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אתא שרגא ובטש לחמרא
 . 1תוספתא מסכת שבת (ליברמן) פרק יג ה
הגליונים וספרי מינין אין מצילין אותן מפני הדליקה אלא נשרפין במקומן הן והזכרותיהן
ר' יוסה הגלילי אומ' בחול קודר את הזכרותיהן וגונזן ושורף את השאר
אמ' ר' טרפון אקפח את בני שאם יבאו לידי שאשרפם ואת ההזכרות שבהן
שאפי' הרודף רודף אחרי נכנסתי לבית ע"ז ולא נכנסתי לבתיהן
שעובדי ע"ז אין מכירין אותו וכופרין אותו והללו מכירין אותו וכופרין בו
ועליהן אמ' הכתו' ואחר הדלת והמזוזה שמת זכרונך וגו'
אמ' ר' ישמעאל מה אם להטיל שלום בין איש לאשתו אמ' המקום ספר שנכתב בקדושה ימחה על המים
ספרי מינין שמטילין איבה בין ישראל לאביהם שבשמים על אחת כמה וכמה שימחו הן והזכרותיהן
ועליהן אמ' הכתו' הלא משנאיך ה' אשנא וגו' תכלית שנאה שנאתים וגו'
כשם שאין מצילין אותן מפני הדליקה כך אין מצילין אותן לא מן המפולת ולא מן המים ולא מכל דבר המאבד אותן

 . 2בבלי שבת קטז ,א
גופא ,הגליונים וספרי מינין אין מצילין אותם מפני הדליקה ,רבי יוסי אומר :בחול קודר את האזכרות שבהן וגונזן,
והשאר שורפן .אמר רבי טרפון :אקפח את בני ,שאם יבאו לידי שאני אשרוף אותם ואת האזכרות שבהן ,שאפילו
אדם רודף אחריו להורגו ,ונחש רץ להכישו  -נכנס לבית עבודה זרה ,ואין נכנס לבתיהן של אלו .שהללו מכירין
וכופרין ,והללו  -אין מכירין וכופרין .ועליהן הכתוב אומר (אחר) [ואחר] הדלת והמזוזה שמת זכרונך .אמר רבי
ישמעאל :קל וחומר ,ומה לעשות שלום בין איש לאשתו אמרה תורה :שמי שנכתב בקדושה ימחה על המים .הללו
שמטילין קנאה ואיבה ותחרות בין ישראל לאביהן שבשמים  -על אחת כמה וכמה ,ועליהם אמר דוד הלא משנאיך ה'
אשנא ובתקוממיך אתקוטט תכלית שנאה שנאתים לאויבים היו לי .וכשם שאין מצילין אותן מפני הדליקה ,כך אין
מצילין אותן לא מן המפולת ולא מן המים ולא מדבר המאבדן.
בעי מיניה יוסף בר חנין מרבי אבהו :הני ספרי דבי אבידן ,מצילין אותן מפני הדליקה או אין מצילין? אין ולאו ורפיא
בידיה .רב לא אזיל לבי אבידן ,וכל שכן לבי נצרפי .שמואל ,לבי נצרפי  -לא אזיל ,לבי אבידן  -אזיל .אמרו ליה
לרבא :מאי טעמא לא אתית לבי אבידן? אמר להו :דיקלא פלניא איכא באורחא ,וקשי לי - .ניעקריה!  -דוכתיה קשי
לי .מר בר יוסף אמר :אנא מינייהו אנא ,ולא מסתפינא מינייהו .זימנא חדא אזיל ,בעו לסכוניה.
/+השמטת הצנזורה /רבי מאיר הוה קרי ליה אוון גליון ,רבי יוחנן הוה קרי ליה עוון גליון+.
אימא שלום דביתהו דרבי אליעזר אחתיה דרבן גמליאל הואי.
הוה ההוא פילוסופא בשבבותיה דהוה שקיל שמא דלא מקבל שוחדא.

