
 
 

יָך ְבַמָשא ּוְבַמתָ  אנּו ְלָפנֶָֽׁ ָחָטָֽ ן ַעל ֵחְטא שֶׁ  

ָטה, ֵבית  יש ַהמִּ ַתְשמִּ ְשתֹו מִּ ת אִּ יר אֶׁ ים, ַהַמדִּ ֵלל אֹוְמרִּ ים, ְשֵתי ַשָבתֹות. ֵבית הִּ ַשַמאי אֹוְמרִּ
ים, ַשָבת ַשָבת  ים יֹום. ַהּפֹוֲעלִּ ְרשּות ְשֹלשִּ ֹּלא בִּ ין ְלַתְלמּוד תֹוָרה שֶׁ ים יֹוְצאִּ ידִּ ָחת. ַהַתְלמִּ אֶׁ

י ין, ְבָכל יֹום. ַהּפֹוֲעלִּ ָחת. ָהעֹוָנה ָהֲאמּוָרה ַבתֹוָרה, ַהַטָילִּ ים, ַאַחת אֶׁ ם ַבַשָבת. ַהַחָמרִּ ם, ְשַתיִּ
ר זֶׁ יעֶׁ י ֱאלִּ ְבֵרי ַרבִּ ים, דִּ ָשה ֳחָדשִּ ים, ַאַחת ְלשִּ ים יֹום. ַהַסָּפנִּ ְשֹלשִּ ים, ַאַחת לִּ  ַבַשָבת. ַהַגָמלִּ

 

 
 יוצאין התלמידים אומרים חכמים אבל אליעזר ' ר  דברי זו רב אמר   אהבה בר  אדא רב מר א

  עובדא ועבדי אהבה  בר  אדא אדרב רבנן סמכו רבא אמר  ברשות שלא שנים' וג' ב ת" לת
 בנפשייהו

 מעלי כל לביתיה אתי דהוה רגיל הוה במחוזא דרבא קמיה שכיח הוה רחומי דרב הא כי
  לא אתי  השתא  אתי  השתא דביתהו מסכיא הוה שמעתא משכתיה חד יומא דכיפורי יומא
נפשיה  ונח מתותיה איגרא אפחית באיגרא  יתיב הוה  מעינה דמעתא אחית דעתה חלש אתא  

 



רבי חנניה בן חכינאי הוה קאזיל לבי רב בשילהי הלוליה דר"ש בן יוחאי א"ל איעכב לי עד 
דאתי בהדך לא איעכבא ליה אזל יתיב תרי סרי שני בבי רב עד דאתי אישתנו שבילי דמתא 

 ולא ידע למיזל לביתיה

 
אזל יתיב אגודא דנהרא שמע לההיא רביתא דהוו קרו לה בת חכינאי בת חכינאי מלי קולתך 

חא דל יתהו קא נהלה קמותא ניזיל אמר ש"מ האי רביתא דידן אזל בתרה הוה יתיבא דב
עינה חזיתיה סוי לבה פרח רוחה אמר לפניו רבש"ע ענייה זו זה שכרה בעא רחמי עלה 

 וחייה
 



  תלת  הוה כי שני שית ליה פסקו יוסף דרב לקמיה רב לבי אבוהי שדריה דרבא בריה יוסף רב
  ונפק מנא שקל אבוהי שמע ביתי לאינשי ואיחזינהו איזיל אמר  דכפורי יומא מעלי מטא שני

 איפסיק מר  לא איטרוד נזכרת יונתך ליה אמר  דאמרי איכא נזכרת זונתך ליה אמר  לאפיה
איפסיק מר  ולא  

 

