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יוֵֹ כֵ תִֵלהְּ קֵ לֵב ְּ לְּ ֹור ֵיֵח  ֵ הֵַהת  דֹוש  ןֵכ"ח;ֵע"ו(ֵהַהק ְּ ַר"ןִֵסימ  יחֹותֵה   )ש ִ
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 [אע" ל"ד]דף 

אָָ בֻועַָש ְׁ ֵניָש ָ ִרים:ָ,רָש ְׁ איָאֹומְׁ ֻמַ ַ יתָש  יעֻור.ָָחֹוֶמשָ ֵאיןָלֹוָָֻבֵ ֵאיןָלֹוָֻבִ וְׁ

ָ יהַָֻעל ֻתֵ עְׁ ָהֵדיָֻדַ ָֻדְׁ ין ֻנַ ָָלֹאָ,יֻתַ דֻו ָָלמְׁ ִני ֵ ָש  ר ֲעש ֵ ִָמֻמַ ָבִעי ָרְׁ לָכֶָָֻנַטע

ה.ִָעיָקר ֵהאָלֹוָָ,ֵמַעֻתָ הַאלָיְׁ דֻוש ָ תֹוָ!ָקְׁ דֻוש ָ דוֵָֻמֵאיָליוָָ–קְׁ ֵ,ָָלמְׁ ש  קֹוד 

לֵ–ִֵהילו ִלים ֻקֹוִריןָָעָליוֶָאתַָהַהֻלֵ ֶ ָש  קֹוֶדש  ָ.ֲָהֵריָהֻואָֻכְׁ

אֹוֵנן ָלְׁ ר ָמֻוֻתָ ִָויֵהא ֵני! ִֵהילו ִליםָ:ֻתָ ש  ָָאסֻורָָ–ָקֹוד  הֻוא ֶ ָש  יד ַמֻגִ

אֹונֵָ ִביעֻור.ָןלְׁ ִגיןָדְָׁ!ִָויֵהאַָחָייבָֻבְׁ מְָֻׁבְׁ יָש ִ ִביעֻורָעֹוןַרֻבִ דֶָ.ָֻפֹוֵטרָֻבְׁ ִיֻפָ הָוְׁ

חֻובָָֻ מְׁ ַקעֻבִ רְׁ ָ!רַָלֻקַ

ֵעיָרא יָזְׁ יַָרֻבִ ֵעיָקֻוֵמיַָרֻבִ הֻואָָטעֻוןִָחילֻולָ:ֲאָבהוָָֻֻבָ ֶ ֵ?ִָמַנִייןָש  ש  קֹוד 

ִָחילֻוִליםָ–ִָהילו ִלים ִעילֹאָָ.קֹוֶדש  ַמנְׁ ָנןִמתְׁ ֵחי"תָןַָרֻבָ יןֵָה"יָלְׁ ָָ.ֻבֵ

ֵני יָָֻתָ יבוַָֻרֻבִ רַָָאיְׁ ֵרָֻבַ ַָנגְׁ יהָֻי יַָקֻמֵ ָמֵעאלָ:אלַָָָרֻבִ יִָיש ְׁ ַרֻבִ  )ויקרא כז(ָ,ֻדְׁ

רוֵֹ ַעש ְּ ַ ִֵממ  ַאלִֵאיש  ֹאלִֵיגְּ ִאםֵג   ףֵֵ,וְּ יתֹוֵיֹס  יוֲחִמש ִ ל  ָרָָ–ֵע  ֶנַטעָֻפְׁ טָלְׁ

 ָאבז'  –ִראׁשֹון יֹום 
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ֵאיןָמֹוִסיףָָעָליוָ ֶ ָבִעיָש  ָתֵני.ָָחַזרָחֹוֶמשָ רְׁ אֻולֹותֵָהןָ:קֻוֵמיהָָֻוְׁ יָֻגְׁ ֻתֵ ָ,ש ְׁ

נִָ ֵ רָש  ַמֲעש ֵ ָבִעיָ,יַאַחתָלְׁ ֶנַטעָרְׁ ַאַחתָלְׁ ָָ.וְׁ

ן ֻמָ ֵניַנןָֻתַ ָָ:ֻתָ הֻוָדא ָיְׁ י ַָרֻבִ ָבִעיאֹוֵמר: ָרְׁ ֶרם ָֻכֶ ִרי כְׁ ַָלֻנָ ַוֲחָכִמיםָ .ֵאין

ִרים ָלוָָֹ:אֹומְׁ ָעָזרָ.ֵיש  יֶָאלְׁ יִניָ:ָאַמרַָרֻבִ ִניתָָָֻכֵ ֶרםָָ,אַמתְׁ ִריָֻכֶ כְׁ ֵאיןַָלֻנָ

ָבִעיָ לרְׁ ָָ.רִעיקָָָֻֻכָ

ָָאַמר יִבי ָֻבִ עוָָֻ:ַרב ָקוָֹֻבָ ֵעיָראֵָמין ָזְׁ י ַָָרֻבִ ם ֵ ש  ָעָזרֻבְׁ ֶָאלְׁ י ַָרֻבִ יָָ, אַָאתְׁ

ָֻכְָׁ הֻוָדא ָיְׁ י ַרֻבִ איבֵָֻדְׁ ֻמַ ַ ָש  ָָית יהַָֻעל ֻתֵ עְׁ ַרבִָָֻֻדַ ָָ,יֻדְׁ ָמה ֵביתֻכְׁ איָֻדְׁ ֻמַ ַ ָש 

ִרים ָָלֹאָ:אֹומְׁ דֻו ִניָלמְׁ ֵ ָש  ר ֲעש ֵ ִָמֻמַ א ֶָאֻלָ ָבִעי ָרְׁ ֶנַטע ֵתיַמרָ,לְׁ ָֻדְׁ ָמה ָֻכְׁ

ִבי ְׁ ש ֻ ִניָֻבַ ֵ רָש  ָווַתהִָֻעית,ֵָאיןַָמֲעש ֵ ִדכְׁ ִביִעיתָ,וְׁ ְׁ ש ֻ ָבִעיָֻבַ ןָָ,ֵאיןֶָנַטעָרְׁ ֻכֵ

הֻוָדאָ ָיְׁ י ָָלֹאָאֹוֵמר:ַרֻבִ דֻו ָָלמְׁ ִני. ֵ רָש  ֲעש ֵ אִָמֻמַ ֶָאֻלָ ָבִעי ָמהֶָנַטעָרְׁ ֻכְׁ

ֵתיַמר ָווֵתיהֵָֻאיןָָ:ֻדְׁ ָיא,ִָדכְׁ סֻורְׁ ִניָֻבַ ֵ רָש  ָיאַָמֲעש ֵ סֻורְׁ ָבִעיָֻבְׁ ָ.ֵאיןֶָנַטעָרְׁ

ֵָליהָֻ ָמֲַָחמֵָָ:ֲאַמר ָָאַמרי ָָ,ה ָלֹו ֵָאין א ֶָאֻלָ ָָאַמר ָלֹוָָחֹוֶמשָ לֹא ֵאין וְׁ

יעֻור,ָָהאָ אָָֻבִ ָבִריםָש ְׁ ָלוָָֹ–רָֻדְׁ ָ.ֵיש 

הֻוָדאָ יָיְׁ אָָאֹוֵמר:ַרֻבִ רַָאֻבָ מֻוֵאלָֻבַ ָיא.ָש ְׁ סֻורְׁ ָבִעיָֻבְׁ ֶרםָרְׁ ִריָֻכֶ ָנכְׁ ֵאיןָלְׁ

ֵעי ִרים:אָהָָָ:ֻבָ איָאֹומְׁ ֻמַ ַ יתָש  ָָלֹאָֻבֵ דֻו אָלמְׁ ָבִעיֶָאֻלָ רֶָָנַטעָרְׁ ֲעש ֵ ִמֻמַ

ָ ִני, ֵ ֵתיַמרש  ָֻדְׁ ָמה ָ"ָ:ֻכְׁ ִניֵאין ֵ ָש  ר ִביִעיתַָמֲעש ֵ ְׁ ש ֻ ָ"ֻבַ ָווֵתיהָֻ, ִדכְׁ ֵאיןָָ,וְׁ

ִביִעית,ָ ְׁ ש ֻ ָבִעיָֻבַ ָווֵתיהֶָֻנַטעָרְׁ ִדכְׁ ֶהןָָוְׁ ֵאיןָֻבָ ית,ָהֹוִאילָוְׁ ִ ש ֻ ש ִ יתָוְׁ ִליש ִ ש ְׁ
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ִני ֵ רָש  יָ–ַָמֲעש ֵ ָבִעי?ָָאַמרַָרֻבִ ֶָנַטעָרְׁ ֶהן ֵהאָֻבָ ָיְׁ יתָָ:ֵסייוָָֹלֹא ִליש ִ ש ְׁ

ית ִ ש ֻ ש ִ יָ–ָוְׁ ִניַָאףַָעלָֻפִ ֵ רָש  ֶהןַָמֲעש ֵ ֵאיןָֻבָ ֶ רָָעִני!ָָ,ש  ֶהןַָמֲעש ֵ ָֻבָ ֵיש 

ִביִעית רָָ–ָש ְׁ ֶהןַָמֲעש ֵ לֵאיןָֻבָ ָר.ִָעיקָָָֻֻכָ

ַאלָהִחיפָָ ָָאַמרָ:ש ָ ָיֻוָדא י ַָרֻבִ ָָלֹאָ:ָהא דֻו ָבִעיָלמְׁ ָרְׁ אֶָָנַטע ֶאֻלָ

ִני,ָ ֵ רָש  ֲעש ֵ ָמהָֻדְִָׁמֻמַ ִניֵאיןֵָָתיַמרֻכְׁ ֵ רָש  ָיא,ַָָמֲעש ֵ סֻורְׁ ָווֵתיהָֻֻבְׁ ִדכְׁ ֵאיןָָוְׁ

ָיא סֻורְׁ ָֻבְׁ ָבִעי ָרְׁ ָווֵתיהָָֻ.ֶנַטע כְׁ ָָלֹאָ,ֻדִ דֻו ָֻתֹוָדהָלמְׁ רֻוַמת אָָֻתְׁ ֶאֻלָ

ר ַָמֲעש ֵ רֻוַמת ֵתיַמרָ,ִמֻתְׁ ָֻדְׁ ָמה ָ :ֻכְׁ ר ַָמֲעש ֵ רֻוַמת ָֻתְׁ רֵאין ֻבָ דְׁ ֻמִ .ָֻבַ

ָווֵתיהָֻ ִדכְׁ ָָ,וְׁ רֻוַמת ָֻתְׁ ֵהא ָֻתְׁ ָיֹוֵסילֹא י ַָרֻבִ ָָאַמר ר! ֻבָ דְׁ ֻמִ ָֻבַ ָלֹאָ:ֻתֹוָדה

דֻוָ ֻנוָָֻלמְׁ אִָָמֻמֶ יעֻוָרֶָאֻלָ ש ִ ָָ.ןלְׁ

ֵני יָֻתָ ַָָרֻבִ ייֹוֵסי ַרֻבִ ֱָאִליֶעֶזרָָֻבְׁ י ַָרֻבִ הֻוָדא, ייְׁ ַרֻבִ ָָֻבְׁ עֹון מְׁ לֹאָָאֹוֵמר:ש ִ

א ֶָאֻלָ ָבִעי ָרְׁ ֶנַטע ָֻבְׁ ָרֵאל ִָיש ְׁ יבֻו ַחיְׁ נִָָָנתְׁ ָש ָ ֵרה ֶָעש ְׁ ע ֻבַ ַָארְׁ ַאַחר ה,ָלְׁ

וָֻ ש  יֻבְׁ ֻכִ ֶ ַבעָש  ֶ קוָָֻ,ש  ִחילְׁ ֶ ַבעָש  ֶ ש  ָָ.וְׁ

ָדא ִָחסְׁ ַָרב ָייָ:ָאַמר יַאתְׁ ַרֻבִ ָֻדְׁ ָָא ייֹוֵסי ַרֻבִ יָָֻבְׁ ַָרֻבִ יַטת ש ִ ָֻבְׁ הֻוָדא יְׁ

הֻוָדא ָָ.ֲאבֻויָיְׁ ָמה ָלֹאֻכְׁ ָָאַמר הֻוָדא ָיְׁ י ַרֻבִ ָָֻדְׁ דֻו אָָלמְׁ ֶָאֻלָ ָבִעי ָרְׁ ֶנַטע

ִנימִָ ֵ ָש  ר ֵתיַמרָ,ַמֲעש ֵ ָֻדְׁ ָמה ָָ:ֻכְׁ ִניֵאין ֵ ָש  ר עַָָמֲעש ֵ ֻבַ ַָארְׁ ַאַחר ָלְׁ א ֶאֻלָ

ָ ָנה, ֵרהָש ָ ָווֵתיהֶָֻעש ְׁ ִדכְׁ עֶָעש ְָָׁוְׁ ֻבַ ַאַחרַָארְׁ אָלְׁ ֶָאֻלָ ָבִעי ֶָנַטעָרְׁ ֵרהֵָאין
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ָיֹוֵסי י ַָרֻבִ ָָאַמר ָנה. נוָָֹ:ש ָ ָֻבְׁ יַטת ש ִ ָֻבְׁ הֻוא ָָ!וְׁ ֵמָדה ָלְׁ ָיא בַָֻסֻורְׁ עֵָמַארְׁ

ָנהֶעש ְָׁ עֶָעש ְֵָׁאיןָָ.ֵרהָש ָ ֻבַ ָנהַארְׁ ָיאלְֵָָׁרהָש ָ ָָ.ֵמָדהִָמסֻורְׁ

ִתיב יֹו.ָ:)ויקרא יט, כה(ָֻכְׁ רְּ ִ תֵפ  ֵא  לו  אכְּ ֹ יתֵת  ֵַהֲחִמיש ִ ה נ  יָו ַבש    ַָרֻבִ

ָ ָיֹוֵסי ִליִלי ַָהֻגְׁ מֹוִסיףאֹוֵמר: ָֻכְׁ ַָאֻתְׁ ירֹותֲָָהֵרי ָֻפֵ ַָעל ית ֲָחִמיש ִ ירֹות ֻפֵ

ית ֲָחִמיש ִ ירֹות ָֻפֵ ַָמה ִביִעית. ָָ–ָרְׁ ִביִעית ָרְׁ ירֹות ָֻפֵ ַָאף ָעִלים, ָ–ַלֻבְׁ

ָעִלים ֵעיָראָ.ַלֻבְׁ ָזְׁ י יָ,ַרֻבִ ַָָרֻבִ ָיֹוֵסי ָיֹוָחָנן, י םַָרֻבִ ֵ ש  יָָֻבְׁ יַאתְׁ ַרֻבִ יֹוֵסיָָאָֻדְׁ

הֻוָדא יָיְׁ ַרֻבִ ִליִליָֻכְׁ מָָָ.ַהֻגְׁ הֻוָדההָֻכְׁ יָיְׁ ַרֻבִ ָכָסיוָֻדְׁ נְׁ הָאֹוָתֻהָֻכִ ןָָָעש ָ יָֻכֵ ַרֻבִ

ִליִליָָיֹוֵסי הַהֻגְׁ ָכָסיוָאֹותוָָֹעֹוש ֶ נְׁ ָָ.ֻכִ

ָיה מְׁ יִָירְׁ ֵעיָקֻוֵמיַָרֻבִ ָֻבָ

ָ[בע" ל"ד]דף 

ֵעיָרא יָזְׁ ֵריִָמיָָ:ַרֻבִ ִדבְׁ הוָֻֻכְׁ ֶ האָש  ָכָסיוָעֹוש ֶ נְׁ ֵהאַָחָייבָָ,אֹותֹוָֻכִ ֻיְׁ ֶ ַמהֻוָש 

רֹות ַמַעש ְׁ ָֻבְׁ ֻיְָָׁ:ָאַמרֵָליהָֻ? ָֻכַ ָאמַָי ָֻדְׁ הֹוֺשַע ָיְׁ י ֵָלִוירַָרֻבִ ן יָָ.ֻבֶ ָאַמרַָרֻבִ דְׁ

ָָָאבֻון הֹוֺשַע ָיְׁ י ַָרֻבִ ם ֵ ש  ֵָלִויֻבְׁ ן ָברָלֹאָ:ֻבֶ ָֻדָ ָזוָָֹסֹוף ָָ,ֲהָלָכה א לֶאֻלָ ָֻכָ

ִָטיָבהָֻ ַָמה ָיֹוֵדַע ַָאֻתְׁ ֵאין ָוְׁ ין ָֻדִ ֵבית ָֻבְׁ ָרֹוֶפֶפת ִהיא ֶ ָש  ֵצאָָ–ֲָהָלָכה

ֵאהַָמהַָהִציֻבֻורָנֹוֵהג הֹוג.ָָ,ֻורְׁ ָייןַָוֲאנַָֻונְׁ יןָחמְׁ ִריש ִ ָלאַָמפְׁ ָ!ןִָציֻבֻוָראָֻדְׁ



י __________________ ו עּורִׁ ים ש ִׁ ּיִׁ ימ  ם יֹומִׁ בּוע  י לִׁ ָׁ ת ש  ְרש   ּנ   ּפ  ֶאְתח   "דתשען וָׁ
 

ָָמָנאָאַמרָ י אבֵֶָנֱאַמרָֻכְֵָָׁאֻלוָָֻ:ַרֻבִ ֻמַ ַ ָֻכְָָׁ.ייתָש  ין ִָציֻבֻורָעֹוש ִ ֵיש  יתָבֵָוְׁ

אי ֻמַ ַ יָ?ָש  לֻוםָ:ָאבֻוןָאַמרַָרֻבִ דֻוָָֻכְׁ ָבִעיָלמְׁ ִניֶָנַטעָרְׁ ֵ רָש  ֲעש ֵ אִָמֻמַ ָ,ֶאֻלָ

