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יד.
О:ומת בנו בצמארבי אליעזר

מאן דאמר רחמנא וותרן יתוותרון בני מעויי אלא מאריך רוחיה וגבי דידיהרבי חנינא:▀◊יד.

כתיב וסביביו נשערה מאוד מדקדק עמהן כחוט השערהרבי אחא:♦▀◊יד.

לא מטעם הזה אלא מן מה דכתיב ונורא הוא על כל סביביו מוראו על הקרובים יותר מן הרחוקיםרבי יוסי:♦▀◊יד.

О◊יד.
רבי חגיי בשם רבי 

שמואל בר נחמן:

מעשה בחסיד אחד שהיה חופר בורות שיחין ומערות לעוברים ושבים פעם אחת היתה בתו עוברת להנשא 

ושטפה נהר והוון כל עמא עללין לגביה בעון מנחמתיה ולא קיבל עלוי מתנחמא עאל רבי פנחס בן יאיר 

לגביה בעי מנחמתיה ולא קיבל עלוי מתנחמא. אמר לון: דין הוא חסידכון? אמרו ליה: רבי כך וכך היה 

עושה וכך וכך אירע ליה. אמר איפשר שהיה מכבד את בוראו במים והוא מקפחו במים. מיד נפלה הברה 

בעיר באת בתו של אותו האיש אית דאמרי בסוכתא איתערית ואית דאמרי מלאך ירד כדמות ר' פנחס בן 

יאיר והצילה:

גביני כרוז:▀>יד.

שהיה מכריז בבית המקדש מה היה אומר עמדו הכהנים לעבודה ולויים לדוכנן וישראל למעמדן▀יד.

אגריפס המלך שמע קולו עד ח' פרסאות ונתן לו מתנות הרבה:Оיד.

בן גבר על נעילת שערים:▀◊>יד.

▀◊יד.
תירגם רב קומי דבית ר' 

שילא:
קרא גברא אכריז כרוזא

אמור קרא תרנגולאאמרין ליה:▀יד.

והתנינן בן גבר אית לך למימר בר תרנגולא:א"ל:[רב]¿יד.

בן בבי על הפקיע:▀◊>יד.

שהיה מזייג את הפתילות▀◊יד.

ר' יוסי עאל לכופרה בעו ממנייא עלייהון פרנסים ולא קיבלון מינהןОיד.

О◊יד.
עאל ואמר קומיהון:[רבי 

יוסי]

בן בבי על הפקיע - ומה אם זה שנתמנה על הפתילות זכה להימנות עם גדולי הדור אתם שאתם נתמנין על 

חיי נפשות לכ"ש:

בן ארזה על הצלצל:▀◊>יד.

הניף אסגן בסודרין והקיש בן ארזה על הצלצל:כי הא דתנינן תמן▀◊יד.

הוגרם בן לוי על השיר:▀◊>יד.

רבי אחא:▀◊יד.
נעימה יתירה היה יודע ואמרו עליו על הוגרם בן לוי שהיה מנעים את קולו בזמר וכשהיה נועץ גודלו בתוך 

פיו היה מוציא כמה מיני זמר והיו כל אחיו הכהנים נזקרים לו בבת ראש:

בית גרמו על מעשה לחם הפנים:▀◊>יד.

О◊יד.

בית גרמו היו בקיאין במעשה לחם הפנים וברדייתו ולא רצו ללמד שלחו חכמים והביאו אומנים 

מאלכסנדריאה והיו בקיאין במעשה לחם הפנים וברדייתו לא היו בקיאין בית גרמו היו מסיקין מבפנים 

ורודין מבחוץ ולא היתה מתעפשת ואלו היו מסיקין מבפנים ורודין מבפנים והיתה מתעפשת.

כיון שידעו חכמים בדבר הזה אמרו כל מה שברא הקב"ה לכבודו ברא שנאמר כל פעל ה' למענהו.Оיד.

שלחו אחריהם ולא רצו לבא עד שכפלו להם שכרן י"ב מנה היו נוטלים ונתנו להם כ"דО◊יד.

כ"ד היו נוטלים ונתנו להן מ"חר' יהודה:О◊יד.

