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  תורה שבעל פה מעבר מנבואה לחכמה

  עזרא הסופר

   ז פרק עזרא

  :ִחְלִקָּיה ֶּבן ֲעַזְרָיה ֶּבן ְׂשָרָיה ֶּבן ֶעְזָרא ָּפָרס ֶמֶלְך  ַאְרַּתְחַׁשְסְּתא ְּבַמְלכּות ָהֵאֶּלה ַהְּדָבִרים ְוַאַחר) א(
 5  :ֲאִחיטּוב ֶּבן ָצדֹוק ֶּבן ַׁשּלּום ֶּבן) ב(

  :ְמָריֹות ֶּבן ֲעַזְרָיה ֶבן ֲאַמְרָיה ֶּבן) ג(
  :ֻּבִּקי ֶּבן ֻעִּזי ֶבן ְזַרְחָיה ֶּבן) ד(
  :ָהרֹאׁש ַהּכֵֹהן ַאֲהרֹן ֶּבן ֶאְלָעָזר ֶּבן ִּפיְנָחס ֶּבן ֲאִביׁשּועַ  ֶּבן) ה(
 ְּכַיד ַהֶּמֶלְך  לֹו ַוִּיֶּתן ִיְׂשָרֵאל ֱאלֵֹהי ְיקָֹוק ָנַתן ֲאֶׁשר מֶֹׁשה ְּבתֹוַרת ָמִהיר סֵֹפר ְוהּוא ִמָּבֶבל ָעָלה ֶעְזָרא הּוא) ו(

 10  פ: ַּבָּקָׁשתֹו ּכֹל ָעָליו ֱאלָֹהיו ְיקָֹוק

 ֶׁשַבע ִּבְׁשַנת ְירּוָׁשָלִם ֶאל ְוַהְּנִתיִנים ְוַהּׁשֲֹעִרים ְוַהְמׁשְֹרִרים ְוַהְלִוִּים ַהּכֲֹהִנים ּוִמן ִיְׂשָרֵאל ִמְּבֵני ַוַּיֲעלּו) ז(
  :ַהֶּמֶלְך  ְלַאְרַּתְחַׁשְסְּתא

  :ַלֶּמֶלְך  ַהְּׁשִביִעית ְׁשַנת ִהיא ַהֲחִמיִׁשי ַּבחֶֹדׁש ְירּוָׁשַלִם ַוָּיבֹא) ח(
 ֱאלָֹהיו ְּכַיד ְירּוָׁשַלִם ֶאל ָּבא ַהֲחִמיִׁשי ַלחֶֹדׁש ּוְבֶאָחד ִמָּבֶבל ַהַּמֲעָלה ְיֻסד הּוא ָהִראׁשֹון ַלחֶֹדׁש ְּבֶאָחד ִּכי) ט(

 15  :ָעָליו ַהּטֹוָבה

  ס: ּוִמְׁשָּפט חֹק ְּבִיְׂשָרֵאל ּוְלַלֵּמד ְוַלֲעׂשֹת ְיקָֹוק ּתֹוַרת ֶאת ִלְדרֹוׁש ְלָבבֹו ֵהִכין ֶעְזָרא ִּכי) י(
 ְוֻחָּקיו ְיקָֹוק ִמְצֹות ִּדְבֵרי סֵֹפר ַהּסֵֹפר ַהּכֵֹהן ְלֶעְזָרא ַאְרַּתְחַׁשְסְּתא ַהֶּמֶלְך  ָנַתן ֲאֶׁשר ַהִּנְׁשְּתָון ַּפְרֶׁשֶגן ְוֶזה) יא(

  פ: ִיְׂשָרֵאל ַעל
  :ּוְכֶעֶנת ְּגִמיר ְׁשַמָּיא ֱאָלּה ִּדי ָּדָתא ָסַפר ָכֲהָנא ְלֶעְזָרא ַמְלַכָּיא ֶמֶלְך  ַאְרַּתְחַׁשְסְּתא) יב(

