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 [דף ג' ע"א]

רכָֻ הֻוא ֵאינֹו ַמְפִריׁש    .ל ִעיֻקָ

י  ָעא קֻוֵמי ַרֻבִ יא ֻבְ ר ִחֻיָ י ֻבֹון ֻבַ ַמאי? :אלָ ַרֻבִ אי ָלָמה ִלי ֻדְ  !ֲאִפילֻו ַוֻדַ

ן  !ֲאִפילֻו רֹוב ָלָמה ִלי ִמיעֻוט? ֵני:ְולֹא ֻכֵ רֻוָמה ִמן  ֻתָ ֵאין ְמִביִאין ֻתְ

ר ַלִייׁשֻוב ,ַהגֹוֶרן ָלִעיר ְדֻבָ א  ,ְולֹא ִמן ַהֻמִ ןֶאֻלָ קֹום  ִאם ֻכֵ ֻמָ ָהְיָתה ֻבַ

ֶבט ,ְמִביָאהֻ  – הָתה ֻגֹוַרְרתָֻ יְֻ חַ שֶׁ  ֵ ִמים ִמן ַהׁשֻ   .ְונֹוֵטל ֻדָ

יבְוֵאינֹו ִמְצָוה  :ָאַמר ֵליהֻ  י ֲאֵביָדה ְלָהׁשִ ִמְצָוה הֻוא  יֹוֵסי:? ָאַמר ַרֻבִ

יב ָדָבר מֻוָעט, ְוֵאינֹו ִמְצָוה ֲאֵבידָ  ְלָהׁשִ יבה ֻבְ ָדָבר  ֲאֵביָדה ְלָהׁשִ ֻבְ

ה   .ְמרֻוֻבֶ

אי ְדַמאי ,ֻוְבַוֻדַ ָדָבר מֻוָעט ֵאיָנֻה ִמְצָוה  ,ֲאָבל לֹא ֻבִ יבֲאִפילֻו ֻבְ  ְלָהׁשִ

ָתֵניַנן:. ֲאֵביָדה ִדי ֻדְ ָרִכיםן ֶאת מִ ֻוְמַאֻבְ ֻדְ   .יעֻוטֹו ֻבַ

 ָאבי"ד  –ִראׁשֹון יֹום 
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ָידֹו ָמעֹות ֵאין ֻבְ ׁשֶ דֹון ֻכְ ָידֹו ָמעֹות .ַעד ֻכְ ֵריֻה  ?ָהָיה ֻבְ י ִניחֻוִמי ֻבְ ַרֻבִ

א ָאַמר ר ֻבָ יא ֻבַ י ִחֻיָ ַרֻבִ א, ָהיֻו לֹו ָמעֹות  :ֻדְ ִדיְסִקיָֻ ַאֻבָ ְולֹא ָהָיה  ,אֻבְ

לוֹ    .ְמַחֻלְ

א ַאְתיָ  ר ֻבָ יא ֻבַ י ִחֻיָ ַרֻבִ י ְזֵעיָראכְֻ  –א ֻדְ י ,ַרֻבִ  ֻוְדַרֻבִ

 ב[דף ג' ע"]

י  – ִאיָלא ַרֻבִ   .יַאמֵֻ ֻכְ

אי  י ַיֻנַ חוֹ  י:ָאְמֵר ְדֵבי ַרֻבִ דוֹ ֵמאֹוכֶ ת ֻפָ ר ְלַאֻבְ ָפרֻוס – ל מֻוֻתָ ֲאָבל  .ֻבְ

ֵלם ׁשָ רֹוָגרֹות – ֻבְ   .ַעד ֻגְ

ם  ׁשֵ י יֹוָחָנן ֻבְ ְמעֹוןַרֻבִ י ׁשִ ן  ַרֻבִ ֵלם ְיהֹוָצדָ ֻבֶ ׁשָ ְגרֹוָגרֹות.  ַעד –ק, ֻבְ ֻכִ

ָפרֻוס, ה ֻבְ ֻמָ ִליִגין?  – ֲאִפיֻלֻו ֻכַ ר. ַמה ֻפְ י ָמָנאמֻוֻתָ ָדא  :ָאַמר ַרֻבִ ֻבְ

ִליִגין   .ֻפְ

אי  י ַיֻנַ חֹות :יָאְמֵר ְדֵבי ַרֻבִ ד  לֵמאֹוכֶ  ֻפָ ר ְלַאֻבֵ ָפרֻוס. ֲאָבל  –מֻוֻתָ ֻבְ

ֵלם ׁשָ ם  – ֻבְ ׁשֵ י יֹוָחָנן ֻבְ רֹוָגרֹות. ַרֻבִ י ַעד ֻגְ ְמעֹוןַרֻבִ ן  ׁשִ ין  :קְיהֹוָצדָ ֻבֶ ֻבֵ

ֵלם  ׁשָ ין ֻבְ ָפרֻוס ֻבֵ רֹוָגרֹות. –ֻבְ  ַעד ֻגְ

ֲעָיה  י הֹוׁשַ ֵעי:ַרֻבִ ד? כָֻ ַמהֻו ְלַהְפִריׁש  ֻבָ הֻוא ֻוְלַאֻבֵ  ל ׁשֶ
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ֶנְגּדוֹ  ל ּכְ ֶרץ ְוֹיאכ  אָׁ ם הָׁ ְדַמאי .ְונֹוְתנֹו ְלע  אי  ,ֻבִ ַוֻדַ ֵאין  ,לֹא –ָהא ֻבְ ׁשֶ

אי    .ְלַעם ָהָאֶרץמֹוְסִרין ַוֻדַ

 ג' ֲהָלָכה

ֵהָמה  'מתני ר ,ֶקַמח ְלעֹורֹות ,ַהֻלֹוֵקַח ְלֶזַרע ְוַלֻבְ ֶמן ַלֻנֵ ֶמן  ,ְוׁשֶ ׁשֶ

ִלים  ַמאי –ָלסֻוְך ֻבֹו ֶאת ַהֻכֵ טֻור ִמן ַהֻדְ ן .ֻפָ ִזיב ֻוְלַהֻלָ טֻור  – ִמן ַהֻכְ ֻפָ

ַמאי   .ִמן ַהֻדְ

ע ,ַחֻלַת ַעם ָהָאֶרץ קֻוַח  ,ְוַהְמדֻוֻמָ ִני,ְוַהֻלָ ר ׁשֵ ֶכֶסף ַמֲעש ֵ ָיֵרי  ֻבְ ׁשְ

ָנחֹות ַמאי – ַהֻמְ טֻוִרין ִמן ַהֻדְ ֶמן ָעֵרב .ֻפְ יִבין,  – ְוׁשֶ אי ְמַחֻיְ ֻמַ ית ׁשַ ֻבֵ

ל ֻפֹוְטִרין.   ֻוֵבית ִהֻלֵ

ָקחֹו ְלֶזַרע  גמרא  ֻלְ יָון ׁשֶ ְנָייאָלא  –ִמֻכֵ ֶלה ,ׁשַ ְרעֹו ֻכָ זָֻ ָבר ׁשֶ  ,ִהיא ֻדָ

בָ  ֶלהִהיא ֻדָ ֵאין ָזְרעֹו ֻכָ י יֹוָחָנן: .ר ׁשֶ ן ְוָתֵני ָאַמר ַרֻבִ ע ְלָקָחן ְלֶזַר  :ֻכֵ

ב ֲעֵליֶהן ַלֲאִכיָלה  ָבה –ְוִחיׁשֵ ִאין ַמְחׁשָ ב ְלָקָחן ַלֲאכִ  .ֻבָ ֵ יָלה ְוִחׁשֻ

ֻנוֻ  –ֲעֵליֶהן ְלֶזַרע    .לֹא ַהֻכֹל ִמֻמֶ

ֵני: י (ְוֵאין) ֲאָבל .ֵאין זֹוְרִעין ֶטֶבל ֻתָ ים  (ְוֵאין) ֲאָבל .ן ֶטֶבלְמַחֻפִ עֹוש ִ

ֶטֶבל.  ָהַעֻכֻו"םִעם   ֻבְ
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(שָׁ  טֻור – ֶטֶבלַכח ְוָזַרע )ׁשֶ ָבר ָאַבד ,ֻפָ ֻכְ ְרֻכֹו . ׁשֶ ֵאין ֻדַ ָדָבר ׁשֶ ֻבְ

ט ט  ,ְלִהְתַלֻקֵ ְרֻכֹו ְלִהְתַלֻקֵ ֻדַ ָדָבר ׁשֶ ט  –ֲאָבל ֻבְ ַלֻקֵ ֻיְ קֹוְנִסין אֹותֹו ׁשֶ

לֹא ָצַמח .אֹותוֹ  ְרֻכֹו ַנֲעש ֶ  – ֲאָבל ִאם ָצַמח .ֻבְ ֵאין ֻדַ ָדָבר ׁשֶ ה ֻכְ

ט   .ְלִהְתַלֻקֵ

ד י יֹוָחָנן, ֻכַ דֲהָוה  ַרֻבִ יָעה ,ָאִכיל ֲאִפיֻלֻו קֻוֻפָ  .ןְמַתקֵֻ ֲהָוה  – ֲאִפיֻלֻו ֻבֵ

ְלִמיָדיו: ן ִאיְלָפן ָאְמרֻו לֹו ֻתַ י לֹא ֻכֵ לֵ :ַרֻבִ ֵכ ָּ ת ֵא  ר ַעש    ֵת ְּ ר ַעש   

עֵ  בו ַאתֵַזרְּ ׁש  !)דברים יד, כב(ֵךֵָּת ְּ ִקיֻדֻו ָחׁשַ ֶהןְלַמׁשְ ׁש ֻבָ ֻיֵ   .ן ׁשֶ

י  ַלח ְלַרֻבִ י ִיְרְמָיה ׁשָ ָלא ֲחדָ  ְזֵעיָראַרֻבִ נָ א ְמָסאָנא ִדְתֵאִנים ֻדְ ֻקְ  .אִמֻתַ

י ִיְרְמָיה ָסַבר ֵמיַמרַוֲהָוה  י מָ  :ַרֻבִ ָלא ֵמיכוֻ  ְזֵעיָראה, ַרֻבִ ל ֻדְ

נָ  ֻקְ י ַוֲהָוה  !א?ִמֻתַ ר מָ  :ָסַבר ֵמיַמר ְזֵעיָראַרֻבִ י ִיְרְמָיה ה, ֶאְפׁשָ ַרֻבִ ֻדְ

ָחה ֻלְ ָלא  ְמׁשַ נָ ִלי ִמיָלא ֻדְ ֻקְ ין  !א?ִמֻתַ יֻבֵ   .ת ֶטֶבלִאיְתַאָכלַ ן, ְלֵדין ֻדֵ

ַלְחֻתְ ִלי ֶאְתמֹול, ְמַסְנֲאתָ ַההֻוא  :ָאַמר ֵליהֻ  ,ר ָקם ִעיֵמיהֻ ְלָמחָ  ׁשָ א ֻדְ

נָ  ֻקְ י מָ  ,תֲאָמִרי :ָאַמר ֵליהֻ ה? ֲהוָ א ִמֻתַ ָלא  ְזֵעיָראה, ַרֻבִ ֵמיַכל ִמיָלא ֻדְ

נָ  ֻקְ ן ָאַמר ֵליֻה: !ה?ִמֻתַ א ָאְמִרית ֻכֵ י ִיְרְמָיה  ַמהֲהָוה  ,אֻוף ֲאֻנָ ַרֻבִ

לַֻ  ָלאח ִלי ִמיָלא ְמׁשַ נָ ו ֻדְ ֻקְ   !ה?ִמֻתַ
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י  ם ַרֻבִ ׁשֵ ר ְזִביָנא ֻבְ א ֻבַ י ַאֻבָ ֵני ַקְדָמאֵ ן ֲהווֹ ִאין  ָאַמר: ְזֵעיָראַרֻבִ י ֻבְ

ֵני ַנשׁ  ֲאַנן – ַמְלָאִכים ֵני ַנשׁ ֲהווֹ ן ְוִאי .ֻבְ   .ןֲחָמִרי ֲאַנן – ן ֻבְ

י ָמָנאָאַמר  ַהִהיא  :ַרֻבִ ְעתָֻ ֻבְ יהֻ ֲאִפיֻלֻו  :א ָאְמִריןׁשַ י  ַלֲחַמְרֻתֵ ַרֻבִ ֻדְ

