
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

עֹור ֵ מֵֹרֵַהמ ְּ דֵ יֵפ ִֵלֵעֵַדִֵללְּ ךְֵּרֵס  ר  ו ֵֵד   מ  ֵ דֵַהל ִ נו ֵלֵש  דֹושֵ ֵַרב    "ןֵזי"עֵמֹוֲהַרֵֵַהק ָּ

יוֵֹ כֵָּתִֵלהְּ קֵ לֵב ְּ לְּ ֹורֵָּיֵח  ֵָּהֵַהת  דֹוש  ןֵכ"ח;ֵע"ו(ֵהַהק ְּ ַר"ןִֵסימָּ יחֹותֵהָּ  )ש ִ
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 ה' ֲהָלָכה

ִני  מתני' , ַמה ָהאֻוֻמָ ךְּ ֻבָ דְּ רֹאׁש ַהֻנִ רֹאׁש ָהִאיָלן אֹו ֻבְּ ם קֹוִרין ֻבְּ

ֵאין  ִאיׁשֶ ָ ִפיָלהַרׁשֻ תְּ ן ֻבַ   .ן ַלֲעׂשֹות ֻכֵ

יִני  גמרא ִניָתה ֻכֵ רֹאׁש ָהִאיָלן, וְּ  ֻפֹוֲעִליםהַ : ַמתְּ ִניןקֹוִרין ֻבְּ  ָהאֻוֻמָ

 . ךְּ ֻבָ דְּ רֹאׁש ַהֻנִ ָתֵניֻבְּ ן וְּ ֵאָנה :ֻכֵ רֹאׁש ַהֻתְּ ִית ֻובְּ רֹאׁש ַהזַֻ ִלים ֻבְּ ֻלְּ ֻפַ  .ִמתְּ

אָ ָהא  ׁשְּ ל ָהִאיָלנֹותֻבִ ן. וֻ  – ר ֻכָ ַמֻטָ ל לְּ ֻלֵ ֻפַ ִית יֹוֵרד ֻוִמתְּ ַעל ַהֻבַ  –ֻבַ

עֹוָלם יוֹ  ןלְּ ַמֻטָ ל לְּ ֻלֵ ֻפַ   .ֵרד ֻוִמתְּ

ֵאָנה ֹראׁש ַהֻתְּ ִית ֻובְּ רֹאׁש ַהזַֻ ָלָמה ֻבְּ י ?וְּ א וְּ  ַרֻבִ יַאֻבָ ִסימֹון,  ַרֻבִ

הוֹ  ַויְּ רְּ ִריןֻתַ ה :ן ָאמְּ רֻוֻבָ חֻוָתן מְּ רְּ ֻטִ ֵני ׁשֶ  . ִמֻפְּ

ֵני:  תָֻ ֻתָ ֵתיפֹו ף ַאף ַעל פִֻ ַהֻכַ אֹו ַעל ֻכְּ ָ ׂשֻ ֻמַ קֹוֵרא ֶאת  ֲהֵרי ֶזה –י ׁשֶ

ַמע הֻוא ֻפֹוֵרקׁשְּ ָעה ׁשֶ ׁשָ ִחיל לֹא ֻבְּ הֻוא  ,, ֲאָבל לֹא ַיתְּ ָעה ׁשֶ ׁשָ לֹא ֻבְּ וְּ

 ריָּיִא א "י  –ִראׁשֹון יֹום 



ְלמּוד י ּת  ְלמִׁ ֻנּקָׁ  ְירּוש   ּמְ  ג  _____________________________________ דה 
 
 

ב יֻוׁשָ ֵאין ִלֻבֹו מְּ ֵני ׁשֶ ךְּ  .טֹוֵען, ִמֻפְּ ךְּ ֻוֵבין ֻכָ ין ֻכָ ל ַעד  – ֻבֵ ֻלֵ ֻפַ ַאל ִיתְּ

ל  אֹוי ׁשֶ ִאם ָהָיה ָעָליו ַמׂשְּ רֹוק. וְּ פְּ ֻיִ ָעה ׁשֶ עַ ׁשָ ֻבַ יןַארְּ ר.  – ת ַקֻבִ  מֻוֻתָ

י יֹוָנָתן: יֵקל?  ָאַמר ַרֻבִ ִ ׁשֻ יֵקל. ַמהֻו ׁשֶ ִ ׁשֻ הֻוא ׁשֶ ֵרין וְּ י ַלחֹורֹוין ֳחָלִקיֻתְּ

ַחד  קֹומֹויוְּ   י.לְּ

ֵני: קֹוֵרא.  ֻתָ ֵעיָניו וְּ ז ֻבְּ ַרֻמֵ ֵהא מְּ  לֹא יְּ

ֵני: ָלאָכה ֵאֶצל  ֻפֹוֲעִליןהַ  ֻתָ ין מְּ ָהיֻו עֹוׂשִ ִית ׁשֶ ַעל ַהֻבַ ֵאילֻו ֲהֵרי  –ֻבַ

ִכין ָברְּ ל ֶאֶרץ ,ָרָכה ִראׁשֹוָנהֻבְּ  מְּ ׁשֶ ַלִים וְּ רֻוׁשָ ל יְּ ִלין ׁשֶ ֻכֹולְּ ִמין  ,וְּ חֹותְּ וְּ

עֻוָדן סְּ ין ִעֻמֹו ֻבִ ל ֶאֶרץ. ֲאָבל ִאם ָהיֻו עֹוׂשִ ׁשֶ ָהָיה , ֻבְּ ִיתאֹו ׁשֶ ַעל ַהֻבַ  ֻבַ

ֶהן ִכיןֵאיֻלֻו ֲהֵרי  – אֹוֵכל ִעֻמָ ָברְּ ָרכֹות מְּ   .ד' ֻבְּ

י ָמָנא: ָעה  ,תזֹאת אֹוֶמֶר  ָאַמר ַרֻבִ ׁשָ ָלאָכה ֻבְּ ָאסֻור ַלֲעׂשֹות מְּ ׁשֶ

 , ָבֵרךְּ ֻיְּ כֵ ׁשֶ ֻלָ ָלאָכה ִויָבֵרךְּ  ,ןֻדִ ה מְּ ִרין ַיֲעׂשֶ   .ַמה ֲאַנן ָאמְּ

ָחק  ר ַרב ִיצְּ מֻוֵאל ֻבַ י ׁשְּ ם ַרב חֻוָנה:ַרֻבִ ׁשֵ ל ַיֲעמוֹ לֹא  ֻבְּ ֻלֵ ֻפַ ִיתְּ ד ָאָדם וְּ

ָידוֹ  ֻוִמין ַע ֻבְּ ֻבֵ ָפָניו  .ַמטְּ ַאֲחָר  ,ָאסֻור –לְּ ר – יולְּ   .מֻוֻתָ

י ֵיָסא  ָידוֹ ַרֻבִ ן ֻבְּ ׂשָ תֹופְּ ָרן וְּ   .ָהָיה צֹורְּ
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ת  ִמֻדַ יֻולְּ ָחק: ןַהֻדִ י ִיצְּ , ָאַמר ַרֻבִ ךָּ יָּדְּ ףֵב ְּ ס  ֵַהכ   ָּ ת  ַצרְּ ךָ  וְּ ָידְּ ַבד ֻבְּ  .ֻוִבלְּ

י ר ַרֻבִ יהֹוֵרי לְּ  ֲאבֻון יֹוֵסי ֻבַ ל  ַרֻבִ ן ֲחָתֵניהֻ ִהֻלֵ   .ֻכֵ

י ִקָיה וְּ  ַרֻבִ יִחזְּ ר ַרֻבִ ַחד ֲאַתר ַאָחא ַיֲעקֹב ֻבַ ִבין ֻבְּ בֵֻ  ַוֲהָוה ,ֲהוֻו ָיתְּ י ֻגַ

י ר ַרֻבִ ִריִטין ַאָחא ַיֲעקֹב ֻבַ לֹותָ  ֲעָנָתהֻ ת ֲאתַ  ,ֻפְּ צְּ  א ֻדִ

 [ב]דף י"ח ע"

תוֻ  רְּ ׁשַ ַיֲהבוֻ  ןוְּ ין לְּ וְּ ִקָיה  ַרֻבִ טַ ִחזְּ יהֻ ר קְּ ֻתֵ יהֻ  ֻפֻורְּ ֻתֵ ֻפֻורְּ תוֻ  לְּ רְּ ׁשַ ן ַוֲעַרק. וְּ

ָך?  ָידְּ  ֲאַמר ֵליֻה: ֻוַמה ֻבְּ

י ֲחִניָנא:ָאַמר  ָהיֻו ֵמיָמיו  ַרֻבִ ֵתיפֹו ַאף ִמי ׁשֶ קֹוֵרא  ֲהֵרי ֶזה –ַעל ֻכְּ

ל.  ֻלֵ ֻפַ ַמע ֻוִמתְּ  ֶאת ׁשְּ

ה :ַרב חֻוָנא ָאַמר ִפיֻלָ ַמע ֻותְּ ִרַית ׁשְּ וָנה.  – קְּ ֻוָ ִריכֹות ֻכַ  ֵאיָנן צְּ

י ָמָנא: ייַתהֻ  ָאַמר ַרֻבִ ׁשֵ יקֻוֵמי  קְּ ִרַית  ַרֻבִ יַמר קְּ ָחס, ַוֲאִפיֻלֻו ֻתֵ ינְּ ֻפִ

וָנה? ֻוָ ִריָכה ֻכַ ה ֵאיָנֻה צְּ ִפיֻלָ וָנה, ֻתְּ ֻוָ ִריָכה ֻכַ ַמע צְּ   !ׁשְּ

י יֹוֵסי יהֻ  :ָאַמר ַרֻבִ ֻתֵ ֻיְּ  ,ַקִיימְּ י יֻכַ ַמר ַרֻבִ ר ֻדָ ם  ַאָחא ַיֲעֹקב ֻבַ ׁשֵ י ֻבְּ ַרֻבִ

יעֻוךָ  יֹוָחָנן: ִים ,ִהֻגִ ֶלאֶכת ַהֻמַ ֵאיָנם  ,סֹוף מְּ חֻוָוִריׁשֶ ַבר ֻתֹוָרהמְּ   .ן ֻדְּ
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 'ו ֲהָלָכה

טֻור   מתני' ִריַֻ ָחָתן ֻפָ ת ִמֻקְּ ֻבָ ָלה ָהִראׁשֹון ַעד מֹוָצֵאי ׁשַ ַמע ַליְּ ת ׁשְּ

ה ה ַמֲעׂשֶ   .ִאם לֹא ָעׂשָ

ן  ַרֻבָ ה ֻבְּ ִליֵאלַמֲעׂשֶ מְּ ָלה ָהִרא ֻגַ יְּ ֻלַ ָקָרא ֻבַ א וְּ ׂשָ ֻנָ רֻו לֹו ׁשֹון. ׁשֶ ָאמְּ

ִמיָדיו: לְּ ינוֻ  ֻתַ נֻו ַרֻבֵ ֻתָ דְּ טֻור! ָאַמר ָלֶהם ִליֻמַ ָחָתן ֻפָ ֵאיִני ׁשֹוֵמַע ָלֶכם  :ׁשֶ

ָעה ֶאָחת.  ַמִים ֲאִפֻלֻו ׁשָ כֻות ׁשָ י ַמלְּ ֻנִ ל ִמֻמֶ ַבֻטֵ  לְּ

י ָעָזראֶ  גמרא  ַרֻבִ ן  לְּ נוֹ ֻבֶ ִטיגְּ ם ַאנְּ ׁשֵ יס ֻבְּ י  ַרֻבִ אי:ֱאִליֶעֶזר ֻבִ י ַיֻנַ  ַרֻבִ

ִעיָלה  ,זֹאת אֹוֶמֶרת עֹול ֻבְּ ר ִלבְּ ֻמֻוֻתָ ִחילָֻ ׁשֶ ֻתְּ תֻבַ ֻבָ ׁשַ   .ה ֻבְּ

י  יָאַמר ַרֻבִ י יֹוֵסה:י קֻוֵמי ַחֻגַ ה  ַרֻבִ ֵאיָנֻה עֹוׂשָ ָמָנה ׁשֶ ַאלְּ יַפֵתר ֻבְּ ֻתִ

ָהא ֲאַמר ֵליֻה: .ַחֻבֻוָרה ֵניַנן וְּ ָעה ֵלילֹות ֻתָ ֻבָ ֵמיַמר  ,ַארְּ ִאית ָלךְּ לְּ

ָעה ֵלילֹות  ֻבָ ָמָנה? ַארְּ ַאלְּ  ֻבְּ

ר  י ַיֲעקֹב ֻבַ דִֻ ָאַמר ַרֻבִ ייַתהֻ  י:ַזבְּ ׁשֵ  קֻוֵמי  קְּ
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י ֵבין ׁשֹוֵבר ֶאת ֶהָחִבית  :יֹוֵסי ַרֻבִ יָנֻה לְּ ה  ֶלֱאכֹולַמה ֻבֵ ֻנָ ִמֻמֶ

רֹוָגרֹות? ֲאַמר ֵליהֻ  ַרהֻ ר ֻומוֹ  :ֻגְּ ַבתְּ ין ַלֲעׂשֹוָתֻה  ,ֻדְּ ֻוֵ ֻכַ ֻלֹא ִיתְּ ַבד ׁשֶ ֻוִבלְּ

ִלי ִלי!  .ֻכְּ ין ַלֲעׂשֹוָתֻה ֻכְּ ֻוֵ ֻכַ תְּ ֻמִ ִמי ׁשֶ עֻוָלה, ֻכְּ ין ַלֲעׂשֹוָתֻה ֻבְּ ֻוֵ ֻכַ תְּ ֻמִ ָכאן ׁשֶ  וְּ

א ֻיָ ׁשִ רְּ ׁשָ ר ַרב ִמְּ ָחק ֻבַ י :ַרב ִיצְּ ׁשֵ ֵמיִפיס  ,אֹו ַמֻקְּ יָנֻה לְּ סָ ַמה ֻבֵ א מֻורְּ

ת ֻבָ ׁשַ ַרהֻ ר ֻומוֹ  :ֲאַמר ֵליהֻ  ?ֻבְּ ַבתְּ ין ַלֲעׂשֹוָתֻה  ,ֻדְּ ֻוֵ ֻכַ ֻלֹא ִיתְּ ַבד ׁשֶ ֻוִבלְּ

ה הֻוא  ,ֻפֶ ִמי ׁשֶ עֻוָלה, ֻכְּ ין ַלֲעׂשֹוָתֻה ֻבְּ ֻוֵ ֻכַ הֻוא ִמתְּ ין, ׁשֶ ֻוֵ ֻכַ ָכאן ִמתְּ וְּ

ִלי.  ין ַלֲעׂשֹוָתֻה ֻכְּ ֻוֵ ֻכַ  ִמתְּ

ֵני: ה  ֻתָ הֻוא עֹוׂשֶ ֵני ׁשֶ ת ִמֻפְּ ֻבָ ׁשַ ה ֻבְּ ִחיֻלָ ַכתְּ ִעיָלה לְּ עֹול ָאָדם ֻבְּ לֹא ִיבְּ

י חַ  י יֹוֵסי ֻבִ יִרין. ָאַמר ַרֻבִ י ֲאבֻון:ֻבֻוָרה. ַוֲאֵחִרים ַמֻתִ ַטֲעמֻון  ַרֻבִ

