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   ז הלכה ב פרק ביצה מסכת) וילנא( ירושלמי תלמוד

 מקולס גדי זה אין מקצת ובישל מקצת שלק קרבו ועל כרעיו על ראשו צלי כולו מקולס גדי זהו אי

 10 מקולס עגל מכניסין פסח של האחרון טוב יום ובלילי חג של הראשון ט"י בלילי מקולס גדי מכניסין

 רומי אנשי על הנהיג רומי איש תודוס יוסה ר"א תני מקולס גדי לא אבל פסח של הראשון ט"י בלילי

 היינו לא תודוס שאת אילולא לו ואמרו חכמים שלחו פסחים בלילי מקולסין גדיים אוכלין שיהו

 לידי הרבים את מביא נמצאת לא דרבנן פרנסתהון משלח דהוה חנניה ר"א תודוס מהו אותך מנדין

  :נידוי צריך בחוץ קדשים אכילת לידי הרבים את המביא שכל בחוץ קדשים אכילת

 15   תצח סימן פסחים מסכת - ב חלק ה"ראבי

 וביום, מקולס גדי לא אבל פסח של טוב יום בלילי מקולס עגל מכניסין> צולין כיצד פרק< בירושלמי

  אותו מכניסין היו פסח של הראשון טוב

  ד משנה ד פרק פסחים מסכת משנה

  אוכלין אין לאכול שלא שנהגו מקום אוכלין פסחים בלילי צלי לאכול שנהגו מקום

 20  א משנה ז פרק פסחים מסכת משנה

 ואת כרעיו את ונותן נקובתו בית עד פיו מתוך תוחבו רימון של שפוד מביאין הפסח את צולין כיצד

  : לו חוצה תולין אלא זה הוא בשול כמין אומר עקיבא רבי הגלילי יוסי רבי דברי לתוכו מעיו בני

   ב עמוד נג דף פסחים מסכת בבלי תלמוד

 תודוס דרש זו עוד, שמע תא -? הוה אגרופין בעל או, הוה רבה גברא רומי איש תודוס: להו איבעיא

 25 קל נשאו - האש לכבשן השם קדושת על] עצמן[ שמסרו ועזריה מישאל חנניה ראו מה: רומי איש

                                                        
  ובלילי יום טוב האחרון של פסח"." -הוגה ל 1



 בביתך] ועלו[ ובאו בהו כתיב השם קדושת על מצווין שאין צפרדעים ומה, מצפרדעים בעצמן וחומר

 אנו, חם שהתנור בשעה אומר הוי - תנור אצל מצויות משארות אימתי. ובמשארותיך ובתנוריך'] וגו[

 של לכיס מלאי מטיל: אמר אבין בר יוסי רבי: וכמה כמה אחת על - השם קדושת על שמצווין

 בישיבה ויושב זוכה - חכמים תלמידי לכיס מלאי המטיל כל: יוחנן רבי דאמר, היה חכמים תלמידי

 30  .הכסף בצל החכמה בצל כי שנאמר, מעלה של

   ה פרק שבת מסכת משנה

  א משנה

 וסוס בפרומביא ולובדקיס בחטם ונאקה באפסר הגמל יוצא יוצאה אינה ובמה יוצאה בהמה במה

  : במקומן וטובלין עליהם ומזין בשיר ונמשכים בשיר יוצאים השיר בעלי וכל בשיר

 35  ד משנה

  :חכמים ברצון שלא קרניה שבין ברצועה יוצאה היתה עזריה בן אלעזר רבי של פרתו

   ב עמוד נא דף שבת מסכת י"רש

 הוי בהמה ביה דמינטרא ומידי בשבת בהמתו שביתת על מצווה שהאדם לפי -' כו יוצאה בהמה במה

  .משוי הוי - ביה מינטרא דלא ומידי, משוי הוי ולא, ואורחא תכשיט

 40   ב עמוד נד דף שבת מסכת בבלי תלמוד

 לנוי -) דאמר( לשמואל אי, אסור לשמר בין לנוי בין -) דאמר( לרב אי. קרניה שבין ברצועה ולא

 לה ואמרי, רב אמר והא? ליה הויא פרה וחדא. עזריה בן אלעזר רבי של פרתו. מותר לשמר, אסור

! ושתא שתא כל מעדריה עזריה בן אלעזר רבי מעשר הוה עגלי אלפי תריסר: רב אמר יהודה רב אמר

  . שמו על נקראת - בה מיחה שלא ומתוך, היתה שכינתו של אלא, היתה שלו לא: תנא -

 45 יוחנן רבי חלופי זוגא האי כי כל, מועד דסדר בכוליה, מתנו חביבא ורב יוחנן ורבי חנינא ורבי רב

 - עירו באנשי, ביתו אנשי על נתפס - מיחה ולא ביתו לאנשי למחות שאפשר מי כל. יונתן רבי ומעייל

 גלותא ריש דבי והני: פפא רב אמר. כולו העולם כל על נתפס - כולו העולם בכל, עירו אנשי על נתפס

 אם, ושריו עמו זקני עם יבא במשפט' ה דכתיב מאי: חנינא רבי דאמר הא כי. עלמא כולי על נתפסו