ְנָחס  ן ָיִאיר ָלא ִאיְדִמיַנןֻפִ יהֻ  !ֻבֶ י  ֲחַמְרֻתֵ ַרֻבִ ְנָחס ֻדְ ן ָיִאיר ֻפִ הֻ ֻבֶ ְנבֻוֻנַ  ֻגַ

ֵליְליָ יי ִלְסטַ    ,אֻבְ

 

 א[' ע"דדף ]

בָֻ ת ְטמֻוָרה ֲעַבדַ  ָלתָ ן ֻגַ ָלא ֻתְ לֻוםָטֲעמָ א יֹוִמין ֻדְ ַתר  .א ֻכְ ָלתָ ֻבָ א ֻתְ

הֻ ן ִאיְתַמְלכָ יֹוִמין  ַלֲחָנהֻ  ָאְמִרין: .ְלָמָרהֻ  ַמְחַזְרֻתַ ָלא  ְלָמָרהֻ  ִניׁשְ ֻדְ

ן ְוִתיְסֵרי לֵ  קֻוָנהֻ אַ  .אְמַעְרתָֻ ימֻות ְלַגֻבָ ְרעַ ת ַעל ְוָקמַ ת ָאְזלַ , ֻפְ ת ֻתַ

ְתִחין לְ  ָאַמר לֹון: ,ָקאׁשֻוְרַיית ְמַנהֲ  ,ְדָמָרהֻ  לֻוְבָתא ְדִאית עֲ  ָהָדאֻפָ

לֻוםָלֻה תְֻ  ָלא ְטִעיַמת ֻכְ ְתִחין ָלֻה, ְוָעלַ  !ָלָתא יֹוִמין ֻדְ ָאַמר  ,ת ָלהֻ ֻפָ

לֻום ְלֵמיַכל :לֹון   .יַכלתֵֻ  ,ְיָהבֻון ָלֻה ֻכְ

ִנייֹום  ָאב ָעָשר ֲחִמָׁשה – ׁשֵׁ  בְּ
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ֵעית ֵמיַכל ָמהֻ ְיָהִבין קוֻ  ָעִרין ְוָלא ֻבָ י ָאְמרֻו ֵליֻה: .ש ְ ֵעית ַרֻבִ , ָלא ֻבָ

ֻון יְמתֻ ָאַמר לֹון: ַוֲאֵר  !ִאין :ן? ָאְמרֻו ֵליהֻ ָאַמר לֹון: ְמֺתָקִנין ִאינִ  !ֵמיַכל

י ָאְמרֻו ֵליֻה: ?ןָמָיידְֻ  ן ִאיְלָפן ַרֻבִ ַרע :ְולֹא ֻכֵ ֶקַמח  ,ִלְבֵהָמה ,ַהֻלֹוֵקַח ַלזֶֻ

ר ,ְלעֹורֹות ֶמן ַלֻנֵ ִלים ,ׁשֶ ֶמן ָלסֻוְך ֻבֹו ֶאת ַהֻכֵ ַמאי!  – ׁשֶ טֻור ִמן ַהֻדְ ֻפָ

ְרָמהֻ ר ַעל ַמְחמַ א, ְדִהיא ֲעִלְבתָ  ָהָדאַמה ַנֲעֵביד לְ  :ָאַמר לֹון י ֻגַ ן ַסֻגִ

ין ַוֲאֵרימוֻ  ָמַיָ   .תַוֲאַכלַ  ,ןֻדְ

ֵרי יִנין ֻתְ ֵרין ַאְפְקדוֻ ן ִמְסֻכֵ ֲעִרין ְסִאין ֻתְ ש ַ ין ֻדְ ֻבֵ י ֻגַ ְנָחס ן ַרֻבִ ן ֻפִ ֻבֶ

ֲעיָ  .ןְוַאֲעלוֻ ָיִאיר. ָזְרעֻון ְוָחְצִדין  ֲעֵריהוֹ ן ֵמיַסב ֻבָ ן ַאְייֻתוֻ  , ָאַמר לֹון:ןש ַ

ְמַליָֻ  ֲעֵריכֹוןוֻ  ֻוְסבא ַוֲחָמַריָֻ א ֻגַ   .ן ש ַ

י  ְנָחס ַרֻבִ ן ָיִאיר ָאַזל ְלַחד ֲאַתרֻפִ יהֻ ֲאתוֹ  ,ֻבֶ  , ָאְמרֻו ֵליֻה:ן ְלַגֻבֵ

ַריָֻ  ַזר ֲעֵליֶהן  !ןִעיֻבֻוָר ל ָאכֵ א ַעְכֻבְ רֻון  ,ןְוַצְמתוֻ ֻגָ , ָאַמר ןְמַצְפְצִפיׁשָ

 ןָאְמָר ֵליֻה, לֹא! ָאַמר לֹון,  ָאְמִרין? ָאְמרוֻ  ִאינֻוןן ַמה ַאֻתוֻ ָיְדִעין  לֹון:

ָלא  נָ מִ ֻדְ ֻקְ   .ןַאְנֻכוֻ ן ְוָלא ְוַעְרבוֻ  !עֹוְרָבן :ָאְמרֻו ֵליהֻ  .הֻתַ

לִ  ַמְלכָֻ ן מִ י ַמְרֻגָ י ֲאתָ  .רַעְכבָֻ ת ַחד ֻוְבַלעַ  ,תְנָפלַ א ַסְרַקיָֻ א ֻדְ א ְלַגֻבֵ

י  ְנָחס ַרֻבִ ן ָיִאיר. ֻפִ ְמָך  :ָאַמר ֵליהֻ ר? ַחבָֻ א ֲאנָ ַמה,  :ָאַמר ֵליהֻ ֻבֶ ְלׁשִ

ַזר  !תֲאֵתיא ָטבָ   :ָאַמר .ע ַוֲאָתאַמְגבַֻ א ַחד ֲחמָ  .ןְוַצְמתוֻ ן ֲעֵליהוֹ ֻגָ

י ָהֵהן ִניהוֻ  ֻבֵ   .ֻוְפָלָטהֻ ֲעלֹוי  ְוָגַזר !ֻגַ
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י  ְנָחס ַרֻבִ ן ָיִאיר ָאַזל ְלַחד ֲאַתרֻפִ יהֻ ֲאתוֹ  ,ֻבֶ ֵלית  :ָאְמרֻו ֵליהֻ  ,ן ְלַגֻבֵ

ָנןן ַאֻתוֻ ִדיְלָמא לֹא  ! ָאַמר לֹון:ןלָ ק ַמְספַֻ ַמֻבֻוָען  ? ָאְמרֻו ֵליֻה: ְמַתֻקְ

ק ְלהֹוןְוַעְרבוֻ  עֹוְרָבן!   .ן ֻוַמְסֻפַ

י  ְנָחס ַרֻבִ ן ָיִאירֻפִ יַניה ַוֲהוָ  ד.ַוועַ ָאַזל ְלֵבית ֲהָוה  ֻבֶ ֵבי 1יֻגִ ָאַמר  .רֻגָ

יַני :ֵליהֻ  ית  !יֻגִ ג קֻומֹוי ְוָעַבר. ֻוָפֵליא? ַווֲעדָ ַמה ַאֻתְ ָמַנע ִלי ִמן ֻבֵ

ְלִמיָדיו ָאְמרֻו ֵליהֻ  ָידַ ַמאן  ָעְבִרין? ָאַמר לֹון: ֲאַנן ָיְכִלין :ֻתַ ע ֻדְ

ָלא  יֻה ֻדְ ַנְפׁשֵ ָרֵאל ִמן יֹומֹוי ל ְלַבר ֲאֵקיֻבְ א ְולָ ר ַיֲעבוֹ  –ַנׁש ִמן ִיש ְ

  .הִמְנכָֻ 

י ֵרי  ,ַרֻבִ ֵעי ִמׁשְ ִמיְטתָ ֻבָ י ְסלַ  .אׁשְ ְנָחס ק ַרֻבִ יהֻ ֻפִ ן ָיִאיר ְלַגֻבֵ ָאַמר  .ֻבֶ

י :ָאַמר ֵליהֻ ן? ֲעִביִדיה ִעֻבֻוַריָֻ ַמה  :ֵליהֻ  א ן ָיפֹות. ַמה ִעיֻבֻוַריָֻ עֻוְלׁשִ

י :ָאַמר ֵליהֻ ן? ֲעִביִדי י ְדֵלית הֻוא ְוָידַ ן ָיפֹות. עֻוְלׁשִ מָ ע ַרֻבִ ה ַמְסֻכְ

י ְלֵמיַכל ִעיִמי ִציְבַחר  :ָאַמר ֵליהֻ  .ִעֵמיהֻ  ַגח ַרֻבִ טַ ִמיׁשְ יל יֹוָמא ֻבְ  ?ןֻדֵ

 ִאין.  :ָאַמר ֵליהֻ 

י ֲחמָ ת, ָנֵחיִמי  ַרֻבִ י ָזִנין? ְיהֻוָדאֵ ל ֵאילֻון כָֻ ָאַמר,  .ןָקְייִמיא מֻוְלָווָתא ֻדְ

ָלא  ר ֻדְ דֹון.ַאֻפוֹ ר ְסבַ י ֲחמֵ ֶאְפׁשָ ַלח .יְלַרבִֻ ָאְזִלין ְוָאְמרֻון  י ִמן ֻכְ י ׁשָ  ַרֻבִ

ֵעי  יהֻ ֻבָ יְסֻתֵ י ְמטוֹ  .ְמַפֻיַ ֻבֵ י ֻגַ יהֻ ן ֻבִ ן ִלי. קֻוְרִביי, ַקְרתִֻ ֵני בְֻ  ,ָאַמר ,ַקְרֻתֵ

                                                 
 שם נהר. 1
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ֵני  ְוָנֲחתוֻ  ֵתיהֻ ֻבְ פוֻ  ַקְרֻתְ י :ָאַמר לֹוןֲעלֹוי.  ןְוַאֻקְ ֵעי  ַרֻבִ יהֻ ֻבָ יְסֻתֵ  !ְמַפֻיַ

ְבקֻוֵניהֻ  ֵני ִדיִדי  :ָאַמר .ל לֹוןַוֲאזוֻ  ׁשַ תָ ת ְנַחתַ  !ן ִליקֻוְרִביֻבְ ָ א ִמן ֶאיׁשֻ

א  ַמֻיָ פַ ׁשְ ן ָזֵכינָ הֹוִאיל ְוָלא  י. ָאַמר:ְלַרבִֻ ָאְזלֻון ְוָאְמרֻון ֲעלֹוי.  תְוַאֻקְ

בַֻ  ָעְלָמא ִניש ְ בַֻ י ִניְזכֵֻ ן, ָהֵדיע ִמיֵניֻה ֻבְ ָעְלָמא ִניש ְ ָאתָ ע ִמיֵניֻה ֻבְ   .אֻדְ

שֵׁ  י ֻבְ י ַחֻגַ ר ַנְחָמן:ַרֻבִ מֻוֵאל ֻבַ י ׁשְ ה ם ַרֻבִ ָהָיה  ַמֲעש ֶ ָחִסיד ֶאָחד ׁשֶ ֻבְ

ַעם ַאַחת ָהְיָתה חֹוֵפר ֻבֹורֹות שִׁ  ִבים. ֻפַ ָ יִחין ֻוְמָערֹות ָלעֹוְבִרים ְוַלׁשֻ

ָטָפֻה ָנָהר א, ֻוׁשְ ֻתֹו עֹוֶבֶרת ִליָנש ֵ ל עַ ן ווֻ  ַוהֲ  .ֻבִ אֻכָ יֻה,  ֻמָ ָעְלִלין ְלַגֻבֵ

ְעָיי יהֻ ן ֻבַ יל ,ְמַנַחְמֻתֵ   .ִמְתַנֲחָמהֲעלֹוי  ְוָלא ָקֻבֵ

י  ְנָחס ָעאל ַרֻבִ ֵעי ֻפִ יֻה ֻבָ ן ָיִאיר ְלַגֻבֵ יהֻ ֻבֶ יל ,ְמַנַחְמֻתֵ ֲעלֹוי  ְוָלא ָקֻבֵ

י :ָאַמר לֹון .ִמְתַנֲחָמה י ?! ָאְמרֻו ֵליֻה:ן הֻוא ֲחִסיְדכֹוןֻדֵ ְך ְוָכְך ַרֻבִ , ֻכָ

הָהָיה  ְך ְוָכְך ֵאיְרִעיןעֹוש ֶ ד ֶאת ֻבֹוְראֹו  :ָאַמר ., ֻכָ ָהָיה ְמַכֻבֵ ר ׁשֶ ֶאְפׁשָ

