
  הקרבת עולות ושלמים ביום טוב

   ב פרק חגיגה מסכת משנה

  ב משנה

   לסמוך אומר יוחנן בן יוסי לסמוך שלא אומר יועזר בן יוסי

 5   לסמוך אומר הארבלי ניתאי לסמוך שלא אומר פרחיה בן יהושע

   לסמוך אומר שטח בן שמעון לסמוך שלא אומר טבאי בן יהודה

   לסמוך שלא אומר אבטליון לסמוך אומר שמעיה

   שמאי נכנס מנחם יצא נחלקו לא ומנחם הלל

   לסמוך אומר הלל לסמוך שלא אומר שמאי

 10  : דין בית אב להם ושניים נשיאים היו הראשונים

  ג משנה

   עולות לא אבל עליהם סומכין ואין שלמים מביאין אומרים שמאי בית

  : עליהם וסומכין ועולות שלמים מביאין אומרים הלל ובית

  ד משנה

 15   שבת בערב להיות שחל תעצר

   השבת אחר טבוח יום אין אומרים הלל ובית השבת אחר טבוח יום אומרים שמאי בית

 בהספד ומותרין בכליו מתלבש גדול כהן ואין השבת אחר טבוח שיום בשבת להיות חל שאם ומודים

  :השבת אחר עצרת האומרין דברי לקיים שלא ובתענית

   ב פרק) ליברמן( חגיגה מסכת תוספתא

 20  ח הלכה

 לסמוך שלא שאמרו הראשונים מזוגות שלשה הן זוגות חמשה הסמיכה על אלא נחלקו לא מימיהן

 יהודה' ר מאיר' ר דברי דין בית אבות להן ושנים נשיאים היו לסמוך שאמרו האחרנים מזוגות ושנים

   דין בית אב טבאי בן יהודה נשיא שטח בן שמעון' או

  ט הלכה

 25 הגזית בלשכת היה ואחד שבעים של דין בית אלא בישראל מחלוקת היתה לא כתחלה יוסי' ר' אמ

 היו שלשה שלשה של דינין בתי שני ישראל שבארץ בעיירות היו ושלשה עשרים של דינין בתי ושאר

 בעירו דין בית אין שבעירו דין בית אצל הולך מהן אחד נצרך בחיל ואחד הבית בהר אחד בירושלם

 דין לבית באין שבהן ומופלא הוא לאו ואם להן אמרו שמעו אם עירול הסמוך דין בית אצל הולך

 אמרו שמעו אם שבחייל דין לבית באין שבהן ומופלא הוא לאו ואם להן אמרו שמעו אם הבית שבהר

 30 פחות אין ואחד שבעים של שהו פי על אף הגזית שבלשכת דין לבית באין ואלו אלו לאו ואם להן

 עד יוצא אין לאו ואם יוצא ושלשה עשרים שם יש אם רואה צאתל מהן אחד נצרך ושלשה מעשרים

 ובימים ובשבתות הערבים בין של תמיד עד שחר של מתמיד יושבין היו ושלשה עשרים שם שיהו

 במנין עומדין לאו ואם להם אמרו שמעו אם הלכה נשאלה הבית שבהר המדרש לבית באין טובים

 משרבו בישראל ורווחת יוצא הלכה משם טיהרו המטהרין רבו] טימאו) [או( המטמאין רבו אם

 35 היו ומשם תורות שתי ונעשו בישראל מחלוקות הרבו צרכן כל שימשו שלא והלל שמיי תלמידי

 עושין הימנו נוחה הבריות ורוח טוב ופרק חטא וירא ושפוי ועניו חכם שהו מי כל ובודקין יושבין

 אותו ומושיבין מעלין ומשם הבית בהר אותו ןומושיבי מעלין בעירו דיין משנעשה בעירו דיין אותו



 כהן לויה יחסי כהונה יחסי ובודקין יושבין ושם הגזית ללשכת אותו ומושיבין מעלין ומשם בחייל

 לבנים לובש פסול בו נמצא ושלא לו והולך יוצא שחורין ומתעטף שחורין לובש פסול בו שנמצא

 40 אהרן של בזרעו פסול נמצא שלא עושין היו ובט ויום הכהנים אחיו עם ומשמש נכנס לבנים ומתעטף

 כהן ואחד גדול כהן אחד שלו המשמר שאין פי על אף בידו ועובדה משלו האיפה עשירית ומביא

