא הוה גמירנא ליה להא דרב ושמואל 

אפי' הכי לא מסתייעא לי מילתא למימר.

השליח  כשבא  קמיה.  ששת  רב  יתיב  הוה  סט. • (רש"י)  כתובות 
לפניו ואיקפד רב הונא על דקרייה הונא חברין.

כתובות צו. • כל מלאכות שהעבד עושה לרבו תלמיד עושה לרבו 
חוץ מהתרת (לו) מנעל.
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כתובות צו. • כל המונע תלמידו מלשמשו כאילו מונע ממנו חסד ... 
אף פורק ממנו יראת שמים.

חכם  תלמיד  רואה  כשהיה  יהודה  מלך  יהושפט  קג: • זה  כתובות 
היה עומד מכסאו ומחבקו ומנשקו וקורא לו רבי רבי מרי מרי.

נדרים ח: • לא שרי למישרי נדרא באתרא דרביה.

נדרים כג. • שכיחי אפיקורי דמצערי רבנן.

ויום  יום  בכל  ולירח)  לשמש  (הקב"ה  להם  לט: • אמר  נדרים 
בשר  בכבוד  מחיתם  לא  בכבודי  מאירים  ואתם  לכם  משתחוים 

ודם מחיתם.

נדרים מא. • חלש רבי ... כד הוה חזי ליה רבי לההוא קצרא (כובס) 
א''ל רבי אתה עשית אותי ואת חייא.

נדרים מט: • (רש"י) כל מידעם לא תפלוט קמי רבך. לא תרוק רוק 
בפני רבך כדאמר במס' עירובין (דף צט.) הרק לפני רבו חייב מיתה 
ודייסא  דלעת  אכלת  אם  אבל  מות  אהבו  משנאי  וכל  שנאמר 
ונזדמן לך הרוק בפיך פלוט בפני רבך וזרוק אותו לחוץ שיש בו 

סכנת נפשות שהן קשין לגופו של אדם כפתילה של אבר.

לדינא  מנהרדעא  יהודה  דרב  לקמיה  דאתיא  נ: • ההיא  נדרים 
לה  אמר  דנן  הכי  רבך  שמואל  ליה  אמרה  דינא  מן  ואיתחייבת 
ידעת ליה אמרה ליה אין גוצא ורבה כריסיה אוכם ורבה שיניה 
פקעה  בשמתא  אתתא  ההיא  תיהוי  קאתית  לבזוייה  לה  אמר 

ומתה.

נדרים נה. • איקפד רב יוסף שמע רבא ואתא לקמיה במעלי יומא 
דכפורי.

את  שימשת  שלא  עזאי  בן  עליך  חבל  עזאי  בן  עד: • אמר  נדרים 
ר''ע.

נזיר מט: • אחר פטירתו של רבי מאיר אמר להן רבי יהודה לתלמידיו 
אל יכנסו תלמידי רבי מאיר לכאן מפני שקנתרנין הן ולא ללמוד 

תורה הן באין אלא לקפחני בהלכות הן באין.

לפי  תעניותיו.  מפני  ר''ש:  של  שיניו.  הושחרו  נב: • (רש"י)  נזיר 
שדרך גנאי היה משתעי עליה דר''ע ואמר אם משמת חזר בו.

סוטה יג: • שלא יאמרו הרב כמה קשה ותלמיד כמה סרבן.

סוטה כא: • היכי דמי רשע ערום ... שקרא ושנה ולא שימש תלמידי 
חכמים.

סוטה כב. • איזהו ע''ה ... אפילו קורא ושונה ולא שימש ת''ח זהו 
ע''ה.

ת''ח  זה  תרגימו  הכא  חדשיו  לו  כלו  שלא  קטן  כב. • מאי  סוטה 
המבעט ברבותיו.

גיטין לו. • ההוא מקרי דרדקי דאדריה רב אחא על דעת רבים דהוה 
פשע בינוקי ואהדריה רבינא דלא אישתכח דדייק כוותיה.

הוו  הצד  מן  מנינייהו  דכולהו  רבי  דבי  מנינא  נט. • שאני  גיטין 
מתחילין.

הרב  אפי'   ... מחול  כבודו  אין  כבודו  על  שמחל  לב. • הרב  קדושין 
שמחל על כבודו כבודו מחול.

קדושין לב: • רבא משקי בי הלולא דבריה ודל ליה כסא לרב פפא 
ולרב הונא בריה דרב יהושע וקמו מקמיה לרב מרי ולרב פנחס 
רבנן  רבנן  הנו  ואמר  איקפד  מקמיה  קמו  ולא  חסדא  דרב  בריה 

והנו רבנן לאו רבנן.

אמות  ד'  זה  אומר  הוי  הידור  בה  שיש  קימה  לג. • איזוהי  קדושין 
אמר אביי לא אמרן אלא ברבו שאינו מובהק אבל ברבו המובהק 

מלא עיניו.

יוסף  דרב  דחמרא  לאודניה  ליה  חזי  הוה  מכי  לג. • אביי  קדושין 
דנהר  אגודא  וקא מסגי  חמרא  הוה רכיב  הוה קאים אביי  דאתי 
סגיא יתיב רב משרשיא ורבנן באידך גיסא ולא קמו מקמיה אמר 

להו ולאו רב מובהק אנא אמרו ליה לאו אדעתין.

קדושין לג. • מנין לזקן שלא יטריח ת''ל זקן ויראת.

קדושין לג. • רבינא הוה יתיב קמיה דר' ירמיה מדיפתי חלף ההוא 
א''ל  גברא  הא  חציף  כמה  אמר  רישא  מיכסי  ולא  קמיה  גברא 

דלמא ממתא מחסיא ניהו דגיסי בה רבנן.

כל  ואפילו  תקום  שיבה  מפני  אומר  יהודה  בן  לג. • איסי  קדושין 
שיבה במשמע.

כמה  אמר  דארמאי  סבי  מקמי  קאי  הוה  יוחנן  לג. • ר'  קדושין 
הרפתקי עדו עלייהו דהני.

ידא  יהיב  אביי  להו  עבד  הידור  קאי  לא  מיקם  לג. • רבא  קדושין 
לסבי רבא משדר שלוחיה רב נחמן משדר גוזאי (סריסים) אמר 

אי לאו תורה כמה נחמן בר אבא איכא בשוקא.

קדושין לג: • אין תלמיד חכם רשאי לעמוד מפני רבו אלא שחרית 
וערבית כדי שלא יהיה כבודו מרובה מכבוד שמים (תוס' – ד"ה 
אין – דין זה אינו נוהג אלא באותם הדרין בבית הרב דמסתמא 
עמדו שחרית וערבית אבל תלמידים אחרים חייבין לעמוד אפי' 
מאה פעמים ביום שמא יראה אחר ויחשדם ואפילו אותם שדרין 

בבית הרב נמי אם באו פנים חדשות צריכין לעמוד).

קדושין לג: • כל ת''ח שאין עומד מפני רבו נקרא רשע ואינו מאריך 
ימים ותלמודו משתכח.

קדושין לג: • בנו והוא רבו מהו שיעמוד אביו מפניו ... אני איני כדי 
לעמוד מפני בני ואפילו הוא רבאי דהא אנא אבוה.

קדושין לג: • אין ת''ח רשאי לעמוד מפני רבו בשעה שעוסק בתורה 
לייט עלה אביי.

קדושין לג: • חכם עובר עומד מלפניו ד' אמות וכיון שעבר ד' אמות 
יושב אב ב''ד עובר עומד מלפניו מלא עיניו וכיון שעבר ד' אמות 
יושב נשיא עובר עומד מלפניו מלא עיניו ואינו יושב עד שישב 

במקומו.

קדושין נז. • את ה' אלהיך תירא לרבות תלמידי חכמים.

קדושין סו: • אמר ליה ר' טרפון עקיבא כל הפורש ממך כפורש מן 
החיים.

קדושין ע. • (רש"י) לא מיבעי לך למיזל. לפני רב נחמן שאתה גדול 
ודיין  בנהרדעא  ראש  נחמן  ורב  בפומבדיתא  ראש  ואתה  ממנו 
לראש גלותא וחתניה דבי נשיאה כדאמרינן בהעור והרוטב (חולין 
דף קכד.) משום דרב נחמן חתני' דבי נשיאה הוא מזלזל בשמעתיה 

דר' יוחנן.

קדושין ע: • רב מנגיד על מאן דמצער שלוחא דרבנן.

קדושין עא: • זעירי הוה קא מישתמיט מיניה דר' יוחנן דהוה אמר 
ליה נסיב ברתי יומא חד הוו קאזלי באורחא מטו לעורקמא דמיא 

ארכביה לר' יוחנן אכתפיה וקא מעבר ליה.

עייל  לא  אסי  רב  אסי  דרב  קמיה  עייל  לא  פ: • שמואל  קמא  בבא 
קמיה דרב וכו'.
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בבא קמא פ: • (רש"י) שמואל קטן שבכולן היה וזה שאין רב נכנס 
לפניו טיבותא ויקרא הוא דקא עבד ליה משום מעשה דלטייה 

לשמואל בשמונה שרצים (שבת דף קח.).

(גבות  גביניה  ומסרחי  הוה  סבא  גברא  יוחנן  קיז. • רבי  קמא  בבא 
עיניו גדולים ומכסין עיניו) אמר להו דלו לי עיני ואחזייה דלו ליה 
במכחלתא דכספא חזא דפרטיה שפוותיה (נקרעה שפתו על ידי 

מכה) סבר אחוך קמחייך ביה חלש דעתיה ונח נפשיה וכו'. 

שאביו  קודמת  רבו  של  רבו  ואבדת  אביו  לג. • אבדת  מציעא  בבא 
הביאו לעולם הזה ורבו שלמדו חכמה מביאו לחיי העולם הבא. 

שלמדו  רבו  ולא  חכמה  שלמדו  רבו  שאמרו  לג. • רבו  מציעא  בבא 
מקרא ומשנה ... כל שרוב חכמתו הימנו ... אפילו לא האיר עיניו 

אלא במשנה אחת זה הוא רבו.

בבא מציעא לג. • תלמידי חכמים שבבבל עומדין זה מפני זה וקורעין 
זה על זה.

לרבו  אלא  חוזרין  אינן  אביו  במקום  אבדה  לג. • לענין  מציעא  בבא 
מובהק.

בבא מציעא לג. • קבעי מיניה רב חסדא מרב הונא תלמיד וצריך לו 
רבו מאי אמר ליה חסדא חסדא לא צריכנא לך את צריכת לי עד 
ארבעין שנין איקפדי אהדדי ולא עיילי לגבי הדדי יתיב רב חסדא 
הונא  הונא יתיב רב  דעתיה דרב  תעניתא משום דחלש  ארבעין 

ארבעין תעניתא משום דחשדיה לרב חסדא.

בבא מציעא מא. • מאן דמתרגם לי חבית אליבא דחד תנא מובלנא 
מאניה בתריה לבי מסותא.

דנורא  פולסי  לאפך  מפיק  הוה  הכא  לוי  הוה  מז. • אי  מציעא  בבא 
(ניצוצות של אור).

בבא מציעא נט: • מה עשה ר''ע (אחרי שנדוהו לר"א) לבש שחורים 
ונתעטף שחורים וישב לפניו ברחוק ארבע אמות.

בבא מציעא פג: • יומא חד פגע ביה ההוא כובס קרייה חומץ בן יין 
אמר מדחציף כולי האי שמע מינה רשיעא הוא.

(עיין  ידע  בלסטיותיה  לסטאה  לר"ל)  (ר"י  פד. • א''ל  מציעא  בבא 
שם).

לי  מקשי  הוה  מילתא  אמינא  הוה  כי  לקישא  פד. • בר  מציעא  בבא 
פרוקי  וארבעה  עשרין  ליה  ומפריקנא  קושייתא  וארבע  עשרין 
לא  אטו  לך  דמסייע  תניא  אמרת  ואת  שמעתא  רווחא  וממילא 

ידענא דשפיר קאמינא.

בבא מציעא פד: • יומא חד חזאי ריחשא (תולעת) דקא נפיק מאוניה 
חלש דעתאי איתחזי לי בחלמא אמר לי לא מידי הוא יומא חד 

שמעי בזילותא דצורבא מרבנן ולא מחאי.

בבא מציעא פד: • יסורי בתורה מאי היא דכי הוו יתבי רבן שמעון בן 
גמליאל ורבי יהושע בן קרחה אספסלי יתבי קמייהו רבי אלעזר 
בר' שמעון ורבי אארעא מקשו ומפרקו אמרי מימיהן אנו שותים 

והם יושבים על גבי קרקע עבדו להו ספסלי אסקינהו.

ממסכתא  לכו  אישתמוטי  מצי  (רבא)  אנא  צז. • אילו  מציעא  בבא 
היא  ולא  לאישתמוטי  מציתו  לא  (התלמידים)  אתון  למסכתא 

איהו שאיל להו ביומא דכלה אינהו שאילו ליה בשאר יומי.

בבא מציעא קח. • מ''ט רבנן לא צריכי נטירותא לכריא דפתיא (רש"י 
נפקא  דלא  אלא  אמרן  ולא  מרבנן  ואפילו  משמרתו)  תורתו   –

באוכלוזא  מיפק  בני  לאו  דרבנן  לא  לאוכלוזא  אבל  באוכלוזא 
נינהו.

מלמדי  אלו  ועד  לעולם  ככוכבים  הרבים  ח: • ומצדיקי  בתרא  בבא 
תינוקות כגון מאן אמר רב כגון רב שמואל בר שילת.

ששת  דרב  דעתיה  חלש  בבדיחותא  ליה  ט: • אהדר  בתרא  בבא 
אישתיק רב אחדבוי בר אמי (נעשה אלם) ואתיקר תלמודיה.

בבא בתרא כב. • א''ל מר ניהו רבא טפח ליה בסנדליה (לרב אדא בר 
אבא) א''ל בין דידי לרבא איכא טובא מיהו על כרחך אנא רבך 

ורבא רבה דרבך.

בבא בתרא כג: • ועל דא אפקוהו לרבי ירמיה מבי מדרשא (רש"י – 
שהיה מטריח עליהם).

בבא בתרא נב. • (רשב"ם – ד"ה אבא) והאי דקרי ליה רב כמו שקורין 
לר' יהודה הנשיא רבי בארץ ישראל קרו ליה נמי בבבל רב.

בבא בתרא עה. • אמר לו ריקא אלמלא (לא) ראית לא האמנת מלגלג 
על דברי חכמים אתה נתן עיניו בו ונעשה גל של עצמות.

מעשה  י)  ג,  ב  הימים  (דברי  כרובים  אמר  הגר  צט. • אונקלוס  בתרא  בבא 
צעצועים הן ומצודדים פניהם כתלמיד הנפטר מרבו.

בבא בתרא קטז. • (תהלים נה, כ) אשר אין חליפות למו ולא יראו אלהים 
... וחד אמר כל שאינו מניח תלמיד.

בבא בתרא קלא. • אמר רבי ילדות היתה בי והעזתי פני בנתן הבבלי.

בבא בתרא קלד. • שמונים תלמידים היו לו להלל הזקן שלשים מהן 
ראוים  מהן  שלשים  רבינו  כמשה  שכינה  עליהן  שתשרה  ראוים 
שתעמוד להן חמה כיהושע בן נון עשרים בינוניים גדול שבכולן 

יונתן בן עוזיאל קטן שבכולן רבן יוחנן בן זכאי.

בבא בתרא קנג. • הכא אתרא דשמואל היכי נעביד כוותיה דרב.

יכפור  תלמידו  אלעזר  ברבי  יוחנן  רבי  יכפור  קנד: • אם  בתרא  בבא 
ברבי ינאי רבו.

בבא בתרא קעא: • מאן יהיב לן מעפריה דרב ושמואל רמינן בעיינין.

סנהדרין ה: • תלמיד אל יורה אלא אם כן נוטל רשות מרבו.

סנהדרין ו: • מניין לתלמיד שיושב לפני רבו וראה זכות לעני וחובה 
לעשיר מניין שלא ישתוק שנאמר לא תגורו מפני איש.

סנהדרין ז: • (רש"י) לתלמיד היושב לפני רבו ובא דין לפני רבו והוא 
לא נזקק לדבר. נענש אם שתק והוא מבין ברבו שטועה.

סנהדרין כד. • פה קדוש יאמר דבר זה.

סנהדרין כט. • דברי הרב ודברי תלמיד דברי מי שומעין דברי הרב 
שומעין.

שלם  בתיה  כבר  ליה  לדזיו  עוקבא  למר  ליה  לא: • שלחו  סנהדרין 
עור  שמקרין  למי  בתיה  בן  שהוא  כמשה  הבבלי (רש"י –  עוקבן 

פניו כמשה רבינו שגידלתו בתיה בת פרעה).

סנהדרין לו. • (שמות כג, ב) לא תענה על ריב לא תענה על רב.

ישראל  אחד  במוכס  מעשה  מכסא.  דבעיא  מד: • (רש"י)  סנהדרין 
רשע אחד שמת ובו ביום מת אדם גדול בעיר ובאו כל בני העיר 
ונתעסקו במטתו וקרובי אותו מוכס הוציאו גם את מטת המוכס 
שם  והיה  וברחו  המטות  והניחו  אויבים  עליהם  וקפצו  אחריו 

תלמיד אחד שישב לו עם מטת רבו וכו' (עיין שם).
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סנהדרין נב. • אמר לו נדב לאביהוא אימתי ימותו שני זקנים הללו 
ואני ואתה ננהיג את הדור אמר להן הקב''ה הנראה מי קובר את 

מי.

סנהדרין סח. • (רש"י) שלך (ר"ע מיתתך) קשה משלהן מפני שלבך 
פתוח כאולם ואילו שמשתני היית למד תורה הרבה.

סנהדרין עב. • הואיל ונפק מפומיה דרב.

סנהדרין עב: • דקים לי בגוויה דמרחם עלי כרחם אב על הבן.

סנהדרין פד: • אלו הן הנחנקין ... וזקן ממרא ע''פ ב''ד.

תמיד  מצויין  התלמידים  דמו.  בידן  כמצויין  פו. • (רש"י)  סנהדרין 
בבית הרב ואם גנב הרב אחד מתלמידיו ומכרו אינו נהרג.

סנהדרין פח. • מפני מה לא הרגו את עקביא בן מהללאל מפני שלא 
הורה הלכה למעשה.

צרכן  כל  שמשו  שלא  והלל  שמאי  תלמידי  פח: • משרבו  סנהדרין 
רבו מחלוקת בישראל ונעשית תורה כשתי תורות.

מנחלת  גוזלו  כאילו  תלמיד  מפי  הלכה  המונע  צא: • כל  סנהדרין 
אבותיו ... כל המונע הלכה מפי תלמיד אפילו עוברין שבמעי אמו 
מקללין אותו ... מנקבין אותו ככברה ... ואם למדו מה שכרו ... 

זוכה לברכות כיוסף.

סנהדרין צב. • כל המלמד תורה בעוה''ז זוכה ומלמדה לעולם הבא.

סנהדרין צט: • מגלה פנים בתורה הוי אפיקורוס כגון מאן ... כגון הני 
דאמרי מאי אהנו לן רבנן לדידהו קרו לדידהו תנו.

סנהדרין ק. • רב פפא אישתלי ואמר כגון הני רבנן ואיתיב בתעניתא.

מפני  גיחזי  נענש  מה  מפני   ... בשמו  רבו  הקורא  ק. • זה  סנהדרין 
שקרא לרבו בשמו.

לו  אמר  שמח  אני  בצער  רבי  רואה  שאני  קא. • ועכשיו  סנהדרין 
רבינו  לימדתנו  לו  אמר  כולה  התורה  מן  חיסרתי  כלום  עקיבא 

(קהלת ז, כ) כי אדם אין צדיק בארץ אשר יעשה טוב ולא יחטא.

עקיבא  דברי  ואשמעה  סמכוני  (ר"א)  להם  קא. • אמר  סנהדרין 
תלמידי שאמר חביבין יסורין.

סנהדרין קו: • בתחלה קרא דוד לאחיתופל רבו ולבסוף קראו חבירו 
ולבסוף קראו תלמידו.

סנהדרין קי. • כל החולק על רבו כחולק על השכינה.

סנהדרין קי. • כל העושה מריבה עם רבו כעושה עם שכינה.

סנהדרין קי. • כל המתרעם על רבו כאילו מתרעם על השכינה.

סנהדרין קי. • כל המהרהר אחר רבו כאילו מהרהר אחר שכינה.

ושל  חיה  של  לשליח  נמסרו  לא  מפתחות  קיג. • שלש  סנהדרין 
גשמים ושל תחיית המתים יאמרו שתים ביד תלמיד ואחת ביד 

הרב.

מכות ח. • מה חטבת עצים רשות אף כל רשות יצא האב המכה את 
בנו והרב הרודה את תלמידו ושליח ב''ד.

מכות י. • תלמיד שגלה מגלין רבו עמו.

מכות י. • לא ישנה אדם לתלמיד שאינו הגון.

מכות י. • הרב שגלה מגלין ישיבתו עמו.

שבשעה  יהודה  מלך  יהושפט  זה  יכבד  ה'  יראי  כד. • ואת  מכות 
ומנשקו  ומחבקו  מכסאו  עומד  היה  חכם  תלמיד  רואה  שהיה 

וקורא לו (אבי אבי) רבי רבי מרי מרי.

ר''א  כגון  ושתיק  מרבנן  דצורבא  בזילותא  שמע  כד. • דלא  מכות 
ברבי שמעון.

שבועות מז. • (תוס') הוה יתיב ר' אבא קמיה. משמע שהיה תלמידו 
והא דקרי ליה לעיל ר' אמי רבותינו.

עבודה זרה ה: • לא קאי איניש אדעתיה דרביה עד ארבעין שנין.

עבודה זרה יג. • אין אדם זוכה ללמוד מכל א''ר יוסי מעשה ביוסף 
הכהן שהלך אחר רבו לצידן ללמוד תורה.

עבודה זרה יט. • כל הלומד תורה מרב אחד אינו רואה סימן ברכה 
לעולם שבקוהו ואזול קמיה דרבא אמר להו הני מילי סברא אבל 

גמרא מרב אחד עדיף כי היכי דלא ליפלוג לישני.

עבודה זרה יט: • (רש"י) על הלומד ועל המלמד. שאסור ללמד תורה 
לתלמיד שאינו הגון.

שלא  תלמיד  זה  הפילה  חללים  רבים  כי  כו)  ז,  יט: • (משלי  זרה  עבודה 
שהגיע  תלמיד  זה  הרוגיה  כל  ועצומים  ומורה  להוראה  הגיע 

להוראה ואינו מורה ועד כמה עד מ' שנין.

עבודה זרה לה. • (תוס' – ד"ה מאי) בשעה שתלמידיך קטנים כבוש 
לפניהם ד''ת הגדילו ונעשו כעתודים גלה להם רזי תורה.

הא  פשיטא  כולן  בצואר  תלוי  קולר  בדין  שיושבין  ג: • י'  הוריות 
קמ''ל דאפילו תלמיד בפני רבו.

הוריות יב. • כי בעיתו מיעל ומיגמרי קמי רבייכו גרסו מתניתא ועלו 
לקמי רבייכו וכי יתביתו קמיה חזו לפומיה דכתיב (ישעיה ל, כ) והיו 

עיניך רואות את מוריך.

הוריות יב: • ...לא הוה בידיה זימנין הוי יתיב רב פפא וקמבעיא ליה 
א''ל הונא בריה דרב נחמן לרב פפא תנינא ... קם נשקיה ברישיה 

ויהיב ליה ברתיה.

הוריות יג. • היה הוא ואביו ורבו בשבי הוא קודם לרבו ורבו קודם 
לאביו.

שישב  עד  יושב  ואחד  עומד  אחד  נכנס  יג: • כשחכם  הוריות 
במקומו.

נתן  רבי  חכם  מאיר  רבי  נשיא  גמליאל  בן  שמעון  יג: • רבן  הוריות 
אב''ד כי הוה רשב''ג התם הוו קיימי כולי עלמא מקמיה כי הוו 
אמר  מקמייהו  עלמא  כולי  קיימי  הוו  נתן  ורבי  מאיר  רבי  עיילי 

רשב''ג לא בעו למיהוי היכרא בין דילי לדידהו וכו' (עיין שם).

עדויות א:ז – יא • שמאי חולק עם תלמידיו.

אבות א:א • העמידו תלמידים הרבה.

אבות א:ו • עשה לך רב.

הבאים  התלמידים  וישתו  בדבריבם...  הזהרו  א:יא • חכמים  אבות 
אחריכם וימותו וכו'.

אבות א:יב • הוי מתלמידיו של אהרן וכו'.

אבות א:טו • עשה לך רב.

אבות ב:ה • לא הביישן למד ולא הקפדן מלמד.

אבות ב:ח • ה' תלמידים היו לריב"ז וכו'.
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רבך  ומורא  כשלך...  עליך  חביב  תלמידך  כבוד  ב:יב • יהי  אבות 
כמורא שמים.

בו  לנהוג  צריך  א'...  הלכה  או  א'  פרק  מחבירו  ו:ג • הלומד  אבות 
כבוד.

חכם  שהוא  למי  אלא  אדם  ישנה  אל  א'  ב:ט • ב"ש  נתן  דרבי  אבות 
ועניו ובן אבות ועשיר ב"ה א' לכל אדם וכו'.

אבות דרבי נתן ה:ב • תלמידי אנטיגנוס איש סוכו צדוק ובייתוס.

משנה  מקרא  ממנו  וילמד  קבוע  רב  לו  ח:א • יעשה  נתן  דרבי  אבות 
מדרש הלכות ואגדות.

אבות דרבי נתן ח:ב • הלומד תורה מרב אחד למה הוא דומה... מלא 
טובה וברכה ובזמן שלומד מב' או ג'... בלא טובה וברכה.

אבות דרבי נתן מ:ו • ד' מדות בתלמידים וכו'.

אבות דרבי נתן מ:ו • ד' מדות ביושבי בית מדרש.

משפך  נפה  ספוג  ת"ח  לפני  בישבים  מדות  מ:ח • ד'  נתן  דרבי  אבות 
משמרת.

אבות דרבי נתן מ:ט • ד' סוגי תלמידים דג טמא דג טהור דג מן הירדן 
דג מן הים הגדול.

אבות דרבי נתן מא:ג • ג' מדות בת"ח שואל ומשיב וכו'.

סופרים טז:יח • ריב"ז: לא אצלתי מחכמת רבותי אלא כשם שהזבוב 
טובלת בים ומשהו מחסרו.

כלה • ר"ע חולק על רבותיו והוכיח שהוא צדק (עיין שם).

כלה • הנותן שלום לרבו (כחבר) חייב מיתה.

דחזו  כיון  חביריו  להו  וקרי  רבותיו  להו  קרי  פ"ב • (ר"ע)  רבתי  כלה 
דקא גבר עלייהו הוו להו חביריו.

דרך ארץ רבה פ"יא • כל מי שיש תלמיד (חכם) בעירו ואינו משמשו 
חייב מיתה.

לידי  בא  סוף  ממנו  שגדול  מי  בפני  פניו  פ"ט • העיז  רבה  ארץ  דרך 
בהרת.

ובנותיך  בניך  יהיו  חכם  לכבוד  רצת  פ"ט • אם  רבה  ארץ  דרך 
מתוקנים.

מנחות ז. • רבי אבימי תני מנחות בי רב חסדא (רש"י – רב חסדא 
תלמיד דאבימי הוה).

מנחות לג. • (רש"י) ההוא פתחא דעייל ביה רבי לבי מדרשא. פתח 
יטריח  שלא  כדי  בו  ויצא  ונכנס  מקומו  אצל  לרבי  לו  היה  קטן 

תלמידיו לעמוד בפניו אם יעבור לפניהם.

נחמיה  בן  יהודה  רבי  של  פניו  צהבו  טרפון  רבי  סח: • שתק  מנחות 
תמהני  זקן  את  שהשבת  פניך  צהבו  יהודה  עקיבא  רבי  לו  אמר 
אם תאריך ימים אמר רבי יהודה ברבי אלעאי אותו הפרק פרס 
נחמיה  בן  יהודה  אחריו  שאלתי  לעצרת  כשעליתי  היה  הפסח 

היכן הוא ואמרו לי נפטר והלך לו.

מנחות צג: • אזל רבי אלעזר אמרה להא שמעתא בבי מדרשא ולא 
אמרה משמיה דריש לקיש שמע ר''ל ואיקפד.

מנחות צט. • מי סברת שלחן דמשה בהדייהו (שלחנות של שלמה) 
הוה יתיב לא דמידלי ליה ומנח ליה ומיתתי להו לדידהו פורתא 

כתלמיד היושב לפני רבו.

מנחות צט. • לוחות ושברי לוחות מונחין בארון מכאן לתלמיד חכם 
ששכח תלמודו מחמת אונסו שאין נוהגין בו מנהג בזיון.

חולין ו. • אם יודע תלמיד ברבו שיודע להחזיר לו טעם בין ואם לאו 
תבין את אשר לפניך ושמת סכין בלועך אם בעל נפש אתה פרוש 

הימנו.

חולין י: • לא אמרו להראות סכין לחכם אלא מפני כבודו של חכם.

דאישייליה.  בחביבי  בדיחנא  הוה  לא  להו  אמר  לב. • (רש"י)  חולין 
לא היתה דעתי גסה בדודי רבי חייא כשלמדתי הלכה זו ולא היה 
אחתיה  ובר  אחוה  בר  רב  זה.  דבר  שאשאלנו  עמי  פנים  בסבר 

דרבי חייא הוה.

משום  הכי  שמואל  ליה  קרי  הוה  לרב  לאבא.  לח. • (רש"י)  חולין 
כבוד (תוס' – אצטריך ליה לאבא. פי' בקונטר' דשמואל הוה קרי 
הכי לרב בלשון כבוד ובערוך פירש שכך שמו ורב היו קורין אותו 
יהודה  לר'  רבי  ליה  קרו  הוו  דוכתי  דבכל  כמו  חשיבותו  שם  על 

הנשיא ושמואל שהיה חבירו היה קורהו בשמו).

חולין נג: • (רש"י) באתריה דשמואל הוה. ולאו אורח ארעא לאורויי 
קמיה באתריה בדבר שהן שוין בו אבל אי הוו פליגי בה לא היה 
נדנוד  שיש  מקום  דכל  ישראל  ממון  להפסיד  קמיה  להו  משדר 

חטא אין חולקין כבוד לרב.

חולין נט. • קרי שמואל עליה דרב (משלי יב, כא) לא יאונה לצדיק כל און 
קרי רב עליה דשמואל (דניאל ד, ו) כל רז לא אנס לך.

לקיש  ריש  של  מנהגו  ליה.  שהי  הוה  מישהא  עה: • (רש"י)  חולין 
כשאומר רבי יוחנן שמועה שאינו מודה לו שהה ריש לקיש שעה 

או שתים קודם שיחלוק עליו אולי יחזור בו.

רבינו  לקדם  יוחנן  רבי  ליה  כתב  הוה  דרב  שני  צה: • כולהו  חולין 
שבבבל כי נח נפשיה הוה כתב לשמואל לקדם חבירינו שבבבל.

לי  פסוק  לינוקא  א''ל  איחזייה  איזיל  בבבל  רב  לי  צה: • אית  חולין 
פסוקיך אמר ליה (שמואל א כח, ג) ושמואל מת אמר ש''מ נח נפשיה 
ליטרח  דלא  היכי  כי  אלא  שמואל  שכיב  לא  היא  ולא  דשמואל 

רבי יוחנן.

חולין קג: • (ר' אלעזר לר' אסי) מופת הדור.

חולין קלג. • השונה לתלמיד שאינו הגון כזורק אבן למרקוליס.

חולין קלז: • כד הוה יתיבנא אחר י''ז שורן אחוריה דרב קמיה דרבי 
דרבי  ומפומיה  דרבי  לפומיה  דרב  מפומיה  דנור  זיקוקין  ונפקי 

לפומיה דרב ולית אנא ידע מה הן אמרין.

חולין קלז: • (רש"י) אבא אריכא קרית ליה. ולא אמרת רבינו בלשון 
כבוד.

בכורות כז. • רב נחמן ורב עמרם ורמי בר חמא הוו קאזלי בארבא 
חמא...  בר  לרמי  נחמן  רב  ליה  אמר  לאפנויי...  עמרם  רב  סליק 
אמר ליה רמי בר חמא לא ליחוש ליה לסבא (רש"י – בתמיה וכי 
שום  להורות  טוב  ואין  בכאן  שאינו  עמרם  רב  לכבוד  נחוש  לא 

הוראה עד שיבא).

בכורות ל: • אביו של זה ביזה תלמידי חכמים אף הוא מבזה תלמידי 
חכמים אמר לו ר' יוסי כבוד זקן יהא מונח במקומו.

יהושע  הן  לי  אמרו  משמך  והלא  גמליאל  רבן  א''ל  לו. • ...  בכורות 
עמוד על רגליך ויעידו בך עמד רבי יהושע על רגליו ואמר היאך 
המת  את  להכחיש  החי  יכול  מת  והוא  חי  אני  אילמלי  אעשה 
עכשיו שאני חי והוא חי היאך חי יכול להכחיש את החי והיה ר''ג 
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עומד ודורש ור' יהושע עומד על רגליו עד שריננו כל העם ואמרו 
לחוצפית המתורגמן עמוד ועמד.

בכורות לו: • על כבודו דחכם לא עביד איסורא עבד.

מן  עקר  בך  יהיה  לא   ... עקר  בך  יהיה  לא  יד)  ז,  מד: • (דברים  בכורות 
התלמידים.

בכורות מו. • ההוא דמקרי דרדקי אדריה רב אחא דקא פשע בינוקי 
ואהדריה רבינא דלא אשכח דהוה דייק כוותיה.

אותנו  מנסה   – (רש"י  רבה  לן  בדיק  פפא  רב  מז. • והאמר  בכורות 
בהלכות).

לא  חורפיה  ואגב  הקונטרס  לשון  קרבנו)  ד"ה   – ב. • (תוס'  ערכין 
עיין.

ליהושע  לו  אמר  עדן  לגן  רבינו  משה  שנפטר  טז. • בשעה  תמורה 
שאל ממני כל ספיקות שיש לך אמר לו רבי כלום הנחתיך שעה 
ומשרתו  יא)  לג,  (שמות  בי  כתבת  כך  לא  אחר  למקום  והלכתי  אחת 
של  כחו  תשש  מיד  האהל  מתוך  ימיש  לא  נער  נון  בן  יהושע 
יהושע ונשתכחו ממנו שלש מאות הלכות ונולדו לו שבע מאות 

ספיקות ועמדו כל ישראל להרגו.

תמורה טז. • בשעה שהתלמיד הולך אצל רבו ואומר לו למדני תורה 
ורש  עשיר  ב)  כב,  (משלי  לאו  ואם  ה'  שניהם  עיני  מאיר  מלמדו  אם 
טיפש  אותו  עושה  לזה  חכם  שעשאו  מי  ה'  כולם  עושה  נפגשו 

טיפש לזה עושה אותו חכם זו.

כריתות ו. • א''ל רב משרשיא לבניה כי בעיתו למיזל למגמר קמיה 
רבכון גרוסו מעיקרא מתני' והדר עולו קמי רבכון וכי יתביתו קמי 
רבכון חזו לפומיה דרבכון שנאמר (ישעיה ל, כ) והיו עיניך רואות את 
מוריך וכי גריסיתו שמעתא גרוסו על מיא דכי היכי דמשכי מיא 

תמשוך שמעתכון.

כריתות טו. – טז. • שאלות ששאל ר"ע את רבותיו.

כריתות כח. • אם זכה הבן לפני הרב הרב קודם את האב בכל מקום 
מפני שהוא ואביו חייבין בכבוד רבו.

מעילה ז: • תשובה גנובה השיבו רבי עקיבא לאותו תלמיד.

תמיד כז: • לא ישתה אדם מים ויתן לתלמידו אלא אם כן שפך מהן 
ומעשה באחד ששתה מים ולא שפך מהן ונתן לתלמידו ואותו 

תלמיד איסטניס היה ולא רצה לשתות ומת בצמא.

משום  ביה  לית  רביה  קמי  דשפיך  תלמידא  כז: • האי  תמיד 
אפקירותא.

ודייסא  מקרא  בר  רבך  באפי  תיפלוט  לא  מילי  כז: • כל  תמיד 
דכפתילה של אבר דמו.

נדה י: • (תוס') אמר רבי יוחנן משום רבי שמעון בן יהוצדק. משמע 
בן  לר''ש  ר''ל  ליה  קרי  כו.)  דף  (סנהדרין  בורר  זה  ובפרק  רבו  שהיה 
ואומר  רבו  כבוד  על  יוחנן  ר'  מוחה  היה  ולא  בקר  רועי  יהוצדק 

ר''ת דתרי הוו.

נדה יד: • היאך מניחין דברי הרב ושומעין דברי התלמיד.

ואין  רבי  על  מדפליג  פרש''י  בזקנותו.  לאו  מאי  יד: • (תוס')  נדה 
נראה דמצינו הרבה תלמידים שחולקים על רבם בילדותם.

נדה כ: • רבי אלעזר דמרא דארעא דישראל הוה כי מקלע לאתרא 
דר' יהודה לא חזי דמא (רש"י – משום כבודו דרב יהודה).

ישאל  לא  וטימא  לחכם  הנשאל  אגמריה)  ד"ה   – כ: • (תוס'  נדה 
לחכם ויטהר.

ויתיב  המנונא  דרב  קמיה  ביבי  דרב  אחורי  פפא  רב  כז. • יתיב  נדה 
מילתא  הא  כי  אפילו  פפא  רב  אמר   ... עליה  אחיכו   ... וקאמר 

לימא איניש ולא נשתוק קמיה רביה.

גדייה  ציית  לא  לי  אמר  הוה  לדידי  ביה  דהדר  איתא  לו: • אם  נדה 
בן  איסי  אנא  א''ל  מדליקתא  מר  מסתפי  ולא  א''ל  (בשמתא) 
יהודה דהוא איסי בן גור אריה דהוא איסי בן גמליאל דהוא איסי 
ואנא  א''ל  רקבא  ביה  שליט  דלא  דנחשא  אסיתא  מהללאל  בן 
חלש  דנחשא  אסיתא  דמתבר  דפרזלא  בוכנא  אבינא  בר  שילא 
אפקוה  בקרירי  עיילוה  מקרירי  אפקוה  בחמימי  עיילוה  אסי  רב 
צבית  לדביתהו  אמר  שילא  אזל  אסי  דרב  נפשיה  נח  מחמימי 
ליה  צביתה  עילואי  מילי  לרב  ליה  ולימא  ליזיל  דלא  זוודתא  לי 

זוודתא נח נפשיה דשילא.

נדה מה. • ואף רבי עקיבא לא אמרה אלא לחדד בה את התלמידים.

פרה ד:א • (תוספתא) ריב"ז (הלל) ענה תשובה לא נכונה כדי לזרז 
את התלמידים.

כוונה (מחשבה)
ברכות ה: • אחד המרבה ואחד הממעיט ובלבד שיכוין לבו לשמים.

ברכות ו. • חשב אדם לעשות מצוה ונאנס ולא עשאה מעלה עליו 
הכתוב כאילו עשאה.

ברכות יג. • היה קורא בתורה והגיע זמן המקרא אם כוון לבו יצא... 
ש''מ מצות צריכות כוונה.

ברכות טו. • על לבבך אחר כונת הלב.

ברכות יז. • כל העושה שלא לשמה נוח לו שלא נברא.

ברכות כח: • העושה תפלתו קבע אין תפלתו תחנונים.

מהלך  היה  הקדשים  קדשי  בית  כנגד  לבו  את  כח: • יכוין  ברכות 
בספינה או באסדא יכוין את לבו כנגד בית קדשי הקדשים. 

ברכות כט: • מאי קבע ... כל שתפלתו דומה עליו כמשוי ... כל מי 
שאינו אומרה בלשון תחנונים ... כל שאינו יכול לחדש בה דבר.

דאם  ר''ח  פי'  תחנונים.  לומר  יכול  שאינו  כל  כט: • (תוס')  ברכות 
יכול לומר לשון תחנונים אפי' עליו כמשא הוי תפלה מעליא דלא 

בעינן אלא לשון תחנונים בלבד.

ברכות ל. • סומא ומי שאינו יכול לכוין את הרוחות יכוין לבו כנגד 
אביו שבשמים.

ברכות ל: • לעולם ימוד אדם את עצמו אם יכול לכוין את לבו יתפלל 
ואם לאו אל יתפלל.

חסידים  ראש  כובד  מתוך  אלא  להתפלל  עומדין  ל: • אין  ברכות 
לבם  שיכוונו  כדי  ומתפללין  אחת  שעה  שוהין  היו  הראשונים 
ואפי'  ישיבנו  לא  בשלומו  שואל  המלך  אפי'  שבשמים  לאביהם 

נחש כרוך על עקבו לא יפסיק.

מתוך  ולא  עצבות  מתוך  לא  להתפלל  עומדין  לא. • אין  ברכות 
עצלות ולא מתוך שחוק ולא מתוך שיחה ולא מתוך קלות ראש 

ולא מתוך דברים בטלים אלא מתוך שמחה של מצוה.

ברכות לא. • המתפלל צריך שיכוין את לבו לשמים.
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ברכות לא. • כך היה מנהגו של ר''ע כשהיה מתפלל עם הצבור היה 
עצמו  לבין  בינו  מתפלל  וכשהיה  צבור  טורח  מפני  ועולה  מקצר 
מפני  למה  כך  וכל  אחרת  בזוית  ומוצאו  זו  בזוית  מניחו  אדם 

כריעות והשתחויות.

ברכות לא. • (שמואל א א, יג) וחנה היא מדברת על לבה מכאן למתפלל 
צריך שיכוין לבו.

של  פשוטו  רעדה.  תהא  שם  גילה  במקום  לא. • (תוס')  ברכות 
מקרא עבדו את ה' ביראה וכשיבא יום רעדה תגילו והכי מפורש 
עבודה  דאיקרי  תפלה  היינו  ביראה  ה'  את  עבדו  בירושלמי 

כדתניא בספרי (פ' עקב) ולעבדו בכל לבבכם זו תפלה.

ברכות לב: • מעשה בחסיד אחד שהיה מתפלל בדרך בא שר אחד 
ונתן לו שלום ולא החזיר לו שלום המתין לו עד שסיים תפלתו 
ד,  (דברים  בתורתכם  כתוב  והלא  ריקא  א''ל  תפלתו  שסיים  לאחר 
מאד  ונשמרתם  טו)  ד,  (דברים  וכתיב  נפשך  ושמור  לך  השמר  רק  ט) 
לנפשותיכם כשנתתי לך שלום למה לא החזרת לי שלום ... כך 
חי  שהוא  הקב''ה  המלכים  מלכי  מלך  לפני  עומד  שהייתי  אני 
נתפייס  מיד  וכמה  כמה  אחת  על  עולמים  ולעולמי  לעד  וקיים 

אותו השר ונפטר אותו חסיד לביתו לשלום.

ברכות לב: • (תוס' – ד"ה כל) תרי עיון תפלה יש עיון תפלה דהכא 
לבו  את  שמכוין  דהתם  תפלה  ועיון  בקשתו  שתבא  המצפה 

לתפלה.

במרזפתא  ליה  מחינן  מעיקרא  דעתיה  כוון  לא  לד. • אי  ברכות 
(קורנס) דנפחא עד דמכוין דעתיה (רש"י – כלומר מלמדין אותו 

שיכוין ומכין אותו אם ירגיל בכך).

ברכות לד: • המתפלל וטעה סימן רע לו ואם שליח צבור הוא סימן 
רע לשולחיו מפני ששלוחו של אדם כמותו.

על  מתפלל  שהיה  דוסא  בן  חנינא  ר'  על  עליו  לד: • אמרו  ברכות 
החולים ואומר זה חי וזה מת אמרו לו מנין אתה יודע אמר להם 
אם שגורה תפלתי בפי יודע אני שהוא מקובל ואם לאו יודע אני 

שהוא מטורף.

יכול  אינו  ואם  בכולן  לבו  את  שיכוין  צריך  לד: • המתפלל  ברכות 
לכוין בכולן יכוין את לבו באחת ... באבות.

אמן  ולא  קטופה  אמן  ולא  חטופה  אמן  לא  עונין  מז. • אין  ברכות 
יתומה ולא יזרוק ברכה מפיו.

ברכות מז. • כל העונה אמן יתומה יהיו בניו יתומים חטופה יתחטפו 
ימיו  לו  מאריכין  באמן  המאריך  וכל  ימיו  יתקטפו  קטופה  ימיו 

ושנותיו.

ברכות נד: • שלשה דברים [המאריך בהן] מאריכין ימיו ושנותיו של 
אדם המאריך בתפלתו וכו'.

ברכות נה. • כל המאריך בתפלתו ומעיין בה סוף בא לידי כאב לב.

ברכות נה. • שלשה דברים מזכירים עונותיו של אדם ואלו הן קיר 
נטוי ועיון תפלה וכו'

ברכות סג. • (משלי ג, ו) בכל דרכיך דעהו והוא יישר ארחותיך ... אפילו 
לדבר עבירה (רש"י – תן לב אם צורך מצוה הוא כגון אליהו בהר 

הכרמל עבור עליה).

שבת סג. • מאי ולחושבי שמו ... אפילו חישב לעשות מצוה ונאנס 
ולא עשאה מעלה עליו הכתוב כאילו עשאה.

שבת סד. • אם מידי עבירה יצאנו מידי הרהור לא יצאנו.

שבת סד. • מפני מה הוצרכו ישראל שבאותו הדור כפרה מפני שזנו 
עיניהם מן הערווה.

מסתכל  כאילו  אשה  של  קטנה  באצבע  המסתכל  סד: • כל  שבת 
במקום התורפה.

שבת עב: • האי שגג בלא מתכוין דע''ז היכי דמי אילימא כסבור בית 
הכנסת הוא והשתחוה לה הרי לבו לשמים.

שבת קיג: • שלא יהא דבורך של שבת כדבורך של חול דבור אסור 
הרהור מותר.

שבת קיח: • תיתי לי דקיימית עיון תפלה.

שבת קיט: • כל העונה אמן יהא שמיה רבא מברך בכל כחו קורעין 
לו גזר דינו... אפילו יש בו שמץ של עבודה זרה מוחלין לו.

שבת קיט: • כל העונה אמן בכל כחו פותחין לו שערי ג''ע.

והקרן  הזה  בעולם  פירותיהן  אוכל  אדם  דברים  קכז. • ששה  שבת 
קיימת לו לעולם הבא ואלו הן ... ועיון תפלה וכו'.

שבת קמח: • הנח לישראל מוטב שיהו שוגגין ואל יהו מזידין.

שבת רנ. • ודבר דבר דיבור אסור הרהור מותר.

שבת רנ. • הרהור לאו כדיבור דמי.

ומבית  המרחץ  מבית  חוץ  להרהר  מותר  מקום  רנ. • בכל  שבת 
הכסא.

שבת קנ. • חשבונות של מצוה מותר לחשבן בשבת.

עירובין סד. • שתוי אל יתפלל ואם התפלל תפלתו תפלה שיכור אל 
יתפלל ואם התפלל תפלתו תועבה.

עירובין סד: • בא אחד לישאל על נדרו אמר לזה שעמו כלום שתינו 
שיפיג  עד  אחרינו  יטייל  כן  אם  הן  לו  אמר  האיטלקי  יין  רביעית 

יינינו וטייל אחריהן ג' מילין.

מיום  הדין  מן  כולו  העולם  כל  את  לפטור  אני  סה. • יכול  עירובין 
שחרב בית המקדש ועד עכשיו שנאמר (ישעיה נא, כא) לכן שמעי נא 

זאת ענייה ושכורת ולא מיין ... מדין תפלה.

עירובין סה. • הגיע לשכרותו של לוט פטור מכולם.

עירובין סה. • כל שאין דעתו מיושבת עליו אל יתפלל.

עירובין סה. • רבי חנינא ביומא דרתח לא מצלי.

עירובין סה. • מר עוקבא ביומא דשותא לא הוה נפיק לבי דינא.

עירובין סה. • הלכתא בעיא צילותא (דעת צלולה) כיומא דאסתנא 
(כשמנשבת רוח צפונית יום אורה הוא ונוח לכל).

תנאי  לא  כותחא  קריב  אם  לי  אמרה  אי  אביי  סה. • אמר  עירובין 
אמר רבא אי קרצתן כינה לא תנאי (רש"י – לא הייתי שונה כמו 

ששניתי).

עירובין סה. • הבא מן הדרך אל יתפלל שלשה ימים.

עירובין סה. • שמואל לא מצלי בביתא דאית ביה שיכרא רב פפא 
לא מצלי בביתא דאית ביה הרסנא (משום ריח).

עירובין צה: • במצות צריכות כוונה קמיפלגי.

עירובין נ: • כתיב (תהלים נז, יא) כי גדול עד שמים חסדך וכתיב (תהלים קח, 
ה) כי גדול מעל שמים חסדך הא כיצד כאן בעושין לשמה וכאן 

בעושין שלא לשמה.
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עירובין נ: • לעולם יעסוק אדם בתורה ומצות אף על פי שלא לשמה 
שמתוך שלא לשמה בא לשמה.

עירובין נ: • כותבי ספרים תפילין ומזוזות הן ותגריהן ותגרי תגריהן 
רואין  אינן  תכלת  מוכרי  לאיתויי  שמים  במלאכת  העוסקין  וכל 

סימן ברכה לעולם ואם עוסקין לשמה רואין.

עירובין נג: • בין שאמרו להדליק ובין שאמרו שלא להדליק שניהן 
לדבר אחד נתכוונו.

ולא  שבת  בערב  ליבראות  במחשבה  עלו  דברים  נד. • שני  עירובין 
נבראו עד מוצאי שבת.

עירובין נו. • גירר (חזקיהו) עצמות אביו על מטה של חבלים והודו 
נאה  ומטה  בדרגש  בכבוד  קברו  ולא  כפרה  משום   – (רש"י  לו 

ומפני קידוש השם שיתגנה על רשעו ויוסרו הרשעים).

בחנם  שהניח  חד  מזיד  גווני  תרי  הכא)  ד"ה   – צב: • (תוס'  עירובין 
ואונן שנתעצל אגב מרריה.

עירובין צו. • בן נכר משום דאין לבו לשמים.

לא  וזה  נענה  (נתכוון)  שלימה  תפלה  התפלל  יח. • זה  השנה  ראש 
התפלל תפלה שלימה לא נענה.

ראש השנה כט. • (שמות יז, יא) והיה כאשר ירים משה ידו וגבר ישראל 
מעלה  כלפי  מסתכלין  ישראל  שהיו  זמן  כל  לך  לומר   ... וגו' 
לאו  ואם  מתגברים  היו  שבשמים  לאביהם  לבם  את  ומשעבדין 
שרף  לך  עשה  ח)  כא,  (במדבר  אומר  אתה  בדבר  כיוצא  נופלים  היו 
ושים אותו על נס והיה כל הנשוך וראה אותו וחי ... אלא בזמן 
לאביהם  לבם  את  ומשעבדין  מעלה  כלפי  מסתכלין  שישראל 

שבשמים וכו'.

ראש השנה כט. • כל שאינו מחוייב בדבר אינו מוציא את הרבים ידי 
חובתן.

ראש השנה לב: • המתעסק לא יצא והשומע מן המתעסק לא יצא.

ראש השנה לג: • אמר ליה רבי זירא לשמעיה איכוון ותקע לי.

יומא כט. • הרהורי עבירה קשו מעבירה.

עולין  ואין  במחשבה  טומאה  לידי  יורדין  הכלים  יג: • כל  סוכה 
מטומאתן אלא בשינוי מעשה.

סוכה יד. • מעשה מוציא מיד מעשה ומיד מחשבה מחשבה אינה 
מוציאה לא מיד מעשה ולא מיד מחשבה.

(רש"י  בלילה  ובין  ביום  בין  פטורין  מצוה  לדבר  כו. • הולכין  סוכה 
ודואגים  דטרידים  ומשום  ביום  אלא  הולכין  שאין  פי  על  אף   –

במחשבת המצוה ובתיקוניה פטורין מן המצוה).

ביצה יט. • במחשבתו נכרת מתוך מעשיו.

אע''פ  לרבותא  תינוקות  ונקט  תינוקות)  ד"ה   – לד: • (תוס'  ביצה 
שאין להם מחשבה גרידא מעשה יש להם.

מגילה כ. • (דברים ו, ו) אשר אנכי מצוך היום על לבבך אחר כוונת הלב 
הן הן הדברים.

מגילה כז: • כל ד''א תפלתו סדורה בפיו ורחושי מרחשן שפוותיה.

נפשו  משים  כן  אם  אלא  נשמעת  אדם  של  תפלתו  ח. • אין  תענית 
בכפו ... לא קשיא כאן ביחיד כאן בציבור.

מטופל   ... הרגיל  אדם  אלא  התיבה  לפני  מורידין  טז. • אין  תענית 
שלבו  להתפרנס  במה  לו  ואין  טפלים  לו  יש   – (רש"י  לו  ואין 

דואג עליו) ויש לו יגיעה בשדה (רש"י – שמתכוין יותר בתפלת 
ויש  לעם  ומרוצה  ברך  ושפל  נאה  ופרקו  ריקם  וביתו  הגשמים) 
ובכתובים  ובנביאים  בתורה  לקרות  ובקי  ערב  וקולו  נעימה  לו 

ולשנות במדרש בהלכות ובאגדות ובקי בכל הברכות כולן.

מדמינן  המעשה  לבתר  סבר  רבה  קא)  ד"ה  ב: • (תוס' –  קטן  מועד 
לה ולא אחר המחשבה ורב יוסף סבר בתר מחשבה אזלינן דהויא 

עיקר.

חגיגה י: • מלאכת מחשבת אסרה תורה.

חגיגה יח: • הנוטל ידיו נתכוון ידיו טהורות לא נתכוון ידיו טמאות 
וכן המטביל ידיו נתכוון ידיו טהורות לא נתכוון ידיו טמאות.

יבמות לד: • כל ששהתה אחר בעלה עשר שנים ונשאת שוב אינה 
אבל  להנשא  דעתה  שאין  אלא  שנו  לא  נחמן  רב  אמר  יולדת 

דעתה להנשא מתעברת.

יבום  מצות  מצוה  לשם  מתכוונין  שהיו  לט: • בראשונה  יבמות 
קודמת למצות חליצה ועכשיו שאין מתכוונין לשם מצוה אמרו 

מצות חליצה קודמת למצות יבום.

יבמות לט: • הכונס את יבמתו לשם נוי ולשום אישות ולשום דבר 
ממזר  הולד  להיות  בעיני  אני  וקרוב  בערוה  פוגע  כאילו  אחר 

וחכמים אומרים (דברים כה, ה) יבמה יבא עליה מכל מקום.

כתובות ג. • (תוס' – ד"ה איכא) ג' ענייני אונס הן דאונס דלא שכיח 
כלל ... ואונס דשכיח ... אונס דשכיח ולא שכיח.

ממצוה  לשמה  עבירה  גדולה  ולדרוש)  ד"ה   – ג: • (תוס'  כתובות 
שלא לשמה.

אזלינן  מעשה  בתר  ומ''ס  אזלינן  מחשבה  בתר  ח. • מ''ס  כתובות 
(ביצירת אדם וחוה).

כתובות מו. • אל יהרהר אדם ביום ויבא לידי טומאה בלילה.

אומרת  היא  אפי'  ברצון  וסוף  באונס  שתחלתה  נא: • כל  כתובות 
הניחו לו שאלמלא (לא) נזקק לה היא שוכרתו מותרת מ''ט יצר 

אלבשה.

נדרים ט: • פעם אחת בא אדם אחד נזיר מן הדרום וראיתיו שהוא 
לו  אמרתי  תלתלים  לו  סדורות  וקווצותיו  רואי  וטוב  עינים  יפה 
בני מה ראית להשחית את שערך זה הנאה אמר לי רועה הייתי 
לאבא בעירי הלכתי למלאות מים מן המעיין ונסתכלתי בבבואה 
רשע  לו  אמרתי  העולם  מן  לטורדני  ובקש  יצרי  עלי  ופחז  שלי 
להיות  עתיד  שהוא  במי  שלך  שאינו  בעולם  מתגאה  אתה  למה 
רמה ותולעה העבודה שאגלחך לשמים מיד עמדתי ונשקתיו על 

ראשו אמרתי לו בני כמוך ירבו נוזרי נזירות בישראל.

לא  ולנערה  כו)  כב,  (דברים  דכתיב  פטריה  רחמנא  כז. • אנוס  נדרים 
תעשה דבר.

נדרים כח. • דברים שבלב אינן דברים לגבי אונסין שאני.

נדרים לה: • הכל צריכין דעת חוץ ממחוסרי כפרה.

נדרים סב. • לא יאמר אדם אקרא שיקראוני חכם אשנה שיקראוני 
וסוף  מאהבה  למד  אלא  בישיבה  ואשב  זקן  שאהיה  אשנן  רבי 

הכבוד לבא.

נדרים עט. • קיים (נדר) בלבו קיים הפר בלבו אינו מופר.

נזיר יא: • (רש"י – ד"ה איבעית) הואיל דאין יכול לחיות בלא יין ... 
להכי קרי להו אונסין דלבו אונסו שהוא סבור שיתירו לו חכמים.
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לה  שהפר  באשה  לה  יסלח  וה'  הפרם  אישה  יג)  ל,  כג. • (במדבר  נזיר 
בעלה והיא לא ידעה הכתוב מדבר שהיא צריכה כפרה וסליחה.

נזיר כג. • מי שנתכוון לעלות בידו בשר חזיר ועלה בידו בשר טלה 
טעון כפרה וסליחה המתכוון לעלות בידו בשר חזיר ועלה בידו 

בשר חזיר על אחת כמה וכמה.

נזיר כג. • משל לשני בני אדם שצלו את פסחיהן אחד אכלו לשום 
מצוה  לשום  שאכלו  זה  גסה  אכילה  לשום  אכלו  ואחד  מצוה 
וצדיקים ילכו בם וזה שאכלו לשום אכילה גסה ופושעים יכשלו 

בם.

אשתו  וזה  עמו  ואחותו  אשתו  זה  אדם  בני  לשני  כג. • משל  נזיר 
זה  אחותו  לו  נזדמנה  ולזה  אשתו  לו  נזדמנה  לזה  עמו  ואחותו 
ושתי  ללוט  משל  (נזיר)  בם  ילכו  צדיקים  אשתו  לו  שנזדמנה 
הוא  בם  ילכו  וצדיקים  מצוה  לשם  שנתכוונו  הן  עמו  בנותיו 
לו  שנזדמנה  וזה  בם  יכשלו  ופושעים  עבירה  לשם  שנתכוין 

אחותו ופושעים יכשלו בם.

לומר  בכירה  של  ובקומה  לג)  יט,  (בראשית  וי''ו  על  נקוד  כג. • למה  נזיר 
למיעבד  ליה  הוה  ומאי  ידע  בקומה  אבל  ידע  לא  שבשכבה 
מאי דהוה הוה נפקא מינה דלפניא אחרינא לא איבעי למישתי 

חמרא.

נזיר כג: • תמר זינתה זמרי זינה תמר זינתה (רש"י – ונתכוונה לשם 
זינה  זמרי  ונביאים  מלכים  ממנה  יצאו  זרע)  להעמיד  כדי  מצוה 

נפלו עליו כמה רבבות מישראל.

נזיר כג: • גדולה עבירה לשמה ממצוה שלא לשמה.

לשמן  שלא  אפי'  ובמצות  בתורה  אדם  יעסוק  כג: • לעולם  נזיר 
שמתוך שלא לשמן בא לשמן.

נזיר סה: • בשבעה דרכים בודקין את הזב עד שלא נזקק לזיבה ... 
ובהירהור.

סוטה לה. • (במדבר יג, לב) ארץ אוכלת יושביה היא ... אמר הקב''ה אני 
חשבתיה לטובה והם חשבו לרעה.

קדושין ט. • שטר אירוסין שכתבו שלא לשמה מהו וכו'.

ומבית  המרחץ  מבית  חוץ  להרהר  מותר  מקום  לג. • בכל  קדושין 
הכסא דילמא לאונסיה שאני (רש"י – פעמים שהוא טרוד ומעיין 
ולבו  בפיו  שגורה  היא  וע''כ  למרחץ  כניסתו  לפני  בשמועתיה 

ומעיין בה בבית המרחץ.).

קדושין לט: • מחשבה רעה אין הקב''ה מצרפה למעשה.

קדושין מ. • מחשבה טובה מצרפה למעשה.

קדושין מ. • חשב אדם לעשות מצוה ונאנס ולא עשאה מעלה עליו 
הכתוב כאילו עשאה.

קדושין מ. • מחשבה שעושה פרי הקב''ה מצרפה למעשה מחשבה 
שאין בה פרי אין הקב''ה מצרפה למעשה.

בכל  כמודה  בה  הכופר  שכל  כוכבים  עבודת  מ. • חמורה  קדושין 
התורה כולה.

קדושין מב: • (שמות כב, ח) על כל דבר פשע בש''א לחייב על המחשבה 
כמעשה ובה''א אינו חייב עד שישלח בו יד.

קדושין נ. • כופין אותו עד שיאמר רוצה אני ... דברים שבלב אינן 
דברים ... ודלמא שאני התם משום דמצוה לשמוע דברי חכמים.

כהנת  שהיא  הייתי  כסבור  ואמר  האשה  את  נ. • המקדש  קדושין 
עשירה  היא  והרי  ענייה  כהנת  ונמצאת  לויה  לויה  היא  והרי 
דברים   ... הטעתו  שלא  מפני  מקודשת  ענייה  היא  והרי  עשירה 

שבלב אינן דברים.

לא  והיא  לה  והפר  בעלה  ושמע  בנזיר  שנדרה  פא: • אשה  קדושין 
 ... למתים  ומטמאה  יין  שותה  והיתה  בעלה  לה  שהפר  ידעה 

צריכה כפרה וסליחה.

קדושין פא: • מי שנתכוין לאכול שומן ועלה בידו חלב אמרה תורה 
בידו  ועלה  חלב  לאכול  שנתכוין  מי  עונו  ונשא  ואשם  ידע  ולא 

חלב על אחת כמה וכמה.

קדושין פא: • רב אחא בר אבא איקלע לבי רב חסדא חתניה שקליה 
לבת ברתיה אותבוה בכנפיה... הכל לשם שמים.

בבא קמא כז: • (תוס') לפי שאין דרכן של בני אדם להתבונן בדרכים. 
למטה  עיניו  דשור  פטור  ביום  פקח  שור  נב:)  דף  (לקמן  דתני  והא 

ומיבעי ליה לעיוני טפי מאדם.

דבור  הוי  מחשבה  הך  יד  לשלוח  החושב  מג: • (תוס')  מציעא  בבא 
כדיליף מעל כל דבר וכן מחשבת פגול נמי הוי בדבור ולא בלב. 

בבא מציעא נח: • כל דבר המסור ללב נאמר בו ויראת מאלהיך.

בבא בתרא י. • רוח קשה גוף סובלו גוף קשה פחד שוברו.

בבא בתרא טז. • שטן ופנינה לשם שמים נתכוונו.

בבא בתרא טז: • אין אדם נתפס בשעת צערו.

על  שעומדות  בשעה  בנשים  מסתכל  שאין  נז: • זה  בתרא  בבא 
ליה  מיבעי  ואפ''ה  אחריתא  דרכא  דליכא  לעולם   ... הכביסה 

למינס נפשיה.

בבא בתרא קסד: • שלש עבירות אין אדם ניצול מהן בכל יום הרהור 
עבירה ועיון תפלה וכו'.

תוקפו  דיצרו  משום  כשר  התם  לרצונו)  ד"ה  ט: • (תוס' –  סנהדרין 
כ''כ וחשוב כאנוס.

כנגדו  שכינה  כאילו  עצמו  שיראה  צריך  כב. • המתפלל  סנהדרין 
שנאמר שויתי ה' לנגדי תמיד.

סנהדרין כו: • מחשבה מועלת אפילו לד''ת (רש"י – מחשבה. דאגת 
הלב על מזונותיו של אדם: מועלת. מהניא לשכח למודו) ... אם 

עסוקין לשמה אינה מועלת. 

טוב  ביום  נפשא  דקבור  מתים)  קבוראי (קוברי  כו: • הנהו  סנהדרין 
ראשון של עצרת שמתינהו רב פפא ופסלינהו לעדות ואכשרינהו 
רב הונא בריה דרב יהושע אמר ליה רב פפא והא רשעים נינהו 
קא  כפרה  סברי  להו  משמתינא  קא  והא  עבדי  קא  מצוה  סברי 

עבדי לן רבנן.

הבכור  בנו  את  מואב)  מלך  ויקח (מישע  ג, כז)  לט: • (מלכים ב  סנהדרין 
לשם  אמר  חד   ... החומה  על  עולה  ויעלהו  תחתיו  ימלך  אשר 

שמים וחד אמר לשם ע''ז.

סנהדרין מא. • חבר אין צריך התראה לפי שלא נתנה התראה אלא 
להבחין בין שוגג למזיד.

סנהדרין סב: • המתעסק בחלבים ובעריות חייב שכן נהנה המתעסק 
בשבת פטור מלאכת מחשבת אסרה תורה.

סנהדרין עב: • מחתרתו זו היא התראתו.
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סנהדרין עב: • חבר אין צריך התראה לפי שלא ניתנה התראה אלא 
להבחין בין שוגג למזיד.

לעובד  האדם  את  והרג  הבהמה  את  להרוג  עח: • נתכוין  סנהדרין 
כוכבים והרג את ישראל לנפלים והרג את בן קיימא פטור.

שלא  אפילו  ובמצוה  בתורה  אדם  יעסוק  קה: • לעולם  סנהדרין 
לשמה שמתוך שלא לשמה בא לשמה שבשכר ארבעים ושתים 

קרבנות שהקריב בלק זכה ויצאה ממנו רות.

סנהדרין קה: • מברכתו של אותו רשע (בלעם) אתה למד מה היה 
בלבו.

סנהדרין קו: • אין תורתו של דואג אלא משפה ולחוץ.

מכות ז: • האומר מותר קרוב למזיד הוא.

מכות ט. • (תוס' – ד"ה ואזדו) אומר מותר מיקטל דהיה לו ללמוד 
ולא למד.

מכות ט: • בן נח נהרג שהיה לו ללמוד ולא למד.

מכות טז. • כל התראת ספק לא שמה התראה.

שיש  כמו  והוי  הוא.  רב  בי  קרי  זיל  זיל)  ד"ה  יד: • (תוס' –  שבועות 
כאן ידיעה שהיה לו לשאול כיון שדבר זה ידוע לתינוקות.

לבו  את  שיכוין  ובלבד  הממעיט  ואחד  המרבה  טו. • אחד  שבועות 
לאביו שבשמים.

שבועות לז. • (רש"י – ד"ה לא) ד' מביאין (קרבן) על הזדון כשגגה 
וכו'.

תהא  שלא  כדי  אלא  התורה  את  ה. • לא קיבלו ישראל  זרה  עבודה 
אומה ולשון שולטת בהן.

יהא  שלא  כדי  אלא  התורה  את  ישראל  קיבלו  ה. • לא  זרה  עבודה 
מלאך המות שולט בהן.

חפץ  במצותיו  כאיש  יצרו  על  שמתגבר  מי  יט. • אשרי  זרה  עבודה 
מאד ... במצותיו ולא בשכר מצותיו והיינו דתנן הוא היה אומר 
אל תהיו כעבדים המשמשין את הרב על מנת לקבל פרס אלא 

היו כעבדים המשמשין את הרב שלא על מנת לקבל פרס.

עבודה זרה יט. • אין אדם לומד תורה אלא ממקום שלבו חפץ.

עבודה זרה כ: • לא יהרהר אדם ביום ויבוא לידי טומאה בלילה.

עבודה זרה לב: • סתם מחשבת עובד כוכבים לעבודת כוכבים.

בדעתו  שהיה  מאחר  מתענין)  ד"ה   – לד. • (תוס'  זרה  עבודה 
להתענות היינו גמר בלבו והוי בכלל נדיב לב דאמר דגמר בלבו 

אע''פ שלא הוציא בשפתיו.

אבות ב:ב • ...יהיו עמלים עמהם לשם שמים וכו'.

אבות ב:יב • כל מעשיך יהיו לש"ש.

אבות ב:יג • ...אל תעש תפילתך קבע וכו'.

אבות ד: יא • כל כנסיה שהיא לש"ש סופה להתקיים וכו'.

כלה • אנו מידי עבירה יצאנו מידי הרהור לא יצאנו.

כלה • כל המסתכל באשה בכוונה כאילו בא עליה.

כלה רבתי פ"א • כל המעלה על לבו לעשות מצוה... כאלו עשאה... 
לעשות חטא עד שעת מעשה לא מתחייב.

כלה רבתי פ"ב • הרהור מביא לידי תאוה... אהבה... רדיפה... מעשה.

דרך ארץ זוטא פ"ב • כל דרכיך יהיו לש"ש.

דרך ארץ זוטא פ"ו • תחילת עבירה הרהור הלב וכו'.

זבחים ב: • לשם ששה דברים הזבח נזבח לשם זבח לשם זובח לשם 
לשם  ואשם  והחטאת  ניחוח  לשם  ריח  לשם  אשים  לשם  שם 

חטא.

ובדבר  לעבודה  שראוי  במי  אלא  מועלת  מחשבה  כו: • אין  זבחים 
הראוי לעבודה ובמקום הראוי לעבודה.

זבחים כז: • השוחט את הזבח לזרוק דמו בחוץ ... פסול ואין בו כרת 
לזרוק דמו למחר ... פיגול וחייבין עליו כרת.

זבחים מא: • כל העושה על דעת ראשונה הוא עושה.

זבחים מא: • (רש"י – ד"ה כגון) וכל מחשבה דקדשים מוציא בפה 
הוא.

זבחים מז. • שבת מלאכת מחשבת אסרה תורה.

זבחים פח: • אבנט מכפר על הרהור הלב.

הכסא  ומבית  ממרחץ  חוץ  להרהר  מותר  מקום  קב: • בכל  זבחים 
לאונסו שאני (רש"י – שהיתה שמועתו שגורה בפיו ומהרהר בה 

על כרחו).

מנחות ז. • כלי שרת אין מקדשין אלא מדעת.

למאן  אפילו  קמיכוין.  לאוסופי  דגברא  ממאי  מ: • (תוס')  מנחות 
דאמר בפ' בתרא דעירובין (דף ק.) דלעבור משום בל תוסיף לא בעי 
כוונה  בעי  לא  יהושע  דלרבי  פירקא  בההוא  נמי  ומשמע  כוונה 

מ''מ הכא מודה דליכא בל תוסיף כיון דלבטולי קמיכוין.

או  מיכוין  קא  לאיסורא  וגברא  אזלינן  מחשבתו  סד. • בתר  מנחות 
דלמא בתר מעשיו.

תורה  שמבטל  כגון  תורה.  של  שביטולה  צט: • (רש"י)  מנחות 
שכר  מקבל  כלומר  יסודה  זהו  כלה  ולהכנסת  המת  להוצאת 
אמר  ולא  שברת  אשר  שנאמר  בה  ועוסק  ומייסדה  יושב  כאילו 
ליה בלשון כעס שמע מינה הסכימה עמו דעת השכינה כשביטל 

תורה ושיברן כיון דנתכוין לטובה.

עני  מנחה  להביא  דרכו  מי  הוא  ברוך  הקדוש  קד: • אמר  מנחות 
מעלה אני עליו כאילו הקריב נפשו לפני.

רצונו  אעשה  שתאמר  כדי  זבחו  אליכם  אמרתי  קי. • לא  מנחות 
אתם  לרצונכם  אלא  זובחים  אתם  לרצוני  לא  רצוני  ויעשה 

זובחים.

מנחות קי. • מנין למתעסק בקדשים שהוא פסול וכו'.

חולין לז: • שלא הרהרתי ביום לבא לידי טומאה בלילה.

בכורות יג. • עכשיו שאין מתכוונין לשם מצוה אמרו מצות חליצה 
קודמת למצות יבום.

בכורות מה: • ... והשוטה ... פסולין באדם וכשרים בבהמה רשב''ג 
אומר שוטה מן הבהמה אינה מן המובחר.

ערכין ה. • (תוס' – ד"ה אדם) המתכוין לומר תרומה ואמר מעשר 
כלום  אמר  דלא  לומר  ויש  כלום  אמר  לא  תרומה  ואמר  מעשר 

ממה שמוציא בפיו אבל מה שבלבו הוי קיים.

כריתות ג. • אילימא דעמד בבית עבודת כוכבים וסבר בית הכנסת 
היא והשתחוה הרי לבו לשמים.
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תמיד כח. • אשריהם לראשונים שאפילו על אונס שינה עושין דין 
שלא על אונס שינה על אחת כמה וכמה.

נדה מה. • (תוס' – ד"ה אחר) פיתוי קטנה אונס הוא.

נדה נ: • (רש"י) אלמא מחשבת חיים. דהא מחיים סתמא לאכילה 
מחשבה  דבעינן  לטומאה  מחשבה  ההיא  מהניא  לא  ואפ''ה 

בשעה שראוי לקבל טומאה ומחיים לאו בר קבולי טומאה הוא.

מכשירים ג:ח • ... אינן בכי יותן שיש להן מעשה ואין להן מחשבה.

זבים ב:ב • בז' דרכים בודקין את הזב... בהרהור.

כח ופועל
ברכות י: • הואיל וראוי לא אמרינן.

ברכות לו. • קורא ... שהכל נהיה בדברו הואיל וסופו להקשות.

שבת ז: • חוקקין להשלים ... אין חוקקין להשלים (רש"י) רבי מאיר 
סבר. דבר שאין בו שיעור ויש שם עובי ורחב לחקוק ולהשלים 

לכשיעור אמרינן כמאן דחקוק דמי.

שבת כא: • והמהדרין מן המהדרין ב''ש אומרים יום ראשון מדליק 
שמנה מכאן ואילך פוחת והולך וב''ה אומרים יום ראשון מדליק 

אחת מכאן ואילך מוסיף והולך.

שבת קכח. • אלא מעתה חבילי זמורות יטלטלו מפני שהוא מאכל 
לפילין (רש"י – ראוי הוא להיות לו פילין ולהאכילן).

שבת קלא: • הואיל ובידו להפקירן.

פסחים יג: • כל העומד לזרוק כזרוק דמי.

הוא  כפרה  בר  הוא  חיובא  דבר  כיון  נמי  ערל  סב. • האי  פסחים 
[הואיל] דאי בעי מתקן נפשיה.

פסחים סב. • האופה מיו''ט לחול ... הואיל ואי מקלעי ליה אורחים 
חזי ליה השתא נמי חזי ליה ולא לקי.

אין   ... בפסח  עליהן  נמנין   ... להקשות  שסופן  פד. • גידין  פסחים 
נמנין עליהן בפסח ... בתר השתא אזלינן ... בתר בסוף אזלינן.

פסחים צד: • (איזו היא דרך רחוקה ... ר''א אומר מאיסקופת העזרה 
ולחוץ) ואע''ג דמצי עייל ולא אמרינן ליה קום עייל.

כשהוא  תימה  קצת  לטמא.  רחוקה  דרך  ואין  צד: • (תוס')  פסחים 
עומד חוץ לעזר' והוא ערל או טמא חייב בפסח ואם ימול ויטהר 
דוגמת זה מצינו כל הראוי לבילה אין בילה מעכבת  יפטר מיהו 

בו (מנחות קג:).

 ... מרצה  מצחו  על  שאינו  בין  מצחו  על  שישנו  בין  ז: • ציץ  יומא 
עודהו על מצחו מרצה אין עודהו על מצחו אינו מרצה.

יומא ח. • ראוי למצח מרצה שאינו ראוי למצח אינו מרצה לאפוקי 
נשבר הציץ דלא מרצה.

יומא סג. • הואיל וראוי שלא לשמו בפנים.

יומא סג: • כל הראוי לפתח אהל מועד חייב עליו בחוץ כל שאינו 
ראוי לפתח אהל מועד אין חייבין עליו בחוץ.

נמי  הכי  קרנים  בעשתרות  סוכתו  העושה  מעתה  ב. • אלא  סוכה 
דלא הוי סוכה א''ל התם דל עשתרות קרנים איכא צל סוכה הכא 

דל דפנות ליכא צל סוכה.

סוכה ב. • עד עשרים אמה אדם עושה דירתו דירת עראי למעלה 
מעשרים אמה אין אדם עושה דירתו דירת עראי אלא דירת קבע.

סוכה לא: • ושל אשרה פסול ... דכתותי מיכתת שיעוריה.

סוכה לה: • (אתרוג של דמאי) כיון דאי בעי מפקר להו לנכסיה והוי 
עני וחזי ליה השתא נמי לכם קרינא ביה.

ביצה כא. • ומי אית ליה לרב חסדא הואיל.

מגילה כו: • הזמנה מילתא היא.

מועד קטן כא. • (תוס' – ד"ה דאי) הקב''ה שהיה יודע שעתיד להיות 
מבול היה מתאבל על עולמו קודם המבול.

חגיגה טו. • (הקב"ה)... ברא צדיקים ברא רשעים.

יבמות צג. • אדם מקנה דבר שלא בא לעולם.

יבמות צז. • הראוי לקיחה קיחה הראוי לשכיבה שכיבה.

יבמות צז. • כנף הראוי לאביו לא יגלה.

חליצתה  חלצה  ואם  בו  תחלוץ  לא  המוחלט  קג: • סנדל  יבמות 
פסולה (בר שריפה הוא).

(רש"י  כשרה  חליצתה  קראה  לא  אבל  ורקקה  קד. • חלצה  יבמות 
המנחות  בפרק  זירא  דא''ר  זירא  כר'   – (ע"ב)  חלצתה  ד"ה   –

והנסכים (מנחות קג:) כל הראוי לבילה כו'.

שנתחרשה  האשה  מה  מפני  נורי  בן  יוחנן  רבי  קיב: • אמר  יבמות 
יוצאה והאיש שנתחרש אינו מוציא אמרו לו אינו דומה האיש 
ושלא  לרצונה  יוצאה  שהאשה  המתגרשת  לאשה  המגרש 

לרצונה והאיש אינו מוציא אלא לרצונו.

כתובות ז: • המזכה לעובר קנה והלכתא המזכה לעובר לא קנה.

לינשא  שהתירוה  כיון  אלא  ממש  נשאת  נשאת  כג. • לא  כתובות 
אע''פ שלא נשאת.

כתובות לז: • מנין ליוצא ליהרג ואמר אחד ערכו עלי מנין שלא אמר 
כלום שנאמר כל חרם אשר יחרם מן האדם לא יפדה.

כתובות נא. • כל העומד לגזוז כגזוז דמי.

שראויה  כיון  אלא  ממש  (שפחה)  לו  הכניסה  סא. • לא  כתובות 
להכניס אע''פ שלא הכניסה.

היא  הרי  למוכרה  רוצה  והיא  שדה  אלא  אינה  סט: • וכי  כתובות 
מכורה מעכשיו.

 .... ברירה  אין  סבר  לחצר...קא  ליכנס  אסורים  מה: • (רש"י)  נדרים 
דקסבר יש ברירה.

נדרים נט. • (רש"י – ד"ה אלא) גבי קונמות מצוה לאיתשולי עלייהו 
וכמאן דאיתשיל עלייהו דמי.

רבי  דאמר  זירא  דר'  היינו   ... לאשתו  שיפר  מהו  עג. • חרש  נדרים 
זירא כל הראוי לבילה אין בילה מעכבת בו וכל שאין ראוי לבילה 

בילה מעכבת בו או דלמא ושמע אישה לא מעכב.

השתא  דלמא  או  דמי  כגזוז  ליגזז  העומד  כל  אמרינן  נא. • מי  נזיר 
מיהא הא מחוברין.

נזיר נא. • עובר במעי אשה הוי גלגלים או לא כיון דאמר מר עובר 
דסופו  כיון  דלמא  או  גלגלין  הוי  ולא  הוא  גופה  הלכך  אמו  ירך 

לצאת מיפרש פריש מינה.

היא  ולא  ומקדש  ירק  רקבובית  מביא  עפר  שם  טז: • אין  סוטה 
רקבובית ירק הוא דהואי עפר אפר לא הואי עפר.
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סוטה כד. • מעוברת חבירו ומניקת חבירו לא שותות ולא נוטלות 
לאחר  ולהחזירה  להפרישה  הוא  יכול  וחכ''א  ר''מ  דברי  כתובה 
זמן איילונית וזקינה ושאינה ראויה לילד לא נוטלות כתובה ולא 

שותות.

וב''ה  דמי  כגבוי  לגבות  העומד  שטר  סברי  שמאי  כה. • בית  סוטה 
סברי שטר העומד לגבות לאו כגבוי דמי (עיין תוס' – ד"ה לאו).

גיטין יא. • מיגו דאי בעי מפקר להו לנכסיה והוי עני וחזי ליה.

גיטין כ. • שאני עלה של זית דחזי לאיצטרופי.

גיטין כא. • כל שאילו מהלך לא קנה עומד ויושב לא קנה.

גיטין כב. • מה אם ירצה עליון ליטול את עפרו אין כאן ירק ... מה 
אם ירצה התחתון למלאות את גנתו עפר אין כאן ירק.

גיטין כח: • (תוס' – ד"ה והא) א''ת ערל וטמא וכל הנהו דאין ראויין 
לסמוך נהי דסמיכה לא מעכבא נימא כל שאינו ראוי לבילה בילה 

מעכבת בו וכו'.

שניתן  כשליח  מגרש  מצי  יומין  תלתין  דלבתר  כט: • כיון  גיטין 
לגירושין הוא.

גיטין לט. • בשערו העומד ליגזז קמיפלגי מ''ס כגזוז דמי ומר סבר 
לאו כגזוז דמי.

לאו   ... דמיין  כבצורות   ... ליבצר  העומדות  לט. • ענבים  גיטין 
כבצורות דמיין.

גיטין מג. • התקדשי לחציי מקודשת דחזיא לכוליה.

גיטין מז: • (תוס' – ד"ה מביא) מביא ואינו קורא. וא''ת ונימא ירקבו 
כדאמרינן בפרק בתרא דמכות (דף יח:) הפריש בכורים קודם החג 
שאין  וכל  ונדחו  לקריאה  דנראו  משום  ירקבו  החג  עליהן  ועבר 

ראוי לבילה בילה מעכבת בו.

גיטין מח. • שדה שאינה ראויה להיות שדה אחוזה יצתה זו שראויה 
להיות שדה אחוזה.

מאי  ביה  עביד  הוה  בעי  דאי  מיגו  מי)  ד"ה   – סד. • (רש"י  גיטין 
דקאמר נאמן נמי על אמירתו.

מן  פסלה  אומרים  ב''ש  ונמלך  אשתו  את  לגרש  פא. • כתב  גיטין 
נעשה  ולא  תנאי  על  לה  שנתנו  אע''פ  אומרים  וב''ה  הכהונה 

התנאי לא פסלה מן הכהונה.

לאו  מיהא  השתא  אמרינן  מי  מהו  קטן  מקדושי  פה. • חוץ  גיטין 
בר הויה הוא או דלמא אתי לכלל הויה ... חוץ מן הנולדים מהו 

השתא מיהא לא איתיליד או דלמא עתידי דמתיילדי.

קדושין כה. • נהי דביאת מים לא בעינן מקום הראוי לבוא בו מים 
בעינן.

קדושין מב: • (שמות כב, ח) על כל דבר פשע בש''א לחייב על המחשבה 
כמעשה ובה''א אינו חייב עד שישלח בו יד.

לארץ  למיסק  אדעתא  לניכסיה  דזבנינהו  גברא  נ. • ההוא  קדושין 
ישראל לסוף לא סליק ... אי בעי סליק.

קדושין סב. • כל שבידו לאו כמחוסר מעשה דמי.

קדושין סב: • אם ילדה אשתך נקבה מקודשת לי לא אמר כלום ... 
דבריו  מעוברת  אשתו  אבל  מעוברת  אשתו  שאין  אלא  שנו  לא 

קיימים.

בבא קמא י: • כחו כגופו דמי.

לפדות  העומד  וכל  דמי  כזרוק  לזרוק  העומד  עו: • כל  קמא  בבא 
כפדוי דמי.

בבא מציעא כא: • יאוש שלא מדעת ... לא הוי יאוש ... הוי יאוש.

בבא בתרא פא: • ודלמא בכורים נינהו ובעו קרייה קרייה לא מעכבת 
ולא והאמר ר' זירא כל הראוי לבילה אין בילה מעכבת בו ושאינו 

ראוי לבילה בילה מעכבת בו.

בבא בתרא קלא. • (רשב"ם) אלא תנאי בית דין שאני. דאלים תנאי 
בא  שלא  לדבר  אפי'  להקנות  הפקר  ב''ד  דהפקר  משום  ב''ד 

לעולם.

בבא בתרא קמא: • אדם מקנה דבר שלא בא לעולם... עובר קני.

בבא בתרא קנא. • כל שאילו עמד חוזר חוזר במתנתו.

מרע)  שכיב  (של  שדבריו  אמרו.  בשבת  קנו: • (רש"י)  בתרא  בבא 
קיימין אע''ג דליכא למימר מגו דיכול לקנות ולכתוב כי לא עביד 

נמי קני וקל וחומר בחול דכל הראוי לבילה אין בילה מעכבת בו.

העומדות  בענבים   ... פליגי  ליגזוז  העומד  טו. • בשערו  סנהדרין 
ליבצר עסקינן.

חזי  דישן  כישן  לגמרי  לאו  דמי.  כישן  אימא  מז. • (תוס')  סנהדרין 
אפי' בשעה שהוא ישן.

סנהדרין פ: • עובר ירך אמו הוא.

זבחים קיב: • כל שהוא ראוי לבא לאחר זמן ה''ז בלא תעשה ואין 
בו כרת.

ובדבר  לעבודה  שראוי  במי  אלא  מועלת  מחשבה  ה: • אין  מנחות 
הראוי לעבודה ובמקום הראוי לעבודה.

מנחות קא: • כל העומד לפדות כפדוי דמי.

נמי  לשרוף  העומד  כל  דמי  כזרוק  לזרוק  העומד  קב: • כל  מנחות 
כשרוף דמי.

חולין עב: • כל העומד לחתוך כחתוך דמי.

חולין עג. • כל ידות הכלים שהן ארוכות ועתיד לקצצן מטביל עד 
מקום מדה.

בהמה  מלכסות  פטור  בהמה  שחט  ואח''כ  חיה  פג: • שחט  חולין 
ואח''כ חיה חייב לכסות כדרבי זירא דא''ר זירא כל הראוי לבילה 
אין בילה מעכבת בו וכל שאינו ראוי לבילה בילה מעכבת בו. (ערכין 
כ:) אדם מקדיש דבר שלא בא לעולם. (שם לד.) (תוס' – ד"ה הן) ... 
תועיל  לא  חומה  להם  יהא  שלא  ראויות  שהם  כיון  הכא  ושאני 

להם קדושת חומה שהיה קודם לכן כאילו לא היתה מעולם.

לכלל  אתי  דהא  תמורה  עביד  קטן  לומר  תימצי  ב: • אם  תמורה 
עונשין.

דלא  כמה  דלמא  או  דמי  כזרוק  ליזרק  העומד  כב: • כל  תמורה 
אזדריק דם כי אבדה בשעת הפרשה דמיא ורעיא.

משלמת  בתרומה  ואכלה  לישראל  שנישאת  כהן  ז. • בת  כריתות 
הקרן ואינה משלמת את החומש ומיתתה בשריפה.

מטבילן  לקצוץ  ועתיד  ארוכין  שהם  הכלים  ידות  י:ה • כל  מקואות 
עד מקון המדה.

טמא  חמורין  משקין  אבל  קלים  משקין  אלא  שנו  סב: • לא  נדה 
היסק)  ע''י  לצאת  דיכולין  כיון  הוסק  לא  אפילו  התנור  (רש"י – 

אע''פ שלא הוסק התנור. 

על
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נדה סו: • נהי דביאת מים לא בעינן מקום הראוי לביאת מים בעינן 
כדר' זירא דא''ר זירא כל הראוי לבילה אין בילה מעכבת בו ושאין 

ראוי לבילה בילה מעכבת בו.

כלים כב:ד • מחלוקת ב"ש וב"ה בכסא של כלה ומלבן של כסא.

עוקצין ב:ה • המחתך לבשל אף על פי שלא פרק אינו חיבור.

ב"ה  משיצודו  א'  ב"ש  טומאה  מאימתי מקבלין  ג:ח • דגים  עוקצין 
א' משימותו. 

משיחרחר  א'  ב"ש  מיטמאות  מאימתי  דבש  ג:יא • חלות  עוקצין 
ב"ה א' משירסק.

כלב
ברכות כה. • לא יקרא אדם ק''ש לא כנגד ... ולא כנגד צואת כלבים 

... שריחה רע.

שבת יט. • נותנין מזונות לפני הכלב בחצר נטלו ויצא אין נזקקין לו.

שבת סג. • כל המגדל כלב רע בתוך ביתו מונע חסד מתוך ביתו.

שבת סג: • בלשון יונית קורין לכלב למס.

בה  נבח  למיפא  ביתא  לההוא  דעיילא  איתתא  סג: • ההיא  שבת 
דשקילי  תידחלי  לא  דביתא  מרי  לה  אמר  ולדה  איתעקר  כלבא 
ושדיא  טיבותיך  שקולא  ליה  אמרה  טופריה  ושקילין  ניביה 

אחיזרי כבר נד ולד.

בכל  שוטה  וכלב   ... הן  ואלו  בשבת  נהרגין  קכא: • חמשה  שבת 
מקום.

שבת קנב. • א''ל קיסר לר' יהושע בן חנניה מ''ט לא אתית לבי אבידן 
א''ל ... כלבוהי לא נבחין (רש"י – קולי אינו נשמע) וכו'.

לפני  הנבלה  ואת  הבהמה  לפני  הדלועין  את  קנה: • מחתכין  שבת 
בבשר  לה  משכחת  והיכי  (קשה)  דאשונא  נבלה  אף   ... הכלבים 

פילי.

חזיר  לפני  מזונות  נותנין  ואין  כלב  לפני  מזונות  קנה: • נותנין  שבת 
ומה הפרש בין זה לזה זה מזונותיו עליך וזה אין מזונותיו עליך.

שוהה  לפיכך  מועטין  שמזונותיו  בכלב  הקב''ה  קנה: • יודע  שבת 
אכילתו במעיו ג' ימים.

משח   ... וכמה  לכלבא  אומצא  למשדא  ארעא  קנה: • אורח  שבת 
לא  במתא  אבל  בדברא  מילי  הני  אבתריה  וחוטרא  אודניה 
וחוטרא  אוזנו  כמות  מעט  אודניה.  משח  למסרך (רש"י)  דאתא 
בתריה יכהו במקל מיד שלא יהא מרגילו אצלו: אבל במתא לא. 
ליתיב ליה מידי אי לאו דידיה הוא: משום דאתי למסרך. בתריה 

ויפסידו.

שבת קנה: • לית דעניא מכלבא ולית דעתיר מחזירא.

עירובין סא. • כלבא בלא מתיה שב שנין לא נבח.

עירובין פו. • נבח בך כלבא עול נבח בך גורייתא פוק.

פסחים כב. • (רש"י – ד"ה אותו) אין הקב''ה מקפח שכר כל בריה 
ונאמר במצרים לא יחרץ כלב לשונו (שמות יא) לפיכך הקפידה תורה 
ליתן שכרו ונכבד [שכר] הכלב מן העובד כוכבים שהנבלה ימכור 

לנכרי וטרפה לכלב.

רבן  כמבוער  הוא  הרי  מפולת  עליו  שנפלה  לא: • חמץ  פסחים 
אחריו...  לחפש  יכול  הכלב  שאין  כל  אומר  גמליאל  בן  שמעון 

כמה חפישת הכלב שלשה טפחים.

פסחים מט: • אמר רבי עקיבא כשהייתי עם הארץ אמרתי מי יתן לי 
תלמיד חכם ואנשכנו כחמור אמרו לו תלמידיו רבי אמור ככלב 

אמר להן זה נושך ושובר עצם וזה נושך ואינו שובר עצם.

פסחים קיא. • (רש"י) אין ממצעין. לא יעברו בין שני אנשים: ואין 
מתמצעין. לא יעבור איש אחד בין ב' כלבים.

פסחים קיג: • שלשה שונאין זה את זה אלו הן הכלבים וכו'.

מאי  אצלו  יושבת  והשגל  המלך  לי  ויאמר  ו)  ד. • (נחמיה ב,  השנה  ראש 
שגל ... כלבתא (רש"י – למשכב).

קשיא  לא  הא  היא  חמרא  משתיא  בת  ד. • כלבתא  השנה  ראש 
דמלפא לה ושתייא.

יומא כא: • אע''פ שאש יורדת מן השמים מצוה להביא מן ההדיוט 
רבוצה כארי ... אני ראיתיה ורבוצה ככלב לא קשיא כאן במקדש 

ראשון כאן במקדש שני. 

יומא נג: • משל לתלמיד הנפטר מרבו אם חוזר לאלתר דומה לכלב 
ששב על קיאו.

כבד  מחצר  אותו  מאכילין  אין  שוטה  כלב  שנשכו  פג. • מי  יומא 
שלו.

יומא פג: • חמשה דברים נאמרו בכלב שוטה פיו פתוח ורירו נוטף 
ואזניו סרוחות וזנבו מונח על ירכותיו ומהלך בצידי דרכים וי''א 

אף נובח ואין קולו נשמע.

יומא פג: • ממאי הוי (כלב שוטה)... נשים כשפניות משחקות בו ... 
רוח רעה שורה עליו.

יומא פד. • כשהורגין אותו (כלב שוטה) אין הורגין אותו אלא בדבר 
הנזרק דחייף ביה מסתכן דנכית ליה מיית דחייף ביה מסתכן מאי 

תקנתיה נישלח מאניה ונירהיט.

יומא פו: • ככלב שב על קיאו וגו' ... כיון שעבר אדם עבירה ושנה 
בה ... נעשית לו כהיתר.

ביצה ו: • מוכן לאדם לא הוי מוכן לכלבים.

ביצה כ: • מה תלמוד לומר (הוא לבדו יעשה) לכם לכם ולא לכותים 
לכם ולא לכלבים.

ביצה כא. • עיסת כלבים בזמן שהרועין אוכלין ממנה חייבת בחלה 
ומערבין בה ומשתתפין בה ומברכין עליה ומזמנין עליה ונאפת 

בי''ט ואדם יוצא בה ידי חובתו בפסח.

ביצה כא. • שאני עיסת כלבים הואיל ואפשר לפייסן בנבלה.

ביצה כא: • מרבה אני את הכלבים שמזונותן עליך.

ביצה כה: • ג' עזין הן ישראל באומות כלב בחיות תרנגול בעופות.

ביצה כז: • שלא יביא בצק או דבלה ויניח לו על גבי האזן (הבכור) 
כדי שיבא הכלב ויטלנו.

כא)  כב,  (תהלים  שנאמר  כלב  להמן)  (אסתר  שקראתיו  טו: • על  מגילה 
הצילה מחרב נפשי מיד כלב יחידתי.

תענית יא: • האי בר בי רב דיתיב בתעניתא ליכול כלבא לשירותיה 
(סעודתו).

קא  הוו  ולא  דרבנן  מסאני  אכיל  דהוה  כלבא  יז. • ההוא  קטן  מועד 
ידעי מנו ושמתו ליה איתלי ביה נורא בגנובתיה (זנבו) ואכלתיה.

לב
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הואיל  כלבא.  לסרוסי  מהו  זומא  בן  את  שאלו  יד: • (רש"י)  חגיגה 
וסירוס כתיב אצל מומי קרבן וכלב אפילו חליפיו אסור למזבח 

משום מחיר כלב אסור לסרסו או לא.

יבמות נט: • מעשה בריבה אחת בהיתלו שהיתה מכבדת את הבית 
ורבעה כלב כופרי מאחריה והכשירה רבי לכהונה.

העיר  סביבות  שמו  כו'.  למתא  דמהדר  כז. • (רש"י)  כתובות 
וכלבים  עליהם  רץ  איש  בהכשל  קול  שישמיעו  ברזל  שלשלות 

ואווזים זועקין.

כתובות מא: • האי כלבא דאכל אימרי (טלאים)... משונה הוא ולא 
מגבינן בבבל.

כתובות מא: • מנין שלא יגדל אדם כלב רע בתוך ביתו ולא יעמיד 
דמים  תשים  ולא  ח)  כב,  (דברים  שנאמר  ביתו  בתוך  רעוע  סולם 

בביתך.

כתובות עה. • נשכה כלב ונעשה מקומו צלקת הרי זה מום.

כתובות עז. • מאי מקמץ ... זה המקבץ צואת כלבים.

שאם  שלו  וגופה  לשמים  נפשה  הטמאה  (בהמה)  לח: • אף  נדרים 
ירצה הרי הוא מוכרה לעובדי כוכבים או מאכילה לכלבים.

סוטה ג: • (עבירה) קשורה בו ככלב.

סוטה מב: • אמר ליה (גלית) לדוד (שמואל א יז, מג) הכלב אנכי כי אתה 
בא אלי במקלות.

סוטה מט: • בעקבות משיחא ... פני הדור כפני הכלב וכו'.

ככלב  רעב  כשהוא  לביתו  הנכנס  שכל  שבוע  כלבא  נו. • בן  גיטין 
יוצא כשהוא שבע.

האדם  על  הבאות  סנורים  דליליא.  לשברירי  סט. • (רש"י)  גיטין 
בלילה: שודרא ברקא. חבל של שיער בהמה ושל זנב סוס ופרה: 
וניסר חדא כרעא מיניה וחדא כרעא מכלבא. יקשור אחד מרגליו 

ורגל הכלב בשני ראשי החבל.

לבן  כלב  של  צואה  חיורא.  דכלבא  נפקא  סט: • (רש"י)  גיטין 
(לרפואה).

גיטין סט: • ממיא דאישתי מינייהו כלבא בליליא.

שלה  כלב  היה  ואם  מקודשת  אינה  לכלב  ח: • תנהו  קדושין 
מקודשת.

נפשה  מצלה  דקא  הנאה  בההוא  מהו  אחריה  רץ  ח: • כלב  קדושין 
ליה  אמרה  מצי  דלמא  או  נפשה  ליה  ומקניא  גמרה  מיניה 

מדאורייתא חיובי מחייבת לאצולן תיקו.

ויש –  ד"ה  לכלב (תוס' –  דומה  זה  הרי  בשוק  מ: • האוכל  קדושין 
כאילו  מעט  מעט  כולם  משל  וטועם  המוכרים  אצל  שהלך  כגון 
רוצה לקנות מהם וניחא השתא שקורין כלב שדומה לכלב אוכל 

כאן מעט וכאן מעט).

בבא קמא כא: • הכלב והגדי שקפצו מראש הגג ושברו את הכלים 
והלך  חררה  שנטל  הכלב  מועדין  שהן  מפני  שלם  נזק  משלם 
לגדיש אכל החררה והדליק הגדיש על החררה משלם נזק שלם 

ועל הגדיש משלם חצי נזק.

בבא קמא כג. • סתם דלתות חתורות הן אצל כלב.

בבא קמא כד: • המשסה כלבו של חבירו בחבירו חייב שיסהו הוא 
בעצמו פטור.

בבא קמא ס: • כלבים בוכים מלאך המות בא לעיר כלבים משחקים 
אליהו הנביא בא לעיר וה''מ דלית בהו נקבה.

קשור  היה  כן  אם  אלא  הכלב  את  אדם  יגדל  עט: • לא  קמא  בבא 
בשלשלת.

מחייבין  אין  בירושתו  וחזירים  כלבים  לו  שנפלו  פ. • גר  קמא  בבא 
אותו למכור מיד אלא מוכר על יד על יד.

בבא קמא פ. • מגדלין כלבים כופרין (רש"י – קטנים וננסים הם ל''א 
כלבים גדולים של ציידים ואין מזיקין)... מפני שעשויים לנקר את 

הבית (רש"י – מן העכברים).

בבא קמא פג. • לא יגדל אדם את הכלב אלא אם כן קשור בשלשלת 
ומתירו  ביום  וקושרו  לספר  הסמוכה  בעיר  הוא  מגדל  אבל 

בלילה.

מינה  נפקא  למאי  חזירים  כמגדל  כלבים  פג. • המגדל  קמא  בבא 
למיקם עליה בארור.

אלפים  משני  פחות  ישראל  על  שורה  שכינה  פג. • אין  קמא  בבא 
וראויה  ביניהם  מעוברת  אשה  והיתה  אחת  חסר  רבבות  ושני 
להשלים ונבח בה כלב והפילה נמצא זה גורם לשכינה שתסתלק 

מישראל.

בבא קמא צב: • כלבא בכפניה גללי מבלע.

בבא מציעא עא. • ארמלתא לא תרבי כלבא.

בבא בתרא ח. • אמר לו רבי פרנסני אמר לו בני קרית אמר לו לאו 
שנית א''ל לאו אם כן במה אפרנסך [א''ל] פרנסני ככלב וכעורב 

פרנסיה.

שלה  האם  שניטלה  מנחם)  בית  (של  בפרה  לג. • מעשה  סנהדרין 
והאכילה רבי טרפון לכלבים.

סנהדרין סג: • (רש"י) נבחן. כלב נובח.

סנהדרין סח. • הרבה תורה למדתי (ר"א) ולא חסרתי מרבותי אפילו 
ככלב המלקק מן הים.

סנהדרין עו: • שיסה בו את הכלב שיסה בו את הנחש פטור.

סנהדרין צו. • בלאדן מלכא הוה ואישתני אפיה והוה כי דכלבא.

סנהדרין צז. • דור שבן דוד בא בו ... ופני הדור כפני כלב וכו'.

סנהדרין קה. • משל לשני כלבים שהיו בעדר והיו צהובין זה לזה בא 
זאב על האחד אמר האחד אם איני עוזרו היום הורג אותו ולמחר 

בא עלי הלכו שניהם והרגו הזאב.

סנהדרין קח: • שלשה שמשו בתיבה וכולם לקו כלב ועורב וחם כלב 
נקשר וכו.

ומפקידים  ממון  בבעלי  עיניהם  נותנים  שהיו  קט. • מלמד  סנהדרין 
אצלו אפרסמון ומניחים אותו בבית גנזיהם לערב באים ומריחין 

אותו ככלב.

מכות כג. • כל המספר לשון הרע וכל המקבל לשון הרע וכל המעיד 
עדות שקר ראוי להשליכו לכלבים.

שבועות יא: • וכי פודין את הקדשים להאכילן לכלבים.

עבודה זרה ה. • וכל העובר עבירה אחת ... קשורה בו ככלב.

קלא  שקל  אינשי  אכלי  קא  דהוו  כלבי  הנהו  יח: • הוו  זרה  עבודה 
(פיסת רגבים) שדא בהו הוו קאתו למיכליה אמר אלהא דמאיר 

ענני שבקוה.

לב
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עבודה זרה יח: • (רש"י) קיניגון. צידת חיה על ידי כלבים.

אחד  בן  לו  שהיה  ודם  בשר  למלך  למה''ד  נד: • משל  זרה  עבודה 
אביו  שם  על  שם  לו  והעלה  הכלב  את  לו  מגדל  היה  הבן  ואותו 
וכשהוא נשבע אומר בחיי כלב אבא כששמע המלך על מי הוא 
כועס על הבן הוא כועס או על הכלב הוא כועס הוי אומר על הבן 

הוא כועס.

הוריות יג. • מפני מה הכלב מכיר את קונו וחתול אינו מכיר את קונו 
אמר להם ומה האוכל ממה שעכבר אוכל משכח האוכל עכבר 

עצמו עאכ''ו.

חולין עז. • המבכרת שהפילה שליא ישליכנה לכלבים.

בכורות ח. • כלב לחמשים יום (רש"י – גמרה צורת הולד.

בכורות נה. • כלבא דרועה מאי כיון דקרי ליה ואתי לא מצטרפי או 
דלמא זימנין דלא אתי ומצטרך איהו למיזל ואתייה תיקו.

בכורות נז. • (רש"י) אחד נטל עשרה טלאים ואחד תשעה טלאים 
הכלב אסורין למזבח  שכנגד  עשרה הטלאים  אותן  עמהן  וכלב. 
הי  ידעינן  ולא  כלב  מחיר  והיה  כלב  של  חילופו  היה  מהן  דאחד 

ניהו.

תמורה כח: • פני המולך פני כלב.

הקדשים  את  פודין  אין  מעילה.  מיד  יצאו  יב. • (רש"י)  מעילה 
להאכילן לכלבים.

אהלות יא:ז • כלב שאכל בשר המת ומת הכלב וכו'.

אהלות ג:ח • מטהר בכלב שהוא פיקח שאין דרכו להניח מזון ולילך 
למים.

אהלות ד:ג • הנבילה בפי הכלב... ספקו טהור מפני שאין לטומאה 
מקום (קבוע).

אהלות ח:ו • כל המיוחד לאוכל אדם טמא עד שיפסל מאוכל כלב.

כעס
ברכות ו: • בשעה שהקב''ה בא בבית הכנסת ולא מצא בה עשרה 

מיד הוא כועס.

ברכות ז. • מאי מצלי (הקב"ה) יה''ר מלפני שיכבשו רחמי את כעסי 
ויגולו רחמי על מדותי ואתנהג עם בני במדת רחמים ואכנס להם 

לפנים משורת הדין.

ברכות ז. • אין מרצין לו לאדם בשעת כעסו.

וכמה רגע  זעמו רגע  וכמה  זועם בכל יום  ואל  ברכות ז. • (תהלים ז, יב) 
ושמנים  מאות  ושמנה  אלפים  ושמונת  רבוא  מחמשת  אחד 
ושמנה בשעה וזו היא רגע ואין כל בריה יכולה לכוין אותה שעה 

חוץ מבלעם הרשע דכתיב ביה (במדבר כד, טז) ויודע דעת עליון.

הוה  לוי  בן  יהושע  דר'  בשבבותיה  דהוה  צדוקי  ז. • ההוא  ברכות 
קא מצער ליה טובא בקראי ... (תהלים קמה, ט) ורחמיו על כל מעשיו 

כתיב.

מניחים  ומערב  מזרח  מלכי  וכל  זורחת  שהחמה  ז. • בשעה  ברכות 
כתריהם בראשיהם ומשתחוים לחמה מיד כועס הקב''ה.

ברכות כט: • אמר ליה אליהו לרב יהודה אחוה דרב סלא חסידא לא 
תרתח ולא תחטי.

 ... קפרא  דבר  קמיה  יתבי  דהוו  תלמידי  תרי  לט. • הנהו  ברכות 
ושניהם לא הוציאו שנתן.

בכעס)  עמדה  (רש"י –  בזיהרא  קמה  ילתא  שמעה  נא: • ...  ברכות 
ועלתה לבי חמרא ותברא ד' מאה דני דחמרא.

ברכות נד: • אפילו בשעת כעסו של הקב''ה זוכר את הצדיקים.

ברכות סא: • כבד כועס.

הרב  יאמרו  עכשו  למשה  הוא  ברוך  הקדוש  לו  סג: • אמר  ברכות 
בכעס ותלמיד בכעס ישראל מה תהא עליהם.

ברכות סג: • כל תלמיד שכועס עליו רבו פעם ראשונה ושותק זוכה 
להבחין בין דם טמא לדם טהור.

ושניה  ראשונה  פעם  רבו  עליו  שכועס  תלמיד  סג: • כל  ברכות 
ושותק זוכה להבחין בין דיני ממונות לדיני נפשות.

שבת יא. • תחת חבר ולא תחת תלמיד חכם תחת ת''ח ולא תחת 
יתום ואלמנה (רש"י – תלמיד חכם. אם יקניטנו יענישנו וכן יתום 

ואלמנה מפני שדמעתן מצויה).

משחוק  בעוה''ז  הצדיקים  על  הקב''ה  שכועס  כעס  ל: • טוב  שבת 
שמשחק הקב''ה על הרשעים בעולם הזה.

שבת ל: • לעולם יהא אדם ענוותן כהלל ואל יהא קפדן כשמאי.

שבת לא. • כדי הוא הלל שתאבד על ידו ד' מאות זוז וד' מאות זוז 
והלל לא יקפיד.

וכו'  לומר  אדם  צריך  דברים  שלשה  רבנן  דאמור  לד. • אע''ג  שבת 
צריך למימרינהו בניחותא כי היכי דליקבלינהו מיניה.

שבת סב: • (רש"י) תעכסנה. כמו וכעכס אל מוסר אויל (משלי ז) והוא 
ידי  על  אלא  מטילו  שאינו  שם  על  עכס  לה  וקרי  נחש  של  ארס 

כעס.

שבת סב: • (ישעיה ג, טז) וברגליהן תעכסנה אמר רב יצחק דבי ר' אמי 
בשוקי  ומהלכות  במנעליהן  ואפרסמון  מור  שמטילות  מלמד 
בקרקע  בועטות  ישראל  בחורי  אצל  שמגיעות  וכיון  ירושלים 
ומתיזות עליהם ומכניסות בהן יצר הרע כארס בכעוס (רש"י – 

נחש כעוסה).

והמפזר  בחמתו  כליו  והמשבר  בחמתו  בגדיו  קה: • המקרע  שבת 
מעותיו בחמתו יהא בעיניך כעובד ע''ז.

שבת קה: • לא צריכא דקא עביד למירמא אימתא אאינשי ביתיה.

שבת קח. • א''ל (רב) מאי שמך קרנא א''ל יהא רעוא דתיפוק ליה 
קרנא בעיניה ... לייט רב ואמר מאן דמצערן (שמואל) לא לוקמוה 

ליה בני וכן הוה.

שבת קכא: • ... לרב חנן בר רבא לא אייתו ליה (מטה לישון)... א''ל 
אבין  אבין)  לר'  להקניטו  ומתכוין  כעוס  שהיה  חנן  רב   – (רש"י 

שטיא מתני שטותא.

יהא  שריתוה  לרבינא)  שרביא  רב   – (רש"י  ליה  קלו: • אמר  שבת 
ועבריתו  חליצה  בלא  שריתוה.   – (רש"י  תרבא  דתשרו  רעוא 

אדרבן שמעון יהא רעוא דתשרון חלב באכילה.

מלתא (כעס)  ליה  הוה  חמא  בר  יוסף  דרב  בריה  נד. • רבא  עירובין 
לרב יוסף בהדיה וכו'.

עירובין סה. • רבי חנינא ביומא דרתח לא מצלי.

עירובין סה: • בשלשה דברים אדם ניכר בכוסו ובכיסו ובכעסו.

ס
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בישות  חנה  בר  בר  ברבה  ביה  חזא  עולא  הדר  נג: • (רש"י)  פסחים 
נסתכל בו בפנים זועפות כלומר אתה אמרת בשם רבי יוחנן והוא 

לא אמר כן.

פסחים סו: • כל אדם שכועס אם חכם הוא חכמתו מסתלקת ממנו 
אם נביא הוא נבואתו מסתלקת ממנו.

השמים  מן  גדולה  עליו  פוסקין  אפילו  שכועס  סו: • כל  פסחים 
מורידין אותו.

פסחים סט. • אמר לו ר' אליעזר עקיבא בשחיטה השבתני בשחיטה 
תהא מיתתו.

פסחים פז: • אפילו בשעת כעסו של הקב''ה זוכר את הרחמים.

פסחים קי: • ההוא גברא דגרשה לדביתהו (אזיל) אינסבה לחנואה 
כל יומא הוה אזיל ושתי חמרא הוה קא עבדא ליה כשפים וכו'.

פסחים קיג: • שלשה הקדוש ברוך הוא אוהבן מי שאינו כועס ומי 
שאינו משתכר ומי שאינו מעמיד על מדותיו.

ואניני  והרתחנין  הרחמנין  חיים  אינם  חייהן  קיג: • שלשה  פסחים 
הדעת.

לאורתא  דכיפורי  יומי  כוליה  בתעניתא  יתיב  כא. • ר''נ  השנה  ראש 
אתא ההוא גברא א''ל למחר יומא רבה במערבא א''ל מהיכא את 

א''ל מדמהריא א''ל דם תהא אחריתו.

נחמן  דא''ר  ואע''ג  עליכם  אמלוך  שפוכה  לב: • ובחמה  השנה  ראש 
כל כי האי ריתחא לירתח קודשא בריך הוא עלן וליפרוקינן.

יומא כ: • (רש"י) לגרדאי לא קבלוה מיניה. בא אצל גרדיים לשורר 
זה  פירוש  כלומר  הוא  ומשל  בעיניהם  הוכשר  לא  להם  ולחולל 
שפירשתי לפני שרים רבים פעמים רבות ולא מיחו בידי עכשיו 

פירשתי לפניך שאינך גדול כמותם ולא קבלתו.

תלמיד  אינו  כנחש  ונוטר  נוקם  שאינו  חכם  תלמיד  כב: • כל  יומא 
חכם.

יומא סט: • זו היא גבורת גבורתו שכובש את יצרו שנותן ארך אפים 
ודם  בשר  מדת  הקב''ה  כמדת  שלא  וראה  בוא  (שם עה.)  לרשעים. 
הקב''ה  אבל  לחייו  עמו  יורד  חבירו  את  מקניט  ודם  בשר  מדת 

אינו כן וכו'.

יומא פז: • כל המעביר על מדותיו מעבירין לו על כל פשעיו.

בפוריא  כיתנא  שדי  קא  דהוה  גברא  לההוא  חזייה  ה: • רב  מגילה 
ולטייה ולא צמח כיתניה.

אמר  ימים  הארכת  במה  זירא  ר'  את  תלמידיו  כח. • שאלו  מגילה 
להם מימי לא הקפדתי בתוך ביתי וכו'.

מרתחא  דקא  הוא  אורייתא  דרתח  מרבנן  צורבא  ד. • האי  תענית 
ליה.

הרואה  שכל  עכסה  נקראת.  דלכך  שלשה)  ד"ה   – תענית • (תוס' 
אותה כועס על אשתו וזהו ודאי משום צניעות יתירא דקא חזו 

בה.

תענית ט: • רב שימי בר אשי הוה שכיח קמיה דרב פפא הוה מקשי 
ליה טובא יומא חד חזייה דנפל על אפיה שמעיה דאמר רחמנא 
ליצלן מכיסופא דשימי קביל עליה שתיקותא ותו לא אקשי ליה.

תענית כד. • גברא דעל בריה ועל ברתיה לא חס עלי דידי היכי חייס 
(עיין שם).

מועד קטן טז. • ר''ש בר רבי ובר קפרא הוו יתבי וקא גרסי קשיא להו 
קפרא  בר  א''ל  רבי  צריך  זה  דבר  קפרא  לבר  ר''ש  א''ל  שמעתא 
אתא  איקפד  לאבוה  א''ל  אזל  זה  בדבר  אומר  רבי  ומה  לר''ש 
בר קפרא לאיתחזויי ליה א''ל בר קפרא איני מכירך מעולם ידע 

דנקט מילתא בדעתיה נהג נזיפותא בנפשיה תלתין יומין.

ר'  פני  להקביל  שהלך  דורמסקית  בן  יוסי  בר'  ג: • מעשה  חגיגה 
אלעזר בלוד אמר לו מה חידוש היה בבהמ''ד היום ... אמר לו יוסי 
פשוט ידיך וקבל עיניך פשט ידיו וקבל עיניו ... לאחר שנתיישבה 

דעתו אמר יהי רצון שיחזרו עיני יוסי למקומן וחזרו.

חגיגה טו: • בתו של אחר אתיא לקמיה דרבי אמרה ליה רבי פרנסני 
אמר לה בת מי את אמרה לו בתו של אחר אני אמר לה עדיין יש 
ואין  בעמו  נכד  ולא  לו  נין  לא  יט)  יח,  (איוב  כתיב  והא  בעולם  מזרעו 
מיד  מעשיו  תזכור  ואל  לתורתו  זכור  לו  אמרה  במגוריו  שריד 

ירדה אש וסכסכה ספסלו של רבי.

יבמות ט. • א''ל (רבי ללוי) כמדומה לי שאין לו מוח בקדקדו.

יבמות מה. • יהיב ביה עיניה ושכיב.

יבמות סד. • תפלתן של צדיקים מהפכת מדותיו של הקב''ה ממדת 
רגזנות למדת רחמנות.

אמרה  ולא  מדרשא  בי  לשמעתא  אמר  אלעזר  ר'  צו: • אזל  יבמות 
משמיה דר' יוחנן שמע רבי יוחנן איקפד.

יבמות קכא. • אמר ליה רב לשמואל תא נשמתיה (לרב שילא).

ועל  בניהם  על  כועס  להקב''ה  מנאצים  שאבות  ח: • דור  כתובות 
בנותיהם ומתים כשהם קטנים.

כתובות יט. • א''ל רב נחמן גנובא גנובי למה לך.

כתובות נו. • ואע''ג דלט רב נחמן ואמר כל דיינא דדאין כרבי אלעזר 
בן עזריה הכי והכי תיהוי.

לקמיה  רב  לבי  אבוהי  שדריה  דרבא  בריה  יוסף  סג. • רב  כתובות 
דרב יוסף פסקו ליה שית שני כי הוה תלת שני מטא מעלי יומא 
שקל  אבוהי  שמע  ביתי  לאינשי  ואיחזינהו  איזיל  אמר  דכפורי 
מנא (רש"י – כלי זיין כאילו בא להלחם) ונפק לאפיה אמר ליה 

זונתך נזכרת.

כתובות סט. • שלח ליה רב ענן לרב הונא הונא חברין שלם כי אתיא 
הא איתתא לקמך אגבה עישור נכסי הוה יתיב רב ששת קמיה 

אמר ליה זיל אימא ליה ובשמתא יהא.

כתובות קג: • אמר רבי שמעון בר רבי (ללוי) צריכא לך ולמטלעתך 
(רש"י – פסח היה).

כתובות קו: • א''ל דאקרייך כתובי לא אקרייך נביאי.

שאין  כלום.  אמר  לא  כשרים  כנדרי  אמר  אבל  ט. • (רש"י)  נדרים 
דרכן של כשרים שנודרים כדמפרש וכל שכן דאין נשבעין... דרכן 

של רשעים הוא דאגב ריתחייהו נודרין בנזיר ובקרבן ובשבועה.

אלא  עוד  ולא   ... בו  שולטין  גיהנם  מיני  כל  הכועס  כב. • כל  נדרים 
שהתחתוניות שולטות בו.

משכח   ... כנגדו  חשובה  אינה  שכינה  אפי'  הכועס  כב: • כל  נדרים 
תלמודו ומוסיף טיפשות ... בידוע שעונותיו מרובין מזכיותיו.

נדרים לב. • בשעה שנתרשל משה רבינו מן המילה באו אף וחימה 
ובלעוהו ... באותה שעה ביקש משה רבינו להורגן ... ויש אומרים 

לחימה הרגו.
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נדרים מח. • אנשי גליל קנטרנין היו והיו נודרין הנאה זה מזה.

סוטה ג: • תוקפא (כעס) בביתא כי קריא (תולעת) לשומשמא.

שהרי  ביתו  בתוך  יתירה  אימה  אדם  יטיל  אל  ו: • לעולם  גיטין 
כמה  והפילה  יתירה  אימה  בעלה  עליה  הטיל  בגבעה  פילגש 

רבבות מישראל.

גיטין ו: • כל המטיל אימה יתירה בתוך ביתו סוף הוא בא לידי שלש 
עבירות גילוי עריות ושפיכות דמים וחילול שבת.

שבת  ערב  ביתו  בתוך  לומר  אדם  צריך  דברים  ו: • שלשה  גיטין 
למימרינהו  צריך  הנר  את  הדליקו  ערבתם  עשרתם  חשיכה  עם 

בניחותא כי היכי דליקבלו מיניה.

גיטין ז. • לעולם אל יטיל אדם אימה יתירה בתוך ביתו שהרי אדם 
גדול הטיל אימה יתירה בתוך ביתו ... בקשו להאכילו דבר גדול 

ומאי ניהו אבר מן החי.

גיטין ז. • כל שיש לו קנאה (רש"י – הוא לשון שאדם מתעבר על 
ריבו או על ריב אחרים) על חבירו ודומם שוכן עדי עד עושה לו 

דין.

גיטין נה: • אקמצא ובר קמצא חרוב ירושלים (עיין שם).

על  תעמוד  כעס  בטנך  וימלא  ולכשתכעוס.  ע. • (רש"י)  גיטין 
מילואך אבל אם תמלא מעיך אכילה ושתיה לכשתכעוס תבקע.

קדושין מ: • רגזן לא עלתה בידו אלא רגזנותא.

קדושין עא. • שם בן ארבעים ושתים אותיות אין מוסרין אותו אלא 
משתכר  ואינו  כועס  ואינו  ימיו  בחצי  ועומד  ועניו  שצנוע  למי 

ואינו מעמיד על מדותיו וכו'.

שמא  בהו  אית  רבה  טעמא  לאו  ואמה  עבד  ד. • אטו  קמא  בבא 
את  מחייב  זה  ונמצא  חבירו  של  גדישו  וידליק  וילך  רבו  יקניטנו 

רבו מאה מנה בכל יום.

(עיין  ידע  בלסטיותיה  לסטאה  לר"ל)  (ר"י  פד. • א''ל  מציעא  בבא 
שם).

לגיחזי  שדחפו  אחד  אלישע  חלה  חלאין  פז. • שלשה  מציעא  בבא 
בשתי ידיו ואחד שגירה דובין בתינוקות ואחד שמת בו.

בבא בתרא קמה: • כל ימי עני רעים זה שדעתו קצרה (רש"י – כמו 
עצרן וקפדן עינו רעה בשלו ובשל אחרים) וטוב לב משתה תמיד 

זה שדעתו רחבה.

בבא בתרא קס: • כהני הוו והוו קפדי טובא ומגרשי נשייהו.

כהן  להן  אמר  כריב  דקא  גברא  לההוא  (ר"ל)  כו. • חזייה  סנהדרין 
וחורש אמרו לו יכול לומר אגיסטון אני בתוכו וכו'.

בידא  עלמא  אימסר  יעקב  בר  אחא  רב  מו: • אמר  סנהדרין 
דטפשאי.

חמור  דמות  לו  ירדה  אבהו  מר'  זירא  ר'  מיניה  נט: • בעי  סנהדרין 
מהו א''ל יארוד נאלא (רש"י – תנין שוטה עוף ששמו תנין והוא 

שוטה ובוכה ומספיד תמיד).

סנהדרין ק. • מלגלג על דברי חכמים אתה יהב ביה עיניה ועשאו גל 
של עצמות.

מלכי  ביד  ונתתיו  אחז  על  כעסתי  הקב''ה  קג. • אמר  סנהדרין 
דמשק.

לוי  בן  יהושע  דרבי  בשיבבותיה  דהוה  מינא  קה: • ההוא  סנהדרין 
דהוה קא מצער ליה ... לאו אורח ארעא דכתיב (משלי יז, כו) גם ענוש 

לצדיק לא טוב אפילו במיני לא איבעי ליה למימר הכי.

סנהדרין קה: • בשעה שהחמה זורחת והמלכים מניחין כתריהן על 
ראשיהן ומשתחוים לחמה מיד כועס.

סנהדרין קי: • אשר נשבעתי באפי באפי נשבעתי וחוזרני בי.

סנהדרין קיג. • אבא אליהו קפדן הוה.

שמעת  ליה  אמר  בישות  אלעזר  לרבי  (ר"ל)  חזיה  ה: • הדר  מכות 
מילי מבר נפחא ולא אמרת לי משמיה.

שבועות יח: • שקל קלא (פיסת רגבים) פתק ביה (זרק בו).

עבודה זרה ד. • כתיב (ישעיה כז, ד) חימה אין לי וכתיב (נחום א, ב) נוקם ה' 
ובעל חימה לא קשיא כאן בישראל כאן בעובדי כוכבים.

עבודה זרה ד. • חימה אין לי שכבר נשבעתי מי יתנני שלא נשבעתי 
אהיה שמיר ושית וגו'.

אחת  רגע  וכמה  רגע  זעמו  וכמה  יום  בכל  זועם  ד. • אל  זרה  עבודה 
ושמנה  וארבעים  מאות  ושמונה  אלפים  ושלשת  ריבוא  מחמש 

בשעה זו היא רגע.

צדקות  כמה  ראו  עמי  לישראל  הקב''ה  להן  ד: • אמר  זרה  עבודה 
עשיתי עמכם שלא כעסתי עליכם כל אותן הימים שאם כעסתי 
עליכם לא נשתייר מעובדי כוכבים משונאיהם של ישראל שריד 

ופליט.

עבודה זרה ד: • אימת רתח אמר אביי בתלת שעי קמייתא.

אבות ב:י • אל תהי נוח לכעוס.

אבות ד:א • איזהו גבור הכובש את יצרו.

אבות ד:יח • אל תרצה את חברך בשעת כעסו.

אבות ה:א • נוח לכעוס ונוח לרצות יצא שכרו בהפסדו וכו'.

על  מקפיד  יהי  ואל  בדבריו  ממתין  אדם  א:ד • יהא  נתן  דרבי  אבות 
דבריו.

בחמתו  מעותיו  והמפזר  בקרקע  פתו  ג:א • החובט  נתן  דרבי  אבות 
אינו נפטר מן העולם עד שיצטרך לבריות.

כלה רבתי פ"ה • אליהו אינו נגלה אלא למי שאינו קפדן.

כלה רבתי פ"ט • אשתו של הלל נתנה כל האוכל לחתן והכינה עוד 
סעודה להלל והלל לא ידע ולא כעס.

שבתורה  אף  חרון  כל   ... במשה  ה'  אף  ויחר  יד)  ד,  קב. • (שמות  זבחים 
נאמר בו רושם וזה לא נאמר בו רושם.

מנחות צג: • אזל רבי אלעזר אמרה להא שמעתא בבי מדרשא ולא 
אמרה משמיה דריש לקיש שמע ר''ל ואיקפד.

חולין נה: • (ר"י לרב אסי) אל תקניטני.

חולין סג. • האנפה זו דיה רגזנית למה נקרא שמה אנפה שמנאפת 
עם חברותיה (רש"י – כמו התאנף בי).

חולין עד. • אהדרינהו רב יוסף לאפיה (רש"י – בכעס).

חולין עז. • (ר"י לר"ל) הדר ביה ר' יוחנן לגביה דר''ש בן לקיש דא''ל 
אל תקניטני.

חולין פט. • אין העולם מתקיים אלא בשביל מי שבולם את עצמו 
בשעת מריבה.
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חולין צה: • א''ל (רב לרב הונא) אל תהי שוטה.

חולין קכב: • א''ל (ר"י לר"ל) אל תקניטני.

רב  שמע  משמיה  אמרה  ולא  מדרשא  בי  אמרה  לא: • אזל  בכורות 
ששת איקפד אמר מאן דעקיץ ליעקציה עקרבא (רש"י – מי הוא 

שעקצני ונשכני שלא אמרה משמי תעקציה עקרבא שמתא).

מעילה יז. • (תוס' – ד"ה אילו) ר''ש בן יוחי שהוא כעסן.

(רב  ליה  ודחיק  הוה  דחריף  משום  שימי)  ד"ה   – כד. • (רש"י  נדה 
לנכדו).

נדה לא: • מפני מה האיש מקבל פיוס ואין אשה מקבלת פיוס זה 
ממקום שנברא (עפר) וזו ממקום שנבראת (עצם).

כפרה
ברכות ה: • כל מי שיש בו אחד מארבעה מראות נגעים הללו אינן 

אלא מזבח כפרה.

ברכות נה. • כל זמן שבהמ''ק קיים מזבח מכפר על ישראל ועכשיו 
שלחנו של אדם מכפר עליו.

ברכות נו. • גלות מכפרת עון.

ברכות נז. • הרואה שעורים בחלום סרו עונותיו.

ברכות נז. • הרואה תמרים בחלום תמו עונותיו.

ברכות נז. • המקיז דם בחלום עונותיו מחולין לו.

כל  שכן  התודה  לו  אומרים  למות  ונטה  שחלה  לב. • מי  שבת 
המומתין מתודין.

שכרמתי  (העגל)  גדי  עון  על  לי  מכפר  שלו  שהכל  פח: • מי  שבת 
(אספתי) לי.

החלב  ועל  הבשר  ועל  הדם  על  מרצה  הציץ  מה  טז: • על  פסחים 
שנטמא וכו'.

פסחים כג: • (תוס' – ד"ה דכתיב) שעיר דראש חודש ... דמכפר עון 
על טומאת מקדש וקדשיו.

פסחים נו. • ששה דברים עשה חזקיה המלך על שלשה הודו לו ועל 
שלשה לא הודו לו גירר עצמות אביו על מטה של חבלים והודו 

לו (רש"י – משום כפרה).

פסחים נט: • כמה דכהנים לא אכלי בשר בעלים לא מתכפרי.

פסחים סא. • (תוס' – ד"ה וישנו) ומת לאו בר כפרה גמורה הוא.

דבר  כיון  נמי  ערל  האי   ... הוא  כפרה  בר  דלאו  סב. • ערל  פסחים 
חיובא הוא בר כפרה הוא [הואיל] דאי בעי מתקן נפשיה.

יוצאה  הנפש  שאין  דם  מכפר  בו  יוצאה  שהנפש  סה: • דם  פסחים 
בו אינו מכפר.

פסחים עז. • ציץ בין שישנו על מצחו ובין שאינו על מצחו מרצה ... 
עודיהו על מצחו מרצה אין עודיהו על מצחו אינו מרצה.

פסחים עז. • הציץ מרצה על אכילות ... אין הציץ מרצה על אכילות.

פסחים עז: • (רש"י – ד"ה דם) וכפרה אינה באה אלא בדם.

עשיר  בטובתו  אדם  של  חובתו  שגובה  לה'  קיח. • הודו  פסחים 
בשורו ואת עני בשיו יתום בביצתו אלמנה בתרנגולתה.

מכפרים  שכולן  לזה  זה  כולם  המועדים  כל  ד: • הוקשו  השנה  ראש 
על טומאת מקדש וקדשיו.

ראש השנה יז: • (תוס') ושב ורפא לו. סליחת העון קרא רפואה.

ראש השנה כג. • אוי להם לעובדי כוכבים שאין להם תקנה ... תחת 
ר''ע וחביריו מאי מביאין ועליהם הוא אומר (יואל ד, כא) ונקיתי דמם 

לא נקיתי.

יומא ב. • פרה לאו בת כפרה היא.

יומא כג. • מעשה בשני כהנים שהיו שניהן שוין ורצין ועולין בכבש 
קדם אחד מהן לתוך ארבע אמות של חבירו נטל סכין ותקע לו 
בלבו ...בא אביו של תינוק ומצאו כשהוא מפרפר אמר הרי הוא 

כפרתכם.

יומא לו. • אין עולה באה אלא על עשה ועל לא תעשה שניתק לעשה 
(תוס' – ד"ה על – הני אין להם ריצוי ותקנה במקום אחר).

היה  כך  אלא   ... וחטאתי  פשעתי  עויתי  מתודה  לו: • כיצד  יומא 
מתודה חטאתי ועויתי ופשעתי לפניך אני וביתי וכו'.

יומא לו: • וכפר בכפרת דברים הכתוב מדבר.

בשעיר  מתכפרין  שכולן  אחת  לכפרה  כולן  סא. • הושוו  יומא 
המשתלח בשאר עבירות.

ישראל  על  מכפר  המשתלח  שעיר  של  שוידוי  סא. • כשם  יומא 
בשאר עבירות כך וידוי של פר מכפר על הכהנים בשאר עבירות.

יומא סו. • אנא השם חטאו עוו פשעו לפניך עמך בית ישראל אנא 
השם כפר נא לחטאים ולעונות ולפשעים שחטאו ושעוו ושפשעו 
לפניך עמך בית ישראל ככתוב בתורת משה עבדך לאמר (ויקרא טז, 
ל) כי ביום הזה יכפר עליכם לטהר אתכם מכל חטאתיכם לפני ה' 

תטהרו.

יומא סח: • הכהנים אוכלים ובעלים מתכפרין.

יומא עא. • אימתי שעת כפרה בשעת מתן דמים ותו לא.

מקריבין  ידיהן  שעל  כהונה.  בגדי  אלמלא   – עב: • (רש"י  יומא 
הקרבנות המכפרין על ישראל).

שהיו  מתוך  עונותיהן.  שמלבין  לבן)  היה  (הן  עה. • (רש"י)  יומא 
דואגים שמא לא ירד מן למחר היו משעבדים לבם למקום.

עם  מכפרין  ויוה''כ  מיתה  מכפרין  ודאי  ואשם  פה: • חטאת  יומא 
לא  ועל  עשה  על  קלות  עבירות  על  מכפרת  תשובה  התשובה 

תעשה ועל החמורות הוא תולה עד שיבא יוה''כ ויכפר.

יומא פה: • האומר אחטא ואשוב אחטא ואשוב אין מספיקין בידו 
לעשות תשובה אחטא ויוה''כ מכפר אין יוה''כ מכפר.

שבין  עבירות  מכפר  יוה''כ  למקום  אדם  שבין  פה: • עבירות  יומא 
אדם לחבירו אין יוה''כ מכפר עד שירצה את חבירו.

יומא פה: • אשריכם ישראל לפני מי אתם מטהרין מי מטהר אתכם 
אביכם שבשמים שנאמר (יחזקאל לו, כה) וזרקתי עליכם מים טהורים 
וטהרתם ואומר (ירמיה יז, יג) מקוה ישראל ה' מה מקוה מטהר את 

הטמאים אף הקב''ה מטהר את ישראל.

יומא פו. • על מה תשובה מכפרת על עשה ועל לא תעשה שניתק 
ועל  כריתות  על  מכפר  ויוה''כ  תולה  תשובה  מה  ועל  לעשה 

מיתות בית דין ועל לא תעשה גמור.

דורש  ישמעאל  רבי  שהיה  כפרה  חלוקי  ארבע'  פו. • שמעת  יומא 
ושב  עשה  על  עבר  ואחד  אחד  כל  עם  ותשובה  הן  שלשה  אמר 
אינו זז משם עד שמוחלין לו ... עבר על לא תעשה ועשה תשובה 
תשובה תולה ויוה''כ מכפר ... עבר על כריתות ומיתות בית דין 
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מי  אבל   ... ממרקין  ויסורין  תולין  ויוה''כ  תשובה  תשובה  ועשה 
ביוה''כ  ולא  לתלות  בתשובה  כח  לו  אין  בידו  השם  חילול  שיש 

לכפר ולא ביסורין למרק אלא כולן תולין ומיתה ממרקת.

עלי  הבאין  יסורין   – (רש"י  ובניו  חייא  רבי  כפרת  כ. • הריני  סוכה 
לכפרתו של ר' חייא ובניו יהיו ולשון כבוד הוא זה כשהוא מזכיר 

אביו או רבו לאחר מיתתו צ''ל כן).

עליו  מעלה  בעבותו  והדס  באגודו  לולב  הנוטל  מה. • כל  סוכה 
הכתוב כאילו בנה מזבח והקריב עליו קרבן.

סוכה נג. • אשרי זקנותנו שכפרה את ילדותנו.

סוכה נה: • אוי להם לעובדי כוכבים שאבדו ואין יודעין מה שאבדו 
בזמן שבהמ''ק קיים מזבח מכפר עליהן ועכשיו מי מכפר עליהן.

ביצה לו: • נפל בי רחיא דאביי אמר תיתי לי דעברי אדמר.

מגילה ז: • כל חייבי כריתות שלקו נפטרו מידי כריתתן.

מגילה כ: • כפרה ביממא הוא.

לכפרה  באין  אינן  שבת  קרבנות  כיון)  ד"ה   – כג. • (תוס'  מגילה 
ומש''ה אין קורין בהן.

ישראל  ח''ו  שמא  רבש''ע  הקב''ה  לפני  אברהם  לא: • אמר  מגילה 
הפלגה  וכדור  המבול  כדור  להם  עושה  ואתה  לפניך  חוטאים 
...כבר תקנתי להם סדר קרבנות כל זמן שקוראין בהן מעלה אני 

עליהן כאילו מקריבין לפני קרבן ומוחל אני על כל עונותיהם.

תענית טז: • גלינו גלותינו מכפרת עלינו.

משתי  סומא  שהיה  זו  גם  איש  נחום  על  עליו  כא. • אמרו  תענית 
שחין  מלא  גופו  וכל  רגליו  משתי  קיטע  ידיו  משתי  גידם  עיניו 
והיה מוטל בבית רעוע ורגלי מטתו מונחין בספלין של מים כדי 
שלא יעלו עליו נמלים ... אמרו לו אוי לנו שראינוך בכך אמר להם 

אוי לי אם לא ראיתוני בכך.

מועד קטן יז. • (תוס' – ד"ה משמית) יבא זכאי ויכפר על החייב.

צדיקים  של  מיתתן  אף  מכפרת  אדומה  פרה  כח. • מה  קטן  מועד 
צדיקים  של  מיתתן  אף  מכפרין  כהונה  בגדי  מה   ... מכפרת 

מכפרת.

חגיגה כז. • בזמן שבית המקדש קיים מזבח מכפר על אדם עכשיו 
שלחנו של אדם מכפר עליו.

החלב  ועל  הבשר  ועל  הדם  על  מרצה  הציץ  מה  צ. • על  יבמות 
שנטמא בין בשוגג בין במזיד בין באונס בין ברצון בין ביחיד בין 

בצבור.

יבמות קה. • מנין לגזר דין שיש עמו שבועה שאינו מתקרע ... בזבח 
בזבח   ... תורה  בדברי  הוא  מתכפר  אבל  מתכפר  אינו  ובמנחה 

ובמנחה אינו מתכפר אבל מתכפר בגמילות חסדים.

כתובות י: • מזבח מזיח ומזין מחבב מכפר.

נדרים לה: • הכל צריכין דעת חוץ ממחוסרי כפרה שהרי אדם מביא 
קרבן על בניו ועל בנותיו הקטנים.

נדרים לה: • אדם מביא קרבן על אשתו שוטה.

נדרים לה: • אדם מביא קרבן עשיר על אשתו וכל קרבנות שחייבת.

בשר  בידו  ועלה  חזיר  בשר  בידו  לעלות  שנתכוון  מי  כג. • מה  נזיר 
טלה טעון כפרה וסליחה המתכוון לעלות בידו בשר חזיר ועלה 

בידו בשר חזיר על אחת כמה וכמה.

סוטה ח. • אין קרבנו של אדם קרב אלא אם כן עומד על גביו.

סוטה יד. • מפני מה נקבר משה אצל בית פעור כדי לכפר על מעשה 
פעור.

הוא  מנגעיה  התם  וכו'  באין  נגעים  דברים  שבעה  טו. • על  סוטה 
דאיכפר ליה.

סוטה לב: • התם ניכסיף וניזיל כי היכי דנכפר ליה.

אימתי  מבשרתן  הקודש  רוח  אלא  הדם  להם  מו. • ונכפר  סוטה 
שתעשו ככה (בעגלה ערופה) הדם מתכפר להם.

סוטה מח: • קטני בני רשעי ישראל שמבזבזין (קורעום) דין אביהם 
לעתיד לבוא.

קדושין לא: • לא יאמר כך אמר אבא אלא כך אמר אבא מרי הריני 
כפרת משכבו והני מילי תוך שנים עשר חדש.

כמי  ודומה  לו  מריעין  מעונותיו  מרובין  שזכיותיו  לט: • כל  קדושין 
וכל  אחת  אות  אפילו  ממנה  שייר  ולא  כולה  התורה  כל  ששרף 
כל  שקיים  כמי  ודומה  לו  מטיבין  מזכיותיו  מרובין  שעונותיו 

התורה כולה ולא חיסר אות אחת ממנה.

קדושין נ. • כופין אותו עד שיאמר רוצה אני ... דאנן סהדי דניחא 
ליה בכפרה.

בבא קמא צב. • אע''פ שהוא נותן לו (דמי בושת) אין נמחל לו עד 
שיבקש ממנו ... אם לא מחל לו שהוא אכזרי.

בבא מציעא פה. • כולהו שני יסורי דר' אלעזר לא שכיב איניש בלא 
זמניה כולהו שני יסורי דרבי לא איצטריך עלמא למיטרא.

דלא  אחריני  (תעניתא)  מאה  זירא)  (רבי  פה. • ויתיב  מציעא  בבא 
נשלוט ביה נורא דגיהנם.

סנהדרין כו: • הנהו קבוראי דקבור נפשא ביום טוב ראשון של עצרת 
שמתינהו רב פפא ופסלינהו לעדות ... סברי כפרה קא עבדי לן 

רבנן (רש"י – האי דשמתינן משום כפרה הוא)

סנהדרין לה. • (תוס' – ד"ה אין) ובשאר חייבי מיתות נמי אפי' למ''ד 
(כתובות ה:) דמקלקל בחבורה פטור הכא חשיב תיקון דיש לו כפרה.

סנהדרין לז: • (תוס' – ד"ה מיום) בזמן בית המקדש בגדי כהונה היו 
מכפרין מיהו ה''מ כשעשו תשובה.

שבהן  הגדולים  מייסר  הוא  רחמים  מלא  רחמן  לט. • אם  סנהדרין 
ביסורין אף כך הקב''ה מייסר את יחזקאל כדי למרק עונותיהם 

של ישראל.

הקריב  כאילו  הכתוב  עליו  מעלה  שפלה  שדעתו  מג: • מי  סנהדרין 
כל הקרבנות כולן ... ולא עוד אלא שאין תפלתו נמאסת.

לו  אומרים  להתוודות  יודע  אינו  אם  ליהרג)  מג: • (היוצא  סנהדרין 
אמור תהא מיתתי כפרה על כל עונותי.

סנהדרין מו: • ולא היו (קרובי הרוגי ב"ד) מתאבלין אבל אוננין שאין 
אנינות אלא בלב (רש"י – כדי שתהא בזיונן כפרה להן).

משום  או  הוא  בזיונא  משום  קבורה  להו  מו: • איבעיא  סנהדרין 
כפרה הוא.

אין  אדם  כ)  ז,  (קהלת  דכתיב  אין  צריכי  לכפרה  מו: • צדיקי  סנהדרין 
צדיק בארץ אשר יעשה טוב ולא יחטא.

ה
פר

כ



אובן אי ר ד דו 3 4 4

כ

סנהדרין מז. • זה חזקיהו מלך יהודה שגירר עצמות אביו על מטה 
של חבלים ואי משום יקרא דחיי הוא מ''ט כי היכי דתיהוי ליה 

כפרה לאבוה.

סנהדרין מז. • סימן יפה למת שנפרעין ממנו לאחר מיתה מת שלא 
על  מזלפין  גשמים  שהיו  או  גוררתו  שחיה  או  נקבר  ולא  נספד 

מטתו זהו סימן יפה למת.

הויא  לא  קמיית  אורחיה  דכי  כיון  רשעו  מתוך  מז. • מת  סנהדרין 
ליה כפרה נהרג מתוך רשעו כיון דלאו כי אורחיה מיית הויא ליה 

כפרה.

דאיקטול  וכיון  דמעיקרא  דינא  דמחייבי  הנך  מז. • עבדיך  סנהדרין 
קרי להו עבדיך.

סנהדרין מז: • הרוגי מלכות כיון דשלא בדין קא מיקטלי הויא להו 
כפרה הרוגי בית דין כיון דבדין קא מיקטלי לא הוי להו כפרה.

דקברא  צערא  חזו  מכי  הויא  קא  מאימתי  מז: • כפרה  סנהדרין 
פורתא.

סנהדרין פב: • א''ל הקב''ה למשה הקדם לו שלום שנאמר (במדבר כה, 
יב) לכן אמור הנני נותן לו את בריתי שלום וראויה כפרה זו שתהא 

מכפרת והולכת לעולם.

עוני  גדול  כלום  עולם  של  רבונו  לפניו  (קין)  קא: • אמר  סנהדרין 
מששים ריבוא שעתידין לחטוא לפניך ואתה סולח להם.

סנהדרין קז. • אמר דוד לפני הקב''ה רבש''ע מחול לי על אותו עון 
שלא יאמרו הר שבכם צפור נדדתו.

סנהדרין קז. • אמר (דוד) לפניו רבש''ע מחול לי על אותו עון כולו ... 
ששה חדשים נצטרע דוד ונסתלקה הימנו שכינה ופירשו ממנו 

סנהדרין.

סנהדרין קז: • אמר (דוד) לפניו רבש''ע מחול לי על אותו עון מחול 
לך (תהלים פו, יז) עשה עמי אות לטובה ויראו שונאי ויבושו כי אתה 
ה' עזרתני ונחמתני א''ל בחייך איני מודיע אבל אני מודיע בחיי 

שלמה בנך.

מכות ד. • כל המשלם אינו לוקה.

מכות יא: • לא מידי גלות קא מכפרא מיתת כהן הוא דמכפרא.

שבועות ב. • (רש"י – ד"ה תולה) כל השוגגין צריכים כפרה לכשידעו 
אלמא קודם ידיעה ענושים הן.

ג'  אלו  על  מכפרין  כהונה  בגדי  במזיד)  ד"ה   – ז: • (תוס'  שבועות 
על  ומכנסים  דמים  שפיכות  על  כתונת  ע''ז  על  אפוד  עבירות. 

גילוי עריות.

שבועות ח. • נגעיה דאכפר ליה.

מן  עליו  להגן   ... תולה  למה  מכפר  שאינו  מאחר  ח: • וכי  שבועות 
היסורין.

את  שמיעטתי  על  כפרה  יהא  זה  שעיר  הקב''ה  ט. • אמר  שבועות 
הירח.

שבועות יג. • (רש"י) והא משכחת לה כגון דעבד בליליא ומית דלא 
אתי יממא לכפורי ליה. שאין מכפר אלא יום כדכתיב (ויקרא טז) כי 

ביום הזה יכפר עליכם.

על  ויכפר  זכאי  יבוא  מוטב  נוהגת  הדין  מדת  היא  יד. • כך  שבועות 
החייב ואל יבוא חייב ויכפר על החייב.

שבועות לז. • ניחא ליה לאיניש דמייתי קרבן ולא לילקי.

עבודה זרה ד. • אפדם בממונם בעוה''ז כדי שיזכו לעולם הבא.

עבודה זרה ד. • אמר הקב''ה אני אמרתי איסרם ביסורין בעולם הזה 
כדי שיחזקו זרועותם לעוה''ב.

הוריות ו. • (רש"י) והא מזידין הוו. דורו של צדקיה ובני קטלא נינהו 
ולא בני קרבן נינהו והיכי מתכפרים בהנך חטאות:הוראת שעה 

היתה. דאף על גב דהוו מזידין הוו מתכפרים.

הוריות יג. • הואיל ומשיח מכפר ועדה מתכפרת דין הוא שיקדים 
המכפר למתכפר.

כלה רבתי פ"ב • בן מכפר על עון אבות (עיין שם).

זבחים ו. • והלא אין כפרה אלא בדם שנאמר (ויקרא יז, יא) כי הדם הוא 
בנפש יכפר.

ובכל  עת  בכל  קרבנותיהן  להקריב  ישראל  היו  ו: • ראויין  זבחים 
שעה אלא שחיסך הכתוב (רש"י – חסך מעונותיהם ולא דקדק 

אחריהם לפי שחס על ממונם).

זבחים ז. • חטאת מכפרת על חייבי עשה.

זבחים ז: • (רש"י) עולה דורון היא. אינה באה לכפר על עשה כפרה 
ממש אלא אחר שכפרה התשובה על העשה היא באה להקבלת 
פנים כאדם שסרח במלך וריצהו ע''י פרקליטין וכשבא להקביל 

פניו מביא דורון בידו.

זבחים לה. • שבח הוא לבני אהרן שיהלכו עד ארכובותיהן בדם.

זבחים לח. • וכפר ונסלח זו היא כפרה זו היא סליחה.

זבחים מג: • מזבח מקוה טהרה.

זבחים מח. • (רש"י – ד"ה על) מביא אשם תלוי להגן מן היסורין עד 
שיודע לו שודאי מעל ומביא אשם ודאי.

כתונת  מכפרין  כהונה  בגדי  אף  מכפרין  קרבנות  פח: • מה  זבחים 
 ... עריות  גילוי  על  מכפרת  מכנסים   ... דם  שפיכות  על  מכפרת 
מצנפת מכפרת על גסי הרוח ... אבנט מכפר על הרהור הלב ... 
חושן מכפר על הדינין ... אפוד מכפר על עבודת כוכבים ... מעיל 

מכפר על לשון הרע ... ציץ מכפר על עזות פנים. 

ומצינו להן  כפרה בקרבנות  להן  מצינו  לא  פח: • שני דברים  זבחים 
שפיכות  הרע  ולשון  דמים  שפיכות  הן  ואלו  אחר  ממקום  כפרה 

דמים מעגלה ערופה ולשון הרע מקטרת.

וחלון.  ופשתים  חבל  בשביל  לי  ימחל  אמרה  קטז: • (רש"י)  זבחים 
במכילתא תניא הכי אמרה (רחב) רבש''ע בג' דברים חטאתי בג' 
בחבלים  אליה  עולין  מנאפים  שהיו  וחלון  ופשתים  בחבל  ימחל 
שלשה  ובאותן  העץ  בפשתי  טמנתם  וגם  ויורדים  החלון  דרך 

דברים עצמן זכתה להציל השלוחים.

אפשר  אי  כך  כהונה  בלא  לקרבנות  אפשר  שאי  כ. • כשם  מנחות 
לקרבנות בלא מלח.

כל  עיקר  שהוא  קרבן  איקרי  ודם  עצים)  ד"ה   – כ. • (רש"י  מנחות 
הזבח.

לאחר  אורחא  דהכי  אתו  דם  לצורך  אדרבה.  כ. • (רש"י)  מנחות 
ואנשים  אלהים  המשמח  היין  בא  החטא  על  שכיפר  דם  כפרת 

דמי שנתכפר חטאו שמח.

מנחות פ. • אדם מתכפר בשבח הקדש.
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מנחות קד: • מפני מה נשתנית מנחה שנאמר בה נפש אמר הקדוש 
ברוך הוא מי דרכו להביא מנחה עני מעלה אני עליו כאילו הקריב 

נפשו לפני.

מנחות קי. • מזבח בנוי ומיכאל שר הגדול עומד ומקריב עליו קרבן 
מדרשות  קרבן  עליו  ומקריב  עומד  הגדול  שר  ומיכאל  (תוס') 
שאומר  מי  ויש  צדיקים  של  נשמותיהן  שאומר  מי  יש  חלוקין 
ואשי  בעבודה  עשרה  בשמונה  דאמרינן  והיינו  אש  של  כבשים 
ישראל ותפלתם מהרה באהבה תקבל ברצון ויש אומרים דקאי 

אדלעיל והשב את העבודה לדביר ביתך ואשי ישראל.

לקיים  עצמכם  לצורך  (הקרבנות)  לרצונכם.  קי. • (רש"י)  מנחות 
מצוותי שתהא כפרה לכם בכך.

חולין ה: • השב מידיעתו מביא קרבן על שגגתו אינו שב מידיעתו 
אינו מביא קרבן על שגגתו (רש"י – שאם היה יודע שהוא חלב 

היה יושב ומבטל מעבירה זו).

חולין ז: • דם ניקוף (מכה) מרצה כדם עולה.

חולין יא. • כפרה כתיב בה (בעגלה ערופה) כקדשים.

חולין מא: • (רש"י – ד"ה אשם) מביא אשם תלוי להגין מן היסורין 
עד שיודע לו אם חטא ודאי מביא חטאת.

חולין מא: • מתנדב אדם אשם תלוי בכל יום.

חולין מא: • (רש"י – ד"ה לא) מי שבא לידו דבר עבירה בשוגג אינו 
מחפה עליה כדי שיתבייש ומתכפר לו.

ערכין ו: • מצינו למומתים בידי שמים שנותנין ממון ומתכפר להם 
כן  אדם  בידי  אף  יכול  עליו  יושת  כופר  אם  ל)  כא,  (שמות  שנאמר 
תלמוד לומר כל חרם לא יפדה אין לי אלא מיתות חמורות שלא 
מנין  לכפרה  שגגתן  שניתנה  קלות  מיתות  לכפרה  שגגתן  ניתנה 

תלמוד לומר כל חרם.

כובש.  אמר  אלעזר  רבי  [וכו'].  קמיפלגי  במאי  ח: • (רש"י)  ערכין 
כדי  הכבוד  כסא  מחילת  תחת  עונות  ומסתיר  כובש  הקב''ה 
כדי  למעלה  העונות  כף  ומגביה  נושא  נושא.  הזכיות:  שיכריעו 

שיכריעו הזכיות.

ערכין כא: • זימנין דלא ניחא ליה דליכפר במידי דלא דידיה.

הבנים  על  למתים  כפרה  יש  אי  והא)  ד"ה   – טו: • (תוס'  תמורה 
הבנים  דעל  מתו  ואח''כ  הפריש  אם  וכ''ש  בשבילם  להקריב 

להקריב.

תמורה כ: • אין אדם מתכפר בדבר הבא בעבירה.

כריתות יב. • אדם נאמן על עצמו יותר ממאה איש (רש"י – בדברים 
שיש בהם כפרה לא מימנע לאיתויי חטאת להתכפר נגד קונו).

בו  יוצאה  הנפש  ושאין  מכפר  בו  יוצאה  שהנפש  כב. • דם  כריתות 
אינו מכפר.

כריתות כד: • (רש"י – ד"ה סליחה) זריקה היינו עיקר כפרה.

כריתות כה. • מתנדב אדם אשם תלוי בכל יום ובכל עת שירצה הוא 
היה נקרא אשם חסידים.

כריתות כה. • אמרו עליו על בבא בן בוטא שהיה מתנדב אשם תלוי 
בכל יום חוץ מאחר יום כיפורים יום אחד אמר המעון הזה אילו 
שתכנס  עד  המתין  לי  אומרים  אלא  מביא  הייתי  לי  מניחין  היו 

[לבית] הספק.

עליו  להגן  ליה  דמתיידע  מקמי  דמייתי  טעמא  כה. • היינו  כריתות 
דהתורה חסה על גופן של ישראל.

כריתות כו: • אשם תלוי למה בא ... להגן עליו מן הייסורים.

כיפרה  דמיתתן  למתים  כפרה  אין  ולד)  ד"ה   – י: • (רש"י  מעילה 
עליהם.

מדות לו. • הברזל נברא לקצר ימיו של אדם והמזבח נברא להאריך 
ימיו של אדם.

לפנים משורת הדין
(עיין חומרא)

ברכות ה: • רב הונא תקיפו ליה ארבע מאה דני דחמרא ...אמר להו 
קבילנא עלי דיהיבנא ליה (עיין שם).

רחמי  שיכבשו  מלפני  יה''ר  (הקב"ה)...  אמר  מצלי  ז. • מאי  ברכות 
את כעסי ויגולו רחמי על מדותי ואתנהג עם בני במדת רחמים 

ואכנס להם לפנים משורת הדין.

להקטיר  נכנסתי  אחת  פעם  אלישע  בן  ישמעאל  ז. • א''ר  ברכות 
קטורת לפני ולפנים וראיתי אכתריאל יה ה' צבאות שהוא יושב 
על כסא רם ונשא ואמר לי ישמעאל בני ברכני אמרתי לו יה''ר 
מדותיך  על  רחמיך  ויגולו  כעסך  את  רחמיך  שיכבשו  מלפניך 
משורת  לפנים  להם  ותכנס  הרחמים  במדת  בניך  עם  ותתנהג 

הדין.

ברכות מה: • שאני רב פפא דלפנים משורת הדין הוא דעבד.

ראש השנה יז: • (תוס') בתחלה כי אתה תשלם. והכי קאמר קרא ולך 
ה' החסד ליכנס לפנים משורת הדין כשאתה רואה שאין העולם 

מתקיים כשתשלם לאיש כמעשהו.

כתובות צז. • רב פפא לפנים משורת הדין הוא דעבד.

בבא קמא צט: • רבי חייא לפנים משורת הדין הוא דעבד.

בבא קמא ק. • אשר יעשון זו לפנים משורת הדין.

הדין  משורת  לפנים  שייך  לא  לפנים)  ד"ה   – ק. • (תוס'  קמא  בבא 
אלא בדבר שאחרים חייבין וזה פטור.

בבא קמא קיח. • בבא לצאת ידי שמים.

בבא מציעא טז: • מדינא ארעא לא בעיא למיהדר ומשום (דברים ו, יח) 
ועשית הישר והטוב בעיני ה' הוא דאמור רבנן תהדר.

במדברא  חמרי  הנך  אשכח  דשמואל  כד: • אבוה  מציעא  בבא 
ואהדרינהו למרייהו לבתר תריסר ירחי שתא לפנים משורת הדין.

הוא  הדין  משורת  לפנים  יוסי  ברבי  ישמעאל  ל: • ר'  מציעא  בבא 
דעבד.

בבא מציעא ל: • לא חרבה ירושלים אלא על שדנו בה דין תורה ... 
ולא עבדו לפנים משורת הדין.

חביתא  שקולאי  הנהו  ליה  תברו  חנן  בר  בר  פג. • רבה  מציעא  בבא 
להו  הב  ליה  אמר  לרב  אמרו  אתו  לגלימייהו  שקל  דחמרא 
תלך  למען  כ)  ב,  (משלי  אין  ליה  אמר  הכי  דינא  ליה  אמר  גלימייהו 
גלימייהו  להו  יהיב  הדין)  משורת  לפנים   – (רש"י  טובים  בדרך 
אמרו ליה עניי אנן וטרחינן כולה יומא וכפינן ולית לן מידי אמר 
ליה זיל הב אגרייהו א''ל דינא הכי אמר ליה אין (משלי ב, כ) וארחות 

צדיקים תשמור.
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בבא מציעא קח. • אפילו משום דינא דבר מצרא מסלקינן ליה משום 
שנאמר (דברים ו, יח) ועשית הישר והטוב בעיני ה'.

קנה  אמת  (משלי כג, כג)  דכתיב  אמת  בה  דכתיב  ד: • תורה  זרה  עבודה 
ואל תמכור אין הקב''ה עושה לפנים משורת הדין דין דלא כתיב 

ביה אמת הקב''ה עושה לפנים משורת הדין.

לשון (לשון הרע)
ברכות ד. • למד לשונך לומר איני יודע שמא תתבדה ותאחז.

לקרות  המחוייבין  בפרשיות  בלשון)  ד"ה   – יג. • (תוס'  ברכות 
מעשר  וודוי  בכורים  מקרא  נמי  אי  זכור  פרשת  כמו  דאורייתא 
ופרשת חליצה שמצוה בתורה לקרותן אעפ''כ בכל לשון נאמרה 
מתחלק  היה  הקב''ה  מפי  יוצא  שהיה  ודבור  דבור  שכל  בסיני 

לשבעים לשון.

ברכות יט. • כל המספר אחרי המת כאלו מספר אחרי האבן.

ברכות יט. • כל המספר אחר מטתן של תלמידי חכמים נופל בגיהנם.

שבת לב. • נשים מתות ... על שקורין לארון הקודש ארנא.

שבת לב: • בעון נדרים מתה אשה של אדם.

שבת לב: • בעון נדרים בנים מתים כשהן קטנים.

וחילול  השם  וחילול  שקר  ושבועת  שוא  שבועת  לג. • בעון  שבת 
והדרכים  מתמעטין  אדם  ובני  כלה  ובהמה  רבה  רעה  חיה  שבת 

משתוממין.

מתחדשות  קשות  וגזירות  רבות  צרות  פה  נבלות  לג. • בעון  שבת 
ואינן  צועקין  ואלמנות  יתומים  מתים  ישראל  שונאי  ובחורי 

נענין.

שבת לג. • הכל יודעין כלה למה נכנסה לחופה אלא כל המנבל פיו 
עליו  הופכין  לטובה  שנה  שבעים  של  דין  גזר  עליו  חותמין  אפי' 

לרעה.

שבת לג. • כל המנבל את פיו מעמיקין לו גיהנם.

שבת לג. • סימן ללה''ר אסכרה.

שבת לג. • אסכרה באה לעולם... על לשון הרע.

שבת לג: • אע''פ שכליות יועצות ולב מבין ולשון מחתך פה גומר.

שבת לג: • ואמאי קרו ליה ראש המדברים בכל מקום ... הלך יהודה 
בן גרים וסיפר דבריהם ונשמעו למלכות וכו'.

המקדש  בית  חרב  מכי  שמייהו  אישתני  מילי  תלת  לו. • הני  שבת 
צפצפה  צפצפה  ערבה   ... חצוצרתא  שופרא  שופרא  חצוצרתא 
ערבה ... פתורה פתורתא פתורתא פתורה ... הובלילא בי כסי בי 

כסי הובלילא ... בבל בורסיף בורסיף בבל.

קודש  של  קודש  בלשון  לאומרן  מותר  חול  של  מ: • דברים  שבת 
אסור לאומרן בלשון חול.

שבת נה. • מ''ש תיו ... תיו תחיה תיו תמות ... תמה זכות אבות ... 
של  חותמו   ... הקב''ה  של  חותמו  סוף  תיו   ... אבות  זכות  תחון 
הקב''ה אמת ... אלו בני אדם שקיימו את התור' כולה מאלף ועד 

תיו.

שבת נו. • קיבל דוד לשון הרע ... לא קיבל דוד לשון הרע.

שבת נו: • אילמלי לא קיבל דוד לשון הרע לא נחלקה מלכות בית 
דוד ולא עבדו ישראל ע''ז ולא גלינו מארצנו.

שבת סב: • אנשי ירושלים אנשי שחץ היו אדם אומר לחברו במה 
סעדת (תשמיש) היום בפת עמילה או בפת שאינה עמילה ביין 
או  טוב  בחבר  קצר  במסב  או  רחב  במסב  חרדלי  ביין  או  גורדלי 

בחבר רע ... וכולן לזנות.

שבת סג. • אין דיבור אלא נחת.

שבת עז: • גראינין או גרעינין ...אוממות או עוממות ... מאמצין תנן 
או מעמצין.

שבת עז: • דשא דרך שם דרגא דרך גג מתכוליתא מתי תכלה דא 
ביתא בא ואיתיב בה ביקתא בי עקתא כופתא כוף ותיב לבני לבני 
בני הוצא חציצה חצבא שחוצב מים מן הנהר כוזה כזה שוטיתא 
שטותא משיכלא מאשי כולה משכילתא משיא כלתא אסיתא 
חסירתא בוכנה בוא ואכנה לבושה לא בושה גלימא שנעשה בו 
כגלם גולתא גלי ואיתיב פוריא שפרין ורבין עליה בור זינקא בור 

זה נקי סודרא סוד ה' ליראיו אפדנא אפיתחא דין וכו'.

סכוכית  קרי  שסוכין  שם  ועל  זכוכית  סכוכית.  פא. • (רש"י)  שבת 
ועל שם שהיא זכה קרי זכוכית.

שבת פה: • (תוס' – ד"ה אמר) ותלם היינו שורה ובני ארץ ישראל 
קרו ליה תלם ובני בבל קרו ליה שורה.

שבת פח: • מה פטיש זה נחלק לכמה ניצוצות אף כל דיבור ודיבור 
שיצא מפי הקב''ה נחלק לשבעים לשונות.

שבת צו: • אמר לו ר' יהודה בן בתירא עקיבא בין כך ובין כך אתה 
עתיד ליתן את הדין אם כדבריך התורה כיסתו ואתה מגלה אותו 

ואם לאו אתה מוציא לעז על אותו צדיק (צלפחד).

שבת צז. • אמר לו רבי יהודה בן בתירא עקיבא בין כך ובין כך אתה 
עתיד ליתן את הדין אם כדבריך התורה כסתו ואתה מגלה אותו 

ואם לאו אתה מוציא לעז על אותו צדיק (אהרן).

שבת קד. • מ''ם וסמ''ך שבלוחות בנס היו עומדין ... כתב שבלוחות 
נקרא מבפנים ונקרא מבחוץ כגון נבוב בובן (רהב בהר) סרו ורס.

שבת קד. • אמרי ליה רבנן לריב''ל אתו דרדקי האידנא לבי מדרשא 
כוותייהו  איתמר  לא  נו''ן  בן  יהושע  בימי  דאפילו  מילי  ואמרו 

אל''ף בי''ת אלף בינה גימ''ל דל''ת גמול דלים וכו'.

שבת קד. • א''ת ב''ש אותי תעב וכו'.

שבת קה. • מנין ללשון נוטריקון מן התורה שנא' (בראשית יז, ה) כי א''ב 
המו''ן גוים נתתיך וכו'.

אלא  שורי  ולשורי  אשתי  לאשתי  קריתי  לא  קיח: • מימי  שבת 
לאשתי ביתי ולשורי שדי.

שאם   – (רש"י  לאחורי  וחזרתי  דבר  אמרתי  לא  קיח: • מימי  שבת 
בא מי שאמרתי עליו דבר ושאל אם אמרתי כן עליו לא חזרתי בי 
לאמר אינו כדבריו לפי שמתחלה אמת אמרתי וקסבר כל מילתא 

דמתאמרא באפי מרה לית בה משום לישנא בישא).

ה'  בדבר  ו)  לג,  (תהלים  שנאמר  כמעשה  שהדיבור  קיט: • מניין  שבת 
שמים נעשו.

שנצחו  כאן  העולם  אומות  את  ישראל  שנצחו  מה. • כאן  עירובין 
אומות העולם את עצמן.

כולו  העולם  כל  את  שהמריד  נמרוד  שמו  נקרא  נג. • למה  עירובין 
עליו במלכותו (רש"י – כלפי מעלה אלא שכינו חכמים בלשונם).

עירובין נג. • בני יהודה שהקפידו על לשונם נתקיימה תורתם בידם 
בני גליל שלא הקפידו על לשונם לא נתקיימה תורתם בידם.
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עירובין נג. • בני יהודה דדייקי לישנא ומתנחי להו סימנא נתקיימה 
תורתן בידן בני גליל דלא דייקי לישנא ולא מתנחי להו סימנא לא 

נתקיימה תורתן בידם.

עירובין נד. • כל מקום שנאמר נצח סלה ועד אין לו הפסק עולמית.

עירובין פ. • (רש"י) טורזינא. נכרי היה ממונה על כלי זיין העשויין 
לשמירת העיר להלחם על הצרים ודר בעיר.

עקם  שהרי  מפיו  מגונה  דבר  אדם  יוציא  אל  ג. • לעולם  פסחים 
הכתוב שמונה אותיות ולא הוציא דבר מגונה מפיו.

מרכב  קראו  בזב  שהרי  נקיה  בלשון  אדם  יספר  ג. • לעולם  פסחים 
ובאשה קראו מושב.

צח  לשון  אחר  לחזר  חכמים  לשון  דבר)  ד"ה   – ג. • (רש"י  פסחים 
ונקי.

דכי  היכא  וכל  קצרה  דרך  לתלמידו  אדם  ישנה  ג: • לעולם  פסחים 
הדדי נינהו משתעי בלשון כבוד.

פסחים ג: • הנהו תרי תלמידי דהוו יתבי קמיה דרב חד אמר שויתינן 
האי  שויתינן  אמר  וחד  (עיף)  מסנקן  אחר  כדבר  שמעתא  האי 

שמעתא כגדי מסנקן ולא אישתעי רב בהדי דהאיך.

פסחים ג: • הנהו תרי תלמידי דהוו יתבי קמיה ... חד אמר מפני מה 
בוצרין  מה  מפני  אמר  וחד  בטהרה  מוסקין  ואין  בטהרה  בוצרין 
בטהרה ומוסקין בטומאה אמר מובטח אני בזה שמורה הוראה 

בישראל ולא היה ימים מועטים עד שהורה הוראה בישראל.

אמר  וחד  כפול  הגיעני  להו  אמר  חד  כהני  תלתא  ג: • הנהו  פסחים 
הגיעני כזית וחד אמר הגיעני כזנב הלטאה בדקו אחריו ומצאו 

בו שמץ פסול.

פסחים ג: • רב כהנא חלש שדרוה רבנן לר' יהושע בריה דרב אידי 
אמרו ליה זיל בדוק מאי דיניה אתא אשכחיה דנח נפשיה קרעיה 
נח  ליה  אמרו  ואתי  ובכי  לאחוריה  לקרעיה  ואהדריה  ללבושיה 
הוא  דבה  ומוציא  יח)  י,  (משלי  קאמינא  לא  אנא  להו  אמר  נפשיה 

כסיל.

פסחים ג: • יוחנן חקוקאה נפק לקרייתא כי אתא אמרו ליה חיטין 
ובשר  צא  ליה  אמרו  יפות  נעשו  שעורים  להם  אמר  יפות  נעשו 
לסוסים  והתבן  השעורים  (מלכים א ה, ח)  דכתיב  ולחמורים  לסוסים 
נמי  אי  יפות  חיטין  נעשו  אשתקד  למימר  ליה  הוי  מאי  ולרכש 

עדשים נעשו יפות.

פסחים ד. • רב בר אחוה דר' חייא ובר אחתיה כי סליק להתם אמר 
קיימת  אימא  ליה  אמר  קיימת  אימא  ליה  אמר  קיים  אייבו  ליה 
והוליך  מנעלי  לי  חלוץ  לשמעיה  ליה  אמר  קיים  אייבו  ליה  אמר 

כלי אחרי לבית המרחץ.

פסחים ד. • ההוא דאמר דונו דיני אמרי שמע מינה מדן קאתי.

פסחים ד. • ההוא דהוה קא אזיל ואמר אכיף ימא אסיסני ביראתא 
בדקו ואשכחוהו דמזבולן קאתי.

פסחים טז: • (חגי ב, יב) הן ישא איש בשר קדש (שרץ).

פסחים כא: • (תוס' – ד"ה עבר) דרך התנא בכמה מקומות לכפול 
את דבריו.

פסחים נז. • אוי לי מבית בייתוס אוי לי מאלתן אוי לי מבית חנין אוי 
לי מלחישתן אוי לי מבית קתרוס אוי לי מקולמוסן.

פסחים סא. • במכסת תכוסו הכתוב שנה עליו לעכב ... לשון סורסי 
הוא כאדם שאומר לחבירו כוס (שחוט) לי טלה זה.

פסחים פז: • מפני מה זכה ירבעם בן יואש מלך ישראל להמנות עם 
מלכי יהודה מפני שלא קבל לשון הרע על עמוס.

תלשן  אל  יברך  לא  אמו  ואת  יקלל  שאביו  דור  פז: • אפילו  פסחים 
עבד אל אדוניו.

פסחים פז: • לא הגלה הקדוש ברוך הוא את ישראל לבבל אלא ... 
מפני שקרוב לשונם ללשון תורה.

פסחים פט: • בני חבורה שהיו ידיו של אחד מהן יפות מהו שיאמרו 
לו טול חלקך וצא (רש"י – לישנא מעליא ממהר לאכול הרבה).

פסחים צג: • כי לשון דהא הוא.

פסחים צט. • יפה שתיקה לחכמים קל וחומר לטפשים.

פסחים קיב: • ניזהא (לחש) דתורא הן הן ניזהא דאריה זה זה ניזהא 
דגמלא דא דא ניזהא דארבא הילני הייא הילא והילוק הוליא.

קשין  כולן  לבנים  וכנים  וביצים  חמין  וכוס  דג  קיב: • עור  פסחים 
לדבר אחר (צרעת).

פסחים קיג. • הפוך בנבילתא ולא תיפוך במילי.

בפה  א'  המדבר  שונאן  הוא  ברוך  הקדוש  קיג: • שלשה  פסחים 
ואחד בלב והיודע עדות בחבירו ואינו מעיד לו והרואה דבר ערוה 

בחבירו ומעיד בו יחידי.

פסחים קיג: • טוביה חטא ואתא זיגוד לחודיה ואסהיד ביה קמיה 
ליה  אמר  וזיגוד מינגד  חטא  א''ל טוביה  נגדיה לזיגוד  פפא  דרב 
אין דכתיב (דברים יט, טו) לא יקום עד אחד באיש ואת לחודך אסהדת 

ביה שם רע בעלמא קא מפקת ביה.

וכל  הרע  לשון  המקבל  וכל  הרע  לשון  המספר  קיח. • כל  פסחים 
המעיד עדות שקר בחבירו ראוי להשליכו לכלבים.

פסחים קיח. • (תוס' – ד"ה כמצודה) ודריש וינצלו וינצלו כי למ''ד 
מתחלפת בדל''ת במקומות הרבה. 

ראש השנה ג. • כי משמש בד' לשונות אי דילמא אלא דהא.

ראש השנה ו. • אין אשתו של אדם מתה אא''כ מבקשין ממנו ממון 
ואין לו.

זו  תשמור  עשה  מצות  זו  שפתיך  מוצא  כג, כד)  ו. • (דברים  השנה  ראש 
מצות לא תעשה.

ראש השנה יב: • בנדרים הלך אחר לשון בני אדם.

קורין  היו  לערביא  כשהלכתי  עקיבא  רבי  כו. • אמר  השנה  ראש 
לדכרא יובלא ואמר ר''ע כשהלכתי לגליא היו קורין לנדה גלמודה 

... ואמר ר''ע כשהלכתי לאפריקי היו קורין למעה קשיטה.

ראש השנה כו. • אמר רבי כשהלכתי לכרכי הים היו קורין למכירה 
כירה.

נשרייא  קן  לתחום  כשהלכתי  לקיש  בן  ר''ש  כו. • אמר  השנה  ראש 
היו קורין לכלה נינפי ולתרנגול שכוי.

אתא  ליה  קאמר  מאי  ידע  הוה  לא  פלניא  כו: • קבען  השנה  ראש 
שאיל בי מדרשא (אמר) ליה גזלן.

ידעי  הוו  לא   ... סירוגין  מאי  רבנן  ידעי  הוו  כו: • לא  השנה  ראש 
סלסלה  (משלי ד, ח)  מאי  רבנן  ידעי  הוו  לא   ... חלוגלוגות  מאי  רבנן 
וטאטאתיה  כג)  יד,  (ישעיה  מאי  רבנן  ידעי  הוו  לא   ... ותרוממך 
במטאטא השמד ... לא הוו ידעי רבנן מאי (תהלים נה, כג) השלך על 

ה' יהבך והוא יכלכלך.
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יומא ד: • מניין לאומר דבר לחבירו שהוא בבל יאמר עד שיאמר לו 
לך אמור שנאמר (ויקרא א, א) וידבר ה' אליו מאהל מועד לאמר.

יומא ט: • אלו בני אדם שאוכלין ושותין זה עם זה ודוקרין זה את זה 
בחרבות שבלשונם.

בלא  עיסקא  ליה  יהבו  בשוק  בהדיה  ר''ל  דמשתעי  ט: • מאן  יומא 
סהדי בהדי.

יומא יט: • השח שיחת חולין עובר בעשה ... עובר בלאו.

חכם  לפני  העומד  מתורגמן  אמורא.  היה  לא  כ: • (רש"י)  יומא 
הדרשן והחכם לוחש לו לשון עברית והוא מתרגם לרבים לשון 

שהן שומעין.

יומא כב: • קבל דוד לה''ר ... לא קבל דוד לה''ר.

יומא כה. • (תוס' – ד"ה נוטל) לשון תורה לחוד ולשון חכמים לחוד.

יומא כח. • כל המיסך את רגליו טעון טבילה וכל המטיל מים טעון 
קידוש ידים ורגלים (לשון נקיה).

יומא לה. • מאי פרוה ... פרוה אמגושא (רש"י – מכשף אחד בנאה 
ושמו פרווה).

יומא לו. • (רש"י – ד"ה אבל) וסכין קרוי חילוף בלשון ערבי.

יומא לט. • ארבעים שנה ששמש שמעון הצדיק ... והיה לשון של 
זהורית מלבין מכאן ואילך פעמים מלבין פעמים אינו מלבין.

יומא מד. • על מה קטורת מכפרת על לשון הרע יבא דבר שבחשאי 
ויכפר על מעשה חשאי.

יומא מו. • מאן האי דלא חייש לקמחיה.

יומא נה. • כל מקום שנאמר פני אינו אלא קדים.

יומא נה. • אחת אחת ואחת אחת ושתים אחת ושלש אחת וארבע 
יהודה  ר'  מאיר  רבי  דברי  ושבע  אחת  ושש  אחת  וחמש  אחת 
ואחת  ארבע  ואחת  שלש  ואחת  שתים  ואחת  אחת  אחת  אומר 
חמש ואחת שש ואחת שבע ואחת ולא פליגי מר כי אתריה ומר 

כי אתריה.

יומא עא: • מעשה בכהן גדול אחד שיצא מבית המקדש והוו אזלי 
שבקוהו  ואבטליון  לשמעיה  דחזיונהו  כיון  בתריה  עלמא  כולי 
לדידיה ואזלי בתר שמעיה ואבטליון לסוף אתו שמעיה ואבטליון 
לשלם  עממין  בני  ייתון  להן  אמר  גדול  דכהן  מיניה  לאיפטורי 
אמרו ליה ייתון בני עממין לשלם דעבדין עובדא דאהרן ולא ייתי 

בר אהרן לשלם דלא עביד עובדא דאהרן.

ישחנה  אמר  חד   ... ישחנה  איש  בלב  דאגה  כה)  יב,  עה. • (משלי  יומא 
מדעתו וחד אמר ישיחנה לאחרים.

לידי  גרונך  יבא  שלא  כדי  בטלים  מדברים  לשונך  עז. • מנעי  יומא 
צמאה.

סוכה ב. • (תוס' – ד"ה דאורייתא) דקדק בלשונו דלמא אתי לידי 
מעליא  לישנא  הוי  דלא  אע''ג  פסולה  ותני  דאורייתא  איסורא 
כמו ימעט אבל במבוי דרבנן לא חייש ותנא ימעט שהוא לישנא 

מעליא.

סוכה כד: • כרת כריתות לא דרשי.

סוכה כח. • אמר להם (ר"א) הזקקתוני לומר דבר שלא שמעתי מפי 
שלא  דבר  אמרתי  ולא  חולין  שיחת  שחתי  ולא   ... מימי  רבותי 

שמעתי מפי רבי מעולם.

שיחת  שח  לא  מימיו  זכאי  בן  יוחנן  רבן  על  עליו  כח. • אמרו  סוכה 
חולין ... ולא אמר דבר שלא שמע מפי רבו מעולם.

סוכה לח: • מכאן לשומע כעונה.

סוכה מב. • יודע לדבר אביו לומדו תורה.

שקלים ג:ב • ג' קופות של תרומת הלשכה היו כתוביהן יונית אלפא 
ביתא גמא.

אחר  השלחן  על  פירות   = המזבח  קיץ  פירות.   = ד:ד • קיץ  שקלים 
הסעודה.

שקלים ה:א • פתחיה זה מרדכי... ויודע ע' לשון.

שקלים ה:ג • ה' חותמות היו וארמית כתוב עליהן.

עולתו  שהביא  ב''ה  מתלמידי  אחד  בתלמיד  כ: • מעשה  ביצה 
לעזרה לסמוך עליה מצאו תלמיד אחד מתלמידי ב''ש אמר לו 

מה זו סמיכה אמר לו מה זו שתיקה שתקו בנזיפה והלך לו.

להדר  לא  מלתא  חבריה  ליה  דאמר  מרבנן  צורבא  כ: • האי  ביצה 
ליה מלתא טפי ממאי דאמר ליה חבריה דאיהו אמר ליה מה זו 

סמיכה וקא מהדר ליה מה זו שתיקה.

ביצה כב. • מפני דבר אחר (רש"י – לשמש מטתו).

מגילה ח: • הספרים נכתבין בכל לשון ותפלין ומזוזות אינן נכתבות 
אלא אשורית רשב''ג אומר אף בספרים לא התירו שיכתבו אלא 

יוונית.

כתב  הוא  אשורית  כתב  אשורית.  שיכתבנו  עד  ח: • (רש"י)  מגילה 
שלנו.

מגילה ט. • אף כשהתירו רבותינו יונית לא התירו אלא בספר תורה 
ומשום מעשה דתלמי המלך וכו'.

מגילה ט: • יפת אלהים ליפת יפיותו של יפת יהא באהלי שם (רש"י 
– הוא לשון יון לשונו יפה משל כל בני יפת).

מגילה י: • כל ויהי איכא הכי ואיכא הכי ויהי בימי אינו אלא לשון 
צער.

מגילה י: • והכרתי לבבל שם ושאר ונין ונכד נאם ה' שם זה הכתב 
שאר זה לשון.

מגילה יג: • בגתן ותרש שני טרסיים הוו והיו מספרין בלשון טורסי 
...והיה (מרדכי) יודע בשבעים לשון.

מגילה יג: • ליכא דידע לישנא בישא כהמן.

הוא  כינוי  (רש"י –  תתאה  ממלכא  עילאה  מלכא  טו: • גבר  מגילה 
להיפוך בלשון נקיה).

מגילה טו: • אין משיבין על הקלקלה.

מגילה יז: • (דברים ו, ד) שמע בכל לשון שאתה שומע ... השמע לאזניך 
מה שאתה מוציא מפיך.

 ... משתוקא  דכולה  סמא  תהלה  דומיה  לך  ב)  יח. • (תהלים סה,  מגילה 
מלה בסלע משתוקא בתרין. 

מגילה יח. • הלועז ששמע אשורית יצא.

מגילה יח. • לעז יווני לכל כשר.

מגילה יח. • אטו אנן האחשתרנים בני הרמכים מי ידעינן.
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מגילה כא. • (תוס' – ד"ה אלמלא) היכא שיש אל''ף בסוף אלמלא 
רוצה לומר אילו לא והיכא דכתי' אלמלי ביו''ד רוצה לומר אילו 

היה.

אין  הכי  נמי  תניא  כפיו  את  ישא  לא  (ובשיני)  כד: • חיפני  מגילה 
מורידין לפני התיבה לא אנשי בית שאן ולא אנשי בית חיפה ולא 

אנשי טבעונין מפני שקורין לאלפין עיינין ולעיינין אלפין.

מתכוין  חייא)  (רבי  כשהיה  כשאתה)  ד"ה   – כד: • (תוס'  מגילה 
לקרות החי''ת קורא אותה שפיר ע''י טורח אבל לא היה בקל.

תשובה  שמתוך  בתשובותיו  זהיר  אדם  יהא  כה: • לעולם  מגילה 
שהשיבו אהרן למשה פקרו המערערים.

כוכבים  דעבודת  מליצנותא  בר  אסירא  ליצנותא  כה: • כל  מגילה 
דשריא.

מגילה כו: • (רש"י) תיק ונרתיק. חדא היא אלא שלשון תיק נופל על 
דבר ארוך ולשון נרתיק נופל על דבר קצר.

מגילה כז. • האי צורבא מרבנן דשמע ליה מילתא ולא ידע פירושא 
לישיילה קמיה דשכיח קמיה רבנן דלא אפשר דלא שמיע ליה מן 

גברא רבה.

תענית ז: • אין הגשמים נעצרין אלא בשביל מספרי לשון הרע.

הלשון  לבעל  יתרון  ואין  לחש  בלא  הנחש  ישוך  ח. • אם  תענית 
לעתיד לבא מתקבצות ובאות כל החיות אצל הנחש ואומרים לו 
אמר  לך  יש  הנאה  מה  אתה  ואוכל  טורף  זאב  ואוכל  דורס  ארי 

להם ואין יתרון לבעל הלשון.

תענית כה. • עבד מלתא (הקיז דם).

תענית כט: • (תוס') של תפוחים י''מ תפוחים כריח אתרוגים.

מועד קטן ט: • מעברת סרק על פניה של מטה.

מועד קטן יא: • איתרעא ביה מילתא (אבילות).

מועד קטן טז. • מנלן דאי מתפקר בשליחא דבי דינא ואתי ואמר לא 
ההם  האנשים  העיני  יד)  טז,  (במדבר  דכתיב  בישא  כלישנא  מיתחזי 

תנקר.

מועד קטן • טוט (של שופר) אסר וטוט שרי.

מועד קטן יז. • (רש"י) גנובתיה. זנב.

מועד קטן יז: • מאי שפורי שנפרעין ממנו.

מועד קטן יח. • הואי (קהלת י, ה) כשגגה שיוצא מלפני השליט ואיתרע 
ביה מילתא.

ה)  כב,  (בראשית  שנאמר  לשפתים  כרותה  שברית  יח. • מנין  קטן  מועד 
והנער  ואני  החמור  עם  פה  לכם  שבו  נעריו  אל  אברהם  ויאמר 

נלכה עד כה ונשתחוה ונשובה אליכם.

מועד קטן יח: • דומי (חשד) דמתא יומא ופלגא.

מועד קטן כד. • (רש"י) אבל רבתי. מסכת שמחות.

מועד קטן כח. • אף מרים בנשיקה מתה אתיא שם שם ממשה ומפני 
מה לא נאמר בה על פי ה' מפני שגנאי הדבר לאומרו.

מועד קטן כח. • הן חד שכן בלשון יוני קורין לאחת הן.

מועד קטן כח. • (רש"י) מנמנם. גוסס.

משום  הטוב  בדבר  לסיים  כדי  המות.  בלע  כח: • (תוס')  קטן  מועד 
דמועד קטן הוא סוף סדר מועד.

חגיגה ב: • (רש"י) אי בעית אימא. אלם כמשמעו נוטריקון אישתקיל 
מלוליה ניטל דבורו.

חגיגה ה: • אפילו שיחה יתירה שבין איש לאשתו מגידים לו לאדם 
בשעת מיתה.

חגיגה ה: • עשה צרכיו (תשמיש).

חגיגה ה: • כאן דצריך לרצויה (את אשתו לפני תשמיש) הא דלא 
צריך לרצויה.

חגיגה ה: • מאור עינים (סומא).

חגיגה יב. • מאי שמים ... ששם מים.

חגיגה יג: • מאי כמראה הבזק ... כאור היוצא מבין החרסים.

חגיגה טז. • ששה דברים נאמרו בבני אדם שלשה כמלאכי השרת 
שלשה כבהמה ... ומספרים בלשון הקדש כמלאכי השרת. 

יבמות יג: • כל תיבה שצריכה למ''ד בתחלתה הטיל לה הכתוב ה''א 
בסופה.

יבמות כא. • אל קשה ואלה קשה מאל.

יבמות סה. • שתיקותיך יפה מדיבוריך.

יבמות סט: • הלך הבן ונכבש (רש"י – לשון גנאי) על השפחה וילדה 
הימנו בן.

יבמות ע. • (רש"י) ואם לא ידעה. לא בא עליה.

בני  כלשון  תורה  דברה  ליה  עביד  מאי  איש  איש  עא. • האי  יבמות 
אדם.

יבמות עו: • ממזר כתיב מום זר.

יבמות פז: • שתיקה כהודאה דמיא.

יבמות צד: • (רש"י – ד"ה ואת) בלשון יוני קורין לאחת הינא.

יבמות צו: • לא ידע את הראשונה.

(קללה)  ברכה  ונאמר  למטה  (קללה)  ברכה  קא. • נאמר  יבמות 
למעלה.

לישנא  רגליו  את  להסך  שאול  ויבא  ד)  כד,  א  קג. • (שמואל  יבמות 
מעליא.

יבמות קה: • (רש"י) נצטרע אבדן. עונשו של לשון הרע נגעים.

יבמות קו: • היא אומרת מאן יבמי להקים לאחיו שם בישראל לא 
היו  הקדש  ובלשון  לקחתה  חפצתי  לא  אומר  והוא  יבמי  אבה 

אומרים.

יבמות קט. • לעולם ידבק אדם בשלשה דברים ... ובהפרת נדרים.

יבמות קט: • הנודר כאילו בנה במה והמקיימו כאילו הקריב עליה 
קרבן.

כתובות ב: • (תוס' – ד"ה פשיט) כל אמורא היה תופס לשונו.

כתובות ה. • אם ישמע אדם דבר שאינו הגון יניח אצבעו באזניו.

היא  נקבה  לשון  דשבת  אע''ג  שמא)  ד"ה   – ה. • (תוס'  כתובות 
דכתיב (שמות לא) מחלליה מות יומת ה''נ הוי לשון זכר כל העושה 

בו מלאכה (שם לה) שומר שבת מחללו (ישעיה נו).

כתובות ה: • זו זרת זו קמיצה זו אמה זו אצבע זה גודל.

ישמע  שאם  רכה  והאליה  קשה  כולה  אוזן  מה  ה: • מפני  כתובות 
אדם דבר שאינו הגון יכוף אליה לתוכה.
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כתובות ה: • אל ישמיע אדם לאזניו דברים בטלים מפני שהן נכוות 
תחלה לאיברים.

כתובות ח: • הכל יודעין כלה למה נכנסה לחופה אלא כל המנבל פיו 
ומוציא דבר נבלה מפיו אפילו נחתם לו גזר דינו של שבעים שנה 

לטובה נהפך עליו לרעה.

כתובות ח: • לעולם אל יפתח אדם פיו לשטן.

כתובות ט. • (רש"י) וכמעשה שהיה. דבת שבע.

כתובות י: • אלמנה על שם מנה אלמנה מן האירוסין.

כתובות יא. • איילונית דוכרנית דלא ילדה (רש"י – לשון איל תמים).

מעליא  לישנא   ... נבעלה   ... נסתרה   .. מדברת  יג. • מאי  כתובות 
כדכתיב (משלי ל, כ) אכלה ומחתה פיה ואמרה לא פעלתי און.

כתובות טז. • הפה שאסר הוא הפה שהתיר.

כתובות יח: • (תוס' – ד"ה ובכולי) בשבועת שקר יש בה עונש גדול 
דכתיב בה לא ינקה ... שכל העולם כולו נזדעזע כשאמר הקב''ה 

(לא תשבעו ו)לא תשא.

כתובות כב: • א''ר אסי (משלי ד, כד) הסר ממך עקשות פה ולזות שפתים 
הרחק ממך (תוס' – ד"ה משום – פסוק הוא אלא דרב אסי רגיל 

להביאו.

האי  כולי  בהו  מזלזל  הוית  מי  הווין  בנתך  אילו  כג. • א''ל  כתובות 
בנתיה  ואישתביין  השליט  מלפני  שיוצא  כשגגה  ה)  י,  (קהלת  הואי 

דמר שמואל.

כתובות כו: • יד עובדי כוכבים תקיפה על עצמן (ישראל).

אותה  וקורין  היא  מסכתא  רבתי.  באבל  כח. • (רש"י)  כתובות 
שמחות.

תלך  מלא  יט, טז)  (ויקרא   ... מנלן  רע  שם  למוציא  מו. • אזהרה  כתובות 
רכיל ... (דברים כג, י) מונשמרת מכל דבר רע.

לא  פלוני  ואמר  דין  לבית  בא  רע  שם  הוצאת  מו. • כיצד  כתובות 
מצאתי לבתך בתולים.

כתובות נד. • ההיא בת מחוזא דהות נסיבא לנהרדעא אתו לקמיה 
דרב נחמן שמעה לקלה דבת מחוזא היא.

כתובות נח: • אין אדם מוציא דבריו לבטלה.

כתובות ס: • (רש"י) אפקירותא. חוצפא.

כתובות סא: • (רש"י) דבר אחר חזאי ביה. בשר של חזיר מצורע.

אוכלת  תנן  תשמיש   ... ממש  אוכלת   ... אוכלת  סה: • מאי  כתובות 
אלא  אוכלת  דקתני  היינו  אכילה  למ''ד  בשלמא  שבת  לילי  עמו 
למאן דאמר תשמיש מאי אוכלת לישנא מעליא כדכתיב (משלי ל, כ) 

אכלה ומחתה פיה ואמרה לא פעלתי און.

כתובות עא: • (הושע ב, יח) והיה ביום ההוא נאום ה' תקראי אישי ולא 
תקראי לי עוד בעלי.

שאין  כלום.  אמר  לא  כשרים  כנדרי  אמר  אבל  ט. • (רש"י)  נדרים 
דרכן של כשרים שנודרים כדמפרש וכל שכן דאין נשבעין... דרכן 

של רשעים הוא דאגב ריתחייהו נודרין בנזיר ובקרבן ובשבועה. 

חכמים  להם  שבדו  לשון   ... הן  אומות  לשון   ... י. • כינויין  נדרים 
להיות נודר בו.

לפרישות  סיג  נדרים  מי''ג)  פ''ג  (אבות  תקינו)  ד"ה   – י. • (רש"י  נדרים 
שתיקנו אלו כינויין כדי להפריש האדם מן העבירה.

מה  כברשות  המצוה  על  חלין  שהנדרים  בנדרים  יג: • חומר  נדרים 
דבר  על  חלות  שהשבועות  בשבועות  וחומר  בשבועות  כן  שאין 

שיש בו ממש ושאין בו ממש מה שאין כן בנדרים.

נדרים יג: • כ. • מלמדין אותן כדי שלא ינהגו קלות ראש בנדרים.

נדרים יג: • לעולם אל תהי רגיל בנדרים שסופך למעול בשבועות.

נדרים כא. • משתעי איניש הכי.

נדרים כא: • צדיקים אומרים מעט ועושין הרבה.

בעובדך  וממשמשין  פינקסך  דפתחין  ידעת  הוה  כב. • אילו  נדרים 
מי נדרת אמר ליה לא ושרייה.

נדרים כב. • כל הבוטה (נודר) ראוי לדוקרו בחרב אלא לשון חכמים 
מרפא.

עליו  מקריב  כאילו  והמקיימו  במה  בנה  כאילו  כב. • הנודר  נדרים 
קרבן.

נדרים כב. • אף על פי שמקיימו נקרא רשע.

נדרים כט: • אמירתו לגבוה כמסירתו להדיוט.

נדרים נה: • דברו חכמים בהווה.

איתתא  נסיב  דישראל  לארעא  דסליק  בבל  בר  סו: • ההוא  נדרים 
עלה  רתח  טלפי  תרי  ליה  בשילה  טלפי  תרי  לי  בשילי  לה  אמר 
זילי  לה  אמר  גריוא  ליה  בשילה  גריוא  לי  בשילי  לה  אמר  למחר 
אייתי לי תרי בוציני אזלת ואייתי ליה תרי שרגי אמר לה זילי תברי 
יתהון על רישא דבבא הוה יתיב בבא בן בוטא אבבא וקא דאין 
דעבדת  הדין  מה  לה  אמר  רישיה  על  יתהון  ותברת  אזלת  דינא 
המקום  בעליך  רצון  עשית  את  אמר  בעלי  ציוני  כך  ליה  אמרה 

יוציא ממך שני בנים כבבא בן בוטא.

נדרים עז: • כל הנודר אע''פ שהוא מקיימו נקרא חוטא.

לא  הא  חטא  בך  יהיה  לא  לנדור  תחדל  וכי  כג)  כג,  עז: • (דברים  נדרים 
חדלת איכא חטא.

נדרים עט. • השתיקה מקיימת ואין שתיקה מבטלת.

עבודת  ועובד  ממגדף  חוץ  דמי  כדבור  דבור  כדי  פז. • תוך  נדרים 
כוכבים ומקדש ומגרש.

נדרים צ: • (רש"י) השמים ביני לבינך. שאינו מזריע דדבר זה אינו 
גלוי לבריות אלא לשמים.

נזיר ב. • (תוס' – ד"ה נזיר) כיון דמתכוין לנדור בנזיר ויודע שלשון 
אמר  כאילו  היא  גמורה  קבלה  בנזיר  בהם  לנדור  חכמים  בדו  זה 

בלשון הכתוב בתורה.

נזיר ח: • הן אחת דיגון שתים טריגון שלש טטרגון ארבע פונטיגון 
חמש (ביונית).

נזיר ט. • בגמר דבריו אדם נתפס.

נזיר ט. • אין אדם מוציא דבריו לבטלה.

נזיר יא. • מעשה באשה אחת שהיתה שיכורה ומזגו לה את הכוס 
ואמרה הריני נזירה ממנו אמרו חכמים לא נתכוונה זו אלא לומר 

הרי הוא עלי קרבן.

תוך כדי דיבור כדי שאלת שלום וכמה כדי שאלת  נזיר כ: • וכמה 
שלום כדי שאומר שלום תלמיד לרב א''ל תוב לא שבקת רווחא 

לתלמידא.

נזיר כג: • מנין שאין הקב''ה מקפח אפי' שכר שיחה נאה וכו'.
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סוטה ה. • כל אדם שיש בו גסות הרוח אמר הקב''ה אין אני והוא 
יכולין לדור בעולם ... איכא דמתני לה אמספרי לשון הרע.

מעלייתא  ולישנא  מקום  דאותו  שיער הרגלים.  טז. • (רש"י)  סוטה 
נקט.

סוטה לב. • אלו נאמרין בכל לשון פרשת סוטה ווידוי מעשר קרית 
הפיקדון  ושבועת  העדות  ושבועת  המזון  וברכת  ותפלה  שמע 
ברכות  וחליצה  ביכורים  מקרא  הקודש  בלשון  נאמרין  ואלו 
ופרשת  המלך  ופרשת  גדול  כהן  וברכת  כהנים  ברכת  וקללות 

עגלה ערופה ומשוח מלחמה בשעה שמדבר אל העם.

וסדוהו  המזבח  את  ובנו  האבנים  את  הביאו  כך  לב. • ואחר  סוטה 
בסיד וכתבו עליו את כל דברי התורה בשבעים לשון.

סוטה לג. • תפלה בכל לשון.

סוטה לג. • לעולם אל ישאל אדם צרכיו בלשון ארמית דאמר רבי 
יוחנן כל השואל צרכיו בלשון ארמי אין מלאכי השרת נזקקין לו 

לפי שאין מלאכי השרת מכירין בלשון ארמי.

סוטה לג. • בא גבריאל ולימדו (ליוסף) שבעים לשון.

סוטה לג: • כל מקום שנאמר כה ככה ענייה ואמירה אינו אלא לשון 
הקודש.

סוטה לה. • כל לשון הרע שאין בו דבר אמת בתחילתו אין מתקיים 
בסופו.

ליה  אהדר  (יוסף)  בהדיה  פרעה  דאישתעי  לישנא  לו: • כל  סוטה 
אישתעי איהו בלשון הקדש לא הוה קא ידע מאי הוה אמר.

סוטה לז. • מאי (דברים כז, יב) על על בסמוך.

הדינין  נתעוותו  חנופה  של  אגרופה  שגבר  מא: • מיום  סוטה 
ונתקלקלו המעשים ואין אדם יכול לומר לחבירו מעשי גדולים 

ממעשיך.

סוטה מא: • מותר להחניף לרשעים בעולם הזה.

עוד  ולא  לעולם...  אף  מביא  חנופה  בו  שיש  אדם  מא: • כל  סוטה 
אלא שאין תפלתו נשמעת.

אמן  שבמעי  עוברין  אפילו  חנופה  בו  שיש  אדם  מא: • כל  סוטה 
מקללין אותו.

סוטה מא: • כל אדם שיש בו חנופה נופל בגיהנם.

סוטה מא: • כל המחניף לחבירו סוף נופל בידו ואם אינו נופל בידו 
נופל ביד בניו ואם אינו נופל ביד בניו נופל ביד בן בנו.

סוטה מב. • כל עדה שיש בה חנופה מאוסה כנדה.

סוטה מב. • כל עדה שיש בה חנופה לסוף גולה.

וכת  ליצים  כת  שכינה  פני  מקבלות  אין  כיתות  מב. • ארבע  סוטה 
חניפים וכת שקרים וכת מספרי לשון הרע.

סוטה מט. • משחרב בהמ''ק ... וגברו בעלי זרוע ובעלי לשון.

סוטה מט: • בא''י לשון סורסי למה אלא אי לשון הקודש אי לשון 
יוונית.

סוטה מט: • בבבל לשון ארמי למה אלא או לשון הקודש או לשון 
פרסי.

סוטה מט: • לשון יוונית לחוד וחכמת יוונית לחוד.

גיטין לט. • אין אדם מוציא דבריו לבטלה.

גיטין מא: • דברה תורה כלשון בני אדם.

גיטין מו. • המוציא את אשתו משום שם רע לא יחזיר ומשום נדר 
לא יחזיר.

לשון  (במריבת)  בחירחורי  תחבא  לשון  בשוט  כא)  ה,  נז: • (איוב  גיטין 
תחבא.

גיטין נט. • חרש רומז ונרמז.

גיטין סב. • (רש"י) למימרא להו אחזוקו. כשאומרין לעושי מלאכה 
העוברים עליהם תחזקנה ידיכם: אשרתא. אף הוא לשון חיזוק.

תנא  לפטרוה  פיטרוה  בין  ודייק  הוא  דבבלאה  נתן  סה: • רבי  גיטין 
דידן דבר א''י הוא לא דייק.

אין  ידייהו  חתימת  מחתם  ידעי  דלא  דינא  בי  איכא  סו: • מי  גיטין 
איכא בי דינא חדתא.

גיטין סח: • (משלי כה, טו) ולשון רכה תשבר גרם.

ליה  דמהימן  ברא  לתרנגולא  אלא  ליה  יהיב  ולא  סח: • ...  גיטין 
אשבועתיה ... אזל חנק נפשיה אשבועתיה.

גיטין עא. • (תהלים לח, יד) ... וכאלם לא יפתח פיו ... אישתקיל מילוליה 
(נוטריקון).

גיטין עג: • אין חוששין שמא נתעסקו בדבר אחר (תשמיש).

גיטין עו: • מאי פניך תשמיש.

קרי  ואמאי  הרומיים  מלכות  הוגנת  שאינה  מלכות  פ. • מאי  גיטין 
לה מלכות שאינה הוגנת משום דאין להם לא כתב ולא לשון.

גיטין פ: • האי דקתני נישאו לישנא מעליא נקט.

גיטין פד. • בעיא לקיומיה לתנאה.

עליו  והתנה  בסופו  לקיימו  לו  אפשר  שאי  תנאי  פד. • כל  גיטין 
מתחילתו אינו אלא כמפליגה בדברים וכשר.

אדם  הגאונים  בתשובת  וראיתי  כולהו)  ד"ה   – פז: • (רש"י  גיטין 
לפי  גונדליא  במקומנו  לו  קורין  השמאלית  ביד  המשתמש 

שמשנה מסדר המשתמשין.

גיטין פז: • איש פלוני בן איש פלוני ולא כתב עד כשר וכך היו נקיי 
הדעת שבירושלים עושין (רש"י – נוהגין שלשונן קצרה לא היו 

חותמין עד אלא פלוני בן פלוני).

את  סופג  ממזר  בנידוי  יהא  עבד  לחבירו  כח. • הקורא  קדושין 
הארבעים רשע יורד עמו לחייו.

רצה  לא  הוא  מגונה  דדבר  משום  כדאיתא.  לג: • (רש"י)  קדושין 
לפרסמה והרי הוא מפורש במדרש רבי תנחומא ראו כמה עבים 

שוקיו (של משה) כמה צוארו שמן הכל משלנו.

על  קבלתי  כך  הדרישה  על  שכר  שקבלתי  נז. • כשם  קדושין 
הפרישה.

קדושין ע. • כל הפוסל פסול ואינו מדבר בשבחא לעולם.

אתרוג  או  רוחא  ברמות  תילתא  אתרונגא  האומר  ע. • כל  קדושין 
כדקריוה רבנן או אתרוגא דאמרי אינשי.

קדושין ע. • אמר ליה לישתי מר אנבגא אמר ליה מי סני איספרגוס 
דקריוה רבנן או אנפק דאמרי אינשי.

קדושין עא: • כל שסיחתו בבבל משיאין לו אשה והאידנא דאיכא 
רמאי חיישינן.
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קדושין עא: • שתיקותיה דבבל היינו יחוסא.

וקתני  הוא  מעשה  ביה  דלית  דיבורא  זוממין  ה. • עדים  קמא  בבא 
התם אע''ג דלית ביה מעשה רחמנא קרייה מעשה דכתיב (דברים יט, 

יט) ועשיתם לו כאשר זמם לעשות לאחיו.

אדרבה  ליה  אמר  דעתא  מהאי  ניצלן  רחמנא  סה: • א''ל  קמא  בבא 
רחמנא ניצלן מדעתא דידך.

בבא קמא עג. • תוך כדי דיבור כדיבור דמי.

בבא קמא פב: • בארץ ישראל לשון סורסי למה או לשון הקדש או 
לשון יונית (רש"י – הוא לשון צח וסורסי לשון נלעג הוא).

לשון  או  הקדש  לשון  או  למה  ארמי  לשון  פג. • בבל  קמא  בבא 
פרסי.... ועל שם שקרובה לארץ ישראל אין לשון ארמי שלה צח 

כל כך.

בבא מציעא ו. • אמירתו לגבוה כמסירתו להדיוט.

בבא מציעא לז: • שתיקה כהודאה ... לאו כהודאה. 

בדברים  אונאה  כך  וממכר  במקח  שאונאה  נח: • כשם  מציעא  בבא 
לא יאמר לו בכמה חפץ זה והוא אינו רוצה ליקח אם היה בעל 
תשובה לא יאמר לו זכור מעשיך הראשונים אם הוא בן גרים לא 
יאמר לו זכור מעשה אבותיך שנאמר (שמות כב, כ) וגר לא תונה ולא 

תלחצנו.

בבא מציעא נח: • גדול אונאת דברים מאונאת ממון.

בבא מציעא נח: • כל המלבין פני חבירו ברבים כאילו שופך דמים.

שיורדין  משלשה  חוץ  עולים  לגיהנם  היורדין  נח: • כל  מציעא  בבא 
ואין עולין ואלו הן ... והמלבין פני חבירו ברבים והמכנה שם רע 

לחבירו.

בבא מציעא פג: • (משלי כא, כג) שומר פיו ולשונו שומר מצרות נפשו.

רשעים  הרבה  ועושים  מעט  אומרים  פז. • צדיקים  מציעא  בבא 
אומרים הרבה ואפילו מעט אינם עושים.

בבא מציעא צ: • עקימת פיו הויא מעשה.

הדיוטות  שהרגילו  הדיוט.  לשון  דורש  קד. • (רש"י)  מציעא  בבא 
הדין  לפסוק  הלשון  דורש  היה  חכמים  כתקנת  שלא  לכתוב 

אחריו.

דאזיל  איניש  ליכא  בוטא)  בן  לבבא  (הורדוס  ד. • א''ל  בתרא  בבא 
דלימא ליה דאנא ואת יתיבנא א''ל כתיב (קהלת י, כ) כי עוף השמים 

יוליך את הקול ובעל כנפים יגיד דבר.

אית  חברא  דחברך  וחברא  ליה  אית  חברא  כח: • חברך  בתרא  בבא 
ליה.

בבא בתרא לח: • (רש"י) מרדין. לשון רציחה בלשון פרס.

בבא בתרא לט. • כל מילתא דמתאמרא באפי תלתא לית בה משום 
לישנא בישא.

בבא בתרא סב. • (תוס' – ד"ה ומודה) בשתק מודה להו.

בבא בתרא עד: • (רש"י) בר אמוראי. אדם שיודע לשוט במים.

בבא בתרא עח: • אמאי קרי ליה סיח שמהלך אחר סיחה נאה.

בבא בתרא פט: • אמר רבן יוחנן בן זכאי אוי לי אם אומר אוי לי אם 
לא אומר.

בבא בתרא צ: • (תוס' – ד"ה לסוריא)... משמע דלשון סורסי לחוד 
ולשון ארמי לחוד ואומר ר''ת דלשון אחד הוא אלא שמתחלק 

לכמה ענינים כעין לעז שמשתנה בכמה מדינות.

בבא בתרא צח: • קל (גרוע) מאורח משיב דבר בטרם ישמע שנאמר 
(משלי יח, יג) משיב דבר בטרם ישמע אולת היא לו וכלמה.

בבא בתרא קיט: • בנות צלפחד חכמניות הן דרשניות הן צדקניות הן 
חכמניות הן שלפי שעה דברו.

גופי  בתרי   ... מאי  פלגינן  לא   ... (דיבורא)  קלד: • פלגינן  בתרא  בבא 
פלגינן בחד גופא לא פלגינן.

בבא בתרא קסד: • לעולם אל יספר אדם בטובתו של חבירו שמתוך 
טובתו בא לידי רעתו.

בבא בתרא קסד: • שלש עבירות אין אדם ניצול מהן בכל יום הרהור 
עבירה ועיון תפלה ולשון הרע לשון הרע סלקא דעתך אלא אבק 

לשון הרע.

בבא בתרא קסד: • (רש"י – ד"ה הרי) בלשון יוני קורין לאחת הינא.

לשון  באבק   ... והכל  בעריות  ומיעוט  בגזל  קסה. • רוב  בתרא  בבא 
הרע.

סנהדרין ב. • והמוציא שם רע בשלשה ... מוציא שם רע בעשרים 
ושלשה מפני שיש בו דיני נפשות.

סנהדרין ד: • לטוטפות ... טט בכתפי שתים פת באפריקי שתים.

סנהדרין יא. • (תוס' – ד"ה רשב"ג) לשון תורה לחוד ולשון חכמים 
לחוד.

סנהדרין טו. • (רש"י – ד"ה האומר) אין אדם מוציא דבריו לבטלה.

ולשון  עברי  בכתב  לישראל  תורה  ניתנה  כא: • בתחלה  סנהדרין 
הקודש חזרה וניתנה להם בימי עזרא בכתב אשורית ולשון ארמי 
ביררו להן לישראל כתב אשורית ולשון הקודש והניחו להדיוטות 

כתב עברית ולשון ארמי.

סנהדרין כב. • למה נקרא שמה אשורית שמאושרת בכתב.

אמר  ג)  ג,  (בראשית  שנאמר  גורע  המוסיף  שכל  כט. • מניין  סנהדרין 
אלהים לא תאכלו ממנו ולא תגעו בו.

מילתא  דגלי  קלא  עליה  דנפיק  תלמידא  לא. • ההוא  סנהדרין 
דאיתמר בי מדרשא בתר עשרין ותרתין שנין אפקיה רב אמי מבי 

מדרשא אמר דין גלי רזיא.

סנהדרין לח: • אדם הראשון בלשון ארמי ספר.

הקב''ה  שאמר  בשעה  בקשה  לשון  אלא  נא  מג: • אין  סנהדרין 
ליהושע (יהושע ז, יא) חטא ישראל אמר לפניו רבש''ע מי חטא אמר 
ליה וכי דילטור אני לך הפל גורלות הלך והפיל גורלות ונפל הגורל 

על עכן.

סנהדרין נד. • והאי דקאמר נכרי לישנא מעליא הוא.

סנהדרין נו. • (המגדף) עד שיברך (יקלל) שם בשם.

סנהדרין נו. • איש איש למה לי דיברה תורה כלשון בני אדם.

סנהדרין סה. • עקימת שפתיו הוי מעשה.

סנהדרין סח: • דברו חכמים בלשון נקיה.

סנהדרין פז. • (רש"י) וטהרת מצורע. שאף נגעים ע''י ריב של לשון 
הרע הם באים.
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נביאים  שני  ואין  נביאים  לכמה  עולה  אחד  פט. • סיגנון  סנהדרין 
מתנבאין בסיגנון אחד.

סנהדרין צג: • כל הפסוק הזה לא אמרו דואג אלא בלשון הרע.

סנהדרין קד: • בשביל מה הקדים פ''א לעי''ן בשביל מרגלים שאמרו 
בפיהם מה שלא ראו בעיניהם.

סנהדרין קו. • כל מקום שנאמר וישב אינו אלא לשון צער.

חוקי  לספר  לך  מה  הרשע  לדואג  הקב''ה  לו  קו: • אמר  סנהדרין 
מה  הרע  לשון  מספרי  ופרשת  מרצחים  לפרשת  מגיע  כשאתה 

אתה דורש בהם.

סנהדרין קו: • אין תורתו של דואג אלא משפה ולחוץ.

סנהדרין קו: • לא מת דואג עד ששכח תלמודו ... נצטרע.

סנהדרין קו: • שלשה מלאכי חבלה נזדמנו לו לדואג אחד ששכח 
כנסיות  בבתי  עפרו  שפיזר  ואחד  נשמתו  ששרף  ואחד  תלמודו 

ובבתי מדרשות.

סנהדרין קט. • זו שאומרת נעלה ונעבוד עבודת כוכבים (בראשית יא, ט) 
כי שם בלל שפת כל הארץ.

מכות ו: • לא תהא סנהדרין שומעת מפי התורגמן.

מכות יא. • כל דיבור לשון קשה... אין נדברו אלא לשון נחת.

מכות יג: • כל מקום שנאמר השמר פן ואל אינו אלא לא תעשה.

מכות כג: • כל המספר לשון הרע וכל המקבל לשון הרע וכל המעיד 
עדות שקר ראוי להשליכו לכלבים.

שבועות כ: • (שמות כ, ח) זכור (דברים ה, יב) ושמור בדיבור אחד נאמרו מה 
שאין יכול הפה לדבר ומה שאין האוזן יכול לשמוע.

שבועות כא. • (שמות כ, ז) לא תשא את שם ה' אלהיך לשוא כי לא ינקה 
ב''ד של מעלה אין מנקין אותו אבל ב''ד של מטה מלקין אותו.

שבועות כא. • (רש"י) בדורותינו בטלו הראשונים שבועה דאורייתא 
לפי שענשה גדול ותקנו לגזור עליו ארור בעשרה.

שבועות לט. • אומרין לו (לנשבע) הוי יודע שכל העולם כולו נזדעזע 
בשעה שאמר הקב''ה לא תשא את שם ה' אלהיך לשוא ... וכאן 
ומכל  ממנו  וכאן   ... וממשפחתו  ממנו  וכאן   ... ינקה  לא  נאמר 

העולם כולו ... וכאן נפרעין ממנו לאלתר.

שבועות מו. • (רש"י) דגזים. אומר לעשות דבר גוזמא ושגעון ואינו 
עושה.

עבודה זרה ה. • אין אם אלא לשון תחנונים.

שמתה  בחזקה  אחד  עליהם  מלך  כל)  ד"ה  י: • (תוס' –  זרה  עבודה 
ונקרא  עליהם  ומלך  חי  ומצאוהו  בטנה  ונבקעת  בלדתה  אמו 
קיסר בלשון רומי והוא לשון כרות בעברית ועל שמו נקראו כל 

המלכים שלאחריו קיסר.

עבודה זרה יט: • (רש"י) שיחת חולין. של חכמים צריכה תלמוד כדי 
להתלמד לדבר בלשונם שהוא בלשון נקיה ועושר ומרפא.

עבודה זרה יט: • מכריז רבי אלכסנדרי מאן בעי חיי מאן בעי חיי כנוף 
ואתו כולי עלמא לגביה אמרי ליה הב לן חיי אמר להו (תהלים לד, יג) 

מי האיש החפץ חיים וגו' נצור לשונך מרע וגו'.

עבודה זרה כב: • (רש"י – ד"ה מכתבא) רכיל ובליעל מכיר בחבירו 
וירא מפניו.

עבודה זרה לה: • אמר רבי כמה נאה פת זו ... כסבורין העם התיר רבי 
הפת ולא היא רבי לא התיר את הפת.

עבודה זרה מד: • דברים של חול מותר לאומרן בלשון קדש דברים 
של קדש אסור לאומרן בלשון חול.

עבודה זרה נח: • לשון תורה לעצמה לשון חכמים לעצמו.

אבות א:ט • הוי זהיר בדבריך שמא מתוכם ילמדו לשקר.

אבות א:טו • אמור מעט ועשה הרבה.

בדברים  המרבה  כל  משתיקה...  טוב  לגוף  מצאתי  א:יז • לא  אבות 
מרבה חטא.

אבות ב:א • הוי זהיר במצוה קלה (רמב"ם: למידת לשון הקודש).

אבות ב:ד • אל תאמר דבר שאי אפשר לשמוע שסופו להשמע.

אבות ג:יג • נדרים סייג לפרישות סייג לחכמה שתיקה.

בחכמה  ממנו  גדול  שהוא  מי  בפני  מדבר  אינו  ה:ז • חכם  אבות 
ובמנין.

שיחה...  במעוט  שפתים...  בעריכת  נקנית...  ו:ו • והתורה  אבות 
והעושה סייג לדבריו... שואל ומשיב... והאומר דבר בשם אומרו 

וכו'.

הקב"ה...  שעושה  כמו  לדבריך  סייג  א:ה • עשה  נתן  דרבי  אבות 
אדה"ר... תורה... איוב וכו'.

אבות דרבי נתן ט: ב,ג • י' נסיונות ניסו אבותינו את הקב"ה ולא נענשו 
אלא על לשה"ר.

אבות דרבי נתן יב:יב, יג • "הלל הבבלי" היה מדבר לשון בבלי.

אבות דרבי נתן כח:ה • דברי שטות ודברי תיפלות נוחין לקנותן וקשה 
לאבדן כשק.

אבות דרבי נתן מ:א • נפרעין ממנו ... ולה"ר כנגד כולן.

כלה רבתי פ"ג • אל תלשין את חברך שכל המלבין אין לו רפואה.

כלה רבתי פ"ג • אל תהי פרוץ בנדרים שנדרים מביאים לידי שבועות.

דרך ארץ רבה פ"ב • ... ומספרי לשה"ר ומדברי נבלה... עליהם הכתוב 
אומר וכו'.

דרך ארץ רבה פ"יא • ... ומספר לשה"ר אין לו חלק בעולם הבא.

דרך ארץ זוטא פ"ה • בד' דברים ת"ח ניכרים... אף בדבור.

דרך ארץ זוטא פ"ט • אם שמרת פיך מלשה"ר תהא כל ימיך בשלום.

דרך ארץ זוטא פ"יא • מותר לומר לשה"ר על בעל מחלוקת.

ויכפר  שבקול  דבר  יבא   ... הרע  לשון  על  מכפר  פח: • מעיל  זבחים 
על קול הרע.

זבחים פח: • על מה קטורת מכפרת על לשון הרע יבא דבר שבחשאי 
ויכפר על מעשה חשאי.

וקבל  שתק  הן  מקום  ידועי  שבניו  אהרן  שידע  קטו: • כיון  זבחים 
שכר.

זבחים קטו: • (קהלת ג, ז) עת לחשות ועת לדבר פעמים ששותק ומקבל 
שכר על השתיקה פעמים מדבר ומקבל שכר על הדבור.

מנחות יז: • (תוס' – ד"ה מאי) בענין דברה תורה בלשון בני אדם.

מנחות נג. • כיון דשמעיה דקאמר אדיר פתח ואמר יבא אדיר ויפרע 
לאדירים מאדירים באדירים.
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ידיד  של  בחלקו  לידיד  ידיד  ויבנה  ידיד  בן  ידיד  נג. • יבא  מנחות 
ויתכפרו בו ידידים.

מנחות נג: • יבא טוב ויקבל טוב מטוב לטובים.

מנחות נג: • יבא זה ויקבל זאת מזה לעם זו.

מנחות סה. • אין מושיבים בסנהדרין אלא ... ויודעים שבעים לשון 
שלא תהא סנהדרין שומעת מפי התורגמן.

מנחות סה. • והיינו דכתיב במרדכי (נחמיה ז, ז) בלשן.

מנחות עד: • (רש"י) כמין כי. יווני שבלשונינו קורין לכ''ף שלהן כי.

מנחות פא. • התורה אמרה (קהלת ה, ד) טוב אשר לא תדור משתדור 
ולא תשלם ואת אמרת ליקום ולינדור בתחילה.

מנחות קג. • בית שמאי היא דאמרי תפוס לשון ראשון.

מנחות קג: • [אף] בגמר דבריו אדם מתפיס.

חולין ב. • (דברים כג, כג) וכי תחדל לנדור לא יהיה בך חטא וכתיב (קהלת ה, 
ד) טוב אשר לא תדור משתדור ולא תשלם ותניא טוב מזה ומזה 

שאינו נודר כל עיקר ... טוב מזה ומזה נודר ומשלם.

ולשון  לחוד  ארי  צעקת  דלשון  גועות  מקרקרין.  נג. • (רש"י)  חולין 
צעקת כל בהמה לחוד כמו בלשון עברית נוהם לארי וגועה לשור 

וערוג לאיל וצהל לסוס וצפצוף לעופות וחרץ לכלב.

חולין סו. • מר כי אתריה ומר כי אתריה.

חולין פט. • אין העולם מתקיים אלא בשביל מי שבולם את עצמו 
בשעת מריבה.

כאלם  עצמו  ישים  הזה  בעולם  אדם  של  אומנותו  פט. • מה  חולין 
יכול אף לדברי תורה תלמוד לומר צדק תדברון.

דברו  הואי  לשון  נביאים  דברו  הואי  לשון  תורה  צ: • דברה  חולין 
חכמים לשון הואי.

חולין צ: • בשלשה מקומות דברו חכמים לשון הואי וכו'.

חולין קלז: • לשון תורה לעצמה לשון חכמים לעצמן.

בכורות מו: • (תוס' – ד"ה דאדם) אין תימה על שהלשון שוה ואין 
פירושם שוה.

ערכין טו. • האומר בפיו חמור מן העושה מעשה שכן מצינו שלא 
נתחתם גזר דין על אבותינו במדבר אלא על לשון הרע.

ערכין טו. • בוא וראה כמה גדול כח של לשון הרע מנלן ממרגלים 
על  רע  שם  המוציא  כך  ואבנים  עצים  על  רע  שם  המוציא  ומה 

חבירו על אחת כמה וכמה.

ערכין טו: • (תהלים קכ, ג) מה יתן לך ומה יוסיף לך לשון רמיה אמר לו 
הקב''ה ללשון כל אבריו של אדם זקופים ואתה מוטל כל אבריו 
של אדם מבחוץ ואתה מבפנים ולא עוד אלא שהקפתי לך שתי 

חומות אחת של עצם ואחת של בשר.

ערכין טו: • כל המספר לשון הרע כאילו כפר בעיקר... נגעים באים 
עליו.

תורתו  תהיה  זאת  המצורע  תורת  תהיה  זאת  יד, ב)  טו: • (ויקרא  ערכין 
של מוציא שם רע.

נחש  אצל  ובאות  החיות  כל  מתקבצות  לבא  טו: • לעתיד  ערכין 
ואומרות ארי דורס ואוכל זאב טורף ואוכל אתה מה הנאה יש לך 

אומר להם וכי מה יתרון לבעל הלשון.

ערכין טו: • כל המספר לשון הרע מגדיל עונות עד לשמים... ראוי 
בעולם  לדור  יכולין  והוא  אני  אין  הקב''ה  אמר   ... באבן  לסוקלו 
... אומר הקב''ה [לשר של] גיהנם אני עליו מלמעלה ואתה עליו 

מלמטה נדוננו.

ערכין טו: • אין חץ אלא לשון.

ערכין טו: • מה תקנתו של מספרי לשון הרע אם תלמיד חכם הוא 
יעסוק בתורה ... ואם עם הארץ הוא ישפיל דעתו.

ערכין טו: • סיפר אין לו תקנה שכבר כרתו דוד ברוח הקדש ... אלא 
מה תקנתו שלא יבא לידי לשון הרע אם תלמיד חכם הוא יעסוק 

בתורה ואם ע''ה הוא ישפיל דעתו.

ערכין טו: • כל המספר לשון הרע מגדיל עונות כנגד שלש עבירות 
עבודת כוכבים וגילוי עריות ושפיכות דמים.

ולמקבלו  למספרו  הורג  תליתאי  קטיל  תליתאי  טו: • לשון  ערכין 
ולאומרו.

לומר  ללשון  יד  יש  וכי  לשון  ביד  וחיים  מות  כא)  יח,  טו: • (משלי  ערכין 
לך מה יד ממיתה אף לשון ממיתה אי מה יד אינה ממיתה אלא 
חץ  ת''ל  לה  בסמוך  אלא  ממיתה  אינה  לשון  אף  לה  בסמוך 
שחוט לשונם אי מה חץ עד ארבעים וחמשים אמה אף לשון עד 
ארבעים וחמשים אמה תלמוד לומר שתו בשמים פיהם ולשונם 
שחוט  חץ  פיהם  בשמים  שתו  דכתיב  מאחר  וכי  בארץ  תהלך 

לשונם למה לי הא קמשמע לן דקטיל כחץ.

ערכין טו: • מות וחיים ביד לשון ... דבעי חיים בלישניה דבעי מיתה 
בלישניה.

נורא  משתכח  היכא  דאמר   ... בישא  לישנא  דמי  טו: • היכי  ערכין 
אלא בי פלניא [דאיכא בשרא וכוורי].

ערכין טו: • כל מילתא דמיתאמרא באפי מרה לית בה משום לישנא 
בישא אמר ליה כל שכן חוצפא ולישנא בישא.

ערכין טו: • אמר רבי יוסי מימי לא אמרתי דבר וחזרתי לאחורי.

קללה  השכם  בבוקר  גדול  בקול  רעהו  מברך  יד)  כז,  טז. • (משלי  ערכין 
למחר  שפיר  קמיה  וטרחו  לאושפיזא  דמיקלע  כגון  לו  תחשב 
טרח  דהכי  לפלניא  ניברכיה  רחמנא  ואמר  בשוקא  יתיב  נפיק 

קמאי ושמעין אינשי ואזלין ואנסין ליה.

ערכין טז. • לעולם אל יספר אדם בטובתו של חבירו שמתוך טובתו 
בא לידי רעתו.

ערכין טז. • על שבעה דברים נגעים באין על לשון הרע ועל שפיכות 
דמים ועל שבועת שוא ועל גילוי עריות ועל גסות הרוח ועל הגזל 

ועל צרות העין.

ישב  בדד  מו)  יג,  (ויקרא  תורה  שאמרה  מצורע  נשתנה  טז: • מה  ערכין 
מחוץ למחנה מושבו הוא הבדיל בין איש לאשתו בין איש לרעהו 
עושה  הוא  הקב''ה  אמר   ... וגו'  ישב  בדד  תורה  אמרה  לפיכך 

מעשה פטיט לפיכך אמרה תורה יביא קרבן פטיט.

ערכין לג. • (רש"י) קציר. קצין דנו''ן מתחלפת ברי''ש כדכתיב נבוכד 
נצר נבוכד ראצר.

תמורה ז: • מנין אף בלא תעשה שנאמר ... וידבר ה' אל משה לאמר 
... לא אמור.

תמורה כט: • אמירתו לגבוה כמסירתו להדיוט.

כריתות ג: • עקימת שפתיו הוי מעשה.
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כריתות ו: • כשם שהדיבור רע ליין כן הדיבור יפה לבשמים.

נדה יד. • אותיום – מיד בלשון יוונית.

נדה יז: • (תוס') פרוזדור. פרוז בלשון יון לפני דור לשון דירה.

נדה מט. • (תוס') אלא לענין גסטרא. פירש ר''ח גסטרא הוא שבר 
בלשון יון.

עד  שערות  שתי  משיביא  ומורה  סורר  בן  להיות  נב. • וראוי  נדה 
בלשון  חכמים  שדברו  אלא  העליון  ולא  התחתון  זקן  שיקיף 

נקיה.

ליה  מיחש  מבעי  לא  דלקבולי  אע''פ  בישא  לישנא  סא. • האי  נדה 
למיחש  ליה  מיבעי  מיחש  היינו  אטמרינכו)  ד"ה   – (תוס'  מבעי 
לו  יבא  שלא  שיזהר  זה  לגבי  להאמינו  הרע  ללשון  לחוש  שיש 

הפסד ולא לאחרים.

נדה סד. • (רש"י – ד"ה דיקא) דרך לשון תנאים לשנות כלל ולשון 
קצרה.

מאחרים לבוא
ברכות כח. • תברא אתי על שנאיהון דבית ישראל על דאחרו זמני 
מועדיא דבירושלים (תוס' – ד"ה כדמתרגם. ואי משתעי ברגלים 
ע''כ  אלא  תשלומין  להם  אין  שהרי  איחור  לשון  לומר  שייך  אין 

בתפלה משתעי קרא).

ברכות כט: • מצוה להתפלל עם דמדומי חמה ... לייטי עלה במערבא 
אמאן דמצלי עם דמדומי חמה מאי טעמא דלמא מיטרפא ליה 

שעתא.

לבית  אחרונה  יכנס  ואל   ... חכם  לתלמיד  הוא  מג: • גנאי  ברכות 
המדרש משום דקרו ליה פושע (רש"י – מתעצל). 

ובלבד   ... לה  ומדלקת  מאחרה  הות  יוסף  דרב  כג: • דביתהו  שבת 
שלא יקדים ושלא יאחר. 

שבת כד: • (רש"י – ד"ה משום) לילי שבת באין בבית הכנסת וחשו 
שיש שאין ממהרין לבא ושוהין לאחר תפלה לכך האריכו תפלת 

הצבור.

שבת נה: • מתוך ששהו (בני עלי) את קיניהן שלא הלכו אצל בעליהן 
מעלה עליהן הכתוב כאילו שכבום.

לזמן  שבת  סעודת  זמן   – (רש"י  להקדים   ... קיט. • וכבדתו  שבת 
שהוא  כבודו  וזהו   – (רש"י  לאחר  כבודו)...  וזהו  חול  סעודת 

מתאוה לאכול).

התלמידים  שהיו  רבנן.  ביה  דמפגרי  יומא  קכט: • (רש"י)  שבת 
מתעצלין מלבא בבית המדרש קרי ליה יומא דשפמי כלומר היום 

הזה אבד לו ואין בו תועלת.

פסחים סה. • (רש"י) עצלנית. מפני שנתעצלה (כת שלשית) להיות 
אחרונה.

פסחים צ: • חזקה אין ב''ד של כהנים עומדין משם עד שיכלו מעות 
שבשופרות.

זמן  אין  דשוב  החמה  לשקיעת  לאורתא.  צג: • (רש"י)  פסחים 
שחיטה דדם קדשים נפסל בשקיעת החמה.

פסחים קיח: • כי ליושבים לפני ה' ... זה המקבל פני חבירו בישיבה.

לאורתא  דכיפורי  יומי  כוליה  בתעניתא  יתיב  כא. • ר''נ  השנה  ראש 
אתא ההוא גברא א''ל למחר יומא רבה במערבא א''ל מהיכא את 

א''ל מדמהריא א''ל דם תהא אחריתו.

מקדימין  דזריזין  משום  דבראשון  הלל  שנא  לב: • מאי  השנה  ראש 
למצות.

סוכה כח. • מימי לא קדמני אדם בבית המדרש.

סוכה נו: • יש אומרים משמרתו (של בילגה) שוהה לבא.

מגילה כא: • והאידנא דכולהו מברכי לפניה ולאחריה היינו טעמא 
דתקינו רבנן גזירה משום הנכנסין ומשום היוצאין.

דמנחי  שכיחי  לא  יוצאין  שכיחי  נכנסין  דתימא  כב. • מהו  מגילה 
ספר תורה ונפקי קמ''ל.

מגילה כג. • בשבת ממהרין לבוא וממהרין לצאת.

נזיר כג: • לעולם יקדים אדם לדבר מצוה.

לא  הננעלת  ודלת  בשבת  החיכוך  על  פ: • מתריעין  קמא  בבא 
אונו  עליו  כותבין  ישראל  בארץ  בית  והלוקח  תפתח  במהרה 

אפילו בשבת.

סנהדרין צה. • (רש"י) בת דינא בטל דינא. כיון שלן דינא בטל הריב 
וכן מפני שלא נכבשה בו ביום לא הצליח ממחרת.

סנהדרין קיא: • שערה אלו שמשכימין ומעריבין בבתי כנסיות ובתי 
מדרשות.

דרך ארץ זוטא פ"ז • גנאי לת"ח... לא יכנס בביה"כ באחרונה.

מנחות סח. • אין ב''ד מתעצלין בו (בהבאת העומר).

ממירעייהו (תוס' –  אפילו  להו  עביד  מה  ובאת  יח. • תשא  תמורה 
איני  יאמר  לא  הרגל  זמן  והגיע  באפר  במרעה  הן  אפילו  פרש''י 
טורח אחריהם לבקשם באגם ולהוליכם אבל אמתין לי עד פעם 

אחרת. 

תמורה יח: • קדשים כיון שעבר עליהם רגל אחד כל יום ויום עובר 
עליהם בבל תאחר.

כריתות יח: • (רש"י) תרדא. שוטה לשון אחר עצל.

מדת הרחמים – מדת הדין
ברכות ז. • מאי מצלי (הקב"ה) יה''ר מלפני שיכבשו רחמי את כעסי 
ויגולו רחמי על מדותי ואתנהג עם בני במדת רחמים ואכנס להם 

לפנים משורת הדין.

להקטיר  נכנסתי  אחת  פעם  אלישע  בן  ישמעאל  ז. • א''ר  ברכות 
קטורת לפני ולפנים וראיתי אכתריאל יה ה' צבאות שהוא יושב 
על כסא רם ונשא ואמר לי ישמעאל בני ברכני אמרתי לו יה''ר 
מדותיך  על  רחמיך  ויגולו  כעסך  את  רחמיך  שיכבשו  מלפניך 
ותתנהג עם בניך במדת הרחמים ותכנס להם לפנים משורת הדין 

ונענע לי בראשו.

של  פנים  שיעברו  עד  לי  המתן  למשה  הקב''ה  לו  ז. • אמר  ברכות 
זעם ואניח לך.

וכמה רגע  זעמו רגע  וכמה  זועם בכל יום  ואל  ברכות ז. • (תהלים ז, יב) 
ושמנים  מאות  ושמנה  אלפים  ושמונת  רבוא  מחמשת  אחד 

ושמנה בשעה וזו היא רגע.

ברכות ז. • היה יודע (בלעם) לכוין אותה שעה שהקב''ה כועס בה.
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עשיתי  צדקות  כמה  דעו  לישראל  הקב''ה  להם  ז. • אמר  ברכות 
לא  כעסתי  שאלמלי  הרשע  בלעם  בימי  כעסתי  שלא  עמכם 

נשתייר משונאיהם של ישראל שריד ופליט.

שבת לב. • אפי' תשע מאות ותשעים ותשעה מלמדים עליו חובה 
ואחד מלמד עליו זכות ניצול.

אלו  נשתנו  מה  רבש''ע  הקב''ה  לפני  הדין  מדת  נה. • אמרה  שבת 
מאלו.

ממדת  טובה  מדה  דגדולה  אע''ג  וירדו)  ד"ה   – פח. • (תוס'  שבת 
פורענות הכא נמי גדולה היא שמלאך טוב היה קושר שני כתרים 

ומלאך חבלה לא היה בו כח כי אם להסיר אחד.

האדם  את  המחטיא  הרע  יצר  הוא  השטן.  בא  פט. • (רש"י)  שבת 
הוא העולה ומסטין [והאומר] דהוא מדת הדין אין הגון בעיני.

וכל  השמים  מן  עליו  מרחמין  הבריות  על  המרחם  קנא: • כל  שבת 
שאינו מרחם על הבריות אין מרחמין עליו מן השמים.

פסחים נד: • שבעה דברים מכוסים מבני אדם אלו הן ... ועומק הדין 
וכו'.

פסחים פז: • אפילו בשעת כעסו של הקב''ה זוכר את הרחמים.

ואניני  והרתחנין  הרחמנין  חיים  אינם  חייהן  קיג: • שלשה  פסחים 
הדעת.

בשר  ודם  בשר  מדת  הקב''ה  כמדת  שלא  וראה  קיט. • בא  פסחים 
ודם מנצחין אותו ועצב אבל הקב''ה נוצחין אותו ושמח.

כנפי  תחת  שפרוסה  הוא  ברוך  הקדוש  של  ידו  קיט. • זה  פסחים 
החיות כדי לקבל בעלי תשובה מיד מדת הדין.

אותה  של  מעשיו  לפי  אלא  האדם  את  דנין  טז: • אין  השנה  ראש 
שעה.

ראש השנה יז. • ב''ה אומרים ורב חסד מטה כלפי חסד.

ראש השנה יז. • כל המעביר על מדותיו מעבירין לו על כל פשעיו.

ראש השנה יז. • רב הונא בריה דרב יהושע חלש על רב פפא לשיולי 
ביה חזייה דחליש ליה עלמא אמר להו צביתו ליה זוודתא לסוף 
איתפח הוה מיכסיף רב פפא למיחזייה א''ל מאי חזית אמר (ליה) 
לא  במיליה  מוקים  ולא  הואיל  הקב''ה  להו  ואמר  הוה  הכי  אין 
עון  נושא  למי  פשע  על  ועובר  עון  נושא  שנאמר  בהדיה  תקומו 

לעובר פשע.

לו  והראה  צבור  כשליח  הקב''ה  שנתעטף  יז: • מלמד  השנה  ראש 
למשה סדר תפלה אמר לו כל זמן שישראל חוטאין יעשו לפני 

כסדר הזה ואני מוחל להם.

ראש השנה יז: • ה' ה' אני הוא קודם שיחטא האדם ואני הוא לאחר 
שיחטא האדם ויעשה תשובה.

שאינן  מדות  לי''ג  כרותה  ברית   ... וחנון  רחום  יז: • אל  השנה  ראש 
חוזרות ריקם.

ראש השנה יז: • (תוס') בתחלה כי אתה תשלם. והכי קאמר קרא ולך 
ה' החסד ליכנס לפנים משורת הדין כשאתה רואה שאין העולם 

מתקיים כשתשלם לאיש כמעשהו.

וכיון  העדה  והצילו  העדה  ושפטו  כד)  לה,  כו. • (במדבר  השנה  ראש 
דחזיוהו דקטל נפשא לא מצו חזו ליה זכותא.

ראש השנה כו. • אין קטיגור נעשה סניגור.

יומא כ. • שטן ביומא דכיפורי לית ליה רשותא לאסטוני ... השטן 
ושיתין  מאה  תלת  הוי  וארבעה  ושיתין  מאה  תלת  בגמטריא 
וארבעה יומי אית ליה רשותא לאסטוני ביומא דכיפורי לית ליה 

רשותא לאסטוני.

יומא כב: • כמה לא חלי ולא מרגיש גברא דמריה סייעיה.

יומא לט. • התורה חסה על ממונן של ישראל.

יומא מג: • כך היא מדת הדין נותנת מוטב יבא זכאי ויכפר על החייב 
ואל יבא חייב ויכפר על החייב.

יומא עה. • לא כמדת הקב''ה מדת בשר ודם מדת בשר ודם מקניט 
הנחש  את  קלל  כן  אינו  הקב''ה  אבל  לחייו  עמו  יורד  חבירו  את 
עולה לגג מזונותיו עמו יורד למטה מזונותיו עמו קלל את כנען 
האשה  את  קלל  שותה  שרבו  מה  ושותה  אוכל  שרבו  מה  אוכל 

הכל רצין אחריה קלל את האדמה הכל ניזונין הימנה.

יומא עו. • אי זה מדה מרובה מדה טובה או מדת פורענות הוי אומר 
מדה טובה ממדת פורענות.

אמר  אומתך  סרחה  מיכאל  למיכאל  הקב''ה  לו  עז. • אמר  יומא 
לפניו רבונו של עולם דיו לטובים שבהם אמר לו אני שורף אותם 

ולטובים שבהם וכו'.

של  לידו  כרוב  של  מידו  גחלים  נצטננו  לא  עז. • אילמלא  יומא 
גבריאל לא נשתיירו משונאיהן של ישראל שריד ופליט.

יומא עז. • אמר הקב''ה מי הוא זה שמלמד זכות על בני אמרו לפניו 
רבש''ע גבריאל.

ממדת  הקב''ה  של  דעתו  מהפכת  צדיקים  של  יד. • תפלתן  סוכה 
אכזריות למדת רחמנות.

ביצה לב: • עתירי בבל יורדי גיהנם הם כי הא דשבתאי בר מרינוס 
אקלע לבבל בעא מנייהו עסקא ולא יהבו ליה מזוני מיזן נמי לא 

זינוהו אמר הני מערב רב קא אתו.

ביצה לב: • כל המרחם על הבריות בידוע שהוא מזרעו של אברהם 
אבינו וכל מי שאינו מרחם על הבריות בידוע שאינו מזרעו של 

אברהם אבינו.

מגילה י: • אין הקב''ה שמח במפלתן של רשעים ... בקשו מלאכי 
ואתם  בים  טובעין  ידי  מעשה  הקב''ה  אמר  שירה  לומר  השרת 

אומרים שירה.

קנאה  שמטיל  מפני   ... מ''ט  רחמיך  יגיעו  צפור  קן  כה. • על  מגילה 
רחמים  הקב''ה  של  מדותיו  שעושה  מפני   ... בראשית  במעשה 

ואינן אלא גזירות.

שבכל  הקב''ה  לפני  ישראל  חביבין  כמה  וראה  כט. • בוא  מגילה 
מקום שגלו שכינה עמהן גלו למצרים שכינה עמהן ... גלו לבבל 
שנאמר  עמהן  שכינה  ליגאל  עתידין  כשהן  ואף   ... עמהן  שכינה 
(דברים ל, ג) ושב ה' אלהיך את שבותך והשיב לא נאמר אלא ושב 

מלמד שהקב''ה שב עמהן מבין הגליות.

תענית ד. • שלשה שאלו שלא כהוגן לשנים השיבוהו כהוגן לאחד 
השיבוהו שלא כהוגן ואלו הן אליעזר עבד אברהם ושאול בן קיש 

ויפתח הגלעדי.

תענית ז. • גדול יום הגשמים מתחיית המתים דאילו תחיית המתים 
לצדיקים ואילו גשמים בין לצדיקים בין לרשעים.

תענית ז: • אין הגשמים נעצרין אא''כ נתחייבו שונאיהן של ישראל 
כליה.
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תענית ז: • אין הגשמים נעצרין אלא בעון גזל ... מאי תקנתיה ירבה 
בתפלה ... מה תקנתן יתגברו ברחמים.

אמרי  ומותנא  כפנא  הוה  נחמני  בר  שמואל  רבי  ח: • בימי  תענית 
רחמי  ליבעי  אלא  אפשר  לא  אתרתי  רחמי  ניבעי  נעביד  היכי 
אמותנא וכפנא ניסבול אמר להו ר' שמואל בר נחמני ניבעי רחמי 
אכפנא דכי יהיב רחמנא שובעא לחיי הוא דיהיב דכתיב (תהלים קמה, 

טז) פותח את ידך ומשביע לכל חי רצון.

אנו  אין  עלינו  מרחם  אתה  אין  אם  עולם  של  טז. • רבונו  תענית 
מרחמים על אלו (הבהמות).

תענית טז. • רבונו של עולם עלוב ושאינו עלוב צדיק ורשע מי נדחה 
מפני מי.

תענית כב: • אין היחיד רשאי לסגף את עצמו בתענית שמא יצטרך 
לבריות ואין הבריות מרחמות עליו.

היכי  דידי  עלי  חס  לא  ברתיה  ועל  בריה  דעל  כד. • גברא  תענית 
חייס.

דמיהב  דגמירי  הראשון  מן  יותר  אחרון  נס  היה  כה. • גדול  תענית 
יהבי (שמים) מישקל לא שקלי.

רבונו  לפניו  אמר  מיטרא  אתא  ולא  תעניתא  גזר  כה. • לוי  תענית 
אתא  בניך  על  מרחם  אתה  ואין  במרום  וישבת  עלית  עולם  של 

מיטרא.

אדם  שהרי  מעלה  כלפי  דברים  אדם  יטיח  אל  כה. • לעולם  תענית 
גדול הטיח דברים כלפי מעלה ואיטלע ומנו לוי.

מועד קטן יז. • אמתא דבי רבי חזיתיה לההוא גברא דהוה מחי לבנו 
גדול אמרה ליהוי ההוא גברא בשמתא דקעבר משום (ויקרא יט, יד) 

ולפני עור לא תתן מכשול.

מועד קטן כז: • שלשה ימים לבכי ושבעה להספד ושלשים לגיהוץ 
ולתספורת מכאן ואילך אמר הקדוש ברוך הוא אי אתם רחמנים 

בו יותר ממני.

חגיגה ד: • ומה שמואל הצדיק היה מתיירא מן הדין אנו על אחת 
כמה וכמה.

מטי  כי  אמי  רבי   ... בכי  קרא  להאי  מטי  כי  אלעזר  ד: • רבי  חגיגה 
להאי קרא בכי ... רבי אמי כי מטי להאי קרא בכי ... רבי אסי כי 
מטי להאי קרא בכי ... רב יוסף כי מטי להאי קרא בכי... רבי יוחנן 

כי מטי להאי קרא בכי וכו'.

חגיגה יב. • בעשרה דברים נברא העולם ... בחסד וברחמים.

ורחמים  בחסד  כסאך  מכון  ומשפט  צדק  טו)  פט,  יב. • (תהלים  חגיגה 
דכתיב (תהלים כה, ו) זכר רחמיך ה' וחסדיך כי מעולם המה.

קלני  אומרת  לשון  מה  שכינה  מצטער  שאדם  טו: • בזמן  חגיגה 
מראשי קלני מזרועי אם כך הקב''ה מצטער על דמן של רשעים 

ק''ו על דמן של צדיקים שנשפך.

זה  עתר  מה  כעתר  צדיקים  של  תפלתן  נמשלה  סד. • למה  יבמות 
מהפך התבואה ממקום למקום כך תפלתן של צדיקים מהפכת 

מדותיו של הקב''ה ממדת רגזנות למדת רחמנות.

יבמות עו. • (רש"י – ד"ה בפסולין) לפי שלא היו (הגבעונים) רחמנים 
אמר דוד אין ראוין להתערב ישראל בהן.

הכא  שאני   ... מואבית  ולא  מואבי  עמונית  ולא  עו: • עמוני  יבמות 
דמפרש טעמא דקרא (דברים כג, ה) על אשר לא קדמו אתכם בלחם 

ובמים דרכו של איש לקדם ולא דרכה של אשה לקדם היה להם 
לקדם אנשים לקראת אנשים ונשים לקראת נשים.

שם  האדם  שדנים  במקום  משפטו.  באשר  עח: • (רש"י)  יבמות 
מזכירין פועל צדקותיו.

והביישנין  הרחמנים  זו  באומה  יש  סימנים  עט. • שלשה  יבמות 
וגומלי חסדים רחמנים ... כל שיש בו שלשה סימנים הללו ראוי 

להדבק באומה זו.

יבמות קכא: • הקדוש ברוך הוא מדקדק עם סביביו כחוט השערה.

מדת  אלא  עושה  אתה  הדין  מדת  שאין  בך  אני  נ: • יודע  כתובות 
רחמנות אלא שמא יראו התלמידים ויקבעו הלכה לדורות.

כתובות סב: • רב רחומי הוה שכיח קמיה דרבא במחוזא הוה רגיל 
משכתיה  חד  יומא  דכיפורי  יומא  מעלי  כל  לביתיה  אתי  דהוה 
שמעתא הוה מסכיא דביתהו השתא אתי השתא אתי לא אתא 
אפחית  באיגרא  יתיב  הוה  מעינה  דמעתא  אחית  דעתה  חלש 

איגרא מתותיה ונח נפשיה.

כתובות פד. • רבי טרפון אומר ינתנו לכושל שבהן רבי עקיבא אומר 
אין מרחמין בדין.

סוטה יג: • (רש"י) לפום גמלא שיחנא. לפי כח הגמל מרבין במשאו 
אף כאן לפי צדקתו מדקדק אחריו.

סוטה יד. • להלך אחר מדותיו של הקב''ה מה הוא מלביש ערומים 
... אף אתה הלבש ערומים הקב''ה ביקר חולים ... אף אתה בקר 
חולים הקב''ה ניחם אבלים ... אף אתה נחם אבלים הקב''ה קבר 

מתים ... אף אתה קבור מתים.

סוטה לג. • תפלה רחמי היא כל היכי דבעי מצלי ותפלה בכל לשון.

לא  אחיכם  על  ולא  אויביכם  על   ... מלחמה  מב. • משוח  סוטה 
יהודה על שמעון ולא שמעון על בנימין שאם תפלו בידם ירחמו 
עליכם ... על אויביכם אתם הולכים שאם תפלו בידם אין מרחמין 

עליכם.

סוטה מז. • לעולם תהא שמאל דוחה וימין מקרבת.

 ... מהו  למלכות  למסרם  ובידי  עלי  העומדים  אדם  ז: • בני  גיטין 
אע''פ שרשע לנגדי אשמרה לפי מחסום.

גיטין יב. • מאן דמרחם אבני חרי אעבד נמי רחומי מרחם.

גיטין נה. • גזל מריש ובנאו בבירה ב''ש אומרים מקעקע כל הבירה 
כולה ומחזיר מריש לבעליו וב''ה אומרים אין לו אלא דמי מריש 

בלבד משום תקנת השבין.

גיטין נו: • (שמות טו, יא) מי כמוכה באלים ה' מי כמוכה באלמים.

לביתא  מטא  שדייה  ביה  חף  דיקלא  (אשמדאי)  סח. • מטא  גיטין 
שדייה מטא גבי כובא דההיא ארמלתא נפקא איחננא ליה כפא 

לקומתיה מיניה.

קדושין לט: • מחשבה רעה אין הקב''ה מצרפה למעשה.

קדושין סח. • וכי יש שנואה לפני המקום ואהובה לפני המקום.

חיים  דיו  חטאיו  על  גבר  וכי  מדותיו  על  יתרעם  פ: • מה  קדושין 
שנתתי לו.

בבא קמא כ: • כמה לא חלי ולא מרגיש גברא דמריה סייעיה.

בבא קמא נ. • כל האומר הקב''ה ותרן הוא יותרו חייו שנאמר (דברים 
לב, ד) הצור תמים פעלו כי כל דרכיו משפט.
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ארך)  ד"ה   – (תוס'  ולרשעים  לצדיקים  אפים  נ: • ארך  קמא  בבא 
לעשות  בסופו  אבל  לרעה  הוא  תשובה  לעשות  סופו  כשאין 

תשובה הוא לטובה.

בבא קמא צב. • כל המבקש רחמים על חבירו והוא צריך לאותו דבר 
הוא נענה תחילה.

בבא מציעא פה. • הואיל ולא קא מרחם (רבי) ליתו עליה יסורין ... 
הואיל ומרחם נרחם עליה.

בבא בתרא ה. • (תוס' – ד"ה ארבעה) אין מרחמים בדין.

ודם  בשר  מדת  הקב''ה  כמדת  שלא  וראה  פח: • בוא  בתרא  בבא 
ואילו   ... בשמנה  וקללן  ושתים  בעשרים  ישראל  ברך  הקב''ה 

משה רבינו ברכן בשמונה וקללן בעשרים ושתים.

בבא בתרא קמה: • כל ימי עני רעים זה רחמן וטוב לב משתה תמיד 
זה אכזרי.

סנהדרין יז. • סנהדרי שראו כולן לחובה פוטרין אותו.

הפלגה  דור  ואנשי  המבול  דור  לאנשי  שהגיע  לח: • כיון  סנהדרין 
שמעשיהן מקולקלין אמרו לפניו רבש''ע לא יפה אמרו ראשונים 
לפניך אמר להן (ישעיה מו, ד) ועד זקנה אני הוא ועד שיבה אני אסבול 

וגו'.

סנהדרין לח: • (שני כסאות להקב"ה) אחד לדין ואחד לצדקה.

סנהדרין לט: • באותה שעה בקשו מלאכי השרת לומר שירה לפני 
הקב''ה אמר להן הקב''ה מעשה ידי טובעין בים ואתם אומרים 

שירה לפני.

סנהדרין מו. • בשעה שאדם מצטער שכינה מה לשון אומרת קלני 
מראשי קלני מזרועי.

סנהדרין צב. • כל אדם שאין בו דעה אסור לרחם עליו.

סנהדרין צד. • אמרה מדת הדין לפני הקב''ה רבש''ע ומה דוד מלך 
משיח  עשיתו  לא  לפניך  ותשבחות  שירות  כמה  שאמר  ישראל 
חזקיה שעשית לו כל הנסים הללו ולא אמר שירה לפניך תעשהו 

משיח.

מי  מחכה  והוא  (למשיח)  מחכים  שאנו  מאחר  צז: • וכי  סנהדרין 
מעכב מדת הדין מעכבת.

סנהדרין צח: • בשעה שאמר הקב''ה הללו מעשה ידי והללו מעשה 
ידי היאך אאבד אלו מפני אלו.

כדי  מחתרת ברקיע  הקב''ה כמין  לו (למנשה)  קג. • עשה  סנהדרין 
לקבלו בתשובה מפני מדת הדין.

שמת  גמליאל  רבן  של  שכנתו  אחת  באשה  קד: • מעשה  סנהדרין 
בנה והיתה בוכה עליו בלילה שמע רבן גמליאל קולה ובכה כנגדה 

עד שנשרו ריסי עיניו.

סנהדרין קה: • לאו אורח ארעא דכתיב (משלי יז, כו) גם ענוש לצדיק לא 
טוב אפילו במיני (רש"י – אין נכון לצדיק שיהא מעניש ולא הוה 

ליה איניש נענש בשבילו).

אין   – (רש"י  הכי  להו  דאמרת  למרייהו  ניחא  קיא. • לא  סנהדרין 
הקב''ה רוצה שתהא דן את ישראל כל כך לכף חובה).

סנהדרין קיא. • כשעלה משה למרום מצאו להקב''ה שיושב וכותב 
ארך אפים אמר לפניו רבונו של עולם ארך אפים לצדיקים אמר 

לו אף לרשעים.

אם  בדרך  חטאים  יורה  כן  על  ה'  וישר  טוב  ח)  כה,  י: • (תהלים  מכות 
לחטאים יורה ק''ו לצדיקים.

מכות יא. • היה להן (לכ"ג) לבקש רחמים על דורן ולא בקשו.

ולא  לזכות  דינו  שיגמור  רחמים  לבקש  (לכ"ג)  לו  יא: • היה  מכות 
ביקש.

חללין  אפי'  תרצה  ידיו  ופועל  חילו  ה'  ברך  יא)  לג,  יב. • (דברים  מכות 
שבו.

שאין  הנפש  את  שהרג  אחד  שראו  לסנהדרין  יב. • מנין  מכות 
ממיתין אותו עד שיעמוד בב''ד אחר ת''ל עד עמדו לפני העדה 

למשפט עד שיעמוד בב''ד אחר.

מכות כג. • (רש"י) על אחת כמה וכמה שתנתן לו נפשו. דמדה טובה 
מרובה ממדת פורענות אחד מחמש מאות דבמדת פורענות.

על  ויכפר  זכאי  יבוא  מוטב  נוהגת  הדין  מדת  היא  יד. • כך  שבועות 
החייב ואל יבוא חייב ויכפר על החייב.

עבודה זרה ג: • כיון שרואה שנתחייב עולם כלייה עומד מכסא הדין 
ויושב על כסא רחמים.

עבודה זרה ד. • רמי כתיב (איוב לז, כג) שדי לא מצאנוהו שגיא כח וכתיב 
נאדרי  ה'  ימינך  ו)  (שמות טו,  וכתיב  כח  ורב  אדונינו  גדול  (תהלים קמז, ה) 

בכח לא קשיא כאן בשעת הדין כאן בשעת מלחמה.

עבודה זרה ד. • אם יש להם זכות אפדם ואם לאו אשמידם.

קנה  אמת  (משלי כג, כג)  דכתיב  אמת  בה  דכתיב  ד: • תורה  זרה  עבודה 
ואל תמכור אין הקב''ה עושה לפנים משורת הדין דין דלא כתיב 

ביה אמת הקב''ה עושה לפנים משורת הדין.

עבודה זרה יז. • הרים וגבעות בקשו עלי רחמים אמרו לו עד שאנו 
מבקשים עליך נבקש על עצמנו ... שמים וארץ בקשו עלי רחמים 
עלי  בקשו  ומזלות  כוכבים   ... רחמים  עלי  בקשו  ולבנה  חמה   ...

רחמים ... אמר אין הדבר תלוי אלא בי.

אבות ג:טו • בטוב העולם נידון.

אבות ה:ב • י' דורות מאדם עד נח... מנח עד אברהם להודיע כמה 
ארך אפים וכו'.

כלה רבתי פ"א • ... כיון שמסתכל הקב"ה בתשב"ר ובת"ח שיושבין 
... נהפך כעסו לרחמים.

דרך ארץ רבה פ"ב • הרחמנים... אמרו צדיק כי טוב.

חיים  מדרכי  חבירו  את  מסית  אדם  ודם  בשר  צט: • מדת  מנחות 
לדרכי מיתה והקדוש ברוך הוא מסית את האדם מדרכי מיתה 

לדרכי חיים.

מנחות קי. • בוא וראה מה כתיב בפרשת קרבנות שלא נאמר בהן 
לא אל ולא אלהים אלא ה'.

רחמים  באו  רחם  שבא  כיון  רחם  שמו  נקרא  סג. • למה  חולין 
לעולם.

חולין עח. • (ויקרא יג, מה) וטמא טמא יקרא צריך להודיע לרבים ורבים 
מבקשים עליו רחמים וכן מי שאירע בו דבר צריך להודיע לרבים 

ורבים מבקשים עליו רחמים.

חולין פט. • רב רחומי.

ערכין ח: • אלמלא צדקתך כהררי אל מי יוכל לעמוד לפני משפטיך 
תהום רבה.
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אין  בדין  ויעקב  יצחק  אברהם  עם  הקב''ה  בא  יז. • אלמלא  ערכין 
יכולין לעמוד מפני תוכחה.

השמים  ומן  והולכת  כדרכה  משמשת  זו  ואחת  זו  מה. • אחת  נדה 
ירחמו שנאמר (תהלים קטז, ו) שומר פתאים ה'.

מוות 
(עיין מלאך המות)

ברכות ה. • לעולם ירגיז אדם יצר טוב על יצר הרע ... אם נצחו מוטב 
ואם לאו יזכור לו יום המיתה.

ברכות ה: • א''ל אמאי קא בכית ... א''ל להאי שופרא דבלי בעפרא 
קא בכינא א''ל על דא ודאי קא בכית ובכו תרוייהו.

 ... מצא  לעת  אליך  חסיד  כל  יתפלל  זאת  על  ו)  ח. • (תהלים לב,  ברכות 
לעת מצא זו מיתה (רש"י – שימות במיתה יפה ונחה).

ברכות ח. • תשע מאות ושלשה מיני מיתה נבראו בעולם ... קשה 
שבכלן אסכרא ניחא שבכלן נשיקה.

ברכות ח. • אסכרא דמיא כחיזרא בגבבא דעמרא דלאחורי נשרא 
בניתא  כמשחל  דמיא  נשיקה  ושט  בפי  כפיטורי  דאמרי  ואיכא 

מחלבא.

ברכות ח. • לעת מצא זו קבורה... היינו דאמרי אינשי ליבעי אינש 
כל  שלום  לו  שיהא   – (רש"י  בתרייתא  זיבולא  עד  אפילו  רחמי 
ימי חייו ואף ביום קבורתו עד השלכת עפר האחרונה שבכיסוי 

קבורתו).

ברכות י. • (דוד המלך) נסתכל ביום המיתה ואמר שירה.

וספר  בראשו  ותפילין  הקברות  בבית  אדם  יהלך  יח. • לא  ברכות 
תורה בזרועו וקורא ואם עושה כן עובר משום (משלי יז, ה) לועג לרש 

חרף עושהו.

לרש  לועג  משום  עובר  מלוהו  ואינו  המת  הרואה  יח. • כל  ברכות 
חרף עושהו ואם הלוהו מה שכרו ... (משלי יט, יז) מלוה ה' חונן דל (משלי 

יד, לא) ומכבדו חונן אביון.

ברכות יח: • בן איש חי שאפי' במיתתו קרוי חי.

שבחייהן  רשעים  אלו  מאומה  יודעים  אינם  יח: • והמתים  ברכות 
קרויין מתים.

ברכות יח: • קשה רמה למת כמחט בבשר החי.

בשני  ר''ה  בערב  לעני  דינר  שנתן  אחד  בחסיד  יח: • מעשה  ברכות 
שתי  ושמע  הקברות  בבית  ולן  והלך  אשתו  והקניטתו  בצורת 

רוחות שמספרות זו לזו וכו'.

ברכות יח: • מנין למתים שמספרים זה עם זה וכו'.

ברכות יח: • (רש"י) דלמא דומה. מלאך שהוא ממונה על המתים.

ברכות יט. • כל המספר אחרי המת כאלו מספר אחרי האבן איכא 
דאמרי דלא ידעי ואיכא דאמרי דידעי ולא איכפת להו.

בריה  דמר  בהלולא  זוטי  המנונא  לרב  רבנן  ליה  לא. • אמרו  ברכות 
דרבינא לישרי לן מר אמר להו ווי לן דמיתנן ווי לן דמיתנן.

ברכות לג. • אין ערוד ממית אלא החטא ממית.

ברכות מו: • (תוס' – ד"ה מר) יש מיתה בלא חטא ויש יסורין בלא 
עון.

ארזא  לחד  כרעיה  חד  אסור  בחבלא  ארזי  תרין  נו: • כפיתו  ברכות 
וחד כרעיה לחד ארזא ושרו לחבלא עד דאצטליק (רש"י – נחלק 
לב') רישיה אזל כל חד וחד וקם אדוכתיה ואצטליק ונפל בתרין.

ברכות נז: • שינה אחד מששים למיתה.

שבת יג: • קשה רימה למת כמחט בבשר החי.

שבת כה. • (תוס') כרת . שאינו מגיע לששים שנה שהוא מיתת כל 
אדם.

שכיון  שימות  קודם  ובמצות  בתורה  אדם  יעסוק  ל. • לעולם  שבת 
שמת בטל מן התורה ומן המצות ואין להקב''ה שבח בו ... דכתיב 
(תהלים פח, ו) במתים חפשי כיון שמת אדם נעשה חפשי מן התורה 

ומן המצות.

מתו  שכבר  המתים  את  אני  ושבח  שלמה  ל. • ודקאמר  שבת 
ואמר  הקב''ה  לפני  משה  עמד  במדבר  ישראל  שכשחטאו 
זכור  יג)  (שמות לב,  וכשאמר  נענה  ולא  לפניו  ותחנונים  תפלות  כמה 
לאברהם ליצחק ולישראל עבדיך מיד נענה ולא יפה אמר שלמה 

ושבח אני את המתים שכבר מתו.

אותה  מקיימין  ספק  גזרה  גוזר  ב''ו  שר  עולם  של  ל. • מנהגו  שבת 
בחייו  אותה  מקיימין  לומר  תמצי  ואם  אותה  מקיימין  אין  ספק 
גזר  רבינו  משה  ואילו  אותה  מקיימין  אין  במותו  אותה  מקיימין 
ולעולמי  לעולם  הם  וקיימות  תקנות  כמה  ותיקן  גזירות  כמה 

עולמים ולא יפה אמר שלמה ושבח אני את המתים וגו'.

שבת ל. • אמר דוד לפני הקדוש ברוך הוא רבונו של עולם הודיעני 
ה' קצי אמר לו גזרה היא מלפני שאין מודיעין קצו של בשר ודם 
ומדת ימי מה היא גזרה היא מלפני שאין מודיעין מדת ימיו של 

אדם ואדעה מה חדל אני אמר לו בשבת תמות.

שבת ל: • כל יומא דשבתא הוה יתיב וגריס כולי יומא ההוא יומא 
דלא  ליה  יכיל  ולא  קמיה  המות  מלאך  קם  נפשיה  למינח  דבעי 
הוה פסק פומיה מגירסא אמר מאי אעביד ליה הוה ליה בוסתנא 
אחורי ביתיה אתא מלאך המות סליק ובחיש באילני נפק למיחזי 

הוה סליק בדרגא איפחית דרגא מתותיה אישתיק ונח נפשיה.

שבת ל: • שלח שלמה לבי מדרשא אבא מת ומוטל בחמה וכלבים 
של בית אבא רעבים מה אעשה שלחו ליה חתוך נבלה והנח לפני 
אמר  יפה  ולא  וטלטלו  תינוק  או  ככר  עליו  הנח  ואביך  הכלבים 

שלמה (קהלת ט, ד) כי לכלב חי הוא טוב מן האריה המת.

נר  תכבה  מוטב  נר  קרויה  אדם  של  ונשמתו  נר  קרויה  ל: • נר  שבת 
של בשר ודם מפני נרו של הקב''ה.

שבת לא: • אמר הקב''ה לא דיין לרשעים שאינן חרדין ועצבין מיום 
המיתה אלא שלבם בריא להן כאולם.

שבת לא: • יודעין רשעים שדרכם למיתה ויש להם חלב על כסלם.

כל  שכן  התודה  לו  אומרים  למות  ונטה  שחלה  לב. • מי  שבת 
המומתין מתודין אדם יוצא לשוק יהי דומה בעיניו כמי שנמסר 
לסרדיוט חש בראשו יהי דומה בעיניו כמי שנתנוהו בקולר עלה 
שכל  לידון  לגרדום  שהעלוהו  כמו  בעיניו  דומה  יהי  ונפל  למטה 
העולה לגרדום לידון אם יש לו פרקליטין גדולים ניצול ואם לאו 

אינו ניצול ואלו הן פרקליטין של אדם תשובה ומעשים טובים.

שבת נה. • אין מיתה בלא חטא ואין יסורין בלא עון.

שבת נה: • אמרו מלאכי השרת לפני הקב''ה רבונו של עולם מפני 
מה קנסת מיתה על אדם הראשון אמר להם מצוה קלה צויתיו 
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ועבר עליה א''ל והלא משה ואהרן שקיימו כל התורה כולה ומתו 
א''ל (קהלת ט, ב) מקרה אחד לצדיק ולרשע לטוב וגו'.

לא  יען  יב)  כ,  (במדבר  שנא'  מתו  בחטאם  ואהרן  משה  נה: • אף  שבת 
מן  ליפטר  זמנכם  הגיע  לא  עדיין  בי  האמנתם  הא  בי  האמנתם 

העולם.

יעקב  בן  בנימין  הן  ואלו  נחש  של  בעטיו  מתו  נה: • ארבעה  שבת 
ועמרם אבי משה וישי אבי דוד וכלאב בן דוד.

שבת נה: • יש מיתה בלא חטא ויש יסורין בלא עון.

שבת סט. • מיתה במקום כרת עומדת.

שבת צד. • החי נושא את עצמו.

מבני  אחד  כולן  האחין  כל  ידאגו  שמת  האחין  מן  קה: • אחד  שבת 
חבורה שמת תדאג כל החבורה כולה.

 – (רש"י  מעיים.  בחולי  מתים  צדיקים  של  קיח: • רובן  שבת 
שמתייסרין ביסורין ומתמרקין עונותיהן).

שבת קיח: • יהא חלקי ממתי בדרך מצוה.

כדי  כריסו  על  ומניחין  מתכות  וכלי  מיקר  כלי  קנא: • מביאין  שבת 
שלא תפוח ופוקקין את נקביו כדי שלא תיכנס בהן הרוח.

פניו  על  לו  ונופלת  נבקעת  כריסו  ימים  שלשה  קנא: • לאחר  שבת 
ואומרת לו טול מה שנתת בי.

משל  דמים  שופך  זה  הרי  הנפש  יציאת  עם  קנא: • המעצמו  שבת 
לנר שכבה והולכת אדם מניח אצבעו עליה מיד כבתה.

שבת קנא: • דוד מלך ישראל מת אין מחללין עליו כיון שמת אדם 
בטל מן המצות.

שבת קנא: • כל זמן שאדם חי אימתו מוטלת על הבריות כיון שמת 
בטלה אימתו.

שבת קנב. • (קהלת יב, ה) כי הולך האדם אל בית עולמו א''ר יצחק מלמד 
שכל צדיק וצדיק נותנין לו מדור לפי כבודו.

שבת קנב. • נפשו של אדם מתאבלת עליו כל שבעה.

שבת קנב: • כל שאומרים בפני המת יודע עד שיסתם הגולל ... עד 
שיתעכל הבשר.

שבת קנב: • נשמתן של צדיקים גנוזות תחת כסא הכבוד.

שבת קנב: • עתידים צדיקים דהוו עפרא.

שבת קנב: • הנהו קפולאי (חופרים). 

לו  שאין  כל  מרקיבים  עצמותיו  בלבו  קנאה  לו  שיש  מי  שבת • כל 
קנאה בלבו אין עצמותיו מרקיבים.

נחמן  דרב  בארעא  קפלי  דהוו  (חופרים)  קפולאי  קנב: • הנהו  שבת 
נחר  נחמן  לרב  ליה  ואמרו  אתו  יאשיה  בר  אחאי  רב  בהו  נחר 
בר  אחאי  אנא  ליה  אמר  מר  ניהו  מאן  ליה  ואמר  אתא  גברא  בן 

יאשיה א''ל ולאו אמר רב מרי עתידי צדיקי דהוו עפרא.

שבת קנב: • כל מי שיש לו קנאה בלבו עצמותיו מרקיבים כל שאין 
לו קנאה בלבו אין עצמותיו מרקיבים.

שבת קנב: • כל י''ב חדש גופו קיים ונשמתו עולה ויורדת לאחר י''ב 
חדש הגוף בטל ונשמתו עולה ושוב אינה יורדת.

אלא  משונה  ממיתה  ולא  ממות  תציל  וצדקה  ב)  י,  קנו: • (משלי  שבת 
ממיתה עצמה.

שנקנסה  שראה  כיון  היה  גדול  חסיד  הראשון  יח: • אדם  עירובין 
מיתה על ידו ישב בתענית מאה ושלשים שנה ופירש מן האשה 
מאה ושלשים שנה והעלה זרזי תאנים על בשרו מאה ושלשים 

שנה.

שבו  נחש  וחצי  בצל  חצי  שאכל  חנינא  ברבי  כט: • מעשה  עירובין 
וחלה ונטה למות ובקשו חביריו רחמים עליו וחיה מפני שהשעה 

צריכה לו.

מיניה  דאזלינן  דעלמא  ואישתי  חטוף  ואכול  נד. • חטוף  עירובין 
כהלולא דמי.

עירובין נד. • בני אם יש לך היטב לך שאין בשאול תענוג ואין למות 
התמהמה.

והללו  נוצצין  הללו  השדה  לעשבי  דומים  האדם  נד. • בני  עירובין 
נובלין.

יומי  אתו  השתא  לה  אמר  פורתא  מינם  מר  בעי  סה. • לא  עירובין 
שהוא  ימים  דאריכי.  ומי   – (רש"י  טובא  ונינום  וקטיני  דאריכי 
טובא.  ובמצות:ונינום  בתורה  לעסוק  וקטיני  לישן  אריכי  בקבר 

ונישן הרבה).

ואיתנגיד (רש"י  חלש  לוי  בן  יהושע  דר'  בריה  יוסף  נ. • רב  פסחים 
– גוע ופרחה רוחו) כי הדר אמר ליה אבוה מאי חזית אמר ליה 

עולם הפוך ראיתי עליונים למטה ותחתונים למעלה.

המיתה  יום  הן  אלו  אדם  מבני  מכוסים  דברים  נד: • שבעה  פסחים 
וכו'.

פסחים נד: • ג' דברים עלו במחשבה ליבראות ואם לא עלו דין הוא 
שיעלו על המת שיסריח ועל המת שישתכח מן הלב וכו'.

פסחים סח. • רמי כתיב (ישעיה כה, ח) בלע המות לנצח וכתיב (ישעיה סה, כ) 
כי הנער בן מאה שנה ימות לא קשיא כאן בישראל כאן בעכו''ם.

דבר  שאומרים  חכם  תלמיד  כל  דלא)  ד"ה   – קד: • (רש"י  פסחים 
שמועה מפיו שפתותיו דובבות בקבר.

מיום  צדיקים  של  שנותיהם  וממלא  יושב  יא. • הקב''ה  השנה  ראש 
ליום מחדש לחדש.

מתין  מתיה  שהיו  בירושלים  היתה  אחת  יח. • משפחה  השנה  ראש 
בני י''ח שנה באו והודיעו את רבן יוחנן בן זכאי אמר להם שמא 
ביתך  מרבית  וכל  לג)  ב,  א  (שמואל  ביה  דכתיב  אתם  עלי  ממשפחת 
וחיו  בתורה  ועסקו  הלכו  וחיו  בתורה  ועסקו  לכו  אנשים  ימותו 

והיו קורין אותה משפחת רבן יוחנן על שמו.

ראש השנה יח: • שקולה מיתתן של צדיקים כשריפת בית אלהינו.

יומא יג. • טומאה שכיחא מיתה לא שכיחא.

 ... הן  ואלו  סופו  ועד  העולם  מסוף  הולכין  קולות  כ: • שלש  יומא 
וקול נשמה בשעה שיוצאה מן הגוף... ובעו רבנן רחמי אנשמה 

בשעה שיוצאה מן הגוף ובטלוה.

עשרים  בהן  שהיו  החליפות  בית  אבל)  ש"ה   – לו. • (רש"י  יומא 
וארבע חלונות חלון לכל משמר ששם גונזים סכינים של קודש 

וסכין קרוי חילוף בלשון ערבי.

יומא לט: • אותה שנה שמת בה שמעון הצדיק אמר להם בשנה זו 
הכפורים  יום  בכל  להם  אמר  יודע  אתה  מניין  לו  אמרו  מת  הוא 
היה מזדמן לי זקן אחד לבוש לבנים ועטוף לבנים נכנס עמי ויצא 
עמי והיום נזדמן לי זקן אחד לבוש שחורים ועטוף שחורים נכנס 

עמי ולא יצא עמי.
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יומא מב. • ההוא יומא נח נפשיה דרביא בר קיסי ואנחו בה סימנא 
רביא קיסי מכפר כשעיר המשתלח.

יומא עח: • האי מאן דבעי למיטעם טעמא דמיתותא ליסיים מסאני 
וליגני.

יומא פד: • מפקחין פקוח נפש בשבת והזריז ה''ז משובח ואין צריך 
ליטול רשות מב''ד.

יומא פה. • עד היכן הוא בודק עד חוטמו ויש אומרים עד לבו בדק 
ומצא עליונים מתים לא יאמר כבר מתו התחתונים.

יומא פה. • מניין לפקוח נפש שדוחה את השבת וכו'.

לשכינה  וגורם  הארץ  את  מטמא  דמים  פה. • שפיכות  יומא 
שתסתלק מישראל.

יומא פה: • (ויקרא יח, ה) וחי בהם ולא שימות בהם.

יומא פה: • חזקה אין אדם מעמיד עצמו על ממונו.

יומא פה: • בא להרגך השכם להרגו.

ג)  ד,  א  (מלכים  שלמה  קמי  קיימי  דהוו  כושאי  תרתי  נג. • הנהו  סוכה 
אליחרף ואחיה בני שישא סופרים דשלמה הוו יומא חד חזייה 
למלאך המות דהוה קא עציב א''ל אמאי עציבת א''ל דקא בעו 
מינאי הני תרתי כושאי דיתבי הכא מסרינהו לשעירים שדרינהו 
מלאך  חזיא  למחר  שכיבו  דלוז  למחוזא  מטו  כי  דלוז  למחוזא 
מינאי  דבעו  באתר  א''ל  בדיחת  אמאי  א''ל  קבדח  דהוה  המות 
תמן שדרתינהו מיד פתח שלמה ואמר רגלוהי דבר איניש אינון 

ערבין ביה לאתר דמיתבעי תמן מובילין יתיה.

מגילה טו. • צדיק אבד לדורו אבד משל לאדם שאבדה לו מרגלית 
כל מקום שהיא מרגלית שמה לא אבדה אלא לבעלה.

מגילה כח. • יהי רצון שתגיע לחצי ימי ולכולהו לא אמר לו הבאים 
אחריך בהמה ירעו (רש"י – בתמיה אין טוב לך לחיות ימים רבים 
כמוני שא''כ לא יטלו בניך בגדולתך ואתה נשיא והם כל ימיהם 

יהיו הדיוטות).

תענית ה: • מת בנ''ב שנה זהו מיתתו של שמואל הרמתי.

תענית ה: • ומי מידחי גברא מקמי גברא (רש"י – דאידחי שמואל 
מקמי דוד).

תענית ה: • יעקב אבינו לא מת ... מקיש הוא לזרעו מה זרעו בחיים 
אף הוא בחיים.

תענית ז. • כל העוסק בתורה לשמה תורתו נעשית לו סם חיים ... 
וכל העוסק בתורה שלא לשמה נעשית לו סם המות.

תענית ט. • כי בירח אחד מתו והלא מרים מתה בניסן ואהרן באב 
שנתנו על  טובות  מתנות  ומשה באדר אלא מלמד שנתבטלו ג' 

ידן ונסתלקו כולן בירח אחד.

אמר  חד  צבור)  (בתענית  הקברות  לבית  יוצאין  טז. • למה  תענית 
הרי אנו חשובין לפניך כמתים וחד אמר כדי שיבקשו עלינו מתים 

רחמים.

תענית כב: • עשו כל גופו (של יאשיהו) ככברה.

עליה  מצדיק  דקא  (ליאשיהו)  ושמעיה  (ירמיהו)  כב: • גחין  תענית 
דינא אנפשיה.

תענית כג. • חלש דעתיה (של חוני) בעי רחמי ומית ... היינו דאמרי 
אינשי או חברותא או מיתותא.

ובעונותיהם  בהן  נתתי  אלהים)  דיוקני (צלם  טו: • דמות  קטן  מועד 
הפכתיה כפו מטותיהן עליה.

מועד קטן יז: • כל מקום שנתנו חכמים עיניהם או מיתה או עוני.

מועד קטן כו. • אליהו חי הוא אמר ליה כיון דכתיב (מלכים ב ב, יב) ולא 
ראהו עוד לגבי דידיה (אלישע) כמת דמי.

מועד קטן כז: • מת בעיר כל בני העיר אסורין בעשיית מלאכה רב 
המנונא איקלע לדרומתא שמע קול שיפורא דשכבא.

קוברין  שאלו  הן  חבורות  איכא.  חבורתא  כז: • (רש"י)  קטן  מועד 
מתים שלהם לבדם ואלו קוברין מתים שלהם לבדם.

מועד קטן כז: • אבל שלשה ימים הראשונים יראה את עצמו כאילו 
כאילו  שבעה  עד  משלשה  (יריכותיו)  שתי  בין  לו  מונחת  חרב 
כנגדו  עוברת  כאילו  ואילך  מכאן  זוית  בקרן  כנגדו  לו  מונחת 

בשוק.

מועד קטן כח. • אף מרים בנשיקה מתה.

מועד קטן כח. • למה נסמכה מיתת מרים לפרשת פרה אדומה לומר 
לך מה פרה אדומה מכפרת אף מיתתן של צדיקים מכפרת.

בגדי  מה  כהונה  לבגדי  אהרן  מיתת  נסמכה  כח. • למה  קטן  מועד 
כהונה מכפרין אף מיתתן של צדיקים מכפרת.

מועד קטן כח. • מת פתאום זו היא מיתה חטופה חלה יום אחד ומת 
זו היא מיתה דחופה ... זו היא מיתת מגפה ... שני ימים ומת זו 
היא מיתה דחויה ג' גערה ארבעה נזיפה חמשה זו היא מיתת כל 

אדם.

מועד קטן כח. • מת בחמשים שנה זו היא מיתת כרת חמשים ושתים 
שנה זו היא מיתתו של שמואל הרמתי ששים זו היא מיתה בידי 

שמים... שבעים שיבה שמונים גבורות.

מועד קטן כח. • רב יוסף כי הוה בר שיתין עבד להו יומא טבא לרבנן 
אמר נפקי לי מכרת.

מועד קטן כח. • (רש"י) כרת דיומי. שמא ימות מיתה חטופה.

מועד קטן כח. • רב הונא נח נפשיה פתאום הוו קא דייגי רבנן תנא 
להו זוגא דמהדייב לא שנו אלא שלא הגיע לגבורות אבל הגיע 

לגבורות זו היא מיתת נשיקה.

מועד קטן כח. • חיי בני ומזוני לא בזכותא תליא מילתא אלא במזלא 
תליא מילתא.

מועד קטן כח. • לימא ליה מר דלא לצערן א''ל מר לאו שושביניה 
מר.  לימא  (רש"י)  בי.  אשגח  לא  מזלא  דאימסר  כיון  א''ל  הוא 
למלאך המות דלא לצעורי: שושביניה. דמלאך המות: דאימסר 

מזליה. איתרע מזליה.

 ... דכוסילתא  ריבדא  כי  א''ל  צערא  למר  ליה  כח. • הוה  קטן  מועד 
כמישחל בניתא מחלבא.

מועד קטן כח. • אשרי מי שבא לכאן ותלמודו בידו.

מועד קטן כח: • לעתיד לבא הוא אומר (ישעיה כה, ח) בלע המות לנצח 
ומחה ה' אלהים דמעה מעל כל פנים וגו'.

מועד קטן כח: • (רש"י) שייול איצטלא דמלתא. כלומר יפה מיתה 
שהוא  מזונותיו  לו  שכלו  זוודיה.  דשלימו  מילת:  של  כמלבוש 

עני.

מועד קטן כח: • מותא כי מותא ומרעין חיבוליא.
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מועד קטן כח: • (קהלת ז, ב) טוב ללכת אל בית אבל וגו' עד והחי יתן אל 
דיטען  יקברוניה  דיקבר  יספדוניה  דיספד  מיתה  של  דברים  לבו 

יטענוניה דידל ידלוניה.

הוושט  בפי  כציפורי  הגוף  מן  נשמה  יציאת  כח: • קשה  קטן  מועד 
(רש"י – כחבל שיש בו קשר ויוצא בקושי מן התורן).

לך  אלא  לשלום  לך  לו  יאמר  לא  המת  מן  כט. • הנפטר  קטן  מועד 
בשלום.

חגיגה ד: • מי איכא דאזיל בלא זמניה אין כי הא דרב ביבי בר אביי 
לי  אייתי  זיל  לשלוחיה  ליה  אמר  המות  מלאך  גביה  שכיח  הוה 

מרים מגדלא שיער נשייא וכו'.

המתים  לשומר  מוסרן  איני  אנא.  להו  דרעינא  ה. • (רש"י)  חגיגה 
שיתמלאו  עד  בעולם  ושטין  עמי  מתגלגלין  אלא  דומה  ששמו 

שנותיו והוא קרוי דור.

חגיגה ה. • והא ההוא תלמידא דהוה בשיבבותיה דרבי אלכסנדרי 
ושכיב אדזוטר ואמר אי בעי האי מרבנן הוה חיי ואם איתא דלמא 

מהן בקדושיו לא יאמין הוה ההוא מבעט ברבותיו הוה.

שלום  וגנזי  חיים  גנזי  וצדקה  משפט  צדק  שבו  יב: • ערבות  חגיגה 
שעתיד  ונשמות  ורוחות  צדיקים  של  ונשמתן  ברכה  וגנזי 

להיבראות וטל שעתיד הקב''ה להחיות בו מתים.

קברו  על  משתטח  היה  טבאי  בן  יהודה  של  ימיו  טז: • כל  חגיגה 
של אותו הרוג והיה קולו נשמע כסבורין העם לומר שקולו של 
הרוג הוא אמר להם קולי הוא תדעו שלמחר הוא מת ואין קולו 

נשמע.

יבמות טז: • (תוס' – ד"ה פסוק) חנוך מת כדמתרגמי' כי לקח אותו 
(בראשית ה) המית יתיה ובריש מסכת דרך ארץ משמע דנכנס לג''ע 

בחייו.

יבמות כו: • למיתה דתרי לא חיישינן.

עקיבא  לרבי  לו  היו  תלמידים  זוגים  אלף  עשר  סב: • שנים  יבמות 
מגבת עד אנטיפרס וכולן מתו בפרק אחד מפני שלא נהגו כבוד 

זה לזה והיה העולם ... תנא כולם מתו מפסח ועד עצרת.

יבמות סב: • כולם מתו מיתה רעה מאי היא ... אסכרה.

יבמות קיד: • שב שנין הוה מותנא ואינש בלא שני לא אזיל.

כתובות ח: • נתיב הוא מששת ימי בראשית רבים שתו רבים ישתו 
כמשתה ראשונים כך משתה אחרונים אחינו בעל נחמות ינחם 

אתכם ברוך מנחם אבלים.

כתובות לג: • ממאי דמיתה חמורה דלמא מלקות חמור.

מתה  אם   – (רש"י  בקבר  בגר  אין  או  בקבר  בגר  לח: • יש  כתובות 
בנערותה עד שלא עמדה בדין והגיע זמן בגרותה בקבר מי חשיב 

בגר או לא).

כתובות עז: • א''ל (ריב"ל למלאך המות) הב לי סכינך דלמא מבעתת 
הוה  לא  סכינאי  לי  הב  ליה  אמר   ... ניהליה  יהבה  באורחא  לי 
דמיתבעא  ניהליה  הב  ליה  ואמרה  קלא  בת  נפקא  ליה  יהיב  קא 

לברייתא.

כתובות פג: • מיתה שכיחא מכירה לא שכיחא.

