
  להדפיס לצורך לימוד אישיבשמחה מותר  0526071122לדניאל ברק ווינט  כל הזכויות שמורותכל הזכויות שמורותכל הזכויות שמורותכל הזכויות שמורות                                                                                                                   

         
1

.  

.  

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

. .... 

  שבת

  י"ד :פרק
  קיא: – קז.

  
  מהדורה מנוקדת, מפוסקת,
  מחולקת לסוגיות ולפסקאות

  עם רש"י
  

  
  

  יצא לאור על ידי עמותת 
  "וכל בנייך לימודי ה'"

  

  גתשע" שבט ז'

 סדורה א גמר



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

     

2

  

  

  

  תאמין!!! -יגעת ומצאת  -בהצלחה  
  
  
  
  
  
  
  
  

  להארות והערות 
  דניאל ברק ווינט

  0526071122 –טל' 
  vinetd@neto.net.ilדוא"ל 

 90407עתניאל ד.נ. הר חברון 
  

  
©   

   , ניקוד ופיסוקכויות על הטקסטכל הז
  . מכון הישראלי לפרסומים תלמודייםשמורות ל

  החלוקה לסוגיות ופסקאות על כל הזכויות 
  . שמורות לעמותת "וכל בנייך לימודי ה'"

  
  

  פיס לשם לימוד וללא מטרות רווח. ניתן לצלם ולהד
  



  להדפיס לצורך לימוד אישיבשמחה מותר  0526071122לדניאל ברק ווינט  כל הזכויות שמורותכל הזכויות שמורותכל הזכויות שמורותכל הזכויות שמורות                                                                                                                   ""ְׁשמָֹנה ְׁשָרִצים –מסכת שבת פרק י"ד 

         
3

    """"ְׁשָרִציםְׁשָרִציםְׁשָרִציםְׁשָרִצים    ְׁשמָֹנהְׁשמָֹנהְׁשמָֹנהְׁשמָֹנה""""    ––––    י"די"די"די"דפרק פרק פרק פרק     שבתשבתשבתשבתמסכת מסכת מסכת מסכת 
        בבבב- - - - קז, אקז, אקז, אקז, א .468

ָנה    ִמׁשְ

מֹ ּתֹוָרהׁשְ ָרִצים ָהֲאמּוִרים ּבַ ָנה ׁשְ
1111 ,  

ֶהן  ָדן ְוַהחֹוֵבל ּבָ יב.  -ַהּצָ   ַחּיָ
ֶהן  ים, ַהחֹוֵבל ּבָ ָקִצים ּוְרָמׂשִ ָאר ׁשְ טּור.  -ּוׁשְ   ּפָ

ָדן ְלצֹוֶרְך  יב,  -ַהּצָ   ַחּיָ
ּלא ְלצֹוֶרְך  טּור.  -ׁשֶ   ּפָ

ָדן  ְרׁשּותֹו, ַהּצָ ּבִ ה ָועֹוף ׁשֶ טּור,  -ַחּיָ   ּפָ
ֶהן  יב - ְוַהחֹוֵבל ּבָ         .  .  .  .  ַחּיָ

            

ָמָרא    ּגְ

ָקָתֵני  ָקָתֵני ִמּדְ ָקָתֵני ִמּדְ ָקָתֵני ִמּדְ ֶהן ִמּדְ יב" - "ַהחֹוֵבל ּבָ ִאית ְלהּו     - - - -     ַחּיָ ָלל ּדְ ִאית ְלהּו ִמכְּ ָלל ּדְ ִאית ְלהּו ִמכְּ ָלל ּדְ ִאית ְלהּו ִמכְּ ָלל ּדְ   . עֹורעֹורעֹורעֹורִמכְּ
א ּנָ אַמאן ּתַ ּנָ אַמאן ּתַ ּנָ אַמאן ּתַ ּנָ   ? ַמאן ּתַ

  
מוּ ָאַמר ָאַמר ָאַמר ָאַמר    : : : : ֵאלׁשְ

י יַרּבִ יַרּבִ יַרּבִ ן נּוִרי ִהיא,     ַרּבִ ן נּוִרי ִהיא, יֹוָחָנן ּבֶ ן נּוִרי ִהיא, יֹוָחָנן ּבֶ ן נּוִרי ִהיא, יֹוָחָנן ּבֶ         יֹוָחָנן ּבֶ
ְתַנן ְתַנןּדִ ְתַנןּדִ ְתַנןּדִ             ::::ּדִ

ן נּוִרי" י יֹוָחָנן ּבֶ   אֹוֵמר:  ַרּבִ
ָרִצים  מָנה ׁשְ   . "ֵיׁש ָלֶהן עֹורֹותׁשְ

  
ר ַרב הּוָנא ה ּבַ         : : : : ַרבָאַמר ָאַמר ָאַמר ָאַמר     ַרּבָ

ַנן יָמא ַרּבָ ַנןֲאִפיּלּו ּתֵ יָמא ַרּבָ ַנןֲאִפיּלּו ּתֵ יָמא ַרּבָ ַנןֲאִפיּלּו ּתֵ יָמא ַרּבָ   , ֲאִפיּלּו ּתֵ
ַנן ֲעֵליּה  ִליִגי ַרּבָ אן לֹא ּפְ ַנן ֲעֵליּה ַעד כָּ ִליִגי ַרּבָ אן לֹא ּפְ ַנן ֲעֵליּה ַעד כָּ ִליִגי ַרּבָ אן לֹא ּפְ ַנן ֲעֵליּה ַעד כָּ ִליִגי ַרּבָ אן לֹא ּפְ יּדְ ּדְ ּדְ ּדְ ַעד כָּ יַרּבִ יַרּבִ יַרּבִ א ְלִעְנַין טּוְמָאה, יֹוָחָנן ּבֶ יֹוָחָנן ּבֶ יֹוָחָנן ּבֶ יֹוָחָנן ּבֶ     ַרּבִ א ְלִעְנַין טּוְמָאה, ן נּוִרי ֶאּלָ א ְלִעְנַין טּוְמָאה, ן נּוִרי ֶאּלָ א ְלִעְנַין טּוְמָאה, ן נּוִרי ֶאּלָ         ן נּוִרי ֶאּלָ

ְכִתיב ְכִתיבּדִ ְכִתיבּדִ ְכִתיבּדִ ֵמִאים ָלֶכם    ::::ּדִ ה ַהּטְ ָרן,  - (ויקרא יא, לא)    2222""ֵאּלֶ ְבׂשָ עֹורֹוֵתיֶהן כִּ ָרן, ְלַרּבֹות ׁשֶ ְבׂשָ עֹורֹוֵתיֶהן כִּ ָרן, ְלַרּבֹות ׁשֶ ְבׂשָ עֹורֹוֵתיֶהן כִּ ָרן, ְלַרּבֹות ׁשֶ ְבׂשָ עֹורֹוֵתיֶהן כִּ         ְלַרּבֹות ׁשֶ
ַנן מֹודוּ  ת ֲאִפיּלּו ַרּבָ ּבָ ַנן מֹודוּ ֲאָבל ְלִעְנַין ׁשַ ת ֲאִפיּלּו ַרּבָ ּבָ ַנן מֹודוּ ֲאָבל ְלִעְנַין ׁשַ ת ֲאִפיּלּו ַרּבָ ּבָ ַנן מֹודוּ ֲאָבל ְלִעְנַין ׁשַ ת ֲאִפיּלּו ַרּבָ ּבָ   . ֲאָבל ְלִעְנַין ׁשַ

  
ִליִגי ת לֹא ּפְ ּבָ ִליִגיּוְלִעְנַין ׁשַ ת לֹא ּפְ ּבָ ִליִגיּוְלִעְנַין ׁשַ ת לֹא ּפְ ּבָ ִליִגיּוְלִעְנַין ׁשַ ת לֹא ּפְ ּבָ             ?!?!?!?!ּוְלִעְנַין ׁשַ

            ::::ְוָהַתְנָיאְוָהַתְנָיאְוָהַתְנָיאְוָהַתְנָיא
" ְ ד ֶאָחד ִמׁשּ ּתֹוָרה, מַֹהּצָ ָרִצים ָהֲאמּוִרים ּבַ   ָנה ׁשְ

ֶהן  יב,  -ַהחֹוֵבל ּבָ   ַחּיָ
ְבֵרי  י יֹוָח ּדִ ן נּוִריַרּבִ    .ָנן ּבֶ

  אֹוְמִרים:  ֲחָכִמיםוַ 
א   קז,ב נּו ֲחָכִמים̂̂̂^    ֵאין עֹור ֶאּלָ ּמָ ֶ   . "ְלַמה ׁשּ

ה,  ַרּבָ ה, ַאּדְ ַרּבָ ה, ַאּדְ ַרּבָ ה, ַאּדְ ַרּבָ נּו ֲחָכִמים"ַאּדְ ּמָ ֶ         ֵאין ָלֶהם עֹור! ֵאין ָלֶהם עֹור! ֵאין ָלֶהם עֹור! ֵאין ָלֶהם עֹור!     "ְלַמה ׁשּ
ֵייַא ְוָאַמר ְוָאַמר ְוָאַמר ְוָאַמר          , , , , ּבַ

            ::::ָהִכי ָקָאַמרָהִכי ָקָאַמרָהִכי ָקָאַמרָהִכי ָקָאַמר
ר ֶאלָּ  ׂשָ ר ֶאלָּ ֵאין עֹור ָחלּוק ִמּבָ ׂשָ ר ֶאלָּ ֵאין עֹור ָחלּוק ִמּבָ ׂשָ ר ֶאלָּ ֵאין עֹור ָחלּוק ִמּבָ ׂשָ ּלא ָמנּו ֲחָכִמיםֵאין עֹור ָחלּוק ִמּבָ ֶ ּלא ָמנּו ֲחָכִמיםא ְלַמה ׁשּ ֶ ּלא ָמנּו ֲחָכִמיםא ְלַמה ׁשּ ֶ ּלא ָמנּו ֲחָכִמיםא ְלַמה ׁשּ ֶ             !!!!א ְלַמה ׁשּ

        
        : : : : ָרָבאָאַמר ֵליּה ָאַמר ֵליּה ָאַמר ֵליּה ָאַמר ֵליּה 

נּו ֲחָכִמים"ָהא ָהא ָהא ָהא  ּמָ ֶ    !ָקָאַמרָקָאַמרָקָאַמרָקָאַמר    "ְלַמה ׁשּ
  

א ָאַמר  א ָאַמר ֶאּלָ א ָאַמר ֶאּלָ א ָאַמר ֶאּלָ         , , , , ָרָבאֶאּלָ
נּו ֲחָכִמים.     ::::ָהִכי ָקָאַמרָהִכי ָקָאַמרָהִכי ָקָאַמרָהִכי ָקָאַמר ּמָ ֶ א ְלַמה ׁשּ ר ֶאּלָ ָבׂשָ א כְּ נּו ֲחָכִמים. ֵאין עֹור ְמַטּמֵ ּמָ ֶ א ְלַמה ׁשּ ר ֶאּלָ ָבׂשָ א כְּ נּו ֲחָכִמים. ֵאין עֹור ְמַטּמֵ ּמָ ֶ א ְלַמה ׁשּ ר ֶאּלָ ָבׂשָ א כְּ נּו ֲחָכִמים. ֵאין עֹור ְמַטּמֵ ּמָ ֶ א ְלַמה ׁשּ ר ֶאּלָ ָבׂשָ א כְּ   ֵאין עֹור ְמַטּמֵ

  
ָללִמ ִמ ִמ ִמ  ָללכְּ ָללכְּ ָללכְּ יּדְ     ::::כְּ יַרּבִ יַרּבִ יַרּבִ ן נּוִרי ָהָנְך ַנִמי     ַרּבִ ן נּוִרי ָהָנְך ַנִמי יֹוָחָנן ּבֶ ן נּוִרי ָהָנְך ַנִמי יֹוָחָנן ּבֶ ן נּוִרי ָהָנְך ַנִמי יֹוָחָנן ּבֶ ִאיןּדְ ּדְ ּדְ ּדְ יֹוָחָנן ּבֶ ִאיןלֹא ָמנּו ֲחָכִמים ְמַטּמְ ִאיןלֹא ָמנּו ֲחָכִמים ְמַטּמְ ִאיןלֹא ָמנּו ֲחָכִמים ְמַטּמְ             ,,,,לֹא ָמנּו ֲחָכִמים ְמַטּמְ

ן נוִּרי"    ::::ְוָהא ָקָתֵניְוָהא ָקָתֵניְוָהא ָקָתֵניְוָהא ָקָתֵני י יֹוָחָנן ּבֶ מֹ ַרּבִ ִאיןאֹוֵמר: ׁשְ ָרִצים ֵיׁש ָלֶהן עֹורֹות ְולֹא ְמַטּמְ         ! ! ! ! "ָנה ׁשְ
        

                                                             
1

  )ל-ויקרא יא, כט(. והתנשמת וזה לכם הטמא בשרץ השורץ על הארץ החולד והעכבר והצב למינהו. והאנקה והכוח והלטאה והחמט 
2
ֵמִאים ָלֶכם   ה ַהּטְ ֵמִאים ָלֶכם ֵאּלֶ ה ַהּטְ ֵמִאים ָלֶכם ֵאּלֶ ה ַהּטְ ֵמִאים ָלֶכם ֵאּלֶ ה ַהּטְ  בכל השרץ כל הנוגע בהם במותם יטמא עד הערבֵאּלֶ

  רש"י
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ָנהָאַמר ָאַמר ָאַמר ָאַמר  ר ַמּתָ א ּבַ         : : : : ַרב ַאּדָ
  :ֵריץ ָהִכיֵריץ ָהִכיֵריץ ָהִכיֵריץ ָהִכיּתָ ּתָ ּתָ ּתָ 

נּו ֲחָכִמים.     ,,,,ים אֹוְמִרים: ְלִעְנַין טּוְמָאהים אֹוְמִרים: ְלִעְנַין טּוְמָאהים אֹוְמִרים: ְלִעְנַין טּוְמָאהים אֹוְמִרים: ְלִעְנַין טּוְמָאהַוֲחָכִמ ַוֲחָכִמ ַוֲחָכִמ ַוֲחָכִמ  ּמָ ֶ נּו ֲחָכִמים. ֵאין עֹור ְלַמה ׁשּ ּמָ ֶ נּו ֲחָכִמים. ֵאין עֹור ְלַמה ׁשּ ּמָ ֶ נּו ֲחָכִמים. ֵאין עֹור ְלַמה ׁשּ ּמָ ֶ   ֵאין עֹור ְלַמה ׁשּ
  

  

י ּתִ יְוַאכַּ ּתִ יְוַאכַּ ּתִ יְוַאכַּ ּתִ ִליִגי?    ,,,,ְוַאכַּ ת לֹא ּפְ ּבָ ִליִגי?ְלִעְנַין ׁשַ ת לֹא ּפְ ּבָ ִליִגי?ְלִעְנַין ׁשַ ת לֹא ּפְ ּבָ ִליִגי?ְלִעְנַין ׁשַ ת לֹא ּפְ ּבָ             !!!!ְלִעְנַין ׁשַ
            ::::ְוָהַתְנָיאְוָהַתְנָיאְוָהַתְנָיאְוָהַתְנָיא

מֹ" ְ ד ֶאָחד ִמׁשּ ּתֹוָרה, ַהּצָ ָרִצים ָהֲאמּוִרים ּבַ   ָנה ׁשְ
ֶהן  יב,  -ַהחֹוֵבל ּבָ   ַחּיָ

ׁש ָלֶהן עוֹ  ּיֵ ָרִצים ׁשֶ ׁשְ   רֹות. ּבִ
ֵאיָנּה חֹוֶזֶרת    ?ְוֵאיזֹו ִהיא ַחּבּוָרה ׁשֶ

ם ּלא ָיָצא.  ,ִנְצַרר ַהּדָ י ׁשֶ   ַאף ַעל ּפִ
ן נּוִרי י יֹוָחָנן ּבֶ   אֹוֵמר:  ַרּבִ

מֹ ָרִצים ֵיׁש ָלֶהן עֹורֹותׁשְ       !!!!"ָנה ׁשְ
  

יָאַמר ָאַמר ָאַמר ָאַמר          : : : : ַרב ַאׁשִ
א א ַקּמָ ּנָ אַמאן ּתַ א ַקּמָ ּנָ אַמאן ּתַ א ַקּמָ ּנָ אַמאן ּתַ א ַקּמָ ּנָ             ????ַמאן ּתַ

י יַרּבִ יַרּבִ יַרּבִ       ,,,,ְיהּוָדהְיהּוָדהְיהּוָדהְיהּוָדה    ַרּבִ
ַתר גִּ  ָאֵזיל ּבָ ַתר גִּ ּדְ ָאֵזיל ּבָ ַתר גִּ ּדְ ָאֵזיל ּבָ ַתר גִּ ּדְ ָאֵזיל ּבָ אּדְ ּתָ איׁשְ ּתָ איׁשְ ּתָ איׁשְ ּתָ             ....יׁשְ

        
ְתַנן ְתַנןּדִ ְתַנןּדִ ְתַנןּדִ             ::::ּדִ

י ְיהּוָדה"   אֹוֵמר:  ַרּבִ
ה חּוְלּדָ ָטָאה ּכַ   . "ַהּלְ

ְפִליגֵ  ַנן ּדִ יּדְ י ֲעֵליּה ֲאָבל ַרּבָ יַרּבִ יַרּבִ יַרּבִ   יֹוָחָנן ְלִעְנַין טּוְמָאה, יֹוָחָנן ְלִעְנַין טּוְמָאה, יֹוָחָנן ְלִעְנַין טּוְמָאה, יֹוָחָנן ְלִעְנַין טּוְמָאה,     ַרּבִ
ת מֹודּו ֵליּה  ּבַ ת מֹודּו ֵליּה ְלִעְנַין ׁשַ ּבַ ת מֹודּו ֵליּה ְלִעְנַין ׁשַ ּבַ ת מֹודּו ֵליּה ְלִעְנַין ׁשַ ּבַ   . ְלִעְנַין ׁשַ

  
ְבֵרי ַהאי ַהאי ַהאי ַהאי     ,,,,ִאי ָהִכיִאי ָהִכיִאי ָהִכיִאי ָהִכי ן נּוִרי"ּדִ י יֹוָחָנן ּבֶ ְבֵרי '''', , , , "ַרּבִ ְבֵרי ּדִ ְבֵרי ּדִ ְבֵרי ּדִ ֵעי ֵליּה     ''''ּוַמֲחלּוְקּתוֹ ּוַמֲחלּוְקּתוֹ ּוַמֲחלּוְקּתוֹ ּוַמֲחלּוְקּתוֹ יֹוָחָנן יֹוָחָנן יֹוָחָנן יֹוָחָנן     ייייַרּבִ ַרּבִ ַרּבִ ַרּבִ ּדִ ֵעי ֵליּה ִמיּבָ ֵעי ֵליּה ִמיּבָ ֵעי ֵליּה ִמיּבָ             !!!!ִמיּבָ

        
ֵני ֵניּתְ ֵניּתְ ֵניּתְ ְבֵרי '''': : : : ּתְ ְבֵרי ּדִ ְבֵרי ּדִ ְבֵרי ּדִ יּדִ יַרּבִ יַרּבִ יַרּבִ ן נּוִרי ּוַמֲחלּוְקּתוֹ יֹוָח יֹוָח יֹוָח יֹוָח     ַרּבִ ן נּוִרי ּוַמֲחלּוְקּתוֹ ָנן ּבֶ ן נּוִרי ּוַמֲחלּוְקּתוֹ ָנן ּבֶ ן נּוִרי ּוַמֲחלּוְקּתוֹ ָנן ּבֶ         . . . . ''''ָנן ּבֶ
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יּה  ָעא ִמיּנֵ יּה ּבְ ָעא ִמיּנֵ יּה ּבְ ָעא ִמיּנֵ יּה ּבְ ָעא ִמיּנֵ יֵמ ֵמ ֵמ ֵמ     ֵלִויּבְ         : : : : ַרּבִ

ֵאיָנּה חֹוֶזֶרת?  ִין ְלַחּבּוָרה ׁשֶ ֵאיָנּה חֹוֶזֶרת? ִמּנַ ִין ְלַחּבּוָרה ׁשֶ ֵאיָנּה חֹוֶזֶרת? ִמּנַ ִין ְלַחּבּוָרה ׁשֶ ֵאיָנּה חֹוֶזֶרת? ִמּנַ ִין ְלַחּבּוָרה ׁשֶ   ִמּנַ
  

ְכִתיב ְכִתיבּדִ ְכִתיבּדִ ְכִתיבּדִ רֹ     ::::ּדִ י עֹורֹו ְוָנֵמר ֲחַבְרּבֻ   . (ירמיהו יג, כג)    ָתיו""ֲהַיֲהפְך ּכּוׁשִ
  

רֹ ַמאי ַמאי ַמאי ַמאי          ? ? ? ? ָתיו""ֲחַבְרּבֻ
ָקֵאי ִריְקֵמי ִריְקֵמי  ָקֵאי ִריְקֵמי ִריְקֵמי ִאיֵליָמא ּדְ ָקֵאי ִריְקֵמי ִריְקֵמי ִאיֵליָמא ּדְ ָקֵאי ִריְקֵמי ִריְקֵמי ִאיֵליָמא ּדְ רָתיו"ַהאי ַהאי ַהאי ַהאי     - - - - ִאיֵליָמא ּדְ ָווָניו', "ְוָנֵמר ֲחַבְרּבֻ ָווָניוָנֵמר ּגְ ָווָניוָנֵמר ּגְ ָווָניוָנֵמר ּגְ ֵעי ֵליּה     ''''ָנֵמר ּגְ ֵעי ֵליּה ִמּבָ ֵעי ֵליּה ִמּבָ ֵעי ֵליּה ִמּבָ             !!!!ִמּבָ

