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יוֵֹ כֵָּתִֵלהְּ קֵ לֵב ְּ לְּ ֹורֵָּיֵח  ֵָּהֵַהת  דֹוש  ןֵכ"ח;ֵע"ו(ֵהַהק ְּ ַר"ןִֵסימָּ יחֹותֵהָּ  )ש ִ
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ֵדהֻו ְזרֻוָעה  בֻואָ ָהְיָתה ש ָ ל  ,הֻתְ ע ְלתֹוָכֻה ׁשֻוָרה ׁשֶ ׁש ִליֻטַ ֻוִביֻקֵ

ה ְטָפִחים ַלֲעבֹוָדָתהֻ  נֹוְתִנין –ן ִדילֻוִעי ָ ׁשֻ יָלה .ׁשִ  ַיֲעקֹר – ְוִאם ִהְגֻדִ

ָפֶניהָ  י .ִמֻלְ ע ַאֻמֹות יןנֹוְתנִ  :אֹוֵמריֹוֵסי  ַרֻבִ   .ָלֻה ֲעבֹוָדָתֻה ַאְרֻבַ

ֶפן? ָאַמר ָלֶהן:ֲהַתְחִמי :ָאְמרֻו לוֹ  זֹֻו ֲחמֻוָרה ִמן  ר זֹו ִמן ַהֻגֶ ָמִצינֻו ׁשֶ

ֶפן לְ  ,ַהֻגֶ ֶפן ְיִחיִדית ׁשֶ ה ְטָפִחים, ָלהֻ  נֹוְתִנין – ֻגֶ ָ ׁשֻ  ֲעבֹוָדָתֻה ׁשִ

ית רֹוַבע –ְוִלְדַלַעת ְיִחיִדית    .ֻבֵ

י ֵמִאי ָמֵעאל:ר אוֹ ַרֻבִ י ִיׁשְ ֻום ַרֻבִ ה  ֵמר ִמׁשֻ לֹׁשָ ל ׁשְ ן ְלֵבית ִדילֻוִעיֻכָ

ית ְסָאה – ְסָאה י .לֹא ָיִביא ֶזַרע ְלתֹוְך ֻבֵ ן ַהחֹוֵטף יֹוֵסי  ַרֻבִ ֻבֶ

ֻום ַרבִֻ  ָמֵעאל:ֶאְפָרִתים ִמׁשֻ ה  י ִיׁשְ לֹׁשָ ל ׁשְ לֹא  – ן ְלֵבית ֻכֹורִדילֻוִעיֻכָ

ית   .ֻכֹור ָיִביא ֶזַרע ְלתֹוְך ֻבֵ

ר  ד'  –ִראׁשֹון יֹום   יִתׁשְׁ
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י יֹוָחָנן  גמרא ְברֵ  :ָאַמר ַרֻבִ ָמֵעאל, ֲאִפילוֻ ֻדִ י ִיׁשְ ׁשֻוָרה ְיִחיִדית  י ַרֻבִ

י] ןָלִראׁשוֹ  ן ֲעבֹוָדהִליתֵֻ ַמהֻו  .ָלֻה ֲעבֹוָדה נֹוְתִנין – ָמה ? [ןָלָראׁשִ ֻכְ

ֵתיַמר ֶרם,  ֻדְ י ֻכֶ ֻבֵ ין ]ָלִראׁשוֹ ֲעבֹוָדה  נֹוְתִניןֻגַ   [.ןָלָראׁשִ

ין ַהגֻומֹותַמהֻו ִלזְ  ֵתיַמר ?רֹוַע ֻבֵ ָמה ֻדְ ין  ֻכְ ֶרם ָאסֻור ִלְזרֹוַע ֻבֵ י ֻכֶ ֻבֵ ֻגַ

ָפִנים  ין ַהגֻומֹות. ָהָכא  אֻוף –ַהֻגְ  ָאסֻור ִלְזרֹוַע ֻבֵ

ֵעי י יֹוָנה ֻבָ ֵדר :ַרֻבִ ה ִדילֻוִעין ֻוְסָמָכן ַלֻגָ ָ ן ָלֶהן ִליתֵֻ ַמהֻו  ,ָנַטע ֲחִמׁשֻ

 ֲהָלכֹות ָעִריס? 

ָכל  ֲעִרי ,ילֻוִעיןַהדִ ֻבְ ל ן אֹו לֹא?ְמׁשַ יָת ִקיׁשֻות ֻופֻול  ֻכָ ָעש ִ ָמקֹום ׁשֶ

ְדַלַעת ְיָווִנית ְצִרי ֻכִ הַאֻתְ  – ַהֻמִ ְדַלַעת ְיָווִנית. עֹוש ֶ ַלַעת ִמְצִרי ֻכִ  ֻדְ

ים ְקָלִחים  :ִויִתיִביֵניהֻ     ,עְלֶזַר ן ַלִחיֲהֵרי ַהְמַקֻיֵ

 [בע" י"ח]דף 

ֹות ָלֶהם ְמִחיָצה ָצִריְך ְלהַ  ,ְיִחיִדים ית רֹוַבע, אֹו ַלֲעש  ְפנֹות ָלֶהם ֻבֵ

ָרה ְטָפִחים בֹוָהה ֲעש ָ ׁשֻוָרה .ֻגְ   .ַקל הֻוא ֻבְ

ָלא  ן ,ב ֵליהֻ ְמִתיִמן ַמה ֻדְ י ,ַהֵוי ֻכֵ  ,ִהיא ׁשֻוָרה :ָסַבר ֵמיַמריֹוֵסי  ַרֻבִ

ָאַמר  .עְמרֻובָֻ ִהיא  יֻדְ י יֹוָנה ְוַרֻבִ ִליָלאָ יֹוֵסי  ַרֻבִ י הֻגָ ם ַרֻבִ ׁשֵ י יֹוֵסי  ֻבְ ֻבִ
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י ֲחִניָנה: ֻלֹו  ַרֻבִ תֹוְך ׁשֶ ים ֶקַלח ֶאָחד ֻבְ ָצִריְך ְלַהְפנֹות  – ע ְלֶזַר ַהְמַקֻיֵ

ית רֹוַבע ָרה ְטָפִחים.  ,לֹו ֻבֵ בֹוָהה ֲעש ָ ֹות לֹו ְמִחיָצה ֻגְ  ֲאִפילוֻ אֹו ַלֲעש 

ִמינוֹ    .ִמין ֻבְ

יה קֻוֵמי ֲהִתי ר ִחֻיָ י ֻבֹון ֻבַ י ב ַרֻבִ ֵניַנןוְ  :ְזֵעיָראַרֻבִ ָרָעֻה  :ָהֻתָ זְֻ ר ׁשֶ ֻכֻוְסֻבַ

טֻור ַיְרָקהֻ  –ְלֶזַרע  ְנָייא . ָאַמר ֵליֻה:ֻפָ ִהיא ְוַזְרָעֻה  ׁשַ ר, ׁשֶ ִהיא ֻכֻוְסֻבַ

  .ןֶנֱאָכִלי

י י ֻבֹון:יֹוֵסי  ָאַמר ַרֻבִ י ַרֻבִ ין  ֻבִ ִחילַֻ ֻבֹוא ֻוְרֵאה ַמה ֻבֵ י ֻתְ ת ַרֻבִ

ָמֵעאל ְלסֹופוֹ  ִחיָלתוֹ ִיׁשְ ֻתְ ֵבית  – . ׁשֶ ֵבית  –ְוסֹופֹו  ר,ֻכוֹ ֻבְ   ה.ְסאָ ֻבְ

ה ק ֲערּוגָׁ ר  ְך ּפ  ן ֲעלָׁ ְדרָׁ  ה 

רֶּ  ִביעִ ק פֶּ  ירְׁ

ֶרם  'מתני אי אֹוְמִרים ,ָקַרַחת ַהֻכֶ ֻמַ ית ׁשַ ע ַאֻמֹות :ֻבֵ ִרים ְוַאְרֻבַ . ֶעש ְ

ה ֻוֵבית ִהֻלֵל אֹוְמִרים: ֵרה ַאֻמָ ׁש ֶעש ְ   .ׁשֵ

ֶרם ָמחֹול אי אֹוְמִריםבֵֻ  ,ַהֻכֶ ֻמַ ה. ֻוֵבית ִהֻלֵל  :ית ׁשַ ֵרה ַאֻמָ ׁש ֶעש ְ ׁשֵ

