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 אשה ישא בילדותו אשה אדם נשא אומר יהושע רבי

' שנא בזקנותו בנים לו יהיו בילדותו בנים לו היו בזקנותו

 זה אי יודע אינך כי ידך תנח אל ולערב זרעך את זרע בבקר

 למד אומר ע"ר טובים כאחד שניהם ואם זה או הזה יכשר

 תלמידים לו היו בזקנותו תורה ילמוד בילדותו תורה

 את זרע בבקר' שנא בזקנותו תלמידים לו יהיו בילדותו

 לרבי לו היו תלמידים זוגים אלף עשר שנים אמרו' וגו זרעך

 שלא מפני אחד בפרק מתו וכולן אנטיפרס עד מגבת עקיבא

 אצל ע"ר שבא עד שמם העולם והיה לזה זה כבוד נהגו

 ורבי יוסי' ור יהודה' ור מ"ר להם ושנאה שבדרום רבותינו

 אותה תורה העמידו הם והם שמוע בן אלעזר ורבי שמעון

 בר חמא רב אמר עצרת ועד מפסח מתו כולם תנא שעה

 מאי רעה מיתה מתו כולם אבין בר חייא' ר ואיתימא אבא

 אסכרה נחמן ר"א היא

 

 : לג שבתב. 

 יהודה רבי דיתבי מקום בכל המדברים ראש ליה קרו ואמאי

 רבי פתח גבייהו גרים בן יהודה ויתיב שמעון ורבי יוסי ורבי

 שווקים תקנו זו אומה של מעשיהן נאים כמה ואמר יהודה

 שמעון רבי נענה שתק יוסי רבי מרחצאות תקנו גשרים תקנו

 עצמן לצורך אלא תקנו לא שתקנו מה כל ואמר יוחאי בן

 עצמן בהן לעדן מרחצאות זונות בהן להושיב שווקין תקנו

 דבריהם וסיפר גרים בן יהודה הלך מכס מהן ליטול גשרים

 ששתק יוסי יתעלה שעילה יהודה אמרו למלכות ונשמעו

 בי טשו ובריה הוא אזל    יהרג שגינה שמעון לציפורי יגלה

 וכוזא ריפתא דביתהו להו מייתי הוה יומא כל מדרשא

 דעתן נשים לבריה ליה אמר גזירתא תקיף כי וכרכי דמיא

 טשו אזלו לן ומגליא לה מצערי דילמא עליהן קלה

 דמיא ועינא חרובא להו איברי ניסא איתרחיש במערתא

 יומא כולי בחלא צוארייהו עד יתבי והוו מנייהו משלחי והוו

 מנייהו משלחי והדר ומצלו מיכסו לבשו צלויי בעידן גרסי

 אליהו אתא במערתא שני תריסר איתבו ליבלו דלא היכי כי

 דמית יוחי לבר לודעיה מאן אמר דמערתא אפיתחא וקם

 אמר וזרעי כרבי דקא אינשי חזו נפקו גזרתיה ובטיל קיסר

 שנותנין מקום כל שעה בחיי ועוסקין עולם חיי מניחין

 עולמי להחריב להם ואמרה קול בת יצתה נשרף מיד עיניהן

 ירחי תריסר איתיבו אזול הדור למערתכם חיזרו יצאתם

 יצתה חדש עשר שנים בגיהנם רשעים משפט אמרי שתא

 מחי דהוה היכא כל נפקו ממערתכם צאו ואמרה קול בת

 אני לעולם די בני לו אמר שמעון רבי מסי הוה אלעזר רבי

 נקיט דהוה סבא ההוא חזו שבתא דמעלי פניא בהדי ואתה

 למה הני ליה אמרו השמשות בין ורהיט אסא מדאני תרי

 וחד זכור כנגד חד בחד לך ותיסגי שבת לכבוד להו אמר לך

 על מצות חביבין כמה חזי לבריה ליה אמר שמור כנגד

 דעתייהו יתיב ישראל

 : לה ברכותג. 

 לא שנאמר לפי לומר תלמוד מה דגנך ואספת רבנן תנו

 תלמוד ככתבן דברים יכול מפיך הזה התורה ספר ימוש

 רבי דברי ארץ דרך מנהג בהן הנהג דגנך ואספת לומר

 בשעת חורש אדם אפשר אומר יוחי בן שמעון רבי ישמעאל

 בשעת ודש קצירה בשעת וקוצר זריעה בשעת וזורע חרישה

 בזמן אלא עליה תהא מה תורה הרוח בשעת וזורה דישה

 ידי על נעשית מלאכתן מקום של רצונו עושין שישראל

 שאין ובזמן' וגו צאנכם ורעו זרים ועמדו שנאמר אחרים

 עצמן ידי על נעשית מלאכתן מקום של רצונו עושין ישראל

 נעשית אחרים שמלאכת אלא עוד ולא דגנך ואספת שנאמר

 עשו הרבה אביי אמר' וגו אויבך את ועבדת שנאמר ידן על

 עלתה ולא יוחי בן שמעון כרבי בידן ועלתה ישמעאל כרבי

 בידן

 

 : צט מנחותד. 

 אלא אדם קרא לא' אפי יוחי בן ש"ר משום יוחנן רבי אמר

 אסור זה ודבר ימוש לא קיים וערבית שחרית שמע קרית

 עמי בפני לאומרו מצוה אמר ורבא הארץ עמי בפני לאומרו

 הארץ

 

 . מב סוטהה. 

 רבי אמר ישראל שמע שנא מאי ישראל שמע אליהם ואמר

 הוא ברוך הקדוש להן אמר יוחי בן שמעון רבי משום יוחנן

 שחרית שמע קריאת אלא קיימתם לא אפילו לישראל

 בידם נמסרין אתם אי וערבית


