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כה.
(יהושע י) וידום השמש וירח עמד עד יקום גוי אויביו הלא היא כתובה על ספר הישר▀◊

מאי ספר הישר?^כה.

!◊כה.
רבי חייא בר אבא א"ר 

יוחנן:

זה ספר אברהם יצחק ויעקב שנקראו ישרים, שנא': (במדבר כג) תמות נפשי מות ישרים. והיכא 

רמיזא? (בראשית מח) וזרעו יהיה מלא הגוים, אימתי יהיה מלא הגוים? בשעה שעמדה לו חמה ליהושע.

(יהושע י) ויעמד השמש בחצי השמים ולא אץ לבוא כיום תמים▀◊כה.

וכמה?^כה.

ֹ רבי יהושע בן לוי:!◊כה. עשרים וארבעה שעי, אזיל שית וקם שית, אזיל שית וקם שית, כולה מלתא כיום תמים

ֹ רבי אלעזר:!◊כה. שלשים ושית, אזיל שית וקם תריסר, אזיל שית וקם תריסר, עמידתו כיום תמים

רבי שמואל בר נחמני:!◊כה.
ארבעים ושמונה, אזיל שית וקם תריסר, אזיל שית וקם עשרים וארבעה, שנאמר: ולא אץ לבוא כיום 

תמים, מכלל דמעיקרא לאו כיום תמים הוה

בתוספתא פליגיא"ד:▀◊כה.

ֹ רבי יהושע בן לוי:!◊כה. עשרים וארבעה, אזיל שית וקם תריסר, אזיל שית וקם תריסר, עמידתו כיום תמים

ֹ רבי אלעזר:!◊כה. שלשים ושש, אזיל שית וקם תריסר, אזיל שית וקם עשרים וארבעה, ולא אץ לבוא כיום תמים

רבי שמואל בר נחמני:!◊כה.
ארבעים ושמונה, אזיל שית וקם עשרים וארבעה, אזיל שית וקם כ"ד, מקיש עמידתו לביאתו, מה 

ביאתו כיום תמים, אף עמידתו כיום תמים.

כשם שעמדה לו חמה ליהושע, כך עמדה לו חמה למשה ולנקדימון בן גוריון.תנא:▀◊כה.

יהושע▀◊כה.

קראי.▀◊כה.

נקדימון בן גוריון▀◊כה.

גמרא.▀◊כה.

למשה מנלן?^◊כה.

אתיא אחל אחל, כתיב הכא: (דברים ב) אחל תת פחדך, וכתיב התם ביהושע: (יהושע ג) אחל גדלך.[רבי אלעזר]!◊כה.

אתיא תת תת, כתיב הכא: אחל תת פחדך, וכתיב ביהושע: (יהושע י) ביום תת ה' את האמורי.רבי יוחנן:!◊כה.

רבי שמואל בר נחמני:!◊כה.
מגופיה דקרא שמעת ליה: (דברים ב) אשר ישמעון שמעך ורגזו וחלו מפניך, אימתי רגזו וחלו מפניך? 

בשעה שעמדה לו חמה למשה.

ולא היה כיום ההוא לפניו ואחריוִ מיתיבי:▀¿◊כה.

ֹ !◊כה. איבעית אימא: שעות הוא דלא הוו נפיש כולי האי

!◊כה.
ואיבעית אימא: אבני ברד לא הוו, דכתיב: (יהושע י) ויהי בנוסם מפני בני ישראל הם במורד בית חורון 

וה' השליך עליהם אבנים גדולות מן השמים עד עזקה וימותו.

כתיב: (שמואל ב' א) ויאמר ללמד בני יהודה קשת הנה כתובה על ספר הישר▀◊כה.

מאי ספר הישר?^כה.

!◊כה.
רבי חייא בר אבא א"ר 

יוחנן:

זה ספר אברהם יצחק ויעקב שנקראו ישרים, דכתיב בהו: (במדבר כג) תמות נפשי מות ישרים ותהי 

אחריתי כמוהו. והיכא רמיזא? (בראשית מט) יהודה אתה יודוך אחיך ידך בעורף אויביך, ואיזו היא 

מלחמה שצריכה יד כנגד עורף? הוי אומר: זו קשת.

רבי אלעזר:!◊כה.
זה ספר משנה תורה, ואמאי קרו ליה ספר הישר? דכתיב: (דברים ו) ועשית הישר והטוב בעיני ה'. 

