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

 

 [י' ע"א דף]

יֵניהֹון? ָיָצא  ְך אֹו ְמסֹוָרסַמה ָנֵפיק ִמֻבֵ יהֻ ַעל  ;ְמחֻוֻתָ ְעֻתֵ י  ֻדַ ַרֻבִ ֻדְ

ֵצא רֹאׁשֹו ְורֻוֻבוֹ  - יֹוָחָנן ֻיֵ יהֻ ַעל  .ַעד ׁשֶ ְעֻתֵ ן ָלִקישׁ  ֻדַ ְמעֹון ֻבֶ י ׁשִ ַרֻבִ  ֻדְ

ָניו - ַרת ֻפָ ֵצא ַהֻכָ ֻתֵ   .ַעד ׁשֶ

מִׁ  ֲחכָׁ יר. ו  אִׁ י מ  ּבִׁ י ר  ְבר  ה, ּדִׁ יבָׁ ְנק  ר ְולִׁ כָׁ ב ְלזָׁ ש   , ּת  דּוע  ין יָׁ ים ְוא 

ת  ּצּור  ין ּבֹו מִׁ א  ֶׁ ל ש  ים ּכָׁ םאֹוְמרִׁ דָׁ אָׁ ד. - הָׁ ולָׁ ינֹו וָׁ ל ֵהן  א  ָתֵנינַ ֻכָ ן ֻדְ

ב ְלָזָכר ְוִלְנֵקיָבה י"ד ְטֵמִאים, ְוכ"ו ְטהֹוִרין  ׁשֵ נֹוְתִנין ָעֶליָה  -ֻתֵ

ֵתיַמר .חֻוְמֵרי ָזָכר ְוחֻוְמֵרי ְנֵקיָבה   -, ֲאָבל ְלָטֳהרֹות ְלֵביָתהֻ  :ָהָדא ֻדְ

שֵׁ    .ב ִלְנֵקיָבהֻתֵ

י ֲחִני הֻו:ָאַמר ַרֻבִ י ַאֻבָ ַרֻבִ ֵריֻה ֻדְ ֵני  ָנה ֻבְ י ֵמִאיר ִמֻפְ ַרֻבִ ַטֲעָמא ֻדְ

כָֻ  ָאָדם:ׁשֶ ֶהן ְיִציָרה ֻכְ רִֵמןֵ תֻוב ֻבָ פָּ םֵעָּ דָּ אָּ תֵהָּ רֵה'ֱֵאלִֹהיםֵא  יצ  ַוי ִ

ה מָּ ֲאדָּ   .הָּ

 ִניָסן כ' –ִראׁשֹון יֹום 



ְלמּוד י ּת  ְלמִׁ ֻנּקָׁ  ְירּוש   ּמְ  ג  _____________________________________ דה 
 
 

ֵעי: י ַאִמי ֻבָ כָֻ  ַרֻבִ ֵני ׁשֶ ֶהן ְיִציָרה ִמֻפְ ְבֵהָמה:תֻוב ֻבָ רֵה'ֱֵאלִֹהיםֵ ֻבִ צ  ַוי ִ

ַמִים ָּ לֵעֹוףֵַהש   תֵכ ָּ א  הֵוְּ ד  ָּ לֵַחי ַתֵַהש   הֵכ ָּ מָּ ֲאדָּ ִתיב: ִמןֵהָּ . ְוָהא ֻכְ

אֵרו חֵַ ִריםֵו ֹבר  רֵהָּ יִֵהנ  הֵיֹוצ  מֻות ַהר ,כ ִ יָלה ֻדְ ה ִהֻפִ ֵהא  - ֵמַעֻתָ ֻתְ

ֶהן ְיִציָר  ִתיב ֻבָ ֵאין ֻכְ יא ִהיא ׁשֶ ְנֻיָ יתֹו ְטֵמָאה ֵליָדה? ׁשָ ִרֻיָ ִחיֻלַת ֻבְ ה ִמֻתְ

ל עֹוָלם   .ׁשֶ

י  י יֹוָחָנן ֵיָסאַרֻבִ ם ַרֻבִ ׁשֵ ָאָדם :ֻבְ ֻסֹוְקִרין ִלְפֵניֶהן ֻכְ ֵני ׁשֶ ר  .ִמֻפְ א ֻבַ ַאֻבָ

י יֹוָחָנן ם ַרֻבִ ׁשֵ ר ָחָנה ֻבְ ֵני  :ֻבַ ִכיִמֻפְ ְמַהֻלְ ָאָדםׁשֶ   .ן ִלְפֵניֶהן ֻכְ

יה: ר ִחֻיָ י ֻבֹון ֻבַ ל ָאָדם: ןָתֵנינָ ְוהָ  ֲהִתיב ַרֻבִ ׁשֶ ל ֵעינֹו ָעגֹול ֻכְ ְלֻגַ ֻגַ  - ׁשֶ

י יֹוֵסי !ֱהֵוי מֻום הֻוא ֵנינַ ַמה  :ָאַמר ַרֻבִ ֵנינַ ַמה  ,ן סֹוְקִריןֻתָ ן ֻתָ

ִכי   .ןְמַהֻלְ

י ָאָדם ְלַגֻלֵ דֹון? ֻגַ ֵהָמה  - ַמאי ֻכְ י ֻבְ ין -ֲעגֻוִלין, ְוַגְלַגֻלֵ   .ֲארֻוֻכִ

י ַרבִֻ  י יֹוֵסי ֻבִ ָאָדם  :י ֻבֹוןָאַמר ַרֻבִ חֹור. ָרבֶ ָלָבן  -ֻבְ ָ ה ַעל ַהׁשֻ

חֹור  -ֻוִבְבֵהָמה  ָבן. ָרבֶ ׁשָ  ה ַעל ַהֻלָ

י י ֲחַנְנָיה: ַרֻבִ יי ָאַמר ַרֻבִ י  ַחֻגַ ַרֻבִ י ָלֻה ַעל ֻדְ ׁשֵ ִנין ַמֻקְ ַרֻבָ ַחְבִרין ֻדְ

ֶקל ְואֹוֵמר לֹו ֻבֹא ַוֲחלֹוץ  :ֵמִאיר רֹאׁש ַהֻדֶ מֻות עֹוֵרב עֹוֵמד ֻבְ יָלה ֻדְ ִהֻפִ

ם י ָמָנא: ?!אֹו ַייֻבֵ י ֵמִאיר,  ָאַמר ֵליֻה ַרֻבִ ַרֻבִ י ָלֻה ַעל ֻדְ ׁשֵ ַאֻתְ ַמֻקְ ַעד ֻדְ



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

יַתהֻ  ָנן,ַעל  ְקׁשֵ ַרֻבָ מַ  ֻדְ י ֻדָ י יֹוָחָנן ֵיָסאר ַרֻבִ ם ַרֻבִ ׁשֵ ֻוָפָניו ֻוֻלֹו ָאָדם כֻ  :ֻבְ

ֵהָמה  ֵהָמה ֻוָפָניו ָאָדם ֵאינֹו ָווָלד. כֻ  -ֻבְ ֻכֻוֻלֹו ָאָדם  .ָווָלד הֻוא -ֻוֻלֹו ֻבְ

ֵהָמה ֻתֹוָרה, ְואֹוְמִרים לֹו ֻבֹוא  - ֻוָפָניו ֻבְ ְחֶטךָ עֹוֵמד ְוקֹוֵרא ֻבַ ! ְלׁשָ

ֶדה ְואֹוְמִרים ל ָ ש ֻ ֵהָמה ֻוָפָניו ָאָדם, עֹוֵמד ְוחֹוֵרׁש ֻבַ ֹו ֻבֹוא ֻכֻוֻלֹו ֻבְ

ם!   ַוֲחלֹוץ אֹו ַייֻבֵ

י  י יֹוָחָנן:ְוָאַמר ַרֻבִ ם ַרֻבִ ׁשֵ א  ֵיָסא ֻבְ יָמִנין, ֶאֻלָ ל ַהֻסִ ָבר ֻכָ לֹא סֹוף ֻדָ

יָמִנין ַצח, ְוַהְגִביִנין,  .ֲאִפיֻלֻו ֶאָחד ִמן ַהֻסִ יָמִנין. ַהֻמֵ ְוֵאילֻו ֵהן ַהֻסִ

ֶסת, ְוַהחֹוֶטם, ְוהַ  ָקן. ְוָהַעִין, ְוָהאֹוֶזן, ְוַהֻלֶ ָקן, ְוגֻוֻמֹות ַהזָֻ  זָֻ

י  י יֹוָחָנן:ְוָאַמר ַרֻבִ ם ַרֻבִ ׁשֵ א  ֵיָסא ֻבְ יָמִנין, ֶאֻלָ ל ַהֻסִ ָבר ֻכָ לֹא סֹוף ֻדָ

יָמִנין.   ֲאִפיֻלֻו ֶאָחד ִמן ַהֻסִ

י ִיְרְמָיה  א ַרֻבִ י ֻבָ ם ַרב:ַרֻבִ ׁשֵ י ֻבְ ְבֵרי ַרֻבִ הֻו  - ֻדִ ֻיְ ִנים ַעד ׁשֶ ל ַהֻפָ ֻכָ

יָמִנין.אֲ  -ְוִדְבֵרי ֲחָכִמים  ָדם.ֻדֹוִמין ְלאָ  י  ִפיֻלֻו ֶאָחד ִמן ַהֻסִ ְוִדְבֵרי ַרֻבִ

ן יֹוַחי ְמעֹון ֻבֶ ְרָניו - ׁשִ   .ֲאִפיֻלֻו ִצֻפָ

ֵעי יְנָחס ֻבָ י ֻפִ ן יֹוַחי ִמַחְלָפה :ַרֻבִ ְמעֹון ֻבֶ י ׁשִ ַרֻבִ יָטֵתיֻה ֻדְ ן !ׁשִ ֻמָ הֻוא  ֻתַ

הֻו רֹאׁשֹו ְורֻוֻבוֹ  :אֹוֵמר ֻיְ ן! ָהֵכיְוָהָכא הֻוא ָאַמר  ,ֻדֹוִמין ְלִאֻמוֹ  ַעד ׁשֶ

אן ָאָדם - ֻכָ אן  ,ֻבְ ְבֵהָמה -ֻכָ   .ֻבִ
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א: י ֻבָ י ָחָמא  ָאַמר ַרֻבִ ָאלֻון ֵליֻה ַרֻבִ יה רֹוָבה ָאַזל ִלְדרֹוָמא. ׁשְ י ִחֻיָ ַרֻבִ

ֵהָמה ַמהֻו? ֲאָתא  ָרא, ֻכֻוֻלֹו ָאָדם ֻוָפָניו ֻבְ ֲעָיה ֻוַבר ַקֻפָ י הֹוׁשַ ַרֻבִ ָאִביו ֻדְ

