חוֹ בֶ רֶֶתֶכבֶ

לִ ּמ ּוד ּ ַּתלְ מ ּוד יְ ר ּו ַּשלְ ִמי
ְּבסֵ דֶֶרֶ ִמסְּ גֶרֶֶתֶהַ דֶַףֶהַ יוֹ מִֶי

ַּמ ּ ֶּסכֶּ ת ּ ֵּביצה

ֶֶ

(טֶ,טו)ֶ


ִשעו ִריםֶלִ ימֵֶיֶ ָׁשבועֶֶַ ָׁפ ָׁרשֶַתֶ ְּב ַשלֶַחֶ:
ז-יג ְשבטֶתשע"וֶ


יבה ד ֲח ִׁסידי ְב ֶר ְס ֶלב
יָ ָצא ָלאוֹ ר על יְ די יְ ִׁש ָ

ֵּיצִהִ/דַּףַּהּיוֹמַּי
ְרּושלְמִיִב
י ַׁ
יוָֹםָ ִראשוָֹןָז'ָ ְשבָטָתשע"ו
יצהָדָףָט' ָ
ֵּב ָ
ַר ִּבי הוֹ ַש ְעיה ַרבה א ַמר ְל ַר ִּבי יודן נְ ִּשייא :ש ַמ ְעת ֵמא ִּב ְ
יך,
ַת ְרנְ גֹלת ֻמתר ְל ַט ְל ְטלה? ַמהִּ ,אם ה ְיתה מוכנת ִּל ְש ִּחיטה –
ֻמתרתְ ,ו ִּאם לאו – ֲאסורהְ .ו ֵאין כל ַת ְרנְ גוֹ ִּלין מוכנִּ ין ִּל ְש ִּחיטה?
ל ֵכן ְצ ִּריכה ֲא ִּפלו ֵאינה מוכנת ,א ְמרה לוֹ ִּב ְל ִּחישה ,א ַמר ֵליה:
למה ַא ְת אוֹ ְמרה ִּלי ִּב ְל ִּחישה? א ַמר ֵליה ְכ ֵשם ש ְש ַמ ְע ִּתיה
ִּב ְל ִּחישה כ ְך ֲאנִּ י אוֹ ְמרה ְלך ִּב ְל ִּחישה .תנֵ יְ ,מ ַש ְל ִּחין ִּח ִּטים ש ֵהן
יסיוֹ ת ,פול שהוא ַמ ֲאכל נ ִּדיוֹ תְ ,שעוֹ ִּרים ש ֵהן ַמ ֲאכל
ַמ ֲאכל ֲע ִּס ִּ
ְב ֵהמה ,לֹא ֵכן תנֵ י ִּמ ֵשם ַר ִּבי ִּש ְמעוֹ ןְ " ,לכל נפש" (שמות יב,
יטת ַר ִּבי
טז)ַ :אף נַ ְפשוֹ ת ְב ֵהמה ִּב ְכללַ .א ְתיא ְד ַר ִּבי ִּש ְמעוֹ ן ְכ ִּש ַ
ֲע ִּקיבה ַרבוֹ ְ ,כמה ְד ַר ִּבי ֲע ִּקיבה א ַמרְ " :לכל נפש" ַ -אף נְ פשוֹ ת
ְב ֵהמה ִּב ְכללֵ ,כן ַר ִּבי ִּש ְמעוֹ ן אוֹ ֵמרְ " :לכל נפש" ַ -אף נַ ְפשוֹ ת
יןָביןָ
יןָתפו ִ ָר ֵּ
יםָ,ב ְ
ֵּ
יןָכ ִל
ְב ֵהמה ִּב ְכללֲ .ה ָלכָָהָָיבַ ָ ,מ ְתנִ ִיתין ְָ -מש ְל ִח ֵּ
ןָלצ ֶֹׁר ְךָהמוֹ ֵּעדָ,
םָ,ו ֵּה ְ
ןָכ ְלאיִ ְ
יָש ֵּישָב ֶׁה ִ
לָפ ֶׁ
יןָ,ואףָע ִ
ןָתפו ִר ְ
ֶׁש ֵּאינ ְ
2
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ְרּושלְמִיִב
י ַׁ
ָש ֵּאינוֹ ָתפורָ .ר ִבי ָיְ הודהָ
ָמנְ על ֶׁ
ֲאבל ָלֹא ָסנְ דל ָה ְמ ֻסמר ְָולֹא ִ
ָשצ ִר ְ
ָאמןֶָׁ .זה ָה ְכללָ ,כלָ
יך ֻ
ָמ ְפנֵּ י ֶׁ
ָמנְ על ָלבןִ ,
אוֹ ֵּמרָ ,אף ָלֹא ִ
ָמש ְל ִחין ָאוֹ תוָָֹ .גְ ָמ ָרא ִּ -כינִּ י ַמ ְתנִּ יתא,
ָביוֹ ם ָטוֹ בְ ,
ֶׁש ֵּנאוֹ ִתין ָבוֹ ְ
ִּמ ְפנֵ י שהוא צ ִּר ְ
יתין ְד ַר ִּבי ִּליעזרְ .דתנֵ ינַ ן
יצת או ַמןַ .מ ְתנִּ ִּ
יך ֵב ַ
ַתמןִּ ,מנְ על ַעל ה ִּאמוםַ ,ר ִּבי ִּליעזר ְמ ַט ֵהרַ ,ו ֲחכ ִּמים ְמ ַט ְמ ִּאין.
כל ִּהיאַ ,שנְ יא ִּהיא הכא שהוא ְכ ַמ ְכ ִּשיר ְכ ִּלי ְביוֹ ם טוֹ ב.
ִּד ְב ֵרי ַה ֹ
תנֵ יֵ ,אין ְמפ ְר ִּקין את ַה ִּמנְ על ֵמ ַעל ה ִּאמום ְביוֹ ם טוֹ ב ֲאבל
ְמפ ְר ִּקין את ַה ִּמנְ על ִּמן ה ִּאמום ְב ֻחלוֹ של מוֹ ֵעדַ .מהו ְל ַה ֲע ִּמיד
חלב ְביוֹ ם טוֹ ב? ִּאם אוֹ ֵמר ַא ְת ֵכןַ ,אף הוא חוֹ ֵלב ו ַמ ֲע ִּמיד ִּמיוֹ ם
יטין  -אסור
טוֹ ב ְלחוֹ לְ .תנה ַר ִּבי ֲח ַל ְפתא בן שאולַ :ת ְכ ִּש ִּ
לא א ְמרו אלא ְל ַש ְלחן ,הא ְללוֹ ְבשן –
ְל ַש ְלחן .א ַמר ַרב מנאֹ :
ֻמתר .תנֵ יְ ,מ ַט ְל ְט ִּלין את ַהשוֹ פר ְל ַה ְשקוֹ ת בוֹ את ַה ִּתינוֹ ק ,את
ַה ִּפנְ קס ,את ַה ַק ְרקש ,את ַה ַמ ְראה ְ -ל ַכסוֹ ת בהן את ַה ֵכ ִּלים.
א ַמר ַר ִּבי אבוֹ ןַ :מ ְתנִּ יתא א ְמרה שאסור ְללוֹ ְבשןְ ,דתנֵ ינַ ן :כל
ש ֵנאוֹ ִּתין בוֹ ְביוֹ ם טוֹ ב ְ -מ ַש ְל ִּחין אוֹ תוֹ ִּ ,אם אוֹ ֵמר ַא ְת ש ֻמתר
ְללוֹ ְבשן ְ -י ֵהא ֻמתר ְל ַש ְלחןַ .מהו ֲהדא ְדתנֵ י ְמ ַט ְל ְט ִּלין את
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ֵּיצִהִ/דַּףַּהּיוֹמַּי
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י ַׁ
ַהשוֹ פר ְל ַה ְשקוֹ ת בוֹ את ַה ִּתינוֹ ק ,את ַה ִּפנְ קס ,את ַה ַק ְרקש ,את
ַה ַמ ְראה ְ -ל ַכסוֹ ת את ַה ֵכ ִּליםְ ,כש ֵיש ֲע ֵליהם ת ַֹאר ְכ ִּליַ ,עד ְכדון
יטין של כסף? א ְמ ִּרין ְב ֵשם
יטין של זהבַ ,ו ֲא ִּפילו ַת ְכ ִּש ִּ
ְב ַת ְכ ִּש ִּ
ַר ִּבי ִּי ְר ְמיה :אסורְ ,וא ְמ ִּרין ְב ֵשם ַר ִּבי ִּי ְר ְמיהֻ :מתר .א ַמר ַר ִּבי
ִּח ְז ִּקיהֲ :אנא י ַדע רֹאשה ְוסוֹ פאַ .ט ְליין ְד ִּק ִּ
יקין ַה ְוין ִּמ ְת ַר ְביין
ְב ַד ְר ֵתיה ְד ַר ִּבי ִּי ְר ְמיה ,אתא ש ַאל ְל ַר ִּבי ְז ֵעירה ,א ַמר ֵליה :לֹא
סר ְולֹא ִּתי ְש ֵרי.1
ת ֱא ֹ

ֶּפ ֶָּרקָ ֵׁשנִָי ָ
ָע ֶׁרב ָשבתָ ,לֹא ָיְ ב ֵּשלָ
ָל ְהיוֹ ת ֶׁ
ָשחל ִ
ֲה ָלכָָה ָא'ַ ָ ,מ ְתנִ ִיתין ָ  -יוֹ ם ָטוֹ ב ֶׁ
בָ,ו ִאםָ
אָליוֹ םָטוֹ ְ
לָמב ֵּשלָהו ְ
הָמיוֹ םָטוֹ בָלשבתָ,אֲָב ְ
אדםָב ְת ִחל ִ
בָוסוֹ ֵּמ ְךָעליוָ
ילָמ ֶׁע ֶׁרבָיוֹ םָטוֹ ְ
תָ,ועוֹ ֶׁשהָת ְב ִש ֵּ
הוֹ ִתירָהוֹ ִתירָלשב ְ
יתָה ֵּללָאוֹ ְמ ִריםָ,
ִ
יליןָ.ו ֵּב
יםָ,שנֵּ יָת ְב ִש ִ
ְ
תָ.ביתָשמאיָאוֹ ְמ ִר
לשב ֵּ
יליןָ.
ָשנֵּ י ָת ְב ִש ִ
ָש ֵּהן ְ
ָשעלָיו ֶׁ
ָבדג ָו ֵּביצה ֶׁ
ָאחדְָ .וש ִוין ְ
ת ְב ִשיל ֶׁ
1

א ַמר ַר ִּבי ִּח ְז ִּקיהֲ :אנִּ י יוֹ ֵד ַע את הרֹאש ְו ַהסוֹ ףֵ ,א ְ
יך ִּה ְת ַח ְלקו ַה ְשמועוֹ ת ְב ַד ְעתוֹ

