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 ]דף ד' ע"א[ 

ֶניךָָ סֹוֶלתָ-ָֻבָ ֶהןָֻפְ ׁשָֻבָ ֻיֵ ַללָׁשֶ סֹוֶלת.ָָהאִָמֻכְ ֶהןָֻפְ ָָ.לֹאְָיֵהאָֻבָ

ְנָייא ִָָהיאָׁשַ הֻואָָעִתידָָהָכא, ָקהָֻׁשֶ ָכְָָֻ.ְלַמֻתְ ְמעֹון ָׁשִ י ַרבִָָֻהָדאַָרֻבִ יָֻבְ

ֵקיֲָהָוהָ ֵקיהַָֻמׁשְ ַרְסֻתְ ִבילָָֻפְ ׁשְ לָֻבִ ָקהַָֻיִיןְָמבֻוׁשָ ָ.ְלַמֻתְ

 ה ח'ֲהָלָכ 

ְקָמה  'מתני לָׁשִ ןָׁשֶ תֹוְךַָסֻדָ ָָ.ֵאיןָנֹוְטִעיןָָיָרקָֻבְ

הְָלָבָנה יִָקֻדָ ֻבֵ יָגםַָעלָֻגַ יִביןָֻפֵ אִָָ,ֵאיןַָמְרֻכִ הֻואָָיָרקָֻבְ ֵניָׁשֶ ָיָלן.ִָמֻפְ

ֵהאְָמֵקירוָֹ ֻיְ ֵאָנהְָלתֹוְךַָהֲחצֻובָׁשֶ לָֻתְ ָָ.ֵאיןָנֹוְטִעיןִָייחֻורָׁשֶ

ֵהאָזֹוֶרֶקתֵָמיֶמיָהָ ֻתְ ָׁשֶ יַח ָָהֲאַבֻטִ ְָלתֹוְך ֶפן לָֻגֶ ְָזמֹוָרהָׁשֶ ָֻתֹוֲחִבין ֵאין

ָיָרק.ָָ,ְלתֹוכוָֹ הֻואִָאיָלןָֻבְ ֵניָׁשֶ ִָמֻפְ

 לֱאלּו י"ט –ִראׁשֹון יֹום 
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ָ ַָהחַָָנֹוְתִניןֵאין ְָלתֹוְך ַלַעת ָֻדְ ְרֻתוֶָֹזַרע ֻמַ ְָמׁשַ ֵהא ֻתְ ָׁשֶ ִמית ֵניָָ,ֻלָ ִמֻפְ

ָיָרק.ָ הֻואָָיָרקָֻבְ  ׁשֶ

ֵעיָ גמרא ָֻבָ ֵָלִוי י ַרֻבִ ָֻדְ ֲָחָתֵניֻה ְָזַכְרָיה י ָָאסֻורָָ:ַרֻבִ ֵָאינֹו ְך ָֻכָ לֹא ֻבְ

ֶפן?ָ ַחתַָהֻגֶ ֻוםְָזָרִעיםָֻתַ ִָמׁשֻ

ָיֹוֵסי: י ַָרֻבִ תֵָָָאַמר יֻפָ ָָ,רֻתִ ַמֲעִמיק ְָטָפִחיםָָׁשֹוֶרשָֻׁבְ ה לֹׁשָ ְ ִָמׁשֻ ה ְלַמֻטָ

ה ָ ׁשֻ ָָ.חֻוץְָלׁשִ

ָתֵני:ָָהָדאכְָֻ ֶרםָֻדְ ֻכֶ ֻבַ עַָאֻמֹותָׁשֶ ַָאְרֻבַ ְכָנִסיםְָלתֹוְך יָאהַָהֻנִ ָֻפֵ י ְרׁשֵ ָ,ׁשָ

הְָטָפִחים לֹׁשָ ְ הִָמׁשֻ ִרין.ָ-ְָלַמֻטָ ֲָהֵריֵָאיֻלֻוָמֻוֻתָ

 ה ט'ֲהָלָכ 

ַחתַָהגֶָֻ  'מתני ֶָלֶפתָֻוְצנֹונֹותָֻתַ ִָמְקָצתֶָהָעִליןָָ,ֶפןַהֻטֹוֵמן ִאםָָהיֻו

יןָ שָָׁ-ְמגֻוֻלִ ְלַאִיםָ,ֵאינֹוָחֹוׁשֵ ֻוםָֻכִ ִביִעיתָ,לֹאִָמׁשֻ ֻוםָׁשְ ְולֹאָָ,ְולֹאִָמׁשֻ

רֹות ֻוםַָמַעש ְ תָ.ִמׁשֻ ֻבָ ַ ׁשֻ ִליםָֻבַ ָָ.ְוִנֻטָ

ַאַחת עֹוָרהָֻכְ הָֻוש ְ ְלָאִיםָ-ַָהזֹֻוֵרַעִָחיֻטָ ָָ.ֲהֵריֶָזהָֻכִ

ָאֹוֵמר ָיֻוָדה י עֹוָרהָ:ַרֻבִ ָֻוש ְ ים ִָחֻטִ י ֻתֵ ָׁשְ הֻו ֻיְ ָׁשֶ ַָעד ְלַאִים ָֻכִ אֹוָָ,ֵאינֹו

עֹוִרים יָש ְ ֻתֵ הָֻוׁשְ ֶמתָ,ִחיֻטָ עֹוָרהְָוכֻוֻסֶ ָָ.אֹוִָחָטהָֻוש ְ
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אֶָלֶפתָֻוְצנֹונֹותָ:ִחְזִקָיהָָאַמרָ גמרא נֻוֶָאֻלָ אָָָהאָָ.לֹאָׁשָ ָבִריםׁשְ ָרָֻדְ

ָָ.לֹאָ–

יָיֹוָחָנןָָאַמר: ְנָייאָלאַָָרֻבִ ָארִָהיאָ,ִהיאְָצנֹונֹותָ,ִהיאֶָלֶפתָ,ׁשַ לָָׁשְ ֻכָ

ָבִרים.הַָ ָֻדְ

 [ב]דף ד' ע"

ִאיָלן ֻוםְָזָרִעיםָֻבָ יִמין?ִָאיִָמׁשֻ ֶפןָ,ַמהַָנןַָקֻיָ ָארֲָאִפיֻלוָָֻ?ָלָמהִָליָֻגֶ ָׁשְ

ָהַָ ל ָֻכָ ָבִרים ָָן[!ָהִאילָָ]ָָהֵאֻלוָֻֻדְ ֵאינֹו ָׁשֶ ֻום ִָמׁשֻ ָתןרֹוצִֶָאי ָרׁשָ ַהׁשְ ָֻבְ ָ,ה

ָארֲָאִפיֻלוָָֻ?ָלָמהִָליֶָלֶפתָֻוְצנֹונֹות לָהַָָׁשְ ָבִריםֻכָ ָתֵניִמןַָמהָָ!ֻדְ יָָֻדְ ַרֻבִ

יה לְָצנֹונֹותָ:ִחֻיָ לֶָלֶפתַָוֲאגֻוָדהָׁשֶ גֹוןֲָאגֻוָדהָׁשֶ ָ,ֵליתַָטְעָמאָ:יֱהוֵָָ-ָֻכְ

ָלא ָתןָ,ֻדְ ָרׁשָ ַהׁשְ ֵאינֹוָרֹוֶצהָֻבְ ֻוםָׁשֶ ָָ.ִמׁשֻ

ֵני: גָָָֻֻתָ ָמָנהָֻֻפַ ֻטְ ֶטֶבלָָהָׁשֶ בֶָ]ֻבְ ֻתֶ ָחִליםן[,ָֻבַ ֻגֶ ָמָנֻהָֻבַ ֻטְ ִאםָָהיֻוָָ,ַוֲחָרָרהָׁשֶ

ָ ְָמגֻוִלין תָ-ִמְקָצָתן ֻבָ ׁשַ ָֻבְ ָָ,ִניָטִלין תָ-ְוִאםָָלאו ֻבָ ׁשַ ָֻבְ ִָניָטִלין ָ.ֵאין

יָ ןְָָלָעָזרַרֻבִ ַדאֻבֶ ְךָֻתֹוֵחבָָ:יָָאַמרֻתְ ְךָֻוֵביןָֻכָ יןָֻכָ ֻפוָֻֻבֵ ׁשַ יןָֻבַ ַסֻכִ דָאֹוָֻבְ

ָָ.ָלןְונֹוטְָ
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יַָאְתיָָ ַרֻבִ ןְָָלָעָזראָֻדְ ַדאֻבֶ ייָֻתְ ַרֻבִ ְמעֹוןָֻכְ ָתֵני:ָ!ׁשִ רָָאָדםֶָאתָָיגוָֹלֹאָָֻדְ

הְָוֶאתָ ֻטָ אְָוֶאתַָהֻמִ ֻסֵ יְדָרַָהֻכִ יָָ,הַהָקֻתֶ הָָחִריץ.ַָרֻבִ הֻואָעֹוש ֶ ֵניָׁשֶ ִמֻפְ

יר ְמעֹוןַָמֻתִ ָָ.ׁשִ

ָָרבָָ י םַָרֻבִ ׁשֵ ָֻבְ ַָחַגיי י ַָרֻבִ םַָרבָהֻוָנא, ׁשֵ יְזֵעיָראאָֻבְ ַָרֻבִ ,ָָ םָיֹוֵסי ׁשֵ ֻבְ

ִָהיָלא י ָלְָָ:ַרֻבִ ֲָחָכִמים ְמעֹוןמֹוִדין ָׁשִ י ָשֶַָָׁרֻבִ א ִכֻסֵ ְָמׁשֻוָקעֹותָֻבְ ַרְגָליו

ִטיטָ רְָלַטְלְטלוָָֹ-ֻבְ ֻמֻוֻתָ ֵתיַמר:ֻוְכמָָָ.ׁשֶ רְָלַטְלְטלֹו,ָָהָֻדְ ָ:ְוִדְכָווַתהָֻמֻוֻתָ