ַמִים ַמִים? מִ  ְוהֻוא ,ֻבְ חֹו ֻבְ ִעיר:ְמַקֻפְ ד ָנַפל קֹול ֲהָבָרה ֻבָ ֻתֹו " ֻיַ את ֻבִ ֻבָ

ל אֹותֹו ָהִאישׁ  ָאְמרֵ ִאית  "!ׁשֶ ִסיְכתָֻ  :יֻדְ ָאְמרֵ ְוִאית  .ִריתא ִאיְתעֲ ֻבְ י, ֻדְ

י  ְדמֻות ַרֻבִ ְנָחס ַמְלַאְך ָיַרד ֻבִ יָלֻה. ֻפִ ן ָיִאיר ְוִהֻצִ  ֻבֶ

ן דֹוָסא י ֲחִניָנא ֻבֶ תָיֵתיֲהָוה  ַרֻבִ ֻבָ ֵליָלא ׁשַ ַחת  .ב ָאכֻול ֻבְ תֹוָר ֻפְ א ֻפָ

ן?  . ָאְמרֻו ֵליֻה:קֻומֹוי י  :ָאַמר ֵליהֻ ַמהֻו ֻכֵ ַאְלֻתִ ְבִלין ׁשָ ֶכיְנתִֻ ֻתַ  .יִמׁשְ

יו ְרֻתִ ַ יר  .ְולֹא ִעש ֻ יָנָייְוִהְזֻכִ   .ן ֵמֵאיָליוַהׁשֻוְלחָ ְוָעָלה  ,ןֻתִ
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י ַטְרפֹון יתֻ  ,ְיִתיב ָאכֻולֲהָוה  ַרֻבִ ַמהֻו  :י ֵליהֻ ָאְמֵר  .ֻוָתא ִמיֵניהֻ ְוָנִפיל ֻפִ

ן?  ֻבֹו ָטֳהרֹות :ָאַמר ֵליהֻ ֻכֵ יִתי ַעל ֻגַ י ְוָעש ִ ַאְלֻתִ   .קֹוְרדֹם ׁשָ

ֹוָתן ְטִחיִניןַלמֻוְרָייַיִין  ַחָייִבים  – ס, ְוַיִין ַלֲאלֻוְנִטית, ִקְטִנֻיֹות ַלֲעש 

ְדַמאי אי. ֵהן ַעְצָמן :לֹוַמר צֹוֶרךְ ְוֵאין  .ֻבִ ַוֻדַ ַמאי.  – ֻבְ טֻוִרין ִמן ַהֻדְ  ֻפְ

ַרבִֻ ַקָייִמין? ִאין  ֲאַנן ַמה ְדַמאי ִיְהיֻו ַחָייִבין –י ֻכְ י ן כְֻ ִאי .ֲאִפילֻו ֻבִ ַרֻבִ

ְמעֹוןבְֻ  ֶאְלָעָזר י ׁשִ  ֲאִפילוֻ  – ַרֻבִ

 ב[' ע"דדף ]

אי  ַוֻדַ א ְיהוֹ ֻבְ טֻוִרים! ֶאֻלָ ַרבִֻ ן ֻפְ י ,ָאְמִרין ֲאַנן יֻכְ ַקֻלִ ְדַמאיֻבְ ֵהֵקילֻו ֻבִ   .ן ׁשֶ

ֹוָתֻה  ,ַיִין ְלִקילֹור אי – הְמלֻוְגמָ ֶקַמח ַלֲעש  ַוֻדַ  ָצִריךְ ן ְוֵאי ,ַחָייִבים ֻבְ

ַמאר לֹומַ  ֻדְ ַמאם ֻוְפטֻוִרי] יֻבַ אי – ֵהן ַעְצָמן י[.ִמֻדְ ֻדַ טֻוִרים ִמן ַהֻוַ   .ֻפְ

אי,  :ַאֻתְ ָאַמרָהָכא  ֻדַ טֻוִרים ִמן ַהֻוַ טֻוִרים ִמן  :א ַאֻתְ ָאַמרְוָהכָ ֻפְ ֻפְ

ַמאי אן !ַהֻדְ ֵטל – ֻכָ ב ֻגֻופֹו הֻוא ֻבָ הֻוא נֹוְתנֹו  – ְוָכאן .ַעל ֻגַ יָון ׁשֶ ֻכֵ

ֵטל   .הֻוא ֻבָ

ל  :ְוָהָתֵני ֲהָנָייָאסֻור  – ֲעבֹוָדה ָזָרהִקילֹור ׁשֶ ְנָיי !הֻבַ  ,א ִהיאׁשַ

ֵיִֵ :ִדְכִתיב לֹא םוְּ ר  הִֵמןֵַהח  או מָּ ֵמְּ ךָּ יָּדְּ קֵב ְּ ב ַ ָמִרים  .דְּ יָנן ִלׁשְ ַמה ֻבֵ
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ל  ל ם"ַעֻכוֻ ׁשֶ ָמִרים ׁשֶ א ֵאיָנן  ם"ַעֻכוֻ ? ֵאֻלֻו ׁשְ ֻמָ ֲהָנָיי ֲאסֻוִריםׁשֶ  ?!הֻבַ

ָמִרים  ְבׁשוֻ ָהא ׁשְ ֻיָ ֻום  – ׁשֶ ֶהם ִמׁשֻ   .ֲעבֹוָדה ָזָרהת ַהָנַייֵאין ֻבָ

ן  טּור מִׁ ן ּפָׁ ּלָׁ יב ּוְלה  ְגזִׁ אימִׁ מ  ּדְ ִזיב  .ה  ֵני: ?ַמה ִהיא ַעְצָמהֻ ֻכְ ְגִזיב  ֻתָ

ַמאי – ַעְצָמהֻ  טֻוָרה ִמן ַהֻדְ   .ֻפְ

רֶ ַהֻלֹוֵקַח ִמן  צוֹ ת ַהַחֻמֶ גֻוָר ֻוִמן  ,רֻבְ ִצידָ ת ַהֻמְ ָהא ִמן  .ַחָייב –ן ֻבְ

גֻוָר  צוֹ ת ַהֻמְ ִציָדן ֻבְ טֻור –ר, ֻוִמן ַהַחָמִרים ֻבְ צוֹ ר ְיִחיִדי ֵמַחמָֻ  .ֻפָ   .רֻבְ

רֶ  ִזיבַחֻמֶ ֶרְך ֻכְ ְכַנס ְלצֻור ֻדֶ ֻנִ ִזיב  ,יֲחמֵ  אֱאתָ  ,ת ׁשֶ ֻכְ ִאילֻו ָעְמָדה ָלֻה ֻבִ

טֻוָרה – יו .ֻפְ ְכְנָסה  ַעְכׁשָ ֻנִ יבֶ  –ר ְלצוֹ ׁשֶ   !ת?ַחֻיֶ

י יֹוָחָנן ְזרוֻ  :ָאַמר ַרֻבִ ֻגָ ָעה ׁשֶ ׁשָ ַמאי עַ  ֻבְ ָבִרים  –ל ַהֻדְ ְזרֻו ַעל ֻדְ לֹא ֻגָ

לוֻ  י  .ַהֻלָ ְעָיאָאַמר ַרֻבִ ים ָעָליו :הֹוׁשַ ְוֵאינֹו נֹוֵתן ַלֻכֵֹהן  ,ֵאיַמת ָקָדׁשִ

ֵאינֹו  ָבר ׁשֶ  ן. ְמתֻוקָֻ ֻדָ

ֶרץ אָׁ ם הָׁ ת ע  ּל  יהֻ ַעל  .ְוח  ְעֻתֵ י  ֻדַ ַרֻבִ ְעָיאֻדְ ַחֻלַת  – הֹוׁשַ ַעם ָהָאֶרץ ֻבְ

ַקח ִעיָסה ֵמַעם ָהָאֶרץ ְוִהפְ  .ִהיא ַמְתִניָתא ֻלָ ָתֻה ִריׁש ֲאָבל ָחֵבר ׁשֶ ַחֻלָ

יהֻ ַעל  .לֹא – ְעֻתֵ י יֹוָחָנן ֻדַ ַרֻבִ   .ָהָדאִהיא  ָהָדאִהיא  – ֻדְ
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ְמדּוּמָׁ  יהֻ ַעל  ע.ְוה  ְעֻתֵ י  ֻדַ ַרֻבִ ְעָיאֻדְ ֵפירֹות ַעם ָהָאֶרץ ִהיא  – הֹוׁשַ ֻבְ

ַקח פֵֻ ָחבֵ ֲאָבל  .אַמְתִניתָ  ֻלָ ַעל  .לֹא –ירֹות ֵמַעם ָהָאֶרץ ְוִנְדְמעֻו ר ׁשֶ

יהֻ  ְעֻתֵ י יֹוָחָנן  ֻדַ ַרֻבִ  קָנפֵ ַמאי  .ָהָדאִהיא  ָהָדאִהיא  –ֻדְ

 

 א[' ע"הדף ]

יֵניֶהן? ְסָאה עֹוָלה ִמֻתֹוְך ֵמָאה יהֻ ַעל  ,ִמֻבֵ ְעֻתֵ י יֹוָחָנן ֻדַ ַרֻבִ  – ֻדְ

יבֶ  יהֻ ַעל  .תַחֻיֶ ְעֻתֵ י  ֻדַ ַרֻבִ ְעָיאֻדְ טֻוָרה – הֹוׁשַ   .ֻפְ

ֵני: רְוכֻולָֻ  ֻתָ ם ִלְתרֻוַמת ַמֲעש ֵ ָרא ׁשֵ ֻקָ ִני  ,ן ׁשֶ ר ׁשֵ הֻ אֹו ְלַמֲעש ֵ ֻלָ  – ׁשֶ

ֻוי ה ָעש  ָעש ָ יהֻ ַעל  .ַמה ׁשֶ ְעֻתֵ י יֹוָחָנן ֻדַ ַרֻבִ יהֻ ַעל  .ִניָחא ,ֻדְ ְעֻתֵ י  ֻדַ ַרֻבִ ֻדְ

ְעָיא ֵאינֹו  ,הֹוׁשַ ֵני ֶאָחד ׁשֶ ֵאין ְמתֻוָקִנין ְוַאֻתְ ָאַמְרֻתְ ָהֵכן? ִמֻפְ ן ׁשֶ ְמַתֻקֵ

ים ָעָליו   .ֵאיַמת ָקָדׁשִ

ֵני: ֶהן  ֻתָ ֻלָ ִני ׁשֶ ר ׁשֵ ר אֹו ְלַמֲעש ֵ ם ִלְתרֻוַמת ַמֲעש ֵ ָרא ׁשֵ ֻקָ  –ְוכֻוָלן ׁשֶ

ן.  ֵאינֹו ְמַתֻקֵ ֵני ֶאָחד ׁשֶ ֻוי ִמֻפְ ה ָעש  ָעש ָ  ַמה ׁשֶ

ִליִׁשייֹום   ָאבט"ז  – ׁשְּ
 



ְלמּוד י ּת  ְלמִׁ ֻנּקָׁ  ְירּוש   ּמְ  יג  _____________________________________ דה 
 
 

י   ֵעי קֻוֵמי ַרֻבִ יא ֻבָ ר ִחֻיָ י ֻבֹון ֻבַ דֹון :ְזֵעיָראַרֻבִ ר  ,ַעד ֻכְ ֶכֶסף ַמֲעש ֵ ֻבְ

ַמאי ל ֻדְ אֲאִפילֻו  .ׁשֶ ַוֻדַ   י.ֻבְ

ֵני ר :ֻתָ ם ִלְתרֻוַמת ַמֲעש ֵ ָרא ׁשֵ ֻקָ ֶהן ,ְוכֻוָלן ׁשֶ ֻלָ ִני ׁשֶ ר ׁשֵ  – אֹו ְלַמֲעש ֵ

י ֶאְלָעָזר ָאַמר ֻוי. ַרֻבִ ה ָעש  ָעש ָ ָיֵרי ְמָנחֹות :ַמה ׁשֶ ְ י חֻוץ ִמׁשֻ . ַרֻבִ

ָאר ה ָאַמר:ִיְרְמיָ  ְ ַמְחלֹוֶקת – ַהׁשֻ   .ֻבְ

י ֵעי: ַרֻבִ י ֵמִאירן כְֻ ִאיַמְחלֹוֶקת? ַמה ַנן ַקָייִמין?  ַהְיידוֻ  יֹוֵסי ֻבָ , ַרֻבִ