...  20 

 ַנֲהָרה ַּבֲעַבר ִּדי ַעָּמה ְלָכל ָּדאְיִנין דאנין ֶלֱהֹון ִּדי ְוַדָּיִנין ָׁשְפִטין ֶמִּני ִביָדְך  ִּדי ֱאָלָהְך  ְּכָחְכַמת ֶעְזָרא ְוַאְנְּת ) כה(
  :ְּתהֹוְדעּון ָיַדע ָלא ְוִדי ֱאָלָהְך  ָּדֵתי ָיְדֵעי ְלָכל

 ֵהן ְלמֹות ֵהן ִמֵּנּה ִמְתֲעֵבד ֶלֱהֵוא ִּדיָנה ָאְסַּפְרָנא ַמְלָּכא ִּדי ְוָדָתא ֱאָלָהְך  ִדי ָּדָתא ָעֵבד ֶלֱהֵוא ָלא ִּדי ְוָכל) כו(
  פ: ְוֶלֱאסּוִרין ִנְכִסין ַלֲעָנׁש ֵהן ִׁשיִלְׁשרֹ לשרשו

 25   ח פרק נחמיה

 ֵסֶפר ֶאת ְלָהִביא ַהּסֵֹפר ְלֶעְזָרא ַוּיֹאְמרּו ַהָּמִים ַׁשַער ִלְפֵני ֲאֶׁשר ָהְרחֹוב ֶאל ֶאָחד ְּכִאיׁש ָהָעם ָכל ַוֵּיָאְספּו) א(
  :ִיְׂשָרֵאל ֶאת ְיקָֹוק ִצָּוה ֲאֶׁשר מֶֹׁשה ּתֹוַרת

 ַלחֶֹדׁש ֶאָחד ְּביֹום ִלְׁשמֹעַ  ֵמִבין ְוכֹל ִאָּׁשה ְוַעד ֵמִאיׁש ַהָּקָהל ִלְפֵני ַהּתֹוָרה ֶאת ַהּכֵֹהן ֶעְזָרא ַוָּיִביא) ב(
  :ַהְּׁשִביִעי

 30 ְוַהָּנִׁשים ָהֲאָנִׁשים ֶנֶגד ַהּיֹום ַמֲחִצית ַעד ָהאֹור ִמן ַהַּמִים ַׁשַער ִלְפֵני ֲאֶׁשר ָהְרחֹוב ִלְפֵני בֹו ַוִּיְקָרא) ג(

  :ַהּתֹוָרה ֵסֶפר ֶאל ָהָעם ָכל ְוָאְזֵני ְוַהְּמִביִנים
 ְוִחְלִקָּיה ְואּוִרָּיה ַוֲעָנָיה ְוֶׁשַמע ַמִּתְתָיה ֶאְצלֹו ַוַּיֲעמֹד ַלָּדָבר ָעׂשּו ֲאֶׁשר ֵעץ ִמְגַּדל ַעל ַהּסֵֹפר ֶעְזָרא ַוַּיֲעמֹד) ד(

  פ: ְמֻׁשָּלם ְזַכְרָיה ְוַחְׁשַּבָּדָנה ְוָחֻׁשם ּוַמְלִּכָּיה ּוִמיָׁשֵאל ְּפָדָיה ּוִמְּׂשמֹאלֹו ְיִמינֹו ַעל ּוַמֲעֵׂשָיה
  :ָהָעם ָכל ָעְמדּו ּוְכִפְתחֹו ָהָיה ָהָעם ָּכל ֵמַעל ִּכי ָהָעם ָכל ְלֵעיֵני ַהֵּסֶפר ֶעְזָרא ַוִּיְפַּתח) ה(
 35 ַליקָֹוק ַוִּיְׁשַּתֲחוֻ  ַוִּיְּקדּו ְיֵדיֶהם ְּבמַֹעל ָאֵמן ָאֵמן ָהָעם ָכל ֲענּוַוּיַ  ַהָּגדֹול ָהֱאלִֹהים ְיקָֹוק ֶאת ֶעְזָרא ַוְיָבֶרְך ) ו(

  :ָאְרָצה ַאַּפִים
 ְמִביִנים ְוַהְלִוִּים ְּפָלאָיה ָחָנן יֹוָזָבד ֲעַזְרָיה ְקִליָטא ַמֲעֵׂשָיה הֹוִדָּיה ַׁשְּבַתי ַעּקּוב ָיִמין ְוֵׁשֵרְבָיה ּוָבִני ְוֵיׁשּועַ ) ז(

