חוֹ בֶ רֶֶתֶכאֶ

לִ ּמ ּוד ּ ַּתלְ מ ּוד יְ ר ּו ַּשלְ ִמי
ְּבסֵ ֶֶדרֶ ִמסְּ גֶרֶֶתֶהַ דֶַףֶהַ יוֹ מִֶי

ְּתחִ ּ ַּלת ַּמ ּ ֶּסכֶּ ת ּ ֵּביצה

ֶֶ

(א-ח)ֶ


תֶבאֶ:
ִשעו ִריםֶלִ ימֵֶיֶ ָׁשבועֶֶַ ָׁפ ָׁרשֶַ ֶֹ
כז טֵּ בֵּ ת  -א' ְשבטֶתשע"וֶ


יבה ד ֲח ִׁסידי ְב ֶר ְס ֶלב
יָ ָצא ָלאוֹ ר על יְ די יְ ִׁש ָ

ֵּיצִהִ/דַּףַּהּיוֹמַּי
ְרּושלְמִיִב
י ַׁ
שבָתָק ֶֹׁדשָָכחָ ֵּטבֵָּתָתשע"ו
יצהָדָףָא' ָ
ֵּב ָ
יצה ָ ֶׁשנוֹ ְלדָה ָ ְביוָֹם ָטוָֹבֵּ ָ ,בית ָשמאיָ
ֲה ָלכָָה ָא'ַ ָ ,מ ְתנִ ִיתין ָ– ֵּב ָ
אוֹ ְמ ִריםֵּ ָ :תאכֵָּלָ .ו ֵּבית ָ ִהלֵָּל ָאוֹ ְמ ִריםָ :לָֹא ָ ֵּתאכֵָּלָ .גְ ָמ ָרא ָ -מה
ט ֲעמון ְּד ֵבית שמאי? מו ֶכנֶ ת ִהיא על גב ִאמה .מה ט ֲעמון ְּד ֵבית
ִה ֵלל? נ ֲע ֵשית ְּכ ֻמ ְּק ֶצה ֶשיבש ְּולא ידע בוִ .אילו ֻמ ְּק ֶצה ֶשיבש
ְּולא ידע בו ֶשמא ֵאינו אסור? ְּוהא תנֵ י ,השו ֵחט ֶאת הת ְּרנְּ ג ֶלת
ומצא ְּבתוכה ֵב ִצים אף על ִפי ְּגמורות ֲ -ה ֵרי ֵאלו ֻמתרות .ר ִבי
ֲחננְּ יה ְּור ִבי מנא ,חד אמר :לא דו ֶמה טעם ֲא ִכילתה ִמ ִב ְּפנִ ים
ְּלטעם ֲא ִכילתה ִמבחוץְּ .וחו ְּרנה אמרֶ :ש ֵאינה נִ ְּג ֶמ ֶרת ל ֶא ְּפרוח
עד ֶש ֵת ֵצא לחוץ .מה ֵהן ְּבחלב? נאמר ִאם היו ְּמערות ְּל ִגי ִדים
– ֲאסורותְּ ,ו ִאם לאו – ֻמתרות .הכל מו ִדין ְּב ֵביצה ֶשיצא רובה
יגין? ְּב ֶשיצא
ֵמ ֶע ֶרב יום טוב ֶ -ש ִהיא נֶ ֱא ֶכ ֶלת ְּביום טוב .מה ְּפ ִל ִ
ִמעוטהֵ ,בית שמאי או ְּמ ִריםֵ :תא ֵכל ו ֵבית ִה ֵלל או ְּמ ִרים לא
ֵתא ֵכלְּ .כ ֵשם ֶש ִהיא אסור ֶל ֱאכל  -כ ְּך ִהיא אסור ְּלט ְּל ֵטל.
2

ֵּיצִהִ/דַּףַּהּיוֹמַּי
ְרּושלְמִיִב
י ַׁ
נִ ְּתע ְּרבה אחת ְּב ֵמאה או אחת ְּב ֶא ֶלף ֻ -כלן ֲאסורות .מה ְּכמאן
ְּדאמר ס ֵפק ה ֵכן אסורְּ ,ברם ְּכמאן ְּדאמר ס ֵפק ה ֵכן ֻמתר ,מו ֶדה
הוא הכא ֶשהוא אסור .נְּ ש ִרין ,1ס ֵפק ֵמהיום נ ְּשרו ס ֵפק
ֵמ ֶא ְּתמול נ ְּשרוְּ .ברם הכאֵ ,יש כאן אחת ֶל ֱאסורְּ ,ו ִהיא מוכחת
על ֻכלןֲ .א ֵח ִרים או ְּמ ִרים ִמ ֵשם ר ִבי ְּלעזרֵ :תא ֵכל ִהיא ְּו ִאמה.
מהו ֵתא ֵכל ִהיא ְּו ִאמה? ִאם ה ְּיתה ִאמה מו ֶכנֶ ת ִל ְּש ִחיטה ְּת ֵהא -
ֻמ ֶת ֶרתְּ ,ו ִאם לאו ֲ -אסורהְּ .ו ֵאין כל הת ְּרנְּ גו ִלים מוכנִ ין
ִל ְּש ִחיטה? אמר ר ִבי באֵ :תא ֵכל ב ֲה ֵכינה ֶשל ִאמהֵ .ע ֶגל ֶשנולד
ְּביום טוב – ֻמתרֶ ,שהוא מ ִתיר ע ְּצמו ִל ְּש ִחיטה .ר ִבי ְּז ֵעירא
ב ֵעיֵ :מעתה ִמ ְּדב ִרית ְּת ֵהא ֻמ ֶת ֶרת ֶש ִהיא מ ֶת ֶרת ע ְּצמה
ִב ְּש ִחיטה! ָ ִצ ְּביה ְּת ֵהא ֻמ ֶת ֶרתֶ ,ש ִהיא מ ֶת ֶרת ע ְּצמה ִב ְּש ִחיטה!
חזר ר ִבי ְּז ֵעירה ְּואמרֵ :ע ֶגל ֵמ ֶא ְּתמול הוא גו ֵמרְּ ,ברם הכא בו
ביום נִ ְּג ְּמרה בו ביום נו ְּלדהָ .

ֵ 1פרות ֶשנ ְּשרו ֶש ִנ ְּמ ְּצאו תחת ה ֵעץ ְּביום טוב.
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ֵּיצִהִ/דַּףַּהּיוֹמַּי
ְרּושלְמִיִב
י ַׁ
יוָֹםָ ִראשוָֹןָכטָ ֵּטבֵָּתָתשע"ו
יצהָדָףָב' ָ
ֵּב ָ
אמר ר ִבי בא :א ְּתיא ְּכמאן ְּדאמר ,ה ְּב ֵהמה יו ֶל ֶדת ֶל ֳחד ִשים
ְּמ ֻקט ִעיןְּ ,ברם ְּכמאן ְּדאמרְּ ,ב ֵהמה יו ֶל ֶדת ֶל ֳחד ִשים ְּמ ֻסי ִמין,
הגע ע ְּצ ְּמך ֶש ִס ֵים ֵאימתי עלה ע ֶליה זכר .גוזל ֶשנולד ְּביום טוב
יצים
– ֻמתרֶ ,שהוא מ ִתיר ע ְּצמו ִב ְּש ִחיטה .לא ֵכן תנֵ יֵ :ב ִ
ֶש ִר ֵ
יהן ְּכנפ ִיםֲ ,אסו ִרין ִמשום ֶש ֶקץ
יקימו ,גוז ִלים ֶשלא ֶה ֱעלו ֲע ֵל ֶ
יהם ִמשום נְּ ֵבלהְּ .ואמר ר ִבי חגי :ו ֲא ִפלו ְּשחטן.
ְּו ֵאין לו ִקין ֲע ֵל ֶ
יהן .ר ִבי
ילין ְּדנ ְּפ ִקין ְּוכנְּ ֵפיהון ֲע ֵל ֶ
אמר ר ִבי אבוןִ :תפ ֵתר ְּב ִא ֵ
אבהו ְּב ֵשם ר ִבי יו ֵסי ֵבי ר ִבי ֲחנִ ינה ש ֵאיל :כל ֶשת ְּש ִמישו ביום
 מו ִליד ביום ,בל ְּילה  -מו ִליד בל ְּילהֲ .ה ִתיבוןֲ ,ה ֵרי הת ְּרנְּ ג ֶלתֲה ֵרי ֵאין ת ְּש ִמישה ֶאלא ביוםְּ ,ו ִהיא יו ֶל ֶדת ֵבין ביום ֵבין
בל ְּילה! אמר ר ִבי אבון :שנְּ יא ִהיאֶ ,ש ֵכן ִהיא יו ֶל ֶדת ְּבלא זכר.
ר ִבי ְּז ֵעירא ְּב ֵשם ִגדולֵ :ע ֶגל ֶשנולד ִמן ה ְּט ֵרפה ְּביום טוב –
ֻמתר ,נ ֲע ֶשה ְּכדבר מוכן טמון ְּבדבר ֶש ֵאינו מוכן .תמן ְּתנִ ינן,
4

