
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

עֹור ֵ מֵֹרֵַהמ ְּ דֵ יֵפ ִֵלֵעֵַדִֵללְּ ךְֵּרֵס  ר  ו ֵֵד   מ  ֵ דֵַהל ִ נו ֵלֵש  דֹושֵ ֵַרב    "ןֵזי"עֵמֹוֲהַרֵֵַהק ָּ

יוֵֹ כֵָּתִֵלהְּ קֵ לֵב ְּ לְּ ֹורֵָּיֵח  ֵָּהֵַהת  דֹוש  ןֵכ"ח;ֵע"ו(ֵהַהק ְּ ַר"ןִֵסימָּ יחֹותֵהָּ  )ש ִ

 

 



י __________________ ב עּורִׁ ים ש ִׁ ּיִׁ ימ  ם יֹומִׁ בּוע  י לִׁ ָׁ ת ש  ְרש    "התשעת ּתֹוְלדוֹ  ּפ 
 

 

  ]דף כ"ב ע"א[

ָאסֻור ְלׁשֹוְלָקן ֵהָמה? ׁשֶ   .ְוחֻוְמֵרי ֻבְ

ֵני לֹא ַהֻכֹל  .לֹוֵקַח ְלֵעִצים – ְוַהֻלֹוֵקחַ  .ןָלאֹוָכִלימֹוֵכר  –ר ַהֻמֹוכֵ  :ֻתָ

ֻנוֻ  ב  ,ןָלאֹוָכִלילֹוֵקַח  – ְוַהֻלֹוֵקחַ  .מֹוֵכר ְלאֹוָכִלין –ַהֻמֹוֵכר . ִמֻמֶ ֵ ְוִחיׁשֻ

ֻנוֻ  – ֲעֵליֶהן ְלֵעִצים   .לֹא ַהֻכֹל ִמֻמֶ

ב ֲעֵליֶהן ְלֵעִצים ,ְלאֹוָכִלין – ְוַהֻלֹוֵקחַ  ,מֹוֵכר ְלֵעִצים – ַהֻמֹוֵכר  ?ְוִחיׁשַ

ַתן לֹו ָמעֹות  ֻנָ ׁשֶ ךְ ַמה ַנן ַקָייִמין? ִאם ֻבְ ךְ  ְוַאַחר ֻכָ ֵמי ֵעִצים  – ָמׁשַ ֻדְ

ְך  !ָנַתן לוֹ  ָמׁשַ ׁשֶ ְך ָנַתן לֹו ָמעֹותִאם ֻבְ ֵמי אֹוָכִלין ָנַתן לוֹ  – ְוַאַחר ֻכָ  !ֻדְ

א  י ַנןֶאֻלָ תַ  ,ַקָייִמין ֻכַ ֻנָ ׁשֶ ךְ ן לֹו ָמעֹות, ֻבְ ךְ  ְוַאַחר ֻכָ ְפלֻוְגתָֻ  – ָמׁשַ א ֻתִ

י  ַרֻבִ ְמעֹוןיֹוָחָנן וְ ֻדְ י ׁשִ ן ָלִקישׁ  ַרֻבִ יהֻ ַעל  .ֻבֶ ְעֻתֵ י  ֻדַ ַרֻבִ  :יֹוָחָנן ֻדֻו ָאַמרֻדְ

עֹות קֹוִנין  בַ ֵאין ַהֻמָ ֵמי אֹוָכִלין ָנַתן לוֹ  – ר ֻתֹוָרהֻדְ יהֻ ַעל  .ֻדְ ְעֻתֵ  ֻדַ

ן ָלִקישׁ  ְמעֹון ֻבֶ י ׁשִ ַרֻבִ ַבר ֻתֹוָרה: ֻדְ עֹות קֹוִנין ֻדְ ֵמי ֵעִצים ָנַתן  – ַהֻמָ ֻדְ

  .לוֹ 

ו  כ"ג  –ן ִראׁשוֹ יֹום   ןֶחׁשְׁ



ְלמּוד י ּת  ְלמִׁ ֻנּקָׁ  ְירּוש   ּמְ  ג  _____________________________________ דה 
 
 

 ,ָהָיה ֶזה ַמֲעִמיד .לֹוֵקַח ְלאֹוָכִלין – ְוַהֻלֹוֵקחַ  ,ֵכר ְלֵעִציםמוֹ  –ַהֻמֹוֵכר 

הֻ  ?ְוֶזה ַמֲעִמיד ָהָדא ֵייֻבָ  –ִאם ַהֻמֹוֵכר ֻתֹוֵבַע ַלֻלֹוֵקַח  )קדושין פרק ב( ֻכְ

ִדְבֵרי ַהֻלֹוֵקחַ  ִדְבֵרי  – ְוִאם ַהֻלֹוֵקַח ֻתֹוֵבַע ַלֻמֹוֵכר .ַיֲעׂשֻו ֻכְ ַיֲעׂשֻו ֻכְ

ן – ְוָכא .ַהֻמֹוֵכר   .ֻכֵ

 ה ב'ֲהָלָכ 

ִביִעית מתני' ָנה ַלֲאכִ  – ׁשְ יה ֻוְלִסיָכהִניֻתְ ִתֻיָ ָבר  .יָלה ְוִלׁשְ לֹוַכל ֻדָ

ְרֻכֹו לֹוָכל ֻדַ ְרֻכֹו ָלסֻוךְ  .ׁשֶ ֻדַ ָבר ׁשֶ ֲאָבל  .ְולֹא ָיסֻוְך ַיִין ְוחֹוֶמץ .ְוָלסֻוְך ֻדָ

ֶמן ֶ ִני .ָסְך ֶאת ַהׁשֻ ר ׁשֵ רֻוָמה ֻוְבַמֲעׂשֵ ֻתְ ִביִעית .ְוֵכן ֻבַ  – ַקל ֵמֶהן ׁשְ

ר ָנה ְלַהְדָלַקת ַהֻנֵ ִניֻתְ   .ׁשֶ

יִבין אֹותֹו לֹוַכל לֹא גמרא   ְרֻכֹו לֹוַכל? ֵאין ְמַחֻיְ ֻדַ ָבר ׁשֶ יַצד לֹוַכל ֻדָ ֻכֵ

ה, ְולֹא ְקנֻוַבת ֶיֶרק ׁשָ ִעיֻפְ ת ׁשֶ ְתַקְלקֵ  ,ֻפַ ֻנִ יל ׁשֶ ְבׁשִ ְוֵכן  .ל צֻוָרתוֹ ְולֹא ֻתַ

ָרִדין  יֵקׁש לֹוַכל ֻתְ ֻבִ יהֻוא ׁשֶ ֵאין ׁשֹוְמִעין  – ס ִחיִטין ַחֻיֹותָלכוֹ אֹו  ,ןַחֻיִ

  .לוֹ 

ֻתֹות  יִבין אֹותֹו ִלׁשְ ֻתֹות? ֵאין ְמַחֻיְ ְרֻכֹו ִלׁשְ ֻדַ ָבר ׁשֶ ֻתֹות ֻדָ יַצד ִלׁשְ ֻכֵ

ָמִרי ,ְולֹא ִאיְקְסגֹוִרין ,ןֲאִניְגרוֹ    .םְולֹא ַיִין ֻוׁשְ



י __________________ ד עּורִׁ ים ש ִׁ ּיִׁ ימ  ם יֹומִׁ בּוע  י לִׁ ָׁ ת ש  ְרש    "התשעת ּתֹוְלדוֹ  ּפ 
 

יָניו ׁשִ ׁש ֻבְ א הֻוא ְמַגמֵֻ ֲאָבל  .א חֹוֶמץ ֻופֹוֵלטְמַגמֵֻ לֹא ְיֵהא  – ַהחֹוׁשֵ

ל  ,עֻוַמְבלַ  שׁ כָֻ ֻוְמַטֻבֵ   .ל ָצְרֻכֹו ְוֵאינֹו חֹוׁשֵ

רֹונוֹ  ׁש ֻגְ ֶמן – ַהחֹוׁשֵ ׁשֶ ה  .לֹא ְיַעְרֶענֻו ֻבְ ֶמן ַהְרֻבֵ ֲאָבל נֹוֵתן הֻוא ׁשֶ

  .ְלתֹוְך ֲאִניגֹוִרין ְוגֹוֵמא

ן ְוחֹוֶמץ יִׁ סּוְך י  ֶמן. ,לֹא יָׁ ֶ ש ּ ְך הּוא ֶאת ה  ל סָׁ ׁש ֶאת רֹאׁשֹו  ֲאבָׁ ַהחֹוׁשֵ

ָעלֻו ֻבֹו ֲחָטִטין ֶמן – אֹו ׁשֶ   .ֲאָבל לֹא ָיסֻוְך ַיִין ְוחֹוֶמץ ,ָסְך ׁשֶ

ִביִעית ל ׁשְ ֶמן ׁשֶ ִביִעית  .ֵאין ְמַפְטִמין ׁשֶ ֶמן ָעֵרב ׁשְ ֲאָבל לֹוֵקַח הֻוא ׁשֶ

שׁ    .ְוֵאינֹו חֹוׁשֵ

  [ב]דף כ"ב ע"

י ֵאיִמי ָסַבר ֵמיַמר י יֹוֵסי ֵליהֻ ָאַמר  .ֲאִפיֻלֻו ִמן ֶהָחׁשֻוד :ַרֻבִ לֹא  :ַרֻבִ

ִריא  ָבר ֻבָ ֵאינֹו יֹוֵדַע ִאם ָחׁשֻוד ִאם ֵאינֹו ָחׁשֻוד, ָהא ֻדָ ׁשֶ א ֻבְ ָאְמרֻו ֶאֻלָ

הֻוא ָחׁשֻוד  .ָאסֻור – ׁשֶ

ִביִעית ל ׁשְ ם ַיִין ׁשֶ ָמִעיָנא ִמן ?ַמהֻו ְלַפֻטֵ ִביִעת  :ָהָדא ִניׁשְ ַקל ֵמֶהן ׁשְ

נָ  יֻתְ ֻנִ רׁשֶ ר :ָאְמָרהָהָדא  .ה ְלַהְדָלַקת ַהֻנֵ הֻוא מֻוֻתָ  !ָאסֻור :ָהָתֵניוְ  .ׁשֶ

י ֶאְלָעָזר י  :ָאַמר ַרֻבִ ַרֻבִ י  ,ְיהֻוָדה ִהיאֻדְ ַרֻבִ ֵני ֻדְ יר ִמֻפְ ְיהֻוָדה ַמֻתִ

יחוֹ  ֻבִ הֻוא ַמׁשְ   .ׁשֶ



ְלמּוד י ּת  ְלמִׁ ֻנּקָׁ  ְירּוש   ּמְ  ה  _____________________________________ דה 
 
 

ת  ק  ְדלָׁ ה ְלה  נָׁ יּתְ ּנִׁ ֶ ית ש  יעִׁ בִׁ ֶהן ש ְ ל מ  ּנ  ק  נָ ֻוְתרֻוָמה לֹא ר. ה  ה ִנֻתְ

רֻוָמה טְ  ר? ֻתְ נָ  –ֵמָאה ְלַהְדָלַקת ַהֻנֵ ִביִעית ִניֻתְ ר, ׁשְ  –ה ְלַהְדָלַקת ַהֻנֵ

נָ ֲאִפיֻלֻו ְטהֹוָרה  רִניֻתְ   .ה ְלַהְדָלַקת ַהֻנֵ

י ִחְזִקָיה  ָאַמר ֵליֻה:  .יָתאיָ ִסיִמי אֹודְ ִחיָתא ְלזוֹ ְיַהב ְצלוֹ  ,יִמְסחֵ ל עָ ַרֻבִ

י  ֲאָתאֵלית ָאסֻור?  :ֲאַמר ֵליהֻ  .ָנאׁשוֻ יֻה ִלי ְלאָ לֵ לְ עַ אַ  ַאל ְלַרֻבִ ׁשָ

נוֻ  ,ַוֲאַמר ֵליהֻ  ֲאָתא .ֲאַמר ֵליהֻ  ,ִיְרְמָיה ְדֻתָ ן ְוָתֵני .ִלֻמַ ן ָסִכיֵאין  :ֻכֵ

ְרָחץ ֻמֶ ִביִעית ֻבַ ל ׁשְ ֶמן ׁשֶ חֻוץ  ,ׁשֶ   .סְוִנְכנָ ֲאָבל ָסְך הֻוא ִמֻבַ

י ִמְדָרׁשֹות ָבֻתֵ ֵנִסֻיֹות ְולֹא ֻבְ י ֻכְ ָבֻתֵ ֵריָפה לֹא ֻבְ ֶמן ׂשְ ֵני  ,ְולֹא ׁשֶ ִמֻפְ

ים  יֹון ָקָדׁשִ זָֻ  ֻבִ

 ה ג'ֲהָלָכ 

ָקל ְולֹא  מתני' ׁשְ ה ְולֹא ַבֻמִ יֻדָ ִביִעית לֹא ַבֻמִ ירֹות ׁשְ ֵאין מֹוְכִרין ֻפֵ

ְנָיין ְנָיין .ַבֻמִ ֻמִ ָקל .ְולֹא ְתֵאִנים ֻבַ ׁשְ ֻמִ אי אֹוְמִרים .ְולֹא ָיָרק ֻבַ ֻמַ ית ׁשַ  :ֻבֵ

ל  .ַאף לֹא ֲאגֻוֻדֹות ִית  :אֹוְמִריםֻוֵבית ִהֻלֵ ֻבַ ְרֻכֹו ֶלֱאגֹוד אֹותֹו ֻבַ ֻדַ ֶאת ׁשֶ

ֻוק – ׁשֻ ין ְוֵנץ ֶהָחָלב, אֹוְגִדין אֹותֹו ֻבַ ֵריׁשִ גֹון ַהֻכְ   .ֻכְ



י __________________ ו עּורִׁ ים ש ִׁ ּיִׁ ימ  ם יֹומִׁ בּוע  י לִׁ ָׁ ת ש  ְרש    "התשעת ּתֹוְלדוֹ  ּפ 
 

הגמרא   זֹול ?ָלֻמָ רֻו ֻבְ ְמֻכְ ֻיִ ֵדי ׁשֶ זֹול! ִאם  .ֻכְ ְכרֻו ֻבְ ִליְטָרא ְוִיֻמָ ְקלֻו ֻבְ ְ ְוִיׁשֻ

ן הַאף הֻוא ֵאינֹו נוֹ  ,ָאַמר ַאֻתְ ֻכֵ ְקדֻוׁשָ ֶהן ֻבִ   .ֵהג ֻבָ

ֵני ְכְנסֻו ָלָאֶרץ  :ֻתָ ֻנִ ירֹות חֻוץ ָלָאֶרץ ׁשֶ ה  –ֻפֵ ִמֻדָ ִרין לֹא ֻבְ לֹא ְיהֻו ִנְמֻכָ

ָקל ולֹא  ִמׁשְ יְולֹא ֻבְ ִמְנֻיָ ֵפירֹות ָהָאֶרץ ,ןֻבְ א ֻכְ ִרין  .ֶאֻלָ  –ְוִאם ָהיֻו ִניֻכָ

ר י יֹוֵסי  .מֻוֻתָ יָאַמר ַרֻבִ י ַרֻבִ ין קוֻ ִאי :ֻבֹון ֻבִ נִ ָסְלִקין ֻוִמְזדַ א דְֻ ְרְדַקיָֻ ֻלֵ ין ֻבְ

 .ִמן סֻוִסיָתא ְלִטיֶבְרָיא

ר  א ֻבַ י ַאֻבָ ם ַרֻבִ ׁשֵ י ִחְזִקָיה ֻבְ לַרֻבִ כְ  :ַמֻמָ הֻוא מֹוֵדד ֻבִ ה ֶזה ׁשֶ ִפיׁשָ

ַנִים יָמה לֹו ׁשְ ֻיְ ָעִמים ְוִנְסֻתַ ה ֻפְ לֹׁשָ הֻ ָאסֻור לָ  – ֻוׁשְ י  .מֹוד ֻבָ ָאַמר ַרֻבִ

ֲעָיא ָעךְ ֲעַבד " :ָאסֻור ֵמיַמר :הֹוׁשַ   ".ֶאְצֻבָ

כֹור ה לֹו ֻבְ ְתַמֻנָ ֻנִ ח ֻכֵֹהן ׁשֶ ִדין ֻוְמַזבַֻ ַטְעתָֻ ַמהֻו ְמקַ  ,ַטֻבָ ה גֹוא ְנתָֻ ה קֻוֻפָ

י ׁשֻוָקא?  ֵרי :ִיְרְמָיה ָסַבר ֵמיַמרַרֻבִ ְרֻכֹו ֵליָאֵגד  :ָהָדא ִמן !ׁשָ ֻדַ ֶאת ׁשֶ

ִית ֻבַ ׁשֻוקאוֹ  – ֻבַ י  .ְגִדין אֹותֹו ֻבַ ְרֵמהֻ ל כָֻ  :ָמָנאָאַמר ַרֻבִ ִהיא ָאְמָרה  ֻגַ

גֻופוֹ  – ְדהֻוא ָאסֻור ה ְסחֹוָרה ֻבְ עֹוׂשֶ ֻלֹא ְיֵהא ֻכְ   .ׁשֶ

 ה ד'ֲהָלָכ 

ר ֶזה ֻוְלקֹט ִלי ָיָרק ַהֻיֹום" ל:ָהאֹוֵמר ַלֻפֹועֵ  מתני' ָכרֹו  –" ֵהיָלְך ִאיֻסָ ׂשְ

ר ָכרֹו ָאסֻור –" ק ַהֻיֹוםָיָר ְלֹקט ִלי ֻבֹו " .מֻוֻתָ  .ׂשְ



ְלמּוד י ּת  ְלמִׁ ֻנּקָׁ  ְירּוש   ּמְ  ז  ______________________________________ דה 
 
 

יֹון  פֻוְנֻדְ ר ֻבְ ֻכָ ְחֻתֹום ֻכִ ֶאְלק"ָלַקח ִמן ַהֻנַ ׁשֶ ֶדה ָאִביא ָלךְ ֻכְ " ֹוט ַיְרקֹות ׂשָ