בעו לאחוכי ביה; אעיילא ליה שרגא דדהבא ,ואזול לקמיה,
אמרה ליה :בעינא דניפלגי לי בנכסי דבי נשי .אמר להו :פלוגו.
אמר ליה כתיב לן :במקום ברא ברתא לא תירות.
אמר ליה :מן יומא דגליתון מארעכון איתנטלית אורייתא דמשה ,ואיתיהיבת עוון גליון,
וכתיב ביה :ברא וברתא כחדא ירתון.
למחר הדר עייל ליה איהו חמרא לובא.
אמר להו :שפילית לסיפיה דעוון גליון וכתב ביה :אנא לא למיפחת מן אורייתא דמשה אתיתי [ולא] לאוספי על
אורייתא דמשה אתיתי.
וכתיב ביה :במקום ברא ברתא לא תירות.
אמרה ליה :נהור נהוריך כשרגא!  -אמר ליה רבן גמליאל :אתא חמרא ובטש לשרגא.

 . 3ספרי במדבר פרשת בלק פיסקא קלא
לכן אמור הנני נותן לו את בריתי שלום ,מלמד שעמדו ממנו בבנין ראשון שמונה עשר כהנים גדולים [אבל בבנין
אחרון עמדו ממנו שמנים כהנים] ובשביל שהיו שוכרין אותה בדמים התחילו שנותיהם מתקצרות .מעשה באחד
ששלח ביד בנו שתי מדות של כסף מלאות כסף ומחוקיהם כסף שוב מעשה באחד ששילח ביד בנו שתי מדות של
זהב מלאות זהב ומחוקיהם זהב אמרו כפה סייח את המנורה.

 . 4פסיקתא דרב כהנא (מנדלבוים) פיסקא טו  -איכה
[ט] שריך סוררים וחברי גנבים (ישעיה א :כג) .בר קפרא א' ארכי בר יונים דהוון זיינין אטקטיא .שריך סוררים (שם
/ישעיהו א' /כג) ,שהיו כולם אוהבין את הגזל .חברי גנבים (שם /ישעיהו א' ,)/שהיו כולם מתחברין לגנבין .א"ר
ברכיה מעשה באשה אחת שנגנב מיחם שלה ,והלכה לקבול עליו לדיין ומצאתו שפות על גבי כירתו .מעשה באיש
אחד שניגנבה טליתו ,ובא לקבול עליה לדיין ומצאה מוצעת על גבי מיטתו .א"ר לוי מעש' באשה אחת שכיבדה
לדיין מנורה אחת של כסף ,והלך אנטידיקוס שלה וכיבדו סייח של זהב ,למחר אתת ואשתכחת דינה הפוך ,אמרה
ליה ,מרי ינהר דיני קודמך כההוא מנורת' דכספא ,א' לה ומה אעשה ליך וכפה הסייח את המנורה .הד"ה דכת' כולו
אוהב שוחד (שם /ישעיהו א' ,)/שהיו כולן אוהבין את הגזל.
מתי ה20–1 ,
ה וַ י ְִהי כִ ְראוֹת ֹו אֶ ת־הֲמוֹן הָ עָ ם וַ יַעַ ל הָ הָ ָרה וַ יֵּשֶ ב שָ ם וַ יִ גְ שּו אֵּ לָיו תַ לְ ִמ ָידיו׃ 2וַ יִ ְפתַ ח אֶ ת־פִ יו וַ יוֹרֵּ ם וַ יֹאמַ ר׃ 3אַ ְשרֵּ י
ָארץ׃ 6אַ ְשרֵּ י
ֲע ִניֵּי הָ רּוחַ כִ י לָהֶ ם מַ לְ כּות הַ שָ מָ ִים׃ 4אַ ְשרֵּ י הָ אֲבֵּ לִ ים כִ י־הֵּ ם ְינֻחָ מּו׃ 5אַ ְשרֵּ י הָ ֲענָוִ ים כִ י־הֵּ מָ ה יִ י ְרשּו ֶ
הָ ְרעֵּ בִ ים וְ הַ צְ מֵּ ִאים ל ְַצ ָדקָ ה כִ י־הֵּ ם יִ ְשבָ עּו׃  7אַ ְשרֵּ י הָ ַרחֲמָ נִים כִ י־הֵּ ם יְרֻ חָ מּו׃  8אַ ְשרֵּ י בָ ֵּרי לֵּבָ ב כִ י־הֵּ ם ֶיחֱזּו אֶ ת־
ֱֹלהים יִקָ רֵּ א לָהֶ ם׃ 10אַ ְשרֵּ י הַ נ ְִר ָד ִפים בִ גְ לַל הַ צְ ָדקָ ה כִ י לָהֶ ם מַ לְ כּות
ֱֹלהים׃  9אַ ְשרֵּ י ר ְֹדפֵּ י שָ ל ֹום כִ י־בְ נֵּי א ִ
הָ א ִ