ה.  :אֹוְמִרים ֵרה ַאֻמָ ים ֶעש ְ ֻתֵ  ׁשְ
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ָחַרב ֵמֶאְמָצעוֹ  ֶרם ׁשֶ ֶרם? ֻכֶ ׁש  ,ְוֵאי זֹו ִהיא ָקַרַחת ַהֻכֶ ם ׁשֵ ִאם ֵאין ׁשָ

ה ֵרה ַאֻמָ ֵרה ַאמָֻ  – ֶעש ְ ׁש ֶעש ְ ם ׁשֵ ם. ָהיֻו ׁשָ –ה לֹא ָיִביא ֶזַרע ְלׁשָ

  .ְוזֹוֵרַע ֶאת ַהֻמֹוָתר ,ָלֻה ֲעבֹוָדָתהֻ  נֹוְתִנין

ֵדר ָמחֹולְוֵאי ֶזהֻו הֻוא  ֶרם ַלֻגָ ין ֻכֶ ֶרם? ֻבֵ תֵֻ  ,ַהֻכֶ ם ׁשְ ים ִאם ֵאין ׁשָ

ה  ֵרה ַאֻמָ ם –ֶעש ְ ה  ָהיוֻ  .לֹא ָיִביא ֶזַרע ְלׁשָ ֵרה ַאֻמָ ים ֶעש ְ ֻתֵ ם ׁשְ  –ׁשָ

  .ֶאת ַהֻמֹוָתרְוזֹוֵרַע  ,ָלֻה ֲעבֹוָדָתהֻ  נֹוְתִנין

י ְיהֻוָדה  ֶרם אֹוֵמר:ַרֻבִ א ֶגֶדר ַהֻכָ  ָמחֹולְוֵאי ֶזהֻו הֻוא  .ֵאין ֶזה ֶאֻלָ

ָרִמים ֵני ֻכְ ין ׁשְ ֶרם? ֻבֵ   .ַהֻכֶ

ָרה ְטָפִחים. ְוָחִריץ הֻוא ָגבֹוֻהַ ֲעש ָ הֻוא ָעמֹק  ?ְוֵאי ֶזהֻו ָגֵדר? ׁשֶ ׁשֶ

ָעה.  ָרה ְוָרָחב ַאְרֻבָ  ֲעש ָ

ֶרם י יֹוָחָנן:ָאַמר ַרבִֻ   גמרא ָחַרב – ָקַרַחת ַהֻכֶ ֶרם ׁשֶ ָקַרַחת  .הֻוא ֻכֶ

ֶרם  ָחַרב  .ַמְקִריִחים אֹותֹו ֵמֶאְמָצעוֹ  –ַהֻכֶ ֶרם ׁשֶ ַמְקִריִחין אֹותֹו  –ֻכֶ

  .ל ְצָדָדיוִמכָֻ 

י יוֹ  א  ֵסי:ָאַמר ַרֻבִ ֻבָ טַֻ ְוהֻוא ׁשֶ דֹול עִמֻמַ ֶרם ֻגָ ע  .ֻכֶ ֻטַ א ִמֻמַ ֲאָבל ִאם ֻבָ

ֶרם ָקט  ֵאין ֶזה ָקַרַחת – ֹוןֻכֶ
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ֶרם ֵניַנן .ַהֻכֶ ָחַרב ֵמֶאְמָצעֹו  ְוֻתָ ֶרם ׁשֶ ֶרם? ֻכֶ ֵאי ֶזהֻו ָקַרַחת ַהֻכֶ

ִים  ֻתַ ְ ין ִמׁשֻ לֹׁש ֻבֵ ָ ין ִמׁשֻ ע רֻוחֹות ֻבֵ ין ֵמַאְרֻבַ ֶרם. ֻבֵ ֵדי ֻכֶ יר ֻבֹו ֻכְ ֻיֵ ֻתַ ְוִנׁשְ

ֶנֶגד זוֻ    .זֻו ֻכְ

ְרִמיְנַסב ַחד  ,עׁשֻובַ ע ׁשֻובַ ׁשֻוִרין ִמן  א? ָחֵמשׁ ֲעִבידָ ֵהיַאְך  י  ,ןֻכַ ֻכִ

ָרִמין ָעה ֻכְ יַנִיין ֻוְתָלָתא ,ִאית ַאְרֻבָ ן ִאית  – חֹוָרןְנַסב ַחד  ,ֻבֵ ֻמָ ֻתַ

ָלָתא ָרִמין ֻתְ יַנִיין ,ֻכְ ןִאית  – חֹוָרןְנַסב ַחד  .ֻוְתֵרין ֻבֵ ֻמָ ֵרי ֻתַ ן ֻתְ

ָרִמין יַנִיי ן(ֻוְתֵרי) ֻכְ   .ןְוַחד ֻבֵ

ֲהנָ  ְתִחילַֻ א ָאַמר: ֻכַ ְעֻתוֹ ת ֻכִ ין אֹותוֹ  ַמֻטַ אי אֹוְמִרים:עֹוש ִ ֻמַ ית ׁשַ  . ֻבֵ

ִחילַֻ  ְעֻתוֹ ת ֻתְ נוֹ  – ַמֻטַ ע, ְוחֻוְרֻבָ ִרים ְוַאְרֻבַ ע – ֶעש ְ ִרים ְוַאְרֻבַ   .ֶעש ְ

י יֹוָחָנן נֹו יֹוֵתר מִ  :ָאַמר ַרֻבִ חֻוְרֻבָ אי ַמְחִמִרין ֻבְ ֻמַ ית ׁשַ ְעתֻ ֻבֵ  !וֹ ַמֻטַ

ִחילַֻ  ְעֻתוֹ ת ֻתְ ֵרה – ַמֻטַ ׁש ֶעש ְ נוֹ  ,ׁשֵ ע – ְוחֻוְרֻבָ ִרים ְוַאְרֻבַ   .ֶעש ְ

נִ יֹום  ר  ה'  –י ׁש   יִתׁשְׁ
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ָבִרים ְוכָ  איל ַהֻדְ ֻמַ ית ׁשַ ִלישׁ  ֻבֵ ֶרם ָמחֹול .מֹוִסיִפין ׁשְ יהֻ ַעל  ,ַהֻכֶ ְעֻתֵ  ֻדַ

ֵבית אי  ֻדְ ֻמַ מֹונֶ  –ׁשַ ֵרה. ַעל ׁשְ יהֻ ה ֶעש ְ ְעֻתֵ ֵבית ֻדַ ל ֻדְ ים  – ִהֻלֵ ֻתֵ ׁשְ

רֵ  ֵניַנןוְ  .הֶעש ְ ֶרם ָמחֹול :ָהֻתָ אי אֹוְמִרים ,ַהֻכֶ ֻמַ ית ׁשַ ֵרה  :ֻבֵ ׁש ֶעש ְ ׁשֵ

ה,  לַאֻמָ ה :אֹוְמִרים ֻוֵבית ִהֻלֵ ֵרה ַאֻמָ ים ֶעש ְ ֻתֵ  .ׁשְ

ֵעי ֵמיַמר ע ַאֻמֹות ַלֲעבֹוָדה :ִאית ְדֻבָ ים  ,ֵצא ֵמֶהן ַאְרֻבַ ֻתֵ ִנְמְצאֻו ׁשְ

ֵרה ַעל  יהֻ ֶעש ְ ְעֻתֵ ֵבית ֻדַ א ֻדְ ֻמַ מֹונֶ  ,יׁשַ ֵביתה ַעל ֻוׁשְ ל ֻדְ   .ִהֻלֵ

ֶפן, אַ ַוֲעבֹודוֹ  יהֻ ת ַהֻגֶ ְעֻתֵ ֵבית ֻדַ אי ֻדְ ֻמַ ׁש ַאֻמֹות, ְואַ  – ׁשַ יהֻ ׁשֵ ְעֻתֵ  ֻדַ

ֵבית ל ֻדְ שׁ  – ִהֻלֵ ֵניַנןוְ  .ַאֻמֹות ׁשֵ ע ַאֻמֹות  ,ְלִפיָכךְ  :ָהֻתָ ַהזֹֻוֵרַע ַאְרֻבַ

ֶכֶרם ֻבְ אי אֹוְמִרים ,ׁשֶ ֻמַ ית ׁשַ ׁש  :ֻבֵ ל  .ׁשֻוָרה ַאַחתִקיֻדֵ ֻוֵבית ִהֻלֵ

י ׁשֻורֹות :אֹוְמִרים ֻתֵ ׁש ׁשְ   .ִקיֻדֵ

ל  ,ֵניַמר ית ִהֻלֵ ִגין ֻבֵ ֵניתָ ֻבְ ַהֻנֹוֵטַע  : ֵאי ֶזהֻו ָעִריס?ֵניַנןָהתָ וְ  .הֻתָ

