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        בבבב- - - - צה, אצה, אצה, אצה, א .371

  

ָנה     ִמׁשְ

ין  ִפּלִ   ַמְכִניָסן זּוג זּוג.  -ַהּמֹוֵצא תְּ
ְמִליֵאל ן ּגַ   אֹוֵמר:  ַרּבָ
ַנִים.  ַנִים ׁשְ   ׁשְ

ה ּדְ  ּמֶ נֹותּבִ  :ָבִרים ֲאמּוִריםּבַ   . ְיׁשָ
ֲחָדׁשֹות טּור.  -ֲאָבל ּבַ   ּפָ

  
ִריכֹות ,ְמָצָאן ְצָבִתים יְך ֲעֵליֶהן ּוְמִביָאן - אֹו ּכְ   .ַמְחׁשִ

ָנה    צה,ב ּכָ ן ְוהֹוֵלְך לֹו.  - ּוַבסַּ    ְמַכסָּ
י ְמעֹון ַרּבִ   אֹוֵמר:  ׁשִ

יַע ֶלָחֵצר ַהִחיצֹוָנה. נֹוְתָנן ַלֲחֵברֹו, ַוֲחֵבירֹו ַלֲחֵבירֹו, ַעד ׁשֶ  ּגִ   ּמַ
נוֹ     נֹוְתנֹו ַלֲחֵבירֹו, ַוֲחֵבירֹו ַלֲחֵבירֹו, ֲאִפיּלּו ֵמָאה.  -  ְוֵכן ּבְ

י   אֹוֵמר:  ְיהּוָדה ַרּבִ
חּום חּוץ נֹוֵתן ָאָדם ָחִבית ַלֲחֵבירֹו, ַוֲחֵבירֹו ַלֲחֵבירֹו, ֲאִפיּלוּ    . ַלתְּ

ְך זֹו יֹוֵת  ַהּלֵ   . ר ֵמַרְגֵלי ְבָעֶליָה ָאְמרּו לֹו: לֹא תְּ
  

ָמָרא              ּגְ

   ,ִאין –ֶאָחד  "זּוג"
  לֹא.  -ְטֵפי 

  
ַנן ְסָתָמא  יכְּ לֹא ּדְ ֵליָמא ּתְ   ֵמִאיר?  ַרּבִ

ִאי כְּ  יּדְ כֹול ַלֲעטֹוף" :ֵמִאיר, ָהָאַמר ַרּבִ ּיָ ֶ ל ַמה ׁשּ כֹול ִלְלּבֹוׁש, ְועֹוֵטף ּכָ ּיָ ֶ ל ַמה ׁשּ   . "לֹוֵבׁש ּכָ
ְתַנן    :ּדִ

ִמיׁשֹו, ּוְלׁשָ " ֵלי ַתׁשְ ל ּכְ   ם מֹוִציא ּכָ
כֹול ִלְלּבֹוׁש,  ּיָ ֶ ל ַמה ׁשּ   ְולֹוֵבׁש ּכָ
כֹול ַלֲעטֹוף ּיָ ֶ ל ַמה ׁשּ   . (קכ.) "ְועֹוֵטף ּכָ

אי  יְוַהִהיא ְסָתָמא ִמּמַ   ֵמִאיר ִהיא?  ַרּבִ
ָקָתֵני ֲעָלּה     :ּדְ

ט" ט ְולֹוֵבׁש ּומֹוִציא ּופֹוׁשֵ ל ַהּיֹום ּכּוּלֹו, לֹוֵבׁש ּומֹוִציא, ּופֹוׁשֵ   , ֲאִפיּלּו ּכָ
יִדְבֵרי     !"ֵמִאיר ַרּבִ

  
  : ָרָבאָאַמר 

יָמא  יֲאִפיּלּו ּתֵ   ֵמִאיר,  ַרּבִ
ֶרְך ַמְלּבּוׁשֹו  -ָהָתם  ַנן. כְּ ּדֶ וּוָיּה ַרּבָ   חֹול ׁשָ
ֶרְך ַמְלּבּוׁשֹו  - ְוָהָכא  ַנןכְּ ּדֶ וּוָיּה ַרּבָ    .חֹול ׁשָ

  
ְב  -ָהָתם  הּדִ ּמָ ָבֵעי ָלִב  חֹול כַּ ַנן.  ,יׁש ּדְ רּו ֵליּה ַרּבָ ָלה ַנִמי ׁשָ   ְלִעְנַין ַהּצָ
ְב  -ָהָכא  ָלה ַנִמי זּוג ֶאָחד  -ְטֵפי  ,ִאין –חֹול ַנִמי, זּוג ֶאָחד ּדִ   לֹא.  -ִאין, ְטֵפי  -לֹא. ְלִעְנַין ַהּצָ

  
  
  

  רש"י
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        צו, אצו, אצו, אצו, א    ––––    צה, בצה, בצה, בצה, ב .372
ְמִליֵאל" ן ּגַ ַנִים ַרּבָ ַנִים ׁשְ   . "אֹוֵמר: ׁשְ
  

  ָקָסַבר? ַמאי 
ִפיִלין הּוא, : ִאי ָקָסַבר ת ְזַמן ּתְ ּבָ   ׁשַ

  לֹא.  -ִאין, ְטֵפי  -זּוג ֶאָחד   
ִפיִלין הּוא,  :ְוִאי ָקָסַבר ת ָלאו ְזַמן ּתְ ּבָ   ׁשַ

ַנן    רּו ֵליּה ַרּבָ ֶרְך ַמְלּבּוׁש ׁשָ ָלה ּדֶ ּום ַהּצָ    ,ּוִמׁשּ
   !ַנִמי –ֲאִפיּלּו ְטֵפי    

  
ין הּוא,  :ְלעֹוָלם ָקָסַבר ִפיּלִ ת ָלאו ְזַמן ּתְ ּבָ   ׁשַ

ָלה  רּו ְלִעְנַין ַהּצָ ין -ְוִכי ׁשָ ִפיּלִ ְמקֹום ּתְ ֶרְך ַמְלּבּוׁש ּבִ   .ּדֶ
  

   !לֹא –ְטֵפי  ,ִאין –זּוג ֶאָחד ַנִמי  ,ִאי ָהִכי
  

ר ַרב ִיְצָחקָאַמר  מּוֵאל ּבַ   : ַרב ׁשְ
רֹ  ִפיָמקֹום ֵיׁש ּבָ י ּתְ ּתֵ יַח ּבֹו ׁשְ ין. אׁש ְלַהּנִ   ּלִ

  
א ְלֵמיַמרּדְ  ,אׁש רֹ ּדְ ָהִניָחא     ?ָיד ַמאי ִאיכָּ

  
ְד     ,ַרב הּוָנאכִּ

  : ַרב הּוָנאָאַמר ּדְ 
ֶדה ַוֲחִביָלתֹו ַעל ראׁשֹו,  ָ א ִמן ַהׂשּ ָאָדם ּבָ ָעִמים ׁשֶ   ּפְ

ָקן ֵמ וּ  ְזרֹועוֹ ְמַסּלְ ָרן ּבִ   ! ראׁשֹו ְוקֹוׁשְ
  

ּלא יִ  ,ַרב הּוָנאָאַמר ּדְ ֵאיַמר  יֹוןְנַהג ׁשֶ ּזָ ֶרְך ּבִ ֶהן ּדֶ    .ּבָ
   ?ָאַמרִמי  'ָראּוי'

  
א  ְד ֶאּלָ ר ַרב ִיְצָחקָאַמר כִּ מּוֵאל ּבַ   : ַרב ׁשְ

רֹ  ין. ָמקֹום ֵיׁש ּבָ ִפיּלִ י ּתְ ּתֵ יַח ּבֹו ׁשְ ָראּוי ְלַהּנִ   אׁש ׁשֶ
ין.  ,ָהָכא ַנִמי ִפיּלִ י ּתְ ּתֵ יַח ּבֹו ׁשְ ָראּוי ְלַהּנִ ד ׁשֶ ּיָ   ָמקֹום ֵיׁש ּבַ

  
נָ  ֵבי ּתָ הא ּדְ ֶ    :ְמַנׁשּ

  .זֹו ִקיּבֹוֶרת -  (דברים ו, ח) 1"ַעל ָיֶדָך"
ין ֵעיֶניָך"   . "דזֹו ָקְדקֹ - (דברים ו, ח) "ּבֵ

  
  ֵהיָכא? 

  
ֵבי  יָאְמִרי ּדְ אי ַרּבִ   : ַיּנַ

ינֹוק רֹוֵפס.  ל ּתִ ּמֹוחֹו ׁשֶ   ָמקֹום ׁשֶ
  

ר ַרב ִיְצָחק ָקִמיּפְ  מּוֵאל ּבַ ְדַרב ׁשְ    :יְלגֵ ֵליָמא ּבִ
א ּדְ  א ַקּמָ ּנָ ר ַרב ִיְצָחקּדְ ֵלית ֵליּה  -ּתַ מּוֵאל ּבַ    .ַרב ׁשְ

ְמִליֵאל  ן ּגַ ר ַרב ִיְצָחקּדְ  ִאית ֵליּה  -ְוַרּבָ מּוֵאל ּבַ   .ַרב ׁשְ
  

  לֹא, 
י ָעְלָמא ִאית ְלהּו  ר ַרב ִיְצָחק, ּדְ ְדכּוּלֵ מּוֵאל ּבַ   ַרב ׁשְ

ין ְוָהָכא ּבְ  ִפיּלִ ת ְזַמן ּתְ ּבָ לְ ׁשַ   :ֵגיָקִמיּפְ
ין הּוא. ּדְ  ִפיּלִ ת ְזַמן ּתְ ּבָ א ָסַבר: ׁשַ א ַקּמָ ּנָ   ּתַ

ין הּוא.  ִפיּלִ ת ָלאו ְזַמן ּתְ ּבָ ְמִליֵאל ָסַבר: ׁשַ ן ּגַ   ְוַרּבָ
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  וקשרתם לאות על ידך והיו לטטפות בין עיניך 
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ֵעית ֵאיָמא    :ְוִאיּבָ

ין הּוא,  ִפיּלִ ת ְזַמן ּתְ ּבָ י ָעְלָמא ׁשַ   ְדכּוּלֵ
וָנה ּבְ ְוָהָכא  ּוָ ְלגֵ ִמְצֹות ְצִריכֹות כַּ    :יָקִמיּפְ

א ָסַבר א ַקּמָ ּנָ וָנה :ּתַ ּוָ ֵעי כַּ    .ָלֵצאת ּבָ
וָנה ּוָ ֵעי כַּ ְמִליֵאל ָסַבר: לֹא ּבָ ן ּגַ    .ְוַרּבָ

  
ֵעית ֵאיָמא   צו,א    :ְוִאיּבָ

וָנה,  ּוָ ֵעי כַּ י ָעְלָמא ָלֵצאת לֹא ּבָ   ְדכּוּלֵ
ּום ְוָהָכא  ל ּתֹוִסיף'ַלֲעבֹור ִמׁשּ   י, ְלגֵ ָקִמיּפְ  (דברים יג, א)  2'ּבַ

א ָסַבר א ַקּמָ ַתּנָ ּום  :ּדְ ל ּתִסיף'ַלֲעבֹור ִמׁשּ ֵעי  'ּבַ וָנהלֹא ּבָ ּוָ   . כַּ
ְמִליֵאל ָסַבר ן ּגַ ּום  :ְוַרּבָ ל ּתִסיף'ַלֲעבֹור ִמׁשּ וָנה 'ּבַ ּוָ ֵעי כַּ    .ּבָ

  
ֵעית ֵאיָמא    :ְוִאיּבָ
ְסִביָרא ָלן  יןּדְ ִאי ּדְ ִפיּלִ ת ְזַמן ּתְ ּבָ    ,ׁשַ

י ָעְלָמא    :ְדכּוּלֵ
וָנה - א ַלֲעבֹור לֹ  ּוָ ֵעי כַּ    ,ּבָ

וָנה,  - ְולֹא ָלֵצאת  ּוָ ֵעי כַּ   ּבָ
'ְוָהָכא  ְזַמנּ ּבְ ּלא ּבִ   י: ְלגֵ ָקִמיּפְ  'וֹ ַלֲעבֹור ׁשֶ

א ָסַבר א ַקּמָ ּנָ וָנה.  :ּתַ ּוָ ֵעי כַּ   לֹא ּבָ
ְמִליֵאל ָסַבר ן ּגַ ְזַמּנוֹ ' :ְוַרּבָ ּלא ּבִ וָנה 'ַלֲעבֹור ׁשֶ ֵעי ַכּוָ    .ּבָ

  
   ,ִכיִאי ָה 

ילְ     .ֵמִאיר זּוג ֶאָחד ַנִמי לֹא ַרּבִ
  

ה ִיְלֶקה!  ,ְועֹוד ּסּוכָּ ִמיִני ּבַ ְ ׁשּ ן ּבַ ׁשֵ   ַהּיָ
  

א ָרא ,ֶאּלָ ֵניַנן ֵמִעיּקָ ְדׁשָ א כִּ וְרּתָ    .ְמַחּוַ
  
  
  

                                                             
2

ל  ְמרּו ַלֲעׂשֹות-ֵאת כָּ ה ֶאְתֶכם אֹתֹו ִתׁשְ ר ָאנִֹכי ְמַצּוֶ ָבר ֲאׁשֶ ּנוּ ֹתֵסף ָעָליו -לֹא   ַהּדָ   ְולֹא ִתְגַרע ִמּמֶ
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        בבבב- - - - צו, אצו, אצו, אצו, א .373
ַמְעּתְ וּ  ין?  :ֵליּה  ַמאן ׁשָ ִפיּלִ ת ְזַמן ּתְ ּבָ    ׁשַ
  

י   ֲעִקיָבא.  ַרּבִ
  

ַתְנָיא    :ּדְ
ִמים ָיִמיָמה""וְ " ה ַהּזאת ְלמֹוֲעָדּה ִמּיָ ַמְרּתָ ֶאת ַהֻחּקָ   , (שמות יג, י) ׁשָ

  ְולֹא ֵלילֹות.  - "ָיִמים"
ִמים" תֹות ְוָיִמים טֹוִבים - "ִמּיָ ּבָ ָרט ְלׁשַ ל ָיִמים, ּפְ    ,ְולֹא ּכָ

ְבֵרי  יּדִ ִליִלי ַרּבִ    . יֹוֵסי ַהּגְ
י   אֹוֵמר:  ֲעִקיָבא ַרּבִ

החוּ " :לֹא ֶנֱאַמר ְלַבד "ּקָ ַסח ּבִ א ְלִעְנַין ּפֶ   . "זֹו ֶאּלָ
  

ְתַנן א ָהא ּדִ    :ְוֶאּלָ
יָלה " ַסח ְוַהּמִ ה -ַהּפֶ   , (כריתות ב.) "ִמְצֹות ֲעׂשֵ

ילֹא כְּ ּדְ ֵליָמא    ֲעִקיָבא?  ַרּבִ
ִאי  יּדְ מֹוֵקי ָלּה  ,ֲעִקיָבא ַרּבִ יָון ּדְ ַסח, ּבַ כֵּ א  'ָלאו'ּפֶ ְד ַנִמי ִאיכָּ יכִּ יין ָאַמר ָאִב  ַרּבִ   ֶאיְלַעאי.  ַרּבִ

יָאַמר ּדְ  יָאַמר  ָאִבין ַרּבִ   : ֶאיְלַעאי ַרּבִ
ֱאַמר ּנֶ ל ָמקֹום ׁשֶ ֶמר" :כָּ ָ ן" ,"ִהׁשּ ה!  - "ַאל"וְ  ,"ּפֶ ֲעׂשֶ לֹא ּתַ א ּבְ   ֵאינֹו ֶאּלָ

   
יָמא  יֲאִפיּלּו ּתֵ    ,ֲעִקיָבא ַרּבִ

ֵמר ָ   ָלאו",  - 'ָלאו'ּדְ  ""ִהׁשּ
ֵמר" ָ ' "ִהׁשּ ה.  -  'הֲעׂשֵ ּדַ   ֲעׂשֵ

  
יְוָסַבר  ין הּוא?!  ַרּבִ ִפיּלִ ת ְזַמן ּתְ ּבָ   ֲעִקיָבא ׁשַ

   :ְוָהַתְנָיא
י"   אֹוֵמר:  ֲעִקיָבא ַרּבִ

תֹות ְוָיִמים טֹוִבים ּבָ ׁשַ ין ּבְ ִפיּלִ יַח ָאָדם תְּ    ?ָיכֹול ַיּנִ
ְלמּוד לֹוַמר ּצְ  - (שמות יג, ט) 3"ְוָהָיה ְלָך ְלאֹות ַעל ָיְדָך" :תַּ   ִריִכין אֹות, ִמי ׁשֶ

ֵהן ּגּוָפן אֹות -ָיְצאּו ֵאּלּו    . "ׁשֶ
  

א הּוא ּנָ א ַהאי ּתַ    ,ֶאּלָ
ַתְנָיא    :ּדְ

ְיָלה" ּלַ יעֹור ּבַ    :ַהּנֵ
יַח,  ,ָרָצה חֹוֵלץ   ָרָצה ַמּנִ

ְבֵרי  יּדִ   . ָנָתן ַרּבִ
יטֹוִני   אֹוֵמר:  יֹוָנָתן ַהּקִ

ְיָלהֵאין ַמנִּ  ּלַ ין ּבַ ִפיּלִ   ."יִחין תְּ
יןלַ ִמְד  ִפיּלִ א ְזַמן ּתְ א ַקּמָ ת ַנִמי ְזַמן  ,ְיָלה ְלַתּנָ ּבָ יןׁשַ ִפּלִ   . ּתְ

  
יְלָמא ְסִביָרא ֵליּה     :ּדִ

ין הּוא,  -ַלְיָלה  ִפיּלִ   ְזַמן ּתְ
ת  ּבָ ין הּוא.  -ׁשַ ִפיּלִ   ָלאו ְזַמן ּתְ

ְמִעיַנן ֵליּה  ָהא ׁשָ ילְ ּדְ   ָאַמר: ּדְ ֲעִקיָבא  ַרּבִ
ִפילִּ  -ַלְיָלה    ין הּוא, ְזַמן ּתְ
ת  ּבָ ין הּוא!  -ׁשַ ִפיּלִ   ָלאו ְזַמן ּתְ

  
א א הּוא,  ,ֶאּלָ ּנָ   ַהאי ּתַ

ַתְנָיא    :ּדְ
ין" ִפיּלִ ַחת תְּ י ָהְיָתה ַמּנַ ת ּכּוׁשִ ּה ֲחָכִמים ,ִמיַכל ּבַ    .ְולֹא ִמיחּו ּבָ
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ל יֹוָנה ָהְיָתה עֹוָלה ָלֶרֶגל ּתֹו ׁשֶ ּה ֲחָכִמים ,ִאׁשְ   . "ְולֹא ִמיחּו ּבָ
ּה ֲחָכִמיםִמְד     ,לֹא ִמיחּו ּבָ

ָרָמא ִהיא. : יַאְלָמא ָקָסְבֵר  ַמן ּגְ ּלא ַהּזְ ה ׁשֶ   ִמְצַות ֲעׂשֵ
  

   :ְוִדיְלָמא ָסַבר ָלּה 
יכְּ    צו,ב ים סֹוְמכֹות ְרׁשּותּדְ  ,יֹוֵסי ַרּבִ    .ָאַמר: ָנׁשִ

ל יֹוָנה ָהְיָתה עֹוָלה ָלֶרֶגל ְולֹ  ּתֹו ׁשֶ יָמא ָהִכי, ִאׁשְ ִאי לֹא ּתֵ ּה ּדְ   ?א ִמיחּו ּבָ
ָאַמר א ְלַמאן ּדַ ָרָמא הּוא?  :ִמי ִאיכָּ ַמן ּגְ ַהּזְ ה ׁשֶ   ֶרֶגל ָלאו ִמְצַות ֲעׂשֵ

א ָקָסַבר   ְרׁשּות,  :ֶאּלָ
  ָהָכא ַנִמי ְרׁשּות. 

  
א א ִהיא ֶאּלָ ּנָ    ,ַהאי ּתַ

ַתְנָיא    :ּדְ
ין, ַמְכִניָסן זּוג זּוג. " ִפיּלִ   ַהּמֹוֵצא תְּ

ה,  ֶאָחד ָהִאיׁש ְוֶאָחד ָ   ָהִאׁשּ
נֹות,    ֶאָחד ֲחָדׁשֹות ְוֶאָחד ְיׁשָ

ְבֵרי  יּדִ    . ֵמִאיר ַרּבִ
י    :ְיהּוָדה ַרּבִ

נֹות ְיׁשָ יר ּבַ ֲחָדׁשֹות, ּוַמתִּ    ."אֹוֵסר ּבַ
ִליגֵ  אן לֹא ּפְ נֹות, ַעד כָּ ֲחָדׁשֹות ִויׁשָ א ּבַ   י ֶאּלָ

ִליגֵ  ה לֹא ּפְ ָ ִאׁשּ    .יֲאָבל ּבְ
  

ּה  ַמע ִמיּנָ    :ׁשְ
ָרָמא הּוא,  ִמְצַות ַמן ּגְ ּלא ַהּזְ ה ׁשֶ   ֲעׂשֵ

ָרָמא  ַמן ּגְ ֵאין ַהּזְ ה ׁשֶ יבֹות.  -ְוָכל ִמְצַות ֲעׂשֵ ים ַחּיָ   ָנׁשִ
  

   :ְוִדיְלָמא ָסַבר ָלּה 
יכְּ  ים סֹוְמכֹות ְרׁשּותּדְ יֹוֵסי,  ַרּבִ    .ָאַמר: ָנׁשִ
  

ֲעָתךְ     ,לֹא ָסְלָקא ּדַ
י לֹאּדְ    יֹוֵסי,  יַרּבִ ֵמִאיר ָסַבר ָלּה כְּ  ַרּבִ

יְולֹא  יְיהּוָדה ָסַבר ָלּה כְּ  ַרּבִ    .יֹוֵסי ַרּבִ
  
ילֹא " יֵמִאיר ָסַבר ָלּה כְּ  ַרּבִ    ":יֹוֵסי ַרּבִ

ְתַנן    :ּדִ
ְתקֹוַע " ינֹוקֹות ִמּלִ ִבין ֶאת ַהתִּ   .  (ראש השנה לב:) "ֵאין ְמַעּכְ

ים  ִבין –ָהא ָנׁשִ    !ְמַעכְּ
י :ּוְסָתם ַמְתִניִתין   .ֵמִאיר ַרּבִ

  
ילֹא וְ " יְיהּוָדה ָסַבר ָלּה כְּ  ַרּבִ    ":יֹוֵסי ַרּבִ

ַתְנָיא:    ּדְ
ָרֵאל... ְוָסַמְך ָידֹו"" ֵני ִיׂשְ ר ֶאל ּבְ    – (ויקרא א, ב וד) 4"ַדּבֵ

ָרֵאל" ֵני ִיׂשְ    ,סֹוְמִכין – "ּבְ
ָרֵאל  נֹות ִיׂשְ    סֹוְמכֹות.  -ְוֵאין ּבְ

י יוְ  יֹוֵסי ַרּבִ ְמעֹון ַרּבִ   : אֹוְמִרים ׁשִ
ים סֹוְמכֹות ְרׁשּות   . "ָנׁשִ

י    ?ּוְסָתם ִסיְפָרא ַמּנִ
י   .ְיהּוָדה ַרּבִ
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ָרֵאל... ְוָסַמְך ָידוֹ   ֵני ִיׂשְ ר ֶאל ּבְ ָרֵאל... ְוָסַמְך ָידוֹ ַדּבֵ ֵני ִיׂשְ ר ֶאל ּבְ ָרֵאל... ְוָסַמְך ָידוֹ ַדּבֵ ֵני ִיׂשְ ר ֶאל ּבְ ָרֵאל... ְוָסַמְך ָידוֹ ַדּבֵ ֵני ִיׂשְ ר ֶאל ּבְ  על ראש העולה ַדּבֵ
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יָאַמר    : ֶאְלָעָזר ַרּבִ

ּוק,  ׁשּ ֵכֶלת ּבַ   ַהּמֹוֵצא ּתְ
סּולֹות –ְלׁשֹונֹות     ,ּפְ

ִרין.  -חּוִטין  ׁשֵ   כְּ
  

ָנא  ֲעָתא ְגִליָמא ָצְבִע ּדְ  "ְלׁשֹונֹות"ַמאי ׁשְ    ,יְנהוּ ָאַמר: ַאּדַ
ְגִליָמא ָטִויְנהוּ  "חּוִטין" ֲעָתא ּדִ    !ַנִמי, ֵניָמא: ַאּדַ
  
זּוִריםּבִ    .ׁשְ
  

זּוִרים ַנִמי,    ׁשְ
ְגִליָמא ָעְייִפיְנהּו!  א ּדִ יְפּתָ ׁשִ ֲעָתא ּדְ   ֵניָמא: ַאּדַ

  
מּוְפָסִקין.    ּבְ

אי לֹא ָטְרֵח  י ַהאי ַוּדַ כּוּלֵ יינְ י ִא ּדְ    .ׁשֵ
  

  : ָרָבאָאַמר 
ין?ְוִכי ָא  ִפיּלִ ִמין ּתְ    !ָדם טֹוֵרַח ַלֲעׂשֹות ָקֵמיַע כְּ
ְתַנן    :ּדִ

ָבִרים ֲאמּוִרים" ה ּדְ ּמֶ טּור :ּבַ ֲחָדׁשֹות ּפָ נֹות. ֲאָבל ּבַ יׁשָ   !"ּבִ
  

יָאַמר  ֵריּה:  ֵזיָרא ַרּבִ   ְלַאֲהָבה ּבְ
ֵני ְלהּו:    ּפֹוק ּתְ

ּוק, " ׁשּ ֵכֶלת ּבַ   ַהּמֹוֵצא תְּ
סּוִלין, -ְלׁשֹונֹות     ּפְ

ִרים.  -חּוִטים מּוְפָסִקים  ׁשֵ   ּכְ
ֵאין ָאָדם טֹוֵרַח    . "ְלִפי ׁשֶ

  
  : ָרָבאָאַמר 

ֵריּה  ָתֵני ָלּה ַאֲהָבה ּבְ ּום ּדְ יּדְ ּוִמׁשּ ָלא ָלּה?!  ַרּבִ יֵפי ּתְ   ֵזיָרא כֵּ
   :ְוָהְתַנן

ָבִרים ֲאמּוִרים" ה ּדְ ּמֶ נֹות,  :ּבַ יׁשָ   ּבִ
ֲחָדׁשֹות  טּור -ֲאָבל ּבַ   ! "ּפָ

  
א ָאַמר ֶא    : ָרָבאּלָ

ֵאי ִהיא,  ּנָ   ָטַרח ְולֹא ָטַרח ּתַ
ַתְנָיא    :ּדְ

ין" ִפיּלִ    :ַהּמֹוֵצא תְּ
  ַמְכִניָסן זּוג זּוג, 

ה.  ָ   ֶאָחד ָהִאיׁש ְוֶאָחד ָהִאׁשּ
נֹות,    צז,א   ֶאָחד ֲחָדׁשֹות ְוֶאָחד ְיׁשָ

ְבֵרי  יּדִ    . ֵמִאיר ַרּבִ
י    :ְיהּוָדה ַרּבִ

ֲחָדׁשֹות –אֹוֵסר     ,ּבַ
יר  נֹות -ּוַמתִּ יׁשָ   . "ּבִ

   :ַאְלָמא
  ָמר ָסַבר: ָטַרח ִאיִניׁש, 

  .ָטַרח ִאיִניׁש לֹא  :ּוָמר ָסַבר
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  (שיצ"י עצב"י סימן). 

