
  זעיומא דף 
  מפיוט אלה אזכרה

 םִּבי ִיְׁשָמֵעאל ַעְצמֹו ְוִהְזִּכיר ֶאת ַהֵּׁשם ְּבִסּלּוִדיֵהר ַר ִט 
 םְוָעָלה ַלָּמרֹום ְוָׁשַאל ֵמֵאת ָהִאיׁש ְלבּוׁש ַהַּבִּדי

 םְוָנם לֹו ַקְּבלּו ֲעֵליֶכם ַצִּדיִקים ִויִדיִדי
  םִּכי ָׁשַמְעִּתי ֵמֲאחֹוֵרי ַהַּפְרּגֹוד ִּכי ְּבֹזאת ַאֶּתם ִנְלָּכִדי

  
  ? לן מנא רחיצה, סיכה אשכחן: שאלה
  . בעצמותיו וכשמן בקרבו כמים ותבא )קט תהלים( קרא אמר: טוביה ברבי זוטרא רב אמר: 1 תשובה

  . מאבראי מים אף - מאבראי שמן מה, דשמן דומיא - ? כשתיה ואימא  
   על אף? הכפורים ביום כשתיה שהיא לסיכה מנין: דתנן, לה נסיב קא איפכא תנא והא :קושי    
  ! בעצמותיו וכשמן בקרבו כמים ותבא שנאמר, לדבר זכר -  לדבר ראיה שאין פי   

 . סכתי לא וסוך דכתיב, ליה שמיע דקרא מגופיה רחיצה: אשי רב אמר אלא :2תשובה 
 הכהן ולאביתר )'ב' א מלכים( דכתיב, מהכא - לן מנא ענוי דאיקרי רחיצה: אימא בעית ואי: 3תשובה 

' ה ארון] את[ נשאת כי אמיתך לא הזה וביום אתה מות איש כי שדיך על לך ענתת המלך אמר
 רעב העם אמרו כי )יז' ב שמואל( בדוד ביה וכתיב אבי התענה אשר בכל התענית וכי אבי דוד לפני
  ? מרחיצה לאו -  ממאי עיף. ממים -  צמאו מלחם - רעב. במדבר וצמא ועיף

  ?הסנדל מנעילת ודילמא :קושי    
  . עיפה נפש על קרים מים )כה משלי(, מהכא: יצחק רבי אמר אלא :תירוץ    
  ? משתיה ודילמא: קושי      
  . כתיב עיפה נפש על עיפה בנפש כתיב מי :תירוץ      

  
  ? לן מנא הסנדל ונעילת: שאלה
. יחף הולך והוא חפוי לו וראש ובוכה עלה הזיתים במעלה עלה ודוד )טו' ב שמואל( דכתיב :1 בהתשו
  ? הסנדל מנעילת לאו -  ממאי יחף

  ! ומרטקא מסוסיא ודילמא: קושי    
 תחלץ ונעלך מתניך מעל השק ופתחת לך )כ ישעיהו( מהכא: יצחק בר נחמן רב אמר אלא :2תשובה   

  ? הסנדל מנעילת לאו -? ממאי יחף. ויחף ערום הלך כן ויעש )כ ישעיהו( וכתיב רגלך מעל
   בבגדים -  אלא? ממש ערום ערום הכי תימא לא דאי. המטולאים במנעלים ואימא: קושי    
  . המטולאים במנעלים -  נמי הכא, בלויים    

 מנעי - מצמאה וגרונך מיחף רגלך מנעי )ב ירמיהו( מהכא: יצחק בר נחמן רב אמר אלא :3תשובה 
 לידי גרונך יבא שלא כדי בטלים מדברים לשונך מנעי. יחוף יליד רגלך יבא שלא כדי החטא מן עצמך
  . צמאה

  
  ? לן מנא ענוי דאיקרי המטה תשמיש: שאלה
 -  תקח ואם, מתשמיש - תענה אם ,נשים תקח ואם בנתי את תענה אם )לא בראשית( דכתיב :1 תשובה
  . מצרות

  ! מצרות ואידי אידי: ואימא :קושי    
  . כתיב תקח ואם? תקח אם כתיב מי :תירוץ    
   דומיא! מעלמא ליה דאתיין לצרות וחד דידיה לצרות - חד, מצרות ואידי אידי: ואימא :קושי    
  תקח דאם    
  . כתיב תקח ואם תענה אם תענה ואם תקח אם כתיב מי :תירוץ    
   וישכב )לד בראשית( דכתיב, ענוי איקרי גופה תשמיש הא: לאביי פפא רב ליה אמר: קושי    
   !ויענה אתה    
 . אחרות מביאות שעינה התם: ליה אמר: תירוץ    
  