י ַאל ְלַרֻבִ   :ֲאַמר ֵליהֻ  ,ְוׁשָ

 ]דף י' ע"ב[

  .ֵאינֹו ָווָלד :ֵצא ֻוְכתֹוב ָלֶהן

י יִ  י ָחָמא  ,ְנַפק זֻוָגא ְלַברְרְמָיה: ָאַמר ַרֻבִ ָאלֻון ֵליֻה ַרֻבִ י ֲאבוֻ ׁשְ ַרֻבִ י ֻדְ

י ֵעיָניו  ֻתֵ ָרא, ׁשְ ֲעָיה ֻוַבר ַקֻפָ י, טֻוחוֹ הֹוׁשַ ֵאיל ְלַרֻבִ ת ַמהֻו? ֲאָתא ְוׁשָ

 ֵאינֹו ָווָלד.  ֵליֻה: ֵצא ֻוְכתֹוב ָלֶהן: ֲאַמר

י ֻבֹון:ָאַמר  י ַרֻבִ י יֹוֵסי ֻבִ י  ַרֻבִ יֻה!ַרֻבִ ַדְעֻתֵ י ָאַמר ֻכְ ַרֻבִ ל  :ֻדְ הֻו ֻכָ ֻיְ ַעד ׁשֶ

ִנים ֻדֹוִמין ְלָאָדם.   ַהֻפָ

י  ָניו ְממֻוְסָמסֹות ַמהֻו? ַרֻבִ י  ֵיָסא ָאַמר:ֻפָ י יֹוָחָנן ְוַרֻבִ ְלגֻון ַרֻבִ ִאיְתֻפַ

י יֹוָחָנן ָאַמר ן ָלִקיׁש. ַרֻבִ ְמעֹון ֻבֶ ן ָלקִ  :ׁשִ ְמעֹון ֻבֶ י ׁשִ יׁש ֵאינֹו ָווָלד. ַרֻבִ

י  :ָאַמר י יֹוָחָנן ָאַמר ְזֵעיָרא:ָווָלד הֻוא. ָאַמר ַרֻבִ ַרֻבִ ֵאינֹו ָווָלד  :לֹא ֻדְ

ֵכן ל ֻדְ יב ֶאת ִאֻמֹו ְיֵמי טֹוַהר, ֻכָ א ֵאינֹו ָווָלד ְלהֹוׁשִ ֲאָבל ָווָלד , ֶאֻלָ

יב ֶאת ִאֻמֹו ְיֵמי ֵליָדה  .הֻוא ְלהֹוׁשִ



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

י יֹוָחנָ  י ַינַֻ ַרֻבִ ם ַרֻבִ ׁשֵ י  - תֹו ֲאטֻוָמהאי: ְוַיְרכָ ן ָאַמר ֻבְ ֵאינֹו ָווָלד. ַרֻבִ

ם ַרבִֻ  ׁשֵ ַע:יֹוָחָנן ֻבְ י ְיהֹוׁשֺ י ַרֻבִ ֵאינֹו ָווָלד.  - ִטיֻבֻורֹו ָאטֻום י יֹוֵסי ֻבִ

י  אי:ַרֻבִ י ַזֻכַ ם ַרֻבִ ׁשֵ י  -ְנקֻוָבתֹו ֲאטֻוָמה  יֹוָחָנן ֻבְ ֵאינֹו ָווָלד. ַרֻבִ

יֻדֻול: ם ֻגִ ׁשֵ  ֵאינֹו ָווָלד. - ֻגֻוְלֻגֹוְלֻתֹו ֲאטֻוָמה ְזֵעיָרא ֻבְ

 ג' ֲהָלָכה

ִפיר ָמֵלא ַמִים  מתני' ֶלת ׁשָ ֻפֶ ֵאיָנֻה  - ָמֵלא ְגִניִנין ,ָמֵלא ָדם ,ַהֻמַ

ם  ת ְלָווָלד. ְוִאם ָהָיה ְמרֻוֻקָ ׁשֶ ב ְלָזָכר ְוִלְנֵקיָבה -חֹוׁשֶ ׁשֵ   .ֻתֵ

ֵני:  גמרא ם ְטֵמָאה ֵליָדה.  -ָמֵלא ַמִים  ֻתָ ה.  -ָמֵלא ֻדַ ְטֵמָאה ִניֻדָ

ר  ש ָ ה.  -ָמֵלא ֻבָ  ְטֵמָאה ִנֻדָ

ֵנינַ ְוָהא  ִפיר ָמֵלא ַמִים :ןֻתָ ֶלת ׁשָ ֻפֶ ם ,ַהֻמַ ִניִנים ,ָמֵלא ֻדַ  - ָמֵלא ֻגְ

ן  ְמעֹון ֻבֶ י ׁשִ ם ַרֻבִ ׁשֵ י ֻבְ יֻבִ י ֻבִ וָלד! ַרֻבִ ת ַלֻוָ ׁשֶ  ָלִקיׁש:ֵאיָנֻה חֹוׁשֶ

ְצלֻוִלין -ַמְתִניָתא  יָתא ,ֻבִ ִרֻיָ ֲעכֻוִרין – ֻבְ   .ֻבַ

שֵׁ  י ִסימֹון ֻבְ ן ֵלִוי:ַרֻבִ ַע ֻבֶ י ְיהֹוׁשֺ ִפיר  ;ַוֲאִפיֻלֻו ְצלֻוִלין ם ַרֻבִ ֵאין ׁשָ ׁשֶ

א  ָאדָ ֶאֻלָ ְלַבדֻבָ ְכִתיב .ם ֻבִ לֵ :ָהָדא ִהיא ֻדִ פ  ֵַוֲערָּ ֹו ֻבש  ֵלְּ ן נָּ ֵעָּ ו ִמי ש  ב ְּ

תוֵֹ תוֹ  - ְלבֻוׁשוֹ  .ֲחֻתל ָּ ִפיר. ַוֲעָרֶפל ֲחֺתֻלָ ָ יְליָ ֶזה  - ֶזה ַהׁשֻ ִ  א. ַהׁשֻ
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י יֹוָחָנן ָאַמר ְתַקְלְקָלה צֻוָרתֹו ַמהֻו? ַרֻבִ ֻנִ ִפיר ׁשֶ ְמעֹון  :ׁשָ י ׁשִ ָווָלד. ַרֻבִ

ן ָלִקיׁש ָאַמר  ֵאינֹו ָווָלד.  :ֻבֶ

ן ְמעֹון ֻבֶ י ׁשִ י יֹוָחָנן: ֵמִתיב ַרֻבִ ינוֹ  ָלִקיׁש קֻוֵמי ַרֻבִ ת  ַמה ֻבֵ ְלֵבין ַהֻמֵ

יֶמת ְלֻדֹו ַקֻיֶ ְסַרח ְוֵאין ׁשִ ֻנִ ן ֵליֻה: ֲאַמר ?ׁשֶ ֻמָ ְלֻדֹו  ֻתַ ין ָהָיה ֲאִפיֻלֻו ׁשִ ֻדִ ֻבַ

ה ָאְמרֻו ָטמֵ  יֶמת ְיֵהא ָטהֹור, ְוָלֻמָ בֹודוֹ  א?ַקֻיֶ ֵני ֻכְ ַרם ָהָכא .ִמֻפְ  ,ֻבְ

  .ָווָלד הֻוא

ִפיר  ָאְמרֻו? ְמרֻוקָֻ ֵאי ֶזהֻו ׁשָ יתֹו ֻדֹוֶמה ְלָרׁשֹוןל שֶׁ כֹֻ ם ׁשֶ ִרֻיָ ִחיֻלַת ֻבְ   .ֻתְ

ַמִים ֵהן  ,ֵאין ֻבֹוְדִקין אֹותֹו ֻבְ ֵני ׁשֶ יןִמֻפְ ֶמן,  ,ְועֹוְכִרין אֹותוֹ  ַעזִֻ ׁשֶ א ֻבְ ֶאֻלָ

הֻוא ָמתֻון ֻוְמַזְגֵזג ֵני ׁשֶ ה.  .ִמֻפְ ַחֻמָ א ֻבַ  ְוֵאין ֻבֹוְדִקין אֹותֹו ֶאֻלָ

אֻול אֹוֵמר: א ׁשָ ֵני: ַאֻבָ יֻבֻורוֹ  ֻתָ ַח נֹוצָ ָאָדם  ,ִמֻטִ ֻלֵ יר ֻוְמׁשַ ָרׁשִ ן ׁשָ ן ִמיֻכָ

ן.   ֻוִמיֻכָ

ֵני: ֵני ְנקֻוֵבי  ֻתָ ל ְזבֻוב. ׁשְ ין ׁשֶ י ִטיֻפִ ֻתֵ ִמין ׁשְ י ֵעיָניו ֻכְ ֻתֵ רֹוִאין ׁשְ

עֹוָרה ש ְ תֻוַח ֻכִ יו ֻפָ ל ְזבֻוב. ֻפִ ין ׁשֶ י ִטיֻפִ ֻתֵ ִמין ׁשְ י  .חֹוְטמֹו ֻכְ ֻתֵ רֹוִאין ׁשְ

ל ְזבֻוב. ָיָדי ה ׁשֶ ִמין ִטיֻפָ ל ְזבֻוב. ִטיֻבֻורֹו ֻכְ ין ׁשֶ י ִטיֻפִ ֻתֵ ִמין ׁשְ ו ֻכְ

ל ְזבֻוב. ְוִאם ָהְיָתה ְנֵקיָבה ה ׁשֶ ִטיֻפָ יתֹו ֻכְ ִוֻיָ ָעָרה.  ,ֻגְ ש ְ ָתֻה ָמתֻוַח ֻכִ ִוֻיָ  ֻגְ
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י יֹוָנָתן אֹוֵמר:יְוָתנֵ  ֵני ֺחטִ  , ַרֻבִ ִמין ׁשְ י ְזרֹועֹוָתיו ֻכְ ֻתֵ ל רֹוִאין ׁשְ ין ׁשֶ

ִתים ,ְזהֹוִרית ִמין ֻגֹוֶלם ְמצֻוֻמָ ל ֵאיָבָריו ֻכְ ָאר ֻכָ ֻוִפיֻתֻוַח ָיַדִים  .ֻוׁשְ

ָלה  ֻבָ ֻקַ  )תהלים קלט, טז(ְוַרְגַלִים ֵאין לֹו ֲאַדִיין. ְוָעָליו הֻוא ְמפֹוָרׁש ֻבַ

יךֵָּ ינ  ֵע  או  ִמיֵרָּ לְּ בוֵ ֵ,ג ָּ ת  םִֵיכ ָּ ל ָּ ֻ ֵכ  ךָּ רְּ ַעלִֵספְּ ֵוְֵֵּ,וְּ רו  דֵיִָּמיםֵיֻצ ָּ חָּ לֹוֵא 