  
ָתֵני  א ּדְ ּתָ ר ַרב ִיְצָחקּדִ ֲאבּוּה ְוָהׁשְ מּוֵאל ּבַ   : ׁשְ

נֹות"ֵאּלּו ֵהן " ֶהן ְרצּועֹות ְמקּוׁשָ  -  "ְיׁשָ ׁש ּבָ ּיֵ ל ׁשֶ    ,רֹותּכָ
רֹות -" ֲחָדׁשֹות" ָ ֶהן ְרצּועֹות ְולֹא ְמקּוׁשּ   . "ֵיׁש ּבָ

י ָעְלָמא לֹא ָטַרח ִאיִניׁש.    ְדכּוּלֵ
  

  ְוִליַעְנִביְנהּו ִמיֲעַנב! 
  

אָאַמר    : ַרב ִחְסּדָ
ִפיִלין.  :את אֹוֶמֶרתזֹ  ּתְ סּוָלה ּבַ   ֲעִניָבה ּפְ
  

ֵיי   ָאַמר:  ַאּבַ
י    ,ְיהּוָדה ְלַטְעֵמיּה  ַרּבִ

יָרה ַמַעְלָייָתא ִהיא. ּדְ    ָאַמר: ֲעִניָבה ְקׁשִ
  

יָרה ְמ ּדַ ַטְעָמא    ַעְלָייָתא ִהיא, ֲעִניָבה ְקׁשִ
   .ָעֵניב ְלהוּ  ,ָהא ָלאו ָהִכי

ֵריּה ְוָהָאַמר  יַלתּדְ  ַרב ְיהּוָדה ּבְ ר ׁשֵ מּוֵאל ּבַ ֵמיּה  ַרב ׁשְ ְ   : ַרבּדְ ִמׁשּ
ין  ִפיּלִ ל ּתְ ר ׁשֶ ה ִמ  -ֶקׁשֶ יַני הּואֲהָלָכה ְלמׁשֶ    .ּסִ

  : ַרב ַנְחָמןְוָאַמר 
  ְונֹוֵייֶהן ְלַבר! 

  
יְדהּו.  יָרה ּדִ ֵעין ְקׁשִ ָעֵניב ְלהּו כְּ   ּדְ
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אָאַמר    : ַרבָאַמר  ַרב ִחְסּדָ

ֵאינֹו מּוְמֶחה,  י ׁשֶ ין ִמּמִ ִפיּלִ   ַהּלֹוֵקַח ּתְ
ל ָיד ִים ׁשֶ ּתַ ל רֹ  ,ּבֹוֵדק ׁשְ   אׁש, ְוַאַחת ׁשֶ

ּתַ  ל רֹ אֹו ׁשְ ל ָיד. ִים ׁשֶ   אׁש ְוַאַחת ׁשֶ
  

ְך:  ְפׁשָ   ַמה ּנַ
ְבָרא ָקא ָזֵבין  לֹ  -ִאי ֵמַחד ּגַ לֹ ִלְבּדֹוק אֹו ׁשָ ל ָיד אֹו ׁשָ ל רֹ ׁש ׁשֶ   !אׁש ׁש ׁשֶ

ְבֵרי ָזֵבין  ָלָתא ּגַ ֵרי ּתְ ִדיָקה -ִאי ִמּתְ ֵעי ּבְ ל ַחד ְוַחד ִליּבָ   !כָּ
  

ְבָרא ָזֵבין :ְלעֹוָלם    ,ֵמַחד ּגַ
ל ָיד וּ ּוְב  ׁשֶ ִמיְתַמֵחי ּבְ ל ראׁש. ֵעיַנן ּדְ ׁשֶ   ּבְ
  
  יִני?! ֵא 

ֵני  מּוֵאלְוָהא ּתָ ר ׁשְ ה ּבַ   : ַרּבָ
לֹ ּבִ " ין ּבֹוֵדק ׁשָ ִפיּלִ ל ָיד תְּ ל רֹוְ ׁש ׁשֶ   , "אׁש ׁשֶ

לֹ  לֹ ַמאי ָלאו אֹו ׁשָ ל ָיד אֹו ׁשָ ל רֹ ׁש ׁשֶ   אׁש! ׁש ׁשֶ
  

לֹ  ל ָידלֹא, ׁשָ ל רֹ  ,ׁש, ֵמֶהן ׁשֶ   ׁש. אֵמֶהן ׁשֶ
  

ֲהָנאְוָהָתֵני    : ַרב ּכָ
ל רֹּבִ " ל ָיד ְוׁשֶ ִים ׁשֶ תַּ ין ּבֹוֵדק ׁשְ ִפיּלִ   ! "אׁש תְּ
  

י    ?ָהא ַמּנִ
י ִהיא,    ַרּבִ

ְתֵרי ִזיְמֵני ָהֵוי ֲחָזָקהּדְ    .ָאַמר: ּבִ
  

י    ,ִאי ַרּבִ
י" :ֵאיָמא ֵסיָפא ִליׁשִ ְ ֶבת ַהׁשּ ּצֶ ִני, ְוֵכן ּבַ ֵ ֶבת ַהׁשּ ּצֶ   . "ְוֵכן ּבַ

י ִמי ִאית ֵליּה? ְוִאי ִליׁשִ י ׁשְ    !ַרּבִ
  

ְצָבִתים,  י ּבִ   מֹוֶדה ַרּבִ
ְבֵרי ָזֵבין.  ָלָתא ּגַ ֵרי ּתְ ִמּתְ   ּדְ

  
   ,ִאי ָהִכי

י ַנִמי!    ֲאִפיּלּו ְרִביִעי ַנִמי, ַוֲאִפיּלּו ֲחִמיׁשִ
  

  ִאין ָהִכי ַנִמי. 
  

ָקָתֵני י" :ְוַהאי ּדְ ִליׁשִ   , ְלַאּפֹוֵקי ֵמַחְזֵקיּה. "ׁשְ
י ַנִמיוּ    .ְלעֹוָלם ֲאִפיּלּו ְרִביִעי ַוֲחִמיׁשִ
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ִריכֹות" יְך ֲעֵליֶהן ּוְמִביָאן -[ ְמָצָאן ְצָבִתים אֹו ּכְ   ].ַמְחׁשִ
  

   ?"ְצָבִתים"ַמאי 
ִריכֹות"ּוַמאי    ? "ּכְ

  
  : ַרבָאַמר  ַרב ְיהּוָדהָאַמר 

  ֵהן ֵהן ְצָבִתים, 
ִריכֹות.    ֵהן ֵהן כְּ

   .זּוֵויזּוֵוי  - ְצָבִתים 
ִריכֹות  ְכִריָכן טּוָבא.  - כְּ   ּדִ
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יְך ֲעֵליֶהן ּוְמִביָאן"   . "ַמְחׁשִ
  

אי?    ְוַאּמַ
יִליְנהּו זּוג זּוג!    ְלַעּיְ

  
ֵריּה ָאַמר    : ַרב ְיהּוָדהּדְ  ַרב ִיְצָחק ּבְ

יּה  א ֵליּה ִמיּנֵ א, ּדְ ְלִדיִדי ִמיַפְרׁשָ   ַאּבָ
ִאיּלּו ַמְכִניָסן זוּ  ל ׁשֶ ה, כָּ ִקיַעת ַהַחּמָ   ַמְכִניָסן זּוג זּוג.  - ג זּוג ְוָכלֹות קֹוֶדם ׁשְ

יְך ֲעֵליֶהן ּוְמִביָאן.  - ְוִאי לֹא   ַמְחׁשִ
  
  
  
ן ְוהֹוֵלךְ " ָנה ְמַכסָּ ּכָ   . "ּוַבסַּ
  

   :ְוָהַתְנָיא
ָנה " ּכָ ע ַאּמֹות - ּוַבסַּ חֹות ֵמַאְרּבַ חֹות ּפָ   ! "מֹוִליָכן ּפָ
  

  : ַרבָאַמר 
   :ָיאלֹא ַקׁשְ 

ַנת ּגֹוי.  -ָהא  ַסכָּ   ּבְ
ַנת ִלְסִטים.  -ָהא  ַסכָּ   ּבְ

   
ֵייָאַמר ֵליּה    צז,ב   : ַאּבַ

א ְלַמְתִניִתין ַמאי אֹוִקיְמּתָ ַנת גֹוי ,ּבְ ַסכָּ    ?ּבְ
י" :ֵאיָמא ֵסיָפא ְמעֹון ַרּבִ   . "אֹוֵמר: נֹוְתָנן ַלֲחֵבירֹו, ַוֲחֵבירֹו ַלֲחֵבירוֹ  ׁשִ

ָאְווׁשָ  ן ּדְ כֵּ ל ׁשֶ ָתאכָּ    !א ִמיּלְ
  

ָרא, ְוָהִכי ָקָתֵני    :ַחּסּוֵרי ִמיַחּסְ
ַנת ּגֹוִים, " ַסכָּ ָבִרים ֲאמּוִרים ּבְ ה ּדְ ּמֶ   ּבַ

ַנת ִלְסִטים  ַסכָּ ע ַאּמֹות -ֲאָבל ּבְ חֹות ֵמַאְרּבַ חֹות ּפָ   ".מֹוִליָכן ּפָ
   

  
  
י" ְמעֹון ַרּבִ   ."אֹוֵמר: נֹוְתָנן ַלֲחֵבירוֹ  ׁשִ
  

ַמאי ָקִמיּפְ     ?יגֵ לְ ּבְ
  

ע ַאּמֹות ָעִדיף,  חֹות ֵמַאְרּבַ   ָמר ָסַבר: ּפָ
ִאי ָאְמַרּתְ  ָתא  -נֹוְתָנן ַלֲחֵבירֹו ַוֲחֵבירֹו ַלֲחֵבירֹו  :ּדְ א ִמיּלְ תּדְ ָאְווׁשָ ּבָ    .ׁשַ

  ּוָמר ָסַבר: נֹוְתָנן ַלֲחֵבירֹו ָעִדיף, 
ִאי ָאְמַרּתְ  ע ַאּמֹות  :ּדְ חֹות ֵמַאְרּבַ ים.  ואלַ ּדְ ן ִזיְמִני -מֹוִליָכן ּפָ ְרׁשּות ָהַרּבִ ע ַאּמֹות ּבִ ֲעֵתיּה, ְוָאֵתי ְלַאתּוֵייְנהּו ַאְרּבַ   ַאּדַ
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נוֹ "   ."ְוֵכן ּבְ
  
נוֹ " ֵעי ָהָתם?  "ּבְ   ַמאי ּבָ
  

ָנא ה ּתָ ֶ ֵבי ְמַנׁשּ    :ּדְ
ֶדה" ׂשָ ָלַדּתֹו ִאּמֹו ּבְ ּיְ ׁשֶ   . "ּבְ
  

   ?"ֲאִפיּלּו ֵהן ֵמָאה"ּוַמאי 
  

ַאף ַעל גַּ  ָיא ֵליּה ְיָדא, ּדְ ַקׁשְ   ב ּדְ
   .ֲאִפיּלּו ָהִכי, ָהא ֲעִדיָפא
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י"   אֹוֵמר:  ְיהּוָדה ַרּבִ

חּום. [  נֹוֵתן ָאָדם ָחִבית   ַלֲחֵבירֹו ַוֲחֵבירֹו ַלֲחֵבירֹו, ֲאִפיּלּו חּוץ ַלתְּ
ְך זֹו יֹוֵתר ֵמַרְגֵלי ְבָעֶליָה  ַהּלֵ   ]."ָאְמרּו לֹו: לֹא תְּ

  
ילְ ְוֵלית ֵליּה  ְתַנן ְיהּוָדה ָהא ַרּבִ   : ּדִ

ָעִלים" ַרְגֵלי ַהּבְ ִלים ּכְ ֵהָמה ְוַהּכֵ   ! (ביצה לז.) "ַהּבְ
  

ּום  ֵריׁש ָלִקיׁש ָאַמר    : ֵלִוי ָסָבאִמׁשּ
ַמאי ָעְסִקיַנן    :ָהָכא ּבְ

ְמָעָרן ֵמָחִבית ְלָחִב    . יתּבִ
  
יוְ    ְיהּוָדה ְלַטְעֵמיּה,  ַרּבִ
ֶהם ּדְ  ׁש ָאַמר: ַמִים ֵאין ּבָ   .ַמּמָ

ְתַנן    :ּדִ
י" ִיםּפֹוֵטר ּבְ  ְיהּוָדה ַרּבִ ׁש  ,ּמַ ֶהן ַמּמָ ֵאין ּבָ ֵני ׁשֶ   . (ביצה לז.) "ִמּפְ

ְך זוֹ "ּוַמאי  ַהּלֵ   ?"לֹא תְּ
  

ָעִלים.  זֹו יֹוֵתר ֵמַרְגֵלי ַהּבְ ּבָ ֶ ְך ַמה ׁשּ   לֹא ְיַהּלֵ
  

ַמְעּתָ ֵליּה ּדְ ֵאיַמר  ילְ ׁשָ ְבִליָע  ,ְיהּוָדה ַרּבִ ה, ֵהיָכא ּדִ ִעיּסָ   ן ּבָ
ַמְעּתָ ֵליּה  ֵעיַנְייהּו, ִמי ׁשָ ִאיְתְנהּו ּבְ    ?ֵהיָכא ּדְ

  

ְקֵדיָרה ָאַמר  א ּבִ ּתָ יָהׁשְ ְטלֵ  :ְיהּוָדה ַרּבִ ְטלֵ  ,ילֹא ּבָ ֵעיַנְייהּו ּבָ   י?! ּבְ
ַתְנָיא    :ּדְ

י"   אֹוֵמר:  ְיהּוָדה ַרּבִ
ה -ַמִים ּוֶמַלח  ִעיסָּ ֵטִלין ּבָ   ,ּבְ

ֵטִלין וְ  ּה ּבִ ֵאין ּבְ ֵני רֹוְטּבָ ֵדיָרה, ִמּפְ   . "ּקְ
  

א ָאַמר     :ָרָבאֶאּלָ
ִביָתה,  -ָהָכא  ְנָתה ׁשְ ּקָ ָחִבית ׁשֶ   ּבְ

ִביָתה ָעְסִקיַנן ּלא ָקנּו ׁשְ    ,ּוַמִים ׁשֶ
י ַמִיםּדְ    . ָבְטָלה ָחִבית ְלַגּבֵ

ִדְתַנן    :כְּ
ה ַהּמֹוִציא ַהַחי ּבְ " טּור –ִמטָּ ה,  ,ּפָ טָּ   ַאף ַעל ַהּמִ

ה ְטֵפיָלה לֹו. ִמּפְ  טָּ ַהּמִ   ֵני ׁשֶ
יעּור  ִ ׁשּ חֹות ִמּכַ טּור –ַהּמֹוִציא אֹוָכִלין ּפָ ִלי,  ,ּפָ   ַאף ַעל ַהּכְ

ִלי ָטֵפל לוֹ  ַהּכְ ֵני ׁשֶ   . (שבת צג:) "ִמּפְ
  

   :ַרב יֹוֵסףְמִתיב 
י"   אֹוֵמר:  ְיהּוָדה ַרּבִ

יָרא, נֹוֵתן ָאָדם ָחִבית ַלֲחֵבירֹו ַוֲחֵבירֹו ַל  ּיָ ׁשַ   . "ֲחֵבירוֹ ּבְ
יָרא" ּיָ ׁשַ יָרא לֹא? ,ִאין – "ּבְ ּיָ ׁשַ ּלא ּבְ    !ׁשֶ
  

א ָאַמר    : ַרב יֹוֵסףֶאּלָ
ַמְתִניִתין ַנן ַנִמי ּבְ י ּתְ    ,כִּ

ַנן יָרא ּתְ ּיָ ׁשַ    .ּבְ
  

ֵיי    :ָאַמר ַאּבַ
יָרא,  ּיָ ׁשַ   ּבְ

ִביָתה ְנָתה ׁשְ ּקָ ִביָתה ,ֲאִפיּלּו ָחִבית ׁשֶ נּו ׁשְ ּקָ    .ּוַמִים ׁשֶ
יָרא ׁשֶ  ּיָ ׁשַ ִביָתה - ּלא ּבְ ְנָתה ׁשְ ּקָ ִביָתה ,ָחִבית ׁשֶ ּלא ָקנּו ׁשְ   .ּוַמִים ׁשֶ
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י   ָאַמר:  ַרב ַאׁשִ
ֶהְפֵקר ָעְסִקיַנן, ּוַמִים  -ָהָכא  ָחִבית ּדְ   ֶהְפֵקר ָעְסִקיַנן. ּדְ ּבְ

  

  ?"ָאְמרּו לוֹ "ּוַמאן 
י ן נּוִרי ִהיא,  ַרּבִ   יֹוָחָנן ּבֶ

ִביָתהֶחְפֵצי ֶהְפ "ָאַמר: ּדְ    . "ֵקר קֹוִנין ׁשְ
  

ָעִלים"ּוַמאי  ְך זֹו יֹוֵתר ֵמַרְגֵלי ַהּבְ ַהּלֵ   ? "לֹא תְּ
  

ָעִלים ׁש ָלֶהם ּבְ ּיֵ ִלים ׁשֶ כּו ֵאּלּו יֹוֵתר ִמכֵּ    .לֹא ְיַהּלְ
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        צח, אצח, אצח, אצח, א    ––––    צז, בצז, בצז, בצז, ב .381
ָנה              ִמׁשְ

ה ֶפר ַעל ָהִאיְסקּוּפָ סֵּ    ,ָהָיה קֹוֵרא ּבַ
ֶפר ִמיָּ  ל ַהסֵּ ְלּגֵ   ּגֹוְללֹו ֶאְצלֹו.  -  דוֹ ְוִנְתּגַ

רֹ דֹו, ָהָיה קֹוֵרא ּבְ ֶפר ִמּיָ ל ַהסֵּ ְלּגֵ ג, ְוִנְתּגַ   אׁש ַהּגַ
ָרה ְטָפִחים  יַע ַלֲעׂשָ ּלא ִהּגִ   ּגֹוְללֹו ֶאְצלֹו.  -ַעד ׁשֶ

ָרה ְטָפִחים  יַע ַלֲעׂשָ ִהּגִ ֶ ָתב.  - ִמׁשּ    הֹוְפכֹו ַעל ַהּכְ
י   אֹוֵמר:  ְיהּוָדה ַרּבִ

ְמלֹא ַמַחט ּגֹוְללֹו ֶאְצלֹו. ֲאִפיּלּו ֵאין  א ּכִ ק ִמן ָהָאֶרץ ֶאּלָ    ְמסּוּלָ
י ְמעֹון ַרּבִ   אֹוֵמר:  ׁשִ

ְתֵבי ַהּקֹוֶדׁש  ְפֵני ּכִ בּות עֹוֵמד ּבִ ּום ׁשְ ָבר ִמׁשּ ֵאין ְלָך ּדָ ָאֶרץ ַעְצמֹו ּגֹוְללֹו ֶאְצלֹו, ׁשֶ   . ֲאִפיּלּו ּבָ
  

ָמָרא              ּגְ

ה"ַהאי     ?ֵהיִכי ָדֵמי "ִאיְסקֹוּפָ
ים,  :ִאיֵליָמא ּה ְרׁשּות ָהַרּבִ ִחיד, ְוַקּמָ א ְרׁשּות ַהּיָ   ִאיְסקּוּפָ

יְלָמא ָנֵפיל ְוָאֵתי ְלַאּתּוֵיי  ְזִריַנן ּדִ  ְולֹא ּגָ
י   צח,א    ?ַמּנִ

י ְמעֹון ִהיא,  ַרּבִ   ׁשִ
ְפֵני ִכְתֵבי ַהּקֹוֶד ּדְ  בּות ֵאינֹו עֹוֵמד ּבִ ּום ׁשְ הּוא ִמׁשּ ָבר ׁשֶ ל ּדָ   ׁש. ָאַמר: כָּ
  

   :ֵאיָמא ֵסיָפא
י"   אֹוֵמר:  ְיהּוָדה ַרּבִ

ק ִמן ָהָאֶרץ א ְמלֹא ַהחּוט  ,ֲאִפיּלּו ֵאין ְמסּוּלָ    ּגֹוְללֹו ֶאְצלֹו.  - ֶאּלָ
י ְמעֹון ַרּבִ   אֹוֵמר:  ׁשִ

ָאֶרץ ַעְצָמּה    "ּגֹוְללֹו ֶאְצלוֹ  -ֲאִפיּלּו ּבָ
א, ְוֵסיָפא  יֵריׁשָ ְמעֹון, ְמִציֲעָתא  ַרּבִ יַר  - ׁשִ    ?!ְיהּוָדה ּבִ

  
  : ַרב ְיהּוָדהָאַמר 

   .ִאין
א ְוֵסיָפא  יֵריׁשָ ְמעֹון, ְמִציֲעָתא  ַרּבִ יׁשִ   ְיהּוָדה.  ַרּבִ

  
ה   :ָאַמר ַרּבָ

ְדֶרֶסת ָעְסִקיַנן,  -ָהָכא  ה ַהּנִ ִאיְסקּוּפָ   ּבְ
ַנן.  רּו ַרּבָ ְתֵבי ַהּקֶדׁש ׁשָ ְזיֹון כִּ ּום ּבִ   ּוִמׁשּ

  
ֵייֵאיִתיֵביּה    : ַאּבַ

ע ַאּמֹות "   ּגֹוְללֹו ֶאְצלֹו,  -ּתֹוְך ַאְרּבַ
ע  ָתב - חּוץ ְלַאְרּבַ   . "הֹוְפכֹו ַעל ַהּכְ

ה ִנְדֶרֶסת ָעְסִקיַנן,  :ְוִאי ָאְמַרּתְ  ִאיְסקּוּפָ   ּבְ
י  ע ַאּמֹות"ַמה ּלִ י  "ּתֹוְך ַאְרּבַ ע ַאּמֹות"ַמה ּלִ   ? "חּוץ ְלַאְרּבַ