מעשיו  מצדיק  אדם  דמסתמא  קודם.  ת''ח  פה: • (רש"י)  כתובות 
לזכות בשעת מיתה.

לביתיה  מותו)  אחרי  (רבי  אתי  הוה  שמשי  בי  קג. • כל  כתובות 
ההוא בי שמשא אתאי שבבתא קא קריה אבבא אמרה אמתיה 
שתיקו דרבי יתיב כיון דשמע שוב לא אתא שלא להוציא לעז על 

צדיקים הראשונים.

והם  בחיי  שמשוני  הם  אפרתי  שמעון  חפני  קג. • יוסף  כתובות 
ישמשוני במותי.

כתובות קג: • ההוא יומא דאשכבתיה דרבי נפקא בת קלא ואמרה 
כל דהוה באשכבתיה דרבי מזומן הוא לחיי העוה''ב ההוא כובס 
הכי  דשמע  כיון  אתא  לא  יומא  ההוא  קמיה  אתי  הוה  יומא  כל 
סליק לאיגרא ונפל לארעא ומית יצתה בת קול ואמרה אף ההוא 

כובס מזומן הוא לחיי העולם הבא.

כתובות קג: • מת מתוך השחוק סימן יפה לו מתוך הבכי סימן רע לו 
פניו למעלה סימן יפה לו פניו למטה סימן רע לו פניו כלפי העם 
סימן יפה לו כלפי הכותל סימן רע לו פניו ירוקין סימן רע לו פניו 

צהובין ואדומים סימן יפה לו.

כתובות קג: • מת בע''ש סימן יפה לו במו''ש סימן רע לו מת בערב 
יוהכ''פ סימן רע לו במוצאי יוהכ''פ סימן יפה לו מת מחולי מעיים 

סימן יפה לו מפני שרובם של צדיקים מיתתן בחולי מעיים.

כתובות קג: • א''ל (רבי לרבי חייא) אנא אתורה ומצות קא בכינא.

כתובות קד. • ההוא יומא דנח נפשיה דרבי גזרו רבנן תעניתא ובעו 
סליקא  בחרב  ידקר  דר'  נפשיה  נח  דאמר  מאן  כל  ואמרי  רחמי 
אמתיה דרבי לאיגרא אמרה עליוני' מבקשין את רבי והתחתוני' 
כיון  העליונים  את  תחתונים  שיכופו  רצון  יהי  רבי  את  מבקשין 
להו  ומנח  תפילין  וחלץ  הכסא  לבית  דעייל  זימני  כמה  דחזאי 
ולא  התחתונים  את  עליונים  שיכופו  רצון  יהי  אמרה  וקמצטער 
מאיגרא  שדייא  כוזא  שקלה  רחמי  מלמיבעי  רבנן  שתקי  הוו 

[לארעא] אישתיקו מרחמי ונח נפשיה דרבי.

אשכחיה  אזל  עיין  זיל  קפרא  לבר  רבנן  ליה  קד. • אמרו  כתובות 
פתח  לאחוריה  לקרעיה  ואהדריה  ללבושיה  קרעיה  נפשיה  דנח 
את  אראלים  נצחו  הקדש  בארון  אחזו  ומצוקים  אראלים  ואמר 
להו  אמר  נפשיה  נח  ליה  אמרו  הקדש  ארון  ונשבה  המצוקים 

אתון קאמריתו ואנא לא קאמינא.

מלאכי  אומרים  העולם  מן  נפטר  שהצדיק  קד. • בשעה  כתובות 
יבואו  להם  אומר  בא  פלוני  צדיק  רבש''ע  הקב''ה  לפני  השרת 
על  ינוחו  בשלום  יבא  לו  ואומרים  לקראתו  ויצאו  צדיקים 

משכבותם.

של  כיתות  שלש  העולם  מן  נפטר  שהצדיק  קד. • בשעה  כתובות 
בשלום  בא  לו  אומרת  אחת  לקראתו  יוצאות  השרת  מלאכי 
על  ינוחו  שלום  יבא  לו  אומרת  ואחת  נכחו  הולך  אומרת  ואחת 

משכבותם.

של  כיתות  שלש  העולם  מן  נאבד  שהרשע  קד. • בשעה  כתובות 
מלאכי חבלה יוצאות לקראתו וכו'.

כתובות קיא. • מתים שבחוץ לארץ אינם חיים.

להם  נעשות  מחילות   ... הוא  צער  לצדיקים  קיא. • גלגול  כתובות 
בקרקע.

כתובות קיא. • יודע היה יעקב אבינו שצדיק גמור היה ואם מתים 
יזכה  לא  שמא  בניו  את  הטריח  למה  חיים  לארץ  שבחוצה 

למחילות.
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כתובות קיא: • עמי הארצות אינן חיים שנאמר (ישעיה כו, יד) מתים בל 
במרפה  ההוא  הכי  להו  דאמרת  למרייהו  ניחא  לא   ... וגו'  יחיו 

עצמו לעבודת כוכבים הוא דכתיב.

כתובות קיא: • עתידין צדיקים שמבצבצין ועולין בירושלים.

כתובות קיא: • עתידים צדיקים שיעמדו במלבושיהן.

נדרים כב. • (רש"י) אמר דלמא אחזיקי ידי עוברי עבירה. שאמרתי 
לו זיל ופרע בית שחיטה א''ל יפה עשית. שכך אמרת לו שנפשך 

הצלת באותו דיבור.

נדרים מא. • כיון שהגיע קיצו של אדם הכל מושלים בו.

רכיב  הוה  גבוה  גברא  שכיב  ליה  אמרו  שילא  בר  מא. • רבה  נדרים 
גירדונא זוטרא מטא תיתורא איסתויט שדייה וקא שכיב קרי על 

נפשיה למשפטיך עמדו היום.

נדרים מא. • שמואל חזייה לההוא (קרוקיתא דעקרבא) יתיבא על 
עליה  קרי  ומיית  גברא  טרקא  נהרא  ועברה  אקרוקתא (צפרדע) 

למשפטיך עמדו היום.

נדרים סד: • ארבעה חשובין כמת עני ומצורע וסומא ומי שאין לו 
בנים.

נזיר ד: • אמר שמעון הצדיק מימי לא אכלתי אשם נזיר טמא חוץ 
מאדם אחד שבא אלי מן הדרום יפה עינים וטוב רואי וקווצותיו 
סדורות לו תלתלים אמרתי לו בני מה ראית לשחת שער נאה זה 
אמר לי רועה הייתי לאבי בעירי והלכתי לשאוב מים מן המעיין 
ונסתכלתי בבבואה שלי ופחז יצרי עלי וביקש לטורדני מן העולם 
אמרתי לו ריקה מפני מה אתה מתגאה בעולם שאינו שלך שסופך 
להיות רמה ותולע' העבודה שאגלחך לשמי' עמדתי ונשקתיו על 

ראשו אמרתי לו כמותך ירבו נזירים בישראל.

סוטה יב: • אין הליכה זו אלא לשון מיתה.

סוטה יג. • פתחינהו יעקב לעיניה (לפני קבורתו) ואחיך.

סוטה יג: • הקב''ה משלים שנותיהם של צדיקים מיום ליום ומחדש 
לחדש.

סוטה יג: • בת קול משמיע ואומר וימת משה ספרא רבה דישראל 
ויש אומרים לא מת משה.

סוטה יד. • מפני מה נקבר משה אצל בית פעור כדי לכפר על מעשה 
פעור.

סוטה יד. • הקב''ה קבר מתים דכתיב (דברים לד, ו) ויקבר אותו בגיא אף 
אתה קבור מתים.

סוטה כא. • בשכבך תשמור עליך זו מיתה.

סוטה כא. • מאי פרשת דרכים ... זה ת''ח ויום מיתה.

סוטה כז: • מי יגלה עפר מעיניך רבן יוחנן בן זכאי שהיית דורש כל 
ימיך וכו'.

סוטה לד: • (תוס') אבותי בקשו עלי רחמים. וא''ת והאמר בפרק מי 
שמתו (ברכות דף יח.) דמיתי לא ידעין מידי ומשמע במסקנא. ואפילו 
אבות העולם יש לומר דעל ידי תפלה שזה מתפלל מודיעין להן 
שכך נתפלל והכי אמר בפרק שני דתענית (דף טז.) למה יוצאין לבית 
הקברות כדי שיבקשו עליהם מתים רחמים וכן בפרקי דחסידים 

בעובדא דרבי מנא דאשתטח אמערתא דאבוה.

סוטה לה. • (המרגלים) מתו מיתה משונה.

גיטין כח. • המביא גט והניחו זקן או חולה נותן לה בחזקת שהוא 
קיים.

גיטין כח. • לא שנו אלא זקן שלא הגיע לגבורות וחולה שרוב חולים 
לחיים אבל זקן שהגיע לגבורות וגוסס שרוב גוססין למיתה לא.

גיטין כח. • המביא גט והניחו זקן אפי' בן מאה שנה נותן לה בחזקת 
שהוא קיים.

דחייש  יהודה  רבי  הא  למיתה  חייש  דלא  מאיר  כח. • רבי  גיטין 
למיתה.

גיטין כח: • שמא מת לא חיישינן שמא ימות חיישינן.

גיטין ל: • חברך מית אשר (תאמין) איתעשר לא תאשר.

גיטין מז. • ריש לקיש זבין נפשיה ללודאי... קרא אנפשיה (תהלים מט, 
יא) ועזבו לאחרים חילם.

גיטין נו. • חייא קליל ממיתא.

גיטין סא. • קוברין מתי נכרים עם מתי ישראל מפני דרכי שלום.

ד'  אלא  עלמא  בהדין  ליה  לית  גברא  ההוא  מיית  סח: • כי  גיטין 
גרמידי.

גיטין סח: • מאי טעמא כי חזיתיה לההוא חדוותא בכית אמר ליה 
בעי מימת גברא בגו תלתין יומין ובעיא מינטר ליבם קטן תליסרי 

שני.

ליה  דאמר  גברא  לההוא  שמעתיה  כי  טעמא  סח: • מאי  גיטין 
ההוא  ליה  אמר  אחיכת  שנין  לשב  מסאני  לי  עביד  לאושכפא 

שבעה יומי לית ליה מסאני לשב שנין בעי.

לאחר  גיטיך  זה  זה  מחולי  גיטיך  זה  מתי  אם  גיטיך  עב. • זה  גיטין 
מיתה לא אמר כלום מהיום אם מתי מעכשיו אם מתי ה''ז גט.

גיטין פג. • אין משיבין את הארי (ת"ח) לאחר מיתה.

גיטין פה. • גירות לא שכיחא מיתה שכיחא.

קדושין ל. • מי יודע כמה חיי.

קושטא  אימא  ביה  הדר  קא  מיתה  דבשעת  סד. • כיון  קדושין 
קאמר.

נבואה  נזרקה  (דרבי)  נפשיה  ניחא  קא  כי  עב. • (רש"י)  קדושין 
בפומיה.

קדושין פא. • אמר (השטן) אי לאו דקא מכרזי ברקיעא הזהרו בר' 
מאיר ותורתו שויתיה לדמך תרתי מעי.

קדושין פא: • (רש"י) קא יתיב בגוויה. (ר' חייא בר אשי) להמית את 
עצמו (עיין שם).

לוותי  נפיק  אושעיא  ר'  שכיבנא  כי  רבא  קיא: • אמר  קמא  בבא 
דתריצנא מתני' כוותיה.

ואתרחיש  שעתא.  וחליף  הואיל  לא  ואי  קיז: • (רש"י)  קמא  בבא 
ניסא חליף ולא אלך עוד עמך שמא תכעוס עלי ואמות עוד פעם 
אחרת אלא אלך לביתי חי ולא אעמוד עוד אצלך פן אמות פעם 

אחרת.

בבא מציעא פד. • נח נפשיה דר' שמעון בן לקיש והוה קא מצטער 
את  היכא  ואמר  בכי  וקא  מאניה  וקרע   ... טובא  בתריה  יוחנן  ר' 
בר לקישא היכא את בר לקישא והוה קא צוח עד דשף דעתיה 

[מיניה] בעו רבנן רחמי עליה ונח נפשיה.

בבא מציעא פד: • תהא כבעלה (ר"א בר"ש) שלא ניתן לקבורה.

ת
וו

מ



אובן אי ר ד דו 3 6 4

מ

בבא מציעא פה. • כולהו שני יסורי דר' אלעזר לא שכיב איניש בלא 
זמניה.

בבא מציעא פה: • (רש"י) מציין מערתא דרבנן. שלא יכשלו כהנים 
לעבור עליהן ולהאהיל שלא תארע תקלה על ידי צדיקים.

בבא מציעא פה: • למחר אזלי אשתטחי אמערתיה אמינא מתנייתא 
דמר מתנינא ואתסאי.

בבא מציעא פה: • אמר מוריד הגשם ואתא מיטרא כי מטא למימר 
מחיה המתים רגש עלמא אמרי ברקיעא מאן גלי רזיא בעלמא 

אמרי אליהו.

בבא מציעא פו. • יצאת בת קול ואמרה אשריך רבה בר נחמני שגופך 
טהור ויצאתה נשמתך בטהור.

של  רבונו  לפניו  אמר  נחמני  בר  דרבה  נפשיה  פו. • נח  מציעא  בבא 
עולם כולי עלמא דידך הוא ורבה בר נחמני דידך את דרבה ורבה 

דידך.

לגיחזי  שדחפו  אחד  אלישע  חלה  חלאין  פז. • שלשה  מציעא  בבא 
בשתי ידיו ואחד שגירה דובין בתינוקות ואחד שמת בו.

על  ללחוש  היה  יודע  דעבד.  מה  עבד  קז: • (רש"י)  מציעא  בבא 
הקברות ולהבין על כל קבר וקבר באיזו מיתה מת אם מת בזמנו 

אם בעין רעה.

בבא מציעא קז: • תשעין ותשעה בעין רעה ואחד בדרך ארץ.

מיתה  ותוצאות  החלאים  .כל  ברוח  הכל  קז: • (רש"י)  מציעא  בבא 
על נשיבת הרוח באין הכל לפי השעה והאדם יש לך אדם שרוח 

פלוני קשה לו ובשעה פלוני.

בבא מציעא קז: • הכל בידי שמים חוץ מצנים פחים.

ואמרת  נצא  אנה  אליך  יאמרו  כי  והיה  ב)  טו,  ח: • (ירמיה  בתרא  בבא 
ואשר  לחרב  לחרב  ואשר  למות  למות  אשר  ה'  אמר  כה  אליהם 
קשה  זה  בפסוק  המאוחר  כל   ... לשבי  לשבי  ואשר  לרעב  לרעב 

מחבירו.

קא  לא  והאי  מינוול  קא  האי   ... ממות  קשה  ח: • חרב  בתרא  בבא 
מינוול ואבע''א קרא (תהלים קטז, טו) יקר בעיני ה' המותה לחסידיו.

קא  לא  והאי  מצטער  קא  האי   ... מחרב  קשה  ח: • רעב  בתרא  בבא 
מצטער איבעית אימא קרא (איכה ד, ט) טובים היו חללי חרב מחללי 

רעב שבי [קשה מכולם] דכולהו איתנהו ביה.

בבא בתרא י. • צדקה תציל ממות.

בבא בתרא טו. • שמונה פסוקים שבתורה יהושע כתבן ... אלא עד 
כאן כתב משה מכאן ואילך כתב יהושע ... אלא עד כאן הקב''ה 
אומר ומשה אומר וכותב מכאן ואילך הקב''ה אומר ומשה כותב 

בדמע.

לאדם  לו  אין  אם  דאיוב.  כחברי  חברא  או  טז: • (רש"י)  בתרא  בבא 
אוהבים נוח לו שימות.

אברהם  הן  ואלו  המות  מלאך  בהן  שלט  לא  יז. • ששה  בתרא  בבא 
יצחק ויעקב משה אהרן ומרים.

בבא בתרא יז. • מרים נמי בנשיקה מתה.

בבא בתרא יז. • שבעה לא שלט בהן רמה ותולעה ואלו הן אברהם 
יצחק ויעקב משה אהרן ומרים ובנימין בן יעקב... וי''א אף דוד.

בבא בתרא יז. • ארבעה מתו בעטיו של נחש ואלו הן בנימין בן יעקב 
ועמרם אבי משה וישי אבי דוד וכלאב בן דוד.

אנא  אמר  יוסף  רב  אבא  בר  אדא  דרב  נפשיה  כב. • נח  בתרא  בבא 
ענישתיה ... רב דימי מנהרדעא אמר אנא ענישתיה ... אביי אמר 
אנא ענישתיה ... ורבא אמר אנא ענישתיה ... רב נחמן בר יצחק 

אמר אנא ענישתיה ... ומסתברא דרב נחמן בר יצחק ענשיה.

בבא בתרא נח. • ר' בנאה הוה קא מציין מערתא כי מטא למערתא 
א''ל  בבא  קמי  דקאי  אברהם  עבד  לאליעזר  אשכחיה  דאברהם 
מאי קא עביד אברהם א''ל גאני בכנפה דשרה וקא מעיינא ליה 
מידע  ליעול  א''ל  אבבא  קאי  בנאה  ליה  אימא  זיל  א''ל  ברישיה 

ידיע דיצר בהאי עלמא ליכא.

מטא  כי  שכבי  חטיט  דהוה  אמגושא  נח. • ההוא  בתרא  בבא 
א''ל  אביי  אתא  בדיקניה  תפשיה  מתנה  בר  טובי  דרב  אמערתא 
במטותא מינך שבקיה לשנה אחריתי הדר אתא תפשיה בדיקניה 

אתא אביי לא שבקיה עד דאייתי מספרא וגזיא לדיקניה.

דרך  במסכת  דתניא  לאליעזר.  אשכחיה  נח. • (רשב"ם)  בתרא  בבא 
בהדייהו  חשיב  וקא  מתו  שלא  קיימין  צדיקים  דשבעה  ארץ 

אליעזר עבד אברהם.

בך  צור  מלך  לחירם  הוא  ברוך  הקדוש  לו  עה. • אמר  בתרא  בבא 
נסתכלתי ... וקנסתי מיתה על אדם הראשון.

ישראל  לארץ  המואביה  רות  שבאת  היום  צא. • אותו  בתרא  בבא 
מתה אשתו של בעז.

בייתיה (רש"י)  מנו  קיימא  שיכבא  שכיב  דלא  צא. • עד  בתרא  בבא 
כבר  ומזומן  עומד  בייתיה.  מנו  קיימא  המת:  שימות  קודם 

הממונה על ביתו ועומד במקומו.

בבא בתרא קטז. • מפני מה בדוד נאמרה בו שכיבה וביואב נאמרה 
בן  הניח  שלא  יואב  שכיבה  בו  נאמרה  בן  שהניח  דוד  מיתה  בו 

נאמרה בו מיתה.

בבא בתרא קכא. • (ט"ו באב) יום שכלו בו מתי מדבר ... יום שנתנו 
הרוגי ביתר לקבורה.

בבא בתרא קכא: • אותו היום שנתנו הרוגי ביתר לקבורה תקנו ביבנה 
הטוב והמטיב הטוב שלא הסריחו והמטיב שנתנו לקבורה.

בבא בתרא קעה. • אין אדם משטה בשעת מיתה.

סנהדרין ב. • דיני נפשות בעשרים ושלשה (דיינים).

סנהדרין ט: • מעשה ובדק בן זכאי בעוקצי תאנים.

סנהדרין י. • מלקות במקום מיתה עומדת.

סנהדרין לח. • אדם הראשון מכל העולם כולו הוצבר עפרו.

סנהדרין מג: • דרך כל המומתין מתודין שכל המתודה יש לו חלק 
תהא  אמור  לו  אומרים  להתוודות  יודע  אינו  ואם   ... לעוה''ב 

מיתתי כפרה על כל עונותי.

עובר  אינו  ותכריכין  ארון  לו  להביא  לכבודו  מז. • הלינו  סנהדרין 
עליו.

סנהדרין מז. • הלינו לכבודו לשמע עליו עיירות להביא לו מקוננות 
להביא לו ארון ותכריכין אינו עובר עליו שכל העושה אינו אלא 

לכבודו של מת.

סנהדרין מז. • סימן יפה למת שנפרעין ממנו לאחר מיתה מת שלא 
על  מזלפין  גשמים  שהיו  או  גוררתו  שחיה  או  נקבר  ולא  נספד 

מטתו זהו סימן יפה למת.

סנהדרין מז. • אין קוברין רשע אצל צדיק.
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סנהדרין מז. • שריפא (אלישע) צרעת נעמן שהיא שקולה כמת.

הויא  לא  קמיית  אורחיה  דכי  כיון  רשעו  מתוך  מז. • מת  סנהדרין 
ליה כפרה נהרג מתוך רשעו כיון דלאו כי אורחיה מיית הויא ליה 

כפרה.

סנהדרין מז: • הרוגי מלכות כיון דשלא בדין קא מיקטלי הויא להו 
כפרה הרוגי בית דין כיון דבדין קא מיקטלי לא הוי להו כפרה.

אותן  וקוברין  העצמות  את  מלקטין  הבשר  מז: • נתעכל  סנהדרין 
במקומן.

סנהדרין מז: • אבילות מאימתי קא מתחלת מסתימת הגולל כפרה 
מאימתי קא הויא מכי חזו צערא דקברא פורתא.

סנהדרין מז: • מקיש קבר בני העם לעבודת כוכבים.

סנהדרין נב. • נפישי גמלי סבי דטעיני משכי דהוגני (רש"י – הרבה 
גמלים זקנים שטעונים עורות גמלים יונקין שמתו).

סנהדרין סח. • ויצאה נשמתו (של ר"א) בטהרה.

סנהדרין עא: • בן סורר ומורה נידון על שם סופו ימות זכאי ואל ימות 
חייב שמיתתן של רשעים הנאה להן והנאה לעולם לצדיקים רע 

להן ורע לעולם.

סנהדרין עב. • אם בא להורגך השכם להורגו.

סנהדרין עו: • גלוי וידוע לפני מי שאמר והיה העולם שהברזל ממית 
בכל שהוא.

סנהדרין עח. • הכל מודים בהורג את הטריפה שהוא פטור בגוסס 
מר  אדם  בידי  בגוסס  אלא  נחלקו  לא  חייב  שהוא  שמים  בידי 

מדמי ליה לטריפה ומר מדמי ליה לגוסס בידי שמים.

כדגים  עתו  את  האדם  ידע  לא  [גם]  כי  יב)  ט,  פא: • (קהלת  סנהדרין 
שנאחזים במצודה רעה מאי מצודה רעה ... חכה.

סנהדרין פד: • כל מיתה האמורה בתורה סתם אינה אלא חנק.

שאין  ואלו   ... הבא  לעולם  חלק  להם  יש  ישראל  צ. • כל  סנהדרין 
להם חלק לעולם הבא האומר אין תחיית המתים מן התורה וכו'.

סנהדרין צ: • מניין לתחיית המתים מן התורה וכו'.

סנהדרין צא: • (ישעיה כה, ח) בלע המות לנצח ומחה ה' דמעה מעל כל 
פנים וכתיב (ישעיה סה, כ) כי הנער בן מאה שנה ימות לא יהיה משם 

עוד עול ימים לא קשיא כאן בישראל כאן בעובדי כוכבים.

אינן  להחיותן  הוא  ברוך  הקדוש  שעתיד  צב. • צדיקים  סנהדרין 
חוזרין לעפרן.

ואמרו  רגליהם  על  עמדו  יחזקאל  שהחיה  צב: • מתים  סנהדרין 
שירה ומתו.

סנהדרין צב: • אמת משל היה (נבואת יחזקאל).

ונשאו  ישראל  לארץ  עלו  יחזקאל  שהחיה  צב: • מתים  סנהדרין 
נשים והולידו בנים ובנות עמד ר''י בן בתירא על רגליו ואמר אני 

מבני בניהם והללו תפילין שהניח לי אבי אבא מהם.

סנהדרין צב: • ומאן נינהו מתים שהחיה יחזקאל ... אלו בני אפרים 
שמנו לקץ וטעו ... אלו בני אדם שכפרו בתחיית המתים ... אלו 
שחיפו  אדם  אלו בני  מצוה ...  של  לחלוחית  בהן  אדם שאין  בני 
דורא  שבבקעת  מתים  אלו   ... ורמשים  שקצים  כולו  ההיכל  את 
... שבשעה שהגלה נבוכדנצר הרשע את ישראל היו בהן בחורים 

שהיו מגנין את החמה ביופיין.

יום  ילד  מה  תדע  לא  כי  (משלי כז, א)  מחר  צרת  תצר  ק: • אל  סנהדרין 
שמא למחר איננו ונמצא מצטער על עולם שאינו שלו.

בר  ימיהם  יחצו  לא  ומרמה  דמים  אנשי  כד)  נה,  קו: • (תהלים  סנהדרין 
תלתין ותלת שנין או בר תלתין וארבע.

ושל  חיה  של  לשליח  נמסרו  לא  מפתחות  קיג. • שלש  סנהדרין 
גשמים ושל תחיית המתים.

מכות יא: • מידי גלות קא מכפרא מיתת כהן הוא דמכפרא.

מכות יא: • איזהו ישיבה שהיא בארץ אחוזתו הוי אומר זו קבורה.

מכות יב. • ערי מקלט לא נתנו לקבורה.

מכות יג: • מלקות מיתה אריכתא היא.

העונות  כל  ממרקת  מיתה   – (רש"י  ממרקת  ח: • מיתה  שבועות 
יום  ולא  כפרתן  גומרת  התשובה  ואין  עליהן  תשובה  שעשה 

הכפורים גומר כפרתן כגון עבירות חמורות).

שבועות לג. • מהו דתימא רוב גוססים למיתה קמ''ל (רש"י – ד"ה 
קמ"ל) הגוסס הרי הוא כחי לכל דבריו ואף על פי שרובן למיתה.

עבודה זרה ד: • היום לעשותם ולא למחר לעשותם היום לעשותם 
ולא היום ליטול שכרן.

עבודה זרה ה. • מאי מיתה עניות.

עבודה זרה ח. • לפי שראה אדם הראשון יום שמתמעט והולך אמר 
לתוהו  וחוזר  בעדי  חשוך  עולם  שסרחתי  בשביל  שמא  לי  אוי 
ובוהו וזו היא מיתה שנקנסה עלי מן השמים עמד וישב ח' ימים 
בתענית [ובתפלה] כיון שראה תקופת טבת וראה יום שמאריך 
והולך אמר מנהגו של עולם הוא הלך ועשה שמונה ימים טובים 

לשנה האחרת עשאן לאלו ולאלו ימים טובים.

מב)  (בראשית  לדרך  צידה  תכריכין  בזוודתא.  יז. • (רש"י)  זרה  עבודה 
מתרגמינן זוודין לאורחא ותכריכין הן צידה לדרך מתים.

עבודה זרה יח. • מוטב שיטלנה (הנשמה) מי שנתנה ואל יחבל הוא 
עובדי  יעבירום  פן  שיראים  היכא   – ואל  ד"ה   – (תוס'  בעצמו 
הוא  אז  בהם  לעמוד  יוכל  שלא  יסורין  ע''י  כגון  לעבירה  כוכבים 
שנשבו  ילדים  גבי  נז:)  (דף  דגיטין  ההיא  כי  בעצמו  לחבל  מצוה 

לקלון שהטילו עצמם לים).

נשמתך  ויצתה  טהור  שגופך  דמא  בן  כז: • אשריך  זרה  עבודה 
בטהרה ולא עברת על דברי חביריך שהיו אומרים (קהלת י, ח) ופורץ 

גדר ישכנו נחש.

הוריות ו. • אין מיתה בצבור.

המת  בפני  והמסתכל   ... ללימוד  קשים  דברים  יג: • עשרה  הוריות 
ויש אומרים אף הקורא כתב שעל גבי הקבר.

אבות ב:ד • אל תאמן בעצמך עד יום מותך.

אבות ב:טו • היום קצר והמלאכה מרובה.

אבות ג:א • ... לאן אתה הולך למקום עפר רמה ותולעה.

אבות ד: כב • הילודים למות והמתים להחיות... על כרחך אתה חי 
וע"כ אתה מת.

תורה  אלא  אותו...  מלווין  אין  אדם  של  פטירתו  ו:י • בשעת  אבות 
ומע"ט.

אבות דרבי נתן יב:ד • מיתת מ"ר.

אבות דרבי נתן יב:ט • צדיק כיון שמת שוב אינו מוסיף זכות.
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אבות דרבי נתן כה:א • צוואת ריב"ז לתלמידיו בשעת פטירתו.

הטירוף  מתוך  לו  יפה  הישוב סימן  בתוך  כה:ב • מת  נתן  דרבי  אבות 
סימן רע לו... דבור... שתיקה וכו'.

אבות דרבי נתן כה:ב • מת בע"ש סימן יפה במוצ"ש סימן רע בעיו"כ 
סימן רע במוצאי יו"כ סימן טוב.

אבות דרבי נתן כה:ג • פטירתו של ר"א.

אבות דרבי נתן לד:י • י' נקראו חיים הקב"ה וכו'.

שמחות ב:א • המאבד את עצמו לדעת אין מתעסקין בו בכל דבר.

שמחות ב:ד • מעשה בבן שברח מביה"ס ופחד מאביו ואבד עצמו 
לדעת – אין מונעין ממנו כל דבר.

כלה רבתי פ"ג • כיצד אדם מת באין עליו ג' מלאכי השרת וכו'.

היא  שמיתה  וסבורים  שחוטאים  לבריות  להם  פ"ג • אוי  רבתי  כלה 
מנוס להם.

נכון  המעשה  כי  אסיפתך...  יום  את  זכור  סירא:  פ"ג • בן  רבתי  כלה 
ילך לפניו וצדקתו תאיר עיניו.

כלה רבתי פ"ג • ז' אבות שכבדו בכבוד העולם ולא שלטה בהם רמה 
ותולעה וכו'.

כלה רבתי פ"ג • ט' נכנסו בחייהן בג"ע וכו'.

מנחות סד: • (תוס' – ד"ה אמר) אמר להו מרדכי. פירש בקונטרס 
שהאריך  לומר  הוא  ותימה  אחשורוש  שהיה בימי  מרדכי  דהוא 
ימים כל כך ונראה על שם מרדכי הראשון היו נקראין הממונים 

על שמו לפי שאינם ממנים אלא בקיאים בעלי שכל ומדע.

חיים  מדרכי  חבירו  את  מסית  אדם  ודם  בשר  צט: • מדת  מנחות 
לדרכי מיתה והקדוש ברוך הוא מסית את האדם מדרכי מיתה 

לדרכי חיים.

מנחות קט: • אותה שנה שמת שמעון הצדיק אמר להן שנה זו הוא 
מת אמרו לו מנין אתה יודע אמר להן כל יום הכפורים נזדמן לי 
זקן אחד לבוש לבנים ונתעטף לבנים ונכנס עמי ויצא עמי שנה זו 
נזדמן לי זקן אחד לבוש שחורים ונתעטף שחורים ונכנס עמי ולא 

יצא עמי לאחר הרגל חלה שבעת ימים ומת.

חולין מא. • התיר עצמו למיתה קאמרת אין לך מומר גדול מזה.

בעולם  מפיו  שמועה  דבר  שאומרים  חכם  תלמיד  לא: • כל  בכורות 
הזה שפתותיו דובבות בקבר.

בכורות נז: • אפילו שחט את אמו והשלח (העור) קיים אין זה יתום 
... מפשיטין את המתה ומלבישין את החי.

ערכין כ. • אין דמים למתים.

תמורה טו: • (תוס' – ד"ה והא) יש כפרה למתים.

כריתות כו: • מיתה ממרקת.

מעילה י: • (רש"י – ד"ה ולד) חטאת שמתו בעליה נמי להכי מתה 
דאין כפרה למתים דמיתתן כיפרה עליהם.

תמיד לב. • מה יעביד איניש ויחיה אמרו ליה ימית עצמו מה יעביד 
איניש וימות יחיה את עצמו (רש"י) ימית את עצמו. ישפיל את 
עצמו: יחיה את עצמו. יגבה את עצמו ומתוך כך יתנו בו הבריות 
עין רעה ויקנאו בו וימות ולימדוך חכמים שאדם הרוצה שיחיה 
ישפיל את עצמו וירחמו עליו הבריות ויחיה שנים הרבה ומגאוה 

ימנע את עצמו שלא יקצרו ימיו וימות בלא עתו).

תמיד לב: • גולגלתא לעינא דבישרא ודמא דלא קא שבע אמר להו 
ממאי דהכי הוא שקלי קלילי עפרא וכסייה לאלתר תקלא דכתיב 

(משלי כז, כ) שאול ואבדון לא תשבענה וגו'.

נדה כ. • אמר להו רבי ינאי לבניו בני אל תקברוני לא בכלים שחורים 
ולא בכלים לבנים.

נדה ל: • כי לי תכרע כל ברך זה יום המיתה ... תשבע כל לשון זה 
יום הלידה.

נדה לז. • אזל שילא אמר לדביתהו צבית לי זוודתא (תכריכין) דלא 
ליזיל ולימא ליה לרב מילי עילואי צביתה ליה זוודתא נח נפשיה 

דשילא.

נדה לז. • (רש"י) דקא פרח אסא. רגילין היו להניח הדס על המטה.

נדה סא: • בגד שאבד בו כלאים ... אבל עושה ממנו תכריכין למת.

נדה סא: • (תהלים פח, ו) במתים חפשי כיון שמת אדם נעשה חפשי מן 
המצות.

מוסר 
ברכות ה: • רב הונא תקיפו ליה (החמיצו) ארבע מאה דני דחמרא 
מי  להו  אמר  לאריסיה  שבישא  מר  יהיב  דלא  לן  שמיע  הכי   ...
קא שביק לי מידי מיניה הא קא גניב ליה כוליה אמרו ליה היינו 
דאמרי אינשי בתר גנבא גנוב וטעמא טעים אמר להו קבילנא עלי 

דיהיבנא ליה.

ולא  להתפלל  מהם  אחד  וקדם  להתפלל  שנכנסו  ה: • שנים  ברכות 
המתין את חברו ויצא טורפין לו תפלתו בפניו ... ולא עוד אלא 
שכרו  מה  לו  המתין  ואם  מישראל...  שתסתלק  לשכינה  שגורם 

זוכה לברכות הללו וכו'.

וכו'.  לו  טורפין  חבירו  את  המתין  ולא  המתפלל  ו. • (תוס')  ברכות 
פירש רבינו תם דזה היה להם בבתי כנסיות שלהם שהיו בשדה 
עד  ומאריך  תפלתו  מאחר  היה  והר''י  להמתין.  יש  בלילה  ולכך 
שיצאו כולם ואם בתוך כך היה שום אדם בא בבית הכנסת היה 

מעיין בספר עד שגמרו תפלתם. ונאה להחמיר אף לנו.

דמאי ד:ד • כהן או עני אוכל אצלו יודיעם (על התרומת מעשר ועל 
המעשר עני משום גניבת דעת).

(למוכרו  אסור  לעבירה  מיוחדת  שמלאכתו  ט • כל   – ה:ו  שביעית 
בשביעית) וכו'.

נוחה  חכמים  רוח  וכו'  בשביעית  חוב  ט • המחזיר   – י:ח  שביעית 
הימנו.

מעשרות ה:ג • לא ימכור אדם... למי שאינו נאמן על השביעית או 
על המעשרות.

כולה  התורה  כל  היא  זו  תעביד  לא  לחברך  סני  לא. • דעלך  שבת 
ואידך פירושה הוא זיל גמור.

ונתת  נשאת  לו  אומרים  לדין  אדם  שמכניסין  לא. • בשעה  שבת 
באמונה וכו'.

שבת קד. • גימ''ל דל''ת גמול דלים וכו'.

דרבן  אחתיה  אליעזר  דרבי  דביתהו  שלום  קטז. • אימא  שבת 
גמליאל הואי הוה ההוא פילוסופא (מין) בשבבותיה דהוה שקיל 
שמא דלא מקבל שוחדא בעו לאחוכי ביה ... רבן גמליאל אתא 

חמרא ובטש לשרגא.
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אנשי  ממנה  שפסקו  בשביל  אלא  ירושלים  חרבה  קיט: • לא  שבת 
אמנה.

באדם  ומעשה  לזכות  אותו  דנין  זכות  לכף  חבירו  קכז: • הדן  שבת 
אחד שירד מגליל העליון ונשכר אצל בעה''ב אחד בדרום שלש 
שנים ערב יוה''כ אמר לו תן לי שכרי ואלך ואזון את אשתי ובני 
אמר לו אין לי מעות ... ואתה כשם שדנתני לזכות המקום ידין 

אותך לזכות.

ישראל  בת  אחת  ריבה  שפדה  אחד  בחסיד  קכז: • מעשה  שבת 
ולמלון השכיבה תחת מרגלותיו למחר ירד וטבל ושנה לתלמידיו 

... ואתם כשם שדנתוני לכף זכות המקום ידין אתכם לכף זכות.

אצל  חכמים  לתלמידי  אחד  דבר  הוצרך  אחת  קכז: • פעם  שבת 
מטרוניתא אחת שכל גדולי רומי מצויין אצלה אמרו מי ילך אמר 
שהגיע  כיון  ותלמידיו  יהושע  רבי  הלך  אלך  אני  יהושע  ר'  להם 
לפתח ביתה חלץ תפיליו ברחוק ארבע אמות ונכנס ונעל הדלת 
כשם  ואתם   ... לתלמידיו  ושנה  וטבל  ירד  שיצא  אחר  בפניהן 

שדנתוני לזכות המקום ידין אתכם לזכות.

שבת קלט. • כל פורענות שבאה לעולם לא באה אלא בשביל דייני 
ישראל.

שיכלו  עד  ישראל  על  שכינתו  משרה  הקב''ה  קלט. • אין  שבת 
שופטים ושוטרים רעים מישראל.

שבת קלט. • אין ירושלים נפדה אלא בצדקה.

דייני.  בטלי   – (רש"י  גזירפטי  בטלי  דייני  בטלי  קלט. • אי  שבת 
רשעים מישראל שמטין דין: בטלי. מעל ישראל: גזירפטי. נוגשי 

שוטרי עובדי כוכבים).

מקל  שנעשו  הדיינין  אלו  רשעים  מטה  ה'  קלט. • שבר  שבת 
לחזניהם.

שבת קלט. • שפתותיכם דברו שקר אלו עורכי הדיינין.

קניא  לא  דאסמכתא  הוא  דגזל  קוביא.  משום  קמט: • (רש"י)  שבת 
הגדולה  אמנה  גורל  יפול  אם  הגורל  על  דסמיך  אסמכתא  והא 
אזכה בה ולפיכך תלה עצמו אף לגורל הקטנה על הספק ואילו 

יודע מתחלה שכן לא היה מתרצה.

שבת קנא: • אין חיה שולטת באדם עד שנדמה לו כבהמה.

שבת קנב. • כל השטוף בזמה זקנה קופצת עליו.

שנוחין  מפני  כמותן  הלכה  לקבוע  ב''ה  זכו  מה  יג: • מפני  עירובין 
ועלובין היו ושונין דבריהן ודברי ב''ש ולא עוד אלא שמקדימין 

דברי ב''ש לדבריהן.

עירובין מט. • כופין על מדת סדום (רש"י – שלי שלי).

עירובין נד: • לא יחיה ולא יאריך ימים צייד הרמאי.

 – (רש"י  ובכיסו  בכוסו  ניכר  אדם  דברים  סה: • בשלשה  עירובין 
ובכעסו  עושה)  הוא  באמונה  אם  אדם  בני  עם  ונותן  כשנושא 

ואמרי ליה אף בשחקו.

פסחים קיב: • אל תבריח עצמך מן המכס דילמא משכחו לך ושקלי 
מנך כל דאית לך.

דינך  בעל  הוי  דחד  תלתא  בהדי  דינא  לך  תיהוי  קיב: • לא  פסחים 
ותרי סהדי.

פסחים קיב: • אל תעמוד על המקח בשעה שאין לך דמים.

הדר  רווק  על  יום  בכל  הקב''ה  עליהן  מכריז  קיג. • שלשה  פסחים 
עשיר  ועל  לבעליה  אבידה  המחזיר  עני  ועל  חוטא  ואינו  בכרך 

המעשר פירותיו בצינעה.

יומא פו. • (דברים ו, ה) ואהבת את ה' אלהיך שיהא שם שמים מתאהב 
ומתנו  משאו  ויהא  ת''ח  ומשמש  ושונה  קורא  שיהא  ידך  על 

בנחת עם הבריות.

ומתנו  משאו  ואין  ת''ח  ומשמש  ושונה  שקורא  פו. • מי  יומא 
באמונה ואין דבורו בנחת עם הבריות מה הבריות אומרות עליו 
אוי לו לפלוני שלמד תורה אוי לו לאביו שלמדו תורה אוי לו לרבו 

שלמדו תורה.

סוכה כט. • בשביל ד' דברים נכסי בעלי בתים נמסרין למלכות על 
בידם  ספק  שהיה  ועל  ברבית  מלוי  ועל  פרועים  שטרות  משהי 

למחות ולא מיחו ועל שפוסקים צדקה ברבים ואינן נותנין.

סוכה כט: • בשביל ארבעה דברים נכסי בעלי בתים יוצאין לטמיון 
עול  שפורקין  ועל  שכיר  שכר  עושקי  ועל  שכיר  שכר  כובשי  על 
הרוח  וגסות  הרוח  גסות  ועל  חבריהן  על  ונותנין  צואריהן  מעל 

כנגד כולן.

סוכה ל. • (ישעיה סא, ח) כי אני ה' אוהב משפט שונא גזל בעולה משל 
למלך בשר ודם שהיה עובר על בית המכס אמר לעבדיו תנו מכס 
למוכסים אמרו לו והלא כל המכס כולו שלך הוא אמר להם ממני 

ילמדו כל עוברי דרכים ולא יבריחו עצמן מן המכס.

סוכה לד: • אמר להו שמואל להנהו דמזבני אסא אשוו וזבינו (רש"י 
כרבי  לכו  דרישנא  לא  ואי  דמיהם)  על  תעלו  ואל  בשוה  מכרו   –

טרפון.

בהו  מזלזלי  ולא  נינהו  ישראל  לסטים  רוב  דתימא  טו. • מהו  ביצה 
(בתפילין) קמ''ל.

ביצה כה: • חצובא מקטע רגליהון דרשיעיא נטיעה מקטע רגליהון 
דקצביא ודבועלי נדות תורמוסא מקטע רגליהון דשנאיהון של 

ישראל.

ביצה כט. • מעשה באבא שאול בן בטנית... הוא כנס שלש מאות 
שמן  גרבי  מאות  שלש  כנסו  וחבריו  המדות  מברורי  יין  גרבי 
ממצוי המדות והביאום לפני הגזברים לירושלים אמרו להם אי 
אתם זקוקים לכך אמרו להם אף אנו אין רצוננו בכך אמרו להם 

הואיל והחמרתם על עצמכם עשו מהם צרכי רבים.

ביצה כט. • גזל ואינו יודע למי גזל יעשה בהם צרכי רבים.

שלא  בחמישי  בתחילה  הצבור  על  תענית  גוזרין  י. • אין  תענית 
להפקיע את השערים.

לצדיק  זרוע  אור  יא)  צז,  (תהלים  דכתיב  לאורה  טו. • צדיקים  תענית 
ישרים   – (רש"י  שמחה  לב  ולישרי  דכתיב  שמחה  ולישרים 

לשמחה דישרים עדיפי מצדיקים).

מר  לן  אסבר  לא  שלמא  למר  יהיבנא  כי  טעמא  כג: • מאי  תענית 
טעמא  ומאי  איפגר  לא  ואמינא  הואי  יום  שכיר  להו  אמר  אפיה 
דרא מר ציבי אחד כתפיה וגלימא אחד כתפיה אמר להו טלית 

שאולה היתה להכי שאלי ולהכי לא שאלי.

שם  והניח  ביתו  פתח  על  אחד  אדם  ועבר  כה. • מעשה  תענית 
אל  לה  ואמר  דוסא  בן  חנינא  ר'  של  אשתו  ומצאתן  תרנגולין 
תאכלי מביציהן והרבו ביצים ותרנגולין והיו מצערין אותם ומכרן 
ממנו  שאבדו  אדם  אותו  עבר  אחת  פעם  עזים  בדמיהן  וקנה 
ר'  שמע  שלי  התרנגולין  הנחתי  בכאן  לחבירו  ואמר  התרנגולין 
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חנינא אמר לו יש לך בהן סימן אמר לו הן נתן לו סימן ונטל את 
העזין והן הן עיזי דאייתו דובי בקרנייהו.

חגיגה ה. • אוי לנו ששקל עלינו הכתוב קלות (עושק שכר) כחמורות 
(כישוף).

חגיגה יד: • בדברי תורה הוו (נאמנים בסוף בית א') במשא ומתן לא 
הוו (נאמנים).

יבמות כא. • קשה עונשין של מדות יותר מעונשין של עריות ... הני 
אפשר בתשובה הני לא אפשר בתשובה.

יבמות קיח. • אין זו דרך מוציא מידי עבירה.

כתובות יח. • מודה מקצת הטענה ישבע חזקה אין אדם מעיז פניו 
בפני בעל חובו.

כתובות יט. • אסור לו לאדם שישהה שטר אמנה בתוך ביתו משום 
שנאמר (איוב יא, יד) אל תשכן באהליך עולה.

כתובות פו. • פריעת בעל חוב מצוה.

כתובות קה. • אפילו חכם גדול ולוקח שוחד אינו נפטר מן העולם 
בלא סמיות הלב.

כתובות קה: • אפילו צדיק גמור ולוקח שוחד אינו נפטר מן העולם 
בלא טירוף דעת.

כתובות קה: • מאי טעמא דשוחדא כיון דקביל ליה שוחדא מיניה 
חובה  רואה  אדם  ואין  כגופיה  והוי  לגביה  דעתיה  ליה  איקרבא 

לעצמו.

כתובות קה: • מאי שוחד שהוא חד.

למאן  ולא  ליה  דרחים  למאן  דינא  איניש  לידון  קה: • לא  כתובות 
דסני.

כתובות קה: • (שמות כג, ח) ושוחד לא תקח אינו צריך לומר שוחד ממון 
אלא אפילו שוחד דברים נמי אסור.

כתובות קה: • שמואל הוה עבר במברא אתא ההוא גברא יהיב ליה 
ידיה אמר ליה מאי עבידתיך אמר ליה דינא אית לי א''ל פסילנא 

לך לדינא וכו'.

כתובות קה: • תיפח נפשם של מקבלי שוחד.

נדרים כב. • עולא במיסקיה לארעא דישראל איתלוו ליה תרין בני 
יאות  לעולא  ליה  אמר  לחבריה  שחטיה  חד  קם  בהדיה  חוזאי 
עבדי אמר ליה אין ופרע ליה בית השחיטה כי אתא לקמיה דר' 
יוחנן א''ל דלמא חס ושלום אחזיקי ידי עוברי עבירה א''ל נפשך 

הצלת.

סוטה יב. • מיכן לצדיקים שממונם חביב עליהן יותר מגופן וכל כך 
למה לפי שאין פושטין ידיהן בגזל.

גיטין נה: • שלא יאמרו מזבח אוכל גזילות.

גיטין ס: • ... לא טעמינהו אביי לפירי דההיא שתא.

להו  ויהיב  כוכבים...מקדים  לעובד  שלום  כופלין  סב. • ואין  גיטין 
שלמא ... א''ל שלמא למר (תוס' – שלמא למר. פי' בקונטרס ולא 
היה מתכוין לברכו אלא לבו היה לרבו וצ''ע שלא יהא בזה גונב 

דעת הבריות).

ורע  לשמים  טוב  טוב  צדיק  זהו  ולבריות  לשמים  מ. • טוב  קדושין 
לבריות זהו צדיק שאינו טוב.

קדושין מ. • רע לשמים ורע לבריות הוא רשע רע רע לשמים ואינו 
רע לבריות זהו רשע שאינו רע.

קדושין מט: • ע''מ שאני כהן ונמצא לוי לוי ונמצא כהן נתין ונמצא 
היה  בלבי  שאמרה  אע''פ  ובכולם   ... נתין  ונמצא  ממזר  ממזר 

להתקדש לו אעפ''כ אינה מקודשת וכן היא שהטעתו.

והלך  פלונית  אשה  לי  וקדש  צא  לחבירו  נח: • האומר  קדושין 
וקדשה לעצמו מקודשת לשני ... מה שעשה עשוי אלא שנהג בו 

מנהג רמאות (עיין שם).

קדושין נט. • עני מהפך בחררה (רש"י – מחזר אחריה לזכות בה מן 
מאי  הימנו  ונטלה  אחר  ובא  הבית)  בעל  לו  שיתננה  או  ההפקר 

אמר ליה נקרא רשע.

בבא קמא פ: • עשרה תנאין התנה יהושע וכו'.

בבא קמא צב: • חברך קרייך חמרא אוכפא לגביך מוש.

בבא קמא צג. • לעולם יהא אדם מן הנרדפין ולא מן הרודפין שאין 
לגבי  הכתוב  והכשירן  יונה  ובני  מתורים  יותר  בעופות  נרדף  לך 

מזבח.

בבא קמא צד. • הרי שגזל סאה של חטין טחנה לשה ואפאה והפריש 
ממנה חלה כיצד מברך אין זה מברך אלא מנאץ.

דכספא  כסא  ליה  אגניב  חסידא  זוטרא  כד. • מר  מציעא  בבא 
בגלימא  ונגיב  ידיה  דמשי  רב  בי  בר  לההוא  חזיא  מאושפיזא 
דחבריה  אממונא  ליה  איכפת  דלא  האי  היינו  אמר  דחבריה 

כפתיה ואודי.

בבא מציעא כו: • ראה סלע שנפלה נטלה לפני יאוש על מנת לגוזלה 
עובר בכולן.

בבא מציעא כז: • וכי אדם עושה טובה לעצמו בממון שאינו שלו.

לו  שאבדה  מי  כל  בירושלים  היתה  טוען  כח: • אבן  מציעא  בבא 
עומד  זה  לשם  נפנה  אבידה  שמוצא  מי  וכל  לשם  נפנה  אבידה 

ומכריז וזה עומד ונותן סימנין ונוטלה.

נאמן  שאדם  לא  אם  במלוה.  מקיים  לוה  לה. • (רש"י)  מציעא  בבא 
וישר הוא לא היו מעשרין אותו מן שמים שנאמר תומת ישרים 

תנחם.

בבא מציעא לה. • שומא הדר לעולם משום שנאמר (דברים ז, יב) ועשית 
הישר והטוב.

בבא מציעא מ: • המשתכר אל ישתכר יותר על שתות.

עד  בסלע  לקיימה  רשאי  ויהא  תיפחת  כמה  נב. • עד  מציעא  בבא 
שקל בדינר עד רובע פחות מכן איסר אסור (להוציאה) הרי זה 
לא ימכרנה לא לתגר ולא לחרם ולא להרג מפני שמרמין בה את 

אחרים.

יוליכנו  לו  ונשבע  פרוטה  שוה  חבירו  את  נה. • הגוזל  מציעא  בבא 
אחריו אפילו למדי.

בדברים  אונאה  כך  וממכר  במקח  שאונאה  נח: • כשם  מציעא  בבא 
לא יאמר לו בכמה חפץ זה והוא אינו רוצה ליקח.

יאמר  לא  ממנו  תבואה  מבקשין  חמרים  היו  נח: • אם  מציעא  בבא 
מכר  שלא  בו  ויודע  תבואה  מוכר  שהוא  פלוני  אצל  לכו  להם 

מעולם.

בבא מציעא נח: • לא יתלה עיניו על המקח בשעה שאין לו דמים שהרי 
הדבר מסור ללב וכל דבר המסור ללב נאמר בו ויראת מאלהיך.

סר
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בבא מציעא נח: • גדול אונאת דברים מאונאת ממון.

בבא מציעא נח: • כל המלבין פני חבירו ברבים כאילו שופך דמים.

שיורדין  משלשה  חוץ  עולים  לגיהנם  היורדין  נח: • כל  מציעא  בבא 
ואין עולין ואלו הן ... והמלבין פני חבירו ברבים והמכנה שם רע 

לחבירו.

בבא מציעא נט. • נוח לו לאדם שיבא על ספק אשת איש ואל ילבין 
פני חבירו ברבים.

בבא מציעא נט. • נוח לו לאדם שיפיל עצמו לכבשן האש ואל ילבין 
פני חבירו ברבים.

שמתוך  אשתו  באונאת  זהיר  אדם  יהא  נט. • לעולם  מציעא  בבא 
שדמעתה מצויה אונאתה קרובה.

בבא מציעא נט. • איתתך גוצא גחין ותלחוש לה.

בבא מציעא נט. • כל השערים ננעלים חוץ משערי אונאה.

בבא מציעא נט. • הכל נפרע בידי שליח חוץ מאונאה.

בבא מציעא נט. • ג' אין הפרגוד ננעל בפניהם אונאה וגזל וע''ז.

בבא מציעא נט. • לעולם יהא אדם זהיר בתבואה בתוך ביתו שאין 
מריבה מצויה בתוך ביתו של אדם אלא על עסקי תבואה.

ברכה  שאין  אשתו  בכבוד  זהיר  אדם  יהא  נט. • לעולם  מציעא  בבא 
מצויה בתוך ביתו של אדם אלא בשביל אשתו.

בבא מציעא נט. • אוקירו לנשייכו כי היכי דתתעתרו.

בבא מציעא נט: • אין מערבין פירות בפירות אפי' חדשים בחדשים.

לא  וזה  נהנה  זה   – (רש"י  סדום  מדת  על  יב: • כופין  בתרא  בבא 
חסר).

בבא בתרא טו: • איזה דור שכולו הבל הוי אומר זה דורו של שפוט 
השופטים.

בבא בתרא לג: • לא חציף איניש דגזר דיקלא דלאו דיליה הכא נמי 
לא חציף איניש למיכל פירי דלאו דיליה.

בבא בתרא מה. • (תהלים לז, כא) לוה רשע ולא ישלם.

בבא בתרא מז. • (רשב"ם – ד"ה הוה) סתם גזלן גברא אלמא הוא.

בבא בתרא נט. • לימא בכופין על מדת סדום קא מיפלגי דמר סבר 
כופין ומר סבר אין כופין לא דכולי עלמא כופין.

בבא בתרא נח. – צא: • (מוסר בעסקים).

בבא בתרא פח: • קשה עונשן של מדות יותר מעונשן של עריות.

בבא בתרא • קשה גזל הדיוט יותר מגזל גבוה.

להלקות  ממונה   – (רשב"ם  אגרדמין  פט. • מעמידין  בתרא  בבא 
ולענוש מעוותי המדות) בין למדות בין לשערים.

בתוך  יתרה  או  חסרה  מדה  שישהה  לאדם  פט: • אסור  בתרא  בבא 
ביתו ואפילו היא עביט של מימי רגלים. 

פחות  אפילו  ושבמנין  ושבמשקל  שבמדה  דבר  צ. • כל  בתרא  בבא 
מכדי אונאה חוזר.

בבא בתרא צ: • אוצרי פירות ומלוי ברבית ומקטיני איפה ומפקיעי 
שערים עליהן הכתוב אומר וכו'.

בבא בתרא קכג. • ומי שרי להו לצדיקי לסגויי ברמאותא אין (שמואל ב 
כב, כז) עם נבר תתבר ועם עקש תתפל.

בבא בתרא קסה. • רוב בגזל ומיעוט בעריות והכל בלשון הרע בלשון 
הרע סלקא דעתך אלא אבק לשון הרע.

בבא בתרא קסו. • אמר רבן שמעון בן גמליאל המעון הזה אם אלין 
הלילה עד שיהו בדינרין נכנס לבית דין ולימד האשה שהיו עליה 
חמש לידות ודאות חמש זיבות ודאות מביאה קרבן אחד ואוכלת 

בזבחים ואין השאר עליה חובה.

סנהדרין ג. • מה טעם אמרו דיני ממונות לא בעינן דרישה וחקירה 
כדי שלא תנעול דלת בפני לווין.

סנהדרין ז: • אלוה הבא בשביל כסף ואלוה הבא בשביל זהב (רש"י 
– דיין שהעמידוהו ע''י שנתן ממון למלך על כך).

סנהדרין לח. • אדם יחידי נברא ... מפני הגזלנין ומפני החמסנין ומה 
עכשיו שנברא יחידי גוזלין וחומסין נבראו שנים על אחת כמה 

וכמה.

סנהדרין לח. • בשלשה דברים אדם משתנה מחבירו ... ובדעת מפני 
הגזלנין והחמסנין.

סנהדרין פא. • שלא ירד לאומנות חבירו ... (יחזקאל יח, ט) צדיק הוא חיה 
יחיה.

סנהדרין קט. • אנשי סדום... מלמד שהיו נותנין עיניהן בבעלי ממון 
ונוטלין  ובאים  עליו  אותו  ודוחין  נטוי  קיר  אצל  אותו  ומושיבין 
את ממונו ... מלמד שהיו נותנים עיניהם בבעלי ממון ומפקידים 
אצלו אפרסמון ומניחים אותו בבית גנזיהם לערב באים ומריחין 
תלת  ליליא  ההיא  אחתרין  בציפורי  יוסי  ר'  דרש  ככלב...  אותו 

מאה מחתרתא בציפורי.

לבנים  שורת  לו  שהיו  מי  דלבני.  דרא  דה''ל  קט: • (רש"י)  סנהדרין 
ומגבל ועושה אותן היה בא כל חד וחד ונוטל אחת: שדי תומי או 
שמכי. מי שהיה מפזר ושוטח לפניו שומים או בצלים ליבשן כל 
א' וא' היה נוטל אחת: אומר לו. לנגזל מה חסרתי לך לא לקחתי 

ממך אלא שום אחד ונמצא קרח מכאן ומכאן.

סנהדרין קיג: • מאן רשעים ... גנבי.

ומחמדתן  להן  מתאוה  אדם  של  שנפשו  ועריות  כג: • גזל  מכות 
ולדורות  ולדורותיו  לו  שיזכה  וכמה  כמה  אחת  על  מהן  הפורש 

דורותיו עד סוף כל הדורות.

מכות כד. • פועל צדק כגון אבא חלקיהו ודובר אמת בלבבו כגון רב 
ספרא לא רגל על לשונו זה יעקב אבינו ... לא עשה לרעהו רעה 
שלא ירד לאומנות חבירו וחרפה לא נשא על קרובו זה המקרב 

את קרוביו.

עבודה זרה ע. • רובא גנבי ישראל נינהו.

תפארת  שהיא  כל  האדם  לו  שיבור  ישרה  דרך  ב:א • איזוהי  אבות 
לעושה ותפארת לו מן האדם.

אבות ב:ט • איזוהי דרך רעה הלוה ואינו משלם.

שמחות ב:יא • כל הגונב כאלו שופך דמים... עע"ז.

בקוביא  משחקי  לבניהם...  מורישין  שאין  פ"ב • ואלו  רבה  ארץ  דרך 
וכו'.

דרך ארץ רבה פ"ב • בעלי אמנה ומכסי רזים ומשיבי פקדון ומחזירי 
אבידה עליהם הכתוב אומר וכו'.

דרך ארץ זוטא • (עיין שם).
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עובד  של  דעתו  ואפילו  הבריות  דעת  לגנוב  צד. • אסור  חולין 
כוכבים.

אחד  נשקך  אם   – (רש"י  ככיך  מני  נשקיך  קכז. • נרשאה  חולין 
מיושבי נרש מנה שניך אם תמצאם כולם כי מוחזק גנב הוא).

חולין קכז. • נהר פקודאה לוייך מגלימא שפירא דחזי עלך.

חולין קכז. • פומבדיתאה לוייך אשני אושפיזך.

בכורות ה. • משה רבינו גיזבר נאמן היה ובקי בחשבונות היה.

בכורות יג: • דברים יש בהם משום מחוסרי אמנה והני מילי ישראל 
מישראל דקיימו בדבורייהו אבל ישראל מעובד כוכבים דאינהו 

לא קיימי בדבורייהו לא.

ערכין טז. • על שבעה דברים נגעים באין על לשון הרע ועל שפיכות 
דמים ועל שבועת שוא ועל גילוי עריות ועל גסות הרוח ועל הגזל 

ועל צרות העין.

תמיד כח. • איזו היא דרך ישרה שיבור לו האדם ... יחזיק באמונה 
את  יאנה  ולא  באמונה  אדם  בני  עם  ויתן  ישא   – (רש"י  יתירה 

הבריות).

נדה ע: • מה יעשה אדם ויתעשר אמר להן ירבה בסחורה וישא ויתן 
באמונה.

מסור
אכל  אזל  מצרית  דבעל  גברא  לההוא  נגדיה  שילא  נח. • ר'  ברכות 
ביה קורצי בי מלכא ... אמר האי רודף הוא והתורה אמרה אם בא 

להרגך השכם להרגו מחייה בקולפא וקטליה.

תרומות ח:יב • נשים שאמרו נכרים תנו לנו א' ואם לא נטמא כולן 
אל ימסרו להן נפש אחת מישראל.

שבת לד. • חזייה (רשב"י) ליהודה בן גרים (שסיפר דבריהם ונשמעו 
של  גל  ועשהו  עיניו  בו  נתן  בעולם  לזה  יש  עדיין  אמר  למלכות) 

עצמות.

בתורה  שכפרו  והאפיקורסים  והמסורות  יז. • המינין  השנה  ראש 
ושכפרו בתחיית המתים ושפירשו מדרכי צבור ושנתנו חיתיתם 
נבט  בן  ירבעם  כגון  הרבים  את  והחטיאו  ושחטאו  חיים  בארץ 

וחביריו יורדין לגיהנם ונידונין בה לדורי דורות.

גיטין ז. • בני אדם העומדים עלי ובידי למסרם למלכות מהו שרטט 
בלשוני  מחטוא  דרכי  אשמרה  אמרתי  ב)  לט,  (תהלים  ליה  וכתב 
לנגדי  שרשע  אע''פ  לנגדי  רשע  בעוד  מחסום  לפי  אשמרה 

אשמרה לפי מחסום.

גיטין נו. • אמר (בר קמצא) הואיל והוו יתבי רבנן ולא מחו ביה ש''מ 
ליה  אמר  אזל  מלכא  בי  קורצא  בהו  איכול  איזיל  להו  ניחא  קא 
ולימא  ליזיל  דלא  למיקטליה  סבור   ... יהודאי  בך  מרדו  לקיסר 

אמר להו רבי זכריה יאמרו מטיל מום בקדשים יהרג.

בן  ואלעזר  ובליעל  רע  לב  לץ  איש  אחד  שם  והיה  סו. • ...  קדושין 
המלך  ינאי  המלך  לינאי  פועירה  בן  אלעזר  ויאמר  שמו  פועירה 

לבם של פרושים עליך.

בבא קמא קיז. • ישראל שאנסוהו עובדי כוכבים והראה ממון חבירו 
פטור ואם נטל ונתן ביד חייב אמר רבה אם הראה מעצמו כנשא 

ונתן ביד דמי.

לחיות)  או  לדגים  מכמורת   – (רש"י  שותא  קיז. • ההוא  קמא  בבא 
דהוו מנצו עלה בי תרי האי אמר דידי הוא והאי אמר דידי הוא 

עד  ליה  משמתינן   ... דמלכא  לפרהגנא  ומסרה  מנייהו  חד  אזל 
דמייתי ליה וקאי בדינא.

דחבריה  אתיבנא  אחוויי  בעי  דהוה  גברא  קיז. • ההוא  קמא  בבא 
אתא לקמיה דרב א''ל לא תחוי ולא תחוי א''ל מחוינא ומחוינא 
יתיב רב כהנא קמיה דרב שמטיה לקועיה מיניה קרי רב עילויה 
(ישעיה נא, כ) בניך עולפו שכבו בראש כל חוצות כתוא מכמר מה תוא 
זה כיון שנפל במכמר אין מרחמין עליו אף ממון של ישראל כיון 

שנפל ביד עובדי כוכבים אין מרחמין עליו.

אסור  וח''א  ביד  לאבדו  מותר  אמר  חד   ... קיט. • מסור  קמא  בבא 
מגופו  חמור  ממונו  יהא  לא  ביד  לאבדו  מותר  מ''ד  ביד  לאבדו 

ומ''ד אסור לאבדו דלמא הוה ליה זרעא מעליא.

בימינו  במהרה  שיבנה  המקדש  בית  כח: • משחרב  מציעא  בבא 
התקינו שיהו מכריזים בבתי כנסיות ובבתי מדרשות (על אבידה) 
ומשרבו האנסים התקינו שיהו מודיעין לשכיניו ולמיודעיו ודיו 

מאי משרבו האנסין דאמרי אבידתא למלכא.

גנבי  תפיס  וקא  שמעון  ברבי  אלעזר  לרבי  פג: • אתיוה  מציעא  בבא 
אתה  מתי  עד  יין  בן  חומץ  קרחה  בן  יהושע  ר'  ליה  שלח  ואזיל 
מן  מכלה  אני  קוצים  ליה  שלח  להריגה  אלהינו  של  עמו  מוסר 

הכרם שלח ליה יבא בעל הכרם ויכלה את קוציו.

ביה  אכלו  נפשיה  נח  שמדא  אגב  נחמני  בר  פו. • רבה  מציעא  בבא 
קורצא בי מלכא.

בבא בתרא נח. • אזלו אכלו קורצא בי מלכא אמרי איכא גברא חד 
ובלא  סהדי  בלא  מאנשי  ממונא  מפיק  דקא  בנאה)  ביהודאי (ר' 

מידי אתיוהו חבשוהו.

סנהדרין צז. • אין בן דוד בא עד שירבו המסורות.

ולא  מורידין  היו  והמומרים  והמסורות  כו: • המינין  זרה  עבודה 
מעלין.

דרך ארץ רבה פ"ב • אלו שאין מורישין בניהם... המסורות וכו'.

דרך ארץ רבה פ"יא • קורצין ה"ז משופכי דמים.

מזיקים
(רוח רעה) (שדים)

שהיו  שלהם  הכנסת  בבית  ודוקא  מברך)  ד"ה  ב. • (תוס' –  ברכות 
כנסיות  בבתי  אבל  המזיקים  מן  מסוכנים  והם  בשדה  עומדים 

שלנו אין צריכין להמתין לחבריהם אלא בלילה.

ברכות ג. • אין נכנסין לחורבה ... ומפני המזיקין.

ברכות ג: • בתרי מזיקין נמי ליכא במקומן חיישינן.

ברכות ה. • כל הקורא קריאת שמע על מטתו מזיקין בדילין הימנו.

ברכות ה. • אין רשף אלא מזיקין.

ברכות ה. • (רש"י) קטב מרירי. זה שם שד הצהרים.

יכולה  בריה  כל  אין  לראות  לעין  רשות  נתנה  ו. • אלמלי  ברכות 
לעמוד מפני המזיקין.

ברכות ו. • אינהו נפישי מינן וקיימי עלן כי כסלא לאוגיא.

ברכות ו. • כל חד וחד מינן אלפא משמאליה ורבבתא מימיניה.

מנייהו  דשלהי  ברכי  הני  הוי  מנייהו  בכלה  דהוי  ו. • דוחקא  ברכות 
הני מאני דרבנן דבלו מחופיא דידהו הני כרעי דמנקפן מנייהו.

ם
קי

זי
מ

 •
ר 

סו
מ

 •
ר 

ס
מו



דית 3אנתולוגיה תלמו 7 1

מ

ונהדר  נהילא  קיטמא  לייתי  להו  למידע  דבעי  מאן  ו. • האי  ברכות 
אפורייה ובצפרא חזי כי כרעי דתרנגולא.

דשונרתא  שלייתא  ליתי  למחזינהו  דבעי  מאן  ו. • האי  ברכות 
בנורא  ולקליה  בוכרתא  בת  בוכרתא  אוכמתא  בת  אוכמתא 
ולשחקיה ולימלי עיניה מניה וחזי להו ולשדייה בגובתא דפרזלא 
ולחתמי' בגושפנקא דפרזלא דילמא גנבי מניה ולחתום פומיה כי 
היכי דלא ליתזק רב ביבי בר אביי עבד הכי חזא ואתזק בעו רבנן 

רחמי עליה ואתסי.

ברכות כג: • (רש"י) ננטרן. (התפילין) ישמרוני אכניסם עמי וישמרוני 
מן המזיקין.

ברכות נד: • שלשה צריכין שימור (מן המזיקים) ואלו הן חולה חתן 
וכלה במתניתא תנא חולה חיה חתן וכלה ויש אומרים אף אבל 

ויש אומרים אף תלמידי חכמים בלילה.

ומן   ... דברים  משלשה  נצול  הכסא  בבית  הצנוע  סב. • כל  ברכות 
המזיקים.

בי  ביה  עיילי  הוו  כי  בטבריא  דהוה  הכסא  בית  סב. • ההוא  ברכות 
תרי אפי' ביממא מתזקי.

קבלה  אנן  להו  אמרי  מסתפיתו  לא  רבנן  להו  סב. • אמרי  ברכות 
גמירינן קבלה דבית הכסא צניעותא.

ברכות סב. • (רש"י) שעיר. שד של בית הכסא דומה לשעיר ועליהם 
נאמר (ישעיהו יג) ושעירים ירקדו שם.

מן  להציל  שעשויה  שאני  מזוזה  כל)  ד"ה   – כב. • (תוס'  שבת 
המזיקין.

סכנה  משום  שבע)  מעין  א'  (ברכה  דתקוני  הוא  כד: • רבנן  שבת 
(רש"י – מזיקין).

פעמים  ג'  ידיו  שירחוץ  עד  ומקפדת  זו  היא  חורין  קט. • בת  שבת 
(רש"י – הרוח השורה על הידים לפני נטילה).

שבת קט. • פוך מעביר בת מלך.

פסחים קט: – קיב. • (עניני מזיקים ושדים וכשפים ורוח רעה).

ראש השנה יא: • ליל שמורים ... לילה המשומר ובא מן המזיקין.

(רש"י –  בראשו  דמו  הגבר  קריאת  קודם  לדרך  כא. • היוצא  יומא 
מפני המזיקין).

יומא עה. • מה שד זה מתהפך לכמה גוונין אף המן מתהפך לכמה 
טעמים.

יומא עז: • (רש"י) מדיחה את ידה. לפי שרוח רעה שורה על הלחם 
הנלקח בידים שלא נטלן שחרית ושם השד שיבתא.

הואי  אחר  ענין  דהכא  ושיבתא  משום)  ד"ה   – עז: • (תוס'  יומא 
ששורה על האוכל כשבא ליתן פת לתינוק בן ד' וה' שנים וחונקתו 
אם לא נטל ידיו באותה שעה אף על פי שכבר נטלן שחרית ומה 
שהעולם אין נזהרין עכשיו בזה לפי שאין אותה רוח רעה שורה 

באלו המלכיות כמו שאין נזהרין על הגילוי ועל הזוגות.

יומא פג: • רוח רעה שורה עליו (כלב שוטה).

אלא  לישתי  לא  מיא  שתי  כי  שוטה)  כלב  שנשכו  פד. • (מי  יומא 
דשידא  בבואה  חזי  דילמא  נחושת)  (קנה  דנחשא  בגובתא 

וליסתכן.

מקרא  הניח  שלא  זכאי  בן  יוחנן  רבן  על  עליו  כח. • אמרו  סוכה 
ומשנה גמרא הלכות ואגדות ... ושיחת שדים וכו'.

סוכה נג. • (רש"י) מסרינהו. שלמה: לשעירים. לשדים שהוא היה 
מלך עליהם כדכתי' (דה''א כט) וישב שלמה על כסא ה' למלך שמלך 

על העליונים ועל התחתונים.

שמא  חיישינן  בלילה  לחבירו  שלום  שיתן  לאדם  ג. • אסור  מגילה 
שד הוא.

העליונים  על  שמלך  ביה  הוה  אחריתי  מילתא  יא: • שלמה  מגילה 
(רש"י – על השדים) ועל התחתונים.

כוזא  מלי  הוי  דאסותא  מילתא  ליה  הוה  כי  הונא)  כ: • (רב  תענית 
ולישקול  ליתי  דבעי  כל  ואמר  דביתא  בסיפא  ליה  ותלי  דמיא 
מילתא  (רש"י)  גמיר  הוה  דשיבתא  מילתא  דאמרי  ואיכא 

דשיבתא. מנהג שדים שמזיקין למי שיאכל ואינו נוטל ידיו.

תענית כב: • (רש"י) מפני רוח רעה. שנכנס בו רוח שידה ורץ והולך 
ושמא יטבע בנהר או יפול וימות.

היו  שלא  פי'  שבתות.  ובלילי  רביעיות  בלילי  כב: • (תוס')  תענית 
מחלת  בת  אגרת  מפני  לילות  באותן  בדרכים  הולכין  אדם  בני 

כדמפרש במסכת פסחים (דף קיב:).

תענית כד: • מי איכא דמיטרח קמי שמיא כולי האי אמר ליה שני 
בסכיני  פורייה  דמרשם  אשכחיה  למחר  דוכתיה  שני  דוכתיך 

(רש"י – שרצו שדים להורגו וחתכו את מטתו).

שהיה  שמעתי  תם  רבינו  בשם  לא)  ד"ה   – טו: • (תוס'  קטן  מועד 
אוסר לרחוץ כלל בט' באב ויוה''כ חוץ מידיו שחרית דחשיב להו 
ועיניו  בפיו  ליגע  יכול  ואינו  הואיל  וצואה  בטיט  מלוכלכות  כמו 

משום בת מלך.

מועד קטן יח. • שלשה דברים נאמרו בצפרנים הקוברן צדיק שורפן 
עוברה  אשה  עליהן  תעבור  שמא  מאי  טעמא  רשע  זורקן  חסיד 

ותפיל.

חגיגה ג: • והלן בבית הקברות אימור כדי שתשרה עליו רוח טומאה 
הוא דקא עביד (רש"י – רוח שדים שיסייעוהו להיות מכשף).

השרת  כמלאכי  שלשה  בשדים  נאמרו  דברים  טז. • ששה  חגיגה 
ושלשה כבני אדם שלשה כמלאכי השרת יש להם כנפים כמלאכי 
השרת וטסין מסוף העולם ועד סופו כמלאכי השרת ויודעין מה 
שעתיד להיות כמלאכי השרת יודעין ס''ד אלא שומעין מאחורי 
כבני  ושותין  אוכלין  אדם  כבני  ושלשה  השרת  כמלאכי  הפרגוד 

אדם פרין ורבין כבני אדם ומתים כבני אדם.

יבמות קכב. • (תוס' – ד"ה דחזו) מזיקין מצויין בבורות כדרך שהם 
מצויין בשדות.

סוטה מח. • (ישעיה כד, יב) ושאיה יוכת שער אמר מר בר רב אשי לדידי 
חזי ליה ומנגח כי תורא (רש"י – ושאיה. לשון בית השאה מאין 
את  וכותתין  ומנגחין  שם  מרקדים  שעירים  כך  ומתוך  יושב 

שעריו).

גיטין יא. • (תוס') הורמין ... דהורמין הוא שם שטן ושד.

בכמה  הוא  ישראל  שם  דשבתי  גרסי'  שבתאי.  יא. • (תוס')  גיטין 
מקומות אבל שבתאי הוא רוח רעה.

אותו  או  בבור  דוקא  הוא.  שד  שמא  וליחוש  סו. • (תוס')  גיטין 
שעומד על ראש ההר וראהו בפרק בתרא דיבמות (דף קכב) ואסור 
עובדא  כעין  ג.)  (דף  דבמגילה  בשדה  לחבירו  שלום  שיתן  לאדם 
דיהושע שראה אותו וחרבו שלופה בידו כל כי האי גוונא חיישינן 
שמא שד הוא אבל בעיר מותר ליתן שלום לחבירו ומכירו בלילה 

או לעדים לומר בלילה כתבו גט לאשתי ולא חיישינן.
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השולטת  שידה  שם  קורדייקוס.  שאחזו  מי  סז: • (רש"י)  גיטין 
כששותה יין הרבה מגיתו.

שידתא  אמרי  במערבא  ושידתין  שידה  תרגימו  סח. • הכא  גיטין 
(רש"י – שידה ושידתין. שד זכר ושד נקבה:שידתא. שידה עגלה 

למרכבת נשים ושרים).

גיטין סח. • שלש מאות מיני שדים היו בשיחין ושידה עצמה איני 
יודע מה היא.

גיטין סח. • דילמא אשמדאי מלכא דשידי ידע (עיין שם).

אלו  כתועפות  ואמרינן  לו  ראם  כתועפות  ח)  כד,  סח: • (במדבר  גיטין 
מלאכי השרת ראם אלו השדים.

לשל  דומות  שד  של  שרגליו  בכרעיה.  בדקו  סח: • (רש"י)  גיטין 
תרנגולים.

דחקוק  ושושילתא  עזקתא  ליה  והבו  לשלמה  סח: • אתיוה  גיטין 
ביעתותא  ליה  הוה  הכי  ואפילו  פרח  חזייה  עייל  כי  שם  עליה 

מיניה.

שיעור  שישהה  עד  מטתו  ישמש  אל  הכסא  מבית  ע. • הבא  גיטין 
חצי מיל מפני ששד בית הכסא מלוה עמו.

אפי'  בתרין  עיילי  הוו  דכי  דאביי  רבנן  בי  מזיק  כט: • ההוא  קדושין 
אושפיזא  אינש  ליה  ליתיב  לא  להו  אמר  מיתזקי  הוו  ביממא 
ליה  אידמי  רבנן  בי  בההוא  (לן)  בת  על  ניסא  דמתרחיש  אפשר 
כתנינא דשבעה רישוותיה כל כריעה דכרע נתר חד רישיה אמר 

להו למחר אי לא איתרחיש ניסא סכינתין.

אמר  מטרוניתא  ההיא  תבעתיה  פפי  בר  חנינא  לט: • רבי  קדושין 
ואיתסי  מילתא  היא  עבדה  וכיבא  שיחנא  נפשיה  ומלי  מלתא 
ערק טשא בההוא בי בני דכי הוו עיילין בתרין אפילו ביממא הוו 
נושאי  שני  להו  אמר  נטרך  מאן  רבנן  ליה  אמרו  למחר  מיתזקי 

קיסר שמרוני כל הלילה.

בבא קמא טז. • חוח לאחר שבע שנים נעשה שד.

ושדים  לתכא.  ודליוה  כסי  תרין  אשקיה  פו. • (רש"י)  מציעא  בבא 
הממונים על הזוגות מזיקין את השותה זוגות.

בבא מציעא קז: • פת שחרית מצלת מן ... ומן המזיקין וכו'.

בבא בתרא כה. • רוח מזרחית שמסערת את כל העולם כשעיר.

בכלי  מחופין  אפי'  המטה  תחת  אוכלין  נח. • (רשב"ם)  בתרא  בבא 
ברזל רוח רעה שורה עליהן.

בבא בתרא עג. • לדידי חזי לי הורמין בר לילית כי קא רהיט אקופיא 
דשורא דמחוזא ורהיט פרשא כי רכיב חיותא מתתאיה ולא יכיל 

ליה.

מלכא  בי  וקטלוהו.  מלכא  בי  שמעין  עג: • (רשב"ם)  בתרא  בבא 
מפני  והרגוהו  אדם  לבני  להראות  שד  של  דרכו  שאין  דשידי 
שהיה מגלה סודם ואית דאמר בי מלכא קיסר שהיה ירא שלא 
יטול המלכות ממנו שהיה אותו שד מאדם הבא על השידה והיה 

דר בין האנשים.

מפני  כתוב  וראיתי  משבעה)  ד"ה   – ק: • (רשב"ם  בתרא  בבא 
תקנו  לכך  הקברות  מבית  החוזרים  עם  מתלוים  שהשדים 
מעמדות ומושבות כדי שבתוך כך יסתלקו השדים מעליהן ולא 

נהירא.

סנהדרין לט. • א''ל ההוא אמגושא לאמימר מפלגך לעילאי דהורמיז 
מפלגך לתתאי דאהורמיז.

סנהדרין מד. • (תוס') חיישינן שמא שד הוא. דוקא בשדות ובהרים 
מקום שאין בני אדם מצויין דשכיחי שם שדים אפי' ביום.

סנהדרין סה. • מקטר לשד עובד עבודת כוכבים הוא.

בית  של  שד  עליו.  טומאה  רוח  שתשרה  סה: • (רש"י)  סנהדרין 
הקברות יהא אוהבו ומסייעו בכשפיו.

מעשה  אלו  בלהטיהם  שדים  מעשה  אלו  סז: • בלטיהם  סנהדרין 
כשפים.

סנהדרין סז: • דקפיד אמנא שד דלא קפיד אמנא כשפים.

רב  מכשעורה  פחות  בריה  לבראות  יכול  השד  סז: • אין  סנהדרין 
מיכניף  האי  ברי  מצי  לא  נמי  כגמלא  אפילו  האלהים  אמר  פפא 

ליה והאי לא מיכניף ליה.

סנהדרין סז: • לדידי חזי לי ההוא טייעא דשקליה לספסירא וגיידיה 
לגמלא וטרף ליה בטבלא וקם אמר ליה לבתר הכי דם ופרתא מי 

הואי אלא ההיא אחיזת עינים הוה.

סנהדרין סז: • (רש"י) ינאי איקלא לההיא אושפיזא. ולא גרסינן רבי 
ינאי דלאו איניש מעליא הוא שעשה כשפים.

היה  נבות  הרג  שהוא  שלפי  נבות.  של  רוחו  קב: • (רש"י)  סנהדרין 
רוחו מחזר לפתותו ולהפילו.

סנהדרין קט. • (דור הפלגה) נחלקו לג' כיתות ... וזו שאומרת נעלה 
ונעשה מלחמה נעשו קופים ורוחות ושידים ולילין וכו' (רש"י – 
שדים. יש להם צורת אדם ואוכלין ושותין כבני אדם:רוחין. בלי 

גוף וצורה: לילין. צורת אדם אלא שיש להם כנפים).

מכות ו: • מתרה שאמרו אפילו מפי עצמו ואפילו מפי השד.

עבודה זרה יב: • לא ישתה אדם מים בלילה ואם שתה דמו בראשו 
מפני הסכנה מאי סכנה סכנת שברירי (רש"י – שד הממונה על 
בהדיה  אחרינא  איכא  אי  תקנתיה  מאי  צחי  ואם  סנוירים)  מכת 
ליתרייה ולימא ליה צחינא מיא ואי לא נקרקש בנכתמא אחצבא 
אזדהר  אימך  לך  אמרה  פלניתא  בר  פלניא  לנפשיה  איהו  ונימא 

משברירי ברירי רירי ירי רי בכסי חיורי.

הוריות י. • (רש"י) פרט לנגעי אונסין. שאם באו נגעים ע''י נפיחת 
שד דלא מיטמו.

אבות ה:ו • י' דברים נבראו בע"ש ביה"ש... המזיקין וכו'.

אבות דרבי נתן ג:ח • מעשה בחסיד אחד שלן בביה"ק ושמע רוחות 
מדברות (עיין שם).

סופרים טז:ט • הלל למד ... שיחת שדים וכו'.

כלה • (ר"א בשעת תשמיש) דומה כמי שכפאו שד.

מפני  נכפין  בנים  ליה  הווין  מטתו  ומשמש  מביה"כ  כלה • היוצא 
ששד של ביה"כ מלווה אותו.

מנחות לב: • (רש"י) סכנה. מן המזיקים שאין הבית משתמר בה עד 
שיקבענה (המזוזה) בצורת הפתח כהילכתה.

חולין צא. • (תוס') מכאן לתלמיד חכם שלא יצא יחידי בלילה. אומר 
ר''ת דדוקא נקט תלמיד חכם משום דמזיקין מתקנאים בהם.

חולין צא. • (רש"י) מדקאמר עד עלות השחר. שמע מינה לא ניתנה 
רשות למזיק להזיק ביום לפיכך לא הוצרך שמירה.

חולין קה: • מריש הוה אמינא האי דלא משו מיא בתראי על ארעא 
משום זוהמא אמר לי מר משום דשריא רוח רעה עלייהו.
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כי  מפתורא  מידי  שקיל  דלא  האי  אמינא  הוה  קה: • מריש  חולין 
נקיט איניש כסא למשתי שמא יארע דבר קלקלה בסעודה אמר 

לי מר משום דקשי לרוח צרדא.

חולין קה: • (רש"י) מהדר אבתריה שרא דעניותא. שר הממונה על 
העניות היה רודף ללוכדו ולהביאו לידי עניות.

חולין קה: • מריש הוה אמינא האי דלא יתבי תותי מרזיבא משום 
שופכים אמר לי מר משום דשכיחי מזיקין.

חולין קה: • (רש"י) מים רעים. פעמים ששתה מהן שד וזו תקנתן.

מיא  לאתויי  אזל  פפא  רב  בי  דהוה  שידא  בר  קה: • ההוא  חולין 
עד  להו  אמר  איעכבת  אמאי  ליה  אמרו  אתא  כי  איעכב  מנהרא 

דחלפי מים הרעים וכו'.

בכורות מד: • (רש"י) רוח קצרה. רוח שד.

בכורות • רוח קצרית באה עליו מאי ניהו תנא רוח בן נפלים (רש"י 
– רוח שטות ע''י שד) באה עליו.

כריתות ג: • בעל אוב דקתני במקטר לשד.

מעילה יז: • יצא לקראתו בן תמליון (עיין שם).

מעילה יז: • (רש"י) בן תמליון. שד שקורין נוטיו''ן.

מעילה יז: • (תוס') יצא לקראתו בן תמליון. אותו הוא הוא שקורין 
להתלוצץ  הנשים  בין  ורגיל  הוא  קטן  תינוק  וכמו  בלע''ז  למטוך 

בהן.

נדה כד: • (רש"י) דמות לילית. שידה שד יש לו פרצוף אדם ויש לו 
כנפים.

מזל
הלידה  שעת  דמזל  ר''י  פירש  חלומות.  פותרי  נה: • (תוס')  ברכות 

גרים ואין הדבר תלוי בחכמה.

שבת נג: • אדם דאית ליה מזלא מסייע ליה בהמה דלית לה מזלא 
לא מסייע לה (רש"י – מלאך שלו ומליץ עליו).

שבת סא: • מזלא דהאי גברא הוא דקא מקבל כתבא (רש"י – מלאכו 
דגברא  במזלא  למיתלייה  וליכא  קמיעא...  דמקבל  זה  חולי  של 

אלא בקמיע הני ודאי בגברא תלוי או ברופא או במתרפא).

שבת קמו. • אע''ג דאינהו לא הוו מזלייהו הוו (רש"י – שלא היו על 
הר סיני מהיכן פסקה זוהמא: מזלייהו הוו. בסיני וכל שעמדו על 
הר סיני נתקדשו ונטהרו ונתרפאו מכל מום ואף עורים ופסחים 

שהיו בישראל).

שבת קנא: • גלגל הוא שחוזר בעולם.

שבת קנו. • האי מאן דבחד בשבא יהי גבר ולא חדא ביה ... אי כולי 
לטיבו אי כולי לבישו ... האי מאן דבתרי בשבא יהי גבר רגזן ... 
האי מאן דבתלתא בשבא יהי גבר עתיר וזנאי (נואף) יהא ... האי 
מאן דבארבעה בשבא יהי גבר חכים ונהיר ... האי מאן דבחמשה 
בשבא יהי גבר גומל חסדים ... האי מאן דבמעלי שבתא יהי גבר... 
דאחילו  על  ימות  בשבתא  יהי  דבשבתא  מאן  האי  במצות  חזרן 

עלוהי יומא רבא דשבתא... וקדישא רבא יתקרי.

שבת קנו. • לא מזל יום גורם אלא מזל שעה גורם.

שבת קנו. • האי מאן דבחמה יהי גבר זיותן יהי אכיל מדיליה ושתי 
נוגה  דבכוכב  מאן  האי  מצלח  לא  גניב  אם  גליין  ורזוהי  מדיליה 
יהי גבר עתיר וזנאי יהי מ''ט משום דאיתיליד ביה נורא האי מאן 

דבכוכב יהי גבר נהיר וחכים משום דספרא דחמה הוא האי מאן 
דבלבנה יהי גבר סביל מרעין בנאי וסתיר סתיר ובנאי אכיל דלא 
מאן  האי  מצלח  גנב  אם  כסיין  ורזוהי  דיליה  דלא  ושתי  דיליה 
דבשבתאי יהי גבר מחשבתיה בטלין ואית דאמרי כל דמחשבין 
יצחק  בר  ר''נ  אמר  צדקן  גבר  יהי  דבצדק  מאן  האי  בטלין  עליה 
אי  דמא...  אשיד  גבר  יהי  דבמאדים  מאן  האי  במצות  וצדקן 

אומנא אי גנבא אי טבחא אי מוהלא.

מזל  אין   ... לישראל  מזל  ויש  מעשיר  מזל  מחכים  קנו. • מזל  שבת 
לישראל.

ואיני  שלי  באיצטגנינות  נסתכלתי  רבש''ע  לפניו  קנו. • אמר  שבת 
מזל  שאין  שלך  מאיצטגנינות  צא  ליה  אמר  בן  להוליד  ראוי 

לישראל.

שבת קנו: • אין מזל לישראל (עיין שם).

שבת קנו: • אימיה דר''נ בר יצחק אמרי לה כלדאי בריך גנבא הוה 
לא שבקתיה גלויי רישיה אמרה ליה כסי רישיך כי היכי דתיהוו 
עלך אימתא דשמיא ובעי רחמי לא הוה ידע אמאי קאמרה ליה 
יומא חד יתיב קא גריס תותי דיקלא נפל גלימא מעילויה רישיה 
לקיבורא  פסקיה  סליק  יצריה  אלמיה  לדיקלא  חזא  עיניה  דלי 

בשיניה.

לו  נתת  לבו  תאות  טוב  מזל  לו  יש  אם  זכה.  נד. • (רש"י)  עירובין 
שבעוד שהוא מתאוה באה לו תאותו עד שלא ישאלנה.

במזל   – (רש"י  יפה  עולה  זווגן  אין  לישראל  כהן  מט. • בת  פסחים 
טוב).

מזל  לך  ויש  אתה  עשיר  לך.  קיימא  שעתא  קיא: • (רש"י)  פסחים 
טוב ולא תיזוק.

פסחים קיב. • והוי משתדל עם אדם שהשעה משחקת לו ... למעבד 
שותפות בהדיה.

ראש השנה יא: • שינה הקב''ה עליהם מעשה בראשית והעלה מזל 
כימה ביום ונטל שני כוכבים מכימה והביא מבול לעולם.

כל  של  שר  (רש"י –  חזו  מזלייהו  חזו  לא  דאינהו  ג. • אע''ג  מגילה 
אדם למעלה).

מגילה ג. • האי מאן דמיבעית אע''ג דאיהו לא חזי מזליה חזי מאי 
תקנתיה ליקרי ק''ש ואי קאים במקום הטנופת לינשוף מדוכתיה 

ארבע גרמידי ואי לא לימא הכי עיזא דבי טבחי שמינא מינאי.

מגילה יא. • (רש"י) בן גילו. בן מזלו שניהן דעת אחת היה להן.

ואין  להתגדל  עתיד   – (רש"י  שעתא  לי  קיימא  כא. • לדידי  תענית 
זמנו למות).

תענית כד: • עת רצון היא מבעי רחמי בעי רחמי ואתי מיטרא.

תענית כד: • מי איכא דמיטרח קמי שמיא כולי האי אמר ליה שני 
בסכיני  פורייה  דמרשם  אשכחיה  למחר  דוכתיה  שני  דוכתיך 

(רש"י – שרצו שדים להורגו וחתכו את מטתו).

תענית כה. • מ''ט קבכית וחייכת אמר להו דהוה יתיב עמי הקב''ה 
ואמרי ליה עד מתי אצטער בהאי עלמא ואמר לי אלעזר בני ניחא 
דמזוני  בשעתא  דמתילדת  אפשר  מרישא  לעלמא  דאפכיה  לך 

אמרי לקמיה כולי האי ואפשר.

תענית כט. • מגלגלין זכות ליום זכאי וחובה ליום חייב.

תענית כט: • בר ישראל דאית ליה דינא בהדי נכרי לישתמיט מיניה 
באב דריע מזליה ולימצי נפשיה באדר דבריא מזליה.
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מועד קטן טז. • למרוז ... כוכבא הוה (רש"י – מזליה דסיסרא).

מועד קטן יז. • (רש"י) מאי דקמן. כלומר היכי מתרמי דעל האי סבא 
ר' שמואל בר נחמני האידנא לבית המדרש: שמע מינה. דלהכי 
דלישרי  הוא  מזליה  דלאו  מדרשא  לבי  האידנא  דאתא  איתרמי 

ליה.

למזל  אותה  שמייחדים  מטה  דגדא.  ערסא  כז. • (רש"י)  קטן  מועד 
מזל  לשרות  אותה  מייחדין  אלא  כלום  בה  משתמשין  ואין  טוב 

טוב עליה.

מועד קטן כח. • חיי בני ומזוני לא בזכותא תליא מילתא אלא במזלא 
תליא מילתא.

איתרע  בי (רש"י –  אשגח  לא  מזלא  דאימסר  כח. • כיון  קטן  מועד 
מזליה).

חגיגה ה. • ואיתרע מזלה ואייתיתה.

חגיגה יב: • רקיע שבו חמה ולבנה כוכבים ומזלות קבועין.

יבמות נ. • (תוס') מוסיפין לו. והא דאמר במועד קטן (דף כח. ושם) בני 
חיי ומזוני לאו בזכותא תליא מילתא אלא במזלא תליא מילתא 
מזל  אין  ושם)  קנו:  (דף  בשבת  כדאמר  מועיל  גדול  דזכות  פשיטא 
לישראל ומיהו לא שכיח שישתנה המזל כדמוכח בתענית (דף כה.) 

גבי עובדא דר''א בן פדת.

יבמות סב: • (תוס' – ד"ה הנושא) דדוקא נקט בת אחותו לפי שהיא 
בת מזלו כדאמרי' רוב בנים דומין לאחי האם.

 ... תנשא  לא  לשלישי  ומת  לשני  ומת  לראשון  סד: • ניסת  יבמות 
מזל גורם.

נדרים לב. • אמר לפניו רבש''ע הסתכלתי במזל שלי (ואין לי אלא 
בן אחד) אמר לו צא מאיצטגנינות שלך אין מזל לישראל.

נדרים מ. • רבא יומא קדמאה דחליש אמר להון לא תיגלו לאיניש 
דלא לתרע מזליה.

סוטה ב. • (רש"י) זוג ראשון. לפי המזל: זוג שני. לפי מעשיו וקשה 
לזווגן לפי שאינה בת זוגו.

קדושין פב. • (תוס') אלא הכל לפי זכותו. פירוש לפי מזלו דבני וחיי 
ומזוני לאו בזכותא תליא מילתא אלא במזלא תליא מילתא.

לאסתמויי  בעי  לא  ובהכי  אומדנא.  דבעינן  צא: • (רש"י)  קמא  בבא 
אלא מזליה הוא דאתרע ליה.

בבא מציעא כז: • כיס וארנקי וטבעת לא משאלי אינשי כיס וארנקי 
שמשאיל  לאדם  סימן  ואומר  מנחשי   – (רש"י  דמסמני  משום 

כיסו שמוכר לו מזלו).

בבא מציעא ל: • בן גילו נוטל אחד מששים בחליו.

בבא מציעא קה. • מזלא דבי תרי עדיף.

משמיה  ומתאמר'  מילת'  רבה  גברא  דאמר  יב. • תדע  בתרא  בבא 
ודילמא  קושיא  ומאי  רבא  אמר  כוותי'  אחרינא  רבה  דגברא 

תרוייהו בני חד מזלא נינהו.

בבא בתרא יב: • (רש"י) משמיה דרבי עקיבא כוותיה. וליכא למימר 
בני חד מזלא נינהו שהרי ר''ע חכם ממנו הרבה.

בבא בתרא יב: • (רש"י) קיימא לי שעתא. מזל.

בבא בתרא צח. • חמרא (שהחמיץ) מזלא דמריה גרים.

נר  חננאל  רבינו  פי'  ברובה.  הבית  ברכת  קמד: • (תוס')  בתרא  בבא 
ואומר   ... עדיף  תרי  דבי  דמזלא  מפרשים  ויש  למאה  נר  לאחד 
ראשונה  בשנה  הוציאו  כמה  לידע  יכולין  נמי  הכי  אין  תם  רבינו 
וכמה הוציאו בזו ואין נראה לר''י שהרי אין כל השנים שוים במזל 

אחד.

שבעים  והביא  ששה  ששה  בירר  (משה)  עשה  יז. • מה  סנהדרין 
ונתנן  בללן  חלק  הניח  ושנים  זקן  כתב  שבעים  על  פיתקין  ושנים 
בקלפי אמר להם בואו וטלו פיתקיכם כל מי שעלה בידו זקן אמר 
כבר קידשך שמים מי שעלה בידו חלק אמר המקום לא חפץ בך.

סנהדרין יז. • מה עשה (משה) הביא עשרים ושנים אלפים פיתקין 
עליהן  כתב  ומאתים  ושבעים  שלשה  ועל  לוי  בן  עליהן  וכתב 
מי  פיתקיכם  טלו  להן  אמר  בקלפי  ונתנן  בללן  שקלים  חמשה 
שעלה בידו בן לוי אמר לו כבר פדאך בן לוי מי שעלה בידו חמשת 

שקלים אמר לו תן פדיונך וצא.

מטה  לערוך  היו  נוהגין  דגדא.  ערסא  דרגש  כ. • (רש"י)  סנהדרין 
ושלחן בבית ולא היו משתמשין בהן כלל אלא למזל הבית מונחת 

משום ניחוש.

ישראל  ארץ  שעתידה  הגורלות  על  לעז  תוציא  מג: • אל  סנהדרין 
שתתחלק בגורל.

סנהדרין קב. • עת היא מזומנת לפורענות.

סנהדרין קב. • (שכם) מקום מזומן לפורענות.

סנהדרין קה. • כרכושתא ושונרא עבדו הלולא מתרבא דביש גדא.

עבודה זרה ט: • (רש"י) נטפי חדא שתא. על שנין דמחורבן ועד שנה 
זכות  מגלגלין  כט.)  דף  (תענית  דתניא  טעמא  מהאי  בה  עומד  שהוא 

ליום זכאי וחובה ליום חייב.

עבודה זרה לד: • (רש"י) תרמינך שעתך. ירום מזלך.

בעי  מזלא  ליה  דאית  אדם  אבל  ואמר)  ד"ה   – מב: • (תוס'  חולין 
חסרון גולגולת עם נקיבת הקרום.

בכורות ח: • מיתרמי בת מזליה.

ערכין כ: • (רש"י) נתצו. כהן חייב משכיר להעמיד בית אחר לשוכר 
דמשום מזליה דמשכיר הוא שנחשד על הגזל או על צרות העין.

טפה  ונוטל  שמו  לילה  ההריון  על  הממונה  מלאך  טז: • אותו  נדה 
תהא  מה  זו  טפה  רבש''ע  לפניו  ואומר  הקב''ה  לפני  ומעמידה 
או  רשע  ואילו  עני  או  עשיר  טיפש  או  חכם  חלש  או  גבור  עליה 

צדיק לא קאמר ... הכל בידי שמים חוץ מיראת שמים.

כדאמר  במזל  תלוי  דברים  הרבה  הכל)  ד"ה   – טז: • (תוס'  נדה 
במצות  צדקן  יהא  בצדק  דאיתיליד  מאן  קנו.)  (דף  שבת  בשילהי 
לאמיה  כלדאי  דאמרי  הא  וכן  קדישא  מתקרי  בשבת  דאיתיליד 
דרב נחמן בר יצחק בריך גנבא ליהוי (שם:) ועוד דאין זה בידי שמים 

כי אין הקב''ה רוצה לשנות הילוך המזלות.

לומר  גרם  מזלו  בשמעתיה.  ביבי  רב  בה  זכה  כה: • (רש"י)  נדה 
שמועה זו וקדמני שגם אני שמעתיה מר' יוחנן דמעדותו של רבי 

נחוניא נשנית ולא זכיתי לאומרה.

מין
(עיין יצה"ר) (עיין צניעות)

ברכות טו: • מה רחם מכניס ומוציא אף שאול מכניס ומוציא והלא 
דברים ק''ו ומה רחם שמכניסין בו בחשאי מוציאין ממנו בקולי 
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קולות שאול שמכניסין בו בקולי קולות אינו דין שמוציאין ממנו 
מן  המתים  תחיית  אין  לאומרים  תשובה  מכאן  קולות  בקולי 

התורה.

לקראת  חתן  משיצא  הגשמים  על  מברכין  נט: • מאימתי  ברכות 
כלה.

קצר  זה  אוצר  מה  אוצר  כבנין  לחוה  הקב''ה  סא. • בנאה  ברכות 
קצרה  אשה  אף  הפירות  את  כדי לקבל  מלמטה  ורחב  מלמעלה 

מלמעלה ורחבה מלמטה כדי לקבל את הולד.

שבת יג. • מה אשת רעהו הוא בבגדו והיא בבגדה אסור אף אשתו 
נדה הוא בבגדו והיא בבגדה אסור.

שבת יג. • לא אסרה תורה אלא קורבה של גלוי עריות בלבד.

שבת יג. • עולא כי הוי אתי מבי רב הוה מנשק להו לאחוותיה אבי 
חדייהו ואמרי לה אבי ידייהו.

שבת יג. • אפילו שום קורבה אסור משום לך לך אמרי נזירא סחור 
סחור לכרמא לא תקרב.

שבת יג. • מעשה בתלמיד אחד ששנה הרבה וקרא הרבה ושימש 
תלמידי חכמים הרבה ומת בחצי ימיו והיתה אשתו נוטלת תפיליו 
כתיב  להם  ואמרה  מדרשות  ובבתי  כנסיות  בבתי  ומחזרתם 
בתורה (דברים ל, כ) כי הוא חייך ואורך ימיך בעלי ששנה הרבה וקרא 
ימיו  בחצי  מת  מה  מפני  הרבה  חכמים  תלמידי  ושימש  הרבה 
והיתה  אצלה  נתארחתי  אחת  פעם  דבר  מחזירה  אדם  היה  ולא 
הוא  מה  נדותך  בימי  בתי  לה  ואמרתי  מאורע  אותו  כל  מסיחה 
אצלך אמרה לי חס ושלום אפי' באצבע קטנה לא נגע [בי] בימי 
בשר  בקירוב  עמי  וישן  עמי  ושתה  עמי  אכל  אצלך  מהו  לבוניך 
ולא עלתה דעתו על דבר אחר ואמרתי לה ברוך המקום שהרגו 
אשה  ואל  (ויקרא יח, יט)  תורה  אמרה  שהרי  לתורה  פנים  נשא  שלא 
בנדת טומאתה לא תקרב ... מטה חדא הואי ... סינר מפסיק בינו 

לבינה.

שבת מא. • כל האוחז באמה ומשתין כאילו מביא מבול לעולם.

שבת מא. • כל המניח ידיו כנגד פניו של מטה כאילו כופר בבריתו 
של אברהם אבינו.

ודובקין  זה  עם  זה  ושותים  אוכלים  שהיו  אדם  בני  סב: • אלו  שבת 
מטותיהן זו בזו ומחליפין נשותיהן זה עם זה ומסריחין ערסותם 

בשכבת זרע שאינו שלהן.

שבת סב: • (רש"י) כיער. נתמלאו שער ונמאסות לתשמיש.

ושפוליה  בשוק  שמהלכת  לאשה  דומה  משכן  צח: • למה  שבת 
מהלכין אחריה.

שבת קכח: • (רש"י) קבר. בית הרחם.

שבת קמ: • אמר להו רב חסדא לבנתיה תיהוי צניעתן באפי גברייכו 
לא  בליליא  ירקא  תיכלון  לא  גברייכו  באפי  נהמא  תיכלון  לא 
תיפנון  ולא  בליליא  שיכרא  תשתון  ולא  בליליא  תמרי  תיכלון 
היכא דמפני גברייכו וכי קא קארי אבבא איניש לא תימרון מנו 
אלא מני נקיט מרגניתא בחדא ידיה וכורא בחדא ידיה מרגניתא 

אחוי להו וכורא לא אחוי להו עד דמיצטערן והדר אחוי להו.

שבת קנב. • משים שלום (רש"י – אבר תשמיש) בבית בטל.

שבת קנב. • כל השטוף בזמה זקנה קופצת עליו.

רצין  והכל  דם  מלא  ופיה  צואה  מלא  חמת  קנב. • אשה  שבת 
אחריה.

ושעה  שעה  כל  בועלה  על  וחביבה  צר  רחמה  נד: • אילה  עירובין 
כשעה ראשונה.

פסחים מט: • כל העוסק בתורה לפני עם הארץ כאילו בועל ארוסתו 
בפניו.

פסחים פז. • (שיר השירים ח, ח) אחות לנו קטנה ושדים אין לה א''ר יוחנן 
זו עילם שזכתה ללמוד ולא זכתה ללמד.

פסחים פז. • (שיר השירים ח, י) אני חומה ושדי כמגדלות ... אני חומה זו 
תורה ושדי כמגדלות אלו תלמידי חכמים ... אני חומה זו כנסת 

ישראל ושדי כמגדלות אלו בתי כנסיות ובתי מדרשות.

טעמו  שלא  ישראל  בחורי  אלו  כנטיעים  בנינו  פז. • אשר  פסחים 
טעם חטא.

פסחים פז. • בנותינו כזויות אלו בתולות ישראל שאוגדות פתחיהן 
לבעליהן.

היכל  נבנה  כאילו  הכתוב  עליהן  מעלה  ואלו  פז. • אלו  פסחים 
בימיהן.

פסחים קיב: • (רש"י) שאין כל האצבעות שוות. אבר תשמיש שלא 
יהא תשמיש זה טוב לה כראשון ותזלזל בו.

ליומא  לי  שתנשא  אשה  יש  ליומא.  הויא  מאן  יח: • (רש"י)  יומא 
שאתעכב כאן ותצא לאחר מכאן.

שהנשוי  אלא  להן  נזקקין  ואין  בעלמא.  יחודי  יח: • (רש"י)  יומא 
אשה אין מתאוה כמי שאין לו אשה.

יומא יח: • אינו דומה מי שיש לו פת בסלו למי שאין לו פת בסלו.

הוא  דכיפורי  יומא  האידנא  והא  משיח  אתי  לא  יט: • אמאי  יומא 
ואבעול כמה בתולתא בנהרדעא.

רחמה  אילה  מה  לך  לומר  לאילה  אסתר  נמשלה  כט. • למה  יומא 
צר וחביבה על בעלה כל שעה ושעה כשעה ראשונה אף אסתר 

היתה חביבה על אחשורוש כל שעה ושעה כשעה ראשונה.

כשני  ונראין  בפרוכת  ויוצאין  ובולטין  (הבדים)  נד. • דוחקין  יומא 
דדי אשה.

יומא נד. • בשעה שהיו ישראל עולין לרגל מגללין להם את הפרוכת 
ומראין להם את הכרובים שהיו מעורים זה בזה ואומרים להן ראו 

חבתכם לפני המקום כחבת זכר ונקבה.

יומא נד. • משל לכלה כל זמן שהיא בבית אביה צנועה מבעלה כיון 
שבאתה לבית חמיה אינה צנועה מבעלה.

יומא נד: • (הכרובים) כאיש המעורה בלוייה שלו (רש"י – הנדבק 
וחבוק באשתו בין זרועותיו).

זה  המעורין  כרובים  ראו  להיכל  נכרים  שנכנסו  נד: • בשעה  יומא 
בזה הוציאון לשוק ואמרו ישראל הללו שברכתן ברכה וקללתן 

קללה יעסקו בדברים הללו מיד הזילום.

בימי  לארץ  שירדו  חבלה  מלאכי  ועזאל.  עוזא  נד: • (רש"י)  יומא 
נעמה אחות תובל קין ועליהם נאמר ויראו בני האלהים את בנות 

האדם (בראשית ו) כלומר על העריות מכפר.

בעו  דעבירה  איצרא  רחמי  נבעי  הוא  רצון  ועת  סט: • הואיל  יומא 
לההוא  ליה  קטליתו  דאי  חזו  להו  אמר  בידייהו  ואמסר  רחמי 
כליא עלמא חבשוהו תלתא יומי ובעו ביעתא בת יומא בכל ארץ 
ישראל ולא אשתכח אמרי היכי נעביד נקטליה כליא עלמא ניבעי 

ין
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רחמי אפלגא פלגא ברקיעא לא יהבי כחלינהו לעיניה ושבקוהו 
ואהני דלא מיגרי ביה לאיניש בקריבתה.

יומא עה. • (במדבר יא, ה) זכרנו את הדגה אשר נאכל במצרים חנם ... 
עריות.

יומא עה. • למאן דאמר עריות הא כתיב נאכל לישנא מעליא נקט 
דכתיב (משלי ל, כ) אכלה ומחתה פיה ואמרה לא פעלתי און.

יומא עה. • (במדבר יא, י) וישמע משה את העם בוכה למשפחותיו על 
עסקי משפחותיו שנאסרו להם לשכב אצלם.

יומא עז: • תשמיש גופה איקרי ענוי דכתיב (בראשית לד, ב) וישכב אותה 
ויענה א''ל התם שעינה מביאות אחרות (רש"י – שהיתה מתאוה 
שמעתי  ואני  אצלו  שעמדה  בימים  בעונתה  עליה  בא  ולא  לו 

שעינה מביאות אחרות שבא עליה שלא כדרכה).

יומא פח. • הרואה קרי ביוה''כ עונותיו מחולין לו.

יומא פח. • הרואה קרי ביוה''כ ידאג כל השנה כולה ואם עלתה לו 
שנה מובטח לו שהוא בן העולם הבא.

סוכה נב: • אבר קטן יש לו לאדם מרעיבו שבע משביעו רעב (רש"י 
– גופו חסר כח ורעב לעת זקנה). 

ביצה ז. • כל שתשמישו ביום נולד ביום כל שתשמישו בלילה נולד 
ובין  ביום  בין  נולד  בלילה  ובין  ביום  בין  שתשמישו  כל  בלילה 
בלילה כל שתשמישו ביום נולד ביום זו תרנגולת כל שתשמישו 
בלילה נולד בלילה זו עטלף כל שתשמישו בין ביום ובין בלילה 

אדם וכל דדמי ליה.

ביצה ז. • כל היכא דאיכא זכר לא ספנא מארעא (רש"י – מתחממת 
ועד  אפרוחים)  מגדלות  אין  ביצים  ואותן  ביצים  ויולדת  בקרקע 

כמה ... כל היכא דשמעה קליה ביממא ... עד שתין בתי.

ביצה כב. • מהו לכבות את הנר (ביו"ט) מפני דבר אחר (תשמיש).

מגילה יב. • איהו בקרי ואתתיה בבוציני.

לא  אינו  בו  משתמש  שאני  כלי  אחשורוש  להם  יב: • אמר  מגילה 
מדיי ולא פרסי אלא כשדיי רצונכם לראותה אמרו לו אין ובלבד 

שתהא ערומה.

מגילה יג. • ביקש לטעום טעם בתולה טעם טעם בעולה טעם.

מגילה לא. • (ביו"כ) במנחה קורין בעריות (רש"י – שמי שיש עבירות 
אדם  של  שנפשו  מצויה  עבירה  שהעריות  לפי  מהן  יפרוש  בידו 
מחמדתן ויצרו תוקפו) (תוס' – לפי שהנשים מקושטות בשביל 
יש  ובמדרש  בהן  יכשלו  שלא  להזכירם  צריך  לפיכך  היום  כבוד 
שכשם  להקב''ה  רמז  עושין  שישראל  לפי  בעריות  קורין  שלכך 
שהזהיר אותם שלא לגלות ערוה כך לא תגלה ערותם בעונותם).

מיטרא   ... הקרקע  את  שרובע  דבר  רביעה  לשון  ו: • מאי  תענית 
בעלה דארעא הוא.

תענית ו: • מאימתי מברכין על הגשמים משיצא חתן לקראת כלה.

תענית ח. • נאמרה עצירה בגשמים ונאמרה עצירה באשה ... נאמר 
לידה באשה ונאמר לידה בגשמים ... נאמר פקידה באשה ונאמר 

פקידה בגשמים.

תענית כד: • (רש"י) איפרא הורמיז. כך שמה איפרא חן יופי שדים 
היה לה.

מועד קטן ב. • (ישעיה סב, ה) כי יבעל בחור בתולה ומתרגמינן ארי כמה 
דמיתותב עולם עם בתולתא יתייתבון בגויך בנייך.

ומעבירה  ופוקסת  כוחלת  נשים  תכשיטי  הן  ט: • אלו  קטן  מועד 
(סרק) על פניה ואיכא דאמרי מעברת סרק על פניה של מטה.

מועד קטן טז. • (שיר השירים ז, ב) חמוקי ירכיך כמו חלאים מה ירך בסתר 
אף דברי תורה בסתר.

לישא  אסור  אשתו  מתה  לנישואין  יום  שלשים  כג. • כל  קטן  מועד 
אשה אחרת עד שיעברו עליו שלשה רגלים (תוס' – ד"ה עד – 
כדי שישא אשה אחרת ולא יהא זכור מן הראשונה [שלא] יהא 

ב' דעות במטה).

מועד קטן כד. • אבל אסור לשמש מטתו בימי אבלו ומעשה באחד 
ששימש מטתו בימי אבלו ושמטו חזירים את גוייתו (אבר שלו).

חגיגה יא: • גזל ועריות נפשו מחמדתן ומתאוה להם ... עריות בין 
בפניו בין שלא בפניו נפיש יצריה.

יבמות לג: • פיתוי קטנה אונס נינהו.

יבמות לד. • אין אשה מתעברת בביאה ראשונה.

יבמות לד: • והא תמר בביאה ראשונה איעברא א''ל תמר באצבע 
מעכה.

יבמות לד: • כל מועכות של בית רבי תמר שמן.

יבמות לד: • ער ואונן שמשו שלא כדרכן ... (בראשית לח, ט) והיה אם בא 
אל אשת אחיו ושחת ארצה.

יבמות לד: • אונן משום לא לו יהיה הזרע אלא ער מ''ט עבד הכי כדי 
שלא תתעבר ויכחיש יפיה.

אלא  ואונן  ער  כמעשה  חשוב  לא  ולא)  ד"ה   – לד: • (תוס'  יבמות 
באקראי  אבל  תמיד  כן  לעשות  ורגיל  זרע  להשחית  כשמתכוין 
כדאמרי'  שרי  כדרכה  שלא  אשתו  על  לבא  ומתאוה  בעלמא 
משל  יעשה  באשתו  לעשות  רוצה  שאדם  מה  כל  כ:)  (דף  בנדרים 
אוכלו  רצה  צלי  אוכלו  רצה  הציד  מן  ודג  הטבח  מן  הבא  לבשר 

מבושל רצה שלוק.

ילד  הוא  היה  שאם  לו  הוגנת  עצה  לו (ליבם)  מד. • משיאין  יבמות 
והיא זקנה הוא זקן והיא ילדה אומרין לו מה לך אצל ילדה מה לך 

אצל זקנה כלך אצל שכמותך ואל תשים קטטה בביתך.

יבמות מד. • ד' אין טפי לא כי היכי דנמטייה עונה בחדש (רש"י – 
עונה של ת''ח מערב שבת לערב שבת וזהו אשר פריו יתן בעתו 

בכתובות (דף סב:) דמטי לכל חדא עונה בחדש).

יבמות נג: • אין אונס לערוה לפי שאין קישוי אלא לדעת אלא בישן 
(רש"י – שנתקשה כשהוא ישן).

לא  וביבמתו  דברים  בארבעה  חייב  ונתקע  הגג  מן  נד. • נפל  יבמות 
קנה.

יבמות נד. • יבמה יבא עליה כדרכה ולקחה שלא כדרכה.

להטיח  קנה  לא  ביבמתו  והטיח  בכותל  להטיח  נד. • נתכוון  יבמות 
בבהמה והטיח ביבמה קנה דהא קמכוין לשם ביאה בעולם.

יבמות נד. • מנין להעראה מן התורה שנאמר (ויקרא כ, יח) ואיש אשר 
ישכב את אשה דוה וגלה את ערותה את מקורה הערה.

אלא  כתיבא  אשה  משכבי  בזכור  מהו  בזכור  נד: • המערה  יבמות 
המערה בבהמה מהו ... תנהו ענין להעראה דבהמה.

חייב  למ''ד  אלא  פטור  בעריות  מת  (באבר)  נה: • משמש  יבמות 
מאי איכא למימר אלא פרט למשמש מתה (תוס' – ד"ה לאחר. 
ג:)  (דף  בתרא  בבבא  כדאמר  מתה  משמש  והיינו  הורדוס  מעשה 

ין
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דהטמין בדובשא ינוקתא דבי חשמונאי והיה בא עליה לייתובי 
יצריה).

לאדם  משל  נשיקה  זו   ... עטרה  הכנסת  זו  נה: • העראה  יבמות 
שמניח אצבעו על פיו אי אפשר שלא ידחוק הבשר.

יבמות נט: • פנוי הבא על הפנויה שלא לשם אישות עשאה זונה.

יבמות נט: • נבעלה למי שאינו איש אע''פ שבסקילה כשרה לכהונה 
... מעשה בריבה אחת בהיתלו שהיתה מכבדת את הבית ורבעה 

כלב כופרי מאחריה והכשירה רבי לכהונה ... ולכהן גדול.

 ... ידעי  מנא  מדבר  הכתוב  ליבעל  בראויה  מדין)  ס: • (בת  יבמות 
ראויה  שהיא  בידוע  מוריקות  שפניה  כל  הציץ  לפני  העבירום 

ליבעל כל שאין פניה מוריקות בידוע שאינה ראויה ליבעל.

יבמות ס: • (שופטים כא, יב) וימצאו מיושבי יבש גלעד ארבע מאות נערה 
בתולה אשר לא ידעו איש למשכב זכר מנא ידעי ... הושיבום על 

פי חבית של יין בעולה ריחה נודף בתולה אין ריחה נודף.

בעילת  ושנבעלה  ומשוחררת  גיורת  אלא  זונה  סא. • אין  יבמות 
זנות.

פוקדה  ואינו  שמים  יראת  שהיא  באשתו  היודע  סב: • כל  יבמות 
נקרא חוטא.

יבמות סב: • חייב אדם לפקוד את אשתו בשעה שהוא יוצא לדרך 
יוצא  שהוא  בשעה  בעלה  על  משתוקקת  שהאשה  מלמד   ...

לדרך.

עד  דעתו  נתקררה  ולא  וחיה  בהמה  כל  על  אדם  סג. • בא  יבמות 
שבא על חוה.

 ... תנשא  לא  לשלישי  ומת  לשני  ומת  לראשון  סד: • ניסת  יבמות 
מעין גורם.

יבמות סה. • (רש"י) כל שכבת זרע שאינו יורה כחץ אינה מזרעת.

זה  הרי  בן  הימנו  וילדה  השפחה  על  ונכבש  הבן  סט: • הלך  יבמות 
עבד.

יבמות עו. • ניקב בעטרה עצמה ונסתם כל שאילו נקרי ונקרע פסול 
נהמא  מייתינן  א''ל  עבדינן  היכי  רבינו  ילמדנו   ... כשר  לאו  ואי 
הרעי  בית  נקב  פוקרי (רש"י –  אבי  ליה  ומנחינן  דשערי  חמימא 

ומחמת חמימותו הוא נקרי) ומקרי וחזינן ליה.

פריצותא   ... לכהונה  פסולות  בזו  זו  המסוללות  עו. • נשים  יבמות 
בעלמא.

זה  אומר  הוי  משכבות  שני  בו  שיש  זכר  זהו  פג: • אי  יבמות 
אנדרוגינוס.

בן  שהוא  ואחד  אחד  ויום  שנים  ט'  בן  שהוא  צו: • אחד  יבמות 
עשרים שלא הביא שתי שערות (כקטן הוא).

יבמות קג. • שבע בעילות בעל אותו רשע (סיסרא) באותו היום.

יבמות קז. • אין אדם עושה בעילתו בעילת זנות.

יבמות קיא: • היבמה שאמרה בתוך שלשים יום לא נבעלתי כופין 
אותו שיחלוץ לה (רש"י – דעד תלתין יומין מוקי איניש אנפשיה 

מלבעול) לאחר שלשים יום מבקשין הימנו שיחלוץ לה.

כתובות ד. • (תוס') בעילת מצוה. קרי לה בעילת מצוה משום דכתיב 
כי בועליך עושיך ואמרי' (סנהדרין דף כב:) אין אשה כורתת ברית אלא 
למי שעושה אותה כלי וע''י כך מידבק בה ובאין לידי פריה ורביה 

ולהכי קרי לה לבעילה ראשונה בעילת מצוה.

כתובות ט. • האומר פתח פתוח מצאתי נאמן לאוסרה עליו.

כתובות ט. • (תוס' – ד"ה האומר) בוגרת כחבית פתוחה של יין.

כנותן  שנים)  (ג'  מכאן  פחות  פחותה)  ד"ה   – ט. • (רש"י  כתובות 
אצבע בעין שהדמעה יוצאת וחוזרת.

כתובות יג: • אף לזו יש עדים שהרי כריסה בין שיניה.

כתובות יג: • רוב עובדי כוכבים פרוצים בעריות הם.

כתובות יג: • אין אפוטרופוס לעריות.

בתולים  לה  מצא  לא  גבי  (רש"י –  לפניך  שחוט  טז. • שור  כתובות 
לבא  הסיתוהו  הם  לה  מצא  שלא  בתולים  לפניך  שחוט  שור 

לב''ד).

פתוחות  חביות  שלום  בשעת  לעיר  שבאה  כז. • בלשת  כתובות 
אסורות סתומות מותרות בשעת מלחמה אלו ואלו מותרות לפי 
דתקיף  (רש"י –  פנאי  יש  לבעול  מרי  רב  אמר  לנסך  פנאי  שאין 

להו יצרייהו) לנסך אין פנאי.

כתובות לט: • אונס שותה בעציצו.

כתובות לט: • אינו דומה נבעלת באונס לנבעלת ברצון.

כתובות לט: • משל דמפותה למה הדבר דומה לאדם שאמר לחבירו 
קרע שיראין שלי והפטר.

קא  והא  צער  לה  אין  מפותה  אומרות  שבהן  לט: • פקחות  כתובות 
חזינן דאית לה אמר אביי אמרה לי אם כמיא חמימי על רישיה 

דקרחא. 

פרסיים  מנהג  בה  ינהג  שלא  בשר  קרוב  זו  מח. • שארה  כתובות 
שמשמשין מטותיהן בלבושיהן.

כתובות מח. • האומר אי אפשי אלא אני בבגדי והיא בבגדה יוציא 
ונותן כתובה.

אומרת  היא  אפי'  ברצון  וסוף  באונס  שתחלתה  נא: • כל  כתובות 
הניחו לו שאלמלא (לא) נזקק לה היא שוכרתו מותרת מ''ט יצר 

אלבשה.

הפועלים  יום  בכל  הטיילין  בתורה  האמורה  סא: • העונה  כתובות 
שתים בשבת החמרים אחת בשבת הגמלים אחת לשלשים יום 

הספנים אחת לששה חדשים דברי רבי אליעזר.

ופרישות  קבין  מעשרה  ותיפלות  בקב  אשה  סב: • רוצה  כתובות 
קבין.  עמה:מעשרה  בעלה  להיות  ותיפלות.  בקב   – (רש"י 

להתעשר).

כתובות סב: • עונה של תלמידי חכמים אימת ... מע''ש לע''ש (רש"י 
– שהוא ליל תענוג ושביתה והנאת הגוף).

כתובות סב: • יהודה בריה דר' חייא חתניה דר' ינאי הוה אזיל ויתיב 
בבי רב וכל בי שמשי הוה אתי לביתיה וכי הוה אתי הוה קא חזי 
חזי  דלא  כיון  שמעתא  משכתיה  חד  יומא  דנורא  עמודא  קמיה 
ההוא סימנא אמר להו רבי ינאי כפו מטתו שאילמלי יהודה קיים 
לא ביטל עונתו הואי (קהלת י, ה) כשגגה שיוצא מלפני השליט ונח 

נפשיה.

אמר  משלו)  יותר  שלה  (קנס  למורדת  מורד  בין  סד: • מה  כתובות 
ליה צא ולמד משוק של זונות מי שוכר את מי דבר אחר זה יצרו 

מבחוץ וזו יצרה מבפנים.

כתובות סה. • כוס אחד יפה לאשה שנים ניוול הוא שלשה תובעת 
בפה ארבעה אפילו חמור תובעת בשוק ואינה מקפדת.

ין
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כתובות סה. • מנין לאכסנאי שאסור בתשמיש המטה וכו'.

כתובות סה. • חומא דביתהו דאביי אתאי לקמיה דרבא אמרה ליה 
פסוק לי מזוני פסק לה פסוק לי חמרא א''ל ידענא ביה בנחמני 
דלא הוה שתי חמרא אמרה ליה חיי דמר דהוי משקי ליה בשופרזי 
כי האי בהדי דקא מחויא ליה איגלי דרעא נפל נהורא בבי דינא 
רב  בת  ליה  אמרה  חסדא  רב  לבת  תבעה  לביתיה  על  רבא  קם 
חסדא מאן הוי האידנא בבי דינא אמר לה חומא דביתהו דאביי 
נפקא אבתרה מחתא לה בקולפי דשידא עד דאפקה לה מכולי 

מחוזא אמרה לה קטלת ליך תלתא ואתת למיקטל אחרינא.

כתובות סה: • מאי אוכלת... לישנא מעליא כדכתיב (משלי ל, כ) אכלה 
ומחתה פיה ואמרה לא פעלתי און.

 ... ביום  מטותיהן  משמשין  ואין  הן  קדושים  סה: • ישראל  כתובות 
בבית אפל מותר.

כתובות עא: • לא מצינו שועל שמת בעפר פיר (רש"י – בעפר חור 
להשמר  הוא  בקי  בו  רגיל  שהוא  בדבר  כלומר  שם  גדל  שהוא 

שאינו מזיקו).

כתובות עא: • אין מאכילין לאדם דבר האסור לו (לכן יפר את נדרה).

(בודק  בודקו  אא''כ  בכוס  שותה  אדם  אין  עה: • חזקה  כתובות 
למומים לפני שמארס אשה).

נדרים כ. • אל תרבה שיחה עם האשה שסופך לבא לידי ניאוף.

המסתכל  וכל  עבירה  לידי  בא  סופו  בנשים  הצופה  כ. • כל  נדרים 
בעקבה של אשה הויין לו בנים שאינן מהוגנין... ובאשתו נדה ... 

עקבה דקתני במקום הטנופת שהוא מכוון כנגד העקב.

נדרים כ. • ד' דברים סחו לי מלאכי השרת חיגרין מפני מה הויין מפני 
שמנשקים  מפני  הויין  מה  מפני  אילמים  שולחנם  את  שהופכים 
בשעת  שמספרים  מפני  הויין  מה  מפני  חרשים  מקום  אותו  על 

תשמיש סומין מפני מה הויין מפני שמסתכלים באותו מקום.

נדרים כ. • שאלו את אימא שלום מפני מה בניך יפיפין ביותר אמרה 
בסוף  ולא  הלילה  בתחלת  לא  עמי  (משמש)  מספר  אינו  להן 
ומכסה  טפח  מגלה  מספר  וכשהוא  הלילה  בחצות  אלא  הלילה 
ואמר  טעם  מה  לו  ואמרתי  שד  שכפאו  כמי  עליו  ודומה  טפח 
לי כדי שלא אתן את עיני באשה אחרת ונמצאו בניו באין לידי 

ממזרות.

נדרים כ: • כל מה שאדם רוצה לעשות באשתו עושה משל לבשר 
מבושל  אוכלו  צלי  אוכלו  במלח  לאכלו  רצה  הטבח  מבית  הבא 

אוכלו שלוק אוכלו וכן דג הבא מבית הצייד.

נדרים כ: • ההיא דאתאי לקמיה דרבי אמרה לו רבי ערכתי לו שלחן 
והפכו אמר לה בתי תורה התירתך ואני מה אעשה ליך.

נדרים כ: • ההיא דאתאי לקמיה דרב אמרה לו רבי ערכתי לו שלחן 
והפכו אמר מאי שנא מן ביניתא (דג).

נדרים כ: • (במדבר טו, לט) ולא תתורו אחרי לבבכם מכאן אמר רבי אל 
ישתה אדם בכוס זה ויתן עיניו בכוס אחר... אפילו ב' נשיו.

נדרים כ: • (יחזקאל כ, לח) וברותי מכם המורדים והפושעים בי אמר רבי 
לוי אלו בני תשע מדות בני אסנ''ת משגע''ח בני אימה בני אנוסה 
בני שנואה בני נידוי בני תמורה בני מריבה בני שכרות בני גרושת 

הלב בני ערבוביא בני חצופה.

בדורו  שאפילו  בנים  לו  הויין  תובעתו  שאשתו  אדם  כ: • כל  נדרים 
ארצויי (רש"י  דמרציא  ההיא   ... כמותם  היו  לא  רבינו  משה  של 

– אינה תובעת בפה אלא דמרציא קמיה מראה לו מתוך דבריה 
כגון לאה דמההיא נפקי בני מעליא).

נדרים לב: • כתיב אברם וכתיב אברהם בתחלה המליכו הקב''ה על 
מאתים  על  המליכו  ולבסוף  אברים  ושלשה  וארבעים  מאתים 
וארבעים ושמונה אברים אלו הן שתי עינים ושתי אזנים וראש 

הגוייה (אבר).

מאי  אחרינא...  לכסא  בה  אתה  תועה  תועבה  נא. • מאי...  נדרים 
תבל הוא תבלין יש בה מי שניא הדא ביאה מן כולהון ביאות ... 

מאי... זימה זו מה היא.

הנאת  דאמרה  אילימא  דמי  היכי  לבינה  שבינו  פא: • דברים  נדרים 
תשמישי עליך למה לי הפרה הא משועבדת ליה אלא באומרת 
ומשמשתו  כופה  עליך  תשמישי  הנאת   ... עלי  תשמישך  הנאת 
הנאת תשמישך עלי יפר שאין מאכילין את האדם דבר האסור 

לו.

נדרים צ: • (רש"י) השמים ביני לבינך. שאינו מזריע דדבר זה אינו 
גלוי לבריות אלא לשמים.

סוטה ד. • וכמה שיעור סתירה כדי טומאה כדי ביאה כדי העראה 
כדי הקפת דקל ... כדי מזיגת הכוס ... כדי לשתותו ... כדי לצלות 
ביצה ... כדי לגומעה ... כדי לגמוע שלש ביצים זו אחר זו ... כדי 
קיסם  ליטול  פיה  לתוך  ידה  שתושיט  כדי   ... נימא  גרדי  לקשור 
בעצמו  ואחד  אחד  כל  ככר...  ליטול  לסל  ידה  שתושיט  כדי   ...

שיער.

אשה  על  בא  כאילו  ידים  נטילת  בלא  לחם  האוכל  ד: • כל  סוטה 
זונה.

סוטה ד: • כל הבא על אשה זונה לסוף מבקש ככר לחם.

ביאה  גמר  בשעת   ... לשמשון)  (דלילה  ותאלצהו  ט: • מאי  סוטה 
נשמטה מתחתיו. 

שברכו   ... ברכו  במה  ה'  ויברכהו  הנער  ויגדל  יג, כד)  י. • (שופטים  סוטה 
באמתו אמתו כבני אדם וזרעו כנחל שוטף.

לבית  אשתו  את  (לשמשון)  לו  הביא  ואחד  אחד  י. • כל  סוטה 
האסורים כדי שתתעבר הימנו.

סוטה י. • איהו בי קארי ואיתתיה בי בוציני.

מעלייתא  ולישנא  מקום  דאותו  שיער הרגלים.  טז. • (רש"י)  סוטה 
נקט.

בבעילת  זונה  נעשית  אינה  לבהמה.  זנות  דאין  כו: • (רש"י)  סוטה 
בהמה ואינה נאסרת על בעלה.

סוטה כו: • שלא כדרכה (ויקרא יח, כב) משכבי אשה כתיב.

סוטה כו: • פרט לשקינא לה דרך אברים ... פריצותא בעלמא היא 
ופריצותא מי אסר רחמנא.

סוטה כו: • העראה זו הכנסת עטרה ... העראה זו נשיקה (רש"י – 
משיק השמש באותו מקום).

סוטה כז. • אשה מזנה בניה כשרין רוב בעילות אחר הבעל.

אשה  אין   ... לווסתה  סמוך  אלא  מתעברת  אשה  כז. • אין  סוטה 
מתעברת אלא סמוך לטבילתה.

גיטין ו: • (רש"י) נימא באותו מקום. ודרכן היה להשיר את השער 
ולא ליסכן בועלה ליעשות כרות שפכה ומשום דסכנתא הוא.

גיטין לו: • עלובה כלה שזינתה בקרב חופתה.

ין
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גיטין לח. • חביבה להן בהמתן של ישראל יותר מנשותיהן.

כוכבים  העובדי  לבין  שנשבו  וארוסתו  בארוס  נז. • מעשה  גיטין 
לי  שאין  בי  תגע  אל  ממך  בבקשה  לו  אמרה  לזה  זה  והשיאום 
כתובה ממך ולא נגע בה עד יום מותו וכשמת אמרה להן סיפדו 
לזה שפטפט ביצרו יותר מיוסף דאילו ביוסף לא הוה אלא חדא 
והאי  מטה  בחדא  לאו  יוסף  ואילו  ויומא  יומא  כל  והאי  שעתא 

בחדא מטה ואילו יוסף לאו אשתו והא אשתו.

השער  נחסר  בדינר  מודיות  ארבעים  ועמדו  נז. • מעשה  גיטין 
מודיא אחת ובדקו ומצאו אב ובנו שבאו על נערה מאורסה ביום 

הכפורים והביאום לבית דין וסקלום וחזר השער למקומו.

והיתה  לגרשה  באשתו  עיניו  שנתן  אחד  באדם  נז. • מעשה  גיטין 
והאכילן  שושביניו  את  וזימן  הלך  עשה  מה  מרובה  כתובתה 
והשקן שיכרן והשכיבן על מיטה אחת והביא לובן ביצה והטיל 
ביניהן והעמיד להן עדים ובא לבית דין היה שם זקן אחד מתלמידי 
משמאי  מקובלני  כך  להן  אמר  שמו  בוטא  בן  ובבא  הזקן  שמאי 
הזקן לובן ביצה סולד מן האור ושכבת זרע דוחה מן האור בדקו 

ומצאו כדבריו והביאוהו לב''ד והלקוהו והגבוהו כתובתה ממנו.

הרגישו  לקלון  שנשבו  וילדות  ילדים  מאות  בד'  נז: • מעשה  גיטין 
באין  אנו  בים  טובעין  אנו  אם  אמרו  מתבקשים  הן  למה  בעצמן 
לחיי העולם הבא ... אף הם קפצו לתוך הים ועליהם הכתוב אומר 

(תהלים מד, כג) כי עליך הורגנו כל היום נחשבנו כצאן טבחה.

דגושפנקא  בליונא  נקטי  הוו  דרומאי  חשיבי  נח. • מעיקרא  גיטין 
כנגדן)  שתתעברנה  כדי  שבחותמיהן  נאות  צורות   – (רש"י 
בכרעי  ואסרי  ישראל  בני  מייתו  ואילך  מכאן  ערסייהו  ומשמשי 

דפורייהו ומשמשי.

שתי  על  לה  ואמרי  דין  גזר  נתחתם  שעה  אותה  ועל  נח. • ...  גיטין 
פתילות בנר אחד.

גיטין ע. • הקיז דם ושימש מטתו הוויין לו בנים ויתקין הקיזו שניהם 
ושימשו הוויין להן בנים בעלי ראתן.

גיטין ע. • בא מן הדרך ושימש מטתו הוויין לו בנים ויתקין.

שיעור  שישהה  עד  מטתו  ישמש  אל  הכסא  מבית  ע. • הבא  גיטין 
חצי מיל מפני ששד בית הכסא מלוה עמו ואם שימש הוויין לו 

בנים נכפים.

אוחזתו  מיושב  עוית  אוחזתו  מעומד  מטתו  ע. • המשמש  גיטין 
דלריא היא מלמעלה והוא מלמטה אוחזתו דלריא.

דחוחי  קורטמי  קפיזי  ג'  ליתי  ארץ  בדרך  בקי  שאינו  ע. • מי  גיטין 
הן  הן  יוחנן  רבי  אמר  ונישתי  בחמרא  ונישליקינהו  ונידוקינהו 

החזירוני לנערותי.

גיטין ע. • שלשה דברים מתיזין גופו של אדם ואלו הן אכל מעומד 
ושתה מעומד ושימש מטתו מעומד.

גיטין ע. • חמשה קרובין למיתה יותר מן החיים ואלו הן ... שימש 
מטתו ועמד.

גיטין ע. • ששה העושה אותן מיד מת ואלו הן ... וישן על גבי קרקע 
ושימש מטתו.

ארץ  ודרך  דרך  הן  ואלו  יפה  ומיעוטן  קשה  רובן  ע. • שמונה  גיטין 
וכו'.

גיטין ע. • שמונה ממעטים את הזרע ואלו הן וכו'.

תחת  עמו  שישנה  או  באפילה  עמו  שנתייחדה  עג: • ראוה  גיטין 
מרגלות המטה אין חוששין שמא נתעסקו בדבר אחר וחוששין 
משום  חוששין  אף   ... קדושין  משום  חוששין  ואין  זנות  משום 

קידושין.

על  הבא  פנוי  דאמר  אלעזר  לרבי  נתן)  ד"ה   – עג: • (תוס'  גיטין 
חוששין  שפיר  נמי  נקט  זונה  עשאה  אישות  לשם  שלא  הפנויה 
בזנות ומיהו סתמא דתלמודא ביבמות (דף סא:) לא אשכח משנה 

או ברייתא כרבי אלעזר.

מעליא  לישנא  פניך  ליה  קרי  ואמאי  תשמיש  פניך  עו: • מאי  גיטין 
נקט.

גיטין פא: • ב''ש סברי אדם עושה בעילתו בעילת זנות וב''ה סברי 
אין אדם עושה בעילתו בעילת זנות.

קדושין ט: • (דברים כד, א) ובעלה מלמד שנקנית בביאה.

קדושין ט: • בעל עושה אותה בעולה שלא כדרכה ואין אחר עושה 
אותה בעולה שלא כדרכה.

קדושין י. • כל הבועל דעתו על גמר ביאה.

דלא  מודה  דבנישאת  מאכילתא  שביאתה  זו  י: • (רש"י)  קדושין 
חיישינן לסימפון דאין אדם שותה בכוס אלא אם כן בודקו וידע 

וקבל עליו.

קדושין טו. • עבד עברי עובד בין ביום ובין בלילה ... שרבו מוסר לו 
שפחה כנענית.

ועוד  לתרוייהו  להו  אית  הנאה  דלאו  לן  לימא  כב: • מאן  קדושין 
משכבי אשה כתיב הקישה הכתוב כדרכה לשלא כדרכה.

בהרהור   ... ימיו  כל  אשה  נשא  ולא  שנה  עשרים  כט: • בן  קדושין 
עבירה.

ומדביקין  זה  עם  זה  ושותין  שאוכלין  אדם  בני  עא: • אלו  קדושין 
מטותיהם זו בזו ומחליפין נשותיהם זה לזה ומסריחים ערסותם 

בשכבת זרע שאינה שלהם.

קדושין עב. • מסגריא (עיר) איכא בבבל כולה דממזירא היא בירקא 
(עיר) איכא בבבל שני אחים יש שמחליפים נשותיהם זה לזה.

אחת  אשה  אבל  נשים  שתי  עם  אדם  יתייחד  פ: • לא  קדושין 
מתייחדת עם שני אנשים רבי שמעון אומר אף איש אחד מתייחד 
מפני  בפונדקי  עמהם  וישן  עמו  שאשתו  בזמן  נשים  שתי  עם 
עמהם  וישן  בתו  ועם  אמו  עם  אדם  מתייחד  משמרתו  שאשתו 

בקירוב בשר ואם הגדילו זו ישנה בכסותה וזה ישן בכסותו.

עריות  כל  עם  להתייחד  ואסור  אמו  עם  מתייחד  פ: • בן  קדושין 
שבתורה.

קדושין פ: • אפילו בשעת אנינותו של אדם יצרו מתגבר עליו.

קדושין פ: • (רש"י) והוציאוה עשרה אנשים במטה. בחזקת שהיא 
מתה וקלקלו עמה ואשת איש היתה.

בוכה  שהיתה  אחת  באשה  מעשה  כי)  ד"ה   – פ: • (תוס'  קדושין 
שומר  שהיה  אחד  אדם  שם  והיה  בעלה  קבר  על  ומתאוננת 
תלוי אחד וצוה לו המלך לשומרו ובא אצל האשה ופיתה אותה 
מאד  מצטער  והיה  מצאו  לא  התלוי  אצל  וכשחזר  לו  ושמעה 
מפחד המלך אמרה לו האשה אל תירא קח בעלי מקברו ותלהו 
במקומו ואפיקתיה לבעלה ותלהו הרי לך שאפילו בשעת אנינות 

נתגבר יצרה עליה.

ין
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עם  ואפילו  שבתורה  עריות  כל  עם  להתייחד  פא: • אסור  קדושין 
בהמה.

הנאה   ... מהו  המטה  בתשמיש  אשתו  את  לב. • המזיק  קמא  בבא 
לתרוייהו אית להו איהו מעשה הוא דקעביד. 

חטאת  לענין  ומיהו  מעשה.  קעביד  איהו  לב. • (תוס')  קמא  בבא 
ולענין מלקות חייבת דרחמנא אחשביה להנאה מעשה.

בבא קמא נט. • אונס אינו משלם את הצער מפני שסופה להצטער 
תחת בעלה אמרו לו אינו דומה נבעלת ברצון לנבעלת באונס.

בבא קמא פב. • עשרה תקנות תיקן עזרא ... ואוכלין שום בערב שבת 
... ושתהא אשה חוגרת בסינר ... ותיקן טבילה לבעלי קריין.

בבא קמא פב. • (תהלים א, ג) אשר פריו יתן בעתו ... זה המשמש מטתו 
מע''ש לע''ש.

שמעון)  בר'  ר"א  (של  באשתו  לדבר  רבי  פד: • שלח  מציעא  בבא 
שלחה ליה כלי שנשתמש בו קודש ישתמש בו חול.

רעיא  כולבא  זייניה  תלא  דמריה  באתרא  פד: • (רש"י)  מציעא  בבא 
הנבל  זיינו  כלי  בו  לתלות  רגיל  הגבור  שהיה  יתד  תלא.  קולתיה 

הרועה תרמילו תלה.

ובכלאים  המנאפים  כדרך  שיראו  עד  צא. • ובמנאפים  מציעא  בבא 
עד שיכניס כמכחול בשפופרת.

בשפופרת  כמכחול  להכניס  מותר  במינו  צא. • מין  מציעא  בבא 
 – (רש"י  טריד  בעבידתיה  מ''ט  ליכא  פריצותא  משום  ואפילו 
לא  כ:)  דף  (ע''ז  כדאמרינן  דבר  הרהור  לידי  יבא  דשמא  משום 
מזווגין  שהן  בשעה  ובחזירה  בחזיר  ובחמורה  בחמור  יסתכל 
אבל  לסייע  צריך  שאינו  שלו  כשאינו  דהתם  זה  עם  זה  ונזקקין 

האי בעבידתיה טריד ולא מהרהר).

דיינא (רש"י –  ולא  דינא  לא  קטלוהו  דנשי  צז. • גברא  מציעא  בבא 
בעל בעילות הרבה ומת).

לאשתו  נזקק   ... שחרית  בפת  נאמרו  דברים  קז: • י''ג  מציעא  בבא 
ואינו מתאוה לאשה אחרת ... וי''א אף מוציא את הקנאה ומכניס 

את האהבה.

בבא בתרא ג: • טמנה (הורדס) שבע שנין בדובשא איכא דאמרי בא 
עליה איכא דאמרי לא בא עליה.

בבא בתרא י: • מה יעשה אדם ויהיו לו בנים זכרים ... ישמח אשתו 
לדבר מצוה.

בבא בתרא יב: • הרגיל ביין אפי' לבו אטום כבתולה יין מפקחו.

צורי  שתי  איזבל  לו  ועשתה  היה  מצונן  איש  לט: • אחאב  סנהדרין 
זונות במרכבתו כדי שיראה אותן ויתחמם.

סנהדרין נה. • המערה בעצמו מהו אמר ליה קבסתן (רש"י – צערתני 
ששאלתני דבר שאי אפשר) ... כי משכחת לה במשמש מת.

ומקשה  מחדד   – (רש"י  חידודים  מעשה  סו: • למעוטי  סנהדרין 
ואיכא  נהנית...  אינה  והיא  נהנה  דהוא  מבחוץ  בבשרה  אברו 
דאמרי מעשה הורדוס (בבא בתרא ג:) שהטמינה שבע שנים בדבש) 

ואידך מעשה חידודים לאו כלום היא. 

ומורה  סורר  בן  נעשה  מאימתי  ומורה  סורר  סח: • בן  סנהדרין 
משיביא שתי שערות ועד שיקיף זקן התחתון ולא העליון אלא 

שדברו חכמים בלשון נקיה.

סנהדרין סח: • קטן אינו מוליד.

סנהדרין סט: • המסוללת בבנה קטן והערה בה בית שמאי אומרים 
פסלה מן הכהונה ובית הלל מכשירין.

סנהדרין סט: • הכל מודים בבן תשע שנים ויום אחד שביאתו ביאה 
פחות מבן שמנה שאין ביאתו ביאה לא נחלקו אלא בבן שמנה.

סנהדרין עה. • מעשה באדם אחד שנתן עיניו באשה אחת והעלה 
לבו טינא ובאו ושאלו לרופאים ואמרו אין לו תקנה עד שתבעל 
אמרו חכמים ימות ואל תבעל לו תעמוד לפניו ערומה ימות ואל 
תעמוד לפניו ערומה תספר עמו מאחורי הגדר ימות ולא תספר 

עמו מאחורי הגדר.

סנהדרין עה. • שלא יהו בנות ישראל פרוצות בעריות.

סנהדרין עה. • מיום שחרב בית המקדש ניטלה טעם ביאה וניתנה 
לעוברי עבירה שנאמר (משלי ט, יז) מים גנובים ימתקו ולחם סתרים 

ינעם.

סנהדרין פב: • אף הוא לעשות צרכיו (תשמיש) נכנס.

סנהדרין פב: • (רש"י) וקבר שלה. פתיחת רחמה.

רשע  אותו  בעל  בעילות  וארבע  ועשרים  מאות  פב: • ד'  סנהדרין 
(זמרי) אותו היום.

ומוציא  מכניס  שאול  אף  ומוציא  מכניס  רחם  צב. • מה  סנהדרין 
והלא דברים קל וחומר ומה רחם שמכניסין בו בחשאי מוציאין 
ממנו בקולי קולות שאול שמכניסין בו בקולות אינו דין שמוציאין 
ממנו בקולי קולות מיכן תשובה לאומרין אין תחיית המתים מן 

התורה.

סנהדרין צב: • בחורים שהיו מגנין את החמה ביופיין והיו כשדיות 
צוה  למלך  ובעליהן  לבעליהן  אמרו  זבות  ושופעות  אותן  רואות 

המלך והרגום ועדיין היו שופעות זבות צוה המלך ורמסום.

סנהדרין צג. • (רש"י) השמיעי. השתמשי.

העקרות  של  רחם  מטה.  של  פה  להתיר  ק. • (רש"י)  סנהדרין 
האוכלות מן העלין נפקדות.

לאדם  הגון  דאין  כדרכה.  שלא  לבעול  דלא  ק: • (רש"י)  סנהדרין 
לשנות את דרכו.

סנהדרין קא: • נבט ראה אש שיוצאת מאמתו הוא סבר איהו מליך 
ולא היא ירבעם הוא דנפק מיניה.

סנהדרין קא: • אחיתופל ראה צרעת שזרחה לו על אמתו הוא סבר 
איהו מלך ולא היא בת שבע בתו הוא דנפקא מינה שלמה.

סנהדרין קג: • אחז התיר את הערוה מנשה בא על אחותו אמון בא 
על אמו ... אמרה לו אמו כלום יש לך הנאה ממקום שיצאת ממנו 

א''ל כלום אני עושה אלא להכעיס את בוראי.

וחד  אמתו  על  כוכבים  עבודת  שם  חקק  קג: • (יהויקים)  סנהדרין 
אמר שחקק שם שמים על אמתו.

סנהדרין קה. • (בלעם) קוסם באמתו היה ... שבא על אתונו.

אישות  מעשה  (בלעם)  [לך]  עושה  (האתון)  קה: • אני  סנהדרין 
בלילה.

לך  דמנסינא  (דוד)  לך  מודענא  קא  (הקב"ה)  קז. • אנא  סנהדרין 
בדבר ערוה.

עשרה  שמנה  קיים  דוד  של  חליו  בשעת  קז. • אפילו  סנהדרין 
עונות.

ין
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סנהדרין קח. • (בראשית ו, יב) כי השחית כל בשר את דרכו על הארץ ... 
אדם  על  והכל  בהמה  על  וחיה  חיה  על  בהמה  שהרביעו  מלמד 
הוא  עוף  (רש"י –  מתושלמי  חוץ  חזרו  וכולם   ... הכל  על  ואדם 

שאוחז עדיין תרבות רעה שמזדווג עם הכל).

סנהדרין קח: • מימי המבול קשים כשכבת זרע.

סנהדרין קח: • נאסרו בתשמיש המטה (בתיבה).

סנהדרין קח: • שלשה שמשו בתיבה וכולם לקו כלב ועורב וחם.

מכות ז. • (תוס' – ד"ה כמכחול) לא היה אדם נהרג משום (עבודה 
זרה וחילול שבת) דלא שכיחי כולי האי כי אם ברוצח ועריות.

היה  עליה  שחייבין  שבנדה  עשה  מצות  היא  יד: • ואיזו  שבועות 
מפני  חייב  מיד  ופירש  נטמאתי  לו  ואמרה  הטהורה  עם  משמש 

שיציאתו הנאה לו כביאתו.

שבועות יח. • היה משמש עם הטהורה ואמרה לו נטמאתי ופירש 
מיד חייב זו היא מצות עשה שבנדה ... היכי עביד ... נועץ עשר 

צפרניו בקרקע עד שימות וטוביה (רש"י – ואשריו).

שבועות יח: • כל שאינו פורש מאשתו סמוך לוסתה אפילו הויין לו 
בנים כבני אהרן מתים.

שבועות יח: • כל הפורש מאשתו סמוך לוסתה הויין לו בנים זכרים... 
הויין לו בנים ראויין להוראה.

בנים  לו  הויין  תשמיש  בשעת  עצמו  את  המקדש  יח: • כל  שבועות 
זכרים.

עבודה זרה ד: • (האתון לבלעם) אני עושה לך רכיבות ביום ואישות 
בלילה.

עבודה זרה ה. • (דברים ה, ל) לך אמור להם שובו לכם לאהליכם לשמחת 
עונה.

עבודה זרה יז. • אמרו עליו על ר''א בן דורדיא שלא הניח זונה אחת 
בעולם שלא בא עליה פעם אחת שמע שיש זונה אחת בכרכי הים 
והיתה נוטלת כיס דינרין בשכרה נטל כיס דינרין והלך ועבר עליה 
שהפיחה  כשם  אמרה  הפיחה  דבר  הרגל  בשעת  נהרות  שבעה 
זו אינה חוזרת למקומה כך אלעזר בן דורדיא אין מקבלין אותו 

בתשובה וכו'.

השוק  מן  אווז  שלקח  כוכבים  עובד  ראיתי  כב: • אני  זרה  עבודה 
רבעה חנקה צלאה ואכלה.

וחקק  השוק  מן  ירך  שלקח  אחד  ערבי  ראיתי  כב: • אני  זרה  עבודה 
בה כדי רביעה רבעה צלאה ואכלה.

והיתה  המלך)  אסא  (אם  לה  עשתה  זכרות  מד. • כמין  זרה  עבודה 
נבעלת לו בכל יום.

עבודה זרה סט: • זונה עובדת כוכבים וישראל מסובין אצלה חמרא 
שרי נהי דתקיף להו יצרא דעבירה יצרא דיין נסך לא תקיף להו.

עבודה זרה עא. • עיר שכבשוה כרקום כל כהנות שבתוכה פסולות 
... לנסך אין פנאי לבעול יש פנאי.

כלה • בנים בעלי מומין... שתבעה למטה ואינה נטבעת וכו'.

כלה • דרכי תשמיש והשפעתן על הבנים ועל הבריאות.

כלה • יד לאמה תקצץ.

כלה • כל המחמם עצמו להוציא זרע לבטלה חשוב כבהמה... אין 
לו חלק לעולם הבא... חייב מיתה... נקרא עבריין.

את  מעכבין  לבטלה  זרע  שכבת  ומוציאים  פ"ב • גרים  רבתי  כלה 
המשיח.

דרך ארץ רבה פ"א • מעשה בריבה א' שהיתה מכבדת את הבית ובא 
קוף ובעלה מאחוריה... לא פסלוה.

מנחות צח. • (רש"י) פה שלמטה. פה רחם של עקרות.

חולין יא: • אין אפוטרופוס לעריות.

בכורות ח. • הכל משמשין פנים כנגד עורף חוץ משלשה שמשמשין 
פנים כנגד פנים ואלו הן דג ואדם ונחש ... הואיל ודיברה עמהם 

שכינה.

בכורות ח. • גמל אחור כנגד אחור.

תלי  חשיב  לא  דאדם  דתשמיש  רבינא)  ד"ה   – כ. • (תוס'  בכורות 
במעשה כמו תשמיש דבהמה דפעמים דבהמה צריך להרביע.

בכורות מא. – מג. • על טומטום ואנדרוגניס.

בכורות מד: • שני נקבים יש בו באדם אחד מוציא שתן ואחד מוציא 
שאדם  בשעה  השום  כקליפת  אלא  לזה  זה  בין  ואין  זרע  שכבת 

נצרך אם נקבו זה לתוך זה נמצא עקר.

בכורות מד: • שכבת זרע רבה צרעת רבה (רש"י – מי שיש לו אשה 
ואינו משמש מטתו מרבה צרעת).

זכרותא   ... פמייס  ממערת  דירדנא  (עיקרו)  נה. • זכרותיה  בכורות 
דדמא כבדא... זכרותא דמיא פרת.

כריתות י. • אפשר לפתיחת הקבר בלא דם.

נדה ה. • (רש"י) שמהומה לביתה. ממהרת לשמש.

נדה ח: • ג' בתולות הן בתולת אדם בתולת קרקע בתולת שקמה.

נדה יא. • (רש"י) לשמש את ביתה. עם בעלה.

ודם  לידה  של  ז'  בתוך  הבא  דם  הוא.  אחד  מעין  יא. • (רש"י)  נדה 
הבא לאחר שבעה ממעין אחד הוא: התורה טמאתו. תוך שבעה 

לזכר וי''ד לנקבה: והתורה טהרתו. כל ימי הטוהר.

נדה יב. • איזהו שיעור וסת משל לשמש (אבר) ועד שעומדים בצד 
המשקוף ביציאות השמש נכנס עד.

נדה יב. • (תוס' – ד"ה בין) אסור לבא על הישנה.

נדה יג. • כל היד המרבה לבדוק בנשים משובחת ובאנשים תקצץ.

דבני  אנשים  משובחות  נינהו  הרגשה  בנות  לאו  יג. • נשים  נדה 
הרגשה נינהו (רש"י – שמזדעזעין אבריו כשמתחמם ורואה קרי) 

תקצץ.

נדה יג. • הא למה זה דומה לנותן אצבע בעין שכל זמן שאצבע בעין 
עין מדמעת וחוזרת ומדמעת.

נדה יג. • כל האוחז באמתו ומשתין כאילו מביא מבול לעולם.

נדה יג. • כל המוציא שכבת זרע לבטלה חייב מיתה ... כאילו שופך 
דמים ...כאילו עובד עבודת כוכבים.

נדה יג. • צריך אני להשתין א''ל שיננא אחוז באמתך והשתן לחוץ 
וכו'.

נדה יג. • (תוס' – ד"ה אם) אם היה נשוי מותר. ובפ' כל כתבי (שבת 
דף קיח:) דקאמר דקרי ליה לרבי רבינו הקדוש שלא הניח ידו למטה 

מאבנטו היינו רבותא שהיה נשוי והיה מחמיר על עצמו.

ין
מ
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דקמגרי  אסור  ולימא  בנדוי  יהא  לדעת  עצמו  יג: • המקשה  נדה 
של  אומנתו  שכך  עבריין  נקרא  אמר  אמי  ורבי  אנפשיה  יצה''ר 
יצר הרע היום אומר לו עשה כך ולמחר אומר לו עשה כך ולמחר 

אומר לו לך עבוד עבודת כוכבים והולך ועובד.

נדה יג. • כל המביא עצמו לידי הרהור אין מכניסין אותו במחיצתו 
של הקב''ה.

נדה יג: • (ישעיה א, טו) ידיכם דמים מלאו אלו המנאפים ביד.

נדה יג: • (שמות כ – יד) לא תנאף לא תהא בך ניאוף בין ביד בין ברגל.

נדה יג: • הגרים והמשחקין בתינוקות מעכבין את המשיח ... דנסיבי 
קטנות דלאו בנות אולודי נינהו.

נדה יג: • כל המכניס ידו למטה מטבורו תקצץ.

נדה יג: • מכנסים אסורים (המביאים לידי חימום).

אבריהם   – (רש"י  בתרומה  לאכול  אסורין  גמלים  יד. • רוכבי  נדה 
מתחממים בבשר הגמל ומוציאים זרע).

נדה יד. • ריב''ל לייט אמאן דגני אפרקיד (רש"י – פניו למעלה וגנות 
שידיו  ועוד  ויתגלה  שינתו  תוך  אבר  שיתקשה  שפעמים  הוא 

מונחות לו על אברו ומתחמם).

נדה יד. • דרך בנות ישראל משמשות בשני עדים אחד לו ואחד לה 
והצנועות מתקנות שלישי לתקן את הבית.

נדה יד. • איזהו אחר זמן כדי שתרד מן המטה ותדיח פניה (רש"י 
– פניה שלמטה).

נדה טו. • שור שחוט לפניך (ראתה כתם).

שאורח  מפני  טמאה  נמי  טהורה  ומצאת  בדקה  טז. • אפילו  נדה 
בזמנו בא.

נדה טז: • (רש"י) עד שהרוק בתוך הפה כו'. רוק דם פה אותו מקום 
כלומר אפילו כשהיתה בודקת לאחר תשמיש שמא ראתה טפה 

כחרדל וחפתה שכבת זרע באותה ביאה עצמה.

נדה טז: • אסור לאדם שישמש מטתו ביום.

באמה  והאוחז   ... אהבתי  לא  וארבעה  שנאתי  טז: • שלשה  נדה 
ומשתין מים.

יח)  יט,  (ויקרא  שנאמר  ביום  מטתו  שישמש  לאדם  לו  יז. • אסור  נדה 
ואהבת לרעך כמוך ... שמא יראה בה דבר מגונה ותתגנה עליו.

אמר  ביום  מטותיהן  משמשין  ואין  הם  קדושים  יז. • ישראל  נדה 
רבא ואם היה בית אפל מותר ות''ח מאפיל בכסותו.

נדה יז. • ושל בית מונבז המלך היו עושין ג' דברים ומזכירין אותן 
לשבח היו משמשין מטותיהם ביום ... דאגב דאיכא אונס שינה 
מתאווה  אינו  בשינה  נאנס  שהוא  מתוך  (רש"י –  באפיה  מגניא 
ולבו  לרצותה  או  בעלמא  עונה  מצות  לקיום  ומשמש  כך  כל  לה 

קץ בה).

נדה יז. • (רש"י) בערבי שבתות. זמן עונת פרושים ותלמידי חכמים 
מערב שבת לערב שבת.

נדה יז: • משל משלו חכמים באשה החדר והפרוזדור והעלייה.

נדה כה: • אשה מזרעת תחילה יולדת זכר איש מזריע תחלה יולדת 
נקבה.

נדה ל: • אין אפוטרופוס לעריות.

נדה לא. • זה בא כדרך תשמישו וזה בא כדרך תשמישו זו הופכת 
נולד  זכר  כן  למטה  פניו  האיש  פניו (רש"י –  הופך  אין  וזה  פניה 
להתהפך  צריכה  נקבה  הילכך  למעלה  פניה  ונקבה  למטה  פניו 

דהא כשהיא במעי אמה פניה למטה).

וגם  לאשה  קשה  תשמיש  הראשונים  חדשים  לא. • שלשה  נדה 
יפה  אחרונים  לולד  ויפה  לאשה  קשה  אמצעיים  לולד  קשה 

לאשה ויפה לולד שמתוך כך נמצא הולד מלובן ומזורז.

 ... דמים  שופך  כאילו  תשעים  ליום  מטתו  לא. • המשמש  נדה 
משמש והולך.

נדה לא. • שלשה שותפין יש באדם הקב''ה ואביו ואמו אביו מזריע 
ולובן  שבראשו  ומוח  וצפרנים  וגידים  עצמות  שממנו  הלובן 
ושחור  ושערות  ובשר  עור  שממנו  אודם  מזרעת  אמו  שבעין 
העין  וראיית  פנים  וקלסתר  ונשמה  רוח  בו  נותן  והקב''ה  שבעין 

ושמיעת האוזן ודבור פה והלוך רגלים ובינה והשכל.

מתי  ישראל  של  רביעיותיהם  את  וסופר  יושב  לא. • הקב''ה  נדה 
תבא טיפה שהצדיק נוצר הימנה.

נדה לא. • (בראשית ל, טז) וישכב עמה בלילה הוא מלמד שהקב''ה סייע 
באותו מעשה.

מתוך  אלא  בנים  ובני  בנים  להרבות  אדם  של  בידו  לא. • וכי  נדה 
תחלה שיהו בניהם  שמשהין עצמן בבטן כדי שיזריעו נשותיהן 

זכרים מעלה עליהן הכתוב כאילו הם מרבים בנים ובני בנים.

תחילה  מזריע  איש  זכר  יולדת  תחילה  מזרעת  לא. • אשה  נדה 
יולדת נקבה.

מתוך  אלא  בנים  ובני  בנים  להרבות  אדם  של  בידו  לא. • כי  נדה 
תחלה שיהו בניהם  שמשהין עצמן בבטן כדי שיזריעו נשותיהן 

זכרים מעלה עליהן הכתוב כאילו הם מרבים בנים ובני בנים.

נדה לא: • יכולני לעשות כל בני זכרים.

נדה לא: • הרוצה לעשות כל בניו זכרים יבעול וישנה.

נדה לא: • אין אשה מתעברת אלא סמוך לוסתה ...סמוך לטבילה.

לילד  שכורעת  בשעה  להן  אמר  קרבן  מביאה  לא: • יולדת  נדה 
תביא  תורה  אמרה  לפיכך  לבעלה  תזקק  שלא  ונשבעת  קופצת 

קרבן.

כולם  יהו  שלא  לשמונה  מילה  תורה  אמרה  מה  לא: • ומפני  נדה 
בסעודה  ושותין  שאוכלין   – (רש"י  עצבים  ואמו  ואביו  שמחים 

ואביו ואמו עצבים שאסורין בתשמיש).

נדה לא: • מפני מה אמרה תורה נדה לשבעה מפני שרגיל בה וקץ 
בה אמרה תורה תהא טמאה שבעה ימים כדי שתהא חביבה על 

בעלה כשעת כניסתה לחופה.

נדה לא: • מפני מה איש מחזר על אשה ואין אשה מחזרת על איש 
משל לאדם שאבד לו אבידה מי מחזר על מי בעל אבידה מחזיר 

על אבידתו.

כלפי  למעלה  פניה  ואשה  למטה  פניו  איש  מה  לא: • ומפני  נדה 
האיש זה ממקום שנברא וזו ממקום שנבראת.

המת  מבשר  בא  זוב  שעורים  של  בצק  למי  דומה  לה: • זוב  נדה 
שכבת זרע בא מבשר החי זוב דיהה ודומה ללובן ביצה המוזרת 

שכבת זרע קשורה ודומה ללובן ביצה שאינה מוזרת.

אלא  מטותיהן  משמשין  היו  לא  הראשונים  לח. • חסידים  נדה 
ברביעי בשבת שלא יבואו נשותיהן לידי חלול שבת.

ין
מ
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נדה לט. • אשה שאין לה וסת אסורה לשמש.

נדה מא: • מקום דישה מאי מקום דישה ... מקום שהשמש דש.

נדה מג. • כל שכבת זרע שאין כל גופו מרגיש בה אינה מטמאה.

נדה מג. • כל שכבת זרע שאינו יורה כחץ אינה מטמאה.

 ... טמא  חם  בשרו  ומצא  ועמד  בלילה  מהרהר  מג. • היה  נדה 
במשמש מטתו בחלומו דאי אפשר לשמש בלא הרגשה.

נדה מד: • בת שלש שנים ויום אחד מתקדשת בביאה.

נדה מה. • מה עין מדמעת וחוזרת ומדמעת אף בתולין מיזל אזלי 
ואתו פחות מכן כנותן אצבע בעין.

נדה מה. • ביוסטני בתו של אסוירוס בן אנטנינוס שבאת לפני רבי 
אמרה לו רבי אשה בכמה ניסת אמר לה בת ג' שנים ויום אחד 
לו אני  אמרה  אחד  ויום  שנה  לה בת י''ב  מתעברת אמר  ובכמה 
בבית  שאבדתי  שנים  לשלש  אוי  בשבע  וילדתי  בשש  נשאתי 

אבא.

קטנה  ומניקה  מעוברת  קטנה  במוך  משמשות  נשים  מה. • ג'  נדה 
שמא תתעבר ותמות מעוברת שמא תעשה עוברה סנדל מניקה 

שמא תגמול את בנה וימות.

נדה מה. • (תוס' – ד"ה אחר) פיתוי קטנה אונס הוא.

בוחל  פגה  דדיה)  (סימני  באשה  חכמים  משלו  מז. • משל  נדה 
וצמל.

נדה מז. • אלו הן סימני בגרות ... משיתקשקשו הדדין ... משיכסיף 
ראש החוטם ... משיפציל ראש החוטם ... משתקיף העטרה ... 

משנתמעך הכף.

וכנגדן  מלמטה  באשה  חכמים  נתנו  סימנין  מז: • שלשה  נדה 
מלמעלה.

ראיה  תביא  שערות  שתי  הביאה  שלא  שנה  עשרים  מז: • בת  נדה 
שלא  שנה  עשרים  בן   ... איילונית  והיא  שנה  עשרים  בת  שהיא 
והוא  שנה  עשרים  בן  שהוא  ראיה  יביאו  שערות  שתי  הביא 

סריס.

נדה מח. • אפשר ל(סימן) תחתון לבא עד שלא בא העליון אבל אי 
אפשר ל(סימן) עליון לבא עד שלא בא התחתון+.

נדה מח: • כיון שבא (סימן) תחתון שוב אין משגיחין על עליון.

נדה מח: • בנות כרכים תחתון ממהר לבא מפני שרגילות במרחצאות 
בנות כפרים עליון ממהר לבא מפני שטוחנות ברחים.

נדה מח: • בנות עשירים צד ימין ממהר לבא שנישוף באפקריסותן 
בנות עניים צד שמאל ממהר לבא מפני ששואבות כדי מים עליהן 

ואיבעית אימא מפני שנושאין אחיהן על גססיהן (צדיהן).

נדה מח: • כל הנבדקות נבדקות על פי נשים.

נדה מח: • קטנה שהגיעה לכלל שנותיה אינה צריכה בדיקה חזקה 
הביאה סימנין.

נדה מח: • (תוס' – ד"ה ואיבעית) אם יש ליבמה דדים גדולים אין 
שיבא  אפשר  אי  לעיל  אמרינן  דהא  השערות  אחר  לבדוק  צריך 

העליון עד שיבא התחתון.

האמורות  מצות  בכל  חייב  שערות  שתי  שהביא  נב. • תינוק  נדה 
עד  שערות  שתי  משיביא  ומורה  סורר  בן  להיות  וראוי  בתורה 
שיקיף זקן התחתון ולא העליון אלא שדברו חכמים בלשון נקיה.

רבי  למאן  יכולה  אינה  שערות  שתי  שהביאה  נב. • תינוקת  נדה 
יהודה אומר עד שירבה השחור.

נדה נב: • (תוס' – ד"ה הלכה) אין אנו בקיאין לבדוק בכל גופה שלא 
יהו לה שערות.

שהיו  וזקן  לילד  דומה  הדבר  למה   ...] לדם  עכביה  ס: • שמש  נדה 
מהלכין בדרך כל זמן שהיו בדרך ילד שוהא לבא נכנסו לעיר ילד 
ממהר לבא ... למה הדבר דומה לאדם שנותן אצבע בעין כל זמן 
ממהרת  דמעה  האצבע  נטל  לבא  שוהא  דמעה  בעין  שאצבע 

לבא.

גפן  ויש  אדום  שיינה  גפן  יש  כגפנים  בבתוליהם  סד: • נשים  נדה 
שיינה שחור ויש גפן שיינה מרובה ויש גפן שיינה מועט ר' יהודה 

אומר כל גפן יש בה יין ושאין בה יין ה''ז דורקטי.

מותר  דחוקה  פרצה   ... בשבת  לכתחלה  למבעל  סד: • שרי  נדה 
ליכנס בה בשבת ואע''פ שמשיר צרורות.

נדה סד: • דרכה דביאה בלילות.

נדה סד: • אמר שמואל יכולני לבעול כמה בעילות בלא דם ואידך 
(דף  דכתובות  קמא  בפרק   – (תוס'  גובריה  דרב  שמואל  שאני 
אינה  דכתובות  דהטיה  לומר  ויש  בהטיה  בקיאין  רוב  קאמר  ו:) 

בעילה גמורה שתתעבר בה כבשאר ביאות).

לבו  א''כ  א''ל  ביאתו  יגמור  לא  נפש  בעל  מעתה  סה: • אלא  נדה 
נוקפו ופורש.

נדה סו. • כיצד בודקת את עצמה מביאה שפופרת ובתוכה מכחול 
שמן  בידוע  המוך  ראש  על  דם  נמצא  אם  ראשו  על  מונח  ומוך 
המקור הוא בא לא נמצא דם על ראשו בידוע שמן הצדדין הוא 
בא ואם יש לה מכה באותו מקום תולה במכתה ואם יש לה וסת 

תולה בוסתה.

נדה סו. • אין כל האצבעות שוות ... אין כל הכחות שוות.

נקיים  שבעה  שתשב  צריכה  ונתפייסה  לינשא  סו. • תבעוה  נדה 
(רש"י – שמא מחמת תאות חימוד ראתה דם).

מכשירין ו:ז • חלב הזכר טהור.

מלאך המוות
(עיין מוות)

בארבע  אליהו  בשתים  גבריאל  אחת  ב(פריחה)  ד: • מיכאל  ברכות 
ומלאך המות בשמנה ובשעת המגפה באחת.

המתים  על  ממונה  שהוא  מלאך  דומה.  דלמא  יח: • (רש"י)  ברכות 
קדים ומכריז להו עכשיו יבא פלוני.

חלוקך  תטול  אל  המות  מלאך  לי  סח  דברים  נא. • שלשה  ברכות 
שחרית מיד השמש ותלבש ואל תטול ידיך ממי שלא נטל ידיו 
שאני  מפני  המת  מן  שחוזרות  בשעה  הנשים  לפני  תעמוד  ואל 

מרקד ובא לפניהן וחרבי בידי ויש לי רשות לחבל.

שבת ל: • כל יומא דשבתא הוה יתיב (דוד המלך) וגריס כולי יומא 
ההוא יומא דבעי למינח נפשיה קם מלאך המות קמיה ולא יכיל 
ליה דלא הוה פסק פומיה מגירסא אמר מאי אעביד ליה הוה ליה 
באילני  ובחיש  סליק  המות  מלאך  אתא  ביתיה  אחורי  בוסתנא 
אישתיק  מתותיה  דרגא  איפחית  בדרגא  סליק  הוה  למיחזי  נפק 

ונח נפשיה.
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שבת פט. • אף מלאך המות מסר לו (למ"ר) דבר שנאמר (במדבר יז, יב) 
ויתן את הקטורת ויכפר על העם ואומר ויעמוד בין המתים ובין 

החיים וגו' אי לאו דאמר ליה מי הוה ידע.

בתורה  לעסוק  תלמידים  של  ישיבה.  להושיב  כו. • (רש"י)  עירובין 
על פתחו שלא יהא רשות למלאך המות ליכנס שם: שטן. מלאך 

המות.

פסחים סח. • (רש"י) ובלע המות. יבולע מלאך המות שלא ישלוט.

יומא עז: • אף מלאך המות אין לו רשות לעבור בתוכו (הנחל היוצא 
מביהמ"ק).

עציב  קא  דהוה  המות  למלאך  חזייה (שלמה)  חד  נג. • יומא  סוכה 
...למחר חזיא מלאך המות דהוה קבדח (עיין שם).

מיתה  וכל  וברעב  בחרב  מת  משונה.  מיתה  יא. • (רש"י)  תענית 
שאינה בידי מלאך המות כדרך כל אדם על מטתו.

יש  ואריות  דובין  והרבה  למקום  לו  יש  הורגים  יח: • הרבה  תענית 
מסרנו  לא  אלא  אותנו  והורגין  בנו  שפוגעין  בעולמו  למקום  לו 
הקדוש ברוך הוא בידך אלא שעתיד ליפרע דמינו מידך אעפ''כ 

הרגן.

המות  למלאך  (רש"י –  לצערן  דלא  מר  ליה  כח. • לימא  קטן  מועד 
דלא לצעורי).

מועד קטן • (רש"י) שושביניה. דמלאך המות.

מלאך  דהוא  וידע  דנורא.  שוטא  ליה  אחוי  קטן • (רש"י)  מועד 
המות.

חגיגה ד: • דרב ביבי בר אביי הוה שכיח גביה מלאך המות וכו'.

המתים  לשומר  מוסרן  איני  אנא.  להו  דרעינא  ה. • (רש"י)  חגיגה 
שיתמלאו  עד  בעולם  ושטין  עמי  מתגלגלין  אלא  דומה  ששמו 

שנותיו והוא קרוי דור.

אזל  רעותיה  ליה  עביד  זיל  המות  למלאך  ליה  עז: • אמרו  כתובות 
איתחזי ליה א''ל אחוי לי דוכתאי אמר ליה לחיי א''ל הב לי סכינך 
למלאך  ליה  אמרו   ... ניהליה  יהבה  באורחא  לי  מבעתת  דלמא 
המות זיל עביד ליה רעותיה ... א''ל הב לי סכינך דלמא מבעתת 

לי באורחא אמר ליה כחברך בעית למיעבד לי וכו'.

דמלאכא  (שליח)  דפרוונקא  לאו  אי  אישתא  מא. • האי  נדרים 
דמותא.

מרפיא  לא  דמלאך  ביעתותא  בעיותותא)  ד"ה   – כ: • (תוס'  סוטה 
דלא חזי אלא בשעת הוצאת הנפש.

אלא  בה  לעבור  רשות  לו  אין  המות  מלאך  ואף   ... מו: • לוז  סוטה 
והן  לחומה  חוץ  יוצאין  עליהן  קצה  שדעתן  בזמן  שבה  זקנים 

מתים.

אימת  אימה.  המות:  מלאך  של  חרבו  חרב.  ס: • (רש"י)  קמא  בבא 
מות של מלאך ולא בגלוי כל כך

בבא קמא ס: • דבר בעיר אל יהלך אדם באמצע הדרך מפני שמלאך 
מסגי  רשותא  ליה  דיהיבא  דכיון  הדרכים  באמצע  מהלך  המות 
להדיא שלום בעיר אל יהלך בצדי דרכים דכיון דלית ליה רשותא 

מחבי חבויי ומסגי.

בבא קמא ס: • דבר בעיר אל יכנס אדם יחיד לבית הכנסת שמלאך 
המות מפקיד שם כליו וה''מ היכא דלא קרו ביה דרדקי ולא מצלו 

ביה עשרה.

בבא קמא ס: • כלבים בוכים מלאך המות בא לעיר.

בבא מציעא לו: • מלאך המות מה לי הכא ומה לי התם.

בבא מציעא פו. • (רבה בר נחמני) לא הוה מצי מלאך המות למקרב 
ליה מדלא הוה קא פסיק פומיה מגרסיה אדהכי נשב זיקא ואויש 
ביני קני סבר גונדא דפרשי הוא אמר תינח נפשיה דההוא גברא 

ולא ימסר בידא דמלכותא.

בבא בתרא טז. • הוא שטן הוא יצר הרע הוא מלאך המות.

אברהם  הן  ואלו  המות  מלאך  בהן  שלט  לא  יז. • ששה  בתרא  בבא 
יצחק ויעקב משה אהרן ומרים.

ממשה  שם  שם  דאתיא  מתה  בנשיקה  נמי  יז. • מרים  בתרא  בבא 
ומפני מה לא נאמר בה על פי ה' שגנאי הדבר לומר.

שמיה  וקושטא  אתרא  לההוא  איקלעי  חדא  צז. • זימנא  סנהדרין 
בלא  מהתם  איניש  מיית  הוה  ולא  בדיבורייהו  משני  הוו  ולא 

זימניה וכו'.

יכול  קא  הוה  ולא  רב  בבי  וגריס  יתיב  הוה  חסדא  י. • רב  מכות 
שתיק  הוה  דלא  לגביה  למיקרב  דמותא]  [דמלאכא  שליחא 
ושתיק  ארזא  פקע  רב  דבי  אארזא  ויתיב  סליק  מגירסא  פומיה 

ויכיל ליה.

עבודה זרה ה. • לבטל מהם מלאך המות א''א שכבר נגזרה גזרה הא 
לא קיבלו ישראל את התורה אלא כדי שלא תהא אומה ולשון 

שולטת בהן.

יהא  שלא  כדי  אלא  התורה  את  ישראל  קיבלו  ה. • לא  זרה  עבודה 
מלאך המות שולט בהן... כיון דליכא מיתה אין לך טובה גדולה 

מזו.

עינים  מלא  שכולו  המות  מלאך  על  עליו  כ: • אמרו  זרה  עבודה 
שלופה  וחרבו  מראשותיו  מעל  עומד  חולה  של  פטירתו  בשעת 
בידו וטיפה של מרה תלויה בו כיון שחולה רואה אותו מזדעזע 
ופותח פיו וזורקה לתוך פיו ממנה מת ממנה מסריח ממנה פניו 

מוריקות.

ליקרא  דחיישנא  לא  אי  המות  מלאך  לי  כ: • אמר  זרה  עבודה 
דברייתא הוה פרענא בית השחיטה כבהמה.

עבודה זרה כח. • האי עינבתא פרוונקא דמלאכא דמותא היא.

עבודה זרה לה: • מלאך המות אוהבו (הת"ח).

כלה רבתי פ"ג • מלאך המות ארכו מסוף העולם עד סופו וכו'.

דרך ארץ זוטא פ"ט • מלאך התשחורת.

המות  מלאך  מצוה  מדבר  עצמך  מנעת  פ"ט • אם  זוטא  ארץ  דרך 
יקדמך.

חוורתא  כודנייתא  ביה  קיימין  דהוו  פיתחא  בההוא  ז: • על  חולין 
אסעוד  ואני  זה  של  בביתו  המות  מלאך  אמר  לבנות)  (פרדות 

אצלו (רש"י – שמכה ושוב אין המכה חיה).

מלאך  קטליה  לי  מה  איהו  קטליה  לי  מה  אמינא  לה: • ס''ד  חולין 
המות קמ''ל.

המות  דמלאך  טיפה  עיילא  חיותיה  זוטרא  דוולד  ז. • איידי  ערכין 
ומחתך להו לסימנין.

אגב  נדות)  מתות  הנשים  כל  אומרים  שמאי  עא. • (בית  נדה 
ביעתותא דמלאכא דמותא חזיא.
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מלאכים
ברכות ד: • מיכאל ב(פריחה) אחת גבריאל בשתים אליהו בארבע.

ברכות כה: • לא נתנה תורה למלאכי השרת.

ברכות נא. • א''ר ישמעאל בן אלישע שלשה דברים סח לי סוריאל 
שר הפנים וכו'.

ברכות נא. • אסתלגנית (חבורת) של מלאכי חבלה מצפין לו לאדם 
ואומרים אימתי יבא אדם לידי אחד מדברים הללו וילכד.

ברכות נה: • רמי כתיב בחלום אדבר בו וכתיב וחלומות השוא ידברו 
לא קשיא כאן ע''י מלאך כאן ע''י שד.

קדושים  מכובדים  התכבדו  אומר  הכסא  לבית  ס: • הנכנס  ברכות 
משרתי עליון.

ברכות סא: • אמרו מלאכי השרת לפני הקב''ה זו תורה וזו שכרה.

שבת יב: • אין מלאכי השרת מכירין בלשון ארמי.

שבת כה: • כך היה מנהגו של ר' יהודה בר אלעאי ע''ש מביאים לו 
עריבה מלאה חמין ורוחץ פניו ידיו ורגליו ומתעטף ויושב בסדינין 

המצוייצין ודומה למלאך ה' צבאות.

גדולים  פרקליטין  לו  יש  אם  לידון  לגרדום  העולה  לב: • כל  שבת 
תשובה  אדם  של  פרקליטין  הן  ואלו  ניצול  אינו  לאו  ואם  ניצול 
מלמדים  ותשעה  ותשעים  מאות  תשע  ואפי'  טובים  ומעשים 
עליו חובה ואחד מלמד עליו זכות ניצול שנאמר (איוב לג, כג) אם יש 
עליו מלאך מליץ אחד מני אלף להגיד לאדם ישרו ויחננו ויאמר 

פדעהו מרדת שחת וגו'.

שבת לב: • אפילו תשע מאות ותשעים ותשעה באותו מלאך לחובה 
ואחד לזכות ניצול שנאמר מליץ אחד מני אלף.

עליו)  ומליץ  שלו  מלאך  מזלא (רש"י –  ליה  דאית  נג: • אדם  שבת 
מסייע ליה בהמה דלית לה מזלא לא מסייע לה.

צדיקים  של  מצחן  על  ורשום  לך  לגבריאל  הקב''ה  נה. • א''ל  שבת 
של  מצחם  ועל  חבלה  מלאכי  בהם  ישלטו  שלא  דיו  של  תיו 

רשעים תיו של דם כדי שישלטו בהן מלאכי חבלה.

שבת נה: • אמרו מלאכי השרת לפני הקב''ה רבונו של עולם מפני 
מה קנסת מיתה על אדם הראשון אמר להם מצוה קלה צויתיו 

ועבר עליה.

 – (רש"י  כתבא  מקבל  דקא  הוא  גברא  דהאי  סא: • מזלא  שבת 
מלאכו של חולי זה דמקבל קמיעא).

ששים  באו  לנשמע  נעשה  ישראל  שהקדימו  פח. • בשעה  שבת 
ריבוא של מלאכי השרת לכל אחד ואחד מישראל קשרו לו שני 
כתרים אחד כנגד נעשה ואחד כנגד נשמע וכיון שחטאו ישראל 

ירדו מאה ועשרים ריבוא מלאכי חבלה ופירקום.

כתרים  שני  קושר  היה  טוב  מלאך  ירדו)  ד"ה   – פח. • (תוס'  שבת 
ומלאך חבלה לא היה בו כח כי אם להסיר אחד.

קול  בת  יצתה  לנשמע  נעשה  ישראל  שהקדימו  פח. • בשעה  שבת 
ואמרה להן מי גילה לבני רז זה שמלאכי השרת משתמשין בו.

לפני  השרת  מלאכי  אמרו  למרום  משה  שעלה  פח: • בשעה  שבת 
הקב''ה רבש''ע מה לילוד אשה בינינו... אמר לו הקב''ה למשה 
החזיר להן תשובה אמר לפניו רבש''ע מתיירא אני שמא ישרפוני 

בהבל שבפיהם אמר לו אחוז בכסא כבודי וחזור להן תשובה.

תורה  השתעבדתם  לפרעה  ירדתם  למצרים  להן  פח: • אמר  שבת 
למה תהא לכם.

שבת פח: • בין עמים אתם שרויין שעובדין עבודת גלולים.

שבת פט. • כלום אתם עושים מלאכה שאתם צריכין שבות.

שבת פט. • משא ומתן יש ביניכם ... אב ואם יש לכם שוב מה כתיב 
בה לא תרצח לא תנאף לא תגנוב קנאה יש ביניכם יצר הרע יש 

ביניכם.

שבת קיב: • אם ראשונים בני מלאכים אנו בני אנשים ואם ראשונים 
בני אנשים אנו כחמורים.

השרת  מלאכי  שני  ויכולו  ואומר  בע''ש  המתפלל  קיט: • כל  שבת 
המלוין לו לאדם מניחין ידיהן על ראשו ואומרים לו (ישעיה ו, ז) וסר 

עונך וחטאתך תכופר.

שבת קיט: • שני מלאכי השרת מלוין לו לאדם בע''ש מבית הכנסת 
ואחד רע וכשבא לביתו ומצא נר דלוק ושלחן  לביתו אחד טוב 
לשבת  שתהא  רצון  יהי  אומר  טוב  מלאך  מוצעת  ומטתו  ערוך 
רע  מלאך  לאו  ואם  כרחו  בעל  אמן  עונה  רע  ומלאך  כך  אחרת 
אמן  עונה  טוב  ומלאך  כך  אחרת  לשבת  שתהא  רצון  יהי  אומר 

בעל כרחו.

ושל   ... הכבוד  כסא  תחת  גנוזות  צדיקים  של  קנב: • נשמתן  שבת 
העולם  בסוף  עומד  אחד  [ומלאך  והולכות  זוממות  רשעים 
ומלאך אחר עומד בסוף העולם ומקלעין נשמתן זה לזה]... אלו 
ואלו לדומה (רש"י – מלאך הממונה על הרוחות) נמסרין הללו 

יש להן מנוח הללו אין להן מנוח.

מלאך  לדומה.  ובינונים:  רשעים  ואלו.  אלו  קנב: • (רש"י)  שבת 
הממונה על הרוחות.

עירובין כד. • (רש"י) לית דין בר נש. אלא מלאך.

שלא  שרויין  ושכינה  שארון  זמן  דכל  וגמירי  סג: • (רש"י)  עירובין 
ת''ת  מבטלים  היו  המלאך  שהוכיחם  לילה  ואותו  כו'.  במקומן 
בשביל שהיו אורבין על העיר ולא החזירו בערב את ארון למקומו 

בגלגל והוא הלילה שביטלו מפריה ורביה.

שהם  חכמים  תלמידי  כלומר  מלאכים  עירין.  לג. • (רש"י)  פסחים 
כמלאכי השרת אמרי בבית המדרש כמותי.

פסחים קיא: • (רש"י) איסרא דמזוני. מלאך הממונה לזמן מזונות.

בלילי  ולא  רביעיות  בלילי  לא  בלילה  יחידי  יצא  קיב: • לא  פסחים 
של  רבוא  עשרה  ושמונה  היא  מחלת  בת  שאגרת  מפני  שבתות 
בפני  לחבל  רשות  לו  יש  ואחד  אחד  וכל  יוצאין  חבלה  מלאכי 

עצמו.

מלאך  רע  מכל  אותי  הגואל  המלאך  טז)  מח,  קיח. • (בראשית  פסחים 
בעלמא.

פסחים קיח. • בשעה שהפיל נמרוד הרשע את אברהם אבינו לתוך 
כבשן האש אמר גבריאל לפני הקדוש ברוך הוא רבש''ע ארד ואצנן 
ואציל את הצדיק מכבשן האש אמר לו הקב''ה אני יחיד בעולמי 
שהקב''ה  ולפי  היחיד  את  להציל  ליחיד  נאה  בעולמו  יחיד  והוא 

אינו מקפח שכר כל בריה אמר תזכה ותציל שלשה מבני בניו.

מישאל  חנניה  הרשע  נבוכדנצר  שהפיל  קיח. • בשעה  פסחים 
הקב''ה  לפני  הברד  שר  יורקמו  עמד  האש  כבשן  לתוך  ועזריה 
אמר לפניו רבש''ע ארד ואצנן את הכבשן ואציל לצדיקים הללו 
מכבשן האש אמר לו גבריאל אין גבורתו של הקב''ה בכך שאתה 
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שר ברד והכל יודעין שהמים מכבין את האש אלא אני שר של 
אש ארד ואקרר מבפנים ואקדיח מבחוץ ואעשה נס בתוך נס.

ראש השנה לב: • אמרו מלאכי השרת לפני הקב''ה רבש''ע מפני מה 
אין ישראל אומרים שירה לפניך בר''ה וביום הכפורים אמר להם 
אפשר מלך יושב על כסא דין וספרי חיים וספרי מתים פתוחין 

לפניו וישראל אומרים שירה.

פניו  על  וחבטו  מלאך  שבא  בעזרה  נשמע  קול  יט: • כמין  יומא 
ונכנסו אחיו הכהנים ומצאו ככף רגל עגל בין כתפיו.

השקות  על  הממונה  מלאך  רידייא.  אף  וי''א  כא. • (רש"י)  יומא 
הארץ ממטר השמים ממעל ומן התהום מתחת ... דדמי לעגלא 

ולכך נקרא רידייא לשון שור החורש.

אש  אוכלת  אש  ויש  דגבריאל  אש  דוחה  אש  כא: • יש  יומא 
דשכינה.

בימינו  גדול  באמצע  הרב  בדרך  מהלכין  שהיו  לז. • שלשה  יומא 
אצל  שבאו  השרת  מלאכי  בשלשה  מצינו  וכן  משמאלו  וקטן 

אברהם מיכאל באמצע גבריאל בימינו ורפאל בשמאלו.

יומא סז: • עזאזל שמכפר על מעשה עוזא ועזאל (רש"י – מלאכי 
נאמר  ועליהם  קין  תובל  אחות  נעמה  בימי  לארץ  שירדו  חבלה 
על  כלומר  ו)  (בראשית  האדם  בנות  את  האלהים  בני  ויראו 

העריות מכפר).

יומא עה: • (תהלים עח, כה) לחם אבירים אכל איש לחם שמלאכי השרת 
אוכלין אותו ... וכי מלאכי השרת אוכלין לחם.

אמר  אומתך  סרחה  מיכאל  למיכאל  הקב''ה  לו  עז. • אמר  יומא 
לפניו רבונו של עולם דיו לטובים שבהם אמר לו אני שורף אותם 

ולטובים שבהם.

יומא עז. • באותה שעה הוציאו לגבריאל מאחורי הפרגוד ומחיוהו 
שיתין פולסי דנורא.

יומא עז. • דוביאל שרא דפרסאי.

יומא עז. • אמר הקב''ה מי הוא זה שמלמד זכות על בני אמרו לפניו 
רבש''ע גבריאל אמר להם יבא.

יומא עז. • (רש"י) עוי עוי. צעק וצוח גבריאל על זאת שלא ימשלו 
מלכי יון בישראל.

היוצא  נחל  ליחזקאל  הראה  המלאך  אלף.  וימד  עז: • (רש"י)  יומא 
מבית קה''ק.

מקרא  הניח  שלא  זכאי  בן  יוחנן  רבן  על  עליו  כח. • אמרו  סוכה 
ומשנה גמרא הלכות ואגדות ... שיחת מלאכי השרת וכו'.

ועוסק  שיושב  בשעה  עוזיאל  בן  יונתן  על  עליו  כח. • אמרו  סוכה 
מלאכי  שהיו   – (רש"י  נשרף  מיד  עליו  שפורח  עוף  כל  בתורה 

השרת מתקבצין סביביו לשמוע דברי תורה מפיו).

סוכה כט. • אין לך כל אומה ואומה שלוקה שאין אלהיה לוקה עמה 
(רש"י – שרה המליץ בעדה כגון סמאל שהיה שר של עשו).

כל  של  שר  (רש"י –  חזו  מזלייהו  חזו  לא  דאינהו  ג. • אע''ג  מגילה 
אדם למעלה).

מגילה ג. • גמירי דלא מפקי (מלאכים) שם שמים לבטלה.

מגילה י: • בקשו מלאכי השרת לומר שירה אמר הקב''ה מעשה ידי 
טובעין בים ואתם אומרים שירה.

מגילה יב: • בא גבריאל ועשה לה (לושתי) זנב.

מגילה יב: • אמרו מלאכי השרת לפני הקב''ה רבש''ע כלום הקריבו 
לפניך כרים בני שנה כדרך שהקריבו ישראל לפניך.

שעה  באותה  (לאסתר)  לה  נזדמנו  השרת  מלאכי  טו: • ג'  מגילה 
אחד שהגביה את צוארה ואחד שמשך חוט של חסד עליה ואחד 

שמתח את השרביט.

מגילה טז. • שמשי (מגילה שונא ישראל) מוחק (שמרדכי הציל את 
המלך) וגבריאל כותב.

הזה ... מלמד  הרע  מגילה טז. • ותאמר אסתר איש צר ואויב המן 
שהיתה מחווה כלפי אחשורוש ובא מלאך וסטר ידה כלפי המן.

כגברי  ליה  דאידמו  השרת  למלאכי  ואשכח  טז. • אזל  מגילה 
ליה  אמרו  עובדייכו  מאי  להו  ואמר  דבוסתני  לאילני  עקרי  וקא 

דפקדינן המן.

מגילה טז. • בא מלאך והפילו (להמן) עליה (לאסתר).

מגילה טז: • בא מלאך וסטרו (לאחשורש) על פיו.

מגילה כט. • רב ששת הוה יתיב בבי כנישתא דשף ויתיב בנהרדעא 
אתיא שכינה ולא נפק אתו מלאכי השרת וקא מבעתו ליה.

תענית ב. • ג' מפתחות בידו של הקב''ה שלא נמסרו ביד שליח ואלו 
הן מפתח של גשמים ומפתח של חיה ומפתח של תחיית.

תענית ז: • (רש"י) המלאך אף ברי שמו יפיץ ענן אורו גשם שלו.

לו  ומניחין  לאדם  לו  שמלוין  השרת  מלאכי  שני  יא. • באין  תענית 
יראה  אל  הצבור  מן  שפירש  זה  פלוני  ואומרים  ראשו  על  ידיהן 

בנחמת צבור.

תענית יא. • שני מלאכי השרת המלוין לו לאדם הן מעידין עליו.

חד  דאמר  יוחנן  רבי  שמעיה  השרת  מלאכי  תרי  כא. • אתו  תענית 
עולם  חיי  שמניחין  ונקטלינהו  גודא  האי  עלייהו  נישדי  לחבריה 
הבא ועוסקין בחיי שעה אמר ליה אידך שבקינהו דאיכא בהו חד 

דקיימא ליה שעתא.

חלא (חול)  דקא מייתי  דאידמו למלחי  כד: • חזאי למלאכי  תענית 
ומלונהו לארבי והוה קמחא דסמידא (סולת).

מלאך   – (רש"י  רידיא  האי  לי  חזי  לדידי  רבה  כה: • אמר  תענית 
ופירסא  (תלתא)  לעיגלא  דמי  שמו)  כך  הגשמים  על  הממונה 

שפוותיה וקיימא בין תהומא תתאה לתהומא עילאה.

המתים  לשומר  מוסרן  איני  אנא.  להו  דרעינא  ה. • (רש"י)  חגיגה 
שיתמלאו  עד  בעולם  ושטין  עמי  מתגלגלין  אלא  דומה  ששמו 

שנותיו והוא קרוי דור.

בכו  שלום  מלאכי  דאפילו  המקדש  בית  חרבן  ה: • שאני  חגיגה 
שנאמר (ישעיה לג, ז) הן אראלם צעקו חוצה מלאכי שלום מר יבכיון.

ומיכאל  בנוי  ומזבח  המקדש  ובית  ירושלים  שבו  יב: • זבול  חגיגה 
השר הגדול עומד ומקריב עליו קרבן.

שירה  שאומרות  השרת  מלאכי  של  כיתות  שבו  יב: • מעון  חגיגה 
בלילה וחשות ביום מפני כבודן של ישראל.

חגיגה יב: • שם אופנים ושרפים וחיות הקדש ומלאכי השרת וכסא 
הכבוד מלך אל חי רם ונשא שוכן עליהם בערבות.

חגיגה יג. • עוד רקיע אחד יש למעלה מראשי החיות.

חגיגה יג. • בין כל רקיע ורקיע למעלה מהן חיות הקדש רגלי החיות 
כנגד כולם קרסולי החיות כנגד כולן שוקי החיות כנגד כולן רכובי 
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כולן  כנגד  החיות  גופי  כולן  כנגד  החיות  ירכי  כולן  כנגד  החיות 
צוארי החיות כנגד כולן ראשי החיות כנגד כולן קרני החיות כנגד 
כסא  כולן  כנגד  הכבוד  כסא  רגלי  כבוד  כסא  מהן  למעלה  כולן 

הכבוד כנגד כולן מלך אל חי וקים רם ונשא שוכן עליהם.

חגיגה יג. • מאי חשמל... חיות אש ממללות.

כאור   ... הבזק  כמראה  ושוב  רצוא  והחיות  יד)  א,  יג: • (יחזקאל  חגיגה 
היוצא מפי הכבשן.

חגיגה יג: • כמראה הבזק ... כאור היוצא מבין החרסים.

שנה  מאות  חמש  מהלך  מחברו  הגבוה  שמו  יג: • סנדלפון  חגיגה 
ועומד אחורי המרכבה וקושר כתרים לקונו.

חגיגה יג: • כתוב אחד אומר (ישעיה ו, ב) שש כנפים שש כנפים לאחד 
ו) וארבעה פנים לאחת וארבע כנפים  וכתוב אחד אומר (יחזקאל א, 
לאחת להם לא קשיא כאן בזמן שבהמ''ק קיים כאן בזמן שאין 
מינייהו  הי  החיות  כנפי  שנתמעטו  כביכול  קיים  המקדש  בית 
בהן  שמכסות  אותן   ... בהן  שירה  שאומרות  אותן   ... אימעוט 

רגליהם.

בהמ''ק  המקדש קיים כאן בזמן שאין  יג: • כאן בזמן שבית  חגיגה 
קיים כביכול שנתמעטה פמליא של מעלה.

חגיגה יג: • אלף אלפין ישמשוניה לנהר דינור.

חגיגה יד. • כל יומא ויומא נבראין מלאכי השרת מנהר דינור ואמרי 
שירה ובטלי.

חגיגה יד. • כל דיבור ודיבור שיוצא מפי הקב''ה נברא ממנו מלאך 
אחד.

עמנו  ושכינה  מרכבה  במעשה  דורש  אתה  יד: • אפשר  חגיגה 
ומלאכי השרת מלוין אותנו ואני ארכב על החמור.

חגיגה יד: • נענה מלאך מן האש ואמר הן הן מעשה המרכבה.

חגיגה יד: • אף אנו נדרוש במעשה מרכבה פתח רבי יהושע ודרש 
ואותו היום תקופת תמוז היה נתקשרו שמים בעבים ונראה כמין 
קשת בענן והיו מלאכי השרת מתקבצין ובאין לשמוע כבני אדם 

שמתקבצין ובאין לראות במזמוטי חתן וכלה.

חגיגה טו. • אחר קיצץ בנטיעות עליו הכתוב אומר (קהלת ה, ה) אל תתן 
את פיך לחטיא את בשרך מאי היא חזא מיטטרון דאתיהבא ליה 
רשותא למיתב למיכתב זכוותא דישראל אמר גמירא דלמעלה 
חס  שמא  עיפוי  ולא  עורף  ולא  תחרות  ולא  ישיבה  לא  הוי  לא 
פולסי  שיתין  ומחיוהו  למיטטרון  אפקוהו  הן  רשויות  ב'  ושלום 
ליה  איתיהיבא  מקמיה  קמת  לא  חזיתיה  כי  מ''ט  א''ל  דנורא 

רשותא למימחק זכוותא דאחר.

השרת  כמלאכי  שלשה  בשדים  נאמרו  דברים  טז. • ששה  חגיגה 
ושלשה כבני אדם שלשה כמלאכי השרת יש להם כנפים כמלאכי 
השרת וטסין מסוף העולם ועד סופו כמלאכי השרת ... שומעין 

מאחורי הפרגוד כמלאכי השרת וכו'.

חגיגה טז. • ששה דברים נאמרו בבני אדם שלשה כמלאכי השרת 
כמלאכי  דעת  להם  יש  השרת  כמלאכי  שלשה  כבהמה  שלשה 
השרת ומהלכין בקומה זקופה כמלאכי השרת ומספרים בלשון 

הקדש כמלאכי השרת וכו'.

חגיגה טז. • שני מלאכי השרת המלוין אותו הן מעידין בו.

גם  הייתי  נער  כה)  לז,  (תהלים  אמרו  העולם  שר  זה  טז: • פסוק  יבמות 
והא  העולם  שר  זה  אין  מטטרון   – פסוק  ד"ה   – (תוס'  זקנתי 

דנקרא נער לא משום דכתיב נער הייתי וגם זקנתי אלא נער שכן 
היה שמו ובפסיקתא בח' שמות של מטטרון מונה נמי נער).

כתובות קד. • נח נפשיה דרבי ... פתח ואמר אראלים ומצוקים אחזו 
בארון הקדש נצחו אראלים את המצוקים ונשבה ארון הקדש.

מלאכי  אומרים  העולם  מן  נפטר  שהצדיק  קד. • בשעה  כתובות 
יבואו  להם  אומר  בא  פלוני  צדיק  רבש''ע  הקב''ה  לפני  השרת 
על  ינוחו  בשלום  יבא  לו  ואומרים  לקראתו  ויצאו  צדיקים 

משכבותם.

של  כיתות  שלש  העולם  מן  נפטר  שהצדיק  קד. • בשעה  כתובות 
מלאכי השרת יוצאות לקראתו.

של  כיתות  שלש  העולם  מן  נאבד  שהרשע  קד. • בשעה  כתובות 
מלאכי חבלה יוצאות לקראתו.

נדרים כ. • ד' דברים סחו לי מלאכי השרת וכו'.

נדרים כ: • מאן מלאכי השרת רבנן ... ואמאי קרו להו מלאכי השרת 
דמצייני כמלאכי השרת (רש"י – שעטופים בציצית).

נדרים לב. • באותה שעה ביקש משה רבינו להורגן (רש"י – לאותן 
שני מלאכים) שנאמר (תהלים לז, ח) הרף מאף ועזוב חמה.

שאפי'  במחיצה  אותו  מכניסין  מנחש  שאינו  אדם  לב. • כל  נדרים 
מלאכי השרת אין יכולין ליכנס בתוכה.

נדרים פא. • (רש"י) נשאל לחכמים. דכתיב מי האיש החכם לנביאים 
ומלאכי השרת דכתיב ואשר דבר פי ה' אליו ויגידה.

הוא  מלאך  התם  הבטן  מן  הנער  יהיה  אלהים  נזיר  ד: • כי  נזיר 
דקאמר.

לפניו  והולכת  מקדמתו  בעוה''ז  אחת  מצוה  העושה  ג: • כל  סוטה 
והולכת  מלפפתו  בעוה''ז  אחת  עבירה  העובר  וכל   ... לעוה''ב 

לפניו ליום הדין. 

סוטה י: • לאחר שנמצאו סימניה (של תמר) בא סמאל וריחקן בא 
גבריאל וקירבן.

סוטה י: • (רש"י – ד"ה סימניה) סמאל שהוא שר של אדום.

סוטה יב. • הושיבה (ליוכבד) באפריון ואהרן ומרים מרקדין לפניה 
ומלאכי השרת אמרו (תהלים קיג, ט) אם הבנים שמחה.

סוטה יב: • בא גבריאל וחבטן (לנערות בת פרעה) בקרקע.

סוטה יב: • אותו היום עשרים ואחד בניסן היה אמרו מלאכי השרת 
לפני הקב''ה רבונו של עולם מי שעתיד לומר שירה על הים ביום 

זה ילקה ביום זה.

לפני  השרת  מלאכי  אמרו  היה  בסיון  ששה  היום  יב: • אותו  סוטה 
הקב''ה רבש''ע מי שעתיד לקבל תורה מהר סיני ביום זה ילקה 

ביום זה.

סוטה יג: • (בא גבריאל וסירסו) בא גבריאל ופירעו (פוטיפר).

אומרים  השרת  ומלאכי  שכינה  בכנפי  מוטל  משה  יג: • היה  סוטה 
(דברים לג, כא) צדקת ה' עשה ומשפטיו עם ישראל.

ואית  מלאך  דאמרי  אית  ר''ח  פי'  אומר.  סמליון  יג: • (תוס')  סוטה 
דאמרי שם חכם.

סוטה לג. • כל השואל צרכיו בלשון ארמי אין מלאכי השרת נזקקין 
לו לפי שאין מלאכי השרת מכירין בלשון ארמי.

סוטה לג. • בא גבריאל ולימדו (ליוסף) שבעים לשון.
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ואפי'  בכך  שמים  כבוד  דאין  בעזרה.  ישיבה  אין  מ: • (רש"י)  סוטה 
מלאכי השרת אין להם שם ישיבה דכתיב (ישעיה ו) עומדים ממעל 

לו [קרבת] על חד מן קאמיא (דניאל ז).

להן  זאת  רבש''ע  הקב''ה  לפני  השרת  מלאכי  ז. • אמרו  גיטין 
לישראל שהקדימו לפניך בסיני נעשה לנשמע.

גיטין יז. • (תוס' – ד"ה הא) הראני פרסיים דומין לחיילות של בית 
דוד הראני חברים דומין למלאכי חבלה.

גיטין לא: • רוח דרומית קשה מכולן ואלמלא בן נץ (רש"י – מלאך 
העשוי כנץ) מעמידה מחרבת כל העולם כולו מפניה.

לא  (לאברהם)  לו  נדמו  השרת  כמלאכי  תאמרו  לב: • ושמא  גיטין 
נדמו לו אלא לערביים.

אלו  כתועפות  ואמרינן  לו  ראם  כתועפות  ח)  כד,  סח: • (במדבר  גיטין 
מלאכי השרת ראם אלו השדים.

קדושין לט: • אמרו ליה רבנן מאן נטרך אמר להו שני נושאי קיסר 
שמרוני כל הלילה.

וחי  האדם  יראני  לא  כי  המתרגם)  ד"ה   – מט. • (תוס'  קדושין 
מחרף  זה  הרי  דאלהא  מלאכא  ית  וחזו  דאמר  עליו  והמוסיף 
יקרא  ית  וחזו  מתרגמי'  הכי  אלא  במלאך  המקום  שבח  שתולה 

דאלהא דישראל.

קדושין מט: • ואומר אל המלאך הדובר בי אנה המה מוליכות את 
האיפה ויאמר אלי לבנות לה בית בארץ שנער.

קדושין נד. • לא ניתנה תורה למלאכי השרת.

קדושין ע. • אמר אדון אני אמרתי יהיו ישראל לפני חשובים ככרוב 
והם שמו עצמם כנמר ... אמר אדון אע''פ ששמו עצמם כנמר הן 

חשובים לפני ככרוב.

קדושין עב. • הראני חברין דומין למלאכי חבלה.

קדושין עב. • תלמידי חכמים שבבבל דומים למלאכי השרת (רש"י 
– לבושים לבנים ועטופים כמלאכי השרת).

בבא מציעא פה: • בכולהו אזלי מלאכי.

דרקיעא  מתיבתא  וכולהו  טהור  אומר  פו. • הקב''ה  מציעא  בבא 
אמרי טמא.

בבא מציעא פו: • לעולם אל ישנה אדם מן המנהג שהרי משה עלה 
לחם  ואכלו  למטה  ירדו  השרת  מלאכי  לחם  אכל  ולא  למרום 

ואכלו סלקא דעתך אלא אימא נראו כמי שאכלו ושתו.

רבה  אליהו  ובסדר  ושותין.  כאוכלין  נראין  פו: • (תוס')  מציעא  בבא 
אוכלין  אלא  ושותין  כאוכלין  נראין  שאומר  כאותו  לא  קתני 

ושותין ממש מפני כבודו של אברהם ופליגא אדהכא.

בעצמו  השרת  למלאכי  אברהם  שעשה  מה  פו: • כל  מציעא  בבא 
עשה הקב''ה לבניו בעצמו וכל [מה] שעשה אברהם ע''י שליח 

עשה הקב''ה לבניו ע''י שליח.

בבא מציעא פו: • מאן נינהו שלשה אנשים מיכאל וגבריאל ורפאל 
אברהם  את  לרפא  שבא  רפאל  שרה  את  לבשר  שבא  מיכאל 

גבריאל אזל למהפכיה לסדום.

ותימה  ללוט.  לשזביה  דאתא  ההוא  פו: • (תוס')  מציעא  בבא 
שתי  עושה  אחד  מלאך  דאין  נ)  (פרשה  רבה  בבראשית  דאמרינן 
שליחות ויש לומר דכאן לא עשה מיכאל בשליחות אחת כי אם 

מעשה אחד שבישר את שרה וכשהלך משם לסדום אז הותחלה 
שליחות אחרת ודוקא במקום אחד אין עושה ב' שליחות.

אברהם  ורפואת  לוט  את  להציל  בא  שרפאל  פו: • יש  מציעא  בבא 
הכל  חשיב  אברהם  לרפואת  כן  כמו  בא  ואפילו  נזכרת  אינה 

שליחות אחת דרפואה והצלה ענין אחד הוא.

שלום  הזה  בעולם  עושין  וחסד שישראל  צדקה  י. • כל  בתרא  בבא 
גדול ופרקליטין גדולין בין ישראל לאביהן שבשמים.

בבא בתרא • (רש"י) פרקליטין. מליצי יושר [של מלאכי השרת].

אתה  רבש''ע  הקב''ה  לפני  השרת  מלאכי  יא. • אמרו  בתרא  בבא 
מלא  עולם  קיים  כאילו  מישראל  אחת  נפש  המקיים  כל  אמרת 
ובנימין הצדיק שהחיה אשה ושבעה בניה ימות בשנים מועטות 

הללו מיד קרעו לו גזר דינו.

בבא בתרא טו: • מלאך בא אל איוב ויאמר הבקר היו חורשות וגו'.

ודם  בשר  שלוחי  ודם  בשר  כשלוחי  לא  כה. • שלוחיך  בתרא  בבא 
שלוחיך  אבל  שליחותן  מחזירים  לשם  שמשתלחים  ממקום 

למקום שמשתלחין משם מחזירין שליחותן.

בבא בתרא עג. • (רשב"ם) צוציתא דנורא חיורתא. אש לבנה ומלאך 
מזיק הוא.

בבא בתרא עד: • עתיד גבריאל לעשות קניגיא (רשב"ם – צידת חיות 
בקשת ורומח) עם לויתן.

בבא בתרא עה. • פליגי תרי מלאכי ברקיעא גבריאל ומיכאל.

בבא בתרא עה. • הפליגה ספינתו בים חזא מלאכי השרת דיתבי וקא 
מינסרי אבנים טובות ומרגליות.

סנהדרין יט: • ... בא גבריאל וחבטן בקרקע ומתו (החכמים שפחדו 
מינאי המלך).

סנהדרין כא: • בשעה שנשא שלמה את בת פרעה ירד גבריאל ונעץ 
קנה בים והעלה שירטון ועליו נבנה כרך גדול שברומי.

משרייתיה  באפי  לדשא  אחדיה  גבריאל  כו. • אתא  סנהדרין 
(דשבנא).

סנהדרין ל. • (רש"י) בעל החלום. שר המראה חלומות בלילה.

כת  ברא  האדם  את  לבראות  הקב''ה  שבקש  לח: • בשעה  סנהדרין 
אחת של מלאכי השרת אמר להם רצונכם נעשה אדם בצלמנו 
אמרו  מעשיו  וכך  כך  להן  אמר  מעשיו  מה  רבש''ע  לפניו  אמרו 
לפניו רבש''ע (תהלים ח, ה) מה אנוש כי תזכרנו ובן אדם כי תפקדנו 
שלישית  כת  שניה  כת  וכן  ושרפם  ביניהן  קטנה  אצבעו  הושיט 
כל  הועילו  מה  לפניך  שאמרו  ראשונים  רבש''ע  לפניו  אמרו 
העולם כולו שלך הוא כל מה שאתה רוצה לעשות בעולמך עשה 

וכו'.

של  בפמליא  נמלך  אא''כ  דבר  עושה  הקב''ה  לח: • אין  סנהדרין 
מעלה.

סנהדרין לח: • (שמות כד, א) ואל משה אמר עלה אל ה' עלה אלי מיבעי 
ליה א''ל זהו מטטרון ששמו כשם רבו דכתיב (שמות כג, כא) כי שמי 

בקרבו.

סנהדרין לט: • בקשו מלאכי השרת לומר שירה לפני הקב''ה אמר 
להן הקב''ה מעשה ידי טובעין בים ואתם אומרים שירה לפני.

סנהדרין מד: • (רש"י) אמר רוח פסקונית. גבריאל.
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סנהדרין מד: • שלש שמות יש לו (לגבריאל) פיסקון איטמון סיגרון 
פיסקון שפוסק דברים כלפי מעלה איטמון שאוטם עונותיהן של 

ישראל סיגרון כיון שסוגר שוב אינו פותח. 

סנהדרין מד: • (רש"י) לעולם יבקש אדם רחמים שיהו הכל מאמצים 
לו  יהו  ושלא  רחמים  לבקש  השרת  מלאכי  שיסייעוהו  כחו.  את 

מסטינים מלמעלה.

סנהדרין נב. • בשביל חנופה שהחניפו לקרח על עסקי לגימה חרק 
עליהן שר של גיהנם שניו.

סנהדרין נט: • אדם הראשון מיסב בגן עדן היה והיו מלאכי השרת 
צולין לו בשר ומסננין לו יין.

סנהדרין פב. • ראה (פינחס) שבא מלאך והשחית בעם.

מלאך  שבא  ואחד   ... לפנחס  לו  נעשו  נסים  פב: • ששה  סנהדרין 
והגביה את המשקוף ואחד שבא מלאך והשחית בעם.

להן  אמר  (לפינחס)  לדחפו  השרת  מלאכי  פב: • בקשו  סנהדרין 
הניחו לו קנאי בן קנאי הוא משיב חימה בן משיב חימה הוא.

סנהדרין צב: • בא מלאך וסטרו (לנבוכדנצר) על פיו ביקש לגנות כל 
שירות ותושבחות שאמר דוד בספר תהלים.

סנהדרין צג. • גדולים צדיקים יותר ממלאכי השרת.

בידו:  מסור  העולם  שכל  מלאך  העולם.  שר  צד. • (רש"י)  סנהדרין 
שמענו צבי לצדיק. שר העולם שאמר עשה צביונו של צדיק.

סנהדרין צד. • (רש"י) שר הרוחות. שהנשמות נפקדות אצלו והיינו 
משא דומה.

סנהדרין צד: • נפרע הקב''ה ממנו (סנחירב) ע''י שליח דכתיב (מלכים 
וחמשה  ושמונים  מאה  אשור  במחנה  ויך  ה'  מלאך  ויצא  ב יט, לה) 

אלף וגו'.

הכם...  באצבע   ... הכם  ביד   ... (המלאך)  הכם  צה: • במה  סנהדרין 
גלה  אזנים   ... ומתו  להם  ספק  כפיים   ... ומתו  בהן  נשף  בחוטמן 

להם ושמעו שירה מפי חיות ומתו.

לפניו  אמר  נטושה  מגלך  לגבריאל  הקב''ה  לו  צה: • אמר  סנהדרין 
רבונו של עולם נטושה ועומדת מששת ימי בראשית.

הקב''ה  לו  אמר  היה  פירות  בישול  זמן  הפרק  צה: • אותו  סנהדרין 
לגבריאל כשאתה יוצא לבשל פירות הזקק להם (רש"י – ממונה 

על בשול הפירות).

סנהדרין צה: • (רש"י) נבוכדנצר דכתיב. גבי [חנניה] מישאל ועזריה 
גבריאל  דחזא  אלמא  אלהין  לבר  דמי  רביעאה  די  ורויה  תוארו 

והכירו בכבשן.

סנהדרין צו. • אתו מלאכי שרת ואידמו ליה כגברי.

סנהדרין צו. • אותו מלאך שנזדמן לו לאברהם לילה שמו.

סנהדרין צו. • אילמלא (לא) בא גבריאל והעמידו (לנבוכדנצר) לא 
היה תקנה לשונאיהם של ישראל.

סנהדרין צו: • מבני בניו של אותו רשע ביקש הקב''ה להכניסן תחת 
כנפי השכינה אמרו מלאכי השרת לפני הקב''ה רבונו של עולם מי 

שהחריב את ביתך ושרף את היכלך תכניס תחת כנפי השכינה.

מלאכים  מטה.  ושל  מעלה  של  פמליא  צח: • (רש"י)  סנהדרין 
וישראל.

לא  השרת  למלאכי  (הקץ)  גליתי  ללבי  הקב"ה)  צט. • (א'  סנהדרין 
גליתי.

טובות  אבנים  מנסרי  דקא  השרת  למלאכי  ק. • חזינהו  סנהדרין 
להעמידן  הקב''ה  עתיד  אמרי  למאן  הני  להו  אמר  ומרגליות 

בשערי ירושלים.

להן  אמר  (למיכה)  לדוחפו  השרת  מלאכי  קג: • בקשו  סנהדרין 
הקב''ה הניחו לו שפתו מצויה לעוברי דרכים.

יבא  אם  רבש''ע  הקב''ה  לפני  השרת  מלאכי  קה. • אמרו  סנהדרין 
דוד שהרג את הפלשתי והוריש את בניך גת מה אתה עושה לו.

סנהדרין קה: • (במדבר כג, ה) וישם דבר בפי בלעם ... מלאך.

סנהדרין קו: • שלשה מלאכי חבלה נזדמנו לו לדואג אחד ששכח 
כנסיות  בבתי  עפרו  שפיזר  ואחד  נשמתו  ששרף  ואחד  תלמודו 

ובבתי מדרשות.

 – (רש"י  לטעות  רומי  של  שרו  עתיד  טעיות  יב. • שלש  מכות 
סמאל).

שבועות לה: • (רש"י) חוץ מזה כו' . למלאך האמצעי קרא (אברהם) 
רפאל  מימינו  גבריאל  באמצעו  מיכאל  לפניו  באו  שכך  אדון 

משמאלו.

מחלב  לגמולי  שמועה  יבין  ולמי  דעה  יורה  ג: • למי  זרה  עבודה 
ולעתיקי משדים ומעיקרא מאן הוה מיגמר להו ... מיטטרון.

מעין  אימא  איבעית  (הקב"ה)  עביד  מאי  ג: • בליליא  זרה  עבודה 
יממא ואיבעית אימא רוכב על כרוב קל שלו ושט בשמונה עשר 

אלף עולמות ... ואיבעית אימא יושב ושומע שירה מפי חיות.

עבודה זרה ה. • בואו ונחזיק טובה לאבותינו שאלמלא הן לא חטאו 
אנו לא באנו לעולם (רש"י – שהיו כמלאכים ולא הולידו בנים).

שאנו  עד  לו  אמרו  רחמים  עלי  בקשו  וגבעות  יז. • הרים  זרה  עבודה 
מבקשים עליך נבקש על עצמנו (תוס' – לא השיבו לו כך אלא היה 

אומר בלבו שכך יוכלו להשיב א''נ שר של הרים היה משיב כן).

אלו  הרי   ... הגדול  שר  מיכאל  לשום   ... מב: • השוחט  זרה  עבודה 
זבחי מתים.

עבודה זרה מג: • (שמות כ, כג) לא תעשון אתי לא תעשון כדמות שמשי 
הקדש  וחיות  ושרפים  אופנים  כגון  במרום  לפני  המשמשין 

ומלאכי השרת.

אבות ד:יא • העושה מצוה אחת קונה לו פרקליט א' וכו'.

אבות דרבי נתן יב:ו • קרא הקב"ה גבריאל א' מיכאל א' וכו'.

אבות דרבי נתן כג:א • אין גיבורים אלא... מלאכי השרת.

השרת  מלאכי  ברא  האדם  מן  למעלה  לז:א • ...  נתן  דרבי  אבות 
שהולכין מסוף העולם ועד סופו.

כלה • כל המבייש את חבירו מלאכי חבלה דוחפין אותו וטורדו מן 
העולם.

שכינה  מזיו  ניזון  העבירה...  מן  עצל  עצמו  שעשה  מי  כלה • כל 
כמלאכי השרת.

כלה רבתי פ"ג • אדם מת באין אליו ג' מלאכי השרת וכו'.

עושה  הקב"ה  איבה...  לא  בהן  אין  פ"יא • מלאכים  זוטא  ארץ  דרך 
עמהן שלום.

דרך ארץ זוטא פ"יא • המשל מיכאל ופחד גבריאל.
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דרך ארץ זוטא פ"יא • נביא נקרא מלאך וחכם נקרא מלאך.

זבחים סב. • מזבח בנוי ומיכאל השר הגדול עומד ומקריב עליו.

לו  והראה  היה  (אזור)  פסיקיא  כמין  חגור  כט. • גבריאל  מנחות 
למשה מעשה מנורה.

מנחות מא. • מלאכא אשכחי' לרב קטינא דמיכסי סדינא אמר ליה 
קטינא קטינא סדינא בקייטא וסרבלא בסיתוא ציצית של תכלת 
מה תהא עליה אמר ליה ענשיתו אעשה אמר ליה בזמן דאיכא 

ריתחא ענשינן.

מנחות פז. • (ישעיה סב, ו) על חומותיך ירושלים הפקדתי שומרים (רש"י 
– מלאכים).

לבא  לעתיד  אף  בציון.  ה'  בחר  כי  אמרי  הוו  פז. • (רש"י)  מנחות 
עתידים המלאכים להיות שומרים ולומר כי בחר ה' בציון.

מנחות קט: • (תוס') נזדמן לי זקן אחד לבוש לבנים. בירושלמי פריך 
דכתיב  מלאכים  ואפי'  מועד  באהל  יהיה  לא  אדם  וכל  והכתיב 

ודמות פניהם פני אדם ומשני דשמא שכינה היתה.

עליו  ומקריב  עומד  הגדול  שר  ומיכאל  בנוי  מזבח  קי. • זה  מנחות 
קרבן.

חולין ז. • (תוס') אמר ליה אתה הולך לעשות רצון קונך כו'. שמא 
שר של ים השיב לו כך אי נמי רבי פנחס היה מחשב בלבו שלכך 

היה מניח מלחלוק לו.

חולין מ. • מיכאל השר הגדול.

חולין מ. • (תוס' – ד"ה הא) י''ב מלאכים מנהיגים את החמה.

חולין ס. • פתח שר העולם (רש"י – מלאך הממונה) ואמר יהי כבוד 
ה' לעולם ישמח ה' במעשיו.

חולין ס. • (תוס' – ד"ה פסוק) שמא אגדות הם שחלוקות זו על זו 
ומי שסובר דמטטרון הוא שר העולם לית ליה דחנוך זה מטטרון 
א''נ מה שקרא הפייט למטטרון נער לא בשביל הפסוק של נער 
שבע  לו  יש  דלמטטרון  יוסיפון  בספר  שכתוב  לפי  אלא  הייתי 
שמות וחשיב נער וגם מצינו דנער שם מלאך הוא כדכתיב (זכריה 

ב) רוץ אל הנער הלזו.

חולין צא: • (בראשית כח, יב) והנה מלאכי אלהים עולים ויורדים בו עולים 
שנים ויורדים שנים וכי פגעו בהדי הדדי הוו להו ארבעה וכתיב 
ביה במלאך (דניאל י, ו) וגויתו כתרשיש וגמירי דתרשיש תרי אלפי 

פרסי הוו.

חולין צא: • (רש"י) בעו (המלאכים) לסכוניה. מחמת קנאה.

שירה  לומר  זמני  הגיע  לא  שנבראתי  ומיום  אני  צא: • מלאך  חולין 
עד עכשיו.

חולין צא: • שלש כתות של מלאכי השרת אומרות שירה בכל יום 
אחת אומרת קדוש ואחת אומרת קדוש ואחת אומרת קדוש ה' 

צבאות.

השרת  ממלאכי  יותר  הקב''ה  לפני  ישראל  צא: • חביבין  חולין 
אומרים  אין  השרת  ומלאכי  שעה  בכל  שירה  אומרים  שישראל 
שירה אלא פעם אחת ביום ואמרי לה פעם אחת בשבת ואמרי לה 
פעם אחת בחודש ואמרי לה פעם אחת בשנה ואמרי לה פעם אחת 

בשבוע ואמרי לה פעם אחת ביובל ואמרי לה פעם אחת בעולם.

שנאמר  תיבות  שתי  אחר  השם  את  מזכירין  צא: • וישראל  חולין 
(דברים ו, ד) שמע ישראל ה' וגו' ומלאכי השרת אין מזכירין את השם 

אלא לאחר ג' תיבות.

כדכתיב  תיבות  ב'  אחר  דהוזכר  ברוך.  והאיכא  צא: • (רש"י)  חולין 
ברוך כבוד ה' ומשני ברוך האופנים הוא דאמרי ליה שהם מכסא 

הכבוד עצמו וכי אמרינן אנן במלאכים.

קדוש  אבל  ליה.  דאמרי  הוא  אופנים  ברוך.  צא: • (תוס')  חולין 
וגו'  לו  ממעל  עומדים  שרפים  ו)  (ישעיה  כדכתיב  שרפים  אומרים 
וכתיב בתריה וקרא זה אל זה ואמר קדוש קדוש קדוש וכו' ומה 
שאנו אומרים בתפלת יוצר והאופנים וחיות הקדש כו' דחיות נמי 
אומרים ברוך דעדיפי משרפים וקרא נמי מוכח דחיות ואופנים 
אומרים ברוך דבתר קרא דברוך כתיב וקול כנפי החיות משיקות 
ובכל  גדול  רעש  קול  לעומתם  האופנים  וקול  אחותה  אל  אשה 
דוכתא משמע דהאופנים בתר חיות גרירי דכתיב (יחזקאל א) ובלכת 
ינשאו  הארץ  מעל  החיות  ובהנשא  אצלם  האופנים  ילכו  החיות 

האופנים וכתיב נמי כי רוח החיה באופנים.

הזכירוהו  דכבר  להזכיר  רשותא.  דאתיהיב  כיון  צב. • (רש"י)  חולין 
בקדוש לאחר שלש תיבות של שבח: אתיהיב. רשותא לאדכוריה 

להדיא.

חולין צב. • (הושע יב, ה) וישר אל מלאך ויוכל בכה ויתחנן לו איני יודע מי 
נעשה שר למי כשהוא אומר (בראשית לב, כט) כי שרית עם אלהים הוי 
אומר יעקב נעשה שר למלאך בכה ויתחנן לו איני יודע מי בכה 

למי כשהוא אומר ויאמר שלחני הוי אומר מלאך בכה ליעקב.

(המצריים)  אותם  פלוט  ים  של  לשר  הקב''ה  לו  טו. • אמר  ערכין 
ליבשה.

גיהנם  של]  הקב''ה [לשר  אומר  הרע  לשון  המספר  טו: • כל  ערכין 
אני עליו מלמעלה ואתה עליו מלמטה נדוננו.

טפה  ונוטל  שמו  לילה  ההריון  על  הממונה  מלאך  טז: • אותו  נדה 
תהא  מה  זו  טפה  רבש''ע  לפניו  ואומר  הקב''ה  לפני  ומעמידה 
או  רשע  ואילו  עני  או  עשיר  טיפש  או  חכם  חלש  או  גבור  עליה 

צדיק לא קאמר.

אין  הלידה  על  אבל  ההריון.  על  הממונה  מלאך  טז: • (תוס')  נדה 
בידו  מפתחות  ג'  (דף ב.)  תענית  בריש  כדאמר  ממונה  מלאך  שום 
של הקב''ה של חיה ושל גשמים ושל תחיית המתים והנהו שלש 
מפתחות נמי פעמים מוסרין לשליח לפי שעה שהרי אליהו היה 
בידו מפתח של גשמים והחייה המת וכן אלישע וכמה צדיקים 
עושה אלא ברשות  שהוא שר מטר אין  ואף ברי (אותת) (איוב לז) 

הקב''ה.

נדה ל: • כיון שבא (העובר) לאויר העולם בא מלאך וסטרו על פיו 
ומשכחו כל התורה כולה.

נדה סא. • (רש"י) בני אחיה. שבא משמחזאי ועזאל שני מלאכים 
שירדו בדור אנוש.

מלחמה
עירובין יז. • ארבעה דברים פטרו במחנה מביאין עצים מ''מ ופטורין 

מרחיצת ידים ומדמאי ומלערב.

עצים  בגזל  מותרין  הרשות  למלחמת  היוצאת  יז. • מחנה  עירובין 
ובמקום  מקום  בכל  חונין  אף  אומר  תימא  בן  יהודה  ר'  יבשים 

שנהרגו שם נקברין.

פסחים קיג. • כשאתה יוצא למלחמה אל תצא בראשונה אלא תצא 
באחרונה כדי שתכנס בראשונה.
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פסחים קיג: • ששה דברים נאמרים בסוס ... ואוהב את המלחמה ... 
אף מבקש להרוג בעליו במלחמה.

העולם  אומות  לבין  שיתפזרו  לישראל  להם  גרם  קיח: • מי  פסחים 
קריבות שהיו חפצין בהן.

מרון...  כבני  לפניו  עוברין  העולם  באי  כל  יח. • בר''ה  השנה  ראש 
כחיילות של בית דוד.

כדרך  תחתיו  משמש  מלחמה  משוח  של  בנו  יהא  עב: • יכול  יומא 
אהל  אל  לבא  שראוי  מי   ... תחתיו  משמש  גדול  כהן  של  שבנו 

מועד.

הדיוט  ככהן  בארבעה  לא  משמש  אינו  מלחמה  עג. • משוח  יומא 
הדיוט  ככהן  איבה  משום  גדול  ככהן   ... גדול  ככהן  בשמונה  לא 

משום מעלין בקדש ולא מורידין.

מגילה טו: • משיבי מלחמה שנושאין ונותנין במלחמתה של תורה.

מגילה יז: • מלחמה נמי אתחלתא דגאולה היא.

תענית ח: • גדול יום הגשמים שאפילו גייסות פוסקות בו.

השנה  בראש  אלא  ושופרות  זכרונות  אומרים  טז: • אין  תענית 
וביובלות ובשעת מלחמה.

חרב  לומר  צריך  אינו  עליה)  (שמתריעין  שאמרו  כב. • חרב  תענית 
של  חרב  לך  שאין  שלום  של  חרב  אפילו  אלא  שלום  של  שאינו 

שלום יותר מפרעה נכה ואעפ''כ נכשל בה המלך יאשיהו.

תענית כב: • מפני מה נענש יאשיהו מפני שהיה לו לימלך בירמיהו 
ולא נמלך.

אילימא  חרב  מאי  בארצכם  תעבור  לא  וחרב  ו)  כב: • (ויקרא כו,  תענית 
אפילו  אלא  בארץ  שלום  ונתתי  והכתיב  שלום  של  שאינה  חרב 

של שלום והוא אינו יודע שאין דורו דומה יפה.

עצמו  מקשה  היה  למלחמה  (דוד)  שיוצא  טז: • בשעה  קטן  מועד 
כעץ.

מועד קטן טז: • (דוד) היה זורק חץ ומפיל שמונה מאות חלל בפעם 
אחת.

מועד קטן כו. • קטל שבור מלכא תריסר אלפי יהודאי במזיגת קסרי 
... התם אינהו גרמי לנפשייהו (רש"י – דמרדו בו).

חגיגה יד. • אין לך נאה במלחמה אלא בחור.

בינו  שלום  הים  למדינת  ובעלה  היא  שהלכה  קיד: • האשה  יבמות 
בעלי  מת  תנשא  בעלי  מת  ואמרה  ובאה  בעולם  ושלום  לבינה 
לבינה  בינו  קטטה  בעולם  ומלחמה  לבינה  בינו  שלום  תתייבם 

ושלום בעולם ובאתה ואמרה מת בעלי אינה נאמנת.

כתובות ט: • כל היוצא למלחמת בית דוד גט כריתות כותב לאשתו.

נזיר מז: • איבעיא להו משוח מלחמה וסגן הי מינייהו עדיף משוח 
מלחמה עדיף דחזי למלחמה או דלמא סגן עדיף דחזי לעבודה 
... לענין החיותו משוח מלחמה עדיף מאי טעמ' דתלו ביה רבים 

ולענין טומאה סגן עדיף.

נזיר סו: • גוליירים (חלשין) מתגרין במלחמה וגבורים נוצחין.

סוטה מב. • משוח מלחמה בשעה שמדבר אל העם בלשון הקודש 
אין  בידם  תפלו  שאם  הולכים  אתם  אויביכם  על   ... מדבר  היה 

מרחמין עליכם.

סוטה מב. • (דברים כ, ד) כי ה' אלהיכם ההולך עמכם הם באין בנצחונו 
באו  פלשתים  מקום  של  בנצחונו  באים  ואתם  ודם  בשר  של 
בני  עמו  ונפלו  בחרב  נפל  לסוף  סופו  היה  מה  גלית  של  בנצחונו 
עמון באו בנצחונו של שובך מה היה סופו לסוף נפל בחרב ונפלו 
עמו ואתם אי אתם כן כי ה' אלהיכם ההולך עמכם להלחם לכם 

וגו' זה מחנה הארון.

ומריעין  מגיפין  עושין  כוכבים  שעובדי  דברים  מב: • ארבעה  סוטה 
צווחין ורומסין.

סוטה מג. • פינחס זה משוח מלחמה.

אבי  דין  ליפרע  אלא  למלחמה  פינחס  הלך  לחנם  מג. • לא  סוטה 
אמו.

סוטה מג. • (דברים כ, ה) ודברו השוטרים אל העם לאמר מי האיש אשר 
בנה בית חדש ולא חנכו ילך וישוב לביתו וגו'.

סוטה מד. • (דברים כ, ח) הירא ורך הלבב זה המתיירא מעבירות שבידו.

סוטה מד: • תחילת ניסה נפילה.

סוטה מד: • במלחמות מצוה הכל יוצאין אפילו חתן מחדרו וכלה 
מחופתה.

סוטה מד: • מלחמות יהושע לכבש דברי הכל חובה מלחמות בית 
דוד לרווחה דברי הכל רשות כי פליגי למעוטי עובדי כוכבים דלא 

ליתי עלייהו מר קרי לה מצוה ומר קרי רשות.

בתלמידי  הורגין  היו  ב''ש  תלמידי  אלא)  ד"ה   – לו: • (תוס'  גיטין 
ב''ה.

גיטין נו. • אבא סקרא ריש בריוני דירושלים.

גיטין נז. • אתרנגולא ואתרנגולתא חריב טור מלכא.

גיטין נז. • אשקא קא דריספק חריב ביתר.

קדושין ב: • אין דרכה של אשה לעשות מלחמה.

קדושין עו: • בחיילות של בית דוד ... מאי קרא (דברי הימים א ז, מ) והתיחשם 
בצבא במלחמה ... כדי שתהא זכותן וזכות אבותם מסייעתן.

קדושין עו: • ארבע מאות ילדים היו לו לדוד וכולם בני יפת תואר 
יושבים  וכולם  היו  בלורית  ומגדלים  קומי  מסתפרים  וכולם  היו 
בעלי  הן  והן  גייסות  בראשי  מהלכים  והיו  זהב  של  בקרוניות 

אגרופים של בית דוד דאזלי לבעותי עלמא.

אין  במלחמה  (מגן)  וחטיטום  וסייף  סוס  נח: • המוכר  מציעא  בבא 
להם אונאה מפני שיש בהן חיי נפש.

בבא בתרא קכג. • חרבי זו תפלה קשתי זו בקשה.

אדונינו  לו  אמרו  (דוד)  אצלו  ישראל  חכמי  טז. • נכנסו  סנהדרין 
והתפרנסו זה  עמך ישראל צריכין לפרנסה אמר להן לכו  המלך 
מתמלא  הבור  ואין  הארי  את  משביע  הקומץ  אין  לו  אמרו  מזה 
יועצין  מיד  בגדוד  ידיכם  פשטו  לכו  להם  אמר  מחולייתו 

באחיתופל ונמלכין בסנהדרין ושואלין באורים ותומים.

של  דין  בית  פי  על  הרשות  למלחמת  מוציא  כ: • (מלך)  סנהדרין 
שבעים ואחד ופורץ לעשות לו דרך ואין ממחה בידו דרך המלך 

אין לו שיעור וכל העם בוזזין ונותנין לו והוא נוטל חלק בראש.

סנהדרין כא: • (מלך) יוצא למלחמה מוציאה (ספר תורה) עמה.

סנהדרין מט. • אילמלא דוד לא עשה יואב מלחמה ואילמלא יואב 
לא עסק דוד בתורה.
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סנהדרין נט. • (עכו"ם) לאו בני כיבוש נינהו (רש"י – לא נתנה ארץ 
לכבוש כי אם לישראל).

סנהדרין פב. • אין נכנסין בכלי זיין לבית המדרש.

איש  ה'  ג)  טו,  (שמות  שנאמר  הקב''ה  אלא  איש  צג. • אין  סנהדרין 
מלחמה ה' שמו.

סנהדרין צד: • אין נמסר עם עייף בתורה ביד מי המציק לו.

אלף  וחמשה  בארבעים  הרשע  סנחריב  עליהם  צה: • בא  סנהדרין 
איש בני מלכים יושבים בקרונות של זהב ועמהן שגלונות וזונות 
ובשמנים אלף גבורים לבושי שריון קליפה ובששים אלף אחוזי 
חרב רצים לפניו והשאר פרשים וכן באו על אברהם וכן עתידין 

לבוא עם גוג ומגוג.

במוצאי  מלחמות  בשביעית   ... בא  דוד  שבן  צז. • שבוע  סנהדרין 
שביעית בן דוד בא.

סנהדרין קד. • זין אוכל זין הראה להן (חזקיהו לנכרים).

אומרת  ואחת   ... כיתות  לג'  הפלגה)  (דור  קט. • נחלקו  סנהדרין 
נעלה ונעשה מלחמה ... וזו שאומרת נעלה ונעשה מלחמה נעשו 

קופים ורוחות ושידים ולילין.

ואי  רואה  אתה  פרעה  במלחמת  למ"ר)  קיא. • (הקב"ה  סנהדרין 
אתה רואה במלחמת שלשים ואחד מלכים.

גרם  מי  ירושלם  בשעריך  רגלינו  היו  עומדות  י. • (תהלים קכב, ב)  מכות 
לרגלינו שיעמדו במלחמה שערי ירושלם שהיו עוסקים בתורה.

שבועות לה: • מלכותא דקטלא חד משיתא בעלמא לא מיענשא.

עבודה זרה ב: • (פרסיים או') הרבה מלחמות עשינו וכולם לא עשינו 
אלא בשביל ישראל כדי שיתעסקו בתורה.

איש  ה'  ג)  טו,  (שמות  שנאמר  עשיתי  אני  ב: • מלחמות  זרה  עבודה 
מלחמה.

עבודה זרה ד. • (שמות טו, ו) ימינך ה' נאדרי בכח ... כאן בשעת מלחמה.

עבודה זרה יז: • אי סייפא לא ספרא ואי ספרא לא סייפא.

עבודה זרה כה. • איזו היא מלחמה שצריכה יד כנגד עורף הוי אומר 
זו קשת.

עבודה זרה כה. • איזו היא מלחמה שצריכה שתי ידים הוי אומר זו 
קשת.

ללמדם  ישראל  בני  דורות  דעת  למען  ב)  ג,  כה. • (שופטים  זרה  עבודה 
מלחמה ואיזו היא מלחמה שצריכה לימוד הוי אומר זו קשת.

עבודה זרה נד: • משל למה''ד למלך ב''ו שסרחה עליו מדינה כשהוא 
עושה מלחמה עם החיים הוא עושה או עם המתים הוא עושה 

הוי אומר עם החיים הוא עושה.

עבודה זרה ע: • בולשת שנכנסה לעיר בשעת שלום חביות פתוחות 
אסורות סתומות מותרות בשעת מלחמה אלו ואלו מותרות לפי 

שאין פנאי לנסך.

אבות דרבי נתן ד"ה • ריב"ז קרא לאנשי ורושלים לעשות שלום עם 
אספסיינוס. 

אבות דרבי נתן ו:ג • ברעב ירושלים אכלו תבן וכו'.

סופרים טו:י • טוב שבעכו"ם בשעת מלחמה הרוג.

אלא  פותח  אינו  מלחמה  בשעת  פ"יא • אפילו  זוטא  ארץ  דרך 
בשלום.

שהכהנים  העזרה  את  כוכבים  עובדי  הקיפו  שאם  ח: • מנין  מנחות 
נכנסין להיכל ואוכלין בקדשי קדשים ושירי מנחות ת''ל (במדבר יח, 

י) בקדש הקדשים תאכלנו.

מאות  שלש  ממנו  ונשתכחו  יהושע  של  כחו  טז. • תשש  תמורה 
להרגו  ישראל  כל  ועמדו  ספיקות  מאות  שבע  לו  ונולדו  הלכות 

אמר לו הקב''ה לומר לך אי אפשר לך וטורדן במלחמה.

מדות לו. • הברזל נברא לקצר ימיו של אדם והמזבח נברא להאריך 
ימיו של אדם אינו בדין שיונף המקצר על המאריך.

נדה סא. • שמא תעמוד לו (לעוג) זכות של אברהם אבינו שנאמר 
(בראשית יד, יג) ויבא הפליט ויגד לאברם העברי.

ממון
אדם  בני  לו  אומרים  והיו  האסורים  בבית  חבוש  ט: • שהיה  ברכות 
הרבה  ממון  לך  ונותנין  האסורין  מבית  למחר  אותך  מוציאין 

ואומר להם בבקשה מכם הוציאוני היום ואיני מבקש כלום.

ברכות טז. • (תוס' – ד"ה חותם) יש כח ביד חכמים לעקור דבר מן 
התורה הואיל וטרודים במלאכת בעל הבית.

ברכות יט: • אם ראית תלמיד חכם שעבר עבירה בלילה אל תהרהר 
אחריו ביום ... ודאי עשה תשובה והני מילי בדברים שבגופו אבל 

בממונא עד דמהדר למריה.

ברכות יט: • (רש"י) ממונא. קל מאיסורא.

ברכות יט: • איסורא מממונא לא ילפינן.

ברכות כח: • אילו לפני מלך בשר ודם היו מוליכין אותי שהיום כאן 
ומחר בקבר ... ואני יכול לפייסו בדברים ולשחדו בממון אעפ''כ 
שהוא  הקב''ה  ממ''ה  לפני  אותי  שמוליכים  ועכשיו  בוכה  הייתי 

חי וקיים לעולם ולעולמי עולמים ... לא לשחדו בממון וכו'.

ברכות מה: • אביי עני ליה בקלא כי היכי דלשמעו פועלים וליקומו 
(לעבודתם).

עשרה  דריש  קפא  חזי  זיל  עשרה  דיקא  כשורא  נו: • קפא  ברכות 
שהיא מלאה זוזי אזל אשכח שהיא מלאה זוזי.

ברכות סא: • אם יש לך אדם שממונו חביב עליו מגופו לכך נאמר 
בכל מאדך.

ברכות סב: • (רש"י) קרנא קריא ברומי. אם תשמע קול קרן ברומי 
הוא סימן למבקשי תאנים לקנות ולהוליך למקום אחר: בר מזבין 
תאני תאני דאבוך זבין. אם אין אביך בבית הזהר אתה בנו למכור 

תאניו בעוד שיש תובעים.

ברכות סג. • (רש"י) זלת קבוץ קנה מינה. אם ראית פרקמטיא בזול 
קבוץ וקנה מינה ואסוף שסופה להתיקר.

ברכות סג. • אם נתנן סוף מתעשר שנאמר (במדבר ה, י) איש אשר יתן 
לכהן לו יהיה לו יהיה ממון הרבה.

ברכות סג. • כל המשתף שם שמים בצערו כופלין לו פרנסתו.

דמאי ז:ג • לא יחשך מפני שממעט מלאכתו של בעל הבית.

כלאים ז:ד, ה • אין אדם מקדש דבר שאינו שלו.

למי  יקרים  דמיו  מעיל  יקירא.  אלבישי'  מילתא  י: • (רש"י)  שבת 
שרגיל ללובשו.
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ליה  ניתיב  במשחא  לקצרא  מנא  דיהיב  מאן  יט. • האי  שבת 
בציר  ואי  דמתחיה  אפסדיה  טפי  דאי  מיניה  נשקול  ובמשחא 

אפסדיה דכווציה.

עשו  שלא  הבצע  אחרי  שמואל)  (בני  ויטו  ג)  ח,  א  נו. • (שמואל  שבת 
מקומות  בכל  מחזר  הצדיק  שמואל  שהיה  אביהם  כמעשה 
ישראל ודן אותם בעריהם ... והם לא עשו כן אלא ישבו בעריהם 
בפיהם  שאלו  חלקם   ... ולסופריהן  לחזניהן  שכר  להרבות  כדי 
נטלו  מעשר  של  יתירה  קופה   ... בתים  בעלי  על  הטילו  מלאי   ...

בזרוע ... מתנות נטלו בזרוע.

שבת קיז: • מתוך שאדם בהול על ממונו אי שרית ליה אתי לכבויי.

שבת קמב: • (רש"י) אימר דאמור רבנן. בארנקי ודסקיא מניח עליה 
ככר או תינוק בשכחה ובמקום התורפה ומשום הפסד ממון.

שבת קמט: • (רש"י) משום קוביא. דגזל הוא דאסמכתא לא קניא.

לעשות:  למי  מוצא.  שאתה  עד  צדקה:  עשה.  קנא: • (רש"י)  שבת 
ומצוי לך. ממון: ועודך בידך. עודך ברשותך קודם שתמות.

שבת קנג. • אין אדם מעמיד עצמו על ממונו אי לא שרית ליה אתי 
לאיתויי ד' אמות ברה''ר.

מיניה  דאזלינן  דעלמא  ואישתי  חטוף  ואכול  נד. • חטוף  עירובין 
כהלולא דמי.

עירובין נד. • בני אם יש לך היטב לך שאין בשאול תענוג ואין למות 
בני  לך  יגיד  מי  בשאול  חוק  לבני  אניח  תאמר  ואם  התמהמה 

האדם דומים לעשבי השדה הללו נוצצין והללו נובלין.

יקח  בידו  ויתקיימו  יעשה  מה  הגר  בנכסי  סד. • המחזיק  עירובין 
בהן ספר תורה (רש"י – במקצתם ובשכר אלו יתקיימו האחרים 
בידו)... אפילו בעל בנכסי אשתו ... אפילו עבד עיסקא ורווח ... 

אפי' מצא מציאה ... אפילו כתב בהו תפילין.

עירובין סה: • בשלשה דברים אדם ניכר בכוסו ובכיסו ובכעסו.

ממון לעבור עבירה  שחומד  זה  ד"ה סוחרי)  עירובין פב. • (רש"י – 
עד (שמות  רשע  תשת  אל  אמרה  והתורה  הוא  רשע  הממון  על 

כג).

עירובין ק: • אילמלא לא ניתנה תורה היינו למידין צניעות מחתול 
וגזל מנמלה וכו'.

פסחים ה: • דבר הגורם לממון כממון דמי.

פסחים יא. • אדם בהול על ממונו.

פסחים טו: • להפסד מרובה חששו להפסד מועט לא חששו.

אכנדיכי  זביני  אשוו  כנדי  דמזבני  להנהו  שמואל  ל. • אמר  פסחים 
ואי לא דרשינא לכו כרבי שמעון.

פסחים פז: • שלשה חזרו למטעתן אלו הן ישראל כסף מצרים וכו'.

לו  ליתן  חבורה  בני  רשאין  בחלקו  אחר  עמו  פט: • הממנה  פסחים 
את שלו והוא אוכל משלו והן אוכלין משלהן.

פסחים קיט. • זה ממונו של אדם שמעמידו על רגליו.

פסחים קכא: • ברוך שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה כהן מברך 
הבן  אבי  או  לידיה  הנאה  דקמטי  מברך  כהן  מברך  הבן  אבי  או 

מברך דקא עביד מצוה ... אבי הבן מברך שתים.

ברבית  ומלוי  בקוביא  המשחק  הפסולין  הן  כב. • אלו  השנה  ראש 
ומפריחי יונים וסוחרי שביעית ועבדים (רש"י – לפי שנחשדו כל 

אלו לעבור על דת מחמת ממון חשדום להיות מעידים שקר ע''י 
ממון ושוחד).

ראש השנה כז. • התורה חסה על ממונן של ישראל.

ראש השנה לא: • (משלי כב, ז) עבד לוה לאיש מלוה.

כל  אותה  ומחליפין  לכהונה  ממון  עליו  שנותנין  ח: • מתוך  יומא 
שנים  כל  אותם  שמחליפין  הללו  כפרהדרין  חודש  עשר  שנים 

עשר חודש לפיכך היו קוראין אותה לשכת פרהדרין.

יומא יא: • (רש"י – ד"ה למי) הנגעים באים על צרות העין.

יומא כג: • ילבש לרבות את השחקים (רש"י – שכשירין לכל עבודה 
ובלבד שלא יהו מקורעין).

יומא לה: • הלל מחייב את העניים רבי אלעזר בן חרסום מחייב את 
העשירים.

יומא לח. • ואלו לגנאי של בית גרמו לא רצו ללמד על מעשה לחם 
הפנים של בית אבטינס לא רצו ללמד על מעשה הקטורת.

יומא מד: • שבעה זהבים הן זהב וזהב טוב וזהב אופיר וזהב מופז 
וזהב שחוט וזהב סגור וזהב פרוים.

יומא עה. • כל הנותן עינו בכוסו כל העולם כולו דומה עליו כמישור 
(רש"י – עינו בכוסו. אוהב שכרות: כל העולם דומה עליו כמישור. 

ממון אחרים דומה לו היתר).

לחם  כהוגן  שלא  להם  ניתן  כהוגן  שלא  ששאלו  עה. • בשר  יומא 
ששאלו כהוגן ניתן להם כהוגן.

יומא פה: • מאי טעמא דמחתרת חזקה אין אדם מעמיד עצמו על 
ממונו.

וזהב  כסף  רבש''ע  הוא  ברוך  הקדוש  לפני  משה  פו: • אמר  יומא 
אלהי  שיעשו  להם  גרם  די  שאמרו  עד  לישראל  להם  שהרבית 

זהב.

סוכה לה. • (אתרוג של ערלה) אין בה דין ממון.

סוכה נו: • מעשה במרים בת בילגה שהמירה דתה והלכה ונשאת 
לסרדיוט אחד ממלכי יוונים כשנכנסו יוונים להיכל היתה מבעטת 
בסנדלה על גבי המזבח ואמרה לוקוס לוקוס עד מתי אתה מכלה 

ממונן של ישראל ואי אתה עומד עליהם בשעת הדחק.

שקלים ד:ג • אין משתכרין בשל הקדש.

ביצה טו. • רוב לסטים ישראל נינהו.

ביצה טו: • הרוצה שיתקיימו נכסיו יטע בהן אדר (אילן חשוב).

ביצה לה: • (רש"י) בטול בית המדרש. שאין לתלמידים מקום לישב: 
המדרש  בית  בטול  דאיכא  האי  כולי  דשרינן  הוא  התם  ודלמא. 
והוא הדין לכבוד אורחים אבל משום הפסד ממון לא שרו רבנן 
כולי האי: אי נמי לאידך גיסא. יש לתת טעם לצד אחר שיתירו 

כאן יותר משם.

ביצה לח: • (רש"י – ד"ה ולא) ממון שאין לו תובעין הוא לא חשיב 
ממונא ולבטל.

מגילה י. • לא הוה חזי (אחשורוש) למלכותא וממונא יתירא הוא 
דיהב וקם.

המן  שעתיד  העולם  והיה  שאמר  מי  לפני  וידוע  יג: • גלוי  מגילה 
לשקול שקלים על ישראל לפיכך הקדים שקליהן לשקליו.

מגילה כח. • וותרן בממוני הייתי.
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לחנוני  פרוטה  מניח  שהיה  הוה  בממוניה  וותרן  כח. • איוב  מגילה 
מממוניה.

וותרן  מדותי  על  עמדתי  ולא  מתנות  קבלתי  לא  כח. • מימי  מגילה 
בממוני הייתי.

לא  נשיאה  מבי  מתנות  ליה  משדרי  הוו  כי  אלעזר  כח. • ר'  מגילה 
הוה שקיל כי הוה מזמני ליה לא הוה אזיל אמר להו לא ניחא לכו 

דאחיה דכתיב (משלי טו, כז) שונא מתנות יחיה.

מגילה ז: • אין הגשמים נעצרין אלא בעון גזל ... מאי תקנתיה ירבה 
בתפלה.

מגילה טז. • (אנשי נינוה) אפילו גזל מריש ובנאו בבירה מקעקע כל 
הבירה כולה ומחזיר מריש לבעליו.

מגילה כא. • זימנא חדא בעו לשדורי ישראל דורון לבי קיסר אמרו 
מאן ייזיל ייזיל נחום איש גם זו דמלומד בניסין הוא שדרו בידיה 

מלא סיפטא דאבנים טובות וכו'.

מועד קטן יא: • במקום פסידא שרו רבנן.

אבל  לממונא  ה''מ  ושני  וחמישי  שני  ביה  טז. • מתרין  קטן  מועד 
לאפקירותא לאלתר.

להו  ציית  דלא  דמאן  לנכסיה.  דמפקרינן  טז. • (רש"י)  קטן  מועד 
לרבנן: יחרם הוא וכל רכושו. דהפקר ב''ד הפקר מהכא נפקא לן 

בכל דוכתי.

מועד קטן כח: • רהיט ונפיל אמעברא ויזופתא יזיף.

מועד קטן כח: • אחנא תגרי אזבזגי מיבדקו.

אפשר  אדם  גוזל  ויתקן  גנבו  שיחזיר  אפשר  אדם  ט: • גונב  חגיגה 
שיחזיר גזלו ויתקן אבל הבא על אשת איש ואסרה לבעלה נטרד 

מן העולם והלך לו.

חגיגה יא. • (שמות כא, כג) נפש תחת נפש ממון אתה אומר ממון או אינו 
אלא נפש ממש נאמרה נתינה למטה ונאמרה נתינה למעלה מה 

להלן ממון אף כאן ממון.

חגיגה יא: • גזל ועריות נפשו מחמדתן ומתאוה להם ... עריות בין 
שלא  יצריה  נפיש  בפניו  גזל  יצריה  נפיש  בפניו  שלא  בין  בפניו 

בפניו לא נפיש יצריה.

יבמות כא. • קשה עונשין של מדות יותר מעונשין של עריות ... הני 
אפשר בתשובה הני לא אפשר בתשובה.

תורה  דדברי  גזלן  אשה  לעדות  כשר  דדבריהם  כה: • גזלן  יבמות 
פסול לעדות אשה.

יבמות לז. • ממון המוטל בספק חולקין.

יבמות מז: • (רש"י) מודיעים אותו עון לקט שכחה ופאה. הואיל והן 
מקפידים על הממון כ''כ כדאמר דנהרג על פחות משוה פרוטה 

מודיעין אותו עון לקט כו' שמא יחזור בו מלהתגייר.

יבמות קט. • יתרחק משלשה דברים מן המיאון ומן הפקדונות ומן 
הערבונות.

ותופסין  הלוה  שמניחין  מקום  שם  שלציון.  קט: • (רש"י)  יבמות 
שם  על  הערבון  שם  קוראין  שלציון  אחרינא  לישנא  הערב 
נוטריקון שלוף דוץ שולף עצמו מן הלוה ותוקע עצמו על הערב.

ממון  מחמת  לכלה  חמותה  שנאת  מי)  ד"ה   – קיז. • (רש"י  יבמות 
הוא.

כתובות נה: • (רש"י – ד"ה ובתרומת) הואיל ומדרבנן הוא הימנוהו 
רבנן במקום פסידא.

כתובות סד: • (רש"י) ר' יוחנן בן ברוקא. נתן שיעור קצוב ככר הלקוח 
חצי  וקס''ד  סעודות  שתי  הן  ד' סאין בסלע  בפונדיון כשלוקחין 
שני  ומעה  דינר  כסף  מעה  שש  פונדיונין  מ''ח  הסלע  שהרי  קב 
כ''ד  סאין  וד'  מ''ח  הרי  לסלע  דינר  וד'  לדינר  י''ב  הרי  פונדיונין 

קבין מ''ח חצאי קבין נמצא לר' יוחנן לחצי קב שתי סעודות.

כתובות סו: • (רש"י) מלח ממון חסר. הרוצה למלוח ממונו כלומר 
קיומו:  זהו  וחסרונו  תמיד  לצדקה  יחסרנו  שיתקיים  לו  לגרום 
ואמרי לה חסד. יעשה ממנו חסד ושל בית אבא לא עשו צדקה 

כראוי וכלה ממונן.

של  גמלים   ... ככספים  הן  הרי  אנטוכיא  של  סז. • בשמים  כתובות 
ערביא אשה גובה פרנא (רש"י – ריוח שליש) מהם ... הני תותבי 
ואשלי  דרודיא  שקי  הני   ... מהם  פרנא  גובה  אשה  מכסי  דבי 

דקמחוניא אשה גובה פרנא מהן.

כתובות עג: • גבי ממונא לקולא גבי איסורא לחומרא.

כתובות צט. • (רש"י) דינר של זהב. שוה כ''ה דינרין כסף כדאמרי' 
בהזהב (ב''מ מד:) והם ששה סלעים.

כתובות קה. • כמה סמויות עיניהן של מקבלי שוחד.

כתובות קה. • אפילו חכם גדול ולוקח שוחד אינו נפטר מן העולם 
בלא סמיות הלב.

כתובות קה: • אפילו צדיק גמור ולוקח שוחד אינו נפטר מן העולם 
בלא טירוף דעת.

כתובות קה: • אם דומה דיין למלך שאינו צריך לכלום יעמיד ארץ 
ואם דומה לכהן שמחזר על הגרנות יהרסנה.

כתובות קה: • מאי שוחד שהוא חד (רש"י – הנותן והמקבל נעשים 
לב אחד).

כתובות קו: • אין משתכרין בשל הקדש אף לא בשל עניים.

כתובות קז: • הניח מעותיו על קרן הצבי.

ואמר  הוא  בזיון  לשון  הרגל.  את  לו  ופשט  קח: • (רש"י)  כתובות 
שמעתי  ואני  רגלי  גבי  שעל  טיט  טול  לדבריו  חש  שאינו  נואש 

תלה אותי על עץ ואין לי מה ליתן.

 ... בתורה  שהוריקן   ... ביתו  ילידי  חניכיו  את  לב. • וירק  נדרים 
שהוריקן בזהב.

אמרו  טעם  ומה  הפקר  הוי  באחד  אפילו  תורה  מה. • דבר  נדרים 
בשלשה כדי שיהא אחד זוכה ושנים מעידין.

נדרים נ: • אמרה ליה בת קיסר לרבי יהושע בן חנניה תורה מפוארה 
ליה  אמרה  יין  מניחין  במה  אבוך  מבית  למדי  א''ל  מכוער  בכלי 
במאני דפחרא אמר לה כולי עלמא בפחרא ואתון במאני דפחרא 
במאני  חמרא  ורמת  אזלת  ודהבא  דכספא  במאני  אחיתון  אתון 
שפירין  והאיכא  כן  אורייתא  אף  לה  אמר  וסרי  ודהבא  דכספא 

וגמירין אמר לה אי הוו סנו הוו גמירין טפי.

סוטה יב. • מיכן לצדיקים שממונם חביב עליהן יותר מגופן וכל כך 
למה לפי שאין פושטין ידיהן בגזל.

סוטה יז. • בשכר שאמר אברהם אבינו (בראשית יד, כג) אם מחוט ועד 
מצות  לב'  בניו  זכו  הגזל)  מן  עצמו  שהבריח  נעל (רש"י –  שרוך 

חוט של תכלת ורצועה של תפלין.
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סוטה לח: • אין נותנין כוס של ברכה לברך אלא לטוב עין.

סוטה לח: • מנין שאפי' עופות מכירין בצרי העין שנאמר (משלי א, יז) כי 
חנם מזורה הרשת בעיני כל בעל כנף.

סוטה לח: • כל הנהנה מצרי העין עובר בלאו.

סוטה לח: • אין עגלה ערופה באה אלא בשביל צרי העין.

וקופצי  הלב  מאמצי  רבו  טרף  וטורפי  עין  צרי  מז: • משרבו  סוטה 
ידים מלהלוות.

ונתקצרו  הימים  נתמעטו  מתנות  מקבלי  מז: • משרבו  סוטה 
השנים.

גיטין מ. • אנן קים לן בינוקא דמקרבא דעתיה לגבי זוזי.

ביניהם  היה  וריעות  אהבה  דברי  מלתא)  ד"ה   – נד: • (רש"י  גיטין 
ולא הנאת ממון כל כך.

גיטין סד. • שאני ממון דאיתיהיב למחילה.

קדושין ו: • מתנה על מנת להחזיר שמה מתנה.

קדושין יז. • מה צאן גורן ויקב מיוחדים שישנן בכלל ברכה אף כל 
שישנן בכלל ברכה יצאו כספים ... כספים עביד בהו עיסקא.

קדושין יט: • כל המתנה על מה שכתוב בתורה תנאו בטל ... בדבר 
שבממון תנאו קיים.

קדושין כו. • דבר תורה מעות קונות.

שאינן  בנים  לו  הויין  ממון  לשום  אשה  הנושא  ע. • כל  קדושין 
מהוגנים.

קדושין עא. • כסף מטהר ממזרים.

ויבקש  וקלה  נקיה  אומנות  לבנו  אדם  ילמד  פב: • לעולם  קדושין 
האומנות  מן  עניות  שאין  שלו  והנכסים  שהעושר  למי  רחמים 

ואין עשירות מן האומנות אלא למי שהעושר שלו.

בבא קמא ג: • אדם מועד לעולם.

בבא קמא ה. • היזק שאינו ניכר שמיה היזק ... היזק שאינו ניכר לא 
שמיה היזק.

למימר  איכא  ממון  בשלמא  אלא)  ד"ה   – לא: • (רש"י  קמא  בבא 
דמפקיר איניש אלא גוף מי מפקיר.

בבא קמא לו: • כל כסף האמור בתורה כסף צורי ושל דבריהם כסף 
מדינה.

בבא קמא מו. • זה כלל גדול בדין המוציא מחבירו עליו הראיה.

לא  בממונא  אבל  באיסורא  רובא  בתר  אזלינן  מו: • כי  קמא  בבא 
אזלינן בתר רובא אלא המוציא מחבירו עליו הראיה.

לרה''ר  מרשותו  מסקל  שהיה  אחד  באדם  נ: • מעשה  קמא  בבא 
מרשות  מסקל  אתה  מה  מפני  ריקה  לו  אמר  אחד  חסיד  ומצאו 
שדהו  למכור  נצרך  לימים  עליו  לגלג  שלך  לרשות  שלך  שאינה 
והיה מהלך באותו רה''ר ונכשל באותן אבנים אמר יפה אמר לי 
לרשות  שלך  שאינה  מרשות  מסקל  אתה  מה  מפני  חסיד  אותו 

שלך.

בבא קמא עא: • דבר הגורם לממון כממון דמי.

בבא קמא צז: • אין מחללין (מע"ש) על המעות שאינם יוצאות כיצד 
אין  הראשונים  מלכים  של  או  ירושלמיות  כוזביות  מעות  לו  היו 

מחללין הא של אחרונים דומיא דראשונים מחללין.

אחד  מצד  ושלמה  דוד  ירושלים  של  מטבע  צז: • איזהו  קמא  בבא 
וירושלים עיר הקודש מצד אחר ואיזהו מטבע של אברהם אבינו 

זקן וזקינה מצד אחד ובחור ובתולה מצד אחר.

בבא קמא קיז: • אסור להציל עצמו בממון חבירו.

בבא קמא קיח: • אדם עשוי למשמש בכיסו בכל שעה.

נוטל  כאילו  פרוטה  שוה  חבירו  את  הגוזל  קיט. • כל  קמא  בבא 
נשמתו ממנו.

בבא מציעא כב. • סתמיה דבעל הבית כי תרום מבינונית הוא תרום.

דכספא  כסא  ליה  אגניב  חסידא  זוטרא  כד. • מר  מציעא  בבא 
בגלימא  ונגיב  ידיה  דמשי  רב  בי  בר  לההוא  חזיא  מאושפיזא 
דחבריה  אממונא  ליה  איכפת  דלא  האי  היינו  אמר  דחבריה 

כפתיה ואודי.

בבא מציעא כה: • אין סימן למטבע.

בבא מציעא לח. • אדם רוצה בקב שלו מתשעה קבים של חבירו.

הוא  משל  בתמיה  איקרי.  תגרא  וזבין  זבון  מ: • (רש"י)  מציעא  בבא 
לאמר לשוטה לקח בדמים וחזור ומכור בלא שכר ותיקרי תגר.

בבא מציעא מב. • לעולם יהא כספו של אדם מצוי בידו.

בקרקע  שליש  מעותיו  את  אדם  ישליש  מב. • לעולם  מציעא  בבא 
ושליש בפרקמטיא ושליש תחת ידו.

בבא מציעא מב. • אין הברכה מצוייה אלא בדבר הסמוי מן העין ... 
אין הברכה מצויה אלא בדבר שאין העין שולטת בו.

בבא מציעא מב. • כספים אין להם שמירה אלא בקרקע.

בבא מציעא מג: • שואל שלא מדעת גזלן הוי ... שואל שלא מדעת 
שואל הוי.

לא  ליה  סגי  דלא  משום  מדינה  (מטבע)  מו: • פסלתו  מציעא  בבא 
בצנעא  ליה  דסגי  מלכות  פסלתו  אבל  בפרהסיא  ולא  בצנעא 

אימא אכתי מטבע הוא.

כסף  וארבעה  מעשרים  כסף  ארבעה  מט: • האונאה  מציעא  בבא 
לסלע שתות למקח.

בבא מציעא נא. • זבנית קנית אבל מוכר דאבודי קא מוביד דאמרי 
אינשי זבין אוביד.

בבא מציעא נא: • (רש"י) ד' איסרין. לסלע: איסר לדינר. והוא אחד 
שני  פונדיון  פונדיונים  שני  מעה  דינר  כסף  מעה  דו'  בו  מכ''ד 
שתות  אמרי'  סחורה  שאר  דגבי  שנא  מאי  מפרש  ובגמ'  איסרין 
אחד  פונדיונים.  ארבעה  כך:  אומרים  ויש  כך  אומרים  יש  וכאן 

משנים עשר.

בבא מציעא נב: • האי מאן דמוקים אזוזי מיקרי נפש רעה.

יוליכנו  לו  ונשבע  פרוטה  שוה  חבירו  את  נה. • הגוזל  מציעא  בבא 
אחריו אפילו למדי.

בבא מציעא נח: • כשם שאונאה במקח וממכר כך אונאה בדברים.

בבא מציעא נט. • כל השערים ננעלים חוץ משערי אונאה.

בבא מציעא נט. • הכל נפרע בידי שליח חוץ מאונאה.

בבא מציעא נט. • ג' אין הפרגוד ננעל בפניהם אונאה וגזל וע''ז.

בבא מציעא סא: • מה שופכי דמים לא ניתנו להשבון אף מלוי רבית 
לא ניתנו להשבון.
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בבא מציעא ע. • יתמי דאכלי דלאו דידהו ליזלו בתר שבקייהו (רש"י 
– אחר אביהן לבית הקברות).

אדם  ברבית  מלוי  של  עיניהם  סמיות  וראה  עא. • בא  מציעא  בבא 
ולבלר  עדים  מביאין  והם  לחייו  עמו  יורד  רשע  לחבירו  קורא 

וקולמוס ודיו וכותבין וחותמין פלוני זה כפר באלהי ישראל.

ברבית  שלא  אותם  ומלוה  מעות  לו  שיש  מי  עא. • כל  מציעא  בבא 
עליו הכתוב אומר (תהלים טו, ה) כספו לא נתן בנשך ושוחד על נקי לא 

לקח עושה אלה לא ימוט לעולם.

קא  והא  מתמוטטין  נכסיו  ברבית  המלוה  עא. • כל  מציעא  בבא 
הללו  אלעזר  רבי  אמר  מתמוטטין  וקא  ברבית  מוזפי  דלא  חזינן 

מתמוטטין ועולין והללו מתמוטטין ואינן עולין.

בבא מציעא עה. • תלמידי חכמים מותרים ללוות זה מזה ברבית מאי 
טעמא מידע ידעי דרבית אסורה ומתנה הוא דיהבו אהדדי.

בבא מציעא עה. • מותר לו לאדם להלוות בניו ובני ביתו ברבית כדי 
להטעימן טעם רבית ולאו מילתא היא משום דאתי למסרך.

ולא  מפסידים  שמרויחים  ממה  יותר  רבית  עה: • מלוי  מציעא  בבא 
מעליא  לישנא   – (רש"י  חכם  רבינו  משה  שמשימים  אלא  עוד 
שיהיה  רבינו  משה  יודע  היה  אילו  ואומרין  אמת  ותורתו  נקט) 

ריוח בדבר לא היה כותבו.

בבא מציעא פז. • וישקל אברהם לעפרון את הכסף אשר דבר באזני 
מיניה  שקל  דלא  לסוחר  עובר  כסף  שקל  מאות  ארבע  חת  בני 
אלא קנטרי דאיכא דוכתא דקרי ליה לתיקלא קנטירא (רש"י – 

משקל גדול שקורין צנטינ''ר מאה מנה).

שליש  משולשין  נכסיך  שיהו  בשדה  אתה  קז. • ברוך  מציעא  בבא 
בתבואה שליש בזיתים ושליש בגפנים.

הללו  שמות  בה'  עובר  שכיר  שכר  הכובש  קיא. • כל  מציעא  בבא 
ועשה וכו'.

בבא מציעא קיא. • זה הוא עושק זהו גזל ולמה חלקן הכתוב לעבור 
עליו בשני לאוין.

בבא מציעא קיב. • מפני מה עלה זה בכבש ונתלה באילן ומסר את 
עצמו למיתה לא על שכרו.

בבא מציעא קיב. • כל הכובש שכר שכיר כאילו נוטל נפשו ממנו ... 
חד אמר נפשו של גזלן וחד אמר נפשו של נגזל.

בבא מציעא קיג. – קטז. • (זכויות הלווה).

בבא מציעא קיז: • אסור לאדם שיהנה מממון חבירו.

בבא בתרא ט: • כל דיין שנוטל שחד מביא חמה עזה לעולם.

בבא בתרא טו: • כל הנוטל פרוטה מאיוב מתברך.

בבא בתרא נג. • מאן דיהיב מתנה בעין יפה יהיב.

בבא בתרא סג. • אין אדם מקנה דבר שלא בא לעולם.

בבא בתרא ק. • רבים גזלנים נינהו.

בבא בתרא קנו. • ינוקא מקרבא דעתיה גבי זוזי.

לשון  באבק   ... והכל  בעריות  ומיעוט  בגזל  קסה. • רוב  בתרא  בבא 
הרע.

בבא בתרא קעד. • פריעת בע''ח מצוה.

לך  שאין  ממונות  בדיני  יעסוק  שיחכים  קעה: • הרוצה  בתרא  בבא 
שיעסוק  והרוצה  הנובע  כמעיין  והן  מהן  יותר  בתורה  מקצוע 

בדיני ממונות ישמש את שמעון בן ננס.

סנהדרין ח. • שיהא חביב עליך דין של פרוטה כדין של מאה מנה.

ממון  מזה  שנוטלין  לרשעים  דיין  לא  הקב''ה  ח. • אמר  סנהדרין 
ממון  להחזיר  אותי  שמטריחין  אלא  כדין  שלא  לזה  ונותנים 

לבעליו.

סנהדרין י. • אדם קרוב אצל עצמו ואין אדם קרוב אצל ממונו.

ליתן  כדי  אלא  (המלך)  מאד  לו  ירבה  לא  וזהב  כא: • כסף  סנהדרין 
אספניא (רש"י – שכר חיילות מדי שנה בשנה הנכנסין והיוצאין 

עמו כל השנה).

סנהדרין כא: • (דברי הימים ב ט, כ) אין כסף נחשב בימי שלמה למאומה 
לא  כאבנים  בירושלים  הכסף  את  שלמה  ויתן  י, כז)  (מלכים א  וכתיב 
קשיא כאן קודם שנשא שלמה את בת פרעה כאן לאחר שנשא 

שלמה את בת פרעה.

סנהדרין כט: • אדם עשוי שלא להשביע את עצמו ההוא דהוו קרו 
ליה עכברא דשכיב אדינרי.

סנהדרין עב. • מאי טעמא דמחתרת חזקה אין אדם מעמיד עצמו 
על ממונו.

סנהדרין עב. • אדם מועד לעולם בין בשוגג בין במזיד בין באונס בין 
ברצון.

סנהדרין צד: • ממונם של ישראל כיון שנפל ביד עובדי כוכבים מיד 
טיהר.

סנהדרין קב. • אמר משה לפני הקב''ה רבונו של עולם בשביל כסף 
וזהב שהשפעת להן לישראל עד שיאמרו דיי גרם להם לעשות 

להם אלהי זהב.

תלמידי  שההנה  ומתוך  היה  בממונו  וותרן  קב: • אחאב  סנהדרין 
חכמים מנכסיו כיפרו לו מחצה.

סנהדרין קו. • את בלעם בן בעור הרגו בחרב ... שהלך ליטול שכר 
עשרים וארבעה אלף [שהפיל מישראל].

דשקל  מאי  שקל  אזל  אלישע  מקמיה  איפטר  קז: • גחזי  סנהדרין 
ואפקיד כי אתא חזייה אלישע לצרעת דהוה פרחא עילויה רישיה 
א''ל רשע הגיע עת ליטול שכר שמנה שרצים וצרעת נעמן תדבק 

בך ובזרעך עד עולם ויצא מלפניו מצורע כשלג.

סנהדרין קח. • בא וראה כמה גדול כחה של חמס שהרי דור המבול 
ידיהם  שפשטו  עד  דינם  גזר  עליהם  נחתם  ולא  הכל  על  עברו 

בגזל.

סנהדרין קט. • (אנשי סדום) רעים בגופן וחטאים בממונם.

ממון  בבעלי  עיניהן  נותנין  סדום)  (אנשי  קט. • שהיו  סנהדרין 
ומושיבין אותו אצל קיר נטוי ודוחין אותו עליו ובאים ונוטלין את 

ממונו.

אצלו  ומפקידים  ממון  בבעלי  עיניהם  נותנים  קט. • היו  סנהדרין 
אפרסמון ומניחים אותו בבית גנזיהם לערב באים ומריחין אותו 

ככלב ... ובאים וחותרים שם ונוטלין אותו ממון.

סנהדרין קיב. • מפני מה אמרה תורה נכסי צדיקים שבתוכה יאבדו 
מי גרם להם שידורו בתוכה ממונם לפיכך ממונם אבד.

ון
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מכות י. • אוהב כסף לא ישבע כסף זה משה רבינו שהיה יודע שאין 
שלש ערים שבעבר הירדן קולטות עד שלא נבחרו שלש בארץ 

כנען ואמר מצוה שבאה לידי אקיימנה.

ומחמדתן  להן  מתאוה  אדם  של  שנפשו  ועריות  כג: • גזל  מכות 
ולדורות  ולדורותיו  לו  שיזכה  וכמה  כמה  אחת  על  מהן  הפורש 

דורותיו עד סוף כל הדורות.

עבודה זרה ד. • אפדם בממונם בעוה''ז כדי שיזכו לעולם הבא.

סימאי  ברבי  מנחם  רבי  קדושים  של  בנן  ניהו  נ. • מאן  זרה  עבודה 
לא  דזוזא  בצורתא  דאפי'  קדושים  של  בנן  ליה  קרו  ואמאי 

מיסתכל.

חמרין  רבנן  קנסוהו  לא  אגריה  נפיש  דלא  סב: • פועל  זרה  עבודה 
דנפיש אגרייהו קנסו רבנן בהו.

אבות ב:יב • יהי ממון חברך חביב עליך כשלך.

אבות ה:י • האומר שלי שלי ושלך שלך הרי זה מידת בינונית וי"א 
מדת סדום.

אלא  ניתנו  ולא  הקב"ה  של  והכל  שלך  אינו  פ"ד • שלך  רבתי  כלה 
להטעות את הבריות.

דרך ארץ זוטא פ"ד • אל תאמר שאין לי ממון שכל הממון שלו הוא.

דרך ארץ זוטא פ"ד • אם זכית לממון עשה ממנו צדקה.

דרך ארץ זוטא פ"ד • אל תתן עיניך בממון שאינו שלך.

כותבין  שכר  ברכה  סימן  בהן  אין  פרוטות  פ"י • ב'  זוטא  ארץ  דרך 
(סת"ם) שכר מתורגמינין וכו'.

זבחים קיד. • אין אדם אוסר דבר שאינו שלו.

זבחים קיד. • קדשים קלים ממון בעלים הוא.

זבחים קטז: • (תוס' – ד"ה גבה) דינר של זהב שוה כ''ה של כסף.

חולין מ: • דידיה מצי אסר דחבריה לא מצי אסר.

חולין נו. • עד מתי אתה מכלה ממונן של ישראל.

בכורות יח: • ניחא ליה דליתעביד מצוה בממוניה.

מטבע  לפי  בן  של  סלעים  חמש  רבי)  ד"ה   – מט: • (תוס'  בכורות 
שבימיהם.

ליטרין  דנביאים  סלע  סתם  בתורה  האמור  כסף  נ. • כל  בכורות 
דכתובין קינטרין חוץ מן כספו של עפרון שאע''פ שכתוב בתורה 
עובר  כסף  שקל  מאות  ארבע  טז)  כג,  (בראשית  דכתיב  קינטרין  סתם 

לסוחר ואיכא דוכתא דקא קרו לקינטרא תיקלא.

במטבע  שטבוע  זהב  דינר  הדריינא.  דינרא  נ. • (רש"י)  בכורות 
אדריינוס קיסר וטוריינוס קיסר: ושייפא. שם המלך.

י''ב  אלא  אינו  זהב  של  הסלע  דמזדבנא)  ד"ה  נ. • (תוס' –  בכורות 
סלעים של כסף.

ערכין ו: • מצינו למומתים בידי שמים שנותנין ממון ומתכפר להם 
כן  אדם  בידי  אף  יכול  עליו  יושת  כופר  אם  ל)  כא,  (שמות  שנאמר 

תלמוד לומר כל חרם לא יפדה.

צרות  ועל  הגזל  ועל   ... באין  נגעים  דברים  שבעה  טז. • על  ערכין 
העין.

ערכין טז. • הוא כונס ממון שאינו שלו יבא הכהן ויפזר ממונו.

ערכין כד. • יהא אדם חס על נכסיו.

על  נכסיו  כל  להחרים  רשאי  אדם  אין  לגבוה  אם  כח. • מה  ערכין 
אחת כמה וכמה שיהא אדם חס על נכסיו.

אמר  מלכא  שמע  שמאלא  לידיה  קציוה  שוחדא  כח: • יהיב  ערכין 
ליקצו נמי לידיה דימינא.

מעילה יט. • דהבא ... נהי דלא איכא נהנה ופגם לאלתר לעולם מי 
לא איכא פגימה.

תמיד כט. • אין עניות במקום עשירות.

אתייה  חדא  גולגלתא  מוקדון)  (לאלכסנדר  ליה  לב: • יהבו  תמיד 
מתקליה  הוה  לא  בהדיה  דידיה  וכספא  דהבא  לכוליה  תקליה 
אמר להון לרבנן מאי האי אמרי גולגלתא לעינא דבישרא ודמא 

דלא קא שבע.

נדה כה. • ספק ממונא לקולא ... ספק איסורא לחומרא.

ממונו  על  ק"ו  הבזוי  ממונו  על  תורה  חסה  כך  יב:ה • אם  נגעים 
החביב.

מנהג
ודוקא הם שהיה מנהגם להתפלל  ברכות ו. • (תוס' – ד"ה אחורי) 

למערב אבל אנו מתפללים למזרח שאנו במערבו של א''י.

אותו  גומרים  שהיו  סובר  שהיה  ימים)  ד"ה   – יד. • (תוס'  ברכות 
אבותיהם  מנהג  ש''מ  אמר  דלוגי  מדלגי  דקא  דחזא  כיון  (הלל) 
בידיהם אלמא דימים דאין גומרין בהן הלל אין חובה לאמרו ומה 

שאנו אומרין אותו היינו משום מנהג.

ברכות יח. • (תוס' – ד"ה למחר) אנו שגם בחיינו אין מנהגינו ללבוש 
תמיד ציצית אי הוי רמינן להו הוי כמו לועג לרש.

אי  דאדרבה  אומרים  היו  ור''י  ור''ת  עד)  ד"ה  כא: • (תוס' –  ברכות 
לשתוק  העם  נהגו  ומ''מ  שותק.  אם  הפסקה  הוי  כעונה  שומע 

ולשמוע וגדול המנהג.

דאדרבה  שלנו  מנהג  ויפה  יעקב • ניחא  ד"ה   – כו: • (תוס'  ברכות 
טוב להתפלל מבעוד יום קצת.

בשביל  המנהג  לשנות  לי  למה  ונכללה)  ד"ה   – כט. • (תוס'  ברכות 
אתה חוננתנו ונכללה בהביננו.

ברכות לד. • (רש"י) חברותא כלפי שמיא. מנהג שנוהג אדם בחברו 
ינהג אצל המקום ולא יזהר בתפלתו.

ברכות ל: • (תוס' – ד"ה מסתברא) אומר ר''י דראה את ר''ת דהיכא 
על  כגון  מחזירין  שאין  בדברים  אפי'  לרצה  חזר  רגליו  עקר  דלא 

הנסים וכן עמא דבר.

ברכות לא. • (תוס') אייתי כסא דזוגיתא חיורתא. מכאן נהגו לשבר 
זכוכית בנשואין.

ראש  קלות  מתוך  מתפללין  אין  רבנן)  ד"ה   – לא. • (תוס'  ברכות 
שעסק  כגון  מצוה  של  ושמחה  ראש  כובד  מתוך  אלא  ושחוק 

בדברי תורה ולכן נהגו לומר פסוקי דזמרה ואשרי קודם תפלה.

ברכות לא. • כך היה מנהגו של ר''ע כשהיה מתפלל עם הצבור היה 
עצמו  לבין  בינו  מתפלל  וכשהיה  צבור  טורח  מפני  ועולה  מקצר 
מפני  למה  כך  וכל  אחרת  בזוית  ומוצאו  זו  בזוית  מניחו  אדם 

כריעות והשתחויות.

ברכות לא. • (תוס' – ד“ה ומוצאו) נהגו העולם בראש השנה וביום 
הכפורים שמתפללין זכרנו ובכן תן ותמלוך ששוחים כשמגיעים 
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אלא  ברכות  בסוף  לשחות  שאין  זוקפין  ברכה  ובסוף  לפסוקים 
היכא דתקון.

ברכות לה: • ואספת דגנך הנהג בהן מנהג דרך ארץ.

ברכות לט: • (תוס' – ד"ה והלכתא) יש שנוהגין לברך ברכת המוציא 
קודם שיחתוך כדי שתהא הפת שלמה בשעת ברכה ואין המנהג 

נכון לעשות דהוי היסח הדעת בין הברכה לאכילה.

ברכות לט: • (תוס' – ד"ה מניח) לא היה רוצה לשנות המנהג והיה 
היה  ולא  קצת  בוצע  והיה  המוציא  תחלה  השלמה  על  מברך 
מפרידה עד שיברך על הפרוסה על אכילת מצה ובוצע משתיהן 

יחד.

ברכות מא: • (תוס' – ד"ה הלכתא) אין מנהג שלנו למשוך ידינו מן 
הפת כלל עד לאחר בהמ''ז.

ברכות מב. • (תוס' – ד"ה סלק) קשה למנהג שלנו שאנו מקפידים 
מסלקין  היו  לא  נמי  בימיהם  ושמא  קודם  הלחם  לסלק  שלא 
השלחן מקמי המברך כי אם מלפני שאר המסובין לפי שהיו להן 
אנו  אבל  שלחנו  על  אוכל  עצמו  לפני  אחד  וכל  קטנים  שלחנות 
שרגילים לאכול כולנו על שלחן אחד אין נאה לסלק השלחן עד 

לאחר ברכת המזון.