של ַר ִּבי ִּי ְר ְמיה ,בנוֹ ת ְק ַטנוֹ ת היו דרוֹ ת ַב ֲח ֵצרוֹ של ַר ִּבי ִּי ְר ְמיה ,בא ְוש ַאל את ַר ִּבי
סר
ְז ֵעיראַ ,ה ִּאם ֻמתר ִּל ְשל ַֹח להם ַת ְכ ִּש ִּ
יטים של כסף? א ַמר לוֹ ַר ִּבי ְז ֵעיראַ ,אל ת ֱא ֹ
ְו ַאל ַת ִּתיר.
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ָמ ֶׁמנו ָכלָ
ָש ֵּיר ִ
ָשאבדָ ,לֹא ָיְ ב ֵּשל ָעליו ָב ְת ִחלהְָ .ו ִאם ִ
ֲאכלוֹ ָאוֹ ֶׁ
ֶׁשהואָ,סוֹ ֵּמ ְךָעליוָלשבתָ.גְ ָמ ָָראָ– ְכ ִּתיב ( ְשמוֹ ת טז ,כג)ֵ " :את ֲאשר
תֹאפו ֵאפו ְו ֵאת ֲאשר ְת ַב ְשלו ַב ֵשלו"ַ .ר ִּבי ִּליעזר אוֹ ֵמר :אוֹ ִּפין
ַעל האפוי ו ְמ ַב ְש ִּלין ַעל ַה ְמ ֻבשלַ .ר ִּבי ְיהוֹ ֻש ַע אוֹ ֵמר :אוֹ ִּפין
ו ְמ ַב ְש ִּלין ַעל ַה ְמ ֻבשלַ .מה ַט ֲעמא ְד ַר ִּבי ִּליעזר? " ֵאת ֲאשר
תֹאפו ֵאפו ְו ֵאת ֲאשר ְת ַב ְשלו ַב ֵשלו"ַ .מאי ַט ֲעמא ְד ַר ִּבי ְיהוֹ ֻש ַע?
"את ֲאשר תֹאפו ְואת ֲאשר ְת ַב ְשלו ַב ֵשלו" .א ַמר ַר ִּבי ִּליעזר:
ַא ְתיא ְכ ַמאן ְדא ַמר ְבמרה נִּ ְתנה ַה ַשבתְ ,ב ַרם ְכ ַמאן ְדא ַמר
ְב ַאלוש נִּ ְתנה ַה ַשבת עוֹ ְמ ִּדין ְבאלוש ו ַמ ְז ִּה ִּירין ְבאלוש? ִּאיתא
ילין ַ -מ ִּת ִּירין .א ַמר ַר ִּבי
ֲח ֵמיְ ,ד ַבר תוֹ רה הוא אסור ְו ֵערו ֵבי ַת ְב ִּש ִּ
ַאבהוַ :ב ִּדין היה ש ְיהו אוֹ ִּפין ו ְמ ַב ְש ִּלין ִּמיוֹ ם-טוֹ ב ְל ַשבתִּ ,אם
אוֹ ֵמר ַא ְת ֵכןַ ,אף הוא אוֹ פה ו ְמ ַב ֵשל ִּמיוֹ ם-טוֹ ב ְלחוֹ לִּ .איתא
יעין את ַה ִּמטוֹ ת ִּמיוֹ ם-טוֹ ב ְל ַשבתְ ,ו ֵאין אוֹ ִּפין
ֲח ֵמיַ ,מ ִּצ ִּ
יעין
ו ְמ ַב ְש ִּלין ִּמיוֹ ם-טוֹ ב ְל ַשבת .א ַמר ַר ִּבי ֵאילאְ :ולמה ַמ ִּצ ִּ
ילי ַשבת
יעין את ַה ִּמטוֹ ת ִּמ ֵל ֵ
ִּמיוֹ ם-טוֹ ב ְל ַשבת? ש ֵכן ַמ ִּצ ִּ
ְל ַשבתְ ,ויֹאפו אוֹ ְי ַב ְשלו ִּמיוֹ ם-טוֹ ב ְל ַשבת? ֵאין אוֹ ִּפין ו ְמ ַב ְש ִּלין
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ילי ַשבת ְל ַשבתַ .ר ִּבי ַכ ֲהנא ְב ֵריה ְד ַר ִּבי ִּחיה ַבר בא א ַמר:
ִּמ ֵל ֵ
ו ִּב ְל ַבד שלֹא ַי ֲע ִּרים.

יוָֹםָ ֵּשנִָיָח'ָ ְשבָטָתשע"ו
יצהָדָףָי' ָ
ֵּב ָ
יתין ְד ַר ִּבי ִּש ְמעוֹ ן בן א ְלעזר ,תנֵ יֵ ,אין עוֹ ִּשין ִּמיוֹ ם-טוֹ ב
ַמ ְתנִּ ִּ
ְלמוֹ צ ֵאי יוֹ ם טוֹ בְ .והא תנֵ י ְמ ַמ ֵלא ִּהיא ִּאשה ְק ֵדרה בשר ַאף ַעל
ִּפי ש ֵאינוֹ אוֹ ֵכל ִּממנו אלא ֲח ִּתיכה ַא ַחת ,קו ְמקום של ַח ִּמין ַאף
ַעל ִּפי ש ֵאינוֹ שוֹ תה ִּממנו אלא כוֹ ס אחדֲ ,אבל ַפת ֵאינה אוֹ פה
אלא צוֹ ְרכה .תנֵ יַ ,ר ִּבי ִּש ְמעוֹ ן בן א ְלעזר אוֹ ֵמרְ :מ ַמ ְלאה ִּהיא
ִּאשה את ַה ַתנור ַפתִּ ,מ ְפנֵ י ש ַה ַפת יפה ְבשעה ש ַה ַתנור מ ֵלא.
ד ַרש ַרב הונה ַכ ֲהדא ְד ַר ִּבי ִּש ְמעוֹ ן בן א ְלעזר ,ד ַרש ַר ִּבי יוֹ חנן
יבר ֵאי ַכ ֲהדא ְד ַר ִּבי ִּש ְמעוֹ ן בן א ְלעזרֲ ,הוה ד ַרש ְלהוֹ ן
ְל ִּט ְ
ַל ֲהלכהְ ,ו ִּאינון ס ְב ִּרין ְלעוֹ בדאִּ ,אית ְדב ֵעי ֵמימר ְלעוֹ בדא ד ַרש
ְלהוֹ ן ,אתון ְוש ֲאלוֹ ן ֵליהְ ,וד ַרש ְלהוֹ ן ַל ֲהלכה ,ח ַזר ְוד ַרש ְלהוֹ ן
ְולֹא י ְד ִּעין ִּאין ַל ֲהלכה ִּאין ְלעוֹ בדא .א ַמר ַר ִּבי ַאבא ַבר ַז ְב ִּדי:
6

ֵּיצִהִ/דַּףַּהּיוֹמַּי
ְרּושלְמִיִב
י ַׁ
הוֹ ֵרי ַר ִּבי ַאבהו ַכ ֲהדא ְד ַר ִּבי ִּש ְמעוֹ ן בן א ְלעזרַ ,ר ִּבי ִּחיא ְב ֵשם
ַר ִּבי יוֹ חנן :צ ִּר ְ
יך לוֹ ַמר – 'ע ַלי ְו ַעל ִּמי שלֹא ִּע ֵרב'ֲ .ה ֵרי שלֹא
ִּע ֵרב ֲ -א ֵח ִּרים ש ֵע ְרבו ֻמת ִּרים ַל ֲעשוֹ ת לוֹ ִּמשלוֹ ַ .ר ִּבי ְז ִּריקן ְב ֵשם
ַר ִּבי ְז ֵעירהִּ :ב ְמ ַזכה להן ִּמשלוֹ ִּ ,די לֹא ֵכן ,נִּ ְמ ְצאו עוֹ ִּשין לוֹ
ִּמשלוֹ  .לֹא ִּע ֵרב ְולֹא ֵע ְרבו לוֹ ֲא ֵח ִּריםַ ,ר ִּבי ִּי ְצחק אוֹ ֵמר :צוֹ לה
לוֹ דגהַ .רב חוֹ נה א ַמרְ :מ ַח ֵמם לוֹ ַח ִּמיןְ .שמו ֵאל א ַמרַ :מ ְד ִּליק
לוֹ את ַה ֵנר .תנֵ י ַר ִּבי ִּחיהְ ,מ ַמ ֵלא לוֹ ח ִּבית של ַמ ִּים ו ַמ ְד ִּליק לוֹ
את ַה ֵנרַ .מ ֲעשה ְבאחד ש ִּה ִּדיר את ְבנוֹ ְל ַת ְלמוד תוֹ רה ,ובא
ַמ ֲעשה ִּל ְפנֵ י ַר ִּבי יוֹ ֵסי בן ֲח ַל ְפתא ְו ִּה ִּתיר לוֹ ְל ַמ ְלאוֹ ת לוֹ ח ִּבית
של ַמ ִּים ו ְל ַה ְד ִּליק לוֹ את ַה ֵנרַ .ר ִּבי ִּחיה ַרבה עלה ְל ֵביתוֹ ,
א ְמ ִּרין ֵליה ַאנְ ִּשינן ַמ ְערבה .א ַמר לוֹ ןִּ :אית הכא ְטלוֹ ְפ ִּחין ִּמן
ית ַמל .א ְמ ִּרין ֵליהִּ :אין! ֲהדא א ְמרה ֲא ִּפלו ִּמין אחדִּ ,אית ֲהוה
ִּא ְ
ְבהוֹ ן ְתר ִּדיןֲ ,הדא א ְמרה ַאף ַעל ִּפי ש ֵאין בהן ַכ ַז ִּיתִּ ,אית ֲהוה
ְבהוֹ ן ִּשעורה ֲהדא א ְמרה ֵאינוֹ צ ִּר ְ
יך ְל ַה ְתנוֹ ת .א ַמר ַרב ִּח ְסדא:
ְתנַ יי היה לוֹ ְל ַר ִּבי ִּחיה ַהגדוֹ ל .תנֵ י ,א ַמר ַר ִּבי ִּש ְמעוֹ ן בן א ְלעזר:
יליןַ ,על ַמה נ ְח ְלקו
מוֹ ִּדין ֵבית ַש ַמאי ְל ֵבית ִּה ֵלל ,ש ֵהן ְשנֵ י ַת ְב ִּש ִּ
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ַעל ַהדגהְ ,ו ַעל ַה ֵביצה ש ֵיש עליה ,ש ֵבית ַש ַמאי אוֹ ְמ ִּרים:
כל מוֹ ִּדין
ַת ְב ִּשיל אחד .ו ֵבית ִּה ֵלל אוֹ ְמ ִּריםְ :שנֵ י ַת ְב ִּש ִּ
יליןַ .ה ֹ
יח ,אוֹ ש ִּח ֵת ְך ַק ְפלוֹ ט ַת ַחת ַהדג,
ש ִּאם ִּפ ְר ֵפר ֵביצה ַעל ַג ֵבי ַהמ ִּל ַ
יליןַ .ו ֲהלכה ְכ ִּד ְב ֵרי
אוֹ ש ִּב ֵשל ְשנֵ י ִּמינִּ ין ַב ְק ֵדרה ש ֵהן ְשנֵ י ַת ְב ִּש ִּ
ַה ַת ְל ִּמידַ .רב א ַמר :אוֹ ֵמר ֲאנִּ יֵ ,אין פחוֹ ת ִּמ ַכ ַז ִּיתֵ .לית ֲהדא
ְפ ִּליגא ַעל ַר ִּבי יוֹ חנןְ ,ד ַר ִּבי א ַמר :ע ַלי ְו ַעל ִּמי שלֹא ִּע ֵרב,
יתין ְמ ַס ְיעא ְל ַר ִּבי יוֹ חנןֵ ,ערוב ְת ִּחלתוֹ ְוסוֹ פוֹ ֵאין לוֹ ִּשעור.
ַמ ְתנִּ ִּ
לא
לא ַב ֲח ֵצרוֹ ת ְו ֹ
יוֹ ם טוֹ ב שחל ִּל ְהיוֹ ת ְבערב ַשבת ֵאין ְמע ְר ִּביןֹ ,
ַב ְתחו ִּמין; ִּד ְב ֵרי ַר ִּבי ֵמ ִּאירַ .ו ֲחכ ִּמים אוֹ ְמ ִּריםְ :מע ְר ִּבין ַב ֲח ֵצרוֹ ת
ְו ֵאין ְמע ְר ִּבין ַב ְתחו ִּמיןְ ,מע ְר ִּבין ַב ֲח ֵצרוֹ ת ש ֵכן ַא ְת ַמ ִּתיר לוֹ דבר
שהוא ֻמתר לוֹ ְ .ו ֵאין ְמע ְר ִּבין ַב ְתחו ִּמין ש ֵכן ַא ְת ַמ ִּתיר לוֹ דבר
שהוא אסור לוֹ ִּ .אית ַת ַניי תנֵ י ו ַמ ְחלף .א ַמר ַר ִּבי ְלעזר :הוֹ ִּאיל
יכין ֲאנַ ן ֵמחוֹ שַ .ר ִּבי יִּ ְר ְמיה ְב ֵשם ַר ִּבי
ְו ֵהן ַתנַ יא ו ַמ ְחלףְ ,צ ִּר ִּ
ית ֵמל .א ַמר ַר ִּבי יודן:
ְז ֵעירהַ :מאן ְדע ַבד ט ְבאות ֵמערב ִּמן ִּא ְ
יליןֲ ,אבל ִּאם עשה
ֲהדא ְד ַא ְת א ַמרְ ,בשלֹא עשה לוֹ ֵערו ֵבי ַת ְב ִּש ִּ
ילין – ֻמתרַ .ר ִּבי יוֹ סה ֵבי ַר ִּבי בוֹ ן ב ֵעיְ :ו ֵערו ֵבי
לוֹ ֵערו ֵבי ַת ְב ִּש ִּ
ָל ְהיוָֹתָ
ילין ַמ ִּת ִּירין את ַה ְמ ִּחצוֹ ת? ֲה ָלכָָה ָב'ַ ָ ,מ ְתנִ ִיתין ָ -חל ִ
ַת ְב ִּש ִּ
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ָמ ִל ְפנֵּ יָ
ָאת ָהכֹל ִ
ילין ֶׁ
ָבית ָשמאי ָאוֹ ְמ ִריםָ :מ ְט ִב ִ
שבתֵּ ,
אחר ָה ָ
תָ,ואדםָבשבת.
יםָמ ִל ְפנֵּ יָהשב ְ
ִ
יתָה ֵּללָאוֹ ְמ ִריםֵּ ָ :כ ִל
ִ
שבתָ,ו ֵּב
ה ָ
יתין ְב ֵכ ִּלים ְגדוֹ ִּליםֲ ,אבל ְב ֵכ ִּלים ְק ַט ִּנים ַ -מ ֲע ִּרים
גְ ָמ ָָרא ַָ -מ ְתנִּ ִּ
ֲע ֵליהן ו ַמ ְט ִּבילן .תנֵ יַ ,ר ִּבי הוֹ ַש ְעיהְ :מ ַמ ֵלא הוא אדם ְכ ִּלי ט ֵמא
ִּמן ַהבוֹ ר ,ו ַמ ֲע ִּרים עליו ו ַמ ְט ִּבילוֹ  .תנֵ י ,נ ַפל ד ְליו ְלתוֹ ְך ַהבוֹ ר -
ַמ ֲע ִּרים ֲע ֵליהן ו ַמ ְט ִּבילןְ .ת ֵרין אמוֹ ִּריןַ ,חד א ַמרְ :ב ֵכ ִּלים
ש ִּנ ְט ְמאו ְבאב ַה ֻט ְמאהְ .וחוֹ רנה א ַמרְ :ב ֵכ ִּלים ש ִּנ ְט ְמאו ִּב ְו ַלד
ַה ֻט ְמאה .מ ִּתיב ַמאן ְדא ַמר ִּב ְו ַלד ַה ֻט ְמאה ְל ַמאן ְדא ַמר ְבאב
ַה ֻט ְמאהֲ ,א ִּפלו ְבחוֹ ל ְי ֵהא טעון ַה ֲע ֵרב שמש! א ַמר ֵליה:
ְברוֹ צה ִּל ְש ַת ֵמש בהן ֻח ִּלין ְבט ֳהרה .כל ְמ ֻח ְי ֵבי ְט ִּבילוֹ ת -
טוֹ ְב ִּלין ְכ ַד ְרכן ְב ִּת ְשעה ְבאב ו ְביוֹ ם ַה ִּכפו ִּרים .א ַמר ַר ִּבי ֲחנַ נְ יה
ֹאבדו עליו ַהכ ֲֹהנִּ ים
ְסגן ַהכ ֲֹהנִּ יםְ :כ ַדי הוא ֵביתוֹ של ֱאל ֵֹהינו שי ְ
ְט ִּבילה ַא ַחת .ד ַרש ַר ִּבי ֵל ִּוי ַכ ֲהדא ְד ַר ִּבי ֲחנַ נְ יה ְסגן ַהכ ֲֹהנִּ ים.
דםָבשבָת  -ש ֵכן אדם טוֹ ֵבל ְל ֵקירויוֹ ַב ַשבתֲ .ה ָלכָָהָג'ַ ָ ,מ ְתנִ ִיתיןָ
ְוא ָ

