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 ד"בס

 ליום עצמאותנו

  ב ב, תענית משנה
 ואומר בתפלה שלם לבו שיהא כדי ריקם וביתו בנים לו ויש ורגיל זקן התיבה לפני מורידין בתפלה "עמדו

 שש". עוד עליהן ומוסיף יום שבכל עשרה שמונה ברכות וארבעה עשרים לפניהם
 

 תלמוד ירושלמי תענית ב, ב 
 ויש לו בית ושדה". הורגיל באגד הורגיל בחכמ ת"תני ושפל ברך ונוח תשחור

 

  ג, א קמא בבא משנה
 בנזקו. חייב החבית בעל בה הוזק ואם פטור. ושברה בה ונתקל אחר ובא הרבים ברשות הכד את "המניח
 חייב במתכוין אומר יהודה רבי חייב. בחרסיה שלקה או במים אחד והוחלק הרבים ברשות כדו נשברה
 פטור". מתכוין באינו

 
  ב כז קמא בבא ליבב תלמוד
 להתבונן אדם בני של דרכן שאין לפי: עולא' דר משמיה במערבא אמרי הכי, אשי לרב אבא' ר ליה "אמר

 . בדרכים"

 
  ב לו, סנהדרין בבלי תלמוד
 מנוקין כך - בצדק מנוקין דין שבית כשם: יוסף רב דתני? טעמא מאי. נפשות דיני לדון כשרין הכל "ואין

 -? ממש מום ודילמא -. בך אין ומום רעיתי יפה כולך'+ ד השירים שיר+ קרא מאי: אמימר אמר. מום מכל
 -? שכינה משום התם ודילמא -. לך בדומין - עמך, עמך שם והתיצבו קרא אמר: יעקב בר אחא רב אמר
 . ליהוי" לך בדומין - אתך, אתך ונשאו+ ח"י שמות+ קרא אמר: יצחק בר נחמן רב אמר אלא

 
 סנהדרין ח, ה תלמוד ירושלמי

פרט  –"כשם שאת דורש באביו ובאמו )של בן סורר ומורה( כך את דורש בזקני בין דין שנאמר 'ויצאו' 
פרט לאילמים... מגיד הכתוב: כשם שזקני בי"ד שלימין בצדק כך הם צריכין להיות  –לחיגרים, 'ואמרו' 

 שלימין באיבריהן".
 

  א ופח, ב פסחים פז, בבלי תלמוד
 ליה קריבו, לפומבדיתא איקלע עולא. בתורה ויעסקו תמרים שיאכלו כדי )מדוע גלו לבבל(:אמר  "עולא

, בזוזא דדובשא צנא מלא: אמר -. בזוזא תלת: ליה אמרו -? בזוזא הני כי כמה: להו אמר. דתמרי טירינא
 סקיע ובבלאי, בבבל בזוזא דמותא סמא צנא מלא: אמר. צערוהו בליליא! באורייתא עסקי לא ובבלאי

  ".!באורייתא
 

 
  ה ד, תענית ירושלמי תלמוד
 להוטים שיהו ידי על בבבל תמרים נטעו לבבל ישראל גלו שלא עד שנה לארבעים קודם חנינה רבי "אמר

  לתורה". הלשון את מרגלת שהיא מתיקה אחר
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 א ג, קטן מועד משנה
 וריןהאס מבית והיוצא השביה ומבית הים ממדינת הבא במועד: מגלחין "ואלו

 העולה והמצורע והנזיר והותר לחכם שנשאל מי וכן חכמים לו שהתירו והמנודה
  לטהרתו". מטומאתו

 
  ג, א קטן מועד ירושלמי תלמוד

 היה אם אבל הגוים, אצל חבוש כשהיה מימר סברין הוינן האסורין. מבית "והיוצא
 לאדם רבע אינו ישראל. אצל חבוש ואפילו -לך  מימר אתא לא. ישראל אצל חבוש
 האסורין". בבית לגלח
 

  א כה, ברכות בבלי תלמוד
 לקרות מותר: אמר הונא רב; הכסא בבית מונחת ידו או, בשרו על צואה: "אתמר 

 טעמא מאי: רבא אמר. שמע קריאת לקרות אסור: אמר חסדא רב; שמע קריאת
 אסור: אמר חסדא ורב. יה תהלל הנשמה כל+ נ"ק תהלים+ דכתיב - הונא דרב

