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יָנא: י ֲחנִּ דֹות ָאַמר ַרֻבִּ חֹות עֹומְׁ ֻפָ ׁשְׁ אׁשֹוָנה ָהיֻו מִּ רִּ ים  ,ֻבָ ַוֲאֵבלִּ

ין רִּ ָרבָֻ  .עֹובְׁ ֶּׁ ׁשֻ ין מִּ יֻפֹורִּ צִּ ֲחרֻות ֻבְׁ ין  –ה ֻתַ קִּ תְׁ ן  ייֹוסֵ י ַרֻבִּ הִּ אֻבֶּׁ ֻתָ  :ֲחַלפְׁ

רֹות חֹות עֹובְׁ ֻפָ ׁשְׁ הֻו ַהֻמִּ ֻיְׁ י  ,ׁשֶּׁ ים. ָאַמר ַרֻבִּ דִּ ים עֹומְׁ ָהֲאֵבלִּ עֹון וְׁ מְׁ ׁשִּ

תָ  פְׁ תֹוסֶּׁ ים  :אֻדְׁ ָברִּ רֻו ַהֻדְׁ נָ ָחזְׁ יֹוׁשְׁ  ן.לְׁ

 'ג ֲהָלָכה

ים  מתני' ַטֻנִּ ים ֻוקְׁ ים ַוֲעָבדִּ ן  – ָנׁשִּ ַמע ֻומִּ יַאת ׁשְׁ רִּ קְׁ ין מִּ טֻורִּ ֻפְׁ

ין יֻלִּ פִּ יבִּ  ,ַהֻתְׁ ַחֻיָ זֻוָזה ֻובְׁ וְׁ מְׁ ה ֻובִּ ֻלָ פִּ תְׁ ת ַהָמזֹון. ֻבִּ ין ֻבִּ ֻכַ  רְׁ

ין  גמרא ַניִּ ים מִּ ֵניֶכם )דברים יא( ?ָנׁשִּ םֵאֹוָתםֵֶאתֵֻבְּ ֻתֶ דְּ ִלֻמַ ֶאתֵ .וְּ

ֵניֶכם ם.  –ֵֻבְּ נֹוֵתיכֶּׁ ת ֻבְׁ לֹא אֶּׁ  וְׁ

 רִאיָּיי"ח   –ִראׁשֹון יֹום 
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ֱאַמר  ֻנֶּׁ ין? ׁשֶּׁ ַניִּ ים מִּ ֵה'ֵ :)דברים ו(ֲעָבדִּ ֱֵאלֵֹהינוֻ ֵה' ָרֵאל ִֵיש ְּ ַמע ש ְּ

ֵאין לֹו  –ֵדֶאחֵָ ת ׁשֶּׁ רֻוךְׁ הֻואָאדוֹ אֶּׁ א ַהָקדֹוׁש ֻבָ ֻלָ ד ָיצָ  .ן אֶּׁ בֶּׁ א ָהעֶּׁ

ׁש לֹו  ֻיֵ  ן ַאֵחר. ָאדוֹ ׁשֶּׁ

ין ַניִּ ים מִּ ַטֻנִּ ִפיךֵָ )שמות יג( ?קְׁ ֵֻבְּ ֵֻתֹוַרתֵה' ֶיה הְּ ֵֻתִ ַמַען ָעה  – לְּ ׁשָ ֻבְׁ

הֻ  יר ֻבָ דִּ הֻוא ֻתָ   .ׁשֶּׁ

ין  יבִּ ַחֻיָ ילָֻ וְׁ פִּ ֻתְׁ ים ַעל ֻבַ ׁש ַרֲחמִּ ַבֻקֵ ָחד מְׁ אֶּׁ ָחד וְׁ ל אֶּׁ ֵהא ֻכָ ֻיְׁ ֵדי ׁשֶּׁ ה, ֻכְׁ

מֹו.   ַעצְׁ

יב  תִּ כְׁ זֻוָזה, ֻדִּ מְׁ ָעֶריָך. :)דברים ו(ֻובִּ יֶתָךֵֻוִבש ְּ ֺזזֹותֵֻבֵ םֵַעלֵמְּ ֻתָ ַתבְּ   ֻוכְּ

יב  תִּ כְׁ זֹון, ֻדִּ ת ַהֻמָ ֻכַ רְׁ ֵֶאתֵה'ֵ :)דברים ח(ֻובִּ ֻתָ ֵוֵֻבַרכְּ ֻתָ ַבעְּ ָ ש  ֵוְּ ֻתָ ָאַכלְּ וְּ

 ֱאלֶֹהיָך.

ֵניַנן: ן ֻתָ ֻמָ ל  ֻתַ וַ ֻכָ צְׁ ַמן מִּ ַהזְֻׁ ה ׁשֶּׁ ָרָמאת ֲעש ֵ ים – ֻגְׁ יבִּ ים ַחֻיָ  ,ֲאָנׁשִּ

ָכל  טֻורֹות. וְׁ ים ֻפְׁ ׁשִּ ַהֻנָ וַ וְׁ צְׁ ַמן מִּ ֻלֹא ַהזְֻׁ ה ׁשֶּׁ ָרָמאת ֲעש ֵ ָחד  – ֻגְׁ אֶּׁ

ַמן  ַהזְֻׁ ה ׁשֶּׁ ַות ֲעש ֵ צְׁ ין. ֵאי זֶּׁהֻו מִּ יבִּ ים ַחֻיָ ָחד ָנׁשִּ אֶּׁ ים וְׁ ָרָמאֲאָנׁשִּ ? ֻגְׁ

גוֹ  ה ן:ֻכְׁ ין.  ,ׁשֹוָפר ,לֻוָלב ,סֻוֻכָ יֻלִּ פִּ  ֻותְׁ
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ַמן  ֵאין ַהזְֻׁ ה ׁשֶּׁ ַות ֲעש ֵ צְׁ יא מִּ ֵאי זֹו הִּ ָרָמא?וְׁ גֹון ֻגְׁ ילֻוַח  ,ֲאֵבָדה :ֻכְׁ ׁשִּ וְׁ

ן ית.  ,הַמֲעקֶּׁ  ,ַהֻקֵ יצִּ צִּ יוְׁ ַות  ַרֻבִּ צְׁ ֻמִּ ים מִּ ׁשִּ ת ַהֻנָ עֹון ֻפֹוֵטר אֶּׁ מְׁ ׁשִּ

ית יצִּ ַמן  ,צִּ ַהזְֻׁ ה ׁשֶּׁ ַות ֲעש ֵ צְׁ יא מִּ הִּ ָרָמא,ׁשֶּׁ  ֻגְׁ

 [בע" כ"ה]דף 

ֲהֵר  ית. ׁשֶּׁ יצִּ ן ַהֻצִּ טֻור מִּ ָלה ֻפָ סֻות ַליְׁ  י ֻכְׁ

יא: ֻיָ י לִּ ָנן,ַטֲעמֻון ֻדְׁ  ָאַמר ַרֻבִּ ת לֹו ַלֻיֹום  ַרֻבָ דֶּׁ יֻוחֶּׁ ָתה מְׁ ם ָהיְׁ ן אִּ ֻכֵ ׁשֶּׁ

ָלה יְׁ ַלֻלַ יא  – וְׁ הִּ יבֶּׁ ׁשֶּׁ ית ַחֻיֶּׁ יצִּ צִּ   .ת ֻבְׁ

ֵני: טֻור ֻתָ ָאָדם ֻפָ ֹות ׁשֶּׁ צְׁ ל מִּ ֵדי חֹוָבָתן – ֻכָ ים יְׁ ת ָהַרֻבִּ יא אֶּׁ  ,ָאָדם מֹוצִּ

זֹון ת ַהֻמָ ֻכַ רְׁ ֻבִּ ָהא  .חֻוץ מִּ ָתֵניַנן:וְׁ ָדָבר כֹֻ  ֻדְׁ יב ֻבְׁ ֵאינֹו ַחֻיָ ֵאין  –ל ׁשֶּׁ

ם ָיָצא,  יֻלֻו אִּ יב ֲאפִּ ם ָהָיה ַחֻיָ ֵדי חֹוָבָתן, ָהא אִּ ים יְׁ ת ָהַרֻבִּ יא אֶּׁ מֹוצִּ

יא   !מֹוצִּ

יא: ֻיָ י לִּ ָיי ָאַמר ַרֻבִּ נְׁ כַ יא א הִּ ׁשַ רְׁ ֻה ֻבִּ יב ֻבָ תִּ כְׁ זֹון ֻדִּ  :)דברים ח(ת ַהֻמָ

ֵֶאתֵה'ֱֵאלֶֹהיָך. ֻתָ ֵֻוֵבַרכְּ ֻתָ ָבעְּ ָ ש  ֵוְּ ֻתָ ָאַכלְּ ָאַכל  וְּ י ׁשֶּׁ !  –מִּ ָבֵרךְׁ  הֻוא יְׁ

י ייֹוֵסי וְׁ  ַרֻבִּ ייֻוָדא  ַרֻבִּ זִֻּ ן ֻפַ ין ֻבֶּׁ יבִּ תִּ רֻו: ,ֲהוֻו מְׁ ָראָלא  ָאמְׁ ֻבְׁ ֻתַ סְׁ  מִּ

יאַ  רִּ קְׁ ל ֻבִּ ֵהא ֻכָ ֻיְׁ ַמע ׁשֶּׁ יות ׁשְׁ פִּ ן ֻבְׁ ֻנֵ ׁשַ ָחד מְׁ אֶּׁ ָחד וְׁ ָראָלא  !אֶּׁ ֻבְׁ ֻתַ סְׁ  מִּ

ילָֻ  פִּ ֻתְׁ ֵהא ֻבַ ֻיְׁ לה ׁשֶּׁ מֹו!  ֻכָ ים ַעל ַעצְׁ ׁש ַרֲחמִּ ַבֻקֵ ָחד מְׁ אֶּׁ ָחד וְׁ  אֶּׁ
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ין לֻוָלב ה ֻוַמה ֻבֵ ין סֻוֻכָ ה ?ַמה ֻבֵ א  – סֻוֻכָ ֻלָ ָרָכה אֶּׁ עֻוָנה ֻבְׁ ֵאיָנֻה טְׁ

ַבד לְׁ אׁשֹון ֻבִּ ָעה –לֻוָלב  .ֵליֵלי יֹום טֹוב ָהרִּ בְׁ ל ׁשִּ ָרָכה ֻכָ   .ָטעֻון ֻבְׁ

י י ַאָחאיֹוֵסי וְׁ  ַרֻבִּ ין ַרֻבִּ רִּ ין ָאמְׁ בִּ ין  :ֲהוֻו ָיתְׁ ה ֻוַמה ֻבֵ ין סֻוֻכָ ַמה ֻבֵ

ה ?לֻוָלב ים – סֻוֻכָ מִּ ילֹות ֻוַבֻיָ ֻלֵ ת ֻבַ גֶּׁ א  –לֻוָלב  .נֹוהֶּׁ ֻלָ ֵאינֹו נֹוֵהג אֶּׁ

ֻיֹום   .ֻבַ

יב י ַיֲעקֹב  ֲהתִּ רֹוָמיָ ַרֻבִּ מ: ֲהֵרי אֻדְׁ לְׁ יםֻתַ מִּ ַבֻיָ ילֹות ֻכְׁ ֻלֵ  .ֻוד ֻתֹוָרה נֹוֵהג ֻבַ

דֹון יַמי ה  ?ֻכְׁ ר ָלֻה  –סֻוֻכָ ׁשָ יפְׁ טֵ אֶּׁ יֻבָ מֻוד ֻתֹוָרה ל,לִּ לְׁ שָׁ  – ֻתַ יפְׁ ר לֹו אֶּׁ

ֻלֹא  טֵ ׁשֶּׁ יֻבָ  ל? לִּ

ֵני: רוֻ  ֻתָ ַבֲעָלהֻ  :ֲאָבל ָאמְׁ ת לְׁ כֶּׁ ָברֶּׁ ה מְׁ ָ ׁשֻ ַרֻבוֹ  ,אִּ ָבֵרךְׁ לְׁ ד מְׁ בֶּׁ עֶּׁ ָקָטן  ,וְׁ וְׁ

יו.  ָאבִּ  לְׁ

ילֹא ֵכן  ם  ַאָחא ָאַמר ַרֻבִּ ׁשֵ יֻבְׁ י  ַרֻבִּ י יֹוֵסי ֻבִּ הֹוַראַרֻבִּ רֻו  כָֻ  י:נְׁ ָאמְׁ ל ׁשֶּׁ

ָקָטן כוֹ  ,ֻבְׁ ַחֻנְׁ ֵדי לְׁ ֵתר !ֻכְׁ יֻפָ עֹונֶּׁ  :ֻתִּ ןֻבְׁ ֻיְׁ  ן,ָאמֵ  ה ַאֲחֵריהֶּׁ ן:י ֻכַ ֻמָ ָתֵניַנן ֻתַ  ֻדְׁ

ין אֹותוֹ  רִּ ה אֹו ָקָטן ַמקְׁ ָ ׁשֻ ד אֹו אִּ בֶּׁ ָהָיה עֶּׁ י ׁשֶּׁ   – מִּ
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 ע"א[ כ"ו]דף 

ין רִּ ֵהן אֹומְׁ ן ַמה ׁשֶּׁ ה ַאֲחֵריהֶּׁ ֵאיָרה ,עֹונֶּׁ ֵהא לֹו מְׁ רוֻ  .ֻותְׁ  :ֲאָבל ָאמְׁ

ֵאיָרה  בֹוא מְׁ בֶּׁ ֻתָ יךְׁ לְׁ רִּ ֻצָ ים, ׁשֶּׁ רִּ ש ְׁ בֶּׁ ן עֶּׁ רלְׁ ש ֶּׁ   .ן עֶּׁ

 'ד ֲהָלָכה

לֹא   מתני' יָה וְׁ ָפנֶּׁ , לֹא לְׁ ָבֵרךְׁ ֵאינֹו מְׁ ֻבֹו וְׁ לִּ ֵהר ֻבְׁ ַהרְׁ י מְׁ רִּ ַעל קֶּׁ ֻבַ

זֹון  ַעל ַהֻמָ יָה. וְׁ ַאֲחרֶּׁ יהָ  –לְׁ ָפנֶּׁ ָבֵרךְׁ לְׁ ֵאינֹו מְׁ יָה וְׁ ַאֲחרֶּׁ ָבֵרךְׁ לְׁ י  .מְׁ ַרֻבִּ

הֻוָדה אֹוֵמר: יהָ  יְׁ ַאֲחרֶּׁ יָה ֻולְׁ ָפנֶּׁ ָבֵרךְׁ לְׁ   .מְׁ

ֵהר  גמרא ַהרְׁ ָרכֹות ?ַמהֻו מְׁ   .ֻבְׁ

יתָ  נִּ ם – אַמתְׁ ֵאין ַמיִּ ָמקֹום ׁשֶּׁ יר.ֻוכְׁ  ,ֻבְׁ י ֵמאִּ ָתֵני: ַרֻבִּ ֵאין  ֻדְׁ י ׁשֶּׁ רִּ ַעל קֶּׁ ֻבַ

בֹול טְׁ ם לִּ נוֹ  ֲהֵרי זֶּׁה – לֹו ַמיִּ ָאזְׁ יַע לְׁ מִּ ֵאינֹו ַמׁשְׁ ַמע וְׁ ת ׁשְׁ  ,קֹוֵרא אֶּׁ

ָבֵרךְׁ  ֵאינֹו מְׁ יָה;וְׁ ַאֲחרֶּׁ לֹא לְׁ יָה וְׁ ָפנֶּׁ ֵרי  לֹא לְׁ בְׁ ים ֻדִּ יר. ַוֲחָכמִּ י ֵמאִּ ַרֻבִּ

ים: רִּ ָניו אֹומְׁ ָאזְׁ יַע לְׁ מִּ ַמע ֻוַמׁשְׁ ת ׁשְׁ יהָ  ,קֹוֵרא אֶּׁ ַאֲחרֶּׁ יָה ֻולְׁ ָפנֶּׁ ָבֵרךְׁ לְׁ   .ֻומְׁ

ִנייֹום   רִאיָּיי"ט   – ׁשֵׁ
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ֵני: ם ֻתָ ין ַמיִּ ַעת ַקֻבִּ ׁשְׁ לֻו ָעָליו ֻתִּ פְׁ ֻנָ י חֹולֶּׁה ׁשֶּׁ רִּ ַעל קֶּׁ לֻו  ,ֻבַ פְׁ ֻנָ ָטהֹור ׁשֶּׁ וְׁ

