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משנה מסכת שביעית פרק ד
חוכרין נירין מן העובדי כוכבים בשביעית אבל לא מישראל ומחזיקין ידי עובדי כוכבים בשביעית
אבל לא ידי ישראל ושואלין בשלומן מפני דרכי שלום:

ירושלמי שביעית פרק ד ה"ב
רבי חייה רבי אימי חד אמר חרוש בה טבות ואנא נסיב לה מינך בתר שמיטתא וחרנה אמר אישר
מאן דאמר חרוש בה טבאות ואנא נסב לה מינך בתר שמיטתא מהו שואלין בשלומן אישר
מ"ד איש' מהו שואלין בשלומן בשלום ישראל שלום עליכם
דלמא ר' חיננא פפא ורבי שמואל בר נחמן עברון על חד מחורשי שביעיות
אמר ליה רבי שמואל בר נחמן אישר אמר לי' ר' חיננא בר פפא לא כן אילפן ר' 'ולא אמרו העוברים' -
מכאן שאסור לו' לחורשי שביעיות אישר
אמר ליה לקרו' את יודע לדרוש אי אתה יודע 'ולא אמרו העוברים'  -אלו אומות העולם שהן עוברין מן
העולם ולא אמרו לישר' 'ברכת ה' עליכם' מה ישר' אומרין להם 'ברכנו אתכם בשם ה' '
לא דייכ' כל הברכו' הבאות לעולם בשבילינו ואין אתם אומ' לנו בואו וטלו לכם מן הברכו' הללו ולא
עוד אלא שאת' מגלגלין עלינו פיסים וזימיות גולגליות וארנוניות

תהלים פרק קכט
מנ ְעּורַ י יאמַר נ ָא י ִׁשְ רָ אֵל:
מעֲלֹות רַ בַת צְרָ רּונ ִׁי ִׁ
ה ַ
(א) שִׁ יר ַ
מנ ְעּורָ י גַם ֹלא יָכְלּו ל ִׁי:
(ב) רַ בַת צְרָ רּונ ִׁי ִׁ
ענ ִׁיתָם:
מ ֲ
האֱרִׁ יכּו למענותם לְ ַ
(ג) עַל גַבִׁי חָרְ שּו חרְ שִׁ ים ֶ
קצֵץ עֲבֹות רְ שָ עִׁים:
(ד) ה' צַדִׁ יק ִׁ
(ה) י ֵבשּו ו ְי ִׁסגּו ָאחֹור כל שנְאֵי צִּׁיֹון:
חצִׁיר גַגֹות שֶ קַדְ מַת שָ ל ַף יָבֵש:
כ ֲ
(ו) יִׁהְיּו ַ
עמֵר:
מ ַ
חצְנֹו ְ
מל ֵא כַּפֹו קֹוצֵר ו ְ ִׁ
(ז) שֶ ֹּלא ִׁ
תכֶם בְשֵ ם ה':
א ְ
אלֵיכֶם בֵרַ כְנּו ֶ
(ח) ו ְֹלא ָאמְרּו הָעבְרִׁ ים בִׁרְ כַת ה' ֲ
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תלמוד ירושלמי מסכת תרומות פרק ח בה"ד
רבי איסי איתציד בספסופה אמר רבי יונתן יכרך המת בסדינו
אמ' רבי שמעון בן לקיש עד דאנא קטיל ואנא מיתקטיל אנא איזיל ומשיזיב ליה בחיילא
אזל ופייסון ויהבוניה ליה אמר לון ואתון גבי סבן והוא מצלי עליכון
אתון גבי רבי יוחנן אמר לון מה דהוה בלבבכון מיעבד ליה יתעביד לון ימטא לההוא עמא לא מטון
אפיפסרוס עד דאזלון כולהון
זעיר בר חיננא איתציד בספסופא סלק רבי אימי ורבי שמואל מפייסה עלוי
אמרה להון זנביה מלכותא יליף הוא ברייכון עבד לכון ניסין מעשיקין ביה עלל חד סרקיי טעין חד
ספסר אמר לון בהדא ספסירא קטל בר ניצור לאחוי ואישתיזיב זעיר בר חיננא
דיקלוט חזירא מחוניה טליי דר' יודה נשייא
איתעביד מלך .נחת לפמייס שלח כתבין בתר רבנין תיהוון גביי במפקי שובתא מיד.
אמר ליה לשלוחיא לא תתן להון כתבין אלא בערובתא עם מטמעי שמש'
ואתא שליחא גבהון בערובתא עם מטמעי שמשא והוה רבי יודן נשייא ור' שמואל בר נחמן נחתין
למיסחוי בדימוסין דטיבריא
אתא אנגיטריס גבהון ובעא רבי יודן נשייא למינזף ביה אמר ליה רבי שמואל בר נחמן ארפי ליה
לניסיון הוא מיתחמי
אמר לון מה רבנין עבדין תנון לי' עובדא אמר לון סחון דברייכון עביד ניסין
במפקי שובתא טען יתהון ואעיל יתהון
אמר ליה הא רבנין לבר אמר לא ייחמון אפיי עד דאינון סחיין הוה ההיא ביבני אזייה שבעה יומין
ושבעה לילוון נפק ואנצח קדמיהון ועללון וקמון ליה קדמיהון
אמר לון בגין דברייכון עביד לכון ניסין אתון מבזין מלכותא
אמרין ליה דיקלוט חזירא בזינן דיקליטי אנוס מלכא לא בזינן
ואפילו כן לא מכסי לא ברומי זעיר ולא בחבר זעיר
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