
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

עוֹ  מֹ רֹר ַֹהמ ְּ דֹ יֹפ ִֹלֹעַֹדִֹללְּ ךְֹּרֹס  ר  ו ֹֹד   מ  ֹ דַֹהל ִ נו ֹלֹש  שֹ ַֹרב   דו  ֲהַרַֹֹהק ָּ  "ןֹזי"עֹמו 

יוֹ  כָֹּתִֹלהְּ קֹ לֹב ְּ לְּ רָֹּיֹח  ו  ָֹּהַֹהת  ש  דו  ןֹכ"ח;ֹע"ו(ֹהַהק ְּ ַר"ןִֹסימָּ תֹהָּ יחו   )ש ִ

 

 



י __________________ ב עּורִׁ ים ש ִׁ ּיִׁ ימ  ם יֹומִׁ בּוע  י לִׁ ָׁ ת ש  ְרש   ּי   ּפ  רָׁ י ח   "התשעה ש ָׁ
 

 

 ]דף ט"ו ע"א[

א  ֻמָ י יֹוָנהְוָחׁש לֹוַמר ׁשֶ רֹות ֵהן :ֶהֱחִליף! ָאַמר ַרֻבִ ל ַיִין  ,ִניֻכָ ֵאֻלֻו ׁשֶ

ֶמן ל ׁשֶ י עֻוָלא .ְוֵאֻלֻו ׁשֶ ִאילֵ א ִאְדָר  :ָאַמר ַרֻבִ א ְוִאְדָר א ֲחִכימָ ן ֻדְ

יןדְ    .אֲחִכימָ  ִאיֻלֵ

ּכּו"ם ר ְלע  ֶרץ מֹוכ  אָׁ אן ַוֲאִפילוֻ  .ּבָׁ   .יֹוֵתר ִמֻכָ

ל בְּ  א  רָׁ ש ְ ֶרץּוְליִׁ אָׁ ה לָׁ ָאֶרץ .חּוצָׁ נֻוי ֻבָ   .ֲאִפיֻלֻו ִמן ַהֻקָ

ים כּו'.  אי אֹוְמרִׁ ּמ  ית ש   ֵניּב  ְוִנְמָצא ַנְגָחן,  ַלֲחֵבירוֹ ַהֻמֹוֵכר ׁשֹור  :ֻתָ

מֻוֵאל ָאַמר .הֻוא ֶמַקח ָטעֻות :ַרב ָאַמר  :יַמרָיכֹול הֻוא מֵ  :ֻוׁשְ

יו ָלךְ " ִחיָטה ְמַכְרֻתִ ְמָכרֹו ְלָאִריס ."ִלׁשְ ׁשֶ  – ַמה ֲאַנן ַקָייִמין? ִאם ֻבְ

ְבֵרי ַהֻכֹל ה ָמַכר ֻדִ ְמָכרֹו ְלָטַבח  .ַלֲחִריׁשָ ׁשֶ ְבֵרי ַהֻכֹל –ִאם ֻבְ  ֻדִ

ִחיָטה ָמַכר א  .ִלׁשְ ְמָכרֹו  :י ַנן ַקָייִמיןכַֻ ֶאֻלָ ׁשֶ  :ַרב ָאַמר .רְלַסְרסוֻ ֻבְ

מֻוֵאל ָאַמר .ָטעֻות הֻואֶמַקח  יו " :ָיכֹול הֻוא ֵמיַמר :ׁשְ ִחיָטה ְמַכְרֻתִ ִלׁשְ

  ".ָלךְ 

ו  ט"ז  –ן ִראׁשוֹ יֹום   ןֶחׁשְׁ



ְלמּוד י ּת  ְלמִׁ ֻנּקָׁ  ְירּוש   ּמְ  ג  _____________________________________ דה 
 
 

יָטֵתיֻה ְדַרבִמַחְלפָ  מֻוֵאלִמַחְלפָ  !א ׁשִ יָטֵתיֻה ִדׁשְ ְלגוֻ  !א ׁשִ ִאיְתֻפַ  :ןֻדְ

ֻיֹוֵבל ַעְצמוֹ  ֻיֹוֵבל :ַרב ָאַמר – ְמָכָרֻה לֹו ֻבַ דֹו ֻבַ מֻוֵאל .ָקָנה ְויֹוֵצא ִמֻיָ  ׁשְ

  .לֹא ָקָנה :ָאַמר

יָטֵתיֻה ְדַרבִמַחְלפָ  ן !א ׁשִ ֻמָ  לֹא ָקָנה! :ָקָנה, ְוָכא הֻוא ָאַמר :ָאַמר ֻתַ

ן ֻמָ יֹובֵ  – ֻתַ ַרם .ל ְמפֻוְרָסם הֻואֻבְ   .ֶמַקח ָטעֻות הֻוא – ָהָכא ֻבְ

מֻוֵאלִמַחְלפָ  יָטֵתיֻה ִדׁשְ ן !א ׁשִ ֻמָ לֹא ָקָנה, ְוָכא הֻוא  :הֻוא ָאַמר ֻתַ

ַרם  :ָאַמר ָבר ְמָכָרֻה לֹו, לֹא ִלְזִריָעה? ֻבְ ָיכֹול  – ָהָכאָקָנה! ְלֵאיֶזה ֻדָ

יו ָלךְ " :הֻוא ֵמיַמר ֵליהֻ  ִחיָטה ְמַכְרֻתִ   ."ִלׁשְ

ֵבי – ַרב איֻכְ ֻמַ מֻוֵאל  ,ת ׁשַ ֵבי –ֻוׁשְ לֻכְ ֵביַרב  !ת ִהֻלֵ איֻכְ ֻמַ ַוֲאִפיֻלֻו  ,ת ׁשַ

ֵביִיְסבֹור  לֻכְ ֲהתָ מְ  ֵלית אֹוְרָחא ,ת ִהֻלֵ ָלִתי הׁשָ  ְוָיֵתין ?ן יֹוִמיןֻתְ

ָלְתתֵ   ! א?הוֻ  לֹא ֶמַקח ָטעֻות איֹוַמיָֻ  יֻתְ

מֻוֵאל  ֵביֻוׁשְ ֵביַוֲאִפיֻלֻו ִיְסבֹור  ל,ת ִהלֵֻ ֻכְ איֻכְ ֻמַ בַ , ֵלית אֹוְרָחא ת ׁשַ ר ֻדְ

 א? ָרְדָייא ֻתֹוָר ס ֵמיכוֻ א ָנשָׁ 

י ַאָחא ם ,ַרֻבִ ׁשֵ יא ֻבְ ר ִחֻיָ ְנחֻום ֻבַ י ֻתַ י  ַרֻבִ ִאיל לֹו  :יֹוָחָנןַרֻבִ  ,ְסָאתוֹ ִהׁשְ

הֻ  ן .ֵאינֹו ָזקֻוק לוֹ  – ֻוָבא ֻוְמָצאֹו מֹוֵדד ֻבָ ֻכֵ ל ׁשֶ יָרהֻ  ֻכָ ֻכִ ַמש ְ   .לוֹ  ֻבְ



י __________________ ד עּורִׁ ים ש ִׁ ּיִׁ ימ  ם יֹומִׁ בּוע  י לִׁ ָׁ ת ש  ְרש   ּי   ּפ  רָׁ י ח   "התשעה ש ָׁ
 

 ה ד'ֲהָלָכ 

ה  מתני' ָ ֶאֶלת ִאׁשֻ הֻ ַמׁשְ ִביִעית ַלֲחֶביְרֻתָ ְ ָנָפה  ַהֲחׁשֻוָדה ַעל ַהׁשֻ

הֻ  ֲאָבל לֹא .ַתֻנֻורֻוְכָבָרה ְוֵריַחִיים וְ    .ָתבֹור ְולֹא ִתְטחֹן ִעֻמָ

ת ַעם ָהָאֶרץ ָנָפה ֻוְכָבָרה ֶאֶלת ְלֵאׁשֶ ת ָחֵבר ַמׁשְ ֻובֹוֶרֶרת  ,ֵאׁשֶ

הֻ  ֶדת ִעֻמָ ִים .ְוטֹוֶחֶנת ֻוַמְרֻקֶ יל ֶאת ַהֻמַ ֻטִ ֻתַ ֶ גַֻ לֹא  – ֲאָבל ִמׁשֻ ע ֻתִ

ֵאין ַמֲחִזיִקין ְיֵדי עֹוְבֵרי ֲעֵביָרה ,ֶאְצָלהֻ  ן לֹא אָ  .ׁשֶ א ְוכֻוֻלָ ְמרֻו ֶאֻלָ

לֹום ֵני ַדְרֵכי ׁשָ   .ִמֻפְ

ִביִעית ַעֻכֻו"םֻוַמֲחִזיִקין ְיֵדי  ְ ׁשֻ ָרֵאל ,ֻבַ ְוׁשֹוֲאִלין  .ֲאָבל לֹא ְיֵדי ִיש ְ

לֹום ֵני ַדְרֵכי ׁשָ לֹוָמן ִמֻפְ ׁשְ   .ֻבִ

י   ראגמ י  ְזֵעיָראַרֻבִ ֵעי קֻוֵמי ַרֻבִ ְסָתם – ַמְתִניָתא :ָמָנאֻבָ ֲאָבל  ,ֻבִ

ְמָפֵרשׁ  ֵפירֻוׁשֹו הֻוא? ֲאִני אֹוֵמר –ֻוְסָתמֹו  ָאַמר ֵליֻה:לֹא?  – ֻבִ  :ָלאו ֻכְ

ָבָרה  ִלְסֻפֹור ֻבֹו ָמעֹות, –ָנָפה  ֻה חֹול, ֵריַחִיים –ֻכְ ִלְטחֹון  – ִלְכבֹור ֻבָ

ֻנֻורַסְמָמִניֻבֹו  ן – ן, ֻתַ ֻתָ ׁשְ ל ֻפִ   .ִלְטמֹון ֻבֹו אֻוִנין ׁשֶ

ְנָחס  י ֻפִ ֵעי:ַרֻבִ ֶמה  ֻבָ זֹֻוְרִעין ְואֹוְכִלין ?ָקְנסוֻ ֻבַ ָמקֹום ׁשֶ ָמקֹום  ,ֻבְ אֹו ֻבְ

זֹֻוְרִעין ְולֹא אֹוְכִלין?  ׁשֶ



ְלמּוד י ּת  ְלמִׁ ֻנּקָׁ  ְירּוש   ּמְ  ה  _____________________________________ דה 
 
 

 ]דף ט"ו ע"ב[

יֵניהֹון? ָראֻו אֹותֹו לֹוֵקַח ִמן ָנפֵ ַמה  יְרקִ ק ִמֻבֵ יַמר ,יַהֻסִ ָמקֹום  ִאין ֻתֵ ֻבְ

זֹֻוְרִעין ְואֹוְכִלין, ָראֻו אֹותֹו לֹוֵקַח ִמן  יְרקִ ׁשֶ יַמר .ָאסֻור –י ַהֻסִ  ִאין ֻתֵ

זֹֻוְרִעין ְולֹא אֹוְכִלין ָמקֹום ׁשֶ ְרקִ ָראֻו אֹותֹו לֹוֵקַח ִמן  ,ֻבְ ר –י ַהֻסִ   .מֻוֻתָ

ר ֲחִניָנא  י יֹוֵסי ֻבַ ֵעי:ַרֻבִ ְרָקא כָֻ ַעל  ֻבָ ַרתל ֻפִ ה ָהדָ אֹו ַעל  ,ִאיְתַאֻמָ

ַרתִהְלְכָתא  ָנן ְדֵקיָסִריןִאיְתַאֻמָ י יוֻ  ? ַרֻבָ ם ַרֻבִ ׁשֵ ר ֻבְ ם, ִמן ִטיטָ ָדא ֻבַ

ָלא  ֵניַנןַמה ֻדְ א ֻתָ ִגיִטין ֶאֻלָ ָהָדא  ַעל :ָאְמָרהָהָדא  ,ִהְלְכָתאָהָדא  ֻבְ

  .תִאְתַאָמַר ִהְלְכָתא 

ן ֻמָ ֵניַנן ֻתַ טֻוְמָאה :ֻתָ ה ֻבְ הֻוא עֹוש ֶ ילֹא  ,ַנְחֻתֹום ׁשֶ ן, ְולֹא עֹוְרִכין ָלׁשִ

ִדיְולֹא  ,לֹא טֹוֲחִניןוְ  ,לֹא ֻבֹוְרִרין ְוָתֵני ֲעָלֻה: .ִעֻמוֹ   ָהָכאוְ  .ן ִעֻמוֹ ְמַרֻקְ

יָאַמר  !ָהֵכיןהֻוא ָאַמר  אן  :אלָ  ַרֻבִ אן ,ְלחֻוִלין –ֻכָ ִאית  .ִלְתרֻוָמה – ֻכָ

ְתרֻוָמה?  :ָלְך ֵמיַמר  ַנְחֻתֹום ֻבִ

יא אן :ָאְמֵרי ַחְבַרֻיָ לֹוֵתת – ֻכָ ֵאינֹו לֹוֵתת  – ְוָכאן ,ֻבְ ׁשֶ   .ֻבְ

יאע לְ יְמַסיַֻ  ַמְתִניָתא יֲאָבל  !ַחְבַרֻיָ ֻטִ ֻתַ ֶ ע ֶאְצָלֻה,  – ל ַמִיםִמׁשֻ ֻגַ לֹא ֻתִ

ֵאין    .ן ְיֵדי עֹוְבֵרי ֲעֵביָרהַמֲחִזיִקיׁשֶ



י __________________ ו עּורִׁ ים ש ִׁ ּיִׁ ימ  ם יֹומִׁ בּוע  י לִׁ ָׁ ת ש  ְרש   ּי   ּפ  רָׁ י ח   "התשעה ש ָׁ
 

לֹום. ָׁ י ש  ְרכ  י ּד  נ  ּפְ א מִׁ ְמרּו ֶאּלָׁ ן לֹא אָׁ י ֵאיִמי ְוכּולָׁ יא ְוַרֻבִ י ִחֻיָ ַחד  .ַרֻבִ

א ָטְבאוֻ ֲחרֹוׁש ָלֻה  :ָאַמר ַתר  ב ָלהֻ ָנסֵ ת, ַוֲאֻנָ ְך ֻבָ ִמיְטתָ ִמֻנָ  .אׁשְ

לֹוָמןׁשֹוֲאִליַמה  ,תָטְבאוֻ ַמאן ְדָאַמר  .רַאְיישַׁ  :ָאַמר ַוֲחָרָנא ׁשְ  ?ן ֻבִ

ָרֵאלׁשֹוֲאִליַמה  ,רַאְיישַׁ  ַעֻכֻו"םַמאן ְדָאַמר לְ  .רַאְיישַׁ  לֹוָמן, ִיש ְ ׁשְ  ,ן ֻבִ

לֹום ֲעֵליֶכם   .ׁשָ

ֵלמָ  ָפא וְ  ,אֻדָ ר ֻפָ י ִחיְנָנא ֻבַ י ַר ַרֻבִ ר ַנְחָמִני ָעְברֻון ַעל ַחד ֻבִ מֻוֵאל ֻבַ ׁשְ

ִביִעית י ׁשְ מוֻ  ָאַמר ֵליהֻ  .ֵמחֹוְרׁשֵ י ׁשְ ר ַנְחָמןַרֻבִ   ר!ַאְיישַׁ  :ֵאל ֻבַ

א ָאַמר ֵליהֻ  ֻפָ ר ֻפָ י ִחיְנָנא ֻבַ ן אֻוְלַפן  :ַרֻבִ יְולֹא ֻכֵ  (, ח)תהלים קכט ַרֻבִ

ֹ תֹה' כ ַ רְּ ִריםֹב ִ ע בְּ ֹהָּ רו  מְּ ל אֹאָּ יכֹ וְּ י  – םֲאל  ָאסֻור לֹוַמר ְלחֹוְרׁשֵ ׁשֶ

ִביִעית   ! "רַאְיישַׁ "ׁשְ

ה יֹוֵדעַ  ָאַמר ֵליֻה: ה יֹוֵדַע, ִלְדרֹוׁש ֵאין ַאֻתָ רוֹ  ?ִלְקרֹות ַאֻתָ מְּ ל אֹאָּ וְּ

ִרים, בְּ עו  עֹוְבִרין ִמן ָהעֹוָלם, הָּ רוֹ  ֵאֻלֻו עֹוְבֵדי ֻכֹוָכִבים ׁשֶ מְּ ֹאָּ ל א וְּ

ם יכ  תֹה'ֲֹעל  כ ַ רְּ לֹב ִ א  רָּ ִיש ְּ   .לְּ

ָרֵאל אֹוֶמֶרת ָלֶהן? םֹה'. ַמה ִיש ְ ש   םֹב ְּ כ  תְּ נו ֹא  ַרכְּ יכֶ לֹא  ב   ֻיֵ ל ם שֶׁ ֻדַ ֻכָ

אֹות ָלעֹוָלםהַ  ָרכֹות ַהֻבָ ם אֹוְמִרים ָלנוֻ  – ֻבְ ְזכֻוֵתינֻו, ְוֵאין ַאֻתֶ ֻבֹאֻו  :ֻבִ



ְלמּוד י ּת  ְלמִׁ ֻנּקָׁ  ְירּוש   ּמְ  ז  ______________________________________ דה 
 
 

ָרכֹות  ם  ,ְולֹא עֹוד !ָהֵאיֻלוֻ ֻוְטלֻו ָלֶכם ִמן ַהֻבְ ַאֻתֶ א ׁשֶ לִ ֶאֻלָ ן יְמַגְלֻגְ

  .תְוַאְרנֹוְנֻיוֹ ָעֵלינֻו ִפיִסים ְוִזימֹות ְוֺגְלגֹוִליֹות 

נֹות  ְך ּבְ ן ֲעלָׁ ְדרָׁ ּוח  ה   ש 

 יִׁשִש ק ֶפרֶ 

ִביִעית מתני' ְ לֹׁש ֲאָרצֹות ַלׁשֻ ֶהֱחִזיקֻו עֹוֵלי ָבֶבל  :ׁשָ ל ׁשֶ ץ ֵמֶאֶר ֻכָ

ָרֵאל ַעד  ִזיִיש ְ   .לֹא ֶנֱאָכל ְולֹא ֶנֱעָבד – בֻגְ

ֶהֱחזִ כָֻ  ָהר ְוַעד ֲאָמָנהל ׁשֶ ִזיב ְוַעד ַהֻנָ ֶנֱאָכל  – יקֻו עֹוֵלי ִמְצַרִים ִמֻגְ

ָהר ֻוֵמֲאָמָנה ְוִלְפִנים .ֲאָבל לֹא ֶנֱעָבד   .ֶנֱאָכל ְוֶנֱעָבד – ִמן ַהֻנָ

ִתיב גמרא   רֹ :דברים יב, א()ֻכְ ֲֹאש   ִטים ָּ פ  ש ְּ ַהמ ִ ֹוְּ ים ַֹהֻחק ִ ה ל   א 