ברכות מח. • (תוס' – ד"ה ולית) ויש מצרפין קטן לתפלה רק שיהא 
חומש בידו ואומר ר''ת דמנהג שטות הוא.

פרנסנו  זוננו  רוענו  לומר  מהו  מתחיל)  ד"ה   – מח: • (תוס'  ברכות 
המשנה  הוא  שטות  ומנהג  הוא  כך  ברכות  טופס  א''ל  בשבת 

ברכה של חול.

ברכות מט. • (תוס' – ד"ה לומר) ויש שנוהגין לומר בבונה ירושלים 
מלכות.

בבית  חטים  לזרוק  שדרכן  עכשיו  ולא)  ד"ה   – נ: • (תוס'  ברכות 
חתנים צריך ליזהר שלא יזרקום אלא במקום נקי.

ברכות נ: • (תוס' – ד"ה נהגו) התם איכא אמוראי דפליגי חד אמר 
הלכה והוה פירוש הלכה לכתחלה ומורינן הכי א''כ נהגו דקאמר 
נהגו  אלא  כאן  דאין  להיות  יכול  הכא  אבל  דיעבד  הוי  אידך 

גרידא.

שבת י: • (רש"י – ד"ה הוה) השתא דנהוג אף במתנות לא משנינן 
מנהגא.

שבת יט. • כך היה מנהגו של בית רבן גמליאל שהיו נותנין כלי לבן 
לכובס ג' ימים קודם לשבת וצבועים אפילו בע''ש.

ציצית  להתיר  שנהגו  מה  קשה  אין  רב)  ד"ה   – כב. • (תוס'  שבת 
מטליתות של מתים דדווקא בטלית של חי שהוא בר חיובא אין 

מתירין.

מצוה.  עושה  הדלקה  מינה  שמע  שמע)  ד"ה   – כג. • (תוס'  שבת 
העולם  שנהגו  כיון  מקום  ומכל  לנר  מנר  להדליק  מותר  וא''כ 

להחמיר אין לשנות המנהג.

שבת כה: • כך היה מנהגו של ר' יהודה בר אלעאי ע''ש מביאים לו 
עריבה מלאה חמין ורוחץ פניו ידיו ורגליו ומתעטף ויושב בסדינין 

המצוייצין ודומה למלאך ה' צבאות.

ושובתין  ומריעין  שתוקעין  לבבליים  להם  נעשה  לה: • מה  שבת 
מתוך מריעין תוקעין ומריעין ... מנהג אבותיהן בידיהן.

שבת קטז: • (תוס' – ד"ה וכ"ש) נהגו העולם לקרות בכתב ואיגרות 
השלוחים ממקום למקום ולטלטלן ודאי שרי דהא ראויין לצור 

ע''פ צלוחית.

שבת קכט: • (תוס' – ד"ה מאה) היה מנהג קצוב לספר לגלח בזוזא 
וכן מנהג ק' קרני להקיז בזוזא.

פסחים נ. • (עיין כל הפרק מקום שנהגו).

פסחים נ: • אל ישנה אדם (ממנהג המקום) מפני המחלוקת.

במעלי  לצידון  מצור  אזלין  הוו  דלא  נהוג  ביישן  נ: • בני  פסחים 
שבתא אתו בנייהו קמיה דר' יוחנן אמרו לו אבהתין אפשר להו 
אנן לא אפשר לן אמר להו כבר קיבלו אבותיכם עליהם שנאמר 

(משלי א, ח) שמע בני מוסר אביך ואל תטוש תורת אמך.

פסחים נ: • דברים המותרים ואחרים נהגו בהן איסור אי אתה רשאי 
להתירן בפניהם.

טעות  מחמת  שנוהגים  דברים  אי)  ד"ה   – נא. • (תוס'  פסחים 
שסבורים שהוא אסור והוא מותר יכול להתיר בפניהם.

שרחצו  גמליאל  רבן  של  בניו  והלל  ביהודה  נא. • מעשה  פסחים 
שניהם כאחד בכבול ולעזה עליהן כל המדינה אמרו מימינו לא 
להן  לומר  רצה  ולא  החיצון  לבית  ויצא  הלל  ונשמט  כך  ראינו 

מותרין אתם.

שיצאו  גמליאל  רבן  של  בניו  והלל  ביהודה  נא. • מעשה  פסחים 
מימינו  ואמרו  המדינה  עליהן  ולעזה  בבירי  בשבת  בקורדקיסון 
לא ראינו כך ושמטום ונתנום לעבדיהן ולא רצו לומר להן מותרין 

אתם וכו'.

הכפורים  יום  בלילי  הנר  את  להדליק  שנהגו  נג: • מקום  פסחים 
מדליקין מקום שנהגו שלא להדליק אין מדליקין.

דליחזי  פלוגתא  שייך  לא  במנהג  אמר)  ד"ה   – נה. • (תוס'  פסחים 
היכי נהוג.

פסחים נה: • ששה דברים עשו אנשי יריחו על שלשה מיחו בידם 
ועל שלשה לא מיחו בידם.

פסחים קג. • נהגו העם כבית הילל ואליבא דר' יהודה (תוס' – ד"ה 
ואמר. והאי נהגו לא הוי כהאי נהגו דבפרק בתרא דתענית (ד' כו:) 

דמפרש דאורויי לא מורינן ואי עבדי לא מחינן בידיהן).

פסחים קיט: • הכל כמנהג המדינה.

ראש השנה טו: • כי נהגו שבקינן (ליה).

נהגו  דלשון  בתמיה  להו.  שבקינן  נהגו  וכי  טו: • (תוס')  השנה  ראש 
משמע בפרק בתרא דתענית (דף כו:) דאי עביד לא מהדרינא והכא 

כיון דאיכא אסורא דהלכה כרבנן אית לן לאהדורי.

שקלים ד:ב • אין עושין שררה על הציבור בממון פחות משנים.

מנהג  ערבה  אמר  וחד  נביאים  יסוד  ערבה  אמר  מד. • חד  סוכה 
נביאים.

ונפקא  להם  תקנו  ולא  העם  את  הנהיגו  מנהג.  מד. • (רש"י)  סוכה 
לא  בכלל  דאפילו  וצונו  למימר  דליכא  ברכה  בעיא  דלא  מינה 

תסור ליתא.

ביצה ד: • הזהרו במנהג אבותיכם בידיכם זמנין דגזרו המלכות גזרה 
ואתי לאקלקולי.

תענית כו: • מאן דאמר מנהג מידרש לא דרשינן אורויי מורינן ומאן 
דאמר נהגו אורויי לא מורינן ואי עביד עביד ולא מהדרינן ליה.

הג
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תענית כו: • (תוס') והאידנא נהוג עלמא דפרסי כהני ידייהו במנחה 
כפים  נשיאת  לומר  העם  נהגו  לא  ולכך  החמה.  לשקיעת  סמוך 
גדול  היום  בעוד  מנחה  שמתפללין  לפי  הכפורים  ביום  במנחה 
מקום  מכל  אבל  כפים  נשיאת  יש  תעניות  בשאר  במנחה  אבל 

בנעילה ביום הכפורים יש נשיאת כפים.

תענית כח: • רב איקלע לבבל חזינהו דקא קרו הלילא בריש ירחא 
סבר לאפסוקינהו כיון דחזא דקא מדלגי דלוגי אמר שמע מינה 

מנהג אבותיהם בידיהם.

לעשות  עצים  כורתים  היו  אליעזר  רבי  של  יד. • במקומו  יבמות 
פחמים בשבת לעשות ברזל (רש"י – לבו ביום כדי לעשות ברזל 
איזמל של מילה דקסבר ר''א מכשירי מצוה דוחין שבת כמצוה 

עצמה).

יבמות יד. • במקומו של ר' יוסי הגלילי היו אוכלים בשר עוף בחלב.

פרוודהא  וכל  נהרדעא  כרב  נהוג  פרוודהא  וכל  נד. • בבל  כתובות 
נהוג כשמואל.

כתובות סו: • רבן שמעון בן גמליאל אומר הכל כמנהג המדינה.

נדרים טו. • דברים המותרין ואחרים נהגו בהן איסור אי אתה רשאי 
להתירן בפניהם שנאמר לא יחל דברו.

בבא מציעא פו: • אל ישנה אדם מן המנהג שהרי משה עלה למרום 
ואכלו  לחם  ואכלו  למטה  ירדו  השרת  מלאכי  לחם  אכל  ולא 

סלקא דעתך אלא אימא נראו כמי שאכלו ושתו.

בבא מציעא צג. • שומרי פירות אוכלין מהלכות מדינה אבל לא מן 
התורה.

שהרגילו   – (רש"י  הדיוט  לשון  דורש  היה  קד. • ר''מ  מציעא  בבא 
הדיוטות לכתוב שלא כתקנת חכמים היה דורש הלשון לפסוק 

הדין אחריו).

לחברו  סעודה  המוסר  בירושלים  היה  גדול  צג: • מנהג  בתרא  בבא 
וקלקלה נותן לו דמי בשתו ודמי בושת אורחיו.

בבא בתרא צג: • עוד מנהג גדול היה בירושלים מפה פרוסה על גבי 
הפתח כל זמן שמפה פרוסה אורחין נכנסין נסתלקה המפה אין 

האורחין נכנסין.

מכניסין  שבירושלים  הדעת  נקיי  של  מנהגן  היה  ל. • כך  סנהדרין 
ושומעין  העדים  את  ומכניסין  דבריהן  ושומעין  דינין  לבעלי 

דבריהם ומוציאין אותן לחוץ ונושאין ונותנין בדבר.

עבודה זרה ח: • (רש"י – ד"ה אסינתי) נותנין עפר בעריבות וזורעין 
שם שעורין קודם ימי החופה ומביאין לפני החתן והכלה כשהן 
צמוחים ואומרים להם פרו ורבו כשעורין הללו שממהרין לצאת 

מכל התבואה.

סופרים יד:יח • מנהג מבטל הלכה במנהג ותיקין אבל מנהג שאין לו 
ראיה מן התורה אינו אלא כשיקול הדעת.

דרך ארץ זוטא פ"ב • ... אל ישנה אדם ממנהג הבריות.

מנחות כ: • (תוס' – ד"ה נפסל) מנהג אבותינו תורה היא.

אין  לו  שומעין  במנעל  חולצין  ויאמר  אליהו  יבא  לב. • אם  מנחות 
חולצין בסנדל אין שומעין לו שכבר נהגו העם בסנדל ... אם יבא 
אליהו ויאמר אין חולצין במנעל שומעין לו אין חולצין בסנדל אין 

שומעין לו שכבר נהגו העם בסנדל.

חולין יג: • נכרים שבחוצה לארץ לאו עובדי עבודת כוכבים הן אלא 
מנהג אבותיהן בידיהן.

חולין יד. • (תוס' – ד"ה ונסבין) מנהג הוא למלוח בשר לצלי.

נהר  כל  ופשטיה.  נהרא  נהרא  עבדינן)  ד"ה   – יח: • (רש"י  חולין 
אחר  הולך  מקום  כל  כלומר  שם  רגיל  שהוא  במקום  מתפשט 

מנהגו.

זה  דומין  הנהר  ופשטיה. אין פשטי  נהרא  נהרא  נז. • (רש"י)  חולין 
חריף וזה עומד כך אין מנהג המקומות דומות.

לאכול  שלא  שנהגו  מקום  אוכלין  לאכול  שנהגו  סג. • מקום  חולין 
אין אוכלין אטו במנהגא תליא מילתא אין.

שאתה  מקומך  מנהג  אמך.  תורת  תטוש  אל  צג: • (רש"י)  חולין 
מבבל ושם נוהגין בו איסורא.

טלטול  ה''מ  מברכינן  לא  אמנהגא  י"ח)  ד"ה   – י: • (תוס'  ערכען 
דמנהג כמו ערבה אבל אקריאה דמנהג מברכין שפיר.

מנהיגות
ברכות לב. • אמר משה דבר זה תלוי בי מיד עמד ונתחזק בתפלה 

ובקש רחמים.

ברכות לב. • מלמד שתפסו משה להקדוש ברוך הוא כאדם שהוא 
תופס את חבירו בבגדו ואמר לפניו רבונו של עולם אין אני מניחך 

עד שתמחול ותסלח להם.

הוא  ברוך  הקדוש  לפני  בתפלה  משה  שעמד  לב. • מלמד  ברכות 
עד שהחלהו ... עד שהפר לו נדרו ... מלמד שמסר עצמו למיתה 

עליהם.

ברכות לב. • מלמד שעמד משה בתפלה לפני הקדוש ברוך הוא עד 
שאחזתו אחילו ...אש של עצמות. 

ברכות סג. • באתר דלית גבר תמן הוי גבר ... באתר דאית גבר תמן 
לא תהוי גבר.

ברכות סד. • בעל הקורה שיכנס בעביה של קורה.

שבת יא. • אם יהיו כל הימים דיו ואגמים קולמוסים ושמים יריעות 
וכל בני אדם לבלרין אין מספיקים לכתוב חללה של רשות (רש"י 
– עומק לבם שהוא צריך להיות לו לב לכמה מדינות למס הקצוב 

ולכמה מלחמות ולכמה משפטים והכל ביום אחד).

אל  והיוצא  יכנס  הנכנס  אמרו  המדרש  בבית  חרב  יז. • נעצו  שבת 
מן  כאחד  שמאי  לפני  ויושב  כפוף  הלל  היה  היום  ואותו  יצא 

התלמידים והיה קשה לישראל כיום שנעשה בו העגל.

שבת נה. • רב יהודה הוה יתיב קמיה דשמואל אתאי ההיא איתתא 
קא צווחה קמיה ולא הוה משגח בה א''ל לא סבר ליה מר (משלי כא, 
יג) אוטם אזנו מזעקת דל גם הוא יקרא ולא יענה א''ל שיננא רישך 
בקרירי רישא דרישיך בחמימי הא יתיב מר עוקבא אב ב''ד (רש"י 
– רישך בקרירי. אני שאני רבך איני נכוה אבל מר עוקבא שהוא 
ראש לי ולך ואב ב''ד יכווה בחמין: דכתיב בית דוד וגו'. לא ענש 

אלא מי שבידו לשפוט).

שבת נה. • אמר להו הקב''ה התחילו ממקום שאומרים שירה לפני 
(רש"י – מן הלוים שאומרים שיר בכלי נחשת).

שבת קמט: • בשעה שירד אותו רשע (נבוכדנצר) לגיהנם רעשו כל 
יורדי גיהנם אמרו שמא למשול עליהם הוא בא.

לקיים  בראשו  תנין  וקשר  זכר  ארי  על  (נבוכדנצר)  קנ. • רכב  שבת 
מה שנא' (ירמיה כז, ו) וגם את חית השדה נתתי לו לעבדו.
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ראש השנה יז. • כל פרנס המטיל אימה יתירה על הצבור שלא לשם 
שמים אינו רואה בן תלמיד חכם.

ראש השנה כה: • ירובעל בדורו כמשה בדורו בדן בדורו כאהרן בדורו 
יפתח בדורו כשמואל בדורו ללמדך שאפילו קל שבקלין ונתמנה 

פרנס על הצבור הרי הוא כאביר שבאבירים.

ראש השנה כה: • אין לך לילך אלא אצל שופט שבימיו.

יומא ד: • מלמד שתפסו הקדוש ברוך הוא למשה והביאו בענן.

בכהן  פסול  בו  שאירע  בציפורי  אלם  בן  ביוסף  יב: • מעשה  יומא 
שני  לעבודתו  חוזר  ראשון  חכמים  ואמרו  תחתיו  ומינוהו  גדול 
כהן  איבה  משום  כ''ג  הדיוט  לכהן  ולא  גדול  לכהן  לא  ראוי  אינו 

הדיוט משום מעלין בקודש ולא מורידין.

יומא יג. • (תוס' – ד"ה הלכה) אפילו בזמן הזה לפרנס הממונה על 
הציבור ועבר מחמת אונס שכשיעבור האונס חוזר לשררתו וגם 

נוהגין כבוד בשני.

יומא כב: • כיון שנתמנה אדם פרנס על הציבור מתעשר.

בטיט  שמלוכלך  שנה  כבן  ואימא  יצחק  בר  נחמן  כב: • רב  יומא 
ובצואה אחויאו ליה לרב נחמן סיוטא בחלמיה אמר נעניתי לכם 
עצמות שאול בן קיש הדר חזא סיוטא בחלמיה אמר נעניתי לכם 

עצמות שאול בן קיש מלך ישראל.

יומא כב: • מפני מה לא נמשכה מלכות בית שאול מפני שלא היה 
בו שום דופי.

יומא כב: • מפני מה נענש שאול מפני שמחל על כבודו.

של  קופה  כן  אם  אלא  הציבור  על  פרנס  מעמידין  כב: • אין  יומא 
שרצים תלויה לו מאחוריו שאם תזוח דעתו עליו אומרין לו חזור 

לאחוריך.

יומא לח: • אין מלכות נוגעת בחברתה אפי' כמלא נימא.

וגמירי  בדיקלא  דזקפוהו  לרב  ליה  חזי  חלמא  חנינא  פז: • ר'  יומא 
דכל דזקפוהו בדיקלא רישא הוי.

שקלים ד:ב • אין עושין שררה על הציבור בממון פחות משנים.

ואחשורוש  אחאב  הן  ואלו  בכיפה  מלכו  יא. • שלשה  מגילה 
ונבוכדנצר (תוס' – הא דלא חשיב אלכסנדר' מוקדון משום דלא 

איירי הכא אלא באותם הכתובים להדיא).

מגילה יא: • שלמה ... מלך על העליונים ועל התחתונים.

מלך  אמר  וחד  היה  פיקח  מלך  אמר  חד  יב. • (אחשורוש)  מגילה 
טיפש היה.

מגילה יב: • ההדיוט קופץ בראש.

יצא  ולא  קיים  שאול  עדיין  לדוד)  (אביגיל  לו  יד: • אמרה  מגילה 
טבעך בעולם.

מגילה טז: • תעלא (שועל) בעידניה סגיד ליה.

מגילה טז: • לרוב אחיו ולא לכל אחיו מלמד שפירשו ממנו מקצת 
סנהדרין.

משה  הן  אלו  לישראל  עמדו  טובים  פרנסים  ט. • שלשה  תענית 
וענן  באר  הן  ואלו  ידם  על  ניתנו  טובות  מתנות  וג'  ומרים  ואהרן 

ומן.

תענית ט. • שאני משה כיון דלרבים הוא בעי כרבים דמי.

מועד קטן ה. • יוצאין לקווץ את הדרכים ולתקן את הרחובות ואת 
האסטרטאות ולמוד את המקואות וכל מקוה שאין בו ארבעים 
סאה מרגילין לתוכו ארבעים סאה ומנין שאם לא יצאו ועשו כל 
הם  כאילו  הכתוב  עליהם  מעלה  שם  שנשפכו  דמים  שכל  אלו 

שפכום.

מועד קטן כו. • שאול זה נשיא יהונתן זה אב ב''ד.

פרנס  ועל   ... יום  בכל  עליהן  בוכה  הקב''ה  ה: • שלשה  חגיגה 
המתגאה על הצבור.

ובנשיא  בקשת  כהות  עיניו  דברים  בג'  המסתכל  טז. • כל  חגיגה 
ובכהנים ... בנשיא דכתיב (במדבר כז, כ) ונתת מהודך עליו.

יבמות מה: • רבא אכשריה לרב מרי בר רחל ומנייה בפורסי דבבל 
משימות  כל  מלך  עליך  תשים  שום  טו)  יז,  (דברים  מר  דאמר  ואע''ג 
שאתה משים אל יהו אלא מקרב אחיך האי כיון דאמו מישראל 

מקרב אחיך קרינן ביה.

לינאי  ביתוס  בת  מרתא  ליה  עיילה  דדינרי  סא. • תרקבא  יבמות 
מלכא עד דמוקי ליה ליהושע בן גמלא בכהני רברבי.

יבמות סה: • (רש"י – ד"ה ואהדרינהו) רבי אבהו קרוב למלכות הוה.

יבמות עו: • ישי אבי דוד שנכנס באוכלוסא ויצא באוכלוסא.

יבמות עח: • (שמואל ב כא – א) ויהי רעב בימי דוד שלש שנים שנה אחר 
את  דוד  ויבקש  מיד  בי  אלא  תלוי  הדבר  אין  אמר (דוד)   ... שנה 

פני ה'.

ובעלי  עשירים  שהיו  שלמה  עבדי  כל)  ד"ה   – יד. • (רש"י  כתובות 
זרוע ונשאו להם בנות ישראל וכגון זרעו של הורדוס שהי' עבד 

לבית חשמונאי וגברה ידו ומלך.

על  שמחל  מלך  מחול  כבודו  כבודו  על  שמחל  יז. • נשיא  כתובות 
כבודו אין כבודו מחול.

כתובות מה. • חטאו (נשיא ומשוח) עד שלא נתמנו ונתמנו הרי הן 
כהדיוטות רבי שמעון אומר אם נודע להם עד שלא נתמנו חייבים 
משנתמנו פטורים (רש"י – לגמרי אלמא דמשום דאישתני גופא 

אישתני קרבן).

נזיר ה. • בני מלכים שמגלחים מע''ש לע''ש.

סוטה י. • אמר שמשון לפני הקב''ה רבש''ע זכור לי עשרים (ושתים) 
שנה ששפטתי את ישראל ולא אמרתי לאחד מהם העבר לי מקל 

ממקום למקום.

סוטה י. • שמשון דן את ישראל כאביהם שבשמים.

סוטה י. • מה הקב''ה מגין על כל העולם כולו אף שמשון מגין בדורו 
על ישראל.

סוטה מא. • פרשת המלך כיצד מוצאי יו''ט הראשון של חג בשמיני 
במוצאי שביעית עושין לו בימה של עץ בעזרה והוא יושב עליה 
שנאמר (דברים לא, י) מקץ שבע שנים במועד וגו' חזן הכנסת נוטל 
והסגן  לסגן  נותנה  הכנסת  וראש  הכנסת  לראש  ונותנה  ס''ת 
וקורא  ומקבל  עומד  והמלך  למלך  נותנה  וכ''ג  גדול  לכהן  נותנה 

יושב אגריפס המלך עמד וקבל וקרא עומד ושבחוהו חכמים.

קדושין לג: • אני איני כדי לעמוד מפני בני ואפילו הוא רבאי דהא 
אנא אבוה אלא משום כבוד בית נשיא.

מורד  טעמא  מאי  עליו  נענש  אתה  אי  החתי  מג. • אוריה  קדושין 
במלכות הוה.
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קדושין סו. • ינאי המלך רב לך כתר מלכות הנח כתר כהונה לזרעו 
של אהרן שהיו אומרים אמו נשבית במודיעים.

קדושין סו. • היה העולם משתומם עד שבא שמעון בן שטח והחזיר 
את התורה ליושנה.

קדושין ע. • לא מיבעי לך למיזל משום דגברא רבה את אלא משום 
יקרא דבי נשיאה קום זיל.

בעשיית  אסור  הצבור  על  פרנס  אדם  שנתמנה  ע. • כיון  קדושין 
מלאכה בפני שלשה.

רגמוהו  בממזרת  מותר  גר  במחוזא  זירא  ר'  עג. • דרש  קדושין 
כי  מילתא  דדריש  איכא  מי  רבא  אמר  באתרוגייהו  עלמא  כולי 
האי בדוכתא דשכיחי גיורי דרש רבא במחוזא גר מותר בכהנת 
ליה  אמרו  בממזרת  מותר  גר  להו  דרש  הדר  בשיראי  טענוהו 
אפסידתא לקמייתא אמר להו דטבא לכו עבדי לכו אי בעי מהכא 

נסיב ואי בעי מהכא נסיב.

כל  אחיך  מקרב  מלך  עליך  תשים  שום  טו)  יז,  עו: • (דברים  קדושין 
משימות שאתה משים לא יהיה אלא מקרב אחיך.

בהם  מתעסק   – (רש"י  (בגרים)  בהו  מטפל  זירא  עו: • רבי  קדושין 
במערבא  בהו  מטפל  אבוה  בר  רבה  בשררה)  ולהושיבם  לכבדם 
אפילו ריש כורי לא מוקמי מינייהו בנהרדעא אפי' ריש גרגותא 

לא מוקמי מינייהו.

מאי  גדול  כהן  ולא  מלך  לא  מהם  מעמידים  אין  פב. • ...  קדושין 
טעמא לא משום דפסילי אלא משום דזיל אומנותיהו.

בבא קמא נב. • (רש"י – ד"ה עביד) כשהמקום נפרע משונאי ישראל 
ממנה להן פרנסים שאינן מהוגנין.

בבא מציעא קיז. • מר כי אתריה ומר כי אתריה.

הדר  ולא  טורי  עקר  טורי  עקרנא  מלכותא  אמר  ג: • אי  בתרא  בבא 
ביה.

בבא בתרא ג: • הורדוס עבדא דבית חשמונאי הוה נתן עיניו באותה 
עבדא  כל  דאמר  קלא  בת  גברא  ההוא  שמע  חד  יומא  תינוקת 

דמריד השתא מצלח קם קטלינהו לכולהו מרותיה וכו'.

בבא בתרא ד. • כתיב] (קהלת י, כ) גם במדעך מלך אל תקלל אמר ליה 
כ)  י,  (קהלת  וכתיב  בעלמא  עשיר  וליהוי  א''ל  הוא  מלך  לאו  האי 
ובחדרי משכבך אל תקלל עשיר ולא יהא אלא נשיא וכתיב (שמות 
כב, כז) ונשיא בעמך לא תאור א''ל בעושה מעשה עמך והאי לאו 
עושה מעשה עמך א''ל מסתפינא מיניה א''ל ליכא איניש דאזיל 
דלימא ליה דאנא ואת יתיבנא א''ל כתיב (קהלת י, כ) כי עוף השמים 

יוליך את הקול ובעל כנפים יגיד דבר.

בבא בתרא טו: • (רות א, א) ויהי בימי שפוט השופטים דור ששופט את 
שופטיו.

בבא בתרא צא: • אפי' ריש גרגותא משמיא מוקמי ליה.

בבא בתרא ק: • המלך פורץ גדר לעשות לו דרך ואין ממחין בידו.

ראיתם  ואומרים  (פינחס)  אותו  מבזים  קט: • שבטים  בתרא  בבא 
שבט  נשיא  יהרוג  לע''ז  עגלים  אמו  אבי  שפיטם  בן  זה  פוטי  בן 

מישראל.

תהיו  אל  בניו  את  אחיתופל  צוה  דברים  קמז. • שלשה  בתרא  בבא 
במחלוקת ואל תמרדו במלכות בית דוד וכו'.

סנהדרין ה. • האי מאן דבעי למידן דינא ואי טעה מיבעי למיפטרא 
לישקול רשותא מבי ריש גלותא.

גליות  ראשי  אלו  מיהודה  שבט  יסור  לא  י)  מט,  ה. • (בראשית  סנהדרין 
שבבבל שרודין את ישראל בשבט (רש"י – שיש להם כח ורשות 
הלל  של  בניו  בני  אלו  רגליו  מבין  ומחוקק  פרס)  מלכי  מאת 

שמלמדין תורה ברבים.

סנהדרין ח. • דבר (מנהיג) אחד לדור ואין שני דברין לדור.

שהיה  לפי   – (רש"י  קאי  וחד  שבעים  במקום  יג: • משה  סנהדרין 
משה ראש להם ושקול ככולם).

סנהדרין יד. • לעולם הוי קבל וקיים (רש"י – הוי קבל. אפל: וקיים. 
ותחיה כלומר הרחק מן הרבנות שמקברת את בעליה).

כל  על  לו  מוחלין  א''כ  אלא  לגדולה  עולה  אדם  יד. • אין  סנהדרין 
עונותיו.

סנהדרין יז. • הטל עליהן צרכי ציבור והן כלין מאיליהן.

סנהדרין יז. • אין מושיבין בסנהדרי אלא בעלי קומה ובעלי חכמה 
ובעלי מראה ובעלי זקנה ובעלי כשפים ויודעים בע' לשון שלא 

תהא סנהדרי שומעת מפי המתורגמן.

סנהדרין יט. • מעשה שהיה דעבדיה דינאי מלכא קטל נפשא אמר 
להו שמעון בן שטח לחכמים תנו עיניכם בו ונדוננו ... נפנה לימינו 
כבשו פניהם בקרקע נפנה לשמאלו וכבשו פניהם בקרקע אמר 
מחשבות  בעל  יבא  אתם  מחשבות  בעלי  שטח  בן  שמעון  להן 
שעה  באותה  ומתו  בקרקע  וחבטן  גבריאל  בא  מיד  מכם  ויפרע 

אמרו מלך לא דן ולא דנין אותו לא מעיד ולא מעידין אותו.

של  דין  בית  פי  על  הרשות  למלחמת  מוציא  כ: • (מלך)  סנהדרין 
שבעים ואחד ופורץ לעשות לו דרך ואין ממחה בידו דרך המלך 

אין לו שיעור וכל העם בוזזין ונותנין לו והוא נוטל חלק בראש.

להם  להעמיד  לארץ  בכניסתן  ישראל  נצטוו  מצות  כ: • ג'  סנהדרין 
מלך ולהכרית זרעו של עמלק ולבנות להם בית הבחירה.

סנהדרין כ: • בתחילה מלך שלמה על העליונים ... ולבסוף מלך על 
כל  על  מלך  כך  עזה  ועל  תפסח  על  שמלך  וכשם   ... התחתונים 
העולם כולו ולבסוף לא מלך אלא על ישראל ... ולבסוף לא מלך 
אלא על ירושלים ... ולבסוף לא מלך אלא על מטתו ... ולבסוף 
לא מלך אלא על מקלו ... חד אמר מקלו וחד אמר גונדו הדר או 
לא הדר ... חד אמר הדר וחד אמר לא הדר מאן דאמר לא הדר 

מלך והדיוט ומאן דאמר הדר מלך והדיוט ומלך.

סנהדרין כ: • אוצרות מלכים למלך ושאר ביזה שבוזזין מחצה למלך 
ומחצה לעם.

סנהדרין כא. • (דברים יז, יז) לא ירבה לו נשים אלא שמנה עשרה.

סנהדרין כא: • לא ירבה לו סוסים אלא כדי מרכבתו וכסף וזהב לא 
ירבה לו מאד אלא כדי ליתן אספניא וכותב לו ס''ת לשמו יוצא 
היא  בדין  יושב  עמו  מכניסה  הוא  נכנס  עמה  מוציאה  למלחמה 
עמו מיסב היא כנגדו שנאמר (דברים יז, יט) והיתה עמו וקרא בו כל 

ימי חייו.

סנהדרין כב. • (דברים יז, טו) שום תשים עליך מלך שתהא אימתו עליך.

לערב  שבת  מערב  גדול  כהן  יום  בכל  מסתפר  כב: • מלך  סנהדרין 
שבת כהן הדיוט אחד לשלשים יום.

של  בפמליא  נמלך  אא''כ  דבר  עושה  הקב''ה  לח: • אין  סנהדרין 
מעלה.

על  מצווה  אתה  דיין  שהרי  נשיא  כראי  דיין  ראי  סו. • לא  סנהדרין 
הוראתו כראי נשיא שאי 
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אתה מצווה על הוראתו ולא ראי נשיא כראי דיין שהנשיא אתה 
מצווה על המראתו כראי דיין שאי אתה מצווה על המראתו.

סנהדרין ע: • אל למלכים שתו יין.

סנהדרין פב. • מלכא הוא ולאו אורח ארעא לבזויי (עיין שם).

סנהדרין פב. • קריינא דאיגרתא איהו ליהוי פרוונקא (שליח).

מעשה  בעושה  תאור  לא  בעמך  ונשיא  כז)  כב,  פה. • (שמות  סנהדרין 
עמך.

סנהדרין צ. • שלשה מלכים ... אין להן חלק לעולם הבא ... ירבעם 
אחאב ומנשה ר' יהודה אומר מנשה יש לו חלק לעולם הבא.

ומנהיגם  זוכה  בנחת  הצבור  את  שמנהיג  פרנס  צב. • כל  סנהדרין 
לעוה''ב.

לו  פותחין  אין  אפל  בית   ... וקיים  קבל  הוי  צב. • לעולם  סנהדרין 
חלונות לראות נגעו.

מן  עצמו  את  אדם  ישנה  לא  הסכנה  בשעת  צב: • אפילו  סנהדרין 
הרבנות שלו.

לרבנן  להו  אמר  ופלגא  שנין  תרתין  מלך  כוזיבא  צג: • בר  סנהדרין 
אי  אנן  נחזי  ודאין  דמורח  כתיב  במשיח  ליה  אמרו  משיח  אנא 

מורח ודאין כיון דחזיוהו דלא מורח ודאין קטלוהו.

סנהדרין צג: • (דניאל חמו"ע) היו אונסין את עצמן מן השחוק ומן 
השיחה ומן השינה ומעמידין על עצמן בשעה שנצרכין לנקביהם 

מפני אימת מלכות.

שמיה  על  סיפרא  איקרי  לא  מ''ט  חכליה  בן  צג: • ונחמיה  סנהדרין 
של  בגנותן  שסיפר  מפני   ... לעצמו  טובה  שהחזיק  מפני   ...

ראשונים.

סנהדרין צד: • חלף דקץ עמא הדין במלכותא דבית דוד דמדבר להון 
בנייח כמי שילוחא דנגדין בנייח ואיתרעיאו ברצין ובר רמליה.

ליונה  ישראל  כנסת  אמר  קמיה  איטריף  יונה  צה. • אתא  סנהדרין 
אימתילא שנאמר (תהלים סח, יד) כנפי יונה נחפה בכסף שמע מינה 

דוד מלכא דישראל בצערא.

על  לו  חקוקה  היתה  נבוכדנצר)  (של  דיוקנו  צו: • דמות  סנהדרין 
ממנו  לו  היתה  יתירה  אימה  אמר  וחד  נבוזראדן)  (של  מרכבתו 

ודומה כמי שעומד לפניו.

סנהדרין קא: • נבט ראה אש שיוצאת מאמתו הוא סבר איהו מליך 
ולא היא ירבעם הוא דנפק מיניה.

סנהדרין קא: • אחיתופל ראה צרעת שזרחה לו על אמתו הוא סבר 
איהו מלך ולא היא בת שבע בתו הוא דנפקא מינה שלמה.

סנהדרין קא: • ראו איצטגניני פרעה וטעו ראו שמושיען של ישראל 
במים הוא לוקה אמר (שמות א, כב) כל הבן הילוד היאורה תשליכוהו 

והן לא ידעו שעל עסקי מי מריבה לוקה.

את  שהוכיח  מפני  למלכות  ירבעם  זכה  מה  קא: • מפני  סנהדרין 
שלמה ומפני מה נענש מפני שהוכיחו ברבים.

סנהדרין קא: • אשר הרים יד במלך ... שחלץ תפיליו בפניו ... גסות 
הרוח שהיה בו בירבעם טרדתו מן העולם.

בן  לירבעם  הוא  חבר  משחית  לאיש  הוא  חבר  קב. • מאי  סנהדרין 
נבט שהשחית ישראל לאביהם שבשמים.

סנהדרין קב. • אחר שתפשו הקב''ה לירבעם בבגדו ואמר לו חזור 
ישי  בן  בראש  מי  לו  אמר  עדן  בגן  נטייל  ישי  ובן  ואתה  ואני  בך 

בראש אי הכי לא בעינא.

מלמעלה  רש  נעשה  מלמטה  רש  אדם  שנעשה  קג: • כיון  סנהדרין 
(רש"י – כיון שנעשה אדם רש מלמטה. שיש לו שונאין ואין רוח 
הבריות נוחה הימנו: נעשה רש מלמעלה. בידוע ששונאין אותו 

מלמעלה).

בלבו  היה  מה  למד  אתה  רשע  אותו  של  קה: • מברכתו  סנהדרין 
ביקש לומר שלא יהו להם בתי כנסיות ובתי מדרשות ... לא תהא 
מלכותן נמשכת ... לא יהא להם זיתים וכרמים כגנות ... לא יהא 
להם  יהיה  לא   ... קומה  בעלי  מלכים  להם  יהיו  לא   ... נודף  ריחן 
תהא  לא   ... באומות  שולטת  מלכותן  תהא  לא   ... מלך  בן  מלך 
עזה מלכותן ... לא תהא אימת מלכותן ... כולם חזרו לקללה חוץ 

מבתי כנסיות ומבתי מדרשות.

שמועה  מה  פניו  על  ויפול  משה  וישמע  ד)  טז,  קי. • (במדבר  סנהדרין 
שמע ... שחשדוהו מאשת איש ... מלמד שכל אחד ואחד קנא 

את אשתו ממשה.

סנהדרין קי. • (במדבר טז, כה) ויקם משה וילך אל דתן ואבירם ... מכאן 
שאין מחזיקין במחלוקת.

סנהדרין קי. • כל החולק על מלכות בית דוד ראוי להכישו נחש.

להם  נתבצר  מקום   ... מתו  לא  קרח  ובני  יא)  כו,  קי. • (במדבר  סנהדרין 
בגיהנם וישבו עליו ואמרו שירה.

שבועות ו: • מלכא ורופילא ואלקפטא וריש גלותא (זה למעלה מזה).

שבועות ל: • (תוס' – ד"ה עשה) במקום שאין חכם מוחל על כבודו 
חמיר כבוד תורה מכבוד מלך ומה שיכול למחול משום דתורה 

דיליה היא.

מאי  וטעמא   ... לדין  תחלה  נכנס  מלך  וצבור  ב: • מלך  זרה  עבודה 
איבעית אימא לאו אורח ארעא למיתב מלכא מאבראי ואיבעית 

אימא מקמי דליפוש חרון אף.

עבודה זרה יא. • (תוס' – ד"ה עוקרין) שאני כבוד המלך שהוא כבוד 
לכל ישראל ואתי כבוד רבים ודחי צער בעלי חיים.

עבודה זרה יז. • ואל תקרב אל פתח ביתה זו הרשות.

עבודה זרה • [קול] שתי בנות שצועקות מגיהנם ואומרות בעוה''ז 
הבא הבא ומאן נינהו מינות והרשות (רש"י – צועקת הבא ממון 

ודורונות וארנונא ומס למלך).

עבודה זרה מד. • (כתרו של דוד) משקלה ככר זהב היכי מצי מנח לה 
... ראויה לנוח על ראש דוד ... אבן שואבת היתה בה דהות דרא 

לה ... אבן יקרה היתה בה ששוה ככר זהב.

עבודה זרה מד. • היה מניחה (דוד את כתרו) במקום תפילין והולמתו.

עבודה זרה מד. • עדות הוא לבית דוד שכל הראוי למלכות הולמתו 
וכל שאינו ראוי למלכות אין הולמתו.

אני  לאמר  מתנשא  חגית  בן  ואדניה  ה)  א,  א  מד. • (מלכים  זרה  עבודה 
אמלוך אמר רב יהודה אמר רב שמתנשא להולמו ולא הולמתו.

הוריות ו: • שלמה עשה ז' ימי חנוכה ומה ראה משה לעשות שנים 
עשר ימי חנוכה כדי לחלוק כבוד לנשיאים.

הוריות ט. • יצא נשיא ומשיח שאין באין לידי עניות (רש"י – נשיא. 
שאין על גביו שום אדון אלא ה' דהיינו מלך ומלך לעולם עשיר 
הוא וכ''ג בעינן שיהא גדול מאחיו בעושר דליהוי לעולם עשיר).
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מאחיו בנוי  גדול  שהוא  מאחיו  הגדול  והכהן  י)  ט. • (ויקרא כא,  הוריות 
בכח בחכמה ובעושר... מנין שאם אין לו גדלהו משל אחיו ת''ל 

והכהן הגדול מאחיו אשר יוצק על ראשו גדלהו מאחיו.

נשיא  וכן  ממשיחותו  עבר  ואח''כ  שחטא  משיח  ט: • כהן  הוריות 
שחטא ואחר כך עבר מגדולתו כהן משיח מביא פר והנשיא מביא 
שעיר משיח שעבר ממשיחותו ואחר כך חטא וכן הנשיא שעבר 

מגדולתו ואח''כ חטא כהן משיח מביא פר והנשיא כהדיוט.

ה'  מצות  מכל  כב)  ד,  (ויקרא  שנאמר  מלך  זה  נשיא  י. • איזהו  הוריות 
אלהיו שאין על גביו אלא ה' אלהיו.

עבדות  דשררות  הוה.  עבד  השתא  דעד  מכלל  י. • (רש"י)  הוריות 
הוא לו לפי שמוטל עליו עול רבים.

נותן  אני  עבדות  לכם  נותן  אני  ששררה  אתם  י. • כמדומין  הוריות 
לכם.

הוריות י: • אשרי הדור שהנשיא שלו מביא קרבן על שגגתו.

נעשו  נסים  כמה  במדבר  משה  שעשה  המשחה  יא: • שמן  הוריות 
בו.

הוריות יא: • כהן גדול בן כהן גדול טעון משיחה ואין מושחים מלך 
בן מלך.

הוריות יב. • כיצד מושחין את המלכים כמין נזר ואת הכהנים כמין 
כי מאי כמין כי ... כמין כף יוני.

הוריות יב. • אין מושחים את המלכים אלא על המעיין כדי שתמשך 
מלכותם.

שאול  מלכותן  נמשכה  בקרן  שנמשחו  ושלמה  יב. • דוד  הוריות 
ויהוא שנמשחו בפך לא נמשכה מלכותן.

הוריות יג. • חכם קודם למלך ישראל חכם שמת אין לנו כיוצא בו 
מלך ישראל שמת כל ישראל ראוים למלכות.

הוריות יג. • מלך קודם לכהן גדול ... כהן גדול קודם לנביא ... משוח 
בשמן המשחה קודם למרובה בגדים מרובה בגדים קודם למשיח 
שעבר מחמת קריו משיח שעבר מחמת קריו קודם לעבר מחמת 
מלחמה  משוח  מלחמה  למשוח  קודם  מומו  מחמת  עבר  מומו 
קודם לסגן סגן קודם לאמרכל ... אמרכל קודם לגזבר גזבר קודם 
אב  בית  ראש  אב  בית  לראש  קודם  משמר  ראש  משמר  לראש 

קודם לכהן הדיוט.

הוריות יג. • משוח מלחמה קודם לסגן ... להחיותו.

הוריות יג. • ממזר תלמיד חכם קודם לכהן גדול עם הארץ.

עד  יושבים  ואין  עומדים  העם  כל  נכנס  יג: • כשהנשיא  הוריות 
שאומר להם שבו כשאב ב''ד נכנס עושים לו שורה אחת מכאן 
ושורה אחת מכאן עד שישב במקומו כשחכם נכנס אחד עומד 
ואחד יושב עד שישב במקומו בני חכמים ותלמידי חכמים בזמן 
יכנס  לצורך  יצא  העם  ראשי  על  מפסיעין  להם  צריכים  שרבים 

וישב במקומו.

נתן  רבי  חכם  מאיר  רבי  נשיא  גמליאל  בן  שמעון  יג: • רבן  הוריות 
אב''ד.

עדויות ה:ו • ... שלא יהיו אומרים בשביל שררה חזר בו.

אבות א:י • אל תתודע לרשות.

אבות יג • נגיד שמא אבד שמיה.

אבות ב:ג • הוי זהירים ברשות וכו'.

אבות ה • במקום שאין איש השתדל להיות איש.

אבות ג:ב • הוי מתפלל לשלומה של מלכות שאלמלא מוראה איש 
את רעהו חיים בלעו.

אבות יב • הוי קל לראש ונוח לתשחורת.

אבות ד: יב • ג' כתרים... כתר מלוכה וכו'.

אבות יד • הוי זנב לאריות ואל תהי ראש לשועלים.

אבות ו:ב • (תורה) נותנת לו מלכות וממשלה וכו'.

אבות ד • אל תתאוה לשלחנם כי שלחך גדול משלהם וכתרך גדול 
מכתרם.

אבות ה • גדולה תורה מן הכהונה ומן המלכות וכו'.

אבות דרבי נתן כח:ג • כל או"א מלך בתוך ביתו.

כדרך  אוכלים)  (הכהנים  לגדולה  למשחה  ח)  יח,  צא. • (במדבר  זבחים 
שהמלכים אוכלין.

זבחים קא: • משה רבינו כהן גדול וחולק בקדשי שמים היה.

זבחים קא: • שאני משה דטריד בשכינה.

ההוא  הכהן  פנחס  וישמע  הכתיב  נמי  ואידך  קא: • (תוס')  זבחים 
לייחס זרעו אחריו. פי' מימי משה נתכהן וכששם שלום נתייחס 
ליקרא כהן ולייחס זרעו במעלות כהונה להיותם כהנים גדולים 
אלא  גדולים  כהנים  היו  שלא  ה')  (א'  הימים  בדברי  מצינו  שכן 
ממנו  שעמדו  שלום  בריתי  מאת  ליה  מפיק  ובספרי  מפנחס 
שמונים כהנים בבית ראשון ושלש מאות בבית שני וכולם נמנו 

בספרי.

זבחים קב. • לא נתכהן משה אלא שבעת ימי המלואים בלבד ויש 
אומרים לא פסקה כהונה אלא מזרעו של משה.

זבחים קב. • מלך הוא (פרעה) והסביר לו (משה) פנים ... רשע הוא 
והעיז פניך בו.

זבחים קב. • לעולם תהא אימת מלכות עליך.

זבחים קב. • בקש משה מלכות ולא נתנו לו ... לו ולזרעו קאמר.

זבחים קב. • בשעה שפוסקים גדולה לאדם פוסקים לו ולזרעו עד 
סוף כל הדורות ... ואם הגיס דעתו הקב''ה משפילו.

מנחות קט: • מה זה שלא ירד לה (לגדולה) כך היורד לה על אחת 
כמה וכמה.

מנחות קט: • מה זה שברח ממנה (מגדולה) כך המבקש לירד לה על 
אחת כמה וכמה.

לפני  ונותנו  כופתו  אני  לה  עלה  האומר  כל  קט: • בתחלה  מנחות 
הארי עתה כל האומר לי לירד ממנה אני מטיל עליו קומקום של 

חמין שהרי שאול ברח ממנה וכשעלה בקש להרוג את דוד.

ראה  עצל  נמלה  אל  לך  ו)  ו,  (משלי  דכתיב  משרשיא  נז: • א''ר  חולין 
דרכיה וחכם אשר אין לה קצין שוטר ומושל תכין בקיץ לחמה 

אמר איזיל איחזי אי ודאי הוא דלית להו מלכא וכו'.

מלכים  לשני  אפשר  רבש''ע  הקב''ה  לפני  ירח  ס: • אמרה  חולין 
שישתמשו בכתר אחד.

מזלזל  הוא  נשיאה  דבי  חתניה  נחמן  דרב  קכד. • משום  חולין 
בשמעתיה דר' יוחנן.

חולין קכז. • (רש"י) לוועד. מקום רשעים ומרביעי כלאים.
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חולין קלב: • מתנות כהונה אין נאכלות אלא צלי ואין נאכלות אלא 
בחרדל מאי טעמא אמר קרא (במדבר יח, ח) למשחה לגדולה כדרך 

שהמלכים אוכלים.

חולין קלד: • הזרוע כנגד היד וכן הוא אומר (במדבר כה, ז) ויקח רומח 
פנחס  ויעמוד  (תהלים קו, ל)  אומר  הוא  וכן  תפלה  כנגד  ולחיים  בידו 

ויפלל קבה כמשמעה.

בכורות לו: • (רש"י) בני הכנסת. שאינן חכמים.

שיהא  נראה  אין  הזה  בזמן  ומיהו  פסק)  ד"ה  לו: • (תוס' –  בכורות 
דיני  ולדון  ביחידי  ונדר  בכור  להתיר  מומחה  חשיב  אדם  שום 

ממונות.

ערכין יז. • (תהלים כד, ו) זה דור דורשיו מבקשי פניך יעקב סלה ... חד 
אמר דור לפי פרנס וחד אמר פרנס לפי דורו.

בשביל  ובהו  לתוהו  העולם  את  להחזיר  הקב''ה  יז. • ביקש  ערכין 
יהויקים כיון שנסתכל בדורו נתיישבה דעתו ביקש הקדוש ברוך 
הוא להחזיר את העולם לתוהו ובהו מפני דורו של צדקיהו כיון 

שנסתכל בצדקיהו נתיישבה דעתו.

שמלך  אחת  שנה  בעצמו  שמואל  מלך  שנים  טו. • עשר  תמורה 
ושבע  ושלשים  בעצמו  שאול  שמלך  ושתים  ושמואל  שאול 

שמלך דוד.

כריתות ה: • אין מושחין מלך בן מלך ... ירושה היא.

מלכא  דבעי  כל  ולא  משיחה  בעי  מחלוקת  אתי  ה: • כי  כריתות 
מורית ליה מלכותא.

כריתות ה: • מלכי בית דוד מושחין ואין מלכי ישראל מושחין.

תמיד לב. • (מה) עביד איניש ויתקבל על ברייתא אמרו יסני מלכי 
ויעבד  ושלטן  מלכו  ירחם  מדידכו  טבא  דידי  להו  אמר  ושלטן 

טיבו עם בני אינשא.

תמיד לא: – לב: • אלכסנדר מוקדון וזקני הנגב ונשי אפריקי.

נדה טז: • דכתיב בספר בן סירא שלשה שנאתי וארבעה לא אהבתי 
שר הנרגל בבית המשתאות ואמרי לה שר הנרגן (ואמרי לה שר 

הנרגז) וכו'.

נדה ע: • כאן קודם שנשא שלמה את בת פרעה כאן לאחר שנשא 
שלמה את בת פרעה.

מנין
ברכות ו • מנין לעשרה שמתפללין ששכינה עמהם שנאמר אלהים 

נצב בעדת אל.

ברכות ו • עשרה קדמה שכינה ואתיא תלתא עד דיתבי.

ברכות ו: • בשעה שהקב''ה בא בבית הכנסת ולא מצא בה עשרה 
מיד הוא כועס. 

ברכות ח. • אימתי עת רצון בשעה שהצבור מתפללין.

ברכות ח. • אין הקב''ה מואס בתפלתן של רבים.

חסדים  ובגמילות  בתורה  העוסק  כל  הקב''ה  ח. • אמר  ברכות 
ולבני מבין  לי  פדאני  כאילו  עליו  אני  מעלה  הצבור  עם  ומתפלל 

אומות העולם.

ברכות ח. • כל מי שיש לו בית הכנסת בעירו ואינו נכנס שם להתפלל 
נקרא שכן רע.

ברכות ח. • אמרו ליה לר' יוחנן איכא סבי בבבל תמה ואמר (דברים יא, 
בחוצה  אבל  כתיב  האדמה  על  בניכם  וימי  ימיכם  ירבו  למען  כא) 
אמר  כנישתא  לבי  ומחשכי  מקדמי  ליה  דאמרי  כיון  לא  לארץ 

היינו דאהני להו.

ברכות ח. • קדימו וחשיכו ועיילו לבי כנישתא כי היכי דתורכו חיי.

ברכות כא. • התפלל ונכנס לביהכ''נ ומצא צבור שמתפללין אם יכול 
לחדש בה דבר יחזור ויתפלל ואם לאו אל יחזור ויתפלל.

ברכות כא: • כל דבר שבקדושה לא יהא פחות מעשרה.

ברכות מה: • כיון דבעי לאדכורי שם שמים בציר מעשרה לאו אורח 
ארעא.

ברכות מז: • אף על פי שאמרו קטן המוטל בעריסה אין מזמנין עליו 
אבל עושין אותו סניף לעשרה.

ברכות מז: • תשעה ועבד מצטרפין.

מצא  ולא  הכנסת  לבית  שנכנס  אליעזר  ברבי  מז: • מעשה  ברכות 
עשרה ושחרר עבדו והשלימו לעשרה.

ברכות מז: • לעולם ישכים אדם לבית הכנסת כדי שיזכה וימנה עם 
שכר  לו  נותנין   ... אחריו  באים  מאה  שאפילו  הראשונים  עשרה 

כנגד כולם.

ברכות מז: • תשעה וארון מצטרפין.

ברכות מח. • (תוס' – ד"ה ולית) ויש מצרפין קטן לתפלה רק שיהא 
חומש בידו ואומר ר''ת דמנהג שטות הוא דכי היכי דאמר אטו 
ארון גברא הוא ה''נ אטו חומש גברא הוא ועוד הא דקאמר קטן 
דוכתא  בשום  חזינן  דלא  ועוד  חומש  בלא  אפי'  היינו  מצטרף 
דמהני אלא בעובדא דעבור השנה כשעולין בעליה בפרקי דרבי 
אליעזר (פ''ח) דקאמר בשלשה מעברין את השנה ר' אליעזר אומר 
בעשרה ואם נתמעטו מביאין ספר תורה ועושין עגולה וכו' ואין 

מזכיר שם שיהא הקטן אוחז הס''ת.

ברכות נד: • ברוך גומל חסדים טובים ... וצריך לאודויי קמי עשרה.

שבת כד: • (רש"י) משום סכנת. מזיקין שלא היו בתי כנסיות שלהן 
בישוב וכל שאר לילי החול היו עסוקין במלאכתן ובגמרן מלאכתן 
מתפללין ערבית בביתן ולא היו באין בבית הכנסת אבל לילי שבת 
באין בבית הכנסת וחשו שיש שאין ממהרין לבא ושוהין לאחר 

תפלה לכך האריכו תפלת הצבור.

עירבין צב: • תשעה (בחצר) בגדולה ויחיד בקטנה מצטרפין תשעה 
בקטנה ואחד בגדולה אין מצטרפין.

אינה  ברזל  של  מחיצה  אפילו  תשעה)  ד"ה   – צב: • (תוס'  עירבין 
דבר  ולענות  כהנים  ברכת  לעניית  צבור  בכלל  והוי  מפסקת 

שבקדושה.

מצטרף  ולפנים  האגף  מן  העומד  לתפלה.  וכן  פה: • (רש"י)  פסחים 
שאין  מפסקת.  אינה  מצטרף:  אין  לפתח  חוץ  והעומד  לעשרה 

הפסק לפני המקום שהכל גלוי וידוע לפניו ואין סתימה לפניו.

פסחים פה: • (תוס' – ד"ה וכן) ונראה לר''י דהכא מיירי לענין לענות 
יחיד קדושה ויהא שמיה רבא מברך דאין מחיצה מפסקת לריב''ל 
ולרב יהודה מפסקת כיון דהוי דבר שצריך עשרה וכי היכי דלא 

מצטרף לא נפיק ידי חובה אבל שופר לא בעי עשרה.

ליתיה  מי  ברבים  וקידושא  ליתיה  מי  ביחיד  קיז: • צלותא  פסחים 
ורבא סבר זיל בתר עיקר.
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באמת  כשעומד  ר''י  סומך  מכאן  נקוט)  ד"ה   – יח: • (תוס'  מגילה 
יהא  ואמן  וברכו  קדושה  הצבור  עם  שיאמר  עד  שממתין  ויציב 

שמיה רבא.

שבבית  בטלנין  עשרה  כנגד   ... מי  כנגד  עשרה  כא: • הני  מגילה 
הכנסת. 

ואין  התיבה  לפני  עוברין  ואין  שמע  על  פורסין  כג: • אין  מגילה 
ואין  בנביא  מפטירין  ואין  בתורה  קורין  ואין  כפיהם  את  נושאין 
עושין מעמד ומושב ואין אומרים ברכת אבלים ותנחומי אבלים 

וברכת חתנים ואין מזמנין בשם פחות מעשרה. 

מגילה כג: • (ויקרא כב, לב) ונקדשתי בתוך בני ישראל כל דבר שבקדושה 
לא יהא פחות מעשרה.

ברכת  המנין  מן  אבלים  ואין  בעשרה  אבלים  כג: • ברכת  מגילה 
חתנים בעשרה וחתנים מן המנין.

לאו  מעשרה  בציר  לאלהינו  נברך  למימר  דבעי  כג: • כיון  מגילה 
אורח ארעא.

חגיגה ט: • חסרון לא יוכל להימנות זה שנמנו חביריו לדבר מצוה 
והוא לא נמנה עמהן.

עשרה דאימא לך באנפייהו (רש"י –  יבמות סז. • פוק אייתי לי בי 
לפרסם את הדבר).

כתובות ז. • מנין לברכת חתנים בעשרה שנאמר (רות ד, ב) ויקח עשרה 
אנשים מזקני העיר ויאמר שבו פה וישבו.

במקהלות  כז)  סח,  (תהלים   ... בעשרה  חתנים  לברכת  ז: • מנין  כתובות 
תרי  דמקהלות  אע''ג   – (תוס'  ישראל  ממקור  ה'  אלהים  ברכו 
שום  לענין  לעשרים  עשרה  בין  לחלק  סברא  אין  משמע  קהלות 

מילתא).

עשרה  בי  צריכא  עשרה  באפי  דמתעבדא  לג: • מלתא  גיטין 
למישלפה.

מצא  ולא  הכנסת  בבית  שנכנס  אליעזר  בר'  לח: • מעשה  גיטין 
עשרה ושחרר עבדו והשלימו לעשרה מצוה שאני.

בבא קמא ס: • דבר בעיר אל יכנס אדם יחיד לבית הכנסת שמלאך 
המות מפקיד שם כליו וה''מ היכא דלא קרו ביה דרדקי ולא מצלו 

ביה עשרה.

בבא מציעא קז. • ברוך אתה בעיר שיהא ביתך סמוך לבהכ''נ.

בבא בתרא יב: • אין פותחין בכלה פחות מעשרה.

סנהדרין ב. • הקרקעות תשעה וכהן ואדם כיוצא בהן.

מתי  עד  יד, כז)  (במדבר  שנאמר  עשרה  שהיא  לעדה  ב. • מנין  סנהדרין 
לעדה הרעה הזאת יצאו יהושע וכלב.

סנהדרין ז: • עשרה שיושבין בדין קולר תלוי בצואר כולן.

סנהדרין ז: • רב הונא כי הוה אתי דינא לקמיה מיכניף ומייתי עשרה 
רבנן מבי רב אמר כי היכי דלימטיי' שיבא מכשורא (רש"י – שאם 

נטעה ישתלש העונש בין כולנו ויקלו מעלי).

סנהדרין ח. • אפילו עשרה והן הדיוטות פסולין לדיני קנסות.

סנהדרין יז: • כמה יהא בעיר ויהא ראויה לסנהדרין מאה ועשרים ... 
ועשרה בטלנין של בית הכנסת וכו'.

מן  אבלים  ואין  אדם  בני  מעשרה  פחותה  שורה  יט. • אין  סנהדרין 
המנין.

סנהדרין כו. • קשר רשעים אינו מן המנין.

סנהדרין לט. • כל בי עשרה שכינתא שריא.

סנהדרין עד: • אין פרהסיא פחותה מעשרה בני אדם.

סנהדרין צה: • כמה נשתייר מהם (מחיל סנחריב) עשרה.

הראשונים  בטלו  בדורותינו   ... תורה.  בספר  לח: • (רש"י)  שבועות 
ארור  עליו  לגזור  ותקנו  גדול  שענשה  לפי  דאורייתא  שבועה 

בעשרה.

חולין קכב: • (רש"י) ולתפלה. המהלך בדרך וגמר בלבו ורוצה ללון 
מבעוד יום אם יש בית הכנסת לפניו עד ארבעת מילין יטריח וילך 

שם כדי שיתפלל.

מסורה
והמצוה  מקרא  זה  תורה  הדברות  עשרת  אלו  ה. • לוחות  ברכות 
גמרא  זה  להורותם  וכתובים  נביאים  אלו  כתבתי  אשר  משנה  זו 

מלמד שכולם נתנו למשה מסיני.

ברכות כא: • כל המלמד לבנו תורה מעלה עליו הכתוב כאלו קבלה 
מהר חורב.

ברכות כח. • א''ל רבי יוחנן אמרה אמר ליה אין תנא מיניה ארבעין 
זמנין א''ל חדא היא לך או חדת היא לך א''ל חדת היא לי משום 

דמספקא לי בר' יהושע בן לוי.

ברכות כט: • א''ל מנא לך הא א''ל מאבא מרי שמיע לי ואבא מרי 
מרב.

ברכות לג: • אמר ר' זירא נקוט דרבי חייא בר אבא בידך דדייק וגמר 
שמעתא מפומא דמרה שפיר כרחבא דפומבדיתא.

ברכות לח: • ר' חייא בר אבא דייק וגמיר שמעתא מרבי יוחנן רביה 
תלתין  כל  אבא  בר  חייא  רבי  ועוד  דייק  לא  יפת  בר  בנימין  ורבי 
יומין מהדר תלמודיה קמיה דר' יוחנן רביה ור' בנימין בר יפת לא 

מהדר.

ברכות מב: • כי נח נפשיה דרב אזלו תלמידיו בתריה כי הדרי אמרי 
ניזיל וניכול לחמא אנהר דנק בתר דכרכי יתבי וקא מיבעיא להו 
הסבו דוקא תנן אבל ישבו לא או דילמא כיון דאמרי ניזיל וניכול 
רב  קם  בידייהו  הוה  לא  דמי  הסבו  כי  פלניתא  בדוכתא  ריפתא 
אחרינא  קריעה  וקרע  לאחוריה  קרעיה  אהדר  אהבה  בר  אדא 

אמר נח נפשיה דרב וברכת מזונא לא גמרינן.

ברכות מז. • חייב אדם לומר בלשון רבו.

ברכות סב. • (רש"י) קבלה. מסורת ומנהג שקבלנו מרבותינו.

שקבל  מאביו  שקבל  מיאשה  מרבי  קבל  הלבלר  ב:ו • נחום  פאה 
מהזוגות שקבלו מהנביאים הלכה למשה מסיני.

ערלה ב:ה • שמאי הזקן סובר כב"ה נגד ב"ש.

ניתנה  שלא  מפני  שהסתירוה  סתרים.  מגילת  ו: • (רש"י)  שבת 
בב''ה  נשנין  שאינן  חדשים  יחיד  דברי  וכששומעין  ליכתוב 

וכותבין אותן שלא ישתכחו מסתירין את המגילה.

שבת יג: • (רש"י) מגילת תענית. לפי ששאר כל משנה וברייתא לא 
היו כתובין דאסור לכתבם וזו נכתבה לזכרון לדעת ימים האסורין 

בתענית לכך נקרא מגלה שכתוב במגלת ספר.

שבת יד: • הלל ושמאי לא נחלקו אלא בג' מקומות.
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שבת טו. • עד שבאו ב' גרדיים משער האשפה שבירושלים והעידו 
משום שמעיה ואבטליון וכו'.

שבת טו. • כשחלה ר' ישמעאל בר' יוסי שלחו לו ר' אמור לנו ב' וג' 
דברים שאמרת (לנו) משום אביך וכו'.

שבת כא: • אמרוה רבנן קמיה דאביי משמיה דר' ירמיה ולא קיבלה 
כי אתא רבין אמרוה רבנן קמיה דאביי משמיה דר' יוחנן וקיבלה 
נפקא  גמרה  והא  מעיקרא  לשמעתיה  גמירתיה  זכאי  אי  אמר 

מינה לגירסא דינקותא.

שבת ל: • בקשו חכמים לגנוז ספר קהלת מפני שדבריו סותרין זה 
וסופו  תורה  דברי  שתחילתו  מפני  גנזוהו  לא  מה  ומפני  זה  את 

דברי תורה.

שבת ל: • אף ספר משלי בקשו לגנוז שהיו דבריו סותרין זה את זה.

שבת מ. • (רש"י) א''ל רב יוסף לאביי. משום דגדל אביי בבית רבה 
בר נחמני שהיה ראש קודם לרב יוסף ומת היה שואלו רב יוסף 

איך היה רואהו נוהג.

חסדא  דרב  משמיה  שמעתא  להא  לה  מתנו  מח: • בסורא  שבת 
בפומבדיתא מתנו משמי דרב כהנא ואמרי לה משמיה דרבא.

שבת נה: • (תוס') מעבירם כתיב. הש''ס שלנו חולק על ספרים שלנו 
שכתוב בהם (מעבירים) וכן מצינו בירושלמי בשמשון והוא שפט 
כ'  ממנו  יראים  פלשתים  שהיו  מלמד  שנה  ארבעים  ישראל  את 
שנה אחר מותו כמו בחייו ובכל ספרים שלנו כתיב כ' שנה (שופטים טז).

אמרתי  תימה  דבר  כו'.  אימא  דאמרי  מילתא  עה: • (רש"י)  שבת 
להזכיר צביעה בשחיטה צריך אני לומר בו דבר טעם דלא ליתו 

דרי בתראי השומעים וליחכו עלי.

קמא  בפרק  כדמוכח  גרסינן.  כמשפטם  בשביעי  קג: • (תוס')  שבת 
דגרס  כרש''י  ודלא  הגדולה  במסורת  הוא  וכן  ב:)  (דף  דתענית 

בשמיני.

שבת קיב: • אם ראשונים בני מלאכים אנו בני אנשים ואם ראשונים 
בני אנשים אנו כחמורים.

ויסף  אלא  כן  הפסוק  אין  לו.  וקם  הכסף  ונתן  קכח. • (תוס')  שבת 
חמישית כסף ערכך עליו וקם לו (ויקרא כז) ודרך הש''ס לקצר ולומר 

בלשון אחר קצר.

שבת קלז. • סתם ספרא רבי יהודה.

שבת קמה. • א''ל (רב דימי לאביי) האלהים (איוב יט, כז) עיני ראו ולא 
זר מפומיה דר' ירמיה שמיע לי ור' ירמיה מר' זירא ור' זירא מרב 

חייא בר אשי ורב חייא בר אשי מרב.

אינו  הפסוק  זה  הבית.  אולם  פתח  אל  דכתיב  ב. • (תוס')  עירובין 
בשום מקום.

מה  בני  לי  אמר  ישמעאל  ר'  אצל  (ר"מ)  יג. • כשבאתי  עירובין 
במלאכתך  זהיר  הוי  בני  לי  אמר  אני  לבלר  לו  אמרתי  מלאכתך 
שמלאכתך מלאכת שמים היא שמא אתה מחסר אות אחת או 

מייתר אות אחת נמצאת מחריב את כל העולם כולו.

הלכה  אומרים  הללו  וב''ה  ב''ש  נחלקו  שנים  יג: • שלש  עירובין 
כמותנו והללו אומרים הלכה כמותנו] יצאה בת קול ואמרה אלו 
ואלו  שאלו  מאחר  וכי  כב''ה  והלכה  הן  חיים  אלהים  דברי  ואלו 
מפני  כמותן  הלכה  לקבוע  ב''ה  זכו  מה  מפני  חיים  אלהים  דברי 
אלא  עוד  ולא  ב''ש  ודברי  דבריהן  ושונין  היו  ועלובין  שנוחין 

שמקדימין דברי ב''ש לדבריהן.

אחרונים  ושל  אולם  של  כפתחו  ראשונים  של  נג. • לבן  עירובין 
ר''ע  ראשונים  סידקית  מחט  נקב  כמלא  ואנו  היכל  של  כפתחו 
אחרונים ר''א בן שמוע איכא דאמרי ראשונים ר' אלעזר בן שמוע 
אמר  סידקית  מחט  נקב  כמלא  ואנו  בריבי  אושעיא  ר'  אחרונים 
אביי ואנן כי סיכתא בגודא לגמרא אמר רבא ואנן כי אצבעתא 

בקירא לסברא אמר רב אשי אנן כי אצבעתא בבירא לשכחה.

עירובין נג. • בני יהודה דדייקי לישנא ומתנחי להו סימנא נתקיימה 
תורתן בידן בני גליל דלא דייקי לישנא ולא מתנחי להו סימנא לא 

נתקיימה תורתן בידם.

בני  בידם  תורתן  נתקיימה  רבה  מחד  גמרו  יהודה  נג. • בני  עירובין 
גליל דלא גמרי מחד רבה לא נתקיימה תורתן בידם.

עירובין נג. • בני יהודה דגלו מסכתא נתקיימה תורתן בידם בני גליל 
דלא גלו מסכתא לא נתקיימה תורתן בידם (רש"י) דגלו מסכתא. 
למדו לאחרים כך שמעתי ל''א מפרשין שמועותיהן ומדקדקים 

בטעמו של דבר עד שמתיישב בלבן.

עירובין נד: • כיצד סדר משנה משה למד מפי הגבורה נכנס אהרן 
נכנסו  משה  לשמאל  וישב  אהרן  נסתלק  פירקו  משה  לו  ושנה 
בניו ושנה להן משה פירקן נסתלקו בניו אלעזר ישב לימין משה 
נכנסו  חוזר  משה  לימין  אהרן  לעולם   ... אהרן  לשמאל  ואיתמר 
זקנים ושנה להן משה פירקן נסתלקו זקנים נכנסו כל העם ושנה 
להן משה פירקן נמצאו ביד אהרן ארבעה ביד בניו שלשה וביד 
הזקנים שנים וביד כל העם אחד נסתלק משה ושנה להן אהרן 
להן  שנו  בניו  נסתלקו  פירקן  בניו  להן  שנו  אהרן  נסתלק  פירקו 

זקנים פירקן נמצא ביד הכל ארבעה.

עירובין נד: • חייב אדם לשנות לתלמידו ארבעה פעמים וקל וחומר 
מפי  הדיוט  כך  הגבורה  מפי  ומשה  משה  מפי  שלמד  אהרן  ומה 

הדיוט על אחת כמה וכמה.

שילמדנו  עד  לתלמידו  לשנות  אדם  שחייב  נד: • מניין  עירובין 
שתהא  עד  ומניין  ישראל  בני  את  ולמדה  יט/כב)  לא,  (דברים  שנאמר 
לו  להראות  שחייב  ומניין  בפיהם  שימה  שנאמר  בפיהם  סדורה 
לפניהם  תשים  אשר  המשפטים  ואלה  א)  כא,  (שמות  שנאמר  פנים 
וליגמרו כולהו ממשה כדי לחלוק כבוד לאהרן ובניו וכבוד לזקנים 
וניעול אהרן וניגמר ממשה וליעיילו בניו וליגמרו מאהרן וליעיילו 
זקנים ולילפו מבניו וליזלו וליגמרינהו לכולהו ישראל כיון דמשה 

מפי הגבורה גמר מסתייעא מלתיה.

עירובין ס. • גמרא או סברא אמר ליה מאי נפקא לן מינה אמר ליה 
גמרא גמור זמורתא תהא.

עירובין סב: • (רש"י – ד"ה כגון) לא היתה דבר הלכה כתובה בימיהן 
אפילו אות אחת חוץ ממגילת תענית ולהכי קרי לה מגלה.

ואינו  זה  המקרא  אחר  בדקתי  יורה.  אל  בצר  סה. • (רש"י)  עירובין 
בכל הכתובים ושמא בספר בן סירא הוא.

עירובין סז. • (רש"י) דאולפנא. ששמע מרבו ורבו מרבו.

עירובין  תנא  מאן   ... היא  יוסי  רבי  אהלות  תנא  עט. • מאן  עירובין 
רבי יוסי היא.

עירובין פא: • כל מקום ששנה רבי יהודה בעירובין הלכה כמותו.

עירובין פא: • כל מקום שאמר ר' יהודה אימתי ובמה במשנתנו אינו 
אלא לפרש דברי חכמים ולא פליגי.

עירובין צב. • וכי רבי לא שנאה ר' חייא מנין לו.

עירובין צה. • (רש"י) דאורייתא. הלכה למשה מסיני.
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עירובין צו: • סתם מתני' רבי מאיר ... וסתם סיפרא ... ר' יהודה.

פסחים כא: • (תוס' – ד"ה עבר) דרך התנא בכמה מקומות לכפול 
את דבריו.

פסחים נא. • נותנין עליו חומרי המקום שיצא משם וחומרי המקום 
שהלך לשם ... הני מילי מבבל לבבל ומארץ ישראל לא''י אי נמי 
עבדינן  להו  כייפינן  דאנן  כיון  לא  לבבל  מא''י  אבל  לא''י  מבבל 
כוותייהו ... אפילו תימא מא''י לבבל הני מילי היכא דאין דעתו 

לחזור.

בפני  לא  תאכל  לא  בני  לבניה  חנה  בר  בר  רבה  נא. • א''ל  פסחים 
ולא שלא בפני אני שראיתי את ר' יוחנן שאכל כדי הוא ר' יוחנן 
לסמוך עליו בפניו ושלא בפניו אתה לא ראית אותו לא תאכל בין 

בפני בין שלא בפני.

טעות  מחמת  שנוהגים  דברים  אי)  ד"ה   – נא. • (תוס'  פסחים 
שסבורים שהוא אסור והוא מותר יכול להתיר בפניהם.

פסחים נב: • אמר רב ספרא נקוט הא כללא דרב הונא בידך דדייק 
וגמר שמעתתא מפומיה דרביה כרחבה דפומבדיתא.

פסחים נג: • (רש"י) הדר עולא חזא ביה ברבה בר בר חנה בישות. 
נסתכל בו בפנים זועפות כלומר אתה אמרת בשם רבי יוחנן והוא 

לא אמר כן.

וכהה  חכמי'  של  כחן  תשש  יוחסין  ספר  שנגנז  סב: • מיום  פסחים 
מאור עיניהם (רש"י – שנגנזו מהן טעמי תורה שהיו בו).

פסחים פד. – פד: • (ח' הסברים בענין שבירת עצם קרבן פסח).

פסחים פו: • יש אם למסורת ... יש אם למקרא.

פסחים צג: • (רש"י) נקוד על ה'. שברחוקה וכל ניקוד למעט הדבר 
בא דמשמע סמיוה להא תיבה מהכא.

פסחים צו: • א''ר יהושע שמעתי ... ואין לי לפרש א''ר עקיבא אני 
אפרש.

פסחים צט: • מאן לימא לן דמתרצתא היא דילמא משבשתא היא.

פסחים קא: • רב הונא מתניתא לא שמיע ליה.

פסחים קד: • רברבנותיה דמר וסררותיה דמר גרמא ליה למר דלא 
תימא שמעתיה מפומיה.

פסחים קו: • אכתי לא נח נפשיה דרב שכחנינהו לשמעתתיה.

פסחים קטו. • הכי אמר הלל משמיה דגמרא.

פסחים קטז: • בכל דור ודור חייב אדם לראות את עצמו כאילו הוא 
יצא ממצרים.

פסחים קיז. • (רש"י) קראי מוסיפין. בעלי מקרא מוסיפין אף אלו.

פסחים • (תוס' – ד"ה שעומדים) דאמרי' במדרש קמ''ז מזמורים 
יש בספר תהלים כנגד שנות יעקב.

 ... אחרונים  של  מכריסו  ראשונים  של  צפורנן  ט: • טובה  יומא 
קא  מלכיות  שעבוד  דאיכא  גב  על  אף  עדיפי  אחרונים  אדרבה 

עסקי בתורה.

הישיבה  בני  מכל  מקובל  דבר  דגמרא.  משמיה  יד: • (רש"י)  יומא 
שקיבלו מרבותיהם.

יומא יט: • מתני ליה רב חנן בר רבא לחייא בר רב קמיה דרב א''ר 
זכריה בן קפוטל ומחוי ליה רב בידיה קבוטל.

יומא לב. • (רש"י) אמר רב חסדא גמירי. הלכה למשה מסיני.

יומא לה: • (רש"י – ד"ה מיתבי) משום דלא רמזה משה באורייתא 
והילכתא הוו גמירי לה אתא יחזקאל ואסמכיה אקרא.

וראה  בא  לתלמידיו  חנינא  ר'  קאמר.  הכי  אלא  מט. • (רש"י)  יומא 
אני  שאף  הראשונים  מן  שאני  כשאלתי  אחרונים  של  ששאלתן 

הייתי מתקשה.

יומא נב. • חמש מקראות בתורה אין להן הכרע.

יומא נז. • אמר רבי אלעזר ברבי יוסי אני ראיתיה (הפרוכת).

אמרי  דחשוכא  בארעא  דדיירי  משום  טפשאי  נז. • בבלאי  יומא 
שמעתא דמחשכן ... עד השתא קרו לן טפשאי והשתא טפשאי 

דטפשאי דקא מגמרינן להו ולא גמירי. 

וכהנה  הספרים ...  בכל  איפכא  גרס  נזיר)  ד"ה  סא: • (תוס' –  יומא 
רבות בהש''ס והם כמו איכא דאמרי.

תרביצאי  דתלמידי  ושיטתא  ומוסיפין)  ד"ה   – סב: • (רש"י  יומא 
היא (מהר"ץ חיות – רבנן סבוראי).

יומא סו: • לא אמר דבר שלא שמע מפי רבו מעולם.

משה  שנצטוה  מלמד  צויתיך  כאשר  וזבחת  יב, כא)  עה: • (דברים  יומא 
על הושט ועל הקנה על רוב אחד בעוף ועל רוב שנים בבהמה.

למשה  דבהלכה  קאמר  לא  אמאי  לומר)  ד"ה   – עט: • (תוס'  יומא 
מסיני פליגי דקיימא לן שיעורין הלכה למשה מסיני מר סבר הכי 
גמירי שאור בכזית וחמץ בככותבת ומר סבר דהכי גמירי זה וזה 

בכזית.

יומא פ. • האוכל חלב בזמן הזה צריך שיכתוב לו שיעור שמא יבא 
בית דין אחר וירבה בשיעורין.

יומא פ. • שיעורים של עונשין הלכה למשה מסיני אחרים אומרים 
בית דינו של יעבץ תיקנום והכתיב (ויקרא כז, לד) אלה המצות שאין 

נביא רשאי לחדש דבר מעתה אלא שכחום וחזרו ויסדום.

סוכה ה: • שיעורין חציצין ומחיצין הלכה למשה מסיני.

מבבל  עזרא  עלה  מישראל  תורה  כשנשתכחה  כ. • בתחלה  סוכה 
ויסדה חזרה ונשתכחה עלה הלל הבבלי ויסדה חזרה ונשתכחה 

עלו רבי חייא ובניו ויסדוה.

סוכה כ. • (רש"י) כשנשתכחה תורה מישראל. לא נשתכחה כולה 
קאמר אלא הלכות שכוחות מבני בתירא שהיו ראשי ארץ ישראל 
כדאמרי' בפסחים באלו דברים (דף סו.): עלה הלל הבבלי. שמיום 

שגלה יכניה החרש והמסגר עמו היתה ישיבה מצויה בבבל.

אחרונים  התנאים  שהיו  סברא  היא  זו  גמרא.  כח. • (רש"י)  סוכה 
מדקדקים בדברי הראשונים הסתומים לפרשם וליתן בהן טעם 
התנאים  דברי  שפירשו  התנאים  אחר  האמוראים  שעשו  כמו 
נקרא  התנאי'  שבימי  דיוק  ואותו  גמרא  בהן  וקבעו  שלפניהן 

הש''ס.

ולבוד  גוד  כגון  מסיני  למשה  הלכה  הלכות.  כח. • (רש"י)  סוכה 
ודופן עקומה שיעורין חציצין מחיצין עשר נטיעות ערבה וניסוך 

המים.

סוכה כח. • (רש"י) דקדוקי תורה. ריבויי אותיות שבאין לדרוש בהן 
התורה  שדקדקה  הנשים  להוציא  האזרח  כגון  ומעוטים  ריבוים 

בלשונה לכתוב אות יתירה ללמד.

סוכה כח. • (רש"י) דקדוקי סופרים. שהוסיפו לדקדק אחר מעשה 
גזרות  וגזרו  לתורה  ואזנים  סייג  ולעשות  ולהחמיר  הבריות 

להרחיק את האדם מן העבירה.
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שניתנו  בק''ו  הלמדין  דברים  וחמורים.  קלים  כח. • (רש"י)  סוכה 
לדון מעצמן לכל אדם ולא פירשו כלום בסיני.

סוכה כח. • (רש"י) הויות דאביי ורבא. כל איבעי' להו לאביי ורבא 
ובימי  טעם  בהן  ונתן  לבו  את  נתן  ובכולן  להו  מספקא  הוה 

אמוראים נשתכחו.

סוכה לד. • עשר נטיעות ערבה וניסוך המים הלכה למשה מסיני.

סוכה לו. • (תוס' – ד"ה אתרוג) דברי חכמים כדרבונות ככדור של 
בנות שזורקות זו לזו כך דברי תורה נזרקין מפה אל פה.

גורסים  שהיו  מרבותי  שמעתי  אני  ה"ג)  ד"ה   – מ. • (רש"י  סוכה 
הספרים  בכל  כתוב  וכן  היא  תנאי  נינהו  להסקה  עצים  וסתם 
דבריהם  כפי  לישבה  הש''ס  שיטת  צידי  בכל  מנעורי  וטרחתי 
ואיני יכול ומצאתי גירסא זו בספר כתב ידו של רבינו גרשום בן 
מנחם  בר  יצחק  רבינו  של  ישועות  ובסדר  כבוד  מנוחתו  יהודה 

כתוב ואינו מוגה וכן נראה בעיני.

ביצה כ. • יתיב מרימר וקאמר להא שמעתא משמיה דנפשיה א''ל 
ריש  מיניה  כדבעא  אנן  לה  מתניתו  הכי  אתון  למרימר  רבינא 

לקיש מר' יוחנן מתנינן לה.

מגילה ג. • תרגום של תורה אונקלוס הגר אמרו מפי ר' אליעזר ור' 
יהושע תרגום של נביאים יונתן בן עוזיאל אמרו מפי חגי זכריה 

ומלאכי.

מגילה ג. • ויקראו בספר תורת האלהים זה מקרא מפורש זה תרגום 
ושום שכל אלו הפסוקין ויבינו במקרא אלו פיסקי טעמים ואמרי 

לה אלו המסורת.

מגילה י: • דבר זה מסורת בידינו מאנשי כנסת הגדולה.

מגילה י: • דבר זה מסורת בידינו מאבותינו.

ורבו  מרבו  ששמע  ר''א  משום  אמר  עופרן  בר  טו: • רבה  מגילה 
מרבו.

מגילה יח: • אסור לכתוב אות אחת שלא מן הכתב.

היה  ולא  בעסיא  שנה  לעבר  שהלך  מאיר  בר'  יח: • מעשה  מגילה 
שם מגילה וכתבה מלבו וקראה ... שאני רבי מאיר דמיקיים ביה 

(משלי ד, כה) ועפעפיך יישירו נגדך.

מגילה יח: • רב חסדא אשכחיה לרב חננאל דהוה כתב ספרים שלא 
מן הכתב.

מגילה יח: • תפלין ומזוזות נכתבות שלא מן הכתב ... מ''ט מיגרס 
גריסין.

מגילה יט: • הראהו הקב''ה למשה דקדוקי תורה ודקדוקי סופרים 
ומה שהסופרים עתידין לחדש ומאי ניהו מקרא מגילה.

 ... ליה  פסקינן  לא  אנן  משה  פסקיה  דלא  פסוקא  כב. • כל  מגילה 
ולא התיר לי לפסוק אלא לתינוקות של בית רבן הואיל ולהתלמד 

עשויין.

תענית טו. • (רש"י – ד"ה ובקבלה) כל מקום שהנביא מצוה ומודיע 
איתפקד  דלא  דוכתא  ובכל  קבלה  ליה  קרי  ישראל  את  ומזהיר 
נביא כי האי וירא האלהים שהוא כמספר והולך דיליף מיניה אגב 

אורחיה מילתא לא קרינן ליה קבלה.

תענית כג. • כי היכי דשתלי לי אבהתי שתלי נמי לבראי.

תענית כח: • (רש"י) גמרא. כך קיבלנו מאבותינו.

מועד קטן ג: • כי אתא רב דימי אמר יכול ילקה על התוספת ונסיב 
לה תלמודא לפטורא ולא ידענא מאי תלמודא ומאי תוספת.

מועד קטן יח: • (רש"י) אפילו בספר עזרא. ספר תורה של עזרא ואני 
שמעתי עזרה בה' ופי' ספר מוגה היה בעזרה שממנו היו מגיהים 

כל ספרי גולה.

מועד קטן כב. • איזכי ואסיק ואגמרא לשמעתא מפומיה דמריה.

חגיגה ג: • כך מקובלני מרבן יוחנן בן זכאי ששמע מרבו ורבו מרבו 
הלכתא למשה מסיני.

חגיגה ט: • אינו דומה שונה פרקו מאה פעמים לשונה פרקו מאה 
ואחד.

שיסמכו  מה  על  להם  ואין  באויר  פורחין  נדרים  י. • היתר  חגיגה 
הלכות שבת חגיגות והמעילות הרי הם כהררים התלוין בשערה 
הטהרות  והעבודות  הדינין  מרובות  והלכות  מועט  מקרא  שהן 

והטמאות ועריות יש להן על מה שיסמכו והן הן גופי תורה.

בראשית  במעשה  ולא  בשלשה  בעריות  דורשין  יא: • אין  חגיגה 
בשנים ולא במרכבה ביחיד אלא אם כן היה חכם ומבין מדעתו.

אלמלא  שמו  חזקיה  בן  וחנניה  לטוב  האיש  אותו  יג. • זכור  חגיגה 
הוא נגנז ספר יחזקאל שהיו דבריו סותרין דברי תורה מה עשה 

העלו לו ג' מאות גרבי שמן וישב בעלייה ודרשו.

חגיגה טו: • סופר שהיו סופרים כל אותיות שבתורה.

חגיגה טז. • (תוס' – יוסי בן יועזר כו') בירושלמי אמר בראשונה לא 
היה מחלוקת אלא על הסמיכה בלבד ועמדו שמאי והלל ועשו ד' 
משרבו תלמידי שמאי והלל שלא שמשו כל צורכן רבו מחלוקות 

בישראל ונחלקו לב' כיתות.

חגיגה יז: • (תוס' – ד"ה אמרה) קשה לר''ת למחוק הספרים ולהגיה 
גירסא שאינה בשום מקום.

חגי  ישב  זו  מדוכה  שעל  וארץ  שמים  עלי  אני  טז. • מעיד  יבמות 
הנביא ואמר שלשה דברים.

יבמות טז: • (תוס' – ד"ה פסוק) אגדות חולקות זו על זו.

יבמות לב: • קפץ רבי חייא ונשבע העבודה כך שמעתי מרבי שתים 
קפץ בר קפרא ונשבע העבודה כך שמעתי מרבי אחת.

יבמות מג. • מסיימי בה דווקני.

יבמות נה: • כי אתא רב דימי א''ר יוחנן ... אמרו ליה והא רבה בר בר 
חנה לא אמר הכי אמר להו או איהו שקראי או אנא שקרי.

יבמות סד: • (תוס' – ד"ה ימי) ימי שנותינו בהם שבעים שנה. אע''ג 
דהאי קרא בתפלת משה כתיב מסתמא דוד אמרו שמצינו שחי 

כך אבל משה מצינו שחי יותר.

יבמות עו: • (רש"י) אם הלכה. שמעת מרבותיך ... נקבל ממך: ואם 
לדין. שאתה דן ק''ו מעצמך יש תשובות להשיב.

יבמות עז: • פוק תני לברא.

קאמר  מסיני  למשה  הלכה  לאו  אומר.  אני  הלכה  יבמות • (תוס') 
דאם כן אמאי פליג עליה רבי יהודה אלא הכי קאמר הלכה אני 

אומר כך קבלתי מרבותי.

יבמות פב: • מאן תנא סדר עולם רבי יוסי.

עד  מרבו  ורבו  מרבו  קיבל  כך  דגמרא.  משמיה  פו. • (רש"י)  יבמות 
ר''מ ששמע משמו ולאו מן דעתיה קמפרש לטעמא דר''מ.
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יבמות פו: • אין מעמידין שוטרים אלא מישראל שנאמר ושוטרים 
הרבים בראשיכם (פסוק זה לא נמצא בתנ"ך).

יבמות צג. • רב הונא כרב ורב כרבי ינאי ורבי ינאי כרבי חייא ור' חייא 
כרבי ורבי כרבי מאיר ור''מ כרבי אליעזר בן יעקב ור' אליעזר בן 
יעקב כר' עקיבא (רש"י) רב הונא כרב. כלומר מרב שהוא רביה 

קבלה ורב מרבי ינאי וכן כולם זה למעלה מדורו של זה היה.

כתובות ה. • (תהלים צה, ה) ויבשת ידיו יצרו ידו כתיב (בתנ"ך הכתר ידיו 
כתיב).

כתובות ח. • רב תנא הוא ופליג.

שמואל  עבד  לא  ואפ''ה  זימנין  ארבעים  מיניה  כב: • תנא  כתובות 
עובדא בנפשיה.

לאו  מלא  נערה  דכתיב  האי  נערה.  כאן  אלא  מ: • (רש"י)  כתובות 
לגלויי עליה אתא אלא על כל מקום שנאמר נער חסר ויליף הכי 
כאן שאי אפשר אלא בנערה כתיב נערה מלא וללמדך דכל מקום 

שנאמר נער אפילו קטנה במשמע.

נדרים לז: • מקרא סופרים ועיטור סופרים וקריין ולא כתיבן וכתיבן 
ולא קריין הלכה למשה מסיני.

נדרים לח. • במערבא פסקין להדין פסוקא לתלתא פסוקין.

נזיר כג. • (תוס' – ד"ה והא) למה נקוד על וי''ו דובקומה לומר לך 
דהרי הוא כמאן דליתיה דבקומה ידע.

נזיר כה: • למה לי קרא הילכתא גמירי לה.

ללמוד  לנו  ואין   – הלכה  ד"ה   – (רש"י  בנזיר  היא  ל. • הלכה  נזיר 
הימנו אלא מה שמסורת הוא בידינו).

ידענא  ולא  ביה  והדר  בידיה  היא  גמרא  לאו  סברי  לט. • אנא  נזיר 
דגמרא היא בידיה ולא הדר ביה.

נזיר נג. • מפי שמועה אמרו מפי חגי זכריה ומלאכי.

ובתראי  קדמאי  תלתא  בבי  דמתאמרה  שמעתתא  נו: • כל  נזיר 
אמרינן מציעאי לא אמרינן.

שקיבל  מיאשא  מרבי  מקובלני  כך  הלבלר  נחום  נו: • אמר  נזיר 
מאבא שקבל מן הזוגות שקבלו מן הנביאים הלכה למשה מסיני 

... ואילו יהושע וכלב לא קחשיב.

אחים  ואמציה  אמוץ  מאבותינו  בידינו  מסורת  זה  י: • דבר  סוטה 
הוו.

סוטה טז. • בשלשה מקומות הלכה עוקבת מקרא (רש"י – מקפחת 
את עקבו מעמדו ועוקרת בג' מקומות הלכה למשה מסיני באה 

ועוקרת את הפסוק).

סוטה לג: • אמר רבי אלעזר ברבי יוסי בדבר זה זייפתי ספרי כותיים 
אמרתי להם זייפתם תורתכם ולא העליתם בידכם כלום.

גיטין לט: • בפירוש שמיע לך או מכללא שמיע לך.

האחרונים  דורות  הראשונים  כדורות  שלא  וראה  פא. • בא  גיטין 
דורות הראשוני' ב''ש דורות האחרונים רבי דוסא.

האותיות  כל  סופרים  שהיו  סופרים  ראשונים  ל. • נקראו  קדושין 
שבתורה שהיו אומרים וא''ו (ויקרא יא, מב) דגחון חציין של אותיות 
של  והתגלח  לג)  יג,  (ויקרא  תיבות  של  חציין  דרש  דרש  ס''ת  של 
של  חציין  דיער  עי''ן  מיער  חזיר  יכרסמנה  יד)  פ,  (תהלים  פסוקים 

תהלים (תהלים עח, לח) והוא רחום יכפר עון חציו דפסוקים.

קדושין ל. • אינהו בקיאי בחסירות ויתרות אנן לא בקיאינן.

קדושין ל. • חמשת אלפים ושמונה מאות ושמונים ושמונה פסוקים 
הוו פסוקי ס''ת יתר עליו תהלים שמונה חסר ממנו דברי הימים 

שמונה.

תורה  דברי  שתק  יוסי  כעס  יהודה  שכב  מאיר  נב: • יאמרו  קדושין 
מה תהא עליה.

קדושין סו. • ותורה מה תהא עליה הרי כרוכה ומונחת בקרן זוית כל 
הרוצה ללמוד יבוא וילמוד אמר רב נחמן בר יצחק מיד נזרקה בו 
אפיקורסות דהוה ליה למימר תינח תורה שבכתב תורה שבעל 

פה מאי.

קדושין סו. • היה העולם משתומם עד שבא שמעון בן שטח והחזיר 
את התורה ליושנה.

קדושין עב: • כשמת ר' עקיבא נולד רבי כשמת רבי נולד רב יהודה 
ללמדך  אשי  רב  נולד  רבא  כשמת  רבא  נולד  יהודה  רב  כשמת 

שאין צדיק נפטר מן העולם עד שנברא צדיק כמותו.

בבא קמא פב: • (רש"י) גמרא. מסורת היא בידינו ואין טעם לדבר.

בבא קמא צב: • (תוס') משולש בכתובים. כל עוף כנף למינהו ישכון 
אין זה מקרא בכל התורה ושמא בספר בן סירא הוא וכן סלסלה 

ותרוממך ובין נדיבים תושיבך.

בבא קמא צו: • לאו אמינא לך לא תחליף גברי ההוא משמיה דרבי 
אלעא איתמר.

מדה  במשנה  מדה  ואינה  מדה  במקרא  לג. • העוסקין  מציעא  בבא 
ונוטלין עליה שכר גמרא אין לך מדה גדולה מזו (רש"י – מדה. 
מפני  ממנה  יפים  וגמרא  שהמשנה  מדה.  ואינה  קצת:  היא 
שתלוין בגירסא ומשתכחים שבימיהם לא היה גמרא בכתב וגם 
לא היה ניתן לכתוב אלא לפי שנתמעטו הלבבות התחילו דורות 
לב  לתת  שהוא  למעלה  פירשתי  כבר  גמרא.  לכתבו:  [אחרונים] 
זו  סותרות  וכששתים  הם  מה  המשנה  טעמי  סתימות  להבין 
את זו יבין לתרץ שיהיו שתיהן קיימות או לדעת דברי התנאים 

החלוקים בדבר ונימא הא מני פלוני חכם הוא).

דקתני  הא  זו.  משנה  נשנית  רבי  בימי  לג: • (רש"י)  מציעא  בבא 
תלמוד אין לך מדה גדולה מזו לפי שמשרבו תלמידי שמאי והלל 
כשתי  ונעשית  בתורה  מחלוקות  רבו  דורות  שלשה  לפניו  שהיו 
עליהן  גוזרין  שהיו  וגזירות  מלכיות  שעבוד  עול  מתוך  תורות 
ומתוך כך לא היו יכולים לתת לב לברר דברי החולקים עד ימיו 
של רבי שנתן הקב''ה לו חן בעיני אנטונינוס מלך רומי כדאמרינן 
בעבודה זרה (דף י.) ונחו מצרה ושלח וקבץ כל תלמידי ארץ ישראל 
ועד ימיו לא היו מסכתות סדורות אלא כל תלמיד ששמע דבר 
מפי גדול הימנו גרסה ונתן סימנים הלכה פלונית ופלונית שמעתי 
משם פלוני וכשנתקבצו אמר כל אחד מה ששמע ונתנו לב לברר 
דברי  המסכתות  וסידרו  לקיים  ראוין  מי  דברי  המחלוקת  טעמי 
נזיקין לבדם ודברי יבמות לבדם ודברי קדשים לבדם וסתם נמי 
כדי  סתם  ושנאן  דבריהם  את  רבי  שראה  יחידים  דברי  במשנה 
לקבוע הלכה כמותם לפיכך אמרו בגמרא אין לך מדה גדולה מזו 

שיתנו לב לטעמי המשנה.

וטרח  התנא  נתעסק  כו'.  תנא  איכפל  מו. • (רש"י)  מציעא  בבא 
להורות לנו הלכה בדבר שאינו מצוי.

בבא מציעא פה: • כי הוו מינצו ר' חנינא ור' חייא אמר ליה ר' חנינא 
לר' חייא בהדי דידי קא מינצית ח''ו אי משתכחא תורה מישראל 
דידי  בהדי  חנינא  לר'  חייא  ר'  ליה  אמר  מפילפולי  לה  מהדרנא 
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עבידנא  מאי  מישראל  תשתכח  דלא  לתורה  דעבדי  מינצית  קא 
ומאכילנא  טבי  וציידנא  נישבי  וגדילנא  כיתנא  ושדינא  אזלינא 
חומשי  חמשה  וכתבנא  מגילתא  ואריכנא  ליתמי  בשרייהו 
וסליקנא למתא ומקרינא חמשה ינוקי בחמשה חומשי ומתנינא 
שיתא ינוקי שיתא סדרי ואמרנא להו עד דהדרנא ואתינא אקרו 

אהדדי ואתנו אהדדי ועבדי לה לתורה דלא תשתכח מישראל.

סוף  ורבינא  אשי  רב  משנה  סוף  נתן  ור'  פו. • רבי  מציעא  בבא 
הוראה.

הקב''ה  שהראהו  הראשון.  דאדם  ספרא  פו. • (רש"י)  מציעא  בבא 
דור דור וסופריו דור דור ודורשיו דור דור וחכמיו.

בבא מציעא פז. • (תוס') למה נקוד על איו שבאליו. בבראשית רבה 
מוצא  שאתה  מקום  כל  שמעון  א''ר  נקוד  אינו  למ''ד  נקוד  אי''ו 
כתב רבה על הנקודה אתה דורש את הכתב וכאן שהנקודה רבה 

אתה דורש את הנקודה איו אברהם.

בבא בתרא ג. • גמרא גמירי לה.

בבא בתרא ט. • (ישעיה נח, ז) הלא פרוש לרעב לחמך בשי''ן כתיב (בתנ"ך 
הכתר פרוס כתיב).

בבא בתרא יד: • סדרן של נביאים יהושע ושופטים שמואל ומלכים 
ירמיה ויחזקאל ישעיה ושנים עשר וכו'.

בבא בתרא יד: • סידרן של כתובים רות וספר תהלים ואיוב ומשלי 
ודברי  עזרא  אסתר  ומגילת  דניאל  וקינות  השירים  שיר  קהלת 

הימים וכו'.

בבא בתרא יד: • משה כתב ספרו ופרשת בלעם ואיוב יהושע כתב 
ושופטים  ספרו  כתב  שמואל  שבתורה  פסוקים  ושמונה  ספרו 
ורות דוד כתב ספר תהלים ע''י עשרה זקנים ע''י אדם הראשון 
על ידי מלכי צדק ועל ידי אברהם וע''י משה ועל ידי הימן וע''י 
ספרו  כתב  ירמיה  קרח  בני  שלשה  ידי  ועל  אסף  ידי  ועל  ידותון 
וספר מלכים וקינות חזקיה וסיעתו כתבו (ימש''ק סימן) ישעיה 
(קנד''ג  כתבו  הגדולה  כנסת  אנשי  וקהלת  השירים  שיר  משלי 
סימן) יחזקאל ושנים עשר דניאל ומגילת אסתר עזרא כתב ספרו 

ויחס של דברי הימים עד לו.

בבא בתרא טו. • יהושע כתב ספרו ושמונה פסוקים ... עד כאן כתב 
אחת  אות  חסר  ס''ת  אפשר   ... יהושע  כתב  ואילך  מכאן  משה 
וכתיב (דברים לא, כו) לקוח את ספר התורה הזה אלא עד כאן הקב''ה 
אומר ומשה אומר וכותב מכאן ואילך הקב''ה אומר ומשה כותב 

בדמע.

בבא בתרא טו. • דוד כתב ספר תהלים על ידי עשרה זקנים.

בבא בתרא טו. • איוב בימי משה היה ... בימי יצחק ...בימי יעקב ... 
בימי יוסף ... בימי מרגלים ... איוב לא היה ולא נברא אלא משל 

היה ... איוב מעולי גולה היה ובית מדרשו בטבריא היה.

בבא בתרא טו: • איוב בימי שפוט השופטים היה ... בימי אחשורוש 
היה ... בימי דוד ... בימי מלכות שבא היה ... בימי כשדים היה ... 

איוב בימי יעקב היה ודינה בת יעקב נשא.

של  אמותיהם  שמות  (להביא  מינה  נפקא  צא. • למאי  בתרא  בבא 
באלו  יותר  לנו  ששואלין   – (רש"י  המינים  לתשובת  וכו')  א"א 
לנו  שמסרו  להן  ואנו משיבין  טעמא  כדפרישית  אחרות  מנשים 

הנביאים בעל פה).

ארון  מקום  מאבותינו  בידינו  מסורת  זה  צט. • דבר  בתרא  בבא 
וכרובים אינו מן המדה.

בבא בתרא קטז. • ונצחום (הצדוקים) ואותו היום עשאוהו יום טוב.

סנהדרין ד. • כולהו סבירא להו יש אם למקרא.

סנהדרין כ. • מאי דכתיב (שמואל ב ג, לה) ויבא כל העם להברות את דוד 
כתיב להכרות וקרינן להברות בתחלה להכרותו ולבסוף להברותו 

(בתנ"ך הכתר להברות כתיב).

סנהדרין כב: • גמרא גמירי לה ואתא יחזקאל ואסמכה אקרא.

סנהדרין ל. • (רש"י – ד"ה ואמר) האי דנקט רב אשי לפי שבית דינו 
היה ראש בימי רבינא ושניהם סידרו גמרא של תלמוד בבלי.

סנהדרין לו: • (רש"י) כי קאמר רב. דתלמידו נמנה לא אמר אלא כגון 
אבל  מרבו  ששמע  למה  צריכי  הוו  דלגמריה  אסי  ורב  כהנא  רב 
לסבריה למצוא ראיות וליישב הטעמים אינן צריכין הלכך גברא 
באפי נפשיה הוא דאי משום גמרא דשמע מיניה כל ישראל נמי 
ממשה קבלו ואין אלו טעמים הבנת לבו דנימא אם היתה חכמתו 

מפי רב אחר הוי אומר טעם אחר.

סנהדרין מג: • למה נקוד על לנו ולבנינו ועל עי''ן שבעד.

נדרש  נערה  וקרינן  כתיב  נער  ולנערה)  ד"ה  עג. • (רש"י –  סנהדרין 
מקרא ונדרש מסורת נער להביא את הזכור נערה כמשמעו.

סתם  נחמיה  ר'  תוספתא  סתם  מאיר  ר'  מתני'  פו. • סתם  סנהדרין 
ספרא רבי יהודה סתם ספרי ר''ש וכולהו אליבא דר''ע.

והן  השמועה  מפי  אומר  ממרה)  (הזקן  הוא  פח. • אפילו  סנהדרין 
אומרין כך הוא בעינינו נהרג כדי שלא ירבו מחלוקות בישראל.

סנהדרין פח: • מתחילה לא היו מרבין מחלוקת בישראל ... משרבו 
תלמידי שמאי והלל שלא שמשו כל צרכן רבו מחלוקת בישראל 

ונעשית תורה כשתי תורות.

סנהדרין צד. • מפני מה כל מ''ם שבאמצע תיבה פתוח וזה סתום. 

דרשינן  סירא)  בן  (בספר  ביה  דאית  מעלייתא  ק: • מילי  סנהדרין 
להו.

סנהדרין קג. • (דברי הימים ב לג, יג) וישמע אליו ויחתר לו ויעתר לו מיבעי 
ליה (בתנ"ך הכתר ויעתר כתיב).

סנהדרין קג: • מפני מה עי''ן של רשעים תלויה.

זה  פסוק  (אין  הלוים  אל  ושב  העובר  כל  קג: • שנאמר  סנהדרין 
במקרא).

בקי  (דואג)  שהיה  שבתורה.  אותיות  כל  קו: • (רש"י)  סנהדרין 
בחסירות ויתירות.

סנהדרין קז. • שלא יכתב סרחוני (של דואג) אמר לו א''א ומה יו''ד 
שנטלתי משרי עומד וצווח כמה שנים עד שבא יהושע והוספתי 
כל  יהושע  נון  בן  להושע  משה  ויקרא  טז)  יג,  (במדבר  שנאמר  לו 

הפרשה כולה עאכ''ו.

סנהדרין קז: • דכתיב וילך אלישע דמשק (אין פסוק זה במקרא).

שבועות ג: • (רש"י) קשיא. הך דאלו הן הלוקין כו' לא גרסינן ותלמיד 
טועה שהוקשה לו כתבה בגליון ספרו.

עבודה זרה כט: • היאך אתה קורא כי טובים דודיך מיין או כי טובים 
דודיך אמר לו כי טובים דודיך אמר לו אין הדבר כן שהרי חבירו 
מלמד עליו לריח שמניך טובים (רש"י – טובים דודיך. לשון זכר: 

או דודיך. לשון נקבה).
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לא  ואני  אבותי  שהתפללו  מקום  על  עברתי  צא: • אפשר  חולין 
התפללתי.

חולין צג: • אכשור דרי (וכי הוכשרו הדורות).

שמואל  לעיל  שאמר  אלעזר  רבי  דרביה.  הא  קיג: • (רש"י)  חולין 
מפי  אלא  מפיו  שמע  לא  פלוני  משום  דקתני  היכא  וכל  משמו 
אחרים שאמרו מפיו ושמואל לא ראה את רבי אלעזר מימיו דר' 
אלעזר בחורבן היה (גיטין דף נו.) מתלמידי רבן יוחנן בן זכאי ושמואל 

מדורות האחרונים היה בסוף שנותיו דרבי.

חולין קלז. • (רש"י – ד"ה אנן) תורת משה קרויה תורה לפי שנתנה 
מרוח  שקבלו  קבלה  אלא  קרי  לא  נביאים  ושל  לדורות  תורה 

הקדש כל נבואה ונבואה לפי צורך השעה והדור והמעשה.

חולין קמא. • כל מתניתא דלא תניא בי רבי חייא ובי רבי אושעיא 
משבשתא היא ולא תותבו מינה בי מדרשא.

היה  שלא  הפקודים  שבחומש  אהרן  על  נקוד  ד. • למה  בכורות 
באותו מנין.

בכורות כ. • מאי איכא בין גמריה לסבריה וכו'.

בכורות נח. • מפי השמועה אמרוה מפי חגי זכריה ומלאכי (תוס' – 
בלא  כהילכתא  היא  דנבואה  וכיון  פ''ה  ומלאכי)  זכריה  חגי  מפי 
ולא  עיקר  מהם  איזה  טעם  ע''י  עלה  למיקם  וליכא  היא  טעמא 
היה לו להזכיר נבואה דאין נביא רשאי לחדש דבר מעתה אלא 

היה לו לומר הלכתא גמירי לה.

ערכין יח. • (תוס') ופדויו מבן חדש ומעלה. וחפשנו אחר מקרא זה 
ולא מצאנוהו כ''א ופדויו מבן חדש תפדה.

ערכין לב. • (ויקרא כה, ל) אשר לוא חומה אע''פ שאין לו עכשיו והיה לו 
קודם לכן (רש"י – לוא כתיב משמע לא ומשמע לו כלומר אין לו 
עכשיו והיה לו חומה קודם הוה נמי בית חלוט בהו) (תוס' – ואינו 
כן בחומשין מדויקות כתיב באל''ף וקרי בוי''ו]) (וכן בתנ"ך כתר).

ערכין לב: • כל שתעלה לך מסורת בידך מאבותיך שמוקפת חומה 
שקדושה  מפני  בה  נוהגות  הללו  מצות  כל  נון  בן  יהושע  מימות 

ראשונה קידשה לשעתה וקידשה לעתיד לבא.

תמורה יא: • (תוס' – ד"ה רב) וזו מן הסוגיות הפוכות שבהש''ס וכן 
מצינו בשאר דוכתי גבי פלוגתא דאביי ורבא.

נוטל  אינו  מהן  והלמד  התורה  כשורף  הלכות  יד: • כותבי  תמורה 
שכר (רש"י – שאסור להשהותן כתובים דתורה שבעל פה היא).

תמורה יד: • דברים שעל פה אי אתה רשאי לאומרן בכתב ושבכתב 
היכי  א''ת  דברים)  ד"ה   – (תוס'  פה  על  לאומרן  רשאי  אתה  אי 
שכתוב  מה  רק  להקפיד  דאין  וי''ל  פה  על  מזמורים  קאמרינן 
דאין  וי''ל  שמע  וקריאת  ויושע  קרינן  היכי  קשה  אמנם  בחומש 

להקפיד אלא בדבר שמוציא אחרים ידי חובתן.

תמורה יד: • כתוב לך את הדברים האלה אלה אתה כותב אבל אין 
רבי  דהא  שאני  חדתא  מילתא  דלמא  אמרי  הלכות  כותב  אתה 
יוחנן ור''ל מעייני בסיפרא דאגדתא בשבתא ודרשי הכי (תהלים קיט, 
קכו) עת לעשות לה' הפרו תורתך אמרי מוטב תיעקר תורה ואל 

תשתכח תורה מישראל.

תמורה טו: • מימות משה עד שמת יוסף בן יועזר היו למדין תורה 
כמשה רבינו מכאן ואילך לא היו למדין תורה כמשה רבינו.

משה  של  אבלו  בימי  נשתכחו  הלכות  אלפים  טו: • שלשת  תמורה 
דאישתכח להו אישתכח ודגמירן להו הוו גמירי כמשה רבינו.

תמורה טו: • משמת משה אם רבו מטמאין טמאו אם רבו טהורין 
להחזיר  לב  להם  היה  שלא   – (תוס'  דאימעיט  ליבא  טיהרו 

שכחתם ובהא נחלקו) מיגמר הוו גמירי להו כמשה רבינו.

תמורה טו: • כל אשכולות שעמדו לישראל מימות משה עד שמת 
ואילך  מכאן  דופי  שום  בהם  היה  לא  צרידה  איש  יועזר  בן  יוסף 

היה בהן שום דופי.

תמיד כח. • אשריהם לראשונים שאפילו על אונס שינה עושין דין 
שלא על אונס שינה על אחת כמה וכמה.

נדה ה: • כי אתא אבימי מבי חוזאי אתא ואייתי מתניתא בידיה.

נדה ז: • (רש"י) הא קמ''ל. מדאיצטריך למימר להו הלכה שמע מינה 
דאין למידין הלכה מפי תלמוד מתוך המשנה וברייתא ששנויה 
בהן הלכה כפלוני אין למידין מהן שהאמוראים האחרונים דקדקו 
לא  הראשונים  אבל  בוריה  על  הלכה  והעמידו  התנאים  בטעמי 
דקדקו איש בדברי חבירו אלא כל אחד מה ששמע מרבו מלמדה 
וברייתא  משנה  נקרא  היתה  והיא  שהיא  כמו  שמועה  לתלמידו 
והיה נותן לבו לתת טעם לשמועתו זה נותן טעם לדבריו וזה נותן 
בה טעם אחר כדאמר (שבת דף סג.) ליגמר איניש והדר ליסבר ואותה 
בה  ששנויה  ומשנה  התנאים  בימי  תלמוד  נקראת  היתה  סברא 

פסק הלכה מסברת תלמוד שלהן נישנית ואין למידין הימנה.

נדה י: • לא ידענא אם דידיה אם דרביה למאי נפקא מינה למיהוי 
דבריו של אחד במקום שנים.

נדה י: • כי אתא רבין וכל נחותי ימא אמרוה כר''ש בן יהוצדק.

נדה כד: • אבא שאול ארוך בדורו הוה ורבי טרפון מגיע לכתפו ור' 
טרפון ארוך בדורו הוה ור''מ מגיע לכתפו רבי מאיר ארוך בדורו 
הוה ורבי מגיע לכתפו רבי ארוך בדורו הוה ורבי חייא מגיע לכתפו 
ורבי חייא ארוך בדורו הוה ורב מגיע לכתפו רב ארוך בדורו הוה 
ורב יהודה מגיע לכתפו ורב יהודה ארוך בדורו הוה ואדא דיילא 
מגיע לכתפו פרשתבינא דפומבדיתא קאי ליה לאדא דיילא עד 
חרציה  עד  דפומבדיתא  לפרשתבינא  קאי  עלמא  וכולי  פלגיה 

(חלצחיו).

נדה לג. • (תוס') והנשא כתיב. חסר וי''ו. תימה דבמסורת הוא מלא 
מיהו מצינו שהמסורת הוא חולק על הש''ס.

טבול יום ד:ו • דבר חדש חידשו הסופרים ואין לי מה להשיב.

ידים ד:ג • ר"א: מקובל אני מרבי יוחנן בן זכאי ששמע מרבו ורבו 
מרבו עד הלל"מ.

מסירות נפש
ברכות כ. • מאי שנא ראשונים דאתרחיש להו ניסא ומאי שנא אנן 
דלא מתרחיש לן ניסא ... קמאי הוו קא מסרי נפשייהו אקדושת 
השם אנן לא מסרינן נפשין אקדושת השם כי הא דרב אדא בר 
אהבה חזייה לההיא כותית דהות לבישא כרבלתא בשוקא סבר 
היא  דכותית  מילתא  אגלאי  מינה  קרעיה  קם  היא  ישראל  דבת 
שיימוה בארבע מאה זוזי א''ל מה שמך אמרה ליה מתון אמר לה 

מתון מתון ארבע מאה זוזי שויא.

ברכות לב: • מעשה בחסיד אחד שהיה מתפלל בדרך בא שר אחד 
ונתן לו שלום ולא החזיר לו שלום המתין לו עד שסיים תפלתו 
ד,  (דברים  בתורתכם  כתוב  והלא  ריקא  א''ל  תפלתו  שסיים  לאחר 
מאד  ונשמרתם  טו)  ד,  (דברים  וכתיב  נפשך  ושמור  לך  השמר  רק  ט) 
אם  שלום  לי  החזרת  לא  למה  שלום  לך  כשנתתי  לנפשותיכם 
אני   ... מידי  דמך  את  תובע  היה  מי  בסייף  ראשך  חותך  הייתי 

ש
פ

 נ
ת

רו
סי

מ
 •

ה 
ור

ס
מ



אובן אי ר ד דו 4 1 2

מ

וקיים  חי  שהוא  הקב''ה  המלכים  מלכי  מלך  לפני  עומד  שהייתי 
אותו  נתפייס  מיד  וכמה  כמה  אחת  על  עולמים  ולעולמי  לעד 

השר ונפטר אותו חסיד לביתו לשלום.

ברכות סא: • אם נאמר בכל נפשך למה נאמר בכל מאדך ואם נאמר 
שגופו  אדם  לך  יש  אם  אלא  נפשך  בכל  נאמר  למה  מאדך  בכל 
חביב עליו מממונו לכך נאמר בכל נפשך ואם יש לך אדם שממונו 
בכל  אומר  עקיבא  רבי  מאדך  בכל  נאמר  לכך  מגופו  עליו  חביב 

נפשך אפילו נוטל את נפשך.

ברכות סא: • (מסירות נפשו של ר"ע) (עיין שם).

מטמאין  לאו  ואם  ונטמאה  מכם  אחת  תנו  ח:יב • (נשים)  תרומות 
כולן יטמא כולן ואל ימסרו נפש אחת מישראל.

בשעת  למיתה  עליהם  עצמן  ישראל  שמסרו  מצוה  קל. • כל  שבת 
מוחזקת  היא  עדיין  ומילה  כוכבים  עבודת  כגון  המלכות  גזרת 
בשעת  למיתה  עליה  עצמן  ישראל  מסרו  שלא  מצוה  וכל  בידם 

גזרת המלכות כגון תפילין עדיין היא מרופה בידם.

ר'  והיה  האסורין  בבית  חבוש  שהיה  בר''ע  כא: • מעשה  עירובין 
יהושע הגרסי משרתו בכל יום ויום היו מכניסין לו מים במדה יום 
אחד מצאו שומר בית האסורין אמר לו היום מימך מרובין שמא 
לחתור בית האסורין אתה צריך שפך חציין ונתן לו חציין כשבא 
תלויין  וחיי  אני  שזקן  יודע  אתה  אין  יהושע  לו  אמר  ר''ע  אצל 
ידי  שאטול  מים  לי  תן  לו  אמר  המאורע  אותו  כל  לו  סח  בחייך 
אמר לו לשתות אין מגיעין ליטול ידיך מגיעין אמר לו מה אעשה 
שחייבים עליהן מיתה מוטב אמות מיתת עצמי ולא אעבור על 
ידיו  ונטל  מים  לו  שהביא  עד  כלום  טעם  לא  אמרו  חבירי  דעת 
כששמעו חכמים בדבר אמרו מה בזקנותו כך בילדותו על אחת 
כמה וכמה ומה בבית האסורין כך שלא בבית האסורין על אחת 

כמה וכמה.

פסחים נ. • הרוגי מלכות אין אדם יכול לעמוד במחיצתן.

על  עצמן  שמסרו  היו  אחים  שני  לוד.  הרוגי  נ. • (רש"י)  פסחים 
ישראל שהודו על עצמן הריגת בת מלך שהיו מטילין אותה על 

כל ישראל.

על  [עצמן]  שמסרו  ועזריה  מישאל  חנניה  ראו  נג: • מה  פסחים 
קדושת השם לכבשן האש נשאו קל וחומר בעצמן מצפרדעים 
ומה צפרדעים שאין מצווין על קדושת השם ... אנו שמצווין על 

קדושת השם על אחת כמה וכמה.

פסחים קיב. • הוי עז כנמר וקל כנשר רץ כצבי וגבור כארי לעשות 
רצון אביך שבשמים.

תענית יח: • (רש"י) שמעיה ואחיה. חסידים היו ולא פירש מי הם.

היו:  גמורים  צדיקים  אחיו.  ופפוס  לוליינוס  יח: • (רש"י)  תענית 
בלודקי'. היא לוד והיינו דאמרינן בכל דוכתא (ב''ב דף י:) הרוגי לוד 
אין כל בריה יכולה לעמוד במחיצתן בגן עדן ויש אומרין שנהרגו 
וגזרו  הרגוה  היהודים  ואמרו  הרוגה  שנמצאת  מלך  של  בתו  על 
גזרה על שונאיהן של ישראל ועמדו אלו ופדו את ישראל ואמרו 

אנו הרגנוה והרג המלך לאלו בלבד.

של  כיתות  כיתות  נתקבצו  בראשונה  הבית  כט. • משחרב  תענית 
ואמרו  ההיכל  לגג  ועלו  בידן  ההיכל  ומפתחות  כהונה  פרחי 
לפניו רבונו של עולם הואיל ולא זכינו להיות גזברין נאמנים יהיו 
יד  פיסת  כעין  ויצתה  מעלה  כלפי  וזרקום  לך  מסורות  מפתחות 

וקיבלתן מהם והם קפצו ונפלו לתוך האור.

לידי  ואתיין  לקטלא  נפשייהו  דמסרן  צנועות  ג: • איכא  כתובות 
סכנה.

כתובות לג: • דלמא מלקות חמור (ממיתה)... אילמלי נגדוה לחנניה 
מישאל ועזריה פלחו לצלמא.

ילבין  ואל  האש  כבשן  לתוך  עצמו  שיפיל  לאדם  לו  י: • נוח  סוטה 
פני חבירו ברבים (תוס' – נראה האי דלא חשיב ליה (פסחים דף כה.) 
כוכבים  עבודת  נפש  פקוח  בפני  עומדים  שאין  עבירות  ג'  בהדי 
אינה  פנים  הלבנת  דעבירת  משום  דמים  ושפיכות  עריות  וגילוי 

מפורשת בתורה ולא נקט אלא עבירות המפורשות).

אין  ואם  לב)  לב,  (שמות  שנאמר  למיתה  עצמו  (מ"ר)  יד. • מסר  סוטה 
מחני נא וגו'.

סוטה מט. • כל ת''ח העוסק בתורה מתוך הדחק תפלתו נשמעת ... 
משביעין אותו מזיו שכינה ... אין הפרגוד ננעל בפניו.

גיטין לו: • (תוס' – ד"ה אלא) דוקא בי''ח דבר אפי' גדול אין יכול 
בנפשותיהם  להם  שעמדו  מפני  בירושלמי  כדאשכחן  לבטל 
כדאיתא התם דתלמידי ב''ש היו הורגין בתלמידי ב''ה ובכל דבר 
גדול יכול לבטל חוץ מי''ח דבר והיכא דלא פשט כגון שמן אע''ג 

דעמדו עליהן בנפשותיהן אפי' קטן יכול להתיר.

הרגישו  לקלון  שנשבו  וילדות  ילדים  מאות  בד'  נז: • מעשה  גיטין 
באין  אנו  בים  טובעין  אנו  אם  אמרו  מתבקשים  הן  למה  בעצמן 
לחיי העולם ... כיון ששמעו ילדות כך קפצו כולן ונפלו לתוך הים 
נשאו ילדים ק''ו בעצמן ואמרו מה הללו שדרכן לכך כך אנו שאין 
דרכנו לכך על אחת כמה וכמה אף הם קפצו לתוך הים ועליהם 
היום נחשבנו כצאן  הורגנו כל  (תהלים מד, כג) כי עליך  אומר  הכתוב 

טבחה.

גיטין נז: • זו אשה ושבעה בניה ... אמרה לו בניי לכו ואמרו לאברהם 
אביכם אתה עקדת מזבח אחד ואני עקדתי שבעה מזבחות אף 
היא עלתה לגג ונפלה ומתה יצתה בת קול ואמרה (תהלים קיג, ט) אם 

הבנים שמחה.

 ... תורה  דברי  על  עצמן  שממיתין  חכמים  תלמידי  נז: • אלו  גיטין 
אין דברי תורה מתקיימין אלא במי שממית עצמו עליהם שנאמר 

(במדבר יט, יד) זאת התורה אדם כי ימות באהל וגו'.

בבא מציעא פו. • רבה בר נחמני... לא הוה מצי מלאך המות למקרב 
ליה מדלא הוה קא פסיק פומיה מגרסיה אדהכי נשב זיקא ואויש 
ביני קני סבר גונדא דפרשי הוא אמר תינח נפשיה דההוא גברא 

ולא ימסר בידא דמלכותא.

דעובדי  הני   – (רש"י  מלכות  הרוגי  חסידיך...  מז. • ומאי  סנהדרין 
כוכבים) כיון דשלא בדין קא מיקטלי הויא להו כפרה.

ואל  עבור  לאדם  אומרין  אם  שבתורה  עבירות  עד. • כל  סנהדרין 
תהרג יעבור ואל יהרג חוץ מעבודת כוכבים וגילוי עריות ושפיכות 

דמים.

סנהדרין עד. • לא שנו אלא שלא בשעת גזרת המלכות אבל בשעת 
גזרת המלכות אפי' מצוה קלה יהרג ואל יעבור ... אפי' שלא בשעת 
גזרת מלכות לא אמרו אלא בצינעא אבל בפרהסיא אפי' מצוה קלה 
יהרג ואל יעבור מאי מצוה קלה ... אפילו לשנויי ערקתא דמסאנא 
ודרך  כך  לקשור  כוכבים  העובדי  דרך  שאם  הנעל  שרוך   – (רש"י 
ישראל בענין אחר כגון שיש צד יהדות בדבר ודרך ישראל להיות 
מצוה אלא מנהג בעלמא יקדש  צנועים אפילו שנוי זה שאין כאן 

את השם בפני חביריו ישראל והאי פרהסיא מדבר בישראל).
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אלא  (א"א)  עשה  כלום  לשטן)  (הקב"ה  לו  פט: • אמר  סנהדרין 
בשביל בנו אם אני אומר לו זבח את בנך לפני מיד זובחו.

סנהדרין פט: • אמר לו (יצחק לישמעאל) ובאבר אחד אתה מגרה 
בי אם אומר לי הקב''ה זבח עצמך לפני אני זובח.

סנהדרין קי: • כורתי בריתי אלו חנניה מישאל ועזריה שמסרו עצמן 
עצמן  שמסרו  וחביריו  ר''ע  [אלו]  זבח  עלי  האש  כבשן  לתוך 

לשחיטה על דברי תורה.

להשתחוות  להם  היה  שלא) (חמו"ע)  ד"ה  ג. • (תוס' –  זרה  עבודה 
לצלם כיון שלא היה עבודת כוכבים ממש.

בבא  בן  יהודה  ורבי  לטוב  האיש  אותו  זכור  ח: • ברם  זרה  עבודה 
שמו שאלמלא הוא ... בטלו דיני קנסות מישראל שגזרה מלכות 
שסומכין  ועיר  יהרג  הנסמך  וכל  יהרג  הסומך  כל  גזרה  הרשעה 
בה תחרב ותחום שסומכין בו יעקר מה עשה רבי יהודה בן בבא 
ב'  בין  גדולות  עיירות  שתי  ובין  גדולים  הרים  שני  בין  וישב  הלך 
ר''מ  זקנים  חמשה  שם  וסמך  לשפרעם  אושא  בין  שבת  תחומי 
מוסיף  אויא  ורב  שמוע  בן  אלעזר  ורבי  ור''ש  יוסי  ור'  יהודה  ור' 
אף רבי נחמיה כיון שהכירו בהם אויבים אמר להם בני רוצו אמרו 
לו רבי ואתה מה תהא עליך אמר להם הריני מוטל לפניהם כאבן 
מאות  ג'  לגופו  שנעצו  עד  משם  זזו  לא  אמרו  הופכין  לה  שאין 

לולניאות של ברזל ועשאוהו לגופו ככברה.

עבודה זרה יח. • מצאוהו לרבי חנינא בן תרדיון שהיה יושב ועוסק 
הביאוהו  בחיקו  לו  מונח  וס''ת  ברבים  קהלות  ומקהיל  בתורה 
וכרכוהו בס''ת והקיפוהו בחבילי זמורות והציתו בהן את האור 
והביאו ספוגין של צמר ושראום במים והניחום על לבו כדי שלא 
לה  אמר  בכך  אראך  אבא  בתו  לו  אמרה  מהרה  נשמתו  תצא 
אילמלי אני נשרפתי לבדי היה הדבר קשה לי עכשיו שאני נשרף 
וס''ת עמי מי שמבקש עלבונה של ס''ת הוא יבקש עלבוני אמרו 
לו תלמידיו רבי מה אתה רואה אמר להן גליון נשרפין ואותיות 
מוטב  להן  אמר  האש  [בך]  ותכנס  פיך  פתח  אתה  אף  פורחות 
שיטלנה מי שנתנה ואל יחבל הוא בעצמו אמר לו קלצטונירי רבי 
אתה  לבך  מעל  צמר  של  ספוגין  ונוטל  בשלהבת  מרבה  אני  אם 
מביאני לחיי העולם הבא אמר לו הן השבע לי נשבע לו מיד הרבה 
בשלהבת ונטל ספוגין של צמר מעל לבו יצאה נשמתו במהרה 
אף הוא קפץ ונפל לתוך האור יצאה בת קול ואמרה רבי חנינא בן 
תרדיון וקלצטונירי מזומנין הן לחיי העולם הבא בכה רבי ואמר 

יש קונה עולמו בשעה אחת ויש קונה עולמו בכמה שנים.

השאלתות  פסק  וקיים  שריר  הא)  ד"ה   – נד. • (תוס'  זרה  עבודה 
באונס  ואפילו  זרה)  (בעבודה  למיתה  עצמו  למסור  לאדם  שיש 

ובצנעא. 

מעשה מרכבה
מבורך  הגדול  שמו  יהא  מן  חוץ  מפסיקין  אין  כא: • לכל  ברכות 

שאפילו עוסק במעשה מרכבה פוסק.

ברכות נא. • (רש"י – ד"ה מאימתי) רבי ישמעאל עלה לרקיע על ידי 
שם בברייתא דמעשה מרכבה.

דרוש  קום  ליה  דאמרו  לבבל]  [דאיקלע  גליל  בר  פ: • ההוא  שבת 
נחמיה  רבי  כדדרש  לכו  אדרוש  להו  אמר  מרכבה  במעשה  לנו 
לחבריה ונפקא ערעיתא מן כותל ומחתיה באנדיפי ומית ואמרו 
ליה מן דיליה דא ליה (רש"י – מידו היתה זאת לו שלא היה לו 

לדרוש במרכבה).

פסחים קיט. • מאי למכסה עתיק (יומין) זה המכסה דברים שכיסה 
מרכבה  מעשה   – (רש"י  תורה  סתרי  נינהו  ומאי  יומין  עתיק 

ומעשה בראשית).

בהדי  פנים  ארבעה  דמות  אלא  תורה  אסרה  כד: • לא  השנה  ראש 
הדדי.

ואליהו  משה  עלו  ולא  למטה  שכינה  ירדה  לא  ה. • מעולם  סוכה 
לבני  נתן  והארץ  לה'  שמים  השמים  (תהלים קטו, טז)  שנאמר  למרום 
הר  על  ה'  וירד  כ)  יט,  (שמות  והכתיב  למטה  שכינה  ירדה  ולא  אדם 
סיני למעלה מעשרה טפחים והכתיב (זכריה יד, ד) ועמדו רגליו ביום 

ההוא על הר הזיתים למעלה מעשרה טפחים.

סוכה ה. • פירש שדי מזיו שכינתו ועננו עליו למטה מעשרה מכל 
מקום מאחז פני כסא כתיב אישתרבובי אישתרבב ליה כסא עד 

עשרה ונקט ביה.

מקרא  הניח  שלא  זכאי  בן  יוחנן  רבן  על  עליו  כל. • אמרו  סוכה 
דבר  מרכבה  מעשה  גדול  דבר   ... ואגדות  הלכות  גמרא  ומשנה 

קטן הויות דאביי ורבא.

ועוסק  שיושב  בשעה  עוזיאל  בן  יונתן  על  עליו  כל. • אמרו  סוכה 
מלאכי  שהיו   – (רש"י  נשרף  מיד  עליו  שפורח  עוף  כל  בתורה 

השרת מתקבצין סביביו לשמוע דברי תורה מפיו).

סוכה מה: • הא דמסתכלי באספקלריא המאירה הא דלא מסתכלי 
באספקלריא המאירה.

אפי  דמקבלי  צדיקי  ושיתא  מתלתין  עלמא  פחות  מה: • לא  סוכה 
שכינה בכל יום.

מגילה כד: • הרבה צפו לדרוש במרכבה ולא ראו אותה מימיהם ור' 
יהודה התם באבנתא דליבא תליא מילתא.

מגילה כה. • אין מפטירין במרכבה ורבי יהודה מתיר.

בראשית  במעשה  ולא  בשלשה  בעריות  דורשין  יא: • אין  חגיגה 
בשנים ולא במרכבה ביחיד אלא אם כן היה חכם ומבין מדעתו.

חגיגה יג. • עוד רקיע אחד יש למעלה מראשי החיות דכתיב (יחזקאל 
א, כב) ודמות על ראשי החיה רקיע כעין הקרח הנורא עד כאן יש 
לך רשות לדבר מכאן ואילך אין לך רשות לדבר שכן כתוב בספר 
תחקור  אל  ממך  ובמכוסה  תדרוש  אל  ממך  במופלא  סירא  בן 

במה שהורשית התבונן אין לך עסק בנסתרות.

חגיגה יג. • ולא במרכבה ביחיד... אבל מוסרין לו ראשי פרקים.

חגיגה יג. • אין מוסרין ראשי פרקים אלא לאב ב''ד ולכל מי שלבו 
דואג בקרבו.

חגיגה יג. • אין מוסרין סתרי תורה אלא למי שיש בו חמשה דברים 
(ישעיה ג, ג) שר חמשים ונשוא פנים ויועץ וחכם חרשים ונבון לחש.

חגיגה יג. • א''ל רבי יוחנן לרבי אלעזר תא אגמרך במעשה המרכבה 
תא  אסי  ר'  א''ל  יוחנן  דרבי  נפשיה  נח  קש  כי  קשאי  לא  א''ל 

ואגמרך במעשה מרכבה א''ל אי זכאי גמירתא מר' יוחנן רבך.

חגיגה יג. • רב יוסף הוה גמיר מעשה המרכבה סבי דפומבדיתא הוו 
מרכבה  מעשה  מר  לן  ליגמור  ליה  אמרו  בראשית  במעשה  תנו 
ליה  אמרו  דאגמרון  בתר  בראשית  מעשה  לי  אגמרון  להו  אמר 
יא)  (שיר השירים ד,  בהו  תנינא  להו  אמר  מרכבה  במעשה  מר  ליגמרון 
דבש וחלב תחת לשונך דברים המתוקין מדבש וחלב יהו תחת 
כבשונו  שהן  דברים  ללבושך  כבשים  כו)  כז,  (משלי  מהכא   ... לשונך 

של עולם יהיו תחת לבושך.
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חגיגה יג. • אמרו ליה תנינן בהו עד (יחזקאל ב, א/ג) ויאמר אלי בן אדם 
אמר להו הן הן מעשה המרכבה.

חגיגה יג. • עד היכן מעשה המרכבה וכו'.

בחשמל  דדרש  ינוקא  ההוא  והא  בחשמל  דרשינן  יג. • ומי  חגיגה 
ונפקא נורא ואכלתיה שאני ינוקא דלאו מטי זימניה.

שמו  חזקיה  בן  וחנניה  לטוב  האיש  אותו  זכור  יג. • ברם  חגיגה 
תורה  דברי  סותרין  דבריו  שהיו  יחזקאל  ספר  נגנז  הוא  אלמלא 

מה עשה העלו לו ג' מאות גרבי שמן וישב בעלייה ודרשו.

בספר  רבו  בבית  קורא  שהיה  אחד  בתינוק  יג. • מעשה  חגיגה 
יחזקאל והיה מבין בחשמל ויצאה אש מחשמל ושרפתו וביקשו 
לגנוז ספר יחזקאל אמר להם חנניה בן חזקיה אם זה חכם הכל 

חכמים הן.

חגיגה יג. • מאי חשמל... חיות אש ממללות ... עתים חשות עתים 
ממללות בשעה שהדיבור יוצא מפי הקב''ה חשות ובשעה שאין 

הדיבור יוצא מפי הקב''ה ממללות.

חגיגה יג: • מלאך אחד שהוא עומד בארץ וראשו מגיע אצל החיות 
ועומד  שנה  מאות  חמש  מהלך  מחברו  הגבוה  שמו  סנדלפון   ...

אחורי המרכבה וקושר כתרים לקונו.

חגיגה יג: • כל שראה יחזקאל ראה ישעיה למה יחזקאל דומה לבן 
את  שראה  כרך  לבן  דומה  ישעיה  ולמה  המלך  את  שראה  כפר 

המלך.

חגיגה יג: • מלך שבחיות ארי מלך שבבהמות שור מלך שבעופות 
נשר ואדם מתגאה עליהן והקב''ה מתגאה על כולן ועל כל העולם 

כולו.

לפניו  אמר  לכרוב  והפכו  רחמים  עליו  ביקש  יג: • יחזקאל  חגיגה 
רבש''ע קטיגור יעשה סניגור.

חגיגה יג: • כתוב אחד אומר (ישעיה ו, ב) שש כנפים שש כנפים לאחד 
ו) וארבעה פנים לאחת וארבע כנפים  וכתוב אחד אומר (יחזקאל א, 
לאחת להם לא קשיא כאן בזמן שבהמ''ק קיים כאן בזמן שאין 

בית המקדש קיים כביכול שנתמעטו כנפי החיות.

חגיגה יד: • מעשה ברבן יוחנן בן זכאי שהיה רוכב על החמור והיה 
שנה  רבי  לו  אמר  אחריו  מחמר  ערך  בן  אלעזר  ור'  בדרך  מהלך 
ולא  לכם  שניתי  כך  לא  לו  אמר  מרכבה  במעשה  אחד  פרק  לי 
רבי  לו  אמר  מדעתו  מבין  חכם  היה  א''כ  אלא  ביחיד  במרכבה 
תרשיני לומר לפניך דבר אחד שלמדתני אמר לו אמור מיד ירד 
רבן יוחנן בן זכאי מעל החמור ונתעטף וישב על האבן תחת הזית 
אמר לו רבי מפני מה ירדת מעל החמור אמר אפשר אתה דורש 
במעשה מרכבה ושכינה עמנו ומלאכי השרת מלוין אותנו ואני 
ארכב על החמור מיד פתח ר''א בן ערך במעשה המרכבה ודרש 
וירדה אש מן השמים וסיבבה כל האילנות שבשדה פתחו כולן 
ואמרו שירה מה שירה אמרו (תהלים קמח, ז) הללו את ה' מן הארץ 
מן  מלאך  נענה  הללויה  ארזים  וכל  פרי  עץ  תהומות  וכל  תנינים 
האש ואמר הן הן מעשה המרכבה עמד רבן יוחנן ב''ז ונשקו על 
ראשו ואמר ברוך ה' אלהי ישראל שנתן בן לאברהם אבינו שיודע 
להבין ולחקור ולדרוש במעשה מרכבה יש נאה דורש ואין נאה 
מקיים נאה מקיים ואין נאה דורש אתה נאה דורש ונאה מקיים 

אשריך אברהם אבינו שאלעזר בן ערך יצא מחלציך.

יוסי  ורבי  הוא  היה  יהושע  ר'  לפני  הדברים  יד: • וכשנאמרו  חגיגה 
הכהן מהלכים בדרך אמרו אף אנו נדרוש במעשה מרכבה פתח 
רבי יהושע ודרש ואותו היום תקופת תמוז היה נתקשרו שמים 

בעבים ונראה כמין קשת בענן והיו מלאכי השרת מתקבצין ובאין 
לשמוע כבני אדם שמתקבצין ובאין לראות במזמוטי חתן וכלה 
ואמר  זכאי  בן  יוחנן  רבן  לפני  דברים  וסיפר  הכהן  יוסי  רבי  הלך 
ואתם  אני  ואף  ראו  שכך  עיני  אשרי  יולדתכם  ואשרי  אשריכם 
בחלומי מסובין היינו על הר סיני ונתנה עלינו בת קול מן השמים 
עלו לכאן עלו לכאן טרקלין גדולים ומצעות נאות מוצעות לכם 

אתם ותלמידיכם ותלמידי תלמידיכם מזומנין לכת שלישית.

אחר  זומא  ובן  עזאי  בן  הן  ואלו  בפרדס  נכנסו  יד: • ארבעה  חגיגה 
ורבי עקיבא אמר להם ר''ע כשאתם מגיעין אצל אבני שיש טהור 
אל תאמרו מים מים משום שנאמר (תהלים קא, ז) דובר שקרים לא 
יכון לנגד עיני בן עזאי הציץ ומת עליו הכתוב אומר (תהלים קטז, טו) 
יקר בעיני ה' המותה לחסידיו בן זומא הציץ ונפגע ועליו הכתוב 
אומר (משלי כה, טז) דבש מצאת אכול דייך פן תשבענו והקאתו אחר 

קיצץ בנטיעות רבי עקיבא יצא בשלום.

מאירה  שאינה  באספקלריא  נסתכלו  הנביאים  מט: • כל  יבמות 
משה רבינו נסתכל באספקלריא המאירה.

גביה  אליהו  שכיח  דהוה  מרבנן  ההוא  ליה  פה: • חזי  מציעא  בבא 
דלצפרא הוו שפירן עיניה ולאורתא דמיין כדמיקלין בנורא אמרי 
ליה מאי האי ואמר לי דאמרי ליה לאליהו אחוי לי רבנן כי סלקי 
לבר  בהו  לאסתכולי  מצית  בכולהו  לי  אמר  דרקיע  למתיבתא 
סימנייהו  מאי  ביה  תסתכל  דלא  חייא  דר'  (קתדרא)  מגוהרקא 
חייא  דר'  מגוהרקא  לבר  ונחתי  סלקי  כי  מלאכי  אזלי  בכולהו 
דמנפשיה סליק ונחית לא מצאי לאוקמא אנפשאי אסתכלי בה 
לעיניה  וסמינהו  גברא  לההוא  ומחיוהו  דנורא  בוטיטי  תרי  אתו 
למחר אזלי אשתטחי אמערתיה אמינא מתנייתא דמר מתנינא 

ואתסאי.

בבא בתרא כה. • שכינה בכל מקום ... שכינה במערב.

מפי  שירה  ושמעו  להם  גלה  אזנים  סנחריב)  צה: • (חיל  סנהדרין 
חיות ומתו.

עבודה זרה ב: • (תוס') רומי חייבת משום דכתיב בהו (מלאכי א) וקראו 
להם גבול רשעה רשע תרגום חייבא ונמצא במעשה מרכבה כי 

במעשה דרבי חנינא בן תרדיון נגזר על רומי חורבן גדול.

עבודה זרה לה. • (תוס' – ד"ה מאי) בשעה שתלמידיך קטנים כבוש 
לפניהם ד''ת הגדילו ונעשו כעתודים גלה להם רזי תורה.

אבות דרבי נתן לב:ה • י' ירידות ירדה שכינה על העולם.

אבות דרבי נתן לד:ו • י' מסעות נסעה שכינה ממקום למקום.

אבות דרבי נתן לז:ח • ז' מדות משמשות לפני כסא הכבוד וכו'.

דומה  שתכלת  מפני  הצבעונין  מכל  תכלת  נשתנה  פט. • מה  חולין 
לים וים דומה לרקיע ורקיע דומה לאבן ספיר ואבן ספיר דומה 

לכסא הכבוד.

חולין צא: • (רש"י) בדיוקנו של מעלה. פרצוף אדם שבארבע חיות 
בדמות יעקב.

כדכתיב  תיבות  ב'  אחר  דהוזכר  ברוך.  והאיכא  צא: • (רש"י)  חולין 
ברוך כבוד ה' ומשני ברוך האופנים הוא דאמרי ליה שהם מכסא 

הכבוד עצמו וכי אמרינן אנן במלאכים.

קדוש  אבל  ליה.  דאמרי  הוא  אופנים  ברוך.  צב. • (תוס')  חולין 
וגו'  לו  ממעל  עומדים  שרפים  ו)  (ישעיה  כדכתיב  שרפים  אומרים 
וכתיב בתריה וקרא זה אל זה ואמר קדוש קדוש קדוש וכו' ומה 
שאנו אומרים בתפלת יוצר והאופנים וחיות הקדש כו' דחיות נמי 
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אומרים ברוך דעדיפי משרפים וקרא נמי מוכח דחיות ואופנים 
אומרים ברוך דבתר קרא דברוך כתיב וקול כנפי החיות משיקות 
ובכל  גדול  רעש  קול  לעומתם  האופנים  וקול  אחותה  אל  אשה 

דוכתא משמע דהאופנים בתר חיות גרירי.

משיח
ברכות יב: • שעבוד מלכיות עיקר ויציאת מצרים טפל לו.

ברכות לד: • כל הנביאים כולן לא נתנבאו אלא לימות המשיח אבל 
לעולם הבא עין לא ראתה אלהים זולתך ופליגא דשמואל דאמר 
מלכיות  שעבוד  אלא  המשיח  לימות  העוה''ז  בין  אין  שמואל 

בלבד.

נפלים  מפלת  אשתו  אין  בחלום  טעונה  גפן  נז. • הרואה  ברכות 
שנאמר (תהלים קכח, ג) אשתך כגפן פוריה שורקה יצפה למשיח.

ולא  בתריס  ולא  בקשת  ולא  בסייף  לא  האיש  יצא  סג. • לא  שבת 
אומר  אליעזר  רבי  חטאת  חייב  יצא  ואם  ברומח  ולא  באלה 
תכשיטין הן לו וחכ''א אינן אלא לגנאי שנאמר (ישעיה ב, ד) וכתתו 
חרבותם לאתים וחניתותיהם למזמרות ולא ישא גוי אל גוי חרב 

ולא ילמדו עוד מלחמה.

שבת סג. • אמרו לו לרבי אליעזר וכי מאחר דתכשיטין הן לו מפני 
מה הן בטלין לימות המשיח אמר להן לפי שאינן צריכין שנאמר 
(ישעיה ב, ד) לא ישא גוי אל גוי חרב ותהוי לנוי בעלמא ... מידי דהוה 

אשרגא בטיהרא.

שבת סג. • אמרו לו לר' אליעזר וכי מאחר דתכשיטין הן לו מפני מה 
הן בטלין לימות המשיח אמר להן אף לימות המשיח אינן בטלין 

היינו דשמואל.

שבת סג. • אין בין העולם הזה לימות המשיח אלא שיעבוד גליות 
בלבד.

שבת סג. • כל הנביאים לא נתנבאו אלא לימות המשיח אבל לעולם 
הבא עין לא ראתה אלהים זולתך (ישעיה סד, ג)

שבת קיח. • כל המקיים שלש סעודות בשבת ניצול משלש פורעניות 
מחבלו של משיח ומדינה של גיהנם וממלחמת גוג ומגוג.

שבת קנא: • ... אלו ימי המשיח שאין בהם לא זכות ולא חובה.

עירובין מג: • כבר מובטח להן לישראל שאין אליהו בא לא בערבי 
שבתות ולא בערבי ימים טובים מפני הטורח (רש"י – שמניחין 

צרכי שבת והולכין להקביל פניו).

עירובין מג: • לישתרי אליהו לא אתי משיח אתי דכיון דאתי משיחא 
הכל עבדים הן לישראל (רש"י – אין לישראל טורח דאיכא דטרח 

להו).

פסחים ה. • בשכר שלשה ראשון זכו לשלשה ראשון להכרית זרעו 
של עשו לבנין בית המקדש ולשמו של משיח.

הן  ואלו  העולם  שנברא  קודם  נבראו  דברים  נד. • שבעה  פסחים 
תורה ותשובה וגן עדן וגיהנם וכסא הכבוד ובית המקדש ושמו 

של משיח.

ומלכות   ... הן  אלו  אדם  מבני  מכוסים  דברים  נד: • שבעה  פסחים 
בית דוד מתי תחזור.

ממנו  ונסתלקה  הימין  קץ  לבניו  לגלות  יעקב  נו. • ביקש  פסחים 
שכינה. 

פסחים סח. • כתיב (ישעיה כד, כג) וחפרה הלבנה ובושה החמה וכתיב 
יהיה  החמה  ואור  החמה  כאור  הלבנה  אור  והיה  כו)  ל,  (ישעיה 
כאן  הבא  לעולם  כאן  קשיא  לא  הימים  שבעת  כאור  שבעתים 

לימות המשיח.

אינו  כסבור  למשיח  דורון  שתביא  מצרים  קיח: • עתידה  פסחים 
מקבל מהם אמר לו הקב''ה למשיח קבל מהם ... נשאה כוש ק''ו 
בעצמה ... נשאה מלכות [רומי] הרשעה ק''ו בעצמה ומה הללו 

שאין אחיהן כך אנו שאנו אחיהן לא כ''ש וכו'.

פסחים קיט: • עתיד הקב''ה לעשות סעודה לצדיקים ביום שיגמל 
חסדו לזרעו של יצחק לאחר שאוכלין ושותין נותנין לו לאברהם 
ממני  שיצא  מברך  איני  להן  ואומר  לברך  ברכה  של  כוס  אבינו 
ישמעאל אומר לו ליצחק טול וברך אומר להן איני מברך שיצא 
מברך  איני  להם  אומר  וברך  טול  ליעקב  לו  אומר  עשו  ממני 
שנשאתי שתי אחיות בחייהן שעתידה תורה לאוסרן עלי אומר 
ליכנס  זכיתי  שלא  מברך  איני  להם  אומר  וברך  טול  למשה  לו 
וברך  טול  ליהושע  לו  אומר  במותי  ולא  בחיי  לא  ישראל  לארץ 
(דברי  נון  בן  יהושע  דכתיב  לבן  זכיתי  שלא  מברך  איני  להן  אומר 
הימים א ז, כז) נון בנו יהושע בנו אומר לו לדוד טול וברך אומר להן 
אשא  ישועות  כוס  יג)  (תהלים קטז,  שנאמר  לברך  נאה  ולי  אברך  אני 

ובשם ה' אקרא.

בכל  הרשעה  רומי  מלכות  שתפשוט  עד  בא  דוד  בן  י. • אין  יומא 
העולם כולו תשעה חדשים.

וי''ל   ... למשיחא  הילכתא  תימה  יוסי.  כר'  הלכה  יג. • (תוס')  יומא 
יוסף  רב  אלא  למשיחא  הילכתא  בקשיא  זה  תופס  הש''ס  דאין 
אלא  הכי  פריך  דלא  תירץ  זצ''ל  כהן  חיים  ורבי'   ... אותו  מקשה 
היכא דאיכא תרתי הילכתא למשיחא ועבירה כגון ההיא דפרק 
וכיון  שזינתה  כהן  בת  גבי  מיתות  ד'  ובפרק  בפיגול  דאיירי  ב''ש 
למיפסק  ליה  הוי  ולא  היא  שכיחא  דלא  מילתא  תרתי  דאיכא 

הילכתא במילתא דלא שכיחא כלל. 

יומא יט: • א''ל אליהו לרב יהודה אחוה דרב סלא חסידא אמריתו 
ואבעול  הוא  דכיפורי  יומא  האידנא  והא  משיח  אתי  לא  אמאי 

כמה בתולתא בנהרדעא.

לעונג  לצל  יהיו  סוכות  אותם  המשיח.  לימות  ב: • (רש"י)  סוכה 
ולמסתור אבל סוכת מצוה אינה לצל.

לעתיד  ומתנבא  זכריה  בנבואת  הארץ.  וספדה  נב. • (רש"י)  סוכה 
שיספדו על משיח בן יוסף שנהרג במלחמת גוג ומגוג.

לו  אומר  בימינו  במהרה  להגלות  שעתיד  דוד  בן  נב. • משיח  סוכה 
יוסף  בן  משיח  שראה  וכיון   ... לך  ואתן  דבר  ממני  שאל  הקב''ה 
שנהרג אומר לפניו רבש''ע איני מבקש ממך אלא חיים אומר לו 

חיים עד שלא אמרת כבר התנבא עליך דוד אביך.

בן  ומשיח  דוד  בן  משיח   ... חרשים  ארבעה  נינהו  נב: • מאן  סוכה 
יוסף ואליהו וכהן צדק.

סוכה נב: • מאן נינהו שמנה נסיכי אדם ישי ושאול ושמואל עמוס 
וצפניה צדקיה ומשיח ואליהו.

בת  יצתה  כתובים  של  תרגום  לגלות  ביקש (יב"ע)  ג. • ועוד  מגילה 
קול ואמרה לו דייך מ''ט משום דאית ביה קץ משיח.

מגילה יב. • מאי דכתיב (ישעיה מה, א) כה אמר ה' למשיחו לכורש אשר 
למשיח  הקב''ה  א''ל  אלא  היה  משיח  כורש  וכי  בימינו  החזקתי 
קובל אני לך על כורש אני אמרתי הוא יבנה ביתי ויקבץ גליותי 

והוא אמר (עזרא א, ג) מי בכם מכל עמו ויעל.

ח
שי

מ
 •

ה 
כב

מר
ה 

ש
ע

מ



אובן אי ר ד דו 4 1 6

מ

לבית  ישובו  אחר  ישראל.  בני  ישובו  אחר  יח. • (רש"י)  מגילה 
המקדש ובקשו הקב''ה ואת דוד מלכם.

מגילה כח: • (תוס' – ד"ה בתי) לעת בא גואל במהרה בימינו תפקע 
קדושתן (של בתי כנסת בבבל) אבל לאותן שבארץ ישראל לא 

מהני תנאי שהרי קדושתן לעולם קיימת.

יבמות כד: • אין מקבלין גרים לימות המשיח.

יבמות סב. • אין בן דוד בא עד שיכלו כל נשמות שבגוף.

כתובות כד: • עד עמוד כהן לאורים ותומים (רש"י – כאדם שאומר 
לחבירו עד שיבא המשיח).

כתובות קיא. • בבל לא חזיא חבלי דמשיח.

כתובות קיב: • דור שבן דוד בא קטיגוריא בתלמידי חכמים.

סוטה מח: • עד עמוד כהן לאורים ותומים [אמור לו] כאדם שאומר 
לחבירו עד שיחיו מתים ויבא משיח בן דוד.

כפני  הדור  פני   ... יסגא  חוצפא  משיחא  מט: • בעקבות  סוטה 
הכלב הבן אינו מתבייש מאביו ועל מה יש לנו להשען על אבינו 

שבשמים.

תקפי  סברי  הדדי  בהדי  (האבות)  פה: • ולוקמינהו  מציעא  בבא 
בעולם  דוגמתן  ויש  א''ל  זמניה  בלא  למשיח  ליה  ומייתי  ברחמי 

הזה אמר ליה איכא ר' חייא ובניו.

שבחטאתם  הדין.  את  עליהם  ליתן  עג: • (רשב"ם)  בתרא  בבא 
מתעכב משיח.

צדיקים  הן  ואלו  הקב''ה  של  שמו  על  נקראו  עה: • ג'  בתרא  בבא 
ומשיח וירושלים.

עשר  לשלשה  שתתחלק  ישראל  ארץ  קכב. • עתידה  בתרא  בבא 
שבטים (חלק א' למלך המשיח).

מישראל  אבות  בתי  שני  שיכלו  עד  בא  דוד  בן  לח. • אין  סנהדרין 
ואלו הן ראש גולה שבבבל ונשיא שבארץ ישראל.

ואחד  לו  אחד  כסאות)...  (שני  רמיו  כרסוון  די  לח: • עד  סנהדרין 
לדוד.

סנהדרין נא: • הלכתא למשיחא אלא דרוש וקבל שכר.

אינן  להחיותן  הוא  ברוך  הקדוש  שעתיד  צב. • צדיקים  סנהדרין 
חוזרין לעפרן (רש"י – לימות המשיח).

לצאת  בנים  ששה  שעתידין  (לרות)  לה  [רמז]  צג: • רמז  סנהדרין 
ממנה שמתברכין בשש [שש] ברכות ואלו הן דוד ומשיח דניאל 

חנניה מישאל ועזריה.

סנהדרין צג: • משיח דכתיב (ישעיה יא, ב) ונחה עליו רוח ה' רוח חכמה 
ובינה רוח עצה וגבורה רוח דעת ויראת ה' וגו'.

סנהדרין צג: • (ישעיה יא, ג) והריחו ביראת ה' ... מלמד שהטעינו מצות 
ויסורין כריחיים.

עיניו  למראה  ולא  ג)  יא,  (ישעיה  דכתיב  ודאין  צג: • דמורח  סנהדרין 
ישפוט.

לרבנן  להו  אמר  ופלגא  שנין  תרתין  מלך  כוזיבא  צג: • בר  סנהדרין 
אי  אנן  נחזי  ודאין  דמורח  כתיב  במשיח  ליה  אמרו  משיח  אנא 

מורח ודאין כיון דחזיוהו דלא מורח ודאין קטלוהו.

וסנחריב  משיח  חזקיהו  לעשות  הקב''ה  צד. • ביקש  סנהדרין 
מלך  דוד  ומה  רבש''ע  הקב''ה  לפני  הדין  מדת  אמרה  ומגוג  גוג 

משיח  עשיתו  לא  לפניך  ותשבחות  שירות  כמה  שאמר  ישראל 
חזקיה שעשית לו כל הנסים הללו ולא אמר שירה לפניך תעשהו 
משיח לכך נסתתם מיד פתחה הארץ ואמרה לפניו רבש''ע אני 
אומרת לפניך שירה תחת צדיק זה ועשהו משיח פתחה ואמרה 

שירה לפניו.

סנהדרין צד. • אמר נביא אוי לי אוי לי עד מתי (יבוא המשיח) יצאה 
בת קול ואמרה (ישעיה כד, טז) בוגדים בגדו ובגד בוגדים בגדו ... עד 

דאתו בזוזי ובזוזי דבזוזי.

תבעיון.  אם   – (רש"י  אתיו  שובו  בעיו  תבעיון  צד. • אם  סנהדרין 
אם תבקשו להגאל: בעיו. בקשו רחמים: שובו. בתשובה ואתיו 

לגאולה).

בר  מאן  ליה  אמר  נפלי  בר  אתי  אימת  לך  שמיע  צו: • מי  סנהדרין 
נפלי א''ל משיח משיח בר נפלי קרית ליה א''ל אין דכתיב (עמוס ט, יא) 

ביום ההוא אקים את סוכת דוד הנופלת.

סנהדרין צז. • דור שבן דוד בא בו תלמידי חכמים מתמעטים והשאר 
עיניהם כלות ביגון ואנחה וצרות רבות וגזרות קשות מתחדשות 

עד שהראשונה פקודה שניה ממהרת לבא.

סנהדרין צז. • שבוע שבן דוד בא בו שנה ראשונה מתקיים מקרא 
זה ... בששית קולות בשביעית מלחמות במוצאי שביעית בן דוד 

בא.

והגליל  לזנות  יהיה  הוועד  בית  בו  בא  דוד  שבן  צז. • דור  סנהדרין 
יחוננו  ולא  לעיר  מעיר  יסובבו  גבול  ואנשי  יאשם  והגבלן  יחרב 
וחכמת הסופרים תסרח ויראי חטא ימאסו ופני הדור כפני כלב 

והאמת נעדרת.

וזקנים  זקנים  פני  ילבינו  נערים  בו  בא  דוד  שבן  צז. • דור  סנהדרין 
הדור  ופני  בחמותה  וכלה  באמה  קמה  ובת  נערים  לפני  יעמדו 

כפני כלב ואין הבן מתבייש מאביו.

סנהדרין צז. • דור שבן דוד בא בו העזות תרבה והיוקר יעות והגפן 
יתן פריו והיין ביוקר ונהפכה כל המלכות למינות ואין תוכחה.

סנהדרין צז. • אין בן דוד בא עד שתתהפך כל המלכות למינות.

סנהדרין צז. • אין בן דוד בא עד שירבו המסורות ד''א עד שיתמעטו 
התלמידים ד''א עד שתכלה פרוטה מן הכיס ד''א עד שיתייאשו 

מן הגאולה.

סנהדרין צז. • ג' באין בהיסח הדעת אלו הן משיח מציאה ועקרב.

סנהדרין צז. • שית אלפי שני הוו עלמא וחד חרוב שנאמר (ישעיה ב, יא/
יז) ונשגב ה' לבדו ביום ההוא ... תרי חרוב.

כך  שנים  לז'  אחת  שנה  משמטת  שהשביעית  צז. • כשם  סנהדרין 
ונשגב  שנאמר  שנה  אלפים  לשבעת  שנים  אלף  משמט  העולם 
ה' לבדו ביום ההוא ואומר (תהלים צב, א) מזמור שיר ליום השבת יום 
שכולו שבת ואומר (תהלים צ, ד) כי אלף שנים בעיניך כיום אתמול 

כי יעבור.

שני  תוהו  אלפים  שני  עלמא  הוי  שנה  אלפים  צז. • ששת  סנהדרין 
יצאו  שרבו  ובעונותינו  המשיח  ימות  אלפים  שני  תורה  אלפים 

מהם מה שיצאו.

סנהדרין צז: • אמר ליה אליהו לרב יהודה אחוה דרב סלא חסידא 
בן  האחרון  וביובל  יובלות  וחמשה  משמונים  פחות  העולם  אין 
דוד בא אמר ליה בתחילתו או בסופו אמר ליה איני יודע כלה או 

אינו כלה אמר ליה איני יודע.
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סנהדרין צז: • מצאתי אדם אחד ובידו מגילה אחת כתובה אשורית 
רומי  של  לחיילות  לי  אמר  לך  מניין  זו  לו  אמרתי  קדש  ולשון 
אלפים  ד'  לאחר  בה  וכתוב  מצאתיה  רומי  גינזי  ובין  נשכרתי 
יתום  העולם  עולם  של  לבריאתו  שנה  ואחד  ותשעים  ומאתים 
מהן מלחמות תנינים מהן מלחמות גוג ומגוג ושאר ימות המשיח 
ואין הקב''ה מחדש את עולמו אלא לאחר שבעת אלפים שנה ... 

לאחר חמשת אלפים שנה.

כיון  אומרים  שהיו  קיצין  מחשבי  של  עצמן  צז: • תיפח  סנהדרין 
שהגיע את הקץ ולא בא שוב אינו בא אלא חכה לו שנאמר אם 

יתמהמה חכה לו.

סנהדרין צז: • וכי מאחר שאנו מחכים והוא מחכה מי מעכב מדת 
מחכין  למה  אנו  מעכבת  הדין  שמדת  מאחר  וכי  מעכבת  הדין 

לקבל שכר שנאמר (ישעיה ל, יח) אשרי כל חוכי לו.

סנהדרין צז: • כלו כל הקיצין ואין הדבר תלוי אלא בתשובה ומעשים 
טובים.

נגאלין  תשובה  עושין  ישראל  אם  אומר  אליעזר  צז: • ר'  סנהדרין 
ואם לאו אין נגאלין אמר ליה רבי יהושע אם אין עושין תשובה 
אין נגאלין אלא הקב''ה מעמיד להן מלך שגזרותיו קשות כהמן 

וישראל עושין תשובה ומחזירן למוטב.

סנהדרין צח. • אין לך קץ מגולה מזה שנאמר (יחזקאל לו, ח) ואתם הרי 
ישראל ענפכם תתנו ופריכם תשאו לעמי ישראל וגו'.

תלמידי  אף   ... הצר  מן  שלום  אין  ולבא  ליוצא  צח. • מאי  סנהדרין 
חכמים שכתוב בהם שלום דכתיב (תהלים קיט, קסה) שלום רב לאהבי 
תורתך אין שלום מפני צר ... עד שיהיו כל השערים כולן שקולין.

סנהדרין צח. • אין בן דוד בא עד שיתבקש דג לחולה ולא ימצא.

סנהדרין צח. • אין בן דוד בא עד שתכלה מלכות הזלה מישראל.

סנהדרין צח. • אין בן דוד בא עד שיכלו גסי הרוח מישראל.

ושוטרים  שופטים  כל  שיכלו  עד  בא  דוד  בן  צח. • אין  סנהדרין 
מישראל.

סנהדרין צח. • אם ראית דור שמתמעט והולך חכה לו.

סנהדרין צח. • אם ראית דור שצרות רבות באות עליו כנהר חכה לו.

סנהדרין צח. • אין בן דוד בא אלא בדור שכולו זכאי או כולו חייב.

זכו  אחישנה  וכתיב  בעתה  כב)  ס,  (ישעיה  כתיב  צח. • רמי  סנהדרין 
אחישנה לא זכו בעתה.

סנהדרין צח. • זכו עם ענני שמיא לא זכו עני רוכב על חמור.

על  משיח  אמריתו  לשמואל  מלכא  שבור  ליה  צח. • אמר  סנהדרין 
חמרא אתי אישדר ליה סוסיא ברקא דאית לי אמר ליה מי אית 

לך בר חיור גווני.

סנהדרין צח. • אימת אתי משיח אמר ליה זיל שייליה לדידיה והיכא 
יתיב אפיתחא דקרתא ומאי סימניה יתיב ביני עניי סובלי חלאים 

וכולן שרו ואסירי בחד זימנא איהו שרי חד ואסיר חד.

סנהדרין צח. • אמר ליה (משיח לריב"ל) שלום עליך בר ליואי א''ל 
לאימת אתי מר א''ל היום אתא לגבי אליהו א''ל מאי אמר לך ... 
א''ל שקורי קא שקר בי דאמר לי היום אתינא ולא אתא א''ל הכי 

אמר לך (תהלים צה, ז) היום אם בקולו תשמעו.

תבקשו  שמא  אני  מתיירא  אמר  בא  דוד  בן  צח. • אימתי  סנהדרין 
לכשיפול  א''ל  אות  ממך  מבקשין  אנו  אין  לו  אמרו  אות  ממני 

השער הזה ויבנה ויפול ויבנה ויפול ואין מספיקין לבנותו עד שבן 
דוד בא.

ישראל  על  המלכות  שתתפשט  עד  בא  דוד  בן  צח: • אין  סנהדרין 
תשעה חדשים.

ייתי  אמר [רבה]  וכן  איחמיניה  ולא  ייתי  עולא  צח: • אמר  סנהדרין 
ולא איחמיניה רב יוסף אמר ייתי ואזכי דאיתיב בטולא דכופיתא 

דחמריה.

סנהדרין צח: • שאלו תלמידיו את רבי אלעזר מה יעשה אדם וינצל 
מחבלו של משיח יעסוק בתורה ובגמילות חסדים ... אמר [ליה] 

שמא יגרום החטא.

שובע   – (רש"י  משיח  שני  דאכלי  ישראל  צח: • עתידין  סנהדרין 
הילל  מדרבי  לאפוקי  יהיה)...  לישראל  הימים  באותן  שיהיה 

דאמר אין משיח לישראל שכבר אכלוהו בימי חזקיה.

סנהדרין צח: • לא אברי עלמא אלא לדוד ושמואל אמר למשה ורבי 
יוחנן אמר למשיח. 

סנהדרין צח: • מה שמו דבי רבי שילא אמרי שילה שמו ... דבי רבי 
ויש   ... שמו  חנינה  אמר  חנינה  רבי  דבי   ... שמו  ינון  אמרי  ינאי 

אומרים מנחם בן חזקיה שמו ... חיוורא (מצורע) דבי רבי שמו.

סנהדרין צח: • אמר רב נחמן אי מן חייא הוא כגון אנא.

סנהדרין צח: • אי מן חייא הוא כגון רבינו הקדוש אי מן מתיא הוא 
כגון דניאל איש חמודות.

סנהדרין צח: • משל לתרנגול ועטלף שהיו מצפין לאור א''ל תרנגול 
לעטלף אני מצפה לאורה שאורה שלי היא ואתה למה לך אורה 
ישראל  כך  בה  נהנית  ונמצאתי  לראות  עינים  לי  שיש   – (רש"י 
מצפין לגאולה שיום ה' יהיה להם אור אבל העובדי כוכבים למה 

מקוים אותו הרי הוא להם חשך ולא אור).

סנהדרין צט. • א''ל ההוא מינא לרבי אבהו אימתי אתי משיח א''ל 
לכי חפי להו חשוכא להנהו אינשי א''ל מילט קא לייטת לי א''ל 
לאומים  וערפל  ארץ  יכסה  החשך  הנה  כי  ב)  ס,  (ישעיה  כתיב  קרא 

ועליך יזרח ה' וכבודו עליך יראה.

סנהדרין צט. • ימות המשיח ארבעים שנה ... שבעים שנה ... שלשה 
דורות ... ד' מאות שנה ... ג' מאות וששים וחמש שנה כמנין ימות 
החמה ... שבעת אלפים שנה ... כמיום שנברא העולם ועד עכשיו 

... כימי נח עד עכשיו.

סנהדרין צט. • ר' הילל אומר אין להם משיח לישראל שכבר אכלוהו 
בימי חזקיה אמר רב יוסף שרא ליה מריה לרבי הילל (רש"י – אין 
לבדו:  ויגאלם  בעצמו  ימלוך  הקב''ה  אלא  לישראל.  משיח  להם 

שרי ליה מריה. ימחול לו הקב''ה שאמר דברים אשר לא כן).

סנהדרין צט. • ללבי גליתי למלאכי השרת לא גליתי.

ביאתן  מה  לארץ  לביאתן  ממצרים  יציאתן  קיא. • מקיש  סנהדרין 
לארץ שנים מס' ריבוא אף יציאתן ממצרים שנים מס' ריבוא ... 

וכן לימות המשיח.

מכות כד: • (תוס' – ד"ה באוריה) והשם יזכנו לראות משיח אמן.

דאתי  עד  במלכותייהו  משכי  ורומי)  (פרס  ב: • הנך  זרה  עבודה 
רומי  ביד  שתפול  פרס  עתידה  דאמרינן  והא   – (תוס'  משיחא 
היינו סמוך לביאת המשיח כדאמרינן (סנהדרין דף צח:) עתידה 

מלכות רומי שתפשוט על כל העולם תשעה חדשים).

עבודה זרה ג: • לעתיד לבא באין עובדי כוכבים ומתגיירין. 
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עבודה זרה ג: • אין מקבלין גרים לימות המשיח כיוצא בו לא קבלו 
גרורים  גרים  שנעשו  אלא  שלמה  בימי  ולא  דוד  בימי  לא  גרים 
בבגדיהם  ציצית  בזרועותיהם  תפילין  בראשיהן  תפילין  ומניחין 
מזוזה בפתחיהם כיון שרואין מלחמת גוג ומגוג אומר להן על מה 
מצותו  מנתק  אחד  וכל   ... משיחו  ועל  ה'  על  לו  אומרים  באתם 

והולך ... והקב''ה יושב ומשחק.

שבגוף.  נשמות  שיכלו  עד  בא  דוד  בן  אין  ה. • (תוס')  זרה  עבודה 
הר''ר  ואומר  מולידים  שיהו  כוכבים  עובדי  ע''י  יכלו  מ''מ  וא''ת 
אלחנן דנשמות של ישראל ושל עובדי כוכבים אינן בגוף א' והא 
דאמר (שבת ל:) עתידה אשה שתלד בכל יום לימות המשיח שמא 

י''ל גוף חדש ונשמות חדשות יהיו.

רוח  נקרא  משיח  יעטוף.  מלפני  רוח  כי  ה. • (תוס')  זרה  עבודה 
מלפני  המשיח  דקרא  וה''פ  ה'  משיח  אפינו  רוח  (איכה ד)  כדכתיב 

יאחר כמו העטופים ללבן על ידי נשמות אשר עשיתי.

את  מעכבין  לבטלה  זרע  שכבת  ומוציאין  פ"ב • גרים  רבתי  כלה 
המשיח.

דרך ארץ רבה פ"יא • הנותן את הקץ אין לו חלק לעוה"ב.

דרך ארץ זוטא פ"י • טבא תלת ווי לחדא דאזלא ולא אתיא.

שר  עד  "אבי  שלום  נקרא  משיח  של  פ"יא • שמו  זוטא  ארץ  דרך 
שלום".

אינו  לישראל  נגלה  המשיח  שמלך  פ"יא • בשעה  זוטא  ארץ  דרך 
פותח אלא בשלום.

זבחים קיח: • חופף עליו זה מקדש ראשון כל היום זה מקדש שני 
ובין כתיפיו שכן אלו ימות המשיח ... חופף עליו זה העולם הזה 

כל היום אלו ימות המשיח ובין כתיפיו שכן זה העולם הבא.

חולין סג. • (העוף רחם) אי יתיב אארעא ושריק אתא משיחא.

ימות  ושל   ... היה  נימין  שבעת  של  מקדש  של  יג: • כנור  ערכין 
המשיח שמונה .. של עולם הבא עשר.

נדה יג: • הגרים והמשחקין בתינוקות מעכבין את המשיח ... דנסיבי 
דוד בא עד שיכלו כל  קטנות דלאו בנות אולודי נינהו ... אין בן 

הנשמות שבגוף.

משכב זכור
כשהוא  יצא  אל  חכם  לתלמיד  לו  גנאי  דברים  מג: • ששה  ברכות 

מבושם לשוק ... במקום שחשודים על משכב זכור.

שבת קמט: • (נבוכדנצר) היה מטיל פור על גדולי מלכות לידע איזה 
בן יומו של משכב זכור ... שנחו ממשכב זכור.

צדיק  לאותו  לעשות  רשע  אותו  שביקש  קמט: • בשעה  שבת 
(צדקיהו) כך נמשכה ערלתו שלש מאות אמה והיתה מחזרת על 

כל המסיבה כולה (רש"י – מלכים שהיו מסובין ויושבין לפניו).

פסחים נא. • רוחצין שני אחין כאחד ואין רוחצין שני אחין בכבול 
ומעשה ביהודה והלל בניו של רבן גמליאל שרחצו שניהם כאחד 

בכבול ולעזה עליהן כל המדינה אמרו מימינו לא ראינו כך.

קטנים   ... וקטנים  ועבדים  נשים  חבורת  עושין  צא. • אין  פסחים 
ועבדים משום פריצותא (רש"י – דמשכב זכור).

יושבת  והשגל  (כורש)  המלך  לי  ויאמר  ו)  ב,  ד. • (נחמיה  השנה  ראש 
אצלו מאי שגל ... כלבתא (רש"י – למשכב ובני נח הוזהרו על כך 

שנאמר (בראשית ב) והיו לבשר אחד יצאו בהמה וחיה ועוף שאינן 
נעשין בשר אחד שאין יולדין מן האדם).

יומא ב. • שבעת ימים קודם יום הכפורים מפרישין כהן גדול מביתו 
בו  יארע  שמא  תחתיו  אחר  כהן  לו  ומתקינין  פרהדרין  ללשכת 
פסול (ולא היו מפרישין אותו מביתו שחששו ליחד שני כהנים 

אלה במרום אחד) (ירושלמי).

סוכה כט. • בשביל ארבעה דברים חמה לוקה ... ועל משכב זכור.

יבמות נד: • המערה בזכור מהו בזכור משכבי אשה כתיבא.

זה  אומר  הוי  משכבות  שני  בו  שיש  זכר  זהו  פג: • אי  יבמות 
אנדרוגינוס ורבנן אע''ג דאית ביה שני משכבות את זכר כתיב.

נדרים נא. • תועבה תועה אתה בה.

סוטה יג: • יקנהו פוטיפר סריס פרעה ... שקנאו לעצמו.

גיטין לח. • חביבה להן בהמתן של ישראל יותר מנשותיהן.

גיטין נז: • כיון ששמעו ילדות כך קפצו כולן ונפלו לתוך הים נשאו 
ילדים ק''ו בעצמן ואמרו מה הללו שדרכן לכך כך אנו שאין דרכנו 
לכך על אחת כמה וכמה אף הם קפצו לתוך הים ועליהם הכתוב 

אומר (תהלים מד, כג) כי עליך הורגנו כל היום נחשבנו כצאן טבחה.

בטלית  רווקין  שני  יישנו  ולא  בהמה  רווק  ירעה  פב. • לא  קדושין 
אחת וחכמים מתירים.

קדושין פב. • לא נחשדו ישראל על משכב זכור ולא על הבהמה.

קדושין פב: • אשרי מי שבניו זכרים ואוי לו למי שבניו נקיבות. 

סנהדרין כו: • שבנא בעל הנאה היה (רש"י – כמשמעו וי''א משכב 
זכור).

את  המביאה  והאשה  הבהמה  ועל  הזכור  על  נד. • הבא  סנהדרין 
הבהמה בסקילה.

תועבה  אשה  משכבי  תשכב  לא  זכר  ואת  יח, כב)  נד: • (ויקרא  סנהדרין 
היא למדנו אזהרה לשוכב אזהרה לנשכב מניין ת''ל (דברים כג, יח) לא 
יהיה קדש מבני ישראל ואומר (מלכים א יד, כד) וגם קדש היה בארץ 

עשו ככל התועבות הגוים אשר הוריש וגו'.

סנהדרין נה. • הבא על הבהמה בין כדרכה בין שלא כדרכה והאשה 
המביאה את הבהמה עליה בין כדרכה בין שלא כדרכה חייב.

סנהדרין נה. • המערה בזכור (ויקרא יח, כב) משכבי אשה כתיב ביה.

סנהדרין נה. • המערה בעצמו מהו.

דיבוק  דליכא   – (רש"י  בזכר  ולא  ודבק  כד)  ב,  נח. • (בראשית  סנהדרין 
אחד  לבשר  והיו   ... עמו)  נדבק  אינו  נהנה  הנשכב  שאין  דמתוך 
מי שנעשים בשר אחד יצאו בהמה וחיה שאין נעשין בשר אחד 

(רש"י – שזרע יוצא מהם שנעשה בשר האם והאב אחד בו).

 ... הקטן  בנו  לו  עשה  אשר  את  וידע  מיינו  נח  ע. • וייקץ  סנהדרין 
סרסו ... רבעו.

סנהדרין פב. • ותועבה נעשתה בישראל ובירושלים זה משכב זכור 
וכן הוא אומר (ויקרא יח, כב) ואת זכר לא תשכב משכבי אשה תועבה 

היא.

חייב  שהוא  אחת  אפילו  שחורות  מתוך  לבנות  כ: • מלקט  מכות 
ילבש  לא  ה)  כב,  (דברים  שנאמר  משום  אסור  בחול  אפילו  זה  ודבר 

גבר שמלת אשה.
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עבודה זרה טו: • אין מוסרין להם תינוק ללמדו ספר וללמדו אומנות 
(רש"י – ... משום משכב זכור והן מוזהרין עליו דכתיב (בראשית ב) 

ודבק באשתו ולא בזכור).

שלא  בזיבה  שיטמא  כוכבים  עובד  תינוק  על  לו: • גזרו  זרה  עבודה 
יהא תינוק ישראל רגיל אצלו במשכב זכור.

לאשה  קודם  האיש  בקלקלה  עומדים  ששניהם  יג. • בזמן  הוריות 
(להוציא מן השבי) (רש"י – האיש למשכב זכור).

חולין צב. • אלו שלשים מצות שקבלו עליהם בני נח ואין מקיימין 
 – (רש"י  וכו'  לזכרים  כתובה  כותבין  שאין  אחת  שלשה  אלא 
דאע''פ שחשודין למשכב זכור ומייחדין להם זכר לתשמישן אין 

נוהגין קלות ראש במצוה זו כל כך שיכתבו להם כתובה).

תמורה כט: • אחד אתנן זכר ואחד אתנן כל עריות אסור.

כוכבים  עובד  טומאת  כל  אומרים)  ב"ש  ד"ה   – לד. • (רש"י  נדה 
דרבנן כדי שלא יהו ישראל רגילין אצלן במשכב זכור.

נדה לד. • (רש"י) גזרו עליהן שיהו כזבין לכל דבריהן. משום שלא 
יהא תינוק ישראל רגיל אצלו במשכב זכור.

משמרות
שהכהנים  משעה  בערבין  שמע  את  קורין  ב. • מאימתי  ברכות 

נכנסים לאכול בתרומתן עד סוף האשמורה הראשונה.

קמ''ל  והא  הלילה  הוי  משמרות  שלש  קסבר  ג. • לעולם  ברכות 
דאיכא משמרות ברקיע ואיכא משמרות בארעא.

ברכות ג. • שלש משמרות הוי הלילה ועל כל משמר ומשמר יושב 
הקב''ה ושואג כארי ... וסימן לדבר משמרה ראשונה חמור נוער 
ואשה  אמו  משדי  יונק  תינוק  שלישית  צועקים  כלבים  שניה 

מספרת עם בעלה.

יושב  ומשמר  משמר  כל  ועל  הלילה  הוי  משמרות  ג. • ג'  ברכות 
הקב''ה ושואג כארי ואומר אוי לבנים שבעונותיהם החרבתי את 

ביתי ושרפתי את היכלי והגליתים לבין אומות העולם.

ברכות ג: • ארבע משמרות הוי הלילה ... שלש.

ברכות יא: • אמר להם הממונה ברכו ברכה אחת והם ברכו ... מאי 
ברכה אחת... אהבה רבה ... יוצר אור.

ברכות יב. • ובשבת מוסיפין ברכה אחת למשמר היוצא. מאי ברכה 
אחת ... משמר היוצא אומר למשמר הנכנס מי ששכן את שמו 

בבית הזה הוא ישכין ביניכם אהבה ואחוה ושלום וריעות.

ברכות לז: • (תוס' – ד"ה היה) כ''ד משמרות היו וכל שבת מתחדשת 
משמרה אחרת אם כן כל משמרה אינה משמרת אלא ב' פעמים 

בשנה וכיון שיש להם זמן קבוע מברכינן שהחיינו.

יומא כו. • הכא בשבת עסקינן הואיל ומשמרות מתחדשות (רש"י 
– ומשמר שעבד שחרית אינו עובד בין הערבים).

מפני  יצא  לא  מעמד  ואנשי  משמר  אנשי  עם  לז: • שחרית  יומא 
שאנשי משמר משכימין ואנשי מעמד מאחרים.

סוכה נה: • בשלשה פרקים בשנה היו כל משמרות שוות באימורי 
הילך  מצה  הילך  לו  אומר  בעצרת  הפנים  לחם  ובחילוק  הרגלים 
ונדבות  נדרים  תמידין  מקריב  הוא  קבוע  שזמנו  משמר  חמץ 

ושאר קרבנות צבור ומקריב את הכל.

סוכה נו: • משמרה היוצאת עושה תמיד של שחר ומוספין משמרה 
הנכנסת עושה תמיד של בין הערבים ובזיכין.

ושנים  זו  ממשמר  שנים  שם  נכנסין  היו  כהנים  נו: • ארבעה  סוכה 
ממשמר זו וחולקין לחם הפנים.

אומרים  ויש  חלונה  את  וסתמו  טבעתה  את  נו: • קבעו  סוכה 
משמרתו שוהה לבא ונכנס ישבב אחיו עמו ושימש תחתיו.

ולא  מתענין  משמר  אנשי  הראשונות  תעניות  טו: • שלש  תענית 
משלימין ... שלש שניות אנשי משמר מתענין ומשלימין ... שבע 
אחרונות אלו ואלו מתענין ומשלימין ... שלש תעניות הראשונות 
אלו ואלו לא היו מתענין כלל שלש שניות אנשי משמר מתענין 
ולא משלימין ... שבע אחרונות אנשי משמר מתענין ומשלימין ... 
אנשי משמר מותרין לשתות יין בלילות אבל לא בימים ... אנשי 
מותרין  ובחמישי  ומלכבס  מלספר  אסורין  מעמד  ואנשי  משמר 

מפני כבוד השבת.

תענית יז. • כל כהן שמכיר משמרתו ומשמרת בית אב שלו ויודע 
שבתי אבותיו קבועין שם אסור לשתות יין כל אותו היום.

ולכבס  לספר  אסורים  מעמד  ואנשי  משמר  יז. • אנשי  תענית 
שלא  כדי   ... טעמא  מאי  השבת:  כבוד  מפני  מותרין  ובחמישי 

יכנסו למשמרתם כשהן מנוולין.

לאנשי  שולחין  משמר  אנשי  מרובין  שגשמיה  כב: • שנה  תענית 
מעמד תנו עיניכם באחיכם שבגולה שלא יהא בתיהם קבריהם.

על  עומד  אינו  והוא  קרב  אדם  של  קרבנו  היאך  כו. • וכי  תענית 
על  משמרות  וארבעה  עשרים  הראשונים  נביאים  התקינו  גביו 
לוים  של  כהנים  של  בירושלים  מעמד  היה  ומשמר  משמר  כל 
עולים  ולוים  כהנים  לעלות  המשמר  זמן  הגיע  ישראלים  ושל 
וקוראין  לעריהן  מתכנסין  משמר  שבאותו  וישראל  לירושלים 

במעשה בראשית וכו'.

שתים   ... ישראל  בארץ  משמרות  וארבעה  כז. • עשרים  תענית 
היה  המשמר  חצי  לעלות  המשמר  זמן  הגיע  ביריחו  מהן  עשרה 
עולה מארץ ישראל לירושלים וחצי המשמר היה עולה מיריחו 

כדי שיספקו מים ומזון לאחיהם שבירושלים.

ארבעה  משמרות  שמונה  לישראל  להם  תיקן  כז. • משה  תענית 
בא  עשרה  שש  על  והעמידן  שמואל  בא  מאיתמר  וד'  מאלעזר 

דוד והעמידן על עשרים וארבעה.

תענית כז. • משה תיקן להם לישראל שש עשרה משמרות שמונה 
איתמר  בני  על  אלעזר  בני  וכשרבו  מאיתמר  ושמונה  מאלעזר 

חלקום והעמידום על עשרים וארבע.

תענית כז. • ארבעה משמרות עלו מן הגולה ואלו הן ידעיה [חרים] 
על  והעמידום  וחלקום  שביניהם  נביאים  עמדו  ואימר  פשחור 

עשרים וארבעה.

תענית כז: • אלמלא מעמדות לא נתקיימו שמים וארץ.

שיתקבל  אחיהם  קרבן  על  מתפללין  היו  משמר  כז: • אנשי  תענית 
תעניות  ד'  ויושבין  הכנסת  לבית  מתכנסין  מעמד  ואנשי  ברצון 

בשני בשבת בשלישי ברביעי ובחמישי וכו'.

תענית כט. • כשחרב בית המקדש בראשונה אותו היום ערב תשעה 
ומשמרתה  היתה  שביעית  ומוצאי  היה  שבת  ומוצאי  היה  באב 

של יהויריב היתה וכו'.
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ולכבס  לספר  אסורין  מעמד  ואנשי  משמר  יד. • אנשי  קטן  מועד 
יכנסו  שלא  כדי  מ''ט   ... השבת  כבוד  מפני  מותרין  ובחמישי 

למשמרתן כשהן מנוולין.

בבא קמא קט: • (במדבר ה, ח) לה' לכהן קנאו השם ונתנו (גזל הגר) לכהן 
שבאותו משמר.

משמר  שבאותו  לכהן  נותנה  מום  בעל  היה  קט: • אם  קמא  בבא 
ועבודתה ועורה שלו.

הוריות יג. • גזבר קודם לראש משמר ראש משמר קודם לראש בית 
אב ראש.

ערכין כח: • החרים שדותיו נותנן לכהן שבאותו משמר.

תמיד כו. • (במדבר ג, לח) והחונים לפני המשכן קדמה לפני אהל מועד 
למשמרת  המקדש  משמרת  שומרים  ובניו  ואהרן  משה  מזרחה 

בני ישראל.

המקדש  בבית  שומרים  הכהנים  מקומות  כו. • בשלשה  תמיד 
והלוים בעשרים וא' מקום.

תמיד כז: • איש הר הבית היה מחזר על כל משמר ומשמר ואבוקות 
דולקות לפניו וכל משמר שאינו עומד וא''ל איש הר הבית שלום 
עליך ניכר שהוא ישן חובטו במקלו ורשות היתה לו לשרוף את 

כסותו.

משנה
לאשמועינן  משניות  של  רגילות  והא)  ד"ה   – ב. • (תוס'  ברכות 

בקוצר אף למה שמפורש כבר.

משנה  בינינו  יש  פנים  .בי''ג  מתיבתא  בתליסר  כ. • (רש"י)  ברכות 
וברייתא של ששה סדרים ומסכת עוקצין גם היא בי''ג פנים כגון 
משנת רבי ור' חייא ומשנת בר קפרא ולוי ותנא דבי שמואל והכי 

אמרינן במסכת נדרים (דף מא.) רבי מתני הלכתא בי''ג פנים.

ברכות כז. • (תוס' – ד"ה תא) ורבי למה לא הזכיר אותו (רבי יהודה) 
במשנה וי''ל משום דלא ס''ל כוותיה.

חש  לא  במשנה  דשנויה  משום  תכף)  ד"ה   – נב: • (תוס'  ברכות 
למתנייה.

שבת נו. • רבי דאתי מדוד מהפך ודריש בזכותיה דדוד.

שבת פא. • (רש"י) התם מתני'. פלוגתא דאתרוג מתני' היא במסכת 
הרבה  ויש  ברייתא.  והכא  התלמידים:  בפי  סדורה  והיא  סוכה 

תלמידים שלא שנאוה והוא תולה הידועה בשאינה ידועה.

במחלוקת  והאמר)  ד"ה   – (תוס'  משנה  כסתם  פא: • הלכה  שבת 
בפ''ק  כדפריש  כסתם  הלכה  לכ''ע  מסכת  בחדא  סתם  ואח''כ 
דמס' ע''ז (דף ז.) בהא דפסיק כר''י דכל המשנה ידו על התחתונה 
כל  מסכתות  בתרי  אבל  הוא  סתם  ואח''כ  דמחלוקת  פשיטא 
אמוראי סברי דאין הלכה כסתם ור' יוחנן אית ליה דאפי' בתרי 

מסכתות הלכה כסתם.

חסדא  רב  הדדי  בהדי  פגעי  כי  ששת  ורב  חסדא  סז. • רב  עירובין 
מרתען שיפוותיה ממתנייתא דרב ששת ורב ששת מרתע כוליה 

גופיה מפלפוליה דרב חסדא.

פסחים קכ: • אביי הוה יתיב קמיה דרבה חזא דקא נמנם א''ל מינם 
קא נאים מר א''ל מינומי קא מנמנם ותנן נתנמנמו יאכלו נרדמו 

לא יאכלו.

תנא  מאן   ... הוא  המצפה  איש  שמעון  רבי  תמיד  יד: • תנא  יומא 
סדר יומא רבי שמעון איש המצפה הוא.

יומא טז. • מאן תנא מדות ר''א בן יעקב היא.

דתנן  גרסינן  ולא  גרסינן  דתניא  הלוקח)  ד"ה   – נה: • (תוס'  יומא 
שאינה משנה בשום מקום.

היא  (תורה)  ללמוד  חכמים.  תלמידי  ומשמש  פו. • (רש"י)  יומא 
יישוב טעמי המשניות מה טעמן ומהיכן למדו.

סוכה יט: • (רש"י) יחידאה היא. מתניתין דתני הכי ר' נתן קתני לה 
דהוא יחידאה אבל חכמים שבדורו היו חולקין עליו.

סוכה נ: • חד תני שואבה וחד תני חשובה ... מאן דתני שואבה לא 
משתבש ומאן דתני חשובה לא משתבש.

ביצה ב: • (רש"י) מאן סתם לן למתני' ר'. הוא סדר המשנה וכשראה 
דברי חכם וישרו בעיניו שנאן סתם ולא הזכיר שם אומרו עליהן 
כדי שלא יהו שנויה מפי יחיד ונראין כאילו נשנו מפי המרובים 

ויעשו כמותן.

שמואל  שסידר  בתוספתא  שמואל.  דבי  תנא  כט. • (רש"י)  ביצה 
מתנאים שלפניו כמו שסדרו רבי חייא ורבי אושעיא וכמו שסידר 

רבי את המשנה.

מגילה כח: • א''ל קרית אמר ליה קרינא תנית תנינא ארבעה סידרי 
לקיש  בר  וטענת  (הרים)  טורי  ארבעה  לך  פסלת  א''ל  משנה 

אכתפך.

לשנות  רגילין  שהיו  זמרה.  בלא  והשונה  לב. • (תוס')  מגילה 
המשניות בזמרה לפי שהיו שונין אותן על פה וע''י כך היו נזכרים 

יותר. 

בשביל  כברזל  עליו  קשה  שלמודו  תלמיד  ראית  ז: • אם  מגילה 
משנתו שאינה סדורה עליו.

מגילה ח. • ריש לקיש הוה מסדר מתני' ארבעין זמנין כנגד מ' יום 
שניתנה תורה ועייל לקמיה דר' יוחנן.

מגילה ח. • רב אדא בר אהבה מסדר מתני' עשרין וארבע זמנין כנגד 
תורה נביאים וכתובים ועייל לקמיה דרבא.

תענית כא. • אי איכא דשאיל לי במתניתא דר' חייא ורבי אושעיא 
ולא פשטינא ליה ממתני' נפילנא מאסקריא דספינתא וטבענא.

תענית כד. • רבה גזר תעניתא בעי רחמי ולא אתא מיטרא אמרו ליה 
והא רב יהודה כי הוה גזר תעניתא אתא מיטרא אמר להו מאי 
אעביד אי משום תנויי אנן עדיפינן מינייהו דבשני דרב יהודה כל 
תנויי בנזיקין הוה ואנן קא מתנינן בשיתא סדרין וכי הוה מטי רב 
זיתים  לה  ואמרי  בקדירה  ירק  שכובשת  האשה  בעוקצין  יהודה 
שכבשן בטרפיהן טהורין אמר הויי' דרב ושמואל קא חזינא הכא 
ואנן קא מתנינן בעוקצין תליסר מתיבתא ואילו רב יהודה כי הוה 
שליף חד מסאנא אתי מיטרא ואנן קא צווחינן כולי יומא וליכא 

דאשגח בן.

חגיגה ב. • כאן כמשנה ראשונה כאן כמשנה אחרונה.

הפורש  זה  אמר   ... שלום  אין  ולבא  וליוצא  י)  ח,  י. • (זכריה  חגיגה 
מתלמוד למשנה (רש"י – אם שמש את החכמים שהן מדקדקין 
ליתן טעם משניות להבין המשניות הסותרות זו את זו ולמצוא 
תלמוד  קרוי  זו  שהמשנה  ולהיתר  לאיסור  ולחובה  לפטור  טעם 
שלום  לו  אין  שוב  המשניות  לגירסת  עסקו  ונתן  מהן  יצא  ואם 
משניות  שכמה  משנה  בדבר  נכונה  הוראה  שאין  הוראה  בדבר 
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יש שאין דבריהן מכוונין ותירצום בני הש''ס הכא במאי עסקינן 
חסורי מחסרא הא מני רבי פלוני היא ואין הלכה כמותו).

חגיגה יא. • אי מסתפקא לך מילתא באהלות עיין במתניתין.

חגיגה יד. • משענה אלו בעלי משנה כגון ר''י בן תימא וחביריו ... חד 
אמר שש מאות סדרי משנה וחד אמר שבע מאות סדרי משנה.

יבמות ט. • בית שמאי במקום בית הלל אינה משנה.

יבמות ל. • איידי דחביבה ליה אקדמה ומשנה לא זזה ממקומה.

יבמות מב: • מחלוקת ואחר כך סתם מאי א''ל הלכה כסתם סתם 
ואחר כך מחלוקת מאי אמר ליה אין הלכה כסתם סתמא דמתני' 
במתני'  מחלוקת  כסתם  הלכה  א''ל  מאי  בברייתא  ומחלוקת 

וסתמא בברייתא מאי א''ל וכי רבי לא שנאה ר' חייא מנין לו.

יבמות מג. • זו אינה משנה מ''ט ... משום דקשיא רישא לסיפא.

יבמות מט: • מצאתי מגלת יוחסין בירושלים וכתוב בה ... משנת ר' 
אליעזר בן יעקב קב ונקי (רש"י – קב מדה קטנה כלומר במקומות 
מועטים הוא נזכר במשנה [או בברייתא]: ונקי. בכל מקום שנזכר 

הלכה כמותו).

יבמות נ. • כאן שנה רבי משנה שאינה צריכה.

לעיינין  ואנהרינהו  ששת  רב  לן  אמר  מלתא  נו. • הא  יבמות 
ממתניתין.

יבמות סד: • מתני' מאן תקין רבי.

הלכות  שפי'  לאחר  התנא  דרך  כן  יש)  ד"ה   – פד. • (תוס'  יבמות 
מסודרים  שיהיו  כדי  קצר  בלשון  אותם  ושונה  חוזר  המסכתא 

בידך ושמורים בפה ובלב.

כתובות ב: • (תוס') לא נשאו לא קתני אלא לא נישאו. מקובלין היו 
כך לקרות לא נישאו.

כתובות יז: • ורב הונא מתניתין אתא לאשמועינן (רש"י – ... ודבר 
השנוי במשנתינו שגור בפי הכל).

כתובות נג: • (רש"י) וכן תני לוי במתניתיה. דלוי סידר ברייתא ששה 
סדרים כר' חייא וכרבי אושעיא.

כתובות צ. • רב יהודה מתניתין אטעיתיה.

של  דבריו  רואה  אני  אין  אומר  רבי  נתן  רבי  משנת  צג. • זו  כתובות 
רבי נתן באלו.

כתובות ק. • מר סבר טעה בדבר משנה חוזר ומר סבר אינו חוזר לא 
דכ''ע טעה בדבר משנה חוזר.

סוטה כב. • קרא ושנה ולא שימש ת''ח ... הרי זה עם הארץ ... הרי 
זה בור ... ה''ז כותי ... הרי זה מגוש.

סוטה כב. • אפילו קורא ושונה ולא שימש ת''ח זהו ע''ה קרא ולא 
שנה הרי זה בור לא קרא ולא שנה עליו הכתוב אומר (ירמיה לא, כז) 

וזרעתי את בית ישראל ואת בית יהודה זרע אדם וזרע בהמה.

סוטה כב. • התנאים מבלי עולם ... שמורין הלכה מתוך משנתן.

גיטין ד. • סתם מתני' ר''מ.

גיטין לג. • אטו תנא כי רוכלא ליחשיב וליזיל.

ותני  עזאי  לדבן  ושמעה  וקבעה  לדרבי  שמעה  כה. • תנא  קדושין 
ומשנה לא זזה ממקומה.

קדושין קדושין לז. • אשר תשמרון זו משנה לעשות זו מעשה.

במהרה  לא  ארץ  ובדרך  ובמשנה  במקרא  שישנו  מ: • כל  קדושין 
הוא חוטא.

שכל  בחירתא  קרי  עדיות  מסכת  הכי)  ד"ה   – נד: • (רש"י  קדושין 
דבריהם העידו מפי הגדולים והלכה כמותן.

בבא קמא ו: • האי תנא ירושלמי הוא דתני לישנא קלילא.

בבא קמא נא. • איידי דכתב האי כתב האי.

בבא קמא פד: • (רש"י) איפכא מסתברא. ומתניתין רבי היא ולא בן 
עזאי דלא עקרינן ליה מרבי דהוא סדרה.

היו  המשניות   – (תוס'  זו  משנה  נשנית  רבי  צד: • בימי  קמא  בבא 
קודם רבי אלא שרבי סדרם אבל ברייתות היה שונה ר' חייא מה 

שהיה מוסיף רבי על המשניות).

מסכת  בחדא  סתם  הוי  אפי'  ותנן)  ד"ה   – צד: • (תוס'  קמא  בבא 
כסתם  הלכה  יוחנן  לר'  ליה  אית  אחריתי  במסכת  ומחלוקת 

משנה.

בבא קמא קב. • כי לא אמרינן אין סדר למשנה בחדא מסכתא אבל 
בתרי מסכתות אמרינן ... כולה נזיקין חדא מסכתא היא.

בבא מציעא ב. • (תוס' – ד"ה שנים) רבי לא היה לומד כסדר אלא 
חברם  הסדר  על  כשחברם  אבל  התלמידים  חפצים  שהיו  כמו 

וצריך בכל מסכתא טעם למה נשנית אחר שלפניה.

מדה  במשנה  מדה  ואינה  מדה  במקרא  לג. • העוסקין  מציעא  בבא 
ונוטלין עליה שכר גמרא אין לך מדה גדולה מזו ולעולם הוי רץ 
למשנה יותר מן גמרא ... בימי רבי נשנית משנה זו שבקו כולא 
הוי  ולעולם  להו  דרש  הדר  גמרא  בתר  ואזלו  מתניתין  עלמא 
לך  אין  תלמוד  דקתני  הא  (רש"י –  הגמרא  מן  יותר  למשנה  רץ 
לפניו  שהיו  והלל  שמאי  תלמידי  שמשרבו  לפי  מזו  גדולה  מדה 
שלשה דורות רבו מחלוקות בתורה ונעשית כשתי תורות מתוך 
לא  כך  ומתוך  עליהן  גוזרין  שהיו  וגזירות  מלכיות  שעבוד  עול 
היו יכולים לתת לב לברר דברי החולקים עד ימיו של רבי שנתן 
הקב''ה לו חן בעיני אנטונינוס מלך רומי כדאמרינן בעבודה זרה 
ימיו  ועד  ישראל  ארץ  תלמידי  כל  וקבץ  ושלח  מצרה  ונחו  י.)  (דף 
לא היו מסכתות סדורות אלא כל תלמיד ששמע דבר מפי גדול 
משם  שמעתי  ופלונית  פלונית  הלכה  סימנים  ונתן  גרסה  הימנו 
פלוני וכשנתקבצו אמר כל אחד מה ששמע ונתנו לב לברר טעמי 
נזיקין  דברי  המסכתות  וסידרו  לקיים  ראוין  מי  דברי  המחלוקת 
לבדם ודברי יבמות לבדם ודברי קדשים לבדם וסתם נמי במשנה 
לקבוע  כדי  סתם  ושנאן  דבריהם  את  רבי  שראה  יחידים  דברי 
הלכה כמותם לפיכך אמרו בגמרא אין לך מדה גדולה מזו שיתנו 

לב לטעמי המשנה).

שהיו  לתנאי.  הישיבה:  בני  שיילינהו.  לד. • (רש"י)  מציעא  בבא 
שונין תוספתא דרבי חייא ותוספתא דרבי אושעיא שהם עיקר 
כדאמרינן בעלמא (חולין דף קמא.): כל מתניתא דלא מיתניא בי 

רבי אושעיא ורבי חייא לא תותבוה בי מדרשא.

בבא מציעא נא. • לעולם ר' יהודה הנשיא היא ומאי דשייר במתניתין 
קא מפרש בברייתא.

סתם  מאיר  רבי  משנה  סתם  אי)  ד"ה   – פב. • (רש"י  מציעא  בבא 
סיפרא ר' יהודה סתם ספרי ר' שמעון וכולהו אליבא דר' עקיבא.

בבא מציעא פו. • רבי ור' נתן סוף משנה רב אשי ורבינא סוף הוראה 
(רש"י) סוף המשנה. סוף תנאים עד ימיהן אמרו איש את דבריו 
בבית המדרש והיו תלמידים גורסים שמועה שמועה לבדה ולא 
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האמור  כללו  והם  הסדר  על  וקבץ  וסדר  סדורות  מסכתות  היו 
יוסיפו  לא  ואחריהם  המסכתות  את  וסדרו  שלפניהם  בדורות 
אלא מעט: סוף הוראה. סוף כל האמוראין עד ימיהם לא היתה 
המשנה  בטעם  נשאלת  שאלה  כשהיתה  אלא  הסדר  על  גמרא 
או  ממון  בדין  המאורע  מעשה  על  שאלה  או  המדרש  בבית 
איסור והיתר כל אחד ואחד אומר טעמו ורב אשי ורבינא סידרו 
שמועות אמוראין שלפניהם וקבעו על סדר המסכתות כל אחד 
שיש  קושיות  והקשו  לה  והשנויה  הראויה  המשנה  אצל  ואחד 
להשיב ופירוקים שראוים לתרץ הם והאמוראים שעמהם וקבעו 
הכל בגמ' כגון איתיביה מיתיבי ורמינהי איבעיא להו והתרוצים 
לפניהם  שאמרו  ואותן  שלפניהן  אותן  ששיירו  מה  שעליהן 
הקושיות והתירוצין שעליהם לא קבעום בגמ' על סדר המסכתות 

והמשנה שסידר רבי ובאו רב אשי ורבינא וקבעום.

בבא מציעא צג. • שביק מתניתין ועביד כברייתא.

בבא מציעא צה. • תנא מילתא דכתיבא בהדיא קתני דאתיא מדרשא 
לא קתני ... והא האי תנא קתני מילתא דאתיא מדרשא.

זרעים  של  אף  משניות  דתניא)  ד"ה   – קיד: • (תוס'  מציעא  בבא 
וטהרות היו שגורות להם כדמשמע בכמה דוכתין והא דקאמר 

בארבע לא מצינא בשיתא מצינא היינו בתוספתא.

בבא בתרא נב: • (רש"י) בקדושין דבי לוי. בתוספתא בברייתא דמס' 
קדושין שסידר לוי כמו שסידרו ר' חייא ור' אושעיא.

בבא בתרא קטו. • משנתנו איני יודע מי שנאה.

בבא בתרא קמה: • (משלי טו, טו) כל ימי עני רעים זה בעל גמרא וטוב לב 
משתה תמיד זה בעל משנה רבא אמר איפכא.

בבא בתרא קמה: • (קהלת י, ט) מסיע אבנים יעצב בהם בוקע עצים יסכן 
בם מסיע אבנים יעצב בהן אלו בעלי משנה בוקע עצים יסכן בם 

אלו בעלי גמרא.

סנהדרין כז: • זו משנת רבי עקיבא אבל משנה ראשונה וכו'.

סנהדרין ל: • בנזיקין דבי קרנא.

סנהדרין לג. • (רש"י) ואפי' טעה בר' חייא. האי דבר משנה דקאמר 
מי אמרי' דאפי' טעה בדבר המשנה בתוספתא דבי רבי חייא ורבי 
אושעיא שהם סידרו התוספתא וסתמו בה מה שסתמו ולא הוי 
עיקר כל כך כמשנתנו שסתמה רבי שהיה גדול מהם וכל הישיבה 
מצויה אצלו על ידי שהוא נשיא ודקדקו עמו בדברים והעמידום 

על בוריים.

סנהדרין מב. • במי אתה מוצא מלחמתה של תורה במי שיש בידו 
חבילות של משנה.

בחד  רישא  מתניתא  מוקים  דלא  לטעמיה  יוחנן  סב: • ר'  סנהדרין 
טעמא וסיפא בחד טעמא.

מובילנא  תנא  דחד  אליבא  חבית  לי  דמתרגם  סב: • מאן  סנהדרין 
מאניה בתריה לבי מסותא.

סתם  נחמיה  ר'  תוספתא  סתם  מאיר  ר'  מתני'  פו. • סתם  סנהדרין 
ספרא רבי יהודה סתם ספרי ר''ש וכולהו אליבא דר''ע.

סנהדרין צט. • דבר ה' בזה ... כל מי שאינו משגיח על המשנה (רש"י 
– זה שעושה כמו שאינה עיקר).

לפרושי  קיימא  מתניתין  וההיא  שהן)  ד"ה   – ג. • (תוס'  שבועות 
מתניתין דהכא.

שבועות כג: • מוקים לה למתניתין כדברי הכל.

בהם  שבחר  ברוך  המשנה  בלשון  חכמים  ו:א • שנו  אבות 
ובמשנתם.

סופרים טו:ז • מקרא מים משנה יין ש"ס קונדיטון א"א לעולם בלי 
שלשתם.

סופרים טו:ח • תורה מלח משנה פלפלין ש"ס בשמים א"א לעולם 
בלי שלשתם.

דולג  יהא  ולא  בהש"ס  עמלו  שישים  אדם  טו:ט • אשרי  סופרים 
במקרא ובמשנה וכו'.

במתני'  לה  תנינא  ולא  יוחנן  דרבי  להא  איתא  נח. • אפשר  זבחים 
נפק דק ואשכח.

מנחות ט. • (תוס' – ד"ה חסר) משנה היא במס' נגעים (פי''ד מ''י) ותימה 
שלא היה יודע ר' שמעון בן לקיש.

סופרים יז. • (רש"י – ד"ה לאכול) הא משנה יתירא ... אלא לר''א 
איצטריך.

סופרים נה. • דחקינן ומוקמינן מתני' בתרי טעמי ולא מוקמינן בתרי 
תנאי.

חולין יג: • (רש"י – ד"ה ולא. ואע''ג דבהדיא תנא לה בהא מתניתא 
ליכא למיפרך תנינא משום דלאו לכולי עלמא שמיע להו מתניתא 
אבל במידי דתנא במתניתין כי אמר לה אמורא פריך עליה מאי 

קמ''ל תנינא).

חולין כ. • (רש"י – ד"ה שן) ולההוא לישנא פרכינן שן וצפורן בהדיא 
פרכינן  דלא  ליתא  נמי  והא  כדפרישית  כהנים  בתורת  להו  קתני 
בהדיא קתני לה אלא א''כ שנויה במשנה דרוב ברייתות שבתורת 
הכי  פרכינן  ולא  במשנתינו  חכמים  שנאום  ושבתוספתא  כהנים 
אלא היכא דסתם במתניתין תרי זמני או בחד מסכתא או בתרתי.

דלעיל  משניות  לאוקמי  ליה  ניחא  רבי)  ד"ה   – כח. • (תוס'  חולין 
כרבי.

חולין ל. • (רש"י) סתימתאה. שיש משנה וברייתא הרבה שאמר ר' 
אלעזר בר' שמעון ורגילים התנאים לסדרן במשנה בלשון סתם.

סתם  ה''מ  למשנה  סדר  יש  ומשנה)  ד"ה   – לב: • (רש"י  חולין 
החכמים  שהקפידו  סתם  ואח''כ  מחלוקת  או  מחלוקת  ואח''כ 
בסדורו משום דמחלוקת ואח''כ סתם הלכה כסתם אבל במילי 

אחרנייתא לא קפדינן אסידרא.

הוא  סתימתאה  דהא  כר''ע  למתניתין  ונוקמה.  לג: • (רש"י)  חולין 
ורובא דסתמי אליבא דר''ע דסתם משנה רבי מאיר וסתם ספרא 

רבי יהודה וכולהו אליבא דרבי עקיבא.

חולין פד. • רבי היא ונסיב לה אליבא דתנאי.

חולין פה. • ראה רבי דבריו של ר''מ באותו ואת בנו ושנאו בלשון 
חכמים ודרבי שמעון בכסוי הדם ושנאו בלשון חכמים.

לאתויי  הו''ל   ... היא  משנה  אי  תימה  התם.  תנן  פז: • (תוס')  חולין 
מתניתין דהכא ונראה דברייתא היא.

חולין פח. • (תוס' – ד"ה רבנן) אימתי דרבי יהודה לפרש היינו דוקא 
במשנה אבל בברייתא לא.

חולין קי: • (תוס' – ד"ה דתנן) משניות אפילו דזרעים ודטהרות היו 
שגורות בפיהם.

בכורות  משום  לה  תני  התם  והשוחטין)  ד"ה   – קל. • (רש"י  חולין 
והכא תני לה משום מתנות.
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הברייתות  את  סדרו  אושעיא.  ורבי  חייא  רבי  קמא: • (רש"י)  חולין 
ודקדקו בדברי כל חכם לומר כמו שאמר אבל יש תנאים הרבה 

שמוסיפים על משנתם בדדמי.

ואי  חנינא  כדרבי  ליה  דחביבא  איידי  אימא  יג. • איבעית  בכורות 
בעית אימא איידי דזוטרן מיליה.

ולקצר  להאריך  הש''ס  דרך  וכן  וכי)  ד"ה   – כז: • (תוס'  בכורות 
כשמביא משניות מטהרות ומזרעים ומשנה הלשון כפי הצורך.

בכורות ל. • (רש"י – ד"ה תיתי) יש מפרשים רבי עקיבא סתימתאה 
דאמרינן בסנהדרין באלו הן הנחנקין (דף פו.) סתם משנה רבי מאיר 
מילתא  ולאו  עקיבא  דרבי  אליבא  וכולהו  נתן  רבי  ברייתא  סתם 
היא דהא בכמה דוכתין אמרינן רבי מנחם סתימתאה רבי שמעון 
סתימתאה אלא רוב משניות איכא בהש''ס סתומות אליבא דר' 

עקיבא.

משניות  דרך  גוזמא.  מתניתא  מתניתא)  ד"ה   – יא. • (רש"י  ערכין 
לשנות גוזמא.

ערכין כט. • מאי חזית דאפכת מתניתין מקמי ברייתא נפיך ברייתא 
מקמי מתני' רב גמריה גמיר.

תמורה יד: • כתוב לך את הדברים האלה אלה אתה כותב אבל אין 
רבי  דהא  שאני  חדתא  מילתא  דלמא  אמרי  הלכות  כותב  אתה 
יוחנן ור''ל מעייני בסיפרא דאגדתא בשבתא ודרשי הכי (תהלים קיט, 
קכו) עת לעשות לה' הפרו תורתך אמרי מוטב תיעקר תורה ואל 

תשתכח תורה מישראל.

מעיקרא  גרוסו  רבכון  קמיה  למגמר  למיזל  בעיתו  ו. • כי  כריתות 
מתני' והדר עולו קמי רבכון.

כריתות כח: • לא תנא. לא שנה משנה (עיין שם).

ששונה  הוא  כך  משנתינו  סדר  ששחטן)  ד"ה   – ב. • (תוס'  מעילה 
ולפי  צריכותא  בגמ'  כדעביד  בסיפא  יותר  חידוש  בו  שיש  אותו 
זה ששונה חידוש זה ברישא א''כ תני זו ואין צריך לומר זו והדר 

תני לא זו אף זו.

שמע  הלכה  להו  למימר  מדאיצטריך  קמ''ל.  הא  ז: • (רש"י)  נדה 
וברייתא  המשנה  מתוך  תלמוד  מפי  הלכה  למידין  דאין  מינה 
שהאמוראים  מהן  למידין  אין  כפלוני  הלכה  בהן  ששנויה 
בוריה  על  הלכה  והעמידו  התנאים  בטעמי  דקדקו  האחרונים 
אחד  כל  אלא  חבירו  בדברי  איש  דקדקו  לא  הראשונים  אבל 
והיא  שהיא  כמו  שמועה  לתלמידו  מלמדה  מרבו  ששמע  מה 
היתה נקרא משנה וברייתא והיה נותן לבו לתת טעם לשמועתו 
זה נותן טעם לדבריו וזה נותן בה טעם אחר כדאמר (שבת דף סג.) 
תלמוד  נקראת  היתה  סברא  ואותה  והדר ליסבר  ליגמר איניש 
תלמוד  מסברת  הלכה  פסק  בה  ששנויה  ומשנה  התנאים  בימי 

שלהן נישנית ואין למידין הימנה.

נדה נ. • סתמא דרבים עדיף.

למפרך  מצי  מקומות  בכמה  כבריתא)  ד"ה   – סב. • (תוס'  נדה 
ממשנה וכשהפירכא יותר פשוטה מן הברייתא פריך מינה.

הואיל  היא  ומשובשת  משנה.  אינה  זו  לו  אמר  סב: • (רש"י)  נדה 
ורבי לא שנאה במשנתינו שסידר את המשנה: ר' חייא. תלמידו 

מנין לו.

ויצאת  בטומאה  שנכנסת  כלים  אשריך  יוסי  רבי  ל:ד • אמר  כלים 
בטהרה (ר' יוסי רבו של ר"י הנשיא היו לו סדרי משנה).

משפחה
דמאי ג:ו • הנותן לחמותו – מעשר את שהוא נותן לה ואת שהוא 
נוטל ממנה מפני שהיא חשודה לחלף את המתקלקל אמר רבי 
יהודה רוצה היא אישה בתקנת בתה ובושה מחתנה ומודה רבי 
יהודה בנותן לחמותו שביעית שאינה חשודה להאכיל את בתה 

שביעית. 

תחליף  לא  קמיה  בשוקא  חזי  הוי  דיילא  אחתיך  בר  יח. • אי  יומא 
מתוך  תחליף.  לא  קמיה  בשוקא  המלך:  שוטר  דיילא.   – (רש"י 
למצוא  ובמעשיך  בעושרך  הוא  בקי  מתחילה  מכירך  שהיה 

עלילה לגבות ממך ממון).

תענית כו: • בנות ירושלים יוצאות וחולות בכרמים ומה היו אומרות 
בחור שא נא עיניך וראה מה אתה בורר לך אל תתן עיניך בנוי תן 

עיניך במשפחה.

תענית לא. • מיוחסות שבהן מה היו אומרות תנו עיניכם למשפחה 
לפי שאין האשה אלא לבנים.

עליו   ... אחותו  בת  את  והנושא  קרוביו  את  סב: • המקרב  יבמות 
הכתוב אומר (ישעיה נח, ט) אז תקרא וה' יענה תשוע ויאמר הנני.

יבמות קיז. • הכל נאמנין להעידה חוץ מחמותה ובת חמותה וצרתה 
ויבמתה ובת בעלה.

באין  לו  הוגנת  שאינה  אשה  שנשא  האחין  מן  כח: • אחד  כתובות 
בני משפחה ומביאין חבית מליאה פירות ושוברין אותה באמצע 
רחבה ואומרים אחינו בית ישראל שמעו אחינו פלוני נשא אשה 
שאינה הוגנת לו ומתייראים אנו שמא יתערב זרעו בזרעינו בואו 
היא  וזו  בזרעינו  זרעו  יתערב  שלא  לדורות  דוגמא  לכם  וקחו 

קצצה שהתינוק נאמן להעיד עליה.

כתובות נב: • קריביה דרבי יוחנן הוה להו איתת אבא דהות צריכה 
רפואה כל יומא אתו לקמיה דר' יוחנן אמר להו איזילו קוצו ליה 
מידי לרופא אמר רבי יוחנן עשינו עצמינו כעורכי הדיינין מעיקרא 
מאי סבר ולבסוף מאי סבר מעיקרא סבר (ישעיה נח, ז) ומבשרך לא 

תתעלם ולבסוף סבר אדם חשוב שאני.

כתובות נד: • קריביה דרבי יוחנן הוה להו איתת אבא דהוה קמפסדה 
מזוני אתו לקמיה דרבי יוחנן אמר להו איזילו ואמרו ליה לאבוכון 

דנייחד לה ארעא למזונה.

בני  לכל  זילותא  להו  דאית  טובים  בן  עני  סו. • (תוס')  כתובות 
משפחה. שעליהם לשומרו מן המכים אותו אבל עשיר בן טובים 

שאין עליהם לשמור אותו אין מתביישין עליו בני משפחה.

כתובות פה: • שכן ותלמיד חכם תלמיד חכם קודם קרוב ות''ח ת''ח 
קודם איבעיא להו שכן וקרוב מאי ת''ש (משלי כז, י) טוב שכן קרוב 

מאח רחוק.

אין  או  לקרובים  נגאל  חומה  ערי  בבתי  בית  כא. • המוכר  קדושין 
נגאל לקרובים.

אינו  או  לקרובים  נגאל  לישראל  הנמכר  עברי  כא. • עבד  קדושין 
נגאל לקרובים.

קדושין כט. • כל מצות הבן על האב אנשים חייבין ונשים פטורות 
וכל מצות האב על הבן אחד אנשים ואחד נשים חייבין.

קדושין כט. • האב חייב בבנו למולו ולפדותו וללמדו תורה ולהשיאו 
אומר  יהודה  רבי  במים  להשיטו  אף  וי''א  אומנות  וללמדו  אשה 

כל שאינו מלמד את בנו אומנות ... כאילו מלמדו ליסטות.
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קדושין עא. • משפחה שנטמעה נטמעה.

בבא קמא פו: • משום בושת דבני משפחה.

בבא בתרא ק: • המוכר קברו דרך קברו מקום מעמדו ובית הספדו. 

בבא בתרא קח. • נוחלין ולא מנחילין מנחילין ולא נוחלין לא נוחלין 
את  והבנים  הבנים  את  האב  ומנחילין  נוחלין  ואלו  מנחילין  ולא 
האב והאחין מן האב נוחלין ומנחילין האיש את אמו והאיש את 
אשתו ובני אחיות נוחלין ולא מנחילין האשה את בניה והאשה 
לא  האם  מן  והאחין  נוחלין  ולא  מנחילין  האם  ואחי  בעלה  את 

נוחלין ולא מנחילין.

אינה  אם  משפחת  משפחה  קרויה  אב  קט: • משפחת  בתרא  בבא 
קרויה משפחה.

בבא בתרא קי. • הנושא אשה צריך שיבדוק באחיה.

בבא בתרא קי. • רוב בנים דומין לאחי האם.

.family=סנהדרין סז: • פמליא

סנהדרין עב. • (שמות כב, א) אין לו דמים אם זרחה השמש עליו... כאן 
באב על הבן כאן בבן על האב.

סנהדרין עה. • מעשה באדם אחד שנתן עיניו באשה אחת והעלה 
לבו טינא ובאו ושאלו לרופאים ואמרו אין לו תקנה עד שתבעל 
אמרו חכמים ימות ואל תבעל לו תעמוד לפניו ערומה ימות ואל 
תעמוד לפניו ערומה תספר עמו מאחורי הגדר ימות ולא תספר 
 ... האי  כולי  מאי  היתה  פנויה  למ''ד  אלא   ... הגדר  מאחורי  עמו 

משום פגם משפחה.

סנהדרין פו. • מי שיש לו אחוה יצא עבד שאין לו אחוה ורבנן אחיו 
הוא במצות.

מכות כד. • וחרפה לא נשא על קרובו זה המקרב את קרוביו.

שבועות לט. • אין בשרו אלא קרובו שנאמר (ישעיה נח, ז) ומבשרך לא 
תתעלם.

שבועות לט. • אם הוא חטא משפחתו מה חטאת לומר לך אין לך 
לסטים  בה  ושיש  מוכסין  כולה  שאין  מוכס  בה  שיש  משפחה 

שאין כולה לסטים מפני שמחפין עליו.

הוריות יב. • יצתה בת קול ואמרה לו (תהלים קלג, א) הנה מה טוב ומה 
נעים שבת אחים גם יחד מה משה לא מעל אף אתה לא מעלת.

נגעים ב:ה • כל הנגעים אדם רואה חוץ מנגעי עצמו... קרוביו.

נחמה (נחום אבלים)
ברכות ה: • (רש"י) דין גרמא דעשיראה ביר. זה עצם של בן עשירי 

שמת לו.

שבת קנב. • מת שאין לו מנחמין הולכין י' בני אדם ויושבין במקומו.

שבת קנב. • ההוא דשכיב בשבבותיה דרב יהודה לא היו לו מנחמין 
לאחר  בדוכתיה  ויתבי  עשרה  בי  יהודה  רב  דבר  הוה  יומא  כל 
תנוח  ליה  ואמר  יהודה  דרב  בחילמיה  ליה  איתחזי  ימים  שבעה 

דעתך שהנחת את דעתי.

המיתה  יום  הן  אלו  אדם  מבני  מכוסים  דברים  נד: • שבעה  פסחים 
ויום הנחמה וכו'.

ראש השנה יז. • (רש"י) אליה. שמינה יש כאן וקוץ בה כלומר דבר 
תנחומין יש כאן אבל יש בתוכה דבר קשה שאינו שוה לכל.

מביתו  יוצא  אדם  ירושלים  אנשי  של  מנהגן  היה  מא: • כך  סובה 
ולולבו בידו הולך לבית הכנסת לולבו בידו וכו'.

תענית ה: • יעקב אבינו לא מת ... מקיש הוא לזרעו מה זרעו בחיים 
אף הוא בחיים.

תענית יא. • פלוני זה שפירש מן הצבור אל יראה בנחמת צבור.

על  לדבר  טעמא.  ביה  לישאל  שמואל  עייל  יח. • (רש"י)  קטן  מועד 
לבו דפנחס (אחיו).

מועד קטן יח. • חזנהו לטופרי דהוו נפישן אמר ליה אמאי לא שקלת 
להו אמר ליה אי בדידיה הוה מי מזלזלת ביה כולי האי הואי (קהלת 

י, ה) כשגגה שיוצא מלפני השליט ואיתרע ביה מילתא בשמואל.

האבל  לבית  הולך  אינו  הראשונים  ימים  ג'  כא: • אבל  קטן  מועד 
במקום  אלא  המנחמין  במקום  יושב  ואינו  הולך  ואילך  מכאן 

המתנחמין.

ישראל  כל  נכנסו  ר''ע  של  בניו  ומתו  כא: • מעשה  קטן  מועד 
והספידום הספד גדול בשעת פטירתן עמד ר''ע על ספסל גדול 
מנוחם  חתנים  בנים  שני  אפי'  שמעו  ישראל.  בית  אחינו  ואמר 
הוא בשביל כבוד שעשיתם ואם בשביל עקיבא באתם הרי כמה 
בלבו  אלהיו  תורת  לא)  לז,  (תהלים  אמרתם  כך  אלא  בשוק  עקיבא 

וכ''ש ששכרכם כפול לכו לבתיכם לשלום.

עמו  מדבר  יום  ל'  בתוך  אבל  חבירו  את  כא: • המוצא  קטן  מועד 
תנחומין ואינו שואל בשלומו לאחר ל' יום שואל בשלומו ואינו 

מדבר עמו תנחומין.

ליכנס  רשאי  אינו  אחרת  אשה  ונשא  אשתו  כא: • מתה  קטן  מועד 
רפה  בשפה  לו  אומר  בשוק  מצאו  תנחומין  עמו  לדבר  לביתו 

ובכובד ראש.

עמו  מדבר  חדש  י''ב  בתוך  אבל  חברו  את  כא: • המוצא  קטן  מועד 
בשלומו  שואל  חדש  י''ב  לאחר  בשלומו  שואל  ואינו  תנחומין 

ואינו מדבר עמו תנחומין אבל מדבר עמו מן הצד.

מועד קטן כא: • המוצא את חברו אבל לאחר י''ב חדש ומדבר עמו 
תנחומין למה הוא דומה לאדם שנשברה רגלו וחיתה מצאו רופא 
ואמר לו כלך אצלי שאני שוברה וארפאנה כדי שתדע שסממנין 

שלי יפין.

ואנו  למנוחה  שהיא  לאבידה  ולא  לאבלים  כה: • בכו  קטן  מועד 
לאנחה.

שניחם  שנראה   – (רש"י  ראשו  שניענע  כיון  כז: • אבל  קטן  מועד 
מעצמו) שוב אין מנחמין רשאין לישב אצלו.

מועד קטן כח: • כשמתו בניו של רבי ישמעאל נכנסו ד' זקנים לנחמו 
ר'  להם  אמר  ור''ע  עזריה  בן  אלעזר  ור'  הגלילי  יוסי  ור'  טרפון  ר' 
מכם  אחד  יכנס  אל  באגדות  ובקי  הוא  גדול  שחכם  דעו  טרפון 
לתוך דברי חבירו ... והלא דברים ק''ו ומה נדב ואביהוא שלא עשו 
אלא מצוה אחת ... בניו של ר' ישמעאל על אחת כמה וכמה נענה 
ר' יוסי הגלילי ואמר ... והלא דברים ק''ו ומה אביה בן ירבעם שלא 
עשה אלא דבר אחד טוב ... כך בניו של ר' ישמעאל על אחת כמה 
וכמה ... נענה ר' אלעזר בן עזריה ואמר ... והלא דברים ק''ו ומה 
צדקיהו מלך יהודה שלא עשה אלא מצוה אחת שהעלה ירמיה 
מן הטיט כך בניו של ר' ישמעאל על אחת כמה וכמה נענה ר''ע 
ואמר ... והלא דברים ק''ו ומה אחאב מלך ישראל שלא עשה אלא 

דבר אחד טוב ... כך בניו של ר' ישמעאל על אחת כמה וכמה.

מועד קטן כח: • אין מנחמין רשאין לומר דבר עד שיפתח אבל.
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מועד קטן כח: • מנין לאבל שמיסב בראש וכו'.

לבבכם  תנו  הזה  באבל  המדוכאין  המיוגעים  ח: • אחינו  כתובות 
ימי  מששת  הוא  נתיב  לעד  עומדת  היא  זאת  זאת  את  לחקור 
משתה  כך  ראשונים  כמשתה  ישתו  רבים  שתו  רבים  בראשית 

אחרונים אחינו בעל נחמות ינחם אתכם ברוך מנחם אבלים.

ואמר  פתח  אבלים  מנחמי  כנגד  מלתא  אימא  ח: • קום  כתובות 
של  בבריתו  המחזיקים  חסדים  גומלי  בני  חסדים  גומלי  אחינו 
יצוה  אשר  למען  ידעתיו  כי  יט)  יח,  (בראשית  (שנאמר  אבינו  אברהם 
אתה  ברוך  גמולכם  לכם  ישלם  הגמול  בעל  אחינו  וגו')  בניו  את 

משלם הגמול.

כתובות ח: • (רש"י) בשורה. כשהיו חוזרין מן הקבר היו עושין שורה 
סביב האבל לנחמו ומושיבין אותו והן עומדים סביב.

סוטה יד. • להלך אחר מדותיו של הקב''ה ... הקב''ה ניחם אבלים 
את  אלהים  ויברך  אברהם  מות  אחרי  ויהי  יא)  כה,  (בראשית  דכתיב 

יצחק בנו אף אתה נחם אבלים וכו'.

בבא בתרא טז: • מה עדשה זו אין לה פה אף אבל אין לו פה.

בבא בתרא טז: • מה עדשה זו מגולגלת אף אבילות מגלגלת ומחזרת 
על באי העולם.

לבי  אלא  טמיא  לבי  אזיל  לא  לוי  בן  יהושע  קטז: • רבי  בתרא  בבא 
מאן דשכיב בלא בני.

בבא בתרא קטז: • (רש"י) דין גרמא דעשיראה ביר. נשאר אצלו שן 
אחד מבניו ובו היה מנחם למרי נפש האבלים ... וכיון דרבי יוחנן 

לא הניח בן.

סנהדרין ע: • דבר מצוה תנחומי אבלים.

האבל  בית  טעמא  בי  וי''א  טמיא.  בי  קיג. • (רש"י)  סנהדרין 
שמטעימים אותו בדברים לנחמו.

(של  בשלמא  למשאל  ואליהו  (אחאב)  איהו  קיג. • אתא  סנהדרין 
חיאל) בי טמיא.

הפכו  וגמרא  בנחמה  אראה  לא  בנחמה.  אראה  ה: • (רש"י)  מכות 
לברכה פ''א אראה בנחמה נשבע ימותו בניו ואראה בנחמתן.

מכות כד: • אמרו לו עקיבא ניחמתנו עקיבא ניחמתנו.

עבודה זרה טז: • נכנסו תלמידיו אצלו לנחמו ולא קיבל עליו תנחומין 
אמר לו ר''ע רבי תרשיני לומר דבר אחד ממה שלימדתני אמר לו 
אמור אמר לו רבי שמא מינות בא לידך והנאך ועליו נתפסת אמר 

לו עקיבא הזכרתני וכו'.

אבות ד:יח • ואל תנחמנו בשעה שמתו מוטל לפניו.

אבות דרבי נתן יד:ו • כשמת בנו של ריב"ז באו תלמידיו לנחמו (עיין 
שם).

מידות ב:ב • כל הנכנסין להר הבית נכנסין דרך ימין... השוכן בבית 
הזה ינחמך.

נדה ח. • (תוס' – ד"ה ואמר) ... ואמר ליה רבי יוחנן כך כדי לנחמו.

שסיימו  הראשונים  בנביאים  מצינו  תנא)  ד"ה   – עג. • (תוס'  נדה 
דבריהן בדברי שבח ותנחומין.

נסים
כדרך  עזרא  בימי  נס  להם  ליעשות  ישראל  היו  ד. • ראוים  ברכות 

שנעשה להם בימי יהושע בן נון אלא שגרם החטא.

ברכות ה: • רב הונא תקיפו (החמיצו) ליה ארבע מאה דני דחמרא 
... איכא דאמרי הדר חלא והוה חמרא ואיכא דאמרי אייקר חלא 

ואיזדבן בדמי דחמרא.

ברכות ו:, ט: • ויגש אליהו הנביא ויאמר וגו' ענני ה' ענני ענני שתרד 
אש מן השמים וענני שלא יאמרו מעשה כשפים הם.

ברכות יז: • (תוס' – ד"ה תרי) וראיתי בספר העתים שחבר הרב רבי 
השמים  מן  יורד  אש  של  עמוד  שהיה  ששמע  ברזילי  בר  יהודה 

עליהם בכלה דאלול ובכלה דאדר.

ברכות כ. • מאי שנא ראשונים דאתרחיש להו ניסא ומאי שנא אנן 
דלא מתרחיש לן ניסא ... קמאי הוו קא מסרי נפשייהו אקדושת 

השם אנן לא מסרינן נפשין אקדושת השם.

ברכות נ. • מאן עביד ניסי קודשא ב''ה.

ברכות נא. • (רש"י – ד"ה אימתי) רבי ישמעאל עלה לרקיע על ידי 
שם.

ברכות נג: • אמר להו אנטרו לי דאנשאי (שכחתי) יונה דדהבא אזיל 
ובריך ואשכח יונה דדהבא.

ברוך  אומר  לישראל  נסים  בו  שנעשו  מקום  נד. • הרואה  ברכות 
שעשה נסים לאבותינו במקום הזה.

ברכות נד. • מנא הני מילי ... (שמות יח, י) ויאמר יתרו ברוך ה' אשר הציל 
וגו'.

ברכות נד. • ההוא גברא דהוה קא אזיל בעבר ימינא נפל עליה אריא 
כל  וא''ל  דרבא  לקמיה  אתא  מיניה  ואיתצל  ניסא  ליה  אתעביד 

אימת דמטית להתם בריך ברוך שעשה לי נס במקום הזה.

וצחא  דערבות  בפקתא  קאזיל  הוה  דרבינא  בריה  נד. • מר  ברכות 
ותו  ואישתי  דמיא  עינא  ליה  איברי  ניסא  ליה  איתעביד  למיא 
גמלא  עליה  ונפל  דמחוזא  ברסתקא  קאזיל  הוה  חדא  זמנא 
בריך  לערבות  מטא  כי  לגוה  על  אשיתא  ליה  איתפרקא  פריצא 
דמחוזא  לרסתקא  מטא  כי  ובגמל  בערבות  נס  לי  שעשה  ברוך 

בריך ברוך שעשה לי נס בגמל ובערבות.

ברכות נד. • אניסא דרבים כולי עלמא מיחייבי לברוכי אניסא דיחיד 
איהו חייב לברוכי.

נחלי  מעברות  הירדן  ומעברות  הים  מעברות  נד. • הרואה  ברכות 
עוג  לזרוק  שבקש  ואבן  חורון  בית  במורד  אלגביש  אבני  ארנון 
שעשה  בשעה  משה  עליה  שישב  ואבן  ישראל  על  הבשן  מלך 
שנבלעה  יריחו  וחומת  לוט  של  ואשתו  בעמלק  מלחמה  יהושע 

במקומה על כולן צריך שיתן הודאה ושבח לפני המקום.

ברכות נד: • (תוס' – ד"ה אבני) היה נראה לרבינו יהודה כיון שאין 
אותם  אלא  עליו  מברכין  אין  הנך  כי  המקום  ע''פ  ידוע  הנס 
שנעשה להם הנס. וכן כל אדם מברך על ניסו אף על פי שאינו 

ניכר מתוך המקום.

ברכות נו: • הרואה פינחס בחלום פלא נעשה לו הרואה פיל בחלום 
פלאות נעשו לו פילים פלאי פלאות נעשו לו.

ברכות נח. • אתא אליהו אדמי ליה כאיניש ואסהיד (עיין שם).

בני  בי  אפחית  המרחץ)  (בית  בני  לבי  על  אבהו  ס. • ר'  ברכות 
מתותיה אתרחיש ליה ניסא קם על עמודא שזיב מאה וחד גברי 

בחד אבריה.
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ברכות סב: • רבי אלעזר על לבית הכסא אתא ההוא פרסאה דחקיה 
קם ר' אלעזר ונפק אתא דרקונא (נחש) שמטיה לכרכשיה (רש"י 

– חלחולת שהרעי יוצא בו).

וסיעתו  חזקיה  בן  חנניה  אמרו  תענית  מגילת  כתב  יג: • מי  שבת 
שהיו מחבבין את הצרות אמר רשב''ג אף אנו מחבבין את הצרות 
של  לשבחו  להזכירו  עליהן  חביב  והנס  מהן  שנגאלין   – (רש"י 
יומין  אלין  כגון  טוב  יום  לעשותן  הנס  ימי  וכותבין  הוא  הקב''ה 

דלא להתענאה בהון כו').

שבת יג: • (רש"י) אין שוטה נפגע. אין פגע רע בא עליו כלומר אינו 
מכיר בפגעיו כך כמה נסים באים לנו ואין אנו מכירין בהן.

שבת יג: • אין בשר המת שבחי מרגיש באיזמל.

שבת כא: • כשגברה מלכות בית חשמונאי ונצחום בדקו ולא מצאו 
ולא  גדול  כהן  של  בחותמו  מונח  שהיה  שמן  של  אחד  פך  אלא 
היה בו אלא להדליק יום אחד נעשה בו נס והדליקו ממנו שמונה 

ימים.

שבת כב: • עדות היא לבאי עולם שהשכינה שורה בישראל ... זו נר 
מערבי שנותן בה שמן כמדת חברותיה וממנה היה מדליק ובה 

היה מסיים.

שבת כג: • נר חנוכה עדיף (מקידוש היום) משום פרסומי ניסא.

שבת לב. • לעולם אל יעמוד אדם במקום סכנה לומר שעושין לו נס 
שמא אין עושים לו נס ואם עושין לו נס מנכין לו מזכיותיו.

שבת לג: • אזלו (רשב"י ובנו) טשו במערתא איתרחיש ניסא איברי 
להו חרובא ועינא דמיא.

שבת לג: • הואיל ואיתרחיש ניסא איזיל אתקין מילתא.

בא  להנאתו  לא  עיקרו  חנוכה  נר  שבנר)  ד"ה   – מא. • (תוס'  שבת 
שיכבה  מצפה  אינו  דנס  חביבותא  ומשום  ניסא  לפרסומי  אלא 
אלא מקצה לגמרי למצוה אבל נר שבת להנאתו בא יושב ומצפה 

שיכבה ולכך מותר.

שבת מט. • פעם אחת גזרה מלכות רומי הרשעה גזירה על ישראל 
ויוצא  מניחם  אלישע  והיה  מוחו  את  ינקרו  תפילין  המניח  שכל 
לשוק ראהו קסדור אחד רץ מפניו ורץ אחריו וכיון שהגיע אצלו 
נטלן מראשו ואחזן בידו אמר לו מה זה בידך אמר לו כנפי יונה 
בעל  אלישע  אותו  קורין  לפיכך  יונה  כנפי  ונמצאו  ידו  את  פשט 

כנפים.

שבת נג: • מעשה באחד שמתה אשתו והניחה בן לינק ולא היה לו 
אשה  דדי  כשני  דדין  לו  ונפתחו  נס  לו  ונעשה  ליתן  מניקה  שכר 
והניק את בנו ... בא וראה כמה גדול אדם זה שנעשה לו נס כזה 

... אדרבה כמה גרוע אדם זה שנשתנו לו סדרי בראשית.

עליו  שנשתנו  אדם  של  מזונותיו  קשים  כמה  וראה  נג: • בא  שבת 
סדרי בראשית ... תדע דמתרחיש ניסא ולא אברו מזוני.

נר  שהיה  במדרש  דאמר  ר''ת  אומר  דצוציתא.  נו: • (תוס')  שבת 
דולק על ראשו.

שבת צז. • (שמות ז, יב) ויבלע מטה אהרן את מטותם ... נס בתוך נס.

היה  בנס   ... הקרשים  בתוך  התיכון  והבריח  כח)  כו,  צח: • (שמות  שבת 
עומד.

שבת קד. • מ''ם וסמ''ך שבלוחות בנס היו עומדין.

שבת קד. • כתב שבלוחות נקרא מבפנים ונקרא מבחוץ.

שבת קיח: • יהא חלקי מגומרי הלל בכל יום איני והאמר מר הקורא 
הלל בכל יום הרי זה מחרף ומגדף כי קאמרינן בפסוקי דזמרא.

סימאי  בן  יוסף  של  בחצירו  דליקה  ונפלה  קכא. • מעשה  שבת 
בשיחין ובאו אנשי גיסטרא של ציפורי לכבות מפני שאפטרופוס 
וירדו  נס  לו  ונעשה  השבת  כבוד  מפני  הניחן  ולא  היה  מלך  של 

גשמים וכיבו.

לו  שנזדמנו  בידוע  הרגן  ועקרבים  נחשים  לו  קכא: • נזדמנו  שבת 
להורגן לא הרגן בידוע שנזדמנו להורגו ונעשה לו נס מן השמים.

במערכה:  אותם  מסדרין  מאי.  טעמא  קנים  קכד. • (רש"י)  שבת 
משום איעפושי. דלא סמכינן אניסא.

שבת קלט. • רשעים הן אלא שתלו בטחונם במי שאמר והיה העולם 
לפיכך מביא הקב''ה עליהן ג' פורעניות כנגד ג' עבירות שבידם.

שבת קנ: • מעשה בחסיד אחד שנפרצה לו פרץ בתוך שדהו ונמלך 
גדרה  ולא  חסיד  אותו  ונמנע  הוא  ששבת  ונזכר  לגודרה  עליה 
ונעשה לו נס ועלתה בו צלף וממנה היתה פרנסתו ופרנסת אנשי 

ביתו.

פסחים נ: • לאו כל יומא מתרחיש ניסא.

פסחים נד. • עשרה דברים נבראו בערב שבת בין השמשות אלו הן 
באר והמן וקשת כתב ומכתב והלוחות וקברו של משה ומערה 
הארץ  פי  ופתיחת  האתון  פי  פתיחת  ואליהו  משה  בו  שעמד 

לבלוע את הרשעים.

וסמכינן   ... אמר  אביי  אניסא  למסמך  בינייהו  סד: • איכא  פסחים 
אניסא רבא אמר ... ולא סמכינן אניסא.

פסחים סד: • מעולם לא נתמעך אדם בעזרה חוץ מפסח אחד שהיה 
בימי הלל שנתמעך בו זקן אחד והיו קוראין אותו פסח מעוכין.

היו  הן  שאף  הללו  כוסות  בארבעה  חייבות  קח. • נשים  פסחים 
באותו הנס.

פסחים קיב. • הכא (בד' כוסות) משום פרסומי ניסא.

חוץ  נקבה  לשון  השירות  כל  ונאמר)  ד"ה   – קטז. • (תוס'  פסחים 
משירה דלעתיד דלשון זכר כלומר שהנקבה יש לה צער לידה אף 

כל הנסים יש אחריהם צער חוץ מלעתיד שאין אחריה צער.

פסחים קיח. • קשין מזונותיו של אדם יותר מן הגאולה.

פסחים קיח. • שעה שהפיל נמרוד הרשע את אברהם אבינו לתוך 
ארד  רבש''ע  הוא  ברוך  הקדוש  לפני  גבריאל  אמר  האש  כבשן 
ואצנן ואציל את הצדיק מכבשן האש אמר לו הקב''ה אני יחיד 

בעולמי והוא יחיד בעולמו נאה ליחיד להציל את היחיד.

מישאל  חנניה  הרשע  נבוכדנצר  שהפיל  קיח. • בשעה  פסחים 
הקב''ה  לפני  הברד  שר  יורקמו  עמד  האש  כבשן  לתוך  ועזריה 
אמר לפניו רבש''ע ארד ואצנן את הכבשן ואציל לצדיקים הללו 
מכבשן האש אמר לו גבריאל אין גבורתו של הקב''ה בכך שאתה 
שר ברד והכל יודעין שהמים מכבין את האש אלא אני שר של 
נס  בתוך  נס  ואעשה  מבחוץ  ואקדיח  מבפנים  ואקרר  ארד  אש 

אמר לו הקב''ה רד.

ראש השנה יב. • מתוך ששינו (דור המבול) מעשיהם שינה הקב''ה 
עליהם מעשה בראשית.

ראש השנה טז: • ג' דברים מזכירין עונותיו של אדם אלו הן קיר נטוי 
וכו' (רש"י – קיר נטוי. ועובר תחתיו מזכיר עוונותיו שאומר כלום 

ראוי זה ליעשות לו נס ומתוך כך הוא נבדק).
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ראש השנה יז: • עיני ה' אלהיך בה עתים לטובה עתים לרעה עתים 
לטובה כיצד הרי שהיו ישראל רשעים גמורין בראש השנה ופסקו 
אפשר  אי  עליהן  להוסיף  בהן  חזרו  לסוף  מועטים  גשמים  להם 
שכבר נגזרה גזרה אלא הקב''ה מורידן בזמנן על הארץ הצריכה 
להן הכל לפי הארץ עתים לרעה כיצד הרי שהיו ישראל צדיקים 
גמורין בר''ה ופסקו עליהן גשמים מרובין לסוף חזרו בהן לפחות 
מהן אי אפשר שכבר נגזרה גזרה אלא הקב''ה מורידן שלא בזמנן 
על הארץ שאינה צריכה להן לטובה מיהא ליקרעיה לגזר דינייהו 

ולוסיף להו שאני התם דאפשר בהכי.

הפה  שאין  מה  נאמרו  אחד  בדיבור  ושמור  כז. • זכור  השנה  ראש 
יכולה לדבר ואין האוזן יכולה לשמוע.

ראש השנה כט. • (שמות יז, יא) והיה כאשר ירים משה ידו וגבר ישראל 
וגו' וכי ידיו של משה עושות מלחמה או שוברות מלחמה אלא 
מעלה ומשעבדין  לומר לך כל זמן שהיו ישראל מסתכלין כלפי 

את לבם לאביהם שבשמים היו מתגברים ואם לאו היו נופלים.

ראש השנה כט. • (במדבר כא, ח) עשה לך שרף ושים אותו על נס והיה כל 
הנשוך וראה אותו וחי וכי נחש ממית או נחש מחיה אלא בזמן 
לאביהם  לבם  את  ומשעבדין  מעלה  כלפי  מסתכלין  שישראל 

שבשמים היו מתרפאין ואם לאו היו נימוקים.

פתח  על  זהורית  של  לשון  קושרין  היו  לא: • בראשונה  השנה  ראש 
אולם מבחוץ הלבין היו שמחין לא הלבין היו עצבין.

של  לשון  היה  לא  הבית  שנחרב  קודם  שנה  לא: • מ'  השנה  ראש 
זהורית מלבין אלא מאדים.

יומא יא. • שלוחי מצוה אין ניזוקין היכא דקביע היזקא שאני.

יומא כא. • עשרה נסים נעשו בבית המקדש לא הפילה אשה מריח 
זבוב  נראה  ולא  מעולם  הקדש  בשר  הסריח  ולא  הקדש  בשר 
ולא  הכפורים  ביום  גדול  לכהן  קרי  אירע  ולא  המטבחים  בבית 
נמצא פסול בעומר ובשתי הלחם ובלחם הפנים עומדים צפופים 
ומשתחוים רווחים ולא הזיק נחש ועקרב בירושלים מעולם ולא 

אמר אדם לחברו צר לי המקום שאלין בירושלים.

ועשן  המערכה  עצי  של  אש  גשמים  כבו  לא  כא. • מעולם  יומא 
אין  בו  ומנשבות  באות  שבעולם  הרוחות  כל  אפי'  המערכה 

מזיזות אותו ממקומו.

יומא כא. • שברי כלי חרס נבלעין במקומן ואמר אביי מוראה ונוצה 
ודישון מזבח הפנימי ודישון המנורה נבלעין במקומן.

יומא כא. • נס גדול היה נעשה בלחם הפנים סלוקו כסדורו.

מן  אינו  ארון  מקום  מאבותינו  בידינו  מסורת  זה  כא. • דבר  יומא 
המדה ... כרובים בנס היו עומדין.

מיני  כל  בו  נטע  המקדש  בית  שלמה  שבנה  כא: • בשעה  יומא 
מגדים של זהב והיו מוציאין פירותיהן בזמנן וכשהרוח מנשבת 
הקב''ה  ועתיד   ... יבש  להיכל  נכרים  וכשנכנסו   ... נושרין  בהן 

להחזירן.

כארי  רבוצה  מערכה  של  באש  נאמרו  דברים  כא: • חמשה  יומא 
מעלה  ואינה  כיבשין  לחין  ואוכלת  ממש  בה  ויש  כחמה  וברה 

עשן.

יומא כא: • (אש המערכה) רבוצה כארי (רש"י – גחלת שנפלה מן 
השמים בימי שלמה והיתה על המזבח עד שבא מנשה וסילקה 
אני  הכהנים  סגן  חנינא  א''ר  והתניא  רובץ)  לארי  דומה  היתה 

כאן  ראשון  במקדש  כאן  קשיא  לא  ככלב  ורבוצה  ראיתיה 
במקדש שני.

יומא כט. • מה שחר סוף כל הלילה אף אסתר סוף כל הנסים והא 
איכא חנוכה ניתנה לכתוב קא אמרינן.

יומא לז. • נקנור נעשו נסים לדלתותיו והיו מזכירין אותן לשבח.

יומא לח. • מה נסים נעשו לדלתותיו אמרו כשהלך ניקנור להביא 
נחשול  עליו  עמד  בחזירתו  מצרים  של  מאלכסנדריא  דלתות 
הים  נח  לא  ועדיין  לים  והטילוה  מהן  אחת  נטלו  לטבעו  שבים 
להם  אמר  וכרכה  הוא  עמד  חברתה  את  להטיל  בקשו  מזעפו 
הטילוני עמה מיד נח הים מזעפו והיה מצטער על חברתה כיון 
דופני  מתחת  ויוצאה  מבצבצת  היתה  עכו  של  לנמלה  שהגיע 

הספינה ויש אומרים בריה שבים בלעתה והקיאתה ליבשה.

חוץ  זהב  של  להיות  נשתנו  במקדש  שהיו  השערים  לח. • כל  יומא 
משערי ניקנור מפני שנעשו בו נסים.

עולה  גורל  היה  הצדיק  שמעון  ששמש  שנה  לט. • ארבעים  יומא 
בימין מכאן ואילך פעמים עולה בימין פעמים עולה בשמאל והיה 
לשון של זהורית מלבין מכאן ואילך פעמים מלבין פעמים אינו 
פעמים  דולק  פעמים  ואילך  מכאן  דולק  מערבי  נר  והיה  מלבין 
כבה והיה אש של מערכה מתגבר ולא היו כהנים צריכין להביא 
עצים  מצות  לקיים  כדי  עצים  גזירי  משני  חוץ  למערכה  עצים 
כהנים  היו  ולא  מתגבר  אין  פעמים  מתגבר  פעמים  ואילך  מכאן 
ברכה  ונשתלחה  כולו  היום  כל  למערכה  עצים  מלהביא  נמנעין 
יש  כזית  שמגיעו  כהן  וכל  הפנים  ובלחם  הלחם  ובשתי  בעומר 
מאירה  נשתלחה  ואילך  מכאן  ומותיר  אוכלו  ויש  ושבע  אוכלו 
בעומר ובשתי הלחם ובלחם הפנים וכל כהן מגיעו כפול הצנועין 

מושכין את ידיהן והגרגרנין נוטלין ואוכלין.

יומא לט: • אותה שנה שמת בה שמעון הצדיק אמר להם בשנה זו 
הכפורים  יום  בכל  להם  אמר  יודע  אתה  מניין  לו  אמרו  מת  הוא 
היה מזדמן לי זקן אחד לבוש לבנים ועטוף לבנים נכנס עמי ויצא 
עמי והיום נזדמן לי זקן אחד לבוש שחורים ועטוף שחורים נכנס 
עמי ולא יצא עמי אחר הרגל חלה שבעה ימים ומת ונמנעו אחיו 

הכהנים מלברך בשם.

עולה  גורל  היה  לא  הבית  חורבן  קודם  שנה  לט: • ארבעים  יומא 
בימין ולא היה לשון של זהורית מלבין ולא היה נר מערבי דולק 
והיו דלתות ההיכל נפתחות מאליהן עד שגער בהן רבן יוחנן בן 

זכאי.

יומא נג: • רבי חנינא בן דוסא הוה קא אזיל באורחא שדא מטרא 
פסק  בצער  וחנינא  בנחת  כולו  העולם  כל  רבש''ע  אמר  עליה 
בצער  כולו  העולם  כל  רבש''ע  אמר  לביתיה  אתא  כי  מיטרא 

וחנינא בנחת אתא מיטרא.

אולם  פתח  על  זהורית  של  לשון  קושרין  היו  סז. • בראשונה  יומא 
שנעשית  וידעו  מלבין  היה  למדבר  שעיר  שהגיע  וכיון  מבפנים 

מצותו.

דלא  [הוא]  גרזים  הר  יום  [בטבת]  וחמשה  סט. • בעשרים  יומא 
מאלכסנדרוס  אלהינו  בית  את  כותיים  שבקשו  יום  למספד 
ממרכבתו  ירד  הצדיק  לשמעון  שראה  כיון   ... להחריבו  מוקדון 
זה  ליהודי  ישתחוה  כמותך  גדול  מלך  לו  אמרו  לפניו  והשתחוה 
 ... מלחמתי  בבית  לפני  מנצחת  זה  של  דיוקנו  דמות  להם  אמר 

ואותו היום עשאוהו יו''ט.
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יומא עג. • כיצד שואלין (באורים ותומים) השואל פניו כלפי נשאל 
והנשאל פניו כלפי שכינה וכו'.

אמר  חד   ... האבטיחים  ואת  הקשואים  את  ה)  יא,  עה. • (במדבר  יומא 
טעם כל המינין טעמו במן טעם חמשת המינין הללו לא טעמו בו 
וחד אמר טעם כל המינין טעמו טעמן וממשן והללו טעמן ולא 

ממשן.

בן  ואי  לראשון  תשעה  בן  אי  לישראל  להם  שמגיד  עה. • גד  יומא 
שבעה לאחרון לבן שמלבין עונותיהן של ישראל.

שבחורין  מה  לישראל  להם  מגיד  היה  שהנביא  עה. • כשם  יומא 
ומה  שבחורין  מה  לישראל  להם  מגיד  המן  כך  שבסדקין  ומה 

שבסדקין.

יומא עה. • צדיקים ירד על פתח בתיהם בינונים יצאו ולקטו רשעים 
שטו ולקטו.

יומא עה. • צדיקים לחם בינונים עוגות רשעים טחנו בריחים.

יומא עה. • ירד להם לישראל עם המן תכשיטי נשים.

יומא עה. • ירד להם לישראל עם המן ציקי קדירה.

יומא עה. • ירדו להם לישראל אבנים טובות ומרגליות עם המן.

יומא עה. • מה שד זה תינוק טועם בה כמה טעמים אף המן כל זמן 
ממש  לשד  א''ד  טעמים  כמה  בו  מוצאין  אותו  אוכלין  שישראל 

מה שד זה מתהפך לכמה גוונין אף המן מתהפך לכמה טעמים.

מצות  בשאר  לברך  צריך  חנוכה  של  נר  הרואה  מו. • (תוס')  סוכה 
חנוכה  נר  גבי  אלא  לרואה  לברך  תקינו  לא  וסוכה  אלולב  כגון 

משום חביבות הנס.

יסריחו  שלא  שיש  של  שלחן  על  האברים  נותניו  ו:ד • היו  שקלים 
(אין סומכין על הנס).

מגילה ד. • נשים חייבות במקרא מגילה שאף הן היו באותו הנס.

מגילה ז: • לא בכל שעתא ושעתא מתרחיש ניסא (עיין שם). 

תענית ה. • בימי יואל בן פתואל נתקיים מקרא זה דכתיב ביה (יואל 
ירדו  ולא  אדר  יצא  שנה  אותה  וגו'  הארבה  אכל  הגזם  יתר  ד)  א, 
גשמים ירדה להם רביעה ראשונה באחד בניסן אמר להם נביא 
לישראל צאו וזרעו אמרו לו מי שיש לו קב חטים או קבים שעורין 
יאכלנו ויחיה או יזרענו וימות אמר להם אעפ''כ צאו וזרעו נעשה 
יצאו  נמלים  שבחורי  ומה  שבכתלין  מה  להם  ונתגלה  נס  להם 
וזרעו שני ושלישי ורביעי וירדה להם רביעה שניה בחמשה בניסן 
הקריבו עומר בששה עשר בניסן נמצאת תבואה הגדילה בששה 
חדשים גדילה באחד עשר יום נמצא עומר הקרב מתבואה של 
ששה חדשים קרב מתבואה של אחד עשר יום ועל אותו הדור 

הוא אומר (תהלים קכו, ה) הזורעים בדמעה ברנה יקצרו.

תענית ט: • רב דניאל בר קטינא הוה ליה ההיא גינתא כל יומא הוה 
אזיל וסייר לה אמר הא מישרא בעיא מיא והא מישרא לא בעיא 

מיא ואתא מיטרא וקמשקי כל היכא דמיבעי ליה מיא.

היו  וראויין  היו  גמורין  צדיקים  ועזריה  מישאל  יח: • חנניה  תענית 
ליעשות להם נס.

שירדו  התפלל  המעגל  לחוני  לו  שאמרו  יט. • מעשה  תענית 
גשמים אמר להם צאו והכניסו תנורי פסחים בשביל שלא ימוקו 
התפלל ולא ירדו גשמים מה עשה עג עוגה ועמד בתוכה ואמר 
נשבע  לפניך  בית  כבן  שאני  עלי  פניהם  שמו  בניך  רבש''ע  לפניו 
התחילו  בניך  על  שתרחם  עד  מכאן  זז  שאיני  הגדול  בשמך  אני 

שיחין  בורות  גשמי  אלא  שאלתי  כך  לא  אמר  מנטפין  גשמים 
ומערות התחילו לירד בזעף אמר לא כך שאלתי אלא גשמי רצון 

ברכה ונדבה ירדו כתיקנן.

היה  ולא  לירושלים  לרגל  ישראל  כל  עלו  אחת  יט: • פעם  תענית 
אמר  אחד  אדון  אצל  גוריון  בן  נקדימון  הלך  לשתות  מים  להם 
לך  אתן  ואני  רגלים  לעולי  מים  מעיינות  עשרה  שתים  הלויני  לו 
שתים עשרה עינות מים ואם איני נותן לך הריני נותן לך שתים 
עשרה ככר כסף וקבע לו זמן ... מיד נתפזרו העבים וזרחה החמה 
באותה שעה אמר לו האדון אילו לא נקדרה החמה היה לי פתחון 
פה עליך שאוציא ממך מעותיי ... לא נקדימון שמו אלא בוני שמו 

ולמה נקרא שמו נקדימון שנקדרה חמה בעבורו.

תענית כ. • שלשה נקדמה להם חמה בעבורן משה ויהושע ונקדימון 
בן גוריון.

תענית כ: • ההיא אשיתא רעועה דהואי בנהרדעא דלא הוה חליף 
רב ושמואל תותה אע''ג דקיימא באתרה תליסר שנין יומא חד 
איקלע רב אדא בר אהבה להתם אמר ליה שמואל לרב ניתי מר 
אהבה  בר  אדא  רב  דאיכא  האידנא  צריכנא  לא  ליה  אמר  נקיף 

בהדן דנפיש זכותיה ולא מסתפינא.

תענית כ: • רב הונא הוה ליה ההוא חמרא בההוא ביתא רעיעא ובעי 
לפנוייה עייליה לרב אדא בר אהבה להתם משכי' בשמעתא עד 

דפנייה בתר דנפק נפל ביתא ארגיש רב אדא בר אהבה איקפד.

תענית כ: • לעולם אל יעמוד אדם במקום סכנה ויאמר עושין לי נס 
לו  מנכין  נס  לו  עושין  לומר  תימצי  ואם  נס  לו  עושין  אין  שמא 

מזכיותיו.

תענית כא. • נחום איש גם זו דמלומד בניסין הוא (עיין שם).

תענית כא: • בסורא הוות דברתא (דבר) בשיבבותיה דרב לא הוות 
להו  איתחזי  דנפיש  דרב  זכותיה  משום  מיניה  סברו  דברתא 
לרב  ליה  זוטרא  מילתא  הא  טובא  זכותיה  דנפישא  רב  בחילמא 

אלא משום ההוא גברא דשייל מרא וזבילא לקבורה.

לא  הונא  דרב  ובשיבבותיה  דליקתא  הוות  כא: • בדרוקרת  תענית 
הוות דליקתא סבור מינה בזכותא דרב הונא דנפיש איתחזי להו 
איתתא  ההיא  משום  אלא  הונא  לרב  ליה  זוטרא  האי  בחילמא 

דמחממת תנורא ומשיילי לשיבבותיה.

תענית כג. • פעם אחת יצא רוב אדר ולא ירדו גשמים שלחו לחוני 
מיד   ... גשמים  ירדו  ולא  התפלל  גשמים  וירדו  התפלל  המעגל 
לשדה  העם  ויצאו  החמה  וזרחה  העבים  ונתפזרו  הרוח  נשבה 
אלמלא  שטח  בן  שמעון  לו  שלח  ופטריות  כמהין  להם  והביאו 
חוני אתה גוזרני עליך נידוי ... אבל מה אעשה לך שאתה מתחטא 
לפני המקום ועושה לך רצונך כבן שמתחטא על אביו ועושה לו 
רצונו ואומר לו אבא הוליכני לרחצני בחמין שטפני בצונן תן לי 
אומר  הכתוב  ועליך  לו  ונותן  ורמונים  אפרסקים  שקדים  אגוזים 

(משלי כג, כה) ישמח אביך ואמך ותגל יולדתך.

תענית כג. • (תהלים קכו, א) שיר המעלות בשוב ה' את שיבת ציון היינו 
כחולמים אמר מי איכא דניים שבעין שנין בחלמא (מעשה דחוני 

המעגל).

מצטריך  וכי  הוה  המעגל  דחוני  בריה  בר  חלקיה  כג. • אבא  תענית 
עלמא למיטרא הוו משדרי רבנן לגביה ובעי רחמי ואתי מיטרא.

תענית כג: • ר' יונה אבוה דרבי מני כי הוה מצטריך עלמא למיטרא 
וכו'.
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תענית כג: • רבי מני הוה שכיח קמיה דרבי יצחק בן אלישיב אמר 
קא  אמר  ואיענו  ליענו  אמר  לי  מצערו  קא  חמי  דבי  עתירי  ליה 
דחקו לי אמר ליעתרו ואיעתרו אמר לא מיקבלי עלי אינשי ביתי 
א''ל מה שמה חנה תתייפי חנה ונתייפת אמר ליה קא מגנדרא עלי 

א''ל אי הכי תחזור חנה לשחרוריתה וחזרה חנה לשחרוריתה.

קונך  את  הטרחת  אתה  בני  לו  אמר  מעשה  הוה  כד. • הכי  תענית 
להוציא תאנה פירותיה שלא בזמנה יאסף שלא בזמנו.

תענית כד. • הויא ליה ההוא חמרא כדהוו אגרי לה כל יומא לאורתא 
הוו משדרי לה אגרה אגבה ואתיא לבי מרה ואי טפו לה או בצרי 
עד  אזלה  ולא  עלה  דסנדלי  זוגא  אינשו  חד  יומא  אתיא  לא  לה 

דשקלונהו מינה והדר אזלה.

הוו  צדקה  גבאי  ליה  חזו  הוו  כד  בירתא  איש  כד. • אלעזר  תענית 
זוזא  חד  ליה  פש   ... להו  יהיב  גביה  דהוה  מאי  דכל  מיניה  טשו 
אתא  חטים)  של  (אוצר  באכלבא  שדייה  ואסיק  חיטי  ליה  זבן 
מה  כל  לה  אמרה  אבוך  אייתי  מאי  לברתיה  לה  אמרה  דביתהו 
חזת  דאכלבא  בבא  למיפתח  אתיא  שדיתיה  באכלבא  דאייתי 
אכלבא דמליא חיטי וקא נפקא בצינורא דדשא ולא מיפתח בבא 
מחיטי אזלא ברתיה לבי מדרשא אמרה ליה בא וראה מה עשה 
לך אוהבך (הקב"ה) אמר לה העבודה הרי הן הקדש עליך ואין לך 

בהן אלא כאחד מעניי ישראל.

ואנן  מיטרא  אתי  מסאנא  חד  שליף  הוה  כי  יהודה  כד: • רב  תענית 
קא צווחינן כולי יומא וליכא דאשגח בן (עיין שם).

קאימנא  הוה  אנא  שמואל  דבת  ברה  מרי  רב  כד: • אמר  תענית 
אגודא דנהר פפא חזאי למלאכי דאידמו למלחי דקא מייתי חלא 
למיזבן  עלמא  כולי  אתו  דסמידא  קמחא  והוה  לארבי  ומלונהו 
במה   – (רש"י  הוא  נסים  דמעשה  תיזבנון  לא  מהא  להו  אמר 

דאפשר להתרחק ממעשה נסים יותר טוב ונכון).

בחלמי  אקריון  לדידי  מהגרוניא  אלעזר  ר'  להו  כד: • אמר  תענית 
שלם טב לרב טב מריבון טב דמטוביה מטיב לעמיה אמר שמע 

מינה עת רצון היא מבעי רחמי בעי רחמי ואתי מיטרא.

תענית כד: • אמרה ליה איפרא הורמיז אימיה דשבור מלכא לברה 
לא ליהוי לך עסק דברים בהדי יהודאי דכל מאן דבעיין ממרייהו 
יהיב להו אמר לה מאי היא בעין רחמי ואתי מיטרא אמר לה ההוא 
משום דזימנא דמיטרא הוא אלא לבעו רחמי האידנא בתקופת 
תמוז וליתי מיטרא שלחה ליה לרבא ... אתא מיטרא עד דשפוך 
ואמר  בחלמיה  ליה  איתחזי  אבוה  אתא  לדיגלת  דצפורי  מרזבי 

ליה מי איכא דמיטרח קמי שמיא כולי האי.

תענית כד: – כה. • מעשה נסים של רבי חנינא בן דוסא.

עבד  טובא  מילתא  ליה  דחיקא  פדת  בן  אלעזר  כה. • רבי  תענית 
ושדייה  דתומא  ברא  שקל  למטעם  מידי  ליה  הוה  ולא  מלתא 
בפומיה חלש לביה ונים אזול רבנן לשיולי ביה חזיוהו דקא בכי 

וחייך ונפק צוציתא דנורא מאפותיה (ממצחו) וכו'.

תענית כה. • הוה יתיב עמי הקב''ה ואמרי ליה עד מתי אצטער בהאי 
מרישא  לעלמא  דאפכיה  לך  ניחא  בני  אלעזר  לי  ואמר  עלמא 

אפשר דמתילדת בשעתא דמזוני וכו'.

תענית כה. • לוי גזר תעניתא ולא אתא מיטרא אמר לפניו רבונו של 
עולם עלית וישבת במרום ואין אתה מרחם על בניך אתא מיטרא 

ואיטלע.

תענית לא. • אותו יום שנתנו הרוגי ביתר לקבורה תקנו ביבנה הטוב 
והמטיב הטוב שלא הסריחו והמטיב שנתנו לקבורה.

מועד קטן כה: • כי נח נפשיה דרבי אבהו אחיתו עמודי דקסרי מיא 
דרבי יוסי שפעו מרזבי דציפורי דמא דרבי יעקב אתחמיאו כוכבי 
ביממא דר' אסי איעקרו כל אילניא דר' חייא נחיתו כיפי דנורא 
מרקיעא דר' מנחם (בר' יוסי) אישתעו צלמנייא והוו למחלצייא 
דר' תנחום בר חייא איתקצצו כל אנדרטיא דר' אלישיב איחתרו 
דברדא  כיפי  נחיתו  המנונא  דרב  בנהרדעא  מחתרתא  שבעין 
ורבא  דאביי  אהדדי  דפרת  כיפי  נשוק  יוסף  ורב  דרבה  מרקיעא 
נשוק כיפי דדגלת אהדדי כי נח נפשיה דר' משרשיא טעון דיקלי 

שיצי.

וקבל  ידיו  פשט  עיניך  וקבל  ידיך  פשוט  יוסי  לו  ג: • אמר  חגיגה 
עיניו.

חגיגה כו: • נס גדול נעשה בלחם הפנים כסידורו כך סילוקו.

חגיגה כו: • (תוס' – ד"ה מנורה) (נר המערבי) מחמת הנס דולק כל 
היום.

שהיא  בידוע  מוריקות  שפניה  כל  הציץ  לפני  ס: • העבירום  יבמות 
ראויה  שאינה  בידוע  מוריקות  פניה  שאין  כל  ליבעל  ראויה 

ליבעל.

יבמות סד. • ששניהם (יצחק ורבקה) עקורים היו.

יבמות סד. • מפני מה היו אבותינו עקורים מפני שהקב''ה מתאוה 
לתפלתן של צדיקים.

יבמות סד. • אברהם ושרה טומטמין היו.

יבמות סד: • שרה אמנו אילונית היתה.

באורים  ששאל   ... היא  מאי  ה'  פני  את  דוד  עח: • ויבקש  יבמות 
ותומים.

קולטו  שארון  כל  ארון  לפני  שאול)  (בני  עט. • העבירום  יבמות 
למיתה כל שאין ארון קולטו לחיים.

דלמא   ... בסורא  בעא  מאי  הוה  דבנהרדעא  קטז. • סהדי  יבמות 
בגמלא פרחא אזל אי נמי בקפיצה (רש"י – גמלא פרחא. הולך 

מהר כעוף פורח: בקפיצה. על ידי שם).

יבמות קכא: • אין מזכירין מעשה נסים.

לבור  שנפלה  שיחין  חופר  נחוניא  של  בבתו  קכא: • מעשה  יבמות 
אמר  ראשונה  שעה  דוסא  בן  חנינא  לרבי  והודיעו  ובאו  הגדול 
להם שלום שניה אמר להם שלום שלישית אמר להם עלתה אמר 

לה בתי מי העלך אמרה לו זכר של רחלים נזדמן לי וזקן מנהיגו.

איפסיק  יצחק)  רב  בר  שמואל  (דרב  נפשיה  נח  יז. • כי  כתובות 
עמודא דנורא בין דידיה לכולי עלמא וגמירי דלא אפסיק עמודא 

דנורא אלא אי לחד בדרא אי לתרי בדרא.

כתובות סא: • אמרו ליה רבנן (לרב אשי) מ''ט סמכת אניסא אמר 
להו חזאי רוח צרעת דקא פרחה עילויה.

כתובות סב: • יהודה בריה דר' חייא חתניה דר' ינאי הוה אזיל ויתיב 
בבי רב וכל בי שמשי הוה אתי לביתיה וכי הוה אתי הוה קא חזי 

קמיה עמודא דנורא.

כתובות סב: • אזיל יתיב תרתי סרי שני בבי רב עד דאתא איעקרא 
בעל)  בלא  שנים  עשר  העומדות  דרך  כן  עקרה  נעשית  (רש"י – 
לשוא  זו  ענייה  יאמרו  נגרשה  נעביד  היכי  רבי  אמר  דביתהו 
בעי  זונתו  וזו  אשתו  זו  יאמרו  אחריתי  איתתא  נינסיב  שימרה 

עלה רחמי ואיתסיאת.
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כתובות סב: • הוה יתיבא דביתהו קא נהלה קמחא דל עינה חזיתיה 
סוי לבה פרח רוחה אמר לפניו רבש''ע ענייה זו זה שכרה בעא 

רחמי עלה וחייה.

נדרים מא. • גדול נס שנעשה לחולה יותר מן הנס שנעשה לחנניה 
מישאל ועזריה.

נדרים נ. • (רש"י) דלי ציפתא. הגביה המחצלת שהיה יושב עליה: 
כמה  ראה  איכא.  מאי  חזי  לביתיה:  דאזל  לשלוחא.  ליה  ואמר 

עושר יש לי שנעשה לו נס ונתמלא כל אותו מקום זהובים.

נדרים נ. • (רש"י) ומן מטרוניתא. שפעם אחת הוצרכו חכמים ממון 
הרבה לבית המדרש ושיגרו את ר' עקיבא אצל מטרוניתא אחת 
ערב  לי  יהיה  מי  לו  אמרה  לו  וכשנתנה  גדול  ממון  ממנה  ולוה 
שתפרע לי לזמן קבוע אמר לה מי שתרצה אמרה לו הקב''ה והים 
הזמן  כשהגיע  יהיה  כן  ר''ע  לה  אמר  הים  שפת  על  ביתה  שהיה 
מטרוניתא  אותה  יצאת  הממון  להביא  יכול  היה  ולא  ר''ע  חלה 
הזה  ולים  לך  כי  לפניך  וידוע  גלוי  רבש''ע  ואמרה  הים  שפת  על 
האמנתי מעותי הכניס הקב''ה רוח שטות בלבו של קיסר ונכנס' 
לבית גנזיו ונטלה קרטלית וזרקה לים והשליכה הים לפתח ביתה 
עקיבא  ר'  לה  הביא  זמן  ולאחר  ונטלתה  מטרוניתא  אותה  של 
הממון ואמר לה אל יחר ליך שלא הבאתי לך הממון בזמן שקבענו 
שחליתי אמרה לו יהא הכל שלך שממוני בא לידי בזמנו וספרה 

לו כל המעשה ונתנה לו מתנות גדולות ופטרתו לשלום.

לא  מידעם  בהון  לאתויי  לספונאי  זוזי  ד'  יהיב  גמדא  נ: • רב  נדרים 
לחרתא  על  אישתמיט  (קוף)  קופא  בהון  ליה  אתיוה  אשכחו 
חפרו בתריה אשכחוה דרביע (רובץ) על מרגלייתא אייתינון ליה 

כולהון.

להורגן  באין  (בתינוקות)  מצרים  בהן  שמכירין  יא: • כיון  סוטה 
ונעשה להם נס ונבלעין בקרקע ומביאין שוורים וחורשין על גבן 

... לאחר שהולכין היו מבצבצין ויוצאין כעשב השדה.

זו   ... בת  לה  וקרי  הויא  שנה  ושלשים  מאה  בת  יב. • אפשר  סוטה 
יוכבד שהורתה בדרך ולידתה בין החומות.

דאישתרבב  קמ''ל  הא   ... ותקחה  אמתה  את  יב: • ותשלח  סוטה 
אישתרבובי.

סוטה יג. • פתחינהו יעקב לעיניה ואחיך (אחרי מותו).

הנהר  בנילוס  וקבעוהו  מצרים  לו  עשו  מתכת  של  יג. • ארון  סוטה 
לו  אמר  נילוס  שפת  על  ועמד  משה  הלך  מימיו  שיתברכו  כדי 
יוסף יוסף הגיע העת שנשבע הקב''ה שאני גואל אתכם והגיעה 
השבועה שהשבעת את ישראל אם אתה מראה עצמך מוטב אם 

לאו הרי אנו מנוקין משבועתך מיד צף ארונו של יוסף.

סוטה ל: • אפי' עוברים שבמעי אמן אמרו שירה.

על  מיל  עשר  שנים  הירדן)  (של  מים  של  גובהן  לד. • וכמה  סוטה 
נגדשין  מים  שהיו  מלמד   ... ישראל  מחנה  כנגד  מיל  עשר  שנים 
ועולין כיפין על גבי כיפין יתר משלש מאות מיל עד שראו אותן 

כל מלכי מזרח ומערב.

סוטה לה. • נשא ארון את נושאיו.

סוטה לו. • בא וראה כמה נסים נעשו באותו היום עברו ישראל את 
הירדן ובאו להר גריזים ולהר עיבל.

סוטה לו. • ראויין היו ישראל לעשות להם נס בביאה שניה כביאה 
ראשונה אלא שגרם החטא.

נס  אמר  וחד  נס  אמר  חד  ילדים)  מב'  שהרגו  מז. • (הדובים  סוטה 
בתוך נס.

סוטה מח: • שמיר זה ברייתו כשעורה ומששת ימי בראשית נברא 
ואין כל דבר קשה יכול לעמוד בפניו.

סוטה מט. • משמת ר' חנינא בן דוסא בטלו אנשי מעשה (רש"י – 
בטוח בחשיבותו ועושה מעשים מופלאים).

גיטין מה. • יומא חד הוה יתיב גביה ההוא גברא דהוה ידע בלישנא 
דציפורי אתא עורבא וקא קרי ליה אמר ליה מאי קאמר אמר ליה 
סמיכנא  ולא  הוא  שיקרא  עורבא  אמר  ברח  עיליש  ברח  עיליש 
א''ל  קאמרה  מאי  ליה  אמר  קריא  וקא  יונה  אתא  אדהכי  עליה 
ש''מ  מתילא  כיונה  ישראל  כנסת  אמר  ברח  עיליש  ברח  עיליש 

מתרחיש לי ניסא.

גיטין נו: • נטל (טיטוס) סייף וגידר את הפרוכת ונעשה נס והיה דם 
מבצבץ ויוצא.

גיטין נז. • אמרו ליה לקיסר מרדו בך יהודאי אתא עלייהו ... אמר 
הואיל ואיתרחיש לי ניסא הא זימנא אישבקינהו שבקינהו.

ביום  מאורסה  נערה  על  שבאו  ובנו  אב  ומצאו  נז. • בדקו  גיטין 
הכפורים והביאום לבית דין וסקלום וחזר השער למקומו.

קדושין כט: • אמר להו למחר אי לא איתרחיש ניסא סכינתין.

קדושין מ. • כל הבא דבר ערוה לידו וניצל הימנו עושין לו נס.

קדושין ע: • רב מתנה לא חזייה לנהרדעא תליסר שני ההוא יומא 
כרעא  חדא  קאי  כי  שמואל  אמר  מאי  מר  דכיר  ליה  אמר  אתא 

אגודא וחדא כרעא במברא א''ל הכי אמר שמואל וכו'.

קא  הוה  ספרא  דרב  הא  כי  עליה  רחימו  קטז. • משמיא  קמא  בבא 
חמרא  ליה  שדר  קא  לילא  כל  ארי  ההוא  לוינהו  בשיירתא  אזיל 
ליה  שדר  ספרא  דרב  זמניה  מטא  כי  אכיל  וקא  מינייהו  דחד 

חמרא ולא אכליה קדים רב ספרא וזכה ביה.

שבית  העמוד  נשבר   – (רש"י  רב  דבי  ארזא  כ: • פקע  מציעא  בבא 
אמר  ומר  פקע  דידי  לתאי  משום  אמר  מר  עליו)  נשען  המדרש 

משום לתאי דידי פקע.

תשובות  כל  אליעזר  רבי  השיב  היום  נט: • באותו  מציעא  בבא 
שבעולם ולא קיבלו הימנו אמר להם אם הלכה כמותי חרוב זה 
מאות  ארבע  לה  ואמרי  אמה  מאה  ממקומו  חרוב  נעקר  יוכיח 
אם  להם  ואמר  חזר  החרוב  מן  ראיה  מביאין  אין  לו  אמרו  אמה 
לאחוריהם  המים  אמת  חזרו  יוכיחו  המים  אמת  כמותי  הלכה 
אמרו לו אין מביאין ראיה מאמת המים חזר ואמר להם אם הלכה 
כמותי כותלי בית המדרש יוכיחו הטו כותלי בית המדרש ליפול 
גער בהם רבי יהושע ... ועדיין מטין ועומדין חזר ואמר להם אם 
הלכה כמותי מן השמים יוכיחו יצאתה בת קול ואמרה מה לכם 

אצל ר''א שהלכה כמותו.

בבא מציעא נט: • בכל מקום שנתן בו עיניו ר''א נשרף.

בבא מציעא נט: • אשכחתיה דנפל (ר"א) על אנפיה אמרה ליה קום 
קטלית לאחי אדהכי נפק שיפורא מבית רבן גמליאל דשכיב.

סרי  מתמני  פחות  לא  שמעון  ברבי  אלעזר  פד: • רבי  מציעא  בבא 
ולא טפי מעשרין ותרין שנין אוגניתיה בעיליתא כי הוה סליקנא 
אתי  הוה  מיניה  ביניתא  משתמטא  הוה  כי  במזייה  ליה  מעיננא 

דמא.
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שמעון  ברבי  אלעזר  רבי  ניים  דהוה  שני  פד: • כל  מציעא  בבא 
בעיליתיה לא סליק חיה רעה למתייהו יומא.

בבא מציעא פד: • רבי שמעון בן יוחאי איתחזאי להו בחלמא אמר 
להו פרידה אחת יש לי ביניכם ואי אתם רוצים להביאה אצלי.

בבא מציעא פד: • חד מעלי יומא דכיפורי הוה הוו טרידי שדרו רבנן 
לבני בירי ואסקוהו לערסיה ואמטיוה למערתא דאבוה אשכחוה 
פיך  פתחי  עכנא  עכנא  לה  אמרו  למערתא  לה  דהדרא  לעכנא 

ויכנס בן אצל אביו פתח להו.

בבא מציעא פה. • כי נח נפשיה (דר' יוסי) אמטוהו למערתא דאבוה 
פיך  פתח  עכנא  עכנא  ליה  אמר  למערתא  עכנא  לה  הדרא  הוה 
ויכנס בן אצל אביו לא פתחא להו כסבורים העם לומר שזה גדול 
מזה יצתה בת קול ואמרה לא מפני שזה גדול מזה אלא זה היה 

בצער מערה וזה לא היה בצער מערה.

מפני  בברחו  נחמני  בר  לרבה  שאירעו  פו. • (הנסים  מציעא  בבא 
שליח המלך).

בבא מציעא פו. • נפל פתקא מרקיעא.

בבא מציעא פז. • שרה אמנו אותו היום פירסה נדה.

בבא מציעא פז. • היו כל אומות העולם מרננים ואומרים ראיתם זקן 
וזקנה שהביאו אסופי מן השוק ואומרים בנינו הוא ולא עוד אלא 
עשה אברהם אבינו  מה  משתה גדול להעמיד דבריהם  שעושין 
וכל  נשותיהם  את  זימנה  אמנו  ושרה  הדור  גדולי  כל  וזימן  הלך 
נס  ונעשה  הביאה  לא  ומניקתה  עמה  בנה  הביאה  ואחת  אחת 

בשרה אמנו ונפתחו דדיה כשני מעיינות והניקה את כולן.

בבא מציעא פז. • היו מרננים ואומרים אם שרה הבת תשעים שנה 
של  פנים  קלסתר  נהפך  מיד  יוליד  שנה  מאה  בן  אברהם  תלד 

יצחק ונדמה לאברהם.

זוטא  לניסא  חזינא  הוה  לא  רבה  דלניסא  קו. • נהי  מציעא  בבא 
חזינא.

בבא מציעא קיד: • (תוס' – ד"ה אמר) היאך החיה בנה של האלמנה 
כיון שכהן היה דכתיב (מלכים א יז) ויתמודד על הילד וגו' ויש לומר 

שהיה ברור לו שיחייהו לכך היה מותר משום פיקוח נפש.

של  מנהגו  עולם  של  גדרו  פרצו  איוב  של  טו: • מקנהו  בתרא  בבא 
את  הורגים  עזים  איוב  של  מקנהו  העזים  הורגים  זאבים  עולם 

הזאבים.

מתוך  אלא  יולדת  אינה  שוב  ארבעים  קיט: • בת  בתרא  בבא 
שצדקניות הן (בנות צלפחד) נעשה להן נס כיוכבד.

בבא בתרא קלד. • יונתן בן עוזיאל בשעה שיושב ועוסק בתורה כל 
עוף שפורח עליו נשרף.

ראיתי  לא  אם  בנחמה  אראה  שטח  בן  שמעון  לז: • א"ר  סנהדרין 
בידו  סייף  וראיתי  אחריו  ורצתי  לחורבה  חבירו  אחר  שרץ  אחד 
או  לזה  הרגו  מי  רשע  לו  ואמרתי  מפרפר  והרוג  מטפטף  ודמו 
אני או אתה אבל מה אעשה שאין דמך מסור בידי שהרי אמרה 
מחשבות  היודע  המת  יומת  עדים  שנים  פי  על  ו)  יז,  (דברים  תורה 
יפרע מאותו האיש שהרג את חבירו אמרו לא זזו משם עד שבא 

נחש והכישו ומת.

לעמא  כולן  ליהוו  תא  תנחום  לר'  קיסר  ליה  לט. • אמר  סנהדרין 
חד ... שדיוה לביבר (רש"י – מקום חיות רעות של מלכות) ולא 
הוא  כפין  דלא  משום  אכלוה  דלא  האי  מינא  ההוא  א''ל  אכלוה 

שדיוה ליה לדידיה ואכלוה.

סנהדרין נט: • אדם הראשון מיסב בגן עדן היה והיו מלאכי השרת 
צולין לו בשר ומסננין לו יין.

סנהדרין נט: • מי איכא בשר היורד מן השמים אין כי הא דר''ש בן 
חלפתא הוה קאזיל באורחא פגעו בו הנך אריותא דהוו קא נהמי 
לאפיה אמר (תהלים קד, כא) הכפירים שואגים לטרף נחיתו ליה תרתי 
אטמתא חדא אכלוה וחדא שבקוה אייתיה ואתא לבי מדרשא 
בעי עלה דבר טמא הוא זה או דבר טהור א''ל אין דבר טמא יורד 

מן השמים.

סנהדרין סה: • רבא ברא גברא (רש"י – ע''י ספר יצירה שלמדו צרוף 
אותיות של סנהדרין) שדריה לקמיה דר' זירא הוה קא משתעי 
הדר  את  חבריא  מן  ליה  אמר  ליה  מהדר  קא  הוה  ולא  בהדיה 

לעפריך.

שבתא  מעלי  כל  יתבי  הוו  אושעיא  ורב  חנינא  סה: • רב  סנהדרין 
ועסקי בספר יצירה ומיברו להו עיגלא תילתא ואכלי ליה.

לזמרי  לו  שהיה  אחד  לפנחס  לו  נעשו  נסים  פב: • ששה  סנהדרין 
שכוון  ואחד  דבר  ולא  לדבר  לו  שהיה  ואחד  פירש  ולא  לפרוש 
מן  נשמטו  שלא  ואחד  אשה  של  ובנקבותה  איש  של  בזכרותו 
שבא  ואחד  המשקוף  את  והגביה  מלאך  שבא  ואחד  הרומח 

מלאך והשחית בעם.

סנהדרין צ. • חס ושלום שהקדוש ב''ה מעמיד חמה לעוברי רצונו.

סנהדרין צב: • ששה נסים נעשו באותו היום (שניצלו חמו"ע) ואלו 
פניו  על  צלם  ונהפך  סודו  והומק  הכבשן  ונפרץ  הכבשן  צף  הן 
ונשרפו ארבע מלכיות והחייה יחזקאל את המתים בבקעת דורא 

וכולהו גמרא.

להלן  מה  סנחריב)  חיל  (מתו  אהרן  בני  צד. • כשריפת  סנהדרין 
שריפת נשמה וגוף קיים אף כאן שריפת נשמה וגוף קיים.

אבל  תורה  עול  מעליהם  שהקלו  כראשונים  צד: • לא  סנהדרין 
הללו  וראויין  תורה  עול  עליהן  שהכבידו  חזקיה)  (דור  אחרונים 

לעשות להם נס כעוברי הים וכדורכי הירדן.

