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  .ג �ד חגיגה

  ].ה חרש"תוד[? חרש באוזנו אחת הא� חייב בראייה

  

  ?מה הדרשא  ?מה הדי�  

   בשני אוזני��" באזניה�"  פטור  לרבנ� בירושלמי, תנחו' לר

   אז� לכל אחד ואחד�" באזניה�"  חייב  יוסי בירושלמי' לר

  

  :חגיגה ד� ג

  ].ה עמו�"תוד [?הא� מעשרי� מעשר עני בשביעית במקומות דלהל� בעבר הירד�

  

 באר� סיחו�   

  בלא מה שכבש מעמו� ומואב
 באר� סיחו� 

   שכבש מעמו� ומואבבחלק 

  נוהג מעשר עני  נוהג מעשר עני  )'כפי שפירשו תוס(י "לרש

  נוהג מעשר עני  נוהג שביעית כעבר הירד�  לרבינו ת

  

  , "הל� בבית הקברות והמקרע את כסותו, היוצא יחידי בלילה: איזהו שוטה"
   ?בעינ� כול ביחדוהא , בכל גוונא שעשאהא

  

  כשעשה בדר� שטות  שלא כדר� שטות  

אינו שוטה עד שיעשה כול�  אינו שוטה  לרב הונא
1

  

  שוטה באחד מה� שיעשה  אינו שוטה  יוחנ�' לר
  

                                                           

1
 א� שכפי הנראה עשא� �דא� עשה כל אחד בנפרד יש להסביר את מעשיו שלא מחמת שטות  

 ,אימור כדי שתשרה עליו רוח טומאה הוא דקא עביד ,הל� בבית הקברות :פ"וה. בדר� שטות
חולי האוחז את האד� ) א: פירושי�' י פירש ב"רש (היוצא יחידי בלילה אימור גנדריפס אחדיה

 ,)ולכ� יוצא למקו� אויר, חולי קדחת שמחמ� גופו) ב. ולכ� יוצא להפיג דאגתו, מרוב דאגה
. שהו ומתו� ששקוע בהרהוריו לא נות� לבו למה שע� מחשבות הואוהמקרע את כסותו אימור בעל 

, ל הבהמותכשבזה נעשה מועד ל, חמור וגמל, שור: אול� א� עשה את כול� הוי כמו שור שנגח
והכי נמי כא� אי� תולי� את מעשיו כל אחד בסבה , מיני� אלו הוא נוגח' ולא אמרינ� שדוקא לג

  .ל אלא תלינ� שהוא שוטה"מיוחדת כנ
איזהו שוטה זה " � היה שומע לברייתא שאמרהאאמר רב פפא בדעת רב הונא ש.) ד� ד(לקמ� 

אלא . באחד מהדברי� חשוב שוטה' דחזינ� שאפי,  הוה הדר ביה�" המאבד כל מה שנותני� לו
ומשו� ,  להשיבו בזה שוטה לחוד�" מקרע כסותו"הא� היה חוזר רק מאופ� ד' שהסתפקה הגמ

 וימשי� לסבור �אבל משאר הדברי� לא היה חוזר בו , מאבד מה שנותני� לושזה דומה לאופ� של 
והיינו שכיו� שמצאנו , למא מכולהו הוה הדרי או ד.שלא נחשב על יד� שוטה אלא א� עשה לכול�

כ באחד מה� "ה בכל שאר הדברי� המנויי� יחד כא� ג"ה, שבמקרע כסותו נעשה שוטה בלבד
 . תיקו,נעשה שוטה