רְָלַהְחִזירוָֹ ָ .מֻוֻתָ

יָיֹוֵסה ֵניַנן:אֻוףַָנןַָנִמיָָ:ָאַמרַָרֻבִ תָֻתָ ֻבָ ׁשַ יָ.ִניָטִליןָֻבְ יֹוֵסיָָָאַמרַָרֻבִ

יָֻבֹון יַָרֻבִ ְמעֹוןָ:ֻבִ יָׁשִ ַרֻבִ ָָ!ִהיאָֻדְ

ֵניַנן:ְוָהאָ ִביִעיתָֻתָ ִביִעית?ָָ,ׁשְ ַרבִִָֻאיתָָלְךֵָמיַמרָׁשְ ְמעוָֹיָֻדְ תַָןָׁשִ רָֻפָ

ִביָָלהָֻ ְמעֹוןת,ִָעיׁשְ יָׁשִ ַרֻבִ ִביִעיתָֻדְ ְסִפיֵחיָׁשְ ירָֻבִ ָָאַמרָָהָכאְָוָָ,ַמֻתִ ַאֻתְ

ָָהֵכן!ָ

ב ְמעֹוןַָאףַָעלָֻגַ יָׁשִ ַרֻבִ ִביִעיתָֻדְ ְסִפיֵחיָׁשְ ירָֻבִ ֻוםָָ-ַָמֻתִ ִאיתֵָליֻהִָמׁשֻ

ִביִעית.ָאֻוף תָׁשְ ִביִעיתְָולֹאָָ-ָהָכאְָָקדֻוׁשַ ֻוםָׁשְ ׁשָלֹאִָמׁשֻ ֵאינֹוָחֹוׁשֵ

ִביִעית.ִָמשָֻׁ תָׁשְ ָֻוםְָקדֻוׁשַ
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 ' ע"א[הף ד]

ְקָעה ֻבִ ֵניִָמיִניןָֻבַ חֻוְרָבהָ,ָזַרעָׁשְ ֵניִָמיִניןָֻבְ ֵדרָ,ׁשְ ֵניִָמיִניןְָוִחְלָקןָֻגָ ָׁשְ

יָיֹוָחָנןָָאַמרָ- טֻורָ:ַרֻבִ ְמעֹוןָ.ֻפָ יָׁשִ ןָָלִקיׁשָָאַמרַָרֻבִ יבָ:ֻבֶ מֹוֶדהָָ.ַחֻיָ

יָ ְמעֹוןַרֻבִ זֹוֵרַעָָׁשִ ןָָלִקיׁשָֻבְ יֻבֶ ֻבֵ םַָעלָֻגַ יָ,ַהֻיָ ֻבֵ ְטָרַָָעלָֻגַ יה,ָֻפִ ֻבֵ ַָעלָֻגַ

ָ יְסָלִעים, ֻבֵ ָֻגַ יםַָעל ָָ-ְָטָרׁשִ ָמֹוֶדה טֻור. ָֻפָ הֻוא ְמעֹוןׁשֶ ָׁשִ י ןַָָרֻבִ ֻבֶ

זֹוֵרַעָ ֵדרַָעלְָמָנתָלִקיׁשָֻבְ ָקןָֻגָ טֻורָ-ְָלַחֻלְ הֻואָֻפָ ָָ.ׁשֶ

אָ יָֻבָ יְגָניַָָקְרָָאַמרַָרֻבִ ְמעֹוןמֹוֶדהָָא:ֻתִ יָׁשִ תַָָרֻבִ ֻבָ ןָָלִקיׁשְָלִעְנַיןָׁשַ ֻבֶ

נֻוחַָ ֻתָ ָָ.ַעדָׁשֶ

ָיֹוָחָנןַָמְתִניִתין י ַָרֻבִ ַָעל ִליָגא ַָהזֹֻורֵָָ!ֻפְ ַאַחת ָֻכְ עֹוָרה ָֻוש ְ ִָחיָטה ָ-ַע

ְלַאִים ַתרָָלהָָֻ!ֲהֵריֶָזהָֻכִ הָ:ֻפָ ָ ׁשֻ הַָעלָׁשִ ָ ׁשֻ ָׁשִ תֹוְך תֻוִניםָֻבְ ֻנְ אָָָ.ֻבַ ַמרָֻדְ

ָיֹוָחָנן י תֹוְךָָ:ַרֻבִ ָֻבְ ָמֻוְקָרִחין ה ָ ׁשֻ ָׁשִ ַָעל ה ָ ׁשֻ ָׁשִ הֻו ֻיְ ָׁשֶ ַָעד יב ַָחֻיָ ֵאינֹו

דֵָ ֵדרש ְ בֻוָאה,ָאֹוָמֻוָקִפיםָֻגָ ָָ.הָֻתְ

נִ יֹום   לֱאלּוכ'  –י ׁשֵׁ
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יָיֻוָדהָאֹוֵמרָָהָדא,בְָֻ יָָ:ַרֻבִ ְלַאִים?ָָאַמרַָרֻבִ יְָיהֻוָדהְָָזֵעיָרא:ֵאינֹוָֻכִ ַרֻבִ

יֻה,כְָֻ ְעֻתֵ יָיֻודָָָֻדַ ַרֻבִ ָ:הָָאַמרֻדְ

 [ב' ע"ה]דף 

דֵָ ש ְ ָָ.הָָיָרקֶָטַפחֻבִ

ָיֹוֵסי י ָָ:ָאַמרַָרֻבִ ֵעי ְָדֻבָ יַָָמאן ַָמְקׁשְ ָָָהָדאאַָעל י ַרֻבִ ָיִליףָָ-ְזֵעיָראָֻדְ

ִניןָָהָדא ְָדַרֻבָ ִָמן ָיֻוָדה י ַרֻבִ ָֻדְ ָמה ָֻכְ ָאָָ. ִנין יתְָדַרֻבָ ָֻבֵ ִאיסֻור ָֻבְ ְמִרין

הָרֹוַבע: ָ ׁשֻ הַָעלָׁשִ ָ ׁשֻ הָָ-ִָלְלקֹותָׁשִ ָ ׁשֻ ִאיסֻורָׁשִ יָיֻוָדהָָאַמרָֻבְ ןַָרֻבִ ֻכֵ

ה ָ ׁשֻ ירָהָתֵני:ְָוָָ.ִלְלקֹותֶָטַפחָ:ַעלָׁשִ יָיֻוָדהַָמֻתִ ָיאָ!ַרֻבִ ָָ.ְוַקׁשְ

הֹוִציאִָמֻתֹוְךָָידֹוָ יָוןָׁשֶ ןָָלִקיׁש?ִָמֻכֵ ְמעֹוןָֻבֶ יָׁשִ ַרֻבִ עְָלֶזַרַָמהַָטְעָמאָֻדְ

יבָ– ֵניַנן:ְוָהאָָ.ַחֻיָ ָיֻוָדהָאָֻתָ י ְלַאִיםָ:ֹוֵמרַרֻבִ ָֻכִ ָָלהָָֻ!ֵאינֹו ַתר ַעדָָ,ֻפָ

נֻוחַָ ֻתָ ָעהָׁשֶ ירָהָתֵני:ְָוָָ.ׁשָ יָיֻוָדהַָמֻתִ יְָיהֻוָדהָָ!ַרֻבִ לֹאֲָאִפיֻלֻוָָנָחהַָרֻבִ

יר יִָהיָלא ?ַמֻתִ ְמעֹוןָ:ָאַמרַָרֻבִ יָׁשִ ןָָלִקיׁשָכְַָָֻרֻבִ יֻה,ֻבֶ ְעֻתֵ ָאַמרָָֻדַ יָֻדְ ַרֻבִ

ְמעֹון םִָחְזִקָיהָׁשִ ׁשֵ ןָָלִקיׁשָֻבְ רָ–הֵָמחֻוְרבָָֻרֹאׁשָֻתֹורָָ:ֻבֶ ָָ.מֻוֻתָ

ה ָוְָָ,ֵמַעֻתָ ִָהיא? ְָוֵכן עֹוָרה! ָֻוש ְ ִָחיִטין ֵני ָׁשְ ֵניַנן:ֲאִפיֻלֻו הֻוָָָהֻתָ ֻיְ ָׁשֶ ַעד

ִָחיָטהַָאַחתָ עֹוִרין,ָאֹו ֵניָש ְ ִָחיָטהַָאַחתָֻוׁשְ עֹוָרה,ָאֹו ֵניִָחיִטיןָֻוש ְ ׁשְ
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עֹוָרהָ מְֶָוכֻוש ְ ַתרָָלהָָֻ!תֻוֻסֶ ןָָ:ֻפָ ֵדרִָמיֻכָ ָֻגָ אן, ְָוִחיָטהִָמֻכָ אן ִחיָטהִָמֻכָ

עֹוָרה ן,ָֻוש ְ ֶאְמַצעָהֲחבֻושְָָָׁוָגֵדרִָמיֻכָ ָ ָ.ֻבָ

ְנָיה ַָמֻתַ י ַָרֻבִ ָחֻוְרבָָָֻ:ְדֵתיַמרָָהָדאָ:ָאַמר ם ָׁשָ ֵאין םָָ.הׁשֶ ָׁשָ ֵָיׁש ֲאָבל

הָ רָ-חֻוְרֻבָ ָ.ָמֻוֻתָ

ן  ְדרָׁ ךְ ה  ּטִׁ  ֲעלָׁ חִׁ ֶרק ה  יןּפֶ זּּונִׁ  ים ְוה 

רֶּ  נִ ק פֶּ  יׁשֵׁ

ַָאֵחר  'מתני ין ִָמֻמִ ָרַֹבע ֻה ָֻבָ ׁש ֻיֶ ָׁשֶ ְָסָאה ל יָ.ְיַמֵעטָ–ָֻכָ יֹוֵסיַָָרֻבִ

