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נג.
מצוה לא קא מיבעיא לי, כי קא מיבעיא לי ־ לעכב[רבי פרידא]^

לעכב נמי כתיב: (ויקרא ו') לא תאפה חמץ אלא מצה.אמר ליה:[רבי אמי]!נג.

ואימא: לא תאפה חמץ אלא שיאורִ מתקיף לה רב חסדא:¿נג.

שיאור דמאן?^נג.

אי דר"מ לר' יהודה!נג.

מצה מעליא היאִ ¿נג.

אי דרבי יהודה לר"מ!נג.

חמץ מעליא הואִ ¿נג.

אי דר"מ לר"מ!נג.

מדלקי עליה חמץ הואִ ¿נג.

אלא דר' יהודה לר' יהודה.!נג.

¿נג.
מתקיף לה רב נחמן בר 

יצחק:
ואימא: לא תאפה חמץ אלא חלוטִ 

חלוט מאי ניהו?^נג.

רביכה!נג.

אי דאיכא רביכה כתיב בה רביכה, והא לא כתיב בה רביכה.¿נג.

!נג.
ואימא: דכתיב בה רביכה ־ מצוה ברביכה, ודלא כתיב בה רביכה ־ אי בעי רביכה לייתי, אי בעי מצה 

לייתיִ 

ואימא: לא תאפה חמץ למיקם גברא בלאו בעלמא, ואיפסולי לא מיפסלאִ מתקיף לה רבינא:¿נג.

אלא מנלן?^נג.

מצה ־ יכול מצוה? תלמוד לומר: תהיה, הכתוב קבעה חובה.כדתניא:▀!נג.

^נג.
בעא מינה ר' פרידא מר' 

אמי:

מנין לכל המנחות שנילושות בפושרין ומשמרן שלא יחמיצו? נלמדנה מפסח, דכתיב: (שמות י"ב) 

 ֹ ושמרתם את המצות

אמר ליה, בגופה כתיב: (ויקרא ב') מצה תהיה, החייה.!נג.

והא אפיקתיה לעכבִ ¿נג.

אם כן, ליכתוב קרא מצה היא, מאי תהיה? שמעת מינה תרתי.!נג.

[רבנן]Оנג.
אמרי ליה רבנן לרבי פרידא: רבי עזרא בר בריה דרבי אבטולס דהוא עשירי לר' אלעזר בן עזריה דהוא 

עשירי לעזרא קאי אבבא

[רבי פרידא]Оנג.
אמר: מאי כולי האי? אי בר אוריין הוא יאי, אי בר אוריין ובר אבהן יאי, ואי בר אבהן ולא בר אוריין 

אישא תיכליהִ 

אמרו ליה: בר אוריין הוא[רבנן]Оנג.

אמר להו: ליעול וליתי.[רבי פרידא]Оנג.

[רבי פרידא]▀◊נג.

חזייה דהוה עכירא דעתיה, פתח ואמר: (תהלים ט"ז) אמרת לה' אדני אתה טובתי בל עליך ־ 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, שנאמר: (תהלים ט"ז) 

לקדושים אשר בארץ המה ואדירי כל חפצי בם.
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[רבי עזרא]▀◊נג.

כיון דשמעיה דקאמר אדיר, פתח ואמר: יבא אדיר ויפרע לאדירים מאדירים באדיריםֹ יבא אדיר ־ זה 

הקדוש ברוך הוא, דכתיב: (תהלים צ"ג) אדיר במרום ה', ויפרע לאדירים ־ אלו ישראל, שנאמר: ואדירי 

כל חפצי בם, מאדירים ־ אלו המצרים, דכתיב: (שמות ט"ו) צללו כעופרת במים אדירים, באדירים ־ אלו 

מים, שנא': (תהלים צ"ג) מקולות מים רבים אדירים משברי ים.

[רבי עזרא]▀◊נג.

יבא ידיד בן ידיד ויבנה ידיד לידיד בחלקו של ידיד ויתכפרו בו ידידיםֹ יבא ידיד ־ זה שלמה המלך, 

דכתיב: (שמואל ב' י"ב) וישלח ביד נתן הנביא ויקרא שמו ידידיה בעבור ה', בן ידיד ־ זה אברהם, 

דכתיב: (ירמיהו י"א) מה לידידי בביתי, ויבנה ידיד ־ זה בית המקדש, דכתיב: (תהלים פ"ד) מה ידידות 

משכנותיך, לידיד ־ זה הקב"ה, דכתיב: (ישעיהו ה') אשירה נא לידידי, בחלקו של ידיד ־ זה בנימין, 

שנאמר: (דברים ל"ג) לבנימין אמר ידיד ה' ישכן לבטח עליו, ויתכפרו בו ידידים ־ אלו ישראל, דכתיב: 

(ירמיהו י"ב) נתתי את ידידות נפשי בכף אויביה.