ָיֵרי ְמָנחֹות ר ִהיא ׁשְ לֻום – ִהיא ַמֲעש ֵ ה ְולֹא ֻכְ י ְיהֻוָדא  .לֹא ָעש ָ ַרֻבִ ֻכְ

ֻוי!  – ה ָעש  ָעש ָ  ַמה ׁשֶ

י ָמָנאָאַמר  י ִחְזִקָיה ְושָׁ  ,ָאְזִלית ְלֵקָסִרין :ַרֻבִ  :יֻוַמְתנֵ ב ָיֵתיְמִעית ַרֻבִ

שׁ  י ָקדָ  ַהְמַקֻדֵ ָקְדׁשֵ ֶחְלקֹו ֻבְ ים ֻבְ ים ַקֻלִ ָקָדׁשִ ים, אֹו ֻבְ ֵאיָנֻה  –ׁשִ

ת י ֶאְלָעָזר אֹוֵמר .ְמקֻוֶדׁשֶ ְבֵרי ַהֻכֹל :ַרֻבִ י יֹוָחָנן ָאַמר .ֻדִ  :ַרֻבִ

ַמְחלֹוֶקת י ֵמאָ  :ְוָאְמִרית ֵליהֻ  .ֻבְ ַמע ַרֻבִ  :ִמיְלָתא? ְוָאַמר ִלי ָהָדאן ׁשָ

י ִיְרְמָיה.   ִמן ַרֻבִ

ַמע  ָיאֻותְוָאְמִרית,  י ִיְרְמָיה ְדהֻוא ׁשָ י ֶאְלָעָזר ָהָדאַרֻבִ ַרֻבִ ְבֵרי  ֻדְ ֻדִ

ַמְחלֹוֶקת ,הֻוא ַהֻכֹל י .ְדָאַמר ֻבְ ִמיַע ֵליהֻ יֹוֵסי  ַרֻבִ ָלא ׁשְ ְצִריָכה  – ֻדְ

י ֵמִאירן כְֻ ִאי ?ֶקתה ַמְחלוֹ ַהְיידָ  :הֻוא ְדָאַמר ,ֵליהֻ  ר ַרֻבִ , ִהיא ַמֲעש ֵ
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ָיֵרי ְמָנחֹות ִני ִהיא ׁשְ לֻום – ׁשֵ ה ְולֹא ֻכְ י ְיהֻוָדא ִאי. לֹא ָעש ָ ַרֻבִ  –ן ֻכְ

ֻוי. ה ָעש  ָעש ָ  ַמה ׁשֶ

ֵני:  י יֻוָדה: ֻתָ ל  ָאַמר ַרֻבִ ֶמן ׁשֶ א ׁשֶ ל ֶאֻלָ ית ִהֻלֵ ְטרֻו ֻבֵ ְלָייטוֹ לֹא ֻפָ ן ֻפַ

ְלַבד י ָנָתן: ֲאֵחִרים .ֻבִ ם ַרֻבִ ׁשֵ לְמַחְייִבין ָהיֻו  אֹוְמִרים ֻבְ ית ִהֻלֵ  ֻבֵ

ֶמן ֶווֶרד ׁשֶ   .ן, ִוויְרִדינוֹ ֻבְ

 [דף ה' ע"ב]

 ד' ֲהָלָכה

ַמאי   'מתני ִפין ֻבוֹ  .ְמָעְרִבין ֻבוֹ  –ַהֻדְ ֻתְ ֻתַ  .ְמָבְרִכין ָעָליו .ֻוִמׁשְ

ִנים ָעָליו ין אֹותֹו ָערֹום .ֻוְמַזֻמְ ָמׁשֹות .ֻוַמְפִריׁשִ ְ   .ֻוֵבין ַהׁשֻ

ִני ָלִראׁשֹון  ר ׁשֵ ים ַמֲעש ֵ לֻום –ְוִאם ִהְקֻדִ ָכְך ֻכְ   .ֵאין ֻבְ

עֹוָתיו ֶאְצֻבְ י ָסְך ֻבְ ְרֻדִ ַהֻגַ ֶמן ׁשֶ ַמאי.  – ׁשֶ ֻדְ יב ֻבַ ַהֻסֹוֵרק נֹוֵתן ַחֻיָ ְוׁשֶ

ֶמר  ֻצֶ ַמאי –ֻבַ טֻור ִמן ַהֻדְ   .ֻפָ

ין אֹותֹו ָערֻום גמרא  אֵ  ,ַמְפִריׁשִ ָרָכה. ׁשֶ  ינֹו ָטעֻון ֻבְ

ָמׁשֹות,  ְ ָתֵניַנן ָהָדאֻוֵבין ַהׁשֻ יָכה :ֻדְ יָכה ָסֵפק לֹא ֲחׁשֵ   .ָסֵפק ֲחׁשֵ
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ֵני י  ֻתָ אַרֻבִ אֻול: ֲחַלְפֻתָ ן ׁשָ ַמאי  ֻבֶ ֶמְרחָ ְמַחְלִלין ֻדְ ֵאינֹו ָטעֻון  ,ץֻבְ ׁשֶ

ָרָכה אי .ֻבְ ָרָכה.  – ָהא ַוֻדַ  ָטעֻון ֻבְ

י ָמָנא י יֻוָדן: ַרֻבִ ֵעי קֻוֵמי ַרֻבִ ירֹות ֻבָ יַצד הֻוא ְמָבֵרְך? ִאם ָהיֻו ֻפֵ  – ֻכֵ

ִני" ר ׁשֵ ְדיֹון ַמֲעש ֵ ִניַעל ִחילֻול " –. ִאם ָהיֻו ָמעֹות "ַעל ֻפִ ר ׁשֵ  . "ַמֲעש ֵ

ִני ָלִראׁשֹון  ים ׁשֵ ָעַבר –ִאם ִהְקֻדִ ׁשֶ לֻום. ֻבְ ָכְך ֻכְ ִחילָֻ ָהא  .ֵאין ֻבְ ֻתְ  –ה ֻבַ

 לֹא. 

ר ָוואַרבִֻ  יא ֻבַ י ִחֻיָ ַרֻבִ ֵריֻה ֻדְ א ֻבְ י  ,י ֻבָ י יֹוָחָנן:ַרֻבִ ם ַרֻבִ ׁשֵ יא ֻבְ  ִחֻיָ

ִני ָלִראׁשֹון  ים ׁשֵ ר ְלַהְקֻדִ ַמאמֻוֻתָ ֻדְ ר ֻבַ י ַיֲעקֹב ֻבַ ר ִאיִדי ַאחָ י. ַרֻבִ א ֻבַ

ַע  י ְיהֹוׁשֺ ם ַרֻבִ ׁשֵ ן ֵלִויֻבְ ה :ֻבֶ ה לֹא ַיֲעש ֶ ֻוי.  –. ְוִאם ָעש ָ ה ָעש  ָעש ָ  ַמה ׁשֶ

בַ ַמהֻו  יִליֻקָ ָמקֹום ִראׁשֹון? ַרֻבִ ִני ֻבְ אֻול יֹוֵסי  ע ׁשֵ ן ׁשָ י ֵליֻה ַאְייתֵ ֻבֶ

ירֵ ֲאִריֵסיֻה  ִני" :ָאַמר ֵליהֻ  .יֻפֵ ֵצא " ". ְוָחַזר ְוָאַמר ֵליֻה:ֵצא ֻוְקַבע ׁשֵ

ָמקֹום ".ֻוְקַבע ִראׁשֹון ִני ֻבְ א ָקַבע ׁשֵ ֻמָ  ָהָדא! ?ִראׁשֹון ְוָחׁש לֹוַמר ׁשֶ

ר  :ָאְמָרה ֻמֻוֻתָ בַ ׁשֶ ָמקֹום ִראׁשֹון.ִלֻקָ ִני ֻבְ  ע ׁשֵ
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 [וע"ב א' ע"ודף ]

י יֹוָחָנן ם ַרֻבִ ׁשֵ ָמֵעאל ֻבְ ר ִיׁשְ ְסָאה  :עֻוָלא ֻבַ ֻפֹוֵטר ָאָדם ֶאת ִטְבלֹו ֻבִ

ל ֶטֶבל יַצד הֻוא  .ַאַחת ׁשֶ הֻכֵ ל ֶטֶבל, ? ֵמִביא עֹוש ֶ ְסָאה ַאַחת ׁשֶ

הוְ  ִני.  עֹוש ֶ הְוחֹוֵזר וְ  ,ה אֹוָתהֻ ֻופֹודֶ אֹוָתֻה ׁשֵ רֻוַמת  עֹוש ֶ אֹוָתֻה ֻתְ

ר ְלָמקֹום ַאֵחר   .ַמֲעש ֵ

ןתַ ת עֻוָלא לְ ְנחַ  י יֹוָחָנן,  ַוֲאָמָרהֻ  ,ֻמָ ם ַרֻבִ ׁשֵ ֵהִתיב ַרב  .יֲעלוֹ ן ְוַחְברוֻ ֻבְ

ת: ׁשֶ ִליָגא ׁשֵ ל ֶטֶבל ,ְוָהא ַמְתִניָתא ֻפְ לֹות ׁשֶ ְלֻכָ י ֻכַ ֻתֵ  .ָהיֻו ְלָפָניו ׁשְ

ֻוִרים :ֲעָלהֻ  ְוָתֵני ֵני ִעיש  ֵני ְתֵאִנים ֻוׁשְ ה ׁשְ ִנֻיָ ְ ֻורֹו  ,נֹוֵטל ִמן ַהׁשֻ ְוִעיש 

ֻור ל ִעיש  ִני,  .ׁשֶ ה אֹוָתן ׁשֵ ֵאִנים ְוַיֲעש ֶ ֵני ֻתְ ְוַיְחזֹור  ם,ְוִיְפדֵֻ ְוִיטֹול ׁשְ

רֻוַמת ַמֲעש ֵ  ם ֻתְ   !ר ְלָמקֹום ַאֵחרְוַיֲעש ֵ

י ָמָנאָאַמר  ה?  :ַרֻבִ ִנֻיָ ְ ׁשֻ ֻבַ ִראׁשֹוָנה ָטבֻול ָלִראׁשֹון ׁשֶ ֻבָ ִני ׁשֶ ְוֵאין ׁשֵ

י  ן :ֲחַנְנָיהָאַמר ַרֻבִ ֻמָ ִני – ֻתַ ֵ הֻוא טֹוֵבל ָלִראׁשֹון ְוַלׁשֻ ִרי ׁשֶ ַרם .ֻכְ  ֻבְ

ִביִעייֹום   ָאבי"ז  – רְּ
 



ְלמּוד י ּת  ְלמִׁ ֻנּקָׁ  ְירּוש   ּמְ  יז  _____________________________________ דה 
 
 

ִני  – ָהָכא ְתקַ ׁשֵ ֻנִ הַאֻתְ חֹוֵזר וְ  – ת ִראׁשֹוןֵמֲחמַ ן ׁשֶ אֹותֹו  עֹוש ֶ

  ?!ִראׁשֹון

ֶמן  ֶ ְרּדִׁ ש  ּג  ה  ֶ יו ש  עֹותָׁ ֶאְצּבְ ְך ּבְ אי. –י סָׁ ְדמ  יב ּבִׁ יָׁ ן  ח  ג נֹות  ּסֹור  ה  ֶ ה ש  מ 

ֶצֶמר אי. – ּבְ מ  ּדְ טּור מִׁ ין  ּפָׁ ֵטל –? ֶזה ֶזה ָלֶזהַמה ֻבֵ ב ֻגֻוָפֻה ֻבָ  .ַעל ֻגַ

ֵטל –ְוֶזה  ב ֶצֶמר הֻוא ֻבָ   .ַעל ֻגַ

ן  ְדרָׁ ךְ ה  ין ֲעלָׁ ּלִׁ ּק   ה 

 

ק רֶּ ִני פֶּ  ׁשֵׁ
 א[' ע"זדף ]

ָכל ָמקֹום  'מתני ַמאי ֻבְ ִרין ֻדְ ְ ֵביָלה  :ֵאֻלֻו ְדָבִרים ִמְתַעש ֻ ַהֻדְ

ָמִרים, ְוֶהָחרֻוִבים ֻמֹון. הָ  אֹוֶרזהָ  ,ְוַהֻתְ חֻוָצה ָלָאֶרץ אֹוֶרזְוַהֻכַ ֻבְ ל  ,ׁשֶ ֻכָ

ֻנֻו  ׁש ִמֻמֶ ֻמֵ ֻתַ ׁשְ טֻור –ַהֻמִ   .ֻפָ

 ָאבי"ח  – ֲחִמיִׁשייֹום 
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ן גמרא  ֻמָ ֵניַנן ֻתַ ה, ֻוְגִריִסין  :ֻתָ ל ִרְכֻפָ ִכי, ֻוָבָצל ׁשֶ ַעל ֻבֶ ׁשֻום ֻבַ

