
 מםורת הש״ם
 א) תוספתא פ״נ שמחות פ׳׳י,
 ב) [עירוגין סג. סנהדרין פג.
 שגופות ל:], ג) עירוגין דף ל:
 ססחיס דף צג: מו״ק דף ה:
 תנינה דף כה: נתונות דף נח:
 נכורות דף כנו. נדה דף נו. [ועיין
 ננל המקומות ותמצא שינוי
 נוסחאות גאמוראיס], ד) מנחות
 דף לז: [שנת פא: צל: מגילה ג־.
 עירוגיןמא:], 9) [גינוי! דףנה:
 נדה דף נ:], 0 סנהדרין דף יח:
 כ״מ דף ל., 1) [כתוגוח מ: מו:
 קדושין ג: נ״מ כ:], מ) מגילה
 ג: נדר מח: סנהדרין לה: זכמיס
 ק., ט) נכתוכות כח:], י) [ד״ה
 לקראת אתר ד״ה מדלגין],
 כ) [נמדגר ו], ל) [יגמות ע:],
 מ) [חולין עג.], ג) [ונתוספתא
 פ״ג דמכות], ס) [נשגת קגג:
 ד״ה עד שיסתס כחכו מוס׳ כיתר
 כיאור ע״ש וע״ע חוסי כתוגות
 דף ד: ד״ה עד וסוסי סוכה כג.
 ד״ה ולא וסוס׳ סנהדרין מו: ד״ה
 משיסתוס]:, ע) [וע״ע מיס׳ נזיר
 ננ: וסוס׳ נ״נ ק: ד״ה ורומן],

 תורה אור השלם
 1 . אין חבטה ואץ ותבונה ואין
 עצה לנגד ין: משלי כא ל
 2. על פי התורה אשר יורוך
 ועל המשפט אשר יאמרו לף
 תעשה לא תסור מן הךבר

 אשר יגידו לך;מין ושמאל:
 דברים יז יא
 3. לא תראה את שור אחיך
 או את שיו נדחים והתעלמת

 מהם השב תשיבם לאחיך:
 דברים כב א
 4. לאביו ולאמו לאחיו
 ולאהתו לא יטמא להם
 במתם בי נזר אלהיו על
 ראשו: במדבר ו ז

 הגהות הב״ח
 (א) רש״־ ד״ה אמרת וכו׳ נמי
 מצוה שיש בה כרת היא:
 (5) תום׳ ד״ה מדלגין וכו׳ תימה
 לפ״ה דאמרינן פ״ק דעירונין
 אין כצ״ל. ותינמ גני נמחק:
 (נ) בא״ד כסר לארון. נ״כ עי׳
 כחונו׳ ד: נד״ה עד שיסתום
 ונס״פ שואל קננ: מסור׳ יותר
 וע״ש: (ד) ד״ה רונ וכו׳ טפמ
 על טפח ברום טפח וכו׳ אלא

 כשיש:

 מוםף תוספות
 בתוס׳ רי״ש הוסיף, ושפיר

 קא חייץ.