ָפִנים ל ָחֵמׁש ֻגְ ְנָייא !ׁשֻוָרה ׁשֶ ָאַמר  ,ִהיא ׁשַ ן ָלִקיׁש:ֻדְ ְמעֹון ֻבֶ י ׁשִ  ַרֻבִ

ָעִריס ַהְמעֻוקָ  נוֻ ֻבְ יַעל ְיֵדי ֲעִקיָמה  ,ם ׁשָ ְרֻתֵ ְלִעיי ֻתַ   .ןִמְתֻבַ

 [בע" י"ט]דף 

ֵדר ָבר ֻגָ א  ,לֹא סֹוף ֻדָ ה  ֲאִפילוֻ ֶאֻלָ יָעש ָ ין  ,ןַפֻסִ ס ַלֲחֵבירֹו פַֻ ִאם ֵאין ֻבֵ

ה ְטָפִחים  לֹׁשָ ָגֵדר.  –ׁשְ  ִנידֹוִנין ֻכְ
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ין?  ,ָקָמה ֲאִפילוֻ  יא ְוַאְתיָ ַוֲאִפיֻלֻו ָקׁשִ אָ י ֻכַ י ֲחִניָנאַמר ֻדְ ֵאין  :ַרֻבִ

יל!ָהָאסוֻ  ה ְמִחיָצה ְלַהֻצִ ה ְמִחיָצה ַנֲעש ֶ ר ָהִאיֻסוֻ  :ָסְבִרין ֵמיַמר ר ַנֲעש ָ

 ֵליָאֵסר.

יהֻ ַעל  ְעֻתֵ י ְיהֻוָדה ֻדַ ַרֻבִ ֶרםָעש ָ  ,ֻדְ ְבתֹוְך ַהֻכֶ ֵרה ,ה ֻכִ ׁש ֶעש ְ ׁשֵ  ! ְויֻוַסר ֻבְ

י יֹוָנה: ם ֲאָבל אִ  .ָרִתים ְמכֻוָוִניםֵאין ַהכְֻ שֶׁ כְֻ  ,ְדֵתיַמר ָהָדא ָאַמר ַרֻבִ

ָרִתים ְמכֻוָוִנין  ֵרה –ָהיֻו ַהֻכְ ׁש ֶעש ְ ׁשֵ   .אֹוֵסר ֻבְ

ֵדר ֵהא מֻוָקף ֻגָ ֻיְ  ַעד ׁשֶ

 

 ע"א[ כ']דף 

ע רֻוחֹוָתיו? ִמן ַמה  ָתֵניַנןֵמַאְרֻבַ ָרִמים,  :ֻדְ ֵני ֻכְ ין ׁשְ  :ָאְמָרה ָהָדאֻבֵ

  .ֵמרֻוַח ַאַחת ֲאִפילוֻ 

ֵהא ַעד שֶׁ  ֵדרמֻוקָֻ ֻיְ ל ף ֻגָ ְמִעיָנהֻ אֹותֹו ָהרֻוַח?  ֻכָ ָאַמר  ָהָדאִמן  ִניׁשְ ֻדְ

י  י ,ְזֵעיָראַרֻבִ ָנה:ֵיָסא  ַרֻבִ ם ַרב ַמֻתָ ׁשֵ דֹול ֻבְ ֶרם ֻגָ ְולֹא  ,ֵאין ָזָנב ַלֻכֶ

ִליִׁש יֹום  ר  ו'  –י ׁשְׁ  יִתׁשְׁ
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דֹול .ל ְלֶכֶרם ָקָטןָמחוֹ  ה ָזקֻוק לוֹ  ,ֵאין ָזָנב ְלֶכֶרם ֻגָ ִאי ַאֻתָ ְולֹא  .ׁשֶ

מֹוָנה – ֻתֹוכוֹ  .לֹוַסר חֻוָצה לֹו יֹוֵתר ִמֻתֹוכוֹ  ,ֶכֶרם ָקָטןלְ  ָמחֹול  ,ׁשְ

ֵרה –ְוחֻוָצה לֹו  ים ֶעש ְ ֻתֵ   .ׁשְ

ֶרם ָקָטן ֶנֶגד  ?ְוֵאי ֶזהֻו ֻכֶ לֹׁש ֻכְ ֶנֶגד ׁשָ לֹׁש ֻכְ לֹׁש. ָהא ׁשָ ֶנֶגד ׁשָ לֹׁש ֻכְ ׁשָ

לֹשׁ    ָמחֹול.ֵיׁש לֹו  – ׁשָ

י  ה  ,ָרהָאמְ  ָהָדא :ְזֵעיָראָאַמר ַרֻבִ יָעש ָ ָפִנים ַפֻסִ לֹׁש ֻגְ ֶנֶגד ׁשָ ֵיׁש  –ן ֻכְ

  ָמחֹול.לֹו 

י יֻוָדן  ֵעי:ַרֻבִ ֵדר  ֻבָ ה ֻגָ  םִלְפִניָעש ָ

 [בע" כ']דף 

ֵדר  ה ְטָפִחים ,רֹנאמַ ִמֻגָ לֹׁשָ ם – ִאם ֵיׁש ׁשְ ר ְלָהִביא ֶזַרע ְלׁשָ  .מֻוֻתָ

ם –ְוִאם ָלאו    .ָאסֻור ְלָהִביא ֶזַרע ְלׁשָ

י יַ  שֵׁ ַרֻבִ ר ִאיִדי ֻבְ ן ָלִקיׁש:ֲעֹקב ֻבַ ְמעֹון ֻבֶ י ׁשִ ם ָמקֹום  ם ַרֻבִ ָהָיה ׁשָ

ה ֵרה ַאֻמָ ים ֶעש ְ ֻתֵ ל הַ  – ׁשְ  ָמחֹול. ִניֻטַ

י ִחְזִקָיה: ֵרה ָאַמר ַרֻבִ ים ֶעש ְ ֻתֵ ֵרה ַעל ׁשְ ים ֶעש ְ ֻתֵ   .ֻוִבְלַבד ׁשְ

י ָמָנאָאַמר    .ֵמיֵצר ְוהֹוֵלךְ  ֲאִפילוֻ  :ַרֻבִ
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 ה ב'ֲהָלָכ 

ִנים  'נימת ת ַהֻקָ ה  ,ְמִחֻצַ לֹׁשָ ין ָקֶנה ַלֲחֵבירֹו ׁשְ ם ֻבֵ ִאם ֵאין ׁשָ

ִדי ֵנס ַהֻגְ ֻכָ ֻיִ ֵדי ׁשֶ ה – ְטָפִחים ֻכְ ר  ְוָגֵדר .ֲהֵרי זֹו ִכְמִחֻצָ ְפַרץ ַעד ֶעש ֶ ֻנִ ׁשֶ

ֶפתַ ֲהֵרי הֻוא  –ַאֻמֹות  ְרָצה ,ןִמיכָֻ יֹוֵתר  .חֻכְ ֶנֶגד ַהֻפִ   .ָאסֻור – ֻכְ

רֻוץִנְפְרצֻו בֹו  ה ַעל ַהֻפָ ה, ִאם ָהעֹוֵמד ְמרֻוֻבֶ ָרצֹות ַהְרֻבֵ ר – ֻפְ  .מֻוֻתָ

ְרָצה ֶנֶגד ַהֻפִ ה ַעל ָהעֹוֵמד, ֻכְ רֻוץ ְמרֻוֻבֶ   .ָאסֻור – ְוִאם ַהֻפָ

יה ָעש ָ   גמרא ַנִיין, ַפֻסִ ֶנֶגד ַהֻבֵ ָעהן ֻכְ עֹוֵמד ַאְרֻבָ ד ָהעֹומֵ וְ  ,ְוֵיׁש ֻבָ

ה ַעל רֻוץ ַרֻבָ ֶנֶגד , ַהֻפָ ְרָצה – ֹוֶמרָהעֻכְ ֶנֶגד ַהֻפִ ר, ֻכְ   .ָאסֻור – מֻוֻתָ

ה  יָעש ָ ָפִניםַפֻסִ ֶנֶגד ַהֻגְ ָעהן( ְוֵאי) ,ן ֻכְ עֹוֵמד ַאְרֻבָ ה  ,ְוֵיׁש ֻבָ רֻוץ ַרֻבָ ְוַהֻפָ