  :ָעְמָדם ַעל ְוָהָעם ַלּתֹוָרה ָהָעם ֶאת
  ס: ַּבִּמְקָרא ַוָּיִבינּו ֶׂשֶכל ְוׂשֹום ְמפָֹרׁש ָהֱאלִֹהים ְּבתֹוַרת ַבֵּסֶפר ַוִּיְקְראּו) ח(

 40   י פרק נחמיה

 מֶֹׁשה ְּבַיד ִנְּתָנה ֲאֶׁשר ָהֱאלִֹהים ְּבתֹוַרת ָלֶלֶכת ּוִבְׁשבּוָעה ְּבָאָלה ּוָבִאים ַאִּדיֵריֶהם ֲאֵחיֶהם ַעל ַמֲחִזיִקים) ל(
  :ְוֻחָּקיו ּוִמְׁשָּפָטיו ֲאדֵֹנינּו ְיקָֹוק ִמְצֹות ָּכל ֶאת ְוַלֲעׂשֹות ְוִלְׁשמֹור ָהֱאלִֹהים ֶעֶבד

  :ְלָבֵנינּו ִנַּקח לֹא ְּבנֵֹתיֶהם ְוֶאת ָהָאֶרץ ְלַעֵּמי ְּבנֵֹתינּו ִנֵּתן לֹא ַוֲאֶׁשר) לא(
 קֶֹדׁש ּוְביֹום ַּבַּׁשָּבת ֵמֶהם ִנַּקח לֹא ִלְמּכֹור ַהַּׁשָּבת ְּביֹום ֶׁשֶבר ְוָכל ַהַּמָּקחֹות ֶאת ַהְמִביִאים ָהָאֶרץ ְוַעֵּמי) לב(

 45  :ָיד ָכל ּוַמָּׁשא ַהְּׁשִביִעית ַהָּׁשָנה ֶאת ְוִנּטֹׁש

  :ֱאלֵֹהינּו ֵּבית ַלֲעבַֹדת ַּבָּׁשָנה ַהֶּׁשֶקל ְׁשִלִׁשית ָעֵלינּו ָלֵתת ִמְצֹות ָעֵלינּו ְוֶהֱעַמְדנּו) לג(
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 ְוַלַחָּטאֹות ְוַלֳּקָדִׁשים ַלּמֹוֲעִדים ֶהֳחָדִׁשים ַהַּׁשָּבתֹות ַהָּתִמיד ּוְלעֹוַלת ַהָּתִמיד ּוִמְנַחת ַהַּמֲעֶרֶכת ְלֶלֶחם) לד(
  ס: ֱאלֵֹהינּו ֵּבית ְמֶלאֶכת ְוכֹל ִיְׂשָרֵאל ַעל ְלַכֵּפר

   א עמוד פב דף קמא בבא מסכת בבלי תלמוד

 50 ומכבסים, ובחמישי בשני ודנין, ובחמישי בשני וקורין, בשבת במנחה שקורין: עזרא תיקן תקנות עשרה

, בסינר חוגרת אשה ושתהא, ואופה משכמת אשה ושתהא, שבת בערב שום ואוכלין, בשבת בחמישי
  .קריין לבעלי טבילה ותיקן, בעיירות מחזירין רוכלין ושיהו, וטובלת חופפת אשה ושתהא

  
 וילכו+ ו"ט שמות: +דתניא! מיתקנא הוה מעיקרא והא? תיקן עזרא - ובחמישי בשני קוראין ושיהו
 55 ישעיהו: +שנאמר, תורה אלא מים אין: אמרו רשומות דורשי - מים מצאו ולא במדבר ימים שלשת

 ותיקנו שביניהם נביאים עמדו, נלאו תורה בלא ימים שלשת שהלכו כיון, למים לכו צמא כל הוי+ ה"נ
 בחמישי וקורין, ורביעי שלישי ומפסיקין בשני וקורין, בשבת באחד ומפסיקין בשבת קורין שיהו להם