ץ. ר  אָּ תֹב ָּ ו  רו ןַֹלֲעש  מְּ ש ְּ אָ  ת ִ ם  –ץ ֶר ֻבָ ֹות, ְוִאי ַאֻתֶ יִבין ַלֲעש  ם ַחֻיָ ַאֻתֶ

ֹות בְֻ  יִבים ַלֲעש    .ָלָאֶרץ חֻוָצהַחֻיָ

לֻויֹות  :ן ָאנֻו אֹוְמִריםֲעַדִיי ֵהן ֻתְ ָארֶ ִמְצֹות ׁשֶ א נֹוֲהִגיֵאיָנן  –ץ ֻבָ ן ֶאֻלָ

ָארֶ  לֻויֹות  .ץֻבָ ֵאיָנן ֻתְ ָארֶ ָיכֹול ֲאִפילֻו ִמְצֹות ׁשֶ ֲהגֹות לֹא ְיהֻו נוֹ  –ץ ֻבָ

א  ָארֶ ֶאֻלָ ְלמֻוד לֹוַמר ?ץֻבָ ןֹ :יח(–דברים יא, טז) ֻתַ ֹפ   ם כ  ֹלָּ רו  מְּ ָּ ִהש  
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ם כ  ַבבְּ ֹלְּ ה ת   רֹ,ִיפְּ מ  גו  ֹוְּ ם כ  ֹב ָּ ֹה' ַֹאף ה רָּ חָּ ֹֹ,וְּ ת ֹא  ם ת   מְּ ַ ש  ַרֹוְּ בָּ יֹד ְּ

.' גו  םֹוְּ כ  ַבבְּ הַֹעלֹלְּ ל   גֹון  א  יַמה ִאית ָלְך? ֻכְ ִפיֻלִ  .ן ְוַתְלמֻוד ֻתֹוָרהֻתְ

ִפילִֻ ַמה  ָאֶרץ יֻתְ לֻוִיין ֻבָ ֵאיָנן ֻתְ ין נֹוֲהִגי –ן ְוַתְלמֻוד ֻתֹוָרה ׁשֶ ן ֻבֵ

ין  ָאֶרץ ֻבֵ חֻוָצה ָלָאֶרץֻבָ ָאֶרץ כָֻ , ַאף ֻבְ לֻוי ֻבָ ֵאינֹו ֻתָ ָבר ׁשֶ ְיֵהא  –ל ֻדָ

ָאֶרץ ֻוְבחֻוָצה ָלָאֶרץ   .נֹוֵהג ֻבָ

ה לוֻ  ,ֵמַעֻתָ ֻגָ ֶ טֻוִרין – ִמׁשֻ ִתיב  !ְיהֻו ֻפְ לַֹוי ֲַעשֹ  (נחמיה ח, יז)ֻכְ הָּ לַֹהק ָּ ו ֹכָּ

בִֹ ְּ ַהש   ִביםֹמ  ָּ תַהש   ו  תֹ,יֹֻסכ  ו  כ  ֻ ַֹבס  בו  ו ַעֹֹ,ַוי  ש ְּ יֹי ש  ִֹמימ  ו  ש  יֹל אֹעָּ כ ִ

ֹנו ן ן ה  .ב ִ ו עַֹ"ְוָלֻמָ ֵריֻה ? "י ש  ל ֻבְ י ִהֻלֵ י ַרֻבִ ַרֻבִ ר ַנְחָמןֻדְ מֻוֵאל ֻבַ  :ׁשְ

ֶבר ֻקֶ יק ֻבַ בֹוד ַצֻדִ תֻוב ֻכְ ַגם ַהֻכָ ֵני ,ֻפָ ָעתוֹ  ִמֻפְ ׁשְ יק ֻבִ בֹוד ַצֻדִ יׁש  !ֻכְ ִהֻקִ

עַ  יֵמי ְיהֹוׁשֺ יֵמי ֶעְזָרא ְלִביָאָתן ֻבִ יָאָתן ֻבִ עַ  .ֻבִ יֵמי ְיהֹוׁשֺ יָאָתן ֻבִ  ַמה ֻבִ

יֵמי ֶעְזָרא  – יָאָתן ֻבִ טֻוִרין ָהיֻו ְוִנְתַחְייבֻו, ַאף ֻבִ טֻוִרים ָהיֻו  –ֻפְ ֻפְ

  .ְוִנְתַחְייבוֻ 

ה ִנְתַחְייבֻו? ַרבִֻ  ר ֲחִניָנה ָאַמרִמֻמַ ַבר ֻתֹוָרה ִנְתַחְייבוֻ  :י יֹוֵסי ֻבַ  !ִמֻדְ

ְכִתיב ָהָדא  ץֹ :)דברים ל, ה(הֻוא ֻדִ ר  אָּ ֹהָּ ל ֹא  יךָּ ֱֹאל ה  ֹה' ֱהִביֲאךָּ ו 

הֹ  ָּ ת  ִֹויִרש ְּ יךָּ ֲֹאב ת  ו  ש  ֹיָּרְּ ר ְתָך  .ֲאש   יׁש ְירֻוׁשָ  .ת ֲאבֹוֶתיךָ ִלירֻושַׁ ִהֻקִ

ַבר תֻ  –ת ֲאבֹוֶתיָך ְירֻושַׁ ַמה  ְתךָ ִמֻדְ ַבר ֻתֹוָרה – ֹוָרה, ַאף ְירֻוׁשָ ֹ .ִמֻדְ
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. יךָּ ֲאב ת  ֹמ  ךָּ ב ְּ ִהרְּ ֹוְּ ךָּ יִטבְּ ה  יבוֻ  –ֲאבֹוֶתיָך  וְּ טֻוִרין ָהיֻו ְוִנְתַחֻיְ  ,ֻפְ

ם  טֻוִרים ֲהִייֶתם  –ְוַאֻתֶ יְבתֶֻ ֻפְ לֹא ָהָיה ֲעֵליֶהם  –ֲאבֹוֶתיָך  .םְוִנְתַחֻיַ

ם ,עֹול ַמְלכֻות יֵֻ  ,ְוַאֻתֶ י ׁשֶ   .ׁש ֲעֵליֶכם עֹול ַמְלכֻותַאף ַעל ֻפִ

ַבע  –ֲאבֹוֵתיֶכם  ָנה, ׁשֶ ֵרה ׁשָ ע ֶעש ְ א ְלַאַחר ַאְרֻבַ יבֻו ֶאֻלָ לֹא ִנְתַחֻיְ

ִחְלקוֻ  ַבע ׁשֶ ׁשֻו ְוׁשֶ ֻבְ ֻכִ ם. ׁשֶ ם,  – ֲאָבל ַאֻתֶ ְכַנְסֻתֶ ֻנִ יָון ׁשֶ יְבתֶֻ ֻכֵ   .םִנְתַחֻיַ

נֻו  –ֲאבֹוֶתיָך  ֻקָ ָעה ׁשֶ יבֻו ַעד ׁשָ הֻ לֹא ִנְתַחֻיְ ם .ֻכֻוֻלָ ִראׁשֹון  – ֲאָבל ַאֻתֶ

יב   .ִראׁשֹון קֹוֶנה ֻוִמְתַחֻיֵ

 

 [אע" ז]דף ט"

י  רֹות :ְלָעָזרָאַמר ַרֻבִ ַעש ְ ָלה ֲעֵליֶהן ֶאת ַהֻמַ ַמה ַטַעם?  .ֵמֵאיֵליֶהן ִקיֻבְ

ִבים. )נחמיה י, א( כ תְּ ֹוְּ ה נָּ ֲֹאמָּ ִתים ֹכ  רְּ נו  ֲֹאַנחְּ ֹז את ל כָּ ַעלֹ ו בְּ וְּ

ינוֹ  ר  ָּ תו םֹש  חָּ ינוֹ ֹה  ֹכ  ֲהנ  ִוי  נו  יַמה  .לְּ י ְמַקֻיֵ תֹ )שם לז( ְלָעָזרם ַרֻבִ א  וְּ

ינוֹ  צ אנ  ֹוְּ ינו  ר  קָּ תֹבְּ כ רו  לֻו ֲעֵליֶהן  ?ב ְּ יֻבְ ֻקִ יָון ׁשֶ ָבִריםִמֻכֵ ֻלֹא ָהיֻו  ֻדְ ׁשֶ

נִ יֹום  ו  י"ז  –י ׁשֵׁ  ןֶחׁשְׁ
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יִבין ֲעֵליֶהן, ֲאִפילֻו  ָבִריםַחֻיָ יִבין ֲעֵליֶהן ֻדְ ָהיֻו ַחֻיָ ֶהֱעָלה ֲעֵליֶהן  – ׁשֶ

ִאילוֻ  לֻו ֲעֵליֶהן ֻכְ   .ֵמֵאיֵליֶהן ִקיֻבְ

יַמה  ר ֲחִניָנא ְמַקֻיֵ י יֹוֵסי ֻבַ כָֹּם ַרֻבִ לֻו ֲעֵליֶהן ? לֹז אתו בְּ יֻבְ ֻקִ יָון ׁשֶ ִמֻכֵ

ִנים ָיפֹות ֵסֶבר ֻפָ לֻו  – ֻבְ ִאילֻו ֵמֵאיֵליֶהן ִקיֻבְ תֻוב ֻכְ ֶהֱעָלה ֲעֵליֶהן ַהֻכָ

  .ֲעֵליֶהן

י  י ְלָעָזרַמה ְמָקֵיים ַרֻבִ ֲאב ת  ַתר ָלהֻ ? ךָֹּמ  ָאמַ  .ֶלָעִתיד ָלֹבא :ֻפָ ר ֻדְ

י ֶחְלֻבוֹ  ם  ,ַרֻבִ ׁשֵ א ֻבְ ר ֻבָ ְמעֹון ֻבַ י ׁשִ ל  :יֹוָחָנןַרֻבִ ֲאבֹוֶתיָך ָיְרׁשֻו ֶאֶרץ ׁשֶ

ְבַעת  ם ֲעָמִמיׁשִ ר ֲעָמִמים ֲעִתיִדיןם, ְוַאֻתֶ ל ֶעש ֶ   .ִליַרׁש ֶאֶרץ ׁשֶ

ָלתֵ  יןא חֹוָרְנָייתָ י ֻתְ תֹ :ת טו, יט()בראשיִאינֻון  ִאיֻלֵ א  ֹוְּ יִני ַֹהק  ת א 

ִניז ִֹ אֹ יַֹהק ְּ ִני.וְּ מו  דְּ י יֻוָדה ָאַמר תַֹהק ַ י :ַרֻבִ יה, ַעְרַבֻיָ ְלַמֻיָ יא, ׁשַ  .אַנְבַטֻיָ

ְמעֹון אֹוֵמר י ׁשִ קַאְסיָ  :ַרֻבִ ש ֶ ְמָיא, ְוַדֻמֶ י  .א, ְוַאְסֻפַ ן ַיֲעקֹב  ִליֶעֶזרַרֻבִ ֻבֶ

יְגנֵ א, יַאְסיָ  :אֹוֵמר י .יְרקֵ ְותוֻ י, ְוַקְרֻתִ ֱאדֹום, ֻומֹוָאב,  :אֹוֵמר ַרֻבִ

ֵני ַעֻמֹון ית ֻבְ   .ְוֵראׁשִ

יךָֹּ ת  ֲאבו  יֲאבֹוֶתיָך,  .מ  ְגֲאלֻו  ַאף ַעל ֻפִ ֻנִ דוֻ  –ׁשֶ ְעֻבְ ֻתַ ֲאָבל  .ָחְזרֻו ְוִנׁשְ

ם ם ִנְגָאִלין  ,ַאֻתֶ ַאֻתֶ ֶ ם  –ִמׁשֻ ִדיעֹוד ֵאין ַאֻתֶ ְעֻבְ ֻתַ ַמה ַטַעם?  .ןִמׁשְ
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אֲֹ )ירמיה ל, ו( ַ ר.ש  דֹזָּכָּ ִֹאםֹי ל  או  אֹו רְּ ֹנָּ ָכר יֹוֵלד,  לו  ֵאין ַהזָֻ ם ׁשֶ ׁשֵ ֻכְ

ם ִנְגָאִלין ַאֻתֶ ֶ ם, ִמׁשֻ ְך ַאֻתֶ ם  – ֻכָ ִדיעֹוד ֵאין ַאֻתֶ ְעֻבְ ֻתַ  .ןִמׁשְ

ְך ֵמַעֻכֹו  ַהֻלֵ ִמינֹו ְלִמְזָרח  ,בְלַאְכִזיַהֻמְ ֻום ֶאֶרץ  –ִמֻיְ ֶרְך ְטהֹוָרה ִמׁשֻ ַהֻדֶ

ים יבֶ  ,ָהַעֻמִ ִביִעיתְוַחֻיֶ ְ רֹות ֻוַבׁשֻ ַמַעש ְ יָוודַ ַעד  ,ת ֻבְ ֻתִ ִהיא ׁשֶ ע ְלָך ׁשֶ

טֻוָרה מֹאלֹו ְלַמֲעָרב  .ֻפְ ְ ים –ִמש ֻ ֻום ֶאֶרץ ָהַעֻמִ ֶרְך ְטֵמָאה ִמׁשֻ  ,ַהֻדֶ

ִביִעית ְ רֹות ֻוִמן ַהׁשֻ ַעש ְ יָוודַ ַעד  ,ֻוְפטֻוָרה ִמן ַהֻמַ ֻתִ ִהיא ׁשֶ ע ְלָך ׁשֶ

יֶבת י ,ַחֻיֶ הֻוא ַמֻגִ י יֹוֵסי ָאַמר  .בְלַאְכִזיַע ַעד ׁשֶ י ַרֻבִ ָמֵעאל ֻבִ י ִיׁשְ ַרֻבִ

ֻום ָאִביו   .ַלְבְלבוֹ ַעד : ִמׁשֻ

י  ַעְצָמהֻ ַעֻכֹו  י ֵאיִמי ַאָחאַמה ִהיא? ַרֻבִ ם ַרֻבִ ׁשֵ ר ַיֲעקֹב ֻבְ ִמן  :ֻבַ

ֵרי י ן עֻוְבדֹוי ֻתְ ַרֻבִ ָרֵאל, ְויֵ  – ַעֻכוֹ  ,ןָיְלִפין ֲאנַ ֻדְ ֻה ֶאֶרץ ִיש ְ ֻה ֵיׁש ֻבָ ׁש ֻבָ

  .חֻוָצה ָלָאֶרץ

י ַעֻכֹו,  ֲהָוה ַרֻבִ יתָֻ ן ָאְכלֻון ַחְמֻתוֻ ֻבְ יא ֻפִ ן ַאֻתוֻ ַמה  :ָאַמר לֹון .הְנִקֻיָ

יִצים  :ָלִתין? ָאְמרֻו ֵליהֻ  א ְלָכאן ְוהֹוָרה ָלנֻו ַעל ֵמי ֻבֵ ְלִמיד ֶאָחד ֻבָ ֻתַ

יִרין ֵאין ַמְכׁשִ ְלִקין ַוֲאנַ  ,ָסְבִרין ֵמיַמר .ׁשֶ ֵמיֶהןן בֵֻ ׁשָ  .יִעין ְוָלִתין ֻבְ

לֶ ֵמי  :ָסְבִרין ֵמיַמר יִציםׁשֶ ל ֻבֵ יִצים ַעְצָמן. ק ׁשֶ א ֵמי ֻבֵ  .ְולֹא ָאַמר ֶאֻלָ

ר ִאיִדי י ַיֲעֹקב ֻבַ ְזרוֻ  :ָאַמר ַרֻבִ ָעה ֻגָ ְלִמיד  ,ֵמאֹוָתֻה ׁשָ ֻלֹא ְיֵהא ֻתַ ׁשֶ
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ם ַרב הֻוָנא .ההֹוָרָיימֹוֶרה  ׁשֵ יא ֻבְ י ִחֻיָ ְלמִ  :ַרֻבִ הֹוָרהֻתַ ֲאִפיֻלֻו  ,יד ׁשֶ

ֲהָלָכה   .ההֹוָרָייֵאין הֹוָרָאתֹו  – ֻכַ

ֵני הֹוָרה ֲהָלָכה ִלְפֵני ַרֻבוֹ  :ֻתָ ְלִמיד ׁשֶ יב ִמיָתה – ֻתַ ֵני .ַחֻיָ י  ֻתָ ם ַרֻבִ ׁשֵ ֻבְ

ן – ַוֲאִביהוֻ לֹא ֵמתֻו ָנָדב  :ִליֶעֶזר ה ַרֻבָ ְפֵני ֹמׁשֶ הֹורֻו ֻבִ א ׁשֶ   .ֶאֻלָ

ַתְלִמי ה ֻבְ י ַמֲעש ֶ הֹוָרה ִלְפֵני ַרֻבִ ָאַמר ְלִאיָמא  .ַרֻבוֹ  ִליֶעֶזרד ֶאָחד ׁשֶ

לוֹ  ֻתוֹ ׁשָ ֻתוֹ ֵאינֹו יֹוֵצא  :ם ִאׁשְ ֻבַ ֻתוֹ א ָיצָ ְולֹא  .ׁשַ ֻבַ ת ׁשַ ֻמֵ ָאְמרֻו  .ַעד ׁשֶ

ְלִמיָדיו י :לֹו ֻתַ ן  !ַרֻבִ ה? ָאַמר ָלֶהן, לֹא ָנִביא ָאֹנִכי ְולֹא ֻבֶ ָנִביא ַאֻתָ

לָנִביא ָאֹנִכי, אֶ  ְך ֲאִני ְמקֻוֻבָ א ֻכָ כָֻ  ,ֻלָ ְפֵני ׁשֶ ְלִמיד ַהֻמֹוֶרה ֲהָלָכה ֻבִ ל ֻתַ

יב ִמיָתה – ַרֻבוֹ    .ַחֻיָ

ֵני ְפֵני ַרֻבוֹ  :ֻתָ ֵהא ,ָאסֻור ְלַתְלִמיד ְלהֹורֹות ֲהָלָכה ֻבִ ֻיְ ָרחֹוק  ַעד ׁשֶ

ר ִמיל  ֵנים ָעש ָ ֻנֻו ׁשְ ַמֲחנֵ ִמֻמֶ ָרֵאלֻכְ  , מט()במדבר לגֻוַמה ַטַעם?  .ה ִיש ְ

ים. ט ִ ִ ַֹהש   ל ב  ֹאָּ ַֹעד מ ת ש ִ ַֹהיְּ ית ִֹמב   ן ד   ַֹהי ַרְּ ַֹעל ה ֵהן?  ַוי ֲַחנו  ְוַכֻמָ