  
א ָאַמר  ֵייֶאּלָ   : ַאּבַ
ִאיְס  ְרְמִלית ָעְסִקיַנן, ָהָכא ּבְ ה כַּ   קּוּפָ

ים עֹוֶבֶרת ְלָפֶניָה.    ּוְרׁשּות ָהַרּבִ
ע ַאּמֹות  את - ּתֹוְך ַאְרּבַ ִאי ָנֵפיל ּוַמְייִתי ֵליּה לֹא ָאֵתי ִליֵדי ִחּיּוב ַחּטָ ַנן ,ּדְ רּו ֵליּה ַרּבָ    .ׁשָ

ע ַאּמֹות ִאי ַמְייִתי ֵליּה, ָאֵתי ִליֵדי ִחיּ  - חּוץ ְלַאְרּבַ ַנןּדְ רּו ֵליּה ַרּבָ את, לֹא ׁשָ    .ּוב ַחּטָ
  

   ,ִאי ָהִכי
ע ַאּמֹות ַנִמי ִנְגַזר    ,ּתֹוְך ַאְרּבַ

ִחיד ים ִלְרׁשּות ַהּיָ יל ֵמְרׁשּות ָהַרּבִ יְלָמא ְמַעּיֵ    !ּדִ
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יָמא יָון  :ְוִכי ּתֵ ּה, ּדְ כֵּ ְרְמִלית ֵלית ָלן ּבָ   ַמְפֶסֶקת כַּ
  : ָרָבאְוָהָאַמר 

ֲעִביר ֵחֶפ  ֶרְך ָעָליו ַהּמַ ע, ְוֶהֱעִבירֹו ּדֶ ע ְלסֹוף ַאְרּבַ ת ַאְרּבַ ִחּלַ יב –ץ ִמּתְ   !ַחּיָ
  

ַמאי ָעְסִקיַנן    :ָהָכא ּבְ
ה,  ה ֲארּוכָּ ִאיְסקּוּפָ   ּבְ
ר ָהִכי ְוָהִכי ִמיְדכַּ    .ַאּדְ

  
ִעית ֵאיָמא    :ְוִאיּבָ

ה ֵאיָנּה ֲארּוכָּ ה ׁשֶ ִאיְסקּוּפָ    ,ְלעֹוָלם ּבְ
ְתֵבי ַה וּ  הוּ  ,ּקֶדׁש ְסָתם כִּ ין ּבְ ח ְלהוּ  ,ַעּיּוֵני ְמַעּיֵ    .ּוַמּנַ
  
ִחידוְ  ֶהְדָיא ִלְרׁשּות ַהּיָ ים ְוָעֵייל ְלהּו ּבְ ְרׁשּות ָהַרּבִ הּו ּבִ ין ּבְ יְלָמא ְמַעּיֵ    ?ֵליחּוׁש ּדִ
  

אי ִהיא,  ן ַעּזַ י ּבֶ   ָהא ַמּנִ
ֵמיּדְ  עֹוֵמד ּדָ ְך כְּ    .ָאַמר: ְמַהּלֵ
  
יְלָמא ָזֵריק ְלהוּ וְ     ?ִמְזַרק ּדִ
  
יָאַמר ּדְ  זֹוֵרקיֹוָחָנן ַרּבִ אי ּבְ ן ַעּזַ   .: מֹוֶדה ּבֶ
  

ר ַאֲהָבהָאַמר    : ַרב ַאָחא ּבַ
   :את אֹוֶמֶרתזֹ 

ְתֵבי ַהּקֹוֶדׁש     .ֵאין ְמָזְרִקין כִּ
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        בבבב- - - - אאאא    ,,,,צחצחצחצח .382
רֹ" גָהָיה קֹוֵרא ּבְ דֹו, [ אׁש ַהּגַ ֶפר ִמּיָ ל ַהסֵּ ְלּגֵ   ְוִנְתּגַ

יַע ַל  ּלא ִהּגִ ָרה ְטָפִחים ַעד ׁשֶ   ּגֹוְללֹו ֶאְצלֹו.  -ֲעׂשָ
ָרה ְטָפִחים  יַע ַלֲעׂשָ ִהּגִ ֶ ָתב - ִמׁשּ   ]."הֹוְפכֹו ַעל ַהּכְ

  
ֵרי?    ּוִמי ׁשָ

   :ְוָהַתְנָיא
ין ּוְמזּוזֹות" ִפיּלִ    ,ּכֹוְתֵבי ְסָפִרים תְּ

ירּו ָלֶהן ַלֲהפֹ ֶניָה, לֹא ִהתִּ   ְך ְיִריָעה ַעל ּפָ
א ּפֹוֵרס ָעֶליָה ֶא  ֶגדֶאּלָ   ! "ת ַהּבֶ

  
ר,  -ָהָתם    ֶאְפׁשָ
ר -ָהָכא  ְתֵבי ַהּקֹוֶדׁש ְטֵפי, לֹא ֶאְפׁשָ ְזיֹון כִּ א ּבִ יְך ִאיכָּ    .ְוִאי לֹא ַאּפֵ

  
ָתב   ?הֹוְפכֹו ַעל ַהכְּ

  ְוָהא לֹא ָנח! 
  

  : ָרָבאָאַמר 
ע.  כֹוֶתל ְמׁשּוּפָ   ּבְ

  
ֵייָאַמר ֵליּה    : ַאּבַ

א ְלַמְתִניִתי ַמאי אֹוִקיְמּתָ עּבְ כֹוֶתל ְמׁשּוּפָ   !?ן ּבְ
י" :ֵאיָמא ֵסיָפא א ְמלֹא ַהחּוט ּגֹוְללֹו ֶאְצלוֹ  ְיהּוָדה ַרּבִ ק ִמן ָהָאֶרץ ֶאּלָ   , "אֹוֵמר: ֲאִפיּלּו ֵאינֹו ְמסּוּלָ

  ְוָהא ָנח ֵליּה! 
  

ָרא, ְוָהִכי ָקָתֵני    :ַחּסּוֵרי ִמיַחּסְ
ָבִרים ֲאמּוִרים" ה ּדְ ּמֶ ע, :ּבַ כֹוֶתל ְמׁשּוּפָ    ּבְ

ע, ^ֲאָבל    צח,ב ֵאינֹו ְמׁשּוּפָ כֹוֶתל ׁשֶ   ּבְ
ה  לׁשָ ְ   ּגֹוְללֹו ֶאְצלֹו,  -ְלַמְעָלה ִמׁשּ

ה  לׁשָ ְ ה ִמׁשּ ָתב.  -ְלַמּטָ   הֹוְפכֹו ַעל ַהכְּ
  
י" ק ִמן ָהָאֶרץ :אֹוֵמר ְיהּוָדה ַרּבִ א ְמלֹא ַהחּוט ּגֹוְללֹו ֶאְצלוֹ [ ֲאִפיּלּו ֵאינֹו ְמסּוּלָ   ]."ֶאּלָ
הּו. ֵעינַ ְב ּדִ  ֶ י ַמׁשּ ּבֵ ָחה ַעל ּגַ   ן ַהּנָ
  

א ָהא    : ָרָבאָאַמר ּדְ ְוֶאּלָ
ָחה ַנן ָצִריְך ַהּנָ ה ְלַרּבָ לׁשָ    .ּתֹוְך ׁשְ

ַמֲעֵתיּה  ֵאי ֲאָמָרּה ִלׁשְ ַתּנָ    ?ֵליָמא כְּ
  

ּה  א ּכּוּלָ יֶאּלָ   ְיהּוָדה ִהיא,  ַרּבִ
ָרא, ְוָהִכי ָקָתֵני    :ְוִחיּסּוֵרי ִמיַחּסְ

ָב " ה ּדְ ּמֶ ע,  :ִרים ֲאמּוִריםּבַ כֹוֶתל ְמׁשּוּפָ   ּבְ
ע  ֵאינֹו ְמׁשּוּפָ כֹוֶתל ׁשֶ ה ְטָפִחים ּגֹוְללֹו ֶאְצלֹו.  -ֲאָבל ּבְ לׁשָ ְ חֹות ִמׁשּ   ֲאִפיּלּו ּפָ

יׁשֶ    ְיהּוָדה אֹוֵמר:  ַרּבִ
א ְמלֹא ַהחּוט ּגֹוְללֹו ֶאְצלוֹ  ק ִמן ָהָאֶרץ ֶאּלָ   . "ֲאִפיּלּו ֵאינֹו ְמסּוּלָ

  
   ?אַמאי ַטְעָמ 

  
הוּ ִע ְב ּדִ  ֶ י ַמׁשּ ּבֵ ָחה ַעל ּגַ   .יַנן ַהּנָ
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ָנה              ִמׁשְ

ְפֵני ַחּלֹון  ּלִ ּנּו ּבְ  - ִזיז ׁשֶ תנֹוְתִנין ָעָליו ְונֹוְטִלין ִמּמֶ ּבָ ַ   . ׁשּ
  

ָמָרא              ּגְ

ַמּפִ     ?יק ְלֵהיָכאַהאי ִזיז ּדְ
ַמּפִ  ים ִאיֵליָמא ּדְ יְלָמא -יק ִלְרׁשּות ָהַרּבִ    !תּוֵיייְ ָנֵפיל, ְוָאֵתי ְלַא  ֵליחּוׁש ּדִ

א ַמּפִ  ,ֶאּלָ ִחידיק ּדְ יָטא – ִלְרׁשּות ַהּיָ ׁשִ    !ּפְ
  

ֵייָאַמר    : ַאּבַ
ַמּפִ  ים, ּוַמאי ְלעֹוָלם ּדְ ָקָתֵני "נֹוְתִנין ָעָליו"יק ִלְרׁשּות ָהַרּבִ   ? ּדְ

ִרים ּבָ ׁשְ ִלים ַהּנִ   .כֵּ
  

ְנָיא ַנִמי ָהִכי    :ּתַ
ְפֵני ַהַחלּ " ּלִ יםִזיז ׁשֶ    :ֹון, ַהּיֹוֵצא ִלְרׁשּות ָהַרּבִ

  ְוכֹוסֹות, ִקיּתֹוִנּיֹות ּוְצלֹוִחּיֹות.  נֹוְתִנין ָעָליו ְקָערֹות
ָרה  ָכל ַהּכֹוֶתל ַעד ֲעׂשָ ׁש ּבְ ּמֵ תַּ ְחּתֹוִניםּוִמׁשְ    .ַהתַּ

ׁש ּבֹו,  ּמֵ תַּ ּנּו, ִמׁשְ ה ִמּמֶ   ְוִאם ֵיׁש ִזיז ֶאָחד ְלַמטָּ
ֶנֶגד ַחּלֹונוֹ ּוָבֶעְליֹון ֵאין ִמׁשְ  א ּכְ ׁש ּבֹו ֶאּלָ ּמֵ   . "תַּ

  
ֵמי "ִזיז"ַהאי    ?ֵהיִכי ּדָ

ָעה  יּה ַאְרּבָ ֵלית ּבֵ טּור הּוא,  -ִאי ּדְ   ְמקֹום ּפְ
ֶנֶגד ַחּלֹונוֹ "ַוֲאִפיּלּו  ׁש ַנִמי  "ּכְ ּמֵ ּתַ    !לֹא ִיׁשְ

י  כּוּלֵ ָעה ּבְ יּה ַאְרּבָ ׁש ְוִאי ִאית ּבֵ ּמֵ ּתַ   !ַהּכֹוֶתל ִליׁשְ
  

ֵייר ָאַמ    : ַאּבַ
ָעה,  יּה ַאְרּבָ ִאית ּבֵ ְחּתֹון ּדְ   ּתַ

ָעה יּה ַאְרּבָ ָעה, וְ ְוֶעְליֹון ֵלית ּבֵ ִליָמתֹו ְלַאְרּבָ    .ַחּלֹון ַמׁשְ
ׁש,  ּמֵ ּתַ ֶנֶגד ַחּלֹון ִמׁשְ   חֹוֵרי ַחּלֹון הּוא, ּדְ כְּ

א  יּסָ א ּוְדַהאי ּגִ יּסָ ַהאי ּגִ   ָאסּור.  -ּדְ
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ָנה              ִמׁשְ

ים,  ְרׁשּות ָהַרּבִ ִחיד ּוְמַטְלֵטל ּבִ ְרׁשּות ַהּיָ   עֹוֵמד ָאָדם ּבִ
ִחיד,  ְרׁשּות ַהּיָ ים ּוְמַטְלֵטל ּבִ ְרׁשּות ָהַרּבִ   ּבִ
ע ַאּמֹות.  ּלא יֹוִציא חּוץ ֵמַאְרּבַ   ּוִבְלַבד ׁשֶ

  

ים,  ְרׁשּות ָהַרּבִ ין ּבִ תִּ ִחיד ְוַיׁשְ ְרׁשּות ַהּיָ   לֹא ַיֲעמֹוד ָאָדם ּבִ
ִח ּבִ  ְרׁשּות ַהּיָ ין ּבִ תִּ ים ְוַיׁשְ    .ידְרׁשּות ָהַרּבִ

  

   .ְוֵכן לֹא ָירֹוק
  

י    :אֹוֵמר ְיהּוָדה ַרּבִ
ְך  ִפיו, לֹא ְיַהּלֵ ְתַלׁש רּוּקֹו ּבְ ּנִ ֶ רֹוקַאף ִמׁשּ ּיָ ע ַאּמֹות ַעד ׁשֶ   .ַאְרּבַ

   

ָמָרא              ּגְ

אַמְתֵני ֵליּה  ֶלְמּיָ ר ׁשֶ יא ּבַ לְ  ַרב ִחיָנָנא ּבַ יּה  ר ַרבִחּיָ   : ַרבּדְ ַקּמֵ
ים.  ְרׁשּות ָהַרּבִ ִחיד ּוְמַטְלֵטל ּבִ ְרׁשּות ַהּיָ   לֹא ַיֲעמֹוד ָאָדם ּבִ

  
  ָאַמר ֵליּה: 

ַנן ְוָעְבַדּתְ כְּ  ְבַקּתְ ַרּבָ יׁשָ   ?! קא,א)(ֵמִאיר  ַרּבִ
  

   :הּוא ָסַבר   ט,אצ
ֵסיָפא  י -ִמּדְ   ֵמִאיר,  ַרּבִ

א ַנִמי  יֵריׁשָ   .ֵמִאיר ַרּבִ
  
  לֹא ִהיא: וְ 

י -ֵסיָפא    ֵמִאיר,  ַרּבִ
א  ַנן –ְוֵריׁשָ    .ַרּבָ
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ּלא יֹוִציא חּוץ ע ַאּמֹות[ "ּוִבְלַבד ׁשֶ   ]."ֵמַאְרּבַ

  
את.  -ָהא הֹוִציא  יב ַחּטָ   ַחּיָ

  
יע ֵליּה ְלָרָבא,    ֵליָמא ְמַסּיַ

  : ָרָבאָאַמר ּדְ 
ע ְלסֹוף ַאְר  ת ַאְרּבַ ִחּלַ ֲעִביר ֵחֶפץ ִמּתְ ֶרְך ָעָליוַהּמַ ע, ְוֶהֱעִבירֹו ּדֶ יב -ּבַ    .ַחּיָ

  
את'ִמי ָקָתֵני:  יב ַחּטָ    !?'ִאם הֹוִציא ַחּיָ

יְלָמא טּור ֲאָבל ָאסּור'ִאם הֹוִציא  :ּדִ    '!ּפָ
  
  

ָאְמֵר  א ּדְ    :יִאיכָּ
  

טּור ֲאָבל ָאסּור' –ָהא הֹוִציא     '.ּפָ
  

יּה  יּוְבּתֵ יֱהֵוי ּתְ   ָרָבא, ּדְ ֵליָמא ּתֶ
עָרָבא ָאַמרּדְ  ע ְלסֹוף ַאְרּבַ ת ַאְרּבַ ִחּלַ ֲעִביר ִמּתְ יב!  ,: ַהּמַ   ְוֶהֱעִבירֹו ֶדֶרְך ָעָליו ַחּיָ
  

טּור ֲאָבל ָאסּור"? :ִמי ָקָתֵני    !"הֹוִציא ּפָ
יְלָמא את.  :ּדִ יב ַחּטָ   ִאם הֹוִציא ַחּיָ
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ִחיד" ְרׁשּות ַהּיָ ְרׁש [ לֹא ַיֲעמֹוד ָאָדם ּבִ ין ּבִ תִּ ים, ְוַיׁשְ   ּות ָהַרּבִ

ִחיד ְרׁשּות ַהּיָ ין ּבִ תִּ ים ְוַיׁשְ ְרׁשּות ָהַרּבִ    .ּבִ
  ].ְוֵכן לֹא ָירֹוק

  
  : ַרב יֹוֵסףָאַמר 

ין ְוַרק  ּתִ את.  -ִהׁשְ יב ַחּטָ   ַחּיָ
  

ֵעיַנן  ָחה'וְ  'ֲעִקיָרה'ְוָהא ּבָ א 'ַהּנָ ָעה, ְוֵליכָּ י ְמקֹום ַאְרּבָ ּבֵ    !ֵמַעל ּגַ
  

ְבּתֹו ְמׁשַ  ָיא ֵליּה ָמקֹום. ַמֲחׁשַ   ּוְ
יָמא ָהִכי ִאי לֹא ּתֵ    :ּדְ

  : ָרָבאָאַמר ּדְ ָהא 
ן  ְבׁשָ ִפי ַהכִּ ֶלב אֹו ּבְ ִפי ַהכֶּ את -ָזַרק ְוָנח ּבְ יב ַחּטָ   . ַחּיָ

א!  ָעה, ְוֵליכָּ י ָמקֹום ַאְרּבָ ּבֵ ָחה ַעל ּגַ ֵעיַנן ַהּנָ   ְוָהא ּבָ
ָיא ֵליּה ָמקֹום, ּוְ ְבּתֹו ְמׁשַ א: ַמֲחׁשַ    ֶאּלָ

ָיא ָלּה ָמקֹום.  ּוְ ָבה ְמׁשַ   ָהָכא ַנִמי ַמֲחׁשָ
  

ֵעי    : ָרָבאּבָ
ִחיד  ְרׁשּות ַהּיָ ים, ַמהּו? וּ הּוא ּבִ ְרׁשּות ָהַרּבִ ה ּבִ י ַאּמָ   ּפִ
ַתר ֲעִקיָרה ָאְזִליַנן,    ּבָ

ַתר ְיִציָאה ָאְזִליַנן?    אֹו ּבָ
  

יקוּ     .ּתֵ
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   .ְוֵכן לֹא ָירֹוק"

י רֹוק[אֹוֵמר: ְיהּוָדה ַרּבִ ּיָ ע ַאּמֹות ַעד ׁשֶ ְך ַאְרּבַ ִפיו, לֹא ְיַהּלֵ ְתַלׁש רּוּקֹו ּבְ ּנִ ֶ   .]"ַאף ִמׁשּ
  

ב  ּה ּדְ ַאף ַעל ּגַ    ?לֹא ָהֵפיְך ּבָ
   :ְוָהְתַנן

ָיַדִים ְמסֹוָאבֹות" ֵביָלה ּבְ יו ִליּטֹול ְצרֹור, , ָהָיה אֹוֵכל ּדְ    ְוִהְכִניס ָידֹו ְלתֹוְך ּפִ
י א. ְמ  ֵמִאיר ַרּבִ   ַטּמֵ

יוְ     .ְמַטֵהר יֹוֵסי ַרּבִ
י   אֹוֵמר:  ְיהּוָדה ַרּבִ

ּה  ְך ּבָ   ָטֵמא.  -ִהיּפֵ
ּה  ְך ּבָ   ! (כלים ח,י) "ָטהֹור –לֹא ִהיּפֵ

  
י ָאַמר   : יֹוָחָנן ַרּבִ

ה.  יּטָ ִ   מּוְחֶלֶפת ַהׁשּ
  

  ָאַמר:  ֵריׁש ָלִקיׁש 
ֲחִליף,    ְלעֹוָלם לֹא ּתַ
ַמאי ָעְסִקיַנן    :ְוָהָכא ּבְ

  ִכיחֹו. ּבְ 
  

   :ְוָהַתְנָיא
י"   אֹוֵמר:  ְיהּוָדה ַרּבִ

יחֹו ְוִנְתַלׁש    , "ּכִ
  ַמאי ָלאו רֹוק ְוִנְתַלׁש! 

  
יחֹו ְוִנְתַלׁש    .לֹא, כִּ

  
ְנָיא    :ְוָהא ּתַ

י"   אֹוֵמר:  ְיהּוָדה ַרּבִ
ִנְתַלׁש,  יחֹו ׁשֶ   ּכִ

ְתַלׁש  ּנִ    ,ְוֵכן רֹוקֹו ׁשֶ
ע ַאּמֹות ַעד ְך ַאְרּבַ רֹוק לֹא ְיַהּלֵ ּיָ   ! "ׁשֶ

  
ֵניַנן ֵמִעיָקָרא ְדׁשָ א ְמַחָווְרָתא כִּ    .ֶאּלָ

  
  

  :ֵריׁש ָלִקיׁש ָאַמר 
ְפֵני ַרּבֹו  יַח ּבִ יב ִמיָתה,  -כִּ   ַחּיָ

ֱאַמר ּנֶ ְנַאי ָאֲהבּו ָמֶות" :ׁשֶ ל ְמׂשַ    ,(משלי ח, לו) "ּכָ
ְקֵר  ְנַאי""לִ  :יַאל ּתִ א לְ ְמׂשַ ִניַאי', ֶאּלָ   '.ַמׂשְ

  
   !ָאֵניס ְוָהא ֵמיָנס

  
יַח ְוַרק ָקָאְמִריַנן.    כִּ
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ָנה              ִמׁשְ

ים,  ְרׁשּות ָהַרּבִ ה ּבִ תֶּ ִחיד ְוִיׁשְ ְרׁשּות ַהּיָ   לֹא ַיֲעמֹוד ָאָדם ּבִ
ִחיד,  ְרׁשּות ַהּיָ ה ּבִ תֶּ ים ְוִיׁשְ ְרׁשּות ָהַרּבִ   ּבִ

ן ִהְכִניס רֹ א ִאם ּכֵ הּוא ׁש אׁשֹו ְורּוּבֹו ְל ֶאּלָ קֹום ׁשֶ   ֹוֶתה. ּמָ
  

תְוֵכן ּבְ    . ּגַ
  

ָמָרא              ּגְ

א  ַנן –ֵריׁשָ    ,ַרּבָ
י - ְוֵסיָפא    ?!ֵמִאיר ַרּבִ

  
  : ַרב יֹוֵסףָאַמר 

ִריִכין לֹו, ְוִדְבֵרי ַהּכֹ  ּצְ ֲחֵפיִצין ׁשֶ   ל. ּבַ
  

ֲעָיא ְלהוּ     :ִאיּבַ
ְרְמִלית    ַמאי?  -כַּ

  
ֵייָאַמר    : ַאּבַ

  ִהיא ִהיא. 
  

  : ָרָבאָאַמר 
ֵזיָרה  ִהיא ּגּוָפא ֵזיָרה, ַוֲאַנן ֵניקּום ְוִנְגזֹור ּגְ   ְגֵזיָרה?! לִ ּגְ

  
ֵייָאַמר    : ַאּבַ

   ?ְמָנא ָאִמיָנא ָלּה 
ָקָתֵני   צט,ב ת"^ :ִמּדְ ּגַ   . "ְוֵכן ּבַ

  
  ָאַמר:  ָרָבאוְ 

ר.    ְלִעְנָין ַמֲעׂשֵ
  

תְוֵכן ָאַמר  ׁשֶ   : ַרב ׁשֵ
ת" ּגַ ר.  - "ְוֵכן ּבַ   ְלִעְנַין ַמֲעׂשֵ

  
ְתַנן    :ּדִ

צֹוֵנן. ּוָפטּור, " ין ּוֵבין ּבְ ַחּמִ ין ּבְ ת, ּבֵ   ׁשֹוִתין ַעל ַהּגַ
ְבֵרי  יּדִ   . ֵמִאיר ַרּבִ

י ר ָצדֹוק ַרּבִ יב.  ֱאִליֶעֶזר ּבַ   ְמַחּיֵ
  אֹוְמִרים:  ֲחָכִמיםוַ 

ין  יב,  -ַעל ַהַחּמִ   ַחּיָ
טּור - ְוַעל ַהּצֹוֵנן    , ּפָ

ֲחִזיר ֶאת ַהּמֹוָתר ּמַ ֵני ׁשֶ   . ות ד,ד)(מעשר "ִמּפְ
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        בבבב    צט,צט,צט,צט, .389
ָנה              ִמׁשְ

ָרה ְטָפִחים.  ה ֵמֲעׂשָ ְזֵחיָלה ְלַמטָּ   קֹוֵלט ָאָדם ִמן ַהּמַ
ּנֹור  ל ָמקֹום ׁשֹוֶתה -ּוִמן ַהּצִ   . ִמּכָ

  

ָמָרא              ּגְ

  ִאין,  - "קֹוֵלט"
  לֹא.  -ֲאָבל ְמָצֵרף 

  
  ַמאי ַטֲעָמא? 