ִָמיִניןָ,ָיבֹורָ:אֹוֵמר ֵני ְ ִָמׁשֻ ין ָֻבֵ ֶָאָחד ין ִָמֻמִ ין ָָ.ֻבֵ ְמעֹון ָׁשִ י ָאֹוֵמר:ַרֻבִ

ֶָאָחד ין ִָמֻמִ א ֶָאֻלָ ָָאְמרֻו ָאֹוְמִריםָ.לֹא ָָ:ַוֲחָכִמים ל ִָכְלַאִיםָֻכָ הֻוא ׁשֶ

ָאהָ ֻסְ הְָדָבִריםֲָאמֻוִריםָ.ִמְצָטֵרףְָלֹרַבעָ-ֻבַ ֻמֶ בֻוָאהִָבְתבֻוָאהָ?ֻבַ ָ,ֻתְ

ִקְטִנית בֻוָאהְָבִקְטִניתָ,ְוִקְטִניתָֻבְ ְתבֻוָאהָ,ֻתְ ָָ.ְוִקְטִניתָֻבִ

ָָאְמרוָֻ ֱאֶמת ָָ:ֻבֶ ֶָנֱאָכִלין ֵאיָנן ָׁשֶ ה ִָגיֻנָ ֶָאָחדָָ-ֵזיְרעֹוֵני ִמְצָטְרִפין

ע ִריםְָוַאְרֻבַ נֹוֵפלְָלֵביתְָסָאהָ,ֵמֶעש ְ ָָ.ֻבְ

ְמעֹון: ָׁשִ י ַָרֻבִ ְָלַהְחִמירָָאַמר ָאְמרֻו ָׁשֶ ם ׁשֵ ְָלָהֵקלָ,ֻכְ ןָָ,ַאף ֻתָ ׁשְ ַהֻפִ

בֻוָאהָ ֻתְ ִריםָָ-ֻבַ עִָָמְצָטֶרֶפתֶָאָחדֵָמֶעש ְ ָה,ְוַאְרֻבָ
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 [א' ע"ו]דף 

נֹוֵפלְָלֵביתְָסָאה ָָ.ֻבְ

ֵניַנן:ֲָאַנןָ גמרא הָֻ"ָֻתָ ָֻבָ ׁש ֻיֵ ָָ".ׁשֶ ַנֵיי ֵני:ִאיתָֻתַ ְָלתֹוָכהָֻ"ָֻתָ ַפל ֻנָ ָ".ׁשֶ

יָָמָנא:ָאַמרָ ֻה"ַָמאןַָָרֻבִ ׁשָֻבָ ֻיֵ ָאַמרָ"ׁשֶ ָעהָ-ֻדְ ִריםְָוַאְרֻבָ ָ.ֶאָחדֵָמֶעש ְ

ָאַמרָ"ַמאןָ ַפלְָלתֹוָכהָֻֻדְ ֻנָ הָ-"ָׁשֶ ָ ִריםַָוֲחִמׁשֻ ָָ.ֶאָחדֵָמֶעש ְ

י יָֻבֹוןיֹוֵסיָָָאַמרַָרֻבִ יַָרֻבִ ַמאןָָ:ֻבִ יןָֻכְ ָאַמרָ"ֻבֵ הָֻֻדְ ׁשָֻבָ ֻיֵ ַמאןָָ",ׁשֶ יןָֻכְ ֻבֵ

ָאַמרָ" ַפלְָלתֹוָכהָֻֻדְ ֻנָ ָעה.ָָ-ָ"ׁשֶ ִריםְָוַאְרֻבָ ֶָאָחדֵָמֶעש ְ

דֹון?ַָמאןָ ָֻכְ ָאַמרָ"ַמאי הָֻֻדְ ׁשָֻבָ ֻיֵ לֻושָָׁ–"ָׁשֶ ֻתָ ַפלָ"ָ:ַמאןְָדָאַמרָ.ֻבַ ֻנָ ׁשֶ

רָ–"ְָלתֹוָכהָֻ ְמחֻוֻבָ ָָ.ֻבִ

ֵויןָ ִמְתֻכַ יִמין?ִָאםָֻבְ ֲאִפיֻלֻוִָחיָטהַָאַחתָָאסֻור!ִָאםָָ-ָעְלֶזַרַָמהַָנןַָקֻיָ

לֲָאִפיֻלוָָֻ-ְָלָעֵרב הֻואָָאסֻורְָלָעֵרבָֻכָ ָָ!ׁשֶ

ִליִׁש יֹום   לֱאלּוכ"א  –י ׁשְׁ
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ָ ר ָֻבַ ַָיֲעקֹב י ַָרבָ,אַאחַָָרֻבִ ם ׁשֵ ָֻבְ יא ִָחֻיָ ר ָֻבַ א ְָצרֹורֹותָָ:ַאֻבָ ַהֻבֹוֵרר

יְריוִָֹמֻתֹוְךָ לָחֲָָֻכִ יֶהןָ-ֵבירֹוָׁשֶ ְחֻתֵ יבְָלַהֲעִמידָלֹוִָחִטיןָָיפֹותָֻתַ ָָ.ַחֻיָ

ָיֹוֵסי י ַָרֻבִ ָאֹוֶמֶרתָ:ָאַמר ְָלָעֵרבָ:זֹאת ָָאסֻור הֻוא ָָ.ׁשֶ ַָאֻתְ ָָאַמר ִאם

יֶהן?ָ ְחֻתֵ רְָלָעֵרב,ָָלָמהִָליִָחִטיןָָיפֹותָֻתַ ֻמֻוֻתָ ָׁשֶ

יְָֻ ָׁשֶ ַָמהֻו רֻורֹות ָֻבְ ְָוִנְמְצאֻו ָָיפֹות ִָחיִטין ָלֹו ָאֹותֹוָָמַכר ֵמי ָֻדְ ָלֹו ה ַנֻכֶ

ִני?ִָמיֵליהֹוןָָהרֹוַבע ַרֻבָ ֵמיָאֹותֹוְָמַנכֵֶָֻאינֹוָָ:ןָָאְמִריןֻדְ .ָָהרֹוַבעהָלֹוָֻדְ

ָ ָאַמר ָֻדְ ר ָֻבַ ַָיֲעֹקב י ַָרב:ָ,אַאחַָָרֻבִ ם ׁשֵ ָֻבְ יא ִָחֻיָ ר ָֻבַ א ַהֻבֹוֵררַָָאֻבָ

ְָָצרֹורֹות ֲָחֵבירֹו ל ָׁשֶ ִָחיִטין ָלוָָֹ-ִמֻתֹוְך ְָלַהֲעִמיד יב ָָיפֹותַָָחֻיָ ִחיִטין

יֶהן.ָ ְחֻתֵ ָֻתַ

ֵמיָאֹותֹוָָ,רָרֹוַבעֶָאָחדָֻוֶמֱחָצהֵביַרָ הָלֹוָֻדְ ַנֻכֶ ֻיְ ?ָָהרֹוַבעָ[ֲחִצי]ַמהֻוָׁשֶ

יִָחיְנָנאָוְָ יָָמָנא,ַרֻבִ יִָחיְנָנאָָאַמרַָרֻבִ יָָמָנאָ.הָלוְָֹמַנכֶָָֻ:ַרֻבִ ָ:ָאַמרַָרֻבִ

הָלוָֹ ְָמַנֻכֶ הוָָֻ,ֵאינֹו ָָ:אָָאַמרֵָליהָֻֻדְ ִָליְיַהְבֻתוִָֻאיֻלֻו אָָצַררָלֹוןֲָהֵוינָָָ,ן

ִסיְרֵקי,ַָמה ֲהָוהָָֻבְ ָָ.ןָזבֲֵָהָוהָָיָחמֵָהָָזבֹונָָֻדַ

א ָָ,ֶאֻלָ ֶרְך ָֻדֶ ְתָעְרבֻו ֻנִ ׁשֶ ֵניַנן:ְוָהאָָ.סִמְכנָָֻבְ ֵָזיְרעֹוֵניָָֻתָ ֱאֶמתָָאְמרֻו, ֻבֶ

ָ ֵאיָנן ָׁשֶ ֶָנֱאָכִליִגיָנה ְָואַָָ-ן ִרים ֵָמֶעש ְ ֶָאָחד ָעהִמְצָטְרִפין נֹופֵָָ,ְרֻבָ לָֻבְ

גֹוןַָקבַָוֲחִציַָקבָ:ֲעָלהְָָֻוָתֵניָ.ְלֵביתְָסָאה ָעהָָ,ֻכְ ִריםְָוַאְרֻבָ ְוֶאָחדֵָמֶעש ְ

ָבטַָָלֲחִציַָקב,ָ
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 [ב' ע"ו]דף 

לֻום אןָ?הֻואָֻכְ ןָָ,ָחׁשֻוְָלַמְרִאיתָָהַעִיןָ-ַָעדָֻכָ לֹאָָחׁשֻוָָ-ָָוֵאיָלךְִָמיֻכָ

ְָלַמְרִאיתָָהַעִין.