ְצִרֻיֹות ין ַהֻמִ לוֻ  .ַהִקיְלִקין, ַוֲעָדׁשִ ֶהן  ַעל ְיֵדי ,ַהִמיִנין ַהֻלָ יֹוֵצא ֻבָ ׁש ֻכְ ֻיֵ ׁשֶ

ָרֵאל ֶאֶרץ ִיש ְ ן ָהַאְלָצִריֲאָבל  .ן ָלֶהן ִסיָמןִליתֵֻ ִמים ָצְרכֻו ֲחכָ  – ֻבְ

ְסְטִקין ְוהָ  ָרֵאל  ַעל ְיֵדיִאְצטֻוֻבֹוִלין, ְוַהֻפַ ֶאֶרץ ִיש ְ ֶהן ֻבְ ֻיֹוֵצא ֻבָ ֵאין ֻכַ –ׁשֶ

  .ן ָלֶהם ִסיָמןִליתֵֻ לֹא ָצְרכֻו 

י ָאִבין:  ְיֵדי ַעל ,ִחֻיֻוב ַהִמיִנין ָהֵאֻלוֻ  !ַמְתִניָתא ִחילֻוָפא ָהָדא ָאַמר ַרֻבִ

אֵ  חֻוָצהׁשֶ ֶהן ֻבְ ֻיֹוֵצא ֻבָ   .ָצְרכֻו ֲחָכִמים ִלְמנֹוָתן –ָלָאֶרץ  ין ֻכַ

בֹוְצָרה ִחיָקה ִהיא !ְוָהא ְדֵביָלה ֻבְ ָמִריְוָהא  .ׁשְ ִריָֻ ן ֻתְ ַסְנֻדְ ֲאֶלֻכְ  א!ֻבַ

יִקי ֻקִ ִביָארֵ ְוָהא ָחרֻוב  .ִאינֻוןן ֻדַ   .ִגידֻוד הֻוא !יֻבְ

חֻוְלתָֻ  אֹוֶרזְוָהא  ֻמוֹ  אְוהָ  .ק הֻואסֻומָ  ,ר הֻואַאְכתַֻ  !אֻבְ ִקיפְ  ןֻכַ  !רֹוסֻבְ

 ָעקֻום הֻוא. 

י נֻו  לֹא ֶאְלָעָזר: ָאַמר ַרֻבִ א ַהֻלֹוֵקַח ִמן ׁשָ , ֲאָבל ַהֻלֹוֵקַח םָהַעֻכֻו"ֶאֻלָ

ָרֵאל ִמן  ַמא)ִיש ְ אי –י( ֻדְ י יֹוָחָנן ָאַמר .ַוֻדַ ְנָייאָלא  :ַרֻבִ ִהיא ַהֻלֹוֵקַח  ,ׁשַ

ָרֵאל, ִהיא ַהֻלֹוֵקַח ִמן  ש ְ ַמאי.  – ם"ָהַעֻכוֻ ִמֻיִ  ֻדְ

י  ָרֵאל ָסַבר ֵמיַמר: ְלָעָזרַרֻבִ יַ ְנתֻוָנה  – רֹוב ֶאֶרץ ִיש ְ י  .ם"ַעֻכוֻ ד ֻבְ ַרֻבִ

ָרֵאל :יֹוָחָנן ָסַבר ֵמיַמר יַ ְנתֻוָנה  – רֹוב ֶאֶרץ ִיש ְ ָרֵאלֻבְ ַוֲאִפילֻו  .ד ִיש ְ



ְלמּוד י ּת  ְלמִׁ ֻנּקָׁ  ְירּוש   ּמְ  יט  _____________________________________ דה 
 
 

י ִיְסֻבוֹ  י יֹוָחָנן ְלָעָזרר ַרֻבִ ַרֻבִ ָרֵאל ְנתֻוָנה  :ֻכְ יַ רֹוב ֶאֶרץ ִיש ְ ד ֻבְ

י  ָרֵאל, ַרֻבִ ֶקת יֹום  ָהָדאכְֻ  .ָחׁש ְלִמעֻוט ְלָעָזרִיש ְ ֻפֶ ִהיא ִמְסֻתַ סֻוְרִקָיא ׁשֶ

ה אֹותֹו ַהֻיֹום  –ר ָהִאיֻסוֻ ֶאָחד ִמן  ִמיםְלכָ  הֹוֵכחַ ַנֲעש ֶ   .ל ַהֻיָ

י ֵעי: ַרֻבִ ה יֹוֵסי ֻבָ א ְלִהְתַגֵייר ,ֵמַעֻתָ ֻבָ ר ׁשֶ ִליֵאין  – ֻגֵ ֲאִני  !ן אֹותוֹ ְמַקֻבְ

ר הֹוִכיַח ְוַנֲעש ֶ ֵמַעֻמֹון ֻומֹוָאב הֻוא.  :אֹוֵמר ִריםְלכָ ה אֹותֹו ַהֻגֵ  !ל ַהֻגֵ

א  יִניֶאֻלָ י  :ָהא ֻכֵ ָרֵאל ,ָסַבר ֵמיַמר ְלָעָזרַרֻבִ ְנתֻוָנה  - רֹוב ֶאֶרץ ִיש ְ

יַ  י יֹוָחָנן ָסַברם"ַעֻכוֻ ד ֻבְ  , ְוַרֻבִ

 [' ע"בזדף ]

ָרֵאל  :ֵמיַמר יַ ְנתֻוָנה  -רֹוב ֶאֶרץ ִיש ְ ָרֵאלֻבְ   .ד ִיש ְ

י  :ָהָדאְועֹוד ִמן  ַאל לְ  ְזֵעיָראַרֻבִ ַלח ׁשָ יׁשָ ִריָֻ  ַרֻבִ ַסְנֻדְ  :ְצדֹוָקאא דִֻ ֲאֶלֻכְ

י ֲעִרין ַאֻתוֻ ַמה ָהָכא וִסין דְֻ ן ִנְקְלוָ ִאיֻלֵ הֹון? רֹוב ִמן ְמׁשַ , ם"ָהַעֻכוֻ ן ֻבְ

ָרֵאל?  ש ְ ן ִמֻיִ ֲעִרין ָיְכִלי ֲאַנן ֵלית :ָאַמר ֵליהֻ אֹו רֻוֻבָ הֹוןְמׁשַ   .ן ֻבְ

יע ַמְתִניָתא  יע ֻוַמְתִניָתא  ,ןְלֵדיְמַסֻיַ יע ַמְתִניָתא  .ןְלֵדיְמַסֻיַ י ְמַסֻיַ ְלַרֻבִ

ר  ,ְלָעָזר ֻגָ ָכל  –ַהֻתַ ַמאיֻבְ רֹוב  ֵאיָמַתי?. ָמקֹום ֻדְ ַמן ׁשֶ זְֻ  ִמְכָנסוֹ ֻבַ

ָרֵאל ש ְ אי – ם"ָהַעֻכוֻ ֲאָבל ִאם ָהָיה לֹוֵקַח ִמן  .ִמֻיִ   .ַוֻדַ
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יע ַמְתִניָתא  ילְ ְמַסֻיַ ֵני:יֹוָחָנן.  ַרֻבִ י ְנֶחְמָיה ָאַמר: ֻתָ  ם"ַעֻכוֻ ֶאָחד  ַרֻבִ

ָרֵאל ָעִמים שֶׁ  ,ְוֶאָחד ִיש ְ הֻוא לֹוֵקַח ֶאָחד ֻכֻוִתי ְוֶאָחד ַעם ָהָאֶרץ, ֻפְ

ַעם ַאַחת ִמן  ָרֵאלם"ָהַעֻכוֻ ֻפַ ש ְ ַעם ַאַחת ִמֻיִ ַמאי – , ֻפַ   .ֻדְ

ר  יא ֻבַ י ִחֻיָ ֵעי קֻוֵמי ַאדָֻ ַרֻבִ י ָמָנאא ֻבָ י ָלַקח ָהִאיׁש ַהזֶֻה?  :ַרֻבִ ִמֻמִ

ָרֵאלֹנאמַ  ש ְ ַמאי – ר ִמֻיִ אי!  – ם"ָהַעֻכוֻ ִמן  .ֻדְ תֵ ַוֻדַ יֻפָ ָהָיה :רֻתִ ר  ׁשֶ ֻגָ ַהֻתַ

ָרֵאל  ם"ַעֻכוֻ וְ  ,ם"ַעֻכוֻ  יִליְוִיש ְ ַמאי.  -ן ְלָפָניו ְמַטֻיְ  ֻדְ

ְעָיאב ַרב ֲהִתי יע ְוָהא ַמְתִניָתא  :הֹוׁשַ י יֹוָחָנןְמַסֻיַ ָתֵני !ְלַרֻבִ ָאַמר  :ֻדְ

י  רוֻ לֹא  :ןיֻודָ ַרֻבִ דָ ִריֻמֹוֵני  הֻוְזֻכְ ַבעְוָחִצין ֻבָ ֵהן  ,ר ֻגֶ א ׁשֶ ִריֶאֻלָ ְ ן ִמְתַעש ֻ

אי  ָכל ַוֻדַ   .ָמקֹוםֻבְ

ָרֵאל ֲאַנן ַמה ש ְ לֹוֵקַח ִמֻיִ ֵניַנן ָהָדאבְֻ  ,ַקָייִמין? ִאם ֻבְ אי? ֻתָ א  !ַוֻדַ יְ ֶאֻלָ  ֻכַ

לֹוֵקַח ִמן  :ַקָייִמין ֲאַנן אָ ָהא  .ם"ָהַעֻכוֻ ֻבְ ָבִרים כָֻ ר ׁשְ ַמאי –ל ַהֻדְ   .ֻדְ

ר ַרב ִיְצָחק מֻוֵאל ֻבַ י ׁשְ אי :ָאַמר ַרֻבִ ַוֻדַ יִמי ןֲאנַ  ֻבְ ן, ֻוְבלֹוֵקַח ַקֻיָ

ָרֵאל ש ְ יִמי ֲאַנן ִמֻיִ תֵ  .ןַקֻיָ יֻפָ ָהָיה  :רֻתִ דֹול ַאְגרֹוִנימוֻ ׁשֶ ק ָעָליו ְוָדחַ ס ֻגָ

ירֻו לֹו ִלְהיֹות זֹול, ְוִהֻתִ  ִלְהיֹות מֹוֵכר ֻבְ
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 א[' ע"חדף ]

  .ָיחֻוׁש ְלַעְצמוֹ  - ְוַהֻלֹוֵקחַ  .מֹוֵכר ְטָבִלים

ר ֵאיֶזהוֻ  ֻגָ ֵהִביאכָֻ  ?ַהֻתַ ילֵֹשׁ  ,ל ׁשֶ ָנה, ְוׁשִ   .ְוׁשָ

ֵעי י יֹוָנה ֻבָ הֵהִביא  :ַרֻבִ לֹׁשָ ֻוִאי ׁשְ ַאַחתַמש  ר ֵאין ֶזה – ן ֻכְ ֻגָ . ֶזה ֻתַ

ר ֲהֵרי ֶזה –ר ֶזה ַאחַ  ֻגָ ֵעיֻתַ י יֹוָנה ֻבָ ה :. ַרֻבִ ר ְלַמְפֵרַע ַנֲעש ָ ֻגָ אֹו  ,ֻתַ

א  יֵניהֹון? ֻבָ א? ַמה ְנַפק ִמֻבֵ אן ֻוְלַהֻבָ יַמרן, ְוִהְתִקיִמֻכָ אן  ִאין ֻתֵ ִמֻכָ

א   .ר ִמזֶֻה ַעל ֶזהְמַעש ֵ  - ֻוְלַהֻבָ

י ָמָנא ֵעי: ַרֻבִ ְצָטְרפֻו  ,הֻוא ֻוְבנֹו ֻופֹוֲעלוֹ  ֻבָ ֻיִ לֹשָׁ ַמהֻו ׁשֶ ֻואֹות  הִלׁשְ ַמש ֻ

ַאַחת?  י יֹוָנה ֻכְ ֵעי:ַרֻבִ הֻ ְסִפי ֻבָ ה ִמיִנין ֵיׁש ֻבָ ָאה ֵמרֹוִמי, ְוַכֻמָ  ,ָנה ַהֻבָ