ֵּיצִהִ/דַּףַּהּיוֹמַּי
ְרּושלְמִיִב
י ַׁ
ֵביצת נְּ ֵבלהִ ,אם ֵיש בה כיו ֵצא בה נִ ְּמ ֶכ ֶרת בשוק – ֻמ ֶת ֶרתְּ ,ו ִאם
לאו – ֲאסורה; ְּכ ִד ְּב ֵרי ֵבית שמאי .ו ֵבית ִה ֵלל או ְּס ִרין .מה
ט ֲעמא ְּד ֵבית שמאי? ְּגמורה ה ְּייתה עד ֶשלא ִת ְּתנ ֵבלֵ .מעתה
ֲא ִפלו ֵאין כיו ֵצא בה נִ ְּמ ֶכ ֶרת בשוק ְּת ֵהא ֻמ ֶת ֶרת! ִאם או ֵמר א ְּת
יצים .ו ֵבית שמאי ְּכ ִמ ְּשנה
ֵכן ,נִ ְּמ ֵצאת מ ִתיר שלל ֶשל ֵב ִ
הא ֲחרונה ו ֵבית ִה ֵלל ְּכ ִמ ְּשנה ה ִראשונה? ְּדאמר ר ִבי ִחיה בר
בא ְּב ֵשם ר ִבי יוחנן ,ב ִראשונה היו או ְּמ ִריםֵ :אין מ ֲע ִמ ִידין לא
ְּב ֵקיבת ה ְּנ ֵבלה ְּולא ְּב ֵקיבת הגוי ,ח ְּזרו לומר :מ ֲע ִמ ִידין ְּב ֵקיבת
ה ְּנ ֵבלה ְּו ֵאין מ ֲע ִמ ִידין ְּב ֵקיבת הגוי .ר ִבי יו ֵסי ֵבי ר ִבי בון אמר:
יע ֶזר אמר:
יע ֶזר? ְּדר ִבי ִל ֶ
ְּשמו ֵאל בר אבא ב ֵעי :מה ְּכר ִבי ֱא ִל ֶ
ְּסתם מ ֲח ֶש ֶבת גוי לגוי .ר ִבי ֵיסה ְּב ֵשם ר ִבי יוחנן ה ִכין,
ב ִראשונה היו או ְּמ ִריםֵ :אין מ ֲע ִמ ִידין לא ְּב ֵקיבת ה ְּנ ֵבלה ְּולא
ְּב ֵקיבת הגויְּ .וח ְּזרו לומר :מ ֲע ִמ ִידין ֵבין ְּב ֵקיבת ה ְּנ ֵבלה ֵבין
ְּב ֵקיבת הגוי .אמר ר ִבי יו ֵסי :לשון מ ְּתנִ יתא ְּמס ְּיעה ְּלר ִבי ִחיא
בר באֵ ,קיבת הגוי ְּו ֵקיבת ה ְּנ ֵבלה – ֲאסורהְּ ,כ ִמ ְּשנה ִראשונה.
ְּכ ֵשרה ֶשינְּ קה ִמן ה ְּט ֵרפה ֵ -קיבתה ֲאסורה ְּכ ִמ ְּשנה הא ֲחרונה.

5

ֵּיצִהִ/דַּףַּהּיוֹמַּי
ְרּושלְמִיִב
י ַׁ
ו ְּט ֵרפה ֶשינְּ קה ִמן ה ְּכ ֵשרה ֵ -קיבתה ֻמ ֶת ֶרת ְּכ ִמ ְּשנה א ֲחרונה.
ו ֲא ִפילו ְּד ִי ְּס ְּברון ֵבית שמאי ְּכ ֵבית ִה ֵלל ְּכ ִמ ְּשנה הא ֲחרונה,
ֵביצה ִגדו ֵלי גופהֵ ,קיבה ִממקום א ֵחר באתְּ .וא ְּתיא ְּכ ִהיא ְּדאמר
ר ִבי יוסה ֵבי ר ִבי בון ְּב ֵשם ר ִבי יוחנן :מ ֲע ֶשה ְּבבניו ֶשל ְּיהודה
ֶבן שמועיי ֶש ִב ְּקעו ל ֶהם ְּז ֵא ִבים יו ֵתר ִמ ְּשלש ֵמאות צאן ,ובא
יהם ,א ְּמרוֵ :ביצה ִגדו ֵלי
מ ֲע ֶשה ִל ְּפנֵ י ֲחכ ִמים ְּו ִה ִתירו ֵקיבו ֵת ֶ
גופהֵ ,קיבה ִממקום א ֵחר באת .נו ְּלדה ְּביום טוב ֵ -תא ֵכל
בשבת .ובשבת ֵ -תא ֵכל ְּביום טוב .ר ִבי יודה אמר ִמ ֵשם ר ִבי
יע ֶזרִ :היא המ ֲחל ֶקתֵ ,בית שמאי או ְּמ ִריםֵ :תא ֵכל ,ו ֵבית ִה ֵלל
ִל ֶ
או ְּמ ִרים :לא ֵתא ֵכל .ר ִבי ֲחנִ ינה הו ֵרי ְּל ִציפוראיי ְּב ִס ְּפ ֵחי ח ְּרדל,
ו ְּב ֵביצהְּ ,כר ִבי יודה .עאל ר ִבי יוחנן ְּודרש ְּלהוןְּ ,כרבנן ְּדהכא
ו ְּכרבנן ְּדתמן .ר ִבי אבא בר ְּז ִמינא ְּב ֵשם ר ִבי יוצדקִ :מן קו ֵמי
יב ְּריא .אמר:
ילין ת ְּר ֵתין ִמילייא נחת ר ִבי יוחנן ִמן ִצפו ִרין ְּל ִט ֶ
ִא ֵ
מה א ְּי ִתיתון ִלי ההן סבא? ד ֲאנא ש ֵרי ְּוהוא אסרְּ ,ואסר ְּוהוא
ש ֵרי.2
2

ִב ְּגלל ְּשנֵ י ְּדב ִרים ֵאלו ֶש ֶנ ְּח ְּלקו ב ֶהם ר ִבי ֲחנִ ינא ְּור ִבי יוחנן ,ירד ר ִבי יוחנן

ִמ ִצפו ִרי ִל ְּט ֶב ְּריהְּ ,כלומר ,עזב ֶאת ה ִעיר ִצפו ִרי .אמר :למה ֲה ֵבא ֶתם ִלי ז ֵקן ֶזה (ר ִבי
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ֵּיצִהִ/דַּףַּהּיוֹמַּי
ְרּושלְמִיִב
י ַׁ
יוָֹםָ ֵּשנִָיָא'ָ ְשבָטָתשע"ו
יצהָדָףָג' ָ
ֵּב ָ
יעבד ְּכר ִבי
אמר ר ִבי בא ,אתא עובדא קו ֵמי ר ִבי ֵיסא ,ו ְּבעא ִמ ֲ
יגיןְּ ,שרע ִמינה.3
יוחנן .כד ְּשמע ְּדרב ְּור ִבי ֲחנִ ינה ת ְּר ֵויהון ְּפ ִל ִ
יתפ ְּלגוןְּ ,שי ֵרי ְּפ ִתילהְּ ,שי ֵרי ְּמדורהְּ ,שי ֵרי ֶש ֶמן ֶשכבו
ְּד ִא ְּ
ְּבשבת ,מהו ְּלה ְּד ִליקם ְּביום טוב? רב ְּור ִבי ֲחנִ ינהְּ ,ת ֵריהון
א ְּמ ִרין :אסורְּ .ור ִבי יוחנן אמרֻ :מתר .אמר ר ִבי מנא קו ֵמי ר ִבי
יודן :מה א ְּפכן לה ְּפ ִתילה ג ֵבי ֵביצה .אמר ֵליהִ :מן מה ד ֲאנן
חמיי רבנן ְּמד ֵמי להֲ ,הדא א ְּמרה ִהיא ֲהדא ִהיא ֲהדאִ .מ ֵשם
א ְּרבעה ְּז ֵקנִ ים א ְּמרו :ה ֶנ ֱאכל ֵערובו ב ִראשון ֲ -ה ֵרי הוא ִכ ְּבנֵ י
ִעירו ב ֵשנִ י .רב חונה ְּב ֵשם רבֲ :הלכה ְּכא ְּרבעה ְּז ֵקנִ ים .רב
ִח ְּסדא ב ֵעיְּ ,מח ְּלפה ִשט ֵתיה ְּדרב ,תמן הוא עבד לה ְּש ֵתי
ֲחנִ ינא)ִ ,כי ֶאת מה ֶש ֲאנִ י מ ִתירְּ ,לג ֵבי ֵביצה – הוא או ֵסר .ומה ֶש ֲאנִ י או ֵסרְּ ,ל ִענְּ ין
יחי ח ְּרדל  -הוא מ ִתיר.
ְּס ִפ ֵ
 3מנע ֶאת ע ְּצמו ִמ ְּלהורות.
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ֵּיצִהִ/דַּףַּהּיוֹמַּי
ְרּושלְמִיִב
י ַׁ
יתפ ְּלגוןְּ ,שי ֵרי
ְּק ֻדשות ְּוהכא הוא עבד לה ְּק ֻדשה אחתְּ ,ד ִא ְּ
ְּפ ִתילהְּ ,שי ֵרי ְּמדורהְּ ,שי ֵרי ֶש ֶמן ֶשכבו ְּבשבת ,מהו ְּלה ְּד ִליקם
ְּביום טוב? רב ְּור ִבי ֲחנִ ינה ,ת ְּר ֵויהון א ְּמ ִרין :אסורְּ .ור ִבי יוחנן
אמרֻ :מתרְּ .ואמר ר ִבי מנא קו ֵמי ר ִבי יודן :מה א ְּפכן לה
ְּפ ִתילה ג ֵבי ֵביצה .אמר ֵליהִ :מן מה ד ֲאנן ֲח ֵמי רבנן ְּמד ֵמי לה,
ֲהדא א ְּמרה ִהיא ֲהדא ִהיא ֲהדא .הכל מו ִדין ִבנְּ ש ִרין ֶש ֵהן
ֲאסו ִרין .ר ִבי בון בר ִחיה ְּבעא קו ֵמי ר ִבי ְּז ֵעירה :מה ֵבין נְּ ש ִרין
יהןֶ ,שמא ֵאינן ֲאסו ִרין?
מה ֵבין ֵב ִצים? ִאילו נְּ ש ִרין ְּב ִאימו ֵת ֶ
יהןֶ ,שמא ֵאינן ֻמתרות? ֵמעתה ,נו ְּלדה
ִאילו ֵב ִצים ְּב ִאימו ֵת ֶ
ְּביום טוב לא ֵתא ֵכל ְּבשבת? ְּבשבת לא ֵתא ֵכל ְּביום טוב? אמר
ֵליהְּ :ו ִכינִ י?! לא ד ֶיך ֶש ֶה ְּחמ ְּרתה ע ֶליה ֶש ִאם נו ְּלדה ְּביום טוב
לא ֵתא ֵכל ְּביום טובְּ ,בשבת לא ֵתא ֵכל בשבתֶ ,אלא ֶשא ְּת
ְּמב ֵקש ְּלה ְּח ִמיר ע ֶליה ֶש ִאם נו ְּלדה ְּביום טוב לא ֵתא ֵכל ְּבשבת,
ְּבשבת לא ֵתא ֵכל ְּביום טוב?! ר ִבי ִי ְּר ְּמיה ב ֵעיִ :עטו ֵרי ֻסכה מה
ֵהן? חזר ר ִבי ִי ְּר ְּמיה ְּואמר :כל ִש ְּבעה ֵהן ְּב ֵט ִלין על גב ֻסכה,
ִמיכן ו ֵהיל ְּך ב ֲה ִכינן ֵהן .אמר ר ִבי יוסה :כל ִש ְּבעה ְּק ֻדשת ֻסכה
יהן .מה אתא
יהןִ ,מיכן ו ֵהיל ְּך ְּק ֻדשת יום טוב ֲע ֵל ֶ
חל ֲע ֵל ֶ
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ֵּיצִהִ/דַּףַּהּיוֹמַּי
ְרּושלְמִיִב
י ַׁ
ִמ ְּשאול? יום טוב ֶשחל ִל ְּהיות ֶע ֶרב שבתְּ ,כמאן ְּדאמר ְּש ֵתי
ְּק ֻדשות ֵהןֲ .ה ָלכָָהָב'ַ ָ ,מ ְתנִ ִיתין ֵָּ ָ -ביתָשמאי ָאוֹ ְמ ִריםְ ָ :שאוָֹרָכזיִָתָ
מץָככוֹ ֶׁתבֶָׁתָ .ו ֵּביתָ ִהלֵָּלָאוֹ ְמ ִריםָ :זֶָׁהָוזֶָׁהָ ִב ְכזיִָת .גְ ָמ ָרא ָ -ר ִבי
ְוח ֵָּ
ְּז ִריקן ְּב ֵשם ר ִבי יו ֵסי ֶבן ֲחנִ ינה :לא ְּשנא ֶאלא ְּל ִבעורו ,הא
ל ֲא ִכילה כז ִית .ר ִבי אבהו ְּב ֵשם ר ִבי יוחנןֵ :בין ְּל ִבעורו ֵבין
ל ֲא ִכילה כז ִית ,קם ר ִבי מנא ִעם ר ִבי ִח ְּז ִקיה .אמר ֵליהִ :מן ֵהן
ילתא .אמר ֵליהִ :מן ר ִבי אבהו .אמר ֵליה:
ְּשמע רב ֲהדא ִמ ְּ
ְּואוף ֲאנן א ְּמ ִרין .ר ִבי אבהו ְּב ֵשם ר ִבי יוחנןֵ :בין ְּל ִבעורו ֵבין
יתנֵ י ְּשל ִשים ְּו ֶשבע ְּכ ִריתות בתורה.
ל ֲא ִכילה כז ִיתִ ,דילא ֵכן נִ ְּ
ָבית ָשמאיָ
ָביוֹ ם ָטוֹ בֵּ ,
ֲה ָלכָָה ָג'ַ ָ ,מ ְתנִ ִיתין ָ– ָהשוֹ ֵּחט ָחיה ָועוֹ ף ְ
יתָה ֵּללָאוֹ ְמ ִריםָ :לֹאָיִ ְשחוֹ טָ,
ִ
רָויכ ֶׁסהָ .ו ֵּב
אוֹ ְמ ִריםָ :י ְחפוֹ רָב ֶׁד ֶׁק ִ
יםָ,ש ִאםָשחטָ,
ֶׁ
ןָמ ְבעוֹ דָיוֹ םָ.ומוֹ ִד
םָכןָהיהָלוֹ ָעפרָמוכ ִ
אָא ֵּ
ֶׁאל ִ
הָ.ש ֵּא ֶׁפ ִ
ֶׁ
רָויכ ֶׁס
ֶׁשי ְחפוֹ רָב ֶׁד ֶׁק ִ
רָכירהָמוכןָהוא .גְ ָמ ָָרא  -ר ִבי ִחיה
ְּב ֵשם ר ִבי יוחנן :ה ְּמב ֵשל נְּ ֵבלה ְּביום טוב ֵ -אינו לו ֶקהֶ ,ש ֻהתר
ִמ ְּכלל ִבשול ְּביום טוב .ר ִבי ִש ְּמעון ֶבן ל ִקיש או ֵמר :לו ֶקה,
ֶשלא ֻהתר ִמ ְּכלל ִבשול ֶאלא ל ֲא ִכילה ִב ְּלבדֵ .ה ִתיב ר ִבי בא בר
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ֵּיצִהִ/דַּףַּהּיוֹמַּי
ְרּושלְמִיִב
י ַׁ
ממל על ֲהדא ְּדר ִבי יוחנןֵ :מעתה החו ֵרש ְּביום טוב ֵאינו לו ֶקה,
ֶש ֻהתר ִמ ְּכלל ֲח ִרישה ְּביום טוב .ר ִבי יוסה ְּב ֵשם ר ִבי ֵאילא :לא
ֻה ְּתרה ֲח ִרישה ְּכד ְּרכה .ר ִבי שמי אמר קו ֵמי ר ִבי יוסה :ר ִבי אחא
ְּב ֵשם ר ִבי ִאילא ְּדר ִבי ִש ְּמעון ִהיא! ְּדר ִבי ִש ְּמעון אמר :עד
ֶש ְּי ֵהא לו צ ֶר ְּך ְּבגופו ֶשל דבר.