ֵתיַמר ָמהָֻדְׁ רֹותָֻכְׁ ַמַעש ְׁ יבָֻבְׁ ַָחֻיָ ִני ֵ רָש  ָווֵתיהָָֻ,ֵאיןַָמֲעש ֵ ֶָנַטעִָָדכְׁ ֵאין

רֹות ַעש ְׁ ֻמַ ָבִעיַָחָייבָֻבַ ָ.ָרְׁ

א יָֻבָ יאָ,ַרֻבִ יִָחֻיָ יָיֹוָחָנןַָרֻבִ םַָרֻבִ ֵ ש  ִניִָָעיַסתָ:ֻבְׁ ֵ רָש  ַלִים,ַָמֲעש ֵ ירֻוש ָ ֻבִ

ֵָמִאירֻכְָׁ י הֻוָדהָ–ַָרֻבִ ָיְׁ י ַרֻבִ ָֻכְׁ ה. ַָהַחֻלָ ִָמן טֻוָרה יבֶָָ–ָֻפְׁ ה.ָָתַחֻיֶ ַחֻלָ ֻבְׁ

יָיֹוָנה בֻוִליןָ:ָאַמרַָרֻבִ גְׁ ַלִים,ֲָאָבלָֻבַ ָ ירֻוש  אָֻבִ רֻוֶָאֻלָ ָָ.לֹאָ–ָלֹאָָאמְׁ

יָ ֵעיַָרֻבִ רָֻכֵֹהןָֻבָ אָֻבַ יָיֹוֵסיקֻומֵָֻבָ הֻואַָחָייבָ:יַָרֻבִ ֶ ֵריִָמיָש  ִדבְׁ ֶפֶרטָֻכְׁ ָ,ֻבְׁ

ָ ֵהא ֻתְׁ ֶ ָש  יבֶַָמהֻו הַחֻיֶ ַחֻלָ ָֻבְׁ ָת ֵָליהָֻ? ִָהיאָ:ָאַמר הֻוָדה ָיְׁ י ַָרֻבִ לֹא ָ?וְׁ

ִריַנןֵָמיַמר ָסבְׁ ָתאָָהָדאלָכָָָֻ:וְׁ כְׁ הֻוָדהִָהלְׁ יָיְׁ איבֵָֻכְַָָׁרֻבִ ֻמַ ַ  .יתָש 

 ו' ֲהָלָכה

ָעֹוֵללֹות  מתני' ֻכֻוֻלֹו ֶ ָש  ֶרם ָאֹוֵמרָ,ֻכֶ ֱָאִליֶעֶזר י ִיתָ:ַרֻבִ ַָהֻבַ ַבַעל ָ.לְׁ

יֲָעִקיָבאָאֹוֵמר ַרֻבִ ים.ָָ:וְׁ ָָלֲעִנֻיִ

יֱָאִליֶעֶזר לָ:ָאַמרַָרֻבִ עֹול  ֹצרֵלֹאֵתְּ יִֵתבְּ ִצירָ,כ ִ עֹוֵללֹותָָ,ִאםֵָאיןָֻבָ

ָ ִיין? ֲָעִקיָבאִמֻנַ י ַָרֻבִ ָלֹו עֹולֵ ָ:ָאַמר ֵתְּ ֵלֹא ך  מְּ ַכרְּ ֻלֹוָָ–ֵלוְּ ָֻכֺ ֲאִפיֻלֻו



ְלמּוד י ּת  ְלמִׁ ֻנּקָׁ  ְירּוש   ּמְ  ז  ______________________________________ דה 
 
 

הֶָנֱאַמר ָָלֻמָ ן ִָאםָֻכֵ לָ:עֹוֵללֹות. עֹול  ֹצרֵלֹאֵתְּ ִֵתבְּ י ים?ָכ ִ ָָלֲעִנֻיִ ֵָאין

ִציר עֹוֵללֹותָקֹוֶדםַָלֻבָ  .ָֻבָ

ָווֵתיהָֻ גמרא  ִדכְׁ ִצירָ,וְׁ ֶרטָ–ִָאםֵָאיןָֻבָ ַצדָָ,ֵאיןָֻפֶ ִצירָֻבְׁ ֵהאָֻבָ ֻיְׁ ֶ ַעדָש 

ִציר הָ.ַהֻבָ ָָ.לֹאָ–ֲָאָכָלַתןַָחֻיָ

כַָ ִצירוְׁ הָהֻואָֻבָ ֵבית?ָֻמָ רוָָֻֻדְׁ ילֹאָָאמְׁ ֻכֹלֹותָ:ש ִ הֶָאש ְׁ לֹש ָ יםָש ְׁ ֵהןָעֹוש ִ ֶ ָש 

ִביעַָ ָהאָָ.רְׁ יֲָעִקיָבאוְׁ ָרֵאיַָרֻבִ ֵריָקְׁ ַקֵייםָֻתְׁ ַקֵייםָ.מְׁ יֱָאִליֶעֶזרָֻוַמהָמְׁ ַָרֻבִ

ל עֹול  ֵתְּ ֵלֹא ך  מְּ ַכרְּ ָֻתֹאַמרָ?וְּ ֻלֹא ֶ ָעֹוֵללֹותָָ:ש  ים ַָלֲעִנֻיִ ֵאין ָוְׁ הֹוִאיל

ִצירקֹודֵָ ַָלֻבָ ָָ–ָם ֶהן ָֻבָ ה ֻכֶ ִיתִיזְׁ ַָהֻבַ ַעל ֵָמיַמרֻבַ ָָצִריךְׁ ן ָֻכֵ פֻום ָלְׁ ,:ָ

ל עֹול  ֵלֹאֵתְּ ך  מְּ ַכרְּ  .וְּ

 ז' ֲהָלָכה

ָָהעֹוֵללֹות מתני'  עֻו ֻלֹאָנֹודְׁ ֶ ַָעדָש  מֹו רְׁ ָֻכַ יש  ֻדִ קְׁ ֵאיןָָהעֹוֵללֹותָָ–ַָהֻמַ

ים ָָהעֹוֵללֹותָ.ָלֲעִנֻיִ עֻו ֻנֹודְׁ ֶ ָָלֲעִניִָָֻ–ִָמש ֻ יָ.יםָהעֹוֵללֹות ַָָרֻבִ אֹוֵמר:ָיֹוֵסי

שָ  ֻדֵ יֻדֻוָלןַָלֶהקְׁ ַכרָֻגִ נֻוָש ְׁ ָָ.ִיֻתְׁ

ֵאי ָחהִָהיאָזוָָֹוְׁ כְׁ ָש ִ ָעִריס? ָָידֹוָָ–ָֻבֶ ֶָאת ֹוט ש  ִָלפְׁ ָָיכֹול ֵאינֹו ֶ ָש  ל ֻכָ

ָלהָֻ ִליֻטְׁ ִלֻיֹותָ.וְׁ הָ–ָֻוָברֹגְׁ ֻנָ ֲעבֹורִָמֻמֶ ֻיַ ֶ  ָ.ִמש ֻ



י __________________ ח עּורִׁ ים ש ִׁ ּיִׁ ימ  ם יֹומִׁ בּוע  י לִׁ ָׁ ת ש  ְרש   ּנ   ּפ  ֶאְתח   "דתשען וָׁ
 

ן גמרא  ֻמָ ֵניַנןָֻתַ יִריָ:ֻתָ ַָמֻתִ ִזיוָֹן ַגמְׁ שָ ֻבְׁ ֻדֵ ֶָהקְׁ ל ֶ ָש  ָָלֶהםָָ.ת רֻו ָאמְׁ

ֵהןָָ:ֲחָכִמים ֶ ָש  ש  ֻדֵ ִגידֻוֵליֶָהקְׁ םָמֹוִדיםָָלנֻוָֻבְׁ רֻו,ָ?ֲָאסֻוִריםֵאיןַָאֻתֶ ָאמְׁ וְׁ

וָֻ יש  ֻדִ ִהקְׁ ֶ ש  ָֻכְׁ ֲָאבֹוֵתינֻו ָקֹורֹותָ,ֵהן א ֶָאֻלָ ֻו יש  ֻדִ ִָהקְׁ ֲעֵליָָ,לֹא ָֻבַ ֵני ִמֻפְׁ

ִליןָאֹוָתןָ נֹוטְׁ ִאיןָוְׁ ָהיֻוָֻבָ ֶ רֹוףָש  רֹועַָבִֶָֻאגְׁ ָ.זְׁ

ֵָמיַמר ִרין ָָסבְׁ ָנן ַָרֻבָ ָֻוֵפירֹותַמה ָקֹורֹות ?.ָָ ימַַָוֲאִפיֻלֻו קֹורֹותָָרֻתֵ

וָָֻ–קֹורֹותָָ,ֻוֵפירֹות יש  ֻדִ וָָֻ–ָֻוֵפירֹותָ,ִהקְׁ יש  ֻדִ ִָהקְׁ ָנןָ.לֹא ַרֻבָ ִריָכהָלְׁ ָ,צְׁ

ֵדהִָאיָלןָ ָש ְׁ יש  ֻדִ קְׁ יַמהֻוָָ–ַהֻמַ ֻיֵ ַ ש  ֻיְׁ ֶ ִגֻדֻוֵליֶהןש  ָ?ָרָלֹוָֻבְׁ

ִעינָָ מְׁ עֻוָָהעֹוֵללֹותָ,ָהָדאאִָמןִָנש ְׁ ֻנֹודְׁ ֶ יםָ–ִָמש ֻ ָייָ.ָהעֹוֵללֹותַָלֲעִנֻיִ נְׁ ַ הָש 

ֻלוָָֹ,ִהיא ֶ ֵאינֹוָש  ֶ ָברָש  ָֻדָ יש  ֻדִ ֵאיןָָאָדםַָמקְׁ ֶ הָ.ש  עֻוָָ,ֵמַעֻתָ ֲאִפיֻלֻוָלֹאָנֹודְׁ

יםָ,ָהעֹוֵללֹות ַָלֲעִנֻיִ ָָהעֹוֵללֹות יֻו ָָ!ִיהְׁ ָיא נְׁ ַ שָ ָ,ִהיאש  ֻדֵ ֶָהקְׁ ֶרם ָֻכֶ הֻוא ֶ ָ.ש 

ָתנָָָָהָדאֻכְָׁ שָ ַָהֻנֹוֵטעַָָ:אֻדְׁ ֻדֵ ֶהקְׁ ֶרםָלְׁ ָלהָ–ָֻכֶ טֻורִָמןָָהָערְׁ ָבִעיָ,ֻפָ ָ,ִמןָָהרְׁ

ִביִעית ש ְׁ ַחָייבָֻבִ ָָ.ֻוִמןָָהעֹוֵללֹות,ָוְׁ

ֵעיָרא יָזְׁ יָיֹוָחָנןַָרֻבִ םַָרֻבִ ֵ ש  תֵַלה' )ויקרא כה(ָ:ֻבְׁ ב   ַ ץֵש  ר  א  הֵה  ת  בְּ ש   ָ.וְּ

ַָלה' הֻוא ֶ ָש  ָבר ָָחָלהָ–ָֻדָ ִביִעית ָָעָליוָש ְׁ ֵעיָ. ָֻבָ א ַָאֻבָ ר ָֻבַ יא ִָחֻיָ י ַרֻבִ

יָָמָנאקֻוֵמיָ לוָָֹ:ַרֻבִ אֹוכְׁ ָָלְׁ ש  ֻדֵ ֶהקְׁ רָלְׁ ש ָ ִאיֶָאפְׁ ֶ ר,ָש  ש ָ יֹוןִָאיֶָאפְׁ דְׁ לֹאָֻפִ ֻבְׁ

לוָָֹלֵצא ָאכְׁ ֻדֹותֹוָֻולְׁ יֹון.ִָלפְׁ דְׁ לֹאָֻפִ ֵמיָָ–ָתָֻבְׁ דֹםִָמֻדְׁ לֹוֵקַחָלֹוָקֹורְׁ ָצאָֻכְׁ ִנמְׁ

ִביִעית ָ:ֲאַמרֵָליהָָֻ.ש ְׁ



ְלמּוד י ּת  ְלמִׁ ֻנּקָׁ  ְירּוש   ּמְ  ט  _____________________________________ דה 
 
 

 

ָ[אע" ל"ה ]דף

בָָֻ יזְׁ ִליפֹוַָהֻגִ ַידרַָמחְׁ ָָ.ַאֵחרָֻבְׁ

ָ י ַָרֻבִ ָיאָאַמר נְׁ ֵָליתָ:ַמֻתַ ָלָמה ֲָָאַנןָוְׁ ִרין ֻיְָָׁאמְׁ ָיֹוָחָנןֻכַ י ַָרֻבִ ָאַמר ָדְׁ ָ,י

ָ רֹו ִָנדְׁ ַדם ֻקָ ֶ ָש  ֵני ִָמֻפְׁ ָיֹוֵסי, י ַָרֻבִ ֵרי בְׁ ֵקרוָֹֻדִ ֶהבְׁ ָכאָ.לְׁ ָָ,וְׁ ֵני ַדםִָמֻפְׁ ֻקָ ֶ ש 

ֵקרוָֹ וֶָָֹהבְׁ ש  ֻדֵ ֶהקְׁ יָיֹוָחָנןָאַמרָָ.לְׁ הָ:ַרֻבִ יָ,ָהָיהַָמֲעש ֶ ַרֻבִ הֹורֻוָֻכְׁ ָָ.יֹוֵסיָוְׁ

ָ ִליגֵָָָהָדאֵלית ָדְָָׁיֻפְׁ ָיֹוָחָנן? י ַָרֻבִ ָיֹוָחָנןַעל י ָעַברָָ:ָאַמרַָרֻבִ ֶ ָש  יָון ִמֻכֵ

ֻנוָֻ ָחהָ–ִָמֻמֶ כְׁ ָיאָָ.ֲהֵריָזֻוָש ִ נְׁ ַ ֻכֹוִָָהיאש  רְׁ ֻדַ ֶ ָעִריס,ָש  חֵָֻבְׁ ָָ.ןִלֻבָ

ָ י ַָרֻבִ ַָעל ָיאהֹוש ַַָוֲאִפיֻלֻו ָָעְׁ ִליגֵָָָהָדאֵלית ָָ,יֻפְׁ י ַרֻבִ ָיאֻדְׁ עְׁ ַ ָ:ָאַמרָהֹוש 

ָ י ֵָזיִתיםִָעםַָרֻבִ ירֹוֵמסָָהִייִתי ָאַמרִָליִחֻיָ ָוְׁ דֹול, לָ:אַָהֻגָ ָָֻכָ ַאֻתְׁ ֶ ַזִיתָש 

לוָֹ ִליטְׁ ָוְׁ ָך ֹוטָָידְׁ ש  ָחהָ–ָָיכֹולִָלפְׁ כְׁ ָש ִ יָָָ.ֵאינֹו נְׁ ַ ִָהיאָש  כָָֻא, ֶ ִלֻיוָֹלָש  תָרֹוגְׁ

ִלֻיוָֹוְָׁ נֵָןָאֹומָָָ–תָרֹוגְׁ פְׁ מוָֹיָֻבִ ָ.ַעצְׁ

ְדרָׁ  ךְ ן ה  יִׁ ל ּכָׁ  ֲעלָׁ  תז 

ִנייֹום   ָאבח'  – ׁשֵׁ



י __________________ י עּורִׁ ים ש ִׁ ּיִׁ ימ  ם יֹומִׁ בּוע  י לִׁ ָׁ ת ש  ְרש   ּנ   ּפ  ֶאְתח   "דתשען וָׁ
 

ק רֶּ ִמיִני פֶּ  ׁשְׁ

ָָאָדם מתני'  ל ָֻכָ ֹותֵָמֵאיָמַתי מֹוש  ַָהֻנָ כֻו לְׁ ֻיֵ ֶ ִָמש ֻ ֶלֶקט? ָֻבְׁ ִרין ָ.מֻוֻתָ

עֹוֵללֹות ֻבַ ָוְׁ ֶפֶרט ָיבֹואוָָֻ–ָֻבְׁ ָוְׁ ֶרם ֻכֶ ָֻבַ ים ָָהֲעִנֻיִ כֻו לְׁ ֻיֵ ֶ יִתיםָ.ִמש ֻ ָ–ָֻוַבזֵֻ

ִביָעהָ ֵרדָרְׁ ֻתֵ ֶ יהִמש ֻ ִנֻיָ ָָ.ש ְׁ

הֻוָדא ָיְׁ י ַָרֻבִ ַאַחרָָ:ָאַמר ָלְׁ א ֶָאֻלָ ֵָזיֵתיֶהם ִקין ָמֹוסְׁ ֵאין ֶ ָש  ֵָיש  ַוֲהלֹא

ֵָמִביאָ ֵהא ָיְׁ לֹא ָוְׁ ָיֹוֵצא ֶָהָעִני ֵהא ֻיְׁ ֶ ָש  ֵדי ָֻכְׁ א, ֶָאֻלָ יה! ִנֻיָ ָש ְׁ ִביָעה רְׁ

רֹות ָעהִָאיֻסָ ֻבָ ַארְׁ ָָ.ֻבְׁ

ָיֹוָחָנן גמרא  י ַָרֻבִ ָָנמֹושָ ָ:ָאַמר ָמן ָש ְׁ ָרא ִָנקְׁ אֹותָָלָמה ָֻבָ ֵהן ֶ ָש  ֹות?

