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  .י ד� יומא
  ?ומני�, הא� עתידה רומי שתיפול ביד פרס או להיפ	

  
  ומני�  מי תפול ביד מי  
  1כ:דכ! כתיב בירמיה מט  רומי תפול ביד פרס  לרבי

  2מחריבי� ביד בוני�  רומי תפול ביד פרס  אלעאי' יהודה בר' לר
  גזירת מל% היא  פרס תפול ביד רומי  לרב

  , ל% היאגזירת מ  פרס תפול ביד רומי  לברייתא
  ועוד שה� מחריבי� בתי כנסיות

  
  ?ומדוע, הא� היו מזוזות בלשכות שהיו במקדש

  
   היה מזוזה�בלשכת פרהדרי�    לא היה מזוזה�בכל הלשכות   

  3ג" משו� דירת כה*ת "מה  לרבנ�
  יהודה' לר

   *לא היו בה� מזוזה 
  4ג בבית הסוהר" שלא יאמרו כה*מדרבנ!   כיו! שלא גרי� ש�

  
  :ד� ייומא 

  ?הא� חייבי� במזוזה בלשכת פרהדרי� בזמני� דלהל�
  

  כל השנה  בשבעת ימי הפרישה  
   חייבת מדרבנ! גזירה אטו שבעה:לרבנ�  ת"ע חייבת מה"לכו  לאביי

   פטורה דלא גזרינ!:יהודה' לר
  כ שמה דירה" חייבת דדירה בע:לרבנ�  5לרבא

  כ לא שמה דירה" פטורה דדירה בע:יהודה' לר
  הע פטור"לכו

  

                                                           
 ֲא1ֶר ָיַע9 ֶאל ֱאדֹו� .ַמְח1ְב7ָתיו ֲא1ֶר ָח1ַב ֶאל י1ְֵֹבי ֵתיָמ! 'הָלֵכ! 1ְִמע. ֲעַצת " :וזה לשו! הפסוק 1

וצעירי הצא! , ובני אדו� אלו רומאי�, "ִא� לֹא ִיְסָחב.� ְצִעיֵרי ַה;ֹא! ִא� לֹא ַיִ:י� ֲעֵליֶה� ְנֵוֶה�
 . ותירס הוא צעיר הבני� של יפת," זו פרס*תירס "דהא אמר רב יוס� , אלו הפרסיי�

 .יפלו ביד בני פרס שה� בנו את המקדש, בני רומי שהחריבו את המקדש 2
 דלא קשיא) ה וכי"בד(' ביארו התוס, בחג פטורה' ל שסוכת החג אפי"והג� שמצאנו שרבנ! ס 3

 ולכ! פטור *דשאני סוכה דהיא דירת עראי ובקל יוצא ממנה א� הוא מצטער , דרבנ! אדרבנ!
  .כ לשכת פרהדרי! שהיה בתוכה בקביעות מחייב רבנ! במזוזה"משא, ממזוזה בסוכה

אמר משו� שאי! זו דירה שעשויה לימות ) ל"כצ(רבה , יהודה' מה טעמו של ר' ונחלקו בגמ 4
' מפני קושית אביי שמצינו שר, ודברי רבה נדחו. (כ! אינה בכלל בית ול*החמה ולימות הגשמי� 

משו� שאינו , ורבא אמר). שהיא עשויה לדור בה רק שבוע בשנה' יהודה מחייב על סוכת החג אפי
 . על כרחו מ! הדי! שצרי% לפרוש לש�באלא , הול% לדור ש� מרצונו

כ מה הטע� שרבנ! "א, מי הפרישהבשבעת יבמזוזה ע חייבת "דא� לכו, רבא הקשה על אביי 5
 .פוטרי� את סוכת החג בחג