ָאבל ָלֹאָ
ָלט ֲהרןֲ ,
ָא ֶׁבן ְ
ָב ְכ ִלי ֶׁ
ָאת ָהמיִ ם ִ
יקין ֶׁ
ָשמ ִש ִ
 ְוש ִוין ֶָׁלגב ָוָ ֵּמ ֲחבורה ָל ֲחבורה :גְ ָמ ָָרא ָ-
ָמגב ְ
ילין ִ
יליןָ .ומ ְט ִב ִ
מ ְט ִב ִ
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ילין ְכ ִּלי ַעל ַגב ֵמימיו ְביוֹ ם
ַמ ְתנִּ יתה ְדלֹא ְכ ַר ִּביְ ,דתנֵ יֵ ,אין ַמ ְט ִּב ִּ
טוֹ בְ ,ו ֵאין ַמ ִּש ִּ
יקין את ַה ַמ ִּים ִּב ְכ ִּלי אבן ְל ַט ֲהרן ַב ַשבת; ִּד ְב ֵרי
ילין ְכ ִּלי ַעל ַג ֵבי ֵמימיו ְביוֹ ם טוֹ ב,
ַר ִּביַ .ו ֲחכ ִּמים אוֹ ְמ ִּריםַ :מ ְט ִּב ִּ
ו ַמ ִּש ִּ
יקין את ַה ַמ ִּים ִּב ְכ ִּלי אבן ְל ַט ֲהרה ַב ַשבת ,לֹא א ַמר אלא
ְבשל אבן הא ְבשל ֵעץ  -לֹא.

ישיָט'ָ ְשבָטָתשע"ו
יוָֹםָ ְש ִל ִָ
יצהָדָףָיא ָ
ֵּב ָ
יצד ִּמ ַגב ְל ַגב? רצה ַל ֲעשוֹ ת ִּעסתוֹ ַעל ַג ֵבי ִּגתוֹ  ,אוֹ ִּגתוֹ ַעל ַג ֵבי
ֵכ ַ
יצד ֵמ ֲחבורה ַל ֲחבורה? היה אוֹ ֵכל ִּעם
ִּעסתוֹ ַ ,מ ְט ִּביל את ֵכליו ֵכ ַ
ֲחבורה זוֹ ְונִּ ְמ ַל ְך לוֹ ַכל ִּעם ֲחבורה ַאחרת – טוֹ ֵבלֲ .ה ָל ָָכה ָד'ָ,

ָשל ִמים ְָו ֵּאין ָסוֹ ְמ ִכיןָ
יאין ְ
ַמ ְתנִ ִיתין ֵָּ -בית ָשמאי ָאוֹ ְמ ִריםְ ָ :מ ִב ִ
ָשל ִמיםָ
יאין ְ
ָמ ִב ִ
ָה ֵּלל ָאוֹ ְמ ִריםְ ,
ָאבל ָלֹא ָעוֹ לוֹ תָ .ו ֵּבית ִ
יהןֲ ,
ֲע ֵּל ֶׁ
יהם .גְ ָמ ָָרא ֵָ -בית ַש ַמאי אוֹ ְמ ִּריםֻ :ה ְתרה
ָע ֵּל ֶׁ
ְועוֹ לוֹ ת ְָוסוֹ ְמ ִכין ֲ
ְס ִּמיכה שלֹא ְכ ַד ְרכה .ו ֵבית ִּה ֵלל אוֹ ְמ ִּרים :לֹא ֻה ְתרה ְס ִּמיכה
שלֹא ְכ ַד ְרכהֵ ,איזוֹ ִּהיא שלֹא ְכ ַד ְרכה? ֵמא ְתמוֹ ל .א ַמר ַר ִּבי
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ְז ֵעירה :כל ַעמא מוֹ ֵדי ְבאשם ְמצוֹ רע שס ַמ ְך עליו ֵמא ְתמוֹ ל -
לֹא יצאַ .ש ְל ֵמי נְ דבה שס ַמ ְך ֲע ֵליהן ֵמא ְתמוֹ ל  -יצאַ ,מה
יגין? ְב ַש ְל ֵמי ֲח ִּגיגהֵ ,בית ַש ַמאי ע ְב ִּדין לוֹ ן ְכ ַש ְל ֵמי נְ דבה.
ְפ ִּל ִּ
ֵבית ִּה ֵלל ע ְב ִּדין לוֹ ן כאשם ְמצוֹ רע .א ַמר ַר ִּבי יֵ ִּסיֵ :הן ְד ַא ְת א ַמר
ֲא ַשם ְמצוֹ רע שס ַמ ְך עליו ֵמא ְתמוֹ ל  -לֹא יצא ִּב ְז ַמנוֹ  ,ע ַבר ְז ַמנוֹ -
נַ ֲעשה ְכ ַש ְל ֵמי נְ דבה .א ְמרו ֵבית ִּה ֵלל ְל ֵבית ַש ַמאיַ :מה ִּאם
ְבשעה ש ֲאנִּ י אוֹ ֵסר ַלה ְדיוֹ טֲ ,ה ֵרי ֲאנִּ י ַמ ִּתיר ְלגבוֹ ַהְ ,בשעה
שהוא ֻמתר ְלה ְדיוֹ ט ֵאינוֹ ִּדין ש ַנ ִּתיר ַלגבוֹ ַה? א ְמרו להן ֵבית
ַש ַמאיַ :ו ֲה ֵרי נְ ד ִּרים ונְ דבוֹ ת יוֹ ִּכיחו ,ש ֵהן ֻמת ִּרין ְלה ְדיוֹ ט
לאִּ ,אם ֲא ַמ ְרתם ִּבנְ ד ִּרים
ַו ֲאסו ִּרין ְלגבוֹ ַה .א ְמרו להן ֵבית ִּה ֵללֹ :
ֹאמרו ַב ֲח ִּגיגה ש ְז ַמנה קבו ַע? א ְמרו
ונְ דבוֹ ת ש ֵאין ְז ַמנן קבו ַע ,ת ְ
להן ֵבית ַש ַמאיֲ :ח ִּגיגה ֵאין ְז ַמנה קבו ַע ,ש ִּאם לֹא חג ב ִּראשוֹ ן -
ישי .א ְמרו להן ֵבית ִּה ֵלל:
לא חג ַב ֵשנִּ י  -חוֹ ֵגג ַב ְש ִּל ִּ
חוֹ ֵגג ַב ֵשנִּ יֹ ,
ֲח ִּגיגה ְז ַמנה קבו ַע ,ש ִּאם לֹא חג ברגלֵ ,אינוֹ יכוֹ ל לחוג ַא ַחר
הרגל .א ְמרו להן ֵבית ַש ַמאיַ :ו ֲהלֹא ְכבר נ ֱא ַמרַ " :א ְך ֲאשר
ֵיא ֵכל ְלכל נפש הוא ְל ַבדוֹ ֵיעשה לכם" .א ְמרו להן ֵבית ִּה ֵלל:
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ִּמשם ְראיה? לכם ֵאינוֹ נַ ֲעשה ֲאבל נַ ֲעשה הוא ְלגבוֹ ַהַ .אבא
שאול אוֹ ְמרוֹ ַט ַעם ַא ֵחרַ ,מה ִּאם ְבשעה ש ִּכיר ְתך ְסתומה ִּכי ַרת
ַר ְבך ְפתוחה ְבשעה ְפתוחה .דבר ַא ֵחרֵ :אינוֹ ִּדין ש ְי ֵהא ֻש ְלחנְ ך
מ ֵלא ְו ֻש ְלחן קוֹ נְ ך ֵריקם? א ַמר ַר ִּבי יוֹ ֵסי ֵבי ַר ִּבי בוֹ ןַ :ר ִּבי ִּש ְמעוֹ ן
בן ל ִּקיש ֲהוה ע ַבר קוֹ ֵמי ִּס ְדראְ ,וש ַמע ק ֵלהוֹ ן ק ְר ִּאי ה ֵהן ְפסוקא
( ִּד ְב ֵרי ַהי ִּמים-א כט ,כא):

" ַו ִּי ְז ְבחו ַלה' ְזב ִּחים ַו ַי ֲעלו עֹלוֹ ת ַלה'