ר – ֻנֻו ְסָתם  .מֻוֻתָ ִביִעית –ָלַקח ִמֻמֶ ֵמי ׁשְ ֻלֵם ִמֻדְ ֵאין  ,לֹא ְיׁשַ ׁשֶ

ִביִעית ֵמי ׁשְ   .ֻפֹוְרִעין חֹוב ִמֻדְ

יגמרא   ין ָהאֹוֵמר "ְלקֹט ִלי"ן ָהאֹוֵמר ַמה ֻבֵ ? "ְלקֹט ִלי ֻבוֹ ", ַמה ֻבֵ

שֵׁ  י ָאִבין ֻבְ ן ֲחִניָנהַרֻבִ י יֹוֵסי ֻבֶ ל  :ם ַרֻבִ   .ם ִהיאִעיְמעוֻ ֵמִהְלכֹות ׁשֶ

ן ֻמָ ֵניַנן ֻתַ ל ַהעַ " :ַלֲחֵבירוֹ לֹא ֹיאַמר ָאָדם : (מעשר שני פרק ג משנה א) ֻתָ

ירֹות ָהֵאֻלֶה  ַלם ְלַחֻלֵקֶאת ַהֻפֵ א אֹוֵמר לוֹ  ",ִלירֻוׁשָ ם ַהֲעלֵ " :ֶאֻלָ

ַלם ירֻוׁשָ ם ֻבִ ֻתֵ ֻנֹאְכֵלם ְוִנׁשְ ין ָהאֹוֵמר  ".ׁשֶ ין  "ְלַחֻלֵק"ַמה ֻבֵ ַמה ֻבֵ

ַלםַהֲעלֵ "ָהאֹוֵמר  ירֻוׁשָ ה ֻבִ ֻתֶ ֻנֹאַכל ְוִנׁשְ י "ם ׁשֶ י  ְזֵעיָרא? ַרֻבִ ם ַרֻבִ ׁשֵ ֻבְ

ל ִעיְמעוֻ ֵמִהיְלכוֹ  :יֹוָנָתן   .ם הֻואת ׁשֶ

ן ֻמָ ֵניַנן ֻתַ י  ֵמֲחֵבירוֹ ׁשֹוֵאל ָאָדם : (שבת פרק כג משנה א) ֻתָ י ַיִין ְוַכֻדֵ ֻדֵ ֻכַ

ֶמן ֻלֹא ֹיאַמר לוֹ  ,ׁשֶ ין ָהאֹוֵמר  ."ַהְלֵויִני" :ֻוִבְלַבד ׁשֶ ַמה  "ַהְלֵויִני"ַמה ֻבֵ

ין ָהאֹוֵמר  ִאיֵלִני"ֻבֵ י ְזֵעיָראָאַמר  "?ַהׁשְ י יֹוָנָתן ַרֻבִ ם ַרֻבִ ׁשֵ  :ֻבְ

ל ִעְמעֻום ִהיאֵמִהְלכוֹ   .ת ׁשֶ



י __________________ ח עּורִׁ ים ש ִׁ ּיִׁ ימ  ם יֹומִׁ בּוע  י לִׁ ָׁ ת ש  ְרש    "התשעת ּתֹוְלדוֹ  ּפ 
 

 

  ע"א[ ג]דף כ"

יתָֻ  י ַיֲעקֹב בַֻ  ,ןֻפִ י יֹוָנָתןַרֻבִ ם ַרֻבִ ׁשֵ ל  :ר ַאָחא ֻבְ עֹוד ִהיא ֵמִהְלכֹות ׁשֶ

י יֹוֵסי .ִעיְמעֻום ייַתהֻ  :ָאַמר ַרֻבִ ְך ֲאִני ב: ַיֲעקֹר בַֻ א ַאחָ ב ַר קֻוֵמי  ְקׁשֵ ֻכָ

ָרֵאל ְמצֻוָיה,  ת ִיׂשְ ֵאין ֻפַ ָמקֹום ׁשֶ ת ֻגֹוי בַֻ אֹוֵמר ֻבְ ֵהא ֻפַ ֻתְ ין ָהָיה ׁשֶ ֻדִ

ֶרת, ְוִעיְמְעמֻו ָעֶליָה ַוֲאָסרֻוהָ    .מֻוֻתֶ

י  יֵלי ֻגֹוִים ִהיא?  :ָמָנאָאַמר ַרֻבִ ַתְבׁשִ ְוֵיׁש ִעְמעֻום ְלִאיסֻור? ֻוַפת לֹא ֻכְ

ְך ָאנֻו אֹומְ  ין ֻכָ ֻדִ ם ֻבַ ָרֵאל ְמצֻוִיין, ׁשָ יֵלי ִיׂשְ ְבׁשִ ֵאין ֻתַ ָמקֹום ׁשֶ ִרים ֻבְ

ן  א ֻכֵ ִרין, ְוִעיְמֲעמֻו ֲעֵליֶהן ַוֲאָסרֻום! ֶאֻלָ יֵלי גוים מֻוֻתָ ְבׁשִ הֻו ֻתַ ֻיְ ָהָיה ׁשֶ

ָרֵאל ְמצֻוָיה ת ִיׂשְ ֵאין ֻפַ ָמקֹום ׁשֶ ין  ,ָהָיה ֻבְ ֻדִ ת ֻגֹוִים א הוֻ ֻבַ ֵהא ֻפַ ֻתְ ׁשֶ

י ֶנֶפשׁ  ,ָרהֲאסוֻ  ֵני ַחֻיֵ ירֻוָה ִמֻפְ ֵקיָסִרין  .ְוִעיְמֲעמֻו ָעֶליָה ְוִהֻתִ ִנין ֻדְ ַרֻבָ

ר  י ַיֲעקֹב ֻבַ ם ַרֻבִ ׁשֵ יר :ַאָחאֻבְ הֻוא ַמֻתִ ִדְבֵרי ִמי ׁשֶ ֻוִבְלַבד ִמן  .ֻכְ

ְלֵטר ן .ַהֻפַ   .ְולֹא ָעְבִדין ֻכֵ

נִ יֹום  ו  כ"ד  –י ׁשֵׁ  ןֶחׁשְׁ



ְלמּוד י ּת  ְלמִׁ ֻנּקָׁ  ְירּוש   ּמְ  ט  _____________________________________ דה 
 
 

ן ָלִקישׁ  ְמעֹון ֻבֶ י ׁשִ ַמְרֶאה לֹו אֶ  :ָאַמר ַרֻבִ א  – ַהֻקֹוֵלחַ ת ֻבְ ֵאינֹו ֶאֻלָ ׁשֶ

ַכר ַרְגלוֹ  נֹוֵתן לֹו ׂשְ י יֹוָחָנן ָאַמר .ֻכְ ִמי  – ֲאִפילֻו לֹא ֶהְרָאה לוֹ  :ַרֻבִ ֻכְ

ֶהְרָאה לוֹ    .ׁשֶ

ִליָגא ַעל ֵריׁש ָלִקישׁ  ַמְתִניָתא ָתֵני !ֻפְ ֹוֵכר ֶאת ַהֻפֹוֵעל ְלָהִביא  :ֻדְ ַהׂשֻ

ֻפֻוַח ְלחוֹ  ןַחָייב  –ֶלה, ִאם ֵהִביא ַיִין ְלחֹוֶלה, אֹו ֻתַ   – ְוִאם ָלאו .לוֹ  ִליֻתֵ

ןֵאינֹו ַחָייב  לֹוִני" :ֲאָבל ִאם ָאַמר לוֹ  .לוֹ  ִליֻתֵ קֹום ֻפְ   ,"ַיִין ְלחֹוֶלה ִמֻמָ

לֹוִני" קֹום ֻפְ ֻפֻוַח ְלחֹוֶלה ִמֻמָ ֻלֹא ֵהִביא "ֻתַ ין ׁשֶ ֵהִביא ֻבֵ ין ׁשֶ ַחָייב  –, ֻבֵ

ן ַכר ַרְגָליו הֻוא נֹוֵתן לוֹ  ִליֻתֵ ן ַמה ָעִביד ָלֻה  .לֹו, ׂשְ ְמעֹון ֻבֶ י ׁשִ ַרֻבִ

ַתר ָלהֻ ָלִקישׁ  ַמְרֶאה לוֹ  ,? ֻפָ   .ֻבְ

י יֹוָחָנן ַמְתִניָתא ִליָגא ַעל ַרֻבִ ָתֵני !ֻפְ ֵהא " :ַלֲחֵבירוֹ לֹא ֹיאַמר ָאָדם  :ֻדְ

יָנר ֶזה ְוָהֵבא ִלי ֶלֶקט ַהֻיֹום יָאה ַהֻיֹוםָהֵבא לִ " "!ְלָך ֻדִ א  "!י ֻפֵ ֶאֻלָ

ֶלקֶ " :אֹוֵמר לוֹ  ִביא ִלי ַהֻיֹוםֻבְ ֻתָ ֵפיאָ " "!ט ׁשֶ ִביא ִלי ַהֻיֹוםֻבְ ֻתָ ְוֵכן  "!ה ׁשֶ

ֶבן ֵלִוי ֶהְרָאה לוֹ  ,ַוֲהֵרי לֹא ֶהְרָאה לוֹ  .ַאֻתְ מֹוֵצא ֻבְ ִמי ׁשֶ  !ְוַאֻתְ ָאַמר ֻכְ

שְֻׁ  י יֹוָחָנן? ַקל ֵהיֵקילֻו ֻבַ ָנןַמה ָעַבד ָלֻה ַרֻבִ ַרֻבָ ִהיא ִמֻדְ   .ִביִעית ׁשֶ

ְחֻתֹום  כָֻ ָלַקח ִמן ַהֻנַ פֻוְנְדיֹוןֻכִ ֶאְלקֹוט " ,ר ֻבְ ׁשֶ ֶדהֻכְ " ָאִביא ְלךָ  ַיְרקֹות ׂשָ

ר – ֵני .מֻוֻתָ י ְנֶחְמָיה אֹוְסִרין :ֻתָ י יֻוָדה ְוַרֻבִ ן ַקָייִמין? ַמה נַ  .ַרֻבִ

ַההֻוא ְדָאַמר י  "!ב ָלךְ ֲאָנא ָיהֵ  ֻוָבִרי ִלי ,ַהב ִלי" :ֻכְ י יֻוָדה ְוַרֻבִ ַרֻבִ



י __________________ י עּורִׁ ים ש ִׁ ּיִׁ ימ  ם יֹומִׁ בּוע  י לִׁ ָׁ ת ש  ְרש    "התשעת ּתֹוְלדוֹ  ּפ 
 

ֵאין , ְנֶחְמָיה אֹוְסִרין ֶדהׁשֶ יִריַוֲחָכִמים  .ְמצֻוִיין ַיְרקֹות ׂשָ ֵני ַמֻתִ ן, ִמֻפְ

ֶדהשֶׁ    .ְמצֻוִיין ַיְרקֹות ׂשָ

 ה ה'ֲהָלָכ 

יר מתני' ֻיָ ן ,ֵאין נֹוְתִנין לֹא ַלֻבַ ֻלָ פָֻ  ,ְולֹא ַלֻבַ ר, ְולֹא ַלֻסַ ֻפָ ֲאָבל  .ןלֹא ַלֻסַ

ֻתֹות יר ִלׁשְ ֻיָ ם .נֹוֵתן הֻוא ַלֻבַ נֹות ִחיֻנָ ם הֻוא נֹוֵתן ַמֻתְ   .ֻוְלכֻוֻלָ

ֵני,גמרא   י יֹוֵסי אֹוֵמר ֻתָ יָטֵתיֻה ִמַחְלפָ  .יריֵֻ ַאף לֹא ַלְמבַ  :ַרֻבִ א ׁשִ

י  ַרֻבִ ן !יֹוֵסיֻדְ ֻמָ ַמִים  ֵהיֶמיֻנוֻ ֵאין לֹוְקִחין  :הֻוא ָאַמר (פרק ו לעיל) ֻתַ

י ָאַמר  !הֻוא ָאַמר ָהֵכן ָהָכאוְ  .ֻוֶמַלח ִליִגין :יֹוֵסיַרֻבִ  ?ַמה ֻפְ

ִמׁשוֹ  ׁשְ ֻתַ ׁשֶ יה .ֻבְ ִתֻיָ ׁשְ י אֻוף  – ֲאָבל ֻבִ א  :יֱהוֵ  .יֹוֵסי מֹוֶדהַרֻבִ ֻנָ ַמאן ֻתַ

יֲאָבל נֹוֵתן  ֻיָ ֻתֹותַלֻבַ י  ?ר ִלׁשְ י יֹוֵסי !יֹוֵסיַרֻבִ ְבֵרי ַהֻכֹל  :ָאַמר ַרֻבִ ֻדִ

  ,ִהיא

  [בע" ג]דף כ"

אן    .ִלְבֵהָמה –ְוָכאן  ,ְלָאָדם –ֻכָ

ֵני ֵני ָהִעירַמְעָיי :ֻתָ ל ֻבְ  .קֹוְדִמין ֵהן ַלֲאֵחִרים – ֵהן ַוֲאֵחִרים ,ן ׁשֶ

י ֲאֵחִרים .ןְבֶהְמתָֻ ֲאֵחִרים קֹוְדִמין לִ  – ןֻוְבֶהְמתָֻ ֲאֵחִרים  ִביָסָתן ְוַחֻיֵ  – ֻכְ



ְלמּוד י ּת  ְלמִׁ ֻנּקָׁ  ְירּוש   ּמְ  יא  _____________________________________ דה 
 
 

ִביָסָתן י יֹוָחָנן .י ֲאֵחִריםְלַחיֵֻ קֹוֶדֶמת  ֻכְ ִביָסה  :ָאַמר ַרֻבִ א ֻכְ ֻנָ  –ַמאן ֻתַ

י יֹוֵסי י ֶנֶפׁש? ַרֻבִ ָתֵני !ַחֻיֵ ָרה ְולֹא : ֻדְ ֵאין נֹוְתִנין ֵמֶהן לֹא ְלִמׁשְ

ְכִביָסה .ִלְכִביָסה יר ֻבִ י יֹוֵסי ַמֻתִ   .ְוַרֻבִ

יָטֵתיֻה ִמַחְלפָ  י ה ׁשִ ַרֻבִ ן !יֹוֵסיֻדְ ֻמָ  :הֻוא ָאַמר (נדרים פרק יא משנה א) ֻתַ

י ֶנֶפשׁ  ִביָסה  :ְוָכא הֻוא ָאַמר .ֵאין ְרִחיָצה ַחֻיֵ י ֶנֶפׁש! ָאַמר  –ַהֻכְ ַחֻיֵ

י  ְרִחיָצה :ָמָנאַרֻבִ ל ֻבִ ְכִביָסה!  ,ָאָדם ְמַגְלֻגֵ ל ֻבִ  ְוֵאין ָאָדם ְמַגְלֻגֵ

ְמַעְרתָֻ ִמיר ִצי ֲעַבד טְ ְיהֻוָדה ִאיׁש חוֻ  ָלָתאא ֻבִ ֵעי ְלֵמיַקם  .יֹוִמין ֻתְ ֻבָ

י ַהִעיר ַהזֹֻאת קֹוְדִמין  ,ן ַטֲעָמאָהֵדיַעל  ַחֻיֵ  ?י ִעיר ַאֶחֶרתְלַחיֵֻ ִמַנִיין ׁשֶ

ן  ֲאָתא י יֹוֵסי ֻבֶ י ַרֻבִ יָתה? ֲאַמר ֵליֻה, ן ֲהוֵ הָ  :ֲאַמר ֵליהֻ  ,אֲחַלְפתָֻ ְלַגֻבֵ

ְמַעְרתָֻ ִמיר ת טְ ְבדֵ עַ  ָלָתאא ֻבִ ֵעי  ,יֹוִמין ֻתְ  ,ן ַטֲעָמאָהֵדים ַעל ְלֵמיקַ ֻבָ

י ַהִעיר ַהזֹֻאת קֹוְדִמין  ַחֻיֵ   .ִעיר ַאֶחֶרת יְלַחיֵֻ ִמַנִיין ׁשֶ

י אֲ  ֵריֻה, ָקָרא ְלַרֻבִ ִמַנִיין  ,ן ַטֲעָמאָההֵ ב ֲאֵגי ָאַמר ֵליֻה:בֹורֹוִדיַמס ֻבְ

י ָהִעיר ַהזֹֻאת קֹוְדִמין  ַחֻיֵ , שע כאיהו) :י ִעיר ַאֶחֶרת? ֲאַמר ֵליהֻ ְלַחיֵֻ ׁשֶ

ה מ( ל   א  ִריםֵהָּ עָּ הֵה  י ינָּ הְּ ְחֵייָנהֵ,ת ִ ִעירֵֻתִ ךְ ֵ,ִעירֵוְּ יהְֵֵָּוַאַחר ֻכָ ש   רָּ ֵו ִמגְּ

. יהָּ ִביבֹות  ָלא  :ָאַמר ֵליהֻ  סְּ ַרם ָלְך? ֻדְ ְלתָֻ ַמה ֻגָ   .ה ִעם ֲחֵביֶריךָ ֻפַ

 ה ו'ֲהָלָכ 



י __________________ יב עּורִׁ ים ש ִׁ ּיִׁ ימ  ם יֹומִׁ בּוע  י לִׁ ָׁ ת ש  ְרש    "התשעת ּתֹוְלדוֹ  ּפ 
 

ִביִעית מתני' ל ׁשְ ֵאִנים ׁשֶ ֻמֻוְקֶצה – ֻתְ ֲאָבל  ,ֵאין קֹוִצין אֹוָתן ֻבַ

ַחְרבָֻ קֹוֶצה הֻוא אֹוָתם    .הֻבְ

ת ֻגַ ֲעֵריָבה ,ְוֵאין ֻדֹוְרִכים ֲעָנִבים ֻבַ   .ֲאָבל ֻדֹוֵרְך הֻוא ֻבָ

ד ֻוְבקֹוְטבִ ְוֵאין עֹושִׂ  ֻבַ י  ,יין ֵזיִתים ֻבַ ֲאָבל ֻכֹוֵתׁש ֻוַמְכִניס ַלֻבֹוֵדיָדא ַרֻבִ