ה  לֹׁשָ ַעל רֻוֻבֹו ׁשְׁ יַעל רֹאׁשֹו וְׁ יםלֻוגִּ אֻובִּ ם ׁשְׁ מֹו, ָטהַ  – ן ַמיִּ ַעצְׁ ר לְׁ

ים  עִּ ֻבָ ַארְׁ ֹבא ֻבְׁ ֻיָ ֵדי חֹוָבָתן ַעד ׁשֶּׁ ים יְׁ ת ָהַרֻבִּ יא אֶּׁ ֲאָבל ֵאינֹו מֹוצִּ

ָאה.  יסְׁ הֻוָדה אֹוֵמר ַרֻבִּ ל ָמקֹום :יְׁ ֻכָ ָאה מִּ ים סְׁ עִּ ֻבָ   .ַארְׁ

י ר ַרֻבִּ י ֵיָסא  ַאָחא, ַיֲעקֹב ֻבַ ַע ַרֻבִּ הֹוׁשֺ י יְׁ ם ַרֻבִּ ׁשֵ י:ֻבְׁ ן ֵלוִּ י  ֻבֶּׁ רִּ ֵאין קֶּׁ

תַֻ  א מִּ ֻלָ האֶּׁ יֻטָ יׁש ַהֻמִּ מִּ מֹו  :ַרב הֻוָנא ָאַמר .ׁשְׁ ת ַעצְׁ יֻלֻו ָרָאה אֶּׁ ַוֲאפִּ

ֲחלֹוםֵניאוֹ  ָיין ֲהווֻ  .ת ֻבַ עְׁ ה :ן ֵמיַמרֻבָ ָ ׁשֻ ַבד ֵמאִּ לְׁ י .ֻובִּ ייֹוָנה וְׁ  ַרֻבִּ  ַרֻבִּ

הוֹ יֹוֵסי  ַויְׁ רְׁ יןֻתַ רִּ ָבר ַאֵחר. :ן ָאמְׁ ֻדָ יֻלֻו מִּ   ַוֲאפִּ

ֵניַנן: ן ֻתָ ֻמָ י ֻתַ יֻפֻורִּ יה –ם יֹום ַהֻכִּ ֻיָ תִּ יָלה ֻוׁשְׁ ֲאכִּ יָצה ,ָאסֻור ֻבַ חִּ רְׁ  ,ֻובִּ

יָכה סִּ ל ,וְׁ ֻדָ נְׁ יַלת ַהֻסַ עִּ נְׁ ה.  ,ֻובִּ יֻטָ יׁש ַהֻמִּ מִּ ַתׁשְׁ ָתֵני ֲעָלֻה:ֻובְׁ ֲעֵלי  וְׁ ֻבַ

י ָריִּ יָגא  –ן קְׁ לִּ ֵלית ָהָדא ֻפְׁ ים. וְׁ יֻפֻורִּ יֹום ַהֻכִּ ָעה ֻבְׁ ינְׁ צִּ ן ֻבְׁ ֻכָ ַדרְׁ ין ֻכְׁ לִּ טֹובְׁ

יַעל  ַע  ַרֻבִּ הֹוׁשֺ ייְׁ ן ֵלוִּ י, ֻדְׁ ֻבֶּׁ ַע  ַרֻבִּ הֹוׁשֺ ייְׁ ן ֵלוִּ א  :ָאַמר ֻבֶּׁ ֻלָ י אֶּׁ רִּ ֵאין קֶּׁ

ה יֻטָ יׁש ַהֻמִּ מִּ ׁשְׁ ֻתַ ַתר ָלֻה: !מִּ עֹוד יֹום ֻפָ ֻבְׁ תֹו מִּ ֻטָ יֵמׁש מִּ ִּ ׁשֻ ׁשֶּׁ ַכח  ,ֻבְׁ ׁשָ וְׁ

לֹא ָטַבל.   וְׁ

ָהָתֵני: ה  וְׁ יַרֻבִּ ַמֲעש ֵ ן ֻבֵ אי יֹוֵסי ֻבֶּׁ ֻתָ ינְׁ  ֲחַלפְׁ צִּ ָראֻו אֹותֹו טֹוֵבל ֻבְׁ ָעה ׁשֶּׁ

ים יֻפֻורִּ יֹום ַהֻכִּ   ,ֻבְׁ
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ר י ַיֲעקֹב ֻבַ ׁשֹוֵכַח? ָאַמר ַרֻבִּ דֹוׁש ֻבְׁ ית ָלךְׁ ֵמיַמר ַעל אֹותֹו ַהֻגֻוף ַהֻקָ  אִּ

ל ן:ָאבוֻ  הֻו  ֻכָ ֻלֹא יְׁ א ׁשֶּׁ ֻלָ יָלה ַהזֹֻאת אֶּׁ בִּ ת ַהֻטְׁ ינֻו אֶּׁ קִּ תְׁ ָמן לֹא הִּ ַעצְׁ

אֹוֵכל יֹוֵרד וְׁ עֹולֶּׁה וְׁ תֹו וְׁ יֻטָ ׁש מִּ ֻמֵ ׁשַ לֻו, מְׁ ין ַהֻלָ גֹולִּ נְׁ ַתרְׁ ָרֵאל ֻכְׁ ש ְׁ   .יִּ

י יָנא  ַרֻבִּ ין  ֲהָוהֲחנִּ ימֹוסִּ ֵעי ֻדִּ רְׁ תָ ָעַבר ַעל ֻתַ יצְׁ רִּ קְׁ ַמה  ָאַמר:וְׁ  ,אֻבִּ

ית ֲחרִּ ֵלי ׁשַ ין ֻפֹה,  טֹובְׁ לוֻ עֹוש ִּ נֻוןֵייזְׁ תְׁ יִּ ָרא  !ן וְׁ ַצפְׁ יא ֻדְׁ ַההִּ  :ָאַמר ֲהָוהֻבְׁ

יָדא, ַמא ית ֵליֻה ֲעבִּ אִּ   .דַוֲעבֵ ל ֵייזוֻ ן ֻדְׁ

ָיה ָאַמר קִּ זְׁ א? חִּ ֻסֵ ֵבית ַהֻכִּ ֵהר ֻבְׁ ַהרְׁ ר.ַמהֻו לְׁ י ֵיָסא  : מֻוֻתָ  :ָאַמרַרֻבִּ

י  ֵעיָרא:ָאסֻור. ָאַמר ַרֻבִּ ל זְׁ בַ  ֻכָ י י ָקשֵׁ ר סְׁ ֲהָוה לִּ ן –ֻדַ ֻמָ ֵתיהֻ  ֻתַ ירְׁ בִּ   .סְׁ

י אֶּׁ  עֹון:ָאַמר ַרֻבִּ מְׁ ר ׁשִּ ָעָזר ֻבַ ל לְׁ ָבָר ַההֻוא  ֻכָ ָיא סְׁ בֻול יֹום א ַקׁשְׁ טְׁ  –ֻדִּ

ן ֻמָ ֵתיהֻ  ֻתַ ירְׁ בִּ י ַאָחא .סְׁ י ַרֻבִּ חֻום ֻבֵ נְׁ ם ֻתַ ׁשֵ יֻבְׁ יא ַרֻבִּ ֻיָ יֹומֹוי  :חִּ יֻבְׁ  ַרֻבִּ

ַע  הֹוׁשֺ ייְׁ ן ֵלוִּ ׁשֻו ַלֲעקֹור  ֻבֶּׁ יקְׁ יל ֻבִּ לִּ י ַהֻגָ ׁשֵ ֵני נְׁ ֻפְׁ יָלה ַהזֹֻאת מִּ בִּ ת ַהֻטְׁ אֶּׁ

ה יֻנָ ֵני ַהֻצִּ ֻפְׁ ֱעָקרֹות מִּ ָהיֻו נֶּׁ ַע  .ׁשֶּׁ הֹוׁשֺ י יְׁ ן ַרֻבִּ י:ָאַמר ָלהֶּׁ ן ֵלוִּ בָ  ֻבֶּׁ ר ֻדָ

ן  ָרֵאל מִּ ש ְׁ ת יִּ הֻוא ֻגֹוֵדר אֶּׁ ים ַלֲעקֹור  – הָהֲעֵביָר ׁשֶּׁ ׁשִּ ַבֻקְׁ ם מְׁ ַאֻתֶּׁ

ן  !אֹותֹו? ָרֵאל מִּ ש ְׁ ים ֲעֵביָר הָ ַמהֻו ֻגֹוֵדר יִּ ָרמִּ ׁשֹוֵמר ֻכְׁ ה ֻבְׁ ה? ַמֲעש ֵ

ן ָמקֹום  ין ָלהֶּׁ ינִּ קִּ ֵהן ַמתְׁ יׁש. ַעד ׁשֶּׁ ת אִּ ם ֵאׁשֶּׁ יָזֵקק עִּ הִּ א לְׁ ֻבָ ָחד ׁשֶּׁ אֶּׁ

ין לִּ רֻו  ,ֵאיָכן ֵהן טֹובְׁ יָעבְׁ רִּ ָלה ָהעֹובְׁ ין ֻוָבטְׁ בִּ ַהׁשָ  ה. ָהֲעֵביָר ן וְׁ
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ל  ָחתֹו ׁשֶּׁ פְׁ ם ׁשִּ יָזֵקק עִּ הִּ א לְׁ ֻבָ ָחד ׁשֶּׁ אֶּׁ ה ֻבְׁ יַמֲעש ֵ ָרה לֹו: ,ַרֻבִּ ם  ָאמְׁ אִּ

ֻתִּ ֵאין  ירְׁ בִּ לֶּׁתֻגְׁ לֶּׁת ,י טֹובֶּׁ י טֹובֶּׁ ?  ֲאַמר ָלֻה: .ֵאינִּ ֵהָמה ַאֻתְׁ בְׁ לֹא ֻכִּ וְׁ

ָרה לוֹ  לֹא  :ָאמְׁ תָֻ וְׁ ַמעְׁ ַקל!  ׁשָ סְׁ הֻוא נִּ ֵהָמה ׁשֶּׁ ָבא ַעל ַהֻבְׁ ֱאמַ ֻבְׁ ֻנֶּׁ ר ׁשֶּׁ

ֵהָמהֵמֹותֵיֻוָמת )שמות כב( ֵֹכבִֵעםֵֻבְּ לֵש    !ֻכָ

יא ֻיָ י חִּ ר ָווה: ָאַמר ַרֻבִּ ָמן לֹא  ֻבַ ל ַעצְׁ ינוֻ ֻכָ קִּ תְׁ יָלה ַהזֹֻאת  הִּ בִּ ת ַהֻטְׁ אֶּׁ

ר, ַאף הֻוא  הֻוא מֻוֻתָ ה אֹוֵמר לֹו ׁשֶּׁ ם ַאֻתָ אִּ מֻוד, ׁשֶּׁ לְׁ ֵני ֻתַ ֻפְׁ א מִּ ֻלָ אֶּׁ

ָרַכי ֻוָבא  ה צְׁ ֱעש ֶּׁ אֶּׁ י ֵאֵלךְׁ וְׁ ׁשֹונֶּׁ אֹוֵמר ֲאנִּ ה וְׁ ַאֻתָ ֻתֹוךְׁ ׁשֶּׁ ֻכֹו. ֻומִּ ל צֹורְׁ ה ֻכָ

ׁשֹונֶּׁ א בָֻ  –ָאסֻור הֻוא  :אֹוֵמר ֻכֹו.וְׁ ל צֹורְׁ   ה ֻכָ

ן ֻמָ ין ֻתַ רִּ יֻלֻו  :ָאמְׁ מֹועַ ֲאפִּ ׁשְׁ ֵרי ֻתֹוָרה  לִּ בְׁ י יֻוָדה  .ָאסֻור –ֻדִּ ָאַמר ַרֻבִּ

יָטס, ר טִּ י ַאָחא ֻבַ ם  ַרֻבִּ ׁשֵ יֻבְׁ ָעָזר:אֶּׁ  ַרֻבִּ ילָֻ  לְׁ חִּ ֻתְׁ ילָֻ ] הֻבַ חִּ ֻתְׁ )שמות  ה[ֻכַ

יֵַאלֵ יט( ִליש ִ כִֹניםֵַליֹֻוםֵַהש ְּ ָהיוֵֻנְּ ה.וְּ ָ וֵֶֻאלִֵאש ֻ ש  ֻגְּ   ֻתִ

ֵני: ָזבֹות ֻתָ ין וְׁ דֹות ,ָזבִּ יֹולְׁ ֻדֹות וְׁ ֻתֹוָרה – נִּ ין ֻבַ ין  ,קֹורִּ ׁשֹונִּ ַרׁש וְׁ דְׁ מִּ

דֹות. ַהֻגָ י  ַוֲהָלכֹות וְׁ רִּ ן –ֻוַבַעל קֶּׁ כֻוֻלָ   .ָאסֻור ֻבְׁ

י ר ַרֻבִּ א ֻבַ י: ַאָחא ַאֻבָ ם ַרֻבִּ ׁשֵ ֵאינֹו ׁשֹונֶּׁ  ֻבְׁ הה ֲהָלכֹות וְׁ דֹות ׁשֹונֶּׁ  .ַהֻגָ

ֵני  ם ֻתָ ׁשֵ יֻבְׁ ה :יֹוֵסי ַרֻבִּ כֹות  ׁשֹונֶּׁ ילְׁ ֻיוֹ הִּ ילִּ גִּ ֻלֹא  ,תרְׁ ַבד ׁשֶּׁ לְׁ יעַ ֻובִּ ת  ַיֻצִּ אֶּׁ

ָנה ׁשְׁ ָבֵעי ֵמיַמר .ַהֻמִּ ית ֻדְׁ רֹות :אִּ ֻכָ יר ַאזְׁ ֻכִּ ֻלֹא ַיזְׁ ַבד ׁשֶּׁ לְׁ   .ֻובִּ
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י ֵעיָרא ַרֻבִּ ֵעי קֻומֹוי  זְׁ י ֻבָ יֵלית  א:ֵיסָ ַרֻבִּ שֵׁ  ַרֻבִּ יֻפָ ם  ?ט ֻבִּ יעִּ ין  ַרֻבִּ ֻבֵ

ָיא?  ֵלילְׁ ַקָיא ֻבְׁ ירְׁ יןֲאַמר ֵליֻה: ֻפִּ   .אִּ

י ם  ַרֻבִּ ט עִּ ׁשַ א ֻפָ ר ַאֻבָ יא ֻבַ ֻיָ יחִּ ָיא ַרֻבִּ ֵלילְׁ ֵקיֻה ֻבְׁ ירְׁ ֵריֻה ֻפִּ ָיה ֻבְׁ מְׁ חֶּׁ  .נְׁ

ָרא  יא ַצפְׁ ַההִּ ית ֵליֻה מָ  :רמַ  ֲהָוהֻבְׁ אִּ ידָ ה ֻדְׁ יל ֲעבִּ ַיֲעֵביא ֵייזִּ   .דוְׁ

רֹות בַֻ ַמֲעש ֶּׁ  קְׁ ָעַמד לִּ ָחד ׁשֶּׁ אֶּׁ יַע ה ֻבְׁ ֻגִּ הִּ יָון ׁשֶּׁ ין. ֻכֵ יבִּ צִּ נְׁ ֻתֹוָרה ֻבִּ

ָרה  ֻכָ ַהזְׁ הֻ  –לְׁ ם ֻבָ ֻגֵ ַגמְׁ יל מְׁ חִּ תְׁ יָאַמר לֹו  .הִּ ן  ַרֻבִּ הֻוָדה ֻבֶּׁ ֵתיָר יְׁ  :הֻבְׁ

ֵרי ֻתֹוָרה  בְׁ ֵאין ֻדִּ יָך, ׁשֶּׁ ָברֶּׁ ירֻו ֻדְׁ ָיאִּ יָך וְׁ ַתח ֻפִּ יןֻפְׁ לִּ ַקֻבְׁ ָאה מְׁ   !טֻומְׁ

ר י ַיֲעקֹב ֻבַ ין ַאָחא: ָאַמר ַרֻבִּ ַנֲהגִּ ן וְׁ ֻמָ יֻכְׁ  ֻתַ עַ  ַרֻבִּ לְׁ ז, אאֶּׁ ית ַהֻגֵ ֵראׁשִּ י ֻבְׁ

יֻוכְׁ  יָֻ  ַרֻבִּ אֵ ה ֹיאׁשִּ לְׁ כִּ ם, ֻוכְׁ ֻבְׁ רֶּׁ יי ַהֻכֶּׁ ַבֲעֵלי  ַרֻבִּ ֵתיָרא ֻבְׁ ן ֻבְׁ הֻוָדה ֻבֶּׁ יְׁ