ם ה    .ב ָּ

מֻוֵאל ַאל ִלׁשְ ִגין  :ַרב ְיהֻוָדה ׁשָ ֲאנָ ֻבְ ים, ֻדַ ִפיר? ֶמיֱחמֵ א ַחֻכִ י ִסיָמֵני ׁשָ

רֹוְתִחין ֵליֻה: ֲאַמר ֶווה ֻבְ ְך ִיֻכָ ֵריׁשָ יֻה ֻדְ ֶוה ֲאִפיֻלֻו  ,ֵריׁשֵ יֻכָ ה לֹא ֻתִ ְוַאֻתָ

ִרין פֹוׁשְ   .ֻבְ

י  י יֹוָחָנן:ַרֻבִ ם ַרֻבִ ׁשֵ יה ֻבְ ייֵלין אִ  ִחֻיָ ֻיָ לֻולְ א ְנׁשַ ֻבְ ָאְמָרן: ׁשַ ַכר היָ ֻדְ  ,ֻדְ

לֻוָלה ְנקֻוָבה ֻבְ   .ֵלית ֲאַנן ָסְמִכין ֲעֵליהֹון - ׁשַ

ר  י ַיֲעֹקב ֻבַ י אַ  ,יַזְבדִֻ ַרֻבִ י יֹוָחָנן:ַרֻבִ ם ַרֻבִ ׁשֵ הֻו ֻבְ ה  ֻבָ ָ ֶנֱאֶמֶנת ִאׁשֻ

י :לֹוַמר י ְולֹא ָיַלְדֻתִ ַכר הֻוא :ְוֵאיָנֻה ֶנֱאֶמֶנת לֹוַמר .ָיַלְדֻתִ ה  ,ֻדְ נֻוְקֻבָ

  .ִהיא
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 ]דף י"א ע"א[

 ד' ֲהָלָכה

יְלָייא  מתני' ל אֹו ׁשִ ֶלת ַסְנֻדָ ֻפֶ ב ְלָזָכר ְוִלְנֵקיָבה - ַהֻמַ ׁשֵ   .ֻתֵ

ִית ֻבַ יְלָיא ֻבַ ִית ,ַהׁשִ ֵאין  .ָטֵמא – ַהֻבַ א ׁשֶ יְלָייא ָווָלד, ֶאֻלָ ִ ַהׁשֻ לֹא ׁשֶ

ֻה ָווָלד ֵאין ִעֻמָ יְלָייא ׁשֶ ְמעֹון אֹוֵמר .ׁשִ י ׁשִ ֻלֹא  :ַרֻבִ וָלד ַעד ׁשֶ ִניֻמֹוק ַהֻוָ

  .ָיָצא

ם ַרב ְיהֻוָדה:ַר   גמרא ׁשֵ א ֻבְ י ֻבָ ל ֻבִ א  ,ֵאין ַסְנֻדָ מֹו ַחיֶאֻלָ ִרֻצְ . ׁשֶ

א ת ְוֵאינֹו יֹוֵצא ִעם ַהַחי, ֶאֻלָ   .ִעם ַהֻמֵ

יה:הֵ  ר ִחֻיָ י ֻבֹון ֻבַ יב ַרֻבִ ֵנינַ ְוָהא  ׁשִ ל אֹו  :ןֻתָ ֶלת ַסְנֻדָ ֻפֶ יְלָייַהֻמַ  -א ׁשִ

ב ְלָזָכר ְוִלְנֵקיָבה, ֱהֵוי ׁשֵ הֻ  :ָאַמר ַרב הֻוָנא !ָווָלד הֻוא :ֻתֵ יְמֻתַ קֻוֵמי  ַקֻיֵ

ֵתר  יֻפָ י ִיְרְמָיה, ֻתִ צָ ַרֻבִ ֻיָ ֶרְך ׁשֶ וָלד ֻדֶ ֶרְך ָהֶרֶחם.  ,ַהֻדֹוֶפןא ַהֻוָ ל ֻדֶ  ְוַסְנֻדָ

ִנייֹום   ִניָסן כ"א – ׁשֵׁ
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תֹוְך ְמלֹאת  ל –ָווָלד ֻבְ יָרה .ָווָלד –ְלַאַחר ְמלֹאת  .ַסְנֻדָ ֻיְ ֻלֹא ִנְתֻגַ  ַעד ׁשֶ

ל – יָרה  .ַסְנֻדָ ֻיְ ְתֻגַ ֻנִ ֶ יַמר .ָווָלד –ִמׁשֻ ֶרְך ֶרֶחם, ֶזה  :ַוֲאִפיֻלֻו ֻתֵ ֶזה ָוֶזה ֻדֶ

יפָֻ  יָרה, ֻתִ ֻיְ ְתֻגַ ֻנִ ֶ צָ  :ֵתרָוֶזה ִמׁשֻ ֻיָ ן, ׁשֶ ה לֹו ָקְרֻבָ ה ְוִהְפִריׁשָ ִחיֻלָ וָלד ֻתְ א ַהֻוָ

ן ַעד  ְרֻבָ יָקה ְלָהִביא אֹותֹו ַהֻקָ צָ לֹא ִהְסֻפִ ֻיָ ן ׁשֶ ל ְוִנְדָחה ָקְרֻבָ א ַסְנֻדָ

ל.  ,ָהִראׁשֹון ְנֻדָ ן ֵמֲחַמת ַהֻסַ  ְוִנְמֵצאת ְמִביָאה ָקְרֻבָ

ָאְמרֻו?  ל ׁשֶ ְנֻדָ םל שֶׁ כֹֻ ֵאי ֶזהֻו ַהֻסַ ֻיָ ֻבַ ג ׁשֶ ל ֻדָ ן  .הֻוא ֻדֹוֶמה ְלַסְנֻדָ ַרֻבָ

ְמִליֵאל אֹוֵמר:שִׁ  ן ֻגַ ל ׁשֹור. ִנמְ כֹֻ  ְמעֹון ֻבֶ הֻוא ֻדֹוֶמה ִלְלׁשֹונֹו ׁשֶ נֻו ל ׁשֶ

ֵהא ֻבֹו ִמֻצֻוַרת ָאָדם.  ָעָליו ַרֻבֹוֵתינֻו לֹוַמר: ֻיְ ַרֻבֹוֵתינֻו?  ַמֻנוֻ ְוהֻוא ׁשֶ

יא ֻוֵבי ש ִ י ְיהֻוָדה ַהֻנָ ינֹו. ַרֻבִ  ת ֻדִ

יא  ש ִ י ְיהֻוָדה ַהֻנָ ה ְמקֹומֹות ִנְקָרא ַרֻבִ לֹׁשָ ׁשְ ין"ַרֻבֹוֵתינוֻ "ֻבִ ִגיֻטִ , . ֻבְ

ֶמן,  ׁשֶ לֻבְ   .ֻוְבַסְנֻדָ

ל ַאְמִרינָ ָהָדא  ,ַסְנֻדָ ַהאי  .ןֻדְ ֶמן, ֻכְ ׁשֶ ָתֵנינַ ֻבְ ן:ן ֻדְ ֻמָ ינֹו  ֻתַ י ֻוֵבית ֻדִ ַרֻבִ

הִ  ין, ֻכַ ִגיֻטִ ֶמן. ֻבְ ׁשֶ ירֻו ֻבְ ָתֵנינַ יא ִהֻתִ ןן ֻדְ ֻמָ יְך ִאם ֻתַ יֻטֵ ֶזה  ,יַמתִֻ , ֶזה ֻגִ

יְך ְמחֹוִלי יֻטֵ יְך ְלַאַחר ִמיָתִתי ,ֻגִ יֻטֵ לֻום. ְוַרֻבֹוֵתינֻו  - ֶזה ֻגִ לֹא ָאַמר ֻכְ

ט.  :ָאְמרוֻ  ינֹו.  ַמֻנוֻ ֲהֵרי ֶזה ֻגֵ יא ֻוֵבית ֻדִ ש ִ י ְיהֻוָדה ַהֻנָ  ַרֻבֹוֵתינֻו? ַרֻבִ
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ְר ְוִיְקְראֻו לֹו: " ין ׁשָ ית ֻדִ ה  "!יאיָ ֻבֵ לֹׁשָ יר ׁשְ הֻוא ַמֻתִ ין ׁשֶ ית ֻדִ ל ֻבֵ ֻכָ ׁשֶ

ָבִרים י יֻוָדן: - ֻדְ ְרָייא! ָאַמר ַרֻבִ ין ׁשָ ית ֻדִ ינֹו  הֻוא ִנְקָרא ֻבֵ ית ֻדִ ֻבֵ

יןָחלוֻ  ִגיֻטִ   .ק ָעָליו ֻבְ

אי ָצַווח י ַיֻנַ ם ֶאת ַהֻיֹוְלדֹות :ַרֻבִ ם ַאֻתֶ י ִסימֹון  !ִטיַהְרֻתֶ י ַרֻבִ ם ַרֻבִ ׁשֵ ֻבְ

ן ֵלִוי:ְיהֹושֺׁ  י חֻוְנָייה  ֵמֵעידֻותוֹ  ַע ֻבֶ ל ַרֻבִ ַרתׁשֶ ָהָדא  .ַחְווָרן ִהיא ִמֻבְ ֻכְ

י  י חֻוְנָייה  ֵמֵעידֻותוֹ ִאם  ְזֵעיָרא:ַרֻבִ ל ַרֻבִ ְבַר ׁשֶ י ֻדִ ת ַהְווָרן ִהיא, ַרֻבִ

ם ֶאת ַהֻיֹוְלדֹות :ֲחִניָנה ָצַווח   .ִטיַהְרֻתֶ

י ָאְמרֻו? ֵאי זֹו ִהיא ׁשִ ִהיא ֻדֹוָמה ְלחֻוט כֹֻ ְלָיא ׁשֶ ב ְורֹאׁשֹו ֵערֶ ל ׁשֶ

ן שִׁ  תֻוְרמֻוס. ַרֻבָ פֻוַח ֻכְ ְמִליֵאל אֹוֵמר:ֻתָ ן ֻגַ הֻוא ֻדֹוֶמה  ְמעֹון ֻבֶ ל ׁשֶ ֻכָ

י ֲחצֹוֶצֶרת. ְלַדֻקִ ֺקְרְקָבן, ַוֲחָלָלֻה ֻכַ פֻוַח ֻכְ ֻה ֻתָ ְרְנגֹוִלין, ְורֹאׁשָ ל ֻתַ  ן ׁשֶ

יְלָייְוֵאין  ַפח.  אׁשִ חֻוָתה ִמֻטֶ  ֻפְ

י  ַאל ְלַרֻבִ ַלח ׁשָ יְלָיא ְלָעָזר:ַרב ְיהֻוָדה ׁשָ ְצָתה ִמְקָצָתֻה ַהֻיֹום  ׁשִ ֻיָ ׁשֶ