ֵבית  ְמעֹון אֹוֵמר ַאף טֹוֵחן הֻוא ֻבְ ד הַ ׁשִ   .ֻוַמְכִניס ַלֻבֹוֵדיָדאֻבַ

ִתיב גמרא   צֹור :ויקרא כה, ה()ֻכְ ֵלֹאִֵתקְּ ךָּ ִצירְּ ִפיַחֵקְּ תֵסְּ א   ָהא ,וְּ

ֶנֶגד ַהֻקֹוְצִרים יָאַמר  .לֹא – ְקִציָרה ֻכְ ִאם ֵאינֹו ִעְנָין ִלְסִפיֵחי  :אלָ  ַרֻבִ

ֵניהוֻ  ,ִאיסֻור י  .רֶהיתֵֻ ִעְנָין ִלְסִפיֵחי  ֻתְ  ,ְלָכְך ִנְצְרָכה :ָמָנאָאַמר ַרֻבִ

ָעלֻו ֵמֵאיֵליֶהן ׁשֶ ִרין – לֹא ֻתֹאַמר, הֹוִאיל ְוָעלֻו ֵמֵאיֵליֶהןשֶׁ  ,ֻבְ  ,ְיהֻו מֻוֻתָ

ן ָצִריְך ֵמיַמר   .ָאסֻור :ְלפֻום ֻכֵ

צֹור ֵלֹאִֵתקְּ ךָּ ִצירְּ ִפיַחֵקְּ תֵסְּ ֹצרֵ,א  ֵלֹאִֵתבְּ ךָּ ִזיר  יֵנְּ ב  תִֵענ ְּ א  ִמן  .וְּ

ָאֶרץ  מֻור ֻבָ ָ   .רַהֻמֻוְבקָ ֲאָבל ֻבֹוֵצר ַאֻתְ ִמן  ,ֻבֹוֵצרֵאין ַאֻתְ  –ַהׁשֻ

צֹור ֶדֶרְך ַהֻבֹוְצִרין – לֹאִֵתבְּ ן ָאְמרוֻ  .ֻכְ ִביִעית :ִמיֻכָ ל ׁשְ ֵאִנים ׁשֶ  – ֻתְ

מֻוְקֶצה ַחְרבָֻ ֲאָבל קֹוֶצה הֻוא  ,ֵאין קֹוִצין אֹוָתן ֻבְ ֵאין דֹוְרִכין  .הֻבְ



ְלמּוד י ּת  ְלמִׁ ֻנּקָׁ  ְירּוש   ּמְ  יג  _____________________________________ דה 
 
 

ת, ֲאָבל ֻדֹוֵרְך הֻוא  ֻגַ ֲעֵריֲעָנִבים ֻבַ ַבד  .הבָ ֻבָ ין ֵזִתים ֻבְ ֵאין עֹוׂשִ

ירֻו ַלֲעׂשֹות ֻוְבקֹוְטבִ  קֹוְטבִ י, ְוַרֻבֹוֵתינֻו ִהֻתִ   .יֻבְ

י יֹוָחָנן הֹוֵרי לְ  יןַרֻבִ י  ִאיֻלֵ ַרֻבִ איֻדְ ֵריַחיִ ִלְטחֹון  :ַיֻנַ י כְֻ  –ם ֻבָ ְמעֹוןַרֻבִ  ,ׁשִ

קֹוְטבִ ְוַלֲעׂשֹות  ָנן – יֻבְ ַרֻבָ   .ֻכְ

י יֹוָחָנן הֹוֵרי  יןלְ ַרֻבִ אי ִאיֻלֵ י ַיֻנַ ֻלֹא ְיהֻו נֹוְטִלין  :ְדֵבית ַרֻבִ כַ ׁשֶ ר ׂשְ

יֶהן  ֻדֵ מֶ ֻבַ א ָמעֹות ,ןׁשֶ י  .ֶאֻלָ י יֻוָדה ֻוְכַרֻבִ ַרֻבִ   .א הֹוֵרי לֹוןְנֶחְמיָ ֻכְ

ֵני ִרי :ֻתָ ִפין ַהַחֻמָ ֻתָ ִביִעיתְוכָ  ,ןְוַהֻכַ ִביִעית – ל ָהעֹוׂשֹות ׁשְ ָכָרן ׁשְ  .ׂשְ

י  ֵפירֹות  :ָראְזֵעיָאַמר ַרֻבִ ָכָר " ַמהוֻ  .ןַמְתִניִתיר ִהיא ֶהיתֵֻ ֻבְ ן ׂשְ

ִביִעית ין"ׁשְ הֻו עֹוׂשִ ֻיְ ה ׁשֶ הֻו נֹוְטִלין ִמֻמַ ֻיְ ִביִעית ,? ׁשֶ ָכָרן ׁשְ ְוַהִהיא  .ׂשְ

י יֹוָחָנן לְ  הֹוֵרי ַרֻבִ יןֻדְ אי ִאיֻלֵ י ַיֻנַ ַכר  :ְדֵבית ַרֻבִ ֻלֹא ְיהֻו נֹוְטִלין ׂשְ ׁשֶ

א ָמעֹות ֶמן ֶאֻלָ יֶהן ׁשֶ ֻדֵ י ְנֶחְמָיה הֹוֵרי לֹון – ֻבַ י יֻוָדה ֻוְכַרֻבִ ַרֻבִ   .ֻכְ

י ִהיָלא ְמכַֻ  :ַרֻבִ ירֹות ֲעֵביָרהתְֻ ֻבִ ֻוַמה ִהיא  .ַמְתִניָתאִהיא  ֵפי ֻפֵ

ִביִעית" ָכָרן ׁשְ י "?ׂשְ י ֻכַ ם  ֲאָבהוֻ י ְדָאַמר ַרֻבִ ׁשֵ י ַר ֻבְ  – ֵיין ֶנֶסךְ  :יֹוָחָנןֻבִ

  .ְקָנס ְקָנסֻוהוֻ  ,אְוכָ  .ְקָנס ְקָנסֻוהוֻ 

 ה ז'ֲהָלָכ 



י __________________ יד עּורִׁ ים ש ִׁ ּיִׁ ימ  ם יֹומִׁ בּוע  י לִׁ ָׁ ת ש  ְרש    "התשעת ּתֹוְלדוֹ  ּפ 
 

לֹא  מתני' רֻוָמה, ׁשֶ ל ֻתְ ֶמן ׁשֶ ׁשֶ ִביִעית ֻבְ ל ׁשְ ִלין ָיָרק ׁשֶ ְ ֵאין ְמַבׁשֻ

סוֻ ְיִביֶאֻנֻו ִליֵדי  יר .לֻפְ ְמעֹון ַמֻתִ י ׁשִ   סִנְתפָֻ  – ַאֲחרֹון ַאֲחרֹוןְוהָ  .ַרֻבִ

 

  [אע" ד]דף כ"

ִביִעית ְ ׁשֻ יִרי ְלַעְצמוֹ  ,ֻבַ   .ָאסֻור – ְוַהֻפֵ

ןגמרא   ֻמָ ֵניַנן ֻתַ ִאין  – ֻוְבכֻוָלן: (זבחים פרק י משנה ז) ֻתָ ַהֻכֲֹהִנים ַרׁשָ

ֲאִכיָלָתן ֻנֹות ֻבַ ִלים ,ְלׁשַ לֻוִקין ֻוְמבֻוׁשָ ןוְ , ֻוְלאֹוְכָלן ְצלֻוִיין ׁשְ ְלתֹוָכן  ִליֻתֵ

רֻוָמה ָבֵלי חֻוִלין ֻוְתָבֵלי ֻתְ ְבֵרי  ;ֻתְ ְמעֹוןֻדִ י ׁשִ י ֵמִאיר .ַרֻבִ  :אֹוֵמר ַרֻבִ

ן ְלתֹוָכן סֻול ,לֹא ִיֻתֵ רֻוָמה ִליֵדי ֻפְ ֻלֹא ָיִביא ֶאת ַהֻתְ ָאְתָיא  .ׁשֶ

ְסתָ ִחיָדָייא דְֻ ידִֻ  ַתָמן ֻודְ ָמא ָהָכא ֻכִ ְסתָ ִחיָדָאה דְֻ יִ ֻדְ ַתָמן? ָמא ָהָכא ֻכִ ֻדְ

א ִדְסתָ  י ֵמִאיר – ָהָכאָמא דְֻ ֶאֻלָ ַתָמן ,ַרֻבִ י ֵמִאיר – ֻדְ ְמעֹוןוְ  ַרֻבִ י ׁשִ  ַרֻבִ

ְמעֹוןֲהָלָכה כְֻ  י ׁשִ   !ַרֻבִ

ִלייֹום  ו  כ"ה  –י ִׁש ׁשְׁ  ןֶחׁשְׁ



ְלמּוד י ּת  ְלמִׁ ֻנּקָׁ  ְירּוש   ּמְ  טו _____________________________________ דה 
 
 

י יֹוֵסי ֲאֵלי :ָאַמר ַרֻבִ ֻתַ יןת לְ ִאׁשְ אי ִאיֻלֵ י ַיֻנַ ְנִהיִגין  :ָאַמר ,ְדֵבית ַרֻבִ

ִלין ֲהֵוינָ  ְ דֹון? ֲהָלָכה כְֻ ַמי .ְואֹוְכִליןן ַעל ָיד ַעל ָיד ְמַבׁשֻ י ֵמִאירי ֻכְ  ַרֻבִ

ַתָמן נָ ִהיא  ,ֻדְ   .ָהָכאן דְ ַרֻבָ

ית יעִׁ בִׁ ְ ש ּ ׂש ּב  ְתּפָׁ ֲחרֹון נִׁ ֲחרֹון א  א  סּור. ,הָׁ ְצמֹו אָׁ י ע  ירִׁ ּפ  יַצד?  ְוה  ָהא ֻכֵ

ִביִעית  ֵפירֹות ׁשְ שָׂ ָלַקח ֻבְ ֲעִריֵאלֻו ְוֵאלֻו  – רֻבָ ִביִעיתִמְתֻבַ ְ ׁשֻ ָלַקח  .ן ֻבַ

ִגים, ָיָצא  ר ֻדָ ָבׂשָ שָׂ ֻבְ ִגיםֻבָ ׂשֻו ֻדָ ִגים  .ר ִנְתֻפְ ֶמן, ָיְצאֻו ֻדָ ָדִגים ׁשֶ ָלַקח ֻבְ

ֶמן יִרי ַעְצמוֹ  – ָהַאֲחרֹון ַאֲחרֹון .ְוִנְכַנס ׁשֶ ִביִעית, ְוַהֻפֵ ְ ׁשֻ ס ֻבַ  – ִנְתֻפַ

  .ָאסֻור

ֵעי ִמיֵניֻה  צֵ  :י יֹוָחָנןֵמַרבִֻ ֻבָ ֻתֵ ִביִעית ַמהֻו ׁשֶ ֶרְך ִחילֻול? ָאַמר ׁשְ א ֻדֶ

ה לֹא :ֵליהֻ  י  !ְוָלֻמָ ֶרְך ִחילֻול  :רְלָעזָ ָאַמר ַרֻבִ ִביִעית יֹוֵצא ֻדֶ ֵאין ׁשְ

ֶרְך ְמִכיָרה א ֻדֶ   .ֶאֻלָ

יעָ  ַמְתִניָתא יעָ  ַמְתִניָתאן, וֻ ְלֵדיה ְמַסֻיְ יעָ  ַמְתִניָתא .ןְלֵדיה ְמַסֻיְ א ְמַסֻיְ

י יֹוָחָנן,  ִביִעית ְוהֻוא רֹוֶצה ל ִמי כָֻ ְלַרֻבִ ֵמי ׁשְ ׁש לֹו ָמעֹות ִמֻדְ ֻיֵ ׁשֶ

ָלן ַעל ִעיָסתוֹ  לוֹ  – ְלַחֻלְ   .ְמַחֻלְ

יעָ  ַמְתִניָתא י ְמַסֻיְ ִביִעית ְלָעָזרא ְלַרֻבִ ֵמי ׁשְ ׁש לֹו ֶסַלע ִמֻדְ ֻיֵ , ִמי ׁשֶ

י ָהָרִגיל ֶאְצלֹו ַהֶחְנָוונִ הֹוֵלְך ֵאֶצל  – ְוהֻוא רֹוֶצה ִליַקח לֹו ָחלֻוק



י __________________ טז עּורִׁ ים ש ִׁ ּיִׁ ימ  ם יֹומִׁ בּוע  י לִׁ ָׁ ת ש  ְרש    "התשעת ּתֹוְלדוֹ  ּפ 
 

ן ִלי " :ראֹומֵ וְ  זוֻ ֻתֵ ירֹות ֻבְ ֲהֵרי " :ְוהֻוא אֹוֵמר לוֹ  .ְוהֻוא נֹוֵתן לוֹ  "!ֻפֵ

ָנה ַמֻתָ ירֹות ָהֵאֻלֻו ְנתֻוִנים ְלָך ֻבְ ֲהֵרי ֶסַלע זֹו " :ְוַהֶחְנָווִני אֹוֵמר לוֹ  "!ֻפֵ

ָנה ַמֻתָ   .ְוחֹוֵזר לֹוֵקַח לֹו ָחלֻוק "!ְנתֻוָנה ְלָך ֻבְ

תֵ  י יֹוָחָנן ׁשָ ִריטֹויי חַ ַרֻבִ י יֹוָחָנן דְֻ  .ְמָרא ְוָיֵהיב ֻפְ דֹון ַרֻבִ הֻוא ַעד ֻכְ

ָאר כָֻ  ,ָמןִמְתַייהֲ  ָלא ִמְתיַ ָהא ׁשְ   .ְמנֻוןיהַ ל ָאָדם ֻדְ

ר  י ַיֲעקֹב ֻבַ י  ַאָחאַרֻבִ ם ַרֻבִ ׁשֵ ב ְוָנֵסי ָהָדאבְֻ  י ָלהֻ ַמְחוֵ א, ֲאִבינָ ֻבְ

ָהָדא י ִחְזִקָיה  .ֻבְ ִמן ֻגֹוא  ,קֻומֹוין מִ ַהב ִלי  ֵליֻה:ָאַמר ר, ֲהָוה ָאמַ ַרֻבִ

ָלא י קֻומוֹ ן מִ ַהב ִלי  .ר ֵליהֻ ֲאמַ ֻדֻו  ַמאן ֻדְ ִביִעיתָיהֵ ֻכְ ֵמי ׁשְ  .ב ֵליֻה ִמֻדְ

 ה ח'ֲהָלָכ 

ִביִעית מתני' ֵמי ׁשְ  .ֵאין לֹוְקִחין ֲעָבִדים ְוַקְרָקעֹות ֻוְבֵהָמה ְטֵמָאה ִמֻדְ

ן – ְוִאם ָלַקח ֶנְגֻדָ י ֵאין  .ֹיאַכל ֻכְ י ָזבֹות ִקיֻנֵ י ָזִבין ְוִקיֻנֵ ְמִביִאין ִקיֻנֵ

ִביִעית ֵמי ׁשְ ן – ְוִאם ֵהִביא .יֹוְלדֹות ִמֻדְ ֶנְגֻדָ   .ֹיאַכל ֻכְ

ִביִעית ל ׁשְ ֶמן ׁשֶ ׁשֶ ִלים ֻבְ ן – ְוִאם ָסךְ  .ֵאין ָסִכין ֻכֵ ֶנְגֻדָ   .ֹיאַכל ֻכְ

י  ִביִעית, ַרֻבִ ל ׁשְ ֶמן ׁשֶ ׁשֶ כֹו ֻבְ ֻסָ ֵלק :אֹוֵמר ִליֶעֶזרעֹור ׁשֶ ַוֲחָכִמים  .ִיֻדָ

ן :אֹוְמִרים ֶנְגֻדָ י ֲעִקיָבה .ֹיאַכל ֻכְ י  :ָאְמרֻו ִלְפֵני ַרֻבִ אֹוֵמר ָהָיה ַרֻבִ



ְלמּוד י ּת  ְלמִׁ ֻנּקָׁ  ְירּוש   ּמְ  יז  _____________________________________ דה 
 
 

ִביִעיתִליֶעֶזר ל ׁשְ ֶמן ׁשֶ כֹו ְבׁשֶ ֻסָ ֵלק – , עֹור ׁשֶ תֹוקוֻ  :ָאַמר ָלֶהם .ִיֻדָ  !ׁשְ

י    .ָאַמר ֻבוֹ  ִליֶעֶזרלֹא ָאַמר ָלֶכם ַמה ַרֻבִ

י  :ָאְמרֻו ְלָפָניוְועֹוד  ת ֻכֻוִתי ִליֶעֶזראֹוֵמר ָהָיה ַרֻבִ  –, ָהאֹוֵכל ֻפַ

ר ֲחִזיר ׂשַ אֹוֵכל ֻבְ תֹוקוֻ  :ָאַמר ָלֶהם .ֻכְ י  !ׁשְ לֹא ָאַמר ָלֶכם ַמה ַרֻבִ

  .ָאַמר ֻבוֹ  ִליֶעֶזר

ִביִעית  ל ׁשְ ֶתֶבן ֻוְבַקׁש ׁשֶ ָקה ֻבְ הֻוֻסְ הֻ  –ֶמְרָחץ ׁשֶ ר ִלְרחֹוץ ֻבָ ִאם  .מֻוֻתָ

ב הֻוא ֵ   .ֲהֵרי ֶזה לֹא ִיְרחֹוץ – ִמְתַחׁשֻ

י יֹוֵסיגמרא   ֵמי  ,זֹאת אֹוֶמֶרת :ָאַמר ַרֻבִ ה ִמֻדְ ָ ָאסֻור ִליַקח לֹו ִאׁשֻ ׁשֶ

ִביִעית,  ָלכֵ ׁשְ ְפָחה ,ןֻדְ ין ַהֻקֹוֶנה ׁשִ ה ַמה ֻבֵ ָ ין ַהֻקֹוֶנה ִאׁשֻ   !ַמה ֻבֵ

