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ז.
אלא מקום הניחו לו אבותיו להתגדר בו, אף אני מקום הניחו לי אבותי להתגדר בו.!!

מכאן, לתלמיד חכם שאמר דבר הלכה, שאין מזיחין אותו[ת"ק]♦▀◊ז.

אין מזניחין אותואמרי לה:♦▀◊ז.

אין מזחיחין אותו.ואמרי לה:♦▀◊ז.

ֹ ▀ז. מאן דאמר מזיחין, כדכתיב: (שמות כ"ח, שמות ל"ט) ולא יזח החשן

ומאן דאמר אין מזניחין, דכתיב: (איכה ג') כי לא יזנח לעולם ה'ֹ▀ז.

ומאן דאמר מזחיחין, דתנן: משרבו זחוחי הלב, רבו מחלוקות בישראל.[דתנן]▀ז.

¿◊ז.
מתקיף לה יהודה בריה 

דר' שמעון בן פזי:

ומי איכא למאן דאמר דבית שאן לאו מארץ ישראל היא? והכתיב: (שופטים א') ולא הוריש מנשה את 

בית שאן ואת בנותיה ואת תענך ואת בנותיהִ 

אישתמיטתיה הא דאמר ר' שמעון בן אליקים משום ר' אלעזר בן פדת שאמר משום ר' אלעזר בן שמוע:!ז.

▀!◊ז.
[ר' אלעזר בן פדת שאמר 

משום ר' אלעזר בן שמוע]

הרבה כרכים כבשום עולי מצרים ולא כבשום עולי בבל, וקסבר: קדושה ראשונה קדשה לשעתה ולא 

קדשה לעתיד לבא, והניחום כדי שיסמכו עליהן עניים בשביעית.

והא ר' מאיר עלה בעלמא הוא דאכילִ ר' ירמיה לרבי זירא:¿◊ז.

מאגודה אכליהאמר ליה: [ר' זירא]!◊ז.

ירק הנאגד ־ משיאגד.ותנן:▀!ז.

ודלמא לאו אדעתיהִ ¿ז.

השתא בהמתן של צדיקים אין הקב"ה מביא תקלה על ידן, צדיקים עצמן לא כל שכן.!◊ז.

ודלמא עישר עליהם ממקום אחרִ ¿ז.

לא נחשדו חברים לתרום שלא מן המוקף.!◊ז.

ודלמא נתן עיניו בצד זה ואכל בצד אחרִ ¿◊ז.

חזי מאן גברא רבה קמסהיד עליה.אמר ליה:[רבי זירא]!◊ז.

השתא בהמתן של צדיקים אין הקב"ה מביא תקלה על ידן, צדיקים עצמן לא כל שכן.▀◊>ז.

מאי בהמתן של צדיקים?^ז.

О!◊ז.
דרבי פנחס בן יאיר הוה קאזיל לפדיון שבויין, פגע ביה בגינאי נהרא, אמר ליה: גינאי, חלוק לי מימך 

ואעבור בך

О!ז.
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 לעולםО!ז.

חלק ליה.О!ז.

הוה ההוא גברא דהוה דארי חיטי לפיסחא, אמר ליה: חלוק ליה נמי להאי דבמצוה עסיקО!ז.

חלק ליה.О!ז.

הוה ההוא טייעא דלווה בהדייהו, אמר ליה: חלוק ליה נמי להאי, דלא לימא: כך עושים לבני לויה?О!ז.

חלק ליה.О!ז.

כמה נפיש גברא ממשה ושתין רבוון, דאילו התם חד זימנא, והכא תלתא זימנין.רב יוסף:▀◊ז.
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ודלמא הכא נמי חדא זימנאִ ¿ז.

אלא כמשה ושתין רבוון.▀◊ז.

אקלע לההוא אושפיזא, רמו ליה שערי לחמריה לא אכל, חבטינהו לא אכל, נקרינהו לא אכלО!◊ז.

ז:
!О?אמר להו: דלמא לא מעשרן

עשרינהו ואכלО!◊ז:

אמר: ענייה זו הולכת לעשות רצון קונה ואתם מאכילין אותה טבלים.О!◊ז:

ומי מיחייבא?¿ז:

הלוקח לזרע ולבהמה, וקמח לעורות, ושמן לנר, ושמן לסוך בו את הכלים ־ פטור מהדמאיִ והתנן:▀¿◊ז:

!◊ז:
התם הא אתמר עלה, 

אמר רבי יוחנן:
 ֹ לא שנו אלא שלקחן מתחלה לבהמה, אבל לקחן מתחלה לאדם ונמלך עליהם לבהמה ־ חייב לעשר

והתניא:▀!ז:
הלוקח פירות מן השוק לאכילה, ונמלך עליהן לבהמה ־ הרי זה לא יתן לא לפני בהמתו ולא לפני בהמת 

חברו אלא אם כן עישר.

