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  ל"מחלוקות בחז
@FaithBit 5/5/2019 

ֵאיזֹו . ֵאין סֹוָפּה ְלִהְתַקֵּים, ְוֶׁשֵאיָנּה ְלֵׁשם ָׁשַמִים. סֹוָפּה ְלִהְתַקֵּים,  ֶׁשִהיא ְלֵׁשם ָׁשַמִיםַמֲחלוֶֹקת ָּכל ]משנה מסכת אבות ה יז[
  :זֹו ַמֲחלֹוֶקת ֹקַרח ְוָכל ֲעָדתוֹ , ְוֶׁשֵאיָנּה ְלֵׁשם ָׁשַמִים. ִהֵּלל ְוַׁשַּמאיֶקת זֹו ַמֲחלוֹ , ִהיא ַמֲחלֹוֶקת ֶׁשִהיא ְלֵׁשם ָׁשַמִים

  
 בישראל ונעשית תורה כשתי מחלוקת שלא שמשו כל צרכן רבו שמאי והלל משרבו תלמידי ]ב/בבלי סנהדרין פח[

  .תורות
  
 הללו אומרים הלכה כמותנו והללו אומרים אמר שמואל שלש שנים נחלקו בית שמאי ובית הלל] ב/בבלי עירובין יג[

 הן והלכה כבית הלל וכי מאחר שאלו ואלו דברי אלו ואלו דברי אלהים חייםהלכה כמותנו יצאה בת קול ואמרה 
מפני שנוחין ועלובין היו ושונין דבריהן ודברי בית שמאי ולא ? אלהים חיים מפני מה זכו בית הלל לקבוע הלכה כמותן

  …ן דברי בית שמאי לדבריהןעוד אלא שמקדימי
  
 -  טמא ואם שער לבן קודם לבהרת -  מיפלגי במתיבתא דרקיעא אם בהרת קודמת לשער לבן ]א/בבלי בבא מציעא פו[

נוכח רבה בר נחמני דאמר רבה ? ואמרי מאן נוכח. ה אומר טהור וכולהו מתיבתא דרקיעא אמרי טמא"טהור ספק הקב
 באהלות שדרו שליחא בתריה לא הוה מצי מלאך המות למקרב ליה מדלא הוה קא בר נחמני אני יחיד בנגעים אני יחיד

פסיק פומיה מגרסיה אדהכי נשב זיקא ואויש ביני קני סבר גונדא דפרשי הוא אמר תינח נפשיה דההוא גברא ולא ימסר 
שגופך טהור בידא דמלכותא כי הוה קא ניחא נפשיה אמר טהור טהור יצאת בת קול ואמרה אשריך רבה בר נחמני 

ויצאתה נשמתך בטהור נפל פתקא מרקיעא בפומבדיתא רבה בר נחמני נתבקש בישיבה של מעלה נפקו אביי ורבא 
וכולהו רבנן לאיעסוקי ביה לא הוו ידעי דוכתיה אזלו לאגמא חזו צפרי דמטללי וקיימי אמרי שמע מינה התם הוא 

   בנידויספדוהו תלתא יומי ותלתא לילותא נפל פתקא כל הפורש יהא
  
  ?תנו רבנן מה ראתה אסתר שזימנה את המן] ב/בבלי מגילה טו[
  רבי אליעזר אומר פחים טמנה לו שנאמר יהי שלחנם לפניהם לפח  )1
  ' רבי יהושע אומר מבית אביה למדה שנאמר אם רעב שונאך האכילהו לחם וגו )2
  רבי מאיר אומר כדי שלא יטול עצה וימרוד  )3
  בה שהיא יהודית רבי יהודה אומר כדי שלא יכירו  )4
  רבי נחמיה אומר כדי שלא יאמרו ישראל אחות יש לנו בבית המלך ויסיחו דעתן מן הרחמים )5
  רבי יוסי אומר כדי שיהא מצוי לה בכל עת  )6
  רבי שמעון בן מנסיא אומר אולי ירגיש המקום ויעשה לנו נס  )7
  רבי יהושע בן קרחה אומר אסביר לו פנים כדי שיהרג הוא והיא  )8
   אומר מלך הפכפכן היה אמר רבן גמליאל עדיין צריכין אנו למודעי דתניא רבן גמליאל )9