ֵני ִביִעית :ֻתָ ל ׁשְ ֶמן ׁשֶ יַרִיים – ׁשֶ ֻנֻור ְוֻכִ לֹא ָסִכין וְ  ,ֵאין חֹוְסִמין ֻבֹו ֻתַ

תֹוְך  ָיסֻוךְ ְולֹא  .ְנָדִליםֻבֹו ִמְנָעִלים ְוסַ   ִמְנָעלוֹ ָאָדם ֶאת ַרְגלֹו ְוהֻוא ֻבְ

לוֹ  תֹוְך ַסְנֻדָ  ִמְנָעלוֹ ֲאָבל ָסְך הֻוא ֶאת ַרְגלֹו ְונֹוְתָנה ְלתֹוְך  ,ְוהֻוא ֻבְ

לוֹ  ל  ָסךְ  .ֻוְלתֹוְך ַסְנֻדָ ֶמן ֻוִמְתַעֻגֵ יׁשֶ ֻבֵ שׁ ְקָטַבְליָ  ַעל ֻגַ לֹא  .א ְוֵאינֹו חֹוׁשֵ

ֶננָֻ  הֻ ִיֻתְ ל ֻבָ ִייׁש ְלִהְתַעֻגֵ ל ׁשַ י ַטְבָלה ׁשֶ ֻבֵ ן  .ה לֹא ַעל ֻגַ ְמעֹון ֻבֶ ן ׁשִ ַרֻבָ

יר ְמִליֵאל ַמֻתִ  .ֻגַ
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י  ֶמן ַמה ָאַמר ֻבֹו ַרֻבִ ׁשֶ כֹו ֻבְ ֻסָ י יֹוֵסי? ָאמַ ִליֶעֶזרעֹור ׁשֶ  :ר ַרֻבִ

ְרפוֻ  ָ ל אֹותֹו ָהִאיׁש ִיׂשֻ י  .ַעְצמֹוָתיו ׁשֶ ם ַרֻבִ ׁשֵ י ִחְזִקָיה ֻבְ  ַאָחאַרֻבִ

ר :ָאַמר   .מֻוֻתָ

י יֹוֵסי, זֹאת אֹוֶמֶרת :ְלָפָניו ָאְמרוֻ ְועֹוד  ֻתֹו  ,ָאַמר ַרֻבִ ָאסֻור ִליַקח ֻבִ ׁשֶ

ל ַעם ָהָאֶרץ   .ׁשֶ

י  ם ַרֻבִ ׁשֵ י ִחְזִקָיה ֻבְ י  :ַאָחאַרֻבִ יר ָהָיה ַרֻבִ ל ֲחֵמיצָ  ִליֶעֶזרַמֻתִ ן ׁשֶ

ד ַסח ִמֻיָ ין ֻדֻומְ ְדֵתיָמא בְֻ ָהָדא  .ֻכֻוִתים ְלַאַחר ַהֻפֶ ַרם,  .יאיָֻ סַ ִאיֻלֵ ֻבְ

ִריבָ בְֻ  ין ֻפְ   .ָאסֻור – ָטהִאיֻלֵ

ב הֻוא  ֵ ל צֻוָרה  .ֲהֵרי ֶזה לֹא ִיְרחֹוץ –ִאם ִמְתַחׁשֻ  –ְוִאם ָהָיה ָאָדם ׁשֶ

ָהָדא .ה לֹא ִיְרחֹוץֲהֵרי זֶ  ן ֵלִוי ָאַזל ִמן לֹוד ְלֵבית  ֻכְ ַע ֻבֶ י ְיהֹוׁשֺ ַרֻבִ

ְבִרי ִגין ִמיְסֵחיֻגֺ   .ן ֻבְ

ן ָלִקיׁש  ְמעֹון ֻבֶ י ׁשִ בֹוְצָרהַרֻבִ ָדא ִפין ְלהָ לְֻ ֻון ְמזַ תֻ ַחמְ  ,ֲהָוה ֻבְ

י יֹוָחָנן ֲאָתאֵלית ֲאִסיר?  :ָאַמר לֹון .ַאְפרֹוִדיִטי ַאל ְלַרֻבִ  ָאַמר ֵליֻה: .ׁשָ

ן  ְמעֹון ֻבֶ י ׁשִ ם ַרֻבִ ׁשֵ י יֹוָחָנן ֻבְ ים ָאסֻור :ְיהֹוָצָדקַרֻבִ ל ַרֻבִ ָבר ׁשֶ   .ֵאין ֻדָ

ְמרוּ  דֹול אָׁ ל ּגָׁ לָׁ ְך ּכְ ן ֲעלָׁ ְדרָׁ  ה 
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ִׁשיעִ ק ֶפרֶ   יתְׁ

יָגם מתני' ֹוִטין ִריֻבֻוִזיןְוהָ  ,ַהֻפֵ ָהִרים  ,ְוַהֲחלֹוְגלֹוגֹות ,ַהׁשֻ ֻבֶ ר ׁשֶ ֻכֻוְסֻבָ

בַֻ  ר ׁשֶ ָהרֹותְוכֻוְסֻבָ ל , ֻנְ ָהרֹות ׁשֶ ֻנְ ֻבַ ר ׁשֶ טֻוִרים מן  –ר ֲאפָ ְוַגְרֻגֵ ֻפְ

רֹות ְעׂשְ ָמר ,ַהֻמַ ֶהן ִנׁשְ ֻיֹוֵצא ֻבָ ֵאין ֻכַ ִביִעית, ׁשֶ ְ ׁשֻ ל ָאָדם ֻבַ   .ְוִנְלָקִחין ִמֻכָ

י ְיהֻוָדה אֹוֵמר ל  :ַרֻבִ ִרי –ְסִפיֵחי ַחְרֻדָ דֻו ֲעֵליֶהן  ,ןמֻוֻתָ ֻלֹא ֶנְחׁשְ ׁשֶ

ְמעֹון אֹוֵמר .ֵרי ֲעֵביָרהעֹובְ  י ׁשִ ִרין :ַרֻבִ ִפִחין מֻוֻתָ ל ַהֻסְ ִפֵחי  ,ֻכָ חֻוץ ִמֻסְ

ֻיֹוֵצא ָבֶהן בְֻ כְֻ  ֵאין ֻכַ ֶדהרֻוב ׁשֶ ל  :ַוֲחָכִמים אֹוְמִרים .ַיְרקֹות ׂשָ ֻכָ

ִפִחין   .ֲאסֻוִרין – ַהֻסְ

יָגם ְוהָ גמרא   יי ַרבִֻ ר ָאמַ  .כֻו'ן ִריֻבֻוִזיַהֻפֵ  ,לֹוְגלֹוגֹותחֲ וַ  .ֵסירֻוִגין י:ַחֻגַ

ִנים ָחְכָמה ֻוְבׁשָ דֹול ֻבְ יאת לְ ִאְצְרכַ  ,ֻוִמי ֻגָ ַאל וֻ ָאְמִרין, ִניסֻ  ,ַחְבַרֻיָ ק ְוִנׁשְ

יןלְ  יְדֵבית  ִאיֻלֵ אֹול .ַרֻבִ ית  ,ָסְלקֻון ִמיׁשְ ל ֻבֵ ְפָחה ִמׁשֶ י ְוָיָצאת ׁשִ ַרֻבִ

ִניְנסֻו ִהיכָֻ " :ְוָאְמָרה ָלֶהן ָ ָלן ֵייעֹול פְֻ  ,איָלן ַקְדמַ ֵייעֹול פְֻ  :ָאְמִרין "!םַלׁשֻ

ם " :ָאְמָרה ָלֶהן ,ן ָעְלִלין ְקָטִעין ְקָטִעיןׁשֹורוֹ  .יַקְדַמא ֵני ַמה ַאֻתֶ ִמֻפְ

  "!ִנְכָנִסין ֵסירֻוִגין ֵסירֻוִגין

י  ִחיַניָֻ ָטִעין  ֲהָוהַחד ַרֻבִ ְרֻפְ ֵתיהֻ ה ֻפַ ֻגֻוֻלְ  :ָאְמָרה ֵליהֻ  .ְפלֻון ִמיֵניהֻ ְונָ  ,ֻבְ

י" רֻו חֲ  ַרֻבִ זְֻ י, ִנְתֻפַ   "!יךָ ֹותֶ לֹוְגְלגַרֻבִ
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ר ֲחִניָנה ָאַמר י יֹוֵסי ֻבַ ָהרֹות? ַרֻבִ ֻנְ ֻבַ ס ׁשֶ ְרֻפַ יְטרֹוסְ  :ַמהֻו ֻכַ   .ִלינֹוןֻפִ

ה לֹא  ֵניַנין ַהֵסיָאה ְוהָ  ְוָלֻמָ ֻלֹא ִנית ִעמְֻ ְר וֻ ֵאזֹוב ְוַהקֻ ֻתָ ֻתֹאַמר הֹון? ׁשֶ

ָחֵצר ְוַחָייִבין ָמִרין ֻבֶ ָחֵצר ֻוְפטֻוִרין ,ֵאֻלֻו ִנׁשְ ָמִרין ֻבֶ א  ,ְוֵאֻלֻו ִנׁשְ ֶאֻלָ

ָחֵצר  ָמִרין ֻבֶ ִגיָנה  –ֵאלֻו ָוֵאלֻו ִאם ָהיֻו ִנׁשְ ָמִרין ֻבַ ַחָייִבין! ֵאלֻו ִנׁשְ

ִגיָנה ֻוְפטֻוִרין ָמִרין ֻבַ א ֵאֻלֻו ְוֵאֻלֻו ִאם נִ  ,ְוֵאלֻו ִנׁשְ ִגיָנהֶאֻלָ ָמִרין ֻבַ   – ׁשְ

ה לֹא  טֻוִרין! ְוָלֻמָ ֵניַנןֻפְ א  ֻתָ יןֶאֻלָ ֻלֹא ֻתֹאַמר, הֹוִאיל ִאיֻלֵ ? הֻוא ׁשֶ

לֻו ִנְזָרִעין ֻוָבִאין ִמן  ן  ,ְיהֻו ֲאסֻוִרין –ר ָהִאיֻסוֻ ְורֹוב ַהִמיִנין ַהֻלָ ְלפֻום ֻכֵ

ִרין :ְך ֵמיַמריָצִר   .מֻוֻתָ
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ֻום ְסִפִחין?  הֻו ֲאסֻוִרין ִמׁשֻ ֻיְ ְמִעיָנהֻ ַמהֻו ׁשֶ י ְיהֻוָדה  ,ָהָדא ִמן ִניׁשְ ַרֻבִ

ל  :אֹוֵמר דֻו ֲעֵליֶהן עֹוְבֵרי  –ְסִפֵחי ַחְרֻדָ ֻלֹא ֶנְחׁשְ ִרין, ׁשֶ  ֲעֵביָרהמֻוֻתָ

דֻו ֲעֵליֶהן עֹוְבֵרי  ִרין – ֲעֵביָרהְוֵאֻלֻו הֹוִאיל ְולֹא ֶנְחׁשְ   .ְיהֻו מֻוֻתָ

דֹון ַזְרעֹו,  רַיְרקוֹ ַעד ֻכְ ר ֵמיַמר? ַזְרעֹו מֻוֻתָ ן ַיְרקוֹ  ,? ֶאיְפׁשָ ֻכֵ ל ׁשֶ   !לֹא ֻכָ

ִביעִ יֹום  ו  כ"ו  –י רְׁ  ןֶחׁשְׁ
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ן ָלִקיׁש  ְמעֹון ֻבֶ י ׁשִ ִחיקֻוק ֲהָוהַרֻבִ ִלין ַחְמֻתוֻ  ,ֻבְ ָהֵדין ְמַגְלֻגְ לָ ן ֻבְ  ,אַחְרֻדְ

 – ִלי ַחְרְדָלא ַמְייֵתיַמאן דְ  :ָאַמר .ָנַפל ִמיֵניֻה ְוהֻוא לֹא ָנַסב ֵליהֻ 

י ְיהֻוָדהֲאָנא  ַרֻבִ א !מֹוֵרי ֻכְ ר ַזְבֻדָ א ֻבַ י ֻבָ י הֹוֵרי  :ָאַמר ַרֻבִ חֻוְנָיא ַרֻבִ

מִ  ֵבית ַחְווָר ן ֻדְ ָהדָ ן ַחְווָר ן, ֻבְ י ה ֻכְ ַרֻבִ י ָעאל  .יֻוָדהֻדְ יֹוָחָנן ְוָדַרׁש ַרֻבִ

ִנין דְ  ַרֻבָ ִנין  ָהָכאֻכְ ַתָמןֻוְכַרֻבָ   .ֻדְ

י  ם ַרֻבִ ׁשֵ ר ְזִמיָנא ֻבְ א ֻבַ י ַאֻבָ יןִמן קֻומֹוי  :ִיְצָחקַרֻבִ ין  ִאיֻלֵ ְרֻתֵ ֻתַ

י ָנַחת ֵליֻה  ,ִמיַלָייא ן ֲאֵתיתוֻ ה מָ ָאַמר  .יְרָיאִציֻפֹוִרין ְלִטבֶ יֹוָחָנן מִ ַרֻבִ

ינָ ן ָהֵדיִלי  ֻיָ ִאיָסבָ א ֻדַ ֵר ֲאָנא  א, ֻדְ ָאַסר ְוהֻוא ֲאָנא  ְוהֻוא ָאַסר,י ׁשָ

ֵרי   .ׁשָ

י ָווא י  ֲאָתא: ָאַמר ַרֻבִ י ֵיסָ עֻוְבָדא קֻוֵמי ַרֻבִ ַרֻבִ א ֻוְבָעא ִמיְעַבד ֻכְ

ַמע ְדַרב וְ  ,יֹוָחָנן ד ׁשָ י ֻכַ ְלִגיֲחִניָנא ַרֻבִ ַר  –ן ִמְתֻפַ הֻ ׂשְ  .ע ִמיֻנָ

ְלגוֻ  ִאיְתֻפַ ִתיָלה :ןֻדְ ָיֵרי ֻפְ ָיֵרי ְמדֻוָרה ,ׁשְ בֻו בְֻ  ,ׁשְ ֻכָ ֶמן ׁשֶ ָיֵרי ׁשֶ ת ׁשְ ֻבָ ׁשַ

יֹום טֹובַמהֻו ְלַהְדִליָקן  י ֲחִניָנה,  ?ֻבְ ֵריהוֹ ַרב ְוַרֻבִ  .ָאסֻור :ן ָאְמִריןֻתְ

י יֹוָחָנן ָאַמר ר :ְוַרֻבִ י .מֻוֻתָ י  ָאַמר ַרֻבִ א ָלֻה ַמְפכָ : אָמנָ יֻוָדן קֻוֵמי ַרֻבִ

יָצה י ֻבֵ ֻבֵ ֲאנַ ִמן ַמה  :ֲאַמר ֵליהֻ  .ֻגַ ִנין ֻדַ ין ֲחֵמיי ַרֻבָ ָהָדא  ,ָלהֻ י ְמַדֻמֵ

  .ָהָדא ִהיאָהָדא  ִהיא :ָאְמָרה
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ע ְזֵקִנים ָאְמרוֻ ִמשֻׁ  ל הַ  :ֻום ַאְרֻבַ ִראׁשֹוןֻכָ ֱאָכל ֵעירֻובֹו ֻבָ ֲהֵרי הֻוא  – ֻנֶ

ִני ֵ ׁשֻ ְבֵני ִעירֹו ֻבַ ם ַרב .ֻכִ ׁשֵ ע ְזֵקִנים :ַרב הֻוָנא ֻבְ ַאְרֻבַ   .ֲהָלָכה ֻכְ

ֵעי יָטֵתיהֻ ִמַחְלפָ  :ַרב ִחְסָדא ֻבָ ן !ְדַרב א ׁשִ ֻמָ י  ֻתַ ֻתֵ הֻוא ָעַבד ָלֻה ׁשְ

ה ַאַחת ,ְקדֻוׁשֹות ְלגוֻ  .ְוָכא הֻוא ָעַבד ָלֻה ְקדֻוׁשָ ִאיְתֻפַ ָיֵרי  :ןֻדְ ׁשְ

ִתיָלה ָיֵרי ְמדֻוָרה ,ֻפְ יֹום  ,ׁשְ ת ַמהֻו ְלַהְדִליָקן ֻבְ ֻבָ ׁשַ בֻו ֻבְ ֻכָ ֶמן ׁשֶ ָיֵרי ׁשֶ ׁשְִ

י ֲחִניָנה תְֻ  י יֹוָחָנן ָאַמר .ָאסֻור :ִריןֵריהֹון ָאמְ טֹוב? ַרב ְוַרֻבִ  :ְוַרֻבִ

ר   .מֻוֻתָ

י  י א קֻוֵמי ָמנָ ָאַמר ַרֻבִ כַ ה מָ  :יֻוָדןַרֻבִ יָצהַאֻפְ י ֻבֵ ֻבֵ ִתיָלה ֻגַ  ?ה ָלֻה ֻפְ

ֲאנַ ִמן ַמה  :ֲאַמר ֵליהֻ  ִנין ֻדַ ין ָחֵמיי ַרֻבָ  ִהיא :ָאְמָרהָהָדא  ,י ָלהֻ ְמַדֻמֵ

  .ָהָדא ִהיאָהָדא 

ֶדה.  ָׁ ׂשּ קֹות ה  רָׁ ּיְ ֶהן ּבִׁ א ּבָׁ ּיֹוצ  ין ּכ  א  ֶ ֶהן ש  ֻיֹוֵצא ֻבָ ֵאין ֻכַ ֵני ׁשֶ ֻוִמֻפְ

ַיְרקוֹ  ֶדה ֻבְ ָ י  –ת ַהׂשֻ ם  ָחָמאְיהֻו ֲאסֻוִרין? ַרֻבִ ׁשֵ ר עֻוְקָבא ֻבְ י ֻבַ יֹוֵסי ַרֻבִ

ר ֲחִניָנא ל ִאָמהֹות :ֻבַ ן ְלַגֻדֵ ְרֻכָ ֻדַ ֵני ׁשֶ ן .ִמֻפְ ְרֻכָ ֻדַ ֵני ׁשֶ ל  ֻוִמֻפְ ְלַגֻדֵ