ליה  אמינא  אי  ואמר  ונשבע  הקב''ה  שקפץ  צד: • לאחר  סנהדרין 
אמר  השתא  בידך  ליה  ומסרנא  לסנחריב  ליה  מייתינא  לחזקיה 

לא הוא בעינא ולא ביעתותיה בעינא.

סנהדרין צד: • עשר מסעות נסע אותו רשע (סנחריב) באותו היום.

ויך  ה'  מלאך  ויצא  ההוא  בלילה  ויהי  לה)  יט,  ב  צה. • (מלכים  סנהדרין 
במחנה אשור מאה ושמונים וחמשה אלף וישכימו בבקר והנה 

כלם פגרים מתים.

בארץ  צרויה  בן  ולאבישי  לדוד  שנעשו  צה. • (הנסים  סנהדרין 
פלשתים).

קפצה  ואזל  וקם  לפרדיה  רכביה  צרויה)  בן  צה. • (אבישי  סנהדרין 
ליה ארעא.

סנהדרין צה. • שלשה קפצה להם הארץ אליעזר עבד אברהם ויעקב 
אבינו ואבישי בן צרויה. 

סנהדרין צה: • שמש שבא בעבורו (יעקב) זרחה בעבורו.

חלה  וכי  היה  שעות  שתי  אחז  בו  שמת  היום  צו. • אותו  סנהדרין 
שעי  עשר  להנך  הוא  בריך  קודשא  אהדרינהו  ואיתפח  חזקיהו 

ניהליה.

סנהדרין צח. • שאלו תלמידיו את רבי יוסי בן קיסמא אימתי בן דוד 
בא אמר מתיירא אני שמא תבקשו ממני אות אמרו לו אין אנו 
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מבקשין ממך אות א''ל לכשיפול השער הזה ויבנה ויפול ויבנה 
ויפול ואין מספיקין לבנותו עד שבן דוד בא אמרו לו רבינו תן לנו 
אות אמר להם ולא כך אמרתם לי שאין אתם מבקשין ממני אות 
אמרו לו ואף על פי כן אמר להם אם כך יהפכו מי מערת פמייס 

לדם ונהפכו לדם.

ליה  ואתעביד  בארזא  דאיבלע  יוסף  בר  יצחק  קא. • רב  סנהדרין 
ניסא פקע ארזא ופלטיה.

בבנין  שנתנוהו  מצרים  של  בבנין.  נתמכמך  קא: • (רש"י)  סנהדרין 
אתה  להקב''ה  משה  לו  שאמר  באגדה  כדמפרש  לבנה  במקום 
הרעות לעם הזה שעכשיו אם אין להם לבנים משימין בניהם של 
ישראל בבנין אמר לו הקב''ה קוצים הם מכלין שגלוי לפני אילו 
אחד  והוציא  תנסה  תרצה  ואם  [גמורים]  רשעים  היו  חיים  הם 

מהן הלך והוציא את מיכה.

קולטתו  שהתיבה  כל  התיבה  לפני  (נח)  קח: • העבירן  סנהדרין 
בידוע שלא נעבדה בהם עבירה וכל שאין התיבה קולטתו בידוע 

שנעבדה בה עבירה.

סנהדרין קח: • כי אתו עלייכו מלכי מזרח ומערב אתון היכי עבידיתו 
אמר ליה אייתי הקב''ה לאברהם ואותביה מימיניה והוה שדינן 

עפרא והוו חרבי גילי (קש) והוי גירי.

היכי  אמר  קטיל  דהוה  אשכחיה  חמא  בר  חנינא  י: • ר'  זרה  עבודה 
הקלקלה  על  משיבין  אין  דקטיל  ליה  ואימא  איזיל  אי  אעביד 
עליה  רחמי  בעא  במלכותא  מזלזלינן  קא  ואיזיל  אשבקיה 

ואחייה.

עבודה זרה יז: • (רש"י) הי דשתיא הי דערבא. איזה של שתי ואיזה 
של ערב: אתא זיבורא. זכר אותיבא על דערבא: ואתאי זיבורתא. 
נקבה אותיבא על דשתיא והבין שהוא נס הנעשה שהשתי מקבל 

ערב כנקבה המקבלת זכר.

עבודה זרה יז: • אתרחיש ניסא ההוא יומא אירמס חד סבא.

אתרחיש  נמי  בהא  בכולהו  ניסא  ליה  יז: • מדאתרחיש  זרה  עבודה 
ליה ניסא.

עבודה זרה יח: • הוו הנהו כלבי דהוו קא אכלי אינשי שקל קלא שדא 
בהו הוו קאתו למיכליה אמר אלהא דמאיר ענני שבקוה ויהבה 
ליה לסוף אשתמע מילתא בי מלכא אתיוה אסקוה לזקיפה אמר 
אלהא דמאיר ענני אחתוה אמרו ליה מאי האי אמר להו הכי הוה 

מעשה.

עבודה זרה כה. • כשם שעמדה לו חמה ליהושע כך עמדה לו חמה 
למשה ולנקדימון בן גוריון.

והולמתו.  תפילין  במקום  מניחה  שהיה  מד. • (תוס')  זרה  עבודה 
עגולה  היתה  והיא  עגול  הראש  אין  ששם  גדול  נס  וזה  פירוש 

ממש ואף על פי כן היתה מכוונתו ומיושבת בראשו.

עבודה זרה נד: • שאלו פלוסופין את הזקנים ברומי אם אלהיכם אין 
אילו  להם  אמרו  מבטלה  אינו  מה  מפני  כוכבים  בעבודת  רצונו 
הרי  מבטלה  הוא  הרי  עובדין  היו  לו  צורך  העולם  שאין  לדבר 
מפני  עולם  יאבד  ולמזלות  ולכוכבים  וללבנה  לחמה  עובדין  הן 
השוטים אלא עולם כמנהגו נוהג ושוטים שקלקלו עתידין ליתן 

את הדין.

עבודה זרה נד: • הרי שגזל סאה של חטים [והלך] וזרעה בקרקע דין 
הוא שלא תצמח אלא עולם כמנהגו נוהג והולך ושוטים שקלקלו 

עתידין ליתן את הדין.

תתעבר  שלא  הוא  דין  חבירו  אשת  על  שבא  נד: • הרי  זרה  עבודה 
אלא עולם כמנהגו נוהג והולך ושוטים שקלקלו עתידין ליתן את 

הדין.

הוריות יא: • וכי נס אחד נעשה בשמן המשחה והלא תחלתו שנים 
שבעת  ובניו כל  אהרן  וכליו  נמשח משכן  היה  וממנו  עשר לוגין 

ימי המלואים וכולו קיים לעתיד לבוא.

אבות ה:ד • י' נסים נעשו לאבותינו במצרים וי' על הים.

אבות ה:ה • י' נסים נעשו לאבותינו בבהמ"ק.

הצדקה  בזכות  בים  שניצל  א'  בחסיד  ג:ט • מעשה  נתן  דרבי  אבות 
שנתן.

אבות דרבי נתן לג:ב • כנגד י' נסיונות של א"א עשה הקב"ה י' נסים 
לבניו במצרים... ועל הים.

זבחים סא: • אש שירדה מן השמים בימי משה לא נסתלקה מעל 
לא  שלמה  בימי  שירדה  ואש  שלמה  בימי  אלא  הנחושת  מזבח 

נסתלקה עד שבא מנשה וסילקה. 

נידונו  וברותחין  קלקלו  ברותחין  המבול  דור  קיג: • אנשי  זבחים 
ולטעמיך תיבה היכי סגיא ועוד עוג מלך הבשן היכא קאי אלא 

נס נעשה להם שנצטננו בצידי התיבה.

שמע  ציצית  במצות  זהיר  שהיה  אחד  באדם  מד. • מעשה  מנחות 
שיש זונה בכרכי הים שנוטלת ד' מאות זהובים בשכרה ... באו ד' 

ציציותיו וטפחו לו על פניו נשמט וישב לו ע''ג קרקע וכו'. 

נס  ידי  דעל  לי  נראה   ... בעבים.  שירדו  חיטין  סט: • (תוס')  מנחות 
ירדו בעבים . 

ביה  פגע  שבויין  לפדיון  קאזיל  הוה  יאיר  בן  פנחס  ז. • רבי  חולין 
בגינאי נהרא אמר ליה גינאי חלוק לי מימך ואעבור בך אמר ליה 
אתה הולך לעשות רצון קונך ואני הולך לעשות רצון קוני אתה 
ספק עושה ספק אי אתה עושה אני ודאי עושה אמר ליה אם אי 

אתה חולק גוזרני עליך שלא יעברו בך מים לעולם חלק ליה.

חולין ז. • הוה ההוא גברא דהוה דארי חיטי לפיסחא אמר ליה חלוק 
ליה נמי להאי דבמצוה עסיק חלק ליה הוה ההוא טייעא דלווה 
בהדייהו אמר ליה חלוק ליה נמי להאי דלא לימא כך עושים לבני 

לויה חלק ליה ... כמשה ושתין רבוון. 

חולין ז. • אקלע לההוא אושפיזא רמו ליה שערי לחמריה לא אכל 
זו  ענייה  אמר  ואכל  עשרינהו  מעשרן  לא  דלמא  להו  אמר   ...

הולכת לעשות רצון קונה ואתם מאכילין אותה טבלים. 

חולין נט: – ס. • מעשה נסים של ר' יהושע בן חנניא והקיסר. 

יעקב  תחת  והניחה  ישראל  ארץ  לכל  הקב''ה  צא: • קפלה  חולין 
אבינו שתהא נוחה ליכבש לבניו. 

חולין קכז. • נס בתוך נס לפורענות.

ערכין י: • אין אומרים שירה על נס שבחוצה לארץ.

מעילה יז: • ר' שמעון בן יוחאי שהוא מלומד בנסים.

נזדמן  אבא  בית  של  שפחה  מה  ואמר  שמעון  ר'  יז: • בכה  מעילה 
לה מלאך שלש פעמים ואני לא פעם אחת יבא הנס מכל מקום.

מדות לה. • כל השערים שהיו שם נשתנו להיות של זהב חוץ משער 
ניקנור מפני שנעשה בהן נס.

לקמיה  דמא  שדרה  מלכא  דשבור  אמיה  הורמיז  כ: • אפרא  נדה 
דרבא הוה יתיב רב עובדיה קמיה ארחיה אמר לה האי דם חימוד 

ם
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הוא אמרה ליה לבריה תא חזי כמה חכימי יהודאי (רש"י – ואע''ג 
דאמר לעיל רבא לא ידע בדמא ניסא איתרחיש ליה).

נדה לא. • (איוב ט, י) עושה גדולות עד אין חקר ונפלאות עד אין מספר 
בא וראה שלא כמדת הקב''ה מדת בשר ודם מדת בשר ודם וכו' 

(על הפלאים בהריון ובלידה).

נדה לא. • (תהלים עב, יח) עושה נפלאות (גדולות) לבדו וברוך שם כבודו 
לעולם אפילו בעל הנס אינו מכיר בנסו.

נצרות 
(ע"פ השמטות הש"ס)

טעמי  ההופכים  הנוצרי  ישו  תלמידי  מינות.  יב: • (רש"י)  ברכות 
התורה למדרש טעות ואליל.

ברבים  תבשילו  שמקדיח  תלמיד  או  בן  לנו  יהא  יז: • שלא  ברכות 
(כגון ישו הנוצרי).

שעל  בסריטה  ממצרים  כשפים  הוציא  סטדא  בן  קד: • הלא  שבת 
השוטים (אמו  מן  ראיה  מביאין  ואין  היה  שוטה  לו  אמרו  בשרו 

מרים מגדלא זינתה תחת בעלה והוא מכשף שוטה).

תורה  אמרה  לאשתו  איש  בין  שלום  לעשות  ומה  קטז. • ק''ו  שבת 
הללו (נוצרים) שמטילין  המים  על  ימחה  בקדושה  שמי שנכתב 
קנאה ואיבה ותחרות בין ישראל לאביהן שבשמים על אחת כמה 

וכמה.

בעו  אזיל  חדא  זימנא  מינייהו  מסתפינא  ולא  קטז. • אנא  שבת 
אותם  קורין  שהם  לפי   – (רש"י  גליון  און  המינין  ספרי  לסכוניה 

אונגילא).

פסחים קד. • לייט עלה אביי ... כל החותם (הבדלה) מקדש ישראל 
(בגלל הנוצרים שעשו יום א' קודש) (עיונים שטיינזלץ).

 – (רש"י  מינין)  (נ"א  לרדות  לצדוקים  מקום  תתנו  מ: • אל  יומא 
תלמידי ישו).

יומא נו: • אמר ליה ההוא צדוקי (מין) לר' חנינא השתא ברי טמאים 
אתון (ואין השכינה עמכם).

סוכה מח: • הנהו תרי מיני חד שמיה ששון וחד שמיה שמחה א''ל 
ששון לשמחה אנא עדיפנא מינך (עיין עיונים של שטייזלץ).

תענית יט: • הלך נקדימון בן גוריון אצל אדון (הגמון) אחד וכו'.

תענית כז: • אנשי מעמד מתכנסין לבית הכנסת ויושבין ד' תעניות 
בשני בשבת בשלישי ברביעי ובחמישי ... באחד בשבת מ''ט לא 

... מפני הנוצרים.

היה  שני  בבית  נשייא  מגדלא  מרים  הוה)  ד"ה   – ד: • (תוס'  חגיגה 
דהיתה אמו של פלוני כדאיתא בשבת (דף קד: ושם).

חגיגה ה: • (רש"י) אפיקורסים. (מינא תלמידי ישו) שאינם מאמינים 
לדברי רז''ל.

יבמות קב: • אמר ליה ההוא מינא לר''ג עמא דחלץ ליה מריה מיניה 
ימצאו  ולא  ה'  את  לבקש  ילכו  ובבקרם  בצאנם  ו)  ה,  (הושע  דכתיב 

חלץ מהם אמר ליה שוטה מי כתיב חלץ להם חלץ מהם כתיב.

כאלישע  לא  מקרבת  וימין  דוחה  שמאל  תהא  מז. • לעולם  סוטה 
שדחפו לגחזי בשתי ידיו ולא כיהושע בן פרחיה שדחפו לאחד 

מתלמידיו בשתי ידיו (עיין שטיינזלץ).

גיטין מה: • ספר תורה שכתבו מין ישרף (עיין שטיינזלץ).

דאמר  רותחת  בצואה  א''ל  במאי  גברא  דההוא  נז. • דיניה  גיטין 
(עיין  רותחת  בצואה  נידון  חכמים  דברי  על  המלעיג  כל  מר 

שטיינזלץ).

נשייא  מגדלא  מרים  של  בעלה  יהודה.  בן  פפוס  צ. • (רש"י)  גיטין 
לכל  תדבר  שלא  בפניה  דלת  נועל  לשוק  מביתו  וכשיוצא  היה 
אדם ומדה שאינה הוגנת היא זו שמתוך כך איבה נכנסת ביניהם 

ומזנה תחתיו.

(ישו)  ע''ז  עובדי  תלמידי  מיני.  בה  דמורו  כה. • (רש"י)  בתרא  בבא 
מורים הוראה להתפלל במזרח.

הבוטחים  מכשפים  להמית  כשפים.  ובעלי  יז. • (רש"י)  סנהדרין 
בכשפיהם (כגון הנוצרים).

לפניו  יוצא  וכרוז  הנצרי  ישוע  תלאוהו  הפסח  מג. • בערב  סנהדרין 
ארבעים יום ישוע הנצרי יוצא להיסקל על שכישף והסית והדיח 
את ישראל כל מי שיודע לו זכות יבוא וילמד לא מצאו לו זכות 
ותלאוהו בערב הפסח אמר עולא ותסברה ישוע הנצרי ַבר ְהפוֵכי 
ֵליה ְזכות ְהָוה, מסית הוא, ורחמנא אמ' (דברים יג:ט) לא תחמול ולא 
תנו  היה  למלכות  שקרוב  נצרי  ישועה  ַשאֵני,  אלא  עליו,  תכסה 
רבנן חמשה תלמידים היו לו לישוע הנצרי ואלו הן: מתאי, נקי, 

נצר, בוני, תודה וכו'.

סנהדרין נח: • (רש"י – ד"ה אמר רבינא) ... בשבת שהוא יום שביתה 
לישראל או אחד בשבת ששובתין בו (הנוצרים).

סנהדרין סג. • כל המשתף שם שמים ודבר אחר נעקר מן העולם.

שמים  שם  שמשתפין  ואע''פ  אסור)  ד"ה   – סג: • (תוס'  סנהדרין 
עור  ולפני  לשתף  לאחרים  לגרום  דאסור  אשכחן  לא  אחר  ודבר 

ליכא דבני נח לא הוזהרו על כך.

סנהדרין סז. • מביאין אותו לבית דין וסוקלין אותו (עיין שטיינזלץ).

סנהדרין קג. • שלא יהא לך בן או תלמיד שמקדיח תבשילו ברבים 
(כגון ישו הנוצרי).

גוים  כל  דכתיב  השתא   ... מתנינן)  ד"ה   – קה. • (רש"י  סנהדרין 
שכחי אלהים לא משמע אלא אותן השוכחים אלוה כגון בלעם 

[ושכמותו] (וישו).

עבודה זרה ב. • (תוס' – ד"ה אסור) נהי דרוב אידיהם מן הקדישים 
שבח''ל  כוכבים  עובדי  להם...  יש  אחד  יום  שבוע  בכל  מ''מ  הם 

לאו עובדי עבודת כוכבים אלא מנהג אבותיהם בידם.

אסור  לעולם  ישמעאל  רבי  לדברי  (נוצרי)  א'  ו. • יום  זרה  עבודה 
(רש"י) נוצרי. ההולךבטעות של אותו האיש שצוה להם לעשות 

יום איד בא' בשבת.

ציפורי  של  העליון  בשוק  מהלך  הייתי  אחת  יז. • פעם  זרה  עבודה 
סכניא  כפר  איש  ויעקב  הנוצרי)  ישו  (מתלמידי  אחד  ומצאתי 

שמו... כך לימדני (ישו הנוצרי) וכו'.

ללמוד  יש  מכאן  זונות.  דבי  אפיתחא  ניזיל  יז: • (תוס')  זרה  עבודה 
שדרך להרחיק מפתח עבודת כוכבים כל מה שיכול.

עבודה זרה כז: • (רש"י) יעקב איש כפר סכניא. כדאמרן בפרק קמא 
(דף יז.) 

נשמה
ברכות י. • בא וראה שלא כמדת הקדוש ברוך הוא מדת בשר ודם 
מדת בשר ודם צר צורה על גבי הכותל ואינו יכול להטיל בה רוח 
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צורה  בתוך  צורה  צר  כן  אינו  והקב''ה  מעים  ובני  קרבים  ונשמה 
ומטיל בה רוח ונשמה קרבים ובני מעים.

ברכות י. • מה הקב''ה מלא כל העולם אף נשמה מלאה את כל הגוף 
ואינה  רואה  נשמה  אף  נראה  ואינו  רואה  הוא  ברוך  הקדוש  מה 
כל  את  זנה  נשמה  אף  כלו  העולם  כל  את  זן  הקב''ה  מה  נראית 
הגוף מה הקב''ה טהור אף נשמה טהורה מה הקב''ה יושב בחדרי 
חדרים אף נשמה יושבת בחדרי חדרים יבא מי שיש בו חמשה 

דברים הללו וישבח למי שיש בו חמשה דברים הללו.

מותר   ... הכסא  בבית  מונחת  ידו  או  בשרו  על  כה. • צואה  ברכות 
לקרות ק''ש ... דכתיב (תהלים קנ, ו) כל הנשמה תהלל יה.

ברכות מג: • מנין שמברכין על הריח שנאמר (תהלים קנ, ו) כל הנשמה 
תהלל יה איזהו דבר שהנשמה נהנית ממנו ואין הגוף נהנה ממנו 

הוי אומר זה הריח.

שהקב''ה  חסדים  גמילות  היינו  ולמאן)  ד"ה   – מו. • (תוס'  ברכות 
חדשים  במדרש  כדאמרינן  כחו  ומחדש  האדם  מן  שינה  מעביר 
כאשר  בגוף  ושקטה  שלמה  הנשמה  מחזיר  שהוא  וגו'  לבקרים 

היתה בתחלה אע''פ שהיתה עייפה והיינו כעין פתיחתה.

אתה  טהורה  בי  שנתת  נשמה  אלהי  אומר  מתער  ס: • כי  ברכות 
עתיד  ואתה  בקרבי  משמרה  ואתה  בי  נפחתה  אתה  בי  יצרתה 
ליטלה ממני ולהחזירה בי לעתיד לבא כל זמן שהנשמה בקרבי 
מודה אני לפניך ה' אלהי ואלהי אבותי רבון כל העולמים אדון כל 

הנשמות ברוך אתה ה' המחזיר נשמות לפגרים מתים.

נר  תכבה  מוטב  נר  קרויה  אדם  של  ונשמתו  נר  קרויה  ל: • נר  שבת 
אלהים  נר  נר.  קרויה  הקב''ה (רש"י)  של  נרו  מפני  ודם  בשר  של 

נשמת אדם (משלי כ).

שבת לב. • נשמה שנתתי בכם קרויה נר על עסקי נר הזהרתי אתכם 
אם אתם מקיימים אותם מוטב ואם לאו הריני נוטל נשמתכם.

שבת קה: • העומד על המת בשעת יציאת נשמה חייב לקרוע הא 
למה זה דומה לס''ת שנשרפה.

שבת קנא: • והירח זו נשמה.

שבת קנב. • נפשו של אדם מתאבלת עליו כל שבעה.

שבת קנב. • ההוא דשכיב בשבבותיה דרב יהודה לא היו לו מנחמין 
לאחר  בדוכתיה  ויתבי  עשרה  בי  יהודה  רב  דבר  הוה  יומא  כל 
תנוח  ליה  ואמר  יהודה  דרב  בחילמיה  ליה  איתחזי  ימים  שבעה 

דעתך שהנחת את דעתי.

שבת קנב: • כל שאומרים בפני המת יודע עד שיסתם הגולל ... עד 
שיתעכל הבשר.

תנה  נתנה  אשר  האלהים  אל  תשוב  והרוח  ז)  יב,  קנב: • (קהלת  שבת 
ב''ו  למלך  משל  בטהרה  אתה  אף  בטהרה  לך  שנתנה  כמו  לו 
והניחום  קיפלום  שבהן  פקחין  לעבדיו  מלכות  בגדי  שחלק 
ביקש  לימים  מלאכה  בהן  ועשו  הלכו  שבהן  טפשים  בקופסא 
המלך את כליו פקחין שבהן החזירום לו כשהן מגוהצין טפשין 
פקחין  לקראת  המלך  שמח  מלוכלכין  כשהן  לו  החזירום  שבהן 
וכעס לקראת טפשין על פקחין אמר ינתנו כלי לאוצר והם ילכו 
לבתיהם לשלום ועל טפשין אמר כלי ינתנו לכובס והן יתחבשו 

בבית האסורים.

שבת קנב: • הקב''ה על גופן של צדיקים אומר (ישעיה נז, ב) יבא שלום 
ינוחו על משכבותם ועל נשמתן הוא אומר (שמואל א כה, כט) והיתה 
נפש אדוני צרורה בצרור החיים על גופן של רשעים הוא אומר 

אומר  הוא  נשמתן  ועל  לרשעים  ה'  אמר  שלום  אין  כב)  מח,  (ישעיה 
(שמואל א כה, כט) ואת נפש אויביך יקלענה בתוך כף הקלע.

שבת קנב: • נשמתן של צדיקים גנוזות תחת כסא הכבוד.

ושל  החיים  בצרור  צרורה  אדני  נפש  והיתה  קנב: • שנאמר  שבת 
רשעים זוממות והולכות [ומלאך אחד עומד בסוף העולם ומלאך 
אחר עומד בסוף העולם ומקלעין נשמתן זה לזה] שנא' ואת נפש 

אויביך יקלענה בתוך כף הקלע.

נמסרין  לדומה  ובינונים)  רשעים   – (רש"י  ואלו  קנב: • אלו  שבת 
הללו יש להן מנוח הללו אין להן מנוח.

לאחר  ויורדת  עולה  ונשמתו  קיים  גופו  חדש  י''ב  קנב: • כל  שבת 
(תוס')  יורדת  אינה  ושוב  עולה  ונשמתו  בטל  הגוף  חדש  י''ב 
נשמתו עולה ושוב אינה יורדת. אף על פי כן כשהיא רוצה היא 
יורדת כי ההיא דלעיל דרבי אחי בר יאשיה וכההיא מעשה דר' 
בנאה דחזקת הבתים (ב''ב דף נח. ושבת) דהוה מציין מערתא כי מטא 
למערתא דאברהם אבינו אשכחיה לאליעזר עבד אברהם דקאי 
אבבא אמר ליה מאי קא עביד אברהם כו' אמר ליה ניעול וניתי 

כו' אע''פ שנשמתו היתה גנוזה מתחת כסא הכבוד.

בהספידא  אחים  שילת  בר  שמואל  לרב  רב  ליה  קנג. • אמר  שבת 
דהתם קאימנא (רש"י) אחים בהספידא דהתם קאימנא. בשעת 
מיתתי התאמץ בהספד שלי שיתחממו ויכמרו רחמי העומדים 

ויבכו: דהתם קאימנא. בשעת הספד ואשמע איך תתחמם.

שריפת  להלן  מה  אהרן  מבני  שריפה  שריפה  עה. • אתיא  פסחים 
נשמה וגוף קיים אף כאן שריפת נשמה וגוף קיים.

פסחים קב: • (תוס') רב אמר יקנ''ה. ומה שאין מזכיר בשמים פירש 
רשב''ם דטעם בשמים משום איבוד נשמה יתירה וביום טוב נמי 
לא  אמאי  טוב  יום  במוצאי  כן  דאם  וקשה  יתירה.  נשמה  איכא 

תקינו בשמים לכך נראה דביום טוב ליכא נשמה יתירה.

שמקיים  ובערב.  בבוקר  ק''ש  וקורא  העדה)  ט: • (קרבן  שקלים 
והגית בו יומם ולילה שהתורה עיקר טהרת נשמה.

 ... הן  ואלו  סופו  ועד  העולם  מסוף  הולכין  קולות  כ: • שלש  יומא 
וקול נשמה בשעה שיוצאה מן הגוף.

ולמוצאי  שבת  ערב  באדם  הקב''ה  נותן  יתירה  טז. • נשמה  ביצה 
שבת נוטלין אותה הימנו.

תענית יא. • נשמתו של אדם היא מעידה עליו.

תענית כב: • אין היחיד רשאי לסגף את עצמו בתענית שמא יצטרך 
ויהי  ז)  ב,  (בראשית  דכתיב   ... עליו  מרחמות  הבריות  ואין  לבריות 

האדם לנפש חיה נשמה שנתתי בך החייה.

תענית כה. • העומד על המת בשעת יציאת נשמה חייב לקרוע למה 
זה דומה לספר תורה שנשרף (רש"י – דתורה קרויה נר שנאמר 
ו) כי נר מצוה ותורה אור ונשמה נקראת נר דכתיב (שם כ) נר  (משלי 

(אלהים) נשמת אדם).

ואנו  למנוחה  שהיא  לאבידה  ולא  לאבלים  כה: • בכו  קטן  מועד 
לאנחה.

ויי  לאזלא  ויי   ... המענות)  (הנשים  אמרן  כח: • מאי  קטן  מועד 
לחבילא (משכון=נשמה).

הוושט  בפי  כציפורי  הגוף  מן  נשמה  יציאת  כח: • קשה  קטן  מועד 
(רש"י – כחבל שיש בו קשר ויוצא בקושי מן התורן).

מועד קטן כט. • תלמידי חכמים אין להם מנוחה אפילו לעולם הבא.
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נפש  והיתה  כד]  [תהלים  דכתיב  צדיקים  של  יב: • נשמתן  חגיגה 
אדוני צרורה בצרור החיים את ה'.

חגיגה יב: • (רש"י) ורוחות ונשמות. חדא היא ויש מפרשין רוח היא 
הנשמה העשויה בדמות הגוף נשמה נשימה.

משכבת  ה)  ז,  (מיכה  שנאמר  בו  מעידה  אדם  של  טז. • נשמתו  חגיגה 
חיקך שמור פתחי פיך אי זו היא דבר ששוכבת בחיקו של אדם 

הוי אומר זו נשמה.

יבמות סב. • אין בן דוד בא עד שיכלו כל נשמות שבגוף.

יבמות סט: • עד ארבעים (העובר) מיא בעלמא היא.

סנהדרין לז: • עשה קין בהבל אחיו חבורות חבורות פציעות פציעות 
שלא היה יודע מהיכן נשמה יוצאה עד שהגיע לצוארו.

סנהדרין לח: • (בשעה) רביעית נזרקה בו נשמה (באדה"ר).

שריפת  להלן  מה  קרח  מעדת  שריפה  שריפה  נב. • אתיא  סנהדרין 
נשמה וגוף קיים אף כאן שריפת נשמה וגוף קיים ... מבני אהרן מה 

להלן שריפת נשמה וגוף קיים אף כאן שריפת נשמה וגוף קיים.

לפטור  יכולין  ונשמה  גוף  לרבי  אנטונינוס  ליה  צא. • אמר  סנהדרין 
שפירשה  שמיום  חטאת  נשמה  אומר  גוף  כיצד  הדין  מן  עצמן 
חטא  גוף  אומרת  ונשמה  בקבר  דומם  כאבן  מוטל  הריני  ממני 
ליה  אמר  כצפור  באויר  פורחת  הריני  ממנו  שפירשתי  שמיום 

אמשול לך משל וכו'.

סנהדרין צא: • יקרא אל השמים מעל זו נשמה ואל הארץ לדין עמו 
זה הגוף (השמים=נשמה=395).

סנהדרין צא: • נשמה מאימתי ניתנה באדם משעת פקידה או משעת 
עומדת  בשר  של  חתיכה  אפשר  א''ל  יצירה  משעת  א''ל  יצירה 

שלשה ימים בלא מלח ואינה מסרחת אלא משעת פקידה.

סנהדרין צד. • כשריפת בני אהרן מה להלן שריפת נשמה וגוף קיים 
אף כאן (בחיל סנחריב) שריפת נשמה וגוף קיים.

סנהדרין קג: • שקולה נשמה של צדיק אחד כנגד כל העולם כולו.

סנהדרין קו: • שלשה מלאכי חבלה נזדמנו לו לדואג ... ואחד ששרף 
נשמתו וכו'.

סנהדרין קח. • אפילו בשעה שהקב''ה מחזיר נשמות לפגרים מתים 
נשמתן קשה להם בגיהנם.

סנהדרין קי: • שורש זו נשמה וענף זה הגוף.

עבודה זרה יח: • אף אתה פתח פיך ותכנס [בך] האש אמר להן מוטב 
שיטלנה מי שנתנה ואל יחבל הוא בעצמו.

לבו  מעל  צמר  של  ספוגין  ונטל  בשלהבת  יח: • הרבה  זרה  עבודה 
יצאה נשמתו במהרה.

עבודה זרה כז: • אשריך בן דמא שגופך טהור ויצתה נשמתך בטהרה.

אבות דרבי נתן יב:ד • נשמתן של צדיקים גנוזות תחת כסא הכבוד.

ולאחר  לישראל  יתירה  נשמה  ניתוסף  שבת  יז:ה • בערב  סופרים 
השבת נוטלין אותה הימנו.

מזיו  צדיקים...  אלא  אכילה...  לא  בו  אין  פ"ב • עוה"ב  רבתי  כלה 
השכינה.

כלה רבתי פ"ב • מוציאין שכבת זרע לבטלה מעכבין המשיח כי אין 
בן דוד בא עד שיכלו כל הנשמות שבגוף.

התפלל  שבנו  עד  שנענשה  והנשמה  בר"ע  פ"ב • מעשה  רבתי  כלה 
עליו (עיין שם). 

כל  בארבעים  נוצרה  ונשמה  בארבעים  ניתנה  צט: • תורה  מנחות 
המשמר תורתו נשמתו משתמרת וכל שאינו משמר את התורה 

אין נשמתו משתמרת.

כמדומה  אמר  לעבדו  דרור  צפור  שמסר  לאדם  צט: • משל  מנחות 
אתה שאם אתה מאבדה שאני נוטל ממך איסר בדמיה נשמתך 

אני נוטל ממך.

חולין קכ. • (רש"י – ד"ה לרבות) נפש משמע כל דבר המיישב דעתו 
של אדם ואפילו שותה.

ערכין כ. • דבר שהנשמה תלויה בו נותן דמי כולו.

נדה ל: • והוי יודע שהקב''ה טהור ומשרתיו טהורים ונשמה שנתן 
בך טהורה היא אם אתה משמרה בטהרה מוטב ואם לאו הריני 
נוטלה ממך ... משל לכהן שמסר תרומה לעם הארץ ואמר לו אם 

אתה משמרה בטהרה מוטב ואם לאו הריני שורפה לפניך.

נדה לא. • שלשה שותפין יש באדם הקב''ה ואביו ואמו ... והקב''ה 
נותן בו רוח ונשמה וקלסתר פנים ... וכיון שהגיע זמנו להפטר מן 

העולם הקב''ה נוטל חלקו וחלק אביו ואמו מניח לפניהם.

כיון  לקיימו  לגוף  מלח  היא  הנשמה  פוץ)  ד"ה   – לא. • (רש"י  נדה 
שהלכה אז מסריח הגוף.

סגפנות
עירובין כא: • שחורות כעורב במי אתה מוצאן במי ... שמשים עצמו 
מתנא  בר  אדא  דרב  הא  כי  כעורב  ביתו  בני  ועל  בניו  על  אכזרי 
הוה קאזיל לבי רב אמרה ליה דביתהו ינוקי דידך מאי אעביד להו 

אמר לה מי שלימו קורמי באגמא.

פסחים סח: • מר בריה דרבינא כולה שתא הוה יתיב בתעניתא לבר 
מעצרתא ופוריא ומעלי יומא דכיפורי.

תענית יא. • כל המרעיב עצמו בשני רעבון ניצל ממיתה משונה.

תענית יא. • יצער אדם עם הצבור שכן מצינו במשה רבינו שציער 
עצמו עם הצבור.

תענית יא. • כל המצער עצמו עם הצבור זוכה ורואה בנחמת צבור.

תענית יא. • כל היושב בתענית נקרא חוטא ... וכי באיזה נפש חטא 
זה  ומה  וחומר  קל  דברים  והלא  היין  מן  עצמו  שציער  אלא  זה 
מכל  עצמו  המצער  חוטא  נקרא  היין  מן  אלא  עצמו  ציער  שלא 

דבר ודבר על אחת כמה וכמה ... נקרא קדוש... נקרא חסיד.

תענית יא. • לעולם ימוד אדם עצמו כאילו קדוש שרוי בתוך מעיו 
(ואסור להתענות).

תענית יא: • הא דמצי לצעורי נפשיה הא דלא מצי לצעורי נפשיה.

שאינו  לנפשו  חסד  שגומל  פירוש  נפשו.  גומל  יא: • (תוס')  תענית 
מתענה נקרא חסיד.

תענית יא: • האי בר בי רב דיתיב בתעניתא ליכול כלבא לשירותיה 
(לסעודתו).

שממעט  מפני  בתענית  לישב  רשאי  חכם  תלמיד  יא: • אין  תענית 
במלאכת שמים.
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תענית כב: • ... על כולן יחיד רשאי לסגף את עצמו בתענית ... אין 
היחיד רשאי לסגף את עצמו בתענית שמא יצטרך לבריות ואין 

הבריות מרחמות עליו.

בך  שנתתי  נשמה  חיה  לנפש  האדם  ויהי  ז)  ב,  כב: • (בראשית  תענית 
החייה.

כולו  העולם  כל  ואומרת  יוצאת  קול  בת  ויום  יום  כד: • בכל  תענית 
ניזון בשביל חנינא בני וחנינא בני דיו בקב חרובים מע''ש לע''ש.

חגיגה ו. • בית שמאי אומרים הראייה שתי כסף והחגיגה מעה כסף 
הלל  ובית   ... בחגיגה  כן  שאין  מה  לגבוה  כולה  עולה  שהראייה 
עדיפא  ראייה  אמרת  דקא  שמאי  כבית  אמרי  לא  טעמא  מאי 
דעולה כולה לגבוה אדרבה חגיגה עדיפא דאית בה שתי אכילות 

(מזבח ואדם).

חגיגה כב: • מיד הלך ר' יהושע ונשתטח על קברי ב''ש אמר נעניתי 
אחת  על  מפורשות  כך  שלכם  סתומות  ומה  ב''ש  עצמות  לכם 

כמה וכמה אמרו כל ימיו הושחרו שיניו מפני תעניותיו.

יבמות קט: • הנודר כאילו בנה במה והמקיימו כאילו הקריב עליה 
קרבן (רש"י – בשעת איסור הבמות דחוטא הוא).

כתובות סב: • עונה של תלמידי חכמים אימת ... מע''ש לע''ש (רש"י 
– שהוא ליל תענוג ושביתה והנאת הגוף).

כתובות סז: • די מחסורו אתה מצווה עליו לפרנסו ואי אתה מצווה 
לרוץ  ועבד  עליו  לרכוב  סוס  אפילו  לו  יחסר  אשר  לעשרו  עליו 
לפניו אמרו עליו על הלל הזקן שלקח לעני בן טובים אחד סוס 
לרכוב עליו ועבד לרוץ לפניו פעם אחת לא מצא עבד לרוץ לפניו 

ורץ לפניו שלשה מילין.

טובים  בן  לעני  שלקחו  העליון  גליל  באנשי  סז: • מעשה  כתובות 
אחד מציפורי ליטרא בשר בכל יום.

כתובות סז: • ההוא דאתא לקמיה דרבי נחמיה אמר ליה במה אתה 
סועד א''ל בבשר שמן ויין ישן רצונך שתגלגל עמי בעדשים גלגל 
עמו בעדשים ומת אמר אוי לו לזה שהרגו נחמיה אדרבה אוי לו 
לנחמיה שהרגו לזה מיבעי ליה אלא איהו הוא דלא איבעי ליה 

לפנוקי נפשיה כולי האי.

כתובות סז: • ההוא דאתא לקמיה דרבא אמר לו במה אתה סועד 
אמר לו בתרנגולת פטומה ויין ישן אמר ליה ולא חיישת לדוחקא 
 ... קאכילנא  מדרחמנא  קאכילנא  מדידהו  אטו  א''ל  דציבורא 
אדהכי אתאי אחתיה דרבא דלא חזיא ליה תליסרי שני ואתיא 
ליה תרנגולת פטומה ויין ישן אמר מאי דקמא א''ל נענתי לך קום 

אכול.

כלפי  אצבעותיו  עשר  זקף  רבי  של  פטירתו  קד. • בשעת  כתובות 
אצבעותי  בעשר  שיגעתי  לפניך  וידוע  גלוי  רבש''ע  אמר  מעלה 

בתורה ולא נהניתי אפילו באצבע קטנה.

דאמרינן  קטנה.  באצבע  אפילו  נהניתי  לא  קד. • (תוס')  כתובות 
במדרש עד שאדם מתפלל שיכנס תורה לתוך גופו יתפלל שלא 

יכנסו מעדנים לתוך גופו ומייתי הא עובדא דרבי.

נדרים י. • נזיר חוטא הוי.

נדרים מט. • מאן חולין רבנן (רש"י – שעוסקין בתורה ואינם נהנים 
מן העולם ובאים לידי חולי).

נדרים מט: • דביתהו דרבי יהודה נפקת נקטת עמרא עבדה גלימא 
יהודה  רבי  נפיק  וכד  ביה  מיכסיא  לשוקא  נפקת  כד  דהוטבי 

לצלויי הוה מיכסי ומצלי וכד מיכסי ביה הוה מברך ברוך שעטני 
מעיל (רש"י – שהיה להן חביב כל כך שלא היה להן אחר).

ר'  תעניתא  גמליאל  בן  שמעון  רבן  גזר  חדא  מט: • זימנא  נדרים 
יהודה לא אתא לבי תעניתא אמרין ליה לא אית ליה כסויא שדר 
ליה גלימא ולא קביל דלי ציפתא (רש"י – הגביה המחצלת שהיה 
יושב עליה) ואמר ליה לשלוחא חזי מאי איכא מיהו לא ניחא לי 

דאיתהני בהדין עלמא.

נדרים נ: • יומא דמחייך ביה רבי אתיא פורענותא לעלמא.

נזיר ג. • נזיר חוטא הני מילי גבי נזיר טמא ... אבל נזיר טהור לאו 
חוטא קרי ביה (תוס' – ב: ד"ה ואמאי. דטהור נמי קצת קרי ליה 
חוטא ומכל מקום המצוה רבה על החטא ולכך קרי ליה נאה מידי 
החלום  לבטל  מצוה  לו  דיש  בשבת  חלום  תענית  מתענה  דהוה 
בתענית  לישב  צריך  שהרי  בשבת  שהתענה  עשה  עבירה  וקצת 

למחרת השבת לכפר על שהתענה בשבת).

נזיר יט. • נזיר טהור נמי חוטא הוא.

סוטה יד. • כתנות עור ... דבר שהעור נהנה ממנו.

עצמו  שמעמיד  במי  אלא  מתקיימין  תורה  דברי  כא: • אין  סוטה 
ערום עליהן (רש"י – שפירש מכל עסקים ונעשה עליה עני וחסר 

כל).

יקוץ  שלא  בימין  תקרבנו  תשמיש  של   – (רש"י  מז. • יצר  סוטה 
בפריה ורביה) ... תהא שמאל דוחה וימין מקרבת.

ליה  אמרה  ושתי  קאכיל  יתיב  ואתא  נפק  לקיש...  מז. • ריש  גיטין 
ברתיה לא בעית מידי למזגא עליה אמר לה בתי כריסי כרי (רש"י 
– בטני ושומן שבמעי הוא לי כר וכסת) כי נח נפשיה שבק קבא 

דמוריקא קרא אנפשיה (תהלים מט, יא) ועזבו לאחרים חילם.

קדושין ל: • (דברים יא, יח) ושמתם סם תם נמשלה תורה כסם חיים משל 
לאדם שהכה את בנו מכה גדולה והניח לו רטיה על מכתו ואמר 
לו בני כל זמן שהרטיה זו על מכתך אכול מה שהנאתך ושתה מה 

שהנאתך ורחוץ בין בחמין בין בצונן ואין אתה מתיירא.

בבא קמא צא: • ומה זה שלא ציער עצמו אלא מן היין נקרא חוטא 
המצער עצמו מכל דבר על אחת כמה וכמה.

בבא מציעא פה. • רב יוסף יתיב ארבעין תעניתא ואקריוהו לא ימושו 
מפיך  ימושו  לא  ואקריוהו  אחריני  תעניתא  ארבעים  יתיב  מפיך 
ומפי זרעך יתיב מאה תעניתא אחריני אתא ואקריוהו לא ימושו 

מפיך ומפי זרעך ומפי זרע זרעך.

מאה  יתיב  דישראל  לארעא  סליק  כי  זירא  פה. • ר'  מציעא  בבא 
נטרדיה  דלא  היכי  כי  מיניה  בבלאה  גמרא  דלשתכח  תעניתא 
יתיב מאה אחרניתא דלא לשכוב ר' אלעזר בשניה ונפלין עילויה 
מילי דצבורא ויתיב מאה אחריני דלא נשלוט ביה נורא דגיהנם 
בגויה  ויתיב  סליק  תנורא  שגר  נפשיה  בדיק  הוה  יומי  תלתין  כל 
ולא הוה שלטא ביה נורא יומא חד יהבו ביה רבנן עינא ואיחרכו 

שקיה וקרו ליה קטין חריך שקיה.

בבא בתרא ס: • מיום שחרב בית המקדש דין הוא שנגזור על עצמנו 
שלא לאכול בשר ולא לשתות יין אלא אין גוזרין גזרה על הצבור 
אא''כ רוב צבור יכולין לעמוד בה ומיום שפשטה מלכות הרשעה 
שגוזרת עלינו גזירות רעות וקשות ומבטלת ממנו תורה ומצות 
דין  הבן  לישוע  לה  ואמרי  הבן  לשבוע  ליכנס  אותנו  מנחת  ואין 
ונמצא  בנים  ולהוליד  אשה  לישא  שלא  עצמנו  על  שנגזור  הוא 
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זרעו של אברהם אבינו כלה מאליו אלא הנח להם לישראל מוטב 
שיהיו שוגגין ואל יהיו מזידין.

סנהדרין סה: • וכשהיה ר''ע מגיע למקרא זה היה בוכה ומה המרעיב 
טומאה  רוח  עליו  שורה  טומאה  רוח  עליו  שתשרה  כדי  עצמו 
המרעיב עצמו כדי שתשרה עליו רוח טהרה על אחת כמה וכמה 

אבל מה אעשה שעונותינו גרמו לנו.

יבורך  צדיקים  ונוה  רשע  בבית  ה'  מארת  לג)  ג,  צד: • (משלי  סנהדרין 
סאה  מ'  אוכל  שהיה  רמליהו  בן  פקח  זה  רשע  בבית  ה'  מארת 
גוזלות בקינוח סעודה ונוה צדיקים יבורך זה חזקיה מלך יהודה 

שהיה אוכל ליטרא ירק בסעודה.

סנהדרין קיא. • לא תמצא תורה במי שמחיה עצמו עליה.

הוריות י: • אטו צדיקי אי אכלי תרי עלמי מי סני להו.

הוריות י: • אשריהם לצדיקים שמגיע אליהם כמעשה הרשעים של 
עולם הזה בעולם הזה אוי להם לרשעים שמגיע אליהם כמעשה 

הצדיקים של עולם הזה בעולם הזה.

צער  וחיי  תאכל...  במלח  פת  תורה  של  דרכה  היא  ו:ד • כך  אבות 
תחיה וכו'.

אבות ו:ה • תורה נקנית ב... מיעוט תענוג במיעוט שחוק וכו'.

אבות דרבי נתן ה:ב • ... פרושין מצערין עצמן בעוה"ז ובעוה"ב.

ממנו  מונעין  עוה"ז  תענוגי  עליו  המקבל  כח:ה • כל  נתן  דרבי  אבות 
תענוגי עוה"ב וכו'.

דרך ארץ זוטא פ"ה • מיעוט שיחה שחוק שינה תענוג.

לחנווני (רש"י –  כיסו יריצנה  בתוך  פרוטה  לו  שיש  פד. • מי  חולין 
ולא יסגף עצמו בעינוי ויצטרך לבריות יותר).

נדה כג. • עד כאן הביאו רבי ירמיה לר' זירא לידי גיחוך ולא גחיך 
(רש"י – שחוק בכל תחבולות הללו עסק ר' ירמיה להביא ר' זירא 
לידי שחוק ולא שחק דאסור לאדם שימלא פיו שחוק ור' זירא 

מחמיר טפי).

סכנה
שהיו  שלהם  הכנסת  בבית  ודוקא  מברך)  ד"ה  ב. • (תוס' –  ברכות 
כנסיות  בבתי  אבל  המזיקים  מן  מסוכנים  והם  בשדה  עומדים 

שלנו אין צריכין להמתין לחבריהם אלא בלילה.

אחת  לחורבה  ונכנסתי  בדרך  מהלך  הייתי  אחת  ג. • פעם  ברכות 
על  לי  ושמר  לטוב  זכור  אליהו  בא  להתפלל  ירושלים  מחורבות 
הפתח ... באותה שעה למדתי ממנו שלשה דברים למדתי שאין 
שהמתפלל  ולמדתי  בדרך  שמתפללין  ולמדתי  לחורבה  נכנסין 

בדרך מתפלל תפלה קצרה.

ברכות ג. • מפני שלשה דברים אין נכנסין לחורבה מפני חשד מפני 
המפולת ומפני המזיקין.

וכו'.  לו  טורפין  חבירו  את  המתין  ולא  המתפלל  ו. • (תוס')  ברכות 
פירש רבינו תם דזה היה להם בבתי כנסיות שלהם שהיו בשדה 
עד  ומאריך  תפלתו  מאחר  היה  והר''י  להמתין.  יש  בלילה  ולכך 
שיצאו כולם ואם בתוך כך היה שום אדם בא בבית הכנסת היה 

מעיין בספר עד שגמרו תפלתם. ונאה להחמיר אף לנו.

איכא  היד  גב  על  תחתכו  אל  בשר  חותכין  ח: • כשאתם  ברכות 
דאמרי משום סכנה ואיכא דאמרי משום קלקול סעודה.

ברכות י: • א''ר טרפון אני הייתי בא בדרך והטתי לקרות כדברי ב''ש 
בעצמך  לחוב  היית  כדי  לו  אמרו  הלסטים  מפני  בעצמי  וסכנתי 

שעברת על דברי ב''ה.

ברכות טז. • האומנין קורין בראש האילן ובראש הנדבך מה שאינן 
רשאין לעשות כן בתפלה.

ברכות כה: • עייליה לחופה ולא הוה מסתייעא מילתא אזל בתריה 
לעיוני חזא ספר תורה דמנחא אמר להו איכו השתא לא אתאי 
אסור  תפילין  או  תורה  ספר  בו  שיש  בית  דתניא  לברי  סכנתון 

לשמש בו את המטה עד שיוציאם או שיניחם כלי בתוך כלי.

ברכות כח: • ההולך במקום סכנה מתפלל תפלה קצרה.

ברכות לג. • אפי' נחש כרוך על עקבו לא יפסיק... אבל עקרב פוסק.

לחפירה  נפל  שמת  עליו  מעידין  אין  אריות  לגוב  לג. • נפל  ברכות 
מלאה נחשים ועקרבים מעידין עליו שמת.

ברכות לג. • מרחיקין משור תם חמשים אמה ומשור מועד כמלא 
עיניו ... ריש תורא בדקולא סליק לאגרא ושדי דרגא מתותך.

ברכות לג. • מעשה במקום אחד שהיה ערוד והיה מזיק את הבריות 
באו והודיעו לו לר' חנינא בן דוסא אמר להם הראו לי את חורו 
אותו  ומת  ונשכו  יצא  החור  פי  על  עקבו  נתן  חורו  את  הראוהו 
ערוד נטלו על כתפו והביאו לבית המדרש אמר להם ראו בני אין 

ערוד ממית אלא החטא ממית.

בידים  ולא  בגשרים  ולא  בדרכים  לא  מכבדין  מו: • אין  ברכות 
מזוהמות.

ברכות נא. • השתא דאמרת לא רק אחריו (אספרגוס) לוקה (חולה) 
מימיו נזרקין אפילו בפני המלך.

ברכות נד: • שלשה צריכין שימור ואלו הן חולה חתן וכלה ... חולה 
תלמידי  אף  אומרים  ויש  אבל  אף  אומרים  ויש  וכלה  חתן  חיה 

חכמים בלילה.

פאה ד:א • במקום סכנה בעה"ב תלש את הפאה ולא העניים.

פאה ד:ד • פאה אין קוצרין אותה במגלות... כדי שלא יכו איש את 
רעהו.

תרומות ח:ד – ז • סכנת יין מגולין ומים מגולין.

מעשר שני ד:יא • בשעת הסכנה היו כותבין ת' תחת תרומה.

שבת כא: • בשעת הסכנה מניחה (נר חנוכה) על שלחנו ודיו.

שבת כד: • רבנן הוא דתקוני (ברכה אחת מעין שבע) משום סכנה.

שאינן  על  לידתן  בשעת  מתות  נשים  עבירות  שלש  לא: • על  שבת 
זהירות בנדה בחלה ובהדלקת הנר.

הכל  לשחיטה  עומד  שהוא  לארץ  תורא.  נפל  לב. • (רש"י)  שבת 
כך  להשליכו  טורח  ויהא  יקום  שלא  עד  לסכינא  חדדו  אומרים 

הואיל ואיתרע מזלה מזומנת פורענותה לבא.

פעמים  בבריאות  כשהיא  האשה  אבב)  ד"ה   – לב. • (רש"י  שבת 
שזכיותיה תולין ואין כח במקטרג להזכיר עונה אבל משהגיעה 
לפתח הסכנה וצריכה לנסים שם מזכירין עונותיה ומעשיה אם 

ראויה היא לנס אם לאו.

מזלה  הורע  הסכנה  בשעת  בזיוני)  אבב  ד"ה   – לב. • (רש"י  שבת 
וחשיבותה וחדלו פרקליטין שלה.

שבת לב. • וגברי היכא מיבדקי ... בשעה שעוברים על ... כעין גשר.
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שבת לב. • לעולם אל יעמוד אדם במקום סכנה לומר שעושין לו נס 
שמא אין עושים לו נס ואם עושין לו נס מנכין לו מזכיותיו.

שבת לב. • רבי זירא ביומא דשותא לא נפיק לביני דיקלא.

שרי  נמי  בשבת  אפילו  הוא  דמסוכן  דכיון  יהודה  לז: • רב  שבת 
למעבד ליה.

שבת מ: • מיחם אדם אלונטית ומניחה על בני מעים בשבת ובלבד 
שלא יביא קומקומוס של מים חמין ויניחנו על בני מעים בשבת 

ודבר זה אפי' בחול אסור מפני הסכנה.

בשבתא  חברי  מקמי  דחנוכתא  שרגא  לטלטולי  מה. • מהו  שבת 
ואמר להו שפיר דמי שעת הדחק שאני.

שבת ס. • לא יצא האיש בסנדל ... סנדל המסומר מאי טעמא אמר 
שמואל שלפי הגזרה היו והיו נחבאין במערה ואמרו הנכנס יכנס 
והיוצא אל יצא נהפך סנדלו של אחד מהן כסבורין הם אחד מהן 
זה  והרגו  בזה  זה  דחקו  עליהן  באין  ועכשיו  אויבים  וראוהו  יצא 

את זה יותר ממה שהרגו בהם אויבים.

ימין  של  ממנעל  רצועה  נוטל  אביו  על  געגועין  שיש  סו: • בן  שבת 
וקושר לו בשמאלו ... וסימניך תפילין וחילופא סכנתא.

בשביל  בקדירה  זכוכית  ושברי  תות  של  קיסם  סז: • נותנין  שבת 
שתתבשל מהרה וחכמים אוסרין בשברי זכוכית מפני הסכנה.

משום  אילימא  טעמא  מאי  בשבת  בחרס  לקנח  פא: • אסור  שבת 
סכנה אפילו בחול נמי.

דתאני  ופה  דעינבי  ואילא  דשיראי  תכך  דסיפרי  צ. • מקק  שבת 
והה דרימוני (רש"י – כל אלו תולעין הן שבכל מין ומין וחלוקין 

בשמותיהם) כולהו סכנתא.

קאכיל  הוה  יוחנן  דר'  קמיה  יתיב  דהוה  תלמידא  צ. • ההוא  שבת 
תאיני אמר ליה רבי קוצין יש בתאנים א''ל קטליה פה לדין. 

שבת קט. • (פצעי) גב היד וגב הרגל הרי הן כמכה של חלל ומחללין 
עליהן את השבת.

נידוי  על  שעבר   – (רש"י  טרקיה  דרבנן  חיויא  קי. • דילמא  שבת 
אסותא  ליה  דלית  רפואה)  לו  אין  כך  על  הנושכו  ונחש  חכמים 

דכתיב (קהלת י, ח) ופורץ גדר ישכנו נחש.

שבת קי. • (בענין שמירה מנחשים).

דעתיה  יהיב  אי  ידעה  ולא  חיויא  דחזיא  איתתא  קי. • האי  שבת 
קמיה  ונשדייה  מאנה  תשלח  עילוה  דעתיה  יהיב  לא  אי  עילוה 
אי מכרך בהו דעתיה עילוה ואי לא לא יהיב דעתיה עילוה מאי 
תקנתה תשמש קמיה איכא דאמרי כ''ש דתקיף ליה יצריה אלא 

תשקול ממזיה ומטופרה ותשדי ביה ותימא דישתנא אנא.

ליה  וקדחו  תחלי  ואכל  גרגישתא  דאכל  גברא  קיג: • ההוא  שבת 
וגדלו  באדמה  השחלים  נקלטו   – (רש"י  ומית  בלביה  תחליה 

במעיו ונגע בלבו ומת).

שבת קכא: • כל המזיקין נהרגין בשבת.

מצרים  שבארץ  זבוב  הן  ואלו  בשבת  נהרגין  קכא: • חמשה  שבת 
וצירעה שבנינוה ועקרב שבחדייב ונחש שבא''י וכלב שוטה בכל 

מקום.

לו  שנזדמנו  בידוע  הרגן  ועקרבים  נחשים  לו  קכא: • נזדמנו  שבת 
להורגן לא הרגן בידוע שנזדמנו להורגו ונעשה לו נס מן השמים.

שבת קכח: • (מטלטלין) מים מגולין מפני שהן ראויין לחתול רשב''ג 
אומר כל עצמן אסור לשהותן מפני הסכנה.

לה  מדלקת  חבירתה  לנר  צריכה  (היולדת)  היתה  קכח: • אם  שבת 
את הנר פשיטא לא צריכא בסומא מהו דתימא כיון דלא חזיא 
אסור קא משמע לן איתובי מיתבא דעתה סברא אי איכא מידי 

חזיא חבירתא ועבדה לי.

שבת קכט. • ספק נפשות להקל.

שבת קכט. • דבר שאין בו סכנה אומר לנכרי ועושה.

שבת קכט. • הקיז דם ונצטנן עושין לו מדורה אפי' בתקופת תמוז.

שבת קכט: • ה' דברים קרובין למיתה יותר מן החיים ואלו הן אכל 
ועמד שתה ועמד ישן ועמד הקיז דם ועמד שימש מטתו ועמד.

שבת קכט: • מי שיש לו זכות אבות יקיז דם בשני ובחמישי שב''ד 
של מעלה ושל מטה שוין כאחד בתלתא בשבתא מאי טעמא לא 
בזווי  קיימא  נמי  שבתא  מעלי  בזווי  מאדים  ליה  דקיימא  משום 

כיון דדשו ביה רבים (תהלים קטז, ו) שומר פתאים ה'.

שבת קכט: • קושרין הטבור ר' יוסי אומר אף חותכין וטומנין השליא 
כדי שיחם הולד.

תינוקות  שני  של  בטבור  יוסי  לר'  חכמים  קכט: • מודים  שבת 
(תאומים) שחותכין מ''ט דמנתחי אהדדי.

בן  אלעזר  רבי  השבת  את  שדוחה  נפש  לפיקוח  קלב. • מניין  שבת 
עזריה אומר מה מילה שהיא אחת מאיבריו של אדם דוחה את 

השבת קל וחומר לפיקוח נפש שדוחה את השבת.

שבת קלג: • מה איספלנית וכמון (לברית מילה) כי לא עביד סכנה 
הוא אף ה''נ כי לא עביד סכנה הוא.

לא  אי  שבתא  ומעלי  חמשא  (חילתית)  דאישתי  קמ. • כיון  שבת 
שתי בשבת מיסתכן.

עירובין יז: • מים אחרונים חובה מפני שמלח סדומית יש שמסמא 
דאין  אחרונים  במים  נהגו  לא  עכשיו   – (תוס'  העינים  את 
לטבל  רגילים  אנו  שאין  לפי  נמי  אי  בינינו  מצוי  סדומית  מלח 

אצבעותינו במלח אחר אכילה).

ר'  והיה  האסורין  בבית  חבוש  שהיה  בר''ע  כא: • מעשה  עירובין 
במדה  מים  לו  מכניסין  היו  ויום  יום  בכל  משרתו  הגרסי  יהושע 
מרובין  מימך  היום  לו  אמר  האסורין  בית  שומר  מצאו  אחד  יום 
שמא לחתור בית האסורין אתה צריך שפך חציין ונתן לו חציין 
... מוטב אמות מיתת עצמי ולא אעבור על דעת חבירי אמרו לא 
טעם כלום עד שהביא לו מים ונטל ידיו כששמעו חכמים בדבר 
בבית  ומה  וכמה  כמה  אחת  על  בילדותו  כך  בזקנותו  מה  אמרו 

האסורין כך שלא בבית האסורין על אחת כמה וכמה. 

עירובין כט: • לא יאכל אדם בצל מפני נחש שבו ומעשה ברבי חנינא 
שאכל חצי בצל וחצי נחש שבו וחלה ונטה למות ובקשו חביריו 

רחמים עליו וחיה מפני שהשעה צריכה לו.

לחומה  הסמוך  בבית  זיינן  כלי  מניחין  היו  מה. • בראשונה  עירובין 
כלי  ליטול  ונכנסו  אחריהם  ורדפו  אויבים  בהן  הכירו  אחת  פעם 
זיינן ונכנסו אויבים אחריהן דחקו זה את זה והרגו זה את זה יותר 
ממה שהרגו אויבים באותה שעה התקינו שיהו חוזרין למקומן 

בכלי זיינן.

עירובין סז: • (תוס' – ד"ה והא) בפקוח נפש הזריז הרי זה משובח.

עירובין צא. • אין שעת הסכנה ראיה.
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פסחים ב. • לעולם יכנס אדם בכי טוב ויצא בכי טוב.

פסחים מב: • זיתום המצרי ... דקמיט מרפי ליה ודרפי מקמיט ליה 
לחולה ולאשה עוברה סכנת.

פסחים סד: • מעולם לא נתמעך אדם בעזרה חוץ מפסח אחד שהיה 
בימי הלל שנתמעך בו זקן אחד והיו קוראין אותו פסח מעוכין.

פסחים עו: • ההיא ביניתא (דג) דאיטווא בהדי בישרא אסרה רבא 
מפרזיקיא למיכליה בכותחא מר בר רב אשי אמר אפי' במילחא 

נמי אסורה משום דקשיא לריחא ולדבר אחר (צרעת).

שמא  אלא  עוד  ולא  הסיבה  שמה  לא  ימין  קח. • הסיבה  פסחים 
יקדים קנה לוושט ויבא לידי סכנה.

פסחים קי. • היכי קיימי רבנן ותקנו מילתא דאתי לידי סכנה.

פסחים קיב: • אל תכנס למרחץ חדש שמא תפחת ... עד י''ב חדש.

אותו  עליה  ישן  שתינוק  מטה  על  מטתו  קיב: • המשמש  פסחים 
תינוק נכפה.

נבח  ולא  סוסיא  בה  צניף  דלא  במתא  תדור  קיג. • לא  פסחים 
מאויבים  בקרתא  נטירותא  דהוא  משום   – (רש"י  כלבא  בה 

ומגנבים).

פסחים קיג. • אל תדור בעיר דריש מתא אסיא (רופא).

פסיעה   – (רש"י  ניגרא  תשוור  ולא  סמא  תשתי  קיג. • לא  פסחים 
תקנא  ולא  (שן)  ככא  תעקר  ולא  עינים)  מאור  שנוטלת  גסה 

בחיויא (נחש) ולא תקנא בארמאה.

יומא יא. • הני אבולי (שערי) דמחוזא מ''ט לא עבדו להו רבנן מזוזה 
... משום סכנה (רש"י – שלא יאמר המלך כשפים עשיתם בשערי 

עירי).

יומא יא. • שלוחי מצוה אין ניזוקין היכא דקביע היזקא שאני.

(רש"י –  בראשו  דמו  הגבר  קריאת  קודם  לדרך  כא. • היוצא  יומא 
מפני המזיקין).

יומא כב. • מעשה שהיו שניהם שוין ורצין ועולין בכבש ודחף אחד 
מהן את חבירו ונפל ונשברה רגלו וכיון שראו בית דין שבאין לידי 

סכנה התקינו שלא יהו תורמין את המזבח אלא בפייס.

יומא כג. • מעשה בשני כהנים שהיו שניהן שוין ורצין ועולין בכבש 
קדם אחד מהן לתוך ארבע אמות של חבירו נטל סכין ותקע לו 
בלבו עמד רבי צדוק על מעלות האולם ואמר אחינו בית ישראל 
ויצאו  באדמה  חלל  ימצא  כי  א)  כא,  (דברים  אומר  הוא  הרי  שמעו 
זקניך ושופטיך אנו על מי להביא עגלה ערופה על העיר או על 
כשהוא  ומצאו  תינוק  של  אביו  בא  בבכיה  העם  כל  געו  העזרות 
נטמאה  ולא  מפרפר  בני  ועדיין  כפרתכם  הוא  הרי  אמר  מפרפר 

סכין ללמדך שקשה עליהם טהרת כלים יותר משפיכות דמים.

עד  חוזר  לעזאזל)  שעיר  (המשלח  לו.  וישב  בא  סז. • (רש"י)  יומא 
אין  ברשות  אפילו  לתחום  חוץ  שהיוצא  אע''פ  האחרונה  סוכה 
לו אלא אלפים אמה ממקום שיצא לשם ברשות לזה התירו לפי 
שהוא מעונה וחלש ועוד שירא לעמוד יחידי במדבר משתחשך.

עד  לעבור  שמותר  מכאן  ברכים  מים  במים  עז: • ויעבירני  יומא 
עד  לעבור  שמותר  מכאן  מתנים  מי  ויעבירני  אלף  וימד  ברכים 
מתנים מכאן ואילך וימד אלף נחל אשר לא אוכל לעבור ... שאני 

נחל דרדיפי מיא.

יומא עח: • אם מחמת סכנת עקרב מותר (לנעול סנדל ביו"כ).

יומא פב. • עוברה שהריחה מאכילין אותה עד שתשיב נפשה חולה 
מאכילין אותו ע''פ בקיאין ואם אין שם בקיאין מאכילין אותו על 

פי עצמו עד שיאמר די.

וגילוי  מע''ז  חוץ  נפש  פקוח  בפני  שעומד  דבר  לך  פב. • אין  יומא 
עריות ושפיכות דמים.

טמאים  דברים  אפי'  אותו  מאכילין  בולמוס  שאחזו  פג. • מי  יומא 
עד שיאורו עיניו.

יומא פג. – פה: • עניני פקוח נפש.

והזריז  ומוציאו  שוברה  תינוק  בפני  דלת  שננעלה  פד: • ראה  יומא 
ה''ז משובח ואין צריך ליטול רשות מב''ד.

יומא פד: • לא הלכו בפקוח נפש אחר הרוב.

צריכא  לא  פשיטא  חי  מצאוהו  מפקחין  חי  פה. • מצאוהו  יומא 
דאפי' לחיי שעה.

סוכה יד: • אין שעת הסכנה ראיה.

עין  סכנת  בו  שאין  אע''פ  בעיניו.  חש  ואפילו  כו. • (תוס')  סוכה 
דסכנת אבר כסכנת נפשות אפילו לחלל עליו את השבת.

סוכה מב: • משכימין ובאין והחזנין זורקין אותם (לולביהם) לפניהם 
והן מחטפין ומכין איש את חבירו וכשראו ב''ד שבאו לידי סכנה 

התקינו שיהא כל אחד ואחד נוטל בביתו.

שחיקא.  תומא   – (רש"י  לגלויא  סכנתא  שחיקא  ז: • תומא  ביצה 
מגולה  מוצאו  אם  ממנו  שותה  הנחש  לגלויא.  שחוקין:  שומין 

ומטיל בו ארס).

ביצה כב. • מהו לכחול את העין ביו''ט היכא דאיכא סכנה.

וראיתי  ואפלה  לילה  באישון  מהלך  הייתי  אחת  כד: • פעם  מגילה 
אבוקה  בני  לו  אמרתי  בידו  ואבוקה  בדרך  מהלך  שהיה  סומא 
אותי  רואין  אדם  בני  בידי  שאבוקה  זמן  כל  לי  אמר  לך  למה  זו 

ומצילין אותי מן הפחתין ומן הקוצין ומן הברקני.

מגילה כד: • העושה תפלתו (שבראשו) עגולה סכנה ואין בה מצוה.

תענית ה: • אין מסיחין בסעודה שמא יקדים קנה לושט ויבא לידי 
סכנה.

מתענה  העיר  אותה  מפולת  או  דבר  בה  שיש  יט. • עיר  תענית 
ומתרעת וכל סביבותיה מתענות ולא מתריעות.

הירקון  ועל  השדפון  על  מקום  בכל  מתריעין  אלו  יט. • על  תענית 
ועל הארבה ועל החסיל ועל החיה רעה ועל החרב מתריעין עליה 

מפני שהיא מכה מהלכת.

תענית כ: • ההיא אשיתא רעועה דהואי בנהרדעא דלא הוה חליף 
רב ושמואל תותה אע''ג דקיימא באתרה תליסר שנין יומא חד 
איקלע רב אדא בר אהבה להתם אמר ליה שמואל לרב ניתי מר 
אהבה  בר  אדא  רב  דאיכא  האידנא  צריכנא  לא  ליה  אמר  נקיף 

בהדן דנפיש זכותיה ולא מסתפינא.

תענית כ: • לעולם אל יעמוד אדם במקום סכנה ויאמר עושין לי נס 
לו  מנכין  נס  לו  עושין  לומר  תימצי  ואם  נס  לו  עושין  אין  שמא 

מזכיותיו.

אותבי  אזלו   ... באורייתא  גרסי  הוו  יוחנן  ור'  כא. • אילפא  תענית 
תותי גודא רעיעא הוו קא כרכי ריפתא אתו תרי מלאכי השרת 
גודא  האי  עלייהו  נישדי  לחבריה  חד  דאמר  יוחנן  רבי  שמעיה 

ונקטלינהו שמניחין חיי עולם הבא ועוסקין בחיי שעה וכו'.
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תענית כג: • מאי טעמא כולה אורחא לא סיים מר מסאניה וכי מטי 
למיא סיים מסאניה אמר להו כולה אורחא חזינא במיא לא קא 

חזינא.

 ... בשבוע  ימים  ארבעה  מתענין  היו  המעמד  כו. • ואנשי  תענית 
ולא באחד בשבת כדי שלא יצאו ממנוחה ועונג ליגיעה ותענית 

וימותו.

תענית כז: • אנשי מעמד מתכנסין לבית הכנסת ויושבין ד' תעניות 
הים  יורדי  על  בשני  ובחמישי  ברביעי  בשלישי  בשבת  בשני 
בשלישי על הולכי מדברות ברביעי על אסכרא שלא תיפול על 
יפילו  שלא  עוברות  ומיניקות  עוברות  על  בחמישי  התינוקות 

מיניקות שיניקו את בניהם.

את  ולתקן  הדרכים  את  לקווץ  (בחוה"מ)  ה. • יוצאין  קטן  מועד 
מקוה  וכל  המקואות  את  ולמוד  האסטרטאות  ואת  הרחובות 
שאין בו ארבעים סאה מרגילין לתוכו ארבעים סאה ומנין שאם 
עליהם  מעלה  שם  שנשפכו  דמים  שכל  אלו  כל  ועשו  יצאו  לא 

הכתוב כאילו הם שפכום ת''ל (דברים יט, י) והיה עליך דמים.

מועד קטן ז. • כותל הגוחה לרשות הרבים סותר ובונה כדרכו מפני 
הסכנה.

אבין  לבר  א''ל  (חדקל)  לדגלת  אתא  הוה  כי  כה: • רבא  קטן  מועד 
קום אימא מילתא קאי ואמר באו רוב שלישית במים זכור ורחם 
תעינו מאחריך כאשה מבעלה אל תזניחנו כאות מי מרה (רש"י 
– רוב שלישית. ישראל נקראו שלישית ורבא שקול כרוב ישראל 
במי  כאות  רחמים:  בקש  כלומר  מילתא  ואמור  קום  ליה  ואמר 

מרה. שאשה סוטה נבדקת בהן). 

בסנדל  יקלס  לא  אבל)  לשם  ברגלו  (מכה  כז: • המקלס  קטן  מועד 
אלא במנעל מפני הסכנה.

חגיגה ג: • איזהו שוטה היוצא יחידי בלילה וכו'.

חגיגה ו. • חנה מפנקותא יתירתא חזייא ביה בשמואל וחשא ביה 
בשמואל לחולשא דאורחא.

ומניקה  מעוברת  קטנה  במוך  משמשות  נשים  יב: • שלש  יבמות 
קטנה שמא תתעבר ושמא תמות מעוברת שמא תעשה עוברה 
משמשת  זו  ואחת  זו  אחת   ... בנה  תגמול  שמא  מניקה  סנדל 
ו)  קטז,  (תהלים  שנאמר  משום  ירחמו  השמים  ומן  והולכת  כדרכה 

שומר פתאים ה'.

יבמות סד: • מלה הראשון ומת שני ומת שלישי לא תמול דברי רבי 
רבן שמעון בן גמליאל אומר שלישי תמול רביעי לא תמול.

עלה  סמך  וסכנתא  איסורא  דקשרית  חזי  אביי  סד: • א''ל  יבמות 
אביי ואזל נסבה לחומה ברתא דאיסי בריה דרב יצחק בריה דרב 
יהודה דנסבה רחבא דפומבדיתא ושכיב רב יצחק בריה דרבה בר 

בר חנה ושכיב ונסבה הוא ושכיב.

משום  אימא  איבעית  מהול  לא  טעמא  מאי  עא: • במדבר  יבמות 
רוח  להו  נשיב  דלא  משום  אימא  ואיבעית  דאורחא  חולשא 

צפונית.

יבמות עב. • יומא דעיבא (מעונן) ויומא דשותא (רוח דרומית) לא 
מהלינן ביה ולא מסוכרינן ביה והאידנא דדשו בה רבים (תהלים קטז, 

ו) שומר פתאים ה'.

יבמות פ. • בן שמנה (חדשים) הרי הוא כאבן ואסור לטלטלו אבל 
אמו שוחה עליו ומניקתו מפני הסכנה.

יבמות קיד. • סתם תינוק מסוכן אצל חלב.

דל''ת  מעשר  מ''ם  קרבן  קו''ף  עליו  וכתוב  כלי  קטו: • מצא  יבמות 
דמוע טי''ת טבל תי''ו תרומה שבשעת הסכנה היו כותבין תי''ו 

תחת תרומה.

יבמות קכא. • נפל למים בין שיש להן סוף בין שאין להן סוף אשתו 
ועלה  הגדול  לבור  שנפל  באחד  מעשה  מאיר  רבי  אמר  אסורה 
לטבול  שירד  בסומא  מעשה  יוסי  רבי  אמר  ימים  שלשה  לאחר 
במערה וירד מושכו אחריו ושהו כדי שתצא נפשם והשיאו את 
נשותיהם ושוב מעשה בעסיא באחד ששלשלוהו לים ולא עלתה 
מן  תנשא  ולמעלה  הארכובה  מן  חכמים  אמרו  רגלו  אלא  בידם 

הארכובה ולמטה לא תנשא.

וראיתי  בספינה  מהלך  הייתי  אחת  פעם  ר"ג  קכא. • אמר  יבמות 
ספינה אחת שנשברה והייתי מצטער על תלמיד חכם שבה ומנו 
רבי עקיבא וכשעליתי ביבשה בא וישב ודן לפני בהלכה אמרתי 
לו בני מי העלך אמר לי דף של ספינה נזדמן לי וכל גל וגל שבא 

עלי נענעתי לו ראשי.

יבמות קכא. • א''ר עקיבא פעם אחת הייתי מהלך בספינה וראיתי 
ספינה אחת שמטרפת בים והייתי מצטער על תלמיד חכם שבה 
לפני  ודן  וישב  בא  קפוטקיא  למדינת  כשעליתי  מאיר  רבי  ומנו 
בהלכה אמרתי לו בני מי העלך אמר לי גל טרדני לחברו וחברו 

לחברו עד שהקיאני ליבשה.

יבמות קכב. • בשעת הסכנה כותבין ונותנין אף על פי שאין מכירין.

כתובות ג: • בתולה הנשאת ביום הרביעי תיבעל להגמון תחלה ... 
דאיכא צנועות דמסרן נפשייהו לקטלא ואתיין לידי סכנה.

כתובות יח. • סתם יהודה וגליל כשעת חירום דמו.

כתובות ל. • הכל בידי שמים חוץ מצינים פחים.

כתובות ל: • דין ארבע מיתות לא בטלו מי שנתחייב סקילה או נופל 
מן הגג או חיה דורסתו ומי שנתחייב שריפה או נופל בדליקה או 
ליסטים  או  למלכות  נמסר  או  הריגה  שנתחייב  ומי  מכישו  נחש 

באין עליו ומי שנתחייב חנק או טובע בנהר או מת בסרונכי.

מאחרת)  לינק  רוצה  שאינו  מכירה (רש"י –  היה  נט: • אם  כתובות 
נותן לה שכרה וכופה ומניקתו מפני הסכנה.

בשילהי  רב  לבי  קאזיל  הוה  חכינאי  בן  חנניה  סב: • רבי  כתובות 
לא  בהדך  דאתי  עד  לי  איעכב  א''ל  יוחאי  בן  דר''ש  הלוליה 
איעכבא ליה אזל יתיב תרי סרי שני בבי רב ... הוה יתיבא דביתהו 
קא נהלה קמחא דל עינה חזיתיה סוי לבה פרח רוחה אמר לפניו 

רבש''ע ענייה זו זה שכרה בעא רחמי עלה וחייה.

המצות  על  כוכבים  עובדי  שגזרו  הסכנה.  מן  פט. • (רש"י)  כתובות 
והיו יראים לשמור גיטיהן ומשקיבלתו שורפתו וכן פרוזבוליהן.

נדרים פ: • חייהן וחיי אחרים חייהן קודמין לחיי אחרים.

ערבוביתא  עוירא  לידי  מתיא  דרישא  ערבוביתא  פא. • האי  נדרים 
לידי  מתיא  דגופא  ערבוביתא  שעמומיתא  לידי  מתיא  דמאני 

שיחני וכיבי.

נזיר יט: • מעשה בהילני המלכה שהלך בנה למלחמה ואמרה אם 
יבוא בני מן המלחמה בשלום אהא נזירה שבע שנים ובא בנה מן 

המלחמה והיתה נזירה שבע שנים.

סוטה לז. • באותה שעה היה משה מאריך בתפלה אמר לו הקב''ה 
ידידיי טובעים בים ואתה מאריך בתפלה לפני.
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סוטה מו: • ואמרו ידינו לא שפכו את הדם הזה ועינינו לא ראו וכי 
על לבנו עלתה שב''ד שופכין דמים אלא לא בא לידינו ופטרנוהו 

בלא מזונות ולא ראינוהו והנחנוהו בלא לויה.

סוטה מו: • כופין ללויה ששכר הלויה אין לה שיעור.

סוטה מו: • המהלך בדרך ואין לו לויה יעסוק בתורה.

סוטה מו: • כל המלוה את חבירו ארבע אמות בעיר אינו ניזוק.

שאילמלי  דמים  שופך  כאילו  ומתלוה  מלוה  שאינו  מו: • כל  סוטה 
ליווהו אנשי יריחו לאלישע לא גירה דובים לתינוקות.

גיטין ו: • (רש"י) נימא באותו מקום. ודרכן היה להשיר את השער 
הוא  דסכנתא  ומשום  שפכה  כרות  ליעשות  בועלה  ליסכן  ולא 

הקפיד עליה וברחה מפני אימתו.

גיטין סו. • בשעת הסכנה כותבין ונותנין (גט) אע''פ שאין מכירין.

גיטין ע. • חמשה קרובין למיתה יותר מן החיים ואלו הן אכל ועמד 
שתה ועמד הקיז דם ועמד ישן ועמד שימש מטתו ועמד.

קדושין כט. • האב חייב בבנו ... וי''א אף להשיטו במים.

קדושין עא. • בימי רבי פנחס בקשו לעשות בבל עיסה לארץ ישראל 
אמר להם לעבדיו כשאני אומר שני דברים בבית המדרש טלוני 
בעריסה ורוצו ... נטלוהו בעריסה ורצו רצו אחריו ולא הגיעוהו 

ישבו ובדקו עד שהגיעו לסכנה ופירשו.

קדושין פב. • (רש"י) הספנין רובן חסידים. שפורשין למקום הסכנה 
ותמיד הם ברעדה יותר מן הגמלין.

צדיקים  בין  מבחין  אינו  למשחית  רשות  שניתן  ס. • כיון  קמא  בבא 
לרשעים ולא עוד אלא שמתחיל מן הצדיקים תחלה.

בבא קמא ס: • לעולם יכנס אדם בכי טוב ויצא בכי טוב שנאמר (שמות 
יב, כב) ואתם לא תצאו איש מפתח ביתו עד בקר.

בבא קמא ס: • דבר בעיר כנס רגליך.

בבא קמא ס: • רבא בעידן רתחא (דבר) הוי סכר כוי (סתם חלונות). 

בבא קמא ס: • רעב בעיר פזר רגליך.

בבא קמא ס: • דבר בעיר אל יהלך אדם באמצע הדרך מפני שמלאך 
המות מהלך באמצע הדרכים.

בבא קמא ס: • דבר בעיר אל יכנס אדם יחיד לבית הכנסת שמלאך 
המות מפקיד שם כליו וה''מ היכא דלא קרו ביה דרדקי ולא מצלו 

ביה עשרה.

בבא קמא ס: • כלבים בוכים מלאך המות בא לעיר.

בבא קמא ס: • אסור להציל עצמו בממון חבירו.

בבא קמא סא. • כל המוסר עצמו למות על דברי תורה אין אומרים 
דבר הלכה משמו.

בבא קמא פ: • חתול (לבן) מותר להורגו ואסור לקיימו ואין בו משום 
גזל ואין בו משום השב אבידה לבעלים.

קיתון  מהן  אחד  וביד  בדרך  מהלכין  שהיו  סב. • שנים  מציעא  בבא 
מגיע  מהן  אחד  שותה  ואם  מתים  שניהם  שותין  אם  מים  של 
יראה  ואל  וימותו  שניהם  שישתו  מוטב  פטורא  בן  דרש  לישוב 
אחד מהם במיתתו של חבירו עד שבא ר' עקיבא ולימד וחי אחיך 

עמך חייך קודמים לחיי חבירך.

בבא מציעא צב. • (רש"י) לא יאכל פועל יותר על שכרו. לקמן יליף 
מכנפשך בשכירותו שמוסר נפשו עליו לעלות באילן או במקום 

סכנה.

בבא בתרא ח: • פדיון שבוים מצוה רבה היא.

ואמרת  נצא  אנה  אליך  יאמרו  כי  והיה  ב)  טו,  ח: • (ירמיה  בתרא  בבא 
ואשר  לחרב  לחרב  ואשר  למות  למות  אשר  ה'  אמר  כה  אליהם 
קשה  זה  בפסוק  המאוחר  כל   ... לשבי  לשבי  ואשר  לרעב  לרעב 

מחבירו ... שבי [קשה מכולם] דכולהו איתנהו ביה.

בבא בתרא יא. • כל המקיים נפש אחת מישראל כאילו קיים עולם 
מלא.

בבא בתרא יח. • (רש"י) דירה שאני. חנות ורפת בקר דירתן של אדם 
הן ואין לנו לאסור דירתו עליו אא''כ ההיזק מוכן.

לספינה  דמטבע  גלא  האי  ימא  נחותי  לי  עג. • אשתעו  בתרא  בבא 
מיתחזי כי צוציתא דנורא חיוורתא ברישא ומחינן ליה באלוותא 
סלה  אמן  אמן  צבאות  ה'  יה  אהיה  אשר  אהיה  עליה  דחקיק 

ונייח.

מן  עצמו  את  אדם  ישנה  לא  הסכנה  בשעת  צב: • אפילו  סנהדרין 
הרבנות שלו.

סנהדרין צה. • אין רוכבין על סוסו (של מלך) ואין יושבין על כסאו 
ואין משתמשין בשרביטו ... בשעת הסכנה שפיר דמי.

סנהדרין צה. • אין חבוש מוציא עצמו מבית האסורין.

סנהדרין קא. • אין שואלין בדבר שדים בשבת ... אף בחול אסור... 
משום סכנה.

 – (תוס'  שאני  להגן  תורה  בדברי  להתרפאות  טו: • אסור  שבועות 
ד"ה אסור – והדאמר במסכת שבת (דף סז.) לאישתא בת יומא 

לימא הכי וירא מלאך ה' אליו וגו' סכנתא שאני).

עבודה זרה יב: • לא יניח פיו על גבי הסילון וישתה מפני הסכנה מאי 
סכנה עלוקה.

עבודה זרה יב: • לא ישתה אדם מים לא מן הנהרות ולא מן האגמים 
לא בפיו ולא בידו אחת ואם שתה דמו בראשו מפני הסכנה מאי 

סכנה סכנת עלוקה.

עבודה זרה יב: • הבולע נימא (עלוקה) של מים מותר להחם לו חמין 
בשבת (תוס' – ד"ה הבולע. משמע שגם אחר ששתה העלוקה 
הוא יכול לחיות הרבה מ''מ מחללין עליו את השבת כיון שיש בה 

סכנה ... אף על גב שפעמים מתרפא מאליו).

עבודה זרה יב: • לא ישתה אדם מים בלילה ואם שתה דמו בראשו 
מפני הסכנה מאי סכנה סכנת שברירי (רש"י – שד הממונה על 

מכת סנוירים).

עבודה זרה טו: • כדרך שאמרו אסור למכור (כלי זיין) לעובד כוכבים 
כך אסור למכור לישראל החשוד למכור לעובד כוכבים.

נתן  ור'  לצים  מושב  מפני  לאיצטדינין  הולכין  יח: • אין  זרה  עבודה 
מפני  ואחד  ומציל  שצווח  מפני  אחד  דברים  שני  מפני  מתיר 

שמעיד עדות אשה להשיאה.

עבודה זרה כז. • מתרפאין מהן ריפוי ממון אבל לא ריפוי נפשות ואין 
מסתפרין מהן בכל מקום ... ברה''ר מותר אבל לא בינו לבינו.

דבר  נפשות  ריפוי  סכנה  בו  שאין  דבר  ממון  כז. • ריפוי  זרה  עבודה 
שיש בו סכנה.
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עבודה זרה כז: • וחי בהם ולא שימות בהם.

מתרפאין  אין  השבת  את  עליה  מכה שמחללין  כז: • כל  זרה  עבודה 
מהן (רש"י – דהיינו מכת סכנה אבל שאין בה סכנה מתרפאים)... 

כל מכה של חלל אין מתרפאין מהן.

עבודה זרה ל. – ל: • (בענין גלוי במשקאות שונים).

עבודה זרה ל: • אוכל אדם ענבים ותאנים בלילה ואינו חושש משום 
שנאמר (תהלים קטז, ו) שומר פתאים ה'.

עבודה זרה ל: • שלשה מיני ארס הן וכו'.

עבודה זרה לה. • מאי גזירתא ... משום ניקור (נשיכת נחש) (תוס' – 
ד"ה חדא – ואנו שאין נחשים מצוין בינינו אין לחוש משום גלוי).

אבות ג:ד • המהלך בדרך יחידי ... הרי זה מתחייב בנפשו.

מנחות לב: • תלאה (המזוזה) במקל או שהניחה אחר הדלת סכנה 
שיקבענה  עד  בה  משתמר  הבית  שאין  המזיקים  מן   – (רש"י 

בצורת הפתח כהילכתה) ואין בה מצוה.

חולין ט: • מי קא מדמית איסורא לסכנתא סכנה.

חולין י. • חמירא סכנתא מאיסורא.

בה  שוחטין  אין  קנה  של  בקרומית  נאמרו  דברים  טז: • ה'  חולין 
ואין מלין בה ואין מחתכין בה בשר ואין מחצצין בה שינים ואין 

מקנחים בה.

חולין מט: • שלשה משקים אסורים משום גילוי היין והמים והחלב 
ושאר כל המשקים מותרים.

ודבש  שמן  וחומץ  ציר  גילוי  משום  בהם  אין  מט: • חמשה  חולין 
ומורייס.

וגלוי  כדלקמן  גלוי  משום  לה  אוסר  שמעון.  ר'  מט: • (רש"י)  חולין 
סכנת נפשות היא ויש לנו לילך אחר המחמיר.

חיה  של  בכלל  מתה  של  סנדל  לחבירו  אדם  ימכור  צד. • לא  חולין 
שחוטה מפני ב' דברים א' מפני שמתעהו וא' מפני הסכנה (רש"י 

– שמא מחמת נשיכת נחש מתה והארס נבלע בעור).

חולין קז: • (רש"י) לא יתן אדם פרוסה לשמש. באחד מן האורחים 
קאמר שלא יכעוס בעה''ב כשהוא שותה חונקו לו יין ומזיק לו.

כריתות יג. • הותרו לה לעוברה פחות מכשיעור אפילו טובא מפני 
הסכנה.

נדה יז. • הנוטל צפרניו וזורקן לרשות הרבים מפני שאשה מעוברת 
עוברת עליהן ומפלת.

ספר תורה
ברכות ח. • רב ששת מהדר אפיה וגריס (רש"י – משנתו כשקורין 

בספר תורה).

ברכות ח. • (תוס' – ד"ה רב ששת) וא''ת והא אמרינן בסוטה (פ''ז ד' 
ספר  שנפתח  כיון  (נחמיה ח)  העם  כל  עמדו  וכפתחו  דכתי'  מאי  לט.) 
תורה אסור לספר אפי' בדבר הלכה. ויש לומר התם איירי בקול 
רם כדי שלא יבטלו קול קריאת התורה והכא איירי בנחת. והאי 
שנראה  אפיה  דמהדר  אע''ג  משמע  רבותא  אפיה  מהדר  דקא 
שיכוון  כדי  אפיה  דאהדר  והאי  דמי  שפיר  תורה  ספר  כמניח 
שם  שיש  דוקא  מפרשי  דה''ג  כתב  פ''ד)  (מגילה  אלפס  ורב  גרסתו. 
עמו  אם  כי  עשרה  שם  אין  אבל  ללמוד.  יכול  אז  אחריני  עשרה 

לא. והכא מיירי שהיו שם עשרה בלא הוא ועוד תירץ האלפסי 
האי  כי  לן  מסתבר  ואנן  הוא.  אומנתו  שתורתו  ששת  רב  שאני 

תירוצא.

וספר  בראשו  ותפילין  הקברות  בבית  אדם  יהלך  יח. • לא  ברכות 
תורה בזרועו וקורא ואם עושה כן עובר משום (משלי יז, ה) לועג לרש 

חרף עושהו.

יתנם  לא  זה  הרי  למקום  ממקום  עצמות  יח. • המוליך  ברכות 
בדסקיא ויתנם על גבי חמור וירכב עליהם מפני שנוהג בהם מנהג 
וכדרך  מותר  לסטים  ומפני  נכרים  מפני  מתירא  היה  ואם  בזיון 

שאמרו בעצמות כך אמרו בספר תורה.

ברכות כה: • בית שיש בו ספר תורה או תפילין אסור לשמש בו את 
המטה עד שיוציאם או שיניחם כלי בתוך כלי.

ברכות כו. • ס''ת צריך לעשות לו מחיצה עשרה (תוס' – ודוקא ספר 
בשאר  אבל  תורה  בספר  כמו  להחמיר  יש  בחומשים  וגם  תורה 

ספרים דיין בכסוי בעלמא).

ר'  השנה  את  מעברין  בשלשה  ולית)  ד"ה   – מח. • (תוס'  ברכות 
ועושין  תורה  ספר  מביאין  נתמעטו  ואם  בעשרה  אומר  אליעזר 
אבל  בגליון  העשוי  תורה  ספר  אלא  קאמר  לא   ... וכו'  עגולה 

חומשין שלנו לא.

מי  אדם  של  ושנותיו  ימיו  מקצרים  דברים  נה. • שלשה  ברכות 
שנותנין לו ס''ת לקרות ואינו קורא וכו'.

שבת יד. • ספר מ''ט גזרו ביה רבנן טומאה ... שבתחלה היו מצניעין 
את אוכלין דתרומה אצל ס''ת ואמרו האי קדש והאי קדש כיון 
מפני  והידים  טומאה  רבנן  ביה  גזרו  פסידא  לידי  דקאתו  דקחזו 

שהידים עסקניות הן.

שבת יד. • האוחז ס''ת ערום נקבר ערום ... בלא אותה מצוה.

שבת כג. • (תוס' – ד"ה כל) היה פוסל ר''ת ס''ת שאין כותבין בדיו 
שלנו דשאר לא מיקרי דיו.

שבת מט: • לא זזו משם עד שהביאו ספר תורה ומנאום.

מזוזה  מהן  עושין  אין  שבלה  תורה  וספר  שבלו  עט: • תפילין  שבת 
לפי שאין מורידין מקדושה חמורה לקדושה קלה.

בו  לקרות  תורה  וספר  בו  לחפור  במר  שמעון  ר'  צד: • מודה  שבת 
דחייב.

יעשנה  לא  סתומה  סתומה  יעשנה  לא  פתוחה  קג: • פרשה  שבת 
פתוחה כתבה כשירה או שכתב את השירה כיוצא בה או שכתב 

שלא בדיו או שכתב את האזכרות בזהב הרי אלו יגנזו.

שבת קד. • מנצפך צופים אמרום.

הוי  דלא  דדלית.  לתגא  שנטלו  כגון  אמר  רבא  קד: • (רש"י)  שבת 
אלא הגהת אות אחת ובדבר מועט חייב הואיל וזהו תיקון הספר 
דאסור לאדם לשהות ספר שאינו מוגה משום אל תשכן באהליך 

עולה (איוב יא).

שבת קה: • העומד על המת בשעת יציאת נשמה חייב לקרוע הא 
למה זה דומה לס''ת שנשרפה.

שבת קטו. • כל כתבי הקדש מצילין אותן מפני הדליקה.

שבת קטז: • מצילין תיק הספר עם הספר.

כבה  ואם  בו  וקורא  פושטו  האור  בו  שאחז  תורה  קכ. • ספר  שבת 
כבה.
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תורה  ספר  ואת  הלולב  ואת  הקטן  את  מוציאין  קכד: • אין  שבת 
לרה''ר ובית הלל מתירין.

שבת קלג: • זה אלי ואנוהו התנאה לפניו במצות עשה לפניו סוכה 
וכתוב  נאה  תורה  ספר  נאה  ציצית  נאה  ושופר  נאה  ולולב  נאה 
בו לשמו בדיו נאה בקולמוס נאה בלבלר אומן וכורכו בשיראין 

נאין.

עירובין יג. • (אמר רבי מאיר) כשבאתי אצל ר' ישמעאל אמר לי בני 
מה מלאכתך אמרתי לו לבלר אני אמר לי בני הוי זהיר במלאכתך 
שמלאכתך מלאכת שמים היא שמא אתה מחסר אות אחת או 

מייתר אות אחת נמצאת מחריב את כל העולם כולו.

עירובין סד. • המחזיק בנכסי הגר מה יעשה ויתקיימו בידו יקח בהן 
ספר תורה.

יום  מבעוד  תורה  ספר  הביאו  ולא  שכחו  אחת  פו: • פעם  עירובין 
למחר פרסו סדין על העמודים והביאו ספר תורה וקראו בו.

עירובין צז: • היה קורא בספר על האיסקופה ונתגלגל הספר מידו 
גוללו אצלו.

עירובין צז: • אין לך דבר משום שבות עומד בפני כתבי הקודש.

עירובין צח. • אין מזרקין כתבי הקודש.

להפך  להן  התירו  לא  ומזוזות  תפילין  ספרים  צח. • כותבי  עירובין 
יריעה על פניה אלא פורס עליה את הבגד.

פסחים נ: • ד' פרוטות אין בהן סימן ברכה לעולם שכר כותבין וכו'.

פסחים נ: • כ''ד תעניות ישבו אנשי כנסת הגדולה על כותבי ספרים 
תפילין ומזוזות שלא יתעשרו שאילמלי מתעשרין אין כותבין.

פסחים נ: • כותבי ספרים תפילין ומזוזות הן ותגריהן ותגרי תגריהן 
רואין  אינן  תכלת  מוכרי  לאיתויי  שמים  במלאכת  העוסקין  וכל 

סימן ברכה לעולם ואם עוסקין לשמה רואין.

פסחים קיב. • כשאתה מלמד את בנך למדהו בספר מוגה.

יומא סח. • אומר (כ"ג) יותר ממה שקראתי לפניכם כתוב כאן.

יומא סח: • חזן הכנסת נוטל ספר תורה ונותנו לראש הכנסת וראש 
הכנסת נותנו לסגן והסגן נותנו לכהן גדול וכהן גדול עומד ומקבל 

וקורא.

יומא ע. • אין גוללין ספר תורה בציבור מפני כבוד ציבור.

כדי  בו  וקורא  מביתו  תורה  ספר  מביא  ואחד  אחד  ע. • כל  יומא 
להראות חזותו לרבים.

תורה  ספר  להצניע  דרכן  שהיה  אלא)  ד"ה   – טז: • (רש"י  סוכה 
בבתים מפני הנכרים.

וכל  ותגריהן  ותגריהן  הן  ומזוזות  תפילין  ספרים  כו. • כותבי  סוכה 
העוסקין במלאכת שמים לאתויי מוכרי תכלת פטורין מק''ש ומן 

התפלה ומן התפילין ומכל מצות האמורות בתורה.

סוכה מא: • לא יאחז אדם תפילין בידו וספר תורה בחיקו ויתפלל 
שינת  ולא  קבע  שינת  לא  בהן  יישן  ולא  מים  בהן  ישתין  ולא 

עראי.

תורה  ספר  בו  לכתוב  קולמוס  הימנו  ליטול  קנה  כ. • זכה  תענית 
נביאים וכתובים.

תענית כו: • (ביז' תמוז)... ושרף אפוסטמוס את התורה וכו'.

מגילה ח: • אין בין ספרים לתפלין ומזוזות אלא שהספרים נכתבין 
רשב''ג  אשורית  אלא  נכתבות  אינן  ומזוזות  ותפלין  לשון  בכל 

אומר אף בספרים לא התירו שיכתבו אלא יוונית.

תורה  בספר  אלא  התירו  לא  יונית  רבותינו  ט. • כשהתירו  מגילה 
ומשום מעשה דתלמי המלך וכו'.

מגילה טז: • (מגילה) צריכה שרטוט כאמיתה של תורה.

דמנחי  שכיחי  לא  יוצאין  שכיחי  נכנסין  דתימא  כב. • מהו  מגילה 
ספר תורה ונפקי קמ''ל.

מגילה כו. • ספרים (נביאים וכתובים) לוקחין תורה אבל אם מכרו 
תורה לא יקחו ספרים.

מגילה כו: • ספר תורה שבלה גונזין אותו אצל תלמיד חכם ואפילו 
שונה הלכות.

במטפחות  וחומשין  חומשין  במטפחות  ס''ת  כז. • גוללין  מגילה 
חומשין  במטפחות  וכתובים  נביאים  לא  אבל  וכתובים  נביאים 

ולא חומשין במטפחות ס''ת.

מגילה כז. • אין מוכרין ס''ת אלא ללמוד תורה ולישא אשה.

מגילה כז. • לא ימכור אדם ס''ת אע''פ שאינו צריך לו יתר על כן ... 
ברכה  סימן  רואה  אינו  בתו  או  ס''ת  ומכר  יאכל  מה  לו  אין  אפי' 

לעולם.

מגילה כט: • בני מערבא דמסקי (מסיימים) לדאורייתא בתלת שנין.

מגילה כט. – לב. • (בעניני קה"ת ופרשיות מיוחדות בלוח השנה).

אמורות  רבים  בלשון  ויקרא)  בספר  (תוכחות  לא: • הללו  מגילה 
יחיד  בלשון  דברים)  (בספר  והללו  אמרן  הגבורה  מפי  ומשה 

אמורות ומשה מפי עצמו אמרן (תוס' – וברוח הקדש).

מגילה לא: • עזרא תיקן להן לישראל שיהו קורין קללות שבתורת 
שתכלה  כדי   ... ר''ה  קודם  תורה  ושבמשנה  עצרת  קודם  כהנים 

השנה וקללותיה.

מגילה לב. • הלוחות והבימות אין בהן משום קדושה.

הגולל   ... התפר  על  שיעמידנו  צריך  תורה  ספר  לב. • הגולל  מגילה 
מהדקו  וכשהוא  מבפנים  גוללו  ואין  מבחוץ  גוללו  תורה  ספר 
בתורה  שקראו  עשרה   ... מבחוץ  מהדקו  ואינו  מבפנים  מהדקו 

הגדול שבהם גולל ספר תורה הגוללו נוטל שכר ... כנגד כולן.

מגילה לב. • מוטב תיגלל המטפחת ואל יגלל ספר תורה.

מועד קטן יח: • אין כותבין (בחוה"מ) ספרים תפילין ומזוזות במועד 
ואין מגיהין אות אחת אפילו בספר עזרא.

מועד קטן כה. • העומד על המת בשעת יציאת נשמה חייב לקרוע 
למה זה דומה לספר תורה שנשרף שחייב לקרוע (רש"י – דתורה 
קרויה נר שנאמר (משלי ו) כי נר מצוה ותורה אור ונשמה נקראת נר 

דכתיב (שם כ) נר (אלהים) נשמת אדם).

תורה  ספר  לאותובי  סבור  הונא  דרב  נפשיה  נח  כה. • כי  קטן  מועד 
ליה  סבירא  לא  דבחייה  מילתא  חסדא  רב  להו  אמר  אפורייה 

השתא ליקום (ליה) ליעבד ליה.

מועד קטן כה. • אסור לישב על גבי מטה שספר תורה מונח עליה.

מועד קטן כו. • ואלו קרעין שאין מתאחין ... ועל ספר תורה שנשרף 
וכו'.
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מועד קטן כו. • הרואה ספר תורה שנקרע חייב לקרוע שתי קריעות 
אחד על הגויל ואחד על הכתב.

יבמות טז: • בשעה שנכנסו עובדי כוכבים להיכל הכל נפנו על כסף 
וזהב והם נפנו על ס''ת.

יבמות סא: • ... נפקא מינה למכור ספר תורה בשביל בנים.

יבמות צו: • נקרע ס''ת בחמתן.

יבמות קכב. • איה חברנו נומית (אמרה) להם מת וקברתיו והשיאו 
הפונדקית  נאמנת  כפונדקית  לכשתהא  להו  אמר   ... אשתו  את 

הוציאה להם מקלו ותרמילו וספר תורה שהיה בידו.

מכאן  לשהותו  מותר  יום  ל'  עד   ... מוגה  שאינו  יט: • ספר  כתובות 
ואילך אסור לשהותו.

כתובות עז: • אייתי ספר תורה וחזי מי איכא מידי דכתיב ביה דלא 
קיימתיה.

מסיני  למשה  והלכה  רחמנא.  אמר  בספר  יז: • (רש"י)  סוטה 
שהספרים צריכין שרטוט.

סוטה יז: • (תוס' – ד"ה כתבה) משום זה אלי ואנוהו (שמות טו) צריך 
לשרטט בין כל שיטה ושיטה.

סוטה כ. • כשבאתי אצל ר' ישמעאל א''ל בני מה מלאכתך אמרתי 
לו לבלר אני אמר לי בני הוי זהיר שמלאכתך מלאכת שמים היא 
שמא תחסיר אות אחת או תתיר אות אחת נמצאת אתה מחריב 

את כל העולם כלו.

בדבר  אפילו  לספר  אסור  תורה  ספר  שנפתח  לט. • כיון  סוטה 
הלכה.

מבית  ס''ת  להביא  דרכם  היה  להפשיט)  ד"ה  לט: • (רש"י –  סוטה 
סביב  נאים  בגדים  ופורסין  הכנסת  לבית  בו  שמשתמר  אחר 
ס''ת  ונוטלין  משם  וכשיוצאין  בתוכה  אותה  ומניחין  התיבה 
להוליכו לבית המשתמר בו לא יפשיטו הבגדים מן התיבה בפני 
הצבור שטורח צבור לעכב שם עם ס''ת אלא מוליך ס''ת לביתו 
ומניחו והעם יוצאים אחריו ואח''כ הוא בא ומפשיט את התיבה.

סוטה לט: • אין המתרגם רשאי להתחיל בתרגום עד שיכלה פסוק 
מפי הקורא ואין הקורא רשאי להתחיל בפסוק אחר עד שיכלה 

תרגום מפי המתרגם.

סוטה לט: • המפטיר בנביא צריך שיקרא בתורה תחילה.

סוטה לט: • אין המפטיר רשאי להפטיר בנביא עד שיגלל ס''ת.

ויניח  תורה  ספר  שינטל  עד  לצאת  רשאין  הצבור  לט: • אין  סוטה 
במקומו ... עד שיצא.

סוטה מ: • ברכות כהן גדול כיצד חזן הכנסת נוטל ספר תורה ונותנה 
לכהן  נותנה  והסגן  לסגן  נותנה  הכנסת  וראש  הכנסת  לראש  לו 

גדול וכ''ג עומד ומקבל וקורא.

סוטה מא. • גולל את התורה ומניחה בחיקו כו': וכל כך למה שלא 
להוציא לעז על ס''ת.

סוטה מא. • אין גוללין ס''ת בצבור.

סוטה מא. • כל אחד ואחד מביא ספר תורה מתוך ביתו וקורא בו 
וכל כך למה כדי להראות חזותו לרבים.

וראש  הכנסת  לראש  ונותנה  ס''ת  נוטל  הכנסת  מא. • חזן  סוטה 
למלך  נותנה  וכ''ג  גדול  לכהן  נותנה  והסגן  לסגן  נותנה  הכנסת 

והמלך עומד ומקבל וקורא יושב אגריפס המלך עמד וקבל וקרא 
עומד ושבחוהו חכמים.

בעל  שהיה   – (רש"י  ס''ת  נגנז  אליעזר  רבי  מט: • משמת  סוטה 
הלכות מפי שמועה הרבה וסדורות בפיו כאילו כתוב בספר).

גיטין ו: • (תוס' – ד"ה א"ר) הכא במאי עסקינן במשורטטין משמע 
משום  והיינו  תפילין  ולא  ס''ת  לא  כלל  לשרטט  רגילות  דאין 
דנקרא הדיוט ומיהו אם אין הסופר יכול לכתוב יפה בלא שרטוט 

צריך לשרטט על כל שיטה ושיטה משום זה אלי ואנוהו.

גיטין יא. • (תוס' – ד"ה בדאפיצן) עיבוד סיד שלנו כעיבוד עפצים 
שלהם דהא קלפים שלנו אין יכולין להזדייף.

גיטין יט: • ההוא גברא דעל לבי כנישתא שקל ספר תורה יהיב לה 
לדביתהו ואמר לה הא גיטך.

בעינן  ומזוזות  תפילין  בס''ת  דוקא  ספר)  ד"ה   – כ: • (תוס'  גיטין 
וכתבתם  בהו  דכתיב  משום   ... גויל  מוקפות  האותיות  שיהו 

כתיבה תמה.

כוכבים  העובדי  מן  ומזוזות  תפילין  ספרים  לוקחין  מה. • אין  גיטין 
יותר על כדי דמיהן מפני תיקון העולם.

יגנז  כוכבים  עובד  כתבו  ישרף  מין  שכתבו  תורה  מה: • ספר  גיטין 
נמצא ביד מין יגנז נמצא ביד עובד כוכבים אמרי לה יגנז ואמרי 

לה קורין בו.

גיטין מה: • ספר תורה שכתבו עובד כוכבים תני חדא ישרף ותניא 
אידך יגנז ותניא אידך קורין בו.

גיטין מה: • ס''ת תפלין ומזוזות שכתבן (מין) ומסור עובד כוכבים 
ועבד אשה וקטן וכותי וישראל מומר פסולין.

ובלבד  מקום  בכל  כוכבים  העובדי  מן  ספרים  מה: • לוקחין  גיטין 
שיהיו כתובין כהלכתן ומעשה בעובד כוכבים אחד בצידן שהיה 
לסורו  שחוזר   ... בגר   ... ממנו  ליקח  רשב''ג  והתיר  ספרים  כותב 

משום יראה.

פסולות  טמאה  בהמה  עור  עליהן  שטלה  או  זהב  מה: • ציפן  גיטין 
עור בהמה טהורה כשרות ואע''פ שלא עיבדן לשמן רבן שמעון 
בן גמליאל אומר אפילו עור בהמה טהורה פסולות עד שיעבדן 

לשמן.

להם  ולוקחין  להאכיל ...  ומעשרין  תורמין  נב. • האפוטרופין  גיטין 
ספר תורה תפילין ומזוזות וכל דבר שיש לו קצבה.

אינו  לשמן  כתובות  שלו  אזכרות  שאין  תורה  ספר  נד: • כל  גיטין 
שוה כלום.

גיטין נד: • הרי שהיה צריך לכתוב את השם ונתכוון לכתוב יהודה 
וטעה ולא הטיל בו דלת מעביר עליו קולמוס ומקדשו דברי רבי 

יהודה וחכמים אומרים אין השם מן המובחר.

גיטין נד: • מתוך שאתה נאמן להפסיד שכרך אתה נאמן להפסיד 
ספר תורה.

גיטין נו: • טיטוס הרשע שחירף וגידף כלפי מעלה מה עשה תפש 
ועבר  תורה  ספר  והציע  הקדשים  קדשי  לבית  ונכנס  בידו  זונה 

עליה עבירה וכו'.

גיטין נט: • כהן ברישא והדר לוי.

ראשון  לפתוח  שבקדושה  דבר  לכל  (הכהן)  נט: • וקדשתו  גיטין 
ולברך ראשון וליטול מנה יפה ראשון.
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גיטין ס. • אחריהן קוראין ת''ח הממונין פרנסים על הצבור ואחריהן 
ת''ח  בני  ואחריהן  הציבור  על  פרנסים  למנותם  הראויין  ת''ח 
כנסיות  ראשי  ואחריהן  הצבור  על  פרנסים  ממונים  שאבותיהן 

וכל אדם.

גיטין ס. • אין קוראין בחומשין בבית הכנסת משום כבוד צבור.

למאן  תיבעי  ניתנה  מגילה  מגילה  תורה  דאמר  ס. • למאן  גיטין 
דאמר תורה חתומה ניתנה תיבעי.

כל  סופרים  שהיו  סופרים  ראשונים  נקראו  ל. • לפיכך  קדושין 
האותיות שבתורה.

ס''ת  ניתי  א''ל  גיסא  מהאי  או  גיסא  מהאי  דגחון  ל. • וא''ו  קדושין 
א''ל  ומנאום  תורה  ספר  שהביאו  עד  משם  זזו  לא   ... ואימנינהו 

אינהו בקיאי בחסירות ויתרות אנן לא בקיאינן.

קדושין ל. • חמשת אלפים ושמונה מאות ושמונים ושמונה פסוקים 
הוו פסוקי ס''ת יתר עליו תהלים שמונה חסר ממנו דברי הימים 

שמונה.

קדושין לג: • מהו לעמוד מפני ספר תורה ... קל וחומר מפני לומדיה 
עומדים מפניה לא כל שכן.

בבא קמא יז. • שהניחו ס''ת על מטתו (של חזקיה) ואמרו קיים זה 
גדול  דהוה  חזקיה  שאני   – אלא  ד"ה   – (תוס'  בזה  שכתוב  מה 

בתורה ובמעשים טובים ביותר.

בבא קמא פז: • מאי סגולה ... ספר תורה.

ישאילנו  לא  זה  הרי  מחבירו  תורה  ספר  כט: • השואל  מציעא  בבא 
לאחר.

קץ  שאין  לפי  אונאה  לה  אין  תורה  ספר  נח: • המוכר  מציעא  בבא 
לדמיה.

בבא בתרא יג: • מדביק אדם תורה נביאים וכתובים כאחד דברי ר''מ 
וכתובים  עצמן  בפני  נביאים  עצמה  בפני  תורה  אומר  יהודה  ר' 
בפני עצמן (תוס' – שלא יראה הכל כמו תורה או הכל נביאים) 

וחכ''א כל אחד ואחד בפני עצמו.

להניח  אסור  שיהא  אשכחן  לא  רבי)  ד"ה  יג: • (תוס' –  בתרא  בבא 
אלא נביאים וכתובים על גבי תורה אבל נביאים על גבי כתובים 

או איפכא לא.

נגלל  וס''ת  לסופן  מתחלתן  נגללים  הספרים  יד. • כל  בתרא  בבא 
לאמצעיתו ועושה לו עמוד אילך ואילך... כך היו כותבי ספרים 

שבירושלים עושין ספריהם.

בבא בתרא יד. • אין עושין ספר תורה לא ארכו יותר על הקיפו ולא 
הקיפו יותר על ארכו.

בבא בתרא יד. • רב הונא כתב שבעין ספרי דאורייתא ולא איתרמי 
ליה אלא חד רב אחא בר יעקב כתב חד אמשכיה דעיגלי ואיתרמי 

ליה יהבו ביה רבנן עינייהו ונח נפשיה.

בבא בתרא יד. • אמרו ליה רבנן לרב המנונא כתב רבי אמי ד' מאה 
ספרי תורה אמר להו דילמא (דברים לג, ד) תורה צוה לנו משה כתב 
(רש"י – ארבע מאות פעמים אבל ארבע מאה ספרים אין פנאי 
קרוי  פסוק  דאותו   – דילמא  ד"ה   – (תוס'  לכתוב)  אחד  לאדם 

תורה).

ולא  מונח  הוא  מצד  בארון...  שמונח  ס''ת  יד. • לרבות  בתרא  בבא 
בתוכו.

כשהוא  ונכנס  יוצא  תורה  ספר  יהא  שלא  יד. • (תוס')  בתרא  בבא 
אסור  דהא  הארון  מן  אותו  מוציאין  היו  לא  והלא  וא''ת  דחוק. 
בסדר  אשכחן  לא  הכפורים  וביום  הקדשים  קדש  בבית  ליכנס 
בבית  ליכנס  שרי  לתקן  כדי  דלצורך  וי''ל  מוציאו  שהיה  יומא 
קדש הקדשים כדאמרינן בעירובין (דף קה.) וה''נ יכולין ליכנס שם 
משחרב  וגם  ויתקלקל  יתעפש  שלא  כדי  תורה  ספר  לתקן  כדי 
להוציאו  יכולין  היו  המקדש  בית  שלמה  שבנה  עד  שילה  משכן 

מן הארון ולעיין בו.

בבא בתרא כ. • ... וספר תורה כולם ממעטין בחלון.

בדייני  דנין  אין  שלהן  תורה  ספר  שנגנב  עיר  מג. • בני  בתרא  בבא 
אותה העיר ואין מביאין ראיה מאנשי אותה העיר ... שאני ס''ת 

דלשמיעה קאי.

שכולן  הם.  עניים  תורה  ספר  אצל  דהכל  מג. • (רש"י)  בתרא  בבא 
צריכים לו ודרך בני אדם לקרוא בני עירו עניים כשאין להם ס''ת 

דעניות גדול הוא זה.

מזדבן  דלא  כיון  מאי  תורה  ספר  להו  קנא. • איבעיא  בתרא  בבא 
דאסור לזבוניה לאו נכסי הוא או דלמא כיון דמזדבן ללמוד תורה 

ולישא אשה נכסי הוא תיקו.

סנהדרין כא: • וכותב לו (המלך) ס''ת לשמו יוצא למלחמה מוציאה 
עמה נכנס הוא מכניסה עמו יושב בדין היא עמו מיסב היא כנגדו 

שנאמר (דברים יז, יט) והיתה עמו וקרא בו כל ימי חייו.

סנהדרין כא: • אף על פי שהניחו לו אבותיו לאדם ספר תורה מצוה 
לכתוב משלו.

סנהדרין כא: • כותב (המלך) לשמו שתי תורות אחת שהיא יוצאה 
ונכנסת עמו ואחת שמונחת לו בבית גנזיו אותה שיוצאה ונכנסת 
עמו עושה אותה כמין קמיע ותולה בזרועו ... אינו נכנס בה לא 

לבית המרחץ ולא לבית הכסא.

ולשון  עברי  בכתב  לישראל  תורה  ניתנה  כא: • בתחלה  סנהדרין 
הקודש חזרה וניתנה להם בימי עזרא בכתב אשורית ולשון ארמי 
ביררו להן לישראל כתב אשורית ולשון הקודש והניחו להדיוטות 

כתב עברית ולשון ארמי.

לישראל  ידו  על  תורה  שתינתן  עזרא  היה  כא: • ראוי  סנהדרין 
ידו  על  תורה  ניתנה  שלא  פי  על  ואף   ... קדמו  (לא)  אילמלא 

נשתנה על ידו הכתב.

סנהדרין כב. • למה נקרא אשורית שעלה עמהם מאשור ... בתחלה 
בכתב זה ניתנה תורה לישראל כיון שחטאו נהפך להן לרועץ כיון 
שחזרו בהן החזירו להם ... למה נקרא שמה אשורית שמאושרת 

בכתב.

סנהדרין כב. • כתב זה לא נשתנה כל עיקר.

סנהדרין קא. • וכי מפני מה אתם בוכים אמרו לו אפשר ספר תורה 
(ר"א) שרוי בצער ולא נבכה.

סנהדרין קב: • מאי מחמד עיניך לאו ס''ת.

מכות יא. • (יהושע כד, כו) ויכתוב יהושע את הדברים האלה בספר תורת 
פסוקים  שמנה  אומר  חד  נחמיה  ור'  יהודה  ר'  בה  פליגי  אלהים 

וחד אומר ערי מקלט.

מכות יא. • ספר שתפרו בפשתן פליגי בה ר' יהודה ור''מ חד אומר 
כשר וחד אומר פסול.
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הלכה  תפילין  מה  לתפילין  כולה  התורה  כל  יא. • איתקש  מכות 
כי  ואידך  בגידין  לתופרן  כל  אף  בגידין  לתופרן  מסיני  למשה 
להו  חזינן  רב  אמר  איתקש  לא  להלכותיו  בפיך  למותר  איתקש 

לתפילין דבי חביבי דתפירי בכיתנא ולית הלכתא כוותיה.

מכות כב: • כמה טפשאי שאר אינשי דקיימי מקמי ספר תורה ולא 
קיימי מקמי גברא רבה.

שבועות לח: • שבועה בספר תורה תלמיד חכם לכתחלה בתפלין.

עבודה זרה ב. • לעתיד לבא מביא הקדוש ברוך הוא ס''ת [ומניחו] 
בחיקו ואומר למי שעסק בה יבא ויטול שכרו.

בסיס  יעשה  מהן  איזו  תורה  וספר  (נופך)  ח: • אינך  זרה  עבודה 
גבן  תורה  ספר  אנן  [א''כ]  להו  שלחו  תורה  לספר  אינך  לחבירו 

וישראל בהדן.

עבודה זרה יח. • מצאוהו לרבי חנינא בן תרדיון שהיה יושב ועוסק 
הביאוהו  בחיקו  לו  מונח  וס''ת  ברבים  קהלות  ומקהיל  בתורה 
וכרכוהו בס''ת והקיפוהו בחבילי זמורות והציתו בהן את האור 
והביאו ספוגין של צמר ושראום במים והניחום על לבו כדי שלא 
לה  אמר  בכך  אראך  אבא  בתו  לו  אמרה  מהרה  נשמתו  תצא 
אילמלי אני נשרפתי לבדי היה הדבר קשה לי עכשיו שאני נשרף 
וס''ת עמי מי שמבקש עלבונה של ס''ת הוא יבקש עלבוני אמרו 
לו תלמידיו רבי מה אתה רואה אמר להן גליון נשרפין ואותיות 

פורחות.

סופרים א:ט • אין כותבין בזהב.

כמי  לו  נדמה  עליה...  וס"ת  מטה  ע"ג  אדם  ישב  ג:יג • לא  סופרים 
שהכישו נחש.

עיין מס' ספר תורה.

זבחים סב. • (נביא) אחד שהעיד להם על התורה שתכתב אשורית.

שיושב  להקב''ה  מצאו  למרום  משה  שעלה  כט: • בשעה  מנחות 
וקושר כתרים לאותיות אמר לפניו רבש''ע מי מעכב על ידך אמר 
לו אדם אחד יש שעתיד להיות בסוף כמה דורות ועקיבא בן יוסף 

שמו שעתיד לדרוש על כל קוץ וקוץ תילין תילין של הלכות.

מנחות כט: • שבעה אותיות צריכות שלשה זיונין ואלו הן שעטנ''ז 
ג''ץ.

מנחות כט: • חזינא להו לספרי דווקני דבי רב.

כתבו  השוק  מן  מצוה  כחוטף  השוק  מן  ס''ת  ל. • הלוקח  מנחות 
מעלה עליו הכתוב כאילו קיבלו מהר סיני.

מנחות ל. • אם הגיה אפי' אות אחת מעלה עליו כאילו כתבו.

מנחות ל. • (תוס') כגון למשפחותיכם ג''פ. ר''ת פי' בתיקון ס''ת שלו 
דקה  כשהכתיבה  דהיינו  הגאון  בשם  שאמר  חננאל  רבינו  בשם 
בשיטין  דפין  לעשות  ויכול  הנוי  לפי  הכל  גסה  כשהכתיבה  אבל 

ארוכין דאין עיניו משוטטות כיון שהכתיבה גסה.

מנחות לב. • ספר תורה שבלה ותפילין שבלו אין עושין מהן מזוזה 
לפי שאין מורידין מקדושה חמורה לקדושה קלה.

זה  (שמות טו)  משום  שרטוט  בעי  ס''ת  הא)  ד"ה  לב: • (תוס' –  מנחות 
אלי ואנוהו אבל תפילין דמכוסין בעור לא בעו שרטוט דלא שייך 

בהו נוי.

מנחות לב: • מותר לישב על גבי מיטה שספר תורה מונח עליה ואם 
לחשך אדם לומר מעשה בר' אלעזר שהיה יושב על המיטה ונזכר 

שס''ת מונח עליה ונשמט וישב ע''ג קרקע ודומה כמי שהכישו 
נחש התם ס''ת על גבי קרקע הוה.

יום  בכל  מעשה  דהא  ולמד  צא  הא)  ד"ה   – לג. • (תוס'  מנחות 
ציבור  וכששליח  עומדין  הכל  הבימה  על  עומד  תורה  כשספר 

מושיבו הכל יושבין.

ערכין ו. • (תוס' – ד"ה יגוד) ויש ליזהר כשכותבין ס''ת או תפילין 
וגררו מקום השם שאין לכתוב במקומו.

ידים ג:ד • ספר שנמחק ונשתייר בו פה' אותיות כפרשת ויהי בנסוע 
הארון מטמא את הידים.

ידים ד:ה • כתב אשורי כמו באשרי כי אשורנו בנות.

עבודה (מלאכה, אומנות)
ברכות ח. • גדול הנהנה מיגיעו יותר מירא שמים.

אומנותנו  תורתך  שתהא  אלהינו  ה'  מלפניך  רצון  טז: • יהי  ברכות 
וכו'.

ברכות כב. • רבי יוחנן הסנדלר תלמידו של רבי עקיבא.

ברכות כח. • מכותלי ביתך אתה (רבי יהושע) ניכר שפחמי אתה.

טובים  ומעשים  תורה  הן  ואלו  חזוק  צריכין  לב: • ארבעה  ברכות 
תפלה ודרך ארץ (רש"י – אם אומן הוא לאומנתו אם סוחר הוא 

לסחורתו אם איש מלחמה הוא למלחמתו).

ומלאכתן  משתמרת  תורתם  הם  שחסידים  לב: • מתוך  ברכות 
מתברכת.

ברכות לה: • ואספת דגנך הנהג בהן מנהג דרך ארץ דברי ר' ישמעאל 
ר''ש בן יוחי אומר אפשר אדם חורש בשעת חרישה וזורע בשעת 
זריעה וקוצר בשעת קצירה ודש בשעת דישה וזורה בשעת הרוח 
תורה מה תהא עליה אלא בזמן שישראל עושין רצונו של מקום 

מלאכתן נעשית ע''י אחרים.

ברכות לה: • הרבה עשו כרבי ישמעאל ועלתה בידן כר' שמעון בן 
יוחי ולא עלתה בידן.

וביומי  ניסן  ביומי  מינייכו  במטותא  לרבנן  רבא  לה: • א''ל  ברכות 
כולא  במזונייכו  תטרדו  דלא  היכי  כי  קמאי  תתחזו  לא  תשרי 

שתא.

האחרונים  דורות  הראשונים  כדורות  שלא  וראה  לה: • בא  ברכות 
דורות הראשונים עשו תורתן קבע ומלאכתן עראי זו וזו נתקיימה 
בידן דורות האחרונים שעשו מלאכתן קבע ותורתן עראי זו וזו 

לא נתקיימה בידן.

בפניו (רש"י –  אומנתו  הקב''ה  לו  יפה  ואחד  אחד  מג: • כל  ברכות 
הקדוש ב''ה כן שלא  ועשה  אומנתו בעיניו  נאה לו  ואפי' בורסי 

יחסר העולם אומנות).

ברכות מו. • ואורח מברך כדי שיברך בעל הבית מאי מברך יהי רצון 
... ויצלח מאד בכל נכסיו ויהיו נכסיו ונכסינו מוצלחים וקרובים 

לעיר וכו'.

בור   – (רש"י  ליה  מנו  שמיא  מן  גרגיתא  ריש  נח. • אפילו  ברכות 
בהן  להשקות  כדי  מים  למלאותן  חפירות  החופרין  על  הממונה 

שדותיה).
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ברכות סג. • לעולם ילמד אדם את בנו אומנות נקיה וקלה מה היא 
... מחטא דתלמיותא ((רש"י – ברושי''ד שלגבויי''ש שהתפירו' 

עשויות שורות שורות כתלמי מענה).

שביעית ז:ג • אין עושין סחורה בפירות שביעית... לא בנבילות ולא 
בטריפות וכו'.

שבת יא. • כגון ר''ש בן יוחי וחביריו שתורתן אומנותן.

שבת כג: • רבי אבין נגרא.

ע''מ  גיירני  א''ל  שמאי  לפני  שבא  אחד  בנכרי  לא. • מעשה  שבת 
דחפו  אחת  רגל  על  עומד  כשאני  כולה  התורה  כל  שתלמדני 

באמת הבנין שבידו.

שבת לג: • נפקו (רשב"י ור"א בנו מן המערה) חזו אינשי דקא כרבי 
וזרעי אמר מניחין חיי עולם ועוסקין בחיי שעה כל מקום שנותנין 
עולמי  להחריב  להם  ואמרה  קול  בת  יצתה  נשרף  מיד  עיניהן 
שתא  ירחי  תריסר  איתיבו  אזול  הדור  למערתכם  חיזרו  יצאתם 

אמרי משפט רשעים בגיהנם י''ב חדש.

שבת נד. • כיון דעתירי ומפנקי לא עבדי עבידתא.

שכר  מטיל  שחנוני  חשיבי.  לא  פפא  רב  כי  קלט: • ניצוצות  שבת 
היה.

שבת קנ. • משדכין על התינוקות ליארס בשבת ועל התינוק ללמדו 
ספר וללמדו אומנות אמר קרא ממצוא חפצך ודבר דבר חפציך 
דכל  היא  מצוה  נמי  דהא  מותרין (רש"י –  שמים  חפצי  אסורים 

שאינו מלמדו אומנות מלמדו לסטות).

מה  בני  לי  אמר  ישמעאל  ר'  אצל  (ר"מ)  יג. • וכשבאתי  עירובין 
במלאכתך  זהיר  הוי  בני  לי  אמר  אני  לבלר  לו  אמרתי  מלאכתך 
שמלאכתך מלאכת שמים היא שמא אתה מחסר אות אחת או 

מייתר אות אחת נמצאת מחריב את כל העולם כולו.

בסחרנים  לא  תמצא  לא  (תורה)  היא  לים  מעבר  נה. • ולא  עירובין 
ולא בתגרים.

(רש"י  בידו  ויתקיימו  יעשה  מה  הגר  בנכסי  סד. • המחזיק  עירובין 
ידי  על  לא  אם  מתקיימין  אין  לפיכך  יגיעה  בלא  לו  שבאו  לפי   –
מצוה) יקח בהן ספר תורה ... אפילו בעל בנכסי אשתו ... אפילו 

עבד עיסקא ורווח ... אפי' מצא מציאה.

פסחים נ. • מאי ולא יהיה כנעני ... אין כאן עני וכנעני מנלן דאיקרי 
תגר וכו'.

פסחים נ. • (תוס' – ד"ה נהגו) אם כן קרבן תמיד שהוא לכל ישראל 
תמיד  שאני  ומשני  במלאכה  אסור  יום  בכל  יהא  יום  בכל  וקרב 
שהתורה הוציאה מן הכלל דכתיב ואספת דגנך ואם כל ישראל 

יושבים ובטלים מי יאסוף להן דגן.

ברכה  סימן  רואה  אינו  וריחים  אשתו  לשכר  נ: • המצפה  פסחים 
לעולם שכר אשתו מתקולתא ריחייא אגרתא אבל עבדה ומזבנה 
עשתה  סדין  כד)  לא,  (משלי  דכתיב  קרא  בה  משתבח  אישתבוחי 

ותמכור.

פסחים נ: • המשתכר בקנים ובקנקנים אינו רואה סימן ברכה לעולם 
מאי טעמא כיון דנפיש אפחזייהו (נפח שלהן) שלטא בהו עינא.

פסחים נ: • תגרי סימטא ומגדלי בהמה דקה וקוצצי אילנות טובות 
מאי  לעולם  ברכה  סימן  רואה  אינו  יפה  בחלק  עיניהן  ונותנין 

טעמא דתהו ביה אינשי.

פסחים נ: • ד' פרוטות אין בהן סימן ברכה לעולם שכר כותבין ושכר 
מתורגמנין ושכר יתומים ומעות הבאות ממדינת הים.

פסחים נ: • כ''ד תעניות ישבו אנשי כנסת הגדולה על כותבי ספרים 
תפילין ומזוזות שלא יתעשרו שאילמלי מתעשרין אין כותבין.

פסחים נ: • כותבי ספרים תפילין ומזוזות הן ותגריהן ותגרי תגריהן 
רואין  אינן  תכלת  מוכרי  לאיתויי  שמים  במלאכת  העוסקין  וכל 

סימן ברכה לעולם ואם עוסקין לשמה רואין.

חצות  עד  פסחים  בערבי  מלאכה  עושין  אומניות  נה. • ג'  פסחים 
ואלו הן החייטין והספרים והכובסין ... אף רצענין. 

מי  אשרי  בורסי  ובלא  בסם  בלא  לעולם  אפשר  סה. • אי  פסחים 
שאומנתו בסם אוי לו מי שאומנתו בורסי.

פסחים קיב. • הוי משתדל עם אדם שהשעה משחקת לו אמר רב 
שותפות  למעבד  אלא  ליה  לזבוני  ולא  מיניה  למיזבן  לא  פפא 

בהדיה.

פסחים קיג. • פשוט נבילתא בשוקא ושקיל אגרא ולא תימא כהנא 
אנא וגברא רבא אנא וסניא בי מלתא.

פסחים קיג. • א''ל רב לאיבו בריה טרחי בך בשמעתא ולא מסתייע 
מילתא תא אגמרך מילי דעלמא.

פסחים קיג. • (רש"י) אדחלא על כרעך זבינך זבין. בעוד שהחול על 
רגליך כשבאת מן הדרך מכור מה שהבאת כדי שתחזור ותקנה 
ותביא: שרי כיסך ופתח שקך. כלומר תקבל תחלה המעות ותנם 
מארעא  קבא  התבואה ללוקחים:  ותן  השק  פתח  ואח''כ  בכיסך 
ולהשתכר  קרוב  למקום  לילך  טוב  כלומר  מאיגרא.  כורא  ולא 
סודנא  לבי  בחלוזך  תמרי  הים:  במדינת  הרבה  מלהשתכר  מעט 
רהוט. אם יש לך תמרים באותו כלי שנותנים בו תמרים רוץ מיד 
לבית עושה שכר לעשות מהן שכר שאם תמתין תאכלם בין כך 

ובין כך ותפסיד.

פסחים קיג. • אמר רב פפא אי לא דרמאי שכרא לא איעתרי א''ד 
אמר רב חסדא אי לא דרמאי שכרא לא איעתרי.

סודנא:  השכר  שם  נקרא  למה  סודנא.  מאי  קיג. • (רש"י)  פסחים 
חסדים.  וגמילות  הימנה.  מתעשרין  שהרי  טובה  עצה  נאה.  סוד 

יכול לתת מתנה לעניים ולעשות צדקה וחסד.

לכתוב  שצריך  דבר  כל  בעיא.  גביא  אגב  כל  קיג. • (רש"י)  פסחים 
שטר עליו כגון מלוה ואמנה בעייא גביא כלומר עדיין עומד הוא 
זוזא  נהלייהו  להו  דפרע  רעות.  מעות  בו.  טורח  לו  ויש  לגבות 

זוזא.

בארעא  אושכפי  דהוו  אושעיא  ורב  חנינא  קיג: • רב  פסחים 
דישראל.

ברבית  ומלוי  בקוביא  המשחק  הפסולין  הן  כב. • אלו  השנה  ראש 
ומפריחי יונים וסוחרי שביעית ועבדים.

ראש השנה כג. • וליעביד (משואות) אמלא ולא ליעביד אחסר כלל 
... משום ביטול מלאכה לעם שני ימים.

ראש השנה לא: • כל שנותיו של רבן יוחנן בן זכאי מאה ועשרים שנה 
מ' שנה עסק בפרקמטיא מ' שנה למד מ' שנה לימד.

עם  אלא  מוציאם)  (שש"ץ  גמליאל  רבן  פטר  לה. • לא  השנה  ראש 
שבשדות מ''ט משום דאניסי במלאכה אבל בעיר לא.
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יומא כ: • אי תגרת ליה פוץ עמריה (רש"י – אם נשכרת אצל אדם 
כגון  בזויה  היא  ואפילו  עליך  שיטיל  מלאכה  כל  יום  למלאכת 

ניפוץ צמר שהיא מלאכת נשים עשה לו. 

עושה  היה  ויום  יום  שבכל  הזקן  הלל  על  עליו  לה: • אמרו  יומא 
וחציו  המדרש  בית  לשומר  נותן  היה  חציו  בטרפעיק  ומשתכר 

לפרנסתו ולפרנסת אנשי ביתו.

יומא לח. • בית גרמו לא רצו ללמד על מעשה לחם הפנים של בית 
אבטינס לא רצו ללמד על מעשה הקטורת הוגרס בן לוי היה יודע 
מעשה  על  ללמד  רצה  לא  קמצר  בן  ללמד  רצה  ולא  בשיר  פרק 

הכתב.

מצרים  של  אלכסנדריא  של  דיופלוסטון  ראה  שלא  נא: • מי  סוכה 
אלא  מעורבין  יושבין  היו  ולא   .. ישראל  של  בכבודן  ראה  לא 
זהבין בפני עצמן וכספין בפני עצמן ונפחין בפני עצמן וטרסיים 
בפני עצמן וגרדיים בפני עצמן וכשעני נכנס שם היה מכיר בעלי 

אומנתו ונפנה לשם ומשם פרנסתו ופרנסת אנשי ביתו.

שקלים ה:א • טו' ממונים על פקידים שונים.

ביצה כט. • אבא שאול בן בטנית שהיה ממלא מדותיו מערב יו''ט 
ונותנן ללקוחות ביו''ט.

מגילה ו: • אבל במשא ומתן סייעתא הוא מן שמיא.

מגילה ז. • רבי יהודה נשיאה שדר ליה לרבי אושעיא אטמא דעיגלא 
תלתא וגרבא דחמרא שלח ליה קיימת בנו רבינו ומשלוח מנות 

איש לרעהו ומתנות לאביונים.

מגילה ז: • (אביי לרבה) אי חקלאה מלכא ליהוי דיקולא מצואריה 
לא נחית.

מגילה יז: • (רש"י) (שמעון) הפקולי. יש אומרים שמשתכר בצמר 
גפן שנקרא פקולא.

מחזיקים  וחצים  במלאכה  עושים  ואנחנו  טו)  ד,  כ: • (נחמיה  מגילה 
ברמחים מעלות השחר עד צאת הכוכבים.

מורידין  אין  וחכם  זקן  שם  שיש  אע''פ  בתפלה  טז. • עמדו  תענית 
לפני התיבה אלא אדם הרגיל ... ויש לו יגיעה בשדה וכו'.

תענית כא. • (רש"י) עד דאתא אילפא. ממקום שהלך שם לסחורה.

תענית כא: • אבא אומנא (מקיז דם).

תענית כג. • חוני המעגל.

תענית כג. • אבא חלקיה בר בריה דחוני המעגל הוה ... שדור רבנן 
זוגא דרבנן לגביה למבעי רחמי דניתי מיטרא אזול לביתיה ולא 
אשכחוהו אזול בדברא ואשכחוהו דהוה קא רפיק (רש"י – עודר 

בשדה).

מקום  עושין  באב  בט'  מלאכה  לעשות  שנהגו  ל: • מקום  תענית 
רשב''ג  בטלים  ת''ח  מקום  ובכל  עושין  אין  לעשות  שלא  שנהגו 

אומר לעולם יעשה כל אדם עצמו כתלמיד חכם.

בשיתא  מזדבן  דהוה  עיסקא  ההוא  ליה  הוה  י: • רבינא  קטן  מועד 
אלפי.

מועד קטן כא: • אבל ג' ימים הראשונים אסור במלאכה ואפילו עני 
ביתו  בתוך  בצינעא  עושה  ואילך  מכאן  הצדקה  מן  המתפרנס 

והאשה טווה בפלך בתוך ביתה.

יבמות סג. • כל אדם שאין לו קרקע אינו אדם.

יבמות סג. • עתידים כל בעלי אומניות שיעמדו על הקרקע.

יבמות סג. • אין לך אומנות פחותה מן הקרקע.

(רש"י  מינך  טב  בעיסקא  הפוכי  לאורכיך  תשדייה  סג. • אי  יבמות 
עסקא:  לפי  כלום  יועיל  לא  ותחרשנה  תחזור  אפילו  כלומר   –

דהפוכי בעסקא טוב. להרויח יותר).

זוזי  מאה  וחמרא  בשרא  יומא  כל  בעיסקא  זוזי  סג. • מאה  יבמות 
ואוכל  מועט  ששכרה  שחת   – (רש"י  וחפורה  מילחא  בארעא 
עשבים וחזיז במלח) ולא עוד אלא מגניא ליה אארעא ומרמיא 
ליה תיגרי (רש"י – [משכבת אותו על הארץ] לשמור כל הלילה: 

ומרמיא ליה תיגרי. בשבילה מתקוטט עם בני אדם).

יבמות סג. • זרע ולא תזבין אע''ג דכי הדדי נינהו הני מברכן (רש"י 
מן  תבואה  תקנה  לא  תזבון.  ולא  ביתך:  לאכילת  תבואה  זרע.   –
אינו  וקרקעך  בזול  חיטין  אפילו  נינהו.  הדדי  דכי  ואע''ג  השוק: 
חשוב ואין לך שכר לפי השעה אפ''ה הני מתברכין ברכה מצויה 

בדבר שאין לוקח בדמים ואין כלה מהר).

לא  גלימא  אבל  ביסתרקי  מילי  הני  תיזול  ולא  סג. • זבין  יבמות 
בדמים  והשתמש  תשמישך  כלי  מכור   – (רש"י  ליה  מיתרמיא 
הבית  כלי  ביסתרקי.  עניות:  לידי  שתבא  קודם  בפרקמטיא 
לא  בלבישתה  להתכבד  שהיא  גלימא.  אבל  בלע''ז:  טאפי''ט 

ימכור דלמא כי הדר בעי לה לא מתרמיא ליה הגונה כמותה).

יבמות סג. • טום ולא תשפיץ שפוץ ולא תיבני שכל העוסק בבנין 
מתמסכן (רש"י – אם יש לך חור קטן בכותל רעוע סתום אותו 

מיד ולא תרחיב בנקב לשפץ בו טיט ולבנים הרבה ליפותו).

יבמות סג. • קפוץ זבין ארעא.

(רש"י  בכספו  תלוין  שמזונותיו  זה   ... קום  אוכל  סג: • לא  יבמות 
תייקר  שמא  ודואג  מיצר  שעה  דכל  בקרקע  זריעה  לו  שאין   –

התבואה או ינעלו שערי שבר).

כתובות ה. • משדכין על התינוקת ליארס בשבת ועל התינוק ללמדו 
ספר וללמדו אומנות (רש"י – מצוה הוא).

למזבן  אבא  בר  חייא  דר'  אחוה  רבנאי  כא: • איקלע  כתובות 
שומשמי.

כתובות נ. • רב שמואל בר שילת (רש"י – מלמד תינוקות היה).

כתובות סב. • והפועלים (משמש) שתים בשבת: והתניא הפועלים 
אחת בשבת... לא קשיא כאן בעושין מלאכה בעירן כאן בעושין 

מלאכה בעיר אחרת.

כתובות סג: • כולי עלמא לא פליגי דהויא מורדת כי פליגי ממלאכה 
מר סבר ממלאכה לא הויא מורדת ומר סבר ממלאכה נמי הויא 

מורדת.

כתובות ק: • רבינא הוה בידיה חמרא דרבינא זוטי יתמא בר אחתיה 
הוה לדידיה נמי חמרא.

תשעים  שכרן  נוטלין  היו  שבירושלים  גזירות  קה. • גוזרי  כתובות 
בתורת  לאו  גוזרי –  ד"ה  (תוס' –  הלשכה  מתרומת  מנה  ותשע 
היו  ולא  בדין  יושבין  היו  שעה  כל  הכא  אלא  נוטלין  היו  שכר 
עוסקין בשום מלאכה ולא היה להם במה להתפרנס והיה מוטל 

על הצבור לפרנסן).

לי  הבו  להו  אמר  לקמיה  דינא  אתי  הוה  כי  הונא  קה. • רב  כתובות 
גברא דדלי לי בחריקאי ואידון לכו דינא.

מייתי  דהוה  אריסיה  רגיל  הוה  יוסי  בר'  ישמעאל  קה: • ר'  כתובות 
ליה כל מעלי שבתא כנתא דפירי.
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כתובות קו. • מבקרי מומין שבירושלים היו נוטלין שכרן מתרומת 
ת''ח   ... לכהנים  שחיטה  הלכות  המלמדין  ת''ח   ... הלשכה 
שבירושלים  ספרים  מגיהי   ... לכהנים  קמיצה  הלכות  המלמדים 
... נשים האורגות בפרכות נוטלות שכרן מתרומת הלשכה ואני 

אומר מקדשי בדק הבית הואיל ופרכות תחת בנין עשויות.

לחם  מעשה  על  גרמו  ובית  בפרכות  האורגות  קו. • נשים  כתובות 
הפנים ובית אבטינס על מעשה הקטרת כולן היו נוטלות שכרן 

מתרומת הלשכה.

כתובות קיא: • עתידה א''י שתוציא גלוסקאות וכלי מילת.

לא  המדרש  על  למשקל  שרי  המקרא  על  שכר  לז. • נוטלין  נדרים 
שרי למשקל ... מה אני בחנם אף אתם נמי בחנם מקרא נמי בחנם 

... שכר שימור ... שכר פיסוק טעמים.

נדרים מט: • גדולה מלאכה שמכבדת את בעליה.

נדרים סב: • רב אשי הוה ליה ההוא אבא (יער).

סוטה יא: • את כל עבודתם אשר עבדו בהם בפרך ...שהיו מחליפין 
מלאכת אנשים לנשים ומלאכת נשים לאנשים.

גיטין ס: • א''ל (אביי לרב שימי בר אשי) אית לי מיא לאשקויי.

גיטין סז: • רב יוסף איעסק בריחיא רב ששת איעסק בכשורי.

גיטין סז: • גדולה מלאכה שמחממת את בעליה.

גיטין ע. • שמונה רובן קשה ומיעוטן יפה ואלו הן ... ומלאכה וכו'.

לא  חלו  אם  נמי  תינוקות  מלמדי  חלה)  ד"ה   – יז. • (תוס'  קדושין 
עברי  דעבד  לע''ע  כלל  לדמותם  דאין  שהרויחו  מה  אלא  יקחו 

גופו קנוי לאדונו.

ללמדו  חייב  כך  אשה  להשיאו  (האב)  שחייב  ל: • כשם  קדושין 
אומנות אם תורה היא כשם שחייב ללמדו תורה כך חייב ללמדו 

אומנות.

כאילו   ... אומנות  מלמדו  שאינו  כל  אומר  יהודה  ל: • רבי  קדושין 
מלמדו ליסטות מאי בינייהו איכא בינייהו דאגמריה עיסקא.

קדושין לג. • אין בעלי אומניות רשאין לעמוד מפני תלמידי חכמים 
בשעה שעוסקין במלאכתם.

בכורים  (מביאי  מפניהם  עומדים  אומניות  בעלי  לג. • כל  קדושין 
לירושלים) ושואלים בשלומם ואומרים להם אחינו אנשי מקום 

פלוני בואכם לשלום.

קדושין פב. • לא ילמד אדם רווק סופרים ולא תלמד אשה סופרים 
רבי אלעזר אומר אף מי שאין לו אשה לא ילמד סופרים (רש"י – 

רווק פנוי בלא אשה: סופרים. מלמדי תינוקות).

קדושין פב. • לא ילמד אדם את בנו אומנות הנשים.

קדושין פב. • לעולם ילמד אדם את בנו אומנות נקיה וקלה ויתפלל 
עניות  בה  שאין  אומנות  שאין  שלו  והנכסים  שהעושר  למי 
האומנות  מן  עשירות  ולא  האומנות  מן  עניות  שלא  ועשירות 

אלא הכל לפי זכותו.

קדושין פב. • ראית מימיך חיה ועוף שיש להם אומנות והן מתפרנסין 
שלא בצער והלא לא נבראו אלא לשמשני ואני נבראתי לשמש 
מעשי  שהורעתי  אלא  בצער  שלא  שאתפרנס  דין  אינו  קוני  את 

וקפחתי את פרנסתי.

קדושין פב. • לא ילמד אדם את בנו חמר גמל קדר ספן רועה וחנוני 
שאומנותן אומנות ליסטים ... החמרין רובן רשעים והגמלין רובן 

כשרין הספנין רובן חסידים. 

קדושין פב. • טוב שברופאים לגיהנם והכשר שבטבחים שותפו של 
עמלק.

בני  את  מלמד  ואיני  שבעולם  אומנות  כל  אני  פב. • מניח  קדושין 
לו  קיימת  והקרן  הזה  בעולם  משכרה  אוכל  שאדם  תורה  אלא 
לעולם הבא ושאר כל אומנות אינן כן כשאדם בא לידי חולי או 
הוא  הרי  במלאכתו  לעסוק  יכול  ואינו  יסורין  לידי  או  זקנה  לידי 
מת ברעב אבל התורה אינה כן אלא משמרתו מכל רע בנערותו 

ונותנת לו אחרית ותקוה בזקנותו.

הצורפים  כגון  רע  סורו  הנשים  עם  שעסקיו  פב. • כל  קדושין 
והכובסים  והספרים  והגרדיים  והרוכלין  והנקורות  והסריקים 
מהם  מעמידים  אין  והבורסקי  והבלן  דם)  המקיז  (אומן  והגרע 
לא מלך ולא כהן גדול מאי טעמא לא משום דפסילי אלא משום 

דזיל אומנותיהו.

קדושין פב. • עשרה דברים נאמרו בגרע (אומן המקיז דם) מהלך על 
צידו ורוחו גסה ונתלה ויושב (רש"י – שלשתן סימני גאוה) ועינו 
העריות  על  וחשוד  קימעא  ומוציא  הרבה  אוכל  רעה  ועינו  צרה 

ועל הגזל ועל שפיכות דמים.

מאי  וקלה  נקיה  אומנות  בנו  את  אדם  ילמד  פב. • לעולם  קדושין 
ברושדיי''ר  תלמיית  מחט   – (רש"י  דתלמיותא  מחטא  היא... 
שורות  שורות  תלמים  תלמים  עשויות  שהתפירות  בלע''ז 

כתלמים של מחרישה).

קדושין פב: • אין לך אומנות שעוברת מן העולם (רש"י – שבטילה 
מן העולם בין שהיא נקיה בין שהיא מאוסה יש בה צורך ואם לא 

ילמדנה זה ילמדנה אחר).

קדושין פב: • אשרי מי שרואה את הוריו באומנות מעולה אוי לו למי 
בסם  בלא  לעולם  אפשר  אי  פגומה  באומנות  הוריו  את  שרואה 
שאומנותו  מי  לו  ואוי  בסם  שאומנותו  מי  אשרי  בורסקי  ובלא 

בורסקי.

ויבקש  וקלה  נקיה  אומנות  לבנו  אדם  ילמד  פב: • לעולם  קדושין 
האומנות  מן  עניות  שאין  שלו  והנכסים  שהעושר  למי  רחמים 

ואין עשירות מן האומנות אלא למי שהעושר שלו.

קדושין פב: • מימי לא ראיתי צבי קייץ וארי סבל ושועל חנוני והם 
מתפרנסים שלא בצער והם לא נבראו אלא לשמשני ואני נבראתי 
לשמש את קוני מה אלו שלא נבראו אלא לשמשני מתפרנסים 
שלא בצער ואני שנבראתי לשמש את קוני אינו דין שאתפרנס 

שלא בצער אלא שהרעותי את מעשי וקיפחתי את פרנסתי.

בני  את  מלמד  ואיני  שבעולם  אומנות  כל  אני  פב: • מניח  קדושין 
בימי  אלא  לו  עומדת  אין  שבעולם  אומנות  שכל  תורה  אלא 
ילדותו אבל בימי זקנותו הרי הוא מוטל ברעב אבל תורה אינה 
כן עומדת לו לאדם בעת ילדותו ונותנת לו אחרית ותקוה בעת 

זקנותו.

שביטלו  שור  מלאכה  של  כח  גדול  כמה  וראה  עט: • בא  קמא  בבא 
ממלאכתו חמשה שה שלא ביטלו ממלאכתו ארבעה.

בבא קמא צח: • נתן לאומנין לתקן וקלקלו חייבין לשלם נתן לחרש 
שידה תיבה ומגדל לתקן וקלקל חייב לשלם והבנאי שקיבל עליו 
היה  לשלם  חייב  שהזיקן  או  האבנים  ושיבר  הכותל  את  לסתור 

סותר מצד זה ונפל מצד אחר פטור ואם מחמת המכה חייב.
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בזוזא.  שיתא  שיתא  יהודה  רב  ליה  פריס  מ. • (רש"י)  מציעא  בבא 
נעשה רב יהודה חנווני והיה מוכרן שש כוזי בזוז.

בבא מציעא מח: • ר' חייא בר יוסף יהבו ליה זוזי אמלחא.

בבא מציעא מט. • רב כהנא יהבו ליה זוזי אכיתנא.

בבא מציעא סה. • אמר רב פפא טרשא דידי שרי מאי טעמא שכראי 
לא פסיד זוזי לא צריכנא אנא.

מוכר  (רש"י –  שרי  ודאי  דידי  טרשא  חמא  סה. • א''ר  מציעא  בבא 
פרקמטיא היה).

בבא מציעא עג. • אמר להו רבא להנהו דמנטרי באגי (רש"י – שומרי 
תשתלם  דלא  היכי  כי  דרי  בבי  הפוכו  פוקו  הקציר)  עד  הקמות 
שכירות דידכו עד ההיא שעתא דשכירות אינה משתלמת אלא 

בסוף.

בבא מציעא עה: • השוכר את האומנין והטעו זה את זה אין להם זה 
על זה אלא תרעומות ... השוכר את האומנין וחזרו בהן ידם על 

התחתונה.

בבא מציעא פ: • כל האומנין שומרי שכר הן.

בבא מציעא פג. • השוכר את הפועלים ואמר להם להשכים ולהעריב 
לכופן  רשאי  אינו  להעריב  ושלא  להשכים  שלא  שנהגו  מקום 
מקום שנהגו לזון יזון לספק במתיקה יספק הכל כמנהג המדינה.

בבא מציעא פה: • (רבי יוחנן) בר נפחא.

שלהם  אומניות  בראשי  ענבים  אוכלין  פט: • פועלין  מציעא  בבא 
ובלבד שלא יהבהבו באור התם משום ביטול מלאכה.

מתא  ספר  ואומנא  טבחא  שתלא  דרדקי  צז. • מקרי  מציעא  בבא 
אם   – (רש"י  דמו  בבעלים  כשאילה  עבידתייהו  בעידן  כולהון 
ומתה  שעה  באותה  בהמה  הימנה  שאל  במלאכתו  זה  משהיה 

פטור).

בבא מציעא קז. • ברוך אתה בשדה שיהו נכסיך קרובים לעיר.

בבא מציעא קז: • רב אדא משוחאה (רש"י – מודד קרקעות היה).

בבא מציעא קט. • רב פפא קביל ארעא לאספסתא קדחו בה תאלי 
(רש"י – צמחו בה אילנות).

בבא מציעא קט. • רב ביבי בר אביי קביל ארעא ואהדר ליה משוניתא 
קדחו ביה זרדתא (רש"י – צמחו בה אילנות של עוזרדין).

בבא מציעא קט. • רב יוסף הוה ליה ההוא שתלא (רש"י – נוטע כרם 
מחצה  ונוטל  הימים  כל  אריס  להיות  ועליו  הבית  בעל  בקרקע 

בפירות).

בבא מציעא קט. • רבינא הוה אפסיד סלקיה.

בבא מציעא קט. • מקרי דרדקי שתלא טבחא ואומנא (רש"י – מוהל 
תינוקות) וספר מתא כולן כמותרין ועומדין דמי.

בבא מציעא קיב. • מפני מה עלה זה בכבש ונתלה באילן ומסר את 
עצמו למיתה לא על שכרו.

בבא מציעא קיב. • כל הכובש שכר שכיר כאילו נוטל נפשו ממנו.

עובר  אין  או  תלין  בל  משום  עליו  עובר  קיב. • קבלנות  מציעא  בבא 
משום בל תלין אומן קונה בשבח כלי והלואה היא או אין אומן 

קונה בשבח כלי ושכירות היא.

בבא בתרא יד. • נטע ר' ינאי ארבע מאה כרמי.

בבא בתרא כא: • (רש"י – ד"ה ומודה) מודי הוא במקרי דרדקי דלא 
כך  שמתוך  התינוקות  הוא  גם  מללמד  מבואה  לבר  מעכב  מצי 
יזהרו באומנותן שייראו זה מזה דאמר מר קנאת סופרים תרבה 

חכמה.

בבא בתרא כב. • רוכלין המחזירין בעיירות דלא מצי מעכב דאמר מר 
עזרא תקן להן לישראל שיהו רוכלין מחזירין בעיירות כדי שיהו 
תכשיטין מצויין לבנות ישראל והני מילי לאהדורי אבל לאקבועי 
לא ואי צורבא מרבנן הוא אפילו לאקבועי נמי כי הא דרבא שרא 
להו לר' יאשיה ולרב עובדיה לאקבועי דלא כהלכתא מאי טעמא 

כיון דרבנן נינהו אתו לטרדו מגירסייהו.

א''ל  בספינה  גרוגרות  אייתי  מנהרדעא  דימי  כב. • רב  בתרא  בבא 
ריש גלותא לרבא פוק חזי אי צורבא מרבנן הוא נקיט ליה שוקא 

(רש"י – הכרז שלא ימכור איש בעיר גרוגרות אלא הוא).

אמיצרא  דיקלי  הנהו  ליה  הוו  חנן  רב  בר  כו. • רבא  בתרא  בבא 
דפרדיסא דרב יוסף.

בבא בתרא כו. • רב פפא הו''ל הנהו דיקלי.

חרפא  בתרעא  לפירי  להו  מזבין  דשמואל  צ: • אבוה  בתרא  בבא 
לפירי  משהי  בריה  שמואל  חרפא  כתרעא  המוקדם)  (בשער 

ומזבין להו בתרעא אפלא כתרעא חרפא.

בבא בתרא צא. • אמרו עליו על ר' אלעזר בן עזריה שהיה משתכר 
ביין ושמן.

המים)  חלוקת  על  (הממונה  גרגותא  ריש  צא: • אפי'  בתרא  בבא 
משמיא מוקמי ליה.

בבא בתרא קו. • רב פפא זבן ארעא מההוא גברא.

אדם  ישכיר  לעולם  אבא  אבי  מבית  מקובלני  קי. • כך  בתרא  בבא 
עצמו לע''ז ... ולא היא אלא ע''ז עבודה שזרה לו.

ולא  אגרא  ושקול  בשוקא  נבילתא  קי. • נטוש (הפשט)  בתרא  בבא 
תימא גברא רבא אנא וזילא בי מילתא (רשב"ם – לעשות מלאכה 

להתפרנס אין כאן גנאי).

בבא בתרא קלב. • רבי יהודה הנחתום.

בבא בתרא קנג. • אמרה ליטבע ארביה (ספינתו של רבא).

יח)  י,  (קהלת  כתיב  קרא   ... שפיל  ודיקולא  ניימא  ז. • היא  סנהדרין 
בעצלתים ימך המקרה וגו'.

בריבית  והמלוה  בקובי'  המשחק  הפסולין  הן  כד: • ואלו  סנהדרין 
ומפריחי יונים וסוחרי שביעית ... אימתי בזמן שאין להן אומנות 

אלא הוא אבל יש להן אומנות שלא הוא כשרין.

סנהדרין כט. • שב שני הוה כפנא ואבבא אומנא לא חליף (רש"י – 
מי שיודע אומנות ובעל מלאכה לא עבר הרעב).

סנהדרין נח: • לא נתנה קרקע אלא לבעלי זרועות (רש"י – כלומר 
ע''י  רבה  שהתגר  מפני  זרוע  לבני  אלא  קרקע  לקנות  ראוי  אין 
ועוררין  וגונבין  באין  וגנבים  ומפסידות  בהמות  שבאות  קרקע 

עליו וצריך שיהא חזק לעמוד כנגדן).

אדם  עושה  אם  לחם  ישבע  אדמתו  עובד  יא)  יב,  נח: • (משלי  סנהדרין 
עצמו כעבד לאדמה ישבע לחם ואם לאו לא ישבע לחם.

מלאכה  בני  ועופות   ... אין  נינהו  מלאכה  בני  נט: • ודגים  סנהדרין 
נינהו אין.

סנהדרין פא. • ואת אשת רעהו לא טימא שלא ירד לאומנות חבירו.
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ששיעבדתם  ריבוא  ששים  של  עבודה  שכר  לנו  צא. • תנו  סנהדרין 
במצרים שלשים שנה וארבע מאות שנה.

סנהדרין צו. • (רש"י – ד"ה טבא) אביו של ר' יוחנן הוי נפחא ולהכי 
מיקרי בר נפחא.

סנהדרין צט: • כל אדם לעמל נברא שנאמר (איוב ה, ז) כי אדם לעמל 
נברא  מלאכה  לעמל  אם  נברא  פה  לעמל  אם  יודע  איני  יולד 
כשהוא אומר כי אכף עליו פיהו הוי אומר לעמל פה נברא ועדיין 
איני יודע אם לעמל תורה אם לעמל שיחה כשהוא אומר (יהושע א, 

ח) לא ימוש ספר התורה הזה מפיך הוי אומר לעמל תורה נברא.

מכות ח: • שוליא דנגרי חיותא היא דלמדיה (רש"י – בלימוד חרש 
זו  ואף  הוא.  חיותיה   ... אומנות  אלא  תורה  מלמדו  שאינו  עצים 

מצוה על האב ללמדו).

מכות כד. • לא עשה לרעהו רעה שלא ירד לאומנות חבירו.

עבודה זרה יז: • ומ''ט קרו לך רבי רבן של תרסיים אני.

עבודה זרה לט. • פגע ביה חנן חייטא.

עבודה זרה מ: • אדא דיילא (רש"י – שמש רגיל להיות שכיר לעושה 
סעודה לתקן תבשילין).

חמרין  רבנן  קנסוהו  לא  אגריה  נפיש  דלא  סב: • פועל  זרה  עבודה 
דנפיש אגרייהו קנסו רבנן בה.

הוריות י: • רב פפא ורב הונא בריה דרב יהושע אתו לקמיה דרבא 
אין  ליה  אמרו  פלן  ומסכתא  פלן  מסכתא  אוקימתון  להו  אמר 

איעתריתו פורתא אמרו ליה אין דזבנן קטינא דארעא.

אבות א:י • אהוב את המלאכה.

אבות ב:ב • יפה תלמוד תורה עם דרך ארץ... כל תורה שאין עמה 
מלאכה סופה בטלה וכו'.

אבות ב:ה • לא כל המרבה בסחורה מחכים.

אבות ד:י • הוי ממעט בעסק ועסוק בתורה.

אבות ו:ה • תורה נקנית... מיעוט סחורה וכו'.

אבות דרבי נתן א:א • מה לך לעזוב דברי אלהים חיים ולשטוף בדרך 
ארץ.

אבות דרבי נתן ו:ב • ר"ע מוכר עצים היה.

אבות דרבי נתן כח:י • כל העושה דברי תורה עיקר וד"א טפל עושין 
אותו עיקר בעולם ד"א עיקר ודברי תורה טפל עושין אותו טפל 

בעולם.

אבות דרבי נתן לא. • האוכל משלו דומה לתינוק המתגדל על שדי 
אמו.

אבות דרבי נתן מא:ד • ג' זיעות הן יפות לגוף... זיעת מלאכה.

חנוני  רועה  קבר  ספן  חמר  בנו  אדם  ילמד  טו:י • לא  סופרים 
שאומנתם ליסטים.

הרע  יצר  מלאכה  לעשות  ביתו  ובני  אשתו  פ"י • הכופה  רבתי  כלה 
מסתלק מהם.

כלה רבתי פ"י • המדיר אשתו מלעשות מלאכה יוציא ויתן כתובה 
לפי שהבטלה מביאה לידי שעמום.

דרך ארץ זוטא פ"ד • אין נוטלין שכר על דברי תורה... מחריב את כל 
העולם כולו.

דרך ארץ זוטא פ"ו • חמישית לעבירה בטלה.

מעמידין  אין  והבנאי  והבורסקי  פ"י • הגרע (המקיז)  זוטא  ארץ  דרך 
מהן פרנס על הצבור... אפוטרופוס.

טפי  ביה  דרפיק  דפרדיסא  קרנא  ליה  הוה  יוסף  פז. • רב  מנחות 
ריפקא ועבד חמרא דדרי מיא על חד תרין.

חולין ז: • (רש"י – ד"ה לא) רבי חנינא רופא היה.

חולין קה. • אמר שמואל אנא להא מלתא חלא בר חמרא לגבי אבא 
סיירנא  לא  ואנא  ביומא  זמני  תרי  נכסיה  סייר  הוה  אבא  דאילו 

אלא חדא זימנא.

חולין קה. • אביי הוה סייר נכסיה כל יומא ויומא.

חולין קה. • רב אסי הוה סייר נכסיה כל יומא.

בכורות ה. • משה רבינו גיזבר נאמן היה ובקי בחשבונות היה.

בכורות כט. • הנוטל שכרו לדון דיניו בטילים.

אף  בחנם  אני  מה  וגו'  אתכם  למדתי  ראה  ה)  ד,  כט. • (דברים  בכורות 
אתם בחנם.

בכורות כט. • ומנין שאם לא מצא בחנם שילמד בשכר תלמוד לומר 
(משלי כג, כג) אמת קנה ומנין שלא יאמר כשם שלמדתיה בשכר כך 

אלמדנה בשכר תלמוד לומר אמת קנה ואל תמכור.

תורה  ללמוד  עכשיו  שנוהגין  מה  מה)  ד"ה   – כט. • (תוס'  בכורות 
בשכר אם אין לו במה להתפרנס שרי ואפי' יש לו אם הוא שכר 
מסתברא  שלו  ומתן  ומשא  עסקיו  כל  שמניח  דמוכח  בטילה 
דחשיב מוכח יותר מקרנא דתהי חמרא ושקיל זוזא ועוד בקטנים 

שרי מטעם שימור ושכר פיסוק טעמים.

מן  ולא  המשוררים  מן  שאתה  לאחוריך  חזור  יא: • בני  ערכין 
המשוערים.

ערכין טז: • מנין שלא ישנה אדם מאומנותו ומאומנות אבותיו וכו'.

ערכין כג: • חייבי ערכין ממשכנין אותו ... אם היה אומן נותן לו שני 
כלי אומנות מכל מין ומין חרש נותנין לו שני מצעדין ושני מגירות 

... אם היה איכר נותן לו צמדו חמר נותן לו חמורו.

תמורה טז. • ר' יהודה הנשיא אומר אם ברך תברכני ... והיתה ידך 
עמדי במשא ובמתן וכו'.

נדה יד. • רוכבי גמלים כולם רשעים הספנים כולם צדיקים החמרים 
מהן רשעים מהן צדיקים.

נדה כד: • אבא שאול אומר קובר מתים הייתי.

וימעט  בישיבה  ירבה  להן  אמר  ויחכם  אדם  יעשה  ע: • מה  נדה 
בסחורה אמרו הרבה עשו כן ולא הועיל להם אלא יבקשו רחמים 

ממי שהחכמה שלו.

נדה ע: • מה יעשה אדם ויתעשר אמר להן ירבה בסחורה וישא ויתן 
באמונה אמרו לו הרבה עשו כן ולא הועילו אלא יבקש רחמים 

ממי שהעושר שלו.

עוני ועושר
לאכול  נכנס  משהעני  בערבין  שמע  את  קורין  ב: • מאימתי  ברכות 

פתו במלח.

בגופם  שלוקין  יש  צדיקים  הרבה  דינא)  ד"ה   – ה: • (תוס'  ברכות 
ובממונם.
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ברכות ה: • (תוס') לא כל אדם זוכה לשתי שלחנות. אבל אין לגרוס 
אין אדם זוכה דהא כמה צדיקים זוכין לשתי שלחנות כגון רבי.

ברכות ו: • כיון שנצטרך אדם לבריות פניו משתנות ככרום.

ברכות טז: • יהי רצון מלפניך ה' אלהינו שתתן לנו ...חיים של עושר 
וכבוד וכו'.

ברכות יז: • כל העולם כולו נזונין בשביל חנינא בני וחנינא בני די לו 
בקב חרובין מערב שבת לערב שבת.

לרש  לועג  משום  עובר  מלוהו  ואינו  המת  הרואה  יח. • כל  ברכות 
חרף עושהו ואם הלוהו מה שכרו אמר רב אסי עליו הכתוב אומר 

(משלי יט, יז) מלוה ה' חונן דל (משלי יד, לא) ומכבדו חונן אביון.

בשני  ר''ה  בערב  לעני  דינר  שנתן  אחד  בחסיד  יח: • מעשה  ברכות 
בצורת והקניטתו אשתו והלך ולן בבית הקברות וכו'.

ברכות כח. • א''ל (ר"ג לר"י) מכותלי ביתך אתה ניכר שפחמי אתה 
(רש"י – עושה פחמים וי''א נפח).

ברכות כט: • יהי רצון מלפניך ה' אלהינו שתתן לכל אחד ואחד כדי 
פרנסתו ולכל גויה וגויה די מחסורה.

ברכות כט: • מאי תפלת הדרך יהי רצון מלפניך ה' אלהי שתוליכני 
ברכה  ותשלח   ... לשלום  ותסמכני  לשלום  ותצעידני  לשלום 

במעשי ידי.

ברכות לב. • כך אמר משה לפני הקב''ה רבונו של עולם בשביל כסף 
וזהב שהשפעת להם לישראל עד שאמרו די הוא גרם שעשו את 

העגל.

ברכות לב. • אין ארי נוהם מתוך קופה של תבן אלא מתוך קופה של 
בשר.

אברים  ובעלת  כחושה  פרה  לו  שהיתה  לאדם  לב. • משל  ברכות 
האכילה כרשינין והיתה מבעטת בו אמר לה מי גרם ליך שתהא 

מבעטת בי אלא כרשינין שהאכלתיך.

ברכות לב. • מלי כריסיה זני בישי (רש"י – מילוי הכרס הוא ממיני 
חטאים הרעים).

על  קבעוה  העשירו  בתפלה  (הבדלה)  קבעוה  לג. • בתחלה  ברכות 
הכוס הענו חזרו וקבעוה בתפלה.

המטולאים  במנעלים  שיצא  חכם  לתלמיד  הוא  מג: • גנאי  ברכות 
איני והא ר' חייא בר אבא נפיק ... בטלאי על גבי טלאי.

שהיו  המלך  בהר  המלך  לינאי  לו  היתה  אחת  מד. • עיר  ברכות 
מוציאים ממנה ששים רבוא ספלי טרית לקוצצי תאנים מע''ש 
בהר  המלך  לינאי  לו  היה  אחד  אילן  אמר  רבין  אתא  כי  לע''ש 
המלך שהיו מורידים ממנו ארבעים סאה גוזלות משלש בריכות 

בחדש.

ברכות מז. • מאכילין את העניים דמאי ואת האכסניא דמאי (תוס' 
– מיירי באכסניא ישראל ומוטלין עליהם לזונם והם כעניים).

ברכות נב: • (תוס') פירורין דלית בהו כזית מותר לאבדן ביד. מיהו 
קשה לעניותא.

הן  ואלו  בעצמו  הקב''ה  עליהם  מכריז  דברים  נה. • שלשה  ברכות 
רעב ושובע ופרנס טוב.

ברכות נז: • הרואה ... ראב''ע (בחלום) יצפה לעשירות.

ברכות נז: • שלשה מרחיבין דעתו של אדם אלו הן דירה נאה ואשה 
נאה וכלים נאים.

ברכות סג. • כל שיש לו תרומות ומעשרות ...ואם נתנן סוף מתעשר.

ברכות סג. • כל המשתף שם שמים בצערו כופלין לו פרנסתו.

ומותר  לעני  נחשב  בדרך  למקום  ממקום  העובר  ה:ד • אדם  פאה 
במתנות עניים.

פאה ה:ו • עניים נקראים עולים שדרגתם נמוכה וצפויים לעלות.

צריך  לבריות  יצטרך  ונוטל  ליטול  צריך  שאינו  מי  ח:ט • כל  פאה 
ליטול ואינו נוטל יפרנס אחרים.

דמאי ג:א • מאכילים את העניים דמאי.

שביעית י:ג • פרוזבול תקנת הלל.

מע"ש ה:ט • ר"ע היה גבאי צדקה לעניים.

נצרים  בסלי  ועניים  ובזהב  בכסף  מביאים  ג:ח • עשירים  בכורים 
(מכאן אמרו בתר עניא אזלא עניותא).

שבת ב. • יציאות השבת ... העני עומד בחוץ ובעל הבית בפנים וכו'.

שבת יט. • (תוס' – ד"ה נותנין) כיון דמפרנסים עניי נכרים עם עניי 
ישראל משום דרכי שלום חשיב קצת מזונותיו עליך.

שבת כג: • הרגיל בנר הויין ליה בנים תלמידי חכמים הזהיר במזוזה 
זוכה לדירה נאה הזהיר בציצית זוכה לטלית נאה הזהיר בקידוש 

היום זוכה וממלא גרבי יין.

שבת כה: • איזה עשיר כל שיש לו נחת רוח בעשרו ... כל שיש לו ק' 
כרמים ומאה שדות וק' עבדים שעובדין בהן ... כל שיש לו אשה 

נאה במעשים ... כל שיש לו בית הכסא סמוך לשולחנו.

אחי  לא  בזיוני  אבב  ומרחמי  אחי  נפישי  חנואתא  לב. • אבב  שבת 
לפתח  ומרחמי.  אחי  נפישי  חנואתא  אבב  (רש"י –  מרחמי  ולא 
החנות שמחלקים בו מזונות ויש שם עושר הרבה אחים והרבה 
בזיוני.  אבב  אוהבים:  מרחמי.  אוהבים:  נעשים  הכל  יש  אוהבים 

במקום שיש הפסד ועוני לא אחי ולא מרחמי).

שבת לב: • כל הזהיר בציצית זוכה ומשמשין לו ב' אלפים וח' מאות 
עבדים.

שבת לב: • ואם נותנין (חלה) מתברכין.

מלהוריד  נעצרין  שמים  ומעשרות  תרומות  ביטול  לב: • בעון  שבת 
טל ומטר והיוקר הוה והשכר אבד ובני אדם רצין אחר פרנסתן 

ואין מגיעין... ואם נותנין מתברכין.

אוכלים  אדם  ובני  הווה  והרעב  עולה  הגובאי  גזל  לב: • בעון  שבת 
בשר בניהן ובנותיהן.

תורה  וביטול  הדין  וקלקול  הדין  ועיוות  הדין  עינוי  לג. • בעון  שבת 
חרב וביזה רבה ודבר ובצורת בא ובני אדם אוכלין ואינן שבעין 

ואוכלין לחמם במשקל.

עניות  עניות  מאי   – (רש"י  עניות  הרוח  לגסות  לג. • סימן  שבת 
דתורה).

וכי  חשיבי  מי  רבי  בי  לבונה)  שיור  של   – (רש"י  מז. • קרטין  שבת 
עשירים  בגדי  לעניים  עניים  בגדי  והתניא  לעניים  חזו  תימא 

לעשירים אבל דעניים לעשירים לא.

שבת נד. • שהיו בה (בעשרים ושתים עיר שנתן שלמה לחירם) בני 
אדם שמכובלין בכסף ובזהב.

שבת נד. • כיון דעתירי ומפנקי לא עבדי עבידתא.
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עזריה  בן  אלעזר  רבי  מעשר  הוה  עגלי  אלפי  נד: • תריסר  שבת 
מעדריה כל שתא ושתא.

שבת נז: • עניות עושין אותן של מיני צבעונין עשירות עושין אותן 
של כסף ושל זהב.

שבת נט: • בנהרדעא כלילא (רש"י – על פדחתה היא קושרתו מאזן 
לאזן יש שכולו טס זהב שקורין לימ''א ויש שעושין ממשי טווי 
עם הזהב שקורין פריז''ש) שרי נפיק עשרין וארבע כלילי מכולה 
מחדא  כלילי  סרי  תמני  ונפקו  שרי  כלילא  במחוזא   .. נהרדעא 

מבואה.

וכל  דניסכא  כולו  שעשוי   – (רש"י  מלכים  של  נט: • אבנט  שבת 
ישראל בני מלכים ראוים לו).

שבת סב: • ג' דברים מביאין את האדם לידי עניות ואלו הן המשתין 
מקללתו  ושאשתו  ידים  בנטילת  ומזלזל  ערום  מטתו  בפני  מים 

בפניו.

 ... וכבוד  עושר  בשמאלה  בימינה  ימים  אורך  טז)  ג,  סג. • (משלי  שבת 
וכבוד למשמאילים  עושר  וכ''ש  איכא  ימים  אורך  בה  למיימינין 

בה עושר וכבוד איכא אורך ימים ליכא.

שבת סד. • עני קולע שלש נימין ותולה בצואר בתו.

בנות  [לשנים]  הגיעו  ולא  לפירקן  שהגיעו  ישראל  פ: • בנות  שבת 
בסולת  אותן  טופלות  עשירים  בנות  בסיד  אותן  טופלות  עניים 

בנות מלכים טופלות אותן בשמן המור.

שבת צב. • אין השכינה שורה אלא על חכם גבור ועשיר ובעל קומה.

שבת קב: • עני חופר גומא להצניע בה פרוטותיו.

קדירה  עליה  לשפות  קטנה  כירה  פיטפוטי  עושה  קב: • עני  שבת 
קטנה.

שבת קב: • אין עניות במקום עשירות (רש"י – לא עשו דבר (בבנין 
המשכן) בצמצום אלא הכל מתחלתן דיים והותר).

שבת קד. • גימ''ל דל''ת גמול דלים.

שבת קיא. • בני מלכים סכין שמן ורד על מכותיהן שכן דרכן לסוך 
בחול ר''ש אומר כל ישראל בני מלכים הם.

שבת קיא: • באתרא דרב שכיח משחא דוורדא.

שלו)  ופרדות  הסוסים  על  ממונה   – (רש"י  קיג: • אהוריריה  שבת 
דרבי הוה עתיר משבור מלכא.

שבת קיח. • מי שיש לו מזון שתי סעודות לא יטול מן התמחוי מזון 
ארבע עשרה לא יטול מן הקופה.

דהוה  בשבבותיה  נכרי  ההוא  הוה  שבי  מוקיר  קיט. • יוסף  שבת 
נפישי נכסיה טובא אמרי ליה כלדאי כולהו נכסי יוסף מוקר שבי 
אותבה  מרגניתא  בהו  זבן  ניכסי  לכולהו  זבנינהו  אזל  להו  אכיל 
במיא  שדייה  זיקא  אפרחיה  מברא  עבר  דקא  בהדי  בסייניה 
מאן  אמרי  שבתא  דמעלי  אפניא  אייתוה  אסקוה  כוורא  בלעיה 
שבי  מוקר  יוסף  לגבי  אמטיוהו  זילו  להו  אמרי  השתא  כי  זבין 
דרגיל דזבין אמטיוה ניהליה זבניה קרעיה אשכח ביה מרגניתא 

זבניה בתליסר עיליתא דדינרי דדהבא.

שמעשרין  בשביל   ... זוכין  הן  במה  שבא''י  קיט. • עשירים  שבת 
שנאמר (דברים יד, כב) עשר תעשר עשר בשביל שתתעשר שבבבל 
ארצות  ושבשאר  התורה  את  שמכבדין  בשביל   ... זוכין  הן  במה 

במה הן זוכין ... בשביל שמכבדין את השבת.

שבת קיט. • פעם אחת נתארחתי אצל בעל הבית בלודקיא והביאו 
עשרה  ושש  אדם  בני  עשר  ששה  משוי  זהב  של  שלחן  לפניו 
וקיתוניות  וכוסות  וקערות  בו  קבועות  כסף  של  שלשלאות 
מגדים  מיני  וכל  מאכל  מיני  כל  ועליו  בו  קבועות  וצלוחיות 
ובשמים וכשמניחים אותו אומרים (תהלים כד, א) לה' הארץ ומלואה 
לה'  שמים  השמים  טז)  קטו,  (תהלים  אומרים  אותו  וכשמסלקין  וגו' 
והארץ נתן לבני אדם אמרתי לו בני במה זכית לכך אמר לי קצב 
הייתי ומכל בהמה שהיתה נאה אמרתי זו תהא לשבת אמרתי לו 

[אשריך שזכית] וברוך המקום שזיכך לכך.

שבת קכט: • בנות מלכים טומנות (השליא אחרי לידה) בספלים של 
שמן בנות עשירים בספוגים של צמר בנות עניים במוכין.

שבת קמ: • בר בי רב דזבין קניא ליזבין אריכא טונא כי טונא ואורכא 
ירקא  ליכול  לא  ריפתא]  ליה  נפישא  [דלא  רב  בי  בר   ... ממילא 
משום דגריר ... אנא לא בעניותי אכלי ירקא ולא בעתירותי אכלי 
ירקא בעניותי משום דגריר בעתירותי דאמינא היכא דעייל ירקא 
לא  ריפתא  ליה  נפישא  דלא  רב  בי  בר   ... וכוורי  בשרא  ליעול 
ליבצע בצועי ... בר בי רב דלא נפישא ליה ריפתא לא ליבצע מ''ט 
דלא עביד בעין יפה ... אנא מעיקרא לא הואי בצענא עד דשדאי 
ידי בכולי מנא ואשכחי [ביה כל צרכי] ... האי מאן דאפשר ליה 
 ... תשחית  בל  משום  קעבר  דחיטי  ואכל  דשערי  נהמא  למיכל 
האי מאן דאפשר למישתי שיכרא ושתי חמרא עובר משום בל 
רב  עדיף ... בר בי  דגופא  תשחית  היא בל  מילתא  ולאו  תשחית 
דלית ליה משחא נימשי במיא דחריצי ... בר בי רב דזבין אומצא 
דזבין  רב  בי  בר   ... בישרא  מיני  תלתא  ביה  דאית  אונקא  ליזבין 
כיתוניתא ליזבן מדנהר אבא וניחוורה כל תלתין יומין דמפטיא 
ליה תריסר ירחי שתא ואנא ערבא מאי כיתוניתא כיתא נאה ... 
בר בי רב לא ליתיב אציפתא חדתא דמכליא מאניה ... בר בי רב 
ארעא  אורח  דלאו  ליה  לחווריה  לאושפיזיה  מאניה  לישדר  לא 

דילמא חזי ביה מידי ואתי למגניא.

לשמוח  רגילים  שמחים.  שבבבל  מועדים  קמה: • (רש"י)  שבת 
להם  אין  השנה  וכל  עניים.  שהם  מפני  מא''י:  יותר  במועדים 
לפיכך  ממלאכה  מרגוע  להם  ואין  ומשתה  במאכל  שמחה 

במועדים כל שמחתם.

לעולם   ... הארץ  מקרב  אביון  יחדל  לא  כי  יא)  קנא: • (דברים טו –  שבת 
יבקש אדם רחמים על מדה זו שאם הוא לא בא בא בנו ואם בנו 

לא בא בן בנו בא.

שבת קנא: • גלגל הוא שחוזר בעולם.

שבת קנא: • האי צורבא מרבנן לא מיעני והא קא חזינן דמיעני אם 
איתא דמיעני אהדורי אפתחא לא מיהדר.

שבת קנא: • אמר לה רבי חייא לדביתהו כי אתי עניא אקדימי ליה 
להו  קא לייטת  ליה מילט  אמרה  דלקדמו לבניך  ריפתא כי היכי 

אמר לה קרא קא כתיב כי בגלל הדבר הזה.

ודמנעלי  חורין  בן  חמור  דעל  מלך  סוס  על  קנב. • (הרוכב)  שבת 
בריגלוהי בר איניש דלא הא ולא הא דחפיר וקביר טב מיניה.

שבת קנה: • לית דעניא מכלבא ולית דעתיר מחזירא.

שבת קנו. • האי מאן דבכוכב נוגה יהי גבר עתיר.

מתיגע  דוחקתו (רש"י –  שעה  השעה  את  הדוחק  יג: • כל  עירובין 
והולך  חוזר  ואעפ''כ  מצליח  שאינו  ורואה  ולהתגדל  להעשיר 
למרחקים ומכניס עצמו לגבוהות) וכל הנדחה מפני שעה שעה 

עומדת לו (רש"י – לאחר זמן עתידה לעמוד לו שעה מצלחת).
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שעוסקין  חכמים  תלמידי  ואראך  בא  השדה  כא: • נצא  עירובין 
בתורה מתוך הדחק.

(בענין  לעשירים  עשירים  בגדי  לעניים  עניים  כט: • בגדי  עירובין 
שעור לטומאת בגד)

עירובין מ: • (רש"י – ד"ה מכל) סתמא דאינשי יומא קמא אית להו 
כוס אבל בשאר יומא לכולי עלמא לית להו.

עירובין מא. • ערב תשעה באב שחל להיות בשבת אוכל ושותה כל 
צרכו ומעלה על שולחנו אפילו כסעודת שלמה בשעתו (רש"י – 

שהיתה שעתו עומדת לו במלכותו דמלך והדיוט הוה).

עירובין מא: • ג' דברים מעבירין את האדם על דעתו ועל דעת קונו 
אלו הן ... ודקדוקי עניות.

עירובין מא: • ג' אין רואין פני גיהנם אלו הן דקדוקי עניות וכו'.

עירובין מט. • מפני מה אין קונין (עירוב) במעה (כסף) מפני שאינה 
מצויה בערבי שבתות.

עירובין מט: • העני מערב ברגליו ... אנו אין לנו אלא עני ... אחד עני 
ואחד עשיר לא אמרו מערבין בפת אלא להקל על העשיר שלא 

יצא ויערב ברגליו.

עירובין נא: • עני (רש"י – הבא בדרך ואין עמו פת הוא דאקילו רבנן 
יושב  כגון   – (רש"י  עשיר  אבל  עילויה  רבנן  דאקילו  הוא  גביה) 
בביתו) לא ...עיקר עירוב ברגל אחד עני ואחד עשיר אבל במקום 

פלוני דברי הכל עני אין עשיר לא.

עירובין נא: • מעשה באנשי בית ממל ובאנשי בית גוריון בארומא 
ובאין  בצורת  בשני  לעניים  וצימוקין  גרוגרות  מחלקין  שהיו 
למחרת  התחום  על  ומחשיכין  חנניה  כפר  ועניי  שיחין  כפר  עניי 

משכימין ובאין.

מיניה  דאזלינן  דעלמא  ואישתי  חטוף  ואכול  נד. • חטוף  עירובין 
כהלולא דמי (רש"י – אם יש לך ממון להנות עצמך אל תמתין עד 
למחר שמא תמות ושוב אין לך הנאה... כהלולא דמי. היום ישנו 

ולמחר איננו דומה לחופה שהולכת מהר).

ואין  תענוג  בשאול  שאין  לך  היטב  (ממון)  לך  יש  נד. • אם  עירובין 
למות התמהמה.

עירובין סה: • בשלשה דברים אדם ניכר בכוסו ובכיסו ובכעסו.

עירובין פה: • היכי דמי תפיסת יד כגון חצירו של בונייס בן בונייס 
אתא לקמיה דרבי אמר להו פנו מקום לבן מאה מנה אתא איניש 

אחרינא אמר להו פנו מקום לבן מאתים מנה.

עירובין פו. • אביו של זה יש לו אלף ספינות בים וכנגדן אלף עיירות 
ביבשה אמר לו לכשתגיע אצל אביו אמור לו אל תשגרהו בכלים 

הללו לפני רבי מכבד עשירים ר' עקיבא מכבד עשירים.

לדידי  ליה  אמר  להו  עבדינן  היכי  בפסחא  סכיני  ל: • הני  פסחים 
חדתא קא עבדינן אמר ליה תינח מר דאפשר ליה (רש"י – שהרי 

עשיר אתה) דלא אפשר ליה מאי.

על  המוטלין  ישראל  מלכי  חיילות  אכסניא.  לה: • (רש"י)  פסחים 
בני העיירות לזונן להגין עליהם מאויביהן וישראלים הן והרי הן 

כעניים הואיל ואינן במקומן.

שאין  כן  אילפס  מעשה  כל  עושין.  עניים  רוב  לז: • (רש"י)  פסחים 
להם עצים ובכך הוא ממהר לאפות.

סולת  של  שהיא  עשירים.  בנות  של  טיפולן  מב: • (רש"י)  פסחים 
משיירות משיוריהן לבנות סופרים מלמדי תינוקות שהן עניים.

פסחים מג. • בנות עניים טופלות אותן בסיד בנות עשירים טופלות 
אותן בסולת בנות מלכים בשמן המור.

פסחים מט. • בת כהן לישראל ... מביאתו לידי עניות.

שכן  כל  אהרן  של  בזרעו  ידבק  שיתעשר  מט. • הרוצה  פסחים 
שתורה וכהונה מעשרת.

פסחים מט. • אי לא נסיבנא כהנתא לא איעתרי.

פסחים נ. • לא יהיה כנעני (תגר)... אין כאן עני.

ברכה  סימן  רואה  אינו  וריחים  אשתו  לשכר  נ: • המצפה  פסחים 
בידה  מאזנים  נוטלת   – (רש"י  מתקולתא  אשתו  שכר  לעולם 
הוא  מועט  דשכר  הצריכין  לכל  להשכירן  בשוק  ומהלכת 
שכר   – (רש"י  אגרתא  ריחייא  מועט)  שכר  על  אשתו  ומתבזה 
ומזבנה  עבדה  אבל  מועט)  ושכר  גדול  טורח  שמשכירין  ריחיים 
עשתה  סדין  כד)  לא,  (משלי  דכתיב  קרא  בה  משתבח  אישתבוחי 

ותמכור.

פסחים נ: • המשתכר בקנים ובקנקנים אינו רואה סימן ברכה לעולם 
מאי טעמא כיון דנפיש אפחזייהו (נפח שלהן) שלטא בהו עינא.

פסחים נ: • תגרי סימטא ומגדלי בהמה דקה וקוצצי אילנות טובות 
מאי  לעולם  ברכה  סימן  רואה  אינו  יפה  בחלק  עיניהן  ונותנין 

טעמא דתהו ביה אינשי.

פסחים נ: • ד' פרוטות אין בהן סימן ברכה לעולם שכר כותבין ושכר 
מתורגמנין ושכר יתומים ומעות הבאות ממדינת הים.

פסחים נ: • כ''ד תעניות ישבו אנשי כנסת הגדולה על כותבי ספרים 
תפילין ומזוזות שלא יתעשרו שאילמלי מתעשרין אין כותבין.

פסחים נד: • שבעה דברים מכוסים מבני אדם אלו הן ... ואין אדם 
יודע במה משתכר וכו'.

פסחים נד: • ג' דברים עלו במחשבה ליבראות ואם לא עלו דין הוא 
שיעלו ... על המטבע שיצא.

פסחים קז: • אפילו אגריפס המלך שהוא רגיל לאכול בתשע שעות 
אותו היום לא יאכל עד שתחשך.

פסחים צט: • ערב פסחים סמוך למנחה לא יאכל אדם עד שתחשך 
אפילו עני שבישראל לא יאכל עד שיסב ולא יפחתו לו מארבע 

כוסות של יין ואפילו מן התמחוי.

פפא)  (רב  אתה  עשיר  לך.  קיימא  שעתא  קיא: • (רשב"ם)  פסחים 
ויש לך מזל טוב ולא תיזוק.

סל  בתוך  באויר  פתו  התולה  (רש"י –  בביתא  קיא: • תלאי  פסחים 
אחד) קשי לעניותא.

פסחים קיא: • פארי (מורסן) בביתא קשי לעניותא נשורא (פירורים) 
בביתא קשי לעניותא.

פסחים קיא: • איסרא (שר הממונה) דעניותא נבל שמיה.

הכד)  פי  על  השמים  (צלחת  דחצבא  אפומא  קיא: • צעא  פסחים 
קשי לעניותא.

פסחים קיב. • עשה שבתך חול ואל תצטרך לבריות.

לא   ... לו  משחקת  שהשעה  אדם  עם  משתדל  קיב. • הוי  פסחים 
למיזבן מיניה ולא לזבוני ליה אלא למעבד שותפות בהדיה.

פסחים קיב. • כל הנוטל פרוטה מאיוב מתברך אפילו למיזבן מיניה 
ולזבוני ליה שפיר דמי.
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פסחים קיג. • אמר רב פפא אי לא דרמאי שכרא לא איעתרי.

פסחים קיג. • אמר רב חסדא אי לא דרמאי שכרא לא איעתרי.

פסחים קיג. • מאי סודנא (שכר)... סוד נאה וגמילות חסדים.

עני  ועל   ... יום  בכל  הקב''ה  עליהן  מכריז  קיג. • שלשה  פסחים 
המחזיר אבידה לבעליה ועל עשיר המעשר פירותיו בצינעה.

ועשיר  גאה  דל  הן  אלו  סובלתן  הדעת  אין  קיג: • ארבעה  פסחים 
מכחש וכו'.

פסחים קיד. • אכול בצל ושב בצל ולא תיכול אווזין ותרנגולין ויהא 
לבך רודף עליך (רש"י – מתאוה לאכול כל שעה שהורגלת).

פסחים קיד. • פחות ממיכלך וממשתיך ותוסיף על דירתך.

פסחים קיד. • דאכיל אליתא (אליה) טשי בעליתא (מתחבא בעליה) 
דאכיל קקולי (ירקות) אקיקלי דמתא (רש"י – על אשפות העיר 
כלום)  לו  תובעין  ואין  הואיל  יושבין  העיר  בני  ששאר  מקום 

שכיב.

פסחים קטו: • לחם עוני עני כתיב מה עני שדרכו בפרוסה אף כאן 
בפרוסה.

פסחים קטז. • מה דרכו של עני הוא מסיק ואשתו אופה אף כאן נמי 
הוא מסיק ואשתו אופה.

עשיר  בטובתו  אדם  של  חובתו  שגובה  לה'  קיח. • הודו  פסחים 
בשורו ואת עני בשיו יתום בביצתו אלמנה בתרנגולתה.

פסחים קיח: • ג' מאות וששים וחמשה שווקים בכרך גדול של רומי 
וכל אחד ואחד היו בו שלש מאות וששים וחמשה בירניות וכל 
בירנית ובירנית היו בו שלש מאות וששים וחמשה מעלות וכל 

מעלה ומעלה היו בו כדי לזון את כל העולם כולו.

פסחים קיט. • כל כסף וזהב שבעולם יוסף לקטו והביאו למצרים ... 
וכשעלו ישראל ממצרים העלוהו עמהן ... והיה מונח עד רחבעם 
בא שישק מלך מצרים ונטלו מרחבעם ... בא זרח מלך כוש ונטלו 
משישק בא אסא ונטלוהו מזרח מלך כוש ושיגרו להדרימון בן 
טברימון באו בני עמון ונטלום מהדרימון בן טברימון בא יהושפט 
מאחז  ונטלו  סנחריב  בא  אחז  עד  מונח  והיה  עמון  מבני  ונטלו 
כשדיים  באו  צדקיה  עד  מונח  והיה  מסנחריב  ונטלו  חזקיה  בא 
יוונים  באו  מכשדיים  ונטלוהו  פרסיים  באו  מצדקיה  ונטלוהו 
מונח  ועדיין  יוונים  מיד  ונטלוהו  רומיים  באו  מפרסיים  ונטלוהו 

ברומי.

נתגלה  אחת  במצרים  יוסף  הטמין  מטמוניות  קיט. • שלש  פסחים 
לקרח ואחת נתגלה לאנטונינוס בן אסוירוס ואחת גנוזה לצדיקים 

לעתיד לבא.

פסחים קיט. • (קהלת ה, יב) עושר שמור לבעליו לרעתו ... זו עשרו של 
קרח (שנאמר) (דברים יא, ו) ואת כל היקום אשר ברגליהם ... זה ממונו 

של אדם שמעמידו על רגליו.

מפתחות  היו  לבנות  פרדות  מאות  שלש  קיט. • משאוי  פסחים 
בית גנזיו של קרח וכולהו אקלידי (מפתחות) וקליפי (פותחות) 
סוסים  על  שנושאים  עור  של  מרצופים  של   – (רש"י  דגלדא 

וחמורים וגמלים).

ראש השנה ו. • צדקה מיחייב עלה לאלתר מ''ט דהא קיימי עניים.

ראש השנה טז: • כל שנה שרשה בתחלתה מתעשרת בסופה (רש"י 
– שישראל עושין עצמן רשין בר''ה לדבר תחנונים ותפלה).

ראש השנה יז. • שפירי שפירי (רש"י – מעונגים ושמינים) בני מחוזא 
ומקריין בני גיהנם.

ראש השנה כד: • מלכי בית חשמונאי ... שפודין של ברזל היו וחיפום 
בבעץ העשירו עשאום של כסף חזרו העשירו עשאום של זהב.

בצד  לוד  במזרח  אליעזר  לרבי  לו  היה  רבעי  לא: • כרם  השנה  ראש 
כפר טבי וביקש ר' אליעזר להפקירו לעניים.

יומא כא: • מוצאי יו''ט האחרון של חג הכל צופין לעשן המערכה 
שגשמי  מפני  עצבין  בתים  ובעלי  שמחין  עניים  צפון  כלפי  נוטה 
עצבין  עניים  דרום  כלפי  נטה  מרקיבין  ופירותיהן  מרובין  שנה 
ופירותיהן  מועטין  שנה  שגשמי  מפני  שמחין  בתים  ובעלי 

משתמרין.

יומא כב: • כיון שנתמנה אדם פרנס על הציבור מתעשר.

יומא כו. • מעולם לא שנה אדם בה (כהן בעבודת הקטורת) מפני 
שמעשרת.

מה  מפני  לו  אומרים  לעני  לדין  באין  ורשע  ועשיר  לה: • עני  יומא 
לא עסקת בתורה אם אומר עני הייתי וטרוד במזונותי אומרים 
לו כלום עני היית יותר מהלל אמרו עליו על הלל הזקן שבכל יום 
בית  לשומר  נותן  היה  חציו  בטרפעיק  ומשתכר  עושה  היה  ויום 

המדרש וחציו לפרנסתו ולפרנסת אנשי ביתו.

יומא לה: • עשיר אומרים לו מפני מה לא עסקת בתורה אם אומר 
עשיר הייתי וטרוד הייתי בנכסי אומרים לו כלום עשיר היית יותר 
מרבי אלעזר אמרו עליו על רבי אלעזר בן חרסום שהניח לו אביו 
אלף עיירות ביבשה וכנגדן אלף ספינות בים ובכל יום ויום נוטל 
למדינה  וממדינה  לעיר  מעיר  ומהלך  כתיפו  על  קמח  של  נאד 

ללמוד תורה.

יומא לה: • הלל מחייב את העניים רבי אלעזר בן חרסום מחייב את 
העשירים.

יומא מא: • מצורע עני שהביא קרבן עשיר יצא עשיר שהביא קרבן 
עני לא יצא.

יומא עא. • (רש"י) שמתהפכות עליו. מי שהיה עני בילדותו ונעשה 
עשיר לעת זקנותו דומה לו כאילו עכשיו נעשה חי מתוך מיתה.

יציאה  שתהא  ולואי  ממנה  יצא  וערום  לה  נכנס  עא. • ערום  יומא 
כביאה.

יומא עו: • תירוש שכל המתגרה בו נעשה רש ... זכה נעשה ראש 
לא זכה נעשה רש.

שקלים ז. • מותר עניים לעניים.

עניות  שאין  הקדש.  בשל  משתכרין  אין  העדה)  י: • (קרבן  שקלים 
במקום עשירות וגנאי הוא להקדש.

שקלים טו. • לשכת חשאין יראי חטא נותנין לתוכה בחשאי ועניים 
בני טובים מתפרנסין מתוכה בחשאי.

לא  חזיין  דלא  שלש  על  שלש  בהם  שאין  טז. • מטלניות  סוכה 
לעניים ולא לעשירים.

אתרוג  לקנות  הקהל  כל  שנהגו  מה  כל)  ד"ה   – כז: • (תוס'  סוכה 
בשעה  לחבירו  חלקו  א'  כל  להקנות  דעתן  בו  לצאת  בשותפות 
גרע  לא  בו  שנשתתף  דבשביל  להחזיר  מנת  על  מברך  שהוא 

ממתנה על מנת להחזיר דשמה מתנה.

סוכה לא: • בני כרכין שהיו מורישין את לולביהן לבני בניהן.
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סוכה מט: • בשלשה דברים גדולה גמילות חסדים יותר מן הצדקה 
וכו'.

מצרים  של  אלכסנדריא  של  דיופלוסטון  ראה  שלא  נא: • מי  סוכה 
לא ראה בכבודן של ישראל ... וכשעני נכנס שם היה מכיר בעלי 

אומנתו ונפנה לשם ומשם פרנסתו ופרנסת אנשי ביתו.

עזריה  בן  אלעזר  רבי  מעשר  הוה  עגלי  אלפי  כג. • תליסר  ביצה 
מעדריה כל שתא ושתא.

ביצה לב: • עתירי בבל יורדי גיהנם הם כי הא דשבתאי בר מרינוס 
אקלע לבבל בעא מנייהו עסקא ולא יהבו ליה מזוני מיזן נמי לא 

זינוהו אמר הני מערב רב קא אתו.

ביצה לב: • כל המצפה על שלחן אחרים עולם חשך בעדו... אף חייו 
אינן חיים.

ביצה לב: • ג' חייהן אינם חיים ואלו הן המצפה לשלחן חבירו ... אף 
מי שאין לו אלא חלוק אחד. 

מגילה ד: • עיניהן של עניים נשואות במקרא מגילה (רש"י – לקבל 
מתנות האביונים ואי אפשר בשבת).

מגילה ז. • רבי יהודה נשיאה שדר ליה לרבי אושעיא אטמא דעיגלא 
תלתא וגרבא דחמרא שלח ליה קיימת בנו רבינו ומשלוח מנות 

איש לרעהו ומתנות לאביונים.

מגילה ז: • כפין (רעב) עניא ולא ידע.

עשיר  שהיה  אחד  באדם  מעשה  עשר)  ד"ה   – ט. • (תוס'  מגילה 
והיה לו שדה שעשתה אלף כור והיה אותו עשיר נוטל ק' כורין 
למעשר ומפריש כל שנה ושנה וכן עשה כל ימיו כשחלה למות 
קרא לבנו ואמר לו בני דע ששדה זו שאני מוריש לך עושה בכל 
שנה ושנה אלף כורין הזהר שתפריש ק' כורין כאשר עשיתי ומת 
כאשר  כורין  אלף  השדה  ועשה  במקומו  הבן  ועמד  האיש  אותו 
היה עושה בחיי האב והפריש ממנה ק' כורין בשנה שניה נסתכל 
וראה הבן שמעשר היה דבר גדול ואמר שלא יפריש לשנה אחרת 
נתמעט השדה ולא עשה כי אם מאה כורין נצטער עליו ושמעו 
קרוביו שכך מיעט ולא הפריש מעשר באו כולם אצלו מלובשים 
לבנים ושמחים אמר להם כמדומה לי שאתם שמחים בקלקלתי 
אמרו לו נצטער עליך כי גרמת לך כל הרעה הזאת ומפני מה לא 
הפרשת מעשר כראוי היטב בא וראה כי מתחלה כשבא השדה 
ליתן  חלקו  המעשר  שהיה  כהן  והקב''ה  הבית  בעל  היית  לידך 
הבית  בעל  הקב''ה  היה  לו  חלקו  הפרשת  שלא  ועכשיו  לעניים 
ואתה כהן שאין שדך עושה מה שהיה עושה מתחלה אלף כורין 

והפריש לך מאה כורין.

מגילה י. • (רש"י) עתירה בבל. עשירה היא בבל שקוצרין בה תבואה 
בלא מטר שאינן צריכים לגשמים.

מגילה יא. • אין מך אלא עני.

מגילה יא. • אחשורוש... שהכל נעשו רשין בימיו.

הראוי  לחצר  לחצר  הראוי   ... המלך  ביתן  גנת  יב. • בחצר  מגילה 
לגינה לגינה הראוי לביתן לביתן ... הושיבן בחצר ולא החזיקתן 

בגינה ולא החזיקתן עד שהכניסן לביתן והחזיקתן.

בטענת  אליו  בא  מרדכי  בפרוזבולי.  בא  וזה  טו. • (רש"י)  מגילה 
עושר המן בא בטענת עוני שמכר המן את עצמו למרדכי קודם 

לכן ימים רבים בככרי לחם: בולי. לשון עושר.

מגילה כד: • ציפן (התפילין) זהב ונתנה על בית אונקלי שלו ה''ז דרך 
החיצונים.

ונראה  שמים...  מיראת  חוץ  שמים  בידי  הכל  כה. • (תוס')  מגילה 
דהכא מיירי בתולדות האדם אם יהיה חכם או טפש עני או עשיר 
גבור או חלש. דהכל נגזר עליו חוץ מן היראה כדכתיב אל יתהלל 
המתהלל  יתהלל  בזאת  אם  כי  בגבורתו  והגבור  בעשרו  עשיר 

השכל וידוע אותי (ירמיה ט).

מגילה כז. • בני העיר שהלכו לעיר אחרת ופסקו עליהן צדקה נותנין 
וכשהן באין מביאין אותה עמהן ומפרנסין בה עניי עירן.

מגילה כז. • יחיד שהלך לעיר אחרת ופסקו עליו צדקה תנתן לעניי 
אותה העיר.

דידי  דעניי  וכ''ש  עיר  לחבר  תינתן  עיר  חבר  שם  כז: • יש  מגילה 
ודידכו עלי סמיכי.

אמר  ימים  הארכת  במה  זכאי  רבי  את  תלמידיו  כז: • שאלו  מגילה 
להם ... ולא ביטלתי קידוש היום אמא זקינה היתה לי פעם אחת 

מכרה כפה שבראשה והביאה לי קידוש היום.

מגילה כז: • רב הונא הוה אסר ריתא (רש"י – מין גמי) וקאי קמיה 
ומשכנתיה  קידושא  לי  הוה  לא  א''ל  האי  מאי  ליה  אמר  דרב 

להמיינאי ואתאי ביה קידושא.

תענית ז: • אין מך אלא עני.

תענית ח: • גדול יום הגשמים שאפילו פרוטה שבכיס מתברכת בו.

תענית ח: • שמש בשבת צדקה לעניים.

תענית טו. • מורידין לפני התיבה זקן ורגיל ויש לו בנים וביתו ריקם 
כדי שיהא לבו שלם בתפלה.

תענית יט: • נהירנא כד הוו קיימי ד' סאין בסלע והוו נפישי נפיחי 
כפן בטבריא מדלית איסר.

תענית כא. • אילפא ור' יוחנן הוו גרסי באורייתא דחיקא להו מילתא 
טובא אמרי ניקום וניזיל וניעבד עיסקא ונקיים בנפשין (דברים טו, ד) 

אפס כי לא יהיה בך אביון וכו'.

תענית כא. • פעם אחת הייתי (נחום איש גם זו) מהלך בדרך לבית 
חמי והיה עמי משוי ג' חמורים אחד של מאכל ואחד של משתה 
ואחד של מיני מגדים בא עני אחד ועמד לי בדרך ואמר לי רבי 
הספקתי  לא  החמור  מן  שאפרוק  עד  המתן  לו  אמרתי  פרנסני 
פניו  על  ונפלתי  הלכתי  נשמתו  שיצתה  עד  החמור  מן  לפרוק 
ידיך  על  חסו  שלא  ידיי  יסומו  עיניך  על  חסו  שלא  עיני  ואמרתי 
יתגדמו רגליי שלא חסו על רגליך יתקטעו ולא נתקררה דעתי עד 

שאמרתי כל גופי יהא מלא שחין.

תענית כג: • מ''ט כי מטא מר להיזמי והיגי דלינהו למניה אמר להו 
זה מעלה ארוכה וזה אינה מעלה ארוכה.

ומקרבא  לעניי  ריפתא  ויהבא  בביתא  שכיחא  כג: • איתתא  תענית 
הנייתה [ואנא יהיבנא] זוזא ולא מקרבא הנייתיה.

תענית כג: • רבי מני הוה שכיח קמיה דרבי יצחק בן אלישיב אמר 
קא  אמר  ואיענו  ליענו  אמר  לי  מצערו  קא  חמי  דבי  עתירי  ליה 
דחקו לי אמר ליעתרו ואיעתרו (רש"י – עתירי דבי חמי. עשירים 

של בית חמי: ליענו. יהיו עניים: קא דחקי לי ליתן להן פרנסה).

מעניי  כאחד  אלא  בהן  לך  ואין  עליך  הקדש  הן  כד. • הרי  תענית 
ישראל.

שיש  דחוק  בכפר   – (רש"י  דחיקא  בקוסטא  כד. • דיירנא  תענית 
טרחנא  ואבדלתא  לקידושא  חמרא  ביה  דלית  ביותר)  עניות  בו 

ואתינא חמרא לקידושא ואבדלתא ומפיקנא להו ידי חובתייהו.
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תענית כד: • היה מתפלל (כ"ג) תפלה קצרה בבית החיצון מאי מצלי 
... ואל יהו עמך ישראל צריכין להתפרנס זה מזה ולא לעם אחר.

כולו  העולם  כל  ואומרת  יוצאת  קול  בת  ויום  יום  כד: • בכל  תענית 
ניזון בשביל חנינא בני וחנינא בני דיו בקב חרובים מע''ש לע''ש.

תענית כה. • (על עניותו של רבי חנינא בן דוסא).

עבד  טובא  מילתא  ליה  דחיקא  פדת  בן  אלעזר  כה. • רבי  תענית 
ושדייה  דתומא  ברא  שקל  למטעם  מידי  ליה  הוה  ולא  מלתא 

(צלא של שום) בפומיה.

מועד קטן ד: • המידל בגפנים כשם שהוא מידל בשלו כך הוא מידל 
בשל עניים ... בשלו רשאי ואינו רשאי בשל עניים. 

מועד קטן יד. • כל מי שאין לו אלא חלוק אחד מותר לכבסו בחולו 
של מועד.

מועד קטן יז: • כל מקום שנתנו חכמים עיניהם או מיתה או עוני.

מועד קטן כ: • מי שאין לו חלוק לקרוע ונזדמן לו בתוך שבעה קורע 
לאחר שבעה אינו קורע.

מועד קטן כא: • אבל ג' ימים הראשונים אסור במלאכה ואפילו עני 
המתפרנס מן הצדקה מכאן ואילך עושה בצינעא בתוך ביתו.

מועד קטן כד: • (רש"י) עניים בני שלש. לפי שהעני מצטער על בניו 
יותר מן העשיר לפי שאין לו שמחה אחרת.

מועד קטן כז. • בראשונה היו מוליכין בבית האבל עשירים בקלתות 
של כסף ושל זהב ועניים בסלי נצרים של ערבה קלופה והיו עניים 
ערבה  של  נצרים  בסלי  מביאין  הכל  שיהו  התקינו  מתביישים 

קלופה מפני כבודן של עניים.

מועד קטן כז. • בראשונה היו משקין בבית האבל עשירים בזכוכית 
לבנה ועניים בזכוכית צבועה והיו עניים מתביישין התקינו שיהו 

הכל משקין בזכוכית צבועה מפני כבודן של עניים.

עניים  פני  ומכסין  עשירים  פני  מגלין  היו  כז. • בראשונה  קטן  מועד 
מתביישין  עניים  והיו  בצורת  מפני  פניהן  מושחרין  שהיו  מפני 

התקינו שיהו מכסין פני הכל מפני כבודן של עניים.

ועניים  בדרגש  עשירים  מוציאין  היו  כז. • בראשונה  קטן  מועד 
בכליכה והיו עניים מתביישין התקינו שיהו הכל מוציאין בכליכה 

מפני כבודן של עניים.

יותר  לקרוביו  קשה  המת  הוצאת  היתה  כז: • בראשונה  קטן  מועד 
רבן  שבא  עד  ובורחין  אותו  מניחין  קרוביו  שהיו  עד  ממיתתו 
העם  ונהגו  פשתן  בכלי  ויצא  בעצמו  ראש  קלות  ונהג  גמליאל 
אחריו לצאת בכלי פשתן ... והאידנא נהוג עלמא אפילו בצרדא 

בר זוזא.

תרתי  שמיא  קמי  בעאי  מילי  תלת  הני  רבא  כח. • אמר  קטן  מועד 
דרב  ועותריה  הונא  דרב  חוכמתיה  לי  יהבו  לא  חדא  לי  יהבו 

חסדא ויהבו לי ענותנותיה דרבה בר רב הונא לא יהבו לי.

אתא  כעניא  המות)  (מלאך  ליה  אידמי  חד  כח. • יומא  קטן  מועד 
טריף אבבא א''ל אפיק לי ריפתא אפיקו ליה.

מועד קטן כח: • (רש"י) שייול איצטלא דמלתא. כלומר יפה מיתה 
כמלבוש של מילת: דשלימו זוודיה. שכלו לו מזונותיו שהוא עני.

כבשום  ולא  מצרים  עולי  כבשו  כרכים  הרבה  טעם  ג: • מה  חגיגה 
קדשה  ולא  לשעתה  קדשה  ראשונה  שקדושה  מפני  בבל  עולי 

לעתיד לבא והניחום כדי שיסמכו עליהן עניים בשביעית.

חגיגה ה. • מאי אם טוב ואם רע ... זה הנותן צדקה לעני בפרהסיא כי 
הא דרבי ינאי חזייה לההוא גברא דקא יהיב זוזא לעני בפרהסיא 

אמר ליה מוטב דלא יהבת ליה מהשתא דיהבת ליה וכספתיה.

בשעת  לעני  מעות  לו  הממציא  זה  וצרות ...  רעות  ה. • מאי  חגיגה 
לקנות   – (רש"י  לעללא  זוזא  אינשי  דאמרי  היינו   ... דוחקו 
התבואה) לא שכיחא לתליתא (רש"י – להפסד ולאיבוד) שכיח.

עוני  בכור  בחרתיך  בכסף  ולא  צרפתיך  הנה  י)  מח,  ט: • (ישעיה  חגיגה 
מלמד שחזר הקב''ה על כל מדות טובות ליתן לישראל ולא מצא 
אלא עניות ... היינו דאמרי אינשי יאה עניותא ליהודאי כי ברזא 

סומקא לסוסיא חיורא.

חגיגה כה. • הגומר זיתיו ישייר קופה אחת ויתננה לעני כהן.

חגיגה כה. • (תוס' – ד"ה בגלילא) בגלילא שנו כלומר שעשירים הוו 
מרוב שמן.

יבמות טו: • כשהייתי לומד תורה אצל ר' יוחנן החורני ראיתי שהיה 
אוכל פת חריבה במלח בשני בצורת.

והושיבהו  יהושע  תפסו לרבי  דוסא בן הרכינס ...  טז. • רבי  יבמות 
על מטה של זהב.

יבמות סג. • המלוה סלע לעני בשעת דחקו עליו הכתוב אומר (ישעיה 
נח, ט) אז תקרא וה' יענה תשוע ויאמר הנני.

יבמות סג. • כל אדם שאין לו קרקע אינו אדם.

יבמות קב: • (איוב לו, טו) יחלץ עני בעניו בשכר עניו יחלצו מדינה של 
גיהנם.

כתובות ה. • פוסקין צדקה לעניים בשבת.

כתובות מו: • אפי' עני שבישראל לא יפחות משני חלילין ומקוננת.

יתן  שלא  כסותה  תן  עונתה  לפום  ועונתה  מח. • כסותה  כתובות 
חדשים בימות החמה ולא שחקים בימות הגשמים.

כתובות מח. • האומר אם מת הוא לא תקברוהו מנכסיו אין שומעין 
לו לאו כל הימנו שיעשיר את בניו ויפיל עצמו על הציבור.

שכל  ירושלים  מעשירי  א'  שם  שבוע.  כלבא  סב: • (רש"י)  כתובות 
הנכנס לביתו רעב ככלב הי' יוצא שבע.

כתובות סד: • במה דברים אמורים (במזונות אשתו) בעני שבישראל 
אבל במכובד הכל לפי כבודו.

לה  שפסקו  גוריון  בן  נקדימון  של  בכלתו  סה. • מעשה  כתובות 
חכמים סאתים יין לציקי קדרה מערב שבת לע''ש אמרה להן כך 

תפסקו לבנותיכם.

מסאני.  ורמי  ערטילאי  שליח  תנא  האי  סה: • (רש"י)  כתובות 
מופשט וערום שאין לו חליפות בגדים אלא משנה לשנה.

זוזי  חמשים  ש''מ  אלא  ליה  מנא  זוז  חמשים  סה: • עני  כתובות 
פשיטי.

כתובות סו: • מעשה בבתו של נקדימון בן גוריון שפסקו לה חכמים 
ארבע מאות זהובים לקופה של בשמים לבו ביום אמרה להם כך 

תפסקו לבנותיכם וענו אחריה אמן.

החמור  על  רוכב  שהיה  זכאי  בן  יוחנן  ברבן  סו: • מעשה  כתובות 
ריבה  ראה  אחריו  מהלכין  תלמידיו  והיו  מירושלים  יוצא  והיה 
ערביים  של  בהמתן  גללי  מבין  שעורים  מלקטת  שהיתה  אחת 
כיון שראתה אותו נתעטפה בשערה ועמדה לפניו אמרה לו רבי 
פרנסני אמר לה בתי מי את אמרה לו בת נקדימון בן גוריון אני 
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אמר לה בתי ממון של בית אביך היכן הלך אמרה לו רבי לא כדין 
מתלין מתלא בירושלים מלח ממון חסר (רש"י – הרוצה למלוח 
ממונו כלומר לגרום לו שיתקיים יחסרנו לצדקה תמיד וחסרונו 

זהו קיומו).

כתובות סו: • אמרו עליו על נקדימון בן גוריון כשהיה יוצא מביתו 
לבית המדרש כלי מילת היו מציעין תחתיו ובאין עניים ומקפלין 

אותן מאחריו.

מלקטת  שהיתה  ראיתיה  לא  אם  בנחמה  סז. • אראה  כתובות 
שעורים מבין טלפי סוסים בעכו.

כתובות סז: • אמרו עליו על הלל הזקן שלקח לעני בן טובים אחד 
סוס לרכוב עליו ועבד לרוץ לפניו פעם אחת לא מצא עבד לרוץ 

לפניו ורץ לפניו שלשה מילין.

טובים  בן  לעני  שלקחו  העליון  גליל  באנשי  סז: • מעשה  כתובות 
אחד מציפורי ליטרא בשר בכל יום.

כתובות סז: • הוה עניא בשיבבותיה דהוה רגיל כל יומא דשדי ליה 
הדלת  וציר  שבמפתן  חור  דדשא (רש"י –  בצינורא  זוזי  ארבעה 

סובב בו).

כתובות סז: • מר עוקבא הוה עניא בשיבבותיה דהוה רגיל לשדורי 
ליה ארבע מאה זוזי כל מעלי יומא דכיפורא.

כתובות סז: • רבי אבא הוה צייר זוזי בסודריה ושדי ליה לאחוריה 
וממצי נפשיה לבי עניי ומצלי עיניה מרמאי.

ליה  לשדורי  רגיל  דהוה  עניא  ההוא  הוה  חנינא  סז: • רבי  כתובות 
ארבעה זוזי כל מעלי שבתא.

כתובות סח. • פעמים שאדם עני והעשיר או עשיר והעני.

כתובות סח. • עני עני בדעת עשיר עשיר בדעת.

לא  אם  עניה  באשה  קצבה.  נתן  שלא  בעניות  ע. • (רש"י)  כתובות 
כתובה  ויתן  דיוציא  הוא  עליה  אסרו  מתי  עד  לדבר  קצבה  נתן 
אבל אם נתן קצבה תמתין עד אותו זמן ... ובעשירות. שרגילות 

לכך: עד שלשים יום. אם לא הדירה יותר אין כופין להוציא.

כתובות פב: • בראשונה היו כותבין לבתולה מאתים ולאלמנה מנה 
... התקינו שיהיו מניחין אותה בבית חמיה עשירות עושות אותה 
קלתות של כסף ושל זהב עניות היו עושות אותה עביט של מימי 

רגלים.

כתובות צו. • (רש"י) עשירה. היכולת בידה להמתין הלכך אי נמי לא 
תבעה לאו מחילה היא עד שלש שנים אבל ענייה מדלא תבעתן 

מחלתן.

עלמא  כולי  זבנינהו  בנהרדעא  דהוה  בצורתא  צז. • ההוא  כתובות 
לאפדנייהו לסוף אתו חיטי אמר להו רב נחמן דינא הוא דהדרי 
אין  ליה  אמר  שכיחא  בצורתא  יומא  כל  אטו   ... למרייהו  אפדני 

בצורתא בנהרדעא משכח שכיחא.

כתובות קג. • לשון חכמים עושר.

וחמש  עשרים  עד  כתובתה)  שבישראל (גובה  קד. • ענייה  כתובות 
שנים ומרתא בת בייתוס עד עשרים וחמש שנים.

כתובות קו: • אין עניות במקום עשירות.

ואמר  הוא  בזיון  לשון  הרגל.  את  לו  ופשט  קח: • (רש"י)  כתובות 
שמעתי  ואני  רגלי  גבי  שעל  טיט  טול  לדבריו  חש  שאינו  נואש 

תלה אותי על עץ ואין לי מה ליתן.

וימים  שבתות  והאיכא  רעים  עני  ימי  כל  טו)  טו,  קי: • (משלי  כתובות 
טובים ... שינוי וסת תחלת חולי מעים.

כתובות קי: • אף לילות בשפל גגים גגו ובמרום הרים כרמו ממטר 
גגים לגגו ומעפר כרמו לכרמים (רש"י – שאין בידו ממון לקנות 
במקום טוב וקונה בראש ההר וכל זבלים שהוא מוציא לו נופל 

וזב לכרמים שתחתיו).

נדרים ז. • שאני צדקה דצדקה לא חזיא אלא לעניים אבל הפקר בין 
לעניים בין לעשירים.

נדרים ז: • כל מקום שהזכרת השם מצויה (רש"י – שמוציא נדרים 
שמים לבטלה) שם עניות מצויה ועניות כמיתה.

נדרים לח. • אין הקב''ה משרה שכינתו אלא על גבור ועשיר וחכם 
ועניו.

ומשמואל  ממשה  מנלן  היו  עשירים  הנביאים  לח. • כל  נדרים 
מעמוס ומיונה.

נדרים לח. • פסל לך (הלוחות) פסולתן יהא שלך.

נדרים מ: • (יחזקאל יב, ג) ואתה בן אדם עשה לך כלי גולה זו נר וקערה 
ושטיח.

נדרים מא. • אין עני אלא בדעה במערבא אמרי דדא ביה כולא ביה 
דלא דא ביה מה ביה דא קני מה חסר דא לא קני מה קני.

נדרים נ. • הוה גנו (ר"ע ואשתו) בי תיבנא הוה קא מנקיט ליה תיבנא 
מן מזייה אמר לה אי הואי לי רמינא ליך ירושלים.

נדרים נ. • מן שית מילי איעתר רבי עקיבא מן כלבא שבוע מן אילא 
דספינתא וכו'.

לא   ... הוה  גדול  ועשיר  הוה  דרבי  חתניה  אלעשה  נא. • בן  נדרים 
תספורת  בהן  להראות  אלא  מעותיו  את  אלעשה  בן  פיזר  לחנם 

של כ''ג.

נדרים סב. • רבי טרפון עשיר גדול הוה.

נדרים סד: • ארבעה חשובין כמת עני ומצורע וסומא ומי שאין לו 
בנים.

יכול  אתה  ואין  עני  שהוא  עמך  אחיך  וחי  לו)  כה,  סה: • (ויקרא  נדרים 
זה  הרי  נודר  הייתי  לא  כן  שהוא  יודע  הייתי  אילו  אמר  לפרנסו 

מותר.

נדרים סו. • מעשה באחד שנדר מבת אחותו הנייה והכניסוה לבית 
ר' ישמעאל וייפוה אמר לו ר' ישמעאל בני מזו נדרת אמר לו לאו 
בנות  ואמר  ישמעאל  ר'  בכה  שעה  באותה  ישמעאל  ר'  והתירה 
ישראל נאות הן אלא שהעניות מנוולתן וכשמת ר' ישמעאל היו 
בנות ישראל נושאות קינה ואומרות בנות ישראל על ר' ישמעאל 

בכינה.

נדרים פא. • הזהרו בבני עניים שמהן תצא תורה.

סוטא יא. • ויבן ערי מסכנות לפרעה ... שממסכנות את בעליהן ... 
כל העוסק בבנין מתמסכן.

סוטא טו: • היא האכילתו מעדני עולם לפיכך קרבנה מאכל בהמה 
א''ל התינח עשירה עניה מאי איכא למימר אלא כשם שמעשיה 

מעשה בהמה כך קרבנה מאכל בהמה.

עצמו  שמעמיד  במי  אלא  מתקיימין  תורה  דברי  כא: • אין  סוטא 
ערום עליהן.
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להשלים  לעני  דינר  הנותן  זה   ... ערום  רשע  דמי  כא: • היכי  סוטא 
לו מאתים זוז דתנן מי שיש לו מאתים זוז לא יטול לקט שכחה 
ופאה ומעשר עני היה לו מאתים חסר דינר אפילו אלף נותנין לו 

כאחת.

סוטא מט. • כל ת''ח העוסק בתורה מתוך הדחק תפלתו נשמעת ... 
משביעין אותו מזיו שכינה ... אף אין הפרגוד ננעל בפניו.

גיטין ז: • אפי' עני המתפרנס מן הצדקה יעשה צדקה.

גיטין יב. • אי בעי מפקר להו לנכסיה והוי עני.

גיטין ל: • חברך מית אשר (רש"י – האמן והחזק הדבר) איתעשר 
לא תאשר.

גיטין לה. • מעשה באדם אחד בשני בצורת שהפקיד דינר זהב אצל 
אלמנה והניחתו בכד של קמח ואפאתו בפת ונתנתו לעני וכו'.

 ... עשירים  אלו  בולי  ובוטי  בולי  פרוס   ... פרוסבול  לו: • מאי  גיטין 
בוטי אלו העניים.

דמפקי  מנכסיהון  בתים  בעלי  נחתי  מילי  תלת  לח: • בהני  גיטין 
עבדייהו לחירותא ודסיירי נכסייהו בשבתא ודקבעי סעודתייהו 

בשבתא בעידן בי מדרשא.

גיטין נו. • תלתא עתירי נקדימון בן גוריון ובן כלבא שבוע ובן ציצית 
הכסת.

גיטין נו. • מרתא בת בייתוס עתירתא דירושלים הויא ... קרי עלה 
נסתה  לא  אשר  והענוגה  בך  הרכה  נו)  (דברים כח,  זכאי  בן  יוחנן  רבן 

כף רגלה.

ברומי  חדא  בעלמא  נחות  פיזא  איסתירי  מתקלי  נח. • תרתי  גיטין 
וחדא בכולי עלמא.

במקום  וגדולה  תורה  מצינו  לא  רבי  ועד  משה  נט. • מימות  גיטין 
אחד.

גיטין נט. • מימות רבי ועד רב אשי לא מצינו תורה וגדולה במקום 
אחד.

סלסלה  וחומס  סיבני  לרבי  נוניים  בן  בוניים  לו  נט. • שיגר  גיטין 
סלסלה  דאמגוזא  ופלגיה  כאמגוזא  וחומס  סיבני  ומלמלא 
נוניים.  בן  בוניים   – (רש"י  דפיסתקא  ופלגי  כפיסתקא  ומלמלא 
מינין  ארבע  ומלמלא.  סלסלה  וחומס  סיבני  הוה:  עשיר  ישראל 
של בגדי פשתן דק וטוב: כי אמגוזא ופלגי אמגוזא. טלית גדולה 
למידתו וכשהוא מקפלה לא היתה יותר מאגוז וחצי: פיסתקא. 

גלנ''ט שאוכלים חזירים).

דרכי  מפני  גזל  שתחתיו  מה  הזית  בראש  המנקף  נט: • עני  גיטין 
שלום ר' יוסי אומר גזל גמור אין ממחין ביד עניי עובדי כוכבים 

בלקט שכחה ופאה מפני דרכי שלום.

דרכי  מפני   ... ישראל  עניי  עם  נכרים  עניי  סא. • מפרנסים  גיטין 
שלום.

גיטין סח: • (שלמה המלך) היה מחזר על הפתחים.

ארץ  ודרך  דרך  הן  ואלו  יפה  ומיעוטן  קשה  רובן  ע. • שמונה  גיטין 
עושר וכו'.

קדושין ח: • התקדשי לי בככר תנהו לעני אינה מקודשת אפילו עני 
הסמוך עלה.

את  מוכר  לסוף  שביעית  בפירות  ונותן  נושא  כ. • אדם  קדושין 
מטלטליו ... לסוף מוכר את שדותיו ... שמוכר את ביתו ... שמוכר 

את בתו ... עד שמוכר את עצמו.

קדושין כז. • (רש"י) נתון לעקיבא בן יוסף. שנת מעשר עני היתה ור' 
עקיבא גבאי עניים היה. 

קדושין מ. • רב כהנא הוה קמזבין דיקולי תבעתיה ההיא מטרוניתא 
לארעא  מאיגרא  וקנפיל  סליק  נפשאי  איקשיט  איזיל  לה  אמר 
אתא אליהו קבליה אמר ליה אטרחתן ארבע מאה פרסי א''ל מי 

גרם לי לאו עניותא יהב ליה שיפא דדינרי.

קדושין מא. • (תוס' – ד"ה אסור) עכשיו שאנו נוהגים לקדש בנותינו 
אפי' קטנות היינו משום שבכל יום ויום הגלות מתגבר עלינו ואם 
יש סיפק ביד אדם עכשיו לתת לבתו נדוניא שמא לאחר זמן לא 

יהיה סיפק בידו ותשב בתו עגונה לעולם.

קדושין מח: • על מנת שאני עשיר ונמצא עני עני ונמצא עשיר אינה 
מקודשת ר''ש אומר אם הטעה לשבח מקודשת.

בן  אלעזר  כרבי  אומרים  אין  עשיר  שאני  מנת  מט: • על  קדושין 
חרסום וכרבי אלעזר בן עזריה אלא כל שבני עירו מכבדים אותו 

מפני עושרו.

קדושין מט: • עשרה קבים עשירות ירדו לעולם תשעה נטלו רומיים 
קדמונים ואחד כל העולם כולו.

קדושין מט: • י' קבים עניות ירדו לעולם תשעה נטלה בבל ואחד כל 
העולם כולו.

מאי  דאיכא  הוא  בבבל  ועניות  עניות  לגסות  מט: • סימן  קדושין 
עניות עניות דתורה.

קדושין נ. • המקדש את האשה ואמר כסבור הייתי שהיא ... ענייה 
שלא  מפני  מקודשת  ענייה  היא  והרי  עשירה  עשירה  היא  והרי 

הטעתו.

אמר  מאי  הימנו  ונטלה  אחר  ובא  בחררה  מהפך  נט. • עני  קדושין 
ליה נקרא רשע.

קדושין פב. • לעולם ילמד אדם את בנו אומנות נקיה וקלה ויתפלל 
עניות  בה  שאין  אומנות  שאין  שלו  והנכסים  שהעושר  למי 
האומנות  מן  עשירות  ולא  האומנות  מן  עניות  שלא  ועשירות 
אלא הכל לפי זכותו (תוס') אלא הכל לפי זכותו. פירוש לפי מזלו 
תליא  במזלא  אלא  מילתא  תליא  בזכותא  לאו  ומזוני  וחיי  דבני 

מילתא.

ויבקש  וקלה  נקיה  אומנות  לבנו  אדם  ילמד  פב: • לעולם  קדושין 
האומנות  מן  עניות  שאין  שלו  והנכסים  שהעושר  למי  רחמים 
ואין עשירות מן האומנות אלא למי שהעושר שלו שנאמר (חגי ב, ח) 

לי הכסף ולי הזהב נאם ה' צבאות.

למוכרן  מוצא  ואינו  וכרמים  שדות  בתים  לו  ז. • היו  קמא  בבא 
מאכילין אותו מעשר עני עד מחצה.

בעינא  לא  הוא  דזוזא  ופלגא  הואיל  גברא  לו: • ההוא  קמא  בבא 
נתביה לעניים.

בבא קמא לו: • (רש"י) אנן יד עניים אנן. רב יוסף הוה גבאי.

לו  שאין  ממון  דהוי  משום   ... לעניים  לט. • ונתביה  קמא  בבא 
תובעים.

לרה''ר  מרשותו  מסקל  שהיה  אחד  באדם  נ: • מעשה  קמא  בבא 
מרשות  מסקל  אתה  מה  מפני  ריקה  לו  אמר  אחד  חסיד  ומצאו 
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שדהו  למכור  נצרך  לימים  עליו  לגלג  שלך  לרשות  שלך  שאינה 
והיה מהלך באותו רה''ר ונכשל באותן אבנים אמר יפה אמר לי 
לרשות  שלך  שאינה  מרשות  מסקל  אתה  מה  מפני  חסיד  אותו 

שלך.

בבא קמא נו: • (שומר אבידה) בההיא הנאה דלא בעיא למיתבי ליה 
פטור  במצוה  דהעוסק  שכר (רש"י –  כשומר  הוי  לעניא  ריפתא 

מן המצוה).

בבא קמא סב. • חזינא אי איניש אמיד הוא דאית ליה כסא דכספא.

תקנה  הפקר.  יהא  היום  עניים  שלקטו  כל  סט. • (תוס')  קמא  בבא 
עושה לעניים לפוטרם מן המעשר כשמלקטין יותר מדינם כגון ג' 
שבולים ואוכלין בלא מעשר לפי שלקט שכחה ופאה פטורים מן 
המעשר לכך אומר בעה''ב כל שלקטו יהיה הפקר כדי שיפטור 

הכל ממעשר דהפקר פטור ממעשר.

בבא קמא סט: • ומה בגנב עבדו רבנן תקנתא עניים צריכא למימר.

שירדו  חורין  בני  הם  כאילו  אותן  רואין  פו. • עשירים  קמא  בבא 
מנכסיהם עניים כפחותין שבהן.

בני  הם  כאילו  אותם  רואין  שבישראל  עניים  צ: • אפי'  קמא  בבא 
חורין שירדו מנכסיהם שהם בני אברהם יצחק ויעקב.

בבא קמא צב. • בתר עניא אזלא עניותא.

בבא קמא צב. • עשירים מביאין בכורים בקלתות של זהב ושל כסף 
ועניים בסלי נצרים של ערבה קלופה.

בבא קמא צג. • בתר מרי ניכסי ציבי משך.

בבא קמא צג. • לשמור ולא לחלק לעניים אמר ליה עניי דפומבדיתא 
לכל  לשבת  וכך  כך  ממון   – (רש"י  הוא  ולשמור  להו  קיץ  מיקץ 

אחד הוה ליה ממון שיש לו תובעין וקרינא ביה לשמור).

בבא קמא צד. • עד כאן לא קאמר ר' ישמעאל התם אלא לענין פאה 
מיניה  ליגמר  תימא  וכי  יתירא  תעזוב  כב)  כג,  (ויקרא  דכתיב  משום 

מתנות עניים שאני.

בבא קמא קיט. • (רש"י) לבני מחוזא. עשירים הם.

עני  לפלוני  זו  הרי  ואמר  הפאה  את  שליקט  ט: • מי  מציעא  בבא 
הנמצא  לעני  יתננה  אומרים  וחכמים  לו  זכה  אומר  אליעזר  ר' 

ראשון.

כדי  שדהו  בתוך  ארי  להרביץ  לאדם  מותר  יב. • וכי  מציעא  בבא 
שיראו עניים ויברחו.

בבא מציעא יב. • (רש"י – ד"ה אלא) מאימתי כל אדם מותרין בלקט 
משילכו בו הנמושות לקוטי בתר לקוטי דמההיא שעתא מסחו 

עניים דעתייהו מיניה.

בדוכתא  עניים  איכא  מיאשי  דהכא  דעניים  כא: • נהי  מציעא  בבא 
אחריתא דלא מיאשי.

בבא מציעא ל: • אפס כי לא יהיה בך אביון שלך קודם לשל כל אדם 
(רש"י – לא תביא עצמך לידי עניות).

אינו  אומרים  וב''ה  הפקר  לעניים  הפקר  ל: • בש''א  מציעא  בבא 
הפקר עד שיהא הפקר לעניים ולעשירים כשמיטה.

עיר  לעניי  עירך  לעניי  אלא  לי  אין  תפתח  לא: • פתח  מציעא  בבא 
אחרת מנין ת''ל פתח תפתח מכל מקום.

שנא  ומאי  למלוה  ליה  דמהימן  לוה  שנא  לה. • ומאי  מציעא  בבא 
ג)  יא,  (משלי  במלוה  ביה  מקיים  לוה  ללוה  ליה  מהימן  דלא  מלוה 

תומת ישרים תנחם מלוה מקיים ביה בלוה (משלי יא, ג) וסלף בוגדים 
ישדם.

בבא מציעא לח. • גבאי צדקה בזמן שאין להם עניים לחלק פורטין 
לאחרים ואין פורטין לעצמן גבאי תמחוי בזמן שאין להם עניים 

לחלק מוכרין לאחרים ואין מוכרין לעצמן.

בבא מציעא נט. • לעולם יהא אדם זהיר בתבואה בתוך ביתו שאין 
מריבה מצויה בתוך ביתו של אדם אלא על עסקי תבואה.

בבא מציעא נט. • כמשלם שערי מכדא נקיש ואתי תיגרא בביתא.

שלא  ביתו  בתוך  בתבואה  זהיר  אדם  יהא  נט. • לעולם  מציעא  בבא 
נקראו ישראל דלים אלא על עסקי תבואה.

בבא מציעא נט. • אמר להו רבא לבני מחוזא אוקירו לנשייכו כי היכי 
דתתעתרו.

ריפתא  ליה  אפיקא  אבבא  וקאי  עניא  נט: • אתא  מציעא  בבא 
אשכחתיה דנפל על אנפיה אמרה ליה קום קטלית לאחי אדהכי 
נפק שיפורא מבית רבן גמליאל דשכיב אמר לה מנא ידעת אמרה 
ליה כך מקובלני מבית אבי אבא כל השערים ננעלים חוץ משערי 

אונאה.

בבא מציעא ס: • ההוא עבדא סבא דאזל צבעיה לרישיה ולדיקניה 
אתא לקמיה דרבא אמר ליה זיבנן אמר ליה יהיו עניים בני ביתך 
אתא לקמיה דרב פפא בר שמואל זבניה יומא חד א''ל אשקיין 
מיא אזל חווריה לרישיה ולדיקניה א''ל חזי דאנא קשיש מאבוך 

קרי אנפשיה (משלי יא, ח) צדיק מצרה נחלץ ויבא אחר תחתיו.

לעבור  ואביון  עני  שכיר  תעשוק  לא  יד)  סא. • (דברים כד –  מציעא  בבא 
עליו בשני לאוין.

ענייך  קודם  עני  ועשיר  עני  קודם  עמי  ונכרי  עא. • עמי  מציעא  בבא 
עירך  עניי  אחרת  עיר  ועניי  עירך  עניי  קודמין  ענייך  עירך  ועניי 

קודמין.

בבא מציעא עח: • (רש"י) מגבת פורים לפורים. מעות שגובין הגבאין 
יתנוה  כולה  לפורים.  פורים:  לסעודת  לעניים  לחלק  העיר  מבני 

לעניים דפורים.

בבא מציעא עח: • הנותן דינר לעני ליקח לו חלוק לא יקח בו טלית 
טלית לא יקח בו חלוק מפני שמעביר על דעתו של בעל הבית.

בבא מציעא פ: • רשאי אדם להשכיר משכונו של עני להיות פוסק 
והולך עליו מפני שהוא כמשיב אבידה.

בבא מציעא פג. • אמרו ליה עניי אנן וטרחינן כולה יומא וכפינן ולית 
לן מידי אמר ליה זיל הב אגרייהו א''ל דינא הכי אמר ליה אין (משלי 

ב, כ) וארחות צדיקים תשמור.

בבא מציעא קיא: • (דברים כד, טו) ולא תבא עליו השמש כי עני הוא מי 
שהן באין לידי עניות ועשירות יצאו בהמה וכלים שאינן באין לידי 
עניות ועשירות ... להקדים עני לעשיר ... חד להקדים עני לעשיר 
וחד להקדים עני לאביון (רש"י – אביון. מעונה מעני ולשון אביון 
האובה ואינו משיג מה שנפשו מתאוה לכל טוב ואשמעינן קרא 
דעני קודם לאביון משום דעני כסיף למיתבעיה אף על גב דצריך: 

אבל אביון. הורגל לבושת ולא כסיף למיתבעיה).

בבא מציעא קיב. • כל הכובש שכר שכיר כאילו נוטל נפשו ממנו.

בבא מציעא קיב. • (משלי כב – כב) אל תגזל דל כי דל הוא ואל תדכא עני 
בשער וכתיב (משלי כב, כג) כי ה' יריב ריבם וקבע את קבעיהם נפש.
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זה  הרי  למשכנו  שבא  ב''ד  ושליח  תעמוד  קיג: • בחוץ  מציעא  בבא 
אוכל  בהן  שעושין  דברים  ימשכננו  ולא  וממשכנו  לביתו  נכנס 
לו  לעני  ומפץ  ומטה  מטה  לעשיר  ומצע  ומטה  מטה  ונותן  נפש 

אבל לא לאשתו ולא לבניו ולבנותיו.

בבא מציעא קיד: • אמר ליה (אליהו לרבה בר אבוה) בארבעה (סדרי 
משנה) לא מצינא בשיתא מצינא (בתמיה) א''ל ואמאי אמר ליה 
דחיקא לי מילתא דבריה ועייליה לגן עדן אמר ליה פשוט גלימך 
ספי שקול מהני טרפי ספא שקל כי הוה נפיק שמע דקאמר מאן 
קא אכיל לעלמיה כרבה בר אבוה נפץ שדנהו אפילו הכי אתייה 
פלגינהו  דינרי  אלפי  בתריסר  זבניה  ריחא  גלימא  סחט  לגלימיה 

לחתנוותיה.

הא  אצלך  ועבוטו  תשכב  לא  הוא  עני  איש  קיד: • ואם  מציעא  בבא 
עשיר שכיב ועבוטו אצלך.

אין  עשירה  שהיא  בין  ענייה  שהיא  בין  קטו. • אלמנה  מציעא  בבא 
אלמנה...  בגד  תחבול  לא  יז)  כד,  (דברים  שנאמר  אותה  ממשכנין 
עשירה ממשכנין אותה ענייה אין ממשכנין אותה שאתה חייב 

להחזיר לה ואתה משיאה שם רע בשכנותיה.

בבא בתרא ד. • (קהלת י, כ) ובחדרי משכבך אל תקלל עשיר.

ששה  לקופה  חדשים  שלשה  לתמחוי  יום  ח. • שלשים  בתרא  בבא 
לכסות תשעה לקבורה שנים עשר לפסי העיר.

בבא בתרא ח: • תמחוי בכל יום קופה מערב שבת לערב שבת תמחוי 
לעניי עולם קופה לעניי העיר.

בבא בתרא ח: • גבאי צדקה שאין להם עניים לחלק פורטין לאחרים 
ואין פורטין לעצמן גבאי תמחוי שאין להם עניים לחלק מוכרין 

לאחרים ואין מוכרין לעצמן.

מככר  למקום  ממקום  העובר  לעני  פוחתין  ט. • אין  בתרא  בבא 
שבת   ... לינה  פרנסת  לו  נותנין  לן  בסלע  סאין  מארבע  בפונדיון 

נותנין לו מזון שלש סעודות.

בבא בתרא ט. • אם היה עני המחזיר על הפתחים אין נזקקין לו א''ל 
אין נזקקין לו למתנה מרובה אבל נזקקין לו למתנה מועטת.

בבא בתרא ט: • כל הנותן פרוטה לעני מתברך בשש ברכות והמפייסו 
בדברים מתברך בי''א ברכות.

בבא בתרא י. • אם אלהיכם אוהב עניים הוא מפני מה אינו מפרנסן 
אמור לו כדי שניצול אנו בהן מדינה של גיהנם.

בבא בתרא י. • רבי אלעזר יהיב פרוטה לעני והדר מצלי אמר דכתיב 
אני בצדק אחזה פניך.

בבא בתרא י: • מה יעשה אדם ויהיו לו בנים זכרים ר''א אומר יפזר 
מעותיו לעניים.

בבא בתרא י: • עולם הפוך ראיתי עליונים למטה ותחתונים למעלה 
(רש"י – עליונים למטה. אותם שהם עליונים כאן מחמת עושרן 
שהם  עניים  ראיתי  למעלה.  ותחתונים  למטה:  שהם  שם  ראיתי 

בינינו שפלים שם ראיתים חשובים).

בבא בתרא י: • לעניי עובדי כוכבים יהבינהו.

אביהן  להן  והניח  עשיר  ואחד  עני  אחד  אחין  יג. • שני  בתרא  בבא 
מרחץ ובית הבד עשאן לשכר השכר לאמצע עשאן לעצמו הרי 
עשיר אומר לעני קח לך עבדים וירחצו במרחץ קח לך זיתים ובא 

ועשה בבית הבד.

כתיב  קרא  קמ''ל  ומאי  וא''ת  אימה)  ד"ה  טו: • (תוס' –  בתרא  בבא 
מעשה  אותו  אחרי  ואיוב  למשנה  לאיוב  אשר  כל  את  ה'  ויוסף 
כפל  דלא  דס''ד  וי''ל  קודם  שבעים  בן  היה  וא''כ  שנה  ק''מ  חיה 

אלא בעושר ויופי של בנות אבל בשנים לא.

בבא בתרא יח. • (רש"י) דירה שאני. חנות ורפת בקר דירתן של אדם 
הן ואין לנו לאסור דירתו עליו אא''כ ההיזק מוכן.

וסימניך  יצפין  ושיעשיר  ידרים  שיחכים  כה: • הרוצה  בתרא  בבא 
שמתחכם  שמתוך  ידרים  לעולם   ... בדרום  ומנורה  בצפון  שלחן 

מתעשר.

בבא בתרא כה: • פאפי יונאה עני והעשיר הוה בנה אפדנא.

בבא בתרא מג. • (רשב"ם) דהכל אצל ספר תורה עניים הם. שכולן 
צריכים לו ודרך בני אדם לקרוא בני עירו עניים כשאין להם ס''ת 

דעניות גדול הוא זה.

בבא בתרא צא. • מתריעין (רשב"ם – בתפילה) על פרקמטיא ואפי' 
בשבת.

בבא בתרא צא: • נהירנא כד הוו קיימין ארבע סאין בסלע והוו נפישי 
מיתגרין  הוו  לא  כד  נהירנא   ... איסר  מדלית  בטבריא  כפן  נפיחי 

פועליא למדנח קרתא מריח פיתא מייתין.

בבא בתרא קטז. • קשה עניות בתוך ביתו של אדם יותר מחמשים 
מכות.

בבא בתרא קכא. • לא היו ימים טובים לישראל כחמשה עשר באב 
שאולין  לבן  בכלי  יוצאות  ירושלים  בנות  שבהן  הכפורים  וכיום 

שלא לבייש את מי שאין לו.

הגדות  בעל  הוא  זה  פומבי  עתיר  נכסין  קמה: • עתיר  בתרא  בבא 
עתיר סלעים עתיר תקוע זהו בעל פלפול עתיר משח עתיר כמס 

זהו בעל שמועות הכל צריכין למרי חטיא.

וטוב  רעה  אשה  לו  שיש  זה  רעים  עני  ימי  קמה: • כל  בתרא  בבא 
לב משתה תמיד זה שיש לו אשה טובה ... כל ימי עני רעים זה 
עני  ימי  כל   ... יפה  שדעתו  זה  תמיד  משתה  לב  וטוב  איסטניס 
רעים זה רחמן וטוב לב משתה תמיד זה אכזרי ... כל ימי עני רעים 

זה שדעתו קצרה וטוב לב משתה תמיד זה שדעתו רחבה.

סירא  בן  רעים  עני  ימי  כל  סירא  בן  בספר  קמו. • כתיב  בתרא  בבא 
אומר אף לילות בשפל גגים גגו ממטר גגים לגגו ברום הרים כרמו 

מעפר כרמו לכרמים.

בבא בתרא קמז. • מוצאי יום טוב האחרון של חג הכל צופין לעשן 
המערכה נטה כלפי צפון עניים שמחים ובעלי בתים עצבין מפני 
עניים  דרום  כלפי  נטה  מרקיבין  ופירות  מרובין  שנה  שגשמי 
ופירות  מועטין  שנה  שגשמי  מפני  שמחין  בתים  ובעלי  עצבים 

משתמרין.

בבא בתרא קמח: • חילק כל נכסיו לעניים מאי מי אמרינן צדקה ודאי 
מגמר גמר ומקני או דלמא כל לגבי נפשיה לא גמר ומקני תיקו.

בבא בתרא קעד: • וכי אדם עושה קנוניא על בניו.

בבא בתרא קעד: • אדם עשוי שלא להשביע את בניו (רשב"ם – ד"ה 
מתקיף) מתכוין שלא יחזיקוהו כעשיר לא הוא ולא בניו.

וראה  החייב  את  וחייב  הזכאי  את  זיכה  הדין  את  ו: • דן  סנהדרין 
שנתחייב עני ממון ושלם לו מתוך ביתו זה משפט וצדקה משפט 
לזה וצדקה לזה משפט לזה שהחזיר לו ממון וצדקה לזה ששילם 
לו מתוך ביתו... אע''פ שלא שילם מתוך ביתו זהו משפט וצדקה 
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משפט לזה וצדקה לזה משפט לזה שהחזיר לו ממונו וצדקה לזה 
שהוציא גזילה מתחת ידו.

סנהדרין ו: • מניין לתלמיד שיושב לפני רבו וראה זכות לעני וחובה 
לעשיר מניין שלא ישתוק שנאמר לא תגורו מפני איש.

ששה  שהיו  אילעאי  ברבי  יהודה  רבי  על  עליו  כ. • אמרו  סנהדרין 
תלמידים מתכסין בטלית אחת ועוסקין בתורה.

מאי  נחית  לבבל  ועניות  עניות  הרוח  לגסות  כד. • סימן  סנהדרין 
עניות עניות תורה.

סנהדרין כט: • כשם שאדם עשוי שלא להשביע את עצמו כך אדם 
עשוי שלא להשביע את בניו (רש"י – שלא ליראות שבע מממון).

זה  עזות  יענה  ועשיר  משה  זה  רש  ידבר  מד. • תחנונים  סנהדרין 
יהושע.

בתו  והמשהא  ערום  רשע  אלא  בישראל  עני  לך  עו. • אין  סנהדרין 
בוגרת.

סנהדרין עו: • איזהו עני רשע ערום זה המשהא בתו בוגרת.

את  והנושא  קרוביו  את  והמקרב  שכיניו  את  עו: • האוהב  סנהדרין 
אומר  הכתוב  עליו  דוחקו  בשעת  לעני  סלע  והמלוה  אחותו  בת 

(ישעיה נח, ט) אז תקרא וה' יענה.

סנהדרין צב. • כל אדם שיש בו דעה לסוף מתעשר.

סנהדרין צז. • אין בן דוד בא ... עד שתכלה פרוטה מן הכיס.

סנהדרין צח. • (זכריה ט, ט) עני ורוכב על חמור זכו עם ענני שמיא לא 
זכו עני רוכב על חמור.

לדידיה  שייליה  זיל  ליה  אמר  משיח  אתי  צח. • אימת  סנהדרין 
והיכא יתיב אפיתחא דקרתא ומאי סימניה יתיב ביני עניי סובלי 

חלאים.

דומה  ברעב  מוטלין  ובנותיו  בניו  ומצא  לביתו  צח: • נכנס  סנהדרין 
כמי שנשכו נחש.

סנהדרין ק. • אדם נותן מלא עומסו לעני בעולם הזה הקב''ה נותן לו 
מלא עומסו לעולם הבא.

סנהדרין ק: • (משלי טו, טו) כל ימי עני רעים אלו בעלי תלמוד וטוב לב 
משתה תמיד אלו בעלי משנה ... זה מי שיש לו אשה רעה וטוב 
לב משתה תמיד זה שיש לו אשה טובה ... זה אסטניס וטוב לב 
משתה תמיד זה שדעתו יפה ... זה רחמני וטוב לב משתה תמיד 
זה אכזרי ... זה שדעתו קצרה וטוב לב משתה תמיד זה שדעתו 

רחבה.

סנהדרין קב. • אמר משה לפני הקב''ה רבונו של עולם בשביל כסף 
וזהב שהשפעת להן לישראל עד שיאמרו דיי גרם להם לעשות 
תבן  של  קופה  מתוך  ונוהם  דורס  ארי  אין  משל  זהב  אלהי  להם 

אלא מתוך קופה של בשר.

מלמעלה  רש  נעשה  מלמטה  רש  אדם  שנעשה  קג: • כיון  סנהדרין 
(רש"י – שיש לו שונאין ואין רוח הבריות נוחה הימנו).

סנהדרין קד: • (יחזקאל טז, מט) הנה זה היה עון סדום אחותך גאון שבעת 
לחם ויד עני ואביון לא החזיקה וגו'.

סנהדרין קח: • אמר לו הקב''ה לנח קבע בה אבנים טובות ומרגליות 
כדי שיהיו מאירות לכם כצהרים.

סנהדרין קט: • כי הוה מתרמי להו (לאנשי סדום) עניא יהבו ליה כל 
חד וחד דינרא וכתיב שמיה עליה וריפתא לא הוו ממטי ליה כי 

הוה מית אתי כל חד וחד שקיל דידיה.

לעניא  ריפתא  מפקא  קא  דהות  רביתא  ההיא  קט: • הויא  סנהדרין 
בחצבא איגלאי מלתא שפיוה דובשא ואוקמוה על איגר שורא 

אתא זיבורי ואכלוה.

אתן  מאי  אתן  ושלא  לפלוני  שאתן  שבועה  כה. • אמר  שבועות 
אילימא צדקה לעני מושבע ועומד מהר סיני הוא שנאמר (דברים טו, 

י) נתון תתן לו אלא מתנה לעשיר.

עבודה זרה ה. • מאי מיתה עניות ... ארבעה חשובים כמתים אלו הן 
עני וכו'.

שירדו  אלא  הוו  מיהוי  מתו  ומי  ואבירם  ה. • דתן  זרה  עבודה 
מנכסיהם.

צדקה  של  במעות  לי  נתחלפו  פורים  של  יז: • מעות  זרה  עבודה 
וחלקתים לעניים.

עבודה זרה יח. • אמר לו רבי מה אני לחיי העולם הבא אמר לו כלום 
מעשה בא לידך אמר לו מעות של פורים נתחלפו לי במעות של 
צדקה וחלקתים לעניים אמר לו אם כן מחלקך יהי חלקי ומגורלך 

יהי גורלי.

עבודה זרה מג. • שפודין של ברזל היו וחופין (בית חשמונאי) בבעץ 
העשירו עשאום של כסף חזרו והעשירו עשאום של זהב.

עבודה זרה נה. • כלום מתקנא אלא חכם בחכם וגבור בגבור ועשיר 
בעשיר.

בכח  בנוי  מאחיו  גדול  שהוא  מאחיו  הגדול  ט. • והכהן  הוריות 
בחכמה ובעושר.

הוריות ט. • (ויקרא ה, יא) לא תשיג ידו מי שבא לידי עניות ועשירות יצא 
נשיא ומשיח שאין באין לידי עניות.

מאחיו בנוי  גדול  שהוא  מאחיו  הגדול  והכהן  י)  ט. • (ויקרא כא,  הוריות 
בכח בחכמה ובעושר.

הוריות י. • רבי אלעזר חסמא ורבי יוחנן בן גודגדא שיודעין לשער 
כמה טפות יש בים ואין להם פת לאכול ולא בגד ללבוש.

עדויות ב:ט • האב זוכה לבן... ובעושר וכו'.

אבות א:ה • ... ויהיו עניים בני ביתך.

אבות ב:ז • מרבה נכסים מרבה דאגה.

אבות ג:יג • מעשרות סייג לעושר.

אבות ד:א • איזהו עשיר השמח בחלקו.

אבות ד:ט • כל המקיים את התורה מעוני סופו לקיימו מעושר.

אבות ו:ח • ... עושר... נאה לצדיקים ונאה לעולם.

ולא  כסף  לא  אותו  מלווין  אין  אדם  של  פטירתו  ו:י • בשעת  אבות 
זהב... אלא תורה ומעשים טובים בלבד.

אבות דרבי נתן ו:ב • לא נפטר ר"ע מן העולם עד שהיו לו שלחנות 
של כסף וזהב.

אבות דרבי נתן כח:א • אין לך עושר כעושר של מדי.

סופרים א:ט • תורתו של אלכסנדרוס שהיו כל אזכרותיה כתובות 
בזהב... תגנז.
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כלה • כל מי שאינו עוסק בתורה גורם עניות לבניו.

חפצי  יעשה  ויתקיימו  עשירים  בניו  שיהיו  אדם  יעשה  כלה • מה 
שמים וחפצי אשתו.

דרך ארץ רבה פ"ב • העניים והביישנים... ועל דרכיך נגה אור.

תורה  בעלי  בניך  יהיו  עני  לכבוד  רצת  פ"ט • אם  זוטא  ארץ  דרך 
ומקיימי מצוות ישראל.

זבחים קיג: • למה נקרא שמה שנער שמנערת עשיריה.

שמע  ציצית  במצות  זהיר  שהיה  אחד  באדם  מד. • מעשה  מנחות 
שיש זונה בכרכי הים שנוטלת ד' מאות זהובים בשכרה ... עמדה 
נטלה  ושליש  לעניים  ושליש  למלכות  שליש  נכסיה  כל  וחילקה 

בידה חוץ מאותן מצעות וכו'.

מנחות נ. • (רש"י) מעתרא. מעשרת כדכתיב ישימו קטורה וכתיב 
בתריה ברך ה' חילו (דברים לג).

מנחות פה: • (משלי יג, ז) יש מתעשר ואין כל מתרושש והון רב.

מנחות פו. • עשירים מקמצין.

מנחות פט. • אין עניות במקום עשירות.

עני  מנחה  להביא  דרכו  מי  הוא  ברוך  הקדוש  קד: • אמר  מנחות 
מעלה אני עליו כאילו הקריב נפשו לפני.

מנחות קד: • משל למלך בשר ודם שעשה לו אוהבו סעודה ויודע 
בו שהוא עני אמר לו עשה לי מן חמשה מיני טיגון כדי שאהנה 

ממך.

חולין ז. • הרבה כרכים כבשום עולי מצרים ולא כבשום עולי בבל 
וקסבר קדושה ראשונה קדשה לשעתה ולא קדשה לעתיד לבא 

והניחום כדי שיסמכו עליהן עניים בשביעית.

חולין ז. • אקלע לההוא אושפיזא רמו ליה שערי לחמריה לא אכל 
... עשרינהו ואכל אמר ענייה זו הולכת לעשות רצון קונה ואתם 

מאכילין אותה טבלים.

חולין ז: • ענייה זו הולכת לעשות רצון קונה ואתם מאכילין אותה 
טבלים.

חולין יח: • (תוס' – ד"ה כיון) נשיא שבא''י אין מביא שעיר משום 
דאיכא בבבל ראש גולה ועשיר ממנו.

מעונגים  מחוזא  בני  שהיו  שם  על  מחוזא.  לבר  נח: • (רש"י)  חולין 
ושמנים נאמר משל זה עליהם.

חולין פד. • (רש"י – ד"ה אלא) לא יאכל בשר תדיר שלא יעני.

חולין פד. • (רש"י) מי שאין לו אלא פרוטה יריצנה לחנוני. ולא יסגף 
עצמו בעינוי ויצטרך לבריות יותר.

חולין פד. • (רש"י) אמר רב נחמן כגון אנו. רב נחמן אחר דורו של 
בריא  היה  ולא  והולך  משתנה  היה  העולם  ותמיד  היה  יוחנן  ר' 
אין  דאפילו  אנו  כגון  אומר  הוא  ולפיכך  יוחנן  רבי  שבימי  כאותן 

לנו הפרוטה עלינו ללוות ולאכול.

ללחם  קודם  לחמך  ביתך  ללחם  ללחמך  כז)   – כז  פד. • (משלי  חולין 
ביתך.

יג)  ז,  (דברים  דקה...  בבהמה  יעסוק  שיתעשר  פד: • הרוצה  חולין 
ועשתרות צאנך שמעשרות את בעליהן.

חולין פד: • מי שהניח לו אביו מעות ורוצה לאבדן ילבש כלי פשתן 
וישתמש בכלי זכוכית וישכור פועלים ואל ישב עמהן.

וילבש  לו  שיש  ממה  פחות  וישתה  אדם  יאכל  פד: • לעולם  חולין 
ויתכסה במה שיש לו ויכבד אשתו ובניו יותר ממה שיש לו שהן 

תלויין בו והוא תלוי במי שאמר והיה העולם.

 – (רש"י  נשווראה  דכנשי  האי  אמינא  הוה  קה: • מריש  חולין 
 – (רש"י  מנקירותא  משום  הבית)  מן  אוכלין  פירורי  שמכבדין 

לנקר הבית נקיון) אמר לי מר משום דקשי לעניותא.

ולא  דעניותא  שרא  עליה  מהדר  דהוה  גברא  קה: • ההוא  חולין 
ליפתא  כרך  חד  יומא  טובא  אנשוורא  זהיר  דקא  ליה  יכיל  הוה 
איבלי (רש"י – על עשבים שבאפר) אמר השתא ודאי נפל בידאי 
שמעיה  לנהרא  שדינהו  ליבלי  עקרינהו  מרא  אייתי  דאכיל  בתר 

דקאמר ווי דאפקיה ההוא גברא מביתיה.

חולין קה: • בתר עניא אזלא עניותא.

חולין קלא. • ארבע מתנות עניים שבכרם הפרט והעוללות והשכחה 
והפאה ושלש שבתבואה הלקט והשכחה והפאה שנים שבאילן 
עני  ואפילו  הנאה לבעלים  טובת  בהם  אין  כולן  והפאה  השכחה 

שבישראל מוציאין מידו.

הנאה  טובת  בו  יש  ביתו  בתוך  המתחלק  עני  קלא. • מעשר  חולין 
לבעלים ואפי' עני שבישראל מוציאין אותו מידו.

חולין קלד. • (תהלים פב, ג) עני ורש הצדיקו מאי הצדיקו ... צדק משלך 
ותן לו.

ולא  לעורבים  ולא  אותם  תעזוב  ולגר  לעני  י)  יט,  קלד: • (ויקרא  חולין 
לעטלפים.

בכורות נב: • (קהלת ז, יא) טובה חכמה עם נחלה. 

ערך  נותן  העשיר  את  שהעריך  עני  כיצד  בנודר  יד  יז. • השג  ערכין 
עני ועשיר שהעריך את העני נותן ערך עשיר אבל בקרבנות אינו 
מביא  עני  מצורע  היה  עלי  זה  מצורע  של  קרבנו  שאמר  הרי  כן 
קרבן עני עשיר מביא קרבן עשיר רבי אומר אומר אני אף בערכין 
שאין  עני  ערך  נותן  העשיר  את  שהעריך  עני  מה  מפני  וכי  כן 
העשיר חייב כלום אבל עשיר שאמר ערכי עלי ושמע עני ואמר 

מה שאמר זה עלי נותן ערך עשיר.

אם  פרנסני  ואמר  הבית  בעל  אצל  הולך  שעני  טז. • בשעה  תמורה 
מי  ה'  כולם  עושה  נפגשו  ורש  עשיר  לאו  ואם  מוטב  מפרנסו 

שעשאו עשיר לזה עושה אותו עני עני לזה עושה אותו עשיר.

שהביא  עשיר  יצא  עשיר  קרבן  שהביא  עני  כח. • מצורע  כריתות 
קרבן עני לא יצא.

וישב  והלך  קומי  וסיפר  איסטרובלי  בן  ראובן  רבי  יז. • הלך  מעילה 
יעני  לו  אמרו  יעשיר  או  יעני  אויב  לו  שיש  מי  להם  אמר  עמהם 
אמר להם אם כן לא יעשו מלאכה בשבת כדי שיענו אמרו טבית 

אמר ליבטל (הגזירה) ובטלוה.

מעילה יט. • (רש"י) דהבא דכלתיה דנון להיכא אזל. נון אדם עשיר 
היה ונתן זהב הרבה ותכשיטין לכלתו וכשנתן לה שקלו ולאחר 

זמן שקלו ונמצא חסר ממשקלו אלמא זהב נמי עשוי ליפגם.

מעילה • (רש"י – ד"ה אמר ליה) לא היו משמרות אותו זהב אלא 
שעושות  כדרך  אותו  שמוצאות  מקום  בכל  אותו  משליכות 
כלותיך (של רב כהנא) שאינן משמרות תכשיטיהן כראוי בשביל 

כך חסר אבל זהב המשתמר יפה אינו נחסר.

תמיד כט. • אין עניות במקום עשירות.

תמיד לב. • איזהו עשיר השמח בחלקו.
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נהמא  לי  אייתו  לנשים)  מוקדון  (אלכסנדר  להן  לב. • אמר  תמיד 
אכלי  מי  להו  אמר  דדהבא  אפתורא  דדהבא  נהמא  ליה  אייתו 
אינשי נהמא דדהבא אמרו ליה אלא אי נהמא בעית לא הוה לך 

באתרך נהמא למיכל דשקלית ואתית להכא.

או  חכם  חלש  או  גבור  עליה  תהא  מה  זו  טפה  טז: • רבש''ע  נדה 
טיפש עשיר או עני.

נדה מח: • בנות עשירים צד ימין ממהר לבא שנישוף באפקריסותן 
ששואבות  מפני  לבא  ממהר  שמאל  צד  עניים  בנות  (מעופרת) 
כדי מים עליהן ואיבעית אימא מפני שנושאין אחיהן על גססיהן 

(צדיהן).

נדה ס: • מטלניות שאין בהן שלש על שלש דלא חזיין לא לעניים 
ולא לעשירים.

נדה ע: • מה יעשה אדם ויתעשר אמר להן ירבה בסחורה וישא ויתן 
באמונה אמרו לו הרבה עשו כן ולא הועילו אלא יבקש רחמים 

ממי שהעושר שלו.

ידים ד:ג • מצרים שהיא קרובה (לא"י) עשאוה מעשר עני (בשנת 
אף  בשביעית  עליה  נסמכים  ישראל  ארץ  עניי  שיהיו  השמיטה) 

עמון ומואב וכו.

עין הרע
ברכות כ. • לא קא מסתפי מר מעינא בישא אמר להו אנא מזרעא 

דיוסף קא אתינא דלא שלטא ביה עינא בישא.

ברכות כ. • מה דגים שבים מים מכסין עליהם ואין עין הרע שולטת 
בהם אף זרעו של יוסף אין עין הרע שולטת בהם.

הרע  עין  אין  שלו  שאינו  ממה  לזון  רצתה  שלא  כ. • עין  ברכות 
שולטת בו.

בעיני  תימה  יהיה  שלא  מדאי  יותר  חכם.  ולא  לא: • (רש"י)  ברכות 
הבריות ומתוך שנדברין בו שולטת בו עין הרע.

ברכות נה: • האי מאן דעייל למתא ודחיל מעינא בישא לנקוט זקפא 
דשמאליה  דידא  וזקפא  דשמאליה  בידא  דימיניה  דידא  (גודל) 
דיוסף  מזרעא  פלוני  בר  פלוני  אנא  הכי  ולימא  דימיניה  בידא 

קאתינא דלא שלטא ביה עינא בישא.

דנחיריה  אטרפא  ליחזי  דיליה  בישא  מעינא  דחיל  נה: • אי  ברכות 
דשמאליה (רש"י – דופן השמאלי של חוטמו).

ברכות נח: • אמרו ליה חכימת כולי האי יהבי ביה עינייהו ושכיב.

לרפואות  שעושין  קשר  דקטיפתא.  חומרתא  נז: • (רש"י)  שבת 
קיטוף עין רע שלא תשלוט.

עירובין סד. • (רש"י) המחזיק בנכסי הגר. מידי דתמיהה היא ותווהי 
אם  מתקיימין  אין  לפיכך  יגיעה  בלא  לו  שבאו  לפי  אינשי  בה 
לא על ידי מצוה: יקח בהן ס''ת. במקצתם ובשכר אלו יתקיימו 

האחרים בידו.

מצוה  בהו  למיעבד  בעי  אשתו.  בנכסי  בעל  סד: • (רש"י)  עירובין 
דמילתא דתווהו בה אינשי נמי היא ושלטא בהו עינא בישא.

פסחים כו: • אבידה לא ישטחנה לא על גבי מטה ולא על גבי מגוד 
לצורכו ... משום עינא בישא.

פסחים נ: • המשתכר בקנים ובקנקנים אינו רואה סימן ברכה לעולם 
מאי טעמא כיון דנפיש אפחזייהו (נפח) שלטא בהו עינא.

תענית ח: • אין הברכה מצויה אלא בדבר הסמוי מן העין.

תענית ט. • דל עיניה וחזא ביה אתיא אימיה אפיקתיה אמרה ליה 
תא מקמיה דלא ליעבד לך כדעבד לאבוך (רש"י – שלא יתן עיניו 

בך כמו שנתן באביך והמיתו).

בריפתא  פרצי  קא  דהוו  תרי  בי  הנהו  חזא  יהודה  כד: • רב  תענית 
אמר שמע מינה איכא שבעא בעלמא יהיב עיניה הוה כפנא.

מועד קטן יז: • כל מקום שנתנו חכמים עיניהם או מיתה או עוני.

שבור  דבי  שדור  אדהכי  עינייהו  רבנן  (רבא)  ביה  ה: • יהבו  חגיגה 
מלכא וגרבוהו (שללוהו).

יבמות מה. • (רב) יהיב ביה עיניה ושכיב.

יבמות קו. • אמר ליה (אביי לרב פפא) אבוך היכא א''ל במתא אימך 
היכא א''ל במתא יהיב בהו עיניה ושכיבן.

כתובות כה: • (רש"י) חזייה לרבי אלעזר בישות. החזיר פניו ונסתכל 
זה  לשון  שמע  יוחנן  ר'  שמפי  שהבין  רעה  בעין  אלעזר  ברבי 
קיבלה  לא  לפיכך  יוחנן  רבי  בשם  אמרה  לא  זה  לשון  וכשאמר 

הימנו.

סוטה לו: • ויאמר אליהם יהושע אם עם רב אתה (בני יוסף) עלה לך 
היערה אמר להן לכו והחבאו עצמכם ביערים שלא תשלוט בכם 

עין הרע אמרו ליה זרעיה דיוסף לא שלטא ביה עינא בישא.

בבא מציעא פד: • אמר להן רבן שמעון בן גמליאל פרידה אחת (בן 
אחד) יש לי ביניכם ואתם מבקשים לאבדה הימני (רש"י – שמא 

תשלוט בו עין רעה).

בבא מציעא פה. • יומא חד יהבו ביה (רבי זירא) רבנן עינא ואיחרכו 
שקיה וקרו ליה קטין חריך שקיה.

לעיר  הסמוכה  שדה  תקנה  לא  תזבון.  לא  קז. • (רש"י)  מציעא  בבא 
שעין בני האדם שולטת בה תמיד.

בשעה  חבירו  שדה  על  שיעמוד  לאדם  לו  קז. • אסור  מציעא  בבא 
שעומדת בקמותיה (רש"י – שלא יפסידנה בעין הרע).

בבא מציעא קז: • (דברים ז, טו) והסיר ה' ממך כל חולי (רש"י – דבר שכל 
החלאים תלוין בו וזו העין עין רעה) אמר רב זו עין רב לטעמיה 
בעין  ותשעה  תשעין  אמר  דעבד  מאי  עבד  קברי  לבי  סליק  דרב 

רעה ואחד בדרך ארץ.

שמיה  ראיה  היזק   ... היזק  שמיה  לאו  ראיה  ב: • היזק  בתרא  בבא 
היזק.

בבא בתרא יד. • יהבו ביה רבנן עינייהו ונח נפשיה.

בבא בתרא עה. • מלגלג על דברי חכמים אתה נתן עיניו בו ונעשה 
גל של עצמות.

בבא בתרא קיח. • איבעי ליה לאיניש לאיזדהורי מעינא בישא.

ביה  שלטא  דלא   ... לבנים  יפה  סימן  תחלה  קמא. • בת  בתרא  בבא 
עינא בישא.

בבא בתרא קעד: • אדם עשוי שלא להשביע את בניו.

מעות  אני  חייב  לבריות  לומר  עשוי.  אדם  כט: • (רש"י)  סנהדרין 
לפלוני להתרחק מעין הרע.

סנהדרין צג. • ורבנן להיכא אזלו ... בעין הרע מתו.

סנהדרין ק. • מלגלג על דברי חכמים אתה יהב ביה עיניה ועשאו גל 
של עצמות.
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אבות ב:יא • עין הרע.... מוציאין את האדם מן העולם.

אבות ה:ג • הרוצה שיתן ולא יתנו אחרים עינו רעה באחרים.

אבות ה:יט • עין רעה... מתלמידיו של בלעם הרשע.

דרך ארץ זוטא פ"ו • ... שביעית לעבירה עין הרע.

וא''ת  דקה.  בבהמה  יעסוק  שיתעשר  הרוצה  פד: • (תוס')  חולין 
דאמרינן בפרק מקום שנהגו (פסחים דף נ:) העוסק בבהמה דקה אינו 
רואה סימן ברכה ואומר ר''ת דהתם בישוב ומשום עין הרע אבל 

הכא איירי בחורשין דלא שלטא בהו עינא.

יגבה  (רש"י –  עצמו  את  יחיה  וימות  איניש  יעביד  לב. • מה  תמיד 
וימות  בו  ויקנאו  רעה  עין  הבריות  בו  יתנו  כך  ומתוך  עצמו  את 
ולימדוך חכמים שאדם הרוצה שיחיה ישפיל את עצמו וירחמו 
שלא  עצמו  את  ימנע  ומגאוה  הרבה  שנים  ויחיה  הבריות  עליו 

יקצרו ימיו וימות בלא עתו).

נדה סו. • ההיא דאתאי לקמיה דרבי יוחנן דכל אימת דהות סלקא 
מטבילת מצוה הות קחזיא דמא א''ל שמא דימת עיריך (רש"י – 
בנות עיריך שהיו מתקנאות ביך בחיבה שביניך לבעליך) עלתה 

ביך.

עלילת דם
ברכות ח: • מעשה דרב פפא דרב פפא אזל לגבי ארמית הוציאה לו 
מטה אמרה לו שב אמר לה איני יושב עד שתגביהי את המטה 
חכמים  אמרו  מכאן  מת  תינוק  שם  ומצאו  המטה  את  הגביהה 

אסור לישב על מטת ארמית.

הארמאין:  מנהג  שזה  ק''ש.  בלא  תיגני  דלא  קיב: • (רש"י)  פסחים 
דרב  מעשה  משום  ממש  ארמית  במטה  תשב  אל  דאמרי  איכא 
יום  יום  מדי  ונכנס  מעות  לו  חייבת  אחת  ארמית  שהיתה  פפא 
בביתה לגבות הימנה יום אחד חנקה את בנה ונתנתו על המטה 
עשה  וכן  מעותיך  שאביא  עד  שב  לו  אמרה  פפא  רב  וכשנכנס 

כשבאתה אמרה: המתה את בני וברח מן המדינה.

אחיו  ופפוס  לולינוס  את  להרוג  טוריינוס  יח: • כשבקש  תענית 
אתם  ועזריה  מישאל  חנניה  של  מעמו  אם  להם  אמר  בלודקיא 
יבא אלהיכם ויציל אתכם מידי כדרך שהציל את חנניה מישאל 
צדיקים  ועזריה  מישאל  חנניה  לו  אמרו  נבוכדנצר  מיד  ועזריה 
הגון  מלך  ונבוכדנצר  נס  להם  ליעשות  היו  וראויין  היו  גמורין 
היה וראוי ליעשות נס על ידו ואותו רשע הדיוט הוא ואינו ראוי 
אתה  אין  ואם  למקום  כליה  נתחייבנו  ואנו  ידו  על  נס  ליעשות 
לו  יש  ואריות  דובין  והרבה  למקום  לו  יש  הורגים  הרבה  הורגנו 
מסרנו  לא  אלא  אותנו  והורגין  בנו  שפוגעין  בעולמו  למקום 
הקדוש ברוך הוא בידך אלא שעתיד ליפרע דמינו מידך אעפ''כ 
הרגן מיד אמרו לא זזו משם עד שבאו דיופלי מרומי ופצעו את 
מוחו בגיזרין (רש"י – לוליינוס ופפוס אחיו. צדיקים גמורים היו: 
בלודקי'. היא לוד והיינו דאמרינן בכל דוכתא (ב''ב דף י:) הרוגי לוד 
אין כל בריה יכולה לעמוד במחיצתן בגן עדן ויש אומרין שנהרגו 
וגזרו  הרגוה  היהודים  ואמרו  הרוגה  שנמצאת  מלך  של  בתו  על 
גזרה על שונאיהן של ישראל ועמדו אלו ופדו את ישראל ואמרו 

אנו הרגנוה והרג המלך לאלו בלבד).

מועד קטן ט: • רב ביבי הוה ליה ברתא טפלה אבר אבר שקל בה ד' 
בחד  טפלה  ברתא  דה''ל  בשבבותיה  כותי  ההוא  הוה  זוזי  מאה 
זמנא (רש"י – דסבר למיעבד כרב ביבי) ומתה אמר קטלא ביבי 

לברתי.

כתובות קב: • מי שמת והניח בן קטן לאמו יורשי האב אומרים יהא 
גדל אצלנו ואמו אומרת יהא בני גדל אצלי מניחין אותו אצל אמו 
ואין מניחין אותו אצל ראוי ליורשו מעשה היה ושחטוהו ער''ה 

(עיין שטיינזלץ).

עם הארץ
ברכות יז. • אחד המרבה ואחד הממעיט ובלבד שיכוין לבו לשמים.

ברכות כ: • תבא מארה לאדם שאשתו ובניו מברכין לו.

מהו  המדרש)  (מבית  ביציאתו  הקנה)  בן  נחוניא  כח: • (רבי  ברכות 
אומר מודה אני לפניך ה' אלהי ששמת חלקי מיושבי בית המדרש 
ולא שמת חלקי מיושבי קרנות שאני משכים והם משכימים אני 
משכים לדברי תורה והם משכימים לדברים בטלים אני עמל והם 
עמלים אני עמל ומקבל שכר והם עמלים ואינם מקבלים שכר אני 

רץ והם רצים אני רץ לחיי העולם הבא והם רצים לבאר שחת.

ברכות מ: • בנימין רעיא כרך ריפתא ואמר בריך מריה דהאי פיתא.

ברכות מג: • אל יסב (ת"ח) בחבורה של עמי הארץ ... דילמא אתי 
לאמשוכי בתרייהו.

ברכות מה: • סופר מברך ובור יוצא.

ברכות מז: • אין מזמנין על ע''ה (תוס' – ד"ה אמר) והאידנא אין אנו 
מדקדקים ורגילים אנו לזמן בע''ה.

ברכות מז: • איזהו ע''ה כל שאינו אוכל חוליו בטהרה ... כל שאינו 
מעשר פירותיו כראוי.

ברכות מז: • איזהו ע''ה כל שאינו קורא ק''ש ערבית ושחרית ... כל 
שאינו מניח תפילין ... כל שאין לו ציצית בבגדו ... כל שאין מזוזה 
קרא  אפי'   ... לת''ת  מגדלם  ואינו  בנים  לו  שיש  כל   ... פתחו  על 

ושנה ולא שמש ת''ח הרי זה ע''ה.

סברי  וב''ש  ע''ה  בשמש  להשתמש  אסור  סברי  נב: • ב"ה  ברכות 
מותר להשתמש בשמש ע''ה.

ברכות נז. • הרואה רמונים בחלום ... אם ת''ח הוא יצפה לתורה ... 
ואם ע''ה הוא יצפה למצות.

ברכות נז. • אפילו ריקנין שבך מלאים מצות כרמון.

ברכות סא. • מנוח עם הארץ היה דכתיב (שופטים יג, יא) וילך מנוח אחרי 
אשתו.

שבת יג. • לא יאכל זב פרוש עם זב עם הארץ שמא ירגילנו אצלו.

שבת יג. • רוב עמי הארץ מעשרין הן.

 – (רש"י  בשכונתו  תדור  אל  חסיד  הוא  הארץ  עם  סג. • אם  שבת 
ללמוד  וסופך  שלם  חסידותו  ואין  מצות  בדקדוקי  יודע  שאינו 

ממנו).

אבל  הארץ  בעם  אמורים  דברים  במה  דמאי  לב. • מעשרן  עירובין 
בחבר אוכל ואינו צריך לעשר.

ולא  המוקף  מן  שלא  לתרום  חברים  שיחשדו  לב. • מוטב  עירובין 
יאכילו לעמי הארץ טבלים.

ולא  קלילא  איסורא  הוא  דלעביד  לחבר  ליה  לב: • ניחא  עירובין 
עם  דליעבד  לחבר  ליה  ניחא   ... רבה  איסורא  הארץ  עם  ליעבד 

הארץ איסורא רבה ואיהו אפי' איסורא קלילא לא ליעבד.

ואי  משכתיה  שמעתא  אמרי'  הוא  מרבנן  צורבא  לט. • אי  עירובין 
עם הארץ הוא אמרי' חמרא אירכס ליה.
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רשאי  חכם  תלמיד  אין  מצוה  של  שאינה  סעודה  מט. • כל  פסחים 
ובת  לישראל  כהן  בת  כגון  יוחנן  א''ר  מאי  כגון  ממנה  להנות 

תלמיד חכם לעם הארץ.

שכן  כל  אהרן  של  בזרעו  ידבק  שיתעשר  מט. • הרוצה  פסחים 
הארץ  בעם  הא  בת''ח  הא  קשיא  לא  מעשרתן  וכהונה  שתורה 
לו  הוא  גנאי  כהן  ואינו  הארץ  עם  אבל  לו  שבח  הוא   – (רש"י 

לאהרן ונענשים).

תלמיד  בת  וישא  לו  שיש  מה  כל  אדם  ימכור  מט: • לעולם  פסחים 
חכם לא מצא בת תלמיד חכם ישא בת גדולי הדור לא מצא בת 
כנסיות  ראשי  בת  מצא  לא  כנסיות  ראשי  בת  ישא  הדור  גדולי 
מלמדי  בת  ישא  צדקה  גבאי  בת  מצא  לא  צדקה  גבאי  בת  ישא 
תינוקות ולא ישא בת עמי הארץ מפני שהן שקץ ונשותיהן שרץ 

ועל בנותיהן הוא אומר (דברים כז, כא) ארור שוכב עם כל בהמה.

בתורה  העוסק  כל   ... בשר  לאכול  אסור  הארץ  מט: • עם  פסחים 
אסור  בתורה  עוסק  שאינו  וכל  ועוף  בהמה  בשר  לאכול  מותר 

לאכול בשר בהמה ועוף.

פסחים • עם הארץ מותר לנוחרו ביום הכיפורים שחל להיות בשבת 
אמרו לו תלמידיו ר' אמור לשוחטו אמר להן זה טעון ברכה וזה 

אינו טעון ברכה.

פסחים מט: • עם הארץ אסור להתלוות עמו בדרך שנאמר (דברים ל, 
כ) כי היא חייך ואורך ימיך על חייו לא חס על חיי חבירו לא כל 

שכן.

פסחים מט: • עם הארץ מותר לקורעו כדג ... ומגבו.

פסחים מט: • אמר רבי עקיבא כשהייתי עם הארץ אמרתי מי יתן לי 
תלמיד חכם ואנשכנו כחמור אמרו לו תלמידיו רבי אמור ככלב 

אמר להן זה נושך ושובר עצם וזה נושך ואינו שובר עצם.

ומניחה  כופתה  כאילו  הארץ  לעם  בתו  המשיא  מט: • כל  פסחים 
לפני ארי מה ארי דורס ואוכל ואין לו בושת פנים אף עם הארץ 

מכה ובועל ואין לו בושת פנים.

הורגין  היו  ומתן  למשא  להם  צריכין  אנו  מט: • אילמלא  פסחים 
אותנו.

פסחים מט: • כל העוסק בתורה לפני עם הארץ כאילו בועל ארוסתו 
בפניו.

חכם  לתלמיד  הארץ  עמי  ששונאין  שנאה  מט: • גדולה  פסחים 
יותר משנאה ששונאין עובדי כוכבים את ישראל ונשותיהן יותר 
מהן... שנה ופירש יותר מכולן (רש"י – תלמיד ששנה ופירש מן 
וכמה  הארץ  עמי  את  מגנים  חכמים  תלמידי  כמה  ויודע  התורה 

הם שפלים בעיניהם שונא יותר מכולם).

פסחים מט: • ששה דברים נאמרו בעמי הארץ אין מוסרין להן עדות 
אותן  ממנין  ואין  סוד  להן  מגלין  ואין  עדות  ממנו  מקבלין  ואין 
אפוטרופוס על היתומים ואין ממנין אותן אפוטרופוס על קופה 
של צדקה ואין מתלוין עמהן בדרך ויש אומרים אף אין מכריזין 

על אבידתו ... זמנין דנפיק מיניה זרעא מעליא ואכיל ליה.

סוכה לט. • אין מוסרין דמי פירות שביעית לעם הארץ יותר ממזון 
שלש סעודות.

הארץ  עם  כ''ג  אפילו  לפניו  שמברך  חכם  תלמיד  כח. • כל  מגילה 
לשנאותו  אדם  לבני  שגורמין   – (רש"י  מיתה  חייב  ת''ח  אותו 
רוח  נחת  אין  אומר  הארץ  עם  לפני  שפל  חכם  תלמיד  שהרואה 

בתורה).

כרבי  כמאן  מע''ה  סהדותא  האידנא  מקבלינן  כב. • כמאן  חגיגה 
יוסי.

חגיגה כב: • כלי של עם הארץ טמא או טהור אמר לו טמא.

חגיגה כב: • נאמנין עמי הארץ על טהרת טבילת טמא מת.

חגיגה כב: • נאמן עם הארץ לומר פירות לא הוכשרו אבל אינו נאמן 
לומר פירות הוכשרו אבל לא נטמאו.

חגיגה כב: • חבר שבא להזות מזין עליו מיד עם הארץ שבא להזות 
אין מזין עליו עד שיעשה בפנינו שלישי ושביעי.

חגיגה כה: • חבר ועם הארץ שירשו את אביהם עם הארץ יכול לומר 
לו טול אתה חטין שבמקום פלוני ואני חטין שבמקום פלוני טול 
אתה יין שבמקום פלוני ואני יין שבמקום פלוני אבל לא יאמר לו 

טול אתה לח ואני יבש טול אתה חטין ואני שעורים.

חגיגה כו. • טומאת עם הארץ ברגל רחמנא טהרה.