        
י;  ּכּוׁשִ א, כַּ י; ֶאּלָ ּכּוׁשִ א, כַּ י; ֶאּלָ ּכּוׁשִ א, כַּ י; ֶאּלָ ּכּוׁשִ א, כַּ         ֶאּלָ

י ֵאיָנּה חֹוֶזֶרתּדְ ּדְ ּדְ ּדְ ָמה עֹורֹו ָמה עֹורֹו ָמה עֹורֹו ָמה עֹורֹו  י ֵאיָנּה חֹוֶזֶרתכּוׁשִ י ֵאיָנּה חֹוֶזֶרתכּוׁשִ י ֵאיָנּה חֹוֶזֶרתכּוׁשִ         ַאף ַחּבּוָרה ֵאיָנּה חֹוֶזֶרת.  ַאף ַחּבּוָרה ֵאיָנּה חֹוֶזֶרת.  ַאף ַחּבּוָרה ֵאיָנּה חֹוֶזֶרת.  ַאף ַחּבּוָרה ֵאיָנּה חֹוֶזֶרת.      ,,,,כּוׁשִ
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ָקִציםוּ " ָאר ׁשְ ֶהן [[[[    ׁשְ ים, ַהחֹוֵבל ּבָ טּור –ּוְרָמׂשִ         ].].].]."ּפָ
        

יב.     - - - -     ''''הֹוְרָגןהֹוְרָגןהֹוְרָגןהֹוְרָגן''''ָהא ָהא ָהא ָהא  יב. ַחּיָ יב. ַחּיָ יב. ַחּיָ   ַחּיָ
  

א ּנָ אַמאן ּתַ ּנָ אַמאן ּתַ ּנָ אַמאן ּתַ ּנָ   ? ַמאן ּתַ
  

י ִיְרְמָיהָאַמר ָאַמר ָאַמר ָאַמר    : : : : ַרּבִ
י יַרּבִ יַרּבִ יַרּבִ             ....ֱאִליֶעֶזר ִהיאֱאִליֶעֶזר ִהיאֱאִליֶעֶזר ִהיאֱאִליֶעֶזר ִהיא    ַרּבִ

        
ַתְנָיא ַתְנָיאּדְ ַתְנָיאּדְ ַתְנָיאּדְ             ::::ּדְ

י ֱאִליֶעֶזר"   אֹוֵמר:  ַרּבִ
ה ּבְ  יּנָ ָמל ּבַ ַההֹוֵרג ּכִ הֹוֵרג ּגָ ת ּכְ ּבָ ַ תׁשּ ּבָ ַ   . . . . "ׁשּ

  
  : : : : ַרב יֹוֵסףַמְתִקיף ָלּה ַמְתִקיף ָלּה ַמְתִקיף ָלּה ַמְתִקיף ָלּה 

ַנן ֲעֵליּה  ִליִגי ַרּבָ אן לֹא ּפְ ַנן ֲעֵליּה ַעד כָּ ִליִגי ַרּבָ אן לֹא ּפְ ַנן ֲעֵליּה ַעד כָּ ִליִגי ַרּבָ אן לֹא ּפְ ַנן ֲעֵליּה ַעד כָּ ִליִגי ַרּבָ אן לֹא ּפְ יּדְ ּדְ ּדְ ּדְ ַעד כָּ יַרּבִ יַרּבִ יַרּבִ ה    ַרּבִ ִכיּנָ א ּבְ הֱאִליֶעֶזר ֶאּלָ ִכיּנָ א ּבְ הֱאִליֶעֶזר ֶאּלָ ִכיּנָ א ּבְ הֱאִליֶעֶזר ֶאּלָ ִכיּנָ א ּבְ ה. ּדְ , ֱאִליֶעֶזר ֶאּלָ ָרה ְוַרּבָ ה. ֵאיָנּה ּפָ ָרה ְוַרּבָ ה. ֵאיָנּה ּפָ ָרה ְוַרּבָ ה. ֵאיָנּה ּפָ ָרה ְוַרּבָ         ֵאיָנּה ּפָ
ים  ָקִצים ּוְרָמׂשִ ָאר ׁשְ ים ֲאָבל ׁשְ ָקִצים ּוְרָמׂשִ ָאר ׁשְ ים ֲאָבל ׁשְ ָקִצים ּוְרָמׂשִ ָאר ׁשְ ים ֲאָבל ׁשְ ָקִצים ּוְרָמׂשִ ָאר ׁשְ ִליִגיָפ ָפ ָפ ָפ ּדְ ֲאָבל ׁשְ ִליִגיִרין ְוָרִבין לֹא ּפְ ִליִגיִרין ְוָרִבין לֹא ּפְ ִליִגיִרין ְוָרִבין לֹא ּפְ       ....ִרין ְוָרִבין לֹא ּפְ

  
א ֵמ  ֵניֶהם לֹא ְלָמדּוָה ֶאּלָ א ֵמ ּוׁשְ ֵניֶהם לֹא ְלָמדּוָה ֶאּלָ א ֵמ ּוׁשְ ֵניֶהם לֹא ְלָמדּוָה ֶאּלָ א ֵמ ּוׁשְ ֵניֶהם לֹא ְלָמדּוָה ֶאּלָ   . ֵאיִליםֵאיִליםֵאיִליםֵאיִליםּוׁשְ

י יַרּבִ יַרּבִ יַרּבִ ֵאיִלים,     ::::ֱאִליֶעֶזר ָסַברֱאִליֶעֶזר ָסַברֱאִליֶעֶזר ָסַברֱאִליֶעֶזר ָסַבר    ַרּבִ ֵאיִלים, כְּ ֵאיִלים, כְּ ֵאיִלים, כְּ         כְּ
ָמה ֶהן ְנִטיַלת ְנׁשָ ׁש ּבָ ּיֵ ָמהָמה ֵאיִלים ׁשֶ ֶהן ְנִטיַלת ְנׁשָ ׁש ּבָ ּיֵ ָמהָמה ֵאיִלים ׁשֶ ֶהן ְנִטיַלת ְנׁשָ ׁש ּבָ ּיֵ ָמהָמה ֵאיִלים ׁשֶ ֶהן ְנִטיַלת ְנׁשָ ׁש ּבָ ּיֵ ָמה, ָמה ֵאיִלים ׁשֶ ׁש ּבֹו ְנִטיַלת ְנׁשָ ּיֵ ל ׁשֶ ָמהַאף כָּ ׁש ּבֹו ְנִטיַלת ְנׁשָ ּיֵ ל ׁשֶ ָמהַאף כָּ ׁש ּבֹו ְנִטיַלת ְנׁשָ ּיֵ ל ׁשֶ ָמהַאף כָּ ׁש ּבֹו ְנִטיַלת ְנׁשָ ּיֵ ל ׁשֶ   . ַאף כָּ

ָנן ָסְבֵר  ָנן ָסְבֵר ְוַרּבָ ָנן ָסְבֵר ְוַרּבָ ָנן ָסְבֵר ְוַרּבָ ֵאיִלים,     ::::ייייְוַרּבָ ֵאיִלים, כְּ ֵאיִלים, כְּ ֵאיִלים, כְּ   כְּ
ל     ,,,,ִרין ְוָרִביןִרין ְוָרִביןִרין ְוָרִביןִרין ְוָרִביןָפ ָפ ָפ ָפ ּדְ ּדְ ּדְ ּדְ ָמה ֵאיִלים ָמה ֵאיִלים ָמה ֵאיִלים ָמה ֵאיִלים  ל ַאף כָּ ל ַאף כָּ ל ַאף כָּ       ....ההההָרה ְוַרּבֶ ָרה ְוַרּבֶ ָרה ְוַרּבֶ ָרה ְוַרּבֶ ָפ ָפ ָפ ָפ ּדְ ַאף כָּ

  
ֵייָאַמר ֵליּה ָאַמר ֵליּה ָאַמר ֵליּה ָאַמר ֵליּה    : ַאּבַ

ה? ָרה ְוַרּבָ ה ֵאין ּפָ יּנָ ה?ְוכִּ ָרה ְוַרּבָ ה ֵאין ּפָ יּנָ ה?ְוכִּ ָרה ְוַרּבָ ה ֵאין ּפָ יּנָ ה?ְוכִּ ָרה ְוַרּבָ ה ֵאין ּפָ יּנָ             !!!!ְוכִּ
            ::::ְוָהָאַמר ָמרְוָהָאַמר ָמרְוָהָאַמר ָמרְוָהָאַמר ָמר

ים"""" יֵצי ִכיּנִ ְרֵני ְרֵאִמים ְוַעד ּבֵ רּוְך הּוא ְוָזן ִמּקַ דֹוׁש ּבָ ב ַהּקָ יםיֹוׁשֵ יֵצי ִכיּנִ ְרֵני ְרֵאִמים ְוַעד ּבֵ רּוְך הּוא ְוָזן ִמּקַ דֹוׁש ּבָ ב ַהּקָ יםיֹוׁשֵ יֵצי ִכיּנִ ְרֵני ְרֵאִמים ְוַעד ּבֵ רּוְך הּוא ְוָזן ִמּקַ דֹוׁש ּבָ ב ַהּקָ יםיֹוׁשֵ יֵצי ִכיּנִ ְרֵני ְרֵאִמים ְוַעד ּבֵ רּוְך הּוא ְוָזן ִמּקַ דֹוׁש ּבָ ב ַהּקָ   ! """"יֹוׁשֵ
  

ִמיְקִרי  ִמיְקִרי ִמיָנא הּוא ּדְ ִמיְקִרי ִמיָנא הּוא ּדְ ִמיְקִרי ִמיָנא הּוא ּדְ ים"ִמיָנא הּוא ּדְ יֵצי ִכיּנִ ים""ּבֵ יֵצי ִכיּנִ ים""ּבֵ יֵצי ִכיּנִ ים""ּבֵ יֵצי ִכיּנִ       ...."ּבֵ
  

            ::::ְוָהַתְנָיאְוָהַתְנָיאְוָהַתְנָיאְוָהַתְנָיא
ים"   ! ! ! ! "ְטפּוֵיי ּוֵביֵצי ִכיּנִ
  

ִמיְקִרי " ִמיְקִרי "ִמיָנא הּוא ּדְ ִמיְקִרי "ִמיָנא הּוא ּדְ ִמיְקִרי "ִמיָנא הּוא ּדְ ים". ִמיָנא הּוא ּדְ יֵצי ִכיּנִ ים". ּבֵ יֵצי ִכיּנִ ים". ּבֵ יֵצי ִכיּנִ ים". ּבֵ יֵצי ִכיּנִ   ּבֵ
  

ְרעֹוׁש  ְרעֹוׁש ַוֲהֵרי ּפַ ְרעֹוׁש ַוֲהֵרי ּפַ ְרעֹוׁש ַוֲהֵרי ּפַ         ה, ה, ה, ה, ה ְוַרֶב ה ְוַרֶב ה ְוַרֶב ה ְוַרֶב ֶר ֶר ֶר ֶר ָפ ָפ ָפ ָפ ּדְ ּדְ ּדְ ּדְ ַוֲהֵרי ּפַ
            ::::ְוַתְנָיאְוַתְנָיאְוַתְנָיאְוַתְנָיא

ת, " ּבָ ַ ׁשּ ְרעֹוׁש ּבַ ד ּפַ   ַהּצָ
י ֱאִליֶעֶזר יב ַרּבִ    ,ְמַחּיֵ

ַע וְ  י ְיהֹוׁשֻ         ! ! ! ! "ּפֹוֵטר ַרּבִ
        

יָאַמר ָאַמר ָאַמר ָאַמר    : : : : ַרב ַאׁשִ
  ?! ֲהִריָגה ָקָרֵמיתֲהִריָגה ָקָרֵמיתֲהִריָגה ָקָרֵמיתֲהִריָגה ָקָרֵמיתַא ַא ַא ַא ֵציָדה ֵציָדה ֵציָדה ֵציָדה 

ִליגֵ  אן לֹא ּפְ ִליגֵ ַעד כָּ אן לֹא ּפְ ִליגֵ ַעד כָּ אן לֹא ּפְ ִליגֵ ַעד כָּ אן לֹא ּפְ יי י י י ַעד כָּ יַרּבִ יַרּבִ יַרּבִ יוְ וְ וְ וְ     ֱאִליֶעֶזרֱאִליֶעֶזרֱאִליֶעֶזרֱאִליֶעֶזר    ַרּבִ יַרּבִ יַרּבִ יַרּבִ ַע,     ַרּבִ ַע, ְיהֹוׁשֻ ַע, ְיהֹוׁשֻ ַע, ְיהֹוׁשֻ         ְיהֹוׁשֻ
ָמר ָסַבר א ּדְ ָמר ָסַברֶאּלָ א ּדְ ָמר ָסַברֶאּלָ א ּדְ ָמר ָסַברֶאּלָ א ּדְ ִמינֹו ִניּצֹוד,     ::::ֶאּלָ ֵאין ּבְ ָבר ׁשֶ ִמינֹו ִניּצֹוד, ּדָ ֵאין ּבְ ָבר ׁשֶ ִמינֹו ִניּצֹוד, ּדָ ֵאין ּבְ ָבר ׁשֶ ִמינֹו ִניּצֹוד, ּדָ ֵאין ּבְ ָבר ׁשֶ יב -ּדָ יבַחּיָ יבַחּיָ יבַחּיָ   , ַחּיָ

טּור. : ּוָמר ָסַברּוָמר ָסַברּוָמר ָסַברּוָמר ָסַבר טּור. ּפָ טּור. ּפָ טּור. ּפָ         ּפָ
יֲאָבל ְלִעְנַין ֲהִריָגה ֲאִפיּלּו ֲאָבל ְלִעְנַין ֲהִריָגה ֲאִפיּלּו ֲאָבל ְלִעְנַין ֲהִריָגה ֲאִפיּלּו ֲאָבל ְלִעְנַין ֲהִריָגה ֲאִפיּלּו  יַרּבִ יַרּבִ יַרּבִ ַע מֹוֶדה    ַרּבִ ַע מֹוֶדהְיהֹוׁשֻ ַע מֹוֶדהְיהֹוׁשֻ ַע מֹוֶדהְיהֹוׁשֻ   ....ְיהֹוׁשֻ
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        קז, בקז, בקז, בקז, ב .471
ָדן ְלצֹוֶרְך " יב, -ַהּצָ ּלא ְלצֹוֶרְך [[[[    ַחּיָ טּור –ׁשֶ         ].].].]."ּפָ
        

אַמאן ּתַ ַמאן ּתַ ַמאן ּתַ ַמאן ּתַ  אּנָ אּנָ אּנָ       ????ּנָ
  

  : : : : ַרבָאַמר ָאַמר ָאַמר ָאַמר     ַרב ְיהּוָדהָאַמר ָאַמר ָאַמר ָאַמר 
י יַרּבִ יַרּבִ יַרּבִ ְמעֹון ִהיא,     ַרּבִ ְמעֹון ִהיא, ׁשִ ְמעֹון ִהיא, ׁשִ ְמעֹון ִהיא, ׁשִ   ׁשִ

ֵאין ְצִריָכה ְלגּוָפּה     ::::ָאַמרָאַמרָאַמרָאַמרּדְ  ֵאין ְצִריָכה ְלגּוָפּה ְמָלאָכה ׁשֶ ֵאין ְצִריָכה ְלגּוָפּה ְמָלאָכה ׁשֶ ֵאין ְצִריָכה ְלגּוָפּה ְמָלאָכה ׁשֶ טּור ָעֶליָה.     - - - - ְמָלאָכה ׁשֶ טּור ָעֶליָה. ּפָ טּור ָעֶליָה. ּפָ טּור ָעֶליָה. ּפָ         ּפָ
        
        

ַמְתֵני ָלּה ַאָהא א ּדְ ַמְתֵני ָלּה ַאָהאִאיכָּ א ּדְ ַמְתֵני ָלּה ַאָהאִאיכָּ א ּדְ ַמְתֵני ָלּה ַאָהאִאיכָּ א ּדְ   : ִאיכָּ
ת, " ּבָ ַ ׁשּ ִפיס מּוְרָסא ּבַ   ַהּמֵ

ה  יב,  -ִאם ַלֲעׂשֹות ָלּה ּפֶ   ַחּיָ
ה ּנָ טּור –ֵלָחה  ִאם ְלהֹוִציא ִמּמֶ   . . . . (עדויות ב,ה)(עדויות ב,ה)(עדויות ב,ה)(עדויות ב,ה)    "ּפָ

  
א ּנָ אַמאן ּתַ ּנָ אַמאן ּתַ ּנָ אַמאן ּתַ ּנָ       ????ַמאן ּתַ

  
  : : : : ַרבָאַמר ָאַמר ָאַמר ָאַמר     ַרב ְיהּוָדהָאַמר ָאַמר ָאַמר ָאַמר 

י יַרּבִ יַרּבִ יַרּבִ ְמעֹון ִהיא,     ַרּבִ ְמעֹון ִהיא, ׁשִ ְמעֹון ִהיא, ׁשִ ְמעֹון ִהיא, ׁשִ   ׁשִ
ֵאין ְצִריָכה ְלגּוָפּה     ::::ָאַמרָאַמרָאַמרָאַמרּדְ  ֵאין ְצִריָכה ְלגּוָפּה ְמָלאָכה ׁשֶ ֵאין ְצִריָכה ְלגּוָפּה ְמָלאָכה ׁשֶ ֵאין ְצִריָכה ְלגּוָפּה ְמָלאָכה ׁשֶ טּור ָעֶליָה.     - - - - ְמָלאָכה ׁשֶ טּור ָעֶליָה. ּפָ טּור ָעֶליָה. ּפָ טּור ָעֶליָה. ּפָ         ּפָ
        
        

ַמְתֵני ָלּה ַאָהא א ּדְ ַמְתֵני ָלּה ַאָהאְוִאיכָּ א ּדְ ַמְתֵני ָלּה ַאָהאְוִאיכָּ א ּדְ ַמְתֵני ָלּה ַאָהאְוִאיכָּ א ּדְ             ::::ְוִאיכָּ
ת, " ּבָ ַ ׁשּ ד ָנָחׁש ּבַ   ַהּצָ

ק ּבֹו  ֶכּנּו ִאם ִמְתַעסֵּ ְ ּלא ִיׁשּ טּור,  -ׁשֶ   ּפָ
יב –ִאם ִלְרפּוָאה    . . . . "ַחּיָ

  
א ּנָ אַמאן ּתַ ּנָ אַמאן ּתַ ּנָ אַמאן ּתַ ּנָ       ????ַמאן ּתַ

  
  : : : : ַרבָאַמר ָאַמר ָאַמר ָאַמר     ַרב ְיהּוָדהָאַמר ָאַמר ָאַמר ָאַמר 

י יַרּבִ יַרּבִ יַרּבִ ְמעֹון ִהיא,     ַרּבִ ְמעֹון ִהיא, ׁשִ ְמעֹון ִהיא, ׁשִ ְמעֹון ִהיא, ׁשִ         ׁשִ
ֵאיָנּה ְצִריָכה ְלגּוָפּה     ::::ָאַמרָאַמרָאַמרָאַמרּדְ  ֵאיָנּה ְצִריָכה ְלגּוָפּה ְמָלאָכה ׁשֶ ֵאיָנּה ְצִריָכה ְלגּוָפּה ְמָלאָכה ׁשֶ ֵאיָנּה ְצִריָכה ְלגּוָפּה ְמָלאָכה ׁשֶ טּור ָעֶליָה.      - - - - ְמָלאָכה ׁשֶ טּור ָעֶליָה.  ּפָ טּור ָעֶליָה.  ּפָ טּור ָעֶליָה.  ּפָ         ּפָ
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מּוֵאלָאַמר ָאַמר ָאַמר ָאַמר          : : : : ׁשְ

ג ִמ  ֹוֶלה ּדָ ג ִמ ַהׁשּ ֹוֶלה ּדָ ג ִמ ַהׁשּ ֹוֶלה ּדָ ג ִמ ַהׁשּ ֹוֶלה ּדָ ֶסַלע ַהׁשּ ַבׁש כְּ ּיָ יָון ׁשֶ ם, כֵּ ֶסַלע ן ַהּיָ ַבׁש כְּ ּיָ יָון ׁשֶ ם, כֵּ ֶסַלע ן ַהּיָ ַבׁש כְּ ּיָ יָון ׁשֶ ם, כֵּ ֶסַלע ן ַהּיָ ַבׁש כְּ ּיָ יָון ׁשֶ ם, כֵּ יב    - - - - ן ַהּיָ יבַחּיָ יבַחּיָ יבַחּיָ   . ַחּיָ
  

ר ָאִביןָאַמר ָאַמר ָאַמר ָאַמר  י יֹוֵסי ּבַ         : : : : ַרּבִ
יָריו.  ין ְסַנּפִ יָריו. ּבֵ ין ְסַנּפִ יָריו. ּבֵ ין ְסַנּפִ יָריו. ּבֵ ין ְסַנּפִ         ּבֵ

        
יָאַמר ָאַמר ָאַמר ָאַמר          : : : : ַרב ַאׁשִ

ׁש,  יָמא ָיַבׁש ַמּמָ ׁש, ָלא ּתֵ יָמא ָיַבׁש ַמּמָ ׁש, ָלא ּתֵ יָמא ָיַבׁש ַמּמָ ׁש, ָלא ּתֵ יָמא ָיַבׁש ַמּמָ         ָלא ּתֵ
ָעַבד ִריֵרי א ֲאִפיּלּו ּדְ ָעַבד ִריֵריֶאּלָ א ֲאִפיּלּו ּדְ ָעַבד ִריֵריֶאּלָ א ֲאִפיּלּו ּדְ ָעַבד ִריֵריֶאּלָ א ֲאִפיּלּו ּדְ             ....ֶאּלָ