  רבי אליעזר המודעי אומר קנאתו במלך קנאתו בשרים  )10
  ' רבה אמר לפני שבר גאון אביי ורבא דאמרי תרוייהו בחומם אשית את משתיהם וגו )11

 תנאי וככולהו אמוראי ויספר ולהוככ אמר ליה כמאן חזיא אסתר ועבדא הכי אמר ליה אליהואשכחיה רבה בר אבוה ל
להם המן את כבוד עשרו ורוב בניו וכמה רוב בניו אמר רב שלשים עשרה מתו ועשרה נתלו ועשרה מחזרין על הפתחים 
ורבנן אמרי אותן שמחזרין על הפתחים שבעים הויא דכתיב שבעים בלחם נשכרו אל תקרי שבעים אלא שבעים ורמי בר 

ה הוו שנאמר ורוב בניו ורוב בגימטריא מאתן וארביסר הוו אמר רב נחמן בר יצחק ורב אבא אמר כולן מאתים ושמונ
כתיב בלילה ההוא נדדה שנת המלך אמר רבי תנחום נדדה שנת מלכו של עולם ורבנן אמרי נדדו עליונים נדדו תחתונים 

ר להמן דלמא עצה קא רבא אמר שנת המלך אחשורוש ממש נפלה ליה מילתא בדעתיה אמר מאי דקמן דזמינתיה אסת
שקלי עילויה דההוא גברא למקטליה הדר אמר אי הכי לא הוה גברא דרחים לי דהוה מודע לי הדר אמר דלמא איכא 
איניש דעבד בי טיבותא ולא פרעתיה משום הכי מימנעי אינשי ולא מגלו לי מיד ויאמר להביא את ספר הזכרונות דברי 

  יהן וימצאהימים ויהיו נקראים מלמד שנקראים מאיל
  
הילד ) את( ועוד הא איהו דשלח ליה לרב יהודה בני אדם העולין משם לכאן הן קיימו בעצמן ויתנו ]ב/בבלי גיטין ו[

בזונה והילדה מכרו ביין וישתו וכתב ליה בלא שירטוט ואמר רבי יצחק שתים כותבין שלש אין כותבין במתניתא תנא 
 אטו כל דלא ידע הא דרבי יצחק לאו גברא רבה הוא בשלמא מילתא שלש כותבין ארבע אין כותבין אמר ליה אביי

דתליא בסברא לחיי הא גמרא היא וגמרא לא שמיע ליה ועוד הא רבי אביתר הוא דאסכים מריה על ידיה דכתיב ותזנה 
מאי  אמר ליה אליהועליו פילגשו רבי אביתר אמר זבוב מצא לה רבי יונתן אמר נימא מצא לה ואשכחיה רבי אביתר ל

קא עביד הקדוש ברוך הוא אמר ליה עסיק בפילגש בגבעה ומאי קאמר אמר ליה אביתר בני כך הוא אומר יונתן בני כך 
הוא אומר אמר ליה חס ושלום ומי איכא ספיקא קמי שמיא אמר ליה אלו ואלו דברי אלהים חיים הן זבוב מצא ולא 

 באותו מקום זבוב מאיסותא ונימא סכנתא איכא דאמרי הקפיד נימא מצא והקפיד אמר רב יהודה זבוב בקערה ונימא
אידי ואידי בקערה זבוב אונסא ונימא פשיעותא אמר רב חסדא לעולם אל יטיל אדם אימה יתירה בתוך ביתו שהרי 
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פילגש בגבעה הטיל עליה בעלה אימה יתירה והפילה כמה רבבות מישראל אמר רב יהודה אמר רב כל המטיל אימה 
ו סוף הוא בא לידי שלש עבירות גילוי עריות ושפיכות דמים וחילול שבת אמר רבה בר בר חנה הא יתירה בתוך בית