ט.  ע  ֵאיֶזהְָָימ  אֹוָמֹוִסיףַָעלָָ,דָהֻואְָמַמֵעט?ָאֹוָֻפֹוֵחתִָמןָרֹוַבעצַָֻכְ

ָ ָָאַמר ן ָֻכֵ ָלֹא ָאה? ַָרבִַָֻהֻסְ ָיֹוָחנָָי ין, םֲָאָבהוַָָֻרֻבִ ׁשֵ לָָ:יֹוָחָנןָיַרבִָָֻֻבְ ֻכָ

הֲָעֵליֶהןָןָהִאיֻסֻוִרי ִריֻבָ רָ–ָׁשֹוֵגגָ,ׁשֶ ןָָ!ָאסֻורָ–ֵָמִזידָ,מֻוֻתָ ֻמָ ָָ-ֻתַ ַאֻתְ

הָ לִָאיסֻורָֻתֹוָרהַמְרֻבֶ ַרםָ.ְלַבֻטֵ ֵניָָ-ָהָכאָָֻבְ ִָמֻפְ ל הְָלַבֻטֵ ַָמְרֻבֶ ַאֻתְ

ָָ.ַמְרִאיתַָעִין

ר י אֹומ  י יֹוס  ּבִׁ בוֹ  :ר  ִהְתִחילָָר.יָׁ ָׁשֶ יָון ִָמֻכֵ ָיֹוֵסי? י ַרֻבִ ָֻדְ ַָטְעָמא ַמאי

רֹוַבעָ ִליםֶָאתָָ-ֻבְ לָָהרֹוַבעָצִריְךְָלַהׁשְ ָ.ָֻכָ

י ִאםָָהיָָיֹוֵסיָָמֹוֶדהַָרֻבִ םׁשֶ חֹותָהָׁשָ ָעהִָראׁשֹוָנהָָהרֹוַבעִמןָָֻפָ ָ ָ-ִָמׁשֻ

ָָ.ֵאינֹוָָזקֻוקָלוָֹ

ֵניִָמיִניןָ םָרֹוַבעֶָאָחדִָמׁשְ ֻבֹוֵררִָמיןֶָאָחדָָ-ֵהיַאְךֲָעִביָדה?ָָהָיהָׁשָ

ָָ?רֶָאתָֻכֻוֻלוָָֹלבוָֹאֹוָָצִריְךָָ,ְוַדֻיוָֹ

ד.  ין ֶאחָׁ א מִׁ ְמרּו ֶאּלָׁ ר: לֹא אָׁ ְמעֹון אֹומ  י ש ִׁ ּבִׁ נֵָר  ַעדָָ.לֹאָ–יִָמיִניןָׁשְ

לְָסָאהֵהיכָָ הָׁשֶ בֻוָאהָָ-ָחַזרְָוהֹוִסיףָָ.ן?ַָעדָרֻוֻבָ יָרהָָֻחְזָרהָֻתְ .ְָלֶהֻתֵ
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ָ ָמה ְמעֹוןדְָֻכְ ָׁשִ י נֵָָ:ָאַמרַָרֻבִ ָׁשְ ֵָאין ְָלִאסֻור ִָמְצָטְרִפין ִָמיִנין ןָָ-י ֻכֵ

ֵניִָמיִניןִָמְצָטְרִפיןָָהָכא:ָָהֻואָאֹוֵמר ָר.ְָלֶהיתֵֵָֻאיןָׁשְ

לִָחיִטים,ָ ַנִיםְָרָבִעיםָֻוֶמֱחָצהָׁשֶ ִריםָֻוׁשְ םֶָעש ְ ֵהיַאְךֲָעִביָדא?ָָהָיהָׁשָ

עֹוִרין ָרֹוַבעָש ְ חֹותְָוָנַפלְָלתֹוכוָָֹ,ַוֲחִצי יםֵמרֹובַָָֻפָ ןֲָָאִפילוָָֻ,עֲָעָדׁשִ ֻכֵ

ֵניִָמיִניןִָמְצָטְרִפיםָ ָָ.רְלֶהיתֵֵָֻאיןָׁשְ

ים ים ֲאמּורִׁ רִׁ בָׁ ה ּדְ ּמֶ יןָָ:ֲעָלהְָָֻוָתֵניָ'.כוּ  ּב  תַָקֻבִ לֹׁשֶ ָׁשְ גֹון עַָֻכְ תְָוַאְרֻבַ

ין ִייםָ.ַקֻבִ עָ-ָָהאַָקֻבַ ִריםְָוַאְרֻבַ ָָ.ֶאָחדֵָמֶעש ְ

ֱאֶמת. יָָּבֶ לָאַמרַָרֻבִ נֻוְָָלָעָזר:ָֻכָ ָ ׁשֻ ֱאֶמת"ָמקֹוםָׁשֶ הָָ-"ָֻבֶ ֲהָלָכהְָלמֹׁשֶ

יַני.ָ ִָמֻסִ

גֹוןַָקבַָוֲחִציַָקבָ:ֲעָלהְָָֻוָתֵני ִייםָָ.ֻכְ רֹוַבעָ–ָהאַָקֻבַ ָ.ָֻבְ

ָָאַמְרתְָָֻהָכאָ ִייםָ:ַאֻתְ רֹוַבעָ-ַָקֻבַ ָָהָכאְָוָָ,ֻבְ ַָאֻתְ

ָ

ָ
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ִייםָ:ָאַמר ָעה!ָָ-ַָקֻבַ ִריםְָוַאְרֻבָ ֶָאָחדֵָמֶעש ְ

ָ י ְָָזֵעיָרא,ַרֻבִ י ֲָאבֻונַָָרֻבִ ָָאַמר:א ַָחד ָהֻוָנא, ַָרב ם ׁשֵ ָעהָָֻבְ ׁשְ ָֻתִ ַעד

ין מֹוָנהָ:ָאַמר.ַָוֲחָרָנאַָקֻבִ ָָ.ַעדָׁשְ

ָ ְצָטְרפֻו? ֻיִ ָׁשֶ ַָמהֻו ָרה ַָוֲעש ָ ָעה ׁשְ ֱָאיתָָֻתִ הָ:יֲחמֵָא לֹׁשָ ָֻוׁשְ ָעה ׁשְ ָ-ָֻתִ

ָרה ָעהַָוֲעש ָ ׁשְ ןלֹאָָ-ִָמְצָטְרִפין,ָֻתִ ֻכֵ לָׁשֶ ָ!ָֻכָ

ָ ָָאִבין י יַרֻבִ ָָאְמִריןְָוַרֻבִ ְרַוְיהֹון ָֻתַ יֵניהֹוןָ:ֲחִניָנה, ָֻבֵ ָחֹוֶלֶקת ,ְָסָאה

יןָ-ְורֹוַבעְָסָאהָ תַָקֻבִ לֹׁשֶ ׁשְ יןָ,ָאסֻורָֻבִ תַָקֻבִ לֹׁשֶ ָאסֻורָָ-ְָורֹוַבעָׁשְ

ְסָאה ָָ.ֻבִ

 [ב' ע"ז]דף 

יןָ-ָרֹוַבעְָסָאה ַעתַָקֻבִ ִתׁשְ יןָָ,ָאסֻורָֻבְ ַעתַָקֻבִ ׁשְ אֹוְסִריןָָ-ְורֹוַבעָֻתִ

ְסָאה ָָ.ֻבִ

ִביעִ יֹום   לֱאלּוכ"ב  –י רְׁ
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ָ ל ָׁשֶ תְָרָבִעים לֹׁשֶ תָָֻׁשְ ׁשְ ָֻפִ ְסָאה.ָ-ן ָֻבִ ָָאֹוְסִרין ֲָעִביָדאֵהיַאְך רֲָאתַָ?

ָזַרָ ִחיִטיעָרֹוַבעָֻדְ ָלָתאָן,ָָזַרעֻדְ ִכיתָָֻןָרֻוְבִעיָֻתְ ָָ.ןֻדְ

 ה ב'ֲהָלָכ 

ים  'מתני ִָחֻטִ ְָזרֻוָעה ֵדהֻו ָש ָ עֹוִריןָ,ָהְיָתה ָש ְ ְָלזֹוְרָעֻה ָ-ְָוִנְמַלְך

ְתִליעַָ ֻיַ יןָָלֻהַָעדָׁשֶ ְךָָ,ְויֹוַפךְָָ,ַיְמֻתִ ָָ.עִיְזַרְָוַאַחרָֻכָ

ָחהָ ְךָאֹוַפךְָ"ָ:לֹאָֹיאַמרָ-ִאםִָצֻמְ אָ"!ֶאְזַרעְָוַאַחרָֻכָ הֹוֵפְךְָוַאַחרָָ,ֶאֻלָ

ְךָזֹוֵרעַָ ָָ.ֻכָ

ָָהְרִביָעה ַתְלֵמי ָֻכְ ְָיֵהאָחֹוֵרׁש? ה ֻמָ ָאֹוֵמרָ.ֻכַ אֻול ָׁשָ א ֻלֹאָָ:ַאֻבָ ָׁשֶ ֵדי ֻכְ

ירָרַֹבעְָלֵביתְָסָאה ֻיֵ ָָ.ְיׁשַ

הִָהיאָָ גמרא ֻמָ ָֻכַ ָאֶרץָ[ַמְתַלַעתתָ]ַמְזַרעַַָעד ֵהאָֻבָ ֻתְ ָׁשֶ ֵדי ָֻכְ ַָעד ?