ֲאֵחִרי ה ַחֻבֻוָרה ,םֻדַ ין, ֵמֵאיֶליָה ַנֲעׂשָ ֻוֵ ֻכַ תֹו הֻוא ִמתְּ ַלאכְּ י ַאסֵֻ  .ִלמְּ

 ָאסֻור.  :ָאַמר

ִנייֹום   רִאיָּי ב"י  – ׁשֵׁ
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ָיִמן  נְּ ָייֻבִ ַזכְּ נְּ פַ ה ֻגַ ַרבנְּ ֵמיֻה ֻדְּ ַמע ׁשְּ  :ק ֻומֹור ִמׁשְּ ר. ׁשָ מֻוֵאל מֻוֻתָ

ד ֻפַ ִאיקְּ ָקֵר . ]ֻוִמית ִעילֹוי וְּ ָקֵר  י[ ִעילֹויוְּ פוֹ  :יוְּ ֻגָ ֻנְּ רֻוךְּ ׁשֶ ַעל ַרב  .ֻבָ  :אָקָר וְּ

ן.ֵ )משלי יב( ו  לֵאָּ יקֵכ ָּ ד ִ ֻאנ  הֵַלצ ַ ֵלֹאֵיְּ

מֻוֵאל ָאַמר: ָקא  ׁשְּ ִפירְּ יֻה ֻדְּ ֵריׁשֵ ָתא ֻדְּ כְּ ל ַהִהיא ִהילְּ הַאֲחָרָייֻכָ ִניֻדָ  א ֻדְּ

הַלֲהָלָכה ֲאָבל לֹ  – ַמֲעׂשֶ   .א לְּ

י י ַרֻבִ אתַיֻנַ ִניׂשֵ אֹות וְּ ֻה ִלרְּ ַמֻנָ יַע זְּ ֻלֹא ִהֻגִ ינֹוֶקת ׁשֶ   .י ֲעַרק ֲאִפיֻלֻו ִמֻתִ

עֻון קֻומֹוי  י יֹוָחָנן:ֻבָ יה ַרֻבִ ִנֻיָ ִעיָלה ׁשְּ עֹול ֻבְּ ִרין: ?ַמהֻו ִלבְּ לֹות  ָאמְּ ִלתְּ

יה הֻוא  ִנֻיָ ִעיָלה ׁשְּ עֹול ֻבְּ ִלבְּ ה לֹא הֹורֻו, וְּ ֻכָ ַדם ַהֻמַ ָייֻבְּ א? ַמה מֹורְּ

ֵמי  ֵסק יְּ ֵמי ֶהפְּ אֻו ָלֻה יְּ ֻבָ ׁשֶ ִריָכה ָלֻה? ֻבְּ ַתִיםָטֳהָר צְּ נְּ   .ה ֻבֵ

הֻו: י ַאֻבָ ִביֵניֻה ֻדְּ  ָאַמר ַרֻבִ יׁשֹוׁשְּ א ֲהֵויָנא ַרֻבִ ר ַאֻבָ עֹון ֻבַ מְּ ֵאִלי ,ׁשִ ת ׁשְּ

ילְּ  ָעָזראֶ  ַרֻבִ ָרא ֵליהֻ לְּ יה? ֻוׁשְּ ִנֻיָ ִעיָלה ׁשְּ עֹול ֻבְּ הֻוא ָסַבר  ., ַמהֻו ִלבְּ ֻדְּ

מֻוֵאל ׁשְּ ָהָדא ֻדִ מֻוֵאל ָאַמר ,ֻכְּ ׁשְּ חֻוָקה :ֻדִ ָצה ֻדְּ ירְּ ֻה  – ֻפִ ָנִסין ֻבָ ִנכְּ

ת ֻבָ ׁשַ רֶ ֲאִפיֻלֻו  ,ֻבְּ ֶ רֹורֹותַמׁשֻ   .ת צְּ

י  ִביֵניֻה ֻדְּ  י:ַחגִֻ ָאַמר ַרֻבִ א ֲהֵויָנא,  יַרבִֻ ׁשֹוׁשְּ ַקֻיָ מֻוֵאל ַקֻפֻודְּ ֵאיִליׁשְּ ת ׁשְּ

ילְּ  ַרע ִמיֵניהֻ  ַרֻבִ ה, ֻוׂשְּ ֻיָ   .ֹיאׁשִ
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ֵאיִלי ית לְּ ׁשְּ ָחק, ֲאַמר ֵליהֻ  ַרֻבִ ר ִיצְּ מֻוֵאל ֻבַ ה :ׁשְּ ם  ,ֵמַעֻתָ ֵאי ֶזה ֻדַ

תֻוִלים?  ם ֻבְּ ֵאי ֶזה ֻדַ ה וְּ  ִניֻדָ

ֵני: ה ֻתָ ֻלָ ֵביָתהֻ  – ֻכַ ל ֲאסֻוָרה לְּ ָעה ֻכָ בְּ ה ֻכֹוס  ,ׁשִ ֻנָ ָאסֻור ִליטֹול ִמֻמֶ וְּ

ָרָכה ל ֻבְּ ֵרי  ;ׁשֶ בְּ יֻדִ  ֶאִליֶעֶזר.  ַרֻבִ

י ֱאִליֶעֶזר? ִאי  ַרֻבִ שָׁ ַמאי ַטֲעָמא ֻדְּ ם ֶאיפְּ ם ִניָדה ִעם ֻדַ ֻלֹא ֵיֵצא ֻדַ ר ׁשֶ

תֻוִלים.  ֻבְּ

 'ז ֲהָלָכה

ָתה ִאׁשְּ   מתני' ֻמֵ ָלה ָהִראׁשֹון ׁשֶ רֻו לֹו ָרַחץ ַליְּ ִמיָדיו:ֻתֹו. ָאמְּ לְּ  ֻתַ

נוֻ  נֻו ַרֻבֵ ֻתָ דְּ ָאבֵ  ,ִליֻמַ חֹוץ! ָאַמר ָלֶהן:ׁשֶ ל  ל ָאסֻור ִלרְּ ָאר ֻכָ ׁשְּ ֵאיִני ֻכִ

ִניס ֲאִני טְּ   .ָאָדם, ִאיסְּ

ָעה?   גמרא בְּ ל ׁשִ ִחיָצה ֻכָ רְּ ָנא ָאֵבל ָאסֻור ֻבִ יַמאן ֻתָ   !ָנָתן ַרֻבִ

י א ֲהָוהַאִמי  ַרֻבִ ֻדָ ַאל לְּ  ,ֵליֻה עֻובְּ ׁשָ יוְּ הֹוֵרי ֵליהֻ חִ  ַרֻבִ א, וְּ ר ֻבָ יא ֻבַ  :ֻיָ

ָעה בְּ ל ׁשִ יֻכְּ  ,ֻכָ   .ָנָתן ַרֻבִ

י א ֲהָוהיֹוֵסי  ַרֻבִ ֻדָ ַאל לְּ  ,ֵליֻה עֻובְּ ׁשָ יוְּ י  ַרֻבִ ַגֻבֵ ר ֻכֵֹהן לְּ א ֻבַ י ֻבָ ַרֻבִ

ָפךְּ לֹא ֵכן  :, ֲאַמר ֵליהֻ ַאָחא י? ַאֻלְּ  ֵליהֻ  ֲהָוהַאִמי  ַרֻבִ
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א ֻדָ הֹוֵרי ֵליֻה ֻכְּ  ,עֻובְּ ֵריׁש ָלִקיׁש וְּ ַאל לְּ ׁשָ יוְּ ָעה! ֲאַמר ָנָתן  ַרֻבִ בְּ ל ׁשִ ֻכָ

ֵרין  ֵליֻה: ָמא ֻתְּ ילְּ ִרין ֵליֻה ַעל ֻדְּ  ,ִאינֻוןן עֹוָבִדיֻדִ יֲאָנן ָאמְּ ר  ַרֻבִ יא ֻבַ ִחֻיָ

א ַאֻתוֻ  ,ֻבָ ֵריׁש ָלִקישׁ וְּ ִרין ֵליֻה ַעל ֻדְּ  .ן ָאמְּ

עֹוד ִמן ָהָדא י ,וְּ יֻבֻוי ֻדְּ ָחָמא אַ  ַרֻבִ יָ  ַרֻבִ עְּ א ֲהָוהא אֹוׁשַ ֻדָ  ,ֵליֻה עֻובְּ

ַאל לְּ  ָנןׁשָ רֻון!  ַרֻבָ ַאסְּ  וְּ

ֵעי: י יֹוֵסי ֻבָ ילֵ  ַרֻבִ ָנן,ן ַאיְּ ָנן ַרֻבָ ָנןאֹו  ָהָכאֻדְּ  ַרֻבָ רֹוַמיָֻ  ַרֻבָ ִאין  ?אֻדָ

יַמר ָנן ֻתֵ יַמר ., ִניָחאָהָכאֻדְּ  ַרֻבָ ָנן ִאין ֻתֵ רֹוַמיָֻ  ַרֻבָ יא קֻומֹוי ֻדָ ַבֻיָ רְּ א, ַרבְּ

ַאל  הֻוא ׁשָ יוְּ ֵעיַרֻיָ יַמרא? ִלזְּ ָנן ִאין ֻתֵ י ַרֻבָ רֹוַמֻיָ ָיי ִאינֻוןא ֻדָ רְּ  ִאינֻוןן וְּ ׁשָ

ִרין ָתֵני: ?ָאסְּ יָטה ֻדְּ ִחיץ ַאַחר ַהֻמִ ַהרְּ ֲהגֻו לְּ ֻנָ ִחיִצין.  – ָמקֹום ׁשֶ ַמרְּ

י  י יֹוֵסי ֻבִ ִחיִצין! ָאַמר ַרֻבִ רֹום ַמרְּ יֻוַבֻדָ יר  ֲאבֻון: ַרֻבִ הֻוא ַמֻתִ ִמי ׁשֶ

יה ִתֻיָ ֲאִכיָלה ֻוׁשְּ ה אֹוָתֻה ֻכַ ִחיָצה ַהזֹֻאת, עֹוׂשֶ   .ֶאת ָהרְּ

ֵתימַ ָהָדא  חִ  :רֻדְּ רְּ ֲענֻוג, ֲאָבל ֻבִ ל ֻתַ ִחיָצה ׁשֶ רְּ ל ֻבִ ֵאיָנֻה ׁשֶ יָצה ׁשֶ

ֲענֻוג  ר –ֻתַ א, ָעלֻו ֻבֹו  .מֻוֻתָ ר ַאֻבָ מֻוֵאל ֻבַ ׁשְּ ָהָדא ֻדִ ן ֲאתוֹ ן ֲחָטִטיֻכְּ

ילֻון לְּ  ֻיְּ יׁשַ חֵ א, ַמהֻו ֵיסָ  ַרֻבִ ִיסְּ ָלא  ֲאַמר לֹו:י? ֻדְּ חֵ ֻדְּ ִאין  – י ַמֵיית הֻואִיסְּ

ֵעי  ָעה ֻבָ ִתׁשְּ אָ ֲאִפיֻלֻו ֻבְּ ֻפֻוִרים!  ב,ֻבְּ יֹום ַהֻכִ ֵעי ֲאִפיֻלֻו ֻבְּ  ִאין ֻבָ



י _ _________________ י עּורִׁ ים ש ִׁ ּיִׁ ימ  ם יֹומִׁ בּוע  י לִׁ ָׁ ת ש  ְרש   ֻחּקֹות   ּפ   "דתשע יּבְ
 

י ֲחִניָנא, ָראֻו אֹותֹו טֹוֵבל ַרֻבִ י יֹוֵסי ֻבְּ ִעין .ַרֻבִ ֵקרֻויֹו, ָלא ָידְּ ִאם  .ִאם לְּ

ָהקֵ  ִעיןלְּ ִחיָצה, ָלא ָידְּ ִחיַצת צֹוִנין רְּ ֵאין רְּ יהֹוֵרי  .ר ֻגֻופֹו, ׁשֶ א  ַרֻבִ ֻבָ

ֵהי יָ ן ֻכְּ ֻנָ   .אֻתַ

י הֹוֵרי  ָליו ֵקיהֹות ָעָליו א:ַאחָ ַרֻבִ ָהיֻו ַרגְּ ֶרךְּ וְּ ָבא ִמן ַהֻדֶ ר  – ֻבְּ ֻמֻוֻתָ ׁשֶ

ַמִים.  ִחיָצן ֻבַ ַהרְּ  לְּ

ֵני: נֻודֶֻ ָאֵבל  ֻתָ ֶרךְּ ֻומְּ ֻדֶ ִכין ֻבַ ַהלְּ ָהיֻו מְּ ל.מוֻ  –ה ׁשֶ ֻדָ נְּ ִעיַלת ַהֻסַ נְּ ִרין ֻבִ  ֻתָ

בֹואֻו ֶאל ָהִעיר  ֻיָ ׁשֶ ָעה  –ִלכְּ ִתׁשְּ ֵכן ֻבְּ אָ ַיֲחלֹוצֹו. וְּ ַתֲעִנית ֻבְּ ֵכן ֻבְּ ב. וְּ

 ִציֻבֻור. 

ֵני: אֹול  ֻתָ ֲהגֻו ִלׁשְּ ֻנָ ָמקֹום ׁשֶ ת ֻבְּ ֻבָ ׁשַ רֹום .ֹוֲאִליןשׁ  –ֲאֵביִלים ֻבְּ  – ֻוַבֻדָ

 ׁשֹוֲאִלין. 