        
        

ר ַהְמּדּוִריָאַמר ָאַמר ָאַמר ָאַמר  מּוֵאלָאַמר ָאַמר ָאַמר ָאַמר     ָמר ּבַ         : : : : ׁשְ
יט ָידֹו ִלְמ  יט ָידֹו ִלְמ הֹוׁשִ יט ָידֹו ִלְמ הֹוׁשִ יט ָידֹו ִלְמ הֹוׁשִ ֵמֵעיָה הֹוׁשִ ּבְ ר ׁשֶ ל עּוּבָ ֵמֵעיָה ֵעי ְבֵהָמה ְוִדְלּדֵ ּבְ ר ׁשֶ ל עּוּבָ ֵמֵעיָה ֵעי ְבֵהָמה ְוִדְלּדֵ ּבְ ר ׁשֶ ל עּוּבָ ֵמֵעיָה ֵעי ְבֵהָמה ְוִדְלּדֵ ּבְ ר ׁשֶ ל עּוּבָ יב.  -ֵעי ְבֵהָמה ְוִדְלּדֵ יב. ַחּיָ יב. ַחּיָ יב. ַחּיָ   ַחּיָ

  
            ????ַמאי ַטְעָמאַמאי ַטְעָמאַמאי ַטְעָמאַמאי ַטְעָמא

        
        : : : : ָרָבאָאַמר ָאַמר ָאַמר ָאַמר 

ָרא לִ  ר ַהְמּדּוִרי ַאְסּבְ ָרא לִ ּבַ ר ַהְמּדּוִרי ַאְסּבְ ָרא לִ ּבַ ר ַהְמּדּוִרי ַאְסּבְ ָרא לִ ּבַ ר ַהְמּדּוִרי ַאְסּבְ             ::::ייייּבַ
תָלאו ָאַמר ָלאו ָאַמר ָלאו ָאַמר ָלאו ָאַמר  ׁשֶ ׁשּוָתא ֵמִהיְזֵמי ְוִהיֵגיּדְ ּדְ ּדְ ּדְ : ַהאי ַמאן : ַהאי ַמאן : ַהאי ַמאן : ַהאי ַמאן ַרב ׁשֵ ַלׁש כְּ ׁשּוָתא ֵמִהיְזֵמי ְוִהיֵגיּתָ ַלׁש כְּ ׁשּוָתא ֵמִהיְזֵמי ְוִהיֵגיּתָ ַלׁש כְּ ׁשּוָתא ֵמִהיְזֵמי ְוִהיֵגיּתָ ַלׁש כְּ יב ִמׁשּ , ּתָ יב ִמׁשּ ִמיַחּיַ יב ִמׁשּ ִמיַחּיַ יב ִמׁשּ ִמיַחּיַ יּדּולוֹ ִמיַחּיַ ָבר ִמּגִ יּדּולוֹ ּום עֹוֵקר ּדָ ָבר ִמּגִ יּדּולוֹ ּום עֹוֵקר ּדָ ָבר ִמּגִ יּדּולוֹ ּום עֹוֵקר ּדָ ָבר ִמּגִ             ????ּום עֹוֵקר ּדָ

יּדּולֹו. ָהָכא ָהָכא ָהָכא ָהָכא  ָבר ִמּגִ ּום עֹוֵקר ּדָ יב ִמׁשּ יּדּולֹו. ַנִמי ִמיַחּיַ ָבר ִמּגִ ּום עֹוֵקר ּדָ יב ִמׁשּ יּדּולֹו. ַנִמי ִמיַחּיַ ָבר ִמּגִ ּום עֹוֵקר ּדָ יב ִמׁשּ יּדּולֹו. ַנִמי ִמיַחּיַ ָבר ִמּגִ ּום עֹוֵקר ּדָ יב ִמׁשּ         ַנִמי ִמיַחּיַ
        
        

ֵייָאַמר ָאַמר ָאַמר ָאַמר          : : : : ַאּבַ
ַלׁש  ּדְ ּדְ ּדְ ּדְ ַהאי ַמאן ַהאי ַמאן ַהאי ַמאן ַהאי ַמאן    קח,א ַלׁש  ּתָ ַלׁש  ּתָ ַלׁש  ּתָ ַחָצָבא ̂̂̂^ּתָ א ּדְ יְטָרא ֵמאּוּנָ ַחָצָבא ּפִ א ּדְ יְטָרא ֵמאּוּנָ ַחָצָבא ּפִ א ּדְ יְטָרא ֵמאּוּנָ ַחָצָבא ּפִ א ּדְ יְטָרא ֵמאּוּנָ יב    ––––ּפִ יבַחּיָ יבַחּיָ יבַחּיָ             ,,,,ַחּיָ

יּדּולֹו.  ָבר ִמּגִ ּום עֹוֵקר ּדָ יּדּולֹו. ִמׁשּ ָבר ִמּגִ ּום עֹוֵקר ּדָ יּדּולֹו. ִמׁשּ ָבר ִמּגִ ּום עֹוֵקר ּדָ יּדּולֹו. ִמׁשּ ָבר ִמּגִ ּום עֹוֵקר ּדָ         ִמׁשּ
        

ֲעָיאְמִתיב ְמִתיב ְמִתיב ְמִתיב    : ַרב אֹוׁשַ
יב,  - ַהּתֹוֵלׁש ֶמָעִציץ ָנקּוב "   ַחּיָ

טּור –ֵאינֹו ָנקּוב ְוׁשֶ    ! "ּפָ
  

            ....ָלאו ַהְיינּו ְרִביֵתיּה ָלאו ַהְיינּו ְרִביֵתיּה ָלאו ַהְיינּו ְרִביֵתיּה ָלאו ַהְיינּו ְרִביֵתיּה     - - - - ָהָתם ָהָתם ָהָתם ָהָתם 
        ....ַהְיינּו ְרִביֵתיּה ַהְיינּו ְרִביֵתיּה ַהְיינּו ְרִביֵתיּה ַהְיינּו ְרִביֵתיּה     - - - - ָהָכא ָהָכא ָהָכא ָהָכא 
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ה ָועֹוף" ָדן [    ַחּיָ ְרׁשּותֹו, ַהּצָ ּבִ טּור,  -ׁשֶ   ּפָ

ֶהן  יב –ְוַהחֹוֵבל ּבָ   ]."ַחּיָ
  

        : : : : ַרב הּוָנאָאַמר ָאַמר ָאַמר ָאַמר 
ל עֹוף  י עֹור ׁשֶ ּבֵ ין ַעל ּגַ ִפיּלִ ל עֹוף ּכֹוְתִבין ּתְ י עֹור ׁשֶ ּבֵ ין ַעל ּגַ ִפיּלִ ל עֹוף ּכֹוְתִבין ּתְ י עֹור ׁשֶ ּבֵ ין ַעל ּגַ ִפיּלִ ל עֹוף ּכֹוְתִבין ּתְ י עֹור ׁשֶ ּבֵ ין ַעל ּגַ ִפיּלִ         ָטהֹור. ָטהֹור. ָטהֹור. ָטהֹור. ּכֹוְתִבין ּתְ

        
        : : : : ַרב יֹוֵסףָאַמר ָאַמר ָאַמר ָאַמר 

ַמע ָלן ַמע ָלןַמאי ָקא ַמׁשְ ַמע ָלןַמאי ָקא ַמׁשְ ַמע ָלןַמאי ָקא ַמׁשְ             ????ַמאי ָקא ַמׁשְ
ִאית ֵליּה  ִאית ֵליּה ּדְ ִאית ֵליּה ּדְ ִאית ֵליּה ּדְ       ?!?!?!?!עֹורעֹורעֹורעֹורּדְ

ֵניָנא ֵניָנאּתְ ֵניָנאּתְ ֵניָנאּתְ   : ּתְ
ֶהן " יב –ַהחֹוֵבל ּבָ   ! "ַחּיָ
  

ֵייָאַמר ֵליּה ָאַמר ֵליּה ָאַמר ֵליּה ָאַמר ֵליּה          : : : : ַאּבַ
ַמע ָלן,  ַמע ָלן, טּוָבא ָקא ַמׁשְ ַמע ָלן, טּוָבא ָקא ַמׁשְ ַמע ָלן, טּוָבא ָקא ַמׁשְ         טּוָבא ָקא ַמׁשְ

ְתִניִתין ִאי ִמּמַ ְתִניִתיןּדְ ִאי ִמּמַ ְתִניִתיןּדְ ִאי ִמּמַ ְתִניִתיןּדְ ִאי ִמּמַ יּה ִניְקֵבי ִניְקֵבי לֹא    ,,,,ֲהָוה ָאִמיָנאֲהָוה ָאִמיָנאֲהָוה ָאִמיָנאֲהָוה ָאִמיָנא    - - - -     ּדְ ִאית ּבֵ יָון ּדְ יּה ִניְקֵבי ִניְקֵבי לֹאכֵּ ִאית ּבֵ יָון ּדְ יּה ִניְקֵבי ִניְקֵבי לֹאכֵּ ִאית ּבֵ יָון ּדְ יּה ִניְקֵבי ִניְקֵבי לֹאכֵּ ִאית ּבֵ יָון ּדְ       ,,,,כֵּ
ַמע ָלןָק ָק ָק ָק  ַמע ָלןא ַמׁשְ ַמע ָלןא ַמׁשְ ַמע ָלןא ַמׁשְ             ....א ַמׁשְ
        

ְדָאְמִרי ּבְ  ְדָאְמִרי ּבְ כִּ ְדָאְמִרי ּבְ כִּ ְדָאְמִרי ּבְ כִּ   : ַמַעְרָבאכִּ
יֹו עֹוֶבֶרת ָעָליו  ַהּדְ ל ֶנֶקב ׁשֶ יֹו עֹוֶבֶרת ָעָליו כָּ ַהּדְ ל ֶנֶקב ׁשֶ יֹו עֹוֶבֶרת ָעָליו כָּ ַהּדְ ל ֶנֶקב ׁשֶ יֹו עֹוֶבֶרת ָעָליו כָּ ַהּדְ ל ֶנֶקב ׁשֶ       ....ֵאינֹו ֶנֶקבֵאינֹו ֶנֶקבֵאינֹו ֶנֶקבֵאינֹו ֶנֶקב - כָּ

  
י ֵזיָראֵמיִתיֵבי ֵמיִתיֵבי ֵמיִתיֵבי ֵמיִתיֵבי    : : : : ַרּבִ

יר ֶאת ָהעֹור - (ויקרא א, יז) 3"ִבְכָנָפיו""   . "ְלַהְכׁשִ
י ֵליּה ְקָרא ֲעָתְך עֹור הּוא, ֵהיִכי ְמַרּבֵ י ֵליּה ְקָראְוִאי ָסְלָקא ּדַ ֲעָתְך עֹור הּוא, ֵהיִכי ְמַרּבֵ י ֵליּה ְקָראְוִאי ָסְלָקא ּדַ ֲעָתְך עֹור הּוא, ֵהיִכי ְמַרּבֵ י ֵליּה ְקָראְוִאי ָסְלָקא ּדַ ֲעָתְך עֹור הּוא, ֵהיִכי ְמַרּבֵ             ????ְוִאי ָסְלָקא ּדַ

        
ֵייר ֵליּה ר ֵליּה ר ֵליּה ר ֵליּה ָאַמ ָאַמ ָאַמ ָאַמ    : : : : ַאּבַ

ֵייּה וְ וְ וְ וְ     ,,,,עֹור הּואעֹור הּואעֹור הּואעֹור הּוא ֵייּה ַרֲחָמָנא ַרּבְ ֵייּה ַרֲחָמָנא ַרּבְ ֵייּה ַרֲחָמָנא ַרּבְ   . ַרֲחָמָנא ַרּבְ
  
  

ָאְמִרי א ּדְ ָאְמִריִאיכָּ א ּדְ ָאְמִריִאיכָּ א ּדְ ָאְמִריִאיכָּ א ּדְ             ....ִאיכָּ
        

י ֵזיָראָאַמר ָאַמר ָאַמר ָאַמר          : : : : ַרּבִ
ֵניָנא ֵניָנאַאף ֲאַנן ַנִמי ּתְ ֵניָנאַאף ֲאַנן ַנִמי ּתְ ֵניָנאַאף ֲאַנן ַנִמי ּתְ             ::::ַאף ֲאַנן ַנִמי ּתְ

            ...."ְלַרּבֹות ֶאת ָהעֹור -  "ִבְכָנָפיו""
        

ָלָמא ׁשְ ָלָמאִאי ָאְמַרּתְ ּבִ ׁשְ ָלָמאִאי ָאְמַרּתְ ּבִ ׁשְ ָלָמאִאי ָאְמַרּתְ ּבִ ׁשְ ִאיְצְטִריְך ְקָרא ְלִרּבּוֵייּה     ,,,,עֹור הּואעֹור הּואעֹור הּואעֹור הּוא    ::::ִאי ָאְמַרּתְ ּבִ ִאיְצְטִריְך ְקָרא ְלִרּבּוֵייּה ַהְיינּו ּדְ ִאיְצְטִריְך ְקָרא ְלִרּבּוֵייּה ַהְיינּו ּדְ ִאיְצְטִריְך ְקָרא ְלִרּבּוֵייּה ַהְיינּו ּדְ         ....ַהְיינּו ּדְ
א ִאי ָאְמַרּתְ ָלאו עֹור הּואֶא ֶא ֶא ֶא  א ִאי ָאְמַרּתְ ָלאו עֹור הּואּלָ א ִאי ָאְמַרּתְ ָלאו עֹור הּואּלָ א ִאי ָאְמַרּתְ ָלאו עֹור הּואּלָ אי ִאיְצְטִריְך ְקָרא ְלִרּבּוֵייּה     - - - -     ּלָ אי ִאיְצְטִריְך ְקָרא ְלִרּבּוֵייּה ַאּמַ אי ִאיְצְטִריְך ְקָרא ְלִרּבּוֵייּה ַאּמַ אי ִאיְצְטִריְך ְקָרא ְלִרּבּוֵייּה ַאּמַ             ????ַאּמַ
        

ֵייָאַמר ֵליּה ָאַמר ֵליּה ָאַמר ֵליּה ָאַמר ֵליּה    : : : : ַאּבַ
        ָלאו עֹור הּוא, ָלאו עֹור הּוא, ָלאו עֹור הּוא, ָלאו עֹור הּוא,     ::::ךְ ךְ ךְ ךְ ְלעֹוָלם ֵאיָמא לָ ְלעֹוָלם ֵאיָמא לָ ְלעֹוָלם ֵאיָמא לָ ְלעֹוָלם ֵאיָמא לָ 

            ,,,,ְוִאיְצְטִריךְ ְוִאיְצְטִריךְ ְוִאיְצְטִריךְ ְוִאיְצְטִריךְ 
ֲעָתְך ָאִמיָנא ֲעָתְך ָאִמיָנאָסְלָקא ּדַ ֲעָתְך ָאִמיָנאָסְלָקא ּדַ ֲעָתְך ָאִמיָנאָסְלָקא ּדַ יְרִצי    ::::ָסְלָקא ּדַ יְרִצי ּפִ יּה ּפִ ִאית ּבֵ יָון ּדְ יְרִציכֵּ יְרִצי ּפִ יּה ּפִ ִאית ּבֵ יָון ּדְ יְרִציכֵּ יְרִצי ּפִ יּה ּפִ ִאית ּבֵ יָון ּדְ יְרִציכֵּ יְרִצי ּפִ יּה ּפִ ִאית ּבֵ יָון ּדְ             ,,,,ְמִאיסְמִאיסְמִאיסְמִאיס    ,,,,כֵּ

ַמע ָלן ַמע ָלןָקא ַמׁשְ ַמע ָלןָקא ַמׁשְ ַמע ָלןָקא ַמׁשְ             ....ָקא ַמׁשְ
        
        
        

                                                             
3

 האש לא יבדיל והקטיר אותו הכהן המזבחה על העצים אשר עלִבְכָנָפיו ִבְכָנָפיו ִבְכָנָפיו ִבְכָנָפיו ושיסע אותו  
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יּה  ָעא ִמיּנֵ יּה ּבְ ָעא ִמיּנֵ יּה ּבְ ָעא ִמיּנֵ יּה ּבְ ָעא ִמיּנֵ ֵריּה ּבְ ר ִיְצָחקֵמ ֵמ ֵמ ֵמ     ָרִביָנאּדְ     ָמר ּבְ         : : : : ַרב ַנְחָמן ּבַ

ג ָטהֹור?  ל ּדָ י עֹור ׁשֶ ּבֵ ין ַעל ּגַ ִפיּלִ ג ָטהֹור? ַמהּו ִלְכּתֹוב ּתְ ל ּדָ י עֹור ׁשֶ ּבֵ ין ַעל ּגַ ִפיּלִ ג ָטהֹור? ַמהּו ִלְכּתֹוב ּתְ ל ּדָ י עֹור ׁשֶ ּבֵ ין ַעל ּגַ ִפיּלִ ג ָטהֹור? ַמהּו ִלְכּתֹוב ּתְ ל ּדָ י עֹור ׁשֶ ּבֵ ין ַעל ּגַ ִפיּלִ         ַמהּו ִלְכּתֹוב ּתְ
        

  : ָאַמר ֵליּה ָאַמר ֵליּה ָאַמר ֵליּה ָאַמר ֵליּה 
הּו ְויִֹאם ָיבֹ ִאם ָיבֹ ִאם ָיבֹ ִאם ָיבֹ  הּו ְויֹא ֵאִלּיָ הּו ְויֹא ֵאִלּיָ הּו ְויֹא ֵאִלּיָ   אַמר. אַמר. אַמר. אַמר. א ֵאִלּיָ

  
הּו ְויֹ ַמאי "ִאם ָיבֹ ַמאי "ִאם ָיבֹ ַמאי "ִאם ָיבֹ ַמאי "ִאם ָיבֹ  הּו ְויֹ א ֵאִלּיָ הּו ְויֹ א ֵאִלּיָ הּו ְויֹ א ֵאִלּיָ   ????אַמר"אַמר"אַמר"אַמר"א ֵאִלּיָ

ִאית    ::::ִאיֵליָמאִאיֵליָמאִאיֵליָמאִאיֵליָמא ִאיתִאי ּדְ ִאיתִאי ּדְ ִאיתִאי ּדְ ֵלית ֵליּה עֹור     ,,,,ֵליּה עֹורֵליּה עֹורֵליּה עֹורֵליּה עֹור    ִאי ּדְ ֵלית ֵליּה עֹור ִאי ּדְ ֵלית ֵליּה עֹור ִאי ּדְ ֵלית ֵליּה עֹור ִאי ּדְ ִאית ֵליּה עֹור!     - - - - ִאי ּדְ ִאית ֵליּה עֹור! ָהא ָחֵזיַנן ּדְ ִאית ֵליּה עֹור! ָהא ָחֵזיַנן ּדְ ִאית ֵליּה עֹור! ָהא ָחֵזיַנן ּדְ         ָהא ָחֵזיַנן ּדְ
            ::::ְועֹוד, ָהְתַנןְועֹוד, ָהְתַנןְועֹוד, ָהְתַנןְועֹוד, ָהְתַנן

אֹ" יִלין ּבְ ג ְועֹורֹו ַמּצִ תַעְצמֹות ַהּדָ   ! "ֶהל ַהּמֵ
  

א  א ֶאּלָ א ֶאּלָ א ֶאּלָ הּו ְויֹ ִאם ָיבֹ ִאם ָיבֹ ִאם ָיבֹ ִאם ָיבֹ "ֶאּלָ הּו ְויֹ א ֵאִלּיָ הּו ְויֹ א ֵאִלּיָ הּו ְויֹ א ֵאִלּיָ יּה     ":":":":אַמראַמראַמראַמרא ֵאִלּיָ ְסָקא זּוֲהָמא ִמיּנֵ יּה ִאי לֹא ּפָ ְסָקא זּוֲהָמא ִמיּנֵ יּה ִאי ּפָ ְסָקא זּוֲהָמא ִמיּנֵ יּה ִאי לֹא ּפָ ְסָקא זּוֲהָמא ִמיּנֵ יּה ִאי ּפָ ְסָקא זּוֲהָמא ִמיּנֵ יּה ִאי לֹא ּפָ ְסָקא זּוֲהָמא ִמיּנֵ יּה ִאי ּפָ ְסָקא זּוֲהָמא ִמיּנֵ יּה ִאי לֹא ּפָ ְסָקא זּוֲהָמא ִמיּנֵ             ....ִאי ּפָ
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        קח, אקח, אקח, אקח, א .475
מּוֵאל א. ּדִ ּדִ ּדִ ּדִ ֲהוּו ָיְתִבי ַאּגּוָדא ֲהוּו ָיְתִבי ַאּגּוָדא ֲהוּו ָיְתִבי ַאּגּוָדא ֲהוּו ָיְתִבי ַאּגּוָדא     ַקְרָנאוְ וְ וְ וְ     ׁשְ א. ְנַהר ַמְלכָּ א. ְנַהר ַמְלכָּ א. ְנַהר ַמְלכָּ         ְנַהר ַמְלכָּ