  
  : ַרב ַנְחָמןָאַמר 

ַמְזֵחיָלה  חֹות ִמ  -ָהָכא ּבְ ג ָעְסִקיַנןּפָ ה ָסמּוְך ַלּגַ לׁשָ ְ    ,ׁשּ
גל ּפָ כָ ּדְ  ה ָסמּוך ַלּגַ לׁשָ ְ ֵמיכְּ  - חֹות ִמׁשּ ג ּדָ    .ּגַ
  

ְנָיא ַנִמי ָהִכי    :ּתַ
ִחיד" ְרׁשּות ַהּיָ ָרה ְטָפִחים ,עֹוֵמד ָאָדם ּבִ יהַּ ָידֹו ְלַמְעָלה ֵמֲעׂשָ    ,ּוַמְגּבִ
ג, ְוקֹוֵלט, ָפ ְל  ה ָסמּוך ַלּגַ לׁשָ ְ   חֹות ִמׁשּ

ּלא ְיָצֵרף   . "ּוִבְלַבד ׁשֶ
  

ְנָיא ִאיָדךְ     :ּתַ
ִחיד" ְרׁשּות ַהּיָ ָרה ְטָפִחים ,לֹא ַיֲעמֹוד ָאָדם ּבִ יַה ָידֹו ְלַמְעָלה ֵמֲעׂשָ    ,ְוַיְגּבִ

ג ה ָסמּוְך ַלּגַ לׁשָ ְ   ִויָצֵרף,  ,ְלָפחֹות ִמׁשּ
  . "ֲאָבל קֹוֵלט הּוא ְוׁשֹוֶתה

  
   
ל ָמקֹום ׁש " יּנֹור ִמּכָ    ."ֹוֶתהִמן ַהּצִ
  

ָנא:    ּתָ
ָעה ִאם ֵיׁש ּבְ " ָעה ַעל ַאְרּבָ יּנֹור ַאְרּבָ    ,ָאסּור –ּצִ

הּוא ֵני ׁשֶ מֹוִציא ֵמְרׁשּות ִלְרׁשּות ִמּפְ   . "ּכְ
  
  
  



  בשמחה להדפיס לצורך לימוד אישימותר  0526071122לדניאל ברק ווינט  כל הזכויות שמורות                                                                                                         ְסדּוָרה ְּגָמָרא

     

26

        צט, בצט, בצט, בצט, ב .390
ָנה              ִמׁשְ

ָרה ְטָפִחים,  בֹוהַּ ֲעׂשָ ים ְוחּוְלָייתֹו ּגָ ְרׁשּות ָהַרּבִ   ּבֹור ּבִ
יוַחּלֹון  ּבָ ַעל ּגַ ִא  ׁשֶ תּבְ  ין ֵהיֶמּנוּ ְמַמּלְ ּבָ ַ    .ׁשּ

ָרה ְטָפִחים,  בֹוהַּ ֲעׂשָ ים ּגָ ְרׁשּות ָהַרּבִ ה ּבִ ּפָ   ַאׁשְ
יו ׁשֹוְפִכין ְלתֹוָכּה ַמִים ּבְ  ּבָ ַעל ּגַ תַחּלֹון ׁשֶ ּבָ ַ   .ׁשּ

  

ָמָרא              ּגְ

ַמאי ָעְסִקיַנן    ?ּבְ
ְסמּוָכה :ִאיֵליָמא ָרה?  - ּבִ ה ִלי חּוְלָיא ֲעׂשָ   ָלּמָ

  
  : אַרב הּונָ ָאַמר 

ַמאי ָעְסִקיַנן    :ָהָכא ּבְ
ָעה.  מּוְפֶלֶגת ִמן ַהּכֹוֶתל ַאְרּבָ   ּבְ
ָרה,  א חּוְלָיא ֲעׂשָ ִאיכָּ   ְוַטְעָמא ּדְ

ָרה  א חּוְלָיא ֲעׂשָ ים.  -ָהא ֵליכָּ ֶרְך ְרׁשּות ָהַרּבִ ִחיד ּדֶ ִחיד ִלְרׁשּות ַהּיָ   ָקא ְמַטְלֵטל ֵמְרׁשּות ַהּיָ
  
יוְ    ָאַמר:  יֹוָחָנן ַרּבִ

יָמאֲא  ְסמּוָכה,  :ִפיּלּו ּתֵ   ּבִ
ַמע ָלן    :ָהא ָקא ַמׁשְ

ָרה.  בֹור ְוחּוְלָייתֹו ִמְצָטְרִפין ַלֲעׂשָ   ּדְ
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        צט, בצט, בצט, בצט, ב .391
ים" ְרׁשּות ָהַרּבִ ה ּבִ ּפָ ָרה ְטָפִחים, [ ַאׁשְ בֹוהַּ ֲעׂשָ   ּגָ

ת ּבָ ַ ׁשּ יו ׁשֹוְפִכין ְלתֹוָכּה ַמִים ּבְ ּבָ ַעל ּגַ   ]."ַחּלֹון ׁשֶ
  

ה? ְולֹא ָחְייׁשִ  ּפָ ֵטל ַאׁשְ ּנַ א ּתִ ּמָ   יַנן ׁשֶ
אְוָהא  ר ַרב ַאּדָ יָאַמר  ָרִבין ּבַ   : ִיְצָחק ַרּבִ

ה,  ּפָ ָלה ָלַאׁשְ ם, ְוִציּדֹו ֶאָחד כָּ ָלה ַלּיָ יּדֹו ֶאָחד כָּ ּצִ ָמבֹוי ֶאָחד ׁשֶ ה ּבְ   ַמֲעׂשֶ
ה ִלְפֵני  יּוָבא ַמֲעׂשֶ רַרּבִ   . , ְולֹא ָאַמר ּבֹו לֹא ִאיּסּור ְולֹא ֶהיּתֵ

  
ר לֹא ָאַמר ּבֹו  ה,  -ֶהיּתֵ ּפָ ֵטל ַאׁשְ ּנָ א ּתִ ּמָ יַנן ׁשֶ ָחְייׁשִ יְרטֹוןוְ ּדְ ם ׂשִ    .ַיֲעֶלה ַהּיָ

יִמין ְמִחיּצֹות -ִאיּסּור לֹא ָאַמר ּבֹו  ָהא ַקּיָ    !ּדְ
  

ָיא    :לֹא ַקׁשְ
  ָיִחיד, ּדְ  -ָהא 

יםּדְ  –ְוָהא    .ַרּבִ
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        ק, אק, אק, אק, א    ––––צט, ב צט, ב צט, ב צט, ב  .392
ָנה              ִמׁשְ

ָהיָ    ה ֵמיֵסְך ַעל ָהָאֶרץ, ִאיָלן ׁשֶ
ה ְטָפִחים  לׁשָ בֹוהַּ ִמן ָהָאֶרץ ׁשְ יו,  -ִאם ֵאין נֹופֹו ּגָ ְחתָּ   ְמַטְלְטִלים תַּ

  

ה ְטָפִחים  לׁשָ בֹוִהים ִמן ָהָאֶרץ ׁשְ יו ּגְ ָרׁשָ ב ֲעֵליֶהן -ׁשָ   .לֹא ֵיׁשֵ
   

ָמָרא              ּגְ

ֵריּה ָאַמר  ַע ּדְ  ַרב הּוָנא ּבְ   : ַרב ְיהֹוׁשֻ
ית ָסאַתִיםִלין ּבֹו ָיֵתר ֵאין ְמַטְלְט     .ִמּבֵ

  
  ?ַמאי ַטְעָמא

  
ּה ָלֲאִויר,    ק,א ִמיׁשָ ׁשְ ּתַ יָרה ׁשֶ ָהֵוי ּדִ ּום ּדְ   ִמׁשּ

ּה ָלֲאִוירכָ וְ  ִמיׁשָ ׁשְ ּתַ יָרה ׁשֶ ית ָסאַתִים.  - ל ּדִ ּה ָיֵתר ִמּבֵ   ֵאין ְמַטְלְטִלין ּבָ
  
  
  



  להדפיס לצורך לימוד אישיבשמחה מותר  0526071122ינט לדניאל ברק וו כל הזכויות שמורותכל הזכויות שמורותכל הזכויות שמורותכל הזכויות שמורות                                                                                                                           ""ַהּמֹוֵצא ְּתִפִּלין –מסכת עירובין פרק י' 

         
29

        ק, אק, אק, אק, א .393
בֹוִהין ִמן ָהָאֶרץ" יו ּגְ ָרׁשָ ה[ ׁשָ לׁשָ ב ֲעֵליֶהן -ְטָפִחים  ׁשְ   ]."לֹא ֵיׁשֵ
  

   :ִאיְתַמר
ִאין ִמְלַמְעָלה  י ִאיָלן ַהּבָ ְרׁשֵ הִמ ׁשָ לׁשָ ה ְלתֹוְך ׁשְ לׁשָ    :ׁשְ

ה   ָאַמר:  ַרּבָ
ֶהן ֵמׁש ּבָ ּתַ ר ְלִהׁשְ    .מּוּתָ

תוְ  ׁשֶ   ָאַמר:  ַרב ׁשֵ
ֶהן.  ׁש ּבָ ּמֵ ּתַ   ָאסּור ְלִהׁשְ

  
ה" ׁש  ַרּבָ ּמֵ ּתַ ר ְלִהׁשְ ֶהן ָאַמר: מּוּתָ ַאְרָעא כָ ּדְ  - "ּבָ ה ּדְ לׁשָ ְ חֹות ִמׁשּ   ַאְרָעא ִהיא.  -ל ּפָ
  
ת" ׁשֶ ֶהן ַרב ׁשֵ ׁש ּבָ ּמֵ ּתַ   .ֲאסּוִרין –ַח ִאיּסּור ָקָאֵתי ִמּכֹ ּדְ יָון כֵ ּדְ   -" ָאַמר: ָאסּור ְלִהׁשְ
  

יָתא ְמׁשּוּנִ ָדמּו כִּ    :ּדְ
ָסְלִקין ְלֵעיָלא    ֲאסּוִרין.  - ּדְ

ין ְלַתּתַ  ָנְחּתִ רוּ  –אי ּדְ    .ׁשָ
ָדִדין  א  -ַלּצְ לּוְגּתָ תּדְ ּפְ ׁשֶ ה ְוַרב ׁשֵ    .ַרּבָ

  
יְגָרא    .ְוֵכן ַאּנִ

  
ֶקֶרן ָזִוית    .ְוֵכן ּבְ

  
ֲהָוה לְ  יְקָלא ּדַ ֵייַההּוא ּדִ   , ַאּבַ

ִאיּפּוָמא.    ַוֲהָוה ָסֵליק ּבְ
יּה  ָרא ֵליּה.  ַרב יֹוֵסףּדְ ֲאָתא ְלַקּמֵ   ּוׁשְ

  
ר ּתַ ָאַמר    : ֲחִליָפאַרב ַאָחא ּבַ

ה ׁשָ כְּ , ךְ ָרא לָ ׁשָ ּדְ     .ָרא ָלךְ ַרּבָ
  

יָטא ׁשִ    !ּפְ
  

ֵתיָמא ֵמי :ַמהּו ּדְ ָמֵלי ּדָ ַמאן ּדְ יָתא כְּ ת ּבֵ ׁשֶ    ,ֲאִפיּלּו ְלַרב ׁשֵ
ג, ילִ וְ  ה ָסמּוְך ַלּגַ לׁשָ ְ ָפחֹות ִמׁשּ ׁש ּבְ ּמֵ ּתַ   ׁשְ

ַמע ָלן.    ָקא ַמׁשְ
  

ַנן    :ּתְ
בֹוִהין ִמן ָה " יו ּגְ ָרׁשָ ה ְטָפִחים ׁשָ לׁשָ ב ֲעֵליֶהם -ָאֶרץ ׁשְ   . "לֹא ֵיׁשֵ

ֵמי    ?ֵהיִכי ּדָ
לֹא ָהְדֵר  ְיֵפ ִאי ּדְ יָטא – יי כָּ ׁשִ    !ּפְ

א ָלאו  ָהְדֵר  -ֶאּלָ ב ּדְ ְיֵפ ַאף ַעל ּגַ    !יי כָּ
  

ְיֵפ לֹא ָהְדֵר ּדְ לֹא, ְלעֹוָלם    י, י כָּ
ַמע ָלן ב  :ְוָהא ָקא ַמׁשְ וֶ  ִציּדוֹ ּדְ ַאף ַעל ּגַ    .ה ָלָאֶרץֶאָחד ׁשָ
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        בבבב- - - - ק, אק, אק, אק, א .394
ַנן נּו ַרּבָ    :ּתָ

ה ְטָפִחים" לׁשָ בֹוִהין ִמן ָהָאֶרץ ׁשְ ּגְ י ִאיָלן ׁשֶ ְרׁשֵ ה ְטָפִחים,  ,ׁשָ לׁשָ יֶהן ׁשְ ְחתֵּ ׁש ָחָלל תַּ ּיֵ   אֹו ׁשֶ
ֶוה ָלָאֶרץ  יּדֹו ֶאָחד ׁשָ ּצִ י ׁשֶ ב ֲעֵליֶהן,  -ַאף ַעל ּפִ   ֲהֵרי ֶזה לֹא ֵיׁשֵ

ֵאין עֹוִלין   ִאיָלן, ּבְ  ְלִפי ׁשֶ
   ,ִאיָלןְוֵאין ִנְתִלין ּבְ 

ָעִנין ּבְ וְ    ִאיָלן. ֵאין ִנׁשְ
ל ַהּיֹום ּכּוּלֹו. ְולֹא ַיֲעֶלה ּבְ  ם ּכָ ב ׁשָ עֹוד יֹום ְוֵיׁשֵ   ִאיָלן ִמּבְ

ֵהָמה,  ,ֶאָחד ִאיָלן ל ּבְ   ְוֶאָחד ּכָ
יַח ּוְמָעָרה, ְוָגֵדר  ס ְועֹוֶלה -ֲאָבל ּבֹור ׁשִ ס וְ  ,ְמַטּפֵ הְמַטּפֵ   . "יֹוֵרד, ֲאִפיּלּו ֵהן ֵמָאה ַאּמָ

  
  

ֵני ֲחָדא    :ּתָ
ר ֵליֵרד -ִאם ָעָלה "   , "מּותָּ
  

   :ְוָתֵני ֲחָדא
   !"ָאסּור ֵליֵרד"
  

ָיא    :לֹא ַקׁשְ
אן  עֹוד יֹום,  - כָּ   ִמּבְ
אן  יָכה.  - כָּ ָחׁשֵ ֶ   ִמׁשּ

  
ֵעית ֵאיָמא    :ְוִאיּבָ

יָכה,  ָחׁשֵ ֶ   ָהא ְוָהא ִמׁשּ
ָיא    :ְולֹא ַקׁשְ

אן  ׁשֹוֵגג,  - כָּ   ּבְ
ֵמִזיד.  -ְוָכאן    ּבְ

  
ֵעית ֵאיָמא    :ְוִאיּבָ

ׁשֹוֵגג,    ָהא ְוָהא ּבְ
'ְוָהָכא    י. ְלגֵ ָקִמיּפְ  'ָקְנסּו ׁשֹוֵגג ַאּטּו ֵמִזידּבְ

  ָמר ָסַבר: ָקְנִסיַנן, 
   .ּוָמר ָסַבר: לֹא ָקְנִסיַנן

  
ֵריּה ָאַמר  ַע ּדְ ַרב הּוָנא ּבְ   : ַרב ְיהֹוׁשֻ

ַתנָּ     :ֵאיכְּ
ָנה ַאַחת, " ַמתָּ ְתנּו ּבְ ָנה ַאַחת ִיּנָ ַמתָּ ִנין ּבְ ְתָעְרבּו ִניתָּ ּנִ ָנה ַאַחת ׁשֶ ַמתָּ ִנין ּבְ יתָּ   ַהּנִ

ע  ן ַאְרּבַ ַמתַּ ע ּבְ ן ַאְרּבַ ע.  -ַמתַּ ן ַאְרּבַ ַמתַּ ְתנּו ּבְ   ִיּנָ
ן ַאַחת?  ַמתַּ ע ּבְ ן ַאְרּבַ    ַמתַּ

י   אֹוֵמר:  ֱאִליֶעֶזר ַרּבִ
ְתנוּ  ע.  ִיּנָ ן ַאְרּבַ ַמתַּ   ּבְ

יוְ  ַע  ַרּבִ   אֹוֵמר:  ְיהֹוׁשֻ
ָנה ַאַחת ַמתָּ ְתנּו ּבְ    .ִיּנָ

י ָאַמר לוֹ    אם נותן רק מתנה אחת  :ֱאִליֶעֶזר ַרּבִ
ְגַרע'ֲהֵרי הּוא עֹוֵבר ַעל  ל תִּ   ! 'ּבַ

י ָאַמר לוֹ  ַע  ַרּבִ   : ְיהֹוׁשֻ
  '!ּתֹוִסיףַבל 'ֲהֵרי הּוא עֹוֵבר ּבְ 

יָאַמר    : יֶעֶזרֱאִל  ַרּבִ
ַעְצמוֹ לֹא ָאְמרּו  הּוא ּבְ ׁשֶ א ּכְ   . ֶאּלָ

י ָאַמר לֹו  ַע  ַרּבִ   : ְיהֹוׁשֻ
ְגַרע' :לֹא ֶנֱאַמר ל תִּ ַעְצמֹו.  'ּבַ הּוא ּבְ ׁשֶ א ּכְ   ֶאּלָ

יְועֹוד ָאַמר  ַע  ַרּבִ   : ְיהֹוׁשֻ
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ַתתָּ  ּנָ ׁשֶ ל ּתֹוִסיף'ָעַבְרתָּ ַעל ּכְ ָיְדָך. 'ּבַ ה ּבְ יָת ַמֲעׂשֶ   , ְוָעׂשִ
ּלֹ ּכְ  ְגַרע'ָעַבְרתָּ ַעל א ָנַתתָּ ׁשֶ ל תִּ ָיְדךָ  'ּבַ ה ּבְ יָת ַמֲעׂשֶ   . ְולֹא ָעׂשִ
  
ילְ  ה ָעִדיף,  :ָאַמר ָהָתםּדְ ֱאִליֶעֶזר  ַרּבִ   קּום ֲעׂשֵ

   .ֵיֵרד –ָהָכא ַנִמי 
ילְ  ַע  ַרּבִ ה ָעִדיף :ָאַמר ָהָתםּדְ ְיהֹוׁשֻ ֲעׂשֶ ב ְוַאל ּתַ    ,ׁשֵ

  ָהָכא ַנִמי לֹא ֵיֵרד. 
  
  לֹא ִהיא,  :יְלָמאּדִ 

אן לֹא ָקָאַמר  יַעד כָּ ה ָעִדיף :ֱאִליֶעֶזר ָהָתם ַרּבִ ָקא ָעִב  ,קּום ֲעׂשֵ א ּדְ    ,יד ִמְצָוהֶאּלָ
  יד ִמְצָוה, לֹא ָעִב ּדְ ֲאָבל ָהָכא 

  לֹא ֵיֵרד.  -ָהִכי ַנִמי 
  

   ,ְוִאי ַנִמי
אן לֹא ָקָאַמר    ק,ב יַעד כָּ ַע ָהָתם ַרּבִ ב ְוַא  :ְיהֹוׁשֻ ה ָעִדיףׁשֵ ֲעׂשֶ א ,ל ּתַ    ,לֹא ָקא ָעֵביד ִאיּסּוָראּדְ ^ ֶאּלָ

ָקא ָעִב  :ֲאָבל ָהָכא    .ֵיֵרדּדְ ָהִכי ַנִמי  ,יד ִאיּסּוָראּדְ
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        ק, בק, בק, בק, ב .395
ֵני ֲחָדא    :ּתָ

   ."ֶאָחד ִאיָלן ַלח ְוֶאָחד ִאיָלן ָיֵבׁש "
  

   :ְוַתְנָיא ִאיָדךְ 
ָבִרים ֲאמּוִרים" ה ּדְ ּמֶ    :ּבַ

ַלח,    ּבְ
ר –ָיֵבׁש ֲאָבל ּבְ     !"מּותָּ

  
  : ַרב ְיהּוָדהָאַמר 

ָיא    :לֹא ַקׁשְ
אן  ְזעֹו ַמֲחִליף. ּבְ  - כָּ ּגִ   ׁשֶ
אן  ְזעֹו ַמֲחִליףּבְ  - כָּ ֵאין ּגִ   .ׁשֶ

  
ְזעֹו ַמֲחִליף     ?!ָקֵרית ֵליּה  "ָיֵבׁש "ּגִ

  
א ָיא ,ֶאּלָ    :לֹא ַקׁשְ
אן  ה,  - כָּ ימֹות ַהַחּמָ   ּבִ

ִמי -ְוָכאן  ׁשָ ימֹות ַהּגְ   ם. ּבִ
  

ה, ָהא ָנְתֵר  ימֹות ַהַחּמָ יֵריּבִ    !י ּפֵ
  

יֵרי א ּפֵ ְדֵליכָּ    .ּבִ
  

  י ִקיְנֵסי! ְוָהא ָקא ָנְתֵר 
  

ְגדּוָדא.    ּבִ
  

  ִאיִני?! 
ְגדּוָדא! לְ ִאיְקַלע  ַרבְוָהא  ְסַטָיא, ְוָאַסר ּבִ   ַאּפְ

  
ְקָעה ָמָצא,  ַרב   ּבִ

ֵדר ּה ּגָ   .ְוָגַדר ּבָ
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        ק, בק, בק, בק, ב .396
ר ַאּבָ ָאַמר    : ַרב ַאִסיָאַמר  אָרִמי ּבַ

ִבים ּבְ  י ֲעׂשָ ּבֵ ְך ַעל ּגַ ַהּלֵ ּיְ ת, ָאסּור ְלָאָדם ׁשֶ ּבָ ַ   ׁשּ
ֱאַמר ּנֶ ּום ׁשֶ ַרְגַלִים חֹוֵטא"" :ִמׁשּ   . (משלי יט, ב) 5ְוָאץ ּבְ

  
ֵני ֲחָדא    :ּתָ

ִבים ּבְ " י ֲעׂשָ ּבֵ ר ֵליֵלְך ַעל ּגַ תמּותָּ ּבָ ַ    ."ׁשּ
  

   :ְוַתְנָיא ִאיָדךְ 
  . "ָאסּור"
  
ָיאלֹ     :א ַקׁשְ

ַלִחים.  -ָהא    ּבְ
ים –ָהא  יֵבׁשִ   .ּבִ

  
ֵעית ֵאיָמא    :ְוִאיּבָ

ַלִחים,    ָהא ְוָהא ּבְ
ָיא    :ְולֹא ַקׁשְ

אן  ה,  - כָּ ימֹות ַהַחּמָ   ּבִ
אן  ִמים.  - כָּ ׁשָ ימֹות ַהּגְ   ּבִ

  
ֵעית ֵאיָמא    :ְוִאיּבָ

ה, ָהא ְוָהא  ימֹות ַהַחּמָ   ּבִ
ָיא    :ְולֹא ַקׁשְ

ִסיֵּ  -ָהא     ,ים ְמָסאֵניּה ּדְ
ים ְמָסאֵניּה ּדְ  -ָהא     .לֹא ִסּיֵ

  
ֵעית ֵאיָמא    :ְוִאיּבָ

ים ְמָסאֵניּה  ִסּיֵ    ,ָהא ְוָהא ּדְ
ָיא    :ְולֹא ַקׁשְ

ִאית ֵליּה עּוְקֵצי,  -ָהא    ּדְ
ֵלית ֵליּה עּוְקֵצי -ָהא     .ּדְ

  
ֵעית ֵאיָמא    :ְוִאיּבָ

ִאית ֵליּה עּוְקֵצי    ,ָהא ְוָהא ּדְ
ִא  -ָהא  ָרָכא, ּדְ   ית ֵליּה ׁשְ
ָרָכא -ָהא  ֵלית ֵליּה ׁשְ    .ּדְ

  
ַקְייָמא ָלן ָנא ּדְ    :ְוָהִאיּדָ

יכְּ  ְמעֹון,  ַרּבִ   ׁשִ
ֵרי הּו ׁשָ    .ּכּוּלְ

  
  