ישיָב'ָ ְשבָטָתשע"ו
יוָֹםָ ְש ִל ִָ
יצהָדָףָד' ָ
ֵּב ָ
קם ר ִבי יו ֵסי ִעם ר ִבי אחא ,אמר ֵליה :אתה אמ ְּרתה ֲהדא
ילתא ,לא ֵכן אמר ר ִבי יוחנן ִ ' -ד ְּב ֵרי ר ִבי ֵמ ִאירֶ ,ע ְּש ִרים
ִמ ְּ
ְּוא ְּרבעה ְּדב ִרים ִמקו ֵלי ֵבית שמאי ו ֵמחו ְּמ ֵרי ֵבית ִה ֵללְּ ,ו ֶזה ֶאחד
ֵמ ֶהן' ,נאמר ֶע ְּש ִרים ו ְּשלשה! ֶאלא ר ִבי ֵמ ִאיר ְּור ִבי ִש ְּמעון
יהן א ְּמרו דבר ֶאחד ,לא ֵכן ס ְּב ִרינן ֵמימר ,ר ִבי יוסה ְּור ִבי
ְּשנֵ ֶ
יהן א ְּמרו דבר ֶאחד ,נֵ ימר ר ִבי ֵמ ִאיר ְּור ִבי יוסה ְּור ִבי
ִש ְּמעון ְּשנֵ ֶ
ילין ִד ְּצ ִריכן ְּלרבנן
ִש ְּמעון ְּשל ְּשתם א ְּמרו דבר ֶאחד? ֶאלא ִמ ִ
יכין ְּלכון ,קצר ְּלצ ֶר ְּך ֲעש ִבים
ְּפ ִשיטן ְּלכוןְּ ,פ ִשיטן ְּלרבנן ְּצ ִר ִ
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ְרּושלְמִיִב
י ַׁ
חיב ִמשום קו ֵצרְּ ,ו ֵאינו חיב ִמשום ֶשהוא ְּמי ֶפה ֶאת הק ְּרקע?
לא צו ְּרכה ִדי לא קצר ְּליפות ֶאת הק ְּרקע ,מהו ֶש ְּי ֵהא חיב ִמ ֵשם
קו ֵצר ו ִמ ֵשם ֶשהוא ְּמי ֶפה ֶאת הק ְּרקע ,ו ֲא ִפלו ֵתימר ְּדר ִבי
ִש ְּמעון ִהיאְּ ,ברם ְּכרבנןִ ,מכל מקום ֲה ֵרי חדש ו ִמכל מקום ֲה ֵרי
יליהון ְּדרבנן ְּמס ְּייען ְּלר ִבי יו ֵסיְּ ,דאמר
קצר .אמר ר ִבי מנאִ :מ ֵ
ר ִבי ִחיה ְּב ֵשם ר ִבי יוחנן :דג ֶשס ֲחטוִ ,אם ְּלגופו – פטורִ ,אם
ְּלהו ִציא ִציר ֲ -ה ֵרי ֶזה חיב ,ו ֲא ִפלו ֵתימר ְּדר ִבי ִש ְּמעון ִהיאְּ ,ברם
ְּכרבנןִ ,מכל מקום ֲה ֵרי סחט! ו ִמכל מקום ֲה ֵרי הו ִציא ִציר! רב
אבון ְּב ֵשם רבנן ְּדתמן :זאת או ֶמ ֶרת ֶש ֵאין ֵא ֶפר ה ִכירה מוכן
ֶאלא ְּל ִמ ְּצוה .אמר ר ִבי מנאְּ :ב ֶשלא ֵה ִכינו ֲאבל ִאם ֵה ִכינו -
ְּמכ ִסין בו צואה ו ִמ ְּצוהְּ .וא ְּתיא ְּכ ִהיא ְּדאמר ר ִבי שמיְּ ,דר ִבי
ִש ְּמעון ר ִבי אחא ְּב ֵשם רב ְּיהודהֵ :ה ִכינו ְּל ִמ ְּצוה ְּ -מכ ִסין בו
ִמ ְּצוה .צואה ְּמכ ִסין בה צואהִ ,מ ְּצוה .ר ִבי יוסה ֵבי ר ִבי בון
יתפ ְּלגון ר ִבי ֵזירא ְּור ִבי אבא בר יו ֵסף ,חד אמר ֵיש ה ֵכן
אמרִ :א ְּ
לצואהְּ ,וחורנה אמר ֵאין ה ֵכן לצואה .מ ִתיב מאן ְּדאמר ִאין
ה ֵכן למאן דאמר ֵיש ה ֵכןִ ,ויכ ֶסה בו ֶאת הכוי? אמר ֵליה :כוי
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ֵּיצִהִ/דַּףַּהּיוֹמַּי
ְרּושלְמִיִב
י ַׁ
ֶד ֶר ְּך ְּבנֵ י אדם ִל ְּטעות בו ,צואה ֵאין ֶד ֶר ְּך ְּבנֵ י אדם ִל ְּטעות בה.
אמר ֵליהִ :אם או ֵמר א ְּת ֵכן ,אף הוא חו ֵפר ב ֶד ֶקר ו ְּמכ ֶסהְּ .ותנֵ י
ֵכןֵ :ה ִביא עפר לטוח ֶאת גנוִ ,סיד לסוד ֶאת ֵביתו ְּ -מכ ִסין בו.
ִאית תניי תנֵ י ֵאין ְּמכ ִסין .ר ִבי יוסה ֵבי ר ִבי בון ְּב ֵשם רב ִח ְּסדא:
מאן ְּדאמר ְּמכ ִסין – ְּל ֶשעבר ,מאן ְּדאמר ֵאין ְּמכ ִסין ְּבבא ִלש ֵאל
ב ְּת ִחלה .תנֵ י ,ר ִבי יו ֵסי או ֵמר :כוי ֵאין ְּמכ ִסין ֶאת דמו ִמ ְּפנֵ י
ֶשהוא ס ֵפק ,מה ִאם ִמלה ֶשוודייה דו ֶחה ֶאת השבת ֵאין ְּס ֵפקה
דו ֶחה ֶאת יום טובִ ,כסוי הדם ֶש ֵאין וודייו דו ֶחה ֶאת השבת ִדין
הוא ֶשלא יִ ד ֶחה ְּס ֵפקו ֶאת יום טוב ,ו ֻמתר ִל ְּשחט ְּבשבת? ר ִבי
יוסה אמר להְּ :סתם .ר ִבי יוסה ֵבי ר ִבי בון ְּב ֵשם ר ִבי יוחנן:
ְּבשו ֵחט ְּלחו ֶלה .א ְּמרו לו :ו ֲה ֵרי שופר ֶשב ְּגבו ִלים יו ִכיחֶ ,ש ֵאין
וודייו דו ֶחה שבת ,ו ֲה ֵרי ְּס ֵפקו דו ֶחה יום טוב .מה ס ֵפק ֵיש
שם? יום חול הוא ִי ְּתקע ,יום טוב הוא ִי ְּתקע .ר ִבי ֲחנִ ינה ְּב ֵשם
ר ִבי אחאְּ :באנְּ ְּדרו ִגינס ֶשתקעְּ .ותנֵ י ֵכן ,אנְּ ְּדרו ִגינס מו ִציא ֶאת
ִמינו ְּו ֵאינו מו ִציא ֶאת ֶש ֵאינו ִמינו .טו ְּמטום ֵאינו מו ִציא לא ֶאת
ִמינו ְּולא ֶאת ֶש ֵאינו ִמינו .ר ִבי יו ֵסי ב ֵעיִ ,אם ְּבאנְּ ְּדרו ֵגינוס
ֶשתקעְּ ,בדא ְּדתנֵ י ֵאין לו ְּתשובה?! אמר ר ִבי א ִביןֶ :זה ֶאחד
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ְרּושלְמִיִב
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ֵמא ְּרבעה ְּדב ִרים ֶשהיה ר ִבי ִחיה גדול או ֵמר ֵאין ל ֶהן ְּתשובה,
ְּו ֵה ִשיב ר ִבי ְּלעזר ְּבנו ֶשל ר ִבי ְּלעזר הקפר .מה ִאם ִמילה ֶש ֵאין
ילי יום טוב,
ְּס ֵפקה דו ֶחה ֶאת יום טובֶ ,ש ֵאין וודייה דו ֶחה ֶאת ֵל ֵ
ילי יום טוב ,הו ִאיל
תאמר ְּב ִכסוי הדם ֶשוודייו דו ֶחה ֶאת ֵל ֵ
ילי יום טובִ ,דין הוא ֶש ִי ְּד ֶחה ְּס ֵפקו ֶאת יום
ְּוודייו דו ֶחה ֶאת ֵל ֵ
טוב! ְּוקמתְּ ,כמה ִד ְּצרכת ְּלרבנן ק ְּדמאיי ו ְּקשת ִב ֵידיהוןֵ ,כן
ְּצרכת ְּלרבנן א ֲחרא ו ְּקשת ִב ֵידיהון .על ד ְּע ֵתיה ְּדר ִבי אחא,
אנְּ ְּדרו ִגינס מו ִציא ֶאת ִמינו ב ְּת ִחלה ,על ד ְּע ֵתיה ְּדר ִבי יוסה
פרָה ִכירָהָ
פרָב ֶׁדקֶָׁרָ ִויכסֶָׁהָ ֶׁש ֵּא ֶָׁ
חטָ ֶׁשי ְח ָֹ
אםָש ָ
ְּל ֶשעבר .ומוֹ ִדיםָ ֶׁש ִָ
מוכָןֲ :הדא ְּדא ְּת אמר ְּב ֵא ֶפר ֶשהוסק ֵמ ֶע ֶרב יום טובֲ ,אבל
ְּב ֵא ֶפר ֶשהוסק ְּביום טוב – לא! ב ֶמה ְּדב ִרים ֲאמו ִרים? ְּב ֶשלא
שחטֲ ,אבל ִאם שחט  -מוטב ֶש ִיטל ֵמ ֵא ֶפר ֶש ֻהסק ְּביום טוב
ְּואל י ְּחפר ב ֶד ֶקר ִויכ ֶסה.