י יָ  ַרֻבִ עְּ ַחד ֲאַתרהֹוׁשַ א  ,א רֹוָבא ָאַזל לְּ ָחָזא ֲאֵביַלֻיָ תָֻ וְּ ׁשֻוֻבַ ֵאיל  ,אֻבְּ ׁשָ וְּ

לֹום ֲעֵליֶכם  ָאַמר לֹון: .ֻבֹון א ׁשָ ֶכם, ֶאֻלָ קֹומְּ ַהג מְּ ֲאִני ֵאיִני יֹוֵדַע ִמנְּ

קֹוֵמינוֻ  ַהג מְּ ִמנְּ   !ֻכְּ

י י  ַרֻבִ ייֹוֵסי ֻבִ תָֻ  ַרֻבִ ַח ֲחַלפְּ ֻבֵ ׁשַ ַרבִֻ א מְּ דְּ ָאָדם , יִציֻפֹוָראֵ ֵמִאיר קֻוֵמי  יֻבִ

דוֹ    ל, ָאָדם ָקדֹוׁש, ָאָדם ָצנֻוַע!ֻגָ



ְלמּוד י ּת  ְלמִׁ ֻנּקָׁ  ְירּוש   ּמְ  יא  _____________________________________ דה 
 
 

ַמן  יא ֲחמָ ַחד זְּ תָֻ א ֲאֵביַלֻיָ ׁשֻוֻבַ ַאל ֻבֹון ,אֻבְּ ׁשָ רוֻ  .וְּ ַאֻתְּ  ֵליֻה: ָאֵהן ָאמְּ  ֻדְּ

ַתנֵֻ  ֵחיהֻ מְּ בְּ ֵקיֻה? ֲאַמר ֵליֻה,  ֲאַמר לֹון: ?!י ׁשִ יא ֲחמָ ַמה ִעיסְּ א ֲאֵביַלֻיָ

תָֻ  ׁשֻוֻבַ ַאל ֻבֹון! ֻבְּ ׁשָ ֵעי  ָאַמר לֹון:א וְּ א  !ֵחיֵליהֻ ן ֵמיַדע ַמהֻו ַאֻתוֻ ֻבָ ֻבָ

הֹוִדיֲעֶכם ת!  :לְּ ֻבָ ׁשַ ֵאין ָאֵבל ֻבְּ  ׁשֶ

ִתיב  כְּ יר :)משלי י(ָהָדא ֻדִ ִֵהיאֵַתֲעש ִ תֵה' כ ַ רְּ ת.  – ב ִ ֻבָ ת ׁשַ ֻכַ רְּ זֻו ֻבִ

ֵ ה  ָּ ִֵעמ  ב צ  ֵע  ֵיֹוִסף לֹא ֵתיָמא  –וְּ ַמה ֻדְּ  :)שמואל ב, יט(זֻו ֲאֵבילֻות. ֻכְּ

נֹו. ֵַעלֵב ְּ ךְּ ל  ֱעַצבֵַהמ   ֵנ 

 'ח ֲהָלָכה

מֵֻ   מתני' ׁשֶ ֻדֹו ֻוכְּ ל עָ  –ת ָטִבי ַעבְּ רֻו לֹו:ִקֻבֵ חֻוִמין. ָאמְּ נְּ לֹא  ָליו ֻתַ

ֵאין  נֻו ׁשֶ נֻו ַרֻבֵ ֻתָ דְּ ִליןִליֻמַ ַקֻבְּ חֻוִמין ַעל ָהֲעָבִדים! ָאַמר  מְּ נְּ ֵאין  ָלֶהם:ֻתַ

ָאר ָהֲעָבִדים ׁשְּ י ֻכִ ֻדִ ר ָהָיה ,ָטִבי ַעבְּ ׁשֵ   .ֻכָ
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ֵני חֹוִרים ֲאֵחִרים  גמרא ִלין – ָהא ֻבְּ ַקֻבְּ חֻוִמין ֲעֵליֶהן מְּ נְּ יִני ֻתַ ! ֻכֵ

יתָ  ִנֻיָ ִליןה ֵאין ַמתְּ ַקֻבְּ חֻוִמין ַעל ָהֲעָבִדים.  מְּ נְּ  ֻתַ

ֵני: ל  ֻתָ ָחתֹו ׁשֶ פְּ ָתה ׁשִ ֻמֵ ה ׁשֶ יַמֲעׂשֶ ִמיָדיו  ַרֻבִ לְּ סֻו ֻתַ נְּ ִנכְּ ֱאִליֶעֶזר וְּ

ל לֹא ִקיֻבֵ ַנֲחמֹו, וְּ סֻו ַאֲחָריו .לְּ נְּ ִנכְּ ֵניֶהם ֶלָחֵצר, וְּ ַנס ִמֻפְּ ִית,  .ִנכְּ ַלֻבַ

סֻו ַאֲחָריו. ָאַמר ָלֶהן:וְּ  נְּ פֹוׁשְּ  ִנכְּ ִוין ֻבְּ ם ִנכְּ ַאֻתֶ דֻוֶמה ָהִייִתי ׁשֶ מְּ  ,ִריןֻכִ

ִחין רֹותְּ ִוין ֲאִפילֻו ֻבְּ ם ִנכְּ ִאי ַאֻתֶ רוֻ  !וְּ ִליןֵאין  :ַוֲהֻלֹא ָאמְּ ַקֻבְּ חֻוִמין  מְּ נְּ ֻתַ

ֵני חֹוִרין ֲאֵחִרים ,ַעל ָהֲעָבִדים ֵהָמה! ִאם ַעל ֻבְּ בְּ ָהֲעָבִדים ֻכִ ֵני ׁשֶ  – ִמֻפְּ

ִליןֵאין  ַקֻבְּ חֻוִמין,  מְּ נְּ לֻתַ ן ַעל ָהֲעָבִדים!  ֻכָ ֻכֵ  ׁשֶ

ת ֻמֵ ֻדֹו אֹו  ִמי ׁשֶ ֻתוֹ ַעבְּ ֶהמְּ ָך.  :, אֹוֵמר לוֹ ֻבְּ רֹונְּ ַמֻלֵא ֶחסְּ קֹום יְּ  ַהֻמָ

ִליִׁשייֹום   רִאיָּי ג"י  – ׁשְׁ



ְלמּוד י ּת  ְלמִׁ ֻנּקָׁ  ְירּוש   ּמְ  יג  _____________________________________ דה 
 
 

ד  ַמךְּ ֻכַ י ֻדְּ ר  ַרֻבִ א ֻבַ ר ַאֻבָ יא ֻבַ ָרא,  ֲאָחֵתיהֻ ִחֻיָ ַבר ַקֻפָ יֻדְּ ל ֵריׁש ַקֻבִ

ֲהָוה ִעילֹוי ָלִקישׁ  יהֻ  ֻדַ ַבר  .ַרֻבֵ ִמיֵדיֻה ֻדְּ לְּ ב ֲעֵליֻה ָחִביא ָנשָׁ ֵניַמר ֻתַ

ֵריהֻ  בְּ   .ֻכִ

ַטר ִעילֹוי  ִאיפְּ םֵ )שיר השירים ו(ָעאל וְּ ֹש   ֹוֵַלֲעֻרגֹותֵַהב  ַגנ  ֹוִדיֵיַָּרדֵלְּ ד 

ים נ ִ ג ַ ַ עֹותֵב  ָכהלָ  .ִלרְּ א  א צֹורְּ ֵיַָּרֵֶאֻלָ ֹוִדי ים!ד  נ ִ ג ַ ַ עֹותֵב  ִֵלרְּ ֹו ַגנ   דֵלְּ

ֹוִדי רֻוךְּ הֻוא.  – ד  ֵֶזה ַהָקדֹוש ֻבָ ֹו ַגנ  ֵלְּ ַלֲעֻרגֹותֵֶזה ָהעֹוָלם.  –יַָּרד

ֵ ם ֹש   ָרֵאל.  –ַהב  ֵֵאֻלֻו ִיׂשְּ ים נ ִ ג ַ ַ ֵב  עֹות ֵאֻלֻו אֻומֹות ָהעֹוָלם.  –ִלרְּ

יםֵ נ ִ ַ ֹוש  קֹוטֵש  ִללְּ יֵניֶהן.  –וְּ ָקן ִמֻבֵ ַסֻלְּ ֻמְּ יִקים ׁשֶ ֻדִ  ֵאֻלֻו ַהֻצַ

לוֻ  ָהָיה ֲחִביב ָעָליו ָמשָׁ  ָמׁשְּ ן וְּ ָהָיה לֹו ֻבֶ ֶמֶלךְּ ׁשֶ ָבר ֻדֹוֶמה? לְּ ַמה ַהֻדָ ל לְּ

ן אִמדַֻ יֹוֵתר  ָהָיה ַהֻבֵ ָעה ׁשֶ ׁשָ ס. ֻבְּ ֻדֵ רְּ ? ָנַטע לֹו ֻפַ ֶלךְּ ה ַהֻמֶ י. ַמה ָעׂשָ

ל ָאִביו צֹונֹו ׁשֶ ה רְּ ַחזֵֻר  – עֹוׂשֶ כָ ָהָיה מְּ רֹוֶאה ֵאי זֹו  ,ל ָהעֹוָלם ֻכֻולוֹ ֻבְּ וְּ

תֹוךְּ  ָעֻה ֻבְּ נֹוטְּ עֹוָלם, וְּ ִטיָעה ָיָפה ֻבָ סוֹ נְּ ֻדֵ רְּ ָהָיה ֻפַ ָעה ׁשֶ ׁשָ ִעיסֹו . ֻובְּ ַמכְּ

ץ הָ  – ַקֻצֵ לָיה מְּ ִטיעֹוָתיו.  ֻכָ  נְּ

רֻוךְּ הֻוא ל ַהָקדֹוׁש ֻבָ צֹונֹו ׁשֶ ין רְּ ָרֵאל עֹוׂשִ ׂשְּ ֻיִ ָעה ׁשֶ ׁשָ ךְּ ֻבְּ ר  – ֻכָ ַחזֵֻ מְּ

כָ  ִביאֹו  ,ל ָהעֹוָלם ֻכֻולוֹ ֻבְּ אֻומֹות ָהעֹוָלם ֻומְּ יק ֻבְּ רֹוֶאה ֵאי ֶזה ַצֻדִ וְּ



י _________________ יד עּורִׁ ים ש ִׁ ּיִׁ ימ  ם יֹומִׁ בּוע  י לִׁ ָׁ ת ש  ְרש   ֻחּקֹות   ּפ   "דתשע יּבְ
 

קוֹ  ַדֻבְּ ָרָחב.  ֻומְּ רֹו, וְּ גֹון ִיתְּ ָרֵאל. ֻכְּ ִיׂשְּ שָׁ לְּ ִעיִסין אֹותֹו ֻובְּ ֵהן ַמכְּ  –ָעה ׁשֶ

יֵניֶהן.  ֻבֵ יִקים ׁשֶ ֻדִ ק ַהֻצַ ַסֻלֵ  ָהָיה מְּ

ֵלמָ  י ,אֻדָ א  ַרֻבִ ר ַאֻבָ יא ֻבַ ָמִריןַוֲחבֻוָרֵתיהֻ ִחֻיָ ִאית ֻדְּ י :, וְּ י  ַרֻבִ יֹוֵסי ֻבִ

י תָֻ  ַרֻבִ ָמִריןַוֲחבֻוָרֵתיהֻ א ֲחַלפְּ ִאית ֻדְּ י :. וְּ . ֲהוֻו ַוֲחבֻוָרֵתיהֻ ֲעִקיָבה  ַרֻבִ

ִבין  תָ י ָלַעיָיתְּ אֹוַריְּ ֵאיָנהֻבְּ חֹות ָהָדא ֻתְּ ֵאיָנתָ ָמָרא  ַוֲהָוה ,א ֻתְּ תְּ א ֻדִ

ָלֵקיט ָלֻה ָקֵרי כָ ץ וְּ ִרין .ל יֹוםֻבְּ א הֻוא  :ָאמְּ ֻמָ ֵדינוֻ ׁשֶ לֹוף ֶאת  !חֹוׁשְּ ַנחְּ

קֹוֵמינֻו.   מְּ

ָמָחר  יָ לְּ ֵאיָנתָ ה ָמָר א ָאתְּ תְּ ֻבוֹ א ֻדִ ָוה י, אַ ָמַרי ָאַמר לֹון: ,ןֻגַ ף ֲחָדא ִמצְּ

ִהיִגין  ֲהִויָתן נְּ ִדיֻדַ ָעבְּ הֻ ן ַעֵמי, וְּ ֻתֻוֻנַ ַנעְּ רֻון ֵליֻה: !יִמינִֻ  מְּ ִרין ָאמְּ  ,ָאמְּ

ד ָלן ׁשָ ַאחְּ ָמא ֻדְּ לְּ ָר  .ֻדִ ַצפְּ עָ א ָאֵתי ֻבְּ הוֹ א מֹודְּ חָ ן ָיתְּ ה ָזרְּ ה ָעָליו ַהַחֻמָ

ִליעֻו  ִהתְּ ֵאינֹוֶתיהָ וְּ  ! ֻתְּ

רֻו: ָעה ָאמְּ אֹוָתֻה ׁשָ ַעל " ֻבְּ ֵאָנה ֻבַ ל ֻתְּ ֵאָנה יֹוֵדַע ֵאיָמַתי עֹוָנָתֻה ׁשֶ ַהֻתְּ

קֹט ָטהֻ  ,ִללְּ ָהָיה לֹוקְּ ל  "!וְּ רֻוךְּ הֻוא יֹוֵדַע ֵאיָמַתי עֹוָנָתן ׁשֶ ךְּ ַהָקדֹוׁש ֻבָ ֻכָ

ַסֻלֵק ִמן ָהעֹוָלם יִקים לְּ ָקן.  ,ַצֻדִ ַסֻלְּ הֻוא מְּ  וְּ



ְלמּוד י ּת  ְלמִׁ ֻנּקָׁ  ְירּוש   ּמְ  טו _____________________________________ דה 
 
 

ד  ַמךְּ ֻכַ י ֻדְּ ר  ַרֻבִ יֻבֹון ֻבַ יא,  ַרֻבִ יל עָ ִחֻיָ ֵעיָרא ַרֻבִ ַטר ִעילֹוי  זְּ ַאפְּ )קהלת וְּ

ד. ה( עֹב  ַנתֵהָּ הֵש ְּ תו קָּ אןָישֵׁ  מְּ ִתיב ֻכָ א  ,ן ֵאין ֻכְּ ַעטִֵאםֵֶאֻלָ ִאםֵמְּ

ל!ֵ הֵיֹאכ  ב   ֵַהרְּ

י ֻבֹון  ָמה ָהָיה ַרֻבִ ילְּ ַרֻבִ ַכר  ֻבְּ ָ ׂשֻ ֶמֶלךְּ ׁשֶ יא ֻדֹוֶמה? לְּ ה,  ֻפֹוֲעִליםִחֻיָ ֻבֵ ַהרְּ

ָהָיה מִ  ם ֻפֹוֵעל ֶאָחד וְּ ָהָיה ׁשָ תֹו יֹוֵתר וְּ ַלאכְּ מְּ ר ֻבִ ֻכֵ ֻתַ אׂשְּ י. ַמה ִמֻדַ

ָצרֹות.  ַטֵייל ִעֻמֹו ֲארֻוֻכֹות ֻוקְּ ָהָיה מְּ ָטלֹו וְּ ? נְּ ֶלךְּ ה ַהֻמֶ ִעיֻתֹותֵ ָעׂשָ י לְּ

אֻו אֹוָתם ֶערֶ  ֶהן  ֻפֹוֲעִליםב ֻבָ ָכרֹו ִעֻמָ ָנַתן לֹו ׂשְּ ָכָרן וְּ לֵ ִליֻטֹול ׂשְּ ָ  .םִמׁשֻ

ָהיֻו הַ  ַרֲעִמי ֻפֹוֲעִליםוְּ ִרים:ן ִמתְּ אֹומְּ נֻו  וְּ לָאנֻו ָיַגעְּ ֶזה לֹא ָיַגע  ,ַהֻיֹום ֻכָ וְּ

נֻו  ָכרֹו ִעֻמָ ָנַתן לֹו ׂשְּ עֹות, וְּ י ׁשָ ֻתֵ א ׁשְּ לֵ ֶאֻלָ ָ  ם! ִמׁשֻ

: ֶלךְּ ֻלֹא  ָאַמר ָלֶהן ַהֻמֶ ה ׁשֶ עֹות יֹוֵתר ִמֻמַ י ׁשָ ֻתֵ תֶֻ ָיַגע ֶזה ִלׁשְּ ַגעְּ ם יְּ

י  ךְּ ָיַגע ַרֻבִ ל ַהֻיֹום ֻכֻולֹו! ֻכָ ם ֻכָ מֹוֶנה ַאֻתֶ ִרים ֻוׁשְּ ֶעׂשְּ ֻתֹוָרה לְּ ֻבֹון ֻבַ

ָנה ֵמָאה  ,ׁשָ מֹוד לְּ ִמיד ָווִתיק ָיכֹול ִללְּ לְּ ֵאין ֻתַ ָנה!ַמה ׁשֶ   ׁשָ