  דאמרי רבנן שלשה דברים צריך אדם לומר בתוך ביתו ערב שבת עם חשיכה עשרתם ערבתם הדלי
  
כם חטיבה  אמר להם הקדוש ברוך הוא לישראל אתם עשיתוני חטיבה אחת בעולם ואני אעשה את]ב,א/בבלי חגיגה ג[

אחד ואני אעשה אתכם חטיבה אחת ' אלהינו ה' עולם דכתיב שמע ישראל האחת בעולם אתם עשיתוני חטיבה אחת ב
ִּדְבֵרי ֲחָכִמים ַּכָּדְרֹבנֹות ּוְכַמְׂשְמרֹות ] קהלת יב יא[בעולם שנאמר מי כעמך ישראל גוי אחד בארץ ואף הוא פתח ודרש 

 לדרבן לומר לך מה דרבן זה מכוין את הפרה לתלמיה ְנטּוִעים ַּבֲעֵלי ֲאֻסּפֹות ִנְּתנּו ֵמֹרֶעה ֶאָחד אחד למה נמשלו דברי תורה
להוציא חיים לעולם אף דברי תורה מכוונין את לומדיהן מדרכי מיתה לדרכי חיים אי מה דרבן זה מטלטל אף דברי 
תורה מטלטלין תלמוד לומר מסמרות אי מה מסמר זה חסר ולא יתר אף דברי תורה חסירין ולא יתירין תלמוד לומר 

נטיעה זו פרה ורבה אף דברי תורה פרין ורבין בעלי אסופות אלו תלמידי חכמים שיושבין אסופות אסופות נטועים מה 
ועוסקין בתורה הללו מטמאין והללו מטהרין הללו אוסרין והללו מתירין הללו פוסלין והללו מכשירין שמא יאמר אדם 

 נתנן פרנס אחד אמרן מפי אדון כל המעשים היאך אני למד תורה מעתה תלמוד לומר כולם נתנו מרועה אחד אל אחד
ברוך הוא דכתיב וידבר אלהים את כל הדברים האלה אף אתה עשה אזניך כאפרכסת וקנה לך לב מבין לשמוע את דברי 
מטמאים ואת דברי מטהרים את דברי אוסרין ואת דברי מתירין את דברי פוסלין ואת דברי מכשירין בלשון הזה אמר 

שרבי אלעזר בן עזריה שרוי בתוכו ולימרו ליה בהדיא משום מעשה שהיה דתניא מעשה ברבי יוסי בן להם אין דור יתום 
דורמסקית שהלך להקביל פני רבי אלעזר בלוד אמר לו מה חידוש היה בבית המדרש היום אמר ליה נמנו וגמרו עמון 

  ומואב מעשרין מעשר עני בשביעית אמר לו יוסי פשוט ידיך וקבל עיניך
  
חלבו לעולם יהא אדם זהיר בכבוד ] אמר רבי) [ואמר רבי( וכתיב וידל ישראל מאד מפני מדין ]ב,א/ בבא מציעא נטבבלי[

אשתו שאין ברכה מצויה בתוך ביתו של אדם אלא בשביל אשתו שנאמר ולאברם הטיב בעבורה והיינו דאמר להו רבא 
ליות ונתן חול בין חוליא לחוליא רבי אליעזר מטהר לבני מחוזא אוקירו לנשייכו כי היכי דתתעתרו תנן התם חתכו חו

   מאי עכנאי אמר רב יהודה אמר שמואל שהקיפו דברים כעכנא זו וטמאוהו תנור של עכנאיוחכמים מטמאין וזה הוא 

  תנא באותו היום השיב רבי אליעזר כל תשובות שבעולם ולא קיבלו הימנו 
ב ממקומו מאה אמה ואמרי לה ארבע מאות אמה אמרו לו אין אמר להם אם הלכה כמותי חרוב זה יוכיח נעקר חרו

  מביאין ראיה מן החרוב 

חזר ואמר להם אם הלכה כמותי אמת המים יוכיחו חזרו אמת המים לאחוריהם אמרו לו אין מביאין ראיה מאמת 
  המים 

הם רבי יהושע אמר חזר ואמר להם אם הלכה כמותי כותלי בית המדרש יוכיחו הטו כותלי בית המדרש ליפול גער ב
להם אם תלמידי חכמים מנצחים זה את זה בהלכה אתם מה טיבכם לא נפלו מפני כבודו של רבי יהושע ולא זקפו מפני 