ר ִמיל ֵנים ָעש ָ   .ׁשְ

ָהָדא יא  ֻכְ ר ִחֻיָ ְנחֻום ֻבַ י ֻתַ ֶחֶפר,  ֲהָוהַרֻבִ ֲאִלין ַוֲהווֹ ֻבְ ְוהֻוא  – ן ֵליהֻ ׁשָ

ֲאִלימֹוֶרה,  ן ִאיְלָפן  :ָאְמִרין ֵליהֻ  .ְוהֻוא מֹוֶרה – ן ֵליהֻ ׁשָ יְולֹא ֻכֵ  ,ַרֻבִ

ֻנֻו  ֵהא ָרחֹוק ִמֻמֶ ֻיְ ָאסֻור ְלַתְלִמיד ְלהֹורֹות ֲהָלָכה ִלְפֵני ַרֻבֹו ַעד ׁשֶ ׁשֶ
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י  ָרֵאל! ְוָהא ַרֻבִ ַמֲחֶנה ִיש ְ ר ִמיל, ֻכְ ֵנים ָעש ָ ךְ  ָמָנאׁשְ ב ָיֵתי ַרֻבָ

ִציֻפֹוִרין ָלא ֵייתֵ  :ָאַמר לֹון !ֻבְ   .לֹא הֹוֵרי –ה ְעתָֻ שַׁ ִמן ַהִהיא  .תָיְדִעיי ֻדְ

י ַעֻכֹו,  ֲהָוה ַרֻבִ ר ַנׁש ָסַלק ִמן ֲחמֵ ֻבְ יָפתָ י ַחד ֻבַ  :ֲאַמר ֵליהֻ  .א ֻוְלֵעילֻכֵ

ֵריֻה  ְפלָ ֵלית ַאֻתְ ֻבְ ֲהנָ ן ֻדִ ֵעיָניו  :ֻכֵֹהן? ֲאַמר ֵליהֻ  ֲאבֻוךְ  ֲהָוהא? ָלא ֻכַ

בֹוהֹות א ָהיֻו ֻגְ ל ַאֻבָ ֵאיָנֻה ה ,ׁשֶ ה ׁשֶ ָ א ִאׁשֻ ֹוֶגֶנת לֹו, ְוִחיֵלל ֶאת ְוָנש ָ

  .אֹותֹו ָהִאישׁ 

ָרֵאל חֻוֵמי ֶאֶרץ ִיש ְ ֶבל – ֻתְ ֶהְחִזיקֻו עֹוֵלי ֻבָ ל ׁשֶ ְקלֹון :ֻכָ ת ַאׁשְ ָרׁשַ  ,ֻפָ

י ינָֻ , רחֹוַמת ִמְגֻדֹול ׁשִ רֹורְוׁשִ ַעֻכוֹ א ְוׁשֻוָר  ,א ֻדְ ְגִלילָ א יָ ֻוְקִציְר  ,ֻדְ  ,אֻדִ

 ,ָתאיי ַרבְֻ ֻובֹוַר  ,ִכירֻוִמיְלָתה דְֻ  ,ָיאעָ ְוקֹובְ  ,ִניָתהֻוֵבית זָ  ,הְוַכְבְרתָ 

ְפִניס ַייתִֻ ְרתָֻ חַ ֻומְ  ,ָתהנָ פְ סַ וְ  ,ֻתַ ֲאָבַהתָ א יָ ַמְמצְ וֻ  ,ירא ֻדְ ְורֹאׁש ֵמי  ,אֻדַ

ת ,רְספָ ֵמי  ,ַעְצָמהֻ ן ַגְעֻתוֹ וְ  ,ןַגְעֻתוֹ  ְואֻוָלם  ,ל ָחרֻובֻוִמְגדַֻ  ,ֻוַמְרֶחׁשֶ

תָ  תָ  ,אַרֻבְ ִעיֻ א ְונֻוְקֻבְ א ,ןוֹ ֻדְ ָרָכה ַרֻבָ דָ ֻוַבר  ,ְותֻוְקַרת ֻבְ  ,אַסְנֻגְ

אָ א ְוַתְרְנגֹולָ  ְלַמְעלָ ה ִעיֻלָ  ,ַחם ְלבֹוְצָרהתַֻ מְ ְרכֹוָנא דִֻ ְוטַ  ,ה ִמן ֵקיָסִריןֻדִ

ַחְגָר  ֻוְרִפיחַ  ,תֻוְקנָ  ,לֶסכֶ ֻוֵבית  ,ְמִריןְונִ  ,אייְרכַֻ זַ ַלח דְֻ ֻומְ  ְוֶדֶרְך  ,אֻדְ

דְ  דֹוָלה ַההֹוֶלֶכת ַלֻמִ רַהֻגְ ֻבֹון .ֻבָ ֶזֶרךְ א ְוַנְחלָ  ,ְבָקאְויָ  ,ֶחׁשְ ר ִויגַ  ,ֻדְ

ֲהדֻותָ  גֹוָעהְוֶרקֶ  ,אש ָ יָֻ  ,ם ֻדְ ֻנַ ְקלוֹ א ְוֻגַ ַאׁשְ   .ןֻדְ
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ְקלֹון  ר ַעְצָמהֻ ַאׁשְ י ַיֲעקֹב ֻבַ י  ַאָחא? ַרֻבִ ם ַרֻבִ ׁשֵ ִמן ַמה  :ְזֵעיָראֻבְ

ָתֵני י :ֻדְ ֻיָ ֻנַ ְקלוֹ ה ֻגַ ַאׁשְ ְקלֹון אַ  :ָאְמָרהָהָדא  ,ןֻדְ ַלחוֻ  –ׁשְ י ִסימֹון ַר  .ץֻכְ ֻבִ

ם ִחיְלֵפיי ׁשֵ י :ֻבְ י יֹוֵסי ֻוֶבן  ַרֻבִ י ַרֻבִ ָמֵעאל ֻבִ י ִיׁשְ פָֻ ְוַרֻבִ ר ִנְמנֻו ַעל ַהֻקַ

ְקלֹון ָאַמר .ְוִטיֲהרֻוהוֻ  – ֲאִויר ַאׁשְ ן ָיִאיר ׁשֶ יְנָחס ֻבֶ י ֻפִ י ַרֻבִ יֹוְרִדים  :ִמֻפִ

ל  ָהִיינֻו ְלִסיְדִקי ׁשֶ

 ע"ב[ ז]דף ט"

ְקלֹון ְועֹוִלין ְלִעיֵרנֻו ְוטֹוְבִלין ְואֹוְכִלין  ,ְולֹוְקִחים ִחִטין ,ַאׁשְ

ְתרֻוָמֵתינוֻ    .ֻבִ

רֹות ֲעֵליהֻ ְלָמָחר ִנְמנֻו  ַעש ְ ָמֵעאל  .ְלפֹוְטָרֻה ִמן ַהֻמַ י ִיׁשְ ְך ַרֻבִ ָמׁשַ

י ַרֻבִ ן  ֻבְ ְך ַעל ֻבֶ ֻמֵ פָֻ יֹוֵסי ֶאת ָיָדיו ִמְסֻתַ ה לֹא  :ָאַמר לוֹ  .רַהֻקַ ִני, ָלֻמָ ֻבְ

ֻנֻו? ָהִייִתי אֹוֵמר ְלָך,  ְכֻתָ ֶאת ָיֶדיָך ִמֻמֶ ֵני ַמה ָמׁשַ ָאַמְרֻתָ ִלי ִמֻפְ

י ,ֶאְתמֹול ַהְרֻתִ ֻטִ אִתי ֲאִני הֻוא ׁשֶ ֻמֵ ֻטִ י ,ֲאִני הֻוא ׁשֶ ו ֲאִני אֹוֵמר, ְוַעְכׁשָ

א  ֻמָ ְבשָׁ ׁשֶ ַבר ֻתֹוָרהִנְתֻכַ ַבר ֻתֹוָרה?  הֻ ֻפֹוְטָר ְוֵהיַאְך ֲאִני  ,ה ִמֻדְ  ִמֻדְ

י ִסימֹון ים? ָאַמר ַרֻבִ ֻום ֶאֶרץ ָהַעֻמִ  :ֵאיָמַתי ִהיא ְטֵמיָאה ִמׁשֻ

הֶ  ׁשְ ֻתִ ִעיא ַהְגֵזיָרה ִמׁשֶ י .ם יֹוםַאְרֻבָ ָטעֻות  :ִיְרְמָיה ָאַמר ַרֻבִ ְולֹא ֻבְ

יםַמֲחִזיִקיָאנֻו  ֻום ֶאֶרץ ָהַעֻמִ ד ִהיא ְטֵמָאה ִמׁשֻ א ִמֻיָ   .ם? ֶאֻלָ
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י ָאַמר  ר  :ָמָנאַרֻבִ י ַיֲעֹקב ֻבַ ן ָאַמר ַרֻבִ י  ַאָחאלֹא ֻכֵ ם ַרֻבִ ׁשֵ  :ְזֵעיָראֻבְ

ָתֵניִמן ַמה  י :ֻדְ ֻיָ ֻנַ ְקלוֹ  אֻגַ ַאׁשְ ְקלֹון  :ָאְמָרהָהָדא  ,ןֻדְ ַלחוֻ  –ַאׁשְ ְוִכי  .ץֻכְ

ם ֵאינֹו ִמְתַחֵייב ם? ְוַהֻקֹוֶנה ׁשָ ָלא  ?צֻור ֵאינֹו ָאסֻור ֵליֵלְך ְלׁשָ ֻדְ

ְסבֻ  ן ָהָכאאֻוף  :ר ֵמיַמרוֹ ֻתִ ְלִפיָכְך ִנְמנֻו ָעֶליָה ְלפֹוְטָרֻה ִמן  – ֻכֵ

רֹות ַעש ְ  .ַהֻמַ

י  י ִסימֹון ְוַרֻבִ ִתיב  ,ן ְיִתיִביןֲהווֹ  ֲאָבהוֻ ַרֻבִ  :)שופטים א, יח(ָאַמר, ָהא ֻכְ

הֹ  בו לָּ ֹג ְּ ת א  ֹוְּ ַֹעז ָּה ת ֹא  ה הו דָּ ֹיְּ כ  ד לְּ הֵליתֵ  !ַוי ִ ןֹ .י ַעזָֻ לו  קְּ ַֹאש ְּ ת א 

הֹ וְֹּ בו לָּ תֹג ְּ ְקלֹוןֵליתֵ  !א  ה .י ַאׁשְ ַרִיםָהֵהן  ,ֵמַעֻתָ י ַנַחל ֵליתֵ  !ַנַחלִֹמצְּ

  .ִמְצַרִים

ן ֵלִויָאמַ  ַע ֻבֶ י ְיהֹוׁשֺ ִתיב  :ר ַרֻבִ יֹ שופטים יא, ג()ֻכְ נ  ְּ חִֹמפ  ָּ ת  ַרחִֹיפְּ בְּ ַוי ִ

ב. ֹטו  ץ ר  א  ֹב ְּ ב ַֹוי  ש   יו חָּ ָמֻה ט .זֹו סֻוִסיָתא א  ה ִנְקָרא ׁשְ ֹוב? ְוָלֻמָ

רֹות ַעש ְ ְפטֹור ִמן ַהֻמַ ֻיִ   .ׁשֶ

י ֵאיִמי  ֵעי:ַרֻבִ ִמי  י:ְולֹא ִמַמֲעֵלי ִמיִסין ֵהן? ָסַבר ַרב ֵאימִ  ֻבָ ֻכְ

ׁשוֻ  ֻבְ ְתֻכַ ֻנִ ר ַנְחָמןְדָאמַ  .ׁשֶ מֻוֵאל ֻבַ י ׁשְ לֹׁש  :ר ַרֻבִ יוֹ ׁשָ ַרְסִטיֻגִ ח לַֻ ישִׁ ת ֻפְ

ֻלֹא ִיכָֻ  ָרֵאל ַעד ׁשֶ ַע ְלֶאֶרץ ִיש ְ הֻוא רֹוֶצה  .ְנסֻו ָלָאֶרץְיהֹוׁשֺ ִמי ׁשֶ

נוֹ  נֶ  – תְלִהֻפָ ִלים .הִיֻפָ ִלים – ְלַהׁשְ ֹות ִמְלָחָמה .ַיׁשְ ה – ַלֲעש   .ַיֲעש ֶ
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י ׁשִ ְרֻגָ ה ְוֶהֱאִמין לֹו  – ֻגִ יֻנָ רֻוְך הֻואֻפִ דֹוׁש ֻבָ  ,יְלַאְפִריקִ ְוָהַלְך לֹו  ְלַהֻקָ

י )מלכים ב, יח, לב( ת ִ ַקחְּ לָּ כֹ ַֹעדֹב  ִאיֹוְּ תְּ םא  כ  צְּ ַארְּ ץֹכ ְּ ר  לֹא  זֹו ֹ–ֹםֹא 

  .יַאְפִריקִ 

ְבעֹוִנים ִלימוֻ  – ֻגִ תֹ )יהושע י, א( ִהׁשְ ֹא  ן עו  בְּ ֹג ִ י ב  ש ְּ ֹיו  ִלימו  ִֹהש ְּ ִכי וְּ

ל. א  רָּ ים ְוֶאָחד ֶמֶלךְ  )יהושע י, יב( ִיש ְּ לֹׁשִ ֻו ִמְלָחָמה ְוָנְפלֻו. – ׁשְ  ָעש 

ְזרֻו ַעל אֹוָתֻה ָהרֻוַח  ֵני ַמה לֹא ֻגָ ְגָרִריקוֹ שֶׁ ִמֻפְ ם ֻבִ ׁשֵ י ִסימֹון ֻבְ ? ַרֻבִ

ן ֵלִוי ַע ֻבֶ י ְיהֹוׁשֺ ֵני  :ַרֻבִ יְוָיהֻ ִמֻפְ ֻנִ ם  .ַרע ׁשֶ ׁשֵ י ָחִנין ֻבְ ַעד ֵהיָכן? ַרֻבִ

ר ַרב ִיְצָחק מֻוֵאל ֻבַ י ׁשְ ה  .ַעד ַנַחל ִמְצַרִים :ַרֻבִ   !ָיֶפה ִניְוָיהֻ ַוֲהֵרי ַעזָֻ

פְֻ  יׁשְ י יֻפִ ה ָאַמר קֻוֵמי ַרֻבִ י  :ֹוֵסיׁשָ ָאִלית ְלַרֻבִ ָראַאָחאׁשְ י  ., ֻוׁשְ ַרֻבִ

ְרֵמיהֻ י ֲחמֵ  ַוֲהָוהַחל פְ ָאַזל ְלַחְמָתא דִֻ  ְזֵעיָרא ָיֵהיב ְלַבר ִמן  ֻגַ

יְקַליָֻ  ֶבלַמֻדִ ֻבָ נֹוי  .א ֻדְ ר ָווא ִלְתֵרין ֻבְ יא ֻבַ י ִחֻיָ ַאל ְלַרֻבִ ַלח ׁשָ י ׁשָ ַרֻבִ ֻדְ

ָדָמא יְנִהיִגין  :ן ֵליהֻ ָאְמִרי ,ֶאְבָיָתר ֻדְ ֲהַנֻיָ ן י ַעדָמֵטיא ֻכַ ֻמָ   .ֻתַ

י ֲהַנֻיָ י יֹוָחָנןֻכַ ָאלֻון ְלַרֻבִ ָנוֶ  :א ׁשְ י ה? ָאַמר לֹון ָהֵהן חֻוָטא ֻדְ יֹוָחָנן ַרֻבִ

ם  ׁשֵ י ֻבְ ְבַר חֻוְנָיה ַרֻבִ ֲהַניָֻ ן ָנֲהִגי :ת ָחְווָרןֻדִ ֵריי ַעד ָמֵטיא ֻכַ ְוָהֵהן  .יֻדָ

י ֲאָבהוֻ ָאַמר  .ְרֵדיָסאפַֻ ַעד דְ  – ָייהחֻוָטא ְדבֹוְצָר  ל  :ַרֻבִ ֵיׁש ַעָיירֹות ׁשֶ

ֶהן  ֲהגֻו ֻבָ ֻנָ ן נֻוןִמימֵ ר ֶהיתֵֻ ֻכֻוִתים ׁשֶ ַע ֻבִ רֹות ,י ְיהֹוׁשֺ   .ְוֵהן מֻוֻתָ



ְלמּוד י ּת  ְלמִׁ ֻנּקָׁ  ְירּוש   ּמְ  יז  _____________________________________ דה 
 
 

י יֹוֵסי  ֵעי:ַרֻבִ ה לֹא יָ  ֻבָ ָתןֵמַעֻתָ ִנין  !חֻוׁשֻו ֻכֲֹהִנים ַעל ַחֻלָ ַוֲאַנן ָחְמֵיי ַרֻבָ

ין! ָאַמר ַרבִֻ  ׁשִ ן ָחׁשְ זִֻ י יֻוָדה ֻבֶ ִגין ִמיְלָתא ְדַאֻתְ  :יֻפַ א  ,ֲאַמְרתְֻ לֹא ֻבְ ֶאֻלָ

ָלא  ִגין ֻדְ ידָ א ַמְלכֻותָ ן ֲחַלְטֻתוֹ ֻבְ י  .אֻבִ ַמע ֵיסָ ַרֻבִ ֲאַתת ִאיֵמיֻה א ׁשָ ֻדַ

י יֹוָחָנן .ְלבֹוְצָרה ַאל ְלַרֻבִ  ִאם :ַמהֻו ָלֵצאת? ֲאַמר ֵליהֻ  :ׁשָ

 

 [אע" י"ז]דף 

נַ  ֵני ַסֻכָ ָרִכיםִמֻפְ ךָ  .ֵצא – ת ֻדְ בֹוד ִאֻמְ ֻום ֻכְ ָאַמר  .ֵאיִני יֹוֵדעַ  – ִאם ִמׁשֻ

ר ַרב ִיְצָחק מֻוֵאל ֻבַ י ׁשְ י יֹוָחָנן :ַרֻבִ ַאְטַרח  .עֹוד ִהיא ְצִריָכה ְלַרֻבִ

לֹום :ְוָאַמר ,ֲעלֹוי ׁשָ בֹוא ֻבְ ה ָלֵצאת, ֻתָ ַמְרֻתָ י  !ֻגָ ַמע ַרֻבִ  :רֻומַ  ְלָעָזרׁשָ

  .דֹוָלה ִמזֻוֹ ֵאין ְרׁשֻות גְֻ 

ן ָלִקישׁ  ְמעֹון ֻבֶ י ׁשִ ֵאי ַרֻבִ י ׁשָ ַעֻמֹון ֻומֹוָאב ֲחִנינָ ל ְלַרֻבִ ה, ַהֻקֹוֶנה ֻבְ