 נמי אי, פסוקי תלתא גברא חד תקנו מעיקרא! תורה בלא ימים' ג ילינו שלא כדי, שבת ערב ומפסיקין
, פסוקי ועשרה גברי תלתא תיקן הוא אתא, וישראלים לוים כהנים כנגד, פסוקי תלתא גברי תלתא

 60  .בטלנין עשרה כנגד

   א עמוד ג דף מגילה מסכת בבלי תלמוד

 תורת בספר ויקראו+ 'ח נחמיה+ דכתיב מאי: רב אמר חננאל רב אמר אבין בר איקא רב אמר
, תרגום זה - מפרש, מקרא זה - האלהים תורת בספר ויקראו. במקרא ויבינו שכל ושום מפרש האלהים

  .המסורת אלו: לה ואמרי, טעמים פיסקי אלו - במקרא ויבינו, הפסוקין אלו - שכל ושום

 65  י הלכה יב פרק כפים ונשיאת תפילה הלכות ם"רמב

, הדברים ענין שיבינו כדי בתורה קורא שהקורא מה לעם מתרגם תורגמן שם שיהא נהגו עזרא מימות
 ואין, שני פסוק וקורא וחוזר התורגמן  אותו שיתרגם עד ושותק בלבד אחד פסוק קורא והקורא
  . אחד מפסוק יותר למתורגמן לקרות רשאי הקורא

   א עמוד כ דף סוכה מסכת בבלי תלמוד

, ויסדה הבבלי הלל עלה ונשתכחה חזרה, ויסדה מבבל עזרא עלה מישראל תורה כשנשתכחה שבתחלה 70 

  .ויסדוה ובניו חייא רבי עלו ונשתכחה חזרה

  אנשי כנסת הגדולה

   א עמוד לג דף ברכות מסכת בבלי תלמוד

 ברכות לישראל להם תקנו הגדולה כנסת אנשי: יוחנן רבי אמר אבא בר חייא רבי אמר, נמי איתמר
 75  .והבדלות קדושות ותפלות

   ב עמוד סט דף יומא מסכת בבלי תלמוד

 אמר משה אתא. ליושנה עטרה שהחזירו -  הגדולה כנסת אנשי שמן נקרא למה: לוי בן יהושע רבי אמר
 לא? נוראותיו איה, בהיכלו מקרקרין נכרים: ואמר ירמיה אתא, והנורא הגבר הגדל האל+ י דברים+

 אינהו אתו. גבור אמר לא? גבורותיו איה, בבניו משתעבדים נכרים: אמר, דניאל אתא. נורא אמר
 80 -  נוראותיו הן ואלו. לרשעים אפים ארך שנותן, יצרו את שכובש גבורתו גבורת היא זו, אדרבה: ואמרו

 עבדי היכי ורבנן? האומות בין להתקיים יכולה אחת אומה היאך הוא ברוך הקדוש של מוראו שאלמלא
, הוא שאמתי הוא ברוך בהקדוש שיודעין מתוך: אלעזר רבי אמר -! משה דתקין תקנתא ועקרי הכי

  .בו כיזבו לא לפיכך

  שמעון הצדיק ואנטיגנוס איש סוכו

 85   א פרק אבות מסכת משנה

  ב משנה
 התורה על עומד העולם דברים שלשה על אומר היה הוא הגדולה כנסת משירי היה הצדיק שמעון] ב[

  : חסדים גמילות ועל העבודה ועל
  ג משנה

 90 על הרב את המשמשין כעבדים תהיו אל אומר היה הוא הצדיק משמעון קבל סוכו איש אנטיגנוס] ג[

  :עליכם שמים מורא ויהי פרס לקבל מנת על שלא הרב את המשמשין כעבדים הוו אלא פרס לקבל מנת
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   ה פרק א נוסחא נתן דרבי אבות מסכת קטנות מסכתות

 ותלמידים לתלמידים שונין והיו בדבריו שונין שהיו תלמידים שני לו היו סוכו איש אנטיגנוס
 כל מלאכה פועל שיעשה אפשר זה דבר לומר אבותינו ראו מה ואמרו אחריהן ודקדקו עמדו. לתלמידים