ד  ַמךְּ ֻכַ י ֻדְּ ִביד, ָעאל  ַרֻבִ ר זְּ יִסימֹון ֻבַ ַטר ִעילֹויָליָ  ַרֻבִ ִאפְּ ָעה  :א וְּ ֻבָ ַארְּ

דֻו  כֻוָלן ִאם ָאבְּ ל עֹוָלם, וְּ ִמיׁשֹו ׁשֶ ׁשְּ ָבִרים ֻתַ )איוב  ,ֵיׁש ָלֶהן ֲחִליִפין –ֻדְּ

א כח( ףֵמֹוצָּ ס  ֵַלכ   ֵי ש  י ו ֵֵ,כ ִ בֵיָּזֹק  הָּ קֹוםֵַלז ָּ חֵ,ו מָּ רֵיֻק ָּ פָּ עָּ ז לֵמ  רְּ ֵ,ב ַ

ה.ֵ ָּ חו ש  ןֵיָּצו קֵנְּ ב  א  דוֻ וְּ ִמיד ל ֵיׁש ָלֶהן ֲחִליִפין. ֲאבָ  – ֵאילֻו ִאם ָאבְּ לְּ ֻתַ



י _________________ טז עּורִׁ ים ש ִׁ ּיִׁ ימ  ם יֹומִׁ בּוע  י לִׁ ָׁ ת ש  ְרש   ֻחּקֹות   ּפ   "דתשע יּבְ
 

מֵֻ  ָחָכם מֻוָרתֹו!ׁשֶ  )שם( ת, ִמי ֵמִביא ָלנֻו ֲחִליָפתֹו! ִמי ֵמִביא ָלנֻו ֻתְּ

א צ  ָּ מ  ַאִיןֵת ִ הֵמ  מָּ כְּ ַהחָּ ינָּה וְּ קֹוםֵב ִ ֵז הֵמְּ י א  לֵֵ,וְּ יֵכָּ ינ  ע  הֵמ  מָּ לְּ ע  נ  וְּ

י.ֵ ֵחָּ

י ֵלִוי ִציָאה :ָאַמר ַרֻבִ אֻו מְּ צְּ ֻמָ ם, ָיָצא ִלבָֻ  – ַמה ִאם ֲאֵחי יֹוֵסף ַעל ׁשֶ

ִתיב  כְּ ֵ :)בראשית מב(ֻדִ ם, אִֵלב ָּ נֻו ֶאת ַוי  צ  דְּ ִאֻבַ יָאנֻו ׁשֶ ר  ַרֻבִ ִסימֹון ֻבַ

ִביד  – זְּ

 [בע" כ']דף 

ה.  ַכֻמָ ה וְּ ֻמָ  ַעל ַאַחת ֻכַ

ד  ַמךְּ ֻכַ י ֻדְּ ר  ַרֻבִ מֻוֵאל ֲאבוֻ ל עָ י, ִסיסַ ֵלִוי ֻבַ ׁשְּ טַ י ֻדִ ַאפְּ )קהלת  :יִעילוֹ ר וְּ

ֹלֵ יב( רֵַהכ  בָּ א.סֹוףֵד ָּ רָּ ֱאלִֹהיםֵיְּ תֵהָּ עֵא  מָּ   ִנש ְּ

מָ  ן לְּ ָהָיה ֻבֹו ֵמָאה ִסיסַ ה ָהָיה ֵלִוי ֻבֶ ֶרם וְּ ָהָיה לֹו ֻכֶ ֶמֶלךְּ ׁשֶ י ֻדֹוֶמה? לְּ

ָפִנים ָהיֻו עֹוׂשֹות  ,ֻגְּ לוְּ ל ַיִין. ָעַמד ַעל  ֻכָ ָנה ֵמָאה ָחִבֻיֹות ׁשֶ ׁשָ ָנה וְּ ׁשָ

ים ִ ִעים .ֲחִמׁשֻ ֻבָ ִרים. ָעַמד ַעל  .ָעַמד ַעל ַארְּ ים. ָעַמד ַעל ֶעׂשְּ לֹׁשִ ׁשְּ

ר. ל ַיִין.  .ָעַמד ַעל ֶאָחד ָעַמד ַעל ֶעׂשֶ ה ֵמָאה ָחִבֻיֹות ׁשֶ ָהָיה עֹוׂשֶ וְּ

ֶפן ָחִביב ָעָליו  ָהָיה אֹותֹו ַהֻגֶ כָ וְּ ֶרם ֻכֻולֹו. ֻכְּ  ל ַהֻכֶ
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ר  י ֵלִוי ֻבַ ךְּ ָהָיה ַרֻבִ רֻוךְּ הֻוא ִסיסַ ֻכָ ֵני ַהָקדֹוׁש ֻבָ כָ י ָחִביב ִלפְּ  .ל ָאָדםֻכְּ

ִתיב  כְּ ם.ֵ :)שם(ָהָדא הֻוא ֻדִ דָּ אָּ לֵהָּ יֵז הֵכ ָּ ֵכ ִ

ֲהנָ  ים עֻולֵ  ֲהָוהא ֻכַ ד ַסֻגִ ֵלין ֻכַ יהֻ  ָהָכא.ק לְּ סְּ ֻתֵ ר  ַחמְּ ִחיַחד ֻבַ ֲאַמר  .ןֻפַ

א? ֲאַמר ֵליֻה, ָקלָ ה מָ  :ֵליהֻ  ַמֻיָ ׁשְּ זַ א ֻבִ ָרא גְּ בְּ ַההֻוא ֻגַ יֵניֻה ֻדְּ ר ֻדִ

תַֻ  ֵכן  ,םִמיחְּ גַ  .ת ֵליהֻ ֲהַוווְּ ֻפְּ יהֻ ע ֻוִמתְּ יהֻ  ֻבֵ ֻתֵ  :ֲאַמר ֵליהֻ ן, ֳחָר ד חַ  ַחמְּ

א? ֲאַמר ֵליֻה, ָקלָ ה מָ  ַמֻיָ ׁשְּ זַ א ֻבִ ָרא גְּ בְּ ַההֻוא ֻגַ יֵניֻה ֻדְּ תַֻ ר ֻדִ ֵכן  ,םִמיחְּ וְּ

ֵליִקי ַמה, :ָאַמר .ת ֵליהֻ ֲהַוו כֵֻ ת סְּ ֵליִקיי? ַמה? ֶאיֱחטֵ א י ַוֲאנָ ִמזְּ ת סְּ

לָ  טְּ ִמיקְּ ִיׂשְּ לְּ ָעא ֻדְּ ֵני ַארְּ ֵניחֹות ִלי ִמן ה ֻבְּ ֵליִקין הָ ָרֵאל? ֵניזֹול וְּ סְּ   .תֻדִ

י  ַגֻבֵ יֲאָתא לְּ ִאיֵמיֻה  :ֲאַמר ֵליהֻ  ,יֹוָחָנן ַרֻבִ ר ָנׁש ֻדְּ ָר ֻבַ סְּ א ֵליֻה, ַמבְּ

ֵתיֻה  ִאיֻתְּ ֲאבֻוהִ וְּ ָר י ֻדַ הָ  ,א ֵליהֻ מֹוקְּ הָ ל ֵייזוֻ  ֲאַמר ֵליֻה:ל ֵליֻה? ֵייזוֻ ן לְּ ן לְּ

ִרי מֹוקְּ חַ  .ן ֵליהֻ ֻדְּ ֲהנָ יֻה ת לֵ נְּ לֵ ן הָ א ִמן ֻכַ סְּ   .קֻדִ

ִרין ֵליֻה לְּ ֲאתוֹ  ין ָאמְּ ֲהָנאיֹוָחָנן, ָהא ָנֵחית  ַרֻבִ ָבֶבל ֻכַ ָאַמר, ַמה  !לְּ

ִרין ֵליהֻ  ֲהָוה ׁשֻוָתא? ָאמְּ ָלא ֵמיַסב רְּ ָתא ֵמיַזל ֵליֻה ֻדְּ : ַההֻוא ִמיֻלְּ

ָאַמר ָלךְּ  יֵדיהֻ  ֲהָוההֻוא  –ֻדְּ ׁשֻות ֻדִ ִטיַלת רְּ   .נְּ

י ֵעיָרא ַרֻבִ ד  זְּ לֵ ֻכַ יז  ָהָכא,ק לְּ סְּ ֻבֻון ֲחָדא  .םדָֻ ֲאַזל ַאֻקִ ֵעי ִמיזְּ ֲאַזל ֻבָ

ָחא ד ִמן ַטֻבָ קֻוֻפָ ָרא ֻדְּ ה  ֲאַמר ֵליֻה: .ִליטְּ ַכֻמָ תָ  ָהֵדיןֻבְּ רְּ ֲאַמר  א?ִליטְּ
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ין ֵליֻה:  ׁשִ ַחמְּ ָסםָמַניֻבְּ ַחד קֻורְּ יִתין :ֲאַמר ֵליהֻ  .י וְּ ָלא  ,ַסב ָלךְּ ׁשִ יוְּ ל ַקֻבִ

ִעיַסב ָלךְּ  .יִעילוֹ  בְּ ָלא  ן,ׁשִ ילוְּ מֹוִניַסב ָלךְּ  .יִעילוֹ  ַקֻבִ ם, ַסב ָלךְּ ׁשְּ

ִעי ׁשְּ טָ ַעד  ם,ֻתִ מְּ ָלא  ,א ֵמָאהֻדִ ילוְּ ֲעֵביד ֲאַמר ֵליֻה:  .יִעילוֹ  ַקֻבִ

ָהָגךְּ  ִמנְּ   .ֻכְּ

א  ׁשָ רֻומְּ ֵחיֻבְּ ֵבית נְּ ָנן ֲאַמר לֹון: .אַווֲעדָ ת לְּ יׁש ַרֻבָ ָהגָ ! ַמה ֻבִ א ִמנְּ

ר  ָהָכאֻדְּ  ָלא ָאֵכיל ֻבַ ָסם?  ַנשׁ ֻדְּ ָמחֻו ֵליֻה ַחד קֻורְּ ד ַעד ֻדְּ קֻוֻפָ ָרא ֻדְּ ִליטְּ

ִרין ֵליֻה: יה הֻוא ֻומָ  ָאמְּ ָלן  ֲאַמר לֹון: ?ןֻדֵ חָ ֻפְּ חוֻ א ַטֻבָ לְּ ַעין ׁשַ י ֻבָ

יֵתיֵתיהֻ  חוֻ , ַמיְּ ֻכְּ ַאׁשְּ קָ  ֲארֹוֵניהֻ ן וְּ ל ֲאַמר ֵליֻה:  .אָנפְּ י, ֻכָ  ?!ןָהִכיַרֻבִ

ֵייתֵ  ֲאַמר ֵליֻה: ָלא ֲעַליי וְּ ֲעִסיי ֻדְּ ַבַר , ִמי ת ִעילֹויֻכַ ָהגָ ת סְּ ִמנְּ   .ןכֵ א ֻדְּ

י ד ֵיסָ  ַרֻבִ ֵליא, ֻכַ ֵעי  ,רַספַֻ ָהָכא, ֲאַזל ק לְּ סְּ חֵ ֻבָ ָאהֵ י ִמסְּ ן ִדימֹוסָ ן ֻבְּ

ִטיבֶ  ָיאֻדְּ יֻה ַחד ֵליָצן  ,רְּ ַגע ֻבֵ דָ ב ֵליֻה ִויהַ ֻפָ קְּ ַעד ֲאַמר ֵליֻה:  .ל ַחדֻפֻורְּ

דֹון  ֵתיהֻ ֻכְּ קְּ ָיא עֻונְּ ָרא ַרפְּ בְּ ַההֻוא ֻגַ כֹונָ  ַוֲהָוה .ֻדְּ ֵאיא ָקֵאים ַארְּ ן ֶאָחד ֻדָ

ִטי ל ִקבְּ ם ַוֲאַזלִליסְּ ֵחיךְּ ֻכָ   .ֵליהֻ , ָקם ֵליֻה ֻגָ

כֹונָ ֲאַמר ֵליֻה  ֵחיךְּ  ֲהָוהַמאן  א:ַארְּ הֻוא ֻגָ ָחָמא ֻדְּ ָלה ֵעינֹוי וְּ ? ֻתָ ךְּ  ,ִעֻמָ

ָגֵחיךְּ הֻוא עִ  ֲאַמר ֵליֻה: ָאֵהן י!ֻדְּ ֵביהֻ  ֻמִ ָדֵניהֻ  ַנסְּ אֹוֵדי ֵליֻה ַעל ַחד  וְּ וְּ

ִטי   .לקְּ
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ִקיִמי  י ָנפְּ ֻתֵ רְּ ִעיִנין ֻתַ הֹון, טְּ ַויְּ רְּ יָ ן ֻתַ רְּ ָעַבר ׁשַ י ֵיָסא ן ִמן ֻדְּ ֵחאַרֻבִ  ,ִמסְּ

תָ ַההֻוא ֲאַמר ֵליֻה:  קְּ ֲהוַ א עֻונְּ ַבר ֻדַ ָיא, ֻכְּ ַנצַ ת ַרפְּ ֲאַמר ֵליֻה:  .תׁשְּ

ַההֻוא  א ֻדְּ ֻדָ יׁש ֻגַ ָראֻבִ בְּ ִתיב  ,ֻגַ לֹא ֻכְּ ֵַאלֵ )ישעיה כח(וְּ ה ָּ ַעת  וְּ

ם! יכ  ר  קו ֵמֹוסְּ זְּ ןֵי חְּ צו ֵפ   לֹוצָּ תְּ ֵת ִ

ָחס ינְּ י ֻפִ ם ַר  ,ַרֻבִ ׁשֵ ָיה ֻבְּ מְּ י ִירְּ ָחק:ַרֻבִ ר ַרב ִיצְּ מֻוֵאל ֻבַ י ׁשְּ ה ִהיא  ֻבִ ָקׁשָ

יָצנֻות סֹוָפן  ,ַהֻלֵ ָתה ִייסֻוִרין וְּ ִחיֻלָ ֻתְּ ָלָייׁשֶ  ה. ֻכְּ

ָתהֻ  ִחיֻלָ ִתיביִ  ֻתְּ כְּ קוֵ  :יסֻוִרין ֻדִ זְּ ֵי חְּ ן ֵפ   צו  לֹוצָּ תְּ ֵת ִ ֵַאל ה ָּ ַעת  וְּ

ם. יכ  ר    מֹוסְּ

סֹוָפן  ָלָייוְּ ִתיבֻכְּ כְּ אֹותֵ :ה ֻדִ בָּ תֵה'ֵצְּ א  יֵמ  ת ִ ַמעְּ ָּ הֵש  צָּ ֱחרָּ נ  הֵוְּ לָּ יֵכָּ כ ִ

ץ.ֵ ר  אָּ לֵהָּ ֵַעלֵכ ָּ

ֵ

ֵ

ֵ

ֵ
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 ע"א[ כ"א]דף 

ִר   מתני' 'ט ֲהָלָכה רֹות קְּ ָלה ָחָתן ִאם ָרָצה ִלקְּ ַמע ַליְּ יַאת ׁשְּ

ן שִׁ  .קֹוֵרא –ָהִראׁשֹון  ִליֵאל אֹוֵמר:ַרֻבָ מְּ ן ֻגַ עֹון ֻבֶ ל ָהרֹוֶצה  מְּ לֹא ֻכָ