יָה  :ַמהֻו? ָאַמר ֵליהֻ  ַמְעֻתִ א י ֵמַרבִֻ ֲאִני לֹא ׁשְ דֹול ֶאֻלָ יה ַהֻגָ ִחֻיָ

ְקלֹון ְוַלחֻוץ ת ַאׁשְ ָרׁשַ ִאיל ֵליהֻ  .ִמֻפָ ָיא ְדהֻוא ׁשָ  ר ֵליהֻ ֻומָ ָהָדא  ְוַקׁשְ

ַמע ִמן יֹומֹוי !ָהָדא ָלא ׁשָ ה ֻדְ י ֲחִניָנה ָאַמר ִמיֻלָ ִגין ְדֵלית ַרֻבִ א ֻבְ  ,ֶאֻלָ

ִליִׁש יֹום  ו  י"ח  –י ׁשְׁ  ןֶחׁשְׁ



י__________________ יח עּורִׁ ים ש ִׁ ּיִׁ ימ  ם יֹומִׁ בּוע  י לִׁ ָׁ ת ש  ְרש   ּי   ּפ  רָׁ י ח   "התשעה ש ָׁ
 

ָלא  יהֻ ֻוְבִגין ֻדְ יְקֻתֵ ַאל ֵליֻה ֲחָדא,  ,ֵריָקן ַמֻפִ ן ׁשָ ִגין ֻכֵ ב ֵליֻה ֻוֵמִגיֻבְ

  .אֲחדָ 

ן ָלִקישׁ  ְמעֹון ֻבֶ י ׁשִ יהֻ ן ֲאתוֹ  ,ָאַזל ְלבֹוְצָרה ַרֻבִ י ֲחמֵ  ֵליֻה: יָאְמֵר  .ְלַגֻבֵ

ֵריׁש בַֻ ן לָ  יר ַנׁש ֻדָ ֻיָ ן ,ן, סֵֹפרֻדַ א ַחד ֲחמָ  .ןצֹוְרֵכינָ ל כָֻ ד ָעֵבי ,ַחזָֻ

ְבַליי י יֹוָחָנן  ֲאָתא !ר ַטבֲאתַ ת ָלְך ַחד ֲחֵמיֲאַמר ֵליֻה, , ֻבַ י ַרֻבִ ְלַגֻבֵ

ֶבל ְלָבֶבל" :ֲאַמר ֵליהֻ    "!ִמן ֻבָ

אאָ  ר ַאֻבָ י ַיֲעקֹב ֻבַ י יֹוָחָנן :ַמר ַרֻבִ ֶבל " :ִמן ַמה ְדָאַמר ַרֻבִ ִמן ֻבָ

ם  :ָאְמָרהָהָדא " ְלָבֶבל ְוִכי צֻור ֵאינֹו  .ֵאינֹו ִמְתַחֵייב –ַהֻקֹוֶנה ׁשָ

ם ֵאינֹו ִמְתַחֵייב ם? ְוַהֻקֹוֶנה ׁשָ   ?ָאסֻור ֵליֵלְך ְלׁשָ

ח ֻכַ ֵני ַאׁשְ תֵֻ  –ִסיָמן ְלַעֻמֹון ֻומֹוָאב ֻוְלֶאֶרץ ִמְצַרִים  :ֻתָ  ,י ֲאָרצֹותׁשְ

י יֹוָחָנן  .תֶנֱעֶבדֶ ְולֹא  ְוַאַחת ֶנֱאֶכֶלת ,תְוֶנֱעֶבדֶ ַאַחת ֶנֱאֶכֶלת  ָסַבר ַרֻבִ

ר )דברים ד, מג( :ֵמיַמר ב ָּ דְּ מ ִ ֹב ַ ר צ  ֹב   ת ַאל לְ  .א  ן ׁשָ ְמעֹון ֻבֶ י ׁשִ ַרֻבִ

ֶצר ֻבֹוְצָרה :ָלִקישׁ   ? ֻבֶ

ן  ְמעֹון ֻבֶ י ׁשִ ר ַנְחָמן ְוַרֻבִ י ִיְצָחק ֻבַ י ֲחִניָנאלָ ַרֻבִ ַאל ְלַרֻבִ  :ִקיׁש ׁשָ

יַתהֻ ַהֻקֹוֶנה ֵמַעֻמֹון ֻומֹוָאב ַמהֻו? ָאַמר ֵליֻה,  י  ְקׁשֵ ֵלית  :ֵיָסאקֻוֵמי ַרֻבִ
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ֹמשֶׁ ַעֻמֹון ֻומֹוָאב  י ֻדְ יַתהֻ  :אָמנָ ה? ָאַמר ַרֻבִ י  ְקׁשֵ יקֻוֵמי ַרֻבִ ֵלית  :יַחֻגַ

מֹשֶׁ ַעֻמֹון ֻומֹוָאב  י ְלָעָזר ה? ֵלית ַעֻמֹון ֻומֹוָאבֻדְ ַרֻבִ ן  ֻדְ  ה? ֲעַזְריָ ֻבֶ

י ֻבֹון י ַרֻבִ י יֹוֵסי ֻבִ ִתיב  :ָאַמר ַרֻבִ ִֹעירֹ במדבר כא, כו()ֻכְ ן ו  ב  ש ְּ ֹח  י כ ִ

ֱאמ ִריִֹהיא. ֹהָּ ךְּ ל  ְמעֹון ִסיח ןֹמ  י ׁשִ ד ִסיחֹון ָטֲהָר  ,ְצִריָכה ְלַרֻבִ ה ִמֻיָ

יַמר ?הָטֲהָר ְועֹוג, ִאי לֹא  יַמר .תַחֶייבֶ  – הָטֲהָר  ִאין ֻתֵ ֻלֹא  ִאין ֻתֵ ׁשֶ

י  –ה ָטֲהָר  טֻוָרה! ָאַמר ַרֻבִ ְנחֻומָ ֻפְ חֹ  דברים ב, לא()א ֻתַ ֹהָּ ש  ֹרָּ ל

צוֹ  תַֹארְּ תֹא  ש   ר  יִתי ֶאת ַאְרצֹו חֻוִלין ְלָפֶניךָ  –ֹלָּ   .ָעש ִ

ֵרי ָהֵהן  ֵעי ִמׁשְ י חֻוָנה ֻבָ י ְלַגבֵֻ  ֲאָתא ,הַיְבלֹונָ ַרֻבִ  ָאַמר ֵליֻה:א, ָמנָ י ַרֻבִ

ַוויל ִקיבֵֻ ְוָלא  !םֲחתוֹ  ,ךָ ֵהא לְ  י  .םִמיְחֻתוֻ י ִעיֻלָ ְלָמָחר ָקם ִעיֵמיֻה ַרֻבִ

ר  יא ֻבַ ָלא  ֲעַבְדתְֻ ת ָיאוֻ  ָאַמר ֵליֻה:א, ַמְדיָ ִחֻיָ י  ,ֲחַתְמתְֻ ֻדְ ַרֻבִ יֹוָנה ֻדְ

י ס ְיָהָבֻה לְ ַאְנטֹוִנינוֹ  :ָאַמר ֲהָוה ֲאבֻוךְ  ֵריַרֻבִ ִנין ן ַאְלִפין ֻתְ ׁשֵ ֻדְ

ֲאִריס סֻוָראְלִפיָכְך ֶנֱאַכל ֲאָבל לֹא נֶ  ,וֻ ֻבַ סֻוְריָ ] ֱעַבד ֻבְ ֻוָפטֻור ִמן א[ ֻכְ

ִהיא  ֵני ׁשֶ רֹות ִמֻפְ ַעש ְ דוֹ ַהֻמַ ש ָ   .ת ֻגֹוִיםֻכְ

יִני ַמְתִניָתא :ַרב הֻוָנא ָאַמר ָהר, ִמְגִזיב ְוַעד  :ֻכֵ ִמְגִזיב ְוַעד ַהֻנָ

ֵני .ֲאָמָנה ֹוֵפַע כָֻ ִהיא חֻוץ ָלָאֶרץ? ְוֵאי זֹו  ,ץָהָאֶר ֵאיזֹו ִהיא  :ֻתָ ׁשֻ ל ׁשֶ
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ָרֵאל –ם ְוִלְפִניִמֻטֻוֵרי ֲאָמָנה  חֻוץ  – ִמֻטֻוֵרי ֲאָמָנה ְוַלחֻוץ .ֶאֶרץ ִיש ְ

  .ָלָאֶרץ

ם ֻיָ ֻבַ ים ׁשֶ יֻסִ ִאיֻלֻו חֻוט ָמתֻוַח ִמֻטֻוֵרי ֲאָמָנה ַעד  ,ַהֻנִ ַאֻתְ רֹוֶאה אֹוָתן ֻכְ

ָרֵאל – ֵמַהחֻוט ְוִלְפִנים .ַנַחל ִמְצַרִים חֻוץ  – ֵמַהחֻוט ְוַלחֻוץ .ֶאֶרץ ִיש ְ

י יֻוָדה אֹוֵמר .ָלָאֶרץ ָרֵאלכָֻ  :ַרֻבִ ֶנֶגד ֶאֶרץ ִיש ְ הֻוא ֻכְ ֲהֵרי הֻוא  – ל ׁשֶ

ָרֵאל ֶאֶרץ ִיש ְ ֱאַמר  ,ֻכְ ֻנֶ ַֹהי ָּםֹ :במדבר לד, ו()ׁשֶ ם כ  ֹלָּ יָּה הָּ ֹוְּ ֹיָּם בו ל ו גְּ

בו ל. לֹו גְּ דו  ְצָדִדי ַהג ָּ ֻבַ ִאֻלֻו חֻוט ָמתֻוַח אַ  –ן ֵמֶהן ׁשֶ ֻתְ רֹוֶאה אֹוָתן ֻכְ

ָרֵאל,  –ִמחֻוט ְוִלְפִנים  .א ְוַעד אֹוְקָיינֹוסִמַקְלַפְריָ  ט ֵמַהחוֻ ֶאֶרץ ִיש ְ

  .חֻוץ ָלָאֶרץ – ְוַלחֻוץ

ר  י יֻוְסָטא ֻבַ ֺלֻיֹות ְלטֻוֵרי ֲאָמָנה :םׁשֻונֵ ָאַמר ַרֻבִ יעֻו ַהֻגָ ֻגִ ֻיַ ֵהן  – ִלְכׁשֶ

ֹ )שיר השירים ד, ח( ?ַמה ַטַעם .יָרהֲעִתידֹות לֹוַמר שִׁ  ר אש  ו ִריֹמ  ש  ָּ ת 

ה. נָּ ֲֹאמָּ

 ה ב'ֲהָלָכ 

סֻוְרָיא מתני' לֻוׁש ֻבְ ֻתָ ין ֻבַ ר ,עֹוש ִ חֻוֻבָ ים .ֲאָבל לֹא ַבֻמְ ׁשִ  ,ְוזֹוִרים ,ֻדָ

ִרין   .ְולֹא מֹוְסִקין ,ְולֹא בֹוְצִרין ,ֲאָבל לֹא קֹוְצִרים ,ְודֹוְרִכים ֻוְמַעֻמְ
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ָלל ָאַמר י ֲעִקיָבה ֻכְ ר  :ַרֻבִ ֻיֹוֵצא בֹו מֻוֻתָ ֻכַ ל ׁשֶ ָארֶ ֻכָ ים אֹותֹו  – ץֻבָ עֹוש ִ

סֻוְרָיא   .ֻבְ

א כּו'.גמרא   סּוְריָׁ לּוש  ּבְ ּתָׁ ים ּב  י  עֹוש ִׁ ֻלֹא ְיהֻו  :ֲאָבהוֻ ָאַמר ַרֻבִ ׁשֶ

ְקִעיהֹוְלִכין  ֻתַ םֻוִמׁשְ ר? ִמן ֻגֹו ֻדֻו  .ן ׁשָ ה הֻוא מֻוֻתָ לֻוׁש ָלֻמָ ֻתָ  יָחמֵ ֻבַ

  .קָנפֵ ב, ָלא ָקֵריא ְרָווחָ 

י יֹוֵסי  יַרֻבִ ר ַרֻבִ י  ֻבַ ָעא קֻוֵמי ַרֻבִ ַמהֻו ִלְטחֹון ִעם ַהֻגֹוי  :אָמנָ ֻבֹון ֻבְ

ָאֶרץ? ֲאַמר ֵליהֻ  הֻוא ָאסֻור ַמְתִניָתא :ֻבָ ָתֵני !ָאַמר ׁשֶ ין  :ַנןֻדְ עֹוש ִ

סֻוְרָיא ֲאָבל לֹא  לֻוׁש ֻבְ ֻתָ ְמחֻובָֻ ֻבַ ָאֶרץ .רֻבַ לֻושׁ  ,ָהא ֻבָ ֻתָ  – ֲאִפילֻו ֻבְ

  .ְיֵהא ָאסֻור

הֻוא ֶנֱאַכל ְולֹא  יר ֶנֱעבָ ָמקֹום ׁשֶ ֻכִ ֶהְמֻתוֹ ד, ַמהֻו ְלַהש ְ י ֵלִוי  ֻבְ ם? ַרֻבִ ׁשָ

ְריָ  י ֵאיִמי, ְוָאְסרֻון אַצְנֻבַ י ִיְצָחק ֻוְלַרֻבִ ַאל ְלַרֻבִ י  .ׁשָ ְעיָ ַרֻבִ  א הֹוׁשַ

 [בע" י"ז]דף 

ַמיָֻ ב ָיהֵ  ִריטִ ְלַעֻמָ ֻום ְדהֻוא ָאסֻור ,יןא ֻפְ ֻלֹא ְלַייֵחד  ,לֹא ִמׁשֻ א ׁשֶ ֶאֻלָ

ֶהְמֻתוֹ    .ִעם ַהגֹוי ֻבְ



י__________________ כב עּורִׁ ים ש ִׁ ּיִׁ ימ  ם יֹומִׁ בּוע  י לִׁ ָׁ ת ש  ְרש   ּי   ּפ  רָׁ י ח   "התשעה ש ָׁ
 

ִביִעית ְ ְכְנסֻו ַלׁשֻ ֻנִ ית ׁשֶ ִ ׁשֻ ֵפירֹות ׁשִ יִמין? ִאם ֻבְ ֲאִפילֻו  – ֻוַמה ַנן ַקֻיָ

ר ָאֶרץ מֻוֻתָ ִביִעית .ֻבָ ְצאֻו ְלמֹוָצֵאי ׁשְ ֻיָ ִביִעית ׁשֶ ֵפירֹות ׁשְ  – ִאם ֻבְ

ר ְוִלְקצֹור ָאסֻור ַלֲחרֹושׁ  א  !מֻוֻתָ ִביִעית  ,י ֲאַנן ַקָייִמיןכַֻ ֶאֻלָ ֵפירֹות ׁשְ ֻבְ

ִביִעית ְ ׁשֻ   .ֻבַ

י חֻוָנא ָאַזל ְלצוֹ  י יֹוֵסי  .יָתהיָ קְ שְׁ אַ ָהָדא  ְוָאַסר לֹון ,רַרֻבִ ַמע ַרֻבִ ׁשָ

ְמחֻובָֻ א לֹא ְוָהדָ  !תְוָיאוֻ ְוָאַמר,  ֵניַנןר ִהיא? ְוָהא ֻבִ ִקין :ֻתָ ית  ַמׁשְ ֻבֵ

ִביִעית מֹוֵעד ֻוַבׁשְ ָלִחין ֻבַ ְ י יֻוָדן !ַהׁשֻ ֻבוֹ  :ָאַמר ַרֻבִ ָרִעים ׁשֶ י  .ַלזְֻ א ָמנָ ַרֻבִ

ֵעי: ר ַלֲחרֹוׁש ָלֶהן ֻבָ ה ְיֵהא מֻוֻתָ   .ֵמַעֻתָ

 ה ג'ֲהָלָכ 

ִמים  מתני' ׁשָ ְרדֻו ֲעֵליֶהם ֻגְ ֻיָ ָצִלים ׁשֶ ֶהן  ,ְוִציְמחוֻ ֻבְ ֻלָ ִאם ָהיֻו ֶהָעִלין ׁשֶ

חֹוִר  ִרין –הֹוִריקֻו  .ֲאסֻוִרין –ים ׁשְ   .ֲהֵרי ֵאֻלֻו מֻוֻתָ

י ֲחִניָנה  ֶהן :ן ַאְנִטיְגֹנס אֹוֵמרבֶֻ ַרֻבִ ֻלָ ָעִלין ׁשֶ ֵלׁש ֻבֶ  – ִאם ְיכֹוִלין ְלִהיֻתָ

ֶנגֶ  .ֲאסֻוִרין ִביִעיתֻכְ ן מֹוָצֵאי ׁשְ ִרין – ד ֻכֵ   .מֻוֻתָ

יִני ַמְתִניָתאגמרא   חֹוִרין ,ֻכֵ ִרין – ִוירֻוִקין ,ֲאסֻוִרין – ׁשְ   .מֻוֻתָ



ְלמּוד י ּת  ְלמִׁ ֻנּקָׁ  ְירּוש   ּמְ  כג  ____________________________________ דה 
 
 

י י יֹוָחָנן ַרֻבִ ם ַרֻבִ ׁשֵ ִחיר  :יֹוֵסי ֻבְ ִהׁשְ יָון ׁשֶ ָתלֹו, ִמֻכֵ ֲעָקרֹו ֻוׁשְ ָצל ׁשֶ –ֻבָ

ר  ֵ י .ְלִפי ֻכֻולוֹ ִמְתַעש ֻ י יֹוָחָנן ַרֻבִ ם ַרֻבִ ׁשֵ ה ֻבְ ָתלֹו,  :ִחֻיָ ֲעָקרֹו ֻוׁשְ ָצל ׁשֶ ֻבָ

ִריׁש  ִהׁשְ יָון ׁשֶ ר  –ִמֻכֵ ֵ   .י ֻכֻולוֹ ְלפִ ִמְתַעש ֻ

ְנָייְוָלא  ִביִעיתׁשַ ְ ׁשֻ ֲעָקרֹו ֻבַ ין ׁשֶ ִביִעית א ֻבֵ מֹוָצֵאי ׁשְ ָתלֹו ֻבְ ין , ֻוׁשְ ֻבֵ

ִביִעית ְ ׁשֻ ֲעָקרֹו ֻבַ   .ׁשֶ

י ְזֵעיָרא יָון  :ָאַמר ַרֻבִ ִרבָֻ ִמֻכֵ ר –ה ָעָליו ֶהָחָדׁש ׁשֶ י .מֻוֻתָ י  ,אלָ  ַרֻבִ ַרֻבִ

ְרַוְייהֻוןֵאיִמי,  ִליָגא ַעל  ַמְתִניָתא .רָאסוֻ  :ָאְמֵרי ֻתַ יֻפְ י לָ  ַרֻבִ א ְוַעל ַרֻבִ