לּו ַוֲעִכיִרי.  ָקא ּדָ א ּדְ לּו ַוֲעִכיִרי. ָחֵזיְנהּו ְלַמּיָ ָקא ּדָ א ּדְ לּו ַוֲעִכיִרי. ָחֵזיְנהּו ְלַמּיָ ָקא ּדָ א ּדְ לּו ַוֲעִכיִרי. ָחֵזיְנהּו ְלַמּיָ ָקא ּדָ א ּדְ         ָחֵזיְנהּו ְלַמּיָ
מּוֵאלָאַמר ֵליּה ָאַמר ֵליּה ָאַמר ֵליּה ָאַמר ֵליּה  יּה ַקְרָנאלְ לְ לְ לְ     ׁשְ א ְלַאְקּבּוֵלי ַאּפֵ לּו ַמּיָ ְמֵעיּה, ְוָקא ּדָ ַעְרָבא ְוָחֵייׁש ּבִ ה ָקָאֵתי ִמּמַ ְבָרא ַרּבָ יּה : ּגַ א ְלַאְקּבּוֵלי ַאּפֵ לּו ַמּיָ ְמֵעיּה, ְוָקא ּדָ ַעְרָבא ְוָחֵייׁש ּבִ ה ָקָאֵתי ִמּמַ ְבָרא ַרּבָ יּה : ּגַ א ְלַאְקּבּוֵלי ַאּפֵ לּו ַמּיָ ְמֵעיּה, ְוָקא ּדָ ַעְרָבא ְוָחֵייׁש ּבִ ה ָקָאֵתי ִמּמַ ְבָרא ַרּבָ יּה : ּגַ א ְלַאְקּבּוֵלי ַאּפֵ לּו ַמּיָ ְמֵעיּה, ְוָקא ּדָ ַעְרָבא ְוָחֵייׁש ּבִ ה ָקָאֵתי ִמּמַ ְבָרא ַרּבָ יּה     : ּגַ יּה ַקּמֵ יּה ַקּמֵ יּה ַקּמֵ             ....ַקּמֵ

יה ְנַקּנֵ ִהי ֵליּה ַאּקַ יהִזיל ּתְ ְנַקּנֵ ִהי ֵליּה ַאּקַ יהִזיל ּתְ ְנַקּנֵ ִהי ֵליּה ַאּקַ יהִזיל ּתְ ְנַקּנֵ ִהי ֵליּה ַאּקַ   . ִזיל ּתְ
ֵחיּה  כַּ ֵחיּה ֲאַזל ַאׁשְ כַּ ֵחיּה ֲאַזל ַאׁשְ כַּ ֵחיּה ֲאַזל ַאׁשְ כַּ       ....ַרבלְ לְ לְ לְ ֲאַזל ַאׁשְ

        
        ָאַמר ֵליּה: ָאַמר ֵליּה: ָאַמר ֵליּה: ָאַמר ֵליּה: 

ֵהָמה ְטהֹוָרה?  י עֹור ּבְ ּבֵ א ַעל ּגַ ין ֶאּלָ ִפיּלִ ֵאין ּכֹוְתִבין ּתְ ִיין ׁשֶ ֵהָמה ְטהֹוָרה? ִמּנַ י עֹור ּבְ ּבֵ א ַעל ּגַ ין ֶאּלָ ִפיּלִ ֵאין ּכֹוְתִבין ּתְ ִיין ׁשֶ ֵהָמה ְטהֹוָרה? ִמּנַ י עֹור ּבְ ּבֵ א ַעל ּגַ ין ֶאּלָ ִפיּלִ ֵאין ּכֹוְתִבין ּתְ ִיין ׁשֶ ֵהָמה ְטהֹוָרה? ִמּנַ י עֹור ּבְ ּבֵ א ַעל ּגַ ין ֶאּלָ ִפיּלִ ֵאין ּכֹוְתִבין ּתְ ִיין ׁשֶ         ִמּנַ
        

  : ָאַמר ֵליּה ָאַמר ֵליּה ָאַמר ֵליּה ָאַמר ֵליּה 
ְכִתיב ְכִתיבּדִ ְכִתיבּדִ ְכִתיבּדִ ִפיָך"": ּדִ ְהֶיה ּתֹוַרת ה' ּבְ ִפיךָ  - (שמות יג, ט)    4444ְלַמַען ּתִ ר ּבְ ִפיךָ ִמן ַהּמּוּתָ ר ּבְ ִפיךָ ִמן ַהּמּוּתָ ר ּבְ ִפיךָ ִמן ַהּמּוּתָ ר ּבְ         ....ִמן ַהּמּוּתָ

        
הּוא ָאדֹום?  ִיין ְלָדם ׁשֶ הּוא ָאדֹום? ִמּנַ ִיין ְלָדם ׁשֶ הּוא ָאדֹום? ִמּנַ ִיין ְלָדם ׁשֶ הּוא ָאדֹום? ִמּנַ ִיין ְלָדם ׁשֶ   ִמּנַ

        
ֱאַמר:  ּנֶ ֱאַמר: ׁשֶ ּנֶ ֱאַמר: ׁשֶ ּנֶ ֱאַמר: ׁשֶ ּנֶ ם"ׁשֶ ּדָ ים ּכַ ִים ֲאֻדּמִ ֶגד ֶאת ַהּמַ ְראּו מֹוָאב ִמּנֶ   . (מלכים ב' ג, כב)    "ַוּיִ

  
אֹותֹו ָמקֹום?  ּבְ ִיין ְלִמיָלה ׁשֶ אֹותֹו ָמקֹום? ִמּנַ ּבְ ִיין ְלִמיָלה ׁשֶ אֹותֹו ָמקֹום? ִמּנַ ּבְ ִיין ְלִמיָלה ׁשֶ אֹותֹו ָמקֹום? ִמּנַ ּבְ ִיין ְלִמיָלה ׁשֶ   ִמּנַ

        
אן  אן ֶנֱאַמר כָּ אן ֶנֱאַמר כָּ אן ֶנֱאַמר כָּ   , (ויקרא יב, ג)    5555ָעְרָלתֹו""ֶנֱאַמר כָּ

  , (ויקרא יט, כג) 6"ָעְרָלתוֹ "    ::::ןןןןְוֶנֱאַמר ְלַהלָּ ְוֶנֱאַמר ְלַהלָּ ְוֶנֱאַמר ְלַהלָּ ְוֶנֱאַמר ְלַהלָּ 
ן  ַהּלָ ן ַמה ּלְ ַהּלָ ן ַמה ּלְ ַהּלָ ן ַמה ּלְ ַהּלָ ִרי    - - - - ַמה ּלְ ה ּפְ עֹוׂשֶ ָבר ׁשֶ ִריּדָ ה ּפְ עֹוׂשֶ ָבר ׁשֶ ִריּדָ ה ּפְ עֹוׂשֶ ָבר ׁשֶ ִריּדָ ה ּפְ עֹוׂשֶ ָבר ׁשֶ             ,,,,ּדָ

אן  אן ַאף כָּ אן ַאף כָּ אן ַאף כָּ ִרי.  -ַאף כָּ ה ּפְ עֹוׂשֶ ָבר ׁשֶ ִרי. ּדָ ה ּפְ עֹוׂשֶ ָבר ׁשֶ ִרי. ּדָ ה ּפְ עֹוׂשֶ ָבר ׁשֶ ִרי. ּדָ ה ּפְ עֹוׂשֶ ָבר ׁשֶ   ּדָ
  

        ִלּבֹו, ִלּבֹו, ִלּבֹו, ִלּבֹו,     ::::ֵאיָמאֵאיָמאֵאיָמאֵאיָמא
ְכִתיב ְכִתיבּדִ ְכִתיבּדִ ְכִתיבּדִ ם ֶאת ָעְרַלת ְלַבְבֶכם"    ::::ּדִ    ?(דברים י, טז)    "ּוַמְלּתֶ

  
        ָאְזנֹו, ָאְזנֹו, ָאְזנֹו, ָאְזנֹו,     ::::ֵאיָמאֵאיָמאֵאיָמאֵאיָמא

ְכִתיב ְכִתיבּדִ ְכִתיבּדִ ְכִתיבּדִ ה ֲעֵרָלה ָאְזָנם    ::::ּדִ    ?הו ו, י)(ירמי    7777""ִהּנֵ
  

ִנין  ִנין ּדָ ִנין ּדָ ִנין ּדָ ה, ֵמ     "ָעְרָלתֹו"ּדָ ּמָ ה, ֵמ ּתַ ּמָ ה, ֵמ ּתַ ּמָ ה, ֵמ ּתַ ּמָ ה,     "ָעְרָלתֹו"ּתַ ּמָ ה, ּתַ ּמָ ה, ּתַ ּמָ ה, ּתַ ּמָ   ּתַ
ִנין  ִנין ְוֵאין ּדָ ִנין ְוֵאין ּדָ ִנין ְוֵאין ּדָ ה ֵמ     "ָעְרָלתֹו"ְוֵאין ּדָ ּמָ ה ֵמ ּתַ ּמָ ה ֵמ ּתַ ּמָ ה ֵמ ּתַ ּמָ ה    "ָעְרַלת"ּתַ ּמָ ֵאיָנּה ּתַ הׁשֶ ּמָ ֵאיָנּה ּתַ הׁשֶ ּמָ ֵאיָנּה ּתַ הׁשֶ ּמָ ֵאיָנּה ּתַ   . ׁשֶ

  
        ָאַמר ֵליּה: ָאַמר ֵליּה: ָאַמר ֵליּה: ָאַמר ֵליּה: 

ְמָך?  ְמָך? ַמאי ׁשִ ְמָך? ַמאי ׁשִ ְמָך? ַמאי ׁשִ   ַמאי ׁשִ
  

        ַקְרָנא. ַקְרָנא. ַקְרָנא. ַקְרָנא. 
        

        ָאַמר ֵליּה: ָאַמר ֵליּה: ָאַמר ֵליּה: ָאַמר ֵליּה: 
ֵעיֵניּה  ֵתיּפֹוק ֵליּה ַקְרָנא ּבְ ֵעיֵניּה ְיֵהא ַרֲעָוא ּדְ ֵתיּפֹוק ֵליּה ַקְרָנא ּבְ ֵעיֵניּה ְיֵהא ַרֲעָוא ּדְ ֵתיּפֹוק ֵליּה ַקְרָנא ּבְ ֵעיֵניּה ְיֵהא ַרֲעָוא ּדְ ֵתיּפֹוק ֵליּה ַקְרָנא ּבְ             !!!!ְיֵהא ַרֲעָוא ּדְ

        
מּוֵאליֵליּה יֵליּה יֵליּה יֵליּה ַלּסֹוף ַעיְ ַלּסֹוף ַעיְ ַלּסֹוף ַעיְ ַלּסֹוף ַעיְ          ְלֵביֵתיּה, ְלֵביֵתיּה, ְלֵביֵתיּה, ְלֵביֵתיּה,     ׁשְ

ֲעֵרי ׂשַ ֲעֵריאֹוְכֵליּה ַנֲהָמא ּדְ ׂשַ ֲעֵריאֹוְכֵליּה ַנֲהָמא ּדְ ׂשַ ֲעֵריאֹוְכֵליּה ַנֲהָמא ּדְ ׂשַ ַהְרְסָנא    ,,,,אֹוְכֵליּה ַנֲהָמא ּדְ ַהְרְסָנאְוָכָסא ּדְ ַהְרְסָנאְוָכָסא ּדְ ַהְרְסָנאְוָכָסא ּדְ יְכָרא    ,,,,ְוָכָסא ּדְ ֵקייּה ׁשִ יְכָראְוַאׁשְ ֵקייּה ׁשִ יְכָראְוַאׁשְ ֵקייּה ׁשִ יְכָראְוַאׁשְ ֵקייּה ׁשִ             ,,,,ְוַאׁשְ
א ּסֵ ית ַהכִּ אְולֹא ַאֲחֵוי ֵליּה ּבֵ ּסֵ ית ַהכִּ אְולֹא ַאֲחֵוי ֵליּה ּבֵ ּסֵ ית ַהכִּ אְולֹא ַאֲחֵוי ֵליּה ּבֵ ּסֵ ית ַהכִּ             ,,,,ְולֹא ַאֲחֵוי ֵליּה ּבֵ

ל ְלׁשֵ ּתַ ִליׁשְ י ֵהיִכי ּדְ לכִּ ְלׁשֵ ּתַ ִליׁשְ י ֵהיִכי ּדְ לכִּ ְלׁשֵ ּתַ ִליׁשְ י ֵהיִכי ּדְ לכִּ ְלׁשֵ ּתַ ִליׁשְ י ֵהיִכי ּדְ             ....כִּ
ֵני    ַרבָלֵייט ָלֵייט ָלֵייט ָלֵייט  ֵניְוָאַמר: ַמאן ְדִמְצָעַרן ָלא לֹוְקמּוָה ֵליּה ּבְ ֵניְוָאַמר: ַמאן ְדִמְצָעַרן ָלא לֹוְקמּוָה ֵליּה ּבְ ֵניְוָאַמר: ַמאן ְדִמְצָעַרן ָלא לֹוְקמּוָה ֵליּה ּבְ             ....ְוָאַמר: ַמאן ְדִמְצָעַרן ָלא לֹוְקמּוָה ֵליּה ּבְ
            ....ָוהָוהָוהָוהְוֵכן ֲה ְוֵכן ֲה ְוֵכן ֲה ְוֵכן ֲה 

        

                                                             
4

ִפיךָ והיה לך לאות על ידך ולזכרון בין עיניך   ְהֶיה ּתֹוַרת ה' ּבְ ִפיךָ ְלַמַען תִּ ְהֶיה ּתֹוַרת ה' ּבְ ִפיךָ ְלַמַען תִּ ְהֶיה ּתֹוַרת ה' ּבְ ִפיךָ ְלַמַען תִּ ְהֶיה ּתֹוַרת ה' ּבְ  ְלַמַען תִּ
5

 ָעְרָלתוֹ ָעְרָלתוֹ ָעְרָלתוֹ ָעְרָלתוֹ וביום השמיני ימול בשר  
6

 את פריוָעְרָלתֹו ָעְרָלתֹו ָעְרָלתֹו ָעְרָלתֹו וכי תבואו אל הארץ ונטעתם כל עץ מאכל וערלתם  
7
ה ֲעֵרָלה ָאְזָנם   ה ֲעֵרָלה ָאְזָנם ִהּנֵ ה ֲעֵרָלה ָאְזָנם ִהּנֵ ה ֲעֵרָלה ָאְזָנם ִהּנֵ  ולא יוכלו להקשיבִהּנֵ
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ֵאי ַתּנָ ֵאיכְּ ַתּנָ ֵאיכְּ ַתּנָ ֵאיכְּ ַתּנָ             ::::כְּ

אֹותֹו ָמקֹום? " ּבְ ִיין ְלִמיָלה ׁשֶ   ִמּנַ
אן    , "ָעְרָלתֹו"    - ֶנֱאַמר ּכָ

ן    , "ָעְרָלתֹו" -ְוֶנֱאַמר ְלַהּלָ
ִרי,  ה ּפְ עֹוׂשֶ ָבר ׁשֶ אן ּדָ ִרי, ַאף ּכָ ה ּפְ עֹוׂשֶ ָבר ׁשֶ ן ּדָ ַהּלָ   ַמה ּלְ

ְבֵרי  הּדִ ּיָ י יאׁשִ   . ַרּבִ
י ָנָתן   אֹוֵמר:  ַרּבִ

ר ָעְרָלתוֹ     :ֲהֵרי הּוא אֹוֵמר ,ֵאינֹו ָצִריךְ  ׂשַ ר לֹא ִיּמֹול ֶאת ּבְ   , (בראשית יז, יד)    8888""ְוָעֵרל ָזָכר ֲאׁשֶ
ין ַזְכרּות ְלַנְקבּות ר ּבֵ יּכָ ּנִ   . . . . "ָמקֹום ׁשֶ

  
        

                                                             
8
ר לֹא ִיּמֹול   ר לֹא ִיּמֹול ְוָעֵרל ָזָכר ֲאׁשֶ ר לֹא ִיּמֹול ְוָעֵרל ָזָכר ֲאׁשֶ ר לֹא ִיּמֹול ְוָעֵרל ָזָכר ֲאׁשֶ ר ָעְרָלתֹו ְוָעֵרל ָזָכר ֲאׁשֶ ׂשַ ר ָעְרָלתֹו ֶאת ּבְ ׂשַ ר ָעְרָלתֹו ֶאת ּבְ ׂשַ ר ָעְרָלתֹו ֶאת ּבְ ׂשַ  ונכרתה הנפש ההיא מעמיה את בריתי הפרֶאת ּבְ
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        קח, אקח, אקח, אקח, א .476
ַנן:  נּו ַרּבָ ַנן: ּתָ נּו ַרּבָ ַנן: ּתָ נּו ַרּבָ ַנן: ּתָ נּו ַרּבָ         ּתָ

ין" ִפיּלִ    :ּכֹוְתִבין תְּ
ֵהָמה ְטהֹוָרה י עֹור ּבְ ּבֵ    ,ַעל ּגַ

ה ְטהֹוָרה, ְוַעל ּגַ  י עֹור ַחּיָ   ּבֵ
י עוֹ  ּבֵ ֶהןְוַעל ּגַ ּלָ   . ר ְנֵבלֹות ּוְטֵרפֹות ׁשֶ

ָעָרן ׂשְ    ,ְוִנְכָרכֹות ּבִ
ִגיָדן,  רֹות ּבְ   ְוִנְתּפָ

יַניוַ  ה ִמסִּ ִפיִלין ֲהָלָכה ְלמׁשֶ ַהתְּ ָעָרן, ׁשֶ ׂשְ ִגיָדן, ִנְכָרכֹות ּבִ רֹות ּבְ   .ְוִנְתּפָ
   

   :ֲאָבל ֵאין ּכֹוְתִבין
ֵהָמה ְטֵמָאה, לֹ  י עֹור ּבְ ּבֵ   א ַעל ּגַ

ה ְטֵמָאה,  י עֹור ַחּיָ ּבֵ   ְולֹא ַעל ּגַ
ֶהן.  ּלָ י עֹור ְנֵבָלה ּוְטֵרָפה ׁשֶ ּבֵ   ְוֵאינֹו ָצִריְך לֹוַמר ַעל ּגַ

ָעָרן,  ׂשְ   ְוֵאין ִנְכָרִכין ּבִ
ִגיָדן.  רֹות ּבְ   ְוֵאין ִנְתּפָ

  

ְיתֹוִסי ֶאָחד ֶא  ַאל ּבַ ֵאיָלה ׁשָ ְרִסית ְוזֹו ׁשְ ַע ַהּגָ י ְיהֹוׁשֻ   : ַרּבִ
ֵהָמה ְטֵמָאה?  ין ַעל עֹור ּבְ ִפיּלִ ֵאין ּכֹוְתִבין תְּ ִיין ׁשֶ   ִמּנַ

ְכִתיב ִפיָך" :ּדִ ְהֶיה ּתֹוַרת ה' ּבְ ִפיָך.  -  (שמות יג, ט)    "ְלַמַען ּתִ ר ּבְ ָבר ַהּמּותָּ   ּדָ
ה א ֵמַעתָּ י עֹור ְנֵבלֹות ּוְטֵרפֹות ַאל יִ  :ֶאּלָ ּבֵ ְתבּו! ַעל ּגַ   ּכָ

ָבר ּדֹוֶמה ל, ְלָמה ַהּדָ    :ָאַמר לֹו: ֶאְמׁשֹול ְלָך ָמׁשָ
ְלכּות. ֶאָחד ֲהָרגֹו ֶמֶלךְ  יבּו ֲהִריָגה ַלּמַ ְתַחּיְ ּנִ ֵני ְבֵני ָאָדם ׁשֶ ְקִליטֹור,  ,ִלׁשְ   ְוֶאָחד ֲהָרגֹו ִאיְסּפַ

ח    ?ֵאיֶזה ֵמֶהן ְמׁשּוּבָ
ֲהָרגֹו ֶמֶלךְ     .ֱהֵוי אֹוֵמר ֶזה ׁשֶ

ה ֵיָאְכלּו! ֶאּלָ    א ֵמַעתָּ
  ְוַאתְּ ָאְמַרתְּ ֵיָאְכלּו?!  - (דברים יד, כ)    "לֹא תֹאְכלּו ָכל ְנֵבָלה"ָאַמר ֵליּה: ַהּתֹוָרה ָאְמָרה 

        .  .  .  .  ָאַמר ֵליּה: ָקאלֹוס
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        בבבב- - - - קח, אקח, אקח, אקח, א .477
ָנה    ִמׁשְ

ין ִהיְלֵמי ּבְ  תֵאין עֹוׂשִ ּבָ ַ     .ׁשּ
ַלח, וְ    קח,ב ה הּוא ֶאת ֵמי ַהּמֶ יל. ֲאָבל עֹוׂשֶ ְבׁשִ ּתֹו, ְונֹוֵתן ְלתֹוְך ַהתַּ ֶהן ּפִ   טֹוֵבל ּבָ

י יֹוֵסיָאַמר    : ַרּבִ
ה ּוֵבין מּוָעט!  ין ְמרּוּבֶ   ַוֲהלֹא הּוא ִהיְלֵמי, ּבֵ

  

ִרין    :ְוֵאּלּו ֵהן ֵמי ֶמַלח ַהּמּותָּ
ה ְלתֹוךְ  ִחּלָ ֶמן ְלַכתְּ ַלח נֹוֵתן ׁשֶ ִים אֹו ְלתֹוְך ַהּמֶ   .  ַהּמַ

   

ָמָרא    ּגְ

  ? אי ָקָאַמראי ָקָאַמראי ָקָאַמראי ָקָאַמרַמ ַמ ַמ ַמ 
  

מּוֵאלָאַמר ָאַמר ָאַמר ָאַמר     ַרב ְיהּוָדהָאַמר ָאַמר ָאַמר ָאַמר              ::::ׁשְ
ין ין ֵמי ֶמַלח ְמרּוּבִ יןָהִכי ָקָאַמר: ֵאין עֹוׂשִ ין ֵמי ֶמַלח ְמרּוּבִ יןָהִכי ָקָאַמר: ֵאין עֹוׂשִ ין ֵמי ֶמַלח ְמרּוּבִ יןָהִכי ָקָאַמר: ֵאין עֹוׂשִ ין ֵמי ֶמַלח ְמרּוּבִ   , ָהִכי ָקָאַמר: ֵאין עֹוׂשִ