   כשירה עבדתן שלהן האיפה עשירית הביאו שלא עד שעבדו הדיוט

  י הלכה

  ?עליה שנחלקו סמיכה היא זו אי

 45   טוב יום מערב עליהן סומך בהן חוגגה ושלמים טוב ביום סומכין אין' או שמיי בית

   עליהן וסומכין ועולות שלמים מביאין' או הלל בית

 שאתה שעה לגבוה לעשות מותר את להדיוט לעשות מותר אתה שאי בשעה אם ומה הלל בית אמרו

   לגבוה לעשות מותר אתה אי להדיוט לעשות מותר

 לעשות מותר אתה ואין להדיוט תלעשו מותר שאתה יוכיחו ונדבות נדרים שמיי בית להם אמרו

 50   לגבוה

   קבוע שזמנה בחגיגה תאמרו קבוע זמנן שאין ונדבות בנדרים אמרתם אם לא הלל בית להם אמרו

 חוגג חג של הראשון טוב ביום חג שלא שמי קבוע זמנה שאין פעמים חגיגה אף שמיי בית להן אמרו

   חג של האחרון טוב ויום הרגל כל את

 רבך כירת סתומה שכירתך בשעה אם ומה הלל בית משם אחרת בלשון האומר היה שאול אבא

 55 רבך ושלחן מלא שלחנך יהא שלא אחר דבר פתוחה רבך כירת תהא לא פתוחה שכירתך שעה פתוחה

   ריקן

  יא הלכה

 שהיא וראו בואו להם' אמ שמיי תלמידי עליו וחברו בעזרה העולה על שסמך הזקן בהלל מעשה

 ובקשו שמיי בית של ידן גברה מיד להן והלכו בדברים הפליגן שלמים זבחי לעשותה אני וצריך נקבה

 60 הלל בית כדברי שהלכה ויודע שמיי בית מתלמידי שהוא בוטא בן בבא שם והיה כמותן הלכה לקבוע

 ושלמים עולות להביא שצריך מי כל' ואמ בעזרה והעמידן קידר צאן כל את והביא הלך מקום בכל

 כדברי הלכה נקבעה ביום בו עליהן וסמכו עולות והעלו הבהמה את ונטלו ובא ויסמוך ויטול יבוא

   בדבר אדם ערער ולא הלל בית

  יב הלכה

 65 שמיי מתלמידי אחד תלמיד מצאו העולה על שסמך הלל בית מתלמידי אחד בתלמיד מעשה שוב

   בנזיפה שתקו שתיקה זה מה לו' אמ סמיכה זה מה לו' אמ

  יג הלכה

 ביום טבוח יום' או שמיי בית השבת ימי מכל באחד או בששי או בחמשי או ניבשי להיות שחל עצרת

 להספידו העיר אנשי ובאו בלוד אלכסא שמת ומעשה טבוח יום לה אין' אומ הלל בית אחריה של

 70  טוב ביום מספידין אין צאו טרפון' ר להם' אמ

  ביצה יט, א

 טוב יום של שאינה עולה על הלל ובית שמאי בית נחלקו לא. אלעזר  בן  שמעון'  ר'  אמ.  מתיבי

 עולה על. נחלקו מה על. טוב ביום קריבין שהן טוב יום של שלמים ועל. טוב ביום קריבה שאינה

'. אומ  הלל  ובית.  יביא] לא'. [אומ שמאי שבית. טוב יום של שאינן שלמים ועל טוב יום של שהיא

 75  .יביא



  > ג,קב< ב, יב, ספרא אמור

 ביום חוגג] ה[את אין. חוגג] ה[את במועד". אך'.  "לו-'תל. טוב ביום אדם יחוג כולי. אומרין שמי בית

  .  טוב

 חוגג] ה[את אין. חוגג] ה[את טוב ביום". אך'.  "לו-'תל. בשבת אדם יחוג יכול. אומרין הילל בית

 80  .  בשבת

   א עמוד כ דף ביצה מסכת בבלי תלמוד

 מה על. שצריך הסמיכה על הלל ובית שמאי בית לקונח לא. יהודה'  בר  יוסי'  ר'  אמ.  והתניא

  .  צריך'. אומ  הלל  ובית.  צריך אינו'. אומ שמאי שבית. שחיטה לסמיכה תכף על. נחלקו

 לסמיכה תכף על הלל ובית שמאי בית נחלקו לא. יוסי'  ר'  אמ.  דתניא.  תנא  האי  כי'  דאמ  הוא