ת ו כ ר ה שלישי ב ר ו פ ת מ י ש : מ ט  י

 הרואה פטמה. אח חלל ההקף אחורי שורה הפנימית והאבל יושב
 שם: מחמת עצמן. ולא מחמח כבוד שלא באו לנחם אלא לראות
 את המאורע: אין הכמה. חשובה נגד הי: אחת ממאה. שיש בה
 קבר: בא בטהורה. האבל: בבית הפרם. דלא מטמא אלא
 מדרבנן«< והוא שדה שנחרש בו קבר
 וחשו חכמים שמא דלדלו כלי המחרישה
 את העצמות והדורס עליה׳ מסיטן
 ועצם כשעורה מטמא במגע ובמשא
 ולא באהל וכיון דמדרבנן הוא דאסור
 רבנן הוא דאחלוה ליקרייהו גבי אבל:
 מנפח אדם. לפניו שאם היה שם עצם
 יראנו דאי דאורייתא הוא לא הרנן
 מזלזלינן ביה כולי האי למיסמן
 אנפיחה. והך בדיקה לעושה פסח
 אישתרי ולא לאוכלי תרומה כדאמרינן
 בחומר בקדש (חגיגה דף כה:): שנדש.
 ברגלים: ׳)לקראת מלכי ישראל. הרי
 לכבוד הבריוח עוברים על נפש לא
 יטמא (ויקרא כא) דהא ר׳ אלעזר בר
 צדוק כהן הוה כדאמרינן בבכורומ
 (לף לו.): מדלגין. מארון לארון: דבר
 תורה. הלכה למשה מסיני: אינו
 חוצן בפני הטומאה. מקראת טומאה
 רצוצה ובוקעת ועולה: את לא סעשה.
 קס״ד כל ל״ת קאמר: בלאו דלא
 חסור וגו׳ אחיכו עליה. אינהו
 סבור דאפי׳ אמרו לו דבר תורה והוא
 עומד בפני הכבוד יעבור עליו והא
 האי נמי דאורייחא הוא: כל מילי
 דרבנן וכוי. והכי קאמר להו דבר
 שהוא מדברי סוסריס נדחה מפני
 כבוד הבריות וקרי ליה ל״ח משום
 לכתיב לא חסור. ודקא קשיא לכו
 דאורייחא הוא רבנן אחלוה ליקרייהו
 לעבור על דבריהם היכא לאיכא כבוד
 הבריומ כגון לטלטל בשבח אבנים של
 בית הכסא לקנוח (שכת דף פא:) או מי
 שנפסקה ציצימ טלימו בכרמליח לא
 הצריכו להניח טליתו שם וליכנס לביתו
 ערום (מנחות לף לח.<: והיא בבית
 הקברות. האבדה: ואינה לפי כבודו.
 אין האבלה חשובה לפי כבודו להשיבה:
 או שהיתה מלאכתו מרובה. שלמי
 בטול מלאכתו לרלוף אחריה יתירים
 על למי האבלה ולא ירצו הבעלים
 להשיב לו יותר ממה שמשיב להם
 ונמצא הוא מפסיל: ונגמר מינה.
 לגבי כלאים לאמרן פושטן אפילו
 בשוק: ממונא. קל מאיסורא:
 ולאחותו מה תלמוד לומר. בנזיר כמיבי)
 כל ימי הזירו לה׳ על נפש מת לא יבא
 וסמיך ליה לאביו ולאמו לאחיו ולאחותו
 לא יטמא להם דהא כולהו בכלל על
 נפש מח לא יבא היו ולמה יצאו לאביו
 פרט למח מצוה לאמו מה מלמול לומר
 משום מת מצוה לא איצטריך למלאכיו
 נסקא ולרשי ליה בספרי ללמול שאם
 היה נזיר זה כהן להוו עליה שתי
 קלושות אף הוא לאמו הוא ללא יטמא
 אבל מטמא הוא למח מצוה לאחיו מה תלמול לומר הרי שהיה כ״ג
 והוא נזיר אף הוא לאחיו לא יטמא אבל מטמא למת מצוה ולאחומו
 מה חלמול לומר אם אינו ענין לזה תנהו ענין למי שהולך
 לשחוט אח פסחו ולמול אמ בנו שמטמא למח מצוה: ושמע
 שמת לו מת. מקרוביו יכול יטמא להם: אמרת לא יטמא. הואיל
 ועונת שחיטת הפסח היא וחלה עליו חובח הפסח שהוא בכרת אם
 יטמא יבטל מלעשות פסח. ולמול אח בנו נמי(י» מצוח כרת היא ואיח
 לאמרי בערבי פסחים נמי קאמר למילת זכריו מעכב הפסחל):

