
 

  יק פסחים
 

 לא: והתניא? סכנה לידי בה דאתי מידי רבנן מתקני היכי. מארבעה לו יפחתו ולא: על המשנה קושי
  . תרי צרכיו יעשה ולא, תרי יקנח ולא, תרי ישתה ולא, תרי אדם יאכל

  : תירוצים
 . המזיקין מן ובא המשומר ליל -  קרא אמר: נחמן רב אמר .1
 . לרעה מצטרף ואינו, לטובה מצטרף ברכה של כוס: אמר רבא .2
 . הוא נפשה באפי וחד מצוה חד כל, חירות דרך רבנן תקינו כסי ארבעה: אמר רבינא .3

  
  ! הוא נמלך? אמאי. תרי צרכיו יעשה לא: על הברייתא קושי

 ולא, תרי וישתה תרי יאכל לא קאמר הכי: אביי אמר: קריאה מחודשת של הברייתא –תירוץ 
  . ומיתרע חליש דילמא, אחת פעם אפילו צרכיו יעשה

  
  . בראשו דמו - כפלים שותה: רבנן תנו: עוד ברייתא בנושא

 - השוק פני ראה אבל, השוק פני ראה שלא בזמן - אימתי: יהודה רב אמר: צמצום הברייתא  
  . בידו הרשות  
     נפיק הוה כסא דאכל ביבי בר חנניא לרב ליה חזינא: אשי רב אמר: חיזוק לצמצום    
  . שוקא אפי וחזי    
  . לא בביתו אבל לדרך לצאת אלא אמרן ולא: עוד צמצום    
  . דמי לדרך כלצאת - ולישן: זירא רבי אמר: לצמצום הבהרה      
  . דמי לדרך כלצאת - הכסא לבית ולצאת: פפא רב אמר: עוד הבהרה      
      
     שתי כי ואביי, כשורי מני רבא והא? לא ובביתו: ממעשה רבנים קושי על הצמצומים    
     תרי שתי הוה כי יצחק בר נחמן ורב, ידיה בתרי כסי תרי אימיה ליה מנקיט כסא חד    
  ! ידיה בתרי כסי תרי ליה מנקיט - כסא חד, כסא חד שמעיה ליה מנקיט כסי    
  . שאני חשוב אדם: תירוץ      

  
  צמצום סכנת הזוגות: 

 לה ואמרי, עולא דאמר, לטעמיה עולא. זוגות משום בהם אין כוסות עשרה: עולא אמר .1
 יש כוסות עשרה דעתך סלקא ואי. האבל בבית חכמים תיקנו כוסות עשרה: תנא במתניתא

 בהן יש - תמניא אבל? סכנה לידי דאתי מילתא ותקנו רבנן קיימי היכי - זוגות משום בהן
 . זוגות משום

. מצטרף לא - לרעה, מצטרף - לטובה, שלום: תרוייהו דאמרי הונא רב בר ורבה חסדא רב .2
 . זוגות משום בהן יש - שיתא אבל

 ארבעה אבל. מצטרף לא - לרעה, מצטרף - לטובה - ויחנך: תרוייהו דאמרי יוסף ורב רבה .3
 . זוגות משום בהן יש -

 רבא ואזדא. מצטרף לא לרעה, מצטרף לטובה וישמרך: תרוייהו דאמרי ורבא אביי .4
 חש לא - ליואי בר רבא דאיתזק גב על אף. כוסות בארבעה לרבנן אפקינהו דרבא, לטעמיה

 . הוה בפירקא דאותבן משום ההוא: דאמר. למילתא לה
  

  מאמרים/טיפים מפי יוסף השד ומכשפות
  

  הבדל בין בבל לארץ ישראל בעניין פעם מזוגות
  

  מי שמקפיד, השדים מקפידים עליהם ולהיפך –כלל בנושא 
  

  ומנהג העם בעקבות דבריו –דברי רב דימי על דבר אחר 
  

  סיפור להוכיח –חילוק לעניין זוגות בין כישוף לשדים 
  

רשימה של דברים שאין בהם חשש לזוגות: קערות, ככרות, חנות, אוןרח, אשה (חוץ מאשה 
  חשובה), איספרגוס

 