 קמיה יתיב הוה יהודה רב. בשרים מיחו שלא זקנים על: אימא, אלא? חטאו מה זקנים - חטאו שרים

 50 מר ליה סבר לא: ליה אמר. בה משגח הוה ולא, קמיה צווחה קא איתתא ההיא אתאי, דשמואל

 דרישיך רישא, בקרירי רישך, שיננא: ליה אמר? יענה ולא יקרא הוא גם דל מזעקת אזנו אטם

 גזול והצילו משפט לבקר דינו' ה אמר כה דוד בית דכתיב. דין בית אב עוקבא מר יתיב הא; בחמימי

  '.וגו מעלליהם רע מפני מכבה ואין ובערה חמתי כאש תצא פן עושק מיד

   ח הלכה ב פרק ביצה מסכת) וילנא( ירושלמי תלמוד

 55   אסור בה להמשיך אפילו חכמים דברי אמרין תריהון ושמואל רב בא' ר

   מותר קדוחה קרנה היתה אם שמואל בשם בא' ר

   בחטם הנקה אלא תנינן לא ואמר בא רבי קומי' קשיית יוסה ר"א

   כן נהגו שבגולה ורבותינו שלו בפרומביא יוצא רע שעיסקו שור שמואל בשם זעירה' ר

 רע שעיסקו חמור חייה' ר בי תנחום' ר בשם אחא בר יעקב' ר יונתן' ר בשם אידי בר יעקב' ר אחא' ר

 60   שלו בפרומביא יוצא

 שלא בשביל אם אסור בו להכות אם שלו בסוגר יוצא כלב חייה' ר בי ש"ר בשם יהודה רבי אילא' ר

  מותר אפסרו לאכול

   ובא מלמד היה הלכה אמר גניבה



   חכמים ברצון שלא דתנינן היא הדא ובא מלמד היה הלכה אם בעי בוצרייה יונה' ר

 65   קרניה מבין רצועה העביר או מבינותינו עמוד או לו אמרו' דברדליי פזי בר יודה' ר תנא

   כנגדן מתריס שהיה בון' ר בי יוסי ר"א

   התענית ומן הצומות מן שיניו והשחירו יצאת אחת פעם חנניה ר"א

 בעגלתי חרשתם לולא] יח יד שופטים[ עגלה קרויה שאשתו ומניין הוות אשתו דחוטרא אידי ר"א

   חידתי מצאתם לא

 70 ספיקה שיש מי שכל ללמדך דאירמה קיריס ר"א שכינתו על נענש אדם ויש היתה שכינתו אמרין תמן

  בו תלויה קלקלה ממחה ואינו למחות בידו

   ב פרק) ליברמן) (טוב יום( ביצה מסכת תוספתא

  טז הלכה

 אבא היה אחת פעם צדוק' ר בי לעזר' ר' אמ שלהן ברחים הפלפלין שוחקין היו גמליאל רבן בית של

 75 ידו את אבא ומשך שחוקות פלפלין ועליהן ואכסגרון אנגרון לפניו והביאו גמליאל רבן לפני מיסב

   שחוקות הן טוב יום מערב להן תחוש אל לו' אמ מהן

  יז הלכה

  חבורה עושין שאין גדולים אילו קירסוף חבורה' שעושי קטנים אילו קירוד זהו אי

   ח הלכה ב פרק ביצה מסכת) וילנא( ירושלמי תלמוד

 80 יבואו שלא מקרצפין ולא חבורה לידי יבואו שלא מקרדין אין: מקרצפין לא אף מקרדין אין א"וחכ

  תלישה לידי

   ז משנה ב פרק ביצה מסכת ם"לרמב המשנה פירוש

 כשמסירין חבורה מקומן ונעשה הבהמות בירכי הנתלים הקטנים הזבובים הסרת הוא, ומקרדין

 אוסרין וחכמים. הסרתן בעת חבורה מקומן עושין שאין הגדולים הזבובים הסרת, ומקרצפין. אותן

 85 שהם לפי, הסרתן בעת חבורה שעושים הקטנים משום גזרה חבורה עושין שאין הגדולים הסרת

 הבהמה את מקרדין באמרו עזריה בן אלעזר' כר והלכה. יהודה' כר אסור מתכוון שאין דבר סוברין

  .מותר מתכוון שאין דבר פעמים כמה שהשמעתיך כמו אצלינו שהכלל לפי, בלבד

   תקד סימן טוב יום הלכות חיים אורח ערוך שולחן

  דחול כעובדין דהוי משום, שלהם בריחים החרדל את ולא הפלפלין את שוחקין ואין

 90   ט ק"ס תקד סימן ברורה משנה

 ע"לכו טוב ביום דאסור גמור טוחן ז"עי דהוי משום שכתבו ויש טפי - דחול כעובדין דהוי משום) ט(

. בריחיים אסור נמי ג"וכה חדא חדא לטחון כגון שינוי לעשות רוצה ואפילו ה"תצ בסימן וכדלעיל

 :ל"בה ועיין במכתשת יכתוש אלא אסור נמי שלהן בריחיים י"קאוו לטחון ה"וה