ָתֵני !ֵאיִמי ְמעֹון אֹוֵמר  (תרומות סוף פרק ה) ֻדְ י ׁשִ ָהָיה ַרֻבִ ָלל ׁשֶ ֶזה ַהֻכְ

עַ  י ְיהֹוׁשֺ ֻום ַרֻבִ יִרין :ִמׁשֻ ׁש לֹו ַמֻתִ ֻיֵ ָבר ׁשֶ ל ֻדָ ר  ,ֻכָ גֹון ֶטֶבל ֻוַמֲעש ֵ ֻכְ

ׁש ְוָחָדשׁ  ִני ְוֶהְקֻדֵ יעֻורלֹ  – ׁשֵ ִמינֹו  ,א ָנְתנֻו ָלֶהן ֲחָכִמים ׁשִ א ִמין ֻבְ ֶאֻלָ

הֻוא – ָכל ׁשֶ ִמינֹו  ,ֻבְ ֵאינֹו ֻבְ נֹוֵתן ַטַעם –ְוׁשֶ ֵאין לֹו  .ֻבְ ָבר ׁשֶ ְוָכל ֻדָ

יִרין רֻוָמה  ,ַמֻתִ גֹון ֻתְ ָנְתנֻו ָלֶהן ֲחָכִמים  – ה ְוָעְרָלה ְוִכְלַאִיםְוַחלָֻ ֻכְ

ִמינוֹ  יעֻור, ִמין ֻבְ ִמינֹו ְושֶׁ  ,ׁשִ נֹוֵתן ַטַעם –ֻלֹא ֻבְ   .ֻבְ

יִרין, ְולֹא ָנְתנֻו ָלֻה ֲחָכִמים  :ןֲהִתיבוֻ  ִביִעית, ֲהֵרי ֵאין ָלֻה ַמֻתִ ֲהֵרי ׁשְ

יעֻור! ָאַמר ָלֶהן ִביִעית !לֹא :ׁשִ ְ ׁשֻ ם ֻבַ ֵאיָנהֻ  – ִאם ֲאַמְרֻתֶ אֹוֶסֶרת  ׁשֶ

הֻוא ל ׁשֶ ִביעֻור ֻכָ א ֻבְ נֹוֵתן ַטַעם – הַלֲאִכילָ ֲאָבל  .ֶאֻלָ   .ֻבְ



י__________________ כד עּורִׁ ים ש ִׁ ּיִׁ ימ  ם יֹומִׁ בּוע  י לִׁ ָׁ ת ש  ְרש   ּי   ּפ  רָׁ י ח   "התשעה ש ָׁ
 

ֵעירֻוִבין ְתִרין ָלֻה ֻבְ י ֵאיִמי? ֻפָ י ִהיָלא ְוַרֻבִ ֲאָבל  .ַמה ָעְבִדין ָלֻה ַרֻבִ

ִגידֻוִלין,  ִגידֻוִליןחֹומֶ ֻבְ י  .ר הֻוא ֻבְ י יֹוָנָתן ְזֵעיָראְדָאַמר ַרֻבִ ם ַרֻבִ ׁשֵ  :ֻבְ

ָתלֹו, ֲאִפילֻו  ֲעָקרֹו ֻוׁשְ ֶרם ׁשֶ ְלֵאי ַהֻכֶ ל ֻכִ ָצל ׁשֶ ה ֻבָ ֻמָ ָאסֻור,  –הֹוִסיף ֻכַ

ֵאין ִגידֻוֵלי    .רָהִאיֻסוֻ ן ֶאת ַמֲעִליר ִאיֻסוֻ ׁשֶ

י  ַמְתִניָתא ִליָגא ַעל ַרֻבִ ָתֵני !ְזֵעיָראֻפְ רֻוָמה  :ַנןֻדְ רֻוָמה –ִגידֻוֵלי ֻתְ  .ֻתְ

ר ִראׁשֹון, ֻוְסִפיֵחי  .חֻוִלין – ְוִגידֻוֵלי ִגידֻוֵליֶהן ֲאָבל ֶטֶבל, ֻוַמֲעש ֵ

ִביעִ  ֻדֻוֵליֶהןׁשְ יֻכֻוִרין, ֻגִ ר, ְוַהְמדֻוָמע, ְוַהֻבִ  .חֻוִלין – ית, ֻוְתרֻוַמת ַמֲעש ֵ

ָבִרים ֲאמֻוִרים? ְוָתֵני ֲעָלֻה: ה ֻדְ ֻמֶ ֶלה ֻבַ ְרעֹו ֻכָ זַֻ ָדָבר ׁשֶ ָדָבר  .ֻבְ ֲאָבל ֻבְ

ֶלה, ִגידֻוֵלי ִגידֻוִלין  ֵאין ַזְרעֹו ֻכָ י ַמה ָעַבד ָלֻה  .ֲאסֻוִרין –ׁשֶ ַרֻבִ

ַתר ָלֻה ָראְזֵעי ְקדֻושַׁ ? ֻפָ ִביעֻורֻבִ ִביִעית ֻבְ יָון  –ה ַלֲאִכילָ ֲאָבל  ,ת ׁשְ ֻכֵ

ה ָעָליו ֶהָחָדׁש  ַרֻבָ ר –ׁשֶ   .מֻוֻתָ

י  ְנָיִמן ֲאָבהוֻ ַרֻבִ ר ֻבִ א ֻבַ י ַאֻבָ ֻבֵ ל ֻגַ ל, ְוִאיְתַקֻבֵ ן ֲאתוֹ  .ָעל ְלַאְרֻבֵ

ָאלֻון ֵליֻה בְֻ  יןֻוׁשְ י ִאיֻלֵ ַצַלֻיָ י ְזֵעיָרא ֹוןְוהֹוֵרי ל ,אֻבְ ַרֻבִ יָון  ,ָהָדא ֻדְ ִמֻכֵ

ה ָעָליו ֶהָחָדׁש  ַרֻבָ ר –ׁשֶ ֲאִני  :ָאַמר לֹון ,ֲעלֹוין ְסִמיִכין ַחְמֻתוֻ  .מֻוֻתָ

מֻוְרכָֻ לֹ  א ֻבְ י ֶאֻלָ   .ִניןא ָאַמְרֻתִ

ן  י יֻוָדא ֻבֶ זִֻ ָאַמר ַרֻבִ ַמע  ,ְוסֹוָפה הֵראשָׁ ָיַדע ֲאָנא  :יֻפַ ד ְדׁשָ יֻכַ א לָ  ַרֻבִ

ִליִגיןְוַר  י ֵאיִמי ֻפְ ַרע ִמיָנהֻ  ,ֻבִ   .ש ְ
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 [אע" י"ח]דף 

 ה ד'ֲהָלָכ 

ִביִעית מתני' מֹוָצֵאי ׁשְ ח ָיָרק ֻבְ ר ָאָדם ִליֻקַ  ?ֵמֵאיָמַתי מֻוֻתָ

ה ַכֻיֹוֵצא בוֹ  ָעש ֶ ֻיֵ ֶ יר ָעש ָ  .ִמׁשֻ ֻכִ י –ה ַהֻבַ י .לָהָאפֵ ר ִהֻתִ יר ַרֻבִ , ִהֻתִ

ִביִעית מֹוָצֵאי ׁשְ ח ָיָרק ֻבְ ד ִליֻקַ   .ִמֻיָ

ִביִעית ֵמָהָאֶרץ ְלחֻוָצה ָלָאֶרץ ֵריָפה ֻוֵפירֹות ׁשְ ֶמן ש ְ  .ֵאין מֹוִציִאין ׁשֶ

ְמעֹון י ׁשִ ֵפירֻושׁ  :ָאַמר ַרֻבִ י ֻבְ ַמְעֻתִ ֻמֹוִציִאין ְלסֻוְרָיא ְוֵאין  ,ׁשָ ׁשֶ

  .מֹוִציִאין חֻוָצה ָלָאֶרץ

רֻוָמה ֵמחֻוָצה ָלָאֶרץ ָלָאֶרץ ְמעֹוןָאמַ  .ֵאין ְמִביִאין ֻתְ י ׁשִ  :ר ַרֻבִ

ֵפירֻושׁ  י ֻבְ ַמְעֻתִ ִביִאין ִמֻסֻוְרָיא ְוֵאין ְמִביִאין ִמחֻוָצה ָלָאֶרץ ,ׁשָ ֻמְ   .ׁשֶ

ִביעִ יֹום  ו  י"ט  –י רְׁ  ןֶחׁשְׁ
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ֶרק ָאסֻור גמרא   ִראׁשֹוָנה ָהָיה ַהֻיֶ ְסָפרֵ ֻבָ ָרֵאלֻבִ ִהְתִקינֻו  .י ֶאֶרץ ִיש ְ

ר  ֶרק מֻוֻתָ ֵהא ַהֻיֶ ֻיְ ְסָפרֵ ׁשֶ ָרֵאל, ַאף ַעל פִֻ ֻבִ ן ָהָיה ָאסֻור י ֶאֶרץ ִיש ְ י ֻכֵ

ר ְלָהִביא ֶיֶרק  .ְלָהִביא ֶיֶרק ִמחֻוץ ָלָאֶרץ ָלָאֶרץ ֵהא מֻוֻתָ ֻיְ ִהְתִקינֻו ׁשֶ

מֹוָצֵאי  .ִמחֻוץ ָלָאֶרץ ָלָאֶרץ ח ֶיֶרק ֻבְ ן ָהָיה ָאסֻור ִליֻקַ י ֻכֵ ַאף ַעל ֻפִ

ד ִביִעית ִמֻיָ   .ׁשְ

י יעִׁ בִׁ י ש ְ א  מֹוצָׁ ק ּבְ רָׁ ח יָׁ יּק  יר לִׁ ּתִׁ י, הִׁ ּבִׁ דר  ּיָׁ ַמה  .אַקְפלֹוטָ ן מִ ר בַֻ  .ת מִׁ

ָרֵאיָעְבדֻון ֵליֻה  ׁשֻוֵניהֻ  ?יִציֻפָ קֻוֵמי  ְוַאְייתֻוֵניהֻ א ְוִקיְטמָ ַסָקא  ַאְלֻבְ

י ל ֵדיַמה ָחָטא  :ָאְמִרין ֵליהֻ  ,ַרֻבִ ָרא ַיְרקָ ן ִמן ֻכָ   .לֹון ֵליהֻ א? ֻוׁשְ

י ֲחִניָנא ם ַרֻבִ ׁשֵ ָמֵעאל ֻבְ ר ִיׁשְ י :עֻוָלא ֻבַ י  ַרֻבִ ר ַרֻבִ י יֹוֵסי ֻבַ ְוַרֻבִ

י ַנְחֻתֻון ְלַעֻכֹו ְוִאְתקַ ְיהֻוָדה,  י ַרֻבִ ֻבֵ לֻון ֻגַ יָאַמר ְלהֻו  .אָמנָ ֻבְ  :ַרֻבִ

ל ֶיֶרקְלפָ ה ָלנֻו ֲעש ֵ " דֲעבַ  "!ס ֶאָחד ׁשֶ  :ֵליהֻ  ןָאְמִריְלָמָחר  .ד ֵליֻה קֻוֻפָ

ל ֶיֶרקְלפָ ה ָלנֻו ֲעש ֵ " ְרנְ ד לֹון ֲעבַ  "!ס ֶאָחד ׁשֶ יָאַמר  .אגֹוְלתָֻ ֻתַ  :ַרֻבִ

הֻוא  ר הֻוא ֶזה ׁשֶ תַ ִניֻכַ מֻוֵאלִמֻפֶ ל ׁשְ י  .ח ׁשֶ י יֹוֵסה ֻבִ ֲאַמר ֵליֻה ַרֻבִ

י יֻוָדה מֻוֵאל ֵאינוֹ ֲאִפילֻו ִמפְֻ  :ַרֻבִ ל ׁשְ ן? ֻדֻו  !ִתיַח ׁשֶ ה ָעַבד ֻכֵ ְוָלֻמָ

ְלִמיד ִמן  ְלִמידוֹ ֻתַ י י ֻתַ ַרֻבִ י  ,יֻוָדהֻדְ ַרֻבִ ֶרק :ריֻוָדה ָאמַ ֻדְ ָאסֻור  – ַהֻיֶ

ְסָפרֵ  ָרֵאלֻבִ   .י ֶאֶרץ ִיש ְ



ְלמּוד י ּת  ְלמִׁ ֻנּקָׁ  ְירּוש   ּמְ  כז  _____________________________________ דה 
 
 

ד  הֻ  ֲאָתאֻכַ ֵני ,ְלַגֻבֵ ד ֲעֵביה ֲהֵויתָ ָצִריְך  :ֲאַמר ֵליהֻ  ,אעֹוָבדָ  ֵלהֻ  ֻתָ

ָווִתין   .ֻכְ

ן ֻמָ ֵניַנן ֻתַ ֶרק :ז משנה א(נדרים פרק ) ֻתָ ר  – ִמן ַהֻיֶ ַיְרקוֹ מֻוֻתָ ֶדה ֻבְ ָ ת ַהש ֻ

ם  הֻוא ׁשֵ ִביִעית י ֲעָלֻה:ְוָתנֵ  .יְלַווׁשֶ ְ ׁשֻ ֶרק ֻבַ ָאסֻור ַאף  – ַהֻנֹוֵדר ִמן ַהֻיֶ

ַיְרקוֹ  ֶדהֻבְ ֵני .ת ש ָ י  ֻתָ ם ַרֻבִ ׁשֵ א ֻבְ י ְקִריְסֻפָ ְמִליֵאל ֲחַנְנָיהַרֻבִ ן ֻגַ  :ֻבֶ

יר  דעַ  – ְדֵתיַמרָהָדא  ,ְוָאַמר ַטֲעָמא ֻלֹא ִהֻתִ יׁשֶ ְלָהִביא ֶיֶרק  ַרֻבִ

יר ֲאבָ  .ָלָאֶרץ ָלָאֶרץ חֻוָצהמִ  ִהֻתִ ֶ יל ִמׁשֻ יא ֶיֶרק ִמחֻוץ ָלָאֶרץ ְלָהבִ  ַרֻבִ

ִביִעית – ָלָאֶרץ בֻועַ  ,ִהיא ׁשְ ֵני ׁשָ ָאר ׁשְ   .ִהיא ׁשְ

ר ֲחִניָנא אֹוֵמר י יֹוֵסי ֻבַ ין  :ַרֻבִ א טֻוְמַאת  –עֻוָלׁשִ ֲחׁשֻובֹות ֵהן ְלַטֻמֵ

ִביִעית ְ ׁשֻ יר  – ְדֵתיַמרָהָדא  .אֹוָכִלין ֻבַ ֻלֹא ִהֻתִ יַעד ׁשֶ ֲאָבל . ַרֻבִ

יר ִהֻתִ ֶ ִביִעית – ִמׁשֻ בֻועַ  ,ִהיא ׁשְ ֵני ׁשָ ָאר ׁשְ  .ִהיא ׁשְ

ְעָיין ֲהווֻ  ִליִגין :רֵמימַ ן ֻבָ ח !ָלא ֻפְ ֻכַ ֵני ַאׁשְ י יֻוָדה ָאַמר ,ֻתָ  .ַעד ְגִזיב :ַרֻבִ

ְמעֹון י ׁשִ ֵני .ַעד ֲאָמָנה :אֹוֵמר ַרֻבִ ְצאֻו חֻוץ  :ֻתָ ֻיָ ירֹות ָהָאֶרץ ׁשֶ ֻפֵ

ֲעִרי – ָלָאֶרץ ְמקֹוָמןִמְתֻבַ ְבֵרי  ;ן ֻבִ ְמעֹוןֻדִ י ׁשִ ְמעֹון .ַרֻבִ י ׁשִ ן  ַרֻבִ ֻבֶ

ְכִתיב  :ֶאְלָעָזר אֹוֵמר ֹ :ויקרא כה, ז()ְמִביָאן ָלָאֶרץ ֻוְמַבֲעָרן, ֻדִ ךָּ צ  ַארְּ ב ְּ

ֹ ה  תָּ בו אָּ לֹת ְּ י הֹכָּ הְּ ֱאכ ת ִ ר  .לל  י ַיֲעקֹב ֻבַ י  :ַאָחאָאַמר ַרֻבִ הֹוֵרי ַרֻבִ



י__________________ כח עּורִׁ ים ש ִׁ ּיִׁ ימ  ם יֹומִׁ בּוע  י לִׁ ָׁ ת ש  ְרש   ּי   ּפ  רָׁ י ח   "התשעה ש ָׁ
 

הֵ י ֵאימֵ  ְנָיא ֻכְ יָ ן ֻתַ י ִהיָלא .א ְלקֻוָלאַקֻמָ ֻלֹא  :ָאַמר ַרֻבִ ֻוִבְלַבד ׁשֶ

קֹום ְלָמקֹום   .ַיֲעִביֵרם ִמֻמָ

ן ֻמָ ֵניַנן ֻתַ ֻכֻוִרים ֲאִריְסטוֹ  :ֻתָ ְמיָ ן ֵהִביא ֻבִ ֻנוֻ ֵמַאְסֻפַ לֻו ִמֻמֶ ְוָיִביא  .א ְוִקיֻבְ

י  רֻוָמה! ָאַמר ַרֻבִ ְעיָ ֻתְ יֻכֻוִרים  :אהֹוׁשַ אַ  –ֻבִ ָעִליםֻבְ רֻוָמה ,ֲחָריֻות ֻבְ  ֻתְ

ָעִלים – ַאֲחָריֻות ֻבְ ן .ֵאיָנֻה ֻבְ ַאף ֵהן ְמַרְדִפים  ,ִאם ָאַמר ַאֻתְ ֻכֵ

ם   .ַאֲחֵריֶהם ְלׁשָ

צֹות לֹש  ֲארָׁ ָׁ ְך ש  ן ֲעלָׁ ְדרָׁ  ה 

ִביעִ ק ֶפרֶ   יׁשְׁ

ִביִעית מתני' ְ ׁשֻ דֹול ָאְמרֻו ֻבַ ָלל ֻגָ הֻוא ַמֲאַכל ָאָדם ֻוַמֲאַכל :ֻכְ ל ׁשֶ  ֻכָ

ֵהָמה ין ַהֻצֹוְבִעים ,ֻבְ ָאֶרץ ,ֻוִמֻמִ ים ֻבָ ִביִעית  – ְוֵאינֹו ִמְתַקֻיֵ ֶיׁש לֹו ׁשְ

ִביִעית יעֻור .ֻוְלָדָמיו ׁשְ יעֻור ֻוְלָדָמיו ֻבִ ֶזה? ֶזה ֲעֵלה  ְוֵאיֶזה .ֶיׁש לֹו ֻבִ