י ָריִּ   .ןקְׁ

עַ  לְׁ י אֶּׁ ַרֻבִּ ָתָנאאֻכְׁ ז, ֻדְׁ ית ַהֻגֵ ֵראׁשִּ י :י ֻבְׁ עַ  ַרֻבִּ לְׁ ית  :י אֹוֵמראאֶּׁ ֵאין ֵראׁשִּ

ץ.  ָארֶּׁ א ֻבָ ֻלָ ז אֶּׁ  ַהֻגֵ

יֻכְׁ  ם,  ַרֻבִּ ַאיִּ לְׁ כִּ ה ֻבְׁ ֻיָ ָתֵני:ֹיאׁשִּ י ֻדְׁ ה אֹוֵמר ַרֻבִּ ֻיָ יב  :ֹיאׁשִּ עֹוָלם ֵאינֹו ַחֻיָ לְׁ

עֹוָרה  ה ֻוש ְׁ ֻטָ ַרע חִּ זְׁ ֻיִּ צָ ַעד ׁשֶּׁ ַחרְׁ ַמֻפֹולֶּׁת ָיד. וְׁ  ן ֻבְׁ

יֻכְׁ  ַבֲעֵלי  ַרֻבִּ ֵתיָרה ֻבְׁ ן ֻבְׁ הֻוָדה ֻבֶּׁ ייְׁ ָריִּ י ָתֵני:ֻדְׁ ן, קְׁ הֻוָדה אֹוֵמר ַרֻבִּ ֵאין  :יְׁ

ֵרי ֻתֹוָרה  בְׁ יןֻדִּ לִּ ַקֻבְׁ ָאה.  מְׁ  טֻומְׁ
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י ר  ַרֻבִּ איֹוֵסי ֻבַ ֻתָ ָיאָאתֵ  ֲהָוה ֲחַלפְׁ ֵלילְׁ ָטא ֻבְׁ מְׁ יסְׁ אִּ ָרא  ַוֲהָוה ,י ֻבְׁ ַחמְׁ

ךְׁ  ַהֻלֵ ֵריהֻ מְׁ תְׁ ית  ֻבַ יחַ ַעל ַחד ֻבֵ ָראֲאַמר ֵליֻה  .ׁשִּ בְׁ ֵעי  :ַההֻוא ֻגַ ֻבָ

חֵ  ָך. ֵליֻה: ֲאַמר  .יַמסְׁ ׁשְׁ ן ַנפְׁ ַסֻכֵ ת ֲאַמר ֵליֻה: לֹא ֻתְׁ ן ֵאׁשֶּׁ ה ֻומִּ ֻדָ ן נִּ מִּ

ֵחי יסְׁ מִּ ֵעי לְׁ ָרא ֻבָ בְׁ יׁש ַההֻוא ֻגַ ן  .אִּ יֻלֻו ֻכֵ ן ֲאַמר ֵליֻה: ֲאפִּ ַסֻכֵ לֹא ֻתְׁ

ךְׁ  ׁשָ ַנפְׁ ַמע ֵליהֻ ֻבְׁ ָלא ׁשָ יָון ֻדְׁ לֹא ֵייחוֻ ֲאַמר ֵליֻה:  .. ֻכֵ ָרא וְׁ בְׁ ת ַההֻוא ֻגַ

ֻסוֻ  ֵכן יִּ י .ת ֵליהֻ ֲהַווק, וְׁ ן יֹוֵסי  ַרֻבִּ  ָאֵתי ֲהָוהיֹוֵסי ֻבֶּׁ
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ָפא ילְׁ אִּ טַ א ַחד ֲחמָ  ,ֻבְׁ ֵמיהֻ ר קְׁ רְׁ ָלא  ֻגַ ַחבְׁ ֵחיֵמיחוֹ ֻבְׁ יסְׁ  ֲאַמר ֵליֻה: .ת ֻומִּ

סַ  ָך. ֲאַמר ֵליהֻ לֹא ֻתְׁ ׁשְׁ ַנפְׁ ן ֻבְׁ ֵעיָנא :ַההֻוא ֻכֵ  .לֲאֵכי ֵליֻה:ֲאַמר  .ֵמיַכל ֻבְׁ

ֵעי  ָרא ֻבָ בְׁ תָֻ ַההֻוא ֻגַ יׁשְׁ תֵ ֲאַמר ֵליֻה:  .המִּ  . יׁשְׁ

יָון  טוֹ ֻכֵ מְׁ יָנהֻדִּ מִּ לְׁ ן ,ן לִּ ֻמָ ֵרילֹא  ֲאַמר ֵליֻה: ֻתַ ין ׁשְׁ גִּ א ֻבְׁ ֻלָ ת ָלךְׁ אֶּׁ

תָֻ  נְׁ ַרם ַסֻכַ א, ֻבְׁ ׁשָ ַנפְׁ לֻום ַעד  ָהָכאא ֻדְׁ ַעם ֻכְׁ יטְׁ מִּ ָרא לְׁ בְׁ ַההֻוא ֻגַ ָאסֻור לְׁ

תָֻ  עְׁ יִּ א ׁשַ חֵ ֻדְׁ   .יסְׁ

ִליִׁשייֹום   רִאיָּיכ'   – ׁשְׁ
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אי י ַיֻנַ הֻ  :ָאַמר ַרֻבִּ ין ֻבָ ירִּ מִּ ין ֻוַמחְׁ ילִּ קִּ ֻמְׁ י ׁשֶּׁ ֻתִּ ַמעְׁ כָ  ,ׁשָ ֻה וְׁ יר ֻבָ מִּ חְׁ ל ַהֻמַ

יךְׁ  – יַמֲארִּ ֻה ָימִּ ין ֻבָ ילִּ קִּ טֹוָבה. מְׁ ין,  –ם ֻבְׁ אֻובִּ ם ׁשְׁ ַמיִּ חֹוץ ֻבְׁ רְׁ לִּ

הֻ  ין ֻבָ ירִּ מִּ ים. – ַמחְׁ ם ַחֻיִּ ַמיִּ בֹול ֻבְׁ טְׁ  לִּ

 ה' ֲהָלָכה

י   מתני' רִּ הֻוא ַבַעל קֶּׁ ר ׁשֶּׁ ֻכַ זְׁ נִּ ה וְׁ ֻלָ פִּ ֻתְׁ יק –ָהָיה עֹוֵמד ֻבַ סִּ  ,לֹא ַיפְׁ

רֹות ַעד  קְׁ לִּ ֻסֹות וְׁ ֻכַ תְׁ הִּ ם ָיכֹול ַלֲעלֹות ֻולְׁ ֻבֹול, אִּ טְׁ ר. ָיַרד לִּ ַקֻצֵ א יְׁ ֻלָ אֶּׁ

ם ָלאו  אִּ ָרא. וְׁ קְׁ יִּ ה וְׁ ֻסֶּׁ ֻכַ תְׁ יִּ ה, ַיֲעלֶּׁה וְׁ ֻלֹא ָתֵנץ ַהַחֻמָ ם  –ׁשֶּׁ יִּ ה ַבֻמַ ֻסֶּׁ ֻכַ תְׁ יִּ

קְׁ  יִּ   .ָראוְׁ

ים ם ָהָרעִּ ַמיִּ ה לֹא בְׁ ֻסֶּׁ ֻכַ תְׁ תֹוָכן  ,לֹא יִּ יל לְׁ ֻטִּ ֻיַ ָרה, ַעד ׁשֶּׁ ׁשְׁ ֵמי ַהֻמִּ לֹא בְׁ וְׁ

ן ַהֻצֹוָאה ן ֻומִּ יק ֵמהֶּׁ חִּ ה ַירְׁ ַכֻמָ ם. וְׁ ע ַאֻמֹות. ?ַמיִּ ֻבַ  ַארְׁ

יָתא    גמרא נִּ ים –ַמתְׁ ַרֻבִּ מֹו ֲאָבל  .ֻבְׁ ֵבין ַעצְׁ ינֹו לְׁ י  –ֻבֵ ַרֻבִּ יק, ֻוכְׁ סִּ ַיפְׁ

יר ַרם ֻכְׁ  .ֵמאִּ יֻבְׁ הֻוָדה ַרֻבִּ מֹו  ,יְׁ ֵבין ַעצְׁ ינֹו לְׁ יֻלֻו ֻבֵ יק.  –ֲאפִּ סִּ  ֵאינֹו ַמפְׁ

בֹול. טְׁ ם לִּ ֵאין לֹו ַמיִּ ׁשֶּׁ בֹול ֻכְׁ טְׁ ם לִּ יַאף  – ֲאָבל ֵיׁש לֹו ַמיִּ הֻוָדה  ַרֻבִּ יְׁ

יק סִּ הֻוא ַמפְׁ ה ׁשֶּׁ   .מֹודֶּׁ
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יֵמשׁ  ִּ ׁשֻ י: חֹולֶּׁה ׁשֶּׁ י ַאמִּ תֹו, ָאַמר ַרֻבִּ יֻטָ ַרם מִּ ם הֻוא ֻגָ מוֹ  אִּ ַעצְׁ  – לְׁ

ָימֻות בֹול וְׁ טְׁ אֹוֵנס  .יִּ ם ֻבְׁ אִּ ים ָעָליו –וְׁ יחִּ רִּ   .ֵאין ַמטְׁ

ר  א ֻבַ י ַאֻבָ ם ַרֻבִּ ׁשֵ י ַחַגי ֻבְׁ ֻדִּ ַרֻבִּ ךְׁ  י:ַזבְׁ ךְׁ ֻוֵבין ֻכָ ין ֻכָ ים  – ֻבֵ יחִּ רִּ ֵאין ַמטְׁ

 ָעָליו. 

יחֹולֶּׁה  ֻגִּ יא  –ל ַמרְׁ רִּ ין. ֻבָ ָעה ַקֻבִּ ׁשְׁ יךְׁ ֻתִּ יָצרִּ ֻגִּ ים  –ל ַמרְׁ עִּ ֻבָ יךְׁ ַארְׁ ָצרִּ

ָאה. חֹולֶּׁה  יא  –ס ֵמאֹונֶּׁ סְׁ רִּ ים ָעָליו. ֻבָ יחִּ רִּ יךְׁ  –ס ֵמאֹונֶּׁ ֵאין ַמטְׁ ָצרִּ

ין.  ָעה ַקֻבִּ ׁשְׁ  ֻתִּ

י י  ַרֻבִּ ֻדִּ רַזבְׁ י ַיֲעקֹב ֻבַ ַרֻבִּ ֵריֻה ֻדְׁ י  ֻבְׁ ֻדִּ י יֹוָנה:ַזבְׁ ם ַרֻבִּ ׁשֵ יר  ֻבְׁ עִּ

ָייָנהֻ  עְׁ ֻמַ ַמע וְׁ  ֲהֵרי זֶּׁה – ָרחֹוק ׁשֶּׁ ת ׁשְׁ עֹולֶּׁה קֹוֵרא אֶּׁ טֹוֵבל וְׁ יֹוֵרד וְׁ

ל ֻלֵ ֻפַ תְׁ סֻוָים .ֻומִּ ם הֻוא ָאָדם מְׁ ֻו אֹותֹו  – אִּ ָייָעש  ַמעְׁ   .ן ָרחֹוקֻכְׁ

ָקא.  יסְׁ א.ֻפִּ ְקרָׁ ם ְויִׁ יִׁ ּמ  ה ּב  ּסֶּ ְתּכ  או, יִׁ ם לָׁ יתָ  ְואִׁ נִּ י – אַמתְׁ ֲעכֻורִּ . םֻבַ

ין  לֻולִּ צְׁ ם ה –ֲאָבל ֻבִּ אִּ ָליו ָאסֻור. וְׁ ַרגְׁ  ַיֲעבֹור.  –ֻוא ָיכֹול ַלֲעבֹור ֻבְׁ

ֵני: ע  ֻתָ ֻבַ ים ַארְׁ ָלבִּ ֻצֹוַאת ֻכְׁ ע ַאֻמֹות, ֻומִּ ֻבַ ֻצֹוַאת ָאָדם ַארְׁ ים מִּ יקִּ חִּ ַמרְׁ

הֻוא נֹוֵתן ַלעֹורֹות ָעה ׁשֶּׁ ׁשָ   .ַאֻמֹות. ֻובְׁ

ם  ׁשֵ ָיה ֻבְׁ מְׁ רְׁ י יִּ יַרֻבִּ עֻוָר  ַרֻבִּ ָחההזְׁ רְׁ סְׁ ֻנִּ ֵביָלה ׁשֶּׁ יק  – , נְׁ חִּ ַהרְׁ יךְׁ לְׁ ָצרִּ

ה  ֻנָ ֻמֶּׁ ע ַאֻמֹותמִּ ֻבַ  . ַארְׁ



י _________________ יד עּורִׁ ים ש ִׁ ּיִׁ ימ  ם יֹומִׁ בּוע  י לִׁ ָׁ ת ש  ְרש   ר ּפ  ְדּבָׁ ּמִׁ  "דתשע ּב 
 

י  ינָ ָאַמר ַרֻבִּ יתָ  א:ֲאבִּ נִּ ן אֻוַמתְׁ ָרה ֻכֵ ה :ָאמְׁ ַכֻמָ ן  וְׁ ם ֻומִּ יק ֵמהֶּׁ חִּ ַירְׁ

ע ַאֻמֹות. ָאַמר ַרֻבִּ  ַהֻצֹוָאה? ֻבַ אי:ַארְׁ ֻמַ י ׁשַ י ָאַמר ַרֻבִּ ֵתר  י ַאמִּ ֻפָ ֻתִּ

ין סִּ ל ֻכֹובְׁ ָרה ׁשֶּׁ ׁשְׁ מִּ י .ֻבְׁ  : ָמָנא ֲאַמר ֵליֻה ַרֻבִּ

 [בע" כ"ז]דף 

ל  ָרה ׁשֶּׁ ׁשְׁ מִּ ם ֻבְׁ ין, ָהאאִּ סִּ ֵניַנן ֻכֹובְׁ ֵמי  :ֻתָ לֹא ֻבְׁ ים וְׁ ם ָהָרעִּ יִּ ֻמַ לֹא ֻבַ

ָרה ׁשְׁ   !ַהֻמִּ

ֵני: הֻוא ָיכֹול  ֻתָ ֱאכֹולָקָטן ׁשֶּׁ ָגן  לֶּׁ ת ֻדָ יִּ זַֻ יֵמי  –ֻכַ ֻמֵ ֻצֹוָאתֹו ֻומִּ ים מִּ ׁשִּ ֻפֹורְׁ

ָליו  עַרגְׁ ֻבַ ם ֵאינֹו ָיכֹול  ַארְׁ אִּ ֱאכֹולַאֻמֹות. וְׁ ָגן  לֶּׁ ת ֻדָ יִּ זַֻ ים  –ֻכַ ׁשִּ ֵאין ֻפֹורְׁ

ָליו  יֵמי ַרגְׁ ֻמֵ לֹא מִּ ֻצֹוָאתֹו וְׁ עלֹא מִּ ֻבַ   .ַאֻמֹות ַארְׁ

עֻון קֻוֵמי  י ֻבָ לָ  :ֲאבֻוהַֻ ַרֻבִּ יֵמי ַרגְׁ ֻמֵ ֻצֹוָאתֹו ֻומִּ ים מִּ ׁשִּ ֵני ַמה ֻפֹורְׁ ֻפְׁ יו מִּ

ע ַאֻמֹות? ָאַמר לֹון: ֻבַ בֹוָתיו ָרעֹות ַארְׁ ׁשְׁ חְׁ ֻמַ ֵני ׁשֶּׁ ֻפְׁ ין ֵליהֻ  .מִּ רִּ  :ָאמְׁ

לֹא ָקָטן הֻוא? ָאַמר לֹון: יב  וְׁ תִּ לֹא ֻכְׁ יֵֵיֶצרֵֵלבֵָהָאָדםֵ )בראשית ח(וְׁ ֻכִ

ֺעָריו. ִֵמֻנְּ י יֻוָדן ַרע ֺעָריו :ָאַמר ַרֻבִּ ָער  ִמנְּ נְׁ הֻוא נִּ ָעה ׁשֶּׁ ָ ׁשֻ יב, מִּ תִּ ֻכְׁ

יֹוֵצא ָלעֹוָלם.  וְׁ

יָנא ָאַמר: ר ֲחנִּ י יֹוֵסי ֻבַ בַֻ  ַרֻבִּ ה ַארְׁ ֵהֻמָ ָלֵלי ֻבְׁ ֻגְׁ ין מִּ יקִּ חִּ ע ַאֻמֹות. ַמרְׁ