ְלמ ֳח ַרת ַהיוֹ ם ַההוא" .א ַמרַ ,מאן ְד ַמ ְפ ַסק לה ְ -כ ֵבית ַש ַמאי.
ַמאן ְדק ֵרי ֻכלה ְכ ֵבית ִּה ֵלל – נִּ יחא ,עוֹ לוֹ ת ְלמ ֳחרת ַהיוֹ ם
ו ְשל ִּמים ְלמ ֳח ַרת ַהיוֹ םְ ,ו ֵאין ְשל ִּמים ב ִּאין ְכ ֵבית ַש ַמי .א ַמר ַר ִּבי
יוֹ ֵסי ֵבי ַר ִּבי בוֹ ן :ד ִּוד ֵמת ַב ֲעצרת ְוהיו כל ִּי ְשר ֵאל אוֹ נְ נִּ ין
ְו ִּה ְק ִּריבו ְלמחרַ .מ ֲעשה ְב ִּה ֵלל ַהז ֵקן ש ֵה ִּביא עוֹ לתוֹ ל ֲעזרה,
ְוס ַמ ְך ֲע ֵליהְ ,וח ְברו עליו ַת ְל ִּמ ֵידי ַש ַמיִּ ,ה ְת ִּחיל ְמ ַכ ְש ֵכש ִּב ְזנבה,
אתיהְ ,ו ִּה ְפ ִּליגן ִּב ְדב ִּרים
א ַמר לוֹ ןְ :ראו נְ ֵקבה ִּהיא ו ְשל ִּמים ֲה ֵב ִּ
ְוה ְלכו להןְ .ל ַא ַחר י ִּמים ג ְברה ידן של ֵבית ַש ַמאי ו ִּב ְקשו ִּל ְקב ַֹע
ֲהלכה ְכ ִּד ְב ֵריהןְ ,והיה שם בבא בן בו ִּטי ִּמ ַת ְל ִּמ ֵידי ֵבית ַש ַמאי,
יוֹ ֵד ַע ש ֲהלכה ְכ ֵבית ִּה ֵללַ ,פ ַעם ַא ַחת נִּ ְכנַ ס ל ֲעזרה ,ומצא אוֹ תה
שוֹ ממת ,א ַמר ישֹמו ב ֵתיהן של ֵאלו ש ֵה ִּשימו ֵבית ֱאל ֵֹהינוַ ,מה
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עשה? ש ַלח ְו ֵה ִּביא ְשלֹשת ֲאל ִּפים צֹאן ִּמצֹאן ֵקדר ו ְבקרוֹ
ִּממו ִּמיןְ ,וה ֱע ִּמידן ְב ַהר ַה ַב ִּית .א ַמר להןְ :שמעונִּ י ַא ַחי ֵבית
ִּי ְשר ֵאל! כל ִּמי שהוא רוֹ צה – י ִּביא עוֹ לוֹ ת י ִּביא ְו ִּי ְסמוֹ ְך ,י ִּביא
ְשל ִּמים י ִּביא ְו ִּי ְסמוֹ ְךְ .באוֹ תה שעה נִּ ְק ְבעה ֲהלכה ְכ ֵבית ִּה ֵלל,
ְולֹא א ַמר אדם דבר .א ַמר ַר ִּבי ִּי ְצחק ַבר ְלעזרֲ :הדא א ְמרה
ְב ֵשירותא ב ֲעיא מוֹ ֵליי ַסמא ְד ֵקיסא ִּמ ֵיניה ו ֵביה .כל גו ְמרא ְדלֹא
ַכ ְו ֵויה ְב ַש ְע ֵתיה  -לֹא ַכ ְו ֵויה .2שוב ַמ ֲעשה ְבאחד ִּמ ַת ְל ִּמ ֵידי ִּה ֵלל
ש ֵה ִּביא עוֹ לתוֹ ל ֲעזרה ְוס ַמ ְך ֲע ֵליה ְוראהו אחד ִּמ ַת ְל ִּמ ֵידי ַש ַמי
א ַמר ֵליה ַמה זוֹ ְס ִּמיכה א ַמר ֵליה ַמה זוֹ ְש ִּתיקה ִּש ְתקוֹ ִּבנְ ִּזיפה
ְוה ַל ְך לוֹ ֲ :ה ָלכָָהָה'ַ ָ ,מ ְתנִ ִיתיןֵָּ -ביתָשמאיָאוֹ ְמ ִריםָ :לֹאָי ֵּחםָאדםָ
ָה ֵּלל ָמ ִת ִיריןָ.
ָל ְש ִתיהָ .ו ֵּבית ִ
ָכן ְָראויִ ין ִ
ָאם ֵּ
ָאלא ִ
ח ִמין ָלְָר ְגליוֶׁ ,
ָכנֶׁ ְגדָהָ .גְ ָמ ָרא ָ -פ ַתר לה ְת ֵרין
ָמדורה ָו ִמ ְתח ֵּמם ְ
עוֹ ֶׁשה ָאדם ְ
פ ְת ִּריןַ ,על ַד ְע ִּתין ְד ֵבית ַש ַמאיְ ,והוא ששתה ֵמהןַ .על ַד ְע ִּתין
2

משל ,קוֹ רה העוֹ מדת ְל ִּבנְ ין ש ֵיש בה חוֹ ר ,טוֹ ל ֵקיסם אחד ְכ ֵדי ְל ַמ ְלאוֹ ת את

ַהחוֹ ר ִּמידְ ,כ ֵדי שלֹא ִּי ְש ַתהה ְב ִּתקונה ְו ִּי ְש ַכח .משל נוֹ סף :כל ַגחלת ש ֵאינה
לא בוֹ ערת ,אלא הוֹ לכת ְונִּ ְכ ֵביתְ ,ו ַעל ֵכן ִּמ ֵהר בבא בן
בוֹ ערת ַב ְז ַמן ַה ְדלקתה שוב ֹ
ב ַע ֲהלכה ְכ ֵבית ִּה ֵלל.
בוטא ְוק ַבע ַמ ֲעשה ְכ ֵדי ִּל ְק ֹ
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ְד ֵבית ִּה ֵלל ְו ֵהן ש ְיהו ְראו ִּיין ִּל ְש ִּתיהְ .ועוֹ שֶָׁה ָ ְמדורָה ָו ִמ ְתחמֵָּםָ
כלְ ,והוא ש ְי ֵהא קו ְמקום ְכנגד ַה ְמדורה ,פ ַתר
ְכנֶׁ ְגדהָ ִּ -ד ְב ֵרי ַה ֹ
לה ְפ ַתר אוֹ ֳחרןַ ,על ַד ְע ְתהוֹ ן ְד ֵבית ַש ַמאיְ ,והוא ש ְי ֵהא קו ְמקום
ְכנגד ַה ְמדורהַ .על ַד ְעתוֹ ן ְד ֵבית ִּה ֵללֲ ,א ִּפלו ֵאין ַהקו ְמקום ְכנגד
ַה ְמדורהַ .ח ִּמין שהו ַחמו ְביוֹ ם טוֹ בְ ,ו ֵכן ַח ִּמים שהו ַחמו ֵמערב
ַשבת ַל ַשבתַ .רב ו ְשמו ֵאלַ ,חד א ַמרַ ,מ ְר ִּחיץ בהן פניו ידיו
ְו ַר ְגליוְ .וחוֹ רנה א ַמרַ ,מ ְר ִּחיץ בהן גופוֹ ֵאיב ִּרים ֵאיב ִּריםְ .ולֹא
י ְד ִּעין ַמאן א ַמר דא ומאן א ַמר דאִּ ,מן ַמה ְדתנֵ י ְשמו ֵאל:
ַמ ְר ִּחיץ בהם פניו ידיו ְו ַר ְגליוֱ .ה ֵוי ַרב דו א ַמרַ :מ ְר ִּחיץ בהן
יליסוֹ ִּפיס ש ַאל ְל ַבר ַקפראַ ,א ְב ֵלט
גופוֹ ֵאיב ִּרים ֵאיב ִּריםַ .חד ִּפ ִּ
חץ .א ַמר ֵליהִּ :אם
ש ַאל ְל ֵל ִּוי :ס ִּריסאֻ ,מתר ִּל ְשתוֹ ת ְואסור ִּל ְר ֹ
ִּת ְראה ס ִּריס ִּמ ְת ַח ֵבק ִּעם ִּא ְש ְתך שמא ֵאינוֹ ַרע ְלך? א ַמר ֵליה:
ִּאין! א ַמר ֵליה :ו ִּמ ִּכי הוא ְלך ְכלום? א ַמר ֵליה :שלֹא ִּת ְתפ ֵרץ.
א ַמר ֵליהְ :והכא שלֹא ִּי ְתפ ְרצוֵ ,כיון שיצא ,א ְמרו לוֹ ַת ְל ִּמידיו:
ַר ִּבי! לזה ד ִּחיתה ַבקנה ,לנו ַמה ַא ְת ֵמ ִּשיב? א ַמר להןַ :ו ֲהלֹא
ְכבר נ ֱא ַמר – " ַא ְך ֲאשר ֵיא ֵכל ְלכל נפש הוא ְל ַבדוֹ ֵיעשה לכם":
יָביתָ
ירָכ ִד ְב ֵּר ֵּ
יאלָמ ְח ִמ ְ
הָדב ִריםָרבןָג ְמ ִל ֵּ
ֲה ָל ָכהָו'ַ ָ,מ ְתנִ ִיתיןְָ -שלש ְ
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יןָאתָ
תָ,ו ֵּאיןָזוֹ ְק ִפ ֶׁ
יןָמיוֹ םָטוֹ בָלשב ְ
יןָאתָהח ִמ ִ
איָ,איןָטוֹ ְמנִ ֶׁ
ֵּ
שמ
יקיןָ.אמרָ
יןָאלאָ ְר ִק ִ
יצ ֶׁ
יןָג ִר ִ
יןָפ ִת ְ
בָ,ו ֵּאיןָאוֹ ִפ ִ
הָביוֹ םָטוֹ ְ
ה ְמנוֹ ר ְ
יציןָ,
יןָג ִר ִ
יןָפ ִת ְ
לָביתָאבאָלֹאָהיו ָאוֹ ִפ ִ
ןָש ֵּ
יה ֶׁ
ימ ֶׁ
לָ,מ ֵּ
יא ִ
רבןָג ְמ ִל ֵּ
ָ,שהיו ָמ ְח ִמ ִיריןָ
הָל ֵּביתָא ִביך ֶׁ
יקיןָ.א ְמרו ָלוֹ ָ,מהָנ ֲע ֶׁש ְ
אָר ִק ִ
ֶׁאל ְ
יציןָוח ִֹרי.
יןָפ ִתיןָגְָ ִר ִ
לָ,ל ְהיוֹ תָאוֹ ִפ ִ
יןָלכלָיִ ְשר ֵּא ִ
עלָע ְצמןָו ְמ ִק ִל ְ

