
מא ו מאדר ו מאדר ו מאדר ו ם– דר טי דנ לסטו מדרש  ת  בי    

  

 ש בלשנר"הקתדרה לערכי היהדות ע
- 1 -  

   2007 דצמבר 19   ח"טבת תשס' י

  

   מהדברים שאין בהם שיעור–כיבוד הורים 

        פאה פרק א משנה אפאה פרק א משנה אפאה פרק א משנה אפאה פרק א משנה א. . . . 1111

אלו דברים . ותלמוד תורה, וגמילות חסדים, והראיון, והבכורים, הפאה: אלו דברים שאין להם שיעור

והבאת , דיםוגמילות חס, כיבוד אב ואם: והקרן קיימת לו לעולם הבא, שאדם אוכל פירותיהן בעולם הזה

  . ותלמוד תורה כנגד כולם; שלום בין אדם לחבירו
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 דם תנינן לא ולמה יבמה רוק תנינן לא ולמה פרה אפר תנינן לא ולמה סוטה עפר תנינן לא ולמה בעי ברכיה רבי 

 שהוא פי על אף אילו מצוה בעשייתן ויש עליהן וסיףמ שהוא דברים אלא' מתנית אתינן לא מצורע  של ציפור

   מצוה בעשייתן אין עליהן מוסיף

  

        א א א א ////המאירי על מסכת חגיגה דף זהמאירי על מסכת חגיגה דף זהמאירי על מסכת חגיגה דף זהמאירי על מסכת חגיגה דף ז. . . . 3333

ובתלמוד המערב נשנו דברים אחרים שאין להם שיעור אלא שאין בהוספתן מצוה והם עפר סוטה ורוק יבמה 

וא שאמרו למה לא תני עפר סוטה ורוק יבמה לשם טעם אחר וה" ואפר פרה ודם צפור של מצורע אף בתרומה פ

  תנינן אלא דברים שאם מוסיף עליהן יש בעשייתן מצוה,יוסה לא' ואפר פרה ודם צפור של מצורע אמר ר

        ב ב ב ב ////תוספות חולין דף קלזתוספות חולין דף קלזתוספות חולין דף קלזתוספות חולין דף קלז. . . . 4444

דהראיון פריך אמאי לא חשיב אפר פרה ועפר סוטה ורוק יבמה ' בגמ... - '  אלו דברים שאין להם שיעור הפאה כו

  :אלא דברים דאי עביד טובא הוי מצוה אבל אין מחויב לעשות אלא כל שהוא' שני דלא חשיב במתניומ
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 אני מה אלא, כלום בכך אין -  ערבית החדשה את וסידר שחרית הישנה את סילק' אפי: אומר יוסי רבי, תניא

 פרק אלא אדם שנה לא  אפילו, נלמוד יוסי' ר של מדבריו: אמי ר"א. חםל בלא שלחן ילין שלא? תמיד לפני מקיים

 יוחנן רבי אמר. מפיך הזה התורה ספר) את (ימוש לא+   'א יהושע  +מצות קיים, ערבית אחד ופרק שחרית אחד

 אסור זה ודבר, ימוש לא קיים -  וערבית  שחרית שמע קרית אלא  אדם   קרא   לא'  אפי: יוחי בן ש"ר משום

' ר את ישמעאל' ר של אחותו בן דמה בן שאל. הארץ עמי בפני לאומרו מצוה: אמר ורבא. הארץ עמי בפני לאומרו

 ספר ימוש לא: הזה המקרא עליו קרא? יונית חכמת ללמוד  מהו, כולה התורה כל שלמדתי אני כגון: ישמעאל

  .  יונית חכמת בה ולמוד הלילה מן ולא וםהי מן לא שאינה שעה ובדוק צא, ולילה יומם בו והגית מפיך הזה התורה
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 עלמא כולי אפקינהו, דכפורי יומא במעלי לסורא איקלע, מפומבדיתא דיקולי בר רמי דהוא, תמרי בר רמי

 אמר? הכי בידתע אמאי: ליה אמר, חסדא דרב לקמיה אייתוה, אכלינהו נקטינהו -  איהו אזל, שדינהו לכחלינהו

 המקום וחומרי משם שיצא המקום חומרי עליו נותנין לך ולית: ליה אמר. דאכיל, אנא יהודה דרב מאתרא: ליה

 אמר? הויא נסך מיין ודלמא; בפורצני: ליה אמר? טויתינהו ובמה. אכלתינהו לתחום חוץ: ליה אמר? לשם  שהלך

 חזייה;  חילפי בהו דקדחו, הוה בעלים   יאוש:  ליה ראמ? הוה דגזל ודלמא; הוו חדש עשר שנים   לאחר:  ליה

   חולי  יהודה רב ואמר, הוא מעיין חולי: ליה אמר? תפילין מנחת לא טעמא מאי: ליה אמר, תפילין מנח הוה דלא

 טלית: ליה אמר? חוטי  לך לית טעמא מאי: ליה אמר, חוטי רמי קא הוה דלא חזייה; התפילין מן פטור - מעיין

 גברא לההוא אייתוה, אדהכי; הציצית מן פטורה - יום שלשים כל, שאולה   טלית   יהודה רב ואמר, יאה שאולה

 דין בית אין -  בצדה שכרה שמתן עשה מצות כל דתניא, שבקוהו: להו אמר  , כפתוהו  ואמיה אבוה מוקר הוה דלא

 לך אחוינא, יהודה דרב באתריה יתהו אי: ליה אמר! טובא דחריפת לך חזינא: ליה אמר, עליה מוזהרין  שלמטה
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