יוָֹםָ ְר ִביעִָיָג'ָ ְשבָטָתשע"ו
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יצהָדָףָה' ָ
ֵּב ָ
ח ְּבריא א ְּמ ִריןֶ ,ש ִמ ְּצות ֲע ֵשה דו ֶחה ְּל ִמ ְּצוה ְּבלא ת ֲע ֶשה ,על
ד ְּע ֵתיה ְּדר ִבי יונה ,דו אמרִ :מ ְּצות ֲע ֵשה דו ֶחה ְּל ִמ ְּצוה ְּבלא
ת ֲע ֶשה ,אף על ִפי ֶש ֵאינה ְּכתובה ְּב ִצדה נִ יחא ,על ד ְּע ֵתיה ְּדר ִבי
יו ֵסי ,דו אמר :הו ִאיל ְּו ֵאין ִמ ְּצות ֲע ֵשה דוחה ְּבלא ת ֲע ֶשה ֶאלא
ִאם ֵכן ה ְּיתה ְּכתובה ְּב ִצדהִ ,מ ֵכיון ֶש ִה ְּת ִחיל ְּב ִמ ְּצוה ,או ֵמר לו:
מ ֵרק! ר ִבי ְּז ֵעירה ב ֵעיְּ :קערה ֶש ֲחקקה קוף מהו? ר ִבי יוסה ֵבי
יתפ ְּלגון ,ר ִבי ְּז ֵעירה ְּורב ה ְּמנונא ,חד אמר:
ר ִבי בון אמרִ :א ְּ
אסורְּ ,וחרנה אמרֻ :מתר .מאן ְּדאמר אסור  -נ ֲע ֶשה ְּכ ֻמ ְּק ֶצה
ֶשיבש ְּולא ידע בו ,מאן ְּדאמר ֻמתר  -נ ֲע ֶשה ְּכ ֶט ֶבל ֶש ִת ְּקנו
שו ֵגג .מאן ְּדאמר ֻמתר ,מהו ִל ְּשת ֵמש על גב ְּמקומה? כ ְּך אנו
או ְּמ ִרים :אסור ִל ְּשת ֵמש על ג ֵבי ק ְּרקעֲ .ה ָלכָָה ָד'ַ ָ ,מ ְתנִ ִיתין ֵָּ -ביתָ
את ָה ֻּסלָם ָ ִמשוֹ ב ְָ
יכין ָ ֶָׁ
שמאי ָאוֹ ְמ ִריםֵּ ָ :אין ָמוֹ ִל ִ
ךֲ ָ ,אבָלָ
ך ָ ְלשוֹ ב ְָ
ָה ֵּלל ָמ ִת ִיריןֵּ ָ .בית ָשמאי ָאוֹ ְמ ִריםָ:
מ ֵּטהוָ ָ ֵּמחלוָֹן ָלחלוָֹןָ .ו ֵּבית ִ
ָה ֵּלל ָאוֹ ְמ ִריםָ:
אם ָכֵָּן ָנִ עֲָנָע ָ ִמ ְבעוָֹד ָיוָֹםָ .ו ֵּבית ִ
לֹא ָיִ טוָֹל ָ ֶׁאלָא ָ ִָ
ָ
עוֹ מֵָּדָ ְואוֹ מֵָּרָזֶָׁהָ ְוזֶָׁהָ ֲאנִָיָנוֹ טֵָּל .גְ ָמ ָרא ְָּ -יהודה ֶבן ר ִבי ִחיה נְּ פק
ִל ְּברא ,ש ֲאלון ֵליהֻ :סלם על ֲע ִליה מהו? אמר לון :ש ֵרי .כד
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ֵּיצִהִ/דַּףַּהּיוֹמַּי
ְרּושלְמִיִב
י ַׁ
ד ֲאתא ג ֵבי ֲאבוה ,אמר ֵליה :מה מ ֲע ֶשה בא ְּלי ֶדיך? אמר:
ִהת ְּר ִתי ל ֶהן ֻסלם ֶשל ֲע ִליה .ו ֲא ִקים תניי קומוי ְּותנא :ב ֶמה
ְּדב ִרים ֲאמו ִרים? ְּב ֻסלם ֶשל שוב ְּךֲ ,אבל ְּב ֻסלם ֶשל ֲע ִליה –
אסור .מה ֵבין ֻסלם ֶשל שוב ְּך מה ֵבין ֻסלם ֶשל ֲע ִליה? אמר ר ִבי
אכתו
י ֲעקב בר אחאֻ :סלם ֶשל שוב ְּךִ ,אם עשה הוא ְּמל ְּ
ֵמ ֶא ְּתמול ְּכ ִחי ִשין ֵהןֻ .סלם ֶשל ֲע ִליה  -יכול הוא ל ֲעשות
אכתו ֵמ ֶא ְּתמול .אמר ר ִבי יוסה ֵבי ר ִבי בוןֻ :סלם ֶשל שוב ְּך
ְּמל ְּ
אכתוֻ ,סלם ֶשל ֲע ִליה ֵאינו
יכול הוא ל ֲעמד עליו ְּול ֲעשות ְּמל ְּ
אכתוֻ ,סלם ֶשל שוב ְּך ֶשהוא
יכול ל ֲעמד עליו ְּול ֲעשות ְּמל ְּ
עו ֶלה בו ל ֲע ִליהֻ ,סלם ֶשל ֲע ִליה ֶשהוא עו ֶלה בו לשוב ְּךֵּ .ביתָ
אםָכֵָּןָנִ ֲענָעָ ִמ ְבעוָֹדָיוָֹםְּ .מח ְּלפה
לֹאָיִ טוָֹלָ ֶׁאלָאָ ִָ
שמאיָאוֹ ְמ ִריםָ ָ
יע ֶזר,
ִשיטתון ְּד ֵבית שמאיְּ ,דתנֵ ינן תמןְּ :ועוד אמר ר ִבי ֱא ִל ֶ
יעית ְּואו ֵמרִ :מיכן
עו ֵמד הוא אדם על המו ְּק ֶצה ֶע ֶרב שבת ב ְּש ִב ִ
יע ֶזר לאו שמ ִתי הוא?! ח ֶמר הוא
ֲאנִ י או ֵכל ְּלמחרְּ .ור ִבי ִל ֶ
יתָה ֵּלל ָאוֹ ְמ ִריםָ :עוֹ מֵָּדָ ְואוֹ מֵָּרָ ֶָׁזהָ
ִ
ְּבדבר ֶש ֵיש בו רוח ח ִייםֵּ :ב
ְוזֶָׁה ָ ֲאנִָי ָנוֹ טֵָּלְּ .מח ְּלפה ִשיטתון ְּדרבנןְּ ,דתנֵ ינן תמן' :ו ֲחכ ִמים
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או ְּמ ִרים ,עד ֶש ִי ְּרשם ְּויאמר ִמיכן ְּועד כאן'ְּ .והכא ִאינון א ְּמ ִרין
ה ֵכן? עוד ִאינון ִאית ְּלהון ח ֶמר הוא ְּבדבר ֶש ֵיש בו רוח ח ִיים.
אמר ר ִבי יוסה ֵבי ר ִבי בוןֵ :ל ִוי מקש על שוב ֵכיהְּ ,ואמר :יִ ְּז ֶכה
שחוֹ ִריםָומצָאָ ְלבנִ יםָ,
ִלי שוב ִכי ְּלמחרֲ .ה ָלכָָה ָה' ָ ַמ ְתנִ ִיתין ִָ -זמֵָּןָ ְָ
צא ָ ְשלֹשָה ָ– ָ ֲאסו ִריןְ ָ .שלֹשָהָ
ְלבנִ ים ָומצָא ָ ְשחוֹ ִריםְ ָ ,שניִָם ָומ ָ
אםָ
צאָ ִל ְפנֵָּיָהקֵָּןָ–ָ ֲאסו ִריןְ ָ.ו ִָ
ךָהקֵָּןָומ ָ
ומצָאָ ְשניִָםָֻּ ָ-מת ִריןְ ָ.בתוֹ ְָ
הםֲָ ָ-ה ֵּ ָריָ ֵּאלוָָ ֻּמת ִרין.
לאָ ֵָּ
שםָ ֶׁא ָ
ֵּאיןָ ָ