ֶנֶגד ָהעֹוֵמד  יָטא ֻכְ ׁשִ ר –ַעל ָהעֹוֵמד. ֻפְ יְרָצה ,מֻוֻתָ ֶנֶגד ַהֻפִ ר ָאסוֻ  – ֻכְ

ר]   [.מֻוֻתָ

ְמעֹון בֶֻ  י ׁשִ ן ֲחִניָנהַרֻבִ י יֻוָדה ֻבֶ ם ַרֻבִ ׁשֵ ָעה ָקִנים  :ן ָלִקיׁש ֻבְ ָנַעץ ַאְרֻבָ

ֶרם ֻכֶ ֻבַ ָעה ָזִוֻיֹות ׁשֶ ַאְרֻבָ ר  ,ֻבְ מִ ְוָקׁשַ ַמְעָלהֻגֶ יָאה – י ִמֻלְ ֻום ֻפֵ יל ִמׁשֻ   .ַמֻצִ

י יֹוָנה: ְמִחיַצת  ָאַמר ַרֻבִ תֻכִ ֻבָ ן ְמִחיַצת – ׁשַ ְלַאִים ֻכֵ ְמִחיַצת ] ֻכִ ֻכִ

ְלאַ  ן ְמִחיַצת –ִים ֻכִ ת ֻכֵ ֻבָ  [.ׁשַ



ְלמּוד י ּת  ְלמִׁ ֻנּקָׁ  ְירּוש   ּמְ  יא  _____________________________________ דה 
 
 

י יֹוָחָנן ה :ָאַמר ַרֻבִ ָהַלךְ  ַמֲעש ֶ ן  ׁשֶ ַע ֻבֶ י ְיהֹוׁשֺ י ָקְרחָ ַרֻבִ ה ֵאֶצל ַרֻבִ

ן נֻוִרי ְלַנְגִנינָ  ֶדה ַאַחתיֹוָחָנן ֻבֶ הֻ ֻוֵבית  ,ר, ֶהְראֹו ש ָ ָהְיָתה  ֲחֶביְרֻתָ

ם  ָרצוֹ ִנְקֵראת, ְוָהיֻו ׁשָ רֻפְ  ,ָיה נֹוֵטל ָאִעין ְוסֹוֵתםְוהָ  ,ת יֹוֵתר ֵמֶעש ֶ

יֲעטָ דֹוְקָרִנין ְוסֹוֵתם, ַעד  ֻמִ חֹות ןׁשֶ ר ֻפָ   .ֵמֶעש ֶ

זֶ  :ָאַמר ת – הֻכָ ֻבָ ן ְמִחיַצת ׁשַ   .ֻכֵ

י  ת :ְזֵעיָראָאַמר ַרֻבִ ֻבָ ן ָלִקיׁש ְלִעְנַין ׁשַ ְמעֹון ֻבֶ י ׁשִ ֵאין  ,מֹוֶדה ַרֻבִ ׁשֶ

ר.  יָאה ַמֶצֶלת יֹוֵתר ֵמֶעש ֶ  ַהֻפֵ

ן!ָאַמר ַר  י: ַמְתִניָתא ָאְמָרה ֻכֵ י ַחֻגַ ה ֲחָבִלים ֶזה  ֻבִ לֹׁשָ ַמִקיִפין ׁשְ

הַ  :ִאם ָאַמר ַאתְֻ  .ְוֶזה ְלַמְעָלה ִמזֶֻה ,ְלַמְעָלה ִמזֶֻה יָאה ַמֶצֶלת ׁשֶ ֻפֵ

ר  ֻיֹו ֶחֶבל ֶאָחד –יֹוֵתר ֵמֶעש ֶ   !ֻדַ

י   ַרֻבִ
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 ע"א[ כ"א]דף 

ה  ,יֹוָנה ָאַמר ֻיָ י ֹיאׁשִ ֵעי:ַרֻבִ יָאה ַמה ַאֻתְ ָאַמְרתְֻ  ָדאהָ  ֻבָ ַמְעלָ  ,ֻפֵ ן, ִמֻלְ

ד?  יַמרִמן ַהֻצַ ַמְעָלן ִאין ֻתֵ ל ָהא ,ִמֻלְ ן  ֻכָ ֻכֵ ד. ׁשֶ יַמרִמן ַהֻצַ  ִאין ֻתֵ

ַמְעָלן  לֻום –ִמֻלְ י ֻכְ י ַחֻגַ ךְ ה מָ  .לֹא ָאַמר ַרֻבִ ַמְעָלןַנְפׁשָ ֲהֵרי  – , ִאם ִמֻלְ

ַמְעָלן. ד ִמֻלְ ד ֲהֵרי ִמן – ִאי ִמן ַהֻצַ   .ַהֻצַ

ִנין ְדֵקי י ִיְרְמָיה:ַרֻבָ ם ַרֻבִ ׁשֵ ֵתר ָסִרין ֻבְ יֻפָ ִמין ֻדֹוְקָר בַֻ  ,ֻתִ ֻוִיין ֻכְ  .ןֲעש 

י  י  ,ְזֵעיָראַרֻבִ ֵחיפָ א ֲאבֻוְדמָ ַרֻבִ שֵׁ ֻדְ ן ָלִקיׁש:ה ֻבְ ְמעֹון ֻבֶ י ׁשִ  ם ַרֻבִ

ה – ַלֻגֹוַבהֻ   . ֲאִפילֻו ַעד ֵמָאה ַאֻמָ

י יֻוָדן: ְלַאִים, – ַאֻתְ ָאַמרדְ  ָהָדא ָאַמר ַרֻבִ ת ְלִעְנַין ֻכִ ֻבָ  ֲאָבל ְלִעְנַין ׁשַ

דֹוָלה ִמן ַהֻקֹוָרה – יָאה ֻגְ ֵהא ֻפֵ   .לֹא ֻתְ

י ת.  :יֹוֵסי ָאַמר ַרֻבִ ֻבָ ְלַאִים ִהיא ׁשַ  ִהיא ֻכִ

ִביעִ יֹום  ר  ז'  –י רְׁ  יִתׁשְׁ
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יהֻ ַעל  ְעֻתֵ י ֻדַ ַרֻבִ יָאה  ,יֹוֵסי ֻדְ יָאה? ֻפֵ ין ֻפֵ ין קֹוָרה ַמה ֻבֵ ֵאיָנֻה  –ַמה ֻבֵ

ע רֻוחֹוֶתיהָ  ,ֵמרֻוַח ַאַחתַמֶצֶלת  ֵהא ְמגֻוֶפֶפת ֵמַאְרֻבַ ֻתְ  –קֹוָרה  .ַעד ׁשֶ

ַהִהיא ְוַאְתיָ  .ַמֶצֶלת ֵמרֻוַח ַאַחת מַ א ֻכְ י ֻדָ ם ַרב  ְזֵעיָראר ַרֻבִ ׁשֵ ֻבְ

יָאה :ַהְמנֻוָנא ע  ,ֵאיָנֻה ַמֶצֶלת – ַהֻפֵ ֵהא ְמגֻוֶפֶפת ֵמַאְרֻבַ ֻתְ ַעד ׁשֶ

 רֻוחֹוֶתיָה. 

י בָֻ  ר ָאַמר ַרֻבִ ָרִמיםִטיְטַרְפלָ  ל:ַממָֻ א ֻבַ ֻכְ ֻבַ ָאסֻור ְלַטְלֵטל  – יֹות ׁשֶ

יֶהן ְחֻתֵ ֻום  ,ֻתַ יל ִמׁשֻ ְקָרה ַמֻצִ ְקָרה, ְוֵאין סֹוף ֻתִ ֵהן סֹוף ֻתִ ֵני ׁשֶ ִמֻפְ

יָאה יְנָחס:ֻפֵ י ֻפִ ָעה ֲאָתא  . ָאַמר ַרֻבִ ַאְרֻבָ י ִיְרְמָיה ֻבְ עֻוְבָדא קֻוֵמי ַרֻבִ

יַוֲעֵלי ,ןַעֻמֻוִדי ָעה ֻפִ ֻום  ,ִליֹותטָ סְ ֶהן ַאְרֻבָ יֶהן ִמׁשֻ ְחֻתֵ יר ְלַטְלֵטל ֻתַ ְוִהֻתִ

יָאה   .ֻפֵ

י  עֻון קֻוֵמי ַרֻבִ ִנין ֻבָ י ֻבֹון ְוַרֻבָ יָאה :ְזֵעיָראַרֻבִ ה ,ֻפֵ סֻוֻכָ יל ֻבְ ֻצִ ֻתַ  ?ַמהֻו ׁשֶ