ָחק ָאַמר צְׁ ר ַרב יִּ מֻוֵאל ֻבַ י ׁשְׁ י :ַרֻבִּ ַרֻכִּ ל  ,םֻבְׁ ׁשֶּׁ ַבד ֻבְׁ לְׁ י ר. ֲחמוֹ ֻובִּ ַרֻבִּ
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א ָאַמר: ר ַאֻבָ יא ֻבַ ֻיָ ךְׁ  חִּ רֶּׁ ן ַהֻדֶּׁ ָבא מִּ י ָאַמר .ֻבְׁ ֻצֹוַאת  :ֵלוִּ ין מִּ יקִּ חִּ ַמרְׁ

ע ַאֻמֹות.  ֻבַ יר ַארְׁ ן:ֲחזִּ ָתֵני ֻכֵ יר  וְׁ ֻצֹוַאת ֲחזִּ ין מִּ יקִּ חִּ בַֻ ַמרְׁ ע ַאֻמֹות. ַארְׁ

ֻצֹוַאת  ע ַאֻמֹות. ֻומִּ ֻבַ יה ַארְׁ ֻיָ מִּ ֻצֹוַאת ַהנְׁ יֻומִּ גֹולִּ נְׁ רְׁ ע ַאֻמֹות. ַהֻתַ ֻבַ ן ַארְׁ

י ר ַרֻבִּ ם  ֲאבֻון יֹוֵסי ֻבַ ׁשֵ יֻבְׁ ַבד  חֻוָנא: ַרֻבִּ לְׁ יֻובִּ ֲאדֹומִּ   ם.ֻבַ

ֵני: י ֻתָ י ַאמִּ ע ַאֻמֹות. ָאַמר ַרֻבִּ ֻבַ ין ֵמֵריַח ַרע ַארְׁ יקִּ חִּ ֻסֹוף ֵריַח  :ַמרְׁ מִּ

ע ַאֻמֹות.  –ַרע  ֻבַ ָאַמר ָהָדאַארְׁ ַאֲחָריו :ֻדְׁ ָפָניו .לְׁ ַעד ָמקֹום  – ֲאָבל לְׁ

ֵעיָניו רֹואֹות אֹותֹו.   ׁשֶּׁ

ָהָדא  יאֻכְׁ ֻיָ י לִּ ין קֻוֵמי  ַרֻבִּ בִּ א ֲהוֻו ָיתְׁ ַרֻיָ בְׁ חֶּׁ ָקיָ וְׁ דְׁ אֻפֻונְׁ ׁשָ ַרמְׁ ין:א ֻבְׁ רִּ  , ָאמְׁ

יַליָֻ ַמהֻו ֵמיַמר  תָ א מִּ אֹוַרֻיְׁ יֻלֻו  ? ָאַמר לֹון:אֻדְׁ אִּ יָון ֻדְׁ ֻכֵ ָממָ  ֲהָוהמִּ ֻיְׁ א ֻבִּ

ָייֲהֵויָנן  דֹון קֹוֵמינָ ה מָ ן ָחמְׁ ַרם ֻכְׁ   .ָאסֻור –ן, ֻבְׁ

ֵני: י ֻתָ ל ֵרעִּ ָחד ׁשֶּׁ ָרף אֶּׁ ם ,גְׁ ל ַמיִּ ָחד ׁשֶּׁ אֶּׁ ֻנֻו  – וְׁ ֻמֶּׁ יק מִּ חִּ ַהרְׁ יךְׁ לְׁ ָצרִּ

ה ֻטָ ֵני ַהֻמִּ פְׁ ֻלִּ ׁשֶּׁ ע ַאֻמֹות. וְׁ ֻבַ ם  ,ַארְׁ תֹוכֹו ַמיִּ הֻוא ָנַתן לְׁ ל ׁשֶּׁ ָרא –ֻכָ קְׁ  .יִּ

ם ָלאו  אִּ ָרא.  –וְׁ קְׁ יַאל יִּ אי  ַרֻבִּ ם  ָאַמר:ַזֻכַ ית ַמיִּ יעִּ בִּ תֹוכֹו רְׁ  –ָנַתן לְׁ

ָרא. קְׁ ם ָלאו יִּ אִּ ָרא.  – וְׁ קְׁ  ַאל יִּ

ית יעִּ בִּ תֹוךְׁ רְׁ ית ֻבְׁ יעִּ בִּ ית? רְׁ יעִּ בִּ ֵדי רְׁ ָחד  .ֻוַמהֻו ֻכְׁ אֶּׁ י ָקָטן וְׁ לִּ ָחד ֻכְׁ אֶּׁ

י גָֻ  לִּ  דֹול. ֻכְׁ
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יֵאל לִּ מְׁ ן ֻגַ עֹון ֻבֶּׁ מְׁ ן ׁשִּ ה אֹוֵמר: ַרֻבָ יֻטָ ל ַאַחר ַהֻמִּ ֵני  – ׁשֶּׁ פְׁ ֻלִּ ׁשֶּׁ ָרא, וְׁ קְׁ יִּ

ה  יֻטָ ָרא.  –ַהֻמִּ קְׁ עֹוןלֹא יִּ מְׁ י ׁשִּ ן אֶּׁ  ַרֻבִּ ָעָזרֻבֶּׁ יֻלֻו  אֹוֵמר: לְׁ יֲאפִּ לִּ יקְׁ רִּ ן טְׁ

ר  ש ֶּׁ ר ַעל עֶּׁ ש ֶּׁ ָרא ַעד  –עֶּׁ קְׁ ֻנוֻ לֹא יִּ ַכֻסֶּׁ ֻיְׁ יחֶּׁ אֹו ַעד  ׁשֶּׁ ֻנִּ ֻיַ ַחת  ֻנוֻ ׁשֶּׁ ֻתַ

ה.  יֻטָ  ַהֻמִּ

י ר ַרֻבִּ ם  ַאָחא ַיֲעֹקב ֻבַ ׁשֵ יֻבְׁ ר ָווא: ַרֻבִּ יא ֻבַ ֻיָ יהֹוֵרי  חִּ יָנה  ַרֻבִּ ֲחנִּ

ָתיָ  רְׁ ן אֶּׁ  ָהָדאה ֻכְׁ ֻתַ עֹון ֻבֶּׁ מְׁ י ׁשִּ ַרֻבִּ ָעָזרֻדְׁ  . לְׁ

ם  ׁשֵ ת ֻבְׁ פֶּׁ ר יֶּׁ ן ֻבַ ָימִּ נְׁ י ֻבִּ יַרֻבִּ לצֹוָאה  :יֹוָחָנן ַרֻבִּ הֻוא  ֻכָ ָלֻה  –ׁשֶּׁ ַבֻטְׁ מְׁ

רֹוק.   ֻבְׁ

י ֵעיָרא ַרֻבִּ י ,זְׁ ר ַרֻבִּ י  ַיֲעקֹב ֻבַ ֻדִּ יןַזבְׁ בִּ יָקם  ,הֵציָאתָ ן ֲחמוֻ  ,ֲהוֻו ָיתְׁ  ַרֻבִּ

ר י  ַיֲעקֹב ֻבַ ֻדִּ י ֲאַמר ֵליהֻ  .ֲעָלהֻ ָרַקק ַזבְׁ ֵעיָרא ַרֻבִּ ן  :זְׁ ָנאַימָֻ מִּ יגְׁ טִּ   .א לְׁ

ים  ָפרִּ ֵליָאה סְׁ יא מְׁ הִּ יָבה ׁשֶּׁ ָנהֻ  –ֻתֵ ַרֲאׁשוֹ  נֹותְׁ התֵ מְׁ יֻטָ ֵאינֹו  ,י ַהֻמִּ וְׁ

ה יֻטָ לֹות ַהֻמִּ ַרֻגְׁ ָנֻה מְׁ י ֲאבֻון .נֹותְׁ י חֻוָנא: ַרֻבִּ ם ַרֻבִּ ׁשֵ ֵהא  ֻבְׁ ֻתְׁ הֻוא ׁשֶּׁ וְׁ

ה  יֻטָ בֹוהַֻ ַהֻמִּ ין  ֻגָ עִּ ה נֹוגְׁ יֻטָ ֵלי ַהֻמִּ בְׁ הֻו חֶּׁ ֻלֹא יְׁ ַבד ׁשֶּׁ לְׁ ים. ֻובִּ ָפחִּ ָרה טְׁ ֲעש ָ

יָבה ֻתֵ   .ֻבַ

י ֵיָסא הֹוֵרי  קֹוֵמיֻה ַרֻבִּ מְׁ ָחק, ֻכְׁ ֻבִּ צְׁ ר ַרב יִּ מֻוֵאל ֻבַ י ׁשְׁ ַרֻבִּ יֻדְׁ  ָהָדאֻדְׁ  ַרֻבִּ

  חֻוָנא.
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ת.  יִּ ֻבַ ֻמֹו ֻבַ ר ֻתֹוָרה עִּ ֵספֶּׁ תֹו וְׁ יֻטָ ׁש ָאָדם מִּ ֻמֵ ׁשַ ילֹא יְׁ ם  ַרֻבִּ ׁשֵ ָיה ֻבְׁ מְׁ רְׁ יִּ

י הֻו: ַרֻבִּ ה ַאֻבָ ַחֻלֹון ׁשֶּׁ ָהָיה ָנתֻון ֻבְׁ ה, אֹו ׁשֶּׁ ַמֻפָ רֻוךְׁ ֻבְׁ ם ָהָיה ֻכָ ֻוא אִּ

בֹוֻהַ ֲעש ָ  ים ֻגָ ָפחִּ ר –ָרה טְׁ   .מֻוֻתָ

ַע  הֹוׁשֺ י יְׁ יַרֻבִּ ן ֵלוִּ ה לוֹ  :ֻבֶּׁ  עֹוש ֶּׁ

 

 ע"א[ כ"ח]דף 

יֹון ילְׁ   .ֻכִּ

ר ֻתֹוָרה ָנתֻון ָעָליו.  פֶּׁ ֻסֵ ָסל ׁשֶּׁ י ַספְׁ ֻבֵ ב ָאָדם ַעל ֻגַ  לֹא ֵיׁשֵ

יה ַמֲעש ֶּׁ  ַרֻבִּ ָעָזראֶּׁ  ֻבְׁ ר ֻתֹוָרה ָנתֻון  לְׁ פֶּׁ ֻסֵ ָסל ׁשֶּׁ י ַספְׁ ֻבֵ ב ַעל ֻגַ ָהָיה יֹוׁשֵ ׁשֶּׁ

ָחׁש.  ,ָעָליו ֵני ַהֻנָ פְׁ ֻלִּ יַע מִּ ֻתִּ ַמרְׁ ָפָניו ֻכְׁ ֻלְׁ יַע מִּ ֻתִּ רְׁ הִּ  וְׁ

ם ָהָיה ָנתֻון  יאִּ ֻבֵ ָבר ַאֵחר  ַעל ֻגַ ר. ַעד ֵהיָכן –ֻדָ י ?מֻוֻתָ א  ַרֻבִּ ַאֻבָ

ם  ׁשֵ יֻבְׁ ַפח.  :חֻוָנא ַרֻבִּ יטֶּׁ ם  ַרֻבִּ ׁשֵ ָיה ֻבְׁ מְׁ רְׁ ייִּ ֵעיָרא ַרֻבִּ יֻלֻו  :זְׁ לֲאפִּ  ֻכָ

הֻוא.   ׁשֶּׁ

ִביִעייֹום   רִאיָּיכ"א   – רְׁ
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קִּ  יסְׁ יְׁ הָ ֻדַ ים, אֹו ׁשֶּׁ ָפרִּ ֵליָאה סְׁ יא מְׁ הִּ ת י ׁשֶּׁ מֹות ַהֻמֵ תֹוָכֻה ַעצְׁ ֲהֵרי  –יֻו ֻבְׁ

רֹוֵכב זֶּׁה יָלן ֵמֲאחֹוָריו וְׁ ׁשִּ   .ַמפְׁ

ין, ֻתֹולֶּׁה אֹוָתן  יֻלִּ פִּ ַרֲאׁשוֹ ֻתְׁ ֵאינֹו ֻתֹולֶּׁה אמְׁ ה וְׁ יֻטָ לוֹ ֹוָתם ת ַהֻמִּ ֻגְׁ ת ַמרְׁ

ה.  יֻטָ יַהֻמִּ מֻוֵאל ַרֻבִּ י ,ׁשְׁ הוֻ  ַרֻבִּ י ,ַאֻבָ ָעָזראֶּׁ  ַרֻבִּ ם  לְׁ ׁשֵ יֻבְׁ יָנא: ַרֻבִּ  ֲחנִּ

ה.  יֻטָ ַרֲאׁשֹות ַהֻמִּ מְׁ ין ֻבִּ יֻלִּ פִּ ת ַהֻתְׁ י ָהָיה ֻתֹולֶּׁה אֶּׁ  ַרֻבִּ

י ם  ַרֻבִּ ׁשֵ ָיה ֻבְׁ קִּ זְׁ יחִּ הֻו: ַרֻבִּ יד  ַאֻבָ ָלא ַיֲעבִּ ַבד ֻדְׁ לְׁ ָהֵדיֻובִּ יְׁ ן ֻכְׁ ָלָר ֻדַ  .איקְׁ

א ֻלָ ָלן :אֶּׁ ַמעְׁ לְׁ ין מִּ יֻלִּ פִּ צֻועֹות  ,ֻתְׁ ַמטָֻ ֻורְׁ ֻלְׁ   .ןמִּ

ָנא  יֻתָ א ַרֻבִּ ֻתָ אֻול:  ֲחַלפְׁ ן ׁשָ תֹו  ָהעֹוֵטשׁ ֻבֶּׁ יֻלָ פִּ תְׁ יָמן ַרע לֹו.  –ֻבִּ סִּ

ַאֻתְׁ ָאַמר ָהָדא ה :ֻדְׁ ַמֻטָ ֻלְׁ ָלה .מִּ ַמעְׁ ֻלְׁ  לֹא.  – ֲאָבל מִּ

ָיא י ַאתְׁ ַמר ַרֻבִּ ַפֵהק  ֻדָ י מְׁ ת ַרֻבִּ י אֶּׁ יתִּ י ָראִּ יָנא, ֲאנִּ שׁ ֲחנִּ ַעֻטֵ נֹוֵתן  ֻומְׁ וְׁ

יו יֲאָבל לֹא רֹוֵקק.  .ָיָדיו ַעל ֻפִּ ֵדי  :יֹוָחָנן ָאַמר ַרֻבִּ יֻלֻו רֹוֵקק, ֻכְׁ ֲאפִּ

ֵהא  ֻיְׁ ָפָניו  .יָנקִּ  כֹוסוֹ ׁשֶּׁ ַאֲחָריו ,ָאסֻור –לְׁ ינוֹ  – לְׁ ימִּ ר. לִּ , ָאסֻור – מֻוֻתָ

מֹאלוֹ  ש ְׁ ר – לִּ יב  ָהָדא. מֻוֻתָ תִּ כְׁ ָךֵֶאֶלף. :)תהלים צא(הֻוא ֻדִּ ֻדְּ  ִיֻפֹלִֵמֻצִ

ל ָהֵהיי מֹוַדיא ַעמָֻ  ֻכָ ָרקֵ ן ֻבְׁ יק ֻדְׁ לִּ טְׁ יצְׁ הֻוא  –ן אִּ   .רָאסוֻ ֻדְׁ

י ַע  ַרֻבִּ הֹוׁשֺ ייְׁ ן ֵלוִּ ת ָאַמר: ֻבֶּׁ סֶּׁ נֶּׁ ֵבית ַהֻכְׁ ָבַבת  – ָהרֹוֵקק ֻבְׁ רֹוֵקק ֻבְׁ ֻכְׁ

יֵעינֹו.  ֵיי ,קָרקֵ יֹוָנה  ַרֻבִּ ׁשָ   .ףוְׁ
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י ָיה ַרֻבִּ מְׁ רְׁ י ,יִּ ר  ַרֻבִּ מֻוֵאל ֻבַ אׁשְׁ ֻתָ ם  ֲחַלפְׁ ׁשֵ יֻבְׁ ר  ַרֻבִּ  :הַאֲחוָ ֲאָדא ֻבַ

ֻלֵל ַאל  ֻפַ תְׁ י  –ק ָירוֹ ַהֻמִּ י יֹוֵסי ֻבִּ ע ַאֻמֹות. ָאַמר ַרֻבִּ ֻבַ ךְׁ ַארְׁ ַהֻלֵ ֻיְׁ ַעד ׁשֶּׁ

י ע ַאֻמֹות.  :ֲאבֻון ַרֻבִּ ֻבַ ךְׁ ַארְׁ ַהֻלֵ ֻיְׁ ֻלֵל ַעד ׁשֶּׁ ֻפַ תְׁ ֵכן ָהרֹוֵקק ַאל יִּ  וְׁ