ה הּוא ֵמי ֶמַלח מּוָעִטין.  ה הּוא ֵמי ֶמַלח מּוָעִטין. ֲאָבל עֹוׂשֶ ה הּוא ֵמי ֶמַלח מּוָעִטין. ֲאָבל עֹוׂשֶ ה הּוא ֵמי ֶמַלח מּוָעִטין. ֲאָבל עֹוׂשֶ   ֲאָבל עֹוׂשֶ
  
  
י יֹוֵסיָאַמר "   : ַרּבִ

ין מּוָעִטין ין ּבֵ ין ְמרּוּבִ         . . . . "ַוֲהלֹא הּוא ִהיְלֵמי, ּבֵ
        

ֲעָיא ְלהוּ  ֲעָיא ְלהוּ ִאיּבַ ֲעָיא ְלהוּ ִאיּבַ ֲעָיא ְלהוּ ִאיּבַ   : ִאיּבַ
י יַרּבִ יַרּבִ יַרּבִ יר? יייי    ַרּבִ יר? ֹוֵסי ֶלֱאסֹור אֹו ְלַהּתִ יר? ֹוֵסי ֶלֱאסֹור אֹו ְלַהּתִ יר? ֹוֵסי ֶלֱאסֹור אֹו ְלַהּתִ         ֹוֵסי ֶלֱאסֹור אֹו ְלַהּתִ

        
        : : : : ַרב ְיהּוָדהָאַמר ָאַמר ָאַמר ָאַמר 

יר.  יר. ְלַהּתִ יר. ְלַהּתִ יר. ְלַהּתִ         ְלַהּתִ
י''''לֹא ָקָתֵני לֹא ָקָתֵני לֹא ָקָתֵני לֹא ָקָתֵני ּדְ ִמ ִמ ִמ ִמ  יַרּבִ יַרּבִ יַרּבִ         . . . . ''''אֹוֵסראֹוֵסראֹוֵסראֹוֵסר    יֹוֵסייֹוֵסייֹוֵסייֹוֵסי    ַרּבִ
        

הָאַמר ֵליּה ָאַמר ֵליּה ָאַמר ֵליּה ָאַמר ֵליּה          : : : : ַרּבָ
ָקָתֵני ֵסיָפא ָקָתֵני ֵסיָפאָהא ִמּדְ ָקָתֵני ֵסיָפאָהא ִמּדְ ָקָתֵני ֵסיָפאָהא ִמּדְ ִרין"    ::::ָהא ִמּדְ         , , , , "ְוֵאּלּו ֵהן ֵמי ֶמַלח ַהּמּותָּ

ָלל  ָלל ִמכְּ ָלל ִמכְּ ָלל ִמכְּ יּדְ ִמכְּ יַרּבִ יַרּבִ יַרּבִ       !!!!יֹוֵסי ֶלֱאסֹוריֹוֵסי ֶלֱאסֹוריֹוֵסי ֶלֱאסֹוריֹוֵסי ֶלֱאסֹור    ַרּבִ
  

א ָאַמר  א ָאַמר ֶאּלָ א ָאַמר ֶאּלָ א ָאַמר ֶאּלָ הֶאּלָ         : : : : ַרּבָ
      ....ֱאסֹורֱאסֹורֱאסֹורֱאסֹורלֶ לֶ לֶ לֶ 
  

י יֹוָחָנןְוֵכן ָאַמר ְוֵכן ָאַמר ְוֵכן ָאַמר ְוֵכן ָאַמר    : : : : ַרּבִ
        ֶלֱאסֹור. ֶלֱאסֹור. ֶלֱאסֹור. ֶלֱאסֹור. 

        
ְנָיא ַנִמי ָהִכי ְנָיא ַנִמי ָהִכיּתַ ְנָיא ַנִמי ָהִכיּתַ ְנָיא ַנִמי ָהִכיּתַ             ::::ּתַ

יְסְטָרא. " תֹוְך ּגִ ּבְ ין ׁשֶ ָבׁשִ ין ָלֵתת ְלתֹוְך ַהּכְ ין ֵמי ֶמַלח ְמרּוּבִ   ֵאין עֹוׂשִ
ּתֹו,  ֶהן ּפִ ה הּוא ֵמי ֶמַלח מּוָעִטין, ְואֹוֵכל ּבָ   ֲאָבל עֹוׂשֶ

ְבׁשִ    יל. ְונֹוֵתן ְלתֹוְך ַהתַּ
י יֹוֵסיָאַמר    : ַרּבִ

לּו מּוָעִטין ין ְוַהּלָ לּו ְמרּוּבִ ַהּלָ ֵני ׁשֶ ִרין?  ,ְוִכי ִמּפְ לּו מּותָּ לּו ֲאסּוִרין ְוַהּלָ   ַהּלָ
ֶרת! יֹ ה ֲאסּוָרה, ְמָלאָכה מּוֶעֶטת מּותֶּ   אְמרּו: ְמָלאָכה ְמרּוּבָ

א ֵאּלּו ָוֵאּלּו ֲאסּוִרין ֵהן.    ֶאּלָ
ִרין ְוֵאּלּו ֵהן ֵמי    :ֶמַלח ַהּמּותָּ

ה ִחּלָ ן ַמִים ּוֶמַלח ְלַכתְּ לֹא ִיתֵּ ֶמן ּוַמִים, ּוִבְלַבד ׁשֶ ֶמן ּוֶמַלח אֹו ׁשֶ         .  .  .  .  נֹוֵתן ׁשֶ
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        קח, בקח, בקח, בקח, ב .478
      ).).).).(ַעִזין ְצנֹון ְוֶאְתרֹוג ִסיָמן(ַעִזין ְצנֹון ְוֶאְתרֹוג ִסיָמן(ַעִזין ְצנֹון ְוֶאְתרֹוג ִסיָמן(ַעִזין ְצנֹון ְוֶאְתרֹוג ִסיָמן

        
ֵני  ֵני ּתָ ֵני ּתָ ֵני ּתָ ר ֲחִביָבאּתָ י ְיהּוָדה ּבַ         : : : : ַרּבִ

ין" ין ֵמי ֶמַלח ַעּזִ   . . . . "ֵאין עֹוׂשִ
  

יןֵמי ֶמַל "ַמאי ַמאי ַמאי ַמאי          ? ? ? ? "ח ַעּזִ
        

ה אוְ וְ וְ וְ     ַרּבָ ר ַאּבָ ְרַווְייהוּ     ַרב יֹוֵסף ּבַ ָאְמִרי ּתַ ְרַווְייהוּ ּדְ ָאְמִרי ּתַ ְרַווְייהוּ ּדְ ָאְמִרי ּתַ ְרַווְייהוּ ּדְ ָאְמִרי ּתַ             ::::ּדְ
ֶהן.  יָצה ָצָפה ּבָ ַהּבֵ ל ׁשֶ ֶהן. כָּ יָצה ָצָפה ּבָ ַהּבֵ ל ׁשֶ ֶהן. כָּ יָצה ָצָפה ּבָ ַהּבֵ ל ׁשֶ ֶהן. כָּ יָצה ָצָפה ּבָ ַהּבֵ ל ׁשֶ   כָּ

  
ה הְוַכּמָ הְוַכּמָ הְוַכּמָ       ????ְוַכּמָ

  
ֵייָאַמר ָאַמר ָאַמר ָאַמר          : : : : ַאּבַ

א.  י ִמיְלָחא ְוִתיְלָתא ַמּיָ יְלּתֵ ֵרי ּתִ א. ּתְ י ִמיְלָחא ְוִתיְלָתא ַמּיָ יְלּתֵ ֵרי ּתִ א. ּתְ י ִמיְלָחא ְוִתיְלָתא ַמּיָ יְלּתֵ ֵרי ּתִ א. ּתְ י ִמיְלָחא ְוִתיְלָתא ַמּיָ יְלּתֵ ֵרי ּתִ   ּתְ
  

        ְלַמאי ָעְבִדי ָלּה? ְלַמאי ָעְבִדי ָלּה? ְלַמאי ָעְבִדי ָלּה? ְלַמאי ָעְבִדי ָלּה? 
        

הוּ ָאַמר ָאַמר ָאַמר ָאַמר  י ַאּבָ         : : : : ַרּבִ
  . ְלמּוַרְייָסאְלמּוַרְייָסאְלמּוַרְייָסאְלמּוַרְייָסא

  
  

ֵני ֵניּתָ ֵניּתָ ֵניּתָ ר ֲחִביָבא    ּתָ י ְיהּוָדה ּבַ       ::::ַרּבִ
תֵאין מֹוְלִחין ְצנֹון ּוֵביָצה ּבְ " ּבָ ַ   . "ׁשּ
  

ה ֵמיּה     ַרב ִחְזִקּיָ ְ ֵמיּה ִמׁשּ ְ ֵמיּה ִמׁשּ ְ ֵמיּה ִמׁשּ ְ ֵייּדְ ּדְ ּדְ ּדְ ִמׁשּ         ָאַמר: ָאַמר: ָאַמר: ָאַמר:     ַאּבַ
ֶרת.  ֶרת. ְצנֹון ָאסּור, ּוֵביָצה מּוּתֶ ֶרת. ְצנֹון ָאסּור, ּוֵביָצה מּוּתֶ ֶרת. ְצנֹון ָאסּור, ּוֵביָצה מּוּתֶ         ְצנֹון ָאסּור, ּוֵביָצה מּוּתֶ

        
        : : : : ַרב ַנְחָמןָאַמר ָאַמר ָאַמר ָאַמר 

            ,,,,ֵמֵריׁש ֲהָוה ִמְלָחָנא ּפּוְגָלאֵמֵריׁש ֲהָוה ִמְלָחָנא ּפּוְגָלאֵמֵריׁש ֲהָוה ִמְלָחָנא ּפּוְגָלאֵמֵריׁש ֲהָוה ִמְלָחָנא ּפּוְגָלא
            ,,,,א ֵליּה א ֵליּה א ֵליּה א ֵליּה ָאִמיָנא: ַאְפסּוֵדי ָקא ַמְפִסיְדנָ ָאִמיָנא: ַאְפסּוֵדי ָקא ַמְפִסיְדנָ ָאִמיָנא: ַאְפסּוֵדי ָקא ַמְפִסיְדנָ ָאִמיָנא: ַאְפסּוֵדי ָקא ַמְפִסיְדנָ 

מּוֵאלָאַמר ָאַמר ָאַמר ָאַמר ּדְ ּדְ ּדְ ּדְ          : : : : ׁשְ
  . ּפּוְגָלא חּוְרֵפי ַמֲעֵליּפּוְגָלא חּוְרֵפי ַמֲעֵליּפּוְגָלא חּוְרֵפי ַמֲעֵליּפּוְגָלא חּוְרֵפי ַמֲעֵלי

ִכי ֲאָתא  ַמְעָנא ְלָהא, ּדְ ׁשְ יָון ּדִ ִכי ֲאָתא כֵּ ַמְעָנא ְלָהא, ּדְ ׁשְ יָון ּדִ ִכי ֲאָתא כֵּ ַמְעָנא ְלָהא, ּדְ ׁשְ יָון ּדִ ִכי ֲאָתא כֵּ ַמְעָנא ְלָהא, ּדְ ׁשְ יָון ּדִ אכֵּ ַמַעְרָבאשְוָאַמר ְוָאַמר ְוָאַמר ְוָאַמר     עּוּלָ ַמַעְרָבאּבְ ַמַעְרָבאּבְ ַמַעְרָבאּבְ ֵרי    ::::ּבְ יׁשְ ֵרי כִּ יׁשְ ֵריָמְלֵחי כִּ יׁשְ ֵרי כִּ יׁשְ ֵריָמְלֵחי כִּ יׁשְ ֵרי כִּ יׁשְ ֵריָמְלֵחי כִּ יׁשְ ֵרי כִּ יׁשְ             ....ִמְמַלח ָלא ִמְלָחָנאִמְמַלח ָלא ִמְלָחָנאִמְמַלח ָלא ִמְלָחָנאִמְמַלח ָלא ִמְלָחָנא    ,,,,ָמְלֵחי כִּ
יְלָנא אי ַמְטּבִ יְלָנאִטּבּוֵלי ַוּדַ אי ַמְטּבִ יְלָנאִטּבּוֵלי ַוּדַ אי ַמְטּבִ יְלָנאִטּבּוֵלי ַוּדַ אי ַמְטּבִ   . ִטּבּוֵלי ַוּדַ

  
  

ֵני  ֵני ּתָ ֵני ּתָ ֵני ּתָ ר ֲחִב ּתָ י ְיהּוָדה ּבַ       ::::יָבאַרּבִ
  ֶאְתרֹוג ְצנֹון ּוֵביָצה, "

ָתן ַהִחיצֹוָנה    ,ִאיְלָמֵלא ְקִליּפָ
ֵני ֵמַעִיים ְלעֹוָלם    ...."ֵאיָנן יֹוְצִאין ִמּבְ
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        בבבבקח, קח, קח, קח,  .479
י ֲאָתא  י ֲאָתא כִּ י ֲאָתא כִּ י ֲאָתא כִּ יִמיכִּ         ָאַמר: ָאַמר: ָאַמר: ָאַמר:     ַרב ּדִ

א  ַיּמָ ְבָרא ּבְ א ֵמעֹוָלם לֹא ָטַבע ּגַ ַיּמָ ְבָרא ּבְ א ֵמעֹוָלם לֹא ָטַבע ּגַ ַיּמָ ְבָרא ּבְ א ֵמעֹוָלם לֹא ָטַבע ּגַ ַיּמָ ְבָרא ּבְ         ....ְסדֹוםְסדֹוםְסדֹוםְסדֹוםּדִ ּדִ ּדִ ּדִ ֵמעֹוָלם לֹא ָטַבע ּגַ
        

        : : : : ַרב יֹוֵסףָאַמר ָאַמר ָאַמר ָאַמר 
            ....ּה ּה ּה ּה ֲהפּוָכה ְסדֹום, ַוֲהפּוָכה ִמילָּ ֲהפּוָכה ְסדֹום, ַוֲהפּוָכה ִמילָּ ֲהפּוָכה ְסדֹום, ַוֲהפּוָכה ִמילָּ ֲהפּוָכה ְסדֹום, ַוֲהפּוָכה ִמילָּ 

ָלא ָטַבע ְבָרא הּוא ּדְ ָלא ָטַבעּגַ ְבָרא הּוא ּדְ ָלא ָטַבעּגַ ְבָרא הּוא ּדְ ָלא ָטַבעּגַ ְבָרא הּוא ּדְ             ?!?!?!?!ׁשּוָרא ָטַבעׁשּוָרא ָטַבעׁשּוָרא ָטַבעׁשּוָרא ָטַבעכְּ כְּ כְּ כְּ     ,,,,ּגַ
        

ֵייָאַמר ֵליּה ָאַמר ֵליּה ָאַמר ֵליּה ָאַמר ֵליּה   ::::ַאּבַ
ׁשּוָרא ֲעָיא כִּ ֲעָיא ָקָאַמר: לֹא ִמּבָ ׁשּוָראלֹא ִמיּבָ ֲעָיא כִּ ֲעָיא ָקָאַמר: לֹא ִמּבָ ׁשּוָראלֹא ִמיּבָ ֲעָיא כִּ ֲעָיא ָקָאַמר: לֹא ִמּבָ ׁשּוָראלֹא ִמיּבָ ֲעָיא כִּ ֲעָיא ָקָאַמר: לֹא ִמּבָ עֹוָלם ָלא ָטַבע, ּדַ ּדַ ּדַ ּדַ     ,,,,לֹא ִמיּבָ ּבָ ָכל ֵמימֹות ׁשֶ עֹוָלם ָלא ָטַבע, ֲאִפיּלּו ּבְ ּבָ ָכל ֵמימֹות ׁשֶ עֹוָלם ָלא ָטַבע, ֲאִפיּלּו ּבְ ּבָ ָכל ֵמימֹות ׁשֶ עֹוָלם ָלא ָטַבע, ֲאִפיּלּו ּבְ ּבָ ָכל ֵמימֹות ׁשֶ         ֲאִפיּלּו ּבְ

א ַיּמָ עֹוָלם, ּבְ ּבָ ָכל ֵמימֹות ׁשֶ ָטַבע ּבְ ְבָרא ּדְ א ֲאִפיּלּו ּגַ אֶאּלָ ַיּמָ עֹוָלם, ּבְ ּבָ ָכל ֵמימֹות ׁשֶ ָטַבע ּבְ ְבָרא ּדְ א ֲאִפיּלּו ּגַ אֶאּלָ ַיּמָ עֹוָלם, ּבְ ּבָ ָכל ֵמימֹות ׁשֶ ָטַבע ּבְ ְבָרא ּדְ א ֲאִפיּלּו ּגַ אֶאּלָ ַיּמָ עֹוָלם, ּבְ ּבָ ָכל ֵמימֹות ׁשֶ ָטַבע ּבְ ְבָרא ּדְ א ֲאִפיּלּו ּגַ   ְסדֹום ָלא ָטַבע. ְסדֹום ָלא ָטַבע. ְסדֹום ָלא ָטַבע. ְסדֹום ָלא ָטַבע. ּדִ ּדִ ּדִ ּדִ     ֶאּלָ
  

ּה  ּה ְלַמאי ָנְפָקא ִמיּנָ ּה ְלַמאי ָנְפָקא ִמיּנָ ּה ְלַמאי ָנְפָקא ִמיּנָ             ????ְלַמאי ָנְפָקא ִמיּנָ
        

י ָהא  י ָהא כִּ י ָהא כִּ י ָהא כִּ ֵקיל ְוָאִזיל ֲאחֹוֵריּה     ָרִביןּדְ ּדְ ּדְ ּדְ כִּ ֵקיל ְוָאִזיל ֲאחֹוֵריּה ֲהָוה ׁשָ ֵקיל ְוָאִזיל ֲאחֹוֵריּה ֲהָוה ׁשָ ֵקיל ְוָאִזיל ֲאחֹוֵריּה ֲהָוה ׁשָ י ִיְרְמָיהּדְ ּדְ ּדְ ּדְ ֲהָוה ׁשָ א     ַרּבִ ּמָ ּיַ א ַאּגּוָדא ּדְ ּמָ ּיַ א ַאּגּוָדא ּדְ ּמָ ּיַ א ַאּגּוָדא ּדְ ּמָ ּיַ         ....ְסדֹוםְסדֹוםְסדֹוםְסדֹוםּדִ ּדִ ּדִ ּדִ ַאּגּוָדא ּדְ
א ּבְ : ָאַמר ֵליּה ָאַמר ֵליּה ָאַמר ֵליּה ָאַמר ֵליּה  י ֵמָהֵני ַמּיָ א ּבְ ַמהּו ְלִמיְמׁשִ י ֵמָהֵני ַמּיָ א ּבְ ַמהּו ְלִמיְמׁשִ י ֵמָהֵני ַמּיָ א ּבְ ַמהּו ְלִמיְמׁשִ י ֵמָהֵני ַמּיָ תַמהּו ְלִמיְמׁשִ ּבָ ַ תׁשּ ּבָ ַ תׁשּ ּבָ ַ תׁשּ ּבָ ַ         ????ׁשּ

        
  : ָאַמר ֵליּה ָאַמר ֵליּה ָאַמר ֵליּה ָאַמר ֵליּה 

ֵמי יר ּדָ ּפִ ֵמיׁשַ יר ּדָ ּפִ ֵמיׁשַ יר ּדָ ּפִ ֵמיׁשַ יר ּדָ ּפִ   . ׁשַ
  

חַמהּו לְ ַמהּו לְ ַמהּו לְ ַמהּו לְ  חֵמיַמץ ּוְלִמיְפּתָ חֵמיַמץ ּוְלִמיְפּתָ חֵמיַמץ ּוְלִמיְפּתָ   ? ֵמיַמץ ּוְלִמיְפּתָ
  

        ָאַמר ֵליּה: ָאַמר ֵליּה: ָאַמר ֵליּה: ָאַמר ֵליּה: 
י ַמְעּתִ ּה ׁשָ ּיֹוֵצא ּבָ י, כַּ ַמְעּתִ יזֹו לֹא ׁשָ ַמְעּתִ ּה ׁשָ ּיֹוֵצא ּבָ י, כַּ ַמְעּתִ יזֹו לֹא ׁשָ ַמְעּתִ ּה ׁשָ ּיֹוֵצא ּבָ י, כַּ ַמְעּתִ יזֹו לֹא ׁשָ ַמְעּתִ ּה ׁשָ ּיֹוֵצא ּבָ י, כַּ ַמְעּתִ   . זֹו לֹא ׁשָ

  
י ֵזיָראָאַמר ָאַמר ָאַמר ָאַמר ּדְ          , , , , ַרּבִ

ֵמיּה  ְ ֵמיּה ִזיְמִנין ָאַמר ָלּה ִמׁשּ ְ ֵמיּה ִזיְמִנין ָאַמר ָלּה ִמׁשּ ְ ֵמיּה ִזיְמִנין ָאַמר ָלּה ִמׁשּ ְ ָנהּדְ ּדְ ּדְ ּדְ ִזיְמִנין ָאַמר ָלּה ִמׁשּ ָנהַרב ַמּתָ ָנהַרב ַמּתָ ָנהַרב ַמּתָ             ,,,,ַרב ַמּתָ
ֵמיּה  ְ ֵמיּה ְוִזיְמִנין ָאַמר ָלּה ִמׁשּ ְ ֵמיּה ְוִזיְמִנין ָאַמר ָלּה ִמׁשּ ְ ֵמיּה ְוִזיְמִנין ָאַמר ָלּה ִמׁשּ ְ         ָמר עּוְקָבא, ָמר עּוְקָבא, ָמר עּוְקָבא, ָמר עּוְקָבא, ּדְ ּדְ ּדְ ּדְ ְוִזיְמִנין ָאַמר ָלּה ִמׁשּ