יָאה :ָאַמר לֹון ה – ֻפֵ ֻסֻוֻכָ ֻסֻוכָֻ  ,ְסָכךְ ף סוֹ . ַמֶצֶלת ֻבַ יל ֻבַ ֻצִ ֻיַ  ?הַמהֻו ׁשֶ

ין  ְסָכךְ ף סוֹ ֵאין  :ָאַמר לֹון ה. ַמה ֻבֵ ֻסֻוֻכָ יל ֻבַ ה  – ? ֶזהֶזה ָלֶזהַמֻצִ ַנֲעש ָ

ה ְלָכךְ  – ְוֶזה ,ְלָכךְ    .ֵאינֹו ַנֲעש ָ

י ל :ֲאָבהוֻ  ָאַמר ַרֻבִ ין ֻכָ ן –ִמיַלָיא  ִאיֻלֵ א ֻוַמֻתָ ָ  ָהא ְלהֹורֹות .ְלִעְנַין ַמש ֻ

ה  .ָאסֻור ְלהֹורֹות – ת  – הַקלָֻ ַמה ִאם סֻוֻכָ ֻבָ ַאֻתְ ָאַמר ָאסֻור, ׁשַ

ל לֹא – ַהֲחמֻוָרה ן.  ֻכָ ֻכֵ  ׁשֶ
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י  ָעא קֻוֵמי ַרֻבִ יא ֻבְ ר ִחֻיָ י ֻבֹון ֻבַ נָ ַמאן  :ְזֵעיָראַרֻבִ יָאה ַמֶצֶלתֻתָ  ?א ֻפֵ

י יֹוָחָנן בֶֻ  הַ  :ָאַמר ֵליהֻ  !ן נֻוִרילֹא ַרֻבִ אַאֻדְ ֻנָ   .י ֻתַ

ְלַאִים ָאַמר ִנְמֵצאתָ  ל הַ  ,ְלִעְנַין ֻכִ לֹשׁ ֻכָ ָ חֹות ִמׁשֻ ָסתֻום – ֻפָ   .ֻכְ

לֹשָׁ  ְ ָעה הִמׁשֻ רֻוץאִ  ,ְוַעד ַאְרֻבָ ה ַעל ַהֻפָ ר – ם ָהעֹוֵמד ַרֻבָ ְוִאם  ,מֻוֻתָ

ה ַעל ָהעֹוֵמד  רֻוץ ַרֻבָ   .ָאסֻור –ַהֻפָ

ר ָעה ְוַעד ֶעש ֶ רֻוץְמרֻובֶֻ  ִאם עֹוֵמד ,ֵמַאְרֻבָ ר – ה ַעל ַהֻפָ ְוִאם  ,מֻוֻתָ

רֻוץ  ֶנֶגד ָהעֹוֵמדְמרֻובֶֻ ֻפָ ר – ה ַעל ָהעֹוֵמד, ֻכְ רֻוץ ,מֻוֻתָ ֶנֶגד ַהֻפָ  – ֻכְ

 ָאסֻור. 

ר י ,יֹוֵתר ֵמֶעש ֶ רֻוץ ַאף ַעל ֻפִ ה ַעל ַהֻפָ ָהעֹוֵמד ַרֻבָ ֶנֶגד ָהעֹוֵמד ,ׁשֶ  – ֻכְ

רֻוץ  ֶנֶגד ַהֻפָ ר, ֻכְ   .ָאסֻור –מֻוֻתָ

ת,  ֻבָ ל הַ ְלִעְנַין ׁשַ הֻכָ לֹׁשָ ְ חֹות ִמׁשֻ ָסתֻום – ֻפָ   .ֻכְ

ָעה ה ְוַעד ַאְרֻבָ לֹׁשָ ְ ר ,ִמׁשֻ ָעה ְוַעד ֶעש ֶ ה ַעל  ,ֵמַאְרֻבָ ִאם ָהעֹוֵמד ַרֻבָ

רֻוץ ה ַעל ָהעֹוֵמד  – ַהֻפָ רֻוץ ַרֻבָ ר, ְוִאם ַהֻפָ ר ֶיתֶ  .ָאסֻור –מֻוֻתָ

ר,  יֵמֶעש ֶ רֻוץ  ַאף ַעל ֻפִ ה ַעל ַהֻפָ עֹוֵמד ַרֻבָ י  .ָאסֻור –ׁשֶ  ,ֲחַנְנָיהַרֻבִ

י ר  ַרֻבִ ייֻוָדה ֻבַ זִֻ י יֹוָחָנן ֻפַ ם ַרֻבִ ׁשֵ  :ֻבְ
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 [בע" כ"א]דף 

אן  לֹשָׁ ֵלית ֻכָ ְ ָעה הִמׁשֻ יְרָצה  ,ְוַעד ַאְרֻבָ אן ֻפִ הֵיׁש ֻכָ לֹׁשָ אן  – ׁשְ ֵאין ֻכָ

ָעהָמקֹום    .ַאְרֻבָ

י ָמָנאב ְמִתי ֵניַנןוְ  :ַרֻבִ ָקִנים :ָהֻתָ ְוָקֶנה ֵיׁש לֹו ָמקֹום? ָאַמר  .ַמִקיִפין ֻבְ

ִתיֵביִני :ֵליהֻ  חֹות ָלא ֻתְ הִמשְֻׁ  ֻפָ ל שֶׁ  ,לֹׁשָ חוֹ ֻכָ הַהֻפָ לֹׁשָ ְ ָסתֻום  – ת ִמׁשֻ ֻכְ

  .הֻוא

י ם ַרביֹוֵסי  ַרֻבִ ׁשֵ י ֻבֹון ֻבְ י ַרֻבִ ה  ,ל ָמקֹוםִמכָֻ  :ֻבִ ָהעֹוֵמד ַרֻבָ יָון ׁשֶ ִמֻכֵ

רֻוץ ר. – ַעל ַהֻפָ  מֻוֻתָ

 ג'ה ֲהָלָכ 

אי אֹוְמִרים  'מתני ֻמַ ית ׁשַ ָפִנים, ֻבֵ ֶרם :ַהֻנֹוֵטַע ׁשֻוָרה ֶשל ָחֵמׁש ֻגְ  .ֻכֶ

ל אֹוְמִריםֻוֵבית הִ  רֶ ֵאינֹו  :ֻלֵ י ׁשֻורֹות .םֻכֶ ֻתֵ הֻו ׁשְ ֻיְ ְלִפיָכְך,  .ַעד ׁשֶ

ֶרם ֻכֶ ֻבַ ע ַאֻמֹות ׁשֶ אי אֹוְמִרים ,ַהזֹֻוֵרַע ַאְרֻבַ ֻמַ ית ׁשַ ׁש ׁשֻוָרה  :ֻבֵ ִקיֻדֵ

י ׁשֻורֹות :. ֻוֵבית ִהֻלֵל אֹוְמִריםַאַחת ֻתֵ ׁש ׁשְ   .ִקיֻדֵ
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ם –ְוהֻוא   גמרא ֶנֶגד ֻכֻוֻלָ ַרע ֻכְ זָֻ ֶנֶגד ָהֶאְמָצִעיזָ  .ׁשֶ יהֻ ַעל  ,ַרע ֻכְ ְעֻתֵ  ֻדַ

ֵבית אי  ֻדְ ֻמַ ל הַ אֹוֵסר ֶאת  –ׁשַ ֻוָרהֻכָ יהֻ ַעל  .ׁשֻ ְעֻתֵ ֵבית ֻדַ ל ֻדְ  – ִהֻלֵ

לֹשׁ  ֶנֶגד ׁשָ לֹׁש ֻכְ   .אֹוֵסר ׁשָ

ֶנֶגד  ְנָייָזַרע ֻכְ ֶאְמָצִעיַהֻבִ ֻבָ יַעל  ,ן ׁשֶ ְעֻתִ ֵביתן ֻדַ אי ֻדְ ֻמַ אֹוֵסר  – ׁשַ

יִ  ֻתַ ן ֻוׁשְ ִים ִמיֻכָ ֻתַ ןׁשְ ית ֵאי זֹו ִהיא?  .ם ִמיֻכָ ר ִאם ָהיֻו ֹנאמַ ֲחִמיׁשִ

ֲהֵרי ֵאֻלֻו  –ְוִאם ָלאו  ,ֲהֵרי ִהיא ֲאסֻוָרה – ים ְקרֹוִבין ְלַאַחת ֵמֶהןָרעִ זְ 