 אבל

 רב ניםים גאון(המשך)
 דבית הפרם במם• אהלות (פרק
ח an במתניתין ובתוספתא  י
 נפרק י0 ובפרק משקץ בית
 השלחין(מריק ד״ה< תניא ג׳ בית
 הפרס הן שדה שאבד בה קבר
 ושדה שנחרש בה קבר ושדה
 בוכין מאי שדה בוכין א״ר
 יהושע בר אבא משמיה דעולא
 שדה שמפטירין בה מתים
 וטעמא מאי אמר רב חסדא
 אמר אבימי משום יאוש בעלים
 נגעו בה ופרישו קמאי ומאי
 היא בית הפרס שדה שנחרש
 בה קבר ועד כמה [אהלות פי״ז
 מ״א] ק׳ אמה לכל רוח ורוח
 דקבר משוי בית הפרם מקום
 הקבר טומאה דאורייתא היאך
 דנתרש טומאה דרבנן דלמא
 איכא עצם כשעורה אי נמי אית
 ביה עפר בית הקברות לפי שאי
 אפשר לעצם כשעורה שלא
 נישוף ברגל עיקרה בםיפרי(פ׳
 חקת< וכל הנוגע בעצם זה עצם
 כשעורה וכך העתיקו משמו
 של נביא עליו השלום
 כדאמריק [נזיר נז] עצם
 כשעורה הלכה ואמרינן תו
 (עיוובין דו שיעורי; חציצין
 ומחיצין הלכה למשה מסיני
 שיעורין דאורייתא נינהו
 דכתיב (דברים זז< אp חטה
 ושעורה ומפרשי לה שעורה
 עצם כשעורה (דמסקי)
 [ומםקינן] הילכתי נינהו
 ואסמכינהו רבנן אקראי ואיתה
 נמי בסדר טהרות במתני׳
 דפירקא קמא באהלות [משנה ג] אלו מטמאין במגע ובמשא ואין מטמאין באהל עצם כשעורה וכו׳ מכלל דאי לא הוה ביה כשעורה
 אינו מטמא ובפרק יום הכפורים (יומא דעייט! אמדינן בעי רב אשי עצם כשעורה שאמרו בקליפחה או בלא קליפתה בלחה או ביבשה
 ואמר רב פפא לחה שיבולת מיקריא בלא קליפתה (עיי נדרים דף נדא) ערסן מיקרי: ת״ש ולאחותו מה תלמוד לומר הדי שהיה הולך
 לשחוט את פסחו. הא ברייתא אהא קרא קיימא דאזהר ביה רחמנא לנזיר מליטמא כדכתיב (במדבר 0 לאביו ולאמו לאחיו ולאחותו
 לא יטמא זה שדבר הכתוב בכל אלו הקרובין צריך היה הדבר להזכיר את כולם שאי אפשר שיזכיר דבר שאין בו תלמוד כדכחיב
 (דברים לב) כי לא דבר רק הוא מכם ואין לנו דרך לידע לאיזה תלמוד נכתבו כולם אלא מקבלת החכמים ז״ל לפי שאם באנו

 העומדים בשורה וכו׳: א<ת״ר אשורה הרואה
 פנימה פטורה ושאינה רואה פנימה חייבת
 רבי יהודה אומר הבאים מהמת האבל פטורין
 מהמת עצמן הייבין: אמר רב יהודה אמר רב
 בהמוצא כלאים בבגדו פושטן אפי׳ בשוק מ״ט

כ״מ ג (  1אין חכמה ואין תבונה ואין עצה לנגד ה׳ ג

 שיש חלול חשם אין חולקין כבוד לרב מתיבי
 יקברו את חמת וחזרו ולפניחם ב׳ דרכים אחת
 טחורח ואחת טמאח בא בטחורח באין עמו
 בטחורח בא בטמאח באין עמו בטמאח
 משום כבודו אמאי לימא אין חכמח ואין
 תבונח לנגד ח׳ תרגמח רבי אבא בבית חפרם
מנפח  דרבנן דאמר ג<רב יהודה אמר שמואל ה
 אדם בית הפרם והולך ואמר רב יהודה בר
 אשי משמיה דרב יבית הפרם שנדש טהור
 ת״ש דאמר ר׳ אלעזר בר צדוק ׳מדלגין היינו
 על גבי ארונות של מתים לקראת מלכי ישראל
 ולא לקראת מלכי ישראל בלבד אמרו אלא אפי׳
 לקראת מלכי עכו״ם שאם יזכח יבחין בין מלכי
 ישראל למלכי עכו״ם אמאי לימא אין חכמח
 ואין תבונח ואין עצח לנגד ח׳ כדרבא דאמר
 רבא דבר תורח אחל כל שיש בו חלל טפח
 חוצץ בפני חטומאח ושאין בו חלל טפח אינו
 חוצץ בפני הטומאח ורוב ארונות יש בחן
 חלל טפח וגזרו על שיש בחן משום שאין בחן
 ומשום כבוד מלכים לא גזרו בחו רבנן ת״ש
 ״גדול כבוד חבריות שדוחח [את] לא תעשח
 שבתורח ואמאי לימא אין חכמה ואין תבונה
 ואין עצח לנגד ח׳ תרגמח רב בר שבא קמית
דלא תסור אחיכו עליח  דרב כחנא בלאו 2
 לאו דלא תסור דאורייתא חיא אמר רב כהנא
 ה)גברא רבת אמר מילתא לא תחיכו עליח כל