י? ֲאסֻוִריןִאָמהֹות ְיהֻו  ר ַרב ִיְצָחק ָאַמר ַרֻבִ מֻוֵאל ֻבַ ָרק  :ׁשְ ל ַהֻיָ  –ֻכָ

ן הֻוא ַרם  ,ַאֻתְ ָיכֹול ַלֲעמֹוד ָעָליו ִאם ָחָדׁש הֻוא ִאם ָיׁשָ  – ָהָכאֻבְ

ֻלֹא ֵיֵלְך ְוָיִביא ִמן    .ִמן ַהִאָמהֹות ֵהֵבאִתי" :ְוֹיאַמר ,רָהִאיֻסוֻ ׁשֶ
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יִביֵאין  מֹות ְמַחֻיְ יחֹו ֻכְ ִביִעית, ֲאָבל ַמֻנִ ְ ׁשֻ ן אֹותֹו ַלֲעקֹור ֶאת ַהֻלֻוף ֻבַ

הֻוא חַ ִאם  .ׁשֶ ִביִעית ִציֻמֵ ר – מֹוָצֵאי ׁשְ יִביֵאין  .מֻוֻתָ ם אֹותֹו ְמַחֻיְ

ף  ֻקֵ ִביִעית, ֲאָבל ְמׁשַ ְ ׁשֻ יָנִריס ֻבַ ֵרׁש ַהֻקִ ָעִליְלׁשָ ִאם ָצְמחֻו מֹוָצֵאי  ,םֻבֶ

ִביִעית ר – ׁשְ ֵהָמה?  .מֻוֻתָ ד אֹוְכֵלי ֻבְ ן ֵהן ֵמֵאיֵליהֶ ְולֹא ִנְמָצא ְמַאֻבֵ

  .ֲאֵביִדין

ן יֹוַחי  ְמעֹון ֻבֶ י ׁשִ ִמיְטתָ  רָעבַ  ֲהָוהַרֻבִ ׁשְ ט ַוֲחמָ  ,אֻבִ א ַחד ְמַלֻקֵ

ִביִעית ְולֹא  :? ֲאַמר ֵליהֻ ִאינֻוןְוֵלית ָאסֻור? ְוָלאו ְסִפִחין  :ֲאַמר ֵליהֻ  .ׁשְ

יָרן? ֲאַמר ֵליהֻ   ָקָרא ָעָליו  ?ן ָעַליֲחלֻוִקיְוֵאין ֲחֵביַריי  :ַאֻתְ הֻוא ַמֻתִ

  [ה ע"ב]דף כ"

ֵדר  קהלת י, ח() ֶכֻנוֻ ֻופֹוֵרץ ֻגָ ְ   .ת ֵליהֻ ֲהַווְוֵכן  .ָנָחשׁ  ִיׁשֻ

ן יֹוַחי ֲעַבד  ְמעֹון ֻבֶ י ׁשִ ְמַעְרתָֻ ר ְטִמיַרֻבִ ַלת ֻבִ ִנין ֲעשַׂ א ֻתְ ר ׁשְ

ְמָעַרת ָחרֻוִבין  ְתרֻומָ ֻבִ ֶהֱעָלה ֻגֻופֹו ֲחלֻוָדה ,1הֻדִ ַלת  .ַעד ׁשֶ ְלסֹוף ֻתְ

ִנין ָאַמר, ֲעשַׂ  ק ִויֵתיב ֵליֻה ָנפֵ א ָעְלָמא? ָקלָ ה מַ י ָחמֵ ק ָנֵפיה ֵלינָ ר ׁשְ

ְמַעְרתָֻ ַעל ֻפֻוָמא    .אֻדִ

                                                 
 ה".ִּדְתרּומָ הגר"א מוחק תיבת " 1
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יַחד  אֲחמָ  ִריןָצֵייד ַצֻיָ ַרס ְמצֻוָדֵתיהֻ  .ד ִציֻפָ ַמע  ,ֻפָ ַר ׁשָ א ָקלָ ת ֻבְ

תֵֻ  "ימֹוסדִֻ " :ָאְמָרה א" :ָאַמר .תיְזבַ ְוִאיׁשְ ַמֻיָ ְלֲעֵדי ׁשְ א לָ  – ִציֻפֹור, ִמֻבַ

ר  ,ְבָדאיָ  ן ֻבַ ֻכֵ ל ׁשֶ   ".אָנשָׁ ֻכָ

ד ֲחָמא  ְדכָ ֻכַ ׁשַ יאֻדְ ָהֵדיי ִניַחמֵֻ ֵניחֹות  :ָאַמר ,ן ִמיַלֻיָ ימֹוִסין ן דִֻ ֻבְ

ָעׂשֻו ֲאבֹוֵתינֻו  .ְטֶבְרָיאדִֻ  מֹו ׁשֶ ָנה ֻכְ ֻקָ ָאַמר, ְצִריִכין ָאנֻו ַלֲעׂשֹות ֻתַ

ִעיר, )בראשית לג, יח(ָהִראׁשֹוִנים  ֵהָּ י נ  ְּ ֵפ  ת ֵא  ַחן ין  ַוי ִ ָהיֻו עֹוׂשִ ׁשֶ

ֻוקִאיְטִליסָ  ׁשֻ י ִטיבֶ ִנידַ " :ָאַמר .ן ֻומֹוְכִרין ֻבַ ב ָנסֵ  ַוֲהָוה "!ְרָיאֻכֵ

ֲהָוהְוָכל ֵהן  ,יקלֵֻ קַ ץ ֻומְ ֻוְרְמִסין ֻוְמַקצַֻ תֻ  ָטֵייף ְוָסֵליק  ֲהָוה –ִמיָתא  ֻדַ

  .ֵליֻה ִמן ְלֵעיל

יהֻ  ָהֵדיֵלינָ  :ָאַמר ,ַחד ֻכֻוִתי ַחְמֻתֵ ָנַסב  !ין ָסָבא ִדְיהֻוָדאַ א ָאַזל ַמְפֵלי ֻבְ

ידַ ֵריֻה ֵהן דְֻ ַחד ִמית ָאַזל ְוַאְטמְ  יהֻ ֲאָתא  .ֻכֵ ן יֹוַחי ְלַגֻבֵ ְמעֹון ֻבֶ י ׁשִ  ,ַרֻבִ

יק ָלךְ  ַוֲאָנאא ֱאיתָ ָלן? ר פְֻ ית ֲאתַ כֵֻ ָלא דַ  ָאַמר ֵליֻה:  ִמן אִמיתָ  ַמֻפִ

ן ֻמָ רֻוַח ַהקֹוֶדשׁ  .ֻתַ ן יֹוַחי ֻבְ ְמעֹון ֻבֶ י ׁשִ ם ,ָצָפה ַרֻבִ ָתנֹו ׁשָ ֻנְ  :ָאַמר .ׁשֶ

ְרדוֻ  ֻיֵ ֲעלוֻ  ,ֻגֹוֵזר ֲאִני ַעל ָהֶעְליֹוִנים ׁשֶ ֻיַ ְחֻתֹוִנים ׁשֶ ת ֲהַווְוֵכן  .ְוַעל ַהֻתַ

  .ֵליהֻ 

לָ ִמי ָעַבר קֻוֵמי  ַמע ָקֵליֻה  ,אמֻוְגֻדְ ַסְפָר ׁשָ ר יֹוַחי ֻדְ א ָאַמר, ָהא ֻבַ

י ִטיבֶ  יבֶ ָיבֹוא ָעלַ  ָאַמר ֵליֻה: !ְרָיאְמַדֻכֵ ֻטִ י ׁשֶ ַמְעֻתִ ְרָיה י ִאם לֹא ׁשָ
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ן !ֲעִתיָדה ִליָטֵהר ל שֶׁ  !ן ָהִייתָ ֵהיָמִנילֹא  ,ֲאִפיֻלֻו ֻכֵ ה ֻגַ ד ַנֲעׂשָ ל ִמֻיָ

 .ֲעָצמֹות

 ה ב'ֲהָלָכ 

יעֻור מתני' לֹׁש ֲאָרצֹות ַלֻבִ ִליל .ׁשָ ן, ְוֻגָ ְרֻדֵ   .ְיהֻוָדה, ְוֵעֶבר ַהֻיַ

לֹׁש ֲאָרצֹות ְלָכל ַאַחת ְוַאַחת לֹׁש ׁשָ ְחֻתֹון,  .ְוׁשָ ִליל ָהֶעְליֹון, ְוָגִליל ַהֻתַ ֻגָ

ַפר  .ְוָהֵעֶמק ְקִמין ֲחַנְנָיאִמֻכְ ל ׁשִ ֵאינֹו ְמַגֻדֵ ל ׁשֶ ִליל  – ֻוְלַמְעָלן ֻכָ ֻגָ

ַפר  .ָהֶעְליֹון ְקִמין  ֲחַנְנָיאֻוִמֻכְ ל ׁשִ הֻוא ְמַגֻדֵ ל ׁשֶ ן ֻכָ ָגִליל  –ֻוְלַמֻטָ

ְחֻתֹון   .ְרָיא, ְוָהֵעֶמקֻוְתחֻום ִטבֶ  .ַהֻתַ

ֶגב ֵפָלה ְוַהֻנֶ ְ ֵפיַלת לֻוד ,ֻוִביהֻוָדה, ָהָהר ַהׁשֻ שְׁ  – ֻוׁשְ רֹוםֻכִ  .ֵפיַלת ַהֻדָ

הֻ  ֻלָ ֶלךְ  – ְוָהָהר ׁשֶ ַהר ַהֻמֶ ם  .ֻכְ ית חֹורֹון ְוַעד ַהֻיָ   .תַאחַ ְמִדיָנה  –ִמֻבֵ

ָכל ַאַחת ְוַאַחת ַעד  הֻו אֹוְכִלין ֻבְ ֻיְ לֹׁש ֲאָרצֹות? ׁשֶ ה ָאְמרֻו ׁשָ ְוָלֻמָ

הֻ  ֻבָ ְכֶלה ָהַאֲחרֹון ׁשֶ ֻיִ   .ׁשֶ

ְמעֹון אֹוֵמר י ׁשִ א  :ַרֻבִ לֹׁש ֲאָרצֹות ֶאֻלָ יהֻודָ לֹא ָאְמרֻו ׁשָ ל  .הֻבִ ָאר ֻכָ ֻוׁשְ

ֶלךְ  – ָהֲאָרצֹות ַהר ַהֻמֶ ַאַחת .ֻכְ ָמִרים ְוָכל ָהֲאָרצֹות ֻכְ יִתים ְוַלֻתְ   .ַלזֵֻ
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 ויקרא כה, ז()גמרא  
ךֵָּ ת ְּ מְּ ה  ִלבְּ ךֵֵָּוְּ צ  ַארְּ רֵב ְּ ַלַחי ָּהֲֵאש   ל ְזַמן כָֻ  .כֻו' וְּ

ֶדה  ָ ה אֹוֶכֶלת ִמן ַהׂשֻ ַחֻיָ ִית –ׁשֶ ֵהָמה אֹוֶכֶלת ִמן ַהֻבַ לָ  .ַהֻבְ ה ֻכָ ה ַלַחֻיָ

ֶדה ָ ֵלה  – ִמן ַהׂשֻ ךָ ֻכַ ִית ִלְבֶהְמֻתְ י  .ִמן ַהֻבַ ם  ָחָמאַרֻבִ ׁשֵ ר עֻוְקָבא ֻבְ ֻבַ

ר ֲחִניָנא י יֹוֵסי ֻבַ יֲערוֻ  :ַרֻבִ ָהר ְגֵדילָ  ׁשִ ֻבָ ה ׁשֶ ֵעמֶ ה לֹוַמר, ֵאין ַהַחֻיָ ק, ֻבָ

ָהר ֵעֶמק ֻבָ ֻבָ ה ׁשֶ   .ְולֹא ְגֵדיָלה ַחֻיָ

יְקִליִטיָאנוֹ  ְנָייק ִלְבֵני ֲאֵעיס ֻדִ ָאַמר ֵליֻה  .ֲאַנן ָאְזלֻון :ָאְמִרין ֵליהֻ  .סֻפַ

ֵעיְוִאי  .ן ָאְזלֻון לֹון, ָחְזרֻון לֹוןְוִאילֹא ָאְזִלין לֹון,  :סֹוִפיְסָטה ת ֻבָ

ְלחוֹ ן ַטְבָייי ַאְייתֵ  ,אִמיְבְדקָ  ְרִחיקָ ן ְלַאְרָעא ְוׁשַ ָחְזִרין  ִאינֻוןֻוַבֻסֹוף  ,אֻדִ

ן .ןְלַאְתֵריהוֹ  ְכסַ ן ַקְרַנְתהוֹ י ַוֲחפֵ ן ַטְבָייי ַאְייתֵ  ,ָעַבד ֻכֵ ְלחוֹ  ,ףֻבִ ן ְוׁשַ

ָלִתיֻוַבֻסֹוף  ,יְלַאְפִריקִ  ִנין ָחְזרֻון ֻתְ   .ןְלַאְתֵריהוֹ ן ׁשְ

ֵני ְמלִ  ,ֻתָ ן ֻגַ ְמעֹון ֻבֶ ן ׁשִ  ָלֲעָמִקים .ִמיִלין –ִסיָמן ְלָהִרים  :אֹוֵמר יֵאלַרֻבָ

ָמִרים – ָחִלים .ֻתְ ֵפָלה .ָקִנים – ַלֻנְ ָקִמים – ַלׁשְ יוְ  .ׁשְ ֵאין  ַאף ַעל ֻפִ ׁשֶ

ָבר ָבר, ֵזֶכר ַלֻדָ ַתןֵ )מלכים א, י, כז( ,ְרָאָיה ַלֻדָ ֵנָּ ִזים ֲארָּ ֵהָּ ת א  וְּ

רֹב. ֵלָּ ה לָּ פ  ְּ ש   ֵב ַ ר ֲֵאש   ִמים קְּ ִ ש   ֵעי ֵמיַמר כ ַ ין  :ִאית ְדֻבָ ְלִמיַדת ַהֻדִ

מַ  ֵעי ֵמיַמר .רִאיֻתְ מַ ְלֶעְגָלה ֲערֻוָפה  :ְוִאית ְדֻבָ   .רִאיֻתְ



ְלמּוד י ּת  ְלמִׁ ֻנּקָׁ  ְירּוש   ּמְ  כז  _____________________________________ דה 
 
 

ְקַעת ִגינֹוַסר ְוַחְברֹוֶתיהָ  גֹון ֻבִ ִליל? ֻכְ ֻגָ ֻיֹוֵצא  ,ֵאי ֶזהֻו ֵעֶמק ֻבַ ְוֵכן ֻכַ

ֶהן יהֻוָדה .ֻבָ ֻבִ ֶלךְ  ?ֵאי ֶזהֻו ַהר ׁשֶ פֵ  .ֶזה ַהר ַהֻמֶ ֵפַלת  – ָלתוֹ ֻוׁשְ זֹו ׁשְ

רֹום ֻלוֹ  .ֻדָ דִ ן ֵמֵעי – ְוֵעֶמק ׁשֶ   .י ְוַעד ְיִריחוֹ ֻגֶ

ן?  ְרֻדֵ ֵעֶבר ַהֻיַ ֻבְ ֵני,ֵאי ֶזהֻו ַהר ׁשֶ י  ֻתָ ן ֶאְלָעָזר אֹוֵמרַרֻבִ ְמעֹון ֻבֶ  :ׁשִ

גֹון  ֶהן ,רֻוְגדוֹ ר ִמְכָווי ָהֵר ֻכְ ֻיֹוֵצא ֻבָ ֵפָלתֹו  .ְוֵכן ֻכַ ֻבֹון  –ֻוׁשְ ל ְוכָ ֶחׁשְ

יׁשֹור,  ֻמִ ר ֻבַ יבוֹ ָעֶריָה ֲאׁשֶ עַ ֻוָבמֹות  ,ןֻדִ ַעל  ,לֻבָ ְוֵכן  ,ןְמעוֹ ֻוֵבית ֻבַ

ֶהן ֻיֹוֵצא ֻבָ ֻלוֹ  .ֻכַ ית ָהָרן ֻוֵבית  – ְוֵעֶמק ׁשֶ ֶהן ,הִנְמָר ֻבֵ ֻיֹוֵצא ֻבָ  .ְוֵכן ֻכַ

ית ָהָרן ֻוֵבית  – ֻוָבֵעֶמק חֹון ַמְמֶלֶכת ִסי ,ְוסֻוֻכֹות ְוָצפֹון ֶיֶתר ,הִנְמָר ֻבֵ

ֻבֹון ֶחׁשְ ר ָמַלְך ֻבְ ית ָהָרם .ֶמֶלְך ָהֱאמֹוִרי ֲאׁשֶ ית  – ֻבֵ ית  .הָרָמתָ ֻבֵ ֻבֵ

ית ִנְמָר  ְרֲעלָ  – ֺסֻכֹות .ןִנְמִריה ֻבֵ   .ַעְמֻתוֻ  –ָצפֹון  .הֻדַ

ָהר  ֻבָ ֵפָלה ׁשֶ הָ  –ׁשְ ֵפָלהֻכָ ְ ׁשֻ ֻבַ ֵפָלה? ִמן ַמה  – ר? ְוׁשֶ ְ ׁשֻ ָתֵניֻכַ ַהר  :ֻדְ

ֵפָלתוֹ ְוִעְמקוֹ ם, ֵעֶמק ְוָהָר  ֶפל ֻוׁשְ ָהר  :ָאְמָרהָהָדא  ,, ׁשֵ ֻבָ ֵפָלה ׁשֶ  –ׁשְ

הָ  ֵפָלה ֻכָ ְ ׁשֻ ֻבַ ֵפָלה –ר, ְוַהר ׁשֶ ׁשְ י יֹוֵסי .ֻכַ ן ַמְתִניָתא :ָאַמר ַרֻבִ  !ָאַמר ֻכֵ