והיכא רמיזא? (דברים לג) ידיו רב לו, ואיזו היא מלחמה שצריכה שתי ידים? הוי אומר: זו קשת.
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רבי שמואל בר נחמני:!◊כה.

זה ספר שופטים, ואמאי קרו ליה ספר הישר? דכתיב: (שופטים יז) בימים ההם אין מלך בישראל איש 

הישר בעיניו יעשה. והיכא רמיזא? (שופטים ג) למען דעת דורות בני ישראל ללמדם מלחמה, ואיזו היא 

מלחמה שצריכה לימוד? הוי אומר: זו קשת. ומנלן דביהודה כתיב? דכתיב: (שופטים א) מי יעלה לנו 

אל הכנעני בתחלה להלחם בו, ויאמר ה' יהודה יעלה.

(שמואל א' ט) וירם הטבח את השוק והעליה וישם לפני שאול▀◊כה.

מאי והעליה?^כה.

ֹ רבי יוחנן:!◊כה. שוק ואליה, מאי והעליה? דמסמכא שוק לאליה

ֹ רבי אלעזר:!◊כה. שוק וחזה, מאי והעליה? דמחית לה לחזה עילויה דשוק כי בעי אנופי ומנפי ליה

שוק ושופי, מאי והעליה? שופי עילויה דשוק קאי.רבי שמואל בר נחמני:!◊כה.

לא תתייחד אשה עמהם.▀>כה.

במאי עסקינן?^כה.

אילימא בחד!כה.

דכוותה גבי ישראל מי שרי?¿כה.

לא יתייחד איש אחד עם שתי נשיםִ והתנן:▀¿◊כה.

כה:
אלא בתלתא!

דכוותה גבי ישראל בפרוצים מי שרי?¿כה:

אבל אשה אחת מתייחדת עם שני אנשיםוהתנן:▀¿◊כה:

▀¿◊כה:
ואמר רב יהודה אמר 

שמואל:
לא שנו אלא בכשרים, אבל בפרוצים אפילו עשרה נמי לא, מעשה היה והוציאוה עשרה במטהִ 

לא צריכא ־ באשתו עמו, עובד כוכבים אין אשתו משמרתו, אבל ישראל אשתו משמרתו.!◊כה:

ותיפוק ליה משום שפיכות דמיםִ ¿◊כה:

ֹ רבי ירמיה:!◊כה: באשה חשובה עסקינן, דמירתתי מינה

אשה כלי זיינה עליה.רב אידי:!◊כה:

מאי בינייהו?¿כה:

איכא בינייהו: אשה חשובה בין אנשים ושאינה חשובה בין הנשים.!◊כה:

!כה:
תניא כוותיה דרב אידי 

בר אבין:
האשה אע"פ שהשלום עמה ־ לא תתייחד עמהן, מפני שחשודין על העריות.

לא יתייחד אדם עמהן.▀>כה:

ישראל שנזדמן לו עובד כוכבים בדרך ־ טופלו לימינֹות"ר:▀◊כה:

▀◊כה:
ר' ישמעאל בנו של ר' 

יוחנן בן ברוקה:

בסייף ־ טופלו לימינו, במקל ־ טופלו לשמאלו. היו עולין במעלה או יורדין בירידה, לא יהא ישראל 

למטה ועובד כוכבים למעלה, אלא ישראל למעלה ועובד כוכבים למטהֹ ואל ישוח לפניו, שמא ירוץ את 

גולגלתו. שאלו להיכן הולך ־ ירחיב לו את הדרך, כדרך שעשה יעקב אבינו לעשו הרשע, דכתיב: 

(בראשית לג) עד אשר אבא אל אדוני שעירה, וכתיב: (בראשית לג) ויעקב נסע סכותה.

מעשה בתלמידי ר"ע שהיו הולכים לכזיב, פגעו בהן ליסטים[תלמידי רבי עקיבא]О◊כה:

אמרו להן: לאן אתם הולכים?Оכה:

אמרו להן: לעכו.[תלמידי רבי עקיבא]Оכה:
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כיון שהגיעו לכזיב פירשו.[תלמידי רבי עקיבא]О◊כה:

אמרו להן: תלמידי מי אתם?Оכה:

אמרו להן: תלמידי ר"ע[תלמידי רבי עקיבא]Оכה:

אמרו להן: אשרי ר"ע ותלמידיו, שלא פגע בהן אדם רע מעולם.О◊כה:

רב מנשה הוה אזל לבי תורתא, פגעו ביה גנבי[רב מנשה]О◊כה:
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