ִאיֻלֻו ַאַחת?   ַאֻתְ רֹוֶאה אֹוָתֻה ֻכְ

ירֹות ֶהן לֹא ַאַחר ,ַהֻפֵ ְרֶאה, ְולֹא  לֹא ִהיְלכֻו ֻבָ ָהֵריַח, ְולֹא ַאַחר ַהֻמַ

א ַאַחר  ִמים, ֶאֻלָ ַעם, ְולֹא ַאַחר ַהֻדָ ר  .בָהרוֹ ַאַחר ַהֻטַ י ַיֲעקֹב ֻבַ ַרֻבִ

 ָאבי"ט  – ִׁשיִׁשייֹום 
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י יֹוָחָנןַאחָ  ם ַרֻבִ ׁשֵ ן ,ִאם ָהָיה ַיִין :א ֻבְ גֹון ַיִין ָחָדׁש ְוַיִין ָיׁשָ ָהְלכֻו  – ֻכְ

ַעם   .ֻבֹו ַאַחר ַהֻטַ

י א ֵביְלתָֻ  דְֻ  ָהָדאן ְנִהיִגין בְֻ ַוֲחֵמיתוֹ  ,ָאְזִלית ְלֵקיָסִרין :אָמנָ  ָאַמר ַרֻבִ

י ִיְצָחק  .יׁשֹוַרי ָאִלית ְלַרֻבִ ְך ָנַהג  ר[,ֶאְלָעזָ ] ֶעֶזריר ֱאלִ בַֻ ׁשְ ְוָאַמר ִלי, ֻכָ

  .יׁשֹוַרי ,זֻוָגא

י ִיְצָחק  ם זֻוָגא ר[ ֶאְלָעזָ ]ר ֱאִליֶעֶזר בַֻ ַרֻבִ ׁשֵ ֵקיָסִריֻבְ ָחמֵ ל כָֻ  ן:ֻדְ י ַמָיא, ֻדְ

ֵעי ֵמיַמר:יׁשֹוַרי ל ִמיְלָחא דעַ  . ִאית ְדֻבָ ֵעי ֵמיַמר .ִמְגֻדַ ַעד  :ְוִאית ְדֻבָ

 ְמָעַרת ְטֵלימֹון. 

א ָמִריאָ  י ַאֻבָ ָנן  :ַמר ַרֻבִ ַרֻבָ ןָאְמֵר ִמיֵליהֹון ֻדְ  ןָהֲאסֻוִריל ַהִמיִנין כָֻ  :י ֻכֵ

ֵקיָסִרין ָמִרים, ְוַהפַֻ ַהִחיִטים,  ,ֻבְ ֶמן, ְוַהֻתְ ֶ ִין, ְוַהׁשֻ ֻמוֹ , אֹוֶרזהָ ת, ְוַהֻיַ ן. ְוַהֻכַ

ינַָ ְולֹא  ְרׁשִ ֵבילָ ן ֻפַ ִגין  !הֻדְ ָתֵניֻבְ ֵניַנןְוָהא  ,ָתאֻדְ ן ְוַכמוֹ  אֹוֶרז :ֻתָ

נוֻ  ֻתָ יָריָ  ,יֱהוֵ  .ןֻוָפֵרׁשְ ֻיָ   .ה ִהיאׁשִ

ִביִעית ,ֲהֵרי ֵאֻלוֻ  ְ ׁשֻ ר – ֻבַ בֻוַע  .ֶהיֻתֵ ֵני ׁשָ ַאר ׁשְ ׁשְ ַמאי –ֻבִ   .ֻדְ

ר ִביִעית ֶהיֻתֵ ְ ׁשֻ ִביִעית  .ֲהֵרי ֵאֻלֻו ֻבַ ְ ׁשֻ ִביִעית –ְוִיְהיֻו ֻבַ ִביִעית  !ׁשְ ׁשְ

ָרֵאל  ִטיִיש ְ ֻמְ טֻור ם"ַעֻכוֻ וְ  ,ןְמׁשַ ָרֵאל וְ  .ֻפָ ים ַעל  ם"ַעֻכוֻ ְוִיש ְ יַרֻבִ   .םֻכֻוִתֻיִ
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בֻוַע  ֵני ׁשָ ַאר ׁשְ ׁשְ ַמאי –ֻבִ יהֻוָדאֵ  .ֻדְ ָרֵאל ְמַתְקִניןֻדִ  ם"ַעֻכוֻ וְ  ,י ִיש ְ

טֻוִרין ים ַעל  .ֻפְ ָרֵאל ְוֻכֻוִתים ַרֻבִ יִיש ְ   ם.ֻכֻוִתֻיִ

ַעֻמֻודָ א ֻפֻוְנְדקָ ַעד ֵהיָכן?  ַפר  ,ִטיְבָתאְר א ֻפֻוְנְדקָ  ,אֻדְ  א. ָסבָ ַעד ֻכְ

ֵקיָסִרין -ן ְוצֹוָר  אי ֻבְ   .ַוֻדַ

שֵׁ  ֲאָבהוֻ י ַרבִֻ  ִסי: אֲחִנינָ ר בַֻ י יֹוסֵ י ַרבִֻ ם ֻבְ ֵקיָסִרין ן ַהִנְמכָֻ ֻכֻוְלֻכָ  -ִרין ֻבְ

ֶלךְ  ,ֲאסֻוִריםֲהֵרי ֵאֻלֻו  ִאין ֵמַהר ַהֻמֶ ן ֻבָ רֻוֻבָ ֵני ׁשֶ יא ַר  .ִמֻפְ י ִחֻיָ ר ֻבִ ֻבַ

א ָאַמר: ְלָבִני ַאֻדָ ָנן ְדֵקיָסִרין ָאְמֵרי:ןֻבִ ֲאדֻוִמי . ְוַרֻבָ   .ןֻבַ

י  י  ,ְזֵעיָראַרֻבִ י יֹוָחָנן:ַרֻבִ ם ַרֻבִ ׁשֵ יא ֻבְ י ִחֻיָ ָאן ַרֻבִ ית ׁשְ יר ֻבֵ י  .ִהֻתִ ִמֻפִ

ן ָחמִ  ן ָזִריז ֻבֶ ַע ֻבֶ ָאַמר:ְיהֹוׁשֺ י ֵמִאיר ׁשֶ ל ַרֻבִ ֲאִני ָרִאיִתי ֶאת  יו ׁשֶ

ִביִעיתַר  ְ ׁשֻ י ֵמִאיר לֹוֵקַח ָיָרק ִמן ַהִגיָנה ֻבַ הֻ  .ֻבִ יר ֶאת ֻכֻוֻלָ   .ְוִהֻתִ

י ה ְלֶמיְעבַֻ ָאסֻור ְלַבר ַנׁש  :ָאְמָרה ָהָדא :ְזֵעיָרא ָאַמר ַרֻבִ ד ִמֻלָ

ִציֻבֻוָרא ינָ אֹוָתֻה  :ֲאִני אֹוֵמר !ֻבְ יר ֶאת ַהֻגִ ה ָהְיָתה ְמיֻוֶחֶדת לֹו ְדִהֻתִ

הֻ    .ֻכֻוֻלָ

ָאן. יַרבִֻ  ית ׁשְ יר ֻבֵ י ִהֻתִ יר ֵקיָסִרין. ַרֻבִ י ִהֻתִ ית גֹוְבִרין. ַרֻבִ יר ֻבֵ  ִהֻתִ

י ַפר ֶצַמח ַרֻבִ יר ֻכְ י .ִהֻתִ ִביִעית ַרֻבִ מֹוָצֵאי ׁשְ יר ִליַקח ָיָרק ֻבְ ְוָהיֻו  ,ִהֻתִ

 . ַהֻכֹל ְמִליִזין ָעָליו
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יֻבֹאֻו  ָאַמר ְלהֻו: ִתיב ,ןְוִניַדֻיֵ ֵַ: ב יח, ד(–)מלכים ֻכְ ִכת  ֵוְּ ַחשֵ ת ֵנְּ

 ֵ חֹוש  ה ַעד ֵ.תַהנ ְּ יק ִמֻמֹׁשֶ הוֻ ְוִכי לֹא ָעַמד ַצֻדִ א  ִחְזִקֻיָ ְלַהֲעִבירֹו? ֶאֻלָ

יחַ אֹוָתֻה ֲעָטָרה  רֻוְך הֻואלֹו  ִהֻנִ דֹוׁש ֻבָ הֻ ְלִהְתַעטֵֻ  ַהֻקָ  ,ְוָאנוֻ  !ר ֻבָ

יחַ ָהֲעָטָרה ַהזֹֻאת  רֻוְך הֻוא ִהֻנִ דֹוׁש ֻבָ הֻ ְלִהְתַעטֵֻ ָלנֻו  ַהֻקָ  !ר ֻבָ

 ב[' ע"חדף ]

ַע  י ְיהֹוׁשֺ ן ֵלִויַרֻבִ יָלא  ד ְלַטְלָייא:ְמַפקַֻ ָהָיה  ֻבֶ יְזֻבִ א ִמן ֻתִ ן ִלי ָיָרק ֶאֻלָ

תָ  יֻנְ ִסיְסָר א ֻגִ כֻור ְלטֹוב.  םקָ  .אֻדְ ִזיל אֹוֵמר  :ָאַמר ֵליהֻ ִעיֵמיֻה ַהזָֻ

ךָ  תָ  ָהָדאֵלית  ,ְלַרֻבְ יֻנְ ִסיְסָר א ֻגִ ְיהֻוַדי ,אֻדְ יֻה ְוַנְסבֵ  ,ֻוְקַטלוֹ ת ֲהוַ  יֻדִ

ֵעית ְוִאי .ִמיֵניהֻ  ךְ א ַעל ַמְחְמָר ן ֻבָ ִר , ַנְפׁשָ ֻתְ   .ְלַחְבָרךְ י ִאׁשְ

י ְכפַ יֹוֵסי  ַרֻבִ ן ֻדִ י ֻבֶ ם ַרֻבִ ׁשֵ ן ֻבְ ֵבית  ֲאסֻוִריםַהִמיִנין הָ  ה:ַמַעְדיָ ר ֻדָ ֻבְ

ָאן צַ  ,ׁשְ לַהֻקֶ ֻום, ְוַהַחְרֻדָ יְמש  ִסין, , וְ ח, ְוַהש ִ ֻום, ְוַהֻבֻוְלֻכָ ם ָהֲאפֻוִניַהׁשֻ

ִמיָדה, ֻופֻול  ִרים ֻבְ ְמֻכָ ִדיָנה ַהֻנִ ִרים, ֻוְבֵני ַהֻמְ ְמֻכָ חֹוִרים, ֻוְבָצִלים ַהֻנִ ַהׁשְ

יָפה ׁשִ ֱאָגד ֻבְ ְפֵני ִמיְנתָֻ  ,ַהֻנֶ ֱאָגד ֻבִ  .י ְלעֹוָלםְוָהַאְסַטְפִנינִ , ַעְצָמהֻ ה ַהֻנֶ

  .הֲחנֻוכָֻ ד ת ִמן ֲעֶצֶרת עַ ְוַקְפלֹוטוֹ 

י  ה ַעל ַרבֶֻ ִאיסֻור  -ה ֲחנֻוכָֻ ִמן ָהֲעֶצֶרת ַעד  :ְזֵעיָראָאַמר ַרֻבִ

ר ה ַעד ָהֲעֶצֶרת ַהֶהיֻתֵ ה ַעל  -. ִמן ַהֲחנֻוֻכָ ר ַרֻבָ  .רָהִאיֻסוֻ ַהֶהיֻתֵ
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ה ,ֻוְלִעְנָין ְסִפיִחין ָנה ַעד ֲחנֻוֻכָ ָ ִמן  .ִאסֻור ְסִפיִחין - ֵמרֹאׁש ַהׁשֻ

ה ַעד ֲעֶצֶרת  ר –ֲחנֻוֻכָ ָנהמִ  .ְסִפיחֹות ֶהיֻתֵ ָ  – ן ָהֲעֶצֶרת ַעד רֹאׁש ַהׁשֻ

  .ְצִריָכה

יִחים ,ְוַהְדלֻוִעין ,ַהִקיׁשֻוִעין ִין ,תֻוְמָלְפפֹונוֹ  ,ְוָהֲאַבֻטִ ֶמן ,ְוַהֻיַ ֶ  ,ְוַהׁשֻ

ָמִרי ֹוָלם ְלע -ה ַחלָ ֻוַפת  ,ןַהֻתֻוְרְמִסיַאף  :ֵיׁש אֹוְמִריםוְ  .תַאְפִסֻיוֹ ן ֻוֻתְ