. מֹוָנה ִמֻיֹום ָהִראׁשֹון -ִאם ְלַדם טֹוַהר  ? ֲאַמר ֵליֻה:ֻוִמְקָצָתֻה ְלָמָחר

ִני -ְוִאם ְלַדם ָטֵמא  ֵ נְ  .מֹוָנה ִמֻיֹום ַהׁשֻ י ַמֻתַ   :ָייהָאַמר ַרֻבִ

 [דף י"א ע"ב]



י _________________ יב עּורִׁ ים ש ִׁ ּיִׁ ימ  ם יֹומִׁ בּוע  י לִׁ ָׁ ת ש  ְרש   ים ּפ   "דתשע ְקדֹוש ִׁ
 

ָאַמר ֻה ָווָלד ,ָהָדא ֻדְ ֻלֹא ָיָצא ִעֻמָ ׁשֶ ֻה ָווָלד .ֻבְ ין  ,ֲאָבל ִאם ָיָצא ִעֻמָ ֻבֵ

ין ְלַדם ָטֵמא  ַעת ְיִציַאת  -ְלַדם טֹוַהר ֻבֵ ְ א ִמׁשֻ ֵאיָנֻה מֹוָנה ֶאֻלָ

וָלד.   ַהֻוָ

י יֹוֵסי בֶֻ  י:ַרֻבִ ָעא קֻוֵמי ַרֻבִ אֻול ֻבְ ָדָבר  ן ׁשָ יְלָייא ֻבְ ַמהֻו ִלְתלֹות ׁשִ

ֵאינֹו ָווָלד?  יְלָייאֵאין ֻתֹוִלין  ֵליֻה: ֲאַמרׁשֶ ֵאינֹו ָווָלד ׁשִ ָדָבר ׁשֶ   .ֻבְ

ר :ָיָצאת ְקׁשֻוָרה לֹו ַמהֻו? ֲאַמר ֵליהֻ  ִאי ֶאְפׁשָ ָבר ׁשֶ   .ֵאין ׁשֹוִנין ֻדָ

מֻוֵאל ׁשְ י ָחִנין ֻדִ ָנא ַרֻבִ יְליָ ֵאין ֻתֹוִלין  :ֻתָ ֵאינֹו ָווָלד אׁשִ ָדָבר ׁשֶ . ֻבְ

 ֻתֹוִלין אֹוָתֻה ֻבֹו.  -ָיָצאת ְקׁשֻוָרה לֹו 

ַרב ְלִמידֹוי ֻדְ ַאל ְלֻתַ מֻוֵאל ׁשָ ְנָפִלים? ָאְמִרין ׁשְ יְלָייא ֻבִ : ַמהֻו ִלְתלֹות ׁשִ

יְלָיאֻתֹוִלין  ֵליֻה: ָווָלד, ְוֻתֹוִלין  ׁשִ ְנָפִלים. ְוַקְלסוֹ ֻבְ יְלָיא ֻבִ מֻוֵאלׁשִ  .ן ׁשְ

י ֻבֹון ַרֻבִ יָטֵתיֻה ֻדְ ִאינֻון ָאְמִרין ׁשִ מֻוֵאל .ֻדְ ׁשְ י ָחִנין ֻדִ ָנא ַרֻבִ ֻתֹוִלין  :ֻתָ

יְלָייא ָווָלד, ְוֵאין ֻתֹוִלין  ׁשִ יְלָייאֻבְ ְנָפִלים ׁשִ ֻנֻו  ,ֻבִ ת ִמֻמֶ ֵאיָנֻה ֻפֹוֶרׁשֶ ׁשֶ

ְגמֹור ֻיִ   .ַעד ׁשֶ

י  ם  ְזֵעיָראַרֻבִ ׁשֵ נָ ֻבְ ַרֻבָ ַאֻתְ ָאַמְרֻתְ ֻתֹוִלין ֻדְ יְלָייאן, ֵהן ֻדְ ָווָלד ׁשִ  ,ֻבְ

ֶרת ֶרת ְוחֹוֶזֶרת ֻוִמְתַעֻבֶ ה ִמְתַעֻבֶ ָ ֵאין ָהִאׁשֻ ְנָפִלים  .ׁשֶ ְוִיְתלֻו אֹוָתֻה ֻבִ



ְלמּוד י ּת  ְלמִׁ ֻנּקָׁ  ְירּוש   ּמְ  יג  _____________________________________ דה 
 
 

ֶלת ֶלת ְוחֹוֶזֶרת ֻוַמֻפֶ ה ַמֻפֶ ָ ֵאין ָהִאׁשֻ אֹוִמים  !ׁשֶ ָרה ֻתְ ֲאִני אֹוֵמר ִעיֻבְ

יתֹו שֶׁ ְוִנימֹוקָ  יְלֻיָ ִפיל ה ׁשִ ִפיָר ר ׁשָ ְ ְלָייָתהֻ  הֻ ִמׁשֻ ל ׁשִ   .ׁשֶ

י  ם ַרב:ַרב ְיה ְזֵעיָרא,ַרֻבִ ׁשֵ יְלָייאֻתֹוִלין  ֻוָדה ֻבְ ה  ׁשִ לֹׁשָ ָווָלד ַעד ׁשְ ֻבְ

ה ָיִמים.  .ָיִמים לֹׁשָ ֵהא ְלַאַחר ֲחֵבירֹו ׁשְ ֻתָ וָלד ִמׁשְ  ְוֵאין ַהֻוָ

י  מַ ַמאן  ְזֵעיָרא:ָאַמר ַרֻבִ ִליִגין ָהָדא  ,ָהָדאר ָהָדא ָאַמר ֻדָ ְוִאינֻון ֻפְ

א:ַעל ָהָדא י ֻבָ ם ַרב: ַרב אֹוְקַמהֻ  ! ָאַמר ַרֻבִ ׁשֵ ַאֻתְ  ְיהֻוָדה ֻבְ ֵהן ֻדְ

יְלָייאָאַמר ֻתֹוִלין  ה ָיִמים ׁשִ לֹׁשָ ָווָלד ַעד ׁשְ צָ  - ֻבְ ֻיָ ׁשֶ וָלד ֻכְ א ַהֻוָ

ה ִחיֻלָ ֵהא לְ  .ֻתְ ֻתָ וָלד ִמׁשְ ַאֻתְ ָאַמר ֵאין ַהֻוָ ה ְוֵהן ֻדְ לֹׁשָ ַאַחר ֲחֵבירֹו ׁשְ

ְליָ  -ָיִמים  ִ ָצא ַהׁשֻ ֻיָ ׁשֶ הֻכְ ִחיֻלָ   .א ֻתְ

י ָמָנא יִאיֵלין  ,תְוָיאוֻ  :ָאַמר ַרֻבִ   .יַקְדָמאֵ ן ָנְפִקיה ַלֲהַטֻיָ

י ֻבֹון י ַרֻבִ י יֹוֵסי ֻבִ דֹול :ָאַמר ַרֻבִ ח ַלֻגָ ָטן - ִנְפֻתַ ח ַלֻקָ ח  .ִנְפֻתַ ִנְפֻתַ

ָטן דֹול - ַלֻקָ ח ַלֻגָ   .לֹא ִנְפֻתַ

י יֹוָחָנן ְמעֹון ִהיא :ָאַמר ַרֻבִ י ׁשִ ַרֻבִ ְמעֹון אֹוֵמר:ֻדְ י ׁשִ ַרֻבִ ֹוק ִנימֻ  , ֻדְ

ֻלֹא ָיָצא וָלד ַעד ׁשֶ  . ַהֻוָ



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

י יֹוָחָנן: הֻוא מֹוִציא ֶאת ִאֻמֹו ְיֵמי  ָאַמר ַרֻבִ ְמעֹון ׁשֶ י ׁשִ מֹוֶדה ַרֻבִ

ה .ֵליָדה ִית טָ  ,ֵמַעֻתָ יה:ֵמא! ְיֵהא ַהֻבַ ר ִחֻיָ י ֻבֹון ֻבַ ֵתר  ָאַמר ַרֻבִ יֻפָ ֻתִ

הֻוא ִנימֻ  ל ׁשֶ ָצא ֻכָ ֻיָ   .ֹוקׁשֶ

ְמעֹון ַלֲחכָ  י ׁשִ מֹוִציא ֶאת  ִמים:ָאַמר ָלֶהן ַרֻבִ ם מֹוִדין ִלי ֻבְ ֵאין ַאֻתֶ

הֻוא ָטהֹור? ָאְמרֻו לוֹ  ִניִמי ַלִחיצֹון ׁשֶ ִית ַהֻפְ ֶפל ִמֻבַ הֻוא  :ַהֻסֵ ֵני ׁשֶ ִמֻפְ

ָטר ָטרֻוף הֻוא -ַאף ֶזה  . ָאַמר ָלֶהן:ֻוףֻכְ   .ֻכְ

ָהיֻו  ִלים ׁשֶ ַעת ְיִציָאה ַמה ֵהן?ֻכֵ ׁשְ ם ֻבִ  ׁשָ

 

 ]דף י"ב ע"א[

ְמִעיָנהֻ  ָתֵנינַ  :ִמן ָהָדא ִניׁשְ ן:ן ֻדְ ֻמָ י  ֻתַ ן ַיֲעקֹב אֹוֵמר:ַרֻבִ  ִליֶעֶזר ֻבֶ

ְפָעה  ָ ׁשֻ ה ׁשֶ ֻסָ ֵהָמה ֻגַ ם ֻבְ ֵבר ְוִנְפְטָרה ִמן  -ֲחָרַרת ֻדָ יֻקָ ֲהֵרי ֶזה ֻתִ

כֹוָרה א :י ֲעָלהֻ ְוָתנֵ  .ַהֻבְ ָ ַמש ֻ א ֻבְ   .ֵאיָנֻה ְמַטֻמָ

ִליִׁשייֹום   ִניָסן כ"ב – ׁשְׁ



ְלמּוד י ּת  ְלמִׁ ֻנּקָׁ  ְירּוש   ּמְ  טו _____________________________________ דה 
 
 

י יֹוָחָנן י  :ָאַמר ַרֻבִ ְמעֹון ְוַרֻבִ י ׁשִ ן ַיֲעֹקב ִליֶעזֶ ַרֻבִ ֵניֶהן ָאְמִרין  -ר ֻבֶ ׁשְ

ָבר ֶאָחד ם בִֻ  :ָהָדא ָאְמָרה .ֻדָ ָהיֻו ׁשָ ִלים ׁשֶ ַעת ְיִציָאהֻכֵ   .ְטהֹוִרין - ׁשְ