רוֹ  יהֻ ַעל  .[ֲאסֻורֹות]ת מֻוֻתָ ְעֻתֵ ֵבית ֻדַ ל ֻדְ ֶנֶגד  – ִהֻלֵ ע ֻכְ ָאסֻור ַאְרֻבַ

ִים ֻתַ   .ׁשְ

 

 ע"א[ כ"ב]דף 

ֶנֶגד ֶקֶרן ַהזָֻ  יהֻ ַעל  ,ִויתָזַרע ֻכְ ְעֻתֵ ֵבית ֻדַ אי ֵאי זֹו ׁשֻוָרה ָאסֻור?  ֻדְ ֻמַ ׁשַ

יהֻ ַעל  .זֹו ְוזוֹ  ְעֻתֵ ל ֻדַ ֵבית ִהֻלֵ ִים – ֻדְ ֻתַ ֶנֶגד ׁשְ ִים ֻכְ ֻתַ ְוַאַחת  ,ָאסֻור ׁשְ

אן.  אן, ְוַאַחת יֹוֵצא ָזָנב ִמֻכָ  יֹוֵצאת ָזָנב ִמֻכָ

ר  ח'  –י ֲחִמיִׁש יֹום   יִתׁשְׁ
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ִוית, ַעל  ֶרן ַהזָֻ ֻקֶ ֻבַ יַנִיין ׁשֶ ֶנֶגד ַהֻבֵ יָזַרע ֻכְ ְעֻתֵ אי הֻ ֻדַ ֻמַ ֵבית ׁשַ אֹוֵסר  – ֻדְ

ל הַ ֶאת  ֻוָרהֻכָ יהֻ ַעל  .ׁשֻ ְעֻתֵ ל ֻדַ ֵבית ִהֻלֵ ִים – ֻדְ ֻתַ ֶנֶגד ׁשְ ִים ֻכְ ֻתַ  ,אֹוֵסר ׁשְ

ןוְ  ית שִׁ  .ַאַחת יֹוֵצאת ָזָנב ִמיֻכָ ִראׁשֹוָנהיׁשִ ֻבָ ית ׁשֶ ִליׁשִ  ,ֵאי זֹו ִהיא? ׁשְ

ית ִליׁשִ ְ ׁשֻ ֻבַ יה ׁשֶ ִנֻיָ   .ׁשְ

 ד'ה ֲהָלָכ 

ִים כְֻ   'מתני ֻתַ ִים ֶנֶגדַהֻנֹוֵטַע ׁשְ ֻתַ ֲהֵרי ֶזה  –ְוַאַחת יֹוֵצא ָזָנב  ,ׁשְ

רֶ  יְנַתִים .םֻכֶ ִים ְוַאַחת ֻבֵ ֻתַ ֶנֶגד ׁשְ ִים ֻכְ ֻתַ ִים  ,ׁשְ ֻתַ ֶנֶגד ׁשְ ִים ֻכְ ֻתַ אֹו ׁשְ

ֶאְמַצע  רֶ ֵאינֹו  –ְוַאַחת ֻבָ ִיםֻכֶ ֻתַ ֶנֶגד ׁשְ ִים ֻכְ ֻתַ הֻו ׁשְ ֻיְ ְוַאַחת  ,ם, ַעד ׁשֶ

  .יֹוֵצא ָזָנב

י חִ   גמרא ר יֹוֵסףַרֻבִ יא ֻבַ י ִחֻיָ ם ַרֻבִ ׁשֵ א ֻבְ ר ֻבָ יה ֻבַ  )במדבר לד( :ֻיָ

יהֵָּ ֻבלֹת  ַנַעןִֵלגְּ ץֵכ ְּ ר  בֻולֹות  – א  דוֻ ֻגְ ֻבָ ים ׁשֶ ַנֲעִנֻיִ   .ָלֶהם ַהֻכְ

י ֵאיִמי  ֵעי:ַרֻבִ מֻוֵאל ָאַמר ֻבָ ים? ׁשְ ַנֲעִנֻיִ מֹוָרד  :ֻוְלֵמיִדין ִמן ַהֻכְ    .ןַלְכסָ ֻבְ

י ר ְזִמינָ יֹוֵסי  ַרֻבִ י יֹוָחָנןֻבַ ם ַרֻבִ ׁשֵ ילֻו ַאַחת ְנטֻוָעה  :א ֻבְ ַאֻתְ רֹוֶאה ֻכִ

אן    .ֻכָ
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ֵעי י יֹוָנה ֻבָ ִים :ַרֻבִ ֻתַ ֶנֶגד ׁשְ ִים ֻכְ ֻתַ ִים  .ְוַאַחת יֹוֵצאת ָזָנב ,ָנַטע ׁשְ ֻתַ ׁשְ

ִים ֻתַ ֶנֶגד ׁשְ ילֻו ַאֶחֶרת ְנטֻוָעה  – ְוַאַחת יֹוֵצאת ָזָנב ,ֻכְ ַאֻתְ רֹוֶאה ֻכִ

אן אןְוַאֶחֶרת נְ  ,ֻכָ   .טֻוָעה ֻכָ

לֹׁש, ְוַאַחת  ֶנֶגד ׁשָ לֹׁש ֻכְ ֶנֶגד ָהֶאְמָצִעי ְמכֻוֶונֶ ָנַטע ׁשָ ַאֻתְ רֹוֶאה  –ת ֻכְ

ילֻו ַאֶחֶרת ְנטֻוָעה אן ,ֻכִ אן ַוֲאֶחֶרת ְנטֻוָעה ֻכָ דֹול .ֻכָ ֶרם ֻגָ ֹותֹו ֻכֶ  .ַלֲעש 

ן ַאֻתְ ָאַמר דֹול :לֹא ֻכֵ דוֹ  !ֵאין ָזָנב ְלֶכֶרם ֻגָ הֻוא ֻגָ ָעה ׁשֶ ׁשָ ַמהֻו  .לֻבְ

דֹולִליתֵֻ  ֹותֹו ֻגָ  ?ן ָזָנב ְלֶכֶרם ָקָטן ְוַלֲעש 

 ה'ה ֲהָלָכ 

ל   'מתני תֹוְך ׁשֶ ֻלֹו, ְוׁשֻוָרה ַאַחת ֻבְ תֹוְך ׁשֶ ַהֻנֹוֵטַע ׁשֻוָרה ַאַחת ֻבְ

ֶאְמַצע ,ֲחֵברוֹ  ים ֻבָ ִחיד ְוֶדֶרְך ָהַרֻבִ   ,ְוֶדֶרְך ַהֻיָ

 [בע" כ"ב]דף 

ה ָרה ְטָפִחיםְוָגֵדר ׁשֶ בֹוֻהַ  .ֵרי ֵאֻלֻו ִמְצָטְרִפיןהֲ  – ֻוא ָנמֻוְך ֵמֲעש ָ ֻגָ

ָרה ְטָפִחים י ְיהֻוָדה  .ֵאיָנן ִמְצָטְרפֹות – ֵמֲעש ָ ִאם ֵעְרָסן  אֹוֵמר:ַרֻבִ

  .ֲהֵרי ֵאֻלֻו ִמְצָטְרפֹות – ִמְלַמְעָלה



ְלמּוד י ּת  ְלמִׁ ֻנּקָׁ  ְירּוש   ּמְ  יט  _____________________________________ דה 
 
 

י ַאָחא  גמרא ֵעי: ַרֻבִ ְמעֹון? ָהָדאֵלית  ֻבָ י ׁשִ ִליָגא ַעל ַרֻבִ י  ֻפְ ַרֻבִ ֻדְ

ְמעֹון ָאַמר ֻלוֹ ֵאין אָ  :ׁשִ ֵאינֹו ׁשֶ ָבר ׁשֶ יׁש ֻדָ ן !ָדם ַמְקֻדִ ֻמָ ֵאין ָאָדם  – ֻתַ

ֻלוֹ  ֵאינֹו ׁשֶ ָבר ׁשֶ יׁש ֻדָ ַרם .ַמְקֻדִ ל ֲחֵבירֹו  –ָהָכא  ֻבְ ֻלֹו ְוׁשֶ ן ִמְצָטְרִפיׁשֶ

 .ֶלֱאסֹור ֶאת ָהֶאְמָצִעי

י ָמָנא ן ַרֻבִ א !לֹא ָאַמר ֻכֵ ם ַרבִֻ  ,ֶאֻלָ ׁשֵ מֻוֵאל ֻבְ י ׁשְ ן ָאַמר ַרֻבִ י לֹא ֻכֵ