О◊יד.
אמרו להן מפני מה אין אתם רוצים ללמד אמרו להן מסורת הוא בידינו מאבותינו שהבית הזה עתיד ליחרב 

שלא ילמדו אחרים ויהיו עושין כן לפני ע"ז שלהן

▀◊יד.
בדברים הללו מזכירין אותן לשבח: שלא יצא ביד בניהם פת נקייה מעולם שלא יהו אומרים ממעשה לחם 

הפנים הן אוכלים:

בית אבטינס על מעשה הקטורת:▀◊>יד.
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О◊יד.

של בית אבטינס היו בקיאין על מעשי פיטום הקטורת ובמעלה העשן ולא רצו ללמד שלחו והביאו אומנין 

מאלכסנדריאה של מצרים והיו בקיאין בפיטום הקטורת ובמעלה עשר לא היו בקיאין של בית אבטינס 

היתה מתמרת ועולה כמקל ופוסה ויורדת ושל אלו היתה פוסה מיד.

Оיד.
כיון שידעו חכמים בדבר אמרו כל מה שברא הקב"ה לכבודו ברא שנאמר כל הנקרא בשמי לכבודי בראתיו 

וגו'

שלחו אחריהם ולא רצו לבא עד שכפלו להן שכרן י"ב מנה היו נוטלין ונתנו להן כ"דО◊יד.

כ"ד היו נוטלין ונתנו להן מ"חרבי יהודה:О◊יד.

О◊יד.
אמרו להן מפני מה אין אתם רוצין ללמד אמרו להן מסורת היא בידינו מאבותינו שהבית הזה עתיד ליחרב 

שלא ילמדו אחרים ויהיו עושין כן לפני ע"ז שלהן

▀◊יד.

בדברים הללו מזכירין אותן לשבח: שלא יצאת אשה משל אחד מהן מבושמת מעולם ולא עוד אלא כשהיה 

א' מהן נושא אשה ממקום אחר היה פוסק עמה ע"מ שלא תתבשם שלא יהו אומרים ממעש פיטום הקטורת 

הן מתבשמות לקיים מה שנאמר והייתם נקיים מה' ומישראל

רבי יוסיО◊יד.

פעם אחת הייתי עומד בירושלים ומצאתי תינוק אחד משל בית אבטינס אמרתי לו בני מאיזו משפחה את 

אמר לי ממשפחת פלוני אמרתי לו בני אבותיך לפי שנתכוונו לרבות כבודן ולמעט כבוד שמים לפיכך 

כבודם נתמעט וכבוד שמים נתרבה

О◊יד.
רבי עקיבא שח לי שמעון 

בן לוגא:

מלקט הייתי עשבים אני ותינוק א' משל בית אבטינס וראיתי אותו שבכה וראיתי אותו ששחק אמרתי לו 

בני למה בכיתה אמר לי על כבוד של בית אבא שנתמעט ולמה חקתה אמר לי על הכבוד המתוקן לצדיקים 

לעתיד לבא ומה ראית מעלה עשן לנגדי נומיתי לו בני הראהו לי אמר לי ר' מסורת בידי מאבותי שלא 

להראותו לבירייה

ר יוחנן בן נורי:О◊יד.

פגע בי זקן אחד משל בית אבטינס ומגילת סמנים בידו אמר לי ר' לשעבר היו בית אבא צנועין והיו מוסרין 

את המגילה הזאת אלו לאלו ועכשיו שאינן בית אבא נאמנים הילך את המגילה והזהר בה וכשבאתי 

והרציתי הדברים לפני ר"ע זלגו עיניו דמעות ואמר מעתה אין אנו צריכין להזכירן לגנאי:

יד:
אלעזר על הפרוכת:▀◊>

שהיה ממונה על אורגי פרוכת:▀◊יד:

פנחס המלביש:▀◊>יד:

שהיה מלביש בגדי כהונה גדולה▀◊יד:

מעשה בכהן אחד שהלביש לאיסטרטיו' אחד ונתן לו שמונה זהובים ואית דאמרי תרי עשר יהב ליה:О◊יד:

יד:
מ

▀
אין פוחתין משבעה אמרכולין וג' גזברין ואין עושין שררה על הצבור פחות משנים חוץ מבן אחיה שעל 

חולי מעיים ואלעזר שעל הפרוכת שאותן קיבלו רוב הציבור עליהן:

יד:
ג

אין פוחתין מג' גזברין ומז' אמרכולין▀◊

[אין פוחתין] משני כתליקיןתני:▀◊יד:

▀יד:
הדא הוא דכתיב ויחיאל ועוזיהו ונחת גזברין ועשאהל וירימות ויזבד ואליאל ויסמכיהו ומחת ובניהו 

אמרכולין פקידים מיד כונניהו ושמעי אחיו קתילקין במפקד יחזקיהו המלך ועזריהו נגיד בית האלהים

▀◊יד:
המלך וכ"ג כשהוא חותם הגיזבר חותם ונותנו לאמרכול אמרכל חותם ונותנו לקתליקון קתליקון חותם 

ונותנו לכהן גדול כ"ג חותם ונותנו למלך

▀◊יד:
וכשהוא מתיר המלך רואה חותמו ומתיר כ"ג רואה חותמו ומתיר קתליקין רואה חותמו ומתיר אמרכל 

רואה חותמו ומתיר גיזבר רואה חותמו ומתיר:

אין עושין שררה על הציבור בממון פחות משנים:▀>יד:

על שם והם יקחו את הזהב ואת התכלת ואת הארגמןרב נחמן בשם רבי מנא▀יד:

מפסולת של לוחות העשיר משה הדא הוא דכתיב פסל לך שני לוחות אבנים פסל לך שתהא הפסולת שלךרבי חמא בי רבי חנינא:♦▀◊יד:

מחצב של אבנים טובות ומרגליות  ברא לו הקב"ה מתוך אהלו וממנו העשיר משהרבי חנין:♦▀◊יד:

כתיב והביטו אחרי משה עד בואו האוהלה▀◊יד:

תרין אמוראין חד אמר לגנאי וח"א לשבח▀◊יד:

חמון שקין חמון כרעין חמון קופר אכיל מן דיהודאי ושתי מן דיהודאי כל מדליה מן דיהודאימאן דאמר לגנאי:♦▀יד:

מחמי צדיקיא ומזכי טוביא דזכת למיחמי יתיה:ומאן דאמר לשבח:♦▀יד:
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יד:
מ

ד' חותמות היו במקדש וכתוב עליהן עגל זכר גדי וחוטא[ת"ק]♦▀

ה' היו וארמית כתוב עליהן עגל דכר גדי חוטא דל וחוטא עשירבן עזאי:♦▀יד:

עגל משמש עם נסכי בקר גדולים וקטנים זכרים ונקיבות▀▀יד:

גדי משמש עם נסכי הצאן גדולים וקטנים זכרים ונקיבות חוץ משל אלים▀▀יד:

איל משמש עם נסכי אלים בלבד▀▀יד:

חוטא משמש עם ניסכי שלש בהמות של מצורע▀▀יד:

▀יד:

מי שהוא מבקש נסכים הולך לו אצל יוחנן שהוא ממונה על החותמות ונותן לו מעות ומקבל ממנו חותם בא 

לו אצל אחייה שהוא ממונה על הנסכים ונותן לו חותם ומקבל ממנו נסכים לערב באין זה אצל זה ואחייה 

מוציא את החותמות ומקבל כנגדן מעות אם פחתו פחתו לו וישלם יוחנן מביתו ואם הותירו הותירו להקדש 

שיש הקדש על העליונה

מי שאבד חותמו ממתינין לו עד הערב ואם מצאו לו כדי חותמו נותנין לו ואם לאו לא היו נותנין לו▀יד:

 ושם היום כתוב עליהן מפני הרמאין:▀▀יד:

יד:
ג

ולבן עזאי חוטא דל למה¿

מפני שמביא לוגו עמו[בן עזאי]!◊יד:

ברם כרבנן¿יד:

מביא גדי[רבנן]!◊יד:

נסכי רחל מה^◊יד:

גדי משמש נסכי צאן גדולים וקטנים זכרים ונקיבותמן מה דתנינן:▀!◊יד:

נסכי רחל כנסכי גדי דכתיב ככה יעשה לשור האחד או לאיל האחד או לשה בכשבים או בעזיםהדא אמרה:▀◊יד:

לשור האחד למה נאמר¿יד:

!◊יד:

מגיד שלא חלק בין ניסכי עגל לניסכי שור שהיה בדין בן הצאן טעון נסכים ובן הבקר טעון נסכים אם 

מצאנו שחלק בין ניסכי כבש לניסכי איל לכך נחלוק בין ניסכי עגל לניסכי שור ת"ל ככה יעשה לשור 

האחד מגיד שלא חלק בין ניסכי עגל לניסכי שור
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