ישיָד'ָ ְשבָטָתשע"ו
יוָֹםָ ֲח ִמ ִָ
יצהָדָףָו' ָ
ֵּב ָ
גְ ָמ ָרא ָ– מ ְּתנִ יתא ְּדר ִביְּ ,דתנֵ י ,מאת ִים ומצא מנֶ ה  -מנֶ ה ֻמנח
ו ִמנה ֻמטל; ִד ְּב ֵרי ר ִבי .ו ֲחכ ִמים או ְּמ ִריםֻ :ח ִלין .תמן ְּתנִ ינן:
האו ֵמר ִל ְּבנו מ ֲע ֵשר ֵשנִ י ְּבז ִוית זו ומצא ְּבז ִוית א ֶח ֶרת ֲ -ה ֵרי ֵאלו
ֻח ִלין .ר ִבי י ֲעקב בר אחא ְּב ֵשם ר ִבי ֵיסאְּ ,דר ִבי ִהיאְּ ,דתנֵ י:
מאת ִים ומצא מנֶ ה  -מנֶ ה ֻמנח ומנֶ ה ֻמטל; ִד ְּב ֵרי ר ִבי .ו ֲחכ ִמים
או ְּמ ִריםֻ :ח ִלין .חזר ְּואמרִ :ד ְּב ֵרי הכל ִהיא .שנְּ יא בגוז ִלים
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ְרּושלְמִיִב
י ַׁ
ֶשד ְּרכן ִל ְּפרחְּ .והא תנֵ י ר ִבי ֲחל ְּפתא בר שאול :הוא הדבר
בגוז ִלים הוא הדבר ְּב ֵב ִצים ,ה ֵוי ְּדר ִבי ִהיא .אמר ר ִבי יוסה:
תמן א ִביו ֵהנִ יח ו ְּבנו מצאְּ ,ברם הכא הוא ֵהנִ יח הוא מצא .ר ִבי
בא בר כ ֵהן אמר קו ֵמי ר ִבי ֵיסה ְּב ֵשם ר ִבי אחא ,הו ֵרי ר ִבי בא
בר ִז ְּבדא ְּבמ ֲע ֵשר ֵשנִ י כ ֲהדא ְּדר ִבי .אמר ר ִבי יודןֲ :הדא ְּדא ְּת
אמר ְּב ֶשהיו שם ְּש ֵתי ִקינִ יםֲ ,אבל ִאם ֵאין שם ֶאלא קן ֶאחד -
לא ְּבדאְּ .והא ְּתנִ ינן ִאם ֵאין שם ֶאלא ֵהן ֲ -ה ֵרי ֵאלו ֻמת ִרין .אמר
ר ִבי יו ֵסי בר בוןְּ :ב ֶש ֵאין שם ֶאלא גוזל ֶאחד ִב ְּלבד ,קן אחת
ְּשחו ִרים ִב ְּלבדְּ .שמו ֵאל אמר :המ ְּל ֵחם ֶאת ה ְּת ִר ִ
יסין ְּביום טוב -
חיב ִמשום בונֶ הְּ .וק ְּשיא ,דבר ֶש ִאלו ֲעשאו בשבת חיב חטאתָ,
ֵבית ִה ֵלל מ ִת ִירין אף ְּלה ְּח ִזיר .ר ִבי ֲחננְּ יה ְּב ֵשם ר ִבי יוחנן:
ִה ִתירו סופו ִמ ְּפנֵ י ְּת ִחלתוֶ ,ש ִאם או ֵמר א ְּת לו ֶשלא י ְּח ִזיר ,אף
הוא ֵאינו פו ֵתחְּ .ולא ִי ְּפתח! אף הוא ְּממ ֵעט ְּב ִש ְּמחת יום טוב.
אמר ר ִבי אחא :מ ְּח ִזיר ,ו ִב ְּלבד ֶשלא י ְּח ִזיר כל צו ְּרכו .אמר ר ִבי
יו ֵסי ֵבי ר ִבי בוןְּ :כ ֶש ֵאין שם ֶפתחֲ ,אבל ֵיש שם ֶפתח ִ -מ ְּשת ֵמש
מ ְתנִ ִיתין ֵָּ -ביתָשמאי ָאוֹ ְמ ִריםֵּ ָ :איןָנוֹ ְט ִליןָ
ֶד ֶר ְּך ה ֶפתחֲ .ה ָלכָָה ָו'ַָ ָ ,
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שרָ ,ו ֵּבית ָ ִהלֵָּל ָמ ִת ִיריןֵּ ָ .בית ָשמאיָ
את ָה ֲעלִָי ָ ְלקצֵָּב ָעליו ָב ָ
ֶָׁ
יהנוָ ָ ֶׁאלָאָ
יסהְ ָ ,ולָֹאָי ְג ִב ֶׁ
אתָהעוָֹרָ ִל ְפנֵָּיָה ְד ִר ָ
אוֹ ְמ ִריםֵּ ָ :איןָנוֹ ְתנִ יןָ ֶָׁ
יתָה ֵּלל ָמ ִת ִיריןֵּ ָ .ביתָשמאי ָאוֹ מֵָּרֵּ ָ :איןָ
שרָ ,ו ֵּב ִָ
ש ָעליוָב ָ
םָכן ָיֵּ ָ
ִא ֵּ
אףָ ְלה ְח ִזיר.
יסיןָ ְביוֹ םָטוֹ בָ ,ו ֵּביתָ ִהלֵָּלָמ ִת ִיריןָ ָ
אתָה ְת ִר ִ
ְמס ְל ִקיןָ ֶָׁ
גְ ָמ ָָרא ָ -הא ֶשלא ְּלק ֵצב עליו בשר אסורֲ ,הדא ִהיא ְּדאמר ר ִבי
ִח ְּננה בר ֶש ֶל ְּמיה ְּב ֵשם רב :מו ִדין ֲחכ ִמים ְּלר ִבי נְּ ֶח ְּמיה ְּבזירה'
ו' ְּמזורה' ו'בו ְּכנה'ְּ ,ב'זירה' דו עצר ֵביה ,ו' ְּמזורה' דו חבט
אתָ
ֵביה ,ו'בו ְּכנה' דו ִכתת ֵביהֵּ .ביתָשמאי ָאוֹ ְמ ִריםָ ֵּאיןָנוֹ ְתנִ יןָ ֶָׁ
ימין? ִאם ִב ְּמ ֻחבר לו,
העוָֹר .ש ִוין ֶשלא ְּיג ְּר ֶדנו ,מה ֲאנן ק ְּי ִ
ְּכגופו הוא! ִאם ְּבפרושֲ ,הדא ִהיא ְּדאמר ר ִבי י ֲעקב בר אחא,
יס ְּ
יקיא ֶש ֵיש ְּבתוכה
ִחיננא ק ְּרת ְּחייה ְּב ֵשם ר ִבי הוש ְּעיהִ :ד ִ
מעות  -נו ֵתן ע ֶליה ִככר ו ְּמט ְּל ְּטלהָ .