'. אומ  הלל  ובית.  צריך אינו'. אומ שמאי שבית. עצמה הסמיכה על. נחלקו מה על. שצריך שחיטה 85 

  .  צריך

   ז משנה ט פרק מנחות מסכת משנה

 שמעון רבי המשתלח ושעיר המצות כל על הבא הפר מן חוץ סמיכה בהם אין הצבור קרבנות כל

 סומך והיורש והפסח והמעשר הבכור מן חוץ סמיכה טעונים היחיד קרבנות כל ז"ע שעירי אף אומר

 90  :וממיר נסכים ומביא

   ד הלכה ב פרק ביצה מסכת) וילנא( ירושלמי תלמוד

 שלא סמיכה הותרה לא'. אומ  הלל  ובית.  כדרכה שלא סמיכה הותרה'. אומ  שמי  בית'.  ד'  הל

  .  מאתמול. כדרכה שלא היא זו-אי. כדרכה

 שסמך נדבה מישל. יצא לא] 1מאתמול[ עליו שסמך מצורע באשם מודיי  עמא  כל.  זעורה'  ר'  אמ

 95  עבדין  הלל  בית.  נדבה כשלמי לון  עבדין  שמי  בית.  חגיגה בשלמי. פליגין  מה.  יצא מאתמול עליהן

  .   מצורע כאשם לון

 נעשה זמנו עיבר. בזמנו. יצא לא מאתמול עליו שסמך מצורע אשם. אמר  דאת  הן.  יסי'  ר'  אמ

  .  נדבה כשלמי

 שהוא בשעה. לגבוה מתיר אני הרי להדיוט אוסר שאני בשעה אם המ. שמי  לבית  הלל  בית  אמרו

 100 מותרין שהן. יוכיחו ונדבות נדרים והרי. שמי  בית  להן  אמרו.  לגבוה שנתיר דין אינו להדיוט מותר

  .  לגבוה ואסורין להדיוט

 שזמנה בחגיגה תאמרו. קבוע זמנן שאין ונדבות בנדרים אמרתם אם. לא. הלל  בית  להן  אמרו

 בשיני חג לא. בשיני חוגג בראשון חג לא שאם. קבוע זמנה אין חגיגה. שמי  בית  להן  אמרו.  קבוע

  .  בשלישי חוגג

 105  .  הרגל אחר לחוג יכול אינו. ברגל> ג,סא<  חג לא שאם. קבוע זמנה חגיגה. הלל  בית  להן  אמרו

  אמרו".  לכם  יעשה  לבדו  הוא  נפש  לכל  יאכל  אשר  אך'  "נאמ כבר והלא. שמי  בית  להן  אמרו

  .  לגבוה הוא נעשה] 1אבל. [נעשה אינו לכם. ראייה משם. הלל  בית  להן

 שכירתך בשעה. פתוחה רבך כירת סתומה שכירתך בשעה אם מה. אחר טעם אומרו שאול אבא

  .  ריקם קונך ושולחן מלא שולחנך שיהא דין אינו. א'ד.  פתוחה רבך כירת שתהא דין אינו פתוחה

 110  ההן  קראיי  קלהון  ושמע.  סדרא  קומי  עבר  הוה  לקיש  בן  שמעון'  ר.  בון'  ביר  יוסי'  ר'  אמ

  לה  דמפסק  מאן.  אמר".  ההוא  היום  למחרת  י'לי  עולות  ויעלו  זבחים  י'לי  ויזבחו.  "פסוקא

  .  הלל  כבית  כולה  דקרי  מאן.  שמי  כבית

'  ביר  יוסי'  ר'  אמ.  שמי כבית באין שלמים ואין. היום למחרת ושלמים'' וםהי למחרת עולות'' ניחא

  .  למחר והקריבו אוננין' יש כל והיו. בעצרת מת דוד. בון



.  בזנבה מכשכש התחיל. שמי תלמידי עליו וחברו. עליה וסמך לעזרה עולתו שהביא הזקן בהלל מעשה 115 

  .  להן והלכו בדברים והפליגן. הבאתיה ושלמים היא נקיבה ראו. לון'  אמ

 מתלמידי ביטיי בן בבא שם והיה. כדבריהן' הל לקבוע ובקשו. שמי שלבית ידן גברה ימים לאחר