ם ִיֻטֹול ֵ  . ִליֻטֹול לֹו ֶאת ַהׁשֻ

ֵני:   גמרא ל ַצַערֻתָ הֻוא ׁשֶ ָבר ׁשֶ ל ֻדָ ל הָ  ,ֻכָ מֹו ֻכָ רֹוֶצה ַלֲעׂשֹות ַעצְּ

ה –ָיִחיד  ִמיד ָחָכם  .עֹוׂשֶ לְּ ָבר עֹושֶׂ  –ֻתַ ָכל ֻדָ ָרָכה. וְּ ָתבֹוא לֹו ֻבְּ ה וְּ

ַבח ל ׁשֶ הֻוא ׁשֶ ל הָ  ,ׁשֶ מֹו ָיִחיד לֹא ֻכָ ה.  –רֹוֶצה ַלֲעׂשֹות ַעצְּ עֹוׂשֶ

ִמיד ָחָכם  לְּ ה –ֻתַ ן ִמינֻו אֹותֹו  ,עֹוׂשֶ א ִאם ֻכֵ נָ ֶאֻלָ רְּ יֻבֻורֻפַ  . ס ַעל ַהֻצִ

ֵני:  ִקיֻתָ לְּ ֻתַ ֵתידֹות ִמסְּ ֵני יְּ ָדִדין ִמֻפְּ ָרִכיםן ַלצְּ הֻוא  .ֻדְּ ָעה ׁשֶ ׁשָ ֻובְּ

ֵליָאה  ִהיא מְּ ֶדה ׁשֶ ׂשָ ַע ֲאִפיֻלֻו ֻבְּ ֻקֵ ֻתַ ִמיִמׁשְּ ֻכְּ  ן! ֻכֻורְּ

הֻו: י ַאֻבָ ן  ָאַמר ַרֻבִ ַרֻבָ ה ֻבְּ ִליֵאלַמֲעׂשֶ מְּ יוְּ  ֻגַ ,  ַרֻבִ ֶדֶרךְּ ָהיֻו ֻבַ ַע ׁשֶ הֹוׁשֺ יְּ

ָהיֻו  ִקיוְּ לְּ ֻתַ ָרִכיםִמסְּ ֵתידֹות ֻדְּ ֵני יְּ ָדִדין ִמֻפְּ יָראֻו ֶאת וְּ  .ן ַלצְּ הֻוָדה  ַרֻבִ יְּ

ִביִעייֹום   רִאיָּי ד"י  – רְׁ
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ן ֻדָ ֶנגְּ ַע ֻוָבא ֻכְּ ֻקֵ ֻתַ ָהָיה ִמׁשְּ ֻפֻוס ׁשֶ ן ֻפַ ן  ,ֻבֶ ִליֵאלָאַמר ַרֻבָ מְּ ילְּ  ֻגַ  ַרֻבִ

עַ  הֹוׁשֺ ע? ָאַמר לוֹ  :יְּ ֻבַ ֶאצְּ מֹו ֻבָ ֶאה ַעצְּ רְּ ֻמַ ן  :ִמי הֻוא ֶזה ׁשֶ הֻוָדה ֻבֶ יְּ

ַמִים ׁשֻום ׁשָ יו לְּ ל ַמֲעׂשָ ֻכָ ֻפֻוס הֻוא, ׁשֶ   !ֻפַ

ן ֵליֻה:ֲאַמר  לֹא ֻכֵ ֵני:  וְּ ַבחֻתָ ל ׁשֶ הֻוא ׁשֶ ָבר ׁשֶ ל ֻדָ ל ָהרֹוֶצה  ,ֻכָ לֹא ֻכָ

מֹו ָיִחיד  ה. –ַלֲעׂשֹות ַעצְּ ִמיד ָחָכם  עֹוׂשֶ לְּ ן  –ֻתַ א ִאם ֻכֵ ה, ֶאֻלָ עֹוׂשֶ

נָ ִמינֻו אֹותֹו  רְּ ֻבֻורֻפַ ָהָתֵני ֲאַמר ֵליֻה: !ס ַעל ַהֻצִ ל ַצַער :וְּ ָבר ׁשֶ ל ֻדָ  ,ֻכָ

ל מֹו ָיִחיד ָהרֹוֶצה ֻכָ ה. – ַלֲעׂשֹות ַעצְּ ִמיד ָחָכם עֹוׂשֶ לְּ ה,  – ֻתַ עֹוׂשֶ

ָרָכה ָתבֹוא ָעָליו ֻבְּ י  .וְּ ֵעיָרא:ָאַמר ַרֻבִ חוֹ  זְּ א ֻוִבלְּ ֻלָ ַבזֶֻ ד ֻדְּ   .ןחֹוָרִניה יְּ

ֵלמָ  י ֵיָסא  ,אֻדָ יוְּ ַרֻבִ ָחק  ַרֻבִ ר ַרב ִיצְּ מֻוֵאל ֻבַ ִלין ֲהוֻו ׁשְּ ִבין ָאכְּ ָיתְּ

ֲחדָ  יןא ִמן ֻבַ א  ִאיֻלֵ ֻתָ ִניׁשְּ יתָ ֻכְּ ֻיָ לֹותָ ת עֹוָנָתֻה ֲאתַ  .הִעֻלִ צְּ ָקם ֻדִ יא וְּ  ַרֻבִ

לֹוָיא ָחק ִמצְּ ר ַרב ִיצְּ מֻוֵאל ֻבַ י .ׁשְּ ָיישָׁ  ֲאַמר ֵליֻה ַרֻבִ ָפן  :אמְּ לֹא ֵכן ִאֻלְּ

י ִחיֻלוֻ  ,ַרֻבִ ִסיִקין.  – ִאם ִהתְּ ָתֵניֵאין ַמפְּ ִקָיה וְּ ל ִמי שֶׁ  :ִחזְּ טֻור ֻכָ הֻוא ֻפָ

ה ִמדָֻ  עֹוׂשֶ יֹוט.  –ָבר וְּ ָרא ֶהדְּ  ִנקְּ

ָהאֲאַמר ֵליֻה:  ֵניַנן: וְּ טֻור, ָחָתן ִאם רֹוֶצה ֻתָ לֹא ֲאַמר ֵליֻה:  !ָחָתן ֻפָ וְּ

ַרבָֻ  ִליֵאל ןֻדְּ מְּ א  ֲאַמר ֵליֻה: !ִהיא ֻגַ תַ ָיִכיל ֲאֻנָ ִליֵאלר ֻכְּ ֻפָ מְּ ן ֻגַ ן  ,ַרֻבָ ַרֻבָ ֻדְּ

ִליֵאל מְּ בַ  :ָאַמר ֻגַ ַמִים.ֵאיִני ׁשֹוֵמַע ָלֶכם לְּ כֻות ׁשָ י ַמלְּ ֻנִ ל ִמֻמֶ  ֻטֵ

א ה קֹור  יָׁ ְך הָׁ ן ֲעלָׁ ְדרָׁ  ה 
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ק רֶּ ִליִשי פֶּ  שְׁ

 'א ֲהָלָכה

ָפָניו   מתני' תֹו מֻוָטל לְּ ֻמֵ ין –ִמי ׁשֶ ִפיֻלִ ַמע ֻוִמן ַהֻתְּ ִרַית ׁשְּ טֻור ִמֻקְּ  .ֻפָ

ה יֻטָ ֵאי ַהֻמִ ִחיֻלֻוֵפיֶהן ,נֹוׂשְּ ֵני ,וְּ פְּ ֻלִ ִחיֻלֻוֵפי ִחיֻלֻוֵפיֶהן, ֶאת ׁשֶ  וְּ

 [בע" כ"א]דף 

ה יֻטָ ה.ַהֻמִ יֻטָ ל ַאַחר ַהֻמִ ֶאת ׁשֶ ֶהן  ֶאת , וְּ ה צֹוֶרךְּ ֻבָ יֻטָ ַהֻמִ טֻוִרין –ׁשֶ  .ֻפְּ

ֶאת שֶׁ  ֶהן וְּ ה צֹוֶרךְּ ֻבָ יֻטָ יִבין. ֵאֻלֻו ָוֵאֻלֻו  –ֵאין ַהֻמִ טֻוִרין ִמן  –ַחֻיָ ֻפְּ

ה ִפיֻלָ   .ַהֻתְּ

ת  רֻו ֶאת ַהֻמֵ רוֻ ָקבְּ ָחזְּ מֹור עַ  ,וְּ ִלגְּ ִחיל וְּ ַהתְּ כֹוִלין לְּ יעֻו ִאם יְּ ֻלֹא ַיֻגִ ד ׁשֶ

ֻוָרה  אִ  –ַלׁשֻ ִחיֻלֻו. וְּ ִחיֻלוֻ  –ם ָלאו ַיתְּ   .לֹא ַיתְּ

ִדי ֻוָרהָהעֹומְּ ׁשֻ ים ,ן ֻבַ ִניִמֻיִ טֻוִרין – ַהֻפְּ ַהִחיצֹוִנים ,ֻפְּ  ַחָייִבין.  – וְּ

ַטנִֻ  ים ַוֲעָבִדים ֻוקְּ ין – יםָנׁשִ ִפיֻלִ ַמע ֻוִמן ַהֻתְּ ִרַית ׁשְּ טֻוִרים ִמקְּ  .ֻפְּ

זֹון ת ַהֻמָ ֻכַ ִברְּ זֻוָזה, ֻובְּ ה ֻוִבמְּ ִפיֻלָ ֻתְּ יִבין ֻבִ ַחֻיָ   .וְּ
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ַעל ֶקִרי  לֹ  –ֻבַ ָפֶניָה וְּ ָבֵרךְּ לֹא לְּ ֵאינֹו מְּ ִלֻבֹו וְּ ֵהר ֻבְּ ַהרְּ ַאֲחֶריָה. מְּ א לְּ

זֹון  ַעל ַהֻמָ ֵאינֹו מְּ  –וְּ ַאֲחָריו וְּ ָבֵרךְּ לְּ ָפָניומְּ הֻוָדה אֹוֵמר: .ָבֵרךְּ לְּ י יְּ  ַרֻבִ

ַאֲחֵריֶהן. ֵניֶהן ֻולְּ ָבֵרךְּ ִלפְּ   מְּ

ה, ִפֻלָ ֻתְּ הֻוא ַבַעל ֶקִרי ָהָיה עֹוֵמד ֻבַ ר ׁשֶ ֻכַ ִנזְּ א  – וְּ ִסיק, ֶאֻלָ לֹא ַיפְּ

ִלקְּ  ֻסֹות וְּ ֻכַ ִהתְּ ֻבֹל, ִאם ָיכֹול ַלֲעלֹות ֻולְּ ר. ָיַרד ִלטְּ ַקֻצֵ ֻלֹא יְּ רֹות ַעד ׁשֶ

הָתֵנץ  ָרא – ַהַחֻמָ ִיקְּ ה וְּ ֻסֶ ֻכַ ִיתְּ ִאם ָלאו .ַיֲעֶלה וְּ ִים  – וְּ ה ַבֻמַ ֻסֶ ֻכַ ִיתְּ

יל  ֻטִ ֻיַ ָרה, ַעד ׁשֶ ׁשְּ ֵמי ַהֻמִ לֹא בְּ ַמִים ָהָרִעים וְּ ה, לֹא בְּ ֻסֶ ֻכַ ָרא. לֹא ִיתְּ ִיקְּ וְּ

ה ַכֻמָ תֹוָכן ַמִים. וְּ ִחיק ֵמֶהם ֻוִמן ַהֻצֹוָאה לְּ ע ַאֻמֹות ?ַירְּ ֻבַ  .ַארְּ

ָרָאה  ָרֲאָתה ָזב ׁשֶ ת ׁשֶ ׁשֶ ֻמֶ ׁשַ ַהמְּ ַבת ֶזַרע, וְּ כְּ ָטה ׁשִ לְּ ֻפָ ה ׁשֶ ִנֻדָ ֶקִרי, וְּ

הנִ  ִביָלה – ֻדָ ִריִכין טְּ הֻוָדה ֻפֹוֵטר: .צְּ י יְּ ַרֻבִ  וְּ

ֵני:   גמרא ין, ֻתָ ִפיֻלִ ֻיֹום ָהִראׁשֹוןָאבֵ ֻוִמן ַהֻתְּ ֵאינֹו נֹוֵתן  – ל ֻבַ

ין ִפיֻלִ ִני .ֻתְּ ֵ ֻיֹום ַהׁשֻ ין – ֻבַ ִפיֻלִ ִנים ֲחָדׁשֹות .הֻוא נֹוֵתן ֻתְּ אֻו ֻפָ ִאם ֻבָ  – וְּ

ָעה בְּ ל ׁשִ ָצן ֻכָ ֵרי  ;הֻוא חֹולְּ בְּ יֻדִ ַע אֹוֵמר:ֱאִליֶעֶזר.  ַרֻבִ הֹוׁשֺ י יְּ  ַרֻבִ

ִני ֵ ִראׁשֹוָנה ֻוַבׁשֻ י – ֻבָ ִליׁשִ ֻיֹום ַהׁשְּ ין, ֻבַ ִפיֻלִ הֻוא נֹוֵתן  – ֵאינֹו נֹוֵתן ֻתְּ

א ִאם ֻבָ ין, וְּ ִפיֻלִ ִנים ֲחָדׁשֹות ֻתְּ ִני ֵאינֹו  –ֻו ֻפָ ֵ ֻיֹום ַהׁשֻ ָצן. ִאם ֻבַ ֵאינֹו חֹולְּ

ִגין  א ֻבְּ ָפָניו? ֶאֻלָ תֹו מֻוָטל לְּ ֻמֵ ָכה ֵמיַמר ִמי ׁשֶ ין, צֹורְּ ִפיֻלִ נֹוֵתן ֻתְּ

ָתנָ  אֻדְּ א – א ֻדָ ָנא ֻדָ   .ֻתָ
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י ֵעיָרה ַרֻבִ ָיה  זְּ מְּ ם ַרב:ַרב ִירְּ ׁשֵ יֲהָלָכה ֻכְּ  ֻבְּ ִתיָנהֱאִליֶעֶזר בִֻ  ַרֻבִ  ,נְּ

יֻוכְּ  ֲחִליָצה ַרֻבִ ַע ֻבַ הֹוׁשֺ י .יְּ ֵעי: ַרֻבִ ֵעיָרא ֻבָ י  זְּ ַרֻבִ ִני ֻכְּ ֵ ֻיֹום ַהׁשֻ ָנַתן ֻבַ

ֲעשֶׂ ֱאִליֶעֶזר, ַמהֻו  ֻיַ לֹוץ? ׁשֶ ֻלֹא ַלחְּ ַע ׁשֶ הֹוׁשֺ י יְּ ַרֻבִ י ֱאִליֶעֶזר ֻכְּ ה ַרֻבִ

י יֹוֵסי  ֵכינִ  י ֻבֹון:ַרבִֻ י בִֻ ָאַמר ַרֻבִ ִני ֻכְּ  ?יוְּ ֵ ֻיֹום ַהׁשֻ יָנַתן ֻבַ ֱאִליֶעֶזר,  ַרֻבִ

יה ַנֲעשֶׂ  יֱאִליֶעֶזר ֻכְּ  ַרֻבִ לֹוץ.  ַרֻבִ ֻלֹא ַלחְּ ַע ׁשֶ הֹוׁשֺ ִאייְּ ינִ ן וְּ ֵניָמא  ,יֻכֵ

י ֱאִליֶעֶזר ַרֻבִ   .ֲהָלָכה ֻכְּ

 