ֵני: ֻלֵל ַאל  ֻתָ ֻפַ תְׁ יַהֻמִּ ֵכן ַיֻטִּ ע ַאֻמֹות. וְׁ ֻבַ ךְׁ ַארְׁ ַהֻלֵ ֻיְׁ ם ַעד ׁשֶּׁ יִּ ת ַהֻמַ ל אֶּׁ

י ֻטִּ י ַיֲעקֹב ַהֻמַ ע ַאֻמֹות. ָאַמר ַרֻבִּ ֻבַ ךְׁ ַארְׁ ַהֻלֵ ֻיְׁ ֻלֵל ַעד ׁשֶּׁ ֻפַ תְׁ ם ַאל יִּ ל ַמיִּ

ר ָהא  :ָחאאַ  ֻבַ יֻלֻו ׁשָ א ֲאפִּ ֻלָ ע ַאֻמֹות, אֶּׁ ֻבַ ךְׁ ַארְׁ ַהֻלֵ ֻיְׁ ָבר ַעד ׁשֶּׁ לֹא סֹוף ֻדָ

ע ַאֻמֹות ֻבַ ילֻוךְׁ ַארְׁ ֵדי הִּ י:ֻכְׁ י ַאמִּ ה . ָאַמר ַרֻבִּ ם אֹוֵמר ַאֻתָ ַעד " :אִּ

ֵהא ָאסֻור ע ַאֻמֹות יְׁ ֻבַ ךְׁ ַארְׁ ַהֻלֵ ֻיְׁ י אֹוֵמר –" ׁשֶּׁ א  :ֲאנִּ יַאֵחר ֻבָ ֻטִּ הִּ ל וְׁ

ם!   ׁשָ

י אַ  ם ַרב:ַרֻבִּ ׁשֵ א ֻבְׁ יַבׁש  –צֹוָאה  ֻבָ ֻתִּ צֶּׁ ַעד ׁשֶּׁ עֶּׁ םֻכְׁ ל – ם. ַמיִּ ַמן  ֻכָ זְׁ

ין יחִּ ֻפִּ ֵהן ַמטְׁ יבָ  .ׁשֶּׁ נִּ ם ָאַמר:א ֻגְׁ יׁשֻוָמן  – ַמיִּ רִּ ַמן ׁשֶּׁ ל זְׁ יכָֻ ֻכָ מֻוֵאל  .רנִּ ׁשְׁ

ם  :ָאַמר ׁשֵ ר ָווא ֻבְׁ עֹון ֻבַ מְׁ יָה. ׁשִּ נֶּׁ מֻו ֻפָ רְׁ קְׁ ֻיִּ יַעד ׁשֶּׁ ַעד  יֹוָחָנן: ַרֻבִּ

רְׁ  קְׁ ֻיִּ יָה. ׁשֶּׁ נֶּׁ  מֻו ֻפָ

י ָיה ַרֻבִּ מְׁ רְׁ י ,יִּ ֵעיָרא ַרֻבִּ ם ַרב: זְׁ ׁשֵ ם ֻבְׁ צֶּׁ עֶּׁ ֻוָיה ֻכַ יֻלֻו ֲעש   – צֹוָאה ֲאפִּ

מֻוֵאל ָאַמר ר ָווא ָאַמר  :ֲאסֻוָרה. ׁשְׁ עֹון ֻבַ מְׁ יָה. ׁשִּ נֶּׁ מֻו ֻפָ רְׁ קְׁ ֻיִּ ַעד ׁשֶּׁ

ם  ׁשֵ יֻבְׁ קְׁ  :יֹוָחָנן ַרֻבִּ ֻיִּ יָה. ַעד ׁשֶּׁ נֶּׁ מֻו ֻפָ  רְׁ
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ָיה: קִּ זְׁ י ָאַמר חִּ ן ַהֻצֹוָאה?  ַרֻבִּ ם יֹוֵתר מִּ ַמיִּ יר ֻבְׁ מִּ א ַמחְׁ  ֲאַמר ֵליהֻ ַאֻבָ

י ן ָהָדא  ָמָנא: ַרֻבִּ יבָ מִּ נִּ גְׁ   א!ֻדִּ

ם ֲאַמר ֵליֻה:  צֶּׁ עֶּׁ ֻוָיה ֻכְׁ יֻלֻו ֲעש  ֵני  ,ֲאסֻוָרה –ֲאפִּ ֻפְׁ הֻ מִּ ָמׁשָ ׁשְׁ ֻמַ ים ׁשֶּׁ  ,ַקֻיָ

ם  הֻ ֵאין  –ַמיִּ ָמׁשָ ים ַמׁשְׁ   .ַקֻיָ

 'ו ֲהָלָכה

יָזב   מתני' רִּ ָרָאה קֶּׁ ַרע ,ׁשֶּׁ ַבת זֶּׁ כְׁ ָטה ׁשִּ לְׁ ֻפָ ה ׁשֶּׁ ֻדָ נִּ  ,וְׁ

 [בע" כ"ח]דף 

ה  ֻדָ ָרֲאָתה נִּ ת ׁשֶּׁ ׁשֶּׁ ֻמֶּׁ ׁשַ ַהמְׁ הֻוָדה ֻפֹוֵטר. –וְׁ י יְׁ ַרֻבִּ יָלה. וְׁ בִּ ים טְׁ יכִּ רִּ  צְׁ

דֹון   גמרא יזָ ַעד ֻכְׁ רִּ ָרָאה קֶּׁ יֻלֻו  .ב ׁשֶּׁ רִּ ַוֲאפִּ ָרָאה זֹוב,קֶּׁ יל  י ׁשֶּׁ מֹועִּ

הֻוא טֹוֵבל נָ  ?הֻוא ׁשֶּׁ ַמעְׁ ׁשְׁ ן ָהָדאנִּ ה  :א מִּ ֻדָ ָרֲאָתה נִּ ת ׁשֶּׁ ׁשֶּׁ ֻמֶּׁ ׁשַ  –ַהֻמְׁ

יָלה. בִּ יָכה טְׁ רִּ   צְׁ

הֻוָדה  י יְׁ ַרֻבִּ מָ ֻפֹוֵטר. ַמאי וְׁ הֻוָדהא ֻדְׁ ַטעְׁ י יְׁ ֻום ַרֻבִּ ׁשֻ יל ? מִּ ַמה מֹועִּ

הֻוא טֹוֵבל? ָאה  הֻוא ׁשֶּׁ טֻומְׁ ם לְׁ ֵאין ׁשֵ ָאה ַקלָֻ אֹו ׁשֶּׁ ל טֻומְׁ ה ֵאצֶּׁ

בֵֻ  ֲחמֻוָרה. יַמה ָנֵפיק מִּ רִּ יל  .יֵניהֹון? ָרָאה קֶּׁ יַמר ַמה מֹועִּ ין ֻתֵ אִּ

הֻוא טֹוֵבל יל הֻוא!  – ׁשֶּׁ ָמא :יֱהוֵ מֹועִּ  ֵלית ַטעְׁ



ְלמּוד י ּת  ְלמִׁ ֻנּקָׁ  ְירּוש   ּמְ  כא  ____________________________________ דה 
 
 

 

 ע"א[ כ"ט]דף 

ָאה  טֻומְׁ ם לְׁ ֵאין ׁשֵ ֻום ׁשֶּׁ ׁשֻ ָלא מִּ ָאה ֲחמֻוָרה. ַקלָֻ ֻדְׁ ל טֻומְׁ  ה ֵאצֶּׁ

ָאה  את לֹו טֻומְׁ ֻבָ ׁשֶּׁ דֹון ֻכְׁ ַבֻסֹוףַקלָֻ ַעד ֻכְׁ ָאה  .ה לְׁ את לֹו טֻומְׁ יֻלֻו ֻבָ ֲאפִּ

 ַבֻסֹוף? ֲחמֻוָרה לְׁ 

ן ָהָדא: ָנא מִּ ַמעְׁ ׁשְׁ ה  נִּ ֻדָ ָרֲאָתה נִּ ת ׁשֶּׁ ׁשֶּׁ ֻמֶּׁ ׁשַ ַהֻמְׁ יָלה –וְׁ בִּ יָכה טְׁ רִּ  .צְׁ

הֻוָדה  י יְׁ ַרֻבִּ ָרהוְׁ יא ָהָדא :ֻפֹוֵטר. ָהָדא ָאמְׁ יא ָהָדא ,הִּ   .הִּ

תוֹ  ּמ  ֶּ י ש  ְך מִׁ ן ֲעלָׁ ְדרָׁ  ה 

  

 

 

 

 רִאיָּיכ"ב   – ֲחִמיִׁשייֹום 



י _________________ כב עּורִׁ ים ש ִׁ ּיִׁ ימ  ם יֹומִׁ בּוע  י לִׁ ָׁ ת ש  ְרש   ר ּפ  ְדּבָׁ ּמִׁ  "דתשע ּב 
 

רֶּ   יְרִביִע ק פֶּ

 'א ֲהָלָכה

ַחר  מתני' ַ יֻלַת ַהׁשֻ פִּ י .ַעד ֲחצֹות – ֻתְׁ הֻוָדה אֹוֵמר ַרֻבִּ בַֻ ַעד  :יְׁ ע ַארְׁ

עֹות ָחה .ׁשָ נְׁ יֻלַת ַהֻמִּ פִּ רֶּׁ ַעד  – ֻתְׁ י .בָהעֶּׁ הֻוָדה אֹוֵמר ַרֻבִּ לַ ַעד  :יְׁ ג ֻפְׁ

ָחה נְׁ   .ַהֻמִּ

יֻלַת  פִּ רֶּׁ ֻתְׁ ַבע ָלהֻ ב ֵאין ָהעֶּׁ ים .קֶּׁ ל מֻוָספִּ ׁשֶּׁ ל – וְׁ   .ַהֻיֹום ֻכָ

יב   גמרא תִּ ָכלֵ :)דברים יא(ֻכְׁ דֹוֵֻבְּ ָעבְּ ַאֲהָבהֵֶאתֵה'ֱֵאלֵֹהיֶכםֵֻולְּ לְּ

ֶכם. ש ְּ ָכלֵַנפְּ ֶכםֵוֻבְּ ַבבְּ י ֵישׁ  לְּ כִּ  וְׁ

 [בע" כ"ט]דף 

ֵאיזֹו? זוֻ  ֻלֵב? וְׁ ֵכן הֻוא אֹוֵמר  ֲעבֹוָדה ֻבַ ה! וְׁ יֻלָ פִּ יֵ :)דניאל ו(ֻתְׁ ֵֻדִ ֱאָלָהךְּ

ךְֵּ ִביֻנָ יזְּ ֵ ש  ֵיְּ ֵהוֻא ִדיָרא תְּ ֵֻבִ ֵֵלֻה ַלח ֵֻפָ ֻתְּ ל?  .ַאנְּ ָבבֶּׁ ָחן ֻבְׁ י ֵיׁש ֻפֻולְׁ כִּ וְׁ

ֵאיזוֹ  ה.  ? זוֻ וְׁ יֻלָ פִּ  ֻתְׁ

ל  ֻלֵ ֻפַ תְׁ ֵהא מִּ תָֻ ָיכֹול יְׁ ָלׁשְׁ יֵאל ׁשְׁ ָדנִּ יֵרׁש ֻבְׁ ַאַחת? ֻפִּ ִניןֵ :)שם(ן ֻכְׁ ִזמְּ וְּ

כוֵֹ רְּ ֵַעלֵֻבִ ֵרךְּ יֹוָמאֵהוֻאֵֻבָ ָלָתהֵֻבְּ גֹו'.ֻתְּ   ִהיֵוְּ
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ֻלֵל  ֻפַ תְׁ ֵהא מִּ כָ ָיכֹול יְׁ ה?לְׁ צֶּׁ רְׁ ֻיִּ מֻוד לֹוַמר  ל רֻוַח ׁשֶּׁ לְׁ יןֵ :)שם(ֻתַ ַכֻוִ וְּ

עִֵ ִתיָחןֵֵלֻהֵֻבְּ ֶלם.יֻפְּ רֻוש ְּ יֵתֻהֵֶנֶגדֵיְּ   ֻלִ

ן אֻו ַלגֹוָלה ֻכֵ ֻבָ ֶּׁ ׁשֻ מֻוד לֹוַמר ?ָיכֹול מִּ לְׁ יֲֵהָואֵָעֵבדֵ :)שם( ֻתַ לֳֵקֵבלֵֻדִ ֻכָ

ָנה ַמתֵֻדְּ   .ִמןֵַקדְּ

ֻלֵל  ֻפַ תְׁ ֵהא מִּ תָֻ ָיכֹול יְׁ ָלׁשְׁ ָכלן ׁשְׁ ה? ֻבְׁ צֶּׁ רְׁ ֻיִּ ָעה ׁשֶּׁ ַבר  ׁשָ יַרשׁ ֻכְׁ ד  ֻפֵ וִּ ֻדָ

גֹו'. :ה()תהילים נ ָצֳהַרִיםֵוְּ   ֶעֶרבֵָוֹבֶקרֵוְּ

ֵהא מַ  ל?ָיכֹול יְׁ ֻלֵ ֻפַ תְׁ יֻהַ קֹולֹו ֻומִּ ֻבִּ יַרשׁ  גְׁ ה  ֻפֵ ַחֻנָ הֵ )שמואל א, א(ֻבְׁ ַחֻנָ וְּ

ֻה. ִֵלֻבָ ֶרתֵַעל ַדֻבֶ ֵמְּ ב?ָיכ ִהיא ֻלֵ ֵהר ֻבַ ַהרְׁ ֵהא מְׁ מֻוד לֹוַמר ֹול יְׁ לְׁ ֵ:ֻתַ

ָפֶתיָהֵָנעֹות. תֹוָתיו.  ַרקֵש ְּ פְׁ ש ִּ יׁש ֻבְׁ חִּ יַצד? ַמרְׁ  ָהא ֻכֵ

יָנא:ָאַמר ַר  ר ֲחנִּ י יֹוֵסי ֻבַ סֻוק ַהזֶֻּׁה ַאֻתְׁ ָלֵמד  ֻבִּ ן ַהֻפָ עָ מִּ ֻבָ  הַארְׁ

ים: ָברִּ ַחנֵָֻ ֻדְׁ ֻהֵוְּ ֶרתֵַעלִֵלֻבָ ַדֻבֶ אן –הִֵהיאֵמְּ ֻכָ יָכה  :מִּ רִּ ה צְׁ יֻלָ פִּ ַהֻתְׁ ׁשֶּׁ

וָנה ֻוָ ֵָנעֹות .ֻכַ ָפֶתיָה ֵש ְּ אן – ַרק ֻכָ יׁש  :מִּ חִּ ַהרְׁ יךְׁ לְׁ הֻוא ָצרִּ ׁשֶּׁ

תֹוָתיו פְׁ ש ִּ ֵמעֵַ .ֻבְׁ ָ קֹוָלֻהֵלֹאִֵיש ֻ אן –ֵוְּ ֻכָ ת קֹולֹו  :מִּ יֻהַ ָאָדם אֶּׁ ֻבִּ ֻלֹא ַיגְׁ ׁשֶּׁ

ל.  ֻלֵ ֻפַ תְׁ יִּ ֵוֵַוְׁ ֻכָֹרה ש ִ ֵלְּ ֵֵעִלי ֶבָה ש ְּ אן –יַֻחְּ ֻכָ ַהׁשִּ  :מִּ יֻכֹור ָאסֻור ׁשֶּׁ

ל.  ֻלֵ ֻפַ תְׁ הִּ  לְׁ
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יָגא לִּ א ֻפְׁ ר ַאֻבָ ָחָנן ֻבַ ֵתיֻה ֻדְׁ ילְׁ א ָאַמר  !מִּ ר ַאֻבָ ָחָנן ֻבַ ַריָֻ ֻדְׁ ַחבְׁ ֵניַמר  :אלְׁ

כֹון  תָ לְׁ יֻלְׁ תָֻ א מִּ ֲחֵמיא ַטבְׁ ַרב ֻדַ הֻ  ,דָעֵבית לְׁ יֻתָ רִּ ַאמְׁ מֻוֵאל  וְׁ ׁשְׁ קֻוֵמי ֻדִּ

ָקם  קִּ וְׁ ׁשַ ה" ֻפֻוֻמִּ י ַעל ֻונְׁ רֻוךְׁ ַאֻתָ ם –י. "ֻבָ ֵ ת ַהׁשֻ יר אֶּׁ ֻכִּ ַהזְׁ א לְׁ ה. ֻבָ  ׁשֹוחֶּׁ