  .  הלל כבית' שהל יודע שמי בית

 מה. אלהינו בית שהשימו שלאילו בתיהן ישמו'. אמ. שוממת אותה ומצא לעזרה נכנס אחת פעם

 120  .  הבית-בהר והעמידן ממומין וביקרן. קדר ןמצא צאן אלפים שלשת והביא שלח. עשה

 יביא שלמים יביא. ויסמוך יביא עולות יביא רוצה שהוא מי כל'. יש בית אחיי שמעוני. להן' אמ

  .  דבר אדם אמר ולא. הלל כבית' הל נקבעה השעה באותה. ויסמוך

.  וביה  מיניה  דקיסא]  1אמ)[ה(..ס.  מוליי  בעייא  בשירותא!  אמרה!  הדא.  לעזר  בר  יצחק'  ר'  אמ

  .  כוויה  לא  בשעתה  כוויה  דלא  גומרא  כל

'  אמ.  שמי מתלמידי אחד וראהו. עליה וסמך לעזרה עולתו שהביא הלל מתלמידי באחד מעשה שוב 125 

  . לו והלך בנזיפה שיתקו. שתיקה זה מה. ליה'  אמ.  סמיכה זו מה. ליה

  בבלי חגיגה טז, ב

 אלא אינה סמיכה שהרי. בעיניך קלה שבות תהי אל לעולם. יוחנן'  ר'  אמ  אבא  בר  שמן  רב'  אמ

.  תנינא  דמצוה שבות. ליה  איצטריכא  דמצוה שבות. פשיטא.  הדור גדולי בה ונחלקו שבות משום

 130  .  דפליגי  הוא  בשבות לן  משמע  קא.  פליגי  עצמה בסמיכה'. דאמ  ממאן  לאפוקי

  כחו בכל לאו  סמיכה. דעתא  סלקא  דאי.  בעינן  כחו בכל סמיכה. מינה  שמע.  אבא  בר  רמי'  אמ

  .  ליסמוך.  קעביד  מאי.  בעינן

 נשים'. או  יוסי'  ר.  סומכות' יש בנות ואין סומכין ישראל בני". ישראל  בני  אל  דבר.  "מותיבי

 והביאנוהו שלמים זבחי לש עגל לנו היה אחת פעם. אלעזר אבא לי סח. יוסי'  ר'  אמ.  רשות סומכות

 135 רוח נחת לעשות כדי אלא בנשים שהסמיכה מפני ולא. נוהו}ו{ושחט נשים עליו וסמכו נשים לעזרת

 עבודה עבדינן  דנשים רוח נחת משום)  ק  מאי.  (בעינן  כוחו בכל סמיכה'. דעת  סלקא  ואי.  לנשים

  .  בקדשים

.  כלל  לסמיכה דליתה  לי  תיפוק  בנשים הסמיכהש מפני לא הכי  אי.  ידיכי  אקפה.  להי  דאמרינן

.  ליסמוך.  עביד  קא  מאי.  מותרין צדדין'. דע'  סלק  דאי.  אסורין צדדין. מינה  שמע.  פפא  רב'  אמ

 140  .  דמי  גבא  כי  גבא  דלהדי  כל.  מותרין צדדין. תימא  אפלו.  אשי  רב>  א,יז'  <אמ

   א עמוד יב דף ביצה מסכת בבלי תלמוד

 מני לך דאמר: ליה אמר. לוקה טוב ביום נדבה עולת השוחט: אבדימי בר יצחק דרבי קמיה תנא תני

 דאי. לצורך שלא נמי הותרה - לצורך הוצאה שהותרה מתוך אמרינן לא: דאמרי, היא שמאי בית -

 מתוך, נמי הכא. לצורך שלא נמי הותרה - לצורך הוצאה שהותרה מתוך: אמרי הא - הלל בית

 145  .לצורך שלא נמי הותרה - לצורך שחיטה תרהשהו

   א עמוד יז דף חגיגה מסכת י"רש

 ולא טוב ביום לא קריבין שאין, השבת לאחר - טוב יום של וחגיגה ראייה קרבנות של - טבוח יום

  .בשבת

   ב עמוד כ דף ביצה מסכת אמת שפת

 150 בשבת מבואר ... אכילה בהו דלית בינייהו איכא עולות למימר ל"דהו קשה' כו בינייהו מאי' בגמ שם

   ש"ע טוב ביום קרבים נדבה עולות דגם ל"דס תנא דאיכא) ד"קי(

  