ֹוֶטה נָ ַוֲעֵלה  ,ַהֻלֻוף ַהׁשֻ ין ,אָהַרְנֻדָ ין ,ָהעֻוְלׁשִ ֵריׁשִ ְוֵנץ  ,אָהְרִגילָ  ,ְוַהֻכְ

  .ֶהָחָלב

ֵהָמה ִרים – ֻוַמֲאַכל ֻבְ ְרֻדָ   .ַהחֹוִחים ְוַהֻדַ



ְלמּוד י ּת  ְלמִׁ ֻנּקָׁ  ְירּוש   ּמְ  כט  ____________________________________ דה 
 
 

ין ַהֻצֹוְבִעים ִביִעית .ְסִפיֵחי ִאְסִטיס ְוַהקֹוָצה – ֻוִמֻמִ  ,ֶיׁש ָלֶהן ׁשְ

ִביִעית יעֻור .ְוִלְדֵמיֶהן ׁשְ עֻור ,ֶיׁש ָלֶהן ֻבִ   .ְוִלְדֵמיֶהן ֻבִ

ל  עֹוד ָלל ַאֵחר ָאְמרֻו: ֻכָ הוֻ ֻכְ ין  ֲאַכל ָאָדם ֻוַמֲאַכלמַ  אׁשֶ ֵהָמה ֻוִמֻמִ ֻבְ

ָאֶרץ  ם ֻבָ ִביִעית ֻוְלָדָמיו ֶיׁש לוֹ  –ַהֻצֹוְבִעין, ֻוִמְתַקֻיֵ ִביִעית ׁשְ לֹו  ֵאין .ׁשְ

עֻור עֻור ,ֻבִ   .ְוֵאין ְלָדָמיו ֻבִ

ֹוֶטה, ְועִ יעִ ה זֶ ? ֶזה הֵאיזֶ  ר ַהֻלֻוף ַהׁשֻ ה, ָהעַ יֻקַ ֻנָ ְנֻדַ ר ַהֻדַ ין, לִ ְקבָ ְר ֻקַ

  .איָ , ְוַהֻבֻוְכְר םִציַחְלבְֻ ְוהַ 

ין  ה – ַהֻצֹוְבִעיםֻוִמֻמִ ִביִעית ְוִלְדֵמיֶהן  .ַהֻפֻוָאה ְוָהַרְכֻפָ ֵיׁש ָלֶהם ׁשְ

ִביִעית עֻור  .ׁשְ עֻורְולֹ ֵאין ָלֶהם ֻבִ   .א ִלְדֵמיֶהן ֻבִ

י ֵמִאיר אֹוֵמר ָנה :ַרֻבִ ָ ֲעִרין ַעד רֹאׁש ַהׁשֻ ֵמיֶהן ִמְתֻבַ ֶהן לָ  :ָאְמרֻו לוֹ  .ֻדְ

יעֻור –   !ַקל ָוחֹוֶמר ִלְדֵמיֶהן ,ֵאין ֻבִ

ֻלוֹ  ץ ׁשֶ י ִריֻמֹון ְוַהֻנֵ ְלִעיִנין  ,ְקִליֻפֵ י ֱאגֹוִזים ְוַהֻגַ ִביִעית  –ְקִליֻפֵ ֵיׁש ָלֶהן ׁשְ

ִביִעית   .ְוִלְדֵמיֶהן ׁשְ

ע ֻבָ ין ְסחֹוָרה  .צֹוֵבַע ְלַעְצמוֹ  – ַהֻצַ ֵאין עֹוש ִ ָכר, ׁשֶ ש ָ ע ֻבְ לֹא ִיְצֻבַ

פֵ  ִביִעיתֻבְ   .ירֹות ׁשְ



י __________________ ל עּורִׁ ים ש ִׁ ּיִׁ ימ  ם יֹומִׁ בּוע  י לִׁ ָׁ ת ש  ְרש   ּי   ּפ  רָׁ י ח   "התשעה ש ָׁ
 

ֵרפֹות, ְולֹא  ֵבילֹות, ְולֹא ַבֻטְ רֻומֹות, ְולֹא ַבֻנְ כֹורֹות ְולֹא ַבֻתְ ְולֹא ַבֻבְ

ים ָקִצים, ולֹא ָבְרָמש ִ ְ   .ַבׁשֻ

ֻוק ׁשֻ ֶדה ֻומֹוֵכר ֻבַ   ,ֲאָבל הֻוא לֹוֵקט .ְולֹא ְיֵהא לֹוֵקַח ַיְרקֹות ש ָ

ר  – ח ְלַעְצמֹו ְוהֹוִתירָלקַ  .ֻוְבנֹו מֹוֵכר ַעל ָידוֹ  [בע" י"ח]דף  מֻוֻתָ

  .ְלמֹוְכרוֹ 

ה ְבנֹו אֹו ָלֶרֶגל ֻתֵ כֹור ְלִמׁשְ ר ְלמֹוְכרוֹ  – ְולֹא ָצִריְך לוֹ  ,ָלַקח ֻבְ  .מֻוֻתָ

ה עֹופֹות ְוָדִגים,  ְתַמֻנוֻ ֵציֵדי ַחֻיָ ֻנִ ר  – ָלֶהן ִמיִנין ְטֵמיִאין ׁשֶ מֻוֻתָ

י ְיהֻוָדה אֹוֵמר .ְלמֹוְכָרן ה לֹו ְלִפי ַדְרֻכֹו ַאף ִמשֶׁ  :ַרֻבִ ְתַמֻנָ לֹוֵקַח  –ֻנִ

נֻותֹו ְלָכךְ  לֹא ְתֵהא אֻוֻמָ   .ַוֲחָכִמים אֹוְסִרין .ֻומֹוֵכר, ֻוִבְלַבד ׁשֶ

ֵהא ֲעֵליֶהן גמרא   ֻיְ תְצִביִעין ָלָאָדם, ַמהֻו ׁשֶ ִביִעית?  ְקדֻוׁשַ ׁשְ

ָמִעָנא ִמן ם :)ויקרא כה, ו(ָהָדא  ִניׁשְ כ  הֻוא – לָּ ל ׁשֶ ְוָתֵני  .ָלֶכם צֹוֶרךְ  ֻכָ

ה ְוִסיָכה ֻוְצִביָעה ֲעָלֻה: ִתֻיָ גֹון ֲאִכיָלה ֻוׁשְ ֵאיָנֻה ְמלֻוְגמָ ָיָצאת  .ֻכְ א ׁשֶ

א  יָיָצאת  .ןְלחֹוִליֶאֻלָ א ִלְתֵפיִליןֲאִליְנֻתִ ֵאיָנֻה ֶאֻלָ    .ן ׁשֶ

י יֹוָנה  ֵעי:ַרֻבִ ֵאין ָעֶליָה  ֻבָ ה ָיָצאת ְמלֻוְגָמא ׁשֶ ִביקְ ְוָלֻמָ ת ׁשְ  ?ִעיתדֻוׁשַ

ן :יְוָהָתנֵ  ִביִעית ְוֶזַר  ,דְוצָ  ,ֻדָ מֹוָצֵאי ׁשְ זֹוְרִעין אֹוָתן ֻבְ  –ע ִאְסִטיס ׁשֶ

ת ִביִעית ָחָלה ֲעֵליֶהם ְקדֻוׁשַ דֹון? ַמי .ׁשְ םי ֻכְ כ  ֶוה ְלכֻוְלֶכם – לָּ ָ   .ַהׁשֻ



ְלמּוד י ּת  ְלמִׁ ֻנּקָׁ  ְירּוש   ּמְ  לא  ____________________________________ דה 
 
 

ם  ׁשֵ י יֹוֵסי ֻבְ יַרֻבִ ַמע ִמןלָ  ַרֻבִ י הֹ )ויקרא כה, ז( :ָהָדא א ׁשָ ַאף ֹ–ִתהְּ

ֻה ֶצַבעְדָלקַ ְלהַ  ר ְוִלְצבֹוַע ֻבָ   .ת ַהֻנֵ

ֵהָמה?  ד ֶאת אֹוְכֵלי ֻבְ תֵ ְולֹא ִנְמָצא ְמַאֻבֵ יֻפָ ְצבֻוִעין ָלָאָדם ,רֻתִ  .ֻבִ

י  תֵ  :ָמָנאָאַמר ַרֻבִ יֻפָ ֵהָמה ָלָאָדם ,רֻתִ אֹוְכֵלי ֻבְ ֻה  ,ֻבְ ַמע ִמיֻנָ ְוֵלית ׁשְ

לֻום   .ֻכְ

ֵהא ֲעלֵ  ֻיְ ִביִעית? ְקדֻושַׁ יֶהן ְצָבִעין ִלְבֵהָמה, ַמהֻו ׁשֶ ִמיַענָ ת ׁשְ  א ִמןִנׁשְ

ר  :ָהָדא ורֶ ִעיֻקָ ר  ,דַהֻוֶ ר  ,הָהֲאגָ ְוִעיֻקָ ֶהן  – גָהאוֹ ְוִעיֻקָ תֵאין ֻבָ  ְקדֻוׁשַ

ִביִעית ֵהא ֲעֵליֶהן  יסֹותבִ ִמיֵני כְֻ  .ׁשְ ֻיְ תַמהֻו ׁשֶ ִביִעית?  ְקדֻוׁשַ ׁשְ

ָמִעיָנא ִמן תֵיׁש ָלֶהן  – לְוָהָאהָ ִרית ן ְוַהֻבוֹ ינִ יְרעָ ַהיַֻ  :ָהָדא ִנׁשְ  ְקדֻוׁשַ

ִביִעית  .ׁשְ

ִמי ש ָ ֵהא ֲעֵליֶהן ֻבְ ֻיְ תם, ַמהֻו ׁשֶ ִביִעית?  ְקדֻוׁשַ ְמִעיָנהֻ ׁשְ  :ָהָדא ִמן ִניׁשְ

ַרח ָלָבן ְוהָ  תֵאין ֲעֵליֶהן  –אֹוֶרז ַהֻפֶ ִביִעית ְקדֻוׁשַ יא .ׁשְ י  ַחְבַרֻיָ ַרֻבִ ֻדְ

ְמעֹון הֻוא י  !ׁשִ ַרֻבִ ְמעוֹ ֻדְ ֵאינֹו ִלְקטָ ֵאין  :ן ָאַמרׁשִ ֵני ׁשֶ ִביִעית, ִמֻפְ ף ׁשְ

ִרי י  .ֻפְ ם ַרֻבִ ׁשֵ מֻוֵאל ֻבְ י ׁשְ תֵ  :ֲאָבהוֻ ַרֻבִ יֻפָ ְבֵרי ַהֻכֹל ֻתִ  ָהָדאבְֻ ר ֻדִ

  .הְנסֹוְרתָֻ 

גֹון ָהֵהן מָ ת ַאְדְלקוֻ ִמיֵני  ֻקֻועָ ה ִאית ָלְך? ֻכְ   .דֶווֶר ה ְוָהֵהן ֻפַ
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ֵני ַלת ִמיִלין ֻתָ ֻה ֻתְ ֻלוֹ  !ֻבָ ִביִעית ְוִלְדֵמיֶהן  – ָעִלין ׁשֶ ֵיׁש ָלֶהן ׁשְ

יעֻור יעֻור ְוִלְדֵמיֶהן ֻבִ ִביִעית, ֵיׁש ָלֶהן ֻבִ ֻלוֹ  .ׁשְ יָקה ׁשֶ ֵיׁש ָלֶהן  – ֻפִ

ִביִעית  ִביִעית ןְוִלְדֵמיהֶ ׁשְ יעֻור ְולֹא  ,ׁשְ יעֻור ןִלְדֵמיהֶ ֵאין לֹו ֻבִ  .ֻבִ

ֻלֹו  ר ׁשֶ ִביִעית וְ  –ִעיֻקָ ִביִעיתֵאין לֹו ׁשְ יעֻור  ,לֹא ְלָדָמיו ׁשְ ֵאין לֹו ֻבִ

יעֻור   .ְולֹא ְלָדָמיו ֻבִ

י  י ַרֻבִ ָעא קֻוֵמי ַרֻבִ ד? ָאַמר ֶווֶר ֹוׁש ִמן ָהֵהן ַמהֻו ִלְכבֻ  :ֲאָבהוֻ ִיְרְמָיה ֻבְ

ֵניְוִכי ֵיׁש לֹו ְמָלאָכה ַאֶחֶרת?  :לוֹ  יא ֻתָ י ִחֻיָ  .ל ָאָדם הֻואאֹוכֶ  :ַרֻבִ

י  ֵר  – אֹורֻוְסִטין :אָמנָ הֹוֵרי ַרֻבִ ֵר  – דֻוְסטֹוןרוֻ אֹודוֻ  .יׁשָ  –טֹון ָר ִקיטְ  .יׁשָ

ֵר  ֵר  – ִמיְרִסיְנטֹון .יׁשָ ֵרי – ְרִמינֹוןדַֻ  .יׁשָ  .ִסיראֲ  –ִאיְדרֹוִמירֹון  .ׁשָ

יֹוִמירֹון   .ִסיראֲ  – ֻדְ

ָר  ֲאלוֻ י יֵ ִציֻפָ י ֵאיִמיׁשַ חֻוִטין? ָאַמר לֹוןְלָחטֵ ַמהֻו  :ן ְלַרֻבִ ן וֻ ַאתֻ  :ן ֻבְ

י  ם ַרֻבִ ׁשֵ יהְרקְ ֲעֵלי קוֻ  ֲאִפילוֻ  :אֲחִנינָ ָאְמִרין ֻבְ ֵרי – ַסֻיָ י  .ׁשָ ָאַמר ַרֻבִ

ה ְלעוֹ  ֻיָ י  .ֲעלֹויָדה ֻוְסמֹוְך בָ ָיאׁשִ יָֻ ָאַמר ַרֻבִ ֵאין ְלָך ְמיֻוָחד  :הֹיאׁשִ

ְלַבד א ָחִציר ֻבִ   .ִלְבֵהָמה ֶאֻלָ

ָקחֹו  ֻלְ ר  – ֻבוֹ  ןְלָחטֵ ְוׁשֶ אָ ל ְוכָ ָחִציר  ן[:כֵֻ ] ְוָתֵני .וֹ ן בֻ ְלָחטֵ מֻוֻתָ ר ׁשְ

ָקָחן  תְיָרקוֹ  ֻלְ ֶהןְלָחטֵ ׁשֶ ר   - ן ֻבָ ֶהןְלָחטֵ מֻוֻתָ ב ֲעֵליֶהן  .ן ֻבָ ל ְלֹאכֶ ִחיׁשֵ

ֶהןְלָחטֵ ָאסֻור  -ָאָדם    .ן ֻבָ
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ֵני ָרא ֻתָ ר ַקֻפָ ר  :ֻבַ ֶהןְלָחטֵ מֻוֻתָ ׁש  .ת ֵמֶהןִלְלווֹ ְוָאסֻור  ,ן ֻבָ ֻיֵ ה? ׁשֶ ָלֻמָ

תן ֲעֵליהֶ  ִביִעית ְקדֻוׁשַ ֵהָמה ֵאין ֲעֵליֶהן  .ׁשְ תְואֹוְכֵלי ֻבְ  ְקדֻוׁשַ

ין ֵמֶהן ְמלֻוְגָמא ָלָאָדם? ִביִעית? ְדַאֻתְ ָאַמר עֹוש ִ י יֹוֵסי ׁשְ  :ָאַמר ַרֻבִ

ְמִעינָ  ין ֵמֶהן ׁשָ עֹוש ִ ְמִעינָ א ָלָאָדם, ְמלֻוְגמָ ן ׁשֶ ר ְלסֹוֲחָטן ְוׁשָ ֻמֻוֻתָ ן ׁשֶ

ֹוָתן    .ָסְמָמִנין ָלָאָדם ןֵמהֶ ְוַלֲעש 

ן ֻמָ ֵניַנן ֻתַ ל עֲ  :(עוקצים פרק ג משנה ד) ֻתָ ַוֲעֵלי לֻוף  ,ָדָלהלֻוְלֵבי ְזָרִדין ְוׁשֶ

ִאיֵאין  -ׁשֹוֶטה  יקוֻ ְמַטֻמְ ְמֻתִ ֻיַ ֵהן  .ן טֻוְמַאת אֹוָכִלין ַעד ׁשֶ ה? ׁשֶ ָלֻמָ

ִעיָקָרן ֻוְר יא ִהיא תֻ ְניָ ָמִרין? שַׁ ִסין ָלאו ֵאיָנן ֻוְרמוֹ ְותֻ  .ָמִרין ְמִסין ׁשֶ

ָלא ָלא צֹוְרָכה .ל ָאָדםאֹוכֶ  ֵאין  ,ֻדְ ְמִעיַנן ׁשֶ תׁשָ ִביִעית ָחָלה  ְקדֻוׁשַ ׁשְ

יקוֻ  ְמֻתִ ֻיַ   .ֲעֵליֶהן ַעד ׁשֶ

ן ֲחִניָנה י יֹוֵסי ֻבֶ ן ָאַמר ַרֻבִ ין ֲחׁשֻובֹות ֵהן  :לֹא ֻכֵ א  -עֻוָלׁשִ ְלַטֻמֵ

ִביִעית ְ ׁשֻ ֻלֹא  ,ָאְמָרהָהָדא  אַטְעמָ  ,רמָ ְוִאיתְֻ  .טֻוְמַאת אֹוָכִלין ֻבַ ַעד ׁשֶ

יר  י ִהֻתִ יר  .ְלָהִביא ֶיֶרק ִמחֻוָצה ָלָאֶרץ ָלָאֶרץַרֻבִ ִהֻתִ ֶ יֲאָבל ִמׁשֻ  ַרֻבִ

ֵני  – ְלָהִביא ֶיֶרק ִמחֻוץ ָלָאֶרץ ָלָאֶרץ ָאר ׁשְ ִביִעית ִהיא ׁשְ ִהיא ׁשְ

בֻועַ  ב ֲעֵלי .ׁשָ ֵ ַחׁשֻ ֻיְ   .ֶהןְוָכא לֹא ְיהֻו ֲחׁשֻובֹות ַעד ׁשֶ

ָבר  ִחילָֻ ֻוָמִצינֻו ֻדָ ֻתְ תה ֵאין ֻבַ ִביִעית ָחָלה ָעָליו, ֻוַבֻסֹוף  ְקדֻוׁשַ ׁשְ

ִביִעית ָחָלה ָעָליו?  ת ׁשְ ַ  ֲהֵרי :ןֲהִתיבוֻ ְקדֻוׁשֻ
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יאָ  ִלְקָטן ְלֵעִציםַהֻסִ תֵאין  – ה ְוַהֵאזֹוב ְוַהֻקֻוְרִנית ׁשֶ ִביִעית  ְקדֻוׁשַ ׁשְ

ב ֲעֵליֶהן ְלאֹוָכִלין .ָחָלה ֲעֵליֶהן ת – ִחיׁשֵ ִביִעית ָחָלה ֲעֵליֶהן!  ְקדֻוׁשַ ׁשְ