נג:
[רבי עזרא]▀◊

יבא טוב ויקבל טוב מטוב לטוביםֹ יבא טוב ־ זה משה, דכתיב: (שמות ב') ותרא אותו כי טוב הוא, ויקבל 

טוב ־ זו תורה, דכתיב: (משלי ד') כי לקח טוב נתתי לכם, מטוב ־ זה הקב"ה, דכתיב: (תהלים קמ"ה) 

טוב ה' לכל, לטובים ־ אלו ישראל, דכתיב: (תהלים קכ"ה) הטיבה ה' לטובים.

[רבי עזרא]▀◊נג:

יבא זה ויקבל זאת מזה לעם זֹו יבא זה ־ זה משה, דכתיב: (שמות ל"ב) כי זה משה האיש, ויקבל זאת ־ 

זו התורה, דכתיב: (דברים ד') וזאת התורה אשר שם משה, מזה ־ זה הקב"ה, דכתיב: (שמות ט"ו) זה 

אלי ואנוהו, לעם זו ־ אלו ישראל, שנאמר: (שמות ט"ו) עם זו קנית.

בשעה שחרב בית המקדש, מצאו הקב"ה לאברהם שהיה עומד בבית המקדשרבי יצחק:О◊נג:

אמר לו: מה לידידי בביתי?Оנג:

אמר לו: על עיסקי בני באתיО◊נג:

אמר לו: בניך חטאו וגלו. אמר לו: שמא בשוגג חטאו?О◊נג:

אמר לו: (ירמיהו י"א) עשותה המזימתה.О◊נג:

אמר לו: שמא מיעוטן חטאו?О◊נג:

אמר לו: הרבים.Оנג:

היה לך לזכור ברית מילה?О◊נג:

אמר לו (ירמיהו י"א) ובשר קודש יעברו מעליך.О◊נג:

אמר לו: שמא אם המתנת להם היו חוזרין בתשובה?О◊נג:

אמר לו: (ירמיהו י"א) כי רעתיכי אז תעלוזי.О◊נג:

מיד הניח ידיו על ראשו והיה צועק ובוכה, ואמר לו: שמא חס ושלום אין להם תקנה?О◊נג:

О◊נג:
יצתה בת קול ואמרה לו: (ירמיהו י"א) זית רענן יפה פרי תואר קרא ה' שמך, מה זית זו אחריתו בסופו, 

אף ישראל אחריתן בסופן.

[רבי חיננא בר פפא]▀◊נג:
(ירמיהו י"א) לקול המולה גדולה הצית אש עליה ורעו דליותיו ־ אמר רבי חיננא בר פפא: לקול מיליהן 

של מרגלים ניתרועעו דליותיהן של ישראל

דאמר רבי חיננא בר פפא:▀▀◊נג:
דבר גדול דברו מרגלים באותה שעה, (במדבר י"ג) כי חזק הוא ממנו ־ אל תיקרי ממנו אלא ממנו, 

כביכול שאפילו בעל הבית אינו יכול להוציא כליו משם.

▀◊נג:
מתקיף לה ר' חייא בר' 

חיננא:

האי לקול המולה גדולה, לקול מלה מיבעיא ליִה אלא, אמר לו הקב"ה לאברהם: קולך שמעתי וחמלתי 

עליהם, אני אמרתי: ישתעבדו בארבע מלכיות כל אחת ואחת כשיעור ארבע מלכיות, השתא כל חדא 

וחדא מאי דפסיק לה.

אני אמרתי: בזה אחר זה, עכשיו בבת אחת.איכא דאמרי▀◊נג:

רבי יהושע בן לוי:▀◊נג:
למה נמשלו ישראל לזית? לומר לך: מה זית אין עליו נושרין לא בימות החמה ולא בימות הגשמים, אף 

ישראל אין להם בטילה עולמית לא בעוה"ז ולא בעולם הבא.

ואמר רבי יוחנן:▀◊נג:
למה נמשלו ישראל לזית? לומר לך: מה זית אינו מוציא שמנו אלא ע"י כתיתה, אף ישראל אין חוזרין 

למוטב אלא ע"י יסורין.

השאור בודה להן מתוכן ומחמיצן וכו'.רבי מאיר:▀>נג:

מאי חסירה או יתירה?^נג:
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עיסת השאור עבה ־ נמצאת יתירה, מדת העשרון רכה ־ נמצאת חסירה.רב חסדא:!◊נג:

סוף סוף כי קא כייל לעשרון קא כיילִ ¿נג:

!◊נג:
רבה ורב יוסף דאמרי 

תרוייהו:
לכמות שהן היתה משערינן.

ולישקול פורתא מיניה וליחמציה מאבראי, וליתיה ונילושיה בהדיהִ ¿◊נג:

גזירה דלמא אתי לאיתויי מעלמא.!◊נג:

אין מחמיצין בתפוחיםת"ר:[רבנן]♦▀◊נג:
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