ישיָה'ָ ְשבָטָתשע"ו
יוָֹםָ ִש ִָ
יצהָדָףָז' ָ
ֵּב ָ
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יכי נְּ פלת על ר ִבי ִי ְּר ְּמיה ְּבשו ְּבתאְּ ,והשבון ֲע ֵליה
כ ֲהדא אנְּ ִט ִ
ְּו ִרימונֵ יה ,לא ֶש ֲהלכה ְּכר ִבי הוש ְּעיהֶ ,אלא ְּב ִגין ר ִבי יִ ְּר ְּמיה
חנוָ .תנֵ יֲ ,אבל הוא מו ֵלח עליו בשר
מלָ ֶָׁ
ְּדלא ִי ְּסכן :ש ִויןָ ֶׁשלָֹאָיִָ ְָ
ְּלצ ִלי .ח ְּבריא ְּב ֵשם רב :מו ֵלח הוא אדם דבר ְּמ ֻר ֶבה אף על ִפי
ֶש ֵאינו יכול לוכל ִמ ֶמנו ֶאלא דבר ְּממעט .ר ִבי אחא ְּב ֵשם רב:
מו ֵלח ומ ֲע ִרים מו ֵלח ומ ֲע ִרים ,מלח הכא ומלח הכא ,עד דו
יאיןָ
מלח כו ֵליהֲ .ה ָלכָָהָז'ַ ָ,מ ְתנִ ִיתיןֵָּ -ביתָשמאיָאוֹ ְמ ִריםֵּ ָ:איןָמוֹ ִצ ִ
פרָתוֹ רָהָ ִל ְרשותָהר ִביםָ
אתָ ֵּס ֶָׁ
לֹאָ ֶָׁ
אתָהלולָבָ ְו ָ
לֹאָ ֶָׁ
אתָהקטָןָ ְו ָ
לֹאָ ֶָׁ
ָ
יתָה ֵּלל ָמ ִת ִירין .גְ ָמ ָרא ָ -הא גדול  -אסור .ר ִבי ְּשמו ֵאל ְּב ֵריה
ִ
ו ֵּב
ְּדר ִבי יוסה ֵבי ר ִבי בון ,אמרֲ :א ִפילו גדול ֻמתרְּ .ול ְּיידא ִמילה
יעך כחן ֶשל ֵבית שמאי ,עד ֵאיכן היו
ְּתנִ ינן 'קטן'? בא ְּלהו ִד ֲ
יטען ֵמ ֶע ֶרס ְּל ֶע ֶרס .אמר ר ִבי ְּז ֵעירה קו ֵמי
מ ֲח ִמ ִיריןְּ .שמו ֵאל ִמ ְּ
ר ִבי יוסה :נאמר ד ֲהוה ִא ְּס ְּתנִ יס .אמר ֵליהְּ :ב ִרי ֲהוה ִמ ֵיני ו ִמינן.
יהן
תנֵ י ר ִבי ִי ְּשמ ֵעאל ֵבי ר ִבי יוסה או ֵמרֲ :אבנִ ים ֶשיש ְּבנו ֲע ֵל ֶ
ְּבנ ֲערו ֵתינו עשו ִעמנו ִמ ְּלחמה ְּב ִז ְּקנו ֵתנו .ר ִבי יונה ְּמפ ֵקד
ְּל ֶח ְּבריא ,לא ִתי ְּתבון ְּלכון על מ ְּסטו ְּבייתא ב ְּריתא ְּד ִס ְּדרה ְּדבר
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יתבון ְּלכון על
עולא ְּד ִאינון ְּצנִ ינִ ין .4רב ְּמפ ֵקד ְּלת ְּל ִמידוי ,לא ִת ְּ
ט ְּבלה בר ְּייתא ְּד ִס ְּדרה ְּדא ִסי ְּד ִאינון ְּצנִ ינִ ין .5ר ִבי אבהו ֲהוה
יסת ִמי ְּך על ְּת ֵרין
יב ְּריה ,ו ֲהוה ִמ ְּ
נחת ִמ ְּס ֵחי ְּבה ֵדין ִדימו ִסין ִד ִט ֶ
גותיין ,ש ְּרעון ְּוז ְּקפון ש ְּר ִעין ְּוז ְּקפון .6א ְּמ ִרין ֵליה :מהו ה ִכין?

7

ועדא,
אמר לוןִ :שמ ְּר ִתי כ ִחי ְּל ִז ְּקנו ִתי .רב הונה לא נחת ְּל ֵבית ו ֲ
יסין? רב
יס ְּתנִ ִ
רב ְּק ִטינא ש ֵאיל :לא ֵכן תנֵ יְּ ,מט ְּל ְּט ִלין ֶאת ה ִא ְּ
חונה הו ֵרי ְּל ֵריש גלותא ל ֵצאת ְּב ִכ ֵסא .רב ִח ְּסדא ב ֵעי ,לא ֵכן
תנֵ י ֵאין יו ְּצ ִאין ְּב ִכ ֵסאֶ ,אחד ֲאנ ִשים ְּו ֶאחד נ ִשים? ֲא ִפלו ת ְּל ִמיד
חכם ֵאינו טו ֶעה בדבר ה ֶזה; ְּורב חונה ט ֵעי? ר ִבי ִי ְּר ְּמיה הו ֵרי

4

רב יונה ִצוה על ְּבנֵ י ה ְּי ִשיבה ,אל ֵת ְּשבו על ס ְּפס ֵלי ה ֶא ֶבן ה ִחיצונִ ים ֶשל ב ִית

ה ִמ ְּדרש ֶשל עולאֶ ,ש ֵכן ֵהם צונְּ נִ ים ,ו ְּל ִפיכ ְּך י ִזיקו ְּלגו ְּפ ֶכם.
 5רב ִצוה על ת ְּל ִמידיו ,אל ֵת ְּשבו על לוחות ה ֶא ֶבן ה ִחיצונִ ִיים ֶשל ֵבית ה ִמ ְּדרש ֶשל
א ִסיֶ ,ש ֵהם ק ִרים ו ְּל ִפיכ ְּך י ִזיקו ְּלגו ְּפ ֶכם.
 6ר ִבי אבהו היה נו ֵהג ל ֶר ֶדת ו ְּל ִה ְּתר ֵחץ ְּבמ ְּעינות ה ֶמ ְּרחץ הח ִמים ֶשל ְּט ֶב ְּריהְּ ,והיה
נִ ְּשען על ְּשנֵ י ֲעב ִדים גו ִת ִיים ( ֵשם ֻאמה) ְּכ ֵדי ֶש ִי ְּת ְּמכו בו .פעם אחת ֵהם ע ְּמדו
ִלפולְּ ,ור ִבי אבהו עזר ל ֶהם ְּל ִה ְּזד ֵקףְּ ,ושוב ע ְּמדו ִלפולְּ ,והוא עזר ל ֶהם ְּל ִה ְּזד ֵקף.
7

יכים ְּלס ֵיע ְּלךִ ,כי אתה
א ְּמרו לו :מהו הדבר ה ֶזה? ו ֲהלא חש ְּבנו ֶש ֲאנ ְּחנו ְּצ ִר ִ

חלשְּ ,ו ִה ֵנה ִב ְּמ ִציאות אתה יו ֵתר חזק ִמ ְּשנֵ ינוְּ ,ואתה ֶזה ֶש ְּמק ֵים אותנו ֵמה ְּנ ִפילה.
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יט ֲענֵ ה ִב ְּס ִדינאֵ ,מיעול ְּמב ְּקרא ֵביישייא
ְּלברִ -גירונְּ ִטי א ְּסיא ִמ ְּ
יט ֵען ִב ְּס ִדינא
ְּבשו ְּבתאְּ .8מיישא בר ְּב ֵריה ְּדר ִבי ְּיהו ֻשע ֶבן ֵל ִוי ִמ ְּ
ֵמיעול ִמ ְּידרוש ְּב ִציבורא ְּבשו ְּבתא .9אמר ר ִבי ְּז ִריקן ְּלר ִבי
ְּז ֵעירה :כד ֵתעול ְּלדרומא א ְּת ש ֵאיל להִ ,א ְּש ְּתאלת ְּלר ִבי
ִסימון ,10אמר לון ר ִבי ִסימון ְּב ֵשם ר ִבי ְּיהו ֻשע ֶבן ֵל ִוי :לא סוף
דבר ֶשצ ֶר ְּך לר ִבים בוֶ ,אלא ֶשמא ִי ְּצ ְּרכו לו הר ִבים .ד ְּלמא,11
יתי ִפיתא
יע ֶזר ְּור ִבי אבא מ ִרי ְּור ִבי מתנְּ יה ,הו ֵרי ְּל ֵמ ֵ
ר ִבי ִל ֶ
ְּלא ְּר ְּס ִקינס ְּבשו ְּבתאֶ ,12שמא ִי ְּצ ְּרכו לו הר ִבים .תאנֵ יְּ ' ,ולא ֶאת
המ ְּפ ֵתחֵ ,בית ִה ֵלל מ ִת ִירין'ְּ .ואמר רב הוש ְּעיה בר רב ִי ְּצחק:
ֲהדא ְּדא ְּת אמר ְּבמ ְּפ ֵתח ֶשל או ְּכ ִליןֲ ,אבל ְּבמ ְּפ ֵתח ֶשל ֵכ ִלים -
8

ר ִבי ִי ְּר ְּמיה הורה ְּלרו ֵפא ְּב ֵשם ברִ -גירונְּ ִטיֶ ,ש ֻמתר לו ִל ְּהיות נִ שא על א ִפ ְּריון

ֶהעשוי ְּבס ִדין ֶשל ִפ ְּשתןְּ ,כ ֵדי ְּלה ִביא אותו ְּלב ֵקר חו ִלים ְּבשבת.
9

ְּמיישא נֶ ְּכדו ֶשל ר ִבי ְּיהו ֻשע ֶבן ֵל ִוי ,היה נִ שא על א ִפ ְּריון ֶהעשוי ְּבס ִדין ֶשל

ִפ ְּשתן ְּכ ֵדי ְּלה ִביא אותו ִל ְּדרוש ְּב ִצבור ְּבשבת.
 10כ ֲא ֶשר ִתכנֵ ס לדרוםִ ,ת ְּשאל ֶאת ה ֲחכ ִמים שם ,בסוף ש ֲאלו ֶאת ר ִבי ִסימון.
 11מ ֲע ֶשה.
12

כל ֵאלו ה ֲחכ ִמים הורו ֶש ֻמתר ְּלט ְּל ֵטל ו ְּלה ִביא ִככרות ֶשל ֶל ֶחם ְּכדורון ְּלשר

הצבא "א ְּר ְּס ִקינס" ְּבשבתֶ ,שמא ִי ְּהיו ְּזקו ִקים ְּלטובתו.
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לא ְּבדאְּ .והא ר ִבי אבהו י ֵתיב ,ומ ְּתנֵ י ומ ְּפ ְּתחא ְּדפ ְּלמנְּ ְּט ִרין
תנִ ִיתין ֵָּ -ביתָשמאיָ
ְּבי ֵדיה! ִפ ְּל ְּפ ִלין ֲהוה ֵליה ְּבגוהֲ .13ה ָלכָָהָח'ַ ָ ,מ ְָ
ֹהן ָ ְביוֹ ם ָטוֹ בֵּ ָ ,ביןָ
יכין ָחלָה ָומתנוָֹת ָלכ ֵָּ
אוֹ ְמ ִריםֵּ ָ :אין ָמוֹ ִל ִ
רוָ
יתָה ֵּלל ָמ ִת ִיריןָ .א ְמ ָ
ִ
ש ָ ֵּביןָ ֶׁשהו ְרמוָ ָ ֵּמהיוָֹםָ ,ו ֵּב
ֶׁשהו ְרמוָ ָ ֵּמ ֶׁא ֶׁמ ָ
ֵּבית ָשמאיְ ָ :ג ֵּזרָה ָשוָהָ ,חלָה ָומתנוָֹת ָמתנָה ָלכֹהֵָּןָ ,ו ְתרומָהָ
ך ָלָֹאָיוֹ ִליכוָָ
אתָה ְתרומָה ָָ -כ ְָ
יכיןָ ֶָׁ
מתנָהָלכֹהֵָּןְ ָ ,כשֵָּםָ ֶׁש ֵּאיןָמוֹ ִל ִ
אם ָ ֲאמ ְרתֶָׁם ָ ִב ְתרומָהָ
לֹא! ָ ִָ
ָה ֵּללָ ָ :
הן ָ ֵּבית ִ
את ָהמתנוָֹת! ָא ְמרוָ ָל ֶָׁ
ֶָׁ
תן? גְ ָמ ָרא ָ–
ֶׁש ֵּאינוָֹ ָזכאיָ ְב ֲהרמתהָָ ,תֹאמָרָ ְבמתנוָֹתָ ֶׁשזכאיָב ֲהרמ ָ