                                                             
5

ַרְגַלִים חֹוֵטאגם בלא דעת נפש לא טוב   ַרְגַלִים חֹוֵטאְוָאץ ּבְ ַרְגַלִים חֹוֵטאְוָאץ ּבְ ַרְגַלִים חֹוֵטאְוָאץ ּבְ  ְוָאץ ּבְ
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        ק, בק, בק, בק, ב .397
ר ָחָמאָאַמר וְ    : ַרב ַאִסיָאַמר  ָרִמי ּבַ

ּתֹו ִלְדַבר ִמְצָוה,  כֹוף ִאׁשְ ּיָ   ָאסּור ְלָאָדם ׁשֶ
ֱאַמר ּנֶ ַר  :ׁשֶ   . (משלי יט, ב) ְגַלִים חֹוֵטא""ְוָאץ ּבְ

  
יְוָאַמר  ן ֵלִוי ַרּבִ   : ְיהֹוֻשַע ּבֶ

ּתֹו ִלְדַבר ִמְצָוה, ּכֹ    ל הּכֹוֶפה ִאׁשְ
ִנין.  ֵאיָנן ְמהּוּגָ ִנים ׁשֶ   ָהְווָיין לֹו ּבָ

  
ר ִחיָנָנאָאַמר    : ַרב ִאיָקא ּבַ

   ?ַמאי ָקְרָאּה 
לֹא ַדַעת ֶנֶפׁש לֹא טֹוב" ם ּבְ    .)(משלי יט, ב "ּגַ

  
ְנָיא ַנִמי ָהִכי    :ּתַ

לֹא ַדַעת ֶנֶפׁש לֹא טֹוב"" ם ּבְ ּתֹו ִלְדַבר ִמְצָוה. - (משלי יט, ב) "ּגַ    ֶזה ַהּכֹוֶפה ִאׁשְ

ַרְגַלִים חֹוֵטא"    ."ֶזה ַהּבֹוֵעל ְוׁשֹוֶנה -  (משלי יט, ב) "ְוָאץ ּבְ
  

  ִאיִני?! 
  : ָרָבאָאַמר ְוָה 

ָניו ְזכָ  ל ּבָ ֶנה! ָהרֹוֶצה ַלֲעׂשֹות כָּ   ִרים ִיְבעֹול ְוִיׁשְ
  

ָיא    :לֹא ַקׁשְ
אן    ַעת, ְלַד  - כָּ
אן  ּלא ְלַדַעת.  - כָּ   ׁשֶ

  
יָאַמר  ר ַנֲחָמִני ַרּבִ מּוֵאל ּבַ יָאַמר  ׁשְ   : יֹוָחָנן ַרּבִ

ְעָלּה ִלְדַבר ִמְצָוה  ּתֹוַבַעת ּבַ ה ׁשֶ ָ ל ִאׁשּ ל מׁשֶ  -כָּ דֹורֹו ׁשֶ ֲאִפיּלּו ּבְ ִנים ׁשֶ מֹוָתן. ָהְווָין ָלּה ּבָ   ה לֹא ָהיּו כְּ
ל מֹ ּדְ  דֹורֹו ׁשֶ ִתיבִאיּלּו ּבְ ה כְּ ים ֲחָכִמים ּוְנבֹ  :ׁשֶ ְבֵטיֶכם""ָהבּו ָלֶכם ֲאָנׁשִ   , (דברים א, יג) 6ִנים ִויֻדִעים ְלׁשִ

ים ֲחָכִמים ִויֻדִעים :ּוְכִתיב ְבֵטיֶכם ֲאָנׁשִ י ׁשִ ח ֶאת ָראׁשֵ   . (דברים א, טו) 7""ָוֶאּקַ
ח. ְוִאיּלּו נְ  כַּ   בֹוִנים לֹא ַאׁשְ

ִתיב י ֵלָאה כְּ ּבֵ יךָ  :ְוִאיּלּו ּגַ ַכְרּתִ כר ׂשְ י ׂשָ בֹוא ּכִ ֵצא ֵלָאה ִלְקָראתֹו ַוּתאֶמר ֵאַלי ּתָ   ,(בראשית ל, טז) 8""ַוּתֵ
יםִתיב: כְ וּ  ׂשָכר יֹוְדֵעי ִביָנה ָלִעּתִ ָ ֵני ִיׂשּ ָרֵאל ,"ּוִמּבְ ה ִיׂשְ ֲעׂשֶ    ,ָלַדַעת ַמה ּיַ

יֶהם יֶהם" ָראׁשֵ   . (דברי הימים א יב, לג) ָמאַתִים ְוָכל ֲאֵחיֶהם ַעל ּפִ
  

   ?!ִאיִני
יִמיְוָהָאַמר  ר ַאְבּדִ   : ַרב ִיְצָחק ּבַ

ה,  ָלה ַחּוָ ר ְקָללֹות ִנְתָקּלְ   ֶעׂשֶ
ְכִתיב ה" :ּדִ ה ַאְרּבֶ ה ָאַמר ַהְרּבָ ָ י ָדִמים - (בראשית ג, טז) 9"ֶאל ָהִאׁשּ ֵני ִטּפֵ    ,ֵאּלּו ׁשְ

ה - ַאַחת ם ִנּדָ    ,ּדַ
תּוִלים -ְוַאַחת  ם ּבְ    .ּדַ

בֹוֵנְך" ִנים,  -  "ִעּצְ יּדּול ּבָ   ֶזה ַצַער ּגִ
  ֶזה ַצַער ָהִעיּבּור,  - ֵנְך""ְוֵהרֹ 

ְלִדי ָבִנים" ֶעֶצב ּתֵ ָמעֹו,  -  "ּבְ ַמׁשְ   כְּ
ׁשּוָקֵתְך" ְך ּתְ ְעָל  -  "ְוֶאל ִאיׁשֵ ּתֹוֶקֶקת ַעל ּבַ ה ִמׁשְ ָ ָהִאׁשּ ד ׁשֶ ֶרְך,  ,ּה ְמַלּמֵ ּיֹוֵצא ַלּדֶ ָעה ׁשֶ ׁשָ   ּבְ

ְך" ה.  - "ְוהּוא ִיְמָשל ּבָ ּפֶ ב, ְוָהִאיׁש ּתֹוֵבַע ּבַ ּלֵ ה ּתֹוַבַעת ּבַ ָ ָהִאׁשּ ד ׁשֶ   ְמַלּמֵ
ה טֹוָבה ּבְ  אִהי זוֹ  ים! ִמּדָ ׁשִ   ּנָ
  

                                                             
6
ְבֵטיֶכםָהבּו ָלֶכם ֲא ָהבּו ָלֶכם ֲא ָהבּו ָלֶכם ֲא ָהבּו ָלֶכם ֲא   ים ֲחָכִמים ּוְנבִנים ִויֻדִעים ְלׁשִ ְבֵטיֶכםָנׁשִ ים ֲחָכִמים ּוְנבִנים ִויֻדִעים ְלׁשִ ְבֵטיֶכםָנׁשִ ים ֲחָכִמים ּוְנבִנים ִויֻדִעים ְלׁשִ ְבֵטיֶכםָנׁשִ ים ֲחָכִמים ּוְנבִנים ִויֻדִעים ְלׁשִ  ואשימם בראשיכם ָנׁשִ
7
ים ֲחָכִמים ִויֻדִעים  ְבֵטיֶכם ֲאָנׁשִ י ׁשִ ח ֶאת ָראׁשֵ ים ֲחָכִמים ִויֻדִעיםָוֶאּקַ ְבֵטיֶכם ֲאָנׁשִ י ׁשִ ח ֶאת ָראׁשֵ ים ֲחָכִמים ִויֻדִעיםָוֶאּקַ ְבֵטיֶכם ֲאָנׁשִ י ׁשִ ח ֶאת ָראׁשֵ ים ֲחָכִמים ִויֻדִעיםָוֶאּקַ ְבֵטיֶכם ֲאָנׁשִ י ׁשִ ח ֶאת ָראׁשֵ  ואתן אותם ראשים עליכם ָוֶאּקַ
8
יךָ   ַכְרתִּ כר ׂשְ י ׂשָ בֹוא כִּ ֵצא ֵלָאה ִלְקָראתֹו ַוּתאֶמר ֵאַלי תָּ יךָ ַותֵּ ַכְרתִּ כר ׂשְ י ׂשָ בֹוא כִּ ֵצא ֵלָאה ִלְקָראתֹו ַוּתאֶמר ֵאַלי תָּ יךָ ַותֵּ ַכְרתִּ כר ׂשְ י ׂשָ בֹוא כִּ ֵצא ֵלָאה ִלְקָראתֹו ַוּתאֶמר ֵאַלי תָּ יךָ ַותֵּ ַכְרתִּ כר ׂשְ י ׂשָ בֹוא כִּ ֵצא ֵלָאה ִלְקָראתֹו ַוּתאֶמר ֵאַלי תָּ  בדודאי בני ַותֵּ
9

 ה ארבה עצבונך והרונך בעצב תלדי בנים ואל אשך תשוקתך והוא ימשול בךאל האשה אמר הרב 



  להדפיס לצורך לימוד אישיבשמחה מותר  0526071122ינט לדניאל ברק וו כל הזכויות שמורותכל הזכויות שמורותכל הזכויות שמורותכל הזכויות שמורות                                                                                                                           ""ַהּמֹוֵצא ְּתִפִּלין –מסכת עירובין פרק י' 

         
35

י     :ְמִריַנןַא ָק כִּ
יּה.  א ַאְרצּוֵיי ַקּמֵ ַמְרַצּיָ   ּדְ

  
ַבע ָהְוָיין!    ָהֵני ׁשֶ

  
י יִמיֲאָתא  כִּ    :ָאַמר ַרב ּדִ

ָאֵבל,    ֲעטּוָפה כְּ
ל ָאָדם,  ה ִמכָּ   ּוְמנּוּדָ

ֵבית ָהֲאסּוִרין.  ה ּבְ   ַוֲחבּוׁשָ
  

ל ָאָדם"ַמאי  ה ִמכָּ   ? "ְמנּוּדָ
ֲאִסיר ָלּה ִייחּוד :ִאיֵליָמא ּום ּדַ    !ִאיהּו ַנִמי ֲאִסיר ֵליּה ִייחּוד - ִמׁשּ

ֵרי.  ֲאִסיָרא ִלֵבי ּתְ א ּדַ   ֶאּלָ
  

ָנא ַמְתִניָתא ּתָ    :ּבְ
ִליִלית, " ָער ּכְ ֶלת ׂשֵ   ְמַגּדֶ

ֵהָמה,  ּבְ ֶנת ַמִים ּכַ תֶּ ֶבת ּוַמׁשְ   ְויֹוׁשֶ
ר ְלַבְעָלּה  ית ּכַ   . "ְוַנֲעׂשֵ

  
   ?ְוִאיָדךְ 

  
ַבח הּוא ָלּה.    ָהֵני ׁשֶ

  
יָאַמר ּדְ  יא ַרּבִ   : ִחּיָ

ְכִתיב ֲהמֹות ָאֶרץ ּוֵמעֹוף ַה  :ַמאי ּדִ ֵפנּו ִמּבַ ֵמנּו""ַמּלְ ַמִים ְיַחּכְ ָ    ?(איוב לה, יא) ׁשּ
ֲהמֹות" ֵפנּו ִמּבַ ֶנת ַמִים.  - "ַמּלְ ּתֶ ּכֹוַרַעת ּוַמׁשְ ֵריָדה ׁשֶ   ּפְ

ֵמנּו" ַמִים ְיַחּכְ ָ יס - "ּוֵמעֹוף ַהׁשּ ַפּיֵ ּמְ ְרְנגֹול ׁשֶ ְך ּבֹוֵעל.  ,ֶזה ּתַ   ְוַאַחר כָּ
  

יָאַמר    : יֹוָחָנן ַרּבִ
ָנה ּת    ֹוָרה, ִאיְלָמֵלא לֹא ִניּתְ

   :ָהִיינּו ְלֵמיִדין
  ְצִניעּות ֵמָחתּול, 

ָמָלה,    ְוָגֵזל ִמּנְ
  ְוֲעָריֹות ִמּיֹוָנה. 

ְרְנגֹול יס ,ֶדֶרְך ֶאֶרץ ִמּתַ ַפּיֵ ּמְ ְך ּבֹוֵעל ,ׁשֶ    .ְוַאַחר כָּ
  

יס"ּוַמאי     ?"ְמַפּיֵ
  

   :ַרבָאַמר  ַרב ְיהּוָדהָאַמר 
יְנָנא ִליְך זִ  ָהִכי ָקָאַמר ְרִעיךְ  יָגאָלּה: ַזּבִ ָמטּו ִליְך ַעד כַּ   , ּדְ
יְנָנא ִליְך.  ,ְלָבַתר ָהִכי ְרְנגֹוָלא ִאי ִאית ֵליּה ְולֹא ַזּבִ ַההּוא ּתַ יּה ּדְ ְלּתֵ יּה ְלַכְרּבָ ּתֵ ַמּטְ   ָאַמר ָלּה: ִליׁשַ
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        קא, אקא, אקא, אקא, א .398
ָנה       קא,א             ִמׁשְ

ּמּוְקֶצה.  ּבַ ֶלת ׁשֶ   ַהּדֶ
ְרָצה,  ּפִ   ֲחָדִקים ּבַ

ֶהן -  ּוַמְחָצלֹות     ,ֵאין נֹוֲעִלין ּבָ
בֹוִהים ִמן ָהָאֶרץ ן ּגְ א ִאם ּכֵ   .ֶאּלָ

   

ָמָרא              ּגְ

   :ּוְרִמיְנהוּ 
ְגֶרֶרת" ֶלת ַהּנִ ְגָרר, , וּ ּדֶ ְגֶרֶרת, ְוַקְנַקן ַהּנִ   ַמְחֶצֶלת ַהּנִ

ְזַמן  ֶהן ּבְ  -ְקׁשּוִרין ּוְתלּוִיין ׁשֶ ּבִ ת, נֹוֲעִלין ּבָ ּבָ ַ   ׁשּ
  ! "יֹום טֹובְוֵאין ָצִריְך לֹוַמר ּבְ 

  
ֵייָאַמר    : ַאּבַ

ׁש ָלֶהם ִציר ּיֵ ׁשֶ   .ּבְ
  

  ָאַמר:  ָרָבא
ָהָיה ָלֶהן ִציר.  ׁשֶ   ּבְ

  
  י: ֵמיִתיֵב 

ְגֶרֶרת" ֶלת ַהּנִ ְגֶרֶרת ,ּדֶ ְגָרר,  ,ּוַמְחֶצֶלת ַהּנִ   ְוַקְנַקן ַהּנִ
ׁשּוִרין ּוְתלּוִיין ּוְגבֹוִהים ִמן ָהָאֶרץ ֲאִפיּלּו ְמלֹא ּקְ ְזַמן ׁשֶ ֶהן,  -ִניָמא  ּבִ   נֹוֲעִלין ּבָ

ֶהן -ְוִאם ָלאו    ! "ֵאין נֹוֲעִלין ּבָ
  

ֵיי ְמָתֵרץ ְלַטְעֵמיּה     ,ַאּבַ
   .ְוָרָבא ְמָתֵרץ ְלַטְעֵמיּה 

  
ֵיי ְמָתֵרץ ְלַטְעֵמיּה " בֹוִהין ִמן ָהָאֶרץ.  - "ַאּבַ ּגְ ׁש ָלֶהן ִציר, אֹו ׁשֶ ּיֵ   אֹו ׁשֶ
  
ׁשֶ  -  "ָרָבא ְמָתֵרץ ְלַטְעֵמיּה " בֹוִהין ִמן ָהָאֶרץ.  ,ָהָיה ָלֶהן ִצירכְּ ּגְ   אֹו ׁשֶ
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        קא, אקא, אקא, אקא, א .399
ַנן נּו ַרּבָ    :ּתָ

ִהְתִקיָנן  ,סֹוֵכי קֹוִצים" ָחֵצר, ִפ ְל ַוֲחִביִלין ׁשֶ ּבֶ   יְרָצה ׁשֶ
ׁשּוִרין ּוְתלּוִיין  ּקְ ְזַמן ׁשֶ ת,  -ּבִ ּבָ ַ ׁשּ ֶהן ּבַ   נֹוֲעִלין ּבָ

יֹום טֹוב   . "ְוֵאין ָצִריְך לֹוַמר ּבְ
  
יֵני ּתָ  יא ַרּבִ   : ִחּיָ
ְגֶרֶרת " ֶלת ַאְלָמָנה ַהּנִ ּה  -ּדֶ   . "ֵאין נֹוֲעִלין ּבָ
  

ֵמי  ֶלת ַאְלָמָנה"ֵהיִכי ּדָ   ? "ּדֶ
  

ָאְמֵר  א ּדְ א :יִאיכָּ יּפָ    .ַחד ׁשִ
ָאְמֵר  א ּדְ ָמה.  :יְוִאיכָּ ׁשְ ֵלית ֵליּה ּגִ   ּדְ

  
  
  

  : ַרב ְיהּוָדהָאַמר 
ְעָלה ְלַמּטָ  ֵרי,  - ה ַהאי ְמדּוְרָתא ִמּמַ   ׁשָ

ה ְלַמְעָלה  ּטָ    .ֲאִסיר –ִמּמַ
  

יֲעָתא,    ְוֵכן ּבֵ
   .ְוֵכן ִקיְדָרא

  ְוֵכן ּפּוְרָיא,  
  ְוֵכן ֲחִביָתא. 
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        קא, אקא, אקא, אקא, א .400
יָאַמר ֵליּה ַההּוא ִמיָנא לְ  ן ֲחַנְנָיא ַרּבִ ַע ּבֶ   : ְיהֹוׁשֻ

  ִחְדָקָאה! 
כוּ  ְכִתיב ּבְ ֵחֶדק" :ּדִ   . (מיכה ז, ד) "טֹוָבם ּכְ

  
  ֵליּה:  ָאַמר

ְקָרא ִפיל ְלֵסיֵפיּה ּדִ ְטָיא, ׁשְ סּוָכה" :ׁשַ ר ִמּמְ   . "ָיׁשָ
א ַמאי ֵחֶדק" :ְוֶאּלָ    ?"טֹוָבם ּכְ

ים ָעֵלינּו.  נּו ְמִגיּנִ ּבָ ְך טֹוִבים ׁשֶ יְרָצה, כָּ ין ַעל ַהּפִ לּו ְמִגיּנִ ֲחָדִקים ַהּלָ ם ׁשֶ ׁשֵ   כְּ
ָבר ַאֵחר:    ּדָ

ֵחֶדק" ִק  -  "טֹוָבם ּכְ ַהּדְ ּמְ ם, ׁשֶ   ין ֶאת אּוּמֹות ָהעֹוָלם ְלֵגיִהּנָ
ֱאַמר ּנֶ ים :ׁשֶ ים ַרּבִ ה ַוֲהִדּקֹות ַעּמִ ים ְנחּוׁשָ ְרֶזל ּוַפְרסַֹתִיְך ָאׂשִ ים ּבַ י ַקְרֵנְך ָאׂשִ י ַבת ִצּיֹון ּכִ   . (מיכה ד, יג) 10""קּוִמי ָודֹוׁשִ

  
  

                                                             
10
ים  ים ַרּבִ ה ַוֲהִדּקֹות ַעּמִ ים ְנחּוׁשָ ְרֶזל ּוַפְרסַֹתִיְך ָאׂשִ ים ּבַ י ַקְרֵנְך ָאׂשִ י ַבת ִצּיֹון כִּ יםקּוִמי ָודֹוׁשִ ים ַרּבִ ה ַוֲהִדּקֹות ַעּמִ ים ְנחּוׁשָ ְרֶזל ּוַפְרסַֹתִיְך ָאׂשִ ים ּבַ י ַקְרֵנְך ָאׂשִ י ַבת ִצּיֹון כִּ יםקּוִמי ָודֹוׁשִ ים ַרּבִ ה ַוֲהִדּקֹות ַעּמִ ים ְנחּוׁשָ ְרֶזל ּוַפְרסַֹתִיְך ָאׂשִ ים ּבַ י ַקְרֵנְך ָאׂשִ י ַבת ִצּיֹון כִּ יםקּוִמי ָודֹוׁשִ ים ַרּבִ ה ַוֲהִדּקֹות ַעּמִ ים ְנחּוׁשָ ְרֶזל ּוַפְרסַֹתִיְך ָאׂשִ ים ּבַ י ַקְרֵנְך ָאׂשִ י ַבת ִצּיֹון כִּ  והחרמתי לה' בצעם וחילם לאדון כל הארץ קּוִמי ָודֹוׁשִ
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        בבבב- - - - קא, אקא, אקא, אקא, א .401
ָנה              ִמׁשְ

ִחיד וְ  ְרׁשּות ַהּיָ ים, לֹא ַיֲעמֹוד ָאָדם ּבִ ְרׁשּות ָהַרּבִ ח ּבִ   ִיְפתַּ
ִחיד,  ְרׁשּות ַהּיָ ח ּבִ ים ְוִיְפתַּ ְרׁשּות ָהַרּבִ   ּבִ

ָרה ְטָפִחים בֹוהַּ ֲעׂשָ ה ּגָ ה ְמִחיּצָ ן ָעׂשָ א ִאם ּכֵ    ,ֶאּלָ
יִדְבֵרי    . ֵמִאיר ַרּבִ

ַלים,  ירּוׁשָ ָהָיה ּבִ ִמים ׁשֶ טָּ ל ּפַ ׁשּוק ׁשֶ ה ּבְ   ָאְמרּו לֹו: ַמֲעׂשֶ
ָהיּו  ַתח. ׁשֶ י ַהּפֶ ּבֵ ַחּלֹון ֶשַעל ּגַ ַח ּבְ ְפתֵּ יִחין ֶאת ַהּמַ    נֹוֲעִלין ּוַמּנִ

י   אֹוֵמר:  יֹוֵסי ַרּבִ
ִרים ֲהָוה ל ַצּמָ   .ׁשּוק ׁשֶ

  

ָמָרא              ּגְ

ַנן    ?ְוַרּבָ
יָאַמר  ים"ֵמִאיר  ַרּבִ ְרְמִלית ,"ְרׁשּות ָהַרּבִ    ?ּוְמַהְדרּו ִאיְנהּו כַּ

ר ָח ָאַמר ּדְ  ר ּבַ ה ּבַ יָאַמר  ָנהַרּבָ   : יֹוָחָנן ַרּבִ
יִבין ָעלֶ  ְיָלה ַחּיָ ּלַ ְלתֹוֶתיָה ִנְנָעלֹות ּבַ ַלִים ִאְלָמֵלא ּדַ יםְירּוׁשָ ּום ְרׁשּות ָהַרּבִ   ! יָה ִמׁשּ

  
אָאַמר  ּפָ   : ַרב ּפַ
אן  ָרצֹות,  - כָּ ּה ּפְ ְפְרצּו ּבָ ּנִ   קֹוֶדם ׁשֶ
אן  ָרצֹות.  - כָּ ּה ּפְ ְפְרצּו ּבָ ּנִ   ְלַאַחר ׁשֶ

  
  ָאַמר:  ָבאָר 

ה, לְ ֵסיָפא ֲאָתאן  ֲעֵרי ִגיּנָ   ׁשַ
   :ְוָהִכי ָקָאַמר

ח ּבְ  ִחיד ְוִיְפּתַ ְרׁשּות ַהּיָ   ְרְמִלית, כַ ְוֵכן לֹא ַיֲעמֹוד ּבִ
ִחיד, ּבְ  ְרׁשּות ַהּיָ ח ּבִ ְרְמִלית ְוִיְפּתַ  כַּ

ָרה ְטָפִחים,    קא,ב בֹוָהה ֲעׂשָ ה ּגְ ה ְמִחיּצָ ן ָעׂשָ א ִאם כֵּ   ֶאּלָ
יי ִדְבֵר    ֵמִאיר.  ַרּבִ

ַלִים,  ירּוׁשָ ָהָיה ּבִ ִמים ׁשֶ ּטָ ל ּפַ ׁשּוק ׁשֶ ה ּבְ   ָאְמרּו לֹו: ַמֲעׂשֶ
ַתח י ַהּפֶ ּבֵ ַעל ּגַ ַחלֹון ׁשֶ ַח ּבְ ְפּתֵ יִחין ֶאת ַהּמַ ָהיּו נֹוֲעִלין ּוַמּנִ   .ׁשֶ

י ִרים ָהָיה.  ַרּבִ ל ַצּמָ   יֹוֵסי אֹוֵמר: ׁשּוק ׁשֶ
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        קא, בקא, בקא, בקא, ב .402
ַנן נּו ַרּבָ    :ּתָ