הֻ  ֻלָ ֶלךְ  – ְוָהָהר ׁשֶ ַהר ַהֻמֶ   .ֻכְ

ם ד יָׁ ית חֹורֹון ְוע  ּב  ת. – מִׁ ח  ה א  ינָׁ ָר  ְמדִׁ י יֹוָחָנן .ןֻכֹוִריא ֻפָ  :ָאַמר ַרֻבִ

ֵפָלה ְוֵעֶמק –עֹוד ִהיא  ֻה ַהר ֻוׁשְ ית חֹורֹון ְוַעד  .ֵיׁש ֻבָ   – סַאְמאוֻ ִמֻבֵ



י__________________ כח עּורִׁ ים ש ִׁ ּיִׁ ימ  ם יֹומִׁ בּוע  י לִׁ ָׁ ת ש  ְרש    "התשעת ּתֹוְלדוֹ  ּפ 
 

ֵפָלה – ֵמַאְמאֻוס ְוַעד לֹוד .ַהר ם .ׁשְ ִניְתֵני  .ֵעֶמק – ִמלֹוד ְוַעד ַהֻיָ

ע   .ןהֵ ְמעֹוָרבֹות   !ַאְרֻבַ

ֵני לֹׁש ֲאָרצֹות  :ֻתָ סֻוְרָיא ׁשָ  ֵאין ֻבְ

 

  ע"א[ ו]דף כ"

ין ,יֲחמֵ א ֱאיתָ  ְיהֻוָדה  ִאיֻלֵ ֻבִ  .ֵאינֹו אֹוֵכל ַעד ַהר ְיהֻוָדה –ֵעֶמק ׁשֶ

ִליל  ֻגָ ֻבַ  אֹוֵכל ַעד ַהר ְיהֻוָדה?  –ְוֵעֶמק ׁשֶ

ים. רִׁ מָׁ ּתְ ים ְול  ת ְלז יתִׁ ח  א  צֹות ּכְ ֲארָׁ ל הָׁ ֵני ּכָׁ ֵני .ןֶלָחרֻוִביַאף  :ֻתָ  :ֻתָ

ָמִרים  ִריחוֹ  –אֹוְכִלין ַעל ַהֻתְ ְכלֻו ִמֻיְ ֻיִ יִתים .ַעד ׁשֶ ְכלֻו  – ְוַעל ַהזֵֻ ֻיִ ַעד ׁשֶ

רוֹ   .ן ֻוִמֻגֻוׁש ָחָלבִמֻמָ

 ה ג'ֲהָלָכ 

מֻורפְ אֹוְכִלין ַעל ַהֻמוֻ  מתני' ָ י יֹוֵסי אֹוֵמר .ָקר ֲאָבל לֹא ַעל ַהׁשֻ  :ַרֻבִ

מֻור ָ   .ַאף ַעל ַהׁשֻ

ו  כ"ז  –י ֲחִמיִׁש יֹום   ןֶחׁשְׁ



ְלמּוד י ּת  ְלמִׁ ֻנּקָׁ  ְירּוש   ּמְ  כט  ____________________________________ דה 
 
 

יְפָראאֹוְכִלין ַעל  ִפִחין ְוַעל ַהֻדִ יְתָווִנֻיֹות ,ַהֻטְ י  .ֲאָבל לֹא ַעל ַהֻסִ ַרֻבִ

ִיץ ִיְכֶלה ַהֻקַ רֻו ַעד ׁשֶ יֻכְ ֻבִ ל ְזַמן ׁשֶ יר ֻכָ   .ְיהֻוָדה ַמֻתִ

י  – ַמְתִניָתאגמרא   ַרֻבִ מְ ֻדְ ִתיב  !עֹוןׁשִ הֵ :ויקרא כה, יב()ֻכְ ד  ָּ ִמןֵַהש  

הֵ  תָּ בו אָּ תֵת ְּ לו ֵא  אכְּ ֹ ֶדה .ת  ָ ַאֻתְ אֹוֵכל ִמן ַהׂשֻ ל ְזַמן ׁשֶ ַאֻתְ אֹוֵכל  – ֻכָ

ִית לָ  .ִמן ַהֻבַ ֶדה ֻכָ ָ לֵֻ  –ה ִמן ַהׂשֻ ִיתֻכַ י ַמה ַטֲעָמא  .ה ִמן ַהֻבַ ַרֻבִ ֻדְ

ֻלֹא לֹוַכל ַרְמֻתְ ָלְך ׁשֶ ֻגָ ְמעֹון? ַאֻתְ הֻוא ׁשֶ   .ׁשִ

י  – ַמְתִניָתא ַרֻבִ ָתֵני !יֹוֵסיֻדְ ַעֻכוֹ ֵאין אֹוְכִלין ַעל  :ֻדְ ֻבְ י  .ַהְטָפִחין ׁשֶ ַרֻבִ

ַעֻכוֹ  :יֹוֵסי ָאַמר ֻבְ י יֹוֵסי .אֹוְכִלין ַעל ַהְטָפִחין ׁשֶ ֲהֵויַנן ָסְבִרין  :ָאַמר ַרֻבִ

ִנין ,ֵמיַמר י יֹוֵסי ְוַרֻבָ ִליִגין ַרֻבִ ִסיְתָווִניֹות ?ַמה ֻפְ ִדְפִריֲאָבל  ,ֻבְ  – ןֻבְ

ח .אלֹ  ֻכַ ֵני ַאׁשְ ֻלֹא  :ֻתָ רֻו ַעד ׁשֶ ֻכְ ֻבִ ְדָפִרים, ְוֵהם ׁשֶ יר ֻבִ י יֻוָדה ַמֻתִ ַרֻבִ

ִיץ   .ִיְכֶלה ַהֻקַ

 ה ד'ֲהָלָכ 

ָחִבית ַאַחת מתני' ים ֻבְ ה ְכָבׁשִ לֹׁשָ י  .ַהֻכֹוֵבׁש ׁשְ  :אֹוֵמר ִליֶעֶזרַרֻבִ

ַע אֹוֵמר .אֹוְכִלין ַעל ָהִראׁשֹון י ְיהֹוׁשֺ ן  .ַאף ַעל ָהַאֲחרֹון :ְוַרֻבִ ַרֻבָ

ְמִליֵאל אֹוֵמר ֶדה :ֻגַ ָ ָלה ִמינֹו ִמן ַהׂשֻ ֻכָ ל ׁשֶ  .ְיַבֵער ִמינֹו ִמן ֶהָחִבית – ֻכָ

ְמעֹון אֹוֵמר י ׁשִ יעֻור :ַרֻבִ ל ָיָרק ַאַחת ַלֻבִ   .ֻכָ



י __________________ ל עּורִׁ ים ש ִׁ ּיִׁ ימ  ם יֹומִׁ בּוע  י לִׁ ָׁ ת ש  ְרש    "התשעת ּתֹוְלדוֹ  ּפ 
 

ְכלֻו  ֻיִ רֹוִגיָלא ַעד ׁשֶ ית ְנטֹוָפהִסָגִרֻיוֹ אֹוְכִלין ֻבָ ְקַעת ֻבֵ   .ת ִמֻבִ

י אַמה ַטְעמָ גמרא   ַרֻבִ ַאֲחרֹון –? ָהִראׁשֹון ִליֶעֶזר ֻדְ  .נֹוֵתן ַטַעם ֻבָ

י ַמה ַטַעם  ַרֻבִ ִראׁשֹוןֻדְ ַע? ָהַאֲחרֹון נֹוֵתן ַטַעם ֻבָ ָיא ַעל  .ְיהֹוׁשֺ ְוַקׁשְ

י  ַרֻבִ עַ ֻדְ ַאֲחרֹון?  :ְיהֹוׁשֺ  ֵאין ָהִראׁשֹון נֹוֵתן ַטַעם ֻבָ

ר ל אֹומ  יא  ְמלִׁ ן ּג  ּבָׁ ֶדה :ר  ָׁ ׂשּ ינֹו ּב  ה מִׁ לָׁ ּכָׁ ֶ ל ש  ן  – ּכָׁ ינֹו מִׁ ר מִׁ ע  ְיב 

ת. יִׁ ּב  ֵני ה  ְדָבָריו :ֻתָ   .ַוֲהָלָכה ֻכִ

אֹוָצר :ִחְזִקָיה ָאַמר ִהְתִחיל ֻבָ יָון ׁשֶ ְמבֹועָ  – ִמֻכֵ עֻוְבָדא  ֲאָתא .ר הֻואֻכִ

י  ִחְזִקָיה ֵיָסאקֻוֵמי ַרֻבִ ֲאנָ לֹא  :ָאַמר .ְוהֹוֵרי ֻכְ א ֻדַ ָווֵתיֻה, ֶאֻלָ א ָסַבר ֻכְ

ֲאנַ ִמן ַמה  ָוֵתיהֻ ָחְמָיין ֻדַ ִנין ָעְבִדין עֻוְבָדא ֻכְ   .ן ַרֻבָ

ר ְרִדיָפה י ִיְצָחק ֻבַ י ִיְרְמָיה ֲאָתא ,ֵליֻה עֻוְבָדא ֲהָוה ַרֻבִ ַאל ְלַרֻבִ  .ׁשָ

יךְ א ַאְרְיָוותָ  ?ַמה ָאַמר ֵליֻה: ַאל  ַקֻמָ יְוַאֻתְ ׁשָ ַאל שָׁ  ֲאָתאא! ְלַתֲעַלֻיָ

י לְ  ָיהַרֻבִ ָלָתאָחִמי ָלְך  ָאַמר ֵליֻה: .ֹיאׁשִ   .ןקֹוֵמיהוֹ ה ְוָאְבְקָר ן ָרֲחִמי ֻתְ

ִציֻפֹוִריי ַקֻפֻוְדָקאֵ  ֲאִלין ֻדְ י ֵאיִמיׁשַ ִגין ְדֵלית לְ  :ן ְלַרֻבִ יןֻבְ א ַעמָֻ  ִאיֻלֵ

ַאל ְולָ ָרֵחם  ָלם ֵאיְך צֹוְרָכהא ׁשָ ד  :ד? ֲאַמר לֹוןֶמיְעבַֻ  ׁשְ ֱחמוֻ ֻכַ ן ֻתֶ

ֱהווֹ  – ַרְגָלא ְצִליָלא ִקין ֻתֶ ְוָחְזִרין  ,ן ֵליהֻ ֻוַמְבְקִרין ָלֻה ְלׁשֻוָקא ַמֻפְ

יהֻ ְוָזְכיָ    .ין ֻבֵ



ְלמּוד י ּת  ְלמִׁ ֻנּקָׁ  ְירּוש   ּמְ  לא  ____________________________________ דה 
 
 

ג ָלֻה ְצלוֹ  י ַחַגיי ְמַפֻלַ י אֱ  .ןְצלֹוָחָייין יָ חָ ַרֻבִ ג ָלֻה ְמַפלַֻ  ִליֶעֶזרַרֻבִ

  .ןְצלֹוָחָיין ְצלֹוָחָיי

י  י ִיְרְמָיהק ְסלַ ה ִחְזִקיָֻ ַרֻבִ י ַרֻבִ ֻבֵ ֵהן אֹוָצָרהָזִכיִתי  :ֲאַמר ֵליהֻ  .ֻגַ  !ֻבְ

יןצֹור ִלי  :ֲאַמר ֵליהֻ  ִריַטָייא  ִאיֻלֵ בָֻ ֻפְ ֲהֵרי ְמקֹוָמן  :ֲאַמר ֵליהֻ  .ךְ יֻגַ

כָֻ  ְקָתְך! ָחַזר  :ֲאַמר ֵליהֻ  !ר ִלימֻוׂשְ הֻ ֻוְזֵכיתָ לֹא ֵכן ַאֻפֵ   .ה ֻבָ

  [בע" ו]דף כ"

 ה' הֲהָלָכ 

ִבים ַלִחים  מתני' ט ֲעׂשָ תֹוק –ַהְמַלֻקֵ ַבׁש ַהֻמָ ֻיִ ֵבשׁ  .ַעד ׁשֶ ֻיָ ב ֻבַ  ְוַהְמַגֻבֵ

ה – ִנֻיָ ֵרד ְרִביָעה ׁשְ ֻתֵ   .ַעד ׁשֶ

רֻו ֵמֲאִביֶהן –ֲעֵלי ָקִנים ַוֲעֵלי ְגָפִנים  ְ יׁשֻ ֻיִ ב ָיֵבשׁ  .ַעד ׁשֶ ַעד  – ְוַהְמַגֻבֵ

יה ִנֻיָ ֵרד ְרִביָעה ׁשְ ֻתֵ   .ׁשֶ

י ֲעִקיָבאוְ  ם  :אֹוֵמר ַרֻבִ כֻוֻלָ יה –ֻבְ ִנֻיָ ֵרד ְרִביָעה ׁשְ ֻתֵ ֻיֹוֵצא בֹו,  .ַעד ׁשֶ ֻכַ

ִית  יר ֻבַ ֻכִ ׂשְ ִמים  ַלֲחֵבירוֹ ַהֻמַ ׁשָ יה –ַעד ַהֻגְ ִנֻיָ ֵרד ְרִביָעה ׁשְ ֻתֵ   .ַעד ׁשֶ

יה ִנֻיָ ֵרד ְרִביָעה ׁשְ ֻתֵ ִמים ַעד ׁשֶ ׁשָ ר ֲהִניָיה ֵמֲחֵבירֹו ַעד ַהֻגְ   .ַהֻמֻוֻדָ
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יסֹות ַעד ֵאיָמַתי ים ַלַפְרֻדֵ יה ?ִנְכָנִסין ֲעִנֻיִ ִנֻיָ ֵרד ְרִביָעה ׁשְ ֻתֵ ַעד  .ַעד ׁשֶ

ִביִעית ל ׁשְ ׁש ׁשֶ ֶתֶבן ֻוְבֻקַ ֵרד  ?ֵאיָמַתי ֶנֱהִנין ְוׂשֹוְרִפים ֻבְ ֻתֵ ַעד ׁשֶ

יה ִנֻיָ   .ְרִביָעה ׁשְ

יגמרא   י יֹוָחָנן ַרֻבִ ם ַרֻבִ ׁשֵ אן ֲעֵלי ָקִנים :ָאִבין ֻבְ א ֲעֵלי  ,ֵלית ֻכָ ֶאֻלָ

ָפִנים יעֻור – ֲעֵלי ָקִנים .ֻגְ ן ְוָתֵני .ֵאין ָלֶהן ֻבִ אֹוג ֲעֵלי ָקִנים ַוֲעֵלי הָ  :ֻכֵ

ֶלה –ַוֲעֵלי ֲחרֻוִבין  ֵאין ִמיָנן ֻכָ ֵני ׁשֶ יעֻור, ִמֻפְ   .ֵאין ָלֶהן ֻבִ

י  ֵעי ְזֵעיָראַרֻבִ ם" :ָאַמר :ֻבָ ׁשֶ ם ֶאָחד? "ַעד ַהֻגֶ ׁשֶ ֵרד ַהֻגֶ ֻיֵ ןתַֻ  ַעד ׁשֶ  ֻמָ

ֵניַנן לֹא ִיְפחֹות  –" י ֵעִציםָעלַ ֲהֵרי " :ָהאֹוֵמר משנה ו( שקלים פרק ו) ֻתָ

ֵני ְגִזיִרין ְ י ֻבֹון ָאַמר, .ִמׁשֻ י ַרֻבִ י יֹוֵסי ֻבִ ֵעי ַרֻבִ ר ֶמֶמל ֻבָ א ֻבַ י ֻבָ  :ַרֻבִ

יזָ ֵמִביא  "י ֵעץָעלַ ֲהֵרי " :ָאַמר י ֻגִ  ַמְתִניָתא :ִליֶעֶזרר ֶאָחד? ָאַמר ַרֻבִ

ן ְפֵני ַעְצמוֹ  !ָאְמָרה ֻכֵ ן ֻבִ ְפֵני ַעְצמֹו, ְוֶזה ָקְרֻבָ ן ֻבִ זֶֻה ָקְרֻבָ ָתֵני .ׁשֶ ַנן ֻדְ

ִזיֵרי ֵעִצים משנה ה( יומא פרק ב) ֵני ֻגְ ָיָדן ׁשְ ַנִים ֻבְ   .ׁשְ

ֵני, י יֹוֵסי אֹוֵמר ֻתָ ְרִביָעהכָֻ  :ַרֻבִ לֻוי ֻבִ הֻוא ֻתָ ָבר ׁשֶ ֵרד  – ל ֻדָ ֻתֵ ַעד ׁשֶ

יה ִנֻיָ ֵאינוֹ  .ְרִביָעה ׁשְ ְרִביָעה ְוׁשֶ לֻוי ֻבִ ל  – ֻתָ ֻה ׁשֶ יַע ְזַמֻנָ ֻגִ ֻיַ ַעד ׁשֶ

ֵני, .ְרִביָעה ן שִׁ  ֻתָ ְמִליֵאל אֹוֵמרַרֻבָ ן ֻגַ ְרדֻו  :ְמעֹון ֻבֶ ֻיָ ְבַעת ָיִמים ׁשֶ ׁשִ

ְסקוֻ בָֻ  ִמים ְולֹא ֻפָ ׁשָ ֵדי ְרִביָעה שְׁ  – ֶהן ֻגְ ֶהן ֻכְ הֵיׁש ֻבָ ֵני .ִנֻיָ יה  ֻתָ י ִחֻיָ ַרֻבִ
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ם ַר  ׁשֵ ְמִליֵאלֻבְ ן ֻגַ ְמעֹון ֻבֶ ן ׁשִ מָ  :ֻבָ ה ִנְקָרא ׁשְ ִהיא ְוָלֻמָ ֻה ְרִביָעה? ׁשֶ

  .רֹוַבַעת ֶאת ָהָאֶרץ

י ֲחִניָנה ֶדה :ָאַמר ַרֻבִ ָ ׂשֻ ֻבַ ְסַרח ַמה ׁשֶ ֻתִ יָון ׁשֶ ר ַמה  – ִמֻכֵ הֻוֻתָ

ִית ֻבַ ֻבַ   .ׁשֶ

ֵני י  ֻתָ ְעיָ ַרֻבִ ִנים :ההֹוׁשַ לֹׁש ׁשָ ְסַרח – ֲאִפיֻלֻו ְלַאַחר ׁשָ ֻיִ   .ָאסֻור ַעד ׁשֶ