ֵמיּה ּדַ  ְ ֵמיּה ּדַ ְוַתְרַווְייהּו ִמׁשּ ְ ֵמיּה ּדַ ְוַתְרַווְייהּו ִמׁשּ ְ ֵמיּה ּדַ ְוַתְרַווְייהּו ִמׁשּ ְ מּוֵאלּדִ ּה ֲאבוּ ְוַתְרַווְייהּו ִמׁשּ         ָאְמִרין, ָאְמִרין, ָאְמִרין, ָאְמִרין,     ֵלִויוְ וְ וְ וְ     ׁשְ
תֹוְך ָהַעִין  ַחד ָאַמר: ַיִיןַחד ָאַמר: ַיִיןַחד ָאַמר: ַיִיןַחד ָאַמר: ַיִין תֹוְך ָהַעִין ּבְ תֹוְך ָהַעִין ּבְ תֹוְך ָהַעִין ּבְ ב ָהַעִין     - - - - ּבְ ב ָהַעִין ָאסּור, ַעל ּגַ ב ָהַעִין ָאסּור, ַעל ּגַ ב ָהַעִין ָאסּור, ַעל ּגַ ר.     - - - - ָאסּור, ַעל ּגַ ר. מּוּתָ ר. מּוּתָ ר. מּוּתָ         מּוּתָ

ֵפל ֵפלְוַחד ָאַמר: רֹוק ּתָ ֵפלְוַחד ָאַמר: רֹוק ּתָ ֵפלְוַחד ָאַמר: רֹוק ּתָ ב ָהַעִין     ,,,,ְוַחד ָאַמר: רֹוק ּתָ ב ָהַעִין ֲאִפיּלּו ַעל ּגַ ב ָהַעִין ֲאִפיּלּו ַעל ּגַ ב ָהַעִין ֲאִפיּלּו ַעל ּגַ       ....ָאסּורָאסּורָאסּורָאסּור    ––––ֲאִפיּלּו ַעל ּגַ
  

ֲאבּוּה  ים ּדַ ּיֵ ְסּתַ ֲאבּוּה ּתִ ים ּדַ ּיֵ ְסּתַ ֲאבּוּה ּתִ ים ּדַ ּיֵ ְסּתַ ֲאבּוּה ּתִ ים ּדַ ּיֵ ְסּתַ מּוֵאל הּוא ּדִ ּדִ ּדִ ּדִ ּתִ מּוֵאל הּוא ׁשְ מּוֵאל הּוא ׁשְ מּוֵאל הּוא ׁשְ תֹוְך ָהַעִין """"    ::::ָאַמרָאַמרָאַמרָאַמרּדְ ׁשְ תֹוְך ָהַעִין ַיִין ּבְ תֹוְך ָהַעִין ַיִין ּבְ תֹוְך ָהַעִין ַיִין ּבְ ב ָהַעִין ָאסָאסָאסָאס    - - - - ַיִין ּבְ ב ָהַעִין ּור, ַעל ּגַ ב ָהַעִין ּור, ַעל ּגַ ב ָהַעִין ּור, ַעל ּגַ ר    ––––ּור, ַעל ּגַ רמּוּתָ רמּוּתָ רמּוּתָ         , , , , """"מּוּתָ
מּוֵאלָאַמר ָאַמר ָאַמר ָאַמר ּדְ ִמ ִמ ִמ ִמ          : : : : ׁשְ

ִין ּיַ יּתֹו ּבַ ִיןׁשֹוֶרה ָאָדם ּפִ ּיַ יּתֹו ּבַ ִיןׁשֹוֶרה ָאָדם ּפִ ּיַ יּתֹו ּבַ ִיןׁשֹוֶרה ָאָדם ּפִ ּיַ יּתֹו ּבַ ב ָהַעִין ּבְ     ׁשֹוֶרה ָאָדם ּפִ ב ָהַעִין ּבְ ְונֹוְתנֹו ַעל ּגַ ב ָהַעִין ּבְ ְונֹוְתנֹו ַעל ּגַ ב ָהַעִין ּבְ ְונֹוְתנֹו ַעל ּגַ ת. ְונֹוְתנֹו ַעל ּגַ ּבָ ַ ת. ׁשּ ּבָ ַ ת. ׁשּ ּבָ ַ ת. ׁשּ ּבָ ַ         ׁשּ
אן ִמיָעא ֵליּה ִמּמַ ׁשְ אןּדִ ִמיָעא ֵליּה ִמּמַ ׁשְ אןּדִ ִמיָעא ֵליּה ִמּמַ ׁשְ אןּדִ ִמיָעא ֵליּה ִמּמַ ׁשְ             ????ּדִ

ִמיָעא ֵליּה ֵמֲאבּוָה  ׁשְ ִמיָעא ֵליּה ֵמֲאבּוָה ָלאו ּדִ ׁשְ ִמיָעא ֵליּה ֵמֲאבּוָה ָלאו ּדִ ׁשְ ִמיָעא ֵליּה ֵמֲאבּוָה ָלאו ּדִ ׁשְ   ? ָלאו ּדִ
  

מּוֵאלָאַמר ָאַמר ָאַמר ָאַמר ּדְ ּדְ ּדְ ּדְ ְוִליַטְעִמיְך ָהא ְוִליַטְעִמיְך ָהא ְוִליַטְעִמיְך ָהא ְוִליַטְעִמיְך ָהא          : : : : ׁשְ
ֵפל ֲאִפי ֵפל ֲאִפירֹוק ּתָ ֵפל ֲאִפירֹוק ּתָ ֵפל ֲאִפירֹוק ּתָ ב ָהַעִין רֹוק ּתָ ב ָהַעִין ּלּו ַעל ּגַ ב ָהַעִין ּלּו ַעל ּגַ ב ָהַעִין ּלּו ַעל ּגַ   , ָאסּורָאסּורָאסּורָאסּור    - - - - ּלּו ַעל ּגַ

אן ִמיָעא ֵליּה ִמּמַ ׁשְ אןּדִ ִמיָעא ֵליּה ִמּמַ ׁשְ אןּדִ ִמיָעא ֵליּה ִמּמַ ׁשְ אןּדִ ִמיָעא ֵליּה ִמּמַ ׁשְ             ????ּדִ
ִמיָעא ֵליּה ֵמֲאבּוּה  ׁשְ ִמיָעא ֵליּה ֵמֲאבּוּה ִאיֵליָמא ּדִ ׁשְ ִמיָעא ֵליּה ֵמֲאבּוּה ִאיֵליָמא ּדִ ׁשְ ִמיָעא ֵליּה ֵמֲאבּוּה ִאיֵליָמא ּדִ ׁשְ   , ִאיֵליָמא ּדִ

א ֵלִוי  א ֵלִוי ֶאּלָ א ֵלִוי ֶאּלָ א ֵלִוי ֶאּלָ         לֹא ֲחָדא ָאַמר?! לֹא ֲחָדא ָאַמר?! לֹא ֲחָדא ָאַמר?! לֹא ֲחָדא ָאַמר?! וְ ֶאּלָ
        

ִמיָעא ֵליּה ֵמֲאבּוּה,  א ֲחָדא ׁשְ ִמיָעא ֵליּה ֵמֲאבּוּה, ֶאּלָ א ֲחָדא ׁשְ ִמיָעא ֵליּה ֵמֲאבּוּה, ֶאּלָ א ֲחָדא ׁשְ ִמיָעא ֵליּה ֵמֲאבּוּה, ֶאּלָ א ֲחָדא ׁשְ         ֶאּלָ
ִוי,  ִמיָעא ֵליּה ִמּלֵ ִוי, ַוֲחָדא ׁשְ ִמיָעא ֵליּה ִמּלֵ ִוי, ַוֲחָדא ׁשְ ִמיָעא ֵליּה ִמּלֵ ִוי, ַוֲחָדא ׁשְ ִמיָעא ֵליּה ִמּלֵ         ַוֲחָדא ׁשְ

וִ ָיְדִעיַנן ֵהי ֵמֲאבּוּה, ֵהי ָיְדִעיַנן ֵהי ֵמֲאבּוּה, ֵהי ָיְדִעיַנן ֵהי ֵמֲאבּוּה, ֵהי ָיְדִעיַנן ֵהי ֵמֲאבּוּה, ֵהי     ְוָלאְוָלאְוָלאְוָלא וִ ִמּלֵ וִ ִמּלֵ וִ ִמּלֵ         י.  י.  י.  י.  ִמּלֵ
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        בבבבקח, קח, קח, קח,  .480
מּוֵאלָאַמר ָאַמר ָאַמר ָאַמר     ָמר עּוְקָבאָאַמר ָאַמר ָאַמר ָאַמר          : : : : ׁשְ

ב ֵעיָניו ּבְ  ב ֵעיָניו ּבְ ׁשֹוֶרה ָאָדם ִקיּלֹוִרין ְונֹוֵתן ַעל ּגַ ב ֵעיָניו ּבְ ׁשֹוֶרה ָאָדם ִקיּלֹוִרין ְונֹוֵתן ַעל ּגַ ב ֵעיָניו ּבְ ׁשֹוֶרה ָאָדם ִקיּלֹוִרין ְונֹוֵתן ַעל ּגַ ׁש ׁשֹוֶרה ָאָדם ִקיּלֹוִרין ְונֹוֵתן ַעל ּגַ ת, ְוֵאינֹו חֹוׁשֵ ּבָ ַ ׁש ׁשּ ת, ְוֵאינֹו חֹוׁשֵ ּבָ ַ ׁש ׁשּ ת, ְוֵאינֹו חֹוׁשֵ ּבָ ַ ׁש ׁשּ ת, ְוֵאינֹו חֹוׁשֵ ּבָ ַ   . ׁשּ
  

ר ִליַואי יּה     ּבַ יּה ָהֵוי ָקֵאי ַקּמֵ יּה ָהֵוי ָקֵאי ַקּמֵ יּה ָהֵוי ָקֵאי ַקּמֵ   . ָמר עּוְקָבאָהֵוי ָקֵאי ַקּמֵ
ֲהָוה ָמֵייץ ּוָפַתח ֲהָוה ָמֵייץ ּוָפַתחַחְזֵייּה ּדַ ֲהָוה ָמֵייץ ּוָפַתחַחְזֵייּה ּדַ ֲהָוה ָמֵייץ ּוָפַתחַחְזֵייּה ּדַ   . ַחְזֵייּה ּדַ

  
  : ָאַמר ֵליּה ָאַמר ֵליּה ָאַמר ֵליּה ָאַמר ֵליּה 

אי לֹ  י ַהאי ַוּדַ אי לֹ ּכּוּלֵ י ַהאי ַוּדַ אי לֹ ּכּוּלֵ י ַהאי ַוּדַ אי לֹ ּכּוּלֵ י ַהאי ַוּדַ מּוֵאל. ּכּוּלֵ ָרא ָמר ׁשְ מּוֵאל. א ׁשְ ָרא ָמר ׁשְ מּוֵאל. א ׁשְ ָרא ָמר ׁשְ מּוֵאל. א ׁשְ ָרא ָמר ׁשְ         א ׁשְ
        
        

ַלח ֵליּה  ַלח ֵליּה ׁשָ ַלח ֵליּה ׁשָ ַלח ֵליּה ׁשָ איׁשָ י ַיּנַ         : : : : ָמר עּוְקָבאלְ לְ לְ לְ     ַרּבִ
ַדר ָלן ַמר ֵמָהָנְך ִקיּלֹוִרין  ַדר ָלן ַמר ֵמָהָנְך ִקיּלֹוִרין ִליׁשְ ַדר ָלן ַמר ֵמָהָנְך ִקיּלֹוִרין ִליׁשְ ַדר ָלן ַמר ֵמָהָנְך ִקיּלֹוִרין ִליׁשְ מּוֵאל. ּדְ ִליׁשְ מּוֵאל. ָמר ׁשְ מּוֵאל. ָמר ׁשְ מּוֵאל. ָמר ׁשְ         ָמר ׁשְ

        
ַלח ֵליּה  ַלח ֵליּה ׁשָ ַלח ֵליּה ׁשָ ַלח ֵליּה ׁשָ   : ׁשָ

ְרָנא ְלָך,  ּדַ ּדּוֵרי ְמׁשַ ְרָנא ְלָך, ׁשַ ּדַ ּדּוֵרי ְמׁשַ ְרָנא ְלָך, ׁשַ ּדַ ּדּוֵרי ְמׁשַ ְרָנא ְלָך, ׁשַ ּדַ ּדּוֵרי ְמׁשַ יָמאּדְ ׁשַ יָמאלֹא ּתֵ יָמאלֹא ּתֵ יָמאלֹא ּתֵ             ,,,,ַצר ַעִין ֲאָנאַצר ַעִין ֲאָנאַצר ַעִין ֲאָנאַצר ַעִין ֲאָנא    ::::לֹא ּתֵ
א ָהִכי ָאַמר  א ָהִכי ָאַמר ֶאּלָ א ָהִכי ָאַמר ֶאּלָ א ָהִכי ָאַמר ֶאּלָ מּוֵאלֶאּלָ         : : : : ׁשְ

ת  ת טֹוָבה ִטיּפַ ת טֹוָבה ִטיּפַ ת טֹוָבה ִטיּפַ ֲחִריתטֹוָבה ִטיּפַ ֲחִריתצֹוֵנן ׁשַ ֲחִריתצֹוֵנן ׁשַ ֲחִריתצֹוֵנן ׁשַ ין ַעְרִבית    ,,,,צֹוֵנן ׁשַ ַחּמִ ין ַעְרִביתּוְרִחיַצת ָיַדִים ְוַרְגַלִים ּבְ ַחּמִ ין ַעְרִביתּוְרִחיַצת ָיַדִים ְוַרְגַלִים ּבְ ַחּמִ ין ַעְרִביתּוְרִחיַצת ָיַדִים ְוַרְגַלִים ּבְ ַחּמִ עֹוָלם    ,,,,ּוְרִחיַצת ָיַדִים ְוַרְגַלִים ּבְ ּבָ ל ִקיּלֹוִרין ׁשֶ עֹוָלםִמכָּ ּבָ ל ִקיּלֹוִרין ׁשֶ עֹוָלםִמכָּ ּבָ ל ִקיּלֹוִרין ׁשֶ עֹוָלםִמכָּ ּבָ ל ִקיּלֹוִרין ׁשֶ         ....ִמכָּ
        

ְנָיא ַנִמי ָהִכי ְנָיא ַנִמי ָהִכיּתַ ְנָיא ַנִמי ָהִכיּתַ ְנָיא ַנִמי ָהִכיּתַ             ::::ּתַ
י מֹוָנאָאַמר " ּום  ַרּבִ י ְיהּוָדהִמׁשּ   : ַרּבִ

ֲחִרית ת צֹוֵנן ׁשַ    ,טֹוָבה ִטיּפַ
   ,ּוְרִחיַצת ָיַדִים ְוַרְגַלִים ַעְרִבית

עֹוָלםִמּכָ  ּבָ   . . . . ל ִקיּלֹוִרין ׁשֶ
  

  הּוא ָהָיה אֹוֵמר: 
ֵצץ - ַעִין ָל ָיד  יּקָ   . תִּ

ֵצץ.  - ָיד ַלחֹוֶטם  יּקָ   תִּ
ה  ֵצץ.  -ָיד ַלּפֶ יּקָ   תִּ

ֵצץ.  -ָיד ַלאֹוֶזן  יּקָ   תִּ
ֵצץ.  -ָיד ַלֲחסּוָדה  יּקָ   תִּ

ה  ֵצץ -ָיד ָלַאּמָ יּקָ   . תִּ
ַעת  ֵצץ –ָיד ְלִפי ַטּבַ יּקָ   .תִּ

ית ^ ָיד   קט,א יּגִ ֵצץ,  -ַלּגִ יּקָ   תִּ
  

  ְמָסָמא,  - ָיד 
ת,  - ָיד    ַמֲחֶרׁשֶ
        . . . . "ַמֲעָלה ּפֹוִליּפֹוס - ָיד 

        
ְנָיא ְנָיאּתַ ְנָיאּתַ ְנָיאּתַ        ::::ּתַ

י ָנָתן"   אֹוֵמר:  ַרּבִ
ת חֹוִרין ִהיא זוֹ  ָעִמים ,ּבַ לׁש ּפְ ְרחֹוץ ָיָדיו ׁשָ ּיִ ֶדת ַעד ׁשֶ         . . . . "ּוַמְקּפֶ

        
י יֹוָחָנןָאַמר ָאַמר ָאַמר ָאַמר          : : : : ַרּבִ
ת ֶמֶלךְ '    ַמֲעִבירַמֲעִבירַמֲעִבירַמֲעִביר -ּפּוְך ּפּוְך ּפּוְך ּפּוְך  ת ֶמֶלךְ ּבַ ת ֶמֶלךְ ּבַ ת ֶמֶלךְ ּבַ         , , , , ''''ּבַ

ְמָעה,  ְמָעה, ּופֹוֵסק ֶאת ַהּדִ ְמָעה, ּופֹוֵסק ֶאת ַהּדִ ְמָעה, ּופֹוֵסק ֶאת ַהּדִ         ּופֹוֵסק ֶאת ַהּדִ
ִים.  ַעְפַעּפַ יָער ּבָ ה ׂשֵ ִים. ּוַמְרּבֶ ַעְפַעּפַ יָער ּבָ ה ׂשֵ ִים. ּוַמְרּבֶ ַעְפַעּפַ יָער ּבָ ה ׂשֵ ִים. ּוַמְרּבֶ ַעְפַעּפַ יָער ּבָ ה ׂשֵ         ּוַמְרּבֶ

        
ְנָיא ַנִמי ָהִכי ְנָיא ַנִמי ָהִכיּתַ ְנָיא ַנִמי ָהִכיּתַ ְנָיא ַנִמי ָהִכיּתַ             ::::ּתַ

י יֹוֵסי"   אֹוֵמר:  ַרּבִ
ת ֶמֶלְך,    ּפּוְך ַמֲעִביר ּבַ
ְמָעה,    ּופֹוֵסק ֶאת ַהּדִ

ִים ַעְפַעּפַ יָער ּבָ ה ׂשֵ   .  .  .  .  "ּוַמְרּבֶ
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        : : : : מּוֵאלׁשְ ָאַמר ָאַמר ָאַמר ָאַמר     ַמר עּוְקָבאְוָאַמר ְוָאַמר ְוָאַמר ְוָאַמר 
ּום ְרפּוָאהֵאין ּבָ ֵאין ּבָ ֵאין ּבָ ֵאין ּבָ  -ָעִלין ָעִלין ָעִלין ָעִלין  ּום ְרפּוָאהֶהם ִמׁשּ ּום ְרפּוָאהֶהם ִמׁשּ ּום ְרפּוָאהֶהם ִמׁשּ       ....ֶהם ִמׁשּ

  
        : : : : ַרב יֹוֵסףָאַמר ָאַמר ָאַמר ָאַמר 

א  ְרּתָ א ּכּוְסּבַ ְרּתָ א ּכּוְסּבַ ְרּתָ א ּכּוְסּבַ ְרּתָ ּום ְרפּוָאה.     - - - - ּכּוְסּבַ ּה ִמׁשּ ּום ְרפּוָאה. ֵאין ּבָ ּה ִמׁשּ ּום ְרפּוָאה. ֵאין ּבָ ּה ִמׁשּ ּום ְרפּוָאה. ֵאין ּבָ ּה ִמׁשּ         ֵאין ּבָ
        

תָאַמר ָאַמר ָאַמר ָאַמר  ׁשֶ         : : : : ַרב ׁשֵ
ׁשּות  ׁשּות כְּ ׁשּות כְּ ׁשּות כְּ ּום ְרפּוָאה.     - - - - כְּ ֶהן ִמׁשּ ּום ְרפּוָאה. ֵאין ּבָ ֶהן ִמׁשּ ּום ְרפּוָאה. ֵאין ּבָ ֶהן ִמׁשּ ּום ְרפּוָאה. ֵאין ּבָ ֶהן ִמׁשּ         ֵאין ּבָ

        
        : : : : ַרב יֹוֵסףָאַמר ָאַמר ָאַמר ָאַמר 

א  ְרּתָ א ּכּוְסּבַ ְרּתָ א ּכּוְסּבַ ְרּתָ א ּכּוְסּבַ ְרּתָ ה ִליֲאִפיּלּו ְלִדיִדי ֲאִפיּלּו ְלִדיִדי ֲאִפיּלּו ְלִדיִדי ֲאִפיּלּו ְלִדיִדי     - - - - ּכּוְסּבַ ה ִליָקׁשָ ה ִליָקׁשָ ה ִליָקׁשָ   . ָקׁשָ
  
תַמר ַמר ַמר ַמר ָא ָא ָא ָא  ׁשֶ         : : : : ַרב ׁשֵ

יָרא  ְרּגִ יָרא ּגַ ְרּגִ יָרא ּגַ ְרּגִ יָרא ּגַ ְרּגִ             ....ֲאִפיּלּו ְלִדיִדי ַמֲעֵליֲאִפיּלּו ְלִדיִדי ַמֲעֵליֲאִפיּלּו ְלִדיִדי ַמֲעֵליֲאִפיּלּו ְלִדיִדי ַמֲעֵלי    - - - - ּגַ
        