יוָֹםָ ְר ִביעִָיָי'ָ ְשבָטָתשע"ו
יצהָדָףָיב ָ
ֵּב ָ
גְ ָמ ָָרא ַָ -אבא ַבר ַרב חוֹ נה א ַמרֲ :הדא ְד ֵת ַ
ימרְ ,בשלֹא עשה לוֹ
ילין – ֻמתרַ .מה
יליןֲ ,אבל ִּאם עשה לוֹ ֵערו ֵבי ַת ְב ִּש ִּ
ֵערו ֵבי ַת ְב ִּש ִּ
ֵבין ַת ְב ִּשיל ו ַמה ֵבין ַח ִּמין? ַת ְב ִּשיל ַד ְרכוֹ לוֹ ַכל ִּממנוַ ,ח ִּמין ֵאין
את ָה ְמנוֹ רָה ָ ְביוֹ ם ָטוֹ ב ֲ -הדא
ַד ְרכוֹ ִּל ְשתוֹ ת ֵמהןְ .ו ֵּאין ָזוֹ ְק ִפין ָ ֶָׁ
ְד ַא ְת א ַמר ִּב ְמנוֹ רה של ְפר ִּקיםֲ ,אבל ִּב ְמנוֹ רה ש ֵאינה של ְפר ִּקים
יבין ,נ ְפ ַלת ְמנַ ְרתא
לֹא ְבדאַ ,כ ֲהדא ַת ְל ִּמידוֹ י ְד ַר ִּבי יוֹ ֵסי ֲהווֹ ן ְי ִּת ִּ
קוֹ ֵמיהוֹ ןַ ,ו ֲהוה כל ַחד ְו ַחד ש ִּמיט ַג ְר ֵמיה ְוע ַרקֵּ .איןָאוֹ ִפיןָ ִפיתָןָ
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יגעוֹ ַאף הוא ֵאינוֹ אוֹ פה
יקין ִּ -מתוֹ ְך ש ַא ְת ְמ ַי ְ
לא ָ ְר ִק ִ
ְג ִריצוָֹת ָ ֶׁא ָ
אלא צוֹ ְרכוֹ ַ .ר ִּבי ַאחא ְש ַמע לה ִּמן ֲהדאַ " :מה ֳח ִּרי ה ַאף ַהגדוֹ ל
ַהזה"? ְו ַרבנן ש ְמ ִּעין לה ִּמן ֲהדאְ " :ו ִּה ֵנה ְשלֹשה ַס ֵלי ח ִֹּרי ַעל
ָלה ֵּקלָ,
ָשלשה ְָדב ִרים ְ
ֹאשי"ֲ .ה ָלכָָה ָז'ַ ָ ,מ ְתנִ ִיתין ָ -אף ָהוא ָאמר ְ
ר ִּ
יןָג ִדיָ
ָ,ועוֹ ִש ְ
רָביוֹ םָטוֹ ב ְ
יןָאתָה ֻמ ְגמ ְ
יח ֶׁ
יןָביןָה ִמטוֹ תָ,ומ ִנ ִ
ְמכ ְב ִד ֵּ
ָפס ִחיםָ .ו ֲחכ ִמים ָאוֹ ְס ִ ָרין :גְ ָמ ָָרא ָ -של ֵבית ַרבן
ילי ְ
ָב ֵּל ֵּ
ְמ ֻקלס ְ
יאל היו ְמ ַכ ְב ִּדין ֵבין ַה ִּמטוֹ ת .א ַמר ַר ִּבי ְלעזר ֵבי ַר ִּבי צדוֹ ק:
ַג ְמ ִּל ֵ
יאלְ ,ולֹא היו ְמ ַכ ְב ִּדין ֵבין
ְפע ִּמים ַה ְר ֵבה א ַכ ְל ִּתי ֵאצל ַרבן ַג ְמ ִּל ֵ
ַה ִּמטוֹ ת ,אלא ְס ִּדינִּ ים היו פוֹ ְר ִּשין ַעל ַג ֵבי הארץְ ,ו ֵכיון שהיו
האוֹ ְר ִּחין יוֹ ְצ ִּאין  -היו קוֹ ְפ ִּלין אוֹ תן .א ְמרו לוֹ ִּ :אם ֵכןַ ,אף
יסין את
יאל היו ַמ ְכנִּ ִּ
ַב ַשבת ֻמת ִּרין ַל ֲעשוֹ ת ֵכן .של ֵבית ַרבן ַג ְמ ִּל ֵ
ַה ֻמ ְגמר ִּב ְמגופה .א ַמר ַר ִּבי ְלעזר ֵבי ַר ִּבי צדוֹ קְ :פע ִּמים ַה ְר ֵבה
יסין את ַה ֻמ ְגמר
יאל ְולֹא היו ַמ ְכנִּ ִּ
א ַכ ְל ִּתי ֵאצל ַרבן ַג ְמ ִּל ֵ
יס ִּקיס היו ְמ ַע ְשנִּ ין ֵמערב יוֹ ם טוֹ בְ ,ו ֵכיון
ִּב ְמגופה ,אלא ַפ ְר ִּד ְ
שהיו האוֹ ְר ִּחין נִּ ְכנ ִּסים היו פוֹ ְת ִּחין אוֹ תן .א ְמרו לוֹ ִּ :אם ֵכן ַאף
די ָ ְמ ֻקלָס ָ ְב ֵּלילֵָּי ָ ְפס ִחיםָ
ַב ַשבת ֻמת ִּרין ַל ֲעשוֹ ת ֵכןְ :ועוֹ ִשין ָ ְג ִ ָ
ו ֲחכ ִמיםָאוֹ ְס ִריןֵ :אי זהו ְג ִּדי ְמ ֻקלס? ֻכלוֹ ְצ ִּלי רֹאשוֹ ַעל ְכרעיו
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ְו ַעל ִּק ְרבוֹ  .ש ַלק ִּמ ְקצת וב ֵשל ִּמ ְקצת ֵ -אין זה ְג ִּדי ְמ ֻקלס.
ילי יוֹ ם
ילי יוֹ ם טוֹ ב ה ִּראשוֹ ן של ַחג ו ְב ֵל ֵ
יסין ְג ִּדי ְמ ֻקלס ְב ֵל ֵ
ַמ ְכנִּ ִּ
ילי יוֹ ם טוֹ ב
יסין ֵעגל ְמ ֻקלס ְב ֵל ֵ
טוֹ ב ה ַא ֲחרוֹ ן של פ ַסחַ ,מ ְכנִּ ִּ
ה ִּראשוֹ ן של פ ַסח ֲאבל לֹא ְג ִּדי ְמ ֻקלס .תנֵ י ,א ַמר ַר ִּבי יוֹ סה:
תוֹ דוֹ ס ִּאיש רוֹ ִּמי ִּהנְ ִּהיג ַעל ַאנְ ֵשי רוֹ ִּמי ,ש ְיהו אוֹ ְכ ִּלין ְגד ִּיים
ילי ְפס ִּחים .ש ְלחו ֲחכ ִּמים ְוא ְמרו לוֹ ִּ :אלו ֵלא ש ַא ְת
ְמקול ִּסין ְב ֵל ֵ
תוֹ דוֹ ס ,לֹא ה ִּיינו ְמנַ ִּדין אוֹ ְתך? ַמהו תוֹ דוֹ ס? א ַמר ַר ִּבי ֲחנַ נְ יה:
ַד ֲהוה ִּמ ְש ַלח ַפ ְרנְ ס ְתהוֹ ן ְד ַרבנן .לֹא נִּ ְמ ֵצאת ֵמ ִּביא את ה ַר ִּבים
ילת קד ִּשים ַבחוץ? שכל ַה ֵמ ִּביא את ה ַר ִּבים ִּל ֵידי
ִּל ֵידי ֲא ִּכ ַ
ילת קד ִּשים ַבחוץ צ ִּר ְ
יך נִּ דויֲ .ה ָלכָָה ָח'ַ ָ ,מ ְתנִ ִיתין ְָ -שלשהָ
ֲא ִּכ ַ
ָעז ְריה ָמ ִתירָ ,ו ֲחכ ִמים ָאוֹ ְס ִריןָ .פרתוֹ ָ
ָבן ֲ
ָא ְלעזר ֶׁ
ְדב ִרים ָר ִבי ֶׁ
ָביוֹ ם ָטוֹ בָ,
ָאת ָה ְב ֵּהמה ְ
ָש ֵּבין ָק ְרנֶׁ יהָ ,ו ְמק ְר ִדין ֶׁ
ָב ְרצועה ֶׁ
יוֹ ְצאה ִ
ָאיןָ
ָשל ֶׁהםָ .ר ִבי ָיְ הוָדה ָאוֹ ֵּמרֵּ ,
ָאת ָה ִפ ְל ְפ ִלין ָב ֵּרחיִ ם ֶׁ
ְושוֹ ֲח ִקין ֶׁ
ָאבלָ
ָשעוֹ ֶׁשה ָחבורהֲ ,
ָמ ְפנֵּ י ֶׁ
ָביוֹ ם ָטוֹ בִ ,
ָאת ָה ְב ֵּהמה ְ
ְמק ְר ִדין ֶׁ
ָמק ְר ְצ ִפין.
ָמק ְר ִדיןָ ,אף ָלֹא ְ
ָאין ְ
ְמק ְר ְצ ִפיןָ .ו ֲחכ ִמים ָאוֹ ְמ ִריםֵּ ,
גְ ָמ ָָראַָ -ר ִּבי בא ַרב ו ְשמו ֵאלְ ,ת ֵריהוֹ ן א ְמ ִּריןִּ ,ד ְב ֵרי ֲחכ ִּמים ֲא ִּפלו
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ְל ַה ְמ ִּש ְ
יך בה – אסורַ .ר ִּבי בא ְב ֵשם ְשמו ֵאלִּ :אם ה ְיתה ַק ְרנה
ְקדוחה – ֻמתר .א ַמר ַר ִּבי יוֹ סהַ :ק ְשייתא קוֹ ֵמי ַר ִּבי באְ ,וא ַמר:
לֹא ְתנִּ ינַ ן ,אלא ֲהנקה ַבחֹטםַ .ר ִּבי ְז ֵעירה ְב ֵשם ְשמו ֵאל :שוֹ ר
ש ִּע ְסקוֹ ַרע  -יוֹ ֵצא ִּב ְפרו ְמ ְביא שלוֹ ְ .ו ַרבוֹ ֵתינו ש ַבגוֹ לה נ ֲהגו ֵכן.
קב ַבר
קב ַבר ִּא ִּידיְ ,ב ֵשם ַר ִּבי יוֹ נתןַ ,ר ִּבי ַי ֲע ֹ
ַר ִּבי ַאחאַ ,ר ִּבי ַי ֲע ֹ
ַאחא ְב ֵשם ַר ִּבי ַתנְ חום ֵבי ַר ִּבי ִּחיהֲ :חמוֹ ר ש ִּע ְסקוֹ ַרע  -יוֹ ֵצא
ִּב ְפרו ְמ ְביא שלוֹ ַ .ר ִּבי ֵאילאַ ,ר ִּבי יְ הודה ְב ֵשם ַר ִּבי ִּש ְמעוֹ ן ֵבי
ַר ִּבי ִּחיה :כלב יוֹ ֵצא ַבסו ַגר שלוֹ ִּ ,אם ְל ַהכוֹ ת בוֹ – אסורִּ ,אם
כל ַא ְפסרוֹ – ֻמתרְ .גנֵ בה א ַמרֲ :הלכה היה
ִּב ְש ִּביל שלֹא ל ֱא ֹ
ְמ ַל ֵמד ובאַ .ר ִּבי יוֹ נה בוֹ ְצ ַרייה ב ֵעיִּ ,אם ֲהלכה היה ְמ ַל ֵמד ובא,
לא ִּב ְרצוֹ ן ֲחכ ִּמיםַ .תנאַ ,ר ִּבי יודה ַבר פ ִּזי
ֲהדא ִּהיא ְדתנֵ ינַ ן ש ֹ
מד ִּמ ֵבינוֹ ֵתינו אוֹ ַה ֲע ִּביר ְרצועה
ְד ַב ְר ַד ַלייא .א ְמרו לוֹ  :אוֹ ֲע ֹ
ִּמ ֵבין ַק ְרניה .א ַמר ַר ִּבי יוֹ ֵסי ֵבי ַר ִּבי בוֹ ן :שהיה ַמ ְת ִּריס ְכנ ְגדן.
א ַמר ַר ִּבי ֲחנַ נְ יהַ :פ ַעם ַא ַחת יצאת ְו ִּה ְש ִּחירו ִּשניו ִּמן ַהצוֹ מוֹ ת
ו ִּמן ַה ַת ֲענִּ ית .א ַמר ַר ִּבי ִּא ִּידי ְדחו ְטראִּ :א ְשתוֹ ֲה ַוות ,ו ִּמ ַנ ִּין
ש ִּא ְשתוֹ ְקרויה ֲעגלה? "לו ֵלא ֲח ַר ְשתם ְבע ְגל ִּתי לֹא ְמצאתם
ִּחיד ִּתי"ַ ,תמן א ְמ ִּרין ְש ֵכנְ תוֹ ה ְיתהְ ,ו ֵיש אדם נ ֱענַ ש ַעל ְש ֵכנְ תוֹ ?
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א ַמר ַר ִּבי ִּק ִּיריס ְד ִּא ְירמהְ :ל ַלמ ְדך ,שכל ִּמי ש ֵיש ְס ֵפקה ְבידוֹ
ִּל ְמחוֹ ת ְו ֵאינוֹ ְמ ַמחה ַ -ק ְלקלה ְתלויה בוֹ ֵ .אי זהו ַה ֵקרוד? ֵאלו
ַה ְק ַט ִּנים ש ֵהן עוֹ ִּשין ַחבורהִּ .ק ְרצוף ֵ -אלו ַה ְגדוֹ ִּלים ש ֵאינן
עוֹ ִּשין ַחבורהַ :ו ֲחכ ִּמים אוֹ ְמ ִּרים ֵאין מקרדין ַאף לֹא ְמ ַק ְר ְצ ִּפין:
ֵאין ְמק ְר ִּדין שלֹא יבוֹ או ִּל ֵידי ַחבורה ְולֹא ְמ ַק ְר ְצ ִּפין ,שלֹא יבוֹ או
יאל היו שוֹ ֲח ִּקין את ַה ִּפ ְל ְפ ִּלין
ִּל ֵידי ְת ִּלישה .של ֵבית ַרבן ַג ְמ ִּל ֵ
יח ִּים שלהן .א ַמר ַר ִּבי א ְלעזר ֵבי ַר ִּבי צדוֹ קַ :פ ַעם ַא ַחת א ַכל
ב ֵר ַ
יאל ְו ֵה ִּביאו ְלפניו ִּאינְ ִּג ִּירין ו ְבתוֹ כן ִּפ ְל ְפ ִּלין
ַאבא ֵאצל ַרבן ַג ְמ ִּל ֵ
ְשחו ִּקיםֵ ,כיון שט ֲעמן  -מ ַש ְך ידוֹ ֵמהן .א ַמר לוֹ ַ :אל תחוש
להםֵ ,מערב יוֹ ם טוֹ ב ֵהן ְשחו ִּקיןְ ,ויַ ֲעשה ַר ִּבי צדוֹ ק ְכשוֹ ֵגג ֵאצל
ֹאכל? אלא שלֹא ְל ַה ִּתיר ְמלאכה ַעל ְי ֵדי ַרבן
יאל ְוי ַ
ַרבן ַג ְמ ִּל ֵ
יאל.
ַג ְמ ִּל ֵ