 ע"א[ כ"ב]דף 

י ֻבֹון ִתיב  :ָאַמר ַרֻבִ ֵ :)דברים טז(ֻכְּ ךָּ אתְּ ֵצ  ֵיֹום ת ֵא  ֹר כ  זְּ ֵת ִ ַמַען לְּ

יֵַחי  יךֵָּ מ  ֹלֵיְּ ַרִיםֵכ  ץִֵמצְּ ר  א  יםָיִמי –ֵמ  ַחֻיִ ֶהן ֻבַ ַאֻתְּ עֹוֵסק ֻבָ לֹא  ,ם ׁשֶ וְּ

ֵמִתים. ָיִמי ֶהן ֻבְּ ַאֻתְּ עֹוֵסק ֻבָ  ם ׁשֶ

ֵני: מֹו  ֻתָ ִמיר ַעל ַעצְּ ַהחְּ ֵני  –ִאם ָרָצה לְּ ִעין לֹו. ָלָמה? ִמֻפְּ ֵאין ׁשֹומְּ

ל ֵמת בֹודֹו ׁשֶ א ַמׂשֹואוֹ  ,ֻכְּ ָ ׂשֻ ֻיִ ֵאין לֹו ִמי ׁשֶ ֻום ׁשֶ ַמה ָנֵפיק  ?אֹו ִמׁשֻ

א ַמׂשֹואוֹ  ָ ׂשֻ ֻיִ יֵניֶהן? ָהָיה לֹו ִמי ׁשֶ יַמרוְּ  ,ִמֻבֵ ל  ִאין ֻתֵ בֹודֹו ׁשֶ ֵני ֻכְּ ִמֻפְּ

 רִאיָּי ו"ט  – ֲחִמיִׁשייֹום 
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ֵאי –ֵמת  ֵני ׁשֶ ִאם ֻתֹאַמר ִמֻפְּ א ַמׂשֹואֹו ָאסֻור. וְּ ָ ׂשֻ ֻיִ ֲהֵרי  –ן לֹו ִמי ׁשֶ

יִֻ  א ַמׂשֹואֹו. ֵיׁש לֹו ִמי ׁשֶ ָ  ׂשֻ

ָהָתֵני ִטיַלת לֻוָלב :וְּ טֻור ִמֻנְּ תֵ  !ֻפָ יֻפָ חֹול ר:ֻתִ ָהָתֵני: .ֻבְּ טֻור  וְּ ֻפָ

חֹול, ִקיַעת ׁשֹוָפר! ִאית ָלךְּ ֵמיַמר ֻבַ יֹום טֹוב לֹא ִמֻתְּ י ?ֻבְּ ! ָאַמר ַרֻבִ

ִריִכין :ֲחִניָנא ַתכְּ ָהִביא לֹו ָארֹון וְּ הֻוא ָזקֻוק לֹו לְּ יָון ׁשֶ ֻיְּ  .ִמֻכֵ ָתֵניַנן י ֻכַ ֻדְּ

ן: ֻמָ ה ֻתַ ֻלָ ֵקי ַהֻכַ ַח ַעל ִעיסְּ ַפֻקֵ חֻום לְּ יִכין ַעל ַהֻתְּ ׁשִ ֵקי  ,ַמחְּ ַעל ִעיסְּ וְּ

נֹות קֹונְּ ִריִכין ֲחִליִלים ֻומְּ ַתכְּ ָהִביא לֹו ָארֹון וְּ ת לְּ הֻוא  ,ַהֻמֵ ִמי ׁשֶ ֻכְּ

אֹו. ָ א ַמׂשֻ  נֹוׂשֵ

יֻטֹות? ִמשֶֻׁ  ת ֵמֵאיָמַתי ֻכֹוִפין ֶאת ַהֻמִ ָצא ַהֻמֵ ַתח ֶהָחֵצר;ֻיָ ֵרי  ִמֻפֶ בְּ ֻדִ

י ֱאִליֶעֶזר. וְּ  יַרֻבִ ַע אֹוֵמר ַרֻבִ הֹוׁשֺ תֵ  :יְּ ֻסָ ֻיִ ֶ ן ַהֻגֹולֵ ם ִמׁשֻ ת ַרֻבָ ֻמֵ ׁשֶ ל. ֻוכְּ

ִליֵאל מְּ ַתח ֶהָחֵצר , כֵֻ ֻגַ ָצא ִמֻפֶ ֻיָ ִמיָדיו –יָון ׁשֶ ַתלְּ י ֱאִליֶעֶזר לְּ : ָאַמר ַרֻבִ

ם  ֻתַ סְּ ֻנִ ׁשֶ יֻטֹות! ֻוכְּ פֻו ֶאת ַהֻמִ עַ  –ַהגֹוָלל ֻכְּ הֹוׁשֺ י יְּ פֻו ֶאת ָאַמר ַרֻבִ : ֻכְּ

יֻטֹות! רֻו לוֹ  ַהֻמִ ַבר :ָאמְּ ִפינוֻ  )כפיטם( ֻכְּ ֵקן.  םֻכְּ י ַהזָֻ  ַעל ֻפִ

תוֹ  ת הֻוא זֹוֵקף ֶאת ִמיֻטָ ֻבָ ֶעֶרב ׁשַ ת הֻוא  ,ֻבְּ ֻבָ מֹוָצֵאי ׁשַ  ן.  ֻכֹופָ ֻובְּ

ֵני: שׁ  ֻתָ ֻגָ רְּ ית.  – ֻדַ ֻפֵ ֵאיָנֻה ִנכְּ ֶקֶפת וְּ ן אֶ  יַרבִֻ ִנזְּ עֹון ֻבֶ מְּ ָעָזרׁשִ  :אֹוֵמר לְּ

 ׁשֹוֵמט
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ִרי טְּ ינְּ ֻבִ ַדֻיֹו. ַקלְּ ֻה וְּ ֻלָ ין ׁשֶ ם  ַרֻבִ ׁשֵ ן ֵלִוייֹוֵסה ֻבְּ ַע ֻבֶ הֹוׁשֺ י יְּ ֲהָלָכה  :ַרֻבִ

עֹוןֻכְּ  מְּ י ׁשִ ן אֶ  ַרֻבִ ָעָזרֻבֶ  . לְּ

י ר  ַרֻבִ ם ַאחָ ַיֲעקֹב ֻבַ ׁשֵ י יֹוֵסיא ֻבְּ ִליֶטיהָ ִמיָטה  :ַרֻבִ יקְּ ֻנִ עֹוִלין  ׁשֶ

ֻה, ִדין ֻבָ יֹורְּ ַדֻיֹו.  –וְּ ָטן וְּ  ׁשֹומְּ

ה ֵאי ֶזה הֻוא  ,ֵאי זֹו ִהיא ִמיֻטָ שׁ וְּ ֻגָ רְּ מְּ ֻדַ י ִירְּ ל  ָיה:? ָאַמר ַרֻבִ ֻכָ

ִגין ַעל ֻגֻוָפהֻ  ַסרְּ ֻמְּ ִגין ַעל ֻגֻוָפֻה  – ׁשֶ ַסרְּ ֵאין מְּ ָכל ׁשֶ ה. וְּ  –זֹו ִהיא ִמיֻטָ

שׁ ֶזהֻו  ֻגָ רְּ ָהאֻדַ ֵניַנן: . וְּ ה  ֻתָ ג –ה ָהֲעִרסָ ַהִמיֻטָ עֹור ַהֻדָ ׁשֻוֵפם ֻבְּ ֻיְּ  .ִמׁשֶ

ָבר הֻוא  ֵאי ֶזה ֻדָ ָסֵרג הֻוא ַעל ֻגֻוָפֻה לְּ ָפהֻ ִאם מְּ י ׁשָ ? ָאַמר ַרֻבִ

ָעָזר:אֶ  יָפֵתר  לְּ יןֻתִ ִאיֻלֵ ָסתָ  ֻבְּ ָקִביןַערְּ ִאית ָלֶהן נְּ יָתא ֻדְּ ֻיָ   .א ֵקיָסרְּ

ה?  ית ַהִמיֻטָ ִפֻיַ ין ִלכְּ יִמַנֻיִ י יֹוָחָנן ַרֻבִ ם ַרֻבִ ׁשֵ א ֻבְּ ֻפָ ִריסְּ  )איוב כח( :קְּ

ץ. ר  אָּ ֵלָּ ֹו ִֵאת  בו  תַ ַעל ָהָאֶרץ ֵאין  ַוי  ש ְּ אןֻכָ א  ,ב ֻכָ ֹוֵֶאֻלָ ִֵאת  בו  ַוי  ש ְּ

ץ ר  אָּ ָהיֻו  – לָּ ן ׁשֶ הֻוא ָסמֻוךְּ ָלָאֶרץ. ִמיֻכַ ָבר ׁשֶ ִניֻדָ ׁשֵ י ִמיֻטֹות יְּ ֻבֵ ן ַעל ֻגַ

פֻופֹות.   ֻכְּ
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ָרא  ר ַקֻפָ ָך  :ָאַמרֻבַ יתְּ תֹוךְּ ֻבֵ נִ ִאיקֹוִנין ַאַחת טֹוָבה ָהָיה ִלי ֻבְּ ֻתַ ַרמְּ י ֻוגְּ

ָפהֻ  כֹופְּ ֵפה  ,לְּ ֶתךָ ַאף ַאֻתְּ ֻכְּ ִקין  .ִמיֻטָ ַמֻפְּ ִאית ֻדְּ נָ וְּ ָ ה :אִליׁשֻ ֻפֶ ִיכְּ פָ  ,וְּ ה ֻכָ

סֻור רְּ   .ַהֻסַ

י ייֹוָנה וְּ  ַרֻבִ ם  ַרֻבִ ׁשֵ הֻון ֻבְּ ַויְּ רְּ ן יֹוֵסי, ֻתַ עֹון ֻבֶ מְּ י ׁשִ  :ַחד ָאַמר ָלִקיׁש,ַרֻבִ

ֵני ַמה ה פֻוָיה?ִמֻפְּ ה ֻכְּ ִמיֻטָ ן ֻבְּ ֵהא  ֻוא ָיׁשֵ ֻיְּ ר נֹועֵ ׁשֶ ֻכַ ִנזְּ ָלה וְּ יְּ ֻלַ ר ֻבַ

הֻוא ָאֵבל פֻוָיה ָאַמר:ה ָוֳחָרנָ  .ׁשֶ ה ֻכְּ ן ַעל ִמיֻטָ הֻוא ָיׁשֵ הֻוא  – ִמֻתֹוךְּ ׁשֶ

הֻוא ָאֵבלנֹועֵ  ר ׁשֶ ֻכַ ִנזְּ ָלה וְּ יְּ ֻלַ   .ר ֻבַ

לל, ָאבֵ  ַמן  ֻכָ ָפָניו זְּ תֹו מֻוָטל לְּ ֻמֵ ִאם ֵאין לֹו  –ׁשֶ אֹוֵכל ֵאֶצל ֲחֵבירֹו. וְּ

ַביִ אֹוֵכל  – ָחֵבר ִית ַאחֵ  .ת ַאֵחרֻבְּ ִאם ֵאין לֹו ֻבַ ִחיָצה  –ר וְּ ה מְּ עֹוׂשֶ

ִחיָצה ִאם ֵאינֹו ָיכֹול ַלֲעׂשֹות מְּ אֹוֵכל. וְּ ָניו  – וְּ ל ַלֻכֹותֶ הֹוֵפךְּ ֶאת ֻפָ

לֹא ֵמיֵסב אֹוֵכל. וְּ לֹא א ,וְּ ֻכוֹ וְּ ל צֹורְּ ֻכֹו,ֹוֵכל ֻכָ ל צֹורְּ לֹא ׁשֹוֶתה ֻכָ לֹא  , וְּ וְּ

ֵאין  לֹא ׁשֹוֶתה ַיִין. וְּ ר וְּ ׂשָ ִניאֹוֵכל ֻבָ ַזֻמְּ יֵרךְּ מְּ ִאם ֻבֵ ֵאין  – ן ָעָליו. וְּ

כֻו ַוֲאֵחִריעֹוִנין ַאֲחָריו ָאֵמן.  ירְּ ֻבֵ ֵאין עֹוֶנה ַאֲחֵריֶהם ָאֵמן.  –ם ׁשֶ

ֵתיָמא חֹול. :ָהָדא ֻדְּ ת ֻבְּ ֻבָ ׁשַ ר – ֲאָבל ֻבְּ ׂשָ אֹוֵכל ֻבָ אֹוֵכל, וְּ  ,ֵמיֵסב וְּ

ֻכוֹ  ל ָצרְּ אֹוֵכל ֻכָ ׁשֹוֶתה ַיִין, וְּ ִנים ָעָליו.וְּ ַזֻמְּ ֻכֹו. ֻומְּ ל ָצרְּ ׁשֹוֶתה ֻכָ ִאם  , וְּ וְּ

יֵרךְּ  כוֻ  עֹוִנין ַאֲחָריו ָאֵמן. – ֻבֵ ירְּ ֻבֵ  עֹוֶנה ַאֲחֵריֶהם ָאֵמן.  – ַוֲאֵחִרים ׁשֶ
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עוֹ ן ַרבָֻ ָאַמר  מְּ ִליאֵ ן בֶֻ ן ׁשִ מְּ י לֹו ֶאת  ל:ֻגַ ֻתִ רְּ ִהֻתַ להֹוִאיל וְּ  – ֵאֻלוֻ  ֻכָ

ל ֻתֹוָרה!  ֹות ׁשֶ ל ַהִמצְּ ָאר ֻכָ ׁשְּ יִביהֻו ֻבִ יִחֻיְּ ייֻוָדה  ַרֻבִ זִֻ ן ֻפַ י  ֻבֶ ם ַרֻבִ ׁשֵ ֻבְּ

ַע  הֹוׁשֺ ן ֵלִוי:יְּ ִליֵאלֲהָלָכה  ֻבֶ מְּ ן ֻגַ עֹון ֻבֶ מְּ ן ׁשִ ַרֻבָ  . ֻכְּ

ים ַסר ָלַרֻבִ ִפיםאֹוֵכל  – ִנמְּ ֻתָ ָסר ַלֻכַ ׁשֹוֶתה ַיִין. ִנמְּ ר וְּ ׂשָ ִמי  – ֻבָ ֻכְּ

ים ָסר ָלַרֻבִ מְּ ֻנִ   .ׁשֶ

ד  ַמךְּ ֻכַ י ֵיָסא,  ֻדְּ יַרֻבִ ר ָווא ֲאֵביָליו, ַקֻבִ יא ֻבַ י ִחֻיָ לוֻ ל ַרֻבִ יכְּ ַאיְּ ר וְּ ׂשָ ן ֻבָ

קְּ  ַאׁשְּ ד  .רֲחמַ יֻון וְּ ַמךְּ ֻכַ א,  ֻדְּ ר ַאֻבָ יא ֻבַ י ִחֻיָ יַרֻבִ מֻואֵ ַקֻבִ י ׁשְּ ר ל ַרֻבִ ל ֻבַ

ָחק  לוֻ ו ֲאֵביָליַרב ִיצְּ יכְּ ַאיְּ ר, וְּ ׂשָ יוֻ ן ֻבָ קְּ ַאׁשְּ   .רֲחמַ ן וְּ