ָ ָמקֹום ָֻבְ ָָיִמים ה לֹׁשָ ינָָׁשְ ָָ.אַהֻטִ ְמקוָָֹאלֲָֹאָבל ִרידֻבִ ַָהֻגְ ִָהיאָָ,ם ְעָיא ֻבַ

ָָ.ָיֵתר

ןְָוָתֵני ָמקֹוםָָ:ֻכֵ כֻוֻלֹוָֻבְ ינִָָמְקַצתַָהֻיֹוםָֻכְ ָָ.אַהֻטִ

ֶהְמֻתוְָֹוהֹוִרידָָ,ְוִאםִָציְמָחה ֶרתָ-הָתְָָֻוִקיְרְטמַָָ,ְלתֹוָכהָָֻֻבְ ָָ.ֲהֵריָזֻוָמֻוֻתֶ
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ְעֻתֹוַָלְחרֹושָׁ ַתןָֻדַ ֻנָ יָוןָׁשֶ ִנין?ִָמֻכֵ ָָ.ףָרצֲַָאִפיֻלֻוָלֹאָָ,ַמהַָטְעָמאְָדַרֻבָ

ָ ֵני: אוָֻאַָאבָָֻֻתָ יִביןָָר:אֹומֵָלָׁשָ ְָמַחֻיְ אָָאֹותוֵָֹאין קֶָאֻלָ ָֻדַ ִלְהיֹותָחֹוֵרׁש

ַתְלֵמיַָהְרִביָעה ָ.ָֻכְ

ָ ן ָֻבֶ ְמעֹון ָׁשִ ן ְמִליֵאלַרֻבָ ֵדיָָ:אֹוֵמרָֻגַ ָֻכְ ִָנְקֵראת, ָָהְיָתה ַָהֻסֻוס ְזַנב

זוָֹ לָזֹוָנֹוֵגַעָֻבְ ֵהאָסֹוףֲָעָפָרֻהָׁשֶ ֻיְ זוָָֹ,ׁשֶ לָזֹוָנֹוֵגַעָֻבְ   .ְוסֹוףֲָעָפָרֻהָׁשֶ

ַאבַָָֻמהַָטְעָמאָ אֻולֻדְ רֹוַבעָָ?אָׁשָ ִהְתִחילָֻבְ יָוןָׁשֶ ֻיוָָֹ–ִמֻכֵ אָָ.ֻדַ ַמה?ַָאֻבָ

אֻולָ יׁשָ ַרֻבִ ִניןָהֻואיוָָֹֻכְ ַרֻבָ ָֻכְ ָָ.ֵסי? ִנין ָָ:יָאְמֵרְָדַרֻבָ יָון תִַָמֻכֵ ֻנָ ְעֻתֹוָׁשֶ ָֻדַ ן

ף ָָ.ַלֲחרֹוׁש,ֲָאִפיֻלֻוָלֹאִָרֻצֵ

אֻולָאֹוֵמר אָׁשָ רֹוַבעָָ:ַאֻבָ ִהְתִחילָֻבְ יָוןָׁשֶ ֻיוָָֹ–ִמֻכֵ ָָ.ֻדַ

י ִליםֶָאתָָ:אֹוֵמריֹוֵסיַָָרֻבִ לָָהרֹוַבעָצִריְךְָלַהׁשְ ָ.ֻכָ

 ה ג'ֲהָלָכ 

ְָלָנְטָעהָֻ  'מתני ְָוִנְמַלְך ָֹיאַמרָ-ְָזרֻוָעה ְךָ"ָ:לֹא ָֻכָ ְָוַאַחר ע ֶאֻטַ

ְךָנֹוֵטעַָָ"!אֹוַפךְָ אָהֹוֵפְךְָוַאַחרָֻכָ ָָ.ֶאֻלָ
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ְָלזֹוְרָעהָֻ ְָוִנְמַלְך ָֹיאַמרָ-ְָנטֻוָעה ֵרשָׁ"ָ:לֹא ֲָאׁשָ ְך ָֻכָ ְָוַאַחר ָ"!ֶאְזַרע

ְךָזֹוֵרעַָ ֵרׁשְָוַאַחרָֻכָ אְָמׁשָ ָָ.ֶאֻלָ

חֹותַָעדִאםָָרָצה,ָֻגֹוֵמםָ ֵרשָָֻׁפָ ְךְָמׁשָ ַפחְָוזֹוֵרַע,ְָוַאַחרָֻכָ ָָ.ִמֻטֶ

ֵדהֻוְָזרֻוָעהַָקְנֻבֹוס,ָאֹוָלֻוף יֶהןָ-ָָהְיָתהָש ָ ֻבֵ ָ,לֹאְָיֵהאָזֹוֵרַעָֻוָבאַָעלָֻגַ

ִנים לׁשָׁשָ אְָלׁשָ יןֶָאֻלָ ֵאיןָעֹוש ִ ָָ.ׁשֶ

ִָאְסִטיס ְָסִפיֵחי ָָבֶהן ָעלֻו ָׁשֶ בֻוָאה ָרנוָָֹ,ֻתְ ַָהֻגְ ְָמקֹום ֻהְָוֵכן ָֻבָ ָעלֻו ָׁשֶ ת

ה ֶהֱעָלתָ,ִמיִניןַָהְרֻבֵ ןָׁשֶ ְלֻתָ ִביםְָוֵכןָֻתִ יִביןָאֹותֹוָָ-ִָמיֵניֲָעש ָ ֵאיןְָמַחֻיְ

שָׁ ָָ.ְלַנֻכֵ

ׁשָאֹוָ יסְַָֻוִאםִָניֻכֵ יןֶָאָחדָ:אֹוְמִריםָלוָָֹ-ָחֻכִ ָָ.ֲעקֹורֶָאתַָהֻכֹל,ָחֻוץִָמֻמִ

ֵני:ָ גמרא ָפִניםָֻתָ ַצדָֻגְ ָָ.סֹוְמִכיןָעֹוָמִריןָֻבְ

י ַצדָ,ָאְמָרהָיֹוֵסי:ָָהָדאָָאַמרַָרֻבִ ָאסֻורִָליַטעָֻבְ ָׁשֶ

ָ
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ה ֶפןָ-ָָקָמהְָיֵבׁשָ ָָ.ֻגֶ

ָפִניםְָיֵבׁשֹות?ָ ַצדָֻגְ ְמִעיָנהַָֻמהֻוִָלְזרַֹעָֻבְ הָָָהָדא:ִמןִָָנׁשְ ְבׁשָ ֻיָ ֶפןָׁשֶ ָ-ֻגֶ

ָ שֲֶָׁאסֻוָרהְָוֵאיָנֻה ָָ.תְמַקֻדֶ י ֵָמִאירִָהיאְָלָעָזר:ְוָאַמרַָרֻבִ י ַרֻבִ יָָ!ֻדְ ַרֻבִ ֻדְ

ֶמרֵָמִאירָָאַמר: ֶפןַָהֻצֶ ָֻגֶ שָָׁאסֻורְָוֵאינֹוָָ-ֲָאִפיֻלֻו ָ:ָאְמָרהָָהָדא.ְָמַקֻדֵ

ָפִניםְָיֵבׁשֹות.ָ ַצדָֻגְ רִָלְזרַֹעָֻבְ ֻמֻוֻתָ ָׁשֶ

ָעַברָ-ָָצְמחוְָֻוִאםָ רֹותְָלׁשֶ יָָָהָדאכְָָֻ.ָלבֹואתְָלָעִתידַָוֲאסֻורוָָֹ,מֻוֻתָ ַרֻבִ

ָ ם ָֻגַ ְָיהֻוָדה, ן ָֻבֶ ְמעֹון יׁשִ ְרַמֻיָ ָָ,אֻכַ ְָזַרע"ָ:ַלֲאִריֵסיהָָֻאַמר ִמןָָ"!ֻפֻוק

ָזַרָ ָֻדְ ֵָליֻה:ָ,ןָצְמִחיע ָ"ָָאַמר ָָ"!דֲחצוָֹֻפֻוק ֲחצִַָמן ָֻדַ ָאַמרָָ,ןַאְרְטִביד,

ָָ"!ֻפֻוקְָסַמךְָ"ֵָליֻה:

ָ י ֵעי:ְָזֵעיָראַרֻבִ ָָֻבָ דֹון ָֻכְ יַעד ַרֻבִ ְָיהֻוָדהָֻכְ ן ָֻבֶ ְמעֹון ָָאַמרָָ,ׁשִ הֻוא ׁשֶ

מֻוָרה ָארְלַדַעתָֻגְ מֻוָרהָ.ָׁשְ ֵאיןָאֹוְמִריןְָלַדַעתָֻגְ ֵניָָאָדםָׁשֶ ָָ.ֻבְ

 לֱאלּוכ"ג  –י ֲחִמיִׁש יֹום 
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ְָוָאַמר ֻוםָָ:ָחַזר ִָמׁשֻ א ֶָאֻלָ ָאֹוֵסר ֵָאינֹו ְָיהֻוָדה ן ָֻבֶ ְמעֹון ָׁשִ י ַָרֻבִ ֲאִפיֻלֻו

ָָ.ַמְרִאיתָָהַעִין

ַני עַָֻתְ ְָיהֹוׁשֺ ָָ,י ָיְמַלְקטִָָהיֻו ִבים ֲָעש ָ ָָמקֹוםִמכָָֻן ָ ל ֵדה ְ ִָמש ֻ ְלתָָֻחֻוץ ָ.ןֻתִ

ָ ר ָֻבַ ַָיֲעקֹב י שֵַָׁאחַָָרֻבִ ַָנְחָמן:אָֻבְ ר ָֻבַ ִָיְצָחק י ַָרֻבִ ָרָעהָָֻם זְֻ ׁשֶ ְלָעִמירָָֻכְ

ֵניַנן:ְוָהאָָ.ִהיאַָמְתִניָתא ןָָֻתָ ְלֻתָ ֶהֱעלְָָוֵכןָֻתִ ִביםׁשֶ ֵאיןָָ-ָתִָמיֵניֲָעש ָ

שָׁ יִביןָאֹותֹוְָלַנֻכֵ רָָ.ְמַחֻיְ יַָיֲעקֹבָֻבַ ַָרֻבִ

 [ב' ע"ח]דף 

ְרֵמיהַָֻאָחאָ םָֻגָ ׁשֵ ֶהֱעלָָכְָָֻ:ֻבְ ָָ.תְָלֶזַרעׁשֶ

ָיֹוֵסי: י ַָרֻבִ ְָלָפֵרשְָׁוכִָָָאַמר ַע ְָיהֹוׁשֺ א ָֻבָ ָלֹא ָָי ְָלעֹוְבֵרי א ָ?הֲעֵביָרֶָאֻלָ

ֶזלָ-הֲָעֵביָרָָעַברָ ֻוםָֻגֶ ֻוםָָ-הֲָעֵביָרָלֹאָָעַברָָ,ָאסֻורִָמׁשֻ רִָמׁשֻ מֻוֻתָ

ֶזל! ְנָייא,ָלאָָ:יֱהוֵָָֻגֶ ָרָעֻהְָלָעִמירָׁשַ זְֻ ָרָעֻהְָלֶזַרע,ִָהיאָׁשֶ זְֻ ָָ.ִהיאָׁשֶ