ישיָיאָ ְשבָטָתשע"ו
יוָֹםָ ֲח ִמ ִָ
יצהָדָףָיג ָ
ֵּב ָ
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ָשלשהָ
ָמשום ְ
ָט ֵּמאה ִ
ָפ ְל ְפ ִליןְ ,
ָשל ִ
ֲה ָלכָָה ָט'ַ ָ ,מ ְתנִ ִיתין ָ -ה ֵּרחיִ ם ֶׁ
יָכבָ ָרה:
םָכ ִל ְ
םָכ ִליָמתכוֹ תָו ִמשו ְ
יָקבולָו ִמשו ְ
םָכ ִל ִ
יםָ,משו ְ
ִ
ֵּכ ִל
גְ ָמ ָָרא ַָ -ה ַת ְחתוֹ ן ִּמשום ְכ ִּלי ִּקבולְ ,והע ְליוֹ ן ִּמשום ְכ ִּלי ַמתכוֹ ת
ָשל ָקטןָ
ְוהא ְמצ ִּעית ִּמשום ְכברהֲ .ה ָלכָָה ָי'ַ ָ ,מ ְתנִ ִיתין ֲָ -עגלה ֶׁ
ָכ ִליםָ.
ָאלא ָעל ָג ֵּבי ֵּ
ָמ ְדרס ְָונִ ֶׁט ֶׁלת ָבשבתְָ ,ו ֵּאינה ָנִ ְג ֶׁר ֶׁרת ֶׁ
ְט ֵּמאה ִ
הָ,מ ְפנֵּ יָ
ִ
ץָמןָה ֲעגל
ר ִביָיְ הודהָאוֹ ֵּמרָ,כלָה ֵּכ ִלים ָ ֵּאיןָנִ ְגר ִריןָחו ִ
ֶׁש ִהיא ָכוֹ ֶׁב ֶׁשת :גְ ָמ ָָרא ָ– תנֵ י ,לֹא יגור אדם את ַה ִּמטה ,את
ַה ִּכ ֵסאְ ,ואת ַה ַס ְפסלְ ,ואת ַה ַקת ְדרה ִּמ ְפנֵ י שהוא עוֹ שה ח ִּריץ.
ְו ַר ִּבי ִּש ְמעוֹ ן ַמ ִּתירַ .ר ִּבי בא ְב ֵשם ַרב ִּחנהַ ,ר ִּבי ַח ַגי ְב ֵשם ַר ִּבי
ְז ֵעיראַ ,ר ִּבי יוֹ סה ְב ֵשם ַר ִּבי ֵאילא :מוֹ ִּדין ֲחכ ִּמים ְל ַר ִּבי ִּש ְמעוֹ ן
ְב ִּכ ֵסא ש ַר ְגליו ְמ ֻשקעוֹ ת ְב ִּטיט ,ש ֻמתר ְל ַט ְל ְטלוֹ  ,ו ְד ַכותה ֻמתר
ְל ַה ְח ִּזירוֹ  .א ַמר ַר ִּבי יוֹ סה :אוף ֲאנַ ן ְתנִּ ינַ ן נִּ ט ִּלין ְב ַשבת .א ַמר
ַר ִּבי יוֹ סה ֵבי ַר ִּבי בוֹ ןְ :ד ַר ִּבי ִּש ְמעוֹ ן ִּהיא ,א ַמר ַר ִּבי יוֹ סה:
ַמ ְתנִּ יתא א ְמרה ֵכן ,כל ַה ֵכ ִּלים ֵאינן נִּ ְגר ִּרים חוץ ִּמן ה ֲעגלה
ִּמ ְפנֵ י ש ִּהיא כוֹ בשת.

ישי ָ
ֶּפ ֶָּרקָ ְש ִל ִָ
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ָביוֹ ם ָטוֹ בְָ ,ו ֵּאיןָ
ָמן ָה ִביב ִרין ְ
תנִ ִיתין ֵָּ -אין ָצ ִדין ָד ִגים ִ
ֲה ָל ָכה ָא'ַ ָ ,מ ְָ
ָמן ָה ִביב ִריןָ,
ָאבל ָצ ִדין ָחיה ָועוֹ ף ִ
ָמזוֹ נוֹ תֲ .
יהם ְ
ָל ְפנֵּ ֶׁ
נוֹ ְתנִ ין ִ
יאלָאוֹ ֵּמרָ :לֹאָכלָ
ןָבןָג ְמ ִל ֵּ
םָמזוֹ נוֹ תָ.רבןָשִָ ְמעוֹ ֶׁ
יה ְ
יןָל ְפנֵּ ֶׁ
ְונוֹ ְתנִ ִ
ָצידה ָאסורְָ ,ו ֶׁש ֵּאינוֹ ָ
ָה ְכללָ ,כל ָה ְמ ֻחסר ִ
ה ִביב ִרין ָש ִויןֶָׁ .זה ָ
יתין ְדלֹא ְכ ַר ִּבי
הָמתר :גְ ָמ ָָראָ -א ַמר ַר ִּבי ִּחיננאַ :מ ְתנִּ ִּ
רָציד ֻ
ְמ ֻחס ִ
יודהְ ,דתנֵ ינַ ן ַתמןַ ,ר ִּבי יודה אוֹ ֵמרַ :הצד ִּצפוֹ ר ְל ִּמ ְגדל ו ְצ ִּבי
ַל ַב ִּית – ַחיב ,הא ַל ִּגנה ְו ַל ִּביב ִּרין  -פטורְ .מ ַח ְלפה ִּשיט ֵתיה
ְד ַר ִּבי יודהְ ,דתנֵ ינַ ןֵ ,אין צ ִּדין ד ִּגים ִּמן ַה ִּביב ִּרים ְו ֵאין נוֹ ְתנִּ ין
ִּל ְפנֵ יהן ְמזוֹ נוֹ ת ,הא ַל ִּגנה ְו ַל ִּביב ִּרין – פטורְ .מ ַח ְלפה ִּשיטתוֹ ן
ְד ַרבנןְ ,דתנֵ ינַ ן ַתמןַ ,ו ֲחכ ִּמים אוֹ ְמ ִּריםִּ :צפוֹ ר ְל ִּמ ְגדל ,ו ְצ ִּבי
ַל ִּגנהְ ,ולח ֵצרְ ,ו ַל ִּביב ִּרין .ו ְתנִּ ינַ ןֲ ,אבל צ ִּדין ַחיה ְועוֹ ף ִּמן
ַה ִּביב ִּרין ְונוֹ ְתנִּ ין ִּל ְפנֵ יהן ְמזוֹ נוֹ ת ,הא ַל ִּגנה ְולח ֵצר  -לֹא! כאן
בח ֵצר ְמקֹרה כאן ְבח ֵצר ש ֵאינה ְמקֹרהְ .והא ְתנִּ ינַ ן ִּגנהִּ ,אית ְלך
ֵמימר ִּגנה ְמקֹרה? אלא כאן ִּב ְגדוֹ לה כאן ִּב ְק ַטנהַ .ר ִּבי עולא
יתנֵ י ,כל ַה ְמ ֻחסר ֵצידה ַחיב
א ַמר :בעוֹ ן קוֹ ֵמי ַר ִּבי ַאחאַ ,מה נִּ ְ
ְוש ֵאינוֹ ְמ ֻחסר ֵצידה פטור? א ַמר לוֹ ןְ :ולֹא ְבנ ַעל ְלתוֹ כה ֲאנַ ן
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ַקי ִּמין? אלא כל ַה ְמ ֻחסר ֵצידה  -אסורְ ,וש ֵאינוֹ ְמ ֻחסר ֵצידה -
ֻמתר .א ַמר ַר ִּבי ְשמו ֵאל אחוי ְד ַר ִּבי בר ְכיה :כל שהוא ְמ ֻחסר
נִּ ְש ִּבין ְ -מ ֻחסר ֵצידהְ ,וש ֵאינוֹ ְמ ֻחסר נִּ ְש ִּבין ֵ -אינוֹ ְמ ֻחסר ֵצידה.
שוֹ ֲח ִּטין ִּמן ַה ִּנג ִּריםְ ,ו ֵאין שוֹ ֲח ִּטין לֹא ִּמן ַה ִּמ ְכמוֹ רוֹ תְ ,ולֹא ִּמן
ימיִּ :ב ְמ ַצ ְדתא
ַה ְמצדוֹ תַ .ר ִּבי יוֹ ֵסי ֵבי ַר ִּבי בוֹ ן ְב ֵשם ַר ִּבי ֵא ֵ
יתייאְ .3שמו ֵאל א ַמר :צד הוא ְב ִּפיטסַ .4רב א ַמר :סו ְכרא
ְד ִּש ְ
ְדנַ ֲהרא – 5ש ֵרי .א ַמר ַר ִּבי יודןְ :בהוא ְדט ִּסיסֲ .6ה ָלכָָהָב'ַ ָ,מ ְתנִ ִיתיןָ-

לָמ ֶׁהןָ
ןָמ ֶׁע ֶׁרבָיוֹ םָטוֹ בָ,לֹאָיִ טוֹ ֵּ
יםָש ֲעשא ֵּ
ֶׁ
ףָוד ִג
ְמצודוֹ תָחיהָועוֹ ְ
ָמ ֶׁע ֶׁרב ָיוֹ ם ָטוֹ בָ .ומ ֲעשֶָׁהָ
ָש ִנצוֹ דו ֵּ
ָכן ָיוֹ ֵּדע ֶׁ
ָאם ֵּ
ָאלא ִ
ְביוֹ ם ָטוֹ בֶׁ ,
ָהןָ,
ָמת ִרין ֵּ
יאלְָ ,ואמרֻ ,
ָלרבן ָג ְמ ִל ֵּ
ָש ֵּה ִביא ָד ִגים ְ
ָאחדֶׁ ,
ְבנ ְכ ִרי ֶׁ
יע ִּאם נִּ ְת ַק ְל ְקלה
ימנוָָ .גְ ָמ ָָראִָּ -מי מוֹ ִּד ַ
לָה ֶׁ
יָלק ֵּב ֵּ
יןָרצוֹ נִ ְ
אָש ֵּא ְ
ֶׁאל ֶׁ
ַה ְמצודה? דבר ב ִּריא ש ִּנצוֹ דו ִּמ ְבעוֹ ד יוֹ םֲ ,אבל ִּאם לֹא

3

ְמצודה ש ַנ ֲע ֵשית ִּמן ַה ְש ִּתי ְבלֹא ה ֵערב ש ֵאינה ֲחזקה כל כ ְך ְו ַה ַחיה ֵאינה נִּ צוֹ דה