ֻסֹוף ָאֹוָתןָ.ֻבַ ָקֹוֵרא ָָהָיה אֻול ָש ָ א וָָֹ–ַָאֻבָ ֹוש  ָָמש  ִָאית ית. ֻנַ ָֻתַ ֵניי ָ:ֻתָ

ָ ִאית ָוְׁ ֹות, יָנמֹוש  ֻנַ ָֻתַ ֵניי וָָֹ:ֻתָ ֹוש  ָָמש  ֹות ָָנמֹוש  ָאַמר ָדְׁ ַָמאן ֵהןָָ–ת. ֶ ש 

ָ ֻסֹוף. ָֻבַ ִאין ָאַמרֻבָ ָֻדְׁ וָָֹֻוַמאן ֹוש  יםָ–תָָמש  ש ִ מְׁ ַמש ְׁ ָמְׁ ֵהן ֶ יָָ.ָבִאיןֻוָָש  ַרֻבִ

ֹותָחֻוָנא מֹוש  ַָהֻנָ ִָעם ָיֹוֵצא ָָהָיה ָנֻוִרי ן ָֻבֶ ָיֹוָחָנן י ַָרֻבִ ַנֵחם, ָמְׁ ם ֵ ש  ָֻבְׁ

לָ ֶ ָנָסתֹוָש  רְׁ לֻוֵמִביאָֻפַ ָנהָֻכָ ָ ָ.ַָהש ֻ

ֵני: נוָָֹֻתָ יִדיםֲָעֵליֶהםַמֻתְׁ ֻפִ יםַָמקְׁ ֲָעִנֻיִ ֵאין ֶ ֶדהָש  ָ ש ֻ ֻבַ ֶ יםָש  ֲהֵריָָ–ָתֲָעִנֻיִ

ָ ל ֶ ָש  ִיתֵהן ַָהֻבַ ַעל ָֻבַ .ָ יא ִָחֻיָ ר ָֻבַ ָֻבֹון י ֵעי:ַרֻבִ םָָֻבָ ֵ ָש  ָקֹוֵרא ָָאָדם ֵיש  וְׁ



ְלמּוד י ּת  ְלמִׁ ֻנּקָׁ  ְירּוש   ּמְ  יא  _____________________________________ דה 
 
 

מוָֹ ַעצְׁ ָלְׁ יָאה ָֻפֵ ֵני? ָיֹוַחאיָֻתָ ן ָֻבֶ עֹון מְׁ ָש ִ י נִֵָ:ַרֻבִ ע  ֵל  ר ַלג   ֵוְּ ֲעזֹובי ַ ֵת 

ם ִפיםָ–ֵאֹות  ַלֲעַטֻלֵ ִביםָוְׁ לֹאָָלעֹורְׁ ָָ.וְׁ

לֹות עֹול  ֶרט ּובָׁ ּפֶ לֹאָ. ְוכּו' ּב  ֵניַנןוְׁ ֹותָֻתָ ֵהןֵָדיַעלָיְָָׁ?ָנמֹוש  ֶ ָ–ֲחִביִביןָָש 

ִאיןַָעלֲָאַתרֵָהן ָָ.ֻבָ

ים  זּ יתִׁ ר  ּוב  ּת  ֶ ש ּ המִׁ יָׁ נִׁ ה ש ְ יעָׁ ָ. ד ְרבִׁ לֹא ֵניַנןוְׁ ֹותָֻתָ ֵהןָָ?ָנמֹוש  ֶ ָש  ֵני ִמֻפְׁ

ה ֵמיִָצֻנָ ֵאיָיְׁ ִאיןָוְׁ חֻוִריאֶָאלָָֻןָיֹוצְׁ ָם.ָֻבַ

ֶזל ָֻגֶ ֻום ִָמש ֻ ָָאסֻור ֵָאינֹו ָָלֵכן קֹוֵדם ָוְׁ יָבן? ֱָהש ִ יָטָתן ש ִ םָָ!ֻבְׁ ַָאֻתֶ לֹא

ָ ִָציָנה הֻוא ֶ ָש  ֵני ִָמֻפְׁ ִרים ָאֹומְׁ ם ַאֻתֶ ֶ חֻוִריםָ–ש  ָֻבַ א ֶָאֻלָ ִאין ָיֹוצְׁ ָ.ֵאין

ָנָסתוָֹ רְׁ ֵאינֹוֵָמִביאָֻפַ ֶ הֻואָיֹוֵדַעָש  ֶ ָש   ָ.ַאףָהֻואֵָאינֹוָיֹוֵצאָ–ִָמֻתֹוךְׁ

ָ[בע" ל"ה]דף 

 ב' ֲהָלָכה

ַעלַָהפֵֶָָֻנֱאָמִנים מתני'  ָחהָוְׁ כְׁ ִ ַעלַָהש ֻ ֶקטָוְׁ ֻתוָָֹ–ָָאהַעלַָהֻלֶ עְׁ ַ ש  ַעלָָ.ֻבְׁ וְׁ

ָ ָָעִני ר ש ַ ָנתוָָֹ–ַמעְׁ ָש ְׁ ָכל ֵָלִויבֶָֻוָָ.ֻבְׁ עֹוָלםָ–ָן ָלְׁ ָָ.ֶנֱאָמן ֵאיָנן ֶָנֱאָמִניןוְׁ

יֹותָ ֵניָָאָדםִָלהְׁ ָֻבְׁ ֶרךְׁ ןָֻדֶ ֻכֵ ֶ ָברָש  אַָעלָֻדָ ןָנֹוֲהִגיןֶאֻלָ ָָ.ֻכֵ



י __________________ יב עּורִׁ ים ש ִׁ ּיִׁ ימ  ם יֹומִׁ בּוע  י לִׁ ָׁ ת ש  ְרש   ּנ   ּפ  ֶאְתח   "דתשען וָׁ
 

יָָ?ַעדֵָאיכֹון גמרא  ֻכֹוֵָלילֵָָ:ֲחִניָנאָאַמרַָרֻבִ רְׁ ֻדַ ֶ ָלבֹואַָעדָָמקֹוםָש  ָוְׁ ךְׁ

ֻיוָֹ ָֻבַ הָ.םֻבֹו ַָָמֲעש ֶ ה ָ ַָלֲחִמש ֻ י ַָרֻבִ ֶהֱאִמין ַָאִחיוְׁ ה ָ ֲחִמש ֻ ָֻבַ לָֻכֹוִרים ֶ ָש  ן

ים ןָ.ִחֻטִ רָֻכֵ ש ָ ֶאפְׁ א?ָוְׁ ַחרָ:ֶאֻלָ אִָצבְׁ אָ,ִמֻכָ ַחרָֻוִמֻכָ ָָ.קָסֵליהָֻכֹוָרָָ,ִצבְׁ

ָ י ָעָזרַָרֻבִ רֹוָמהֶאלְׁ ָקֻוֵמיָֻדָ ֵעי יָֻבָ ִניִתיָ:יֹוֵסיַָרֻבִ ֱָאִליֶעֶזרֻדְָָׁןַמתְׁ י ?ַָרֻבִ

ֱָאִליֶעֶזר י ַרֻבִ ִניָ:ָאַמרָֻדְׁ ֵ ַָהש ֻ ַָעל ֹוןָ–ֶָנֱאָמן ָָהִראש  ַָעל ָאַמרָָ.ֶנֱאָמן

ָיֹוֵסי י ַָהֻכֹלָ:ַרֻבִ ֵרי בְׁ ָָ.ִהיאָֻדִ ָיא נְׁ ַ ָָ,ִהיאש  ָָאָדם ֵאין ֶ הש  ַברָָעֹוש ֶ דְׁ ֻבִ

ָוה מָָ]ֶָערְׁ ָָ.ה[ָערְׁ

ָעָזר ֶָאלְׁ י ַָָרֻבִ י ַָרֻבִ ם ֵ ש  ָיאֻבְׁ עְׁ ַ ש ֵָָ:הֹוש  ַָעלָֻכְׁ ָרֵאל ִָיש ְׁ דֻו ש ְׁ ֶָנחְׁ ֻלֹא ֶ ָש  ם

דֹוָלה ָֻגְׁ רֻוָמה ָָ–ָֻתְׁ ד ש ַ ֶָנחְׁ ָלֹא ן ֵָלִויֻכֵ ן רֻוַמתַָמעֲַָָעלָֻבֶ ָָאַמרָֻתְׁ ר. ש ֵ

ָיה עְׁ ַ יָהֹוש  ִניִתיןָ:ַרֻבִ ןַָמתְׁ ָרהָֻכֵ עֹוָלםָןֵָלִויבֶָֻוָָ:ָאמְׁ ָָ!ֶנֱאָמןָלְׁ

ָָמָנא י ֵעי:ַָרֻבִ ןֵָלִויֻוָָֻבָ עֹוָלםָֻבֶ ָבַָָֻ,ֶנֱאָמןָלְׁ ִביִעיתֲאִפילֻו ְׁ יָ?ָש ֻ ָאַמרַָרֻבִ

יא ִָחֻיָ ר ָֻבַ ָָ:ֻבֹון ֵָלִויֶנֱאָמן ן רֻורָהֻואָ:לֹוַמרָֻבֶ ָֻבָ ר רוָָֹ,ַמֲעש ֵ פֹוטְׁ ִמןָָלְׁ

ִני ֵ אֹומֲֵָאָבלָָ.ַהש ֻ אֹומֵָאֹוָָ,ןִָליִניתַָָֻ:רֻבְׁ ֻלֹוֵָהןָ:רֻבְׁ ֶ ָ.ֶנֱאָמִניןֵאיָנןָָ–ִָמש ֻ

ִניתָָ בֶָָָנֱאָמִניןֵאיָנןָָ,אֻדֻוַָמתְׁ אַָעלָֻדָ ֵניָָאָדםֶָאֻלָ ָֻבְׁ ֶרךְׁ ןָֻדֶ ֻכֵ ֶ ָנֹוֲהִגיןרָש 

ן יִניָ.ֻכֵ ִניתָָָֻכֵ ָָא:ַמתְׁ ָָאָדםֶָָנֱאָמִניןֵאיָנן ֵני ֻבְׁ ֶ ָברָש  ָֻדָ אַָעל ָנֹוֲהִגיןֶאֻלָ

ן ָָ.ֻכֵ



ְלמּוד י ּת  ְלמִׁ ֻנּקָׁ  ְירּוש   ּמְ  יג  _____________________________________ דה 
 
 

 ג' ֲהָלָכה

ים מתני'  לֹאַָעלָָ,ֶנֱאָמִניםַָעלַָהִחיֻטִ ַמח,ָוְׁ ֵאיָנןֶָנֱאָמִניםָלֹאַָעלַָהֻקֶ וְׁ

ת ָָ.ַהֻפַ

ְָׁ ָש ֻ ַָעל ָאֹוֶרזֶנֱאָמִנים ל ֶ ָש  ָָעָליוָ,עֹוָרה ֶָנֱאָמִנים ֵאין יןָָוְׁ ָֻבֵ ַָחי ין ֻבֵ

ל.ָ ָ בֻוש ֻ ָמְׁ

יןָ ָֻבֵ ין ַָחֻיִ ין ָֻבֵ ִריִסין, ַָהֻגְׁ ַָעל ֶָנֱאָמִנים ֵאיָנן ָוְׁ ַָהֻפֹול, ַָעל ֶנֱאָמִנים

ִלין.ָ ָ בֻוש ֻ ָמְׁ

ָלֹוַמרֶָנֱאָמִנין ֶמן ֶ ַָהש ֻ ָָעִניש ֶָ"ָ:ַעל ר ש ַ ַָמעְׁ ָָ".ל ֵאין ָָעָליוֶָנֱאָמִניןוְׁ

לֵָזיֵתיִָניֻקֻוףָהֻוא"ָ:ַמרלוָֹ ֶ ָָ".ש 

לָ,ֶנֱאָמִניםַָעלָָיָרקַָחי ָ בֻוש ֻ ֶָנֱאָמִניםַָעלַָהמְׁ ֵאין ָָהָיהָָ,וְׁ ן אִָאםָֻכֵ ֶאֻלָ

ָפסוָֹ הֹוִציאִָמֻלְׁ ִיתָלְׁ ַעלַָהֻבַ ָֻבַ ֶרךְׁ ןָֻדֶ ֻכֵ ֶ מֻוָעט,ָש  ָברָמְׁ ָָ.לֹוָֻדָ

ָלֹוַמר גמרא  ֶָנֱאָמן ֵהא ֻיְׁ ֶ ָש  ָ"ָ:ַמהֻו ָוְִָׁניתִַָֻחיִטים ִָלי ָאֹוָתןָן יִתי ָעש ִ

ָ"ֶקַמח ?"ָ יִתיִניתִַָֻחיִטין ָעש ִ ָוְׁ ִָלי תָן ָֻפַ ָ"אֹוָתן יָטא ש ִ ָֻפְׁ הֻואָלָָ? ֶ ָש  ן

ָָ.ֶנֱאָמן



י __________________ יד עּורִׁ ים ש ִׁ ּיִׁ ימ  ם יֹומִׁ בּוע  י לִׁ ָׁ ת ש  ְרש   ּנ   ּפ  ֶאְתח   "דתשען וָׁ
 

ָ ָָאָדם ֵני ָֻבְׁ רֹוב ֶ ָש  ִעין ָיֹודְׁ ַָהֻכֹל סוָָֹהיֻו ַכנְׁ ֵָאינֹוָָ–ֶָלֶקטָמְׁ ן ָֻכֵ ֲאִפילֻו

ָ.ֶנֱאָמן

 

ָ[אע" ל"ו]דף 

ֵני הֻוָדאָָ,ֻתָ יָיְׁ נָָָֻאֹוֵמר:ַרֻבִ ֶ ִכיןֶָאתָָהעֹוֵללֹותָמקֹוםָש  יֹותָדֹורְׁ ָ–ֲָהגֻוִָלהְׁ

ֵהאָָעִניֶָנֱאָמןָלֹוַמר לָעֹוֵללֹותָהֻוא"ָ:יְׁ ֶ ָ.ָ"ַיִיןֶָזהָש 

ָווֵתיהָֻ ִדכְׁ ָלִָָ,וְׁ ֲהגֻו ֻנָ ֶ ָש  ִָניקֹוףָמקֹום ֵָזיֵתי ִקים ָמֹוסְׁ יֹות ָָעִניָָ–ָהְׁ ֵהא יְׁ

לֵָזיֵתיִָניקֻוףָהֻוא"ָ:ֶנֱאָמןָלֹוַמר ֶ ֶמןֶָזהָש  ֶ ָ.ָ"ש 

לוָֻי,ַָאסֵֵָָֻביתֻדְָׁןִָאילֵָֻ ש ְׁ וָָֻ,ןָָיָרקֻבַ ש  ֵתיהָֻןַָאנְׁ נְׁ ַתֻקַ ִליֵאלָזֻוָגהָ.מְׁ מְׁ ַלקָֻגַ ָסְׁ

ָפסָָ ֵניֻהִָמןָֻגֹוָלְׁ ַתקְׁ ָָ.אוְׁ

 ד' ֲהָלָכה

ֻגֹוֶרןָֻפֹוֲחִתיןֵאיןָ מתני'  יםָֻבַ עֹוִרים.ָָָלֲעִנֻיִ ַקבָש ְׁ ין,ָוְׁ ֵָמֲחִציַָקבִָחֻטִ

ִביִעייֹום   ָאבי'  – רְׁ



ְלמּוד י ּת  ְלמִׁ ֻנּקָׁ  ְירּוש   ּמְ  טו _____________________________________ דה 
 
 

יֵָמִאירָאֹוֵמר רֹות,ָאֹוָָמֶנהַָקבָָוֵחִציָָ.ֲחִציַָקבָ:ַרֻבִ רֹוגְׁ ַקבָֻגְׁ ִמין,ָוְׁ ֻכֻוֻסְׁ

ֵביָלה יֲָעִקיָבאָָ.דְׁ ָרסאֹוֵמר:ַָרֻבִ ָָ.ֻפְׁ

יֲָעִקיָבאָ ִביִעיתאֹוֵמר:ֲָחִציָלֹגַָיִין.ַָרֻבִ ָָ.רְׁ

ָ ֲָעִקיָבא י ַָרֻבִ ֶמן. ֶ ָש  ִביִעית ָרְׁ ִמיִניתאֹוֵמר: ירֹותָ.ש ְׁ ַָהֻפֵ ל ָֻכָ ָאר ָ,ֻוש ְׁ

אֻול אָש ָ מְָָׁ:ָאַמרַָאֻבָ ֻיִ ֶ ֵדיָש  עֻוֻדֹותֻכְׁ יָסְׁ ֻתֵ זֹוןָש ְׁ ֶהםָמְׁ חָֻבָ ִיֻקַ ֵרםָוְׁ  .ָֻכְׁ

ֵני גמרא  ָלאָ.אֹוֶרזרֹוַבעָָ:ֻתָ ִליןָעֻוכְׁ בְׁ ָראָָיָרקָ.ֻתַ יןָָ.ִליטְׁ תַָקֻבִ ֶ לֹש  ש ְׁ

הָ ָ ֲָחִמש ֻ ֱָאגֹוִזים. ָרה ֲָעש ָ ֶמן. ֶ ָש  ִביִעית ָרְׁ ַָיִין. ָלֹוג ֲָחִצי ָחרֻוִבין.

