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לא י א האיש ב נ ל המ ומר ולא י ייל מבית לבית א ילו ממ ה למ ה אבל מ ל לין אותו  רב ששת תניא  וותיה 
  או ה  או ר נשרו רוב ממ מרותיו ונשתייר בו   שמעון  אלעזר בר  ורל  ות בו את ה לי ול מו  בו  רעי המ ה 

מתיר ע  שבעורבי מותר 

ב:שבת  

 תניא  בשי ע רת אין מק שין את הלח  אלא בשחי ה  י   שח ן לשמן וזרק  מן לשמן קי ש הלח  שח ן שלא 
רבי  רבילשמן וזרק  מן שלא לשמן לא קי ש הלח  שח ן לשמן וזרק  מן שלא לשמן לח  ק וש ואינו ק וש  ברי 

אומר לעול  אינו ק וש הלח  ע  שישחו  לשמן ויזרוק  מן לשמן ש אלעזר בר

  חי 
ב:יג

 יו י בר יהו ה  ר אמרו מק שין מ עימת יין  ל שהוא אלעזר בר רבי שמעון  רעל הש ר משו   אין מק שיןר  ת
אומר מלא לוגמא

  חי 
א:קז

אומר בין    ובין    אין מק שין אותו ש  בר א ראומר בזמנו אין מק שין אותו שלא בזמנו מק שין אותו   לימו
שנאמר  ויקרא  ה  י  וק שת  את שנת החמשי  שני  אתה מק ש ואי אתה מק ש ח שי 

ראש
השנה

א:  

אומר שני אילי  ה   שמעון  אליעזר בר  ראומר איל אח  הוא האמור  אן הוא האמור בחומש ה קו י   רבי תניא 
אח  האמור  אן ואח  האמור בחומש ה קו י 

א:יומא ג

תניא  ל ה לי  שעשה משה משיחתן מק שתן מ אן ואיל  עבו תן מחנ תן ה א נמי עבו תו מחנ תו  י אתא רב 
ח  אמר של  לאי  וח  אמר של בו  ת תיי   רבי הוא  ורבי אלעזר ברבי שמעון רבי ימי אמר אבנ ו של  הן ה יו  

 אמר של  לאי 

ב:יומא יב

אומר א  לא אבנ  רבי אלעזר ברבי שמעון רבי תניא אין בין  הן ג ול ל הן ה יו  אלא אבנ   ברי  ב:יומא יב

 י אתא רבין אמר אבנ ו של  הן ג ול ביו  ה  ורי   ברי ה ל של בו  בשאר ימות השנה  ברי ה ל של  לאי  לא 
  ורבי אלעזר בראומר של  לאי   שרבינחלקו אלא באבנ ו של  הן ה יו  בין בשאר ימות השנה בין ביו  ה  ורי  

אומר של בו  שמעון

ב:יומא יב

 אמר בין האול  ולמזבח   ון רבי אלעזר ברבי שמעון היא  תניא איזהו   ון מקיר של מזבח   וני   מאן שמעת לי
 רבימו י  א  בין האול  ולמזבח  ש אלעזר בר  ר יהו ה  יו י בר  רוע   ותל העזרה ו נג   ל המזבח  ולו   ון  ברי 

מו י  א  מקו   רי ת רגלי ה הני  וא  מקו   רי ת רגלי ישראל אבל מן החלי ות ול ני  ה ל מו י  ש  ול

א:יומא לו

והשור  השור  מ מא בג י  ולא המ ית את האור ולא המ  ר את המער ה ואי זהו השור  זה המ ייע בשעת  ר ת
א  רל אות  אות  מ מאין בג י  ולא משנעשו א ר מ מאין בג י   שרי ה י ול א  משנעשו א ר מ מאין בג י  ת

אומר ה ר מ מא נית  הבשר אינו מ מא בג י  מאי בינייהו אי א בינייהו  שויה חרו א ברבי שמעון

יומא
ב: ח

 בר עבי  ח     תיב מלב  עולת הבקר וה ר עבי  עבו ת היו   ילמא חולשא חליש  יהו ה  רה א במאי קא מי לגי 
 בר  יון  אתחיל עבי  ששה  ילמא  שע  לגבי עבו ת היו  זריז הוא שמעון  אלעזר בר  ור הן ג ול 

ב:יומא ע

  אמר רב אשי  גון  אמרו ממע ין והא קא מתקן מנא ביו שמעון  אליעזר בר  רביו   וב משו   אין ממע יןר  ת
שמעון  בר לה  אבוה  אמר  בר שאין מת וין מותר  אליעזר בר  שלק ן לא ילה ור

 ו ה
ב:לג

 רבי אלעזר ברבי שמעון אומר לא יאמר חג ה ו ות שבו ה תוב מ בר למה נאמר לומר שזה אחרון רבי שמעון תניא 
ויו א בה משו  שמחה ואינו יו א בה משו  חגיגה:אומר לומר שזה גור 

בי ה
ב:י 

את החר  ואין חות ין הנייר ל לות בו מליח ואין גור ין תנור ו ירי  אבל מ בשין ואין מקי ין שתי אין שוברין 
חביות לש ות עליהן את הק רה ואין  ומ ין את הק רה בבקעת ו ן ב לת ואין מנהיגין את הבהמה במקל ביו   וב 

מתיר ורבי אלעזר ברבי שמעון

בי ה
ב:לב

מתירשמעון   אלעזר בר  ור   את הבהמה במקל ביו ואין מנהיגין בי ה
א:לג

אומר ע  קרות הגבר אמר  רבי אליעזר בר שמעון רביתנו רבנן ע  מתי או ל ושותה ע  שיעלה עמו  השחר  ברי 
אביי לא שנו אלא שלא גמר  עו תו אבל גמר  עו תו אינו או ל

תענית
א:יב

וגר שנתגייר  שהוא מהול וק ן שעבר זמנו ושאר  ל הנימולי  לאיתויי מי   ונול   שהוא מהול משו  לימא  תנאי 
אין נימולין אלא ביו  שלא בזמנו  אומר בזמנורבי אלעזר בר שמעון אינן נימולין אלא ביו   שיש לו שתי ערלות 
נימולין ביו  ובלילה

יבמות
א:עב
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 תניא  בשי ע רת אין מק שין הלח  אלא בשחי ה  י   שח ן לשמן וזרק  מן לשמן ק ש הלח  שח  שלא לשמן 
אומר  ש רבי אלעזר ברי רבוזרק לשמן לא ק ש הלח  שח ן לשמן וזרק  מן שלא לשמן ק וש ואינו ק וש  ברי 

לעול  אינו ק וש ע  שישחו  לשמן ויזרוק  מן לשמן

יבמות
ב:ק 

מק ת בתולי  בתוליה ע   אי א  ולהו בתולי  בבתוליה ב  ר ה אין    בר בתולה א י מאיר  רהת  בקראי  ליגי 
 ברי בתולה שלמה משמע בתוליה א ילו מק ת בתולי  שמעון  אלעזר ור  רשלא   ר ה לא 

 תובות
ב: ז

הא אי  א שמעינן להו  תניא  ויקרא  א  יג  והוא אשה בבתוליה  ר  לבוגרת ש לו בתוליה  ברי ר מ רבי אלעזר 
מ שירין בבוגרת ורבי שמעון

 תובות
ב: ז

קי ושין  שאין ע וקין באותו ענין אומר אע ש אלעזר בר ר  ראומר והוא שע וקין באותו ענין  רבי
א:ו
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