 מילי דרבנן אסמכינחו על לאו דלא תסור
וחתעלמח ת״ש 3 (  ומשום כבודו שרו רבנן ו
 מהם פעמים שאתה מתעלם מהם ופעמים
היה  שאין אתה מתעלם מהם הא כיצד אם ח
 כהן והיא בבית הקברות או היה זקן ואינה
 לפי כבודו או שהיתת מלאכתו מרובה משל
 חברו לכך נאמר והתעלמת אמאי לימא אין
 חכמת ואין תבונח ואין עצח לנגד ח׳ שאני
 התם דכתיב וחתעלמת מחם וליגמר מינח
 ׳יאיסורא מממונא לא ילפינן ת׳׳ש ״ולאחותו
מח תלמוד לומר חרי שחיח חולך לשתוט (  ח

 את פסחו ולמול את בנו ושמע שמת לו מת
 יכול יחזור ויטמא אמרת לא יטמא יכול כשם
 שאינו מטמא לחם כך אינו מטמא למת
 מצות ת׳׳ל ולאחותו לאחותו חוא דאינו מטמא

 אבל

ן היינו על גבי ארונות. מימה לפ״ה לפי׳ גולל כיסר י ג ל ד  מ

 של ארון לתני׳ «)כל אשר יגע על פני השלה לרבוח
 גולל ולופק וא״כ גם הגולל מטמא באהל והיאך היו מללגין עליו וי״ל
 ללא קשה להא מני׳ בשמחות (פ״ל הלכה כא) ׳)כל טומאה שאין הנזיר

 מגלח עליה אין כהן מוזהר עליה וגולל
 ולופק אין נזיר מגלח עליהן כלתנן
 במס׳ נזיר פרק כהן גלול (לף נד.)
 והיה אומר ר״ת לליתי׳ להני כללי
 להא אמר התם רביעית לס אין
 הנזיר מגלח עליו על שיהא חצי לוג
 ואפילו הכי כהן מוזהר עליו בלאמרינן
 בפרק בהמה המקשה (חולין לף עב.)
 לרביעימ לס הבא מ3׳ מתים טמא
 ומפקינן ליה מעל כל נסשוח ממ לא
 יבא ר״ל להמם מכל מקום הוי שם
 טומאה שהנזיר מגלח עליה אבל גולל
 ורופק אינו כלל בנזיר ולכך אין כהן
 מוזהר עליו אי נמי הא ברייתא סברה
 כזקנים הראשונים [נזיר נג.] שהיו
 אומרי׳ רביעית רם גם בחגלחמ נזיר
 ומיהו מימא אמאי אין המת מטמא
 באהל טון שהכסר עצמו מקבל
 טומאה לכל לבר המקבל טומאה
 אינו חוצץ בפני הטומאה אם כן מטמא
 באהל ר״ל לאין מטמא אלא צל חיצון א
 שבו אבל צל פנימי טהור כלחנן
 במסכח אהלוח בפט״ו (משנה מ)
 חביח שהיא מלאה משקין טהורים
 ומוקפמ צמיר פחיל ועשאה גולל
 לקבר הנוגע בה מטמא טומאמ שבעה
 והחביח והמשקין טהורין לפי שצל
 פנימי כולו טהור ומיהו מימה לפ״ה
 לפירש בפ״ק לערובין (לף טו) >נ< גבי
 אין עושין מבעלי חיים גולל ולופק
 לקבר ואי גולל היינו כסוי הארון וט
 עושין מבעלי חיים כסוי לארון(ג) ע״כ
 פר״ח לגולל היינו מצבה וכן לרך בני
 אלם ליחן בהמה על הקבר לסימן