ִקי סְׁ רֹוגָאֶַָאַפרְׁ ֶאתְׁ ֵניִָרֻמֹוִנים,ָוְׁ   .ָחדן.ָש ְׁ

ָמא עוֵ ?ַָמאיַָטעְׁ ב  ש   ֵוְּ יך  ר  ע  ִֵבש ְּ לו  כְּ א  עוָָֹ–ָוְּ ֹובְׁ ֵדיָש  ןָלֹוָֻכְׁ ִקיָָָֻ.ֻתֵ הִָחזְׁ

ַאלָ ָנאָָ:יַלֲאבוָֻש ָ ימְׁ יעֻוַרָייאִאיֻלֵ ָרָרָןָָאהֵָָ:ָאַמרֵָליהָֻ?ָןָש ִ אָָָסֵמךְָׁאָצְׁ ֻדָ

תָָֻ רְׁ ָָ.אֻבַ

ַָרבִָֻ יָָי ָָהֲחַננְׁ ָקֻוֵמיָיֵתיֲהָוה יָב ָאָָי[ַאמִָֻ]ַָרֻבִ הֻוא ָוְׁ הֻואַָטֲעִמיַָמר, ָוְׁ ן,

ָ ָָאַמר ָָסַתרַטֲעִמיָסַתר. הֻוא ָוְׁ ֵָליהָָֻ.ן, ָָ:ֲאַמר לָָלֹא ָכְׁ ֻתוָֻן אִָמסְׁ ֶָאֻלָ ר

נֵָ ָָ.יִמבְׁ

יָָמָנאָאַמרָ ָיאָ:ַרֻבִ נְׁ ִריןָ:ֻתַ עִָליטְׁ ֻבַ ָָ.ַארְׁ



י __________________ טז עּורִׁ ים ש ִׁ ּיִׁ ימ  ם יֹומִׁ בּוע  י לִׁ ָׁ ת ש  ְרש   ּנ   ּפ  ֶאְתח   "דתשען וָׁ
 

ָ ָעָזרָאַמר ֶָאלְׁ י ֵעירֻובָ:ַרֻבִ ָלְׁ ֵכן ָנאָ.וְׁ ִָחינְׁ י ַָרֻבִ ֵתיַמרָָהָדאָ:ָאַמר ָ:דְׁ

ַיִין ֶמןֻבְֲָׁאָבלָָ.ֻבְׁ ֶ ִביָ–ָש  ַערְׁ עֻודֹותמְׁ יָסְׁ ֻתֵ ָָ.ןָָמזֹוןָש ְׁ

ֵני: ִביןָֻתָ ַערְׁ חֹומֶָָמְׁ ָיהֻבְׁ מְׁ ִָירְׁ י ַָרֻבִ עֻודֹות. ָסְׁ י ֻתֵ ָש ְׁ ָָמזֹון יָָץ ַָרֻבִ ם ֵ ש  ֻבְׁ

ָחק רַָרבִָיצְׁ מֻוֵאלָֻבַ בֹולָָ:ש ְׁ ֵדיִָלטְׁ ָיָרָֻכְׁ עֻודֹות.ָֻבְׁ יָסְׁ ֻתֵ ֱאָגדָש ְׁ ָקַָהֻנֶ

ָ ָחק ִָיצְׁ י יַָָרֻבִ ָ ָקוֲָֻעטֹוש  ָָאַמר ָא איֵמי ַָיֻנַ י ַָרֻבִ ֵבי ָדְׁ ם ֵ ש  ָֻבְׁ ֵעיָרא ָזְׁ י ָ:ַרֻבִ

ִביןָ–ָןַָחִייןֲאפֻוִני ַערְׁ עֻודֹות.ָָמְׁ יָסְׁ ֻתֵ ֶהןָָמזֹוןָש ְׁ ָֻבָ

ָכה רְׁ ִָנצְׁ ִמי ָלְָׁלְׁ ֵָמִאיר? י ָֻתֹאַמרָ.ַרֻבִ ֻלֹא ֶ ֶָאתָָ:ש  ִריִחין ַָמסְׁ ֵהן ָוְׁ הֹוִאיל

ה ִביןֵאיןָָ–ַָהֻפֶ ַערְׁ ֶהןָמְׁ ָָ.ֻבָ

גָָמִליחַָ ִביןָ–ָֻדָ ַערְׁ ש ָָֹו.ָבָָֻמְׁ ִביןָ–רָָמִליַחָֻבָ ַערְׁ ש ָָֻבֹו.ָָמְׁ ֵניַנןרַָחי,ָֻבָ ָ:ֻתָ

ִלי בְׁ ֶקֶלתַהֻבַ קֻולְׁ ןָמְׁ ֻתָ עְׁ ֻדַ ֶ ֵניָש  הֻואַָחיִָמֻפְׁ ֶ ש  ִליןָאֹותֹוָֻכְׁ ָָ.ןָאֹוכְׁ

ָ י ַָרֻבִ ֵעי:יֻוָדן ִקיָרָָָהָדאָֻבָ ָָ,אַסלְׁ יהֹוִאיל ִאיֻלֵ ָוְׁ ִָמיָנֻהָֻכֻוָתאֵָן ִלין ָָאכְׁ י

י ִביןָ–ָהַחֻיָ ַערְׁ הָָֻמְׁ ָָ.ֻבָ

יַלת ָש ִ ר ָֻבַ מֻוֵאל ַָרבָש ְׁ ם ֵ ש  ֻפֻוִעיָ:ֻבְׁ עְׁ ָוְָֻׁפַ ָדִניוָֹן גְׁ ָגֻודְׁ לֹוגֹותת ָ–ַָוֲחלֹוגְׁ

ִבין ַערְׁ עֻוןָקֻוֵמיהָָֻמְׁ ֶהן.ָֻבָ דֻוָקֵקיִָקקֻוִליןָָ:ָאַמרָלֹון?ָינֹוןֵהייֵדיןָיֵָָ:ֻבָ ַהנְׁ וְׁ

ֻפְָׁפַָֻוָֻ ָ.היִָָֻחינַָרְׁ



ְלמּוד י ּת  ְלמִׁ ֻנּקָׁ  ְירּוש   ּמְ  יז  _____________________________________ דה 
 
 

 ה' ֲהָלָכה

הָזוָֹ מתני'  ֻכֲֹהִניָ–ִָמיֻדָ ֵאִליםֲאמֻוָרהָֻבַ רְׁ ש ְׁ םָֻוַבֻיִ ִוֻיִ ָָ.םָֻוַבלְׁ

יל ַָמֻצִ ֶָמֱחָצהָ–ָָהָיה נֹוֵטל ָוְׁ ֶָמֱחָצה מֻוָעטָ.נֹוֵתן ָמְׁ נֹוֵתןָָ–ָָהָיה

יֵניהֶָ ִקיןָֻבֵ ַחֻלְׁ ֵהןָמְׁ ֵניֶהםָוְׁ  ן.ִָלפְׁ

ָ גמרא  ַתר ָֻפָ ָיֹוָנה י ִניִתיַרֻבִ יעֻורָןַמתְׁ ש ִ ִָמֻכַ יֹוֵתר ילָ.ֻבְׁ ָ–ָָהָיהַָמֻצִ

נֹוֵתןָמֶָ יעֻורנֹוֵטלֶָמֱחָצהָוְׁ ש ִ ֻכַ ֵהןָָ–ֱָחָצה.ֲָאָבלָֻבְׁ ֵניֶהםָוְׁ הֻואָנֹוֵתןִָלפְׁ

יֵניֶהן ִקיםָֻבֵ ַחֻלְׁ ָ.ָמְׁ

ִניתָָ ַָמתְׁ ַתר ָֻפָ ִקָיה ִָחזְׁ י יעֻורָאַרֻבִ ש ִ ֻכַ ילָ.ֻבְׁ ַהֻצִ ָלְׁ יֵקש  ֶָמֱחָצהָָֻבִ ָנַטל וְׁ

ֶָמֱחָצה נֹוֵתן ָוְׁ ֶָמֱחָצה ֻנֹוֵטל ֶ ָש  ֻתֹוךְׁ ֻמִ ֶ ָש  ֶָמֱחָצה, ָנַתן ָברַָנֲעש ֶָָ–ָוְׁ ָֻדָ ה

ֵהןָָ.ֻוָעטמ יֵניֶהןָוְׁ ִקיהֻואָנֹוֵתןָֻבֵ ַחֻלְׁ יֵניֶהם.ָמְׁ ָןָֻבֵ

ֵני ִביָ:ֻתָ ַסֻבְׁ ָתִחיםַהמְׁ ָקִקיםָָלֶהןָָ–ָןַָעלַָהֻפְׁ כֵָָאיןִָנזְׁ ָברלְׁ יָָ.לָֻדָ ָאַמרַָרֻבִ

חוָָֹ:יֹוָנה חֹותֵָליהָֻֻוִבלְׁ ָלאִָיפְׁ ָָדָֻדְׁ דוִָֹמן ֻגְׁ ִָדיֵליהַָֻארְׁ ָָאַמרָהָכאָָ.ן ָ:ַאֻתְׁ

גֹוֶרןָלעֲָָֻפֹוֲחִתיןֵאיןָ יםָֻבַ ָָאַמרָ.ִנֻיִ ָכאַָאֻתְׁ ָעִניָָהעֹוֵברָָֻפֹוֲחִתיןֵאיןָָ:וְׁ לְׁ

קֹום ִָמֻמָ

ָ[בע" ל"ו]דף 



י __________________ יח עּורִׁ ים ש ִׁ ּיִׁ ימ  ם יֹומִׁ בּוע  י לִׁ ָׁ ת ש  ְרש   ּנ   ּפ  ֶאְתח   "דתשען וָׁ
 

ָמקֹום ִציָאהָ:ֻוָנאָָאַמרהַרבָָ!לְׁ ַָליְׁ ִליש  ָש ְׁ יָ.ֵצאֵָמֶהן ַָָרֻבִ ייֹוֵסי יַרֻבִ ָֻבִ

ָ יק ַָמֻפִ יֻבֹון ִאיֻלֵ ָלְׁ ֻתֹוָמיָָן ָֻכְַָׁנחְׁ ָהֻוָנאָָהָדאא ַרב חוָָֹ.דְׁ ָֻוִבלְׁ הָָד ןֵָדיֻבְׁ

יעֻוָרא ָָ.ש ִ

רָ אָֻבַ רָֻבָ אָֻבַ ָֻבָ י יָָלאַממַָָֻרֻבִ ַָרֻבִ ֵעיָקֻוֵמי ָיֹוֵצאִָמןָָ:לָֻבָ ָאֹותֹו ָראֻו

ֵָליהָֻ ָנס ִנכְׁ ָוְׁ ֵָליהָָֻ?ָהִעיר ָָ.נֹוֵתןָ–ַָהֻנֹוֵתןָ:ֲאַמר ַהלֹוֵקַח ָָ–וְׁ ָיחֻוש 

מוָֹ ַעצְׁ  ָ.לְׁ

 ו' ֲהָלָכה

קֹוםָלְָָֻׁפֹוֲחִתיןֵאיןָ מתני'  יֹון,ֶָלָעִניָָהעֹוֵברִָמֻמָ דְׁ פֻונְׁ רָֻבְׁ ֻכָ ָמקֹוםִָמֻכִ

ִאיןָ עָסְׁ ֻבַ ֶסלֵַָמַארְׁ ִניןָ–ָלןָָ.עֻבְׁ ָָנֹותְׁ רְׁ ַבתלֹוָֻפַ ִניןָ–ָָנַסתִָליָנה.ָש ָ ָנֹותְׁ

עֻוֻדֹות ָסְׁ י ֻתֵ ָש ְׁ זֹון ָמְׁ ָלֹו ֻיֶש  ֶ ָש  ִָמי עֻוֻדֹות. ָסְׁ לש  ָש ָ זֹון ָמְׁ ִָיֻטֹולָָ–ָלֹו לֹא

חֻוי מְׁ ַָהֻתַ זוָָֹ.ִמן עֻוֻדוָֹמְׁ ָסְׁ ֵרה ֶָעש ְׁ ע ֻבַ ַָארְׁ ה.ָָ–ָתן ַָהֻקֻוֻפָ ִָמן ִָיֻטֹול לֹא

ה ַהֻקֻוֻפָ ַנִיםָ–ָוְׁ ש ְׁ תָֻבִ ֻבֵ הָ,ִניגְׁ לֹש ָ ש ְׁ ֶקתָֻבִ ַחֻלֶ  ָ.ֻוִמתְׁ

חֻוי גמרא  מְׁ ָָ–ָֻתַ ָכל הֻבְׁ ָקֻוֻפָ ת.ֵָמֶעֶרָָ–ָיֹום. ֻבָ ַ ָש  ֶעֶרב ָלְׁ ת ֻבָ ַ ָש  ב

חֻוי מְׁ כָָָ–ָֻתַ הלְׁ יָאֹוָתֻהָָהִעיֵָאיָנהָָֻ–ָלָָאָדם.ָקֻוֻפָ ֵ ש  ַאנְׁ אָלְׁ לְֶָׁאֻלָ ַבד.ָרָֻבִ

יָחֻוָנהָָאַמר חֻויָ:ַרֻבִ מְׁ הָ–ָֻתַ לֹש ָ ש ְׁ הֻואַָעלֲָאַתרָ,ֻבִ ֶ ָָ.ש 



ְלמּוד י ּת  ְלמִׁ ֻנּקָׁ  ְירּוש   ּמְ  יט  _____________________________________ דה 
 
 

ֻבוָֹ ֶָחלְׁ י ַָָרֻבִ ר ָֻבַ א ָֻבָ י ַָרֻבִ ם ֵ ש  דִָֻֻבְׁ ַָזבְׁ ֵָאין ַָמֲעִמיִדיי, ָנִסין רְׁ ָֻפַ חוָֹן תָֻפָ

לֹש ָָ ְׁ ִָמש ֻ ֲָאנָָה. ָָ,יֲחמֵָא ָָממֹונֹות יֵני לֹש ָָֻדִ ש ְׁ ָָה,ֻבִ ָלֹא ֹות ָפש  ָנְׁ יֵני לָֻדִ ֻכָ

ן ֻכֵ ֶ הוְָׁ!ָש  לֹש ָ ִריםָֻוש ְׁ יֻוֶָעש ְׁ הֹון!ַָעדִָיהְׁ ִמיתָלְׁ הֻואַָמצְׁ ֺסכָָָֻהֻואָ–ָדְׁ ָָ.ןמְׁ

י ַָָרֻבִ ָיֹוָחָנןיֹוֵסי י ַָרֻבִ ם ֵ ש  ָָ:ֻבְׁ ַָמֲעִמיִדיֵאין ֵני ָש ְׁ ָנִסיםַָאִחיןן רְׁ יָ.ֻפַ ַָרֻבִ

ֵריָעַברַָחדִָמןָיֹוֵסיָ ָאַמרָקֻוֵמיהֹוןָעאָ.ַאִחיןןָֻתְׁ ָָ:לָוְׁ ִאיש  ָצאָלְׁ לֹאִָנמְׁ

לֹונִָ ַברָֻפְׁ ֵאיןָָ,הֲעֵביָרָיָֻדְׁ ֶ אָש  ֵניַָמֲעִמיִדיֶאֻלָ ָנִסיַָאִחיןןָש ְׁ רְׁ ָן.ָֻפַ

י ָרָלָָעאיֹוֵסיַָָרֻבִ ַכפְׁ ֵעיָָ.הלְׁ מָָֻבָ ָנִסיהָלֹוןָמֹוקְׁ רְׁ לֻוןָֻפַ לֹאַָקֻבְׁ ָ.ןֲעֵליהוָֹןָוְׁ

ָאַמרָקֻוֵמיהֹוןָעא ָָ:לָוְׁ ן בָָֻבֶ ִקיעַָָ–ָיֻבֵ הָָֻוַמהִָאםֶָזהָ!ַעלַָהֻפָ ַמֻנָ תְׁ ֻנִ ֶ ש 

ַָהֻפְָׁ ָָ–ִָתיָלהַעל נוָָֹזָכה ִהיֻמָ םָלְׁ ַאֻתֶ ֶ ָש  ם ַָאֻתֶ ַָהֻדֹור, דֹוֵלי ָֻגְׁ ִָעם ת

ֹות ָפש  יָנְׁ יןַָעלַָחֻיֵ ַמֻנִ ןלֹאָָ–ִָנתְׁ ֻכֵ ֶ לָש  ָ!ָֻכָ

ד יַָחָגייָֻכַ ָנִסיֵמִקיםֲָהָוהַָָרֻבִ רְׁ ִעיןָלֹוןֲָהָוהָָ–ָןֻפַ יתַָָמטְׁ ָ:לֹוַמרָ.אאֹוַריְׁ

לש ֶָ ָרָרהָָֻכָ נָָש ְׁ יֻתְׁ ֻנִ ֶ ֻתֹוָרהָָ–ָהש  נָָנִָֻבַ לֹכוֵ  )משלי ח(ָ.היֻתְׁ ִכיםִֵימְּ ל  יֵמְּ ֵ,ב ִ

ֹרוֵ  ִריםֵי ש  יֵש   ָָ.ב ִ

א רָֻבָ יאָֻבַ יִָחֻיָ ַקֵייםָָ,ַרֻבִ כֻוֵנימְׁ ָָ.יַארְׁ

ָעָזר ֶָאלְׁ י נַָָָרֻבִ רְׁ ָֻפַ ֲָהָוה ַמן ָזְׁ ַָחד ֵבייֵתיהָָֻנֵחיס. ָלְׁ ֵָליהָָֻ.ת ַמאיָָ:ֲאַמר

ִדיתוָֻ ָןַעבְׁ ֵָליהָֻ? ש ָָָ:ָאַמר ָוְׁ לֻון ָאכְׁ ָוְׁ ִָסיָעא ַָחד ֲָאָתא ָצלֻו ָוְׁ ָ.ֲעָלךְָׁתֻון



י __________________ כ עּורִׁ ים ש ִׁ ּיִׁ ימ  ם יֹומִׁ בּוע  י לִׁ ָׁ ת ש  ְרש   ּנ   ּפ  ֶאְתח   "דתשען וָׁ
 

ָלֹון ָָ:ָאַמר א ֲָאגֵַָליֻכָ חַָָ.בטָָר ָנְׁ ַמן ָזְׁ ָיית ינְׁ ָלֹוןןֻתִ ָָאַמר ַמאיָָ:,

ִדיתוָֻ תֻוןָחֹוִרָאַָחדִָסיָעאֲָאתָָָ:ֲאַמרֵָליהָֻ?ָןַעבְׁ ש ָ לֻוןָוְׁ ָאכְׁ לֻוָנךְָׁי,ָוְׁ ַאקְׁ ָ.וְׁ

אָָן:ָאַמרָלוָֹ דֹוןִָאיֻכָ ָָ!רָָטבֲאגַָֻכְׁ

ֲָעִקיָבא י עוַָָֹרֻבִ ַמִניֵתיהָֻֻבְׁ ָמְׁ נָָָן רְׁ ָלֹוןָ.סֻפַ ייָתאָ:ָאַמר ָֻבֵ ָֻגֹו ַלךְׁ ָ!ִנמְׁ