מֻוֵאל  – יא ַוֲאנָֻ  ָאַמר:זֹוֵקף. ׁשְׁ ָמא, ֲאַמרִּ פֻוִפים.ֵת ַטעְׁ ֵה'ֵזֹוֵקףֵֻכְּ

י: י ַאמִּ ָראָלא  ָאַמר ַרֻבִּ ֻבְׁ ֻתַ סְׁ א !מִּ ֻלָ ָלא ָאַמר אֶּׁ ֵניֵ :)מלאכי ב, ה( ֻדְׁ ִמֻפְּ

ֵמיִֵניַחתֵהֻוא. ין ש ְּ י ָאבִּ ֻלֻו  :ָאַמר ַרֻבִּ תִּ  ֲהָוהאִּ ֵמי ֻכְׁ ׁשְׁ יחַ יב ֻבִּ ת הֻוא נִּ

א .תָיאוֻ  ֲהָוה – ֻלָ יב אֶּׁ תִּ ִֵניַחתֵהֻוא :ֵלית ֻכְׁ י ֻמֵ ֵש ְּ ֵני קֹוֵדם ַעד  ,ִמֻפְּ

ם  ֵ ת ַהׁשֻ יר אֶּׁ ֻכִּ זְׁ ֻלֹא הִּ יַחת הֻוא. –ׁשֶּׁ ַבר נִּ  ֻכְׁ

י ר ַרֻבִּ א ֻבַ י  ַאֻבָ ֻדִּ ֵלי  –ַזבְׁ ָקלָ ַמצְׁ ד  .אֻבְׁ י יֹוָנה ֻכַ ֵלי  ֲהָוהַרֻבִּ ַמצְׁ

א  ֻתָ יׁשְׁ נִּ כְׁ ַכד  ֲהָוה –ֻבִּ ה. וְׁ יׁשָ חִּ לְׁ ֵלי ֻבִּ ייֵתיֻה  ֲהָוהַמצְׁ ֵלי ֻגֹו ֻבֵ  ֲהָוה –ַמצְׁ

ֵלי  ָקלָ ַמצְׁ ֵני בֵ א ֻבְׁ פֻון ֻבְׁ לְׁ יִּ לֹוֵתיהֻ ייֵתיֻה ַעד ֻדְׁ יֵניהֻ  צְׁ יָאַמר  .מִּ  ַרֻבִּ

ֵני בֵ  אָמָנא: ֻובְׁ ַאֻבָ פֵ  – ייֵתיֻה ֻדְׁ לֹותָ י ָילְׁ יהֻ א צְׁ יֻנֵ   .מִּ

דוֻ ן ֻוֵמֵאיכָ  לֹשׁ  ָלמְׁ ר  ׁשָ מֻוֵאל ֻבַ י ׁשְׁ יֻלֹות? ַרֻבִּ פִּ ָמנִּ ֻתְׁ ד ג'  :י ָאַמרַנחְׁ גֶּׁ נֶּׁ ֻכְׁ

ֻיֹות.  רִּ ה ַעל ַהֻבְׁ ֻנֶּׁ ֻתַ ׁשְׁ ַהֻיֹום מִּ ים ׁשֶּׁ ָעמִּ  ֻפְׁ

יךְׁ ָלָאָדם לֹוַמר ַחר ָצרִּ ַ ׁשֻ יָך ה' ֱאלַֹהי  :ֻבַ ָפנֶּׁ י לְׁ ה ֲאנִּ י ֲאבֹוַתי הֵ  ֵואלֹ מֹודֶּׁ

הֹוֵצאָתנִּ  אֹוָרה. ֵמֲאֵפילָ י ׁשֶּׁ  ה לְׁ
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ָחה  נְׁ מִּ יךְׁ ָאָדם לֹוַמרֻבְׁ יָך ה' ֱאלַֹהי  :ָצרִּ ָפנֶּׁ י לְׁ ה ֲאנִּ י ֲאבֹוַתי ֵואלֹהֵ מֹודֶּׁ

ָרח זְׁ ֻמִּ ה ֻבַ אֹות ַהַחֻמָ רְׁ י לִּ יַתנִּ ֻכִּ זִֻּ ם ׁשֶּׁ ׁשֵ אֹות  ,ֻכְׁ רְׁ י לִּ יתִּ ךְׁ ָזכִּ ֲעָר ֻכָ ֻמַ  ב. ֻבַ

רֶּׁ  עֶּׁ יךְׁ לֹוַמרֻבָ יָך ה' ֱאלַֹהי  :ב ָצרִּ ָפנֶּׁ ֻלְׁ י ָרצֹון מִּ הִּ ם ֵואלֹהֵ יְׁ ׁשֵ י ֲאבֹוַתי, ֻכְׁ

ֲאֵפיָלה  י ֻבַ יתִּ ָהיִּ הֹוֵצאַתנִּ ׁשֶּׁ אֹוָרהוְׁ י  ,י לְׁ יֵאנִּ ךְׁ ֻתֹוצִּ אֹוָרה. ֵמֲאֵפילָ ֻכָ  ה לְׁ

י ן ֵלוִּ ַע ֻבֶּׁ הֹוׁשֺ י יְׁ יֻלֹות :ָאַמר ַרֻבִּ פִּ דֻום.  – ֻתְׁ ֻמְׁ ילַ ֵמָאבֹות לִּ פִּ ַחר ֻתְׁ ַ ת ַהׁשֻ

ינוֻ  – ָרָהם ָאבִּ קֹוםֵ )בראשית יט( ,ֵמַאבְׁ ֻבֶֹקרֵֶאלֵַהֻמָ ָרָהםֵֻבַ םֵַאבְּ ֻכֵ ַויַֻש ְּ

ֵ ֵה'. ֵני ֵֻפְּ ֵֶאת ם ָ ֵש  ֵָעַמד ר ֶ ָמה ֲאש  ה, ֻכְׁ יֻלָ פִּ א ֻתְׁ ֻלָ יָדה אֶּׁ ֵאין ֲעמִּ וְׁ

ֵתיַמר  ל. :)תהילים קו(ֻדְׁ ַפֻלֵ ָחסֵַויְּ ינְּ   ַויֲַֻעֹמדֵֻפִ

ָחה נְׁ ת ַהֻמִּ יֻלָ פִּ ינוֻ  – ֻתְׁ ָחק ָאבִּ צְׁ ֻיִּ ֵָלשֵ  )בראשית כד( ,מִּ ָחק ִֵיצְּ וַֻחֵַויֵֵֻצא

ֵ ֶדה. ָ ש ֻ יֻלָהֻבַ פִּ א תְׁ ֻלָ יָחה אֶּׁ ֵאין ש ִּ ַאֻתְׁ ָאַמר ,וְׁ ָמה ֻדְׁ  :)תהלים קב( ֻכְׁ

יחֹו.ֵ ֵש ִ ֻפֹךְּ ֵניֵה'ִֵיש ְּ ִלפְּ ָעִניִֵכיֵַיֲעטֹףֵוְּ הֵלְּ ִפֻלָ  ֻתְּ

ילַ  פִּ רֶּׁ ת ֻתְׁ ינוֻ  –ב ָהעֶּׁ ֲעקֹב ָאבִּ ֻיַ ֵַויֶָֻלןֵ )בראשית כח( ,מִּ קֹום ֻמָ ֵֻבַ ע ֻגַ פְּ ַויִֻ

ם. ָ ה ש  יֻלָ פִּ א ֻתְׁ ֻלָ יָעה אֶּׁ גִּ ֵאין ֻפְׁ ֵתיַמר  ,וְׁ ָמה ֻדְׁ ֵָנאֵ :)ירמיה כז(ֻכְׁ עֻו ֻגְּ ִיפְּ

ָבאֹות. ה'ֵצְּ אֹוֵמר  ֻבַ ַאלֵ :)ירמיה ז(וְׁ הֵוְּ ִפֻלָ הֵוֻתְּ אֵַבֲעָדםִֵרֻנָ ָ ש ֻ ַאלֵֻתִ

י. עֵֻבִ ֻגַ פְּ ֵֻתִ
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ָנןוְׁ  ֵר  ַרֻבָ יֻלֹות  :יָאמְׁ פִּ י –ֻתְׁ ידִּ מִּ ֻתְׁ ַחר מִּ ַ ֻלַת ַהׁשֻ פִּ רֻו. ֻתְׁ מְׁ יד  –ן ֻגָ מִּ ֻתָ מִּ

ַחר ל ׁשַ הֵַבֻבֶֹקר. )במדבר כח( ,ׁשֶּׁ ֶ ֲעש  ֵֶאָחדֵֻתַ ֶבש    ֶאתֵַהֻכֶ

ילַ  פִּ ָחה ֻתְׁ נְׁ ם –ת ַהֻמִּ יִּ ֻבַ ין ָהַערְׁ ל ֻבֵ יד ׁשֶּׁ מִּ ֻתָ ֵ )שם( ,מִּ ֶבש  ֵַהֻכֶ ֶאת וְּ

ִים. ֻבָ יןֵָהַערְּ הֵֻבֵ ֶ ֲעש  ִניֵֻתַ ֵ   ַהש ֻ

ילַ  פִּ רֶּׁ ת ֻתְׁ לֹוָתֻה  –ב ָהעֶּׁ תְׁ ה לִּ ֻמֶּׁ אֻו ֻבַ נוֻ לֹא ָמצְׁ ׁשָ ָתם. ָהָדא  וְׁ אֹוָתֻה סְׁ

יא  ָתֵניַנןהִּ ילַ  :ֻדְׁ פִּ רֶּׁ ת ֻתְׁ ין  –ב ָהעֶּׁ ל מֻוָספִּ ׁשֶּׁ ַבע. וְׁ ל –ֵאין ָלֻה קֶּׁ  ֻכָ

 ַהֻיֹום. 

חֻוָמא: נְׁ י ֻתַ עֻו אֹוָתֻה  ָאַמר ַרֻבִּ יא ָקבְׁ ים  –עֹוד הִּ יֻכֻול ֵאיָברִּ ד אִּ גֶּׁ נֶּׁ ֻכְׁ

ָהיֻו  ים ׁשֶּׁ ָדרִּ יֻופְׁ לִּ ַאֻכְׁ תְׁ ַח מִּ ֻבֵ זְׁ י ַהֻמִּ ֻבֵ לן ַעל ֻגַ ָלה. ֻכָ יְׁ  ַהֻלַ

הֻוָדה י יְׁ ֵרי ֻתֹוָרה ָלַמד ַרֻבִּ בְׁ ֻדִּ ָתֵני .מִּ ָמֵעאל ֻדְׁ ׁשְׁ י יִּ ֵ :ַרֻבִּ ֶמש  ֶ ַחםֵַהש ֻ וְּ

ָנָמס עֹות – )שמות טו( וְּ ע ׁשָ ֻבַ ַארְׁ ה אֹוֵמר .ֻבְׁ  ַאֻתָ
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 ע"א[ ל']דף 

הֻוא אֹוֵמר  ׁשֶּׁ עֹות? ֻכְׁ ׁש ׁשָ ׁשֵ א ֻבְׁ ֻלָ עֹות, אֹו ֵאינֹו אֶּׁ ע ׁשָ ֻבַ ַארְׁ )בראשית ֻבְׁ

ֵַהיֹֻום, :יח( חֹם עֹות ֲהֵרי  ֻכְּ ׁש ׁשָ י  .רָאמוֻ ׁשֵ יָהא ַמה ֲאנִּ ַקֻיֵ ַחםֵם מְׁ וְּ

ֵ ֶמש  ֶ ָנמֵַָהש ֻ ע? סוְּ ֻבַ ַארְׁ עֹות ֻבְׁ ֵריׁש  .ׁשָ ַאֻתְׁ ֻדָ ֻבֶֹקר )שמות טז(וְׁ ֻבֶֹקרֵֻבַ  .ֻבַ

ֻבֹוֶקרַמה  ן ֻבַ ַהֻלָ ֱאַמר לְׁ ֻנֶּׁ עֹות, ַאף  – ׁשֶּׁ ע ׁשָ ֻבַ ַארְׁ ֻבֶֹקרֻבְׁ ֱאמַ  ֻבַ ֻנֶּׁ ר ׁשֶּׁ

אן ע – ֻכָ ֻבַ ַארְׁ עֹות.  ֻבְׁ  ׁשָ

ין עִּ ע ׁשָ ֻבַ ַארְׁ א  – ֻבְׁ ׁשָ מְׁ יׁשִּ טֻוָלא ֲחמִּ ין וְׁ רִּ ין רקְׁ עִּ ית ׁשָ ׁשִּ א  –. ֻבְׁ ׁשָ מְׁ ׁשִּ

י טֻוָלא ֲחמִּ ין וְׁ חֻוָמא:ןֲחמִּ נְׁ י ֻתַ חֹוםֵַהיֹֻוםַמהֻו  . ָאַמר ַרֻבִּ ָעה ֻכְּ ׁשָ ? ֻבְׁ

ֵאין ֵצל  כָ ׁשֶּׁ יהלְׁ ֻיָ רִּ   .ל ֻבְׁ

י ֵיָסא  ַצלֵֻ ַרֻבִּ לָ י מְׁ תְׁ יןֻבִּ עִּ י .ת ׁשָ ר ָווא  ַרֻבִּ יא ֻבַ ֻיָ ַצלֵֻ חִּ לָ י מְׁ תְׁ ין. ֻבִּ עִּ ת ׁשָ

י יָ  ַרֻבִּ כְׁ רֶּׁ ַמע ָקֵר  ה ֲחמֻוֵניהֻ ֻבֶּׁ ַית ׁשְׁ רִּ ַצלֵֻ י קְׁ יןֻומְׁ עִּ ַלת ׁשָ ַתר ֻתְׁ ָהא .י ֻבָ  וְׁ

 רִאיָּיכ"ג   – ִׁשִשייֹום 
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ֵניַנן ן ָוֵאיָלךְׁ ַהֻקוֹ  :ֻתָ יֻכָ הֻוא קֹוֵרא  –ֵרא מִּ ָאָדם ׁשֶּׁ יד ֻכְׁ סִּ פְׁ לֹא הִּ

ֻתֹוָרה עֹוָנָתהֻ  :ֵניַמר !ֻבַ ם ֻבְׁ ַמיִּ כֻות ׁשָ ל ַמלְׁ יֻבֵ ַבר קִּ   .ֻכְׁ

י ֵמֵעדֻות ָלַמד  יאִּ י .יֻוָדה ַרֻבִּ ַמר ַרֻבִּ ַע  ֻדָ הֹוׁשֺ י יְׁ ם ַרֻבִּ ׁשֵ ימֹון ֻבְׁ ן סִּ ֻבֶּׁ

י: כֻות ָיָון ָהיֻו  ֵלוִּ יֵמי ַמלְׁ יֻבִּ לִּ ׁשְׁ לְׁ ׁשַ ל ָזָהבמְׁ י קֻוֻפֹות ׁשֶּׁ ֻתֵ ן ׁשְׁ ָהיֻו  ,ן ָלהֶּׁ וְׁ

י ןַמֲעלִּ נֵ  ן ָלהֶּׁ יי ׁשְׁ ָליִּ עַ ם. טְׁ לוֻ ת ַאחַ ם ֻפַ ׁשְׁ ילְׁ תֵֻ ן ָלהֶּׁ  ׁשִּ ל ׁשֶּׁ ת קֻוֻפוֹ י ׁשְׁ

ָהיֻו  בָזהָ  יוְׁ ן ַמֲעלִּ יםן ָלהֶּׁ ָדיִּ ֵני ֻגְׁ   .ׁשְׁ

ֵני  אֻו ׁשְׁ ם ֻוָמצְׁ רֻוךְׁ הֻוא ֵעיֵניהֶּׁ יר ַהָקדֹוׁש ֻבָ ָעה ֵהאִּ אֹוָתֻה ׁשָ יֻבְׁ ָליִּ ם טְׁ

י בֻוָקרִּ יד מְׁ ָעה ֵהעִּ ים. ַעל אֹוָתֻה ׁשָ ָלאִּ ת ַהֻטְׁ ֻכַ יׁשְׁ לִּ ים ֻבְׁ ר  ַרֻבִּ יֻוָדה ֻבַ

בָ  ַחר ֻבָ ל ׁשַ יד ׁשֶּׁ מִּ עֹות –א ַעל ֻתָ ע ׁשָ ֻבַ ַארְׁ ַרב ֻבְׁ ֻקָ  . ׁשֶּׁ

י: י ֵלוִּ כֻות אַ  ָאַמר ַרֻבִּ יֵמי ַמלְׁ עָ ף ֻבִּ ׁשָ יה ַהזֹֻאת ָהיֻו רְׁ לִּ ׁשְׁ לְׁ ׁשַ ן מְׁ ן ָלהֶּׁ