ד ַמךְּ  ֻכַ ָחק,  ֻדְּ ר ַרב ִיצְּ מֻוֵאל ֻבַ י ׁשְּ יַרֻבִ י ַקֻבִ ֵעיָראל ַרֻבִ ֲאֵביָליו,  זְּ

לוֻ  יכְּ ַאיְּ ִחין וְּ לֹופְּ מָ ֵמיַמר  .ןטְּ הֻוא ֻכְּ ָהגָ ה דְּ   .אִמנְּ

י  ֵעיָראַרֻבִ ַמךְּ  זְּ ִקיד  ,ִמידְּ לוֻ לֹא  :רֻומַ ֻפָ ַקֻבְּ ין ָעַלי יֹוָמא תְּ  ,ן ֲאֵביָלאֻדֵ

ָמָחר  ֻולְּ
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 ע"א[ כ"ג]דף 

ָייא ַרחְּ   .ִמזְּ

ַרב ֵריֻה ֻדְּ ָחק ֻבְּ י ִיצְּ תֹובָ  ֲהָוה ַרֻבִ ָטֵתיהֻ  .הֻכָ יֻה  ,סאֹונֶ  מְּ ַגֻבֵ ָעִלין לְּ וְּ

י יֻוָדן ַרֻבִ י ָמָנא וְּ ֻתוֻ ב טָ ר ֲחמַ  ַוֲהָוה ,ַרֻבִ ִאיׁשְּ ין וְּ ָגֲחִכין ַסֻגִ ָמָחר  .ןוְּ לְּ

ָיין ֲאתוֹ  עְּ יהֻ ֻבַ ֻבֵ ֵמיַעל ֻגַ רוֻ  .ן לְּ ָנן:לוֹ  ָאמְּ ר ָהֵכי ן ַרֻבָ ד ָעֵבי ַנשׁ ן ֻבַ

ֵריהֻ  ַחבְּ א ֲחֵסִרי? ָלא ֲהֵויָנן לְּ מֹול ֶאֻלָ קוֻ ם ֵמיקוֻ ן ֶאתְּ  . דֻוִמירְּ

ֵני:  זֹון, ַוֲחִמשָֻׁ ֻתָ ֵני ַהֻמָ ַנִים ִלפְּ ֵבית ָהָאֵבל. ׁשְּ ָרה ֻכֹוסֹות ׁשֹוִתין ֻבְּ ה ֲעׂשָ

זֹון,  תֹוךְּ ַהֻמָ לֹשָׁ ֻבְּ זֹון. ה ֻוׁשְּ ל ַאַחר ַהֻמָ ה ׁשֶ לֹׁשָ זֹון. ֵאילֻו ׁשְּ ַאַחר ַהֻמָ לְּ

ִמילֻות ֲחָסִדים ֶאָחד ִלגְּ זֹון, וְּ ת ַהֻמָ ֻכַ ִברְּ חֻוֵמי  ,ֶאָחד לְּ ַתנְּ ֶאָחד לְּ וְּ

ן  .ָהֲאֵבִלים ת ַרֻבָ ֻמֵ ׁשֶ ִליֵאלֻוכְּ מְּ ה, ֶאָחדֻגַ לֹׁשָ  , הֹוִסיפֻו ֲעֵליֶהן עֹוד ׁשְּ

ֶנֶסת רֹאׁש ַהֻכְּ ֶאָחד לְּ ֶנֶסת, וְּ ן ַהֻכְּ ן  ,ַלַחזָֻ ַרֻבָ ֶאָחד לְּ ִליֵאל.וְּ מְּ ֵכיָון  ֻגַ וְּ

ָראֻו  יןׁשֶ ית ֻדִ ִכים ֻבֵ הֹולְּ ִרים וְּ ֻכְּ ֻתַ ָהיֻו ִמׁשְּ ִזירֻום  ,ׁשֶ ֶהחְּ רֻו ֲעֵליֶהן וְּ זְּ ֻגָ

קֹומוֹ    .ִלמְּ

 רִאיָּי ז"ט  – ִׁשִשייֹום 
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בֹוד ַרֻבֹו?  א ִלכְּ ֻמֵ ֻטַ ֻיִ יֻכֵֹהן ַמהֻו ׁשֶ אי  ַרֻבִ ֵעיָראַיֻנַ ַמךְּ  ,זְּ הֻוא  ,ֲחמֹוי ֻדְּ

הֻוא  ,ֲחמֹוי ֲהָוה יהֻ  ֲהָוהוְּ י יֹוֵסי .ַרֻבֵ ַרֻבִ ַאל לְּ ַמע  ,ׁשָ ָאַסר ֵליֻה. ׁשָ י וְּ ַרֻבִ

אוֻ  :רֻומַ  ַאָחא ִמיָדיו.  ִיַטֻמְּ לְּ ילֹו ֻתַ לֻו  ,יֹוֵסי ַרֻבִ ָאכְּ ִמיָדיו וְּ לְּ אֻו לֹו ֻתַ מְּ ִנטְּ

תֻו ַיִין. ָאַמר לֹון  ׁשָ ר וְּ ׂשָ יֻבָ י ָלא  :ָמָנא ַרֻבִ ֻתֵ רְּ ֵליֲחָדא ִמן ֻתַ כוֹ ט ֻפָ  ,ןלְּ

ם ֲאֵביִליִאם  ִתיֶתם ַיִין?  –ם ַאֻתֶ ָלָמה ׁשְּ ר וְּ ׂשָ ם ֻבָ ֻתֶ ִאם ֵאין ָלָמה ֲאַכלְּ וְּ

ִלים  ַאֻבְּ ם ִמתְּ ֵמאֶתם? –ַאֻתֶ  ָלָמה ִנטְּ

מֵֻ ַמהֻו  ֻטַ ֻיִ בֹוד ֻתֹוָרהׁשֶ י יֹוֵסי  ?א ֻכֵֹהן ִלכְּ ֵני ֲהָוהַרֻבִ ָעאל  ,ָיֵתיב ַמתְּ וְּ

ָנֵפק ֵליֻה מַ  .ִמיָתא לֻוםֲאַמר ֵליֻה לֹא  –ן ֻדְּ ָיִתיב ֵליֻה ֻומַ  .ֻכְּ לֹא  –ן ֻדְּ

לֻוםֲאַמר ֵליֻה    .ֻכְּ

ַר  ֵריֻה ֻדְּ ָיה ֻבְּ ֶחמְּ י נְּ א ָאַמר:ַרֻבִ ר ַאֻבָ יא ֻבַ י ִחֻיָ א ָלא  ֻבִ ר ָעבַ  ֲהָוהַאֻבָ

חוֹ  תָ ת ֻתְּ ֻפָ ֵקיָסִריןֻכִ   .ה ֻדְּ

י ַאִמי י ,ַרֻבִ ִקָיה ַרֻבִ יוְּ  ,ִחזְּ יוְּ  ,ֻכֵֹהן ַרֻבִ ר ַרֻבִ יִלין  ַאָחא ַיֲעקֹב ֻבַ ַטֻיְּ ֲהוֻו מְּ

ין ִאיֻלֵ ִצֻפֹוִרי ֻבְּ יֹוָתא ֻדְּ ַלטְּ ה  ,ֻפְּ יֻפָ יעֻו ַלֻכִ יֻוִפיֵרׁש  –ִהֻגִ יעֻו  ַרֻבִ ֻכֵֹהן. ִהֻגִ

קֹום  ָלן. ֲאַמר לֹון: –ה ָטֳהָר ִלמְּ ָחַזר ֶאצְּ ִקין וְּ ַמאי ַעסְּ י  ?ֻבְּ ָאַמר ַרֻבִ

יִקָיה לְּ ִחזְּ  ר ַרֻבִ לֻום ַאָחא: ַיֲעֹקב ֻבַ יַמר ֵליֻה ֻכְּ ָבַאׁש  ,ָלא ֻתֵ ֻום ֻדְּ ִאי ִמׁשֻ

ִריׁש  ֻפָ מֵֻ ֵליֻה ֻדְּ ֻטַ ֻמִ מֻוד ֻתֹוָרהׁשֶ ַתלְּ ִעיָלא  – א לְּ ֻום  ,ןָידְּ ִאי ִמׁשֻ ֲהָוהוְּ  ֻדַ

יָסןטַ  ִעיָלא  – ֻיְּ   .ןָידְּ
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ֵני: יֹוֵצא חֻוָצהמְּ  ֻתָ א ֻכֵֹהן וְּ דִ  ַטֻמֵ ָפׁשֹות, ָלָאֶרץ לְּ ִדיֵני נְּ יֵני ָממֹונֹות, ֻולְּ

ִקידֻוׁש  ֶדה ַהחֹוֶדשׁ ֻולְּ ָ יל ַהׂשֻ ַהֻצִ ָנה, ֻולְּ ִעיֻבֻור ׁשָ  ד ֻגֹוי, ַוֲאִפיֻלוֻ ִמיַֻ , ֻולְּ

עֹוֵרר ָעֶליהָ  [בע" כ"ג]דף    .ִליטֹור יֹוֵצא וְּ

מֹוד ֻתֹוָרה ה ,ִללְּ ָ א ִאׁשֻ ִליׂשָ הֻוָדה אֹוֵמר:וְּ י יְּ ן ֵמֵאיכָ ִאם ֵיׁש לֹו  . ַרֻבִ

מֹוד  מָֻ ַאל  –ִללְּ י יֹוֵסי אֹוֵמר:ִיֻטַ מֹוד ֵמֵאיכָ ֲאִפיֻלֻו ֵיׁש לֹו  א. ַרֻבִ ן ִללְּ

מָֻ ֻתֹוָרה,  ֻלֹא מִ ִיֻטַ לא, ׁשֶ רֻו ָעָליו ַעל יֹוֵסף  ֻכָ מֹוד. ָאמְּ ָאָדם זֹוֶכה ִללְּ

רוֻ  :ַהֻכֵֹהן ִצידֹן. ֲאָבל ָאמְּ יֹוֵצא ַאַחר ַרֻבֹו לְּ א וְּ ֻמֵ ָהָיה ִמֻטַ ל ֵיֵצא אַ  :ׁשֶ

חֻוץ  ה.  ,ץָלָאֶר ֻכֵֹהן לְּ ָ ִטיחֻו לֹו ִאׁשֻ ן ִהבְּ א ִאם ֻכֵ  ֶאֻלָ

מֵֻ ַמהֻו  ֻטַ ֻיִ יָלה ׁשֶ ֻבִ ִים? ַמגְּ ֻפַ יַאת ֻכַ ׂשִ יי ֻדְּ ֲאחוֻ א ֻכֵֹהן ִלנְּ ר  ַרֻבִ א ֻבַ ַאֻבָ

ם  ֻכֵֹהן ׁשֵ י יֹוֵסי ֻבְּ י ַאָחא:ָאַמר קֹוֵמי ַרֻבִ מֵֻ  ַרֻבִ יַאת ִמיֻטַ ׂשִ א ֻכֵֹהן ִלנְּ

יִ  ֻפַ ַמע ֻכַ י ַאָחאם. ׁשָ לֻום. ָחַזר ֲאנָ ר, ֻומַ  ַרֻבִ ִרית ֵליֻה ֻכְּ א ָלא ָאמְּ

ַמע  ָמא לֹא ׁשָ ילְּ ָאַמר, אֹו ֻדִ א ִמינִֻ וְּ ֻיְּ י ֶאֻלָ י יֻכַ ַמר ַרֻבִ ייֻוָדא  ֻדָ זִֻ ן ֻפַ  ֻבֶ

י אֶ  ם ַרֻבִ ׁשֵ ָעָזר:ֻבְּ ל לְּ ֶנסֶ  ֻכָ ֵבית ַהֻכְּ הֻוא עֹוֵמד ֻבְּ א ֻכֵֹהן ׁשֶ ֵאינֹו נֹוׂשֵ ת וְּ

יו ֶאת  ֻפָ ַות  –ֻכַ ִמצְּ ה ֻדֹוָחה לְּ ַות ֲעׂשֵ צְּ ֻמִ ָסַבר ֵמיַמר ׁשֶ ה. וְּ ֲעׂשֵ עֹוֵבר ֻבַ

ה, א ָלא  לֹא ַתֲעׂשֶ יתֲאֻנָ לֻום, ַאֻיְּ ִרית ֵליֻה ֻכְּ קֻוֵניהֻ ַוֲאנָ ֻוֵניֻה ָאמְּ   .א ַאלְּ
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הֻו  י ַאֻבָ נֵ ב ָיֵתי ֲהָוהַרֻבִ ֵקיָסִריןַמתְּ ָתה ֻבְּ א ִמַדרְּ ֻתָ ִניׁשְּ כְּ ןַוֲהָוה תַֻ  .י ֻבִ  ֻמָ

ִיםֲאתַ  .ִמיָתא ֻפַ יַאת ֻכַ ׂשִ נְּ ָתא ֻדִ לֹא   –ת ַענְּ ֲאלוֻ וְּ ָתא  תֲאתַ  .ן ֵליהֻ ׁשַ ַענְּ

ָלא ֵמיכְּ ֲאלוֻ  – ֻדְּ ׁשַ ִים לֹא  :ֲאַמר לֹון .ן ֵליהֻ וְּ ֻפַ יַאת ֻכַ ׂשִ ֻתוֻ ַעל נְּ ֶאלְּ ן ׁשְּ

לָ  ,ִלי ֵמיכְּ ֻתוֻ א ֻולְּ ֶאלְּ ן,  !ן ִליׁשְּ עֻו ֻכֵ מְּ ׁשָ יָון ֻדְּ חַ  ֲהָוהֻכֵ ל ַחד וְּ ִמיט ֻכָ ד ׁשָ

ֵמיֻה  רְּ   .קַוֲעַר ֻגַ

אי י ַיֻנַ ֶלךְּ  :ָאַמר ַרֻבִ אֹות ֶאת ַהֻמֶ א ֻכֵֹהן ִלרְּ ֻמֵ ד  .ִמֻטַ ֵליֻכַ ק סְּ

ינוֹ  ִליַטיְּ א לְּ ֻדֹוקְּ ֻכָ ין לְּ ֲחמוֻ  ָהָכא,ס ַמלְּ ַסע ַעל  ַרֻבִ א ִמיפְּ ר ַאֻבָ יא ֻבַ ִחֻיָ

ִגין  צֻור ֻבְּ ָבִרים ֻדְּ מֻוֵניהֻ קְּ י .ֶמחְּ ִקָיה וְּ  ַרֻבִ יִחזְּ ם  ַרֻבִ ׁשֵ ָיה ֻבְּ מְּ יִירְּ  ַרֻבִ

כֻות :יֹוָחָנן לְּ דֹוֵלי ַהֻמַ אֹות ֻגְּ ָוה ִלרְּ שֶׁ  .ִמצְּ ִוד ִלכְּ ית ֻדָ כֻות ֻבֵ בֹוא ַמלְּ  –ֻתָ

ֵהא יֹוֵדעַ  מַ  יְּ כֻות לְּ ין ַמלְּ ִריׁש ֻבֵ ַהפְּ כֻות.לְּ  לְּ

מֵֻ ַמהֻו  ֻטַ ֻיִ דׁשֶ יא? ֻכַ ׂשִ בֹוד ַהֻנָ יאָ  א ֻכֵֹהן ִלכְּ ׂשִ י יֻוָדן נְּ ַמךְּ ַרֻבִ ִריז הֻדְּ , ַאכְּ