כוָֻ ָָהלְׁ ֵריהָֻן תְׁ ָָ,ֻבַ ָָקֵליֻה עֻון מְׁ ֵייש ָ ָָ:רמַָָֻדְׁ נַָָעל ָמְׁ קַָת ִָמתְׁ ַָעל נָָל, תָמְׁ

ָיי ַבזְׁ ָָ.אמְׁ

ָ ר ָֻבַ א ָֻבָ י ָָאַמרַרֻבִ י ֻדִ ִגיָ:ַזבְׁ לְׁ ֻפַ ָָאַמרָןִאיתְׁ ַָחד ָיֹוָחָנן. י ַרֻבִ ָוְׁ ָ:ַרב

ֹות ָפש  ָנְׁ י ַחֻיֵ ָֻבְׁ ִקים ֻדְׁ ַדקְׁ ָָאַמרַוֲחָרנָָָ.מְׁ סֻותָ:א ֻכְׁ ָֻבִ ַָָאף ִקיֵאין ֻדְׁ ַדקְׁ ן,ָמְׁ

ָרָהםָָאִבינוָֻ לַָאבְׁ ֶ ִריתֹוָש  ֵניָֻבְׁ ָָ.ִמֻפְׁ

ִניתָָ ִליגֵָָאַמתְׁ ָֻפְׁ ַָעל ָאַמרי ָֻדְׁ ִקיםָ:ַמאן ֻדְׁ ַדקְׁ ָמְׁ ֵָאין סֻות ֻכְׁ ָֻבִ ַתרָָ!ַאף ֻפָ

בֹודוָָֹ:ֵליהָֻ ָֻכְׁ ִפי ָתֵניָ.לְׁ ןָוְׁ ֲָאמֻוִריםָ:ֻכֵ ָבִרים ָֻדְׁ ה ֻמֶ ַמןָ?ֻבַ זְׁ ֵאיןָָֻבִ ֶ ש 

יִריןָאֹותוָֹ יִריןָאֹותוָָֹ.ַמֻכִ ַמֻכִ ֶ ַמןָש  זְׁ יַאףָָ–ֲָאָבלָֻבִ ַכֻסִ ַהֻכֹלָָ.ןָאֹותוָֹמְׁ וְׁ

בֹודוָֹ ִפיָֻכְׁ ָ.ָלְׁ

זֹונֹותָ:ָהָתֵניוְָׁ סֻותָ–ִָלמְׁ יםָיֹום.ִָלכְׁ לֹש ִ יםָ–ָש ְׁ הֳָחָדש ִ ָ ש ֻ ַתרָָלהָָֻ!ש ִ ָ:ֻפָ

ן זֹונֹותָ:ָהָתֵניוְָָׁ.ִליֻתֵ יםָיֹום.ָָ–ִָלמְׁ לֹש ִ פַָש ְׁ ילְׁ ָדקֹותֻסִ ִלצְׁ ֵניָ–ָןָוְׁ ָרָעש ָָםָש ְׁ

יָתאָ.חֹוֶדשָ  ַמיְׁ ןָ,עֹודָהֻוא!ִָליטֹולָ–ָָהאַָקדְׁ ָדקֹותָ.ִליֻתֵ ִלצְׁ יןָוְׁ ַפֻסִ ַָמהֻוָלְׁ

ֵניָ– ִריםָָ?חֹוֶדשָ ָרָעש ָָםָש ְׁ ַכרָסֹופְׁ ש ְׁ יֻבִ ֻנִ ַ ש   ָ.םֻומְׁ



ְלמּוד י ּת  ְלמִׁ ֻנּקָׁ  ְירּוש   ּמְ  כא  ____________________________________ דה 
 
 

 ז' ֲהָלָכה

ָזֻוז מתני'  ָָמאַתִים ָלֹו ֻיֶש  ֶ ָש  כְָָׁ–ִָמי ָש ִ ֶָלֶקט ִָיֻטֹול ָֻוֵפָאהָלֹא ָחה

יָנר ָֻדִ ָָמאַתִיםָָחֵסר ָָהָיהָלֹו ָָעִני. ר ש ַ ָָ–ָֻוַמעְׁ ֶָאֶלף ִניןֲאִפיֻלֻו ָלוָָֹנֹותְׁ

ַאַחת ָלוָָֹ–ָֻכְׁ ָָהיֻו ֶָזהִָיֻטֹול. ָָ,ָמאַתִיםָזֻוזֲָהֵרי ָהיֻו ֶ אָש  ִניןֶָאֻלָ ֻכָ מֻוש ְׁ מְׁ

תֻובַָֻ כְׁ ַבַעלָחֹובוָֹֻבִ ֻתֹוָאֹוָלְׁ ַחֻיְָָׁ–ָתִָאש ְׁ ָיִביןָאֹותוֲָֹהֵריֶָזהִָיֻטֹול.ֵָאיןָמְׁ

 

ָ[אע" ל"ז]דף 

ֵליָ ֶאתָֻכְׁ יתֹוָוְׁ ֻכֹורֶָאתָֻבֵ וִָֹלמְׁ ִמיש  ש ְׁ  ָ.ֻתַ

ִמידִָמןָ גמרא  לְׁ ַרבִַָֻחדָֻתַ ָָמאַתִיםָזֻוזָָיֻדְׁ יָנר.ָחסֵָָהָיהָלֹו ַוֲהָוהָָרָֻדִ

י ָָיֵליַָרֻבִ ָָזכֵָף ַָחד ִָעֵמיֻה לָָי ִָלתְׁ נֵָת ָש ָ ש ַָי ִניןַמעְׁ ֻכֵ ִָמסְׁ יֻהָָ.ר ָֻבֵ דֻון ָעבְׁ

ִמיד לְׁ אָוָֹֻתַ יש ָ יִָעיֵמיהָָֻ.ןֵָליהָֻֻוַמֻלוָֻיֵָעיָנאָֻבִ ַזֻכֵ ֵעיָמְׁ ָ:ָאַמרֵָליהָָֻ.ֲאָתאָֻבָ

י ַָרֻבִ יעֻוָרא! ָש ִ ִָלי יהָָֻ,ֶזהָ:ָאַמרָ!ִאית ָֻבֵ עֻו ָָנגְׁ ים רֻוש ִ ָֻפְׁ ת ָרַמזָָ!ַמֻכַ

 ָאבי"א  – ֲחִמיִׁשייֹום 



י__________________ כב עּורִׁ ים ש ִׁ ּיִׁ ימ  ם יֹומִׁ בּוע  י לִׁ ָׁ ת ש  ְרש   ּנ   ּפ  ֶאְתח   "דתשען וָׁ
 

ִמיָדיו,ָ ַתלְׁ ַאֲעלֻוֵניהָֻלְׁ יִליָוְׁ ַקֻפֵ רֻוֵניֻהַָחדָלְׁ ַחסְׁ כָָטָקֶֹרָןָוְׁ ָֻוזְׁ הִָעיֵמיֻהֵָהיַאךְׁ

ֲהָוהַָָמה ָָ.ףָיֵליֻדַ

ַחתָ ֻפַ ִבילִָָמש ְׁ טְׁ ַלִיםַאנְׁ ירֻוש ָ ָֻבִ ָתה ָָ,אָָהיְׁ ָתה ָהיְׁ ַייֶחסֶָוְׁ ָנןִָמתְׁ ָָארְׁ ל ֶ תָש 

ָָזָהב ֵרי ֻכְׁ ֵָמאֹותָֻכִ ש  ֵ ֲָחָכִמיםָש  ָָלֶהן קֻו סְׁ ַעםַָאַחתָֻפָ ָֻפַ בֻוִסי. ֻלֹאַָָהֻיְׁ ֶ ש 

ָ ַלִים, ִָלירֻוש ָ ָחֻוץ הֹוִציָאן ֲהווָֹלְׁ ֻוןָןֻדַ ש  יךֵ ָ:ָדרְׁ ר  ע  ש ְּ ָ)דברים יד, כט(ָב ִ

יךֵ  ר  ע  ש ְּ ַלִיםָ–ָב ִ רֻוש ָ ַרֻבֹותָיְׁ ָָ.לְׁ

הָ:ָהָתֵניוְָׁ ֶָאָחדַָָמֲעש ֶ ָסֻוס ָטֹוִבים ן ָֻבֶ ֶָלָעִני ַקח ֻלָ ֶ ָש  ֵקן ַָהזָֻ ל ִהֻלֵ ֻבְׁ

לָֻבֹוָ ַעֻמֵ ִהתְׁ ֶעבֶָלְׁ וָֹוְׁ ש  ֻמְׁ ַ ש  ֻובָָ.דָלְׁ הש  ָהיֻוַָָמֲעש ֶ ֶ ִלילָש  יָֻגָ ֵ ש  ַאנְׁ ָןַמֲעִליֻבְׁ

ָזקֵָ ָלְׁ ֶָָאָחדן ָרא ש ִַָליטְׁ ָֻבְׁ ִרין ִָציֻפָ ָר ָכל ָיֹוםֻבְׁ ן. ָֻכֵ ר ש ָ ֶאפְׁ ָוְׁ ָלא? ָֻדְׁ א ֶָאֻלָ

ָָ.ןחֹוָרִניָאִכילִָעםֲָהָוהָ

ֵני ֵליָָזָהבָ:ֻתָ כְׁ ָֻבִ ש  ֻמֵ ֻתַ ִניןָ–ִָמש ְׁ ֶסףָנֹותְׁ ֵליָֻכֶ ֶסף.ָֻכְׁ ֵליָֻכֶ ִניןָ–ָלֹוָֻכְׁ ָנֹותְׁ

ָֻכְָׁ תלֹו ֶ חֹוש  ָנְׁ ֵלי ָֻכְׁ ת. ֶ חֹוש  ָנְׁ ִָָניןנֹותְָָׁ–ֵָלי ָָאַמר כֻוִכית. ָזְׁ ֵלי ָֻכְׁ יָלֹו ַרֻבִ

כֻוִכיתָ:ָמָנא ֵליָזְׁ ֶסףָֻוכְׁ ָֻכֶ ֵלי גֻוֵפיֶהןָ–ָֻכְׁ ֵליָָ:ָהָתֵניוְָָׁ.ֻבְׁ כְׁ ָֻבִ ש  ֻמֵ ַ ש  ָהָיהָמְׁ

ִניןָ–ִמיַלתָ ֵליִָמיַלתָנֹותְׁ אןָָ!לֹוָֻכְׁ גֻופוָָֹ–ֻכָ אןָ,ָֻבְׁ ֵאינֹוָֻגֻופוָֹֻבְָָׁ–ֻכָ ֶ ָ.ש 



ְלמּוד י ּת  ְלמִׁ ֻנּקָׁ  ְירּוש   ּמְ  כג  ____________________________________ דה 
 
 

ָ יַחדִָמן ִָאיֻלֵ יֻותָָן ש ִ נְׁ חִַָאיתְָׁאָֻדִ סֹוינְׁ ִָניכְׁ ַָוֲהווָָֻ,תִָמן ָָזִכין ֵָליֻה ַמאן ןָֻבְׁ

ֲחסַָ הֻואָָאִכילָֻומֹוִתיבָףֻדַ ָיאָ.וְׁ ילִָָעיַקרָָ:ָאַמרֵָליֻהָָאסְׁ ש ִ בְׁ אָלֹאִָמןָֻתַ

ָפָסאָהֻוא?ָ ָפָצאֱאכוָֹֻגֹוָלְׁ ָָ!לִָמןָלְׁ

דֹון הֻואָֻדֹוֵחקָ,ַעדָֻכְׁ ֶ ַבַעלָחֹובָש  ָֻבְָָׁ.ֻבְׁ ַעלָחֹובֲאִפיֻלֻו ֵאינֹוָֻדוָָֹֻבַ ֶ ָ?ֵחקש 

נָָ ַמעְׁ ִניןָָ:ָהָדאאִָמןִָניש ְׁ ֻכָ מֻוש ְׁ תֻובַָָֻהיֻוָמְׁ ֻתֹוָאֹוָלְִָׁלכְׁ ַעלָחֹובתִָאש ְׁ ָ.ֻבַ

ָדאָ תָָוְׁ ַעלָחֹובֻכְָָׁלאוָָאִאיֻתְׁ ֵאינֹוָֻדֹוֵחקָהֻואָֻבַ ֶ ָָ!ש 

ְמּכֹור ין אֹותֹו לִׁ ְייבִׁ ין ְמח  יֲָחִניָנהָ.א  ֵניָָ:ָאַמרַָרֻבִ יֻוָלֹוָש ְׁ הְׁ ֻיִ ֶ ָש  ָצִריךְׁ

ָמאאֶָָ,ןֲעִטיִפי ַָטעְׁ ַָמאי ת. ֻבָ ַ ש  ָלְׁ ֶאָחד ָוְׁ חֹול ָלְׁ ָָחד ֵ )רות ג(? ת ְּ ַחצְּ ר  וְּ

. לַֹתִיךְּ מְּ ֵש ִ ת ְּ מ ְּ ַ ש  ֵוְּ ת ְּ ַסכְּ ֵדיָָו  גְׁ ָֻבִ ֵָאֻלֻו א, ֶָאֻלָ ָתה? ָָהיְׁ ֲָערֻוָמה ִכי וְׁ

הָֻ ֻתָ ֻבַ ַ ָ.ָש 

ָ י הַָרֻבִ ש ָ רְׁ דָֻדָ ַלאֻכַ מְׁ ִציֻבֻוַרָייאש ַ ָֻבְׁ ָָ,י כֻון יאֻבָ ַרֻיָ קֻובְַָָׁחבְׁ רֻוָָ,ֵליהָֻלְׁ ָאמְׁ

יָ:ֵליהָֻ ֲעִטיָפֵתינוָָֻ:ַרֻבִ ָָֻכַ ן ָֻכֵ חֹול תֲָעִטיָפֵתינוָֻֻבַ ֻבָ ַ ש  ַאףָָ:ֲאַמרֵָליהָָֻ.ֻבְׁ

ֵָכן י ָֻפִ תַָעל ֻבָ ַ ש  ָלְׁ ֻנֹות ַ ש  ָלְׁ ם ַָאֻתֶ ִריִכין ָָ,צְׁ ֵָ:ָהָדאִמן ת ְּ ַסכְּ ֵו  ת ְּ ַחצְּ ר  וְּ

ֵ. ַלִיךְּ ֵע  לַֹתִיךְּ מְּ ֵש ִ ת ְּ מ ְּ ַ ש  ֵוְּ

י ת ִ י ַרדְּ ֵוְּ ן. ר  ֵַהג ֹ ת ְּ י ַרדְּ ִתיבָוְּ ָָלהָֻאָָָ.ֻכְׁ ָרה .ָָ:מְׁ ךְׁ ִָעֻמָ ֵרד ָֻתֵ כֻוִתי זְׁ

עַָ ִטיָלאָוְׁ ָרהָָלהָֻ?ָתֲהַוורְׁ אָָאמְׁ בֹושָ ָ:ֶאֻלָ תָָָָֻמאָנךְָָׁלְׁ ֻוֻבַ ש  ָָ.אדְׁ



י __________________ כד עּורִׁ ים ש ִׁ ּיִׁ ימ  ם יֹומִׁ בּוע  י לִׁ ָׁ ת ש  ְרש   ּנ   ּפ  ֶאְתח   "דתשען וָׁ
 

 ח' ֲהָלָכה

יםָזֻוז מתני'  ִ ֲָחִמש ֻ ָלֹו ֻיֶש  ֶ ֶהןִָמיָש  ָֻבָ נֹוֵתן אָוְׁ הֻואָנֹוש ֵ ֶָזהָָ–ָוְׁ ֲהֵרי

ִָליֻטֹולָוְָׁ ָָצִריךְׁ ֵאינֹו ֶ ָכלִָמיָש  ָנהָָ–ָנֹוֵטללֹאִָיֻטֹול.ָוְׁ קְׁ ֵאינֹוֵָמתִָמןַָהזִֻ

ִרֻיֹות.ָ ַָלֻבְׁ ִריךְׁ ֻצָ ֶ כַָָעדָש  ֵאינֹוָנֹוֵטלוְׁ ִָליֻטֹולָוְׁ הֻואָָצִריךְׁ ֶ ֵאינֹוָָ–ָלִָמיָש 

ַעלֶָזהָ ָוְׁ ֻלֹו. ֶ ֵנסַָלֲאֵחִריםִָמש ֻ ַפרְׁ ֻיְׁ ֶ ָנהַָעדָש  קְׁ ַָהזִֻ )ירמיהו רֶָנֱאמֵַָמתִָמן

 :יז(
רו ךְֵּ ייֵ ֵב   ַטחֵב ַ רִֵיבְּ רֲֵאש   ב  ֵֵַהג   י  י הֵיְּ ה  ַטחוֵֹוְּ ִֵמבְּ ןָ. ֻדָ ֶ ָש  ין ֻיָ ָֻדַ ֵכן וְׁ

יןֱָאֶמתַָלֲאִמיֻתוָֹ ָָ.ֻדִ

ַח,ָוְָׁ לֹאִָפיֻסֵ לֹאָסֻוָמא,ָוְׁ ר,ָוְׁ ֵאינֹוָלֹאִָחיֻגֵ ֶ ָכלִָמיָש  ַאַחדָוְׁ מֹוָֻכְׁ הַָעצְׁ עֹוש ֶ

ַאַחדֵָמֶהןָ–ֵָמֶהן ֶיהָֻכְׁ הְׁ ֻיִ ֶ ָנהַָעדָש  קְׁ ַָהזִֻ ֵָמתִָמן ֵָאינֹו ֱאַמר. ֻנֶ ֶ )משלי ָש 

דֹ :יא( ו .וְּ נ  בֹוא  הֵתְּ ע  ֵר  ש  ֶנֱאַמרָר  ֹף. :)דברים טז(ָוְׁ ד  רְּ קֵת ִ ד  קֵצ  ד  ָָצ 