 95 היו לא המתים תחיית ויש אחר עולם שיש אבותינו יודעין היו אלו אלא. ערבית שכרו יטול ולא היום

 צדוק שום על צדוקים. וביתוסין צדוקים פרצות שתי מהם ונפרצו התורה מן ופירשו עמדו. כך אומרים
 עליהם גסה דעתן היתה שלא. ימיהם כל זהב וכלי כסף בכלי משתמשין והיו. ביתוס שום על ביתוסי

 להם אין הבא ובעולם הזה בעולם עצמן מצערין שהן פרושים ביד הוא מסורת אומרים צדוקים אלא
  :כלום

 100  הזוגות

   ב פרק חגיגה מסכת משנה

  ב משנה
 לסמוך שלא אומר פרחיה בן יהושע לסמוך אומר יוחנן בן יוסי לסמוך שלא אומר יועזר בן יוסי] ב[

 שמעיה לסמוך אומר שטח בן שמעון לסמוך שלא אומר טבאי בן יהודה לסמוך אומר הארבלי ניתאי
 105 אומר שמאי שמאי נכנס מנחם יצא נחלקו לא ומנחם הלל לסמוך שלא אומר אבטליון לסמוך אומר

  : דין בית אב להם ושניים נשיאים היו הראשונים לסמוך אומר הלל לסמוך שלא
  ג משנה

 מביאין אומרים הלל ובית עולות לא אבל עליהם סומכין ואין שלמים מביאין אומרים שמאי בית] ג[
  :עליהם וסומכין ועולות שלמים

 110   יג פרק) ליברמן( סוטה מסכת תוספתא

  ב הלכה
' שנ מגרש ערי ופסקו ותומים אורים ובטלו דוד מבית מלוכה בטלה הראשון המקדש בית משחרב

 עד או מתים שיחיו עד לחבירו' שאומ כאדם הקדשים מקדש יאכלו לא אשר להם התרשתה ויאמר
   אליהו שיבא
 115  ג הלכה

 להן משמיעין היו כן פ"ואע מישראל הקודש רוח פסקה ומלאכי זכריה חגי האחרונים נביאים משמתו
 אדם כן יש להן ואמרה קול בת ויצתה ביריחו גוריה בית לעליית חכמים שנתכנסו מעשה קול בת על

 הא עליו אמרו וכשמת הזקן בהלל עיניהם נתנו לכך זכיי דורו שאין אלא הקדש לרוח שראוי ביניכם
   עזרא של תלמידו חסיד הא עניו

 120  ד הלכה

 שאין אלא הקודש לרוח שראוי אדם כאן יש אומרת קול בת ושמעו ביבנה יושבין היו אחת פעם שוב
 הלל של תלמידו חסיד הא עניו הא' או היו מה מיתתו בשעת הקטן בשמואל עיניהם ונתנו זכיי הדור
 לביזה עמא ושאר לחרבא חברוהי ושאר לקטלא וישמעאל שמעון מיתתו בשעת' אומ הוא אף הזקן
 הא עליו' אומ שיהו התקינו בבא בן יהודה' ר על אף אמרן ארמי בלשון דנא לאחר יהויין רברבן ועקן
 125   שעה שנטרפה אלא הקטן שמואל של תלמידו חסיד הא עניו

   ד פרק) ליברמן( פסחים מסכת תוספתא

  יג הלכה
 וכי להם' אמ השבת את שידחה מהו פסח הזקן הלל את שאלו בשבת להיות עשר ארבעה חל אחת פעם
 השבת את ודוחין בשנה לנו יש פסחים מאות משלש הרבה השבת את שדוחה בשנה לנו יש אחד פסח
 130 את ודוחה צבור קרבן תמיד מה צבור קרבן ופסח צבור קרבן תמיד להם' אמ העזרה כל עליו חברו

   השבת את דוחה צבור קרבן פסח אף השבת
  יד הלכה

 פסח אף השבת את דוחה מועדו בו' שנאמ תמיד מה מועדו בפסח' ונאמ מועדו בתמיד נאמר אחר דבר
 פסח השבת את דוחה כרת עליו חייבין שאין תמיד ומה וחומר קל ועוד השבת את דוחה מועדו בו' שנ