 ה' ֲהָלָכה

רֹוִגיֹנס  מתני' ֶלת טֻוְמטֻום ְוַאְנֻדְ ֻפֶ ב ְלָזָכר ְוִלְנֵקיָבה - ַהֻמַ ׁשֵ  .ֻתֵ

רֹוִגיֹנס ְוָזָכר טֻוְמטֻום ְוָזָכר ב ְלָזָכר ְוִלְנֵקיָבה -, ַאְנֻדְ ׁשֵ טֻוְמטֻום  .ֻתֵ

רֹוִגיֹנס ֻוְנֵקיָבה  ,ֻוְנֵקיָבה ְלָבד -ְוַאְנֻדְ ב ִלְנֵקָבה ֻבִ ׁשֵ   .ֻתֵ

ְך ֻוְמסֹוָרס ֵצא רֻוֻבֹו  ,ָיָצא ְמחֻוֻתָ ֻיֵ לֻוד -ִלְכׁשֶ ֻיָ   .ֲהֵרי ֶזה ֻכַ

ַדְרֻכוֹ  ֵצא רֹב רֹאׁשוֹ  - ָיָצא ֻכְ ֻיֵ ֵצא  .ַעד ׁשֶ ֻתֵ ֶ ֵאי ֶזהֻו רֹב רֹאׁשֹו? ִמׁשֻ

ְחֻתוֹ  ֻדַ   .ֻפַ

ֶלת ְוֵאין ָידֻוַע ַמה הֻוא ֻפֶ ב ְלָזכָ  - ַהֻמַ ׁשֵ ְוִאם ֵאין ָידֻוַע  .ר ְוִלְנֵקיָבהֻתֵ

ה - ִאם ָווָלד הֻוא ב ְלָזָכר ְוִלְנֵקיָבה ֻוְלִנֻדָ ׁשֵ   .ֻתֵ

ִעים  ֶלת ְליֹום ַאְרֻבָ ֻפֶ ת ְלָווָלד -ַהֻמַ ׁשֶ ִעים ְוֶאָחד  .ֵאיָנֻה חֹוׁשֶ ְליֹום ַאְרֻבָ

ה - ב ְלָזָכר ְוִלְנֵקיָבה ֻוְלִניֻדָ ׁשֵ ָמֵעאל אֹוֵמר .ֻתֵ י ִיׁשְ ִעים : ַרֻבִ יֹום ַאְרֻבָ

ה -ְוֶאָחד  ב ְלָזָכר ֻוְלִניֻדָ ׁשֵ מֹוִנים ְוֶאָחד ֻתֵ ב ְלָזָכר  -. יֹום ׁשְ ׁשֵ ֻתֵ

ה מֹוִנים  ,ְוִלְנֵקיָבה ֻוְלִניֻדָ ֵקיָבה ִלׁשְ ִעים ְוֶאָחד. ֻוֻנְ ָכר ִנְגָמר ְלַאְרֻבָ ַהזָֻ ׁשֶ



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

ָכר ְוֶאָחד . ַוֲחָכִמים אֹוְמִרים:ְוֶאָחד ית ַהזָֻ ִרֻיַ ית ְנֵקיָבה ֶאָחד ֻבְ ִרֻיַ  - ֻבְ

ִעים ְוֶאָחד   .ֶזה ָוֶזה ְלַאְרֻבָ

ל ֵהן   גמרא ָתֵנינַ ֻכָ ב ְלָזָכר ְוִלְנֵקיָבה י"ד ְטֵמִאים ְוכ"ו  :ןֻדְ ׁשֵ ֻתֵ

ַאֻתְ ָאַמר  - ְטהֹוִרין נֹוְתִנין ָעֶליָה חֻוְמֵרי ָזָכר ְוחֻוְמֵרי ְנֵקיָבה. ָהָדא ֻדְ

ב ִלְנֵקיָבה. -ֲאָבל ְלָטֳהרֹות  ,ְלֵביָתהֻ  ׁשֵ  ֻתֵ

ב ְלָזָכר ְוִלְנֵקיָבה, -ָזָכר, ַאְנְדרֹוִגיֹנס ְוָזָכר טֻוְמטֻום וְ  ׁשֵ ין  ֻתֵ ׁשִ ְוחֹוׁשְ

ְלַבד -ָבה, ַאְנְדרֹוִגיֹנס ֻוְנֵקיָבה טֻוְמטֻום ֻוְנֵקי .ְלָזָכר ב ִלְנֵקיָבה ֻבִ ׁשֵ  ,ֻתֵ

ין ְלָזָכר ׁשִ  ְנֵקיָבה, אֹו ְנֵקיָבה ְוָזָכרָיְלָדה ָזָכר וֻ  :ָהָדא ָאְמָרה .ְוֵאין חֹוׁשְ

ב ִלְנֵקיָבה - ׁשֵ   .ֻתֵ

י  ָצא רֹאׁשֹו ַמהֻו? ַרֻבִ ֻיָ ְך ׁשֶ י יֹוָחָנן  ֵיָסא ָאַמר:ְמחֻוֻתָ ְלגֻון ַרֻבִ ִאיְתֻפַ

י  י יֹוָחָנן ָאַמרְלָעזָ ְוַרֻבִ י  :ר. ַרֻבִ רֻוֻבֹו. ַרֻבִ רֹאׁשֹו  :ר ָאַמרְלָעזָ רֹאׁשֹו ֻכְ

ֶאָחד ֵמֵאיָבָריו  .ֻכְ

י יֹוָחָנן!ְתִניָתא פְֻ מַ  ָצא  ִליָגא ַעל ַרֻבִ ֻיָ ֶ ְך אֹו ְמסֹוָרס, ִמׁשֻ ָיָצא ְמחֻוֻתָ

ָילוֻ ֲהֵרי ֶזה  - רֻוֻבוֹ  ַתר ָלהֻ  !דֻכְ ָצא  :ֻפָ ֻיָ ׁשֶ   .רֹאׁשוֹ ֻבְ

 [דף י"ב ע"ב]



ְלמּוד י ּת  ְלמִׁ ֻנּקָׁ  ְירּוש   ּמְ  יז  _____________________________________ דה 
 
 

י  ִליָגא ַעל ַרֻבִ ַדְרֻכוֹ  ר!ְלָעזָ ַמְתִניָתא ֻפְ ֵצא רֹוב רֹאׁשוֹ  ,ָיָצא ֻכְ ֻיֵ  !ַעד ׁשֶ

לֻום!ַקְדַמְיתָֻ ָהָדא  תַ  א ָאְמָרה רֹאׁשֹו לֹא ֻכְ   ס.ְמסֹוָר ל עַ  ָלהֻ ר ֻפָ

ן ָלִקישׁ  יַרבִֻ  ְמעֹון ֻבֶ י ׁשִ י יֹוָנָתן .יֹוָנָתן ְוַרֻבִ י  - ַרֻבִ י יֹוָחָנן. ַרֻבִ ַרֻבִ ֻכְ

ן ָלִקישׁ  ְמעֹון ֻבֶ י  - ׁשִ ַרֻבִ  ר.ְלָעזָ ֻכְ

י  יאלְ  יַמְחוֵ  ְזֵעיָראַרֻבִ ְחֻתֹו ְוגֻוְלֻגֹוְלֻתוֹ  :ַחְבַרֻיָ ֻדַ   .ֻפַ

בֵ  י ָמָנא:ָהָדא ֻדְ ָעא קֻוֵמי ַרֻבִ י ִליָאִני ֻבְ י ַרֻבִ ְמִליֵאל ֻבִ ַאֻתְ  י ֻגַ יָון ֻדְ ִמֻכֵ

א ַאֲחָריו  ה ַהֻבָ כֹור, לֹא ְלַנֲחָלה ְולֹא  -ָאַמר ָווָלד הֻוא, ֵמַעֻתָ ֵאינֹו ֻבְ

ֵתר :ֲאַמר ֵליהֻ ְלֹכֵהן!  יֻפָ ְצאֻו מֵ  ,ֻתִ ֻיָ   .ִתיםׁשֶ

י  ם ַרֻבִ ׁשֵ ר ַנְחָמן ֻבְ י ִיְצָחק ֻבַ רֻוֻבוֹ  –ֻגֻוְלֻגֹוֶלת ָהעֹוף  ר:ְלָעזָ ַרֻבִ י  .ֻבְ ַרֻבִ

מֻוֵאל: ְזֵעיָרא ם ׁשְ ׁשֵ ֶרת ָהעֹוף  ֻבְ ְרֻגֶ רֻוֻבֹו. ֲאָתא עֻוְבָדא קֻוֵמי  -ֻגַ ֻבְ

יַקב ְמלֹא ַמַחט ֻנִ ֶאָחד ׁשֶ י יֹוֵסי ֻבְ ין ֵאי ֶזה הֻוא ְוִכי ֵאין ָאנֻו יֹוְדעִ  ,ַרֻבִ

  ?!רֻוֻבוֹ 

ן  ְדרָׁ ךְ ה  לֶׁת ֲעלָׁ ּפֶׁ ּמ  ק ה  רֶׁ  ּפֶׁ

 

 



י _________________ יח עּורִׁ ים ש ִׁ ּיִׁ ימ  ם יֹומִׁ בּוע  י לִׁ ָׁ ת ש  ְרש   ים ּפ   "דתשע ְקדֹוש ִׁ
 

ק ְרִביִעי רֶּ  פֶּ

 'א ֲהָלָכה

נֹות ֻכֻוִתים   מתני' ִאין  - ְוַהֻכֻוִתים .ִניֻדֹות ֵמֲעִריָסָתן -ֻבְ ְמַטֻמְ

ֶעְליֹון ְחֻתֹון ֻכָ ב ֻתַ ֻכָ ֵהן ֻבֹוֲעֵלי ִניֻדֹות ,ִמׁשְ ֵני ׁשֶ ל  ,ִמֻפְ בֹות ַעל ֻכָ ְוֵהן יֹוׁשְ

ם ָוָדם שׁ  .ֻדָ יַאת ִמְקֻדָ יִבין ֲעֵליֶהן ַעל ֻבִ ֹוְרִפין ֲעֵליֶהן  ,ְוֵאין ַחֻיָ ְוֵאין ש 

רֻוָמה ָסֵפק ,ֶאת ַהֻתְ ֻטֻוְמָאָתן ֻבְ ֵני ׁשֶ   .ִמֻפְ

הדַֻ   גמרא תֻוִליםדַֻ ָזהֻום,  - ם ִניֻדָ ה דַֻ ֵאינֹו ָזהֻום.  - ם ֻבְ  -ם ִניֻדָ

תֻוִליםדַֻ ָאדֹום,  הדַֻ ֵאינֹו ָאדֹום.  - ם ֻבְ קֹור,  - ם ִניֻדָ ם דַֻ ִמן ַהֻמָ

