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Rabbinic Rebuke

Find Your Sugya

These stories appear in the last lines of Yoma 87a. Start with the words רבי“
ליההוהכיזירא ” and continue through “ וקטליהבקועיהומחייה .”

How to Learn It

We have divided this sugya into four sections, and we recommend learning it

in 3-4 sessions with your chevruta. If you are looking for just a taste of

Talmud, section 1 stands on its own.

כיליהוממציאלקמיהותניחליףהוהאינישבהדימילתאליההוהכיזיראר׳.1
היכי דניתי וניפוק ליה מדעתיה

אמרדכפורייומאבמעלילקמיהאתאלאטבחאההואבהדימילתאליההוהרב.2
איהו איזיל אנא לפיוסי ליה פגע ביה רב הונא

למיקטלאבאאזילאמרלפלניאלפיוסיליהאמרמראזילקאלהיכאליהאמר.3
נפשא

זילאתאבאליהאמרוחזייהעיניהדלירישאפליוקאיתיבהוהעילויהוקםאזל.4
לית לי מילתא בהדך בהדי דקא פלי רישא אישתמיט גרמא ומחייה בקועיה וקטליה
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Hint Sheet for Yoma 87a
Jastrow citation: Yoma 87a

This is a name ר׳ זירא

Look up in Frank כי

Root: הוה הוי

ליה (”su!x: “him) יה + (”pre�x: “to) ל

Look up as is in Jastrow מילתא

Look up in Frank בהדי

Look up in Frank לקמיה

Root: מצא, look for “Af.” entry ממציא

Look up in Frank כי היכי ד-

Look up נייתי in Frank ניתי

Look up דעת in Frank מדעתיה

This is a name רב

Look up in Frank ההוא

Look up מעלא in Jastrow במעלי

Look up as is in Jastrow איהו

Root: לפיוסי פיס

ביה (”su!x: “him) יה + (”pre�x: “in) ב

This is a name רב הונא

look up היכא in Frank להיכא

ch. פלניא = b.h. פלוני, look up Hebrew entry לפלניא
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Look up as is, see entry II and III in Jastrow אבא

Root: למיקטל  קטל

עילויה (”su!x: “him) יה + (look up in Jastrow) עיל

Root: יתב יתיב

Root: דלי דלי

(”su!x: “his) יה + (look up in Jastrow) עין עיניה

Look up in Jastrow את

Root: זיל אזל

Look up as is in Frank לית

Root: שמט, look for “Ithpa.” entry. אישתמיט

Root: מחי, de�nition II מחייה

+ קועא + יהב  בקועיה
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