 על שיתנו עליו מצבהם):
ב ארונות יש להם הלל טפה. ו  ר
 וצ״ל שראש הארון פחוח שאס
 היה סחוס אלרבה כי יש בו פוחח
 טפח מטמא ואפילו בצל הריקן שבו
 כלאמטנן במסכת אהלות בפ״ז (מ״א)
 נפש אטומה הנוגע בה מן הצללין טהור
 סי׳ בצל הריקן מפני שטומאה בוקעת
 ועולה בוקעח ויורלת ואס היה מקום
 הטומאה טפח ע״ט (י) על רום טפח
 הנוגע בה מכל מקום טמא מפני שהוא
 כקבר סחוס אלמא בקבר סחוס אינו
 מטמא כל סביביו אלא כשיש עליו
 טפח אבל בטומאה רצוצה אינו מטמא
 אלא מגל הטומאה ולא מצל הריקן
 ובפרק המוכר פירות (3׳׳ב לף cp יש
ו מה ת״ל. ת ו ח א ל  להאריך«): ו

 גבי נזיר כתיב על(כל נפשות) [נפש] מת
 לא יבא וכתיב בתטה לאביו ולאמו
 לאחיו ולאחותו לא יטמא וכולהו יתירי
 נינהו למנפש מת נפקא ולרשיגן לאביו

 מה תלמול לומר לגופיה לא איצטריך להא מנפש מת נפקא כולהו ולא
 בא אלא להוציא מת מצוה שמותר לטמא בו לאמו מה מלמול לומר
 לגופיה לא איצטריך ולהתיר ממ מצוה למלאביו נפקא אלא להביא
 שאס היה נזיר וכהן שיש עליו שתי קלושות אין הכתוב מזהירו
 מלטמא אלא לאמו אבל מטמא הוא לממ מצוה לאחיו מה מלמול לומר
 שאם היה כהן גלול ונזיר לקלושחו חמור לגם בלא נזירות אסור
 לטמא לקרוביו אעפ״כ לאחיו הוא לאינו מטמא אבל מטמא הוא
 למת מצוה ואס אינו ענין לנזיר גרילא ולא לכהן הליוט נזיר מנהו
 ענין לכ״ג נזיר ולאחוחו מה מלמול לומר הט שאם היה כ״ג ונזיר והלך

 עין משפט
 נר מצוה

 יט א מיי׳ פ״ד מהלכוח ק״ש
 הלכה ו סמג עשי! יח
 טוש״ע או״ח סימן ענ סעיף ה:
 כ ב מיי׳ ס״י מהלכות כלאים
 הלכה כט סמג לאדן רפג
 טוש׳׳ע יו״ד סימן שג [ס״א]:
 ג [מיי׳ ס״ה מהל׳ ת״ת הלכה
 ג טוש״י יו״ד סי׳ שענ סעיף

 א):
 בא ד מיי׳ פ״ג מהלכות אגל
 הלכה יל טוש״ע יריד

 סימן שעג סעיף א:
כ ה ו מיי׳ פ״ו מהל׳ קרנן  כ

 פסח הלכה ח:
 כג ז מיי׳ פ״ג מהלכות אגל
 הלכה יל טור יו״ל סימן

 שעג:
 בד ח מיי׳ סי״א מהלכוח
 אנדה הלכה יח [והלכה יג
 ופי״ג הלי א] סמג עשין על
 טוש״ע חו״מ סימן רכע סעיף

 נ ג:

 מוםף רש״י
ף הנוסכת. א בסו ב ו  ה

 רבינו חננאל
 [מגפח אדם בית הפרס והולך
 וכוי. פי׳, שמפריח עפר
 חיתוח, וכיון שגילה עפר ולא
 ראה עצם תחתיו טהור. וכן אם
 נידש בית חפרס כיון שנדרס
 ברגלי העוכרין ושבין, אלו
 היה שם עצם ודאי נדרס
 ונתמעט ונטהר המקום]. א״ר
 אלעזר בר צדוק מדלגין היינו
 על גבי ארונות לרוץ לקראת
 מלכים. וארונות הללו כלים
 היו והיו בהן חלל טפח בין
 גגותיהן ולמחים. [גדול כבוד
 הבריות שדוחה את לא תעשח
 שבתורה. פי׳, כגון זקן שראה
 בהמת חבירו והיא נדחה, ואין
 כבודו להנהיג בהמה, אינו
 חייב להשיבה. שנאמר
 והתעלמת, ואמרינן פעמים
 שאתה מתעלם, באיזה צד,
 כגון זקן שאין כבודו להנהיג
 לפניו בהמות שהוא פטור
 מלהשיב, נמצא כבוד הזקן
 דותה את הכתוב לא תוכל
 להתעלם]. ת״ר ולאחותו מה
 ת״ל וכוי. פי׳ ולאחותו מה
 ת״ל בנזיר. כלומד לאחיו אינו
 מטמא לאחותו לא כ״ש, א״כ
 סה ת״ל ולאחותו, חדי שהיח
 הולך לשחוט את פסחו
 ולמול את כנו, שבשחיהן
 אע״פ שהן מצוות עשה שהוא
 חייב עליהן כרת כדתנן
 בכריתות הפסח והמילה מצוח
 עשה והן בכרת. דכתיב וערל
 זכר אשר לא ימול וכוי, וכתיב
 וחדל לעשות הפסח ונכרתה
 וגוי, ושמע שמת לו מת יכול
 יטמא אמרת לא יטמא.
 דייקינן מדכתיב והאיש אשר
 הוא טהור וגו• ומן ערל וכר
 אשר לא ימול, כלומר אינו
 רשאי להטמא למתו ולבטל
 המצוה. יכול אף למת מצוח
 לא יטמא, שאס נטמא נמצא
 בטל מן המצוה ת״ל ולאחותו,
 הנה הנזיר מצווה שלא
 להטמאות וכתיב ולאחותו
 מופנה ללמד ממנה לאחותו
 אינו מיטמא אבל מיטמא למת
 מצוה אע״פ שמבטל העבודה.

