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 כוותיה דשמואל[ -ובמה אמרו"ף חביות יין ]ח ע"ב "בדיקת מרת

,  לבדוק מחמץ צורךלחלק בין אוצר יין שאין  תהכוונ ש לעיל()לאור דברי הברייתא,  סבירה, ומקנת את נוסח המשנהגמרא מתה
ין  יה תגימזלשם ייתכן שו ,רבו ובידו פת לחםעודה להביא יין לסה במהלך למרתףשדרך השמש להיכנס )  לבדוק צריךש ,תףמרכ ,לאוצר יין 

 :ושכחה( ,יח את הפת על החביתנהבית חהמ
ֵמץ, ֵאין ַמְכִניִסין ּבֹו חָּ קֹום שֶׁ ל מָּ ה. כָּ ִריְך ְּבִדיקָּ  [ ן ואוצרות שמן נמי אין צריך בדיקה]ואוצרות יי ֵאינּו צָּ

רּו "ְשֵתי שּורֹות ַּבַמְרֵתף"?מָּ בָּ וְ  ֵמץ.   ה ָאמָּ ַמְכִניִסין ּבֹו חָּ קֹום שֶׁ  מָּ
ל ַהַמְרֵתף ֵּבית ַשַמי אֹוְמִרים: ֵלל אֹוְמִרים:, ְשֵתי שּורֹות ַעל ְפֵני כָּ ְליֹונֹות. ּוֵבית הֶׁ עֶׁ ֵהן הָּ  ְשֵתי שּורֹות ַהִחיצֹונֹות, שֶׁ

 
ל ַהַמְרֵתף " בירור דברי בית שמאיא.   : "ְשֵתי שּורֹות ַעל ְפֵני כָּ

 ןרבי יוחנ רב יהודה דעה 

הסבר  

ברי  ד

בית  

 אי שמ

  .שתי שורות שאמרו מן הארץ ועד שמי קורה

)כלפי הנכנס   שתי השורות החיצוניות ,דהיינו

 לתוך המרתף(. 

ת  )גמא. האות השלישית בשפה היוונית ונהיג  Γשורה אחת כמין גא"ם 

השורה  חיצונית והשורה הדהיינו,  .(כ"ףהאות  כגימ"ל, והיא כצורת

 . (החביות מלמעלה למטה בספירתורה ש  נחשבתהיא שאף ) נההעליו

ברייתא  

 שיטתו כ

שתי שורות על פני כל  : בית שמאי אומרים

המרתף, ושתי שורות שאמרו מן הארץ ועד  

 .שמי התקרה

  הפתח ועליונה ונה רואה את חיצ המרתף, על פני כלשתי שורות 

, ושלמטה הימנה אין צריך  הנים הימנרואה את התקרה שלפ

 .בדיקה

 
ְליֹונֹות" הללבירור דברי בית . ב עֶׁ ֵהן הָּ  :"ְשֵתי שּורֹות ַהִחיצֹונֹות, שֶׁ

 שמואל  רב דעה 

הסבר  

ברי  ד

 הללבית  

 הימנהשלמטה ו )השורה העליונה החיצונית( העליונה

 . (יההשורה שמתחת)

 

השורה ) הימנה ושלפנים )השורה העליונה החיצונית( העליונה 

   .(יהשמאחור

חביות  וכוונתם ל" ַהִחיצֹונֹות ל אמרו "בית הל טעם  
 ."(חיצונהאינה " שלאחריה)והשורה   החיצוניות

  כוונתם לחביות העליונות ו" ָהֶעְליֹונֹותית הלל אמרו "ב
 . אינה "עליונה"( שמתחתיה)והשורה 

" והוא לא בודק את  ָהֶעְליֹונֹותית הלל אמרו "הרי ב ושיהק
 חביות העליונות? ה

את   ודק אתוהוא לא ב "ַהִחיצֹונֹותל אמרו "בית הלהרי 
   החביות החיצוניות?

למעט את השורות התחתונות   "ָהֶעְליֹונֹות "ם בכוונת תירוץ
בניגוד לשיטת ב"ש שחייבו לבדוק את כל )שאין צריך לבדוק 

 .(השורה החיצונית

למעט את השורות הפנימיות שאין   "ַהִחיצֹונֹות "כוונתם ב
לשיטת ב"ש   שית ואילך. בניגוד)החל מהשורה השלי צורך לבדוק 

 עליונה(השחייבו לבדוק את השורה 
רי בית הלל  דבשנו את )למעט רב(  שוני הברייתותכל  כשיטת רב   ברייתאהלל באת דברי בית  י חייא שנה  רב מסקנה

 . ולהלכה נפסק כמותו. כשיטת שמואל  ברייתאב
 
 