לֻו  ׁשְׁ לְׁ ים. ֻוַבֻסֹוף ׁשִּ ָבש ִּ ֵני ֻכְׁ ם ׁשְׁ ין ָלהֶּׁ ָהיֻו ַמֲעלִּ ל ָזָהב וְׁ י קֻוֻפֹות ׁשֶּׁ ֻתֵ ׁשְׁ

ן  תֵֻ ָלהֶּׁ יקֻו י ׁשְׁ ֻפִּ סְׁ ים. לֹא הִּ ירִּ ֵני ֲחזִּ ם ׁשְׁ ֱעלֻו ָלהֶּׁ הֶּׁ ל ָזָהב וְׁ קֻוֻפֹות ׁשֶּׁ

יַע ַלֲחצִּ  ַהֻגִּ חֹוָמה לְׁ יר ֻבַ ַעץ ַהֲחזִּ ֻנָ עָ י חֹוָמה ַעד ׁשֶּׁ זְׁ עְׁ ֻדַ זְׁ נִּ ה ַהחֹוָמה, וְׁ

ָקַפץ  יוְׁ עִּ ֻבָ סָ  םַארְׁ רְׁ מֻו ֻפַ רְׁ ָעה ֻגָ אֹוָתֻה ׁשָ ָרֵאל. ֻבְׁ ש ְׁ ץ יִּ רֶּׁ ת ָהֲעֹונוֹ ה ֵמאֶּׁ

ת.ֻוֺבטַֻ  יִּ ָחַרב ַהֻבַ יד וְׁ מִּ  ל ַהֻתָ
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מוֹ  ַמה ָנןֻדְׁ  ןַטעְׁ יֹום ?ַרֻבָ ֵלְּ ַנִים ת ַהֻיֹוםֲחלוֹ  – ש ְּ י ַטֲעָמא ֻדְׁ  .ק אֶּׁ ַרֻבִּ

הֻוָדה יֹום ,יְׁ ַנִיםֵלְּ יֹום.  – ש ְּ ֵחֹוָבה לְׁ

יֹום ַנִיםֵלְּ יֹום – ש ְּ ין לְׁ יטִּ לִּ ַרקְׁ ֵני ֻפְׁ יֹום. ׁשְׁ ַנִיםֵלְּ יָטָתן  – ש ְּ חִּ ֵהא ׁשְׁ ֻתְׁ ׁשֶּׁ

ם ַהֻיֹום ׁשֵ ֵ .לְׁ

יֹום ַנִיםֵלְּ ד ַהֻיֹום – ש ְּ גֶּׁ נֶּׁ יָטָתן ֻכְׁ חִּ ֵהא ׁשְׁ ֻתְׁ יא  ָהָדא .ׁשֶּׁ ןהִּ ֻמָ ָתֵניַנן ֻתַ  :ֻדְׁ

ַחר  ל ׁשַ יד ׁשֶּׁ מִּ ַעת  –ֻתָ ית ַעל ַטֻבַ פֹונִּ ית צְׁ ן ַמֲעָרבִּ רֶּׁ ַחט ַעל קֶּׁ ׁשְׁ ָהָיה נִּ

ד ַהֻיֹום גֶּׁ נֶּׁ ה ֻכְׁ ֻיָ נִּ ם  .ׁשְׁ יִּ ֻבַ ין ָהַערְׁ ל ֻבֵ ׁשֶּׁ ית  –וְׁ פֹונִּ ן צְׁ רֶּׁ ַחט ַעל קֶּׁ ׁשְׁ ָהָיה נִּ

ד ַהֻיֹום גֶּׁ נֶּׁ ה, ֻכְׁ ֻיָ נִּ ַעת ׁשְׁ ית ַעל ַטֻבַ ָרחִּ זְׁ הֻוא .מִּ ֵהא יֹוֵדַע ֵאי ,וְׁ ֻיְׁ ן ׁשֶּׁ זֶּׁה ֵמהֶּׁ

ית ֲחרִּ ַחט ׁשַ ׁשְׁ ית ,נִּ בִּ ַחט ַערְׁ ׁשְׁ ן נִּ ֵאיזֶּׁה ֵמהֶּׁ   .וְׁ

י י יֹוָחָנן ַרֻבִּ ם ַרֻבִּ ׁשֵ יא ֻבְׁ ֻיָ ֻלַת הַ  :חִּ פִּ ין ֻתְׁ ת ַהמֻוָספִּ ֻלַ פִּ ָחה ֻותְׁ נְׁ  –ֻמִּ

ת.  מֶּׁ ָחה קֹודֶּׁ נְׁ ֻלַת ַהֻמִּ פִּ ל ֲהווֻ ֻתְׁ ֻלֵ ֻפַ תְׁ הִּ ֵדי לְׁ ֻיֹום ֻכְׁ ֵאין ֻבַ ׁשֶּׁ עֻון ֵמיַמר ֻכְׁ ן ֻבָ

ם ֵניהֶּׁ ֻיֹום .ׁשְׁ ם ֵיׁש ֻבַ ם  ֲאָבל אִּ ֵניהֶּׁ ל ׁשְׁ ֻלֵ ֻפַ תְׁ הִּ ֵדי לְׁ ֻלַת  –ֻכְׁ פִּ ף מֻוסָ ֻתְׁ

ת מֶּׁ   .קֹודֶּׁ

ֵעיָר י ַרֻבִּ  ם  אזְׁ ׁשֵ יֻבְׁ ֻיֹום :יֹוָחָנן ַרֻבִּ ילֻו ֵיׁש ֻבַ ם  ֲאפִּ ֵניהֶּׁ ל ׁשְׁ ֻלֵ ֻפַ תְׁ הִּ ֵדי לְׁ ֻכְׁ

ר ט – י ָנַתן ֻבַ ת. ַרֻבִּ מֶּׁ ָחה קֹודֶּׁ נְׁ ֻלַת ַהֻמִּ פִּ י ֻתְׁ ם ַרֻבִּ ׁשֵ ָיה ֻבְׁ  יֹוָחָנן:ֻובְׁ

ֻיֹום יֻלֻו ֵיׁש ֻבַ ם  ֲאפִּ ֵניהֶּׁ ל ׁשְׁ ֻלֵ ֻפַ תְׁ הִּ ֵדי לְׁ ת. –ֻכְׁ מֶּׁ ָחה קֹודֶּׁ נְׁ יֻלַת ַהֻמִּ פִּ  ֻתְׁ
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ָהָתֵני ים :וְׁ ֻלַת ַהֻמֻוָספִּ פִּ תְׁ ָחה לִּ נְׁ ֻלַת ַהֻמִּ פִּ ים ֻתְׁ ֻדִּ קְׁ ָעַבר .ָיָצא – הִּ ׁשֶּׁ  .לְׁ

ה יֻלָ חִּ תְׁ ָדאלָ  – ָהא ֻבִּ ַתר ָלהֻ  !א ֻבְׁ ה :ֻפָ יֻלָ פִּ ַמן ַהֻתְׁ יַע זְׁ ֻגִּ לֹא הִּ ׁשֶּׁ   .ֻבְׁ

ָהָדא ֻדְׁ  יֻכְׁ ן ֵלוִּ ַע ֻבֶּׁ הֹוׁשֺ י יְׁ ַפקַֻ  ַרֻבִּ יָדיו:מְׁ מִּ ַתלְׁ ין  ד לְׁ כֹון  ֲהָוהאִּ לְׁ

טוֹ  יסְׁ קֻון ֲארִּ סְׁ ָלא תִּ ין ַעד ֻדְׁ עִּ ית ׁשָ ׁשִּ ָטא יֹוָמא לְׁ טוֹ ן ֻומְׁ יסְׁ ן ַלֲארִּ

יָ  יֲהוְׁ ַצֻלוֻ ן ֻתִּ ָחתָ ן מְׁ נְׁ מִּ ָלא ֻדְׁ קוֻ א ַעד ֻדְׁ ֻסְׁ   .ןֻתִּ

ין  עִּ ֵרה ׁשָ ש ְׁ ָחה? ַאַחת עֶּׁ נְׁ ָלג ַהֻמִּ ה הֻוא ֻפְׁ ַכֻמָ יעַ ר ָחסֵ וְׁ בִּ   .רְׁ

ֵניַנן ן ֻתָ ֻמָ יד :ֻתַ מִּ ַחט  – ֻתָ ׁשְׁ מֹנֶּׁ נִּ ׁשְׁ ֱחָצהֻבִּ ע ֻומֶּׁ ֵתׁשַ ָקֵרב ֻבְׁ ֱחָצה, וְׁ  .ה ֻומֶּׁ

רֶּׁ  יםעֶּׁ ָסחִּ ין  – ב ֻפְׁ ֱחָצה. ֻבֵ ה ֻומֶּׁ ֹמנֶּׁ ׁשְׁ ָקֵרב ֻבִּ ֱחָצה, וְׁ ַבע ֻומֶּׁ ׁשֶּׁ ַחט ֻבְׁ ׁשְׁ נִּ

חוֹ  ת. ֻבְׁ ֻבָ ׁשַ ין ֻבְׁ  ל ֻבֵ

י ֵעי: ַרֻבִּ ָיה ֻבָ מְׁ רְׁ ֱחָצה ָהָכא יִּ עֹות ֻומֶּׁ י ׁשָ ֻתֵ ָחה ׁשְׁ נְׁ  ָהָכאוְׁ  ,ַאֻתְׁ ָעֵביד מִּ

ֱחָצה עֹות ֻומֶּׁ לֹׁש ׁשָ ָחה ׁשָ נְׁ   !ַאֻתְׁ ָעֵביד מִּ

י יֹוֵסי בַֻ  :ָאַמר ַרֻבִּ ין ָהַערְׁ ל ֻבֵ יד ׁשֶּׁ ָתמִּ ָחה לְׁ נְׁ ֻלַת ַהֻמִּ פִּ ה ֻתְׁ ׁשָ ם לֹא הֻוקְׁ יִּ

א  ֻלָ ת. ַמה ַטַעם?אֶּׁ טֹרֶּׁ ַאתֵ ַלקְׁ ְּ ֵַמש ֻ ָפֶניָך ֵלְּ טֶֹרת ֵקְּ ִתי ִפֻלָ ֵֻתְּ ֻכֹון ֻתִ

ַחתֵָעֶרב.ֵ יִֵמנְּ ֻפַ יסֻוקוֹ ֻכַ עִּ ָעה ַאַחת לְׁ י  ,ֵצא ׁשָ ֻתֵ ָחה ׁשְׁ נְׁ ַאֻתְׁ ָעֵביד מִּ וְׁ

ֱחָצה עֹות ֻומֶּׁ   .ׁשָ
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ה ֻדֻוֵמי ַחֻמָ מְׁ ם ֻדִּ ֻלֵל עִּ ֻפַ תְׁ יָנא ָהָיה מִּ ן ֲחנִּ י יֹוֵסי ֻבֶּׁ ֵהא ָעָליו  ,ַרֻבִּ ֻיְׁ ֵדי ׁשֶּׁ ֻכְׁ

ם  ַמיִּ למֹוָרא ׁשָ  ַהֻיֹום.  ֻכָ

י יֹוסֵ  יָנא:ָאַמר ַרֻבִּ ן ֲחנִּ ֻדֻוֵמי  י ֻבֶּׁ מְׁ ם ֻדִּ ים עִּ לִּ ֻלְׁ ֻפַ תְׁ ם ַהֻמִּ י עִּ קִּ לְׁ יֵהא חֶּׁ וִּ

ה. ַמה ַטַעם?  ֵֵאֶליָךֵ )תהילים לב(ַחֻמָ ֵָחִסיד ל ֵֻכָ ל ֻלֵ ֻפַ ִֵיתְּ ֵזֹאת ַעל

ֹצא. ֵעתֵמְּ ֵעת מִּ  לְּ ֹצא? לְׁ ֵעת מְׁ ל יֹוםצֻויָ ַמהֻו לְׁ   .ין ׁשֶּׁ

ַרב ֲאָדא, ֲאחוֻ  יֵמיֻה ֻדְׁ אִּ י ֲהָוהי ֻדְׁ ַצֻיֵ ֵתיהֻ ר מְׁ צֹוָמא  ֻגֻוֻלְׁ ַרב ֻבְׁ  .אַרבָֻ ֻדְׁ

ד  ֲאַמר ֵליֻה: יֱחמֵ ֻכַ שָׁ י ֻתֶּׁ מְׁ ֵלי ׁשִּ יקְׁ ֵריׁש ֻדִּ יַהב ֵליֻה  –א ֻבְׁ תִּ ֻתֵ י ֻגֻוֻלְׁ

ַצלֵֻ  נְׁ ָחתָ י ֻדִּ נְׁ מִּ   .אֻדְׁ

שָׁ  מְׁ ׁשִּ ֵליוְׁ יקְׁ ֵריׁש ֻדִּ ן א ֻבְׁ ֻמָ ָממָ  .ֻתַ ַמר  .ָהָכאא הֻוא ַאיְׁ י יֹוָחָנןֻדָ  :ַרֻבִּ

ל עֹוָלם. ֵ–ָהֹאֵמרֵַלֻצוָֻלהֳֵחָרִביֵ )ישעיה מד( יא זֻוטֹו ׁשֶּׁ הִּ ל ׁשֶּׁ בֶּׁ  זֹו ֻבָ

י יֹוָחָנן: לֻו ֵמיֵתי ֻדֹור  ָאַמר ַרֻבִּ ם ָצלְׁ ָ ׁשֻ ָמֻה צֻוָלה? ׁשֶּׁ ָרא ׁשְׁ קְׁ ָלָמה נִּ

ֻבֻול.  ֵ )ירמיה נא(ַהֻמַ ם ָבבֵֶֻגַ ֵֻבְּ ָרֵאל, ִֵיש ְּ ֵלי ֵַחלְּ ֻפֹל ִֵלנְּ ֵל ם ָבבֵֶֻגַ לֵֻבְּ

ֵליֵָכלֵָהָאֶרץ.ֵ לֻוֵַחלְּ ֵָנפְּ

יב  תִּ ם. :)בראשית יא(ֻכְׁ ָ בֻוֵש  ָערֵַויֵֻש ְּ נְּ ֶאֶרץֵש ִ ָעהֵֻבְּ ִֵבקְּ אוֻ צְּ מְּ ָאַמר  ַויִֻ

יׁש: ָמֻה  ֵריׁש ָלקִּ ָרא ׁשְׁ קְׁ ָערָלָמה נִּ נְּ ם ש ִ ָ ׁשֻ ֲערוֻ ? ׁשֶּׁ נְׁ י ֻדֹור ֵמיתֵ  נִּ
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ֻבֻול. ָדָבר  ָער ַאֵחר:ַהֻמַ נְּ ים  – ש ִ ֵהם ֵמתִּ נוֻ ׁשֶּׁ ׁשְׁ ֻתַ לֹא נֵ ֻבְׁ לֹא ק ֻבְׁ ר ֻובְׁ

חָ  רְׁ ָער ץ. ָדָבר ַאֵחר:מֶּׁ נְּ לֹא  – ש ִ ֹות ֻבְׁ צְׁ ן ַהמִּ ים מִּ נֻוָערִּ ֵהם מְׁ ׁשֶּׁ

ר לֹא ַמֲעש ֵ רֻוָמה ֻובְׁ ָער . ָדָבר ַאֵחר:ֻתְׁ נְּ ים.  – ש ִ ָערִּ ים נְׁ יָה ֵמתִּ רֶּׁ ָ ש ֻ ׁשֶּׁ

ָער :ָדָבר ַאֵחר נְּ ֹוֵנא  – ש ִ ידֻו ש  ֱעמִּ הֶּׁ עָ ׁשֶּׁ ֵאי וְׁ רֻוךְׁ הֻוא, וְׁ דֹוׁש ֻבָ ַהֻקָ ר לְׁ

צַֻ זֶּׁה? זֶּׁה  נֶּׁ בֻוַכדְׁ ע.נְׁ  ר ָהָרׁשָ
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יֻכְׁ  –ַרב  הֻוָדה ַרֻבִּ יָנא ֻכְׁ  .יְׁ דִּ ֲעבְׁ ין ֻתַ ָנןאִּ הֻוָדהֵלית  – ַרֻבָ י יְׁ  .מֹוֵדי ַרֻבִּ

יָנא ֻכְׁ  דִּ ֲעבְׁ ין ֻתַ הֻוָדהאִּ י יְׁ ָנןאֻוף  – ַרֻבִּ   .מֹודוֻ  ַרֻבָ

יָלה עִּ נְׁ ין לִּ ַניִּ יָאַמר  ?מִּ י ַרֻבִּ ה. )ישעיה א(: ֵלוִּ ִפֻלָ ֻבוֵֻתְּ יֵַתרְּ םֵֻכִ אן  ֻגַ ֻכָ מִּ

