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 תלמוד בבלי מסכת כתובות דף סא עמוד א .1

יושבת בקתדרא. אמר רב יצחק בר חנניא אמר רב הונא: אף על פי שאמרו יושבת בקתדרא, אבל  -ארבע 

ת המטה, ומרחצת לו פניו ידיו ורגליו. אמר רב יצחק בר חנניא אמר רב הונא: כל מוזגת לו כוס, ומצעת לו א

נדה עושה לבעלה, חוץ ממזיגת הכוס, והצעת המטה, והרחצת פניו ידיו  -מלאכות שהאשה עושה לבעלה 

ורגליו. והצעת המטה, אמר רבא: לא אמרן אלא בפניו, אבל שלא בפניו לית לן בה. ומזיגת הכוס. שמואל, 

לפא ליה דביתהו בידא דשמאלא. אביי, מנחא ליה אפומא דכובא. רבא, אבי סדיא. רב פפא, אשרשיפא. מח

אמר רב יצחק בר חנניא אמר רב הונא: הכל משהין בפני השמש, חוץ מבשר ויין. אמר רב חסדא: בשר שמן ויין 

בר תחליפא: הוה קאימנא בתקופת תמוז. אמר רב ענן  -כל השנה כולה, יין ישן  -ישן. אמר רבא: בשר שמן 

קמיה דמר שמואל, ואייתו ליה תבשילא דארדי, ואי לאו דיהב לי איסתכני. אמר רב אשי: הוה קאימנא קמיה 

דרב כהנא, ואייתו ליה גרגלידי דליפתא בחלא, ואי לאו דיהב לי איסתכני. רב פפא אמר: אפילו תמרתא 

קיוהא. אבוה בר איהי ומנימין בר איהי, חד ספי מכל דהנוניתא; כללא דמילתא, כל דאית ליה ריחא ואית ליה 

מינא ומינא וחד ספי מחד מינא, מר משתעי אליהו בהדיה, ומר לא משתעי אליהו בהדיה. הנהו תרתין חסידי, 

אליהו משתעי בהדיה,  -ואמרי לה רב מרי ורב פנחס בני רב חסדא, מר קדים ספי ומר מאחר ספי, דקדים ספי 

 עי אליהו בהדיה.לא משת -דמאחר ספי 
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 המשמש בסעודה ואוכלין בפניו ושוהין מלהאכילו עד שיקומו הקרואים. -הכל משהין לפני שמש 

 שמתאוה להם ומצטער. -חוץ מבשר שמן כו' 

 שריחו חזק וחום היום מחרחר בו כארס. -בתקופת תמוז 

 מין כמהין ופטריות. -תבשילא דארדי 

 הייתי מסוכן לאחזני בולמוס מחמת תאות רעבוני. - אסתכני

 חתיכות דקות ועגולות מריר"א בלע"ז. -גרגלידי 

 תמרה שמינה כמו קריב לגבי דהינא ואידהן )שבועות דף מז:(. -תמרתא דהנוניתא 

 קיהיון שיניים איגרו"ר בלע"ז. -קיוהא 

 נו אוכל.מזיק את מי שאוכלין לפניו ואי -כל דאית ליה ריחא או קיוהא 

 

והוא רואה ומתאוה ומצטער ופעמים שיש אורחין לפי שכשנותן לפניהן  -דקדים ספי משתעי אליהו בהדיה 

 הרבה.

 תלמוד בבלי מסכת פסחים דף מב עמוד א. 2

תנו רבנן: שלשה דברים ממעטין את הזבל, וזוקפין את הקומה, ומאירין את העינים. אלו הן: פת נקייה, בשר 

 שמן, ויין ישן.

 רמב"ם הלכות עבדים פרק ט הלכה ח. 3

על פי שהדין כך מדת חסידות ודרכי חכמה שיהיה אדם רחמן ורודף צדק  מותר לעבוד בעבד כנעני בפרך, ואף

ולא יכביד עולו על עבדו ולא יצר לו ויאכילהו וישקהו מכל מאכל ומכל משתה, חכמים הראשונים היו נותנין 

לעבד מכל תבשיל ותבשיל שהיו אוכלין, ומקדימין מזון הבהמות והעבדים לסעודת עצמן, הרי הוא אומר כעיני 

בדים אל יד אדוניהם כעיני שפחה אל יד גבירתה, וכן לא יבזהו ביד ולא בדברים לעבדות מסרן הכתוב לא ע

לבושה, ולא ירבה עליו צעקה וכעס אלא ידבר עמו בנחת וישמע טענותיו וכן מפורש בדרכי איוב הטובים 

ננו ברחם אחד, ואין שהשתבח בהן אם אמאס משפט עבדי ואמתי בריבם עמדי הלא בבטן עושני ב עשהו ויכו

האכזריות והעזות מצויה אלא בעכו"ם עובדי ע"ז אבל זרעו של אברהם אבינו והם ישראל שהשפיע להם 



הקדוש ברוך הוא טובת התורה וצוה אותם בחקים ומשפטים צדיקים רחמנים הם על הכל, וכן במדותיו של 

וכל המרחם מרחמין עליו שנאמר ונתן  הקדוש ברוך הוא שצונו להדמות בהם הוא אומר ורחמיו על כל מעשיו

 לך רחמים ורחמך והרבך.

 תלמוד בבלי מסכת חולין דף קז עמוד ב. 4

תנו רבנן: לא יתן אדם פרוסה לשמש, בין שהכוס בידו בין שהכוס בידו של בעל הבית, שמא יארע דבר קלקלה 

 בסעודה;

 רש"י מסכת חולין דף קז עמוד ב

אורחים קאמר שלא יכעוס בעה"ב כשהוא שותה חונקו לו יין ומזיק לו באחד מן ה -לא יתן אדם פרוסה לשמש 

ובלאו כעס נמי מתוך שחש שלא יכלה הלחם לאורחים הוא מביט ומציץ במה שזה נותן והכוס נשפך מידו 

 ואפילו הכוס ביד השמש שמא ישפכנו.

 רמב"ם הלכות תמורה פרק ד הלכה יג. 5

הדעות וליישר כל המעשים, וכן הוא אומר הלא  ורוב דיני התורה אינן אלא עצות מרחוק מגדול העצה לתקן 

 כתבתי לך שלישים במועצות ודעת, להודיעך קושט אמרי אמת להשיב אמרים אמת לשולחך

 

 