ה, " ֲעֵרי ִגיּנָ ְתֵחי ׁשַ   ּפִ
ְפִנים  ַער ִמּבִ ית ׁשַ ׁש ָלֶהן ּבֵ ּיֵ ְזַמן ׁשֶ ְפִנים,  -ּבִ   ּפֹוֵתַח ְונֹוֵעל ִמּבִ

חּוץ  חּוץ,  - ִמּבַ   ּפֹוֵתַח ְונֹוֵעל ִמּבַ
אן  אן ּוִמּכָ אן ְוָכאן,  -ִמּכָ   ּפֹוֵתַח ְונֹוֵעל ּכָ

  .אן ְוָכאןֲאסּוִרין ּכָ  -ֵאין ָלֶהן לֹא ְלָכאן ְולֹא ְלָכאן 
ים,  תּוחֹות ִלְרׁשּות ָהַרּבִ   ְוֵכן ֲחנּוּיֹות ַהּפְ

ָרה  ה ֵמֲעׂשָ ְנעּול ְלַמטָּ ַהּמַ ְזַמן ׁשֶ יחֹו ּבָ  -ּבִ ת ּוַמּנִ ּבָ ַח ֵמֶעֶרב ׁשַ הֵמִביא ַמְפתֵּ   , ִאיְסקּוּפָ
ה,                ְלָמָחר ּפֹוֵתַח ְונֹוֵעל ּוַמֲחִזירֹו ָלִאיְסקּוּפָ

ַהּמַ  ָרה ּוִבְזַמן ׁשֶ ְנעּול,  -ְנעּול ְלַמְעָלה ֵמֲעׂשָ ּמַ יחֹו ּבַ ת ּוַמּנִ ּבָ ַח ֵמֶעֶרב ׁשַ   ֵמִביא ַמְפתֵּ
  ְלָמָחר ּפֹוֵתַח ְונֹוֵעל ּוַמֲחִזירֹו ִלְמקֹומֹו,                 

ְבֵרי  יּדִ   . ֵמִאיר ַרּבִ
  אֹוְמִרים:  ֲחָכִמיםוַ 

ָרה ְנעּול ְלַמְעָלה ֵמֲעׂשָ ַהּמַ ְזַמן ׁשֶ ה,  ַאף ּבִ ִאיְסקּוּפָ יחֹו ּבְ ת, ּוַמּנִ ּבָ ַח ֵמֶעֶרב ׁשַ   ְטָפִחים ֵמִביא ַמְפתֵּ
  ְלָמָחר ּפֹוֵתַח ְונֹוֵעל ּוַמֲחִזירֹו ִלְמקֹומֹו, 

ַתח.  י ַהּפֶ ּבֵ ַעל ּגַ ַחּלֹון ׁשֶ   אֹו ּבְ
ָעה  ָעה ַעל ַאְרּבָ ַחּלֹון ַאְרּבָ מֹוִציא ֵמְרׁש  ,ָאסּור –ִאם ֵיׁש ּבַ הּוא ּכְ ֵני ׁשֶ   . "ּות ִלְרׁשּותִמּפְ

ָקָאַמר  ָלל,  "ְוֵכן ֲחנּוּיֹות"ִמּדְ ְרְמִלית ָעְסִקיַנןְב ּדִ ִמכְּ ת כַּ    .ִאיְסקּוּפַ
  

ֵמי -  "ַמְנעּול"ַהאי     ?ֵהיִכי ּדָ
ָעה  יּה ַאְרּבָ ֵלית ּבֵ טּור הּוא -ִאי ּדְ    !ְמקֹום ּפְ
ָעה  יּה ַאְרּבָ ַנן:  - ְוִאי ִאית ּבֵ ָהא ֵליָמא ַרּבָ   ּבְ

זְ  א, ַאף ּבִ ִאיְסקּוּפָ יחֹו ּבָ ת ּוַמּנִ ּבָ ַח ֵמֶעֶרב ׁשַ ָרה ֵמִביא ַמְפּתֵ ְנעּול ְלַמְעָלה ֵמֲעׂשָ ַהּמַ   ַמן ׁשֶ
ַתח? י ַהּפֶ ּבֵ ַעל ּגַ ה אֹו ְלַחּלֹון ׁשֶ    !ְלָמָחר ּפֹוֵתַח ְונֹוֵעל ּבֹו ּוַמֲחִזירֹו ְלִאיְסקּוּפָ

ִחיָקא ְוָהא  ְרְמִלית ִלְרׁשּות ַהּיָ   ד! ְמַטְלֵטל ִמכַּ
  

ֵייָאַמר    : ַאּבַ
ָעה. ּדְ ְלעֹוָלם  ִלימֹו ְלַאְרּבָ ָעה, ְוֵיׁש ּבֹו ָלחֹוק ּוְלַהׁשְ   ֵאין ּבֹו ַאְרּבָ

ִליגֵ  יּדְ י ּוְבָהא ּפְ ִלים.  ַרּבִ   ֵמִאיר ָסַבר חֹוְקִקין ְלַהׁשְ
ַנן ָסְבֵר  ִלים :יְוַרּבָ    .ֵאין חֹוְקִקין ְלַהׁשְ

  
ֵיייִב ַרב ּבִ ָאַמר  ר ַאּבַ   : י ּבַ

ָלת: ׁשְ  ּה ֵמָהא ַמְתִניָתא ּתְ   ַמע ִמיּנָ
ּה  ַמע ִמיּנָ ִלים.  :ׁשְ   חֹוְקִקין ְלַהׁשְ

ּה  ַמע ִמיּנָ יּה  :ּוׁשְ יֲהַדר ּבֵ הִמ ֵמִאיר  ַרּבִ ֲעֵרי ִגיּנָ   .ׁשַ
ּה  ְמַעּתְ ִמיּנָ ַנן ִאיָתא  :ְוׁשָ ַרּבָ יִמי, ִלְד ִמּדְ   ַרב ּדִ

ִכי ָאָתא  יִמי ַר ּדְ יָאַמר ב ּדִ   : יֹוָחָנן ַרּבִ
ָעה  ָעה ַעל ַאְרּבָ ֵאין ּבֹו ַאְרּבָ ף ָעָליו -ָמקֹום ׁשֶ ִחיד ְלַכּתֵ ים ְוִלְבֵני ְרׁשּות ַהּיָ ר ִלְבֵני ְרׁשּות ָהַרּבִ    ,מּוּתָ

ּלא ַיֲחִליפוּ     .ּוִבְלַבד ׁשֶ
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        קב, אקב, אקב, אקב, א    ––––קא, ב קא, ב קא, ב קא, ב  .403
ָנה              ִמׁשְ

לּוְסְטָרא.  ראׁשֹו ּגְ ׁש ּבְ ּיֵ    ֶנֶגר ׁשֶ
י    .אֹוֵסר ֱאִליֶעֶזר ַרּבִ

יוְ  יר.  יֹוֵסי ַרּבִ   ַמתִּ
יָאַמר    : ֱאִליֶעֶזר ַרּבִ

ּבִ  ְכֶנֶסת ׁשֶ ה ּבִ ר, ֶב ְט ַמֲעׂשֶ ָהיּו נֹוֲהִגין ּבֹו ֶהיתֵּ   ְרָיא ׁשֶ
א  ּבָ ְמִליֵאלַעד ׁשֶ ן ּגַ ֵקִנים ְוָאְסרּו ָלֶהן.  ַרּבָ    ְוַהּזְ

י   אֹוֵמר:  יֹוֵסי ַרּבִ
  ִאיּסּור ָנֲהגּו ּבֹו, 

ְמִליּוָבא  ן ּגַ ירּו ָלֶהן ֵאלַרּבָ ֵקִנים ְוִהתִּ   . ְוַהּזְ
  

ָמָרא              ּגְ

ִאְגּדֹו  ִניָטל ּבְ ִליגֵ  -ּבְ י ָעְלָמא לֹא ּפְ   י, ּכּוּלֵ
ִליגֵ  י ּפְ ִאְגּדוֹ ּבְ  קב,אי כִּ ל ּבְ ֵאינֹו ִניּטָ   . ׁשֶ

יָון  ָמר ָסַבר: כֵּ רֹ ּדְ ּדְ לּוְסְטָראֵיׁש ּבְ ִלי ָעָליו - אׁשֹו ּגְ    .ּתֹוַרת כְּ
יָון ּוָמר ָסַבר:  ִאיְגּדוֹ ּדְ כֵּ ל ּבְ    .לֹא – ֵאינֹו ִניּטָ
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        קב, אקב, אקב, אקב, א .404
ָנה              ִמׁשְ

ִדיָנה ּמְ ְקָדׁש, ֲאָבל לֹא ּבַ ּמִ ְגָרר נֹוֲעִלין ּבֹו ּבַ    .ֶנֶגר ַהּנִ
אן ְוָכאן  ח ּכָ    ָאסּור.  -ְוַהּמּוּנָ

י   אֹוֵמר:  ְיהּוָדה ַרּבִ
ח  ְקָדׁש,  - ַהּמּוּנָ ּמִ ר ּבַ   מּותָּ
ְגָרר  ּמְ  - ְוַהּנִ   . ִדיָנהּבַ

  

ָמָרא              ּגְ

ַנן נּו ַרּבָ   [ :ּתָ
ׁש " ְקּדָ ּמִ ּנֹוֲעִלין ּבַ ְגָרר ׁשֶ ִדיָנה ,ֵאיֶזהּו ֶנֶגר ַהּנִ ּמְ    ?ֲאָבל לֹא ּבַ

יַע ָלָאֶרץ.  ׁשּור ְוָתלּוי, ְוראׁשֹו ֶאָחד ַמּגִ ּקָ ל ׁשֶ    ּכָ
י   אֹוֵמר:  ְיהּוָדה ַרּבִ

ר ִדיָנה מּותָּ ּמְ   .ֶזה ַאף ּבַ
  

א ֵאיֶזהוּ  ְקָדׁש  ֶאּלָ ּמִ ּנֹוֲעִלין ּבַ ִדיָנה ,ֶנֶגר ׁשֶ ּמְ    ?ֲאָבל לֹא ּבַ
ֶקֶרן ָזִוית יחֹו ּבְ לּוי, ְוׁשֹוְמטֹו ּוַמּנִ ֵאינֹו ָקׁשּור ְולֹא תָּ ל ׁשֶ   . ּכָ

  
מּוֵאלָאַמר  ַרב ְיהּוָדהָאַמר    : ׁשְ

יֲהָלָכה כְּ  ְגָרר ַרּבִ ּנִ    .ְיהּוָדה ּבַ
  

  : ָרָבאָאַמר 
ׁשּור ּבַ  ּקָ ֶלת. ְוהּוא ׁשֶ   ּדֶ

  
  ִאיִני?! 

י :ְוָהא   ִאיְקַלע ִלְמחֹוָזא,  ַטְבָלא ַרּבִ
א ְולֹא ָאַמר ְלהּו ְולֹא ִמיּדִ  ָ ַדׁשּ ִעיְבָרא ּדְ ִלי ּבְ ֲהָוה ּתְ   !יַוֲחָזא ְלַההּוא ּדַ

  
ִאיְגּדֹו ֲהָוה ל ּבְ    .ַההּוא ִניּטָ

  
ָעא,  ַרב ָאְוָיא   ִאיְקַלע ִלְנַהְרּדְ

ְבָרא ֲהָוה ָקא ָקִט  ַחְזֵייּה ְלַההּוא ּגַ ֶגִמיּדַ    ,יר ּבְ
ין לֹא ִנְטרֹוק    .ָאַמר: ּדֵ
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        קב, אקב, אקב, אקב, א .405
ֵעי  יּבָ   : ֵזיָרא ַרּבִ

  ִנְקָמז, ַמהּו? 
  

  : ַרב יֹוֵסףָאַמר 
ֵעי ֵליּה  יּבָ    ?ַמאי ּתִ

ַתְנָיא ִמיַע ֵליּה ָהא ּדְ    :לֹא ׁשְ
ָמט "   ָאסּור,  -ִנׁשְ

ר.  - ִנְקָמז    מּותָּ
יוְ    ָאַמר:  ְיהּוָדה ַרּבִ

ָמט  ֵאינֹו ִנׁשְ י ׁשֶ   . "ָאסּור –ִנְקָמז, ַאף ַעל ּפִ
מּוֵאלָאַמר  ַרב ְיהּוָדהְוָאַמר    : ׁשְ

יֲהָלָכה כְּ  ִנְקָמז.  ַרּבִ   ְיהּוָדה ּבְ
   ?ְוַטְעָמא ַמאי

ֵייָאַמר  בֹוֶנה. ַאּבַ ֶמיֱחֵזי כְּ ּום ּדְ   : ִמׁשּ
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        קב, אקב, אקב, אקב, א .406
ָעא ִמיֵניּה  ר ְזַכְרָיהּבְ ֵייַא ֵמ  ַרב ְנחּוֵמי ּבַ   : ּבַ

ית ָיד, ַמהּו?  ה לֹו ּבֵ   ָעׂשָ
  

  ָאַמר ֵליּה: 
   .ּבּוְכָנא ָקָאְמַרּתְ 

  
   :ִאיְתַמר

אַרב ָאַמר  ר ַאּדָ   : ְנחּוֵמי ּבַ
ית ָיד  ה לֹו ּבֵ ר.  - ָעׂשָ   מּוּתָ

  
י  ָהָוה ּבֵ ִריָתא ּדָ ָדתַההּוא ׁשָ י ּפְ ָרהַרּבִ י ֲעׂשָ ֲהָוה ִמְדלּו ֵליּה ּבֵ דּו ָלּה ַא  ,, ּדַ א, ְוׁשָ ָ ׁשּ   ּדַ
   ,יְולֹא ָאַמר ְלהּו ְולֹא ִמיּדִ 
ִלי ָעֶליָה    .ָאַמר: ּתֹוַרת כְּ

  
י  מּוֵאלַהִהיא ָאִסיָתא ַדֲהַות ּבֵ   , ַמר ׁשְ
ֲהָוה ֵמֶחְזַקת ַאְדִריָבא  מּוֵאלא ָר ׁשָ  -ּדַ א ָמר ׁשְ ָ ׁשּ יּה ַאּדַ ַדּיָ    ,ְלִמיׁשְ

ִלי ָעֶליָה ַמ ָא    .ר: ּתֹוַרת כְּ
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        בבבב- - - - קב, אקב, אקב, אקב, א .407
ַלח  ר ְיֶחְזֵקאלֵליּה ׁשָ   : ַרב ַעְמָרםלְ  ָרִמי ּבַ

ֵמיּה  ְ ָאְמַרּתְ ָלן ִמׁשּ י ַמַעְלָייָתא ּדְ אּבְ  יַרב ַאִס ּדְ ֵניָמא ָלן ָמר ֵמֲהֵלין ִמיּלֵ ַאְרּבָ    .ֵכיֵפי ּדְ
  

ַלח ֵליּה, ָהִכי ָאַמר    : ַרב ַאִסיׁשָ
ֶהן ֶטַפח,  ׁש ּבָ ּיֵ ְזַמן ׁשֶ א ּבִ ַאְרּבָ יֵפי ּדְ   ָהֵני כֵּ

ֶהן ֶטַפח ,ַנִמי ִאי ה ,ֵאין ּבָ לׁשָ ין ֶזה ָלֶזה ׁשְ   ְלָמָחר, ֵמִביא ַמְחֶצֶלת ּופֹוֵרס ֲעֵליֶהן.  ,ְוֵאין ּבֵ
   ?ַמאי ַטְעָמא

ֵמימֹוִסיף ַעל אֹ יר ּדָ ּפִ    .ֶהל ֲעַראי הּוא, ְוׁשַ
  

ָהוּו ֵליּה לְ  ְכֵרי ּדְ   , ַרב הּוָנאָהְנהּו ּדִ
ִביָמָמא  עּו טּוָלא - ּדְ    ,ּבְ

עּו ֲאִויָרא -יְלָיא ּוְבלֵ     .ּבְ
יּה    , ַרבּדְ ֲאָתא ְלַקּמֵ

רֹוְך ּבּוְדָייא ּה ֶטַפח, וְ  ,ָאַמר ֵליּה: ִזיל כְּ יר ּבָ ּיֵ   ׁשַ
ּה  ּטָ ׁשַ ֵמי. מֹוִסיף ַעל אֹוּ ְלָמָחר ּפְ יר ּדָ ּפִ   ֶהל ֲעַראי הּוא, ְוׁשַ

  
  

ּום  ַרבָאַמר  יִמׁשּ יא ַרּבִ   : ִחּיָ
ר ִלְנטֹותוֹ  -ִוילֹון  ר ְלפֹוְרקֹו ְוִלְנטֹותֹו ּבְ  מּוּתָ תּומּוּתָ ּבָ ַ    .ׁשּ

ת ֲחָתִנים  יּלַ ר ְלפֹוְרָקּה ְוִלְנטֹוָתּה ּבְ  -כִּ ת. מּוּתָ ּבָ ַ   ׁשּ
  

ֵריּה ָאַמר  ת ּבְ ׁשֶ   : ַרב ִאיִדיּדְ  ַרב ׁשֵ
א  ה ֶטַפח, ׁשֶ לֹא ָאַמַרן ֶאּלָ ַגּגָ   ֵאין ּבְ

ה ֶטַפח  ַגּגָ   ָאסּור.  -ֲאָבל ֵיׁש ּבְ
  

ה ֶטַפחְוִכי ֵאין  ַגּגָ    ,ּבְ
א ג ֶטַפח,  :לֹא ֲאַמַרן ֶאּלָ ה ָסמּוְך ַלּגַ לׁשָ ְ ָפחֹות ִמׁשּ ֵאין ּבְ   ׁשֶ

ג ֶטַפח  ה ָסמּוְך ַלּגַ לׁשָ ְ ָפחֹות ִמׁשּ   ָאסּור.  -ֲאָבל ֵיׁש ּבְ
  

ג ֶטַפח ה ָסמּוְך ַלּגַ לׁשָ ְ ָפחֹות ִמׁשּ    ,ֵאין ּבְ
ֵאין    קב,ב א ׁשֶ יּפ ^ַנִמי לֹא ֲאַמַרן ֶאּלָ ׁשִ   ּוָעּה ֶטַפח, ּבְ

יּפּוָעּה ֶטַפח ׁשִ יּפּוֵעי אֹ ,ֲאָבל ֵיׁש ּבְ אֹׁשִ מּו. ָהִלים כְּ   ָהִלים ּדָ
  
  

ֵריּה ְוָאַמר  א ּבְ יׁשָ   : ַרב ִאיִדיּדְ  ַרב ׁשֵ
ֵרי.  –ַסְייָנא    ׁשָ

  
   :ְוָהַתְנָיא

  ! "ָאסּור"
  

ָיא    :לֹא ַקׁשְ
יּה ֶטַפח,  -ָהא  ִאית ּבֵ   ּדְ
יּה ֶטַפח -ָהא  ֵלית ּבֵ   . ּדְ

  
ְגִליֵמיּה ֶטַפח, ָהִכי ַנִמי  יב ּבִ ְרּבֵ ה ׁשַ א ֵמַעּתָ   ָאסּור? ּדְ ֶאּלָ

  
א ָיא ,ֶאּלָ    :לֹא ַקׁשְ
ִמיֲהַדק,  -ָהא    ּדְ
   .לֹא ִמיֲהַדקּדְ  -ָהא 
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        קב, בקב, בקב, בקב, ב .408
ָנה              ִמׁשְ

ׁש,  ְקּדָ ּמִ ְחּתֹון ּבַ   ַמֲחִזיִרין ִציר ַהתַּ
ִדיָנה ּמְ    .ֲאָבל לֹא ּבַ

אן ְוָכ  -ָהֶעְליֹון    .אן ָאסּורּכָ
י   אֹוֵמר:  ְיהּוָדה ַרּבִ

ׁש,  -ָהֶעְליֹון  ְקּדָ ּמִ   ּבַ
ְחּתֹון ִדיָנה -  ְוַהתַּ ּמְ   . ּבַ

  

ָמָרא              ּגְ

ַנן נּו ַרּבָ    :ּתָ
ל, " יָבה ּוִמְגּדָ ה תֵּ יּדָ ֶלת ׁשִ   ִציר ּדֶ

ׁש  ְקּדָ ּמִ   ַמֲחִזיִרין,  - ּבַ
ִדיָנה  ּמְ    .ּדֹוֲחִקין –ּבַ
אן ְוָכאן לֹ  -ָהֶעְליֹון    א ַיֲחִזיר, ּכָ

א ִיְתַקע ּמָ ֵזיָרה ׁשֶ    .ּגְ
ַקע  את -ְוִאם תָּ יב ַחטָּ    .ַחּיָ

  

ל ָיִציַע  ל ּדּות ְוׁשֶ ל ּבֹור ְוׁשֶ   לֹא ַיֲחִזיר,  -ׁשֶ
את -ְוִאם ֶהֱחִזיר  יב ַחטָּ   ."ַחּיָ
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        קב, בקב, בקב, בקב, ב .409
ָנה              ִמׁשְ

ׁש,  ְקּדָ ּמִ ה ּבַ   ַמֲחִזיִרין ְרִטּיָ
ִדיָנה.  ּמְ   ֲאָבל לֹא ּבַ

ה ִאם ּבַ  ִחיּלָ אן ְוָכאן ָאסּור -תְּ   . ּכָ
  

ָמָרא              ּגְ

ַנן נּו ַרּבָ    :ּתָ
ה " י ַמּכָ ּבֵ ה ֵמַעל ּגַ ְרׁשָ ּפָ ה ׁשֶ ת. ַמֲחִזיִרין ּבְ  -ְרִטּיָ ּבָ ַ    ׁשּ

י   אֹוֵמר:  ְיהּוָדה ַרּבִ
ה    ּדֹוֲחָקּה ְלַמְעָלה,  -הּוְחְלָקה ְלַמטָּ

ה,  - ְלַמְעָלה    ּדֹוֲחָקּה ְלַמטָּ
ה ִמְק  ה, ְמַגּלֶ ּכָ י ַהּמַ ַח ּפִ ה ּוְמַקּנֵ   ָצת ָהְרִטּיָ

ה ּכָ י ַהּמַ ַח ּפִ ה ּוְמַקּנֵ ה ִמְקָצת ְרִטּיָ    .ְוחֹוֵזר ּוְמַגּלֶ
ה ַעְצָמּה  ח, - ְרִטּיָ   לֹא ְיַקּנֵ

הּוא ְמָמֵרַח.  ֵני ׁשֶ   ִמּפְ
את -ְוִאם ֵמיַרח  יב ַחטָּ   . "ַחּיָ

  
מּוֵאלָאַמר  ַרב ְיהּוָדהָאַמר    : ׁשְ

יַר ֲהָלָכה כְּ    ְיהּוָדה.  ּבִ
  

  : ַרב ִחְסָדאָאַמר 
ִלי,  י כְּ ּבֵ ה ַעל ּגַ יְרׁשָ ּפֵ א ׁשֶ נּו ֶאּלָ   לֹא ׁשָ

י ַקְרַקע  ּבֵ ה ַעל ּגַ יְרׁשָ ְבֵרי ַהּכֹ  -ֲאָבל ּפֵ   .ל ָאסּורּדִ
  

יָאַמר  ר ַרב ַאׁשִ   : ָמר ּבַ
א,  יּה ַאּבָ   ֲהָוה ָקֵאיְמָנא ַקּמֵ

י ָסִדָיא, ְוָקא ַמ     .ֲהַדר ֵליּה ָנְפָלה ֵליּה ַאּבֵ
  

   :ָאִמיָנא ֵליּה 
אָאַמר ּדְ לֹא ָסַבר ָלּה ָמר ְלָהא    : ַרב ִחְסּדָ

ִלי,  י כְּ ּבֵ ה ַעל ּגַ יְרׁשָ ּפֵ   ַמֲחלֹוֶקת ׁשֶ
י ַקְרַקע  ּבֵ ה ַעל ּגַ יְרׁשָ    ?ָאסּור –ֲאָבל ּפֵ

מּוֵאלְוָאַמר    : ׁשְ
יֲהָלָכה כְּ     !ְיהּוָדה ַרּבִ

  
  ָאַמר ִלי: 

ִמיַע ִלי    ,לֹא ׁשְ
לֹוַמר    .לֹא ְסִביָרא ִלי :כְּ
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        קג, אקג, אקג, אקג, א    ––––    קב, בקב, בקב, בקב, ב .410
ָנה              ִמׁשְ

ׁש,  ְקּדָ ּמִ ִרין ִניָמא ּבַ   קֹוׁשְ
ִדיָנה.  ּמְ   ֲאָבל לֹא ּבַ

ה  ִחיּלָ תְּ אן ְוָכאן ָאסּור - ְוִאם ּבַ   . ּכָ
  

ָמָרא              ּגְ

   :ּוְרִמיְנהוּ 
ְפְסָקה " ּנִ ּנֹור ׁשֶ א עֹוְנָב  -ִניַמת ּכִ ָרּה ֶאּלָ   ! "ּה לֹא ָהָיה קֹוׁשְ
  

ָיא    :לֹא ַקׁשְ
ַנן –ָהא     ,ַרּבָ

י -ְוָהא    ֱאִליֶעֶזר.  ַרּבִ
  
ילְ  יֵרי ִמְצָוה  :ָאַמרּדְ ֱאִליֶעֶזר  ַרּבִ ת" -"ַמְכׁשִ ּבָ ָרּה.  - דֹוִחין ֶאת ַהׁשַ   קֹוׁשְ

ָאְמֵר  ַנן ּדְ   . "עֹוְנָבּה " –ֵאין ּדֹוִחין  :יְלַרּבָ
  

יִאי  ִח  -ֱאִליֶעֶזר  ַרּבִ ה ַנִמיֲאִפיּלּו ְלַכּתְ    !יּלָ
  

א ָיא ,ֶאּלָ    :לֹא ַקׁשְ
י -ָהא     .ְיהּוָדה ַרּבִ

ַנן –ְוָהא     .ַרּבָ
  
יוְ  ַמאן?  ַרּבִ א ּדְ   ְיהּוָדה ַאִליּבָ

א    קג,א יּבָ יּדְ ִאי ַאּלִ ה ַנִמי -  רַמ ָא ָק ֱאִליֶעֶזר  ַרּבִ ִחיּלָ   !ֲאִפיּלּו ְלַכּתְ
  

א ָיא ,ֶאּלָ    :לֹא ַקׁשְ
י -ָהא  ְמעֹון,  ַרּבִ   ׁשִ

ַנן –ָהא וְ     .ַרּבָ
  

ַתְנָיא    :ּדְ
ָרּה, " ּנֹור קֹוׁשְ ּכִ ְפְסָקה לֹו ִניָמא ּבַ ּנִ ן ֵלִוי ׁשֶ    ּבֶ

י ְמעֹון ַרּבִ   אֹוֵמר:  ׁשִ
  עֹוְנָבּה. 