 135 פסח ולא השבת את דוחה שפסח מרבותי מקובלני ועוד השבת את שידחה דין אינו כרת עליו שחייבין

 סכינין הביאו שלא העם על יהא מה לו אמרו יחיד פסח אלא צבור פסח ולא שני פסח אלא ראשון
 עשו מה הן נביאין בני הן נביאין אין אם עליהם הקדש רוח להם הניחו להם' אמ למקדש ופסחין
 למקדש ופסחים סכינין והביאו קרניו בין קשרו גדי בצמרו טמנו טלה שפסחו מי שעה באותה ישראל
  פסח בהלכות להם מורה והיה נשיא הלל את מינו ביום בו פסחיהן את ושחטו
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 140   א עמוד סו דף פסחים מסכת בבלי תלמוד

 אם ידעו ולא שכחו, בשבת להיות עשר ארבעה חל אחת פעם. בתירא מבני נתעלמה זו הלכה: רבנן תנו
 אמרו? לאו אם השבת את דוחה פסח אם שיודע אדם יש כלום: אמרו. לאו אם השבת את דוחה פסח
 אם ויודע ואבטליון שמעיה הדור גדולי שני ששימש, שמו הבבלי והלל, מבבל שעלה יש אחד אדם: להם
 השבת את דוחה הפסח אם יודע אתה כלום: לו אמרו. לו וקראו שלחו. לאו אם השבת את דוחה פסח
 145 פסחים ממאתים יותר הרבה והלא? השבת את שדוחה בשנה לנו יש אחד פסח וכי: להם אמר? לאו אם

 במדבר+ ונאמר בפסח מועדו נאמר: להם אמר? לך מנין: לו אמרו. השבת את שדוחין בשנה לנו יש
 את דוחה - בפסח האמור מועדו אף השבת את דוחה - בתמיד האמור מועדו מה. בתמיד מועדו+ כח

 דין אינו - כרת שענוש פסח, השבת את דוחה כרת ענוש שאין תמיד ומה: הוא וחומר קל, ועוד. השבת
 בהלכות כולו היום כל דורש והיה, עליהם נשיא ומינוהו בראש הושיבוהו מיד. השבת את שדוחה
 150 עצלות - עליכם נשיא ואהיה מבבל שאעלה לכם גרם מי: להן אמר, בדברים מקנטרן התחיל. הפסח

 סכין הביא ולא שכח, רבי: לו אמרו. ואבטליון שמעיה הדור גדולי שני שמשתם שלא, בכם שהיתה
 בני - הן נביאים אין אם לישראל להן הנח, אלא. ושכחתי שמעתי זו הלכה: להן אמר? מהו שבת מערב

 ונזכר מעשה ראה. קרניו בין תוחבו -  גדי שפסחו מי, בצמרו תוחבו - טלה שפסחו מי, למחר. הן נביאים
  .ואבטליון שמעיה מפי מקובלני כך: ואמר, הלכה

 155  ט הלכה ד פרק) ליברמן( כתובות מסכת תוספתא

 ובא השוק מן וחוטפה בא אחר נשים מקדשין אלכסנדריא בני כשהיו הדיוט לשון הזקן הלל דרש
 אמותיכם כתובת לי הוציאו הזקן הלל להם' אמ ממזרין בניהן לעשות בקשו חכמים לפני מעשה

  וישראל משה כדת לאנתו לי תהוי לביתי כשתכנסי בה וכתוב לו הוציאו

   א פרק עדויות מסכת משנה

 160  א משנה

 וחכמים הרבה לימים אפילו לפקידה מפקידה אומר והלל שעתן דיין הנשים כל אומר שמאי] א[
 לפקידה ומפקידה לפקידה מפקידה יד על ממעטת לעת מעת אלא זה כדברי ולא זה כדברי לא אומרים
 על ממעטת כפקידה זו הרי בעדים המשמשת שעתה דיה וסת לה שיש אשה כל לעת מעת יד על ממעטת