אין  הארץ  עם  אמו  אבי  אצל  לילך  שרגיל  חבר  קיד. • בן  יבמות 
חוששין שמא יאכילנו דברים שאינם מתוקנים.

יבמות קיד. • בן חבר כהן שרגיל לילך אצל אבי אמו כהן עם הארץ 
אין חוששין שמא יאכילנו תרומה טמאה.

בעם  אבל  חכם  בתלמיד  בד''א  שאלה  צריכין  אין  כ. • וכולן  נדרים 
הארץ שבא לישאל עונשין אותו ומחמירין עליו.

נדרים כ. • אל תהי רגיל אצל עם הארץ שסופך להאכילך טבלים אל 
תהי רגיל אצל כהן עם הארץ שסופך להאכילך תרומה.

נדרים מט. • לוליבא דקרא בסילקא לוליבא דכיתנא בכותחא ודבר 
מעולה  דדבר  משום  (רש"י –  הארץ  עם  בפני  לאומרו  אסור  זה 
ואית  ממנו  שיהנו  דבר  שום  להם  לומר  ואסור  לרפואה  הוא 

דאמרי דלא ליכלו טובא וליפסדו כיתנא).

סוטה כב. • (רש"י) בור. גרוע מעם הארץ.

גיטין ב: • (רש"י) לפי שאין בקיאין לשמה. אין בני מדינת הים בני 
תורה ואין יודעין שצריך לכתוב הגט לשם האשה.

קדושין לב: • (רש"י) זקן אשמאי. אשם רשע ועם הארץ.

קדושין מ: • כל שישנו במקרא ובמשנה ובדרך ארץ לא במהרה הוא 
וכל  ינתק  במהרה  לא  המשולש  והחוט  יב)  (קהלת ד,  שנאמר  חוטא 
שאינו לא במקרא ולא במשנה ולא בדרך ארץ אינו מן היישוב... 

ופסול לעדות.

קדושין מ: • (תוס' – ד"ה תלמוד) אדם שלא למד עדיין ובא לימלך 
אם ילמוד תחילה או יעסוק במעשה אומרים לו למוד תחלה לפי 
שאין עם הארץ חסיד אבל אדם שלמד כבר המעשה טוב יותר 

מלימוד.

קדושין מט: • סימן לגסות עניות ... מאי עניות עניות דתורה.

(ילתא)  ליה  שלחה  כלל  אשה  בשלום  שואלין  ע: • אין  קדושין 
אותו  פטור   – (רש"י  תגריה  ליה  שרי  נחמן)  רב  (של  דביתהו 

מלפניך) דלא נישוויך כשאר עם הארץ.

בבא מציעא פה. • כל המלמד את בן עם הארץ תורה אפילו הקב''ה 
גוזר גזירה מבטלה בשבילו.

בבא בתרא ח. • פתח אוצרות בשני בצורת אמר יכנסו בעלי מקרא 
בעלי משנה בעלי גמרא בעלי הלכה בעלי הגדה אבל עמי הארץ 
אל יכנסו דחק רבי יונתן בן עמרם ונכנס אמר לו רבי פרנסני אמר 
אפרנסך  במה  כן  אם  לאו  א''ל  שנית  לאו  לו  אמר  קרית  בני  לו 
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וקא  רבי  יתיב  דנפק  בתר  פרנסיה  וכעורב  ככלב  פרנסני  [א''ל] 
מצטער ואמר אוי לי שנתתי פתי לעם הארץ.

בבא בתרא ח. • אין פורענות בא לעולם אלא בשביל עמי הארץ.

בתחלה  הארץ  עם  לפני  דומה  חכם  תלמיד  נב: • למה  בתרא  בבא 
נהנה  כסף  של  לקיתון  דומה  הימנו  סיפר  זהב  של  לקיתון  דומה 

ממנו דומה לקיתון של חרש כיון שנשבר שוב אין לו תקנה.

בבא בתרא נז: • שלחן של עם הארץ דומה למדורה וקדרות מקיפות 
אותה (רש"י – שמוקפת קדירות והאש באמצע אף כאן המפה 

והלחם באמצע והקערות סביב).

בבא בתרא נח: • מיטה של עם הארץ דומה לאוצר בלוס (רש"י – כל 
דבר מניחין תחת מטתן אוכלין וכלים).

בבא בתרא קסח. • האי צורבא מרבנן דאזיל לקדושי איתתא נידבר 
עם הארץ בהדיה (רש"י – שמסתכל ומכיר בנשים) דלמא מחלפו 

לה מיניה.

סנהדרין צ: • מניין שאין נותנין תרומה לכהן עם הארץ וכו'.

לפני  נותנה  כאילו  הארץ  עם  לכהן  תרומה  הנותן  צ: • כל  סנהדרין 
ארי.... אף גורם לו מיתה ... אף משיאו עון אשמה.

סנהדרין צב. • כל אדם שאין בו דעה אסור לרחם עליו ... כל הנותן 
פיתו למי שאין בו דעה יסורין באין עליו ... כל אדם שאין בו דעה 

לסוף גולה.

אש  בלילה  בו  נשמעים  תורה  דברי  שאין  בית  צב. • כל  סנהדרין 
אוכלתו.

המדרש  בית  פתח  על  חרב  נעץ  (חזקיהו)  עשה  צד: • מה  סנהדרין 
ועד  מדן  בדקו  זו  בחרב  ידקר  בתורה  עוסק  שאינו  מי  כל  ואמר 
באר שבע ולא מצאו עם הארץ מגבת ועד אנטיפרס ולא מצאו 
טומאה  בהלכות  בקיאין  היו  שלא  ואשה  איש  ותינוקת  תינוק 

וטהרה.

סנהדרין צו. • הזהרו בבני עמי הארץ שמהן תצא תורה.

מכות יז. • מר סבר לא נחשדו עמי הארץ על מעשר עני של דמאי 
כיון דממונא הוא אפרושי מפריש ורבנן סברי כיון דטריחא ליה 

מילתא לא מפריש.

שהיתה  תחתונה   ... המשחה  בהר  היו  ביצעין  טז. • שני  שבועות 
קדשים  שם  ואוכלין  לשם  נכנסין  הארץ  עמי  גמורה  קדושתה 
קלים  קדשים  שם  אוכלין  וחברים  שני  מעשר  לא  אבל  קלים 
ומעשר שני עליונה שלא היתה קדושתה גמורה עמי הארץ היו 
נכנסין שם ואוכלין שם קדשים קלים אבל לא מעשר שני וחברים 

אין אוכלין שם לא קדשים קלים ולא מעשר שני.

בהדי  דינא  להו  דאית  הארץ  ועם  מרבנן  צורבא  ל: • האי  שבועות 
ליה  אמרינן  נמי  הארץ  ולעם  מרבנן  לצורבא  ליה  מותבינן  הדדי 

תיב ואי קאי לית לן בה.

בהדי  דינא  להו  דאית  הארץ  ועם  מרבנן  צורבא  ל: • האי  שבועות 
כמאן  דמיחזי  משום  וליתיב  מרבנן  צורבא  ליקדום  לא  הדדי 

דסדר ליה לדיניה.

עם  של  בתו  וכן  לחבר  שנשאת  הארץ  עם  לט. • אשת  זרה  עבודה 
הארץ שנשאת לחבר וכן עבדו של עם הארץ שנמכר לחבר כולן 
הארץ  שנשאת לעם  אשת חבר  חברות אבל  צריכין לקבל דברי 
וכן בתו של חבר שנשאת לעם הארץ וכן עבדו של חבר שנמכר 

הן  אף   ... לכתחלה  חברות  דברי  לקבל  צריכין  אינן  הארץ  לעם 
צריכין לקבל דברי חברות לכתחלה.

עבודה זרה נט. • טעמא (דאסור) דאינן בני תורה הא בני תורה שרי.

אבות ב:ה • אין בור ירא חטא ואין עם הארץ חסיד.

מן  האדם  את  מוציאין  ע"ה  של  כנסת  בתי  ישיבת  ג:י • ...  אבות 
העולם.

אבות ה:י • שלי שלך ושלך שלי ע"ה.

אבות דרבי נתן יב:יג • מעשה בע"ה שהיה נוהג בחסידות (עיין שם).

כלה רבתי פ"ג • אל תאכל לחם ע"ה שמא תחלל קדשי שמים.

כלה רבתי פ"ג • המקבל עליו להיות חבר אינו מתארח אצל ע"ה ולא 
מארחו אצלו בכסותו.

דרך ארץ זוטא פ"י • הדר ע"ה מארה.

דרך ארץ זוטא פ"י • קרא ולא שנה בור שנה ולא קרא ע"ה לא קרא 
ולא שנה נוח לו שלא נברא.

הוריות יג. • אם היה ממזר תלמיד חכם וכהן גדול עם הארץ ממזר 
תלמיד חכם קודם לכהן גדול עם הארץ.

אומר  והוא  ע''ה  על  אימת שבת  תרומת)  ד"ה  מנחות ל: • (תוס' – 
אמת.

מנחות מג: • חייב אדם לברך שלש ברכות בכל יום אלו הן שעשאני 
ישראל שלא עשאני אשה שלא עשאני בור.

מנחות צט: • אפי' לא קרא אדם אלא קרית שמע שחרית וערבית 
קיים לא ימוש ודבר זה אסור לאומרו בפני עמי הארץ ... מצוה 

לאומרו בפני עמי הארץ.

חולין טו. • כי מורי להו רב לתלמידיה מורי להו כר' מאיר וכי דריש 
בפירקא דריש כרבי יהודה (לחומרה) משום עמי הארץ.

בתים  בעלי  אלו  שבה  זמורות  נמשלה  כגפן  זו  צב. • אומה  חולין 
הארץ  עמי  אלו  שבה  עלין  חכמים  תלמידי  אלו  שבה  אשכולות 

קנוקנות שבה אלו ריקנים שבישראל.

חולין קיא: • יתמא עבד רבך הכי (רש"י – בלי דעת).

חולין קל: • מנין שאין נותנין מתנה לכהן ע''ה ... כל המחזיק בתורת 
ה' יש לו מנת ושאינו מחזיק בתורת ה' אין לו מנת.

בכורות יא: • המפקיד פירותיו אצל הכותי ואצל עם הארץ בחזקתן 
למעשר ולשביעית (תוס' – ד"ה הרי – משמע מכאן דסתם עם 

הארץ חשודין על השביעית).

בכורות כג: • נחשדו עמי הארץ לערב מחצה בציר.

אחד  מדבר  חוץ   (  – (רש"י  חבירות  דברי  לקבל  ל: • הבא  בכורות 
(רש"י –  סופרים  מדברי  אחד  דקדוק  אפי'   ... אותו  מקבלין  אין 

חומרא דרבנן).

בצינעה  שנוהג  ראינוהו  אם  חבירות  דברי  לקבל  ל: • הבא  בכורות 
בתוך ביתו מקבלין אותו ואחר כך מלמדין אותו ואם לאו מלמדין 
אותו ואחר כך מקבלין אותו ... בין כך ובין כך מקבלין אותו והוא 

למד כדרכו והולך.

שלשה  בפני  לקבל  צריך  חבירות  דברי  לקבל  ל: • הבא  בכורות 
חבירים ובניו ובני ביתו אינן צריכין לקבל בפני שלשה חבירים ... 
אף בניו ובני ביתו צריכין לקבל בפני שלשה חבירים לפי שאינו 

דומה חבר שקיבל לבן חבר שקיבל.
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חבירים  ג'  בפני  לקבל  צריך  חבירות  דברי  לקבל  ל: • הבא  בכורות 
ואפילו תלמיד חכם צריך לקבל בפני שלשה חבירים זקן ויושב 
בישיבה אינו צריך לקבל בפני שלשה חבירים שכבר קיבל עליו 
שלשה  בפני  לקבל  צריך  אינו  חכם  תלמיד  אף   ... שישב  משעה 

חבירים ולא עוד אלא שאחרים מקבלין לפניו.

לו  קומעת  והיתה  לחבר  שנשאת  אחת  באשה  ל: • מעשה  בכורות 
תפילין על ידו נשאת לעם הארץ והיתה קושרת לו קשרי מוכס 

על ידו.

חזרו   ... עולמית  אותן  מקבלין  אין  בהן  שחזרו  לא. • כולן  בכורות 
במטמוניות אין מקבלין אותן בפרהסיא מקבלין אותן ... אם עשו 
דבריהן במטמוניות מקבלין אותן בפרהסיא אין מקבלין אותן ... 
אומרים בין כך ובין כך מקבלין אותן משום שנאמר (ירמיה ג, יד) שובו 

בנים שובבים.

 – (רש"י  גבאי  ונעשה  חבר  אומרים  היו  לא. • בראשונה  בכורות 
פירש  מחבירתו  אותו  דוחין  מישראל)  מס  לגבות  למלך  ממונה 

אין מקבלין אותו חזרו לומר פירש הרי הוא ככל אדם.

בכורות לה: • (רש"י – ד"ה מימר) סתם רועה עם הארץ הוא.

בכורות לו. • כלום חילקנו בין חבר לעם הארץ אמר לו רבי יהושע הן 
אתא לקמיה דרבן גמליאל אמר ליה חילקנו בין חבר לעם הארץ 

אמר ליה רבן גמליאל לא.

ערכין טו: • מה תקנתו של מספרי לשון הרע אם תלמיד חכם הוא 
יעסוק בתורה ... ואם עם הארץ הוא ישפיל דעתו.

דעתן מיטרפת עליהן  הארץ כל זמן שמזקינין  קנים כה. • זקני עם 
... אבל זקני תורה אינן כן אלא כל זמן שמזקינין דעתן מתישבת 

עליהן.

נדה לג: • בגדי עם הארץ מדרס לפרושין.

נדה לד. • טומאת עם הארץ ברגל כטהרה שוינהו רבנן.

ענוה
ברכות ד. • (רש"י) לפיכך. בזכות שהיה דוד מקטין עצמו זכה ויצא 

ממנו כלאב.

נוצרתי  שלא  עד  אלהי  הכי  אמר  צלותיה  בתר  יז. • רבא  ברכות 
איני כדאי ועכשיו שנוצרתי כאלו לא נוצרתי עפר אני בחיי ק''ו 

במיתתי הרי אני לפניך ככלי מלא בושה וכלימה וכו'.

ברכות יז. • מר בריה דרבינא כי הוה מסיים צלותיה אמר הכי אלהי 
תדום  נפשי  ולמקללי  מרמה  מדבר  ושפתותי  מרע  לשוני  נצור 

ונפשי כעפר לכל תהיה וכו'.

שבת ל: • לעולם יהא אדם ענוותן כהלל ואל יהא קפדן כשמאי.

שבת לא. • קפדנותו של שמאי בקשה לטורדנו מן העולם ענוותנותו 
של הלל קרבנו תחת כנפי השכינה.

ואם  צדק  וענוה  ה)  מה,  (תהלים  ת''ל  דעתו  הגיס  אם  סג. • יכול  שבת 
עושין כן זוכין לתורה שניתנה בימין.

הקב''ה  אשרי  אילני  מכל  דגביהת  משום  לאו  סז. • הסנה  שבת 
שכינתיה עלך אלא משום דמייכת מכל אילני.

שבת פח: • עלובין ואינן עולבין שומעין חרפתן ואינן משיבין עושין 
מאהבה ושמחין ביסורין עליהן הכתוב אומר (שופטים ה, לא) ואוהביו 

כצאת השמש בגבורתו.

שבת פט. • אמר לו הקב''ה למשה הואיל ומיעטת עצמך תקרא על 
שמך שנאמר (מלאכי ג, כב) זכרו תורת משה עבדי.

שבת קד. • (רש"י) במנוד ראש. ברתת וענוה יתירה.

שבת קכז. • בא וראה שלא כמדת הקב''ה מדת בשר ודם מדת ב''ו 
אין קטן יכול לומר לגדול המתן עד שאבא אצלך ואילו בהקדוש 

ברוך הוא כתיב ויאמר (ה') אם נא מצאתי וגו'.

בה  דשין  שהכל  זו  כערוגה  עצמו  אדם  משים  נד. • אם  עירובין 
לאו  ואם  מתקיים  תלמודו  בה  מתבשמין  שהכל  זה  וכבושם 
כאבן  לחייו  את  עצמו  משים  אדם  אם   ... מתקיים  תלמודו  אין 
תלמודו  אין  לאו  ואם  בידו  מתקיים  תלמודו  נמחית  שאינה  זו 
מתקיים בידו ... מאי דכתיב (במדבר כא, יח) וממדבר מתנה אם משים 
אדם עצמו כמדבר זה שהכל דשין בו תלמודו מתקיים בידו ואם 

לאו אין תלמודו מתקיים בידו.

בו  דשין  שהכל  זה  כמדבר  עצמו  משים  אדם  נד. • אם  עירובין 
תורה ניתנה לו במתנה וכיון שניתנה לו במתנה נחלו אל שנאמר 
וממתנה נחליאל וכיון שנחלו אל עולה לגדולה שנאמר ומנחליאל 
במות ואם מגיס לבו הקדוש ברוך הוא משפילו שנאמר ומבמות 
הגיא ואם חוזר בו הקב''ה מגביהו שנאמר (ישעיה מ, ד) כל גיא ינשא.

עירובין צ: • אמר ליה רב חייא בר יוסף לשמואל הילכתא כוותך או 
הילכתא כרב אמר ליה הילכתא כרב.

סוכה כט: • בענוים כתיב (תהלים לז, יא) וענוים יירשו ארץ והתענגו על 
רוב שלום.

והביישנין  הרחמנים  זו  באומה  יש  סימנים  עט. • שלשה  יבמות 
וגומלי חסדים רחמנים.

יבמות צב: • (רש"י) בעניותינו. מתוך עניות דעתנו שאין אנו יודעים 
פי' המקרא.

כתובות סד. • (רש"י) משום דרב זביד גברא רבה הוא. ולא יערער 
על דברינו מחמת ענותנותו.

כתובות סז: • אמרו עליו על הלל הזקן שלקח לעני בן טובים אחד 
סוס לרכוב עליו ועבד לרוץ לפניו פעם אחת לא מצא עבד לרוץ 

לפניו ורץ לפניו שלשה מילין.

כתובות קג: • חנינא בר חמא ישב בראש לא קיבל רבי חנינא שהיה 
ברישא  אפס  רבי  יתיב  ומחצה  שנים  שתי  ממנו  גדול  אפס  ר' 

ויתיב רבי חנינא אבראי.

נדרים לח. • אין הקב''ה משרה שכינתו אלא על גבור ועשיר וחכם 
ועניו וכולן ממשה.

נדרים סו: • ההוא דאמר לה לדביתהו קונם שאי את נהנית לי עד 
שתטעימי תבשילך לרבי יהודה ולר''ש ר' יהודה טעים אמר ק''ו 
שנכתב  שמי  תורה  אמרה  לאשתו  איש  בין  שלום  לעשות  ומה 
כמה  אחת  על  ואני  בספק  המאררים  המים  על  ימחה  בקדושה 

וכמה.

עד  לי  נהנית  את  שאי  קונם  לדביתהו  דאמר  סו: • ההוא  נדרים 
שתרוקי בו ברשב''ג אתת ורקק אלבושיה.

איתתא  נסיב  דישראל  לארעא  דסליק  בבל  בר  סו: • ההוא  נדרים 
עלה  רתח  טלפי  תרי  ליה  בשילה  טלפי  תרי  לי  בשילי  לה  אמר 
זילי  לה  אמר  גריוא  ליה  בשילה  גריוא  לי  בשילי  לה  אמר  למחר 
אייתי לי תרי בוציני אזלת ואייתי ליה תרי שרגי אמר לה זילי תברי 
יתהון על רישא דבבא הוה יתיב בבא בן בוטא אבבא וקא דאין 
דעבדת  הדין  מה  לה  אמר  רישיה  על  יתהון  ותברת  אזלת  דינא 
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המקום  בעליך  רצון  עשית  את  אמר  בעלי  ציוני  כך  ליה  אמרה 
יוציא ממך שני בנים כבבא בן בוטא.

הר  על  שכינתו  והשרה  וגבעות  הרים  כל  הניח  ה. • הקב''ה  סוטה 
סיני ולא גבה הר סיני למעלה.

סוטה ה. • כל אדם שיש בו גסות הרוח ראוי לגדעו כאשירה.

סוטה ה. • כל אדם שיש בו גסות הרוח אין עפרו ננער.

סוטה ה. • כל אדם שיש בו גסות הרוח שכינה מיללת עליו.

סוטה ה. • בא וראה שלא כמדת הקב''ה מדת בשר ודם מדת בשר 
ודם גבוה רואה את הגבוה ואין גבוה רואה את השפל אבל מדת 

הקב''ה אינו כן הוא גבוה ורואה את השפל.

סוטה ה. • כל אדם שיש בו גסות הרוח אמר הקב''ה אין אני והוא 
יכולין לדור בעולם.

סוטה ה. • כל אדם שיש בו גסות הרוח אפילו רוח קימעא עוכרתו.

סוטה ה. • ת''ח צריך שיהא בו אחד משמונה בשמינית ... לא מינה 
ולא מקצתה מי זוטר דכתיב ביה (משלי טז, ה) תועבת ה' כל גבה לב.

סוטה ה. • אין תפלתו של אדם נשמעת אא''כ משים לבו כבשר.

סוטה ה. • כל אדם שיש בו גסות הרוח לסוף נפחת.

סוטה ה. • אד''ם א''פר ד''ם מ''רה בש''ר ב''ושה ס''רוחה ר''מה.

סוטה ה: • בא וראה כמה גדולים נמוכי הרוח לפני הקב''ה שבשעה 
מנחה  בידו  עולה  שכר  עולה  מקריב  אדם  קיים  המקדש  שבית 
שכר מנחה בידו אבל מי שדעתו שפלה מעלה עליו הכתוב כאילו 
הקריב כל הקרבנות כולם ... ולא עוד אלא שאין תפלתו נמאסת.

סוטה י: • לדוד מכתם שיצא ממנה (תמר) דוד שהיה מך ותם לכל.

סוטה י: • כשם שבקטנותו (דוד) הקטין עצמו אצל מי שגדול ממנו 
ללמוד תורה כך בגדולתו.

סוטה יז. • בשכר שאמר אברהם אבינו ואנכי עפר ואפר זכו בניו לב' 
מצות אפר פרה ועפר סוטה.

סוטה כ. • ... מכות פרושין הרי אלו מבלי עולם (רש"י – שמכה את 
עצמו בכתלים להראות שהוא עניו וצנוע).

סוטה כא: • אין דברי תורה מתקיימין אלא במי שמשים עצמו כמי 
שאינו.

סוטה לב: • אדם אומר שבחו בקול נמוך וגנותו בקול רם.

סוטה לז: • (רש"י – ד"ה אלא) איני יודע לדורשו.

כיון  אנא  עינותנא  אמינא  הוה  מריש  אבהו  רבי  מ. • אמר  סוטה 
ואמר  טעמא  חד  איהו  דאמר  עכו  דמן  אבא  לרבי  ליה  דחזינא 
ומאי  אנא  עינותנא  לאו  אמינא  קפיד  ולא  טעמא  חד  אמוריה 
דרבי  דאמוריה  דביתהו  לה  דאמרה  אבהו  דרבי  עינוותנותיה 
והאי  לדידך  ליה  צריך  לא  דידן  הא  אבהו  דרבי  לדביתיה  אבהו 
דביתהו  אזלא  ליה  דעביד  הוא  בעלמא  יקרא  עליה  וזקיף  דגחין 
ואמרה ליה לרבי אבהו אמר לה ומאי נפקא ליך מינה מיני ומיניה 

יתקלס עילאה.

סוטה מ. • רבי אבהו אימנו רבנן עליה לממנייה ברישא כיון דחזיה 
לר' אבא דמן עכו דנפישי ליה בעלי חובות אמר להו איכא רבה 
(רש"י – חכם גדול וראוי לישב בראש יותר ממני כדי שיושיבוהו 
בראש ונותנין לו מנות ומעשירין אותו כדי שיהא חשוב וישמעו 

דבריו).

רבי  אתרא  לההוא  איקלעו  אבא  בר  חייא  ור'  אבהו  מ. • ר'  סוטה 
אבהו דרש באגדתא רבי חייא בר אבא דרש בשמעתא שבקוה 
חלש  אבהו  דר'  לגביה  ואזול  אבא  בר  חייא  לרבי  עלמא  כולי 
דעתיה אמר ליה אמשל לך משל למה הדבר דומה לשני בני אדם 
אחד מוכר אבנים טובות ואחד מוכר מיני סידקית על מי קופצין 
לא על זה שמוכר מיני סידקית כל יומא הוה מלוה רבי חייא בר 
אבא לרבי אבהו עד אושפיזיה משום יקרא דבי קיסר ההוא יומא 
אלויה רבי אבהו לרבי חייא בר אבא עד אושפיזיה ואפילו הכי לא 

איתותב דעתיה מיניה.

סוטה מח: • הלל הזקן וכשמת הספידוהו הי חסיד הי עניו תלמידו 
של עזרא ... בשמואל הקטן וכשמת הספידוהו הי עניו הי חסיד 
תלמידו של הלל ... ואף על ר' יהודה בן בבא בקשו לומר הי חסיד 

הי עניו.

סוטה מט. • משמת רבי בטל ענוה ויראת חטא.

גיטין ז. • כל מי שיש לו צעקת לגימא (רש"י – שגוזל ממנו ויורד 
לו  עושה  בסנה  שוכן  ודומם  חבירו  על  מזונותיו)  לשערי  לחייו 

דין. 

גיטין לו: • הנעלבין ואינן עולבים שומעין חרפתן ואין משיבין עושין 
מאהבה ושמחין ביסורין עליהן הכתוב אומר (שופטים ה, לא) ואוהביו 

כצאת השמש בגבורתו.

בהן  נכשל  כן  אם  אלא  תורה  דברי  על  עומד  אדם  מג. • אין  גיטין 
(רש"י – דברי תורה שאין אדם עומד על אמיתתן עד שיכשל בהן 
להורות טעות ויכלימוהו והוא נותן לב ומבין תחת ידיך הן אף אני 

נכשלתי בהוראתי וחוזרני בי).

במוחו  ונקר  הרשע)  (טיטוס  בחוטמו  ונכנס  יתוש  נו: • בא  גיטין 
שבע שנים.

מוסרין  היו  אותיות  עשרה  שתים  בן  שם  עא. • בראשונה  קדושין 
לצנועים  אותו  מוסרים  היו  הפריצים  משרבו  אדם  לכל  אותו 
אחיהם  בנעימת  אותו  מבליעים  שבכהונה  והצנועים  שבכהונה 

הכהנים.

קדושין עא. • שם בן ארבעים ושתים אותיות אין מוסרין אותו אלא 
משתכר  ואינו  כועס  ואינו  ימיו  בחצי  ועומד  ועניו  שצנוע  למי 

ואינו מעמיד על מדותיו.

דכתיב  א''ל  אמרה  קדים  ביך  דאית  גנאה  צב: • מילתא  קמא  בבא 
(בראשית כד, לד) ויאמר עבד אברהם אנכי.

בבא קמא צב: • שפיל ואזיל (רש"י – מחמת ענותנותו של אדם לא 
יהא בוש מלשאול דבר הצריך לו בין לתורה בין לפרנסתו ולתבוע 

חובו) בר אווזא ועיניה מטייפי.

בבא קמא צג. • לעולם יהא אדם מן הנרדפין ולא מן הרודפין שאין 
לגבי  הכתוב  והכשירן  יונה  ובני  מתורים  יותר  בעופות  נרדף  לך 

מזבח.

במלייהו  דמשנו  רבנן  עבידי  מילי  תלת  כג: • בהני  מציעא  בבא 
לאו  או  בגירסא  סדורה  פלוני  מסכת  בידך  יש  (רש"י –  במסכת 
ואע''ג שסדורה היא לו יאמר לו לאו ומדת ענוה היא) ובפוריא 

ובאושפיזא.

דרדקי  בדינא  נחמן)  (רב  דידי  לגבי  עלמא  סו. • כולי  מציעא  בבא 
נינהו.

ליטול  רוצה  היה  לא  רבינא  רבינא)  ד"ה  סז: • (תוס' –  מציעא  בבא 
השם ולעשות עצמו צורבא מרבנן.
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בתירה  ובני  אבא  הן  ואלו  הן  ענוותנין  פד: • שלשה  מציעא  בבא 
ויונתן בן שאול.

בבא מציעא פה. • רבן שמעון בן גמליאל ודאי ענוותן הוה.

בבא בתרא כב. • (רש"י) דאמר להו לרבנן אדמגרמיתו גרמי בי אביי. 
שהיה רגיל לומר לתלמידים עד שאתם הולכים אצל אביי לגרם 
ולמדו  בואו  כו'.  אכלו  תו  לשובע:  שלא  ללמוד  כלומר  עצמות 

הלכות צהובות מרווחות אצל רבא.

בך  צור  מלך  לחירם  הוא  ברוך  הקדוש  לו  עה. • אמר  בתרא  בבא 
וקנסתי  נסתכלתי  בך   ... באדם  נקבים  נקבים  ובראתי  נסתכלתי 

מיתה על אדם הראשון.

הונא)  (רב  בגדולים  נפתח  זה  דבר  אלעזר  קכה: • א''ר  בתרא  בבא 
ונסתיים בקטנים (עצמו).

שאמרתי  דברים  ודרש  עליה  אמורא  רבא  קכז. • אוקי  בתרא  בבא 
לכם טעות הן בידי.

סנהדרין ז. • ההוא דהוה קאמר ואזיל טוביה דשמע ואדיש (רש"י 
בישתיה  חלפוה  בכך)  ומרגיל  ושותק  חרפתו  ששומע  אשריו   –
מאה (רש"י – הלכו להם בשתיקתו מאה רעות שהיו באות עליו 

על ידי התגר).

לעינוותני  קדמאי  תקיפאי  בין  איכא  מאי  חזי  יא. • תא  סנהדרין 
בתראי.

סנהדרין יא: • (רש"י) דילמא בתר דעברוהו. לרבן גמליאל מנשיאותו 
נעשה עניו.

סנהדרין יז. • אמר הקב''ה הואיל ומיעטתם עצמכם (אלדד ומידד) 
הריני מוסיף גדולה על גדולתכם.

נוחה  הבריות  ודעת  ברך  ושפל  חכם  שהוא  מי  פח: • כל  סנהדרין 
הימנו יהא דיין בעירו.

סנהדרין פח: • איזהו בן העולם הבא ענוותן ושפל ברך שייף (שוחה) 
עייל שייף ונפיק.

סנהדרין קיא: • לשאר עמו למי שמשים עצמו כשירים.

תורה  אמרה  בצנעא  לעשותן  דרכן  שאין  דברים  כד. • ומה  מכות 
והצנע לכת דברים שדרכן לעשותן בצנעא על אחת כמה וכמה.

עבודה זרה כ: • ... חסידות מביאה לידי ענוה ענוה מביאה לידי יראת 
חטא יראת חטא מביאה לידי קדושה... ענוה גדולה מכולן.

כזה  זה  שקולים  דברים  שלשה  ענוה)  ד"ה  כ: • (תוס' –  זרה  עבודה 
יראת חטא חכמה ענוה וי''ל דה''ק דלא סגיא להא בלא הא יראה 
בלא  וענוה  ענוה  בלא  ושתיהם  יראה  בלא  וחכמה  חכמה  בלא 

שתיהם.

הוריות י: • אשרי הדור שהנשיא שלו מביא קרבן על שגגתו.

הוריות יד. • רבי דענוותנא הוא.

אבות ד:ד • מאוד מאוד הוי שפל רוח.

אבות ד:י • הוי שפל רוח בפני כל אדם.

אבות ד:יט • שמואל הקטן אומר בנפול אויבך אל תשמח וכו'.

על  ומוחל  ענוה...  מלבשתו  לשמה...  בתורה  ו:א,ב • העוסק  אבות 
עלבונו וכו'.

אבות ו:ה • תורה נקנית ב... ענוה וכו'.

אבות דרבי נתן ז:ב • למוד בני ביתך ענוה.

כשמאי  קפדן  יהי  ואל  הזקן  כהלל  עניו  טו:ב • יהא  נתן  דרבי  אבות 
הזקן.

אבות דרבי נתן מא:א • יהא אדם רך כקנה ואל יהא קשה כארז.

כזבוב  אלא  חכמים  מחכמת  אצלתי  לא  טז:ח • ריב"ז:  סופרים 
הטובלת בים הגדול ומשהו מחסרו.

כלה • כל מי שאין לו בושת פנים בידוע שלא עמדו אבותיו תחת 
הר סיני.

רוח  שפל  לך  אין  מאהרן...  רוח  שפל  ממ"ר...  פ"ג • עניו  רבתי  כלה 
יותר מרודף שלום.

כלה רבתי פ"ג • הוי כאסקופה תחתונה שהכל דשין בה ולא כפתח 
קטן וכו'.

כלה רבתי פ"ג • ענוה סייג לחכמה.

דרך ארץ רבה פ"א • כל מי שאין בו בושת פנים במהירה הוא חוטא 
וכו'.

דרך ארץ רבה פ"ב • ... הביישנים ושפלי רוח... ועל דרכיך נגה אור.

דרך ארץ זוטא פ"ג • הוי כאסקופה תחתונה... כל הבנין נסתר והיא 
במקומה עומדת.

דרך ארץ זוטא פ"ה • הדר חכמה ענוה הדר ענוה יראה.

דרך ארץ זוטא פ"ט • הוי אוהב את הענוה כדי שתמלא את שנותיך.

דרך ארץ זוטא פ"ט • אם השפלת עצמך הקב"ה מגביהך ואם גדלת 
עצמך וכו'.

זבחים צד: • אוקי רבא אמורא עליה ודרש דברים שאמרתי לפניכם 
טעות הם בידי.

שמעתי  אמר  אלא  שמעתי  לא  לומר  משה  בוש  קא. • ולא  זבחים 
ושכחתי.

זבחים קה: • (רש"י – ד"ה ואין) טעמא לא ידענא.

מעשיהן  מפני  ראשיהם  כפוף  (בעוה"ב)  שבו  כט: • צדיקים  מנחות 
שאינן דומין זה לזה.

מנחות קי. • (רש"י – ד"ה שימי) רב לא היה זוקף עיניו אלא כובשן 
כל שעה משום צניעות.

מלכים  לשני  אפשר  רבש''ע  הקב''ה  לפני  ירח  ס: • אמרה  חולין 
שישתמשו בכתר אחד אמר לה לכי ומעטי את עצמך.

שמואל  הקטן  יעקב  ב)  ז,  (עמוס  בשמיך  צדיקי  ליקרו  ס: • זיל  חולין 
הקטן (שמואל א יז, יד) דוד הקטן.

בכם  חושקני  לישראל  הוא  ברוך  הקדוש  להם  פט. • אמר  חולין 
שאפילו בשעה שאני משפיע לכם גדולה אתם ממעטין עצמכם 
לפני נתתי גדולה לאברהם אמר לפני (בראשית יח, כז) ואנכי עפר ואפר 
למשה ואהרן אמר (שמות טז, ז) ונחנו מה לדוד אמר (תהלים כב, ז) ואנכי 
תולעת ולא איש אבל עובדי כוכבים אינן כן נתתי גדולה לנמרוד 
ה'  מי  (שמות ה, ב)  אמר  לפרעה  עיר  לנו  נבנה  הבה  יא, ד)  (בראשית  אמר 
לסנחריב אמר (מלכים ב יח, לה) מי בכל אלהי הארצות וגו' לנבוכדנצר 
אמר (ישעיה יד, יד) אעלה על במתי עב לחירם מלך צור אמר (יחזקאל כח, 

ב) מושב אלהים ישבתי בלב ימים.

חולין פט. • גדול שנאמר במשה ואהרן יותר ממה שנאמר באברהם 
דאילו באברהם כתיב ואנכי עפר ואפר ואילו במשה ואהרן כתיב 

ונחנו מה.
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חולין פט. • אין העולם מתקיים אלא בשביל משה ואהרן.

חולין פט. • אין העולם מתקיים אלא בשביל מי שבולם את עצמו 
בשעת מריבה ... מי שמשים עצמו כמי שאינו.

חולין פט. • מה אומנותו של אדם בעולם הזה ישים עצמו כאלם.

בזמן  אימתי  המקום  לפני  עקורה  תפלתך  תהא  מד: • לא  בכורות 
שאתה משים עצמך כבהמה.

עדיפא  מינייהו  הי  לשמה  שלא  וענוה  לשמה  טז: • תוכחה  ערכין 
אמר ליה ולא מודית דענוה לשמה עדיפא דאמר מר ענוה גדולה 

מכולם שלא לשמה נמי עדיפא.

ערכין טז: • היכי דמי תוכחה לשמה וענוה שלא לשמה כי הא דרב 
בר  חייא  ליה  אמר  דשמואל  קמיה  יתבי  הוו  רב  בר  וחייא  הונא 
בתר  ליה  מצער  לא  דתו  עליה  קביל  לי  מצער  דקא  מר  חזי  רב 
דנפיק אמר ליה הכי והכי קא עביד אמר ליה אמאי לא אמרת ליה 

באנפיה אמר ליה חס לי דליכסוף זרעיה דרב על ידאי.

דחזאי  לי  גרמא  חנינא  דרבי  ענוותנותא  אלעזר  רבי  כ: • אמר  נדה 
דמא.

נדה סח. • אוקי רבא אמורא עליה ודרש דברים שאמרתי לפניכם 
טעות הן בידי.

נגעים יב:ה • אפילו ת"ח ויודע שהוא נגע ודאי לא יגזור ויאמר נגע 
נראה לי בבית אלא כנגע נראה לי בבית.

עשרת הדברות
ויאמר  שמוע  אם  והיה  שמע  הדברות  עשרת  יב. • וקורין  ברכות 

אמת ויציב ועבודה וברכת כהנים.

שמע:  בקריאת  הדברות  עשרת  לקבוע  בקשו.  יב. • (רש"י)  ברכות 
מפני תרעומת המינין. שלא יאמרו לעמי הארץ אין שאר תורה 
ושמעו  ב''ה  הקדוש  שאמר  מה  אלא  קורין  שאין  ותדעו  אמת 

מפיו בסיני.

ברכות יב: • (תוס' – ד"ה בקשו) איתא בירושלמי דאותן ג' פרשיות 
שתקנו בקרית שמע לפי שבהן עשרת הדברות ועיין בו ותמצא 

הכל.

יוסי  רבי  לישראל  הדברות  עשרת  ניתנו  בחדש  פו: • בששי  שבת 
אומר בשבעה בו.

שבת פו: • דכולי עלמא בשבת ניתנה תורה לישראל.

שבת פז. • ג' דברים עשה משה מדעתו והסכים הקב''ה עמו הוסיף 
יום אחד מדעתו ופירש מן האשה ושבר את הלוחות.

לשבעים  נחלק  הגבורה  מפי  שיצא  ודיבור  דיבור  פח: • כל  שבת 
לשונות.

שבת פח: • מה פטיש זה נחלק לכמה ניצוצות אף כל דיבור ודיבור 
שיצא מפי הקב''ה נחלק לשבעים לשונות.

שבת פח: • כל דיבור ודיבור שיצא מפי הקב''ה נתמלא כל העולם 
כולו בשמים.

שני  לו  קושרים  הקב''ה  מפי  שיצא  ודיבור  דיבור  פח: • כל  שבת 
כתרים.

של  נשמתן  יצתה  הקב''ה  מפי  שיצא  ודיבור  דיבור  פח: • כל  שבת 
ישראל.

ישראל  חזרו  הקב''ה  מפי  שיצא  ודיבור  דיבור  פח: • כל  שבת 
לאחוריהן י''ב מיל והיו מלאכי השרת מדדין אותן.

שבת קד. • מ''ם וסמ''ך שבלוחות בנס היו עומדין.

שבת קד. • כתב שבלוחות נקרא מבפנים ונקרא מבחוץ.

נשתכחה  לא  הראשונות  לוחות  נשתברו  לא  נד. • אלמלי  עירובין 
תורה מישראל.

כחד  חשיבי  הדברות  עשרת  בתרי)  אבל  ד"ה   – ו: • (תוס'  פסחים 
עניינא דבדיבור אחד נאמרו.

מצרים  כסף  ישראל  הן  אלו  למטעתן  חזרו  פז: • שלשה  פסחים 
וכתב לוחות ... כתב הלוחות דכתיב (דברים ט, יז) ואשברם לעיניכם 

תנא לוחות נשברו ואותיות פורחות.

ראש השנה לב. • הני עשרה מלכיות כנגד מי ... כנגד עשרת הדברות 
שנאמרו לו למשה בסיני.

מגילה כא: • אין פוחתין מי' פסוקין בבית הכנסת ... הני עשרה כנגד 
מי ... כנגד עשרת הדברות שנאמרו למשה בסיני.

תענית ג. • (תוס' – ד"ה ואילו) אין הש''י מזכיר שמו על הרעה ... 
וכן בחמשה דברות אחרונות (שמות כ) מלא תרצח ואילך לא הזכיר 

הש''י.

תענית כו. • בשבעה עשר בתמוז נשתברו הלוחות וכו'.

נדרים לח. • לא העשיר משה אלא מפסולתן של לוחות.

ופרט  כלל  ליה  חשיב  לא  בהמתך)  ד"ה   – נד: • (תוס'  קמא  בבא 
המרוחקים זה מזה דאחרונות וראשונות חדא מילתא היא דזכור 

ושמור בדבור אחד נאמרו.

טוב  בהם  נאמר  לא  הראשונות  בדברות  מה  נד: • מפני  קמא  בבא 
ובדברות האחרונות נאמר בהם טוב ... הואיל וסופן להשתבר.

בחמישי  עלה  ע''ה  רבינו  משה  כדי)  ד"ה   – פב. • (תוס'  קמא  בבא 
לקבל לוחות האחרונות וירד בשני ונתרצה לו המקום ולפי שהיה 
עת רצון באותה עלייה וירידה קבעו בשני וחמישי ולכך נמי נהגו 

להתענות בב' וה'.

בבא בתרא יד: • שברי לוחות מונחים בארון.

כחך  יישר  למשה  הקב''ה  לו  אמר  שברת  יד: • אשר  בתרא  בבא 
ששברת.

למשה  לו  שנאמר  דבור  המבזה  זה  בזה  ה'  דבר  צט. • כי  סנהדרין 
מסיני.

מכרזת  והיתה  (הפסל)  בפיה  (ירבעם)  חקק  קז: • שם  סנהדרין 
ואומרת אנכי ולא יהיה לך.

תורה  מורשה  משה  לנו  צוה  תורה  (דברים לג, ד)  קרא  כג: • מאי  מכות 
בגימטריא שית מאה וחד סרי הוי אנכי ולא יהיה לך מפי הגבורה 

שמענום.

לא  הקב''ה  שאמר  בשעה  נזדעזע  כולו  העולם  לט. • כל  שבועות 
תשא את שם ה' אלהיך לשוא.

עבודה זרה ה. • בואו ונחזיק טובה לאבותינו שאלמלא הן לא חטאו 
אנו לא באנו לעולם (רש"י – שהיו כמלאכים ולא הולידו בנים).

הגבורה  מפי  לך  יהיה  ולא  ג)  כ,  (שמות  אנכי  ב)  כ,  ח. • (שמות  הוריות 
שמענום.
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זבחים קטז. • כשניתנה תורה לישראל היה קולו הולך מסוף העולם 
בהיכליהן  רעדה  אחזתן  כוכבים  עובדי  [מלכי]  וכל  סופו  ועד 

ואמרו שירה.

פרנסה
ברכות ג: • אמרו לו (לדוד המלך) אדונינו המלך עמך ישראל צריכין 
הקומץ  אין  לו  אמרו  מזה  זה  והתפרנסו  לכו  להם  אמר  פרנסה 
לכו  להם  אמר  מחוליתו  מתמלא  הבור  ואין  הארי  את  משביע 

ופשטו ידיכם בגדוד.

שבת נג: • בא וראה כמה קשים מזונותיו של אדם שנשתנו עליו סדרי 
בראשית אמר רב נחמן תדע דמתרחיש ניסא ולא אברו מזוני.

מרורין  מזונותי  יהיו  רבש''ע  הקב''ה  לפני  יונה  יח: • אמרה  עירובין 
כזית ומסורין בידך ואל יהיו מתוקין כדבש ותלוין ביד בשר ודם.

ליה  אמרה  רב  לבי  קאזיל  הוה  מתנא  בר  אדא  כב. • רב  עירובין 
קורמי  שלימו  מי  לה  אמר  להו  אעביד  מאי  דידך  ינוקי  דביתהו 

(ירקות) באגמא.

פסחים נד: • אין אדם יודע במה משתכר.

פסחים קיח. • למה נקרא שמו הלל הגדול א''ר יוחנן מפני שהקב''ה 
יושב ברומו של עולם ומחלק מזונות לכל בריה.

דורות  כ''ו  כנגד  מי  כנגד  הודו  וששה  עשרים  קיח. • הני  פסחים 
שברא הקב''ה בעולמו ולא נתן להם תורה וזן אותם בחסדו.

פסחים קיח. • קשין מזונותיו של אדם כפליים כיולדה.

פסחים קיח. • קשין מזונותיו של אדם יותר מן הגאולה.

פסחים קיח. • בשעה שאמר הקב''ה לאדם (בראשית גם, יח) וקוץ ודרדר 
תצמיח לך זלגו עיניו דמעות אמר לפניו רבש''ע אני וחמורי נאכל 
לחם  תאכל  אפך  בזעת  יט)  גם,  (בראשית  לו  שאמר  כיון  אחד  באבוס 

נתקררה דעתו.

פסחים קיח. • אשרינו אם עמדנו בראשונה ועדיין לא פלטינן מינה 
דקא אכלינן עיסבי דדברא.

פסחים קיח. • קשין מזונותיו של אדם כקריעת ים סוף.

יומא לח. • (רש"י) בשמך יקראוך. לא ידאג אדם לומר פלוני יקפח 
פרנסתי כי על כרחך בשם יקראוך לבא ולשוב במקומך.

יומא לח: • (רש"י) ומשלך יתנו לך. כלומר לא משלהם הוא מתנה 
אלא מזונות קצובים לך מן השמים.

יומא לח: • אין אדם נוגע במוכן לחבירו.

יומא לט: • בשעה שבנה שלמה בית המקדש נטע בו כל מיני מגדים 
בהן  מנשבת  שהרוח  וכיון  בזמניהן  פירות  מוציאין  והיו  זהב  של 

היו נושרין פירותיהן ...ומהן היתה פרנסה לכהונה.

לפרנס  צריכין  ישראל  עמך  יהיו  לא  ביו"כ)  כ"ג  נג: • (תפילת  יומא 
זה מזה.

רב  אמר  החיים  בארצות  ה'  לפני  אתהלך  ט)  קטז,  עא. • (תהלים  יומא 
יהודה זה מקום שווקים.

יומא עד: – עו. • עניני המן במדבר.

יומא עה. • בוא וראה שלא כמדת הקב''ה מדת בשר ודם מדת בשר 
ודם מקניט את חבירו יורד עמו לחייו אבל הקב''ה אינו כן קלל 
את הנחש עולה לגג מזונותיו עמו יורד למטה מזונותיו עמו קלל 

שותה ... קלל  שרבו  מה  ושותה  אוכל  מה שרבו  אוכל  כנען  את 
את האדמה הכל ניזונין הימנה.

יומא עה. • (רש"י) שמלבין עונותיהן. מתוך שהיו דואגים שמא לא 
ירד מן למחר היו משעבדים לבם למקום.

לא  מה  מפני  יוחי  בן  שמעון  רבי  את  תלמידיו  עו. • שאלו  יומא 
לכם  אמשול  להם  אמר  בשנה  אחת  פעם  מן  לישראל  להם  ירד 
משל למה הדבר דומה למלך בשר ודם שיש לו בן אחד פסק לו 
פעם  אלא  אביו  פני  מקביל  היה  ולא  בשנה  אחת  פעם  מזונותיו 
אחת בשנה עמד ופסק מזונותיו בכל יום והיה מקביל פני אביו 
דואג  היה  בנים  וחמשה  ארבעה  לו  שיש  מי  ישראל  אף  יום  כל 
ואומר שמא לא ירד מן למחר ונמצאו כולן מתים ברעב נמצאו 

כולן מכוונים את לבם לאביהן שבשמים.

התבואה  על  בפסח  נידון  העולם  פרקים  טז. • בארבעה  השנה  ראש 
כבני  לפניו  עוברין  עולם  באי  כל  בר''ה  האילן  פירות  על  בעצרת 
מרון שנאמר (תהלים לג, טו) היוצר יחד לבם המבין אל כל מעשיהם 

ובחג נידונין על המים.

באו  שהן  מרבותי  למדתי  קאתו.  דמאפר  גמירי  מז. • (רש"י)  סוכה 
מן האפר שבהמותיהן רועות שם ולא ישבו בסוכה כל ימי החג.

היו  לא  מצרים...  של  אלכסנדריא  של  נא: • בדיופלוסטון  סוכה 
יושבין מעורבין אלא זהבין בפני עצמן וכספין בפני עצמן ונפחין 
בפני עצמן וטרסיים בפני עצמן וגרדיים בפני עצמן וכשעני נכנס 
שם היה מכיר בעלי אומנתו ונפנה לשם ומשם פרנסתו ופרנסת 

אנשי ביתו.

ועד  השנה  מראש  לו  קצובים  אדם  של  מזונותיו  טז. • כל  ביצה 
בניו  והוצאת  י''ט  והוצאת  שבתות  מהוצאת  חוץ  הכפורים  יום 

לתלמוד תורה שאם פחת פוחתין לו ואם הוסיף מוסיפין לו.

תענית ב. • ג' מפתחות בידו של הקב''ה שלא נמסרו ביד שליח ... 
אף מפתח של פרנסה דכתיב (תהלים קמה, טז) פותח את ידך וגו'.

תענית ב: • גשמים היינו פרנסה.

תענית ה. • בימי יואל בן פתואל ... נמצאת תבואה הגדילה בששה 
חדשים גדילה באחד עשר יום נמצא עומר הקרב מתבואה של 

ששה חדשים קרב מתבואה של אחד עשר יום.

בדמעה  הזורעים  ה)  קכו,  (תהלים  אומר  הוא  הדור  אותו  ה • על  תענית 
ברנה יקצרו הלך.

תענית ה • (מלכים ב ח, א) כי קרא ה' לרעב וגם בא אל הארץ שבע שנים 
בהנך שבע שנים מאי אכול ... שנה ראשונה אכלו מה שבבתים 
רביעית  טהורה  בהמה  בשר  שלישית  שבשדות  מה  אכלו  שניה 
בשר בהמה טמאה חמישית בשר שקצים ורמשים ששית בשר 

בניהם ובנותיהם שביעית בשר זרועותיהם.

תענית ח: • ניבעי רחמי אכפנא דכי יהיב רחמנא שובעא לחיי הוא 
דיהיב דכתיב (תהלים קמה, טז) פותח את ידך ומשביע לכל חי רצון.

תענית ט. • מטר בשביל יחיד פרנסה בשביל רבים.

משה  הן  אלו  לישראל  עמדו  טובים  פרנסים  ט. • שלשה  תענית 
וענן  באר  הן  ואלו  ידם  על  ניתנו  טובות  מתנות  וג'  ומרים  ואהרן 

ומן.

תענית טז. • עמדו בתפלה אע''פ שיש שם זקן וחכם אין מורידין לפני 
התיבה אלא אדם ... מטופל ואין לו (רש"י – יש לו טפלים ואין לו 
במה להתפרנס שלבו דואג עליו) ויש לו יגיעה בשדה וביתו ריקם.

ה
ס

רנ
פ

 •
ת 

רו
דב

ה
ת 

שר
ע



דית 4אנתולוגיה תלמו 7 3

פ

הבורות  על  שבוע  שני  בשאר  האילנות  על  יט: • מתריעין  תענית 
ועל השיחין ועל המערות אפילו בשביעית רשב''ג אומר אף על 

האילנות בשביעית מפני שיש בהן פרנסה לעניים.

הבורות  על  שבוע  שני  בשאר  האילנות  על  יט: • מתריעין  תענית 
על השיחין ועל המערות אפילו בשביעית רבן שמעון בן גמליאל 
אומר אף על האילנות מתריעין על הספיחין בשביעית מפני שיש 

בהן פרנסה לעניים.

תענית יט: • מיום שחרב בית המקדש נעשו גשמים צימוקין לעולם 
שנה  יש  מועטין  שגשמיה  שנה  ויש  מרובין  שגשמיה  שנה  יש 

שגשמיה יורדין בזמנן ויש שנה שאין גשמיה יורדין בזמנן.

תענית יט: • שנה שגשמיה יורדין בזמנן למה הוא דומה לעבד שנתן 
לו רבו פרנסתו בא' בשבת נמצאת עיסה נאפית כתיקנה ונאכלת 
לעבד  דומה  הוא  למה  בזמנן  יורדין  גשמיה  שאין  שנה  כתיקנה 
שנתן לו רבו פרנסתו בע''ש נמצאת עיסה נאפית שלא כתיקנה 

ונאכלת שלא כתיקנה.

שנתן  לעבד  דומה  הוא  למה  מרובין  שגשמיה  יט: • שנה  תענית 
מה  הכור  מן  טוחנות  ריחים  נמצאו  אחת  בבת  פרנסתו  רבו  לו 
שטוחנות מן הקב ונמצאת עיסה אוכלת מן הכור כמו אוכלת מן 
הקב שנה שגשמיה מועטין למה הוא דומה לעבד שנתן לו רבו 
פרנסתו מעט מעט נמצאו ריחיים מה שטוחנות מן הכור טוחנות 

מן הקב נמצאת עיסה כמה שנאכלת מן הכור אוכלת מן הקב.

תעניתה • בזמן שגשמיה מרובין למה הוא דומה לאדם שמגבל את 
הטיט אם יש לו מים רבים מים אינן כלין והטיט מגובל יפה אם 

יש לו מים מועטין מים כלים והטיט אינו מתגבל יפה.

להו  דחיקא  באורייתא  גרסי  הוו  יוחנן  ור'  כא. • אילפא  תענית 
בנפשין  ונקיים  עיסקא  וניעבד  וניזיל  ניקום  אמרי  טובא  מילתא 
(דברים טו, ד) אפס כי לא יהיה בך אביון ... ר' יוחנן הדר אילפא לא 
הדר עד דאתא אילפא מליך רבי יוחנן אמרו לו אי אתיב מר וגריס 

לא הוה מליך מר.

תענית כט: • (ירמיה כט, יא) לתת לכם אחרית ותקוה ... אלו דקלים (רש"י 
 – (רש"י  פשתן  וכלי  הרבה)  בבבל  מהן  שיש  מהן  להתפרנס   –

ללבוש).

יריכו  על  וטווה  לעצמו  ומזוזות  תפילין  אדם  יט. • כותב  קטן  מועד 
תכלת לציציתו ולאחרים בטובה דברי רבי מאיר ר' יהודה אומר 
כותב  אומר  יוסי  ר'  לעצמו  וכותב  וחוזר  שלו  את  ומוכר  מערים 
כדי  כדרכו  ומוכר  כותב  הלכה   ... פרנסתו  כדי  כדרכו  ומוכר 

פרנסתו.

אלא  מילתא  תליא  בזכותא  לא  ומזוני  בני  כח. • חיי  קטן  מועד 
במזלא תליא מילתא.

יבמות סו: • (רש"י) לפרנסה. אורחא דמילתא נקט שאין אדם מוכר 
כלי תשמישיו אלא למזונות.

מתוך  אלא  הגבעונים  שהמית  בשאול  מצינו  היכן  עח: • וכי  יבמות 
שהרג נוב עיר הכהנים שהיו מספיקין להם מים ומזון מעלה עליו 

הכתוב כאילו הרגן.

כתובות סז: • (תהלים קמה, טו) עיני כל אליך ישברו ואתה נותן להם את 
אכלם בעתו בעתם לא נאמר אלא בעתו מלמד שכל אחד ואחד 

נותן הקב''ה פרנסתו בעתו.

כתובות סז: • יש לו ואינו רוצה להתפרנס אין נזקקין לו אין לו ואינו 
רוצה להתפרנס אומרים לו הבא משכון וטול כדי שתזוח דעתו 

עליו.

כתובות סז: • יש לו ואינו רוצה להתפרנס אין נזקקין לו.

גיטין יב: • (רש"י) פרנסה. היינו כל שאר צרכיו.

גיטין נט. • הפעוטות מקחן מקח וממכרן ממכר במטלטלין... משום 
כדי חייו.

גיטין סב. • (התירו חכמים) משום כדי חייו דגבל ומשום כדי חייו 
דבדד.

קדושין כח. • (רש"י) רשע יורד עמו לחייו. כלומר לזו אין ב''ד נזקקים 
אבל הוא מותר לשנאתו ואף למעט פרנסתו ולירד לאומנתו.

קדושין כט. • האב חייב בבנו ... וללמדו אומנות.

מלמדו  כאילו   ... אומנות  בנו  את  מלמד  שאינו  כט. • כל  קדושין 
ליסטות.

אשה  אם  אהבת  אשר  אשה  עם  חיים  ראה  ט)  ט,  ל: • (קהלת  קדושין 
ממש היא כשם שחייב להשיאו אשה כך חייב ללמדו אומנות אם 

תורה היא כשם שחייב ללמדו תורה כך חייב ללמדו אומנות.

כאילו   ... אומנות  מלמדו  שאינו  כל  אומר  יהודה  ל: • רבי  קדושין 
עיסקא  דאגמריה  בינייהו  איכא  בינייהו  מאי  ליסטות  מלמדו 
יהודה  לרבי  חיים  למדו  הרי  לת''ק  סחורה  למדו  אם   – (רש"י 
דאתי לטעמא אומנות דוקא דכמה פעמים שאין לו במה לעשות 

סחורה ועומד ומלסטם).

קדושין לג. • אין בעלי אומניות רשאין לעמוד מפני תלמידי חכמים 
בשעה שעוסקין במלאכתם.

קדושין פב. • לא ילמד אדם את בנו אומנות הנשים.

קדושין פב. • לעולם ילמד אדם את בנו אומנות נקיה וקלה ויתפלל 
עניות  בה  שאין  אומנות  שאין  שלו  והנכסים  שהעושר  למי 
האומנות  מן  עשירות  ולא  האומנות  מן  עניות  שלא  ועשירות 
אלא הכל לפי זכותו (תוס' – ד"ה אלא. לפי מזלו דבני וחיי ומזוני 

לאו בזכותא תליא מילתא אלא במזלא תליא מילתא).

קדושין פב. • ראית מימיך חיה ועוף שיש להם אומנות והן מתפרנסין 
שלא בצער והלא לא נבראו אלא לשמשני ואני נבראתי לשמש 
מעשי  שהורעתי  אלא  בצער  שלא  שאתפרנס  דין  אינו  קוני  את 

וקפחתי את פרנסתי.

קדושין פב. • לא ילמד אדם את בנו חמר גמל קדר ספן רועה וחנוני 
שאומנותן אומנות ליסטים.

קדושין פב. • החמרין רובן רשעים והגמלין רובן כשרין הספנין רובן 
של  שותפו  שבטבחים  והכשר  לגיהנם  שברופאים  טוב  חסידים 

עמלק.

בני  את  מלמד  ואיני  שבעולם  אומנות  כל  אני  פב. • מניח  קדושין 
לו  קיימת  והקרן  הזה  בעולם  משכרה  אוכל  שאדם  תורה  אלא 
לעולם הבא ושאר כל אומנות אינן כן כשאדם בא לידי חולי או 
הוא  הרי  במלאכתו  לעסוק  יכול  ואינו  יסורין  לידי  או  זקנה  לידי 
מת ברעב אבל התורה אינה כן אלא משמרתו מכל רע בנערותו 
ונותנת לו אחרית ותקוה בזקנותו. (שם) לעולם ילמד אדם את בנו 
אומנות נקיה וקלה מאי היא... מחטא דתלמיותא (רש"י – מחט 
תלמים  תלמים  עשויות  שהתפירות  בלע''ז  ברושדיי''ר  תלמיית 

שורות שורות כתלמים של מחרישה).
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קדושין פב: • אין לך אומנות שעוברת מן העולם אשרי מי שרואה 
את הוריו באומנות מעולה אוי לו למי שרואה את הוריו באומנות 
מי  אשרי  בורסקי  ובלא  בסם  בלא  לעולם  אפשר  אי  פגומה 

שאומנותו בסם ואוי לו מי שאומנותו בורסקי.

חנוני  ושועל  סבל  וארי  קייץ  צבי  ראיתי  לא  פב: • מימי  קדושין 
ואני  לשמשני  אלא  נבראו  לא  והם  בצער  שלא  מתפרנסים  והם 
לשמשני  אלא  נבראו  שלא  אלו  מה  קוני  את  לשמש  נבראתי 
מתפרנסים שלא בצער ואני שנבראתי לשמש את קוני אינו דין 
את  וקיפחתי  מעשי  את  שהרעותי  אלא  שלא בצער  שאתפרנס 

פרנסתי.

בבא מציעא ל: • (שמות יח, כ) והודעת להם זה בית חייהם (רש"י – ללמוד 
להם אומנות להתפרנס בו).

בבא מציעא ע: • לוין מהן ומלוין אותם ברבית וכן בגר תושב ... לא 
נצרכא אלא בכדי חייו.

בבא מציעא קיד: • בארבעה לא מצינא בשיתא מצינא א''ל ואמאי 
אמר ליה דחיקא לי מילתא.

לעלמיה  אכיל  קא  מאן  דקאמר  שמע  נפיק  הוה  מציעא • כי  בבא 
סחט  לגלימיה  אתייה  הכי  אפילו  שדנהו  נפץ  אבוה  בר  כרבה 

גלימא ריחא זבניה בתריסר אלפי דינרי פלגינהו לחתנוותיה.

תמרי (רש"י –  מיניה  דאכל  דיקלא   ... סגולה  נב. • מאי  בתרא  בבא 
דבר  בה  יארע  שמא  לא  בעיסקא  אבל  קיים  והקרן  תמרי  הקטן 

תקלה ותאבד).

הוא  משל  בתמיה   – (רש"י  איקרי  תגרא  וזבין  צ: • זבן  בתרא  בבא 
וכי לכך קנה התבואה רחוק מכאן שיתננה כאן באותן דמים כדי 
שיקרא תגר ולהרויח אינו חושש הא ודאי אין לך פסידא גדולה 

מזו שטורח ואוכל ואינו מרויח).

אדם:  של  מזונותיו  על  הלב  דאגת  מחשבה.  כו: • (רש"י)  סנהדרין 
מועלת. מהניא לשכח למודו.

סנהדרין קח: • טרף לישנא דמזוני הוא.

מכות כד. • לא עשה לרעהו רעה שלא ירד לאומנות חבירו.

עבודה זרה ג: • (הקב"ה) יושב וזן את כל העולם כולו מקרני ראמים 
עד ביצי כנים.

אבות ג:יז • אם אין קמח אין תורה וכו'.

אבות ה:כא • בן עשרים לרדוף.

חולין פד. • מגז כבשים יהא מלבושך.

חולין פד. • לעולם ימכור אדם שדה ויקח עתודים ואל ימכור אדם 
עתודים ויקח שדה.

חולין פד. • דיו לאדם שיתפרנס מחלב גדיים וטלאים שבתוך ביתו.

חולין פד. • לחמך קודם ללחם ביתך.

שלא  ארץ  דרך  תורה  למדה  מיכן  לנערותיך  חיים  פד. • תן  חולין 
ילמד אדם את בנו בשר ויין.

יג)  ז,  (דברים   ... דקה  בבהמה  יעסוק  שיתעשר  פד: • הרוצה  חולין 
ועשתרות צאנך שמעשרות את בעליהן (תוס' – וא''ת דאמרינן 
אינו  דקה  בבהמה  העוסק  נ:)  דף  (פסחים  שנהגו  מקום  בפרק 
רואה סימן ברכה ואומר ר''ת דהתם בישוב ומשום עין הרע אבל 

הכא איירי בחורשין דלא שלטא בהו עינא).

חולין פד: • מי שהניח לו אביו מעות ורוצה לאבדן ילבש כלי פשתן 
וישתמש בכלי זכוכית וישכור פועלים ואל ישב עמהן ילבוש כלי 
פשתן בכיתנא רומיתא וישתמש בכלי זכוכית בזוגיתא חיורתא 

וישכור פועלים ואל ישב עמהן בתורי דנפיש פסידייהו.

וילבש  לו  שיש  ממה  פחות  וישתה  אדם  יאכל  פד: • לעולם  חולין 
ויתכסה במה שיש לו ויכבד אשתו ובניו יותר ממה שיש לו שהן 

תלויין בו והוא תלוי במי שאמר והיה העולם.

תמורה טז. • מה חמור זה כיון שאין לו מאכל באבוסו מיד צועק כך 
אשה כיון שאין לה תבואה בתוך ביתה מיד צועקת.

תמורה טז. • מי שדר עליונים ותחתונים יבקש ממנו מזונות.

גורל  עליה  מפילים  היו  לא  הקטרת  הרמב"ם)  לב: • (פירוש  תמיד 
אלא אותם שלא הקטירו אותה עדיין קודם לכן לפי שכל המקטיר 

אותה היה מצליח בעניניו ומוצא פרנסתו ברווחה.

פשרה
ברכות י. • (קהלת ח, א) מי כהחכם ומי יודע פשר דבר מי כהקדוש ברוך 
הוא שיודע לעשות פשרה בין שני צדיקים בין חזקיהו לישעיהו 

חזקיהו.

ברכות יא: • (תוס') ורבנן אמרי אהבת עולם וכו'. הלכך תקינו לומר 
בשחרית אהבה רבה ובערבית אהבת עולם.

ברכות כח. • לדרוש ר''ג תלתא שבתי וראב''ע חדא שבתא.

נאמן   ... הברית  זוכר  ברוך  הקשת)  (על  מברך  נט. • מאי  ברכות 
בבריתו וקיים במאמרו א''ר פפא הלכך נימרינהו לתרוייהו ברוך 

זוכר הברית ונאמן בבריתו וקיים במאמרו.

ברכות נט: • א''ר פפא הלכך נימרינהו לתרוייהו (בברכת הגשמים) 
רוב ההודאות והאל ההודאות.

פסחים נו. • אמרי רבנן היכי נעביד נאמרוהו לא אמרו משה רבינו 
לא נאמרוהו אמרו יעקב התקינו שיהו אומרים אותו בחשאי.

מגילה כא: • אמר רב פפא הלכך נימרינהו לתרוייהו (לאחר קריאת 
האל  צריהם  מכל  לישראל  הנפרע  ה'  אתה  ברוך  המגילה) 

המושיע.

סוטה יד: • (רש"י) כל מקום שאתה מוצא כו'. דכיון דאפשר לקיים 
אלא  עושה  זה  רצה  עושה  זה  רצה  תוקמה  לא  תו  שניהם  את 

תפוס המקיים את שניהם.

סוטה מ. • הילכך נימרינהו לכולהו.

סוטה מב: • (רש"י – ד"ה ומשלם) הטיל פשרה ביניהם ולא ישלם 
כל דמי השור כמות שהוא חי אלא העור יחזיר לבעלים והבשר 

שמין וישלם שני שלישים.

סנהדרין ו. • ביצוע בשלשה ... פשרה ביחיד.

מקשינן  לא  סבר  ומר  לדין  פשרה  מקשינן  סבר  ו. • מר  סנהדרין 
פשרה לדין.

סנהדרין ו. • פשרה צריכה קנין.

את  המברך  וכל  חוטא  ה''ז  הבוצע  וכל  לבצוע  ו: • אסור  סנהדרין 
הבוצע הרי זה מנאץ ועל זה נאמר (תהלים י, ג) בוצע ברך נאץ ה' אלא 

יקוב הדין את ההר.

סנהדרין ו: • משה היה אומר יקוב הדין את ההר אבל אהרן אוהב 
שלום ורודף שלום ומשים שלום בין אדם לחבירו.
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שלום  ומשפט  אמת  טז)  ח,  (זכריה  שנאמר  לבצוע  ו: • מצוה  סנהדרין 
ובמקום  שלום  אין  משפט  שיש  במקום  והלא  בשעריכם  שפטו 
הוי  שלום  בו  שיש  משפט  איזהו  אלא  משפט  אין  שלום  שיש 

אומר זה ביצוע.

סנהדרין ו: • איזהו משפט שיש בו צדקה הוי אומר זה ביצוע.

או  דבריהן  תשמע  שלא  עד  לדין  לפניך  שבאו  ו: • שנים  סנהדרין 
רשאי  אתה  נוטה  דין  להיכן  יודע  אתה  ואי  דבריהן  משתשמע 
לומר להן צאו ובצעו משתשמע דבריהן ואתה יודע להיכן הדין 

נוטה אי אתה רשאי לומר להן צאו ובצעו.

סנהדרין ז. • מצוה למימרא להו אי דינא בעיתו אי פשרה בעיתו.

מנחות לג. • (תוס' – ד"ה הא) נראה בין לפי' הקונטרס בין לפי' ר''ת 
ולא  שוכב  לא  באלכסון  היינו  דכשירה  דכאיסתוירא  (מזוזה) 

זקוף.

צבור ויחיד
(עיין מנין)

ברבות ו. • אין תפלה של אדם נשמעת אלא בבית הכנסת.

ברכות יד. • (תוס') ימים שהיחיד גומר בהם את ההלל. לאו דוקא 
יחיד אלא אפילו צבור קורא יחיד כיון שאין כל ישראל ביחד.

ברכות ל. • לעולם לישתף איניש נפשיה בהדי צבורא (רש"י – אל 
כך  שמתוך  רבים  בלשון  אלא  יחיד  בלשון  קצרה  תפלה  יתפלל 

תפלתו נשמעת).

כעוסק  צבור  בצרכי  העוסק  אשי)  רב  ד"ה   – לא. • (תוס'  ברכות 
בדברי תורה דמי.

ברכות לא: • ונתתה לאמתך זרע אנשים ... זרע אנשים זרע שמובלע 
בין אנשים.

ירושלמי  אותו.  משתקין  מודים  מודים  אמר  לד. • (תוס')  ברכות 
הדא דתימא בצבור אבל ביחיד תחנונים הם.

ברכות לד. • (תוס' – ד"ה לא) וחזן לאו היינו שליח צבור דחזן היינו 
המתעסק בצרכי צבור.

ולא  ראשונות  בג'  לא  צרכיו  אדם  ישאל  אל  לד. • (תוס')  ברכות 
צבור  צרכי  אבל  ליחיד  דוקא  האי  ורבינו  ר''ח  פי'  אחרונות.  בג' 

שואלין.

ברכות מח: • (תוס' – ד"ה עד) כל הברכות אף על פי שיצא מוציא 
חוץ מברכת הלחם וברכת היין והיינו טעמא דכל ישראל ערבין 

זה בזה והוא הדין בברכת המזון אף ע''פ שיצא מוציא.

ברכות מט: • לעולם אל יוציא אדם את עצמו מן הכלל.

שהוציא  על  אותו  תופסין  דווקנין  והנקדנין.  נא. • (רש"י)  ברכות 
עצמו מן הכלל.

ברכות נג. • היו יושבין בבית המדרש והביאו אור לפניהם בש''א כל 
אחד ואחד מברך לעצמו ובה''א אחד מברך לכולן משום שנאמר 

(משלי יד, כח) ברוב עם הדרת מלך.

נמלכים  כן  אם  אלא  הצבור  על  פרנס  מעמידין  נה. • אין  ברכות 
בצבור.

ברכות נח. • הרואה אוכלוסי ישראל אומר ברוך חכם הרזים שאין 
דעתם דומה זה לזה ואין פרצופיהן דומים זה לזה.

לרבים  צערו  להודיע  צריך  יקרא  טמא  וטמא  יג, מה)  סז. • (ויקרא  שבת 
ורבים יבקשו עליו רחמים.

עירובין ל: • בטלה דעתו אצל כל אדם.

פסחים לו. • (רש"י) ציבור שאני. מנחת העומר קרבן ציבור היא וכל 
עסקין שלה נעשין על פי בית דין קצירתה והיבהוב שלה ולתיתה 

הכל בבית דין ובזריזין הוא.

פסחים נד: • אין תענית ציבור בבבל אלא תשעה באב בלבד.

פסחים סד: • פעם אחת ביקש אגריפס המלך ליתן עיניו באוכלוסי 
מכל  כוליא  נטל  בפסחים  עיניך  תן  גדול  לכהן  ליה  אמר  ישראל 
אחד ונמצאו שם ששים ריבוא זוגי כליות כפלים כיוצאי מצרים.

פסחים סד: • (משלי יד, כח) ברב עם הדרת מלך.

שני  לפסח  נידחין  ציבור  ואין  שני  לפסח  נדחה  סו: • איש  פסחים 
אלא עבדי בטומאה.

פסחים פ. • אין היחיד מכריע את הציבור לטומאה.

פסחים פ. • טומאה דחויה היא בציבור ... טומאה הותרה בציבור.

שיש   – (רש"י  ביה  זהירי  ומזהר  הן  זריזין  חבורה  פה. • בני  פסחים 
רבים ומזרזים זה את זה מלהוציא ולא איצטריך לאחמורי עלייהו 

שלא יבואו לידי יציאה).

 ... תהלים  בספר  דוד  שאמר  ותושבחות  שירות  קיז. • כל  פסחים 
כנגד עצמו אמרן ... כנגד ציבור אמרן ... יש מהן כנגד ציבור ויש 

מהן כנגד עצמו.

פסחים קיז: • צלותא דברבים איתא מקדש ישראל קידוש דביחיד 
איתא בשבת מקדש השבת ביום טוב מקדש ישראל והזמנים.

ראש השנה ח: • מלך וציבור מלך נכנס תחילה לדין (רש"י – כשהקב''ה 
דן אותם מלך נכנס תחילה).

ראש השנה טז. • (תוס' – ד"ה כמאן) תפלה דרבים שאני דגזר דינם 
כל  על  בהדיה  מצלי  דהוה  לרבים  דדמיא  גוונא  כהאי   ... נקרע 

חולים.

ראש השנה כט. • בשליח ציבור עסקינן דדעתיה אכוליה עלמא.

ראש השנה לד: • למה צבור מתפללין אמר להם כדי להסדיר שליח 
צבור תפלתו.

כדי  לו  אמרו  התיבה  לפני  יורד  צבור  שליח  לד: • למה  השנה  ראש 
להוציא את שאינו בקי.

פעמים  רבים  ושל  בשבוע  פעמים  נבדקת  יחיד  יא. • מזוזת  יומא 
ביובל (רש"י – כל דבר שהוא של רבים אין להטריח עליו הרבה 

שאם תטרח יהא כל אחד אומר יעשו חביריי).

יומא ע. • אין גוללין ספר תורה בציבור מפני כבוד ציבור.

סוכה כט: • בשביל ארבעה דברים נכסי בעלי בתים יוצאין לטמיון 
... ועל שפורקין עול מעל צואריהן ונותנין על חבריהן וכו'.

ואין  גזברין  ושלשה  אמרכולין  משבעה  פוחתין  יד: • אין  שקלים 
עושין שררה על הצבור פחות משנים חוץ מבן אחיה שעל חולי 

מעיים ואלעזר שעל הפרוכת שאותן קיבלו רוב הצבור עליהן.

ממי  שלו.  שהבריות  ממי  עולם)  (חק  העדה)  כ: • (קרבן  שקלים 
הקדישו  שכבר  הלשכה  מתרומת  דהיינו  וקס''ד  שלו  שהעולם 

הצבור לשמים.
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מגילה כא. • בשני וחמישי בשבת במנחה קורין שלשה אין פוחתין 
שהן  מפני  לצבור  יקשה  שלא  עליהן (רש"י –  מוסיפין  ואין  מהן 
ימי מלאכה ושבת במנחה סמוך לחשיכה הוא שהרי כל היום היו 

רגילין לדרוש).

מגילה כג. • אמרו חכמים אשה לא תקרא בתורה מפני כבוד צבור.

שם  לעמוד  צבור  כבוד  שאין  שלא)  ד"ה   – כד. • (רש"י  מגילה 
בשתיקה).

מגילה כד. • (רש"י) (קטן) ואינו נושא את כפיו. אם כהן הוא שאין 
כבוד של צבור להיות כפופין לברכתו.

לך  ותיבעי  ליה  אמר  בתורה  שיקרא  מהו  פוחח  כד: • קטן  מגילה 
משום  נמי  הכא  צבור  כבוד  משום  לא  טעמא  מאי  ערום  ערום 

כבוד צבור.

נפשו  משים  כן  אם  אלא  נשמעת  אדם  של  תפלתו  ח. • אין  תענית 
בכפו ... לא קשיא כאן ביחיד כאן בציבור.

תענית ט. • מטר בשביל יחיד פרנסה בשביל רבים.

תענית ט. • שאני משה כיון דלרבים הוא בעי כרבים דמי.

תענית יא. • כל המצער עצמו עם הצבור זוכה ורואה בנחמת צבור.

תענית טז. • אין מורידין לפני התיבה אלא אדם הרגיל איזהו רגיל ... 
מטופל ואין לו ויש לו יגיעה בשדה וביתו ריקם ופרקו נאה ושפל 
וקולו ערב ובקי לקרות בתורה  ומרוצה לעם ויש לו נעימה  ברך 
ובנביאים ובכתובים ולשנות במדרש בהלכות ובאגדות ובקי בכל 

הברכות כולן.

תענית כה. • איפשר דתברי (שוברים) ציבורא לבייהו דאתי מיטרא.

קודם  גשמים  להם  וירדו  תעניתא  גזר  הקטן  כה: • שמואל  תענית 
הנץ החמה כסבורין העם לומר שבחו של צבור הוא.

מועד קטן ב. • עושין כל צורכי הרבים (בחוה"מ).

יבמות מט: • דרשו ה' בהמצאו הא ביחיד הא בצבור ויחיד אימת ... 
אלו עשרה ימים שבין ראש השנה ליום הכפורים.

כתובות קג: • (בשעת פטירתו של רבי אמר)... אל תספדוני בעיירות 
סבור מינה משום טרחא הוא דקאמר.

מבקשים  ורבים  לרבים  צערו  להודיע  צריך  לב: • (מצורע)  סוטה 
ורבים  לרבים  להודיע  צריך  דבר  בו  שאירע  מי  וכל  רחמים  עליו 

מבקשים עליו רחמים.

סוטה מ. • לעולם תהא אימת צבור עליך שהרי כהנים פניהם כלפי 
העם ואחוריהם כלפי שכינה.

גיטין ס. • אין קוראין בחומשין בבית הכנסת משום כבוד צבור.

אלפים  משני  פחות  ישראל  על  שורה  שכינה  פג. • אין  קמא  בבא 
ושני רבבות.

ריבוא  ס'  אם  כי  היו  לא  במדבר  שני)  ד"ה  פג. • (תוס' –  קמא  בבא 
ושרתה שכינה ולא שייך כאן הא דאחד דיני ממונות (סנהדרין דף לט.) 

דכל בי עשרה שכינה שריא דהכא אנביאים ואמשכן קאמר.

בהון  הוו  דלא  אפשר  דאי  העם  וכל  כתיב  קב: • הכא  סנהדרין 
צדיקי.

עבודה זרה ד: • (רש"י – ד"ה דין) מוספי כל השנה הן שבח וסיפורי 
מלכיות  מתפלל  שהוא  מתוך  השנה  ראש  מוסף  אבל  מעשה 

מן  עצמו  אדם  יפרוש  ואל  טפי  דינא  מיפקד  שופרות  זכרונות 
הצבור.

עבודה זרה ד: • צבור נפישא זכותיה.

עבודה זרה ד: • (תוס') כיון דאיכא צבורא דמצלי לא מדחי. פי' ר''ת 
הא דמשמע הכא דמהני אפי' כשהצבור מתפללין במקום אחר 
היינו דוקא דלא מדחי אבל אינה נשמעת אלא במקום שהצבור 
אדם  של  תפלתו  אין  ו.)  (דף  דברכות  בפ''ק  כדאמרינן  מתפללין 

נשמעת אלא עם הצבור.

עבודה זרה ה. • יחיד משום דלא מפרסם חטאיה אבל צבור דמפרסם 
חטאיהו אימא לא ואי אשמועינן צבור משום דנפישי רחמייהו 

אבל יחיד דלא אלימא זכותיה אימא לא צריכא.

יוה''כ  כסדר  אף  תפלתו  אחר  לומר  בא  אם  ח. • (תוס')  זרה  עבודה 
אומר. משמע אבל באמצע תפלתו לא ומה שנהגו עתה בתעניות 
ב' וה' שנוהגין להאריך בפסוקי דרחמי ובסליחות בברכת סלח לנו 

איכא למימר דציבור שאני ... אלא לאו שמע מינה דצבור שאני.

ביה  דאוקמי  בנהרדעא  ויתיב  דשף  כנישתא  מג: • בי  זרה  עבודה 
ולא  בגויה  ומצלו  ולוי  דשמואל  אבוה  ביה  עיילי  והוו  אנדרטא 

חיישי לחשדא רבים שאני.

עבודה זרה מג: • והא רבן גמליאל דיחיד הוה כיון דנשיא הוא שכיחי 
רבים גביה.

לא  אבל  ביחיד  מילי  הני  במיתה  בעליה  שמתו  ו. • חטאת  הוריות 
בצבור לפי שאין מיתה בצבור.

הוריות ו: • אין צבור מפרישין נקבה.

אבות ב:ב • כל העמלים עם הצבור יהיו עמלים לשם שמים.

אבות ב:ד • אל תפרוש מן הצבור.

דרך ארץ רבה פ"ב • ... והמצטערין עם הצבור והעומדין עמהן בשעת 
דוחקן... טוב ה' וכו'.

דרך ארץ זוטא פ"ה • ... אל ישנה אדם ממנהג הבריות.

משיח  כהן  בפר  כליות  ושתי  יותרת  נאמרו  מה  מא: • מפני  זבחים 
ולא נאמרו בפר העלם דבר של צבור משל למלך בשר ודם שזעם 

על אוהבו (רש"י – צבור) ומיעט בסרחונו מפני חיבתו.

כביכול  סרחה  ציבור  דרוב  כיון  פמליא)  ד"ה  מא: • (רש"י –  זבחים 
אין כאן קדושה.

זבחים פח: • (תוס' – ד"ה מכפרים) יש חילוק בין ציבור לכל ישראל 
דכתנת מכפרת אציבור ושעיר המשתלח על כל ישראל.

מנחות קג: • דיו ליחיד שהוא פחות מן הציבור אחד.

לפני  ולירד  ציבור  שליח  ליעשות  ראוי  זקנו  כד: • נתמלא  חולין 
התיבה ולישא את כפיו.

מעילה ט: • (תוס' – ד"ה קרבנות) קרבנות צבור לצבור. פירוש אף 
אם מתו אותו הדור של עולת [צבור] צבור קיימא כי דור הולך 

ודור בא (קהלת א).

צדיק/רשע
מעונים  פעמים  עצמם  הצדיקים  והאמר)  ד"ה  ה: • (תוס' –  ברכות 

ביסורין.

ברכות ה: • (תוס') לא כל אדם זוכה לשתי שלחנות. אבל אין לגרוס 
אין אדם זוכה דהא כמה צדיקים זוכין לשתי שלחנות כגון רבי.
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ברכות ה: • (תוס') דינא בלא דינא. הרבה צדיקים יש שלוקין בגופם 
ובממונם.

כל  ואומרת  חורב  מהר  יוצאת  קול  בת  ויום  יום  יז: • בכל  ברכות 
העולם כולו נזונין בשביל חנינא בני וחנינא בני די לו בקב חרובין 

מערב שבת לערב שבת.

ברכות יח. • אלו צדיקים שבמיתתן נקראו חיים.

כד)  יח,  (יחזקאל  והכתיב  ולא  בישא  הוי  לא  טבא  כט. • גמירי  ברכות 
ובשוב צדיק מצדקתו ועשה עול ההוא רשע מעיקרו אבל צדיק 

מעיקרו לא... צדיק מעיקרו נמי דלמא הדר ביה.

ברכות לד: • כל הנביאים כולן לא נתנבאו אלא לבעלי תשובה אבל 
צדיקים גמורים עין לא ראתה אלהים זולתך.

ברכות מג: • עתידים בחורי ישראל שיתנו ריח טוב כלבנון.

ברכות נה: • לאדם טוב אין מראין לו חלום טוב (רש"י – כדי שידאג 
ולא יחטא ושיכפר לו עצבונו) ולאדם רע אין מראין לו חלום רע 

(רש"י – כדי לשמחו שיאכל עולמו).

ברכות נח. • נתן עיניו בו ונעשה גל של עצמות.

של  בתיהן  על  גזירה  נגזרה  המקדש  בית  שחרב  נח: • מיום  ברכות 
צדיקים שיחרבו ... עתיד הקדוש ברוך הוא להחזירן לישובן. 

 ... שופטן  רע  יצר  רשעים   ... שופטן  טוב  יצר  סא: • צדיקים  ברכות 
בינונים זה וזה שופטן.

ברכות סא: • אמר רבא כגון אנו בינונים אמר ליה אביי לא שביק מר 
חיי לכל בריה.

ברכות סא: • לא איברי עלמא אלא לרשיעי גמורי או לצדיקי גמורי.

ברכות סא: • לידע אינש בנפשיה אם צדיק גמור הוא אם לאו.

ברכות סא: • לא איברי עלמא אלא לאחאב בן עמרי ולר' חנינא בן 
דוסא לאחאב בן עמרי העולם הזה ולרבי חנינא בן דוסא העולם 

הבא.

שיש  שבהם  רב  לי  טול  למלאך  הקב''ה  ליה  סב: • אמר  ברכות 
צרויה  בן  אבישי  מת  שעה  באותה  חובות  כמה  מהם  ליפרע  בו 

ששקול כרובה של סנהדרין.

הוא  הרבה  וגו'  הרבה  תרשע  אל  יז)  ז,  (קהלת  דכתיב  לא: • מאי  שבת 
נודף  וריחו  שום  שאכל  מי  אלא  לירשע  מעט  הא  לירשע  דלא 

יחזור ויאכל שום אחר ויהא ריחו נודף.

אין  הדור  על  נתפסים  צדיקים  בדור  שהצדיקים  לג: • בזמן  שבת 
צדיקים בדור תינוקות של בית רבן נתפסים על הדור.

שבת נג: • מעשה באחד שמתה אשתו והניחה בן לינק ולא היה לו 
אשה  דדי  דדין כשני  לו  ונפתחו  נס  לו  ונעשה  מניקה ליתן  שכר 
והניק את בנו אמר רב יוסף בא וראה כמה גדול אדם זה שנעשה 
לו נס כזה א''ל אביי אדרבה כמה גרוע אדם זה שנשתנו לו סדרי 

בראשית.

שבת נג: • (רש"י) ולא איברו מזוני. ואין נס זה רגיל שיבראו מזונות 
לצדיקים בביתם שימצאו חיטין גדילין באוצרותיהן.

צדיקים  של  מצחן  על  ורשום  לך  לגבריאל  הקב''ה  נה. • א''ל  שבת 
של  מצחם  ועל  חבלה  מלאכי  בהם  ישלטו  שלא  דיו  של  תיו 
רשעים תיו של דם כדי שישלטו בהן מלאכי חבלה אמרה מדת 
הללו  לה  אמר  מאלו  אלו  נשתנו  מה  רבש''ע  הקב''ה  לפני  הדין 

צדיקים גמורים והללו רשעים גמורים אמרה לפניו רבש''ע היה 
בידם למחות ולא מיחו.

מאלף  כולה  התורה  את  שקיימו  אדם  בני  אלו  נה. • מקודשי  שבת 
ועד תיו.

שבת נה: • (רש"י) חללת. ... עד שלא נבנה אהל מועד היתה שכינה 
מצויה באהלי צדיקים.

שבת נט: • כתיב בהו בצדיקים (איוב כב, כח) ותגזר אומר ויקם לך וגו'.

שבת סג. • אפילו הקב''ה גוזר גזירה הוא מבטלה.

שבת קד. • צד''י כפופה וצד''י פשוטה צדיק כפוף צדיק פשוט.

שבת קנב. • כל צדיק וצדיק נותנין לו מדור לפי כבודו.

יבא  ב)  נז,  (ישעיה  אומר  צדיקים  של  גופן  על  הקב''ה  קנב: • אף  שבת 
(שמואל א כה, כט)  אומר  הוא  נשמתן  ועל  משכבותם  על  ינוחו  שלום 

והיתה נפש אדוני צרורה בצרור החיים.

שבת קנב: • עתידים צדיקים דהוו עפרא.

עירובין יג: • נוח לו לאדם שלא נברא יותר משנברא עכשיו שנברא 
יפשפש במעשיו (תוס' – הכא איירי בסתם בני אדם אבל צדיק 

אשריו ואשרי דורו).

שבו  נחש  וחצי  בצל  חצי  שאכל  חנינא  ברבי  כט: • מעשה  עירובין 
וחלה ונטה למות ובקשו חביריו רחמים עליו וחיה מפני שהשעה 

צריכה לו.

עירובין נג. • (תוס' – ד"ה וגשרים) אין עושין נפשות לצדיקי' אלא 
דבריהם הם זכרונם.

פדת)  בן  ר"א  של  ליטלו (לסדינו  אדם  בא  אחת  נד: • פעם  עירובין 
ומצא בו שרף.

עירובין קא. • טובים שבנו מגינים עלינו.

פסחים ח. • למה צדיקים דומין בפני שכינה כנר בפני האבוקה.

פסחים ח. • (רש"י) ונוגה. של עתיד לצדיקים כאור של שבעת ימי 
בראשית יהיה.

פסחים סח. • נכסיהן דרשיעיא צדיקיא יחסנון.

פסחים סח. • עתידין צדיקים שיחיו את המתים.

ובשביל  בני  שיחיו  בשביל  לצדקה  זו  סלע  ד. • האומר  השנה  ראש 
שאזכה בה לחיי העולם הבא הרי זה צדיק גמור.

מיום  צדיקים  של  שנותיהם  וממלא  יושב  יא. • הקב''ה  השנה  ראש 
ליום מחדש לחדש.

רשעים  של  אחד  בר''ה  נפתחין  ספרים  טז: • שלשה  השנה  ראש 
צדיקים  בינוניים  של  ואחד  גמורין  צדיקים  של  ואחד  גמורין 
נכתבין  גמורין  רשעים  לחיים  לאלתר  ונחתמין  נכתבין  גמורין 
ונחתמין לאלתר למיתה בינוניים תלויין ועומדין מר''ה ועד יוה''כ 

זכו נכתבין לחיים לא זכו נכתבין למיתה.

גמורין  צדיקים  של  אחת  הדין  ליום  הן  כתות  טז: • ג'  השנה  ראש 
גמורין  צדיקים  בינוניים  של  ואחת  גמורין  רשעים  של  ואחת 
נכתבין  גמורין  רשעים  עולם  לחיי  לאלתר  ונחתמין  נכתבין 
ומצפצפין  לגיהנם  יורדין  בינוניים   ... לגיהנם  לאלתר  ונחתמין 

ועולין.
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בגופן  העולם  אומות  ופושעי  בגופן  ישראל  יז. • פושעי  השנה  ראש 
כלה  גופן  חדש  י''ב  לאחר  חדש  י''ב  בה  ונידונין  לגיהנם  יורדין 

ונשמתן נשרפת ורוח מפזרתן תחת כפות רגלי צדיקים.

בכל  וחסיד  וכתיב  דרכיו  בכל  ה'  צדיק  יז)  יז: • (תהלים קמה,  השנה  ראש 
מעשיו בתחלה צדיק ולבסוף חסיד.

ראש השנה יז: • הרי שהיו ישראל צדיקים גמורין בר''ה ופסקו עליהן 
גשמים מרובין לסוף חזרו בהן לפחות מהן אי אפשר שכבר נגזרה 
צריכה  שאינה  הארץ  על  בזמנן  שלא  מורידן  הקב''ה  אלא  גזרה 

להן.

ראש השנה יח: • שקולה מיתתן של צדיקים כשריפת בית אלהינו.

יומא כט. • מה אילה זו כל זמן שמגדלת קרניה מפצילות אף צדיקים 
כל זמן שמרבין בתפלה תפלתן נשמעת.

יומא לז. • (משלי י, ז) זכר צדיק לברכה אמר להם נביא לישראל בשעה 
שאני מזכיר צדיק עולמים אתם תנו ברכה.

יומא לח: • צדיק מעצמו ורשע מחבירו.

יומא לח: • כתיב זכר צדיק לברכה מדאורייתא מנא לן דכתיב (בראשית 
יח, יז) וה' אמר המכסה אני מאברהם אשר אני עושה וכתיב (בראשית 

יח, יח) ואברהם היו יהיה לגוי גדול ועצום.

יומא לח: • ושם רשעים ירקב מדאורייתא מנא לן דכתיב (בראשית יג, יב) 
ויאהל עד סדום וכתיב ואנשי סדום רעים וחטאים לה' מאד.

יומא לח: • צדיק דר בין שני רשעים ולא למד ממעשיהם רשע דר 
רשעים  שני  בין  דר  צדיק  ממעשיהם  למד  ולא  צדיקים  שני  בין 
ולא למד ממעשיהם עובדיה רשע דר בין שני צדיקים ולא למד 

ממעשיהם זה עשו.

יומא לח: • מברכתן של צדיקים אתה למד קללה לרשעים ומקללתן 
של רשעים אתה למד ברכה לצדיקים.

אלא  טוב  ואין  נברא...  עולם  אחד  צדיק  בשביל  לח: • אפילו  יומא 
צדיק.

יומא לח: • אין צדיק נפטר מן העולם עד שנברא צדיק כמותו... עד 
שלא כבתה שמשו של עלי זרחה שמשו של שמואל הרמתי.

ושתלן  עמד  מועטין  שצדיקים  הוא  ברוך  הקדוש  לח: • ראה  יומא 
בכל דור ודור.

יומא לח: • אפי' בשביל צדיק אחד העולם מתקיים שנאמר (משלי י, כה) 
וצדיק יסוד עולם.

יומא מב. • (מיתת) רביא קיסי (שם חכם) מכפר כשעיר המשתלח.

אוכלין  רשעים  בשלוה  אותו  אוכלין  צדיקים  עה: • (השלו)  יומא 
אותו ודומה להן כסילוין (קוצים).

יומא פז. • טוב להם לצדיקים שאין נושאין להם פנים בעוה''ז.

שמזכין  אלא  זוכין  שהן  דיין  לא  לצדיקים  פז. • אשריהם  יומא 
לבניהם ולבני בניהם עד סוף כל הדורות.

יומא פז. • אוי להם לרשעים לא דיין שמחייבין עצמן אלא שמחייבין 
לבניהם ולבני בניהם עד סוף כל הדורות.

מה  לך  לומר  כעתר  צדיקים  של  תפלתן  נמשלה  יד. • למה  סוכה 
תפלתן  אף  למקום  ממקום  בגורן  התבואה  את  מהפך  זה  עתר 
למדת  אכזריות  ממדת  הקב''ה  של  דעתו  מהפכת  צדיקים  של 

רחמנות.

סוכה מה: • א''ר ירמיה משום רשב''י יכול אני לפטור את כל העולם 
כולו מן הדין מיום שנבראתי עד עתה ואילמלי אליעזר בני עמי 
עמנו  עוזיהו  בן  יותם  ואילמלי  עכשיו  ועד  העולם  שנברא  מיום 

מיום שנברא העולם עד סופו.

סוכה מה: • אמר חזקיה א''ר ירמיה משום רשב''י ראיתי בני עלייה 
והן מועטין אם אלף הן אני ובני מהן אם מאה הם אני ובני מהן 

אם שנים הן אני ובני הן.

הוא  בריך  קודשא  דקמיה  הוה  דרא  אלפי  סרי  מה: • תמני  סוכה 
מסתכלי  דלא  הא  המאירה  באספקלריא  דמסתכלי  הא   ...

באספקלריא המאירה.

אפי  דמקבלי  צדיקי  ושיתא  מתלתין  עלמא  פחות  מה: • לא  סוכה 
שכינה בכל יום.

סוכה נב: • (תהלים לז, לב) צופה רשע לצדיק ומבקש להמיתו ואלמלא 
הקב''ה שעוזר לו אינו יכול לו.

סוכה נב: • מאן נינהו שבעה רועים דוד באמצע אדם שת ומתושלח 
מימינו אברהם יעקב ומשה בשמאלו.

סוכה נב: • מאן נינהו שמנה נסיכי אדם ישי ושאול ושמואל עמוס 
וצפניה צדקיה ומשיח ואליהו.

סוכה נו: • אוי לרשע אוי לשכינו טוב לצדיק טוב לשכינו.

בפוריא  כיתנא  שדי  קא  דהוה  גברא  לההוא  חזייה  ה: • רב  מגילה 
ולטייה ולא צמח כיתניה.

מגילה ו: • מותר להתגרות ברשעים בעולם הזה.

מגילה ו: • הא בצדיק גמור הא בצדיק שאינו גמור.

מגילה ו: • צדיק ממנו בולע צדיק גמור אינו בולע.

שנקראו  הצדיקים  שם  על  הדסה  שמה  נקרא  יג. • ולמה  מגילה 
הדסים.

מגילה יג: • (איוב לו, ז) לא יגרע מצדיק עיניו בשכר צניעות שהית' בה 
ברחל זכתה ויצא ממנה שאול ובשכר צניעות שהיה בו בשאול 

זכה ויצאת ממנו אסתר.

מגילה יג: • ומי שרי לצדיקי לסגויי ברמיותא אמר לה אין.

מגילה יג: • הקציף הקב''ה אדון על עבדיו לעשות רצון צדיק ומנו 
יוסף.

מגילה יג: • לעשות נס לצדיק ומנו מרדכי.

מגילה טו. • כל שמעשיו ומעשה אבותיו סתומין ופרט לך הכתוב 
באחד מהן לשבח ... בידוע שהוא צדיק בן צדיק וכל שפרט לך 

הכתוב באחד מהן לגנאי ... בידוע שהוא רשע בן רשע.

מגילה טו. • צדיק אבד לדורו אבד.

מגילה טו: • עתיד הקב''ה להיות עטרה בראש כל צדיק וצדיק.

מגילה טז. • אפשר דבר שנצטער בו אותו צדיק (יוסף) יכשל בו.

מגילה יז: • כיון שכלו הפושעים מתרוממת קרן צדיקים.

מגילה יז: • כולל גירי הצדק עם הצדיקים.

הדין  עליו  מצדיקין  מלמטה  עצמו  את  המצדיק  ח. • כל  תענית 
יותר  השערה  כחוט  אפילו  עמו  מדקדקין   – (רש"י  מלמעלה 

משאילו מקלקל מעשיו כדי למרק עונותיו).
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תענית ט: • רב דניאל בר קטינא הוה ליה ההיא גינתא כל יומא הוה 
אזיל וסייר לה אמר הא מישרא בעיא מיא והא מישרא לא בעיא 

מיא ואתא מיטרא וקמשקי כל היכא דמיבעי ליה מיא.

תענית ט: • כל צדיק וצדיק הקב''ה עושה לו חזיז בפני עצמו.

תענית יא. • הצדיק אבד ואין איש שם על לב כי מפני הרעה נאסף 
הצדיק אלא יצער אדם עם הצבור. 

תענית יא. • (רש"י) הצדיק אבד ואין איש שם על לב. מפני מה הוא 
מת מפני הרעה נאסף הצדיק מפני שלא יצטער הוא ברעה ואחר 
שהיא גזרה מלפניו כי מפני הרעה נאסף הצדיק ל''א מפני רעות 

של אלו הוא נאסף שאין הקב''ה רוצה שיבקש עליהם רחמים.

על  אפילו  הבא  לעולם  הרשעים  מן  שנפרעין  יא. • כשם  תענית 
על  הזה  בעולם  הצדיקים  מן  נפרעין  כך  שעושין  קלה  עבירה 

עבירה קלה שעושין.

תענית יא. • כשם שמשלמין שכר לצדיקים לעולם הבא אפילו על 
מצוה קלה שעושין כך משלמין שכר לרשעים בעולם הזה אפילו 

על מצוה קלה שעושין.

תענית יא. • שמצדיק עליו את הדין ואומר להם יפה דנתוני.

ישרים   – (רש"י  לשמחה  וישרים  לאורה  טו. • צדיקים  תענית 
לשמחה דישרים עדיפי מצדיקים).

תענית יט. • מעשה שאמרו לו לחוני המעגל התפלל שירדו גשמים 
אמר להם צאו והכניסו תנורי פסחים בשביל שלא ימוקו וכו'.

תענית יט. • שלח לו שמעון בן שטח אלמלא חוני אתה גוזרני עליך 
נידוי אבל מה אעשה לך שאתה מתחטא לפני המקום ועושה לך 

רצונך כבן שהוא מתחטא על אביו ועושה לו רצונו.

משתי  סומא  שהיה  זו  גם  איש  נחום  על  עליו  כא. • אמרו  תענית 
עיניו גידם משתי ידיו קיטע משתי רגליו וכל גופו מלא שחין ... 
שמובטח לכם כל זמן שאני בבית אין הבית נופל פינו את הכלים 
וכי  רבי  תלמידיו  לו  אמרו  הבית  ונפל  מטתו  את  פינו  כך  ואחר 
מאחר שצדיק גמור אתה למה עלתה לך כך אמר להם בניי אני 

גרמתי לעצמי וכו'.

תענית כא: • בסורא הוות דברתא בשיבבותיה דרב לא הוות דברתא 
סברו מיניה משום זכותיה דרב דנפיש איתחזי להו בחילמא רב 

דנפישא זכותיה טובא הא מילתא זוטרא ליה לרב.

הוות  לא  הונא  דרב  ובשיבבותיה  דליקתא  כא: • הוות  תענית 
דליקתא סבור מינה בזכותא דרב הונא דנפיש וכו'.

תענית כא: • אבא אומנא (מקיז דם) הוה אתי ליה שלמא ממתיבתא 
דרקיעא כל יומא ולאביי כל מעלי יומא דשבתא לרבא כל מעלי 

יומא דכיפורי.

תענית כא: • כי הוה אתרמי ליה צורבא מרבנן אגרא מיניה לא שקיל 
ובתר דקאי יהיב ליה פשיטי ואמר ליה זיל בריא נפשך.

תענית כב. • אמרו ליה (לרבא) מסתייך דקא מגנית אכולה כרכא.

תענית כג. • פעם אחת יצא רוב אדר ולא ירדו גשמים שלחו לחוני 
המעגל התפלל וירדו גשמים התפלל ולא ירדו גשמים עג עוגה 
ועמד ... אמר לפניו רבונו של עולם בניך שמו פניהם עלי שאני 
עד  מכאן  זז  שאיני  הגדול  בשמך  אני  נשבע  לפניך  בית  כבן 

שתרחם על בניך וכו'.

אלישיב  בן  יצחק  דרבי  קמיה  דהוו  תלמידי  תרי  כג: • הנהו  תענית 
אמרו ליה ניבעי מר רחמי עלן דניחכים טובא אמר להו עמי היתה 

ושלחתיה (רש"י – דבר זה היה בידי שכל מה שאני מבקש היו 
נותנין לי ועכשיו אין תפלתי מקובלת כל כך).

תענית כד. • הויא ליה (לר יוסי דמן יוקרת) ההוא חמרא כדהוו אגרי 
לה כל יומא לאורתא הוו משדרי לה אגרה אגבה ואתיא לבי מרה 
ואי טפו לה או בצרי לה לא אתיא יומא חד אינשו זוגא דסנדלי 

עלה ולא אזלה עד דשקלונהו מינה והדר אזלה.

הוו  צדקה  גבאי  ליה  חזו  הוו  כד  בירתא  איש  כד. • אלעזר  תענית 
הן  הרי  העבודה   ... להו  יהיב  גביה  דהוה  מאי  דכל  מיניה  טשו 

הקדש עליך ואין לך בהן אלא כאחד מעניי ישראל.

אמרו  מיטרא  אתא  ולא  רחמי  בעי  תעניתא  גזר  כד. • רבה  תענית 
ליה והא רב יהודה כי הוה גזר תעניתא אתא מיטרא ... אבל מה 

יעשו גדולי הדור שאין דורן דומה יפה.

תענית כד: – כה. • על צדקותו של ר' חנינא בן דוסא.

תענית כה. • ר' חמא בר חנינא גזר תעניתא ולא אתא מיטרא אמרו 
ליה והא רבי יהושע בן לוי גזר תעניתא ואתי מיטרא אמר להו הא 

אנא הא בר ליואי.

אם  ישגה  בלבנון  כארז  יפרח  כתמר  צדיק  יג)  צב,  כה. • (תהלים  תענית 
נאמר תמר למה נאמר ארז ואם נאמר ארז למה נאמר תמר אילו 
נאמר תמר ולא נאמר ארז הייתי אומר מה תמר אין גזעו מחליף 
אף צדיק ח''ו אין גזעו מחליף לכך נאמר ארז אילו נאמר ארז ולא 
נאמר תמר הייתי אומר מה ארז אין עושה פירות אף צדיק ח''ו 

אין עושה פירות לכך נאמר תמר ונאמר ארז.

גזרה  אחת  פעם  אמרו  הנתופתי  סלמאי  בני  הן  כח. • מה  תענית 
והושיבו  למערכה  עצים  יביאו  שלא  ישראל  על  גזירה  המלכות 
פרוזדאות על הדרכים כדרך שהושיב ירבעם בן נבט על הדרכים 
הדור  שבאותו  חטא  יראי  עשו  מה  לרגל  ישראל  יעלו  שלא 
הביאו גזיריהן ועשו סולמות והניחו על כתפיהם והלכו להם כיון 
שהגיעו אצלן אמרו להם להיכן אתם הולכין אמרו להם להביא 
גוזלות משובך שלפנינו ובסולמות שעל כתפינו כיון שעברו מהן 
פירקום והביאום והעלום לירושלים ועליהם ועל כיוצא בהם הוא 
אומר (משלי י, ז) זכר צדיק לברכה ועל ירבעם בן נבט וחבריו נאמר 

ושם רשעים ירקב.

מועד קטן ט. • א''ל (רשב"י) לבריה בני אדם הללו אנשים של צורה 
הם זיל גביהון דליברכוך.

מועד קטן יב: • הא לייט עלה אביי אמר ליה לא שמיע לי כלומר לא 
סבירא לי אישתמיט נרגא בעי למיפסקיה לשקיה.

מועד קטן טז: • אני (הקב"ה) מושל באדם מי מושל בי צדיק שאני 
גוזר גזרה ומבטלה.

מועד קטן כה. – כה: • (הספדים על צדיקי עולם).

צדיקים  של  מיתתן  אף  מכפרת  אדומה  פרה  כח. • מה  קטן  מועד 
מכפרת.

צדיקים  של  מיתתן  אף  מכפרין  כהונה  בגדי  כח. • מה  קטן  מועד 
מכפרת.

אימת  דכל   ... דרבי  בשבבותיה  דהוו  אילמי  תרי  ג. • הנהו  חגיגה 
ומניידי  קמייהו  ויתבי  עיילי  הוו  מדרשא  לבי  רבי  עייל  דהוה 

ברישייהו ומרחשין שפוותייהו ובעי רבי רחמי עלייהו ואיתסו.

ר'  פני  להקביל  שהלך  דורמסקית  בן  יוסי  בר'  ג: • מעשה  חגיגה 
אלעזר בלוד אמר לו מה חידוש היה בבהמ''ד היום ... אמר לו יוסי 
פשוט ידיך וקבל עיניך פשט ידיו וקבל עיניו בכה ר' אלעזר ואמר 
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(תהלים כה, יד) סוד ה' ליראיו ובריתו להודיעם ... לאחר שנתיישבה 
דעתו אמר יהי רצון שיחזרו עיני יוסי למקומן וחזר.

מסוף  בו  צופה  אדם  ראשון  ביום  הקב''ה  שברא  יב. • אור  חגיגה 
העולם ועד סופו ... עמד וגנזו ... ולמי גנזו לצדיקים לעתיד לבא.

חגיגה יב. • וירא אלהים את האור כי טוב ואין טוב אלא צדיק.

נפש  והיתה  כד]  [תהלים  דכתיב  צדיקים  של  יב: • נשמתן  חגיגה 
אדוני צרורה בצרור החיים את ה'.

חגיגה יב: • הארץ על מה ... על עמוד אחד וצדיק שמו שנאמר (משלי 
י, כה) וצדיק יסוד עולם.

חגיגה יב: • שחקים שבו רחיים עומדות וטוחנות מן לצדיקים.

למעלה  בעבורו  לדורו  פנים  שנושאין  זה  פנים  יד. • ונשוא  חגיגה 
כגון רבי חנינא בן דוסא.

רשעים  ברא  צדיקים  ברא  אלא  כך  אמר  לא  רבך  טו. • ר''ע  חגיגה 
אחד  חלקים  ב'  לו  יש  ואחד  אחד  כל  גיהנם  ברא  עדן  גן  ברא 
בגן עדן ואחד בגיהנם זכה צדיק נטל חלקו וחלק חברו בגן עדן 

נתחייב רשע נטל חלקו וחלק חברו בגיהנם.

חגיגה טו. • אמר לו (אחר לר"מ) כבר שמעתי מאחורי הפרגוד שובו 
בנים שובבים חוץ מאחר.

של  דמן  על  ק''ו  רשעים  של  דמן  על  מצטער  טו: • הקב''ה  חגיגה 
צדיקים שנשפך.

חגיגה טו: • (תוס' – ד"ה אם) תימה אמאי לא מקשינן הכא השתא 
בהמתן של צדיקים אין הקב''ה מביא תקלה על ידן צדיקים עצמן 

לא כל שכן וכו'.

וחומר  קל  ישראל  בפושעי  שולטת  גיהנם  של  אור  כז. • אין  חגיגה 
זהב  דינר  כעובי  אלא  עליו  שאין  הזהב  מזבח  מה  הזהב  ממזבח 
מצות  שמלאין  ישראל  פושעי  בו  שולטת  האור  אין  שנים  כמה 

כרמון ... על אחת כמה וכמה.

יבמות טז. • ויש לו בן לעזריה חבירנו קרא עליו המקרא הזה (תהלים לז, 
כה) נער הייתי גם זקנתי ולא ראיתי צדיק נעזב וזרעו מבקש לחם 

תפסו והושיבו על מטה של זהב.

יבמות לב: • (רש"י – ד"ה אלא) הרשע נקבר אצל רשעים.

יבמות לג: • מידי ברשיעי עסקינן.

ויחטאו  הזה  בעולם  יחיו  שלא  לרשעים  מות  סג: • נבחר  יבמות 
ויפלו בגיהנם.

בן  צדיק  לתפלת  צדיק  בן  צדיק  תפלת  דומה  סד. • אינו  יבמות 
רשע.

יבמות סד. • מפני מה היו אבותינו עקורים מפני שהקב''ה מתאוה 
לתפלתן של צדיקים.

יבמות סד. • מה עתר זה מהפך התבואה ממקום למקום כך תפלתן 
למדת  רגזנות  ממדת  הקב''ה  של  מדותיו  מהפכת  צדיקים  של 

רחמנות.

יבמות קג. • כל טובתן של רשעים רעה היא אצל צדיקים.

(רש"י –  ראשו  לו  ינענע  אדם  על  רשעים  יבואו  קכא. • אם  יבמות 
ידחה מפני השעה ולא יתגרה בהן).

כתובות ה. • גדולים מעשה צדיקים יותר ממעשה שמים וארץ.

כתובות ח: • (רש"י) חשיב את לאתפוסי אדרא. חשוב אתה למעלה 
לתופסך ואת בניך בעון הדור דקי''ל בזמן שצדיקים בדור צדיקים 

נתפסים על הדור שנאמר וממקדשי תחלו (יחזקאל ט).

כתובות יח: • אין אדם משים עצמו רשע.

כתובות כח: • ומה בהמתן של צדיקים אין הקב''ה מביא תקלה על 
ידם צדיקים עצמם לא כ''ש.

כתובות סב: • (אשתו של ר' חנניה) פרח רוחה אמר לפניו רבש''ע 
ענייה זו זה שכרה בעא רחמי עלה וחייה.

כתובות עז: • (על צדקותו של ריב"ל).

כתובות עז: • (על צדקותו של ר"ח בר פפא).

כתובות קג. • שלא להוציא לעז על צדיקים הראשונים.

כתובות קג: • כתיב בהו בצדיקים (איוב כב, כח) ותגזר אומר ויקם לך.

כתובות קיא. • צדיקים שבחוץ לארץ אינם חיים ... ע''י גלגול. 

להם  נעשות  מחילות   ... הוא  צער  לצדיקים  קיא. • גלגול  כתובות 
בקרקע.

כתובות קיא. • יודע היה יעקב אבינו שצדיק גמור היה ואם מתים 
יזכה  לא  שמא  בניו  את  הטריח  למה  חיים  לארץ  שבחוצה 

למחילות.

כתובות קיא. • יודע היה יוסף בעצמו שצדיק גמור היה ואם מתים 
שבחוצה לארץ חיים למה הטריח את אחיו ארבע מאות פרסה 

שמא לא יזכה למחילות.

כתובות קיא: • עתידין צדיקים שמבצבצין ועולין בירושלים.

כתובות קיא: • עתידים צדיקים שיעמדו במלבושיהן.

חמה  מוציא  הקב''ה  אלא  הבא  לעולם  גיהנם  ח: • אין  נדרים 
מנרתיקה צדיקים מתרפאין בה ורשעים נידונין בה.

הוא  רשעים  של  דרכן  רשעים)  כנדרי  ד"ה   – ט. • (רש"י  נדרים 
שנודרים בנזירות ובקרבן ונשבעין.

נדרים כא: • צדיקים אומרים מעט ועושין הרבה.

נדרים נ. • אמרה ליה (משלי יב, י) יודע צדיק נפש בהמתו.

נדרים סב. • כל ימיו של אותו צדיק (ר"ט) היה מצטער על דבר זה 
אמר אוי לי שנשתמשתי בכתרה של תורה.

נדרים סד: • כל מקום שנאמר נצים ונצבים אינן אלא דתן ואבירם.

נזיר כג. • מאי דכתיב (הושע יד, י) כי ישרים דרכי ה' וצדיקים ילכו בם 
ופושעים יכשלו בם משל לשני בני אדם שצלו את פסחיהן אחד 
שאכלו  זה  גסה  אכילה  לשום  אכלו  ואחד  מצוה  לשום  אכלו 
גסה  אכילה  לשום  שאכלו  וזה  בם  ילכו  וצדיקים  מצוה  לשום 

ופושעים יכשלו בם.

אשתו  וזה  עמו  ואחותו  אשתו  זה  אדם  בני  לשני  כג. • משל  נזיר 
זה  אחותו  לו  נזדמנה  ולזה  אשתו  לו  נזדמנה  לזה  עמו  ואחותו 
אחותו  לו  שנזדמנה  וזה  בם  ילכו  צדיקים  אשתו  לו  שנזדמנה 

ופושעים יכשלו בם.

מצוה  לשם  שנתכוונו  הן  עמו  בנותיו  ושתי  ללוט  כג. • משל  נזיר 
וצדיקים ילכו בם הוא שנתכוין לשם עבירה ופושעים יכשלו בם.

נזיר כג: • כל טובתן של רשעים אינה אלא רעה אצל צדיקים.
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סוטה ב. • (רש"י) מזווגין אשה לפי מעשיו. צנועה לצדיק ופרוצה 
לרשע.

לא  הצדיקים.  גורל  על  הרשע  שבט  ינוח  לא  כי  ב. • (רש"י)  סוטה 
יזדווג ממשלת רשע בגורל צדיק.

אמרו  בלבד  משה  על  לא  בגיא  אותו  ויקבור  ו)  לד,  ט: • (דברים  סוטה 
אלא על כל הצדיקים.

סוטה ט: • ידעה (דלילה) בו באותו צדיק (שמשון) דלא מפיק שם 
שמים לבטלה.

סוטה יב. • אתה (עמרם) צדיק בודאי שגזירתך מתקיימת שנאמר 
(איוב כב, כח) ותגזר אומר ויקם לך.

סוטה יב. • מיכן לצדיקים שממונם חביב עליהן יותר מגופן וכל כך 
למה לפי שאין פושטין ידיהן בגזל.

צדיק  אותו  יריח  שלא  כדי  מבחוץ  וזפת  מבפנים  יב. • חמר  סוטה 
ריח רע.

סוטה יב: • לא דיין לצדיקים שמחזירין להן אבידתן אלא שנותנין 
להן שכרן.

לוי  בני  לכם  רב  מחלקותו  בני  את  בישר.  ברב  יג: • (רש"י)  סוטה 
באותה  ונענש  השערה  כחוט  הצדיקים  עם  מדקדק  והקב''ה 

מדה.

סוטה יג: • הקב''ה משלים שנותיהם של צדיקים מיום ליום ומחדש 
לחדש.

סוטה יד. • מפני מה נקבר משה אצל בית פעור כדי לכפר על מעשה 
פעור.

פרושין  ומכות  פרושה  ואשה  ערום  ורשע  שוטה  כ. • חסיד  סוטה 
הרי אלו מבלי עולם.

סוטה כא: • היכי דמי רשע ערום ... זה המטעים דבריו לדיין קודם 
שיבא בעל דין חברו.

צדיקים  בראת  גיהנם  ובראת  עדן  גן  בראת  כב. • רבש''ע  סוטה 
ובראת רשעים יהי רצון מלפניך שלא יכשלו בי בני אדם.

מאהבה  מר  אתון  גמורי  צדיקי  רבנן  תרוייכו  להו  לא. • אמר  סוטה 
ומר מיראה.

סוטה מב: • אסור לספר בשבחן של רשעים ולא לפתח ביה כלל.

סוטה מח: • מי גרם לצדיקים שיתבזבז שולחנן לעתיד לבא קטנות 
שהיה בהן שלא האמינו בהקב''ה.

סוטה מח: • אלו קטני בני רשעי ישראל.

סוטה מט. • אלמלא תפלתו של דוד היו כל ישראל מוכרי רבב.

חכמים  תלמידי  ב'  היו  חבקוק  של  תפלתו  מט. • אלמלא  סוטה 
מתכסים בטלית אחת ועוסקין בתורה.

ידם  על  תקלה  מביא  הקב''ה  אין  צדיקים  של  ז. • בהמתן  גיטין 
צדיקים עצמן לא כ''ש.

גיטין ז. • בזמן שמצנפת בראש כ''ג עטרה בראש כל אדם נסתלקה 
מצנפת מראש כ''ג נסתלקה עטרה מראש כל אדם.

הרשע  טיטוס  זה  בו  חסיו  צור  אלהימו  אי  לז)   – לב  נו: • (דברים  גיטין 
שחירף וגידף כלפי מעלה.

גיטין נו: • יצתה בת קול ואמרה לו (לטיטוס) רשע בן רשע בן בנו 
של עשו הרשע בריה קלה יש לי בעולמי ויתוש שמה.

גיטין סא. • א''ל מאתריה דר' יאשיה אתה קרי עליה (משלי י, כה) וצדיק 
יסוד עולם.

באורחא  טעי  קא  דהוה  סמיא  לההוא  חזיתיה  סח: • כי  גיטין 
אסיקתיה לאורחיה אמר ליה מכרזי עליה ברקיעא דצדיק גמור 

הוא ומאן דעבד ליה ניחא נפשיה זכי לעלמא דאתי.

אסיקתיה  באורחא  דקטעי  רויא  לההוא  חזיתיה  סח: • כי  גיטין 
לאורחיה א''ל מכרזי עליה ברקיעא דרשע גמור הוא ועבדי ליה 

ניחא נפשיה כי היכי דליכליה לעלמא.

גיטין צ: • זה הוציא רשעה מביתו וזה הכניס רשעה לתוך ביתו.

המיתו  ומבקש  יום  בכל  עליו  מתגבר  אדם  של  ל: • יצרו  קדושין 
שנאמר (תהלים לז, לב) צופה רשע לצדיק ומבקש להמיתו ואלמלא 

הקב''ה עוזרו אין יכול לו.

מר  דאפילו  הוה  מעשים  דבעל  יחזקאל  רב  לג: • שאני  קדושין 
שמואל נמי קאים מקמיה.

קדושין לט: • (תוס' – ד"ה שאם) דבשאר מצות כשמעשיו שקולים 
הוי כבינוני אבל בהני חשיב צדיק גמור.

ורע  לשמים  טוב  טוב  צדיק  זהו  ולבריות  לשמים  מ. • טוב  קדושין 
לבריות זהו צדיק שאינו טוב.

קדושין מ. • רע לשמים ורע לבריות הוא רשע רע רע לשמים ואינו 
רע לבריות זהו רשע שאינו רע.

קדושין מ: • לעולם יראה אדם עצמו כאילו חציו חייב וחציו זכאי 
עבירה  עבר  זכות  לכף  עצמו  שהכריע  אשריו  אחת  מצוה  עשה 

אחת אוי לו שהכריע את עצמו לכף חובה.

רובו  אחר  נידון  והיחיד  רובו  אחר  נידון  שהעולם  מ: • לפי  קדושין 
עשה מצוה אחת אשריו שהכריע את עצמו ואת כל העולם לכף 
זכות עבר עבירה אחת אוי לו שהכריע את עצמו ואת כל העולם 

לכף חובה.

את  איבד  באחרונה  ומרד  ימיו  כל  גמור  צדיק  מ: • אפילו  קדושין 
הראשונות.

קדושין מ: • אפילו רשע גמור כל ימיו ועשה תשובה באחרונה אין 
מזכירים לו שוב רשעו.

קדושין מ: • למה צדיקים נמשלים בעולם הזה לאילן שכולו עומד 
במקום טהרה ונופו נוטה למקום טומאה נקצץ נופו כולו עומד 
במקום טהרה כך הקב''ה מביא יסורים על צדיקים בעולם הזה 

כדי שיירשו העולם הבא.

עומד  שכולו  לאילן  הזה  בעולם  דומים  רשעים  מ: • למה  קדושין 
במקום טומאה ונופו נוטה למקום טהרה נקצץ נופו כולו עומד 
בעולם  לרשעים  טובה  להן  משפיע  הקב''ה  כך  טומאה  במקום 

הזה כדי לטורדן ולהורישן למדריגה התחתונה.

קדושין מט: • על מנת שאני צדיק אפילו רשע גמור מקודשת שמא 
הרהר תשובה בדעתו.

קדושין מט: • על מנת שאני רשע אפילו צדיק גמור מקודשת שמא 
הרהר דבר עבודת כוכבים בדעתו.

קדושין נ. • לא עביד איניש דמשוי נפשיה רשיעא.

אמר  מאי  הימנו  ונטלה  אחר  ובא  בחררה  מהפך  נט. • עני  קדושין 
ליה נקרא רשע . 

קדושין עב: • אין צדיק נפטר מן העולם עד שנברא צדיק כמותו.
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קדושין פא: • כל ימיו של אותו צדיק היה מתענה עד שמת באותה 
מיתה.

בבא קמא נ. • דבר שאותו צדיק מצטער בו יכשל בו זרעו.

שהרשעים  בזמן  אלא  לעולם  באה  פורענות  ס. • אין  קמא  בבא 
בעולם ואינה מתחלת אלא מן הצדיקים תחלה.

צדיקים  בין  מבחין  אינו  למשחית  רשות  שניתן  ס. • כיון  קמא  בבא 
לרשעים ולא עוד אלא שמתחיל מן הצדיקים תחלה.

בבא קמא ס. • (ישעיה נז, א) כי מפני הרעה נאסף הצדיק.

בבא קמא סט. • הלעיטהו לרשע וימות.

ושאלו  מלבו  גונח  שהיה  אחד  בחסיד  פ. • מעשה  קמא  בבא 
משחרית  רותח  חלב  שינק  עד  תקנה  לו  אין  ואמרו  לרופאים 
לשחרית והביאו לו עז וקשרו לו בכרעי המטה והיה יונק ממנה 
משחרית לשחרית ... ואף הוא בשעת מיתתו אמר יודע אני שאין 

בי עון אלא עון אותה העז שעברתי על דברי חברי.

בבא קמא פ. • דידן קא מינטרא להו חובה (אשתו של רב הונא) א''ל 
חובה תקברינהו לבנה.

יכין  יז)  (איוב כז,  וכתיב  מעליא  זרעא  ליה  הוה  קיט. • דלמא  קמא  בבא 
רשע וצדיק ילבש.

בבא קמא קיט. • רב חסדא הוה ליה ההוא אריסא דהוה תקיל ויהיב 
חיל  לצדיק  וצפון  כב)  יג,  (משלי  אנפשיה  קרא  סלקיה  ושקיל  תקיל 

חוטא.

בבא מציעא ס: • קרי אנפשיה (משלי יא, ח) צדיק מצרה נחלץ ויבא אחר 
תחתיו.

אדם  ברבית  מלוי  של  עיניהם  סמיות  וראה  עא. • בא  מציעא  בבא 
ולבלר  עדים  מביאין  והם  לחייו  עמו  יורד  רשע  לחבירו  קורא 

וקולמוס ודיו וכותבין וחותמין פלוני זה כפר באלהי ישראל.

בבא מציעא עא. • (חבקוק א, יג) למה תביט בוגדים תחריש כבלע רשע 
צדיק ממנו ... צדיק ממנו בולע צדיק גמור אינו בולע.

שעתא  דההוא  מילתא  איגלאי  לסוף  פא. • אכסיף  מציעא  בבא 
שכרא הוה קא שתי.

כל  תרמוש  בו  לילה  ויהי  חשך  תשת  כ)  קד,  פג: • (תהלים  מציעא  בבא 
חיתו יער תשת חשך ויהי לילה זה העולם הזה שדומה ללילה בו 
תרמוש כל חיתו יער אלו רשעים שבו שדומין לחיה שביער תזרח 
לצדיקים  השמש  תזרח  ירבצון  מעונתם  ואל  יאספון  השמש 
צדיק  כל  לך  אין  ירבצון  מעונתם  ואל  לגיהנם  רשעים  יאספון 
צדיקים  יצאו  לפעלו  אדם  יצא  כבודו  לפי  מדור  לו  שאין  וצדיק 

לקבל שכרן ולעבודתו עדי ערב במי שהשלים עבודתו עדי ערב.

גנבי  תפיס  וקא  שמעון  ברבי  אלעזר  לרבי  פג: • אתיוה  מציעא  בבא 
אתה  מתי  עד  יין  בן  חומץ  קרחה  בן  יהושע  ר'  ליה  שלח  ואזיל 
מן  מכלה  אני  קוצים  ליה  שלח  להריגה  אלהינו  של  עמו  מוסר 

הכרם שלח ליה יבא בעל הכרם ויכלה את קוציו.

בעלו  ובנו  שהוא  בעיניך  ירע  אל  רבי  ליה  פג: • אמרו  מציעא  בבא 
נערה מאורסה ביום הכפורים הניח ידו על בני מעיו אמר שישו 
אחת  על  שלכם  ודאית  כך  שלכם  ספיקות  ומה  שישו  מעי  בני 

כמה וכמה מובטח אני בכם שאין רמה ותולעה שולטת בכם.

דשינתא  סמא  שמעון)  בר  אלעזר  (לר'  פג: • אשקיוהו  מציעא  בבא 
ועיילוהו לביתא דשישא וקרעו לכריסיה הוו מפקו מיניה דיקולי 

דיקולי דתרבא ומותבי בשמשא בתמוז ואב ולא מסרחי.

בבא מציעא פה. • יסורי דר' אלעזר בר' שמעון עדיפי מדרבי דאילו 
ר''א בר''ש מאהבה באו ומאהבה הלכו דרבי ע''י מעשה באו וע''י 

מעשה הלכו.

בבא מציעא צז. • אמרו ליה רבנן לרבא גניבה בבעלים היא איכסיף 
לסוף איגלאי מילתא דלמיסר טעונה הוא דנפק.

בבא מציעא קח. • אתא רבה בר רב הונא אשכחיה דקייץ אמר מאן 
קצייה תקוץ ענפיה (רש"י – ימותו בניו) אמרי כולהו שני דרבה 

בר רב הונא לא אקיים ליה זרעא לרבה בר רב נחמן.

בבא בתרא ז: • ומה חול שמועט מגין על הים מעשיהם של צדיקים 
שהם מרובים לא כל שכן שמגינים עליהם.

בבא בתרא יא. • אמרו עליו על בנימין הצדיק שהיה ממונה על קופה 
של צדקה פעם אחת באתה אשה לפניו בשני בצורת אמרה לו 
רבי פרנסני אמר לה העבודה שאין בקופה של צדקה כלום אמרה 
לו רבי אם אין אתה מפרנסני הרי אשה ושבעה בניה מתים עמד 
ופרנסה משלו לימים חלה ונטה למות אמרו מלאכי השרת לפני 
מישראל  אחת  נפש  המקיים  כל  אמרת  אתה  רבש''ע  הקב''ה 
כאילו קיים עולם מלא ובנימין הצדיק שהחיה אשה ושבעה בניה 
ימות בשנים מועטות הללו מיד קרעו לו גזר דינו תנא הוסיפו לו 

עשרים ושתים שנה על שנותיו.

בבא בתרא טז. • בראת צדיקים בראת רשעים.

בבא בתרא עה. • עתיד הקב''ה לעשות סעודה לצדיקים מבשרו של 
לויתן.

של  מעורו  לצדיקים  סוכה  לעשות  הקב''ה  עה. • עתיד  בתרא  בבא 
לויתן.

צדיק  לכל  חופות  שבע  לעשות  הקב''ה  עה. • עתיד  בתרא  בבא 
וצדיק.

בבא בתרא עה: • עתידין צדיקים שנקראין על שמו של הקב''ה.

צדיקים  הן  ואלו  הקב''ה  של  שמו  על  נקראו  עה: • ג'  בתרא  בבא 
ומשיח וירושלים.

כדרך  קדוש  לפניהן  שאומרים  צדיקים  עה: • עתידין  בתרא  בבא 
שאומרים לפני הקב''ה.

הוא  ברוך  הקדוש  לפני  השרת  מלאכי  עה: • אמרו  בתרא  בבא 
רבש''ע הרבה כרכים בראת בעולמך של אומות העולם ולא נתת 
מדת ארכן ומדת רחבן ירושלים ששמך בתוכה ומקדשך בתוכה 

וצדיקים בתוכה אתה נותן בה מדה.

בם  ילכו  וצדיקים  ה'  דרכי  ישרים  כי  י)  יד,  (הושע  פט: • ...  בתרא  בבא 
ופושעים יכשלו בם.

בבא בתרא קט: • תולין את הקלקלה במקולקל.

בבא בתרא קיט: • מגלגלים זכות על ידי זכאי וחובה על ידי חייב.

בבא בתרא קנו: • אמר להן בני רוכל תקברם אמן (רש"י – רשעיים 
היו).

סנהדרין כו. • קשר רשעים אינו מן המנין.

סנהדרין כו: • (תהלים יא, ג) כי השתות יהרסון צדיק מה פעל.

סנהדרין כו: • היכא אשכחן צדיקי דאיקרו שתות.

לו  נדמה  כן  אם  אלא  באדם  שולטת  רעה  חיה  לח: • אין  סנהדרין 
כבהמה.
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(עיין  תחתיו  רשע  ויבא  נחלץ  מצרה  צדיק  יא, ח)  לט. • (משלי  סנהדרין 
משל ברש"י).

סנהדרין לט. • הקב''ה מייסר את יחזקאל כדי למרק עונותיהם של 
ישראל.

סנהדרין מד. • אסא דקאי ביני חילפי אסא שמיה.

קל  שנשפך  רשעים  של  דמן  על  מצטער  מו. • המקום  סנהדרין 
וחומר על דמן של צדיקים.

צדיקי  כפרה  משום  אמרת  ואי  צדיקי  מו: • מדאיקבור  סנהדרין 
אשר  בארץ  צדיק  אין  אדם  כ)  ז,  (קהלת  דכתיב  אין  צריכי  לכפרה 

יעשה טוב ולא יחטא.

סנהדרין מז. • אין קוברין רשע אצל צדיק.

הויא  לא  קמיית  אורחיה  דכי  כיון  רשעו  מתוך  מז. • מת  סנהדרין 
ליה כפרה נהרג מתוך רשעו כיון דלאו כי אורחיה מיית הויא ליה 

כפרה.

בת  לאישתא  עפרא  מיניה  שקלי  הוו  דרב  מז: • קבריה  סנהדרין 
יומא.

עפרא  למשקל  מהדרא  קא  דהות  איתתא  סז: • ההיא  סנהדרין 
מתותי כרעיה דרבי חנינא אמר לה אי מסתייעת זילי עבידי אין 

עוד מלבדו כתיב.

סנהדרין עא: • מיתתן של רשעים הנאה להן והנאה לעולם לצדיקים 
רע להן ורע לעולם יין ושינה לרשעים הנאה להן והנאה לעולם 
והנאה  להן  הנאה  לרשעים  פיזור  לעולם  ורע  להן  רע  ולצדיקים 
לעולם ולצדיקים רע להן ורע לעולם כנוס לרשעים רע להן ורע 
לעולם ולצדיקים הנאה להן והנאה לעולם שקט לרשעים רע להן 

ורע לעולם לצדיקים הנאה להן והנאה לעולם.

סנהדרין צג. • גדולים צדיקים יותר ממלאכי השרת.

כיון  לדם  כולו  העולם  את  להפוך  הקב''ה  צג. • ביקש  סנהדרין 
שנסתכל בחנניה מישאל ועזריה נתקררה דעתו.

סנהדרין צג. • אין הדסים אלא צדיקים.

בהדיה  רשעים  הוו  לא  התם  הוה  יחיד  אברהם  צג. • והא  סנהדרין 
ואתיהיב  בהדי  רשעים  הוו  הכא  לנורא  רשותא  אתיהיב  ולא 

רשותא לנורא.

סנהדרין צד. • פתחה הארץ ואמרה לפניו רבש''ע אני אומרת לפניך 
שירה תחת צדיק זה (חזקיהו) ועשהו משיח פתחה ואמרה שירה 

לפניו.

סנהדרין צד. • אמר שר העולם לפניו רבש''ע צביונו עשה לצדיק זה 
(חזקיהו).

סנהדרין צו: • אין כסף אלא צדיקים.

סנהדרין ק. • עתיד הקב''ה ליתן לכל צדיק וצדיק מלא עומסו.

סנהדרין ק. • עתיד הקב''ה ליתן לכל צדיק וצדיק ג' מאות ועשרה 
עולמות.

סנהדרין ק: • כשם שנותן הקב''ה כח ברשעים לקבל פורענותם כך 
נותן הקב''ה כח בצדיקים לקבל טובתן.

סנהדרין קא. • אמר לו (ר"א) עקיבא כלום חיסרתי מן התורה כולה 
אשר  בארץ  צדיק  אין  אדם  כי  כ)  ז,  (קהלת  רבינו  לימדתנו  לו  אמר 

יעשה טוב ולא יחטא.

סנהדרין קא: • (ירבעם) הושיב רשע אצל צדיק.

בהון  הוו  דלא  אפשר  דאי  העם  וכל  כתיב  קב: • הכא  סנהדרין 
צדיקי.

ובוהו  לתוהו  כולו  העולם  את  להחזיר  הקב''ה  קג. • בקש  סנהדרין 
הקב''ה  בקש  דעתו  ונתקררה  בדורו  נסתכל  יהויקים  בשביל 
צדקיה  של  דורו  בשביל  ובוהו  לתוהו  כולו  העולם  את  להחזיר 

נסתכל בצדקיה ונתקררה דעתו.

סנהדרין קג. • (תהלים ה, ה) כי לא אל חפץ רשע אתה לא יגורך רע צדיק 
אתה ולא יהיה במגורך רע.

סנהדרין קג: • שקולה נשמה של צדיק אחד כנגד כל העולם כולו.

שני  בין  שמוטל  מפני   ... אחז  את  מנו  לא  מה  קד. • מפני  סנהדרין 
צדיקים בין יותם לחזקיהו.

לא  במיני  אפילו  טוב  לא  לצדיק  ענוש  גם  כו)  יז,  קה: • (משלי  סנהדרין 
איבעי ליה למימר הכי.

סנהדרין קו: • (תהלים נב, ח) ויראו צדיקים וייראו ועליו ישחקו בתחילה 
ייראו ולבסוף ישחקו.

וחטאים  המבול  דור  זה  במשפט  רשעים  יקומו  קח. • לא  סנהדרין 
בעדת צדיקים אלו אנשי סדום.

סנהדרין קח. • (בראשית ו, ט) אלה תולדות נח נח איש צדיק תמים היה 
כ''ש  בדורותיו   ... אחרים  בדורות  ולא  בדורותיו   ... בדורותיו 

בדורות אחרים.

סנהדרין קח: • הספדן של צדיקים מעכבין את הפורענות לבא.

סנהדרין קח: • דירתן של עופות טהורים עם הצדיקים.

דציפורי  מרזבי  שפעי  יוסי  דרבי  נפשיה  נח  קא  קט. • כי  סנהדרין 
דמא.

סנהדרין קט. – קט: • על רשעת אנשי סדום.

נתגלתה  אחת  במצרים  יוסף  הטמין  מטמוניות  קי. • ג'  סנהדרין 
גנוזה  ואחת  אסוירוס  בן  לאנטונינוס  נתגלתה  ואחת  לקרח 

לצדיקים לעתיד לבא.

סנהדרין קי: • אספו לי חסידי אלו צדיקים שבכל דור ודור.

סנהדרין קי: • קטני בני רשעי ישראל אין באין לעוה''ב ... באים הם 
לעוה''ב.

סנהדרין קיא. • כשעלה משה למרום מצאו להקב''ה שיושב וכותב 
ארך אפים אמר לפניו רבונו של עולם ארך אפים לצדיקים אמר 

לו אף לרשעים.

סנהדרין קיא: • עתיד הקב''ה להיות עטרה בראש כל צדיק וצדיק.

אובדין  הנדחת)  (עיר  שבתוכה  צדיקים  קיא: • נכסי  סנהדרין 
לה  שבחוצה  בין  שבתוכה  בין  רשעים  ושל  פליטין  לה  שבחוצה 

הרי אלו אובדין.

אבדו  בעולם  אף  חרון  בעולם  שהרשעים  זמן  קיא: • כל  סנהדרין 
רשעים מן העולם נסתלק חרון אף מן העולם.

סנהדרין קיב. • מפני מה אמרה תורה נכסי צדיקים שבתוכה יאבדו 
מי גרם להם שידורו בתוכה ממונם לפיכך ממונם אבד.

סנהדרין קיב: • (משלי כא, כז) זבח רשעים תועבה.

סנהדרין קיג: • מאן רשעים ... גנבי. 
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מן  אבד  רשע   ... לעולם  בא  חרון  לעולם  בא  קיג: • רשע  סנהדרין 
העולם טובה באה לעולם.

סנהדרין קיג: • צדיק נפטר מן העולם רעה באה לעולם ... צדיק בא 
לעולם טובה באה לעולם.

מכות י: • אם לחטאים יורה (דרך) ק''ו לצדיקים.

מכות י: • עיר שרובה רוצחים אינה קולטת.

מכות יא. • היה להן (כ"ג) לבקש רחמים על דורן ולא בקשו.

מיניה  פרסי  תלתא  ברחוק  אריא  דאכליה  גברא  יא. • ההוא  מכות 
דר' יהושע בן לוי ולא אישתעי אליהו בהדיה תלתא יומי.

מכות כד. • בא חבקוק והעמידן על אחת שנאמר (חבקוק ב, ד) וצדיק 
באמונתו יחיה.

עבודה זרה ג: • אין גיהנם לעתיד לבא אלא הקדוש ברוך הוא מוציא 
מתרפאין  וצדיקים  בה  נידונין  רשעים  ומקדיר  מנרתיקה  חמה 

בה.

עבודה זרה ה. • (תוס' – ד"ה אלמלא) נמנו וגמרו נוח לו לאדם שלא 
נברא היינו בתחלת לידתו שאין ידוע מה יהא בסופו אבל כשהוא 

צדיק אשריו ואשרי הדור שהוא בתוכו.

עם  מדקדק  הקב''ה  להתלמד)  ד"ה   – יח. • (רש"י  זרה  עבודה 
הצדיקים כחוט השערה.

שלש  להן  שנזדמנו  הללו  צדיקים  גדולים  יח. • כמה  זרה  עבודה 
מקראות של צדוק הדין בשעת צדוק הדין.

רע  אדם  בהן  פגע  שלא  ותלמידיו  ר''ע  כה: • אשרי  זרה  עבודה 
מעולם.

עבודה זרה לט. • רבה בר בר חנה איקלע לאקרא דאגמא קריבו ליה 
מדקא  אמר  ליה באטי  דהוה קרי  לההוא גברא  שמעיה  צחנתא 
לצפרא  מיניה  אכל  לא  ביה  אית  טמא  דבר  ש''מ  באטי  ליה  קרי 
עיין בה אשכח ביה דבר טמא קרי אנפשיה (משלי יב, כא) לא יאונה 

לצדיק כל און.

עבודה זרה סה. • כי נפיק ואזיל א''ל עינא דבעי למיחזי לכו בישותא 
תיפקע א''ל רבא אמן פקע עיניה דבר שישך.

הוריות י: • אשרי הדור שהנשיא שלו מביא קרבן על שגגתו.

הוריות י: • אשריהם לצדיקים שמגיע אליהם כמעשה הרשעים של 
עולם הבא בעולם הזה אוי להם לרשעים שמגיע אליהם כמעשה 

הצדיקים של עולם הבא בעולם הזה.

הוריות י: • אשריהם לצדיקים שמגיע אליהם כמעשה הרשעים של 
עולם הזה בעולם הזה אוי להם לרשעים שמגיע אליהם כמעשה 

הצדיקים של עולם הזה בעולם הזה.

אבות ו:ח • הנוי והכח והעושר... נאה לצדיקים ונאה לעולם וכו'.

אבות ו:ט • אלו ז' מדות שמנו חכמים לצדיקים כולם נתקיימו ברבי 
ובניו.

תשובה  עשה  אם  בעוה"ז  המתקיים  יב:ט • רשע  נתן  דרבי  אבות 
הקב"ה מקבלו צדיק כיון שמת שוב אין מוסיף זכות.

אבות דרבי נתן כח:ו • צדיקים שרע להם בעוה"ז... רשעים שרע להם 
בעוה"ז וכו'.

אבות דרבי נתן מא:טו • צדיקים גמורים אין מצרפין אותם וכן רשעים 
גמורים מי מצרפין בינונים.

מנחות כז. • (רש"י) בהרצאה. כשהן מתענין אין נענין עד שיהו כולן 
באגודה אחת צדיקים ורשעים דומיא דעושין ואין עושים פירות.

שצדיקים  מפני  ביו''ד  הבא  העולם  נברא  מה  כט: • מפני  מנחות 
כפוף  שבו  שצדיקים  מפני  ראשו  כפוף  מה  ומפני  מועטים  שבו 

ראשיהם מפני מעשיהן שאינן דומין זה לזה.

קרבן.  עליו  ומקריב  עומד  הגדול  שר  ומיכאל  קי. • (תוס')  מנחות 
מדרשות חלוקין יש מי שאומר נשמותיהן של צדיקים.

חולין ד: • (רש"י – ד"ה אחאב) יהושפט צדיק גמור היה.

חולין ד: • (רש"י – ד"ה גברי) עובדיה ממונה על ביתו וצדיק גמור 
היה.

חולין ז. • מאי בהמתן של צדיקים דרבי פנחס בן יאיר.

חולין ז: • גדולים צדיקים במיתתן יותר מבחייהן.

חולין יג: • (רש"י) מין. זה האדוק בעבודת כוכבים ומין ישראל חמור 
ממומר לעבודת כוכבים שהמין אדוק בה וכל מחשבותיו לה.

חולין נט. • קרי שמואל עליה דרב (משלי יב, כא) לא יאונה לצדיק כל און 
קרי רב עליה דשמואל (דניאל ד, ו) כל רז לא אנס לך.

חולין ס: • זיל ליקרו צדיקי בשמיך (של ירח).

אדם  שבא  עד  קרקע  פתח  על  ועמדו  דשאים  ס: • יצאו  חולין 
ללמדך  וצמחו  גשמים  וירדו  רחמים  עליהם  ובקש  הראשון 

שהקב''ה מתאוה לתפלתן של צדיקים.

חולין סח: • מאן יהיב לן מעפרא דרב ושמואל ומלינן עיינין.

חולין פו. • (רש"י – ד"ה כדרב יהודה) זכותא דצדיקי לאחריני מהני 
ולא לדידהו בהאי עלמא.

חולין צא: • אמר הקב''ה צדיק זה בא לבית מלוני ויפטר בלא לינה 
מיד בא השמש.

ואחת  אחת  וכל  אחד  למקום  אבנים  אותן  כל  צא: • נתקבצו  חולין 
אומרת עלי יניח צדיק זה ראשו.

דור  שבכל  הצדיקים  אלו  ענבים  אשכלותיה  צב. • הבשילו  חולין 
ודור.

חולין צב. • אלו מ''ה צדיקים שהעולם מתקיים בהם ואיני יודע אם 
שלשים כאן וט''ו בארץ ישראל ואם שלשים בארץ ישראל וט''ו 

כאן ... הוי אומר שלשים בארץ ישראל וט''ו כאן.

העולם  שאומות  העולם  אומות  צדיקי  שלשים  צב. • אלו  חולין 
מתקיימים עליהם.

בכורות ג: • רב מרי בר רחל ידע לאקנויי קנין גמור וחזי ליה איניש 
אחרינא ואזיל ועביד וסבר רב מרי מילתא הוא דעבד ואתי בה 

לידי תקלה.

מקיימת  מי  הא  א''ל  רבנן  דאמר  כל  דקיימי  לי  טז. • תיתי  ערכין 
לעולם אל יספר אדם בטובתו של חבירו שמתוך טובתו בא לידי 

גנותו אמר להו לא שמיעא לי ואי הוה שמיעא לי קיימתה.

בשביל  ובהו  לתוהו  העולם  את  להחזיר  הקב''ה  יז. • ביקש  ערכין 
יהויקים כיון שנסתכל בדורו נתיישבה דעתו.

ערכין יז. • ביקש הקדוש ברוך הוא להחזיר את העולם לתוהו ובהו 
מפני דורו של צדקיהו כיון שנסתכל בצדקיהו נתיישבה דעתו.

מעילה יז: • ר' שמעון בן יוחאי שהוא מלומד בנסים.
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נדה יד. • רוכבי גמלים כולם רשעים הספנים כולם צדיקים החמרים 
מהן רשעים מהן צדיקים.

נדה טז: • טפה זו מה תהא עליה גבור או חלש חכם או טיפש עשיר 
או עני ואילו רשע או צדיק לא קאמר.

נדה יז. • ג' דברים נאמרו בצפרנים שורפן חסיד קוברן צדיק זורקן 
רשע.

צדיק  תהי  (העובר)  אותו  שמשביעין  השבועה  היא  ל: • ומה  נדה 
ואל תהי רשע ואפילו כל העולם כולו אומרים לך צדיק אתה היה 
בעיניך כרשע והוי יודע שהקב''ה טהור ומשרתיו טהורים ונשמה 
שנתן בך טהורה היא אם אתה משמרה בטהרה מוטב ואם לאו 

הריני נוטלה ממך.

מתי  ישראל  של  רביעיותיהם  את  וסופר  יושב  לא. • הקב''ה  נדה 
של  עינו  נסמית  זה  דבר  ועל  הימנה  נוצר  שהצדיק  טיפה  תבא 
טהורים  ומשרתיו  וקדוש  טהור  שהוא  מי  אמר  הרשע  בלעם 

וקדושים יציץ בדבר זה מיד נסמית עינו.

נדה נב. • דבר שאמר אותו צדיק יכשל בו זרעו.

נגעים יב:ה • אם חסה תורה על רשע ק"ו על צדיק.

צדקה
ברכות יז: • (ישעיה מו, יב) שמעו אלי אבירי לב הרחוקים מצדקה ... חד 
אמר כל העולם כולו נזונין בצדקה והם נזונין בזרוע וחד אמר כל 

העולם כולו נזונין בזכותם והם אפילו בזכות עצמן אין נזונין.

בשני  ר''ה  בערב  לעני  דינר  שנתן  אחד  בחסיד  יח: • מעשה  ברכות 
בצורת והקניטתו אשתו והלך ולן בבית הקברות וכו'.

ברכות נד: • שלשה דברים המאריך בהן מאריכין ימיו ושנותיו של 
אדם ...והמאריך על שלחנו וכו' (רש"י – שמתוך כך עניים באין 

ומתפרנסים).

ברכות נה. • כל זמן שבהמ''ק קיים מזבח מכפר על ישראל ועכשיו 
שלחנו של אדם מכפר עליו.

ברכות נח: • על צדקתו של רב חנא בר חנילאי.

פאה א:ב • אין פוחתין לפאה מס'... הכל לפי... רוב הענוה.

פאה ג:ה • יש שותפות במצות צדקה.

כלשהי  קרקע  צדקה  במצות  חייב  כלשהו  לו  שיש  ג:ו • עני  פאה 
חייבת בפאה.

פאה ד:א • העניים תולשים את הפאה במקום סכנה לעניים בעה"ב 
קוצר.

עצמם  כבוד  ועל  אחרים  עניים  כבוד  על  ישמרו  ד:ג • עניים  פאה 
בזמן שמלקטים פאה.

ולוקח  כעני  נחשב  בדרך  למקום  ממקום  שעובר  ה:ד • אדם  פאה 
מתנות עניים.

פאה ה:ה • עני חייב במצות צדקה.

פאה ח:ז • אין פוחתין לעני העובר ממקום למקום וכו'.

פאה ח:ח • מי שיש לו מאתים זוז לא יטול וכו'.

צריך  לבריות  יצטרך  ונוטל  ליטול  צריך  שאינו  מי  ח:ט • כל  פאה 
ליטול ואינו נוטל יפרנס אחרים.

יותר  בכיס  ומטיל  צדקה  העושה  מן  יותר  המלוה  סג. • גדול  שבת 
מכולן.

ביתו  מתוך  חסד  מונע  ביתו  בתוך  רע  כלב  המגדל  סג. • כל  שבת 
(רש"י – שאינו מניח העניים לבא לפתחו).

של  דרכו  שכן  דל''ת  לגבי  דגימ''ל  כרעיה  פשוטה  קד. • מ''ט  שבת 
גומל חסדים לרוץ אחר דלים ומ''ט פשוטה כרעיה דדל''ת לגבי 
מגימ''ל  דדל''ת  אפיה  מהדר  ומ''ט  נפשיה  ליה  דלימציה  גימ''ל 
דליתן ליה בצינעה כי היכי דלא ליכסיף מיניה... אם אתה עושה 
כן הקב''ה זן אותך וחן אותך ומטיב לך ונותן לך ירושה וקושר לך 

כתר לעוה''ב.

שבת קד. • ס''ע סמוך עניים.

שבת קיח. • מי שיש לו מזון שתי סעודות לא יטול מן התמחוי מזון 
ארבע עשרה לא יטול מן הקופה.

שבת קיח. • עשה שבתך חול ואל תצטרך לבריות.

שבת קיח: • יהא חלקי מגבאי צדקה ולא ממחלקי צדקה.

שמעשרין  בשביל  א''ל  זוכין  הן  במה  שבא''י  קיט. • עשירים  שבת 
שנאמר (דברים יד, כב) עשר תעשר עשר בשביל שתתעשר.

שבת קלט. • אין ירושלים נפדה אלא בצדקה שנאמר (ישעיה א, כז) ציון 
במשפט תפדה ושביה בצדקה.

שבת קנ. • פוסקים צדקה לעניים בשבת.

שבת קנא: • עשה עד שאתה מוצא ומצוי לך ועודך בידך (רש"י – 
עשה. צדקה: עד שאתה מוצא. למי לעשות: ומצוי לך. ממון).

שבת קנא: • אמר לה רבי חייא לדביתהו כי אתי עניא אקדימי ליה 
ריפתא כי היכי דלקדמו לבניך.

וכל  השמים  מן  עליו  מרחמין  הבריות  על  המרחם  קנא: • כל  שבת 
שאינו מרחם על הבריות אין מרחמין עליו מן השמים.

ממיתה  אלא  משונה  ממיתה  ולא  ממות  תציל  קנו: • וצדקה  שבת 
עצמה (עיין שם).

עירובין פו. • רבי מכבד עשירים ר' עקיבא מכבד עשירים.

פסחים ח. • האומר סלע זו לצדקה בשביל שיחיה בני או שאהיה בן 
העוה''ב הרי זה צדיק גמור.

לאחרים  פורטין  לחלק  עניים  להם  שאין  צדקה  יג. • גבאי  פסחים 
ואין פורטין לעצמן גבאי תמחוי שאין להם עניים לחלק מוכרין 
והייתם  (במדבר לב, כב)  שנאמר  משום  לעצמן  מוכרין  ואין  לאחרים 

נקיים מה' ומישראל.

פסחים לא: • מנין לבעל חוב שקונה משכון שנאמר (דברים כד, יג) ולך 
חוב  לבעל  מכאן  מנין  צדקה  משכון  קונה  אינו  אם  צדקה  תהיה 

שקונה משכון.

פסחים מב: • בנות עשירים שמשיירות אותו לבנות עניים.

בנות  לשנים  הגיעו  ולא  לפרקן  שהגיעו  ישראל  מב: • בנות  פסחים 
בסולת  אותן  טופלות  עשירים  בנות  בסיד  אותן  טופלות  עניים 

בנות מלכים בשמן המור.

פסחים מט: • תנו רבנן לעולם ימכור אדם כל מה שיש לו וישא בת 
לא  הדור  גדולי  בת  ישא  חכם  תלמיד  בת  מצא  לא  חכם  תלמיד 
מצא בת גדולי הדור ישא בת ראשי כנסיות לא מצא בת ראשי 
ישא  צדקה  גבאי  בת  מצא  לא  צדקה  גבאי  בת  ישא  כנסיות 
שקץ  שהן  מפני  הארץ  עמי  בת  ישא  ולא  תינוקות  מלמדי  בת 
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שוכב  ארור  כא)  כז,  (דברים  אומר  הוא  בנותיהן  ועל  שרץ  ונשותיהן 
עם כל בהמה.

ויושב  זוכה  חכמים  תלמידי  לכיס  מלאי  המטיל  נג: • כל  פסחים 
בישיבה של מעלה.

עד  יאכל  לא  שבישראל  עני  אפילו  פסחים)  צט: • (ערבי  פסחים 
שיסב ולא יפחתו לו מארבע כוסות של יין ואפילו מן התמחוי.

פסחים קיג. • מאי סודנא ... סוד נאה וגמילות חסדים (רש"י – יכול 
לתת מתנה לעניים ולעשות צדקה וחסד).

מ''ט  לאלתר  עלה  מיחייב  וצדקה  צדקה...  זו  ו. • בפיך  השנה  ראש 
דהא קיימי עניים.

ראש השנה טז: • ד' דברים מקרעין גזר דינו של אדם אלו הן צדקה ... 
צדקה דכתיב (משלי י, ב) וצדקה תציל ממות.

בצד  לוד  במזרח  אליעזר  לרבי  לו  היה  רבעי  לא: • כרם  השנה  ראש 
כפר טבי וביקש ר' אליעזר להפקירו לעניים אמרו לו תלמידיו רבי 

כבר נמנו חבריך עליו והתירוהו.

יומא נה. • (תוס') מפני תערובת חובה בנדבה. אין להקשות לומר 
לחובה  אבל  התערובות  מפני  לנדבה  שופרות  היו  לא  איפכא 

תקנו שופרות די''ל דלנדבה נפישי.

למלכות...  נמסרין  בתים  בעלי  נכסי  דברים  ד'  כט. • בשביל  סוכה 
ועל שפוסקים צדקה ברבים ואינן נותנין.

לעני  דינר  שנתן  א'  בחסיד  מעשה  מיד)  ד"ה   – מו: • (רש"י  סוכה 
והקניטתו אשתו וברח ולא היה לו במה להתפרנס בשביעי של 
חסיד  אותו  והיה   ... התינוקות  מיד  אתרוגין  ושמט  הלך  ערבה 
לאתרוגין  המלך  לבית  והוצרכו  אחד  כרך  דרך  בספינה  עובר 

דמצוה לרפואה ומכרן ביוקר גדול וחזר לביתו.

כלה  והכנסת  המת  הוצאת  זו  אלהיך  עם  לכת  מט: • והצנע  סוכה 
להכנסת  או  עני  מת  להוצאת  לבזבז  צריך  אם   – (רש"י  לחופה 

כלה ענייה יעשה בצנעא).

סוכה מט: • גדול העושה צדקה יותר מכל הקרבנות.

סוכה מט: • גדולה גמילות חסדים יותר מן הצדקה.

סוכה מט: • אין צדקה משתלמת אלא לפי חסד שבה.

סוכה מט: • בשלשה דברים גדולה גמילות חסדים יותר מן הצדקה 
צדקה בממונו גמילות חסדים בין בגופו בין בממונו צדקה לעניים 
גמילות  לחיים  צדקה  לעשירים  בין  לעניים  בין  חסדים  גמילות 

חסדים בין לחיים בין למתים.

סוכה מט: • כל העושה צדקה ומשפט כאילו מילא כל העולם כולו 
חסד.

היו  ולא  מצרים...  של  אלכסנדריא  של  נא: • בדיופלוסטון  סוכה 
יושבין מעורבין אלא זהבין בפני עצמן וכספין בפני עצמן ונפחין 
בפני עצמן וטרסיים בפני עצמן וגרדיים בפני עצמן וכשעני נכנס 
שם היה מכיר בעלי אומנתו ונפנה לשם ומשם פרנסתו ופרנסת 

אנשי ביתו.

שקלים י: • אין משתכרין בשל הקדש אף לא משל עניים.

שקלים טו. • לשכת חשאין יראי חטא נותנין לתוכה בחשאי ועניים 
בני טובים מתפרנסין מתוכה בחשאי.

ביצה לב: • עתירי בבל יורדי גיהנם הם.

ביצה לב: • ג' חייהן אינם חיים ואלו הן המצפה לשלחן חבירו ... אף 
מי שאין לו אלא חלוק אחד.

מגילה ב. • בזמן הזה הואיל ומסתכלין בה (עניים) אין קורין אותה 
(מגילה) אלא בזמנה.

מגילה ד: • עיניהן של עניים נשואות במקרא מגילה.

מגילה יג. • כל המגדל יתום ויתומה בתוך ביתו מעלה עליו הכתוב 
כאילו ילדו.

מגילה כא. • (תוס' – ד"ה הקורא) הטעם שמפטיר במנחה בתענית 
ולא בשחרית משום דכתיב בה שמרו משפט ועשו צדקה (ישעיה נו) 
בערב  לאומרו  נכון  ומש''ה  ערב  לעת  צדקתא  דתעניתא  ואגרא 

אחר שעשו צדקה.

מגילה כז. • בני העיר שהלכו לעיר אחרת ופסקו עליהן צדקה נותנין 
וכשהן באין מביאין אותה עמהן ויחיד שהלך לעיר אחרת ופסקו 

עליו צדקה תנתן לעניי אותה העיר.

תענית ח: • שמש בשבת צדקה לעניים.

ברבים  צדקה  פוסקי  בשביל  אלא  נעצרין  הגשמים  ח: • אין  תענית 
ואין נותנין.

תענית ט. • מאי עשר תעשר א''ל עשר בשביל שתתעשר אמר ליה 
מנא לך א''ל זיל נסי אמר ליה ומי שרי לנסוייה להקב''ה והכתיב 

(דברים ו, טז) לא תנסו את ה' א''ל הכי אמר רבי הושעיא חוץ מזו.

ואמר  (דלתותיו)  לבביה  פתח  הוה  ריפתא  כרך  הוה  כ: • כי  תענית 
מקיימנא  מצינא  כולהו  רבא  אמר  וליכול  ליתי  דצריך  מאן  כל 
לבר מהא דלא מצינא למעיבד משום דנפישי בני חילא (עניים) 

דמחוזא.

מאחר  וכי  רבי  תלמידיו  זו)  גם  איש  (נחום  לו  כא. • אמרו  תענית 
שצדיק גמור אתה למה עלתה לך כך אמר להם בניי אני גרמתי 
עמי  והיה  חמי  לבית  בדרך  מהלך  הייתי  אחת  שפעם  לעצמי 
משוי ג' חמורים אחד של מאכל ואחד של משתה ואחד של מיני 
מגדים בא עני אחד ועמד לי בדרך ואמר לי רבי פרנסני אמרתי לו 
המתן עד שאפרוק מן החמור לא הספקתי לפרוק מן החמור עד 
חסו  שלא  עיני  ואמרתי  פניו  על  ונפלתי  הלכתי  נשמתו  שיצתה 
על עיניך יסומו ידיי שלא חסו על ידיך יתגדמו רגליי שלא חסו 
על רגליך יתקטעו ולא נתקררה דעתי עד שאמרתי כל גופי יהא 

מלא שחין.

תענית כא: • מאי הוו עובדיה דאבא אומנא (מקיז דם)... ואית ליה 
ביה  שדי  ליה  דאית  דשקיל  פשיטי  ביה  דשדי  דצניעא  דוכתא 
אגרא  מרבנן  צורבא  ליה  אתרמי  הוה  כי  מיכסיף  לא  ליה  דלית 
מיניה לא שקיל ובתר דקאי יהיב ליה פשיטי ואמר ליה זיל בריא 

נפשך.

ומקרבא  לעניי  ריפתא  ויהבא  בביתא  שכיחא  כג: • איתתא  תענית 
הנייתה ואנא יהיבנא זוזא ולא מקרבא הנייתיה.

הוו  צדקה  גבאי  ליה  חזו  הוו  כד  בירתא  איש  כד. • אלעזר  תענית 
סליק  הוה  חד  יומא  להו  יהיב  גביה  דהוה  מאי  דכל  מיניה  טשו 
מיניה  טשו  צדקה  גבאי  חזיוהו  לברתיה  נדוניא  למיזבן  לשוקא 
אמרו  עסקיתו  במאי  אשבעתיכו  להו  אמר  בתרייהו  ורהט  אזל 
שקל  לבתי  קודמין  שהן  העבודה  להן  אמר  ויתומה  ביתום  ליה 
כל דהוה בהדיה ויהב להו פש ליה חד זוזא זבן ליה חיטי ואסיק 
לה  אמרה  דביתהו  אתא  חטים)  של  (אוצר  באכלבא  שדייה 
באכלבא  דאייתי  מה  כל  לה  אמרה  אבוך  אייתי  מאי  לברתיה 
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שדיתיה אתיא למיפתח בבא דאכלבא חזת אכלבא דמליא חיטי 
וקא נפקא בצינורא דדשא ולא מיפתח בבא מחיטי אזלא ברתיה 
לבי מדרשא אמרה ליה בא וראה מה עשה לך אוהבך אמר לה 
מעניי  כאחד  אלא  בהן  לך  ואין  עליך  הקדש  הן  הרי  העבודה 

ישראל.

אתא  ולא  תעניתא  גזר  אתרא  לההוא  איקלע  כד. • רב  תענית 
מיטרא נחית קמיה שליחא דצבורא אמר משיב הרוח ונשב זיקא 
אמר מוריד הגשם ואתא מיטרא אמר ליה מאי עובדך אמר ליה 
מיקרי דרדקי אנא ומקרינא לבני עניי כבני עתירי וכל דלא אפשר 

ליה לא שקלינא מיניה מידי.

מועד קטן טז: • (רש"י) מוקים ליה בצדקה. דמיבעי למיעבד בסתר.

חגיגה ה. • (קהלת יב, יד) כי את כל מעשה האלהים יביא במשפט ... זה 
הנותן צדקה לעני בפרהסיא כי הא דרבי ינאי חזייה לההוא גברא 
ליה  יהבת  דלא  מוטב  ליה  אמר  בפרהסיא  לעני  זוזא  יהיב  דקא 

מהשתא דיהבת ליה וכספתיה.

חגיגה ה. • (דברים לא, כא) והיה כי תמצאן אותו רעות רבות וצרות ... זה 
הממציא לו מעות לעני בשעת דוחקו.

יבמות סג. • והמלוה סלע לעני בשעת דחקו עליו הכתוב אומר (ישעיה 
נח, ט) אז תקרא וה' יענה תשוע ויאמר הנני.

בכם  יש  ברבים  צדקה  פוסקי  שמא  כי)  גשם  עח: • (עצירת  יבמות 
ואין נותנין דכתיב (משלי כה, יד) נשיאים ורוח וגשם אין איש מתהלל 

במתת שקר.

ומפרנסין  וזנין  לנכסיו  יורדין  דין  בית  שנשתטה  מח. • מי  כתובות 
את אשתו ובניו ובנותיו ודבר אחר ... מאי דבר אחר ... זה תכשיט 

... צדקה.

כתובות מח. • האומר אם מת הוא לא תקברוהו מנכסיו אין שומעין 
לו לאו כל הימנו שיעשיר את בניו ויפיל עצמו על הציבור.

כתובות מט: • רבא כפייה לרב נתן בר אמי ואפיק מיניה ד' מאה זוזי 
לצדקה.

כתובות נ. • (תהלים קו, ג) אשרי שומרי משפט עושה צדקה בכל עת ... 
זה הזן בניו ובנותיו כשהן קטנים ... זה המגדל יתום ויתומה בתוך 

ביתו ומשיאן.

אימא  איבעית  צדקה...  עבד  לא  גוריון  בן  סו: • נקדימון  כתובות 
לכבודו הוא דעבד ואיבעית אימא כדבעי ליה למיעבד לא עבד.

כתובות סז. • המשיא את היתומה לא יפחות לה מחמשים זוז אם 
יש בכיס מפרנסין אותה לפי כבודה.

כתובות סז: • די מחסורו אתה מצווה עליו לפרנסו ואי אתה מצווה 
לרוץ  ועבד  עליו  לרכוב  סוס  אפילו  לו  יחסר  אשר  לעשרו  עליו 

לפניו.

כתובות סז: • אמרו עליו על הלל הזקן שלקח לעני בן טובים אחד 
סוס לרכוב עליו ועבד לרוץ לפניו פעם אחת לא מצא עבד לרוץ 

לפניו ורץ לפניו שלשה מילין.

טובים  בן  לעני  שלקחו  העליון  גליל  באנשי  סז: • מעשה  כתובות 
אחד מציפורי ליטרא בשר בכל יום.

כתובות סז: • ההוא דאתא לקמיה דרבי נחמיה אמר ליה במה אתה 
סועד א''ל בבשר שמן ויין ישן רצונך שתגלגל עמי בעדשים גלגל 

עמו בעדשים ומת אמר אוי לו לזה שהרגו נחמיה.

כתובות סז: • ההוא דאתא לקמיה דרבא אמר לו במה אתה סועד 
אמר לו בתרנגולת פטומה ויין ישן אמר ליה ולא חיישת לדוחקא 
קאכילנא  מדרחמנא  קאכילנא  מדידהו  אטו  א''ל  דציבורא 
את  להם  נותן  ואתה  ישברו  אליך  כל  עיני  טו)  קמה,  (תהלים  דתנינא 
אכלם בעתו בעתם לא נאמר אלא בעתו מלמד שכל אחד ואחד 
דלא  דרבא  אחתיה  אתאי  אדהכי  בעתו  פרנסתו  הקב''ה  נותן 
חזיא ליה תליסרי שני ואתיא ליה תרנגולת פטומה ויין ישן אמר 

מאי דקמא א''ל נענתי לך קום אכול.

הלואה  לשום  לו  נותנין  להתפרנס  רוצה  ואינו  לו  סז: • אין  כתובות 
וחוזרין ונותנין לו לשום מתנה דברי רבי מאיר וחכמים אומרים 

נותנין לו לשום מתנה וחוזרין ונותנין לו לשום הלואה.

כתובות סז: • יש לו ואינו רוצה להתפרנס אין נזקקין לו אין לו ואינו 
רוצה להתפרנס אומרים לו הבא משכון וטול כדי שתזוח דעתו 

עליו.

כתובות סז: • מר עוקבא הוה עניא בשיבבותיה דהוה רגיל כל יומא 
דשדי ליה ארבעה זוזי בצינורא דדשא וכו'.

ואל  האש  כבשן  לתוך  עצמו  שימסור  לאדם  לו  סז: • נוח  כתובות 
ילבין פני חברו ברבים.

כתובות סז: • מר עוקבא הוה עניא בשיבבותיה דהוה רגיל לשדורי 
ליה ארבע מאה זוזי כל מעלי יומא דכיפורא יומא חד שדרינהו 
ניהליה ביד בריה אתא אמר ליה לא צריך אמר מאי חזית חזאי 
דקא מזלפי ליה יין ישן אמר מפנק כולי האי עייפינהו (כפלינהו) 
חושבנאי  לי  אייתו  אמר  נפשיה  ניחא  קא  כי  ניהליה  ושדרינהו 
סיאנקי  דינרי  אלפי  שבעת  ביה  כתיב  דהוה  אשכח  דצדקה 
(כתובות מקום) אמר זוודאי קלילי ואורחא רחיקתא קם בזבזיה 

לפלגיה ממוניה.

הני  מחומש  יותר  יבזבז  אל  המבזבז  התקינו  סז: • באושא  כתובות 
מילי מחיים שמא ירד מנכסיו אבל לאחר מיתה לית לן בה.

כתובות סז: • רבי אבא הוה צייר זוזי בסודריה ושדי ליה לאחוריה 
וממצי נפשיה לבי עניי ומצלי עיניה מרמאי.

ליה  לשדורי  רגיל  דהוה  עניא  ההוא  הוה  חנינא  סז: • רבי  כתובות 
ביד  ניהליה  שדרינהו  חד  יומא  שבתא  מעלי  כל  זוזי  ארבעה 
דביתהו אתאי אמרה ליה לא צריך מאי חזית שמעי דהוה קאמרי 
ליה במה אתה סועד בטלי כסף או בטלי זהב אמר היינו דאמר 
רבי אלעזר בואו ונחזיק טובה לרמאין שאלמלא הן היינו חוטאין 

בכל יום.

עבודת  עובד  כאילו  הצדקה  מן  עיניו  המעלים  סח. • כל  כתובות 
כוכבים.

מן  נפטר  אינו  סופו  לכך  צריך  ואין  צדקה  סח. • המקבל  כתובות 
העולם עד שיבא לידי כך.

כתובות סח. • אין מחייבין אותו למכור את ביתו ואת כלי תשמישו 
(רש"י – להשלים מאתים זוז כדי שלא יטול).

דלמא  לא  טעמא  מאי  עניים  בשל   ... משתכרין  קו: • אין  כתובות 
מתרמי להו עניא וליכא למיתבא ליה.

נדרים נ. • (רש"י) ומן מטרוניתא. שפעם אחת הוצרכו חכמים ממון 
הרבה לבית המדרש ושיגרו את ר' עקיבא אצל מטרוניתא אחת 

ולוה ממנה ממון גדול וכו'.
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נדרים סה: • פותחין לו מן הכתוב שבתורה ואומרין לו .. שהוא עני 
ואין אתה יכול לפרנסו אמר אילו הייתי יודע שהוא כן לא הייתי 

נודר הרי זה מותר.

נדרים סה: • (רש"י) הא לא מצי טעון דכל הנופל. בעניות אינו נופל 
לידי גבאי תחילה אלא קרובים מתגלגלין עמו.

סוטה יד. • להלך אחר מדותיו של הקב''ה מה הוא מלביש ערומים 
וכו'.

סוטה כ: • (רש"י) (דניאל לנבוכדנצר) וחטיך בצדקה פרוק. חטאך 
ע''י צדקה פדה: ועויתך במיחן. ועונותיך בחנינת העניים.

סוטה כא: • היכי דמי רשע ערום ... זה הנותן דינר לעני להשלים לו 
מאתים זוז.

לעיר  מעיר  יסובבו  הגבול  ואנשי   ... משיחא  מט: • בעקבות  סוטה 
ולא יחוננו וכו'.

צדקה  מהן  יעשה  מצומצמין  שמזונותיו  אדם  רואה  ז. • אם  גיטין 
וכ''ש כשהן מרובין.

גיטין ז. • כל הגוזז מנכסיו ועושה מהן צדקה ניצל מדינה של גיהנם 
משל לשתי רחילות שהיו עוברות במים אחת גזוזה ואחת אינה 

גזוזה גזוזה עברה ושאינה גזוזה לא עברה.

גיטין ז. • אפי' עני המתפרנס מן הצדקה יעשה צדקה ... שוב אין 
מראין לו סימני עניות.

גיטין יב. • מאן דמרחם אבני חרי אעבד נמי רחומי מרחם.

בכתב  פירש  גאון  שרירא  ורב   ... שופר)  ד"ה   – ס: • (רש"י  גיטין 
נדבה  לתוכו  נותנין  שהיו  נדבה  של  שופר  שיפורא  תשובתו 

השלוחה לבני הישיבה כמו י''ג שופרות היו במקדש.

חולי  ומבקרין  ישראל  עניי  עם  נכרים  עניי  סא. • מפרנסים  גיטין 
נכרים עם חולי ישראל וקוברין מתי נכרים עם מתי ישראל מפני 

דרכי שלום.

קדושין ח. • תנהו לעני אינה מקודשת אפילו עני הסמוך עלה מאי 
טעמא אמרה ליה כי היכי דמחייבנא ביה אנא הכי מחייבת ביה 

את.

קדושין כז. • שאני ר' עקיבא דיד עניים הוה (רש"י – הואיל וגבאי 
של עניים היה).

קדושין עו: • ממשכנים על הצדקה ואפילו בערב שבת.

קדושין פא. • פלימו הוה רגיל למימר כל יומא גירא בעיניה דשטן 
יומא חד מעלי יומא דכיפורי הוה אידמי ליה כעניא וכו'.

בבא קמא טז: • אמר ירמיה לפני הקדוש ברוך הוא רבונו של עולם 
אפילו בשעה שעושין צדקה הכשילם בבני אדם שאינן מהוגנים 

כדי שלא יקבלו עליהן שכר.

בבא קמא לו: • א''ל רב יוסף כבר זכו ביה עניים ואף על גב דליכא 
עניים הכא אנן יד עניים אנן.

בבא קמא לז. • ר''ג ובית דינו אביהן של יתומין היו.

כדי  ואופה  משכמת  אשה  ושתהא  עזרא)  פב. • (תקנת  קמא  בבא 
שתהא פת מצויה לעניים.

בבא קמא קיט. • (רש"י) רבינא. גבאי צדקה היה.

בבא קמא קיט. • גבאי צדקה מקבלין מהן דבר מועט אבל לא דבר 
מרובה א''ל הני לבני מחוזא דבר מועט נינהו.

כדי  שדהו  בתוך  ארי  להרביץ  לאדם  מותר  יב. • וכי  מציעא  בבא 
שיראו עניים ויברחו.

בבא מציעא כב. • סתמיה דבעל הבית כי תרום מבינונית הוא תרום.

בבא מציעא לא: • עניי עיר אחרת מנין ת''ל פתח תפתח מכל מקום.

רוצה  ואינו  שיתפרנס:  ממה  לו.  שאין  לא: • (רש"י)  מציעא  בבא 
להתפרנס. משלך במתנה ואמר רחמנא העבט דרך הלואה: יש 
חייב  שאתה  מנין  משלך  אלא  משלו  להתפרנס.  רוצה  ואינו  לו 

להעביטו וליפרע ממנו אחר מיתה ת''ל תעביטנו.

בבא מציעא עח: • (רש"י) מגבת פורים לפורים. מעות שגובין הגבאין 
יתנוה  כולה  לפורים.  פורים:  לסעודת  לעניים  לחלק  העיר  מבני 

לעניים דפורים.

בבא בתרא ד. • מפני מה נענש דניאל מפני שהשיא עצה לנבוכדנצר 
בצדקה  וחטאיך  עלך  ישפר  מלכי  מלכא  להן  כד)  ד,  (דניאל  שנאמר 

פרוק ועויתך במיחן עניין הן תהוי ארכא לשלותך וגו'.

בבא בתרא ה. • (רש"י – ארבעה לצלא וד' לצללא. אני שמעתי צלא 
צריכין  ככרות  ארבע  לו  אמר  וכך  עשיר  רצען  וצללא  עני  רצען 
לרצען עני למאכלות ביתו ליום כמו שצריכין לעשיר וזה עני הוא 
מעלי  הסתלק  לו  אומר  שאתה  וכשם  לפרנסה  השדה  לו  וצריך 
לך  אומר  אני  כך  והטוב  הישר  ועשית  משום  מצרא  דבר  בדינא 

עשה ישר וטוב לעני זה ואל תסלקהו) (עיין שם).

בבא בתרא ז: • ההוא חסידא דהוה רגיל אליהו דהוה משתעי בהדיה 
שמפסיק  לפי   – (רש"י  בהדיה  משתעי  לא  ותו  שער  בית  עבד 

בעניים הצועקין ואין קולם נשמע).

בבא בתרא ח. – יא. • (עניני צדקה).

בבא בתרא ח: • קופה של צדקה נגבית בשנים ומתחלקת בשלשה.

בבא בתרא ח: • תמחוי נגבית בשלשה ומתחלקת בשלשה.

בבא בתרא ח: • תמחוי בכל יום קופה מערב שבת לערב שבת תמחוי 
קופה  לעשות  העיר  בני  ורשאים  העיר  לעניי  קופה  עולם  לעניי 

תמחוי ותמחוי קופה ולשנותה לכל מה שירצו.

בבא בתרא ח: • (דניאל יב – ג) ומצדיקי הרבים ככוכבים לעולם ועד אלו 
גבאי צדקה.

דין  שדן  דיין  זה  הרקיע  כזוהר  יזהירו  ח: • והמשכילים  בתרא  בבא 
אמת לאמתו וגבאי צדקה.

בבא בתרא ח: • (תוס' – ד"ה ומצדיקי) גבאי צדקה עדיפי ממלמדי 
תינוקות.

בבא בתרא ט. • אין מחשבין בצדקה עם גבאי צדקה.

בבא בתרא ט. • בודקין למזונות ואין בודקין לכסות ... בודקין לכסות 
ואין בודקין למזונות.

בבא בתרא ט. • שקולה צדקה כנגד כל המצות.

רבא  להו  אמר   ... העושה  מן  יותר  המעשה  ט. • גדול  בתרא  בבא 
לבני מחוזא במטותא מנייכו עושו בהדי הדדי כי היכי דליהוי לכו 

שלמא במלכותא.

בבא בתרא ט. • בזמן שבהמ''ק קיים אדם שוקל שקלו ומתכפר לו 
עכשיו שאין בהמ''ק קיים אם עושין צדקה מוטב ואם לאו באין 

עובדי כוכבים ונוטלין בזרוע ואעפ''כ נחשב להן לצדקה.

בבא בתרא ט. • (תוס' – ד"ה לא) רב פפא גבאי היה.

ה
ק

צד



דית 4אנתולוגיה תלמו 8 9

צ

לשריון  מצטרפת  וקליפה  קליפה  כל  זה  שריון  ט: • מה  בתרא  בבא 
גדול אף צדקה כל פרוטה ופרוטה מצטרפת לחשבון גדול.

בבא בתרא ט: • גדול העושה צדקה בסתר יותר ממשה רבינו.

בבא בתרא ט: • כל הנותן פרוטה לעני מתברך בשש ברכות והמפייסו 
בדברים מתברך בי''א ברכות.

בבא בתרא ט: • כל הרודף אחר צדקה הקדוש ברוך הוא ממציא לו 
מעות ועושה בהן צדקה ... הקדוש ברוך הוא ממציא לו בני אדם 

המהוגנים לעשות להן צדקה כדי לקבל עליהם שכרו.

בבא בתרא ט: • אמר ירמיה לפני הקדוש ברוך הוא רבונו של עולם 
[אפילו] בשעה שכופין את יצרן ומבקשין לעשות צדקה לפניך 

הכשילם בבני אדם שאינן מהוגנין כדי שלא יקבלו עליהן שכר.

בעלי  בנים  לו  הויין  זוכה  צדקה  לעשות  הרגיל  ט: • כל  בתרא  בבא 
חכמה בעלי עושר בעלי אגדה.

אלהיכם  אם  לך  ולומר  להשיבך  הדין  לבעל  לו  י. • יש  בתרא  בבא 
אוהב עניים הוא מפני מה אינו מפרנסן אמור לו כדי שניצול אנו 

בהן מדינה של גיהנם.

אם  ר''ע  את  הרשע  טורנוסרופוס  שאל  שאלה  י. • זו  בתרא  בבא 
אלהיכם אוהב עניים הוא מפני מה אינו מפרנסם א''ל כדי שניצול 
לגיהנם  שמחייבתן  זו  [אדרבה]  א''ל  גיהנם  של  מדינה  בהן  אנו 

וכו'.

השנה  מראש  לו  קצובין  אדם  של  שמזונותיו  י. • כשם  בתרא  בבא 
כך חסרונותיו של אדם קצובין לו מראש השנה זכה הלא פרוס 

לרעב לחמך לא זכה ועניים מרודים תביא בית.

בעי  כרעיה  אישתמיט  בדרגא  סליק  הוה  פפא  י. • רב  בתרא  בבא 
למיפל... שמא עני בא לידך ולא פרנסתו ... כל המעלים עיניו מן 

הצדקה כאילו עובד עבודת כוכבים.

שלום  הזה  בעולם  עושין  וחסד שישראל  צדקה  י. • כל  בתרא  בבא 
גדול ופרקליטין גדולין בין ישראל לאביהן שבשמים.

בבא בתרא י. • חסד זו גמילות חסדים רחמים זו צדקה.

בבא בתרא י. • גדולה צדקה שמקרבת את הגאולה.

בבא בתרא י. • וצדקה מצלת מן המיתה דכתיב (משלי י, ב) וצדקה תציל 
ממות.

בבא בתרא י. • אדם נותן פרוטה לעני זוכה ומקבל פני שכינה.

בבא בתרא י. • רבי אלעזר יהיב פרוטה לעני והדר מצלי.

אי  כתוב  מקרא  אלמלא  דל  חונן  ה'  מלוה  יז)  יט,  י. • (משלי  בתרא  בבא 
אפשר לאומרו כביכול עבד לוה לאיש מלוה.

ממיתה  שמצילתו  אחת  למה  הללו  צדקות  י. • שתי  בתרא  בבא 
משונה ואחת שמצילתו מדינה של גיהנם.

ואינו  נותנה  משונה  ממיתה  שמצילתו  היא  זו  י. • ואי  בתרא  בבא 
יודע למי נותנה נוטלה ואינו יודע ממי נוטלה.

בבא בתרא י: • היכי ליעביד ליתיב לארנקי של צדקה.

בבא בתרא י: • מה יעשה אדם ויהיו לו בנים זכרים ... יפזר מעותיו 
לעניים.

א''כ  אלא  צדקה  של  לארנקי  פרוטה  אדם  יתן  י: • לא  בתרא  בבא 
ממונה עליה כר' חנניא בן תרדיון.

קרן  תרום  במה  רבש''ע  הקב''ה  לפני  משה  י: • אמר  בתרא  בבא 
ישראל אמר לו בכי תשא.

צדקה  של  כחה  היכן  עד  דוד  בן  שלמה  את  י: • שאלו  בתרא  בבא 
נתן  פזר  ט)  קיב,  (תהלים  אבא  דוד  פירש  מה  וראו  צאו  להן  אמר 

לאביונים צדקתו עומדת לעד קרנו תרום בכבוד.

בבא בתרא י: • וחסד לאומים חטאת כל צדקה וחסד שאומות עובדי 
כוכבים עושין חטא הוא להן שאינם עושין אלא להתגדל בו.

שעכו''ם  וחסד  צדקה  כל  חטאת  לאומים  י: • וחסד  בתרא  בבא 
עושין חטא הוא להן שאין עושין אלא להתיהר בו וכל המתיהר 

נופל בגיהנם.

כעמך  ומי  דכתיב  ישראל  אלו  גוי  תרומם  י: • צדקה  בתרא  בבא 
ישראל גוי אחד וחסד לאומים חטאת כל צדקה וחסד שעכו''ם 

עושין חטא הוא להן שאין עושין אלא לחרף אותנו בו.

בבא בתרא י: • כשם שהחטאת מכפרת על ישראל כך צדקה מכפרת 
על אומות העולם.

בבא בתרא יא. • אמרו עליו על בנימין הצדיק שהיה ממונה על קופה 
של צדקה פעם אחת באתה אשה לפניו בשני בצורת אמרה לו 
רבי פרנסני אמר לה העבודה שאין בקופה של צדקה כלום אמרה 
לו רבי אם אין אתה מפרנסני הרי אשה ושבעה בניה מתים עמד 
ופרנסה משלו לימים חלה ונטה למות אמרו מלאכי השרת לפני 
מישראל  אחת  נפש  המקיים  כל  אמרת  אתה  רבש''ע  הקב''ה 
כאילו קיים עולם מלא ובנימין הצדיק שהחיה אשה ושבעה בניה 
ימות בשנים מועטות הללו מיד קרעו לו גזר דינו תנא הוסיפו לו 

עשרים ושתים שנה על שנותיו.

הילני  של  בנה   – (רש"י  המלך  במונבז  יא. • מעשה  בתרא  בבא 
אבותיו  ואוצרות  אוצרותיו  שבזבז  החשמונאים)  מזרע  המלכה 
בשני בצורת וחברו עליו אחיו ובית אביו ואמרו לו אבותיך גנזו 
גנזו  אבותי  להם  אמר  מבזבזם  ואתה  אבותם  של  על  והוסיפו 

למטה ואני גנזתי למעלה וכו'.

בבא בתרא יא. • אבותי גנזו למטה ואני גנזתי למעלה ... אבותי גנזו 
שולטת  היד  שאין  במקום  גנזתי  ואני  בו  שולטת  שהיד  במקום 
בו ... אבותי גנזו דבר שאין עושה פירות ואני גנזתי דבר שעושה 
פירות ... אבותי גנזו [אוצרות] ממון ואני גנזתי אוצרות נפשות ... 
אבותי גנזו לאחרים ואני גנזתי לעצמי ... אבותי גנזו לעולם הזה 

ואני גנזתי לעולם הבא.

סנהדרין ו: • איזהו משפט שיש בו שלום הוי אומר זה ביצוע.

וראה  החייב  את  וחייב  הזכאי  את  זיכה  הדין  את  ו: • דן  סנהדרין 
שנתחייב עני ממון ושלם לו מתוך ביתו זה משפט וצדקה משפט 

לזה וצדקה לזה.

שהוציא  לזה  וצדקה  ממונו  לו  שהחזיר  לזה  ו: • משפט  סנהדרין 
גזילה מתחת ידו.

סנהדרין יז: • כל עיר שאין בה עשרה דברים הללו אין תלמיד חכם 
רשאי לדור בתוכה ... וקופה של צדקה נגבית בשנים ומתחלקת 

בשלשה וכו'.

בפירות  ונותנין  שנושאין  אלו  שביעית  כה: • סוחרי  סנהדרין 
שביעית ואימתי חזרתן משתגיע שביעית אחרת ויבדלו ... אומר 
אני פלוני בר פלוני כינסתי מאתים זוז בפירות שביעית והרי הן 

נתונין במתנה לעניים.
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הנכרים  מן  צדקה  מקבלי  אחר.  דבר  אוכלי  כו: • (רש"י)  סנהדרין 
דהוי חילול השם מחמת ממון והוה ליה כרשע דחמס.

שופך  כאילו  הצדקה  את  בו  שמלינין  תענית  לה. • כל  סנהדרין 
דמים.

סנהדרין מט. • ביתו של יואב מופקר לכל (רש"י – לעניים להתפרנס 
מביתו).

סנהדרין נז: • בניו לדין ביתו (נשים) לצדקה.

סנהדרין פא. • ואת אשת רעהו לא טימא שלא ירד לאומנות חבירו.

ט)  יח,  (יחזקאל  וכתיב  צדקה  של  מקופה  נהנה  שלא  פא. • ...  סנהדרין 
צדיק הוא חיה יחיה.

מכות כד. • הולך צדקות זה אברהם אבינו.

שבועות מד. • (תוס') צדקה מנין. דלא מיקריא צדקה אא''כ מחסרו 
ממון.

לכם  זרעו  יב)  י,  (הושע  שנאמר  צדקה  אלא  זריעה  ה: • אין  זרה  עבודה 
לצדקה.

עבודה זרה יז: • (רש"י) ר' חנינא בן תרדיון גבאי של צדקה הוה.

עבודה זרה יז: • (תוס' – ד"ה ובגמילות) מאי פריך מצדקה הלא ב' 
דברים הם כדאמרינן בסוכה (מט:) צדקה לעניים גמילו' חסדים בין 
בזאת  שרגיל  דמי  ליה  משמע  דמ''מ  וי''ל  לעשירים  בין  לעניים 

עוסק הוא גם בזאת.

אבות א:ה • יהיו עניים בני ביתך.

אבות ב:ז • מרבה צדקה מרבה שלום.

אבות ב:ט • איזוהי דרך ישרה... עין טובה.

אבות ה:ט • הדבר מתרבה משום... מעשר עני... גזל מתנות עניים.

אבות ה:יג • ד' מדות בנותני צדקה וכו'.

אחר...  עני  ובא  שחרית  לעני  פרוטה  נתת  ג:ז • אם  נתן  דרבי  אבות 
ערבית תן לו.

אבות דרבי נתן ג:ט • מעשה בחסיד אחד שטבע בים וניצול בזכות 
צדקה (עיין שם).

אבות דרבי נתן לג:א • א"א עושה צדקה תחילה ואח"כ משפט דוד 
המלך משפט ואח"כ צדקה.

אבות דרבי נתן מא:ב • ג' נותני צדקה נותן צדקה... המלוה טוב ממנו 
הנותן למחצית שכר למעלה מכולן.

חפצי  יעשה  ויתקיימו  עשירים  בניו  ויהיו  אדם  יעשה  כלה • מה 
שמים (צדקה) וחפצי אשתו.

כלה • ר"ע לימד את ר"ט רבו על פיזור לצדקה (עיין שם).

דרך ארץ רבה פ"ב • ... מאכילי רעבים... מחלקי צדקות... אמרו צדיק 
כי טוב.

דרך ארץ זוטא פ"ב • אם עשית ממון עשה ממנו צדקה בעוד שהוא 
בידך... יעוף פתאום.

בניך  יבואו  שלא  כדי  העניים  את  אוהב  פ"ט • הוי  זוטא  ארץ  דרך 
לאותה מדה.

רך ארץ זוטא פ"ט • אם רצת לכבוד עני יהיו בניך בעלי תורה וכו'.

ובפרדסותיהן  בגנותיהן  פרצות  פורצין  יריחו...  עא. • אנשי  מנחות 
להאכיל נשר לעניים בשני בצורת בשבתות ובימים טובים.

זה  ואין  בעלה  משל  לגנוב  חשודה  אשת)  ד"ה   – ו: • (תוס'  חולין 
גזלה דאין הבעל מקפיד בדבר מועט.

חולין ז. • הרבה כרכים כבשום עולי מצרים ולא כבשום עולי בבל 
וקסבר קדושה ראשונה קדשה לשעתה ולא קדשה לעתיד לבא 

והניחום כדי שיסמכו עליהן עניים בשביעית.

עם  חסידות  שעושה  חסידה  שמה  נקרא  סג. • למה  חולין 
חברותיה.

חולין קי: • כל מצות עשה שמתן שכרה בצדה אין בית דין שלמטה 
מוזהרין עליה (תוס') וא''ת והרי צדקה דכתיב פתוח תפתח את 
ידך וגו' כי בגלל הדבר הזה יברכך וגו' (דברים טו) ואמרינן בפ''ק דב''ב 
(דף ח:) דרבא אכפייה לרב נתן בר אמי ואפיק מיניה ארבע מאות זוז 
נערה  פ'  כדאשכחן  בדברים  היינו  דאכפייה  ר''ת  ואומר  לצדקה 
לא  לאו  איכא  נמי  דבצדקה  ועוד  ועל  אכפייה  נג.)  (דף  בכתובות 

תקפוץ ולא תאמץ (דברים טו).

הרועים  בבית  המסייעים  והעניים  והלוים  כו: • הכהנים  בכורות 
ובבית הגרנות ובבית המטבחים אין נותנין להם תרומה ומעשר 

בשכרן ואם עושין כן חיללו.

בכורות נא: • (תוס' – ד"ה הלכך) קצת תימה דכיון שהיו ר' טרפון 
ור' חנינא מחזירין כל שעה נמצאו משחיתים ברית הלוי שיפסידו 
שאר כהנים שלא יתנו אלא להם מפני שהם רגילים להחזיר וי''ל 
היו  לא  שמא   ... לו  יחזירו  אם  שנותן  בשעה  יודע  הנותן  שאין 

מחזירין אלא לעניים ולא לאותם שהיו דומים להם לעשירים.

ערכין ו. • האומר סלע זו לצדקה מותר לשנותה.

שרי  צדקה  ואילו  ביה  לאשתמושי  אסור  ו. • הקדש  ערכין 
לאשתמושי ביה.

בין  לעצמו  בין  לשנותה  מותר  לצדקה  זו  סלע  ו. • האומר  ערכין 
לאחר בין אמר עלי בין אמר הרי זו.

ערכין ו. • סלע זו לצדקה עד שלא באתה ליד גבאי מותר לשנותה 
משבאתה ליד גבאי אסור לשנותה.

ערכין ו: • (רש"י) רבי ינאי. גבאי הוה.

העיר  צדקה  מעות  מללוות  ליזהר  יש  עד)  ד"ה   – ו: • (תוס'  ערכין 
משבאתה ליד גבאי ואפי' ברשות הקהל נמי כיון שאין זה צורכי 

צבור.

ערכין כג: • אע''פ שאמרו חייבי ערכין ממשכנין אותו נותנין לו מזון 
שלשים יום וכסות שנים עשר חדש מטה מוצעת וסנדליו ותפליו 
לו אבל לא לאשתו ולבניו אם היה אומן נותן לו שני כלי אומנות 

מכל מין ומין.

אם  פרנסני  ואמר  הבית  בעל  אצל  הולך  שעני  טז. • בשעה  תמורה 
מי  ה'  כולם  עושה  נפגשו  ורש  עשיר  לאו  ואם  מוטב  מפרנסו 

שעשאו עשיר לזה עושה אותו עני עני לזה עושה אותו עשיר.

צניעות
ברכות ה: • כל הנותן מטתו בין צפון לדרום הויין ליה בנים זכרים ... 
אף אין אשתו מפלת נפלים (רש"י – שהשכינה במזרח או במערב 

לפיכך נכון להסב דרך תשמיש לרוחות אחרות).
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צנועין  הן  הפרסיים  את  אני  אוהב  דברים  ח: • בשלשה  ברכות 
באכילתן וצנועין בבית הכסא וצנועין בדבר אחר.

לבישא  דהות  כותית  לההיא  חזייה  אהבה  בר  אדא  כ. • רב  ברכות 
כרבלתא בשוקא סבר דבת ישראל היא קם קרעיה מינה אגלאי 

מילתא דכותית היא שיימוה בארבע מאה זוזי.

ברכות כב. • (רש"י) שתבע אשה. אותה אשה פנויה היתה וחכמים 
גזרו על היחוד אף על הפנויה.

ברכות כד. • טפח באשה ערוה.

מסתכל  כאילו  אשה  של  קטנה  באצבע  המסתכל  כד. • כל  ברכות 
במקום התורף.

ברכות כד. • שוק באשה ערוה.

ברכות כד. • קול באשה ערוה.

ברכות כד. • שער באשה ערוה.

ברכות מה: • נשים מזמנות לעצמן ועבדים מזמנים לעצמן.

ברכות סא. • לא יהלך אדם אחורי אשה בדרך ואפי' אשתו נזדמנה 
אין  בנהר  אשה  אחורי  העובר  וכל  לצדדין  יסלקנה  הגשר  על  לו 
לו חלק לעולם הבא (תוס' – אם רגיל בכך לפי שיבא לידי נאוף 

וסופו יורד לגיהנם).

בה  להסתכל  כדי  לידה  מידו  לאשה  מעות  סא. • המרצה  ברכות 
ינקה  לא  רבינו  כמשה  טובים  ומעשים  תורה  בידו  יש  אפילו 

מדינה של גיהנם.

ברכות סא. • אחורי ארי ולא אחורי אשה.

מן  דברים  משלשה  נצול  הכסא  בבית  הצנוע  סב. • כל  ברכות 
חלומותיו  אף  אומרים  ויש  המזיקין  ומן  העקרבים  ומן  הנחשים 

מיושבים עליו.

ברכות סב. • אין קורין צנוע אלא למי שצנוע בבית הכסא.

דמחוזא  בשבילי  עייליתו  כי  לרבנן  אביי  להו  סב: • אמר  ברכות 
למיפק ביה בחקלא לא תחזו לא להך גיסא ולא להך גיסא דלמא 

יתבי נשי ולאו אורח ארעא לאסתכולי בהו.

ברכות סב: • מדורה היתה שם ובית הכסא של כבוד וזה היה כבודו 
שם  שאין  בידוע  פתוח  מצאו  אדם  שם  שיש  בידוע  נעול  מצאו 

אדם.

שהרי  אתה  הריגה  בן  התורה  מן  לשאול  דוד  לו  סב: • אמר  ברכות 
רודף אתה והתורה אמרה בא להרגך השכם להרגו אלא צניעות 

שהיתה בך היא חסה עליך.

ברכות סג. • לעולם אל ירבה אדם רעים בתוך ביתו.

ברכות סג. • כל הרואה סוטה בקלקולה יזיר עצמו מן היין.

חלה ב"ג • האשה יושבת וקוצה חלתה ערומה... אבל לא איש.

חלציו  לאזור  שצריך  מכאן  טריחותא)  ד"ה   – י. • (תוס'  שבת 
כשמתפלל ובמחזור ויטרי מפרש דטעם דבעינן אזור שלא יהא 
לכך  מכנסים  להם  היה  שלא  להן  ודוקא  הערוה  את  רואה  לבו 
היו צריכים לאזור בשעת תפלה אבל לדידן שיש לנו אבנט של 

מכנסים אין אנו צריכין לאזור.

שבת יא. • לא יאכל הזב עם הזבה מפני הרגל עבירה.

שבת יג. • מקיש אשה נדה לאשת רעהו מה אשת רעהו הוא בבגדו 
והיא בבגדה אסור אף אשתו נדה הוא בבגדו והיא בבגדה אסור.

שבת יג. • לא אסרה תורה אלא קורבה של גלוי עריות בלבד.

שבת יג. • עולא כי הוי אתי מבי רב הוה מנשק להו לאחוותיה אבי 
חדייהו ואמרי לה אבי ידייהו ופליגא דידיה אדידיה דאמר עולא 
סחור  סחור  נזירא  אמרי  לך  לך  משום  אסור  קורבה  שום  אפי' 
בעצמו  יודע  היה  והוא  ופליגא.  ד"ה  (תוס' –  תקרב  לא  לכרמא 
ב'  בפרק  כדאמרינן  היה  גמור  שצדיק  הרהור  לידי  יבא  שלא 
ומרקד  אכתפיה  לה  מרכיב  אהבה  בר  אדא  דרב  יז.)  ('ף  דכתובות 
א''ל רבנן אנן מהו למעבד הכי א''ל אי דמיא לכון כי כשורא לחיי 

ואי לא לא).

ושימש  הרבה  וקרא  הרבה  ששנה  א'  בתלמיד  יג. • מעשה  שבת 
תלמידי חכמים הרבה ומת בחצי ימיו ... אפי' באצבע קטנה לא 
נגע [בי] בימי לבוניך מהו אצלך אכל עמי ושתה עמי וישן עמי 
ברוך  לה  ואמרתי  אחר  דבר  על  דעתו  עלתה  ולא  בשר  בקירוב 
המקום שהרגו שלא נשא פנים לתורה שהרי אמרה תורה (ויקרא יח, 

יט) ואל אשה בנדת טומאתה לא תקרב.

שבת כג. • כי קאי ערום היכי מברך והא בעינן (דברים כג, טו) והיה מחניך 
קדוש וליכא.

שבת כט: • (רש"י) והצנועים.(לגבי כלאים) כשרים שמרחיקין עצמן 
מכל לזות שפתים.

שבת מא. • אנא חזיתיה לר' אבהו שהניח ידיו כנגד פניו של מטה 
(רש"י – כשהיה רוחץ משום צניעות).

שבת מא.• כל האוחז באמה ומשתין כאילו מביא מבול לעולם.

שבת מא. • כל המניח ידיו כנגד פניו של מטה כאילו כופר בבריתו 
של אברהם אבינו.

שבת מא. • (רש"י) כי נחית. לנהר פניו כלפי הנהר ואין כאן משום 
משום  מותר  העם  כלפי  ופניו  סליק.  כי  לכסותו:  אסור  צניעות 

צניעות.

שבת נ: • מגרר אדם גלדי צואה וגלדי מכה שעל בשרו בשביל צערו 
שמלת  גבר  ילבש  לא  משום   – (רש"י  אסור  ליפות  בשביל  אם 

אשה).

שבת נג: • מעשה באדם אחד שנשא אשה גידמת ולא הכיר בה עד 
יום מותה ... בא וראה כמה צנועה אשה זו שלא הכיר בה בעלה 

... זו דרכה בכך אלא כמה צנוע אדם זה שלא הכיר באשתו.

ששהו  מתוך  הנשים  את  ישכבון  אשר  מקיים  אני  נה: • מה  שבת 
(חפני ופינחס) את קיניהן שלא הלכו אצל בעליהן מעלה עליהן 

הכתוב כאילו שכבום.

שבת נז. • (רש"י – ד"ה בזמן) אינה נוטלת השבכה מראשה ברה''ר 
שתגלה כל שערה.

שלפא  לא  היא  דלצניעותא  דכיון  טהורה)  ד"ה  ס. • (רש"י –  שבת 
ומחוי והאי מחט נמי לצניעות דשער באשה ערוה ולא מחויא.

מטותיהן  בפני  מים  משתינין  היו  שומרון)  סב: • (גדולי  שבת 
ערומים.

ודובקין  זה  עם  זה  ושותים  אוכלים  שהיו  אדם  בני  סב: • אלו  שבת 
מטותיהן זו בזו ומחליפין נשותיהן זה עם זה ומסריחין ערסותם 

בשכבת זרע שאינו שלהן.

שבת סב: • ג' דברים מביאין את האדם לידי עניות ואלו הן המשתין 
מים בפני מטתו ערום וכו'.
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שבת סב: • (ישעיה ג, טז) ויאמר ה' יען כי גבהו בנות ציון שהיו מהלכות 
בקומה זקופה ותלכנה נטויות גרון שהיו מהלכות עקב בצד גודל 
ומשקרות עינים דהוה מלאן כוחלא לעינייהו ומרמזן הלוך וטפוף 

שהיו מהלכות ארוכה בצד קצרה.

שבת סב: • (ישעיה ג, טז) וברגליהן תעכסנה אמר רב יצחק דבי ר' אמי 
בשוקי  ומהלכות  במנעליהן  ואפרסמון  מור  שמטילות  מלמד 
בקרקע  בועטות  ישראל  בחורי  אצל  שמגיעות  וכיון  ירושלים 

ומתיזות עליהם ומכניסות בהן יצר הרע כארס בכעוס.

שבת סג: • משפחה אחת היתה בירושלים שהיו פסיעותיהן גסות 
והיו בתולותיהן נושרות עשו להן כבלים והטילו שלשלת ביניהן 

שלא יהיו פסיעותיהן גסות ולא היו בתולותיהן נושרות.

שבת סד. • מפני מה הוצרכו ישראל שבאותו הדור כפרה מפני שזנו 
עיניהם מן הערווה.

מסתכל  כאילו  אשה  של  קטנה  באצבע  המסתכל  סד: • כל  שבת 
במקום התורפה.

בו  לצאת  אסור  לרה''ר  בו  לצאת  חכמים  שאסרו  סד: • כל  שבת 
לחצר חוץ מכבול ופאה נכרית... כדי שלא תתגנה על בעלה.

שבת סה. • אבוה דשמואל ... ולא שביק להו גניאן גבי הדדי ... נשים 
המסוללות זו בזו פסולות לכהונה.

שבת סה. • אבוה דשמואל ... עביד להו מקואות ביומי ניסן ומפצי 
ביומי תשרי (תוס' – ד"ה ומפצי – רבינו תם פירש שהיו נותנות 
מפצי זקופות שלא יראו אותן העולם ויתביישו מהם ולא יטבלו 

היטב).

שבת פ. • (רש"י) צנועות. שהולכות מעוטפות ואין מגלות אלא עין 
אחד לראות וכוחלות אותו.

כל  צניעות  צריכות  אינן  כפרים  בנות  בעירניות.  פ. • (רש"י)  שבת 
כך שאין שחוק וקלות ראש מצוי שם ועמה מועטין ואינן מכסין 

פניהם וכוחלות ב' עיניהם.

שבת פו. • ישראל קדושים הן ואין משמשין מטותיהן ביום ... אם 
היה בית אפל מותר ... תלמיד חכם מאפיל בטליתו ומותר.

שבת קיח: • מימי לא נסתכלתי במילה שלי איני והאמרו ליה לרבי 
מאי טעמא קראו לך רבינו הקדוש אמר להו מימי לא נסתכלתי 
במילה שלי ברבי מילתא אחריתי הוה ביה שלא הכניס ידו תחת 

אבנטו.

שבת קיח: • מימי לא ראו קורות ביתי אימרי חלוקי.

שבת קכ: • אסור לעמוד בפני השם ערום.

ולמלון  ישראל  בת  אחת  ריבה  שפדה  אחד  קכז: • בחסיד  שבת 
השכיבה תחת מרגלותיו למחר ירד וטבל ושנה לתלמידיו ואמר 
(להן) בשעה שהשכבתיה תחת מרגלותי במה חשדתוני אמרנו 
וטבלתי  שירדתי  בשעה  לרבי  בדוק  שאינו  תלמיד  בנו  יש  שמא 
לרבי  קרי  אירע  הדרך  טורח  מפני  שמא  אמרנו  חשדתוני  במה 
אמר להם העבודה כך היה ואתם כשם שדנתוני לכף זכות המקום 

ידין אתכם לכף זכות.

אצל  חכמים  לתלמידי  אחד  דבר  הוצרך  אחת  קכז: • פעם  שבת 
מטרוניתא אחת שכל גדולי רומי מצויין אצלה אמרו מי ילך אמר 
שהגיע  כיון  ותלמידיו  יהושע  רבי  הלך  אלך  אני  יהושע  ר'  להם 
לפתח ביתה חלץ תפיליו ברחוק ארבע אמות ונכנס ונעל הדלת 
בפניהן אחר שיצא ירד וטבל ושנה לתלמידיו ואמר (להן) בשעה 
שחלצתי תפילין במה חשדתוני אמרנו כסבור רבי לא יכנסו דברי 

אמרנו  חשדתוני  במה  שנעלתי  בשעה  טומאה  במקום  קדושה 
במה  וטבלתי  שירדתי  בשעה  לבינה  בינו  יש  מלכות  דבר  שמא 
רבי  של  בגדיו  על  מפיה  צינורא  ניתזה  שמא  אמרנו  חשדתוני 
אמר להם העבודה כך היה ואתם כשם שדנתוני לזכות המקום 

ידין אתכם לזכות.

עדיין   ... עריות  כגון  בקטטה  עליהם  שקבלו  מצוה  קל. • כל  שבת 
עושין אותה בקטטה דליכא כתובה דלא רמו בה תיגרא.

שבת קמ: • העומד באמצע המטה כאילו עומד בכריסה של אשה 
(רש"י – דמהרהר).

שבת קמ: • אמר להו רב חסדא לבנתיה תיהוי צניעתן באפי גברייכו 
לא  בליליא  ירקא  תיכלון  לא  גברייכו  באפי  נהמא  תיכלון  לא 
תיפנון  ולא  בליליא  שיכרא  תשתון  ולא  בליליא  תמרי  תיכלון 
היכא דמפני גברייכו וכי קא קארי אבבא איניש לא תימרון מנו 
אלא מני נקיט מרגניתא בחדא ידיה וכורא בחדא ידיה מרגניתא 

אחוי להו וכורא לא אחוי להו עד דמיצטערן והדר אחוי להו.

שבת קנ. • עכו''ם ערום אסור לקרות קרית שמע כנגדו.

בזמה  השטוף  וכל  הוה  בזמה  שטוף  הגלעדי  קנב. • ברזילי  שבת 
זקנה קופצת עליו.

עירובין ב: • דלתות היכל לצניעות בעלמא הוא דעבידן.

אשתו  היא  ואפי'  בדרך  אשה  אחורי  אדם  יהלך  יח: • לא  עירובין 
נזדמנה על הגשר יסלקנה לצדדין וכל העובר אחורי אשה בנהר 

אין לו חלק לעולם הבא.

עירובין יח: • מנוח עם הארץ היה שנאמר (שופטים יג, יא) ויקם וילך מנוח 
אחרי אשתו.

ישראל  בחורי  אלו  ריח  נתנו  הדודאים  יד)  ז,  השירים  כא: • (שיר  עירובין 
שלא טעמו טעם חטא.

שמגידות  ישראל  בנות  אלו  מגדים  כל  פתחינו  כא: • ועל  עירובין 
פתחיהן לבעליהן ל''א שאוגדות פתחיהן לבעליהן.

מארוסה  חוץ  ינשאו  וארוסות  יתארסו  מז. • נשואות  עירובין 
שביהודה מפני שלבו גס בה (רש"י – שהיו רגילין ליחד חתן וכלה 

קודם כניסתן לחופה).

אשכחה  באורחא  אזיל  קא  הוה  הגלילי  יוסי  נג: • רבי  עירובין 
שוטה  גלילי  ליה  אמרה  ללוד  נלך  דרך  באיזו  לה  אמר  לברוריה 
לומר  לך  היה  האשה  עם  שיחה  תרבה  אל  חכמים  אמרו  כך  לא 

באיזה ללוד.

עירובין נה: • כשהן (ישראל במדבר) נפנין אין נפנין לא לפניהם ולא 
לצדיהן אלא לאחריהן.

הוא  בנותיהם  ועל  קברים  כיושבי  צריפין  נה: • יושבי  עירובין 
אומר (דברים כז, כא) ארור שוכב עם כל בהמה מאי טעמא ... מפני 

שמרגישין זה לזה בטבילה.

עליו  בה  שרויין  ואשתו  שאיש  בקילעא  הישן  סג: • כל  עירובין 
הכתוב אומר (מיכה ב, ט) נשי עמי תגרשון מבית תענוגיה.

דביני  גודא  נפל  חצר  בההוא  יתבי  הוו  ושמואל  צד. • רב  עירובין 
עביד  שמואל   ... בה  נגידו  גלימא  שקולו  שמואל  להו  אמר  ביני 

לצניעותא בעלמא.

עירובין ק: • אילמלא לא ניתנה תורה היינו למידין צניעות מחתול.

פסחים כו: • (רש"י) והצנועים. פרושים שמתרחקין מן הכיעור ומן 
הדומה לו.
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פסחים נא. • עם הכל אדם רוחץ חוץ מאביו וחמיו ובעל אמו ובעל 
אחותו ור' יהודה מתיר באביו מפני כבוד אביו והוא הדין לבעל 

אמו ואתו אינהו וגזור בשני אחין משום בעל אחותו.

פסחים פו. • הכלה הופכת את פניה ואוכלת (קרבן פסח).

פסחים פז. • בנותינו כזויות אלו בתולות ישראל שאוגדות פתחיהן 
לבעליהן.

עליהן  מעלה  צנועים)  ובחורות  (בחורים  ואלו  פז. • אלו  פסחים 
הכתוב כאילו נבנה היכל בימיהן.

נשים  וקטנים...  ועבדים  נשים  חבורת  עושין  צא. • אין  פסחים 
ועבדים משום תפלות קטנים ועבדים משום פריצותא.

פסחים קיב. • אל תכנס לביתך פתאום כ''ש לבית חבירך.

מטתו  והמשמש  נכפה  הוי  ערום  הנר  בפני  קיב: • העומד  פסחים 
לאור הנר הויין לו בנים נכפין.

פסחים קיג. • (רש"י) אל תרבה בגנות. כלומר אל תהא רגיל לעשות 
ובת  בדוד  שהיה.  מעשה  משום  מגולה:  במקום  בפרהסיא  בית 

שבע.

משום   ... מ''ט  הראשון  מחתנה  באשתך  זהיר  קיג. • הוי  פסחים 
ערוה ... משום ממון.

הדר  רווק  על  יום  בכל  הקב''ה  עליהן  מכריז  קיג. • שלשה  פסחים 
בכרך ואינו חוטא.

פסחים קיג: • רב חנינא ורב אושעיא דהוו אושכפי בארעא דישראל 
להו  ועיילי  לזונות  מסאני  להו  ועבדי  דזונות  בשוקא  יתבי  והוו 
בהו  לאיסתכולי  עינייהו  מדלן  לא  ואינהו  בהו  מסתכלי  אינהו 

ומומתייהו הכי בחייהן רבנן קדישי דבארעא דישראל.

יומא יח: • אכסנאי לא יאכל ביצים ולא יישן בטליתו של בעל הבית 
(רש"י – שהוא מתכסה בה ביום שלא ימצא עליה קרי).

יומא יח: • רב כי מקלע לדרשיש מכריז מאן הויא ליומא רב נחמן 
אשה  יש   – (רש"י  ליומא  הויא  מאן  מכריז  לשכנציב  מקלע  כד 

שתנשא לי ליומא שאתעכב כאן ותצא לאחר מכאן).

(כשטבל  העם  לבין  (כ"ג)  בינו  בוץ  של  סדין  ל. • פרסו  יומא 
במקוה).

אמו  לו  שעשתה  חרסום  בן  אלעזר  ר'  על  עליו  לה: • אמרו  יומא 
מפני  ללובשה  הכהנים  אחיו  הניחוהו  ולא  ריבוא  משתי  כתונת 

שנראה כערום.

יומא מז. • שבעה בנים היו לה לקמחית וכולן שמשו בכהונה גדולה 
אמרו לה חכמים מה עשית שזכית לכך אמרה להם מימי לא ראו 
קורות ביתי קלעי שערי אמרו לה הרבה עשו כן ולא הועילו (רש"י 
משבצות  הלבוש  גדול  כהן  ממנה  לצאת  ראויה  צנועה  אשה   –

זהב).

סוכה ג. • ואיהי (הילני המלכה) יתבה בקיטוניות משום צניעותא.

צער  משום   ... ייחוד  משום   ... בסוכה  חופה  כה: • וליעבדו  סוכה 
חתן.

סוכה מט: • למה נמשלו דברי תורה כירך לומר לך מה ירך בסתר אף 
דברי תורה בסתר.

כלה  והכנסת  המת  הוצאת  זו  אלהיך  עם  לכת  מט: • והצנע  סוכה 
לחופה והלא דברים ק''ו ומה דברים שדרכן לעשותן בפרהסיא 

אמרה תורה הצנע לכת דברים שדרכן לעשותן בצנעא על אחת 
כמה וכמה.

והקיפוה  בראשונה  היתה  חלקה   ... גדול  תיקון  נא: • מאי  סוכה 
ואנשים  מלמעלה  יושבות  נשים  שיהו  והתקינו  גזוזטרא 

מלמטה.

סוכה נא: • בראשונה היו נשים מבפנים ואנשים מבחוץ והיו באים 
ואנשים  מבחוץ  יושבות  נשים  שיהו  התקינו  ראש  קלות  לידי 
נשים  שיהו  התקינו  ראש  קלות  לידי  באין  היו  ועדיין  מבפנים 

יושבות מלמעלה ואנשים מלמטה.

סוכה נב. • (זכריה יב, יב) וספדה הארץ משפחות משפחות לבד משפחת 
לעתיד  ומה  ק''ו  דברים  והלא  אמרו  לבד  ונשיהם  לבד  דוד  בית 
תורה  אמרה  בהם  שולט  הרע  יצר  ואין  בהספד  שעוסקין  לבא 
אנשים לבד ונשים לבד עכשיו שעסוקין בשמחה ויצה''ר שולט 

בהם על אחת כמה וכמה.

מגילה י. • כשהיו בונין בהיכל עושין קלעים להיכל וקלעים לעזרה 
לצניעותא   ... מבפנים  בונין  ובעזרה  מבחוץ  בונין  שבהיכל  אלא 

בעלמא.

ממנה  ויוצאין  זוכה  חמיה  בבית  צנועה  שהיא  כלה  י: • כל  מגילה 
מלכים ונביאים.

ערומות  ומפשיטן  ישראל  בנות  מביאה  הרשעה  יב: • ושתי  מגילה 
ועושה בהן מלאכה בשבת.

מגילה יג. • מגנותו של אותו רשע (אחשורוש) למדנו שבחו שלא 
היה משמש מטתו ביום.

מגילה יד. • (שופטים ד, ה) והיא יושבת תחת תומר מאי שנא תחת תומר 
... משום יחוד (תוס' – כשבאין אליה בני ישראל למשפט).

שכל  עכסה  נקראת  דלכך  וי''מ  שלשה)  ד"ה   – ד. • (תוס'  תענית 
יתירא  צניעות  משום  ודאי  וזהו  אשתו  על  כועס  אותה  הרואה 

דקא חזו בה.

הוה  דכי  דם)  (מקיז  אומנא  דאבא  עובדיה  הוו  כא: • ומאי  תענית 
עביד מילתא הוה מחית גברי לחוד ונשי לחוד ואית ליה לבושא 
ליה  אתיא  הוות  כי  כוסילתא  כי  בזיעא  דהוות  קרנא  ביה  דאית 
איתתא הוה מלביש לה כי היכי דלא ניסתכל בה ואית ליה דוכתא 
דצניעא דשדי ביה פשיטי דשקיל דאית ליה שדי ביה דלית ליה 

לא מיכסיף.

גברי  ואסרנא  האסורין)  בית  (שומר  אנא  כב. • זנדוקנא  תענית 
מטתי  אני  להני (מטיל  הני  בין  פורייאי  ורמינא  לחוד  ונשי  לחוד 
חזינא  כי  איסורא  לידי  ליתו  דלא  היכי  כי  לנשים)  אנשים  בין 
ומצילנא  נפשאי  מסרנא  עינייהו  עלה  נכרים  דיהבי  ישראל  בת 
עינייהו  נכרים  בה  דיהבו  גבן  מאורסה  נערה  הוות  חד  יומא  לה 
ושדאי  כדם)  האדומים  יין  של  (שמרים  דחמרא  דורדייא  שקלי 
לה בשיפולה (בשולי בגדיה) ואמרי דיסתנא היא (דרך נשים לה 

ומאוסה היא).

נפקא  למתא  מר  מטא  כי  טעמא  מאי  חלקיה)  כג: • (אבא  תענית 
באשה  עיני  אתן  שלא  כדי  להו  אמר  מיקשטא  כי  דמר  דביתהו 
אבתרה  מר  עייל  והדר  ברישא  היא  עיילא  טעמא  מאי  אחרת 

והדר עיילינן אנן אמר להו משום דלא בדקיתו לי.

תענית כג: • (רש"י – ד"ה ה"נ) (חנן הנחבא) מתחבא בבגדיו כשהוא 
נכנס להסך את רגליו מרוב צניעות.
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תענית כד. • הויא ליה (לר' יוסי דמן יוקרת) ברתא בעלת יופי יומא 
חד חזיא לההוא גברא דהויא כריא בהוצא וקא חזי לה אמר לו 
מאי האי אמר ליה רבי אם ללוקחה לא זכיתי לראותה לא אזכה 
אמר לה בתי קא מצערת להו לברייתא שובי לעפריך ואל יכשלו 

ביך בני אדם.

לאחוריה  ומחזירתו  התחתון  את  קורעת  כב: • האשה  קטן  מועד 
וחוזרת וקורעת את העליון על כל המתים כולן.

מועד קטן כב: • האשה שוללתו לאלתר מפני כבודה.

מועד קטן כד. • כל ל' יום תינוק יוצא בחיק ונקבר באשה אחת ושני 
אנשים אבל לא באיש אחד ושתי נשים (רש"י – שאין מתייחדין 

עם האשה)... אף באיש אחד ושתי נשים.

יבמות טז: • (תוס' – ד"ה סבר) אלא מעובד כוכבים אמאי הוי ממזר 
ב''ד של שם גזרו ומדאורייתא ביאת היתר היא וי''ל אע''ג דביאת 
היתר היא מדאורייתא בצנעא מ''מ כיון דלא תפסי בה קידושין 

הוי ממזר כמו בעבד.

הנשים  שנתקלקלו  חכמים  ראו  אמר)  ד"ה   – כד: • (תוס'  יבמות 
ליתן עיניהם באחר ורוב האומרות כן משקרות לכך נראה להם 

להתירן.

יבמות לה. • זנות בקטנה לא שכיח.

יבמות לה. • גיורת ומשוחררת דשכיח בהו זנות.

יבמות לה. • אשה מזנה משמשת במוך כדי שלא תתעבר.

יבמות לה. • אשה מזנה מתהפכת שלא תתעבר.

יבמות לז: • (ויקרא יט, כט) ומלאה הארץ זמה ... הכי קאמר זו מה היא.

יבמות מא. • הנשואות יתארסו והארוסות ינשאו חוץ מן הארוסות 
שביהודה מפני שלבו גס בה (רש"י – ביהודה היו מייחדים החתן 
רגיל  כלומר  בה  גס  לבו  שיהא  כדי  לחופה  כניסתן  קודם  והכלה 
הלכך  מצוה  בבעילת  מזה  זה  בושין  יהיו  שלא  עמה  ומצחק 

חיישינן דלמא בעיל).

יבמות מז: • (רות א, טז) באשר תלכי אלך אסיר לן יחוד.

בביאה  דמקדש  מאן  מרדות)  מכת  (רש"י –  מנגיד  נב. • רב  יבמות 
חתנא  ועל   ... שדוכי  בלא  דמקדש  ומאן  בשוקא  דמקדש  ומאן 

דדאיר בבי חמוהי.

יבמות נב. • ההוא דחליף אבבא דבי חמוהי ונגדיה רב ששת ההוא 
מידם הוה דיים מחמתיה (רש"י – חשודה היתה חמותו ממנו).

יבמות נג: • (רש"י) פסלה לכהונה. משום זונה ... ודוקא עריות או 
פסלה  ולא  זונה  לה  משויה  לא  דפנויה  זנות  ביאת  אבל  פסולות 

מן הכהונה.

יבמות נג: • אין אונס לערוה לפי שאין קישוי אלא לדעת.

יבמות נח. • בזמן שהאיש מנוקה מעון המים בודקין את אשתו אין 
האיש מנוקה מעון אין המים בודקין את אשתו.

יבמות נט: • פנוי הבא על הפנויה שלא לשם אישות עשאה זונה.

בעילת  ושנבעלה  ומשוחררת  גיורת  אלא  זונה  סא. • אין  יבמות 
זנות.

יבמות סא: • זונה זונה כשמה ... זונה זו מופקרת ... אפי' הלך בעלה 
להשקותה ובא עליה בדרך עשאה זונה ... זונה זו אילונית ... אין 
זונה אלא גיורת ומשוחררת ושנבעלה בעילת זנות ... פנוי הבא 

על הפנויה שלא לשם אישות עשאה זונה.

יבמות סג: • (תהלים יד, א) אמר נבל בלבו אין אלהים וגו' ... אלו אנשי 
לך  שאין  בשוק  ערומים  שמהלכין  מרטנאי  ואנשי  ברבריא 

משוקץ ומתועב לפני המקום יותר ממי שמהלך בשוק ערום.

חורין  בת  וחציה  שפחה  שחציה  אחת  באשה  סו. • מעשה  יבמות 
וכפו את רבה ועשאה בת חורין ... מנהג הפקר נהגו בה.

יבמות סט: • מדאפקרא נפשה לגבי ארוס אפקרא נפשה לעלמא.

יבמות עו. • יעקב אבינו הואי דכתיב ביה (בראשית מט, ג) כחי וראשית 
אוני שלא ראה קרי מימיו.

יבמות עו. • (רש"י) ברזילי הגלעדי. שטוף בזימה היה.

פריצותא   ... לכהונה  פסולות  בזו  זו  המסוללות  עו. • נשים  יבמות 
בעלמא.

יבמות עו: • (דברים כג, ה) על אשר לא קדמו אתכם בלחם ובמים דרכו 
של איש לקדם ולא דרכה של אשה לקדם.

ט)  יח,  (בראשית   ... פנימה  מלך  בת  כבודה  כל  יד)  מה,  עז. • (תהלים  יבמות 
ויאמרו אליו איה שרה אשתך וגו'.

זנות  של  פסול  ליה  חמיר  מתיא)  ולרבי  ד"ה   – פה: • (תוס'  יבמות 
טפי משאר איסורי כהונה הואיל ושם זנות פוסל בישראל.

יבמות פו. • אין חולקין לה מעשר בבית הגרנות ... משום ייחוד.

יבמות פט: • (רש"י) מדאורייתא אבוה ירית לה. כלומר קרובי האב 
ירתי לה דנישואי קטנה מדרבנן נינהו משום שלא ינהגו בה מנהג 

הפקר.

התאנה  תחת  באשתו  שהטיח  אחד  באדם  צ: • מעשה  יבמות 
והביאוהו לבית דין והלקוהו לא מפני שראוי לכך אלא שהשעה 

צריכה לכך.

יבמות צה. • ההוא דעבד איסורא בחמתיה אתייה רב יהודה נגדיה 
אמר ליה אי לאו דאמר שמואל אין הלכה כרבי יהודה אסריתה 

עלך איסורא דעלם.

כתובות ב: • אין אונס בגיטין ... משום צנועות ומשום פרוצות.

לידי  ואתיין  לקטלא  נפשייהו  דמסרן  צנועות  ג: • איכא  כתובות 
סכנה.

כתובות ט: • האוכל אצל חמיו ביהודה שלא בעדים אינו יכול לטעון 
טענת בתולים מפני שמתייחד עמה.

פתוח  פתח  ליה  אמר  נחמן  דרב  לקמיה  דאתא  י. • ההוא  כתובות 
הלקוהו   – (רש"י  כופרי  אסבוהו  נחמן  רב  ליה  אמר  מצאתי 
קוצין  כמין  עוקצין  בהן  שיש  דקל  של  חריות  במקלות  מלקיות 
ששמה  הזאת  העיר  זונות   – (רש"י  ליה  חביטא  מברכתא   (
מברכתא חבוטות ושוכבות תמיד לפניו לזנות מאחר שהוא בקי 

בפתח פתוח).

כתובות יג. • מלקין על היחוד ואין אוסרין על היחוד.

כתובות יז. • רב אחא מרכיב לה (כלה) אכתפיה ומרקד אמרי ליה 
רבנן אנן מהו למיעבד הכי אמר להו אי דמיין עלייכו ככשורא.

על  לחבבה  כדי  שבעה  כל  כלה  בפני  להסתכל  יז. • מותר  כתובות 
בעלה ולית הלכתא כוותיה.

כתובות כז: • המגרש את אשתו לא תנשא בשכונתו ואם היה כהן 
לא תדור עמו במבוי.

כתובות לו: • יצא לה שם מזנה בעיר אין חוששין לה.
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כתובות לו: • וכי מפני שמיעך לה בין דדיה פסלה מן הכהונה.

כתובות לז. • אשה מזנה משמשת במוך שלא תתעבר.

פרסיים  מנהג  בה  ינהג  שלא  בשר  קרוב  זו  מח. • שארה  כתובות 
שמשמשין מטותיהן בלבושיהן.

כתובות מח. • האומר אי אפשי אלא אני בבגדי והיא בבגדה יוציא 
ונותן כתובה.

כתובות עא. • המדיר את אשתו ... ואם היה טוען משום דבר אחר 
רשאי... מאי דבר אחר ... משום בני אדם פרוצין שמצויין שם. 

משה  דת  על  העוברת  בכתובה  שלא  יוצאות  עב. • ואלו  כתובות 
ויהודית... ... ואיזוהי דת יהודית יוצאה וראשה פרוע וטווה בשוק 

ומדברת עם כל אדם.

ראש  בפרוע  יצאו  שלא  ישראל  לבנות  עב. • אזהרה  כתובות 
דאורייתא.

הנחת  לא  כן  אם  פריעה)  משום  בה  בחצר (יש  עב: • (אם)  כתובות 
בת לאברהם אבינו שיושבת תחת בעלה.

כתובות עב: • במראה זרועותיה לבני אדם ... בטווה ורד כנגד פניה 
ומדברת עם כל אדם... במשחקת עם בחורים.

כתובות עב: • מאי קולנית ... במשמעת קולה על עסקי תשמיש ... 
במשמשת בחצר זו ונשמע קולה בחצר אחרת.

כתובות עג. • אין אדם עושה בעילתו בעילת זנות.

כתובות צו. • (רש"י) צנועה. בושה לבא לב''ד.

נדרים כ. • אל תרבה שיחה עם האשה שסופך לבא לידי ניאוף.

המסתכל  וכל  עבירה  לידי  בא  סופו  בנשים  הצופה  כ. • כל  נדרים 
בעקבה של אשה הויין לו בנים שאינן מהוגנין... ובאשתו נדה.

נדרים כ. • עקבה דקתני במקום הטנופת שהוא מכוון כנגד העקב.

נדרים כ. • הבושה מביאה לידי יראת חטא.

נדרים כ. • ד' דברים סחו לי מלאכי השרת חיגרין מפני מה הויין מפני 
שמנשקים  מפני  הויין  מה  מפני  אילמים  שולחנם  את  שהופכים 
בשעת  שמספרים  מפני  הויין  מה  מפני  חרשים  מקום  אותו  על 

תשמיש סומין מפני מה הויין מפני שמסתכלים באותו מקום.

נדרים כ. • שאלו את אימא שלום מפני מה בניך יפיפין ביותר אמרה 
אלא  הלילה  בסוף  ולא  הלילה  בתחלת  לא  עמי  מספר  אינו  להן 
ודומה  טפח  ומכסה  טפח  מגלה  מספר  וכשהוא  הלילה  בחצות 
עליו כמי שכפאו שד ואמרתי לו מה טעם ואמר לי כדי שלא אתן 

את עיני באשה אחרת ונמצאו בניו באין לידי ממזרות.

נדרים כ: • כל מה שאדם רוצה לעשות באשתו עושה משל לבשר 
מבושל  אוכלו  צלי  אוכלו  במלח  לאכלו  רצה  הטבח  מבית  הבא 

אוכלו שלוק אוכלו וכן דג הבא מבית הצייד.

נדרים כ: • ההיא דאתאי לקמיה דרבי אמרה לו רבי ערכתי לו שלחן 
ההיא  ליך  אעשה  מה  ואני  התירתך  תורה  בתי  לה  אמר  והפכו 
אמר  והפכו  שלחן  לו  ערכתי  רבי  לו  אמרה  דרב  לקמיה  דאתאי 

מאי שנא מן ביניתא (מין דג).

נדרים כ: • אל ישתה אדם בכוס זה ויתן עיניו בכוס אחר ... אפילו 
ב' נשיו.

בדורו  שאפילו  בנים  לו  הויין  תובעתו  שאשתו  אדם  כ: • כל  נדרים 
של משה רבינו לא היו כמותם ... ההיא דמרציא ארצויי. 

רישייהו  דמגלו  וזימנין  רישייהו  דמיכסו  זימנין  ל: • אנשים  נדרים 
אבל נשים לעולם מיכסו וקטנים לעולם מיגלו.

בתגלחת טהרה יפר מפני שיכול לומר  אומר אפי'  נזיר כח: • ור''מ 
נכרית  בפאה  אפשר  לך  אמר  ות''ק  מגלחת:  באשה  אפשי  אי 

ור''מ סבר בפאה נכרית איידי דזוהמא לא ניחא ליה.

בה  יתגרו  שמא  נזירה  ולא  מועד  אהל  פתח  הנזיר  מה. • וגלח  נזיר 
פרחי כהונה.

נזיר נט. • ואין כאן תועבה אלא שלא ילבש איש שמלת אשה וישב 
בין הנשים ואשה שמלת איש ותשב בין האנשים.

יהיה  לא  ת''ל  למלחמה  זיין  בכלי  אשה  תצא  שלא  נט. • מנין  נזיר 
איש  יתקן  שלא  אשה  שמלת  גבר  ילבש  ולא  אשה  על  גבר  כלי 

בתיקוני אשה.

סוטה ב. • המקנא לאשתו ... כיצד מקנא לה אומר לה בפני שנים 
אל תדברי עם איש פלוני ודברה עמו עדיין היא מותרת לביתה 
עמו  ושהתה  הסתר  לבית  עמו  נכנסה  בתרומה  לאכול  ומותרת 
מת  ואם  בתרומה  לאכול  ואסורה  לביתה  אסורה  טומאה  כדי 

חולצת ולא מתייבמת... אסור לקנאות.

בהדי  תיסתרי  לא  הזה  בזמן  לאיתתיה  איניש  לימא  ב: • לא  סוטה 
פלוני דילמא קי''ל כרבי יוסי בר' יהודה דאמר קינוי על פי עצמו 
ומיסתתרא וליכא האידנא מי סוטה למיבדקה וקאסר לה עילויה 

איסורא דלעולם.

תולעת של  לשומשמא (רש"י –  ג: • זנותא בביתא כי קריא  סוטה 
שומשמין האוכלתן כך הזנות מחרבת את הבית).

סוטה ד: • כל הבא על אשה זונה לסוף מבקש ככר לחם.

סוטה ד: • כל הבא על אשת איש אפילו למד תורה דכתיב בה (משלי ג, 
טו) יקרה היא מפנינים מכהן גדול שנכנס לפני ולפנים היא תצודנו 

לדינה של גיהנם.

סוטה ד: • כל הבא על אשת איש אפי' הקנהו להקב''ה שמים וארץ 
כאברהם אבינו ... לא ינקה מדינה של גיהנם.

סוטה ו: • ... כגון שזינתה בעזרה ... והלא פירחי כהונה מלוין אותה 
שזינתה מפירחי כהונה עצמן.

לא  נמי  עשרה  אפילו  פרוצין  אבל  כשרין  אלא  שנו  ז. • לא  סוטה 
חוץ  איש  לאשת   – (רש"י  במטה  עשרה  והוציאוה  היה  מעשה 

לעיר במטה בחזקת מתה לקלקל עמה).

סוטה ח. • האיש מכסין אותו פרק אחד מלפניו והאשה שני פרקים 
אחד מלפניה ואחד מלאחריה מפני שכולה ערוה ... האיש נסקל 

ערום ואין האשה נסקלת ערומה.

סוטה ח. • אין יצר הרע שולט אלא במה שעיניו רואות.

סוטה י. • כל המזנה אשתו מזננת עליו.

סוטה יד. • להלך אחר מדותיו של הקב''ה מה הוא מלביש ערומים 
עור  כתנות  ולאשתו  לאדם  אלהים  ה'  ויעש  כא)  ג,  (בראשית  דכתיב 

וילבישם אף אתה הלבש ערומים.

וחד  (צמר)  העור  מן  הבא  דבר  אמר  חד   ... עור  יד. • כתנות  סוטה 
אמר דבר שהעור נהנה ממנו (פשתן).

סוטה יד. • כשם שמעשיה מעשה בהמה כך קרבנה מאכל בהמה.
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סוטה יט. • (תוס' – ד"ה וכהן) וכהן מניח את ידו תחתיה ואין הדבר 
כיעור מניח מפה ואינו חוצץ מביא כהן זקן ואפילו תימא כהן ילד 

שאין יצר הרע מצויה לשעה.

סוטה כב. • למדנו יראת חטא מבתולה ... דר' יוחנן שמעה לההיא 
ובראת  עדן  גן  בראת  רבש''ע  וקאמרה  אאפה  דנפלה  בתולה 
שלא  מלפניך  רצון  יהי  רשעים  ובראת  צדיקים  בראת  גיהנם 

יכשלו בי בני אדם.

או  כתובתה  להפסידה  התראה  צריכה  דת  על  כה. • עוברת  סוטה 
אינה צריכה ... עוברת על דת ורצה בעל לקיימה מקיימה או אינו 

מקיימה.

סוטה כח. • בזמן שהאיש מנוקה מעון המים בודקין את אשתו אין 
האיש מנוקה מעון אין המים בודקין את אשתו.

מי   – (רש"י  וילדות  שחוק  עסקי  על  נטמאת  מה  לב: • על  סוטה 
הנשים  את  לייסר  כדי  ראש  וקלות  שחוק  טומאה  לידי  הביאה 
וצבתה  לידי  באות  כך  ידי  שעל  האנשים  עם  ראשן  יקלו  שלא 

בטנה).

סוטה לה. • (שמואל ב ו, ז) ויחר אף ה' בעוזא ויכהו שם על השל וגו' ... 
שעשה צרכיו בפניו.

סוטה לז: • כל הפרשה כולה (של הר גריזים) לא נאמרה אלא בנואף 
ונואפת.

סוטה מב: • (רש"י) בר מאה פאפי וחד נאנאי. בן התערובת שבאו 
הרבה אנשים על אמו (של גלית) בלילה אחת ונתעברה מן אחד 

נמצא האחד אביו וכולן מנאפים.

סוטה מז. • משרבו המנאפים פסקו המים המרים ורבי יוחנן בן זכאי 
הפסיקן.

סוטה מז: • משרבו (ישעיה ג, טז) נטויות גרון ומשקרות עינים רבו מים 
המרים אלא שפסקו.

סוטה מח. • זמרי גברי ועני נשי פריצותא זמרי נשי ועני גברי כאש 
בנעורת.

סוטה מט: • בעקבות משיחא ... בית וועד יהיה לזנות וכו'.

גיטין יג. • עבדא בהפקירא ניחא ליה.

גיטין יז: • זנות לא שכיחא (תוס' – פירוש זנות בעדים ובהתראה 
לא שכיח אבל לא בעי למימר דשום זנות לא שכיח).

בה  מעבדי  קא  דהוו  בפומבדיתא  דהות  אמתא  לח. • ההיא  גיטין 
אינשי איסורא אמר אביי אי לאו דאמר רב יהודה אמר שמואל 
כל המשחרר עבדו עובר בעשה הוה כייפנא ליה למרה וכתיב לה 

גיטא דחירותא.

לא  רע  שם  משום  אשתו  את  המוציא  אמרו  מה  מו. • מפני  גיטין 
פרוצות  ישראל  בנות  יהו  שלא  יחזיר  לא  נדר  ומשום  יחזיר 

בעריות ובנדרים.

כוכבים  העובדי  לבין  שנשבו  וארוסתו  בארוס  נז. • מעשה  גיטין 
לי  שאין  בי  תגע  אל  ממך  בבקשה  לו  אמרה  לזה  זה  והשיאום 
כתובה ממך ולא נגע בה עד יום מותו וכשמת אמרה להן סיפדו 
לזה שפטפט ביצרו יותר מיוסף דאילו ביוסף לא הוה אלא חדא 
והאי  מטה  בחדא  לאו  יוסף  ואילו  ויומא  יומא  כל  והאי  שעתא 

בחדא מטה ואילו יוסף לאו אשתו והא אשתו.

השער  נחסר  בדינר  מודיות  ארבעים  ועמדו  נז. • מעשה  גיטין 
מודיא אחת ובדקו ומצאו אב ובנו שבאו על נערה מאורסה ביום 

הכפורים והביאום לבית דין וסקלום וחזר השער למקומו.

הרגישו  לקלון  שנשבו  וילדות  ילדים  מאות  בד'  נז: • מעשה  גיטין 
באין  אנו  בים  טובעין  אנו  אם  אמרו  מתבקשים  הן  למה  בעצמן 
לחיי העולם הבא ... כיון ששמעו ילדות כך קפצו כולן ונפלו לתוך 
הים נשאו ילדים ק''ו בעצמן ואמרו מה הללו שדרכן לכך כך אנו 
הים  לתוך  קפצו  הם  אף  וכמה  כמה  אחת  על  לכך  דרכנו  שאין 
ועליהם הכתוב אומר (תהלים מד, כג) כי עליך הורגנו כל היום נחשבנו 

כצאן טבחה.

שנשבו  אלישע  בן  ישמעאל  ר'  של  ובבתו  בבנו  נח. • מעשה  גיטין 
לשני אדונים ... הכניסום לחדר זה ישב בקרן זוית זה וזו ישבה 
שפחה  אשא  גדולים  כהנים  בן  כהן  אני  אומר  זה  זה  זוית  בקרן 
וזאת אומרת אני כהנת בת כהנים גדולים אנשא לעבד ובכו כל 
הלילה כיון שעלה עמוד השחר הכירו זה את זה ונפלו זה על זה 

וגעו בבכיה עד שיצאה נשמתן.

גיטין נח. • מעשה באדם אחד שנתן עיניו באשת רבו ושוליא דנגרי 
הוה פעם אחת הוצרך רבו ללות אמר לו שגר אשתך אצלי ואלונה 
שיגר אשתו אצלו שהה עמה שלשה ימים קדם ובא אצלו אמר 
לו אשתי ששיגרתי לך היכן היא אמר לו אני פטרתיה לאלתר ... 
והיו הם יושבים ואוכלים ושותין והוא היה עומד ומשקה עליהן 
שעה  אותה  ועל  בכוסיהן  ונופלות  מעיניו  נושרות  דמעות  והיו 

נתחתם גזר דין.

גיטין נח. • (רש"י) שתי פתילות בנר אחד. אשת איש.

גיטין צ. • בית שמאי אומרים לא יגרש אדם את אשתו אלא אם כן 
מצא בה דבר ערוה.

גיטין צ. • כשם שהדעות במאכל כך דעות בנשים יש לך אדם שזבוב 
נופל לתוך כוסו וזורקו ואינו שותהו וזו היא מדת פפוס בן יהודה 
לתוך  נופל  שזבוב  אדם  לך  ויש  ויוצא  אשתו  בפני  נועל  שהיה 
אחיה  עם  שמדברת  אדם  מדת כל  היא  וזו  ושותהו  וזורקו  כוסו 
מוצצו  תמחוי  לתוך  נופל  שזבוב  אדם  לך  ויש  ומניחה  וקרוביה 
וראשה  יוצאה  אשתו  את  שרואה  רע  אדם  מדת  היא  זו  ואוכלו 
פרוע וטווה בשוק ופרומה משני צדדיה ורוחצת ... במקום שבני 

אדם רוחצין זו מצוה מן התורה לגרשה.

קדושין מט: • י' קבים זנות ירדו לעולם תשעה נטלה ערביא ... ואחד 
נטלו כל העולם כולו.

קדושין סה: • הן הן עדי יחוד הן הן עדי ביאה.

קדושין ע. • אין משתמשים באשה ... בין גדולה בין קטנה.

קדושין ע. • נשדר ליה מר שלמא לילתא א''ל ... קול באשה ערוה.

קדושין ע: • אין שואלין בשלום אשה כלל.

מוסרין  היו  אותיות  עשרה  שתים  בן  שם  עא. • בראשונה  קדושין 
לצנועים  אותו  מוסרים  היו  הפריצים  משרבו  אדם  לכל  אותו 
אחיהם  בנעימת  אותו  מבליעים  שבכהונה  והצנועים  שבכהונה 

הכהנים.

קדושין עא. • שם בן ארבעים ושתים אותיות אין מוסרין אותו אלא 
למי שצנוע ועניו וכו'.

אחת  אשה  אבל  נשים  שתי  עם  אדם  יתייחד  פ: • לא  קדושין 
אחד  איש  אף  אומר  שמעון  רבי  אנשים  שני  עם  מתייחדת 
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מתייחד עם שתי נשים בזמן שאשתו עמו וישן עמהם בפונדקי 
מפני שאשתו משמרתו.

בקירוב  עמהם  וישן  בתו  ועם  אמו  עם  אדם  פ: • מתייחד  קדושין 
בשר ואם הגדילו זו ישנה בכסותה וזה ישן בכסותו.

קדושין פ: • רמז ליחוד מן התורה מנין שנאמר (דברים יג, ז) כי יסיתך 
אחיך בן אמך.

קדושין פ: • אסור להתייחד עם כל עריות שבתורה.

קדושין פא. • מלקין על לא טובה השמועה.

פתוח  פתח   ... ייחוד  משום  חוששין  אין  בעיר  פא. • בעלה  קדושין 
לרשות הרבים אין חוששין משום ייחוד.

קדושין פא. • רב ביבי איקלע לבי רב יוסף בתר דכרך ריפתא אמר 
רב  וירדו  בעליה  שאכלו  ביבי (רש"י –  מתותי  דרגא  שקולי  להו 
יוסף ואשתו והוא נשאר בעליה שקולו דרגא מתותי ביבי שלא 

ירד ויתיחד).

קדושין פא. • אביי דייר גולפי (רש"י – מקום קבוצת אנשים ונשים 
או לדרשה או לחופה היה מסדר קנקנים של חרס הרבה ביניהם 
שאם יבאו זה אצל זה יקשקשו וישמע קול) רבא דייר קנה (רש"י 

– מסדר קנים שהעובר עליהן קולם נשמע).

השנה  ימות  של  ריעוע  ריגלא.  דשתא  סקבא  פא. • (רש"י)  קדושין 
לשמוע  ונשים  אנשים  קבוצת  שיש  הרגל  ימות  ולעבירה  ליחוד 

דרשה ונותנים ונושאים זה עם זה.

רב  לבי  אסקינהו  לנהרדעא  דאתאי  שבוייתא  פא. • הנך  קדושין 
חדא  חלפה  דקא  בהדי  מקמייהו  דרגא  אשקולו  חסידא  עמרם 
הוו  דלא  לדרגא  עמרם  רב  שקליה  באיפומא  נהורא  נפל  מנייהו 
מטא  כי  ואזיל  סליק  לחודיה  דלייא  למדלייא  עשרה  בי  יכלין 
לפלגא דרגא איפשח רמא קלא נורא בי עמרם אתו רבנן אמרו 
ליה כסיפתינן אמר להו מוטב תיכספו בי עמרם בעלמא הדין ולא 
מיניה  נפק  מיניה  דינפק  אשבעיה  דאתי  לעלמא  מיניה  תיכספו 
ואנא  בישרא  ואנא  נורא  דאת  חזי  ליה  אמר  דנורא  עמודא  כי 

עדיפנא מינך.

קדושין פא. • רבי מאיר הוה מתלוצץ בעוברי עבירה יומא חד אידמי 
ליה שטן כאיתתא בהך גיסא דנהרא לא הוה מברא נקט מצרא 
וקא עבר כי מטא פלגא מצרא שבקיה אמר אי לאו דקא מכרזי 

ברקיעא הזהרו בר' מאיר ותורתו שויתיה לדמך תרתי מעי.

קדושין פא. • ר' עקיבא הוה מתלוצץ בעוברי עבירה יומא חד אידמי 
ואזיל  וקסליק  לדיקלא  נקטיה  דיקלא  בריש  כאיתתא  שטן  ליה 
לאו דמכרזי ברקיעא  אי  אמר  לפלגיה דדיקלא שבקיה  מטא  כי 

הזהרו ברבי עקיבא ותורתו שויתיה לדמך תרתי מעי.

בתו  ועם  אמו  עם  ודר  אחותו  עם  אדם  פא: • מתייחד  קדושין 
עריות  כל  עם  להתייחד  אסור  אמר  דשמואל  קמיה  אמרה  כי 

שבתורה ואפילו עם בהמה.

טרפון  רבי  אמר  בתי  מפני  בי  הזהרו  מאיר  רבי  פא: • אמר  קדושין 
אבהו  רבי  אמר  תלמיד  אותו  עליו  ליגלג  כלתי  מפני  בי  הזהרו 
שנכשל  עד  מועטים  ימים  היו  לא  גמליאל  בן  חנינא  רבי  משום 

אותו תלמיד בחמותו.

שתים  בן  תינוק  אחד  ויום  שנים  תשע  בת  פא: • תינוקת  קדושין 
עשרה  שתים  בת  תינוקת  דאמרי  איכא  אחד  ויום  שנה  עשרה 
שנה ויום אחד תינוק בן שלש עשרה ויום אחד וזה וזה כדי שיהיו 

(יחזקאל טז, ז) שדים נכונו ושערך צמח.

יצר  טעמא  מאי  אסור  ערום  לפניו  לעמוד  פא: • בושה  קדושין 
אלבשה.

קדושין פב. • לא ילמד אדם רווק סופרים ולא תלמד אשה סופרים.

בטלית  רווקין  שני  יישנו  ולא  בהמה  רווק  ירעה  פב. • לא  קדושין 
אחת וחכמים מתירים.

ולא  הנשים  עם  יתיחד  לא  הנשים  עם  שעסקיו  פב. • כל  קדושין 
ילמד אדם את בנו אומנות הנשים.

קדושין פב. • כל שעסקיו עם הנשים סורו רע.

בבא קמא מח. • האשה שנכנסה לטחון חטין אצל בעל הבית ... אבל 
למיפא כיון דבעיא היא צניעותא מרוותא דחצר מסלקי נפשייהו 

הלכך עלה דידה רמיא נטירותא.

חוגרת  אשה  ושתהא  עזרא ...  תיקן  תקנות  פב. • עשרה  קמא  בבא 
בסינר ... משום צניעותא.

לפני  באת  בשוק  האשה  ראש  שפרע  באחד  צ: • מעשה  קמא  בבא 
רבי עקיבא וחייבו ליתן לה ארבע מאות זוז.

לעשות  כדי  דינר  וחמשה  בארבעה  אשה  קיט. • מוכרת  קמא  בבא 
כפה לראשה.

במלייהו  דמשנו  רבנן  עבידי  מילי  תלת  כג: • בהני  מציעא  בבא 
במסכת ובפוריא (רש"י – שימשת מטתך יאמר לאו מדת צניעות 

הוא) (תוס' – אם בעל קרי היה) ובאושפיזא.

בבא מציעא  מב. • אין הברכה מצוייה ... אלא בדבר הסמוי מן העין.

את  קונה  ואינה  השפחות  את  קונה  עא. • אשה  מציעא   בבא 
העבדים.

רב  בי  בר  תשרי  ולא  כלבא  תרבי  לא  עא. • ארמלתא  מציעא   בבא 
באושפיזא.

כי  אמר  טבילה  אשערי  ויתיב  אזיל  הוה  יוחנן  פד. • ר'  מציעא  בבא 
להו  דלהוו  היכי  כי  בי  לפגעו  מצוה  מטבילת  ישראל  בנות  סלקן 
בני שפירי כוותי גמירי אורייתא כוותי אמרו ליה רבנן לא מסתפי 
דלא  קאתינא  דיוסף  מזרעא  אנא  להו  אמר  בישא  מעינא  מר 

שלטא ביה עינא בישא.

בבא מציעא פז. • שרה אמנו צנועה היתה.

בבא מציעא פז. • אין שואלין בשלום אשה כלל על ידי בעלה שאני.

אין  עשירה  שהיא  בין  ענייה  שהיא  בין  קטו. • אלמנה  מציעא  בבא 
ממשכנין  עשירה  אומר  ר''ש  יהודה  ר'  דברי  אותה  ממשכנין 
אותה ענייה אין ממשכנין אותה שאתה חייב להחזיר לה ואתה 

משיאה שם רע בשכנותיה.

בבא בתרא טו: • דורו של איוב שטוף בזמה היה.

ממשה  שם  שם  דאתיא  מתה  בנשיקה  נמי  יז. • מרים  בתרא  בבא 
ומפני מה לא נאמר בה על פי ה' שגנאי הדבר לומר.

בבא בתרא נז: • אין דרכן של בנות ישראל להתבזות על הכביסה.

שאין  זה   ... ברע  מראות  עיניו  ועוצם  טו)  לג,  נז: • (ישעיה  בתרא  בבא 
מסתכל בנשים בשעה שעומדות על הכביסה.

ליה  מיבעי  ואפ''ה  אחריתא  דרכא  דליכא  נז: • לעולם  בתרא  בבא 
למינס נפשיה.

בבא בתרא נז: • חלוק של ת''ח כיצד כל שאין בשרו נראה מתחתיו.
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לזה  זה  מכוונין  אהליהם  פתחי  שאין  ס. • ראה (בלעם)  בתרא  בבא 
אמר ראוין הללו שתשרה עליהם שכינה.

בבא בתרא צא: • נהירנא כד הוו מטיילין טליא וטלייתא בשוקא כבר 
שית עשרה וכבר שב עשרה ולא הוו חטאן.

בבא בתרא קכג. • ראויה היתה בכורה לצאת מרחל דכתיב (בראשית לז, 
ב) אלה תולדות יעקב יוסף אלא שקדמתה לאה ברחמים ומתוך 

צניעות שהיתה בה ברחל החזירה הקב''ה לה.

בבא בתרא קכג. • ומאי צניעות היתה בה ברחל דכתיב (בראשית כט, יב) 
בן  והלא  הוא  רבקה  בן  וכי  הוא  אביה  אחי  כי  לרחל  יעקב  ויגד 
אחות אביה הוא אלא אמר לה מינסבת לי אמרה ליה אין מיהו 

אבא רמאה הוא ולא יכלת ליה וכו'.

בבא בתרא קסה. • רוב בגזל ומיעוט בעריות.

בבא בתרא קסח. • (רשב"ם) צורבא מרבנן. כגון רב ירמיה בר אבא 
לאו דרכיה למידק ולהכיר בנשים כל כך.

סנהדרין ט: • (תוס' – ד"ה לרצונו) מלקין על ייחוד כל העריות חוץ 
מאשת איש דמלקין על לא טובה השמועה.

משום  אחריה  ובנה  בשוק  מהלכת  אשה  תהא  יט. • לא  סנהדרין 
מעשה שהיה (רש"י – שגנבוהו פריצים מאחריה ונתנוהו בבית 
מהם  אחד  בא  ובוכה  צועקת  התחילה  ראתהו  ולא  וכשחזרה 

ואמר בואי ואראנו ליך ונכנסה אחריו ועינו אותה).

סנהדרין כא. • באותה שעה ((מעשה אמנון ותמר) • גזרו על הייחוד 
ועל הפנויה.

סנהדרין כא: • רמז לייחוד מן התורה מניין וכו'.

בקול  מחבירו  משתנה  אדם  דברים  לח. • בשלשה  סנהדרין 
במראה ובדעת בקול ובמראה משום ערוה ובדעת מפני הגזלנין 

והחמסנין.

סנהדרין מה. • (סוטה) אם היה לבה נאה לא היה מגלהו ואם היה 
שערה נאה לא היה סותרו.

סנהדרין מה: • האיש תולין אותו פניו כלפי העם והאשה פניה כלפי 
העץ ... האיש נתלה ואין האשה נתלית.

סנהדרין מו. • מעשה באדם אחד שהטיח את אשתו תחת התאנה 
והביאוהו לבית דין והלקוהו לא מפני שראוי לכך אלא שהשעה 

צריכה לכך.

סנהדרין נז. • בכל מקום שנא' השחתה אינו אלא דבר ערוה ועבודת 
כוכבים.

אף  רגילות  שהיו  בשוק.  ראשה  משתפרע  נח: • (רש"י)  סנהדרין 
הנכריות הנשואות שלא לצאת בראש פרוע.

ממש  בה  שאין  כוכבים  בעבודת  ישראל  היו  סג: • יודעין  סנהדרין 
ולא עבדו עבודת כוכבים אלא להתיר להם עריות בפרהסיא.

יהדות  צד  שיש  כגון   ... דמסאנא.  ערקתא  עד: • (רש"י)  סנהדרין 
בדבר ודרך ישראל להיות צנועים אפילו שנוי זה שאין כאן מצוה 
והאי  ישראל  חביריו  בפני  השם  את  יקדש  בעלמא  מנהג  אלא 

פרהסיא מדבר בישראל.

סנהדרין עד: • אסתר קרקע עולם היתה.

סנהדרין עה. • מעשה באדם אחד שנתן עיניו באשה אחת והעלה 
לבו טינא ובאו ושאלו לרופאים ואמרו אין לו תקנה עד שתבעל 
ימות  ערומה  לפניו  תעמוד  לו  תבעל  ואל  ימות  חכמים  אמרו 

ולא  ימות  הגדר  מאחורי  עמו  תספר  ערומה  לפניו  תעמוד  ואל 
תספר עמו מאחורי הגדר ... כדי שלא יהו בנות ישראל פרוצות 

בעריות.

סנהדרין עו. • אל תחלל את בתך להזנותה ... במוסר את בתו שלא 
בתו  המשהא  זה   ... לזקן  בתו  את  המשיא  זה   ... אישות  לשם 

בוגרת.

סנהדרין פא: • הבועל ארמית קנאין פוגעין בו.

סנהדרין פב. • ובעל בת אל נכר זה הבא על הכותית ... אם ת''ח הוא 
לא יהיה לו ער בחכמים ועונה בתלמידים אם כהן הוא לא יהיה 

לו בן מגיש מנחה לה' צבאות.

סנהדרין פב. • כל הבא על הכותית כאילו מתחתן בעבודת כוכבים.

ידענא  אמרה  ר''מ  את  מלכתא  קליאופטרא  צ: • שאלה  סנהדרין 
בלבושיהן  או  ערומין  עומדין  עומדין  כשהן  אלא   ... שכבי  דחיי 
עומדין אמר לה ק''ו מחיטה ומה חיטה שנקברה ערומה יוצאה 
בכמה לבושין צדיקים שנקברים בלבושיהן על אחת כמה וכמה.

סנהדרין צב. • כל המסתכל בערוה קשתו ננערת (רש"י – כח קושי 
אבר שלו ננער שאינו מוליד).

את  וינאפו  בישראל  נבלה  עשו  אשר  יען  כג)  כט,  צג. • (ירמיה  סנהדרין 
נשי רעיהם מאי עבוד אזול לגבי ברתיה דנבוכדנצר אחאב אמר 
ה'  אמר  כה  אמר  וצדקיה  צדקיה  אל  השמיעי  ה'  אמר  כה  לה 

השמיעי אל אחאב אזלה ואמרה ליה לאבוה וכו'.

סנהדרין צג. • אלהיהם של אלו שונא זימה הוא.

תט  אל  במצודתה  תלכד  פן  חן  מאשת  עיניך  ק: • העלם  סנהדרין 
רבים  יפיה  אשה  בתואר  כי  ושכר  יין  עמו  למסוך  בעלה  אצל 
המרגילים  רוכל  פצעי  היו  רבים  הרוגיה  כל  ועצומים  הושחתו 

לדבר ערוה כניצוץ מבעיר גחלת.

סנהדרין קג: • אחז התיר את הערוה מנשה בא על אחותו אמון בא 
על אמו.

וישראל  לדרך  נפנה  נכרי  ישראל  ואחד  נכרי  קד: • אחד  סנהדרין 
נפנה לצדדין (רש"י – שכן דרך ישראל להיותו צנוע).

סנהדרין קו. • אמרה לו (בת מדין) רצונך שתשתה כוס של יין כיון 
ששתה בער בו אמר לה השמיעי לי הוציאה יראתה מתוך חיקה 
אמרה לו עבוד לזה אמר לה הלא יהודי אני אמרה לו ומה איכפת 

לך כלום מבקשים ממך אלא פיעור.

סנהדרין קו. • (בנות מדין) ערומות פגעו בהן ... שנעשו כולן בעלי 
קריין.

(תהלים  שנאמר  ונסני  בחנני  רבש''ע  לפניו  (דוד)  קז. • אמר  סנהדרין 
כו, ב) בחנני ה' ונסני וגו' אמר מינסנא לך ועבידנא מילתא בהדך 
דלדידהו לא הודעתינהו ואילו אנא קא מודענא לך דמנסינא לך 

בדבר ערוה.

סנהדרין קז. • אבר קטן יש באדם משביעו רעב ומרעיבו שבע.

סנהדרין קז. • (משלי ו, כז) היחתה איש אש בחיקו ובגדיו לא תשרפנה 
אשת  על  הבא  כן  תכוינה  לא  ורגליו  הגחלים  על  איש  יהלך  אם 

רעהו לא ינקה כל הנוגע בה.

סנהדרין קט: • אמרה ליה (אשת און לאון) ידענא דכולה כנישתא 
אלי  יכנסו  ולא  וקדושים  צנועים  כולם   – (רש"י  נינהו  קדישתא 
כל  (שערה)  למזיה  וסתרתה  בבא  על  אותבה  פרועה)...  אני  אם 

דאתא חזיה הדר.
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סנהדרין קי. • כל אחד ואחד קנא את אשתו ממשה.

כגופה  בגופה  דמחובר  אי  דמי  היכי  נכרית  קיב. • פיאה  סנהדרין 
דמיא ... או דלמא כיון דעיילא ונפקא כלבושה דמי תיקו.

מכות ט: • אכסנאי הוא שבא לעיר על עסקי אכילה ושתייה שואלין 
אותו כלום שואלין אותו אשתך זו אחותך זו.

בנשים  מסתכל  שאינו  זה   ... ברע  מראות  עיניו  כד. • ועוצם  מכות 
בשעה שעומדות על הכביסה.

בנים  לו  הויין  תשמיש  בשעת  עצמו  את  המקדש  יח: • כל  שבועות 
זכרים.

לו  נעשה   – (רש"י  נואף  אחר  לעוקב  מז: • אזהרה  שבועות 
אפוטרופוס להרגיל לו נשים לניאוף) מנין ת''ל (שמות כ, יד) לא תנאף 

לא תנאיף.

עבודה זרה יד: • אין מעמידין בהמה בפונדקאות של עובדי כוכבים 
מפני שחשודין על הרביעה.

עבודה זרה יז. • ואל תקרב אל פתח ביתה זו זונה.

עבודה זרה יז. • לא אסרה תורה אלא קריבה של גלוי עריות בלבד.

עבודה זרה יז. • עולא כי הוה אתי מבי רב הוה מנשק להו לאחתיה 
אבי ידייהו ואמרי לה אבי חדייהו.

עבודה זרה יז. • אמרו עליו על ר''א בן דורדיא שלא הניח זונה אחת 
בעולם שלא בא עליה פעם אחת שמע שיש זונה אחת בכרכי הים 
והיתה נוטלת כיס דינרין בשכרה נטל כיס דינרין והלך ועבר עליה 
שהפיחה  כשם  אמרה  הפיחה  דבר  הרגל  בשעת  נהרות  שבעה 
זו אינה חוזרת למקומה כך אלעזר בן דורדיא אין מקבלין אותו 
ברכיו  בין  ראשו  הניח  בי  אלא  תלוי  הדבר  אין  אמר   ... בתשובה 
בן  ר''א  ואמרה  קול  בת  יצתה  נשמתו  שיצתה  עד  בבכיה  וגעה 

דורדיא מזומן לחיי העולם הבא.

להנהו  מטו  באורחא  קאזלי  הוו  יונתן  ור'  חנינא  יז. • ר'  זרה  עבודה 
תרי שבילי חד פצי אפיתחא דעבודת כוכבים וחד פצי אפיתחא 
דבי זונות אמר ליה חד לחבריה ניזיל אפיתחא דעבודת כוכבים 
דנכיס יצריה א''ל אידך ניזיל אפיתחא דבי זונות ונכפייה ליצרין 

ונקבל אגרא.

בן  חנינא  דר'  ברתיה  מאיר  דר'  דביתהו  יח. • ברוריא  זרה  עבודה 
תרדיון הואי אמרה לו זילא בי מלתא דיתבא אחתאי בקובה של 
זונות שקל תרקבא דדינרי ואזל אמר אי לא איתעביד בה איסורא 

מיתעביד ניסא אי עבדה איסורא לא איתעביד לה ניסא וכו'.

אדם  יסתכל  שלא  רע  דבר  מכל  ונשמרת  י)  כ. • (דברים כג,  זרה  עבודה 
באשה נאה ואפילו פנויה באשת איש ואפי' מכוערת ולא בבגדי 
צבע [של] אשה ולא בחמור ולא בחמורה ולא בחזיר ולא בחזירה 

ולא בעופות בזמן שנזקקין זה לזה.

עבודה זרה כ: • ולא בבגדי צבע [של] אשה... אפילו שטוחין על גבי 
כותל ... ובמכיר בעליהן.

עבודה זרה כ: • לא יהרהר אדם ביום ויבוא לידי טומאה בלילה.

עבודה זרה כ: • תורה מביאה לידי זהירות זהירות מביאה לידי זריזות 
זריזות מביאה לידי נקיות נקיות מביאה לידי פרישות וכו'.

עבודה זרה כג. • (תוס' – ד"ה ותו) היכא שאינה תחת ידו של עובד 
כוכבים כלל ויכולה לצעוק ויהיה לה מושיע ודאי העובד כוכבים 

מרתת ואין לאוסרה על אותו יחוד.

עבודה זרה כג: • כל מקום שנא' השחתה אינו אלא דבר ערוה וע''ז.

ישראל  אבל  משמרתו  אשתו  אין  כוכבים  כה: • עובד  זרה  עבודה 
אשתו משמרתו.

עמהן  תתייחד  לא  עמה  שהשלום  אע''פ  כה: • האשה  זרה  עבודה 
מפני שחשודין על העריות.

עבודה זרה לו: • ישראל הבא על העובדת כוכבים חייב משום נשג''א 
עובדת  שפחה  נדה   – (רש"י  נשג''ז  משום  אמר  רבין  אתא  כי 

כוכבים זונה).

עבודה זרה לו: • ייחוד דאורייתא דאשת איש ואתא דוד וגזר אפי' 
אפי'  גזור  הלל  ובית  שמאי  בית  תלמידי  ואתו  דפנויה  אייחוד 

אייחוד דעובדת כוכבים.

עבודה זרה מז: • איזהו צנוע הנפנה בלילה במקום שנפנה ביום.

הוריות יג: • עשרה דברים קשים ללימוד ... והעובר בין שתי נשים 
והאשה העוברת בין שני אנשים וכו'.

אבות ב:ז • מרבה שפחות מרבה זימה.

אבות ג:יג • שחוק וקלות ראש מרגילין את האדם לערוה.

אבות ו:א,ב • העוסק בתורה... לשמה... והוי צנוע וכו'.

אפילו  הסתכל  ולא  עצמו  על  איוב  ב:ה • החמיר  נתן  דרבי  אבות 
בבתולה.

אבות דרבי נתן ד:ו • שינה הקב"ה קולות בני אדם... מראה בני אדם 
שיכירו נשותיהן ולא יבואו לידי זנות.

אבות דרבי נתן כח:א • אין לך זנות כזנות של ערביים.

כלה • אם מידי עבירה יצאנו מידי הרהור לא יצאנו.

כלה • כל המסתכל באשה בכוונה כאילו בא עליה.

כלה • כל הנוגע באצבע קטנה של אשה כאילו נוגע באותו מקום.

כלה • כל המסתכל בעקיבה של אשה הווין לו בנים בעלי מומין.

כלה • כל המפנה דעתו בנשים סוף בא לידי עבירה.

דרך ארץ רבה פ"א • כל המסתכל בנשים סוף בא לידי עבירה... בנים 
בעלי מומין.

ממנו  עיניו  את  זן  ואינו  ערוה  דבר  הרואה  פ"א • כל  רבה  ארץ  דרך 
זוכה ומקבל פני השכינה.

חבירו  (במרחץ)  השיש  על  (משתין)  פ"י • המשתבר  רבה  ארץ  דרך 
של חמור.

דרך ארץ זוטא פ"ז • תלמיד חכם צ"ל צנוע באכילה ושתיה וכו'.

זבחים פח: • מכנסים (של כ"ג) מכפרת על גילוי עריות.

זבחים קיח: • עין שלא רצתה לזון וליהנות מדבר שאינו שלו תזכה 
ותאכל כמלא עיניה.

תזכה  שלו  שאינו  מדבר  ליהנות  רצתה  שלא  קיח: • עין  זבחים 
ותאכל בין השנואין.

לגלימיה  ליה  שרי  ולא  הוה  צניעא  איניש  יהודה  מג. • רב  מנחות 
כוליה יומא.

שמע  ציצית  במצות  זהיר  שהיה  אחד  באדם  מד. • מעשה  מנחות 
שיש זונה בכרכי הים שנוטלת ד' מאות זהובים בשכרה שיגר לה 

ארבע מאות זהובים וקבע לה זמן (עיין שם). 
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מנחות קי. • (רש"י – ד"ה שימי) רב לא היה זוקף עיניו אלא כובשן 
כל שעה משום צניעות.

חולין יא: • רוב בעילות אחר הבעל.

חולין סג. • למה נקרא שמה אנפה שמנאפת עם חברותיה.

בכורות מד: • משתינין מים בפני רבים ואין שותין מים בפני רבים.

דרגלא  בשבתא  מים)  (להטיל  ליה  איצטריך  מד: • שמואל  בכורות 
נגדו ליה גלימא.

 – (רש"י  שבבהמתך  בזמן  עקר  בך  יהיה  לא  מד: • אימתי  בכורות 
שתשים עצמך כבהמה שלא תהא צנוע בהטלת מים).

אגיסא  ינוקא  באנפי  להדיא  תקום  לא  איתתא  מד: • הא  בכורות 
(לצד אחר) לית לן בה.

אבל  בגורן  לאשה  חולקין  אין  נותנים)  ד"ה   – מז. • (תוס'  בכורות 
מחלקין להם בבתיהם.

לוקה  אינו  עליה  הבא  וכהן  אסור  אתננה  כותית  נו: • זונה  בכורות 
הבא  וכהן  מותר  אתננה  ישראלית  זונה  זרעו  יחלל  לא  משום 

עליה לוקה משום לא יחלל זרעו.

מועט  כששערן  נשים  היו  רגילות  בפיאה)  ד"ה  ז: • (רש"י –  ערכין 
לקשור שיער נשים נכריות לשערן והוא פיאה נכרית.

ערכין טז. • על שבעה דברים נגעים באין ... ועל גילוי עריות וכו'.

תמורה כט: • אחד אתנן זכר ואחד אתנן כל עריות אסור חוץ מאתנן 
אשתו נדה... אפילו אשתו נדה ... תועבה היא.

תמורה ל: • אין זנות לבהמות.

נדות  את  ושיבעלו   ... גזרה  המלכות  גזרה  אחת  יז. • פעם  מעילה 
(עיין שם).

תחלה  שב  נפנה  וכשאתה  וקום.  כסי  וגלי  תוב  כז: • (רש"י)  תמיד 
שלא  צניעות  וזהו  מעומד  תגלה  ואל  צרכך  ותעשה  גלי  ואח''כ 

יראוך.

נדה יב. • (בדיקה לפני תשמיש) וזהו עדן של צנועות.

נדה יב. • כל המקיים דברי חכמים נקרא צנוע.

נדה יד. • ריב''ל לייט אמאן דגני אפרקיד (רש"י – פניו למעלה וגנות 
שידיו  ועוד  ויתגלה  שינתו  תוך  אבר  שיתקשה  שפעמים  הוא 

מונחות לו על אברו ומתחמם).

נדה יד. • דרך בנות ישראל משמשות בשני עדים אחד לו ואחד לה 
והצנועות מתקנות שלישי לתקן את הבית (רש"י – לבדוק לפני 

תשמיש ולהכין עצמה לבעלה).

נדה טז: • לילה ניתן להריון ויום לא ניתן להריון.

נדה טז: • ארבעה דברים הקב''ה שונאן ואני איני אוהבן ... והאוחז 
והמשמש  מטתו  לפני  ערום  מים  ומשתין  מים  ומשתין  באמה 
מטתו בפני כל חי (תוס' – משמש מטתו ערום ... וטעמא שיש לו 

להיות צנוע בשעת תשמיש).

נדה יז. • בית פלוני שמשמשין מטותיהן בפני עבדיהם ושפחותיהם 
... עם הדומה לחמור.

נדה יז. • רבה בר רב הונא מקרקש זגי דכילתא (רש"י – פעמונים 
התלויים בכילה שסביב מטתו מקשקשן בעת תשמיש לסור בני 

ביתו משם).

לשמש  שלא  הזבובים  מגרש   – (רש"י  דידבי  באלי  יז. • אביי  נדה 
מטתו בפני כל חי).

יח)  יט,  (ויקרא  שנאמר  ביום  מטתו  שישמש  לאדם  לו  יז. • אסור  נדה 
ואהבת לרעך כמוך ... שמא יראה בה דבר מגונה ותתגנה עליו.

נדה יז. • ישראל קדושים הם ואין משמשין מטותיהן ביום ... ואם 
היה בית אפל מותר ות''ח מאפיל בכסותו ומשמש.

נדה יז. • ושל בית מונבז המלך היו עושין ג' דברים ומזכירין אותן 
לשבח היו משמשין מטותיהם ביום וכו'.

להשתמר  נעול  שהוא  זה  כפרדס  רמונים.  פרדס  יט: • (רש"י)  נדה 
כך בנות ישראל נועלות פתחיהן בימי נדותן מהיזקק לבעליהן.

אליעזר  רבי  היה  וכן  נשים  פי  על  נבדקות  הנבדקות  מח: • כל  נדה 
מוסר לאשתו ורבי ישמעאל מוסר לאמו.

אשה  ישא  להם  אמר  זכרים  בנים  לו  ויהיו  אדם  ע: • יעשה  נדה 
לשמש   – (רש"י  תשמיש  בשעת  עצמו  ויקדש  לו  ההוגנת 

בצניעות).

השער  רוב  את  מקבלת  אינה  אם  שנקרעה  כח:י • סבכה  כלים 
טהור.

צער בעלי חיים
ברכות מ. • אסור לאדם שיאכל קודם שיתן מאכל לבהמתו.

שבת נא: • אסור לאדם שיאכל קודם שיתן מאכל לבהמתו (רש"י – 
פסיעותיו של חמור לפי שעורים שהוא אוכל).

ומה  למרדעת  וחומר  וקל  בשבת  לבהמה  טרסקל  נג. • תולין  שבת 
התם דמשום תענוג שרי הכא דמשום צער לא כל שכן.

שבת נג. • חמרא אפי' בתקופת תמוז קרירא לה.

שבת נג. • ולא סייחין בטרסקלים שבפיהם לרה''ר לרה''ר הוא דלא 
הא בחצר שפיר דמי מאי לאו בגדולים ומשום תענוג לא בקטנים 

ומשום צער.

שבת נג: • אין סכין ומפרכסין לבהמה מאי לאו דאיכא מכה ומשום 
צער לא דגמר מכה ומשום תענוג.

בשביל  בחצר  יריצנה  לא  כרשינין  שאכלה  נג: • בהמה  שבת 
שתתרפה ורבי אושעיא מתיר.

שבת נד: • משעה שגוזזין אותה טומנין לה עזק בשמן ומניחין לה 
על פדחתה כדי שלא תצטנן.

שמן  של  עזקין  שני  לה  טומנין  לילד  שכורעת  נד: • בשעה  שבת 
ומניחין לה אחד על פדחתה ואחד על הרחם כדי שתתחמם.

הראוי  לאדם  לאדם  הראוי  סעודות  ג'  מזון  קיז: • מצילין  שבת 
לבהמה לבהמה.

שבת קיז: • עד כאן לא קאמר רבי יהושע התם משום דאיכא צער 
בעלי חיים אבל הכא דליכא צער בעלי חיים לא.

בשבת.  עשבים  ע''ג  בהמתו  אדם  מעמיד  קכב. • (תוס')  שבת 
כדדרשי' במכילתין למען ינוח שורך וחמורך וגו' יכול לא יניחנו 

תולש לא יניחנו עוקר ת''ל למען ינוח ואין זה נוח אלא צער.

ודחי  דאורייתא  ואתי  דאורייתא  חיים  בעלי  קכח: • צער  שבת 
דרבנן.
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שבת קכח: • מרחמין היינו על בהמה טהורה ביו''ט (רש"י – מאהבין 
את ולדה עליה).

רצה  ולא  דבש  טעונה  היתה  גמליאל  רבן  של  קנד: • חמורו  שבת 
לפורקה עד מוצאי שבת למוצאי שבת מתה.

שבת קנד: • והאיכא צער בעלי חיים קסבר צער בעלי חיים דרבנן.

שוהה  לפיכך  מועטין  שמזונותיו  בכלב  הקב''ה  קנה: • יודע  שבת 
אכילתו במעיו ג' ימים.

רב  אמר  וכמה  לכלבא  אומצא  למשדא  ארעא  קנה: • אורח  שבת 
אוזנו  כמות  מעט   – (רש"י  אבתריה  וחוטרא  אודניה  משח  מרי 

וחוטרא בתריה יכהו במקל מיד שלא יהא מרגילו אצלו).

יומא סה: • (רש"י) ומשום גזירה ימותו. בתמיה דיו אם ירעה.

ביצה כו. • סד''א משום צער בעלי חיים לערים ולסקיה.

תענית טז. • אמרו לפניו רבונו של עולם אם אין אתה מרחם עלינו 
אין אנו מרחמים על אלו.

מועד קטן י. • אפילו סוס שרוכב עליו וחמור שרוכב עליו (ומותר) 
ליטול צפרנים בחולו של מועד (רש"י – להן צפרנים כדרך העושין 
עכשיו לסוסים שלנו דאי לא עביד ליה הכי הוה ליה צערא ולא 

מצי אזיל).

מועד קטן י: • מקיזין דם לבהמה ואין מונעין רפואה לבהמה בחולו 
של מועד.

נוקפים  מאי  הנוקפין)  ואת   ... בטל   ... גדול  כהן  מח. • (יוחנן  סוטת 
... שהיו מסרטין לעגל בין קרניו כדי שיפול דם בעיניו אתא איהו 
במקלות  אותו  חובטין  שהיו   ... מומא  כי  דמיחזי  משום  בטיל 

כדרך שעושין אותו לפני עבודת כוכבים).

ומאי  גדול  דבר  גמליאל)  בן  חנינא  (לר'  להאכילו  ז. • בקשו  גיטין 
ניהו אבר מן החי.

גיטין סז: • א''ל ריש גלותא לרב ששת מ''ט לא סעיד מר גבן א''ל 
דלא מעלו עבדי דחשידי אאבר מן החי.

בבא מציעא לא. • למה ליה למכתב פריקה ולמה ליה למיכתב טעינה 
צער  דאיכא  משום  אמינא  הוה  פריקה  רחמנא  כתב  דאי  צריכי 
בעלי חיים ואיכא חסרון כיס אבל טעינה דלאו צער בעלי חיים 

איכא ולא חסרון כיס איכא אימא לא.

בבא מציעא לב: • בהמת עובד כוכבים מטפל בה כבהמת ישראל אי 
אמרת בשלמא צער בעלי חיים דאורייתא משום הכי מטפל בה 
דאורייתא  לאו  חיים  בעלי  צער  אמרת  אי  אלא  ישראל  כבהמת 

אמאי מטפל בה כבהמת ישראל התם משום איבה.

בבא מציעא פה. • דרבי ע''י מעשה באו וע''י מעשה הלכו ע''י מעשה 
אזל  לשחיטה  ליה  ממטו  קא  דהוו  עגלא  דההוא  היא  מאי  באו 
נוצרת  לכך  זיל  ליה  אמר  בכי  וקא  דרבי  בכנפיה  לרישיה  תליא 
אמרי הואיל ולא קא מרחם ליתו עליה יסורין וע''י מעשה הלכו 
בני  שדיא  הוה  ביתא  דרבי  אמתיה  כנשא  קא  הוה  חד  יומא 
ט)  (תהלים קמה,  כתיב  שבקינהו  לה  אמר  להו  כנשא  וקא  כרכושתא 

ורחמיו על כל מעשיו אמרי הואיל ומרחם נרחם עליה.

בבא מציעא פח: • ומה שור שאי אתה מצווה להחיותו אתה מצווה 
על חסימתו אדם שאתה מצווה להחיותו אינו דין שאתה מצווה 

על חסימתו.

בל  משום  עובר  נכרי  של  בפרתו  הדש  צ. • ישראל  מציעא  בבא 
תחסום.

בבא בתרא ח. • פרנסני ככלב וכעורב פרנסיה (רש"י – שחס הקב''ה 
עליהם (שבת קנה:) שנאמר יודע צדיק דין דלים (משלי כט) לפי שהכלב 
מזונותיו מועטין לפיכך שוהה אכילתו במעיו שלשת ימים וגבי 
עורב כתיב לבני עורב אשר יקראו (תהלים קמז) לפי שהעורב אכזרי 

על בניו והקב''ה מזמין להן יתושין מתוך צואתם ואוכלין).

בבא בתרא עג: • (רשב"ם) ליתן עליהם את הדין. שבחטאתם מתעכב 
משיח ויש להם צער בעלי חיים לאותן אווזים מחמת שומנן.

סנהדרין נה. • בבעלי חיים קאמרינן דחס רחמנא עלייהו.

סנהדרין נו. • שבע מצות נצטוו בני נח ... ואבר מן החי.

עבודה זרה יא. • (תוס') עוקרין על המלכים. ... דשאני כבוד המלך 
שהוא כבוד לכל ישראל ואתי כבוד רבים ודחי צער בעלי חיים.

אמר   ... חיים  בעלי  צער  איכא  והא  תיעקר  יג. • בהמה  זרה  עבודה 
רחמנא (יהושע יא, ו) את סוסיהם תעקר.

תעקר.  סוסיהם  את  קרא  אמר  אביי  אמר  יג. • (תוס')  זרה  עבודה 
חיים  בעלי  צער  קכח:)  (שבת  למ''ד  (וא''ת)  אלחנן  הר''ר  הקשה 
פי  דעל  התם  שאני  דלמא  מיהושע  מייתי  ראיה  מאי  דאורייתא 
הדבור הוה אבל הכא בקנס דרבנן אין כח ביד חכמים לעקור דבר 
מן התורה וי''ל דודאי שיש כח בידם לעקור היכא דנראה טעם 

קצת לעקור.

עבודה זרה יג. • אין מקדישין ואין מחרימין ואין מעריכין בזה''ז ואם 
הקדיש והחרים והעריך בהמה תיעקר ... ואיזהו עיקור נועל דלת 

בפניה והיא מתה מאיליה ... שאני התם משום בזיון קדשים.

דרכן  הלב  כנגד  שקורעין  לבובין.  ועורות  כט: • (רש"י)  זרה  עבודה 
לעשות כן לעבודת כוכבים ומוציאין את הלב דרך הנקב ומיתסר 

משום זבחי מתים.

מנשר   – (רש"י  חיים  בעלי  צער  איכא  להו  ז: • עקרנא  חולין 
פרסותיהן ועדיין הן יכולין לילך).

חולין קלח: • שילוח הקן נוהג בארץ ובחו''ל.

בכורות נג. • אין מקדישין ואין מעריכין ואין מחרימין בזמן הזה ואם 
הקדיש והעריך והחרים בהמה תיעקר פירות כסות וכלים ירקבו 
דלת  נועל  עיקור  ואיזהו  המלח  לים  יוליך  מתכות  וכלי  מעות 

בפניה והיא מתה מאיליה.

ִקדוש השם
ברכות כ. • מאי שנא ראשונים דאתרחיש להו ניסא ומאי שנא אנן 
דלא מתרחיש לן ניסא ... קמאי הוו קא מסרי נפשייהו אקדושת 

השם אנן לא מסרינן נפשין אקדושת השם.

ברכות סא: • בשעה שהוציאו את ר' עקיבא להריגה זמן ק''ש היה 
והיו סורקים את בשרו במסרקות של ברזל והיה מקבל עליו עול 
מלכות שמים אמרו לו תלמידיו רבינו עד כאן אמר להם כל ימי 
נשמתך  את  נוטל  אפילו  נפשך  בכל  זה  פסוק  על  מצטער  הייתי 
אקיימנו  לא  לידי  שבא  ועכשיו  ואקיימנו  לידי  יבא  מתי  אמרתי 
היה מאריך באחד עד שיצתה נשמתו באחד יצתה ב''ק ואמרה 

אשריך ר''ע שיצאה נשמתך באחד.

פסחים נ. • הרוגי מלכות אין אדם יכול לעמוד במחיצתן.

על  עצמן  שמסרו  היו  אחים  שני  לוד.  הרוגי  נ. • (רש"י)  פסחים 
ישראל שהודו על עצמן הריגת בת מלך שהיו מטילין אותה על 

כל ישראל.

ם
ש

ה
ש 

דו
ִק

 •
ם 

יי
ח

לי 
ע

 ב
ער

 צ



אובן אי ר ד דו 5 0 2

ק

על  [עצמן]  שמסרו  ועזריה  מישאל  חנניה  ראו  נג: • מה  פסחים 
קדושת השם לכבשן האש נשאו קל וחומר בעצמן מצפרדעים 
ומה צפרדעים שאין מצווין על קדושת השם ... אנו שמצווין על 

קדושת השם על אחת כמה וכמה.

פסחים נו. • ששה דברים עשה חזקיה המלך על שלשה הודו לו ועל 
שלשה לא הודו לו גירר עצמות אביו על מטה של חבלים והודו 
לו וכו' (רש"י – משום כפרה ולא קברו בכבוד בדרגש ומטה נאה 

ומפני קידוש השם שיתגנה על רשעו ויוסרו הרשעים).