  בבלי  ירושלמי  תוספתא

  

   הלל בית אמרו

 מותר אתה שאי בשעה אם ומה

 לעשות מותר את להדיוט לעשות

 לעשות מותר שאתה שעה לגבוה

 לעשות מותר אתה אי להדיוט

   לגבוה

 נדרים שמיי בית להם אמרו

 מותר שאתה יוכיחו בותונד

 מותר אתה ואין להדיוט לעשות

   לגבוה לעשות

 אם לא הלל בית להם אמרו

 שאין ונדבות בנדרים אמרתם

 שזמנה בחגיגה תאמרו קבוע זמנן

   קבוע

 חגיגה אף שמיי בית להן אמרו

 שמי קבוע זמנה שאין פעמים

 חג של הראשון טוב ביום חג שלא

 טוב ויום הרגל כל את חוגג

   חג של האחרון

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 בלשון אומרה היה שאול אבא

 אם ומה הלל בית משם אחרת

 רבך כירת סתומה שכירתך בשעה

 לא פתוחה שכירתך שעה פתוחה

   פתוחה רבך כירת תהא

 מלא שלחנך יהא שלא אחר דבר

   ריקן רבך ושלחן

 על שסמך הזקן בהלל מעשה

 תלמידי עליו וחברו בעזרה העולה

   שמיי

  

 מה. שמי  לבית  הלל  בית  אמרו

 להדיוט אוסר שאני בשעה אם

 בשעה. לגבוה מתיר אני הרי

 דין אינו להדיוט מותר שהוא

  .  לגבוה שנתיר

  

 נדרים והרי. שמי  בית  להן  אמרו

 מותרין שהן. יוכיחו ונדבות

  .  לגבוה ואסורין להדיוט

  

 אם. לא. הלל  בית  להן  אמרו

 שאין תונדבו בנדרים אמרתם

 בחגיגה תאמרו. קבוע זמנן

  .  קבוע שזמנה

 אין חגיגה. שמי  בית  להן  אמרו

 בראשון חג לא שאם. קבוע זמנה

 חוגג בשיני חג לא. בשיני חוגג

  .  בשלישי

  

 זמנה חגיגה. הלל  בית  להן  אמרו

. ברגל> ג,סא<  חג לא שאם. קבוע

  .  הרגל אחר לחוג יכול אינו

 כבר לאוה. שמי  בית  להן  אמרו

  נפש  לכל  יאכל  אשר  אך'  "נאמ

  ".  לכם  יעשה  לבדו  הוא

 משם. הלל  בית  להן  אמרו

] 1אבל. [נעשה אינו לכם. ראייה

  .  לגבוה הוא נעשה

  

  

 מה. אחר טעם אומרו שאול אבא

 כירת סתומה שכירתך בשעה אם

 שכירתך בשעה. פתוחה רבך

 רבך כירת שתהא דין אינו פתוחה

  .  פתוחה

 מלא שולחנך שיהא דין אינו .א'ד

  ריקם קונך ושולחן

 עולתו שהביא הזקן בהלל מעשה

 עליו וחברו. עליה וסמך לעזרה

 מכשכש התחיל. שמי תלמידי

   . תניא 

  לבית  הלל  בית  להן  אמרו

 שאסור במקום ומה. שמאי

 מקום. לגבוה מותר להדיוט

 שמותר דין אינו להדיוט שמותר

  .  לגבוה

  

 נדרים. שמאי  בית  להן  אמרו

 להדיוט שמותר יוכיחו ונדבות

  .  לגבוה ואסור

  

 אם. לא. הלל  בית  להן  אמרו

 שאין ונדבות בנדרים אמרתם

 בעולת תאמרו זמן להן קבוע

  .  זמן לה שקבוע ראיה

 אין זו אף. שמאי  בית  להן  אמרו

 חג שלא מי. ''דתנן.  זמן לה קבוע

] חג של<...> [  ראשון טוב ביום

 עד כולו הרגל כל את והולך חוגג

  ''   חג של האחרון טוב יום מוצאי

 קבוע זו אף. הלל  בית  להן  אמרו

 חג ולא הרגל עבר. ''דתנן.  זמן לה

  ''   באחריותו בחיי אינו

  לבית  שמאי  בית  להן  אמרו

".  לכם"  נאמר כבר והלא. הלל

  .  לגבוה ולא" לכם"