שמע רבי נפק לאפיהО◊ז:

אמר ליה: רצונך סעוד אצליО◊ז:

אמר לו: הן.Оז:

צהבו פניו של רביОז:

О◊ז:

אמר לו: כמדומה אתה שמודר הנאה מישראל אני? ישראל קדושים הן, יש רוצה ואין לו ויש שיש לו 

ואינו רוצה, וכתיב: (משלי כ"ג) אל תלחם [את] לחם רע עין ואל תתאו למטעמותיו כי כמו שער בנפשו 

כן הוא אכול ושתה יאמר לך ולבו בל עמך, ואתה רוצה ויש לך, מיהא השתא מסרהיבנא, דבמלתא 

דמצוה קא טרחנא, כי הדרנא אתינא עיילנא לגבך.

О◊ז:
כי אתא, איתרמי על בההוא פיתחא דהוו קיימין ביה כודנייתא חוורתא, אמר: מלאך המות בביתו של זה 

ואני אסעוד אצלו?

שמע רבי נפק לאפיהОז:

אמר לי: מזבנינא להוОז:

אמר ליה: (ויקרא י"ט) ולפני עור לא תתן מכשול.Оז:

מפקרנא להוОז:

מפשת היזקא.Оז:

עקרנא להוОז:

איכא צער בעלי חיים.Оז:

קטילנא להוОז:

איכא (דברים כ') בל תשחית.Оז:

הוה קא מבתש ביה טובא, גבה טורא בינייהו.О◊ז:

ֹ О◊ז: בכה רבי ואמר: מה בחייהן כך, במיתתן על אחת כמה ־ וכמה

דאמר ר' חמא בר חנינא:▀О◊ז:
גדולים צדיקים במיתתן יותר מבחייהן, שנאמר: (מלכים ב' י"ג) ויהי הם קוברים איש והנה ראו את 

הגדוד וישליכו את האיש בקבר אלישע וילך ויגע האיש בעצמות אלישע ויחי ויקם על רגליו.

ודילמא לקיומי ביה ברכתא דאליהו, דכתיב: (מלכים ב' ב') ויהי נא פי שנים ברוחך אליִ אמר ליה רב פפא לאביי:¿◊ז:
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!◊ז:
אמר ליה:[אביי] אי הכי, 

היינו דתניא:
על רגליו עמד ולביתו לא הלך?

אלא במה איקיים?¿◊ז:

שריפא צרעת נעמן שהיא שקולה כמת, שנאמר: (במדבר י"ב) אל נא תהי כמת.כדאמר ר' יוחנן:!◊ז:

О>ז:
כי אתא, איתרמי על בההוא פיתחא דהוו קיימין ביה כודנייתא חוורתא, אמר: מלאך המות בביתו של זה 

ואני אסעוד אצלו?

למה נקרא שמן ימים?ר' יהושע בן לוי:^◊ז:

שאימתם מוטלת על הבריות!◊ז:

מימי לא שאלני אדם על מכת פרדה לבנה וחיה.דאמר ר' חנינא:!▀◊ז:

והא קחזינא דחייִ ¿ז:

אימא וחיית.!◊ז:

והא קחזינא דמיתסיִ ¿ז:

דחיוורן ריש כרעייהו קא אמרינן.!◊ז:

(דברים ד') אין עוד מלבדו ־ אמר רבי חנינא: ואפילו כשפים.[רבי חנינא]▀◊ז:

ההיא איתתא דהות קא מהדרא למישקל עפרא מתותיה כרעיה דרבי חנינאО◊ז:

אמר לה: שקולי, לא מסתייעא מילתיך, אין עוד מלבדו כתיב.Оז:

למה נקרא שמן כשפים? שמכחישין פמליא של מעלהִ והאמר ר' יוחנן:▀¿◊ז:

שאני ר' חנינא, דנפישא זכותיה.!◊ז:

ואמר ר' חנינא:▀◊ז:
אין אדם נוקף אצבעו מלמטה אלא א"כ מכריזין עליו מלמעלה, שנאמר: (תהלים ל"ז) מה' מצעדי גבר 

כוננו, (משלי כ') ואדם מה יבין דרכו.

דם ניקוף מרצה כדם עולה.רבי אלעזר:▀◊ז:

בגודל ימין ובניקוף שני, והוא דקאזיל לדבר מצוה.רבא:▀◊ז:

О◊ז:
אמרו עליו על ר' פנחס בן יאיר: מימיו לא בצע על פרוסה שאינה שלו, ומיום שעמד על דעתו לא נהנה 

מסעודת אביו:
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