י  ן ִאם  :ֲחַנְנָיהָאַמר ַרֻבִ ֻכֵ ה ְלאֹוָכִליןְלָקטָ ׁשֶ ִחיֻלָ ת - ן ִמֻתְ  ְקדֻוׁשַ

ד ִביִעית ָחָלה ֲעֵליֶהן ִמֻיָ   .ׁשְ

יאָ  ִצי ַמהוֻ  .ְרִניָתאִנית קוֻ ְר קוֻ  .ֵאזֹוב ֵאיזֹוָבא .ָרהתְ צַ  -ה ַהֻסִ ? ןַחְלֻבָ

יֵצי ֵנץ ָחָלב  .ֻבֵ

י ֵמִאיר ָדִמין ִמן  :ָאַמר ָלֶהן ַרֻבִ רַמְחִמיר ֲאִני ֻבְ ל  .ָהִעיֻקָ ֶמן ׁשֶ ֶ ַהׁשֻ ׁשֶ

ִביִעית  ֶמן .ן ֻבוֹ ַמְדִליִקי -ׁשְ ן ֻבֹו! ַמְדִליִקיֵאין  - ְמָכרֹו ְוָלַקח ֻבֹו ׁשֶ

י יֹוָחָנן ם ַרֻבִ ׁשֵ י ֵאיִמי ֻבְ ֶמןֶהֱחִלי :ַרֻבִ ׁשֶ ֶמן ֻבְ נֵ  – ף ׁשֶ  .יֶהן ֲאסֻוִריןׁשְ

י ִיְרְמָיה ם ַרֻבִ ׁשֵ י ִחְזִקָיה ֻבְ ה? ַרֻבִ יַצד הֻוא עֹוש ֶ ל  :ֻכֵ ֵניֶהן ׁשֶ ַמְחִליף ׁשְ

  .חֻוִלין

ו  כ'  –י ֲחִמיִׁש יֹום   ןֶחׁשְׁ
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ֶמןֶהֱחִלי ׁשֶ ָמה ,ף ַיִין ֻבְ  ְוִדְכָווֵתיהֻ  ,ן אֹותוֹ ָסִכיֵאין  - ַיִין :ְדַאֻתְ ָאַמר ֻכְ

ֶמן   .ןַמְדִליִקיֵאין  - ׁשֶ

לֻוָלִביןף ָעלִ ֶהֱחִלי ָמה ,ין ֻבְ ֵתימַ  ֻכְ יעֻור,  - ָעִלין :רֻדְ ֵיׁש ָלֶהן ֻבִ

יעֻור -ֻוְדְכָווֵתיֻה לֻוָלִבין  אֹוְכֵלי ֶהֱחִלי .ֵיׁש ָלֶהן ֻבִ ף אֹוְכֵלי ָאָדם ֻבְ

ֵהָמה ָמה ,ֻבְ ֵתימַ  ֻכְ ין ֵמֶהן ְמלֻוְגָמא,  - אֹוְכֵלי ָאָדם :רֻדְ ֵאין עֹוש ִ

ֵהָמה ֵאין עוֹ  ְוִדְכָווַתהֻ  ין ֵמֶהן ְמלֻוְגָמאאֹוְכֵלי ֻבְ   .ש ִ

ֶהן אֹוְכֵלי ָאָדם,  :ְוָהָתֵניַנן ֵהָמה ִליַקח ֻבָ מֹוְכִרין אֹוְכֵלי ָאָדם ְואֹוְכֵלי ֻבְ

ֵהָמה ֵהָמה, וְ  .ֲאָבל לֹא אֹוְכֵלי ֻבְ ֶהן אֹוְכֵלי ֻבְ ֵהָמה ִליַקח ֻבָ ל כָ אֹוְכֵלי ֻבְ

ן ֻכֵ ֵהמָ  ׁשֶ ֶהן אֹוְכֵלי ֻבְ יַ א ְקִניְבתָֻ ְוָהדָ  !האֹוְכֵלי ָאָדם ִליַקח ֻבָ ְרָקא א ֻדְ

ְרמַ ה ִמן ָיְבשָׁ ָרא ְוִהיא ְסִקין ָלֻה ְלִאיגָֻ מַ    .הֻ ֻגַ

ן  ְמעֹון ֻבֶ י ׁשִ ם ַרֻבִ ׁשֵ י יֹוָחָנן ֻבְ ִין :קיֹוָצדָ ַרֻבִ ֻיַ ַסח – ֻבְ ֶמן .ַעד ַהֻפֶ ׁשֶ  – ֻבְ

רֹוָגרֹות  .ַעד ָהֲעֶצֶרת ם ַרבִֻ  .ַעד ַהֻפֻוִרים -ֻוַבֻגְ ׁשֵ י ֻבְ יֻבִ י ֻבִ י ַרֻבִ

  .הַהֲחנֻוכָֻ ֻוִבְתָמִרין ַעד  :ֲחִניָנא

ְמעֹון  י ׁשִ ם ַרֻבִ ׁשֵ י ִאיָלא ֻבְ י  :ר ָוואבַֻ ַרֻבִ ן ֲהווֹ יֹוָחָנן ְוַחְברֻוֵתיֻה ַרֻבִ

ָייָיְתִבין  אי :ןַמְקׁשְ י ַיֻנַ יעֻור? ָעַבר ַרֻבִ יעֻור אֹו ֵאין ָלֶהן ֻבִ  ,ֵיׁש ָלֶהן ֻבִ

אֲ  :ָאַמר ְבָרא ִמיׁשְ ֲאלֻוֵניהֻ  ֲאתוֹ  ,ִליֵניהֻ ָהא ֻגַ ָבר כָֻ  :ָאַמר ָלֶהן !ׁשַ ל ֻדָ



י__________________ לו עּורִׁ ים ש ִׁ ּיִׁ ימ  ם יֹומִׁ בּוע  י לִׁ ָׁ ת ש  ְרש   ּי   ּפ  רָׁ י ח   "התשעה ש ָׁ
 

ְרֻכֹו ִלישֻׁ  ֻדַ יעֻור - ֹורׁשֶ ְרֻכֹו ִלישֻׁ  .ֵיׁש לֹו ֻבִ ֵאין ֻדַ יעֻור - ֹורְוׁשֶ  .ֵאין לֹו ֻבִ

ן ִלישֻׁ  ְרֻכָ ֻדַ ן ִלישֻׁ ְוֵאֻלֻו ֵמֶהן ׁשֶ ְרֻכָ ֵאין ֻדַ ַר ֹור? ֹור ֻוֵמֶהן ׁשֶ ָייע ֻוש ְ ֻנָ  הֻתַ

הֻ    .ִמיֻנָ

טֹוַבת  ָתֵניה? ִמן ַמה ַהָנָייַמהֻו ִלְצבֹוַע ֻבְ ְלשׁ  :ֻדְ י ַהׁשַ  -ִצין ְלבְֻ ת ְוחַ ֻוׁשִ

בָֻ  ה ְלַעְצמוֹ  עַהֻצַ טֹוַבת  :ָאְמָרהָהָדא  .עֹוש ֶ ָאסֻור ִלְצבֹוַע ֻבְ   .הַהָנָייׁשֶ

ִתיב  ם ויקרא יא, כח()ֻכְ כ  הֹלָּ ָּ מ  ִאיםֹה  מ  ְלמֻוד לֹוַמרַמה  .טְּ ִאיםֹ ֻתַ מ  ו טְּ

ם כ  יו ֹלָּ ָבר כָֻ  .ַהָנָייהֻור ֲאִכיָלה, ְוֶאָחד ִאיסֻור ֶאָחד ִאיס ,? ֶאֻלָאִיהְּ ל ֻדָ

ִאיסֻורֹו  בַ ׁשֶ ֹות ֻבֹו ְסחֹוָרה – ר ֻתֹוָרהֻדְ ָבר  .ָאסֻור ַלֲעש  ְוָכל ֻדָ

ְבֵריֶהן ִאיסֻורֹו ִמֻדִ ֹות ֻבֹו ְסחֹוָרה – ׁשֶ ר ַלֲעש  ַוֲהֵרי ֲחמֹור!  .מֻוֻתָ

ֵדל ִלְמַלאְכֻתוֹ  מָ ַוֲהֵרי  .הֻוא ֻגָ   !לֻגָ

 [בע" י"ט]דף 

ֵדל י  .ִלְמַלאְכתֹו הֻוא ֻגָ ֲעָיאַרֻבִ ָהֵדיב ִויָהב ְנסַ  ְיהֹוׁשַ י  .סמֻוְרָיין ֻבְ ַרֻבִ

ָהֵדיב ִויָהב ְנסַ חֻוָנא  ֵני .אִחְלֻתֻותָ ן ֻבְ ה  :ֻתָ ָ ן ֶיֶרק ְמַלְקִטילֹא ְיהֻו ֲחִמׁשֻ

ל ֲחֵבירוֹ  .ְוֶאָחד מֹוֵכר ֻלֹו ְוׁשֶ י .ֲאָבל מֹוֵכר הֻוא ׁשֶ ן ַאִחין ַחְמׁשִ

י .ן, ְוֶאָחד מֹוֵכר ַעל ְיֵדיֶהןַלְקִטימְ  ייֹוֵסי  ָאַמר ַרֻבִ ר ַרֻבִ ֻוִבְלַבד  :ֻבֹון ֻבַ
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ֻו  ֻלֹא ַיֲעש  ֵליטַ ׁשֶ ֻלֹא ְיֵהא ֻפְ יר ׁשֶ הֻוא ְמַזֻבֵ ָנהֲאתַ ן ֻבְ ָכל ׁשָ ְוִאית  .ר ֻבְ

ֵעי ֵמימֹור ָלא  :ְדֻבָ יא ְיהֵ ֻדְ ָכלן ְמַזֻבֵ ָעה ֻבְ   .ׁשָ

ֵני ִביִעיתי שֶׁ ַהֶחְנָוונִ  :ֻתָ ְ ׁשֻ ל ְיָרקֹות ֻבַ ֵ ב  – ָהָיה ְמַבׁשֻ ֵ לֹא ְיֵהא ְמַחׁשֻ

ִביִעית ֵמי ׁשְ ָכרֹו ַעל ֻדְ ֶמן ְוַעל  .ש ְ ִין ְוַעל ַהׁשֶ ב הֻוא ַעל ַהֻיַ ֵ ֲאָבל ְמַחׁשֻ

י .ָהַאְבָטָלה יָלא  ַרֻבִ יןד לְ ְמַפֻקֵ ֱהווֻ ָלא  :איָֻ ְלטֻוַר חַ  ִאיֻלֵ ִבין ֻתֶ ְ ן ְמַחׁשֻ

ָחא  א ַעל ִחיַטָיאִאְגֵריכֹון ַעל ִמיׁשְ   !ֶאֻלָ

ן ֻמָ ֵניַנן ֻתַ י ְיהֻוָדה :(סנהדרין פרק ג משנה ג) ֻתָ ְזַמן  ?ֵאיָמַתי :ָאַמר ַרֻבִ ֻבִ

ֻלֹא ִהיא א הֻוא, ֲאָבל ֵיׁש לֹו אֻוָמנֻות ׁשֶ ֵאין לֹו אֻוָמנֻות ֶאֻלָ ֲהֵרי  – ׁשֶ

ר ַלאְכתֹו ֲעִבידָ ֵהיְך  .ֶזה מֻוֻתָ ב ֻוָבֵטל ִמֻמְ בֻועַ ל כָֻ א? ָהָיה יֹוׁשֵ ֵני ׁשָ  ,ׁשְ

ֵפירֹות  א ְונֹוֵתן ֻבְ יט ָידֹו ְונֹוש ֵ ִביִעית, ִהְתִחיל ַמְפׁשִ את ׁשְ ֻבָ יָון ׁשֶ ֻכֵ

ר –ִאם ֵיׁש ִעֻמֹו ְמָלאָכה ַאֶחֶרת  ,ֲעֵביָרה ׁשֵ סֻול – ְוִאם ָלאו ,ֻכָ  .ֻפָ

ב ְועֹוֵסק  ְמַלאְכֻתוֹ ֲאָבל ִאם ָהָיה יֹוׁשֵ בֻועַ כָֻ  ֻבִ ֵני ׁשָ יָון שֶׁ  ,ל ׁשְ את ֻכֵ ֻבָ

ִביִעית ֵפירֹות ֲעֵביָרה – ׁשְ א ְונֹוֵתן ֻבְ יט ָידֹו ְונֹוש ֵ ַאף  ,ִהְתִחיל ַמְפׁשִ

י ֵאין ִעֻמֹו ְמָלאָכה ַאֶחֶרת ַעל ֻפִ ר – ׁשֶ   .מֻוֻתָ

ר  א ֻבַ י ֻבָ י  ,אַזְבדָֻ ַרֻבִ י  ֲאָבהוֻ ַרֻבִ ם ַרֻבִ ׁשֵ י יֻוָדה  :ְלָעָזרֻבְ ַרֻבִ ֲהָלָכה ֻכְ

ַמְתִניתָ  לַ  .ןֻדְ א ס ַרבִֻ ִאֻקַ מַ א ַזְבדָֻ ר בַֻ י ֻבָ ם ֻדָ ׁשֵ מֻוָעה ֻבְ ר ְזֵעיר ׁשְ

ֵני .ִמיֵניהֻ  י  ֻתָ ב ְועֹוֵסק ֲעִבידָ ֵהיְך  .ה ְלחֻוְמָראיֻודָ ַרֻבִ א? ָהָיה יֹוׁשֵ



י__________________ לח עּורִׁ ים ש ִׁ ּיִׁ ימ  ם יֹומִׁ בּוע  י לִׁ ָׁ ת ש  ְרש   ּי   ּפ  רָׁ י ח   "התשעה ש ָׁ
 

ְמַלאְכֻתוֹ  בֻועֹותכָֻ  ֻבִ ֵני ׁשָ יט ֶאת ָידֹו  ,ל ׁשְ ִביִעית ִהְתִחיל ֻוַמְפׁשִ ְ ֻוַבׁשֻ

א וְ  ןִליש ָ ֵפירֹות ֲעֵביָרה, ִליֻתֵ ר – ִאם ֵיׁש ִעֻמֹו ְמָלאָכה ַאֶחֶרת ֻבְ  .מֻוֻתָ

ְמַלאְכֻתוֹ ֲאָבל ִאם ָהָיה עֹוֵסק  .ָאסֻור – ְוִאם ָלאו בֻועֹותכָֻ  ֻבִ ֵני ׁשָ  ,ל ׁשְ

ִביִעית את ׁשְ ֻבָ יָון ׁשֶ ֵפירֹות  ,ֻכֵ א ְונֹוֵתן ֻבְ יט ָידֹו ְונֹוש ֵ ִהְתִחיל ַמְפׁשִ

ׁש ִעֻמֹו מְ  ֻיֵ י ׁשֶ י לָ  .ָאסֻור – ָלאָכה ַאֶחֶרתֲעֵביָרה, ַאף ַעל ֻפִ ָדא ַרֻבִ א ֻבְ

ר  א ֻבָ י ַזְבדָֻ ֻבָ י  ֲאָבהוֻ א, ַרֻבִ ם ַרֻבִ ׁשֵ י יֻוָדה  :ְלָעָזרֻבְ ַרֻבִ ֲהָלָכה ֻכְ

ַמְתִניתָ  לַ  ,ןֻדְ ר ִאֻקַ א ֻבַ י ֻבָ מַ א ַזְבדָֻ ס ַרֻבִ ֻום ֻדָ מֻוָעה ִמׁשֻ ר ְזֵעיר ׁשְ

י יֹוֵסי .ִמיֵניהֻ  ן? ָאַמר ַרֻבִ י יבִֻ  אֻוף ָהָכא ֻכֵ ן :ֻבֹון ַרֻבִ ֻמָ ֵאין  - ֻתַ

ְלכֻות אֹוֶנֶסת ַרם  .ַהֻמַ ְלכֻות אֹוֶנֶסת - ָהָכאֻבְ  .ַהֻמַ

 ה ב'ֲהָלָכ 

ִביִעית –לֻוְלֵבי ְזָרִדים ְוֶהָחרֻוִבין  מתני' ֵמיֶהן ְוִלדְ  ֵיׁש ָלֶהן ׁשְ

ִביִעית יעֻור .ׁשְ יעֻור ְוִלְדֵמיֶהן ֻבִ לֻוְלֵבי ָהֵאָלה ְוַהֻבֹוְטָנא  .ֵיׁש ָלֶהן ֻבִ

ִביִעית –ֲאָטִדים ְוהָ  ִביִעית, ְוִלְדֵמיֶהן ׁשְ יעֻור  .ֵיׁש ָלֶהן ׁשְ ֵאין ָלֶהן ֻבִ

יעֻור ֵהן  –ֲאָבל ֶלָעִלים  .ְולֹא ִלְדֵמיֶהן ֻבִ ֵני ׁשֶ יעֻור ִמֻפְ ֵיׁש ָלֶהן ֻבִ

ִרין ֵמֲאִביֶהן   .נֹוׁשְ

וֶרד ָטף ,ְוַהֻכֹוֶפר ,ַהֻוֶ ִביִעית וְ  – ְוַהֻלֹוֶטם ,ְוַהֻקְ ִלְדֵמיֶהן ֵיׁש ָלֶהן ׁשְ

ִביִעית ְמעֹון אֹוֵמר .ׁשְ י ׁשִ ֵאינֹו  :ַרֻבִ ִביִעית, ׁשֶ ָטף ׁשְ ִר ֵאין ַלֻקְ   .יֻפֶ
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ן  ֶמן ָיׁשָ ׁשֶ ָבׁשֹו ֻבְ ֻכְ ֶרד –ֶווֶרד ָחָדׁש ׁשֶ ט ֶאת ַהֻוֶ ָחָדׁש  .ְיַלֻקֵ ן ֻבְ  –ְוָיׁשָ

יעֻור ֻבִ יב ֻבַ ן ִויֲחרֻוִבי .ַחֻיָ ַיִין ָיׁשָ ן ֻבְ ָבׁשָ ֻכְ ים ׁשֶ ָחָדשׁ ם ֲחָדׁשִ ִנים ֻבְ  – ׁשֵ

יעֻור ֻבִ יִבין ֻבַ ָלל .ַחֻיָ הֻוא  :ֶזה ַהֻכְ ל ׁשֶ נֹותֵ ֻכָ יב ְלָבֵער –ן ַטַעם ֻבְ  ,ַחֻיָ

ֵאינֹו ִמינוֹ  ׁשֶ ִמינֹו  .ִמין ֻבְ הֻוא –ֻוִמין ֻבְ ל ׁשֶ ִביִעית .ֻכָ כָ אֹוֶסֶרת  – ׁשְ ל ֻבְ