תֻוִלים  ד. -ֻבְ א ִמן ַהֻצַ קֹור ֶאֻלָ  ֵאינֹו ִמן ַהֻמָ

 'ב ֲהָלָכה

ַדְרֵכי ֲאבֹוָתן   מתני' ֲהגֻו ָלֶלֶכת ֻבְ ֻנָ ְזַמן ׁשֶ נֹות ְצדֹוִקין, ֻבִ ֲהֵרי ֵהן  -ֻבְ

יְרׁשוֻ  ֻכֻוִתֻיֹות. ֻפֵ דַ  ֻכַ ָרֵאל ָלֶלֶכת ֻבְ יִ  -ְרֵכי ִיש ְ י ֲהֵרי ֵהן ֻכְ ָרֵאל. ַרֻבִ ש ְ

ָרֵאל יֹוֵסי אֹוֵמר: ִיש ְ ַדְרֵכי ֲאבֹוָתן. ,ְלעֹוָלם ֵהן ֻכְ ְפְרׁשֻו ָלֶלֶכת ֻבְ ֻיִ  ַעד ׁשֶ

 'ג ֲהָלָכה



ְלמּוד י ּת  ְלמִׁ ֻנּקָׁ  ְירּוש   ּמְ  יט  _____________________________________ דה 
 
 

ל ְמצֹוַרַעת  מתני' ם ָנְכִרית ְוַדם ָטֳהָרה ׁשֶ אי  - ֻדַ ֻמַ ית ׁשַ ֻבֵ

ֻה ֻוְכֵמיֵמי ַרְגֶליהָ  :ֻוֵבית ִהֻלֵל אֹוְמִרים .ְמַטֲהִרין רֻוֻקָ   .ֻכְ

ֻלֹא ָטְבָלה  ם יֹוֶלֶדת ׁשֶ אי אֹוְמִרים -ֻדַ ֻמַ ית ׁשַ ֻה ֻוְכֵמיֵמי  :ֻבֵ רֻוֻקָ ֻכְ

זֹוב  :ֻוֵבית ִהֻלֵל אֹוְמִרים .ַרְגֶליהָ  יֹוֶלֶדת ֻבְ א ַלח ְוָיֵבׁש. ֻומֹוִדין ֻבְ ְמַטֻמֵ

א ַלח ְוָיֵבׁש.  - הֻוא ְמַטֻמֵ  ׁשֶ

 'ד ֲהָלָכה 

ה.  - הַהְמַקשָֻׁ   י'מתנ ר תִקישָׁ ִניֻדָ ה ָיִמים ִמֻתֹוְך ַאַחד ָעש ָ לֹׁשָ , ׁשְ

ַפת ֵמֵעת ְלֵעת ְוָיְלָדה זֹוב - ׁשָ יֹוֶלֶדת ֻבְ י ֱאִליֶעֶזר.  ;ֲהֵרי זֹו ֻכְ ְבֵרי ַרֻבִ ֻדִ

ַע אֹוֵמר י ְיהֹוׁשֺ ת ְויֹומוֹ  -: ַלְיָלה ָויֹום ַרֻבִ ֻבָ ֵליֵלי ׁשַ ַפתֻכְ ָ ׁשֻ ִמן  . ׁשֶ

ם ַער, לֹא ִמן ַהֻדָ   .ַהֻצַ

 ה' ֲהָלָכה

י ֵמִאיר אֹוֵמר  מתני' ֻוָיֻה? ַרֻבִ ה הֻוא ִקׁשֻ ִעים  :ְוַכֻמָ ֲאִפיֻלֻו ַאְרֻבָ

ים יֹום ִ י ְיהֻוָדה אֹוֵמר .ַוֲחִמׁשֻ הֻ  :ַרֻבִ יֻה ָחְדׁשָ ֻיָ ְמעֹון  .ֻדַ י ׁשִ י יֹוֵסי ְוַרֻבִ ַרֻבִ

תֵֻ  :אֹוֵמר ְ ֻוי יֹוֵתר ִמׁשֻ תֹותֵאין ִקיׁשֻ ֻבָ   .י ׁשַ

 



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

 

 [דף י"ג ע"א]

 'ו ֲהָלָכה

ל ְנֵקיָבהַהְמַקשָֻׁ   מתני' מֹוִנים ׁשֶ תֹוְך ׁשְ ִהיא רֹוָאה  ,ה ֻבְ ִמים ׁשֶ ל ֻדָ ֻכָ

וָלד - ֵצא ַהֻוָ ֻיֵ י  .ְטהֹוִרין ַעד ׁשֶ אִליֶעזֶ ְוַרֻבִ י  .ר ְמַטֻמֵ ָאְמרֻו לֹו ְלַרֻבִ

ֹוִפי ר:ִליֶעזֶ  ַדם ַהׁשֻ ֶהְחִמיר ֻבְ ְמקֹום ׁשֶ י - ַמה ִאם ֻבִ ַדם ַהֻקֹוׁשִ  ,ֵהיֵקל ֻבְ

ֹוִפי ַדם ַהׁשֻ ֵהיֵקל ֻבְ י - ְמקֹום ׁשֶ ַדם ַהֻקֹוׁשִ ֵקל ֻבְ ֻנָ ָאַמר  !ֵאינֹו ִדין ׁשֶ

ֻדֹון :ָלֶהן ֻנִ ין ִלְהיֹות ֻכַ א ִמן ַהֻדִ ֻיֹו ַלֻבָ ה ֵהיֵקל ָעֶליהָ  !ֻדַ ִמֻטֻוְמַאת  ?ִמֻמַ

ה ,הִזיבָ    .ֲאָבל ְטֵמיָאה ִהיא טֻוְמַאת ִניֻדָ

 'ז ֲהָלָכה

ר   מתני' ל ַאַחד ָעש ָ ֶחְזַקת ָטֳהָרה -ֻכָ ָבה ָלֻה ְולֹא ָבְדָקה .ֻבְ  ,ָיׁשְ

ְגָגה ַעת  .ֲהֵרי זֹו ְטהֹוָרה -ֵהִזיָדה ְולֹא ָבְדָקה  ,ֶנֶאְנָסה ,ׁשָ יַע ׁשְ ִהֻגִ

ֻה ְולֹא ָבְדָקה י ֵמִאיר אֹוֵמר:ֲהֵרי זֹו ְטֵמיָאה - ֶווְסֻתָ ִאם ָהְיָתה  . ַרֻבִ

ִביִעייֹום   ִניָסן כ"ג – רְׁ



ְלמּוד י ּת  ְלמִׁ ֻנּקָׁ  ְירּוש   ּמְ  כא  ____________________________________ דה 
 
 

ֲחבֵ  ֻמַ ֻה ְולֹא ָבְדָקה ,אֻבַ ַעת ֶווְסֻתָ יַעה ׁשְ ֲהֵרי זֹו ְטהֹוָרה,  - ִהֻגִ

ָבה ב ְוַהזָֻ ִמים. ֲאָבל ְיֵמי ַהזָֻ ֶקת ַהֻדָ ֲחָרָדה ְמַסֻלֶ ֶנֶגד  ,ׁשֶ ְוׁשֹוֶמֶרת יֹום ֻכְ

ֶחְזַקת טוֻ  - יֹום  ְמָאה. ֲהֵרי ֵאיֻלֻו ֻבְ

ים נֹות ּכּותִׁ ק ּבְ רֶׁ ְך ּפֶׁ ן ֲעלָׁ ְדרָׁ                              ה 

אן ד ּכָׁ יש  ְוע  ר  ן מ  ְייעָׁ ס  א ּדְ נָׁ ֲחמָׁ יְך ר  רִׁ  ּבְ



י _________________ כב עּורִׁ ים ש ִׁ ּיִׁ ימ  ם יֹומִׁ בּוע  י לִׁ ָׁ ת ש  ְרש   ים ּפ   "דתשע ְקדֹוש ִׁ
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



ְלמּוד י ּת  ְלמִׁ ֻנּקָׁ  ְירּוש   ּמְ  כג  ____________________________________ דה 
 
 

 

י ת  ימָׁ א   מ 

ַעְרִבין? ַמע ֻבְ ַהֻכֲֹהִנים ִנְכָנִסין לֹוַכל  קֹוִרין ֶאת ׁשְ ָעה ׁשֶ ָ ִמׁשֻ

ְתרֻוָמָתן מֻוָרה ָהִראׁשֹוָנה ,ֻבִ י אֱ  ;ַעד סֹוף ָהַאׁשְ ְבֵרי ַרֻבִ ִליֶעֶזר. ֻדִ

ְמִליֵאל אֹוֵמר: .ַעד ֲחצֹות ַוֲחָכִמים אֹוְמִרים: ן ֻגַ ֲעֶלה ַעֻמֻוד  ַרֻבָ ֻיַ ַעד ׁשֶ

  .ַחרַהשַֻׁ 

ה ֻתֶ ׁשְ ית ַהֻמִ ָניו ִמֻבֵ ה ֻוָבאֻו ֻבָ ַמע. לֹא קָ  :ְוָאְמרֻו לוֹ  ,ַמֲעש ֶ ִרינֻו ֶאת ׁשְ

ַחר  ָאַמר ָלֶהן: ַ ם ִלְקרֹות.  –ִאם לֹא ָעָלה ַעֻמֻוד ַהׁשֻ יִבין ַאֻתֶ  ַחֻיָ

ְלַבד ל ַמה  ,ְולֹא זֹו ֻבִ א ֻכָ ָאְמרֻו ֲחָכִמים ַעד ֲחצֹות ֶאֻלָ ֶ ַעד  ִמְצָוָתן –ׁשֻ

ֲעֶלה ַעֻמֻוד שֶׁ  ַחרֻיַ ַ ֲעֶלה  – ֶהְקֵטר ֲחָלִבים ְוֵאיָבִרים .ַהׁשֻ ֻיַ ִמְצָוָתן ַעד ׁשֶ

ַחרַעֻמֻוד  ַ לַהׁשֻ ֱאָכִלים ְליֹום ֶאָחד . ֻכָ ֲעֶלה ַעֻמֻוד  ִמְצָוָתן – ַהֻנֶ ֻיַ ַעד ׁשֶ

ן ַחר. ִאם ֻכֵ ַ ֵדי ְלַהְרִחיק ֶאת  ה ָאְמרֻו ֲחָכִמים ַעד ֲחצֹות?ָלמָֻ  ,ַהׁשֻ ֻכְ

  ָדם ִמן ָהֲעֵביָרה.ָהאָ 

 ִניָסן דכ" – יֲחִמיִׁש יֹום 



י _________________ כד עּורִׁ ים ש ִׁ ּיִׁ ימ  ם יֹומִׁ בּוע  י לִׁ ָׁ ת ש  ְרש   ים ּפ   "דתשע ְקדֹוש ִׁ
 