ְמעֹון כְֻ  :ְזֵעיָרא י ׁשִ יהֻ ַרֻבִ ְעֻתֵ ָמה  ,ֻדַ ְמעֹון ָאַמרֻכְ י ׁשִ ַרֻבִ ֵאין ָאָדם  :ֻדְ

ן הֻוא ָאַמר ֻלֹו, ֻכֵ ֵאינֹו ׁשֶ ָבר ׁשֶ יׁש ֻדָ ֵאינֹו  :ַמְקֻדִ ָבר ׁשֶ ֵאין ָאָדם חֹוֵבׁש ֻדָ

ֻלוֹ  ן !ׁשֶ ֻמָ ַרם – ֻתַ ֻלֹו. ֻבְ ֵאינֹו ׁשֶ ָבר ׁשֶ יׁש ֻדָ ֻלֹו  –ָהָכא  ֵאין ָאָדם ַמְקֻדִ ׁשֶ

ל ֲחֵבירֹו ִמְצָטְרִפין ֶלֱאסֹור ֶאת ָהֶאְמָצִעי   .ְוׁשֶ

 ו'ה ֲהָלָכ 

י ׁשֻורֹות  'מתני ֻתֵ מֹוֶנה ַאֻמֹותִאם אֵ  ,ַהֻנֹוֵטַע ׁשְ יֵניֶהן ׁשְ לֹא  – ין ֻבֵ

ם לשׁ  .ָיִביא ֶזַרע ְלׁשָ ין ׁשֻוָרה ַלחֲ  ,ָהיֻו ׁשָ ֵרה ִאם ֵאין ֻבֵ ׁש ֶעש ְ ֻה ׁשֵ ֶבְרֻתָ

  .םלֹא ָיִביא ֶזַרע ְלשָׁ  –ה ַאמָֻ 

י  ן ַיֲעקֹב אֹוֵמר מִ  ִליֶעֶזרַרֻבִ ן ֲחִכיַנאיֻבֶ ֻום ֲחִניָנא ֻבֶ ֲאִפיֻלֻו ָחְרָבה  :ׁשֻ

ה  ֵרה ַאֻמָ ׁש ֶעש ְ ה ׁשֵ ין ׁשֻוָרה ַלֲחֶבְרֻתָ לֹא ָיִביא  –ָהֶאְמָצִעית ְוֵאין ֻבֵ

ם ה ְנָטָען ,ֶזַרע ְלׁשָ ִחֻלָ ִאֻלֻו ִמֻתְ מֹוֶנה ַאֻמֹות – ׁשֶ ׁשְ ר ֻבִ   .ָהָיה מֻוֻתָ
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הַהֻנֹוטֵ  ֵרה ַאֻמָ ׁש ֶעש ְ ְרמֹו ַעל ׁשֵ ם – ַע ֶאת ֻכַ ר ְלָהִביא ֶזַרע ְלׁשָ . מֻוֻתָ

ה ְבַצְלמֹון :י ְיהֻוָדהָאַמר ַרבִֻ  ׁש  ,ַמֲעש ֶ ְרמֹו ַעל ׁשֵ ַטע ֶאת ֻכַ ֻנָ ֶאָחד ׁשֶ ֻבְ

י ׁשֻורֹות ְלַצד ֶאָחד ֻתֵ ה, ְוָהָיה הֹוֵפְך ְסַער ׁשְ ֵרה ַאֻמָ ׁש ֶעש ְ ֵרה ׁשֵ  ,ֶעש ְ

ירְוזֹוֵרַע ֶאת הַ  ָער ְלָמקֹום  .ֻנִ ָנה ַאֶחֶרת ָהָיה הֹוֵפְך ֶאת ַהֻסֵ ֻוְבׁשָ

ַרע ירוֻ  .ְוזֹוֵרַע ֶאת ַהֻבֻור ,ַהזֶֻ ה ִלְפֵני ֲחָכִמים, ְוִהֻתִ   .ֻוָבא ַמֲעש ֶ

מְ  י ׁשִ י ֵמִאיר אֹוְמִריםַרֻבִ מֹוֶנה  :עֹון ְוַרֻבִ ְרמֹו ַעל ׁשְ ַאף ַהֻנֹוֵטַע ֶאת ֻכַ

ר – ַאֻמֹות   .מֻוֻתָ

י ָאַמר ַר   גמרא מֹוֶנה :ְזֵעיָראֻבִ קֹום  – ׁשְ ָרִתיחֻוץ ִמֻמָ ָמה  .ןֻכְ ֻכְ

ֵתיַמר קֹום  ֻדְ מֹוֶנה חֻוץ ִמֻמָ ָרִתיׁשְ קֹום  ְוִדְכָווַתהֻ ן, ֻכְ ע חֻוץ ִמֻמָ ַאְרֻבַ

ָרִתי   .ןֻכְ

י  י  .לוֹ  ִמירֻו ֻתֹוכֹו יֹוֵתר ִמחֻוָצהֶהחְ  :ְלָעָזרָאַמר ַרֻבִ  :ְזֵעיָראָאַמר ַרֻבִ

ןַעד  ֻמָ ֲאָנא ֻתַ הֻ  ֻדַ יַמְנֻתַ ֵרה – ֻתֹוכוֹ  ,ִקֻיְ ׁש ֶעש ְ  –חֻוָצה לֹו  ,ׁשֵ
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 ע"א[ כ"ג]דף 

שׁ  רֵ  ׁשֵ י  .ה ֶעש ְ מֹוֶנה  :ְלָעָזרָאַמר ַרֻבִ ע ַאֻמֹות ְוַעד ׁשְ  ,ָאסֻור –ֵמַאְרֻבַ

שׁ  ֵרה .ֻוְמַקֻדֵ ׁש ֶעש ְ מֹוֶנה ְוַעד ׁשֵ ְ ׁש  – ִמׁשֻ  ָאסֻור ְוֵאינֹו ְמַקֻדֵ

י י יֹוָחָנןיֹוֵסי  ַרֻבִ ם ַרֻבִ ׁשֵ י ַאְתיָ  :ֻבְ ַרֻבִ ֵבית  ִליֶעֶזרא ֻדְ ן ַיֲעקֹב ֻכְ ֻבֶ

אי. ֻמַ ֵבית ׁשַ ָמה ֻדְ אי ָאְמרוֻ  ֻכְ ֻמַ י  – ׁשֻוָרה ַאַחת :ׁשַ ן ַרֻבִ ֶרם, ֻכֵ ֻכֶ

ן ַיֲעֹקב ָאַמר ִליֶעֶזר ֶרם –ׁשֻוָרה ַאַחת  :ֻבֶ ךְ ה מָ  .ֻכֶ דֹול ַנְפׁשָ ֶרם ֻגָ  –, ֻכֶ

מֶֹנה ׁשְ ֶרם ָקָטן ,הֻוא ָאסֻור ֻבִ שְׁ  – ֻכֶ  מֶֹנה. הֻוא ָאסֻור ֻבִ

ן י יֻוָדן לֹא ָאַמר ֻכֵ א !ַרֻבִ מֹוֶנה ַאֻמֹות ,ֶאֻלָ מֹוָנה ַאֻמֹות  ,ָאסֻור – ׁשְ ׁשְ

הֻואְוכָ  ר – ל ׁשֶ   .מֻוֻתָ

ֵעי ֵמיַמר ׁש  :ִאית ְדֻבָ ֵרה ַעל ׁשֵ ׁש ֶעש ְ ע ׁשֵ ִחיָלה ָנְטעֻו ַמֻטַ ִאיֻלֻו ִמֻתְ ׁשֶ

ֵרה מֹוֶנה ַאֻמֹות – ֶעש ְ ׁשְ ר ֻבִ   .ָהָיה מֻוֻתָ

ר  ט'  –י ִׁשִש יֹום   יִתׁשְׁ



י_________________ כב עּורִׁ ים ש ִׁ ּיִׁ ימ  ם יֹומִׁ בּוע  י לִׁ ָׁ ים יוֹ ל ש    ש  ּפּורִׁ ּכִׁ  "התשע םה 
 

י ְיהֻוָדה בֶֻ  ין ַרֻבִ זִֻ י יֹוָחָנן ֻפַ ם ַרֻבִ ׁשֵ י ַאְתיָ  :ֻבְ ַרֻבִ ן ַיֲעקֹב  ִליֶעֶזרא ֻדְ ֻבֶ

אי. ֻמַ ֵבית ׁשַ ֵבית ֻכְ ָמה ֻדְ חֻוְרָבנֹו יֹוֵתר  ֻכְ אי ַמְחִמיִרין ֻבֹו ֻבְ ֻמַ ׁשַ