  כבודו של רבי אליעזר ועדיין מטין ועומדין 

חזר ואמר להם אם הלכה כמותי מן השמים יוכיחו יצאתה בת קול ואמרה מה לכם אצל רבי אליעזר שהלכה כמותו 
כל מקום עמד רבי יהושע על רגליו ואמר לא בשמים היא מאי לא בשמים היא אמר רבי ירמיה שכבר נתנה תורה מהר ב

סיני אין אנו משגיחין בבת קול שכבר כתבת בהר סיני בתורה אחרי רבים להטות אשכחיה רבי נתן לאליהו אמר ליה 
 אמרו אותו היום הביאו כל צחוני בני נצחוני בנינמאי עביד קודשא בריך הוא בההיא שעתא אמר ליה קא חייך ואמר 

טהרות שטיהר רבי אליעזר ושרפום באש ונמנו עליו וברכוהו ואמרו מי ילך ויודיעו אמר להם רבי עקיבא אני אלך שמא 
ילך אדם שאינו הגון ויודיעו ונמצא מחריב את כל העולם כולו מה עשה רבי עקיבא לבש שחורים ונתעטף שחורים וישב 

ו ברחוק ארבע אמות אמר לו רבי אליעזר עקיבא מה יום מיומים אמר לו רבי כמדומה לי שחבירים בדילים ממך לפני
אף הוא קרע בגדיו וחלץ מנעליו ונשמט וישב על גבי קרקע זלגו עיניו דמעות לקה העולם שליש בזיתים ושליש בחטים 

 היה באותו היום שבכל מקום שנתן בו עיניו רבי ושליש בשעורים ויש אומרים אף בצק שבידי אשה טפח תנא אך גדול
אליעזר נשרף ואף רבן גמליאל היה בא בספינה עמד עליו נחשול לטבעו אמר כמדומה לי שאין זה אלא בשביל רבי 
אליעזר בן הורקנוס עמד על רגליו ואמר רבונו של עולם גלוי וידוע לפניך שלא לכבודי עשיתי ולא לכבוד בית אבא עשיתי 

בודך שלא ירבו מחלוקות בישראל נח הים מזעפו אימא שלום דביתהו דרבי אליעזר אחתיה דרבן גמליאל הואי אלא לכ
מההוא מעשה ואילך לא הוה שבקה ליה לרבי אליעזר למיפל על אפיה ההוא יומא ריש ירחא הוה ואיחלף לה בין מלא 

ל על אנפיה אמרה ליה קום קטלית לאחי לחסר איכא דאמרי אתא עניא וקאי אבבא אפיקא ליה ריפתא אשכחתיה דנפ
אדהכי נפק שיפורא מבית רבן גמליאל דשכיב אמר לה מנא ידעת אמרה ליה כך מקובלני מבית אבי אבא כל השערים 
ננעלים חוץ משערי אונאה תנו רבנן המאנה את הגר עובר בשלשה לאוין והלוחצו עובר בשנים מאי שנא מאנה דכתיבי 

 וכי יגור אתך גר בארצכם לא תונו אותו ולא תונו איש את עמיתו וגר בכלל עמיתו הוא לוחצו שלשה לאוין וגר לא תונה
נמי שלשה כתיבי ולא תלחצנו וגר לא תלחץ ולא תהיה לו כנושה וגר בכלל הוא אלא אחד זה ואחד זה בשלשה תניא רבי 

בעים וששה מקומות בגר מפני אליעזר הגדול אומר מפני מה הזהירה תורה בשלשים וששה מקומות ואמרי לה באר
רבי נתן אומר מום שבך אל ] תניא) [תנינא(שסורו רע מאי דכתיב וגר לא תונה ולא תלחצנו כי גרים הייתם בארץ מצרים 

משנה אין מערבין : תאמר לחברך והיינו דאמרי אינשי דזקיף ליה זקיפא בדיותקיה לא נימא ליה לחבריה זקיף ביניתא
  שים בחדשיםפירות בפירות אפילו חד