ֻלֹוקֵָ ֶ יןָש  ֻיָ ָכלָֻדַ יןוְׁ הֶָאתַָהֻדִ ֹוַחדָֻוַמֻטֶ ָנהַָעדָָ–ַָחָש  קְׁ ֵָמתִָמןַָהזִֻ ֵאינֹו

הֵָ ֻיְׁ ֶ ֱאַמרש  ֻנֶ ֶ הֹות,ָש  ח :)שם(ָאֵָעיָניוָֻכֵ ַֹחדֵלֹאִֵתק   ש  רֵֵ,וְּ ַעו   ַֹחדֵיְּ יֵַהש   כ ִ

י ינ  ִמיםֵע  גֹו'.ֲֵֵחכ  ֵוְּ

ָרהָָהָדא גמרא  יָ:ָאמְׁ ש ִ ַָחמְׁ ַדןן ָעבְׁ ָלאָָ–ָֻדְׁ ָֻדְׁ ָָמאַתִים ִָמן ָטִבין

ִדין ָָ.ָעבְׁ
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ֹוקֹו,ָ ַחֶָאתָש  ַקֻפֵ ַהֻמְׁ אֶָאתֵָעינֹו,ָוְׁ ַסֻמֵ בֵַָֻהֻמְׁ צְׁ ַהֻמַ ֵריסוָֹוְׁ ֵאינֹוָָ–ָהֶָאתָֻכְׁ

ן.ָ ֵהאָלֹוָֻכֵ ֻיְׁ ֶ ַטרִָמןָָהעֹוָלםַָעדָש  ִָנפְׁ

ָ מֻוֵאל ִָמןֲעַרָש ְׁ ֲָאזַָָ,בֻויאֲָָק קָָל ָוְׁ ין ָֻבֵ ֵריםֵָליֻה ָֻתְׁ ִריִפין ָצְׁ ִנין ֻכֵ ִמיסְׁ ָ.ןדְׁ

ִרין הֹוןָָאמְׁ ַמעָקֹולְׁ ָהֵדיָ:ש ָ ִטיןָֻבְׁ נְׁ ִליןָיֹוָמאֲָָאַנןָןַאגְׁ יָאכְׁ ִטין,ָֻדֵ נְׁ ַאגְׁ ָןֻבְׁ

ַדֲהבָָ ִניטָָבְָׁאָוָֻֻדְׁ פָָֻןַָאגְׁ ַכסְׁ ִליןֲָאַנןָאֻדְׁ ָאַמרָקֻוֵמיָָאִביוָעאָ.ָאכְׁ ֲאַמרָָ.לָוְׁ

ִריָ:ֵליהָֻ ִזיקָטֹוָבהָצְׁ ַהחְׁ ִאיִכיןָָאנֻוָלְׁ ֶהםָלַרֻמַ ֻבָ ֶ ָָ.ןָש 

ֵלמָָ יָָ,אֻדָ ִחיןַָרֻבִ ָָעלֻוןֵָמיסְׁ ָָלִקיש  ֵריש  ָהֵדייֹוָחָנןָוְׁ ָיאֻבְׁ ֶברְׁ ָ.ןִָנימֻוִסיןִָדטְׁ

ן ֻכֵ ַגעָֻבֹוןַָחדִָמסְׁ ֵכיָ:ָאַמרָלֹוןָ,ֻפָ רוָָֻ!יבִָֻןָזְׁ רֻוןָ:ֵליהָָָֻאמְׁ ָָ.ִמיַָחזְׁ

ָ[בע" ל"ז]דף 

רֻון ַָחזְׁ חֻוֵניהָֻאַָָ,ִמי ֻכְׁ רוָָֻ.ִמיתָש ְׁ יו,ָָ:ָאמְׁ ַחֻיָ ָֻבְׁ יֻה ָֻבֵ ָָזִכיִנין לֹא ָוְׁ הֹוִאיל

ִמיתוָֻ ָֻבְׁ יֻה ָֻבֵ ל ָָ.ֵתיהִָֻניַטֻפַ יֻה, ָֻבֵ לֻון ִָמיַטֻפְׁ י חוָֻֻכִ ֻכְׁ ִָדיָנִריםַָאש ְׁ יס ָֻכִ ן

יהָֻ לֻויָֻבֵ ָָ.ֻתָ

רוָֻ יָָהָדאָ:ָאמְׁ ַָרֻבִ ָאַמר ָעָזרֲָאָבהוָָֻדְׁ ֶָאלְׁ י ַָרֻבִ ָָאנוָָֻ:ָאַמר ִריִכין ָצְׁ

ִזיקָטֹוָבהָ ַהחְׁ ִאילְׁ ָָלַרֻמַ ֶהן, ֻבָ ֶ ָש  ִאילֻולֵָן ֶ ִאיָיש  ֶהןָהַרֻמָ ֻבָ ֶ ָש  ָהָיהֶָאָחדָָ,ן

ָדקָָ לֹאָנֹוֵתןָלוָֹֻתֹוֵבַעָצְׁ .ָָ–ָהִָמןָָהָאָדםָוְׁ דֶָנֱעַנש  ִָמֻיַ



י __________________ כו עּורִׁ ים ש ִׁ ּיִׁ ימ  ם יֹומִׁ בּוע  י לִׁ ָׁ ת ש  ְרש   ּנ   ּפ  ֶאְתח   "דתשען וָׁ
 

יַנָייא ֻכֵ ִמסְׁ ִליגָלְׁ ִָדיֵהאָֻפָ ִריִטין ָֻפְׁ ֵריֻה מֻוֵאלָֻבְׁ ָהבִָלש ְׁ אָיְׁ רָֻבָ אָֻבַ ָ.ַאֻבָ

פַָ ָנְׁ ַאש ְָׁק ָכַָֻוְׁ ָָאַכל ן ֻכֵ ִָמסְׁ ַָחד תֵָָדקֻופָָֻח ש ָ ָוְׁ ָקֻומֹויָעאָ.רֲחמַָי ָאַמר ָוְׁ ָל

יַהבֵָליֻהָָ:ֲאַמרֵָליהָָֻ.ֲאבֻוי יהָֻר,ַָיֻתִ ֵ ש  ַנפְׁ ֵתיהָֻ]ָיָמָרתִָָֻדְׁ ָָ[.ִמיֻדָ

ָמןָ רַָנחְׁ ָחקָֻבַ יִָיצְׁ ַרֻבִ רִָאיִדיָוְׁ יַָיֲעקֹבָֻבַ ָנִסיןֲהווַָֻרֻבִ רְׁ ָןָיֲהבוָֻןַָוֲהווָָֻ,ןָֻפַ

ַרבִָֻ הֻואֲָאבֻויָָאָחמָָָילְׁ יָנר,ָוְׁ ָיאַָחדָֻדִ עְׁ ַ יָאֹוש  ַרֻבִ חֹוָרִניבֵָליֻהָָיהֵָֻדְׁ ָָ.ןלְׁ

ֲָחָתֵניהָֻ ָיה ַכרְׁ ָזְׁ י ַָָרֻבִ י ַרֻבִ ָהֵַָלוִָֻדְׁ ָָהיֻו רוָֻי, ָָאמְׁ ָָעָליו. ִליִזין ָמְׁ ָלאָָ:ֻכֹל ֻדְׁ

ָָנַסב הֻוא ָוְׁ ָָ.ָצִריךְׁ ד ָָ,ָדמֻוךְָֻׁכַ ִקין חוָֻֻבֹודְׁ ֻכְׁ ַאש ְׁ ָָןוְׁ ֲהָוה ֵָליֻהָֻדַ ִליג ַמפְׁ

ָָ.חֹוָרִניןלְָׁ

א ֻפָ רָֻפָ יֲָחִניָנאָֻבַ ָיאֲהָוהַָָרֻבִ ֵלילְׁ ָוהָֻבְׁ ִליגִָמצְׁ יֻהָָ.ַמפְׁ ַגעָֻבֵ ַמןָֻפָ ַחדָזְׁ

הֹוןָ רֻוַחיַָָֻרֻבְׁ פַָָָ:ָאַמרֵָליהָָֻ,הדְׁ ָאֻולְׁ ךְׁ יָןלֹאָֻכָ יגֵלֹאֵתֵַ )דברים יט(ָ,ַרֻבִ ס ִ

ֲעךֵ  בו לֵר  ִתיבָ:ָאַמרֵָליהָָֻ!ג ְּ ןָֻכְׁ לֹאָֻכֵ ןֵב ֵַ :)משלי כא(ָוְׁ הֵַמת   פ   רִֵיכְּ ת  ס  

ף כַָָ.א  ָהָיהִָמתְׁ ָָ.קִָמןַָקמֹויַוֲעַרֵָפיִָמיֵניֻהָוְׁ

ָיֹוָנה י אן )תהילים מא(ָ:ָאַמרַָרֻבִ ִתיבָֻכָ ָֻכְׁ לֵָאין ֻדָ ָלְׁ ָנֹוֵתן ֵרי אָָ,ַאש ְׁ ֶאֻלָ

ל. ֵד   ל ֵא  יל כ ִ ֵַמש ְּ י ר  תַָֻֻדְָָָׁהָדאַָאש ְּ ֹוָתהִָֻמסְׁ ַָלֲעש  ֵָהיַאךְׁ ָוה ִמצְׁ ָֻבְׁ ל ָ!ֻכֵ

יַצדָָהָיהַָרבִָֻ היָיֹוָנהָֻכֵ ָהָיהָרֹואֶָעֹוש ֶ ֶ ש  ָכָסיו?ָֻכְׁ ַרדִָמֻנְׁ ֻיָ ֶ ןָטֹוִביםָש  ָ,הָֻבֶ
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קֹוםָ ִָמֻמָ ה רֻוש ָ ָיְׁ ָך ָלהָלְׁ פְׁ ֻנָ ֶ ָש  י ֻתִ ַמעְׁ ָ ש ֻ ֶ ָש  ִביל ש ְׁ ָֻבִ ִני, ָֻבְׁ ָלֹו, ָהָיהָאֹוֵמר

ָֻפֹוֵרעַָָ,ַאֵחר ַאֻתְׁ ֲהָוהִָָמןָ.טֹולָוְׁ ָנהָ:ָאַמרֵָליהָָֻ,ָנַסבֵָליהָֻֻדַ ָָ!ַמֻתָ

ָ י ַָרֻבִ ָאַָָאַמר ר ָֻבַ יא הֲָָ:ָדאִחֻיָ יֹוֵמינוִָֻאיתְׁ ָֻבְׁ ָָסִבין ַָָמאןָ,וֻו ֲהָוה בָָיהֵָֻדַ

ָ יןֵָריש  אלֹון,ִָמֻבֵ צֹוָמאַָרֻבָ אָלְׁ ֻתָ ַ ןוֻוָנָָהֲָָ–ָש  ַתרָֻכֵ בֻון,ִָמןָֻבָ לֹאָָ–ָסְׁ

בֻוןוֻוָנָָהֲָ ֵריָ.סְׁ ֻותָָֻֻדְָָׁ:ָאמְׁ ןש  ֻבָ ָָ.ןָֻגַ

ָ ִמי לְׁ ַ רֻוש  ָיְׁ יֻה ַגעָֻבֵ ָֻפָ יִחין ָש ִ ָיאִָאיש  ֶחמְׁ ָָאַמרֵָליהָֻנְׁ יָָ:ֶאָחד. ֵכהִָעֻמִ זְׁ

תָָֻאֲָחדָָ גֹולְׁ נְׁ רְׁ ָטוָָֻ:ָאַמרֵָליהָָֻ!אֻתַ ִזילָָזבֵֵָהיָלךְׁ ִָקיפִָָֻמיָתאָוְׁ ָאכֵָָ.דין ילָוְׁ

לָנְָֻׁבוָָֹ:ָאַמרָ.ֻוִמית ֶ דֻוַָלֲהרֻוגֹוָש  ִספְׁ ָיאאֻוָוְׁ ָָ.ֶחמְׁ

ָ ָזֻו ם ָֻגַ ִָאיש  ַָנחֻום ָֻדֹורֹון ָמֹוִליךְׁ ֵביָהָיה ָלְׁ יהֲָֻחמֻוית ָֻבֵ ַגע ָֻפָ הָָ. מֻוֻכֶ

ָ ִחין ָש ְׁ ִאיתֶָאָחד. הָדְׁ ִָמֻמַ י ֵכהִָעֻמִ ָזְׁ ֵָליֻה, ךְָָׁאַמר ֻבָ ֵָליהָָֻ!ֻגַ ִמיָָ:ָאַמר

אַָָ.ָחַזר חֻוֵניֻהָֻוִמיתָחַזרָוְׁ ֻכְׁ ִקיבְָָׁ:ָאַמרַוֲהָוהָָ.ש ְׁ ֲחמֻוָנךְֵָׁליֻהֵָעיינֹוִהיָלְׁ ָֻדַ

ָהבֻוןֵָליךְָׁ ָלאָיְׁ תַָָֻ–ָוְׁ יִָָיסְׁ ִמיתַָָֻידַָָ.יןמְׁ ָטןָלְׁ ש ְׁ ָלאָֻפָ ָןָלִָָיםָֻדְׁ קַָָ–ךְׁ עֻוןִיתְׁ ָ.טְׁ

ָלאָָרֲהָטןִָמיתַָֻ ַלִייםָֻדְׁ ָטֵתיהָָֻ.רֻוןבְִָׁיתַָָֻ–ָןֵָליךְַָׁרגְׁ ןָֻומְׁ ָָ.ֻכֵ

יהָָֻסֵלי ַגֻבֵ יֲָעִקיָבאָקָלְׁ ֲאִניָרֹואֶָָ:רֵָליהָָֻאמַָָ,ַרֻבִ ֶ ךְַָׁאיִָליָש  ָךָֻכָ ָ!הָאֹותְׁ

ֲאִניֵָאיןָרֹואֶָָ:ָאַמרֵָליהָֻ ֶ ָכךְַָׁאיִָליָש  ָֻבְׁ ָך ַָָמהָ:ָאַמרֵָליהָָֻ!הָאֹותְׁ ַאֻתְׁ

ֵלִני ַקֻלְׁ ָבֵעטָֻבְָָׁ:ָאַמרֵָליהָֻ?ָמְׁ ָמְׁ ָ!ָֻסֻוִריןיִָֻוַמהַָאֻתְׁ



י__________________ כח עּורִׁ ים ש ִׁ ּיִׁ ימ  ם יֹומִׁ בּוע  י לִׁ ָׁ ת ש  ְרש   ּנ   ּפ  ֶאְתח   "דתשען וָׁ
 

ָיאָיַרבִָֻ עְׁ ַ אָהֹוש  בְֲָׁהָוהָָ,ַרֻבָ ָֻדִ יֻה ַָחדַָרֻבֵ הֹוָראַסגֵֵָֻריֻה ָנְׁ יףָָילֵַָוֲהָוהָָ,י

ִָעיֵמיהָֻ ָָָאַכל ָכל ָהֲָֻבְׁ ַמן ָזְׁ ַָחד ִחיןיֹום. ָאֹורְׁ ֵָליֻה ָמְָָׁ,וֻו לֹא ֵָמיכֹולָטָָוְׁ א

רוָָֻ.ִעיֵמיהָֻ אָֻבְׁ ש ָ גַָמְׁ יהָָֻסִליקָלְׁ ִגיןָ:ָאַמרֵָליהָָֻ,ֻבֵ ָֻבְׁ ַעסָָמִריָָעַלי ָלֹאִָיכְׁ

ָ ֲהָוה ִחיןלִָֻדַ ָאֹורְׁ בַָָ,י ָמְׁ ָיה עְׁ ָֻבָ ָלא ָוְׁ ָייה ָקֵריהָֻזְׁ ָֻדְַָָׁאיְׁ ן ָֻכֵ ִגין ָֻבְׁ ָלאָָמִרי,

ָיֹוָמאָדֵָֻ ךְׁ ֵליֻהִָעֻמָ ָָ.יןָאכְׁ

ֵָליהָֻ יַָָ:ָאַמר ָֻפִ ָֻדְַָׁאֻתְׁ ַמאן ָלְׁ ֻתְׁ ָָחמֵָיסְׁ ָלא ָוְׁ ַחֵמי ָֻדְָׁדֵָָֻי,ִמתְׁ ָלאָָחמֵָין ָוְׁ י

ָחמֵָמִָ ֻיֻוסָָתְׁ ָֻפִ ל ַקֻבֵ ָיְׁ ֵָליהָָֻ!ךְָׁי ָָהאמְָָׁ:ָאַמר ָָלךְׁ ֵָליהָָֻנא ָָאַמר ?ָ יַָרבִָֻמֵָ:

ָב!ַָיֲעֹקןָבֶָֻרֱָאִליֶעזֶָ

ַרבִָֻ ָֻדְׁ ַָיֲעקֹבי ן ָֻבֶ ָֻדְָׁעֱָָָאִליֶעֶזר ַָחד ֵביֵתיהָֻגֵָסַָל ָלְׁ הֹוָרא ָנְׁ ֵָליֻהָָ,י ַתב יְׁ

ַָיֲעֹקב ן ָֻבֶ ַרעִָמיֵניהֱָָֻאִליֶעֶזר רֻוןאָָָ.לְׁ ָֻדְָָׁ:מְׁ א,ִָאֻלֻוֵלי ַָרֻבָ רָָנש  הֻואָֻבַ

ָ ֵָליֻה ַתב ָיְׁ ֱָאִליֶעזֶָָלא ָבֶָֻר ִָמיֵניהָָֻבַיֲעקֹן ַרע ָנָסהָָ,לְׁ רְׁ ָֻפַ ֵָליֻה ִדין ַעבְׁ

הוָֻאָָָ.ָקריְָׁאַָֻדְָׁ ָָ:ַמרָלְׁ ֵָליהָֻ?ָןָהֵכיַמהֻו רֻו ַָיֲעקֹבָ:ָאמְׁ ן בָָיֵתיֱָאִליֶעֶזרָֻבֶ