ֵניַנן: ֲאַנן  גמרא ְתרֻוָמָתן. ֻתָ ַהֻכֲֹהִנים ִנְכָנִסין לֹוַכל ֻבִ ָעה ׁשֶ ָ ֵני  ִמׁשֻ ֻתָ

יא י ִחֻיָ ֵני ָאָדם ִנְכָנִסין  :ַרֻבִ ֶרְך ֻבְ ֻדֶ ָעה ׁשֶ ָ יתָֻ  ֶלֱאכֹולִמׁשֻ ֵליֵלי ֻפִ ן ֻבְ

ת.  ֻבָ ְבֵריֶהן ִלְהיֹות שָׁ  ֲעָלֻה: ְוָתֵניׁשַ  ִוין.ְקרֹוִבים ֻדִ

 דף א' ע"ב[]

ְתרֻוָמָתן,  ֱאיָתא ֲחֵמי: ַהֻכֲֹהִנים ִנְכָנִסין לֹוַכל ֻבִ ָעה ׁשֶ ָ  א הֻואְיָממָ ִמׁשֻ

ֵני ָאָדם ִנְכָנִסין  .ְוִעם ֻכֹוְכַבָיא הֻוא ֶרְך ֻבְ ֻדֶ ָעה ׁשֶ ָ ן ִמׁשֻ ֻתָ ֶלֱאכֹול ֻפִ

ת  ֻבָ ֵליֵלי ׁשַ י ֵליְלָיא הֻוא –ֻבְ ָעה ְוַתְרֻתֵ ְקרֹוִבים  ְרתְֻ ְוַאֻתְ ָאמַ  ,ׁשָ

ִוין? ְבֵריֶהן ִלְהיֹות ׁשָ   !ֻדִ

י יֹוֵסי: ֵתר ָאַמר ַרֻבִ ֻפָ י ֻתִ ִאיֻלֵ אֹוְרֵחיהֹון  ָייאא ְדִקיקַ ֻכֻוְפָרַניָֻ ן ֻבְ ֻדְ

הֻוא ְיָמָמאִמְסתַֻ  ָצֵדי לֹון  ְלָקא ַעד ֻדְ   .י ִחיֻוָתאִמיַקמֵֻ ֻדְ

ֵני: ן, ָלָמה קֹוִרין  .תוֹ לֹא ָיָצא ְיֵדי חֹובָ  – ַהֻקֹוֵרא קֹוֵדם ָלֵכן ֻתָ ִאם ֻכֵ

ֶנֶסת ֵבית ַהֻכְ י יֹוֵסי: ?אֹוָתֻה ֻבְ ֵבית  ָאַמר ַרֻבִ ֵאין קֹוִרין אֹוָתֻה ֻבְ

ִביל ָלֵצאת ְיֵדי חֹוָבתוֹ  ׁשְ ֶנֶסת ֻבִ ֵדי  ,ַהֻכְ א ֻכְ ה ִמֻתֹוְך  ַלֲעמֹודֶאֻלָ ִפיֻלָ ֻתְ ֻבַ

ל ֻתֹוָרה. ָבר ׁשֶ  ֻדָ

ם ַרב ִיְרְמָיה ְזִעיָרא יַרבִֻ  ׁשֵ יֵרְך ַעל ְמזֹונוֹ  :ֻבְ יֵרְך ָסֵפק ֻבֵ  –, ָסֵפק לֹא ֻבֵ

ְכִתיב ָבְעֻתָ ֻוֵבַרְכתָֻ  )דברים ח( ָצִריְך ְלָבֵרְך, ֻדִ ָסֵפק  .ְוָאַכְלֻתָ ְוש ָ
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ֻלֵל ֻלֵל ִהְתֻפַ ֻלֵל –, ָסֵפק לֹא ִהְתֻפַ ָאַמר ֻוְדלֹ  .ַאל ִיְתֻפַ י יֹוָחָנן, ֻדְ ַרֻבִ א ֻכְ

י יֹוָחָנן יִֻ  :ַרֻבִ ל ַהֻיֹום ֻכֻולוֹ ֻוְלַואי ׁשֶ ל ָאָדם ֻכָ ֻלֵ ה !ְתֻפַ ה  ?ָלֻמָ ִפיֻלָ ֵאין ֻתְ ׁשֶ

 ַמְפֶסֶדת. 

ְמִעיָנהֻ  – ָסֵפק לֹא ָקָרא ָסֵפק ָקָרא  – ַהֻקֹוֵרא קֹוֵדם ָלֵכן :אָהדָ ִמן  ִניׁשְ

ְוַאֻתְ ָאְמַרֻתְ ָצִריְך  ְוקֹוֵדם ָלֵכן ָלאו ָסֵפק הֻוא? .לֹא ָיָצא ְיֵדי חֹוָבתוֹ 

 .ָצִריְך ִלְקרֹות –, ָסֵפק לֹא ָקָרא ָסֵפק ָקָרא :ָאְמָרה ָדאהָ  !ִלְקרֹות

ָבר ְצאֻו ַהֻכֹוָכִבים.  :ִסיָמן ְלֻדָ ֻיָ ֶ  ִמׁשֻ

ָבר ָבר, ֵזֶכר ַלֻדָ ֵאין ְרָאָיה ַלֻדָ י ׁשֶ ים  )נחמיה ד( ,ְוַאף ַעל ֻפִ ַוֲאַנְחנֻו עֹש ִ

ְרָמִחים ֵמֲעלֹות ַהשַֻׁ  ָלאָכה ְוֶחְצָים ַמֲחִזיִקים ֻבָ ֻמְ ַחר ַעד ֵצאת ֻבַ

ָמר )שם( .ַהֻכֹוָכִבים ְיָלה ִמׁשְ   .ְוַהֻיֹום ְמָלאָכה ,ְוָהיֻו ָלנֻו ַהֻלַ

ה ֻכֹוָכִבים  ֻמָ יְנָחס ֵיְצאוֻ ֻכַ י ֻפִ ר בְֻ  ִויֵהא ַלְיָלה? ַרֻבִ א ֻבַ י ַאֻבָ ם ַרֻבִ ׁשֵ

א: ֻפָ ַנִים  – ֻכֹוַכב ֶאָחד ֻפָ אי יֹום. ׁשְ ה  –ַוֻדַ לֹׁשָ אי וַ  –ָסֵפק ַלְיָלה. ׁשְ ֻדַ

  .ַלְיָלה

ַנִים  א, ִמעֻוט ֻכֹוָכִבים  !ַעד ֵצאת ַהֻכֹוָכִבים ְוָהְכִתיב ָסֵפק? –ׁשְ ֶאֻלָ

ַנִים בַקְדָמיָ  ׁשְ ֵ   .א לֹא ִמְתַחׁשֻ



י _________________ כו עּורִׁ ים ש ִׁ ּיִׁ ימ  ם יֹומִׁ בּוע  י לִׁ ָׁ ת ש  ְרש   ים ּפ   "דתשע ְקדֹוש ִׁ
 

ת, ָרָאה  ֻבָ ֶעֶרב ׁשַ ה ְמָלאָכה ֻבְ טֻור –ֻכֹוָכב ֶאָחד ְוָעש ָ ַנִים .ֻפָ  – ׁשְ

לֻויָאשָׁ ֵמִביא  ה  .ם ֻתָ לֹׁשָ   .תאַחטָֻ ֵמִביא  –ׁשְ

ה ת, ָרָאה ֻכֹוָכב ֶאָחד ְוָעש ָ ֻבָ מֹוָצֵאי ׁשַ  ֻבְ

 

 [א' ע"ב]דף 

את – ְמָלאָכה ַנִים .ֵמִביא ַחֻטָ לֻויָאשָׁ ֵמִביא  – ׁשְ ה  .ם ֻתָ לֹׁשָ  –ׁשְ

טֻור   .ֻפָ

י יֹוֵסי ַר  יֻבִ ַרֻבִ ֵעי: ֻבְ יַמר: ֻבֹון ֻבָ ַנִים ִאין ֻתֵ ֵני  – ׁשְ ָסֵפק, ָרָאה ׁשְ

ֶעֶרב שַׁ  ת ְוִהְתרֻו ֻבוֹ ֻכֹוָכִבים ֻבְ ֵני ֻכֹוָכִבים  ֻבָ ה ְמָלאָכה. ָרָאה ׁשְ ְוָעש ָ

ת ְוִהְתרֻו ֻבוֹ  ֻבָ מֹוָצֵאי ׁשַ ה ְמָלאָכה.  ֻבְ ךְ מָ ְוָעש ָ  ִאם ,ה ַנְפׁשָ

יב ַעל  ַאף ָהַאֲחרֹוִנים – ָהִראׁשֹוִנים יֹום ֵהן יֹום ֵהן, ִויֵהא ַחֻיָ

יב ַאף הָ  –ַלְיָלה  ִאם ָהַאֲחרֹוִנים .ָהַאֲחרֹוִנים ִראׁשֹוִנים ַלְיָלה, ִויֵהא ַחֻיָ

  !ַעל ָהִראׁשֹוִנים

 ִניָסן הכ" – יִׁשִש יֹום 
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ת ֻבָ ֶעֶרב ׁשַ ֵני ֻכֹוָכִבים ֻבְ ֲחִרית ,ָרָאה ׁשְ ׁשַ רֹוֶגֶרת. ֻבְ ֲחִצי ֻגְ  ,ְוָקַצר ֻכַ

רֹוֶגֶרת ֲחִצי ֻגְ ֲחִצי  .ְוָקַצר ֻכַ ת ְוָקַצר ֻכַ ֻבָ מֹוָצֵאי ׁשַ ֵני ֻכֹוָכִבים ֻבְ ָרָאה ׁשְ

רֹוֶגֶרת יֹום ֵהן,  יֹום ֵהן, ַאף ָהַאֲחרֹוִנים ָהִראׁשֹוִנים ְך, ִאםה ַנְפשָׁ מָ  ,ֻגְ

ֲחִרית ִעם ְוִיְצָטֵרף ל ׁשַ יב ַעל  ׁשֶ ת, ִויֵהא ַחֻיָ ֻבָ ל מֹוָצֵאי ׁשַ ׁשֶ

ל  ָהַאֲחרֹוִנים! ִאם ָהַאֲחרֹוִנים ַלְיָלה, ַאף ָהִראׁשֹוִנים ַלְיָלה, ְוִיְצָטֵרף ׁשֶ

ת,  ֻבָ ל ֵליֵלי ׁשַ ֲחִרית ִעם ׁשֶ יב ַעל ָהִראׁשֹוִנים!ׁשַ  ָהָדא ִויֵהא ַחֻיָ

ֵתיַמר י ֻדְ ִאיֻלֵ ֵלית אֹוְרֲחְתהֹון ִמְתַחְמיָ ן ֻבְ יְֻ ֻדְ ַרם,  .ָמָמאא ֻבִ ין ֻבְ ִאיֻלֵ ֻבְ