ֵניַנן:וְָ ָָָהֻתָ ן ְלֻתָ ָֻתִ ֶהֱעלְָָוֵכן ָׁשֶ ִבים ֲָעש ָ ִָמיֵני ָאֹותֹוָָ-ת יִבין ְָמַחֻיְ ֵאין

ִָאם ׁש. ַָאתְְָָֻלַנֻכֵ ְעֻתוָֹ, ֻדַ ָָ-ֲָעֵליֶהןָׁשֶ ׁש! ְָלַנֻכֵ ָאֹותֹו יבֻו ַָאָחאְיַחֻיְ י ַָרֻבִ

יָבְָֻ םַָרֻבִ ִאֻלֻוָָ:אְמָיישָָׁׁשֵ ֶהןָֻכְ ָָ.ןָֻומֻוָנִחיןְָלָפָניוֲעקֻוִרירֹוֶצהָהֻואָֻבָ

ה ֶרםָ,ֵמַעֻתָ ֻכֶ ְלַאִיםָֻבַ הֻואָרֹוֶצהֲָָאסֻוִריםְיהֻוָָ-ָָמָצאָֻכִ ֶזלָׁשֶ ֻוםָֻגֶ ִמׁשֻ

ִאֻלֻוָ ֶהןָֻכְ ָָ!יםָֻומֻוָנִחיןְָלָפָניוֲעקֻוִרָֻבָ
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י ֶָאלָָֻיֹוֵסיַָָרֻבִ ן, ִאיֻלֻוָלֹאָָאַמרָֻכֵ ֶהןָֻכְ ֻסֹוףָהֻואָרֹוֶצהָֻבָ ֻבַ יןֲָעקֻוִרָאָׁשֶ

ְָלָפָניו הָ.ֻומֻוָנִחין ֶרםָ,ֵמַעֻתָ ֻכֶ ָֻבַ ְלַאִים ָֻכִ ָָ-ָָמָצא ֻוםֲָָאסֻוִריןְיהֻו ִמׁשֻ

ֶזל ִאֻלֻוָָ,ֻגֶ ֶהןָֻכְ ֻסֹוףָהֻואָרֹוֶצהָֻבָ ֻבַ אןֲָעקֻוִרָׁשֶ ֵיׁשָָ-יןָֻומֻוָנִחיןְָלָפָניו!ָֻכָ

ֵנס ֵנסָ-ְוָכאןָָ,לֹוִָעםִָמיְָלִהֻכָ ָָ.ֵאיןָלֹוִָעםִָמיְָלִהֻכָ

ָ ָָאַמר, ַָנְחָמן ָָמָנאַרב י ֵעי:ַָרֻבִ ַָעְצְמךָָָֻבָ ע ֶדהָָ!ַהֻגַ ָש ָ ם ָׁשָ ָהָיה ׁשֶ

ןְָסמֻוָכהָלֹוָ ְלֻתָ לָֻתִ ֵנס!ָָ-ַאֶחֶרתָׁשֶ ֲָהֵריֵָיׁשָלֹוִָעםִָמיְָלִהֻכָ

ִניִמיֵליהֹוןָ ַרֻבָ ִליִגיןֻדְ ָאַמרָָ!ןָֻפְ יְָזִריָקןָבְָֻֻדְ םַָרֻבִ אי:ׁשֵ יַָיֻנַ ֵביתַָרֻבִ לָָֻדְ ֻכָ

ִרי)ְָסִפיִחיןהַָ ֵדהָֻבֹורָהעֹוִליחֻוץִָמןֲָָאסֻוִרין,ָן(מֻוֻתָ ש ְ ֵדהִָנירָ,ןָֻבִ ש ְ ָ,ֻבִ

ֶרם ֵדהָֻכֶ ש ְ ֵדהֶָזַרע]ָֻבִ ש ְ ָרָעןְָלֶזַרעָ:ְוָאַמרָ[,ֻבִ זְֻ ןָׁשֶ ְלֻתָ ֵדהָֻתִ ְ ָָ.חֻוץִָמש ֻ

יָיֹוֵסי:ָאַמרָ ַרבִַָָֻרֻבִ יעָיָיֹוָחָנןִָמיְלָתאָֻדְ הָ!ִליְמַסֻיַ ַקחַָָמֲעש ֶ ֻלָ ֶאָחדָׁשֶ ֻבְ

ַָהֻגֹוי ִָגיָנהִָמן ל ָׁשֶ ָָיְרָקֻה ֲָאָתא ָיֹוָחָנן, י ְָלַרֻבִ ַאל ֵָליֻה:ָ,ְוׁשָ ֵצאָָָאַמר

ֻוקְָמכֹורָ,ֻוְלקֹוט ָָ.ֻוְלִפיַָהׁשֻ

י יָיֹוָחָנןֲָאָבהוָָֻהֹוִתיבַָרֻבִ ֵניַנן:ְוָהאָָ:קֻוֵמיַָרֻבִ ָרנֹותְָוֵכןְָמקֹוםַָהגְָָֻֻתָ

ה ַָהְרֻבֵ ִָמיִנין ֶהן ָֻבָ ָעלֻו ֵָליהָָֻ!ׁשֶ ֵאינֹוָָ:ָאַמר ָׁשֶ ָָעֶליָה ָמֹוִכיַח ְמקֹומֹו

ִקֻיֻומוָֹרֹוצֶָ ָֻבְ ָָ:אִויִתיִבינָָָֻ.ה אן ָָ-ֻכָ ְָוָכאן ֶזל, ָֻגֶ ֻום ִָמׁשֻ רָָ-ָאסֻור מֻוֻתָ

ֶזל ֻוםָֻגֶ ֶזלָ.ִמׁשֻ ֻוםָֻגֶ הֻואָָאסֻורִָמׁשֻ ָברָׁשֶ יֵבִניָֻדָ הְָמׁשִ ָ,ֵהיַאְךַָאֻתָ
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ָ ַהִהיא ָֻכְ ֶזל! ָֻגֶ ֻום ִָמׁשֻ ר ָמֻוֻתָ הֻוא ָׁשֶ ָבר ָֻדָ ִָעם ָאַמר ֵָאיִמיֻדְ י ָ:ַרֻבִ

ְתׁשֻובֹות ָֻבִ יִריםָָהיֻו ָָ.ֲעׁשִ ַהִהיאֵָייבָָאֹו ָאַמרָאָֻכְ ָֻדְ י ֱאיָנשָָׁ:אְנסַָָרֻבִ ָֻכֶ

ִאי יֻהָֻדְ ֵריתָֻבֵ ָָ.ִמְנהֹוןבַָחדְָמִתיְוהֻואָָ,ןַטֲעִמיןָֻתְ

 ד'ה ֲהָלָכ 

ִָמין  'מתני ל ִָמֻכָ ר ֵָמׁשָ ר ֵָמׁשָ ֵדהֻו ֹותָש ָ איָָ,ָהרֹוֶצהַָלֲעש  ֻמַ יתָׁשַ ֻבֵ

הָָ:אֹוְמִרים לֹׁשָ ָלִמיׁשְ ִתיחַָֻתְ לָֻפָ ְמלֹואָָהעֹולָָ:ֻוֵביתִָהֻלֵלָאֹוְמִריםָ.םָׁשֶ

רֹוִני ָ ִדְבֵריֵָאֻלֻו.ָָ.ַהׁשֻ ְבֵריֵָאֻלֻוִָלְהיֹותָֻכְ ָֻוְקרֹוִביםָֻדִ

יָָ גמרא יְָָזֵעיָרא,ַרֻבִ יהָרֹוָבהְָלָעָזרַרֻבִ יִָחֻיָ םַָרֻבִ ׁשֵ הָ:ֻבְ יָָעֹוש ֶ ֻתֵ ׁשְ

יַָאֻמֹות ֻתֵ לָרְָוהֹוֵלְךֲָאִפיֻלוָֻֻוֵמיצֵָָ,ַאֻמֹותַָעלָׁשְ הֻואָֻכָ ָ .ׁשֶ

ָיֹוָנה: י ַָרֻבִ ֻויָָָ:ְדֵתיַמרָָהָדאָָאַמר ֲעש  ִריןֻבַ ֵָמׁשָ ִרין ֵָמׁשָ ֲאָבלָָ,ה

ֻויָָ ֲעש  רֶָאָחדָֻבַ יתָרֹוַבע.ָָצִריְךָלְָָ-הֵָמׁשָ יֵניֶהםָֻבֵ ְהֶיהָֻבֵ ֻיִ ַָהְרִחיקָׁשֶ

 לֱאלּוכ"ד  –י ִׁשִש יֹום 
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ְָוַאְתיָָ יְָֻא ָֻכַ ָי ָאַמר איֻדְ ַָיֻנַ י ָָיֵכיָ:ַרֻבִ ֲָאָנא ָָזַרָל ַָחְקלִָע יי ִָמיִניןַָחְמׁשִ ן

ִרָ אָיםֶעש ְ אִָמיֻכָ ִריןַָוֲחִמׁשָ א,ְָוֶעש ְ הִָמיֻכָ ָ יָָ.ַוֲחִמׁשֻ ֻתֵ ׁשְ ָ(תׁשֻורוָֹ)ַאףָֻבִ

ן דֹותָֻכֵ ָָ.ש ָ

ה רָ,ֵמַעֻתָ ינֹוְָלֵביןֲָחֵבירֹוָמֻוֻתָ ָָ.ֲאִפיֻלֻוָֻבֵ

חֻוְרבַָָֻאףָ ן?ָֻבְ יְָהֵָייבָָאֹוָהָֻכֵ ָאַמרָיָֻכַ םִָחְזִקָיהֻדְ ׁשֵ רֹאׁשָָ:ֵריׁשָָלִקיׁשָֻבְ