 עצמותי כל+ ה"ל תהלים+ דכתיב - חסדא דרב טעמא מאי. שמע קריאת לקרות
 .כמוך" מי' ה תאמרנה

 
  א ב, חלה ירושלמי תלמוד

 נוגע בשרו יהא שלא ובלבד ומתפלל הצואה על אדם הוא עומד אמר הונא רב"
  ".בצואה

 
  ו ,ח בתרא בבא ירושלמי תלמוד

 נוחה חכמים רוח אין אבל עשוי שעשה מה בניו את והניח לאחרים נכסיו הכותב :'מתני"
 .לטוב זכור כשורה נוהגין בניו היו לא אם אומר גמליאל בן שמעון רבן הימנו

 ר:אומ הוא עליו בניו את והניח לאחרים נכסיו הכותב ממל בר בא ר"א .'גמ 
 . "עצמותם על עוונותם ותהי[ כז לב יחזקאל]
 

 תלמוד ירושלמי שביעית ד, ב
 בעא אבונא רבי ישראל בני בתוך ונקדשתי' :דכתיב עשרה אמרין ןדקיסרי רבנין"

 בני בתוך ונקדשתי ל"א השם קידוש על מצווין שיהו מהו גוים אימי רבי קומי
 ".השם קידוש על מצווין' הגוי ואין השם קידוש על מצווין ישראל ישראל

 
  א ג, סוכה משנה

 עליו נפרצו ראשו נקטם פסול הנידחת עיר ושל אשירה של פסול והיבש הגזול "לולב 
 כשירות. הברזל הר ציני מלמעלה. יאגדנו אומר: יהודה רבי כשר. עליו נפרדו פסול.
  כשר". בו לנענע כדי טפחים שלשה בו שיש לולב

 
  ב כט, סוכה בבלי תלמוד

 . וליכא", בעינן הדר - יבש "בשלמא
 

  א ג, סוכה ירושלמי
 ה".-י יהללו המתים 'לא –שם  על פסול, שהיב פזי: בר יודה רבי בשם אבין "רבי
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  א ו, שביעית ירושלמי תלמוד
 דפלן בריה את לית ליה: אמר ולעיל. כיפתא מן סלק נש בר חד חמא בעכו. הוה "רבי

 שאינה אשה ונשא גבוהות, היו אבא של עיניו ליה: אמר כהן?! אבוך הוה לא כהנא,
  האיש". אותו את וחילל לו הוגנת

 
  ב ה, סנהדרין בבלי תלמוד

 איש בן לאו: ליה אמר, הקברות בבית קאי דהוה גברא לההוא חזייה חייא "רבי 
 בגרושה עיניו נתן, הוה עינים גבה גברא דההוא אבוה, אין: ליה אמר? אתה כהן פלוני

 . וחיללו"
 

 צב, ב סנהדרין בבלי תלמוד
 שירה ואמרו, רגליהם על עמדו יחזקאל שהחיה מתים: אומר אליעזר רבי, "דתניא

 זו שירה: אומר יהושע רבי. ברחמים ומחיה בצדק ממית' ה? אמרו שירה מה. ומתו
 אמת: אומר יהודה רבי. ויעל שאול מוריד ומחיה ממית' ה'+ ב' א שמואל+ אמרו
: אלא? אמת למה - משל ואם, משל למה - אמת אם: נחמיה רבי לו אמר. היה משל

 יחזקאל שהחיה מתים: אומר הגלילי יוסי רבי של בנו אליעזר רבי. היה משל באמת
 על בתירא בן יהודה רבי עמד. ובנות בנים והולידו נשים ונשאו, ישראל לארץ עלו

 נינהו ומאן. מהם אבא אבי לי שהניח תפילין והללו, בניהם מבני אני: ואמר רגליו
 ".וטעו לקץ שמנו אפרים בני אלו: רב אמר? יחזקאל שהחיה מתים

 

  א ו, שביעית ירושלמי תלמוד
 .שירה לומר עתידות הן אמנה לטורי הגליות לכשיגיעו שונם בר יוסטא רבי אמר"

 ".אמנה מראש תשורי :טעם מה
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