ֻלֹא ְבִמיָנהֻ  ִמיָנֻה, ְוׁשֶ הֻוא ֻבְ נֹוֵתן ַטַעם – ׁשֶ   .ֻבְ

ֵראשָׁ רא  גמ ִפיְרקָ ה ֻבְ ראֹוְכִלין ַעל  ןֵאי :ַאֻתְ ָאַמר אֻדְ ְוָכא  ,ָהִעיֻקָ

ראֹוְכִלין ַעל  :ַאֻתְ ָאַמר ְנָחס .ָהִעיֻקָ י ֻפִ ן :ָאַמר ַרֻבִ ֻמָ ֵאין סֹופֹו  – ֻתַ

ַרם  ,ְלַהְקׁשֹות ִהְקׁשוֻ  .סֹופֹו ְלַהְקׁשֹות – ָהָכאֻבְ יָון ׁשֶ ֻו  – ִמֻכֵ ַנֲעש 

ֲאִביֶהן ֵני .ֻכַ ְכְנסֻו  :ֻתָ ֻנִ ִביִעית ְוכֻוָלן ׁשֶ ְ ית ַלׁשֻ ִ ׁשֻ ִ ית -ִמׁשֻ ִ יׁשֻ   .ׁשִ

 

 [אע" כ']דף 

ֶיֶרקָהֲעדָ חֻוץ ִמן  הֻוא ֻכְ ֵני ׁשֶ י  .ל ִמֻפְ י יֹוָחָנן ֲאָבהוֻ ַרֻבִ ם ַרֻבִ ׁשֵ ֵלית  :ֻבְ

ִביִעית  ית ִלׁשְ ִ ׁשֻ ִ אן ִמׁשֻ ית –ֻכָ ִ ׁשֻ א ,ׁשִ ִביִעית ,ֶאֻלָ יָאה ַהסֵֻ  :ָהָתֵניוְ  .ׁשְ

ו  כ"א  –י ִׁשִש יֹום   ןֶחׁשְׁ



י__________________ מ עּורִׁ ים ש ִׁ ּיִׁ ימ  ם יֹומִׁ בּוע  י לִׁ ָׁ ת ש  ְרש   ּי   ּפ  רָׁ י ח   "התשעה ש ָׁ
 

הֹובִ ְוהָ  יה ִנְכֶנֶסת  .ילֻו ֶלָחֵצרֵאיזֹוב ְוַהקֹוָרִנית ׁשֶ ִנֻיָ ֲאָבל ִאם ָהְיָתה ׁשְ

ית ִליׁשִ ְ ית – ַלׁשֻ ִליׁשִ ִביִעית .ׁשְ ית ִלׁשְ ִ יׁשֻ ִ ית – ִמׁשֻ ִ ׁשֻ   .ׁשִ

י יֹוֵסיֵני ְלקוֹ ֵריֻה, ְוָכא ַאֻתְ מָ י ְלחוֹ ָמנֵ ַאֻתְ  ָהָכא  :ֵמיֻה? ָאַמר ַרֻבִ

ית ִ ׁשֻ ית ְוׁשִ ִליׁשִ י ,ׁשְ ֶהן ַמֲעש ֵ  ַאף ַעל ֻפִ ֵאין ֻבָ ִניׁשֶ ֶהן  - ר ׁשֵ ֵיׁש ֻבָ

רֹות ִביִעית .ַמַעש ְ י  – ׁשְ ן ָאַמר ַרֻבִ ר! לֹא ֻכֵ ל ִעיֻקָ רֹות ֻכָ ֻה ַמַעש ְ ֵאין ֻבָ

י יֹוָחָנן ֲאָבהוֻ  ם ַרֻבִ ׁשֵ ִביִעית :ֻבְ ית ִלׁשְ ִ ׁשֻ ִ אן ִמׁשֻ א  - ֵלית ֻכָ ית, ֶאֻלָ ִ ׁשֻ ׁשִ

ִביִעית ן .ׁשְ ֻמָ ָעִלים – ֻתַ ְרׁשֻות ַהֻבְ ַרם  ,ֻבִ ְרׁשֻות ֶהָעִני ֵהן – ָהָכאֻבְ  .ֻבִ

ןמֻוָטב  אי ִליֻתֵ ַוֻדַ ָסֵפק ,ֵליֻה ֶאָחד ֻבְ ַנִים ֻבְ   .ְולֹא ׁשְ

ן ִעם לֻוָלִבין,  ָבׁשָ ֻכְ ייָעִלין ׁשֶ ֻנַ ֵני ִאית ֻתַ ין ֵאֻלֻו ֻוֵבין ֵאֻלֻו  :ֻתָ ֵיׁש  –ֻבֵ

יעֻור ֻנֹויֵ ְוִאית  .ָלֶהן ֻבִ ֵניי ֻתַ ין ֵאֻלֻו  :ֻתָ ין ֵאֻלֻו ֻבֵ יעֻורֵאין  –ֻבֵ  .ָלֶהן ֻבִ

ייוְ  ֻנַ ֵני ִאית ֻתַ יעֻור, לֻוָלִבים  –ָעִלין  :ֻתָ יעֻור –ֵיׁש ָלֶהן ֻבִ  .ֵאין ָלֶהן ֻבִ

יעֻור ָאַמר ֵאין ָלֶהן ֻבִ עַ  – ַמאן ֻדְ י ְיהֹוׁשֺ ָאַמר ָעִלין ֵיׁש ָלֶהן  .ַרֻבִ ַמאן ֻדְ

יעֻור יעֻור ,ֻבִ ְמִליֵאל – לֻוָלִבין ֵאין ָלֶהן ֻבִ ן ֻגַ   .ַרֻבָ

 [בע" כ' ]דף

י  דָ ַרֻבִ י יֹוָחָנן ,תֻפְ ם ַרֻבִ ׁשֵ י יֹוֵסה ֻבְ י א ַאְתָיי :ַרֻבִ ַרֻבִ י ֻדְ ַרֻבִ ְמעֹון ֻכְ ׁשִ

עַ  ָתֵני .ְיהֹוׁשֺ ן ַנןֻדְ ֻמָ י  (ערלה פרק א משנה ז) ֻתַ ַמְעֻתִ ַע, ׁשָ י ְיהֹוׁשֺ ָאַמר ַרֻבִ

ָרף  ָרף ֶהָעִלין, ֻוְבש ָ ש ָ ֲעִמיד ֻבְ ַהֻמַ ִריׁשֶ ָרף  ,רמֻותָֻ  –ן ָהִעיֻקָ ש ָ יֻבְ ֻגִ ן ַהֻפַ
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ִרי – הֻוא ֻפֶ ֵני ׁשֶ י  .ָאסֻור, ִמֻפְ י  ְזֵעיָראָאַמר ַרֻבִ דָ ְלַרֻבִ ָמה :תֻפְ  ֻכְ

ן ְדֵתיָמא ֻמָ עַ  - ֻתַ י ְיהֹוׁשֺ ַרֻבִ ְמעֹון!  ,ֲהָלָכה ֻכְ י ׁשִ ַרֻבִ ְוָכא ָאַמר ֲהָלָכה ֻכְ

י יֹוָנה טֵ  – ףְקטָ  ?הָרבֶ ל כָֻ  ְוָדְמָיא ִהיא :ָאַמר ַרֻבִ י ֻבָ ֻבֵ ָרפוֹ ל ַעל ֻגַ  ,ש ְ

י  – ִאיָלן ֻבֵ ֵטל ַעל ֻגַ ָרפוֹ ֵאינֹו ֻבָ   .ש ְ

ֵהָמה ִביִעית ָחָלה ֲעֵליֶהן – אֹוְכֵלי ֻבְ ת ָעְרָלה  ,ְקדֻוַֹשת ׁשְ ְוֵאין ְקדֻוׁשַ

  .ָחָלה ֲעֵליֶהן

 

 [אע" כ"א]דף 

י ָאִבין ַע ָאַמר ,יחֹוַר ִאית ְלָך  :ָאַמר ַרֻבִ י ְיהֹוׁשֺ מֻועָ  :ַרֻבִ י וְ  .הׁשְ ַרֻבִ

ְמעֹון ם  ׁשִ ׁשֵ ְרֵמיהֻ ֻבְ   .ָאְמָרה ֻגַ

ה?  ָר ָלֻמָ ירֵ  -ף ש ְ י ,יֻפֵ ֻגִ ירֵ  - ןֻפַ יַמרוְ  .יֻפֵ ָר  ִאין ֻתֵ ירֵ ף ש ְ ן  ,יֻפֵ ה ֻכֵ ָעש ָ

ְתרֻוָמה ר – ֻבִ יַמרוְ  .מֻוֻתָ י ִאין ֻתֵ ֻגִ ירֵ  -ן ֻפַ ְתרֻוָמה ֻפֵ ן ֻבִ ה ֻכֵ  -י, ָעש ָ

ה?  .ָאסֻור ַהָנַייָלֻמָ רֻוָמהׁשֶ ֶרת, מוֻ  – ת ֻתְ ַייֻתֶ   .ֲאסֻוָרה –ת ָעְרָלה ְוַהֻנָ

ב   ו  כ"ב  – קֹוֶדׁשת ׁשַׁ  ןֶחׁשְׁ
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וֶרד :ַאֻתְ ָאַמר ָהָכא ט ֶאת ַהֻוֶ ִביעֻור :ה ַאֻתְ ָאַמרְוכָ  ,ְיַלֻקֵ  .ַחָייב ֻבְ

י  י יֹוָחָנן ֲאָבהוֻ ַרֻבִ ם ַרֻבִ ׁשֵ ֵרי :ֻבְ ִיין ֻתְ ֻנַ י  .ִאינֻוןן ֻתַ  :ְזֵעיָראָאַמר ַרֻבִ

ַתר ֲאָנא  ָיִכיל ְתרֵ ן ֶווֶרד ְלָההֵ ֻפָ ְתרֵ י ֻבִ ָבׁשוֹ ֶווֶרד ָחָדׁש  ,יֻפִ ֻכְ ֶמן  ׁשֶ ׁשֶ ֻבְ

ן ִביִעית  - ָיׁשָ ל ׁשְ ָבׁשוֹ ֶווֶרד ׁשֶ ֻכְ ית ׁשֶ ִ ׁשֻ ל ׁשִ ֶמן ׁשֶ ׁשֶ ָחָדשׁ  .ֻבְ ן ֻבֶ  - ְוָיׁשָ

ִביִעית  ָבׁשוֹ ֶווֶרד ׁשְ ֻכְ ִמיִנית ׁשֶ ל ׁשְ ֶמן ׁשֶ ׁשֶ  .ֻבְ

דֹול ל ּגָׁ לָׁ ְך ּכְ ן ֲעלָׁ ְדרָׁ  ה 

ִמינִ ק ֶפרֶ            [בע" כ"א]דף   יׁשְׁ

ל ַהְמיֻוָחד  ני'מת ִביִעית, ֻכָ ְ ׁשֻ דֹול ָאְמרֻו ֻבַ ָלל ֻגָ ֵאין  – ל ָאָדםְלאֹוכֶ ֻכְ

ֻנֻו ְמלֻוְגָמא ָלָאָדם ין ִמֻמֶ ְבֵהָמה צֹוֶרךְ ְוֵאין  ,עֹוש ִ ֵאינֹו  .לֹוַמר ֻבִ ְוָכל ׁשֶ

ֻנֻו ְמלֻוְגָמא ָלָאָדם, ֲאָבל לֹא  –ל ָאָדם אֹוכֶ לְ ְמיֻוָחד  ין ִמֻמֶ עֹוש ִ

ֵהָמה   .ַלֻבְ

ֵאינֹו ְמיֻוָחד לֹא  ֵהָמהְלאֹוכֶ ל ָאָדם ְולֹא ְלאֹוכֶ ְוָכל ׁשֶ ב ָעָליו  ,ל ֻבְ ַ ִחיׁשֻ

ֵהָמהְואֹוכֶ ל ָאָדם אֹוכֶ  ֵהמָ נֹוְתִנין ָעָליו חֻוְמֵרי ָאָדם ְוחֻוְמֵרי  – ל ֻבְ  .הֻבְ

ב ָעָליו ְלֵעִצים  ַ ֵעִציֲהֵרי הֻוא  –ִחיׁשֻ יָאה ְוָהֵאיזֹוב  ,םֻכְ גֹון ַהֻסֵ ֻכְ

  .ֹוָרִניתְוַהק
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ית כּו'.גמרא   יעִׁ בִׁ ְ ש ּ ְמרּו ּב  דֹול אָׁ ל ּגָׁ לָׁ ָעא  ּכְ יה ֻבְ ר ִחֻיָ י ֻבֹון ֻבַ ַרֻבִ

י  ה :ְזֵעיָראקֻוֵמי ַרֻבִ ָרׁשָ ֻפָ ֵהָמה ָהיֻו ֻבַ ַמה  ,אֹוְכֵלי ָאָדם ְואֹוְכֵלי ֻבְ

ין ֵמֶהן ְמלֻוְגָמא :ת ֵמיַמרֲחֵמי  :ַוֲאַמר ֵליהֻ  ?אֹוְכֵלי ָאָדם ֵאין עֹוש ִ

הוְֹֹּ)ויקרא כה, ז( לָּ כְּ אָּ ֹלְּ ם כ  ֹלָּ ץ ר  אָּ ֹהָּ ת ב ַ ַ ֹש  ה תָּ יְּ ַמה  .ִמיֵעט -ֹהָּ

ין ֵמֶהן ְמלֻוְגָמא ?ִמיֵעט   .אֹוְכֵלי ָאָדם ֵאין עֹוש ִ

יה ר ִחֻיָ י ֻבֹון ֻבַ ֵהָמה? ָאַמר ַרֻבִ ַאֻתְ כָֻ  :ֻוִמיֵעט אֹוְכֵלי ֻבְ ל ִמְדָרׁש ׁשֶ

  .ָרשׁ ֵאין ֶזה ִמדְ  – ֻדֹוֵרׁש ְוׁשֹוֵבר ִמְדָרׁש ִראׁשֹון

ן י יֹוֵסי לֹא ָאַמר ֻכֵ א  ,ַרֻבִ םֹ :)ויקרא כה, ו(ֶאֻלָ כ  ץֹלָּ ר  אָּ תֹהָּ ב ַ ַ הֹש  תָּ יְּ הָּ וְּ

ה לָּ כְּ אָּ ךָֹּ .ִמיֵעטֹ-ֹלְּ ת  ַלֲאמָּ ֹוְּ ךָּ ד ְּ ַעבְּ ֹו לְּ ךָּ  ,ִמיעֻוט ַאַחר ִמיעֻוט - לְּ

ין ְמלֻוְגָמא ְלָאָדם עֹוש ִ ֵהָמה ׁשֶ   .ְלַרֻבֹות אֹוְכֵלי ֻבְ

י !ה אֹוְכֵלי ָאָדםְוַרבֵֻ  יהֻכַ ר ִחֻיָ י ֻבֹון ֻבַ ָאַמר ַרֻבִ ה כָֻ  :י ֻדְ ַאֻתָ ל ִמְדָרׁש ׁשֶ

י  .ֵאין ֶזה ִמְדָרשׁ  – ֻדֹוֵרׁש ְוׁשֹוֵבר ִמְדָרׁש ִראׁשֹון ְנָייָאַמר ַרֻבִ  :הַמֻתַ

יַעְטתָֻ  ֻמִ ׁשֶ יָתהִמיַעְטתָֻ אֹוְכֵלי ָאָדם  - הֻכְ ִריֻבִ ֵהָמה  - ה! ֻוְכׁשֶ אֹוְכֵלי ֻבְ

יָתה   .ִריֻבִ

ֹות ֵמֶהן ְצבֻוִעין ְלָאָדם? ַמה ִאם אֹוְכֵלי אֹוְכלֵ  ֵהָמה, ַמהֻו ַלֲעש  י ֻבְ

ֵאין עוֹ  ין ֵמֶהן ְמלֻוְגָמא ְלָאָדםָאָדם ׁשֶ ין ֵמֶהן ְצבֻוִעין ְלָאָדם – ש ִ  .עֹוש ִ
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ין ֵמֶהן ְמלֻוְגָמא ְלָאָדם עֹוש ִ ֵהָמה ׁשֶ ין כָֻ לֹא  – אֹוְכֵלי ֻבְ עֹוש ִ ן ׁשֶ ֻכֵ ל ׁשֶ

 ְלָאָדם! ֵמֶהן ְצבֻוִעין 

ֹות ֵמֶהן ְצָבִעים ְלָאָדם? ַמה ִאם אֹוְכֵלי  ִמיֵני ְמלֻוְגִמיֹות ַמהֻו ַלֲעש 

ין ֵמֶהן ְמלֻוְגָמא ְלָאָדם ֵאין עֹוש ִ ין ֵמֶהן ְצָבִעין ְלָאָדם – ָאָדם ׁשֶ  .עֹוש ִ

ין ֵמֶהן ְמלֻוְגָמא ְלָאָדם עֹוש ִ ן כָֻ לֹא  – ִמיֵני ְמלֻוְגִמיֹות ׁשֶ ֻכֵ ל ׁשֶ

עָ  ֻתֵ  ְצָבִעין ְלָאָדם!  ה ֵמֶהןש ֶ ׁשֶ

ָלא א צֹוְרָכהלָ  ֵהָמה  ,ֻדְ ֹות ֵמֶהן ְצָבִעין ִלְבֵהָמה? אֹוְכֵלי ֻבְ ַמהֻו ַלֲעש 

ָמה ין ֵמֶהן ְמלֻוְגָמא ְלָאָדם ֻכְ ֵאין עֹוש ִ אֹוְכֵלי ָאָדם ׁשֶ  - ְדַאֻתְ ָאַמר ֻבְ

ין ֵמֶהן ְצבֻוִעין ְלָאָדם,  ין אֹוְכֵלי בְֻ  ְוִדְכָווַתהֻ עֹוש ִ ֵאין עֹוש ִ ֵהָמה ׁשֶ

ֵהמָ ְמלֻוְגָמא  ֵהמָ ה ְצָבִעין ַנֲעש ֶ  - הַלֻבְ   .הַלֻבְ

י יֹוֵסי ין ֵמֶהן ְצָבִעין ְלָאָדם,  :ָאַמר ַרֻבִ ֵני ַמה אֹוְכֵלי ָאָדם עֹוש ִ ִמֻפְ

ה ן ִציְבֵעי ָאָדם ֵיׁש ָלֶהן ְקדֻוׁשָ ֻכֵ ֵהָמה ְצָבִעין ַנֲעש ֶ  .ׁשֶ ה ֵמאֹוְכֵלי ֻבְ

ֵהמָ  ֵהמָ ָבִעין ֻוצְ  ,הַלֻבְ ה! ַלֻבְ  ה ֵאין ֲעֵליֶהן ְקדֻוׁשָ

 ,ִניָחא חֻוְמֵרי ָאָדם

 