אָ יָאֹוֵמרָ–הֵָמחֻוְרבָָֻֻתֹורַָהֻבָ ר.ַָרֻבִ יתָרמֻוֻתָ רָֹוַבע,ָֻוֵמיצֵָ:ַָמְתִחילָֻבֵ

לָֹ הְָוהֹוֵלְךַָעדָׁשְ ָלִמיׁשָ ִתיחַָֻתְ לָֻפָ ָָ.ןָׁשֶ

נְָָָלהוָֻ]יְָלַרבִֵָָֻליהְָֻוֵליתָ יתָרֹוַבע?ָָ[ןְלַרֻבָ ְתבֻוָאהָֻבֵ בֻוָאהָֻבִ ןֻתְ ֻמָ ָ–ָֻתַ

ע רֻוֻבָ ֻמְ רָ–ְָוָכאןָ,ֻבַ יׁשָ ֻמֵ ָָ.ֻבַ

ָ ִניְוֵלית י]ָןְלַרֻבָ ָיֻוָדןָ[ְלַרֻבִ י ַָרֻבִ ָָאַמר ר? ָָ:ֵמיׁשָ י ְָלַרֻבִ ר ֵָמיׁשָ ָ-סֹוף

ִחילַָֻ ִניןֻתְ רְָלַרֻבָ ָָ.תֵָמׁשָ

יָ הַָמהֻו?ָָ:ַאלשְָָָׁלָעָזרַרֻבִ ֶדהְָקַטֻנָ ָָהְיָתהָש ָ

ְמִעיָנהָֻ יָָ:ָהָדאִמןִָָניׁשְ ְמעֹוןְָלָעָזרַרֻבִ רָׁשִ אָיֹוֵסיָ,ֻבַ ַָאֻבָ

ָ

ָ
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דֹוָלהָ:ָאַמרָָינֹוחַָןָיֹוָחָנןִָאיׁשָבֶָֻ ֻגְ יםַָאֻמֹותָ-ָֻבַ ִ הָ,ֲחִמׁשֻ ַטֻנָ ַעלָָ-ָֻוַבֻקְ

הָֻ ָרֻוֻבָ י יעֻורָלַָָ.ֻפִ ָׁשִ ְתנֻו ֻנָ ָׁשֶ דֹוָלהַָמהִָאםֵָאֻלֻו יעֻורָָ-ֻגְ ָׁשִ ָָנְתנֻו לֹא

ה ַטֻנָ ָָ,ַלֻקְ דֹוָלה ַָלֻגְ יעֻור ָׁשִ ָָנְתנֻו ֻלֹא ָׁשֶ לָלֹאָ-ֲחָכִמים ֻלֹאָָֻכָ ָׁשֶ ן ֻכֵ ׁשֶ

ה ַטֻנָ יעֻורַָלֻקְ נֻוָׁשִ ָָ.ִיֻתְ

 ה'ה ֲהָלָכ 

עֹוִריםָ  'מתני ָש ְ ל ָׁשֶ תֹוְך יםִָנְכָנסָֻבְ ָֻתֹורִָחֻטִ ר –ָהָיהָרֹאׁש ָ,מֻוֻתָ

ֵדהוָֻ סֹוףָש ָ הֻואִָנְרֶאהָֻכְ ֵניָׁשֶ ָָ.ִמֻפְ

ין ֻלֹוִָחיֻטִ לֲָחֵבירֹוִָמיןַָאֵחרָ,ׁשֶ יןָ-ְָוׁשֶ רִָלְסמֹוְךָלֹוֵָמאֹותֹוַָהֻמִ ָָ.מֻוֻתָ

ים ֻלֹוִָחיֻטִ יםׁשֶ לֲָחֵבירֹוִָחיֻטִ ןָָ-ָ,ְָוׁשֶ ֻתָ ׁשְ לָֻפִ ֶלםָׁשֶ רִָלְסמֹוְךָלֹוָֻתֶ מֻוֻתָ

לְֶָולֹאָ לִָמיןַָאֵחרֻתֶ ָָ.םָׁשֶ

יָ ְמעֹוןַָרֻבִ יִנין.ָָאֹוֵמר:ׁשִ לַָהֻמִ ןְָוֶאָחדָֻכָ ֻתָ ׁשְ ֶָאָחדֶָזַרעָֻפִ

י ןָ:אֹוֵמריֹוֵסיַָָרֻבִ ֻתָ ׁשְ לָֻפִ ֶתֶלםָׁשֶ רִָלְבֻדֹוקָֻבְ ֵדהֻוָמֻוֻתָ ֶאְמַצעָש ָ ָָ.ַאףָֻבְ

םִָחְזִקָיהָ גמרא ׁשֵ אָָ:ֵריׁשָָלִקיׁשָֻבְ רָ–הֵָמחֻוְרבָָֻרֹאׁשָֻתֹורַָהֻבָ ָָ.מֻוֻתָ
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יָיֹוָחָנן אָָהָיהָרֹאׁשָֻתֹורלָָֹ:ָאַמרַָרֻבִ נֻוֶָאֻלָ אָָ,אָׁשָ ָהאָרֹאׁשָֻתֹורַָהֻבָ

יתָרֹוַבעָָ:ִחְזִקָיהָָאַמרָ.ָאסֻורָ–ָהֵמחֻוְרבָָֻ ׁשָלֹוָֻבֵ ֻיֵ הֻואְָוכִָָמיָׁשֶ ָ-לָׁשֶ

לָאֹותוָֹ הֻואָזֹוֵרַעְָלתֹוכוָָֹֻכָ לָׁשֶ ְרֶצהָֻכָ ֻיִ ָָ.ִמיןָׁשֶ

יָיֹוָחָנן ָָ.אִָמיןֶָאָחדְָלַבדֵאינֹוָזֹוֵרַעְָלתֹוכֹוֶָאלָָָֻ:ָאַמרַָרֻבִ

יָ יתָרֹוַבעָֻוֶמֱחָצהָָ:ְזֵעיָרהָאַמרַָרֻבִ ִאםָָהָיהָֻבֵ יָיֹוָחָנןָׁשֶ ָ-מֹוֶדהַָרֻבִ

אן אןַָוֲחִציָרֹוַבעִָמֻכָ הֻואָזֹוֵרַעֲָחִציָרֹוַבעִָמֻכָ ָ-אֹותֹוֲָחִציָרֹוַבעָָ.ׁשֶ

  .ִנידֹוןְָלָכאןָֻוְלָכאן

ָיֹוָחנָָ י ַָרֻבִ ַָעל ִליָגא ָֻפְ ַָאַחתְָזרֻוָעהָָ!ןַמְתִניָתא דֹות, ָש ָ י ֻתֵ ָׁשְ ָלֹו ָהיֻו

עֹוִריןִחיטִָ ְנַתִייםָ-ָיןְָוַאַחתְָזרֻוָעהָש ְ ֶלםָֻבֵ רְָלָהִביאָֻתֶ ְוִלְזרַֹעָָ,מֻוֻתָ

עֹוָרה לָָ,ַאַחתִָחיָטהְָוַאַחתָש ְ ֵדהֻוָׁשֶ סֹוףָש ָ ַהִחיִטיןִָנְראֹותָֻכְ ֵניָׁשֶ ִמֻפְ

ל ֵדהֻוָׁשֶ סֹוףָש ָ עֹוִריןָֻכְ עֹוִריןִָחיִטין,ָֻוש ְ ָָ!ש ְ

ָ ָָלֻה ַתר ָֻפָ ָיֹוָחָנן? י ַָרֻבִ ָָלֻה ֲָעַבד יַמה ַרֻבִ יִָָליֶעֶזרָֻכְ ַרֻבִ ָֻדְ ַָיֲעקֹב. ן ֻבֶ

ןַָיֲעקֹבָָאַמרִָליֶעֶזראֱָ לָָ:ֻבֶ ֲאִפיֻלֻוִָחיָטהַָאַחרִָחיָטהִָנְכֶנֶסתְָלתֹוְךָׁשֶ

עֹוִרין עֹוָרהָָ,ש ְ ִָחיִטיןֻוש ְ ל ָׁשֶ ִָנְכֶנֶסתְָלתֹוְך עֹוָרה רָ–ַָאַחרָש ְ ָ,מֻוֻתָ

ַָהנִָֻ ִָחיָטה ַָאַחר ַהִחיָטה ָׁשֶ ֵני עֹוִריןִמֻפְ ָש ְ ל ָׁשֶ ְָלתֹוְך ָ.ִחיָטהָ–ְָכֶנֶסת

עֹוָרה ָֻוש ְ
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 ' ע"א[י]דף 

ל עֹוָרהִָנְכֶנֶסתְָלתֹוְךָׁשֶ י]ַָאַחרָש ְ ִָחיֻטִ עֹוָרהָ–ן[ ֲאָבלִָאםָָהְיָתהָָ.ש ְ

עֹוָרהַָאַחתַָלעַָמֻובְִָחיָטהַָאַחתָ עֹוָרה,ָאֹוָש ְ לָש ְ תָמֻוְבַלעַָתְָלתֹוְךָׁשֶ

לִָחיִטין ׁשֶ ָָאסֻור.ֲָהֵריֶָזהָ-ָֻבְ

ים וכו' יּטִׁ ּלֹו חִׁ ֶ ן. - ש  ּתָׁ ש ְ ל ּפִׁ ֶ ֶלם ש  ְסמֹוְך לֹו ּתֶ ר לִׁ ַָנןָָמּוּתָׁ ַמה

ִָלְבדֹוק ֵוין ִמְתֻכַ ָֻבְ ִָאם ֲָָאִפיֻלוָָֻ,ַקָייִמין? ֵדהֻו ֶאְמַצעָש ָ רָ–ֻבְ ִאםָָ.מֻוֻתָ

ָ ִָלְבדֹוק ֵוין ִָמְתֻכַ ֵאינֹו ׁשֶ ןָ-ֻבְ ֻתָ ׁשְ ָֻפִ ֶָזַרע ִָלי ָארֲָאִפיֻלוָָֻ?ָלָמה לָָׁשְ ֻכָ