מּוֵאלָאַמר ָאַמר ָאַמר ָאַמר     ָמר עּוְקָבאְוָאַמר ְוָאַמר ְוָאַמר ְוָאַמר          : : : : ׁשְ
ל ִמיֵני ְכׁשּות  ל ִמיֵני ְכׁשּות כָּ ל ִמיֵני ְכׁשּות כָּ ל ִמיֵני ְכׁשּות כָּ רוּ     - - - - כָּ רוּ ׁשָ רוּ ׁשָ רוּ ׁשָ רּוָזא    ,,,,ׁשָ רּוָזאְלַבר ִמּטְ רּוָזאְלַבר ִמּטְ רּוָזאְלַבר ִמּטְ       ....ְלַבר ִמּטְ
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אָאַמר ָאַמר ָאַמר ָאַמר          : : : : ַרב ִחְסּדָ

ִריָקא ַטְוָיא  ִריָקא ַטְוָיא ׁשְ ִריָקא ַטְוָיא ׁשְ ִריָקא ַטְוָיא ׁשְ ִרי    - - - - ׁשְ ִריׁשְ ִריׁשְ ִריׁשְ   . ׁשְ
יֵעי  יְעּפּוֵעי ּבֵ יֵעי ּפִ יְעּפּוֵעי ּבֵ יֵעי ּפִ יְעּפּוֵעי ּבֵ יֵעי ּפִ יְעּפּוֵעי ּבֵ       ....ָאסּורָאסּורָאסּורָאסּור    ––––ּפִ

  
ֵביְתהּו  ֵביְתהּו ּדְ ֵביְתהּו ּדְ ֵביְתהּו ּדְ יֲעַבָדא ֵליּה לְ ֲעַבָדא ֵליּה לְ ֲעַבָדא ֵליּה לְ ֲעַבָדא ֵליּה לְ     יִריְזִע ּדִ ּדִ ּדִ ּדִ ּדְ ר ַאׁשִ יא ּבַ   ....ְולֹא ָאַכלְולֹא ָאַכלְולֹא ָאַכלְולֹא ָאַכל, ִחּיָ

 !? ָך ֲעַבִדי ֵליּה ְוָאַכל, ְוַאּתְ ָלא ָאְכַלּתְ ?! ָאְמָרה ֵליּה: ְלַרּבְ ָך ֲעַבִדי ֵליּה ְוָאַכל, ְוַאּתְ ָלא ָאְכַלּתְ ?! ָאְמָרה ֵליּה: ְלַרּבְ ָך ֲעַבִדי ֵליּה ְוָאַכל, ְוַאּתְ ָלא ָאְכַלּתְ ?! ָאְמָרה ֵליּה: ְלַרּבְ ָך ֲעַבִדי ֵליּה ְוָאַכל, ְוַאּתְ ָלא ָאְכַלּתְ   ָאְמָרה ֵליּה: ְלַרּבְ
  

            ,,,,ְזֵעיִרי ְלַטְעֵמיּה ְזֵעיִרי ְלַטְעֵמיּה ְזֵעיִרי ְלַטְעֵמיּה ְזֵעיִרי ְלַטְעֵמיּה 
        : : : : ְזֵעיִריָאַמר ָאַמר ָאַמר ָאַמר ּדְ ּדְ ּדְ ּדְ 

ֶרת ּבְ  ּמֶ ׁשַ ֶרת ּבְ נֹוֵתן ָאָדם ַיִין ָצלּול ּוַמִים ְצלּוִלין ְלתֹוְך ַהּמְ ּמֶ ׁשַ ֶרת ּבְ נֹוֵתן ָאָדם ַיִין ָצלּול ּוַמִים ְצלּוִלין ְלתֹוְך ַהּמְ ּמֶ ׁשַ ֶרת ּבְ נֹוֵתן ָאָדם ַיִין ָצלּול ּוַמִים ְצלּוִלין ְלתֹוְך ַהּמְ ּמֶ ׁשַ ת ְוֵא נֹוֵתן ָאָדם ַיִין ָצלּול ּוַמִים ְצלּוִלין ְלתֹוְך ַהּמְ ּבָ ַ ת ְוֵא ׁשּ ּבָ ַ ת ְוֵא ׁשּ ּבָ ַ ת ְוֵא ׁשּ ּבָ ַ ׁש. ׁשּ ׁש. ינֹו חֹוׁשֵ ׁש. ינֹו חֹוׁשֵ ׁש. ינֹו חֹוׁשֵ         ינֹו חֹוׁשֵ
י ָקָעֵביד י ָהִכי ָלאו ִמיּדֵ ּתִ ּתַ ִמׁשְ יָון ּדְ י ָקָעֵבידַאְלָמא כֵּ י ָהִכי ָלאו ִמיּדֵ ּתִ ּתַ ִמׁשְ יָון ּדְ י ָקָעֵבידַאְלָמא כֵּ י ָהִכי ָלאו ִמיּדֵ ּתִ ּתַ ִמׁשְ יָון ּדְ י ָקָעֵבידַאְלָמא כֵּ י ָהִכי ָלאו ִמיּדֵ ּתִ ּתַ ִמׁשְ יָון ּדְ             ....ַאְלָמא כֵּ

ִמיְתכִ     ,,,,ָהָכא ַנִמיָהָכא ַנִמיָהָכא ַנִמיָהָכא ַנִמי יָון ּדְ ִמיְתכִ כֵּ יָון ּדְ ִמיְתכִ כֵּ יָון ּדְ ִמיְתכִ כֵּ יָון ּדְ י ָקָעֵבידכֵּ י ָקָעֵבידיל ָהִכי ָלאו ִמיּדֵ י ָקָעֵבידיל ָהִכי ָלאו ִמיּדֵ י ָקָעֵבידיל ָהִכי ָלאו ִמיּדֵ             ....יל ָהִכי ָלאו ִמיּדֵ
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        : : : : ָמר עּוְקָבאְוָאַמר ְוָאַמר ְוָאַמר ְוָאַמר 

ָפה  ּגְ ּנִ ָפה ִמי ׁשֶ ּגְ ּנִ ָפה ִמי ׁשֶ ּגְ ּנִ ָפה ִמי ׁשֶ ּגְ ּנִ ׁש     - - - -     ָידֹו אֹו ַרְגלוֹ ָידֹו אֹו ַרְגלוֹ ָידֹו אֹו ַרְגלוֹ ָידֹו אֹו ַרְגלוֹ ִמי ׁשֶ ַיִין ְוֵאינֹו חֹוׁשֵ ׁש צֹוְמָתּה ּבְ ַיִין ְוֵאינֹו חֹוׁשֵ ׁש צֹוְמָתּה ּבְ ַיִין ְוֵאינֹו חֹוׁשֵ ׁש צֹוְמָתּה ּבְ ַיִין ְוֵאינֹו חֹוׁשֵ   . צֹוְמָתּה ּבְ
  

ֲעָיא  ֲעָיא ִאיּבַ ֲעָיא ִאיּבַ ֲעָיא ִאיּבַ             ::::ְלהוּ ְלהוּ ְלהוּ ְלהוּ ִאיּבַ
א ַמאי א ַמאיַחּלָ א ַמאיַחּלָ א ַמאיַחּלָ   ? ַחּלָ

  
לָאַמר ָאַמר ָאַמר ָאַמר  ילְ לְ לְ לְ     ַרב ִהּלֵ         : : : : ַרב ַאׁשִ

י ָהֵויָנא  י ָהֵויָנא כִּ י ָהֵויָנא כִּ י ָהֵויָנא כִּ יכִּ ֲהָנא    ּבֵ א לֹא    ::::ייייְמֵר ְמֵר ְמֵר ְמֵר ָא ָא ָא ָא     ,,,,ַרב ּכָ א לֹאַחּלָ א לֹאַחּלָ א לֹאַחּלָ       ....ַחּלָ
  

        : : : : ָרָבאָאַמר ָאַמר ָאַמר ָאַמר 
ֵק  ְמַפּנְ יָון ּדִ ֵני ְמחֹוָזא, כֵּ ֵק ְוָהֵני ּבְ ְמַפּנְ יָון ּדִ ֵני ְמחֹוָזא, כֵּ ֵק ְוָהֵני ּבְ ְמַפּנְ יָון ּדִ ֵני ְמחֹוָזא, כֵּ ֵק ְוָהֵני ּבְ ְמַפּנְ יָון ּדִ ֵני ְמחֹוָזא, כֵּ             ....ֲאִפיּלּו ַחְמָרא ַנִמי ָמֵסי ְלהוּ ֲאִפיּלּו ַחְמָרא ַנִמי ָמֵסי ְלהוּ ֲאִפיּלּו ַחְמָרא ַנִמי ָמֵסי ְלהוּ ֲאִפיּלּו ַחְמָרא ַנִמי ָמֵסי ְלהוּ     ,,,,ייייְוָהֵני ּבְ

        
יִאיְקַלע לְ ִאיְקַלע לְ ִאיְקַלע לְ ִאיְקַלע לְ     ָרִביָנא         , , , , ֵבי ַרב ַאׁשִ

ָחָלאַחְזֵייַחְזֵייַחְזֵייַחְזֵיי ַכְרֵעיּה, ְוָיֵתיב ָקא ָצֵמית ֵליּה ּבְ א ּדְ ּבָ ְדִריָכא ֵליּה ֲחָמָרא ַאּגַ ָחָלאּה ּדִ ַכְרֵעיּה, ְוָיֵתיב ָקא ָצֵמית ֵליּה ּבְ א ּדְ ּבָ ְדִריָכא ֵליּה ֲחָמָרא ַאּגַ ָחָלאּה ּדִ ַכְרֵעיּה, ְוָיֵתיב ָקא ָצֵמית ֵליּה ּבְ א ּדְ ּבָ ְדִריָכא ֵליּה ֲחָמָרא ַאּגַ ָחָלאּה ּדִ ַכְרֵעיּה, ְוָיֵתיב ָקא ָצֵמית ֵליּה ּבְ א ּדְ ּבָ ְדִריָכא ֵליּה ֲחָמָרא ַאּגַ       ....ּה ּדִ
לָאַמר ָאַמר ָאַמר ָאַמר ּדְ ּדְ ּדְ ּדְ ָלא ָסַבר ֵליּה ָמר ְלָהא ָלא ָסַבר ֵליּה ָמר ְלָהא ָלא ָסַבר ֵליּה ָמר ְלָהא ָלא ָסַבר ֵליּה ָמר ְלָהא     ::::ָאַמר ֵליּה ָאַמר ֵליּה ָאַמר ֵליּה ָאַמר ֵליּה          !!!!לֹאלֹאלֹאלֹאָחָלא ָחָלא ָחָלא ָחָלא     ::::ַרב ִהיּלֵ

אֵני ד ְוַגב ָהֶרֶגל ׁשָ ב ַהּיָ אֵניָאַמר ֵליּה: ּגַ ד ְוַגב ָהֶרֶגל ׁשָ ב ַהּיָ אֵניָאַמר ֵליּה: ּגַ ד ְוַגב ָהֶרֶגל ׁשָ ב ַהּיָ אֵניָאַמר ֵליּה: ּגַ ד ְוַגב ָהֶרֶגל ׁשָ ב ַהּיָ             ....ָאַמר ֵליּה: ּגַ
        

ָאְמִרי א ּדְ ָאְמִריִאיכָּ א ּדְ ָאְמִריִאיכָּ א ּדְ ָאְמִריִאיכָּ א ּדְ             ::::ִאיכָּ
        

ָקא ָצֵמי ָקא ָצֵמיַחְזֵייּה ּדְ ָקא ָצֵמיַחְזֵייּה ּדְ ָקא ָצֵמיַחְזֵייּה ּדְ ַחְמָראַחְזֵייּה ּדְ ַחְמָראת ֵליּה ּבְ ַחְמָראת ֵליּה ּבְ ַחְמָראת ֵליּה ּבְ   . ת ֵליּה ּבְ
        : : : : ָרָבאָאַמר ָאַמר ָאַמר ָאַמר ּדְ ּדְ ּדְ ּדְ ָאַמר ֵליּה: ָלא ָסַבר ָלּה ָמר ְלָהא ָאַמר ֵליּה: ָלא ָסַבר ָלּה ָמר ְלָהא ָאַמר ֵליּה: ָלא ָסַבר ָלּה ָמר ְלָהא ָאַמר ֵליּה: ָלא ָסַבר ָלּה ָמר ְלָהא 

ִקי ֲאִפיּלּו ַחְמָרא ַנִמי ָמֵסי ְלהּו?  ְמַפּנְ יָון ּדִ ֵני ְמחֹוָזא כֵּ ִקי ֲאִפיּלּו ַחְמָרא ַנִמי ָמֵסי ְלהּו? ָהֵני ּבְ ְמַפּנְ יָון ּדִ ֵני ְמחֹוָזא כֵּ ִקי ֲאִפיּלּו ַחְמָרא ַנִמי ָמֵסי ְלהּו? ָהֵני ּבְ ְמַפּנְ יָון ּדִ ֵני ְמחֹוָזא כֵּ ִקי ֲאִפיּלּו ַחְמָרא ַנִמי ָמֵסי ְלהּו? ָהֵני ּבְ ְמַפּנְ יָון ּדִ ֵני ְמחֹוָזא כֵּ         ָהֵני ּבְ
ק קּוָמר ַנִמי ָהא ְמַפּנַ קּוָמר ַנִמי ָהא ְמַפּנַ קּוָמר ַנִמי ָהא ְמַפּנַ   ! ּוָמר ַנִמי ָהא ְמַפּנַ

אֵני ד ְוַגב ָהֶרֶגל ׁשָ ב ַהּיָ אֵניָאַמר ֵליּה: ּגַ ד ְוַגב ָהֶרֶגל ׁשָ ב ַהּיָ אֵניָאַמר ֵליּה: ּגַ ד ְוַגב ָהֶרֶגל ׁשָ ב ַהּיָ אֵניָאַמר ֵליּה: ּגַ ד ְוַגב ָהֶרֶגל ׁשָ ב ַהּיָ             ....ָאַמר ֵליּה: ּגַ
א ּבַ ָאַמר ָאַמר ָאַמר ָאַמר ּדְ ּדְ ּדְ ּדְ  ָנהַרב ַאּדָ   : : : : ַרבָאַמר ָאַמר ָאַמר ָאַמר     ר ַמּתָ

ד ְוַגב ָהֶרֶגל  ב ַהּיָ ד ְוַגב ָהֶרֶגל ּגַ ב ַהּיָ ד ְוַגב ָהֶרֶגל ּגַ ב ַהּיָ ד ְוַגב ָהֶרֶגל ּגַ ב ַהּיָ ה ֶשל ָחָלל    - - - - ּגַ ַמכָּ ה ֶשל ָחָללֲהֵרי ֵהן כְּ ַמכָּ ה ֶשל ָחָללֲהֵרי ֵהן כְּ ַמכָּ ה ֶשל ָחָללֲהֵרי ֵהן כְּ ַמכָּ             ,,,,ֲהֵרי ֵהן כְּ
ת.   ּבָ ַ ִלין ֲעֵליֶהן ֶאת ַהׁשּ ת.  ּוְמַחּלְ ּבָ ַ ִלין ֲעֵליֶהן ֶאת ַהׁשּ ת.  ּוְמַחּלְ ּבָ ַ ִלין ֲעֵליֶהן ֶאת ַהׁשּ ת.  ּוְמַחּלְ ּבָ ַ ִלין ֲעֵליֶהן ֶאת ַהׁשּ         ּוְמַחּלְ
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        בבבב- - - - קט, אקט, אקט, אקט, א .483
ַנן נּו ַרּבָ ַנןּתָ נּו ַרּבָ ַנןּתָ נּו ַרּבָ ַנןּתָ נּו ַרּבָ             ::::ּתָ

ֵמי ְגָרר" ֵמי ֲחָמָתן ,רֹוֲחִצים ּבְ ְרָיא,  ,ּבְ ֵמי ַעְסָיא ּוְבֵמי ִטּבֶ   ּבְ
דוֹ  ם ַהּגָ ּיָ ָרה ,לֲאָבל לֹא ּבַ ֵמי ִמׁשְ ל ְסדֹום ,ְולֹא ּבְ ּה ׁשֶ ַיּמָ   . "ְולֹא ּבְ

        
            ::::ּוְרִמיְנהוּ ּוְרִמיְנהוּ ּוְרִמיְנהוּ ּוְרִמיְנהוּ 

ְרָיא" ֵמי ִטּבֶ דֹול ,רֹוֲחִצים ּבְ ם ַהּגָ    ,ּוַבּיָ
ָרה ֵמי ִמׁשְ ל ְסדֹום ,ֲאָבל לֹא ּבְ ּה ׁשֶ ַיּמָ         ...."ְולֹא ּבְ

ָיא  ָיא ַקׁשְ ָיא ַקׁשְ ָיא ַקׁשְ דֹול"ַקׁשְ דֹול"ַא     "ָים ַהּגָ         ! ! ! ! "ָים ַהּגָ
        

י יֹוָחָנןָאַמר ָאַמר ָאַמר ָאַמר          : : : : ַרּבִ
ָיאלָ לָ לָ לָ  ָיאא ַקׁשְ ָיאא ַקׁשְ ָיאא ַקׁשְ             ::::א ַקׁשְ

י    - - - - ָהא ָהא ָהא ָהא  יַרּבִ יַרּבִ יַרּבִ       ,,,,ֵמִאירֵמִאירֵמִאירֵמִאיר    ַרּבִ
י    - - - - ָהא ָהא ָהא ָהא  יַרּבִ יַרּבִ יַרּבִ         ....ְיהּוָדהְיהּוָדהְיהּוָדהְיהּוָדה    ַרּבִ

        
ְתַנן ְתַנןּדִ ְתַנןּדִ ְתַנןּדִ             ::::ּדִ

ְקֶוה, " ּמִ ִמים ּכַ ל ַהּיָ   ּכָ
ֱאַמר:  ּנֶ ים""ׁשֶ ִים ָקָרא ַיּמִ   , (בראשית א, י)    9999ּוְלִמְקֵוה ַהּמַ

ְבֵרי  י ֵמִאירּדִ   . ַרּבִ
י ְיהּוָדה   אֹוֵמר:  ַרּבִ

ְקֶוה,  ּמִ דֹול ּכַ   ָים ַהּגָ
ים"    :רְולֹא ֶנֱאַמ  ה. "ַיּמִ ים ַהְרּבֵ ׁש ּבֹו ִמיֵני ַיּמִ ּיֵ א ׁשֶ   , ֶאּלָ
י יֹוֵסי   אֹוֵמר:  ַרּבִ

זֹוֲחִלין ִמים ְמַטֲהִרין ּבְ ל ַהּיָ   ,ּכָ
סּוִלין ְלָזִבים ְוִלְמצֹוָרִעים וּ וּ  אתּפְ ֶהן ֵמי ַחטָּ ׁש ּבָ       ....(פרה ח,ח מקוואות ה,ד)(פרה ח,ח מקוואות ה,ד)(פרה ח,ח מקוואות ה,ד)(פרה ח,ח מקוואות ה,ד)    "ְלַקּדֵ
  

ר ִיְצָח ַמְתִקיף ָלּה ַמְתִקיף ָלּה ַמְתִקיף ָלּה ַמְתִקיף ָלּה          :  :  :  :  קַרב ַנְחָמן ּבַ
ְפִליגֵ    קט,ב ְפִליגֵ ֵאימּור ּדִ ְפִליגֵ ֵאימּור ּדִ ְפִליגֵ ֵאימּור ּדִ   ְלִעְנַין טּוְמָאה ְוָטֳהָרה, ְלִעְנַין טּוְמָאה ְוָטֳהָרה, ְלִעְנַין טּוְמָאה ְוָטֳהָרה, ְלִעְנַין טּוְמָאה ְוָטֳהָרה,  ייייֵאימּור ּדִ

ת  ּבָ ת ְלִעְנַין ׁשַ ּבָ ת ְלִעְנַין ׁשַ ּבָ ת ְלִעְנַין ׁשַ ּבָ ַמְעּתָ ְלהוּ     - - - - ְלִעְנַין ׁשַ ַמְעּתָ ְלהוּ ִמי ׁשָ ַמְעּתָ ְלהוּ ִמי ׁשָ ַמְעּתָ ְלהוּ ִמי ׁשָ             ?!?!?!?!ִמי ׁשָ
        

א אֶאּלָ אֶאּלָ אֶאּלָ ר ִיְצָחקָאַמר ָאַמר ָאַמר ָאַמר     ,,,,ֶאּלָ   : : : : ַרב ַנְחָמן ּבַ
ָיא ָיאָלא ַקׁשְ ָיאָלא ַקׁשְ ָיאָלא ַקׁשְ             ::::ָלא ַקׁשְ

ֵהי    ––––ָהא ָהא ָהא ָהא  ּתַ ִאיׁשְ ֵהיּדְ ּתַ ִאיׁשְ ֵהיּדְ ּתַ ִאיׁשְ ֵהיּדְ ּתַ ִאיׁשְ             ,,,,ּדְ
ֵהיּדְ ּדְ ּדְ ּדְ     - - - - ָהא ָהא ָהא ָהא  ּתַ ֵהילֹא ִאיׁשְ ּתַ ֵהילֹא ִאיׁשְ ּתַ ֵהילֹא ִאיׁשְ ּתַ             ....לֹא ִאיׁשְ

        
א ְלָבְתַרְייָתא  ַמאי אֹוִקיְמּתָ א ְלָבְתַרְייָתא ּבְ ַמאי אֹוִקיְמּתָ א ְלָבְתַרְייָתא ּבְ ַמאי אֹוִקיְמּתָ א ְלָבְתַרְייָתא ּבְ ַמאי אֹוִקיְמּתָ ֵהי, ּדְ ּדְ ּדְ ּדְ ּבְ ּתַ ֵהי, לֹא ִאיׁשְ ּתַ ֵהי, לֹא ִאיׁשְ ּתַ ֵהי, לֹא ִאיׁשְ ּתַ         לֹא ִאיׁשְ