ת לא יטמא. ר מ  לשחוט פסחו ולמול אמ בנו לאיכא מצוח מובא אפ״ה לאחותו הוא לאינו מטמא אבל מטמא למת מצוה: א
 מפני שקאי על אלם שהוא נזיר וכהן גלול ועושה פסח משמע לעושה פסח גרירא רשאי לטמא לקרובים וחימה לבזבחיס
 (פי״ב לף ק.) גבי מעשה ליוסף הכהן שמתה אשחו בערב פסח וטמאוהו אחיו בע״כ ופריך מהא ברייחא להכא רקאמר לא יטמא ומאי
 פריך טלמא שאני הכא למייט לכל קלושות האלו בו כלפרישי׳ אבל עושה פסחו גרילא אימא רשאי לטמא על כן נראה לפרש אמרת

 לא

 רב ניםים גאון
 התלמיד. ווה שאמרו יצאת בת
 קול ואמרה מה לכם אצל ר•
 אליעזר שהלכה כמותו בכ״מ
 ראיתי בו ב׳ תשובוח האחת כי
 בת קול לא אמרה שהלכה
 כמותו בדבר זה אלא בכל
 מקום סתם הוא שאמרה
 ואיפשר לומר כי בכל מקום
 זולתי זד, המקום היתה כוונתה
 או מה שדומה לו שטעמו
 שאין הלכה כר׳ אליעזר בזה
 הדבר ויהיו דברי בת קול
 נכותים וקיימים והשנית שלא
 היתה הכונה אלא לנסות את
 החכמים אם יניחו הקבלה
 שבידם והגמרא שבפיהם
 בשביל בת קול ואם לאו ודומה
 למה שכתב (דברים יג1 כי מנסה
 ה• אלהיכם אתכם והנה נודע

 עם כל זאת בירור קבלתם וזה שאמר ר׳ יהושע (דברים ל) לא בשמים היא כלומר כי תורת ה׳ תמימה וכבר נתנה לנו בסיני והודיענו
 כי אינו מחליף ממנה דיבור אתד ואין בתורתנו חסרון ולא ספק כדי שנצטרך אל ראיה מן השמים וכל מקום בתלמוד שיש בו ור׳
 יהושע היא דאמר אין משגיחין בבת קול מיכן היא עיקרו והברכה שבירכוהו לר׳ אליעזר שהיא כינוי לנידוי פירשו במסכת סנהדרין
 כסוף פרק ד׳ מיתות נדף סח) כי בשעת פטירתו התירוהו כמו שאמרו עמר ר• יהושע על רגליו ואמר הותר הנדר הותר הנדר: העומדים
 בשורה הפנימיים פטורין. במס׳ סנהדרין בפרק כהן גדול (דיייסו אמרינן אמר ר׳ מנשיא בר עות שאילית את ר׳ יאשיה רבה מבית
 עילמין דהוצל ואמר לי אין שורה פחותה מיו״ד בני אדם ואין אבלים מן המנין: תרגמה ר׳ אבא בבית הפרס דרבנן. איתיה לפירושא
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