ִביִעית ל ׁשְ ֶבן ׁשֶ ִטיט – ֻתֶ ִטיט  .ֵאין ׁשֹוִרין אֹותֹו ֻבְ ָרייֹו ֻבְ ֵטל –ׁשְ  ,ֻבָ

לוֹ  ֻבְ ֻגִ   .ְוהֻוא ׁשֶ

ִביִעית  ל ׁשְ ֶבן ׁשֶ ר –ֻתֶ ֻכַ ר .ֵאין נֹוְתִנין אֹותֹו ֻבַ ֻכַ ֵטל – ְנָתנֹו ֻבַ  ,ֻבָ

שַׁ  ְוהֻוא ֻיָ   .ן ָעָליוׁשֶ

י ֵלִוי  ֻום ְסִפיִחין? ַרֻבִ ֵהא ָאסֻור ִמׁשֻ ֻיְ ִביִעית, ַמה ׁשֶ ל ׁשְ ֶבן ׁשֶ ֻתֶ

ְריָ  ר ַצְנֻבַ א ֻבַ י ֻבָ ַאל ְלַרֻבִ ָראַזְבדָֻ א ׁשָ י  .א, ֻוׁשְ א  :ְזֵעיָראָאַמר ַרֻבִ ַוֲאֻנָ

ָלא ָסְמִכית  ַאלַ  ֲעֵליהֻ ֻדְ ֻתְ יןת לְ ִאׁשְ ֵבי ִאיֻלֵ ְרְסנָ ת ֻדְ ן ָנֲהִגי :ְוָאְמִרין ,הֻכַ

יא ֲהֵוינָ  ְנׁשִ ֶבן ִמן ֻכָ ִמיְטתָ ת ֲערֻובַ ן ֻתֶ ִמן  ַמְייֵתין, ֶמְחְסִריְוַכד  ,אׁשְ

י ִיְרְמָיה .אׁשֻוַריָֻ  ר ַמְתִניָתא: ָאַמר ַרֻבִ הֻוא מֻוֻתָ ָתנֵ  .ָאַמר ׁשֶ  :יֻדְ

ִעי ֻבָ ָטִמין ַהֻצַ ל ָמקֹום, מֻוְרסָ לֹוְקִחין  – ןְוַהֻפַ יןן ִמֻכָ ׁשִ י  .ְוֵאיָנן חֹוׁשְ ַרֻבִ

י יֹוֵסי .ֲאִפילֻו ִמן ֶהָחׁשֻוד :ִיְרְמָיה ָסַבר ֵמימֹור לֹא  :ֲאַמר ֵליֻה ַרֻבִ
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ָבר  ֵאינֹו יֹוֵדַע ִאם ָחׁשֻוד הֻוא ִאם ֵאינֹו ָחׁשֻוד, ָהא ֻדָ ׁשֶ א ֻבְ ָאְמרֻו ֶאֻלָ

הֻוא ָחׁשֻוד ִריא ׁשֶ   .ָאסֻור – ֻבָ

אי,  ֻמַ י ׁשַ הֻוא ָאסֻור יָתאַמְתנִ ָאַמר ַרֻבִ ָתֵני .ָאְמָרה ׁשֶ ן ַנןֻדְ ֻמָ  ֻתַ

שׁ  משנה ה( תרומות פרק י) ֶרם, ְוֶהְקֻדֵ ִביִעית, ֻוְבִכְלֵאי ַהֻכֶ ְ ִאם ֵיׁש  – ֻוַבׁשֻ

ֵדי  ַרע ֻוָבֵעץ ֻכְ זֶֻ ןֻבַ ֵהָמה?  .ַטַעם ִליֻתֵ ד אֹוְכֵלי ֻבְ לֹא ִנְמָצא ְמַאֻבֵ

תֵ  יֻפָ ֵהָמה ֻתִ אֹוְכֵלי ֻבְ י ָמָנא .םְלָאדָ ר ֻבְ תֵ  :ָאַמר ַרֻבִ יֻפָ ת ֻתִ ְקדֻוׁשַ ר ֻבִ

ִביעֻור ִביִעית ֻבְ לֻום ,ׁשְ ֻה ֻכְ ַמע ִמיֻנָ   .ְוֵלית ׁשְ

 

  ע"א[ ז]דף כ"

 ה ו'ֲהָלָכ 

יעֻור מתני' ַעת ַהֻבִ יָעה ׁשְ ִביִעית ְוִהֻגִ ירֹות ׁשְ ָהיֻו לֹו ֻפֵ  – ִמי ׁשֶ

לֹׁש ְסעֻודֹות ְלָכל ֶאָחד ְוֶאָחד ָקן ְמזֹון ׁשָ י .ְמַחֻלְ ם אֹוְכִלין ַאַחר ְוָהֲעִנֻיִ

ו  כ"ח  –י ִׁשִש יֹום   ןֶחׁשְׁ



ְלמּוד י ּת  ְלמִׁ ֻנּקָׁ  ְירּוש   ּמְ  לה  ____________________________________ דה 
 
 

יִרים יעֻור, ֲאָבל לֹא ֲעׁשִ י ְיהֻוָדה ;ַהֻבִ ְבֵרי ַרֻבִ י יֹוֵסי אֹוֵמר .ֻדִ ֶאָחד  :ַרֻבִ

יעֻור יִרים אֹוְכִלין ַאַחר ַהֻבִ ים ְוֶאָחד ֲעׁשִ   .ֲעִנֻיִ

נֻו לֹו  יֻתְ ֻנִ ה אֹו ׁשֶ ָ ירֻוׁשֻ ְפלֻו לֹו ֻבִ ֻנָ ִביִעית ׁשֶ ירֹות ׁשְ ָהיֻו לֹו ֻפֵ ִמי ׁשֶ

י  ָנה, ַרֻבִ ְתנֻו ְלאֹוְכֵליֶהן :אֹוֵמר ִליֶעֶזרַמֻתָ ֵאין  :ַוֲחָכִמים אֹוְמִרים .ִייֻנָ

ר ֻכָ קֻו ְלכָ  ,ַהחֹוֵטא ִנׂשְ ְכרֻו ְלאֹוְכֵליֶהן ֻוְדֵמיֶהן ִיְתַחֻלְ א ִיֻמָ   .ל ָאָדםֶאֻלָ

ָתהֻ  ֻלֹא הֻוְרָמה ַחֻלָ ִביִעית ַעד ׁשֶ יב ִמיָתה – ָהאֹוֵכל ֵמִעיַסת ׁשְ   .ַחֻיָ

י ַמה ַטֲעָמא גמרא   ַרֻבִ ,ֵ )שמות כג, יא( ?יֻוָדהֻדְ ךָּ יֵַעמ   יֹנ  בְּ ֵא  לו  כְּ אָּ וְּ

ם רָּ ִיתְּ י ַמה ַטֲעָמא  .וְּ ַרֻבִ םיֹוֵסי? ֻדְ רָּ ִיתְּ ,ֵוְּ ךָּ יֵַעמ   יֹנ  בְּ לו ֵא  כְּ אָּ   .וְּ

ֵני, ְמעֹון אֹוֵמר ֻתָ י ׁשִ יִרי :ַרֻבִ יעֻורֲעׁשִ  .ן אֹוְכִלין ִמן ָהאֹוָצר ַאַחר ַהֻבִ

י ַמה ַטֲעָמא  ַרֻבִ ְמעֹון? ֻדְ  )שמות כג, יא(ׁשִ
ךֵָּ ֵַעמ   י יֹנ  בְּ ֵא  לו  כְּ אָּ ֵַעדֵ,וְּ

ם רָּ   .ִיתְּ

ן ָלִקיׁש ָאַמרַרבִֻ  ְמעֹון ֻבֶ ֵפירֹות  :י ׁשִ נֵ  .ןַמְתִניִתיִהיא  ֲעֵביָרהֻבְ : יְוָהֻתָ

ירֹות  ֶהן!  – ֲעֵביָרהַהֻמֹוֵצא ֻפֵ ְנָייָאסֻור ִליַגע ֻבָ א ִהיא ְמִציָאה, ׁשַ

ְנָיי ְרחוֹ ׁשַ ְפלֻו לֹו ַעל ֻכָ ֻנָ   .א ִהיא ׁשֶ
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י יֹוָחָנן ָאַמר ֵפירֹות  :ַרֻבִ ָהדָ  .ַמְתִניָתאר ִהיא ֶהיתֵֻ ֻבְ ֵניַנןא ֻבְ י  ֻתָ ַרֻבִ

ְתנֻו ָלאֹוֵכל :אֹוֵמר ִליֶעֶזר י  ?!ִיֻנָ ֻמֹותִ ְדהֻוא  ִליֶעֶזרַרֻבִ ָתֵני .יׁשַ ַנן, ֻדְ

טֹוָבה ִביִעית ֻבְ ירֹות ׁשְ ֻלֹ  אֹוְכִלין ֻפֵ טֹובָ א ְוׁשֶ אי ה;ֻבְ ֻמַ ית ׁשַ ִדְבֵרי ֻבֵ . ֻכְ

ָהדָ  יבֻוהֻו, ֻבְ יָטתֹו ֱהׁשִ ׁשִ ר? ֻבְ ֻכַ ֵאין חֹוֵטא ִנׂשְ ִנין ְמִתיִבין ֵליֻה ׁשֶ א ַרֻבָ

ַאֻתְ אֹוֵמר יָטְתָך ׁשֶ ׁשִ ֵאין ַהחֹוֵטא  ֻבְ ְתנֻו ְלאֹוְכֵליֶהן ׁשֶ כָֻ ִיֻנָ  ר! ִנׂשְ

יִבי י ֻבִ י  :ָאַמר ַרֻבִ יןי בְֻ יֹוסֵ הֹוֵרי ַרֻבִ ְלכֻו ָמעֹוֵתיֶהן  – קֻוְנְדַסָיא ִאיֻלֵ ֻיֵ ׁשֶ

ַלח י  .ְלָים ַהֻמֶ י ִחְזִקָיהָמנָ ַרֻבִ ַאל ְלַרֻבִ פֻוְניָ ַמהֻו  :א ׁשָ ין ֵמייְכָלא ֻבְ

ְקלֹון? ֲאַמר  י ִחְזִקָיה  .ָאסֻור :ֵליהֻ ְלַאׁשְ ׁשֻוָקא ָקאֵ  ֲהָוהַרֻבִ ים ֻבְ

ָלא ַאֻפוֹ  ֲהַפךְ  ,ל ִמן ִאיֻסֻוָראֲעלַ א ַחד ָטִעין ֲחמָ  ,ֵקיָסִריןדְֻ  י ֻדְ

ֵני ֶמיְחִמיֵניהֻ  ַר  ֻתָ ֵדי כָֻ  .קֻפֵ ה? ֻכְ ְך ָלֻמָ ָעשֶׂ ל ֻכָ ֻיֵ  .ה ְמקֹומֹו הֹוִכיחַ ׁשֶ

ר  י ַיֲעקֹב ֻבַ ַמע ַרֻבִ  :רְוָאמַ  ַאָחאׁשָ

  [בע" ז]דף כ"

הֻ  הֵ  ִאֻמֵ רְיַלדַ ן ֻדְ   !ת ֻבַ

ן ֵלִוי  ַע ֻבֶ י ְיהֹוׁשֺ א  :ְלַתְלִמיֵדיהֻ ד ְמַפקַֻ  ֲהָוהַרֻבִ ָלא ִתְזֻבֹון ִלי ָיָרק ֶאֻלָ

יְנתָ ִמן  ִסיְסָר א ֻגִ ֵאיִזיל ֱאמֹור  ָאַמר ֵליֻה:ָקם ִעֵמיֻה ָזכֻור ְלטֹוב,  !אֻדְ

ךְ  יָנתָ ָהָדא  ֵלית ,ְלַרֻבָ ִסיְסָר א ֻגִ ְיהֻוַדי ,אֻדְ  ְוַנְסַבהֻ  ְוַקְטֵלהֻ  ,תֲהַווי ֻדִ

ךְ ן בְֻ ִאי !ִמיֵניהֻ  וי – ִעיָתא ַמְחְמָרא ַעל ַנְפׁשָ ֻוֵ ֻתַ   .ְלַחְבָרךְ י ִאׁשְ



ְלמּוד י ּת  ְלמִׁ ֻנּקָׁ  ְירּוש   ּמְ  לז  _____________________________________ דה 
 
 

ר ַנׁש  יד ַעל  ֲהָוהַחד ֻבַ ִמיְטתָ ָחׁשִ ִקין אַ " :ֵתיהֻ ָאַמר ְלִאיתְֻ  .אׁשְ ֻפְ

תָ  יד  :ָאְמָרה ֵליהֻ  "!הַחֻלְ ְבָרא ָחׁשִ ִמיְטָתא ְוַאֻתְ ָאַמר ַההֻוא ֻגַ ַעל ׁשְ

ה! ָאַמר ָלהֻ אַ  קֻון ַחֻלָ ה :ֻפְ ִביִעית  – ַחֻלָ ַבר ֻתֹוָרה, ׁשְ ן  –ִמֻדְ ִמְדַרֻבָ

ְמִליֵאל ַוֲחֵביָריו   .ֻגַ

ם  יגָׁ ּפ  ְך ה  ן ֲעלָׁ ְדרָׁ יןְוהָׁ ה  יּבּוזִׁ  רִׁ

 יֲעִשירִ ק ֶפרֶ 

ִביִעית מתני' ָטר – ַהׁשְ ֻלֹא ִבׁשְ ָטר ְוׁשֶ ׁשְ ְלָוה ֻבִ ֶטת ֶאת ַהֻמִ ֻמֶ   .ְמׁשַ

ַפת ַהֲחנֻות ֶטת – ַהֻקָ ֻמֶ ָאֻה ִמְלָוה .ֵאיָנֻה ְמׁשַ ֲהֵרי זֹו  – ְוִאם ֲעׂשָ

ֶטת ֻמֶ י ְיהֻוָדה אֹוֵמר .ְמׁשַ מֵֻ ָהִראׁשֹון ָהִראׁשֹון  :ַרֻבִ   .טיְמׁשַ

ִכיר ַכר ׂשָ ט – ׂשְ ֻמֵ אֹו ִמְלָוה .ֵאינֹו ְמׁשַ יֲהֵרי זֹו  – ְוִאם ֲעׂשָ ֻמֵ  .טְמׁשַ

י יֹוֵסי אֹוֵמר ִהיא ֻפֹוֶסֶקת  :ַרֻבִ ל ְמָלאָכה ׁשֶ ִביִעיֻכָ ְ ׁשֻ ֶטת – תֻבַ ֻמֶ  .ְמׁשַ

ִביִעית ְ ׁשֻ ֶטת – ֵאיָנֻה ֻפֹוֶסֶקת ֻבַ ֻמֶ   .ֵאיָנֻה ְמׁשַ

ָנה ָ רֹאׁש ַהׁשֻ ָקֻה ֻבְ ָרה ְוִחיֻלְ ֹוֵחט ֶאת ַהֻפָ רִאם ָהָיה  ,ַהׁשֻ  ַהחֹוֶדׁש ְמעֻוֻבָ

י – ֻמֵ יֵאינֹו  –ְוִאם ָלאו  .טְמׁשַ ֻמֵ   .טְמׁשַ



י __________________ לח עּורִׁ ים ש ִׁ ּיִׁ ימ  ם יֹומִׁ בּוע  י לִׁ ָׁ ת ש  ְרש    "התשעת ּתֹוְלדוֹ  ּפ 
 

ם ָרע ה, ְוַהֻמֹוִציא ׁשֵ ין  ,ָהאֹוֵנס, ְוַהְמַפֻתֶ ה ֵבית ֻדִ ֵאיָנן  –ְוָכל ַמֲעׂשֵ

ִמיִטי   .ןַמׁשְ

ין ָטרֹוָתיו ְלֵבית ֻדִ ֻכֹון ְוַהֻמֹוֵסר ׁשְ ׁשְ ְלֶוה ַעל ַהֻמַ ִמיִטיֵאין  – ַהֻמַ   .ןַמׁשְ

יתגמרא   יעִׁ בִׁ ְ ש ּ טֶ  ה  ּמֶ ָטר ת כּו'.ְמש   ׁשְ ֻלֹא ֻבִ ָטר .ִניָחא ׁשֶ ׁשְ  ?ֻבִ

ט! ָאַמר ְוֵיָעשֶׂ  ֻמֵ ֻכֹון ְולֹא ְיֵהא ְמׁשַ ׁשְ ַמְלֶוה ַעל ַהֻמַ י ה ֻכְ  :יֹוָחָנןַרֻבִ

תֵ  יֻפָ טַ ר ֻתִ ׁשְ ֵאין ֻבֹו ַאֲחָריֻות ְנָכִסיםֻבִ י ֻוכְ  ,ר ׁשֶ ֲאָתא  .ֵמִאירַרֻבִ

י עֻוְבָדא קֻוֵמי  ׁש ֻבֹו ַאֲחָריֻות ְנָכִסיםַרֻבִ ֻיֵ ָטר ׁשֶ ׁשְ ְוהֹוֵרי  ,יֹוָחָנן ֻבִ

ט ֻמֵ ָאנֻו ְלֵמיִדין ִמן ַהֲהָלָכה :ָאַמר .ְמׁשַ ֵני ׁשֶ ין אֹותֹו?  – ִמֻפְ  ָאנֻו עֹוׂשִ

י ֵאין לֹו ַקְרַקע :ִיְרְמָיה ָאַמר ַרֻבִ ׁשֶ ינֹו אֵ  – ָהא ִאם ֵיׁש לֹו ַקְרַקע .ֻבְ

ט ֻמֵ י .ְמׁשַ ט – ֲאִפילֻו ֵיׁש לֹו ַקְרַקע :יֹוֵסי ָאַמר ַרֻבִ ֻמֵ י ָאְתָיא  .ְמׁשַ ַרֻבִ ֻדְ

ַרב –יֹוֵסי  ידְ  .ֻכְ ם ַר  ָאַמר ַרֻבִ ׁשֵ א ֻבְ ֵאינֹו  –ִייֵחד לֹו ַקְרַקע  :בֻבָ