מישאל  חנניה  הרשע  נבוכדנצר  שהפיל  קיח. • בשעה  פסחים 
הקב''ה  לפני  הברד  שר  יורקמו  עמד  האש  כבשן  לתוך  ועזריה 
אמר לפניו רבש''ע ארד ואצנן את הכבשן ואציל לצדיקים הללו 
מכבשן האש אמר לו גבריאל אין גבורתו של הקב''ה בכך שאתה 
שר ברד והכל יודעין שהמים מכבין את האש אלא אני שר של 

אש ארד ואקרר מבפנים ואקדיח מבחוץ ואעשה נס בתוך נס.

יומא לז. • (דברים לב, ג) כי שם ה' אקרא הבו גודל לאלהינו אמר להם 
הבו  אתם  הקב''ה  של  שמו  מזכיר  שאני  בשעה  לישראל  משה 

גודל.

יומא לז. • (משלי י, ז) זכר צדיק לברכה אמר להם נביא לישראל בשעה 
שאני מזכיר צדיק עולמים אתם תנו ברכה.

יומא פו. • (דברים ו, ה) ואהבת את ה' אלהיך שיהא שם שמים מתאהב 
ומתנו  משאו  ויהא  ת''ח  ומשמש  ושונה  קורא  שיהא  ידך  על 
בנחת עם הבריות מה הבריות אומרות עליו אשרי אביו שלמדו 

תורה אשרי רבו שלמדו תורה.

שם  יתחלל  ואל  התורה  מן  אחת  אות  שתעקר  עט. • מוטב  יבמות 
שמים בפרהסיא.

שם  ויתקדש  התורה  מן  אחת  אות  שתעקר  עט. • מוטב  יבמות 
שמים בפרהסיא שהיו עוברים ושבים אומרים מה טיבן של אלו 
הללו בני מלכים הם ומה עשו פשטו ידיהם בגרים גרורים אמרו 

אין לך אומה שראויה להדבק בה כזו.

עובר  כל  בפה  הקב''ה  של  לשמו  אבינו  אברהם  י: • הקריא  סוטה 
ושב.

אחת  אות  לו  והוסיפו  זכה  בסתר  ש''ש  שקדש  י: • יוסף  סוטה 
יהודה  שמו  ביהוסף  עדות  ו)  פא,  (תהלים  דכתיב  הקב''ה  של  משמו 

שקדש ש''ש בפרהסיא זכה ונקרא כולו על שמו של הקב''ה.

סוטה יז. • בשכר שאמר אברהם אבינו (בראשית יד, כג) אם מחוט ועד 
שרוך נעל זכו בניו לב' מצות חוט של תכלת ורצועה של תפלין.

סוטה לו: • כשעמדו ישראל על הים היו שבטים מנצחים זה עם זה 
זה אומר אני יורד תחלה לים וזה אומר אני יורד תחלה לים קפץ 
הצדיק  בנימין  זכה  לפיכך   ... תחילה  לים  וירד  בנימין  של  שבטו 

ונעשה אושפיזכן לגבורה.

סוטה לז: • זה אומר אין אני יורד תחילה לים וזה אומר אין אני יורד 
תחילה לים קפץ נחשון בן עמינדב וירד לים תחילה ... לפיכך זכה 

יהודה לעשות ממשלה בישראל.

להו  דאמרו  כיון  כלל  עילוייהו  שבועה  חלה  מי  מו. • התם  סוטה 
מארץ רחוקה באנו ולא באו לא חיילה שבועה עילוייהו כלל והאי 

דלא קטלינהו משום קדושת השם.

הרגישו  לקלון  שנשבו  וילדות  ילדים  מאות  בד'  נז: • מעשה  גיטין 
בעצמן למה הן מתבקשים ... כיון ששמעו ילדות כך קפצו כולן 
ונפלו לתוך הים נשאו ילדים ק''ו בעצמן ואמרו מה הללו שדרכן 

לכך כך אנו שאין דרכנו לכך על אחת כמה וכמה אף הם קפצו 
כל  הורגנו  עליך  כי  כג)  מד,  (תהלים  אומר  הכתוב  ועליהם  הים  לתוך 

היום נחשבנו כצאן טבחה.

אמרו  דקיסר  לקמיה  קמא  אתיוהו  בניה  ושבעה  נז: • אשה  גיטין 
ליה פלח לעבודת כוכבים ... אמרה לו בניי לכו ואמרו לאברהם 
אביכם אתה עקדת מזבח אחד ואני עקדתי שבעה מזבחות אף 
היא עלתה לגג ונפלה ומתה יצתה בת קול ואמרה (תהלים קיג, ט) אם 

הבנים שמחה.

שנשבו  אלישע  בן  ישמעאל  ר'  של  ובבתו  בבנו  נח. • מעשה  גיטין 
לשני אדונים ... זה ישב בקרן זוית זה וזו ישבה בקרן זוית זה זה 
אני  אומרת  וזאת  שפחה  אשא  גדולים  כהנים  בן  כהן  אני  אומר 
כהנת בת כהנים גדולים אנשא לעבד ובכו כל הלילה כיון שעלה 
עד  בבכיה  וגעו  זה  על  זה  ונפלו  זה  את  זה  הכירו  השחר  עמוד 

שיצאה נשמתן.

גיטין נח. • מעשה באשה אחת וצפנת בת פניאל שמה צפנת שהכל 
צופין ביופיה בת פניאל בתו של כהן גדול ששימש לפני ולפנים 
חלוקים  שבעה  הלבישה  למחר  הלילה  כל  שבאי  בה  שנתעלל 
לו  אמר  ביותר  מכוער  שהיה  אחד  אדם  בא  למוכרה  והוציאה 
שאין  קח  ליקח  רוצה  אתה  אם  ריקא  לו  אמר  יופיה  את  הראני 
ששה  הפשיטה  כן  פי  על  אף  לו  אמר  כולו  העולם  בכל  כיופיה 
חלוקים ושביעי קרעתה ונתפלשה באפר אמרה לפניו רבונו של 
עולם אם עלינו לא חסת על קדושת שמך הגבור למה לא תחוס.

תינח   ... נפשיה  נח  שמדא  אגב  נחמני  בר  פו. • רבה  מציעא  בבא 
נפשיה דההוא גברא ולא ימסר בידא דמלכותא כי הוה קא ניחא 
בר  רבה  אשריך  ואמרה  קול  בת  יצאת  טהור  טהור  אמר  נפשיה 
נחמני שגופך טהור ויצאתה נשמתך בטהור נפל פתקא מרקיעא 

בפומבדיתא רבה בר נחמני נתבקש בישיבה של מעלה.

שמעון  מיתתו  בשעת  אמר  הקטן)  (שמואל  יא. • הוא  סנהדרין 
ועקן  לביזא  עמא  ושאר  לקטלא  וחברוהי  לחרבא  וישמעאל 

סגיאן עתידן למיתי על עלמא.

סנהדרין סא: • (תוס' – ד"ה רבא) אמאי לא השתחוה מרדכי להמן 
וי''ל כדאמר במדרש שהיו צלמים על לבו אי נמי משום קידוש 
ולוליינוס  פפוס  כגון  (פ''ד)  דשביעית  בירושלמי  כדאמרינן  השם 

אחים שנתן להם מים בזכוכית צבועה ולא קיבלו.

ואל  עבור  לאדם  אומרין  אם  שבתורה  עבירות  עד. • כל  סנהדרין 
תהרג יעבור ואל יהרג חוץ מעבודת כוכבים וגילוי עריות ושפיכות 

דמים.

סנהדרין עד. • מנין שאם אמרו לו לאדם עבוד עבודת כוכבים ואל 
תהרג מנין שיעבוד ואל יהרג ת''ל (ויקרא יח, ה) וחי בהם ולא שימות 
תחללו  ולא  (ויקרא כב, לב)  לומר  תלמוד  בפרהסיא  אפילו  יכול  בהם 

את שם קדשי ונקדשתי.

סנהדרין עד. • (דברים ו, ה) ואהבת את ה' אלהיך בכל לבבך ובכל נפשך 
ואם  מאדך  בכל  נאמר  למה  נפשך  בכל  נאמר  אם  מאדך  ובכל 
שגופו  נפשך אם יש לך אדם  מאדך למה נאמר בכל  נאמר בכל 
חביב עליו מממונו לכך נאמר בכל נפשך ואם יש לך אדם שממונו 

חביב עליו מגופו לכך נאמר בכל מאדך.

סנהדרין עד. • לא שנו אלא שלא בשעת גזרת המלכות אבל בשעת 
גזרת המלכות אפי' מצוה קלה יהרג ואל יעבור... אפילו לשנויי 

ערקתא דמסאנא.

סנהדרין עד: • אין פרהסיא פחותה מעשרה בני אדם.
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ונקדשתי  לב)  כב,  (ויקרא  דכתיב  בעינן  ישראלים  סנהדרין • פשיטא 
בתוך בני ישראל.

סנהדרין עד: • אסתר קרקע עולם היתה ... הנאת עצמן שאני.

על  מצווה  אין  או  השם  קדושת  על  מצווה  נח  עד: • בן  סנהדרין 
קדושת השם.

כיון  לדם  כולו  העולם  את  להפוך  הקב''ה  צג. • ביקש  סנהדרין 
שנסתכל בחנניה מישאל ועזריה נתקררה דעתו.

סנהדרין צג. • להיכא אזלו (חמו"ע)... בעין הרע מתו ... ברוק טבעו 
... עלו לארץ ישראל ונשאו נשים והולידו בנים ובנות.

שלא  ועזריה  מישאל  בחנניה  ויעיד  נבוכדנצר  ג. • יבא  זרה  עבודה 
כוכבים  עבודת  לאו  דנבוכדנצר  דצלם   – (תוס'  לצלם  השתחוו 

הוא אלא אנדרטי עשוי לכבוד המלך).

עבודה זרה י: • קטיעה בר שלום מאי הוי דההוא קיסרא דהוה סני 
ואמרה  קול  בת  יצתה   ... דמלכותא  לחשיבי  להו  אמר  ליהודאי 

קטיעה בר שלום מזומן לחיי העוה''ב.

עבודה זרה יז: • אתיוהו לרבי חנינא בן תרדיון אמרו ליה אמאי קא 
עליו  גזרו  מיד  אלהי  ה'  צוני  כאשר  להו  אמר  באורייתא  עסקת 

לשריפה ועל אשתו להריגה ועל בתו לישב בקובה של זונות.

עבודה זרה יח: • מצאוהו לרבי חנינא בן תרדיון שהיה יושב ועוסק 
הביאוהו  בחיקו  לו  מונח  וס''ת  ברבים  קהלות  ומקהיל  בתורה 
וכרכוהו בס''ת והקיפוהו בחבילי זמורות והציתו בהן את האור 
והביאו ספוגין של צמר ושראום במים והניחום על לבו כדי שלא 
לה  אמר  בכך  אראך  אבא  בתו  לו  אמרה  מהרה  נשמתו  תצא 
אילמלי אני נשרפתי לבדי היה הדבר קשה לי עכשיו שאני נשרף 
וס''ת עמי מי שמבקש עלבונה של ס''ת הוא יבקש עלבוני אמרו 
לו תלמידיו רבי מה אתה רואה אמר להן גליון נשרפין ואותיות 

פורחות.

עליהן  וגזרו  ישמעאל  ורבי  שמעון  רבן  ח:ח • וכשנאחזו  שמחות 
ברבי  שמעון  רבן  לו  ואמר   – בוכה  ישמעאל  רבי  היה  שיהרגו, 
 , בוכה –  ואתה  צדיקים  של  בחיקן  נתון  אתה  פסיעות  בשתי   –
אמר לו: וכי בוכה אני על שאנו נהרגין, בוכה אני על שאנו נהרגין 

כשופכי דמים וכמחללי שבתות.

אצל  שמועה  באתה  בקיסרין  עקיבא  רבי  ט • כשנהרג  שמחות 
את  וחגרו  עמדו  תרדיון,  בן  חנינא  רבי  ואצל  בבא  בן  יהודה  רבי 
רבי  נהרג  לא  שמעונו,  ישראל  אחינו  ואמרו  שקים,  מתניהם 
עקיבא על הגזל, ולא על שלא עמל בתורה בכל כחו, לא נהרג רבי 

עקיבא אלא למופת.

זבחים קטו: • כיון שמתו בני אהרן אמר לו אהרן אחי לא מתו בניך 
ידועי  שבניו  אהרן  שידע  כיון  הקב''ה  של  שמו  להקדיש  אלא 

מקום הן שתק וקבל שכר.

זבחים קטו: • (תהלים סח, לו) נורא אלהים ממקדשך אל תיקרי ממקדשך 
מתיירא  בקדושיו  דין  הקב''ה  שעושה  בשעה  ממקודשיך  אלא 

ומתעלה ומתהלל.

קדושה
(של  שולחנו  על  עובר  זבוב  (השונמית)  ראתה  י: • לא  ברכות 
אלישע)... סדין של פשתן הציעה על מטתו ולא ראתה קרי עליו 

קדוש הוא.

ברכות כא: • כל דבר שבקדושה לא יהא פחות מעשרה.

אבל  הלכה  וכן  קדושה.  מתפלל  יחיד  אין  כא: • (תוס')  ברכות 
המתפלל י''ח עם החזן לכשיגיע ש''ץ לקדושה יאמר עם השליח 
צבור נקדש וכל הקדושה משלם יכול לענות עם הצבור דאין זה 

קרוי יחיד.

שבת סא: • קמיעין יש בהן משום קדושה או דילמא אין בהן משום 
קדושה.

שבת עט: • אין מורידין מקדושה חמורה לקדושה קלה.

שבת פו. • ישראל קדושים הן ואין משמשין מטותיהן ביום.

שבת קיח: • מאי טעמא קראו לך רבינו הקדוש אמר להו מימי לא 
נסתכלתי במילה שלי.

פסחים טז: • (רש"י) בשר קדש. שרץ לשון קדש היה בארץ (מלכים א 
יד) טומאה.

פסחים כז: • הקדש אפילו באלף לא בטיל.

פסחים פה: • וכן לתפלה (רש"י – העומד מן האגף ולפנים מצטרף 
של  מחיצה  אפילו  מצטרף)...  אין  לפתח  חוץ  והעומד  לעשרה 

ברזל אינה מפסקת בין ישראל לאביהם שבשמים.

פסחים קד. • מאן ניהו בנן של קדושים רבי מנחם בר סימאי ואמאי 
קרו ליה בנן של קדושים דלא איסתכל בצורתא דזוזא.

היין  על  והמבדיל   ... הן  אלו  העוה''ב  מנוחלי  קיג. • שלשה  פסחים 
במוצאי שבתות.

פסחים קיג: • רבנן קדישי דבארעא דישראל.

ראש השנה ט. • כל מקום שיש בו שבות מוסיפין מחול על קדש.

לקבל  כדי  בענן  ונתקדש  בענן  ונתכסה  בענן  עלה  ד. • משה  יומא 
תורה לישראל בקדושה.

יומא ח. • אין בין כהן השורף את הפרה לכהן גדול ביום הכפורים 
אלא שזה פרישתו לקדושה ואחיו הכהנים נוגעין בו וזה פרישתו 

לטהרה ואין אחיו הכהנים נוגעין בו.

יומא יב. • במה מחנכין אותו (כ"ג) ... באבנט.

יומא יב: • כל הכלים שעשה משה משיחתן מקדשתן מכאן ואילך 
עבודתן מחנכתן.

בהן  תשמש  חמורה  קדושה  בהן  שנשתמשתה  יב: • בגדים  יומא 
קדושה קלה.

יומא יב: • מעלין בקודש ולא מורידין.

יומא יד. • בקדשים בעינן שמחה וגדולה דכתיב (במדבר ית) לך נתתים 
למשחה כדרך שהמלכים אוכלים.

מקדש  אדם  קדושים  והייתם  והתקדשתם  מד)  יא,  לט. • (ויקרא  יומא 
עצמו מעט מקדשין אותו הרבה מלמטה מקדשין אותו מלמעלה 

בעולם הזה מקדשין אותו לעולם הבא.

יומא מד: • מעלות דאורייתא והכי גמירי להו (רש"י – מעלות שמנו 
הר  התם  דקאמר  ח)  (משנה  בפ''ק  כלים  במסכת  במשנה  חכמים 
הבית מקודש מירושלים והחיל מהר הבית ועזרת נשים מן החיל 
ועזרת ישראל משל נשים ושל כהנים משל ישראל ובין האולם 
ולמזבח מן העזרה וההיכל מבין האולם ולמזבח דאורייתא נינהו 

הלכה למשה מסיני והכי גמירי להו).
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זה  המעורין  כרובים  ראו  להיכל  נכרים  שנכנסו  נד: • בשעה  יומא 
בזה הוציאון לשוק ואמרו ישראל הללו שברכתן ברכה וקללתן 

קללה יעסקו בדברים הללו מיד הזילום.

מארץ  הארץ  תולדות  נבראו  משמים  שמים  נד: • תולדות  יומא 
נבראו וחכמים אומרים אלו ואלו מציון נבראו.

יומא נט: • אין לך דבר שנעשית מצותו ומועלין בו.

יומא סו. • אין מקדישין ואין מעריכין ואין מחרימין בזמן הזה ואם 
הקדיש והעריך והחרים בהמה תיעקר פירות כסות וכלים ירקבו 

מעות וכלי מתכות יוליך הנאה לים המלח.

יומא פא: • מוסיפין מחול על הקודש.

ושליח  בצבור  למתפללין  וכן  אומר)  הוא  ד"ה  לח: • (רש"י –  סוכה 
וישמעו  בתפלתן  ישתקו  רבא  שמיה  יהא  או  קדיש  אומר  צבור 

בכוונה והרי הן כעונין וכשיגמור הקדושה יחזרו לתפלתן.

שקלים י: • אין משתכרין בשל הקדש אף לא משל עניים.

שקלים יז: • על (שלחן) של שייש נותנין לחם הפנים בכניסתו ועל 
של זהב ביציאתו שמעלין בקודש ולא מורידין.

מגילה ז. • אסתר לאו ברוח הקודש נאמרה ... לקרות ולא נאמרה 
ליכתוב.

מגילה ז. • רות ושיר השירים ואסתר מטמאין את הידים.

מעשה  ובא  תחתיו  ומינוהו  גדול  בכהן  פסול  בו  ט: • אירע  מגילה 
לפני חכמים ואמרו ראשון חוזר לעבודתו שני אינו ראוי לא לכהן 
משום  הדיוט  כהן  איבה  משום  גדול  כהן  הדיוט  לכהן  ולא  גדול 

מעלין בקודש ולא מורידין.

אין  ירושלים  וקדושת  היתר  אחריה  יש  שילה  ט: • קדושת  מגילה 
אחריה היתר.

לעתיד  קידשה  ולא  לשעתה  קידשה  ראשונה  י. • קדושה  מגילה 
לבוא ... קדושה ראשונה קידשה לשעתה וקידשה לעתיד לבוא.

מגילה י. • כשעלו בני הגולה מצאו אלו וקידשום.

מגילה כג: • (ויקרא כב, לב) ונקדשתי בתוך בני ישראל כל דבר שבקדושה 
לא יהא פחות מעשרה.

מגילה כג: • אדם מי קדוש.

בית  בדמיו  לוקחין  עיר  של  רחובה  שמכרו  העיר  כה: • בני  מגילה 
מטפחות  לוקחין  תיבה  תיבה  לוקחין  הכנסת  בית  הכנסת 

מטפחות יקחו ספרים ספרים לוקחין תורה.

מגילה כו: • תשמישי מצוה נזרקין תשמישי קדושה נגנזין.

מגילה כו: • מטפחות ספרים שבלו עושין אותן תכריכין למת מצוה 
וזו היא גניזתן.

מגילה כו: • ספר תורה שבלה גונזין אותו אצל תלמיד חכם ואפילו 
שונה הלכות.

מגילה כו: • מבי כנישתא לבי רבנן שרי מבי רבנן לבי כנישתא אסיר 
... איפכא.

מגילה כז. • בהכ''נ מותר לעשותו בית המדרש.

מגילה כז. • ואת כל בית גדול שרף באש ... חד אמר מקום שמגדלין 
בו תורה וחד אמר מקום שמגדלין בו תפלה.

במטפחות  וחומשין  חומשין  במטפחות  ס''ת  כז. • גוללין  מגילה 
חומשין  במטפחות  וכתובים  נביאים  לא  אבל  וכתובים  נביאים 

ולא חומשין במטפחות ס''ת.

מגילה כז. • מניחין ס''ת על גבי תורה ותורה ע''ג חומשין וחומשין 
ע''ג נביאים וכתובים אבל לא נביאים וכתובים ע''ג חומשין ולא 

חומשין על גבי תורה.

מגילה כז. • אין מוכרין ס''ת אלא ללמוד תורה ולישא אשה.

מגילה כז: • אין מוכרין את של רבים ליחיד מפני שמורידין אותו ... 
א''כ אף לא מעיר גדולה לעיר קטנה.

ימים  הארכת  במה  שמוע  בן  ר''א  את  תלמידיו  כז: • שאלו  מגילה 
אמר להם מימי לא עשיתי קפנדריא לב''ה ולא פסעתי על ראשי 

עם קדוש ולא נשאתי כפי בלא ברכה.

מפשילין  ואין  בתוכו  מספידין  אין  שחרב  הכנסת  כח. • בית  מגילה 
גגו  על  שוטחין  ואין  מצודות  לתוכו  פורשין  ואין  חבלים  בתוכו 
פירות ואין עושין אותו קפנדריא שנאמר (ויקרא כו, לא) והשמותי את 

מקדשכם קדושתן אף כשהן שוממין.

מגילה כח. • בתי כנסיות אין נוהגין בהן קלות ראש אין אוכלין בהן 
ואין שותין בהן ואין ניאותין בהם ואין מטיילין בהם ואין נכנסין 
מספידין  ואין  הגשמים  מפני  ובגשמים  החמה  מפני  בחמה  בהן 
בהן  ומספידין  בהן  ושונין  בהן  קורין  אבל  יחיד  של  הספד  בהן 

הספד של רבים.

אין  ואעפ''כ  עשויין  הן  תנאי  על  שבבבל  כנסיות  כח: • בתי  מגילה 
נוהגין בהן קלות ראש.

מגילה כט. • (יחזקאל יא, טז) ואהי להם למקדש מעט ... אלו בתי כנסיות 
ובתי מדרשות שבבבל ... זה בית רבינו שבבבל.

דאוקמתיה  ליה  מעיילנא  אנא  חגא  רב  להו  כה. • אמר  קטן  מועד 
לתלמודאי כי הוינא בר תמני סרי שנין ולא חזי לי קרי.

לפתוח  שבקדושה  דבר  לכל  וקדשתו  ח)  כא,  כח: • (ויקרא  קטן  מועד 
ראשון ולברך ראשון וליטול מנה יפה ראשון.

יבמות כ. • כל המקיים דברי חכמים נקרא קדוש.

יבמות כ. • קדש עצמך במותר לך.

יבמות פח: • (רש"י) מנין שאם לא רצה. כהן להתקדש מן טומאה 
ומנשים פסולות: דפנו. הכהו וקדשו בעל כרחו.

שהיו   – (תוס'  קדושה  בטלה  רבי  שמת  היום  קג: • אותו  כתובות 
מט.)  (דף  סוטה  בשילהי  דתניא  והא  הקדוש  רבינו  אותו  קורין 

משמת ר' בטלה ענוה ויראה י''ל קדושה בכלל).

כלפי  אצבעותיו  עשר  זקף  רבי  של  פטירתו  קד. • בשעת  כתובות 
אצבעותי  בעשר  שיגעתי  לפניך  וידוע  גלוי  רבש''ע  אמר  מעלה 

בתורה ולא נהניתי אפילו באצבע קטנה.

נזיר מז. • טמא נזיר (למת מצוה) שאין קדושתו קדושת עולם ואל 
יטמא כהן שקדושתו קדושת עולם.

בשמן  משוח  בגדים  ומרובה  המשחה  בשמן  מז. • משוח  נזיר 
בגדים  מרובה  בגדים  ומרובה  שעבר  משוח  עדיף...  המשחה 

עדיף.

ואיהא  דסידרא  אקדושה  מקיים  קא  אמאי  מט. • עלמא  סוטה 
שמיה רבא דאגדתא.
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ארץ  אחוזתכם  ארץ  בבית  צרעת  נגע  ונתתי  לד)  יד,  פב. • (ויקרא  גיטין 
מטמאין  כוכבים  עובדי  בתי  ואין  בנגעים  מטמאה  אחוזתכם 

בנגעים.

סנהדרין כג. • פה קדוש יאמר דבר זה.

בתשובת  כתוב  שמענו.  זמירות  הארץ  מכנף  לז: • (תוס')  סנהדרין 
הגאונים שאין בני א''י אומרים קדושה אלא בשבת.

סנהדרין נח. • גר שהיתה הורתו שלא בקדושה ולידתו בקדושה יש 
לו שאר האם ואין לו שאר האב.

עבודה זרה כ: • א''ר פנחס בן יאיר תורה מביאה לידי זהירות ... יראת 
חטא מביאה לידי קדושה קדושה מביאה לידי רוח הקודש רוח 

הקודש מביאה לידי תחיית המתים וחסידות גדולה מכולן.

ואין  משיחה  טעון  גדול  כהן  בן  גדול  כהן  יא: • ואפילו  הוריות 
מושחים מלך בן מלך.

הוריות יב: • כל המקודש מחבירו קודם את חבירו.

הוריות יג. • כהן קודם ללוי לוי לישראל ישראל לממזר וממזר לנתין 
ונתין לגר וגר לעבד משוחרר אימתי בזמן שכולם שוים אבל אם 
היה ממזר תלמיד חכם וכהן גדול עם הארץ ממזר תלמיד חכם 

קודם לכהן גדול עם הארץ.

כביכול  סרחה  ציבור  דרוב  כיון  פמליא)  ד"ה  מא: • (רש"י –  זבחים 
אין כאן קדושה.

זבחים עח. • (רש"י – ד"ה לפי) לא שייך דחוי אלא בדבר קדושה.

חולין פג. • בקדשים לילה הולך אחר היום.

שבקדושה  דבר  לכל  וקדשתו  וחייבו)  ד"ה   – פז. • (תוס'  חולין 
לפתוח ראשון ולברך ראשון אסמכתא היא.

חולין קל. • (רש"י – ד"ה כל) אין קדושה חלה על קדושה.

בכורות ב. • הלוקח עובר חמורו של עובד כוכבים והמוכר לו אע''פ 
שאינו רשאי המשתתף לו והמקבל הימנו והנותן לו בקבלה פטור 
מן הבכורה שנאמר בישראל אבל לא באחרים גמ' כל הני למה לי 
צריכי דאי תנא לוקח ה''א משום דקא מייתי לה לקדושה אבל 

מוכר דקא מפקע לה מקדושה אימא ליקנסיה קמ''ל.

בכורות ד: • קדשו בכורות במדבר ... לא קדשו בכורות במדבר.

ולא  ליקדש  הבכורות  על  הוזהרו  מקומות  ד: • בשלשה  בכורות 
קדשו ובמצרים נמי לא קדוש.

קדושה  רחמנא  דרבי  הוא  אחרינא  טעמא  ד: • כהנים  תמורה 
יתירא.

כלים א:ו • עשרה קדושות הן א"י... קה"ק.

הקודש  כתבי  כל  הידים...  את  מטמא  שנמחק...  ג:ה • ספר  ידים 
מטמאים את הידים.

ידים ג:ה • שיר השירים קדש קדשים.

קדיש
ברכות ג. • (תוס' – ד"ה עונין) בשעה שישראל נכנסין לבתי כנסיות 
מנענע  הקב''ה  מבורך  הגדול  שמיה  יהא  ועונין  מדרשות  ולבתי 
ראשו ואומר אשרי המלך שמקלסין אותו בביתו כך מה לו לאב 

שהגלה את בניו ואוי להם לבנים שגלו מעל שולחן אביהם.

ברכות ג. • (תוס') ועונין יהא שמיה הגדול מבורך. מכאן יש לסתור 
שאנו  תפלה  שזו  רבא  שמיה  יהא  ויטרי  במחזור  שפי'  מה 
מתפללין שימלא שמו כדכתיב (שמות יז) כי יד על כס יה שלא יהא 
שמו שלם וכסאו שלם עד שימחה זרעו של עמלק ופירושו כך 
יהא שמי''ה שם יה רבא כלומר שאנו מתפללין שיהא שמו גדול 
לעולם  ומבורך  כלומ'  אחרת  תפלה  הוי  לעולם  ומבורך  ושלם 
מבורך  הגדול  שמיה  יהא  הכא  מדקאמר  נראה  לא  וזה  הבא. 
גדול  שמו  שיהא  לומר  רוצה  ואינו  היא  אחת  דתפלה  משמע 
ושלם אלא יהא שמו הגדול מבורך וגם מה שאומרי' העולם לכך 
אומרים קדיש בלשון ארמית לפי שתפלה נאה ושבח גדול הוא 
מתקנאין  ויהיו  המלאכים  יבינו  שלא  תרגום  בלשון  נתקן  כן  על 
עברי  בלשון  שהם  יפות  תפלות  כמה  שהרי  נראה  אינו  וזה  בנו 
אלא נראה כדאמרינן בסוף סוטה (דף מט) אין העולם מתקיים אלא 
אסדרא דקדושתא ואיהא שמיה רבא דבתר אגדתא שהיו רגילין 
לומר קדיש אחר הדרשה ושם היו עמי הארצות ולא היו מבינים 
כולם לשון הקודש לכך תקנוהו בלשון תרגום שהיו הכל מבינים 

שזה היה לשונם.

מבורך  הגדול  שמו  יהא  מן  חוץ  מפסיקין  אין  כא: • לכל  ברכות 
שאפילו עוסק במעשה מרכבה פוסק.

ברכות נז. • העונה יהא שמיה רבא מברך (בחלום) מובטח לו שהוא 
בן העולם הבא.

סוכה לח: • (רש"י – ד"ה הוא) למתפללין בצבור ושליח צבור אומר 
קדיש או יהא שמיה רבא ישתקו בתפלתן וישמעו בכוונה והרי 
הן כעונין וכשיגמור הקדושה יחזרו לתפלתן וכן יסד רב יהודאי 

גאון בעל הלכות גדולות.

סוכה לט. • לא לימא איניש יהא שמיה רבא והדר מברך אלא יהא 
שמיה רבא מברך בהדדי.

באמת  כשעומד  ר''י  סומך  מכאן  נקוט)  ד"ה   – יח: • (תוס'  מגילה 
יהא  ואמן  וברכו  קדושה  הצבור  עם  שיאמר  עד  שממתין  ויציב 

שמיה רבא.

מגילה כג. • (תוס' – ד"ה כיון) בימי החכמים לא היו אומרים קדיש 
המפטיר  היה  ולכך  והמפטיר  המפטיר  קודם  שקראו  אותן  בין 
אותם  בין  קדיש  לומר  ותקנו  הש''ס  שנסדר  אחר  אבל  מסיים 
שקראו ראשונה והמפטיר כמו שתקנו לומר ברוך ה' לעולם אמן 
ואמן ויראו עינינו אחר השכיבנו שלא היו אומרים בימי התנאים 
והם תקנוהו להודיע שתפלת ערבית רשות והכי נמי תקנו לומר 

קדיש בין השבעה למפטיר להודיע שאינו ממנין השבעה.

ואיהא  דסידרא  אקדושה  מקיים  קא  אמאי  מט. • עלמא  סוטה 
שמיה רבא דאגדתא.

דר׳  ת״ש  לא,  או  אבות  עון  מכפרין  להו  פ"ב • איבעיא  רבתי  כלה 
עקיבא נפק לההוא אתרא אשכחיה לההוא גברא דהוי דרי טונא 
אכתפיה ולא הוה מצי לסגויי ביה והוה צוח ומתאנח, א״ל מאי 
עלמא  בההיא  עבידנא  דלא  איסורא  שבקנא  לא  א״ל  עבידתיך 
ועכשיו איכא נטורין עילוון ולא שבקין לי דאינוח א״ל רבי עקיבא 
לי  דמחו  ממלאכי  דדחילנא  תשלין  לא  בחייך  א״ל  ברא  שבקת 
בפולסי דנורא ואמרין לי אמאי לא תיתי בפריע א״ל אימא ליה 
דקא ניחותך, א״ל שבקית אתתא מעברתא אזל ר׳ עקיבא עאל 
ליה  אמרו  (ליה)  היכא  דפלוני  בריה  להו  אמר  מדינתא,  לההיא 
ההוא  ליה  אמרו  אמאי  א״ל  עצמות  שחיק  דההוא  זכרו  יעקר 
לסטים אכל אינשי ומצער בריתא ולא עוד אלא שבא על נערה 
המאורסה ביום הכפורים. אזל לביתיה אשכח אתתיה מעוברתא 
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כנישתא  בבי  אוקמי׳  גדל  לכי  מהליה  אזל  דילדה,  עד  נטרה 
לברוכי בקהלא לימים אזל ר׳ עקיבא לההוא אתרא איתחזי ליה 

א״ל תנוח דעתך שהנחת את דעתי.

קנאה
ברכות ז: • נתנה בכורתו לבני יוסף אפי' הכי (ראובן) לא אקנא ביה.

ברכות ז: • אל תקנא בעושי עולה להיות כעושי עולה.

אותו...  משתקין   ... רחמיך  יגיעו  צפור  קן  על  לג: • האומר  ברכות 
מפני שמטיל קנאה במעשה בראשית.

שבת י: • לעולם אל ישנה אדם בנו בין הבנים שבשביל משקל שני 
סלעים מילת שנתן יעקב ליוסף יותר משאר בניו נתקנאו בו אחיו 

ונתגלגל הדבר וירדו אבותינו למצרים.

לחשן  זכה  בלבו  ושמח  (אהרן)  וראך  יד)  ד,  (שמות  קלט. • בשכר  שבת 
המשפט על לבו.

שבת קנב: • כל מי שיש לו קנאה בלבו עצמותיו מרקיבים כל שאין 
לו קנאה בלבו אין עצמותיו מרקיבים.

יומא לח. • ואלו לגנאי של בית גרמו לא רצו ללמד על מעשה לחם 
הפנים של בית אבטינס לא רצו ללמד על מעשה הקטורת הוגרס 
רצה  לא  קמצר  בן  ללמד  רצה  ולא  בשיר  פרק  יודע  היה  לוי  בן 
צדיק  זכר  ז)  י,  (משלי  נאמר  הראשונים  על  הכתב  מעשה  על  ללמד 

לברכה ועל אלו נאמר (משלי י, ז) ושם רשעים ירקב.

הדיוט  ככהן  בארבעה  לא  משמש  אינו  מלחמה  עג. • משוח  יומא 
לא בשמונה ככהן גדול ... ככהן גדול משום איבה.

יומא עג. • לית ליה איבה בדכוותיה בדזוטר מיניה אית ליה.

ינהיג  ואל  הצבור  בפני  יתראה  אל  ושתה  ואכל  י: • שכח  תענית 
עידונין בעצמו (רש"י – שנראה כחתן בין אבלים ויתקנאו בו).

תענית י: • אמר להם יעקב לבניו אל תראו עצמכם כשאתם שבעין 
לא בפני עשו ולא בפני ישמעאל כדי שלא יתקנאו בכם.

מועד קטן יח: • (תהלים קו, טז) ויקנאו למשה במחנה לאהרן קדוש ה' ... 
מלמד שכל אחד קינא לאשתו ממשה.

כתובות סה. • חומא דביתהו דאביי אתאי לקמיה דרבא אמרה ליה 
פסוק לי מזוני פסק לה פסוק לי חמרא א''ל ידענא ביה בנחמני 
דלא הוה שתי חמרא אמרה ליה חיי דמר דהוי משקי ליה בשופרזי 
כי האי בהדי דקא מחויא ליה איגלי דרעא נפל נהורא בבי דינא 
רב  בת  ליה  אמרה  חסדא  רב  לבת  תבעה  לביתיה  על  רבא  קם 
חסדא מאן הוי האידנא בבי דינא אמר לה חומא דביתהו דאביי 
נפקא אבתרה מחתא לה בקולפי דשידא עד דאפקה לה מכולי 

מחוזא אמרה לה קטלת ליך תלתא ואתת למיקטל אחרינא.

סוטה ב. • כיצד מקנא לה אומר לה בפני שנים אל תדברי עם איש 
פלוני ודברה עמו.

 ... אחרים  לבין  בינה  קנאה  המטיל  דבר  קינוי  לשון  ב: • מה  סוטה 
דבר המטיל קנאה בינו לבינה.

סוטה ג. • אסור לקנאות ... מותר לקנאות.

סוטה ג. • אין קינוי אלא לשון התראה.

סוטה ט. • סוטה נתנה עיניה במי שאינו ראוי לה מה שביקשה לא 
ניתן לה ומה שבידה נטלוהו ממנה שכל הנותן עיניו במה שאינו 

שלו מה שמבקש אין נותנין לו ומה שבידו נוטלין הימנו.

סוטה ט: • וכן מצינו בנחש הקדמוני שנתן עיניו במה שאינו ראוי לו 
מה שביקש לא נתנו לו ומה שבידו נטלוהו ממנו.

עושה  עד  עדי  שוכן  ודומם  חבירו  על  קנאה  לו  שיש  ז. • כל  גיטין 
לו דין.

גיטין צ. • כשם שהדעות במאכל כך דעות בנשים יש לך אדם שזבוב 
נופל לתוך כוסו וזורקו ואינו שותהו וזו היא מדת פפוס בן יהודה 
לתוך  נופל  שזבוב  אדם  לך  ויש  ויוצא  אשתו  בפני  נועל  שהיה 
אחיה  עם  שמדברת  אדם  מדת כל  היא  וזו  ושותהו  וזורקו  כוסו 
מוצצו  תמחוי  לתוך  נופל  שזבוב  אדם  לך  ויש  ומניחה  וקרוביה 
וראשה  יוצאה  אשתו  את  שרואה  רע  אדם  מדת  היא  זו  ואוכלו 
פרוע וטווה בשוק ופרומה משני צדדיה ורוחצת ... במקום שבני 

אדם רוחצין.

בבא קמא פב. • חמשה דברים נאמרו בשום ... מכניס אהבה ומוציא 
את הקנאה.

בבא קמא צב: • שיתין תכלי (מכאובים) מטייה לככא (שיניים) דקל 
חבריה שמע ולא אכל.

בבא מציעא ה: • לא תחמוד לאינשי בלא דמי משמע להו.

שקיה  ואיחרכו  עינא  רבנן  זירא)  (רבי  ביה  פה. • יהבו  מציעא  בבא 
וקרו ליה קטין חריך שקיה.

את  מוציא  אף   ... שחרית  בפת  נאמרו  דברים  קז: • י''ג  מציעא  בבא 
הקנאה ומכניס את האהבה.

בבא בתרא יד. • רב אחא בר יעקב כתב חד אמשכיה דעיגלי ואיתרמי 
ליה יהבו ביה רבנן עינייהו ונח נפשיה.

בבא בתרא כא. • קנאת סופרים תרבה חכמה.

סנהדרין יז. • אברור ששה משבט זה וחמשה משבט זה הריני מטיל 
קנאה בין השבטים.

סגן  מאחרים  ומתנחם  בשורה  עומד  (כ"ג)  יט. • וכשהוא  סנהדרין 
מימינו וראש בית אב וכל העם משמאלו אבל משוח שעבר לא 
שמח   – (רש"י  בי  חדי  קא  סבר  דעתיה  חלשא  מ''ט  גביה  אתי 

באבלי).

והיו  עוברין  העם  וכל  עומדין  אבלים  היו  יט. • בראשונה  סנהדרין 
עוברת  אני  אומרת  זאת  בזו  זו  מתגרות  בירושלים  משפחות  ב' 
העם  שיהא  התקינו  תחלה  עוברת  אני  אומרת  וזאת  תחלה 

עומדין ואבלים עוברין.

סנהדרין כו. • הלך (שבנא) לחצוב לו קבר בקברי בית דוד בא נביא 
ואמר לו (ישעיה כב, טז) מה לך פה ומי לך פה כי חצבת לך פה קבר הנה 

ה' מטלטלך טלטלה גבר (עיין שם).

סנהדרין לח. • מפני מה אין פרצופיהן דומין זה לזה שלא יראה אדם 
דירה נאה ואשה נאה ויאמר שלי היא.

סנהדרין נט: • אדם הראשון מיסב בגן עדן היה והיו מלאכי השרת 
צולין לו בשר ומסננין לו יין הציץ בו נחש וראה בכבודו ונתקנא 

בו.

אין  לימלך  הבא  בו...  פוגעין  קנאין  ארמית  פא: • הבועל  סנהדרין 
מורין לו.

דהות  גולגלתא  ההוא  אשכח  פרידא  דרבי  פב. • זקינו  סנהדרין 
 ... אחרת  ועוד  זאת  עילויה  כתוב  והוה  ירושלים  בשערי  שדיא 
לה  אמרי  לשיבבתהא  להו  אמרה  נפקת  חזיתה  דביתהו  אתאי 
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לתנורא  שגרתא  לה  מנשי  קא  דלא  היא  קמייתא  דאיתתא  האי 
וקלתה כי אתא אמר היינו דכתיב עילויה זאת ועוד אחרת.

סנהדרין צג: • חלש דעתיה (דשאול) ואיקניא ביה (בדוד).

הפורע  קנאה   – (רש"י  ביתיה  מחריב  קיניה  קב: • דפרע  סנהדרין 
נוקם חמתו וקנאתו מחריב ביתיה).

סנהדרין קה: • בכל אדם מתקנא חוץ מבנו ותלמידו.

סנהדרין קי. • איתתיה דקרח אמרה ליה חזי מאי קעביד משה איהו 
סגני  שוינהו  אחוהי  לבני  רבא  כהנא  שוויה  לאחוה  מלכא  הוה 

דכהנא.

סנהדרין קי. • כל אחד ואחד קנא את אשתו ממשה שנאמר (שמות לג, 
ז) ומשה יקח את האהל ונטה לו מחוץ למחנה.

עבודה זרה נה. • כלום מתקנא אלא חכם בחכם וגבור בגבור ועשיר 
בעשיר.

אין  ממנה  חשובה  אשתו  על  אשה  שנשא  נה. • אדם  זרה  עבודה 
מתקנאה בה פחותה ממנה מתקנאה בה.

גמליאל  בן  שמעון  רבן  זו  משנה  נישנית  רשב''ג  יג: • בימי  הוריות 
נשיא רבי מאיר חכם רבי נתן אב''ד כי הוה רשב''ג התם הוו קיימי 
קיימי  הוו  נתן  ורבי  מאיר  רבי  עיילי  הוו  כי  מקמיה  עלמא  כולי 
כולי עלמא מקמייהו אמר רשב''ג לא בעו למיהוי היכרא בין דילי 

לדידהו וכו'.

אבות ד:כא • הקנאה... מוציאין את האדם מן העולם.

יהיו  שלא  אדם  בני  נעימות  הקב"ה  ד:ו • שינה  נתן  דרבי  אבות 
מתקנאין זה בזה.

אבות דרבי נתן יב:ו • קרא הקב"ה רק גבריאל אחד... שלא יתקנאו 
זה בזה.

כאילו  ביתו  בתוך  ותחרות  קנאה  המטיל  כח:ג • כל  נתן  דרבי  אבות 
מטיל קנאה ותחרות בישראל.

ואי  דבנימין  בחלקו  ושכינה  דיהודה  בחלקו  נד: • סנהדרין  זבחים 
מדלינן ליה מתפליג טובא מוטב דניתתי ביה פורתא כדכתיב ובין 

כתפיו שכן ועל דבר זה נתקנא דואג האדומי בדוד.

זבחים קא: • לא נתכהן פינחס עד שהרגו לזמרי.

מנחות קט: • לא קיבל עליו חוניו שהיה שמעי אחיו גדול ממנו שתי 
שנים ומחצה ואף על פי כן נתקנא בו חוניו בשמעי אחיו.

חולין קלד: • הזרוע כנגד היד וכן הוא אומר (במדבר כה, ז) ויקח רומח 
פנחס  ויעמוד  (תהלים קו, ל)  אומר  הוא  וכן  תפלה  כנגד  ולחיים  בידו 
ויפלל קבה כמשמעה וכן הוא אומר (במדבר כה, ח) ואת האשה אל 

קבתה.

תמורה טז. • תשש כחו של יהושע ונשתכחו ממנו (רש"י – מיהושע 
בעון שגרם להחליש דעתו של משה שנצטער משה על יהושע 
שבע  לו  ונולדו  הלכות  מאות  שלש  כמותו)  גדול  שהיה  בעצמו 

מאות ספיקות ועמדו כל ישראל להרגו.

תמיד לב: • גולגלתא לעינא דבישרא ודמא דלא קא שבע.

ראש השנה
בשני  ר''ה  בערב  לעני  דינר  שנתן  אחד  בחסיד  יח: • מעשה  ברכות 

בצורת והקניטתו אשתו והלך ולן בבית הקברות וכו'.

ברכות כט. • בראש השנה נפקדה שרה רחל וחנה (רש"י – יבמות 
סד: ד"ה שלש – שהקב''ה פוקד העקרות לשמוע תפלתן בר''ה 

וגוזר עליהן הריון).

וחלום  טובה  שנה  טוב  מלך  רחמים  צריכים  נה. • שלשה  ברכות 
טוב.

שעושין  מצאתי  הגאונים  בתשובת  האי)  ד"ה  פא: • (רש"י –  שבת 
וכ''ב  בהמה  וזבל  עפר  אותם  וממלאין  תמרים  מכפות  חותלות 
או ט''ו יום לפני ר''ה עושין כל אחד ואחד לשם כל קטן וקטנה 
שבבית וזורעים לתוכן פול המצרי או קיטנית וקורין לו פורפיסא 
ראשו  סביבות  ומחזירו  שלו  אחד  כל  נוטל  ר''ה  ובערב  וצומח 
תמורתי  וזה  חליפתי  וזה  זה  תחת  זה  ואומר  פעמים  שבעה 

ומשליכו לנהר.

לי  חטאו  בניך  לאברהם  הקב''ה  לו  יאמר  לבא  פט: • לעתיד  שבת 
אמר לפניו רבש''ע ימחו על קדושת שמך ... אמר לו ליצחק בניך 
חטאו לי אמר לפניו רבש''ע בני ולא בניך ... אם אתה סובל את 
כולם מוטב ואם לאו פלגא עלי ופלגא עליך ואת''ל כולם עלי הא 

קריבית נפשי קמך.

ראש השנה ח. • (דברים יא, יב) מראשית השנה ועד אחרית שנה מראשית 
השנה נידון מה יהא בסופה.

ראש השנה ח. • איזהו חג שהחדש מתכסה בו הוי אומר זה ר''ה.

התבואה  על  בפסח  נידון  העולם  פרקים  טז. • בארבעה  השנה  ראש 
כבני  לפניו  עוברין  עולם  באי  כל  בר''ה  האילן  פירות  על  בעצרת 
מרון שנאמר (תהלים לג, טו) היוצר יחד לבם המבין אל כל מעשיהם 

ובחג נידונין על המים.

ביוה''כ  נחתם  שלהם  דין  וגזר  בר''ה  נידונים  טז. • הכל  השנה  ראש 
... הכל נידונין בר''ה וגזר דין שלהם נחתם כל אחד ואחד בזמנו 
בפסח על התבואה בעצרת על פירות האילן בחג נידונין על המים 
ואדם נידון בר''ה וגזר דין שלו נחתם ביוה''כ ... אדם נידון בכל יום 

... אדם נידון בכל שעה.

ראש השנה טז.  • יפה צעקה לאדם בין קודם גזר דין בין לאחר גזר 
דין.

ראש השנה טז. • אמרו לפני בראש השנה מלכיות זכרונות ושופרות 
זכרוניכם  שיעלה  כדי  זכרונות  עליכם  שתמליכוני  כדי  מלכיות 

לפני לטובה ובמה בשופר.

ברוך  הקדוש  אמר  איל  של  בשופר  תוקעין  טז. • למה  השנה  ראש 
הוא תקעו לפני בשופר של איל כדי שאזכור לכם עקידת יצחק בן 

אברהם ומעלה אני עליכם כאילו עקדתם עצמכם לפני.

ראש השנה טז. • למה תוקעין ומריעין כשהן יושבין ותוקעין ומריעין 
כשהן עומדין כדי לערבב השטן.

לה  מריעין  בתחלתה  לה  תוקעין  שאין  שנה  טז: • כל  השנה  ראש 
בסופה מ''ט דלא איערבב שטן.

ראש השנה טז: • כל שנה שרשה בתחלתה מתעשרת בסופה.

רשעים  של  אחד  בר''ה  נפתחין  ספרים  טז: • שלשה  השנה  ראש 
גמורין ואחד של צדיקים גמורין ואחד של בינוניים.

ראש השנה יח. • (ישעיה נה, ו) דרשו ה' בהמצאו התם ביחיד הכא בצבור 
ר''ה  שבין  ימים  עשרה  אלו  אבוה  בר  רבה  אמר  אימת  ביחיד 

ליוה''כ.
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ראש השנה כו: • שופר של ראש השנה של יעל פשוט ופיו מצופה 
זהב ושתי חצוצרות מן הצדדין שופר מאריך וחצוצרות מקצרות 

שמצות היום בשופר.

ראש השנה כו: • שוה היובל לר''ה לתקיעה ולברכות ... בר''ה תוקעין 
בשל זכרים וביובלות בשל יעלים.

ראש השנה כו: • מר סבר בר''ה כמה דכייף איניש דעתיה טפי מעלי 
וביום הכפורים כמה דפשיט איניש דעתיה טפי מעלי ומר סבר 
ובתעניות  מעלי  טפי  דעתיה  איניש  דפשיט  כמה  השנה  בראש 

כמה דכייף איניש דעתיה טפי מעלי.

השם  וקדושת  וגבורות  אבות  אומר  ברכות  לב. • סדר  השנה  ראש 
וכולל מלכיות עמהן וכו'.

ראש השנה לב. • כל מקום שנאמר בו זכרונות יהיו מלכיות עמהן.

זכרונות  מעשרה  מלכיות  מעשרה  פוחתין  לב. • אין  השנה  ראש 
מעשרה שופרות ... אם אמר ג' ג' מכולן יצא.

ראש השנה לב: • אמרו מלאכי השרת לפני הקב''ה רבש''ע מפני מה 
אין ישראל אומרים שירה לפניך בר''ה וביום הכפורים אמר להם 
אפשר מלך יושב על כסא דין וספרי חיים וספרי מתים פתוחין 

לפניו וישראל אומרים שירה.

פעם  כולו  היום  כל  החדש  עדות  מקבלין  היו  ד: • בראשונה  ביצה 
שלא  התקינו  בשיר  הלוים  ונתקלקלו  לבא  העדים  נשתהו  אחת 
מן  עדים  באו  ואם  המנחה  עד  אלא  העדים  את  מקבלים  יהו 

המנחה ולמעלה נוהגין אותו היום קדש ולמחר קדש.

ועד  השנה  מראש  לו  קצובים  אדם  של  מזונותיו  טז. • כל  ביצה 
בניו  והוצאת  י''ט  והוצאת  שבתות  מהוצאת  חוץ  הכפורים  יום 

לתלמוד תורה שאם פחת פוחתין לו ואם הוסיף מוסיפין לו.

מגילה לא: • עזרא תיקן להן לישראל שיהו קורין קללות שבתורת 
שתכלה  כדי   ... ר''ה  קודם  תורה  ושבמשנה  עצרת  קודם  כהנים 

השנה וקללותיה.

מגילה לא: • עצרת נמי ראש השנה היא.

כאן  הרי  השנה  וראש  השנה  ראש  לפני  אחד  כד: • יום  קטן  מועד 
ארבעה עשר (ימי אבילות).

כדכתיב  ר''ה  דאקרי  יוה''כ  אשכחן  ואת)  ד"ה  כג: • (תוס' –  נדרים 
ביחזקאל בר''ה בעשור לחדש ואמרו דזהו יוה''כ דיובל.

בראש  יעמוד  השנה  כל  נדריו  יתקיימו  שלא  כג: • והרוצה  נדרים 
השנה ויאמר כל נדר שאני עתיד לידור יהא בטל.

בבא בתרא י. • כשם שמזונותיו של אדם קצובין לו מראש השנה כך 
חסרונותיו של אדם קצובין לו מראש השנה.

בבא בתרא פח: • (תוס' – ד"ה וקללם) להכי אנו קורין לעולם אתם 
נצבים לפני ר''ה כדי להפסיק בפרשה בין קללות דשנה שעברה 

דוהיה כי תבוא לשנה הבאה.

עבודה זרה ד: • לא ליצלי איניש צלותא דמוספי בתלת שעי קמייתא 
דיומא ביומא קמא דריש שתא ביחיד דלמא כיון דמפקיד דינא 

דלמא מעייני בעובדיה ודחפו ליה מידחי.

שהוא  מתוך  השנה  ראש  מוסף  דין)  ד"ה   – ד: • (רש"י  זרה  עבודה 
יפרוש  ואל  טפי  דינא  מיפקד  שופרות  זכרונות  מלכיות  מתפלל 

אדם עצמו מן הצבור.

השנה  תחלת  שהוא  מפני  ר''ה  ערב)  ד"ה   – ה: • (תוס'  זרה  עבודה 
מרבים בסעודה לעשות סימן יפה וכמה עניני' עושים בו לסימן 

יפה.

הוריות יב. • האי מאן דבעי לידע אי מסיק שתיה אי לא ניתלי שרגא 
בעשרה יומי דבין ראש השנה ליום הכפורים בביתא דלא נשיב 

זיקא אי משיך נהוריה נידע דמסיק שתיה וכו'.

רגיל  יהא  לעולם  היא  מילתא  סימנא  דאמרת  יב. • השתא  הוריות 
למיחזי בריש שתא קרא ורוביא כרתי וסילקא ותמרי.

אומר  הוי  לחדש  בעשור  השנה  שראש  שנה  היא  יב. • איזו  ערכין 
זה יובל.

כריתות ה: • אין מושחין את המלכים אלא על המעיין כדי שתימשך 
מלכותן (מקור לתשליך).

רבנות
(עיין מנהיגות)

ברכות כז: • היה רבן גמליאל יושב ודורש ור' יהושע עומד על רגליו 
עד שרננו כל העם ואמרו לחוצפית התורגמן עמוד ועמד אמרי 
עד כמה נצעריה וניזיל בר''ה אשתקד צעריה בבכורות במעשה 

דר' צדוק צעריה הכא נמי צעריה תא ונעבריה (עיין שם).

 ... אדם  של  ושנותיו  ימיו  מקצרים  דברים  נה. • שלשה  ברכות 
והמנהיג עצמו ברבנות.

עצמו  שהנהיג  מפני  לאחיו  קודם  יוסף  מת  מה  נה. • מפני  ברכות 
ברבנות.

ברכות סד. • לא קבל עליו ר' יוסף דאמרי ליה כלדאי מלכת תרתין 
שנין (רש"י – אמר אם אמלוך תחלה אמות לסוף שנתים ונדחה 
הפסיד  שלא  לו  עמדה  והשעה  למלוך  אבה  ולא  השעה  מפני 
שנותיו בכך) מלך רבה עשרין ותרתין שנין מלך רב יוסף תרתין 
שנין ופלגא כל הנך שני דמלך רבה אפילו אומנא לביתיה לא קרא 
צריך  וכשהיה  שררה  צד  שום  השנים  אותן  כל  נהג  לא  (רש"י – 

להקיז דם היה הולך לבית הרופא ולא היה שולח לבא אליו).

שבת נו. • היה שמואל הצדיק מחזר בכל מקומות ישראל ודן אותם 
בעריהם ... והם (בניו) לא עשו כן אלא ישבו בעריהם כדי להרבות 

שכר לחזניהן ולסופריהן.

חתימי  בסרבלי  ליפקו  לא  גלותא  ריש  דבי  רבנן  נח. • כולהו  שבת 
(רש"י – היו עושין חותמות לטליתות שלהן כעין עבדים להראות 
שהן כפופין לריש גלותא לא ליפקו דאי מפסקי מרתתי ומקפלי 

להו) לבר מינך דלא קפדי עליך דבי ריש גלותא.

פומבדיתאי  כולהו  ליה  דסנו  מר  כגון  לרבה  אביי  קנג. • א''ל  שבת 
(רש"י – משום דמוכח להו במילי דשמיא ובני פומבדיתאי רמאין 

הן) מאן אחים הספידא א''ל מיסתיא את ורבה בר רב חנן.

עירובין יא: • אזל רב נחמן ועבד עובדא בי ריש גלותא כשמעתיה 
שלף  אזל  שדינהו  שלוף  זיל  גדא  רב  לשמעיה  ששת  רב  א''ל 
קם  ששת  רב  אזל  חבשוהו  גלותא  ריש  דבי  אשכחוהו  שדינהו 

אבבא א''ל גדא פוק תא נפק ואתא.

ולא  גלותא  ריש  לבי  להו  תימא  לא  להו  משכחת  יא: • אי  עירובין 
מידי.

עירובין יג: • כל המחזר על הגדולה גדולה בורחת ממנו וכל הבורח 
מן הגדולה גדולה מחזרת אחריו.
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הנדחה  וכל  דוחקתו  שעה  השעה  את  הדוחק  יג: • וכל  עירובין 
מפני שעה שעה עומדת לו (רש"י – הדוחק את השעה. מתיגע 
והולך  חוזר  ואעפ''כ  מצליח  שאינו  ורואה  ולהתגדל  להעשיר 
זמן  לאחר  לו.  עומדת  שעה  לגבוהות:  עצמו  ומכניס  למרחקים 

עתידה לעמוד לו שעה מצלחת).

עירובין מ. • כל דאתי לבי ריש גלותא אדעתא דכולהו רבנן אתי.

בי  כגון  עבדי  דשכיחי  בדוכתא  ד"ה בחסיסי)  מ: • (רש"י –  פסחים 
ריש גלותא שהעבדים מזלזלין בדבר איסור יותר ויותר.

פסחים מט. • כל ת''ח המרבה סעודתו בכל מקום סוף מחריב את 
משתכח  ותלמודו  גוזליו  את  ומייתם  אשתו  את  ומאלמן  ביתו 
ממנו ומחלוקות רבות באות עליו ודבריו אינם נשמעים ומחלל 
שם שמים ושם רבו ושם אביו וגורם שם רע לו ולבניו ולבני בניו 

עד סוף כל הדורות.

פסחים נז. • אוי לי מבית בייתוס אוי לי מאלתן אוי לי מבית חנין אוי 
לי מלחישתן אוי לי מבית קתרוס אוי לי מקולמוסן אוי לי מבית 
ובניהן  גדולים  כהנים  שהם  מאגרופן  לי  אוי  פיאכי  בן  ישמעאל 

גיזברין וחתניהם אמרכלין ועבדיהן חובטין את העם במקלות.

והיה  עליהם  נשיא  ומינוהו  בראש  (הלל)  סו. • הושיבוהו  פסחים 
בדברים  מקנטרן  התחיל  הפסח  בהלכות  כולו  היום  כל  דורש 
אמר להן מי גרם לכם שאעלה מבבל ואהיה נשיא עליכם עצלות 

שהיתה בכם שלא שמשתם שני גדולי הדור שמעיה ואבטליון.

ליה  אמרו   ... הונא  רב  להו  אמר  שמך  מה  ליה  פו. • אמרו  פסחים 
מ''ט קרית לך רב הונא אמר להו בעל השם אני (רש"י – מקטנותי 

כך קוראין לי רב הונא).

פסחים פז: • אוי לה לרבנות שמקברת את בעליה שאין לך כל נביא 
ונביא שלא קיפח ארבעה מלכים בימיו.

 – (רש"י  חכמים  תלמידי  שראשיה  בעיר  תדור  קיב. • אל  פסחים 
דטריד בגירסא ולא טריד במילי דציבורא).

פסחים קיג: • ארבעה אין הדעת סובלתן אלו הן ... ופרנס מתגאה 
על הציבור בחנם.

ראש השנה יז. • ואינהו משפירי שפירי בני מחוזא (רש"י – מעונגים 
ושמינים היו) ומקריין בני גיהנם.

(העדים)  עיכבן  גדר  של  ראשה  שמו)  (כך  כב. • שזפר  השנה  ראש 
ושלח רבן גמליאל והורידוהו מגדולתו.

ראש השנה כט: • פעם אחת חל ראש השנה להיות בשבת [והיו כל 
הערים מתכנסין] אמר להם רבן יוחנן בן זכאי לבני בתירה נתקע 
אמרו לו נדון אמר להם נתקע ואחר כך נדון לאחר שתקעו אמרו 
לאחר  משיבין  ואין  ביבנה  קרן  נשמעה  כבר  להם  אמר  נדון  לו 

מעשה (רש"י – גנאי הוא שנוציא לעז טועים על עצמינו).

יומא ח: • (רש"י) מחליפין אותה כל י''ב חדש. כלומר שרשעים היו 
ולא היו מוציאין שנתן ומעמידים אחר תחתיו וכל כהן המתחדש 
על  קרויה  שתהא  הראשון  מן  נאה  בנין  ובונה  אותה  סותר  בה 

שמו ונמצא מתחלפת כל שנה ושנה.

יומא ט: • במקדש ראשון לא הוה ביה שנאת חנם והכתיב (יחזקאל כא, 
יז) מגורי אל חרב היו את עמי לכן ספוק אל ירך ... ההיא בנשיאי 

ישראל הואי.

יומא יד. • כהן גדול מקריב חלק בראש ונוטל חלק בראש.

בכח  מאחיו  גדול  שיהא  מאחיו  הגדול  והכהן  י)  כא,  יח. • (ויקרא  יומא 
שאחיו  לו  אין  שאם  מנין  אומרים  אחרים  ובעושר  בחכמה  בנוי 
הכהנים מגדלין אותו ת''ל והכהן הגדול מאחיו גדלהו משל אחיו.

יומא יח. • תרקבא דדינרי עיילא ליה מרתא בת בייתוס לינאי מלכא 
על דאוקמיה ליהושע בן גמלא (בעלה) בכהני רברבי.

יומא לח: • כל המשכח דבר מתלמודו ... מורידין אותו מגדולתו.

לג)  (ישעיה  שנאמר  נאה  להיות  ושבחו  דרכו  מלך.  עג: • (רש"י)  יומא 
מלך ביפיו תחזינה עיניך.

לה  נכנס  ערום  בעליה  את  מקברת  (הרבנות)  פו: • הרשות  יומא 
וערום יצא ממנה ולואי שתהא יציאה כביאה (בלא חטא).

ביצה כג. • תודוס איש רומי הנהיג את בני רומי לאכול גדי מקולס 
בלילי פסחים שלחו ליה אלמלא תודוס אתה (רש"י – חכם גדול 
קדשים  ישראל  בני  את  מאכיל  שאתה  נדוי  עליך  גוזרנו  ונכבד) 

בחוץ.

מגילה יג: • כשהקב''ה פוסק גדולה לאדם פוסק לבניו ולבני בניו עד 
סוף כל הדורות ... ואם הגיס דעתו הקב''ה משפילו. 

בשמיה  ליה  דקרי  זמנין  בתירה  בן  יהושע  ברבי  ג. • תהא  תענית 
והא  דליסמכוהו  מקמי  והא  דאבא  בשמיה  ליה  דקרי  וזימנין 

לבתר דליסמכוהו.

תענית י: • אי זהו יחיד ואיזהו תלמיד יחיד כל שראוי למנותו פרנס 
על הצבור תלמיד כל ששואלין אותו דבר הלכה בלמודו ואומר 

ואפילו במסכת דכלה.

התם  לביתי  שאבוא  עד  בתענית  אהא  יוחנן  רבי  יב. • אמר  תענית 
לשמוטיה נפשיה מבי נשיאה הוא דעבד.

מה  מפני  לו  אמרו  כמותו בישראל  אל ירבו  זה רבי  כ: • אם  תענית 
אמר להם כך וכך עשה לי אמרו לו אעפ''כ מחול לו שאדם גדול 
בתורה הוא אמר להם בשבילכם הריני מוחל לו ובלבד שלא יהא 

רגיל לעשות כן (עיין שם).

הונא  רב  עביד  דהוה  מעלייתא  מילי  מהני  מר  לן  כ: • לימא  תענית 
יומא  דכל  דכירנא  בסיבותיה  דכירנא  לא  בינקותיה  ליה  אמר 
מתא  לכולה  לה  וסייר  דדהבא  בגוהרקא  ליה  מפקין  הוו  דעיבא 
וכל אשיתא דהוות רעיעתא הוה סתר לה אי אפשר למרה בני לה 
ואי לא אפשר בני לה איהו מדידיה וכל פניא דמעלי שבתא הוה 
משדר שלוחא לשוקא וכל ירקא דהוה פייש להו לגינאי זבין ליה 
ושדי ליה לנהרא... כי הוה כרך ריפתא הוה פתח לבביה ואמר כל 

מאן דצריך ליתי וליכול.

תענית כא. • (רש"י) מלך רבי יוחנן. מינוהו ראש ישיבה עליהן מנהג 
ומעשירין  משלהן  אותו  מגדלין  היו  ישיבה  ראש  שהוא  מי  הוא 
והכהן  יח.)  (דף  וביומא  בסיפרא  גדול  כהן  לגבי  כדאמרינן  אותו 

הגדול מאחיו גדלוהו משל אחיו.

תענית כג: • חנן הנחבא בר ברתיה דחוני המעגל הוה ... ואמאי קרי 
ליה חנן הנחבא מפני שהיה מחביא עצמו בבית הכסא.

תענית כד. • (במדבר טו, כד) והיה אם מעיני העדה נעשתה לשגגה משל 
לכלה שהיא בבית אביה כל זמן שעיניה יפות אין כל גופה צריכה 

בדיקה עיניה טרוטות כל גופה צריכה בדיקה.

ליה  מצערו  וקא  גלותא  דריש  עבדי  אתו  כד. • (רש"י)  תענית 
לאושעיא.
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דרבא  דינא  בבי  (מלקות)  נגדא  דאיחייב  גברא  כד: • ההוא  תענית 
משום דבעל כותית נגדיה רבא ומית.

עליה  דמתא  מילי  כל  במתא  דאיכא  מרבנן  ו. • צורבא  קטן  מועד 
רמיא.

מועד קטן יז. • באושא התקינו אב בית דין שסרח אין מנדין אותו 
אלא אומר לו (מלכים ב יד, י) הכבד ושב בביתך חזר וסרח מנדין אותו 

מפני חילול השם.

מועד קטן יז. • תלמיד חכם שסרח אין מנדין אותו בפרהסיא.

נאה  ואין  מקיים  נאה  מקיים  נאה  ואין  דורש  נאה  יד: • יש  חגיגה 
דורש אתה נאה דורש ונאה מקיים.

להיכן  כו':  שמאי  ונכנס  ב"ד)  אב  (מלהיות  מנחם  טז: • יצא  חגיגה 
יצא ... יצא לתרבות רעה ... יצא לעבודת המלך.

שכיב  לטוביה  נכסיי  להו  דאמר  מרע)  (שכיב  פה: • ההוא  כתובות 
טוביה  רב  ואתא  טוביה  אמר  טוביה  בא  הרי   ... טוביה  אתא 

לטוביה אמר לרב טוביה לא אמר.

כתובות קג: • (רבי לפני פטירתו) אע''פ ששמעון בני חכם גמליאל 
מקום  ממלא  דאינו  נהי  הכי  עבד  טעמא  מאי  ורבי   ... נשיא  בני 

אבותיו בחכמה ביראת חטא ממלא מקום אבותיו הוה.

הוה  במצות  עסוק  חייא  ר'  ישיבה)  לראש  נמנה  קג: • (לא  כתובות 
ורבי סבר לא אפגריה (רש"י – לא אבטלו ממצות).

כתובות קה: • האי צורבא מרבנן דמרחמין ליה בני מתא לאו משום 
דמעלי טפי אלא משום דלא מוכח להו במילי דשמיא.

כתובות קה: • מריש הוה אמינא הני בני מחוזא כולהו רחמו לי כיון 
דהואי דיינא אמינא מינייהו סנו לי ומינייהו רחמו לי כיון דחזאי 
מרחם  אם  אמינא  למחר  זכי  קא  האידנא  ליה  דמיחייב  דמאן 

כולהו רחמו לי אי מסנו כולהו סנו לי.

כתובות קיב. • רבי אלעזר כי הוה סליק לארץ ישראל אמר פלטי לי 
מחדא כי סמכוהו אמר פלטי לי מתרתי כי אותבוהו בסוד העיבור 

אמר פלטי לי מתלת ... ובכתב בית ישראל לא יכתבו זה סמיכה.

ת''ח מבניהן ... שלא  ת''ח לצאת  מה אין מצויין  נדרים פא: • מפני 
יאמרו תורה ירושה היא להם ... כדי שלא יתגדרו על הצבור ... 
 ... חמרי  לאינשי  דקרו  משום   ... הצבור  על  מתגברין  שהן  מפני 

שאין מברכין בתורה תחלה.

משמונה  אחד  הרוח)  (גסות  בו  שיהא  צריך  ה. • ת''ח  סוטה 
בשמינית.

מועט  גסות  לשיבלתא.  סאסא  כי  ליה  מעטרא  ה. • (רש"י)  סוטה 
את  המעטרת  כסאסא  ומעטרתו  חכם  לתלמיד  לו  והוגנת  נאה 

השבולת).

גסות  (רש"י –  ביה  דלית  ובשמתא  ביה  דאית  ה. • בשמתא  סוטה 
פורתא לפי שאין בני עירו יראים ממנו ואין בו כח להוכיחם)... לא 

מינה ולא מקצתה.

עצמו  שהנהיג  מפני  לאחיו  קודם  יוסף  מת  מה  יג: • מפני  סוטה 
ברבנות.

סוטה כב. • (משלי ז, כו) כי רבים חללים הפילה ועצומים כל הרוגיה כי 
רבים חללים הפילה זה ת''ח שלא הגיע להוראה ומורה ועצומים 
עד  כמה  ועד  מורה  ואינו  להוראה  שהגיע  ת''ח  זה  הרוגיה  כל 
ארבעין שנין איני והא רבה אורי בשוין (רש"י – אם שוה לגדול 

העיר בחכמה מותר להורות או שאין זקן ממנו בעיר).

רבי  אתרא  לההוא  איקלעו  אבא  בר  חייא  ור'  אבהו  מ. • ר'  סוטה 
אבהו דרש באגדתא רבי חייא בר אבא דרש בשמעתא שבקוה 
חלש  אבהו  דר'  לגביה  ואזול  אבא  בר  חייא  לרבי  עלמא  כולי 

דעתיה.

גיטין נו. • ענוותנותו של רבי זכריה בן אבקולס החריבה את ביתנו 
ושרפה את היכלנו והגליתנו מארצנו.

גיטין נו: • (ישעיה מד, כה) משיב חכמים אחור ודעתם יסכל.

קדושין לג: • אמר ר' יהושע בן לוי ... אני איני כדי לעמוד מפני בני 
ואפילו הוא רבאי דהא אנא אבוה אלא משום כבוד בית נשיא.

בבא קמא לז. • ר''ג ובית דינו אביהן של יתומין היו.

בבא קמא סו: • האי מילתא קשי בה רבה לרב יוסף עשרין ותרתין 
שנין ולא איפרקה עד דיתיב רב יוסף ברישא ופרקה.

בבא קמא פ: • דלת הננעלת (רש"י – על האדם מהיות מצליח) לא 
במהרה תפתח מאי היא ... סמיכה ... כל המריעין לו לא במהרה 

מטיבין לו.

בבא קמא פה. • ר' זירא כי סליק לארעא דישראל יתיב מאה תעניתא 
... דלא לשכוב ר' אלעזר בשניה ונפלין עילויה מילי דצבורא.

א''ל  שמעון  בר'  אלעזר  דר'  לאתריה  רבי  פה: • איקלע  מציעא  בבא 
יש לו בן לאותו צדיק אמרו לו יש לו בן וכל זונה שנשכרת בשנים 
שוכרתו בשמנה אתייה אסמכיה ברבי ואשלמיה לר' שמעון בן 
אנא  לקרייתי  אמר  הוה  יומא  כל  דאמיה  אחות  לקוניא  בן  איסי 
איזיל אמר ליה חכים עבדו יתך וגולתא דדהבא פרסו עלך ורבי 

קרו לך ואת אמרת לקרייתי אנא איזיל אמר ליה מומי עזובה.

בבא מציעא קז: • רב נתן בר הושעיא קץ שיתסר אמתא אתו עליה 
בני משרוניא (שם עיר) דפנוהו (הלקוהו) הוא סבר כרשות הרבים 

ולא היא.

בבא בתרא י. • (רש"י) בעלי אגדה. מתוך שהן דרשנין ומושכין את 
הלב הכל מכבדין אותם.

בבא בתרא יב: • מר בר רב אשי דהוה קאי ברסתקא דמחוזא שמעיה 
מחסיא  במתא  דמליך  מתיבתא  ריש  דקאמר  שוטה  לההוא 
מינה  שמע  אנא  ברבנן  טביומי  חתים  מאן  אמר  חתים  טביומי 
לדידי קיימא לי שעתא קם אתא אדאתא אימנו רבנן לאותביה 
דרבנן  זוגא  שדור  דאתא  דשמעי  כיון  ברישא  מדפתי  אחא  לרב 
אחרינא  דרבנן  זוגא  שדור  הדר  עכביה  ביה  לאימלוכי  לגביה 

עכביה גביה עד דמלו בי עשרה.

לך  מחינא  אתית  לא  אי  נחמן)  (רב  ליה  קנא: • שלח  בתרא  בבא 
דם  יציאת  ואין  שמכאיב  קוץ   – (רש"י  דמא  מבע  דלא  בסילוא 

ניכר בו דהיינו נידוי).

חייא  רבי  ליה  אמר  לבבל  חנה  בר  רבה  נחית  הוה  ה. • כי  סנהדרין 
לרבי בן אחי יורד לבבל יורה יורה ידין ידין יתיר בכורות יתיר.

סנהדרין ה. • כי הוה נחית רב לבבל אמר ליה רבי חייא לר' בן אחותי 
יורד לבבל יורה יורה ידין ידין יתיר בכורות אל יתיר.

סנהדרין ה: • אמר רב שמונה עשר חדשים גדלתי אצל רועה בהמה 
לידע איזה מום קבוע ואיזה מום עובר.

אדם  בני  וראה  אחד  למקום  רבי  הלך  אחת  ה: • פעם  סנהדרין 
שמגבלין עיסותיהם בטומאה אמר להם מפני מה אתם מגבלין 
לנו  והורה  לכאן  בא  אחד  תלמיד  לו  אמרו  בטומאה  עיסותיכם 
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מי בצעים אין מכשירין והוא מי ביצים דרש להו ואינהו סבור מי 
בצעים קאמר.

נוטל  כן  אם  אלא  יורה  אל  תלמיד  גזרו  שעה  ה: • באותה  סנהדרין 
רשות מרבו.

סנהדרין ו: • אין לו לדיין אלא מה שעיניו רואות.

סנהדרין ז. • כל דיין שדן דין אמת לאמיתו משרה שכינה בישראל 
... וכל דיין שאינו דן דין אמת לאמיתו גורם לשכינה שתסתלק 

מישראל.

סנהדרין ז: • עשרה שיושבין בדין קולר תלוי בצואר כולן.

ומייתי  מיכניף  לקמיה  דינא  אתי  הוה  כי  הונא  ז: • רב  סנהדרין 
עשרה רבנן מבי רב אמר כי היכי דלימטיי' שיבא מכשורא (רש"י 
ישתלש  נטעה  שאם  כלומר  הקורה  מן  קטנה  נסורת  שיגיענו   –

העונש בין כולנו ויקלו מעלי).

ומייתי  מכניף  לקמיה  טריפתא  אתי  הוה  כי  אשי  ז: • רב  סנהדרין 
שיבא  היכי דלימטיין  כי  אמר  מחסיא  דמתא  טבחי  לכולהו  להו 

מכשורא.

ארץ  יעמיד  לכלום  צריך  שאינו  למלך  דומה  דיין  ז: • אם  סנהדרין 
ואם דומה לכהן שמחזר בבית הגרנות יהרסנה.

סנהדרין ז: • דבי נשיאה אוקמו דיינא דלא הוה גמיר א''ל ליהודה 
גחין  קם  באמורא  עליה  קום  לקיש  דריש  מתורגמניה  נחמני  בר 

עליה ולא א''ל ולא מידי ... ועתיד הקב''ה ליפרע ממעמידין.

נוטע  כאילו  הגון  שאינו  הציבור  על  דיין  המעמיד  ז: • כל  סנהדרין 
אשירה בישראל.

סנהדרין ח. • אזהרה לציבור שתהא אימת דיין עליהן ואזהרה לדיין 
שיסבול את הציבור עד כמה ... (במדבר יא, יב) כאשר ישא האומן את 

היונק.

סנהדרין ח. • דבר (מנהיג) אחד לדור ואין שני דברין לדור.

סנהדרין יא: • (רש"י) דילמא בתר דעברוהו. לרבן גמליאל מנשיאותו 
נעשה עניו.

סנהדרין יג: • משה במקום שבעים וחד קאי.

סנהדרין יג: • ברם זכור אותו האיש לטוב ורבי יהודה בן בבא שמו 
שאילמלא הוא ... בטלו דיני קנסות מישראל.

ישראל  על  גזירה  הרשעה  מלכות  גזרה  אחת  יד. • פעם  סנהדרין 
תיחרב  בה  שסומכין  ועיר  יהרג  הנסמך  וכל  יהרג  הסומך  שכל 
הלך  בבא  בן  יהודה  עשה  מה  יעקרו  בהן  שסומכין  ותחומין 
וישב לו בין שני הרים גדולים ובין שתי עיירות גדולות ובין שני 
ואלו  חמשה זקנים  שם  וסמך  לשפרעם  אושא  שבת בין  תחומי 
הן ר''מ ור' יהודה ור' שמעון ור' יוסי ור' אלעזר בן שמוע רב אויא 
מוסיף אף ר' נחמיה כיון שהכירו אויביהם בהן אמר להן בניי רוצו 
אמרו לו רבי מה תהא עליך אמר להן הריני מוטל לפניהם כאבן 
שאין לה הופכים אמרו לא זזו משם עד שנעצו בו שלש מאות 

לונביאות של ברזל ועשאוהו ככברה.

סנהדרין יד. • כל האומר ר''מ לא סמכו ר' עקיבא אינו אלא טועה 
בחור)  היה  שעדיין  לפי   – (רש"י  קיבלו  ולא  עקיבא  ר'  סמכיה 

סמכיה ר' יהודה בן בבא וקיבלו.

סנהדרין יד. • לא סמכינן בחוצה לארץ.

סנהדרין יד. • רבי זירא הוה מיטמר למיסמכיה.

סנהדרין יד. • לעולם הוי קבל וקיים (רש"י – הוי קבל. אפל: וקיים. 
ותחיה כלומר הרחק מן הרבנות שמקברת את בעליה).

כל  על  לו  מוחלין  א''כ  אלא  לגדולה  עולה  אדם  יד. • אין  סנהדרין 
עונותיו.

סנהדרין יד. • כי סמכוה לר' זירא שרו ליה הכי לא כחל ולא שרק 
ולא פירכוס ויעלת חן.

סנהדרין יח. • נמצאו דייני ישראל (במדבר) שבעת ריבוא ושמונת 
אלפים ושש מאות.

 – (רש"י  עליה  משתקיד  הוה  אליקים  בן  שמעון  ל: • רבי  סנהדרין 
למסמכיה  חנינא  ברבי  יוסי  דר'  לסומכו)  ושוקד  ומחזר  מצפה 

ולא קא מיסתייע וכו'.

סנהדרין ל: • גברא רבה כיון דסמיך סמיך.

סנהדרין לו. • מימות משה ועד רבי לא מצינו תורה וגדולה במקום 
אחד.

סנהדרין לו. • מימות רבי עד רב אשי לא מצינו תורה וגדולה במקום 
אחד.

סנהדרין נב: • למה תלמיד חכם דומה לפני עם הארץ בתחלה דומה 
ממנו  נהנה  כסף  של  לקיתון  דומה  הימנו  סיפר  זהב  של  לקיתון 

דומה לקיתון של חרש כיון שנשבר שוב אין לו תקנה.

סנהדרין פח. • מפני מה לא הרגו את עקביא בן מהללאל מפני שלא 
הורה הלכה למעשה.

נוחה  הבריות  ודעת  ברך  ושפל  חכם  שהוא  מי  פח: • כל  סנהדרין 
הימנו יהא דיין בעירו משם מעלין אותו להר הבית משם לעזרה 

משם ללשכת הגזית.

מן  עצמו  את  אדם  ישנה  לא  הסכנה  בשעת  צב: • אפילו  סנהדרין 
הרבנות שלו.

סנהדרין צט: • אפיקורוס כגון מאן ... כגון הני דאמרי מאי אהנו לן 
רבנן לדידהו קרו לדידהו... כגון הני דבי בנימין אסיא דאמרי מאי 

אהני לן רבנן מעולם לא שרו לן עורבא ולא אסרו לן יונה.

הוריות יד. • חד אמר סיני עדיף וחד אמר עוקר הרים עדיף רב יוסף 
סיני רבה עוקר הרים.

אבות א:י • שנא את הרבנות וכו'.

בכורות ו: • כשם שקבלתי שכר על הדרישה כך אני מקבל שכר על 
הפרישה.

רעבתנות
ברכות לט. • הנהו תרי תלמידי דהוו יתבי קמיה דבר קפרא הביאו 
לפניו כרוב ודורמסקין ופרגיות נתן בר קפרא רשות לאחד מהן 
לברך קפץ וברך על הפרגיות לגלג עליו חבירו כעס בר קפרא אמר 
לא על המברך אני כועס אלא על המלגלג אני כועס אם חבירך 
דומה כמי שלא טעם טעם בשר מעולם אתה על מה לגלגת עליו 
חזר ואמר לא על המלגלג אני כועס אלא על המברך אני כועס 
ואמר אם חכמה אין כאן זקנה אין כאן תנא ושניהם לא הוציאו 

שנתן.

ברכות לט: • ר' זירא הוה בצע אכולא שירותא א''ל רבינא לרב אשי 
והא קא מתחזי כרעבתנותא אמר [ליה] כיון דכל יומא לא קעביד 

הכי והאידנא קא עביד לא מתחזי כרעבתנותא.
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הפנים)  (מלחם  ידיהן  את  מושכין  הצנועין  לט. • (כהנים)  יומא 
והגרגרנין נוטלין ואוכלין.

יומא לט. • מעשה באחד שנטל חלקו וחלק חבירו והיו קורין אותו 
בן חמצן (גזלן) עד יום מותו.

ביצה כה. • לא יאכל אדם בשר קודם הפשט ונתוח.

ביצה כה: • לא יאכל אדם שום ובצל מראשו אלא מעליו ואם אכל 
ה''ז רעבתן.

ביצה כה: • לא ישתה אדם כוסו בבת אחת ואם שתה ה''ז גרגרן.

כתובות צו: • עצה טובה קמ''ל דלא ליקרו לה רעבתנותא.

סנהדרין סד: • פקח בן רמליהו שהיה אוכל מ' סאה גוזלות בקינוח 
סעודה.

דרך ארץ זוטא פ"ה • לא ילקלק באצבעותיו.

חולין קה: • מריש הוה אמינא האי דלא אכלי ירקא מכישא דאסר 
גינאה משום דמיחזי כרעבתנותא.

את  ישראל  ארץ  חכמי  ששונאין  ומתוך  ק. • (רש"י)  מנחות 
על  רעבתנות  מנהג  שעושין  האלכסנדריים  את  קורין  הבבליים. 

שם בבליים.

מנחות ק. • (תוס' – ד"ה ששונאין) ומה שמזכירין אותם לגנאי על 
יבואו  שלא  קעבדי  דמצוה  אע''ג  חיים  השעירים  את  שאוכלין 
בכל  אף  חיים  לאוכלם  כן  כמו  עצמם  שהרגילו  לפי  נותר  לידי 

השנים דמיחזי כרעבתנותא. 

רפואה
ברכות ה: • א''ל הב לי ידך יהב ליה ידיה ואוקמיה.

ברכות י: • (חזקיהו) גנז ספר רפואות (רש"י – כדי שיבקשו רחמים).

על  מתפלל  שהיה  דוסא  בן  חנינא  ר'  על  עליו  לד: • אמרו  ברכות 
החולים ואומר זה חי וזה מת אמרו לו מנין אתה יודע אמר להם 
אם שגורה תפלתי בפי יודע אני שהוא מקובל ואם לאו יודע אני 

שהוא מטורף.

ברכות לד: • מעשה שחלה בנו של ר''ג שגר שני ת''ח אצל רבי חנינא 
בן דוסא לבקש עליו רחמים כיון שראה אותם עלה לעלייה ובקש 
עליו רחמים בירידתו אמר להם לכו שחלצתו חמה אמרו לו וכי 
כך  אלא  אנכי  נביא  בן  ולא  אנכי  נביא  לא  להן  אמר  אתה  נביא 
מקובלני אם שגורה תפלתי בפי יודע אני שהוא מקובל ואם לאו 

יודע אני שהוא מטורף.

ברכות לד: • מעשה ברבי חנינא בן דוסא שהלך ללמוד תורה אצל 
ר' יוחנן בן זכאי וחלה בנו של ריב''ז אמר לו חנינא בני בקש עליו 

רחמים ויחיה הניח ראשו בין ברכיו ובקש עליו רחמים וחיה.

עליה  לבריך  לא  מכוין  קא  דלרפואה  כיון  דתימא  לו. • מהו  ברכות 
ד"ה  (תוס' –  ברוכי  בעי  מיניה  הנאה  ליה  דאית  כיון  קמ''ל  כלל 
כיון – ונראין הדברים דאם אדם שותה משקין אם המשקין רעים 
לשתות דלית ליה הנאה מיניה לא בעי ברוכי ואי אית ליה הנאה 

מיניה בלא הרפואה בעי ברוכי).

וכמה  מעים  חולי  לידי  בא  אינו  במים  אכילתו  מ. • המקפה  ברכות 
... קיתון לפת.

ברכות מ. • הרגיל בעדשים אחת לשלשים יום מונע אסכרה מתוך 
ביתו אבל כל יומא לא מ''ט משום דקשה לריח הפה.

מתוך  חלאים  מונע  יום  לשלשים  אחת  בחרדל  מ. • הרגיל  ברכות 
ביתו אבל כל יומא לא מ''ט משום דקשה לחולשא דלבא.

ברכות מ. • הרגיל בדגים קטנים אינו בא לידי חולי מעים ולא עוד 
אלא שדגים קטנים מפרין ומרבין ומברין כל גופו של אדם.

ברכות מ. • הרגיל בקצח אינו בא לידי כאב לב.

ברכות מג: • פסיעה גסה נוטלת אחד מת''ק ממאור עיניו של אדם 
מאי תקנתיה להדריה בקדושא דבי שמשי (רש"י – ששותה כוס 

של קידוש בשבת בלילה).

ברכות מו. • ר' זירא חלש על לגביה ר' אבהו קביל עליה אי מתפח 
קטינא חריך שקי עבידנא יומא טבא לרבנן אתפח עבד סעודתא 

לכולהו רבנן.

בבית  מרפא  אומרים  היו  לא  גמליאל  רבן  בית  נג. • של  ברכות 
המתעטש  לאדם   – (רש"י  המדרש  בית  בטול  מפני  המדרש 

שרגילים לומר אסותא).

חנא  רב  לגביה  על  (נתרפא)  ואתפח  חלש  יהודה  נד: • רב  ברכות 
יהבך  ולא  ניהלן  דיהבך  רחמנא  בריך  ליה  אמרי  ורבנן  בגדתאה 

לעפרא.

קמי  ליקום  חזא  מאי  ידע  ולא  חלמא  דחזא  מאן  נה: • האי  ברכות 
כהני בעידנא דפרסי ידייהו ולימא הכי רבש''ע אני שלך וחלומותי 
שלך חלום חלמתי ואיני יודע מה הוא בין שחלמתי אני לעצמי 
הם  טובים  אם  אחרים  על  שחלמתי  ובין  חבירי  לי  שחלמו  ובין 
רפאם  רפואה  צריכים  ואם  יוסף  של  כחלומותיו  ואמצם  חזקם 
כמי מרה על ידי משה רבינו וכמרים מצרעתה וכחזקיהו מחליו 

וכמי יריחו על ידי אלישע.

היכי  כי  לגלי  לא  קמא  יומא  (חולה)  דחליש  מאן  נה: • האי  ברכות 
דלא לתרע מזליה מכאן ואילך לגלי כי הא דרבא כי הוה חליש 
יומא קמא לא מגלי מכאן ואילך א''ל לשמעיה פוק אכריז רבא 
חלש מאן דרחים לי לבעי עלי רחמי ומאן דסני לי לחדי לי (רש"י 

– ומתוך כך ישוב חרון אף מעלי).

ברכות ס. • הנכנס להקיז דם אומר יהי רצון מלפניך יי' אלהי שיהא 
ורפואתך  אתה  נאמן  רופא  אל  כי  ותרפאני  לרפואה  לי  זה  עסק 
אמת לפי שאין דרכן של בני אדם לרפאות אלא שנהגו (רש"י – 

כלומר לא היה להם לעסוק ברפואות אלא לבקש רחמים).

לרופא  רשות  שניתנה  מכאן  ירפא  ורפא  יט)  כא,  ס. • (שמות  ברכות 
לרפאות.

ברכות ס. • כי קאי מאי אומר ... ברוך רופא חנם.

שבת יא. • כל חולי ולא חולי מעים כל כאב ולא כאב לב כל מיחוש 
ולא מיחוש ראש.

שבת כא. • בענפוהי (דקיקיון) נייחן כל בריחי (חולים) דמערבא.

לרפואות  שעושין  קשר   – (רש"י  דקטיפתא  נז: • חומרתא  שבת 
קיטוף עין רע שלא תשלוט).

שבת ס. • לא יצא האיש ... ולא בקמיע (רש"י – שכותבין וטוענין 
לרפואה) בזמן שאינו מן המומחה (רש"י – אבל בקמיע מומחה 

שרי דתכשיט הוא לחולה כאחד ממלבושיו).

שבת סא. • איזהו קמיע מומחה כל שריפא ושנה ושלש אחד קמיע 
של כתב ואחד קמיע של עיקרין אחד חולה שיש בו סכנה ואחד 

חולה שאין בו סכנה.
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נעשים  הללו  קמיעין  שלשה  קמיע.  ואתמחי  סא: • (רש"י)  שבת 
מזל  לומר  ואין  ג''פ  אחד  כל  ריפא  שהרי  אדם  כל  מיד  מומחים 
ואין  בחכמתו  אלא  הרופא  במזל  תלוי  הדבר  דאין  גורם  הרופא 
בשלשה  שהרי  קמיעין  ידי  על  שמתרפא  גרם  החולה  נמי  לומר 

אנשים הוחזק.

מוקמי  תלתא  אם  לי  אמרה  אביי  אמר  פואה  סו: • קשורי  שבת 
ליה  חזי  דלא  הוא   .... מעלי  לכשפים  אפילו  שבעה  מסו  חמשה 
שמשא וסיהרא ולא חזי מיטרא ולא שמיע ליה קול ברזלא וקל 
רפואת  נפל   – (רש"י  בבירא  פותא  נפל   ... ניגרי  וקל  תרנגולתא 

הפואה בבור דאין אדם נזהר בכל אלו).

כוס  (רש"י –  דמי  שפיר  בשבתא  אטיבורי  כסא  סו: • סחופי  שבת 
שיש בו הבל כגון שעירו ממנו מים חמין וכופהו על הטיבור למי 
המעיים  את  אליו  ומושך  הבשר  את  הכוס  ואוחז  במעיו  שחש 

ומושיבן במקומן).

שבת סו: • מותר לסוך שמן ומלח בשבת.

שבת סו: • כי הוו מיבסמי (שכורים) מייתי משחא ומילחא ושייפי 
להו לגוייתא דידייהו וגוייתא דכרעייהו ואמרי כי היכי דציל הא 

מישחא ליציל חמריה דפלניא בר פלניתא.

צוארו  מפרקת  של  חוליא  שנפרקה  מי  ליחנק.  סו: • (רש"י)  שבת 
ודומה  נפשט  צוארו  שיהא  בראשו  אותו  תולין  בגרונו  ונופלת 

לחניקה.

שבת סו: • לפופי ינוקא בשבתא שפיר דמי.

שבת סו: • כל מנייני (לחישות) בשמא דאימא וכל קטרי בשמאלא.

ודלא  כדמפרשי  (מנינם)  דמפרשי  (לחישות)  מנייני  סו: • כל  שבת 
מפרשי ארבעין וחד זימני.

שבת סו: • יוצאין באבן תקומה (רש"י – אבן שנושאות אותה נשים 
אבן  במשקל  אף  אמרו  ר''מ  משום  בשבת  יפילו)  שלא  עוברות 

תקומה.

שבת סו: • לאשתא בת יומא לישקול זוזא חיוורא וכו'.

שבת לז. • (לחשים שונים).

של  במשיפא  ליתן  כדי  ביצה  של  ולובן  אשה  של  עז: • חלב  שבת 
קילור [קילור] כדי לשוף במים (רש"י – לשני עינים).

שבת עז: • דבש כדי ליתן על הכתית (פצע).

שבת עז: • כל מה שברא הקב''ה בעולמו לא ברא דבר אחד לבטלה 
ברא שבלול לכתית ברא זבוב לצירעה יתוש לנחש ונחש לחפפית 

וסממית לעקרב.

שבת עח. • יין שתייתו שכיחא רפואתו לא שכיחא.

שבת עח. • חלב אכילתו שכיחא רפואתו לא שכיחא.

שבת עח. • דבש אכילתו שכיחא רפואתו שכיחא.

שבת עח. • מים מכדי שתייתו שכיחא רפואתו לא שכיחא.

שבת עח. • כל שקייני מסו ומטללי לבר ממיא דמסו ולא מטללי.

(יבלת  לברקית  כוחלין  שכן  אחת  בעין  לכחול  כדי  עח. • דם  שבת 
שבעין) ומאי נינהו דמא דתרנגולת ברא.

שבת צ: • ומשתכח בדיקלא דחד נבארא ועבדי לה לחוכמא אכיל 
ליה לפלגא דימיני' ופלגא דשמאליה.

שבת קח. – קכט. • (עניני רפואות וסגולות).

וכסא  דשערי  נהמא  אוכליה  לביתיה  שמואל  קח. • עייליה  שבת 
היכי  כי  הכסא  בית  ליה  אחוי  ולא  שיכרא  ואשקייה  דהרסנא 

דלישתלשל.

רבנן  דגזור  רפואה  משום  אסור  מי  מהו)  ד"ה  קח: • (רש"י –  שבת 
את  מרפאות  ואלו  סממנין  שחיקת  משום  בשבת  רפואות  בכל 

העין.

שבת קח: • חד אמר יין בתוך העין אסור על גב העין מותר וחד אמר 
רוק תפל [אפילו] על גב העין אסור.

שבת קח: • שורה אדם קילורין מע''ש ונותן על גב עיניו בשבת ואינו 
חושש.

בחמין  ורגלים  ידים  ורחיצת  שחרית  צונן  טיפת  קח: • טובה  שבת 
ערבית מכל קילורין שבעולם.

שבת קח: • יד לעין תיקצץ יד לחוטם תיקצץ יד לפה תיקצץ יד לאוזן 
תיקצץ יד לחסודה תיקצץ יד לאמה תיקצץ יד לפי טבעת תיקצץ 

יד לגיגית תקצץ יד מסמא יד מחרשת יד מעלה פוליפוס.

שיער  ומרבה  הדמעה  את  ופוסק  מלך  בת  מעביר  קט. • פוך  שבת 
בעפעפים וכו'.

שבת קט. • (רש"י) כל מיני כשות שרי. למיכל בשבת כדתנן במתני' 
לבר  מילתא:  מוכחא  דלא  לרפואה  אדם  אוכל  האוכלים  כל 

מטרוזא. שאין אדם אוכל אלא לרפואה ומוכחא מלתא וכו'.

חמרא  ליה  דדריכא  חזייה  אשי  רב  לבי  איקלע  קט. • רבינא  שבת 
אגבא דכרעיה ויתיב קא צמית ליה בחלא (חומץ).

טבריא  ובמי  עסיא  במי  חמתן  במי  גרר  במי  קט. • רוחצים  שבת 
(לא מוכחא מילתא דלרפואה היא) אבל לא בים הגדול ולא במי 

משרה ולא בימה של סדום.

שבת קט: • כל האוכלין אוכל אדם לרפואה וכל המשקין שותה חוץ 
מי  הוא  שותה  אבל  לירוקה  שהן  מפני  עיקרין  וכוס  דקלים  ממי 

דקלים לצמאו וסך שמן עיקרין שלא לרפואה (עין שם).

שבת קי. • (רש"י) דילמא חיויא דרבנן. שעבר על נידוי חכמים ונחש 
הנושכו על כך אין לו רפואה לפיכך לא נמצא לו רפואה.

שבת קיט: • כל המבזה ת''ח אין לו רפואה למכתו.

שבת קכט. • דבר שאין בו סכנה אומר לנכרי ועושה.

טבילה  לאחר  מחממה  בעלה  שאין)  ד"ה   – קכט. • (רש"י  שבת 
בתשמיש והגוף מתחמם מן הגוף.

שבת קכט. • הקיז דם ונצטנן עושין לו מדורה אפי' בתקופת תמוז.

לרגליו  מנעלים  ויקח  ביתו  קורות  אדם  ימכור  קכט. • לעולם  שבת 
מהן  ויספיק  שברגליו  מנעלים  ימכור  יאכל  מה  לו  ואין  דם  הקיז 

צרכי סעודה מאי צרכי סעודה ... בשר ... יין.

שבת קלג: • אמר אביי אמרה לי אם איספלניתא דכולהון כיבי שב 
מינאי תרבא (חלב) וחדא קירא (שעוה).

במחוזא  רבא  דרשה  רישינא  וקלבא  קירא  אמר  קלג: • רבא  שבת 
חדא  לכו  שבקי  להו  אמר  למנייהו  אסיא  מניומי  בני  קרעינהו 

(שלא גיליתי).

ליה  נקטרו  טובא  נגיב  ולא  אפיה  דמשי  מאן  קלג: • האי  שבת 
שהוא מין שחין)  מתבקעות ואני אומר  פניו  חספניתא (רש"י – 

מאי תקנתיה לימשי טובא במיא דסילקא.
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ולברית  הנולד  לתינוק  ותרופות  רפואות  קלד. • (רשימת  שבת 
מילה).

שלבו   – (רש"י  דליבא  ביוקרא  חש  יוסף  בר  אחא  קמ. • רב  שבת 
כבד עליו) אתא לקמיה דמר עוקבא א''ל זיל שתי תלתא תיקלי 

חילתתא בתלתא יומי.

אותה  ושורה  מבשלה  אבא.  דר'  תרנגולתיה  קמה: • (רש"י)  שבת 
ימים רבים בחמין למחות מאליה ואוכלה לרפואה.

ואוכלן  להתם  איקלעית  חדא  זימנא  ספרא  רב  קמה: • אמר  שבת 
מיניה ואי לא רבי אבא דאשקיין חמרא בר תלתא טרפי (שנים) 

איתנסי.

יוסף  רב  אמר  דבבלאי  מכותח  (רוקק)  רייק  יוחנן  קמה: • רבי  שבת 
ולירוק אנן מתרנגולתא דרבי אבא.

שבת קמז. • סכין וממשמשין אבל לא מתעמלין ולא מתגררין אין 
יורדין לקורדימא ואין עושין אפיקטויזין ואין מעצבין את הקטן 
ואין מחזירין את השבר מי שנפרקה ידו ורגלו לא יטרפם בצונן 

אבל רוחץ הוא כדרכו ואם נתרפא נתרפא.

שבת קמז: • סכין וממשמשין בבני מעיים בשבת ובלבד שלא יעשה 
כדרך שהוא עושה בחול.

שבת קמז: • אסור לעמוד בקרקעיתה של דיומסת (שם נהר) מפני 
שמעמלת (מחממת) ומרפא.

ועד  (פסח)  מדיבחא  לרפואה)  (משקין  שקייני  קמז: • כולהו  שבת 
עצרתא מעלו.

חש   ... במעיו  חש   ... בגרונו  חש   ... בראשו  נד. • חש  עירובין 
בשרו  ולכל  שנאמר  בתורה  יעסוק  גופו  בכל  חש   ... בעצמותיו 

מרפא.

ולזה  יפה  לזה  לחבירו  סם  נותן  אדם  ודם  בשר  נד. • מדת  עירובין 
קשה אבל הקב''ה אינו כן נתן תורה לישראל סם חיים לכל גופו.

עירובין קד. • (רש"י) ומטיפין מיארק לחולה. כלי הוא ופיו צר ושל 
מים  וממלא  דקין  נקבים  נקבים  בתחתיתו  ומנוקב  הוא  מתכת 
וסותם פיו העליון וכל זמן שפיו סתום אין המים יוצאין בנקבים 
בנקבים  יוצאין  והמים  העליון  פקק  נוטל  וכשרוצה  התחתונים 
טיף אחר טיף ונותן כלי מתכת וכופהו תחתיו וקולן נשמע לחולה.

פסחים כה. • בכל מתרפאין חוץ מע''ז וגילוי עריות ושפיכות דמים.

פסחים מב: • כל מילי דמעלי להאי קשה להאי ודקשה להאי מעלי 
ובשר  נקייה  ופת  אריכתא  ופילפלי  רטיבא  מזנגבילא  בר  להאי 

שמן ויין ישן דמעלי לכולי גופיה.

עצרתא  ועד  מדיבחא  להו  ושתו   ... המצרי  מב: • זיתום  פסחים 
עוברה  ולאשה  לחולה  ליה  מקמיט  ודרפי  ליה  מרפי  דקמיט 

סכנתא.

פסחים נו. • (חזקיהו) גנז ספר רפואות והודו לו (רש"י – שגנז ספר 
רפואות לפי שלא היה לבם נכנע על חולים אלא מתרפאין מיד).

ונותן  הכנסת  בבית  מקדשין  קידוש)  ידי  ד"ה  ק: • (תוס' –  פסחים 
אחד  נוטלת  גסה  פסיעה  מג:)  (ברכות  כדאמר  לרפואה  עיניו  לתוך 
שימשי  דבי  בקידושא  ליה  מהדרא  ואימת  עיניו  מאור  מת''ק 
בקידוש  למיעבד  מצי  רפואה  דהאי  כתוב  העזרי  באבי  ומיהו 

שבביתו.

פסחים • (תוס' – ד"ה ידי יין) בשעת הקזת דם שאדם קובע סעודתו 
על היין.

פסחים קיג. • (רש"י) לא תשתי סמא. לא תלמד לשתות סמים מפני 
שתקבע להון ווסת ויהא לבך שואלך ותפזר מעות.

ראש השנה יז: • (תוס') ושב ורפא לו. סליחת העון קרא רפואה.

ראש השנה כב. • מעשה בטוביה הרופא שראה את החדש בירושלים 
הוא ובנו ועבדו משוחרר.

ראש השנה כט. • וכי נחש ממית או נחש מחיה אלא בזמן שישראל 
מסתכלין כלפי מעלה ומשעבדין את לבם לאביהם שבשמים היו 

מתרפאין ואם לאו היו נימוקים.

יומא מז. • ערסן (סולת) יפה לחולה.

יומא מט. • התיר רבי חנינא לשתות שחליים בשבת.

יומא מט. • ומאי שנא רבי חנינא משום דבקי ברפואות הוא.

בקיאין  שם  אין  ואם  בקיאין  ע''פ  אותו  מאכילין  פב. • חולה  יומא 
מאכילין אותו על פי עצמו עד שיאמר די.

יומא פג. • חולה אומר צריך ורופא אומר אינו צריך שומעין לחולה 
... רופא אומר צריך וחולה אומר אינו צריך שומעין לרופא.

טמאים  דברים  אפי'  אותו  מאכילין  בולמוס  שאחזו  פג. • מי  יומא 
עד שיאורו עיניו מי שנשכו כלב שוטה אין מאכילין אותו מחצר 

כבד שלו ור' מתיא בן חרש מתיר.

מפני  בשבת  פיו  בתוך  סם  לו  מטילין  בגרונו  פג. • החושש  יומא 
שהוא ספק נפשות וכל ספק נפשות דוחה את השבת.

יומא פג: • מי שנשכו נחש קורין לו רופא ממקום למקום ומקרעין 
לו את התרנגולת וגוזזין לו את הכרישין ומאכילין אותו ואין צריך 

לעשר ... לא יאכל עד שיעשר.

יומא פג: • מי שאחזו בולמוס מאכילין אותו דבש וכל מיני מתיקה 
שהדבש וכל מיני מתיקה מאירין מאור עיניו של אדם.

יומא פד. • דחייף ביה (המתחכך בכלב שוטה) מסתכן מאי תקנתיה 
נישלח מאניה (יפשיט בגדיו) ונירהיט (ירוץ).

יומא פד. • ר' יוחנן חש בצפידנא (רש"י – חולי השינים והחניכים 
דההיא  גבה  אזל  הוא)  ומסוכן  מעיים  בבני  וגומר  בפה  ומתחיל 

מטרוניתא (נכרית) עבדא ליה מלתא.

יומא פד. • החושש בפיו מטילין לו סם בשבת.

שנשכו  מי  חמור  בשר  אותו  מאכילין  ירקון  שאחזו  פד. • מי  יומא 
כלב שוטה מאכילין אותו מחצר כבד שלו והחושש בפיו מטילין 

לו סם בשבת.

יומא פד. • מקיזין דם לסרונכי בשבת.

יומא פו. • גדולה תשובה שמביאה רפאות לעולם.

לעני  דינר  שנתן  א'  בחסיד  מעשה  מיד)  ד"ה   – מו: • (רש"י  סוכה 
בשביעי  להתפרנס  במה  לו  היה  ולא  וברח  אשתו  והקניטתו 
מיד  תמן  כדתנן  התינוקות  מיד  אתרוגין  ושמט  הלך  ערבה  של 
כרך  דרך  בספינה  עובר  חסיד  אותו  והיה  כו'  שומטין  התינוקות 
ומכרן  לרפואה  דמצוה  לאתרוגין  המלך  לבית  והוצרכו  אחד 

ביוקר גדול וחזר לביתו.

שקלים יג: • בן אחייה וכו': על ידי שהיו הכהנים מהלכין יחפים על 
הרצפה והיו אוכלין בשר ושותין מים היו באין לידי חולי המעים 
סמם  חמר  דין  והאי  למעייא  טב  (יין)  חמר  דין  האי  ידע  והוה 

למעייא.
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ביצה כב. • מהו לכחול את העין ביו''ט היכא דאיכא סכנה כגון רירא 
דיצא דמא דמעתא וקדחתא ותחלת אוכלא לא מבעיא לי דאפי' 
א''ל  מאי  עינא  ופצוחי  אוכלא  סוף  לי  קמבעיא  כי  שרי  בשבת 

אסור.

ביצה כב. • שרי למכחל עינא מנכרי בשבתא איכא דאמרי אמימר 
גופיה כחל עינא מנכרי בשבתא.

רפואה  להם  בורא  אא''כ  ישראל  את  מכה  הקב''ה  יג: • אין  מגילה 
בורא  ואח''כ  אותן  מכה  כן  אינו  העולם  אומות  אבל   ... תחילה 

להם רפואה.

מגילה יז: • ומה ראו לומר רפואה בשמינית ... מתוך שנתנה מילה 
בשמינית שצריכה רפואה לפיכך קבעוה בשמינית.

תענית ח: • שמש בשבת צדקה לעניים שנאמר (מלאכי ג, כ) וזרחה לכם 
יראי שמי שמש צדקה ומרפא.

תענית כא: • ומאי הוו עובדיה דאבא אומנא דכי הוה עביד מילתא 
ביה  דאית  לבושא  ליה  ואית  לחוד  ונשי  לחוד  גברי  מחית  הוה 
קרנא דהוות בזיעא כי כוסילתא כי הוות אתיא ליה איתתא הוה 
דצניעא  דוכתא  ליה  ואית  בה  ניסתכל  דלא  היכי  כי  לה  מלביש 
לא  ליה  דלית  ביה  שדי  ליה  דאית  דשקיל  פשיטי  ביה  דשדי 
מיכסיף כי הוה אתרמי ליה צורבא מרבנן אגרא מיניה לא שקיל 

ובתר דקאי יהיב ליה פשיטי ואמר ליה זיל בריא נפשך.

מועד קטן ז: • חתן שנולד בו נגע נותנין לו ז' ימי המשתה לו ולביתו 
ולכסותו וכן ברגל נותנין לו שבעת ימי הרגל.

הרפואות  כמו  נשתנו  ושמא  כוורא)  ד"ה   – יא. • (תוס'  קטן  מועד 
שבש''ס שאינן טובות בזמן הזה.

וחיתה  רגלו  שנשברה  לאדם  דומה  הוא  כא: • ...למה  קטן  מועד 
כדי  וארפאנה  שוברה  שאני  אצלי  כלך  לו  ואמר  רופא  מצאו 

שתדע שסממנין שלי יפין.

חגיגה ג. • הנהו תרי אילמי דהוו בשבבותיה דרבי בני ברתיה דרבי 
יוחנן בן גודגדא ואמרי לה בני אחתיה דרבי יוחנן דכל אימת דהוה 
עייל רבי לבי מדרשא הוו עיילי ויתבי קמייהו ומניידי ברישייהו 
ואשתכח  ואיתסו  עלייהו  רחמי  רבי  ובעי  שפוותייהו  ומרחשין 

דהוו גמירי הלכתא וספרא וספרי וכולה הש''ס.

ר'  פני  להקביל  שהלך  דורמסקית  בן  יוסי  בר'  ג: • מעשה  חגיגה 
נמנו  א''ל  היום  בבהמ''ד  היה  חידוש  מה  לו  אמר  בלוד  אלעזר 
יוסי  לו  אמר  בשביעית  עני  מעשר  מעשרין  ומואב  עמון  וגמרו 
פשוט ידיך וקבל עיניך פשט ידיו וקבל עיניו ... לאחר שנתיישבה 

דעתו אמר יהי רצון שיחזרו עיני יוסי למקומן וחזרו.

עינים  כאב  להם  היה  יין  מרוב  בגלילא)  ד"ה   – כה. • (תוס'  חגיגה 
וטוב המים לרפואה.

וכולהו  הוינא  סבי  שיתין  יעקב  בר  אחא  רב  סד: • אמר  יבמות 
איעקור מפרקיה דרב הונא לבר מאנא דקיימי בנפשאי (קהלת ז, יב) 

החכמה תחיה בעליה.

יבמות סה: • יהודית דביתהו דר' חייא הוה לה צער לידה שנאי מנא 
ורביה  אפריה  מפקדא  אתתא  אמרה  חייא  דר'  לקמיה  ואתיא 

אמר לה לא אזלא אשתיא סמא דעקרתא.

רב  בר  מר  שפייה  מחסיא  במתא  דהוה  עובדא  עה: • ההוא  יבמות 
אשי כקולמוס ואכשריה.

נהמא חמימא דשערי ומנחינן ליה אבי פוקרי  עו. • מייתינן  יבמות 
(רש"י – נקב בית הרעי ומחמת חמימותו הוא נקרי) ומקרי וחזינן 

ליה ... אלא ... מעברינן קמיה בגדי צבעונין.

יבמות עו. • (רפואה לסתום גיד שניקב) מייתינן שערתא ומסרטינן 
(נמלה  גמלא  שומשנא  ומייתינן  ושייפינן  תרבא  ומייתינן  ליה 
גדולה) ומנכתינן ליה ופסקינן ליה לרישיה ודוקא שערתא אבל 

פרזלא מזרף זריף וה''מ קטן אבל גדול מיקפולי מיקפל.

יבמות פ. • סריס חמה חולץ וחולצין לאשתו שכן במינן מתרפאין 
באלכסנדריא של מצרים.

דאותבוה  דבירי  לטומטום  יהודה  רבי  ליה  עביד  פג: • מאי  יבמות 
אבי כורסיה ואיקרע ואוליד שבע בנין ור' יהודה א''ל חזר על בניו 

מאין הם.

יבמות קכ: • מעידין על המגוייד (שהוא מת) ואין מעידין על הצלוב 
סכין  ידי  (על  לכוות  שיכול  מפני  מעידין  אין  המגוייד  על  אף   ...

מלובנת) ולחיות.

כתובות נ. • האי בר שית דטרקא ליה עקרבא ביומא דמישלם שית 
נשפייה  בשיכרא  חיורתא  דדיה  מררתא  אסותיה  מאי  חיי  לא 

ונשקייה.

כתובות • האי בר שתא דטריק ליה זיבורא ביומא דמישלם שתא 
לא חיי מאי אסותיה אצותא דדיקלא במיא נשפייה ונשקייה.

כתובות נב: • רפואה הרי היא כמזונות.

כתובות • עשו הקזת דם בארץ ישראל כרפואה שאין לה קצבה.

כתובות ס. • גונח יונק חלב בשבת (רש"י – משום רפואה ורפואתו 
חלב עז).

מעיקרו  הנדר  את  עוקר  חכם  לרופא  חכם  בין  עד: • מה  כתובות 
ורופא אינו מרפא אלא מכאן ולהבא.

כתובות עז: • ומאי אסותיה (לראתן)... פילא ולודנא גירדא דאגוזא 
וגירדא דאשפא וכו'.

כתובות עז: • הזהרו מזבובי של בעלי ראתן רבי זירא לא הוה יתיב 
הוו  לא  אסי  ורבי  אמי  רבי  באהליה  עייל  לא  אלעזר  רבי  בזיקיה 

אכלי מביעי.

מפני שאוכלין תרדין  ראתן בבבל  מה אין בעלי  עז: • מפני  כתובות 
מפני  בבבל  מצורעין  אין  מה  מפני   ... היזמי  של  שכר  ושותין 

שאוכלין תרדין ושותין שכר ורוחצין במי פרת.

כתובות קג. • לא ילעוס אדם חטין ויניח על גבי מכתו בפסח מפני 
שמחמיצות.

נדרים ח: • חרגא דיומא (זיהרא דשימשא) מסי (רש"י – מרפא).

נדרים מא. • גדול נס שנעשה לחולה יותר מן הנס שנעשה לחנניה 
והכל  הדיוט  של  אש  ועזריה  מישאל  חנניה  של  ועזריה  מישאל 

יכולים לכבותה וזו של חולה של שמים היא ומי יכול לכבותה.

נדרים מא. • דיבורא קשיא לעינא ומעלי לאישתא.

נדרים מא. • האי אישתא אי לאו דפרוונקא דמלאכא דמותא מעלי 
כחיזרא לדיקלי חד לתלתין יומין וכי תירייקי לגופא.

חושלא   ... ערסן  מאי  לרפואתו  לחולה  יפה  מא: • ערסן  נדרים 
(רש"י –  נפיא  דריש  קלופים)  ישנים  (שעורים  עתיקתא  דשערי 
שמדובקין בנפה ובכברה כשמרקדין בהן)... בעיין בישולא כעין 

בישרא דתורא.
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נדרים מא: • בורדם (רש"י – בסמ''ך שילשול גדול שיוצא כל שעה 
כמעיין הנובע שאין לו שוליים ויצאו ממנו כל המים ואית דאמרי 
בורדם במ''ם כמו בור שנובע דם ואית דאמרי מכה שקורין בו''ן 
מלנ''ט שיוצא נמי הימנו דם) אין מבקרים ואין מזכירין שמו מ''ט 
בו  ויש  לזה  מזה  שקופץ  (רש"י –  הנובע  כמעיין  שהוא  מפני   ...

סכנה להזכירו)... למה נקרא שמו בורדם שהוא כמעיין הנובע.

מותר  המדיר  חלה  שאם  [גופו].  נפש  רפואת  מא: • (רש"י)  נדרים 
למודר לרפאותו כדאמרינן לעיל דלא אדריה מן חיותיה: רפואת 
משום  לרפאותה  אסור  בהמתו  חלתה  שאם  בהמתו.  ממון 

דקמהני ליה.

שהחולין  רכות  בדילועין  רכות.  בהיטריות  מט. • (רש"י)  נדרים 
אוכלין בהן פיתן.

לאסיוה  אסיא  ההוא  לגביה  על  חלש  ירמיה  רבי  מט. • והא  נדרים 
חזא קרא דמחת (רש"י – דלעת מונחת נדרים שהיה אוכל ממנה) 
בביתיה  לדין  ליה  אית  מותא  מלאך  אמר  ונפק  שבקיה  בביתיה 

ואנא איעול לאסאה יתיה לא קשיא הא ברכיכי הא באשוני.

יפה  דלעת  של  תוכו  בסלקא.  דקרא  לוליבא  מט. • (רש"י)  נדרים 
לאכול עם התרדין: לוליבא דכיתנא. תוכן של זרעוני פשתן יפים 

לאכלן בכותח.

נדרים נ: • מאי ביצה טורמיטא ...עבדא דעביד לה שוי אלפא דינרי 
קרירי  במיא  זימני  ואלפא  חמימי  במיא  זימני  אלפא  לה  ומעייל 
עד דמתזוטרא כי היכי דבלעיתה ואם אית כיבא סריך עלה וכד 

נפקא ואתיא ידע אסיא מאי סמא מתבעי ליה ובמאי מתסי.

הוה בדיק נפשיה בקולחא עד דמסתרין אינשי  נדרים נ: • שמואל 
טורמיטא  דביצה  דומיא  היינו   – (רש"י  שעריהון  עליה  ביתיה 
והיה מפשפש כל מעיו אם יש בהן כאב והיה מתחלש ומתעלף 

כל כך עד שאשתו בוכה עליו ותולשת שערה מחמת דאגה).

נדרים ס: • שן תותבת היתה לה ועשה לה רבי ישמעאל שן של זהב 
משלו.

כאן  אין  ואמרו  הרופאים [עמו]  וכל  הרופא  תודוס  נב. • נכנס  נזיר 
שדרה ממת אחד.

קרוב  כבשר  ועניו  רך  שהוא  מי  בשר)  ד"ה   – ה. • (רש"י  סוטה 
להתרפאות מיסורין הבאין עליו אבל מי שהוא קשה כאדמה אין 

רפואה למכותיו.

נפקא  למאי  הוא  מעיים  חולי  זיבליה  דנפיש  מאן  מב: • האי  סוטה 
מינה ליטרח בנפשיה (רש"י – לבקש לו רפואות טרם יכבד חוליו 

עליו).

סוטה מב: • (משלי יב, כה) דאגה בלב איש ישחנה ... ישחנה מדעתו ... 
ישיחנה לאחרים.

קמא  יומא  היא  מאי  צדוק  לרבי  ליה  דמסיין  נו: • אסוותא  גיטין 
אשקיוה מיא דפארי למחר מיא דסיפוקא למחר מיא דקימחא 

עד דרווח מיעיה פורתא פורתא.

יין  כששותה  השולטת  שידה  שם   – (רש"י  סז: • קורדייקוס  גיטין 
וחמרא  אגומרי  סומקא  בישרא  אסותיה  מאי  מגיתו)...  הרבה 

מרקא (רש"י – מזוג במים הרבה).

גיטין סז: • לשימשא בת יומא כוזא דמיא בת תרי יומי סיכורי בת 
תלתא יומי בשרא סומקא אגומרי וחמרא מרקא.

וליקרעה  אוכמתי  תרנגולתא  ליתי  עתיקתא  סז: • לשימשא  גיטין 
שתי וערב וליגלחיה למציעתא דרישיה ולותביה עילויה וכו'.

גיטין סח: – ע. • (מחלות שונות ורפואתן).

גיטין ע. • תמרי משבען ומשחנן ומשלשלן ומאשרן ולא מפנקן.

כולהו   ... אסותיה  מאי   ... עצמות  של  אש   ... ע. • אחילו  גיטין 
מנין  להן  יש  לרפואה  שותה  שאדם  משקין  כל  (רש"י –  שקייני 
ימים לשתותם יש מהן ג' יש מהן ז' יש מהן י''ב) תלתא ושבעא 

ותריסר והאי עד דמתסי כולהו שקייני אליבא ריקנא וכו'.

גיטין ע. • (תוס' – ד"ה רב שימי) הקשה ה''ר אלחנן אמאי לא אסור 
שרי  ברפואה  להתחכם  כדי  דשמא   ... כוכבים  העובד  לרפאות 
כדי שידע לרפאות ישראל ע''י כן א''נ העובד כוכבים היה יודע 
שהיה בקי ברפואה זאת ושרי משום איבה או שמא לא שייך כאן 

מגדל בן לעבודת כוכבים כמו במילדת ומניקה.

וכבריתא  ומרתכא  גינברא   ... אסותיה  מאי   ... פו: • שחין  גיטין 
וחלא דחמרא ומשחא דזיתא ונטפיק חיורא ושייפי ליה בגדפא 

דאווזא.

קדושין פו. • טוב שברופאים לגיהנם.

ושאלו  מלבו  גונח  שהיה  אחד  בחסיד  פ. • מעשה  קמא  בבא 
משחרית  רותח  חלב  שינק  עד  תקנה  לו  אין  ואמרו  לרופאים 
לשחרית והביאו לו עז וקשרו לו בכרעי המטה והיה יונק ממנה 

משחרית לשחרית.

בבא קמא פה. • אסיא דמגן במגן (מרפא בחנם) מגן שוה.

בבא מציעא כז: • (תוס' – ד"ה כיס) כל דבר שיש בו משום רפואה 
אין בו משום דרכי האמורי.

בבא מציעא פג: • אשקיוהו (לרבי אלעזר ברבי שמעון) סמא דשינתא 
ועיילוהו לביתא דשישא וקרעו לכריסיה הוו מפקו מיניה דיקולי 
דיקולי דתרבא (רש"י – סלים מלאים שומן לפי שבעל בשר היה 

מאוד).

רבי  חלש  הוה  דרבי  אסייה  ירחינאה  פה: • שמואל  מציעא  בבא 
משטר  לך  אשטר  יכילנא  לא  א''ל  סמא  לך  אימלי  א''ל  בעיניה 
[א''ל] לא יכילנא הוה מותיב ליה בגובתא דסמני תותי בי סדיה 

ואיתסי.

ביה  וכתיב  הראשון  דאדם  סיפרא  לי  חזי  פה: • לדידי  מציעא  בבא 
שמואל ירחינאה חכים יתקרי ורבי לא יתקרי ואסו דרבי על ידו.

שתי  עושה  אחד  מלאך  אין  ההוא)  ד"ה   – פו: • (תוס'  מציעא  בבא 
אינה  אברהם  ורפואת  לוט  את  להציל  בא  שרפאל   ... שליחות 
שליחות  הכל  חשיב  אברהם  לרפואת  כן  כמו  בא  ואפילו  נזכרת 

אחת דרפואה והצלה ענין אחד הוא.

אתא  ואתפח  דחליש  הוה  לא  אלישע  דאתא  פז. • עד  מציעא  בבא 
אלישע בעא רחמי ואתפח.

בבא מציעא קז: • הא איכא הרוגי מלכות הנך נמי אי לאו זיקא עבדי 
להו סמא וחיי.

בבא מציעא קיג: • אמר שמואל כל מילי ידענא אסותייהו לבר מהני 
תלת מאן דאכיל אהינא מרירא אליבא ריקנא ומאן דאסר מיתנא 
ארבעה  מסגי  ולא  נהמא  דאכיל  ומאן  אחרציה  רטיבא  דכיתנא 

גרמידי.

בבא בתרא טז: • אבן טובה היתה תלויה בצוארו של אברהם אבינו 
אברהם  שנפטר  ובשעה  מתרפא  מיד  אותו  הרואה  חולה  שכל 

אבינו מן העולם תלאה הקדוש ברוך הוא בגלגל חמה.

בבא בתרא כא. • (רש"י) רופא. מוהל: אומן. מקיז דם.
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בבא בתרא נח: • (רש"י) בריש כל מותא אנא דם. ראש לכל המיתות 
הוא דם שאין אדם מת אלא ע''י רוב דם שלא הקיז בזמן הראוי 

לו: בריש כל חיין אנא חמר. שהיין מחיה כל שותיו.

בבא בתרא קטז. • כל שיש לו חולה בתוך ביתו ילך אצל חכם ויבקש 
עליו רחמים.

מסי  לא  דאמא  בוכרא  רוקיה  מסי  דאבא  קכו: • בוכרא  בתרא  בבא 
רוקיה (רש"י – לעין).

בבא בתרא קמו. • (רש"י) מאן לימא לן דלא שחיקי ליה מרגניתא. 
בכוס החמין שכן דרך השרים שותין אותו לרפואה.

סנהדרין יז: • כל עיר שאין בה עשרה דברים הללו אין תלמיד חכם 
רשאי לדור בתוכה ... רופא וכו'.

יוצאת  וחזירה  פרה  אין  הרופא  תודוס  לג. • אמר  סנהדרין 
כדי  שלה  האם  חותכין  כן  אם  אלא  מצרים  של  מאלכסנדריא 

שלא תלד.

סנהדרין מז. • (אלישע) שריפא צרעת נעמן שהיא שקולה כמת.

סנהדרין מז: • קבריה דרב הוו שקלי מיניה עפרא לאישתא בת יומא 
(רש"י – ביום ראשון שלה והן מתרפאין באותו עפר).

לרעך  ואהבת  יח)  יט,  (ויקרא   ... לאביו  דם  שיקיז  מהו  פד: • בן  סנהדרין 
לרפואה  אדם  מכה  אף  פטור  לרפואה  בהמה  מכה  מה   ... כמוך 

פטור.

סנהדרין צ. • ואלו שאין להם חלק לעולם הבא ... והלוחש על המכה 
ואומר (שמות טו, כו) כל המחלה אשר שמתי במצרים לא אשים עליך 

כי אני ה' רופאך.

סנהדרין צא: • (בתחית המתים) עומדין במומן ומתרפאין.

סנהדרין ק. • מאי ועלהו לתרופה ... להתיר פה של מעלה ... להתיר 
פה של מטה ... להתיר פה אילמין ... להתיר פה עקרות ... לתרופה 

ממש.

סנהדרין ק. • מאי לתרופה ... לתואר פנים של בעלי הפה.

סנהדרין קא. • סכין וממשמשין בבני מעיים בשבת ולוחשין לחישת 
נחשים ועקרבים בשבת ומעבירין כלי על גב העין בשבת.

לשאול  מותרין  ביצים  ושרי  שמן  של)  (שדים  קא. • שרי  סנהדרין 
בהן אלא מפני שמכזבין לוחשין על שמן שבכלי ואין לוחשין על 

שמן שביד לפיכך סכין משמן שביד ואין סכין משמן שבכלי.

לההוא  איקלע  מרתא  בר  שמואל  בר  יצחק  קא. • רב  סנהדרין 
אושפיזא אייתי ליה מישחא במנא שף נפקן ליה צימחי באפיה 
נפק לשוק חזיתיה ההיא איתתא אמרה זיקא דחמת קא חזינא 

הכא עבדא ליה מלתא ואיתסי.

סנהדרין קא. • (שמות טו, כו) כל המחלה אשר שמתי במצרים לא אשים 
עליך כי אני ה' רופאך וכי מאחר שלא שם רפואה למה אמר ליה 
הכי אמר ר' יוחנן מקרא זה מעצמו נדרש שנאמר (שמות טו, כו) ויאמר 
אם שמוע תשמע לקול ה' אלהיך אם תשמע לא אשים ואם לא 

תשמע אשים אעפ''כ כי אני ה' רופאך.

עבודה זרה ג: • אין גיהנם לעתיד לבא אלא הקדוש ברוך הוא מוציא 
מתרפאין  וצדיקים  בה  נידונין  רשעים  ומקדיר  מנרתיקה  חמה 

בה.

עבודה זרה י: • (תוס' – ד"ה כל) נשבעו רומיים שלא להמליך עליהם 
שהיו  אלא  בחזקה  אחת  אשה  שלקח  אחד  בשביל  מלך  עוד 
ממנים ישיש אחד ולו שלש מאות יועצים ולסוף כמה שנים מלך 

עליהם אחד בחזקה שמתה אמו בלדתה ונבקעת בטנה ומצאוהו 
כרות  לשון  והוא  רומי  בלשון  קיסר  ונקרא  עליהם  ומלך  חי 

בעברית ועל שמו נקראו כל המלכים שלאחריו קיסר.

עבודה זרה כז. • מתרפאין מהן (מעכו"ם) ריפוי ממון אבל לא ריפוי 
נפשות.

עבודה זרה כז. • אפילו ריבדא דכוסילתא לא מתסינן מינייהו (רש"י 
– כלי אומן המקיז בכתפים).

מת  ודאי  מהן  מתרפאין  אין  מת  ספק  חי  כז: • ספק  זרה  עבודה 
מתרפאין מהן.

מהן  מתרפאין  ואין  המינין  עם  אדם  ויתן  ישא  כז: • לא  זרה  עבודה 
אפילו לחיי שעה.

עבודה זרה כז: • מעשה בבן דמא בן אחותו של ר' ישמעאל שהכישו 
נחש ובא יעקב איש כפר סכניא לרפאותו ולא הניחו ר' ישמעאל 
וא''ל ר' ישמעאל אחי הנח לו וארפא ממנו ואני אביא מקרא מן 
שיצתה  עד  הדבר  את  לגמור  הספיק  ולא  מותר  שהוא  התורה 
נשמתו ומת קרא עליו ר' ישמעאל אשריך בן דמא שגופך טהור 
ויצתה נשמתך בטהרה ולא עברת על דברי חביריך שהיו אומרים 

(קהלת י, ח) ופורץ גדר ישכנו נחש.

עבודה זרה כז: • חויא דרבנן דלית ליה אסותא כלל.

עבודה זרה כז: • (ויקרא יח, ה) וחי בהם ולא שימות בהם ור' ישמעאל הני 
מילי בצינעא אבל בפרהסיא לא.

מתרפאין  אין  השבת  את  עליה  מכה שמחללין  כז: • כל  זרה  עבודה 
מהן.

עבודה זרה כח. • כל מכה של חלל אין מתרפאין מהן.

עבודה זרה כז. – ל: • בענין מחלות רפואות מאכלים ויין גלוי.

עבודה זרה כט. • ששה דברים מרפאין את החולה מחליו ורפואתן 
והרת  וקיבת  יבישה  סיסין  ומי  ותרדין  כרוב  הן  ואלו  רפואה 
ויותרת הכבד ויש אומרים אף דגים קטנים ולא עוד אלא שדגים 

קטנים מפרין ומרבין כל גופו של אדם.

וחליו  לחליו  החולה  את  מחזירין  דברים  כט. • עשרה  זרה  עבודה 
קשה אלו הן האוכל בשר שור שומן בשר צלי בשר ציפרים וביצה 
צלויה ושחלים ותגלחת ומרחץ וגבינה וכבד וי''א אף אגוזים וי''א 

אף קשואין.

עבודה זרה מ: • אמר לפניו ר' ישמעאל ב''ר יוסי פעם אחת חש אבא 
במעיו והביאו לו יין תפוחים של עובדי כוכבים של ע' שנה ושתה 
ונתרפא אמר לו כל כך היה בידך ואתה מצערני בדקו ומצאו עובד 
ע'  של  תפוחים  של  יין  גרבי  מאות  שלש  לו  שהיה  אחד  כוכבים 

שנה ושתה ונתרפא אמר ברוך המקום שמסר עולמו לשומרים.

האדם משביעין  על  אותן  בשעה שמשגרין  נה. • יסורין  זרה  עבודה 
פלוני  ביום  אלא  תצאו  ולא  פלוני  ביום  אלא  תלכו  שלא  אותן 

ובשעה פלונית ועל ידי פלוני ועל ידי סם פלוני.

בשליחותן  רעים  ונאמנים  רעים  וחלים  נה. • (דברים כח, נט)  זרה  עבודה 
ונאמנים בשבועתן.

אבות דרבי נתן מא:ד • זיעת חולי מרפא.

שמחות א:א • הגוסס הרי הוא כחי לכל דבר.

לנר  משל  דמים  שופך  זה  הרי  (הגוסס)  ומזיז  א:ד • הנוגע  שמחות 
שהיה מטפטף... מכבהו.
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כלה • אחיל (אש של עצמות) רפואתו קמח של עדשים ויין.

כלה • כל הרפואות כולן אדם עושה אותן כשהוא שבע וזו כשהוא 
רעב.

כלה • כל הרפואות כולן אדם עושה אותן רגליו על הארץ וזו רגלו 
א' במטה ורגלו א' בארץ.

ג'  פעמים  ג'  אלא  אותן  עושה  אדם  אין  כולן  הרפואות  כלה • כל 
ימים וזו... עד שיתרפא.

מסימני  מששים  אחת  לב...  לכאב  בא  אינו  בקצח  כלה • הרגיל 
המוות.

מנחות נא: • (רש"י) למכתן. אפר (פרה אדומה) מרפא מכה.

מאיגרא  דנפל  גברא  לההוא  דחזייה  ארמאה  נו: • ההוא  חולין 
ושחטיה  לבריה  אתייה  מעייניה  ונפוק  כרסיה  פקעיה  לארעא 
וחייטיה  למעייניה  עול  ואיתנח  אינגיד  עינים  באחוזת  קמיה 

לכרסיה.

חולין נו: • (עניני ניתוחים ורפואות לבעלי חיים).

חולין נו: • מעשה בענבול באחד שנפחתה גלגלתו ועשו לו חידוק 
ר'  לו  אמר  וחיה  יבשה)  דלעת  של  חתיכה   – (רש"י  קרויה  של 
שמעון בן אלעזר משם ראיה ימות החמה היה וכיון שעברו עליו 

ימות הצנה מיד מת.

ריקנא  אליבא  חלתית  תקלי  תלתא  דאכל  מאן  נט. • האי  חולין 
חד  ואכלי  עובדא  הוה  בדידי  אבהו  ר'  אמר  משכיה  מישתלח 
תקלא חלתיתא ואי לא דיתבי במיא מישתלח משכאי וקיימתי 

בעצמי (קהלת ז, יב) החכמה תחיה בעליה.

חולין עז: • כל דבר שיש בו רפואה אין בו משום דרכי האמורי אין 
בו רפואה יש בו משום דרכי האמורי.

שייפא.   – (רש"י  בצעא  שייפא  ליה  עבדו  בעיניו  קיא: • חש  חולין 
משיחה מסממנים: בצעא. קערה).

חולין קכא: • הרוצה שיבריא חותך כזית בשר מבית שחיטה ומולחו 
יפה יפה ומדיחו יפה יפה וממתין לה עד שתצא נפשה.

בכורות ג: • (תוס' – ד"ה דקא) בימי רב מרי היו בקיאין להטיל מום 
אנו  אבל  הפקעה  ע''י  לעשות  אסור  לעולם  שיצא  קודם  בבכור 
דלא בקיאין בכך מוטב להקנות לעובד כוכבים קודם שיבא לידי 

תקלה.

בכורות ז: • כי קמיבעיא להו דחמור דשתו אינשי (מי רגליו) ומעלו 
לירקונא מאי אמר להו רב ששת תניתוה היוצא מן הטמא טמא 

והיוצא מן הטהור טהור והני נמי מטמא קאתי.

שכן  מתייבמת  חמה  סריס  אשת  לא)  ד"ה   – מב: • (רש"י  בכורות 
במינן מתרפאין באלכסנדריא של מצרים.

דהדרוקן וירקון תרי מילי  משמע  ד"ה לידי)  מד: • (תוס' –  בכורות 
נינהו ומיהו נראה שהם ענין אחד.

בכורות מה. • מעשה בתלמידיו של ר' ישמעאל ששלקו זונה אחת 
וחמשים  מאתים  בה  ומצאו  בדקו  למלך  שריפה  שנתחייבה 
ושנים אמר להם שמא באשה בדקתם שהוסיף לה הכתוב שני 

צירים ושני דלתות.

לנחלה  לא  בכור  אינן  שניהן  אחריו  והבא  דופן  מז: • יוצא  בכורות 
ולא לכהן.

אצל  פסח  ערב  לו  הולך  בירושלים  עושין  שחין  טו: • מוכי  כריתות 
ונמשך  בסירא  ותוחבו  כשערה  בו  שמניח  עד  וחותכו  הרופא 

ממנו והלה עושה פסחו והרופא עושה פסחו.

נדה כב: • מעשה באשה שהיתה מפלת כמין קליפות אדומות ובאו 
לרופאים  שאלו  וחכמים  לחכמים  שאל  ואבא  אבא  את  ושאלו 
ואמרו להם אשה זו מכה יש לה בתוך מעיה שממנה מפלת כמין 

קליפות תטיל למים אם נמוחו טמאה.

נדה כב: • מעשה באשה שהיתה מפלת כמין שערות אדומות ובאה 
ושאלה את אבא ואבא שאל לחכמים וחכמים לרופאים ואמרו 
שערות  כמין  מפלת  שממנה  מעיה  בתוך  לה  יש  שומא  להם 

אדומות.

הא בר  אמר  שמואל  דמר  דאתאי לקמיה  שפירא  כה: • ההוא  נדה 
ארבעין וחד יומא וחשיב מיומא דאזלא לטבילה עד ההוא יומא 
כפתיה  בעל  בנדה  האי  להו  ואמר  יומין  ארבעין  אלא  הוה  ולא 

ואודי שאני שמואל דרב גובריה.

שנתחייבו  אלכסנדרוס  מלכת  בקליאופטרא  ל: • מעשה  נדה 
שפחותיה הריגה למלכות ובדקן ומצאן זה וזה למ''א אמר להן 
מן  ראייה  לי  מביאין  ואתם  התורה  מן  ראייה  לכם  מביא  אני 

השוטים.

זרע  כל  ומנפצא  בו  שמפלת  סם  דנפצא.  סמא  ל: • (רש"י)  נדה 
שבמעים קודם לכן.

את  והוציאו  מעיה  נפתחו  סם  ידי  על  דופן.  יוצא  מ. • (רש"י)  נדה 
העובר לחוץ ונתרפאת.

נדה מז. • שמואל בדק (שד) באמתיה ויהב לה ד' זוזי דמי בושתה.

נדה מח. • אפשר לתחתון (שתי שערות) לבא עד שלא בא העליון 
(שדים) אבל אי אפשר לעליון לבא עד שלא בא התחתון.

נדה סו. • כיצד בודקת את עצמה מביאה שפופרת ובתוכה מכחול 
שמן  בידוע  המוך  ראש  על  דם  נמצא  אם  ראשו  על  מונח  ומוך 
המקור הוא בא לא נמצא דם על ראשו בידוע שמן הצדדין הוא 
בא ואם יש לה מכה באותו מקום תולה במכתה ואם יש לה וסת 
אינה  ראייתה  מדם  משונה  מכתה  דם  היה  ואם  בוסתה  תולה 

תולה ונאמנת אשה לומר מכה יש לי במקור שממנה דם יוצא.

נדה סו. • צריך להודיע צערו לרבים ורבים מבקשים עליו רחמים.

במעיה...  הולד  את  מחתכין  לילד  המתקשה  ז:ו • האשה  אהלות 
חייה קודמין.

מכשירין ו:ח • החולב לרפואה טמא המקיז לרפואה טהור.

רשעים
ברכות ז: • מותר להתגרות ברשעים בעולם הזה.

בעושי  תקנא  אל  כמרעים  להיות  במרעים  תתחר  ז: • אל  ברכות 
עולה להיות כעושי עולה.

ברכות ז: • אם ראית רשע שהשעה משחקת לו אל תתגרה בו.

שראה  עד  הללויה  אמר  ולא  דוד  אמר  פרשיות  ט: • ק''ג  ברכות 
במפלתן של רשעים.

ברכות י. • אמרה לי' ברוריא דביתהו (דרבי מאיר) מאי דעתך משום 
דכתיב (תהלים קד, לה) יתמו חטאים מי כתיב חוטאים חטאים כתיב 
ועוד שפיל לסיפיה דקרא ורשעים עוד אינם כיון דיתמו חטאים 
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בתשובה  דלהדרו  עלויהו  רחמי  בעי  אלא  אינם  עוד  ורשעים 
ורשעים עוד אינם בעא רחמי עלויהו והדרו בתשובה.

ברכות יח: • רשעים שבחייהן קרויין מתים.

מתמלא  שאתה  בשעה  אפי'   ... העבור  פרשת  כט: • מאי  ברכות 
אפילו   ... לפניך  צרכיהם  כל  יהיו  עוברה  כאשה  עברה  עליהם 

בשעה שהם עוברים על דברי תורה יהיו כל צרכיהם לפניך.

ברכות נה: • לאדם רע אין מראין לו חלום רע (רש"י – כדי לשמחו 
שיאכל עולמו).

ברכות סא: • רשעים יצר רע שופטן.

ברכות סא: • לא איברי עלמא אלא לרשיעי גמורי או לצדיקי גמורי.

משחוק  בעוה''ז  הצדיקים  על  הקב''ה  שכועס  כעס  ל: • טוב  שבת 
שמשחק הקב''ה על הרשעים בעולם הזה.

שבת לא: • לא דיין לרשעים שאינן חרדין ועצבין מיום המיתה אלא 
שלבם בריא להן כאולם.

שבת לא: • יודעין רשעים שדרכם למיתה ויש להם חלב על כסלם.

שבת קד. • מאי טעמא מהדר אפיה דקו''ף מרי''ש אמר הקב''ה אין 
אני יכול להסתכל ברשע.

שבת קד. • ... עד כאן מדת רשעים.

של  רבונו  לפניו  ואומרים  הדין  את  עליהם  יט. • מצדיקין  עירובין 
עולם יפה דנת יפה זכית יפה חייבת ויפה תקנת גיהנם לרשעים 

גן עדן לצדיקים.

חוזרין  אינם  גיהנם  של  פתחו  על  אפילו  יט. • רשעים  עירובין 
בתשובה.

עירובין סט. • כאן במומר לחלל שבתות בצנעא כאן במומר לחלל 
שבתות בפרהסיא.

עירובין סט. • איזהו ישראל מומר זה המחלל שבתות בפרהסיא.

עירובין סט. • חשוד לדבר א' חשוד לכל התורה כולה אפי' בא' מכל 
איסורין שבתורה נמי ... חשוד לדבר א' לא הוי חשוד לכל התורה 

כולה עד דהוי מומר לעבודת כוכבים.

מכאן  לבהמה  הדומין  אדם  בני  להביא  הבהמה  סט: • מן  עירובין 
אמרו מקבלין קרבנות מפושעי ישראל כדי שיחזרו בתשובה חוץ 

מן המומר והמנסך יין והמחלל שבתות בפרהסיא.

משום  ליה  דקטלי  ישראל  ליסטים.  בסכנת  צז. • (רש"י)  עירובין 
ממונו ולתפילין לא מבזו להו מכסן.

פסחים נד. • עשרה דברים נבראו בערב שבת בין השמשות אלו ... 
פי הארץ לבלוע את הרשעים.

פסחים נו. • ששה דברים עשה חזקיה המלך על שלשה הודו לו ועל 
שלשה לא הודו לו גירר עצמות אביו על מטה של חבלים והודו 
לו וכו' (רש"י – משום כפרה ולא קברו בכבוד בדרגש ומטה נאה 

ומפני קידוש השם שיתגנה על רשעו ויוסרו הרשעים).

פסחים צד. • מה תשובה השיבתו בת קול לאותו רשע (נבוכדנצר) 
בשעה שאמר (ישעיה יד, יד) אעלה על במתי עב אדמה לעליון יצתה 
בת קול ואמרה לו רשע בן רשע בן בנו של נמרוד הרשע שהמריד 

את כל העולם כולו עלי במלכותו.

רשעים  של  אחד  בר''ה  נפתחין  ספרים  טז: • שלשה  השנה  ראש 
גמורין ואחד של צדיקים גמורין ואחד של בינוניים צדיקים גמורין 

ונחתמין  נכתבין  גמורין  רשעים  לחיים  לאלתר  ונחתמין  נכתבין 
לאלתר למיתה בינוניים תלויין ועומדין מר''ה ועד יוה''כ.

גמורין  צדיקים  של  אחת  הדין  ליום  הן  כתות  טז: • ג'  השנה  ראש 
גמורין  צדיקים  בינוניים  של  ואחת  גמורין  רשעים  של  ואחת 
נכתבין  גמורין  רשעים  עולם  לחיי  לאלתר  ונחתמין  נכתבין 

ונחתמין לאלתר לגיהנם.

יומא ו. • אטו ברשיעי עסקינן.

ארבע  שעמד  ראשון  מקדש  זה  ימים  תוסיף  ה'  ט. • יראת  יומא 
מאות ועשר שנים ולא שמשו בו אלא י''ח כהנים גדולים ושנות 
שנה  ועשרים  מאות  ד'  שעמד  שני  מקדש  זה  תקצרנה  רשעים 
ושמשו בו יותר משלש מאות כהנים... כל אחד ואחד לא הוציא 

שנתו.

יומא לה: • עני ועשיר ורשע באין לדין ... יוסף מחייב את הרשעים.

י, ז) ושם רשעים ירקב  יומא לח: • ועל בן קמצר וחביריו נאמר (משלי 
מאי ושם רשעים ירקב ... רקביבות תעלה בשמותן דלא מסקינן 

בשמייהו.

יומא לח: • מנא הא מילתא דאמור רבנן שם רשעים ירקב א''ל דהא 
יב)  יג,  (בראשית  דכתיב  לן  מנא  מדאורייתא  ירקב  רשעים  ושם  כתיב 

ויאהל עד סדום וכתיב ואנשי סדום רעים וחטאים לה' מאד.

יומא לח: • צדיק דר בין שני רשעים ולא למד ממעשיהם רשע דר 
בין שני צדיקים ולא למד ממעשיהם.

יומא לח: • מברכתן של צדיקים אתה למד קללה לרשעים ומקללתן 
של רשעים אתה למד ברכה לצדיקים.

יומא עה: • בינונים לאלתר מתו רשעים מצטערין והולכין עד חדש 
ימים.

יומא פו: • שלות רשעים סופה תקלה.

יומא פז. • לא טוב להם לרשעים שנושאין להם פנים בעולם הזה.

אלא  עצמן  שמחייבין  דיין  לא  לרשעים  להם  פז. • אוי  יומא 
שמחייבין לבניהם ולבני בניהם עד סוף כל הדורות.

בפני  ושוחטו  הרע  ליצר  הקב''ה  מביאו  לבא  נב. • לעתיד  סוכה 
הצדיקים ובפני הרשעים צדיקים נדמה להם כהר גבוה ורשעים 
נדמה להם כחוט השערה הללו בוכין והללו בוכין צדיקים בוכין 
ואומרים היאך יכולנו לכבוש הר גבוה כזה ורשעים בוכין ואומרים 

היאך לא יכולנו לכבוש את חוט השערה הזה.

סוכה נו: • שכיני הרשעים לא נשתכרו.

סוכה נו: • אוי לרשע אוי לשכינו.

מגילה י: • אין הקב''ה שמח במפלתן של רשעים.

וכיון   ... ברשעים  דין  נעשה  גליות  שנתקבצו  יז: • וכיון  מגילה 
שנעשה דין מן הרשעים כלו הפושעים וכולל זדים עמהם.

לאדם  אסור  רשע ...  אדם  בדמות  לא נסתכלתי  כח. • מימי  מגילה 
להסתכל בצלם דמות אדם רשע.

מגילה כח. • עיניו כהות שנאמר (בראשית כז, א) ויהי כי זקן יצחק ותכהין 
עיניו מראות משום דאסתכל בעשו הרשע.

כתוכות יח: • אין אדם משים עצמו רשע.

מחייבו  אתה  ואי  מחייבו  אתה  אחת  רשעה  לב: • משום  כתוכות 
משום שתי רשעיות.
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בנכסים  למכור  עצה  המשיא  זה  ערום  רשע  צה: • איזהו  כתוכות 
כרשב''ג.

של  כיתות  שלש  העולם  מן  נאבד  שהרשע  קד. • בשעה  כתוכות 
מלאכי חבלה יוצאות לקראתו.

וחומר  קל  חכמים  עיני  יעור  השוחד  כי  יט)  טז,  קה. • (דברים  כתוכות 
לטפשין ויסלף דברי צדיקים קל וחומר לרשעים.

חמה  מוציא  הקב''ה  אלא  הבא  לעולם  גיהנם  ח: • אין  נדרים 
מנרתיקה צדיקים מתרפאין בה ורשעים נידונין בה.

נדרים לא: • מאוסה היא הערלה שנתגנו בה רשעים.

נזיר כג: • כל טובתן של רשעים אינה אלא רעה אצל צדיקים.

סוטה ו. • זה הוציא רשעה מביתו וזה הכניס רשעה לתוך ביתו.

סוטה כא: • היכי דמי רשע ערום ... זה המטעים דבריו לדיין קודם 
שיבא בעל דין חברו.

צדיקים  בראת  גיהנם  ובראת  עדן  גן  בראת  כב. • רבש''ע  סוטה 
ובראת רשעים.

סוטה מא: • מותר להחניף לרשעים בעולם הזה.

סוטה מב: • אסור לספר בשבחן של רשעים.

קדושין לג: • כל ת''ח שאין עומד מפני רבו נקרא רשע ואינו מאריך 
ימים ותלמודו משתכח.

קדושין מ: • אפילו רשע גמור כל ימיו ועשה תשובה באחרונה אין 
מזכירים לו שוב רשעו.

עומד  שכולו  לאילן  הזה  בעולם  דומים  רשעים  מ: • למה  קדושין 
במקום טומאה ונופו נוטה למקום טהרה נקצץ נופו כולו עומד 
בעולם  לרשעים  טובה  להן  משפיע  הקב''ה  כך  טומאה  במקום 

הזה כדי לטורדן ולהורישן למדריגה התחתונה.

קדושין מא. • וכי יש רשע רע ויש שאינו רע אלא רע לשמים ורע 
רשע  זהו  לבריות  רע  ואינו  לשמים  רע  רע  רשע  הוא  לבריות 

שאינו רע.

קדושין מט: • על מנת שאני צדיק אפילו רשע גמור מקודשת שמא 
גמור  צדיק  אפילו  רשע  שאני  מנת  על  בדעתו  תשובה  הרהר 

מקודשת שמא הרהר דבר עבודת כוכבים בדעתו.

קדושין פב. • החמרין רובן רשעים (רש"י – מפני ליסטיות).

בבא קמא נ: • ארך אפים לצדיקים ולרשעים.

בבא קמא ס: • אע''פ שגזילה משלם רשע הוא.

בבא קמא קיט. • (איוב כז, יז) יכין רשע וצדיק ילבש.

בבא מציעא פג: • בו תרמוש כל חיתו יער אלו רשעים שבו שדומין 
תזרח  ירבצון  מעונתם  ואל  יאספון  השמש  תזרח  שביער  לחיה 

השמש לצדיקים יאספון רשעים לגיהנם.

רשעים  הרבה  ועושים  מעט  אומרים  פז. • צדיקים  מציעא  בבא 
אומרים הרבה ואפילו מעט אינם עושים.

בר  חייא  א''ר  ברע  מראות  עיניו  ועוצם  טו)  לג,  נז: • (ישעיה  בתרא  בבא 
הכביסה  על  שעומדות  בשעה  בנשים  מסתכל  שאין  זה  אבא 
דרכא  דליכא  אי  הוא  רשע  אחריתא  דרכא  דאיכא  אי  דמי  היכי 

אחריתא אנוס הוא.

בבא בתרא קט: • תולין את הקלקלה במקולקל.

בבא בתרא קלז. • איזהו רשע ערום זה המשיא עצה למכור בנכסים 
כרבן שמעון בן גמליאל.

סנהדרין לח: • אפיקורוס ישראל כ''ש דפקר טפי.

סנהדרין לח: • כ''מ שפקרו המינים תשובתן בצידן.

עמרי  בן  אחאב  באבוד  רנה  רשעים  באבוד  י)  יא,  לט: • (משלי  סנהדרין 
רנה.

סנהדרין לט: • מי חדי קודשא בריך הוא במפלתן של רשעים.

סנהדרין לט: • אין הקדוש ברוך הוא שמח במפלתן של רשעים.

שני  בין  הדר  עובדיהו  יבא  הוא  ברוך  הקדוש  לט: • אמר  סנהדרין 
רשעים ולא למד ממעשיהם וינבא על עשו הרשע שדר בין שני 

צדיקים ולא למד ממעשיהם.

למדריגה  ישראל  של  רשעיהן  ירדו  שעה  לט: • באותה  סנהדרין 
התחתונה.

סנהדרין עו: • איזהו עני רשע ערום זה המשהא בתו בוגרת.

סנהדרין צ. • שלשה מלכים וארבעה הדיוטות אין להן חלק לעולם 
הדיוטות  ארבעה   ... ומנשה  אחאב  ירבעם  מלכים  שלשה  הבא 

בלעם ודואג ואחיתופל וגחזי.

סנהדרין קב. • תורתו של ירבעם לא היה (אז) בה שום דופי.

מלכים  בשלשה  דריש  קא  דהוה  רגיל  הוה  אבהו  קב. • ר'  סנהדרין 
(שאין להם חלק לעו"ה) וכו'.

סנהדרין קב: • קלות שעשה אחאב כחמורות שעשה ירבעם ומפני 
מה תלה הכתוב בירבעם מפני שהוא היה תחילה לקלקלה.

סנהדרין קב: • אין לך כל תלם ותלם בא''י שלא העמיד עליו אחאב 
עבודת כוכבים והשתחוה לו.

סנהדרין קג: • אחז ואחזיה וכל מלכי ישראל שכתוב בהן ויעש הרע 
בעיני ה' לא חיין ולא נידונין.

סנהדרין קג: • (מנשה) הרג ישעיה.

סנהדרין קג: • (אמון) בא על אמו אמרה לו אמו כלום יש לך הנאה 
את  להכעיס  אלא  עושה  אני  כלום  א''ל  ממנו  שיצאת  ממקום 

בוראי.

סנהדרין קו: • שקיימו בו ארבע מיתות סקילה ושריפה הרג וחנק.

סנהדרין קו: • מי שמיע לך בלעם בר כמה הוה א''ל מיכתב לא כתיב 
אלא מדכתיב (תהלים נה, כד) אנשי דמים ומרמה לא יחצו ימיהם בר 

תלתין ותלת שנין או בר תלתין וארבע.

סנהדרין קו: • בכולהו לא תפיש למדרש לבר מבלעם הרשע דכמה 
דמשכחת ביה דרוש ביה.

חוקי  לספר  לך  מה  הרשע  לדואג  הקב''ה  לו  קו: • אמר  סנהדרין 
כשאתה מגיע לפרשת מרצחים ופרשת מספרי לשון הרע.

שבועות מג. • (תוס' – ד"ה ויוציא) וכי עבדינן תקנה לרשיעי.

עבודה זרה ב: • (תוס' – ד"ה רומי) רשע תרגום חייבא.

עבודה זרה ד. • וכל עושה רשעה קש ולהט אותם היום הבא אמר 
ה' צבאות אשר לא יעזוב להם שורש וענף לא שורש בעולם הזה 

ולא ענף לעולם הבא.

עבודה זרה יא: • הכשילן פיהם לרשעים.
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אלא  פומבי  שלי  סלע  שעושין  לרשעים  דיין  נד: • לא  זרה  עבודה 
שמטריחין אותי ומחתימין אותי בעל כרחי.

עבודה זרה נה. • וכי מפני שהרשעים נכשלים בהן יאבדם מן העולם 
והלא לאדם הן עובדין.

אבות א:ז • אל תתחבר לרשע.

אבות א:ח • כשיהו בעלי דין עומדין לפניך יהיו בעיניך כרשעים וכו'.

אבות ה:י • שלי שלי ושלך שלי רשע.

אבות ה:יא • נוח לכעוס וקשה לרצות רשע.

אבות ה:יג • לא הולך ולא עושה רשע.

אבות דרבי נתן ט:א • אין נגעים באין אלא על ביתו של רשע.

אבות דרבי נתן ט:ו • אוי לרשע אוי לשכינו.

חולין מג: • לעולם הלכתא כדברי ב''ה והרוצה לעשות כדברי בית 
ומקולי  שמאי  בית  מקולי  עושה  הלל  בית  כדברי  עושה  שמאי 

ב''ה רשע.

חולין קכז. • (רש"י) בשמתא נרש. כלומר כל יושביה רשעים כולם 
יהיו בשמתא.

חולין קכז. • נהר פקודאה לוייך מגלימא שפירא דחזי עלך.

חולין קכז. • פומבדיתאה לוייך אשני אושפיזך.

וחזר  בנות  ב'  והוליד  אמו  על  שבא  רשיעא  בר  טו. • רשיעא  חולין 
ובא על אחת מהן והוליד בן ובא בנו על אחות אמו שהיא אחותו 

שהיא אחות אביו דהוה ליה רשיעא בר רשיעא.

נדה יג. • מוטב שיוציא לעז על בניו שהן ממזרים ואל יעשה עצמו 
רשע שעה אחת לפני המקום.

מתחממים  אבריהם  רשעים (רש"י –  כולם  גמלים  יד. • רוכבי  נדה 
בבשר הגמל ומוציאים זרע).

נדה טז: • טפה זו מה תהא עליה גבור או חלש חכם או טיפש עשיר 
או עני ואילו רשע או צדיק לא קאמר.

נדה יז. • ג' דברים נאמרו בצפרנים שורפן חסיד קוברן צדיק זורקן 
רשע.

תהי  ואל  צדיק  תהי  אותו  שמשביעין  השבועה  היא  ל: • ומה  נדה 
רשע ואפילו כל העולם כולו אומרים לך צדיק אתה היה בעיניך 

כרשע.

שבת
ברכות ו: • לעולם ירוץ אדם לדבר הלכה ואפילו בשבת.

ברכות ח: • (תוס') ישלים פרשיותיו עם הצבור. נראה דכל השבוע 
מכיון דמתחילין לקרות הפרשה דהיינו ממנחת שבת ואילך עד 
שבת הבאה נקראת עם הצבור ואע''ג דלענין גיטין לא נקרא קמי 

שבת אלא מרביעי ואילך.

בשר  ואוכל  מיסב  ובשבת  לפניו)...  מוטל  שמתו  יח. • (מי  ברכות 
בכל  וחייב  עליו  ומזמנין  עליו  ומברכין  ומזמן  ומברך  יין  ושותה 

המצות האמורות בתורה.

משום  ברכת)  יח'  (להתפלל  אטרחוהו  דלא  הוא  כא. • רבנן  ברכות 
כבוד שבת.

ברכות לא: • כל היושב בתענית בשבת קורעין לו גזר דינו של שבעים 
שנה ואף על פי כן חוזרין ונפרעין ממנו דין עונג שבת.

ברכות לט: • בשבת חייב אדם לבצוע על שתי ככרות מ''ט (שמות טז, כב) 
לחם משנה כתיב.

פרוסה   – (רש"י  שירותא  אכולא  בצע  הוה  זירא  לט: • ר'  ברכות 
לא  יומא  דכל  כיון  בשבת)...  הסעודה  לכל  לו  די  שהיה  גדולה 

קעביד הכי והאידנא קא עביד לא מתחזי כרעבתנותא.

ליכא  והכא  והזמנים.  וישראל  השבת  מקדש  מט. • (רש"י)  ברכות 
למימר ישראל מקדשי לשבת וזמנים דאילו זמנים תלויין בב''ד 

לקדש חדשים ע''פ הראייה אבל שבת קדישא וקיימא.

ברכות נז: • שלשה מעין העולם הבא אלו הן שבת שמש ... ותשמיש 
נקבים.

ברכות נז: • שבת אחד מששים לעולם הבא.

דמאי ד:א • הלוקח פירות מעם הארץ ושואלו בשבת יאכל על פיו 
(משום עונג שבת ד"א משום אימת שבת).

ושבת  גנזי  בבית  לי  יש  טובה  מתנה  למשה  הקב''ה  י: • א''ל  שבת 
שמה ואני מבקש ליתנה לישראל לך והודיעם.

שבת יב. • אין משדכין את התינוקות לארס ולא את התינוק ללמדו 
חולין  מבקרין  ואין  אבלים  מנחמין  ואין  אומנות  וללמדו  ספר 

בשבת דברי בית שמאי וב''ה מתירין.

שבת יב. • הנכנס לבקר את החולה אומר שבת היא מלזעוק ורפואה 
קרובה לבא ור''מ אומר יכולה היא שתרחם (רש"י – אם תכבדוה 

מלהצטער בה).

שבת כג: • (תוס' – ד"ה גזירה) הכא לא חשיב גזירה לגזרה דיו''ט 
ושבת כי הדדי נינהו.

שבת כה: • הדלקת נר בשבת חובה (רש"י – כבוד שבת הוא שאין 
סעודה חשובה אלא במקום אור כעין יממא).

שבת כה: • כך היה מנהגו של ר' יהודה בר אלעאי ע''ש מביאים לו 
עריבה מלאה חמין ורוחץ פניו ידיו ורגליו ומתעטף ויושב בסדינין 

המצוייצין ודומה למלאך ה' צבאות.

בניהם  צואת  שמכבסות  בעון   ... ילדות  מתות  לב. • נשים  שבת 
בשבת.

שבת לג. • בעון ... וחילול שבת חיה רעה רבה ובהמה כלה ובני אדם 
מתמעטין והדרכים משתוממין.

שאף  שבת  לסעודת  האילן  פירות  עשרתם.  לד. • (רש"י)  שבת 
אכילת עראי של שבת קובעת למעשר כדאמרינן במסכת ביצה 

(דף לד:) דשבת עונג איקרי מכל שהוא הוי עונג.

שבת לה: • שש תקיעות תוקעין ע''ש.

שבת לח. • (רש"י) דלא אתי לאיערומי. ולעשות מזיד ולומר שוגג 
הייתי דלא נחשדו ישראל על השבתות.

שבת מד. • (תוס' – ד"ה שבנר) נר שבת להנאתו בא יושב ומצפה 
שיכבה ולכך מותר.

כנגד   ... מי  כנגד  אחת  חסר  ארבעים  מלאכות  מט: • אבות  שבת 
שבתורה  ומלאכת  מלאכתו  מלאכה  כנגד   ... המשכן  עבודות 

ארבעים חסר אחת.

יום  משמר  שבת  אימתי  יודע  ואינו  בדרך  מהלך  סט: • היה  שבת 
אחד לששה.
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שבת  אימתי  יודע  ואינו  במדבר  או  בדרך  מהלך  סט: • היה  שבת 
... כל יום ויום עושה לו פרנסתו אפילו ההוא יומא וההוא יומא 

במאי מינכר ליה בקידושא ואבדלתא.

שבת ע. • (שמות לה, א) ויקהל משה את כל עדת בני ישראל אלה הדברים 
וגו' ששת ימים תעשה מלאכה דברים הדברים אלה הדברים אלו 

שלשים ותשע מלאכות שנאמרו למשה בסיני.

שבת עג. • אבות מלאכות ארבעים חסר אחת וכו'.

שבת פז: • כאשר צוך (שבת) במרה.

הואיל  אסור  הכפורים  וביום  שרי  דבשבת  מידי  קיא. • ליכא  שבת 
דבשבת שרי ביוה''כ נמי שרי.

יהא  שלא  וכבדתו  דרכיך  מעשות  וכבדתו  יג)  נח,  קיג. • (ישעיה  שבת 
מלבושך של שבת כמלבושך של חול ... מעשות דרכיך שלא יהא 
הילוכך של שבת כהילוכך של חול ממצוא חפצך חפציך אסורין 
חפצי שמים מותרין ודבר דבר שלא יהא דבורך של שבת כדבורך 

של חול דבור אסור הרהור מותר.

שבת קיג: • מהו לפסוע פסיעה גסה בשבת א''ל וכי בחול מי הותרה 
שאני אומר פסיעה גסה נוטלת אחד מחמש מאות ממאור עיניו 

של אדם ומהדר ליה בקידושא דבי שמשי.

שבת קיג: • (רות ג, ג) ורחצת וסכת ושמת שמלותיך ... אלו בגדים של 
שבת.

שבת קטו. • (רש"י – ד"ה בין) בשבת היו דורשין דרשה לבעלי בתים 
שעסוקין במלאכה כל ימות החול ובתוך הדרשה היו מורין להן 

הלכות איסור והיתר וטוב להן לשמוע מלקרות בכתובים.

שבת קטז: • בנהרדעא פסקי סידרא דכתובים במנחתא דשבתא.

שבת קיז: • כמה סעודות חייב אדם לאכול בשבת שלש רבי חידקא 
אומר ארבע.

שבת קיח. • עשה שבתך חול ואל תצטרך לבריות.

שבת קיח. • (תוס' – ד"ה במנחה) זמן אכילה שלישית בשבת היא 
מן המנחה ולמעלה.

שבת קיח. • כל המקיים שלש סעודות בשבת ניצול משלש פורעניות 
מחבלו של משיח ומדינה של גיהנם וממלחמת גוג ומגוג.

 ... מצרים  בלי  נחלה  לו  נותנין  השבת  את  המענג  קיח. • כל  שבת 
ניצול משעבוד גליות ... כל המענג את השבת נותנין לו משאלות 

לבו.

שבת קיח: • במה מענגו ... בתבשיל של תרדין ודגים גדולים וראשי 
שומין ... אפי' דבר מועט ולכבוד שבת עשאו הרי זה עונג.

שבת קיח: • כל המשמר שבת כהלכתו אפי' עובד ע''ז כדור אנוש 
מוחלין לו.

בהן  שלטה  לא  ראשונה  שבת  ישראל  שמרו  קיח: • אלמלי  שבת 
אומה ולשון.

מיד  כהלכתן  שבתות  שתי  ישראל  משמרין  קיח: • אלמלי  שבת 
נגאלים.

שבת קיח: • יהא חלקי מאוכלי שלש סעודות בשבת.

שבת  וממוציאי  בטבריא  שבת  ממכניסי  חלקי  קיח: • יהא  שבת 
בצפורי.

שבת קיח: • תיתי לי דקיימית ג' סעודות בשבת.

אמר  שבתא  דמעלי  אפניא  וקאי  מיעטף  חנינא  קיט. • רבי  שבת 
מעלי  מאניה  לביש  ינאי  רבי  המלכה  שבת  לקראת  ונצא  בואו 

שבת ואמר בואי כלה בואי כלה.

שבת קיט. • רבי אבא זבן בתליסר אסתירי פשיטי בישרא מתליסר 
טבחי ומשלים להו אצינורא דדשא ואמר להו אשור הייא אשור 

הייא.

שבת קיט. • ר' אבהו הוה יתיב אתכתקא דשינא ומושיף נורא.

שבת קיט. • רב ענן לביש גונדא ... בגדים שבישל בהן קדירה לרבו 
אל ימזוג בהן כוס לרב.

שבת קיט. • רב ספרא מחריך רישא.

שבת קיט. • רבא מלח שיבוטא.

שבת קיט. • רב הונא מדליק שרגי.

שבת קיט. • רב פפא גדיל פתילתא.

שבת קיט. • רב חסדא פרים סילקא.

שבת קיט. • רבה ורב יוסף מצלחי ציבי.

שבת קיט. • ר' זירא מצתת צתותי.

שבת קיט. • רב נחמן בר יצחק מכתף ועייל מכתף ונפיק אמר אילו 
מקלעין לי ר' אמי ור' אסי מי לא מכתיפנא קמייהו.

דהוה  בשבבותיה  נכרי  ההוא  הוה  שבי  מוקיר  קיט. • יוסף  שבת 
נפישי נכסיה טובא אמרי ליה כלדאי כולהו נכסי יוסף מוקר שבי 
אותבה  מרגניתא  בהו  זבן  ניכסי  לכולהו  זבנינהו  אזל  להו  אכיל 
במיא  שדייה  זיקא  אפרחיה  מברא  עבר  דקא  בהדי  בסייניה 
מאן  אמרי  שבתא  דמעלי  אפניא  אייתוה  אסקוה  כוורא  בלעיה 
שבי  מוקר  יוסף  לגבי  אמטיוהו  זילו  להו  אמרי  השתא  כי  זבין 
דרגיל דזבין אמטיוה ניהליה זבניה קרעיה אשכח ביה מרגניתא 
זבניה בתליסר עיליתא דדינרי דדהבא פגע ביה ההוא סבא אמר 

מאן דיזיף שבתא פרעיה שבתא.

בשביל  א''ל  (לעשירות)  זוכין  הן  במה  ארצות  קיט. • בשאר  שבת 
שמכבדין את השבת.

תהא  זו  אמרתי  נאה  שהיתה  בהמה  ומכל  הייתי  קיט. • קצב  שבת 
לשבת אמרתי לו אשריך שזכית וברוך המקום שזיכך לכך.

שבת קיט. • א''ל קיסר לרבי יהושע בן חנניא מפני מה תבשיל של 
שאנו  שמו  ושבת  לנו  יש  אחד  תבלין  לו  אמר  נודף  ריחו  שבת 
מטילין לתוכו וריחו נודף אמר לו תן לנו הימנו אמר לו כל המשמר 

את השבת מועיל לו ושאינו משמר את השבת אינו מועיל לו.

שבת קיט. • כבדהו בכסות נקיה.

הכתוב  עליו  מעלה  ויכולו  ואומר  בע''ש  המתפלל  קיט: • כל  שבת 
כאילו נעשה שותף להקב''ה במעשה בראשית.

השרת  מלאכי  שני  ויכולו  ואומר  בע''ש  המתפלל  קיט: • כל  שבת 
המלוין לו לאדם מניחין ידיהן על ראשו ואומרים לו (ישעיה ו, ז) וסר 

עונך וחטאתך תכופר.

שבת קיט: • שני מלאכי השרת מלוין לו לאדם בע''ש מבית הכנסת 
ואחד רע וכשבא לביתו ומצא נר דלוק ושלחן  לביתו אחד טוב 
לשבת  שתהא  רצון  יהי  אומר  טוב  מלאך  מוצעת  ומטתו  ערוך 
רע  מלאך  לאו  ואם  כרחו  בעל  אמן  עונה  רע  ומלאך  כך  אחרת 
אמן  עונה  טוב  ומלאך  כך  אחרת  לשבת  שתהא  רצון  יהי  אומר 

בעל כרחו.

ת
שב



דית 5אנתולוגיה תלמו 2 3

ש

צריך  שאינו  אע''פ  בע''ש  שלחנו  אדם  יסדר  קיט: • לעולם  שבת 
אלא לכזית.

שאינו  אע''פ  שבת  במוצאי  שלחנו  אדם  יסדר  קיט: • לעולם  שבת 
צריך אלא לכזית.

שבת קיט: • ר' אבהו הוה עבדין ליה באפוקי שבתא עיגלא תילתא 
הוה אכיל מיניה כולייתא.

שבת קיט: • אין הדליקה מצויה אלא במקום שיש חילול שבת.

את  בה  שחללו  בשביל  אלא  ירושלים  חרבה  קיט: • לא  שבת 
השבת.

נחמיה  דבימי  אמרינן  ולקמן  לא  ותו  כלים.  ג'  קכג: • (רש"י)  שבת 
גדר  לגדור  כדי  הכלים  כל  טלטול  על  גזרו  שני  בבית  חכליה  בן 

להחמיר באיסורי שבת מפני שהיו מקילין בה.

מילה  מה   ... השבת  את  שדוחה  נפש  לפיקוח  קלב. • מניין  שבת 
וחומר  קל  השבת  את  דוחה  אדם  של  מאיבריו  אחת  שהיא 

לפיקוח נפש שדוחה את השבת.

שחיקת  משום  אסורה  רפואה  כל  כל)  ד"ה   – רמז. • (רש"י  שבת 
סמנין.

לבתי  והולכין  בשבת  רבים  ופיקוח  נפש  פיקוח  קנ. • מפקחין  שבת 
כנסיות לפקח על עסקי רבים בשבת.

שבת קנ. • הולכין לטרטיאות ולקרקסאות ולבסילקאות לפקח על 
עסקי רבים בשבת.

מלך  דוד  השבת  את  עליו  מחללין  חי  יומו  בן  קנא: • תינוק  שבת 
ישראל מת אין מחללין עליו את השבת תינוק בן יומו חי מחללין 
עליו את השבת אמרה תורה חלל עליו שבת אחד כדי שישמור 
שבתות הרבה דוד מלך ישראל מת אין מחללין עליו כיון שמת 

אדם בטל מן המצות.

שבת קנג. • חמור אתה מצווה על שביתתו נכרי אי אתה מצווה על 
שביתתו.

שבת קנו. • האי מאן דבשבתא יהי (נולד) בשבתא ימות על דאחילו 
עלוהי יומא רבא דשבתא.

דהוי  ויו''ט  שבת  איסור  כל  ואסור)  ד"ה   – לג. • (רש"י  עירובין 
מדרבנן קרי שבות.

עירובין לח: • חול מכין לשבת וחול מכין ליו''ט ואין יו''ט מכין לשבת 
ואין שבת מכינה ליום טוב.

עירובין לח: • שבת מכינה לעצמה.

ביום  משמע  דקרא  לשבת.  מכין  יו''ט  ואין  לח: • (תוס')  עירובין 
בשלח)  פרשת  (מכילתא  במדרש  ואמר  המן  יורד  שהיה  הששי 
ויש  טובים  וימים  בשבתות  לישראל  מן  ירד  שלא  דדרשינן 
במן  וקדשו  במן  ברכו  ויקדש  ויברך  דדרשי'  חלוקים  מדרשים 
ובאתה קדשת וברכתו מכל הימים וקדשתו מכל הזמנים משמע 

דירד מן ביו''ט.

רשב''ם  פסק  בספינה.  גמליאל  כרבן  הלכה  מג. • (תוס')  עירובין 
שהספינה  אפילו  שבת  בערב  מבע''י  בספינה  ליכנס  דמותר 
הולכת חוץ לתחום בשבת דספינה ממילא אזלא ואיהו לא מידי 
עביד ובלבד שלא יצא חוץ לספינה והספינה כולה כארבע אמות.

עליהם  יוצאין  אין  ישראל  עיירות  על  שצרו  מה. • נכרים  עירובין 
בכלי זיינן ואין מחללין עליהן את השבת ... במה דברים אמורים 
כשבאו על עסקי ממון אבל באו על עסקי נפשות יוצאין עליהן 

בכלי זיינן ומחללין עליהן את השבת ובעיר הסמוכה לספר אפילו 
לא באו על עסקי נפשות אלא על עסקי תבן וקש יוצאין עליהן 

בכלי זיינן ומחללין עליהן את השבת.

עירובין סא. • שבת דשכיחא בה שכרות.

עירובין סט: • מקבלין קרבנות מפושעי ישראל כדי שיחזרו בתשובה 
חוץ מן המומר והמנסך יין והמחלל שבתות בפרהסיא.

יג)  נח,  (ישעיה  מ''ט  לכם  נמי  דבעינן  בשבת  מודים  סח: • הכל  פסחים 
וקראת לשבת עונג.

אלא  קידוש  דאין  יצאו.  לא  קידוש  ידי  אף  קא. • (תוס')  פסחים 
במקום סעודה משום דכתיב וקראת לשבת עונג כלומר במקום 

קריאת קידוש שם תהא עונג.

פסחים קב: • הבדלה וקידוש חדא מילתא היא.

את  מלווין  נכנס  (יו"ט)  ואפרכוס  שיוצא  (שבת)  קג. • מלך  פסחים 
המלך ואח''כ יוצאים לקראת אפרכוס.

קובעת  שבת  כך  למעשר  קובעת  שהשבת  קה. • כשם  פסחים 
לקידוש.

פסחים קה. • כל הטועם כלום קודם שיבדיל מיתתו באסכרה.

ומחבבינן  עדיף  ליה  דמקדמינן  כמה  כל  יומא  קה: • עיולי  פסחים 
ליה אפוקי יומא מאחרינן ליה כי היכי דלא ליהוי עלן כטונא.

פסחים קיז: • צריך שיזכיר יציאת מצרים בקידוש היום (תוס' – ד"ה 
למען. יש במדרש לפי שבמצרים עבדו בהם בישראל בפרך ופר''ך 
וכשנגאלו  אחת  חסר  ארבעים  מלאכות  שהם  וג''ל  ב''ש  בא''ת 

ממצרים הזהירם על השבת לשבות מאות' ל''ט מלאכות).

בקידושא  ובין  בצלותא  בין  וקיימא  דקביעא  קיז: • שבת  פסחים 
דקמעברי  ליה  דקבעי  הוא  דישראל  טבא  יומא  השבת  מקדש 

ירחי וקבעי לשני מקדש ישראל והזמנים.

פסחים קיח. • כל המבזה את המועדות כאילו עובד ע''ז.

ועל  ניסן  על  השבת  את  מחללין  חדשים  שני  כא: • על  השנה  ראש 
תשרי שבהן שלוחין יוצאין לסוריא ובהן מתקנין את המועדות 
תקנת  מפני  כולן  על  אף  מחללין  קיים  המקדש  בית  וכשהיה 

הקרבן.

ר''ע  ועיכבם  זוג  מארבעים  יותר  שעברו  כא: • מעשה  השנה  ראש 
מכשילן  נמצאת  הרבים  את  אתה  מעכב  אם  ר''ג  לו  שלח  בלוד 

לעתיד לבא.

(בענין  שבתא  מחללינן  לא  מספיקא  דתימא  כב: • מהו  השנה  ראש 
עדות החודש) קמ''ל.

הפה  שאין  מה  נאמרו  אחד  בדיבור  ושמור  כז. • זכור  השנה  ראש 
יכולה לדבר ואין האוזן יכולה לשמוע.

ראש השנה לא. • מזמור שיר ליום השבת ליום שכולו שבת (רש"י – 
שעתיד העולם להיות חרב ואין אדם וכל המלאכות שובתות על 

אותו יום אומרים שיר של שבת).

יומא לה: • ראוי זה (הלל הזקן) לחלל עליו את השבת.

יומא פד. • שאני צפידנא (חולי שיניים) הואיל ומתחיל בפה וגומר 
בבני מעיים.

אלא  זו  שבת  ספק  ולא  השבת  את  דוחה  נפשות  פד: • ספק  יומא 
אפי' ספק שבת אחרת ואין עושין דברים הללו לא ע''י נכרים ולא 
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ע''י כותיים אלא ע''י גדולי ישראל ואין אומרין יעשו דברים הללו 
לא ע''פ נשים ולא ע''פ כותיים אבל מצטרפין לדעת אחרת.

יומא פה. • מניין לפקוח נפש שדוחה את השבת וכו'.

סוכה מד: • אל יהלך אדם בערבי שבתות יותר מג' פרסאות (רש"י 
– אלא ישבות לו בעוד יום גדול ויכין לו סעודת שבת).

ועד  השנה  מראש  לו  קצובים  אדם  של  מזונותיו  טז. • כל  ביצה 
בניו  והוצאת  י''ט  והוצאת  שבתות  מהוצאת  חוץ  הכפורים  יום 

לתלמוד תורה שאם פחת פוחתין לו ואם הוסיף מוסיפין לו.

לכבוד  אוכל  היה  ימיו  כל  הזקן  שמאי  על  עליו  טז. • אמרו  ביצה 
שבת מצא בהמה נאה אומר זו לשבת מצא אחרת נאה הימנה 
מניח את השניה ואוכל את הראשונה אבל הלל הזקן מדה אחרת 
היתה לו שכל מעשיו לשם שמים שנאמר (תהלים סח, כ) ברוך ה' יום 

יום.

הלל  ובית  לשבתיך  שביך  מחד  אומרים  שמאי  טז. • בית  ביצה 
אומרים ברוך ה' יום יום.

ביצה טז. • כל מצות שנתן להם הקב''ה לישראל נתן להם בפרהסיא 
חוץ משבת שנתן להם בצנעא.

שכרה  מתן  אימא  בעית  ואי  אודעינהו  לא  שכרה  טז. • מתן  ביצה 
נמי אודעינהו נשמה יתירה לא אודעינהו.

ולמוצאי  שבת  ערב  באדם  הקב''ה  נותן  יתירה  טז. • נשמה  ביצה 
שבת נוטלין אותה הימנו.

ביצה יז. • אטו שבת ישראל מקדשי ליה והא שבת מקדשא וקיימא.

ואפילו  (למעשר)  קבעה  עונג  לשבת  וקראת  יג)  נח,  לד: • (ישעיה  ביצה 
מלאכתו  שנגמרה  בדבר  דלמא  או  מלאכתו  נגמרה  שלא  בדבר 
קבעה בדבר שלא נגמרה מלאכתו לא קבעה א''ל שבת קובעת 

בין בדבר שנגמרה מלאכתו בין בדבר שלא נגמרה מלאכתו.

מגילה ז: • אין בין יום טוב לשבת אלא אוכל נפש בלבד.

אדם  בידי  זדונו  שזה  אלא  הכפורים  ליום  שבת  בין  ז: • אין  מגילה 
וזה זדונו בכרת.

מגילה יב: • יום השביעי שבת היה שישראל אוכלין ושותין מתחילין 
בד''ת ובדברי תשבחות אבל עובדי כוכבים שאוכלין ושותין אין 

מתחילין אלא בדברי תיפלות.

מגילה כג. • (רש"י) ובשבת ממהרין לבא. שכבר תיקנו הכל מערב 
שבת ויפה למהר ביאתן לקרות שמע כוותיקין: וממהרין לצאת. 

משום עונג שבת.

שבתות  בערבי  גשמים  וירדו  אליהו  כשני  שנים  ח: • אפילו  תענית 
בשוק  לחזר  צריכים  אדם  שבני   – (רש"י  קללה  סימן  אלא  אינן 

לקנות סעודת שבת).

ואפילו   ... ביום  ובו   ... לנעורת  כאש  לחלום  יב: • תענית  תענית 
בשבת (רש"י – יכול להתענות כדי שיתבטל צער גופו).

תענית כג: • (תוס' – ד"ה מאן) טעמא דשבת דאין אבילות נוהג בו 
עמה  עצב  יוסיף  ולא  תעשיר  היא  ה'  ברכת  י)  (משלי  דכתיב  משום 

ושבת כתיב ביה ברכה.

תענית כד. • אין אבילות בשבת ... דברים שבצינעא נוהג.

חגיגה ג: • (תוס') ומי כעמך ישראל גוי אחד בארץ. אמרינן במדרש 
ישראל  ב''ה  והקדוש  ושבת  ישראל  זה  על  זה  מעידין  שלשה 
והקדוש ברוך הוא מעידים על השבת שהוא יום מנוחה ישראל 

ישראל  על  ושבת  הקב''ה  אחד  שהוא  ב''ה  הקדוש  על  ושבת 
במנחה  אחד  אתה  לומר  סמכינן  זה  ועל  באומות  יחידים  שהם 
תפלת  כמו  דשבת  דיומא  מעניינא  מדבר  שאינו  אע''פ  בשבת 

ערבית ושחרית.

חגיגה י. • הלכות שבת חגיגות והמעילות הרי הם כהררים התלוין 
בשערה שהן מקרא מועט והלכות מרובות.

חגיגה טו. • נפק אחר לתרבות רעה נפק אשכח זונה תבעה אמרה 
ממישרא  (צנון)  פוגלא  עקר  את  אבויה  בן  אלישע  ולאו  ליה 

(ערוגה) בשבת ויהב לה אמרה אחר הוא.

רבי  והיה  בשבת  הסוס  על  רוכב  שהיה  באחר  טו. • מעשה  חגיגה 
מאיר מהלך אחריו ללמוד תורה מפיו אמר לו מאיר חזור לאחריך 

שכבר שיערתי בעקבי סוסי עד כאן תחום שבת.

חגיגה טז: • לעולם אל תהא שבות קלה בעיניך שהרי סמיכה אינה 
אלא משום שבות ונחלקו בה גדולי הדור.

בשמירת  טפי  הוי  הקב''ה  כבוד  כולכם)  ד"ה   – ה: • (תוס'  יבמות 
שבת מבשאר מצות דמעיד על המקום שברא העולם.

יבמות ו. • יכול יהא בנין בית המקדש דוחה שבת ת''ל (ויקרא יט, ל) את 
שבתותי תשמורו ומקדשי תיראו כולכם חייבין בכבודי.

יבמות ו: • לא משבת אתה מתיירא אלא ממי שהזהיר על השבת.

האמורה  מורא  אף  לעולם  בשבת  האמורה  שמירה  ו: • מה  יבמות 
במקדש לעולם.

בין  בארץ  בין  נוהגת  הגוף  וחובת  היא  הגוף  חובת  ו: • שבת  יבמות 
בחו''ל.

יבמות צג. • (דברים יד – כג) למען תלמד ליראה את ה' אלהיך כל הימים 
אלו שבתות ויו''ט.

פוסקין   ... בשבת  לחשבן  מותר  מצוה  של  ה. • חשבונות  כתובות 
מדרשות  ולבתי  כנסיות  לבתי  הולכין   ... בשבת  לעניים  צדקה 
 ... בשבת  נפש  פיקוח  מפקחין   ... בשבת  רבים  עסקי  על  לפקח 
בשבת  רבים  עסקי  על  לפקח  ולקרקייאות  לטרטייאות  הולכין 
... משדכין על התינוקת ליארס בשבת ועל התינוק ללמדו ספר 

וללמדו אומנות.

כתובות סב: • עונה של תלמידי חכמים אימת ... מע''ש לע''ש (רש"י 
– שהוא ליל תענוג ושביתה והנאת הגוף).

כתובות סד: • (רש"י) מתכוונין להקל. ר' מאיר היה רגיל לאכול פת 
בשבת יותר מבחול שהיה ממשיך פת לכל מינים הבאין לפניו ור''י 

היה אוכל פת בחול יותר מבשבת שהיה שבע במיני מעדנים.

נדרים לז. • תינוקות לא קורין בתחילה בשבת אלא שונין בראשון.

נדרים לז. • הבלעה מישרא שרי.

אבהתהון  דיפנו  משום  בתחילה  קוראין  דאין  לז: • טעמא  נדרים 
דינוקי למצותא דשבתא.

נדרים לז: • בשבתא אכלין ושתין ויקיר עליהון עלמא.

נדרים עח: • מועדי ה' צריכין קידוש ב''ד שבת בראשית אין צריכה 
קידוש ב''ד.

גיטין ו: • כל המטיל אימה יתירה בתוך ביתו סוף הוא בא לידי שלש 
עבירות גילוי עריות ושפיכות דמים וחילול שבת.

ודסיירי   ... מנכסיהון  בתים  בעלי  נחתי  מילי  תלת  לח: • בהני  גיטין 
נכסייהו בשבתא ודקבעי סעודתייהו בשבתא בעידן בי מדרשא.
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סעודתא  קבעה  אחת  בירושלים  היו  משפחות  לח: • שתי  גיטין 
בשבתא ואחת קבעה סעודתא בערב שבת ושתיהן נעקרו.

גיטין נד. • נחשדו ישראל על השביעית ולא נחשדו על השבתות.

בבא קמא לב: • בואו ונצא לקראת כלה מלכתא ואמרי לה לקראת 
שבת כלה מלכתא רבי ינאי מתעטף וקאי ואמר בואי כלה בואי 

כלה.

בירושלמי  מפרש  לשבתות.  מועד  הוא  הרי  לז: • (תוס')  קמא  בבא 
לפי שראה אותם במלבושים נאים אחרים וחשובים בעיניו נכרים 

ואינו מכירם.

בבא קמא פ: • מתריעין על החיכוך (שחין) בשבת.

אפילו  אונו  עליו  כותבין  ישראל  בארץ  בית  פ: • הלוקח  קמא  בבא 
בשבת ... משום ישוב ארץ ישראל לא גזרו ביה רבנן.

בבא קמא פב. • עשרה תקנות תיקן עזרא ... ושיהו מכבסין בחמישי 
בשבת משום כבוד שבת: ושיהו אוכלין שום בע''ש משום עונה 
דכתיב (תהלים א, ג) אשר פריו יתן בעתו... זה המשמש מטתו מע''ש 

לע''ש.

לחוש  ולא  בשבת  אפי'  מרע  משכיב  קנין  קנו: • קונין  בתרא  בבא 
לדברי ר' אליעזר אלא שמא תטרוף דעתו עליו.

סנהדרין לח. • אדם נברא בערב שבת ... כדי שיכנס למצוה מיד דבר 
אחר כדי שיכנס לסעודה מיד.

נברא  ימים  דבשבעה  שבעה.  עמודיה  חצבה  לח. • (תוס')  סנהדרין 
חסר  היה  מ''מ  העולם  נברא  ימים  שבששה  שאע''פ  העולם 

מנוחה עד שבא שבת בא מנוחה.

סנהדרין נו: • עשר מצות נצטוו ישראל במרה שבע שקיבלו עליהן 
בני נח והוסיפו עליהן דינין ושבת וכיבוד אב ואם.

סנהדרין נח: • עובד כוכבים ששבת חייב מיתה.

אסרה  מחשבת  מלאכת  פטור  בשבת  סב: • המתעסק  סנהדרין 
תורה.

יימר  מי   ... ר''ע  את  טורנוסרופוס  שאל  זו  סה: • שאלה  סנהדרין 
דהאידנא שבתא אמר לו נהר סבטיון יוכיח (רש"י – נהר אחד של 
אבנים ובכל ימות השבת שוטף והולך וביום השבת שוקט ונח) 

בעל אוב יוכיח קברו של אביו יוכיח שאין מעלה עשן בשבת.

סנהדרין צז. • (תהלים צב, א) מזמור שיר ליום השבת יום שכולו שבת.

 ... טובים  וימים  שבתות  והאיכא  רעים  עני  ימי  קא. • כל  סנהדרין 
בישראל  עני  לך  שאין   – (רש"י  מעיים  חולי  תחלת  וסת  שינוי 

שאין לו מעדנים).

סנהדרין קא. • סכין וממשמשין בבני מעיים בשבת ולוחשין לחישת 
נחשים ועקרבים בשבת ומעבירין כלי על גב העין בשבת.

סנהדרין קא. • אין שואלין בדבר שדים בשבת ... אף בחול אסור.

דלא  משום  נהרג  אדם  היה  לא  כמכחול)  ד"ה   – ז. • (תוס'  מכות 
שכיחי (עבודה זרה וחילול שבת) כולי האי כי אם ברוצח ועריות.

טרח  שלא  מי  בשבת  יאכל  שבת  בערב  שטרח  ג. • מי  זרה  עבודה 
בערב שבת מהיכן יאכל בשבת.

לרכיבה  אלא  מלאכתו  שאין  בסוס.  מתיר  יד: • (רש"י)  זרה  עבודה 
ורכיבה שבות היא ולאו מלאכה משום דחי נושא את עצמו לא 

איכפת לן אי אתי להשאילו ולהשכירו.

לומר  לישראל  שאסור  ומה  כיון)  ד"ה   – טו. • (רש"י  זרה  עבודה 
דבר  ודבר  חפצך  ממצוא  משום  זהו  כך  לי  עשה  כוכבים  לעובד 

(ישעיהו נח) דבור אסור.

אמרינן  בארמיותן  הוינן  כי  גיורא  איסור  לי  ע. • אמר  זרה  עבודה 
קא  כיסי  כמה  שבתא  מנטרי  דאי  שבתא  מנטרי  לא  יהודאי 

משתכחי בשוקא.

לא  בו  שאין  שבת  שכולו  ליום  שיר...  כה:ב • מזמור  נתן  דרבי  אבות 
אכילה לא שתיה... מזיו השכינה.

סופרים יג:יג • בסיום ברכות ההפטרה בשבת אין מזכירין ישראל כי 
שבת קדמה לישראל.

סופרים יז:ה • בע"ש יש תוספת נשמה יתרה לישראל ולאחר השבת 
נוטלין אותה הימנו.

זבחים מז. • שבת מלאכת מחשבת אסרה תורה.

מנחות ל. • (תוס' – ד"ה מכאן) מה שנוהגין לומר צידוק הדין בשבת 
במנחה פירש רב שר שלום גאון על שנפטר משה רבינו באותה 
שעה לפיכך נמנעו מלעסוק בתורה משום דאמרי' חכם שמת כל 

בתי מדרשות שבעיר בטילין.

שבת  כבוד  משום  הקילו  בשבת  תרומת)  ד"ה  ל: • (תוס' –  מנחות 
הוא  זה  וטעם  הן  מעשרין  ע''ה  דרוב  הוא  דרבנן  ודמאי  הואיל 
שבת  אימת  אחר  טעם  שם  מפרש  ועוד  דמאי  במס'  בירושלמי 

על עם הארץ.

שבות  דאין  גב  על  דאף  שבת.  דחי  לא  אמאי  צז. • (רש"י)  מנחות 
במקדש האי טלטול לאו משום שבות הוא אלא דמיחזי כבונה 

וסותר.

חולין ה. • מקבלין קרבנות מפושעי ישראל כדי שיחזרו בהן בתשובה 
חוץ מן המומר ומנסך את היין ומחלל שבתות בפרהסיא.

חולין ה. • (רש"י – ד"ה אלא) האי תנא חמירא ליה שבת כעבודת 
שבת  והמחלל  בהקב''ה  כופר  כוכבים  עבודת  דהעובד  כוכבים 
כופר במעשיו ומעיד שקר שלא שבת הקב''ה במעשה בראשית.

חולין פד. • (יאכלו בשר) מערב שבת לערב שבת.

חולין קא: • שבת קביעא וקיימא יום הכפורים בי דינא דקא קבעי 
ליה.

בכורות ב. • הלוקח עובר חמורו של עובד כוכבים ... דקא מייתי לה 
לקדושה (רש"י – שתהא שובתת בשבת וכיון דמצוה עביד ליכא 

למיקנסיה).

דורשים  שבו  הרגל  שלפני  בשבת  בריגלא.  ס. • (רש"י)  בכורות 
הלכות הרגל.

סכין  מביאין  בשבת  ומתה  המשבר  על  שישבה  ז. • האשה  ערכין 
להביא  נצרכה  לא  הוולד...  את  ומוציאין  כריסה  את  ומקרעים 
מחללינן  דמספיקא  לן  קמשמע  ומאי  הרבים  רשות  דרך  סכין 

שבתא.

ערכין ז: • מי שנפלה עליו מפולת ספק הוא שם ספק אינו שם ספק 
חי ספק מת ספק כנעני ספק ישראל מפקחין עליו את הגל.

כריתות ט. • גר תושב מותר לעשות מלאכה בשבת לעצמו כישראל 
בחולו של מועד ר''ע אומר כישראל בי''ט ר' יוסי אומר גר תושב 
עושה בשבת לעצמו כישראל בחול רש''א ואחד גר תושב ואחד 
בשבת  מלאכה  עושין  התושבים  ואמה  עבד  כוכבים]  [עובד 

לעצמן כישראל בחול.
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מעילה יז. • פעם אחת גזרה המלכות גזרה שלא ישמרו את השבת 
... הלך רבי ראובן בן איסטרובלי וסיפר קומי והלך וישב עמהם 
אמר  יעני  לו  אמרו  יעשיר  או  יעני  אויב  לו  שיש  מי  להם  אמר 
להם אם כן לא יעשו מלאכה בשבת כדי שיענו אמרו טבית אמר 

ליבטל ובטלוה.

אלא  מטותיהן  משמשין  היו  לא  הראשונים  לח. • חסידים  נדה 
שבת  חלול  לידי  נשותיהן  יבואו  שלא  (ואילך)  בשבת  ברביעי 

(רש"י – שלא תלד בשבת ויצטרך לחלל עליה את השבת).

שופר
ברכות נו: • הרואה שופר בחלום ישכים ויאמר (ישעיה כז, יג) והיה ביום 
ח)  ה,  (הושע  אחר  פסוק  שיקדמנו  קודם  גדול  בשופר  יתקע  ההוא 

תקעו שופר בגבעה.

שבת קלא: • מתקיעת שופר דראש השנה ליכא למיגמר שכן מכנסת 
זכרונות של ישראל לאביהן שבשמים.

שבת קלא: • מתקיעות שופר דיוה''כ ליכא למיגמרי דאמר מר תקעו 
ב''ד שופר נפטרו עבדים לבתיהם ושדות חוזרות לבעליהן.

שקלים יח. • שלשה עשר שופרות היו במקדש וכו'.

בשופר  ב''ד  תקעו  יובל)  (של  יוה''כ  שהגיע  ח: • כיון  השנה  ראש 
נפטרו עבדים לבתיהן ושדות חוזרות לבעליהן.

ראש השנה ט: • אפשר לעולם בלא שילוח עבדים ואי אפשר לעולם 
בלא תקיעת שופר.

כתיב  שופר  שופר  אתיא  ליגאל  עתידין  יא: • בתשרי  השנה  ראש 
הכא תקעו בחדש שופר וכתיב התם (ישעיה כז, יג) ביום ההוא יתקע 

בשופר גדול.

ראש השנה טז. • אמרו לפני בראש השנה מלכיות זכרונות ושופרות 
זכרוניכם  שיעלה  כדי  זכרונות  עליכם  שתמליכוני  כדי  מלכיות 

לפני לטובה ובמה בשופר.

ברוך  הקדוש  אמר  איל  של  בשופר  תוקעין  טז. • למה  השנה  ראש 
הוא תקעו לפני בשופר של איל כדי שאזכור לכם עקידת יצחק בן 

אברהם ומעלה אני עליכם כאילו עקדתם עצמכם לפני.

ראש השנה טז. • למה תוקעין ומריעין כשהן יושבין ותוקעין ומריעין 
כשהן עומדין כדי לערבב השטן.

שהוא  מפני  פרה  משל  חוץ  כשרים  השופרות  כו. • כל  השנה  ראש 
קרן ... והלא כל השופרות נקראו קרן.

ראש השנה כו. • מאי שור פר משופר.

כבפנים  הוא  דלזכרון  כיון  הוא  מבחוץ  נמי  כו. • שופר  השנה  ראש 
דמי.

ראש השנה כו. • האי יובלא לישנא דדכרא הוא.

ראש השנה כו: • שופר של ראש השנה של יעל פשוט ופיו מצופה 
זהב ושתי חצוצרות מן הצדדין שופר מאריך וחצוצרות מקצרות 
 ... ולברכות  לתקיעה  לר''ה  היובל  שוה   ... בשופר  היום  שמצות 

בר''ה תוקעין בשל זכרים וביובלות בשל יעלים.

ראש השנה כו: • מר סבר בר''ה כמה דכייף איניש דעתיה טפי מעלי 
וביום הכפורים כמה דפשיט איניש דעתיה טפי מעלי ומר סבר 
ובתעניות  מעלי  טפי  דעתיה  איניש  דפשיט  כמה  השנה  בראש 

כמה דכייף איניש דעתיה טפי מעלי.

מקום  בגבולין  אבל  במקדש  אמורים  דברים  כז. • במה  השנה  ראש 
שיש חצוצרות אין שופר מקום שיש שופר אין חצוצרות.

ראש השנה כז: • כל הקולות כשירין בשופר.

ראש השנה ל. • כי מסיים שליחא דציבורא תקיעה ביבנה לא שמע 
איניש קל אוניה מקל תקועיא דיחידאי.

דפעיא  פעיות  מאה  כנגד  שיעור)  ד"ה   – לג: • (תוס'  השנה  ראש 
אימיה דסיסרא.

של  זכרונם  לעלות  שהוא  שופר  אינהו)  ד"ה   – מג. • (תוס'  סוכה 
ישראל לאביהם שבשמים לא רצו לבטל לגמרי וכיון דבחד ב''ד 
תקנו תקנו בכל מקום שיש בו ב''ד אע''פ שבזמן הבית לא היה 

אלא במקדש דוקא.

סוכה מג. • שאני לולב שאינו אלא טלטול בעלמא וכיון דאישתרי 
במקדש לא החמירו במדינה אבל בתקיעת שופר איכא מעשה 

חכמה ואחמור בה טפי.

סוכה מה. • מצות ערבה כיצד מקום היה למטה מירושלים ונקרא 
ובאין  ערבה  של  מורביות  משם  ומלקטין  לשם  יורדין  מוצא 
וזוקפין אותן בצדי המזבח וראשיהן כפופין על גבי המזבח תקעו 

והריעו ותקעו (תוס' – משום שמחה).

ואין  במקדש  תקיעות  ואחת  מעשרים  פוחתין  נג: • אין  סוכה 
מוסיפין על ארבעים ושמנה.

בסדר  שכולן  בע''ש  תקיעות  שש  רבי)  ד"ה   – נג: • (תוס'  סוכה 
תקיעה ותרועה ותקיעה.

תענית יד. • (רש"י – ד"ה בשופרות) תוקעין בשופרות כדי שיכניעו 
לבם לקול השופר ויהיו נרתעים מחטאתם.

השנה  בראש  אלא  ושופרות  זכרונות  אומרים  טז: • אין  תענית 
וביובלות ובשעת מלחמה.

מועד קטן יז: • מאי שפורי שנפרעין ממנו.

מועד קטן יז: • מאי תברא ... תברי בתי רמי (רש"י – שמתא משבר 
בתים גבוהים).

שיפורא  קול  שמע  לדרומתא  איקלע  המנונא  כז: • רב  קטן  מועד 
דשכבא.

בצבור  בשבת (רש"י –  החיכוך (שחין)  על  פ: • מתריעין  קמא  בבא 
ובתחנה ובשופרות ובחצוצרות).

החדש  בקידוש  תוקעין  היו  שופר  שיפורא.  מא: • (רש"י)  סנהדרין 
ביום שהוא מתחיל הן מלא הן חסר.

כלה רבתי פ"א • הכריז ראב"ע בד' מאות שופרי וכו'.

ערכין י. • תקיעה תרועה ותקיעה חדא היא ... תקיעה לחוד ותרועה 
לחוד ותקיעה לחוד.

שטן
שתצילנו  אבותינו  ואלהי  אלהינו  ה'  מלפניך  רצון  טז: • יהי  ברכות 
מעזי פנים ומעזות פנים מאדם רע ומפגע רע מיצר רע מחבר רע 

משכן רע ומשטן המשחית וכו'.

ברכות יט. • לעולם אל יפתח אדם פיו לשטן.

ברכות לג. • הני מילי בשור שחור וביומי ניסן מפני שהשטן (רש"י – 
יצר הרע) מרקד לו בין קרניו.
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אלא  עשה  לרחמים  לא  והוא  מצותיו  מדותיו.  לג: • (רש"י)  ברכות 
ושומרי  עבדיו  שהם  להודיע  גזרותיו  חקי  ישראל  על  להטיל 
מצותיו וגזרות חוקותיו אף בדברים שיש לשטן ולעכו''ם להשיב 

עליהם ולומר מה צורך במצוה זו. 

ברכות מ. • (תוס' – ד"ה הבא) רבי מנחם היה מדקדק מאד להביא 
מלח על השלחן כדאיתא במדרש כשישראל יושבין על השלחן 
השטן  מצות  בלא  והן  ידיהם  שיטלו  עד  זה  את  זה  וממתינין 

מקטרג עליהם וברית מלח מגין עליהם.

ברכות מו. • ואל ישלוט שטן לא במעשי ידיו (של בעל הבית) ולא 
במעשי ידינו.

שבת פט. • בשעה שירד משה מלפני הקב''ה בא שטן ואמר לפניו 
רבונו של עולם תורה היכן היא אמר לו נתתיה לארץ וכו'.

יודע  היה  לא  שטן  וכי  וא''ת  היא.  היכן  תורה  פט. • (תוס')  שבת 
מתן תורה וי''ל דאמרינן במדרש לפניו ילך דבר שטרדו הקב''ה 
אומה  לומר  יקטרג  שלא  תורה  מתן  בשעת  המות  למלאך 
שעתידה לחטוא לסוף מ' יום בעגל אתה נותן להם התורה והוא 

שטן והוא מלאך המות ...שניתנה בחשאי מפני השטן.

שבת פט. • לסוף מ' יום בא שטן ועירבב את העולם (רש"י – הוא 
[והאומר]  ומסטין  העולה  הוא  האדם  את  המחטיא  הרע  יצר 

דהוא מדת הדין אין הגון בעיני).

שבת קד. • ז''ע ח''ס ט''ן ואין אתה מזדעזע מן השטן.

ולאו  פתחו  על  ישיבה  שמושיבין  שחלה  לת''ח  כו. • מכאן  עירובין 
להושיב  (רש"י)  שטן  ביה  לאיגרויי  אתי  דילמא  היא  מילתא 
ישיבה. של תלמידים לעסוק בתורה על פתחו שלא יהא רשות 

למלאך המות ליכנס שם: שטן. מלאך המות.

פסחים קיב: • אל תעמוד בפני השור בשעה שעולה מן האגם מפני 
שהשטן מרקד בין קרניו (רשב"ם – לאו דווקא אלא משוגע).

ראש השנה טז. • למה תוקעין ומריעין כשהן יושבין ותוקעין ומריעין 
כשהן עומדין כדי לערבב השטן (רש"י – שלא ישטין כשישמע 

ישראל מחבבין את המצות מסתתמין דבריו).

לה  מריעין  בתחלתה  לה  תוקעין  שאין  שנה  טז: • כל  השנה  ראש 
בסופה מ''ט דלא איערבב שטן.

ממאי  לאסטוני  רשותא  ליה  לית  דכיפורי  ביומא  כ. • שטן  יומא 
וארבעה  ושיתין  מאה  תלת  בגמטריא  השטן  חמא  בר  רמי  אמר 
לאסטוני  רשותא  ליה  אית  יומי  וארבעה  ושיתין  מאה  תלת  הוי 

ביומא דכיפורי לית ליה רשותא לאסטוני.

להטעות  תשובה  עליהן  משיב  הרע  יצר  השטן.  סז: • (רש"י)  יומא 
אלו  בכל  תועלת  מה  כי  אמת  אינה  שהתורה  ולומר  ישראל  את 

לכך נכתב בהן חוק אני ה' גזרתי עליכם.

יומא עז: • אף מלאך המות אין לו רשות לעבור בתוכו כתיב הכא בל 
תלך בו אני שיט וכתיב התם (איוב א, ז) משוט בארץ.

סוכה לח. • דין גירא בעיניה דסטנא ולאו מלתא היא משום דאתי 
לאיגרויי ביה (רש"י – שטן הוא יצה"ר).

מגילה יא: • אפיק מאני דבי מקדשא ואשתמש בהו בא שטן וריקד 
ביניהן והרג את ושתי.

יבמות טז. • (רש"י) בכור שטן הוא. חריף ועומד על שמועה ועושה 
מעשה ואינו שב משמועתו לעשות כרבים.

נדרים לב. • (שמות ד, כד) ויהי בדרך במלון ... לא למשה רבינו בקש שטן 
להרוג אלא לאותו תינוק.

סוטה ג. • (רש"י) כנסה בו רוח. ממרום ולקמן מפרש רוח טהרה או 
רוח טומאה ע''י שטן הבא להחטיאו להקניט את אשתו.

גיטין נב. • הנהו בי תרי דאיגרי בהו שטן דכל בי שמשי הוו קא מינצו 
בהדי הדדי איקלע רבי מאיר להתם עכבינהו תלתא בי שמשי עד 
לההוא  מאיר  ר'  דאפקיה  ווי  דקאמר  שמעיה  שלמא  להו  דעבד 

גברא (השטן) מביתיה.

קדושין ל. • (רש"י) הוה אמינא ליה לשטן גירא בעיניך. כלומר הייתי 
מתגרה בו ושטן הוא יצר הרע ולא אירא שיחטיאני.

קדושין פא. • רבי מאיר הוה מתלוצץ בעוברי עבירה יומא חד אידמי 
ליה שטן כאיתתא בהך גיסא דנהרא לא הוה מברא נקט מצרא 
וקא עבר כי מטא פלגא מצרא שבקיה אמר אי לאו דקא מכרזי 

ברקיעא הזהרו בר' מאיר ותורתו שויתיה לדמך תרתי מעי.

קדושין פא. • ר' עקיבא הוה מתלוצץ בעוברי עבירה יומא חד אידמי 
ואזיל  וקסליק  לדיקלא  נקטיה  דיקלא  בריש  כאיתתא  שטן  ליה 
לאו דמכרזי ברקיעא  אי  אמר  דדיקלא שבקיה  לפלגיה  מטא  כי 

הזהרו ברבי עקיבא ותורתו שויתיה לדמך תרתי מעי.

קדושין פא. • פלימו הוה רגיל למימר כל יומא גירא בעיניה דשטן 
יומא חד מעלי יומא דכיפורי הוה אידמי ליה כעניא אתא קרא 
אבבא אפיקו ליה ריפתא ... אמר ליה לימא מר רחמנא נגער ביה 

בשטן.

ולא  כולו  העולם  בכל  שטתי  רבש''ע  לפניו  טו: • אמר  בתרא  בבא 
מצאתי נאמן כעבדך אברהם ... ויאמר ה' אל השטן השמת לבך 

אל עבדי איוב כי אין כמוהו בארץ וגו'.

רשות  נוטל  ומרגיז  ועולה  ומתעה  (השטן)  טז. • יורד  בתרא  בבא 
ונוטל נשמה.

לעבד  משל  איוב  משל  יותר  שטן  של  צערו  טז. • קשה  בתרא  בבא 
שאמר לו רבו שבור חבית ושמור את יינה.

בבא בתרא טז. • הוא שטן הוא יצר הרע הוא מלאך המות.

בבא בתרא טז. • שטן ופנינה לשם שמים נתכוונו.

בבא בתרא טז. • לא דבר איוב אלא כנגד השטן.

סנהדרין כו: • תושיה שניתנה בחשאי מפני השטן.

סנהדרין פט: • אמר שטן לפני הקב''ה רבונו של עולם זקן זה חננתו 
למאה שנה פרי בטן מכל סעודה שעשה לא היה לו תור אחד או 
גוזל אחד להקריב לפניך אמר לו כלום עשה אלא בשביל בנו אם 

אני אומר לו זבח את בנך לפני מיד זובחו.

סנהדרין פט: • קדמו שטן (לאברהם) לדרך.

ואדמי  שטן  אתא  בזאי  לשכור  (דוד)  נפק  חד  צה. • יומא  סנהדרין 
דאמטייה  עד  משכיה  מטייה  ולא  גירא  ביה  פתק  כטביא  ליה 

לארץ פלשתים.

אתא  חלתא  תותי  רישא  חייפא  קא  הוה  שבע  קז. • בת  סנהדרין 
שטן אידמי ליה כציפרתא פתק ביה גירא פתקה לחלתא (כוורת) 

איגליה וחזייה.

תמיד לב. • (רש"י) אמרו ליה שטנא נצח. זו אינה ראיה שהרי אתם 
רואים בכל יום שהשטן הוא נוצח ומטעה בני האדם אף אתם אל 

תתמהו על שאנו תחתיכם.

טן
ש
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שינה
ברכות ג: • מעולם לא עבר עלי (דוד) חצות לילה בשינה.

ואילך  מכאן  כסוס  מתנמנם  היה  (דוד)  לילה  חצות  ג: • עד  ברכות 
היה מתגבר כארי.

שהגיע  וכיון  דוד  של  ממטתו  למעלה  תלוי  היה  ג: • כנור  ברכות 
היה  מיד  מאליו  ומנגן  בו  ונושבת  צפונית  רוח  בא  לילה  חצות 

עומד ועוסק בתורה עד שעלה עמוד השחר.

מן  בא  אדם  יהא  שלא  כדי  לדבריהם  סייג  עשו  ד: • חכמים  ברכות 
קימעא  ואשתה  קימעא  ואוכל  לביתי  אלך  ואומר  בערב  השדה 
ואישן קימעא ואח''כ אקרא ק''ש ואתפלל וחוטפתו שינה ונמצא 

ישן כל הלילה.

ברכות נז: • שינה אחד מששים למיתה.

ברכות נז: • ששה דברים סימן יפה לחולה אלו הן ... ושינה.

ברכות נה. – נז: • (ענין חלומות).

ברכות ס: • הנכנס לישן על מטתו אומר משמע ישראל עד והיה אם 
שמוע ואומר ברוך המפיל חבלי שינה על עיני ותנומה על עפעפי 
כולו  לעולם  המאיר  ה'  אתה  ברוך  המות  אישן  פן  עיני  והאר   ...

בכבודו.

ירמיה  רב  ויתיב  ירמיה  דרב  קמיה  הונא  ורב  רבין  סג: • יתיב  שבת 
וקא מנמנם ... איתער בהו ר' ירמיה אמר להו יישר.

שבת קמה: • יתיב רבי חייא בר אבא ורבי אסי קמיה דרבי יוחנן ויתיב 
רבי יוחנן וקא מנמנם ... איתער בהו רבי יוחנן אמר להו דרדקי.

שבת קנב. • (זקן) שאפילו צפור מנערתו משנתו.

ושינה  טורדתו  שדרך  שכן  כל  מרביעית  יותר  סד: • שתה  עירובין 
משכרתו ודרך מיל מפיגה היין.

עירובין סה. • רב ששת מסר שינתיה לשמעיה.

דרב  קמיה  יהושע  דרב  בריה  הונא  ורב  פפא  רב  לה. • יתיב  פסחים 
אידי בר אבין ויתיב רב אידי בר אבין וקא מנמנם ... איתער בהו 

רב אידי בר אבין אמר להו דרדקי.

פסחים קיג: • סוס ... ומואס את השינה.

פסחים קיז. • אין השכינה שורה לא מתוך עצלות ולא מתוך עצבות 
ולא מתוך שחוק ולא מתוך קלות ראש ולא מתוך דברים בטלים 

אלא מתוך דבר שמחה של מצוה ... כן לחלום טוב.

יוסי  ר'  (הפסח)  יאכלו  לא  כולן  יאכלו  מקצתן  קכ. • ישנו  פסחים 
אומר נתנמנמו יאכלו נרדמו לא יאכלו.

פסחים קכ: • נתנמנם ... נים ולא נים תיר ולא תיר כגון דקרי ליה ועני 
ולא ידע לאהדורי סברא וכי מדכרו ליה מדכר.

פסחים קכ: • אביי הוה יתיב קמיה דרבה חזא דקא נמנם א''ל מינם 
קא נאים מר א''ל מינומי קא מנמנם.

יומא יח. • ערב יוה''כ עם חשיכה לא היו מניחין אותו (כ"ג) לאכול 
הרבה מפני שהמאכל מביא את השינה.

צרדא  באצבע  לפניו  מכין  כהונה  פרחי  להתנמנם  יט: • בקש  יומא 
ומעסיקין  הרצפה  על  אחת  והפג  עמוד  כ''ג  אישי  לו  ואומרים 

אותו עד שיגיע זמן השחיטה.

יומא יט: • מיקירי ירושלים לא היו ישנין כל הלילה כדי שישמע כ''ג 
קול הברה ולא תהא שינה חוטפתו.

שינה  לנדד  לאדם  לו  נוח  ממיקם.  מיגנא  שאני  כב. • (רש"י)  יומא 
ממטתו  עומד  מלהיות  הלילה  סוף  עד  לישן  מלילך  מעיניו 

בהשכמה שהיא תרומת הדשן.

יומא סח: • לא היו ישנים (הכהנים) בבגדי קודש.

יומא עז. • אלו נשותיהן של תלמידי חכמים שמנדדות שינה בעולם 
הזה וזוכות לעולם הבא.

יומא פג: • חלמא דבי שמשי לית בהו ממשא.

סוכה כ: • הישן תחת המטה בסוכה לא יצא ידי חובתו וכו'.

סוכה כו. • כמה שינת עראי ... כדי הילוך מאה אמה.

אוחז  ואינו  ברצועה  אוחז  קרי  ורואה  בתפילין  כו. • הישן  סוכה 
בקציצה ... ישן אדם בתפילין שינת עראי אבל לא שינת קבע.

סוכה כו: • אסור לאדם לישן ביום יותר משינת הסוס וכמה שינת 
הסוס שיתין נשמי.

סוכה כו: • אמר אביי שנתיה דמר כדרב ודרב כדרבי ודרבי כדדוד 
ודדוד כדסוסיא ודסוסיא שיתין נשמי.

סוכה כו: • אביי הוה ניים כדמעייל מפומבדיתא לבי כובי קרי עליה 
רב יוסף (משלי ו, ט) עד מתי עצל תשכב מתי תקום משנתך.

חולץ  בלילה  מניח  רצה  חולץ  רצה  ביום  לישן  כו: • הנכנס  סוכה 
ואינו מניח.

שינת  ולא  קבע  שינת  לא  המדרש  בבית  ישנתי  כח. • ולא  סוכה 
עראי.

שינה  ראינו  לא  השואבה  בית  שמחת  שמחים  נג. • כשהיינו  סוכה 
בעינינו.

וישן  אותו  מלקין  ימים  שלשה  אישן  שלא  נג. • שבועה  סוכה 
לאלתר.

סוכה נג. • לא טעמנו טעם שינה דהוו מנמנמי אכתפא דהדדי.

מגילה יג: • מיום שבאת זו (אסתר) לא ראינו שינה בעינינו.

מגילה טו: • בלילה ההוא נדדה שנת המלך ... נדדה שנת מלכו של 
עולם.

תענית כג. • (תהלים קכו, א) שיר המעלות בשוב ה' את שיבת ציון היינו 
כחולמים אמר מי איכא דניים שבעין שנין בחלמא.

משוניתא  ליה  אהדרא  נים  שינתא  ליה  אתא  כג. • (חוני)  תענית 
איכסי מעינא ונים שבעין שנין.

עבד  טובא  מילתא  ליה  דחיקא  פדת  בן  אלעזר  כה. • רבי  תענית 
ושדייה  דתומא  ברא  שקל  למטעם  מידי  ליה  הוה  ולא  מלתא 

בפומיה חלש לביה ונים וכו'.

להא  אמרה  רב  ושכיב  ניים  כי  אמינא  ששת  צא. • א''ר  יבמים 
שמעתתא.

יבמים צג. • והא אקריון בחלמא קנה רצוץ.

אלא   ... נסים  מעשה  מאי  נסים  מעשה  מזכירין  קכא: • אין  יבמים 
דלא ניים ... שבועה שלא אישן שלשה ימים מלקין אותו ויישן 

לאלתר.

וקא  ירמיה  דר'  קמיה  ברבי  יצחק  ורב  אבין  ר'  כט: • יתיב  נדרים 
מנמנם ר' ירמיה.

ה
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סוטה מח. • וכי יש שינה לפני המקום והלא כבר נאמר (תהלים קכא, ד) 
הנה לא ינום ולא יישן שומר ישראל.

גיטין נב. • דברי חלומות לא מעלין ולא מורידין.

ישן   ... הן  ואלו  החיים  מן  יותר  למיתה  קרובין  ע. • חמשה  גיטין 
ועמד (מיד).

גיטין ע. • שמונה רובן קשה ומיעוטן יפה ואלו הן ... ושינה.

גבי  על  ושינה   ... הן  ואלו  הזרע  את  ממעטים  ע. • שמונה  גיטין 
קרקע.

עבדים  נטלו  תשעה  לעולם  ירדו  שינה  קבים  מט: • עשרה  קדושין 
ואחד נטלו כל העולם כולו.

בבא קמא ד. • ישן דרכו להזיק כיון דכייף ופשיט אורחיה הוא.

בבא קמא כו. • אדם מועד לעולם בין שוגג בין מזיד בין ער בין ישן.

בבא בתרא י. • פחד קשה יין מפיגו יין קשה שינה מפכחתו.

להו  חזא  זכאי  בן  יוחנן  דרבן  אחתיה  דבני  הא  י. • כי  בתרא  בבא 
בחילמא.

בבא בתרא י. • אלו תלמידי חכמים שמנדדין שינה מעיניהם בעולם 
הזה והקב''ה משביען מזיו השכינה לעולם הבא.

סנהדרין לט. • (בראשית ב, כא) ויפל ה' אלהים תרדמה על האדם ויישן ... 
ואדם הראשון נמי אי הות שקילה בהדיא הוה מאיסא ליה.

ואינם  בלילה  הישנים  אדם  ככל  דמי.  כישן  מז. • (רש"י)  סנהדרין 
נדחים בכך לאחר שניעורו.

קרעים  לו  נעשית  תורתו  המדרש  בבית  הישן  עא. • כל  סנהדרין 
קרעים.

סנהדרין עא: • יין ושינה לרשעים הנאה להן והנאה לעולם ולצדיקים 
רע להן ורע לעולם.

כהנא  לרב  אקריוהו  לגמריה  רב  (שכח)  פב. • אינשייה  סנהדרין 
בחלמיה.

סנהדרין צג: • דניאל חנניה מישאל ועזריה ... שהיו אונסין את עצמן 
מן השחוק ומן השיחה ומן השינה ... מפני אימת מלכות.

רעים  חלומות  יבעתוך  שלא  רעה  אליך  תאונה  קג. • לא  סנהדרין 
והרהורים רעים.

(בתהלים)  קראי  להני  להו  אמר  לוי  בן  יהושע  טו: • רבי  שבועות 
וגאני.

שבועות כ. • (תוס' – ד"ה שלא) שינה עצמה אין בה ממש.

אבות ג:י • ... שינה של שחרית... מוציאין את האדם מן העולם.

אבות ו:ה • תורה נקנית... במיעוט שינה וכו'.

כלה רבתי פ"י • לא יהא ער בין הישנים ולא יהא ישן בין הערים.

דרך ארץ זוטא פ"ה • ת"ח ... מיעוט שינה וכו'.

לטרטיאות  הלכתי  ולא  הואיל  אדם  יאמר  יח: • שמא  זרה  עבודה 
ת''ל  בשינה  ואתגרה  אלך  בקנגיון  עמדתי  ולא  ולקרקסיאות 

ובתורתו יהגה יומם ולילה.

דף  (ברכות  השחר  בתפלת  פי'  ורש''י  ועל)  ד"ה   – סד: • (תוס'  מנחות 
כד) דבימי שלמה היה כשנשא בת פרעה שישן עד ד' שעות והיו 

מפתחות של בית המקדש תחת מראשותיו.

מנחות סז. • יהא רעוא דאחזיה בחילמא.

מנחות פד: • רבי יוחנן חזאי בחלום מילתא מעלייתא.

ערכין ל: • שלא תהא (עבד עברי)... אתה ישן על גבי מוכין והוא ישן 
על גבי קרקע.

תמיד כה: • בית המוקד כיפה ובית הגדול היה מוקף רובדין של אבן 
זקני בית אב ישנים שם.

ומניחין  פושטין  היו  אלא  קדש  בבגדי  ישנים  היו  כה: • לא  תמיד 
אותן תחת ראשיהם ומתכסין בכסות עצמן.

תמיד כו: • לאו אורח ארעא לעיולי מטות לבית המקדש.

תמיד כז: • איש הר הבית היה מחזר על כל משמר ומשמר ואבוקות 
דולקות לפניו וכל משמר שאינו עומד וא''ל איש הר הבית שלום 
לשרוף  לו  היתה  ורשות  במקלו  חובטו  ישן  שהוא  ניכר  עליך 
את כסותו והם אומרים מה קול בעזרה קול בן לוי לוקה ובגדיו 
נשרפין שישן לו על משמר ר' אליעזר בן יעקב אומר פעם אחת 

מצאו את אחי אמי ישן ושרפו את כסותו.

תמיד כח. • אשריהם לראשונים שאפילו על אונס שינה עושין דין 
שלא על אונס שינה על אחת כמה וכמה.

בדיקה  בעיא  בטהרות  לעסוקי  דחזיא  ערה.  יב. • (רש"י)  נדה 
צערא  איכא  ישנה  אבל  לצעורה  טירחא  דליכא  נמי  אי  לבעלה 
ולא אטרחוה רבנן אי נמי ישנה דלא חזיא לטהרות אפילו רגילה 

לעסוק בטהרות לא בעיא בדיקה.

נדה יב. • (תוס' – ד"ה בין) אסור לבא על הישנה.

לערב  תרומה  אותו  ומאכילין  אותו  מטבילין  שוטה  יג: • כהן  נדה 
ומשמרין אותו שלא יישן ישן טמא לא ישן טהור.

נדה יד. • ריב''ל לייט אמאן דגני אפרקיד.

נדה ל: • אדם ישן כאן ורואה חלום באספמיא.

נדה סג. • ישן כל היום אין זה רוק תפל ניעור כל הלילה הרי זה רוק 
תפל התם במתנמנם היכי דמי מתנמנם אמר רב אשי נים ולא נים 
תיר ולא תיר דקרו ליה ועני ולא ידע לאהדורי סברא וכי מדכרו 

ליה מדכר.

שירה (הלל)
שראה  עד  הללויה  אמר  ולא  דוד  אמר  פרשיות  ט: • ק''ג  ברכות 

במפלתן של רשעים.

ברכות י. • (משלי לא, כו) פיה פתחה בחכמה ותורת חסד על לשונה כנגד 
שדר  אביו  דוד  כנגד  אלא  אמרו  לא  זה  מקרא  שלמה  אמר  מי 
בחמשה עולמים ואמר שירה דר במעי אמו ואמר שירה ... יצא 
לאויר העולם ונסתכל בכוכבים ומזלות ואמר שירה ... ינק משדי 
רשעים  של  במפלתן  ראה   ... שירה  ואמר  בדדיה  ונסתכל  אמו 

ואמר שירה... נסתכל ביום המיתה ואמר שירה.

לבית  ארון  שהכניס  בשעה  שלמה  שאמר  רננות  כט. • כ''ד  ברכות 
קדשי הקדשים.

אין  שירה  טעון  ושאינו  חלול  טעון  שירה  הטעון  לה. • דבר  ברכות 
טעון חלול.

ברכות לה. • אין אומרים שירה אלא על היין.

ברכות נ. • אפי' עוברין שבמעי אמן אמרו שירה על הים.
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ברכות נד: • חזו דמא דקא נפיק מביני טורי אתו ואמרי להו לישראל 
ואמרו שירה.

ברכות נו: • הרואה חתול בחלום באתרא דקרו ליה שונרא נעשית 
לו שירה נאה.

ברכות נט: • מאימתי מברכין על הגשמים משיצא חתן לקראת כלה 
שירה  מלא  פינו  אילו  הכי  בה  מסיים  יוחנן  ורבי   ... מברכין  מאי 

כים וכו'.

ברכות ס: • (תהלים קא, א) חסד ומשפט אשירה לך ה' אזמרה אם חסד 
אשירה ואם משפט אשירה.

זו  דבר  אהלל  באלהים  טובה  מדה  זו  דבר  אהלל  ס: • בה'  ברכות 
מדת פורענות.

שבת ל. • הא דקאמר דוד לא המתים יהללו יה הכי קאמר לעולם 
מן  בטל  שמת  שכיון  שימות  קודם  ובמצות  בתורה  אדם  יעסוק 

התורה ומן המצות ואין להקב''ה שבח בו.

שבת קיח: • יהא חלקי מגומרי הלל בכל יום... בפסוקי דזמרא.

שבת קיח: • הקורא הלל בכל יום הרי זה מחרף ומגדף.

עירובין קב: • (רש"י) קרבן צבור הוה מצוה הדוחה את השבת ושיר 
הוי מכשירין דידה.

גמרו  אם  הפסח)  שחיטת  (בזמן  ההלל  את  סד. • קראו  פסחים 
שנו ואם שנו שלשו אע''פ שלא שלשו מימיהם ר' יהודה אומר 
מפני  ה'  ישמע  כי  לאהבתי  הגיעו  לא  שלישית  כת  של  מימיהם 

שעמה מועטין.

הודאה  דבר  בכל  דשייך  יין  מקדש)  ד"ה   – קו: • (תוס'  פסחים 
ושירה.

פסחים קטז. • (תוס') לפיכך אנחנו כו'. י''א שבע הודאות ולא יותר 
כנגד ז' רקיעים.

פסחים קיז. • בעשרה מאמרות של שבח נאמר ספר תהלים בניצוח 
בהודאה  בתפלה  בתהלה  באשרי  בשיר  במזמור  במשכיל  בנגון 

בהללויה גדול מכולן הללויה שכולל שם ושבח בבת אחת.

פסחים קיז. • שיר שבתורה משה וישראל אמרוהו בשעה שעלו מן 
הים והלל זה מי אמרו נביאים שביניהן תקנו להן לישראל שיהו 
תבא  שלא  וצרה  צרה  כל  ועל  ופרק  פרק  כל  על  אותו  אומרין 

עליהן ולכשנגאלין אומרים אותו על גאולתן.

פסחים קיז. • כל תושבחות האמורות בספר תהלים כלן דוד אמרן.

בשעה  אמרוהו  וישראל  משה  אמרו...  מי  זה  קיז. • הלל  פסחים 
ונראין  אמרו  שדוד  לומר  חביריו  עליו  וחלוקין  הים  מן  שעלו 
דבריו מדבריהן אפשר ישראל שחטו את פסחיהן ונטלו לולביהן 

ולא אמרו שירה.

את  אומרים  וישראל  בבכי  עומד  מיכה  של  קיז. • פסלו  פסחים 
ההלל.

 ... תהלים  בספר  דוד  שאמר  ותושבחות  שירות  קיז. • כל  פסחים 
כנגד עצמו אמרן ... כנגד ציבור אמרן וחכ''א יש מהן כנגד ציבור 
ויש מהן כנגד עצמו האמורות בלשון יחיד כנגד עצמו האמורות 

בלשון רבים כנגד ציבור.

פסחים קיז. • ניצוח וניגון לעתיד לבא משכיל על ידי תורגמן.

כך  ואחר  שכינה  עליו  ששרתה  מלמד  מזמור  קיז. • לדוד  פסחים 
שרתה  כך  ואחר  שירה  שאמר  מלמד  לדוד  מזמור  שירה  אמר 

עליו שכינה.

בשעה  אמרוהו  וישראל  משה   ... אמרו  מי  זה  קיז. • הלל  פסחים 
שעמדו על הים ... יהושע וישראל אמרוהו בשעה שעמדו עליהן 
מלכי כנען ... דבורה וברק אמרוהו בשעה שעמד עליהם סיסרא 
... חזקיה וסייעתו אמרוהו בשעה שעמד עליהם סנחריב ... חנניה 
מישאל ועזריה אמרוהו בשעה שעמד עליהם נבוכדנצר הרשע... 
 ... הרשע  המן  עליהם  שעמד  בשעה  אמרוהו  ואסתר  ...מרדכי 
על  אותו  אומרים  שיהו  לישראל  להם  תיקנו  שביניהן  נביאים 
לישראל  עליהם  תבא  שלא  וצרה  צרה  כל  ועל  ופרק  פרק  כל 

ולכשנגאלין אומרים אותו על גאולתן.

פסחים קיז. • הללויה סוף פירקא ... הללויה ריש פירקא.

בספר  יש  מזמורים  קמ''ז  שעומדים)  ד"ה   – קיז. • (תוס'  פסחים 
תהלים כנגד שנות יעקב.

ברכת  עליו  ואומר  הלל  את  עליו  גומר  רביעי  קיז: • (כוס)  פסחים 
השיר.

אלהינו  ה'  יהללוך  אמר  יהודה  רב  השיר  ברכת  קיח. • מאי  פסחים 
ורבי יוחנן אמר נשמת כל חי.

פסחים קיח. • למה נקרא שמו הלל הגדול ... מפני שהקב''ה יושב 
ברומו של עולם ומחלק מזונות לכל בריה.

דורות  כ''ו  כנגד  מי  כנגד  הודו  וששה  עשרים  קיח. • הני  פסחים 
שברא הקב''ה בעולמו ולא נתן להם תורה וזן אותם בחסדו.

לה'  הודו  טוב  כי  לה'  הודו  א)  קלו,  (תהלים  דכתיב  קיח. • מאי  פסחים 
שגובה חובתו של אדם בטובתו עשיר בשורו ואת עני בשיו יתום 

בביצתו אלמנה בתרנגולתה.

האי  אמרינן  מ''ט  אנן  הגדול  הלל  דאיכא  מאחר  קיח. • וכי  פסחים 
סוף  ים  וקריעת  מצרים  יציאת  הללו  דברים  ה'  בו  שיש  משום 

ומתן תורה ותחיית המתים וחבלו של משיח.

פסחים קיח. • לא לנו ה' לא לנו זו שעבוד מלכיות ... לא לנו ה' לא 
לנו זו מלחמת גוג ומגוג.

 ... מגיהנם  צדיקים  של  נפשות  מילוט  בו  שיש  קיח. • מפני  פסחים 
מפני שיש בו ירידתן של צדיקים לכבשן האש ועלייתן ממנו.

פעם  היום  כל  החדש  עדות  מקבלין  היו  ל: • בראשונה  השנה  ראש 
אחת נשתהו העדים מלבוא ונתקלקלו הלוים בשיר התקינו שלא 

יהו מקבלין אלא עד המנחה.

הארץ  לה'  א)  כד,  (תהלים  אומרים  היו  מה  לא. • בראשון  השנה  ראש 
היו  מה  בשני  בעולמו  ושליט  והקנה  שקנה  שם  על  ומלואה 
ליום  שיר  מזמור  א)  צב,  (תהלים  אומרים  היו  בשביעי   ... אומרים 

השבת ליום שכולו שבת.

ראש השנה לב: • בשעת ההלל הראשון מקרא את ההלל.

ראש השנה לב: • אמרו מלאכי השרת לפני הקב''ה רבש''ע מפני מה 
אין ישראל אומרים שירה לפניך בר''ה וביום הכפורים אמר להם 
אפשר מלך יושב על כסא דין וספרי חיים וספרי מתים פתוחין 

לפניו וישראל אומרים שירה.

יומא ג. • (תוס') שיר בפני עצמו. במס' סופרים (פ' יט הל' ב') יש שהיו 
אומרים (בשמ"ע) למנצח על השמינית בבית הכנסת ושמא גם 

הלוים היו אומרים אותו בבית המקדש.

ל)
הל

) 
ה

יר
ש



דית 5אנתולוגיה תלמו 3 1

ש

יומא לח: • הוגרס בן לוי ... כשהוא נותן קולו בנעימה מכניס גודלו 
לתוך פיו ומניח אצבעו בין הנימין עד שהיו אחיו הכהנים נזקרים 

בבת ראש לאחוריהם.

ה'  ובאנא  וסוף  תחילה  לה'  בהודו  מנענעין  היו  לז: • והיכן  סוכה 
נא  הצליחה  ה'  באנא  אף  אומרין  וב''ש  ב''ה  דברי  נא  הושיעה 
א''ר עקיבא צופה הייתי ברבן גמליאל ור' יהושע שכל העם היו 

מנענעין את לולביהן והם לא נענעו אלא באנא ה' הושיעה נא.

נא  הושיעה  ה'  אנא  שאין  אע''פ  והודו)  ד"ה   – לז: • (תוס'  סוכה 
תחלת הפרק ולא סוף הפרק מנענעים משום דכתיב (דה''א טז) אז 
ירננו עצי היער מלפני ה' כי בא לשפוט את הארץ וכתיב בתריה 
הודו לה' כי טוב כי לעולם חסדו וכתיב נמי בתריה ואמרו הושיענו 
אלהי ישענו והיינו ירננו שמנענעים את הלולב ומשבחין בהודו 

ובאנא ה' הושיעה נא.

סוכה לח: • הלכתא גיברתא איכא למשמע ממנהגא דהלילא.

סוכה מד: • (תוס' – ד"ה כאן) ויש מדקדקין מתוך כך דלא מברכינן 
אהלל דר''ח שאינו אלא מנהג בעלמא.

סוכה מז: • (רש"י – ד"ה טעונין) ושיר נמי יליף לה מבכל הטוב ואין 
טוב אלא שיר והלוים היו אומרים אותו.

סוכה נ: • עיקר שירה בכלי ועבודה היא ודוחה את השבת ... עיקר 
שירה בפה ולאו עבודה היא ואינה דוחה את השבת אבל שיר של 
שואבה דברי הכל שמחה היא ואינה דוחה את השבת (רש"י – 

ואינה מן התורה אלא לחבב את המצות ולא דחי שבת).

סוכה נ: • (רש"י) עיקר שירה בפה. וכלי לבסומי קלא בעלמא הוא 
כלי  לדמויי  מינייהו  ילפינן  ולא  שרת  כלי  אינן  השיר  כלי  הלכך 

שרת לאבוב של משה.

למשטפא  ובעי  תהומא  קפא  שיתין  דוד  שכרה  נג. • בשעה  סוכה 
עלמא אמר דוד חמש עשרה מעלות ... אמר חמש עשרה מעלות 

וכו'.

לא  לחיים  ממיתה  שירה  אמרי'  לחירות  מעבדות  יד. • ומה  מגילה 
כל שכן.

מגילה יד. • אין אומרים הלל על נס שבחוצה לארץ.

מגילה יד. • עד שלא נכנסו ישראל לארץ הוכשרו כל ארצות לומר 
לומר  הארצות  כל  הוכשרו  לא  לארץ  ישראל  משנכנסו  שירה 

שירה.

מגילה יד. • קרייתא (המגילה) זו הלילא. 

מגילה טז: • כל השירות כולן נכתבות אריח על גבי לבינה ולבינה על 
גבי אריח חוץ משירה זו ומלכי כנען שאריח על גבי אריח ולבינה 

על גבי לבינה מ''ט שלא תהא תקומה למפלתן. 

כל  להשמיע  שיכול  למי  ה'  גבורות  למלל  נאה  יח. • למי  מגילה 
תהלתו.

מגילה יח. • המספר בשבחו של הקב''ה יותר מדאי נעקר מן העולם.

מתרגמין  ועשרה  קורין  עשרה  אפילו  ובמגילה  כא: • הלל  מגילה 
מאי טעמא כיון דחביבה יהבי דעתייהו ושמעי.

מגילה לב. • כל הקורא בלא נעימה (רש"י – כגון טעמי המקראות) 
ושונה בלא זמרה עליו הכתוב אומר (יחזקאל כ, כה) וגם אני נתתי להם 

חוקים לא טובים וגו'.

קודם  גשמים  להם  וירדו  בלוד  תענית  שגזרו  יט. • מעשה  תענית 
ויצאו  יו''ט  ועשו  ושתו  ואכלו  צאו  טרפון  ר'  להם  אמר  חצות 

ואכלו ושתו ועשו יום טוב ובאו בין הערבים וקראו הלל הגדול.

מלאה  וכרס  שבעה  נפש  על  אלא  הלל  אומרים  כה: • אין  תענית 
(רש"י – מתוך שכתוב בו נותן לחם לכל בשר (תהלים קלו) נאה 

להאמר על השבע).

תענית כח: • הלילא דבריש ירחא לאו דאורייתא.

תענית כח: • שמונה עשר יום בשנה יחיד גומר בהן את הלל ואלו הן 
שמונת ימי החג ושמונת ימי חנוכה ויום טוב הראשון של פסח 
הן  ואלו  יום  ואחד  עשרים  ובגולה  עצרת  של  (ראשון)  טוב  ויום 
של  הראשונים  ימים  ושני  חנוכה  ימי  ושמונת  החג  ימי  תשעת 

פסח וב' ימים טובים של עצרת.

תענית כח: • רב איקלע לבבל חזינהו דקא קרו הלילא בריש ירחא 
סבר לאפסוקינהו כיון דחזא דקא מדלגי דלוגי אמר שמע מינה 

מנהג אבותיהם בידיהם.

תענית כח: • (רש"י) מנהג אבותיהם בידיהן. אבל הלל דחנוכה כגון 
אומרים  שיהו  תיקנוהו  דנביאים  דכיון  דחי  ודאי  בטבת  באחד 
אותו על כל פרק ופרק ועל כל צרה שלא תבא עליהן כשנגאלין 

יהו אומרין אותו על גאולתן כדאורייתא דמי.

על  אומר  אתה  שירה  דוד  לדוד  הקב''ה  לו  טז: • אמר  קטן  מועד 
מפלתו של שאול אלמלי אתה שאול והוא דוד איבדתי כמה דוד 

מפניו.

שירה  שאומרות  השרת  מלאכי  של  כיתות  שבו  יב: • מעון  חגיגה 
בלילה וחשות ביום מפני כבודן של ישראל.

של  חוט  עליו  מושך  הקב''ה  בלילה  בתורה  העוסק  יב: • כל  חגיגה 
ה'  יצוה  יומם  טעם  ומה  חסדו  ה'  יצוה  יומם  שנאמר  ביום  חסד 

חסדו משום ובלילה שירה עמי.

חגיגה יב: • כל העוסק בתורה בעוה''ז שהוא דומה ללילה הקב''ה 
מושך עליו חוט של חסד לעוה''ב שהוא דומה ליום שנאמר יומם 

יצוה ה' חסדו ובלילה שירה עמי.

חגיגה יג: • (שמות טו, א) אשירה לה' כי גאה גאה שירה למי שמתגאה 
על הגאים.

חגיגה יד. • כל יומא ויומא נבראין מלאכי השרת מנהר דינור ואמרי 
שירה ובטלי.

חגיגה יד: • פתח ר''א בן ערך במעשה המרכבה ודרש וירדה אש מן 
שירה  ואמרו  כולן  פתחו  שבשדה  האילנות  כל  וסיבבה  השמים 
וכל  תנינים  הארץ  מן  ה'  את  הללו  ז)  קמח,  (תהלים  אמרו  שירה  מה 

תהומות עץ פרי וכל ארזים הללויה.

מי  עולם  של  רבונו  הקב''ה  לפני  השרת  מלאכי  יב: • אמרו  סוטה 
שעתיד לומר שירה על הים ביום זה ילקה ביום זה.

סוטה כז: • היו ישראל עונין שירה אחריו של משה על כל דבר ודבר 
ולא  שמע  את  כקורין   ... לאמר  נאמר  לכך   ... הלל  את  כקוראין 

כקורין את הלל.

שירה  לומר  עיניהם  נתנו  הים  מן  ישראל  שעלו  ל: • בשעה  סוטה 
וכיצד אמרו שירה כגדול המקרא את הלל והן עונין אחריו ראשי 
פרקים ... כקטן המקרא את הלל והן עונין אחריו כל מה שהוא 
פותח  שהוא  הכנסת  בבית  שמע  על  הפורס  כסופר   ... אומר 

תחילה והן עונין אחריו.
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סוטה מח. • אודנא דשמעא זמרא תעקר ... זמרא בביתא חורבא.

סוטה מח. • זמרא דנגדי ודבקרי שרי דגרדאי אסיר.

סוטה מח. • רב הונא בטיל זמרא קם מאה אווזי בזוזא ומאה סאה 
חיטי בזוזא ולא איבעי אתא רב חסדא זלזיל ביה איבעאי אווזא 

בזוזא ולא משתכח.

סוטה מח. • זמרי גברי ועני נשי פריצותא זמרי נשי ועני גברי כאש 
בנעורת.

פורעניות  חמש  מביא  זמר  מיני  בארבעה  השותה  מח. • כל  סוטה 
לעולם.

אל  א)  ט,  (הושע  להו  וכתב  שרטט  דאסיר  לן  מנא  ז. • זמרא  גיטין 
תשמח ישראל אל גיל בעמים (תוס' – זמרא מנא לן דאסור. פי' 
כגון  שרי  מצוה  של  ושיר   ... המשתאות  בבית  לשורר  בקונטרס 

בשעת חופה שעושין לשמח חתן וכלה).

בכרעי  דקה  בהמה  לקשור  ראוי  מהו)  ד"ה  פ. • (תוס' –  קמא  בבא 
המטה כדכתי' אסרו חג בעבותים עד קרנות המזבח שהיו קושרין 

הקרבנות בכרעי המטה עד שיביאוהו לקרנות המזבח.

סנהדרין לט: • באותה שעה בקשו מלאכי השרת לומר שירה לפני 
הקב''ה אמר להן הקב''ה מעשה ידי טובעין בים ואתם אומרים 

שירה לפני.

סנהדרין צא: • (שמות טו, א) אז ישיר משה ובני ישראל את השירה הזאת 
לה' שר לא נאמר אלא ישיר מכאן לתחיית המתים מן התורה.

סנהדרין צא: • כל האומר שירה בעוה''ז זוכה ואומרה לעולם הבא.

סנהדרין צא: • עתידין כל הנביאים כולן אומרים שירה בקול אחד.

ואמרו  רגליהם  על  עמדו  יחזקאל  שהחיה  צב: • מתים  סנהדרין 
שירה ומתו.

סנהדרין צב: • ביקש (נבוכדנצר) לגנות כל שירות ותושבחות שאמר 
דוד בספר תהלים.

סנהדרין צד. • אמרה מדת הדין לפני הקב''ה רבש''ע ומה דוד מלך 
משיח  עשיתו  לא  לפניך  ותשבחות  שירות  כמה  שאמר  ישראל 
חזקיה שעשית לו כל הנסים הללו ולא אמר שירה לפניך תעשהו 

משיח.

עד  שירה  אמרו  שלא  וסייעתו  לחזקיה  הוא  צד. • גנאי  סנהדרין 
שפתחה הארץ ואמרה שירה.

סנהדרין צד. • גנאי הוא למשה וששים ריבוא שלא אמרו ברוך עד 
שבא יתרו ואמר ברוך ה'.

סנהדרין צה: • אזנים גלה להם ושמעו שירה מפי חיות ומתו.

עליו  וישבו  בגיהנם  קרח)  (לבני  להם  נתבצר  קי. • מקום  סנהדרין 
ואמרו שירה.

שבועות יד. • אין מוסיפין על העיר ועל העזרות אלא במלך ונביא 
ואורים ותומים וסנהדרין של שבעים ואחד ובשתי תודות ובשיר 

וכו'.

שבועות טו: • (רש"י – ד"ה ושיר) והוא מאחד עשר מזמורים שאמר 
משה בספר תהלים מתפלה למשה עד סוף מזמור לתודה.

פגעים  של  ושיר  וגו'  דליתני  כי  ה'  ארוממך  טו: • (תהלים ל, ב)  שבועות 
ויש אומרין שיר של נגעים.

עבודה זרה ג: • יושב (הקב"ה) ושומע שירה מפי חיות.

עבודה זרה כד: • (שמואל א ו, יב) וישרנה הפרות בדרך על דרך בית שמש 
וגו' ... שאמרו שירה ... שישרו פניהם כנגד ארון ואמרו שירה.

זבחים קטז. • כשניתנה תורה לישראל היה קולו הולך מסוף העולם 
ועד סופו וכל מלכי עובדי כוכבים אחזתן רעדה בהיכליהן ואמרו 

שירה.

סופרים טז:יב • 123 עניות הללויה בהלל כנגד שנותיו של אהרן.

כלה • הקורא פסוק משה"ש ועשאו כמין זמר מביא מבול לעולם.

מנחות מד: • נסכים עדיפי הואיל דמיתאמרא שירה עלייהו.

חולין כד. • בשילה ובבית עולמים אין (הלויים) נפסלין אלא בקול.

חולין צא: • אמר לו מלאך אני ומיום שנבראתי לא הגיע זמני לומר 
שירה עד עכשיו.

חולין צא: • שלש כתות של מלאכי השרת אומרות שירה בכל יום 
אחת אומרת קדוש ואחת אומרת קדוש ואחת אומרת קדוש ה' 

צבאות.

השרת  ממלאכי  יותר  הקב''ה  לפני  ישראל  צא: • חביבין  חולין 
אומרים  אין  השרת  ומלאכי  שעה  בכל  שירה  אומרים  שישראל 
שירה אלא פעם אחת ביום ואמרי לה פעם אחת בשבת ואמרי 
לה פעם אחת בחודש ואמרי לה פעם אחת בשנה ואמרי לה פעם 
אחת  פעם  לה  ואמרי  ביובל  אחת  פעם  לה  ואמרי  בשבוע  אחת 

בעולם.

חולין צא: • אין מה''ש אומרים שירה למעלה עד שיאמרו ישראל 
למטה.

ערכין י. • (תוס' – ד"ה יח') מה שאנו אומרים אותו אינו אלא מנהג 
בעלמא ואינו חובה כמו בי''ח ימים ומ''מ אומר ר''ת דצריך לברך 

עליו.

ערכין יא. • עיקר שירה בפה וכלי לבסומי קלא הוא דעבידא.

ערכין יא. • מה כפרה מעכבת אף שירה מעכבת ... מה כפרה ביום 
אף שירה ביום.

ניסוך  היינו  הקרבן  את  מעכב  שיר  שיר)  ד"ה   – יא. • (תוס'  ערכין 
שאם אין שירה אין ניסוך.

ערכין יא. • (רש"י – ד"ה אין) אין אדם שר שירה אלא מתוך שמחה 
וטוב לבב דכתיב (ישעיהו סה) הנה עבדי ירונו מטוב לב.

ושרת  ז)  יח,  (דברים  שנאמר  התורה  מן  שירה  לעיקר  יא. • מנין  ערכין 
בשם ה' אלהיו.

זה  אומר  הוי  לבב  ובטוב  שבשמחה  עבודה  היא  יא. • איזו  ערכין 
שירה.

תירושי  את  החדלתי  הגפן  להם  ותאמר  יג)  ט,  יא. • (שופטים  ערכין 
המשמח אלהים ואנשים אם אנשים משמח אלהים במה משמח 

מכאן שאין אומרים שירה אלא על היין.

ערכין יא. • אין ישאו אלא לשון שירה.

היה  באב  תשעה  היום  אותו  בראשונה  הבית  יא: • כשחרב  ערכין 
ומוצאי שבת היה ומוצאי שביעית היתה ומשמרתו של יהויריב 

היתה והיו כהנים ולוים עומדים על דוכנן ואומרים שירה.

תמיד לג. • ובא ובן לוי שהוא שומע את קולה (של המגרפה) יודע 
שאחיו הלוים נכנסים לדבר בשיר.
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ברכות ח. • כל מי שיש לו בית הכנסת בעירו ואינו נכנס שם להתפלל 

נקרא שכן רע.

שתצילנו  אבותינו  ואלהי  אלהינו  ה'  מלפניך  רצון  טז: • יהי  ברכות 
מעזי פנים ומעזות פנים מאדם רע ומפגע רע מיצר רע מחבר רע 

משכן רע וכו'.

ברכות נח. • נתקללה בבל נתקללו שכניה נתקללה שומרון נתברכו 
שכניה.

שביעית ג:י • כשם שאין מקלקלין ברה"ר כך אין מתקנין.

שמתוך  קרובה  שישיבתה  בעיר  וישב  אדם  יחזר  י: • לעולם  שבת 
שישיבתה קרובה עונותיה מועטין.

סוכה נו: • אוי לרשע אוי לשכינו טוב לצדיק טוב לשכינו.

יבמות סב: • האוהב את שכיניו ... עליו הכתוב אומר (ישעיה נח, ט) אז 
תקרא וה' יענה תשוע ויאמר הנני.

כתובות פה: • שכן ותלמיד חכם תלמיד חכם קודם ... איבעיא להו 
שכן וקרוב מאי ת''ש (משלי כז, י) טוב שכן קרוב מאח רחוק שניהם 

קרובים ושניהם שכנים ושניהם חכמים שודא דדייני.

סוטה כב. • (רש"י) ואלמנה שובבית. בעלת שכינות הולכת ומבקרת 
שכינותיה תמיד.

גיטין ו. • (רש"י) משכונה לשכונה. סתם שכונה שלשה בתים.

בבא קמא צב. • (רש"י) בהדי הוצא לקי כרבא. קוץ הגדל אצל הכרוב 
בשבילו  לוקה  ונמצא  עמו  הכרוב  שנעקר  פעמים  לעקרו  כשבא 

כלומר שכיני רשע לוקין עמו.

אילן  בצד  ליגדל  רע  דקל  דרך  קינא)  ד"ה  צב: • (רש"י –  קמא  בבא 
סרק.

בבא בתרא כ: • לא יעמיד אדם תנור בתוך הבית אלא אם כן יש על 
גביו גובה ארבע אמות היה מעמידו בעלייה צריך שיהא תחתיו 
מעזיבה שלשה טפחים ובכירה טפח וכו' (רש"י – מעכבין עליו 
השכנים להרחיק בכל השיעורים הללו שמא ידליק בתיהם ואין 

לו מה לשלם).

בבא בתרא כ: • חנות שבחצר יכול למחות בידו ולומר לו איני יכול 
לישן מקול הנכנסין ומקול היוצאין וכו'.

סנהדרין צו: • עמון ומואב שיבבי בישי דירושלם הוו.

שמת  גמליאל  רבן  של  שכנתו  אחת  באשה  קד: • מעשה  סנהדרין 
ובכה  קולה  גמליאל  רבן  שמע  בלילה  עליו  בוכה  והיתה  בנה 
כנגדה עד שנשרו ריסי עיניו למחר הכירו בו תלמידיו והוציאוה 

משכונתו.

אבות א:ז • הרחק משכן רע.

אבות ב:ט • איזוהי דרך ישרה... שכן טוב.

אבות דרבי נתן ט:א • אוי לרשע אוי לשכנו.

חולין ו: • (תוס' – ד"ה התם) דרך שכנים שטורחים זה בשביל זה.

לחנם  לא   ... טהור  טהורים  עם  טמא  טמאים  עם  סה. • שכן  חולין 
הלך זרזיר אצל עורב אלא מפני שהוא מינו.

כריתות ו. • אקילקי (אשפות) דמתא מחסיא ולא אפדני דפומבדיתא.

שכר ועונש
יושב  ומשמר  משמר  כל  ועל  הלילה  הוי  משמרות  ג. • ג'  ברכות 
הקב''ה ושואג כארי ואומר אוי לבנים שבעונותיהם החרבתי את 

ביתי ושרפתי את היכלי והגליתים לבין אומות העולם.

ברכות ג. • בת קול שמנהמת כיונה ואומרת אוי לבנים שבעונותיהם 
החרבתי את ביתי ושרפתי את היכלי והגליתים לבין האומות.

שאתה  בך  אני  מובטח  רבש''ע  הקב''ה  לפני  דוד  ד. • אמר  ברכות 
משלם שכר טוב לצדיקים לעתיד לבוא אבל איני יודע אם יש לי 

חלק ביניהם אם לאו שמא יגרום החטא.

ברכות ה: • חביבין עליך יסורין א''ל לא הן ולא שכרן.

ברכות ה: • רב הונא תקיפו ליה (החמיצו) ארבע מאה דני דחמרא 
קב''ה  חשיד  מי  ליה  אמרו  בעינייכו  חשידנא  ומי  להו  אמר   ...
דעביד דינא בלא דינא ... אמרו ליה הכי שמיע לן דלא יהיב מר 
איכא  ליה  דיהיבנא  עלי  קבילנא  להו  אמר   ... לאריסיה  שבישא 
דאמרי הדר חלא והוה חמרא ואיכא דאמרי אייקר חלא ואיזדבן 

בדמי דחמרא.

ברכות ז. • בשכר שלש זכה (מ"ר) לשלש.

מורידין  וכו'  דהצדוקים  גב  על  אף  ההוא)  ד"ה  ז. • (תוס' –  ברכות 
ארעא  אורח  לאו  שמים  בידי  אבל  אדם  בידי  היינו  מעלין.  ולא 

להענישם ולהטריחם ולהורגם בידי שמים שלא כדרך בני אדם.

ברכות ט: • כל הסומך גאולה לתפלה אינו נזוק כל היום כולו.

ברכות ט: • איזהו בן העוה''ב זהו הסומך גאולה של ערבית לתפלה 
של ערבית.

לרש  לועג  משום  עובר  מלוהו  ואינו  המת  הרואה  יח. • כל  ברכות 
חרף עושהו ואם הלוהו מה שכרו ... (משלי יט, יז) מלוה ה' חונן דל (משלי 

יד, לא) ומכבדו חונן אביון.

ולא  ק''ש  יקרא  לא  המטונפות  במבואות  מהלך  כד: • היה  ברכות 
עוד אלא שאם היה קורא ובא פוסק ... ואם פסק מה שכרו עליו 

הכתוב אומר (דברים לב, מז) ובדבר הזה תאריכו ימים.

בית  מיושבי  חלקי  ששמת  אלהי  ה'  לפניך  אני  כח: • מודה  ברכות 
המדרש ולא שמת חלקי מיושבי קרנות ... אני עמל והם עמלים 
רץ  אני  שכר  מקבלים  ואינם  עמלים  והם  שכר  ומקבל  עמל  אני 

והם רצים אני רץ לחיי העולם הבא והם רצים לבאר שחת.

לו  אמרו  לבקרו  תלמידיו  נכנסו  אליעזר  ר'  כח: • כשחלה  ברכות 
רבינו למדנו אורחות חיים ונזכה בהן לחיי העולם הבא וכו'.

כיון  לבקרו  תלמידיו  נכנסו  זכאי  בן  יוחנן  רבי  כח: • כשחלה  ברכות 
שראה אותם התחיל לבכות אמרו לו תלמידיו נר ישראל עמוד 
לפני  אילו  להם  אמר  בוכה  אתה  מה  מפני  החזק  פטיש  הימיני 
שאם  בקבר  ומחר  כאן  שהיום  אותי  מוליכין  היו  ודם  בשר  מלך 
איסור  איסורו  אין  אוסרני  ואם  עולם  כעס  כעסו  אין  עלי  כועס 
לפייסו  יכול  ואני  עולם  מיתת  מיתתו  אין  ממיתני  ואם  עולם 
שמוליכים  ועכשיו  בוכה  הייתי  אעפ''כ  בממון  ולשחדו  בדברים 
אותי לפני ממ''ה הקב''ה שהוא חי וקיים לעולם ולעולמי עולמים 
שאם כועס עלי כעסו כעס עולם ואם אוסרני איסורו איסור עולם 
ואם ממיתני מיתתו מיתת עולם ואיני יכול לפייסו בדברים ולא 
לשחדו בממון ולא עוד אלא שיש לפני שני דרכים אחת של גן 

עדן ואחת של גיהנם ואיני יודע באיזו מוליכים אותי ולא אבכה.
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באותה  ממית  החטא  אלא  ממית  ערוד  אין  בני  לג. • ראו  ברכות 
שעה אמרו אוי לו לאדם שפגע בו ערוד ואוי לו לערוד שפגע בו 

ר' חנינא בן דוסא.

ברכות לד: • כל הנביאים כולן לא נתנבאו אלא למשיא בתו לתלמיד 
חכם ולעושה פרקמטיא לת''ח ולמהנה ת''ח ... כל הנביאים כולן 
לא נתנבאו אלא לימות המשיח ... כל הנביאים כולן לא נתנבאו 
אלא לבעלי תשובה אבל צדיקים גמורים עין לא ראתה אלהים 

זולתך.

מששת  בענביו  המשומר  יין  זה   ... ראתה  לא  עין  לד: • מאי  ברכות 
ימי בראשית ... זה עדן שלא שלטה בו עין כל בריה.

ברכות מז: • לעולם ישכים אדם לבית הכנסת כדי שיזכה וימנה עם 
שכר  לו  ...נותנין  אחריו  באים  מאה  שאפילו  הראשונים  עשרה 

כנגד כולם.

ברכות נה: • לאדם טוב אין מראין לו חלום טוב ולאדם רע אין מראין 
לו חלום רע.

ברכות סא: • יצתה ב''ק ואמרה אשריך ר''ע שיצאה נשמתך באחד 
אמרו מלאכי השרת לפני הקב''ה זו תורה וזו שכרה.

שנאמר  מהם  נהנה  אינו  סוף  הבגדים  את  המבזה  סב: • כל  ברכות 
יחם  ולא  בבגדים  ויכסוהו  בא בימים  זקן  דוד  והמלך  (מלכים א א, א) 

לו.

פאה א:א • אלו דברים שאין להם שעור וכו'.

שביעית ט:ט • אין החוטא נשכר.

חלה ב:ז • שלא יהא חוטא נשכר.

שבת יג: • ברוך המקום שהרגו שלא נשא פנים לתורה.

שבת כה. • (תוס' – ד"ה כרת) כרת. שאינו מגיע לששים שנה שהוא 
מיתת כל אדם ... דכרת אינו מגיע לחמשים ... אבל זרעו אומר 
ריב''א דאין בכרת אלא בהנהו דכתיב בהו ערירי ... ודוקא קטנים 

נענשים בעון אביהם ולא גדולים וכו'.

נכרתין  ימיו  חומרי  תרי  בה  דאית  עדיפא  כרת.  כה: • (רש"י)  שבת 
והולך ערירי. 

משחוק  בעוה''ז  הצדיקים  על  הקב''ה  שכועס  כעס  ל: • טוב  שבת 
שמשחק הקב''ה על הרשעים בעולם הזה.

שבת לא: • אמר הקב''ה לא דיין לרשעים שאינן חרדין ועצבין מיום 
המיתה אלא שלבם בריא להן כאולם.

שבת לא: • יודעין רשעים שדרכם למיתה ויש להם חלב על כסלם.

שאינן  על  לידתן  בשעת  מתות  נשים  עבירות  שלש  לא: • על  שבת 
זהירות בנדה בחלה ובהדלקת הנר.

דילמא  אמר  עכו''ם  ביה  דיתיב  במברא  עבר  לא  לב. • רב  שבת 
מיפקיד ליה דינא עליה ומתפיסנא בהדיה שמואל לא עבר אלא 

במברא דאית ביה עכו''ם אמר שטנא בתרי אומי לא שליט.

שבת לב. • מגלגלין זכות על ידי זכאי וחובה על ידי חייב.

כשהן  מתים  בנים   ... אדם  של  אשה  מתה  נדרים  לב: • בעון  שבת 
קטנים... בעון מזוזה ... בעון ביטול תורה ... בעון ציצית.

שבת לב: • כל הזהיר בציצית זוכה ומשמשין לו ב' אלפים וח' מאות 
עבדים.

שבת לב. – לג: • חטאים ועונשיהם.

מעלה  עשאה  ולא  ונאנס  מצוה  לעשות  חישב  סג. • אפילו  שבת 
עליו הכתוב כאילו עשאה.

בשורות  אותו  מבשרין  אין  כמאמרה  מצוה  העושה  סג. • כל  שבת 
רעות.

שכרה  מתן  פירש  ולבסוף   ... עונשה  פירש  פז. • בתחילה  שבת 
פירש  ולבסוף   ... שכרה  מתן  פירש  בתחילה  דאמרי  ואיכא   ...

עונשה.

שבת צז. • מדה טובה ממהרת לבא ממדת פורענות.

דכתיב  אסותא  ליה  דלית  טרקיה  דרבנן  (נחש)  קי. • חיויא  שבת 
(קהלת י, ח) ופורץ גדר ישכנו נחש.

שבת קיח: • תיתי לי דקיימית ג' סעודות בשבת וכו'.

לו  שנזדמנו  בידוע  הרגן  ועקרבים  נחשים  לו  קכא: • נזדמנו  שבת 
להורגן לא הרגן בידוע שנזדמנו להורגו ונעשה לו נס מן השמים.

שבת קכז. • ששה דברים אדם אוכל פירותיהן בעולם הזה (תוס' – 
ד"ה אוכל – דהיינו אם היתה שקולה מכרעת דשכר מצות בהאי 

עלמא ליכא) והקרן קיימת לו לעולם הבא ואלו הן וכו'.

שבת קכז. • אלו דברים שאדם עושה אותם ואוכל פירותיהן בעולם 
הזה והקרן קיימת לו לעולם הבא ואלו הן וכו'.

אלא  לפני  שחוטאין  לישראל  דיין  לא  הקב''ה  קמה: • אמר  שבת 
שמטריחין אותי לידע איזו גזירה קשה אביא עליהן.

שבת קנב. • כל צדיק וצדיק נותנין לו מדור לפי כבודו.

להם  קבע  ולא  לסעודה  עבדיו  את  שזימן  למלך  קנג. • משל  שבת 
וישתו  ויאכלו  ישבו  לסעודה  עצמן  את  שקישטו  הללו   ... זמן 
הללו שלא קישטו עצמן לסעודה יעמדו ויראו ... אלו ואלו יושבין 

הללו אוכלין והללו רעבין הללו שותין והללו צמאים.

אומרים  הללו  וב''ה  ב''ש  נחלקו  ומחצה  שנים  יג: • שתי  עירובין 
לו  נוח  אומרים  והללו  משנברא  יותר  נברא  שלא  לאדם  לו  נוח 
לאדם שנברא יותר משלא נברא נמנו וגמרו נוח לו לאדם שלא 
נברא יותר משנברא עכשיו שנברא יפשפש במעשיו ... ימשמש 

במעשיו.

ויפה  חייבת  יפה  זכית  יפה  דנת  יפה  עולם  של  יט. • רבונו  עירובין 
תקנת גיהנם לרשעים גן עדן לצדיקים.

פושעי   ... בהן  שולטת  גיהנם  אור  אין  ישראל  יט. • פושעי  עירובין 
ישראל שמליאין מצות כרמון.

עירובין יט. • ז' שמות יש לגיהנם ואלו הן שאול ואבדון ובאר שחת 
ובור שאון וטיט היון וצלמות וארץ התחתית.

של  פורענותן   ... הזה  בעולם  צדיקים  של  כא. • פורענותן  עירובין 
רשעים לעתיד לבא.

עירובין כב. • היום לעשותם למחר לקבל שכרם.

עירובין כב. • ארך אפים לצדיקים ארך אפים לרשעים.

לו  נתת  לבו  תאות  טוב  מזל  לו  יש  .אם  זכה  נד. • (רש"י)  עירובין 
שבעוד שהוא מתאוה באה לו תאותו עד שלא ישאלנה: לא זכה. 

צריך להתמקמק ולהצטער.

עירובין סה. • לא נברא יין אלא לנחם אבלים ולשלם שכר לרשעים.

לצדיקים  שמש  זריחת  כעין  הזה  בעולם  בקר  ב. • וכאור  פסחים 
לעולם הבא.
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לעוה''ב  ישופני  חשך  אך  אמרתי  אני  דוד  קאמר  ב: • הכי  פסחים 
אור  ללילה  דומה  שהוא  הזה  העולם  עכשיו  ליום  דומה  שהוא 

בעדני.

פסחים ח. • (רש"י) ונוגה. של עתיד לצדיקים כאור של שבעת ימי 
בראשית יהיה.

פסחים ח. • האומר סלע זו לצדקה בשביל שיחיה בני או שאהיה בן 
העוה''ב הרי זה צדיק גמור.

פסחים כב. • (רש"י – ד"ה אותו) אין הקב''ה מקפח שכר כל בריה 
ונאמר במצרים לא יחרץ כלב לשונו (שמות יא) לפיכך הקפידה תורה 
ליתן שכרו ונכבד שכר הכלב מן העובד כוכבים שהנבלה ימכור 

לנכרי וטרפה לכלב.

פסחים כח. • גירא (עושה חצים) בגירי מקטיל מדויל ידיה משתלים.

עשירים   – (רש"י  הזה  בעולם  הן  שיקרין  אדם  נ. • בני  פסחים 
וחשובים ואינן טובים למקום) וקפויין הן לעוה''ב.

ואיתנגיד (רש"י  חלש  לוי  בן  יהושע  דר'  בריה  יוסף  נ. • רב  פסחים 
– גוע ופרחה רוחו) כי הדר אמר ליה אבוה מאי חזית אמר ליה 
לו  אמר  למעלה  ותחתונים  למטה  עליונים  ראיתי  הפוך  עולם 
הכא  אנן  דאיתו  היכי  כי  התם  היכי  ואנן  ראית  ברור  עולם  בני 
לכאן  שבא  מי  אשרי  אומרים  שהיו  ושמעתי  התם  איתינן  הכי 
ותלמודו בידו ושמעתי שהיו אומרים הרוגי מלכות אין אדם יכול 

לעמוד במחיצתן.

עצמו  את  שמכבד  ברקאי  כפר  איש  יששכר  מיכן  נז. • צא  פסחים 
ומחלל קדשי שמים דהוה כריך ידיה בשיראי ועביד עבודה... ... 
בריך רחמנא דאשקליה ליששכר איש כפר ברקאי למיטרפסיה 

(גמולו) מיניה בהאי עלמא.

לפני  אותו  שורפין  רובו  או  שלם  פסח)  (קרבן  פא: • נטמא  פסחים 
הבירה מעצי המערכה ... מ''ט ... כדי לביישן.

שער  על  הטמאין  את  מעמיד  היה  המעמד  פב. • ראש  פסחים 
המזרח מ''ט ... כדי לביישן.

פסחים צא. • (רש"י) בית האסורין של ישראל. כגון לכופו להוציא 
אשה פסולה או לשלם ממון.

פסחים צד: • יהודי ערל שלא מל ענוש כרת.

פסחים קיח. • הקב''ה אינו מקפח שכר כל בריה.

ובשביל  בני  שיחיו  בשביל  לצדקה  זו  סלע  ד. • האומר  השנה  ראש 
שאזכה בה לחיי העולם הבא הרי זה צדיק (תוס' – והא דתנן פרק 
קמא דמסכת אבות (מ''ג) אל תהיו כעבדים המשמשין את הרב על 

מנת לקבל פרס היינו באומות העולם שתוהין על הראשונות).

וברותחין  בעבירה  קלקלו  ברותחין  המבול)  יב. • (דור  השנה  ראש 
נידונו.

אותה  של  מעשיו  לפי  אלא  האדם  את  דנין  טז: • אין  השנה  ראש 
שעה.

ראש השנה טז: • ד' דברים מקרעין גזר דינו של אדם אלו הן צדקה 
צעקה שינוי השם ושינוי מעשה ... וי''א אף שינוי מקום.

רשעים  של  אחד  בר''ה  נפתחין  ספרים  טז: • שלשה  השנה  ראש 
צדיקים  בינוניים  של  ואחד  גמורין  צדיקים  של  ואחד  גמורין 
נכתבין  גמורין  רשעים  לחיים  לאלתר  ונחתמין  נכתבין  גמורין 
ונחתמין לאלתר למיתה בינוניים תלויין ועומדין מר''ה ועד יוה''כ 

זכו נכתבין לחיים לא זכו נכתבין למיתה.

חשיב  מדקא  לחיים.  לאלתר  ונחתמין  טז: • (תוס')  השנה  ראש 
ורשעים  מרובים  שזכיותיו  למי  קרי  דצדיקים  משמע  בינוניים 
גמורים למי שעונותיו מרובים ופעמים הצדיקים נחתמין למיתה 
ורשעים גמורים לחיים דכתיב ומשלם לשונאיו אל פניו להאבידו 
(דברים ז) דאמרינן בסוף פ''ק דקדושין (דף לט: וראש השנה) מי שזכיותיו 
מרובין מעונותיו דומה כמי ששרף את כל התורה כולה ולא שייר 
ממנה אות אחת ואי עונותיו מרובין מזכויותיו דומה כמי שקיים 
גבי  הכא  דקרי  זה  וכל  אחת  אות  חיסר  ולא  כולה  התורה  כל 

רשעים מיתה וגבי צדיקים חיים כלומר לחיי העולם הבא.

קרא  כדמוכח  המתים  כשיחיו  הדין.  ליום  טז: • (תוס')  השנה  ראש 
ואע''פ שכבר נדונו אחר מיתתן בגן עדן או בגיהנם מפני הנפש 
קיים  שהוא  הבא  העולם  לחיי  יזכהו  אם  אחר  דין  יהיה  עדיין 

לעולם ויש שכבר קבלו דינם בגיהנם ומתוך כך שמא יזכו.

בגופן  העולם  אומות  ופושעי  בגופן  ישראל  יז. • פושעי  השנה  ראש 
יורדין לגיהנם.

כלה  גופן  חדש  י''ב  לאחר  חדש  י''ב  בה  לח. • ונידונין  השנה  ראש 
ונשמתן נשרפת ורוח מפזרתן תחת כפות רגלי צדיקים.

בתורה  שכפרו  והאפיקורסים  והמסורות  לח. • המינין  השנה  ראש 
ושכפרו בתחיית המתים ושפירשו מדרכי צבור ושנתנו חיתיתם 
נבט  בן  ירבעם  כגון  הרבים  את  והחטיאו  ושחטאו  חיים  בארץ 

וחביריו יורדין לגיהנם ונידונין בה לדורי דורות.

מחוזא  בני  שפירי  משפירי  ואינהו  רבא  לח. • אמר  השנה  ראש 
ומקריין בני גיהנם.

ראש השנה לח. • ורב חסד מטה כלפי חסד.

ראש השנה לח. • כל המעביר על מדותיו מעבירין לו על כל פשעיו.

ביציאתו  והכניס  מבחוץ  שהתקין  אחד  בצדוקי  יט: • מעשה  יומא 
פי  על  אף  בני  לו  אמר  אביו  בו  פגע  גדולה  שמחה  שמח  היה 
שצדוקין אנו מתיראין אנו מן הפרושים ... לא היו ימים מועטין 

עד שמת והוטל באשפה והיו תולעין יוצאין מחוטמו.

יומא כב: • שאול (נכשל) באחת ועלתה לו (לרעה) דוד בשתים ולא 
עלתה לו.

יומא כב: • מעשה דבת שבע התם אפרעו מיניה (מדוד) דכתיב (שמואל 
ב יב, ו) ואת הכבשה ישלם ארבעתים ילד אמנון תמר ואבשלום.

סנהדרין  הימנו  ופרשו  דוד  נצטרע  חדשים  כב: • ששה  יומא 
ונסתלקה הימנו שכינה.

יומא כב: • מפני מה נענש שאול מפני שמחל על כבודו.

פשעיו  כל  על  לו  מעבירין  מדותיו  על  המעביר  כג. • כל  יומא 
דמפייסו ליה ומפייס.

יומא סו: • (במעשה העגל) חד אמר זיבח וקיטר בסייף גפף ונישק 
בסייף  והתראה  עדים  אמר  וחד  בהדרוקן  בלבבו  שמח  במיתה 

עדים בלא התראה במיתה לא עדים ולא התראה בהדרוקן.

יומא עה: • (בקברות התאוה) בינונים לאלתר מתו רשעים מצטערין 
והולכין עד חדש ימים.

יומא עז. • (ירמיה ב, כה) מנעי רגלך מיחף וגרונך מצמאה מנעי עצמך מן 
החטא כדי שלא יבא רגלך לידי יחוף מנעי לשונך מדברים בטלים 

כדי שלא יבא גרונך לידי צמאה.

סוכה כט. • בזמן שישראל עושין רצונו של מקום אין מתיראין מכל 
אלו.
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סוכה לח. • שירי מצוה מעכבין את הפורענות.

המים  פני  על  שצפה  אחת  גלגולת  ראה  הוא (הלל)  נג. • אף  סוכה 
אמר לה על דאטפת אטפוך ומטיפיך יטופון.

ביצה טז. • שבת נמי מתנה דעבידא לאגלויי מתן שכרה לא עבידא 
לאגלויי.

מגילה יב: • במדה שאדם מודד בה מודדין לו.

במעשה  עיניו  נותן  עיניו.  מצדיק  יגרע  לא  יג: • (רש"י)  מגילה 
הצדיקים לשלם להם אף לימים רבים מדה במדה.

מגילה לא: • אמר הקב''ה לא דיין להם לישראל שחוטאין לפני אלא 
שמטריחין אותי לידע איזו גזירה קשה אביא עליהם.

ישראל  ח''ו  שמא  רבש''ע  הקב''ה  לפני  אברהם  לא: • אמר  מגילה 
הפלגה  וכדור  המבול  כדור  להם  עושה  ואתה  לפניך  חוטאים 
אמר לו לאו אמר לפניו רבש''ע במה אדע אמר לו קחה לי עגלה 
המקדש  שבית  בזמן  תינח  רבש''ע  לפניו  אמר  וגו'  משולשת 
קיים בזמן שאין בית המקדש קיים מה תהא עליהם אמר לו כבר 
תקנתי להם סדר קרבנות כל זמן שקוראין בהן מעלה אני עליהן 

כאילו מקריבין לפני קרבן ומוחל אני על כל עונותיהם.

תענית ז. • גדול יום הגשמים מתחיית המתים דאילו תחיית המתים 
לצדיקים ואילו גשמים בין לצדיקים בין לרשעים.

תענית ח. • כל המצדיק את עצמו מלמטה מצדיקין עליו (מדקדקין 
עמו) הדין מלמעלה.

תענית ח. • כל השמח ביסורין שבאין עליו מביא ישועה לעולם.

תענית י. • גיהנם אין לה שיעור וי''א עדן אין לה שיעור.

על  אפילו  הבא  לעולם  הרשעים  מן  שנפרעין  יא. • כשם  תענית 
על  הזה  בעולם  הצדיקים  מן  נפרעין  כך  שעושין  קלה  עבירה 

עבירה קלה שעושין.

תענית יא. • כשם שמשלמין שכר לצדיקים לעולם הבא אפילו על 
מצוה קלה שעושין כך משלמין שכר לרשעים בעולם הזה אפילו 

על מצוה קלה שעושין.

תענית יא. • בשעת פטירתו של אדם לבית עולמו כל מעשיו נפטרין 
והוא  פלוני  ביום  פלוני  במקום  עשית  וכך  כך  לו  ואומרים  לפניו 

אומר הין ואומרים לו חתום וחותם.

יש  ואריות  דובין  והרבה  למקום  לו  יש  הורגים  יח: • הרבה  תענית 
מסרנו  לא  אלא  אותנו  והורגין  בנו  שפוגעין  בעולמו  למקום  לו 

הקדוש ברוך הוא בידך אלא שעתיד ליפרע דמינו מידך.

משתי  סומא  שהיה  זו  גם  איש  נחום  על  עליו  כא. • אמרו  תענית 
עיניו גידם משתי ידיו קיטע משתי רגליו וכל גופו מלא שחין ... 
שראינוך  לנו  אוי  לו  אמרו   ... לעצמי  גרמתי  אני  בניי  להם  אמר 

בכך אמר להם אוי לי אם לא ראיתוני בכך.

תענית כג. • בימי שמעון בן שטח שירדו להם גשמים בלילי רביעיות 
ובלילי שבתות עד שנעשו חטים ככליות ושעורים כגרעיני זיתים 
כמה  להודיע  לדורות  דוגמא  מהם  וצררו  זהב  כדינרי  ועדשים 

החטא גורם.

יורדין  והיו  בהמ''ק  בבנין  עוסקין  שהיו  הורדוס  כג. • בימי  תענית 
גשמים בלילה למחר נשבה הרוח ונתפזרו העבים וזרחה החמה 

ויצאו העם למלאכתן וידעו שמלאכת שמים בידיהם.

תענית כה. • ... ואמר לי אלעזר בני ניחא לך דאפכיה לעלמא מרישא 
אפשר דמתילדת בשעתא דמזוני אמרי לקמיה כולי האי ואפשר 

אמרי ליה דחיי טפי או דחיינא א''ל דחיית אמרי לקמיה א''כ לא 
בעינא אמר לי בהאי אגרא דאמרת לא בעינא יהיבנא לך לעלמא 
ודיגלת  כפרת  דכיין  אפרסמון  דמשחא  נהרוותא  תליסרי  דאתי 

דמענגת בהו.

תענית לא. • עתיד הקדוש ברוך הוא לעשות מחול לצדיקים והוא 
יושב ביניהם בגן עדן וכל אחד ואחד מראה באצבעו שנאמ' (ישעיה 
ה'  זה  ויושיענו  לו  קוינו  זה  אלהינו  הנה  ההוא  ביום  ואמר  ט)  כה, 

קוינו לו נגילה ונשמחה בישועתו.

מועד קטן טז. – יז: • עניני שמתא ונדוי ונזיפה.

מועד קטן יז. • מאי שמתא ... שם מיתה ... שממה יהיה.

איברים  ושמונה  וארבעים  במאתים  שנכנסת  יז. • כשם  קטן  מועד 
כך כשהיא יוצאה יוצאה ממאתים וארבעים ושמונה איברים.

מועד קטן כד. • אבל אסור לשמש מטתו בימי אבלו ומעשה באחד 
ששימש מטתו בימי אבלו ושמטו חזירים את גוייתו.

חגיגה ד: • רבי אמי כי מטי להאי קרא בכי (איכה ג, כט) יתן בעפר פיהו 
אולי יש תקוה אמר כולי האי ואולי.

ואחד  עדן  בגן  אחד  חלקים  ב'  לו  יש  ואחד  אחד  טו. • כל  חגיגה 
רשע  נתחייב  עדן  בגן  חברו  וחלק  חלקו  נטל  צדיק  זכה  בגיהנם 

נטל חלקו וחלק חברו בגיהנם.

ולא  לידייניה  מידן  לא  אמרי  דאחר  נפשיה  נח  טו: • כי  חגיגה 
באורייתא  דעסק  משום  לידייניה  מידן  לא  ליתי  דאתי  לעלמא 
ולא לעלמא דאתי ליתי משום דחטא אמר ר''מ מוטב דלידייניה 
וליתי לעלמא דאתי מתי אמות ואעלה עשן מקברו כי נח נפשיה 

דר' מאיר סליק קוטרא מקבריה דאחר.

חגיגה טו: • (תוס' – ד"ה כל) מי שיראתו קודמת לחכמתו חכמתו 
מתקיימת ודואג ואחיתופל דלא מגני להו תורתן לפי שלא היה 

להם יראה כלל.

חגיגה כז. • אין אור של גיהנם שולטת בפושעי ישראל ... שמלאין 
מצות כרמון.

יבמות ב. • (תוס' – ד"ה אשת) רש''י שאומר דכל כרת הוא וזרעו 
לריב''א  אלא  שמים  בידי  למיתה  כרת  בין  דאיכא  דהיינו  נכרת 
ערירי  בהו  דכתיב  בעריות  אלא  וזרעו  הוא  נכרת  דאין  שאומר 

וחילוק יש בין מיתה לכרת ... דכרת בן נ' ... ומיתה היא בס'.

יבמות כא. • קשה עונשין של מדות יותר מעונשין של עריות... הני 
אפשר בתשובה הני לא אפשר בתשובה.

כך  מצות  של  ענשן  (הגר)  אותו  שמודיעין  מז. • וכשם  יבמות 
מודיעין אותו מתן שכרן אומרים לו הוי יודע שהעולם הבא אינו 
עשוי אלא לצדיקים וישראל בזמן הזה אינם יכולים לקבל לא רוב 

טובה ולא רוב פורענות.

יבמות נה. • (ויקרא כ, כא) ערירים יהיו וכתיב (ויקרא כ, כ) ערירים ימותו הא 
כיצד יש לו בנים קוברן אין לו בנים הולך ערירי.

ומאכילין  לכיפה  אותו  כונסין  ב''ד  ושנה  שלקה  סד: • מי  יבמות 
אותו שעורים עד שתהא כריסו נבקעת.

ועל  בניהם  על  כועס  להקב''ה  מנאצים  שאבות  ח: • דור  כתובות 
בנותיהם ומתים כשהם קטנים.

כתובות ח: • כל המנבל פיו ומוציא דבר נבלה מפיו אפילו נחתם לו 
גזר דינו של שבעים שנה לטובה נהפך עליו לרעה.
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כתובות ל: • דין ארבע מיתות לא בטלו מי שנתחייב סקילה או נופל 
מן הגג או חיה דורסתו ומי שנתחייב שריפה או נופל בדליקה או 
ליסטים  או  למלכות  נמסר  או  הריגה  שנתחייב  ומי  מכישו  נחש 
בסרונכי  מת  או  בנהר  טובע  או  חנק  שנתחייב  ומי  עליו  באין 

(אסכרא).

כתובות ל: • (רש"י) זר שאכל תרומה. במזיד הוא במיתה בידי שמים 
ולא בכרת כרת הוא וזרעו נענשין דכתיב (ויקרא כ) ערירים יהיו.

ועובדי  עבריינים  כמה  דחזינן  קשה  דין)  ד"   – ל: • (תוס'  כתובות 
תשובה  דע''י  לומר  ויש  מטותם  על  שמתים  כוכבים  עבודת 
הקב''ה מיקל ולפעמים מוחל לגמרי או זכות תולה לו ואינו נפרע 

ממנו בחייו.

כתובות לג: • (שמות כא, יט) אם יקום והתהלך בחוץ על משענתו ונקה 
אלא  נהרג  וזה  בשוק  מהלך  שזה  דעתך  על  תעלה  וכי  המכה 
שבתו  מית  לא  ואי  ליה  קטלינן  מית  ואי  אותו  שחובשין  מלמד 

יתן ורפא ירפא.

כתובות לו: • שלא יהא חוטא נשכר.

כתובות לז: • (ויקרא יט, יח) ואהבת לרעך כמוך ברור לו מיתה יפה.

כתובות לז: • אין לי אלא מיתות חמורות שלא ניתנה שגגתן לכפרה 
מיתות קלות שניתנה שגגתן לכפרה מנין ת''ל כל חרם.

ליה  עביד  זיל  המות  למלאך  ליה  אמרו  שכיב  הוה  עז: • כי  כתובות 
לחיי  ליה  אמר  דוכתאי  לי  אחוי  א''ל  ליה  איתחזי  אזל  רעותיה 

וכו'.