יכין
תנֵ י ,אמר ר ִבי יודה :לא נֶ ְּח ְּלקו ֵבית שמאי ו ֵבית ִה ֵלל ֶשמו ִל ִ
ֶאת המתנות ֶשהו ְּרמו ְּביום טובְּ ,ו ֶאת המתנות ֶשהו ְּרמו ֵמ ֶע ֶרב
יום טובִ ,עם המתנות ֶשהו ְּרמו ְּביום טוב .על מה ֶנ ְּח ְּלקו? על
המתנות ֶשהו ְּרמו ְּביום טוב ְּלע ְּצמןֶ .ש ֵבית שמאי או ְּס ִרין ו ֵבית
ִה ֵלל מ ִת ִיריןְּ .וק ְּשיא על ְּד ֵבית ִה ֵללְּ :תרומה ֵאינו זכאי
13

שוֹ ֶׁאלֶָׁת ָה ְגמרָאֲ :ה ֵרי ר ִבי אבהו היה יו ֵשב ו ְּמל ֵמד ְּב ֵבית ה ִמ ְּדרש ְּביום טוב,

ְּו ֶה ֱח ִזיק ְּבידו מ ְּפ ֵתח ֶשל ארון ה ְּמש ֵמש ִל ְּש ִמירת ֲחפ ִצים ה ֻמנ ִחים ְּבידוְּ ,ו ֵכיצד
צתָ
ִט ְּל ֵטל ֶאת המ ְּפ ֵתח ִמ ֵביתו ,ו ֲהלא אסור ְּלהו ִציא מ ְּפ ֵתח ֶשל ֵכ ִלים?! ו ְמת ֶׁר ֶָׁ
ה ְגמרָאְּ :בתו ְּך הארון היו ִפ ְּל ְּפ ִלים ,ו ֲה ֵרי הוא מ ְּפ ֵתח ֶשל אוכ ִלים.
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ב ֲהרמתה? הגע ע ְּצ ְּמךֶ :ש ֵיש ע ֶליה ְּתניי?! זו ִמ ְּפנֵ י זו! ְּולמה
ְּתנִ ינן חלה ִמ ְּפנֵ י חלה ֶשהו ְּרמה ְּביום טוב? כ ֲהדא ְּדתנֵ י ,הלש
ִעסה ְּביום טוב  -מ ְּפ ִריש חלתה ְּביום טוב .לשה ֵמ ֶע ֶרב יום טוב
ְּושכח ְּלה ְּפ ִריש חלתה  -אסור ְּלט ְּל ְּטלהְּ ,ו ֵאין צ ִר ְּ
יך לומר ִלטול
ִמ ֶמנהֵ ' .עירס' לא אמר ֶאלא לשֲ ,אבל ֵע ֵירס  -לא .אמר ר ִבי
ְּשמו ֵאל ֲאחוי ְּדר ִבי ֶב ֶר ְּכיהִ :תפ ֵתר ְּב ִעסה ְּט ֵמאה ֶש ֵאינו מ ְּפ ִריש
חלתה ֶאלא בסוף .אמר ר ִבי יוסה ֵבי ר ִבי בוןְּ :ב ִדין היה ְּב ִעסה
ְּטהורה ֶשלא י ְּפ ִריש חלתה ֶאלא בסוף ,תקנה ִת ְּקנו בה
ישנה ְּת ִחלהֶ ,שלא ִתט ֵמא ה ִעסה .מ ְּתנִ יתא ְּביום טוב ֶשל
ֶשי ְּפ ִר ֶ
ֶפסחֲ ,אבל ב ֲע ֶצ ֶרת ו ְּבחג – ֻמתר .ר ִבי יוסה ֵבי ר ִבי בון ,ר ִבי
חונה ְּב ֵשם ר ִבי אחאֲ :א ִפילו ב ֲע ֶצ ֶרת ו ְּבחג אסור ,על ֵשם "כל
ְּמלאכה לא ֵיע ֶשה ב ֶהם"ֲ .ה ָלכָָה ָט'ַ ָ ,מ ְתנִ ִיתין ֵָּ -בית ָשמאיָ
ך ָו ְבעֵָּץָ
עץְ ָ .וה ֶׁמלָח ָ ְבפ ְָ
של ָ ֵָּ
ך ָ ֶָׁ
אוֹ ְמ ִריםָ :ת ְב ִלין ָנִ דוֹ ִכין ָ ְבמדוֹ ְָ
שלָ
ך ָ ֶָׁ
ָה ֵּלל ָאוֹ ְמ ִריםָ :ת ְב ִלין ָנִ דוֹ ִכין ָ ְכד ְרכָן ָ ְבמדוֹ ְָ
הפרוָרָ .ו ֵּבית ִ
עץ .גְ ָמ ָרא ְָּ -וידו ְּך ֵמ ֶא ְּתמול! ח ְּבריא
של ָ ֵָּ
ֶׁאבֶָׁןְ ָ ,וה ֶׁמלח ָ ְבמדוֹ ְךָ ָ ֶָׁ
ְּב ֵשם ר ִבי יוחנןֶ :שט ְּעמן מר .ר ִבי ְּז ֵעירה ְּב ֵשם ר ִבי יוחנן:
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ֶשט ְּעמן פגְּ .שמו ֵאל שחק על ִס ְּטרא ִד ְּמדו ְּכתא .רב אמר :כל
ימי ְּב ֵשם
ה ִנדו ִכין נִ דו ִכין ְּכד ְּרכן .רב חונה ,ר ִבי ִי ְּר ְּמיה ,ר ִבי ֵא ֵ
ישים)ְּ ,והח ְּרדל נִ דו ִכין
ר ִבי יוחנן :השוםְּ ,והש ֲחל ִיים ( ְּכ ִר ִ
ְּכד ְּרכן .ר ִבי אבהו ְּב ֵשם ר ִבי יוחנן :העו ֶשה א ִלינְּ ִתין בשבת –
חיבִ .משום ְּמר ֵקד ,הא ְּביום טוב ֻ -מתר.

בתָק ֶֹׁדשָָו'ָ ְשבָטָתשע"ו
שָ
יצהָדָףָח' ָ
ֵּב ָ
ר ִבי ִח ְּז ִקיה ְּב ֵשם ר ִבי ִי ְּר ְּמיה :העו ֶשה אלונְּ ִתין ְּביום טוב -
יהבא שאל ְּלר ִבי יוחנן ,מהו
אסור ִמ ֵשם ְּמר ֵקדִ .י ְּצחק ִד ֲ
ישחוק קונְּ ִדיטון ְּביומא טבא? אמר ֵליה :ש ֵרי ְּוייב ִליְּ ,ו ֲאנא
ִמ ְּ
ש ְּתיא .ר ִבי אבהו ְּב ֵשם ר ִבי ְּיהו ֻשע ֶבן ֵל ִוי :ש ֵרי .ר ִבי ְּז ֵעירא
ְּבעא קו ֵמי ר ִבי אבהו :מאן ד ֲע ִביד ט ְּבאות  -לא ְּש ִחיק ֵליה ִמן
יתמל .אמר ֵליהִ :אין ְּמח ְּלפה ִשיט ֵתיה ְּדר ִבי אבהו ,הכא
ְּד ִא ְּ
הוא אמר ש ֵרי ְּוהכא הוא אמר אסור? ֶאלא ְּב ִגין ְּדר ִבי אבהו
ידע ְּדר ִבי ְּז ֵעירה ְּמח ֵמר ְּו ִאינון מ ְּח ְּמ ִריןְּ ,ב ִגין ֵכן הוא עבד
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ְּדכו ְּתהוןִ .אית ְּדב ֵעי ֵמימר ה ִכין ,אמר ֵליה :מאן ְּדב ֵעי ְּדיֵ א טב
יתמל .ר ִבי ְּז ֵעירה שאל ְּלקלה דרומה,
לא שחק ֵליה ִמן ְּד ִא ְּ
ע ְּב ֵדיה ְּדר ִבי יודן נְּ ִשייא :שחק הוא מ ֵר ְּך קונְּ ִדיטון ְּביומא
יק ִר ִ
טבא? אמר ֵליהִ :אין! ְּוכל ִמינֵ י ִס ְּ
יקין .ר ִבי ִי ְּצחק ,ר ִבי
ימיֲ ,אבוי ְּדר ִבי אבו ְּדמא ְּד ִצפו ִרי :מה
ְּלעזרְּ ,ב ֵשם ר ִבי ֵא ֵ
יגיןִ ,ל ֵתן ִל ְּצ ִלי ,הא ִל ְּק ֵדרה – ֻמתר .ר ִבי נחום ,אמר ר ִבי
ְּפ ִל ִ
ְּשמו ֵאל בר אבא ,ב ֵעיֲ :הדא א ְּט ִריתאְּ ,לי ֵבש – אסורִ ,ל ְּק ֵדרה –
ֻמתר .על יד על יד ְּ -צ ִריכהֲ .ה ָלכָָה ָי'ַ ָ ,מ ְתנִ ִיתין  -הבוֹ ֵּ ָרר ָ ִק ְטנִ יתָ
ָה ֵּללָ
ְביוֹ ם ָטוֹ בֵּ ָ ,בית ָשמאי ָאוֹ ְמ ִריםָ :בוֹ ֵּ ָרר ָאֹכֶָׁל ָ ְואוֹ כֵָּלָ .ו ֵּבית ִ
לֹאָ ְבט ְבלָהְ ָ ,ולָֹאָ
חויֲ ָ .אבָלָ ָ
אוֹ ְמ ִריםָ :בוֹ ֵּ ָררָ ְכד ְרכוְָֹ ָ ,ב ֵּחיקוָָֹ ,ו ְבת ְמ ָ
אףָמ ִדיחָָ ְושוֹ לֶָׁה .גְ ָמ ָָראָ
יאלָאוֹ מֵָּרָ ָ:
לֹאָ ִב ְכב ָרהָ.רבןָג ְמ ִל ֵּ
פהְ ָ,ו ָ
ְבנ ָ