לׁשֶּׁ  ה ֻכָ ֻלָ פִּ תְׁ ה ֻבִּ ֻבֶּׁ רְׁ ֱענֶּׁ  – ַהֻמַ   .הנֶּׁ

פָ  ַחלְׁ יָטֵתיהֻ א מִּ י ׁשִּ י ֵלוִּ ַרֻבִּ ן :ֻדְׁ ֻמָ יָאַמר  ֻתַ י ַרֻבִּ ֻפִּ ַרב ֻפַ ֵריֻה ֻדְׁ א ֻבְׁ  ,ַאֻבָ

י ַע  ַרֻבִּ הֹוׁשֺ ייְׁ נִּ כְׁ סִּ ם ֻדְׁ ׁשֵ ין ֻבְׁ י ַרֻבִּ ֶיהֵמֹוָתרֵ )משלי יד( :ֵלוִּ ָכלֵֶעֶצבִֵיהְּ ֻבְּ

ת בָּ  רִאיָּיכ"ד   – קֹוֶדׁש ׁשַׁ



ְלמּוד י ּת  ְלמִׁ ֻנּקָׁ  ְירּוש   ּמְ  לג  _____________________________________ דה 
 
 

סֹור ַמחְּ ֵלְּ ֵַאךְּ ָפַתִים ֵש ְּ ַבר ֵדי ,הַחנָֻ  .ֻודְּ ה  ַעל יְׁ ֻלָ פִּ תְׁ ָתה ֻבִּ יֻבְׁ רִּ  –ׁשֶּׁ

ָרה  ָאמְׁ מֻוֵאל, ׁשֶּׁ ל ׁשְׁ ָיָמיו ׁשֶּׁ ָרה ֻבְׁ צְׁ ֵַעדֵ :א, א()שמואל קִּ ם ָ ֵש  ב ַ ָיש  וְּ

יב  עֹוָלם. תִּ כְׁ ָנה, ֻדִּ ים ׁשָ ִּ ׁשֻ א ֲחמִּ ֻלָ י אֶּׁ ל ֵלוִּ )במדבר ַוֲהלֹא ֵאין עֹוָלמֹו ׁשֶּׁ

ָנהֵ ח( ָ יםֵש  ִ ןֲֵחִמש ֻ ָבאֵָהֲעֹבָדה.ֻוִמֻבֶ ֻובִֵמֻצְּ   ָיש 

וָיי ַהוְׁ ין וְׁ ׁשִּ ין ֵליֻה ַחמְׁ ֻתֵ ַתרְׁ י ֻבֹון:ָאַמר  !ןוְׁ ר ַרֻבִּ י יֹוֵסי ֻבַ יִּ  ַרֻבִּ ֻתַ ם ׁשְׁ

ָמַלֻתוֻ  ֻגְׁ ָכא ָאַמר  .ׁשֶּׁ יוְׁ ן ָהכִּ ָרה ֻכֵ י ָאמְׁ יד –ן! אִּ חִּ יֻבֻור –ן הָ  ,ַלֻיָ   .ַלצִּ

י ם  ַרֻבִּ ׁשֵ יא ֻבְׁ ֻיָ יחִּ ייֹוָחָנן,  ַרֻבִּ ן  ַרֻבִּ עֹון ֻבֶּׁ מְׁ אׁשִּ ֻתָ ם  ֲחַלפְׁ ׁשֵ י ֻבְׁ ַרֻבִּ

יר ֵניֵה'. )שמואל א, א( :ֵמאִּ לִֵלפְּ ֻלֵ ֻפַ ִהתְּ ָתהֵלְּ ֻבְּ יִֵהרְּ ָהָיהֵֻכִ אן וְּ ֻכָ  :מִּ

לׁשֶּׁ  ה ֻכָ ֻלָ פִּ תְׁ ה ֻבִּ ֻבֶּׁ רְׁ ֱענֶּׁ  – ַהֻמַ  ה.נֶּׁ

יָלה?  עִּ ָנןֵאיָמַתי הֻוא נְׁ ין ַרֻבָ רִּ ין ָאמְׁ ֵקיָסרִּ גוֻ  :ֻדְׁ לְׁ ֻפַ יתְׁ ין ַרב וְׁ אִּ  ַרֻבִּ

ם :יֹוָחָנן. ַרב ָאַמר ַמיִּ ֲעֵרי ׁשָ יַלת ׁשַ עִּ נְׁ י יֹוָחָנןוְׁ  .ֻבִּ יַלת  :ָאַמר ַרֻבִּ עִּ נְׁ ֻבִּ

ֲעֵרי    .לֵהיכָ ׁשַ

יָאַמר  ָדיָ יֻוָדן  ַרֻבִּ ֻתֹורְׁ יתָ  א:ַאנְׁ נִּ יע לְׁ  אַמתְׁ ַסֻיַ י יֹוָחָנןמְׁ לֹשָׁ  !ַרֻבִּ ׁשְׁ  הֻבִּ

ם  יהֶּׁ ֻפֵ ת ֻכַ ים אֶּׁ אִּ ים נֹוש ְׁ ים ַהֻכֲֹהנִּ ָרקִּ עָ ֻפְׁ ֻבָ יֹום הַארְׁ ים ֻבְׁ ָעמִּ  ,ֻפְׁ

ים ָערִּ יַלת ׁשְׁ עִּ נְׁ ָחה ֻובִּ נְׁ מִּ מֻוָסף ֻבְׁ ית ֻובְׁ ֲחרִּ ׁשַ ֻיֹות,  :ֻבְׁ ַתֲענִּ ֻבְׁ



י _________________ לד עּורִׁ ים ש ִׁ ּיִׁ ימ  ם יֹומִׁ בּוע  י לִׁ ָׁ ת ש  ְרש   ר ּפ  ְדּבָׁ ּמִׁ  "דתשע ּב 
 

יפֻ  יֹום ַהֻכִּ ַמֲעָמדֹות, ֻובְׁ יםֻובְׁ ם  .ֻורִּ ַמיִּ ֲעֵרי ׁשָ יַלת ׁשַ עִּ ית ָלךְׁ ֵמיַמר נְׁ אִּ

ֻיֹום?   ֻבַ

ימָ י ֲאחוֻ  אִּ א ֻדְׁ ַרב ֲאֻדָ א.  ֲהָוהא ֻדְׁ צֹוָמא ַרֻבָ ַרב ֻבְׁ יר ֻגֻוָלֵתיֻה ֻדְׁ ֲאַמר ָצֻיֵ

ד ֵליֻה:  יֱחמֵ ֻכַ י ֻתֶּׁ יַהב לִּ ֵלי ֻתֵ יקְׁ ֵריׁש ֻדִּ א ֻבְׁ ׁשָ מְׁ תִּ י ׁשִּ ַצלֵֻ י ֻגֻולְׁ נְׁ יַלת ֻדִּ עִּ י נְׁ

ים ָערִּ   .ׁשְׁ

פָ  ַחלְׁ ַרבמִּ יָטֵתיֻה ֻדְׁ ן !א ׁשִּ ֻמָ ָכא  :הֻוא ָאַמר ֻתַ ם! וְׁ ַמיִּ ֲעֵרי ׁשָ יַלת ׁשַ עִּ נְׁ ֻבִּ

ָנה :ָאַמר ֲעֵרי ֵהיָכל! ָאַמר ַרב ַמֻתָ יַלת ׁשַ עִּ נְׁ יךְׁ  :ֻבִּ ַרב ַמֲארִּ ֵדי ֻדְׁ ַעל יְׁ

לֹותָ  צְׁ יןא ֻבִּ ם ֲהָוה – ַסֻגִּ ַמיִּ ֲעֵרי ׁשָ יַלת ׁשַ עִּ נְׁ יַע לִּ   .ַמֻגִּ

יָלה  עִּ ב? ַמהֻו  –נְׁ רֶּׁ ל עֶּׁ ת ׁשֶּׁ טֹר אֶּׁ פְׁ ֻתִּ יׁשֶּׁ ם  ַרֻבִּ ׁשֵ ַרב הֻוָנא ֻבְׁ א וְׁ ַאֻבָ

יָלה ַרב: עִּ ב!  – נְׁ רֶּׁ ל עֶּׁ ת ׁשֶּׁ ת אֶּׁ רֶּׁ  ֻפֹוטֶּׁ

י ֲאַמר ֵליהֻ  ַרב הֻוָנא: ַרֻבִּ א לְׁ ָלה?  ַאֻבָ ֻדָ ל ַהבְׁ יר ׁשֶּׁ ֻכִּ  ֵהיַאךְׁ הֻוא ַמזְׁ

יָאַמר  א: ַרֻבִּ י ַאֻבָ ַרֻבִּ ת ׁשְׁ  יֹוָנה לְׁ רֶּׁ ַבע ֻפֹוטֶּׁ ֵהא ׁשֶּׁ ה ֵהיַאךְׁ יְׁ מֹונֶּׁ

ֵרה?  ש ְׁ  עֶּׁ

ַבר ֲאַמר ֵליֻה:  לֹא ֻכְׁ ַתבַ וְׁ יֻתְׁ ין ֻדְׁ ֲאַמר ֵליֻה: ת? אִּ גִּ ַתבַ ֻבְׁ יֻתְׁ ת, אִּ

טֵ  יֻבָ  ל? תִּ
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 [בע" ל"א]דף 

יָאַמר  י  :יֹוֵסי ַרֻבִּ ׁשֵ ַאקְׁ יַמה ֻדְׁ א  ַרֻבִּ שֵׁ  –ַאֻבָ י  .תָיאוֻ י קְׁ ׁשֵ ַאקְׁ יַמה ֻדְׁ  ַרֻבִּ

שֵׁ ָלא  –יֹוָנה  ַבע  .תָיאוֻ י קְׁ הֻו ׁשֶּׁ ֻיְׁ יתֹו ׁשֶּׁ ֲענִּ ֻום ֻתַ ׁשֻ ַקל ֵהֵקילֻו ָעָליו מִּ

ֵרה.  ש ְׁ ה עֶּׁ מֹונֶּׁ רֹות ׁשְׁ  ֻפֹוטְׁ

ר  א ֻבַ י ַאֻבָ יל ָאַמר ַממָֻ ַרֻבִּ ַרֻיָ ַחבְׁ ֵאין  : ָמֵריי!אלְׁ ית ׁשֶּׁ עִּ מְׁ כֹון ׁשָ ן ֻכֻולְׁ מִּ

ב.  רֶּׁ ל עֶּׁ ת ׁשֶּׁ רֶּׁ יָלה ֻפֹוטֶּׁ עִּ ינְׁ ַע  ַרֻבִּ הֹוׁשֺ י יְׁ ם ַרֻבִּ ׁשֵ ימֹון ֻבְׁ ן סִּ יֻבֶּׁ ֵאין  :ֵלוִּ

ת  רֶּׁ יָלה ֻפֹוטֶּׁ עִּ ב. ׁשֶּׁ נְׁ רֶּׁ  ל עֶּׁ

י יֹוֵסי  יָאַמר ַרֻבִּ ַרֻבִּ ָתֵני :ֻבֹון ֻבְׁ יי ַרֻבִּ  וְׁ ֻיָ ָכל א:חִּ ל  ֻבְׁ ֻלֵ ֻפַ תְׁ יֹום ָאָדם מִּ

ֵרה ש ְׁ ה עֶּׁ מֹונֶּׁ ת .ׁשְׁ ֻבָ מֹוָצֵאי ׁשַ ים ,ֻבְׁ יֻפֻורִּ מֹוָצֵאי יֹום ַהֻכִּ מֹוָצֵאי  ,ֻובְׁ ֻובְׁ

יֻבֻור ית צִּ ֲענִּ   .ֻתַ

י חָ  ַרֻבִּ צְׁ ע יִּ הֹוׁשֺ י יְׁ ם ַרֻבִּ ׁשֵ ָמן ֻבְׁ ר ַנחְׁ יק ֻבַ ן ֵלוִּ ָחל  :ֻבֶּׁ ים ׁשֶּׁ יֻפֻורִּ יֹום ַהֻכִּ

ת ֻבָ ׁשַ יָלה ֻבְׁ עִּ ֵאין נְׁ י ׁשֶּׁ ת, ַאף ַעל ֻפִּ ֻבָ ׁשַ יֹות ֻבְׁ הְׁ ת  – לִּ ֻבָ ל ׁשַ יר ׁשֶּׁ ֻכִּ ַמזְׁ

ילָ  עִּ נְׁ  ה. ֻבִּ

יֻבֻור, ַאף עַ  ית צִּ ַתֲענִּ יֹות ֻבְׁ הְׁ ָחל לִּ ׁש ׁשֶּׁ יָה רֹאׁש חֹודֶּׁ ין ָעלֶּׁ פִּ י אֹוסְׁ ל ֻפִּ

ׁש ׁשֶּׁ  רֹאׁש חֹודֶּׁ יָלה ֻבְׁ עִּ ׁש  –ֵאין נְׁ ל רֹאׁש חֹודֶּׁ יר הֻוא ׁשֶּׁ ֻכִּ ילָ ַמזְׁ עִּ נְׁ   .הֻבִּ



י __________________ לו עּורִׁ ים ש ִׁ ּיִׁ ימ  ם יֹומִׁ בּוע  י לִׁ ָׁ ת ש  ְרש   ר ּפ  ְדּבָׁ ּמִׁ  "דתשע ּב 
 

ַע  הֹוׁשֺ י יְׁ ם ַרֻבִּ ׁשֵ ימֹון ֻבְׁ י סִּ יַרֻבִּ ן ֵלוִּ יֹות  :ֻבֶּׁ הְׁ ָחל לִּ ת ׁשֶּׁ ֻבָ ֲחנֻוכָֻ ׁשַ ה, ֻבַ

ֵאין מֻוָסף  י ׁשֶּׁ ֲחנֻוכָֻ ַאף ַעל ֻפִּ ל  –ה ֻבַ יר ׁשֶּׁ ֻכִּ מֻוָסףה ֲחנֻוכָֻ ַמזְׁ   .ֻבְׁ

תֹוָכהֻ  יֹות ֻבְׁ הְׁ ָחל לִּ ׁש ׁשֶּׁ יָה רֹֹאש חֹודֶּׁ ין ָעלֶּׁ פִּ ֵאין  ,אֹוסְׁ י ׁשֶּׁ ַאף ַעל ֻפִּ

ֲחנֻוכָֻ מֻוָסף  יר –ה ֻבַ ֻכִּ ל  אהוֻ  ַמזְׁ מֻוָסףֲחנֻוכָֻ ׁשֶּׁ   .ה ֻבְׁ

ָחלרֹאׁש חֹודֶּׁ  ית, ׁש ׁשֶּׁ ַתֲענִּ יֹות ֻבְׁ הְׁ ל רֹֹאש  לִּ יר הֻוא ׁשֶּׁ ֻכִּ ֵהיךְׁ ַמזְׁ

ׁש?  יחֹודֶּׁ ֵעיָרא ַרֻבִּ יה אֹוֵמר: זְׁ הֹוָדֻיָ י .ֻבְׁ ל ָאַמר ַרֻבִּ מֶּׁ ר מֶּׁ א ֻבַ  :ַאֻבָ

ֲעבֹוָדה   .ֻבַ

י יָנא  ַרֻבִּ ית. ָאַמר  ָאַמר:ָאבִּ יעִּ בִּ ָרָכה רְׁ ָרֻה ֻבְׁ יאֹומְׁ א: ַרֻבִּ ַמה  ַאֻבָ

ינֻו  ָכלָמצִּ ית ֻבְׁ יעִּ בִּ ָרָכה רְׁ ָרֻה ֻבְׁ ָרָכה  – ָמקֹום אֹומְׁ ָרֻה ֻבְׁ אן אֹומְׁ ַאף ֻכָ

ית יעִּ בִּ ֵכן  .רְׁ ָדא ֻכְׁ ק ָנפֵ וְׁ יֻדְׁ  ָהָדאעֻובְׁ א ַרֻבִּ   .ַאֻבָ

ין?  ה קֹורִּ ֻמֶּׁ יֻבַ ָללֹות :יֹוֵסי אֹוֵמר ַרֻבִּ ָרכֹות ֻוקְׁ ין ֻבְׁ י ֲאַמר ֵליהֻ  .קֹורִּ  ַרֻבִּ

ין  :ָמָנא גִּ יֻבְׁ ֻתִּ יתמֹוַדעְׁ ֲענִּ י ֻתַ ין  ?ן ֻכִּ עִּ ָלא ָידְׁ ן, וְׁ ֵעיהֶּׁ ין ַעל מְׁ יעִּ בִּ רְׁ

יָתא? ֲענִּ הֻוא ֻתַ   !ֻדְׁ
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