ַטְעֻתוֹ  י  ,ִמֻמַ ן ַרֻבִ חֻוְרָבנֹו יֹוֵתר  ִליֶעֶזרֻכֵ ן ַיֲעקֹב ַמְחִמיר ֻבְ ֻבֶ

ַטְעֻתוֹ    .ִמֻמַ

י יֹונָ  ם ַרבַרֻבִ ׁשֵ ַרע ְוָאסֻור ִלְזרֹועַ  :ה ֻבְ ר ַהזֶֻ י .מֻוֻתָ ם ַרביֹוֵסי  ַרֻבִ ׁשֵ  :ֻבְ

ר ִלְזרֹועַ  ,ִהְלְכָתא ַרע ֻומֻוֻתָ ר ַהזֶֻ   .מֻוֻתָ

ר  יא ֻבַ ם ַרבַאשִֻׁ ַרב ִחֻיָ ׁשֵ יֲהָלָכה  :י ֻבְ ַרֻבִ יֵמִאיר  ֻכְ ְמעֹון.  ְוַרֻבִ  ׁשִ

ַרע וֻ  ר ַהזֶֻ ר ַמה? מֻוֻתָ ר ִלְזרֹוַע, אֹו מֻוֻתָ ַרע ְוָאסֻור ִלְזרֹוַע? ִמן מֻוֻתָ ַהזֶֻ

ָאַמר ַמה  אֻדְ י ֻבָ ר  :ַרֻבִ יא ֻבַ י ִחֻיָ ח ִלי ַרֻבִ ְרִמי ַאשִֻׁ ָמׁשַ ע ַמטַֻ י ֻכַ

מֹוֶנה מֹוֶנה ַעל ׁשְ ר ִלְזרֹועַ  :ָאְמָרה ָהָדא ,ׁשְ ַרע ֻומֻוֻתָ ר ַהזֶֻ   .מֻוֻתָ

ְרֵמיהֻ ַרב הֻוָנא ָזַרע  ָרִתי ֻכַ לְ  .ןֻכְ ֻום ֻכִ ָבן ְוֵאינֹו ָאסֻור ִמׁשֻ ַאִים? ְמַעְרֻבְ

  .ןַהְוָיי

ָמֵעאל  י ִיׁשְ ַרֻבִ ָמֵעאל, ֻדְ י ִיׁשְ ַרֻבִ א ֻכְ ְוֵאין ֲעבֹוָדה ְלֶגֶפן ְיִחיִדית? ֶאֻלָ

ר ִאיִדי  :ָאַמר י ַיֲעקֹב ֻבַ ְבֵרי ֲחָכִמים! ַרֻבִ ֵאין ֲעבֹוָדה ְלֶגֶפן ְיִחיִדית! ֻדִ

ַע  י ְיהֹוׁשֺ ם ַרֻבִ ׁשֵ ן ֵלִויֻבְ ִדבְ  :ֻבֶ חֻוָצהֵר ֲהָלָכה ֻכְ הֻוא ֵמיֵקל ֻבְ  י ִמי ׁשֶ
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ר  .ָלָאֶרץ י ַיֲעֹקב ֻבַ ןי ְוָתֵני :אַאחָ ָאַמר ַרֻבִ ֻמָ ִדְברֵ  :ֻתַ י ִמי ֲהָלָכה ֻכְ

חֻוָצה הֻוא ֵמיֵקל ֻבְ  ָלָאֶרץ. ׁשֶ

ם ר  ּכ  ת ה  ח  ר  ק קָׁ ר  ְך ּפ  ן ֲעלָׁ ְדרָׁ  ה 

 [בע" כ"ג]דף 

רֶּ   יֲחִמיִׁש ק פֶּ

ָחַרב  'מתני ֶרם ׁשֶ ר גְֻ  ,ֻכֶ ט ֶעש ֶ ָפִנים ְלֵבית ְסָאה ִאם ֶיׁש ֻבֹו ְלַלֻקֵ

ִהְלָכָתן ל – ֻוְנטֻועֹות ֻכְ ֶרם ֻדַ הֻוא ָנטֻוַע  .ֲהֵרי ֶזה ִנְקָרא ֻכֶ ֶרם ׁשֶ ֻכֶ

לשׁ  ,ִעְרֻבֻוְבָיא ֶנֶגד ׁשָ ִים ֻכְ ֻתַ ין ׁשְ רֶ ֲהֵרי ֶזה  – ִאם ֵיׁש ֻבֹו ְלַכֻוֵ ְוִאם  .םֻכֶ

רֶ ֵאינֹו  – ָלאו י ֵמִאיר  .םֻכֶ ית הֹוִאיל ְוהֻוא ִנְרֶאה ְכַתְבנִ  אֹוֵמר:ַרֻבִ

ָרִמים  רֶ ֲהֵרי ֶזה  –ֻכְ   .םֻכֶ

י יֹוָחָנן  גמרא ָחַרב :ָאַמר ַרֻבִ ֶרם ׁשֶ ֶרם, ִהיא ֻכֶ  .ִהיא ָקַרַחת ַהֻכֶ

ֶרם  ָחַרב –ָקַרַחת ַהֻכֶ ֶרם ׁשֶ ַמְקִריִחין  – ַמְקִריִחין אֹותֹו ֵמֶאְמָצעֹו. ֻכֶ

י  .ל ְצָדָדיוִמכָֻ אֹותֹו  יאי לְ ַמְחוֵ  ְזֵעיָראַרֻבִ ע ׁשֻוִרי ַחְבַרֻיָ ׁשַ ן ִמן ֻתֵ

ָר  ,ב ׁשֻוָרהְנסֵ  ,עׁשֻובַ ע ׁשֻובַ  תִ א ׁשֻוָרה ֻפְ ָר ב ׁשֻוָרה ְנסֵ  ,יִלׁשְ א ֻפְ

ְיירוֻ  .בְלֵערֶ ׁשֻוָרה  ֻתַ ִרים ְגָפִנים ִנׁשְ ם ֶעש ְ יב ְנסֵ  .ׁשָ ְרֻתֵ ן  יֻתַ ִמיֻכָ
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ן א  ֲחָדא ,ְוַתְרֵתיי ִמיֻכָ אַוֲחָדא ִמיֻכָ ם  ,ִמיֻכָ ְיירֻו ׁשָ ֻתַ ִריִנׁשְ רם ]ֶעש ְ  [ֶעש ֶ

ֶאְמַצע ָפִנים ֻבָ   .ֻגְ

ָתֵניַנן ָהָדא ִים :ֻדְ ֻתַ ֶנֶגד ׁשְ ִים ֻכְ ֻתַ ָפִנים ְלֵבית ְסָאה. ִנְמְצאֻו ׁשְ ר ֻגְ  ,ֶעש ֶ

ִיםַאחַ  ֻתַ ֶנֶגד ׁשְ ִים ֻכְ ֻתַ ֶנֶגד  ,ת יֹוֵצא ָזָנב. ׁשְ ִים ֻכְ ֻתַ ְוַאַחת יֹוֵצא ָזָנב. ׁשְ

ִים ֻתַ ִים ְוַאַחת יוֹ  ,ׁשְ ֻתַ ֶנֶגד ׁשְ ִים ֻכְ ֻתַ ֵצא ָזָנב. ַאֻתְ ְוַאַחת יֹוֵצא ָזָנב. ׁשְ

אן ילֻו ַאֶחֶרת ְנטֻוָעה ֻכָ אן ,רֹוֶאה ֻכִ ילֻו ַאֶחֶרת ְנטֻוָעה ֻכָ ילֻו  ,ֻכִ ֻכִ

אן.   ַאֶחֶרת ְנטֻוָעה ֻכָ

אן ֵאין ַאֻתְ ָיכֹול הֻוא ָזָנב ,ִליַטע ֻכָ אן ֵאין  .ְוֵאין ָזָנב ְלָזָנב ,ׁשֶ ִליַטע ֻכָ

הֻוא ָזָנב ,ַאֻתְ ָיכֹול ֵאי :ָאְמָרה ָהָדא .ָנבְוֵאין ָזָנב ְלזָ  ,ׁשֶ ם ְלֶכֶר ב ָזנָ ן ׁשֶ

ֻנֹוְתִניל ]ָגדוֹ  דֹולׁשֶ ֹותֹו ֻגָ   .[ם ָזָנב ְלֶכֶרם ָקָטן ַלֲעש 

 

 

 

 
 
 
 

 


