פסחים ק
קושי :מאי איריא ערבי פסחים? אפילו ערבי שבתות וימים טובים מי ,דת יא:

רבי יהודה
לא יאכל אדם בערבי שבתות וימים טובים מן
המ חה ולמעלה ,כדי שיכ ס לשבת כשהוא תאוה

רבי יוסי
אוכל והולך עד שתחשך

תירוץ  :1אמר רב הו א :לא צריכא אלא לרבי יוסי ,דאמר :אוכל והולך עד שתחשך ,ה י מילי -
בערבי שבתות וימים טובים ,אבל בערב הפסח ,משום חיובא דמצה  -מודה.
תירוץ  :2רב פפא אמר :אפילו תימא רבי יהודה ,התם בערבי שבתות וימים טובים  -מן
המ חה ולמעלה הוא דאסיר ,סמוך למ חה  -שרי .אבל בערב הפסח ,אפילו סמוך למ חה  -מי
אסור.
ערב שבת
ערב פסח
מן המ חה אסור
מסמוך למ חה אסור
ר' יהודה לפי רב פפא
קושי על רב פפא )תירוץ  :(2ובערב שבת סמוך למ חה שרי? והת יא:

רבי יהודה
לא יאכל אדם בערב שבת וימים טובים מתשע
שעות ולמעלה ,כדי שיכ ס לשבת כשהוא תאוה

רבי יוסי
אוכל והולך עד שתחשך

תירוץ :אמר מר זוטרא :מאן לימא לן דמתרצתא היא? דילמא משבשתא היא?
דחיית התירוץ :אמר ליה מרימר ,ואיתימא רב יימר :א א איקלעי לפירקיה דרב
פ חס בריה דרב אמי ,וקם ת א ות י קמיה ,וקיבלה מי יה.
החזרת הקושי למקומה ודחיית דברי רב פפא :אי הכי קשיא! אלא :מחוורתא כדרב הו א.
קושי על רב הו א )תירוץ  :(1ולרב הו א מי יחא? והאמר רבי ירמיה אמר רבי יוח ן ,ואיתימא
אמר רבי אבהו אמר רבי יוסי בר רבי ח י א" :הלכה כרבי יהודה בערב הפסח ,והלכה כרבי
יוסי בערב שבת"' .הלכה כרבי יהודה בערב הפסח'  -מכלל דפליג רבי יוסי בתרוייהו!
תירוץ :לא ,הלכה  -מכלל דפליגי בהפסקה .דת יא:

רבי יוסי
רבי יהודה
אין מפסיקין
מפסיקין לשבתות
ומעשה ברבן שמעון בן גמליאל ]ורבי יהודה[ ורבי יוסי שהיו מסובין בעכו ,וקדש עליהם היום.
אמר לו רבן שמעון בן גמליאל לרבי יוסי :ברבי ,רצו ך פסיק ,ו יחוש לדברי יהודה חביר ו?
אמר לו :בכל יום ויום אתה מחבב דבריי לפ י רבי יהודה ,ועכשיו אתה מחבב דברי רבי יהודה
בפ י ,הגם לכבוש את המלכה עמי בבית? אמר לו :אם כן לא פסיק ,שמא יראו התלמידים,
ויקבעו הלכה לדורות .אמרו :לא זזו משם עד שקבעו הלכה כרבי יוסי.
פסיקת הלכה של שמואל בע יין מספיקין :אמר רב יהודה אמר שמואל :אין הלכה לא
כרבי יהודה ולא כרבי יוסי ,אלא :פורס מפה ומקדש.
קושי :אי י? והא אמר רב תחליפא בר אבדימי אמר שמואל :כשם שמפסיקין
לקידוש כך מפסיקין להבדלה.
 מאי 'מפסיקין'? לאו לעקירת שולחן?
תירוץ :לא ,למפה.
מעשה :רבה בר רב הו א איקלע לבי ריש גלותא .אייתו תכא קמיה ,פרס מפה וקידש.
ברייתא לחזק :ת יא מי הכי :אין מביאין את השולחן אלא אם כן קידש ,ואם הביא  -פורס
מפה ומקדש.
ההלכה בברייתות
תגובה  -קושי
תירוץ

ברייתא 1

ברייתא 2

שוין שאין מתחילין

שוין שמתחילין

בשלמא  -משכחת לה בערב
הפסח
לאחר תשעה

אימת? אי ימא בערב שבת -
הא מיפלג פליגי!
קודם תשעה