כתובות עז: • כי נח נפשיה (ר"ח בר פפא) אפסיק ליה עמודא דנורא 
לחד  אלא  דנורא  עמודא  דלא מפסיק  לעלמא וגמירי  דידיה  בין 

בדרא או לתרין בדרא.

תעשה אבל במצות  כתובות פו. • במה דברים אמורים במצות לא 
עשה כגון שאומרין לו עשה סוכה ואינו עושה לולב ואינו עושה 
מכין אותו עד שתצא נפשו (רש"י – קודם שעבר על העשה ויש 

בידו לקיים).

בסילוא  לכו  מחינא  להו  מפייסיתו  לא  אי  להו  צא. • אמר  כתובות 
בבשר  בנוקבו  דם  מוציא  שאינו  קוץ   – (רש"י  דמא  מבע  דלא 

כלומר שמתא ונדוי).

כתובות קג: • (תוס') מזומן לחיי העולם הבא. תימה והלא כל ישראל 
יש להם חלק לעוה''ב ופירש הרב ר' מאיר כל היכא דאמר מזומן 

לחיי העולם הבא היינו בלא דין ובלא יסורין.

חמה  מוציא  הקב''ה  אלא  הבא  לעולם  גיהנם  ח: • אין  נדרים 
עוד  ולא   ... בה  נידונין  ורשעים  בה  מתרפאין  צדיקים  מנרתיקה 

אלא שמתעדנין בה.

גיהנם  איכא  דודאי  קאמר  מיתה  לאחר  לאו  ח: • (ר"ן)  נדרים 
לרשעים אלא לעתיד לבא לאחר תחיית המתים קאמר שאותן 
רשעים שיהיו לחרפות לדראון עולם כדכתיב בדניאל (יב) לא יהיו 
מנרתיקה  חמה  יוציא  שהקב''ה  דינא  בהאי  אלא  בגיהנם  נדונין 

כדי שיהיו אלו מצטערין ושיתרפאו בה צדיקים.

נדרים לב. • מדה כנגד מדה.

נדרים מ. • כל המבקר את החולה ניצול מדינה של גיהנם.

נדרים מ. • אין רעה אלא גיהנם.

נדרים מ. • מה שכרו בעוה''ז (תהלים מא, ג) י''י ישמרהו ויחייהו ואושר 
בארץ ואל תתנהו בנפש אויביו יי' ישמרהו מיצר הרע ויחייהו מן 

היסורין ואושר בארץ שיהו הכל מתכבדין בו ואל תתנהו בנפש 
אויביו שיזדמנו לו ריעים כנעמן שריפו את צרעתו ואל יזדמנו לו 

ריעים כרחבעם שחילקו את מלכותו.

וכמה  כמה  אחת  על  רצונו  לעושי  כך  רצונו  לעוברי  נ: • אם  נדרים 
אזמניה אמר לעושי רצונו בעולם הזה כך לעוה''ב עאכ''ו.

מכת  אבל  התורה  מן  ארבעים  מכות  רבי)  ד"ה   – כ: • (תוס'  נזיר 
מרדות בלי מנין אלא מכין עד שתצא נפשו או עד שמקבל עליו.

נזיר כג: • מנין שאין הקב''ה מקפח אפי' שכר שיחה נאה.

סוטה ח: • מנין שבמדה שאדם מודד בה מודדין לו.

סוטה ח: • מנין שכל פרוטה ופרוטה מצטרפת לחשבון גדול.

סוטה ט. • אין הקב''ה נפרע מן האומה עד שעת שילוחה (רש"י – 
איבודה מן העולם).

סוטה ט. • אין הקב''ה נפרע מן המלך עד שעת שילוחו.

סוטה ט. • אין הקב''ה נפרע מן האדם עד שתתמלא סאתו.

וגחזי  ואחיתופל  ודואג  ובלעם  וקרח  בקין  מצינו  ט: • וכן  סוטה 
ואבשלום ואדוניהו ועוזיהו והמן שנתנו עיניהם במה שאינו ראוי 

להם מה שביקשו לא ניתן להם ומה שבידם נטלוהו מהם.

סוטה ט: • שמשון הלך אחר עיניו לפיכך נקרו פלשתים את עיניו ... 
אבשלום נתגאה בשערו לפיכך נתלה בשערו ... וכן לענין הטובה 
מרים המתינה למשה שעה אחת שנאמר (שמות ב, ד) ותתצב אחותו 
זכה  יוסף   ... במדבר  ימים  ז'  ישראל  לה  נתעכבו  לפיכך  מרחוק 
בעצמות  זכה  משה   ... ממנו  גדול  באחיו  ואין  אביו  את  לקבור 
נתעסק  שלא  ממשה  גדול  מי   ... ממנו  גדול  בישראל  ואין  יוסף 
בו אלא המקום שנאמר (דברים לד, ו) ויקבור אותו בגיא לא על משה 
בלבד אמרו אלא על כל הצדיקים שנאמר (ישעיה נח, ח) והלך לפניך 

צדקך כבוד ה' יאספך.

ויפרע  (השועל)  לאחוריו  שחוזר  מי  יבא  שמשון  י. • אמר  סוטה 
מפלשתים שחזרו בשבועתן.

סוטה י: • כיון שהודה ואמר צדקה ממני יצתה בת קול ואמרה אתה 
הצלת תמר ושני בניה מן האור חייך שאני מציל בזכותך ג' מבניך 

מן האור מאן נינהו חנניה מישאל ועזריה.

סוטה י: • (שמואל ב יח, יח) ואבשלום לקח ויצב לו בחייו ... שלקח מקח 
רע לעצמו את מצבת אשר בעמק המלך וגו' ... בעצה עמוקה של 
מלכו של עולם (רש"י – של הקב''ה שהוא מלך עולם שגזר על 

דוד כן במעשה בת שבע).

סוטה יא. • כל השורף תבואתו של חבירו אינו מניח בן ליורשו.

סוטה יא. • הוא (פרעה) התחיל בעצה תחילה לפיכך לקה תחילה.

סוטה יא. • בקדירה שבישלו בה (המצריים) נתבשלו.

סוטה יא. • שלשה היו באותה עצה בלעם ואיוב ויתרו בלעם שיעץ 
נהרג איוב ששתק נידון ביסורין יתרו שברח זכו מבני בניו שישבו 

בלשכת הגזית.

סוטה יב: • לא דיין לצדיקים שמחזירין להן אבידתן אלא שנותנין 
להן שכרן.

סוטה יג: • (דברים ג, כו) ויאמר ה' אלי רב לך ... ברב בישר ברב בישרוהו 
ברב בישר (במדבר טז, ג) רב לכם ברב בישרוהו רב לך.

סוטה יג: • לפום גמלא שיחנא (רש"י – לפי כח הגמל מרבין במשאו 
אף כאן לפי צדקתו מדקדק אחריו).
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סוטה טו. • שלא יהא חוטא נשכר.

ובודקין  אותה  מערערין  מים  (בעתיד)  יח: • לכשתטמא  סוטה 
אותה.

סוטה יח: • אין האשה שותה ושונה.

בעל  אותה  ומשקין  אותה  מערערין  שותה  איני  כ. • אמרה  סוטה 
כרחה אינה מספקת לשתות עד שפניה מוריקות ועיניה בולטות 
והיא מתמלאת גידין והם אומרים הוציאוה שלא תטמא העזרה 
יש  אחת  שנה  תולה  זכות  יש  לה  תולה  היתה  זכות  לה  יש  אם 

זכות תולה ב' שנים יש זכות תולה ג' שנים.

סוטה כא. • שאני עובדי כוכבים דלא מפקיד דינא עלייהו.

סוטה כא. • עבירה מכבה מצוה ואין עבירה מכבה תורה.

בת  יצתה  הרצועה  הותרה  ביבנה  עודם)  ד"ה   – לד. • (תוס'  סוטה 
קול ואמרה אין לכם עסק בנסתרות.

להם  אקבע  ואני  חנם  של  בכיה  בכו  הן  הקב''ה  לה. • אמר  סוטה 
בכיה לדורות.

סוטה מב: • בשכר ארבע דמעות שהורידה ערפה על חמותה זכתה 
ויצאו ממנה ארבעה גבורים.

 ... לאברהם  פרעה  שלוה  פסיעות  ארבעה  מו: • בשביל  סוטה 
נשתעבד בבניו ארבע מאות שנה.

סוטה מז. • בשביל ארבעים ושנים קרבנות שהקריב בלק מלך מואב 
הובקעו מישראל ארבעים ושנים ילדים.

סוטה מז. • בשכר ארבעים ושנים קרבנות שהקריב בלק מלך מואב 
זכה ויצתה ממנו רות שיצא ממנו שלמה.

דפסיק  במאי  א''ל  במאי  (טיטוס)  גברא  דההוא  נו: • דיניה  גיטין 
ליה  וקלו  ליה  ודייני  לקיטמיה  ליה  מכנשי  יומא  כל  אנפשיה 

ומבדרו אשב ימי.

זרע  בשכבת  א''ל  במאי  (בלעם)  גברא  דההוא  נז. • דיניה  גיטין 
רותחת.

גיטין נז. • דיניה דההוא גברא (ישו) במאי א''ל בצואה רותחת.

באורחא  דקטעי  (שיכור)  רויא  לההוא  חזיתיה  סח: • כי  גיטין 
אסיקתיה לאורחיה א''ל מכרזי עליה ברקיעא דרשע גמור הוא 

ועבדי ליה ניחא נפשיה כי היכי דליכליה לעלמא.

גיטין פח. • לא חרבה ארץ ישראל עד שעבדו בה ז' בתי דינים ע''ז.

ילכו  לרגל  ישראל  עלו  שלא  שנים  אותן  הקב''ה  פח. • אמר  גיטין 
בשבי.

נושא  אדם  שביעית  של  אבקה  קשה  כמה  וראה  כ. • בא  קדושין 
ונותן בפירות שביעית לסוף מוכר את מטלטליו ... עד שמוכר את 

ביתו ... עד שמוכר את בתו... עד שמוכר את עצמו.

בעדרו  אדומה  פרה  לו  שנולדה  שכרו  הקב''ה  לא. • נתן  קדושין 
אני  שאם  בכם  אני  יודע  להם  אמר  אצלו  ישראל  חכמי  נכנסו 
מבקש מכם כל ממון שבעולם אתם נותנין לי אלא אין אני מבקש 

מכם אלא אותו ממון שהפסדתי בשביל כבוד אבא.

ימיו  לו  ומאריכין  לו  מטיבין  אחת  מצוה  העושה  לט: • כל  קדושין 
ונוחל את הארץ וכל שאינו עושה מצוה אחת אין מטיבין לו ואין 

מאריכין לו ימיו ואינו נוחל את הארץ.

קדושין לט: • אלו דברים שאדם אוכל פירותיהן בעולם הזה והקרן 
חסדים  וגמילות  ואם  אב  כבוד  הן  אלו  הבא  לעולם  לו  קיימת 
תורה  ותלמוד  לחבירו  אדם  בין  שלום  והבאת  אורחים  והכנסת 

כנגד כולם.

קדושין לט: • (תוס' – ד"ה שאם) בשאר מצות כשמעשיו שקולים 
הוי כבינוני אבל בהני חשיב צדיק גמור.

קדושין לט: • כל העושה מצוה אחת יתירה על זכיותיו מטיבים לו 
ודומה כמי שמקיים כל התורה כולה.

(בעוה"ז)  לו  מריעין  מעונותיו  מרובין  שזכיותיו  לט: • כל  קדושין 
ודומה כמי ששרף כל התורה כולה ולא שייר ממנה אפילו אות 
אחת וכל שעונותיו מרובין מזכיותיו מטיבין לו ודומה כמי שקיים 

כל התורה כולה ולא חיסר אות אחת ממנה.

קדושין לט: • אין לך כל מצוה ומצוה שכתובה בתורה שמתן שכרה 
בצדה שאין תחיית המתים תלויה בה.

קדושין לט: • הרי שאמר לו אביו עלה לבירה והבא לי גוזלות ועלה 
לבירה ושלח את האם ונטל את הבנים ובחזירתו נפל ומת היכן 
טובת ימיו של זה והיכן אריכות ימיו של זה אלא למען ייטב לך 

לעולם שכולו טוב ולמען יאריכון ימיך לעולם שכולו ארוך.

בחזירתן  ולא  בהליכתן  לא  נזוקין  אינן  מצוה  לט: • שלוחי  קדושין 
לא  היזיקא  דקביע  היכא  וכל  היזיקא  דקביע  הוה  רעוע  סולם 

סמכינן אניסא.

קדושין לט: • אילמלי דרשיה אחר להאי קרא כרבי יעקב בר ברתיה 
לא חטא.

קדושין לט: • כל העושה מצוה אחת מטיבין לו עשה אין לא עשה 
לא ורמינהי ישב ולא עבר עבירה נותנים לו שכר כעושה מצוה 

אמר ליה התם כגון שבא דבר עבירה לידו וניצול הימנה.

קדושין מ. • כל הבא דבר ערוה לידו וניצל הימנו עושין לו נס.

קדושין מ. • הזכות יש לה קרן ויש לה פירות ... עבירה יש לה קרן 
ושאין  פירות  לה  יש  פירות  שעושה  עבירה   ... פירות  לה  ואין 

עושה פירות אין לה פירות.

אדם  חשב  אפילו   ... למעשה  מצרפה  טובה  מ. • מחשבה  קדושין 
כאילו  הכתוב  עליו  מעלה  עשאה  ולא  ונאנס  מצוה  לעשות 

עשאה.

קדושין מ. • מחשבה רעה אין הקדוש ברוך הוא מצרפה למעשה ... 
מחשבה שעושה פרי הקב''ה מצרפה למעשה מחשבה שאין בה 

פרי אין הקב''ה מצרפה למעשה ... ההוא בעבודת כוכבים.

קדושין מ: • לעולם יראה אדם עצמו כאילו חציו חייב וחציו זכאי 
עבירה  עבר  זכות  לכף  עצמו  שהכריע  אשריו  אחת  מצוה  עשה 

אחת אוי לו שהכריע את עצמו לכף חובה.

רובו  אחר  נידון  והיחיד  רובו  אחר  נידון  שהעולם  מ: • לפי  קדושין 
עשה מצוה אחת אשריו שהכריע את עצמו ואת כל העולם לכף 
זכות עבר עבירה אחת אוי לו שהכריע את עצמו ואת כל העולם 

לכף חובה.

את  איבד  באחרונה  ומרד  ימיו  כל  גמור  צדיק  מ: • אפילו  קדושין 
הראשונות.

קדושין מ: • אפילו רשע גמור כל ימיו ועשה תשובה באחרונה אין 
מזכירים לו שוב רשעו.
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קדושין מ: • למה צדיקים נמשלים בעולם הזה לאילן שכולו עומד 
במקום טהרה ונופו נוטה למקום טומאה נקצץ נופו כולו עומד 
במקום טהרה כך הקב''ה מביא יסורים על צדיקים בעולם הזה 

כדי שיירשו העולם הבא.

עומד  שכולו  לאילן  הזה  בעולם  דומים  רשעים  מ: • למה  קדושין 
במקום טומאה ונופו נוטה למקום טהרה נקצץ נופו כולו עומד 
בעולם  לרשעים  טובה  להן  משפיע  הקב''ה  כך  טומאה  במקום 

הזה כדי לטורדן ולהורישן למדריגה התחתונה.

קדושין עב. • בירתא דסטיא איכא בבבל היום סרו מאחרי המקום 
(רש"י –  בשבתא  בהו  וצדו  ואזיל  בשבתא  בכוורי  פירא  דאקפי 
ברבי  אחי  ר'  ושמתינהו  וצדו)  והלכו  הרבה  דגים  הביבר  הציף 

יאשיה ואישתמוד (נשתמדו).

בבא קמא טז: • אמר ירמיה לפני הקדוש ברוך הוא רבונו של עולם 
אפילו בשעה שעושין צדקה הכשילם (אנשי ענתות) בבני אדם 

שאינן מהוגנים כדי שלא יקבלו עליהן שכר.

בבא קמא טז: • (תוס') והוא דלא כרע במודים. ... ואין סברא לומר 
שיהא עונש גדול כל כך בשביל עון זה דהא כל ישראל יש להם 

חלק לעולם הבא.

מצווה  שאינו  ממי  יותר  ועושה  המצווה  לח. • גדול  קמא  בבא 
ועושה.

בבא קמא נ. • דבר שאותו צדיק מצטער בו יכשל בו זרעו.

כחוט  אפילו  סביביו  עם  מדקדק  הוא  ברוך  נ. • הקדוש  קמא  בבא 
השערה.

בבא קמא נ. • כל האומר הקב''ה ותרן הוא יותרו חייו.

ארך)  ד"ה   – (תוס'  ולרשעים  לצדיקים  אפים  נ: • ארך  קמא  בבא 
לעשות  בסופו  אבל  לרעה  הוא  תשובה  לעשות  סופו  כשאין 

תשובה הוא לטובה.

שהרשעים  בזמן  אלא  לעולם  באה  פורענות  ס. • אין  קמא  בבא 
בעולם ואינה מתחלת אלא מן הצדיקים תחלה.

צדיקים  בין  מבחין  אינו  למשחית  רשות  שניתן  ס. • כיון  קמא  בבא 
לרשעים ולא עוד אלא שמתחיל מן הצדיקים תחלה.

בבא קמא פ: • כל המריעין לו לא במהרה מטיבין לו רב אחא מדיפתי 
אמר לעולם אין מטיבין לו ולא היא.

בבא קמא צב. • (רש"י) בהדי הוצא לקי כרבא. קוץ הגדל אצל הכרוב 
בשבילו  לוקה  ונמצא  עמו  הכרוב  שנעקר  פעמים  לעקרו  כשבא 

כלומר שכיני רשע לוקין עמו.

הטילה  לא  אבימלך  בית  של  תרנגולת  צב. • אפילו  קמא  בבא 
ביצתה.

בבא קמא צב. • כל המבקש רחמים על חבירו והוא צריך לאותו דבר 
הוא נענה תחילה.

שיורדין  משלשה  חוץ  עולים  לגיהנם  היורדין  נח: • כל  מציעא  בבא 
ואין עולין ואלו הן הבא על אשת איש והמלבין פני חבירו ברבים 
והמכנה שם רע לחבירו (תוס' – ד"ה חוץ) כל היורדין עולין מיד 
אבל  מיד  עולין  דאין  מג'  חוץ   ... בהן  שולט  גיהנם  של  אור  ואין 
נדונין  אינם   ... י''ב  לאחר  שעולין  ויש   ... לעולם  נדונין  מהם  יש 
יותר מי''ב חדש אלא לאחר י''ב חדש לא חיין ולא נדונין ושרוים 
בלא טובה ובלא רעה ... מינים ואפיקורסים שאותם נדונין לדורי 
דורות ... וכולהו בשלא עשה תשובה דתשובה מועלת לכל דבר 

ואיכא למאן דאמר (ברכות ד' לד:) דבעלי תשובה גדולים מאותן שהיו 
צדיקים לעולם).

בבא מציעא נט. • הכל נפרע בידי שליח חוץ מאונאה.

וע''ז  וגזל  אונאה  בפניהם  ננעל  הפרגוד  אין  נט. • ג'  מציעא  בבא 
(רש"י – להפסיד ראייתן מן המקום אלא תמיד רואה אותם עד 

שיפרע).

שדומה  הזה  העולם  זה  לילה  ויהי  חשך  פג: • תשת  מציעא  בבא 
לחיה  שדומין  שבו  רשעים  אלו  יער  חיתו  כל  תרמוש  בו  ללילה 
שביער תזרח השמש יאספון ואל מעונתם ירבצון תזרח השמש 
לצדיקים יאספון רשעים לגיהנם ואל מעונתם ירבצון אין לך כל 

צדיק וצדיק שאין לו מדור לפי כבודו.

שכרן  לקבל  צדיקים  יצאו  לפעלו  אדם  פג: • יצא  מציעא  בבא 
ולעבודתו עדי ערב במי שהשלים עבודתו עדי ערב (רש"י – עד 

יום מותו).

בבא מציעא פג: • חומץ בן יין עד מתי אתה מוסר עמו של אלהינו 
להריגה שלח ליה קוצים אני מכלה מן הכרם שלח ליה יבא בעל 

הכרם ויכלה את קוציו.

בעצמו  השרת  למלאכי  אברהם  שעשה  מה  פו: • כל  מציעא  בבא 
שליח  ע''י  אברהם  שעשה  מה  וכל  בעצמו  לבניו  הקב''ה  עשה 

עשה הקב''ה לבניו ע''י שליח.

בבא מציעא פו: • בשכר שלשה זכו לשלשה בשכר חמאה וחלב זכו 
נא  יוקח  בשכר  הענן  לעמוד  זכו  עליהם  עומד  והוא  בשכר  למן 

מעט מים זכו לבארה של מרים.

(כשעבר  בידו  (מזוזה)  שנטלה  באחד  קב. • מעשה  מציעא  בבא 
דירה) ויצא וקבר אשתו ושני בניו.

מתוך  (ג"ע)  ריח  נסחט  גלימא.  סחט  קיד: • (רש"י)  מציעא  בבא 
בי''ב  לגלימ'  וזבני'.  הריח:  את  טליתו  וקלטה  טלית  לתוך  העלין 

אלפי דינרי.

בבא מציעא קטו: • אין לוקין על לאו שבכללות.

בבא בתרא י. • אם אלהיכם אוהב עניים הוא מפני מה אינו מפרנסן 
אמור לו כדי שניצול אנו בהן מדינה של גיהנם.

בעי  כרעיה  אישתמיט  בדרגא  סליק  הוה  פפא  י. • רב  בתרא  בבא 
שבתות  כמחללי  לן  דסני  מאן  איחייב  כן  השתא  אמר  למיפל 
וכעובדי עבודת כוכבים א''ל חייא בר רב מדפתי לרב פפא שמא 

עני בא לידך ולא פרנסתו.

בא  ולא  שמו  ואיוב  העולם  באומות  היה  טו: • חסיד  בתרא  בבא 
התחיל  יסורין  עליו  הקב''ה  הביא  שכרו  לקבל  כדי  אלא  לעולם 
מחרף ומגדף כפל לו הקב''ה שכרו בעוה''ז כדי לטרדו מן העולם 

הבא.

בבא בתרא טו: • הטעימו הקב''ה לאיוב מעין העולם הבא.

העולם  מעין  הזה  בעולם  הקב''ה  הטעימן  טז: • שלשה  בתרא  בבא 
הבא אלו הן אברהם יצחק ויעקב.

אבא  בר  אדא  דרב  נפשיה  דנח  קלא  נפק  כב. • אדהכי  בתרא  בבא 
ומסתברא דרב נחמן בר יצחק ענשיה.

בבא בתרא עד: • כל מה שברא הקב''ה בעולמו זכר ונקבה בראם אף 
לויתן נחש בריח ולויתן נחש עקלתון זכר ונקבה בראם ואלמלי 
נזקקין זה לזה מחריבין כל העולם כולו מה עשה הקב''ה סירס 

את הזכר והרג הנקבה ומלחה לצדיקים לעתיד לבא.
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בבא בתרא עד: • אף בהמות בהררי אלף זכר ונקבה בראם ואלמלי 
נזקקין זה לזה מחריבין כל העולם כולו מה עשה הקב''ה סירס 

הזכר וצינן הנקבה ושמרה לצדיקים לעתיד לבא.

בבא בתרא עה. • עתיד הקב''ה לעשות סעודה לצדיקים מבשרו של 
לויתן.

של  מעורו  לצדיקים  סוכה  לעשות  הקב''ה  עה. • עתיד  בתרא  בבא 
לויתן.

בבא בתרא עה. • אמר לו ריקא אלמלא (לא) ראית לא האמנת מלגלג 
על דברי חכמים אתה נתן עיניו בו ונעשה גל של עצמות.

צדיק  לכל  חופות  שבע  לעשות  הקב''ה  עה. • עתיד  בתרא  בבא 
וצדיק.

בבא בתרא עה. • כל מי שעיניו צרות בתלמידי חכמים בעולם הזה 
מתמלאות עיניו עשן לעולם הבא.

לה  אוי  חבירו  של  מחופתו  נכוה  ואחד  אחד  עה. • כל  בתרא  בבא 
לאותה בושה אוי לה לאותה כלימה.

עולם  של  ירושלים  הזה  עולם  של  כירושלים  עה: • לא  בתרא  בבא 
הבא ירושלים של עולם הזה כל הרוצה לעלות עולה של עולם 

הבא אין עולין אלא המזומנין לה.

בבא בתרא עה: • עתידין צדיקים שנקראין על שמו של הקב''ה.

כנגד  עבירה  ושכר  שכרה  כנגד  מצוה  עח: • הפסד  בתרא  בבא 
הפסדה.

נופל   ... אוכלתו  אש  תורה  מדברי  הפורש  עט. • כל  בתרא  בבא 
בגיהנם.

בבא בתרא קט: • תולין את הקלקלה במקולקל.

בבא בתרא קיט: • מגלגלים זכות על ידי זכאי וחובה על ידי חייב.

סנהדרין ז. • ההוא דהוה קאמר ואזיל אתרתי תלת גנבא לא מיקטל 
באה  ולא  ושלש  פעמים  עבירה  אדם  עובר  אם  כלומר  (רש"י – 
וסופו  מיקטיל  לא  גנבא  תלת  דאתרי  יתמה  אל  פורענות  עליו 

ללקות באחרונה).

סנהדרין ז. • ההוא דהוה קאמר ואזיל דאזיל מבי דינא שקל גלימא 
לא  דנו  אמת  ודין  הואיל   – (רש"י  באורחא  וליזיל  זמר  ליזמר 

הפסיד כלום אלא גזילה הוציאו מידו).

סנהדרין ט. • ענש הכתוב את הניטפל לעוברי עבירה כעוברי עבירה 
מצוה  לעושה  הניטפל  את  שכר  שישלם  וכמה  כמה  אחת  על 
ממדת  מרובה  טובה  מדה  לן  דקיימא   – (רש"י  מצוה  כעושה 

פורענות הלכך קל וחומר הוא).

סנהדרין י. • (רש"י) מלקות במקום מיתה עומדת. דכיון דעבר על 
והרי  הכתוב  עליו  קנס  זו  ומיתה  למות  הוא  ראוי  בוראו  אזהרת 
ושריפה  עצמה  בפני  דסקילה  היכי  וכי  המיתות  מן  כאחת  הוא 
בפני עצמה והרג בפני עצמה הוי נמי מלקות כאחת מן המיתות.

סנהדרין כו. • הוא (שבנא) ביקש קלון בית אדניו לפיכך נהפך כבודו 
לקלון.

סנהדרין כז. • אמר ליה ריש גלותא לרב אבא בר יעקב פוק עיין בה 
דבטלו  עיניו  את  ינקרו   – (רש"י  לעיניה  ליכהיוהו  קטל  ודאי  אי 
מיתות ב''ד והאי קנסא קא עבדינן ביה דב''ד מכין ועונשין שלא 
שמתא  אומרים  ויש  ליורשין  ויתנו  ממונו  יטלו  וי''א  התורה  מן 

וראשון עיקר).

סנהדרין כז: • (דברים כד, טז) איש בחטאו יומתו ... והכתיב (שמות לד, ז) פוקד 
עון אבות על בנים התם כשאוחזין מעשה אבותיהן בידיהן.

סנהדרין לז: • ושמא תאמרו מה לנו לחוב בדמו של זה והלא כבר 
נאמר (משלי יא, י) באבוד רשעים רנה.

סנהדרין לז: • מיום שחרב בית המקדש אף על פי שבטלה סנהדרי 
ארבע מיתות לא בטלו לא בטלו והא בטלו אלא דין ארבע מיתות 
לא בטלו מי שנתחייב סקילה או נופל מן הגג או חיה דורסתו מי 
שנתחייב שריפה או נופל בדליקה או נחש מכישו מי שנתחייב 
הריגה או נמסר למלכות או ליסטין באין עליו מי שנתחייב חנק 

או טובע בנהר או מת בסרונכי.

סנהדרין לז: • מי שנתחייב שתי מיתות ב''ד נידון בחמורה.

כופרים  כמה  חזינא  והא  וא''ת  מיום)  ד"ה   – לז: • (תוס'  סנהדרין 
בעיקר דמתים כדרכם וי''ל דזכות מילה תולה ושכר מצות שעשו 

משתלמין בעולם הזה כדכתיב (דברים ז) ומשלם לשונאיו.

מן  לאכול  שלא  (אדה"ר)  נצטווה  תשיעית  לח: • (שעה)  סנהדרין 
האילן עשירית סרח אחת עשרה נידון שתים עשרה נטרד והלך 

לו.

סנהדרין לח: • כיון שסרח (אדה"ר) הניח הקדוש ברוך הוא ידו עליו 
ומיעטו.

סנהדרין לט. • (רש"י) אבות יאכלו בוסר. משל הוא שרימה השועל 
את הזאב ליכנס לחצר היהודים בע''ש ולתקן עמהם צרכי סעודה 
ויאכל עמהם בשבת וכשבא ליכנס חברו עליו במקלות בא להרוג 
אחת  שפעם  אביך  בשביל  אלא  הלקוך  לא  אמר  השועל  את 
התחיל לסייען בסעודה ואכל את כל נתח טוב אמר לו ובשביל 
אבא אני לוקה אמר לו הן האבות יאכלו בוסר וגו' אבל בא עמי 
ואראך מקום לאכול ולשבוע בא לו על הבאר ועל שפתו מוטל 
והחבל מושכב עליו ובשני ראשי החבל שני דליים קשורים  עץ 
נכנס השועל בדלי העליון והכביד וירד למטה ודלי התחתון עלה 
אמר לו הזאב למה אתה נכנס לשם אמר לו יש כאן בשר וגבינה 
לאכול ולשבוע והראה לו דמות הלבנה במים כדמות עגול כמין 
גבינה עגולה אמר לו אני היאך ארד א''ל הכנס אתה בדלי העליון 
נכנס והכביד וירד ודלי שהשועל עליו עלה א''ל היאך אני עולה 
אמר לו צדיק מצרה נחלץ ויבא רשע תחתיו לא כך כתיב מאזני 

צדק וגו'.

סנהדרין לט. • מנהגו של עולם מלך בשר ודם שסרחה עליו מדינה 
אם אכזרי הוא הורג את כולן אם רחמן הוא הורג חצים אם רחמן 
הקב''ה  כך  אף  ביסורין  שבהן  הגדולים  מייסר  הוא  רחמים  מלא 

מייסר את יחזקאל כדי למרק עונותיהם של ישראל.

סנהדרין מג: • (רש"י) לפי שלא ענש. המקום את צדיקים שבישראל. 
הידועות:  העבירות  על  אלא  עבירה  עוברי  שביד  הנסתרות.  על 
עד. שעברו את הירדן. ושמעו וקבלו עליהם ברכות וקללות בהר 
גריזים והר עיבל ונעשו ערבים זה בזה כדאמרינן במסכת סוטה 
(דף לז:) מיד נענשו זה על זה ואפי' לא ידע זה בעבירות שביד חבירו 

ובימי עכן עברו את הירדן.

הרג  שריפה  סקילה  דין  לבית  נמסרו  מיתות  מט. • ארבע  סנהדרין 
וחנק.

סנהדרין נב. • פתילה של אבר מנא לן אתיא שריפה שריפה מעדת 
נשמה  שריפת  כאן  אף  קיים  וגוף  נשמה  שריפת  להלן  מה  קרח 
וגוף קיים ... אתיא שריפה שריפה מבני אהרן מה להלן שריפת 

נשמה וגוף קיים אף כאן שריפת נשמה וגוף קיים.
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רב  אקפה  הואי  שזינתה  כהן  בת  טלי  בת  נב: • אימרתא  סנהדרין 
חמא בר טוביה חבילי זמורות ושרפה.

סנהדרין נג. • ארבע מיתות גמרא גמירי להו.

סנהדרין נח: • (רש"י) קץ ידא. מאדם אחד שהיה רגיל להכות את 
מכין  היו  ב''ד  מו.)  (דף  דלעיל  בפרקין  כדאמר  בכך  וקנסו  חבירו 

ועונשין שלא מן התורה לעשות סייג וגדר לדבר.

סנהדרין נח: • (רש"י) איש זרוע. איש שמניף זרוע לו הארץ מתוקנת 
לקבורה כלומר ראוי להמיתו ולקוברו.

סנהדרין סג. • אין לוקין על לאו שבכללות.

סנהדרין סג. • מנין לסנהדרין שהרגו את הנפש שאין טועמין כלום 
כל אותו היום ת''ל לא תאכלו על הדם.

סנהדרין סג. • לאו שאין בו מעשה לוקין עליו.

סופו  שם  על  נהרג  חטאו  על  ומורה  סורר  בן  סח: • אטו  סנהדרין 
נהרג.

ב''ד  בפני  שהרג  וטריפה  פטור  הטריפה  את  עח. • ההורג  סנהדרין 
חייב שלא בפני ב''ד פטור.

משענתו  על  בחוץ  והתהלך  יקום  אם  יט)  כא,  עח. • (שמות  סנהדרין 
נהרג  וזה  בשוק  מהלך  שזה  דעתך  על  תעלה  וכי  המכה  ונקה 
הכביד  כך  ולאחר  שהיה  ממה  והקל  למיתה  שאמדוהו  זה  אלא 
מלמד  ביה  דרשי  מאי  המכה  ונקה  האי  ורבנן  פטור  שהוא  ומת 

שחובשין אותו.

סנהדרין עח: • אמדוהו לחיים ומת לא צריך קרא שהרי יצא מבית 
דין זכאי.

סנהדרין פא: • מי שלקה ושנה ב''ד מכניסין אותו לכיפה ומאכילין 
אותו שעורין עד שכריסו מתבקעת.

לכיפה  אותו  מכניסין  בעדים  שלא  נפש  פא: • ההורג  סנהדרין 
ומאכילין אותו (ישעיה ל, כ) לחם צר ומים לחץ.

סנהדרין פא: • הגונב את הקסוה (כלי שרת) המקלל בקוסם והבועל 
ארמית קנאין פוגעין בו.

סנהדרין פא: • כהן ששמש בטומאה אין אחיו הכהנים מביאין אותו 
לב''ד אלא פרחי כהונה מוציאין אותו חוץ לעזרה ומפציעין את 

מוחו בגזירין.

בתריה  וכתיב  הכותית  על  הבא  זה  נכר  אל  בת  פב. • בעל  סנהדרין 
(מלאכי ב, יב) יכרת ה' לאיש אשר יעשנה.

סנהדרין פו: • כל לאו שניתן לאזהרת מיתת ב''ד אין לוקין עליו.

סנהדרין פט. • (תוס') הכובש נבואתו לוקה. לית ביה לאו ועוד דאין 
בו מעשה אלא מכין אותו עד שתצא נפשו כמו עשה סוכה ואינו 

עושה.

סנהדרין צ. • כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא ...ואלו שאין להם 
חלק לעולם הבא וכו'.

סנהדרין צ. • כל מדותיו של הקב''ה מדה כנגד מדה.

סנהדרין צ: • הכרת תכרת בעולם הזה עונה בה לאימת לאו לעולם 
הבא.

בבל  מלך  קלם  אשר  וכאחאב  כצדקיהו  ה'  צג. • ישימך  סנהדרין 
באש אשר שרפם לא נאמר אלא אשר קלם.

רשותא  אתיהיב  ולא  בהדיה  רשעים  הוו  לא  צג. • התם  סנהדרין 
לנורא  רשותא  ואתיהיב  כ"ג)  (יהושע  בהדי  רשעים  הוו  הכא  לנורא 
יבישי  אוקדן  רטיבא  וחד  יבישי  אודי  תרי  אינשי  דאמרי  היינו 

לרטיבא.

סנהדרין צד. • תחת כבודו ממש כשריפת בני אהרן מה להלן שריפת 
נשמה וגוף קיים אף כאן (חיל סנחריב) שריפת נשמה וגוף קיים.

בעצמו  ממנו  הקב''ה  נפרע  בעצמו  שחירף  צד. • פרעה  סנהדרין 
סנחריב שחירף ע''י שליח נפרע הקב''ה ממנו ע''י שליח.

לו  אמר   ... הכם  באצבע   ... הכם  ביד   ... הכם  צה: • במה  סנהדרין 
הקב''ה לגבריאל מגלך נטושה אמר לפניו רבונו של עולם נטושה 
לגבריאל  הקב''ה  לו  אמר   ... בראשית  ימי  מששת  ועומדת 
כשאתה יוצא לבשל פירות הזקק להם .... בחוטמן נשף בהן ומתו 
מפי  שירה  ושמעו  להם  גלה  אזנים   ... ומתו  להם  ספק  כפיים   ...

חיות ומתו.

 ... ואוקמיה  גבריאל  אתא  פסיעות  ארבע  צו. • כדרהיט  סנהדרין 
אילמלא לא בא גבריאל והעמידו לא היה תקנה לשונאיהם של 

ישראל.

סנהדרין צט. • עדן לא ראתה עין מעולם וא''ת אדם היכן דר בגן.

סנהדרין ק. • עתיד הקב''ה ליתן לכל צדיק וצדיק מלא עומסו.

סנהדרין ק. • עתיד הקב''ה ליתן לכל צדיק וצדיק ג' מאות ועשרה 
עולמות.

סנהדרין ק: • כשם שנותן הקב''ה כח ברשעים לקבל פורענותם כך 
נותן הקב''ה כח בצדיקים לקבל טובתן.

ועכשיו  עולמו  רבי  קיבל  ושלום  חס  שמא  קא. • אמרתי  סנהדרין 
שאני רואה רבי בצער אני שמח.

סנהדרין קב. • אין לך כל פורענות ופורענות שבאה לעולם שאין בה 
אחד מעשרים וארבעה בהכרע ליטרא של עגל הראשון.

סנהדרין קג. • לא יגורך רע צדיק אתה ולא יהיה במגורך רע.

 ... בסדום  היתה  שלא  בירושלים  היתה  יתירה  קד: • מדה  סנהדרין 
ואילו בירושלים כתיב (איכה ד, י) ידי נשים רחמניות בשלו ילדיהן.

הבא  לעולם  באין  כולן  אומרים  היו  רשומות  קד: • דורשי  סנהדרין 
(רש"י – לכולם יש להם חלק אפילו למנשה וירבעם ולאחאב).

חשיב  מדקא  כלומר  אתו.  נכרים  שאר  הא  קה. • (רש"י)  סנהדרין 
תנא דמתניתין דבלעם שהיה נכרי בהדי הדיוטות וקאמר דאין לו 

חלק מכלל דשאר נכרים יש להם חלק.

לוי  בן  יהושע  דרבי  בשיבבותיה  דהוה  מינא  קה: • ההוא  סנהדרין 
דהוה קא מצער ליה יומא חד נקט תרנגולתא ואסר ליה בכרעיה 
ההוא  מטא  כי  אילטייה  שעתא  ההוא  מטא  כי  אמר  ואותיב 
שעתא נמנם אמר שמע מינה לאו אורח ארעא דכתיב (משלי יז, כו) 

גם ענוש לצדיק לא טוב.

זכה  בלק  שהקריב  קרבנות  ושתים  ארבעים  קה: • בשכר  סנהדרין 
ויצאה ממנו רות.

ושריפה  סקילה  מיתות  ארבע  (בבלעם)  בו  קו: • שקיימו  סנהדרין 
הרג וחנק.

סנהדרין קו: • שלשה מלאכי חבלה נזדמנו לו לדואג אחד ששכח 
כנסיות  בבתי  עפרו  שפיזר  ואחד  נשמתו  ששרף  ואחד  תלמודו 

ובבתי מדרשות.
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של  שנותיו  כל  ימיהם  יחצו  לא  ומרמה  דמים  קו: • אנשי  סנהדרין 
אלא  אינן  אחיתופל  ושל  וארבע  שלשים  אלא  היו  לא  דואג 

שלשים ושלש.

סנהדרין קז: • ג' חלאים חלה אלישע אחד שגירה דובים בתינוקות 
ואחד שדחפו לגחזי בשתי ידים ואחד שמת בו.

בדין  עומדין  ואין  לעוה''ב  חלק  להם  אין  המבול  קז: • דור  סנהדרין 
... דור הפלגה אין להם חלק לעולם הבא ... אנשי סדום אין להם 

חלק לעולם הבא וכו'. 

סנהדרין קח: • שלשה שמשו בתיבה וכולם לקו כלב ועורב וחם.

נתגלתה  אחת  במצרים  יוסף  הטמין  מטמוניות  קי. • ג'  סנהדרין 
גנוזה  ואחת  אסוירוס  בן  לאנטונינוס  נתגלתה  ואחת  לקרח 

לצדיקים לעתיד לבא.

סנהדרין קי. • קרח לא מן הבלועים ולא מן השרופין.

סנהדרין קי. • אמר משה לפני הקב''ה אם בריאה גיהנם מוטב ואם 
לאו יברא ה'.

עליו  וישבו  בגיהנם  קרח)  (לבני  להם  נתבצר  קי. • מקום  סנהדרין 
ואמרו שירה.

 ... דקרח  בלועי  לך  ואחוי  תא  טייעא  ההוא  לי  קי. • אמר  סנהדרין 
ושמעית דהוו קאמרי הכי משה ותורתו אמת והן בדאים.

באים   ... לעוה''ב  באין  אין  ישראל  רשעי  בני  קי: • קטני  סנהדרין 
הם לעוה''ב ... אבל קטני בני רשעי עובדי כוכבים ד''ה אין באין 

לעוה''ב. 

סנהדרין קי: • קטן מאימתי בא לעוה''ב ... משעה שנולד ... משעה 
שיאמר  משעה   ... שנימול  משעה   ... שנזרע  משעה   ... שסיפר 

אמן.

סנהדרין קיא. • על דבר זה נענש משה רבינו שנא' (שמות ה, כג) ומאז 
באתי אל פרעה לדבר בשמך הרע לעם הזה אמר לו הקב''ה חבל 
אברהם  על  נגליתי  פעמים  כמה  הרי  משתכחין  ולא  דאבדין  על 
מה  לי  אמרו  ולא  מדותי  על  הרהרו  ולא  שדי  באל  ויעקב  יצחק 

שמך.

סנהדרין קיא: • עתיד הקב''ה להיות עטרה בראש כל צדיק וצדיק.

סנהדרין קיא: • אנשי עיר הנדחת אין להם חלק לעוה''ב.

והמרובין  פלט  ממונם  לפיכך  בסקילה  קיא: • היחידים  סנהדרין 
בסייף לפיכך ממונם אבד.

סנהדרין קיא: • נכסי צדיקים שבתוכה אובדין שבחוצה לה פליטין 
ושל רשעים בין שבתוכה בין שבחוצה לה הרי אלו אובדין.

סנהדרין קיא: • אמר הקב''ה אם אתם עושין דין בעיר הנדחת מעלה 
אני עליכם כאילו אתם מעלים עולה כליל לפני.

דנין  וחובשין  דנין  הנדחת)  עיר  (דין  עבדינן  קיב. • היכי  סנהדרין 
וחובשין ... דנין וסוקלין דנין וסוקלין.

מכות ד. • כל המשלם אינו לוקה.

מכות ד: • משום רשעה אחת אתה מחייבו ואי אתה מחייבו משום 
שתי רשעיות.

שהוא  מפני  תחלה  בהצלה  לימנות  ראובן  זכה  מה  י. • מפני  מכות 
פתח בהצלה תחלה.

ואחד  בשוגג  הרג  אחד  הנפש  את  שהרגו  אדם  בני  י: • שני  מכות 
הרג במזיד לזה אין עדים ולזה אין עדים הקב''ה מזמינן לפונדק 
אחד זה שהרג במזיד יושב תחת הסולם וזה שהרג בשוגג יורד 
בסולם ונפל עליו והרגו זה שהרג במזיד נהרג וזה שהרג בשוגג 

גולה.

מכות יא. • טוביה חטא וזיגוד מנגיד.

מכות יג. • ואלו הן הלוקין וכו'.

מכות יג: • מיתה ומלקות מיתה אריכתא היא.

מכות יג: • חייבי כריתות לא צריכי התראה שהרי פסח ומילה ענש 
אף על פי שלא הזהיר.

מכות יד. • אין עונשין מן הדין.

לוקין  מעשה  בו  שיש  לאו  שבתורה  תעשה  לא  טז. • כל  מכות 
עליו לאו שאין בו מעשה אין לוקין עליו חוץ מן הנשבע ומימר 

והמקלל את חבירו בשם.

(כרוב) כרבא  דבי  (תולעת)  ביניתא  דאכל  מאן  טז: • האי  מכות 
מלקינן ליה.

מכות יז. • מצות לא תעשה שיש בה קום עשה אין חייבין עליה.

מכות יז: • אפילו למאן דאמר עונשין מן הדין אין מזהירין מן הדין.

מכות כב: • כיצד מלקין אותו וכו'.

מכות כג. • כל חייבי כריתות שלקו נפטרו ידי כריתתם שנאמר (דברים 
כה, ג) ונקלה אחיך לעיניך כשלקה הרי הוא כאחיך.

העושה  עליה  נפשו  נוטל  אחת  עבירה  העובר  אם  כג. • מה  מכות 
מצוה אחת על אחת כמה וכמה שתנתן לו נפשו.

מכות כג: • כל היושב ולא עבר עבירה נותנין לו שכר כעושה מצוה.

מכות כג: • ומה אם הדם שנפשו של אדם קצה ממנו הפורש ממנו 
מקבל שכר גזל ועריות שנפשו של אדם מתאוה להן ומחמדתן 
ולדורות  ולדורותיו  לו  שיזכה  וכמה  כמה  אחת  על  מהן  הפורש 

דורותיו עד סוף כל הדורות.

מכות כג: • רצה הקב''ה לזכות את ישראל לפיכך הרבה להם תורה 
ומצות.

מגיע  ר''ג  כשהיה  לעולם  ימוט  לא  אלה  עושה  כד. • כתיב  מכות 
דלא  הוא  לכולהו  להו  דעביד  מאן  אמר  בוכה  היה  הזה  למקרא 
ימוט הא חדא מינייהו ימוט אמרו ליה מי כתיב עושה כל אלה 

עושה אלה כתיב אפילו בחדא מינייהו.

שאינו  שאע''פ  היסורין  מן  עליו  להגין  תולה.  ב. • (רש"י)  שבועות 
יודע שחטא יש לו לדאג שכל השוגגין צריכים כפרה לכשידעו 

אלמא קודם ידיעה ענושים הן.

שבועות יח: • כל שאינו פורש מאשתו סמוך לוסתה אפילו הויין לו 
בנים כבני אהרן מתים.

שבועות יח: • כל הפורש מאשתו סמוך לוסתה הויין לו בנים זכרים.

שבועות כא. • (שמות כ, ז) לא תשא את שם ה' אלהיך לשוא כי לא ינקה 
אותו  מלקין  מטה  של  ב''ד  אבל  אותו  מנקין  אין  מעלה  של  ב''ד 

ומנקין אותו.

מקרבן  למפטריה  דלאו  נראה  אנסך.  לבך  את  כו. • (תוס')  שבועות 
חטאת  שיביא  פנקסו  על  לכתוב  יצטרך  שלא  קאמר  גרידא 

שמינה לכשיבנה בית המקדש אלא אפילו עונש נמי ליכא.
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אחד  ראיתי  לא  אם  בנחמה  אראה  שטח  בן  לד. • אר''ש  שבועות 
ודם  בידו  סייף  ומצאתי  אחריו  ורצתי  לחורבה  חבירו  אחר  שרץ 
או  אני  או  לזה  הרגו  מי  רשע  לו  אמרתי  מפרפר  והרוג  מטפטף 
אתה אבל מה אעשה שאין דמך מסור בידי שהרי אמרה תורה 
אלא  המת  יומת  עדים  שלשה  או  עדים  שנים  פי  על  ו)  יז,  (דברים 

המקום יפרע ממך אמרו לא זזו משם עד שנשכו נחש ומת.

את  תשא  לא  ז)  כ,  (שמות  בסיני  הקב''ה  שאמר  לט. • בשעה  שבועות 
שם ה' אלהיך לשוא וכל עבירות שבתורה נאמר בהן ונקה וכאן 
ממנו  וכאן  ממנו  נפרעין  שבתורה  עבירות  וכל  ינקה  לא  נאמר 
ממנו  וכאן  ממנו  נפרעין  שבתורה  עבירות  וכל   ... וממשפחתו 
ומכל העולם כולו... וכל עבירות שבתורה אם יש לו זכות תולין לו 

שנים ושלשה דורות וכאן נפרעין ממנו לאלתר.

לשונאיו  ומשלם  ז)  (דברים  כתיב  היום)  ד"ה   – ג. • (תוס'  זרה  עבודה 
ותשלום שכר הצדיקים הוא לעולם הבא.

עבודה זרה ד. • אם יש להם זכות אפדם ואם לאו אשמידם.

עבודה זרה ד. • אני נפרע מהן כפיד (ניקור) של תרנגולת. 

מעט  אם  כי  לפני  מצוה  עושין  ישראל  אין  ד. • אפילו  זרה  עבודה 
כפיד של תרנגולין שמנקרין באשפה אני מצרפן לחשבון גדול.

עבודה זרה ד. • אני אמרתי אפדם בממונם בעוה''ז כדי שיזכו לעולם 
הבא.

עבודה זרה ד. • אני אמרתי איסרם ביסורין בעולם הזה כדי שיחזקו 
זרועותם לעוה''ב.

עבודה זרה ד. • אמשול לכם משל למה''ד לאדם שנושה משני בנ''א 
שונאו  מעט  מעט  ממנו  נפרע  אוהבו  שונאו  ואחד  אוהבו  אחד 

נפרע ממנו בבת אחת.

עבודה זרה ד. • אמר אברהם לפני הקב''ה רבש''ע חולין הוא מעשות 
את  שקיימו  אדם  בני  אלו   ... רשע  עם  צדיק  להמית  הזה  כדבר 
התורה מאל''ף ועד תי''ו התם נמי כיון שהיה בידם למחות ולא 

מיחו הוו להו כצדיקים שאינן גמורים.

אחת  רגע  וכמה  רגע  זעמו  וכמה  יום  בכל  זועם  ד. • אל  זרה  עבודה 
ושמנה  וארבעים  מאות  ושמונה  אלפים  ושלשת  ריבוא  מחמש 
חוץ  רגע  אותה  לכוין  יכולה  בריה  כל  ואין  רגע  היא  זו  בשעה 

מבלעם הרשע.

צדקות  כמה  ראו  עמי  לישראל  הקב''ה  להן  ד: • אמר  זרה  עבודה 
עשיתי עמכם שלא כעסתי עליכם כל אותן הימים שאם כעסתי 
עליכם לא נשתייר מעובדי כוכבים משונאיהם של ישראל שריד 

ופליט.

עבודה זרה ד: • אימת רתח ... בתלת שעי קמייתא כי חיורא כרבלתא 
דתרנגולא כל שעתא ושעתא מחוור חיורא כל שעתא אית ביה 

סורייקי סומקי ההיא שעתא לית ביה סורייקי סומקי.

היום  לעשותם  היום  מצוך  אנכי  אשר  יא)  ז,  ד: • (דברים  זרה  עבודה 
ליטול  היום  ולא  לעשותם  היום  לעשותם  למחר  ולא  לעשותם 

שכרן.

עבודה זרה ד: • כל מצות שישראל עושין בעולם הזה באות ומעידות 
אותם לעולם הבא.

עבודה זרה ד: • כל מצות שישראל עושין בעולם הזה באות וטורפות 
אותם לעובדי כוכבים לעולם הבא על פניהם.

עבודה זרה ה. • כל העושה מצוה אחת בעולם הזה מקדמתו והולכת 
לפניו לעולם הבא.

עבודה זרה ה. • כל העובר עבירה אחת מלפפתו ומוליכתו ליום הדין 
... קשורה בו ככלב.

עבודה זרה ה. • בואו ונחזיק טובה לאבותינו שאלמלא הן לא חטאו 
אנו לא באנו לעולם.

עבודה זרה י: • בכה רבי ואמר יש קונה עולמו בשעה אחת ויש קונה 
עולמו בכמה שנים.

עבודה זרה יז. • בכה רבי ואמר יש קונה עולמו בכמה שנים ויש קונה 
עולמו בשעה אחת ואמר רבי לא דיין לבעלי תשובה שמקבלין 

אותן אלא שקורין אותן רבי.

עם  מדקדק  הקב''ה  להתלמד)  ד"ה   – יח. • (רש"י  זרה  עבודה 
לחוש  יש  להתלמד  ואפילו  כא:)  דף  (יבמות  השערה  כחוט  הצדיקים 

לכבוד הרב.

עבודה זרה יח. • מצאוהו לרבי חנינא בן תרדיון שהיה יושב ועוסק 
הביאוהו  בחיקו  לו  מונח  וס''ת  ברבים  קהלות  ומקהיל  בתורה 
וכרכוהו בס''ת והקיפוהו בחבילי זמורות והציתו בהן את האור 
והביאו ספוגין של צמר ושראום במים והניחום על לבו כדי שלא 
לה  אמר  בכך  אראך  אבא  בתו  לו  אמרה  מהרה  נשמתו  תצא 
אילמלי אני נשרפתי לבדי היה הדבר קשה לי עכשיו שאני נשרף 

וס''ת עמי מי שמבקש עלבונה של ס''ת הוא יבקש עלבוני.

תרדיון  בן  חנינא  רבי  ואמרה  קול  בת  יח. • יצאה  זרה  עבודה 
וקלצטונירי מזומנין הן לחיי העולם הבא בכה רבי ואמר יש קונה 

עולמו בשעה אחת ויש קונה עולמו בכמה שנים.

חפץ  במצותיו  כאיש  יצרו  על  שמתגבר  מי  יט. • אשרי  זרה  עבודה 
מאד ... במצותיו ולא בשכר מצותיו והיינו דתנן הוא היה אומר 
אל תהיו כעבדים המשמשין את הרב על מנת לקבל פרס אלא 

היו כעבדים המשמשין את הרב שלא על מנת לקבל פרס.

ליתן  עתידין  שקלקלו  ושוטים  נוהג  כמנהגו  נד: • עולם  זרה  עבודה 
את הדין.

עבודה זרה נד: • הרי שגזל סאה של חטים [והלך] וזרעה בקרקע דין 
הוא שלא תצמח אלא עולם כמנהגו נוהג והולך ושוטים שקלקלו 

עתידין ליתן את הדין.

תתעבר  שלא  הוא  דין  חבירו  אשת  על  שבא  נד: • הרי  זרה  עבודה 
אלא עולם כמנהגו נוהג והולך ושוטים שקלקלו עתידין ליתן את 

הדין.

היה  הבן  ואותו  אחד  בן  לו  שהיה  ודם  בשר  נד: • מלך  זרה  עבודה 
נשבע  וכשהוא  אביו  שם  על  שם  לו  והעלה  הכלב  את  לו  מגדל 
הבן  על  כועס  הוא  מי  על  המלך  כששמע  אבא  כלב  בחיי  אומר 

הוא כועס או על הכלב הוא כועס.

האדם משביעין  על  אותן  בשעה שמשגרין  נה. • יסורין  זרה  עבודה 
פלוני  ביום  אלא  תצאו  ולא  פלוני  ביום  אלא  תלכו  שלא  אותן 

ובשעה פלונית ועל ידי פלוני ועל ידי סם פלוני.

עבודה זרה סה. • אתון איכא עלייכו אימתא דמלכותא אנן לא תיהוי 
עלן אימתא דמלכותא.

הוריות י: • אטו צדיקי אי אכלי תרי עלמי מי סני להו.
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הוריות י: • אשריהם לצדיקים שמגיע אליהם כמעשה הרשעים של 
עולם הזה בעולם הזה אוי להם לרשעים שמגיע אליהם כמעשה 

הצדיקים של עולם הזה בעולם הזה.

עדויות ב:י • יב' חודש משפט דור המבול אויב המצריים גוג ומגוג 
רשעים בגיהנם... מן פסח עד עצרת.

לקבל  מנת  על  הרב  את  המשמשים  כעבדים  תהיו  א:ג • אל  אבות 
פרס וכו'.

אבות א:ז • אל תתיאש מן הפורענות.

מתן  יודע  אתה  שאין  כבחמורה  קלה  במצוה  זהיר  ב:א • הוי  אבות 
שכרן של מצוות.

אבות ב:א • ... וכל מעשיך בספר נכתבים.

אבות ב:ד • ... מעלה אני עליכם שכר כאילו עשיתם.

אבות ב:יד • נאמן הוא בעל מלאכתך לשלם שכר פעולתך.

אבות ב:טו • היום קצר.... השכר הרבה וכו'.

מתן  פעולתך...  שכר  לשלם  מלאכתך  בעל  הוא  ב:טז • נאמן  אבות 
שכרן של צדיקים לע"ל.

אבות ג:א • דע ... לפני מי אתה עתיד ליתן דין וחשבון וכו'.

אבות ג:טז • ... הגבאים מחזירין תדיר בכל יום ונפרעין מן האדם וכו'.

אבות ד:ב • שכר מצוה מצוה שכר עבירה עבירה.

אבות ד:י • אם עמלת בתורה יש שכר הרבה ליתן לך.

אבות ד: טז • העוה"ז דומה לפרוזדור בפני העוה"ב התקן עצמך וכו'.

אבות ד:יז • יפה שעה אחת של קורת רוח בעוה"ז מכל חיי עוה"ב.

אבות ד:כא • ... על כרחך אתה עתיד ליתן דין וחשבון לפני ממה"מ 
הקב"ה.

הרשעים...  מן  להפרע  העולם...  נברא  מאמרות  ה:א • בי'  אבות 
וליתן שכר לצדיקים וכו'.

אבות ה:ב • ... בא אברהם וקבל שכר כולם.

אבות ה:ח • ז' מיני פורעניות באות לעולם על ז' גופי עבירה וכו'.

עוה"ב...  ונוחלין  בעוה"ז  אוכלין  א"א  של  ה:יט • תלמידיו  אבות 
תלמידיו של בלעם הרשע יורשין גיהנם וירדין לבאר שחת.

אבות ה:כ • עז פנים לגיהנם ובושת פנים לג"ע.

אבות ה:כג • לפום צערא אגרא.

אבות דרבי נתן ה:ב • צדוקים וביתוסים כפרו בעוה"ב ותחה"מ.

יצה"ר  לעולם...  גיהנם  פני  רואין  ישראל  טז:ג • אין  נתן  דרבי  אבות 
מסית בנו.

אבות דרבי נתן כח:ו • צדיקים שרע להם בעוה"ז... רשעים שרע להם 
בעוה"ז וכו'.

אבות דרבי נתן לו:א • אנשי סדום לא חיין ולא נידונין וכו'.

אבות דרבי נתן לו:ב • קרח ועדתו לא חיין ולא נידונין וכו'.

אבות דרבי נתן לו:ג • דור המדבר לא חיין ולא נידונין וכו'.

אבות דרבי נתן לו:ד • עשרת השבטים לא חיין ולא נידונין וכו'.

אבות דרבי נתן לו:ה • ז' אין להם חלק לעולם הבא לבלר סופר טוב 
שברופאים דיין לעירו קוסם (חנווני) חזן וטבח.

לעולם  חלק  להם  אין  הדיוטות  וד'  מלכים  לו:ו • ג'  נתן  דרבי  אבות 
הבא וכו'.

אבות דרבי נתן מא:טו • צדיקים גמורים אין מצרפין אותן וכן רשעים 
גמורין מי מצרפין בינונים.

מבעט  איוב  ושותק  לוקה  אברהם  למקום  בנים  ח' • ד'  שמחות 
חזקיה מתחנן דוד אומר הלקני.

כלה רבתי פ"ב • עוה"ב אין בו לא אכילה ולא שתיה ולא פו"ר אלא 
צדיקים יושבין... ונהנין מזיו השכינה.

לברוכי  לביה"כ  רשע  של  בנו  שהביא  ר"ע  פ"ב • מעשה  רבתי  כלה 
ונח דעתיה דאותו רשע שמת.

כלה רבתי פ"ג • אוי להם לבריות שחוטאים וחושבים שמיתה מנוס 
היא להם.

דרך ארץ רבה פ"ב • אין ישיבה למעלה ולא אכילה וכו'.

דרך ארץ רבה פ"ב • בזכות שישראל עושין רצונו של מקום... ואינו 
מתרחק מעולמו כלום.

בהם  שלטה  ולא  עולם  בכבוד  שכנו  אבות  פ"א • ז'  זוטא  ארץ  דרך 
רימה ותולעה אברהם וכו'.

דרך ארץ זוטא פ"א • ט' נכנסו בחייהם לגן עדן חנוך בן ירד וכו'.

בדבר  ועסקת  מצוה  מדבר  עצמך  מנעת  פ"ט • אם  זוטא  ארץ  דרך 
עבירה סוף מתה אשתך במגפה.

זבחים כט: • אין אשתו של אדם מתה אא''כ מבקשין ממנו (רש"י – 
ממונו שגזל) (תוס' – דמיירי בנדר) ממון ואין לו.

זבחים לד. • לאו הבא מכלל עשה לוקין עליו ... אין לוקין עליו.

דין  אינו  שענש  מקום  הזהיר  ענש  שלא  במקום  קו: • ומה  זבחים 
שהזהיר.

זו  רבש''ע  לפניו  אמר  במקולין  בשרו  ששוקלין  כט: • ראה  מנחות 
תורה וזו שכרה א''ל שתוק כך עלה במחשבה לפני.

מנחות כט: • מפני מה נברא העולם הבא ביו''ד מפני שצדיקים שבו 
מועטים.

מנחות מג: • גדול עונשו של לבן יותר מעונשו של תכלת.

מתן  שאין  בתורה  שכתובה  קלה  מצוה  כל  לך  מד. • אין  מנחות 
שכרה בעה''ז ולעה''ב איני יודע כמה צא ולמד ממצות ציצית.

מנחות סב. • שירי מצוה מעכבים את הפורענות.

מנחות קי. • אחד המרבה ואחד הממעיט ובלבד שיכוין לבו לשמים.

רצונו  אעשה  שתאמר  כדי  זבחו  אליכם  אמרתי  קי. • לא  מנחות 
אתם  לרצונכם  אלא  זובחים  אתם  לרצוני  לא  רצוני  ויעשה 

זובחים.

עליו  מכריזין  א''כ  אלא  מלמטה  אצבעו  נוקף  אדם  ז: • אין  חולין 
מלמעלה.

נכרתים  דימיו  ממיתה  חמור  כרת  טמא)  ד"ה  לא. • (רש"י –  חולין 
וזרעו נכרת.

חולין סז: • לויתן דג טהור הוא.

לאחריני  דצדיקי  זכותא  דאמר  יהודה.  כדרב  פו. • (רש"י)  חולין 
מהני ולא לדידהו בהאי עלמא.
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חולין פז. • א''ל (רבי לצדוקי) כוס של ברכה אתה שותה או ארבעים 
זהובים אתה נוטל אמר לו כוס של ברכה אני שותה יצתה בת קול 

ואמרה כוס של ברכה שוה ארבעים זהובים.

חולין קי: • כל מצות עשה שמתן שכרה בצדה אין בית דין שלמטה 
מוזהרין עליה.

מן  ליפרע  כדי   – (רש"י  לפורענות  נס  בתוך  קכז. • נס  חולין 
הרשעים).

חולין קלב: • קניס אטמא (ירך)... קניס גלימא.

חולין קמב. • ומה אם מצוה קלה שהיא כאיסר אמרה תורה (דברים כב, 
ז) למען ייטב לך והארכת ימים ק''ו על מצות חמורות שבתורה.

חולין קמב. • אין לך כל מצוה ומצוה שבתורה שמתן שכרה בצדה 
שאין תחיית המתים תלויה בה.

ערכין טו. • אין הקב''ה נפרע מן האדם עד שתתמלא סאתו.

תמורה טו: • מעשה בחסיד אחד שהיה גונח מלבו ושאלו לרופאים 
עז  והביאו  שחרית  רותח  חלב  שיינק  עד  תקנה  לו  אין  ואמרו 
וקשרו לו בכרעי מיטתו והיה יונק ממנה חלב ... בשעת מיתתו 
בלבד  העז  אותה  של  אלא  עון  בי  שאין  בעצמי  אני  יודע  אמר 
שעברתי על דברי חבירי שהרי אמרו חכמים אין מגדלין בהמה 

דקה בארץ ישראל.

תמורה טז. • בשעה שנפטר משה רבינו לגן עדן וכו'.

כריתות ב. • שלשים ושש כריתות בתורה.

כריתות ז. • (רש"י) כרת. הולך ערירי בלא בנים ואם יש לו מתים.

כריתות ז. • (תוס') דחנקתיה אומצא. מכאן דקדק ריב''א דכרת אין 
זרעו נכרתים דהא הכא זרעו לא נחנקו ואתא יה''כ ומכפר עלייהו 

ואכתי לא משכחת לה כרת בבניו.

תמיד לב: • גיהנם למעלה מן הרקיע וי''א לאחורי הרי חשך.

נדה יג: • מוטב תבקע כריסו ואל ירד לבאר שחת.

ימיכם  שיאריכו  כדי  בעוה''ז  עליכם  שאאריך  טז: • מוטב  נדה 
לעוה''ב.

נדה כ. • אמר להו רבי ינאי לבניו בני אל תקברוני לא בכלים שחורים 
ולא בכלים לבנים שחורים שמא אזכה ואהיה כאבל בין החתנים 
בכלים  אלא  האבלים  בין  כחתן  ואהיה  אזכה  לא  שמא  לבנים 

האוליירין הבאים ממדינת הים.

תסוככני.  וגידים  ועצמות  תלבישני  ובשר  עור  כה. • (תוס')  נדה 
ברישא עור ובשר והדר עצמות וגידים ובתחיית המתים דיחזקאל 

(סימן לז) איפכא גידין והדר בשר.

נדה ל: • והוי יודע שהקב''ה טהור ומשרתיו טהורים ונשמה שנתן 
בך טהורה היא אם אתה משמרה בטהרה מוטב ואם לאו הריני 

נוטלה ממך.

נדה נב. • איוב בסערה חירף בסערה השיבוהו.

המת  במות  אחפוץ  לא  כי  לב)  יח,  (יחזקאל  אומר  אחד  ע: • כתוב  נדה 
בעושין  כאן  להמיתם  ה'  חפץ  כי  (שמואל א ב, כה)  אומר  אחד  וכתוב 

תשובה כאן בשאין עושין תשובה.

שלום
ברכות ג. • (אליהו) אמר לי שלום עליך רבי ואמרתי לו שלום עליך 

רבי ומורי.

לו  יקדים  שלום  לו  ליתן  רגיל  שהוא  בחברו  שיודע  ו: • כל  ברכות 
ולא  לו  נתן  ואם  ורדפהו  שלום  בקש  טו)  לד,  (תהלים  שנאמר  שלום 

החזיר נקרא גזלן.

ברכות י: • מאי דכתיב (ישעיה לח, יז) הנה לשלום מר לי מר אפי' בשעה 
ששיגר לו הקב''ה שלום מר הוא לו.

ברכות יב. • משמר היוצא אומר למשמר הנכנס מי ששכן את שמו 
בבית הזה הוא ישכין ביניכם אהבה ואחוה ושלום וריעות.

ברכות יג. • בפרקים שואל מפני הכבוד ומשיב שלום לכל אדם.

עשאו  כאלו  שיתפלל  קודם  לחבירו  שלום  הנותן  יד. • כל  ברכות 
במה.

רצון  יהי  הכי  אמר  צלותיה  דמסיים  בתר  אלעזר  טז: • ר'  ברכות 
מלפניך ה' אלהינו שתשכן בפורינו אהבה ואחוה ושלום וכו'.

ברכות טז: • רב בתר צלותיה אמר הכי יהי רצון מלפניך ה' אלהינו 
שתתן לנו חיים ארוכים חיים של שלום וכו'.

ה'  מלפניך  רצון  יהי  הכי  אמר  צלותיה  בתר  ספרא  טז: • רב  ברכות 
אלהינו שתשים שלום וכו'.

ברכות יז. • לעולם יהא אדם ערום ביראה (משלי טו, א) מענה רך משיב 
חמה ומרבה שלום עם אחיו ועם קרוביו ועם כל אדם ואפילו עם 
נכרי בשוק כדי שיהא אהוב למעלה ונחמד למטה ויהא מקובל 

על הבריות.

אדם  הקדימו  שלא  זכאי  בן  יוחנן  רבן  על  עליו  יז. • אמרו  ברכות 
שלום מעולם ואפילו נכרי בשוק.

ברכות יט. • אפילו בשעה ששלום על ישראל יוליכם ה' את פועלי 
האון.

ברכות כז: • המתפלל אחורי רבו והנותן שלום לרבו והמחזיר שלום 
לרבו והחולק על ישיבתו של רבו והאומר דבר שלא שמע מפי 

רבו גורם לשכינה שתסתלק מישראל.

ברכות כט: • מאי תפלת הדרך יהי רצון מלפניך ה' אלהי שתוליכני 
לשלום ותצעידני לשלום ותסמכני לשלום.

ברכות לב: • מעשה בחסיד אחד שהיה מתפלל בדרך בא שר אחד 
ונתן לו שלום ולא החזיר לו שלום וכו'.

אינם  גמורים  צדיקים  עומדין  תשובה  שבעלי  לד: • מקום  ברכות 
לרחוק  ולקרוב  לרחוק  שלום  שלום  יט)  נז,  (ישעיה  שנאמר  עומדין 

ברישא והדר לקרוב.

ברכות לח: • איהו דעבד לאפוקי נפשיה מפלוגתא.

ברכות לט: • אמר ליה מה שמך א''ל שלמן א''ל שלום אתה ושלמה 
משנתך ששמת שלום בין התלמידים.

ברכות נד. • התקינו שיהא אדם שואל את שלום חברו בשם.

קמי  ליקום  חזא  מאי  ידע  ולא  חלמא  דחזא  מאן  נה: • האי  ברכות 
שלום  אתה   ... רבש''ע  הכי  ולימא  ידייהו  דפרסי  בעידנא  כהני 

ושמך שלום יהי רצון מלפניך שתשים עלינו שלום.

ברכות נו: • הרואה באר בחלום רואה שלום.

ברכות נו: • שלש שלומות (בחלום) הן נהר צפור וקדרה.

כנהר  אליה  נוטה  הנני  ויאמר  ישכים  בחלום  נהר  ברכות • הרואה 
שלום.
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שלום  תשפות  ה'  ויאמר  ישכים  בחלום  קדרה  נו: • הרואה  ברכות 
לנו קודם שיקדמנו פסוק אחר.

ברכות נז. • הרואה חטים בחלום ראה שלום.

ברכות נז: • מת בבית שלום בבית.

ברכות ס. • בכניסתו מהו אומר יהי רצון מלפניך ה' אלהי שתכניסני 
לכרך זה לשלום נכנס אומר מודה אני לפניך ה' אלהי שהכנסתני 
אלהי  ה'  מלפניך  רצון  יהי  אומר  לצאת  בקש  לשלום  זה  לכרך 
אני  מודה  אומר  יצא  לשלום  זה  מכרך  שתוציאני  אבותי  ואלהי 
שהוצאתני  וכשם  לשלום  זה  מכרך  שהוצאתני  אלהי  ה'  לפניך 
לשלום  ותצעידני  לשלום  ותסמכני  לשלום  תוליכני  כך  לשלום 

ותצילני מכף כל אויב ואורב בדרך.

ברכות סד. • הנפטר מחברו אל יאמר לו לך בשלום אלא לך לשלום 
... הנפטר מן המת אל יאמר לו לך לשלום אלא לך בשלום.

(ישעיה נד,  שנאמר  בעולם  שלום  מרבים  חכמים  סד. • תלמידי  ברכות 
בוניך  אלא  בניך  תקרי  אל  בניך  שלום  ורב  ה'  למודי  בניך  וכל  יג) 
(תהלים קיט, קסה) שלום רב לאוהבי תורתך ואין למו מכשול (תהלים קכב, 
ז) יהי שלום בחילך שלוה בארמנותיך (תהלים קכב, ח) למען אחי ורעי 
אבקשה  אלהינו  ה'  בית  למען  ט)  קכב,  (תהלים  בך  שלום  נא  אדברה 

טוב לך (תהלים כט, יא) ה' עוז לעמו יתן ה' יברך את עמו בשלום.

והבאת  בעוה"ז...  פירותיהן  אוכל  שאדם  דברים  א:א • אלו  פאה 
שלום בין אדם וחבירו וכו'.

דמאי ד:ב • ע"ה שמדיר את חבירו שיאכל אצלו שבת א' יאכל עמו 
מפני דרכי שלום.

ישראל  ע"י  לא  אבל  בשביעית  נכרים  ידי  ד:ג • מחזיקין  שביעית 
ושואלין בשלומם מפני דרכי שלום.

אמרו  לא  בשביעית)  לע"ה  להשאיל  ה:ט • וכולן (שהתירו  שביעית 
אלא מפני דרכי שלום.

שבת י: • אין שם (בבית הכסא) שאילת שלום.

שבת י: • אסור לאדם שיתן שלום לחבירו בבית המרחץ.

שבת י: • שם גופיה איקרי שלום דכתיב ויקרא לו ה' שלום.

שבת יב: • בכניסתו אומר שלום וביציאתו אומר שבת היא מלזעוק 
ורפואה קרובה לבא ורחמיו מרובין ושבתו בשלום.

שבת יט. • (תוס' – ד"ה נותנין) מפרנסים עניי נכרים עם עניי ישראל 
משום דרכי שלום.

שבת כג: • פשיטא לי נר ביתו ונר חנוכה נר ביתו עדיף משום שלום 
ביתו נר ביתו וקידוש היום נר ביתו עדיף משום שלום ביתו.

להדליק  ממה  לו  היה  שלא  בשבת.  נר  הדלקת  כה: • (רש"י)  שבת 
ובמקום שאין נר אין שלום שהולך ונכשל והולך באפילה.

עם  שבת  ערב  ביתו  בתוך  לומר  אדם  צריך  דברים  לד. • ג'  שבת 
למימרינהו  צריך   ... הנר  את  הדליקו  ערבתם  עשרתם  חשכה 

בניחותא כי היכי דליקבלינהו מיניה.

ולא  בתריס  ולא  בקשת  ולא  בסייף  לא  האיש  יצא  סג. • לא  שבת 
באלה ולא ברומח ואם יצא חייב חטאת ... תכשיטין הן לו ... אינן 
אלא לגנאי שנאמר (ישעיה ב, ד) וכתתו חרבותם לאתים וחניתותיהם 

למזמרות ולא ישא גוי אל גוי חרב ולא ילמדו עוד מלחמה.

שבת קטז. • מה לעשות שלום בין איש לאשתו אמרה תורה שמי 
ואיבה  קנאה  שמטילין  הללו  המים  על  ימחה  בקדושה  שנכתב 

ותחרות בין ישראל לאביהן שבשמים על אחת כמה וכמה.

דרבן  אחתיה  אליעזר  דרבי  דביתהו  שלום  קטז. • אימא  שבת 
גמליאל הואי.

שבת קמט: • (רש"י) כמריבי כהן. ככהנים אלו שהם בעלי מריבה.

שבת קנב. • משים שלום בבית (אבר תשמיש) בטל. 

עירובין כו. • (רש"י) שטן. מלאך המות דכי חזי דמינצו בהדי הדדי 
מיגרי בהו.

עירובין מט. • המקפיד על עירובו אין עירובו עירוב מה שמו עירוב 
שמו ... עירובו עירוב אלא שנקרא מאנשי ורדינא (ציקנין היו).

עירובין ס. • זיל ערב להו וחזי דלא מצווח' עלה בבי מדרשא.

עירובין סא. • טטרוגי מטטרגי להו בני גדר לבני חמתן (רש"י – מכין 
והורגין היו בני גדר לבני חמתן).

עירובין פא. • (רש"י) משום איבה. שבאין לידי מחלוקת שאומר אני 
נותן (עירוב) שלימה ואתה פרוסה.

פסחים נ: • אל ישנה אדם מפני המחלוקת.

לכך  וכי   – (רש"י  ונפרוש  ניקו  דפרושים  טעמא  ע: • ואנן  פסחים 
הוצרכנו לדרוש המקראות אחר טעמי המבדילים מן החכמים).

פסחים פא. • (תוס' – ד"ה קסבר) לא רצה לעשות מחלוקת חדשה 
שלא מצינו תנאים חלוקים בכך.

פסחים קי. • שלום לטובה מצטרף לרעה לא מצטרף.

ראש השנה יח: • בזמן שיש שלום יהיו לששון ולשמחה אין שלום 
צום.

ראש השנה יח: • (רש"י) שיש שלום. שאין יד העובדי כוכבים תקיפה 
על ישראל.

יומא כה: • (תוס' – ד"ה תא) ורגיל היה לומר לאותו שעומד אצלו 
לימינו משום איבה שלא יקפידו האחרים עליו.

עממין  בני  ייתון  לכ"ג)  ואבטליון  (שמעיה  ליה  עא: • אמרו  יומא 
לשלם דעבדין עובדא דאהרן ולא ייתי בר אהרן לשלם דלא עביד 

עובדא דאהרן.

יומא עח. • בעי רפרם לאפוקי לרבינא מדעתיה דריש גלותא (רש"י 
– שלא ישנאהו).

דרכי  דרכיה  יז)  ג,  (משלי  עבות)...  עץ  הירדוף (לענף  לב: • אימא  סוכה 
נועם וליכא ... מהכא (זכריה ח, יט) האמת והשלום אהבו (רש"י – וזה 

אינו לא אמת ולא שלום שהוא עשוי לסם המות).

שמי  תורה  אמרה  לאשתו  איש  בין  שלום  לעשות  נג: • ומה  סוכה 
שנכתב בקדושה ימחה על המים לעשות שלום לכל העולם כולו 

על אחת כמה וכמה.

שקלים ג: • אין ממשכנין את הכהנים מפני דרכי שלום.

שקלים טז. • שלום שבימיו שלמה מלכות בית דוד.

ביצה כ. • (רש"י) ולזבחי שלמים הבאתיה. מרוב ענותנותו של הלל 
היה משנה מפני השלום. 

ביצה כ: • האי צורבא מרבנן דאמר ליה חבריה מלתא לא להדר ליה 
מלתא טפי ממאי דאמר ליה חבריה.
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שגליתי  הוא  אני  ואמר  רגליו  על  עוזיאל  בן  יונתן  ג. • עמד  מגילה 
סתריך לבני אדם גלוי וידוע לפניך שלא לכבודי עשיתי ולא לכבוד 

בית אבא אלא לכבודך עשיתי שלא ירבו מחלוקת בישראל.

פסול  בו  שאירע  מציפורי  אולם  בן  יוסף  ברבי  ט: • מעשה  מגילה 
בכהן גדול ומינוהו תחתיו ובא מעשה לפני חכמים ואמרו ראשון 
חוזר לעבודתו שני אינו ראוי לא לכהן גדול ולא לכהן הדיוט כהן 

גדול משום איבה כהן הדיוט משום מעלין בקודש ולא מורידין.

את  יברך  ה'  יא)  (תהלים כט,  שנאמר  שלום  דהקב''ה  יח: • ברכה  מגילה 
עמו בשלום.

לפני  עובר  והוא  שמע  על  פורס  הוא  בנביא  כד. • המפטיר  מגילה 
משום   ... כבוד  משום   ... מ''ט   ... כפיו  את  נושא  והוא  התיבה 

דאתי לאינצויי.

מגילה לב. • שני תלמידי חכמים היושבים בעיר אחת ואין נוחין זה 
את זה בהלכה עליהם הכתוב אומר וגם אני נתתי להם חוקים לא 

טובים ומשפטים לא יחיו בהם.

שמא  הלכה  בדבר  תתעסקו  אל  לאחיו  יוסף  להם  י: • אמר  תענית 
תרגזו עליכם הדרך.

תענית יד: • חברים (ת"ח) אין שאילת שלום ביניהן (בתענית צבור) 
ראש  ובכובד  רפה  בשפה  להם  מחזירין  ששואלין  הארץ  עמי 

(רש"י – תלמיד חכם מחזיר לו משום איבה ובשפה רפה).

תענית כב. • הנך נמי בני עלמא דאתי נינהו אזל לגבייהו אמר להו 
שמחים   – (רש"י  אנן  בדוחי  אינשי  ליה  אמרו  עובדייכו  מאי 
ומשמחים בני אדם) מבדחינן עציבי אי נמי כי חזינן בי תרי דאית 
שהן   – (רש"י  שלמא  להו  ועבדינן  טרחינן  בהדייהו  תיגרא  להו 
וכו'  קיימת  והקרן  הזה  בעולם  פירותיהן  אוכל  שאדם  דברים 

הבאת שלום בין אדם לחבירו).

תענית כב. • חרב שאמרו (שמתריעין) אינו צריך לומר חרב שאינו 
של שלום אלא אפילו חרב של שלום.

תענית כו: • (רש"י) במלך שלמה. במלך שהשלום שלו.

מועד קטן כא: • אין שואלין בשלומו (של האבל) שהוא אינו שרוי 
בשלום.

לך  אלא  לשלום  לך  לו  יאמר  לא  המת  מן  כט. • הנפטר  קטן  מועד 
בשלום הנפטר מן החי לא יאמר לו לך בשלום אלא לך לשלום.

חגיגה ה: • שאני חרבן בית המקדש דאפילו מלאכי שלום בכו.

לו  אין  שוב  מקרא  לדבר  הלכה  מדבר  אדם  שיוצא  י. • כיון  חגיגה 
שלום.

חגיגה יב: • ערבות שבו צדק משפט וצדקה גנזי חיים וגנזי שלום.

חגיגה יד: • רבי עקיבא יצא בשלום.

חגיגה טו. • א''ל (אחר) לינוקא פסוק לי פסוקך אמר לו (ישעיה מח, כב) 
אין שלום אמר ה' לרשעים.

חגיגה כב. • ומאן תנא דחייש לאיבה רבי יוסי היא.

ואלו  פוסלין  אלו  מתירין  ואלו  אוסרים  שאלו  יג: • אע''פ  יבמות 
מכשירין לא נמנעו בית שמאי מלישא נשים מבית הלל ולא בית 
הלל מבית שמאי כל הטהרות והטמאות שהיו אלו מטהרים ואלו 

מטמאין לא נמנעו עושין טהרות אלו על גבי אלו.

תימא  וכי  אגברייהו  מימאסי  ליחלצו  להו  נעביד  טו. • היכי  יבמות 
לימאסן (משלי ג, יז) דרכיה דרכי נועם וכל נתיבותיה שלום.

יבמות סב: • כל אדם שאין לו אשה שרוי בלא ... שלום דכתיב (איוב ה, 
כד) וידעת כי שלום אהלך ופקדת נוך ולא תחטא.

פוקדה  ואינו  שמים  יראת  שהיא  באשתו  היודע  סב: • כל  יבמות 
נקרא חוטא שנאמר וידעת כי שלום אהלך וגו'.

יבמות סב: • חייב אדם לפקוד את אשתו בשעה שהוא יוצא לדרך 
שנא' וידעת כי שלום אהלך וגו'.

מגופו  יותר  והמכבדה  כגופו  אשתו  את  סב: • האוהב  יבמות 
עליו  לפירקן  סמוך  והמשיאן  ישרה  בדרך  ובנותיו  בניו  והמדריך 

הכתוב אומר וידעת כי שלום אהלך.

יבמות סה: • מותר לו לאדם לשנות בדבר השלום ... מצוה.

יבמות סה: • גדול השלום שאף הקדוש ברוך הוא שינה בו.

יבמות פז: • (רש"י) דרכיה דרכי נועם. וזו שהיה לה בן ולא נזקקה 
ליבם וניסת לשוק ומת בנה אם תאמר תחלוץ הרי היא מתגנה 

על בעלה.

אמר  קיסמא  בן  יוסי  רבי  שם  והיה  בחמתן  ס''ת  צו: • נקרע  יבמות 
תמיה אני אם לא יהיה בית הכנסת זו עבודת כוכבים וכן הוה.

יבמות קט. • לעולם ידבק אדם בשלשה דברים ... ובהבאת שלום.

בינו  שלום  הים  למדינת  ובעלה  היא  שהלכה  קיד: • האשה  יבמות 
בעלי  מת  תנשא  בעלי  מת  ואמרה  ובאה  בעולם  ושלום  לבינה 

תתייבם.

יבמות קכב: • תלמידי חכמים מרבים שלום בעולם שנאמר (ישעיה נד, 
יג) וכל בניך למודי ה' ורב שלום בניך.

ליה  אמר  רבי  בר  גמליאל  דרבן  לקמיה  דאתא  י. • ההוא  כתובות 
רבי בעלתי ולא מצאתי דם אמרה לו רבי בתולה הייתי אמר להם 
הביאו לי אותו סודר הביאו לו הסודר ושראו במים וכבסו ומצא 

עליו כמה טיפי דמים אמר לו לך זכה במקחך.

רבי  ליה  אמר  ב''ר  גמליאל  דרבן  לקמיה  דאתא  י: • ההוא  כתובות 
אמר  אני  בתולה  עדיין  רבי  ליה  אמרה  דם  מצאתי  ולא  בעלתי 
להן הביאו לי שתי שפחות אחת בתולה ואחת בעולה הביאו לו 
והושיבן על פי חבית של יין בעולה ריחה נודף בתולה אין ריחה 

נודף אף זו הושיבה ולא היה ריחה נודף אמר לו לך זכה במקחך.

כתובות עא: • (שיר השירים ח, י) אז הייתי בעיניו כמוצאת שלום אמר רבי 
ולהגיד  לילך  ורדופה  חמיה  בבית  שלמה  שנמצאת  ככלה  יוחנן 

שבחה בבית אביה.

לה  עביד  את  מאי  כלים  שברה  רבי)  ד"ה   – פו: • (תוס'  כתובות 
כשומרת חנם או כשומרת שכר מסתברא אפילו כשומרת חנם 

אינה אם אין את אומר כן אין שלום בבית לעולם.

כלפי  אצבעותיו  עשר  זקף  רבי  של  פטירתו  קד. • בשעת  כתובות 
אצבעותי  בעשר  שיגעתי  לפניך  וידוע  גלוי  רבש''ע  אמר  מעלה 
בתורה ולא נהניתי אפילו באצבע קטנה יהי רצון מלפניך שיהא 
שלום במנוחתי יצתה ב''ק ואמרה (ישעיה נז, ב) יבא שלום ינוחו על 

משכבותם.

מלאכי  אומרים  העולם  מן  נפטר  שהצדיק  קד. • בשעה  כתובות 
יבואו  להם  אומר  בא  פלוני  צדיק  רבש''ע  הקב''ה  לפני  השרת 
על  ינוחו  בשלום  יבא  לו  ואומרים  לקראתו  ויצאו  צדיקים 

משכבותם.

של  כיתות  שלש  העולם  מן  נפטר  שהצדיק  קד. • בשעה  כתובות 
בשלום  בא  לו  אומרת  אחת  לקראתו  יוצאות  השרת  מלאכי 
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על  ינוחו  שלום  יבא  לו  אומרת  ואחת  נכחו  הולך  אומרת  ואחת 
משכבותם.

של  כיתות  שלש  העולם  מן  נאבד  שהרשע  קד. • בשעה  כתובות 
מלאכי חבלה יוצאות לקראתו אחת אומרת (ישעיה מח, כב) אין שלום 

אמר ה' לרשעים וכו'.

נדרים כב: • (רש"י) חוץ מקונם אשתי נהנית לי. שאפילו נדר באלהי 
ישראל שאין אשתי נהנית לי נזקקין להתיר לו לפי שאמרה תורה 
שמי שנכתב בקדושה ימחה על המים בידים לעשות שלום בין 
איש לאשתו לא כ''ש האי נדר אי נדר באלהי ישראל שהוא לשון 

נדר.

נדרים לח: • המודר הנאה מחבירו מותר להשקותו כוס של שלום 
כוס  אמרי  במערבא  האבל  בית  של  כוס  תרגימו  הכא  ניהו  מאי 

של בית המרחץ.

נדרים סד: • כל מקום שנאמר נצים ונצבים אינן אלא דתן ואבירם.

נדרים סו: • ההוא דאמר לה לדביתהו קונם שאי את נהנית לי עד 
שתטעימי תבשילך לרבי יהודה ולר''ש ר' יהודה טעים אמר ק''ו 
שנכתב  שמי  תורה  אמרה  לאשתו  איש  בין  שלום  לעשות  ומה 
כמה  אחת  על  ואני  בספק  המאררים  המים  על  ימחה  בקדושה 
וכמה ר''ש לא טעים אמר ימותו כל בני אלמנה ואל יזוז שמעון 

ממקומו ועוד כי היכי דלא לתרגלי למינדר.

עד  לי  נהנית  את  שאי  קונם  לדביתהו  דאמר  סו: • ההוא  נדרים 
שתרוקי בו ברשב''ג אתת ורקק אלבושיה.

איתתא  נסיב  דישראל  לארעא  דסליק  בבל  בר  סו: • ההוא  נדרים 
עלה  רתח  טלפי  תרי  ליה  בשילה  טלפי  תרי  לי  בשילי  לה  אמר 
זילי  לה  אמר  גריוא  ליה  בשילה  גריוא  לי  בשילי  לה  אמר  למחר 
אייתי לי תרי בוציני אזלת ואייתי ליה תרי שרגי אמר לה זילי תברי 
יתהון על רישא דבבא הוה יתיב בבא בן בוטא אבבא וקא דאין 
דעבדת  הדין  מה  לה  אמר  רישיה  על  יתהון  ותברת  אזלת  דינא 
המקום  בעליך  רצון  עשית  את  אמר  בעלי  ציוני  כך  ליה  אמרה 

יוציא ממך שני בנים כבבא בן בוטא.

(לוט)  שהטיל  בשביל  ארמון.  כבריח  ומדינים  כג: • (רש"י)  נזיר 
לו  גרם  מריבה  תהי  נא  אל  כדכתיב  אברהם  ובין  בינו  מריבה 
לארמון  שנועלין  כבריחים  זה  כנגד  זה  ונעשו  מזה  זה  שנפרדו 
שאין החיצונים יכולים להיכנס בתוכו כן נעשו עמונים ומואבים 
שאינן מותרין לבא בקהל ישראל כדכתיב לא יבא עמוני ומואבי.

יהודה  רבי  להן  אמר  מאיר  רבי  של  פטירתו  מט: • אחר  נזיר 
לתלמידיו אל יכנסו תלמידי רבי מאיר לכאן מפני שקנתרנין הן 

ולא ללמוד תורה הן באין אלא לקפחני בהלכות הן באין.

סוטה יב: • על מי מריבה הוא (מ"ר) לוקה.

סוטה יד: • כל מקום שאתה מוצא שני מקראות אחד מקיים עצמו 
חבירו  דברי  ומבטל  עצמו  מקיים  ואחד  חבירו  דברי  ומקיים 
שמקיים  את  ותופסין  חבירו  ומבטל  עצמו  שמקיים  את  מניחין 

עצמו ומקיים חבירו.

שלום  לתת  בסוטה  הנאה  יש  כאן  הנאה)  ד"ה  יז. • (רש"י –  סוטה 
ונזרעה  נקתה  ואם  היא  זונה  אם  בישראל  ממזרים  ירבה  ושלא 

זרע ומבטלת לעז מעל בניה.

סוטה כה. • על זקן ממרא לא הודו לי שלא ירבו מחלוקת בישראל.

סוטה מ. • הילכך נימרינהו לכולהו (נוסחאות של מודים דרבנן).

סוטה מז: • משרבו זחוחי הלב רבו מחלוקת בישראל.

צורכן  כל  שימשו  שלא  והילל  שמאי  תלמידי  מז: • משרבו  סוטה 
רבו מחלוקת בישראל ונעשית תורה כשתי תורות.

הורקנוס  היה  זה  על  זה  חשמונאי  בית  מלכי  מט: • כשצרו  סוטה 
שהגיע  כיון  חזיר  להם  והעלו   ... מבפנים  ואריסטובלוס  מבחוץ 

לחצי חומה נעץ צפרניו נזדעזעה א''י ארבע מאות פרסה.

גיטין לא: • רב הונא ורב חסדא הוו יתבי חליף ואזיל גניבא עלייהו 
אמר חד לחבריה ניקום מקמיה דבר אוריין הוא א''ל אידך מקמי 

פלגאה (בעל מריבה) ניקום.

בתלמידי  הורגין  היו  ב''ש  תלמידי  אלא)  ד"ה   – לו: • (תוס'  גיטין 
ב''ה.

גיטין נב. • הנהו בי תרי דאיגרי בהו שטן דכל בי שמשי הוו קא מינצו 
בהדי הדדי איקלע רבי מאיר להתם עכבינהו תלתא בי שמשי עד 

דעבד להו שלמא.

גיטין נה: • אקמצא ובר קמצא חרוב ירושלים דההוא גברא דרחמיה 
קמצא ובעל דבביה בר קמצא עבד סעודתא אמר ליה לשמעיה 

זיל אייתי לי קמצא אזל אייתי ליה בר קמצא וכו'.

גיטין נז: • (איוב ה, כא) בשוט לשון תחבא בחירחורי לשון תחבא (רש"י 
– במריבת לשון).

ראשון  קורא  כהן  שלום  דרכי  מפני  אמרו  דברים  נט. • אלו  גיטין 
ואחריו לוי ואחריו ישראל מפני דרכי שלום וכו'.

גיטין נט: • כל התורה כולה נמי מפני דרכי שלום היא דכתי' (משלי ג, יז) 
דרכיה דרכי נועם וכל נתיבותיה שלום.

גיטין סא. • ... וכולן לא אמרו אלא מפני דרכי שלום ומחזיקין ידי 
נכרים בשביעית אבל לא ידי ישראל ושואלין בשלומן מפני דרכי 

שלום.

בקי  שהיה  יודע  היה  כוכבים  העובד  רב)  ד"ה   – ע. • (תוס'  גיטין 
ברפואה זאת ושרי משום איבה.

גיטין פ. • מפני מה תקינו מלכות בגיטין משום שלום מלכות.

קדושין עא: • (רש"י) זיל בתר שתיקותא. שאל לך משפחה שתקנית 
שסתם בני מריבה הם פסולין שמתוך פסולן שהיו פורשים מהם 
שתיקותא  היינו  דבבל  ומיוחסת  במריבה  והחזיקו  איבה  נטרו 
מתוך שהם שתקנים הוחזקו במיוחסים א''כ הבא לבדוק בבבל 

אינו בודק אלא בשתיקה לבדוק בשתקנים.

קדושין עא: • זיל בתר שתיקותא כי האי דבדקי בני מערבא כי מינצו 
בי תרי בהדי הדדי חזו הי מנייהו דקדים ושתיק אמרי האי מיוחס 

טפי.

קדושין עא: • אם ראית שני בני אדם שמתגרים זה בזה שמץ פסול 
יש באחד מהן ואין מניחין אותו לידבק אחד בחבירו.

קדושין עא: • אם ראית שתי משפחות המתגרות זו בזו שמץ פסול 
יש באחת מהן ואין מניחין אותה לידבק בחברתה.

בבא קמא צג. • המוסר דין על חבירו הוא נענש תחלה.

משום  ובניו  אשתו  כסות  על  אדם  של  דעתו  קב: • אין  קמא  בבא 
איבה.

בבא מציעא יב. • מציאת חרש שוטה וקטן יש בהן משום גזל מפני 
דרכי שלום.

כי  לבעלה  אשה  מציאת  רבנן  אמור  מאי  יב: • טעמא  מציעא  בבא 
היכי דלא תיהוי לה איבה.
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בבא מציעא לב: • אוהב לפרוק ושונא לטעון מצוה בשונא כדי לכוף 
את יצרו.

בבא מציעא לג. • אמר ליה (רב הונא) חסדא חסדא לא צריכנא לך 
לגבי  עיילי  ולא  אהדדי  איקפדי  שנין  ארבעין  עד  לי  צריכת  את 
דעתיה  דחלש  משום  תעניתא  ארבעין  חסדא  רב  יתיב  הדדי 
לרב  דחשדיה  משום  תעניתא  ארבעין  הונא  רב  יתיב  הונא  דרב 

חסדא.

בבא מציעא נט. • לעולם יהא אדם זהיר בתבואה בתוך ביתו שאין 
מריבה מצויה בתוך ביתו של אדם אלא על עסקי תבואה.

בבא מציעא נט. • כמשלם שערי מכדא נקיש ואתי תיגרא בביתא.

בבא מציעא נט: • תנור של עכנאי (עיין שם).

גלוי  עולם  של  רבונו  ואמר  רגליו  על  (ר"ג)  נט: • עמד  מציעא  בבא 
עשיתי  אבא  בית  לכבוד  ולא  עשיתי  לכבודי  שלא  לפניך  וידוע 

אלא לכבודך שלא ירבו מחלוקות בישראל.

ואסורות  בשילוח  חייבות  עלייה  ויוני  שובך  קב. • יוני  מציעא  בבא 
בגזל מפני דרכי שלום.

בבא מציעא קב. • קטן בר דרכי שלום הוא ה''ק אביו של קטן חייב 
להחזיר לו מפני דרכי שלום.

שלום  הזה  בעולם  עושין  וחסד שישראל  צדקה  י. • כל  בתרא  בבא 
גדול ופרקליטין גדולין בין ישראל לאביהן שבשמים.

תהיו  אל  בניו  את  אחיתופל  צוה  דברים  קמז. • שלשה  בתרא  בבא 
במחלוקת וכו'.

בבא בתרא קנח: • (רשב"ם) אמר ליה בן עזאי על חלוקין [וכו']. דבית 
לדעת  הושוו  שלא  על  מצטערין  אנו  דלעיל  הלל  [ובית]  שמאי 
אחת ואתה באתה לחלוק ולומר חולקין היו בית שמאי ובית הלל 

במה שחביריך אומרים שהן שוין.

סנהדרין ו: • אהרן אוהב שלום ורודף שלום ומשים שלום בין אדם 
לחבירו.

סנהדרין ו: • איזהו משפט שיש בו צדקה הוי אומר זה ביצוע.

דרווח  כיון  דמיא  דבידקא  לצינורא  דמיא  תיגרא  ז. • האי  סנהדרין 
רווח... דמי לגודא דגמלא כיון דקם קם.

שבע   – (רש"י  ביש  לעביד  וחדא  לשלמנא  בירי  ז. • שב  סנהדרין 
בורות כרויות לרגלי איש שלום ומכולם ינצל: וחד בירא לעביד 

ביש. לעושה רשעה: יפול. בתקלה ראשונה הבאה לו).

סנהדרין ז. • כי רחימתין הוה עזיזא אפותיא דספסירא שכיבן (על 
רחימתין  עזיזא  דלא  השתא  שנינו)  שוכבים  היינו  הסייף  רוחב 

פוריא בר שיתין גרמידי לא סגי לן.

סנהדרין כה. • (רש"י) מפני דרכי שלום בעלמא. דתניא (חולין דף קלט:) 
יוני שובך ויוני עלייה יש בהן גזל מפני דרכי שלום.

אדם  יאמר  שלא   ... ללמדך  יחידי  אדם  נברא  לז. • לפיכך  סנהדרין 
לחבירו אבא גדול מאביך.

יהו  שלא  המשפחות  מפני   ... נברא  יחידי  לח. • אדם  סנהדרין 
משפחות מתגרות זו בזו ומה עכשיו שנברא יחיד מתגרות נבראו 

שנים על אחת.

שנאמר  הוא  שמים  שם  שלום  שמא)  ד"ה  מד. • (רש"י –  סנהדרין 
(שופטים ו) ויקרא לו ה' שלום.

הנאה  לצדיקים  לעולם  ורע  להן  רע  לרשעים  עא: • שקט  סנהדרין 
להן והנאה לעולם.

מגופו...  יותר  והמכבדה  כגופו  אשתו  את  עו: • האוהב  סנהדרין 
עליו הכתוב אומר (איוב ה, כד) וידעת כי שלום אהלך ופקדת נוך ולא 

תחטא.

סנהדרין פב: • א''ל הקב''ה למשה הקדם לו (פינחס) שלום שנאמר 
(במדבר כה, יב) לכן אמור הנני נותן לו את בריתי שלום.

והן  השמועה  מפי  אומר  ממרה)  (הזקן  הוא  פח. • אפילו  סנהדרין 
אומרין כך הוא בעינינו נהרג כדי שלא ירבו מחלוקות בישראל.

סנהדרין פח: • מתחילה לא היו מרבין מחלוקת בישראל אלא בית 
תלמידי  משרבו   ... הגזית  בלשכת  יושבין  ואחד  שבעים  של  דין 
שמאי והלל שלא שמשו כל צרכן רבו מחלוקת בישראל ונעשית 

תורה כשתי תורות.

תלמידי  אף   ... הצר  מן  שלום  אין  ולבא  ליוצא  צח. • מאי  סנהדרין 
חכמים שכתוב בהם שלום דכתיב (תהלים קיט, קסה) שלום רב לאהבי 

תורתך אין שלום מפני צר.

סנהדרין קא: • (מ"ר) על עסקי מי מריבה לוקה.

יבא  אם  רבש''ע  הקב''ה  לפני  השרת  מלאכי  קה. • אמרו  סנהדרין 
דוד שהרג את הפלשתי והוריש את בניך גת מה אתה עושה לו 

אמר להן עלי לעשותן ריעים זה לזה.

סנהדרין קה. • מדין ומואב לא היה להם שלום מעולם משל לשני 
על  זאב  בא  לזה  זה  (כועסים)  צהובין  והיו  בעדר  שהיו  כלבים 
האחד אמר האחד אם איני עוזרו היום הורג אותו ולמחר בא עלי 

הלכו שניהם והרגו הזאב.

סנהדרין קי. • (במדבר טז, כה) ויקם משה וילך אל דתן ואבירם ... מכאן 
שאין מחזיקין במחלוקת.

סנהדרין קי. • כל המחזיק במחלוקת עובר בלאו ... ראוי ליצטרע.

שבועות לה: • כל שלמה האמורין בשה''ש קדש שיר למי שהשלום 
שלו חוץ מזה (שיר השירים ח, יב) כרמי שלי לפני האלף לך שלמה.

עבודה זרה ד. • מה דגים שבים כל הגדול מחבירו בולע את חבירו 
אף בני אדם אלמלא מוראה של מלכות כל הגדול מחבירו בולע 

את חבירו.

עבודה זרה ד. • הוי מתפלל בשלומה של מלכות שאלמלא מוראה 
של מלכות איש את רעהו חיים בלעו.

עבודה זרה מד: • (תוס' – ד"ה תנא) אין משיבין במרחץ ומשום דרכי 
שלום השיבו כך מפני איבת אותו הגמון.

הוריות יא: • הוא ובניו בקרב ישראל בזמן ששלום בישראל קרינא 
ביה הוא ובניו ואפילו בלא משיחה.

הוריות יא: • הוא שלום הוא צדקיהו ולמה נקרא שמו שלום שהיה 
משולם במעשיו.

עדויות ח:ז • אין אליהו בא... אלא לעשות שלום ביניהם.

אבות א:יב • הוי מתלמידיו של אהרן אוהב שלום וכו'.

אבות א:יח • על ג' דברים העולם עומד... על השלום.

אבות ב:ז • מרבה צדקה מרבה שלום.

אבות ה:יז • כל מחלוקת שהיא לשם שמים סופה להתקיים שאינה 
לש"ש אין סופה להתקיים... הלל ושמאי... קרח ועדתו.
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אבות ו:ו • תורה נקנית... מעמידו על השלום.

אבות דרבי נתן יב:ו • רודף שלום כיצד וכו'.

משים  כאילו  ביתו...  בתוך  שלום  המשים  כח:ג • כל  נתן  דרבי  אבות 
שלום בישראל על כל או"א וכל המטיל קנאה וכו'.

שמחות ח' • אבנים שלימות תבנה את מזבח וכו' שמטילות שלום 
בעולם.

כלה רבתי פ"ג • אין לך שפל רוח יותר מרודף שלום... מאהרן.

כלה רבתי פ"ג • כל הרודף שלום אין תפלתו חוזרת ריקם.

כלה רבתי פ"ג • בן סירא: הוי רחים לשלמא דעליה קם עלמא.

דרך ארץ רבה פ"ב • מטילי המחלוקת עתידין להיות כקרח ועדתו.

דרך ארץ רבה פ"ב • רודפי צדק ומבקשי שלום לעמו ... "טוב ה' וכו'".

דרך ארץ זוטא פ"ט • אם שמרת פיך יהיו כל ימיך שלום.

השכינה  אין  כביכול  ביניהם  שלום  ויש  פ"ט • עע"ז  זוטא  ארץ  דרך 
יכולה לנגוע בהם.

דרך ארץ זוטא פ"ט • בית שיש בו מחלוקת סופו ליחרב.

ביניהם  ומחלוקת  אחת  בעיר  הדרים  ת"ח  פ"ט • ב'  זוטא  ארץ  דרך 
סופן למות.

דרך ארץ זוטא פ"ט • מחלוקת בתי דין חורבן העולם.

דרך ארץ זוטא פ"יא • (נקרא פרק השלום).

זבחים קא: • לא נתכהן פינחס עד... ששם שלום בין השבטים.

מנחות נה. • דחקינן ומוקמינן מתני' בתרי טעמי ולא מוקמינן בתרי 
תנאי.

בתי  ששה  כנגד   ... מי  כנגד  לנדבה  (שופרות)  קז: • ששה  מנחות 
אבות הכהנים שתקנו להם חכמים שיהא שלום זה עם זה.

חולין ז. • משרבו זחוחי הלב רבו מחלוקות בישראל.

אדוניה  מחלוקת  מפני  שלמה  את  משחו  מה  ה: • מפני  כריתות 
מנלן דכי אתי מחלוקת בעי משיחה ולא כל דבעי מלכא מורית 
ליה מלכותא ... אמר קרא (דברים יז, כ) בקרב ישראל בזמן ששלום 

בישראל.

כריתות ה: • הוא שלום הוא צדקיה ולמה נקרא שמו שלום שהיה 
שלם במעשיו דבר אחר שלום ששלם מלכות בית דוד בימיו ומה 

שמו מתניה שמו.

נדה לא: • כיון שבא זכר בעולם בא שלום בעולם.

לי  צבית  לדביתהו  אמר  שילא  אזל  אסי  דרב  נפשיה  לו: • נח  נדה 
זוודתא (תכריכין) דלא ליזיל ולימא ליה לרב מילי עילואי צביתה 
פוריא  מהאי  אסא  דפרחא  חזו  דשילא  נפשיה  נח  זוודתא  ליה 

להאי פוריא אמרי ש''מ עבדו רבנן פייסא.

נדה נ. • (דברים כא, ה) על פיהם יהיה כל ריב וכל נגע וכי מה ענין ריבים 
(משפט) אצל נגעים מקיש ריבים לנגעים.

שם
ברכות ז: • ראובן ... אמרה לאה ראו מה בין בני לבן חמי.

להקב''ה  שריוהו  דוד  ממנה  ויצא  שזכתה   ... רות  ז: • מאי  ברכות 
בשירות ותשבחות.

חזו  לכו  ט)  מו,  (תהלים  קרא  דאמר   ... גרים  דשמא  לן  ז: • מנא  ברכות 
מפעלות ה' אשר שם שמות בארץ אל תקרי שמות אלא שמות.

ברכות יב: • (בראשית לה, י) לא יקרא שמך עוד יעקב כי אם ישראל יהיה 
שמך לא שיעקר יעקב ממקומו אלא ישראל עיקר ויעקב טפל לו.

ולבסוף  לארם  אב  נעשה  בתחלה  אברהם  הוא  יג. • אברם  ברכות 
נעשה אב לכל העולם כולו.

ולבסוף  לאומתה  שרי  נעשית  בתחלה  שרה  היא  יג. • שרי  ברכות 
נעשית שרה לכל העולם כולו.

ברכות יג. • כל הקורא לאברהם אברם עובר בעשה ... עובר בלאו.

אהדריה  דהדר  התם  שאני  ה''נ  יעקב  ליעקב  יג. • הקורא  ברכות 
קרא.

ברכות יז. • ר' יוחנן כי הוה מסיים ספרא דאיוב אמר הכי סוף אדם 
למות וסוף בהמה לשחיטה והכל למיתה הם עומדים אשרי מי 
בשם  וגדל  ליוצרו  רוח  נחת  ועושה  בתורה  ועמלו  בתורה  שגדל 
טוב ונפטר בשם טוב מן העולם ועליו אמר שלמה (קהלת ז, א) טוב 

שם משמן טוב ויום המות מיום הולדו.

ברכות נז. • הרואה זית בחלום שם טוב יוצא לו.

ישראל  שנצטוו  צין  מדבר  סיני)  (להר  לו  יש  שמות  פט. • ה'  שבת 
שנתנה  קדמות  מדבר  עליו  ישראל  שנתקדשו  קדש  מדבר  עליו 
סיני  מדבר  ישראל  עליה  ורבו  שפרו  פארן  מדבר  עליו  קדומה 
שירדה שנאה לעכו''ם עליו ומה שמו חורב שמו ... הר סיני שמו 

ולמה נקרא הר חורב שירדה חורבה לעכו''ם עליו. 

שבת קח. • א''ל (רב) מאי שמך קרנא א''ל יהא רעוא דתיפוק ליה 
קרנא בעיניה.

שבת קלד. • א''ר נתן פעם אחת הלכתי לכרכי הים ובאת אשה לפני 
ראיתיו  לפני  הביאתו  שלישי  ומת  שני  ומת  ראשון  בנה  שמלה 
המתינה  דמו  בו  שיבלע  עד  לו  המתיני  לה  אמרתי  אדום  שהוא 
לו עד שנבלע בו דמו ומלה אותו וחיה והיו קורין אותו נתן הבבלי 

על שמי.

שבת קלד. • שוב פעם אחת הלכתי למדינת קפוטקיא ובאת אשה 
אחת לפני שמלה בנה ראשון ומת שני ומת שלישי הביאתו לפני 
ראיתיו שהוא ירוק הצצתי בו ולא ראיתי בו דם ברית אמרתי לה 
המתיני לו עד שיפול בו דמו והמתינה לו ומלה אותו וחיה והיו 

קורין שמו נתן הבבלי על שמי.

שבת קמה: • במתא שמאי (רש"י – בעירי איני צריך להתכבד אלא 
בשמי שאני ניכר בו) בלא מתא תותבאי (רש"י – במקום שאינה 

עירי: תותבאי. כבודי תלוי בשמלתי).

עירובין כח: • א''ל שמואל לרב יהודה שיננא כוותיך מסתברא.

עירובין מט: • (תוס') אמר רב: כהנא אי לאו דנסיבי כהנתא לא גלאי 
משמע שלא היה כהן.

עירובין פב: • (רש"י) נהר פפיתא. הוא מקום נהר פפא.

פסחים נז. • יוחנן בן נרבאי תלמידו של פנקאי.

פסחים סח: • רב יוסף ביומא דעצרתא אמר עבדי לי עגלא תלתא 
אמר אי לא האי יומא דקא גרים כמה יוסף איכא בשוקא.

רב  לי  קוראין  כך  מקטנותי  אנא.  השם  בעל  פו: • (רש"י)  פסחים 
הונא.
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בן  איסי  הוא  הבבלי  יוסף  הוא  הוצל  איש  יוסף  קיג: • הוא  פסחים 
גור אריה הוא איסי בן יהודה הוא איסי בן גמליאל הוא איסי בן 

מהללאל ומה שמו איסי בן עקביה שמו.

פסחים קיג: • הוא רבי יצחק בן טבלא הוא רבי יצחק בן חקלא הוא 
רבי  הוא  דשמעתא  אחא  בן  יצחק  רבי  הוא  אלעא  בן  יצחק  רבי 

יצחק בן פנחס דאגדתא.

פסחים קיז: • (שמואל ב ז, ט) ועשיתי לך שם גדול כשם הגדולים תני רב 
יוסף זהו שאומרים מגן דוד.

אלהי  שאומרים  זהו  גדול  לגוי  ואעשך  ב)  יב,  קיז: • (בראשית  פסחים 
זהו  שמך  ואגדלה  יצחק  אלהי  שאומרים  זהו  ואברכך  אברהם 
שאומרים אלהי יעקב יכול יהו חותמין בכולן ת''ל והיה ברכה בך 

חותמין ואין חותמין בכולן.

קורין  בכבוד  אלא  רב  של  שמו  כך  אבא.  קיט: • (רשב"ם)  פסחים 
אותו רב בבבל הכי כמו שקורין לרבי יהודה הנשיא בארץ ישראל 
רבינו וכן מוכיח בשחיטת חולין (דף קלז:) דאמרי' מאן ריש סידרא 

בבבל אבא אריכא וברב מיירי שהיה רב ארוך בדורו.

ראש השנה ג. • הוא סיחון הוא ערד הוא כנען.

שהיה  שם  על  כלומר  היה.  כשר  מלך  כורש  ג: • (רש"י)  השנה  ראש 
כשר קראוהו כורש ושמו מעיד עליו לפיכך מנו לו כמלכי ישראל.

ראש השנה ג: • הוא כורש הוא דריוש הוא ארתחשסתא.

ראש השנה טז: • ד' דברים מקרעין גזר דינו של אדם אלו הן צדקה 
צעקה שינוי השם ושינוי מעשה.

מתין  מתיה  שהיו  בירושלים  היתה  אחת  יח. • משפחה  השנה  ראש 
בני י''ח שנה באו והודיעו את רבן יוחנן בן זכאי אמר להם שמא 
ביתך  מרבית  וכל  לג)  ב,  א  (שמואל  ביה  דכתיב  אתם  עלי  ממשפחת 
וחיו  בתורה  ועסקו  הלכו  וחיו  בתורה  ועסקו  לכו  אנשים  ימותו 

והיו קורין אותה משפחת רבן יוחנן על שמו.

להם  אמר  הלבנה  את  ראית  כיצד  אמור  לו  כב: • אמרו  השנה  ראש 
עולה הייתי במעלה אדומים וכו'.

יומא י. • (בראשית י, ב) בני יפת גומר ומגוג ומדי ויון ותובל ומשך ותירס 
כמשמעו  יון  מקדוניא  זו  מדי  קנדיא  זו  מגוג  גרממיא  זה  גומר 
בית  זו  אמר  חד   ... תירס  מוסיא  זו  משך  אונייקי  בית  זה  תובל 

תרייקי וחד אמר זו פרס.

יומא י. • (בראשית י, י) ותהי ראשית ממלכתו בבל וארך ואכד וכלנה בבל 
כמשמעה ארך זה אוריכות ואכד זה בשכר כלנה זה נופר נינפי.

יומא י. • אשור זה סילק.

יומא י. • (בראשית י, יא) ויבן את נינוה ואת רחובות עיר ואת כלח נינוה 
כמשמעו רחובות עיר זו פרת דמישן כלח זו פרת דבורסיף ואת 
רסן בין נינוה ובין כלח היא העיר הגדולה רסן זה אקטיספון היא 

העיר הגדולה.

תנא  הענק  ילידי  ותלמי  ששי  אחימן  ושם  כב)  יג,  י. • (במדבר  יומא 
אחימן מיומן שבאחים ששי שמשים את הארץ כשחיתות תלמי 

שמשים את הארץ תלמים תלמים.

יומא יח: • (רש"י) רבנן קלא אית להו. ושמם קרוי על בניהם.

יומא לח: • מאי ושם רשעים ירקב ... רקביבות תעלה בשמותן דלא 
מסקינן בשמייהו.

יומא לח: • מעשה בדואג בן יוסף שהניחו [אביו] בן קטן לאמו בכל 
לבית  זהב  של  משקלו  ונותנת  בטפחים  מודדתו  אמו  היתה  יום 

המקדש וכשגבר אויב טבחתו ואכלתו ועליה קונן ירמיה (איכה ב, כ) 
אם תאכלנה נשים פרים עוללי טפוחים.

יומא לט. • מעשה באחד שנטל חלקו וחלק חבירו והיו קורין אותו 
בן חמצן (גזלן) עד יום מותו.

יומא נב: • הוא יוסף איש הוצל הוא יוסף הבבלי הוא איסי בן יהודה 
הוא איסי בן גור אריה הוא איסי בן גמליאל הוא איסי בן מהללאל 

ומה שמו איסי בן עקיבא שמו.

מאיר  ר'  באורחא  אזלי  קא  הוו  יוסי  ור'  יהודה  ור'  פג: • ר''מ  יומא 
הוה דייק בשמא ר' יהודה ור' יוסי לא הוו דייקו בשמא (רש"י – 

בשמו של בעל הבית אם נאה אם כעור).

יומא פג: • אמרו לו מה שמך אמר להו כידור אמר ש''מ אדם רשע 
הוא שנאמר (דברים לב, כ) כי דור תהפוכות המה.

המקדש  בית  חרב  מכי  שמייהו  אשתני  מילי  תלת  לד. • הני  סוכה 
שיפורא  ללולב  נ''מ  מאי  חלפתא  ערבתא  ערבתא  חלפת' 
חצוצרתא חצוצרתא שיפורא מאי נפקא מינה לשופר של ראש 
השנה פתורתא פתורא פתורא פתורתא למאי נפקא מינה למקח 

וממכר.

מינה  נפקא  למאי  כסי  בי  הובלילא  הובלילא  כסי  לד. • בי  סוכה 
למחט הנמצא בעובי בית הכוסות.

סוכה לד. • בבל בורסיף בורסיף בבל למאי נפקא מינה לגיטי נשים.

סוכה לה. • אל תקרי הדר אלא אידור שכן בלשון יווני קורין למים 
אידור ואיזו היא שגדל על כל מים הוי אומר זה אתרוג.

ביצה כז. • (רש"י) אמי ורדינאה. נאה היה ועל שם ורדים היה נקרא 
ולי נראה מאותו מקום ששמו ורדינה.

ביצה כח. • יהא רעוא דכל כי הני מילי מעלייתא תדרשון משמאי.

מלכיו  רב  שמעתתא  מלכיא  רב  ומתניתא  כח: • מתניתין  ביצה 
וסימניך מתניתין מלכתא.

ביצה לז: • (רש"י) איו. שם חכם.

דשם  עפרון  גרסינן  ולא  גרסינן  עופרן.  בר  רבה  י: • (תוס')  מגילה 
רשעים ירקב ולא מסקו בשמייהו.

מגילה יב: • מרדכי מוכתר בנימוסו היה (רש"י – בשמות נאין נימוס 
שם בלשון יון).

מגילה יג. • אמאי קרי ליה יהודי על שום שכפר בע''ז שכל הכופר 
בע''ז נקרא יהודי.

מגילה יג. • ואלה בני בתיה בת פרעה אשר לקח מרד אמאי קרי לה 
יהודיה על שום שכפרה בע''ז.

מגילה יג. • ירד זה משה ולמה נקרא שמו ירד שירד להם לישראל מן 
בימיו גדור שגדר פרצותיהן של ישראל חבר שחיבר את ישראל 
יקותיאל  כסוכה  לישראל  להם  שנעשה  סוכו  שבשמים  לאביהן 
שקוו ישראל לאל בימיו זנוח שהזניח עונותיהן של ישראל אבי 

אבי אבי אב בתורה אב בחכמה אב בנביאות.

מגילה יג. • וכי מרד שמו והלא כלב שמו.

מגילה יד: • תרתי נשי יהירן הויין וסניין שמייהו חדא שמה זיבורתא 
(דבורה) וחדא שמה כרכושתא (חולדה).

מגילה טו. • מלאכי זה מרדכי.

מגילה טו. • מלאכי זה עזרא ... מלאכי שמו.
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מיכל  בזכירתה  אביגיל  בקולה  יעל  זינתה  בשמה  טו. • רחב  מגילה 
בת שאול בראייתה.

שחתכוהו  התך  שמו  נקרא  ולמה  דניאל  זה  טו. • התך  מגילה 
מגדולתו ... שכל דברי מלכות נחתכין על פי.

מגילה כג. • (תוס') אמר יעקב. מצעה גרסינן שאם הוה מין לא היה 
מזכירו יעקב דהא כתיב שם רשעים ירקב (משלי י).

אמר  ימים  הארכת  במה  זכאי  רבי  את  תלמידיו  כז: • שאלו  מגילה 
להם ... ולא כניתי שם לחבירי וכו' (תוס' – אפילו כינוי דלא הוי 
חלק  לו  אין  לחבירו  שם  דהמכנה  נח:)  דף  (ב''מ  דאמרינן  והא  גנאי 

לעולם הבא היינו בכינוי של פגם משפחה).

אמר  ימים  הארכת  במה  זירא  ר'  את  תלמידיו  כח. • שאלו  מגילה 
להם ... ולא קראתי לחבירי בחניכתו ואמרי לה בחכינתו (רש"י – 
אם כינו שם לחבירו לגנאי ואמרי לה בחכינתו אפילו אותו כינוי 

שמסודר ובא לו ממשפחתו שם דופי.

בשמיה  ליה  דקרי  זמנין  בתירה  בן  יהושע  ברבי  ג. • תהא  תענית 
והא  דליסמכוהו  מקמי  והא  דאבא  בשמיה  ליה  דקרי  וזימנין 

לבתר דליסמכוהו.

תענית ה: • כל האומר רחב רחב מיד נקרי א''ל רב נחמן אנא אמינא 
ולא איכפת לי א''ל כי קאמינא ביודעה ובמכירה.

תענית טז. • (תוס' – ד"ה אדם) ופרקו נאה פירוש כשעמד על פרקו 
אפילו כשהיה בחור היה בלא שם רע.

תענית טז: • ופרקו נאה... זה שלא יצא לו שם רע בילדותו.

שמו  נקרא  ולמה  שמו  בוני  אלא  שמו  נקדימון  כ. • לא  תענית 
נקדימון שנקדרה חמה בעבורו.

תענית כב: • ר' חנן בן פיטום תלמידו של ר' עקיבא.

תענית כב: • רמי בר רב יוד.

תענית כג: • רבי מני הוה שכיח קמיה דרבי יצחק בן אלישיב אמר 
חנה  שמה  מה  א''ל  ביתי (אשתי)  אינשי  עלי  מיקבלי  לא   ... ליה 
תתייפי חנה ונתייפת אמר ליה קא מגנדרא עלי (רש"י – מתגדלת 
לשחרוריתה  חנה  תחזור  הכי  אי  א''ל  יופיה)  גבהות  מתוך  עלי 

וחזרה חנה לשחרוריתה.

תענית כה. • אמר לה (רבי חנינא בן דוסא) מה שמך אמרה ליה איכו 
אמר איכו נימטו כשוריך (רש"י – יאריכו הקורות).

תענית כו: • (רש"י) במלך שלמה. במלך שהשלום שלו.

תענית כט. • בעל החוטם (רבן גמיאל) מתבקש (רש"י – בעל קומה 
וצורה ל''א גדול הדור).

מועד קטן טז: • (רש"י) עייא. כך כינה שמו של ר' חייא לשון גנאי.

מועד קטן כה: • רבי חנין חתניה דבי נשיאה הוה לא קא הוו ליה בני 
בעא רחמי והוו ליה ההוא יומא דהוה ליה נח נפשיה פתח עליה 
ההוא ספדנא ... בעת חנינתו אבד חנינו אסיקו ליה חנן על שמיה.

בן  והיינו  היה  שגר  מפרשים  יש  להלל  הי  הי  בר  ט: • (תוס')  חגיגה 
אברהם ושרה שנתוסף ה''א בשמן וכן בג בג דכולה הגמרא עולה 

ה'.

קא  מאי  שיננא  א''ל   ... יהודה  לרב  שמואל  טו: • אשכחיה  חגיגה 
בכית.

העולם  מסוף  הולך  ששמך  יוסף  בן  עקיבא  הוא  טז. • אתה  יבמות 
ועד סופו שב בני שב כמותך ירבו בישראל.

יבמות כד. • יקום על שם אחיו לנחלה אתה אומר לנחלה או אינו 
אלא לשם יוסף קורין אותו יוסף יוחנן קורין אותו יוחנן נאמר כאן 
יקום על שם אחיו ונאמר להלן (בראשית מח, ו) על שם אחיהם יקראו 
בנחלתם מה שם האמור להלן נחלה אף שם האמור כאן לנחלה.

יבמות ס: • שגר רבי את רבי רומנוס.

יבמות סד: • יצחק סומקא.

לעשות  פורץ  שהמלך  הוי  מלכא  (דוד)  אתי  מפרץ  עו: • אי  יבמות 
דרך ואין ממחין בידו אי מזרח אתי חשיבא בעלמא הוי.

אמרה  ולא  מדרשא  בי  לשמעתא  אמר  אלעזר  ר'  צו: • אזל  יבמות 
משמיה דר' יוחנן שמע רבי יוחנן איקפד.

הזה  בעולם  מפיו  שמועה  דבר  שאומרים  ת''ח  צז. • כל  יבמות 
שפתותיו דובבות.

תאנא  בדוכתיך  קום  (תלמידו)  לאבדן  רבי  ליה  קה: • אמר  יבמות 
באותה שעה נצטרע אבדן וטבעו שני בניו ומאנו שתי כלותיו.

יבמות קה: • (רש"י) ברבי. ר' יוסי כל ברבי לשון אדם גדול.

יבמות קיב: • הון בריה דרב נחמן.

כתובות סב: • רב רחומי הוה שכיח קמיה דרבא במחוזא הוה רגיל 
משכתיה  חד  יומא  דכיפורי  יומא  מעלי  כל  לביתיה  אתי  דהוה 
שמעתא הוה מסכיא דביתהו השתא אתי השתא אתי לא אתא 
אפחית  באיגרא  יתיב  הוה  מעינה  דמעתא  אחית  דעתה  חלש 

איגרא מתותיה ונח נפשיה.

שכל  ירושלים  מעשירי  א'  שם  שבוע.  כלבא  סב: • (רש"י)  כתובות 
הנכנס לביתו רעב ככלב הי' יוצא שבע.

לאכול  אדם  חייב  סעודות  ארבע  דאמר  חידקא  סד: • רבי  כתובות 
בשבת.

נפה  תשאיל  ושלא  תשאל  שלא  אשתו  את  עב. • המדיר  כתובות 
רע  שם  שמשיאה  כתובה  ויתן  יוציא  ותנור  וריחים  וכברה 

בשכינותיה.

טוביה  אתא  שכיב  לטוביה  נכסיי  להו  דאמר  פה: • ההוא  כתובות 
לטוביה  טוביה  רב  ואתא  טוביה  אמר  טוביה  בא  הרי  יוחנן  א''ר 
אמר לרב טוביה לא אמר ואי איניש דגיס ביה (רש"י – רגיל אצלו 
ומגו דגייסי אהדדי קורא לו בשמו כאילו לא נסמך) הא גיס ביה.

כתובות ק. • אמר לפניו פרטא בנו של רבי אלעזר בן פרטא בן בנו 
של ר' פרטא הגדול.

כתובות קז. • אמר שמואל מודה לי אבא (רב).

כתובות קח: • אדמון.

נדרים נה. • רבא בריה דרב יוסף בר חמא.

לכלוכית  אותה  קורין  יפה  להן  אמר  שמה  סו: • לכלוכית  נדרים 
שהיא מלוכלכת במומין.

שתקרא  היתה  ראויה  דלילה  שמה  נקרא  לא  ט: • אילמלא  סוטה 
דלילה דילדלה את כחו דילדלה את לבו דילדלה את מעשיו.

סוטה יב. • עזובה זו מרים ולמה נקרא שמה עזובה שהכל עזבוה... 
יריעות ... וארדון ... חלאה צרת וצהר ואתנן.

שהושחרו  אשחור  שמו  נקרא  ולמה  כלב  זה  יב. • אשחור  סוטה 
פניו בתעניות אבי שנעשה לה כאב תקוע שתקע את לבו לאביו 

שבשמים.
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סוטה יב. • (מ"ר) טוב שמו ... טוביה שמו.

סוטה יג: • נבו ששם מתו ג' נביאים משה ואהרן ומרים.

ואית  מלאך  דאמרי  אית  ר''ח  פי'  אומר.  סמליון  יג: • (תוס')  סוטה 
דאמרי שם חכם.

שם  על  מרגלים  מאבותינו  בידינו  מסורת  זה  לד: • דבר  סוטה 
מעשיהם נקראו ואנו לא עלתה בידינו אלא אחד (במדבר יג, יג) סתור 
בן מיכאל סתור שסתר מעשיו של הקב''ה מיכאל שעשה עצמו 
מך ... נחבי בן ופסי נחבי שהחביא דבריו של הקב''ה ופסי שפיסע 

על מדותיו של הקב''ה.

סוטה לד: • יהושע כבר בקש משה עליו רחמים שנאמר (במדבר יג, טז) 
ויקרא משה להושע בן נון יהושע יה יושיעך מעצת מרגלים.

עדות  ו)  פא,  (תהלים  שנאמר  אחת  אות  לו  הוסיפו  לו: • יוסף  סוטה 
ביהוסף שמו בצאתו על ארץ מצרים.

סוטה לו: • באותה שעה באתה דיוקנו של אביו ונראתה לו בחלון 
אמר לו יוסף עתידין אחיך שיכתבו על אבני אפוד ואתה ביניהם 

רצונך שימחה שמך מביניהם ותקרא רועה זונות.

(של  שמו  על  נקראו  (בניו)  וכולן  אחיו  מבנימין  לו: • יצאו  סוטה 
יוסף).

גיטין ז. • חסדא שמך וחסדאין מילך.

גיטין ח. • (תוס' – ד"ה רבי) שאל רבינו פטר לר''ת.

אבל  ושד  שטן  שם  הוא  הורמין  הורמין)  ד"ה   – יא. • (תוס'  גיטין 
הורמיז בזיי''ן הוא לשבח.

גיטין יא: • עדים החתומין על הגט ושמותן כשמות עובדי כוכבים 
ודוקא  והכשרנו  ולוס  לוקוס  אלא  לידינו  בא  לא  ליה  אמר  מהו 
אבל  בשמהתייהו  דמסקי  ישראל  שכיחי  דלא  ולוס  לוקוס 

שמהתא אחריני דשכיחי ישראל דמסקי בשמהתייהו לא.

גיטין יא: • רוב ישראל שבחו''ל שמותיהן כשמות עובדי כוכבים.

עירה  ושם  עירו  שם  ושמה  שמו  משנה  היה  לד: • בראשונה  גיטין 
התקין ר''ג הזקן שיהא כותב איש פלוני וכל שום שיש לו אשה 

פלונית וכל שום שיש לה מפני תיקון העולם.

גיטין לד: • (רש"י) והלכתא כנחמני. ... ונראה בעיני דעל שם שרבה 
בר נחמני גידל אביי בביתו ולמדו תורה שהיה יתום השיאו את 

שם אביו נחמני רבה סתם הוא רבה בר נחמני.

כוכבים  עובד  שם  להזכיר  חלילה  והוא)  ד"ה   – לד: • (תוס'  גיטין 
בתורת משה וישראל (בגט).

גיטין מא. • אמי שפיר נאה (רש"י – כך כינויו).

גיטין נט. • ר' הילל בריה דר' וולס.

לאו  ליה  אמרו  המנונא  להו  אמר  שמך  מה  לו  כה. • אמרו  קדושין 
המנונא אלא קרנונא (רש"י – יושב קרנות אתה ולא בעל תורה).

קדושין לט. • אמר ליה לוי לשמואל אריוך.

קדושין סג. • היינו רבי היינו ר' יהודה הנשיא.

בספר  כן  קרוי  חכליה  בן  נחמיה  התרשתא.  סט: • (רש"י)  קדושין 
למלך  משקה  שהיה  שם  שעל  נמצא  ירושלמי  ובגמרת  עזרא 
המות  סם  הטיל  שמא  יחשדוהו  שלא  קודם  לשתות  צריך  היה 
במשקה המלך התירו לו יין של עובדי כוכבים לשתות לכך נקרא 

התרשתא.

בר  יהודה  דרב  לשמעיה  דשקיל  עד  נטר  ליה  ע. • אמרו  קדושין 
לי  דקדים  שויסקאל  בר  יהודה  מאן  אמר  לך  וניתיב  יחזקאל 

דשקל מן קמאי אזלו אמרו ליה לרב יהודה שמתיה.

קדושין ע. • דונג (בתו של רב נחמן)... ילתא (אשתו).

קדושין פא: • (רש"י) אנא חרותא. שם זונה ניכרת בעיר.

בבא קמא פ. • חובה (אשת רב הונא).

בבא קמא פ: • אמר רבי אחא בר פפא משום רבי אבא בר פפא משום 
רבי אדא בר פפא ואמרי לה אמר ר' אבא בר פפא משום רבי חייא 
בר פפא משום רבי אחא בר פפא ואמרי לה אמר ר' אבא בר פפא 

משום רבי אחא בר פפא משום רבי חנינא בר פפא.

ברמזים  בקיאים  שהיו  אותן  כל  ועל)  ד"ה  פב: • (תוס' –  קמא  בבא 
ובלשונות היו נקראים על שם מרדכי לפי שהוא היה ראש וחכם 

להכיר.

מאן  אנשים  חמשה  לקח  אחיו  ומקצה  ב)  צב. • (בראשית מז,  קמא  בבא 
נינהו חמשה א''ל הכי א''ר יוחנן אותן שהוכפלו בשמות (רש"י – 
בברכת משה דן זבולון גד ואשר ונפתלי הודיעך הכתוב שחלשים 
ואותן  לחזקם  שמם  את  כפל  לפיכך  חיזוק  וצריכין  היו  שבכולן 
הביא יוסף לפני פרעה כדי שלא יברור אותם להיות ראשי גייסות 
שהנכפלים  איפכא  יש  רבה  בבראשית   – (תוס'  ולהטריחם) 

גבורים היו כמו יהודה שנכפל).

בבא קמא קח: • רב טביומי.

בבא קמא קט: • אמר ליה רב אהרן לרבינא.

דליקו  ליה  ניחא   ... גזלנא  נקרייה  דלא  ליה  טו: • ניחא  מציעא  בבא 
בהמנותיה.

בבא מציעא כה. • אמר רבי יצחק מגדלאה והוא שעשויין כמגדלין.

שיורדין  משלשה  חוץ  עולים  לגיהנם  היורדין  נח: • כל  מציעא  בבא 
ואין עולין ואלו הן ... והמכנה שם רע לחבירו מכנה היינו מלבין 

אע''ג דדש ביה בשמיה.

כובי.  בי  דמרקיד  שמו:  כך  עבדיה.  דארי  סד: • (רש"י)  מציעא  בבא 
ליצן היה ומרקד בחנויות לשתות יין.

בזכר  בין  ארמי  לשון  נוולא  את.  ד"ה   – סז. • (רש"י  מציעא  בבא 
ראיתי  כך  והיא  אתה  או  והוא  אתה  לומר  כשרוצה  בנקבה  בין 

בתשובת הגאונים ואני אומר שזה שמה).

דמא  מיני  שתין  לקמיה  אייתו  מדרשא  לבי  פד: • נפק  מציעא  בבא 
טהרינהו ... היו כולם זכרים ואסיקו להו ר' אלעזר על שמיה.

על  יתר  פועל  יאכל  לא  אומר  חסמא  אלעזר  צב. • ר'  מציעא  בבא 
שכרו.

בבא מציעא צג: • ידוע הבבלי.

אין  ענייה  אותה  ממשכנין  עשירה  קטו. • (אלמנה)  מציעא  בבא 
ממשכנין אותה שאתה חייב להחזיר לה ואתה משיאה שם רע 

בשכנותיה.

בבא בתרא יב: • מר בר רב אשי ... מאן חתים טביומי ברבנן אנא.

שריוהו  דוד  ממנה  שיצא  רות  שמה  נקרא  יד: • למה  בתרא  בבא 
להקב''ה בשירות ותושבחות.

בבא בתרא טו. • איתן האזרחי זה הוא אברהם.

בבא בתרא טו. • הימן זה משה.
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בבא בתרא טז: • (בנות איוב) שם האחת ימימה ושם השנית קציעה 
ושם השלישית קרן הפוך.

בבא בתרא נב. • (רש"י) אבא. רב כך היה שמו ... אבא אריכא.

בבא בתרא צא. • אבצן זה בעז.

בבא בתרא צא. • אמיה דאברהם אמתלאי בת כרנבו.

בבא בתרא צא. • אמיה דהמן אמתלאי בת עורבתי.

בבא בתרא צא. • אמיה דדוד נצבת בת עדאל שמה.

בבא בתרא צא. • אמיה דשמשון צללפונית ואחתיה נשיין.

ויואש  שרף  שמן  נקרא  ולמה  שמן  וכליון  צא: • מחלון  בתרא  בבא 
למקום  שריפה  שנתחייבו  שרף  הגאולה  מן  שנתיאשו  יואש 
וחד אמר יואש ושרף שמן ולמה נקרא שמן מחלון וכליון מחלון 

שעשו גופן חולין וכליון שנתחייבו כליה למקום.

בבא בתרא צא: • וקים זה יהושע שהקים שבועה לאנשי גבעון.

בבא בתרא צג: • תאני רב קטינא רובע קטנית לסאה.

בבא בתרא קיג. • סימן אמר רבה בר רב שילא.

בבא בתרא קיג. • (תוס' – ד"ה ומטו) קרחה הוא רבי עקיבא שהיה 
קרח ... קרחה הוא שם אדם כמו קרח.

בבא בתרא קסג. • רבי שבתי אמר משמיה דחזקיה.

בבא בתרא קסד: • א''ל זונין לרבי.

סנהדרין י: • פלימו אומר.

ומיכל  ילדה  מירב  ילדה  מירב  והלא  ילדה  מיכל  יט: • וכי  סנהדרין 
גידלה לפיכך נקראו על שמה.

סנהדרין יט: • וכי נעמי ילדה והלא רות ילדה אלא רות ילדה ונעמי 
גידלה לפיכך נקרא על שמה.

ילדה  יוכבד  אלא  ילדה  יוכבד  והלא  ילדה  בתיה  יט: • וכי  סנהדרין 
ובתיה גידלה לפיכך נקרא על שמה.

ויוסף  ילד  יעקב  אלא  ילד  יעקב  והלא  ילד  יוסף  יט: • וכי  סנהדרין 
כילכל לפיכך נקראו על שמו.

סנהדרין יט: • אהרן ילד ומשה לימד לפיכך נקראו על שמו.

סנהדרין כא. • עגלה זו מיכל ולמה נקרא שמה עגלה שחביבה עליו 
כעגלה.

סנהדרין לו. • רבי הלל בריה דרבי וולס.

סנהדרין לח. • שלתיאל שנשאל על אלתו אל זרובבל שנזרע בבבל 
ומה שמו נחמיה בן חכליה שמו.

היושב  כתלמיד  ליה  קרי  הוה  זכאי  בן  למד  הוה  מא: • כי  סנהדרין 
לפני רבו כי הוה לימד הוה קרי ליה רבן יוחנן בן זכאי.

סנהדרין מד: • שלש שמות יש לו (לגבריאל) פיסקון איטמון סיגרון 
פיסקון שפוסק דברים כלפי מעלה איטמון שאוטם עונותיהן של 

ישראל סיגרון כיון שסוגר שוב אינו פותח.

סנהדרין מד: • עכן שמו ולמה נקרא שמו זמרי שעשה מעשה זמרי 
של  עונותיהן  שעיכן  עכן  שמו  נקרא  ולמה  שמו  זמרי  אמר  וחד 

ישראל.

סנהדרין מט: • אמר רב סחורא אמר רב הונא.

סנהדרין נב: • אימרתא בת טלי בת כהן שזינתה הואי.

סנהדרין נו. • רבי מיישא.

סנהדרין נז. • רבי יונתן בן שאול.

סנהדרין סט. • רבי כרוספדאי.

סנהדרין סט. • א''ר שבתי.

מעשיו  למואל  המלך  שלמה  מלך.  למואל  ע: • (רש"י)  סנהדרין 
וחכמתו להקב''ה למואל שכינה הוא כמו ידי שמתי למו פי (איוב מ).

ולמה  שמה  צור  בת  שוילנאי  אלא  שמה  כזבי  פב: • לא  סנהדרין 
נקרא שמה כזבי שכזבה באביה.

סנהדרין צב. • אמר ר' טבי אמר ר' יאשיה.

ה)  נו,  (ישעיה  דכתיב  היינו  ממש  סריסים  דאמר  צג: • למאן  סנהדרין 
בביתי ובחומותי יד ושם טוב מבנים ומבנות.

דניאל  ספר  זה   ... יכרת  לא  אשר  לו  אתן  עולם  צג: • שם  סנהדרין 
שנקרא על שמו.

סנהדרין צד. • רבי פפייס.

שמות  שמונה  לו  שיש  חזקיהו  יבא  הקב''ה  צד. • אמר  סנהדרין 
ויפרע מסנחריב שיש לו שמונה שמות חזקיה דכתיב (ישעיה ט, ה) כי 
ילד יולד לנו בן ניתן לנו ותהי המשרה על שכמו ויקרא שמו פלא 
יועץ אל גבור אבי עד שר שלום והאיכא חזקיה שחזקו יה דבר 

אחר חזקיה שחיזק את ישראל לאביהם שבשמים.

(דברי  פלאסר  תגלת  טו, כט)  ב  (מלכים  ביה  דכתיב  צד. • סנחריב  סנהדרין 
הימים ב כח, כ) פלנאסר (מלכים ב יז, ג) שלמנאסר (מלכים ב טו, יט) פול (ישעיה כ, א) 

סרגון (סרגין) (עזרא ד, י) אסנפר רבא ויקירא.

סנהדרין צה. • ששה שמות יש לארי אלו הן (בראשית מט, ט) ארי (שופטים 
יד, ה) כפיר (בראשית מט, ט) לביא (ישעיה ל, ו) ליש (תהלים צא, יג) שחל (איוב כח, ח) 

שחץ.

סנהדרין צח: • (רש"י – ד"ה אלא) משמעות לשון חילק ובילק לשון 
חורבה ... ונראה למורי דאין לו משמעות לא הכא ולא התם ל''א 

חילק ובילק ב' דייני סדום שהיו שמותיהן כך.

סנהדרין צח: • למשיח מה שמו ... שילה שמו ... ינון שמו ... חנינה 
שמו ... מנחם בן חזקיה שמו ... חיוורא (מצורע) דבי רבי שמו.

סנהדרין קא: • ירבעם שריבע עם ד''א ירבעם שעשה מריבה בעם 
דבר אחר ירבעם שעשה מריבה בין ישראל לאביהם שבשמים בן 

נבט בן שניבט ולא ראה.

שניבט  נבט  בכרי  בן  שבע  הוא  מיכה  הוא  נבט  קא: • הוא  סנהדרין 
ולא ראה מיכה שנתמכמך בבנין ומה שמו שבע בן בכרי שמו.

סנהדרין קב: • אחאב אח לשמים אב לעבודת כוכבים.

סנהדרין קה. • בלעם בלא עם דבר אחר בלעם שבלה עם.

סנהדרין קה. • בן בעור שבא על בעיר (בהמה).

סנהדרין קה. • הוא בעור הוא כושן רשעתים הוא לבן הארמי.

זייפי  ושקרוראי  שקראי  בסדום  היו  דייני  קט: • ארבע  סנהדרין 
ומצלי דינא.

שהרתיח  בן  יצהר  בן  בישראל  קרחה  שנעשה  קט: • קרח  סנהדרין 
עליו את כל העולם כצהרים בן קהת בן שהקהה שיני מולידיו בן 

לוי בן שנעשה לויה בגיהנם.

סנהדרין קט: • דתן שעבר על דת אל. 
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סנהדרין קט: • אבירם שאיבר עצמו מעשות תשובה. 

סנהדרין קט: • און שישב באנינות. 

סנהדרין קט: • דתן שעבר על דת אל אבירם שאיבר עצמו מעשות 
תשובה ואון שישב באנינות.

סנהדרין קט: • פלת שנעשו לו פלאות. 

סנהדרין קט: • בן ראובן בן שראה והבין. 

סנהדרין קי. • אנשי שם שהיה להם שם בכל העולם.

מכות יג: • א''ל רב מרדכי לרב אשי.

מכות יד: • ברדלא (שם חכם).

שבועות ב: • (רש"י) משמו. של ר''ש וסתם ר''ש הוא ר''ש בן יוחאי.

שבועות ו. • (רש"י) יהושע בנו של ר' עקיבא. הוא יהושע בן קרחה 
שר' עקיבא קרח היה.

שבועות י. • אמר ר' יונה.

שבועות כה. • (תוס' – ד"ה רב) הק' ה''ר עזרא הנביא.

אבות דרבי נתן לד:ג • י' שמות נקרא לעכו"ם לגנאי וכו'.

שמחה   ... רוה"ק   ... נביא  נקרא  שמות  ט • י'  לד:ז –  נתן  דרבי  אבות 
וכו'.

וחסיד  אמת  איש  כשר  טוב  איש  היה  לה:ד • יעבץ  נתן  דרבי  אבות 
יושב ודורש תורה.

אבות דרבי נתן לז:ט • ז' שמות לארץ וכו'.

אבות דרבי נתן לט:ג • ו' שמות נקרא נחש וכו'.

זבחים ט: • אמר רב משמיה דמבוג (שם חכם). 

זבחים יא: • רבי זריקא.

זבחים יב. • רבי אפטוריקי.

זבחים פח: • רבי עיניני בר ששון.

נראה  מיתקן.  ולא  לכייליל  ליה  הוה  ברא  חד  קיח: • (רש"י)  זבחים 
בעיני כי אביו של אביי כייליל שמו.

ותימה  משוקע. (תוס')  חוטמו  החורם.  יוסי  ר'  לז. • (רש"י)  מנחות 
הוא לומר שכינהו בלשון גנאי אלא על שם מקומו נקרא כן.

מנחות לח: • אמר ליה לוי לשמואל אריוך (רש"י – לשון מלך כמו 
(בראשית מט) גור אריה יהודה להכי קרי לשמואל אריוך).

מנחות מה: • ר''ש בן ננס.

מנחות נג. • רבי פרידא.

לר'  עשירי  דהוא  אבטולס  דרבי  בריה  בר  עזרא  נג. • רבי  מנחות 
אלעזר בן עזריה דהוא עשירי לעזרא.

מנחות סד: • (תוס') אמר להו מרדכי. פירש בקונטרס דהוא מרדכי 
כך  כל  ימים  שהאריך  לומר  הוא  ותימה  אחשורוש  בימי  שהיה 
ונראה על שם מרדכי הראשון היו נקראין הממונים על שמו לפי 

שאינם ממנים אלא בקיאים בעלי שכל ומדע.

חולין יד: • איו (שם חכם).

חולין כא. • אמר רבי מני.

חולין כד: • רבי יונתן בן אבטולמוס.

חולין לב. • אמר רבי ישבב.

משום  הכי  שמואל  ליה  קרי  הוה  לרב  לאבא.  לח. • (רש"י)  חולין 
כבוד. (תוס' – ד"ה איטריך) בערוך פירש שכך שמו ורב היו קורין 
לר'  רבי  ליה  קרו  הוו  דוכתי  דבכל  כמו  חשיבותו  שם  על  אותו 

יהודה הנשיא ושמואל שהיה חבירו היה קורהו בשמו.

חולין מה: • אמר ניולי (שם חכם) אמר רב הונא.

חולין מט. • אמר רבי מלוך א''ר יהושע בן לוי.

חולין נב. • (רש"י) בר זכאי. לא ידענא מנו.

חולין נב: • בריבי (שם חכם).

חולין נט. – סז: • (על שמות מיני חיות בהמות עופות ודגים).

חולין עג. • אמר רבא ואמרי לה כדי (שם חכם).

חולין עו: • אריוך בבבל אריוך מנו שמואל.

חולין פד. • (רש"י) אבא ממשפחת בריאים. רבי יוחנן קרי לרב אבא.

חולין צו. • (רש"י) בר פיולי. כך שמו.

חולין קד: • אגרא חמוה דרבי אבא.

חולין קיח: • רב חביבא.

חולין קלט: • המן מן התורה מנין (בראשית ג, יא) המן העץ.

חולין קלט: • אסתר מן התורה מנין (דברים לא, יח) ואנכי הסתר אסתיר.

דרור  מר  כג)  ל,  (שמות  דכתיב  מנין  התורה  מן  קלט: • מרדכי  חולין 
ומתרגמינן מירא דכיא.

בכורות ה. • שאל קונטרוקוס השר את רבן יוחנן בן זכאי.

בכורות ה: • רפידים ... שריפו עצמן מדברי תורה.

בכורות ה: • שטים ... שנתעסקו בדברי שטות.

בכורות י: • נימוס אחיו של ר' יהושע הגרסי.

בכורות לז: • (רש"י) בן אבטיח. שם האיש בעל בשר.

דגרסינן  והא  ר''ע  היינו  הזה.  הקרח  מן  חוץ  נח. • (רש"י)  בכורות 
 – (תוס'  ר''ע.  של  בן  היינו  קרחה  בן  יהושע  רבי  הש''ס  בכוליה 
בירושלמי  דאמר  עזריה  בן  אלעזר  רבי  קרחה  פי'  נסים  רבינו 

שהיה קרח ... ור''ת מפרש שם אדם).

ערכין יא. • בלווטי (שם חכם) א''ר יוחנן.

תמורה טז. • למה נקרא שמה עכסה שכל הרואה אותה כועס על 
אשתו.

תמורה טז. • מאי (כלב בן) יפונה שפנה מעצת מרגלים.

שמעון  אחי  יהודה  שמו  ומה  יעבץ  הוא  עתניאל  טז. • הוא  תמורה 
שמו עתניאל שענאו אל יעבץ שיעץ וריבץ תורה בישראל.

תמורה כח: • (דברים יב, ג) ואבדתם את שמם כל העשוי לשמם ההוא 
לכנות להם שם הוא דאתא.

כריתות ה: • הוא שלום הוא צדקיה ולמה נקרא שמו שלום שהיה 
שלם במעשיו דבר אחר שלום ששלם מלכות בית דוד בימיו ומה 

שמו מתניה שמו.

מעילה יט. • נון (אדם עשיר).

מעילה כא: • (תוס') זוזא. פירש בערוך שם חכם.

מעילה כז: • אמר רבי שבתאי אמר ר' יצחק מגדלאה.

מעילה נט: • אורי ליה רבי אבא לקלא (שם אדם).
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שהיה  אבינו  לאברהם  מצאו  עוג  זה)  ד"ה   – סא. • (תוס'  מעילה 
עומד בגרנות לתקן עוגות לפסח ועל שם זה נקרא עוג.

שם ה'
להקטיר  נכנסתי  אחת  פעם  אלישע  בן  ישמעאל  ז. • א''ר  ברכות 
קטורת לפני ולפנים וראיתי אכתריאל יה ה' צבאות שהוא יושב 

על כסא רם ונשא.

משום  המרחץ  בבית  לחבירו  שלום  שיתן  לאדם  י: • אסור  שבת 
שנאמר (שופטים ו, כד) ויקרא לו ה' שלום.

שבת קד. • ה''ו זה שמו של הקב''ה.

שם  של  אותיות  בהן  שיש  אע''פ  והקמיעין  קטו: • הברכות  שבת 
אלא  הדליקה  מפני  אותן  מצילין  אין  שבתורה  הרבה  ומעניינות 

נשרפים במקומן הן ואזכרותיהן.

עירובין יח: • מיום שחרב בית המקדש דיו לעולם שישתמש בשתי 
אותיות שנאמר (תהלים קנ, ו) כל הנשמה תהלל יה הללויה.

פסחים נ. • לא כעולם הזה העולם הבא העולם הזה נכתב ביו''ד ה''י 
ונקרא באל''ף דל''ת אבל לעולם הבא כולו אחד נקרא ביו''ד ה''י 

ונכתב ביו''ד ה''י.

פסחים נ. • סבר רבא למדרשה בפירקא (רש"י – קרייה דיו''ד ה''י 
סבא  ההוא  א''ל  בו)  התלויים  וטעמיה  דרשיה  אותיות  דארבע 

לעלם כתיב.

פסחים נ. • רמי כתיב (שמות ג, טו) זה שמי לעלם וזה זכרי לדור דור אמר 
ונקרא  ה''א  ביו''ד  אני  נכתב  אני נקרא  נכתב  לא כשאני  הקב''ה 

אני באל''ף דל''ת).

ראש השנה יח: • גזרה מלכות יון גזרה שלא להזכיר שם שמים על 
פיהם וכשגברה מלכות חשמונאי ונצחום התקינו שיהו מזכירין 
שם שמים אפילו בשטרות וכך היו כותבים בשנת כך וכך ליוחנן 
זה  למחר  אמרו  בדבר  חכמים  וכששמעו  עליון  לאל  גדול  כהן 
פורע את חובו ונמצא שטר מוטל באשפה וביטלום ואותו היום 

עשאוהו יו''ט.

ראש השנה לג. • (תוס' – ד"ה הא) היכי דפטירי שרי לברוכי ומשום 
דמברך ברכה שאינה צריכה וקעבר משום בל תשא ליכא דההיא 
קרא  ספק  כא.)  דף  (ברכות  שמתו  מי  בפרק  אמר  דהא  דרבנן  דרשה 
אמת ויציב ספק לא קרא חוזר וקורא ולא אסרינן מספק משום 
לא תשא ומוציא שם שמים לבטלה דאסרינן בפ''ק דתמורה (דף ג. 

ד.) מדכתיב את ה' אלהיך תירא הני מילי בלא ברכה.

ראש השנה לג. • (תוס' – ד"ה הא) מקטן דמברך ברכת המזון אף על 
פי שהוא פטור אין ראיה לאשה דקטן בא לכלל חיוב וחייב לחנכו 

ואינו מוזהר על לא תשא.

יומא ח. • היה שם כתוב על בשרו הרי זה לא ירחץ ולא יסוך ולא 
עליו  כורך  מצוה  של  טבילה  לו  נזדמנה  הטנופת  במקום  יעמוד 

גמי וטובל ... יורד וטובל כדרכו ובלבד שלא ישפשף.

פשעתי חטאתי לפניך  אומר אנא השם עויתי  יומא לה: • וכך היה 
אני וביתי אנא השם כפר נא לעונות ולפשעים ולחטאים שעויתי 
ושפשעתי ושחטאתי לפניך אני וביתי ככתוב בתורת משה עבדך 
(ויקרא טז, ל) כי ביום הזה יכפר וגו' והן עונין אחריו ברוך שם כבוד 

מלכותו לעולם ועד. 

יומא לה: • (תוס') אנא השם. בירושלמי יש דבראשונה אמר אנא 
השם ובשניה אנא בשם כפר נא וכו'.

בעגלה  ונאמרה  כפרה  כאן  נאמר  (הודוי)  שבשם  לז. • ומנין  יומא 
ערופה כפרה מה להלן בשם אף כאן בשם.

יומא לז. • (דברים לב, ג) כי שם ה' אקרא הבו גודל לאלהינו אמר להם 
הבו  אתם  הקב''ה  של  שמו  מזכיר  שאני  בשעה  לישראל  משה 

גודל.

יומא לח. • ואלו לגנאי ... בן קמצר לא רצה ללמד על מעשה הכתב 
ארבע  בן  שם  וכותב  אצבעותיו  בד'  ד' קולמוסין  קושר  (רש"י – 

אותיות כאחד).

עליו  אמרו  הכתב  מעשה  על  ללמד  רצה  לא  קמצר  לח: • בן  יומא 
ד'  של  תיבה  היתה  ואם  אצבעותיו  בין  קולמוסין  ד'  נוטל  שהיה 

אותיות היה כותבה בבת אחת.

עונין  והן  לה'  אלא  חטאת  לומר  (כ"ג)  צריך  היה  לט. • לא  יומא 
אחריו ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד.

יומא לט: • ומת (שמעון הצדיק) ונמנעו אחיו הכהנים מלברך בשם 
(רש"י – מלברך ברכת כהנים את העם בשם המפורש שלא היו 

כדאי).

יומא לט: • עשר פעמים מזכיר כהן גדול את השם בו ביום ג' בוידוי 
ואחד  המשתלח  בשעיר  ושלשה  שני  בוידוי  ושלשה  ראשון 

בגורלות וכבר אמר השם ונשמע קולו ביריחו.

יומא סט: • (נחמיה ח, ו) ויברך עזרא את ה' האלהים הגדול מאי גדול ... 
שגדלו בשם המפורש ... (דברי הימים א טז, לו) ברוך ה' אלהי ישראל מן 

העולם ועד העולם.

יומא סט: • אין אומרים שם המפורש בגבולים ולא והכתיב (נחמיה ח, 
ד) ויעמוד עזרא הסופר על מגדל עץ אשר עשו לדבר ... הוראת 

שעה היתה.

עטרה  שהחזירו  הגדולה  כנסת  אנשי  שמן  נקרא  סט: • למה  יומא 
ליושנה אתא משה אמר (דברים י, יז) האל הגדול הגבור והנורא וכו'.

סוכה ה. • ציץ דומה כמין טס של זהב ורחב ב' אצבעות ומוקף מאזן 
לאזן וכתוב עליו ב' שיטין יו''ד ה''א מלמעלה וקדש למ''ד מלמטה 

... אני ראיתיו ברומי וכתוב עליו קדש לה' בשיטה אחת.

סוכה ה. • (תוס') יו''ד ה''א מלמעלה. אע''פ שיו''ד ה''א שם גמור 
דאינו  כיון  אותיות  שתי  מזכיר  אם  באותיותיו  שם  הוגה  זה  אין 
פירש  באותיותיו  שם  ההוגה  ועוד  שלם  שם  לשם  מזכירם 
ואעפ''כ  ושתים  ארבעים  בן  שם  של  אותיות  שדורש  בקונטרס 

נזהרין בכל השמות.

משבעים  ועוד  ה'  אנא  בגימטריא  והו.  אני  מה. • (רש"י)  סוכה 
בפרשת  הסמוכין  מקראות  בשלש  הנקובים  הן  שמות  ושתים 
ויהי בשלח ויסע וגו' ויבא בין מחנה ויט משה את ידו ושלשתן 
ראשונה  אות  המפורש  שם  ומהן  אותיות  ושתים  שבעים  בני 
וכן  אחרון  של  וראשונה  אמצעי  של  ואחרונה  ראשון  פסוק  של 
בזה הסדר כולן השם הראשון והו וי''ו של ויסע ה''א דכל הלילה 
וי''ו דויט ושם השלשים ושבע הוא אני אל''ף דמאחריהם ונו''ן 

ראשון דהענן בחשבון של מפרע ויו''ד דרוח קדים.

העולם  מן  נעקר  אחר  ודבר  שמים  שם  המשתף  מה: • כל  סוכה 
שנאמר (שמות כב, יט) בלתי לה' לבדו.

בית  בשמחת  שמח  כשהיה  הזקן  הלל  על  עליו  נג. • אמרו  סוכה 
השואבה אמר כן אם אני כאן הכל כאן ואם איני כאן מי כאן.

סוכה נג. • הוא היה אומר כן למקום שאני אוהב שם רגלי מוליכות 
אותי אם תבא אל ביתי אני אבא אל ביתך אם אתה לא תבא אל 
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ביתי אני לא אבא אל ביתך שנאמר (שמות כ, כד) בכל המקום אשר 
אזכיר את שמי אבא אליך וברכתיך.

שמי  תורה  אמרה  לאשתו  איש  בין  שלום  לעשות  נג: • ומה  סוכה 
שנכתב בקדושה ימחה על המים לעשות שלום לכל העולם כולו 

על אחת כמה וכמה.

סוכה נג: • כתב שם אחספא ושדי לתהומא ונחית תהומא שיתסר 
אלפי גרמידי.

מגילה יג. • כל הכופר בע''ז נקרא יהודי.

הרעה  על  שמו  מזכיר  הש''י  אין  ואילו)  ד"ה   – ג. • (תוס'  תענית 
אליך  אבוא  שמי  את  אזכיר  אשר  המקום  בכל  כ)  (שמות  וכתיב   ...

וברכתיך.

במקדש  אמן  עונין  שאין  ומנין  במקדש  אמן  עונין  טז: • אין  תענית 
שנאמר (נחמיה ט, ה) קומו ברכו את ה' אלהיכם מן העולם עד העולם 

ויברכו שם כבודך ומרומם על כל ברכה ותהלה.

תענית כו: • (רש"י) במלך שלמה. במלך שהשלום שלו.

ועל  השם  ברכת  ועל   ... מתאחין  שאין  קרעין  כו. • ואלו  קטן  מועד 
ספר תורה שנשרף.

חייב  השומע  מפי  השומע  ואחד  השומע  כו. • אחד  קטן  מועד 
לקרוע והעדים אינן חייבין לקרוע שכבר קרעו בשעה ששמעו.

מועד קטן כו. • קדר (יהויקים) כל אזכרות שבה ושרפן באש.

חגיגה יא: • (תוס') אין דורשין. במעשה בראשית: פי' ר''ת הוא שם 
מ''ב אותיות היוצא מבראשית ומפסוק של אחריו.

חגיגה יב. • אמר ר''ל מאי דכתיב (בראשית לה, יא) אני אל שדי אני הוא 
שאמרתי לעולם די (תוס' – שלא להרחיב יותר) אמר ר''ל בשעה 
הקב''ה  בו  שגער  עד  והולך  מרחיב  היה  הים  את  הקב''ה  שברא 

ויבשו שנאמר (נחום א, ד) גוער בים ויבשהו וכל הנהרות החריב.

של  שמו  שמים  אומר  הייתי  וארץ  שמים  נאמר  יב. • אילו  חגיגה 
שמים  שמים  הארץ  ואת  השמים  את  שנאמר  עכשיו  הקב''ה 

ממש ארץ ארץ ממש.

חגיגה יד: • ארבעה נכנסו בפרדס (רש"י – עלו לרקיע על ידי שם) 
(תוס' – כגון על ידי שם ולא עלו למעלה ממש אלא היה נראה 

להם כמו שעלו).

חגיגה טז. • כל המסתכל בג' דברים עיניו כהות ... ובכהנים.

חגיגה טז. • המסתכל בכהנים בזמן שבהמ''ק קיים שהיו עומדין על 
דוכנן ומברכין את ישראל בשם המפורש.

יבמות כב: • (תוס' – ד"ה כשעשה) אם הזכיר שם שמים לבטלה ... 
אף על פי שעשה תשובה חייב ולא מיפטר.

יבמות מט: • אמר (ישעיה) שם איבלע בארזא.

יבמות קטז. • (רש"י) בקפיצה. על ידי שם.

שמים  שם  שמוציא   – (רש"י  השם  הזכרת  ז: • השומע  נדרים 
לבטלה) מפי חבירו צריך לנדותו ואם לא נידהו הוא עצמו יהא 
בנידוי שכל מקום שהזכרת השם מצויה שם עניות מצויה ועניות 

כמיתה.

נדרים ח: • (מלאכי ג, כ) וזרחה לכם יראי שמי שמש צדקה וגו' אלו בני 
אדם שהן יראין להוציא שם שמים לבטלה.

נדרים י. • מאי תקינו רבנן כינויין ... דילמא אמר לה' ולא אמר קרבן 
וקא מפיק שם שמים לבטלה.

נדרים כב: • אין נזקקין לאלהי ישראל (רש"י – להתיר לו נדרו לפי 
שנדר חמור הוא).

בקדושה  שנכתב  הגדול  לשמו  עשי  לסוטה)  ז. • (אומרים  סוטה 
שלא ימחה על המים.

סוטה ט: • ידעה (דלילה) בו באותו צדיק (שמשון) דלא מפיק שם 
שמים לבטלה כיון דאמר (שופטים טז, יז) נזיר אלהים אני.

סוטה י. • שמשון על שמו של הקב''ה נקרא שנאמר (תהלים פד, יב) כי 
שמש ומגן ה' אלהים וגו'.

סוטה י. • לא ימחה אלא מעין שמו של הקב''ה מה הקב''ה מגין על 
כל העולם כולו אף שמשון מגין בדורו על ישראל.

אחת  אות  לו  והוסיפו  זכה  בסתר  ש''ש  שקדש  י: • יוסף  סוטה 
יהודה  שמו  ביהוסף  עדות  ו)  פא,  (תהלים  דכתיב  הקב''ה  של  משמו 

שקדש ש''ש בפרהסיא זכה ונקרא כולו על שמו של הקב''ה.

סוטה לד: • יהושע כבר בקש משה עליו רחמים שנאמר (במדבר יג, טז) 
ויקרא משה להושע בן נון יהושע יה יושיעך מעצת מרגלים.

סוטה לז: • במקדש אומר את השם ככתבו ובמדינה בכינויו (רש"י 
– ככתבו. ביו''ד ה''י: בכינויו. באל''ף דל''ת).

סוטה לח. • בבית הבחירה שם אזכיר את שמי.

בספרי  פי'  הלל  רבינו  בכינוי.  אלא  אינו  או  לח. • (תוס')  סוטה 
בכינוי כגון אל אלהים צבאות ולא מסתבר דהיכי תיסק אדעתא 
לשבושי קרא למימר יברכך אלהים במקום שם בן ארבע אותיות 

אלא בכינוי יש לומר כקריאתו באל''ף דל''ת.

כהן  מפי  השם  את  שומעין  כשהיו  וכל)  ד"ה   – מ: • (תוס'  סוטה 
בירושלמי  כדאיתא  פניהם  על  נופלין  היו  הגרלה  בשעת  גדול 
הקרובים היו נופלין על פניהם והרחוקים היו אומרים ברוך שם 
כבוד מלכותו לעולם ועד ואלו ואלו לא היו זזין משם עד שהיה 

מתעלם מהן.

סוטה מב: • השם וכל כינויו מונחין בארון.

גיטין יג: • והאלקים (לש' שבועה).

טעמא  מאי  ישבע:  יתומים  אבי  שמינהו  נב: • אפוטרופוס  גיטין 
אי לאו דאית ליה הנאה מיניה לא הוה ליה אפוטרופוס ומשום 

שבועה לא אתי לאמנועי.

אינו  לשמן  כתובות  שלו  אזכרות  שאין  תורה  ספר  נד: • כל  גיטין 
שוה כלום.

גיטין סא. • (רש"י) ושואלין בשלומם. כל הימים ואע''פ שמטיל על 
הנכרי שם שמים שהשלום שמו של הקב''ה.

דחקיק  שושילתא  ליה  יהב  יהוידע  בן  לבניהו  סח. • שדריה  גיטין 
עלה שם ועזקתא דחקיק עלה שם.

דחקוק  ושושילתא  עזקתא  ליה  והבו  לשלמה  סח: • אתיוה  גיטין 
עליה שם.

גיטין פד. • (תוס') על מנת שתעלי לרקיע אינו גט. ... ע''י שם.

קדושין עא. • שם בן ארבע אותיות חכמים מוסרין אותו לתלמידיהן 
פעם אחת בשבוע ואמרי לה פעמים בשבוע ... מסתברא כמאן 
דאמר פעם אחת בשבוע דכתיב (שמות ג, טו) זה שמי לעולם לעלם 

כתיב.
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קדושין עא. • רבא סבר למידרשיה בפירקא א''ל ההוא סבא לעלם 
כתיב.

קדושין עא. • בראשונה שם בן שתים עשרה אותיות היו מוסרין אותו 
לכל אדם משרבו הפריצים היו מוסרים אותו לצנועים שבכהונה 

והצנועים שבכהונה מבליעים אותו בנעימת אחיהם הכהנים.

קדושין עא. • אמר רבי טרפון פעם אחת עליתי אחר אחי אמי לדוכן 
והטיתי אזני אצל כהן גדול ושמעתי שהבליע שם בנעימת אחיו 

הכהנים.

קדושין עא. • שם בן ארבעים ושתים אותיות אין מוסרין אותו אלא 
משתכר  ואינו  כועס  ואינו  ימיו  בחצי  ועומד  ועניו  שצנוע  למי 
ואינו מעמיד על מדותיו וכל היודעו והזהיר בו והמשמרו בטהרה 
ונוחל  הבריות  על  מוטלת  ואימתו  למטה  ונחמד  למעלה  אהוב 

שני עולמים העולם הזה והעולם הבא.

קדושין עא. • (רש"י) שם. בן שתים עשרה ובן ארבעים ושתים לא 
פירשו לנו.

בבא בתרא עג. • אמר רבה אשתעו לי נחותי ימא האי גלא דמטבע 
לספינה מיתחזי כי צוציתא דנורא חיוורתא ברישא ומחינן ליה 
באלוותא דחקיק עליה אהיה אשר אהיה יה ה' צבאות אמן אמן 

סלה ונייח.

הקב''ה  של  שמו  על  שנקראין  צדיקים  עה: • עתידין  בתרא  בבא 
אף  יצרתיו  בראתיו  ולכבודי  בשמי  הנקרא  כל  (ישעיה מג, ז)  שנאמר 

עשיתיו.

צדיקים  הן  ואלו  הקב''ה  של  שמו  על  נקראו  עה: • ג'  בתרא  בבא 
ומשיח וירושלים.

שמי  כי  (שמות כג, כא)  דכתיב  רבו  כשם  ששמו  לח: • מטטרון  סנהדרין 
בקרבו.

סנהדרין מד. • (שדים) לא מפקי שם שמים לבטלה.

יוסי  את  יוסי  יכה  בכינוי  העדים  את  דנין  יום  נו. • בכל  סנהדרין 
(רש"י – ולהכי נקט יוסי את יוסי דד' אותיות איכא כשם בן ארבע 
ארבע  בן  שם  דהיינו  המיוחד  שם  על  אלא  חייב  דאינו  אותיות 
אותיות ומשום דחשבונו של יוסי כחשבונו של אלהים ולהכי נקט 

יכה זה את זה דילפינן לקמן דאינו חייב עד שיברך שם בשם).

לאפוקי  אותיות  ארבע  בן  שם  שיברך  עד  חייב  ס. • אינו  סנהדרין 
בן  המפורש  שם  בעינן  ולא  הוא  שם   – (רש"י  אותיות  שתי  בן 

ארבעים ושתים אותיות).

סנהדרין ס. • מה עגלון מלך מואב שהוא נכרי ולא ידע אלא בכינוי 
על  המיוחד)  שם  כלומר   – (רש"י  המפורש  ושם  ישראל  עמד 

אחת כמה וכמה.

לקרוע  חייב  שומע  מפי  שומע  ואחד  השומע  ס. • אחד  סנהדרין 
והעדים אין חייבין לקרוע שכבר קרעו בשעה ששמעו.

סנהדרין ס. • השומע אזכרה מפי העובד כוכבים אינו חייב לקרוע.

סנהדרין ס. • אין קורעין אלא על שם המיוחד בלבד לאפוקי כינוי 
דלא.

אי  שאם  לקרוע  חייב  אינו  הזה  בזמן  אזכרה  ס. • השומע  סנהדרין 
אתה אומר כן נתמלא כל הבגד קרעים.

סנהדרין ס. • ואי שם המיוחד מי גמירי (עכו"ם) אלא לאו בכינוי.

העולם  מן  נעקר  אחר  ודבר  שמים  שם  המשתף  סג. • כל  סנהדרין 
שנאמר (שמות כב, יט) בלתי לה' לבדו.

סנהדרין סו. • המקלל אביו ואמו אינו חייב עד שיקללם בשם קללם 
בכנוי ר' מאיר מחייב וחכמים פוטרין.

להו  אברו  וממילא  יצירה.  בהלכות  עסקי  סז: • (רש"י)  סנהדרין 
נברא  שבהם  השם  אותיות  מצרפים  שהיו  ידי  על  תילתא  עגלא 
שם  ע''י  הן  הקב''ה  דמעשה  מכשפות  משום  כאן  ואין  העולם 

קדושה שלו הוא.

את  ההוגה  אף   ... הבא  לעולם  חלק  להם  שאין  צ. • ואלו  סנהדרין 
השם באותיותיו.

סנהדרין צב. • גדולה דעה שניתנה בין שתי אותיות.

סנהדרין צב. • גדול מקדש שניתן בין שתי אותיות.

סנהדרין צב. • גדולה נקמה שניתנה בין שתי אותיות.

איש  ה'  ג)  טו,  (שמות  שנאמר  הקב''ה  אלא  איש  צג. • אין  סנהדרין 
מלחמה ה' שמו.

סנהדרין צה. • אמר אבישי שם אוקמיה לדוד בין שמיא לארעא.

סנהדרין קא. • אין מזכירין שם שמים על הרקיקה.

סנהדרין קא: • אף ההוגה את השם באותיותיו ... ובגבולין ובלשון 
עגה (רש"י – כי אמרינן דהוגה את השם באותיותיו אין לו חלק 
לעולם הבא בגבולין אבל במקדש לא שהרי בשם היו מברכין... 
למקדש  חוץ  עגה  בלשון  ושתים  ארבעים  בן  שם  לפרש  ואסור 
ואי עבד אין לו חלק אבל בלשון קדש אינו נענש כל כך ובמקדש 

הואיל ונהגו להזכיר פירושו אינו נענש.

כוכבים  עבודת  וכותב  אזכרות  קודר  היה  קב: • (אחאב)  סנהדרין 
תחתיהן.

סנהדרין קב: • מנשה שנשה יה (רש"י – ששכח הקב''ה) ד''א מנשה 
שהנשי (השכיח) את ישראל לאביהם שבשמים.

סנהדרין קג: • מנשה קדר את האזכרות.

סנהדרין קג: • (יהיקים) חקק שם שמים על אמתו.

סנהדרין קו. • אוי מי שמחיה עצמו בשם אל.

סנהדרין קז. • ומה יו''ד שנטלתי משרי עומד וצווח כמה שנים עד 
שבא יהושע והוספתי לו שנאמר (במדבר יג, טז) ויקרא משה להושע 

בן נון יהושע.

מכרזת  והיתה  פסל)  (של  בפיה  (ירבעם)  חקק  קז: • שם  סנהדרין 
ואומרת אנכי ולא יהיה לך.

סנהדרין קיג. • כל עיר שיש בה אפי' מזוזה אחת אינה נעשית עיר 
הנדחת ... (דברים יב, ד) לא תעשון כן לה' אלהיכם.

מכות טז. • לאו שאין בו מעשה אין לוקין עליו חוץ מן ... והמקלל 
את חבירו בשם.

של  ב''ד  והסכימו  מטה  של  ב''ד  עשו  דברים  כג: • שלשה  מכות 
מעלה על ידם אלו הן... ושאילת שלום בשם.

לשאול  לאדם  דמותר  בשם.  שלום  שאילת  כג: • (רש"י)  מכות 
בשלום חבירו בשם כגון ישים ה' עליך שלום ואין בו משום מוציא 
אדם  דחייב  בשם  שלום  שאילת  ל''א  מרבי.  לבטלה.  שמים  שם 
לשאול בשלום חבירו בשם ואנו נמי כי שיילינן אהדדי מדכרינן 
שלום  ה'  לו  ויקרא  ו)  (שופטים  דכתיב  הקב''ה  של  שמו  דשלום  שם 

לשם ה'.

ה'
ם 
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שבועות כא. • (שמות כ, ז) לא תשא את שם ה' אלהיך לשוא כי לא ינקה 
אותו  מלקין  מטה  של  ב''ד  אבל  אותו  מנקין  אין  מעלה  של  ב''ד 

ומנקין אותו.

שבועות לה. • יש שמות שנמחקין ויש שמות שאין נמחקין אלו הן 
שמות שאין נמחקין כגון אל אלהיך אלהים אלהיכם אהיה אשר 
אבל  נמחקין  אין  אלו  הרי  צבאות  שדי  הי  ויוד  דלת  אלף  אהיה 
ורחום  חנון  העזוז  והאמיץ  והחזק  האדיר  הנורא  הגבור  הגדול 

ארך אפים ורב חסד הרי אלו נמחקין.

ותימה  נמחק  אינו  השם  מן  א''ד  גרס  בפר''ח  לה. • (תוס')  שבועות 
דמאי שנא מצ''ב מצבאות וש''ד משדי דנמחקין לפי שאין שם 
בפני עצמו ושמא משום דשם המיוחד הוא יש להחמיר בו יותר.

שין  נמחק  אינו  ה''ז  מיי'  יה  מאלהים  למד  אלף  לה: • כתב  שבועות 
רבי  נמחק  ה''ז  מצבאות  בית  צדי  מאדני  דלת  אלף  משדי  דלת 
שם  על  אלא  צבאות  נקרא  שלא  נמחק  כולו  צבאות  אומר  יוסי 

ישראל... אין הלכה כרבי יוסי.

שבועות לה: • כל הטפל לשם בין מלפניו ובין מלאחריו ה''ז נמחק.

קדשו  שכבר  נמחק  אינו  לאחריו  אומרים  לה: • אחרים  שבועות 
השם ... הלכה כאחרים.

שבועות לה: • כל שמות האמורים בתורה באברהם קדש חוץ מזה 
חן  מצאתי  נא  אם  אדוני  ויאמר  ג)  יח,  (בראשית  שנאמר  חול  שהוא 

בעיניך.

שבועות לה: • כל שלמה האמורין בשה''ש קדש שיר למי שהשלום 
שלמה...  לך  האלף  לפני  שלי  כרמי  יב)  ח,  השירים  (שיר  מזה  חוץ  שלו 

וי''א אף זה חול (שיר השירים ג, ז) הנה מטתו שלשלמה ששים.

שהוא  מזה  חוץ  חול  בדניאל  האמורים  מלכיא  לה: • כל  שבועות 
קדש (דניאל ב, לז) אנת מלכא מלך מלכיא די אלה שמיא מלכותא 
חסנא ותקפא ויקרא יהב לך וי''א אף זה קדש שנאמר (דניאל ד, טז) 

מרי חלמא לשנאך ופשרה לערך.

ואל  קלל  תשבע  ואל  השבע  תורה  ואמרה  לה: • הואיל  שבועות 
אף  בשם  קלל  מה  בשם  תשבע  לא  אף  בשם  השבע  מה  תקלל 
לא תקלל בשם... אי גמירי גזירה שוה ניבעי שם המיוחד אי לא 
גמירי גזירה שוה אלה דשבועה היא מנא להו נפקא להו מדתניא 

אלה אין אלה אלא לשון שבועה.

שבועות לח: • אומרים לו (לנשבע) הוי יודע שכל העולם כולו נזדעזע 
בשעה שאמר הקב''ה בסיני (שמות כ, ז) לא תשא את שם ה' אלהיך 
לשוא וכל עבירות שבתורה נאמר בהן ונקה וכאן נאמר לא ינקה 
 ... וממשפחתו  ממנו  וכאן  ממנו  נפרעין  שבתורה  עבירות  וכל 
וכל עבירות שבתורה נפרעין ממנו וכאן ממנו ומכל העולם כולו 
... וכל עבירות שבתורה אם יש לו זכות תולין לו שנים ושלשה 

דורות וכאן נפרעין ממנו לאלתר.

שבועות לט. • אומרין לו (לנשבע) הוי יודע שכל העולם כולו נזדעזע 
בשעה שאמר הקב''ה לא תשא את שם ה' אלהיך לשוא ... וכאן 
ומכל  ממנו  ...וכאן  וממשפחתו  ממנו  וכאן   ... ינקה  לא  נאמר 

העולם כולו. 

עבודה זרה יז: • אתיוהו לרבי חנינא בן תרדיון אמרו ליה אמאי קא 
עליו  גזרו  מיד  אלהי  ה'  צוני  כאשר  להו  אמר  באורייתא  עסקת 
לשריפה ועל אשתו להריגה ועל בתו לישב בקובה של זונות עליו 
לשריפה שהיה הוגה את השם באותיותיו והיכי עביד הכי והתנן 
השמים  מן  תורה  אין  האומר  הבא  לעולם  חלק  להם  שאין  אלו 
ואין תחיית המתים מן התורה אבא שאול אומר אף ההוגה את 

תלמד  לא  ט)  יח,  (דברים  כדתניא  עבד  להתלמד  באותיותיו  השם 
לעשות אבל אתה למד להבין ולהורות אלא מאי טעמא אענש 

משום הוגה את השם בפרהסיא.

אותיות  במ''ב  שדורשו  פ''ה  השם.  הוגה  יח. • (תוס')  זרה  עבודה 
קורא  שהיה  מפרשים  העולם  ורוב  חפץ  שהוא  מה  בו  ועושה 
בפי' אותיות של שם המיוחד באותיות של שאר התיבות וזה אין 
לעשות כדאמר בפסחים ס''פ אלו עוברין (דף נ.) לא כשאני נכתב 
אני נקרא אני נכתב בי''ה ונקרא בא''ד ונראה לר''י שאין להזכיר 
אף אותיות י''ה כמו שרגילין העולם שהרי י''ה הוא שם המיוחד 
ועוד נראה להר''ר אלחנן כי גם אין להזכיר א''ד מאדני דהא א''ד 
מאדני י''ה מהשם אין נמחקין ש''ד משדי צ''ב מצבאות נמחקין 
מאדני  שא''ד  משמע  ר''ח  בפירוש  לה.)  ושם  לה:  (שבועות  הגירסא  וכן 
הוא שם כמו י''ה מה' ומיהו נראה לר''י להתיר דכיון דלא נמצא 
שהסופרים  לומר  יש  בספרים  כתוב  נמצא  שהוא  דמה  בכתוב 

כתבוהו כן ולא נתכוונו להזכיר את השם.

אבות א:יג • נגיד שמא אבד שמיה (רש"י – הוגה בשם המפורש).

אבות דרבי נתן יב:יג • ודאשתמש בתגא חלף שכל המשתמש בשם 
המפורש אין לו חלק בעוה"ב.

אבות דרבי נתן יג:ג • ... משפרע הקב"ה משונאיהם של ישראל לא 
פרע אלא בעב' אותיות.

אבות דרבי נתן לד:ב • י' שמות של שבח נקרא הקב"ה וכו'.

סופרים א:ט • מעשה בתורתו של אלכסנדרוס שהיו כל אזכרותיה 
כתובות זהב... ונגנז.

מס' ס"ת פרקים ד' וה' • בענין שמות קדושים.

מנחות ל: • הטועה בשם גורר את מה שכתב ותולה את מה שגרר 
וכותב את השם על מקום הגרר ... אף תולין את השם ... אף מוחק 
וכותב ... כל השם כולו תולין מקצתו אין תולין ... אין כותבין את 
השם לא על מקום הגרר ולא על מקום המחק ואין תולין אותו 

כיצד עושה מסלק את היריעה כולה וגונזה.

עליך  נקרא  ה'  שם  כי  הארץ  עמי  כל  וראו  י)  כח,  לה: • (דברים  מנחות 
ויראו ממך תניא ... אלו תפילין שבראש (רש"י – שכתוב בו רוב 

השם שי''ן ודל''ת).

חולין צא: • ישראל מזכירין את השם אחר שתי תיבות שנאמר (דברים 
ו, ד) שמע ישראל ה' וגו' ומלאכי השרת אין מזכירין את השם אלא 

לאחר ג' תיבות כדכתיב (ישעיה ו, ג) קדוש קדוש קדוש ה' צבאות.

בקדשים  נשבעים  כולן  הזה  בזמן  שמא)  ד"ה  ב: • (תוס' –  בכורות 
שמים  שם  שמזכירין [עמהם]  ואע''פ  אלהות  בהם  תופסין  ואין 
וכוונתם [לד''א מ''מ] אין זה [שם] עבודת כוכבים כי דעתם לשם 
כאן  אין  אחר  ודבר  ש''ש  שמשתתף  ואע''ג  וארץ  שמים  עושה 
לפני עור לא תתן מכשול דבני נח לא הוזהרו על כך ולדידן לא 

אשכחן איסור בגרם שיתוף.

בודקין  עליה  כתוב  ושם  קורה  שהתנדב  כוכבים  ו. • עובד  ערכין 
במותר  וישתמש  יגוד  הפרשתיה  ישראל  בדעת  אמר  אם  אותו 

ואם לאו טעונה גניזה חיישינן שמא בלבו לשמים.

ערכין ו. • (רש"י) שם שלא במקומו אינו קדוש. כלומר אינו קדוש 
אלא מקום השם ואותה חתיכה תיגנז והשאר יבנה בבית הכנסת 
כגון  במקומו  שלא  שם  ל''א  הפרשתיה  ישראל  בדעת  אמר  כי 
הנייר  על  אלא  מקומו  הוי  דלא  קדיש  לא  וכלים  קורות  גבי  על 
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שלא  הוי  לבדו  שם  אבל  כנתינתו  השם  עם  המקרא  ושיכתוב 
במקומו ולא קדיש וראשון שמעתי והוא עיקר.

ערכין ו. • היה כתוב על ידות הכלים ועל כרעי המטה הרי זה יגוד 
ויגנוז.

ערכין ו. • (תוס' – ד"ה יגוד) ויש ליזהר כשכותבין ס''ת או תפילין 
וגררו מקום השם שאין לכתוב במקומו.

כ''ג  של  קולו  אף  וי''א  השופר  קול  שומע  היה  ל: • מיריחו  תמיד 
בשעה שהוא מזכיר את השם ביה''כ.

שמחה
שאיל  להתם  עיילת  כי  לעולא  אלעא  רבי  ליה  ט: • אמר  ברכות 
הוא  גדול  דאדם  החבורה  כל  במעמד  אחי  ברונא  דרב  בשלמא 
ושמח במצות זימנא חדא סמך גאולה לתפלה ולא פסיק חוכא 

מפומיה כוליה יומא.

ברכות ל: • במקום גילה שם תהא רעדה.

ברכות ל: • אביי הוה יתיב קמיה דרבה חזייה דהוה קא בדח טובא 
אמר וגילו ברעדה כתיב א''ל אנא תפילין מנחנא.

ברכות ל: • ר' ירמיה הוה יתיב קמיה דר' זירא חזייה דהוה קא בדח 
אנא  א''ל  כתיב  מותר  יהיה  עצב  בכל  כג)  יד,  (משלי  ליה  אמר  טובא 

תפילין מנחנא.

ברכות ל: • מר בריה דרבינא עבד הלולא לבריה חזנהו לרבנן דהוו 
ותבר  זוזי  מאה  ארבע  בת  דמוקרא  כסא  אייתי  טובא  קבדחי 

קמייהו ואעציבו.

ברכות לא. • רב אשי עבד הלולא לבריה חזנהו לרבנן דהוו קא בדחי 
טובא אייתי כסא דזוגיתא חיורתא ותבר קמייהו ואעציבו.

ברכות לא. • אסור לאדם שימלא שחוק פיו בעולם הזה.

ברכות לא. • אמרו עליו על ר''ל שמימיו לא מלא שחוק פיו בעוה''ז 
מכי שמעה מר' יוחנן רביה.

מתוך  ולא  עצבות  מתוך  לא  להתפלל  עומדין  לא. • אין  ברכות 
עצלות ולא מתוך שחוק ולא מתוך שיחה ולא מתוך קלות ראש 

ולא מתוך דברים בטלים אלא מתוך שמחה של מצוה.

ברכות לא. • לא יפטר אדם מחברו לא מתוך שיחה ולא מתוך שחוק 
ולא מתוך קלות ראש ולא מתוך דברים בטלים אלא מתוך דבר 

הלכה.

שמחתי  ציויתני  אשר  ככל  עשיתי  מעשר)  ה:יב • (ודוי  שני  מעשר 
ושימחתי בו.

שבת ל: • ושבחתי אני את השמחה שמחה של מצוה ולשמחה מה 
זה עושה זו שמחה שאינה של מצוה ללמדך שאין שכינה שורה 
לא מתוך עצבות ולא מתוך עצלות ולא מתוך שחוק ולא מתוך 
קלות ראש ולא מתוך שיחה ולא מתוך דברים בטלים אלא מתוך 
דבר שמחה של מצוה שנאמר (מלכים ב ג, טו) ועתה קחו לי מנגן והיה 
כנגן המנגן ותהי עליו יד ה' אמר רב יהודה וכן לדבר הלכה אמר 

רבא וכן לחלום טוב.

דבדיחותא  מילתא  אמר  לרבנן  להו  דפתח  מקמי  ל: • רבה  שבת 
ובדחי רבנן לסוף יתיב באימתא ופתח בשמעתא.

דכתיב  מילה  כגון  בשמחה  עליהם  שקיבלו  מצוה  קל. • כל  שבת 
(תהלים קיט, קסב) שש אנכי על אמרתך כמוצא שלל רב עדיין עושין 
עריות  כגון  בקטטה  עליהם  שקבלו  מצוה  וכל  בשמחה  אותה 

על  למשפחותיו  בוכה  העם  את  משה  וישמע  י)  יא,  (במדבר  דכתיב 
עסקי משפחותיו עדיין עושין אותה בקטטה דליכא כתובה דלא 

רמו בה תיגרא.

שבת קמה: • מפני מה מועדים שבבבל שמחים מפני שהן עניים.

היו  שלא  מפני  שמחים  שבבבל  מועדים  מה  קמה: • מפני  שבת 
באותה קללה.

שבת קמח: • הלוואת יו''ט ... ניתנה ליתבע דאי אמרת לא ניתנה לא 
יהיב ליה ואתי לאימנועי משמחת יו''ט.

שבת קנא: • שש דמעות הן שלש יפות ושלש רעות של עשן ושל 
בכי של בית הכסא רעות של סם ושל שחוק ושל פירות יפות.

שבת קנב. • שמחת לב אשה.

אימתי  ל''א  בפיו  שמענה  בזמן  לאיש  שמחה  נד. • אימתי  עירובין 
שמחה לאיש במענה פיו בזמן שדבר בעתו מה טוב.

ובכעסו  ובכיסו  בכוסו  ניכר  אדם  דברים  סה: • בשלשה  עירובין 
ואמרי ליה אף בשחקו.

פסחים לו: • יצא זה (ביכורים) שאין נאכל אלא בשמחה.

פסחים לו: • (דברים כו, יא) ושמחת בכל הטוב ההוא לזמן שמחה הוא 
דאתא.

פסחים סח: • שמחת י''ט נמי מצוה היא.

פסחים סח: • הכל מודים בפורים דבעינן נמי לכם מ''ט (אסתר ט, כב) ימי 
משתה ושמחה כתיב ביה.

משום  לא  בהן  יוצא  אינו  י''ט  מערב  ששחטן  ע: • שלמים  פסחים 
שמחה ולא משום חגיגה משום שמחה דכתיב (דברים כז, ז) וזבחת 

ושמחת בעינן זביחה בשעת שמחה וליכא.

פסחים עא. • משמחו בשעירי הרגלים ... דשעירי הרגלים חי נאכלין 
וישראל  אוכלין  כהנים  ועוד  ליכא  בחי  ושמחה  נאכלין  אין  צלי 

במה שמחים ... משמחו בכסות נקיה ויין ישן.

פסחים עב: • חייב אדם לשמח אשתו בדבר מצוה סמוך לווסתה.

פסחים קט. • חייב אדם לשמח בניו ובני ביתו ברגל שנא' (דברים טז, יד) 
ושמחת בחגך במה משמחם ביין רבי יהודה אומר אנשים בראוי 
בבבל   ... ונשים  ביין  להם  בראוי  אנשים  להן  בראוי  ונשים  להם 

בבגדי צבעונין בארץ ישראל בבגדי פשתן מגוהצין.

בבשר  אלא  שמחה  אין  קיים  המקדש  שבית  קט. • בזמן  פסחים 
ה'  לפני  ושמחת  שם  ואכלת  שלמים  וזבחת  ז)  כז,  (דברים  שנאמר 
ביין  אלא  שמחה  אין  קיים  המקדש  בית  שאין  ועכשיו  אלהיך 

שנאמר (תהלים קד, טו) ויין ישמח לבב אנוש.

כך  ואחר  שכינה  עליו  ששרתה  מלמד  מזמור  קיז. • לדוד  פסחים 
שרתה  כך  ואחר  שירה  שאמר  מלמד  לדוד  מזמור  שירה  אמר 
ולא  עצלות  מתוך  לא  שורה  השכינה  שאין  ללמדך  שכינה  עליו 
מתוך עצבות ולא מתוך שחוק ולא מתוך קלות ראש ולא מתוך 
דברים בטלים אלא מתוך דבר שמחה של מצוה שנאמר (מלכים ב ג, 

טו) ועתה קחו לי מנגן והיה כנגן המנגן ותהי עליו יד ה'.

(רש"י  ולשמחה  לששון  יהיו  שלום  שיש  יח: • בזמן  השנה  ראש 
גזרת  אין  צום  המלכות  גזרת  יש  ובתענית)  בהספד  ליאסר   –

המלכות ואין שלום רצו מתענין רצו אין מתענין.

יומא סז. • בראשונה היו קושרין לשון של זהורית על פתח האולם 
מבחוץ הלבין היו שמחין לא הלבין היו עצבין ומתביישין התקינו 
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ורואין  מציצין  היו  ועדיין  מבפנים  אולם  פתח  על  קושרין  שיהיו 
קושרין  שיהיו  התקינו  עצבין  היו  הלבין  לא  שמחין  היו  הלבין 

אותו חציו בסלע וחציו בין קרניו.

אולם  פתח  על  זהורית  של  לשון  קושרין  היו  סז. • בראשונה  יומא 
שנעשית  וידעו  מלבין  היה  למדבר  שעיר  שהגיע  וכיון  מבפנים 

מצותו.

יומא ע. • ויום טוב היה עושה (כ"ג) לאוהביו בשעה שיצא בשלום 
מן הקודש.

במקום  אלא  שמחה  אין   ... בחופה  אלא  שמחה  כה: • אין  סוכה 
סעודה.

ברגל  מבתיהן  יוצאין  שאין  העצלנין  את  אני  כז: • משבח  סוכה 
דכתיב (דברים יד, כו) ושמחת אתה וביתך.

סוכה מה. • תינוקות שומטין את לולביהן ואוכלין אתרוגיהן (רש"י 
– של תינוקות ואין בדבר לא משום גזל ולא משום דרכי שלום 

שכך נהגו מחמת שמחה).

בסוסים  שרוכבים  בחורים  אותן  מיד)  ד"ה   – מה. • (תוס'  סוכה 
או  חבירו  של  בגדו  וקורעין  זה  עם  זה  ונלחמים  חתן  לקראת 

מקלקל לו סוסו שהן פטורין שכך נהגו מחמת שמחת חתן.

סוכה מה. • מצות ערבה כיצד מקום היה למטה מירושלים ונקרא 
ובאין  ערבה  של  מורביות  משם  ומלקטין  לשם  יורדין  מוצא 
וזוקפין אותן בצדי המזבח וראשיהן כפופין על גבי המזבח תקעו 

והריעו ותקעו (תוס' – ד"ה תקעו – משום שמחה).

סוכה מח. • ההלל והשמחה שמונה כיצד מלמד שחייב אדם בהלל 
ובשמחה ובכבוד יום טוב האחרון של חג כשאר כל ימות החג.

משום   – (רש"י  ותקעו  והריעו  תקעו  המים  לשער  סוכה • הגיעו 
שמחה דכתיב (ישעיה יב) ושאבתם מים בששון).

סוכה נ: • שיר של שואבה דברי הכל שמחה היא ואינה דוחה את 
השבת (רש"י – ואינה מן התורה אלא לחבב את המצות ולא דחי 

שבת).

סוכה נ: • (תוס') חד תני שואבה. בירושלמי מפרש שמשם שואבים 
כנגן  ויהי  דכתיב  שמחה  מתוך  שורה  שהשכינה  הקודש  רוח 
שהיה  אמיתי  בן  דיונה  עובדא  ומייתי  ה'  רוח  עליו  ותהי  המנגן 

מעולי רגלים ובשמחת בית השואבה שרתה עליו שכינה.

סוכה נא. • מחלוקת בשיר של שואבה ... שמחה יתירה נמי דוחה 
את השבת ו... שמחה יתירה אינה דוחה את השבת אבל בשיר 

של קרבן דברי הכל עבודה היא ודוחה את השבת.

שמחה  ראה  לא  השואבה  בית  שמחת  ראה  שלא  נא. • מי  סוכה 
מימיו.

בית  בשמחת  שמח  כשהיה  הזקן  הלל  על  עליו  נג. • אמרו  סוכה 
השואבה אמר כן אם אני כאן הכל כאן ואם איני כאן מי כאן.

שמח  כשהיה  גמליאל  בן  שמעון  רבן  על  עליו  נג. • אמרו  סוכה 
וזורק  אור  של  אבוקות  שמנה  נוטל  היה  השואבה  בית  שמחת 
אחת ונוטל אחת ואין נוגעות זו בזו וכשהוא משתחוה נועץ שני 
גודליו בארץ ושוחה ונושק את הרצפה וזוקף ואין כל בריה יכולה 

לעשות כן וזו היא קידה.

אותו  ומכבדין  נשיא  שהיה  בביתו  דרבי.  קמיה  נג. • (רש"י)  סוכה 
לשמחו שהיה דואג תמיד בצרת ישראל ובחוליו.

בי''ט  לטלטל  אסור  אינו  מוקצה  אמר)  ד"ה   – ח. • (תוס'  ביצה 
בשביל אוכל נפש ושמחת י''ט.

ביצה טו: • שמחת יום טוב מצוה היא ... שמחת יום טוב רשות.

יושב  או  ושותה  אוכל  או  אלא  טוב  ביום  לאדם  לו  טו: • אין  ביצה 
ושונה ... חלקהו חציו לה' וחציו לכם.

קדושת  וקדשו  עלי  לוו  בני  לישראל  הקב''ה  להם  טו: • אמר  ביצה 
היום והאמינו בי ואני פורע.

ביצה יט: • (רש"י – ד"ה מביא) פשיטא לן דכל זמן שבית המקדש 
קיים אין שמחה אלא בבשר.

בהספד  שאסורים  מלמד  שמחה  וי''ט  ומשתה  ה: • שמחה  מגילה 
משתה מלמד שאסור בתענית ויום טוב מלמד שאסור בעשיית 

מלאכה.

מגילה ה: • נטיעה של שמחה נטע.

מגילה ה: • איזהו בנין של שמחה זה הבונה בית חתנות לבנו איזו 
היא נטיעה של שמחה זה הנוטע אבורנקי של מלכים.

מגילה טז: • שמחה זה יום טוב ... ששון זו מילה.

מגילה לב. • כל הקורא בלא נעימה ושונה בלא זמרה עליו הכתוב 
אומר (יחזקאל כ, כה) וגם אני נתתי להם חוקים לא טובים וגו'.

ישרים   – (רש"י  לשמחה  וישרים  לאורה  טו. • צדיקים  תענית 
לשמחה דישרים עדיפי מצדיקים).

תענית כב. • הנך נמי בני עלמא דאתי נינהו אזל לגבייהו אמר להו 
מאי עובדייכו אמרו ליה אינשי בדוחי אנן מבדחינן עציבי אי נמי 
להו  ועבדינן  טרחינן  בהדייהו  תיגרא  להו  דאית  תרי  בי  חזינן  כי 

שלמא.

תענית כו: • משנכנס אב ממעטין בשמחה.

במהרה  המקדש שיבנה  זה בנין בית  שמחת לבו  כו: • ביום  תענית 
בימינו.

תענית כט. • משנכנס אדר מרבין בשמחה.

מועד קטן ט. • אין מערבין שמחה בשמחה.

מועד קטן ט. • אין שמחה בלא אכילה ושתיה.

מועד קטן ט. • שמחים שנהנו מזיו השכינה.

מועד קטן יד: • (תוס' – ד"ה עשה) שמחת הרגל נמי דרבנן ושמחת 
היינו בשלמי שמחה.

ריעים  שעושין  סעודה  מריעות.  לשמחת  כב: • (רש"י)  קטן  מועד 
ואהובים זה עם זה ולא הוי שמחה כל כך אבל סעודה דשמחה 

כגון דנישואין לא.

ליה  הוו  קא  לא  הוה  נשיאה  דבי  חתניה  חנין  כה: • רבי  קטן  מועד 
פתח  נפשיה  נח  ליה  דהוה  יומא  ההוא  ליה  והוו  רחמי  בעא  בני 
עליה ההוא ספדנא שמחה לתוגה נהפכה ששון ויגון נדבקו בעת 

שמחתו נאנח בעת חנינתו אבד חנינו אסיקו ליה.

הוד  כז)  טז,  א  הימים  (דברי  שנאמר  הקב''ה  לפני  עציבות  ה: • אין  חגיגה 
והדר לפניו עוז וחדוה במקומו לא קשיא הא בבתי גואי הא בבתי 

בראי.

חגיגה ו. • (רש"י) מחייבא בשמחה. לעלות לרגל ולשמוח בחג עם 
וביתך  אתה  ושמחת  דכתיב  נשים  נצטוו  השמחה  דעל  בעלה 

(דברים יד).
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וחגיגה  ראייה  לרגל  בעלותם  ישראל  נצטוו  מצות  ו: • שלש  חגיגה 
ושמחה.

כתובות ז: • (תוס') והוא שבאו פנים חדשות. אור''י דפנים חדשות 
אין קורא אלא בבני אדם שמרבים בשבילם השמחה יותר ושבת 
דחשבינן פנים חדשות דאמרינן באגדה מזמור שיר ליום השבת 
אמר הקב''ה פנים חדשות באו לכאן נאמר שירה התם נמי מרבין 

לכבוד השבת בשמחה ובסעודה.

בצהרים  רעות  במנחה  יפות  וערבית  שחרית  י: • תמרים  כתובות 
אין כמותן ומבטלות שלשה דברים מחשבה רעה (רש"י – דאגה 
לפי שמשמחות את הלב וצהרים שעת אורה וצהלה היא) וחולי 

מעים ותחתוניות.

משיבין  ואין  חרפתן  שומעין  עולבים  ואינן  לו: • הנעלבין  כתובות 
ה, לא)  (שופטים  אומר  הכתוב  עליהן  ביסורין  ושמחין  מאהבה  עושין 

ואוהביו כצאת השמש בגבורתו.

היכי  כי  במועד  לאשתו)  (נעלים  ניהלה  סה: • ניתבינהו  כתובות 
דניהוי לה שמחה בגוייהו.

גיטין ע. • שמונה ממעטים את הזרע ואלו הן ... בכייה וכו'.

קדושין סו. • מעשה בינאי המלך שהלך לכוחלית שבמדבר וכיבש 
שם ששים כרכים ובחזרתו היה שמח שמחה גדולה.

בבא קמא עד: • מעשה בר''ג שסימא את עין טבי עבדו והיה שמח 
שמחה גדולה (רש"י – לפי שעבד כשר היה והיה מתאוה לשחררו 

אלא שהמשחרר עבדו עובר בעשה).

בבא מציעא לג: • עובדי כוכבים יבושו וישראל ישמחו.

בבא בתרא י: • מה יעשה אדם ויהיו לו בנים זכרים ... ישמח אשתו 
לדבר מצוה.

בבא בתרא ס: • כל המתאבל על ירושלים זוכה ורואה בשמחתה.

שהראהו  מלמד  אדם  תולדות  ספר  זה  א)  ה,  לח: • (בראשית  סנהדרין 
הקב''ה דור דור ודורשיו דור דור וחכמיו כיון שהגיע לדורו של 

רבי עקיבא שמח בתורתו ונתעצב במיתתו.

סנהדרין לט: • אין הקדוש ברוך הוא שמח במפלתן של רשעים.

סנהדרין ע. • (יין) זכה משמחו לא זכה משממהו.

סנהדרין קא. • שמא חס ושלום קיבל רבי עולמו ועכשיו שאני רואה 
רבי בצער אני שמח.

ויוצאין  ושמחין  ושותין  אוכלין  שישראל  קו. • בשעה  סנהדרין 
לטייל בשוק אומרת לו הזקינה אי אתה מבקש כלי פשתן זקינה 
אומרת לו בשוה וילדה אומרת לו בפחות שתים ושלש פעמים 
ואח''כ אומרת לו הרי את כבן בית שב ברור לעצמך וצרצורי של 

יין עמוני מונח אצלה וכו'.

עבודה זרה ג: • אין שחוק לפני הקב''ה אלא אותו היום בלבד.

אלא  משחק  אינו  בריותיו  ועל  משחק  בריותיו  ג: • עם  זרה  עבודה 
אותו היום בלבד.

אבות ג:יב • הוי מקבל כל אדם בשמחה.

אבות ד:א • איזהו עשיר השמח בחלקו.

אבות ו:א • העסק בתורה לשמה... משמח את המקום ומשמח את 
הבריות.

אבות ו:ה,ו • תורה נקנית ב... שמחה וכו'... ושמח בחלקו.

אבות דרבי נתן לד:ט • י' שמות נקראת שמחה וכו'.

סופרים יט:ו • אין שמחה בלא אכילה.

מנחות כ. • (רש"י – ד"ה אדרבא) לאחר כפרת דם שכיפר על החטא 
בא היין המשמח אלהים ואנשים דמי שנתכפר חטאו שמח.

ערכין יא. • (דברים כח, מז) תחת אשר לא עבדת את ה' אלהיך בשמחה 
ובטוב לבב איזו היא עבודה שבשמחה ובטוב לבב הוי אומר זה 

שירה.

ערכין יא. • (רש"י – ד"ה אין) אין אדם שר שירה אלא מתוך שמחה 
וטוב לבב דכתיב (ישעיהו סה) הנה עבדי ירונו מטוב לב.

נדה לא: • מפני מה אמרה תורה זכר לשבעה ונקבה לארבעה עשר 
זכר שהכל שמחים בו מתחרטת לשבעה נקבה שהכל עצבים בה 

מתחרטת לארבעה עשר.

כולם  יהו  שלא  לשמונה  מילה  תורה  אמרה  מה  לא: • מפני  נדה 
בסעודה  ושותין  שאוכלין   – (רש"י  עצבים  ואמו  ואביו  שמחים 

ואביו ואמו עצבים שאסורין בתשמיש).

תורה
ברכות ה. • (שמות כד, יב) ואתנה לך את לוחות האבן והתורה והמצוה 
אשר כתבתי להורותם לוחות אלו עשרת הדברות תורה זה מקרא 
והמצוה זו משנה אשר כתבתי אלו נביאים וכתובים להורותם זה 

גמרא מלמד שכולם נתנו למשה מסיני.

ברכות ה. • בא וראה שלא כמדת הקב''ה מדת בשר ודם מדת בשר 
ודם אדם מוכר חפץ לחבירו מוכר עצב ולוקח שמח אבל הקב''ה 

אינו כן נתן להם תורה לישראל ושמח.

לישראל  הוא  ברוך  הקדוש  נתן  טובות  מתנות  ה. • שלש  ברכות 
וכולן לא נתנן אלא ע''י יסורין אלו הן תורה וארץ ישראל והעולם 

הבא.

ברכות ה. • כל העוסק בתורה ... מוחלין לו על כל עונותיו.

ברכות ז: • (תוס' – ד"ה לא) הפרשיות לא נאמרו כסדר ואין מוקדם 
ומאוחר בתורה.

ברכות יא: • מאי מברך ... אשר קדשנו במצותיו וצונו לעסוק בדברי 
ובפיפיות  בפינו  תורתך  דברי  את  אלהינו  ה'  נא  הערב   ... תורה 
בית  עמך  וצאצאי  וצאצאינו  אנחנו  ונהיה  ישראל  בית  עמך 
המלמד  ה'  אתה  ברוך  תורתך  ועוסקי  שמך  יודעי  כלנו  ישראל 
את  לנו  ונתן  העמים  מכל  בנו  בחר  אשר   ... ישראל  לעמו  תורה 
שבברכות  מעולה  היא  זו   ... התורה  נותן  ה'  אתה  ברוך  תורתו 

הלכך לימרינהו לכולהו.

חמור  שהוא  דריש  מהארי  רב.  דבי  סיפרא  יח: • (תוס')  ברכות 
שבספרים.

משנה  בינינו  יש  פנים  בי''ג  מתיבתא.  בתליסר  כ. • (רש"י)  ברכות 
וברייתא של ששה סדרים ומסכת עוקצין גם היא בי''ג פנים כגון 
משנת רבי ור' חייא ומשנת בר קפרא ולוי ותנא דבי שמואל והכי 

אמרינן במסכת נדרים (דף מא.) רבי מתני הלכתא בי''ג פנים.

במשנה  התורה  בכל  סמוכים  דריש  דלא  מאן  כא: • אפילו  ברכות 
תורה דריש.

ברכות כב. • אין דברי תורה מקבלין טומאה.

מרבי  למעלה  מגמגם  שהיה  אחד  בתלמיד  כב. • מעשה  ברכות 
יהודה בן בתירא אמר ליה בני פתח פיך ויאירו דבריך שאין דברי 
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כאש  דברי  כה  הלא  כט)  כג,  (ירמיה  שנאמר  טומאה  מקבלין  תורה 
נאם ה' מה אש אינו מקבל טומאה אף דברי תורה אינן מקבלין 

טומאה.

ברכות כה: • לא נתנה תורה למלאכי השרת.

ברכות לא: • אי אתה עושה תורתך פלסתר (שקר).

ברכות מח: • צריך שיקדים ברית לתורה (בבה"מ) שזו נתנה בשלש 
בריתות וזו נתנה בי''ג בריתות.

ברכות מח: • (רש"י) תורה נתנה בשלש בריתות. בשלשה מקומות 
ובערבות  גרזים  ובהר  מועד  באהל  בסיני  לישראל  תורה  נתנה 

מואב ובכל אחד נכרתה ברית.

ברכות נ. • (תהלים פא, יא) הרחב פיך ואמלאהו ההוא בדברי תורה כתיב.

באר  שם  וימצאו  בנחל  יצחק  עבדי  ויחפרו  יט)  כו,  נו: • (בראשית  ברכות 
מים חיים... מצא תורה.

ברכות נז. • הרואה תאנה בחלום תורתו משתמרת בקרבו.

הוא  ת''ח  אם  (נחלקו)  פלגי   ... בחלום  רמונים  נז. • הרואה  ברכות 
יצפה לתורה ... ואם ע''ה הוא יצפה למצות.

ברכות נז. • הרואה שמן זית בחלום יצפה למאור תורה.

ברכות נח. • ... והתפארת זו מתן תורה וכו'.

שבת ל: • מפני מה לא גנזוהו (לספר קהלת) מפני שתחילתו דברי 
תורה וסופו דברי תורה.

שבת לא. • מעשה בנכרי אחד שבא לפני שמאי אמר לו כמה תורות 
יש לכם אמר לו שתים תורה שבכתב ותורה שבעל פה.

שבת לג. • אין ברית אלא תורה.

שבת סג. • אין מקרא יוצא מידי פשוטו.

שבת פו: • בששי בחדש ניתנו עשרת הדברות לישראל ... בשבעה 
בו.

שבת פח. • בריך רחמנא דיהב אוריאן תליתאי לעם תליתאי על ידי 
תליתאי ביום תליתאי בירחא תליתאי.

שבת פח. • כפה הקב''ה עליהם את ההר כגיגית ואמר להם אם אתם 
מקבלים התורה מוטב ואם לאו שם תהא קבורתכם.

אם  להם  ואמר  בראשית  מעשה  עם  הקב''ה  פח. • התנה  שבת 
מחזיר  אני  לאו  ואם  מתקיימין  אתם  התורה  מקבלים  ישראל 

אתכם לתוהו ובוהו.

ששים  באו  לנשמע  נעשה  ישראל  שהקדימו  פח. • בשעה  שבת 
ריבוא של מלאכי השרת לכל אחד ואחד מישראל קשרו לו שני 

כתרים אחד כנגד נעשה ואחד כנגד נשמע.

קול  בת  יצתה  לנשמע  נעשה  ישראל  שהקדימו  פח. • בשעה  שבת 
ואמרה להן מי גילה לבני רז זה שמלאכי השרת משתמשין בו.

שבת פח: • מה פטיש זה נחלק לכמה ניצוצות אף כל דיבור ודיבור 
שיצא מפי הקב''ה נחלק לשבעים לשונות.

בם  יש  ד''ת  אף  ולהחיות  להמית  בו  יש  זה  נגיד  פח: • מה  שבת 
להמית ולהחיות.

לדעת  וטרודים  כחם  בכל  עסוקים   – (רש"י  פח: • למיימינין  שבת 
דחיי  סמא  בה  עיקר)  שהיא  ימינו  ביד  המשתמש  כאדם  סודה 

למשמאילים בה סמא דמותא.

שני  לו  קושרים  הקב''ה  מפי  שיצא  ודיבור  דיבור  פח: • כל  שבת 
כתרים.

שבת פח: • כל דיבור ודיבור שיצא מפי הקב''ה נתמלא כל העולם 
כולו בשמים. 

של  נשמתן  יצתה  הקב''ה  מפי  שיצא  ודיבור  דיבור  פח: • כל  שבת 
ישראל.

ישראל  חזרו  הקב''ה  מפי  שיצא  ודיבור  דיבור  פח: • כל  שבת 
לאחוריהן י''ב מיל והיו מלאכי השרת מדדין אותן.

לפני  השרת  מלאכי  אמרו  למרום  משה  שעלה  פח: • בשעה  שבת 
תורה  לקבל  להן  אמר  בינינו  אשה  לילוד  מה  רבש''ע  הקב''ה 
ושבעים  מאות  תשע  לך  שגנוזה  גנוזה  חמודה  לפניו  אמרו  בא 
וארבעה דורות קודם שנברא העולם אתה מבקש ליתנה לבשר 
לפניו  אמר  תשובה  להן  החזיר  למשה  הקב''ה  לו  אמר   ... ודם 
רבש''ע מתיירא אני שמא ישרפוני בהבל שבפיהם אמר לו אחוז 

בכסא כבודי וחזור להן תשובה.

מה  לי  נותן  שאתה  תורה  עולם  של  רבונו  לפניו  פח: • אמר  שבת 
כתיב בה (שמות כ, ב) אנכי ה' אלהיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים 
אמר להן למצרים ירדתם לפרעה השתעבדתם תורה למה תהא 
לכם שוב מה כתיב בה לא יהיה לך אלהים אחרים בין עמים אתם 

שרויין שעובדין עבודת גלולים ... מיד הודו לו להקב''ה.

שבת פט. • בשעה שירד משה מלפני הקב''ה בא שטן ואמר לפניו 
רבונו של עולם תורה היכן היא אמר לו נתתיה לארץ הלך אצל 
ארץ אמר לה תורה היכן היא ... רבש''ע חיפשתי בכל הארץ ולא 
מצאתיה אמר לו לך אצל בן עמרם הלך אצל משה אמר לו תורה 
שנתן לך הקב''ה היכן היא אמר לו וכי מה אני שנתן לי הקב''ה 
תורה ... אמר לו הקב''ה למשה הואיל ומיעטת עצמך תקרא על 

שמך שנאמר (מלאכי ג, כב) זכרו תורת משה עבדי וגו'.

שבת פט. • בשעה שעלה משה למרום מצאו להקב''ה שהיה קושר 
כתרים לאותיות אמר לו משה אין שלום בעירך אמר לפניו כלום 
יש עבד שנותן שלום לרבו א''ל היה לך לעזרני מיד אמר לו (במדבר 

יד, יז) ועתה יגדל נא כח ה' כאשר דברת.

שבת צו: • אמר רב מצאתי מגלת סתרים (רש"י – שהסתירוה לפי 
שאין כותבין הלכות).

שבת קד. • מנצפך צופים אמרום. 

שבת קד. • אין הנביא רשאי לחדש דבר מעתה.

שבת קטו. • כל כתבי הקדש מצילין אותן מפני הדליקה בין שקורין 
טעונים  לשון  בכל  שכתובים  אע''פ  בהן  קורין  שאין  ובין  בהן 

גניזה.

שבת קטו. • היו כתובין גיפטית מדית עיברית עילמית יוונית אע''פ 
שלא ניתנו לקרות בהן מצילין אותן מפני הדליקה.

מפני  אותן  מצילין  לשון  ובכל  תרגום  כתובין  קטו. • היו  שבת 
הדליקה ... אין מצילין אותן מפני הדליקה.

ע''ג  עומד  שהיה  אביך  אבי  גמליאל  ברבן  אני  קטו. • זכור  שבת 
לבנאי  ואמר  תרגום  איוב  ספר  לפניו  והביאו  הבית  בהר  מעלה 

שקעהו תחת הנדבך אף הוא צוה עליו וגנזו.

שבת קטו: • ס''ת שאין בו ללקט שמונים וחמש אותיות כגון פרשת 
ויהי בנסוע הארון מצילין אותה מפני הדליקה או אין מצילין ... 

א''ל אין מצילין.
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שבת קטו: • (במדבר י, לה) ויהי בנסוע הארון ויאמר משה פרשה זו עשה 
לה הקב''ה סימניות מלמעלה ולמטה לומר שאין זה מקומה ... 

לא מן השם הוא זה אלא מפני שספר חשוב הוא בפני עצמו.

שבת קטז. • (משלי ט, א) חצבה עמודיה שבעה אלו שבעה ספרי תורה 
לעצמו  ספר  שלמעלה  נמצא  לעצמו  ספר  זו  דפרשה   – (רש"י 
ושלמטה ספר לעצמו הואיל וזה מקומה נמצא ספר וידבר נחלק 

לג' ספרים).

שבת קטז. • עתידה פרשה זו שתיעקר מכאן ותכתב במקומה.

עירובין כא. • (תהלים קיט, צו) לכל תכלה ראיתי קץ רחבה מצותך מאד 
אמרו  פירשו  ולא  איוב  אמרו  פירשו  ולא  דוד  אמרו  זה  דבר 

יחזקאל ולא פירשו עד שבא זכריה בן עדו ופירשו.

עירובין כא. • כל העולם כולו אחד משלשת אלפים ומאתים בתורה.

עירובין כא: • חדשים גם ישנים מהו אמר ליה אלו מצות קלות ואלו 
הללו  אלא  ניתנה  פעמים  פעמים  תורה  וכי  א''ל  חמורות  מצות 

מדברי תורה והללו מדברי סופרים.

עירובין כא: • הזהר בדברי סופרים יותר מדברי תורה שדברי תורה 
דברי  על  העובר  כל  סופרים  ודברי  תעשה  ולא  עשה  בהן  יש 

סופרים חייב מיתה.

עירובין כא: • אם יש בהן ממש מפני מה לא נכתבו אמר קרא עשות 
ספרים הרבה אין קץ (קהלת יב, יב) ולהג הרבה יגיעת בשר.

עירובין כא: • כל המלעיג על דברי חכמים נידון בצואה רותחת.

עירובין לא. • מצות לאו ליהנות ניתנו.

נשתכחה  לא  הראשונות  לוחות  נשתברו  לא  נד. • אלמלי  עירובין 
תורה מישראל.

עירובין נד. • (שמות לב, טז) חרות על הלוחות ... אל תיקרי חרות אלא 
חירות.

עירובין סד. • כל האומר שמועה זו נאה וזו אינה נאה מאבד הונה 
של תורה.

פסחים ו: • אין מוקדם ומאוחר בתורה.

פסחים כב: • שמעון העמסוני ואמרי לה נחמיה העמסוני היה דורש 
תירא  אלהיך  ה'  לאת  יג)  ו,  (דברים  שהגיע  כיון  שבתורה  אתים  כל 
פירש אמרו לו תלמידיו רבי כל אתים שדרשת מה תהא עליהן 
אמר להם כשם שקבלתי שכר על הדרישה כך אני מקבל שכר על 
הפרישה עד שבא ר''ע ודרש את ה' אלהיך תירא לרבות תלמידי 

חכמים.

הן  ואלו  העולם  שנברא  קודם  נבראו  דברים  נד. • שבעה  פסחים 
תורה וכו'.

פסחים סח: • הכל מודים בעצרת דבעינן נמי לכם מ''ט יום שניתנה 
בו תורה הוא.

פסחים סח: • רב יוסף ביומא דעצרתא אמר עבדי לי עגלא תלתא 
אמר אי לא האי יומא דקא גרים כמה יוסף איכא בשוקא.

פסחים סח: • אילמלא תורה לא נתקיימו שמים וארץ.

פסחים פז. • אני חומה זו תורה.

פסחים פז: • אחד מארבעה קנינין שקניתי בעולמי תורה קנין אחד.

ראש השנה ד. • בשכר שחביבה תורה לישראל כשגל לעובדי כוכבים 
זכיתם לכתם אופיר.

ושופרות)  זכרונות  במלכויות  (פסוקים  לב: • מתחיל  השנה  ראש 
בתורה ומשלים בנביא ... משלים בתורה ואם השלים בנביא יצא 

... וותיקין היו משלימין אותה בתורה.

יומא ג. • חומש הפקודים (ספר במדבר).

יומא ד: • לא בא הכתוב אלא לאיים עליו (מ"ר) כדי שתהא תורה 
ניתנת באימה ברתת ובזיע.

לא  נמי  יפסיק  שלא  בכדי  אפילו  בענין)  ד"ה   – סט: • (רש"י  יומא 
ידלג בשני ענינים לפי שדברי תורה היא אזהרות ועונשין ומצות 
לשיטה  משיטה  יוצא  וכשאדם  השומעין  בלב  שיכנסו  וצריך 

אחרת אינו נוח להתבונן.

יומא פה: • (רש"י) מגלה פנים בתורה. דורש את התורה לגנאי כגון 
לכתוב  למשה  לו  היה  לא  דופי  של  באגדות  דורש  שהיה  מנשה 

אלא ותמנע היתה פלגש וגו'.

ילפינן  דילה  אמה  דעשרים  מדאורייתא.  סוכה  ב. • (רש"י)  סוכה 
מדאורייתא וקודם שנשנית המשנה נאמרה שיעורה מסיני.

מקרא  הניח  שלא  זכאי  בן  יוחנן  רבן  על  עליו  כח. • אמרו  סוכה 
סופרים  ודקדוקי  תורה  דקדוקי  ואגדות  הלכות  גמרא  ומשנה 
קלים וחמורים וגזרות שוות תקופות וגימטריאות שיחת מלאכי 
משלות  כובסין  משלות  דקלים  ושיחת  שדים  ושיחת  השרת 
שועלים דבר גדול ודבר קטן דבר גדול מעשה מרכבה דבר קטן 

הויות דאביי ורבא.

ועוסק  שיושב  בשעה  עוזיאל  בן  יונתן  על  עליו  כח. • אמרו  סוכה 
בתורה כל עוף שפורח עליו מיד נשרף (תוס' – שהדברים שמחים 

כנתינתם בסיני שנתנה תורה באש).

סוכה לב. • האי כפות תמרים דלולבא הוא ... ואימא כופרא (שיש לו 
קוצים)... (משלי ג, יז) דרכיה דרכי נועם וכל נתיבותיה שלום כתיב.

סוכה לו. • (תוס' – ד"ה אתרוג) דברי חכמים כדרבונות ככדור של 
בנות שזורקות זו לזו כך דברי תורה נזרקין מפה אל פה.

סוכה מט: • למה נמשלו דברי תורה כירך לומר לך מה ירך בסתר אף 
דברי תורה בסתר.

סוכה מט: • תורה לשמה זו היא תורה של חסד שלא לשמה זו היא 
תורה שאינה של חסד.

זו  ללמדה  שלא  חסד  של  תורה  היא  זו  ללמדה  מט: • תורה  סוכה 
היא תורה שאינה של חסד.

מגילה ג. • תרגום של תורה אונקלוס הגר אמרו מפי ר' אליעזר ור' 
יהושע תרגום של נביאים יונתן בן עוזיאל אמרו מפי חגי זכריה 

ומלאכי.

מגילה ג. • ויקראו בספר תורת האלהים זה מקרא מפורש זה תרגום 
ושום שכל אלו הפסוקין ויבינו במקרא אלו פיסקי טעמים ואמרי 

לה אלו המסורת.

מגילה ג: • כבוד תורה דיחיד חמור תלמוד תורה דיחיד קל.

מגילה טז: • אורה זו תורה וכן הוא אומר (משלי ו, כג) כי נר מצוה ותורה 
אור.

תחלה  בתורה  שיקרא  צריך  בנביא  המפטיר  מה  כג. • מפני  מגילה 
מפני כבוד תורה.

תענית ז: • אין אור אלא תורה שנאמר (משלי ו, כג) כי נר מצוה ותורה 
אור.
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באורייתא  רמיזי  דלא  בכתובי  דכתיבי  מידי  איכא  ט. • מי  תענית 
וכתובים  נביאים  יסוד  הוא  שהחומש  באורייתא  משה  (רש"י – 

ובכולן יש סמך למצוא מן התורה).

חגיגה ג. • מרגלית טובה היתה בידכם ובקשתם לאבדה ממני.

לדרכי  מיתה  מדרכי  לומדיהן  את  מכוונין  תורה  ג: • דברי  חגיגה 
חיים.

חגיגה ג: • מה נטיעה זו פרה ורבה אף דברי תורה פרין ורבין.

חגיגה ג: • כולם (מחלוקות בתורה) נתנו מרועה אחד אל אחד נתנן 
פרנס אחד אמרן מפי אדון כל המעשים ברוך הוא.

כללות   ... מועד  באהל  ופרטות  בסיני  נאמרו  ו. • כללות  חגיגה 
בערבות  ונשתלשו  מועד  באהל  ונשנו  בסיני  נאמרו  ופרטות 

מואב.

שיסמכו  מה  על  להם  ואין  באויר  פורחין  נדרים  י. • היתר  חגיגה 
הלכות שבת חגיגות והמעילות הרי הם כהררים התלוין בשערה 
הטהרות  והעבודות  הדינין  מרובות  והלכות  מועט  מקרא  שהן 

והטמאות ועריות יש להן על מה שיסמכו והן הן גופי תורה.

חגיגה י: • דברי תורה מדברי קבלה לא ילפינן.

שקומטו  דורות  וארבע  ושבעים  מאות  תשע  יג: • אלו  חגיגה 
תורה  היתה  ראויה   – (רש"י  העולם  שנברא  קודם  להיבראות 
להינתן לסוף אלף דור וכשראה שאין העולם מתקיים בלא תורה 
משה  עד  הראשון  מאדם  דורות  כ''ו  לסוף  ונתנה  וטרדן  עמד 

רבינו) ולא נבראו עמד הקב''ה ושתלן בכל דור ודור.

ונוחין  פז  וכלי  זהב  ככלי  לקנותן  שקשין  תורה  טו. • דברי  חגיגה 
לאבדן ככלי זכוכית.

חגיגה טו: • איה סופר שהיו סופרים כל אותיות שבתורה איה שוקל 
המגדלים  את  סופר  איה  שבתורה  וחמורין  קלין  שוקלים  שהיו 

שהיו שונין ג' מאות הלכות במגדל הפורח באויר.

יבמות ד. • סמוכים מן התורה מנין.

יבמות יא: • אין מקרא יוצא מידי פשוטו.

יבמות כא. • קודם שבא שלמה היתה תורה דומה לכפיפה שאין לה 
אזנים עד שבא שלמה ועשה לה אזנים.

יבמות סא: • נפקא מינה למכור ספר תורה בשביל בנים.

יבמות עא. • דברה תורה כלשון בני אדם.

הלכות  שפי'  לאחר  התנא  דרך  יש)  ד"ה   – פד. • (תוס'  יבמות 
מסודרים  שיהיו  כדי  קצר  בלשון  אותם  ושונה  חוזר  המסכתא 

בידך ושמורים בפה ובלב.

יבמות פה: • הללו דברי תורה ודברי תורה אין צריכין חיזוק והללו 
דברי סופרים ודברי סופרים צריכין חיזוק.

יבמות צו: • אמרו ליה לא כך היה המעשה בבית הכנסת של טבריא 
בנגר שיש בראשו גלוסטרא שנחלקו בו רבי אלעזר ורבי יוסי עד 
ס''ת  שנקרע  אימא  אלא  ס''ד  קרעו  בחמתן  תורה  ספר  שקרעו 
בחמתן והיה שם רבי יוסי בן קיסמא אמר תמיה אני אם לא יהיה 

בית הכנסת זו עבודת כוכבים וכן הוה.

יבמות קט: • כל האומר אין לו אלא תורה אין לו אלא תורה הא נמי 
פשיטא אלא דאפילו תורה אין לו מאי טעמא ... אמר קרא (דברים 
ה, א) ולמדתם ועשיתם כל שישנו בעשיה ישנו בלמידה כל שאינו 
אלא  לו  אין  האומר  כל   ... אימא  ואיבעית  בלמידה  אינו  בעשיה 

ואזלי  לאחריני  מגמר  דקא  צריכא  לא  תורה  אלא  לו  אין  תורה 
ועבדי מהו דתימא אית ליה אגרא לדידיה קמ''ל.

כתובות י: • ומי כתב קרא לעתיד אין.

כתובות מו. • ופרשו השמלה מלמד שבאין עדים של זה ועדים של 
שמלה  ככתבן  דברים   ... חדשה  כשמלה  הדבר  את  ובוררין  זה 

ממש.

כתובות נ. • (תהלים קיב, ג) הון ועושר בביתו וצדקתו עומדת לעד ... חד 
אמר זה הלומד תורה ומלמדה וחד אמר זה הכותב תורה נביאים 

וכתובים ומשאילן לאחרים.

כתובות פג. • כל המתנה על מה שכתוב בתורה תנאו בטל.

בוכה  שהוא  ומצאו  אצלו  חייא  ר'  נכנס  רבי  קג: • כשחלה  כתובות 
אמר לו רבי מפני מה אתה ... א''ל אנא אתורה ומצות קא בכינא. 

כתובות קו. • עשה דכבוד תורה עדיף.

וכל  מחייהו  תורה  אור  תורה  באור  המשתמש  קיא: • כל  כתובות 
שאין משתמש באור תורה אין אור תורה מחייהו.

נדרים כב: • אלמלא חטאו ישראל לא ניתן להם אלא חמשה חומשי 
תורה וספר יהושע בלבד שערכה של ארץ ישראל הוא.

נדרים לח. • לא העשיר משה אלא מפסולתן של לוחות.

נדרים לח. • לא ניתנה תורה אלא למשה ולזרעו.

נדרים נה. • כיון שעושה אדם את עצמו כמדבר שהוא מופקר לכל 
 ... אל  נחלו  במתנה  לו  שניתנה  וכיון   ... במתנה  לו  ניתנה  תורה 

וכיון שנחלו אל עולה לגדולה.

שהוקפלו  בזמן  גברא  ההוא  אשכחיה  טרפון  סב. • ר'  נדרים 
המקצועות דקאכיל אחתיה בשקא ושקליה ואמטייה למשדיה 
גברא  ההוא  שמע  הורגו  שזה  לטרפון  לו  אוי  לו  אמר  בנהרא 
שבקיה וערק ... כל ימיו של אותו צדיק היה מצטער על דבר זה 

אמר אוי לי שנשתמשתי בכתרה של תורה.

קל  העולם  מן  נעקר  תורה  של  בכתרה  המשתמש  סב. • כל  נדרים 
וחומר ומה בלשצר שנשתמש בכלי קודש שנעשו כלי חול.

נדרים פא. • הזהרו בבני עניים שמהן תצא תורה.

ת''ח מבניהן ... שלא  ת''ח לצאת  מה אין מצויין  נדרים פא. • מפני 
יאמרו תורה ירושה היא להם ... כדי שלא יתגדרו על הצבור ... 
 ... חמרי  לאינשי  דקרו  משום   ... הצבור  על  מתגברין  שהן  מפני 

שאין מברכין בתורה תחלה.

לא  היינו  וגו'  תורתי  את  עזבם  על  ה'  ויאמר  יב)  ט,  פא. • (ירמיה  נדרים 
שמעו בקולי היינו לא הלכו בה ... שאין מברכין בתורה תחלה.

נזיר יא. • כל המתנה על מה שכתוב בתורה תנאו בטל.

קלונו  יתגלע  התורה  בכל  יתגלע.  תושיה  ובכל  כג: • (תוס')  נזיר 
בבתי  היינו  ומואבי  עמוני  יבא  לא  שבכתב  בתורה  תורות  בשתי 
עמוני  בהם  ששונים  מדרשות  בבתי  שבע''פ  ובתורה  כנסיות 

[ומואבי] אסורין ואיסורן איסור עולם.

נזיר נ. • אמר ר' יוסי יאמרו מאיר שכב יהודה כעס יוסי שתק תורה 
מה תהא עליה.

סוטה ג. • כל פרשה שנאמרה ונישנית לא נישנית אלא בשביל דבר 
שנתחדש בה.

סוטה כא. • מה אור מגין לעולם אף תורה מגינה לעולם.
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סוטה כא. • תורה בין בעידנא דעסיק בה ובין בעידנא דלא עסיק בה 
מגנא ומצלא.

דלא  בעידנא  ומצלא  מגנא  בה  דעסיק  בעידנא  כא. • תורה  סוטה 
עסיק בה אגוני מגנא אצולי לא מצלא.

סוטה לה. • מפני מה נענש דוד מפני שקרא לדברי תורה זמירות.

סוטה לה: • כיצד כתבו ישראל את התורה (רש"י – על המזבח בהר 
עיבל)... על גבי אבנים כתבוה ... ואחר כך סדו אותן בסיד ... על 

גבי סיד כתבוה וכתבו להן למטה.

סוטה לז: • מ''ח בריתות על כל מצוה ומצוה.

גיטין ו: • אלו ואלו דברי אלהים חיים.

ליכתב  ניתן  לא  והא  בשבתא  דאגדתא  בספרא  ס. • מעייני  גיטין 
אלא כיון דלא אפשר (תהלים קיט, קכו) עת לעשות לה' הפרו תורתך 

ה''נ כיון דלא אפשר עת לעשות לה' הפרו תורתך.

גיטין ס. • מאן דאמר תורה מגילה מגילה ניתנה תיבעי למאן דאמר 
תורה חתומה ניתנה תיבעי.

גיטין ס: • תורה רוב בכתב ומיעוט על פה שנא' (הושע ח, יב) אכתוב לו 
רובי תורתי כמו זר נחשבו ... רוב על פה ומיעוט בכתב.

דברים  פה  על  לאומרן  רשאי  אתה  אי  שבכתב  ס: • דברים  גיטין 
שבעל פה אי אתה רשאי לאומרן בכתב.

דברים  בשביל  אלא  ישראל  עם  ברית  הקב''ה  כרת  ס: • לא  גיטין 
שבעל פה.

גיטין ס: • (רש"י) ודברים שבעל פה אי אתה רשאי לכותבן. מכאן 
שהתורה  מפני  אלא  לכתוב  ניתן  לא  שהתלמוד  למד  אתה 

משתכחת.

קדושין כט. • האב חייב בבנו למולו ולפדותו וללמדו תורה ולהשיאו 
אשה וללמדו אומנות וי''א אף להשיטו במים.

כל  סופרים  שהיו  סופרים  ראשונים  נקראו  ל. • לפיכך  קדושין 
האותיות שבתורה שהיו אומרים וא''ו (ויקרא יא, מב) דגחון חציין של 
אותיות של ס''ת דרש דרש חציין של תיבות (ויקרא יג, לג) והתגלח 
של פסוקים (תהלים פ, יד) יכרסמנה חזיר מיער עי''ן דיער חציין של 

תהלים.

קדושין ל. • חמשת אלפים ושמונה מאות ושמונים ושמונה פסוקים 
הוו פסוקי ס''ת יתר עליו תהלים שמונה חסר ממנו דברי הימים 

שמונה.

קדושין ל: • (דברים יא, יח) ושמתם סם תם נמשלה תורה כסם חיים.

קדושין ל: • בני בראתי יצר הרע ובראתי לו תורה תבלין ואם אתם 
הלא  ז)  (בראשית ד,  שנאמר  בידו  נמסרים  אתם  אין  בתורה  עוסקים 
אם תטיב שאת ואם אין אתם עוסקין בתורה אתם נמסרים בידו 
בך  ומתנו  משאו  שכל  אלא  עוד  ולא  רובץ  חטאת  לפתח  שנא' 
שנאמר ואליך תשוקתו ואם אתה רוצה אתה מושל בו שנאמר 

ואתה תמשל בו.

קדושין לג. • אי לאו תורה כמה נחמן בר אבא איכא בשוקא.

זוית  בקרן  ומונחת  כרוכה  הרי  עליה  תהא  מה  סו. • ותורה  קדושין 
כל הרוצה ללמוד יבוא וילמוד... תינח תורה שבכתב תורה שבעל 

פה מאי.

בני  את  מלמד  ואיני  שבעולם  אומנות  כל  אני  פב. • מניח  קדושין 
לו  קיימת  והקרן  הזה  בעולם  משכרה  אוכל  שאדם  תורה  אלא 

לעולם הבא ושאר כל אומנות אינן כן כשאדם בא לידי חולי או 
הוא  הרי  במלאכתו  לעסוק  יכול  ואינו  יסורין  לידי  או  זקנה  לידי 
מת ברעב אבל התורה אינה כן אלא משמרתו מכל רע בנערותו 

ונותנת לו אחרית ותקוה בזקנותו.

קדושין פב. • מצינו שעשה אברהם אבינו את כל התורה כולה עד 
שלא ניתנה.

בבא קמא יז. • אין מים אלא תורה.

בבא קמא נא. • איידי דכתב האי כתב האי.

בבא קמא נד: • דבר הכתוב בהווה.

בבא קמא פב. • (שמות טו, כב) וילכו שלשת ימים במדבר ולא מצאו מים 
דורשי רשומות אמרו אין מים אלא תורה שנאמר (ישעיה נה, א) הוי 
כל צמא לכו למים כיון שהלכו שלשת ימים בלא תורה נלאו עמדו 
נביאים שביניהם ותיקנו להם שיהו קורין בשבת ומפסיקין באחד 
בחמישי  וקורין  ורביעי  שלישי  ומפסיקין  בשני  וקורין  בשבת 

ומפסיקין ערב שבת כדי שלא ילינו ג' ימים בלא תורה.

בבא קמא פב. • מעיקרא תקנו חד גברא תלתא פסוקי אי נמי תלתא 
גברי תלתא פסוקי כנגד כהנים לוים וישראלים אתא הוא תיקן 

תלתא גברי ועשרה פסוקי כנגד עשרה בטלנין.

בבא קמא פב. • (תוס' – ד"ה כדי) דתניא בסדר עולם נמצא עלה בו' 
ובקש  עלה  בתמוז  ובי''ח  הלוחות  ושבר  בתמוז  בי''ז  וירד  בסיון 
באב  ובכ''ט  וגו'  יום  מ'  ה'  לפני  ואתנפל  שנאמר  עליהם  רחמים 
נתרצה המקום וירד משה לפסול הלוחות ועשה עוד מ' יום מל' 
באב עד י' בתשרי ונתרצה המקום וירד משה בי' בתשרי והלוחות 

בידו באותו יום נתרצה המקום לישראל.

בבא קמא פב. • (תוס' – ד"ה אתא) דברי תורה אין מקבלין טומאה.

בבא מציעא פה. • כי הוו מינצו ר' חנינא ור' חייא אמר ליה ר' חנינא 
לר' חייא בהדי דידי קא מינצית ח''ו אי משתכחא תורה מישראל 
דידי  בהדי  חנינא  לר'  חייא  ר'  ליה  אמר  מפילפולי  לה  מהדרנא 
עבידנא  מאי  מישראל  תשתכח  דלא  לתורה  דעבדי  מינצית  קא 
ומאכילנא  טבי  וציידנא  נישבי  וגדילנא  כיתנא  ושדינא  אזלינא 
חומשי  חמשה  וכתבנא  מגילתא  ואריכנא  ליתמי  בשרייהו 
וסליקנא למתא ומקרינא חמשה ינוקי בחמשה חומשי ומתנינא 
שיתא ינוקי שיתא סדרי ואמרנא להו עד דהדרנא ואתינא אקרו 

אהדדי ואתנו אהדדי ועבדי לה לתורה דלא תשתכח מישראל.

בבא מציעא פה. • מכאן ואילך תורה מחזרת על אכסניא שלה.

שנים  שלש  הינו  בית  של  חנויות  חרבו  מה  פח. • מפני  מציעא  בבא 
קודם ירושלים מפני שהעמידו דבריהם על דברי תורה (רש"י – 

כלו' מה שאסו' מדברי חכמי' מצאו לו היתר מן התורה).

בעלי  יכנסו  אמר  בצורת  בשני  אוצרות  פתח  ח. • רבי  בתרא  בבא 
מקרא בעלי משנה בעלי גמרא בעלי הלכה בעלי הגדה אבל עמי 
הארץ אל יכנסו ... שמא יונתן בן עמרם תלמידך הוא שאינו רוצה 

ליהנות מכבוד תורה מימיו בדקו ואשכח אמר רבי יכנסו הכל.

בבא בתרא יד. • (תוס') דילמא תורה צוה. ואומר ר''ת דאותו פסוק 
אביו  לדבר  היודע  קטן  מב.)  (דף  דסוכה  ג'  בפ'  כדאמר  תורה  קרוי 

מלמדו תורה מאי תורה תורה צוה לנו משה.

תורה  לו  ברא  הרע  יצר  הוא  ברוך  הקדוש  טז. • ברא  בתרא  בבא 
תבלין.
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 – (רש"י  אוכלתו  אש  תורה  מדברי  הפורש  עט. • כל  בתרא  בבא 
מהאש יצאו. מן התורה פירשו דכתיב (ירמיה כג) הלא כה דברי 

כאש וכתיב (דברים לג) מימינו אש דת למו).

בבא בתרא קי: • ניתנה תורה ונתחדשה הלכה.

בבא בתרא קכו: • האומר איש פלוני בני בכור לא יטול פי שנים איש 
פלוני בני לא יירש עם אחיו לא אמר כלום שהתנה על מה שכתוב 

בתורה.

סנהדרין כו: • למה נקרא שמה תושיה מפני שהיא מתשת כחו של 
אדם ... שניתנה בחשאי מפני השטן ... דברים של תוהו שהעולם 

משותת עליהם.

סנהדרין לד. • מקרא אחד יוצא לכמה טעמים ואין טעם אחד יוצא 
מכמה מקראות.

סנהדרין לד. • (ירמיה כג, כט) וכפטיש יפוצץ סלע מה פטיש זה מתחלק 
לכמה ניצוצות אף מקרא אחד יוצא לכמה טעמים.

סנהדרין נ: • מרגלא בפומיה דרבי יוחנן.

סנהדרין עא. • בעינן קרא כדכתיב.

לעולם  והנאה  להן  הנאה  לרשעים  ושינה  עא: • יין  סנהדרין 
שאין  להם  רע  לצדיקים  (רש"י –  לעולם  ורע  להן  רע  ולצדיקים 

עוסקין בתורה).

צרכן  כל  שמשו  שלא  והלל  שמאי  תלמידי  פח: • משרבו  סנהדרין 
רבו מחלוקת בישראל ונעשית תורה כשתי תורות.

אין  האומר  תורה  מבדברי  סופרים  בדברי  פח: • חומר  סנהדרין 
תפילין כדי לעבור על ד''ת פטור חמש טוטפות להוסיף על דברי 

סופרים חייב.

סנהדרין צ. • ואלו שאין להם חלק לעולם הבא האומר אין תחיית 
המתים מן התורה ואין תורה מן השמים.

סנהדרין צב. • אין בר אלא תורה.

שני  תוהו  אלפים  שני  עלמא  הוי  שנה  אלפים  צז. • ששת  סנהדרין 
אלפים תורה שני אלפים ימות המשיח.

סנהדרין צט. • (במדבר טו, לא) כי דבר ה' בזה ומצותו הפר הכרת תכרת 
זה האומר אין תורה מן השמים ד''א כי דבר ה' בזה זה אפיקורוס 

ד''א כי דבר ה' בזה זה המגלה פנים בתורה.

השמים  מן  תורה  אין  האומר  זה  בזה  ה'  דבר  צט. • כי  סנהדרין 
שלא  זה  מפסוק  חוץ  השמים  מן  כולה  התורה  כל  אמר  ואפילו 
אמרו הקדוש ברוך הוא אלא משה מפי עצמו זהו כי דבר ה' בזה 
זה מקל  מדקדוק  חוץ  כולה מן השמים  התורה  ואפילו אמר כל 

וחומר זה מגזרה שוה זו זה הוא כי דבר ה' בזה.

סנהדרין צט. • הלומד תורה ואינו מלמדה זה הוא דבר ה' בזה.

למשה  לו  שנאמר  דבור  המבזה  זה  בזה  ה'  דבר  צט. • כי  סנהדרין 
מסיני (שמות כ, ב/ה) אנכי ה' אלהיך לא יהיה לך אלהים אחרים וגו'.

סנהדרין צט: • זה מנשה בן חזקיה שהיה יושב ודורש בהגדות של 
דופי.

כמין  אותו  ועושה  השירים  שיר  של  פסוק  קא. • הקורא  סנהדרין 
זמר והקורא פסוק בבית משתאות בלא זמנו מביא רעה לעולם 
לפניו  ואומרת  הקב''ה  לפני  ועומדת  שק  חוגרת  שהתורה  מפני 

רבונו של עולם עשאוני בניך ככנור שמנגנין בו לצים.

סנהדרין קב: • מפני מה זכה אחאב למלכות כ''ב שנה מפני שכיבד 
את התורה שניתנה בכ''ב אותיות.

סנהדרין קג: • אחז ... וחתם את התורה.

סנהדרין קג: • אמון ... שרף את התורה.

סנהדרין קו. • רפידים ... שריפו עצמן מדברי תורה.

ותורתו  משה  הכי  קאמרי  הוו  בגיהנם)  קרח  קי. • (עדת  סנהדרין 
אמת והן בדאים.

מכות כג: • רצה הקב''ה לזכות את ישראל לפיכך הרבה להם תורה 
ומצות.

מכות כג: • שש מאות ושלש עשרה מצות נאמרו לו למשה שלש 
מאות וששים וחמש לאוין כמנין ימות החמה ומאתים וארבעים 
ושמונה עשה כנגד איבריו של אדם ... מאי קרא (דברים לג, ד) תורה 
הוי  סרי  וחד  מאה  שית  בגימטריא  תורה  מורשה  משה  לנו  צוה 

אנכי ולא יהיה לך מפי הגבורה שמענום.

שבועות טו: • אסור להתרפאות בדברי תורה להגן שאני.

עבודה זרה ב: • אין זאת אלא תורה שנאמר (דברים ד, מד) וזאת התורה 
אשר שם משה.

עבודה זרה ב: • החזירה הקב''ה על כל אומה ולשון ולא קבלוה עד 
שבא אצל ישראל וקבלוה.

אם  להם  ואמר  ישראל  על  כגיגית  הר  הקב''ה  ב: • כפה  זרה  עבודה 
אתם מקבלין את התורה מוטב ואם לאו שם תהא קבורתכם.

קנה  אמת  (משלי כג, כג)  דכתיב  אמת  בה  דכתיב  ד: • תורה  זרה  עבודה 
ואל תמכור אין הקב''ה עושה לפנים משורת הדין דין דלא כתיב 

ביה אמת הקב''ה עושה לפנים משורת הדין.

עבודה זרה ד: • (רש"י) אמת קנה. הוצא הוצאות על תלמוד תורה: 
ואל תמכור. בחנם למוד אחרים.

מלמד  הששי  יום  בקר  ויהי  ערב  ויהי  לא)  א,  ה. • (בראשית  זרה  עבודה 
ישראל  מקבלין  אם  ואמר  בראשית  מעשה  עם  הקב''ה  שהתנה 

את התורה מוטב ואם לאו אחזיר אתכם לתוהו ובוהו.

תהא  שלא  כדי  אלא  התורה  את  ה. • לא קיבלו ישראל  זרה  עבודה 
אומה ולשון שולטת בהן.

יהא  שלא  כדי  אלא  התורה  את  ישראל  קיבלו  ה. • לא  זרה  עבודה 
מלאך המות שולט בהן.

עבודה זרה יז: • מדבר זימה תשמור עליך תורה תנצרכה.

עבודה זרה יט: • אין טוב אלא תורה.

לידי  מביאה  זהירות  זהירות  לידי  מביאה  כ: • תורה  זרה  עבודה 
זריזות וכו'.

ויעקב  יצחק  אברהם  ספר  זה   ... הישר  ספר  כה. • מאי  זרה  עבודה 
ספר  זה   ... תורה  משנה  ספר  זה  ישרים...  שנקראו  (בראשית) 

שופטים.

עבודה זרה לה. • (שיר השירים א, ב) כי טובים דודיך מיין ... אמרה כנסת 
ישראל לפני הקב''ה רבש''ע עריבים עלי דברי דודיך (רש"י – דברי 

סופרים) יותר מיינה של תורה (רש"י – עיקר תורה שבכתב).

לפני  שנכנס  גדול  מכהן  מפנינים  היא  יקרה  טו)  ג,  יג. • (משלי  הוריות 
ולפנים.

אבות א:ב • על ג' דברים העולם עומד על התורה וכו'.
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אבות א:יג • דאשתמש בתגא חלף.

אבות ב:ז • מרבה תורה מרבה חיים.

אבות ג:יג • מסורת סייג לתורה.

אבות ג:יד • חביבין ישראל שניתנה להם כלי חמדה.

אבות ג:יז • אם אין תורה אין ד"א אם אין ד"א אין תורה.

אבות ג:יז • אם אין קמח אין תורה אם אין תורה אין קמח.

בה  לחפור  קרדום  ולא  בה  להתגדל  עטרה  תעשה  ד:ה • אל  אבות 
וכו'.

וכל  הבריות  עם  מכובד  גופו  התורה  את  המכבד  ד:ו • כל  אבות 
המחלל וכו'.

אבות ד:יב • ג' כתרים... כתר תורה וכו'.

אבות ה:כב • הפך בה והפך בה דכלא בה וכו'.

אבות ו:ב • אוי להם לבריות מעלבונה של תורה.

אבות ו:ב • אין כבוד אלא תורה.. אין טוב אלא תורה וכו'.

אבות ו:ה • גדולה תורה מן הכהונה ומן המלכות וכו'.

אבות ו:ז • גדולה תורה שנותנת חיים לעושיה בעוה"ז ובעוה"ב.

אבות ו:י • ... אפילו אתה נותן לי כל הכסף שבעולם איני דר אלא 
במקום של תורה.

אבות דרבי נתן כח:א • אין לך אהבה כאהבה של תורה.

טמא  פנים  במט'  בסיני  למשה  הקב"ה  שנתן  טז:ו • תורה  סופרים 
ומט' פנים טהור.

מאה  כנגד  בתורה  פרשיות  וחמש  שבעים  טז:י • מאה  סופרים 
שבעים וחמש שנים של א"א.

שניתנה  אדם...  של  כחו  שמתשת  תורה  פ"ח • תושיה  רבתי  כלה 
בחשאי מפני השטן... תוהו עולם מושתת בהם.

דרך ארץ זוטא פ"ה • הדר תורה חכמה.

דרך ארץ זוטא פ"י • הדר בני אדם תורה.

זבחים סב. • שלשה נביאים עלו עמהם מן הגולה ... ואחד שהעיד 
להם על התורה שתכתב אשורית.

זבחים קטז. • מתן תורה שמע (יתרו) ובא שכשניתנה תורה לישראל 
היה קולו הולך מסוף העולם ועד סופו וכל מלכי עובדי כוכבים 

אחזתן רעדה בהיכליהן ואמרו שירה.

אצלו  גנוזה  שהיתה  גנזיו  בבית  לו  יש  טובה  קטז. • חמדה  זבחים 
ה'  לבניו...  ליתנה  וביקש  העולם  שנברא  קודם  דורות  תתקע''ד 

עוז לעמו יתן.

מנחות יח. • אשריכם תלמידי חכמים שדברי תורה חביבין עליכם 
ביותר.

מנחות כט: • אמר (מ"ר) לפניו רבונו של עולם יש לך אדם כזה (ר"ע) 
ואתה נותן תורה ע''י.

מנחות כט: • שבעה אותיות צריכות שלשה זיונין ואלו הן שעטנ''ז 
ג''ץ.

מנחות כט: • אמר רב אשי חזינא להו לספרי דווקני דבי רב דחטרי 
להו לגגיה דחי''ת ותלו ליה לכרעיה דה''י.

מנחות כט: • ס''ת שיש בו שתי טעיות בכל דף ודף יתקן שלש יגנז 
אחת  דף  בו  יש  אם  תנא  יגנז  ארבע  יתקן  שלש  תיובתיה  ותניא 

שלימה מצלת על כולו.

מנחות סח: • לא תהא תורה שלמה שלנו כשיחה בטילה שלכם.

כל  בארבעים  נוצרה  ונשמה  בארבעים  ניתנה  צט: • תורה  מנחות 
המשמר תורתו נשמתו משתמרת וכל שאינו משמר את התורה 

אין נשמתו משתמרת.

חולין ס: • מכאן תשובה לאומר אין תורה מן השמים.

חולין ס: • הרבה מקראות שראויין לשרוף והן הן גופי תורה.

חולין סג: • מכדי משנה תורה לאוסופי הוא דאתא.

חולין סו: • (ישעיה מב – כא) יגדיל תורה ויאדיר.

חולין צב. • גפן זה תורה.

חולין ק: • (רש"י) אמרו לו. פסוק זה שהזהירו עליו בסיני נאמר ועד 
סיני לא הוזהרו אלא שנכתב במקומו לאחר שנאמר בסיני וכתב 
כן  על  המעשה  על  הזה  המקרא  כתב  התורה  את  משה  וסידר 

הוזהרו בני ישראל אחרי כן שלא יאכלו גיד.

חולין קלו: • אין דברי תורה מקבלין טומאה.

תורה  שנתנה  לפי  תורה  קרויה  משה  תורת  קלז. • (רש"י)  חולין 
לדורות ושל נביאים לא קרי אלא קבלה שקבלו מרוח הקדש כל 

נבואה ונבואה לפי צורך השעה והדור והמעשה.

בשביל  אלא  נשנית  לא  ונשנית  שנאמרה  פרשה  מג. • כל  בכורת 
דבר שנתחדש בה.

בכורת מח. • מלוה הכתובה בתורה לאו ככתובה בשטר דמיא.

ערכין טו: • אין עץ אלא תורה.

ערכין לא. • הרי זו רבית גמורה אלא שהתורה התירתו.

נדה כג. • דנין דברי תורה מדברי תורה ואין דנין דברי תורה מדברי 
קבלה.

נדה מה. • כשם שכל התורה הלכה למשה מסיני כך פחותה מבת 
שלש שנים כשרה לכהונה הלכה למשה מסיני.

נדה סא: • מצות בטלות לעתיד לבא.

תלמוד תורה
ברכות ה. • אם נצחו (ליצה"ר) מוטב ואם לאו יעסוק בתורה ... אם 

נצחו מוטב ואם לאו יקרא קריאת שמע.

ברכות ה. • כל העוסק בתורה יסורין בדילין הימנו.

ברכות ה. • כל שאפשר לו לעסוק בתורה ואינו עוסק הקב''ה מביא 
עליו יסורין מכוערין ועוכרין אותו.

 ... במעשיו  יפשפש  עליו  באין  שיסורין  אדם  רואה  ה. • אם  ברכות 
פשפש ולא מצא יתלה בבטול תורה.

ברכות ה. • אלו הם יסורין של אהבה כל שאין בהן בטול תורה.

לישראל  הוא  ברוך  הקדוש  נתן  טובות  מתנות  ה. • שלש  ברכות 
וכולן לא נתנן אלא ע''י יסורין אלו הן תורה וארץ ישראל והעולם 

הבא.

ברכות ה. • כל העוסק בתורה ... מוחלין לו על כל עונותיו.

ברכות ה: • אחד המרבה ואחד הממעיט ובלבד שיכוין לבו לשמים.
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עושה  היה  שלא  למטתי.  סמוך  אימא  אלא  ה: • (תוס')  ברכות 
מלאכה עד שיתפלל. ורש''י פירש אפילו ללמוד שאסור ללמוד 
קודם תפלה ולא ידעתי מנא ליה אבל ראיה דשרי ללמוד קודם 
דלקמן בפרק שני (דף יד ב) אמרינן דרב מקדים ומשי ידיה ומברך 

ומתני פרקיה וקרי ק''ש כי מטא זמן ק''ש וכו'.

ברכות ו. • ומנין לשנים שיושבים ועוסקין בתורה ששכינה עמהם 
... ומנין שאפילו אחד שיושב ועוסק בתורה ששכינה עמו וכו'.

ברכות ו. • תרי מכתבן מלייהו בספר הזכרונות חד לא מכתבן מליה 
בספר הזכרונות.

ברכות ו: • לעולם ירוץ אדם לדבר הלכה ואפילו בשבת.

ברכות ו: • אגרא דפרקא רהטא (רש"י – עיקר קבול שכר הבריות 
הרצים לשמוע דרשה מפי חכם היא שכר המרוצה שהרי רובם 
זמן  לאחר  רבן  מפי  שמועה  ולומר  גרסא  להעמיד  מבינים  אינם 

שיקבלו שכר למוד.

שהכל  הרגל  שלפני  שבת  דוחקא (רש"י –  דכלה  ו: • אגרא  ברכות 
נאספין לשמוע הלכות הרגל).

ברכות ו: • אגרא דשמעתא סברא (רש"י – שהוא יגע וטורח ומחשב 
להבין טעמו של דבר).

ברכות ז: • גדולה שמושה של תורה יותר מלמודה.

חסדים  ובגמילות  בתורה  העוסק  כל  הקב''ה  ח. • אמר  ברכות 
מבין  ולבני  לי  פדאני  כאילו  עליו  אני  מעלה  הצבור  עם  ומתפלל 

אומות העולם.

ברכות ח. • לעת מצא זו תורה.

ברכות ח. • אוהב ה' שערים המצויינים בהלכה יותר מבתי כנסיות 
ומבתי מדרשות.

ברכות ח. • מיום שחרב בית המקדש אין לו להקב''ה בעולמו אלא 
היכא  אלא  מצלינא  הוה  לא  בלבד...  הלכה  של  אמות  ארבע 

דגריסנא.

ברכות ח. • רבי אמי ורבי אסי אף על גב דהוו להו תליסר בי כנישתא 
בטבריא לא מצלו אלא ביני עמודי היכא דהוו גרסי.

מקרא  שנים  הצבור  עם  פרשיותיו  אדם  ישלים  ח. • לעולם  ברכות 
ואחד תרגום... שכל המשלים פרשיותיו עם הצבור מאריכין לו 

ימיו ושנותיו.

דאמרינן  אונסו  מחמת  תלמודו  ששכח  בזקן  ח: • הזהרו  ברכות 
לוחות ושברי לוחות מונחות בארון.

אחרת  פעם  בתורה  מהעוסק  יותר  גדול)  ד"ה   – י: • (תוס'  ברכות 
מיירי  לא  ק''ש  בשעת  בתורה  העוסק  אבל  ק''ש  בשעת  שלא 

ואפי' בתפלה פוסק.

ברכות יא: • (תוס' – ד"ה שכבר) ברכת אשר בחר בנו וברכת לעסוק 
וא''ת  היום.  כל  פוטרת  התורה  לברכת  עיקר  שהן  תורה  בדברי 
לישב  וסעודה  סעודה  כל  על  לברך  שצריך  מסוכה  שנא  מאי 
אדם  שעה  דכל  דעתו  מייאש  שאינו  תורה  דשאני  וי''ל  בסוכה. 
כל  יושב  כמו  והוי  ולילה  יומם  בו  והגית  דכתיב  ללמוד  מחוייב 

היום בלא הפסק.

התורה  עיקר  שהוא  לברך.  צריך  לגמרא  אף  יא: • (רש"י)  ברכות 
ותירוצי  משנה  טעמי  סברת  היינו  גמרא  יוצאה  הוראה  שממנו 

משניות הסותרות זו את זו וחסורי מחסרא.

ברכות יד. • כל המשביע עצמו מדברי תורה ולן אין מבשרין אותו 
בשורות רעות.

אף  לטהרה  מטומאה  האדם  את  מעלין  נחלים  טז. • מה  ברכות 
אהלים (בתי מדרשות) מעלין את האדם מכף חובה לכף זכות.

וא''ת  נברא.  שלא  לו  נוח  לשמה  שלא  העושה  יז. • (תוס')  ברכות 
יעסוק  לעולם  נ:)  (ד'  שנהגו  מקום  פרק  רב  אמר  יהודה  רב  האמר 
אדם בתורה ובמצות אפי' שלא לשמה שמתוך שלא לשמה בא 
לשמה וי''ל דהכא מיירי שאינו לומד אלא לקנתר חביריו והתם 

מיירי שלומד ע''מ שיכבדוהו.

ברכות כא: • בעל קרי מותר בדברי תורה ... בעל קרי שאסור בדברי 
תורה.

ברכות כא: • כל המלמד לבנו תורה מעלה עליו הכתוב כאלו קבלה 
מהר חורב.

ברכות כב. • (דברים ד, ט) והודעתם לבניך ולבני בניך וכתיב בתריה יום 
וביראה  באימה  להלן  מה  בחורב  אלהיך  ה'  לפני  עמדת  אשר 

וברתת ובזיע אף כאן באימה וביראה וברתת ובזיע.

ברכות כב. • מה אש אינו מקבל טומאה אף דברי תורה אינן מקבלין 
טומאה.

מאן   ... טהור  מים  קבין  תשעה  עליו  שנתנו  קרי  כב. • בעל  ברכות 
ומאן  ורביה  פריה  בטול  ומשום  תורה  בטול  משום  שנאה  דתני 
נשותיהם  אצל  מצויים  חכמים  תלמידי  יהו  שלא  לחשה  דתני 

כתרנגולים.

מבית  חוץ  תורה  בדברי  להרהר  מותר  מקום  כד: • בכל  ברכות 
המרחץ ומבית הכסא.

ברכות כח: • (רש"י) לא על לפרקא דרב יוסף. שהיה ראש הישיבה 
ולאחר  המוספין  תפלת  קודם  בשבת  דורש  והיה  בפומבדיתא 

הדרשה היו הולכים לבית הכנסת ומתפללים תפלת המוספין.

ברכות לב: • כל המאריך בתפלתו ומעיין בה סוף בא לידי כאב לב 
שנא' (משלי יג, יב) תוחלת ממושכה מחלה לב מאי תקנתיה יעסוק 

בתורה.

טובים  ומעשים  תורה  הן  ואלו  חזוק  צריכין  לב: • ארבעה  ברכות 
תפלה ודרך ארץ.

ומתפללין  אחת  שעה  שוהין  היו  הראשונים  לב: • חסידים  ברכות 
שעה אחת וחוזרין ושוהין שעה אחת וכי מאחר ששוהין תשע 
היאך  ומלאכתן  משתמרת  היאך  תורתן  בתפלה  ביום  שעות 
ומלאכתן  משתמרת  תורתם  הם  שחסידים  מתוך  אלא  נעשית 

מתברכת.

ברכות לג: • רבה נמי לחדודי לאביי הוא דבעי.

ברכות לה: • ואספת דגנך מה ת''ל לפי שנא' (יהושע א, ח) לא ימוש ספר 
התורה הזה מפיך יכול דברים ככתבן ת''ל ואספת דגנך הנהג בהן 
מנהג דרך ארץ דברי ר' ישמעאל ר''ש בן יוחי אומר אפשר אדם 
קצירה  בשעת  וקוצר  זריעה  בשעת  וזורע  חרישה  בשעת  חורש 
עליה  תהא  מה  תורה  הרוח  בשעת  וזורה  דישה  בשעת  ודש 
אלא בזמן שישראל עושין רצונו של מקום מלאכתן נעשית ע''י 

אחרים.

ברכות לה: • הרבה עשו כרבי ישמעאל ועלתה בידן כר' שמעון בן 
יוחי ולא עלתה בידן.

ה
ור

ת
ד 

מו
תל



אובן אי ר ד דו 5 7 0

ת

וביומי  ניסן  ביומי  מינייכו  במטותא  לרבנן  רבא  לה: • א''ל  ברכות 
כולא  במזונייכו  תטרדו  דלא  היכי  כי  קמאי  תתחזו  לא  תשרי 

שתא.

האחרונים  דורות  הראשונים  כדורות  שלא  וראה  לה: • בא  ברכות 
דורות הראשונים עשו תורתן קבע ומלאכתן עראי זו וזו נתקיימה 
בידן דורות האחרונים שעשו מלאכתן קבע ותורתן עראי זו וזו 

לא נתקיימה בידן.

ברכות לח: • (תוס') כל תלתין יומין מהדר תלמודיה. לאו דוקא כל 
הכל  חוזר  היה  יום  בשלשים  לומד  שהיה  מה  כל  אלא  תלמודו 

לפניו ביום שלשים ואחד.

לת''ת  מגדלם  ואינו  בנים  לו  שיש  כל   ... ע''ה  מז: • איזהו  ברכות 
אחרים אומרים אפי' קרא ושנה ולא שמש ת''ח הרי זה ע''ה.

קא  את  לאו  המלך)  לינאי  שטח  נן  (שמעון  ליה  מח. • אמר  ברכות 
מוקרת לי אלא אורייתא היא דמוקרא לי.

לא  (תורה)  עוה''ב  חיי  על  מברך  (מזון)  שעה  חיי  מח: • על  ברכות 
כ''ש.

ברכות נג. • היו יושבין בבית המדרש והביאו אור לפניהם בש''א כל 
אחד ואחד מברך לעצמו ... מאי טעמא קסברי מפני בטול בית 

המדרש.

מפני  המדרש  בבית  (אסותא)  מרפא  אומרים  היו  נג. • לא  ברכות 
בטול בית המדרש.

מי  אדם  של  ושנותיו  ימיו  מקצרים  דברים  נה. • שלשה  ברכות 
שנותנין לו ס''ת לקרות ואינו קורא וכו'.

ברכות ס. • (משלי כח, יד) אשרי אדם מפחד תמיד אמר ליה ההוא בדברי 
תשתכח  שמא  תמיד  מפחד  אדם  אשרי   – (רש"י  כתיב  תורה 

ממנו שמתוך כך הוא מחזיר לשנותם תמיד).

ברכות סא: • פעם אחת גזרה מלכות הרשעה שלא יעסקו ישראל 
מקהיל  שהיה  עקיבא  לרבי  ומצאו  יהודה  בן  פפוס  בא  בתורה 
מתירא  אתה  אי  עקיבא  ליה  אמר  בתורה  ועוסק  ברבים  קהלות 
מפני מלכות אמר לו אמשול לך משל למה הדבר דומה לשועל 
ממקום  מתקבצים  שהיו  דגים  וראה  הנהר  גב  על  מהלך  שהיה 
למקום אמר להם מפני מה אתם בורחים אמרו לו מפני רשתות 
שמביאין עלינו בני אדם אמר להם רצונכם שתעלו ליבשה ונדור 
הוא  אתה  לו  אמרו  אבותיכם  עם  אבותי  שדרו  כשם  ואתם  אני 
אתה  טפש  אלא  אתה  פקח  לא  שבחיות  פקח  עליך  שאומרים 
ומה במקום חיותנו אנו מתיראין במקום מיתתנו על אחת כמה 
שכתוב  בתורה  ועוסקים  יושבים  שאנו  עכשיו  אנחנו  אף  וכמה 
בה (דברים ל, כ) כי הוא חייך ואורך ימיך כך אם אנו הולכים ומבטלים 

ממנה עאכ''ו.

ברכות סג. • הלל הזקן אומר בשעת המכניסין פזר בשעת המפזרים 
כנס (רש"י) בשעת המכניסים. שאין חכמי הדור מרביצים תורה 
המפזרים.  בשעת  לתלמידים:  לשנות  אתה  פזר.  לתלמידים: 
שהגדולים שבדור מרביצים תורה: כנס. אתה ולא תטול שררה 
עליהם דאף זו לכבוד שמים היא לאחוז במדת הענוה וכתיב עת 

לעשות לה' הפרו תורתך.

ברכות סג. • אם ראית דור שהתורה חביבה עליו פזר שנאמר (משלי יא, 
כד) יש מפזר ונוסף עוד ואם ראית דור שאין התורה חביבה עליו 

כנס שנא' עת לעשות לה' הפרו תורתך.

ברכות סג. • כל המרפה עצמו מדברי תורה אין בו כח לעמוד ביום 
צרה.

ברכות סג: • עשו כתות כתות ועסקו בתורה לפי שאין התורה נקנית 
אלא בחבורה.

בד  שיושבים  חכמים  תלמידי  של  שונאיהם  על  סג: • חרב  ברכות 
בבד ועוסקים בתורה ולא עוד אלא שמטפשים ... ולא עוד אלא 

שחוטאים.

ברכות סג: • כתתו (שברו) עצמכם על דברי תורה.

שממית  במי  אלא  מתקיימין  תורה  דברי  שאין  סג: • מנין  ברכות 
עצמו עליה שנאמר (במדבר יט, יד) זאת התורה אדם כי ימות באהל.

מיל  עשר  שנים  אלא  מרוחק  היה  שלא  ה'  ארון  סג: • ומה  ברכות 
מועד  אהל  אל  יצא  ה'  מבקש  כל  והיה  ז)  לג,  (שמות  תורה  אמרה 
ללמוד  למדינה  וממדינה  לעיר  מעיר  שהולכים  חכמים  תלמידי 

תורה על אחת כמה וכמה.

שנתנה  כיום  ויום  יום  בכל  לומדיה  על  תורה  סג: • חביבה  ברכות 
מהר סיני.

ברכות סג: • אין התורה נקנית אלא בחבורה.

ברכות סג: • לעולם ילמוד אדם תורה ואחר כך יהגה (יעיין).

חלב  שמקיא  במי  תורה  של  חמאה  מוצא  אתה  סג: • במי  ברכות 
שינק משדי אמו עליה ומיץ אף יוציא דם.

ברכות סג: • כל תלמיד שכועס עליו רבו פעם ראשונה ושותק זוכה 
להבחין בין דם טמא לדם טהור.

ושניה  ראשונה  פעם  רבו  עליו  שכועס  תלמיד  סג: • כל  ברכות 
ושותק זוכה להבחין בין דיני ממונות לדיני נפשות.

ברכות סג: • הרוצה שיתחכם יעסוק בדיני ממונות שאין לך מקצוע 
בתורה יותר מהן שהן כמעין נובע.

ואם  להתנשא  סופו  תורה  דברי  על  עצמו  המנבל  סג: • כל  ברכות 
זמם יד לפה (רש"י) המנבל עצמו. ששואל לרבו כל ספקותיו ואף 
על פי שיש בהם שחבריו מלעיגים עליו: ואם זמות. שסתמת פיך 
מלשאול לשון זמם טבעת של רצועה שתוחבים בחוטם בהמה 
ולסותמן  יחד  לתופרם  בשפתיה  אותו  ונותנים  רעים  שעסקיה 

סופך שתתן יד לפה כשישאלוך ולא תדע להשיב.

סיני  להו  שלחו  קודם  מהם  איזה  הרים  ועוקר  סד. • סיני  ברכות 
קודם שהכל צריכין למרי חטיא.

ועוסק  המדרש  לבית  ונכנס  הכנסת  מבית  סד. • היוצא  ברכות 
בתורה זוכה ומקבל פני שכינה.

ולא  הזה  בעולם  לא  מנוחה  להם  אין  חכמים  סד. • תלמידי  ברכות 
בעולם הבא (רש"י – מישיבה לישיבה וממדרש למדרש).

פאה א:א • אלו דברים שאין להם שעור... ות"ת.

פאה א:א • אלו דברים... ות"ת כנגד כולם.

שבת ג: • כי קאי רבי בהא מסכתא לא תשייליה במסכתא אחריתי 
דילמא לאו אדעתיה.

שבת ט: • (תוס' – ד"ה הא לן) דרכן היה להתרחק שלא היו יכולין 
לעסוק כל כך בביתם.

שבת י. • (משלי כח, ט) מסיר אזנו משמוע תורה גם תפלתו תועבה.
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ואין  לק''ש  מפסיקין  בתורה  עוסקין  שהיו  יא. • חברים  שבת 
וחביריו  יוחי  בן  ר''ש  כגון  אלא  שנו  לא   ... לתפלה  מפסיקין 

שתורתן אומנותן אבל כגון אנו מפסיקין לק''ש ולתפלה.

שבת י: • רב חסדא הוה נקיט בידיה תרתי מתנתא דתורא אמר כל 
מאן דאתי ואמר לי שמעתתא חדתא משמיה דרב יהיבנא ליה 

ניהליה.

שבת יא. • תחת חבר (רש"י – אומה מבני פרסיים) ולא תחת תלמיד 
חכם תחת ת''ח ולא תחת יתום ואלמנה.

סתומות  להסבירו  חכמים.  תלמידי  ושימש  יג: • (רש"י)  שבת 
המשנה וטעמיה והוא הנקרא תלמוד.

שמו  חזקיה  בן  וחנניה  לטוב  האיש  אותו  זכור  יג: • ברם  שבת 
שאלמלא הוא נגנז ספר יחזקאל שהיו דבריו סותרין דברי תורה 

מה עשה העלו לו ג' מאות גרבי שמן וישב בעלייה ודרשן.

שבת כא: • אי זכאי גמירתיה לשמעתיה מעיקרא והא גמרה נפקא 
מינה לגירסא דינקותא.

שבת ל. • טוב לי יום אחד שאתה יושב ועוסק בתורה מאלף עולות 
שעתיד שלמה בנך להקריב לפני על גבי המזבח.

קמיה  המות  מלאך  קם  נפשיה  למינח  דבעי  יומא  ל: • ההוא  שבת 
ולא יכיל ליה דלא הוה פסק פומיה מגירסא.

שבת לא. • בשעה שמכניסין אדם לדין אומרים לו ... קבעת עתים 
לתורה ... פלפלת בחכמה הבנת דבר מתוך דבר.

שבת לב: • בעון ביטול תורה... בנים מתים.

בא  ובצורת  ודבר  רבה  וביזה  חרב  תורה  וביטול   ... לג. • בעון  שבת 
ובני אדם אוכלין ואינן שבעין ואוכלין לחמם במשקל.

שבת לג. • אסכרה באה לעולם... בעון ביטול תורה.

שבת לג: • מניחין חיי עולם ועוסקין בחיי שעה.

בכך  שראיתני  אשריך  א''ל  בכך  שראיתיך  לי  לג: • אוי  שבת 
שאילמלא לא ראיתני בכך לא מצאת בי כך.

שבת מ: • בכל מקום מותר להרהר חוץ מבית המרחץ ובית הכסא.

שבת סג. • (תהלים מה, ד) חגור חרבך על ירך גבור הודך והדרך ... האי 
שתהא  משנתך  על  לחזר  זהיר  הוי   – (רש"י  כתיב  תורה  בדברי 
לנצח  גבור  ירך  על  כחרב  ראיה  להביא  הדין  בשעת  לך  מזומנת 

במלחמה והוא הודך והדרך).

מרביה  שמעתא  לגרוס   – (רש"י  איניש  דליגמר  סג. • קמ''ל  שבת 
ואף על גב דלא ידע לכולהו טעמיה) והדר ליסבר.

הקב''ה  בהלכה  לזה  זה  המחדדין  חכמים  תלמידי  סג. • שני  שבת 
מצליח להם ... ולא עוד אלא שעולין לגדולה ... יכול אפילו שלא 
לשמה תלמוד לומר (תהלים מה, ה) על דבר אמת יכול אם הגיס דעתו 
שניתנה  לתורה  זוכין  כן  עושין  ואם  צדק  וענוה  ה)  מה,  (תהלים  ת''ל 

בימין.

בדקדוק  טעמיהן  שמפשפשין   – (רש"י  בה  סג. • למיימינין  שבת 
ובוררין כימין המיומנת למלאכה) אורך ימים איכא וכ''ש עושר 
וכבוד למשמאילים בה (רש"י – שאין יגעים בה כל צרכן אי נמי 
עושר  לשמה)  שלא  משמאילים  לשמה  עוסקין  בה  מיימינין 

וכבוד איכא אורך ימים ליכא.

שבת סג. • שני תלמידי חכמים הנוחין זה לזה בהלכה הקדוש ברוך 
הוא מקשיב להן.

שבת סג. • שני תלמידי חכמים המקשיבים זה לזה בהלכה הקדוש 
ב''ה שומע לקולן ... ואם אין עושין כן גורמין לשכינה שמסתלקת 

מישראל.

הוא  ברוך  הקדוש  בהלכה  לזה  זה  המדגילים  ת''ח  סג. • שני  שבת 
אוהבן.

שבת סג: • (קהלת יא, ט) שמח בחור בילדותך ויטיבך לבך בימי בחורותיך 
... עד כאן לדברי תורה מכאן ואילך למעשים טובים.

הממשיכו  מין   – (רש"י  המגוש  מן  אחד  דבר  עה. • הלומד  שבת 
לע''ז) חייב מיתה.

ואפי'  המדרש  מבית  עצמו  את  אדם  ימנע  אל  פג: • לעולם  שבת 
שעה אחת שהרי כמה שנים נשנית משנה זו בבית המדרש ולא 

נתגלה טעמה עד שבא רבי חנינא בן עקביא ופירשה.

שבת פג: • לעולם אל ימנע אדם את עצמו מבית המדרש ומדברי 
תורה ואפי' בשעת מיתה.

שבת פג: • אין דברי תורה מתקיימין אלא במי שממית עצמו עליה.

שבת קד. • אל''ף בי''ת אלף בינה.

סתום  מאמר  פתוח  מאמר  סתומה  מ''ם  פתוחה  קד. • מ''ם  שבת 
מצווה  שאתה  ויש  לדורשן  רשות  שנתן  דברים  יש   – (רש"י 

לסותמן כגון מעשה מרכבה).

השמועה  אומר   – (רש"י  תהא  זמורתא  גמור  קו: • גמרא  שבת 
בזמירה בעלמא בלא צורך).

מסכתיה  דשלים  מרבנן  צורבא  חזינא  דכי  לי  קיח: • תיתי  שבת 
עבידנא יומא טבא לרבנן.

תינוקות  בה  שביטלו  בשביל  אלא  ירושלים  חרבה  קיט: • לא  שבת 
של בית רבן.

שבת קיט: • אל תגעו במשיחי אלו תינוקות של בית רבן ובנביאי אל 
תרעו אלו ת''ח.

שבת קיט: • אין העולם מתקיים אלא בשביל הבל תינוקות של בית 
רבן ... אינו דומה הבל שיש בו חטא להבל שאין בו חטא.

בית  לבנין  אפי'  רבן  בית  של  תינוקות  מבטלין  קיט: • אין  שבת 
המקדש.

שבת קיט: • כל עיר שאין בה תינוקות של בית רבן מחריבין אותה 
... מחרימין אותה.

שבת קכ. • לא אהיה חובש לא אהיה מחובשי עצמן בבית המדרש 
ובביתי אין לחם ואין שמלה שאין בידי לא מקרא ולא משנה ולא 

גמרא.

והקרן  הזה  בעולם  פירותיהן  אוכל  אדם  דברים  קכז. • ששה  שבת 
קיימת לו לעולם הבא ואלו הן ... והשכמת בית המדרש והמגדל 

בניו לתלמוד תורה וכו'.

שבת קכז. • אלו דברים שאדם עושה אותם ואוכל פירותיהן בעולם 
הזה והקרן קיימת לו לעולם הבא ואלו הן ... ות''ת כנגד כולם.

שטוף  כשהיית   – (רש"י  גמרך  לך  רהיט  שיטפך  קל: • אגב  שבת 
בגרסתך לחזר על שמועה זו דר''ל עם מרוצת גרסתך אתיא לך 

הך דר' אושעיא).

תורה  עתידה  אמרו  ביבנה  לכרם  רבותינו  קלח: • כשנכנסו  שבת 
שתשתכח מישראל... חס ושלום שתשתכח תורה מישראל.
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שבת קמה: • אם ברור לך הדבר כאחותך שהיא אסורה לך אומרהו 
ואם לאו לא תאמרהו.

בתרייהו  אימשיך  להתם  איקלע  ערך  בן  אלעזר  קמז: • רבי  שבת 
איעקר תלמודיה כי הדר אתא קם למיקרי בספרא בעא למיקרא 
(שמות יב, ב) החדש הזה לכם אמר החרש היה לבם בעו רבנן רחמי 

עליה והדר תלמודיה.

שבת קמז: • הוי גולה למקום תורה ואל תאמר שהיא תבא אחריך 
שחבריך יקיימוה בידך ואל בינתך אל תשען.

ימיהם  כל  ועושין  תורה  דברי  שמניחין  אדם  בני  קנא: • אלו  שבת 
כחגים.

עירובין יג. • לא אמרה ר' עקיבא אלא לחדד בה התלמידים.

חביריו  יכלו  שלא  כמותו  הלכה  קבעו  לא  מה  יג: • מפני  עירובין 
לעמוד על סוף דעתו.

עירובין יג: • אמר רבי האי דמחדדנא מחבראי דחזיתיה לר' מאיר 
מאחוריה ואילו חזיתיה מקמיה הוה מחדדנא טפי דכתיב (ישעיה ל, 

כ) והיו עיניך רואות את מוריך.

על  אומר  שהיה  שמו  וסומכוס  לר''מ  לו  היה  יג: • תלמיד  עירובין 
כל דבר ודבר של טומאה ארבעים ושמונה טעמי טומאה ועל כל 

דבר ודבר של טהרה ארבעים ושמונה טעמי טהרה.

עירובין יג: • תלמיד ותיק היה ביבנה שהיה מטהר את השרץ במאה 
וחמשים טעמים.

אינו  שוב  בלילה  תורה  דברי  בו  שנשמעין  בית  יח: • כל  עירובין 
נחרב.

עירובין כא: • הגפן אלו בעלי מקרא פתח הסמדר אלו בעלי משנה 
הנצו הרמונים אלו בעלי גמרא.

שמשכים  במי  מוצאן  אתה  במי  כעורב  כא: • שחורות  עירובין 
ומעריב עליהן לבית המדרש ... במי שמשחיר פניו עליהן כעורב 

... במי שמשים עצמו אכזרי על בניו ועל בני ביתו כעורב.

ליה  אמרה  רב  לבי  קאזיל  הוה  מתנא  בר  אדא  כב. • רב  עירובין 
קורמי  שלימו  מי  לה  אמר  להו  אעביד  מאי  דידך  ינוקי  דביתהו 

באגמא.

אימתי   ... תורה  וללמוד  אשה  לישא  מטמא   ... מז. • כהן  עירובין 
בזמן שאין מוצא ללמוד אבל מוצא ללמוד לא יטמא ... אף בזמן 

שמוצא ללמוד נמי יטמא לפי שאין מן הכל זוכה אדם ללמוד.

עירובין נא. • א''ר פפא בדיק לן רבא.

בריבי  אושעיא  רבי  אצל  גידלתי  ימים  י''ח  יוחנן  נג. • א''ר  עירובין 
ולא למדתי ממנו אלא דבר אחד במשנתינו.

אושעיא  לרבי  לו  היו  תלמידים  י''ב  יוחנן  רבי  נג. • אמר  עירובין 
בריבי וי''ח ימים גידלתי ביניהן ולמדתי לב כל אחד ואחד וחכמת 

כל אחד ואחד.

עירובין נג. • א''ר יוחנן כשהיינו לומדין תורה אצל ר' אושעיא היינו 
יושבין ארבעה ארבעה באמה.

בן  אלעזר  רבי  אצל  תורה  לומדין  כשהיינו  רבי  נג. • אמר  עירובין 
שמוע היינו יושבין ששה ששה באמה.

עירובין נג. • בני יהודה דדייקי לישנא ומתנחי להו סימנא נתקיימה 
תורתן בידן בני גליל דלא דייקי לישנא ולא מתנחי להו סימנא לא 

נתקיימה תורתן בידם.

בני  בידם  תורתן  נתקיימה  רבה  מחד  גמרו  יהודה  נג. • בני  עירובין 
גליל דלא גמרי מחד רבה לא נתקיימה תורתן בידם.

כך  לאחרים  למדו   – (רש"י  מסכתא  דגלו  יהודה  נג. • בני  עירובין 
שמעתי ל''א מפרשין שמועותיהן ומדקדקים בטעמו של דבר עד 
שמתיישב בלבן) נתקיימה תורתן בידם בני גליל דלא גלו מסכתא 

לא נתקיימה תורתן בידם.

עירובין נג. • דוד גלי מסכתא שאול לא גלי מסכתא.

בלחש  שונה  שהיה  אליעזר  לרבי  היה  אחד  נד. • תלמיד  עירובין 
לאחר ג' שנים שכח תלמודו.

בשריפה  שנתחייב  אליעזר  לו לרבי  היה  אחד  נד. • תלמיד  עירובין 
למקום אמרו הניחו לו אדם גדול שמש.

עירובין נד. • א''ל שמואל לרב יהודה שיננא פתח פומיך קרי פתח 
פומיך תני כי היכי דתתקיים ביך ותוריך חיי.

עירובין נד. • המהלך בדרך ואין עמו לוייה יעסוק בתורה.

עירובין נד. • חש בראשו יעסוק בתורה ... חש בגרונו יעסוק בתורה 
בתורה ...  יעסוק  בעצמותיו  חש  בתורה ...  יעסוק  במעיו  חש   ...

חש בכל גופו יעסוק בתורה.

עירובין נד. • הקב''ה ... נתן תורה לישראל סם חיים לכל גופו.

ואימתי  בבטנך  שתשמרם  בזמן  נעימים  ד''ת  נד. • אימתי  עירובין 
תשמרם בבטנך בזמן שיכונו יחדיו על שפתיך.