  : לפקידה מפקידה יד ועל לעת מעת יד
 165  ב משנה

 קב אלא זה כדברי ולא זה כדברי לא אומרים וחכמים מקביים אומר והלל לחלה מקב אומר שמאי] ב[
 פטורין חמשה אומר יוסי רבי חייבין רבעים חמשת אמרו המדות ומשהגדילו בחלה חייבים ומחצה
  : חייבין ועוד חמשה
  ג משנה

 170 אומר ושמאי רבו בלשון לומר חייב שאדם אלא המקוה פוסלין שאובין מים הין מלא אומר הלל] ג[

 האשפות משער גרדיים שני שבאו עד אלא זה כדברי ולא זה כדברי לא אומרים וחכמים קבין תשעה
 וקיימו המקוה את פוסלין שאובין מים לוגין שלשת ואבטליון שמעיה משום והעידו שבירושלים

  : דבריהם את חכמים
  ד משנה

 175 דבריו על עומד אדם יהא שלא הבאים לדורות ללמד לבטלה והלל שמאי דברי את מזכירין ולמה] ד[

  : דבריהם על עמדו לא העולם אבות שהרי
  ה משנה

 דין בית יראה שאם המרובין כדברי אלא הלכה ואין הואיל המרובין בין היחיד דברי מזכירין ולמה] ה[
 בחכמה ממנו גדול שיהיה עד חברו דין בית דברי לבטל יכול דין בית שאין עליו ויסמוך היחיד דברי את

 180 שיהיה עד דבריו לבטל יכול אינו בחכמה לא אבל במנין במנין לא אבל בחכמה ממנו גדול היה ובמנין

  : ובמנין בחכמה ממנו גדול
  ו משנה

 אני כך האדם יאמר שאם לבטלה המרובין בין היחיד דברי מזכירין למה כן אם יהודה רבי אמר] ו[
  : שמעת פלוני איש כדברי לו יאמר מקובל

 185  הלכה א ז פרק) צוקרמאנדל( סנהדרין מסכת תוספתא

 של דינין בתי ושאר הגזית בלשכת שבעים של דין בבית אלא' ביש מחלוקות היו לא בראשנה יוסי ר"א
 בהר אחד בירושלם היו שלשה שלשה של דינין בתי ושאר' ישר ארץ של בעיירות היו ושלשה עשרים

 דין לבית הולך בעירו דין בית אין שבעירו דין לבית הולך הלכה מהן אחד נצרך בחיל ואחד הבית
 שמעו אם הבית שבהר דין לבית באין שבהם ומופלא הוא לאו אם לו אמרו שמעו אם לעירו הסמוך

 190 ואילו אילו לאו ואם להן אמרו שמעו אם שבחיל דין לבית באין שבהן ומופלא הן לאו ואם להן אמרו
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 אין ואחד שבעים של שהוא פי על אף הגזית שבלשכת דין בית הגזית שבלשכת הגדול דין לבית הולכין
 יצא לא לאו ואם יוצא ושלשה עשרים שם יש אם רואה לצאת מהם אחד נצרך ושלשה מעשרים פחות

 בשבתות הערבים בין של תמיד ועד שחר של מתמיד יושבין היו ושם ושלשה עשרים שם שיהו עד
 ואם להם אמרו שמעו אם שאילה נשאלה הבית שבהר המדרש בבית אלא נכנסין היו לא טובים ובימים

' בישר ורווחת הלכה יוצאת היה משם טהרו המטהרין רבו טימאו המטמאין רבו למינין עומדין לאו 195 

  בישראל מחלוקות הרבו צורכן כל שימשו שלא והילל שמאי תלמידי משרבו

  ד משנה א פרק יבמות מסכת משנה

 הלל ובית הכהונה מן פוסלין שמאי בית חלצו אוסרים הלל ובית לאחים הצרות מתירין שמאי בית] ד[
 פוסלין אלו מתירין ואלו אוסרין שאלו פ"אע פוסלין הלל ובית מכשירים שמאי בית נתיבמו מכשירים

 200 הטהרות כל שמאי מבית הלל בית ולא הלל מבית נשים מלישא שמאי בית נמנעו לא מכשירין ואלו

 :אלו גבי על אלו טהרות עושין נמנעו לא מטמאין ואלו מטהרין אלו שהיו והטומאות