ִביִעית ְ ׁשֻ   .ֲהֵרי ֵאֻלֻו ֻבַ

ֵני שָׁ  ַאר ׁשְ ׁשְ ִביִעית ֻבִ י יֹוָנה ָאַמרׁשְ ַמאי :בֻוַע ַמה? ַרֻבִ י .ֻדְ יֹוֵסי  ַרֻבִ

ִליִגין :ָאַמר אי. ְוָלא ֻפְ ַמאי ,ַוֻדַ י יֹוָנה ָאַמר ֻדְ ַרֻבִ לֹוֵקַח ִמן  - ַמה ֻדְ ֻבְ

ְלָנִקי י .םַהֻבַ ַרֻבִ אייֹוֵסי  ֻוַמה ֻדְ   .לֹוֵקַח ִמן ַהִגיָנהבְֻ  - ָאַמר ַוֻדַ

ָר  תָֻ ַעד ֵהיָכן? ֻפָ א דְֻ תָֻ א ְוִריְצפַֻ ׁשַ ַפר ַקְרַנִיםָפגֻוטֵ א ְוַנְפׁשָ  .י ַעד ֻכְ

ַפר ַקְרַנִים  ֵבית  -ִמֻכְ אָ ֻכְ ם ׁשְ ׁשֵ י יֹוָנה ֻבְ ן ְזַכְרָיה ר"שן. ַרֻבִ ַהִמיִנין  :ֻבֶ

ְפִנִיי ֲאסֻוִריםהָ  ִמין, אֹוֶרזְוהָ ָהֱאגֹוִזים,  ,םֻבִ ְמׁשְ ֺ ְצִרי. , ְוַהׁשֻ ֻופֻול ַהֻמִ

ְמִליֵאל זֻוָגא ָאַמר כֹורֹות. ָאֵהיִניוֹ  :ֻגַ  ת ַהֻבְ

י יֹוָנה ְרְנגֹול ֵקיָסָרן  ,ְדֵתיַמר ָהָדא :ָאַמר ַרֻבִ ן. ֲאָבל ֻוְלַמְעלָ ִמֻתַ

ן ְרְנגֹול ֵקיָסָרן ֻוְלַמֻטָ ָרֵאל ִהיא - ִמֻתַ ֶאֶרץ ִיש ְ   .ֻכְ
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י יֹוָנה  ֵעי:ַרֻבִ ֵדהֻו ְזרֻוָעה ָיָרק, ֻוָבא ֻוְמָצָאֻה  ֻבָ ָיָרק  - אֹוֶרזָהְיָתה ש ָ

ר וְ  ַמטָֻ ן ְוָיָרק ִמְלַמְעלָ  אֹוֶרז .ָאסֻור אֹוֶרזמֻוֻתָ ר וְ  - ןִמֻלְ  אֹוֶרזָיָרק מֻוֻתָ

לוֻ  .ָאסֻור ֹות ַהִמיִנין ַהֻלָ לֻו עֹוש  דֹות ַהֻלָ ָ ימַ ַוֲאִפילֻו  .ֲאָבל רֹוב ַהש ֻ  :רֻתֵ

דוֹ  ָ ֹות רֹוב ַהש ֻ לֻו עֹוש  לֻו ֵאיָנן  -ִמיִנין  רֹובת ַהֻלָ רֹוב ַהִמיִנין ַהֻלָ

א ִמן  אֹות ֶאֻלָ   .רָהִאיֻסוֻ ֻבָ

נָ  חֹולַ  אֹוֶרזהָ  :אֻתָ ֻבְ ְמקֹומוֹ  -א ַאְנטֹוְכיָ ת ׁשֶ ר ֻבִ י  .מֻוֻתָ י ְלָעָזרַרֻבִ ַרֻבִ  ֻבְ

יר ַעד ֻבֹוָרןיֹוֵסי    .ִהֻתִ

י יֹוָנה  ֵעי:ַרֻבִ ָתֻה  ֻבָ  ל רֻוַח? כָ לְ ֻוְכִמֻדָ

ְתחֻום צֻור ַצת, ֻוָבַצת, ֻוִפי ָמצֻוָבה,  ,ֵאילֻו ַעָיירֹות ֲאסֻורֹות ֻבִ ׁשָ

יתָ  ֻיָ ָיי, ה, ַוֲחנֻוָתהִעֻלִ ְריָ ה, ֻוֵבית ַתְחֻתִ  .יֻוָמזֵ ן, ַוֲאמוֹ א, ְמנֵ א, ְורֹאׁש ֻכַ

י ָמָנאָאַמר  ִראׁשֹוָנה -ְדַאֻתְ ָאַמר  ָהָדא :ַרֻבִ יוֲאָבל  .ֻבָ ֵיׁש  - ַעְכׁשָ

ַדע, ָתה, ַעיְֻ סֻוִסי ִרין, ְוִעֻיֻון, ְוַיעֲ יָנׁש, ְוֵעין ֻתֵ רֹוט, ֻוְכַפר, ְוָחרֻוב, ְוָרם ֻבְ

ה, ֻוְכַפר ֶצַמחְונוֹ  ִפֻיָ י .ב, ְוַהֻכְ ַפר ֶצַמח ַרֻבִ יר ֻכְ   .ִהֻתִ

י ֵאיִמי  ֵעי:ַרֻבִ ין  ֻבָ ֲעֵלי ִמֻסִ י ֵאיִמי, ִמֻמַ ין ֵהן? ָסַבר ַרֻבִ ֲעֵלי ִמֻסִ ְולֹא ִמֻמַ

ִמי שֶׁ  ְתחֻום צֻורֻכְ רֹות ֻבִ ֵהן מֻוֻתָ ְבׁשֻו. ֵאילֻו ַעָיירֹות ׁשֶ ְתֻכַ ְנִכי צֻור,  ,ֻנִ

 ְוִצֵייר,
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 א[' ע"טדף ]

ַבר חַ כָ ַר ָבֵתיֻה, ֻוכְֻ ְר ב חַ ס, ֻוְדבַ מָ י חֵ יו, ְוִזיִזין, ְוִיְגדַ מָֻ ֻוְגשַׁ   ְזַרג. ב ֻדְ

ְמִליאֵ  .ִצמֻוִקין ָעאל ִלְטֶבְרָיאַחד ָטִעין דְֻ  ַאל ֻגַ ר ׁשָ א ֻבַ י ֻבָ ל זֻוָגא ְלַרֻבִ

ֻוי כָֻ ֵאין  :: ָאַמר לוֹ ֲהָנהכַֻ  ָרֵאל ָעש  אוֻ ל ֶאֶרץ ִיש ְ ְ ל ַמש ֻ י ֶאָחד ׁשֶ

ֻוי כָֻ ְוֵאין  .ִצמֻוִקין ָרֵאל ָעש  אוֻ ל ֶאֶרץ ִיש ְ ְ ל ִצמֻוִקין?ַמש ֻ א  !י ֶאָחד ׁשֶ ֶאֻלָ

ן ָאַמר ֵליהֻ  ָרֵאל  :ֻכֵ ֶאֶרץ ִיש ְ הֵאין ָמקֹום ֻבְ אוֻ  עֹוש ֶ ְ ל ַמש ֻ י ֶאָחד ׁשֶ

  .ִצמֻוִקין

ר ַנׁש  ָלה דְֻ א אַ ֲחדָ י ַאְייתֵ ַחד ֻבַ ֻפְ י לוֹ פְ קַ ׁשְ ר ַטְבלַ ִטין ְלַרֻבִ יי. ִיְצָחק ֻבַ

ַאל י יֹוָחָנן ׁשָ מֻוֵאל  הַלֲחַנְניָ ל אַ ֻפֻוק שְׁ  :ָאַמר ֵליהֻ  ,ְלַרֻבִ ן ׁשְ ֻבֶ

ָתֵני ַאל ֵליהֻ ָנפֵ  .יָתאֻדְ  ,י ִליֶיֱחמֵ א ָלא ַמְתַנְייתָ  :ָאַמר ֵליהֻ  .ק ְוׁשָ

מֻוָעה  ָאמַ  .ר ִליֲאמַ ׁשְ י ֻדְ י יֹוָחָנןֵייסָ ר ַרֻבִ ם ַרֻבִ ׁשֵ ְלִגי :א ֻבְ י ִאיְתֻפַ ן ַרֻבִ

יוְ  ְמעֹוןבְֻ  ֶאְלָעָזר ַרֻבִ י ׁשִ  :ֲחָרָנה ָאַמר .ר ְמקֹומוֹ ַאחַ  :. ַחד ָאַמרַרֻבִ

ָבת ׁש ׁשַׁ  ָאבכ'  – קֹודֶּ
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י .ַאַחר ַמֲעָמדוֹ  י ָאַמר :ָאַמר ֲאָבהוֻ  ַרֻבִ ַאַחר ְמקֹומֹו. ְוהֹוֵרי ֵליֻה  :ַרֻבִ

ַרבִֻ  ָהָדאכְֻ  י י ֶאְלָעָזרֻדְ ַרֻבִ ְמעֹון, ַאַחר ַמֲעָמדֹו.  ֻבְ  ׁשִ

ֵתימָ  ָהָדא י - אֻדְ ִאיֻלֵ ָלתָ ן ֻבְ ֻפְ ַרם,  .אַאׁשְ יֻבְ ִאיֻלֵ ין ֻבְ ל  -א טֹוֲעַנֻיָ ֻכָ

א עַ  ר ְוהֻוא ָעִתיד  .ַאַחר ְמקֹומוֹ  :ימֹוַדי ֻמָ ָהָיה ְמקֹומֹו ֻוַמֲעָמדֹו ֶהיֻתֵ

ֶרְך ִאיסֻור ֻלֹא ֶהֱעִבירוֹ ָהִאיֻסוֻ אֹותֹו  ,ְלַהֲעִבירֹו ֻדֶ ִמי ׁשֶ   .ר ֻכְ

ר כֹֻ  א ֻבַ י ֻבָ י יֹוֵסיַרֻבִ ֵעי קֻוֵמי ַרֻבִ י  :ֵהן ֻבָ ן ָאַמר ַרֻבִ ם לֹא ֻכֵ ׁשֵ יא ֻבְ ִחֻיָ

י יֹוָחָנן י :ַרֻבִ ַרבִֻ ַוֲחֵבירֹו ֲהָלָכה  ַרֻבִ י יֹוָנהֻכְ י ַוֲאִפילוֻ  :י. ְוָאַמר ַרֻבִ  ַרֻבִ

י ֶאְלָעָזרֵאֶצל  ְמעֹוןבְֻ  ַרֻבִ י ׁשִ ֵעי  :ָאַמר ֵליהֻ  !ַרֻבִ י ֵמַרבִֻ ַמה ַאֻתְ ֻבָ

י יֹוָחָנן כְֻ  ?יֹוָחָנן יהֻ ַרֻבִ ְעֻתֵ י יֹוָחָנן ָאַמר .ֻדַ ַרֻבִ ִביִעית  :ֻדְ ְ ׁשֻ ַקל ֵהֵקילֻו ֻבַ

ְבֵריֶהם ִהיא ִמֻדִ עֵ ית אִ  .ׁשֶ ֻבָ י יֹוָחָנן  :י ֵמיַמרֻדְ ל ַרֻבִ ְעֻתֹו ׁשֶ ִנְצָטְרָפה ֻדַ

י ֶאְלָעָזרִעם  ְמעבְֻ  ַרֻבִ י ׁשִ י ְוִיְרֻבֻו ַעל ֹוןַרֻבִ   .ַרֻבִ

 ב' ֲהָלָכה

ל ָעָליו ִלְהיֹות   'מתני הֻוא מֹוֵכר, ְוֶאת  – ֶנֱאָמןַהְמַקֻבֵ ר ֶאת ׁשֶ ֵ ְמַעש ֻ

הוֻ  הֻוא לֹוֵקַח.ׁשֶ  ְוֵאינֹו ִמְתָאֵרַח ֵאֶצל ַעם ָהָאֶרץ.  א אֹוֵכל, ְוֶאת ׁשֶ

י ְיהֻוָדה אֹוֵמר ְתָאֵרַח ֵאֶצל ַעם ָהָאֶרץ :ַרֻבִ ַעל  :ָאְמרֻו לוֹ  ֶנֱאָמן. – ַהֻמִ

יַצד ְיֵהא ֶנֱאָמןַעְצמֹו ֵאינֹו  ל ֲאֵחִרים?  ֶנֱאָמן, ֻכֵ  ַעל ׁשֶ
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הֻוא לֹוֵקַח ַעל  גמרא  ֵניַנןל. ְוָהא ֶלֱאכוֹ ת ְמנָ ַמה ׁשֶ הֻוא  ֶאת :ֻתָ ׁשֶ