ַרעִָמיֵנךְָׁ ָָ.לְׁ

צַָ לוָָָֹהָדאלֹויָיָעֲָלֵָֻוְׁ ַמאןָֻדְָָׁ:אתָָצְׁ ֶָחֶסדָלְׁ ֻתָ ַמלְׁ הָֻגָ ַחמֵַָאֻתָ ָלאָָחמִֵָמתְׁ ָ,ייָוְׁ

חַָָחמֵָיןָֻדְָׁדֵָֻ ָלאִָמתְׁ ֻיֻוסָָָימֵָיָוְׁ לָֻפִ ַקֻבֵ מֹולָיְׁ ִיגְׁ ָוְׁ ָ!ֶחֶסדָָיָתךְָׁךְׁ

ֵלמָָ ָָ,אֻדָ י ָָחמַָָרֻבִ ֲָחִניָנא ר ָֻבַ ַרבִָֻא ָיאָיוְׁ עְׁ ַ ֲָהווָָֹהֹוש  ילָָן ַטֻיְׁ ָמְׁ ין ִאיֻלֵ ןָֻבְׁ

תָָֻ ִניש ְׁ ָֻכְׁ לוָֹא ָָ.דֻדְׁ ָָאַמר י ַרבִַָֻרֻבִ ָלְׁ ֲָחִניָנא ר ָֻבַ ָיאָיָחָמא עְׁ ַ הָָ:הֹוש  ֻמָ ֻכַ



ְלמּוד י ּת  ְלמִׁ ֻנּקָׁ  ְירּוש   ּמְ  כט  ____________________________________ דה 
 
 

אן ָֻכָ ֲָאבֹוַתי עֻו יקְׁ ָש ִ ֲָאבֹוֶתיָךָָ:ָאַמרֵָליהָָֻ!ָממֹון עֻו קְׁ ֹותָש ִ ָפש  הָנְׁ ֻמָ ֻכַ

אן אֲהווָָֻלאָָ!ֻכָ ֵניָָנש ָ עוָָֻןָֻבְׁ ִילְׁ יָתאֻדְׁ אֹוַריְׁ ָ!ןָֻבְׁ

ָ ַָאָחא י ֲָחִניָנאַרֻבִ י ַָרֻבִ ם ֵ ש  יִניָ:ֻבְׁ ִניתִָָֻכֵ ָןיַמתְׁ ָכָָֻ, ָָצִריךְׁ הֻוא ֶ ָש  ִָמי ל

ֵאינֹוָנֹוֵטלָ ָאסֻורָָ–ִליטֹולָוְׁ ִמיםָוְׁ ָֻדָ ֹוֵפךְׁ ַרחֲֵָהֵריֶָזהָש  ִהתְׁ םָָעָליו.ַָעלָלְׁ

יהָֻ ֵ ש  ןלֹאָָ–ַעלָחֹוָרִניןָָ,ָלאַָחֵייסַָנפְׁ ֻכֵ ֶ לָש  ָָ.ֻכָ

כָָ נֹוֵטלוְׁ ָוְׁ ִָליטֹול ָָצִריךְׁ ֵאינֹו ֶ ָש  ִָמי ַָעדָָ–ָל ָנה קְׁ ַָהזִֻ ִָמן ֵָמת ֵאינֹו

יִָֻ ֶ ָש  ִרֻיֹות. ַָלֻבְׁ ָטֵרךְׁ כָָצְׁ ָָצִרָוְׁ הֻוא ֶ ָש  ִָמי ָנֹוֵטלל ֵאינֹו ָוְׁ ִָליטֹול ֵאינֹוָָ–ָיךְׁ

ַָעלֶָזהֶָנֱאַמר ֵנסַָלֲאֵחִרים. ַפרְׁ ֻיְׁ ֶ ָנהַָעדָש  קְׁ ַָהזִֻ רֵָ:ֵמתִָמן ב  ֵַהג   רו ךְּ ב  

ַטחֹו: י הֵה'ִֵמבְּ ה  ה'ֵוְּ ַטחֵב ַ רִֵיבְּ ֲֵאש  

ְדרָׁ  ךְ ן ה  ת   ֲעלָׁ ימָׁ א  דָׁ ל ּכָׁ י מ  יקָׁ  ,םאָׁ הּ א ּוְסלִׁ כֶ  לָׁ ּסֶ אָׁ ת מ   הּפ 



י __________________ ל עּורִׁ ים ש ִׁ ּיִׁ ימ  ם יֹומִׁ בּוע  י לִׁ ָׁ ת ש  ְרש   ּנ   ּפ  ֶאְתח   "דתשען וָׁ
 

ָ

 

 



ְלמּוד י ּת  ְלמִׁ ֻנּקָׁ  ְירּוש   ּמְ  לא  ____________________________________ דה 
 
 

 

ַמאי ת ד ְּ כֶּ ֶּ  ַמס 

ַמאי  'מתני ֻדְׁ ֻבַ ֶ ָש  ין ֻלִ יתִָָ– ַהֻקַ ִ ָהעֻוזְַָׁהש ֻ ָוְׁ ָהִריִמין, ָוְׁ נֹותָין ָֻובְׁ ָרִדין,

ה.ָֻוִביהֻוָדא ֻפָ צְׁ ַהֻנִ ִנין,ָוְׁ ַהֻגֻופְׁ ָמָרה,ָוְׁ לֹותַָהֻתְׁ נֹובְׁ ָמה,ָוְׁ קְׁ נֹותָש ִ ֻוַח,ָֻובְׁ  ש 

ר.ָָ– ֻבָ ַהֻכֻוסְׁ חֹוֶמץָוְׁ ָָהאֹוג,ָוְׁ

הֻוָדהָ יָיְׁ יִתיןָאֹוֵמר:ַרֻבִ ִ לַָהש ֻ ָחֻוץִָמש ֶָָֻ–ָֻכָ טֻורֹות, ָכלָֻפְׁ ָוְׁ ָרא. יֻופְׁ לָֻדְׁ

טֻוִריָ–ָןָהִרימוָֻ ָֻפְׁ ָמה יקְׁ ָש ִ נֹות ָֻבְׁ ָכל ָוְׁ ָמה. יקְׁ ָש ִ ֵָמִריֵמי ָחֻוץ ָ–ן,

ָטפֹות טֻורֹות,ָחֻוץִָמןַָהֻמֻוסְׁ  ָ.ֻפְׁ

יָיֹוָחָנן גמרא  אִָמןָָ:ָאַמרַָרֻבִ ִאיןֶָאֻלָ לֻוֵָאיןָֻבָ רֹובִָמיִניןַָהֻלָ ֶ ִפיָש  לְׁ

ֵקרָ ָָמנֻוָאֹוָתןֲָחָכִמים.ָָ–ַהֶהפְׁ ִפיָכךְׁ ָלְׁ

 ָאבי"ב  – ִׁשִשייֹום 



י __________________ לב עּורִׁ ים ש ִׁ ּיִׁ ימ  ם יֹומִׁ בּוע  י לִׁ ָׁ ת ש  ְרש   ּנ   ּפ  ֶאְתח   "דתשען וָׁ
 

עֹון מְׁ ָש ִ י ַָָרֻבִ ָָלִקיש  ן ָאֹומֵָֻבֶ ָר: נוָֻלֹא ַמאיָש ָ ָֻדְׁ א ָָ,ֶאֻלָ אי ַָוֻדַ ָ–ֲאָבל

יָיֹוָחָנןָָאַמרָ.ַחָייִבין ָייָלאָָ:ַרֻבִ נְׁ ַ איָאש  יןַָוֻדַ ַמאיָֻבֵ יןָֻדְׁ טֻוִריןָ–,ָֻבֵ ָָ.ֻפְׁ

ָיֹוָחָנן י ַָרֻבִ ַָעל ָיא ַקש ְׁ ָָלֹאָ,וְׁ נֻו ַמאיש ָ ָֻדְׁ א איָ,ֶאֻלָ ַָוֻדַ ַחָייִבין!ָָ–ֲָאָבל

יָ ִפיָש ֶָָ:אלָָָאַמרַָרֻבִ כָָלְׁ ַמאילָֻבְׁ אָֻדְׁ יבֶָאֻלָ ָהכָָָ,ָמקֹוםָֻוָמקֹוםָָלאָָחש ִ אָוְׁ

איֲאֵתינָָָלאָ אַָוֻדַ ָָ.ןֶָאֻלָ

ָ ִניָתא יַמתְׁ ַסֻיַ ָמְׁ ָיֹוָחָנןע י ַרֻבִ ָָ!לְׁ ן ַהֻלָ ָֻולְׁ ִזיב ַמאיָ–ִמֻכְׁ ַָהֻדְׁ ִָמן טֻור ָ.ֻפָ

ָייא נְׁ ַ ש  אי?ָוְׁ ַָוֻדַ ין ָֻבֵ ַמאי ָֻדְׁ ין ָֻבֵ ן ַהֻלָ ָלְׁ ִזיב ִָמֻכְׁ ָלאָָ,ָהָכאָאֻוףָ!ִהיא

ָייאש ַָ איָנְׁ יןַָוֻדַ ַמאיָֻבֵ יןָֻדְׁ ָָ!ֻבֵ

ָָלִקישָ  ִליָגאַָעלֵָריש  ִניָתאָֻפְׁ ָמִריםַָמתְׁ ִָנש ְׁ ַחָייִבין.ִָעיָקָרןָָ–!ִָאםָָהיֻו

ָמִרים ַתרָָלֻה,ַָאַחרָרֹובִָנש ְׁ ִאין?ָֻפָ ֵקרֵָהןָֻבָ ָ:יֲחמֵָאֱָאתָָָ.לֹאִָמןַָהֶהפְׁ

ָָהרוִָֹאםָ ִריןב ֻמְׁ ַ ש  ַָהֻכֹלָ–ָמְׁ ֵרי בְׁ ָבֵָָֻֻדִ איַחָייִבין ַָוֻדַ ין ָֻבֵ ַמאי ָֻדְׁ ִָאםָין .

ָ ָָהרוֵָֹאין ִרים ֻמְׁ ַ ש  ָמְׁ ַָהֻכֹלָ–ב ֵרי בְׁ איָֻדִ ַָוֻדַ ין ָֻבֵ ַמאי ָֻדְׁ ין ָֻבֵ טֻוִרין, ָ.ֻפְׁ

ָָ.ֵליתָָיִכילָ–ֶמֱחָצהַָעלֶָמֱחָצהָ

 [ב' ע"א]דף 

ָתֵניַנן ַמאיָ–ֶמֱחָצהַָעלֶָמֱחָצהָָ:ֻדְׁ ָָ.ֻדְׁ
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ֵָזיָרא י ָברָָ:ָאַמרַָרֻבִ ָסֹוףָֻדָ ילֹא ֻלִ ַָהֻקַ ָן ַמאי, ֻדְׁ ֻבַ ֶ ַמאיָש  ָֻדְׁ אֲָאִפילֻו ֶאֻלָ

מֹו. ַָעצְׁ

ֵני: ֻהָָֻתָ רֻוֻבָ ֶ ִעירָש  ַנסָלְׁ ִריןָסֵפקָרֹובָָ,ם"ַעֻכוִָֻנכְׁ ֻמְׁ ַ ש  בָָהרוָֹ,ָָסֵפקֵָאיןָמְׁ

ִרין ֻמְׁ ַ ש  ֵריַָהֻכֹלָ–ָמְׁ בְׁ יִביָֻדִ איןַָחֻיָ יןַָוֻדַ ַמאיָֻבֵ יןָֻדְׁ ָָ.ֻבֵ

ָרֵאל ִָיש ְׁ ֻה רֻוֻבָ ֶ ָש  ִעיר ָלְׁ ַנס ָרוָָֹ,ִנכְׁ ָָסֵפק ִריןב ֻמְׁ ַ ש  ָמְׁ ֵָאין ָָסֵפק בָָהרוָֹ,

ִרין ֻמְׁ ַ ש  ֵריַָהֻכֹלָ–ָמְׁ בְׁ ָָ.ַחָייִביןָֻדִ

ָרֹובָ ָרֵאל.ם"ַעֻכוָָֻסֵפק ִָיש ְׁ ָרֹוב ָָסֵפק ,ָָ ָרֹוב ִריןָסֵפק ֻמְׁ ַ ש  ֵָאיןָָ,מְׁ ָסֵפק

ִריןבָָהרוָֹ ֻמְׁ ַ ש  לֹוֶקתָָ–ָמְׁ יָיֹוָחָנןַמחְׁ ַרבִַָָֻרֻבִ .ָיוְׁ ןָָלִקיש  עֹוןָֻבֶ מְׁ ָש ִ

י ַָהש ִ ֵָהן ֵָאילֻו עֹוןִתין? מְׁ ָש ִ י אָָאַמר:ַָרֻבִ ַָאֻבָ י ַרֻבִ ָֻדְׁ ֵריֻה ֵהןָָֻבְׁ ֶ ָש  ֵאילֻו

ַחתֶָהָעִלי אֹותִָמֻתַ ָן.ָיֹוצְׁ

ֻכֻורוָֹ סֻוָייפוָֹתַָהֻבַ ַהמְׁ ֵאילֻוֵָהןָָ–תָוְׁ טֻורֹות.ָוְׁ ֻכֻורוֲָֹהֵריֵָאֻלֻוָֻפְׁ ַעדָָ?תַהֻבַ

ֹוֵמרֲָעֵליֶהן.ָ יבָש  ֻלֹאָהֹוש ִ ֶ ָש 

ָ לֻוי? ָֻתָ ָבר ַָהֻדָ ֹוֵמר ש  יֻובְׁ ַָרֻבִ ִָטיפֻולָָ:יֹוֵסיָָאַמר ֵדי ָֻכְׁ ֶהן ָֻבָ ֵאין ֶ ש  ֻכְׁ

ֹוֵמר ָָ.ש 

סֻוָייפֹות?ָ ֵאילֻוֵָהןַָהמְׁ לוָֻוְׁ ַקֻפְׁ יְׁ ֶ צֻועֹותִָמש  קְׁ ָָ.ַהֻמַ
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יָ ַעיַרֻבִ יֱָאִליֶעֶזרלְׁ ֻוםַָרֻבִ ֻכֻורוָָֹ:יָָאַמרִָמש ֻ ַָחָייבֹות,ָָ–ָתַהֻבַ ֲהֵריֵָאֻלֻו

רֹות ֻמְׁ ֻתַ ַקתִָמש ְׁ ֶחזְׁ ֵהןָֻבְׁ ֶ ֵניָש  יִמֻפְׁ ןָיֹוֵסיָָ.ַָרֻבִ אֻבֶ ֻתָ יִתיןָָ:ָאַמרֲָחַלפְׁ ַהש ִ

ִציֻפֹוִרין ֻבְׁ ֶ רֹות.ָָ–ָש  ֻמְׁ ֻתַ ַקתִָמש ְׁ ֶחזְׁ ֵהןָֻבְׁ ֶ ֵניָש  ֲָהֵריֵָאֻלֻוַָחָייבֹותִָמֻפְׁ

יפוָֻ ֻיְׁ ֻתַ ֵאיִניִָנסְׁ הֻואַָהֻתְׁ ֲָעָנִביםָוְׁ ֲָעָנִבים. ֵני ִָמֻפְׁ ֵדהֻו רָש ָ ֻמֵ ַ ש  הֻואָמְׁ םָוְׁ

ָהַָ ֵני ִָמֻפְׁ ֵדהֻו ָש ָ ר ֻמֵ ַ ש  ָרקמְׁ ָוָָֻ,ֻיָ ַָהֻפֹוֵעל ָהֻוא ָנס ִָנכְׁ ִיתִאם ַָהֻבַ ַעל ָֻבַ

ידָָעָליוָ ֻפִ ֶזלָ–ַמקְׁ ֻוםָֻגֶ ָָ.ֲאסֻורֹותִָמש ֻ

יָיֹוָחָנןבַָֻעֻוָלאָ םַָרֻבִ ֵ ש  ָמֵעאלָֻבְׁ יָ:רִָיש ְׁ יַָרֻבִ ַרֻבִ ייֹוֵסיָָוְׁ יַָרֻבִ הֻוָדאָָֻבִ יְׁ

ָ סֻוָייפֹות, מְׁ ָֻבִ ָלֹוַכל סֻו נְׁ ָצַווִנכְׁ ָוְׁ ֹוֵמר, ַָהש ֻ ֶהן ָֻבָ ָח ךְׁ ַ ָיֹוֵסיֻוָמש  י יַָָרֻבִ ֻבִ

י ַָָרֻבִ הֻוָדא ָיְׁ ָָיָדיו ָלוֵָֹמהֶֶָאת ָָאַמר יָן. ָָ:ַרֻבִ ַבר ֻכְׁ ֶ ָש  וֶָֻאכֹול ָייֲאש  ִָנתְׁ

ָעִליםֵָמֶהן.ָ ַָהֻבְׁ

יָיֹוָחָנןָ ֵעי:ַרֻבִ ָָאַמרָָצַווָֻבָ ַאֻתְׁ ָ!ָןָהֵכיחָוְׁ

יָיֹוָנה: ש ֵָהֻואָָָיאֻותָָאַמרַָרֻבִ ָָ.יַמקְׁ

ִניָתא ָהאַָמתְׁ ָוְׁ
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 ע"א[]דף ב' 

ָחֵצר ֻבֶ ֶ ָש  ַהֻקֹוָרִנית ָוְׁ ַהֵאיזֹוב ָוְׁ ַָהֵסיָאה ִליָגא, ָמִריןָ,ֻפְׁ ִָנש ְׁ ָָהיֻו ָ–ִָאם

יִבים ָָ.ַחֻיָ ָמִרין ִָנש ְׁ ֲָאִפיֻלֻו ִגיָנה, ָֻבַ טֻורֹותָ–ִאם ןָ.ֻפְׁ ֻמָ ָהֻואָָ–ָֻתַ ָיכֹול