אי  י ַיֻנַ ה ַהֻיֹום!  :רֻומַ ַרֻבִ הֻוֻנָ  ֵאין ֻכְּ

ד יָאה ֻכַ ׂשִ י יֻוָדא נְּ ַמךְּ ַרֻבִ רֵ  ֻדְּ ר ֻבְּ יָאה,ֻבַ ׂשִ י יֻוָדה נְּ ַרֻבִ י  יֻה ֻדְּ ַחף ַרֻבִ ֻדָ

י  ַרֻבִ א לְּ ר ַאֻבָ יא ֻבַ ֵעיָראִחֻיָ ִציֻפֹוִרין  זְּ ָנא ֻדְּ גֻופְּ א ֻדְּ ֻתָ ִניׁשְּ כְּ ָסֲאֵביהֻ ֻבִ   .וְּ

ד ֻדְּ  הֹוַראת ַמכַ ֻכַ ֵתיֻה ֻדְּ נְּ יי ַאחְּ הֻוָדא  ַרֻבִ יָאהיְּ ׂשִ י ֲחִניָנא נְּ ַלח ַרֻבִ , ׁשָ

ָלא ָסֵליק י ָמָנא וְּ ַתר ַרֻבִ יהוֹ ֲאַמר ֵליֻה, ִאם  .ֻבָ ַחֻיֵ ִאין ֻבְּ ַטמְּ ן ֵאין מְּ
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הֹון,  ןלְּ ֻכֵ ל ׁשֶ ִמיָתָתן ֻכָ י  !ֻבְּ סָ ָאַמר ַרֻבִ ֵמת  א:נְּ ִמיָתָתן ָעׂשֻו אֹוָתן ֻכְּ ֻבְּ

ָוה   .ִמצְּ

מֵֻ ַמהֻו  ֻטַ ֻיִ יׁשֶ ִאֻמֹו? ַרֻבִ בֹוד ָאִביו וְּ ַמע ֵיָסא  א ֻכֵֹהן ִלכְּ ֲאתַ ׁשָ ת ִאיֵמיֻה ֻדַ

ָר  בֹוצְּ י יֹוָחָנן, ַמהֻו לְּ ַרֻבִ ַאל לְּ ֵני  ֲאַמר ֵליֻה:ת? ָלֵצאה. ֲאָתא ׁשָ ִאם ִמֻפְּ

ָרִכים ַנת ֻדְּ יֻבֻוד ָאב ָוֵאם ֵצא, אִ  – ַסֻכָ ֻום ֻכִ ַרח  –י ִמׁשֻ ֵאיִני יֹוֵדַע. ַאטְּ

י יֹוָחָנן  תָֻ ִאם  ,רֻומַ ָעָליו ַרֻבִ ַמרְּ י ָלֵצא ֻגָ לֹום. ָאַמר ַרֻבִ ׁשָ בֹוא ֻבְּ ת, ֻתָ

מֻוֵאל  ר ַרבׁשְּ ָחק ֻבַ  עֹוד :ִיצְּ

 

 ע"א[ כ"ד]דף 

ִריָכה י אֶ  ,ִהיא צְּ ַמע ַרֻבִ ָעָזרׁשָ דֹוָלה ִמזֹֻו!  :רֻומַ  לְּ ׁשֻות ֻגְּ  ֵאין רְּ

מֵֻ ַמהֻו  ֻטַ ֻיִ ים? א כֹֻ ׁשֶ בֹוד ָהַרֻבִ ֵני:ֵהן ִלכְּ ָרִכים  ֻתָ י ֻדְּ ֻתֵ ם ׁשְּ ָהיֻו ׁשָ

ִאימֹות ֵמָאה. ִאם ָהיֻו  ,ַמתְּ רֹוָבה ֻוטְּ ַאַחת קְּ הֹוָרה, וְּ חֹוָקה ֻוטְּ ַאַחת רְּ

ִכין  ים הֹולְּ חוֹ ָהַרֻבִ רְּ חֹוקָ הֹוֵלךְּ  –ה קָ  ֻבָ רְּ הֹוֵלךְּ  – ִאם ָלאו .הֻבָ

בָּ   רִאיָּי ז"י  – קֹוֶדׁשת ׁשַׁ
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בֹוד  ֵני ֻכְּ רֹוָבה, ִמֻפְּ ֻקְּ ֵריֶהםֻבַ בְּ ל ֻדִ ָאה ׁשֶ טֻומְּ דֹון ֻבְּ ים. ַעד ֻכְּ  ,ָהַרֻבִ

ֵרי ֻתֹוָרה? ִמן ַמה בְּ ִהיא ִמֻדִ ָאה ׁשֶ י ֲאִפיֻלֻו טֻומְּ ַמר ַרֻבִ ֵעיָרא: ֻדָ דֹול  זְּ ֻגָ

הֻוא  ים ׁשֶ בֹוד ָהַרֻבִ ָוה ֻבְּ ֻדֹוחֶ הֻוא ֻכְּ הה ִמצְּ ָעה ַאַחת לֹא ַתֲעׂשֶ  ,ׁשָ

ָרהָאדָ  ָאה שֶׁ  :א ָאמְּ טֻומְּ ַבר ֻתֹוָרה.ֲאִפיֻלֻו ֻבְּ  ִהיא ִמֻדְּ

י ייֹוָנה  ַרֻבִ י ַרֻבִ ם ַרֻבִ ׁשֵ ִליַלָיא ֻבְּ ר ֲחִניָנא, ֵאין ֵיָסא  יֹוֵסי גְּ ן ׁשֹוֲאִליֻבַ

ֵני  תוֹ ֲהָלָכה ִלפְּ ל ֵמת ִמיֻטָ ַאל לְּ  .ׁשֶ י יֹוָחָנן ׁשָ ָהא ַרֻבִ יוְּ אי קֻוֵמי  ַרֻבִ ַיֻנַ

ֵסיֻה ֻדְּ  יַערְּ ן  ַרֻבִ מֻוֵאל ֻבֶ דִֻ  :קיֹוָצדָ ׁשְּ ִיתִהקְּ ֶבֶדק ַהֻבַ הֻוא  ,יׁש עֹוָלתֹו לְּ וְּ

ִגי ד מְּ ד ֲהוֻון  .ָרֵחיק ֲהָוהב ֵליֻה! ֵניַמר, ֻכַ ִקיאֹו, ֻכַ ָר ן ֵליֻה ַמֻסְּ ִסדְּ   ה.לְּ

ָהא  יוְּ ַאל לְּ  ַרֻבִ ָיה ׁשָ מְּ יִירְּ ֵעיָרה ַרֻבִ ֵסיֻה ֻדְּ  זְּ י ַערְּ יקֻוִמֵ ר  ַרֻבִ מֻוֵאל ֻבַ ׁשְּ

ד  ָחק! ֵניַמר ֻכַ ִגי ָוההֲ  – ָרֵחיק ֲהָוהַרב ִיצְּ ד מְּ  –ָקֵריב  ֲהָוהב ֵליֻה, ֻכַ

ִגי ֲהָוהָלא    .ב ֵליהֻ מְּ

ֵני: ִפי ֻתָ ֻתָ ל  –ם ַהֻכַ לֹו ׁשֶ ֻדָ סֹוק ַסנְּ א ִיפְּ ֻמָ ל, ׁשֶ ֻדָ נְּ ִעיַלת ַהֻסַ נְּ ֲאסֻוִרין ֻבִ

ָוה.  צְּ ב ִמן ַהֻמִ ַעֻכֵ ָצא ִמתְּ ִנמְּ  ֶאָחד ֵמֶהן וְּ

י  ֵעיָראַרֻבִ ַר  זְּ ִדיֻבֻוָרא ׁשְּ ָיין ֲאתוֹ ע ֻבְּ עְּ יהֻ ן ֻבָ ִפֻנֵ קְּ יהֻ  ִמיזְּ חֻוֻנֵ ֻכְּ ַאׁשְּ  וְּ

ן? ָאַמר לֹון .יִאֲענֵ  רֻו ֵליֻה, ַמהֻו ֻכֵ כֵ  :ָאמְּ ֲאִתינָ ן לְּ ם ֻדַ  )קהלת ז(ן ַעל ׁשֵ

ֹו. לִֵלב  ןֵא  ַהַחיִֵית   ֵוְּ
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 'ב ֲהָלָכה

מֹור ַעד   מתני' ִלגְּ ִחיל וְּ ַהתְּ כֹוִלין לְּ רֻו, ִאם יְּ ָחזְּ ת וְּ רֻו ֶאת ַהֻמֵ ָקבְּ

יעֻו  ֻלֹא ַיֻגִ ֻוָרהׁשֶ ִחילוֻ  – ַלׁשֻ ִאם ָלאו  .ַיתְּ ִדים  –וְּ ִחילֻו. ָהעֹומְּ לֹא ַיתְּ

ֻוָרה ׁשֻ ִניִמים  ,ֻבַ טֻוִרין –ַהֻפְּ ַהִחיצֹוִנים ,ֻפְּ יִבין.  – וְּ  ַחֻיָ

ֵני:  גמרא ַמע ֻתָ ִרַית ׁשְּ ת ָסמֻוךְּ ִלקְּ א ִאם  ,ֵאין מֹוִציִאין ֶאת ַהֻמֵ ֶאֻלָ

ָעה ַאַחת, אֹו ִאם ֵאי ימֻו ׁשָ ֻדִ ן ִהקְּ אֻו ֻכֵ רְּ קְּ ֻיִ ֵדי ׁשֶ ָעה ַאַחת, ֻכְּ ֲחרֻו ׁשָ

לוֻ  ֻלְּ ֻפַ ִיתְּ ָהא .וְּ ֵניַנן: וְּ רוֻ  ֻתָ ָחזְּ ת וְּ רֻו ֶאת ַהֻמֵ תֵ  !ָקבְּ יֻפָ יןר ֻתִ ִאיֻלֵ ֲהווֻ  ֻבְּ  ֻדַ

ִרי יֻה ָסבְּ ִאית ֻבֵ יֻה ָענָ ן ֻדְּ ֵלית ֻבֵ   .הָענָ ה וְּ

 [בע" כ"ד]דף 

ֵני: ָכל  ֻתָ ד וְּ ֻפֵ ִקיַהֶהסְּ ד ָהעֹוסְּ ֻפֵ ֶהסְּ ִסיִקין לִ  –ן ֻבַ ַמעַמפְּ ִריַאת ׁשְּ ֵאין  ,קְּ וְּ

ה.  ִפיֻלָ ִסיִקין ַלֻתְּ ִסיקֻו ַרֻבֹוֵתינֻו ַמֲעשֶׂ ַמפְּ ִהפְּ ִריַֻ ה ָהָיה וְּ ַמע ִלקְּ ת ׁשְּ

ָהא ה. וְּ ִפיֻלָ ַלֻתְּ ֵניַנן: וְּ מֹור ֻתָ ִלגְּ ִחיל וְּ ַהתְּ כֹוִלין לְּ ִניָתא !ִאם יְּ ֻיֹום  – ַמתְּ ֻבַ

ָתֵניֻוַמה  .ָהִראׁשֹון נָֻ  ֻדְּ יֻ  – אֻתַ ִניֻבַ ֵ   .ֹום ַהׁשֻ

דֻוָמא:ָאַמר ַר  ר ַאבְּ מֻוֵאל ֻבַ י ׁשְּ ֶנֶסת  ֻבִ ֵבית ַהֻכְּ ַנס לְּ הֻוא ִנכְּ ֶזה ׁשֶ

ֻלֹא  גֹוֵמר ַעד ׁשֶ ִחיל וְּ ִלין, ִאם יֹוֵדַע הֻוא ַמתְּ לְּ ֻפַ ִדין ֻוִמתְּ ָצָאן עֹומְּ ֻומְּ



י __________________ לו עּורִׁ ים ש ִׁ ּיִׁ ימ  ם יֹומִׁ בּוע  י לִׁ ָׁ ת ש  ְרש   ֻחּקֹות   ּפ   "דתשע יּבְ
 

ִליַח ִציֻבֻור ִחיל ׁשָ ֵדי ַלֲענֹות ַאֲחָריו ָאֵמן  ַיתְּ אִ  –ֻכְּ ל. וְּ ֻלֵ ֻפַ  –ם ָלאו ִיתְּ

ל.  ֻלֵ ֻפַ  ַאל ִיתְּ

ֵרין ָאמֹוָרִאין רֻו? ֻתְּ ֵאיֶזה ָאֵמן ָאמְּ ל ָהֵאל  :ַחד ָאַמר ,ֻבְּ ָאֵמן ׁשֶ ֻבְּ

דֹושׁ  ַחד ָאַמר .ַהֻקָ ל ׁשֹוֵמַע ֻתְּ  :וְּ ָאֵמן ׁשֶ ָחס:ֻבְּ ינְּ י ֻפִ ה. ָאַמר ַרֻבִ ָלא  ִפיֻלָ וְּ

ִליגֵ  דֹוׁש  ָמאן ,יֻפְּ ל ָהֵאל ַהֻקָ ָאֵמן ׁשֶ ַמר: ֻבְּ שַׁ  –ֻדָ תֻבְּ ַמר:  ֻוָמאן. ֻבָ ֻדָ

ה  ִפיֻלָ ׁשֹוֵמַע ֻתְּ חֹול.  –ֻבְּ  ֻבְּ

ֵני: י יֻוָדה אֹוֵמר: ֻתָ ׁשֻוָרה ַאַחת,  ַרֻבִ ִדיָהיֻו ֻכֻוָלם ֻבְּ ֻום ָהעֹומְּ ן ִמׁשֻ

בֹוד יִבין – ֻכָ ֻום ָאֵבל .ַחֻיָ ֹפד – ִמׁשֻ דֻו ִלסְּ טֻוִרין. ָירְּ ִנים ָהרֹוִאי ,ֻפְּ  –ן ֻפָ

טֻוִר  ִנים ֻפְּ ֵאיָנן רֹוִאין ֻפָ ׁשֶ יִבין –ין. וְּ   .ַחֻיָ

ָתֵניַנן:ָהָדא  ,יֱהוֵ  ִדי ֻדְּ ִניִמיםָהעֹומְּ ֻוָרה, ַהֻפְּ ׁשֻ טֻוִרין – ן ֻבַ ַהִחיצֹוִנים .ֻפְּ  וְּ

יִבים – נָ  ;ַחֻיָ ָתֵני:ה ַאֲחרֹוָנה. ָהָדא ִמׁשְּ בֹוד  ֻדְּ ֻום ֻכָ ִדים ִמׁשֻ  –ָהעֹומְּ

ֻום ָאֵבל יִבין, ִמׁשֻ טוֻ  – ַחֻיָ נָ ; ִריןֻפְּ ַהיה ִראׁשֹוָנה. ִמׁשְּ ן:י וְּ ֻמָ ָתֵניַנן ֻתַ  ֻדְּ

ִרין ֶזה ַאַחר ֶזה,  ל ָהָעם עֹובְּ ֶרךְּ ֻכָ ַנֵחם ֶאת ֲאֵחִרים, ֻדֶ הֻוא מְּ ׁשֶ ֻוכְּ

ֵבין ָהָעם  ינֹו לְּ עֹו ֻבֵ ַמצְּ מֻוֶנה מְּ ַהמְּ ָנה –וְּ   .[ִראׁשֹוָנה]ַאֲחרֹוָנה  ִמׁשְּ

 



ְלמּוד י ּת  ְלמִׁ ֻנּקָׁ  ְירּוש   ּמְ  לז  _____________________________________ דה 
 
 

 

 