הֻוא לֹוֵקַח  !אֹוֵכל א ֶאת ׁשֶ ֵניַנןְוָהא  .ִלְמֻכֹור ַעל ְמָנתֶאֻלָ ֶאת  :ֻתָ

הֻוא מֹוֵכר הֻוא לֹוֵקַח  !ׁשֶ א ֶאת ׁשֶ הֻוא  ,ִלְמֻכֹור ַעל ְמָנתֶאֻלָ ֶאת ׁשֶ

ירֹות    .ִמְכָנסוֹ מֹוֵכר ִמֻפֵ

ֵני: י יֻוָדה ֻתָ ים :ָאַמר ַרֻבִ ֻתִ ֲעֵלי ֻבָ ל ֻבַ ֵמיֶהן ׁשֶ יֹות לֹא ִנְמְנעֻו ִלהְ  ,ִמֻיְ

ים ֲחֵביֵריֶהם ֻתִ ֲעֵלי ֻבָ י ֵכן .ִמְתָאְרִחין ֵאֶצל ֻבַ  נֹוֲהִגין ַאף ַעל ֻפִ

יֶהן ֻתֵ ֵפירֹוֵתיֶהם ְמתֻוָקִנין ְלתֹוְך ֻבָ י יֹוָנה .ֻבְ ֵאיָנן  - ֲחֵבִרין :ָאַמר ַרֻבִ

י .ל ְולֹא ְלַהֲאִכילֶלֱאכוֹ לֹא  ֲחׁשֻוִדין  ֲחׁשֻוִדין - ֲחֵבִרין :יֹוֵסי ָאַמר ַרֻבִ

  .ְלַהֲאִכיל ֲחׁשֻוִדיןְוֵאיָנן  ,לֶלֱאכוֹ 

י  אַמְתִניתָ  ִליָגא ַעל ַרֻבִ ַעל ַעְצמֹו ֵאינֹו  :ָאְמרֻו לוֹ  ![יֹוָנה] יֹוֵסיֻפְ

ל ֲאֵחִרים ֶנֱאָמןֵהיַאְך ְיֵהא  ,ֶנֱאָמן   ?ַעל ׁשֶ

ָנן  ַרֻבָ י יֹוֵסיְמַסְייִעיִמיֵליהֹון ֻדְ י ֲחִניָנא !ן ַעל ַרֻבִ י  ,ְדָאַמר ַרֻבִ א ֵייסָ ַרֻבִ

י יוֹ  ם ַרֻבִ ׁשֵ ֻסֹוף :ָחָנןֻבְ א ֻבַ י יֻוָדה ֶאֻלָ ִחילָֻ ֲאָבל  .לֹא ָאַמר ַרֻבִ ֻתְ  -ה ֻבַ

י יֻוָדה  יַמר .ידֵ וֹ מאֻוף ַרֻבִ ל ְולֹא ֶלֱאכוֹ לֹא  ֲחׁשֻוִדיןֲחֵבִרין ֵאיָנן  :ִאין ֻתֵ

ין  ִחילָֻ ְלַהֲאִכיל, ַמה ֻבֵ ֻתְ ֻסֹוף? ֻבַ ין ֻבַ  ה ַמה ֻבֵ
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ָתנֵ ) נֵ  (יֻדְ ל ָעָליו ִלְהיֹות  :יֻתָ ַקֻבֵ ָבר ֶאָחד חֻוץ ֶנֱאָמןַהֻמְ ֵאין  - ִמֻדָ

ִלי ָבר ֶאָחד ְמַקֻבְ י יֻוָדה  .ָחׁשֻוד ַעל ַהֻכֹל -ן אֹותֹו. ֶהָחׁשֻוד ַעל ֻדָ ַרֻבִ

 ֵאינֹו ָחׁשֻוד :אֹוֵמר

 ב[' ע"טדף ]

ְלַבד ָבר ֻבִ א ַעל אֹותֹו ֻדָ ֵני: .ֶאֻלָ ַעל  ֶנֱאָמן -ת ַהָטֳהרוֹ ַעל  ֶנֱאָמןהַ  ֻתָ

רֹות ַעש ְ   .ַהֻמַ

ֵניתָ  אי בִֻ  הֻתָ י ַיֻנַ ָמֵעאל, ְוָאַמר ַטְעָמאַרֻבִ י ִיׁשְ  :ְדֵתיַמר ָהָדא .י ַרֻבִ

ִמְתַאֵרחַ  ים .ֶאְצלוֹ  ֻבְ ַרֻבִ ל ָעָליו  ֶנֱאָמןֵאינֹו  - ֲאָבל ֻבְ ַקֻבֵ ֻיְ ַעד ׁשֶ

ים ַרֻבִ   .ֻבָ

י  י ,ְזֵעיָראַרֻבִ י יֹוָחָנןֵיָסא  ַרֻבִ ם ַרֻבִ ׁשֵ ַלח ְלָחֵבר :ֻבְ ָ ׁשֻ  - ֲאִפילֻו ָחֵבר ׁשֶ

ר ֵ י  .ָצִריְך ְלַעש ֻ י  ְזֵעיָראַרֻבִ ֵעי קֻוֵמי ַרֻבִ מֻוֵאל  :ֵיָסאֻבָ גֹון ֲאִני ְלַרב ׁשְ ֻכְ

ר ַרב ִיְצָחק ִלי מֻוֵאל ֻבַ י ׁשְ ר ַרב ִיְצָחק, ְוַרֻבִ ַמה ַאֻתְ  :ָאַמר ֵליהֻ  .ֻבַ

ֵעי  ר ַרב ִיְצָחקֵמַרבִֻ ֻבָ מֻוֵאל ֻבַ כָ  ?י ׁשְ ִמׁשֻוָקא  - ל ַמה ְדהֻוא אֹוֵכלֻדְ

  .הֻוא ָאַכל

ֻתֹו ֵאי ,ֶנֱאָמןהֻוא  ֻנֻו ְוֵאין ִמְתָאְרִחין  - ָנֻה ֶנֱאֶמֶנתְוִאׁשְ לֹוְקִחין ִמֻמֶ

ָדר ִעם  :ֶאְצלֹו. ֲאָבל ָאְמרוֻ  ָחשׁ ֲהֵרי ֻכְ ְכִפיָפה ַהֻנָ   .ֻבִ
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ֻתֹו ֶנֱאֶמֶנת ִמְתָאְרִחין ֶאְצלֹו ְוֵאין לֹוְקִחין  - ֶנֱאָמןְוהֻוא ֵאינֹו  ,ִאׁשְ

ֻנֻו. ֲאָבל ָאְמרוֻ  תֻ  :ִמֻמֶ ִאׁשְ בֹוא ְמֵאיָרה ְלִמי ׁשֶ ֹו ֶנֱאֶמֶנת ְוהֻוא ֵאינֹו ֻתָ

 . ֶנֱאָמן

ֵני ׁש ָחֵבר  :ֻתָ ֻמֵ תֶֻ לֹא ְיׁשַ ִמׁשְ ְסעֻוַדת  ,ַעם ָהָאֶרץה ֻבְ  ,ַעם ָהָאֶרץְולֹא ֻבִ

ן ָהָיה ַהֻכֹל  א ִאם ֻכֵ ַחת ָידוֹ ְמתֻוקָֻ ֶאֻלָ ר ֻתַ ת ְמֵניקֶ ַוֲאִפילֻו  .ן ֻוְמעֻוש ָ

ל ַיִין   .ׁשֶ

יֵמׁש ָחֵבר  תֶֻ ְוִאם ׁשִ ִמׁשְ ֲהֵרי  - ַעם ָהָאֶרץ ה ַעם ָהָאֶרץ ֻוִבְסעֻוַדתֻבְ

רֹות. ָראֻו אֹותֹו ֵמיֵסב ֲחָזקָ זֻו  ַעל  :ֲאִני אֹוֵמר ,ֵאיָנֻה ֲחָזָקה -ה ְלַמַעש ְ

ִלֻבֹו הֻוא ֵמיֵסב ֻבְ ָנִאים ׁשֶ נֹו ֵמיֵסב ֶאְצלוֹ ַהֻתְ ר ַעל  - . ֻבְ ֵ ָצִריְך ְלַעש ֻ

ר ַעל ָיָדיו -ֲחֵבירֹו  .ָיָדיו ֵ   .ֵאין ָצִריְך ְלַעש ֻ

 ג' ֲהָלָכה

ל ָעָליו  'מתני ַלח  ַעם ָהָאֶרץֵאינֹו מֹוֵכר לְ  -ִלְהיֹות ָחֵבר  ַהְמַקֻבֵ

ֻנֻו ַלח ,ְוָיֵבשׁ  ְוֵאינֹו ִמְתָאֵרַח ֵאֶצל ַעם ָהָאֶרץ, ְולֹא  ,ְוֵאינֹו לֹוֵקַח ִמֻמֶ

ְכסֻותֹו.   ְמָאְרחֹו ֶאְצלֹו ֻבִ
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י ְיהֻוָדה אֹוֵמר ה :ַרֻבִ ֵהָמה ַדֻקָ ל ֻבְ רוֻ ְולֹא ְיֵהא  ,ַאף לֹא ְיַגֻדֵ ץ ֻפָ

חֹוק ְנָדִרים, ֻוִבש ְ ִתים .ֻבִ א ַלֻמֵ ֻמֵ ֵבית  .ְולֹא ְיֵהא ִמֻטַ ׁש ֻבְ ֻמֵ ֻוְמׁשַ

ְדָרשׁ  ָלל :. ָאְמרֻו לוֹ ַהֻמִ   .לֹא ָבאֻו ֵאֻלֻו ַלֻכְ

ֻנוֻ ֵאינֹו לֹוֵקַח  גמרא  ר – ָהא ָיֵבשׁ  .ַלח ִמֻמֶ י ָהָאֶרץ  ,מֻוֻתָ ַעֻמֵ ׁשֶ

ירוֻ ֶנֱאָמִנים ַעל  ן ְוָתֵני .תֶהְכׁשֵ ירֹות  :ַעם ָהָאֶרץ לֹוַמר ֶנֱאָמן :ֻכֵ ַהֻפֵ

רֻו. ֲאָבל ֵאינֹו  לֻו לֹא הֻוְכׁשְ לֻו  :לֹוַמר ֶנֱאָמןַהֻלָ ֻלֹא ִקֻבְ א ׁשֶ רֻו ֶאֻלָ הֻוְכׁשְ

ַלל .ֶאת ַהטֻוְמָאה ַקַמְייָתא ,ָהא ִמֻכְ   .ֻדֻו מֹוֵדי ֻבְ

ִליגֵ  אָהדָ ֵלית  י יֹוָנה ֲעָלהֻ י ֻפְ ַרֻבִ י יֹוָנה ָאַמר !ֻדְ ַרֻבִ ֵאיָנן  -ֲחֵביִרין  :ֻדְ

א  ,א ְלַהֲאִכילל ְולֹ ֶלֱאכוֹ לֹא  ֲחׁשֻוִדין ֻמֵ א ֻגֻופֹו ְוָיֹבא ְוִיֻטַ ֻמֵ ֻלֹא ֵיֵלְך ְוִיֻטַ ׁשֶ

י יֹוֵסי .ָטֳהרֹות ַרֻבִ ִליָגא ָהָדאֵלית  ַוֲאִפילֻו ַעל ֻדְ י !ֻפְ ַרֻבִ  :ָאַמריֹוֵסי  ֻדְ

ן !ְלַהֲאִכיל ֲחׁשֻוִדיןְוֵאיָנן  ,לֶלֱאכוֹ  ֲחׁשֻוִדין -ֲחֵביִרין  ֻמָ  .ְלָטֳהרֹות – ֻתַ

ַעל  ֶנֱאָמן - ַעל ַהָטֳהרֹות ֶנֱאָמןהַ  .רֹותְלַמַעש ְ  –ָהָכא  ֲאָבל

רֹות.  ַעש ְ  ַהֻמַ

נָ  אכָֻ  :אֻתָ ל ָעָליו - ל ַהֻבָ ְלִמיד ָחָכם. ֲאָבל  ,ָצִריְך ְלַקֻבֵ ֲאִפיֻלֻו ָחֵבר ֻתַ

יָבה ׁשִ ֻיְ ב ֻבַ ׁשַ ֻיָ ל – ָחָכם ׁשֶ  ֵאינֹו ָצִריְך ְלַקֻבֵ

 