 כבר והלא. הלל  בית  להן  אמרו

". לייי  חג  אותו  וחגותם"  נאמר

  לומר-תלמוד מה כן אם. דלייי כל

.  לגוים ולא" לכם".  "לכם"

  .  לכלבים ולא" לכם"

 .אחרת בלשון אומרה שאול באא

 סתומה ירתך]כ)[ב(ש במקום ומה

 מקום. פתוחה רבך ירת]כ)[ב(

 דין אינו פתוחה ירתך]כ)[ב(ש

  . פתוחה רבך ירת!ב! שתהא

 מלא שלחנך יהא שלא בדין וכן

  .  ריקם רבך ושלחן

 הזקן בהלל מעשה. רבנן  תנו

 לסמוך לעזרה עולתו שהביא

. שמאי תלמידי עליו חברו. עליו



  בבלי  ירושלמי  תוספתא

 נקבה שהיא ראוו בואו להם' אמ

 שלמים זבחי לעשותה אני וצריך

   להן והלכו בדברים הפליגן

  

 שמיי בית של ידן גברה מיד

 והיה כמותן הלכה לקבוע ובקשו

 שהוא בוטא בן בבא שם

 שהלכה ויודע שמיי בית מתלמידי

   מקום בכל הלל בית כדברי

  

  

 קידר צאן כל את והביא הלך

   בעזרה והעמידן

  

 עולות ביאלה שצריך מי כל' ואמ

 באו ויסמוך ויטול יבוא ושלמים

 עולות והעלו הבהמה את ונטלו

 נקבעה ביום בו עליהן וסמכו

 ערער ולא הלל בית כדברי הלכה

   בדבר אדם

 אחד בתלמיד מעשה שוב

 על שסמך הלל בית מתלמידי

 אחד תלמיד מצאו העולה

 זה מה לו' אמ שמיי מתלמידי

 שתיקה זה מה לו' אמ סמיכה

   הבנזיפ שתקו

  

 היא נקיבה ראו. לון'  אמ.  בזנבה

 והפליגן. הבאתיה ושלמים

  .  להן והלכו בדברים

  

 שלבית ידן גברה ימים לאחר

. כדבריהן' הל לקבוע ובקשו. שמי

 מתלמידי ביטיי בן בבא שם הוהי

  .  הלל כבית' שהל יודע שמי בית

 ומצא לעזרה נכנס אחת פעם

 בתיהן ישמו'. אמ. שוממת אותה

. אלהינו בית שהשימו שלאילו

 שלשת והביא שלח. עשה מה

 וביקרן. קדר מצאן צאן אלפים

    .הבית-בהר והעמידן ממומין

'. יש בית אחיי שמעוני. להן' אמ

 עולות יביא רוצה שהוא מי כל

 יביא שלמים יביא. ויסמוך יביא

 נקבעה השעה באותה. ויסמוך

 אדם אמר ולא. הלל כבית' הל

  .  דבר

 הלל מתלמידי באחד מעשה שוב

. עליה וסמך לעזרה עולתו שהביא

'  אמ.  שמי מתלמידי אחד וראהו

 מה. ליה'  אמ.  סמיכה זו מה. ליה

 והלך בנזיפה שיתקו. שתיקה זה

  . לו

  

. וז בהמה של טיבה מה. לו אמרו

 ולזבחי היא נקיבה. להן' אמ

 לה כשכש. הביאותיה שלמים

  .  להן והלכו בזנבה

 בית של ידן גברה היום ואותו

 הלכה לקבוע ובקשו שמאי

 אחד זקן שם והיה. כמותן

 בוטא בן ובבא שמאי מתלמידי

 כבית שהלכה יודע שהיה שמו

  . הלל

  

 כל והביא> ב,כ<  שלח. עשה מה

 והעמידן שבירושלם קדר צאן

  . עזרהב

 עולה להביא שרוצה מי כל'. ואמ

 יביא. שלמים. ויסמוך יביא

 של ידן גברה היום ואותו. ויסמוך

 ולא. כמותן הלכה וקבעו הלל בית

  .  כלום בדבר שערער אדם שם היה

  

 אחד' בתלמי מעשה שוב

 עולתו שהביא הלל מתלמידי

 תלמיד מצאו. עליה וסמך בעזרה

 מה. לו' אמ. שמאי מתלמידי אחד

. שתיקה זו מה. לו' אמ. סמיכה זו

  לו והלך בנזיפה שתקו

   


