
  סוטה כא
 אסור דמת, למימרא. מתה דדילמא? ט"מ. 'וכו הוציאוה: אומרים והם: מברייתא קושי על המשנה

, עצמו מת אפילו אלא - אמרו בלבד מת טמא ולא, לויה למחנה ליכנס מותר מת טמא: והתניא, לויה במחנה
  ? מרפיא דבעיתותא, למימרא :קושי  . נדה תפרוס שמא: אביי אמר: תירוץ  ! במחיצתו עמו, : שנאמר

 . מרפיא ביעתותא, צמית פחדא: תירוץ  ! דמים מסלקת חרדה: תנן אנן והא: ממשנה קושי  . נדה שפירסה: רב ואמר,  )ד אסתר(: דכתיב, אין :תירוץ
  : דתניא! ישמעאל רבי ולא, דרום כפר איש יצחק בן א"ר ולא, חנן בן יוסי אבא לא'? מתני מני: קושי  . 'וכו היתה זכות לה יש

   ישמעאל רבי  דרום כפר איש יצחק בן א"ר  חנן בן יוסי אבא
 זכות לה יש אם

 שלשה לה תולה
 כדי, חדשים

  העובר הכרת

 במדבר( :שנאמר, חדשים' ט
,  )ה

 תהלים(: אומר הוא ולהלן
 זרע,  )כב

  ;לספר הראוי

 כרז - לדבר ראיה שאין פי על ואף, חדש עשר שנים
 )ד דניאל(: דכתיב, לדבר

 :וכתיב, 
   :וכתיב, 

  
 )א עמוס(: דכתיב, ותני דאמר קרא ואשכח, ישמעאל רבי לעולם: תירוץ

  . עלייהו דינא מפקיד דלא, כוכבים עובדי שאני דלמא :תירוץ  ? לדבר זכר לדבר ראיה שאין פי על אף ומאי :קושי על משהו בתוכן דברי ר' ישמעאל  . 
    ! היא ועושה מצווה אינה הא, דתורה זכות אילימא   ? דמאי זכות: שאלה   '.כו שנים' ג תולה זכות ויש

 יוסי בר מנחם רבי דרש זו את, והתניא? האי כולי מגנא מי דמצוה זכות, דמצוה זכות אלא :
  ; לעולם מגינה תורה אף, לעולם מגין אור מה: לך לומר, באור התורה ואת  ; שעה לפי אלא מגינה אינה מצוה אף, שעה לפי אלא מגינה אינה נר מה: לך לומר, בנר המצוה את   , באור התורה ואת בנר המצוה את הכתוב תלה -  )ו משלי(

  ,  )ו משלי(: ואומר
  , ז"העוה זה - 

  , מיתה זו - 
  ; לבא לעתיד - 

  ; מכולם ניצל דרכים לפרשת הגיע  , מהלך דרך באיזה יודע אינו ועדיין, הליסטין ומן רעה מחיה ניצל השחר עמוד שעלה כיון  , מהלך דרך באיזה יודע ואינו הליסטין ומן רעה מחיה מתיירא ועדיין, הברקנים ומן הפחתים ומן הקוצים מן ניצל אור של אבוקה לו נזדמנה  , מהלך דרך באיזה יודע ואינו, הלסטין ומן רעה ומחיה הברקנים ומן הפחתים ומן הקוצים מן ומתיירא, ואפילה לילה באישון מהלך שהיה לאדם, משל
 )ח השירים יר(ש: שנאמר, תורה מכבה עבירה ואין, מצוה מכבה עבירה: א"ד

, מגנא אגוני - בה עסיק דלא בעידנא, ומצלא מגנא - בה דעסיק בעידנא, מצוה: יוסף ר"א: תשובה    !    . ומצלא מגנא - בה עסיק דלא בעידנא ובין בה דעסיק בעידנא בין, תורה; מצלא לא אצולי
  תורה  מצוה  

  מצלא לא אצולי, מגנא אגוני - בה עסיק דלא בעידנא  , ומצלא מגנא - בה דעסיק בעידנא  רב יוסף
  ומצלא מגנא - בה עסיק דלא בעידנא ובין בה דעסיק בעידנא בין

, מגנא אגוני - בה עסיק דלא בעידנא  , ומצלא מגנא - בה דעסיק בעידנא  .מצלא לא אצולי, מגנא אגוני - בה עסיק דלא בעידנא בין, בה דעסיק בעידנא בין  רבה   מצלא לא אצולי
 