י ן ֶאְלָעָזר ַרּבִ ְמעֹון ּבֶ   אֹוֵמר:  ׁשִ
ַמַעת ֶאת ַהּקֹול,    ַאף ִהיא ֵאיָנּה ַמׁשְ

ה ְוכֹוֵרְך  ַמטָּ ל ִמּלְ ְלׁשֵ א ְמׁשַ    ,ִמְלַמְעָלהֶאּלָ
ה ַמטָּ ל ִמְלַמְעָלה ְוכֹוֵרְך ִמּלְ ְלׁשֵ   . "אֹו ְמׁשַ

  
ֵעית ֵאיָמא    :ְוִאיּבָ

ַנן    ,ָהא ְוָהא ַרּבָ
ָיא    :ְולֹא ַקׁשְ

אן  ֶאְמַצע,  - כָּ   ּבָ
אן  ד - כָּ    .ִמן ַהּצַ

  
ֵעית ֵאיָמא    :ְוִאיּבָ

ֶאְמַצע,    ָהא ְוָהא ּבָ
ְזִריַנן,    ָמר ָסַבר: ּגָ

ְזִריַנןּוָמר ָסַבר: לֹ     .א ּגָ
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        בבבב- - - - קג, אקג, אקג, אקג, א .411
ָנה              ִמׁשְ

ׁש,  ְקּדָ ּמִ ֶלת ּבַ   חֹוְתִכין ַיּבֶ
ִדיָנה.  ּמְ   ֲאָבל לֹא ּבַ

ִלי  ּכְ אן ְוָכאן ָאסּור - ְוִאם ּבַ   . ּכָ
  

ָמָרא              ּגְ

   :ּוְרִמיְנהוּ 
ְלּתֹו " חּום ַוֲחִתיַכת ַיּבַ יבֹו ַוֲהָבָאתֹו ִמחּוץ ַלתְּ   ּדֹוִחין,  -ֶהְרּכֵ

י   אֹוֵמר:  רֱאִליֶעזֶ  ַרּבִ
  ! (פסחים סה:) "דֹוִחין

  
י יֶאְלָעָזר וְ  ַרּבִ י ּבְ יֹוֵסי  ַרּבִ   ֲחִניָנא; ַרּבִ

  ַחד ָאַמר: 
ָיא    :ָהא ְוָהא ַלָחה, ְולֹא ַקׁשְ

אן  ד, ּבְ  - כָּ   ּיָ
אן    ִלי. כְ ּבִ  - כָּ

  ְוַחד ָאַמר: 
דָהא ְוָהא ּבְ  ָיא ,ּיָ    :ְולֹא ַקׁשְ

  ַלָחה, ּבְ  -ָהא 
יֵביׁשָ  –ָהא     .הּבִ

  
ָאַמר ד ָהא ּבִ "ָהא ּבְ  :ּוְלַמאן ּדַ    ,ִלי"כְ ּיָ

ה"?  "ָהא :ַמאי ַטְעָמא לֹא ָאַמר יֵביׁשָ ַלָחה ָהא ּבִ   ּבְ
  

  ָאַמר ָלְך: 
ה ֲאִפיּלּו ּבִ  ֵריְיֵביׁשָ ִלי ַנִמי ׁשָ    .כְּ

  
   ?ַמאי ַטְעָמא

  
   .ִאיְפרּוֵכי ִאיְפְרָכא

  
ָאַמר יֵב  :ּוְלַמאן ּדַ ַלָחה ְוָהא ּבִ ה", "ָהא ּבְ   יׁשָ

ִלי"? ַמאי ַטְעָמא לֹא ָאַמר "ָהא ּבְ  כְּ ד ָהא ּבַ   ּיָ
  

   :ָאַמר ָלךְ 
ִלי ּבִ  ַנן -כְּ אן ְוָכאן ָאסּורִאם ּבִ " :ָהא ּתְ ִלי ּכָ    . "ּכְ
  

   ?ְוִאיָדךְ 
  

ָקָתֵני ָהָתם ֵעי ִאיְפלּוֵגי  :ָהא ּדְ ָקא ּבָ ּום ּדְ יִמׁשּ ַנן.  ַרּבִ   ֱאִליֶעֶזר ְוַרּבָ
  

   ?ְוִאיָדךְ 
  

חּום"ּדְ ּדּוְמָיא  יבֹו ַוֲהָבָאתֹו ִמחּוץ ַלתְּ ַר  ,ָקָתֵני "ֶהְרּכֵ ַנןּדְ   . ּבָ
  

   ?ְוִאיָדךְ 
  
יבוֹ " לֹא  - "ֶהְרּכֵ יכְּ ּדְ   ָנָתן,  ַרּבִ
א ֶאת ַעְצמֹו. ָאַמרּדְ    : ַהַחי נֹוׂשֵ
חּום" יכְּ  "ֲהָבָאתֹו ִמחּוץ ַלתְּ   ֲעִקיָבא,  ַרּבִ
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אֹוַרְייָת ּדְ  חּוִמין ּדְ   א. ָאַמר: ּתְ
  

  : ַרב יֹוֵסףְמִתיב 
יָאַמר "   : ֱאִליֶעֶזר ַרּבִ

  ַקל ָוחֹוֶמר, 
ת,  ּבָ ַ ּום ְמָלאָכה ּדֹוָחה ֶאת ַהׁשּ ִהיא ִמׁשּ ִחיָטה ׁשֶ   ּוַמה ׁשְ

בּות  ּום ׁשְ ין ׁשֶ  -ֵאּלּו ִמׁשּ תֵאינֹו ּדִ ּבָ ַ ְדחּו ֶאת ַהׁשּ    !(פסחים סה:) "ּיִ
  

א    : ַרב יֹוֵסףָאַמר ֶאּלָ
  ד, יָּ ָהא ְוָהא ּבְ 

ׁש וּ  בּות ִמְקּדָ ירּו, ּבַ  -ׁשְ ׁש ִהּתִ   ִמְקּדָ
ִדיָנה  ּמְ ׁש ּבַ ִמְקּדָ בּות ּדְ ירוּ  -ׁשְ    .לֹא ִהּתִ

  
ֵייָיֵתיב  ַמֲעָתא ַאּבַ    .ְוָקָאַמר ְלָהא ׁשְ

ֵיילְ  ַרב ַסְפָראֵאיִתיֵביּה    : ַאּבַ
ֶפר ָהָיה קֹוֵרא ּבְ " ל ַהסֵּ ְלּגֵ ה ְוִנְתּגַ ֶפר ַעל ָהִאיְסקּוּפָ דֹו סֵּ   . (צז:) "ּגֹוְללֹו ֶאְצלוֹ  -ִמּיָ

ִדיָנה הּוא ּדִ  :ְוָהא ָהָכא ּמְ ׁש ּבַ ִמְקּדָ בּות ּדְ יְלָמא ָנֵפיל ְוָאֵתי ְלִאיּתּוֵיי! וְ  -ׁשְ ְזִריַנן ּדִ   לֹא ּגָ
  

ְרְמִליתְולֹא אֹוִקיְמָנא ּבְ  ה כַּ    ,ִאְסקּוּפָ
ים עֹוֶבֶרת ְלָפֶניָה,    ּוְרׁשּות ָהַרּבִ

ָידוֹ ִא ּדְ ֵכיָון ּדְ  א ,יְגּדֹו ּבְ בּות ַנִמי ֵליכָּ    !ֲאִפיּלּו ׁשְ
  

  ֵאיִתיֵביּה: 
יָכה" ּנּור ִעם ֲחׁשֵ ַסח ַלתַּ ִלין ֶאת ַהּפֶ ְלׁשְ   , (שבת יט:) "ְמׁשַ

בּות ּדִ ְוָהא ָהָכא  ׁש ְמ ּדְ ׁשְ ִדיָנה ,ְקּדָ ּמְ ְזִריַנןוְ  ,ּבַ ָחִלים לֹא ּגָ ּגֶ ה ּבַ א ַיְחּתֶ ּמָ    !ׁשֶ
  

יק.  ּתִ   ִאיׁשְ
  

י יּה  כִּ   ַרב יֹוֵסף, ּדְ ֲאָתא ְלַקּמֵ
  . ַרב ָסְפָראָאַמר ֵליּה: ָהִכי ָאַמר ִלי 

  
  ָאַמר ֵליּה: 

י ֵליּה ַמאי ַטְעָמא  ּנֵ ׁשַ ֵני ֲחבּוָרה ְזִריִזין לֹא ּתְ   ֵהן. : ּבְ
  

ֵיי    ?ְוַאּבַ
  
   ,ָאְמִריַנן 'ֲהִנים ְזִריִזיןּכֹ '

ֵני ֲחבּוָרה ְזִריִזין ֵהן     .לֹא ָאְמִריַנן -ּבְ
  

   :ָאַמר ָרָבא
י   ֱאִליֶעֶזר ִהיא,  ַרּבִ

ת :ָאַמרּדְ  ּבָ ַ יֵרי ִמְצָוה ּדֹוִחין ֶאת ַהׁשּ    ,ַמְכׁשִ
י מֹוֶדהוּ  ה ּדְ ֱאִליֶעֶזר,  ַרּבִ ר ְלׁשַ ּדְ ַכּמָ יַנןֶאְפׁשָ ּנִ    .ּנּוֵיי ְמׁשַ
  

   ?ַמאי ִהיא   קג,ב
  

ַתְנָיא    :ּדְ
ֶלת" ָעְלָתה ּבֹו ַיּבֶ    ,ּכֵהן ׁשֶ

יוֲחֵבירֹו חֹוְת  יּנָ ׁשִ   . "ָכּה לֹו ּבְ
  
יו" יּנָ ׁשִ    ,ִאין – "ּבְ
  לֹא.  -ִלי כְ ּבִ 
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  ִאין,  - "ֲחֵבירוֹ "
  לֹא.  -ִאיהּו 

י    ?ַמּנִ
ַנן  ׁש ִאיֵליָמא ַרּבָ ְקּדָ בּות - ּוַבּמִ ּום ׁשְ ָעְלָמא ִמׁשּ ַנן ּבְ ָאְמִרי ַרּבָ יָון ּדְ י ֲחֵבירֹו?  ,כֵּ י הּוא ַמה ּלִ   ָהָכא ַמה ּלִ

א ָלאו י ,ֶאּלָ    ,ֱאִליֶעֶזר ַרּבִ
ָעְלָמא ּדְ  את -ָאַמר: ּבְ יב ַחּטָ    ,ַחּיָ

ב - ְוָהָכא  ה ּדְ  ַאף ַעל ּגַ ּמָ ת, כַּ ּבָ ַ יֵרי ִמְצָוה ּדֹוִחין ֶאת ַהׁשּ ר ְלׁשַ ּדְ ַמְכׁשִ יַנןֶאְפׁשָ ּנִ    .ּנּוֵיי ְמׁשַ
  

ַנן לֹא, ְלעֹוָלם   , ַרּבָ
כְ ְוִאי ָעְלָתה    ָהִכי ַנִמי.  ,ֵריסוֹ ּבִ

ַגּבוֹ  :ַמאי ָעְסִקיַנןָהָכא ּבְ  יָכה ּבְ ָעְלָתה לֹו ְנׁשִ גֹון ׁשֶ ֵקיל ָלּה וּ  ,כְּ ִאיהּו לֹא ָמֵצי ׁשָ יֵלי ָיָדיו, ּדְ    .ְבַאּצִ
  

ַנן ְקֵליּה ִניֲהֵליּה ּבְ  ,ְוִאי ַרּבָ דִנׁשְ יּדְ ְוִתְפׁשֹוט  ,ּיָ    ,ֶאְלָעָזר ַרּבִ
יָאַמר ּדְ  ד, ֲאָבלֶאְלָעָזר: ַמֲחלֹוֶקת ּבְ  ַרּבִ ְבֵרי ַהּכֹּבִ  ּיָ יב! ְכִלי ּדִ   ל ַחּיָ
  

   ,ְוִליַטְעִמיךְ 
ילְ  ְקֵליּה ִניֲהֵליּה ּבְ  ,ֱאִליֶעֶזר ַנִמי ַרּבִ ד! ִליׁשְ   ּיָ
  

   ?ַהאי ַמאי
ָלָמא ׁשְ י :ִאי ָאְמַרּתְ ּבִ ָגַזר ָיד ָאּטּו  -ֱאִליֶעֶזר  ַרּבִ ִלּי.ַהְיינּו ּדְ   כְּ

א ִאי ָאְמַרּתְ  ַנן ִהיא :ֶאּלָ ד ְותּו לֹא ִמיּדִ ְקֵליּה ִניֲהֵליּה ּבְ ִנׁשְ  - ַרּבָ   !יּיָ
  
  



  בשמחה להדפיס לצורך לימוד אישימותר  0526071122לדניאל ברק ווינט  כל הזכויות שמורות                                                                                                         ְסדּוָרה ְּגָמָרא

     

52

        קד, אקד, אקד, אקד, א    ––––    קג, בקג, בקג, בקג, ב .412
ָנה              ִמׁשְ

עֹו ּכֹ ֶאְצּבָ ָקה ּבְ ּלָ ִמי -ֵהן ׁשֶ ׁש  ּכֹוֵרְך ָעֶליָה ּגֶ ִמְקּדָ    ,ּבַ
ִדיָנה ּמְ    .ֲאָבל לֹא ּבַ
ם  אן ְוָכאן ָאסּור -ִאם ְלהֹוִציא ּדָ   . ּכָ

  

ָמָרא              ּגְ

יָאַמר  ֵריּה  ַרּבִ יּדְ  ְיהּוָדה ּבְ יא ַרּבִ   : ִחּיָ
א נּו ֶאּלָ   י, ִמ גֶ  לֹא ׁשָ

ָגִדים -ֲאָבל ִצְלצֹול ָקָטן    .ָהֵוי ִיּתּור ּבְ
  
יוְ    ָאַמר:  יֹוָחָנן ַרּבִ

ָגִדים,  ְמקֹום ּבְ א ּבִ ָגִדים ֶאּלָ   לֹא ָאְמרּו ִיּתּור ּבְ
ָגִדים  ְמקֹום ּבְ ּלא ּבִ ָגִדים -ֲאָבל ׁשֶ    .לֹא ָהֵוי ִיּתּור ּבְ

  
יּפוֹ  ּום ֲחִציָצהק ֵליּה ּתִ   ! ִמׁשּ

  
מאלּבִ  ְ    .ׂשּ
  

   ,ִאי ַנִמי
ְמקֹום ֲעבֹוָדה ,ָיִמיןּבְ  ּלא ּבִ    .ְוׁשֶ
  
  ָרָבא, ּדְ ְפִליָגא וּ 
אָאַמר  ָרָבאָאַמר ּדְ    : ַרב ִחְסּדָ

ָגִדים  ְמקֹום ּבְ   ֲאִפיּלּו ִניָמא ַאַחת חֹוֶצֶצת,  -ּבִ
ָגִדים ְמקֹום ּבְ ּלא ּבִ ל -ְוׁשֶ לׁש ַעל ׁשָ   ׁש חֹוְצצֹות, ׁשָ

לׁש ֵא  לׁש ַעל ׁשָ ָ חֹות ִמׁשּ   . חֹוְצצֹותן ינָ ּפָ
  

יַאְד  ִליָגא ַרּבִ אי ּפְ    ,יֹוָחָנן ַוּדַ
ֵריּה ַאְד  יּדְ ַרב ְיהּוָדה ּבְ יא ַרּבִ ִליָגא ,ִחּיָ    ?ִמי ֵניָמא ּפְ

  
אֵני ִצְלצֹול ָקָטן ּדְ  יבָח ׁשָ    .ׁשִ

  
  

 ְ   ָאְמִרי ָלּה:  ָנא ַאֲחִריָנאִליׁשּ
  

ֵריּה ַר ָאַמר  יּדְ ב ְיהּוָדה ּבְ יא ַרּבִ   : ִחּיָ
ִמי,  א ּגֶ נּו ֶאּלָ   לֹא ׁשָ
  חֹוֵצץ.  -ֲאָבל ִצְלצֹול ָקָטן 

  
יוְ    ָאַמר:  יֹוָחָנן ַרּבִ

ָגִדים,  ְמקֹום ּבְ א ּבִ לׁש ֶאּלָ לׁש ַעל ׁשָ ָ ָפחֹות ִמׁשּ   לֹא ָאְמרּו ֲחִציָצה ּבְ
ָגִדים ְמקֹום ּבְ ּלא ּבִ    :ֲאָבל ׁשֶ

לׁש    קד,א לׁש ׁשָ   חֹוְצצֹות,  - ַעל ׁשָ
לׁש  ָ חֹות ִמׁשּ   ֵאין חֹוְצצֹות,  - ּפָ

א. ּדְ ַהְיינּו וְ    ָרָבא ָאַמר ַרב ִחְסּדָ
  

ִליָגא  ֵריּה ּדְ ֵליָמא ּפְ ידּ ַרב ְיהּוָדה ּבְ יא?  ַרּבִ   ִחּיָ
  

יב ֲחׁשִ אֵני ִצְלצֹול ָקָטן ּדַ    .ׁשָ
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יּולְ  ִמי, יֹוָחָנן ַרּבִ ַמִעיַנן ּגְ ַאׁשְ    !ַמִעיַנן ִצְלצֹול ָקָטןִליׁשְ  ,ַאּדְ
  

ַמע ָלן,  ב אֹוְרֵחיּה ָקא ַמׁשְ ָתא ַאּגַ   ִמיּלְ
יגֶ ּדְ     .ִמי ַמּסֵ
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ָנה              ִמׁשְ

ּלא ַיֲחִליקּו,  ִביל ׁשֶ ׁשְ ֶבׁש ּבִ י ּכֶ ּבֵ   ּבֹוְזִקין ֶמַלח ַעל ּגַ
  

דֹול  ִאין ִמּבֹור ַהּגֹוָלה ּוִמּבֹור ַהּגָ ל ּבְ ּבַ ּוְמַמּלְ ְלּגַ ּבָ ּגַ ַ   ת, ׁשּ
יֹום טֹוב ֵאר ֵהֵקר ּבְ   . ּוִמּבְ

  

ָמָרא              ּגְ

רֹוְנָיאָרֵמי ֵליּה  ׁשְ    :ָרָבאלְ  ַרב ִאיָקא ִמּפַ
ַנן    :ּתְ

ּלא ַיֲחִליקוּ " ִביל ׁשֶ ׁשְ ֶבׁש ּבִ י ַהּכֶ ּבֵ   . "ּבֹוְזִקין ֶמַלח ַעל ּגַ
ְקָדׁש  ּמִ   ִאין,  -ּבַ
ִדיָנה  ּמְ   לֹא.  - ּבַ

  
   :ּוְרִמיְנִהי

ְתַק " ּנִ ִמים ָחֵצר ׁשֶ ׁשָ ֵמיֵמי ּגְ ּה  -ְלְקָלה ּבְ ה ּבָ ֶבן ּוְמַרּדֶ   ! "ֵמִביא תֶּ
  

ֶבן  אֵני ּתֶ יל ֵליּה ּדְ ׁשָ   .לֹא ְמַבּטֵ
  
  

ֵריּה ָאַמר ֵליה  ילְ  ָרָבאּדְ ַרב ַאָחא ּבְ   : ַרב ַאׁשִ
ֵמי    ?ַהאי ֶמַלח ֵהיִכי ּדָ

ֵליּה  ְמַבּטְ ְנָיןַא ָקא מֹוִסיף  -ִאי ּדִ    ,ּבִ
כְ  :ְכִתיבוּ  יל"ַהּכל ּבִ ּכִ ד ה' ָעַלי ִהׂשְ   !(דבה"י א כח, יט) 11"ָתב ִמּיַ

ֵליּה  לֹא ָקא ְמַבּטְ   !ֲחִציָצהָקא ָהְוָיא  - ִאי ּדְ
  
ָלאו ֲעבֹוָדה ִהיאּבְ  ֶבׁש, ּדְ    .הֹוָלַכת ֵאָבִרים ַלכֶּ
  

  ְולֹא? 
ִתיב ָחה"ֵהן ֶאת ַהּכֹ "ְוִהְקִריב ַהּכֹ  :ְוָהא כְּ ְזּבֵ    ,(ויקרא א, יג) ל ְוִהְקִטיר ַהּמִ
ֶבׁש!  :ְוָאַמר ָמר   זֹו הֹוָלַכת ֵאָבִרים ַלכֶּ

  
א ֵאיָמא ֲעָרָכה :ֶאּלָ הֹוָלַכת ֵעִצים ַלּמַ   ָלאו ֲעבֹוָדה ִהיא.  ,ּבְ

  
  

ַרׁש    : ָרָבאּדָ
ִמים ׁשָ ֵמיֵמי ּגְ ְתַקְלְקָלה ּבְ ּנִ ּה.  -  ָחֵצר ׁשֶ ה ּבָ ֶבן ּוְמַרּדֶ   ֵמִביא ּתֶ

  
אָאַמר ֵליּה  ּפָ    :ָרָבאלְ  ַרב ּפַ

   :ַתְנָיאְוָה 
ה" הּוא ְמַרּדֶ ׁשֶ    :ּכְ

ה ּקּוּפָ ל ְולֹא ּבַ סַּ ה לֹא ּבַ    ,ֵאינֹו ְמַרּדֶ
ה ׁשּוֵלי קּוּפָ א ּבְ   ! "ֶאּלָ

  
  ָאמֹוָרא ֲעֵליּה ְוָדַרׁש:  ָרָבאֲהַדר אֹוִקים 

ָיִדי,  י ִלְפֵניֶכם ָטעּות ֵהן ּבְ ָאַמְרּתִ ָבִרים ׁשֶ   ּדְ
ּום  ְך ָאְמרּו ִמׁשּ ַרם כָּ יּבְ   : ִליֶעֶזרֱא  ַרּבִ

ה" הּוא ְמַרּדֶ    :ּוְכׁשֶ
ּה  ּקּוּפָ ל ְולֹא ּבַ סַּ ה לֹא ּבַ    ,ֵאינֹו ְמַרּדֶ

ה ׁשּוֵלי קּוּפָ א ּבְ    ."ֶאּלָ

                                                             
11
ְכָתב ִמּיַד ה' ָעלַ   ְכָתב ִמּיַד ה' ָעלַ ַהּכל ּבִ ְכָתב ִמּיַד ה' ָעלַ ַהּכל ּבִ ְכָתב ִמּיַד ה' ָעלַ ַהּכל ּבִ ילַהּכל ּבִ כִּ ילי ִהׂשְ כִּ ילי ִהׂשְ כִּ ילי ִהׂשְ כִּ  כל מלאכות התבנית י ִהׂשְ
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ִאין ִמּבֹור ַהּגֹוָלה"    ."ְמַמּלְ