אֹוְרֲחהֹון ִמְתַחְמיָ  יְֻ ֻדְ הֹוןלֹא ְמשַׁ  –ָמָמא א ֻבִ   .ֲעִרין ֻבְ

י יֹוֵסי  יָאַמר ַרֻבִ ַרֻבִ ִיְתַחמוֻ ֻוִבְלחוֻ  :ֻבֹון ֻבְ ָלתָ ן ד ֻדְ ר ִמן ֻכֹוָכִביא ֻתְ ן ֻבַ

  .אֻכֹוַכְבתָֻ  ָהָדא

רֹוְמָנה י ַיֲעקֹב ֻדְ שֵׁ  ַרֻבִ י ְיהֻוָדא ֻבְ ים ַרֻבִ זִֻ ן ֻפַ אי  – ֻכֹוַכב ֶאָחד :ֻבֶ ַוֻדַ

ַנִים ין  ִאית ֵליֻה ָסֵפק ְוֵלית ֵליֻה ָסֵפק? .ַלְיָלה – יֹום. ׁשְ  .בְלכֹוכָ ב ֻכֹוכָ ֻבֵ

ֵני: ֵני כָֻ  ֻתָ ֻפְ   .ֶזהֻו יֹום – ִמְזַרח ַמֲאִדיִמיםל ְזַמן ׁשֶ

 ' ע"ב[ב]דף 
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ִחירוֻ  – ִהְכִסיפוֻ  ָמׁשֹות. ִהׁשְ ְ ין ַהׁשֻ ְחֻתֹון ֶזהֻו ֻבֵ ֶוה ַלֻתַ ה ָהֶעְליֹון ׁשָ  ַנֲעש ָ

י אֹוֵמר: – ְתקֻוָפָתהֻ  ֶזהֻו ַלְיָלה. ַרֻבִ ָבָנה ֻבִ ה  ,ַהֻלְ ל ַחֻמָ ְלֻגַ ִהְתִחיל ֻגַ

קֹועַ  ל ֻוְתחִ  ִלׁשְ ְלֻגַ ָמׁשֹות.  –ְלָבָנה ַלֲעלֹות ֻלַת ֻגַ ְ ין ַהׁשֻ  ָאַמרֶזהֻו ֻבֵ

 

 [א' ע"ג]דף 

י ֲחִניָנא ל ְלָבָנה ַלֲעלֹות :ַרֻבִ ְלֻגַ קַֹע, ֻוְתִחיֻלַת ֻגַ ה ִלׁשְ ל ַחֻמָ ְלֻגַ  .סֹוף ֻגַ

ן: ְוָתֵני מֻוֵאל ֻכֵ ה ׁשֹוַקַעת ׁשְ ַהַחֻמָ ָעה ׁשֶ ׁשָ ָבָנה זֹוַרַחת ֻבְ ְולֹא  ,ֵאין ַהֻלְ

שָׁ  ה זֹוַרַחתׁשֹוַקַעת ֻבְ ַהַחֻמָ   .ָעה ׁשֶ

ר ְיהֻוָדה יא ֻבַ ר ִחֻיָ מֻוֵאל ֻבַ י ׁשְ י ֲחִניָנא ַרֻבִ ם ַרֻבִ ׁשֵ ל  :ֻבְ ְלֻגַ ִהְתִחיל ֻגַ

ְרֶמל רֹאׁש ַהר ַהֻכַ קַֹע, ָאָדם עֹוֵמד ֻבְ ה ִלׁשְ ם  ,ַחֻמָ ֻיָ ְויֹוֵרד ְוטֹוֵבל ֻבַ

ְתרֻוָמתוֹ  דֹול, ְועֹוֶלה ְואֹוֵכל ֻבִ י – ַהֻגָ ֵתיַמר ָהָדא .ֹום ָטַבלֲחָזָקה ֻבַ  ,ֻדְ

ַההֻוא  ָאֵזיֻבְ ַקֻפֻוְנְדָר ל ֵליֻה ֻדְ ַרם, ַההֻוא  ,אֻבְ ָאזַ ֻבְ ִאיְסְרטָ ל ֵליֻה ֻדְ  – אֻבְ

ָדהלָ    .א ֻבְ

ָבת  ִניָסן וכ" – קֹוֶדׁש ׁשַׁ
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מָ  ְ ין ַהׁשֻ ְנחֻוָמא:ֵאיֶזהֻו ֻבֵ י ֻתַ ִהיא  ׁשֹות? ָאַמר ַרֻבִ ם ׁשֶ ל ֻדַ ה ׁשֶ ְלִטיֻפָ

ל ַסִייף ֻה ׁשֶ י ֺחֻדָ ֻבֵ ה ְלָכאן ֻוְלָכאן ,ְנתֻוָנה ַעל ֻגַ יֻפָ ֶזהֻו  – ֶנְחְלָקה ַהֻטִ

ָמׁשֹות! ְ ין ַהׁשֻ   ֻבֵ

ה ַקע ַהַחֻמָ ׁשְ ֻתִ ָמׁשֹות? ִמׁשֶ ְ ין ַהׁשֻ ְך ָאָדם ֲחִצי ִמיל ֵאיֶזהֻו ֻבֵ ַהֻלֵ ֻיְ ֵדי ׁשֶ  ;ֻכְ

י  ְבֵרי ַרֻבִ י יֹוֵסי אֹוֵמר:ֻדִ ָמׁשֹות ְנֶחְמָיה. ַרֻבִ ְ ין ַהׁשֻ ֶהֶרף ַעִין – ֻבֵ ְולֹא  ,ֻכְ

 ָעָליו ֲחָכִמים. ַלֲעמֹודְכלֻו יָ 

י ֲאָחא  י יֹוֵסי ְוַרֻבִ י ֲאָחא:ָאמַ  ,ַיְתִבין ֲהווֻ ַרֻבִ י יֹוֵסי ְלַרֻבִ ָלא  ר ַרֻבִ

ָר  ֻבְ י יֹוֵסי אִמְסֻתַ ַרֻבִ ֶהֶרף ַעִין ֻדְ י ְנֶחְמָיה, ֻכְ ַרֻבִ אֻוף  .סֹוף ֲחִצי ִמיל ֻדְ

ן ן, .ֲאָנא ָסַבר ֻכֵ י ִחְזִקָיה לֹא ָאַמר ֻכֵ א  ַרֻבִ ְוֶהֶרף ַעִין  ל ֶהֶרף ַעִיןכָֻ ֶאֻלָ

י ְנֶחְמָיה, ָסֵפק הֻוא ַרֻבִ ֲחִצי ִמיל ֻדְ ֻבַ   .ׁשֶ

י ָמָנא ייַתהֻ  :ָאַמר ַרֻבִ ד קֻוֵמי ְקׁשֵ י ִחְזִקָיה, ֻכַ ַרֻבִ ֵניַנן ֻדְ ן: ֻתָ ֻמָ  ָרָאה ֻתַ

ָמׁשֹות ְוַאחַ  ְ ין ַהׁשֻ ָמׁשֹות, ַאַחת ֻבֵ ְ ין ַהׁשֻ ֻיֹום ְוַאַחת ֻבֵ ת ְלָמָחר, ַאַחת ֻבַ

ְקַצת  ֻמִ יִאם ָידֻוַע ׁשֶ אי  – ֻוִמְקָצָתֻה ְלָמָחר ,ה ֵמַהֻיֹוםָהְרִאֻיָ ַוֻדַ

ן   .ְלטֻוְמָאה ֻוְלָקְרֻבָ

 ' ע"ב[ג]דף 
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ה ֵמַהֻיֹום ְקַצת ָהְרִאֻיָ ֻמִ אי ְלטֻוְמָאה – ֻוִמְקָצָתֻה ְלָמָחר ,ְוִאם ָסֵפק ׁשֶ  ַוֻדַ

  .ןְלָקְרבָֻ ְוָסֵפק 

ר  יא ֻבַ י ִחֻיָ ָעא קֻוֵמיַרֻבִ י יֹוָחָנן: יֹוֵסף ֻבְ נָ ַמאן  ַרֻבִ ה"א ֻתָ ֶנְחֶלֶקת  ְרִאֻיָ

ַנִים י יֹוֵסי ָאַמר ָלהֻ  ?"ִלׁשְ   .ַרֻבִ

ָתה ךְ ַעל  ָקׁשְ ְעֻתָ ַאֻתְ ָאַמר ֻדַ ֲחִצי ִמיל כָֻ  :ֻדְ ֻבַ ל ֶהֶרף ַעִין ְוֶהֶרף ַעִין ׁשֶ

י ְנֶחְמָיה ָסֵפק הֻוא, ָלָמה? ַרֻבִ תֵ  :ֲאַמר ֵליהֻ  ֻדְ הֻו  יהֻ ְקׁשָ ֹבא ֵאִלֻיָ ֻיָ ִלְכׁשֶ

ָמׁשֹות ְ ין ַהׁשֻ ִליג .ְוֹיאַמר ֶזהֻו ֻבֵ   !ַמאן ֻפַ

י ָנן ַרֻבִ ַרֻבָ ֵעי ֲחִניָנא ַחְבְרהֹון ֻדְ מָ  :ֻבָ ַאתְֻ ה ֻכְ ַעְרִבית ָאַמר ֻדְ ִנְראֻו  ,ֻבְ

ה ֻכֹוָכִבים לֹׁשָ ֶאְמַצע ָהָרִקיַע  ,ׁשְ ה ְנתֻוָנה ֻבְ ַהַחֻמָ י ׁשֶ ה ַלְילָ  –ַאף ַעל ֻפִ

 הֻוא. 

ן!וֻ  ֲחִרית ֻכֵ ׁשַ א: ַמר ַאף ֻבְ י ַאֻבָ ִתיב ָאַמר ַרֻבִ ֵ :)בראשית יט( ֻכְ ש  מ  ַהש   

ה אֵֹצֲערָּ לֹוטֵב ָּ ץֵוְּ ר  אָּ אֵַעלֵהָּ ֵ )ויקרא כב( ֻוְכִתיב .יָּצָּ ש  מ  אֵַהש    ו בָּ

ֵ ַהר. טָּ יׁש ְיִציָאתוֹ וְּ יָאתוֹ  ,ְלִביָאתוֹ  ַמֻקִ סֶֻ  – ַמה ֻבִ ְתֻכַ ֻיִ ה ִמן ִמׁשֶ

ִרֻיוֹ  ְתַודַֻ  –ַאף ְיִציָאתֹו  ,תַהֻבְ ֻיִ ִרֻיֹותִלְכׁשֶ   .ַע ַלֻבְ

 

 



ְלמּוד י ּת  ְלמִׁ ֻנּקָׁ  ְירּוש   ּמְ  לא  ____________________________________ דה 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