ָָ:לֹוַמרָלוָֹ לֲהֵרי ָפֶניךָָָֻכָ ָלְׁ ַרםָ.ָהעֹוָלםָֻכֻולֹו ָלהַָאחַָָ–ָָהָכאָֻבְׁ ֻכָ לְׁ תָֻכַ

ַבַעלָָ,ִהיא ָרֻהָלְׁ ֻמְׁ ַ ש  תִַָֻוֲאִניָמְׁ ַלאכְׁ ָָ.ימְׁ

ֵני יָֻתָ ַָָרֻבִ ייֹוֵסי ַָרֻבִ י הֻוָדא:ָֻבִ לֹותָיְׁ ָמִריםַָָהֻנֹובְׁ רֹותִָעםַָהֻתְׁ ֻכָ מְׁ ָ–ַהֻנִ

טֻורוֲָֹהֵריֵָאלֻוָ יבֹותתָ]ֻפְׁ ָ.ָ[ַחֻיָ

ָ ָזֹו? ב ָֻגַ ַָעל ָזֹו ָקֻוֻפֹות י ֻתֵ ָש ְׁ ָאֹו ָזֹו, ַצד ָֻבְׁ ָזֹו ָקֻוֻפֹות י ֻתֵ ָש ְׁ אָלַָֹמה,

ָיי נְׁ ַ ָזוָָֹ,הש  ב ָֻגַ ַָעל ָזֹו ִהיא ָוְׁ ָזֹו, ַצד ָֻבְׁ ָזֹו ָָ.ִהיא א יֶאֻלָ ָ,ַקָייִמיןֲָאַנןָֻכַ

עֹוָרבוָֹ מְׁ ָ.תֻבִ

ילוָֻ ִהֻטִ ֶ ש  אֹורָֻכְׁ אֹורָ,ש ְׁ ָש ְׁ ֵָהִטילֻו ֻלֹא ֶ ש  ָֻכְׁ ָָמָנאָ?אֹו י ָָאַמר:ַָרֻבִ

ילוָֻ ִהֻטִ ֶ ש  אֹורָֻכְׁ ילוִָֻאםָָ.ַקָייִמיןֲָאַנןָש ְׁ ִהֻטִ ֶ ש  פְָָֻׁכְׁ אֹורָֻבִ ָמןש ְׁ הֻוָָ–ֵָניַָעצְׁ יְׁ

ָבת ׁש ׁשַׁ  ָאבי"ג  – קֹודֶּ
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ָָיכֹולָ!ַחָייבֹות ָיֹוָחָנןָ,ֵלית י ַָרֻבִ ָאַמר ָָ:דְׁ ַָהִמיִנין רֹוב ֶ ָש  ֵני ָָהֵאֻלוִָֻמֻפְׁ

ֵקר ִאיןִָמןַָהֶהפְׁ ָָמנֻוָאֹוָתןֲָחָכִמיםָ,ֻבָ ִפיָכךְׁ ָָ.לְׁ

ָָאַמר ֲָחִניָנא י אֹורָ:ַרֻבִ ָש ְׁ ֵָהִטילֻו ֻלֹא ֶ ש  ֻלֹאָָ.ַקָייִמיןֲָאַנןָֻכְׁ ֶ ש  ָֻכְׁ ִאם

ילוָֻ אֹור,ֲָאִפילֻוִָָהֻטִ עֹוָרבוָֹש ְׁ מְׁ טֻוִריןֻבִ הֻוָֻפְׁ יָָ,ֵליתָָיִכילָ!תָיְׁ ָאַמרַָרֻבִ דְׁ

ָמֵעאלָ יִיש ְׁ ַרֻבִ ֻוםָָאִביו:יֹוֵסיָָֻבְׁ ֻכֹולִָָמש ֻ יכֵֶָֻאש ְׁ ֻבִ ֶ ִחיִדיָש  ירָיְׁ ֻגִ רְׁ ָ–רָֻבֹוָֻגַ

רֹות ַמַעש ְׁ ָָ.ֻכֻולֹוִָחיֻבֻורָלְׁ

י ַָָרֻבִ ייֹוֵסי ַָרֻבִ י ָָאַמרָֻבִ ָזְָָׁ:ֻבֹון י ֵָָעיָראַרֻבִ י ַרֻבִ ָָאַמרָָ,יָלאהִָוְׁ ַחד

ָהֵדי ָֻכְׁ ָָאַמר ַחד ָוְׁ ָהֵדין, ִריםןֻכְׁ ָאֹומְׁ ַָוֲחָכִמים לֹאָָ. ָוְׁ ֶָזה ֵרי ִדבְׁ ָֻכְׁ לֹא

ֶָזה ֵרי ִדבְׁ אָ,ֻכְׁ ילוָָֻתאֶָָ,ֶאֻלָ ִהֻטִ ֶ אֹורָש  ָָ–ָש ְׁ ֶאתַחָייבֹות, ָָוְׁ ֻלֹא ֶ ילוָֻש  ִָהֻטִ

אֹורָ טֻורֹות.ָ–ש ְׁ ָֻפְׁ

נָָ ַהֻגֻופְׁ ָבֵָֻש ָָֺ,ןוְׁ ַָמה? ִָמיָרה. ַָמה ִָמן ִליל? ָֻגָ ין ָֻבֵ הֻוָדא ָיְׁ ִליין ָמתְׁ ָֻדְׁ ָָלהָֻן

תַָ ָמְׁ ָגִלילָָל ֹוֵמָרָָ,אֻבְׁ מַָָֻ–ָהש  ֶ ָָמָרהש  ָָ.ר תַַָמאן ִָעםָמְׁ ָָלךְׁ ַליָָֻל בְׁ ָ,איֻתַ

ָגִלילָָהָדא ָרה,ָֻבְׁ טֻורָ–ָָאמְׁ הֻוָדאָָ,ֻפָ ָָ.ַחָייבָ–ֻוִביְׁ

ָרָ ֻבָ תָָֻהָֻכֻוסְׁ רְׁ ֻבַ ִליל?ֻכֻוסְׁ יןָֻגָ הֻוָדאָֻבֵ יןָיְׁ ָָלֻהָָה.ַָמה?ָֻבֵ ִליךְׁ ָמתְׁ ִמןַָמהָדְׁ

תַָ ָדרֹומָָלָמְׁ ָרָָ,אֻבְׁ ֻבָ תָָֻהָֻכֻוסְׁ רְׁ ֻבַ ָמַָָ,הֻכֻוסְׁ ִליךְָׁן יִעםַָָמתְׁ ַלֻיָ בְׁ ָָהָדאָ,אֻתַ

ָרה ִלילָָ:ָאמְׁ ֻגָ יֶבתָ–ֻבַ טֻוָרהָ–ֻוִביהֻוָדהָָ,ַחֻיֶ ָָ.ֻפְׁ
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הֻוָדה: ָיְׁ י ָיאָָאַמרַָרֻבִ נְׁ ֹוָנהָֻתַ ִראש  יהֻוָדהחֹומֶָָהָיהָָ,ֻבָ ֻבִ ֶ טֻורָָ–ָץָש  ֻפָ

רֹות ַעש ְׁ ָטֳהָרהִָלנְָָׁ,ִמןַָהֻמַ יןֵָייָנןָֻבְׁ ָהיֻוָעֹוש ִ ֶ ִמיץ,ָכִָסָָש  לֹאָָהָיהַָמחְׁ יםָוְׁ

ִביִאיןִָמןָ ָהיֻוָמְׁ מֶָוְׁ יווְָָׁ.דַהֻתֶ ש ָ ִמיץַָָעכְׁ ִיןַָמחְׁ ַהֻיַ ֶ ָָ.ַחָייבָ–ש 

פָָ ָָאִמַחלְׁ הֻוָדא! ָיְׁ י ַרֻבִ ָֻדְׁ יָטֵתיֻה ָתֵניַנןש ִ ןָֻדְׁ ֻמָ ַתמֵָָֻ:ֻתַ ַמִיםַהֻמְׁ ָֻבְׁ ָנַתן ָדָוְׁ

ָ ִָמיָדתֹו ֵדי ָֻכְׁ ָֻוָמָצא ִמיָדה טֻורָ–ֻבְׁ ַחֵייבָ,ֻפָ הֻוָדאָמְׁ ָיְׁ י ַרֻבִ ָכאָ.וְׁ ָהאָָ,וְׁ

ָָ!ןָהֵכיָאַמרָ

ָָלא י ַָרֻבִ יםָָ:ָאַמר ַצֻנִ ַָחרְׁ ָָהיֻו לֹא ָוְׁ רֻוֻבֹות ָמְׁ ֲָעָנִבים ָָהיֻו ֹוָנה ִראש  ֻבָ

ֻובֹות יווְָָׁ.ֲחש  ש ָ רֻוֻבֹותַָָעכְׁ ֵאיןֲָעָנִביםָמְׁ ֶ ֻובוָָֹ–ש  יםֲָחש  ַצֻנִ ָָ.תַחרְׁ

יָהֻוָנאָ יָ,ָאַמרַרֻבִ ָיהַָָרֻבִ מְׁ ֵעי:ִירְׁ ִליגֵָָָהָדאֵליתָָֻבָ עֹוןיַָעלָֻפְׁ מְׁ יָש ִ ַָרֻבִ

ןָָלִקישָ  ָָ?ֻבֶ

ָ ֻבֻו ִירְׁ לוְׁ ָָֻכָ טֻוִרין! ָֻפְׁ יֻו ִיהְׁ ָמא,ָוְׁ קְׁ יָהִרֻמֹוִניםַָעלִָריֵמיָש ִ ָ:יֹוֵסיָָאַמרַָרֻבִ

תֵָ יֻפָ רֹובָֻתִ ֶ ָמקֹוםָש  ִריןרָֻבְׁ ֻמְׁ ַ ש  ָָ.מְׁ

י ָיֹוסֵַָָרֻבִ יי ַרֻבִ ֵעיָֻבְׁ ָָ:ֻבָ ֵאין לוְׁ ָפָניוָֻכָ ָלְׁ ָ?ָהעֹוָלם ֻבֻו ִירְׁ ָוְׁ ל! ןָָהִרימוָָֹֻכָ

טֻוִרים! יֻוָֻפְׁ ִיהְׁ קֹוםָוְׁ עֹוָלםַָעלִָריֵמיָאֹותֹוַָהֻמָ ֻבְׁ ֶ ָש 

ָ



י __________________ לח עּורִׁ ים ש ִׁ ּיִׁ ימ  ם יֹומִׁ בּוע  י לִׁ ָׁ ת ש  ְרש   ּנ   ּפ  ֶאְתח   "דתשען וָׁ
 

 [ב]דף ב' ע"

 ה ב'ֲהָלָכ 

ַמאי  'מתני יעֻורָחֹוֶמשָ ֵאיןָלֹוָָ–ַָהֻדְׁ ֵאיןָלֹוָֻבִ ָָ.וְׁ

ֶנֱאָכלָָלאֹוֵנן ָָ.וְׁ

ָנסָלִָ ִנכְׁ יֹוֵצאוְׁ ַלִיםָוְׁ ָ ָָ.ירֻוש 

ָרִכים ֻדְׁ ִדיןֶָאתִָמיעֻוטֹוָֻבַ ַאֻבְׁ ָָ.ֻומְׁ

ֻדוָֹ ֶנגְׁ אֹוֵכלָֻכְׁ ַעםָָהָאֶרץָוְׁ נֹוָלְׁ נֹותְׁ ָָ.וְׁ

ֶסף ֶסףַָעלָֻכֶ ָֻכֶ ַחֻלֵלָאֹותֹו ת,ָָ,ֻומְׁ ֶ חֹוש  ֶסףַָעלָנְׁ ָֻכֶ ת, ֶ חֹוש  תַָעלָנְׁ חֹוש ֶ ֻונְׁ

ירֹות ָֻפֵ תַָעל ֶ חֹוש  הֶָאתָהַָָ,ֻונְׁ ֻדֶ ִיפְׁ ַיֲחזֹורָוְׁ ירֹות;וְׁ ֵָמִאיר.ָָֻפֵ י ַָרֻבִ ֵרי בְׁ ֻדִ

ִרים ָלִים.ָ:ַוֲחָכִמיםָאֹומְׁ ָ לֻוִָבירֻוש  ֵיָאכְׁ ירֹותָוְׁ ַָיֲעלֻוַָהֻפֵ

ָ גמרא  ָיֹוָחָנן דֹוללֹא ָֻגָ ָָֻכֵֹהן ָהֹוָדַייֶהֱעִביר ֶָהֱעִביָרן ר? ַָמֲעש ֵ ָ–ת

ֻלֹאָ ֶ ַווֻדוָֻש  ַבֵערִיתְׁ ַבֵערָ–ָ,ָָהאָלְׁ ָלְׁ איָ.ָצִריךְׁ ַוֻדַ מַָָ.ֻובְׁ דְׁ ֵאיןָָ–איֲָאָבלָֻבִ

ַבֵער.ָ ָלְׁ ָָצִריךְׁ



ְלמּוד י ּת  ְלמִׁ ֻנּקָׁ  ְירּוש   ּמְ  לט  ____________________________________ דה 
 
 

ֵני ֲאִנינָָלֶָנֱאכָָָ:ֻתָ יןֲָאִניָנהַָמהָבֵָֻֻבַ ָאה.ַָמהָֻבֵ טֻומְׁ ֵאינֹוֶָנֱאַכלָֻבְׁ יןָה,ָוְׁ

ָמן: ָאה?ָָאַמרַָרבַָנחְׁ ָאהָָטֻומְׁ צֻוָיה,ֲָאִניָנהָָ–טֻומְׁ צֻוָיה.ָָ–מְׁ ֵאיָנֻהָמְׁ

הֻואָָמצֻוי ֶ ָברָש  רֻוַָעלָֻדָ זְׁ בָָָ,ֻגָ רֻוַָעלָֻדָ זְׁ לֹאָֻגָ ֵאינֹוָָמצֻויוְׁ ֶ ָָ.רָש 

י ֻוָאֹותוָָֹ:יֹוֵסיָָאַמרַָרֻבִ ָסֵפקֶָטֶבלָלֹאָָעש  ָסֵפקֶָטֶבלָ.ֲאִפילֻוָֻכְׁ ,ִָאיֻלֻוָֻבְׁ

ַקןָ נִָרַָמֲעש ֵָָסֵפקִָניתְׁ ֵ ַקןָיש  אֹוֵנןָ–ָָסֵפקָלֹאִָניתְׁ אֵָאינֹוָָאסֻורָלְׁ ֻמָ ֶ ָ?ש 

ַרם אֹוֵנן!ָָ–ָָהָכאָֻבְׁ רָלְׁ ָמֻוֻתָ

ן ֻמָ ֵניַנןָֻתַ רֻומָָָ:ֻתָ ַמאיַהֻתְׁ לָֻדְׁ ֶ רָש  רֻוַמתַָמֲעש ֵ ָהכָָָ.הָֻותְׁ ָָאַמרָוְׁ אַָאֻתְׁ

ָָ!ָהֵכן

ֵעיָראָאַמרָ יָזְׁ ןָ:ַרֻבִ ֻמָ ֵניַנןָֻתַ ַמאיָ,ֻתָ לָֻדְׁ ֶ רָש  רֻוַמתַָמֲעש ֵ ַרםָ.ֻתְׁ ָהָכאָָֻבְׁ

ִני ֵ רָש  ַמאיַָמֲעש ֵ לָֻדְׁ ֶ ָָ.ש 

י רֻוַמתַָמעֲָָ:ֵאיִמיָָאַמרַָרֻבִ ֵדיָֻתְׁ ָנהַָהזֹֻאתָיֹוֵצאתָיְׁ ש ְׁ לֵָאיןַָהֻמִ ֶ רָש  ש ֵ

ַמאי דֹון?ָָ.ֻדְׁ ןַמאיָֻכְׁ ֻמָ יֵָמִאירָֻתַ ַרםָ.ַרֻבִ ָנןָ–ָָהָכאָֻבְׁ ָָ.ַרֻבָ

ֵעיָרא יָזְׁ נַָָָרֻבִ םַָרֻבָ ֵ ש  יןָָהָיהָן:ָאַמרָֻבְׁ ֻדִ רָ,ֻבַ רֻוַמתַָמֲעש ֵ ַמאיָֻתְׁ לָֻדְׁ ֶ ָש 

–ָָ ָָעֶליָה ִריש  ַָיפְׁ ֻלֹא ֶ ?חֹוֶמשָ ש  ִריש  פְׁ ֻיַ ֶ ָש  רֻו ָָאמְׁ ָלָמה ָוְׁ .ָָ ֵני ֵדיָרִָמֻפְׁ ָ,הֻגְׁ

ִרישָ  ֻלֹאַָיפְׁ ֶ ָאֹוֵמרָלֹוָש  ִאםַָאֻתְׁ ֶ ה.ָָ,ש  דֻוש ָ קְׁ ֻהָֻבִ ַָאףָהֻואֵָאינֹוָנֹוֵהגָֻבָ



י __________________ מ עּורִׁ ים ש ִׁ ּיִׁ ימ  ם יֹומִׁ בּוע  י לִׁ ָׁ ת ש  ְרש   ּנ   ּפ  ֶאְתח   "דתשען וָׁ
 

ָָהָיה ין ֻדִ ַמאיָ,ֻבַ ָֻדְׁ ל ֶ ָש  ִני ֵ ָש  ר ָָ–ַָמֲעש ֵ ָָעָליו ִריש  פְׁ ֻיַ ֶ ָוְָׁחֹוֶמשָ ש  ָלָמהָ,

? ִריש  ֻלֹאַָיפְׁ ֶ רֻוָש  ֵדירוָָָֹאמְׁ ֵניָגְׁ ִריָ,ִמֻפְׁ פְׁ ֻיַ ֶ ָאֹוֵמרָלֹוָש  ִאםַָאֻתְׁ ֶ ַָאףָ,שָ ש 

ָ

ָ

ָ

 

 

 