  
א הִאיְקַלע ְלֵבי  עּוּלָ ֶ   , ַרב ְמַנׁשּ

ָבא ְבָרא ְטַרף ַאּבָ    ,ֲאָתא ַההּוא ּגַ
ָתא. ָאַמר: ַמאן ַהאי? ִלי ּבְ ָקא ֵמִחיל ֵליּה ְלׁשַ   ְתַחל ּגּוֵפיּה ּדְ

  
הָאַמר ֵליּה    : ַרּבָ

יר.  ל ׁשִ א קֹול ׁשֶ   לֹא ָאְסרּו ֶאּלָ
  

ֵייֵאיִתיֵביּה  הלְ  ַאּבַ    :ַרּבָ
ְדיֹוֵפי" יִפין ִמיַאַרק ְל  ,ַמֲעִלין ּבִ תחֹוֶלה ּבְ ּוַמטִּ ּבָ ַ   . "ׁשּ
   ,ִאין – "חֹוֶלהְל "

ִריא     .לֹא –ַלּבָ
ֵמיֵהיִכי     ?ּדָ

ֵעי ְדִליְתַער.  ִנים ְוָקא ּבָ   ָלאו ּדְ
ּה: אֹולֹוֵדי ָקָלא ֲאִסיר!  ַמע ִמיּנָ   ּוׁשְ

  
ֵליִנים ֵעי ּדְ ִתיר ְוָקא ּבָ ַזְמזּוֵמי.  ,לֹא, ּדְ י ָקָלא ּדְ ע כִּ ּמַ ּתַ ִמׁשְ   ּדְ

  
  ֵאיִתיֵביּה: 

ֵני ָהעֹופֹות, " ירֹוָתיו ִמּפְ ר ּפֵ ּמֵ   ַהְמׁשַ
ֵני ַה  הּוְדָלָעיו ִמּפְ    ,ַחּיָ

ַדְרּכֹו ּבְ  ר ּכְ ּמֵ תְמׁשַ ּבָ ַ    ,ׁשּ
ק ּלא ְיַסּפֵ חֹול ,ּוִבְלַבד ׁשֶ ין ּבַ ֵהן עֹוׂשִ ֶדֶרְך ׁשֶ ד ּכְ ח. ְולֹא ְיַרּקֵ    ."ְולֹא ְיַטּפַ

   ?ַמאי ַטְעָמא
ָקמֹוִליד ָקָלא,  ,ָלאו   ּדְ

   !ֲאִסיר –ְוָכל אֹולּוֵדי ָקָלא 
  

ר ַיֲעקֹ ָאַמר    : בַרב ַאָחא ּבַ
ֵזיָר  א ִיּטֹול ְצרֹור. ּגְ ּמָ   ה ׁשֶ

  
א ָהא    : ַרבָאַמר  ַרב ְיהּוָדהָאַמר ּדְ ְוֶאּלָ

ֱאגֹוִזים  ֲחקֹות ּבֶ ים ַהְמׂשַ   ָאסּור.  -ָנׁשִ
   ?ַמאי ַטְעָמא

ָקא מֹוִליד ָקָלא ,ָלאו   , ּדְ
   !ֲאִסיר –ְוָכל אֹולֹוֵדי ָקָלא 

  
וּוֵיי ּגּוּמֹות ,לֹא ְלָמא ָאֵתי ְלַאׁשְ   .ּדִ

ִאי לֹא ּתֵ    : ַרב ְיהּוָדהָאַמר ּדְ ָהא  :יָמא ָהִכיּדְ
ַתּפּוִחים  ֲחקֹות ּבְ ים ְמׂשַ   ָאסּור,  - ָנׁשִ

א    ?!ָהָתם ַמאי אֹולּוֵדי ָקָלא ִאיכָּ
א וּוֵיי ּגּוּמֹות.  :ֶאּלָ יְלָמא ָאֵתי ְלַאׁשְ   ּדִ

  
ַנן:    ּתְ

ל ּבְ " ְלּגַ ּגַ דֹול ּבַ ִאין ִמּבֹור ַהּגֹוָלה ּוִמּבֹור ַהּגָ ַ ְמַמּלְ תׁשּ   , "ּבָ
ׁש  ְקּדָ ּמִ    ,ִאין –ּבַ
ְמִדיָנה    לֹא.  - ּבַ

   ?ַמאי ַטְעָמא
אֹולּוֵדי ָקָלא  ,ָלאו ּום ּדְ   !ַוֲאִסיר –ִמׁשּ

  
תֹו.  תֹו ּוְלחּוְרּבָ א ְלִגיּנָ א ְיַמּלֵ ּמָ ֵזיָרה ׁשֶ   לֹא, ּגְ
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ְמחֹוָזא,  ָאֵמיַמר ָלא ּבִ ִגיְלּגְ ָרא ְלִמיְמָלא ּבְ   ׁשְ

זְ  ַנןָאַמר: ַמאי ַטְעָמא ּגָ תֹו,  ?רּו ַרּבָ תֹו ּוְלחּוְרּבָ א ְלִגיּנָ א ְיַמּלֵ ּמָ   ׁשֶ
א -ָהָכא  ה ִאיכָּ א ,לֹא ִגיּנָ ה ִאיכָּ    ,ְולֹא חּוְרּבָ

ָקא   קד,ב ָקא ֲחָזא ּדְ יָון ּדְ יְתָנא ֲאַסר ְלהּו. ^ כֵּ ּה כִּ רּו ּבָ   ּתָ
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ִאין "[ ֵאר ֵהֵקר ]וּ ... ּוְמַמּלְ יֹום טֹוב[ ִמּבְ    ]."ּבְ
  

ֵאר ֵהֵקר"ַמאי    ? "ּבְ
  

מּוֵאלָאַמר     :ׁשְ
ירּוָה.  ָבִרים ְוִהּתִ ִהְקרּו ָעֶליָה ּדְ   ּבֹור ׁשֶ

  
   :יֵמיִתיֵב 

ירּו, " רֹות ִהתִּ ל ַהּבֹורֹות ַהּקָ   לֹא ּכָ
ְלַבד א זֹו ּבִ   . "ֶאּלָ

ָבִרים ָעֶליָה ' :ְוִאי ָאְמַרּתְ  ִהְקרּו ּדְ ְלַבד"ַמאי  'ׁשֶ    ?"זֹו ּבִ
  

א ָאַמר  ר ִיְצָחקֶאּלָ   : ַרב ַנְחָמן ּבַ
ים,  ֵאר ַמִים ַחּיִ   ּבְ

ֱאַמר ּנֶ ִיר ֵמיֶמיָה " :ׁשֶ ָהִקיר ּבַ ּה ַעל[ וּכְ ַמע ּבָ ָ ן ֵהֵקָרה ָרָעָתּה ָחָמס ָוׁשֹד ִיׁשּ ה-ּכֵ ִמיד ֳחִלי ּוַמּכָ ַני ּתָ    .(ירמיה ו, ז) ]"ּפָ
  

   :ּגּוָפא
ירוּ " רֹות ִהתִּ ל ַהּבֹורֹות ַהּקָ א זוֹ  ,לֹא ּכָ ְלַבד.  ֶאּלָ   ּבִ

ירּו ָלֶהן יֵניֶהן ִהתִּ ּבֵ ֵני ַהּגֹוָלה ָחנּו ָעֶליָה, ּוְנִביִאים ׁשֶ ָעלּו ּבְ    ."ּוְכׁשֶ
  

יֵניֶהן ּבֵ    ,ְולֹא ְנִביִאים ׁשֶ
יֵדיֶהם.  א ִמְנַהג ֲאבֹוָתם ּבִ   ֶאּלָ
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        קה, אקה, אקה, אקה, א    ––––    קד, בקד, בקד, בקד, ב .416
ָנה              ִמׁשְ

ׁש,  ְקּדָ ּמִ ְמָצא ּבַ ּנִ ֶרץ ׁשֶ   ׁשֶ
ֶה ּכֹ    ,ְמָיינוֹ ֵהן מֹוִציאֹו ּבְ

הֹות ֶאת ַהּטּוְמָאה,  ּלא ְלׁשַ   ׁשֶ
ְבֵרי  יּדִ רֹוָקה ַרּבִ ן ּבְ    . יֹוָחָנן ּבֶ

י   אֹוֵמר:  ְיהּוָדה ַרּבִ
ל ֵעץ ְצָבת ׁשֶ    ,ּבִ

ּלא ְלַרּבֹות ֶאת ַהּטּוְמָאה   .ׁשֶ
   

   ?ֵמֵהיָכן מֹוִציִאין אֹותוֹ 
זְ  ין ָהאּוָלם ַלּמִ ַח, ִמן ַהֵהיַכל, ּוִמן ָהאּוָלם, ּוִמּבֵ   ּבֵ

ְבֵרי  יּדִ ס ַרּבִ ן ַנּנָ ְמעֹון ּבֶ    . ׁשִ
י   אֹוֵמר:  ֲעִקיָבא ַרּבִ

את  ְגָגתֹו ַחטָּ ֵרת ְוַעל ׁשִ יִבין ַעל ְזדֹונֹו ּכָ ַחּיָ ל ָמקֹום ׁשֶ ם מֹוִציִאין אֹותוֹ  - ּכָ ָ    .ִמׁשּ
קֹומֹות  ל ַהּמְ ָאר ּכָ ר.  -ּוׁשְ ַסְכתֵּ    ּכֹוִפין ָעָליו ּפְ

  

י ְמעֹון ַרּבִ   ֵמר: אוֹ  ׁשִ
בּות ּום ׁשְ א ִמׁשּ ירּו ְלָך ֶאּלָ ּלא ִהתִּ ְלָך ָנְתנּו ְלָך ׁשֶ ֶ ירּו ְלָך ֲחָכִמים ִמׁשּ ִהתִּ   . ָמקֹום ׁשֶ

  

ָמָרא              ּגְ

ר ִקיְסָנאָאַמר  מּוֵאלָאַמר  ַרב ָטִבי ּבַ   : ׁשְ
ׁש  ְקּדָ ֶרץ ַלּמִ ְכִניס ָטֵמא ׁשֶ יב,  -ַהּמַ   ַחּיָ

ֶרץ ַעְצמֹו  טּור.  -ׁשֶ   ּפָ
  

   ?ְעָמאַמאי ַט 
  

חוּ  :ָאַמר ְקָרא ּלֵ ׁשַ ָכר ְוַעד ְנֵקָבה ּתְ    .(במדבר ה, ג) 12""ִמּזָ
ְקֶוה  ּמִ ׁש לֹו ָטֳהָרה ּבַ ּיֵ ֵאין לֹו ָטֳהָרה.  -ִמי ׁשֶ ֶרץ ׁשֶ   ָיָצא ׁשֶ

  
יע ֵליּה:    ֵליָמא ְמַסּיַ

חּו"" ּלֵ ׁשַ ָכר ְוַעד ְנֵקָבה ּתְ ָרט ִלְכִלי ֶחֶרׂש,  - "ִמּזָ   ּפְ

ְבֵרי  ִליִלי יַרּבִ ּדִ   . "יֹוֵסי ַהּגְ
   ?ַמאי ַטְעָמא

ֵלית ֵליּה  ּום ּדְ ְקֶוהָלאו ִמׁשּ ּמִ    !ָטֳהָרה ּבַ
  

ה ַאב ַהּטּוְמָאה.  ֲעׂשֶ ּנַ   לֹא, ִמי ׁשֶ
ה ַאב ַהּטּוְמָאה ֵאינֹו ַנֲעׂשֶ ִלי ֶחֶרס ׁשֶ    .ָיָצא כְּ

  
ֵאי ַתּנָ    !ֵליָמא כְּ

ׁש " ְקּדָ ּמִ ְמָצא ּבַ ּנִ ֶרץ ׁשֶ ֶהְמָיינֹו, ֵהן מֹוִצ ּכֹ -ׁשֶ   יאֹו ּבְ
הֹות ֶאת ַהּטּוְמָאה,  ּלא ְלׁשַ   ׁשֶ

ְבֵרי  יּדִ רֹוָקה ַרּבִ ן ּבְ    . יֹוָחָנן ּבֶ
י   אֹוֵמר:  ְיהּוָדה ַרּבִ

ל ֵעץ מֹוִציאוֹ  ְצָבת ׁשֶ    ,ּבִ
ּלא ְלַרּבֹות ֶאת ַהּטּוְמָאה   . "ׁשֶ

ָהא ָקא ִמיּפְ     ,יְלגֵ ַמאי ָלאו ּבְ
ַמאן ּדְ  הוֹ ּדְ ּלא ְלׁשַ ׁש  :ת ָקָסַברָאַמר ׁשֶ ְקּדָ ֶרץ ַלּמִ ְכִניס ׁשֶ יב.  - ַהּמַ   ַחּיָ
ׁש  :ָאַמרּוָמאן ּדְ  ְקּדָ ֶרץ ַלּמִ ְכִניס ׁשֶ ּלא ְלַרּבֹות: ַהּמַ טּור.  -ׁשֶ   ּפָ

  

                                                             
12
חוּ   ּלֵ ׁשַ ָכר ְוַעד ְנֵקָבה תְּ חוּ ִמזָּ ּלֵ ׁשַ ָכר ְוַעד ְנֵקָבה תְּ חוּ ִמזָּ ּלֵ ׁשַ ָכר ְוַעד ְנֵקָבה תְּ חוּ ִמזָּ ּלֵ ׁשַ ָכר ְוַעד ְנֵקָבה תְּ  מחוץ למחנה תשלחום ולא יטמאו את מחניהם אשר אני שוכן בתוכם ִמזָּ



  להדפיס לצורך לימוד אישיבשמחה מותר  0526071122ינט לדניאל ברק וו כל הזכויות שמורותכל הזכויות שמורותכל הזכויות שמורותכל הזכויות שמורות                                                                                                                           ""ַהּמֹוֵצא ְּתִפִּלין –מסכת עירובין פרק י' 

         
59

י ָעְלָמא  יב.  -לֹא, ְדכּוּלֵ   ַחּיָ
ָהא ָקא ִמיּפְ     :יְלגֵ ְוָהָכא ּבְ

הּוֵיי טּוְמָאה ָעִדיף.    ָמר ָסַבר: ׁשִ
י טּוְמָאה ָעִדיףּוָמר ָסַבר:     .ַאּפּוׁשֵ

  
ָנֵאיֶאָלא  ָהֵני ּתַ    :כְּ
ְתַנן    :ּדִ

ַח, [ ?ֵמֵהיָכן מֹוִציִאין אֹותוֹ " ְזּבֵ ין ָהאּוָלם ַלּמִ   ִמן ַהֵהיַכל, ּוִמן ָהאּוָלם, ּוִמּבֵ
ְבֵרי  סּדִ ן ַנּנָ ְמעֹון ּבֶ י ׁשִ   .  ַרּבִ

י ֲעִקיָבא   אֹוֵמר:  ַרּבִ
יִבין ַעל ַחּיָ ל ָמקֹום ׁשֶ את  ּכָ ְגָגתֹו ַחטָּ ֵרת ְוַעל ׁשִ ם מֹוִציִאין אֹותוֹ  - ְזדֹונֹו ּכָ ָ   . ]"ִמׁשּ

ָהא ָקא ִמיּפְ     :יְלגֵ ַמאי ָלאו ּבְ
ַמאן ּדְ  ׁש  ,ֵמֲעָזָרה לֹא :ָאַמרּדְ ְקּדָ ֶרץ ַלּמִ ְכִניס ׁשֶ טּור,  -ָקָסַבר: ַהּמַ   ּפָ
ּה ֲעָזָרה ָסַבר ּוַמאן ּדְ  יב.  -ָאַמר ִמּכּוּלָ   ַחּיָ

   
יָאַמר    קה,א   : יֹוָחָנן ַרּבִ

ֵניֶהם ְרׁשוּ  ּוׁשְ    :ִמְקָרא ֶאָחד ּדָ
בֹ  ל ַהֻטְמָאהאּו ַהּכֹ "ַוּיָ   ...  ֲהִנים ִלְפִניָמה ֵבית ה' ְלַטֵהר ַוּיֹוִציאּו ֵאת ּכָ

ית ה' ֵהיַכל ה' ַלֲחַצר ּבֵ ר ָמְצאּו ּבְ    ,ֲאׁשֶ
ם ְלהֹוִציא ְלַנַחל ִקְדרֹון חּוָצה" לּו ַהְלִוּיִ    .(דברי הימים ב כט, טז) 13ַוְיַקּבְ

נֵ  ּתַ ִאׁשְ ֲעָזָרה, ַמר ָסַבר: ִמּדְ א. ּבַ י ּבָ ֲעָזָרה ֵליכָּ ם, טּוְמָאה ּבָ   ְלִוּיִ
ֵק  ם ַמּפְ ְלִוּיִ ר ּבַ לֹא ֶאְפׁשָ   ֲהִנים, י ּכֹ ּוָמר ָסַבר: ַעד ֵהיָכא ּדְ

א  ּתָ ֵא ּדְ ָהׁשְ ּמְ ם ּתּו לֹא ִמּטַ ְלִוּיִ ר ּבַ   ֲהִנים. י ּכֶֹאְפׁשָ
  
  

נוּ  ַנן:  ּתָ   ַרּבָ
ן ּוְלהֹוִציא ֶאת ַהטּוְמָאה, ַהּכֹ" ֵהיָכל ִלְבנֹות ְלַתּקֵ   ל ִנְכָנִסין ּבַ

כֹ -ִמְצָוה    ֲהִנים, ּבְ
ם ּכֹ ם,  -ֲהִנים ִאם ֵאין ׁשָ   ִנְכָנִסין ְלִוּיִ
ם  ם ְלִוּיִ ָרֵאִלים.  -ֵאין ׁשָ   ִנְכָנִסין ִיׂשְ

   :ְוִאיֵדי ְוִאיֵדי
  ִאין,  - ְטהֹוִרים 
  . "לֹא – ְטֵמִאים

  
  : ַרב הּוָנאָאַמר 

ֲהָנא ֲהֵני ַרב ּכָ יַע כָּ    .ְמַסּיֵ
  

ִני  ּתָ ֲהָנאּדְ   : ַרב ּכָ
ֱאַמר" ּנֶ רֹ  :ִמּתֹוְך ׁשֶ ין ָהאּוָלם ָיכֹול לֹא ְיהּו ּכֹ - (ויקרא כא, כג) 14א"ֶכת לֹא ָיבֹ "ַאְך ֶאל ַהּפָ ֲעֵלי מּוִמין ִנְכָנִסין ּבֵ ֲהִנים ּבַ

ַח ַלֲעׂשוֹ  ְזּבֵ    ?ת ִריּקּוֵעי ַפִחיםְוַלּמִ
ְלמּוד לֹוַמר ק,  "ַאְך" :תַּ   ִחּלֵ

ְתִמיִמים -ִמְצָוה     .ּבִ
ִמיִמים  ם תְּ ֲעֵלי מּוִמין.  -ֵאין ׁשָ   ִנְכָנִסין ּבַ

  ְטהֹוִרין, ּבִ  -ִמְצָוה 
ם ְטהֹוִרין    ִנְכָנִסין ְטֵמִאין.  -ֵאין ׁשָ

   :ֵאיֵדי ְוִאיֵדי
  ִאין,  -ּכֲהִנים 

ָרֵאִלים    . "לֹא –ִיׂשְ
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בֹ   בֹ ַוּיָ בֹ ַוּיָ בֹ ַוּיָ ֹ ַוּיָ ֹ אּו ַהּכ ֹ אּו ַהּכ ֹ אּו ַהּכ ל ַהֻטְמָאה אּו ַהּכ ל ַהֻטְמָאה ֲהִנים ִלְפִניָמה ֵבית ה' ְלַטֵהר ַויֹּוִציאּו ֵאת כָּ ל ַהֻטְמָאה ֲהִנים ִלְפִניָמה ֵבית ה' ְלַטֵהר ַויֹּוִציאּו ֵאת כָּ ל ַהֻטְמָאה ֲהִנים ִלְפִניָמה ֵבית ה' ְלַטֵהר ַויֹּוִציאּו ֵאת כָּ ֵהיַכל ה'עבודה זרה שטמאה כמת ֲהִנים ִלְפִניָמה ֵבית ה' ְלַטֵהר ַויֹּוִציאּו ֵאת כָּ ר ָמְצאּו ּבְ ֵהיַכל ה'ֲאׁשֶ ר ָמְצאּו ּבְ ֵהיַכל ה'ֲאׁשֶ ר ָמְצאּו ּבְ ֵהיַכל ה'ֲאׁשֶ ר ָמְצאּו ּבְ ם ְלהֹוִציא ְלַנַחל ִקְדרֹון     ֲאׁשֶ לּו ַהְלִוּיִ ית ה' ַוְיַקּבְ ם ְלהֹוִציא ְלַנַחל ִקְדרֹון ַלֲחַצר ּבֵ לּו ַהְלִוּיִ ית ה' ַוְיַקּבְ ם ְלהֹוִציא ְלַנַחל ִקְדרֹון ַלֲחַצר ּבֵ לּו ַהְלִוּיִ ית ה' ַוְיַקּבְ ם ְלהֹוִציא ְלַנַחל ִקְדרֹון ַלֲחַצר ּבֵ לּו ַהְלִוּיִ ית ה' ַוְיַקּבְ ַלֲחַצר ּבֵ

 חּוָצהחּוָצהחּוָצהחּוָצה
14
רֶכת לֹא ָיבא  רֶכת לֹא ָיבאַאְך ֶאל ַהּפָ רֶכת לֹא ָיבאַאְך ֶאל ַהּפָ רֶכת לֹא ָיבאַאְך ֶאל ַהּפָ  ואל המזבח לא יגש כי מום בו ולא יחלל את מקדשי כי אני ה' מקדשם ַאְך ֶאל ַהּפָ
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ֲעָיא ְלהוּ     :ִאיּבַ

  ֵאיזֹו ֵמֶהן ִנְכָנס?  - ַבַעל מּוםוּ ָטֵמא 
  

י ר ַאׁשִ יא ּבַ   : ַרבָאַמר  ַרב ִחּיָ
ֲעבֹוַדת ִציּבּור.  ,ָטֵמא ִנְכָנס ֵרי ּבַ ּתְ ָהא ִאיׁשְ   ּדְ

  
י   אֹוֵמר:  ֶאְלָעָזר ַרּבִ

ַעל מּום ִנְכָנס י ,ּבַ ֲאִכיַלת ָקָדׁשִ ֵרי ּבַ ּתְ ָהא ִאיׁשְ    .םּדְ
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        קה, אקה, אקה, אקה, א .417
י" ְמעֹון ַרּבִ    :אֹוֵמר ׁשִ
בּות[ ּום ׁשְ א ִמׁשּ ירּו ְלָך ֶאּלָ ּלא ִהתִּ ְלָך ָנְתנּו ְלָך ׁשֶ ֶ ירּו ְלָך ֲחָכִמים ִמׁשּ ִהתִּ   ].ָמקֹום ׁשֶ
  

י ְמעֹון ֵהיָכא ָקֵאי ַרּבִ    ?ׁשִ
  

   ,ָהָתם ָקֵאי
ְתַנן    :ּדִ

ה" חּום, ֲאִפיּלּו ַאּמָ יְך חּוץ ַלתְּ ֶהְחׁשִ ֵנס.  -ַאַחת  ִמי ׁשֶ    לֹא ִיּכָ
י ְמעֹון ַרּבִ   אֹוֵמר:  ׁשִ

ה  ֵרה ַאּמָ ֵני ַהּטֹוִעים -ֲאִפיּלּו ֲחֵמׁש ֶעׂשְ ּדֹות ִמּפְ ִעין ֶאת ַהּמִ ׁשֹוחֹות ְמַמּצְ ֵאין ַהּמָ ֵנס, ְלִפי ׁשֶ   . "ִיּכָ
א א ַקּמָ ּנָ ָקָאַמר ּתַ ֵנס" :ּדְ   , "לֹא ִיּכָ

יְוָאַמר ֵליּה  ְמעֹון:  ַרּבִ    ."ֵנסִיּכָ "ׁשִ
  
בּות" ּום ׁשְ א ִמׁשּ ירּו ְלָך ֶאּלָ ּלא ִהתִּ   ."ׁשֶ
  

   ?ֵהיָכא ָקֵאי
  

   ,ָהָתם ָקֵאי
א א ַקּמָ ּנָ ָקָאַמר ּתַ ָרּה " :ּדְ   . "קֹוׁשְ

יְוָאַמר ֵליּה  ְמעֹון:  ַרּבִ    ."עֹוְנָבּה "ׁשִ
  

אתּדְ ֲעִניָבה     ,לֹא ָאֵתי ִליֵדי ִחּיּוב ַחּטָ
ַנן,  רּו ֵליּה ַרּבָ   ׁשָ

יָר  את ְקׁשִ ָאֵתי ִליֵדי ִחּיּוב ַחּטָ ַנן -ה ּדְ רּו ֵליּה ַרּבָ    .לֹא ׁשָ
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