ט ֻמֵ א ִייֵחד לֹו, ָהא ִאם לֹא ִייֵחד .ְמׁשַ ט – לֹא ָאְמרֻו ֶאֻלָ ֻמֵ  .ֵאינֹו ְמׁשַ

ֻתוֹ  ֶדה ְלִאׁשְ ד ׂשָ ְעֻבֵ ׁשַ ֻנֻו  ,ַהֻמְ ְוָהַלְך ֻוְמָכָרֻה, ִאם ָרְצָתה ִלְגֻבֹות ִמֻמֶ

ָאר ְנָכִסים  ְ י ָאַמר  .הֻגֹובָ  –ִמׁשֻ י ְלָעָזרהֹוֵרי  :ִהיָלאַרֻבִ הֵ  ַרֻבִ ן ֻכְ

ָיי ֻנָ   .אֻתַ
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יא ְעָיי ַחְבַרֻיָ ָכִסים  :ןֻבָ א ִמֻנְ ה ֶאֻלָ ְגֻבֶ ִדילֹא ֻתִ י ַמר לֹון אָ  !ןְמׁשֻוְעֻבָ ַרֻבִ

ֵני חֹוִרין ְלָפֶניהָ  :יֹוֵסי ִדין?  ,ֻבְ לֹא  – ַמְתִניָתאְוַאֻתְ ָאַמְרֻתְ ְמׁשֻוְעֻבָ ׁשֶ ֻבְ

א ִמזֶֻהלֹא ְיהֵ " :ָאַמר ָלהֻ  יָרעֹון ֶאֻלָ לֹא " :ֲאָבל ִאם ָאַמר ָלהֻ  ".א ָלְך ֻפֵ

א ִמזֶֻה יָרעֹון ֶאֻלָ א ִממֶֻ  –" ְיֵהא ָלְך ֻפֵ הֵאיָנֻה ֻגֹוָבה ֶאֻלָ   .ֻנָ

ֶדה  ד ׂשָ ְעֻבֵ ׁשַ י ַאָחאְוָהַלְך ֻוְמָכָרֻה,  ַלֲחֵבירוֹ ַהֻמְ ְמכֻוָרה  :ָאַמר ַרֻבִ

ָעה י  .ְלׁשָ ָעה :יֹוֵסי ָאַמרַרֻבִ י ַחָייֵליֻה  .ֵאיָנֻה ְמכֻוָרה ְלׁשָ ַרֻבִ  יֹוֵסי ִמןֻדְ

ֶדה ,ָמצֻוי הֻוא ְלַהְבִריחוֹ  – ׁשֹור :ָהָדא  .ֵאינֹו ָמצֻוי ְלַהְבִריָחהֻ  – ׂשָ

ע ַעְצְמךָ  ָהְיָתה ְמכֻוָרה  !ַהֻגַ יְזרֹוַע!  יְלַבֲעלֵ ׁשֶ י ֲאבוֻ יֻוָדן  ָאַמר ַרֻבִ

י  ַרֻבִ ְנָייהֻדְ  ְמצֻוִיין ֵהן  :ַמֻתַ

 

  ע"א[ ח]דף כ"

ֲעֵלי ְזרֹוַע ִליֻפֹול   .ֻבַ

ֵני ֶדה  :ֻתָ כְ ַהֻכֹוֵתב ׂשָ ה ֻבִ ָ יֵקי ְלִאׁשֻ ָתהֻ ַאֻפֹוֻתִ חֹובוֹ  ,תֻוֻבָ  ,ֻוְלַבַעל חֹוב ֻבְ

 – ַמְתִניָתא .ָיחֻוׁש ְלַעְצמוֹ  –ְוַהֻלֹוֵקַח  .ֲהֵרי זֹו ְמכֻוָרה – ְמָכָרהֻ 

ב   ו  כ"ט  – קֹוֶדׁשת ׁשַׁ  ןֶחׁשְׁ



י __________________ מ עּורִׁ ים ש ִׁ ּיִׁ ימ  ם יֹומִׁ בּוע  י לִׁ ָׁ ת ש  ְרש    "התשעת ּתֹוְלדוֹ  ּפ 
 

ָאַמר ָלהֻ  ׁשֶ יָרעֹון ִמזֻוֹ " :ֻבְ ִליִגין ."ְיֵהא ָלְך ֻפֵ ָאַמר ָלהֻ  ?ַמה ֻפְ ׁשֶ לֹא " :ֻבְ

יָרעֹון  א ִמזֻוֹ ְיֵהא ָלְך ֻפֵ   ".ֶאֻלָ

ָגָמֻה לֹא  :ַרב ָאַמר י ְזָקָפהֻ  ,ְזָקָפהֻ ֻפְ ֻלֹא  ַאף ַעל ֻפִ ָגָמהֻ ׁשֶ ֵני .ֻפְ י  ֻתָ ַרֻבִ

יה תִֻ  :ִחֻיָ  .ְפגֹום ְוִתְזקֹוףַעד ׁשֶ

יה  ִנֻיָ ַעם ׁשְ יף לֹו ֻפַ הֻוא ַמֻקִ ֵני ׁשֶ ָפה ִראׁשֹוָנה  – ֻוִמֻפְ ית ַהֻקָ ַנֲעׂשֵ

יה? ִמְלוָ  י  :ְלָעָזר ָאַמר ַרֻבִ ַרֻבִ   !יֻוָדה ִהיאֻדְ

ָנה?  ָ רֹאׁש ַהׁשֻ י ְוָראֻוי ְלתֹוְבעֹו ֻבְ ם ַרֻבִ ׁשֵ א ֻבְ י ְזֵעיָראֻבָ ָממֹון  :ַרֻבִ ֻבְ

הֻוא ָראֻוי  יוָ  ,ְלַהֲאִמינוֹ ׁשֶ הֻוא ָראֻוי ְלתֹוְבעוֹ  ןֻוִמֻכֵ הֻוא  – ׁשֶ ִמי ׁשֶ ֻכְ

ןָראֻוי    .לֹו ָמעֹות ִליֻתֵ

ןְוָכאן, הֹוִאיל ְוָראֻוי  ית ִראׁשֹוָנה  –לֹו ָמעֹות ְולֹא ָנַתן  ִליֻתֵ ַנֲעׂשֵ

  .הִמְלוָ 

י  ה :יֹוָחָנן ָאַמרַרֻבִ ִגין ֲחִריׁשָ ן ָלִקיׁש ָאַמר .ֻבְ ְמעֹון ֻבֶ י ׁשִ ִגין  :ַרֻבִ ֻבְ

ְנָיי יהֻ ַעל  .ןֻבִ ְעֻתֵ י  ֻדַ ַרֻבִ ִהיא ֻפֹוֶסֶקת  – יֹוָחָנןֻדְ ל ְמָלאָכה ׁשֶ ֻכָ

ִביִעית ְ ׁשֻ עְ ַעל  .ֻבַ יהֻ ֻדַ ן ָלִקישׁ  ֻתֵ ְמעֹון ֻבֶ י ׁשִ ַרֻבִ ל ְמָלאכָ  – ֻדְ ִהיא ֻכָ ה ׁשֶ

י ה? מָ . ֻפֹוֶסֶקת ֵמֵאיֶליהָ  ַרבִֻ י יֹוסֵ ַרֻבִ י  ה?יֻודָ י ֻכְ ַרֻבִ ל  :יֹוֵסי ָאַמרֻדְ ֻכָ
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ִביִעית ְ ׁשֻ ִהיא ֻפֹוֶסֶקת ֻבַ ֵאיָנֻה ֻפֹוֶסֶקת  – ְמָלאָכה ׁשֶ ֶטת, ְוׁשֶ ֻמֶ ְמׁשַ

ִביִעית  ְ ׁשֻ ֶטת ֵאיָנהֻ  –ֻבַ ֻמֶ  .ְמׁשַ

  ]דף כ"ח ע"ב[

י יֹוֵסי כְֻ  י ְולֹא ַרֻבִ ב !יֻוָדהַרֻבִ י  ַאף ַעל ֻגַ ַרֻבִ ֶרְך  :יֻוָדה ָאַמרֻדְ ֵאין ֻדֶ

יָנר, מֹוֵדי הוֻ ִני ִלְהיֹות נֹוֵתן ִאיסָֻ ַהׁשֻוְלחָ  ִיטֹול ֻדִ כַ ר ַעד ׁשֶ ׂשְ ר א ֻבִ

ִכיר  ֻסֹוף!  –ׂשָ א ֻבַ ֵאינֹו ֶאֻלָ  ׁשֶ

י ָמיו –ִניָסן  :אֹוֵמר ַרֻבִ ר ִמֻיָ ֵניַנןְוָהא  .לֹא ִנְתַעֻבֵ שקלים פרק ד משנה ) ֻתָ

ְזַמֻנוֹ  (ה א חֹוֶדׁש ֻבִ א !ִאם ֻבָ א ,ִאם ֻבָ   .לֹא ֻבָ

ֵרי :ַרב ָאַמר ׁשְ ָמיו – ֻתִ ר ִמֻיָ ֵניַנןְוָהא  .לֹא ִנְתַעֻבֵ ִאם ָהָיה חֹוֶדׁש  :ֻתָ

  .לֹא ָהָיה ,ִאם ָהָיה !רְמעֻובָֻ 

ֻיֹום ָהִראׁשֹון, ָעַמד  א ֻבַ אֻוׁשָ ִנים ֻבְ ָ ִקיְדׁשֻו ֶאת ַהׁשֻ י ֻוְכׁשֶ ָמֵעאל ַרֻבִ ִיׁשְ

ל  נֹו ׁשֶ י ֻבְ ן ַרֻבִ רֹוקָ יֹוָחָנן ֻבֶ ִדְבֵרי  ,הֻבְ י ָאַמר ֻכְ ן נֻוִריַרֻבִ  .יֹוָחָנן ֻבֶ

ְמִליֵאלָאַמר  ן ֻגַ ְמעֹון ֻבֶ ן ׁשִ ן נֹוֲהִגילֹא ָהִיינֻו  :ַרֻבָ ַיְבֶנהן ֻכֵ   .ֻבְ

יִני ָעַבר  ֵ ֻיֹום ַהׁשֻ י ֲחַנְנָיהֻבַ ל  ַרֻבִ נֹו ׁשֶ י ֻבְ ִליִליַרֻבִ ָאַמר  ,יֹוֵסי ַהֻגְ

ִדְבֵרי  י ֻכְ ְמִליֵאלָאַמר  .ֲעִקיָבהַרֻבִ ן ֻגַ ְמעֹון ֻבֶ ן ׁשִ ן ָהִיינֻו נֹוָהִגין  :ַרֻבָ ֻכֵ

ַיְבֶנה ִני :ָהָתֵניוְ  .ֻבְ ֵ ִראׁשֹון ֻוַבׁשֻ ׁשֻוהֻו ֻבָ י ְזֵעיָרא !ִקיֻדְ ם ַרב  ַרֻבִ ׁשֵ ֻבְ
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ָנה ִנְתַקְלְקָלה :ִחְסָדא ִני .אֹוָתֻה ַהׁשָ ֵ ין ַהׁשֻ ין ָהִראׁשֹון ֻוַמה ֻבֵ  ?ַמה ֻבֵ

י  ם ַרבַרֻבִ ׁשֵ א ֻבְ ָנה :ֻבָ יה ׁשָ ִנֻיָ ָנה ׁשְ יֹום  :ָהָתֵניוְ  .ִראׁשֹוָנה ְוׁשָ

ִני ֵ   .ָהִראׁשֹון ְויֹום ַהׁשֻ

ׁשֻוהֻו  שׁ  ,ֹו ַאַחר ִעיֻבֻורֹו יֹום ֶאָחדִלְזַמֻנֹו א קֹוֶדםִקיֻדְ  ?ָיכֹול ְיֵהא ְמקֻוֻדָ

ְלמֻוד לֹוַמר ם :ֻתַ ִלְפֵני  .ימֹוֲעדָ ֵאֻלֶה ֵהם  – םֹאתֵָּ )ויקרא כג ב( אֹותָּ

ָעה יֹום –ִלְפֵני ְזַמֻנֹו  .ימֹוֲעדָ ֵאין ֵאֻלֶה  – ְזַמֻנוֹ  ִרים ְוִתׁשְ ְלַאַחר  .ֶעׂשְ

ַנִים יֹום – ִעיֻבֻורוֹ  לִֹשים ֻוׁשְ   .ׁשְ

עַ  ֻמְ ְצאֻו ֻוִמַנִיין ׁשֶ ֻיָ ֺלֻיֹות ׁשֶ ָנה ַעל ַהֻגָ ָ ִרין ֶאת ַהׁשֻ יעוֻ ַוֲעַדִייֻבְ  ?ן לֹא ִהֻגִ

ְלמֻוד לֹוַמר  י :ויקרא כג, ב()ֻתַ ֵמֹוֲעדָּ ל א  רָּ ִֵיש ְּ י נ  ה ֶאת  – ב ְּ ֲעׂשֵ

ֲעׂשֻו אֹוָתן  ֻיַ ָרֵאלכָֻ ַהֻמֹוֲעדֹות ׁשֶ ר ַנְחָמן .ל ִיׂשְ מֻוֵאל ֻבַ י ׁשְ  :ָאַמר ַרֻבִ

ָרת יעֻו ִלְנַהר ֻפְ ִהֻגִ   .ְוֵהן ׁשֶ

ר  י ַיֲעֹקב ֻבַ י  ,ַאָחאַרֻבִ ִזיֵאיִמי בְֻ ַרֻבִ ר ֻפַ י יֻוָדה ֻבַ ם ַרֻבִ ִקיְדׁשֻוהֻו  :ׁשֵ

ךְ  י ָקם  .ֲהֵרי זֹו ְמקֻוָדשׁ  – ִנְמְצאֻו ָהֵעִדים זֹוְמִמין ְוַאַחר ֻכָ יֹוֵסה ַרֻבִ

ן י ַרבִֻ ִעם  זִ יֻוָדה ֻבֶ ַמְעֻתְ ִמן  :ֲאַמר ֵליהֻ  ,יֻפַ ָהָדא  ֲאבֻוךְ ַאֻתְ ׁשָ

  .ןכֵֻ ִמיְלָתא? ֲאַמר ֵליֻה, 
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י יֹוָחָנן ם ַרֻבִ ׁשֵ א ָאַמר ֻבְ י ַאֻבָ ִקיֵאין : ַרֻבִ ֵעדֵ ן ְמַדְקֻדְ ָאַמר  .י ַהחֹוֶדשׁ ֻבְ

י  י  :ְלָעָזרַרֻבִ ַרֻבִ ָנה?  .יֻוָדה ִהיאֻדְ ָ רֹאׁש ַהׁשֻ י ְוָראֻוי ְלתֹוְבעֹו ֻבְ א ַרֻבִ ֻבָ

ר  ם ַרב ,ַעְמָרם ,לַממָֻ ֻבַ ׁשֵ ָנה ֻבְ ְלֶוה ֶאת ֲחֵבירֹו ַעל  :ַרב ַמֻתָ ת ְמנָ ַהֻמַ

ֻלֹא ְלתֹוְבעוֹ  ְטֻתוֹ  – ׁשֶ ֻמַ ִביִעית ְמׁשַ   .ׁשְ

ָרה ְוִחיְלָקהֻ  ֹוֵחט ֶאת ַהֻפָ ָנה ַהׁשֻ ָ רֹאׁש ַהׁשֻ י ,ֻבְ י  :ָזרְלעָ  ָאַמר ַרֻבִ ַרֻבִ ֻדְ

ָנה?  .יֻוָדה ִהיא ָ רֹאׁש ַהׁשֻ יְוָראֻוי ְלתֹוְבעֹו ֻבְ ם ֻכַ ׁשֵ א ֻבְ י ֻבָ י ְדָאַמר ַרֻבִ

י ְזֵעיָרא יוָ  :ַרֻבִ הוֻ ן ִמֻכֵ מִ  – ְלתֹוְבעוֹ י ָראוֻ א ׁשֶ הֻוא ָראֻוי י ֻכְ ׁשֶ

יוָ , ְלַהֲאִמינוֹ  הֻוא ָראֻוי ן ֻוִמֻכֵ הֻוא ָראֻוי  – ְלַהֲאִמינוֹ ׁשֶ ִמי ׁשֶ ןֻכְ לֹו  ִליֻתֵ

ןְוָכאן, הֹוִאיל ְוָראֻוי  .ָמעֹות ית  –לֹו ָמעֹות ְולֹא ָנַתן  ִליֻתֵ ַנֲעׂשֵ

  .הִמְלוָ ִראׁשֹוָנה 

ם ַרב ׁשֵ י ֻבֹון ֻבְ י ַרֻבִ י יֹוֵסי ֻבִ ְלֶוה ֶאת ֲחֵבירֹו ַעל ְמַנת שֶׁ  :ַרֻבִ ֻלֹא ַהֻמַ

ִביִעית ִמיֶטנֻו ׁשְ ׁשְ ְטֻתוֹ ִביִעית ֵאין ַהשְֻׁ  – ֻתַ ֻמַ   .ְמׁשַ

ים יֹום )מכות פרק א משנה ב( ְוָהָתֵניַנן לֹׁשִ ן ְוַעד ׁשְ ין נֹוְתִנין ִמיֻכָ ֻוֵבין  ,ֻבֵ

ִנים ר ׁשָ ן ְוַעד ֶעׂשֶ ִמיָטה?  !נֹוְתִנין ִמיֻכָ לֹא ׁשְ ִנים ֻבְ ר ׁשָ  ְוֵיׁש ֶעׂשֶ

י הֻוָנא ְלגוֻ : ָאַמר ַרֻבִ ר ַיֲעקֹב ִאיְתֻפַ תן ַרב ַנְחָמן ֻבַ ׁשֶ ַחד  ,ְוַרב ׁשֵ

ֻכֹון :ָאַמר ׁשְ ַמְלֶוה ַעל ַהֻמַ רֹוְזֻבֻול :ָאַמר ַוֲחָרָנא .ֻבְ כֹוֵתב לֹו ֻפְ   .ֻבְ
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