ִֹ֔֜֔י ַשָב ֵׁ֣֤ת ׀ ַליהָוֵׁ֣֤ה ֱאֹלהֶׁ ֶ֑֗י) יעִּ ָךָ֒ )י( ְויֹ֙ום֙ ַהְשבִּ ֲעֹבֹ֔ד֮ ְוָעשִּ ֵׁ֣֤יָת ָכל־ְמַלאְכתֶָֽׁ ַ ֵׁ֣֤ים֙ תָֽ ת ָימִּ ֵֶׁׂ֣֤֣֨ה  ט( ֵש ֵׁ֣֤שֶׁ ָך ֹלֵָֽׁ֣֤א־ַתֲעשֶׁ
ֹ֔יָך ְשָערֶָֽׁ ֶָֹ֑֔֗ך ְוֵגְרָך ֙ ֲאשֶׁ ֵׁ֣֤ר בִּ ְמתֶׁ ְתָךִ֜֔֙ ּוְבהֶׁ ֶָ֑֗ך ַעְבְדָך ֶׂ֣֨ ַוֲאָמָֽ תֶׁ ְנָךֵָֽׁ֣֤־ּוּ֠בִּ  ָכל־ְמָלאָכ ִ֜֔ה ַאָתֵׁ֣֤ה ׀ ּובִּ



יָך ַמהּו   בִּ ַמְעתָׁ ֵמאָׁ י יֹוֵסי, ֲאַמר ֵליּה שָׁ ֵעאל ְבַרבִּ ְשמָׁ י יִּ ֲאֵליּה ְלַרבִּ י שָׁ י, ַרבִּ יעִּ ים ַבּיֹום ַהְשבִּ ַוְיַכל ֱאֹלהִּ

ֶשתֶ  ּה מִּ ידָׁ ְבעֹוד יֹום ְוהֹורִּ ּה מִּ יהָׁ ְגבִּ ן, הִּ ֶזה ֶשהּוא ַמֶכה ְבקּוְרנָׁס ַעל ַגֵבי ַהַסדָׁ א כָׁ א. ֶאלָׁ ַמר  ֶאְתְמהָׁ ְחַשְך. אָׁ

יו וְ  תָׁ ם ֶשֵאינֹו יֹוֵדַע לֹא עִּ דָׁ ר וָׁ שָׁ אי בָׁ ְמעֹון ֶבן יֹוחָׁ י שִּ יף ֵמֹחל ַעל  ַרבִּ יו, הּוא מֹוסִּ יו ְולֹא ְשעֹותָׁ עָׁ לֹא ְרגָׁ

ה. ֲערָׁ ְכַנס בֹו ְכחּוט ַהֹשַ יו, נִּ יו ּוְשעֹותָׁ תָׁ יו ְועִּ עָׁ רּוְך הּוא ֶשהּוא יֹוֵדַע ְרגָׁ דֹוש בָׁ ל ַהקָׁ א  ַהֹקֶדש, ֲאבָׁ יבָׁ ְגנִּ

ה,  ה לֹו ֻחפָׁ שָׁ ל ְלֶמֶלְך ֶשעָׁ שָׁ ַמר מָׁ א אָׁ יבָׁ נָׁן, ְגנִּ ֵנס  ְוַרבָׁ כָׁ ה ֶשתִּ ה, ַכלָׁ ה ֲחֵסרָׁ ְיתָׁ ה הָׁ ּה, ּומָׁ ְּיירָׁ ּה ְוכִּ ְּיירָׁ ְוצִּ

ה ֲחסֵ  ְיתָׁ שּו לֹו ַטַבַעת, ֶמה הָׁ ל ְלֶמֶלְך ֶשעָׁ שָׁ ְמֵרי מָׁ נָׁן אָׁ ת. ַרבָׁ ֵסר, ַשבָׁ ם חָׁ עֹולָׁ יָׁה הָׁ ְך ֶמה הָׁ ּה. כָׁ ה, ְלתֹוכָׁ רָׁ

ת  ֵסר, ַשבָׁ ם חָׁ עֹולָׁ יָׁה הָׁ ְך ֶמה הָׁ ם. כָׁ חֹותָׁ