עירובין נד. • אם משים אדם עצמו כענק זה שרף על הצואר ונראה 
ואינו נראה תלמודו מתקיים בידו ואם לאו אין תלמודו מתקיים 

בידו.

בה  דשין  שהכל  זו  כערוגה  עצמו  אדם  משים  נד. • אם  עירובין 
וכבושם זה שהכל מתבשמין בה תלמודו מתקיים ואם לאו אין 

תלמודו מתקיים.

עירובין נד. • אם אדם משים עצמו את לחייו כאבן זו שאינה נמחית 
תלמודו מתקיים בידו ואם לאו אין תלמודו מתקיים בידו.

בו  דשין  שהכל  זה  כמדבר  עצמו  אדם  משים  נד. • אם  עירובין 
תלמודו מתקיים בידו ואם לאו אין תלמודו מתקיים בידו.

בו  דשין  שהכל  זה  כמדבר  עצמו  משים  אדם  נד. • אם  עירובין 
תורה ניתנה לו במתנה וכיון שניתנה לו במתנה נחלו אל שנאמר 
וממתנה נחליאל וכיון שנחלו אל עולה לגדולה ... ואם מגיס לבו 

הקדוש ברוך הוא משפילו ... ואם חוזר בו הקב''ה מגביהו.

עירובין נד. • אם אדם משים עצמו כחיה זו שדורסת ואוכלת ואיכא 
אין  לאו  ואם  בידו  מתקיים  תלמודו  ואוכלת  שמסרחת  דאמרי 
תלמודו מתקיים בידו ואם עושה כן הקדוש ברוך הוא עושה לו 

סעודה בעצמו.

זמן  כל  זו  תאנה  מה  כתאנה  תורה  דברי  נמשלו  נד. • למה  עירובין 
זמן  כל  תורה  דברי  אף  תאנים  בה  מוצא  בה  ממשמש  שאדם 

שאדם הוגה בהן מוצא בהן טעם.

עירובין נד: • מה אילה רחמה צר וחביבה על בועלה כל שעה ושעה 
שעה  כל  לומדיהן  על  חביבין  תורה  דברי  אף  ראשונה  כשעה 

ושעה כשעה ראשונה.

עירובין נד: • למה נמשלו דברי תורה כדד מה דד זה כל זמן שהתינוק 
הוגה  שאדם  זמן  כל  תורה  דברי  אף  חלב  בו  מוצא  בו  ממשמש 

בהן מוצא בהן טעם.
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עירובין נד: • אמרו עליו על רבי אליעזר שהיה יושב ועוסק בתורה 
של  העליון  בשוק  מוטל  וסדינו  ציפורי  של  התחתון  בשוק 

ציפורי.

מעיר  שמהלכין  חכמים  תלמידי  אלו  אתונות  נד: • רוכבי  עירובין 
לעיר וממדינה למדינה ללמוד (בו) תורה צחורות שעושין אותה 
כצהרים יושבי על מדין שדנין דין אמת לאמיתו והולכי אלו בעלי 
שכל  תלמוד  בעלי  אלו  שיחו  משנה  בעלי  אלו  דרך  על  מקרא 

שיחתן דברי תורה.

עירובין נד: • אם עושה אדם תורתו חבילות חבילות מתמעט ואם 
לאו קובץ על יד ירבה.

עירובין נד: • כיצד סדר משנה משה למד מפי הגבורה נכנס אהרן 
נכנסו  משה  לשמאל  וישב  אהרן  נסתלק  פירקו  משה  לו  ושנה 
אליעזר  א''ר  מכאן   ... בניו  נסתלקו  פירקן  משה  להן  ושנה  בניו 
חייב אדם לשנות לתלמידו ארבעה פעמים וקל וחומר ומה אהרן 
על  הדיוט  מפי  הדיוט  כך  הגבורה  מפי  ומשה  משה  מפי  שלמד 

אחת כמה וכמה.

 ... שילמדנו  עד  לתלמידו  לשנות  אדם  שחייב  נד: • מניין  עירובין 
ומניין עד שתהא סדורה בפיהם ... ומניין שחייב להראות לו פנים 

וכו'.

ללמדו   – (רש"י  וכו'  פנים  לו  להראות  שחייב  נד: • מניין  עירובין 
לתת טעם בדבריו בכל אשר יוכל ולא יאמר כך שמעתי הבן אתה 

הטעם מעצמך).

סימני   – (רש"י  בסימנין  אלא  נקנית  תורה  נד: • אין  עירובין 
השמועות זו אחר זו וסימני חכמים כדרך שיש בהש''ס ותשים 

גירסא דסמניה בפיהם).

עירובין נד: • עשה מודעים לתורה.

עירובין נד: • עשה מועדים לתורה (רש"י – קבעו עתים לתלמידיכם 
שידעו עת לבא ולשנות).

לא  היא  לים  מעבר  ולא  היא  בשמים  לא  יב)  ל,  נה. • (דברים  עירובין 
ואם  אחריה  לעלות  צריך  אתה  היא  בשמים  שאם  היא  בשמים 

מעבר לים היא אתה צריך לעבור אחריה.

עירובין נה. • לא בשמים היא לא תמצא במי שמגביה דעתו עליה 
כשמים ולא תמצא במי שמרחיב דעתו עליה כים.

ולא מעבר לים  רוח  תמצא בגסי  היא לא  נה. • לא בשמים  עירובין 
היא לא תמצא לא בסחרנים ולא בתגרים.

תמיד  ביטלתם  אמש  ליהושע)  ה'  צבא  (שר  לו  סג: • אמר  עירובין 
מהן  איזה  על  תורה  תלמוד  ביטלתם  ועכשיו  הערבים  בין  של 

באת אמר לו עתה באתי.

עירובין סג: • הלך (יהושע) בעומקה של הלכה.

עירובין סג: • גדול תלמוד תורה יותר מהקרבת תמידין.

כיומא  צלולה)  דעת  (רש"י –  צילותא  בעיא  סה. • הלכתא  עירובין 
דאסתנא.

עירובין סה. • אמר אביי אי אמרה לי אם קריב כותחא (עבודה קלה) 
לא תנאי (רש"י – לא הייתי שונה כמו ששניתי).

עירובין סה. • אמר רבא אי קרצתן כינה לא תנאי.

עירובין סה. • מר בריה דרבינא עבדה ליה אמיה ז' מני לז' יומי.

עירובין סה. • לא איברי סיהרא אלא לגירסא.

עירובין סה. • אמרי ליה לר' זירא מחדדן שמעתך אמר להו דיממי 
נינהו.

עירובין סה. • אמרה ליה ברתיה דרב חסדא לרב חסדא לא בעי מר 
מינם פורתא אמר לה השתא אתו יומי דאריכי וקטיני (רש"י – 
ובמצות)  בתורה  לעסוק  וקטיני  לישן  אריכי  בקבר  שהוא  ימים 

ונינום טובא (רש"י – ונישן הרבה).

עירובין סח. • אנא טרידנא בגירסאי.

עירובין צ. • רמי בר חמא אגב חורפיה לא עיין בה.

פסחים ג: • לעולם ישנה אדם לתלמידו דרך קצרה.

פסחים כו. • אמרו עליו על רבן יוחנן בן זכאי שהיה יושב בצילו של 
היכל ודורש כל היום כולו.

פסחים מט: • כל העוסק בתורה מותר לאכול בשר בהמה ועוף וכל 
שאינו עוסק בתורה אסור לאכול בשר בהמה ועוף.

פסחים מט: • כל העוסק בתורה לפני עם הארץ כאילו בועל ארוסתו 
בפניו.

פסחים נ. • אשרי מי שבא לכאן ותלמודו בידו.

פסחים סח: • רב יוסף ביומא דעצרתא אמר עבדי לי עגלא תלתא 
אמר אי לא האי יומא דקא גרים כמה יוסף איכא בשוקא.

ותלי  תלמודיה  ליה  מהדר  יומין  תלתין  כל  ששת  סח: • רב  פסחים 
וקאי בעיברא דדשא ואמר חדאי נפשאי חדאי נפשאי לך קראי 

לך תנאי.

דמנחא  כמאן  ליה  ודמי  זימנין  ארבעין  מיניה  עב. • תנא  פסחים 
בכיסיה.

פסחים עב: • מעשה בר' טרפון שלא בא אמש לביהמ''ד לשחרית 
מצאו רבן גמליאל אמר לו מפני מה לא באת אמש לבית המדרש 
כעבודת  בגבולין  תרומה  אכילת  עשו   ... עבדתי  עבודה  לו  אמר 

ביהמ''ק.

פסחים קיב. • אל תשב בגובהה של עיר ותשנה (רש"י – מקום שבני 
העיר עוברים ושבין שמא כשהן עוברין ושבין יבטלוך ויפסיקוך 

ממשנתך).

פסחים קיב. • יותר ממה שהעגל רוצה לינק פרה רוצה להניק.

פסחים קיב. • אם בקשת ליחנק היתלה באילן גדול (רש"י – אמור 
בשם אדם גדול).

פסחים קיב. • כשאתה מלמד את בנך למדהו בספר מוגה מאי היא 
... בחדתא שבשתא כיון דעל על.

פסחים קיג. • א''ל רב לאיבו בריה טרחי בך בשמעתא ולא מסתייע 
מילתא תא אגמרך מילי דעלמא.

בתורה  מתכפר  אבל  מתכפר  אינו  ובמנחה  יח. • בזבח  השנה  ראש 
ובגמילות  בתורה  מתכפר  אבל  מתכפר  אינו  ומנחה  בזבח   ...

חסדים.

בתורה  דעסק  רבה  קאתו  עלי  מדבית  ואביי  יח. • רבה  השנה  ראש 
חיה  חסדים  ובגמילות  בתורה  דעסק  אביי  שנין  ארבעין  חיה 

שיתין שנין.

מתין  מתיה  שהיו  בירושלים  היתה  אחת  יח. • משפחה  השנה  ראש 
בני י''ח שנה באו והודיעו את רבן יוחנן בן זכאי אמר להם ... לכו 
אותה  קורין  והיו  וחיו  בתורה  ועסקו  הלכו  וחיו  בתורה  ועסקו 

משפחת רבן יוחנן על שמו.
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ראש השנה כג. • כל הלומד תורה ואינו מלמדה דומה להדס במדבר 
איכא דאמרי כל הלומד תורה ומלמדה במקום שאין ת''ח דומה 

להדס במדבר דחביב.

תהא  שם  לוחות)  של  תורה  מתן   – (רש"י  גילה  ד: • במקום  יומא 
רעדה.

יומא ט: • אדרבה אחרונים (בני בית שני) עדיפי אף על גב דאיכא 
שעבוד מלכיות קא עסקי בתורה.

יומא יט: • ודברת בם עשה אותן קבע ואל תעשם עראי.

יומא כח: • מימיהן של אבותינו לא פרשה ישיבה מהם היו במצרים 
ישיבה עמהם ... היו במדבר ישיבה עמהם.

יומא כח: • אברהם אבינו זקן ויושב בישיבה היה ... יצחק אבינו זקן 
ויושב בישיבה היה ... יעקב אבינו זקן ויושב בישיבה היה.

יומא לה: • הלל מחייב את העניים רבי אלעזר בן חרסום מחייב את 
העשירים יוסף מחייב את הרשעים.

יומא מו. • מאן האי דלא חייש לקמחיה (אינו מדקדק בדבריו).

של  שלחן  ושל  ארון  ושל  מזבח  של  הן  זירים  עב: • שלשה  יומא 
מזבח זכה אהרן ונטלו של שלחן זכה דוד ונטלו של ארון עדיין 

מונח הוא כל הרוצה ליקח יבא ויקח.

יומא עב: • זכה נעשית לו זיר לא זכה זרה הימנו.

תירתון  לא  מינייכו  במטותא  לרבנן  רבא  להו  עב: • אמר  יומא 
הזה  בעולם  בתורה  ועמלים  יגעים  להיות   – (רש"י  גיהנם  תרתי 
נהניתם  לא  ובחייכם  במותכם  גיהנם  ותירשו  תקיימוה  ולא 

בעולמכם).

יומא עב: • (דברים ד, מד) וזאת התורה אשר שם משה זכה נעשית לו 
סם חיים לא זכה נעשית לו סם מיתה.

יומא עב: • דאומן לה סמא דחייא דלא אומן לה סמא דמותא.

ביסורין   – (רש"י  צורפתו  זכה  לא  משמחתו  עב: • זכה  יומא 
ובגיהנם).

יומא עב: • זכה צורפתו לחיים לא זכה צורפתו למיתה.

יומא עב: • (תהלים יט, י) יראת ה' טהורה עומדת לעד ... זה הלומד תורה 
בטהרה.

יומא עב: • נאמנה היא להעיד בלומדיה.

יומא פו. • (רש"י) ומשמש תלמידי חכמים. ללמוד תורה היא יישוב 
טעמי המשניות מה טעמן ומהיכן למדו.

ישנתי  ולא  המדרש  בבית  אדם  קדמני  לא  מימי  כח. • (ר"א)  סוכה 
אדם  הנחתי  ולא  עראי  שינת  ולא  קבע  שינת  לא  המדרש  בבית 
בבית המדרש ויצאתי ולא שחתי שיחת חולין ולא אמרתי דבר 

שלא שמעתי מפי רבי מעולם.

שיחת  שח  לא  מימיו  זכאי  בן  יוחנן  רבן  על  עליו  כח. • אמרו  סוכה 
חולין ולא הלך ד' אמות בלא תורה ובלא תפילין ולא קדמו אדם 
בבית המדרש ולא ישן בבית המדרש לא שינת קבע ולא שינת 
בבית  אדם  הניח  ולא  המטונפות  במבואות  הרהר  ולא  עראי 
המדרש ויצא ולא מצאו אדם יושב ודומם אלא יושב ושונה ולא 
פתח אדם דלת לתלמידיו אלא הוא בעצמו ולא אמר דבר שלא 
שמע מפי רבו מעולם ולא אמר הגיע עת לעמוד מבית המדרש 

חוץ מערבי פסחים וערבי יום הכפורים.

מקרא  הניח  שלא  זכאי  בן  יוחנן  רבן  על  עליו  כח. • אמרו  סוכה 
סופרים  ודקדוקי  תורה  דקדוקי  ואגדות  הלכות  גמרא  ומשנה 
קלים וחמורים וגזרות שוות תקופות וגימטריאות שיחת מלאכי 
משלות  כובסין  משלות  דקלים  ושיחת  שדים  ושיחת  השרת 
שועלים דבר גדול ודבר קטן דבר גדול מעשה מרכבה דבר קטן 

הויות דאביי ורבא.

ועוסק  שיושב  בשעה  עוזיאל  בן  יונתן  על  עליו  כח. • אמרו  סוכה 
בתורה כל עוף שפורח עליו מיד נשרף.

דרב  מקמיה  קיימי  הוו  כי  חמא  בר  ורמי  דרבא  הא  כט. • כי  סוכה 
חסדא מרהטי בגמרא בהדי הדדי והדר מעייני בסברא.

אבל  מחזיק  אינו  מלא  מחזיק  ריקן  כלי  ודם  בשר  מו. • מדת  סוכה 
מדת הקב''ה מלא מחזיק ריקן אינו מחזיק.

סוכה מט: • תורה לשמה זו היא תורה של חסד שלא לשמה זו היא 
תורה שאינה של חסד איכא דאמרי תורה ללמדה זו היא תורה 

של חסד שלא ללמדה זו היא תורה שאינה של חסד.

סוכה נב: • אם פגע בך מנוול זה משכהו לבית המדרש אם אבן הוא 
נימוח אם ברזל הוא מתפוצץ.

כולו  היום  כל  ודורש  יושב  שהיה  אליעזר  ברבי  טו: • מעשה  ביצה 
בהלכות יום טוב יצתה כת ראשונה אמר הללו בעלי פטסין (רש"י 
– חביות גדולות הכינו להם)... אמר להם בני לא לכם אני אומר 

אלא להללו שיצאו שמניחים חיי עולם ועוסקים בחיי שעה.

ועד  השנה  מראש  לו  קצובים  אדם  של  מזונותיו  טז. • כל  ביצה 
בניו  והוצאת  י''ט  והוצאת  שבתות  מהוצאת  חוץ  הכפורים  יום 

לתלמוד תורה.

כמו  תהא  לא  (שהלימוד  תהא  זמורתא  גמור  כד. • גמרא  ביצה 
זמר).

ביצה כד: • לעולם אל ימנע אדם עצמו מבית המדרש אפילו שעה 
אחת.

ביצה כז. • (רש"י) אזכי ואסק. יהי רצון שאזכה לעלות לארץ ישראל 
משמיה  דאמרי  דשמעתא  מרה  דהוא  שם  זירא  שרבי  למקום 

הלכה כר' שמעון ואגמרה לשמעתא מפומיה.

מדותיו  ממלא  שהיה  בטנית  בן  שאול  באבא  כט. • מעשה  ביצה 
מפני  עושה כן  במועד  אף  ללקוחות ביו''ט ...  ונותנן  יו''ט  מערב 

בטול בית המדרש.

מגילה ג. • מכאן סמכו של בית רבי שמבטלין תלמוד תורה ובאין 
לשמוע מקרא מגילה.

מגילה ג. • אמר לו (המלאך ליהושע) אמש בטלתם תמיד של בין 
הערבים ועכשיו בטלתם תלמוד תורה אמר לו על איזה מהן באת 

אמר לו עתה באתי.

מגילה ג: • לן (יהושע) בעומקה של הלכה.

מגילה ג: • תלמוד תורה ומת מצוה מת מצוה עדיף.

מגילה ג: • מבטלין תלמוד תורה להוצאת מת ולהכנסת כלה.

מגילה ג: • כבוד תורה דיחיד חמור תלמוד תורה דיחיד קל.

מגילה ו: • אם יאמר לך אדם יגעתי ולא מצאתי אל תאמן לא יגעתי 
תורה  בדברי  מילי  הני  תאמן  ומצאתי  יגעתי  תאמן  אל  ומצאתי 
אבל במשא ומתן סייעתא הוא מן שמיא ולדברי תורה לא אמרן 

אלא לחדודי אבל לאוקמי גירסא סייעתא מן שמיא היא.
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מגילה יא. • בשביל עצלות שהיה להם לישראל שלא עסקו בתורה 
נעשה שונאו של הקב''ה.

מגילה טו: • משיבי מלחמה שנושאין ונותנין במלחמתה של תורה.

כנסיות  בבתי  ומעריבין  שמשכימין  ת''ח  אלו  טו: • שערה  מגילה 
עולם  של  רבונו  הקב''ה  לפני  הדין  מדת  אמרה  מדרשות  ובבתי 
עסקו  ישראל  הוא  ברוך  הקדוש  לה  אמר  מאלו  אלו  נשתנו  מה 

בתורה אומות העולם לא עסקו בתורה.

בית  מבנין  יותר   ... נפשות  מהצלת  יותר  ת''ת  טז: • גדול  מגילה 
המקדש ... יותר מכבוד אב ואם.

מגילה כא. • מימות משה ועד רבן גמליאל לא היו למדין תורה אלא 
תורה  למדין  והיו  לעולם  חולי  ירד  גמליאל  רבן  משמת  מעומד 

מיושב.

מגילה כא. • עומד ולומד יושב ושונה ... לא עומד ולא יושב אלא 
וקשות  מעומד  רכות   ... עכבה  לשון  אלא  ישיבה  אין   ... שוחה 

מיושב.

בו  שמגדלין  מקום   ... באש  שרף  גדול  בית  כל  כז. • ואת  מגילה 
תורה.

מגילה כז. • בית הכנסת מותר לעשותו בית המדרש.

ש''מ  אשה  ולישא  תורה  ללמוד  אלא  ס''ת  מוכרין  כז. • אין  מגילה 
תורה בתורה שפיר דמי דלמא שאני תלמוד שהלמוד מביא לידי 

מעשה.

מגילה כז: • שאלו תלמידיו את ר' פרידא במה הארכת ימים אמר 
להם מימי לא קדמני אדם לבית המדרש.

מגילה כח. • אמר לו רבי תורה היא וללמוד אני צריך.

אמר  ימים  הארכת  במה  זירא  ר'  את  תלמידיו  כח. • שאלו  מגילה 
שגדול  מי  בפני  צעדתי  ולא  ביתי  בתוך  הקפדתי  לא  מימי  להם 
בלא  ד''א  הלכתי  ולא  המטונפות  במבואות  הרהרתי  ולא  ממני 
תורה ובלא תפילין ולא ישנתי בבית המדרש לא שינת קבע ולא 

שינת עראי וכו'.

מגילה כח: • מאי בי רבנן ביתא דרבנן.

כנישתא  מבי  גברא  למיקרי  לאיניש  ליה  אצטריך  כח: • אי  מגילה 
מאי א''ל אי צורבא מרבנן הוא לימא הלכתא ואי תנא הוא לימא 
מתני' ואי קרא הוא לימא פסוקא ואי לא לימא ליה לינוקא אימא 

לי פסוקיך א''נ נישהי פורתא וניקום.

מגילה כט. • (יחזקאל יא, טז) ואהי להם למקדש מעט ... אלו בתי כנסיות 
ובתי מדרשות שבבבל.

מגילה כט. • (תהלים צ, א) ה' מעון אתה היית לנו אלו בתי כנסיות ובתי 
מדרשות.

בבי  ומצלינא  בביתא  גריסנא  הואי  מריש  אביי  כט. • אמר  מגילה 
כנשתא כיון דשמעית להא דקאמר דוד (תהלים כו, ח) ה' אהבתי מעון 

ביתך הואי גריסנא בבי כנישתא.

שיקבעו  שבבבל  מדרשות  ובתי  כנסיות  בתי  כט. • עתידין  מגילה 
בא''י.

מגילה לב. • כל הקורא בלא נעימה ושונה בלא זמרה עליו הכתוב 
אומר (יחזקאל כ, כה) וגם אני נתתי להם חוקים לא טובים וגו'.

מגילה לב. • שני תלמידי חכמים היושבים בעיר אחת ואין נוחין זה 
את זה בהלכה עליהם הכתוב אומר וגם אני נתתי להם חוקים לא 

טובים ומשפטים לא יחיו בהם.

תענית ו. • יורה שיורד בנחת ואינו יורד בזעף (רש"י – יורה כאדם 
שמורה לתלמידיו בנחת).

תענית ז. • כל העוסק בתורה לשמה תורתו נעשית לו סם חיים ... 
וכל העוסק בתורה שלא לשמה נעשית לו סם המות.

לבאי  חלש  א''ל  ליתני  מר  ליתי  זירא  לר'  ירמיה  ר'  ז. • א''ל  תענית 
ולא יכילנא לימא מר מילתא דאגדתא.

תלמידי  שני  אף  חבירו  את  מחדד  אחד  זה  ברזל  ז. • מה  תענית 
חכמים מחדדין זה את זה בהלכה.

מתקיימין  אין  תורה  דברי  אף  יחידי  דולק  אינו  אש  ז. • מה  תענית 
ביחידי.

תענית ז. • חרב על שונאיהן של תלמידי חכמים שעוסקין בד בבד 
בתורה ולא עוד אלא שמטפשין... ולא עוד אלא שחוטאין.

תענית ז. • מה עץ קטן מדליק את הגדול אף תלמידי חכמים קטנים 
מחדדים את הגדולים.

תענית ז. • הרבה למדתי מרבותי ומחבירי יותר מרבותי ומתלמידי 
יותר מכולן.

תענית ז. • אם תלמיד הגון הוא לקראת צמא התיו מים ואי לא הוי 
כל צמא לכו למים.

תענית ז. • אם תלמיד הגון הוא יפוצו מעינותיך חוצה ואם לאו יהיו 
לך לבדך.

לכו  צמא  כל  הוי  דכתיב  למים  תורה  דברי  נמשלו  ז. • למה  תענית 
למים לומר לך מה מים מניחין מקום גבוה והולכין למקום נמוך 

אף דברי תורה אין מתקיימין אלא במי שדעתו שפלה.

בפחות  אלא  מתקיימין  אין  הללו  משקין  שלשה  ז. • מה  תענית 
שבכלים אף דברי תורה אין מתקיימין אלא במי שדעתו שפלה.

תענית ז: • מה שלשה משקין הללו אין נפסלין אלא בהיסח הדעת 
אף דברי תורה אין משתכחין אלא בהיסח הדעת.

תענית ז: • אין הגשמים נעצרין אלא בשביל ביטול תורה.

בשביל  כברזל  עליו  קשה  שלמודו  תלמיד  ראית  ז: • אם  תענית 
משנתו שאינה סדורה עליו ... מאי תקנתיה ירבה בישיבה.

תענית ח. • ריש לקיש הוה מסדר מתני' ארבעין זמנין כנגד מ' יום 
שניתנה תורה ועייל לקמיה דר' יוחנן.

זמנין  וארבע  עשרין  מתני'  מסדר  אהבה  בר  אדא  ח. • רב  תענית 
כנגד תורה נביאים וכתובים ועייל לקמיה דרבא.

תענית ח. • אם ראית תלמיד שלמודו קשה עליו כברזל בשביל רבו 
שאינו מסביר לו פנים.

אמר  בזוזא  דתמרי  צנא  מלא  חזי  לבבל  איקלע  ט: • עולא  תענית 
בליליא  באורייתא  עסקי  לא  ובבלאי  בזוזא  דדובשא  צנא  מלא 
צערוהו (רש"י – בשלשול) אמר מלא צנא דסכינא בזוזא ובבלאי 

עסקי באורייתא.

דברי  ביניהן  ואין  בדרך  שמהלכים  חכמים  תלמידי  י: • שני  תענית 
תורה ראויין לישרף.
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תענית יא: • האי בר בי רב דיתיב בתעניתא ליכול כלבא לשירותיה 
(רש"י – סעודתו כלבא ליכול סעודתו ולכך המתענה אינו מועיל 

לו אלא כמי שמתענה מפני שאין לו מה יאכל).

שממעט  מפני  בתענית  לישב  רשאי  חכם  תלמיד  יא: • אין  תענית 
במלאכת שמים.

תענית כד. • בשני דרב יהודה כל תנויי בנזיקין הוה ואנן קא מתנינן 
בשיתא סדרין וכי הוה מטי רב יהודה בעוקצין האשה שכובשת 
ירק בקדירה ואמרי לה זיתים שכבשן בטרפיהן טהורין אמר הויי' 
תליסר  בעוקצין  מתנינן  קא  ואנן  הכא  חזינא  קא  ושמואל  דרב 

מתיבתא.

תענית ל. • כל מצות הנוהגות באבל נוהגות בט' באב אסור באכילה 
ואסור  המטה  ובתשמיש  הסנדל  ובנעילת  ובסיכה  ובשתיה 
בתלמוד  במשנה  ולשנות  ובכתובים  בנביאים  בתורה  לקרות 
בטלין  רבן  בית  של  ...ותינוקות  ובאגדות  ובהלכות  ובמדרש 

משום שנאמר (תהלים יט, ט) פקודי ה' ישרים משמחי לב. 

תענית לא. • מחמשה עשר באב ואילך ... דמוסיף יוסיף ודלא מוסיף 
(רש"י – לעסוק בתורה בלילות) ... תקבריה אימיה.

מועד קטן טו. • אבל אסור בדברי תורה.

מועד קטן טז. • מה ירך בסתר אף דברי תורה בסתר.

עליו  מכרזת  תורתו  מבפנים  בתורה  העוסק  טז: • כל  קטן  מועד 
מבחוץ.

מועד קטן יז. • אם דומה הרב למלאך ה' יבקשו תורה מפיו ואם לאו 
אל יבקשו תורה מפיו.

מועד קטן כא. • (אבל) אם היו רבים צריכין לו (לדרשה) אינו נמנע 
ומעשה ומת בנו של ר' יוסי בציפורי ונכנס לבית המדרש ודרש 

כל היום כולו.

מועד קטן כג. • אין אומרים שמועה ואגדה בבית האבל.

ומבית  המדרש  לבית  הכנסת  מבית  היוצא  כט. • כל  קטן  מועד 
המדרש לבית הכנסת זוכה ומקבל פני שכינה.

לעולם  אפילו  מנוחה  להם  אין  חכמים  כט. • תלמידי  קטן  מועד 
הבא.

חגיגה ג. • אי אפשר לבית המדרש בלא חידוש.

לשמוע  באות  נשים  (בהקהל)  ללמוד  באים  אנשים  ג. • אם  חגיגה 
טף למה באין כדי ליתן שכר למביאיהן. 

זה  דרבן  מה  לך  לומר  לדרבן  תורה  דברי  נמשלו  ג: • למה  חגיגה 
תורה  דברי  אף  לעולם  חיים  להוציא  לתלמיה  הפרה  את  מכוין 

מכוונין את לומדיהן מדרכי מיתה לדרכי חיים.

ת''ל  מטלטלין  תורה  דברי  אף  מטלטל  זה  דרבן  מה  ג: • אי  חגיגה 
מסמרות אי מה מסמר זה חסר ולא יתר אף דברי תורה חסירין 
ולא יתירין ת''ל נטועים מה נטיעה זו פרה ורבה אף דברי תורה 

פרין ורבין.

אסופות  שיושבין  חכמים  תלמידי  אלו  אסופות  ג: • בעלי  חגיגה 
הללו  מטהרין  והללו  מטמאין  הללו  בתורה  ועוסקין  אסופות 
יאמר  שמא  מכשירין  והללו  פוסלין  הללו  מתירין  והללו  אוסרין 
אדם היאך אני למד תורה מעתה תלמוד לומר כולם נתנו מרועה 
אחד אל אחד נתנן פרנס אחד אמרן מפי אדון כל המעשים ברוך 

הוא.

חגיגה ג: • עשה אזניך כאפרכסת וקנה לך לב מבין לשמוע וכו'.

חגיגה ה: • שלש דמעות הללו למה ... אחת על ביטול תורה.

גדול  תורה  ביטול  לך  אין  ממקומן  ישראל  שגלו  ה: • כיון  חגיגה 
מזה.

חגיגה ה: • שלשה הקב''ה בוכה עליהן בכל יום על שאפשר לעסוק 
בתורה ואינו עוסק ועל שאי אפשר לעסוק בתורה ועוסק וכו'.

חגיגה ה: • רב אידי אבוה דרבי יעקב בר אידי הוה רגיל דהוה אזיל 
תלתא ירחי באורחא וחד יומא בבי רב והוו קרו ליה רבנן בר בי 
לבית  מביתו  היה  חדשים  שלשה  מהלך  (רש"י –  יומא  דחד  רב 
המדרש ונוסע מביתו אחר הפסח ולומד יום אחד וחוזר לביתו 

לשמח את אשתו בחג הסוכות).

עליו  מעלה  בשנה  אחד  יום  אפי'  בתורה  העוסק  ה: • כל  חגיגה 
הכתוב כאילו עסק כל השנה כולה.

חגיגה ט: • אינו דומה שונה פרקו מאה פעמים לשונה פרקו מאה 
ואחד.

לו  אין  שוב  מקרא  לדבר  הלכה  מדבר  אדם  שיוצא  י. • כיון  חגיגה 
שלום ... זה הפורש מתלמוד למשנה ... אפילו מש''ס לש''ס.

שהן  החכמים  את  שמש  אם  למשנה.  מתלמוד  י. • (רש"י)  חגיגה 
את  זו  הסותרות  המשניות  להבין  משניות  טעם  ליתן  מדקדקין 
זו  שהמשנה  ולהיתר  לאיסור  ולחובה  לפטור  טעם  ולמצוא  זו 
קרוי תלמוד ואם יצא מהן ונתן עסקו לגירסת המשניות שוב אין 
שכמה  משנה  בדבר  נכונה  הוראה  שאין  הוראה  בדבר  שלום  לו 
משניות יש שאין דבריהן מכוונין ותירצום בני הש''ס הכא במאי 

עסקינן חסורי מחסרא הא מני רבי פלוני היא ואין הלכה כמותו.

חגיגה י. • (תוס') אפילו מש''ס לש''ס. מש''ס ירושלמי לש''ס בבלי 
כמתי  הושיבני  במחשכים  בירושלמי  אמר  וכן  רש''י  כדפירש 
עולם אלו ש''ס הבבלי וכן רב כהנא דהוה ציים דלישתכח מיניה 
מזה  שפירש  פירושו  והכי  י''ל  איפכא  אפילו  ומיהו  הבבלי  ש''ס 

ועדיין לא הבין בזה שמתוך כך לא יעלה בידו הלכה ברורה.

בראשית  במעשה  ולא  בשלשה  בעריות  דורשין  יא: • אין  חגיגה 
בשנים ולא במרכבה ביחיד וכו'.

של  חוט  עליו  מושך  הקב''ה  בלילה  בתורה  העוסק  יב: • כל  חגיגה 
חסד ביום.

חגיגה יב: • כל העוסק בתורה בעוה''ז שהוא דומה ללילה הקב''ה 
מושך עליו חוט של חסד לעוה''ב שהוא דומה ליום.

מאכילין  שיחה  בדברי  ועוסק  תורה  מדברי  הפוסק  יב: • כל  חגיגה 
אותו גחלי רתמים.

החיצון  פרי  (רש"י –  תחלא  אכל  מאחר)  (שלמד  טו: • ר''מ  חגיגה 
הנאכל בתמרה) ושדא שיחלא (רש"י – גרעינה הנזרקת) לברא.

חגיגה טו: • ר''מ רמון מצא תוכו אכל קליפתו זרק.

יבמות ב: • כיון דאתיא מדרשא חביבא ליה.

שהיה  הונא (רש"י –  דרב  מפירקיה  איעקר  ששת  סב: • רב  יבמות 
מאריך בדרשיו וצריכים למי רגלים ומעמידים עצמן ונעקרים).

לו  היו  בזקנותו  תורה  ילמוד  בילדותו  תורה  סב: • למד  יבמות 
תלמידים בילדותו יהיו לו תלמידים בזקנותו.

עקיבא  לרבי  לו  היו  תלמידים  זוגים  אלף  עשר  סב: • שנים  יבמות 
מגבת עד אנטיפרס וכולן מתו בפרק אחד מפני שלא נהגו כבוד 
זה לזה והיה העולם שמם עד שבא ר''ע אצל רבותינו שבדרום 
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ושנאה להם ר''מ ור' יהודה ור' יוסי ורבי שמעון ורבי אלעזר בן 
שמוע והם הם העמידו תורה אותה שעה.

יבמות סג: • אמר להן בן עזאי ומה אעשה שנפשי חשקה בתורה.

יבמות סד: • אבין דסמכא יצחק סומקא לאו בר סמכא אבין ישנו 
בחזרה (רש"י – חוזר על תלמודו לשון אחר מצוי כל שעה לפני 

רבי יוחנן וכו') יצחק סומקא אינו בחזרה. 

ודורש  שיושב  פדת  לבן  ראיתי  לר''ל  יוחנן  רבי  עב: • א''ל  יבמות 
כמשה מפי הגבורה א''ל ר''ל דידיה היא מתניתא היא היכא תנא 
בתלתא  כהנים)  לתורת   – (רש"י  תנייה  נפק  כהנים  בתורת  ליה 

יומי וסברה בתלתא ירחי 

ביה  ודרש  מרגניתא  ביה  אלעזר למדרש  ליה לר'  צד. • הוה  יבמות 
חספא.

נתבקשה  הסכנה)  בשעת   – (רש"י  הסכנה  קח: • בשעת  יבמות 
ר'  את  ושאלו  זוז  מאות  בארבע  אחד  אדם  שכרו   ... זו  הלכה 

עקיבא בבית האסורין.

לו  אין  תורה  דאפילו   ... תורה  אלא  לו  אין  האומר  קט: • כל  יבמות 
מאי טעמא ... אמר קרא (דברים ה, א) ולמדתם ועשיתם כל שישנו 

בעשיה ישנו בלמידה כל שאינו בעשיה אינו בלמידה.

 ... לאדם  האדם  לב  כן  לפנים  הפנים  כמים  יט)  כז,  קיז. • (משלי  יבמות 
נותן  שאתה  ולב  פנים  לפי   – (רש"י  כתיב  תורה  בדברי  ההיא 
לתורה לבך עומד לך להעמיד גירסא אם יגעת בה תמצא אם לא 
הוא מחכים ואם  יגעת לא תמצא: ל''א אם רבו מסביר לו פנים 

לאו אינו מחכים מרבו).

נקבצים  חכמים  תלמידי  שהיו  ריגלי.  תלתא  קכב. • (רש"י)  יבמות 
לשמוע דרשה הלכות פסח בפסח והיתה שואלת מהם ובתשובת 
הגאונים מצאתי כל הנך ריגלי דאמוראי היינו יום שמת בו אדם 
יום  אותו  כשמגיע  בשנה  שנה  ומדי  לכבודו  אותו  קובעים  גדול 
מתקבצים תלמידי חכמים מכל סביביו ובאים על קברו עם שאר 

העם להושיב ישיבה שם.

כתובות ד: • (תוס' – ד"ה עד) כמה דברים אשכחן דלא שכיח ומיירי 
בהן הש''ס לדרוש ולקבל שכר.

כתובות כה. • (רש"י) בבי רב. בית המדרש קרי בי רב.

דעסקי  לבנים  וחומר  קל  הבנות  את  לזון  מט. • מצוה  כתובות 
בתורה.

כתובות נ. • (תהלים קיב, ג) הון ועושר בביתו וצדקתו עומדת לעד ... זה 
הלומד תורה ומלמדה.

אמאי  דשמואל  כוותיה  מתניתין  דתנן  מאחר  נד. • וכי  כתובות 
כי  רהיטא  כשמואל  לכאורה  ליה  אמר  דרב  כוותיה  הלכתא 

מעיינת בה הלכתא כוותיה דרב.

ברשות  שלא  תורה  לתלמוד  יוצאין  סא: • התלמידים  כתובות 
שלשים יום... ברשות כמה כמה דבעי אורחא דמילתא כמה ... 
בביתו  וחדש  המלך  בבית  חדש  בבית (רש"י –  וחדש  כאן  חדש 
ואף כאן חדש בבית רבו וחדש בביתו)... חדש כאן ושנים בביתו.

כתובות סב: • התלמידים יוצאין לת''ת ב' וג' שנים שלא ברשות.

כתובות סב: • רב רחומי הוה שכיח קמיה דרבא במחוזא הוה רגיל 
משכתיה  חד  יומא  דכיפורי  יומא  מעלי  כל  לביתיה  אתי  דהוה 
שמעתא הוה מסכיא דביתהו השתא אתי השתא אתי לא אתא 

אפחית  באיגרא  יתיב  הוה  מעינה  דמעתא  אחית  דעתה  חלש 
איגרא מתותיה ונח נפשיה.

תרי  יתיב  אזיל   ... הוה  שבוע  כלבא  דבן  רעיא  סב: • ר''ע  כתובות 
תלמידי  אלפי  סרי  תרי  בהדיה  אייתי  אתא  כי  רב  בבי  שנין  סרי 
אלמנות  מדברת  קא  כמה  עד  לה  דקאמר  סבא  לההוא  שמעיה 
אמר  אחריני  שני  סרי  תרי  יתיב  ציית  לדידי  אי  ליה  אמרה  חיים 
ברשות קא עבידנא הדר אזיל ויתיב תרי סרי שני אחריני בבי רב 
כי אתא אייתי בהדיה עשרין וארבעה אלפי תלמידי ... אמר להו 

שבקוה שלי ושלכם שלה הוא.

לקמיה  רב  לבי  אבוהי  שדריה  דרבא  בריה  יוסף  סג. • רב  כתובות 
דרב יוסף פסקו ליה שית שני כי הוה תלת שני מטא מעלי יומא 
שקל  אבוהי  שמע  ביתי  לאינשי  ואיחזינהו  איזיל  אמר  דכפורי 
מנא (רש"י – כלי זיין כאילו בא להלחם) ונפק לאפיה אמר ליה 

זונתך נזכרת איכא דאמרי אמר ליה יונתך נזכרת.

כתובות עז: • ריב''ל מיכרך בהו (בבעלי ראתן) ועסיק בתורה (רש"י 
– נדבק אצלם בשעה שעוסק בתורה ומושיבן אצלו ומובטח הוא 

שתגין התורה עליו ולא יוזק).

כתובות קג. • אמר להן (רבי) לחכמי ישראל אני צריך נכנסו אצלו 
ישיבה  והושיבו  בעיירות  תספדוני  אל  להן  אמר  ישראל  חכמי 

לאחר שלשים יום (רש"י – לעסוק בתורה).

כתובות קג: • כי הוו מינצו ר' חנינא ור' חייא א''ל ר' חנינא לר' חייא 
מישראל  תורה  נשתכחה  ושלום  חס  דאם  מינצת  דידי  בהדי 
משתכחה  דלא  עבדי  אנא  חייא  ר'  א''ל  מפלפולי  ליה  מהדרנא 
תורה מישראל דאייתינא כיתנא ושדיינא ומגדלנא נישבי וציידנא 
טביא ומאכילנא בישרא ליתמי ואריכנא מגילתא ממשכי דטביא 
וסליקנא למתא דלית בה מקרי דרדקי וכתיבנא חמשא חומשי 
לחמשא ינוקי ומתנינא שיתא סידרי לשיתא ינוקי לכל חד וחד 
גדולים  כמה  רבי  דאמר  והיינו  לחברך  סידרך  אתני  ליה  אמרי 

מעשה חייא.

ומאתן  אלפא  פיישי  הוו  רב  מבי  רבנן  מיפטרי  הוו  קו. • כי  כתובות 
רבנן מבי רב הונא הוו פיישי תמני מאה רבנן ... כי מיפטרי רבנן 
לנפשייהו  וקרו  רבנן  מאה  ארבע  פיישי  הוו  יוסף  ורב  רבה  מבי 
יתמי כי הוו מיפטרי רבנן מבי אביי ואמרי לה מבי רב פפא ואמרי 
לה מבי רב אשי הוו פיישי מאתן רבנן וקרו נפשייהו יתמי דיתמי.

כתובות קח: • בשביל שאני זכר וראוי לעסוק בתורה הפסדתי.

כתובות קיא. • אף על פי שחכם גדול אתה אינו דומה לומד מעצמו 
ללומד מרבו.

איפגר  הוה  דר''ל  דרדקי  מקרי  אדא  בר  חייא  קיא: • רב  כתובות 
תלתא יומי ולא אתא כי אתא א''ל אמאי איפגרת ... א''ל אי לאו 

דאיפגרת הוה עבדא טפי.

נדר  זו  מסכתא  אשנה  זה  פרק  ואשנה  אשכים  ח. • האומר  נדרים 
גדול נדר לאלהי ישראל.

נדרים ח. • האומר לחבירו נשכים ונשנה פרק זה עליו להשכים.

נדרים לב. • וירק את חניכיו ילידי ביתו ... שהוריקן בתורה.

נדרים לז. • אפילו במקום שנוטלין שכר על המקרא שרי למשקל על 
המדרש לא שרי למשקל ... מה אני בחנם אף אתם נמי בחנם.

הוא  דבר  מתוך  דבר  להבין  בעלמא.  פלפולא  לח. • (רש"י)  נדרים 
דניתן למשה ונוהג בה טובת עין ונתנה לישראל.
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נדרים מא. • כי הוה גמיר ר' תלת עשרי אפי הילכתא אגמריה לרבי 
הנהו  קמיה  חייא  ר'  אהדר  רבי  חלש  לסוף  מנהון  שבעה  חייא 
הוה  קצרא (כובס)  ההוא  הוה  אזדו  שיתא  דאגמרי'  אפי  שבעה 
קמי  יתהון  וגמר  חייא  ר'  אזל  להו  גריס  כדהוה  לרבי  ליה  שמיע 
קצרא ואתא ואהדר יתהון קמי רבי כד הוה חזי ליה רבי לההוא 
קצרא א''ל רבי אתה עשית אותי ואת חייא א''ד הכי קא''ל אתה 

עשית את חייא וחייא עשה אותי.

סנו (מכוערים)  הוו  אי  לה  אמר  וגמירין  שפירין  נ: • והאיכא  נדרים 
הוו גמירין טפי.

נדרים סב. • לא יאמר אדם אקרא שיקראוני חכם אשנה שיקראוני 
וסוף  מאהבה  למד  אלא  בישיבה  ואשב  זקן  שאהיה  אשנן  רבי 
הכבוד לבא שנאמר (משלי ז, ג) קשרם על אצבעותיך כתבם על לוח 
חיים  עץ  יח)  ג,  (משלי  ואומר  נועם  דרכי  דרכיה  יז)  ג,  (משלי  ואומר  לבך 

היא למחזיקים בה ותומכיה מאושר.

נדרים פא. • (רש"י) ושלא תלמדו תורה אלא בחבורה. שאין אדם 
מתפלפל אלא מתוך לימוד חבירו.

נדרים פא. • הזהרו בבני עניים שמהן תצא תורה.

נדרים פט. • (ר"ן ד"ה מתני') רבי יהודה לא אמרה אלא לחדד בהן 
את התלמידים.

נזיר נט: • רבי יהודה לא אמרה אלא לחדד בהן את התלמידים.

סוטה ד: • כל אחד ואחד בעצמו שיער.

ופירש  נסיב  אימא  איבעית  נסיב  דלא  עזאי  בן  ד: • והאיכא  סוטה 
הוה ואיבעית אימא מרביה שמיע ליה ואיבעית אימא (תהלים כה, יד) 

סוד ה' ליראיו.

שאם  תורה  בתו  את  ללמד  אדם  חייב  עזאי  בן  כ. • אומר  סוטה 
תשתה תדע שהזכות תולה לה ר''א אומר כל המלמד בתו תורה 

כאילו לומדה תפלות.

סוטה כ. • (רש"י) אתא לקמיה דר''י וגמר גמרא. המשניות סתומות 
כמו שהן כדגמיר להו מרבו ורבו מרבו: והדר אתא לקמיה דר''ע 
למיסבר סברא. לעמוד על עיקר טעמי המשנה מפני מה זה טמא 
איזה  ועל  נסמך  דבר  כל  מה  ועל  מותר  וזה  אסור  זה  טהור  וזה 
דבר  מתוך  דבר  ולהבין  התנאים  בימי  שהיה  תלמוד  וזה  מקרא 
ולאיזה  ילמדוהו  מהיכן  המדרש  בבית  נשאל  חדש  דבר  כשהיה 

משנה ידמוהו.

סוטה כא. • מה אור מגין לעולם אף תורה מגינה לעולם.

סוטה כא. • עבירה מכבה מצוה ואין עבירה מכבה תורה.

סוטה כא. • תורה בין בעידנא דעסיק בה ובין בעידנא דלא עסיק בה 
מגנא ומצלא.

דלא  בעידנא  ומצלא  מגנא  בה  דעסיק  בעידנא  כא. • תורה  סוטה 
עסיק בה אגוני מגנא אצולי לא מצלא.

קמייתא  במשנה  הוא  תנא  עזריה.  אחי  שמעון  כא. • (רש"י)  סוטה 
כדי  בפרקמטיא  עוסק  שהיה  אחיו  ידי  על  תורה  ולמד  דזבחים 
שיחלוק בזכות למודו של שמעון לכך הוא נקרא על שם עזריה 

אחיו וכן ר' יוחנן למד ע''י הנשיא שהי' מפרנסו.

עבד  שבנא  בתורה  עסק  הלל  הוו  אחי  ושבנא  כא. • הלל  סוטה 
(שיר  ואמרה  קול  בת  יצתה  וליפלוג  נערוב  תא  א''ל  לסוף  עיסקא 

השירים ח, ז) אם יתן איש את כל הון ביתו וגו'.

עצמו  שמעמיד  במי  אלא  מתקיימין  תורה  דברי  כא: • אין  סוטה 
ערום עליהן.

סוטה כא: • אין דברי תורה מתקיימין אלא במי שמשים עצמו כמי 
שאינו.

שימש  ולא  ושנה  שקרא  זה  ערום...  רשע  דמי  כא: • היכי  סוטה 
תלמידי חכמים.

סוטה כב. • ת''ח שהגיע להוראה ואינו מורה ועד כמה (רש"י – הוי 
ראוי להוראה) עד ארבעין שנין.

זה  לך  בשדה  ועתדה  מקרא  זה  מלאכתך  בחוץ  מד. • הכן  סוטה 
משנה אחר ובנית ביתך זה גמ'.

ועתדה  וגמרא  ומשנה  מקרא  זה  מלאכתך  בחוץ  מד. • הכן  סוטה 
בשדה לך אלו מעשים טובים אחר ובנית ביתך דרוש וקבל שכר.

סוטה מו: • המהלך בדרך ואין לו לויה יעסוק בתורה.

סוטה מט. • כל ת''ח העוסק בתורה מתוך הדחק תפלתו נשמעת ... 
משביעין אותו מזיו שכינה ... אף אין הפרגוד ננעל בפניו.

סוטה מט. • משמת ר''מ בטלו מושלי משלים משמת בן עזאי בטלו 
השקדנים משמת בן זומא בטלו הדרשנים משמת ר''ע בטל כבוד 
משמת  מעשה  אנשי  בטלו  דוסא  בן  חנינא  ר'  משמת  התורה 
שהיה  קטנתא  שמו  נקרא  ולמה  חסידים  פסקו  קטנתא  יוסי  ר' 
החכמה  זיו  בטל  זכאי  בן  יוחנן  רבי  משמת  חסידים  של  קטנתא 

משמת ר''ג הזקן בטל כבוד התורה ומתה טהרה ופרישות וכו'.

ללמוד  בתו  שמכר  בחד  הוה  עובדא  ויתנו)  ד"ה  ו: • (תוס' –  גיטין 
תורה והלך ולמד.

גיטין ז. • השכם והערב עליהן לבהמ''ד והן (רשעים) כלין מאיליהן.

גיטין מג. • אין אדם עומד על דברי תורה אלא אם כן נכשל בהן.

עצמו  שממית  במי  אלא  מתקיימין  תורה  דברי  נז: • אין  גיטין 
עליהם.

גיטין ס: • רב שימי בר אשי אתא לקמיה דאביי אמר ליה לותבן מר 
א''ל  בליליא  מר  ולותבן  לדידי  עידנא  לי  אית  ליה  אמר  בעידנא 
ביממא  מיא  למר  ליה  משקינא  אנא  א''ל  לאשקויי  מיא  לי  אית 

ולותבן מר בליליא א''ל לחיי.

האסורין  מבית  אונו  איש  חנינא  רבי  העלה  הלכה  סו: • זו  גיטין 
(רש"י – משמו של רבי עקיבא שנחבש בבית האסורין).

גל  טרפון  ר'  לכשירצה  חכם  יהודה  ר'  וסופר  חכם  סז. • ר''מ  גיטין 
של אגוזין ר' ישמעאל חנות מיוזנת ר''ע אוצר בלום ר' יוחנן בן 
נורי קופת הרוכלים רבי אלעזר בן עזריה קופה של בשמים משנת 
ר' אליעזר בן יעקב קב ונקי ר' יוסי נמוקו עמו רבי שמעון טוחן 

הרבה ומוציא קימעא.

מצווה  שאינו  וכל  ללמד  מצווה  ללמוד  שמצווה  כט: • כל  קדושין 
ללמוד אינו מצווה ללמד.

קדושין כט: • הוא ללמוד ובנו ללמוד הוא קודם לבנו ... אם בנו זריז 
וממולח ותלמודו מתקיים בידו בנו קודמו.

ישא  ואח''כ  תורה  ילמוד  אשה  ולישא  תורה  כט: • ללמוד  קדושין 
אשה ואם א''א לו בלא אשה ישא אשה ואח''כ ילמוד תורה.

קדושין כט: • ריחיים בצוארו ויעסוק בתורה.

כאילו  הכתוב  עליו  מעלה  תורה  בנו  את  המלמד  ל. • כל  קדושין 
למדו לו ולבנו ולבן בנו עד סוף כל הדורות.
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קדושין ל. • כל המלמד את בן בנו תורה מעלה עליו הכתוב כאילו 
קבלה מהר סיני.

קדושין ל. • רבי חייא בר אבא לא טעים אומצא עד דמקרי לינוקא 
ומוספיה רבה בר רב הונא לא טעים אומצא עד דמייתי לינוקא 

לבית מדרשא.

שליש  במקרא  שליש  שנותיו  אדם  ישלש  ל. • לעולם  קדושין 
במשנה שליש בתלמוד.

האותיות  כל  סופרים  שהיו  סופרים  ראשונים  ל. • נקראו  קדושין 
שבתורה.

קדושין ל. • ושננתם שיהו דברי תורה מחודדים בפיך שאם ישאל 
לך אדם דבר אל תגמגם ותאמר לו אלא אמור לו מיד.

בשער  בתורה  שעוסקין  ותלמידו  הרב  ובנו  האב  ל: • אפי'  קדושין 
שנעשים  עד  משם  זזים  ואינם  זה  את  זה  אויבים  נעשים  אחד 

אוהבים זה את זה.

הרע  יצר  בראתי  בני  לישראל  להם  אמר  הקב''ה  ל: • כך  קדושין 
אתם  אין  בתורה  עוסקים  אתם  ואם  תבלין  תורה  לו  ובראתי 
נמסרים בידו ... ואם אין אתם עוסקין בתורה אתם נמסרים בידו 
... ולא עוד אלא שכל משאו ומתנו בך ... ואם אתה רוצה אתה 

מושל בו.

קדושין ל: • בני אם פגע בך מנוול זה משכהו לבית המדרש.

קדושין ל: • כשם שחייב ללמדו תורה כך חייב ללמדו אומנות.

קדושין לג: • אין ת''ח רשאי לעמוד מפני רבו בשעה שעוסק בתורה 
לייט עלה אביי.

קדושין מ: • כל שישנו במקרא ובמשנה ובדרך ארץ לא במהרה הוא 
וכל  ינתק  במהרה  לא  המשולש  והחוט  יב)  (קהלת ד,  שנאמר  חוטא 

שאינו לא במקרא ולא במשנה ולא בדרך ארץ אינו מן היישוב.

קדושין מ: • תלמוד גדול או מעשה גדול ... מעשה גדול ... תלמוד 
לידי  מביא  שהתלמוד  גדול  תלמוד  ואמרו  כולם  נענו  גדול 

מעשה.

לתרומות  שנה  ארבעים  לחלה  שקדם  תלמוד  מ: • גדול  קדושין 
ליובלות  ואחת  ששים  לשמיטים  וארבע  חמשים  ולמעשרות 

מאה ושלש.

קדושין מ: • אין תחילת דינו של אדם אלא על דברי תורה.

קדושין מ: • (תוס' – ד"ה תלמוד) אדם שלא למד עדיין ובא לימלך 
אם ילמוד תחילה או יעסוק במעשה אומרים לו למוד תחלה לפי 
שאין עם הארץ חסיד אבל אדם שלמד כבר המעשה טוב יותר 

מלימוד.

יהודה  רבי  להם  אמר  מאיר  ר'  של  פטירתו  נב: • לאחר  קדושין 
לתלמידיו אל יכנסו תלמידי רבי מאיר לכאן מפני שקנתרנים הם 

ולא ללמוד תורה הם באים אלא לקפחני בהלכות הם באים.

קדושין נב: • אמר ר' יוסי יאמרו מאיר שכב יהודה כעס יוסי שתק 
דברי תורה מה תהא עליה.

בבא קמא יז. • כל העוסק בתורה ובגמילות חסדים זוכה לנחלת שני 
שבטים.

בבא קמא יז. • אין מים אלא תורה.

בבא קמא יז. • (רש"י) למיגמר. לעצמו מעשה עדיף אבל לאגמורי 
לאחריני עדיף ממעשה.

בבא קמא יז. • (תוס' – ד"ה והאמר) בשאלתות דרב אחאי גאון ... 
והיאך הוה מנח תפילין תחלה קודם שהיה אומר להם השמעתתא 
והלא למוד גדול ממעשה ומשני הא למגמר הא לאגמורי דליגמר 
נפשיה למוד גדול שמביא לידי מעשה אבל לאגמורי לאחרים לא 

עדיף ולפיכך היה מניח תפילין תחלה.

בבא קמא יז: • האי דאתיא ליה מדרשא חביבא ליה.

בבא קמא כ. • (רש"י) בתחומא. לא היית קרוב אצלנו שתוכל לבא. 
ל''א בתחומא בבית המדרש.

בבא קמא ס: • דבר בעיר אל יכנס אדם יחיד לבית הכנסת שמלאך 
המות מפקיד שם כליו וה''מ היכא דלא קרו ביה דרדקי ולא מצלו 

ביה עשרה.

בבא קמא סו: • האי מילתא קשי בה רבה לרב יוסף עשרין ותרתין 
שנין ולא איפרקה עד דיתיב רב יוסף ברישא ופרקה.

בבא קמא ק. • (רש"י) בית חייהם. תלמוד תורה.

שלמדו  רבו  ולא  חכמה  שלמדו  רבו  שאמרו  לג. • רבו  מציעא  בבא 
מקרא ומשנה ... כל שרוב חכמתו הימנו ... אפילו לא האיר עיניו 

אלא במשנה אחת זה הוא רבו.

בבא מציעא לג. • (רש"י) שלמדו חכמה. סברת טעמי המשנה ולהבין 
שלא יהו סותרות זו את זו וטעמי איסור והיתר והחיוב והפטור 

והוא נקרא גמרא.

מדה  במשנה  מדה  ואינה  מדה  במקרא  לג. • העוסקין  מציעא  בבא 
ונוטלין עליה שכר גמרא אין לך מדה גדולה מזו ולעולם הוי רץ 
למשנה יותר מן גמרא הא גופא קשיא אמרת בגמרא אין לך מדה 
גדולה מזו והדר אמרת ולעולם הוי רץ למשנה יותר מן הגמרא ... 
בימי רבי נשנית משנה זו שבקו כולא עלמא מתניתין ואזלו בתר 

גמרא הדר דרש להו ולעולם הוי רץ למשנה יותר מן הגמרא.

בבא מציעא לג: • הוי זהיר בתלמוד ששגגת תלמוד עולה זדון.

אלו  דברו  אל  החרדים  ה'  דבר  שמעו  ה)  סו,  לג: • (ישעיה  מציעא  בבא 
אלו  שנאיכם  מקרא  בעלי  אלו  אחיכם  [אמרו]  חכמים  תלמידי 
סברם  פסק  תאמר  שמא  הארץ  עמי  אלו  מנדיכם  משנה  בעלי 
ובטל סיכוים ת''ל ונראה בשמחתכם שמא תאמר ישראל יבושו 

תלמוד לומר והם יבושו עובדי כוכבים יבושו וישראל ישמחו.

בקופא  פילא  דמעיילין  את  מפומבדיתא  לח: • דלמא  מציעא  בבא 
דמחטא.

בבא מציעא מג: • כי אזלת להתם אקיף אסולמא דצור ועול לגביה 
הלכה  יוחנן  לר'  ליה  שמיעא  אי  מיניה  ובעי  אידי  בר  יעקב  דר' 

כר''ע או אין הלכה כר''ע.

לא  יב)  ל,  (דברים  ואמר  רגליו  על  יהושע  רבי  נט: • עמד  מציעא  בבא 
נתנה  שכבר  ירמיה  רבי  אמר  היא  בשמים  לא  מאי  היא  בשמים 
תורה מהר סיני אין אנו משגיחין בבת קול שכבר כתבת בהר סיני 

בתורה (שמות כג, ב) אחרי רבים להטות (עיין שם).

לסבול  יפה  כוחך  כמה   – (רש"י  לאורייתא  פד. • חילך  מציעא  בבא 
עול תורה).

דמשקבל  כבראשונה  לקפוץ  מצי.  ולא  פד. • (רש"י)  מציעא  בבא 
עליו עול תורה תשש כוחו.

בן  אלעזר  רבי  ניזיל  לדעתיה  ליתביה  ליזיל  פד. • מאן  מציעא  בבא 
פדת דמחדדין שמעתתיה אזל יתיב קמיה כל מילתא דהוה אמר 
לקישא  כבר  את  אמר  לך  דמסייעא  תניא  ליה  אמר  יוחנן  רבי 
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וארבע  עשרין  לי  מקשי  הוה  מילתא  אמינא  הוה  כי  לקישא  בר 
רווחא  וממילא  פרוקי  וארבעה  עשרין  ליה  ומפריקנא  קושייתא 
דשפיר  ידענא  לא  אטו  לך  דמסייע  תניא  אמרת  ואת  שמעתא 

קאמינא (עיין שם).

בואו  ורעיי  אחיי  (ליסורין)  להו  אמר  פד: • באורתא  מציעא  בבא 
בצפרא אמר להו זילו מפני ביטול תורה.

בבא מציעא פד: • כמה פריה ורביה ביטלה רשעה זו מישראל (רש"י 
– על אשתו שעיכבתו מלבא לבית המדרש שנים רבות).

בבא מציעא פה. • כל המלמד את בן חבירו תורה זוכה ויושב בישיבה 
של מעלה.

בבא מציעא פה. • כל המלמד את בן עם הארץ תורה אפילו הקב''ה 
גוזר גזירה מבטלה בשבילו.

לארץ  זירא)  (רבי  כשעלה  ניטרדיה.  דלא  פה. • (רש"י)  מציעא  בבא 
ישראל ללמוד מפי ר' יוחנן ואמוראין שבארץ ישראל לא היו בני 
מחלוקת ונוחין זה לזה כשמן כדאמרי' בסנהדרין (דף כד.) ומיישבין 

את הטעמים בלא קושיות ופירוקין.

בבא מציעא פה: • (ירמיה ט, יב) ויאמר ה' על עזבם את תורתי אשר נתתי 
לפניהם אמר רב יהודה אמר רב שלא ברכו בתורה תחילה.

נעשה  בעוה''ז  תורה  דברי  על  עצמו  המקטין  פה: • כל  מציעא  בבא 
בעוה''ז  תורה  דברי  על  כעבד  עצמו  המשים  וכל  לעוה''ב  גדול 

נעשה חפשי לעוה''ב.

בבא מציעא פה: • תורה כמותו פלפלת תורה כמותו לא ריבצת.

בבא מציעא פו. • רבי ור' נתן סוף משנה רב אשי ורבינא סוף הוראה.

בבא מציעא פו. • איכא חד גברא ביהודאי דקא מבטל תריסר אלפי 
גברי מישראל ירחא בקייטא וירחא בסתוא מכרגא דמלכא.

בבא מציעא פו. • לא הוה מצי מלאך המות למקרב ליה מדלא הוה 
קא פסיק פומיה מגרסיה.

בבא מציעא צז. • (רש"י) ביומא דכלה. כשדורשין לפני הרגל בהלכות 
הרגל דלא מצי לאישתמוטי למילתא אחריתי.

בבא מציעא קט: • (רש"י – ד"ה וכי) וכי מטית למסכת זבחים שהיא 
עמוקה תא אקשי לי ואתן לב לתרץ לפי שאלתך.

בבא מציעא קיד: • בארבעה (סדרים) לא מצינא בשיתא מצינא.

בבא בתרא י: • אשרי מי שבא לכאן (עוה"ב) ותלמודו בידו.

בבא בתרא יב. • דאמר גברא רבה מילת' ומתאמר' משמיה דגברא 
חד  בני  תרוייהו  ודילמא  קושיא  ומאי   ... כוותי'  אחרינא  רבה 

מזלא נינהו.

בבא בתרא כא: • (תוס' – ד"ה ומקרי דרדקי) דהוה פסידא דלא הדר 
דאותה שעה שמלמד להם טעות הם מתבטלים ואותה שעה אין 

יכולין להחזיר לעולם.

שהיה  (רש"י –  מדרשא  מבי  ירמיה  לרבי  כג: • אפקוהו  בתרא  בבא 
מטריח עליהם) (בשאלות).

בבא בתרא נב. • מן הקטן יעשה לו סגולה... ספר תורה (רשב"ם – 
ללמוד בו הרי פירות והקרן קיים).

חכמים  תלמידי  שיחת  כל  אמר)  ד"ה   – עג. • (רשב"ם  בתרא  בבא 
צריכה תלמוד.

ידע  ולא  מתניתא  להא  לה  גמיר  נתן  בר  יוסי  קכא. • ר'  בתרא  בבא 
ליה לפרושה אזל בתריה דרב ששת לנהרדעא ולא אשכחיה אזל 

בתריה למחוזא אשכחיה.

שאינו  יוסיף  דמוסיף  באב)  (מט"ו  ואילך  קכב: • מכאן  בתרא  בבא 
היום  על  הלילה  מן   – (רשב"ם  אמיה  תקבריה   ... יסיף  מוסיף 
לשנות יוסיף ימים כדכתיב כי הוא חייך (דברים ל) וכתיב (משלי ג) כי 
שהלילות  שמתוך  לך  יוסיפו  [ושלום]  חיים  ושנות  ימים  אורך 
מאריכין והימים מתקצרין צריך לעסוק בלימודו גם בלילה ודלא 

מוסיף יסיף).

שיושב  בשעה  עוזיאל  בן  יונתן  על  עליו  קלד. • אמרו  בתרא  בבא 
ועוסק בתורה כל עוף שפורח עליו נשרף. 

בבא בתרא קנז: • (רשב"ם – ד"ה מהדורא) רב אשי חיה ששים שנה 
ובכל שנה מחזר לימודו בשני חדשי הכלה ניסן ותשרי ולכשהגיעו 
שלשים שנה סיים כל לימודו וכן עשה בשלשים שנים אחרונים 
ומהדורא קמא היינו שלשים שנים ראשונים ומהדורא בתרא הן 

שלשים שנים אחרונים.

שמלמדין  הלל  של  בניו  בני  אלו  רגליו  מבין  ה. • מחוקק  סנהדרין 
תורה ברבים.

סנהדרין ה: • אמר רב שמונה עשר חדשים גדלתי אצל רועה בהמה 
לידע איזה מום קבוע ואיזה מום עובר.

תורה  דברי  על  אלא  נידון  אדם  של  דינו  תחילת  ז. • אין  סנהדרין 
לא.)  דף  (שבת  מדליקין  במה  בפרק  דאמרינן  והא   – (תוס' 
לתורה  עתים  קבעת  ואח''כ  באמונה  ונתת  נשאת  לו  ששואלין 
והכא  עתים  קבע  שלא  אלא  מיירי  בתורה  שעוסק  באדם  התם 
מיירי כשלא עסק כלל אי נמי שואלים לו תחילה על משא ומתן 
באמונה ומ''מ יקבל דינו תחילה על דברי תורה והכי דריש ליה 

לקרא תחלת גילוי דינו במה שנטשו מדברי תורה).

שהגיע  כיון  דוד  של  ממטתו  למעלה  תלוי  היה  טז. • כנור  סנהדרין 
חצות לילה רוח צפונית מנשבת בו והיה מנגן מאליו מיד היה דוד 

עומד ועוסק בתורה עד שעלה עמוד השחר.

סנהדרין כד. • מאי עניות עניות תורה.

סנהדרין כד. • זו עילם שזכתה ללמוד ולא זכתה ללמד.

בלולה  במשנה  בלולה  במקרא  בלולה   ... בבל  כד. • מאי  סנהדרין 
פוטרין  אנו  שלנו  דבתלמוד  תם  רבינו  פירש   – (תוס'  בתלמוד 
אדם  ישלש  לעולם  יט.)  דף  ע''ג  (מסכת  חכמים  שאמרו  ממה  עצמנו 
שנותיו שליש במקרא שליש במשנה שליש בש''ס אע''פ כן אנו 
מקומן  איזהו  במשנת  ושונים  התמיד  פרשת  יום  בכל  קוראים 

וגורסין רבי ישמעאל אומר בשלש עשרה מדות וכו').

סנהדרין כד. • (איכה ג, ו) במחשכים הושיבני כמתי עולם אמר ר' ירמיה 
זה תלמודה של בבל.

מזונותיו של אדם)  דאגת הלב על  סנהדרין כו: • מחשבה (רש"י – 
מועלת (רש"י – מהניא לשכח למודו) אפילו לד''ת ... אם עסוקין 

לשמה אינה מועלת.

סנהדרין לח: • הוי שקוד ללמוד תורה ודע מה שתשיב לאפיקורוס.

תילתא  דריש  הוה  בפירקיה  מאיר  ר'  דריש  הוה  לח: • כי  סנהדריןן 
שמעתא תילתא אגדתא תילתא מתלי.

סנהדרין מט. • (רש"י – ד"ה אכין) אם בא המלך לבטל דברי תורה 
אין שומעין לו.
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סנהדרין מט. • (רש"י) אילמלא דוד. שהיה עוסק בתורה לא עשה 
יואב מלחמה אבל זכותו של דוד עומדת לו ליואב במלחמותיו 

של דוד.

סנהדרין נא: • ליתני הלכתא למשיחא אלא דרוש וקבל שכר.

סנהדרין סח. • א''ל (ר"א לתלמידיו) למה באתם א''ל ללמוד תורה 
באנו א''ל ועד עכשיו למה לא באתם א''ל לא היה לנו פנאי אמר 
להן תמיה אני אם ימותו מיתת עצמן אמר לו ר' עקיבא שלי מהו 

אמר לו שלך קשה משלהן.

אוי  אמר  לבו  על  והניחן  זרועותיו  שתי  (ר"א)  סח. • נטל  סנהדרין 
לכם שתי זרועותיי שהן כשתי ספרי תורה שנגללין הרבה תורה 
חסרתי  ולא  למדתי  תורה  הרבה  לימדתי  תורה  והרבה  למדתי 
ולא  לימדתי  תורה  הרבה  הים  מן  המלקק  ככלב  אפילו  מרבותי 
שאני  אלא  עוד  ולא  בשפופרת  כמכחול  אלא  תלמידי  חסרוני 
שונה שלש מאות הלכות בבהרת עזה ולא היה אדם ששואלני 
הלכות  מאות  שלש  שונה  שאני  אלא  עוד  ולא  מעולם  דבר  בהן 
ואמרי לה שלשת אלפים הלכות בנטיעת קשואין ולא היה אדם 

שואלני בהן דבר מעולם חוץ מעקיבא בן יוסף.

קרעים  לו  נעשית  תורתו  המדרש  בבית  הישן  עא. • כל  סנהדרין 
קרעים.

סנהדרין פב. • אין נכנסין בכלי זיין לבית המדרש.

סנהדרין פח: • איזהו בן העולם הבא ... וגריס באורייתא תדירא ולא 
מחזיק טיבותא לנפשיה.

אש  בלילה  בו  נשמעים  תורה  דברי  שאין  בית  צב. • כל  סנהדרין 
אוכלתו.

סנהדרין צד: • אין נמסר עם עייף בתורה ביד מי המציק לו.

תורה  עול  עליהן  שהכבידו  חזקיהו)  (בימי  צד: • אחרונים  סנהדרין 
וראויין הללו לעשות להם נס.

סנהדרין צד: • חובל עול של סנחריב מפני שמנו של חזקיהו שהיה 
דולק בבתי כנסיות ובבתי מדרשות.

סנהדרין צד: • נעץ (חזקיהו) חרב על פתח בית המדרש ואמר כל מי 
שאינו עוסק בתורה ידקר בחרב זו בדקו מדן ועד באר שבע ולא 
מצאו עם הארץ מגבת ועד אנטיפרס ולא מצאו תינוק ותינוקת 

איש ואשה שלא היו בקיאין בהלכות טומאה וטהרה.

סנהדרין צד: • (רש"י) אע''פ שאלף גפן באלף כסף. שהן יקרים שאין 
אותן  שמניחין  יהיה  ולשית  לשמיר  הכי  אפילו  כרמים  רוב  להם 

לאבוד ומביירים אותן והיו עוסקין בתורה.

סנהדרין צז. • דור שבן דוד בא בו תלמידי חכמים מתמעטים.

סנהדרין צז. • אין בן דוד בא ... עד שיתמעטו התלמידים.

יעסוק  משיח  של  מחבלו  וינצל  אדם  יעשה  צח: • מה  סנהדרין 
בתורה ובגמילות חסדים.

 ... בזה  ה'  דבר  הוא  זה  מלמדה  ואינו  תורה  צט. • הלומד  סנהדרין 
בתורה  לעסוק  שאפשר  המשנה ... כל  על  שאינו משגיח  כל מי 

ואינו עוסק.

סנהדרין צט. • כל הלומד תורה ואינו חוזר עליה דומה לאדם שזורע 
ואינו קוצר. 

שיולדת  לאשה  דומה  ומשכחה  תורה  הלומד  צט. • כל  סנהדרין 
וקוברת.

סנהדרין צט: • זמר בכל יום זמר בכל יום (רש"י – היה מסדר למודך 
הבא  לעולם  שתהא  לך  יגרום  והוא  כזמר  בפיך  שסדור  אע''פ 

בשמחה ובשירים).

סנהדרין צט: • כל אדם ... לעמל תורה נברא.

סנהדרין צט: • כולהו גופי דרופתקי נינהו טובי לדזכי דהוי דרופתקי 
דאורייתא (רש"י – אשריו למי שזכה והיה עמלו וטרחו בתורה 
הגופין  כל  מעות  בו  שמשימין  ארוך  כיס  דרפתקי  אחר  לשון 
נרתקין הם לקבל ולהכניס דברים אשריו למי שזכה ונעשה נרתק 

לתורה).

זה  לקיש  ריש  אמר  לב  חסר  אשה  ונואף  לב)  ו,  צט: • (משלי  סנהדרין 
הלומד תורה לפרקים.

סנהדרין צט: • כל העוסק בתורה לשמה משים שלום בפמליא של 
מעלה ובפמליא של מטה ... כאילו בנה פלטרין של מעלה ושל 

מטה ... אף מגין על כל העולם כולו ... אף מקרב את הגאולה.

הכתוב  עליו  מעלה  תורה  חבירו  בן  את  המלמד  צט: • כל  סנהדרין 
כאילו עשאו.

סנהדרין ק. • כל המשחיר פניו על דברי תורה בעולם הזה הקב''ה 
מבהיק זיויו לעולם הבא.

סנהדרין ק. • כל המרעיב עצמו על דברי תורה בעולם הזה הקב''ה 
משביעו לעולם הבא.

סנהדרין קא. • אמר לה (הקב"ה לתורה) בתי בשעה שאוכלין ושותין 
הן  מקרא  בעלי  אם  עולם  של  רבונו  לפניו  אמרה  יתעסקו  במה 
יעסקו  הן  משנה  בעלי  אם  ובכתובים  ובנביאים  בתורה  יעסקו 
בהלכות  יעסקו  הן  תלמוד  ואם בעלי  ובהגדות  בהלכות  במשנה 

פסח בפסח בהלכות עצרת בעצרת בהלכות חג בחג.

סנהדרין קא. • כל הקורא פסוק בזמנו מביא טובה לעולם.

מתנינן  קא  ואנן  בנזיקין  תנויי  כולי  יהודה  דרב  קו: • בשני  סנהדרין 
טובא בעוקצין.

(גיחזי)  דחה  התלמידים  מקמיה.  דחה  רבנן  קז: • (רש"י)  סנהדרין 
מישיבתו של אלישע.

סנהדרין קיא. • לא תמצא תורה במי שמחיה עצמו עליה.

של  במלחמתה  ונותן  שנושא  זה  מלחמה  קיא. • משיבי  סנהדרין 
תורה.

מכות י. • מנין לדברי תורה שהן קולטין ... הא בעידנא דעסיק בה 
הא בעידנא דלא עסיק בה ואי בעית אימא מאי קולטין ממלאך 

המות.

מכות י. • למי נאה ללמד בהמון מי שכל תבואה שלו.

מכות י. • כל האוהב למלמד בהמון לו תבואה יהבו ביה.

מכות י. • כל האוהב ללמוד בהמון לו תבואה.

מכות י. • חרב על צוארי שונאיהם של ת''ח שיושבין ועוסקין בתורה 
בד בבד ולא עוד אלא שמטפשין ... ולא עוד אלא שחוטאין.

שערי  במלחמה  שיעמדו  לרגלינו  גרם  מי  דוד)  י. • (אמר  מכות 
ירושלם שהיו עוסקים בתורה. 

בחצריך  יום  טוב  כי  יא)  פד,  (תהלים  (לדוד)  הקב''ה  לו  י. • אמר  מכות 
מאלף טוב לי יום אחד שאתה עוסק בתורה לפני מאלף עולות 

שעתיד שלמה בנך להקריב לפני על גבי המזבח.

ה
ור

ת
ד 

מו
תל



אובן אי ר ד דו 5 8 2

ת

שווקים  הרבה  רבש''ע  לפניו  ופרס)  (רומי  ב: • אומרים  זרה  עבודה 
וכולם  הרבינו  וזהב  כסף  הרבה  עשינו  מרחצאות  הרבה  תקנינו 
אמר  בתורה  שיתעסקו  כדי  ישראל  בשביל  אלא  עשינו  לא 
עצמכם  לצורך  שעשיתם  מה  כל  שבעולם  שוטים  הקב''ה  להם 

עשיתם.

הראשונות  שלש  היום  הוי  שעות  עשרה  ג: • שתים  זרה  עבודה 
הקב''ה יושב ועוסק בתורה ... ברביעיות מאי עביד יושב ומלמד 

תינוקות של בית רבן תורה.

עבודה זרה ג: • כל הפוסק מדברי תורה ועוסק בדברי שיחה מאכילין 
לו גחלי רתמים.

עבודה זרה ג: • כל העוסק בתורה בלילה הקב''ה מושך עליו חוט של 
חסד ביום.

הקב''ה  ללילה  הדומה  הזה  בעולם  בתורה  ג: • העוסק  זרה  עבודה 
מושך עליו חוט של חסד בעולם הבא הדומה ליום.

דגים  מה  לך  לומר  הים  כדגי  אדם  בני  נמשלו  ג: • למה  זרה  עבודה 
שבים כיון שעולין ליבשה מיד מתים אף בני אדם כיון שפורשין 

מדברי תורה ומן המצות מיד מתים.

עבודה זרה ד: • שלש ראשונות הקב''ה יושב ועוסק בתורה.

עבודה זרה ד: • (רש"י) אמת קנה. הוצא הוצאות על תלמוד תורה: 
ואל תמכור. בחנם למוד אחרים.

ובגמילות  בתורה  שעוסקין  בזמן  ישראל  ה: • אשריהם  זרה  עבודה 
חסדים יצרם מסור בידם ואין הם מסורים ביד יצרם.

עבודה זרה ה: • לעולם ישים אדם עצמו על דברי תורה כשור לעול 
וכחמור למשאוי.

ולישא  תורה  ללמוד  לחו"ל)  לרדת  (כהן  יג. • ומטמא  זרה  עבודה 
אשה.

הכהן  ביוסף  מעשה   ... מכל  ללמוד  זוכה  אדם  יג. • אין  זרה  עבודה 
שהלך אחר רבו לצידן ללמוד תורה.

עבודה זרה יז: • כל העוסק בתורה בלבד דומה כמי שאין לו אלוה.

עבודה זרה יח: • ההולך לאיצטדינין ולכרקום ... הא למדת שדברים 
הללו מביאין את האדם לידי ביטול תורה.

עבודה זרה יט. • אין אדם לומד תורה אלא ממקום שלבו חפץ.

עבודה זרה יט. • כל העוסק בתורה הקב''ה עושה לו חפציו.

עבודה זרה יט. • לעולם ילמוד אדם תורה במקום שלבו חפץ.

ולבסוף  הקב''ה  של  שמו  על  נקראת  יט. • בתחילה  זרה  עבודה 
נקראת על שמו.

עבודה זרה יט. • לעולם ילמד אדם תורה ואח''כ יהגה.

דלא  ואע''ג  דמשכח  ואע''ג  איניש  ליגריס  יט. • לעולם  זרה  עבודה 
ידע מאי קאמר.

עבודה זרה יט. • בתחלה על גפי ולבסוף על כסא ... בתחלה בראש 
מרומים ולבסוף עלי דרך.

עבודה זרה יט. • בתחלה שתה מבורך ולבסוף ונוזלים מתוך בארך.

מתמעט  חבילות  חבילות  תורתו  אדם  עושה  יט. • אם  זרה  עבודה 
ואם קובץ על יד ירבה... ידעי רבנן להא מילתא ועברי עלה.

עבודה זרה יט. • כל הלומד תורה מרב אחד אינו רואה סימן ברכה 
מלתא  לכו  דאימא  בעינא  לרבנן  חסדא  רב  להו  אמר  לעולם 

ומסתפינא דשבקיתו לי ואזליתו כל הלומד תורה מרב אחד אינו 
להו  אמר  דרבא  קמיה  ואזול  שבקוהו  לעולם  ברכה  סימן  רואה 
הני מילי סברא אבל גמרא מרב אחד עדיף כי היכי דלא ליפלוג 

לישני על פלגי מים.

שליש  במקרא  שליש  שנותיו  אדם  ישלש  יט: • לעולם  זרה  עבודה 
קאמרינן  כי  חיי  כמה  איניש  ידע  מי  בתלמוד  שליש  במשנה 

ביומי.

עבודה זרה יט: • (רש"י) פריו יתן בעתו. שיקבע עתים לתורה... ל''א 
שכתוב  מה  מקיים  כלומר  פרי  ועושה  שלומד  בעתו  יתן  פריו 

בתורה וזה עיקר.

עבודה זרה יט: • אפילו שיחת חולין של ת''ח צריכה תלמוד.

עבודה זרה יט: • כל העוסק בתורה נכסיו מצליחין לו.

טוב  לקח  כי  (משלי ד, ב)  שנאמר  תורה  אלא  טוב  יט: • אין  זרה  עבודה 
נתתי לכם תורתי אל תעזובו.

עבודה זרה מג: • (דברים יח, ט) לא תלמד לעשות (תועבות הגוים) אבל 
אתה למד להבין ולהורות.

הוריות יג: • חמשה דברים משכחים את הלימוד וכו'.

הוריות יג: • חמשה דברים משיבים את הלימוד וכו'.

הוריות יג: • עשרה דברים קשים ללימוד וכו'.

אבות א:יג • דלא מוסיף יסיף ודלי יליף קטלא חייב.

אבות א:טו • עשה תורתך קבע.

אבות ב:ב • יפה ת"ת עם ד"א... וכל תורה שאין עמה מלאכה סופה 
בטלה.

אבות ב:ד • אל תאמר כשאפנה אשנה שמא לא תפנה.

אבות ב:ז • מרבה תורה מרבה חיים מרבה ישיבה מרבה חכמה וכו'.

אבות ב:ז • קנה לו דברי תורה קנה לו חיי עוה"ב.

אבות ב:ח • אם למדת תורה הרבה אל תחזיק טובה לעצמך כי לכך 
נוצרת.

אבות ב:יב • התקן עצמך ללמוד תורה שאינה ירושה לך.

אבות ב:יד • הוי שקוד ללמוד תורה.

אבות ב:טז • אם למדת תורה הרבה נותנים לך שכר הרבה.

מושב  זה  הרי  תורה  דברי  ניניהם  ואין  שיושבים  ג:ב • שנים  אבות 
לצים.

קובע  שהקב"ה  בתורה  ועוסק  יושב  אחד  שאפילו  אבות ג:ב• מנין 
לו שכר וכו'.

אבות ג:ג • ג' שאכלו על שלחן אחד ולא אמרו עליו דברי תורה וכו'.

מתחייב  זה  הרי  לבטלה  לבו  והמפנה  בלילה...  ג:ד • הנעור  אבות 
בנפשו.

מלכות  עול  ממנו  מעבירין  תורה  עול  עליו  המקבל  ג:ה • כל  אבות 
ועול ד"א.

ג'...  ה'...  עמהם...  שכינה  בתורה  ועוסקים  שיושבין  ג:ו • י'  אבות 
ב'... א' וכו'.

נאה  מה  ןאומר  ממשנתו  ומפסיק  ושונה  בדרך  ג:ז • המהלך  אבות 
אילן זה... מתחייב בנפשו.
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אבות ד:ה • הלומד ע"מ ללמד... ע"מ לעשות וכו'.

אבות ד:י • הוי ממעט בעסק ועסוק בתורה... אם בטלת מן התורה 
יש לך בטלים הרבה וכו'.

אבות ד:יג • הוי גולה למקום תורה... שחבריך יקיימוה בידך.

אבות ה:ד • ד' מדות בהולכי ב"מ הולך ואינו עושה וכו'.

אבות ה:כב. • הפוך בה והפוך בה דכולה בה וכו'. 

אבות ו:א • כל העוסק בתורה לשמה זוכה לדברים הרבה וכו'. (עיין 
כלה רבתי פרק ח').

אבות ו:ב • כל מי שאינו עוסק בתורה נקרא נזוף.

אבות ו:ב • אין לך בן חורין אלא במי שעוסק בת"ת.

אבות ו:ב • כל מי שעוסק בתורה הרי הוא מתעלה.

צער  וחיי  תאכל....  במלך  פת  תורה  של  דרכה  היא  ו:ד • כך  אבות 
תחיה... אשריך וטוב לך.

אבות דרבי נתן ג:ו • אם למדת תורה בילדותך אל תאמר איני לומד 
בזקנותי.

לך  תשוב  אל  הריוח  בשעת  תורה  למדת  ג:ו • אם  נתן  דרבי  אבות 
בשעת הדחק.

אבות דרבי נתן ג:ו • אם למדת מרב אחד אל תאמר דיי אלא לך אצל 
חכם ולמוד תורה.

שאם  לפי  מעולות  המקום  לפני  חביבה  ד:א • ת"ת  נתן  דרבי  אבות 
אדם למד תורה יודע דעתו של המקום.

אבות דרבי נתן ו:ב • ר"ע דן ק"ו בעצמו מים שוחקים אבן ק"ו שתורה 
תחקוק את לבי.

ולמד  עני  שהיה  בדין  העניים  את  מחייב  ו:ב • ר"ע  נתן  דרבי  אבות 
תורה.

משנה  מקרא  ממנו  וילמד  קבוע  רב  לו  ח:א • יעשה  נתן  דרבי  אבות 
מדרש הלכות ואגדה.

ממנו  מבטלין  לבו  על  תורה  דברי  הנותן  כ:א • כל  נתן  דרבי  אבות 
הרהורי חרב רעב שטות וכו'.

אבות דרבי נתן כד:א – ו • אדם שיש בו מע"ט ולמד תורה הרבה... 
אין בו מע"ט ולמד תורה למה הוא דומה וכו'.

ככלי  לאבדן  ונוחין  לקנותן  קשה  תורה  כח:ה • דברי  נתן  דרבי  אבות 
פשתן.

אבות דרבי נתן כח:י • כל העושה דברי תורה עיקר וד"א טפל עושין 
אותו עיקר בעולם ד"א עיקר וכו'.

אבות דרבי נתן כט:ב • כל השוקד עצמו על ד"ת מוסרין לו שקדנין 
כנגדו וכל הבוטל מדברי תורה וכו'.

אבות דרבי נתן כט:ג • הניעור בלילה מתוך דברי תורה סימן יפה לו 
מתוך דברי שיחה סימן רע לו.

תורה  בדברי  פיו  פותח  ואינו  בלילה  כט:ג • הניעור  נתן  דרבי  אבות 
ראוי לו ומוטב לו שנהפכה שלייתו של אמו וכו'.

אבות דרבי נתן כט:ז • כל מי שיש בידו הלכות ואין בידו מדרש לא 
טעם טעם של יראת חטא... כחלש וזיין בידו.

לעולם  א"א  קונדיטון...  ש"ס  יין  משנה  מים  טו:ז • מקרא  סופרים 
בלא שלשתם.

א"א  בשמים...  ש"ס  פילפלין  משנה  מלח  טו:ח • תורה  סופרים 
לעולם בלא שלשתם.

דולג  יהא  ושלא  בהש"ס  עמלו  שישים  אדם  טו:ט • אשרי  סופרים 
במקרא ובמשנה וכו'.

שוחקות  למשנה  בינוני  למקרא  אימה  של  טז:א • פנים  סופרים 
להש"ס מסבירות לאגדה.

שמחות טז:ח • ר"ע לא ביטל מדרשו עד הרגע האחרון שמת בנו.

כלה • בעון ביטול תורה קטנים מתים.

כלה • כל מי שאינו עוסק בתורה גורם עניות לבניו.

ביטול  בעון  אלא  העולם  מן  נפטים  הצדיקים  פ"י • אין  רבתי  כלה 
תורה.

דרך ארץ רבה פ"ב • העמילים בתורה ולומדים תורה לשמה... אשרי 
אדם וכו'.

בניך  שיבואו  כדי  המדרש  בית  את  אוהב  פ"ט • הוי  זוטא  ארץ  דרך 
לת"ת.

מנחות יז. • אמר רב המנונא הא מילתא אבלע לי רבי חנינא ותקילא 
לי ככוליה תלמודאי.

מנחות יח. • אשריכם תלמידי חכמים שדברי תורה חביבין עליכם 
ביותר קרא עליו המקרא הזה (תהלים קיט, צז) מה אהבתי תורתך כל 

היום היא שיחתי וגו'.

לו  שהראה  עד  למשה  לו  קשין  היו  דברים  כט. • שלשה  מנחות 
אף   ... ושרצים  חדש  וראש  מנורה  הן  ואלו  באצבעו  הקב''ה 

הלכות שחיטה.

שיושב  להקב''ה  מצאו  למרום  משה  שעלה  כט: • בשעה  מנחות 
וקושר כתרים לאותיות אמר לפניו רבש''ע מי מעכב על ידך אמר 
בן  ועקיבא  דורות  כמה  בסוף  להיות  שעתיד  יש  אחד  אדם  לו 
יוסף שמו שעתיד לדרוש על כל קוץ וקוץ תילין תילין של הלכות 
וישב  הלך  לאחורך  חזור  לו  אמר  לי  הראהו  רבש''ע  לפניו  אמר 
בסוף שמונה שורות ולא היה יודע מה הן אומרים תשש כחו כיון 
שהגיע לדבר אחד אמרו לו תלמידיו רבי מנין לך אמר להן הלכה 

למשה מסיני נתיישבה דעתו.

בו  שמרביצים  המדרש  בבית  ובתרביצא.  פב: • (רש"י)  מנחות 
התורה.

תורה  שמבטל  כגון  תורה.  של  שביטולה  צט: • (רש"י)  מנחות 
שכר  מקבל  כלומר  יסודה  זהו  כלה  ולהכנסת  המת  להוצאת 
אמר  ולא  שברת  אשר  שנאמר  בה  ועוסק  ומייסדה  יושב  כאילו 
ליה בלשון כעס שמע מינה הסכימה עמו דעת השכינה כשביטל 

תורה ושיברן כיון דנתכוין לטובה.

מנחות צט: • אפילו לא קרא אדם אלא קרית שמע שחרית וערבית 
קיים לא ימוש ודבר זה אסור לאומרו בפני עמי הארץ ... מצוה 

לאומרו בפני עמי הארץ.

מנחות צט: • כגון אני שלמדתי כל התורה כולה מהו ללמוד חכמת 
מפיך  הזה  התורה  ספר  ימוש  לא  הזה  המקרא  עליו  קרא  יונית 
והגית בו יומם ולילה צא ובדוק שעה שאינה לא מן היום ולא מן 

הלילה ולמוד בה חכמת יונית.

מנחות צט: • אמר לו הקדוש ברוך הוא יהושע כל כך חביבין עליך 
דברי תורה לא ימוש ספר התורה הזה מפיך.
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מנחות צט: • דברי תורה לא יהו עליך חובה ואי אתה רשאי לפטור 
עצמך מהן.

מנחות צט: • (תוס' – ד"ה לא) לא יהו עליך חובה שלא תעסוק אלא 
בהן ואי אתה רשאי לפטור עצמך מהן שלא תעסוק בהן כלל אלא 
יפה תלמוד תורה עם דרך ארץ אי נמי לא יהו עליך חוב ללמוד כל 
לגמור  המלאכה  עליך  לא  (פ''ב מט''ז)  אבות  במסכת  כדתנן  התורה 

ולא אתה בן חורין ליבטל.

מנחות קי. • אלו תלמידי חכמים העוסקים בתורה בכל מקום מעלה 
אני עליהן כאילו מקטירין ומגישין לשמי.

אשה  נושא  בטהרה  תורה  הלומד  זה  טהורה  קי. • ומנחה  מנחות 
ואחר כך לומד תורה.

מנחות קי. • אלו ת''ח העוסקים בתורה בלילה מעלה עליהן הכתוב 
כאילו עסוקים בעבודה.

מעלה  עבודה  בהלכות  העסוקין  חכמים  תלמידי  קי. • אלו  מנחות 
עליהם הכתוב כאילו נבנה מקדש בימיהם.

חטאת  מנחה  עולה  הקריב  כאילו  בתורה  העוסק  קי. • כל  מנחות 
ואשם.

מנחות קי. • כל העוסק בתורה אינו צריך לא עולה ולא חטאת ולא 
מנחה ולא אשם (רש"י – התלמוד תורה מכפר על עונותינו).

וכל  חטאת  הקריב  כאילו  חטאת  בתורת  העוסק  קי. • כל  מנחות 
העוסק בתורת אשם כאילו הקריב אשם.

רב  שהיה  מה  לשמוע  הבאים  הכנסת  בני  אטו.  טו. • (רש"י)  חולין 
דורש: לתנא צייתי. כלומר הם מטין אוזן לשמוע מן התלמידים 
היושבים שם ושונין איש משנתו לעצמו: לאמורא. שהיה עומד 
בפני רב ומשמיע לרבים מה שראש הדרשה לוחש לו אליו היו 

שומעין.

חולין יז. • (רש"י – ד"ה שהכניסו) ודרוש וקבל שכר הוא שצריכין 
אנו לעמוד על האמת ואע''פ שכבר עבר.

לומד   – (רש"י  במשנתו  יפה  סימן  ראה  שלא  כד. • תלמיד  חולין 
ושוכחו) ה' שנים שוב אינו רואה ... ג' שנים.

ושימש  לעצמו  טרפה  ורואה  ושונה  שקורא  מי  מד: • כל  חולין 
ומשניות  המשנה  טעמי  לתרץ  גמר   – (רש"י  חכמים  תלמידי 
ב)  (תהלים קכח,  אומר  הכתוב  עליו  גמרא)  והיינו  זו  את  זו  הסותרות 

יגיע כפיך כי תאכל אשריך וטוב לך.

תלמודיה  מהדר  קא  אבא כל תלתין יומין  חייא בר  פו: • רבי  חולין 
קמיה דר' יוחנן.

כאלם  עצמו  ישים  הזה  בעולם  אדם  של  אומנותו  פט. • מה  חולין 
יכול אף לדברי תורה תלמוד לומר צדק תדברון.

מתורגמן  העמיד  (רש"י –  ודרש  עליה  אמורא  רב  ק. • אוקי  חולין 
לפניו לדרוש ולהשמיע לרבים שלא ילמדו מרבה בר בר חנה).

חולין קי: • (תוס' – ד"ה דתנן) משניות אפילו דזרעים ודטהרות היו 
שגורות בפיהם.

בכורות ה: • (רש"י) בבית מותבא רבא. בבית המדרש הגדול.

בכורות ה: • רפידים ... שריפו עצמן מדברי תורה.

תמורה טז. • אלף ושבע מאות קלין וחמורין וגזירות שוות ודקדוקי 
סופרים נשתכחו בימי אבלו של משה ... אעפ''כ החזירן עתניאל 

בן קנז מתוך פלפולו.

תמורה טז. • יעבץ שיעץ וריבץ תורה בישראל.

את  והרבית  בתורה  תברכני  ברך  אם  יעבץ)  טז. • (תפילת  תמורה 
מלבי  תלמודי  ישתכח  שלא  עמדי  ידך  והיתה  בתלמידים  גבולי 

וכו'.

כריתות ו. • א''ל רב משרשיא לבניה כי בעיתו למיזל למגמר קמיה 
רבכון גרוסו מעיקרא מתני' והדר עולו קמי רבכון וכי יתביתו קמי 
רבכון חזו לפומיה דרבכון שנאמר (ישעיה ל, כ) והיו עיניך רואות את 
מוריך וכי גריסיתו שמעתא גרוסו על מיא דכי היכי דמשכי מיא 

תמשוך שמעתכון.

ר'  ואת  גמליאל  רבן  את  שאלתי  עקיבא  רבי  טו. • אמר  כריתות 
יהושע באיטליס של עימאום שהלכו ליקח בהמה למשתה בנו 
של רבן גמליאל (תוס' – להודיע שבחן שאע''פ שהיו טרודין היו 

עוסקין בדברי תורה).

כריתות כז. • כמה שנים גדלנו בבית המדרש ולא שמענו הלכה זו.

תמיד לב: • כל העוסק בתורה בלילה שכינה כנגדו.

ומחדדי  קמיה  רבנן  ושכיחי  הוא  מתיבתא  ריש  יד: • רבי  נדה 
שמעתתיה.

שבא  וכיון   ... כולה  התורה  כל  (העובר)  אותו  ל: • ומלמדין  נדה 
לאויר העולם בא מלאך וסטרו על פיו ומשכחו כל התורה כולה.

פרה ד:א • כל הלומד ואינו עמל כאיש שזורע ואינו קוצר.

פרה ד:א • הלומד תורה ומשכחה דומה לאשה שיולדת וקוברת.

פרה ד:א • זמר בה תדירה זמר.

תלמיד חכם (עם הארץ)
על  לקרותו  מצוה  בביהכ''נ  ק''ש  אדם  שקרא  ד: • אע''פ  ברכות 
מטתו ... אם תלמיד חכם הוא אין צריך ... אף תלמיד חכם מיבעי 

ליה למימר חד פסוקא דרחמי.

מנכסיו  ומהנהו  ביתו  בתוך  חכם  תלמיד  המארח  י: • כל  ברכות 
מעלה עליו הכתוב כאילו מקריב תמידין.

מבקש  ואינו  חבירו  על  רחמים  לבקש  לו  שאפשר  יב: • כל  ברכות 
נקרא חוטא ... אם ת''ח הוא צריך שיחלה עצמו עליו.

ברכות יז: • לעולם יעשה כל אדם את עצמו כתלמיד חכם.

ברכות יט. • שאני צורבא מרבנן דקודשא בריך הוא תבע ביקריה.

נופל  חכמים  תלמידי  של  מטתן  אחר  המספר  יט. • כל  ברכות 
בגיהנם.

ברכות יט. • אם ראית תלמיד חכם שעבר עבירה בלילה אל תהרהר 
אחריו ביום ... ודאי עשה תשובה.

נשותיהם  אצל  מצויים  חכמים  תלמידי  יהו  כב. • שלא  ברכות 
כתרנגולים.

ברכות כב. • (רש"י – ד"ה אפשר) סתם תלמידי חכמים חולים הם.

ברכות כד: • ת''ח אסור לו לעמוד במקום הטנופת לפי שאי אפשר 
לו לעמוד בלי הרהור תורה.

זה  את  זה  המנצחים  חכמים  תריסין.  בעלי  כז: • (רש"י)  ברכות 
בהלכה.

ברכות כח. • כל תלמיד שאין תוכו כברו לא יכנס לבית המדרש.
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ברכות כח. • אוי לו לדור שאתה פרנסו שאי אתה יודע בצערן של 
ת''ח במה הם מתפרנסים ובמה הם נזונים.

ברכות לד: • כל הנביאים כולן לא נתנבאו אלא למשיא בתו לתלמיד 
חכם ולעושה פרקמטיא לת''ח ולמהנה ת''ח מנכסיו אבל תלמידי 
חכמים עצמן (ישעיה סד, ג) עין לא ראתה אלהים זולתך יעשה למחכה 

לו.

ברכות מב. • תכף לתלמידי חכמים (רש"י – המקריבו אליו ומארחו 
בביתו) ברכה.

ברכות מג: • גנאי לתלמיד חכם לצאת לשוק כשהוא מבושם.

כשהוא  יצא  אל  חכם  לתלמיד  לו  גנאי  דברים  מג: • ששה  ברכות 
מבושם לשוק ואל יצא יחידי בלילה ואל יצא במנעלים המטולאים 
ואל יספר עם אשה בשוק ואל יסב בחבורה של עמי הארץ ואל 
יכנס באחרונה לבית המדרש ויש אומרים אף לא יפסיע פסיעה 

גסה ואל יהלך בקומה זקופה.

ברכות מג: • גנאי הוא לתלמיד חכם שיצא במנעלים המטולאים.

ברכות מו. • ר' זירא חלש על לגביה ר' אבהו קביל עליה אי מתפח 
קטינא חריך שקי עבידנא יומא טבא לרבנן אתפח עבד סעודתא 

לכולהו רבנן.

ברכות נ. • מברכותיו של אדם ניכר אם ת''ח הוא אם לאו.

אף  אומרים  ויש   ... הן  ואלו  שימור  צריכין  נד: • שלשה  ברכות 
תלמידי חכמים בלילה.

ברכות נו. • קללת חכם אפילו בחנם היא באה.

ברכות נז. • הרואה רמונים בחלום ... פלגי (רש"י – רמונים שנחלקו) 
אם ת''ח הוא יצפה לתורה ... ואם ע''ה הוא יצפה למצות.

הוי  עליה  והבא   ... לחכמה  יצפה  בחלום  אווז  נז. • הרואה  ברכות 
וסלקית  עליה  ובאתי  ראיתיה  אני  אשי  רב  אמר  ישיבה  ראש 

לגדולה.

נעשה  ליער  ישיבה  ראש  נעשה  בחלום  לאגם  נז. • הנכנס  ברכות 
ראש לבני כלה.

ברכות נז. • תלמיד חכם לעולם (יין בחלום) טוב לו.

שימור  צריך  ישיבה  ראש  ונעשה  דמלך.  בתר  סב. • (רש"י)  ברכות 
יותר  חכמים  בתלמידי  השדים  שמתקנאים  המזיקים  מפני  טפי 

משאר בני אדם.

ברכות סג: • והלא דברים קל וחומר ומה ארון ה' שלא היה מרוחק 
אלא שנים עשר מיל אמרה תורה (שמות לג, ז) והיה כל מבקש ה' יצא 
וממדינה  לעיר  מעיר  שהולכים  חכמים  תלמידי  מועד  אהל  אל 

למדינה ללמוד תורה על אחת כמה וכמה.

בד  שיושבים  חכמים  תלמידי  של  שונאיהם  על  סג: • חרב  ברכות 
בבד ועוסקים בתורה ולא עוד אלא שמטפשים.

ברכות סג: • והלא דברים קל וחומר ומה יתרו שלא קרב את משה 
אלא לכבוד עצמו כך המארח תלמיד חכם בתוך ביתו ומאכילו 

ומשקהו ומהנהו מנכסיו על אחת כמה וכמה.

ברכות סג: • מה מצריים שלא קרבו את ישראל אלא לצורך עצמן 
שרי  ושמתם  חיל  אנשי  בם  ויש  ידעת  ואם  ו)  מז,  (בראשית  שנאמר 
מקנה על אשר לי כך המארח תלמיד חכם בתוך ביתו ומאכילו 

ומשקהו ומהנהו מנכסיו על אחת כמה וכמה.

ברכות סד. • דרב יוסף סיני ורבה עוקר הרים.

ברכות סד. • סיני ועוקר הרים איזה מהם קודם שלחו להו סיני קודם 
שהכל צריכין למרי חטיא.

ברכות סד. • כל הנך שני דמלך רבה אפילו אומנא לביתיה לא קרא.

ברכות סד. • כל הנהנה מסעודה שתלמיד חכם שרוי בתוכה כאילו 
נהנה מזיו שכינה.

ולא  הזה  בעולם  לא  מנוחה  להם  אין  חכמים  סד. • תלמידי  ברכות 
בעולם הבא.

ברכות סד. • תלמידי חכמים מרבים שלום בעולם.

דמאי ב:ג • המקבל עליו להיות חבר... ומשמש (ת"ח) בביה"מ.

לא  חשוב  אדם  שביעית  של  בקש  שהוסק  ח:יא • מרחץ  שביעית 
ירחץ בו.

אם   – (רש"י  חכם  תלמיד  תחת  ולא  (פרסי)  חבר  יא. • תחת  שבת 
תחת  מצויה)  שדמעתן  מפני  ואלמנה  יתום  וכן  יענישנו  יקניטנו 

ת''ח ולא תחת יתום ואלמנה.

ואתו  מינייהו  קבלו  ולא  גזור  ושמאי)  (הלל  אינהו  יד: • אתו  שבת 
תלמידייהו גזרו וקבלו מינייהו.

שבת יד: • בשעה שתיקן שלמה עירובין ונטילת ידים יצתה בת קול 
ואמרה (משלי כג, טו) בני אם חכם לבך ישמח לבי גם אני.

שבת יט. • אביי הוה יהיב ליה ההוא מנא דצביעא לקצרא אמר ליה 
כמה בעית עילויה א''ל כדחיורא אמר ליה כבר קדמוך רבנן.

שבת יט: • (תוס' – ד"ה ושמואל) שמואל מחמיר על עצמו היה לפי 
שהיה אדם חשוב.

שבת כג. • אשר קדשנו במצותיו וצונו להדליק נר של חנוכה והיכן 
צונו ... (דברים יז, יא) מלא תסור ... (דברים לב, ז) שאל אביך ויגדך זקניך 

ויאמרו לך.

שבת כג: • הרגיל בנר הויין ליה בנים תלמידי חכמים.

שבת כה: • נשיתי טובה ... זו מטה מוצעת ואשה מקושטת לתלמידי 
חכמים.

שבת כט: • שאני בית נתזה דזריזין הן.

על  חגריהו  הוא  כנחש  ונוטר  נוקם  חכם  תלמיד  סג. • אם  שבת 
מתניך אם עם הארץ הוא חסיד אל תדור בשכונתו.

שבת עז: • סודרא (רש"י – דרך תלמידי חכמים לעטוף סודר) סוד 
ה' ליראיו.

שבת פו. • תלמיד חכם מאפיל בטליתו ומותר.

שבת צו: • (רש"י) מחנה לויה ר''ה היא. שהיו הכל מצויין אצל משה 
רבינו.

שבת קה: • חכם שמת הכל ... כקרוביו.

שבת קה: • כל המתעצל בהספדו של חכם ראוי לקוברו בחייו.

שבת קה: • כל המתעצל בהספדו של חכם אינו מאריך ימים.

וכסא  דשערי  נהמא  אוכליה  לביתיה  שמואל  קח. • עייליה  שבת 
היכי  כי  הכסא  בית  ליה  אחוי  ולא  שיכרא  ואשקייה  דהרסנא 
דלישתלשל לייט רב ואמר מאן דמצערן לא לוקמוה ליה בני וכן 

הוה.

שבת קיד. • גנאי הוא לת''ח שיצא במנעלים המטולאים ... בטלאי 
על גב טלאי.
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שבת קיד. • כל תלמיד חכם שנמצא רבב על בגדו חייב מיתה.

שבת קיד. • לא תהא מרדעת חשובה מבגדו של עם הארץ.

שבת קיד. • מאי בנאין ... אלו תלמידי חכמים שעוסקין בבנינו של 
עולם כל ימיהן.

שבת קיד. • איזהו תלמיד חכם שמחזירין לו אבידה בטביעות העין 
זה המקפיד על חלוקו להופכו.

שבת קיד. • איזהו ת''ח שממנין אותו פרנס על הציבור זה ששואלין 
אותו דבר הלכה בכל מקום ואומר ואפי' במסכת כלה.

זה  מלאכתו  לו  לעשות  מצווין  עירו  שבני  ת''ח  קיד. • איזהו  שבת 
שמניח חפצו ועוסק בחפצי שמים והנ''מ למיטרח בריפתיה.

שבת קיד. • איזהו תלמיד חכם כל ששואלין אותו הלכה בכל מקום 
ואומרה.

שבת קיט. • כי אתא צורבא מרבנן לקמאי לדינא לא מזיגנא רישי 
אבי סדיא כמה דלא מהפיכנא בזכותיה.

שבת קיט. • אמר מר בר רב אשי פסילנא ליה לצורבא מרבנן לדינא 
מ''ט דחביב עלי כגופאי ואין אדם רואה חובה לעצמו.

שבת קיט: • לא חרבה ירושלים אלא בשביל שביזו בה ת''ח.

שבת קיט: • כל המבזה ת''ח אין לו רפואה למכתו.

שבת קיט: • אל תגעו במשיחי אלו תינוקות של בית רבן ובנביאי אל 
תרעו אלו ת''ח.

שבת קכא: • צורבא מרבנן הוא שבקוהו.

שמלמדים  חכמים  תלמידי  אלו   ... מושלים  קלט. • שבט  שבת 
הלכות ציבור לדייני בור.

למיעבד  אתי  לא  מרבנן  וצורבא  היא  בדרבנן  קלט: • הערמה  שבת 
לכתחילה.

שבת קמה: • מפני מה ת''ח שבבבל מצויינין לפי שאינן בני מקומן 
עצמו  מציין  נכרי  למקום  והגולה  לשם  גלו  שמא''י   – (רש"י 

במלבושים שיהא חשוב).

ופרחים  ציצין  שעושין  שבבבל  חכמים  תלמידי  קמה: • אלו  שבת 
לתורה.

ר'  לה  ואמרי  שמו  נחמיה  ר'  אלא  שמו  נהוראי  ר'  קמז: • לא  שבת 
עיני  שמנהיר  נהוראי  ר'  שמו  נקרא  ולמה  שמו  ערך  בן  אלעזר 

חכמים בהלכה.

שבת קנא: • האי צורבא מרבנן לא מיעני והא קא חזינן דמיעני אם 
איתא דמיעני אהדורי אפתחא לא מיהדר.

שבת קנב. • תלמידי חכמים כל זמן שמזקינין חכמה נתוספת בהם 
... ועמי הארץ כל זמן שמזקינין טפשות נתוספת בהן.

עירובין כו. • ת''ח שחלה שמושיבין ישיבה על פתחו ולאו מילתא 
היא דילמא אתי לאיגרויי ביה שטן.

מתוקן  שאינו  דבר  מוציא  שאינו  חבר  על  הוא  לב. • חזקה  עירובין 
מתחת ידו.

אוכל  בחבר  אבל  הארץ  בעם  אמורים  דברים  לב. • במה  עירובין 
ואינו צריך לעשר.

ואל  המוקף  מן  שלא  לתרום  חברים  שיחשדו  לב. • מוטב  עירובין 
יאכילו לעמי הארץ טבלין.

ואי  משכתיה  שמעתא  אמרי'  הוא  מרבנן  צורבא  לט. • אי  עירובין 
עם הארץ הוא אמרי' חמרא אירכס ליה.

בשריפה  שנתחייב  אליעזר  לו לרבי  היה  אחד  נד. • תלמיד  עירובין 
למקום אמרו הניחו לו אדם גדול שמש.

עירובין נד. • (רש"י – ד"ה מסרחת) תלמיד חכם מחזר על תלמודו 
לשון  תורה  דברי  על  עצמו  מנבל  מסרחת  מרבו  כשמקבלו  מיד 
חכמים  תלמידי  שדרך  הש''ס  בכל  שמצינו  לפי  בעיני  נראה  זה 
להקפיד על מאכלן דרך גדולה וכבוד ועל מלבושיהן כדכתיב (משלי 

ח) ולמשנאי אהבו מות. 

מעיר  שמהלכין  חכמים  תלמידי  אלו  אתונות  נד: • רוכבי  עירובין 
אותה  שעושין  צחורות  תורה  בו  ללמוד  למדינה  וממדינה  לעיר 
כצהרים יושבי על מדין שדנין דין אמת לאמיתו והולכי אלו בעלי 
שכל  תלמוד  בעלי  אלו  שיחו  משנה  בעלי  אלו  דרך  על  מקרא 

שיחתן דברי תורה.

ולא  יחיה  לא  ליה  דריש  נוטריקון  יחרוך.  לא  נד: • (רש"י)  עירובין 
יאריך: צייד רמאי. שמרבה בגירסא ואינו מחזר עליה.

עירובין נה. • לא בשמים היא לא תמצא במי שמגביה דעתו עליה 
כשמים ולא תמצא במי שמרחיב דעתו עליה כים.

ולא מעבר לים  רוח  תמצא בגסי  נה. • לא בשמים היא לא  עירובין 
היא לא תמצא לא בסחרנים ולא בתגרים.

לדור  רשאי  חכם  תלמיד  אין  ירק  בה  שאין  עיר  נה: • כל  עירובין 
לעסוק  ויכול  בזול  ונלקח  למאכל  טוב  שהירק  לפי   – (רש"י  בה 

בתורה).

חסדא  רב  הדדי  בהדי  פגעי  כי  ששת  ורב  חסדא  סז. • רב  עירובין 
מרתען שיפוותיה ממתנייתא דרב ששת ורב ששת מרתע כוליה 

גופיה מפלפוליה דרב חסדא.

יחידי  יצא  לא  חכם  תלמיד  שנאמר)  ד"ה   – ד. • (תוס'  פסחים 
בלילה.

שאינו  דבר  ידו  מתחת  מוציא  שאין  חבר  על  ט. • חזקה  פסחים 
מתוקן.

פסחים כב: • את ה' אלהיך תירא לרבות תלמידי חכמים.

שהם  חכמים  תלמידי  כלומר  מלאכים  עירין.  לג. • (רש"י)  פסחים 
כמלאכי השרת אמרי בבית המדרש כמותי.

רשאי  חכם  תלמיד  אין  מצוה  של  שאינה  סעודה  מט. • כל  פסחים 
לעם  חכם  תלמיד  ובת  לישראל  כהן  בת  כגון   ... ממנה  להנות 

הארץ.

פסחים מט. • הרוצה שיתעשר ידבק בזרעו של אהרן ... הא בת''ח 
הא בעם הארץ.

פסחים מט. • כל ת''ח המרבה סעודתו בכל מקום סוף מחריב את 
משתכח  ותלמודו  גוזליו  את  ומייתם  אשתו  את  ומאלמן  ביתו 
ממנו ומחלוקות רבות באות עליו ודבריו אינם נשמעים ומחלל 
שם שמים ושם רבו ושם אביו וגורם שם רע לו ולבניו ולבני בניו 
בי  מרקיד  בר   ... תנורי  מחים  בר  ליה  קרו  הדורות...  כל  סוף  עד 

כובי ... בר מלחיך פינכי ... בר מך רבע.

ת''ח  בת  וישא  לו  שיש  מה  כל  אדם  ימכור  מט. • לעולם  פסחים 
שאם מת או גולה מובטח לו שבניו ת''ח ואל ישא בת ע''ה שאם 

מת או גולה בניו ע''ה.
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ת''ח  בת  וישא  לו  שיש  מה  כל  אדם  ימכור  מט. • לעולם  פסחים 
וישיא בתו לת''ח משל לענבי הגפן בענבי הגפן דבר נאה ומתקבל 
ולא ישא בת עם הארץ משל לענבי הגפן בענבי הסנה דבר כעור 

ואינו מתקבל.

תלמיד  בת  וישא  לו  שיש  מה  כל  אדם  ימכור  מט: • לעולם  פסחים 
חכם לא מצא בת תלמיד חכם ישא בת גדולי הדור לא מצא בת 
כנסיות  ראשי  בת  מצא  לא  כנסיות  ראשי  בת  ישא  הדור  גדולי 
מלמדי  בת  ישא  צדקה  גבאי  בת  מצא  לא  צדקה  גבאי  בת  ישא 
תינוקות ולא ישא בת עמי הארץ מפני שהן שקץ ונשותיהן שרץ 

ועל בנותיהן הוא אומר (דברים כז, כא) ארור שוכב עם כל בהמה.

פסחים מט: • עם הארץ אסור לאכול בשר בהמה שנאמר (ויקרא יא, מו) 
זאת תורת הבהמה והעוף כל העוסק בתורה מותר לאכול בשר 
בהמה  בשר  לאכול  אסור  בתורה  עוסק  שאינו  וכל  ועוף  בהמה 

ועוף.

להיות  שחל  הכיפורים  ביום  לנוחרו  מותר  הארץ  מט: • עם  פסחים 
בשבת.

פסחים מט: • עם הארץ אסור להתלוות עמו בדרך שנאמר (דברים ל, 
כ) כי היא חייך ואורך ימיך על חייו לא חס על חיי חבירו לא כל 

שכן.

פסחים מט: • עם הארץ מותר לקורעו כדג.

פסחים מט: • אמר רבי עקיבא כשהייתי עם הארץ אמרתי מי יתן לי 
תלמיד חכם ואנשכנו כחמור אמרו לו תלמידיו רבי אמור ככלב 

אמר להן זה נושך ושובר עצם וזה נושך ואינו שובר עצם.

ומניחה  כופתה  כאילו  הארץ  לעם  בתו  המשיא  מט: • כל  פסחים 
לפני ארי מה ארי דורס ואוכל ואין לו בושת פנים אף עם הארץ 

מכה ובועל ואין לו בושת פנים.

הורגין  היו  ומתן  למשא  להם  צריכין  אנו  מט: • אילמלא  פסחים 
אותנו.

פסחים מט: • כל העוסק בתורה לפני עם הארץ כאילו בועל ארוסתו 
בפניו.

פסחים מט: • גדולה שנאה ששונאין עמי הארץ לתלמיד חכם יותר 
משנאה ששונאין עובדי כוכבים את ישראל ונשותיהן יותר מהן.

פסחים מט: • (רש"י) שנה ופירש. תלמיד ששנה ופירש מן התורה 
הם  וכמה  הארץ  עמי  את  מגנים  חכמים  תלמידי  כמה  ויודע 

שפלים בעיניהם שונא יותר מכולם.

פסחים מט: • ששה דברים נאמרו בעמי הארץ אין מוסרין להן עדות 
אותן  ממנין  ואין  סוד  להן  מגלין  ואין  עדות  ממנו  מקבלין  ואין 
אפוטרופוס על היתומים ואין ממנין אותן אפוטרופוס על קופה 
של צדקה ואין מתלוין עמהן בדרך ויש אומרים אף אין מכריזין 
ואכיל  מעליא  זרעא  מיניה  דנפיק  זמנין  קמא  ותנא  אבידתו  על 

ליה שנאמר (איוב כז, יז) יכין וצדיק ילבש.

פסחים מט: • (תוס' – ד"ה ויש) דמה שאנו מקבלים עדות מע''ה ... 
כרבי יוסי.

היו  שסרח  תלמיד  רב.  בי  דבר  אנגדא  מימנו  נב. • (רש"י)  פסחים 
וחוששין  חמורה  דשמתא  משום  לנדותו  ולא  להלקותו  נמנין 

לכבוד התורה.

פסחים נב. • במערבא מימנו אנגידא דבר בי רב ולא מימנו אשמתא 
א''ד נגדיה רב יוסף א''ל אביי נשמתיה מר דרב ושמואל דאמרי 
איניש  ה''מ  א''ל  גליות  של  טובים  ימים  שני  על  מנדין  תרוייהו 

דבמערבא  עבדי  ליה  דטבא  הוא  מדרבנן  צורבא  הכא  דעלמא 
מימנו אנגדתא דבר בי רב ולא מימנו אשמתא.

פסחים נג. • אלמלא תודוס אתה גזרנו עליך נדוי.

ויושב  זוכה  חכמים  תלמידי  לכיס  מלאי  המטיל  נג: • כל  פסחים 
בישיבה של מעלה.

משום  מלכא  שבור  רבא  ליה  קרי  שמואל  נד. • (רש"י)  פסחים 
המלך  מפי  היוצא  כדין  בדיני  כוותיה  והלכתא  בדינין  היה  דבקי 

שמתקיים ושבור ממלך פרסיים היה בימי רבא.

פסחים נד: • בכל מקום תלמידי חכמים בטלים (ממלאכה בט' באב) 
רשב''ג אומר לעולם יעשה אדם עצמו תלמיד חכם.

פסחים סח: • רב יוסף ביומא דעצרתא אמר עבדי לי עגלא תלתא 
אמר אי לא האי יומא דקא גרים כמה יוסף איכא בשוקא. 

פסחים פז. • ושדי כמגדלות אלו תלמידי חכמים.

חלפתא  בר  יוסי  לר'  רשב''ג  קראו  כך  ברבי.  ק. • (רשב"ם)  פסחים 
כלומר גדול הדור.

פסחים קד: • (רשב"ם – ד"ה דלא) כל תלמיד חכם שאומרים דבר 
שמועה מפיו שפתותיו דובבות בקבר.

נפשייהו  שדים  דמסרי  שאני.  חשוב  אדם  קי. • (רש"י)  פסחים 
לאזוקי.

פסחים קיא: • (רש"י) סודרא דמר דומה כי צורבא מרבנן: בדקנוה 
למר לא ידע ליה למימר ברוך. שאינו יודע לברך על הסודר ברוך 

עוטר ישראל.

 – (רש"י  חכמים  תלמידי  שראשיה  בעיר  תדור  קיב. • אל  פסחים 
דטרוד בגרסיה ולא במילי דציבורא).

פסחים קיג: • שלשה שונאין זה את זה אלו הן ... אף תלמידי חכמים 
שבבבל.

פסחים קטז. • אפילו שני תלמידי חכמים שיודעין בהלכות הפסח 
שואלין זה לזה.

 – (רש"י  ואמריעי  אקצירי  האידנא  מצלינן  טז. • כמאן  השנה  ראש 
קצירי חולים מריעי ת''ח שהן תשושי כח).

ראש השנה יז. • כל פרנס המטיל אימה יתירה על הצבור שלא לשם 
שמים אינו רואה בן תלמיד חכם.

ראש השנה כג. • כל הלומד תורה ואינו מלמדה דומה להדס במדבר.

ראש השנה כג. • כל הלומד תורה ומלמדה במקום שאין ת''ח דומה 
להדס במדבר דחביב.

יומא יח: • היה (כ"ג) חכם דורש ואם לאו תלמידי חכמים דורשים 
לפניו.

חכם  לפני  העומד  מתורגמן  אמורא.  היה  לא  כ: • (רש"י)  יומא 
הדרשן והחכם לוחש לו לשון עברית והוא מתרגם לרבים לשון 

שהן שומעין.

למיקם  אמורא  הוה  לא  שילא  דרבי  לאתריה  איקלע  כ: • רב  יומא 
עליה דרבי שילא קם רב עליה וקא מפרש.

תלמיד  אינו  כנחש  ונוטר  נוקם  שאינו  חכם  תלמיד  כב: • כל  יומא 
חכם.

יומא כו. • לא משכחת צורבא מרבנן דמורי אלא דאתי משבט לוי 
או משבט יששכר.
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ענותנין   – (רש"י  לנשים  שדומין  חכמים  תלמידי  עא. • אלו  יומא 
ותשושי כח) ועושין גבורה כאנשים.

יומא עא. • הרוצה לנסך יין על גבי המזבח ימלא גרונם של תלמידי 
חכמים יין.

יומא עא. • אם רואה אדם שתורה פוסקת מזרעו ישא בת תלמיד 
חכם.

יומא עא: • מעשה בכהן גדול אחד שיצא מבית המקדש והוו אזלי 
שבקוהו  ואבטליון  לשמעיה  דחזיונהו  כיון  בתריה  עלמא  כולי 
לדידיה ואזלי בתר שמעיה ואבטליון לסוף אתו שמעיה ואבטליון 
לשלם  עממין  בני  ייתון  להן  אמר  גדול  דכהן  מיניה  לאיפטורי 
אמרו ליה ייתון בני עממין לשלם דעבדין עובדא דאהרן ולא ייתי 

בר אהרן לשלם דלא עביד עובדא דאהרן.

יומא עב: • זכה נעשית לו זיר לא זכה זרה הימנו.

לו  לעשות  מצווין  עירו  שבני  חכם  לתלמיד  עב: • מכאן  יומא 
מלאכתו.

 ... חכם  תלמיד  אינו  כברו  תוכו  שאין  חכם  תלמיד  עב: • כל  יומא 
נקרא נתעב.

יומא עב: • אוי להם לשונאיהן של תלמידי חכמים שעוסקין בתורה 
ואין בהן יראת שמים.

יומא פו. • (רש"י) ומשמש תלמידי חכמים. ללמוד תורה היא יישוב 
טעמי המשניות מה טעמן ומהיכן למדו.

יומא פז. • רב הוה ליה מילתא בהדי ההוא טבחא לא אתא לקמיה 
במעלי יומא דכפורי אמר איהו איזיל אנא לפיוסי ליה פגע ביה 
רב הונא אמר ליה להיכא קא אזיל מר אמר ליה לפיוסי לפלניא 
וקא  יתיב  הוה  עילויה  וקם  אזל  נפשא  למיקטל  אבא  אזיל  אמר 
פלי רישא דלי עיניה וחזייה אמר ליה אבא את זיל לית לי מילתא 
בקועיה  ומחייה  גרמא  אישתמיט  רישא  פלי  דקא  בהדי  בהדך 

וקטליה.

סוכה כא: • שיחת תלמידי חכמים צריכה לימוד.

מהן  שלשים  הזקן  להלל  לו  היו  תלמידים  כח. • שמונים  סוכה 
ראוים שתשרה עליהן שכינה כמשה רבינו ושלשים מהן ראוים 
שתעמוד להם חמה כיהושע בן נון עשרים בינונים גדול שבכולן 

יונתן בן עוזיאל קטן שבכולן רבן יוחנן בן זכאי.

מקרא  הניח  שלא  זכאי  בן  יוחנן  רבן  על  עליו  כח. • אמרו  סוכה 
סופרים  ודקדוקי  תורה  דקדוקי  ואגדות  הלכות  גמרא  ומשנה 
קלים וחמורים וגזרות שוות תקופות וגימטריאות שיחת מלאכי 
משלות  כובסין  משלות  דקלים  ושיחת  שדים  ושיחת  השרת 
שועלים דבר גדול ודבר קטן דבר גדול מעשה מרכבה דבר קטן 

הויות דאביי ורבא.

ועוסק  שיושב  בשעה  עוזיאל  בן  יונתן  על  עליו  כח. • אמרו  סוכה 
בתורה כל עוף שפורח עליו מיד נשרף.

סוכה לח. • בן מברך לאביו ועבד מברך לרבו ואשה מברכת לבעלה 
אבל אמרו חכמים תבא מאירה לאדם שאשתו ובניו מברכין לו.

סוכה לט. • אין מוסרין דמי פירות שביעית לעם הארץ יותר ממזון 
שלש סעודות.

סוכה לט. • (תוס') הלוקח לולב מחבירו בשביעית. פירש בקונטרס 
קרי  לא  חבר  לגבי  הארץ  ועם  בגמרא  לה  מוקמי  הארץ  דמעם 

חבירו ועל חנם דחק דאשכחן בדוכתי טובא דקרי ליה חבירו.

יודע  אא''כ  חשוד  אינו  ע''ה  סתם  בד"א)  ד"ה  לט: • (תוס' –  סוכה 
ביה שהוא חשוד.

טלטול  באיסור  בקיאים  היו  שלא  הארץ.  עמי  מג. • (רש"י)  סוכה 
והם היתה ידם עם הפרושים.

סוכה נב. • יצה''ר ... והרג תלמידי חכמים ... והרג תלמידי חכמים ... 
ובתלמידי חכמים יותר מכולם.

סוכה נב. • כל הגדול מחבירו יצרו גדול הימנו.

ביצה יא: • טומאת עם הארץ ברגל כטהרה שויוה רבנן.

שקשין  וגסים  גדולים  בחבלים  רברבי.  באשלי  כז. • (רש"י)  ביצה 
לינתק כלומר חכמים גדולים אמרוה ואין נוחין לבטל דבריהם.

לחלוק  ברבי  ור''ש  חייא  ר'  אהדדי.  קפדי  ומי  כח. • (רש"י)  ביצה 
משום  זה  משל  זה  ונוטלין  לזה  זה  מוותרין  והלא  במשקל  בשר 
ונמצא שנטל  שבעה דגים שבאו לרבי  דהנהו שב בניתא.  חבה: 
רבי חייא חמש והוליכן לביתו: ולא קפיד רבי שמעון ברבי. לומר 

משל אבי הוא נזון יותר ממני.

מגילה ג: • אין מועד (לגבי הספד) בפני תלמיד חכם (שמת).

מגילה כב. • רב בכהני (אע"פ שהיה ישראל) קרא.

מגילה כב: • אין אדם חשוב רשאי ליפול על פניו אלא אם כן נענה 
כיהושע בן נון.

מגילה כו: • ספר תורה שבלה גונזין אותו אצל תלמיד חכם ואפילו 
חכמים  תלמידי  שימש  לא  אפילו  כלומר  (רש"י –  הלכות  שונה 

בהש''ס ובגמרא אלא במשניות ובברייתות).

מגילה כז: • (רש"י) חבר עיר. תלמיד חכם המתעסק בצרכי צבור.

הארץ  עם  כ''ג  אפילו  לפניו  שמברך  חכם  תלמיד  כח. • כל  מגילה 
לשנאותו  אדם  לבני  שגורמין   – (רש"י  מיתה  חייב  ת''ח  אותו 
רוח  נחת  אין  אומר  הארץ  עם  לפני  שפל  חכם  תלמיד  שהרואה 

בתורה).

מגילה לב. • שני תלמידי חכמים היושבים בעיר אחת ואין נוחין זה 
את זה בהלכה עליהם הכתוב אומר וגם אני נתתי להם חוקים לא 

טובים ומשפטים לא יחיו בהם.

(רש"י  קלא  דתותי  לפרצידא  דמי  מרבנן  צורבא  ד. • האי  תענית 
 – (רש"י  נבט  דנבט  דכיון  קרקע)  של  גושה  שתחת  הגרעין   –
כיון  חכם  תלמיד  כך  למעלה  עולה  ולעלות  לבצבץ  שמתחיל 

שיצא שמו הולך וגדל למעלה).

תענית ד. • (רש"י) צורבא מרבנן. בחור חריף ... תלמיד חכם זקן לא 
קרי צורבא אלא ההוא מרבנן קרי ליה.

מרתחא  דקא  הוא  אורייתא  דרתח  מרבנן  צורבא  ד. • האי  תענית 
ליה.

תענית ד. • כל ת''ח שאינו קשה כברזל אינו ת''ח.

תענית ד. • (דברים ח, ט) ארץ אשר אבניה ברזל אל תקרי אבניה אלא 
בוניה.

תענית ז. • אם תלמיד חכם הגון הוא כטל ואם לאו עורפהו כמטר.

תענית ז. • אם ת''ח הגון הוא ממנו תאכל ואותו לא תכרת ואם לאו 
אותו תשחית וכרת.

תלמידי  שני  אף  חבירו  את  מחדד  אחד  זה  ברזל  ז. • מה  תענית 
חכמים מחדדין זה את זה בהלכה.
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תענית ז. • חרב על שונאיהן של תלמידי חכמים שעוסקין בד בבד 
אלא  עוד  ולא  ונואלו  שנאמר  שמטפשין  אלא  עוד  ולא  בתורה 

שחוטאין.

תענית ז. • מה עץ קטן מדליק את הגדול אף תלמידי חכמים קטנים 
מחדדים את הגדולים.

תענית ז. • הרבה למדתי מרבותי ומחבירי יותר מרבותי ומתלמידי 
יותר מכולן.

 – (רש"י  מים  התיו  צמא  לקראת  הוא  הגון  תלמיד  ז. • אם  תענית 
משמע להוליך לו מים) ואי לא הוי כל צמא לכו למים.

תענית ז. • מה מים מניחין מקום גבוה והולכין למקום נמוך אף דברי 
תורה אין מתקיימין אלא במי שדעתו שפלה.

תענית ז. • למה נמשלו דברי תורה לשלשה משקין הללו במים וביין 
אלא  אין מתקיימין  הללו  שלשה משקין  מה  לך  לומר  ובחלב ... 
בפחות שבכלים אף דברי תורה אין מתקיימין אלא במי שדעתו 

שפלה.

תענית ז. • אמרה ליה ברתיה דקיסר לר' יהושע בן חנניה אי חכמה 
דפחרא  במני  חמרא  רמי  אביך  לה  אמר  מכוער  בכלי  מפוארה 
אמרה ליה אלא במאי נירמי אמר לה אתון דחשביתו רמו במאני 
במני  לחמרא  רמייא  לאבוה  ליה  ואמרה  אזלה  וכספא  דהבא 
דהבא וכספא ותקיף אתו ואמרו ליה אמר לה לברתיה מאן אמר 
לך הכי אמרה ליה רבי יהושע בן חנניה קריוהו אמר ליה אמאי 
אמרת לה הכי אמר ליה כי היכי דאמרה לי אמרי לה והא איכא 

שפירי דגמירי אי הוו סנו טפי הוו גמירי.

תענית ח. • אם ראית תלמיד שלמודו קשה עליו כברזל בשביל רבו 
שאינו מסביר לו פנים.

תענית ח. • שני ת''ח שיושבין בעיר אחת ואין נוחין זה לזה בהלכה 
מתקנאין באף ומעלין אותו.

אלא  יחיד  להיות  ראוי  איני  אני  תלמיד  אדם  יאמר  י: • אל  תענית 
כל  יחיד  תלמיד  ואיזהו  יחיד  זהו  אי  יחידים  חכמים  תלמידי  כל 
אותו דבר  שראוי למנותו פרנס על הצבור תלמיד כל ששואלין 

הלכה בלמודו ואומר ואפילו במסכת דכלה.

וכל  אחד  מקום  אל  בא  שהרב  איזהו)  ד"ה   – י: • (תוס'  תענית 
התלמידים אצלו זה שואל אל הרב ממה שהוא לומד וזה שואל 
ממקום אחר ואותו הרב יודע להשיב לכל התלמידים לכל אחד 
ואחד כפי שאילתו ואפילו במס' כלה זהו יחיד דעדיף מתלמיד 
ראוי  ודאי  אותו  קשרים  אלו  בפרק  התם  תלמיד  ונקרא  דהכא 
למנותו פרנס על הצבור אבל אם אינו יודע להשיב אלא במסכת 

שלו נקרא גם כן תלמיד ומזה מיירי הכא.

דברי  ביניהן  ואין  בדרך  שמהלכים  חכמים  תלמידי  י: • שני  תענית 
תורה ראויין לישרף.

שממעט  מפני  בתענית  לישב  רשאי  חכם  תלמיד  יא: • אין  תענית 
במלאכת שמים.

עמי  צבור)  (בתענית  ביניהן  שלום  שאילת  אין  יד: • חברים  תענית 
הארץ ששואלין מחזירין להם בשפה רפה ובכובד ראש.

תענית יד: • אין אדם חשוב רשאי ליפול על פניו אלא אם כן נענה 
כיהושע בן נון.

נענה  כן  אם  אלא  שק  לחגור  רשאי  חשוב  אדם  יד: • אין  תענית 
כיהורם בן אחאב.

מורידין  אין  וחכם  זקן  שם  שיש  אע''פ  בתפלה  טז. • עמדו  תענית 
לפני התיבה אלא אדם הרגיל ... ופרקו נאה ושפל ברך ומרוצה 
ובנביאים  בתורה  לקרות  ובקי  ערב  וקולו  נעימה  לו  ויש  לעם 
ובכתובים ולשנות במדרש בהלכות ובאגדות ובקי בכל הברכות 

כולן ויהבו ביה רבנן עינייהו בר' יצחק בר אמי.

עליה  דמתא  מילי  כל  במתא  דאיכא  מרבנן  ו. • צורבא  קטן  מועד 
רמיא.

מועד קטן יא: • אדם חשוב שאני.

מועד קטן יב. • (רש"י) סיני: רב יוסף.

זמניה  דמטא  פרדיסא  ההוא  ליה  הוה  ינאי  יב: • רבי  קטן  מועד 
לפרדיסייהו  עלמא  כולי  שהיוה  לשנה  קטפיה  דמועדא  בחולא 

לחולא דמועדא אפקריה רבי ינאי לפרדיסיה ההוא שתא.

מועד קטן יז. • צורבא מרבנן עביד דינא לנפשיה במילתא דפסיקא 
ליה.

מועד קטן יז. • ההוא צורבא מרבנן דהוו סנו שומעניה א''ר יהודה 
היכי ליעביד לשמתיה צריכי ליה רבנן לא לשמתיה קא מיתחיל 

שמא דשמיא וכו'.

מועד קטן יז. • אם דומה הרב למלאך ה' יבקשו תורה מפיו ואם לאו 
אל יבקשו תורה מפיו.

לו  אומר  אלא  אותו  מנדין  אין  שסרח  דין  בית  יז. • אב  קטן  מועד 
(מלכים ב יד, י) הכבד ושב בביתך חזר וסרח מנדין אותו מפני חילול 

השם ... תלמיד חכם שסרח אין מנדין אותו בפרהסיא.

שמתא  מרבנן  צורבא  מיחייב  כי  חסידא  זוטרא  יז. • מר  קטן  מועד 
עייל  הוה  כי  לדידיה  משמית  והדר  נפשיה  משמית  ברישא 

באושפיזיה שרי ליה לנפשיה והדר שרי ליה לדידיה.

מועד קטן יז. • ת''ח מנדה לעצמו ומיפר לעצמו.

מרבנן  צורבא  שמיתי  דלא  לי  תיתי  פפא  רב  יז. • אמר  קטן  מועד 
מעולם אלא כי קא מיחייב צורבא מרבנן שמתא היכי עביד כי הא 

דבמערבא מימנו אנגידא דצורבא מרבנן ולא מימנו אשמתא.

צורבא  לההוא  ליה  מצער  קא  דהוה  אלמא  יז. • ההוא  קטן  מועד 
מסתפינא  א''ל  שמתיה  זיל  א''ל  יוסף  דרב  לקמיה  אתא  מרבנן 

מיניה ... עביד הכי פקע כדא ומית.

מועד קטן יז: • כל מקום שנתנו חכמים עיניהם או מיתה או עוני.

לעולם  אפילו  מנוחה  להם  אין  חכמים  כט. • תלמידי  קטן  מועד 
הבא.

אסופות  שיושבין  חכמים  תלמידי  אלו  אסופות  ג: • בעלי  חגיגה 
הללו  מטהרין  והללו  מטמאין  הללו  בתורה  ועוסקין  אסופות 

אוסרין והללו מתירין הללו פוסלין והללו מכשירין.

חגיגה ה. • אי איכא צורבא מרבנן דמעביר במיליה (רש"י – מעביר 
על מדותיו) מוסיפנא להו ליה והויא חלופיה.

חגיגה ה: • רבי ורבי חייא הוו שקלי ואזלי באורחא כי מטו לההוא 
אמרי  אפיה  וניקביל  נזיל  הכא  מרבנן  צורבא  איכא  אמרי  מתא 
איכא צורבא מרבנן הכא ומאור עינים הוא אמר ליה ר' חייא לרבי 

תיב את לא תזלזל בנשיאותך איזיל אנא ואקביל אפיה וכו'.

חגיגה ה: • מה הרואה חכמים במיתתן יחיה בחייהן על אחת כמה 
וכמה.
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חגיגה ט: • אין אומר בקרו גמל בקרו חזיר אלא בקרו טלה ואי זה זה 
תלמיד חכם שפירש מן התורה.

אומר  הכתוב  עליו  התורה  מן  שפירש  חכם  תלמיד  ט: • כל  חגיגה 
(משלי כז, ח) כצפור נודדת מן קנה כן איש נודד ממקומו.

תורה  דברי  על  עצמן  שמקמטין  חכמים  תלמידי  יד. • אלו  חגיגה 
בעולם הזה הקב''ה מגלה להם סוד לעולם הבא.

חגיגה יד. • משען אלו בעלי מקרא משענה אלו בעלי משנה ... חד 
אמר שש מאות סדרי משנה וחד אמר שבע מאות סדרי משנה 
כל משען לחם אלו בעלי תלמוד שנאמר ... וכל משען מים אלו 
בעל  זה  גבור  באגדה  כמים  אדם  של  לבו  שמושכין  אגדה  בעלי 
של  במלחמתה  וליתן  לישא  שיודע  זה  מלחמה  ואיש  שמועות 

תורה וכו'.

חגיגה יד: • עמד רבן יוחנן ב''ז ונשקו על ראשו ואמר ברוך ה' אלהי 
ולדרוש  ולחקור  להבין  שיודע  אבינו  לאברהם  בן  שנתן  ישראל 
במעשה מרכבה יש נאה דורש ואין נאה מקיים נאה מקיים ואין 
אבינו  אברהם  אשריך  מקיים  ונאה  דורש  נאה  אתה  דורש  נאה 

שאלעזר בן ערך יצא מחלציך.

אחר  זומא  ובן  עזאי  בן  הן  ואלו  בפרדס  נכנסו  יד: • ארבעה  חגיגה 
ורבי עקיבא.

חגיגה טו. • ת''ח אע''פ שסרח יש לו תקנה.

חגיגה טו: • רבי פרנסני אמר לה בת מי את אמרה לו בתו של אחר 
נין  לא  יט)  יח,  (איוב  כתיב  והא  בעולם  מזרעו  יש  עדיין  לה  אמר  אני 
לו ולא נכד בעמו ואין שריד במגוריו אמרה לו זכור לתורתו ואל 
תזכור מעשיו מיד ירדה אש וסכסכה ספסלו של רבי בכה ואמר 

רבי ומה למתגנין בה כך למשתבחין בה על אחת כמה וכמה.

יכול  מעשיו  ילמוד  שלא  ליזהר  היודע  גדול.  טו: • (רש"י)  חגיגה 
ללמוד תורה מפיו.

החיצון  (פרי  תחלא  אכל  מאחר)  תורה  (שלמד  טו: • ר''מ  חגיגה 
הנאכל בתמרה) ושדא שיחלא (גרעינה הנזרקת) לברא.

אע''פ  זה  אגוז  מה  לך  לומר  לאגוז  ת''ח  נמשלו  טו: • למה  חגיגה 
שמלוכלך בטיט ובצואה אין מה שבתוכו נמאס אף ת''ח אע''פ 

שסרח אין תורתו נמאסת.

חגיגה טו: • ר''מ רמון מצא תוכו אכל קליפתו זרק.

חגיגה טו: • דואג ואחיתופל ... אין להם חלק לעולם הבא ... טינא 
היתה בלבם (רש"י – רשעים היו מימיהם).

חגיגה יח: • בגדי עם הארץ מדרס לפרושין.

חגיגה יח: • (רש"י – ד"ה נטמא) עמי הארץ חשובין טהורים ברגל 
ולא בשאר ימות השנה.

חגיגה כב. • ומאן תנא דחייש לאיבה רבי יוסי היא דתניא א''ר יוסי 
מפני מה הכל נאמנין על טהרת יין ושמן כל ימות השנה כדי שלא 
יהא כל אחד ואחד הולך ובונה במה לעצמו ושורף פרה אדומה 

לעצמו.

כרבי  כמאן  מע''ה  סהדותא  האידנא  מקבלינן  כב. • כמאן  חגיגה 
יוסי.

חגיגה כב: • נאמנין עמי הארץ על טהרת טבילת טמא מת.

חגיגה כב: • נאמן עם הארץ לומר פירות לא הוכשרו אבל אינו נאמן 
לומר פירות הוכשרו אבל לא נטמאו.

חגיגה כב: • חבר שבא להזות מזין עליו מיד עם הארץ שבא להזות 
אין מזין עליו עד שיעשה בפנינו שלישי ושביעי.

מסלמנדרא  ק''ו  בהן  שולטת  גיהנם  של  אור  אין  כז. • ת''ח  חגיגה 
ומה סלמנדרא שתולדת אש היא הסך מדמה אין אור שולטת בו 
ת''ח שכל גופן אש דכתיב (ירמיה כג, כט) הלא כה דברי כאש נאם ה' 

על אחת כמה וכמה.

יבמות עח. • (רש"י) קרקפנא. אדם חשוב.

יבמות פד. • א''ר כשהלכתי ללמוד תורה אצל ר' אלעזר בן שמוע 
חברו עלי תלמידיו כתרנגולים של בית בוקיא ולא הניחוני ללמוד 

אלא דבר אחד במשנתינו.

הזה  בעולם  מפיו  שמועה  דבר  שאומרים  ת''ח  צז. • כל  יבמות 
שפתותיו דובבות בקבר.

יבמות קכא. • לא שנא איניש דעלמא ולא שנא צורבא מרבנן (לגבי 
מים שאין להם סוף).

יבמות קכא. • אר''ג פעם אחת הייתי מהלך בספינה וראיתי ספינה 
רבי  ומנו  שבה  חכם  תלמיד  על  מצטער  והייתי  שנשברה  אחת 
לו  אמרתי  בהלכה  לפני  ודן  וישב  בא  ביבשה  וכשעליתי  עקיבא 
בני מי העלך אמר לי דף של ספינה נזדמן לי וכל גל וגל שבא עלי 

נענעתי לו ראשי.

יבמות קכא. • א''ר עקיבא פעם אחת הייתי מהלך בספינה וראיתי 
ספינה אחת שמטרפת בים והייתי מצטער על תלמיד חכם שבה 
לפני  ודן  וישב  בא  קפוטקיא  למדינת  כשעליתי  מאיר  רבי  ומנו 
בהלכה אמרתי לו בני מי העלך אמר לי גל טרדני לחברו וחברו 

לחברו עד שהקיאני ליבשה.

כתובות כ: • (רש"י) ואי צורבא מרבנן הוא. העד: אפי' לעצמו. של 
בעל דין דצורבא דרבנן אי לאו דכי רמי אנפשיה מדכר שפיר לא 

הוה סמיך אספיקא למיקם ואסהודי.

כתובות כג. • (קהלת י – ה) כשגגה שיוצא מלפני השליט.

כתובות מ. • קרי רב עליה דרבי אלעזר טובינא דחכימי.

ותרתין  עשרין  יוסף  ורב  רבה  בה  קשאי  מילתא  מב: • האי  כתובות 
 – (רש"י  ופירקה  ברישא  יוסף  רב  דיתיב  עד  איפרק  ולא  שנין 
וסייעוהו  ומת וישב רב יוסף בראש  שררתו של רבה  היו ימי  הן 
ולכך  חריף  רבה  שהיה  לפי  לשם  לו  להיות  לפרקה  השמים  מן 
קראוהו עוקר הרים ורב יוסף היה בעל שמועות ומשנה וברייתא 

לכך קראוהו סיני).

כתובות מג: • (רש"י) שמואל. הוו קרו ליה שקוד על שום דהלכתא 
כוותיה בדיני ושוקד על דבריו לאומרם כהלכתא.

כתובות נד: • אתו לקמיה דרבי יוחנן אמר להו מה אעשה שכנגדי 
(ר"ל) חלוק עלי.

כתובות סב: • רב רחומי הוה שכיח קמיה דרבא במחוזא הוה רגיל 
משכתיה  חד  יומא  דכיפורי  יומא  מעלי  כל  לביתיה  אתי  דהוה 
שמעתא הוה מסכיא (מצפה) דביתהו השתא אתי השתא אתי 
באיגרא  יתיב  הוה  מעינה  דמעתא  אחית  דעתה  חלש  אתא  לא 

אפחית איגרא מתותיה ונח נפשיה.

כתובות סב: • עונה של תלמידי חכמים ... מע''ש לע''ש.

ר'  זה  ינתק  במהרה  לא  המשולש  החוט  יב)  ד,  סב: • (קהלת  כתובות 
אושעיא בנו של רבי חמא בר ביסא.
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הארץ  עם  ושני  חכם  תלמיד  ראשון  לומר  צריך  סו: • אין  כתובות 
אלא אפילו ראשון עם הארץ ושני תלמיד חכם יכול לומר לאחיך 

הייתי רוצה ליתן לך אי אפשי ליתן.

כתובות פה: • אתו שני טוביה שכן ותלמיד חכם תלמיד חכם קודם 
קרוב ות''ח ת''ח קודם.

מעשיו  מצדיק  אדם  דמסתמא  קודם.  ת''ח  פה: • (רש"י)  כתובות 
לזכות בשעת מיתה דאמר מר (ברכות לד:) כל הנביאים לא נתנבאו 

אלא למהנה תלמידי חכמים מנכסיו.

נכנסו  צריך  אני  לבני  אמר  רבי  של  פטירתו  קג. • בשעת  כתובות 
בניו אצלו אמר להם הזהרו בכבוד אמכם נר יהא דלוק במקומו 
שולחן יהא ערוך במקומו מטה תהא מוצעת במקומה יוסף חפני 

שמעון אפרתי הם שמשוני בחיי והם ישמשוני במותי.

היה  חכם  תלמיד  רואה  כשהיה  יהודה  מלך  קג: • יהושפט  כתובות 
עומד מכסאו ומחבקו ומנשקו וקורא לו רבי רבי מרי מרי.

כתובות קה: • האי צורבא מרבנן דמרחמין ליה בני מתא לאו משום 
דמעלי טפי אלא משום דלא מוכח להו במילי דשמיא.

כולהו  מחוזא  בני  הני  אמינא  הוה  מריש  רבא  קה: • אמר  כתובות 
רחמו לי כיון דהואי דיינא אמינא מינייהו סנו לי ומינייהו רחמו לי 
כיון דחזאי דמאן דמיחייב ליה האידנא קא זכי למחר אמינא אם 

מרחם כולהו רחמו לי אי מסנו כולהו סנו לי.

כתובות קה: • כל המביא דורון לתלמיד חכם כאילו מקריב בכורים.

נוטלין  היו  לכהנים  שחיטה  הלכות  המלמדין  קו. • ת''ח  כתובות 
שכרן מתרומת הלשכה.

שכרן  נוטלין  לכהנים  קמיצה  הלכות  המלמדים  קו. • ת''ח  כתובות 
מתרומת הלשכה.

ניחא  לא  יוחנן  ר'  א''ל   ... חיים  אינן  הארצות  קיא: • עמי  כתובות 
למרייהו דאמרת להו הכי.

וכל  מחייהו  תורה  אור  תורה  באור  המשתמש  קיא: • כל  כתובות 
שאין משתמש באור תורה אין אור תורה מחייהו.

פרקמטיא  והעושה  חכם  לתלמיד  בתו  המשיא  קיא: • כל  כתובות 
עליו  מעלה  מנכסיו  חכמים  תלמידי  והמהנה  חכמים  לתלמידי 

הכתוב כאילו מדבק בשכינה.

כתובות קיב: • דור שבן דוד בא קטיגוריא בתלמידי חכמים.

נדרים יד. • הא בתלמידי חכמים הא בעם הארץ.

נדרים יד. • תלמיד חכם אינו צריך שאלה.

נדרים כ. • בד''א בתלמיד חכם אבל בעם הארץ שבא לישאל עונשין 
אותו ומחמירין עליו.

נדרים כ. • אל תהי רגיל אצל עם הארץ שסופך להאכילך טבלים אל 
תהי רגיל אצל כהן עם הארץ שסופך להאכילך תרומה.

נדרים לב. • מפני מה נענש אברהם אבינו ונשתעבדו בניו למצרים 
מאתים ועשר שנים מפני שעשה אנגרייא (צבא) בת''ח.

נדרים מט. • ודבר זה אסור לאומרו בפני עם הארץ (רש"י – משום 
שיהנו  דבר  שום  להם  לומר  ואסור  לרפואה  הוא  מעולה  דדבר 
 – (תוס'  כיתנא)  וליפסדו  טובא  ליכלו  דלא  דאמרי  ואית  ממנו 
שמלעיגים עלינו ואומרין שאנו קובעים מילי דחוכא ואיטלולא 

בהש''ס).

נדרים מט. • מאן חולין רבנן (רש"י – שעוסקין בתורה ואינם נהנים 
מן העולם ובאים לידי חולי).

שהוקפלו  בזמן  גברא  ההוא  אשכחיה  טרפון  סב. • ר'  נדרים 
המקצועות דקאכיל אחתיה בשקא ושקליה ואמטייה למשדיה 
גברא  ההוא  שמע  הורגו  שזה  לטרפון  לו  אוי  לו  אמר  בנהרא 
שבקיה וערק ... כל ימיו של אותו צדיק היה מצטער על דבר זה 

אמר אוי לי שנשתמשתי בכתרה של תורה.

נדרים סב. • כל המשתמש בכתרה של תורה נעקר מן העולם.

נדרים סב. • (דברים ל, כ) לאהבה את ה' אלהיך לשמוע בקולו ולדבקה 
בו שלא יאמר אדם אקרא שיקראוני חכם אשנה שיקראוני רבי 
אשנן שאהיה זקן ואשב בישיבה אלא למד מאהבה וסוף הכבוד 

לבא.

נדרים סב. • עשה דברים לשם פעלם ודבר בהם לשמם אל תעשם 
עטרה להתגדל בהם ואל תעשם קורדום להיות עודר בו.

נדרים סב. • שרי ליה לצורבא מרבנן למימר צורבא מרבנן אנא שרו 
לי תיגראי ברישא (רש"י – הקדימו דיני לשל אחרים בשביל כבוד 

תורתי).

נדרים סב. • מה כהן נוטל בראש אף תלמיד חכם נוטל בראש.

אכרגא  יהיבנא  לא  למימר  מרבנן  לצורבא  ליה  סב: • שרי  נדרים 
(מס).

נדרים עב: • דרך תלמידי חכמים עד שלא היתה בתו יוצאה מאצלו 
אומר לה כל נדרים שנדרת בתוך ביתי הרי הן מופרין.

נדרים פא. • הזהרו בבני עניים שמהן תצא תורה.

ת''ח מבניהן ... שלא  ת''ח לצאת  מה אין מצויין  נדרים פא. • מפני 
יאמרו תורה ירושה היא להם ... כדי שלא יתגדרו על הצבור ... 

מפני שהן מתגברין על הצבור ... משום דקרו לאינשי חמרי.

מכאן  דברו  יחל  לא  אחר  דבר  דברו  יחל  לא  ג)  פא: • (במדבר ל,  נדרים 
לחכם שאין מתיר נדרי עצמו.

יהודה  רבי  להן  אמר  מאיר  רבי  של  פטירתו  מט: • אחר  נזיר 
לתלמידיו אל יכנסו תלמידי רבי מאיר לכאן מפני שקנתרנין הן 

ולא ללמוד תורה הן באין אלא לקפחני בהלכות הן באין.

נזיר נט. • ההוא דאיתחייב נגידא קמיה דרבי אמי איגלאי בית השחי 
חזייה דלא מגלח אמר להון רבי אמי שיבקוה דין מן חבריא הוא.

סוטה ה. • ת''ח צריך שיהא בו אחד משמונה בשמינית (של גאוה).

בתלמידי  אנגריא  שעשה  מפני  אסא  נענש  מה  י. • מפני  סוטה 
חכמים.

סוטה יג: • קיים זה (יוסף) כל מה שכתוב בזה (ארון הקודש).

סוטה כב. • קרא ושנה ולא שימש ת''ח .. הרי זה עם הארץ ... הרי 
זה בור ... ה''ז כותי ... הרי זה מגוש.

וערבית  שחרית  ק''ש  קורא  שאינו  כל  ע''ה  כב. • איזהו  סוטה 
בברכותיה ... כל שאינו מניח תפילין ... כל שאין לו ציצית בבגדו 
... כל שיש לו בנים ואינו מגדלן ללמוד תורה ... אפילו קורא ושונה 
ולא שימש ת''ח זהו ע''ה קרא ולא שנה הרי זה בור לא קרא ולא 
ואת  ישראל  בית  את  וזרעתי  (ירמיה לא, כז)  אומר  הכתוב  עליו  שנה 

בית יהודה זרע אדם וזרע בהמה.

צל  לעשות  הקב''ה  עתיד  שמעון)  רבי  ד"ה   – לז: • (תוס'  סוטה 
לבעלי מצות בצילן של בעלי תורה.
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סוטה מה. • אמר אביי הריני כבן עזאי בשוקי טבריא.

סוטה מז: • מאי אשכולות ... איש שהכל בו.

דברי  ביניהן  ואין  בדרך  המהלכין  חכמים  תלמידי  מט. • שני  סוטה 
תורה ראוין לישרף באש.

בהלכה  לזה  זה  נוחין  ואין  אחת  בעיר  הדרין  ת''ח  מט. • שני  סוטה 
אחד מת ואחד גולה.

סוטה מט. • כל ת''ח העוסק בתורה מתוך הדחק תפלתו נשמעת ... 
משביעין אותו מזיו שכינה ... אף אין הפרגוד ננעל בפניו.

ושמואל  שכיחי  מישכח  מתיבתא  דאיכא  כיון  סבר  ו. • רב  גיטין 
סבר מתיבתא בגירסייהו טרידי.

גיטין כז: • סימנים דאורייתא אי משום טביעות עינא ודוקא צורבא 
מדרבנן אבל אינש בעלמא לא.

גיטין לא: • רב הונא ורב חסדא הוו יתבי חליף ואזיל גניבא עלייהו 
אמר חד לחבריה ניקום מקמיה דבר אוריין הוא א''ל אידך מקמי 

פלגאה ניקום.

בתלמידי  הורגין  היו  ב''ש  תלמידי  אלא)  ד"ה   – לו: • (תוס'  גיטין 
ב''ה.

גיטין מה. • אביי אירכס ליה חמרא בי כותאי שלח להו שדרוה לי 
שלחו ליה שלח סימנא שלח להו דחיוורא כריסיה שלחו ליה אי 
לאו דנחמני את לא הוה משדרנא ליה ניהלך אטו כולי חמרי לאו 

כריסייהו חיוורין נינהו.

גיטין נז: • (תהלים מד, כג) כי עליך הורגנו כל היום נחשבנו כצאן טבחה 
כל  רבא  דאמר  בעצמן  שחיטה  הלכות  שמראין  ת''ח  אלו   ...
מילי ליחזי איניש בנפשיה בר משחיטה ... אלו תלמידי חכמים 
שממיתין עצמן על דברי תורה ... אין דברי תורה מתקיימין אלא 

במי שממית עצמו עליהם.

במקום  וגדולה  תורה  מצינו  לא  רבי  ועד  משה  נט. • מימות  גיטין 
אחד.

גיטין נט. • מימות רבי ועד רב אשי לא מצינו תורה וגדולה במקום 
אחד ולא והא הוה הונא בר נתן שאני הונא בר נתן דמיכף הוה 

כייף ליה לרב אשי.

וכברה  נפה  הארץ  עם  לאשת  משאלת  חבר  סא. • אשת  גיטין 
ובוררת וטוחנת ומרקדת עמה ... וכולן לא אמרו אלא מפני דרכי 

שלום.

גל  טרפון  ר'  לכשירצה  חכם  יהודה  ר'  וסופר  חכם  סז. • ר''מ  גיטין 
של אגוזין ר' ישמעאל חנות מיוזנת ר''ע אוצר בלום ר' יוחנן בן 
נורי קופת הרוכלים רבי אלעזר בן עזריה קופה של בשמים משנת 
ר' אליעזר בן יעקב קב ונקי ר' יוסי נמוקו עמו רבי שמעון טוחן 

הרבה ומוציא קימעא.

גיטין פג. • לאחר פטירתו של ר''א נכנסו ארבעה זקנים להשיב על 
דבריו ... אין משיבין את הארי לאחר מיתה.

שבשעה  חרש  אלף  והמסגר  החרש  טז)  כד,  ב  פח. • (מלכים  גיטין 
אינן  שוב  שסוגרין  כיון  מסגר  כחרשין  הכל  נעשו  שפותחין 

פותחין וכמה אלף.

אמרן  לא  אשי  רב   ... סודרא  שקיל  כהנא  דרב  הא  ח. • כי  קדושין 
אלא כגון רב כהנא דגברא רבה הוא.

קדושין כ: • דרשינהו רב נחמן בר יצחק להני קראי כסיני.

קדושין לב: • (רש"י) ובתורתו יהגה. כי אם בתורת ה' חפצו ובתורתו 
היא  וגרסה  ומשלמדה  השם  תורת  נקראת  היא  בתחילה  יהגה 

נקראת תורתו.

קדושין לב: • אפילו למ''ד הרב שמחל על כבודו כבודו מחול נשיא 
שמחל על כבודו אין כבודו מחול.

קדושין לב: • אין זקן אלא מי שקנה חכמה.

עזאי  בן  כשמעון  אומרים  אין  תלמיד  שאני  מט: • ע''מ  קדושין 
אחד  דבר  בכ''מ  אותו  ששואלין  כל  אלא  זומא  בן  וכשמעון 

בלימודו ואומרו ואפילו במסכתא דכלה.

כר'  יבנה  כחכמי  אומרים  אין  חכם  שאני  מנת  מט: • על  קדושין 
עקיבא וחביריו אלא כל ששואלים אותו דבר חכמה בכל מקום 

ואומרה.

קדושין נז. • את ה' אלהיך תירא לרבות תלמידי חכמים.

קדושין סו: • אמר ליה ר' טרפון עקיבא כל הפורש ממך כפורש מן 
החיים.

קדושין עב. • תלמידי חכמים שבבבל דומים למלאכי השרת (רש"י 
– לבושים לבנים ועטופים כמלאכי השרת).

רבה  רבה.  דאמר  אמרה  רבה  נמי  הא  ה''ג  לג: • (רש"י)  קמא  בבא 
אדם חשוב היה ומאדם חשוב כגון רב או רבה פרכינן כאילו כתיב 

במשנה או בברייתא.

בבא קמא נג. • רבי נתן דיינא הוא ונחית לעומקא דדינא.

כבודו  לפי  ואינו  זקן  יוסי  ברבי  ישמעאל  רבי  ל: • והא  מציעא  בבא 
הוה ר' ישמעאל ברבי יוסי לפנים משורת הדין הוא דעבד.

בבא מציעא לג. • תלמידי חכמים שבבבל עומדין זה מפני זה וקורעין 
זה על זה.

בבא מציעא לג. • אמר ליה חסדא חסדא לא צריכנא לך את צריכת 
לי עד ארבעין שנין איקפדי אהדדי ולא עיילי לגבי הדדי יתיב רב 
חסדא ארבעין תעניתא משום דחלש דעתיה דרב הונא יתיב רב 

הונא ארבעין תעניתא משום דחשדיה לרב חסדא.

בבא מציעא לג: • אלו תלמידי חכמים ששגגות נעשות להם כזדונות 
... אלו עמי הארץ שזדונות נעשות להם כשגגות.

אלו  דברו  אל  החרדים  ה'  דבר  שמעו  ה)  סו,  לג: • (ישעיה  מציעא  בבא 
תלמידי חכמים אמרו אחיכם אלו בעלי מקרא שנאיכם אלו בעלי 
משנה מנדיכם אלו עמי הארץ (רש"י – שת''ח שנואין ומתועבין 

להן כנדה).

דרכיו  לישר  שצריך  מדרבנן.  וצורבא  סז: • (רש"י)  מציעא  בבא 
ולהתקדש אף במותר לו פן ילמדו ממנו לזלזל באיסורין אפילו 

בנכייתא נמי לא ניכול.

ילמוד  שמא  נכרי)  (רבית  רבנן  גזור  מאי  עא. • טעמא  מציעא  בבא 
ממעשיו וכיון דתלמיד חכם הוא לא ילמוד ממעשיו.

ברבית  מזה  זה  ללוות  מותרים  חכמים  עה. • תלמידי  מציעא  בבא 
מאי טעמא מידע ידעי דרבית אסורה ומתנה הוא דיהבו אהדדי.

כסא  נקיט  וקא  חמרא  שתי  דקא  איניש  חזית  פג: • כי  מציעא  בבא 
וניים  הוא  מרבנן  צורבא  אי  עילויה  שאול  מנמנם  וקא  בידיה 

אקדומי קדים לגרסיה.

בנו  ובן  חכם  תלמיד  ובנו  חכם  תלמיד  שהוא  פה. • כל  מציעא  בבא 
תלמיד חכם שוב אין תורה פוסקת מזרעו לעולם.
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ובקרב  ת''ח  בן  ת''ח  זה  חכמה  תנוח  נבון  פה: • בלב  מציעא  בבא 
כסילים תודע זה ת''ח בן ע''ה.

בבא מציעא פה: • כי הוו מינצו ר' חנינא ור' חייא אמר ליה ר' חנינא 
לר' חייא בהדי דידי קא מינצית ח''ו אי משתכחא תורה מישראל 
דידי  בהדי  חנינא  לר'  חייא  ר'  ליה  אמר  מפילפולי  לה  מהדרנא 
קא מינצית דעבדי לתורה דלא תשתכח ... ועבדי לה לתורה דלא 

תשתכח מישראל.

בבא מציעא קח: • שכן ותלמיד חכם תלמיד חכם קודם קרוב ותלמיד 
חכם תלמיד חכם קודם.

בבא בתרא ז: • רבנן לא צריכי נטירותא.

רב  א''ל  ארבנן  כרגא  רמא  חסדא  רב  בר  נחמן  ח. • רב  בתרא  בבא 
נחמן בר יצחק עברת אדאורייתא ואדנביאי ואדכתובי.

בבא בתרא ח. • אפילו בשעה שאתה מחבב עמים כל קדושיו יהיו 
בידך.

בבא בתרא ח. • אלו תלמידי חכמים שמכתתים רגליהם מעיר לעיר 
וממדינה למדינה ללמוד תורה.

בבא בתרא ח. • רבנן לאו בני מיפק באכלוזא נינהו (רש"י – שאין הן 
עצמם יוצאין בהכרזה לחפור אלא שוכרים פועלים).

בעלי  יכנסו  אמר  בצורת  בשני  אוצרות  פתח  ח. • רבי  בתרא  בבא 
אבל  הגדה  בעלי  הלכה  בעלי  גמרא  בעלי  משנה  בעלי  מקרא 
עמי הארץ אל יכנסו... אין פורענות בא לעולם אלא בשביל עמי 

הארץ.

בבא בתרא ח. • אוי לי שנתתי פתי לעם הארץ.

רוצה  שאינו  הוא  תלמידך  עמרם  בן  יונתן  ח. • שמא  בתרא  בבא 
ליהנות מכבוד תורה מימיו.

בבא בתרא י. • תלמידי חכמים שמנדדין שינה מעיניהם בעולם הזה 
והקב''ה משביען מזיו השכינה לעולם הבא.

בבא בתרא כב. • (רש"י) ואי צורבא מרבנן הוא. דטריד בגירסא ולא 
אורחיה לאהדורי אפי' לאקבועי נמי.

בבא בתרא כב. • (רש"י) דאמר להו לרבנן אדמגרמיתו גרמי בי אביי. 
שהיה רגיל לומר לתלמידים עד שאתם הולכים אצל אביי לגרם 
ולמדו  בואו  כו'.  אכלו  תו  לשובע:  שלא  ללמוד  כלומר  עצמות 

הלכות צהובות מרווחות אצל רבא.

בבא בתרא כב. • פוק תהי ליה בקנקניה (רש"י – הריח לו בקנקנו אם 
הוא  חכם  תלמיד  אם  בהלכות  בדקהו  כלומר  חומץ  אם  הוא  יין 

אם לאו).

בבא בתרא מב. • רב תנא הוא ופליג.

בבא בתרא נז: • חלוק של ת''ח כיצד כל שאין בשרו נראה מתחתיו 
טלית של ת''ח כיצד כל שאין חלוקו נראה מתחתיו וכו'.

תחתיה  שאין  כל  כיצד  חכמים  תלמידי  של  נח. • מטה  בתרא  בבא 
עם  ושל  הגשמים  בימות  ומנעלין  החמה  בימות  סנדלין  אלא 

הארץ דומה לאוצר בלוס.

בבא בתרא עג. • (רשב"ם – ד"ה אמר רבה) כל שיחת תלמידי חכמים 
צריכה תלמוד.

בבא בתרא עה. • אין חברים אלא תלמידי חכמים.

בבא בתרא עה. • כל מי שעיניו צרות בתלמידי חכמים בעולם הזה 
מתמלאות עיניו עשן לעולם הבא.

ר'  ומנו  תרגימנוה  שבחבורה  וארי  אני  רבא  פח. • אמר  בתרא  בבא 
זירא.

בקיאין  חכמים  תלמידי  אין  הרמאין  יאמרו  פט: • שמא  בתרא  בבא 
במעשה ידינו.

אין  ת''ח  ואינו  ת''ח  של  בטלית  המתגאה  צח. • כל  בתרא  בבא 
מכניסין אותו במחיצתו של הקב''ה.

להתפרנס  מלאכה  לעשות  וטול)  ד"ה   – קי. • (רשב"ם  בתרא  בבא 
אין כאן גנאי (לת"ח).

חריפותו   – (רשב"ם  בה  עיין  לא  חורפיה  קטז: • אגב  בתרא  בבא 
שהיה טרוד בשאלה אחרת דלקמן דעדיפא מינה).

בבא בתרא קמד. • רב ספרא גברא רבה הוא לא שביק גירסיה וטרח 
לאחריני.

הגדות  בעל  הוא  זה  פומבי  עתיר  נכסין  קמה: • עתיר  בתרא  בבא 
עתיר סלעים עתיר תקוע זהו בעל פלפול עתיר משח עתיר כמס 

זהו בעל שמועות הכל צריכין למרי חטיא גמרא.

בעל  זה  רעים  עני  ימי  כל  טו)  טו,  (משלי  דכתיב  קמה: • מאי  בתרא  בבא 
גמרא וטוב לב משתה תמיד זה בעל משנה רבא אמר איפכא.

בוקע  משנה  בעלי  אלו  בהן  יעצב  אבנים  קמה: • מסיע  בתרא  בבא 
עצים יסכן בם אלו בעלי גמרא.

בבא בתרא קסח. • (רשב"ם) צורבא מרבנן. כגון רב ירמיה בר אבא 
לאו דרכיה למידק ולהכיר בנשים כל כך.

בבא בתרא קסח. • האי צורבא מרבנן דאזיל לקדושי איתתא נידבר 
דלמא  בנשים)  ומכיר  שמסתכל   – (רשב"ם  בהדיה  הארץ  עם 

מחלפו לה מיניה.

סנהדרין ה: • (רש"י) על שם חכמתו. שהיה רב חכם ביותר קרי ליה 
בן אחותו.

מזבח  אצל  נטעו  כאילו  חכמים  תלמידי  שיש  ז: • במקום  סנהדרין 
(רש"י – ות''ח מכפרין ומגינין כמזבח).

אלא  התראה  ניתנה  שלא  לפי  התראה  א''צ  ח: • חבר  סנהדרין 
להבחין בין שוגג למזיד.

סנהדרין יז: • כל עיר שאין בה עשרה דברים הללו אין תלמיד חכם 
רשאי לדור בתוכה בית דין מכין ועונשין וקופה של צדקה וכו'.

סנהדרין כג. • כך היו נקיי הדעת שבירושלים עושין לא היו חותמין 
על השטר אלא א''כ יודעין מי חותם עמהן ולא היו יושבין בדין 
אלא א''כ יודעין מי יושב עמהן ולא היו נכנסין בסעודה אלא אם 
חכמים  לתלמידי  הוא  שגנאי  עמהן (רש"י –  מיסב  מי  יודעין  כן 

לישב אצל עם הארץ בסעודה).

הרים  עוקר  כאילו  המדרש  בבית  ר''ל  את  כד. • הרואה  סנהדרין 
וטוחנן זה בזה אמר רבינא והלא כל הרואה ר''מ בבית המדרש 

כאילו עוקר הרי הרים וטוחנן זה בזה.

סנהדרין כד. • בא וראה כמה מחבבין זה את זה.

סנהדרין כט. • שני תלמידי חכמים ששונאין זה את זה שאין יושבין 
בדין כאחד.

סנהדרין מב. • במי אתה מוצא מלחמתה של תורה במי שיש בידו 
חבילות של משנה.

בכח  תבואות  ורב  ד)  יד,  (משלי  אנפשיה  יוסף  רב  מב. • קרי  סנהדרין 
שור.
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סנהדרין נב: • למה תלמיד חכם דומה לפני עם הארץ בתחלה דומה 
ממנו  נהנה  כסף  של  לקיתון  דומה  הימנו  סיפר  זהב  של  לקיתון 

דומה לקיתון של חרש כיון שנשבר שוב אין לו תקנה.

לבקרו  וחביריו  עקיבא  ר'  נכנסו  אליעזר  ר'  סח. • כשחלה  סנהדרין 
... נטל שתי זרועותיו והניחן על לבו אמר אוי לכם שתי זרועותיי 
שהן כשתי ספרי תורה שנגללין הרבה תורה למדתי והרבה תורה 
ככלב  אפילו  מרבותי  חסרתי  ולא  למדתי  תורה  הרבה  לימדתי 
אלא  תלמידי  חסרוני  ולא  לימדתי  תורה  הרבה  הים  מן  המלקק 
כמכחול בשפופרת ולא עוד אלא שאני שונה שלש מאות הלכות 
עוד  ולא  מעולם  דבר  בהן  ששואלני  אדם  היה  ולא  עזה  בבהרת 
אלפים  שלשת  לה  ואמרי  הלכות  מאות  שלש  שונה  שאני  אלא 
הלכות בנטיעת קשואין ולא היה אדם שואלני בהן דבר מעולם 

חוץ מעקיבא בן יוסף.

סנהדרין צב. • אין שריד אלא ת''ח.

רואה  אינו  מנכסיו  חכמים  תלמידי  מהנה  שאינו  צב. • כל  סנהדרין 
סימן ברכה לעולם.

במלחמתה  וליתן  לישא  שיודע  מלחמה  איש  צג: • (דוד)  סנהדרין 
של תורה ... וה' עמו שהלכה כמותו בכל מקום בכולהו.

סנהדרין צח. • תלמידי חכמים שכתוב בהם שלום.

חבירו  המבזה  זה   ... ת''ח  המבזה  זה  צט: • אפיקורוס...  סנהדרין 
בפני ת''ח.

לדידהו  רבנן  לן  אהנו  מאי  דאמרי  הני  צט: • (אפיקורוס)  סנהדרין 
קרו לדידהו תנו.

סנהדרין ק. • מפני מה נענש גיחזי מפני שקרא לרבו בשמו.

סנהדרין ק. • מלגלג על דברי חכמים אתה יהב ביה עיניה ועשאו גל 
של עצמות.

סנהדרין קא. • אפשר ספר תורה שרוי בצער ולא נבכה.

סנהדרין קב. • כשלמה חדשה מה שלמה חדשה אין בה שום דופי 
אף תורתו של ירבעם לא היה בה שום דופי.

תלמידי  שההנה  ומתוך  היה  בממונו  וותרן  קב: • אחאב  סנהדרין 
חכמים מנכסיו כיפרו לו מחצה.

סנהדרין קג: • מנשה היה שונה חמשים וחמשה פנים בתורת כהנים 
כנגד שני מלכותו אחאב שמנים וחמשה ירבעם מאה ושלשה.

מה  אתה  בתורה  גבור  לא  לדואג  הקב''ה  לו  קו: • אמר  סנהדרין 
תתהלל ברעה לא חסד אל נטוי עליך כל היום.

סנהדרין קו: • אין תורתו של דואג אלא משפה ולחוץ.

סנהדרין קו: • הקב''ה ליבא בעי.

סנהדרין קו: • לא מת דואג עד ששכח תלמודו.

מכות י. • למי נאה ללמד בהמון מי שכל תבואה שלו (רש"י – שבקי 
במקרא במשנה ובהלכות ובאגדות).

לו  בהמון  למלמד  האוהב  כל  תבואה  לו  בהמון  אוהב  י. • מי  מכות 
תבואה יהבו ביה רבנן עינייהו ברבא בריה דרבה.

צוארי  על  חרב   ... תבואה  לו  בהמון  ללמוד  האוהב  י. • כל  מכות 
עוד  ולא  בבד  בד  בתורה  ועוסקין  שיושבין  ת''ח  של  שונאיהם 

אלא שמטפשין ... ולא עוד אלא שחוטאין.

מהם  יותר  ומחבירי  מרבותי  למדתי  תורה  י. • הרבה  מכות 
ומתלמידי יותר מכולן.

מכות כב: • כמה טפשאי שאר אינשי דקיימי מקמי ספר תורה ולא 
קיימי מקמי גברא רבה.

שבשעה  יהודה  מלך  יהושפט  זה  יכבד  ה'  יראי  כד. • ואת  מכות 
ומנשקו  ומחבקו  מכסאו  עומד  היה  חכם  תלמיד  רואה  שהיה 

וקורא לו אבי אבי רבי רבי מרי מרי.

שבועות ז. • קרי רבא עליה דרבי דולה מים מבורות עמוקים.

שבועות יח. • תלמיד חכם לזו ואין תלמיד חכם לזו.

שבועות ל: • האי צורבא מרבנן דידע בסהדותא וזילא ביה מילתא 
למיזל לבי דיינא דזוטר מיניה לאסהודי קמיה לא ליזיל.

שבועות ל: • עשה דכבוד תורה עדיף.

שבועות ל: • (תוס' – ד"ה עשה) במקום שאין חכם מוחל על כבודו 
חמיר כבוד תורה מכבוד מלך ומה שיכול למחול משום דתורה 

דיליה היא.

לו  די  ת''ח.   ... מיושב:  נשבע  חכם.  תלמיד  לח: • (רש"י)  שבועות 
לכתחלה בתפלין מפני כבודו.

לא  אלא  דאינשי  גלימא  משלח  מרבנן  מא. • צורבא  שבועות 
מזדקקינן ליה לדיניה.

עבודה זרה ד. • משתבח להו ר' אבהו למיני ברב ספרא דאדם גדול 
הוא שבקו ליה מיכסא דתליסר שנין וכו'.

חכמים  תלמידי  של  דרכן  פתיא)  ד"ה   – טז: • (רש"י  זרה  עבודה 
שמצטערין על לימוד תורה ואינם מכבסים בגדיהם.

שלא  תלמיד  זה  הפילה  חללים  רבים  כי  כו)  ז,  יט: • (משלי  זרה  עבודה 
שהגיע  תלמיד  זה  הרוגיה  כל  ועצומים  ומורה  להוראה  הגיע 

להוראה ואינו מורה ועד כמה עד מ' שנין.

עבודה זרה לא: • אמר ליה שמואל לחייא בר רב בר אריא.

עבודה זרה לה: • למה ת''ח דומה לצלוחית של פלייטין מגולה ריחה 
נודף מכוסה אין ריחה נודף ולא עוד אלא דברים שמכוסין ממנו 
מתגלין לו ... לא עוד אלא שמלאך המות אוהבו ... ולא עוד אלא 

שנוחל שני עולמות אחד העוה''ז ואחד העוה''ב.

עבודה זרה לה: • (תוס') דברים המכוסין ממנו מתגלין לו. פי' שבני 
אדם מגלין לו רזיהן לפי שנהנין ממנו עצה ותושיה.

עבודה זרה לט. • אשת חבר הרי היא כחבר.

מרב  לי  שמיע  קראי  מתלתא  הא  לך  מנא  מ. • א''ל  זרה  עבודה 
ושמואל ורבי יוחנן (רש"י – מג' חכמים גדולים שהם כדיי לסמוך 

עליהם כעל המקרא).

מתוקן  שאינו  דבר  מוציא  שאינו  חבר  על  מא: • חזקה  זרה  עבודה 
מתחת ידו.

אשרה  נוטע  כאילו  הגון  שאינו  דיין  המעמיד  נב. • כל  זרה  עבודה 
בישראל ... ובמקום תלמידי חכמים כאילו נטעו אצל מזבח.

עבודה זרה נג: • מאן יהיב לן מעפרא דרב ושמואל ומלאינן עיינין.

עזאי  בן  שמעון  כגון   ... מאן  כגון  וכו':  להוראה  ב: • ראוי  הוריות 
ושמעון בן זומא.

ראויים  חכמים  תלמידי  הוו  מחסיא.  דמתא  יב. • (רש"י)  הוריות 
להוראה ותרבות יפה היה בהם אבל בפומבדיתא לא הוי תרבות 
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מעליא כל כך וקאמר ליה מוטב לו לדור באשפה במתא מחסיא 
מלדור באפדנא בפומבדיתא.

הוריות יג. • היה הוא ואביו ורבו בשבי הוא קודם לרבו ורבו קודם 
שמת  חכם  ישראל  למלך  קודם  חכם  לכולם  קודמת  אמו  לאביו 

אין לנו כיוצא בו מלך ישראל שמת כל ישראל ראוים למלכות.

הוריות יג. • ממזר תלמיד חכם וכהן גדול עם הארץ ממזר תלמיד 
חכם קודם לכהן גדול עם הארץ.

שישב  עד  יושב  ואחד  עומד  אחד  נכנס  יג: • כשחכם  הוריות 
במקומו.

הוריות יג: • בני חכמים ותלמידי חכמים בזמן שרבים צריכים להם 
מפסיעין על ראשי העם יצא לצורך יכנס וישב במקומו.

הוריות יג: • בני ת''ח שממונים אביהם פרנס על הצבור בזמן שיש 
להם דעת לשמוע נכנסים ויושבים לפני אביהם ואחוריהם כלפי 
העם בזמן שאין להם דעת לשמוע נכנסים ויושבים לפני אביהם 

ופניהם כלפי העם.

הוריות יד. • רב יוסף סיני רבה עוקר הרים.

אבות ב:כ • ר"א בן הורקנס בור סוד רבי יהושע אשרי יולדתו רבי 
מעין  ערך  בן  ר"א  חטא  ירא  נתנאל  בן  ר"ש  חסיד  הכהן  יוסי 

המתגבר.

אבות ד:יב • ג' כתרים... כתר תורה וכו'.

אבות דרבי נתן ג:ו • חובה הוא לאדם שישמש ג' ת"ח כגון ר"א ר"י 
ור"ע.

(עיין  ור"י  ר"א  אצל  ולימודו  ר"ע  של  ו:ב • תחילתו  נתן  דרבי  אבות 
שם).

אבות דרבי נתן ו:ג • תחילתו של ר"א בן הורקנס (עיין שם).

אבות דרבי נתן יח:ד • ר"מ חכם וסופר ר"י חכם כשירצה.

אבות דרבי נתן כח:ט • ג' מדות בת"ח אבן גזית אבן פינה אבן פסיפס 
וכו'.

אבות דרבי נתן כט:ג • ד' מדות בת"ח יש אדם שלמד לעצמו ואינו 
מלמד אחרים וכו'.

שבוזים  זמנם...  בלא  מתים  ת"ח  מה  כט:ו • מפני  נתן  דרבי  אבות 
בעצמן.

כלה רבתי פ"ג • ת"ח צ"ל ערב לכל אדם ולא יהא כקדרה שאין בה 
מלח.

דרך ארץ רבה פ"יא • כל מי שיש תלמיד (חכם) בעירו ואינו משמשו 
חייב מיתה.

דרך ארץ זוטא פ"א • דרכן של ת"ח וכו' (עיין שם).

דרך ארץ זוטא פ"ג • לו' מדות נאמרו בת"ח נאה בביאתו וכו'.

דרך ארץ זוטא פ"ד • ת"ח נאים בחבורה ואין ע"ה נאים בחבורה.

בכעסן  בכוסן  בכיסן  ניכרין  ת"ח  דברים  פ"ה • בד'  זוטא  ארץ  דרך 
ובעטיפתן.

דרך ארץ זוטא פ"ז • ת"ח צ"ל צנוע באכילה ושתיה וכו'.

דרך ארץ זוטא פ"ז • כל ת"ח צ"ל צנוע במעשיו ומפורסם בדרכיו.

מנחות יח. • אשריכם תלמידי חכמים שדברי תורה חביבין עליכם 
ביותר.

מנחות סא: • (רש"י) ורב גבריה. שהוא חכם ביותר.

ה' ליראיו  סוד  מנחות עא. • (רש"י) סודני. תלמידי חכמים על שם 
(תהלים כה).

מנחות פ: • (רש"י) למידין לפני רבי. היינו לוי כדאמרי' בסנהדרין (דף 
יז:) למידין לפני חכמים לוי.

מנחות פח: • נר ישראל (ר"ש ברבי).

ששת  רב  ומנו  כברזל  קשה  שהוא  קשה  אדם  צה: • הקשה  מנחות 
(רש"י – חכם ומחודד לחתך הלכה כברזל).

לתלמיד  מכאן  בארון  מונחין  לוחות  ושברי  צט. • הלוחות  מנחות 
חכם ששכח תלמודו מחמת אונסו שאין נוהגין בו מנהג בזיון.

מנחות צט: • תלמיד חכם שסרח אין מבזין אותו בפרהסיא.

שני   ... בלאו  עובר  מתלמודו  אחד  דבר  המשכח  צט: • כל  מנחות 
לאוין נינהו ... בשלשה לאוין ... יכול אפי' מחמת אונסו ת''ל (דברים 

ד, ט) ופן יסורו מלבבך במסירם מלבו הכתוב מדבר.

כל  בארבעים  נוצרה  ונשמה  בארבעים  ניתנה  צט: • תורה  מנחות 
המשמר תורתו נשמתו משתמרת וכל שאינו משמר את התורה 
לעבדו  דרור  צפור  שמסר  לאדם  משל  משתמרת ...  נשמתו  אין 
איסר  ממך  נוטל  שאני  מאבדה  אתה  שאם  אתה  כמדומה  אמר 

בדמיה נשמתך אני נוטל ממך.

מנחות קי. • תלמידי חכמים העוסקים בתורה בכל מקום מעלה אני 
עליהן כאילו מקטירין ומגישין לשמי.

הכתוב  עליהן  מעלה  בלילה  בתורה  העוסקים  קי. • ת''ח  מנחות 
כאילו עסוקים בעבודה.

מנחות קי. • תלמידי חכמים העסוקין בהלכות עבודה מעלה עליהם 
הכתוב כאילו נבנה מקדש בימיהם.

חטאת  מנחה  עולה  הקריב  כאילו  בתורה  העוסק  קי. • כל  מנחות 
ואשם.

מנחות קי. • כל העוסק בתורה אינו צריך לא עולה ולא חטאת ולא 
מנחה ולא אשם.

חולין ז. • מקום הניחו לו אבותיו להתגדר בו אף אני מקום הניחו לי 
אבותי להתגדר בו מכאן לתלמיד חכם שאמר דבר הלכה שאין 
מזיחין אותו ואמרי לה אין מזניחין אותו ואמרי לה אין מזחיחין 

אותו.

חולין ז. • משרבו זחוחי הלב רבו מחלוקות בישראל.

חולין ז. • הלא נחשדו חברים לתרום שלא מן המוקף.

חולין ז. • חזי מאן גברא רבה קמסהיד עליה.

חולין ט. • תלמיד חכם צריך שילמוד ג' דברים כתב שחיטה ומילה 
... אף קשר של תפילין וברכת חתנים וציצית.

אחד  אלא  מנו  ידעינן  לא  אומר.  ברבי  והתניא  יא: • (רש"י)  חולין 
גדול בדורו היה ועל שם כך נקרא ברבי.

חולין מד: • איזהו תלמיד חכם זה הרואה טרפה לעצמו.

חולין עז. • (רש"י) דחריפא סכיניה. לב פתוח לו בסברא.

חולין צא. • (שרו של עשו) כת''ח נדמה לו.

חולין צא. • מכאן לת''ח שלא יצא יחידי בלילה (תוס' – דוקא נקט 
תלמיד חכם משום דמזיקין מתקנאים בהם).
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בתים  בעלי  אלו  שבה  זמורות  נמשלה  כגפן  זו  צב. • אומה  חולין 
הארץ  עמי  אלו  שבה  עלין  חכמים  תלמידי  אלו  שבה  אשכולות 

קנוקנות שבה אלו ריקנים שבישראל.

והכהן  י)  כא,  (ויקרא  דתניא  שאני  אמי)  (רבי  חשוב  קלד: • אדם  חולין 
אחרים  ובעושר  בחכמה  בנוי  מאחיו  גדול  שיהא  מאחיו  הגדול 
תלמוד  אותו  מגדלין  הכהנים  שאחיו  לו  אין  שאם  מנין  אומרים 

לומר והכהן הגדול מאחיו גדלהו משל אחיו.

חולין קלד: • (רש"י) דורשי חמורות. מקראות הסתומים.

חולין קלז. • (רש"י) דברי בריבי. שהיה גדול בדורו דקיימא לן רבי 
יוסי נמוקו עמו.

אנן  קבלה  בריבי  ודברי  תורה  דברי  דבריהן  קלז. • אלמלא  חולין 
דברי בריבי שומעין וכל שכן שדבריהם דברי קבלה ודברי בריבי 

דברי תורה.

חולין קלז: • מאן ריש סדרא בבבל אמר ליה אבא אריכא.

דרב  אחוריה  שורן  י''ז  אחר  יתיבנא  הוה  כד  קלז: • דכירנא  חולין 
דרבי  לפומיה  דרב  מפומיה  דנור  זיקוקין  ונפקי  דרבי  קמיה 
ואת  אמרין  הן  מה  ידע  אנא  ולית  דרב  לפומיה  דרבי  ומפומיה 

אבא אריכא קרית ליה.

בכורות ו: • את ה' אלהיך תירא לרבות תלמידי חכמים.

טימא  הזכאי  את  וחייב  החייב  את  זיכה  הדין  את  כח: • דן  בכורות 
מביתו  וישלם  עשוי  שעשה  מה  הטמא  את  וטיהר  הטהור  את 

ואם היה מומחה לב''ד פטור מלשלם.

חבירים  ג'  בפני  לקבל  צריך  חבירות  דברי  לקבל  ל: • הבא  בכורות 
ואפילו תלמיד חכם צריך לקבל בפני שלשה חבירים זקן ויושב 
בישיבה אינו צריך לקבל בפני שלשה חבירים שכבר קיבל עליו 
משעה שישב אבא שאול אומר אף תלמיד חכם אינו צריך לקבל 

בפני שלשה חבירים ולא עוד אלא שאחרים מקבלין לפניו.

בכורות ל: • אביו של זה ביזה תלמידי חכמים אף הוא מבזה תלמידי 
מיום  אלא  במקומו  מונח  יהא  זקן  כבוד  יוסי  ר'  לו  אמר  חכמים 
שחרב בית המקדש נהגו כהנים סילסול בעצמן שאין מוסרין את 

הטהרות לכל אדם.

בעולם  מפיו  שמועה  דבר  שאומרים  חכם  תלמיד  לא: • כל  בכורות 
הזה שפתותיו דובבות בקבר.

אף  דובב  בו  נוגע  דאדם  כיון  ענבים  של  כומר  לא: • מה  בכורות 
דובבות  מפיו  שמועה  דבר  אומר  שאדם  כיון  חכמים  תלמידי 

שפתיו בקבר.

חכמת  טעם  טוב  נחלה.  עם  חכמה  טובה  נב: • (רש"י)  בכורות 
חריפות האמורה עם נחלת הברייתות.

כקליפת  עלי  דומין  ישראל  חכמי  כל  אומר  עזאי  נח. • בן  בכורות 
השום חוץ מן הקרח הזה (ר"ע). 

ערכין ל: • דרשינהו רב נחמן להני קראי כסיני.

מעילה ז: • (רש"י) אמר רבי יוחנן קצצתינון לרגליה דינוקא. ר''ל קרי 
ינוקא לפי שהיה בחור ממנו דאותביה הכי ולא ידע להשיבו.

ומחדדי  קמיה  רבנן  ושכיחי  הוא  מתיבתא  ריש  יד: • רבי  נדה 
שמעתתיה.

שבא  וכיון   ... כולה  התורה  כל  (העובר)  אותו  ל: • ומלמדין  נדה 
לאויר העולם בא מלאך וסטרו על פיו ומשכחו כל התורה כולה.

נגעים יב:ה • אפילו ת"ח ויודע שהוא נגע ודאי לא יגזור ויאמר נגע 
נראה לי בבית אלא כנגע נראה לי בבית.

תענית
של  דינו  גזר  לו  קורעין  בשבת  בתענית  היושב  לא: • כל  ברכות 
שבעים שנה ואף על פי כן חוזרין ונפרעין ממנו דין עונג שבת מאי 

תקנתיה ... ליתיב תעניתא לתעניתא.

ברכות לב: • גדולה תענית יותר מן הצדקה מאי טעמא זה בגופו וזה 
בממונו.

ברכות לב: • רבא לא גזר תעניתא ביומא דעיבא.

ברכות נה. • כל חלום ולא טוות (צום).

אפי'   ... ביום  ובו  לנעורת  כאש  לחלום  תענית  יא. • יפה  שבת 
בשבת.

באב  בט'  מילה  ברית  אירע  אם  דלמא)  ד"ה   – מ: • (תוס'  עירובין 
אתי  דלמא  חיישינן  לא  בעלמא  אקראי  אלא  הוי  דלא  ביו''כ  או 
לתינוק  הכוס  נתנו  בטבת  בעשרה  בחופה  היה  ומעשה  למיסרך 

לשתות.

שחל  יקר  בר  יעקב  ברבינו  מילה  בברית  היה  מ: • מעשה  עירובין 
מנחה  להתפלל  וצוה  אב''ד  היה  והוא  בשבת  בא'  באב  עשרה 
גדולה ורחצו ואכלו מפני שי''ט שלהן היה כדכתיב שש אנכי כו' 

והאי דלא מברכינן שהחיינו משום צערא דינוקא.

עושין  באב  בתשעה  מלאכה  לעשות  שנהגו  נד: • מקום  פסחים 
מקום שנהגו שלא לעשות מלאכה אין עושין ובכל מקום תלמידי 
תלמיד  עצמו  אדם  יעשה  לעולם  אומר  רשב''ג  בטלים  חכמים 

חכם.

פסחים נד: • אין תענית ציבור בבבל אלא תשעה באב בלבד (רש"י 
– הואיל ואין צריכין לגשמים אם גוזרין על דבר אחר אין חומר 
תענית ציבור נוהג בו לאכול מבעוד יום וליאסר במלאכה ושאר 

חומרי האמורים שם).

פסחים סח: • מר בריה דרבינא כולה שתא הוה יתיב בתעניתא לבר 
מעצרתא ופוריא ומעלי יומא דכיפורי.

הכתוב  עליו  מעלה  בו  בתשעה  ושותה  האוכל  סח: • כל  פסחים 
כאילו מתענה תשיעי ועשירי.

וצום  הרביעי  צום  צבאות  ה'  אמר  כה  יט)  ח,  יח: • (זכריה  השנה  ראש 
לששון  יהודה  לבית  יהיה  העשירי  וצום  השביעי  וצום  החמישי 
שיש  בזמן   ... ושמחה  ששון  להו  וקרי  צום  להו  קרי  ולשמחה 
גזרת  אין  צום  המלכות  גזרת  יש  ולשמחה  לששון  יהיו  שלום 
המלכות ואין שלום רצו מתענין רצו אין מתענין אי הכי ט''ב נמי 

... שאני ט' באב הואיל והוכפלו בו צרות.

ונלכדה  ובשניה  בראשונה  הבית  חרב  באב  יח: • בט'  השנה  ראש 
ביתר ונחרשה העיר .... צום הרביעי זה ט' בתמוז שבו הובקעה 
העיר ... צום החמישי זה תשעה באב שבו נשרף בית אלהינו ... 
צום   ... אחיקם  בן  גדליה  נהרג  שבו  בתשרי  ג'  זה  השביעי  צום 

העשירי זה עשרה בטבת שבו סמך מלך בבל על ירושלים.

ראש השנה יח: • בטלה מגילת תענית ... לא בטלה מגילת תענית.

ראש השנה יח: • מעשה וגזרו תענית בחנוכה בלוד וירד ר''א ורחץ 
ורבי יהושע וסיפר ואמרו להם צאו והתענו על מה שהתעניתם.
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(של  שבמעיו  ושתיה  אכילה  למרק  אלא  הכתוב  בא  ד: • לא  יומא 
מ"ר) לשומו כמלאכי השרת.

מגילה כא. • (תוס' – ד"ה הקורא) הטעם שמפטיר במנחה בתענית 
ולא בשחרית משום דכתיב בה שמרו משפט ועשו צדקה (ישעיה נו) 
בערב  לאומרו  נכון  ומש''ה  ערב  לעת  צדקתא  דתעניתא  ואגרא 

אחר שעשו צדקה.

ובודקין  אדם  בני  מאספין   – (רש"י  כינופיא  ל: • מצפרא  מגילה 
ומזהירין אם יש בידם עבירה ויחדלו כדי שיתקבל התענית לפיכך 
אין פנאי בשחרית לקרות בתורה) היכי עבדינן ... מצפרא לפלגיה 
דיומא מעיינינן במילי דמתא מפלגיה דיומא לפניא ריבעא דיומא 

קרא ומפטרי וריבעא דיומא בעו רחמי.

ולהתענות  להבין  לבך  את  נתת  אשר  הראשון  היום  ח: • מן  תענית 
לפני אלהיך נשמעו דבריך.

תענית יא. • כל היושב בתענית נקרא חוטא ... נקרא קדוש... נקרא 
חסיד.

חוטא  נקרא  היין  מן  אלא  עצמו  ציער  שלא  זה  יא. • ומה  תענית 
המצער עצמו מכל דבר ודבר על אחת כמה וכמה.

תענית יא: • האי בר בי רב דיתיב בתעניתא ליכול כלבא לשירותיה 
(סעודתו).

שממעט  מפני  בתענית  לישב  רשאי  חכם  תלמיד  יא: • אין  תענית 
במלאכת שמים.

תענית טו. • סדר תעניות כיצד מוציאין את התיבה לרחובה של עיר 
ונותנין אפר מקלה על גבי התיבה ובראש הנשיא ובראש אב בית 
לפניהן דברי  אומר  שבהן  הזקן  בראשו  נותן  ואחד  אחד  וכל  דין 

כבושין וכו'.

טובים  ומעשים  תשובה  אלא  גורמים  ותענית  שק  טז. • לא  תענית 
גורמים.

לפניהם  תענית  במגילת  הכתובין  האלה  יז: • הימים  תענית 
ולאחריהם אסורין.

תענית כו. • חמשה דברים אירעו את אבותינו בשבעה עשר בתמוז 
וחמשה בתשעה באב וכו'.

תענית כז: • אנשי מעמד מתכנסין לבית הכנסת ויושבין ד' תעניות 
בשני בשבת בשלישי ברביעי ובחמישי.

חגיגה כב: • כל ימיו (של רבי יהושע) הושחרו שיניו מפני תעניותיו.

כתובות קד. • ההוא יומא דנח נפשיה דרבי גזרו רבנן תעניתא ובעו 
רחמי.

נדרים יב. • איזהו איסר האמור בתורה אמר הריני שלא אוכל בשר 
כיום  רבו  בו  שמת  כיום  אביו  בו  שמת  כיום  יין  אשתה  ושלא 

שנהרג בו גדליה בן אחיקם כיום שראיתי ירושלים בחורבנה.

סוטה יב. • אשחור זה כלב ולמה נקרא שמו אשחור שהושחרו פניו 
בתעניות.

בכו  הן  הקב''ה  אמר  היה  באב  תשעה  ערב  היום  לה. • אותו  סוטה 
בכיה של חנם ואני אקבע להם בכיה לדורות.

ליחרב  דלא  בתעניתא  שנין  ארבעין  יתיב  צדוק  נו. • ר'  גיטין 
ירושלים.

ונשים  אנשים  קבוצות  שיש  סקבא)  ד"ה   – פא. • (תוס'  קדושין 
להתענות  נהגו  לכך  וי''א  זה  על  זה  עין  ונותנין  הדרשה  לשמוע 

לאחר פסח ולאחר סוכות.

קדושין פא: • כל ימיו של אותו צדיק היה מתענה עד שמת באותה 
מיתה.

דחלש  משום  תעניתא  ארבעין  חסדא  רב  לג. • יתיב  מציעא  בבא 
דעתיה דרב הונא יתיב רב הונא ארבעין תעניתא משום דחשדיה 

לרב חסדא.

בבא מציעא פה. • רב יוסף יתיב ארבעין תעניתא ואקריוהו לא ימושו 
מפיך  ימושו  לא  ואקריוהו  אחריני  תעניתא  ארבעים  יתיב  מפיך 
ומפי זרעך יתיב מאה תעניתא אחריני אתא ואקריוהו לא ימושו 
צריכנא  לא  ואילך  מכאן  אמר  זרעך  זרע  ומפי  זרעך  ומפי  מפיך 

תורה מחזרת על אכסניא שלה.

מאה  יתיב  דישראל  לארעא  סליק  כי  זירא  פה. • ר'  מציעא  בבא 
נטרדיה  דלא  היכי  כי  מיניה  בבלאה  גמרא  דלשתכח  תעניתא 
יתיב מאה אחרניתא דלא לשכוב ר' אלעזר בשניה ונפלין עילויה 

מילי דצבורא ויתיב מאה אחריני דלא נשלוט ביה נורא דגיהנם.

סנהדרין לה. • כל תענית שמלינין בו את הצדקה כאילו שופך דמים 
(רש"י – רגילין היו בלילי תענית לעשות צדקה והיו עיני העניים 

נשואות לכך ואם ילינו נמצאו עניים רעבים שנשענו על כך).

סנהדרין סג. • מנין לסנהדרין שהרגו את הנפש שאין טועמין כלום 
כל אותו היום ת''ל לא תאכלו על הדם.

עבירה  ודבר  מצוה  שהוא  דבר  ומורה)  סורר  ע: • אכל (בן  סנהדרין 
ציבור  תענית  עבירה  דבר  אבלים  תנחומי  מצוה  דבר  (פטור): 
וטעמא מאי אמר קרא (דברים כא, כ) איננו שומע בקולנו בקולנו ולא 

בקולו של מקום.

ואיתיב  רבנן  הני  כגון  ואמר  אישתלי  פפא  ק. • רב  סנהדרין 
בתעניתא.

סנהדרין קז. • אמר דוד לפני הקב''ה רבש''ע גלוי וידוע לפניך שאם 
היו קורעין בשרי לא היה דמי שותת (מרוב תעניות).

עבודה זרה לד. • (תוס' – ד"ה מתענין) המתענה בערב שבת אע''ג 
לדקדק  א''צ  ומשלים  מתענה  הלכה  מא:)  (דף  בעירובין  דפסקינן 
שעשה  באחד  ר''ת  לפני  בא  מעשה  הכוכבים  צאת  עד  להמתין 
הרבה תעניות ולא קבלם מאתמול ואר''ת כי לא הפסיד תעניותיו 
כי מאחר שהיה בדעתו להתענות היינו גמר בלבו והוי בכלל נדיב 

לב דאמר דגמר בלבו אע''פ שלא הוציא בשפתיו.

דרך ארץ רבה פ"ב • בשעת הכעס נתעלה (הקב"ה) וישב בשמי מרום 
והכל צועקין ובוכין... וגוזרין צום וכו'.

מנחות כז. • (רש"י) בהרצאה. כשהן מתענין אין נענין עד שיהו כולן 
באגודה אחת צדיקים ורשעים.

יומי  תלתא  זימנא  לי  נקוט  לצדוקי)  (רבי  ליה  פז. • אמר  חולין 
ומהדרנא לך תיובתא יתיב רבי תלת תעניתא.

כריתות ו: • כל תענית שאין בה מפושעי ישראל אינה תענית.

תפילין
ברכות ו. • מנין שהקב''ה מניח תפילין שנאמר (ישעיה סב, ח) נשבע ה' 

בימינו ובזרוע עוזו.
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ברכות ו. • (דברים כח, י) וראו כל עמי הארץ כי שם ה' נקרא עליך ויראו 
ממך ... אלו תפילין שבראש.

ברכות ו. • (תוס') אלו תפילין שבראש. לפי שיש בהן רוב שם של 
שדי שהשי''ן כתובה בקמט שבבתים והדלי''ת ברצועות... אלא 
י''ל אלו תפילין שבראש לפי שהן בגבהו של ראש ונראין דשייך 

בהו וראו אבל תפילין של יד מכוסין. 

ברכות ו. • הני תפילין דמרי עלמא מה כתיב בהו א''ל (דברי הימים א יז, כא) 
ומי כעמך ישראל גוי אחד בארץ.

ברכות ז. • הראה הקב''ה למשה קשר של תפילין.

מן  חוץ  בתורה  האמורות  המצות  בכל  חייב  יא. • אבל  ברכות 
התפילין שהרי נאמר בהם פאר.

ומן  התפלה  ומן  מק''ש  פטור  בקבר  למת  כוך  יד: • החופר  ברכות 
התפילין ומכל מצות האמורות בתורה הגיע זמן ק''ש עולה ונוטל 

ידיו ומניח תפילין וקורא ק''ש ומתפלל.

שקר  עדות  מעיד  כאילו  תפילין  בלא  ק''ש  הקורא  יד: • כל  ברכות 
בעצמו (רש"י – לישנא מעליא).

ברכות כג. • הנכנס לבית הכסא קבוע חולץ תפיליו ברחוק ד' אמות 
ומניחן בחלון הסמוך לרשות הרבים ונכנס וכשהוא יוצא מרחיק 
ד' אמות ומניחן דברי בית שמאי ובית הלל אומרים אוחזן בידו 

ונכנס ר''ע אומר אוחזן בבגדו ונכנס.

ברכות כג. • מעשה בתלמיד אחד שהניח תפילין בחורין הסמוכים 
המדרש  לבית  ובאת  ונטלתן  אחת  זונה  ובאת  הרבים  לרשות 
תלמיד  אותו  ששמע  כיון  בשכרי  פלוני  לי  נתן  מה  ראו  ואמרה 
כך עלה לראש הגג ונפל ומת באותה שעה התקינו שיהא אוחזן 

בבגדו ובידו ונכנס.

ברכות כג. • (רש"י) שלא תצא רצועה. שיש בה קדושה שהרי בהן 
אחת  שם  על  דל''ת  כמין  בעשייתו  נראה  ובקשר  קושרן  הוא 
החיצונה  הקציצה  בכותלי  עשוי'  והשי''ן  שדי  של  מאותיות 
והיו''ד עשויה בראש רצועת תפילין של יד ורצועה קטנה מאד 

כפוף ראשה ונראית כמין יו''ד.

ברכות כג: • כי הוה אזלינן בתריה דר''נ כי הוה נקיט ספרא דאגדתא 
יהיב לן כי הוה נקיט תפילין לא יהיב לן אמר הואיל ושרונהו רבנן 

ננטרן (רש"י – ישמרוני אכניסם עמי וישמרוני מן המזיקין).

ולא  ויתפלל  בזרועו  וס''ת  בידו  תפילין  אדם  יאחז  כג: • לא  ברכות 
ישתין בהן מים ולא יישן בהן לא שינת קבע ולא שינת עראי.

ברכות כג: • הנכנס לסעודת קבע חולץ תפיליו ואח''כ נכנס.

צר  תפילין  ביה  למיצר  דאזמניה  דתפילין  סודרא  כג: • האי  ברכות 
ביה תפילין אסור למיצר ביה פשיטי אזמניה ולא צר ביה צר ביה 

ולא אזמניה שרי למיצר ביה זוזי.

ברכות כג: • לא יניח אדם תפיליו תחת מרגלותיו מפני שנוהג בהם 
עמו  אשתו  היתה  ואם  מראשותיו  תחת  מניחן  אבל  בזיון  דרך 

אסור.

ברכות כד. • התולה תפיליו יתלו לו חייו.

ברכות ל: • אביי הוה יתיב קמיה דרבה חזייה דהוה קא בדח טובא 
אמר וגילו ברעדה כתיב א''ל אנא תפילין מנחנא.

ברכות ל: • ר' ירמיה הוה יתיב קמיה דר' זירא חזייה דהוה קא בדח 
אנא  א''ל  כתיב  מותר  יהיה  עצב  בכל  כג)  יד,  (משלי  ליה  אמר  טובא 

תפילין מנחנא.

אקב''ו  מברכי  תפילייהו  דמסלקי  דבתר  מערבא  מד: • בני  ברכות 
לשמור חקיו (תוס' – ודוקא לדידהו דקסברי לילה לאו זמן תפילין 
הוא ומימים ימימה אתא למעוטי לילות שייכא ברכה דחקה אבל 
ושמרת  הפסוק  ואנן משימין  הוא  תפילין  זמן  דלילה  דקי''ל  אנן 
החקה וגו' בפסח ומה שאין אנו מניחים אותן בלילה מפני שמא 

יפיח בהן).

ברכות מז: • איזהו עם הארץ... כל שאינו מניח תפילין.

ברכות נז. • המניח תפילין בחלום יצפה לגדולה.

קדשנו  אשר  ברוך  לימא  אדרעיה  תפילין  מנח  ס: • כי  ברכות 
קדשנו  אשר  ברוך  לימא  ארישיה  תפילין  להניח  וצונו  במצותיו 

במצותיו וצונו על מצות תפילין.

ברכות ס: • (תוס' – ד"ה אשר) על של ראש שהיא גמר מצוה ועיקר 
דיש בה ד' בתים ושי''ן מברך על מצות.

שלום  שאילת  שם  אין  ערומים  עומדין  אדם  שבני  י. • מקום  שבת 
לומר  צריך  ואין  תפילין  וחולץ  ותפלה  מקרא  לומר  צריך  ואין 

שאינו מניחן.

מציץ  ק''ו  ושעה  שעה  כל  בתפילין  למשמש  אדם  יב. • חייב  שבת 
מה ציץ שאין בו אלא אזכרה אחת אמרה תורה (שמות כח, לח) והיה 
על מצחו תמיד שלא יסיח דעתו ממנו תפילין שיש בהן אזכרות 

הרבה על אחת כמה וכמה.

שבת כח: • (שמות יג, ט) למען תהיה תורת ה' בפיך מן המותר בפיך.

ולתופרן  בשערן  לכורכן  אלא  הל''מ  תפילין  של  כח: • שי''ן  שבת 
נכרכו'  הל''מ  מרובעות  תפילין  דתניא  הוא  הל''מ  נמי  הא  בגידן 

בשערן ונתפרות בגידן אלא לרצועו' ... רצועות שחורות הל''מ.

שבת לה: • (תקיעה) שלישית (בע"ש) לחלוץ תפילין.

שבת מט. • תפילין צריכין גוף נקי כאלישע בעל כנפים.

מלכות  גזרה  אחת  שפעם  כנפים  בעל  ליה  קרי  מט. • ואמאי  שבת 
את  ינקרו  תפילין  המניח  שכל  ישראל  על  גזירה  הרשעה  רומי 
רץ  אחד  קסדור  ראהו  לשוק  ויוצא  מניחם  אלישע  והיה  מוחו 
בידו  ואחזן  מראשו  נטלן  אצלו  שהגיע  וכיון  אחריו  ורץ  מפניו 
אמר לו מה זה בידך אמר לו כנפי יונה פשט את ידו ונמצאו כנפי 

יונה לפיכך קורין אותו אלישע בעל כנפים.

שבת מט. • (תוס' – ד"ה כאלישע) ואין תימה על מה שמצוה זאת 
רפויה בידינו שגם בימי חכמים היתה רפויה.

שבת מט. • מעשה בתלמיד אחד שהפקיד מעותיו אצל אחד שהיה 
מניח תפילין כשתבע בו אמר להד''ם אמר ליה אותו תלמיד לא 

לך הפקדתי אלא לתפילין שעל ראשך.

שאין  אלא  כלום  עושה  אינו  הכא  נטלם)  ד"ה  מט. • (תוס' –  שבת 
תפילין  להם  שאין  ישראל  והרבה  אחת  שעה  בראשו  תפילין  לו 

כמותו.

שאין  בזמן  ביחיד  ולא  המסומר  בסנדל  האיש  יצא  ס. • לא  שבת 
ברגלו מכה ולא בתפילין.

מנעלין  אף  בשמאל  תפילין  מה  מנעלין  כך  סא. • כתפילין  שבת 
בשמאל.

שבת סא. • מ''ד שבת לאו זמן תפילין הוא אלא אפילו למ''ד שבת 
זמן תפילין הוא לא יצא דילמא אתי לאיתויי ברה''ר.

תפילין  של  ד'   ... מסיני  למשה  הלכה  תפילין  של  סב. • שי''ן  שבת 
הלכה למשה מסיני ... יו''ד של תפילין הלכה למשה מסיני.
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שבת סב. • קסבר ר''מ לילה זמן תפילין הוא ושבת זמן תפילין הוא 
הוה ליה מצות עשה שלא הזמן גרמא וכל מצות עשה שלא הזמן 

גרמא נשים חייבות.

ימין  של  ממנעל  רצועה  נוטל  אביו  על  געגועין  שיש  סו: • בן  שבת 
וקושר לו בשמאלו ... וסימניך תפילין.

על  ומזוזה  הקלף  על  תפילין  מסיני  למשה  עט: • הלכה  שבת 
דוכסוסטוס.

מזוזה  מהן  עושין  אין  שבלה  תורה  וספר  שבלו  עט: • תפילין  שבת 
לפי שאין מורידין מקדושה חמורה לקדושה קלה.

שבת קח. • כותבין תפילין על גבי עור של עוף טהור.

אם   ... טהור  דג  של  עור  גבי  על  תפילין  לכתוב  קח. • מהו  שבת 
זוהמא מיניה אי לא פסקא זוהמא  יבא אליהו ויאמר אי פסקא 

מיניה.

שבת קח. • מניין שאין כותבין תפילין אלא על גבי עור בהמה טהורה 
א''ל דכתיב (שמות יג, ט) למען תהיה תורת ה' בפיך מן המותר בפיך.

שבת קח. • הלכה למשה מסיני שהתפילין נכרכות בשערן ונתפרות 
בגידן אבל אין כותבין לא על גבי עור בהמה טמאה ולא על גבי 
עור חיה טמאה ואינו צריך לומר על גבי עור נבלה וטרפה שלהן 

ואין נכרכין בשערן ואין נתפרות בגידן.

הלך  שלא   – (רש"י  תפילין  מצות  דקיימית  לי  קיח: • תיתי  שבת 
ארבע אמות בלא תפילין).

שבת קל. • כל מצוה שלא מסרו ישראל עצמן עליה למיתה בשעת 
גזרת המלכות כגון תפילין עדיין היא מרופה בידם.

שבת קל. • תפילין צריכין גוף נקי כאלישע בעל כנפים ... שלא יפיח 
בהם ... שלא יישן בהם.

שבת קנג. • ושמן על ראשך אל יחסר אלו תפילין.

עירובין סד. • המחזיק בנכסי הגר מה יעשה ויתקיימו בידו ... אפילו 
מצא  אפי'   ... ורווח  עיסקא  עבד  אפילו   ... אשתו  בנכסי  בעל 

מציאה ... אפילו כתב בהו תפילין.

עירובין צה. • המוצא תפילין (בשדה) מכניסן זוג זוג וכו'.

הכא  תפילין  שתי  בו  להניח  שראוי  בראש  יש  צה: • מקום  עירובין 
נמי מקום יש ביד שראוי להניח בו שתי תפילין.

ראשו  על  וחבילתו  השדה  מן  בא  שאדם  צה: • פעמים  עירובין 
ומסלקן מראשו וקושרן בזרועו.

עירובין צה: • מקום שמוחו של תינוק רופס.

במקום  אלא  מלבוש  מיקרי  לא  וכי)  ד"ה   – צה: • (תוס'  עירובין 
שרגיל להניחו בחול.

בין  נראה  היה  כ"ג)  (של  שערו  מקום)  ד"ה   – צה: • (תוס'  עירובין 
ציץ למצנפת ששם מניח תפילין ודומה דציץ היה במקום הראוי 

להניח תפילין.

עירובין צו. • יכול יניח אדם תפילין בשבתות וימים טובים ת''ל (שמות 
יג, ט) והיה לך לאות על ידך מי שצריכין אות יצאו אלו שהן גופן 

אות.

בה  מיחו  ולא  תפילין  מנחת  היתה  כושי  בת  צו. • מיכל  עירובין 
חכמים ... אלמא קסברי מצות עשה שלא הזמן גרמא היא.

הל''מ  בקונטרס  פי'  הל''מ.  תפילין  של  קשר  צז. • (תוס')  עירובין 
שי''ן  כמין  עשוי  ובתפירתו  לדל''ת  שדומה  עשוי  הוא  היאך 
ואין  שדי  הרי  ליו''ד  ודומה  כפוף  וראשה  בהם  קבועה  ורצועה 

נראה לר''י דאין הל''מ אלא השי''ן בלבד. 

פסחים קיג: • שבעה מנודין לשמים אלו הן ... ומי שאין לו תפילין 
בראשו ותפילין בזרועו וכו'.

ראש השנה יז. • (תוס') קרקפתא דלא מנח תפלין. אם עוסק בתורה 
מן  פטור  בתורה  העוסק  במכילתא  דאמר  דמי  תפלין  כמניח 
התפלין ורבינו תם מפרש דהכא כשהמצוה בזויה עליו שמגונות 
משום  להניח  ירא  אם  אבל  שבראשו  תפלין  של  רצועות  עליו 
דבעינן גוף נקי כאלישע בעל כנפים כדאיתא בריש במה טומנין 
(שבת דף מט. ושם) והוא דואג כל שעה שמא לא יוכל להזהר לשמרה 

בטהרה ובקדושה הא ודאי אין עליו דין פושעי ישראל בגופן.

שבזרוע  תפילין  לאחר  אטוטפתא.  דרעא  עבורי  לג: • (רש"י)  יומא 
בשביל תפילין של ראש אסור דהא בזרוע פגע תחילה.

ישן)  כשהוא  אצלו  להניחן   – (רש"י  הצד  מן  סט. • תפילין  יומא 
שפיר דמי.

יומא פו. • היכי דמי חילול השם ... רבי יוחנן אמר כגון אנא דמסגינא 
ארבע אמות בלא תורה ובלא תפילין.

סוכה כ: • (תוס' – ד"ה ראיתם) בירושלמי תני שהיה (העבד טבי)  
מניח תפילין ולא מיחו בידו חכמים. 

סוכה כה. • אבל חייב בכל המצות האמורות בתורה חוץ מן התפילין 
שהרי נאמר בהן פאר.

וכל  ותגריהן  ותגריהן  הן  ומזוזות  תפילין  ספרים  כו. • כותבי  סוכה 
העוסקין במלאכת שמים לאתויי מוכרי תכלת פטורין מק''ש ומן 

התפלה ומן התפילין ומכל מצות האמורות בתורה.

סוכה כו. • ישן אדם שינת עראי בתפילין אבל לא שינת קבע.

אוחז  ואינו  ברצועה  אוחז  קרי  ורואה  בתפילין  כו. • הישן  סוכה 
בקציצה.

מניחין  ואינן  חולצין  לעולם  בחורים)   – (רש"י  כו: • הילדים  סוכה 
מפני שרגילין בטומאה ... בילדים ונשותיהן עמהן עסקינן שמא 

יבואו לידי הרגל דבר.

סוכה כו: • שכח ושמש מטתו בתפילין אינו אוחז לא ברצועה ולא 
בקציצה עד שיטול ידיו ויטלם מפני שהידים עסקניות הן.

שיחת  שח  לא  מימיו  זכאי  בן  יוחנן  רבן  על  עליו  כח. • אמרו  סוכה 
חולין ולא הלך ד' אמות בלא תורה ובלא תפילין וכו'.

סוכה מא: • לא יאחז אדם תפילין בידו וספר תורה בחיקו ויתפלל 
שינת  ולא  קבע  שינת  לא  בהן  יישן  ולא  מים  בהן  ישתין  ולא 

עראי.

סוכה מב. • קטן היודע ... לשמור תפילין אביו לוקח לו תפילין.

סוכה מה: • (תוס' – ד"ה אחד) תפילין כל היום מצותן שיהו מונחין 
בראשו ובזרועו אבל לולב אין עיקר מצותו אלא פ''א ביום.

סוכה מו. • תפילין כל זמן שמניחן מברך עליהן ... אינו מברך אלא 
שחרית בלבד.

סוכה מו. • כל אימת דמנח תפילין מברך ... כל אימת דמשמשי בהו 
מברכי.
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מניח  חמה  עליו  ושקעה  בראשו  ותפלין  בדרך  בא  טו. • היה  ביצה 
ותפלין  המדרש  בבית  יושב  היה  לביתו  שמגיע  עד  עליהם  ידו 

בראשו וקדש עליו היום מניח ידו עליהן עד שמגיע לביתו.

מגילה ח: • אין בין ספרים לתפלין ומזוזות אלא שהספרים נכתבין 
בכל לשון ותפלין ומזוזות אינן נכתבות אלא אשורית.

מגילה טז: • ויקר אלו תפלין וכן הוא אומר (דברים כח, י) וראו כל עמי 
הארץ כי שם ה' נקרא עליך ויראו ממך ותניא רבי אליעזר הגדול 

אומר אלו תפלין שבראש.

הוה)  תפילין  מוכר   – (רש"י  חבו  בר  לדבי  שרא  יח: • אביי  מגילה 
למיכתב תפלין ומזוזות שלא מן הכתב.

צריכות  ואין  הכתב  מן  שלא  נכתבות  ומזוזות  יח: • תפלין  מגילה 
שרטוט והלכתא תפלין אין צריכין שרטוט מזוזות צריכין שרטוט 
אידי ואידי נכתבות שלא מן הכתב מ''ט מיגרס גריסין (רש"י – 

שגורות בפי הכל).

על  נתנה  מצוה  בה  ואין  סכנה  עגולה  תפלתו  כד: • העושה  מגילה 
מצחו או על פס ידו הרי זו דרך המינות ציפן זהב ונתנה על בית 

אונקלי שלו ה''ז דרך החיצונים.

מגילה כד: • תפלין מרובעות הלכה למשה מסיני.

אמר  ימים  הארכת  במה  זירא  ר'  את  תלמידיו  כח: • שאלו  מגילה 
להם ... ולא הלכתי ד''א בלא תורה ובלא תפילין וכו'.

ג)  סא,  (ישעיה  שנאמר  תפילין  במקום   ... להו  מנח  טז. • והיכא  תענית 
לשום לאבילי ציון לתת להם פאר תחת אפר.

המצות  בכל  חייב  אבל  ואסור)  ד"ה   – כא. • (רש"י  קטן  מועד 
האמורות בתורה חוץ מן התפילין התם שאר מצות בעלמא אבל 

הני אית בהו שמחה.

מועד קטן כה. • יומא חד אתהפיכא ליה רצועה דתפילין ויתיב עלה 
ארבעין תעניתא.

מועד קטן כו. • רבי אבא ורב הונא בר חייא הוו יתבי קמיה דרבי אבא 
בת  אתאי  סדיא  אבי  אחתיה  לטוטפתיה  שקליה  לאפנויי  בעא 

נעמיתא בעא למיבלעיה אמר השתא איחייבין לי שתי קריעות.

כתובות צא. • כל מלאכות שהעבד עושה לרבו תלמיד עושה לרבו 
... לא אמרן אלא דלא מנח תפלין אבל מנח תפלין ל''ל בה.

כתובות קד. • זימני דעייל (רבי) לבית הכסא וחלץ תפילין ומנח להו 
וקמצטער.

סוטה יז. • בשכר שאמר אברהם אבינו (בראשית יד, כג) אם מחוט ועד 
שרוך נעל זכו בניו לב' מצות חוט של תכלת ורצועה של תפלין.

עליה  וחוזר  בידו  היא  עבירה  לתפילה  תפילה  בין  מד: • שח  סוטה 
מעורכי המלחמה.

שיטה  כל  על  שרטוט  בעי  לא  תפילין  א"ר)  ד"ה  ו: • (תוס' –  גיטין 
כמה  תחתיו  וכותב  למעלה  אחת  שרטוט  עושה  אבל  ושיטה 

שיטין.

גיטין מ. • עבד שהניח תפילין בפני רבו יצא לחירות.

גיטין מה. • ואין לוקחין ספרים תפילין ומזוזות מן העובדי כוכבים 
יותר על כדי דמיהן.

כוכבים  עובד  ומסור  מין  שכתבן  ומזוזות  תפלין  מה: • ס''ת  גיטין 
ועבד אשה וקטן וכותי וישראל מומר פסולין.

דאביי  לקמיה  דתפילי  חייתא  דאייתי  טייעתא  מה: • ההיא  גיטין 
שקלא  זיהרא  אימליא  בתמרי  ריש  ריש  לי  יהבת  לה  אמר 

שדתינהו בנהרא אמר לא אבעי לי לזלזולינהו באפה כולי האי.

גיטין נז: • ארבעים סאה קצוצי תפילין נמצאו בראשי הרוגי ביתר 
וכו'.

גמר  מנלן  פטורות  נשים  גרמא  שהזמן  עשה  לד. • ומצות  קדושין 
שהזמן  עשה  מצות  כל  אף  פטורות  נשים  תפילין  מה  מתפילין 
גרמא נשים פטורות ותפילין גמר לה מתלמוד תורה מה תלמוד 

תורה נשים פטורות אף תפילין נשים פטורות.

בבא קמא קב: • המקדיש נכסיו מעלין לו תפילין ... דעתו של אדם 
על תפילין המקדיש נכסיו סבר מצוה קא עבידנא.

בבא מציעא כט: • המוצא תפילין בשוק שם דמיהן ומניחן לאלתר.

העושה  פלוני  בבית   – (רש"י  חבו  בר  בי  כט: • תפילין  מציעא  בבא 
תפילין) משכח שכיחי.

בבא מציעא קה: • היה נושא משאוי על ראשו ותפילין בראשו אם 
היו תפילין רוצצות אסור ואם לאו מותר.

לא  ה''ז  בראשו  ותפילין  ראשו  על  זבל  קה: • המוציא  מציעא  בבא 
מנהג  בהן  נוהג  שהוא  מפני  במתניו  יקשרם  ולא  לצדדין  יסלקם 
מטפחת  אפילו   ... תפילין  במקום  זרועו  על  קושרם  אבל  בזיון 

שלהן אסור להניח על הראש שיש בו תפילין.

בבא בתרא ס: • אפר מקלה שבראש חתנים ... היכא מנח לה במקום 
תפילין.

תפילין  ס"ת.  ד"ה   – (רשב"ם  נכסי  איקרי  קנא. • תפלין  בתרא  בבא 
היינו טעמא דהוי מלבוש).

ביה  וצר  תפילין  ביה  למיצר  דאזמניה  סודרא  מח. • האי  סנהדרין 
תפילין אסור למיצר ביה פשיטי אזמניה ולא צר ביה צר ביה ולא 

אזמניה שרי למיצר ביה פשיטי.

של  נרתיק  או  ספר  של  תיק  לי  עשה  לאומן  מח: • אמר  סנהדרין 
חול  בהן  להשתמש  מותר  קודש  בהן  נשתמש  שלא  עד  תפילין 

נשתמש בהן קודש אסור להשתמש בהן חול.

ונשאו  ישראל  לארץ  עלו  יחזקאל  שהחיה  צב: • מתים  סנהדרין 
נשים והולידו בנים ובנות עמד ר''י בן בתירא על רגליו ואמר אני 

מבני בניהם והללו תפילין שהניח לי אבי אבא מהם.

סנהדרין קא: • (מלכים א יא, כז) וזה הדבר אשר הרים יד במלך שלמה ... 
שחלץ (ירבעם) תפיליו בפניו.

הלכה  תפילין  מה  לתפילין  כולה  התורה  כל  יא. • ואיתקש  מכות 
כי  ואידך  בגידין  לתופרן  כל  אף  בגידין  לתופרן  מסיני  למשה 

איתקש למותר בפיך להלכותיו לא איתקש.

ולית  בכיתנא  דתפירי  חביבי  דבי  לתפילין  להו  יא. • חזינן  מכות 
הלכתא כוותיה.

שבועות כה: • לא אכלתי היום ולא הנחתי תפילין היום משביעך אני 
ואמר אמן חייב.

שוא  שבועת  היא  זו  תפילין  להניח  שלא  כט. • (נשבע)  שבועות 
שחייבין על זדונה מכות ועל שגגתה פטור.

מפני  בתפלין  (לישבע)  לכתחלה  לו  די  ת''ח.  לח: • (רש"י)  שבועות 
כבודו.
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שלמה  בימי  ולא  דוד  בימי  לא  גרים  קבלו  ג: • לא  זרה  עבודה 
תפילין  בראשיהן  תפילין  ומניחין  גרורים  גרים  שנעשו  אלא 
שרואין  כיון  בפתחיהם  מזוזה  בבגדיהם  ציצית  בזרועותיהם 

מלחמת גוג ומגוג ... וכל אחד מנתק מצותו והולך.

עבודה זרה לט. • מעשה באשה אחת שנשאת לחבר והיתה קושרת 
מוכס  קשרי  לו  קושרת  והיתה  למוכס  נשאת  ידו  על  תפילין  לו 

על ידו.

תפילין  במקום  (העטרת)  מניחה  (דוד)  מד. • היה  זרה  עבודה 
והולמתו והא בעי אנוחי תפילין ... מקום יש בראש שראוי להניח 

בו שתי תפילין.

אבות דרבי נתן כה:ג • כשחלה ר"א ע"ש היה ולא הניח לבנו לחלוץ 
תפיליו וחשבו שנטרפה דעתו (עיין שם).

תפילין • מעשה בטבי עבד ר"ג שהיה מנח תפילין. 

יומם  בו  והגית  במקום  שהיא  תפילין  מצות  היא  תפילין • גדולה 
ולילה.

תפילין • חביבין ישראל ... תפילין על ידיהן וראשיהן וכו'.

זבחים יט. • כהנים בעבודתן ולוים בדוכנן וישראל במעמדן פטורין 
מן התפלה ומן התפילין.

זבחים יט. • שערו היה נראה בין ציץ למצנפת ששם מניחין תפילין.

זבחים לז: • טט בכתפי שתים פת באפריקי שתים.

כתב  אפילו  זו  את  זו  מעכבין  שבתפילין  פרשיות  כח. • ד'  מנחות 
אחד מעכבן.

אין  ראש  ושל  ראש  של  אותה  עושין  יד  של  לד: • תפלה  מנחות 
עושין אותה של יד לפי שאין מורידין מקדושה חמור' לקדושה 

קלה.

כסדר  בקונטרס  פירש  כסדרן.  קורא  והקורא  לד: • (תוס')  מנחות 
ומפרש   ... מאוחר  מאוחר  מוקדם  מוקדם  בתורה  כתובין  שהן 
ר''ת קדש והיה כי יביאך מימין של קורא ומשמאל של קורא הוי 
שמע מבחוץ ואחריה והיה אם שמוע מבפנים... ובשימושא רבא 

תיקון התפילין משמע כפירוש הקונטרס.

מעברתא   ... מסיני  למשה  הלכה  דתפילין  לה. • תיתורא  מנחות 
למשה  הלכה  תפילין  של  שי''ן   ... מסיני  למשה  הלכה  דתפילין 

מסיני וצריך שיגיע חריץ למקום התפר ... כיון דמנכר לא צריך.

יש   – (תוס'  מסיני  למשה  הלכה  שחורות  לה. • רצועות  מנחות 
אלא  שחורות  בעי'  דלא  לבן  מקלף  תפילין  של  בתים  שעושין 

רצועות).

העושה   ... מסיני  למשה  הלכה  מרובעות  לה. • תפילין  מנחות 
בפתח  שכשיכנס   – (רש"י  מצוה  בה  ואין  סכנה  עגולה  תפילתו 

ויכה ראשו באיסקופה שלא יכנסו התפילין בראשו).

איתהפכא  זוטרא  דמר  קמיה  יתיב  הוה  אשי  לה: • רב  מנחות 
לאו  א''ל  לבר  ונוייהן  מר  לה  סבר  לא  א''ל  דתפילין  רצועה  ליה 

אדעתאי.

מנחות לה: • קשר של תפילין צריך שיהא למעלה כדי שיהו ישראל 
ישראל  שיהו  כדי  פנים  כלפי  שיהא  וצריך  למטה  ולא  למעלה 

לפנים ולא לאחור.

יש  דתפילין  רבה  ובשימושא  וכמה)  ד"ה   – לה: • (תוס'  מנחות 
דליפשו רצועי עד דלימטי לחדא כנגד מילה מימינא ולחדא כנגד 

הלב משמאלא.

מנחות לה: • (תוס' – ד"ה וכמה) מצות שיעור רוחב הרצועות יותר 
מכחטה ופחות מכשעורה ואם יותר כשר.

ראש  של  מניח  כך  ואחר  יד  של  מניח  מניח  לו. • כשהוא  מנחות 
וכשהוא חולץ חולץ של ראש ואחר כך חולץ של יד.

מנחות לו: • ... צאו שבתות וימים טובים שהן גופן אות.

מנחות לו: • (תוס' – ד"ה ושמרת) לילה זמן תפילין דקאמר הלכה 
ואין מורין כן ומדרבנן הוא דאסור דחיישינן שלא יישן בהם.

מנחות לז. • מקום שמוחו של תינוק רופס.

מנחות לז. • מי שיש לו שני ראשים באיזה מהן מניח תפילין.

ראש  ושל  ראש  של  את  מעכבת  אינה  יד  של  לח. • תפלה  מנחות 
אינה מעכבת את של יד.

תפילין  במצות  הקב''ה  שסיבבן  ישראל  מג: • חביבין  מנחות 
בראשיהן ותפילין בזרועותיהן וכו'.

וציצית  בזרועו  ותפילין  בראשו  תפילין  לו  שיש  מג: • כל  מנחות 
בבגדו ומזוזה בפתחו הכל בחיזוק שלא יחטא.

מנחות מד. • כל שאינו מניח תפילין עובר בשמונה עשה.

מנחות מד. • כל המניח תפילין מאריך ימים.

של  קשר  אף   ... דברים  ג'  שילמוד  צריך  חכם  ט. • תלמיד  חולין 
תפילין וכו'.

חולין ט. • (תוס' – ד"ה ואידך) מדקדק רבינו תם דאין צריך לקשור 
בכל יום תפילין כשמניחן שרבינו אליהו היה מצריך לקושרן.

חולין קי. • חולי מעיין פטור מן התפילין.

תפלין (תוס' –  לו  לוקח  אביו  תפלין  לשמור  היודע  ב: • קטן  ערכין 
תפלין דמיהן יקרים שייך בהו לקיחה).

תפילין  או  ס''ת  כשכותבין  ליזהר  יש  יגוד)  ד"ה  ו. • (תוס' –  ערכין 
וגררו מקום השם שאין לכתוב במקומו.

ערכין כג: • המקדיש נכסיו מעלין לו תפיליו.

יימר  דרב  לקמיה  אתא  לנכסיה  דזבנינהו  גברא  כד. • ההוא  ערכין 
אמר להו סליקו ליה תפילין.

תמיד כז. • תפילין מן הצד שריין ולא חיישינן דלמא מיגנדר ונפיל 
עלייהו.

נדה נא: • בני מערבא דמברכי בתר דסליקו תפילייהו אשר קדשנו 
סמוך  כשמסלקן  דוקא   – (תוס'  חוקיו  לשמור  וצונו  במצותיו 
לשקיעת החמה שמחויב לסלקן ... ולדידן לא קי''ל כבני מערבא 

ולא מברכין אחר תפילין לשמור חוקיו).

ידים ג:ג • תפילין ... עם התפילין מטמאין את הידים... רצועות אינן 
מטמאות את הידים.

תשובה
ברכות ה: • רב הונא תקיפו ליה ארבע מאה דני דחמרא ... אמר להו 
חמרא  והוה  חלא  הדר  דאמרי  איכא  ליה  דיהיבנא  עלי  קבילנא 

ואיכא דאמרי אייקר חלא ואיזדבן בדמי דחמרא.

ברכות ז. • טובה מרדות (רש"י – לשון רדוי והכנעה שאדם שם על 
לבו מאליו) אחת בלבו של אדם יותר מכמה מלקיות.
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רחמי  בעי  אלא  אינם  עוד  ורשעים  חטאים  דיתמו  י. • כיון  ברכות 
עלויהו  רחמי  בעא  אינם  עוד  ורשעים  בתשובה  דלהדרו  עלויהו 

והדרו בתשובה.

כל  על  לו  מוחלין  בו  ומתבייש  עבירה  דבר  העושה  יב: • כל  ברכות 
עונותיו.

ברכות יב: • מנין דאחילו ליה (לשאול) מן שמיא ... עמי במחיצתי ... 
יצתה בת קול ואמרה בחיר ה'.

ברכות יז. • אלהי עד שלא נוצרתי איני כדאי ועכשיו שנוצרתי כאלו 
לא נוצרתי וכו'.

ברכות יז. • רב ששת כי הוה יתיב בתעניתא בתר דמצלי אמר הכי 
... ועכשיו ישבתי בתענית ונתמעט חלבי ודמי יהי רצון מלפניך 
שיהא חלבי ודמי שנתמעט כאילו הקרבתיו לפניך על גבי המזבח 

ותרצני.

ברכות יז. • ר' יוחנן כי הוה מסיים ספרא דאיוב אמר הכי סוף אדם 
למות וסוף בהמה לשחיטה והכל למיתה הם עומדים אשרי מי 
בשם  וגדל  ליוצרו  רוח  נחת  ועושה  בתורה  ועמלו  בתורה  שגדל 
טוב ונפטר בשם טוב מן העולם ועליו אמר שלמה (קהלת ז, א) טוב 

שם משמן טוב ויום המות מיום הולדו.

ברכות יז. • תכלית חכמה תשובה ומעשים טובים.

ברכות יט. • אם ראית תלמיד חכם שעבר עבירה בלילה אל תהרהר 
אחריו ביום ... ודאי עשה תשובה.

ברכות כג. • שמור עצמך שלא תחטא ואם תחטא הבא קרבן לפני.

ברכות כג. • הוי קרוב לשמוע דברי חכמים שאם חוטאים מביאים 
ומביאים  שחוטאים  ככסילים  תהי  אל   ... תשובה  ועושים  קרבן 

קרבן ואין עושים תשובה.

ברכות כו. • מעות לא יוכל לתקון זה שבטל ק''ש של ערבית וק''ש 
של שחרית או תפלה של ערבית או תפלה של שחרית.

ברכות לד: • כל הנביאים כולן לא נתנבאו אלא לבעלי תשובה אבל 
צדיקים גמורים עין לא ראתה אלהים זולתך.

אינם  גמורים  צדיקים  עומדין  תשובה  שבעלי  לד: • מקום  ברכות 
עומדין.

לפי  וטעמא   – (תוס'  חטאיה  דמפרש  מאן  עלי  לד: • חציף  ברכות 
שאינו  דומה  חטאיו  מפרש  אם  אבל  חטאו  על  מתבייש  שאז 

מתבייש עליו).

ברכות נה. • חלמא בישא עדיף מחלמא טבא (רש"י – שמביא את 
האדם לידי תשובה).

ברכות נה: • לאדם טוב אין מראין לו חלום טוב (רש"י – כדי שידאג 
ולא יחטא ושיכפר לו עצבונו).

ברכות נט. • לא נבראו רעמים אלא לפשוט עקמומית שבלב.

פאה ה:ז • חטא מביא לקיום מצות תשובה וכו'.

דמאי ב:ב • המקבל עליו להיות נאמן נאמן.

שבת ל. • אמר דוד לפני הקב''ה רבונו של עולם מחול לי על אותו 
עון אמר לו מחול לך וכו'.

שבת ל. • על כל הטובה אשר עשה ה' לדוד עבדו ... שמחל לו על 
אותו עון.

שבת ל. • ולישראל עמו דאחיל להו עון דיום הכפורים.

כל  שכן  התודה  לו  אומרים  למות  ונטה  שחלה  לב. • מי  שבת 
המומתין מתודין.

שבת לב. • ואלו הן פרקליטין של אדם תשובה ומעשים טובים.

ואחד  בדורו  מיאשיהו  יותר  תשובה  בבעלי  גדול  לך  נו: • אין  שבת 
בדורנו... ומנו עוקבן בר נחמיה ריש גלותא והיינו נתן דצוציתא.

שבת פז. • (תוס') ומה פסח כו'. אין זה ק''ו גמור דאם מומר אסור 
התורה  להם  מליתן  למנוע  לו  היה  לא  מ''מ  קרבן  שהוא  בפסח 

ולהחזירם בתשובה.

כשנים  חטאיכם  יהיו  אם  לישראל  הקב''ה  להם  פט: • אמר  שבת 
כשלג  עכשיו  ועד  בראשית  ימי  מששת  ובאות  שסדורות  הללו 

ילבינו.

שבת קד. • אמר הקב''ה אם חוזר בו אני קושר לו כתר כמותי.

שבת קד. • בא ליטמא פותחין לו בא ליטהר מסייעים אותו.

שבת קנג. • שוב יום אחד לפני מיתתך שאלו תלמידיו את ר''א וכי 
שמא  היום  ישוב  שכן  וכל  להן  אמר  ימות  יום  איזהו  יודע  אדם 

ימות למחר ונמצא כל ימיו בתשובה.

שבת קנג. • הללו שקישטו את עצמן לסעודה ישבו ויאכלו וישתו 
הללו שלא קישטו עצמן לסעודה יעמדו ויראו.

עירובין יג: • נוח לו לאדם שלא נברא יותר משנברא עכשיו שנברא 
יפשפש במעשיו ואמרי לה ימשמש במעשיו.

חוזרין  אינם  גיהנם  של  פתחו  על  אפילו  יט. • רשעים  עירובין 
בתשובה.

הרעות  תאנים  גמורים  צדיקים  אלו  הטובות  כא: • תאנים  עירובין 
אלו רשעים גמורים ושמא תאמר אבד סברם ובטל סיכוים ת''ל 

הדודאים נתנו ריח אלו ואלו עתידין שיתנו ריח.

שנאמר  עון  אותו  על  הקב''ה  לו (שאול)  שמחל  נג: • מניין  עירובין 
(שמואל א כח, יט) מחר אתה ובניך עמי עמי במחיצתי.

עירובין סט: • מקבלין קרבנות מפושעי ישראל כדי שיחזרו בתשובה 
חוץ מן המומר והמנסך יין והמחלל שבתות בפרהסיא.

הן  ואלו  העולם  שנברא  קודם  נבראו  דברים  נד. • שבעה  פסחים 
תורה ותשובה וכו'.

כנפי  תחת  שפרוסה  הוא  ברוך  הקדוש  של  ידו  קיט. • זה  פסחים 
החיות כדי לקבל בעלי תשובה מיד מדת הדין.

פסחים קכ. • (תוס' – ד"ה כל) ונראה לפרש דמיירי בישראל מומר 
בשעת שחיטה וחזר ועשה תשובה.

גזר  לאחר  בין  דין  גזר  קודם  בין  לאדם  צעקה  טז. • יפה  השנה  ראש 
דין.

ראש השנה טז: • ד' דברים מקרעין גזר דינו של אדם אלו הן צדקה 
צעקה שינוי השם ושינוי מעשה.

ראש השנה יז: • ה' ה' אני הוא קודם שיחטא האדם ואני הוא לאחר 
שיחטא האדם ויעשה תשובה.

ראש השנה יז: • גדולה תשובה שמקרעת גזר דינו של אדם.

ראש השנה יז: • איזהו דבר שצריך רפואה הוי אומר זה גזר דין.

ראש השנה יז: • השב בינתים (רש"י – בין ראש השנה ליו"כ) מוחלין 
לו לא שב בינתים אפילו הביא כל אילי נביות שבעולם אין מוחלין 

לו לא קשיא הא ביחיד הא בצבור.
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בתורה  מתכפר  אבל  מתכפר  אינו  ומנחה  יח. • בזבח  השנה  ראש 
ובגמילות חסדים.

ראש השנה לא. • עשר מסעות נסעה שכינה מקראי וכו' (רש"י – וכל 
סלוקים הללו לפי שבקושי היה מסתלק ומצפה שישובו).

במדבר  לישראל  שכינה  נתעכבה  חדשים  לא. • ששה  השנה  ראש 
שמא יחזרו בתשובה כיון שלא חזרו אמר תיפח עצמן.

(של  דעתיה  חלשא  אתו  קא  חטא  דעל  כיון  יח. • שעירים  יומא 
כ"ג) אי הכי פר נמי על חטא הוא דאתי פר כיון דעליו ועל אחיו 
ביה  דאית  איניש  איכא  אי  הכהנים  באחיו  דאתי  הוא  הכהנים 
בכולהו ישראל לא  בתשובה  ומהדר ליה  מילתא מידע ידע ליה 

ידע.

חטאתי  פשעתי  עויתי  השם  אנא  אומר  (כ"ג)  היה  לה: • וכך  יומא 
לפניך אני וביתי אנא השם כפר נא לעונות ולפשעים ולחטאים 

שעויתי ושפשעתי ושחטאתי לפניך אני וביתי.

יומא לו: • אמר משה לפני הקב''ה רבש''ע בשעה שישראל חוטאין 
לפניך ועושין תשובה עשה להם זדונות כשגגות.

יומא פה: • מיתה ויוה''כ מכפרין עם התשובה תשובה מכפרת על 
עבירות קלות על עשה ועל לא תעשה ועל החמורות הוא תולה 

עד שיבא יוה''כ ויכפר.

יומא פה: • האומר אחטא ואשוב אחטא ואשוב אין מספיקין בידו 
לעשות תשובה אחטא ויוה''כ מכפר אין יוה''כ מכפר.

שבין  עבירות  מכפר  יוה''כ  למקום  אדם  שבין  פה: • עבירות  יומא 
אדם לחבירו אין יוה''כ מכפר עד שירצה את חבירו.

יומא פה: • אשריכם ישראל לפני מי אתם מטהרין מי מטהר אתכם 
הקב''ה  אף  הטמאים  את  מטהר  מקוה  מה   ... שבשמים  אביכם 

מטהר את ישראל.

יומא פה: • על כל עבירות שבתורה בין עשה תשובה בין לא עשה 
תשובה יום הכפורים מכפר חוץ מפורק עול ומגלה פנים בתורה 
ומיפר ברית בשר שאם עשה תשובה יוה''כ מכפר ואם לא עשה 

תשובה אין יוה''כ מכפר.

יומא פה: • תשובה בעיא יוה''כ יוה''כ לא בעיא תשובה.

יומא פו. • על מה תשובה מכפרת על עשה ועל לא תעשה שניתק 
ועל  כריתות  על  מכפר  ויוה''כ  תולה  תשובה  מה  ועל  לעשה 

מיתות בית דין ועל לא תעשה גמור.

יומא פו. • מנקה הוא לשבין ואינו מנקה לשאינן שבין.

אמר  דורש  ישמעאל  רבי  שהיה  כפרה  חלוקי  פו. • ארבע'  יומא 
שלשה הן ותשובה עם כל אחד ואחד וכו'.

לתלות  בתשובה  כח  לו  אין  בידו  השם  חילול  שיש  פו. • מי  יומא 
ומיתה  תולין  כולן  אלא  למרק  ביסורין  ולא  לכפר  ביוה''כ  ולא 

ממרקת.

יומא פו. • גדולה תשובה שמביאה רפאות לעולם.

יומא פו. • גדולה תשובה שמגעת עד כסא הכבוד.

יומא פו: • גדולה תשובה שדוחה את לא תעשה שבתורה... גדולה 
תשובה (שמקרבת) את הגאולה ... שזדונות נעשות לו כשגגות 
 ... אדם  של  שנותיו  שמארכת   ... כזכיות  לו  נעשות  ...שזדונות 

שבשביל יחיד שעשה תשובה מוחלין לכל העולם כולו.

עבירה  דבר  לידו  שבאת  כגון   ... תשובה  בעל  דמי  פו: • היכי  יומא 
פרק  באותו  אשה  באותה   ... הימנה  וניצל  ושניה  ראשונה  פעם 

באותו מקום.

יומא פו: • אדם עובר עבירה פעם ראשונה מוחלין לו שניה מוחלין 
לו שלישית מוחלין לו רביעית אין מוחלין לו.

יומא פו: • עבירות שהתודה עליהן יוה''כ זה לא יתודה עליהן יום 
הכפורים אחר ואם שנה בהן צריך להתודות יוה''כ אחר ואם לא 
שנה בהן וחזר והתודה עליהן עליו הכתוב אומר (משלי כו, יא) ככלב 

שב על קיאו כסיל שונה באולתו ... כ''ש שהוא משובח.

לו  הותרה  לו  הותרה  בה  ושנה  עבירה  אדם  שעבר  פו: • כיון  יומא 
סלקא דעתך אלא אימא נעשית לו כהיתר.

יומא פו: • וצריך לפרוט את החטא.

יומא פז. • כל המחטיא את הרבים כמעט אין מספיקין בידו לעשות 
תשובה כל המזכה את הרבים אין חטא בא על ידו.

יומא פז. • על כל עבירות שבתורה בין עשה תשובה בין לא עשה 
תשובה יוה''כ מכפר.

יומא פז. • כל המקניט את חבירו אפילו בדברים צריך לפייסו.

משלש  יותר  ממנו  יבקש  אל  מחבירו  מטו  המבקש  פז. • כל  יומא 
קברו  על  ומעמידן  אדם  בני  עשרה  מביא  מת  ואם   ... פעמים 

ואומר חטאתי לה' אלהי ישראל ולפלוני שחבלתי בו.

סוכה לא. • האי כשורא דמטללתא דגזולה עבדי ליה רבנן תקנתא 
משום תקנת מריש (תקנת השבים).

תשובה  בעלי  אלו  ילדותנו  את  שכפרה  זקנותנו  נג. • אשרי  סוכה 
אלו ואלו אומרים אשרי מי שלא חטא ומי שחטא ישוב וימחול 

לו.

ביצה יז: • (רש"י – ד"ה שאני) אחמור בה רבנן בהערמה טפי ממזיד 
דאלו מזיד רשע הוא לעבור על דברי חכמים ואין אחרים למדים 
תורת  מעקרא  לא  הלכך  ושב  לבו  אל  משים  עצמו  והוא  הימנו 
אל  ישיב  לא  הלכך  בהיתר  לעשות  סבור  מערים  אבל  עירוב 
לבו לחזור בו ואחרים למדין הימנו ומעקרא תורת עירוב הלכך 

קנסוהו רבנן.

מגילה כה: • מעשה תמר ויהודה נקרא ומתרגם פשיטא מהו דתימא 
ליחוש לכבודו דיהודה קמ''ל שבחיה הוא דאודי.

תענית ו. • (מלקוש) (רש"י) דבר שמל קשיותן של ישראל. שכשאינו 
יורד חוזרין ישראל בתשובה ומתענין ועושין צדקות.

תענית טו. • סדר תעניות כיצד מוציאין את התיבה לרחובה של עיר 
ונותנין אפר מקלה על גבי התיבה ובראש הנשיא ובראש אב בית 
לפניהן דברי  אומר  שבהן  הזקן  בראשו  נותן  ואחד  אחד  וכל  דין 

כבושין וכו' (עיין דף טו. – טז.).

טובים  ומעשים  תשובה  אלא  גורמים  ותענית  שק  טז. • לא  תענית 
גורמים שכן מצינו באנשי נינוה.

תענית טז. • אפילו גזל מריש ובנאו בבירה מקעקע כל הבירה כולה 
ומחזיר מריש לבעליו.

למה  בה  חוזר  ואינו  ומתודה  עבירה  בידו  שיש  טז. • אדם  תענית 
מימות  בכל  טובל  שאפי'  בידו  שרץ  שתופס  לאדם  דומה  הוא 
בארבעים  שטבל  כיון  מידו  זרקו  טבילה  לו  עלתה  לא  שבעולם 
סאה מיד עלתה לו טבילה שנאמר (משלי כח, יג) ומודה ועוזב ירוחם 

ואומר (איכה ג, מא) נשא לבבינו אל כפים אל אל בשמים.
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תענית כ: • כיון שידע בעצמו שחטא ירד מן החמור ונשתטח לפניו 
שתלך  עד  לך  מוחל  איני  לו  אמר  לי  מחול  לך  נעניתי  לו  ואמר 
לאומן שעשאני ואמור לו כמה מכוער כלי זה שעשית ... אמרו 
לו אעפ''כ מחול לו שאדם גדול בתורה הוא אמר להם בשבילכם 
רבי  נכנס  מיד  כן  לעשות  רגיל  יהא  שלא  ובלבד  לו  מוחל  הריני 
אלעזר בן רבי שמעון ודרש לעולם יהא אדם רך כקנה ואל יהא 

קשה כארז.

דלימותו  רחמי  בעי  אנא  בשיבבותן  דהוו  ביריוני  כג: • הנהו  תענית 
והיא בעיא רחמי דליהדרו בתיובתא ואהדרו.

קדירה  כשולי  דוד  שונאי  פני  נהפכו  שעה  ט. • באותה  קטן  מועד 
וידעו הכל שמחל לו הקב''ה על אותו עון.

בנפשיה  נזיפותא  נהג  בדעתיה  מילתא  דנקט  טז. • ידע  קטן  מועד 
תלתין יומין.

מועד קטן טז: • נאם דוד בן ישי שהקים עולה של תשובה (רש"י – 
שהוא שב תחלה ונתן דרך לשבים).

חגיגה ה. • כל העושה דבר ומתחרט בו מוחלין לו מיד.

הערוה  על  הבא  זה  להתקן  יכול  שאינו  מעוות  ט. • איזהו  חגיגה 
והוליד ממנה ממזר ... זה תלמיד חכם הפורש מן התורה.

אפשר  אדם  גוזל  ויתקן  גנבו  שיחזיר  אפשר  אדם  ט: • גונב  חגיגה 
שיחזיר גזלו ויתקן אבל הבא על אשת איש ואסרה לבעלה נטרד 
מן העולם והלך לו (רש"י – אין לו עוד תשובה לפי שעשה דבר 

שאין לו רפואה).

חגיגה טו. • שובו בנים שובבים חוץ מאחר.

חגיגה טו. • ת''ח אע''פ שסרח יש לו תקנה.

חגיגה טז: • כל ימיו של יהודה בן טבאי היה משתטח על קברו של 
אותו הרוג והיה קולו נשמע כסבורין העם לומר שקולו של הרוג 
הוא אמר להם קולי הוא תדעו שלמחר הוא מת ואין קולו נשמע.

חגיגה כב: • הלך ר' יהושע ונשתטח על קברי ב''ש אמר נעניתי לכם 
כמה  אחת  על  מפורשות  כך  שלכם  סתומות  ומה  ב''ש  עצמות 

וכמה אמרו כל ימיו הושחרו שיניו מפני תעניותיו.

חגיגה כו. • הגנבים שהחזירו את הכלים נאמנין לומר לא נגענו.

יבמות כא. • קשה עונשין של מדות יותר מעונשין של עריות ... הני 
אפשר בתשובה הני לא אפשר בתשובה.

אומר  מנסיא  בן  שמעון  והתנן  הוא  תשובה  בר  כב: • והאי  יבמות 
איזהו (קהלת א, טו) מעוות לא יוכל לתקון זה הבא על הערוה והוליד 

ממנה ממזר השתא מיהא עושה מעשה עמך הוא.

יבמות כב: • (תוס' – ד"ה כשעשה) אם הזכיר שם שמים לבטלה או 
עשה דבר שנתחייב בו נדוי אף על פי שעשה תשובה חייב ולא 

מיפטר.

ק''ו  זה  אין  כו'.  מומרים  וישראל  כולה  התורה  סב. • (תוס')  יבמות 
גמור דשאני פסח משום דקדשים אבל כל התורה כולה אדרבה 

יש לו ללמדם ולהחזירם בתשובה.

יבמות עח: • אמר (דוד) אין הדבר תלוי אלא בי.

כתובות ט. • (תוס' – ד"ה מפני) ואע''פ שעשה (דוד) תשובה מכל 
מקום עיכבה ואם היתה אסורה לו לא היה אותו צדיק לוקחה לו 

לאשה.

דעבד  ביה  ידעינן  הני  וקאמרי  דגזלנותא  כב. • ערער  כתובות 
תשובה.

עבריינים  כמה  דחזינן  קשה  אבל  דין)  ד"ה   – ל: • (תוס'  כתובות 
דע''י  לומר  ויש  מטותם  על  שמתים  כוכבים  עבודת  ועובדי 
לו  תולה  זכות  או  לגמרי  מוחל  ולפעמים  מיקל  הקב''ה  תשובה 

ואינו נפרע ממנו בחייו.

מעשיו  מצדיק  אדם  דמסתמא  קודם.  ת''ח  פה: • (רש"י)  כתובות 
לזכות בשעת מיתה דאמר מר (ברכות לד:) כל הנביאים לא נתנבאו 

אלא למהנה תלמידי חכמים מנכסיו.

כתובות קה: • אין אדם רואה חובה לעצמו.

נדרים לב: • החכמה תעוז לחכם זו תשובה ומעשים טובים.

נדרים לט: • שבעה דברים נבראו קודם שנברא העולם אלו הן תורה 
ותשובה וכו'.

סוטה ז: • יהודה הודה ולא בוש מה היה סופו נחל חיי העולם הבא 
ראובן הודה ולא בוש מה היה סופו נחל חיי העולם הבא.

סוטה ז: • מי גרם לראובן שהודה יהודה.

סוטה יב: • ירדה (בת פרעה) לרחוץ מגלולי אביה.

שיחזרו  ישראל  פושעי  על  רחמים  (מ"ר)  יד. • ביקש  סוטה 
בתשובה.

להפסידה  התראה  צריכה  דת  על  עוברת  להו  כה. • איבעיא  סוטה 
כתובתה או אינה צריכה מי אמרינן כיון דעוברת על דת היא לא 
בעיא התראה או דלמא תיבעי התראה דאי הדרה בה תיהדר בה.

סוטה לב: • מפני מה תקנו תפלה בלחש כדי שלא לבייש את עוברי 
עבירה (רש"י – המתוודים בתפלתם על עבירות שבידם) שהרי 

לא חלק הכתוב מקום בין חטאת לעולה.

סוטה לה: • אם היו (הגוים בא"י) חוזרין בתשובה היו מקבלין אותן 
... אף אותם הכותים אין להם תקנה אלא שריפה.

את  ישא  לא  הנפש  את  שהרג  כהן  וכי)  ד"ה   – לט. • (תוס'  סוטה 
כפיו  דנושא  בתשובותיו  השיב  הגולה  מאור  גרשום  ורבינו  כפיו 
 ... לקדושתו  חוזר  בתשובה  דחזר  דכיון  בתורה  ראשון  וקורא 
בתורה  ראשון  וקורא  כפיהם  את  נושאין  מומין  שבעלי  וכשם 
ואף זה שאם לא תאמר כן נמצאת מרפה ידיהן של בעלי תשובה 
מעשות  וימנעו  כלימה  לאותה  אוי  בושה  לאותה  אוי  שיאמרו 
תשובה ואמר ר' יוחנן כל האומר מנשה אין לו חלק לעולם הבא 
הואיל  ישמעאל  רבי  דבי  ותנא  תשובה  בעלי  של  ידיהן  מרפה 

והלך זה ונעשה כהן לאלילים אדחה אבן אחר הנופל וכו'.

סוטה מג: • כגון דעבד תשובה ויהב דמי.

כאלישע  לא  מקרבת  וימין  דוחה  שמאל  תהא  מז. • לעולם  סוטה 
שדחפו לגחזי בשתי ידיו ולא כיהושע בן פרחיה שדחפו לאחד 

מתלמידיו בשתי ידיו.

אמר  חזר  ולא  בתשובה  לגחזי  להחזירו  (אלישע)  מז. • הלך  סוטה 
לו חזור בך אמר לו כך מקובלני ממך כל מי שחטא והחטיא את 

הרבים אין מספיקין בידו לעשות תשובה.

למוטב  שחזר  קודם  ללודאי.  נפשיה  זבין  ר''ל  מז. • (תוס')  גיטין 
דמסתמא לא היה מזלזל בעצמו כל כך.

גיטין נה. • המריש הגזול שבנאו בבירה שיטול את דמיו מפני תקנת 
השבים.

ה
וב

ש
ת



דית 6אנתולוגיה תלמו 0 5

ת

גיטין נז: • בההיא שעתא הרהר (נבוזראדן) תשובה בדעתיה.

קדושין מ: • אפילו רשע גמור כל ימיו ועשה תשובה באחרונה אין 
מזכירים לו שוב רשעו.

קדושין מט: • על מנת שאני צדיק אפילו רשע גמור מקודשת שמא 
הרהר תשובה בדעתו.

קדושין פא: • אנא מיהא לאיסורא איכווני כל ימיו של אותו צדיק 
היה מתענה עד שמת באותה מיתה.

בשר  בידו  ועלה  חזיר  בשר  לאכול  שנתכוין  מי  פא: • ומה  קדושין 
טלה אמרה תורה צריכה כפרה וסליחה מי שנתכוין לאכול בשר 

חזיר ועלה בידו בשר חזיר על אחת כמה וכמה.

קדושין פא: • ומה מי שנתכוין לאכול שומן ועלה בידו חלב אמרה 
ועלה  חלב  לאכול  שנתכוין  מי  עונו  ונשא  ואשם  ידע  ולא  תורה 

בידו חלב על אחת כמה וכמה.

בבא קמא נ: • (תוס' – ד"ה ארך אפים) כשאין סופו לעשות תשובה 
הוא לרעה אבל בסופו לעשות תשובה הוא לטובה.

בבא קמא ס: • אע''פ שגזילה משלם רשע הוא.

בבא קמא פ. • רועה שעשה תשובה אין מחייבין אותו למכור מיד 
אלא מוכר על יד על יד.

בבא קמא צב. • אע''פ שהוא נותן לו אין נמחל לו עד שיבקש ממנו 
... ומנין שאם לא מחל לו שהוא אכזרי וכו'.

בבא קמא צב. • (תוס' – ד"ה מי) לא הודה (ראובן) ברבים עד אחר 
שהודה יהודה.

מהן  מקבלין  אין  שהחזירו  ברבית  ומלוי  צד: • הגזלנין  קמא  בבא 
נשנית  רבי  בימי   ... הימנו  נוחה  חכמים  רוח  אין  מהן  והמקבל 

משנה זו.

א''ל  תשובה  לעשות  שבקש  אחד  באדם  צד: • מעשה  קמא  בבא 
שלך  אינו  אבנט  אפילו  תשובה  עושה  אתה  אם  ריקה  אשתו 
ונמנע ולא עשה תשובה באותה שעה אמרו הגזלנין ומלוי רביות 
שהחזירו אין מקבלין מהם והמקבל מהם אין רוח חכמים נוחה 

הימנו.

בבא קמא קג. • הגוזל את חבירו שוה פרוטה ונשבע לו (על שקר) 
לנגזל  שיחזיר  עד  כפרה  לו  דאין   – (רש"י  למדי  אחריו  יוליכנו 

עצמו).

אחד  וכל  מהן  איזה  יודע  ואינו  מחמשה  אחד  קג: • גזל  קמא  בבא 
דרך  זו  לא   ... ומסתלק  ביניהם  גזילה  מניח  גזל  אותי  אומר 

מוציאתו מידי עבירה עד שישלם גזילה לכל אחד ואחד.

בבא קמא קי. • המביא גזילו עד שלא הביא אשמו יצא הביא אשמו 
עד שלא הביא גזילו לא יצא.

בבא מציעא ג: • (תוס' – ד"ה מה) אין נאמן לפסול עצמו אבל הכא 
עושה תשובה ואינו רוצה להביא חולין לעזרה.

תשובה  עשה  בשלא  וכולהו  חוץ)  ד"ה   – נח: • (תוס'  מציעא  בבא 
דתשובה מועלת לכל דבר ... דבעלי תשובה גדולים מאותן שהיו 

צדיקים לעולם.

מעשה  בעושה  תאר  לא  בעמך  ונשיא  סב. • (שמות כב, כז)  מציעא  בבא 
עמך ... בשעשה תשובה.

אחותי  לך  יהיבנא  בך  הדרת  אי  לר"ל)  (ר"י  פד. • א''ל  מציעא  בבא 
דשפירא מינאי. 

א''ל  שמעון  בר'  אלעזר  דר'  לאתריה  רבי  פה. • איקלע  מציעא  בבא 
יש לו בן לאותו צדיק אמרו לו יש לו בן וכל זונה שנשכרת בשנים 
שוכרתו בשמונה... כל יומא הוה אמר לקרייתי אנא איזיל אמר 
ליה חכים עבדו יתך וגולתא דדהבא פרסו עלך ורבי קרו לך ואת 
אמרת לקרייתי אנא איזיל אמר ליה מומי עזובה דא... קרי עליה 

(משלי יא, ל) פרי צדיק עץ חיים ולוקח נפשות חכם.

בבא מציעא פה. • איקלע רבי לאתריה דר' טרפון אמר להו יש לו בן 
לאותו צדיק שהיה מקפח את בניו אמרו לו בן אין לו בן בת יש לו 
וכל זונה שנשכרת בשנים שוכרתו בשמנה אתיוהו לקמיה אמר 

ליה אי הדרת בך יהיבנא לך ברתאי הדר ביה.

לגיחזי  שדחפו  אחד  אלישע  חלה  חלאין  פז. • שלשה  מציעא  בבא 
בשתי ידיו וכו'.

 ... בכל  מאי  בכל  אברהם  את  ברך  וה'  א)  טז: • (בראשית כד,  בתרא  בבא 
שעשה ישמעאל תשובה בימיו.

בבא בתרא טז: • ישמעאל עשה תשובה בחיי אביו שנאמר (בראשית כה, 
ט) ויקברו אותו יצחק וישמעאל בניו.

ניתן  שלא   ... גזלן  שמיה  לאו  רבים  של  לה: • גזלן  בתרא  בבא 
להשבון.

בבא בתרא פח: • קשה עונשן של מדות יותר מעונשן של עריות ... 
דהתם אפשר בתשובה והכא לא אפשר בתשובה.

בבא בתרא פח: • (תוס' –ד"ה התם אפשר בתשובה) ודוקא בעריות 
שאין בהן ממזרות אבל הבא על אשת איש והוליד ממנה בן או 
שאר עריות שיש בהן ממזרות זהו מעוות לא יוכל לתקן כדאמר 
(יבמות (דף כא) וא''א בתשובה וה''ר חיים אומר אע''ג שהוא מעוות 

לא יוכל לתקן מ''מ אפשר בתשובה.

מן  בחזירתן  ומושבות.  מעמדות  משבעה  ק: • (רש"י)  בתרא  בבא 
הקבר הולכין מעט ויושבין לנחם האבל או להרבות צער על המת 
חיי  כי  בתשובה  לשוב  לבו  אל  איש  ולתת  בבכי  ולהרבות  שמת 
האדם הבל ועומדין והולכין מעט וחוזרין ויושבין מעט כך עושין 

ז' פעמים כדי לתת אל לבם שחיי האדם הבל.

סנהדרין ז. • לעולם מוטב דליעבדו לעגל אפשר הויא להו תקנתא 
בתשובה.

שנטמאו  הטומאה.  מפני  השנה  את  שעיבר  יב. • (רש"י)  סנהדרין 
חזקיהו  והיה  לתורה  חששו  שלא  זרה  מעבודה  אביו  אחז  בימי 
הפסח  עד  וליטהר  לבא  כולן  יספיקו  שלא  וידע  למוטב  מחזירן 

ועיבר השנה.

סנהדרין כה. • החשוד על הטריפות אין לו תקנה עד שילך למקום 
שאין מכירין אותו ויחזיר אבידה בדבר חשוב או שיוציא טריפה 

מתחת ידו בדבר חשוב משלו.

סנהדרין כה: • המשחק בקוביא אלו הן המשחקים בפיספסים ולא 
בפיספסים בלבד אמרו אלא אפילו קליפי אגוזים וקליפי רימונים 
ואימתי חזרתן משישברו את פיספסיהן ויחזרו בהן חזרה גמורה 

דאפילו בחנם לא עבדי.

ואימתי  הלוה  ואחד  המלוה  אחד  בריבית  כה: • מלוה  סנהדרין 
אפילו  גמורה  חזרה  בהן  ויחזרו  שטריהן  את  משיקרעו  חזרתן 

לנכרי לא מוזפי.

יונים  ולא  היונים  את  שממרין  אלו  יונים  כה: • ומפריחי  סנהדרין 
בלבד אמרו אלא אפילו בהמה חיה ועוף ואימתי חזרתן משישברו 
את פגמיהן ויחזרו בהן חזרה גמורה דאפי' במדבר נמי לא עבדי.
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סנהדרין כה: • סוחרי שביעית אלו שנושאין ונותנין בפירות שביעית 
חזרת  לא   ... ויבדלו  אחרת  שביעית  משתגיע  חזרתן  ואימתי 
בר  פלוני  אני  אומר  כיצד  ממון  חזרת  אלא  אמרו  בלבד  דברים 
פלוני כינסתי מאתים זוז בפירות שביעית והרי הן נתונין במתנה 

לעניים.

סנהדרין לא: • (רש"י – ד"ה לדזיו) ומצאתי בספר הגדה שהיה מר 
טינא  לבו  והעלה  אחת  באשה  עיניו  שנתן  תשובה  בעל  עוקבא 
ומתוך  ממנו  ללות  נצרכה  לימים  היתה  איש  ואשת  בחולי  ונפל 
וכשהיה  ונתרפא  לשלום  ופטרה  יצרו  וכבש  לו  נתרצית  דוחקה 

יוצא לשוק היה נר דולק בראשו מן השמים.

סנהדרין לז. • הנהו בריוני דהוה בשיבבותיה דר' זירא דהוה מקרב 
להו כי היכי דניהדרו להו בתיובתא והוו קפדי רבנן כי נח נפשיה 
דר' זירא אמרי עד האידנא הוה חריכא קטין שקיה דהוה בעי עלן 

רחמי השתא מאן בעי עלן רחמי הרהרו בלבייהו ועבדו תשובה.

סנהדרין לז: • (תוס' – ד"ה מיום) בזמן בית המקדש בגדי כהונה היו 
מכפרין מיהו ה''מ כשעשו תשובה.

סנהדרין מג: • כל הזובח את יצרו ומתודה עליו מעלה עליו הכתוב 
כאילו כיבדו להקב''ה בשני עולמים העולם הזה והעולם הבא.

שכר  עולה  מקריב  אדם  קיים  המקדש  שבית  מג: • בזמן  סנהדרין 
עולה בידו מנחה שכר מנחה בידו אבל מי שדעתו שפלה מעלה 
אלא  עוד  ולא   ... כולן  הקרבנות  כל  הקריב  כאילו  הכתוב  עליו 

שאין תפלתו נמאסת.

אומרים  אמות  כעשר  הסקילה  מבית  רחוק  מג: • היה  סנהדרין 
לו  יש  המתודה  שכל  מתודין  המומתין  כל  דרך  שכן  התודה  לו 
חלק לעוה''ב... ואם אינו יודע להתוודות אומרים לו אמור תהא 

מיתתי כפרה על כל עונותי.

ברוח  ליה.  אמרו  נהפכת  נינוה  מעיקרא  פט: • (רש"י)  סנהדרין 
הקדש ומשמע נמי לטובה שיהפכו מעשיהם מרעה לטובה וכיון 

ששבו נתקיימה הנבואה ולא מיהדר הוא.

אמרתי  לא  בה  עונה  ת''ל  תשובה  עשה  אפילו  צ: • יכול  סנהדרין 
אלא בזמן שעונה בה.

סנהדרין צד: • אם חוזר בו (סנחריב) מוטב ואם לאו אני אעשה לו 
גליל (חרפה) בגוים.

סנהדרין צו: • ניחא לך דאיקטלינהו לכולהו מיד נח הרהר תשובה 
בדעתיה (דנבוזרדאן) אמר מה הם שלא איבדו אלא נפש אחת 
לביתיה  פורטיתא  שדר  ערק  עליה  תיהוי  מה  גברא  ההוא  כך 

ואיתגייר.

ובעו  בתשובה  רשיעי  הדרי  להו  (נבוכדנצר)  צו: • שלח  סנהדרין 
רחמי ומייתו ליה שלחו ליה כבר קבע להן זמן.

סנהדרין צז: • כלו כל הקיצין ואין הדבר תלוי אלא בתשובה ומעשים 
טובים.

אין  לאו  ואם  נגאלין  תשובה  עושין  ישראל  צז: • אם  סנהדרין 
נגאלין.

סנהדרין צז: • אם אין עושין תשובה אין נגאלין אלא הקב''ה מעמיד 
להן מלך שגזרותיו קשות כהמן וישראל עושין תשובה ומחזירן 

למוטב.

אבל  תשובה  לבעלי  אלא  נתנבאו  לא  הנביאים  צט. • כל  סנהדרין 
צדיקים גמורים עין לא ראתה אלהים זולתך.

אינן  צדיקים  שם  עומדין  תשובה  שבעלי  צט. • מקום  סנהדרין 
עומדין שם.

סנהדרין קא. • חביבין יסורין.

סנהדרין קב. • אחר שתפשו הקב''ה לירבעם בבגדו ואמר לו חזור 
ישי  בן  בראש  מי  לו  אמר  עדן  בגן  נטייל  ישי  ובן  ואתה  ואני  בך 

בראש אי הכי לא בעינא.

סנהדרין קב: • מר סבר בגלל מנשה שעשה תשובה ואינהו לא עבוד 
ומר סבר בגלל מנשה דלא עבד תשובה.

ידיהן  מרפה  לעוה''ב  חלק  לו  אין  מנשה  האומר  קג. • כל  סנהדרין 
של בעלי תשובה ... מנשה עשה תשובה לשלשים ושלש שנים.

כדי  מחתרת ברקיע  הקב''ה כמין  לו (למנשה)  קג. • עשה  סנהדרין 
לקבלו בתשובה מפני מדת הדין.

אבותיכם  בתשובה  חזרו  לישראל  נביא  להן  קה. • אמר  סנהדרין 
שחטאו היכן הם אמרו להן ונביאיכם שלא חטאו היכן הם.

רבו  שמכרו  עבד  לו  אמרו  בתשובה  חזרו  להן  קה. • אמר  סנהדרין 
ואשה שגרשה בעלה כלום יש לזה על זה כלום.

סנהדרין קה. • אמר להן נביא לישראל חזרו בתשובה אמרו לו אין 
לו  אמרו  יצריכם  יסרו  להם  אמר  בנו  שולט  הרע  יצר  יכולין  אנו 

אלהיו יורנו.

סנהדרין קז. • אמר דוד לפני הקב''ה רבש''ע גלוי וידוע לפניך שאם 
היו קורעין בשרי לא היה דמי שותת.

קדירה  כשולי  דוד  שונאי  פני  נהפכו  שעה  קז: • באותה  סנהדרין 
וידעו כל ישראל שמחל לו הקב''ה על אותו העון.

להחזיר  שהלך   ... אזל  להיכא  דמשק  אלישע  קז: • וילך  סנהדרין 
גחזי בתשובה ולא חזר. 

החוטא  ממך  מקובלני  כך  לו  אמר  בך  חזור  לו  קז: • אמר  סנהדרין 
ומחטיא את הרבים אין מספיקין בידו לעשות תשובה.

סנהדרין קח. • היה נח הצדיק מוכיח בהם ואומר להם עשו תשובה 
על  נבלתכם  ומקפה  המבול  את  עליכם  מביא  הקב''ה  לאו  ואם 

המים כזיקין.

סנהדרין קח: • קבע להם (לדור המבול) הקב''ה זמן גדול ואח''כ זמן 
קטן (לעשות תשובה). 

סנהדרין קט: • (קרח) איבר (חיזק) עצמו מעשות תשובה.

על  תשובה  שעשה   – (רש"י  באנינות  שישב  קט: • ואון  סנהדרין 
שהיה עמהם תחילה בעצה).

עליו  וישבו  בגיהנם  קרח)  (לבני  להם  נתבצר  קי. • מקום  סנהדרין 
ואמרו שירה.

אינן  הזה  כיום  השבטים)  עשרת  (של  מעשיהם  קי: • אם  סנהדרין 
הם  גם  יחזרו  בתשובה  שיחזרו  (רש"י –  חוזרין  לאו  ואם  חוזרין 

מגלות ויש להם חלק לעולם הבא).

צפונה  האלה  הדברים  את  וקראת  הלוך  יב)  ג,  קי: • (ירמיה  סנהדרין 
ישראל  שכל   – (רש"י  ה'  נאם  ישראל  משובה  שובה  ואמרת 

עתידין לחזור).

עשו  שאם  ארבעים  מלקות  בכלל  ישנו  כריתות  יג: • חייבי  מכות 
תשובה ב''ד של מעלה מוחלין להן חייבי מיתות ב''ד אינו בכלל 
מוחלין  מטה  של  ב''ד  אין  תשובה  עשו  שאם  ארבעים  מלקות 

להן.
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עד  משם  זז  לא  תשובה  ועשה  עשה  מצות  על  יב. • עבר  שביעות 
שמוחלין לו.

שביעות יג. • על כל עבירות שבתורה בין עשה תשובה בין לא עשה 
תשובה יום הכפורים מכפר חוץ מפורק עול ומגלה פנים בתורה 
ואם  מכפר  הכפורים  יום  תשובה  עשה  שאם  בבשר  ברית  ומפר 

לאו אין יום הכפורים מכפר.

שביעות לט. • מנקה הוא לשבים ואינו מנקה לשאינן שבים.

עבודה זרה ד: • לא דוד ראוי לאותו מעשה (דבת שבע) ולא ישראל 
שאם  לך  לומר  עשו  למה  אלא  (דעגל)...  מעשה  לאותו  ראוין 
חטא יחיד אומרים לו כלך אצל יחיד ואם חטאו צבור אומרים לו 
כלך אצל צבור וצריכא דאי אשמועינן יחיד משום דלא מפרסם 
אשמועינן  ואי  לא  אימא  חטאיהו  דמפרסם  צבור  אבל  חטאיה 
זכותיה  אלימא  דלא  יחיד  אבל  רחמייהו  דנפישי  משום  צבור 

אימא לא צריכא.

עבודה זרה ה. • נאם דוד בן ישי שהקים עולה של תשובה.

מקבלין  אין  בהן  שחזרו  הארץ)  ועמי  (גזלנים  ז. • כולן  זרה  עבודה 
אותן עולמית (לחברות)... חזרו בהן במטמוניות אין מקבלין אותן 
מקבלין  במטמוניות  דבריהם  עשו  א''ד  אותן  מקבלין  בפרהסיא 
אותן בפרהסיא אין מקבלין אותן ...בין כך ובין כך מקבלין שנאמר 

(ירמיה ג, יד) שובו בנים שובבים.

עבודה זרה יז. • (רש"י) לא ישובון. כל המשתמדים לעבודת כוכבים 
אחר שנאבקו במינות אינם שבין ואם שבין ממהרין למות מתוך 

צרה וכפיית יצרם וזו גזירת מלך עליהם למות.

עבודה זרה יז. • אמר אין הדבר תלוי אלא בי הניח ראשו בין ברכיו 
בן  ר''א  ואמרה  קול  בת  יצתה  נשמתו  שיצתה  עד  בבכיה  וגעה 

דורדיא מזומן לחיי העולם הבא.

עבודה זרה יז. • בכה רבי ואמר יש קונה עולמו בכמה שנים ויש קונה 
עולמו בשעה אחת ואמר רבי לא דיין לבעלי תשובה שמקבלין 

אותן אלא שקורין אותן רבי.

(רש"י  איש  כשהוא  תשובה  שעושה  מי  יט. • אשרי  זרה  עבודה 
ימי  קודם  בוראו  להכיר  ממהר  כלומר  בכחו  בחור  כשהוא   –

הזקנה).

עבודה זרה כו. • יהא רעוא דליהוו הנהו אינשי בשמתיה אזלו עבדו 
כולהו  אתו  דחזו  כיון  אצלחו  ולא  שנין  ותרתין  עשרין  גניבתא 
תבעו שמתייהו והוה בהו חד גירדנא דלא אתא לשרויה שמתיה 

אכלי' אריא.

עבודה זרה לב: • ישראל ההולך לתרפות בהליכה מותר דלמא הדר 
ביה ולא אזיל בחזרה אסור כיון דאביק בה מהדר הדר אזיל.

אם  שגגתו  על  קרבן  מביא  שלו  שהנשיא  הדור  י: • אשרי  הוריות 
על  ואם  הדיוט  מהו  לומר  אתה  צריך  קרבן  מביא  שלו  נשיא 

שגגתו מביא קרבן צריך אתה לומר מהו זדונו.

אבות ד:יא • תשובה ומע"ט כתריס בפני הפרענות.

אבות ד:יז • יפה שעה אחת של תשובה ומעש"ט בעוה"ז מכל חיי 
עוה"ב.

לעשות  בידו  מספיקין  אין  הרבים  את  המחטיא  ה:יח • כל  אבות 
תשובה... ירבעם.

שהרבה  ישנה  אדם  לכל  אומרים  הלל  ב:ט • ובית  נתן  דרבי  אבות 
מהם  ויצאו  תורה  לתלמוד  ונתקרבו  בישראל  בהם  היו  פושעים 

צדיקים וחסידים וכשרים.

אבות דרבי נתן ו:ב • תחילתו של ר"ע (עיין שם).

אבות דרבי נתן ג • תחלתו של ר"א בן הורקנוס (עיין שם).

אבות דרבי נתן ח:ח • ישראל מומר שעשה תשובה אין צריך לטבול 
רק דרבנן יש לו לטבול.

תשובה  עשה  אם  בעוה"ז  המתקיים  יב:ט • רשע  נתן  דרבי  אבות 
הקב"ה מקבלהו אבל צדיק כיון שמת אינו מוסיף זכות.

אבות דרבי נתן כא:ב • נזכר ר"ע מה שעשה בילדותו אמר מודה אני 
לפניך ה' אלוהי ששמת חלקי וכו'.

אבות דרבי נתן לט:א • ו' אין להם סליחה המרבה לחטוא וכו'.

זהירות  לידי  מביאה  פרישות  בתשובה  פ"ב • וכנגדן  רבתי  כלה 
זהירות מביאה לידי זריזות זריזות לידי נקיות ונקיות לידי טהרה 

וטהרה לידי חסידות וחסידות לידי ענוה וענוה גדולה מכולם.

דרך ארץ רבה פ"ב • ... השבין בצדק והמקבלין את השבין ומלמדין 
אותן שלא ישובו לסרחונן ... אז יבקע כשחר אורם.

זבחים ז: • (רש"י) עולה דורון היא. אינה באה לכפר על עשה כפרה 
ממש אלא אחר שכפרה התשובה על העשה היא באה להקבלת 
פנים כאדם שסרח במלך וריצהו ע''י פרקליטין וכשבא להקביל 

פניו מביא דורון בידו.

ואי  תועבה  רשעים  זבח  כז)  כא,  (משלי  תשובה  דליכא  ז: • אי  זבחים 
דאיכא תשובה התניא עבר על מצות עשה ושב לא זז משם עד 

שמוחלים לו.

וחלון.  ופשתים  חבל  בשביל  לי  ימחל  אמרה  קטז: • (רש"י)  זבחים 
במכילתא תניא הכי אמרה (רחב) רבש''ע בג' דברים חטאתי בג' 
בחבלים  אליה  עולין  מנאפים  שהיו  וחלון  ופשתים  בחבל  ימחל 
שלשה  ובאותן  העץ  בפשתי  טמנתם  וגם  ויורדים  החלון  דרך 

דברים עצמן זכתה להציל השלוחים.

בתשובה  הדר  דאי  הא)  (דאות  כרעיה  תליא  כט: • ומ''ט  מנחות 
מעיילי ליה וליעייל.

מנחות כט: • אמר הקב''ה אם חוזר בו אני קושר לו קשר.

מנחות נג: • אמר לו (אברהם להקב"ה) שמא אם המתנת להם היו 
חוזרין בתשובה.

מנחות נג: • למה נמשלו ישראל לזית לומר לך מה זית אינו מוציא 
ע''י  אלא  למוטב  חוזרין  אין  ישראל  אף  כתיתה  ע''י  אלא  שמנו 

יסורין.

מנחות קט. • כהן ששחט לעבודת כוכבים (ושב) קרבנו ריח ניחוח.

מנחות קט. • (תוס' – ד"ה לא) כהן שהמיר דתו וחזר בתשובה כשר 
לדוכן.

חולין ה. • מקבלין קרבנות מפושעי ישראל כדי שיחזרו בהן בתשובה 
חוץ מן המומר ומנסך את היין ומחלל שבתות בפרהסיא.

חולין מא: • (רש"י – ד"ה לא) מי שבא לידו דבר עבירה בשוגג אינו 
מחפה עליה כדי שיתבייש ומתכפר לו.

חולין נא. • גנבי אין חוששין ... תשובה מעלייתא הוא דעבדי.
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יכולין  אינן  גמורים  צדיקים  שאפילו  הנאכל  גזל  פט. • קשה  חולין 

להחזירו.

 – (רש"י  גבאי  ונעשה  חבר  אומרים  היו  לא. • בראשונה  בכורות 

פירש  מחבירתו  אותו  דוחין  מישראל)  מס  לגבות  למלך  ממונה 

אין מקבלין אותו חזרו לומר פירש הרי הוא ככל אדם).

כריתות ז. • מה חטאת ואשם אין מכפרין אלא על השבין אף יוה''כ 

אין מכפר אלא על השבין.

כריתות יב. • אדם נאמן על עצמו יותר ממאה איש (רש"י – בדברים 
שיש בהם כפרה לא מימנע לאיתויי חטאת להתכפר נגד קונו).

צדיק  תהי  (תינוק)  אותו  שמשביעין  השבועה  היא  ל: • ומה  נדה 
ואל תהי רשע ואפילו כל העולם כולו אומרים לך צדיק אתה היה 
בעיניך כרשע והוי יודע שהקב''ה טהור ומשרתיו טהורים ונשמה 
שנתן בך טהורה היא אם אתה משמרה בטהרה מוטב ואם לאו 

הריני נוטלה ממך.

נדה ע: • כאן בעושין תשובה כאן בשאין עושין תשובה.
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