ָָ!ִמיִניןהַָ

ִָלְבדֹוק ֵוין ִמְתֻכַ יָ.ַקָייִמיןֲָאַנןָֻבְ ַָָרֻבִ ָָהַעִיןיֹוֵסי ְָלַמְרִאית ׁש ָָחׁשַ ָ.לֹא

ׁשֻוְָלַמְרִאיתָָהַעִין ִניןָָחׁשְ ָָ.ְוַרֻבָ

ָ י ַָרֻבִ ם ׁשֵ ָֻבְ מֻוֵאל ָׁשְ י ִָהיאְזֵעיָראַרֻבִ ְמעֹון ָׁשִ י ַרֻבִ ָֻדְ ְמעֹוןָָ!: ָׁשִ י ַרֻבִ ֻדְ

ֻלוָָֹ:ָאַמר ֵאינֹוָׁשֶ ָברָׁשֶ יׁשָֻדָ ֵאיןָָאָדםָחֹוֵבׁשָָ:ַרבָָאַמרָ.ֵאיןָָאָדםַָמְקֻדִ

ֵאינוָֹ ָברָׁשֶ ֻלוָָֹֻדָ ָ.ָׁשֶ

ב   ׁשת ׁשַׁ  לֱאלּוכ"ה  – קֹודֶּ
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ָיֹוָנה י ַָרֻבִ ְָדַרבַאְתיָָָ:ָאַמר ְמעֹוןָ-ָא ָׁשִ י ַרֻבִ ָָ.ֻכְ ָמה ְמעֹוןָֻכְ ָׁשִ י ַרֻבִ ֻדְ

ֻלוֵָֹאיןָָאָדםַָמקְָָ:ָאַמר ָׁשֶ ֵאינֹו ָברָׁשֶ יׁשָֻדָ ןַָרבָָאַמרָ-ָֻדִ ֵאיןָָאָדםָָ:ֻכֵ

ִניןָָלאָ ַרֻבָ ַרםָֻכְ ֻלֹו.ָֻבְ ֵאינֹוָׁשֶ ָברָׁשֶ ָָ.אַאְתיָָחֹוֵבׁשָֻדָ

 ו'ה ָלָכ ֲה 

ָסֹומְָ  'מתני ֵָאין ל ַָחְרֻדָ ְָתבֻוָאה ֵדה ִָלש ְ ָסֹוְמִכיןָָ.ַוֲחִריעִַָכין ֲאָבל

לָ ֵדהְָיָרקֹותַָחְרֻדָ ָָ.ַוֲחִריעִַָלש ְ

ַָלֻבֻור ירָ,סֹוֵמְך ָפאָ,ְוַלֻנִ ֶרךְָָ,ְוַלֻגָ ָרהָָ,ְוַלֻדֶ ֲָעש ָ בֹוֻהַ ָֻגָ הֻוא ָׁשֶ ֵדר ְוַלֻגָ

ָעהָ,ְטָפִחים ָרהְָוָרָחבַָאְרֻבָ הֻואָָעמֹקֲָעש ָ ָָ,ְוֶלָחִריץָׁשֶ הֻואְָוָלִאיָלן ׁשֶ

ָעהָ,ֵמיֵסְךַָעלָָהָאֶרץ ָרהְָוָרָחבַָאְרֻבָ ֲָעש ָ בֹוֻהַ הֻואָֻגָ ַלעָׁשֶ ָָ.ְוַלֻסֶ

 [ב' ע"י]דף 

ין כו'.ָ גמרא ין סֹוְמכִׁ ָָ.ַמהֻוֲָחִריַע?ָמֹוִריָקאָא 

יִני מֻוךְָָ:ַמְתִניָתאָֻכֵ ָָהאַָלֻסָ ַָמִקיִפין, יָָ.סֹוְמִכיןָ–ֵָאין ַרֻבִ ָֻדְ ַמְתִניִתין

ָתֵניָ!יֻוָדה ָמַָָ:ֻדְ ְלַבדֵאין ַָלֲחִסֻיֹותָֻבִ א ֶָאֻלָ ַָוֲחִריַע ל ַָחְרֻדָ ְבֵריָָ;ִקיִפין ֻדִ

ָאֹוֵמר ָיֻוָדה י ַָרֻבִ ֵָמִאיר. י ִָמןַָלכָָֹֻ:ַרֻבִ ָחֻוץ ַָוֲחִריַע, ל ַָחְרֻדָ ַָמִקיִפין ל

בֻוָאה ָָ.ַהֻתְ ְמעֹון ָׁשִ י ןַָלכָָֹֻאֹוֵמר:ַרֻבִ ַָרֻבָ ַָוֲחִריַע. ל ַָחְרֻדָ ַָמִקיִפין ל
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ָ ְמִליֵאל ָֻגַ ן ָֻבֶ ְמעֹון ָאֹוָתןָָר:אֹומֵָׁשִ ַָמִקיִפין ָָיָרק ל ָׁשֶ ְָקַטֻנֹות ֲערֻוגֹות

לַָוֲחִריעַָ ָָ.ַחְרֻדָ

ֵני לַָוֲחִריעַָָ:ֻתָ לַָחְרֻדָ ָׁשֻוָרהָׁשֶ ֵדהֻו ָש ָ תֹוְך ָֻבְ רָהֻואָָאָדםִָלְזרַֹע ָ,מֻוֻתָ

הָ ֲעש ֶ ֻיַ רַָאֻמֹותָֻוֶמֱחָצה,ַָעלָרֹוַחבָָאֹוֶרךְָָ,ׁשֻוָרהָאֹוֶרךְָֻוִבְלַבדָׁשֶ ֶעש ֶ

ָָ.ִמֻלֻואוָֹ

יָָאַמרָ ָָ:ְלָעָזרַרֻבִ נֻו הָ-לֹאָׁשָ ֶדהְָקַטֻנָ אָש ָ דֹוָלהָ,ֶאֻלָ ֻגְ ָ.לֹאָ–ָָהאָֻבַ

יתָרֹוַבע דְָלַבדָֻבֵ יןָֻבַ ה?ִָאםֵָיׁשָֻבֵ דֹוָלהְָוֵאיזֹוִָהיאְָקַטֻנָ ֵָאיזֹוִָהיאָֻגְ

דֹוָלהָ- הָ-ְוִאםָָלאוָָ.זֹוִָהיאָֻגְ ָָ.זֹוִָהיאְָקַטֻנָ

יָיֹוָחָנןָָאַמרָָהָדאֵליתָ ַרֻבִ יָיֹוָחָנן?ָֻדְ ִליָגאַָעלַָרֻבִ אָָ:ֻפְ רֹאׁשָֻתֹורַָהֻבָ

ָָ!ָאסֻורָ–הֵָמחֻוְרבָָֻ

ן ֻמָ ָָ,ַלְזָרִעיןָ–ָֻתַ ָרקֹותָ–ְוָכאן ִליגָָ.ַלֻיְ ָֻפָ ָיֹוָחָנן י ַרֻבִ ָֻדְ ב ָֻגַ ַָעל ַאף

ְזָרִעים יָרקֹותָהָכאָָמֹוֶדהָהֻואָ-ָֻבִ ָָ.ֻבִ

ִרי רָָ-דָֻגָ לָֻבוָָֹעִליְזַרָמֻוֻתָ ְרֶצהִמיןָשֶָָֻׁכָ ָיֹוָחָנןָ.ֻיִ י ֻוִבְלַבדָָ:ָאַמרַָרֻבִ

ה ָ ׁשֻ תֹוְךָׁשִ הָֻבְ לֹׁשָ הָׁשְ ֲעש ֶ ֻיַ לָֹ,ָׁשֶ ֵדרֻוׁשְ ֵהןְָסמֻוִכיןַָלֻגָ הָׁשֶ ָגִריָ–ָׁשָ ָָ.דֻכְ

הָהיֻוָ לֹׁשָ הָׁשְ ָ ׁשֻ תֹוְךָׁשִ הָ,ֻבְ ָ ׁשֻ הֻוְצלֻוֵָאֻלֻו,ָ ָ-ְָוֶאָחדָחֻוץְָלׁשִ ֵמַאַחרָׁשֶ

ָ.ֶָזהָהֻוַצלַאףָ



ְלמּוד י ּת  ְלמִׁ ֻנּקָׁ  ְירּוש   ּמְ  כז  _____________________________________ דה 
 
 

ה ָ ׁשֻ ָׁשִ תֹוְך ָֻבְ ַנִים ָׁשְ הָ,ָהיֻו ָ ׁשֻ ְָלׁשִ ָחֻוץ ָהֻוְצלֻוָָ-ְָוֶאָחד ֻלֹא ָׁשֶ ֵמַאַחר

ָָ.ֵאֻלֻו,ַָאףֶָזהָלֹאָהֻוַצל

םָ ִריָהָיהָׁשָ ֵדר,ְָוׁשֻוָרהדָׁשֻוָרָֻגָ ֻוָרהָָה,ְָוׁשֻוָרהָֻגָ יןֶָאתַָהׁשֻ ֻבוָֹחֹוְבׁשִ ָֻגַ

ֵדרָָ[ְוַגגוָֹ] לָֻגָ דֹותבַָֻׁשֶ ָ דֹותכַָֻ]ָש ֻ ָ ָָ.[ש ֻ

תֵָֻ יָזוָֻׁשְ ֻבֵ דֹותָזֻוַָעלָֻגַ ְחֻתֹוָנהָָ,ָהֶעְליֹוָנהְָסמֻוָכהֶָלָחִריץָ,יָש ָ ְָוַהֻתַ

ָ

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



י___________________ כח עּורִׁ ים ש ִׁ ּיִׁ ימ  ם יֹומִׁ בּוע  י לִׁ ָׁ ת ש  ְרש   י ּפ  בִׁ ּצָׁ ֶלךְ -םנִׁ ּי   "דתשע ו 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