 ר ִבי יונה ב ֵעי :עשה ֵכן בשבת ,על ְּד ֵבית שמאי מהו ֶש ְּי ֵהאחיב? אמר ֵליה ר ִבי יוסהְּ :ולמה לאִ ,אילו עשה ֵכן בשבת על
ְּד ֵבית ִה ֵלל ֶשמא ֵאינו חיב? ְּוהכא חיב .אמר ר ִבי מנא :יאות
אמר ר ִבי הונא ,אבא לא א ְּתיא ֶאלא על ְּד ֵבית שמאי ,למה ֻהתר
ִמ ְּכלל ְּב ֵרירה ְּביום טוב ְּולא ֻהתר ִמ ְּכלל ְּב ֵרירה בשבת ,ברר
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או ְּכ ִלים ִמתו ְּך או ְּכ ִליםִ ,ח ְּז ִקיה אמר :חיבְּ .ור ִבי יוחנן אמר:
פטור .מ ְּתנִ יתא ְּפ ִליגא על ִח ְּז ִקיה ,בו ֵרר ְּואו ֵכל ,ובו ֵרר ומ ִניח
על ה ֻש ְּלחן .ר ִבי בון בר ִחיה ְּב ֵשם ר ִבי ְּשמו ֵאל בר רב ִי ְּצחק:
ִתפ ֵתר ְּכ ֶשהיו או ְּר ִחים או ְּכ ִלים ִראשונה ִראשונהְּ .והא תנֵ י
'ו ִב ְּלבד ֶשלא יבור ֶאת כל אותו ה ִמין'ִ ,אם עשה ֵכן בשבת –
חיב ,על ד ְּע ֵתיה ְּדר ִבי יוחנןֶ ,ש ֵכן הבו ֵרר ְּכד ְּרכו ְּבמקום א ֵחר
חיב ,על ד ְּע ֵתיה דחזקיה ֲא ִפילו ִעגו ִלין ִמן גו ִעגו ִלין ,ו ֲא ִפלו
ִרמונִ ים ִמן גו ִרמונִ ים? ִאין ִכינִ י ֲא ִפלו ְּבנֵ י נש ִמן גו ְּבנֵ י נש,
ימי .ר ִבי ִאי ִמי
מאי ְּכדון? כל עמא ,מודי ל ִהיא ְּדאמר ר ִבי ִא ִ
ילייה .אמר לון:
ֲהוה ֵליה או ְּר ִחיןֲ ,א ֵפק קו ֵמיהון תו ְּרמו ִסין ו ְּפ ִס ְּ
ְּיהבון ד ֲע ְּתכון ְּדאתון ֵמיכול ִקינְּ רסיה ְּבסופה .14תנֵ יֵ ,אין
בו ְּר ִריןְּ ,ולא טו ֲחנִ יןְּ ,ולא ְּמר ְּק ִדין .הבו ֵררְּ ,והטו ֵחןְּ ,וה ְּמר ֵקד,

14

יהם ֻת ְּרמו ִסים ְּועוד ִמין ֶש ִנ ְּקרא
ימי באו ֵאליו או ְּר ִחים ְּבשבתֵ ,הנִ יח ִל ְּפנֵ ֶ
ר ִבי ִא ִ

ילייהְּ ,וכל ֶאחד הו ִציא ְּמלא ח ְּפנו ֵמהת ֲער ֶבת ,ומו ִציא ֵמהיד ֶאת מה ֶשלא
ְּפ ִס ְּ
ימיְּ :תנו
ח ִביב עליו ומ ִניח ְּלפניו ְּואו ֵכל רק ֶאת מה ֶשח ִביב לו .אמר ל ֶהם רב ִא ִ
ד ְּע ְּת ֶכם ֶל ֱאכל ְּלבסוף ֶאת ה ִמין ה ֵשנִ י ֶש ֵאינו ח ִביב ל ֶכםֶ ,ש ְּבכ ְּך ֻמתר ל ֶכם ְּלב ְּררו,
אף ֶש ֵאינְּ ֶכם או ְּכ ִלים אותו ִמיד.
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בשבת נִ ְּסקל ,ו ְּביום טוב סו ֵפג ֶאת הא ְּרב ִעיםְּ .והתנִ ינן בו ֵרר
ְּכד ְּרכו ְּב ֵחיקו ו ְּבת ְּמחוי .אמר ר ִבי ֲחנִ ינה ענְּ תנְּ ייהְּ :דרבן
יאל אמר :אף מ ִדיח ְּושו ֶלהְּ .והא תנֵ י,
יאל ִהיאְּ ,דרבן ג ְּמ ִל ֵ
ג ְּמ ִל ֵ
יאל היו שו ֲח ִקין ִפ ְּל ְּפ ִלין ב ֵריח ִים ֶשל ֶהן ,ו ֻמתר
ֶשל ֵבית רבן ג ְּמ ִל ֵ
ִל ְּטחון ְּואסור לבור? אמר ר ִבי יו ֵסי ֵבי ר ִבי בון :לא ֻה ְּתרה
ְּט ִחינה ְּכד ְּרכהִ .מנ ִין ֶש ֵאין בו ְּר ִריןְּ ,ולא טו ֲחנִ יןְּ ,ולא מ ְּר ִק ִידין?
ר ִבי אחא ְּב ֵשם ר ִבי ִש ְּמעון ֶבן ל ִקיש" :כל ְּמלאכה לא ֵיע ֶשה
ב ֶהם" עד "ו ְּשמ ְּר ֶתם ֶאת המצות" .ר ִבי יו ֵסי ב ֵעיְּ :כלום ל ְּמדו
ְּלת ְּב ִשיל ֶאלא ִמיכן? ר ִבי יוסה לא אמר ֵכןֶ .אלא ,ר ִבי יו ֵסי
ְּב ֵשם ר ִבי ִש ְּמעון ֶבן ל ִקיש" :א ְּך ֲא ֶשר ֵיא ֵכל ְּלכל נֶ ֶפש הוא
ְּלבדו ֵיע ֶשה ל ֶכם" עד "ו ְּשמ ְּר ֶתם ֶאת המצות" .תנֵ י ִח ְּז ִקיה
ופ ֵליג" ,א ְּך"" ,הוא"ְּ " ,לבדו" ֲ -ה ֵרי ֵאלו ִמעו ִטיןֶ ,שלא ִי ְּקצור,
ְּולא ִי ְּטחוןְּ ,ולא ְּיר ֵקד ְּביום טוב .ר ִבי ְּז ֵעירה ,רב ִחיה בר א ִשי
ְּב ֵשם רב :ה ְּמש ֵמר חיב ִמשום בו ֵרר .אמר ר ִבי ְּז ֵעירה :לא
ִמ ְּסת ְּברא ִדילא ִמשום מ ְּר ִקיד .ר ִבי יונה ְּור ִבי יוסהְּ :ת ֵריהון
א ְּמ ִרין ְּבק ְּדמ ְּיתא ֲה ִוינון א ְּמ ִרין :יאות אמר ר ִבי ְּז ֵעירה ,מה
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ה ְּמר ֵקד ֶקמח ִמ ְּלמטן ְּוס ֶלת ִמ ְּלמ ְּעלן ,אף ה ְּמש ֵמר ייִ ן ִמ ְּלמטן
ו ְּשמ ִרים ִמ ְּלמ ְּעלןְּ ,ולא ֲה ִוינן א ְּמ ִרין ְּכלום .למה? ֻהתר ִמ ְּכלל
ְּב ֵרירה ְּו ֻהתר ִמ ְּכלל ִשמורֻ ,התר ִמ ְּכלל ְּב ֵרירה  -בו ֵרר ְּכד ְּרכו
ְּב ֵחיקו ו ְּבת ְּמחויְּ .ו ֻהתר ִמ ְּכלל ִשמור ֲ -אבל נו ְּתנִ ין ל ְּתלויה ְּביום
טובְּ .ולא ֻהתר ִמ ְּכלל ה ְּרקדה ְּ -דאמר ר ִבי ֲחנִ ינה בר י ֶקה ְּב ֵשם
רב ְּיהודהֵ :אין שונִ ין ֶאת ה ֶקמחֲ ,אבל מ ְּר ִק ִידין ל ֲאחו ֵרי הנפה.
ִאין תאמר ִמ ֵשם מ ְּר ִקיד הואְּ ,י ֵהא אסור! אמר ר ִבי יו ֵסי ֵבי ר ִבי
בוןִ :די לא ְּכר ִבי יודהְּ ,דתנֵ י ִמ ֵשם ר ִבי יודה :אף מ ְּכ ִש ֵירי א ֶכל
ילתא :מהו ְּלשנות ֶאת ה ֶקמח
נֶ ֶפש ִה ִתירו .ב ֲעיא ֲהדא ִמ ְּ
ל ֲאחו ֵרי הנפה ְּכרבנן? ֲה ָלכָָה ָיאַ ָ ,מ ְתנִ ִיתין ֵָּ -בית ָשמָאי ָאוֹ ְמ ִריםָ:
יםָ,מש ְל ִחיןָ
ְ
יתָה ֵּללָאוֹ ְמ ִר
בָאלאָמנוֹ תָ.ו ֵּב ִ
יןָביוֹ םָטוֹ ֶׁ
יןָמש ְל ִח ְ
ֵּא ְ
תָשמנִ יםָ
יןָ.מש ְל ִחיןָיֵּ ינוֹ ְ
ְ
יןָשחו ִט
יןָב ְ
ףָ,ביןָח ִי ֵּ
ֵּ
ְב ֵּהמהָחיהָועוֹ
אה.
תבוָ ָ
ירָב ְָ
יָש ְמעוֹ ןָמתִָ ִ
הָ,ור ִב ִ
אָתבוא ְ
תָ,אבלָלֹ ְ
ֲ
ו ְסלתוֹ ְ
תָו ִק ְטנִ יוֹ
גְ ָמ ָרא ְָּ -וק ְּשיא על ְּד ֵבית שמאי ,יֶ ֶרק ְּגדולה ֻמתר ְּלש ְּלחהְּ ,ג ִדי
קטן אסור ְּלש ְּלחו! אמר ר ִבי יודן :לא ִמ ְּסת ְּבראְּ ,בטו ֲענוֲ ,אבל
ִאם היה מו ְּשכו ְּוהו ֵל ְּך ,מה ֵבין מו ְּשכו ְּלהו ִליכו ,מה ֵבין
מו ְּשכו ְּלה ְּשקותו.
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ֵּיצִהִ/דַּףַּהּיוֹמַּי
ְרּושלְמִיִב
י ַׁ
דיָשבועָָ ְב ֶׁא ְמצעוָתָהדוא"ל ָ
אתָה ִגליוָֹןָ ִמ ֵּ ָ
נִ תָןָ ְלקבֵָּלָ ֶָׁ
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