ֲבּורי׃ ִ 12ש ְמחּו וְ גִ ילּו כִ י ְשכ ְַרכֶם ַרב
ָל־רע בַ ע ִ
הַ שָ מָ ִים׃  11אַ ְשרֵּ יכֶם כִ י־יְחָ רֲ פּו וְ ָר ְדפּו אֶ ְתכֶם וְ ִדבְ רּו ֲעלֵּיכֶם בְ שֶ קֶ ר כ ָ
ָארץ וְ ִאם־הַ מֶ לַח הָ יָה תָ פֵּ ל בַ מֶ ה י ְָמלָח הֵּ ן ֹלא־ ִי ְצלַח
יאים אֲשֶ ר הָ יּו לִ פְ נֵּיכֶם׃  13אַ תֶ ם מֶ לַח הָ ֶ
בַ שָ מָ ִים כִ י־כֵּן ָר ְדפּו אֶ ת־הַ נ ְִב ִ
ָאדם׃  14אַ תֶ ם אוֹר ֹו שֶ ל־ע ֹולָם עִ יר יֹ שֶ בֶ ת עַ ל־הָ הָ ר ֹלא ִתסָ תֵּ ר׃ 15גַם
עוֹד לַכֹ ל כִ י ִאם־לְ הַ ְשלִ יְך חּוצָ ה וְ הָ יָה ִמ ְרמָ ס לִ בְ נֵּי ָ
ָאדם
אֵּ ין מַ ְדלִ ִיקים נֵּר לָש ֹּום אוֹת ֹו תַ חַ ת הָ אֵּ יפָ ה כִ י ִאם־עַ ל־הַ ְמנו ָֹרה לְ הָ ִאיר לְ כָל־אֲשֶ ר בַ בָ יִ ת׃ 16כֵּן יָאֵּ ר או ְֹרכֶם לִ פְ נֵּי בְ נֵּי הָ ָ
ת־דבְ רֵּ י
אתי לְ הָ פֵּ ר אֶ ת־הַ ת ֹו ָרה א ֹו אֶ ִ
ַאל־ת ַדמּו כִ י בָ ִ
לְ מַ עַ ן י ְִראּו מַ עֲשֵּ יכֶם הַ ּט ֹו ִבים וְ ִשבְ חּו אֶ ת־אֲבִ יכֶם שֶ בַ שָ מָ ִים׃ ְ 17
ָארץ ֹלא תַ עֲבֹ ר י ֹוד ַאחַ ת א ֹו־
אתי לְ הָ פֵּ ר כִ י ִאם־לְ מַ ּלאת׃  18כִ י ָאמֵּ ן אֹ מֵּ ר ֲאנִי ָלכֶם עַ ד כִ י־יַעַ בְ רּו הַ שָ מַ ִים וְ הָ ֶ
יאים ֹלא בָ ִ
הַ נְבִ ִ
ָאדם
קוֹץ אֶ חָ ד ִמן־הַ תו ָֹרה עַ ד אֲשֶ ר יְקֻ יַם הַ כֹ ל׃ ָ 19לכֵּן הָ ִאיש אֲשֶ ר יָפֵּ ר ַאחַ ת ִמן־הַ ִמצְ וֹ ת הַ ְקטַ נוֹ ת הָ אֵּ ּלֶה וִ ילַמֵּ ד אֶ ת־בְ נֵּי הָ ָ
ַלעֲש ֹות כָמוֹ הּו קָ טוֹן יִקָ רֵּ א לוֹ בְ מַ לְ כּות הַ שָ מָ ִים וַ אֲשֶ ר יַעָ שֶ ה וִ ילַמֵּ ד אוֹתָ ן ָלזֶה גָד ֹול יִקָ רֵּ א בְ מַ לְ כּות הַ שָ מָ ִים׃ 20כִ י ֲא ִני
רּושים ֹלא תָ בֹ אּו בְ מַ לְ כּות הַ שָ מָ ִים׃
ֹלא־ת ְהיֶה צִ ְדקַ ְתכֶם ְמרֻ בָ ה ִמצִ ְדקַ ת הַ סוֹפְ ִרים וְ הַ פְ ִ
ִ
אֹ מֵּ ר ָלכֶם ִאם