ְבתוֹ כה.
ִּ 4מתוֹ ְך ח ִּבית ַמיִּ ם ש ֵהם נִּ צוֹ ִּדים ְועוֹ ְמ ִּדים בה.
ִּ 5ב ְמקוֹ ם סכר ַהנהר.
ַ 6רק ִּאם אוֹ תוֹ מקוֹ ם סתום ִּמכל ְצדדיו יכוֹ ל לצוד שם.
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נִּ ְת ַק ְל ְקלה ַה ְמצודה  -דבר ב ִּריא שלֹא נִּ צוֹ דו ִּמ ְבעוֹ ד יוֹ םַ ,ו ֲא ִּפלו
נִּ ְת ַק ְל ְקלה ַה ְמצודהְ ,וחש לוֹ ַמר שמא לֹא נִּ צוֹ דו ִּמ ְבעוֹ ד יוֹ ם?
א ַמר ַר ִּבי יוֹ ֵסי ֵבי ַר ִּבי בוֹ ןְ :בפוֹ ֵרש ְבחוֹ ְר ִּשיןֵ ,ת ַדע ְלך שהוא ֵכן,
ְדתנֵ ינַ ן ,ד ִּגים ְוד ִּגים לֹא ְבמקוֹ ם ש ֵהן ְמצו ִּייןְ ,והכא ְבמקוֹ ם
ש ַחיה ְועוֹ ף ְמצו ִּייןַ .ר ִּבי ְז ֵעירה ְב ֵשם ַרב :ס ְב ִּרין ֵמימר ֻמת ִּרין
יאל ְב ֵריה ְד ַר ִּבי חוֹ נְ ייה ִּד ְב ַרת ַח ְורן
ְלמחרַ .ר ִּבי ִּח ְז ִּקיה ַר ִּבי עו ִּז ֵ
ֻמת ִּרין ַממש ,ס ְב ִּרינן ֵמימר ְס ֵפקן ִּה ִּתירוַ .ר ִּבי ֲחנִּ ינה ְו ַר ִּבי יוֹ נתן,
ְת ֵריהוֹ ן א ְמ ִּרין :ס ֵפק ה ֵכן אסורַ .ר ִּבי ְיהודה א ַמר :ס ֵפק ה ֵכן
ֻמתרַ .ר ִּבי ִּחיה ַרבה ְו ַר ִּבי ִּש ְמעוֹ ן ְב ַר ִּביַ ,חד א ַמר :ה ַעכו"ם צ ִּר ְ
יך
ה ֵכןְ .וחוֹ רנה א ַמרֵ :אין ה ַעכו"ם צ ִּר ְ
לא י ְד ִּעין ַמאן
יך ה ֵכןְ .ו ֹ
יתי קוֹ ֵמיה ַר ִּבי
א ַמר דא ומאן א ַמר דאִּ ,מן ַמה ְד ַרב ִּמיב ֵעי ֵמ ִּ
ִּחיה ַרבהְ ,והוא א ַמר ֵליה ֵהן ֲה ִּויתה? ְוהוא א ַמר ֵליהְ :שי ְירתה
ֲה ַוות ע ְברהַ ,ו ֲה ִּוינא א ַכל ִּמינה ְת ֵאנִּ יםֱ ,ה ֵוי דו א ַמר ֵאין ה ַעכו"ם
צ ִּר ְ
ימיי א ַזל ְל ַאנְ ְט ְרדסַ ,אייתון
יך ה ֵכןַ .חד ַת ְל ִּמיד ִּמן ְד ַר ִּבי ִּס ַ
ֵליה דוֹ ְר ַמ ְס ְקנא ְוא ַכלַ .חד ַת ְל ִּמיד ִּמן ְד ַר ִּבי ְיהוֹ ֻש ַע בן ֵל ִּוי א ַזל
ְל ַתמןַ ,א ְייתו ֵליה דוֹ ְר ַמ ְס ְקנא ְולֹא א ַכל ,אתא ְוא ַמר קוֹ ֵמי ַר ֵביה,
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ימיי א ַמרֵ :אין ה ַעכו"ם
יטת ַר ֵביהְ ,ד ַר ִּבי ִּס ַ
א ַמר :דו נְ ַהג ְכ ִּש ַ
צ ִּר ְ
יך ה ֵכןַ .ר ִּבי ַאבהו ְב ֵשם ַר ִּבי יְ הוֹ ֻש ַע בן ֵל ִּויַ :ד ְמ ְדמנִּ יוֹ ת
יצים
ש ַבכרם ֲ -ה ֵרי ֵאלו ֲאסורוֹ תַ .רב חוֹ נה ְב ֵשם ַרבַ :ה ִּש ִּ

7

ש ַב ַכ ַפ ִּים ֲ -ה ֵרי ֵאלו ֻמת ִּרין.

ישיָיבָ ְשבָטָתשע"ו
יוָֹםָ ִש ִָ
יצהָדָףָיד ָ
ֵּב ָ
ָכן ָיֵּ שָ
ָאם ֵּ
ָאלא ִ
ָמ ֻס ֶׁכנֶׁ ת ָלֹא ָיִ ְשחוֹ טֶׁ ,
ֲה ָלכָָה ָג'ַ ָ ,מ ְתנִ ִיתין ְָ -ב ֵּהמה ְ
ָא ִפלוָָ
ָע ִקיבא ָאוֹ ֵּמרֲ ,
ָמ ֶׁמנה ָכזיִ ת ָצ ִליָ .ר ִבי ֲ
ָל ֱאכֹל ִ
שהות ָביוֹ ם ֶׁ
יאנה ָבמוֹ טָ
ָשחטה ָבש ֶׁדהָ ,לֹא ָיְ ִב ֶׁ
ָט ִביחתהְ .
ָמ ֵּבית ְ
כזיִ ת ָחי ִ
יםָאב ִרים .גְ ָמ ָָראַָ -ר ִּבי בא ְב ֵשם
ֵּ
ָאב ִר
יאָבידוֹ ֵּ
ְ
לָמ ִב
הָ.אב ֵּ
ֲ
ובמוֹ ט
ַרבנן ְד ַתמןְ :שחטה ְוא ְכלו ְז ֵא ִּבים ְבנֵ י ֵמעיה – ְכ ֵשרה ,שח ְז ַקת
ְבנֵ י ֵמ ַע ִּים ְלכֹשרְ .וחש לוֹ ַמר ,שמא נִּ ְקבו ח ְז ַקת ְבנֵ י ֵמ ַע ִּים
יצד הוא עוֹ שה?
ְכ ֵש ִּרין? תנֵ יֲ ,אבל ְמ ִּביאה הוא ַעל ַגב עוֹ רהֵ ,כ ַ

ַ 7ה ְתמ ִּרים ַה ְג ֵד ִּלים ִּב ְק ֵצה ַכף ַהדקל ,ש ֱה ִּביאם נ ְכ ִּרי ְב ַשבת.

24

ֵּיצִהִ/דַּףַּהּיוֹמַּי
ְרּושלְמִיִב
י ַׁ
ְמ ַש ֵיר ִּממנה ֵאבר אחד ו ְמ ִּביאוֹ ִּעמוֹ ֲ .ה ָלכָָה ָד'ַ ָ ,מ ְתנִ ִיתין ְָ -בכוֹ רָ
ָאם ָיֶׁ ש ָבוֹ ָ
ָמ ְמ ֶׁחה ְָויִ ְר ֶׁאהִ ,
ֶׁשנפל ָלבָוֹ רָ ,ר ִבי ָיְ הודה ָאוֹ ֵּמרָ :יֵּ ֵּרד ֻ
יָש ְמעוֹ ןָאוֹ ֵּמרָ:
טָ.ו ִאםָלאוָ,לֹאָיִ ְשחוֹ טָ.ר ִב ִ
ְ
מוםָ,י ֲע ֶׁל ְ
הָויִ ְשחוֹ
ָמן ָהמוכן .גְ ָמ ָָרא ָ-
ָאין ֶָׁזה ִ
ָמ ְבעוֹ ד ָיוֹ םֵּ ,
ָש ֵּאין ָמומוֹ ָנִ כר ִ
כל ֶׁ

ְמ ַח ְלפה ִּשיט ֵתיה ְד ַר ִּבי יודהְ ,דתנֵ ינַ ן ַתמןַ ,ר ִּבי ְיהודה אוֹ ֵמר:
ִּאם לֹא ה ְיתה נְ ֵבלה ֵמערב ַשבת – ֲאסורהְ ,ל ִּפי ש ֵאינה ִּמן
ַהמוכןְ .והכא הוא א ַמר ה ִּכין? ַר ִּבי יודה ְכ ַד ְע ֵתיהְ ,ד ַר ִּבי יודה
א ַמרֵ :אין ַה ֻמ ְמחה תוֹ רהַ .ר ִּבי חוֹ נה ְב ֵשם ַר ִּבי ַאבאְ :ד ַר ִּבי יודה
ִּהיאְ ,ד ַר ִּבי יודה ע ַבד ְר ִּא ַית ְבכוֹ ר ִּכ ְר ִּא ַית ְט ֵרפהְ ,ט ֵרפה ְכמה
ְד ַא ְת א ַמר ַתמן רוֹ ִּאין את ַה ְט ֵרפה ְביוֹ ם טוֹ ב ,ו ְד ַכותה רוֹ ִּאין את
ַה ְבכוֹ ר ְביוֹ ם טוֹ בַ .ר ִּבי יודן ב ֵעיְ :ד ַמאי ִּמ ִּד ְב ֵריהם ו ְר ִּא ַית ְט ֵרפה
ִּמ ִּד ְב ֵריהןְ ,כמה ְד ַא ְת א ַמר :רוֹ ִּאין את ַה ְט ֵרפה ְביוֹ ם טוֹ ב,
ישין את ַה ְד ַמאי ְביוֹ ם טוֹ בַ .ר ִּבי ַאבהו ְב ֵשם ַר ִּבי
ו ְד ַכותה ַמ ְפ ִּר ִּ
יוֹ ֵסי בן ֲחנִּ ינה :כל שמומוֹ נִּ ַכר ֵמערב יוֹ ם טוֹ בְ ,ולֹא ִּה ִּתירו
ֻמ ְמחה אלא ְביוֹ ם טוֹ ב ֵ -אין זה ִּמן ַהמוכןְ .והא תנֵ י ֵעגל ְבכוֹ ר
שנוֹ ַלד ִּמן ַה ְט ֵרפה ְביוֹ ם טוֹ ב ֻ -מתר .א ַמר ַרב ִּח ְסדאִּ :תפ ֵתר
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ימיְ ,וס ַבר
שע ַבר ַה ֻמ ְמחה ְוראהו .אתא עו ְבדא קוֹ ֵמי ַר ִּבי ֵא ֵ
יתי ַרב
ֵמימר ַר ִּבי יודה ְו ַר ִּבי ִּש ְמעוֹ ן ֲהלכה ְכ ַר ִּבי יודהַ ,א ְי ֵ
הוֹ ַש ְעיה ַמ ְתנִּ יתא ְד ַבר ַקפרה ִּמ ְדרוֹ מאְ ,ותנאַ ,ו ֲחכ ִּמים אוֹ ְמ ִּרים:
כל שמומוֹ נִּ כר ִּמבערב יוֹ ם טוֹ בְ ,ולֹא ִּה ִּתירו ֻמ ְמחה אלא ְביוֹ ם
טוֹ ב ֵ -אין זה ִּמן ַהמוכןְ ,ו ִּק ְבלהְ ,וח ַזר ֵביה ,אוֹ תוֹ ְואת ְבנוֹ
שנ ְפלו ַלבוֹ ר; ַר ִּבי ִּליעזר אוֹ ֵמר :יַ ֲעלה את ה ִּראשוֹ ן ַעל ְמנת
חטְ ,ו ַה ֵשנִּ י עוֹ ִּשין לוֹ ַפ ְרנסה ִּב ְמקוֹ מוֹ שלֹא ימות.
ִּל ְשחוֹ טְ ,ויִּ ְש ֹ
לא
ַר ִּבי ְיהוֹ ֻש ַע אוֹ ֵמרַ :י ֲעלה את ה ִּראשוֹ ן ַעל ְמנת ִּל ְשחוֹ ט ְו ֹ
חטְ ,ו ַי ֲע ִּרים ְו ַי ֲעלה את ַה ֵשנִּ יַ ,אף ַעל ִּפי שלֹא ִּח ַשב ִּל ְשחוֹ ט
ִּי ְש ֹ
אחד ֵמהן ֻ -מתרַ .ר ִּבי בוֹ ן ַבר ִּחיה ב ֵעיְ ,מ ַח ְלפה ִּשיט ֵתיה ְד ַר ִּבי
ִּליעזרַ :תמן הוא א ַמר ֻמתר ְל ַה ֲע ִּרים ְוהכא הוא א ַמר אסור
ְל ַה ֲע ִּריםַ .תמן ִּמשום " ַבל ֵיראה ו ַבל ִּימ ֵצא"ְ ,והכא ַמה ִּאית
ל ְך? ְמ ַח ְלפה ִּשיט ֵתיה ְד ַר ִּבי יוֹ שו ַעַ ,תמן הוא א ַמר :אסור
ְל ַה ֲע ִּריםְ ,והכא הוא א ַמר ֻמתר ְל ַה ֲע ִּרים .א ַמר ַר ִּבי ִּא ִּידי :כאן
ְשבות ְוכאן ַחיב ַחטאת .א ַמר ַר ִּבי יוֹ סה ֵבי ַר ִּבי בוֹ ן :הכא ְכ ֵדי
לחוס ַעל נִּ ְכ ֵסיהן של ִּי ְשר ֵאלַ ,תמן ַמה ִּאית ל ְך? ַר ִּבי ִּי ְצחק ְו ַר ִּבי
ֹאשיהַ ,חד ְכה ֵדין ְו ַחד ְכה ֵדין.
י ִּ
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שָיגָ ְשבָטָתשע"ו
ק ֶׁד ָ
שבָתָ ָֹ
יצהָדָףָטו ָ
ֵּב ָ
הָמ ְמקוֹ מהָ.ומ ֲע ֶׁשהָ
הָש ֵּמתהָ,לֹאָיְ ִז ֶׁיזנ ִ
ה ָלכָָה ָה'ַ ָ ,מ ְתנִ ִיתין ְָ -ב ֵּהמ ֶׁ
ֲָ
סָל ֵּביתָ
הָ.ונִ ְכנ ְ
הָש ִנ ְטמא ְ
ָאתָר ִביָט ְרפוֹ ןָע ֶׁליה ְָועלָהחל ֶׁ
ְוש ֲאלו ֶׁ
ָמ ְמקוֹ מם .גְ ָמ ָָרא ְָ -שמו ֵאל
ה ִמ ְדרש ְָושאלְָ ,וא ְמרו ָלוֹ ָ ,לֹא ָיְ ִזיזֵּ ם ִ
א ַמר :טעו ֲח ִּמשה ְז ֵקנִּ ים שהוֹ רו ְל ַר ִּבי ַט ְרפוֹ ן ְבלוֹ ד .א ַמר ַרב
ַמתנהִּ :ב ְבכוֹ ר ֲהוה עו ְבדא .א ַמר ַר ִּבי א ִּביןַ :מ ְתנִּ יתא א ְמרה ֵכן
עליה ְו ַעל ַה ַחלה ש ִּנ ְט ֵמאתַ ,מה זוֹ קֹדש ַאף זוֹ קֹדש .בעוֹ ן קוֹ ֵמי
ֵל ִּויַ :מהו ִּל ְראוֹ ת את ַה ְט ֵרפה ְב ַב ִּית א ֵפל? א ַמרְ :ל ַא ַפק ְל ַבר,8
ימי ב ֵעי :ש ְמ ִּעינַ ןֵ ,אין רוֹ ִּאין את ַה ְנג ִּעים ְב ֵבית א ֵפל.
ַר ִּבי ֵא ֵ
ש ְמ ִּעינַ ןֵ ,אין רוֹ ִּאין את ַה ְט ֵרפה ְב ֵבית א ֵפל .א ַמר ַר ִּבי יוֹ סה ֵבי
יהא אסור
ַר ִּבי בוֹ ן :לֹא ִּמ ַט ַעם ַהזה אלא שמא ִּתמ ֵצא ְט ֵרפה ִּו ֵ
ְל ַט ְל ְטלהַ .א ְתיא ְד ַרב ַמתנה ִּכ ְשמו ֵאל ,ו ְד ֵל ִּוי ְכ ַרב .א ַמר ַר ִּבי בא

ְ 8להֹוצִ יא הַ חּוצה.
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ַר ִּבי ְיהודה ְב ֵשם ְשמו ֵאלֲ :הלכה ְכ ַר ִּבי יודהֲ .ה ָלכָָהָו'ַ ָ ,מ ְתנִ ִיתין -
יהָ
מה ָבתְָ ִחלָה ָ ְביוֹ ם ָטוֹ בֲ ָ ,אבָל ָנִ ְמנִ ין ָע ֶׁל ָ
ֵּאין ָנִ ְמנִ ין ָעָל ָה ְב ֵּה ָ
יהןָ .רבִָי ָיְ הודָה ָאוֹ מֵָּרָ:
ֵּמ ֶׁע ֶׁ ָרב ָיוֹ ם ָטוֹ ב ָ ְושוֹ ֲח ִטין ָו ְמח ְל ִקין ָ ֵּבינֵּ ֶָׁ
שר ָ ְכנֶׁ גֶָׁד ָה ְכלִָי ָאוָֹ ָ ְכנֶׁ גֶָׁד ָהקוֹ ִפיץָ .ו ֲחכ ִמיםָ
דם ָב ָ
שוֹ קֵָּל ָא ָ
יחין ָ ְבכָף ָמֹאזְ ניִָם ָכָל ָ ִעקָר .גְ ָמ ָרא ָ -הא
אוֹ ְמ ִריםֵּ ָ :אין ָמ ְש ִג ִ
ֹאמר
יפים .היו ֲח ִּמשה  -נַ ֲע ִּשין ֲעשרה .תנֵ י ,לֹא י ַ
ְלהוֹ ִּסיף – מוֹ ִּס ִּ
אדם ַל ֲח ֵברוֹ ֲ ' :ה ֵרי ֲאנִּ י ִּע ְמך ְבס ַלע'ֲ ' ,ה ֵרי ֲאנִּ י ִּע ְמך ְבשקל'ֲ ,אבל
יע'ַ .ר ִּבי
אוֹ ֵמר הוא לוֹ ֲ ' :ה ֵרי ֲאנִּ י עוֹ ֵמד ְלמ ֱחצה ִּל ְש ִּליש ו ִּל ְר ִּב ַ
ִּחיה ַרבה ְו ַר ִּבי ִּש ְמעוֹ ן ְב ַר ִּבי ש ְקלו מנה ְכנגד מנה ַב ְבכוֹ רַ ,במה
ְדב ִּרים ֲאמו ִּרים? ְבחוֹ ל הא ְביוֹ ם טוֹ ב – אסורַ .על ֵשם ֵאין
ֹאזנַ ִּים כל ִּע ַקרַ .רב אבון ַרב ְיהודה ְב ֵשם
יחין ְב ַכף מ ְ
ַמ ְש ִּג ִּ
ֹאזנַ ִּים ִּמ ְפנֵ י ה ַע ְכב ִּרים  -אסור.
ְשמו ֵאלֲ :א ִּפלו ִּל ְתלוֹ תוֹ ְב ַכף מ ְ
א ַמר ַר ִּבי יוֹ סה ֵבי ַר ִּבי בוֹ ן :לֹא ִּמ ַט ַעם ַהזה ,אלא ְב ִּגין ְדתנֵ ינַ ן,
ַר ִּבי ְיהודה אוֹ ֵמר :שוֹ ֵקל אדם בשר ְכנגד ַה ְכ ִּלי ,אוֹ ְכנגד
ֹאזנַ ִּים כל ִּע ַקר.
יחין ְב ַכף מ ְ
ַהקוֹ ִּפיץַ .ו ֲחכ ִּמים אוֹ ְמ ִּריםֵ :אין ַמ ְש ִּג ִּ
יחין ,הא ִּל ְתלוֹ תוֹ ְב ַכף
הא ַתנְ יא ַק ְדמ ֵיא ס ַבר ֵמימרַ ,מ ְש ִּג ִּ
יאל
ֹאזנַ ִּים ִּמ ְפנֵ י ה ַע ְכב ִּרים ֻ -מתר .תנֵ יַ ,ר ִּבי ִּש ְמעוֹ ן בן ַג ְמ ִּל ֵ
מ ְ
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יע
יטרא ֵל ַידע ַמה ִּה ִּג ַ
אוֹ ֵמרַ :אף ֵמ ִּפיס הוא אדם את ַע ְצמוֹ ְב ִּל ְ
לוֹ ַ .כ ֲהדא ַר ִּבי מנא ז ַבן ֲחרובן ִּד ְש ִּמיטה ,אתא ש ַאל ְל ַר ִּבי
יאל.
ִּח ְז ִּקיה ,א ַמר ֵליה :נ ֲה ִּגין ַרבנן ַכ ֲהדא ְד ַר ִּבי ִּש ְמעוֹ ן בן ַג ְמ ִּל ֵ
יטרא ִּהיאֲ ,אבל
יח שידוֹ ְכ ִּל ְ
תנֵ יַ ,ה ַטבח לֹא ְי ֵהא שוֹ ֵקל ְבידוֹ ו ַמ ִּנ ַ
ילין ְביוֹ ם טוֹ ב
חוֹ ֵת ְך הוא ְב ַס ִּכין ְונוֹ ֵתן לזה ְולזה .תנֵ יֵ ,אין ַמ ְר ִּג ִּ
לֹא ַבחוֹ ל ִּב ְבכוֹ רְ ,ולֹא ִּב ְפסו ֵלי ַה ֻמ ְקד ִּשין .א ַמר ַר ִּבי אבוֹ ן :שלֹא
ְי ֵהא ְכעוֹ ֵבד בוֹ ֲעבוֹ דה ְב ַחייו .א ַמר ַר ִּבי יוֹ ְסטא ַבר שונֵ ם :ג ְזרו
ֲע ֵליהן שלֹא ִּי ְרעו אוֹ תן ֲעד ִּרים ֲעד ִּרים .א ַמר ַר ִּבי מנא :כל ַעמא
יחבוֹ טַ ,ר ִּבי ִּחיה ַרבה ְו ַר ִּבי ִּש ְמעוֹ ן
מוֹ ֵדי ִּמינְ פוֹ ַח – ש ֵריְ ,ל ִּמ ְ
ְב ַר ִּביַ :חד א ַמר  -אסורְ ,וחוֹ רנה א ַמר ֻ -מתר .א ַמר ַר ִּבי יוֹ ֵסי ֵבי
יחבוֹ ט – אסורְ ,ל ִּמינְ פוֹ ַחַ ,ר ִּבי ִּחיה
ַר ִּבי בוֹ ן :כל ַעמא מוֹ ֵדי ְל ִּמ ְ
ַרבה ְו ַר ִּבי ִּש ְמעוֹ ן ְב ִּר ִּביַ ,חד א ַמר :אסורְ .וחוֹ רנה א ַמרֻ :מתר.
ָאבלָ
ָביוֹ ם ָטוֹ בֲ ,
ָאת ָהס ִכין ְ
ֲה ָלכָָה ָז'ַ ָ ,מ ְתנִ ִיתין ֵָּ -אין ָמ ְש ִחיזִ ין ֶׁ
יָב ִדינרָ
חָ,שקוֹ לָ ִל ְ
ְ
יָח ֶׁב ְרתהָ.לֹאָיֹאמרָאדםָלטב
מ ִשיאה ָעלָג ֵּב ֲ
יהן .גְ ָמ ָָרא ֵָ -אין ַמ ְש ִּח ִּיזין את
ָבינֵּ ֶׁ
ָאבל ָשוֹ ֵּחט ָו ְמח ְל ִקים ֵּ
בשרֲ ,
ַה ַס ִּכין ֲאבל ַמ ִּשיאה ַעל ַג ֵבי ֲחב ְרתה .א ַמר ַרב ִּח ְסדאְ :ד ַר ִּבי
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כל ִּהיאְ ,כ ֵדי
ְיהודה ִּהיא .א ַמר ַרב ְיהודה ְב ֵשם ְשמו ֵאלִּ :ד ְב ֵרי ַה ֹ
ְל ַה ֲע ִּביר ַש ִּמינונִּ ית שעליהֲ :ה ָלכָָה ָח'ַ ָ ,מ ְתנִ ִיתין ָ -אוֹ ֵּמר ָאדםָ
הָ,אבלָלֹאָבָ ִמדהָ.ר ִביָיְ הודהָאוֹ ֵּמרִ ָ:אםָ
יָז ֲ
יָכ ִל ֶׁ
אָל ְ
ל ֲח ֵּברוָָֹ:מ ֵּל ִ
לָבןָב ְטנִ יתָ,
הָבאבאָשאו ֶׁ
לָמדהָָ-לֹאָיְ מ ְל ֶׁאנוָ.מ ֲע ֶׁש ְ
יָש ִ
הָכ ִל ֶׁ
הי ְ
תָביוֹ םָטוֹ בָ.
בָונוֹ ְתנןָללקוֹ חוֹ ְ
יוָמ ֶׁע ֶׁרבָיוֹ םָטוֹ ְ
אָמדוָֹת ֵּ
הָממ ֵּל ִ
ֶׁשהי ְ
ָברו ֵּרי ָה ִמדוֹ תָ.
ָמ ְפנֵּ י ֵּ
ָכן ִ
אבא ָשאול ָאוֹ ֵּמרָ :אף ָבמוֹ ֵּעד ָעוֹ ֶׁשה ֵּ
יָמצויָה ִמדוָֹת.
ןָ,מ ְפנֵּ ִ
הָכ ִ
ו ֲחכ ִמיםָאוֹ ְמ ִריםָ,אףָבחֹלָעוֹ ֶׁש ֵּ
דיָשבועָָ ְב ֶׁא ְמצעוָתָהדוא"ל ָ
אתָה ִגליוָֹןָ ִמ ֵּ ָ
נִ תָןָ ְלקבֵָּלָ ֶָׁ

breslovinternational@gmail.com
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