ֵהיּדְ ּדְ ּדְ ּדְ ִאי ִאי ִאי ִאי  ּתַ ֵהילֹא ִאיׁשְ ּתַ ֵהילֹא ִאיׁשְ ּתַ ֵהילֹא ִאיׁשְ ּתַ ָרה ַנִמי    ,,,,לֹא ִאיׁשְ ֵמי ִמׁשְ ָרה ַנִמיֲאִפיּלּו ּבְ ֵמי ִמׁשְ ָרה ַנִמיֲאִפיּלּו ּבְ ֵמי ִמׁשְ ָרה ַנִמיֲאִפיּלּו ּבְ ֵמי ִמׁשְ    !ֲאִפיּלּו ּבְ
  

ָהַתְנָיא ָהַתְנָיאּדְ ָהַתְנָיאּדְ ָהַתְנָיאּדְ             ::::ּדְ
ראׁשוֹ " ׁש לֹו ֲחָטִטים ּבְ ּיֵ י ׁשֶ ל ְסדֹום, ְוַאף ַעל ּפִ ּה ׁשֶ ָרה ּוְבַיּמָ ְרָיא ּוְבֵמי ִמׁשְ ֵמי ִטּבֶ    .רֹוֲחִצין ּבְ

ָבִרים ֲאמּוִרים ה ּדְ ּמֶ תַּ  :ּבַ ּלא ִנׁשְ   ָהא, ׁשֶ
ָהא  תַּ             !!!!"ָאסּור –ֲאָבל ִנׁשְ

        
א אֶאּלָ אֶאּלָ אֶאּלָ דֹול"    ,,,,ֶאּלָ דֹול"ַא     "ָים ַהּגָ ָיא "ָים ַהּגָ ָיאָלא ַקׁשְ ָיאָלא ַקׁשְ ָיאָלא ַקׁשְ             ,,,,ָלא ַקׁשְ
ּבוֹ ּבְ ּבְ ּבְ ּבְ     - - - - ָהא ָהא ָהא ָהא  ּבוֹ ָיִפין ׁשֶ ּבוֹ ָיִפין ׁשֶ ּבוֹ ָיִפין ׁשֶ       ,,,,ָיִפין ׁשֶ
ּבוֹ ּבְ ּבְ ּבְ ּבְ     - - - - ָהא ָהא ָהא ָהא  ּבוֹ ָרִעים ׁשֶ ּבוֹ ָרִעים ׁשֶ ּבוֹ ָרִעים ׁשֶ       ....ָרִעים ׁשֶ

  
ָרה" ָרה"ַא     "ֵמי ִמׁשְ ָיא     "ֵמי ִמׁשְ ָיא ַנִמי ָלא ַקׁשְ ָיא ַנִמי ָלא ַקׁשְ ָיא ַנִמי ָלא ַקׁשְ         ַנִמי ָלא ַקׁשְ

ֵהי    ––––ָהא ָהא ָהא ָהא  ּתַ ִאיׁשְ ֵהיּדְ ּתַ ִאיׁשְ ֵהיּדְ ּתַ ִאיׁשְ ֵהיּדְ ּתַ ִאיׁשְ             ,,,,ּדְ
ֵהיּדְ ּדְ ּדְ ּדְ     - - - - ָהא ָהא ָהא ָהא  ּתַ ֵהילֹא ִאיׁשְ ּתַ ֵהילֹא ִאיׁשְ ּתַ ֵהילֹא ִאיׁשְ ּתַ             ....לֹא ִאיׁשְ

                                                             
9

יםויקרא אלהים ליבשה ארץ   ִים ָקָרא ַיּמִ יםּוְלִמְקֵוה ַהּמַ ִים ָקָרא ַיּמִ יםּוְלִמְקֵוה ַהּמַ ִים ָקָרא ַיּמִ יםּוְלִמְקֵוה ַהּמַ ִים ָקָרא ַיּמִ   ּוְלִמְקֵוה ַהּמַ
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ָנה    ִמׁשְ

ִריִאים, ֵאין אֹוְכִלין ֵאיזֹ ֵאינֹו ַמֲאַכל ּבְ ת, ְלִפי ׁשֶ ּבָ ַ ׁשּ   ְביֹון ּבַ
  ֲאָבל אֹוֵכל הּוא ֶאת יֹוֶעֶזר, ְוׁשֹוֶתה ַאּבּוְברֹוֶאה. 

ל ָהאֹוָכִלין אֹוֵכל ָאָדם ִלְרפּוָאה,    ּכָ
י ְדָקִלים ְוכֹוס ִעיּקָ  ִקין ׁשֹוֶתה, חּוץ ִמּמֵ ׁשְ ֵהן ְוָכל ַהּמַ ֵני ׁשֶ   . ִלירֹוָקהִרין, ִמּפְ

ּלא ִלְרפּוָאהִל ֲאָבל ׁשֹוֶתה הּוא ֵמי ְדָקִלים  ִרין ׁשֶ ֶמן ִעיּקָ         .  .  .  .  ְצָמאֹו, ְוָסְך ׁשֶ
            

ָמָרא    ּגְ

        : : : : ַרב יֹוֵסףָאַמר ָאַמר ָאַמר ָאַמר 
ר ָהָמג    - - - - ֵאזֹוב ֵאזֹוב ֵאזֹוב ֵאזֹוב  ְרָתה ּבַ ר ָהָמגַאּבַ ְרָתה ּבַ ר ָהָמגַאּבַ ְרָתה ּבַ ר ָהָמגַאּבַ ְרָתה ּבַ         , , , , ַאּבַ

ר ִהיְנג -ְביֹון ְביֹון ְביֹון ְביֹון ֵאיזֹ ֵאיזֹ ֵאיזֹ ֵאיזֹ  ְרָתה ּבַ ר ִהיְנגַאּבַ ְרָתה ּבַ ר ִהיְנגַאּבַ ְרָתה ּבַ ר ִהיְנגַאּבַ ְרָתה ּבַ         . . . . ַאּבַ
        

א   ָאַמר: ָאַמר: ָאַמר: ָאַמר:     עּוּלָ
            ....ָראָראָראָראַמְרָוא ִחיוָּ ַמְרָוא ִחיוָּ ַמְרָוא ִחיוָּ ַמְרָוא ִחיוָּ 

        
א ר ְיהּוָדהִאיְקַלע ְלֵבי ִאיְקַלע ְלֵבי ִאיְקַלע ְלֵבי ִאיְקַלע ְלֵבי     עּוּלָ מּוֵאל ּבַ         . . . . ַרב ׁשְ

ָרא.  יּה ַמְרָוא ִחיּוָ ָרא. ַאְייתּו ְלַקּמֵ יּה ַמְרָוא ִחיּוָ ָרא. ַאְייתּו ְלַקּמֵ יּה ַמְרָוא ִחיּוָ ָרא. ַאְייתּו ְלַקּמֵ יּה ַמְרָוא ִחיּוָ         ַאְייתּו ְלַקּמֵ
אֹוַרְייָתא ְכִתיב ּבְ אֹוַרְייָתאָאַמר: ַהְיינּו ֵאזֹוב ּדִ ְכִתיב ּבְ אֹוַרְייָתאָאַמר: ַהְיינּו ֵאזֹוב ּדִ ְכִתיב ּבְ אֹוַרְייָתאָאַמר: ַהְיינּו ֵאזֹוב ּדִ ְכִתיב ּבְ             ....ָאַמר: ַהְיינּו ֵאזֹוב ּדִ

        
י ּפִ   ָאַמר: ָאַמר: ָאַמר: ָאַמר:     ַרב ּפַ

        ׁשּוְמׁשּוק. ׁשּוְמׁשּוק. ׁשּוְמׁשּוק. ׁשּוְמׁשּוק. 
        

יָאַמר ָאַמר ָאַמר ָאַמר  יְפּתִ         : : : : ַרב ִיְרְמָיה ִמּדִ
ָווֵתיּה  ָווֵתיּה כְּ ָווֵתיּה כְּ ָווֵתיּה כְּ י ִמְסּתַ ּדְ ּדְ ּדְ ּדְ כְּ ּפִ י ִמְסּתַ ַרב ּפַ ּפִ י ִמְסּתַ ַרב ּפַ ּפִ י ִמְסּתַ ַרב ּפַ ּפִ ָראַרב ּפַ ָראּבְ ָראּבְ ָראּבְ             ,,,,ּבְ

ְתַנן ְתַנןּדִ ְתַנןּדִ ְתַנןּדִ             ::::ּדִ
ה ְקָלִחין, " לׁשָ ה ִגְבעֹוִלין ּוָבֶהןִמְצַות ֵאזֹוב ׁשְ לׁשָ         , , , , (פרה יא,ט)(פרה יא,ט)(פרה יא,ט)(פרה יא,ט)    "ׁשְ

ָחא ָהִכי כְּ ּתַ ִמׁשְ ָחא ָהִכיְוׁשּוְמׁשּוק הּוא ּדְ כְּ ּתַ ִמׁשְ ָחא ָהִכיְוׁשּוְמׁשּוק הּוא ּדְ כְּ ּתַ ִמׁשְ ָחא ָהִכיְוׁשּוְמׁשּוק הּוא ּדְ כְּ ּתַ ִמׁשְ             ....ְוׁשּוְמׁשּוק הּוא ּדְ
        
        

            ????ְלַמאי ָאְכִלי ֵליּה ְלַמאי ָאְכִלי ֵליּה ְלַמאי ָאְכִלי ֵליּה ְלַמאי ָאְכִלי ֵליּה 
        

            ....ְלקּוַקִאיֵניְלקּוַקִאיֵניְלקּוַקִאיֵניְלקּוַקִאיֵני
        

ַמאי ָאְכִלי ֵליּה  ַמאי ָאְכִלי ֵליּה ּבְ ַמאי ָאְכִלי ֵליּה ּבְ ַמאי ָאְכִלי ֵליּה ּבְ             ????ּבְ
        
ְמָתאּבִ ּבִ ּבִ ּבִ  ְמִרי אּוכָּ ַבע ּתַ ְמָתאׁשֶ ְמִרי אּוכָּ ַבע ּתַ ְמָתאׁשֶ ְמִרי אּוכָּ ַבע ּתַ ְמָתאׁשֶ ְמִרי אּוכָּ ַבע ּתַ   . ׁשֶ
  

אי ָהוְ  אי ָהוְ ִמּמַ אי ָהוְ ִמּמַ אי ָהוְ ִמּמַ             ????ָיאָיאָיאָיאִמּמַ
        

ִעין יֹוִמין ָחֵליף ֲעֵליּה ַאְרּבְ ָמָנא ּדְ ֲעִרי ּבְ ׂשַ יְמָחא ּדְ ִעין יֹוִמיןִמּקִ ָחֵליף ֲעֵליּה ַאְרּבְ ָמָנא ּדְ ֲעִרי ּבְ ׂשַ יְמָחא ּדְ ִעין יֹוִמיןִמּקִ ָחֵליף ֲעֵליּה ַאְרּבְ ָמָנא ּדְ ֲעִרי ּבְ ׂשַ יְמָחא ּדְ ִעין יֹוִמיןִמּקִ ָחֵליף ֲעֵליּה ַאְרּבְ ָמָנא ּדְ ֲעִרי ּבְ ׂשַ יְמָחא ּדְ       ....ִמּקִ
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  . . . . "ֲאָבל אֹוֵכל הּוא ֶאת יֹוֶעֶזר"
  

  ? ? ? ? "יֹוֶעֶזר"ַמאי ַמאי ַמאי ַמאי 
  

        ּפֹוְתַנק. ּפֹוְתַנק. ּפֹוְתַנק. ּפֹוְתַנק. 
        

            ????ְלַמאי ָאְכִלי ָלּה ְלַמאי ָאְכִלי ָלּה ְלַמאי ָאְכִלי ָלּה ְלַמאי ָאְכִלי ָלּה 
        

            ....ְלַאְרְקָתאְלַאְרְקָתאְלַאְרְקָתאְלַאְרְקָתא
        

ַמאי ָאְכִלי ָלּה  ַמאי ָאְכִלי ָלּה ּבְ ַמאי ָאְכִלי ָלּה ּבְ ַמאי ָאְכִלי ָלּה ּבְ             ????ּבְ
וְרָתא. ּבִ ּבִ ּבִ ּבִ  ְמִרי ִחיּוָ ַבע ּתַ וְרָתא. ׁשֶ ְמִרי ִחיּוָ ַבע ּתַ וְרָתא. ׁשֶ ְמִרי ִחיּוָ ַבע ּתַ וְרָתא. ׁשֶ ְמִרי ִחיּוָ ַבע ּתַ         ׁשֶ
        
אי ָהְוָיאִמ ִמ ִמ ִמ  אי ָהְוָיאּמַ אי ָהְוָיאּמַ אי ָהְוָיאּמַ             ????ּמַ
        

א ֵריָקָנא יּבָ א ַאּלִ א ֵריָקָנאִמאּוְמָצא ּוַמּיָ יּבָ א ַאּלִ א ֵריָקָנאִמאּוְמָצא ּוַמּיָ יּבָ א ַאּלִ א ֵריָקָנאִמאּוְמָצא ּוַמּיָ יּבָ א ַאּלִ             ....ִמאּוְמָצא ּוַמּיָ
א ֵריָקָנא,  יּבָ ְמָנא ַאּלִ ָרא ׁשַ יׂשְ א ֵריָקָנא, ּוִמּבִ יּבָ ְמָנא ַאּלִ ָרא ׁשַ יׂשְ א ֵריָקָנא, ּוִמּבִ יּבָ ְמָנא ַאּלִ ָרא ׁשַ יׂשְ א ֵריָקָנא, ּוִמּבִ יּבָ ְמָנא ַאּלִ ָרא ׁשַ יׂשְ         ּוִמּבִ
א ֵריָקָנא יּבָ תֹוָרא ַאּלִ ָרא ּדְ יׂשְ א ֵריָקָנאּוִמּבִ יּבָ תֹוָרא ַאּלִ ָרא ּדְ יׂשְ א ֵריָקָנאּוִמּבִ יּבָ תֹוָרא ַאּלִ ָרא ּדְ יׂשְ א ֵריָקָנאּוִמּבִ יּבָ תֹוָרא ַאּלִ ָרא ּדְ יׂשְ   , ּוִמּבִ

א ֵריָקָנא יּבָ א ֵריָקָנאִמַאְמּגּוָזא ַאּלִ יּבָ א ֵריָקָנאִמַאְמּגּוָזא ַאּלִ יּבָ א ֵריָקָנאִמַאְמּגּוָזא ַאּלִ יּבָ   , ִמַאְמּגּוָזא ַאּלִ
א ֵריָקָנא יּבָ א ַאּלִ ּיָ רּוּבִ יֵרי ּדְ א ֵריָקָנאּוִמּגִ יּבָ א ַאּלִ ּיָ רּוּבִ יֵרי ּדְ א ֵריָקָנאּוִמּגִ יּבָ א ַאּלִ ּיָ רּוּבִ יֵרי ּדְ א ֵריָקָנאּוִמּגִ יּבָ א ַאּלִ ּיָ רּוּבִ יֵרי ּדְ א ַא     ,,,,ּוִמּגִ י ַמּיָ ּתִ א ַא ּוִמׁשְ י ַמּיָ ּתִ א ַא ּוִמׁשְ י ַמּיָ ּתִ א ַא ּוִמׁשְ י ַמּיָ ּתִ ְתֵריּה ּוִמׁשְ ְתֵריּה ּבַ ְתֵריּה ּבַ ְתֵריּה ּבַ       ....ּבַ

        
וְרָתא    ,,,,ְוִאי לֹאְוִאי לֹאְוִאי לֹאְוִאי לֹא ְחֵלי ִחיּוָ וְרָתאִליְבַלע ּתַ ְחֵלי ִחיּוָ וְרָתאִליְבַלע ּתַ ְחֵלי ִחיּוָ וְרָתאִליְבַלע ּתַ ְחֵלי ִחיּוָ             ....ִליְבַלע ּתַ

        
ְמָנא    ,,,,ְוִאי לֹאְוִאי לֹאְוִאי לֹאְוִאי לֹא ָרא ׁשַ יׂשְ ַתֲעִניָתא, ְוֵליֵתי ּבִ ְמָנאֵליִתיב ּבְ ָרא ׁשַ יׂשְ ַתֲעִניָתא, ְוֵליֵתי ּבִ ְמָנאֵליִתיב ּבְ ָרא ׁשַ יׂשְ ַתֲעִניָתא, ְוֵליֵתי ּבִ ְמָנאֵליִתיב ּבְ ָרא ׁשַ יׂשְ ַתֲעִניָתא, ְוֵליֵתי ּבִ ְרָמא,     ,,,,ֵליִתיב ּבְ ֵדי ַאּגּוְמֵרי, ְוִליִמיץ ּגַ ְרָמא, ְוִליׁשְ ֵדי ַאּגּוְמֵרי, ְוִליִמיץ ּגַ ְרָמא, ְוִליׁשְ ֵדי ַאּגּוְמֵרי, ְוִליִמיץ ּגַ ְרָמא, ְוִליׁשְ ֵדי ַאּגּוְמֵרי, ְוִליִמיץ ּגַ         ְוִליׁשְ

א אְוִליְגַמע ַחּלָ אְוִליְגַמע ַחּלָ אְוִליְגַמע ַחּלָ ָאְמִרי        ,,,,ְוִליְגַמע ַחּלָ א ּדְ ָאְמִריְוִאיכָּ א ּדְ ָאְמִריְוִאיכָּ א ּדְ ָאְמִריְוִאיכָּ א ּדְ אְוִאיכָּ א: ַחּלָ א: ַחּלָ א: ַחּלָ א    ,,,,לֹאלֹאלֹאלֹא    : ַחּלָ י ְלַכְבּדָ ָקׁשֵ ּום ּדְ אִמׁשּ י ְלַכְבּדָ ָקׁשֵ ּום ּדְ אִמׁשּ י ְלַכְבּדָ ָקׁשֵ ּום ּדְ אִמׁשּ י ְלַכְבּדָ ָקׁשֵ ּום ּדְ             ....ִמׁשּ
        

אי    ,,,,ְוִאי לֹאְוִאי לֹאְוִאי לֹאְוִאי לֹא אי ְלַתּתַ ְגִריָדא ֵמִעיּלַ א ּדִ ַאִסיְנּתָ איֵלְייֵתי ּגּוְרָדא ּדְ אי ְלַתּתַ ְגִריָדא ֵמִעיּלַ א ּדִ ַאִסיְנּתָ איֵלְייֵתי ּגּוְרָדא ּדְ אי ְלַתּתַ ְגִריָדא ֵמִעיּלַ א ּדִ ַאִסיְנּתָ איֵלְייֵתי ּגּוְרָדא ּדְ אי ְלַתּתַ ְגִריָדא ֵמִעיּלַ א ּדִ ַאִסיְנּתָ   , ֵלְייֵתי ּגּוְרָדא ּדְ
אי אי ְלִעיּלַ ּתַ איְולֹא ִמּתַ אי ְלִעיּלַ ּתַ איְולֹא ִמּתַ אי ְלִעיּלַ ּתַ איְולֹא ִמּתַ אי ְלִעיּלַ ּתַ יְלָמא ָנְפָקא ַאְייֵדי ּפּוֵמיּה     ,,,,ְולֹא ִמּתַ יְלָמא ָנְפָקא ַאְייֵדי ּפּוֵמיּה ּדִ יְלָמא ָנְפָקא ַאְייֵדי ּפּוֵמיּה ּדִ יְלָמא ָנְפָקא ַאְייֵדי ּפּוֵמיּה ּדִ   , ּדִ

ֵבי יּבְ י ׁשִ יְכָרא ּבֵ ׁשִ ְלָקּה ּבְ ֵביְוִליׁשְ יּבְ י ׁשִ יְכָרא ּבֵ ׁשִ ְלָקּה ּבְ ֵביְוִליׁשְ יּבְ י ׁשִ יְכָרא ּבֵ ׁשִ ְלָקּה ּבְ ֵביְוִליׁשְ יּבְ י ׁשִ יְכָרא ּבֵ ׁשִ ְלָקּה ּבְ   , ְוִליׁשְ
י ּתִ יֵדיּה, ְוִליׁשְ ִרינּון ִלְנָקִבין ּדִ יּוְלָמָחר ִנְסכְּ ּתִ יֵדיּה, ְוִליׁשְ ִרינּון ִלְנָקִבין ּדִ יּוְלָמָחר ִנְסכְּ ּתִ יֵדיּה, ְוִליׁשְ ִרינּון ִלְנָקִבין ּדִ יּוְלָמָחר ִנְסכְּ ּתִ יֵדיּה, ְוִליׁשְ ִרינּון ִלְנָקִבין ּדִ ִדְקָלא, ּוְלָמָחר ִנְסכְּ יָחה ּדְ ׁשִ ִני ַאּפְ ִני, ִמּפְ ִדְקָלאְוִכי ִמּפְ יָחה ּדְ ׁשִ ִני ַאּפְ ִני, ִמּפְ ִדְקָלאְוִכי ִמּפְ יָחה ּדְ ׁשִ ִני ַאּפְ ִני, ִמּפְ ִדְקָלאְוִכי ִמּפְ יָחה ּדְ ׁשִ ִני ַאּפְ ִני, ִמּפְ   .  ְוִכי ִמּפְ
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        קי, אקי, אקי, אקי, א    ––––    קט, בקט, בקט, בקט, ב .486
  . . . . "ְוׁשֹוִתין ַאּבּוְברֹוֶאה"
  

  ַמאי ַאּבּוְברֹוֶאה? ַמאי ַאּבּוְברֹוֶאה? ַמאי ַאּבּוְברֹוֶאה? ַמאי ַאּבּוְברֹוֶאה? 
  

  חּוְמַטְרָיא. חּוְמַטְרָיא. חּוְמַטְרָיא. חּוְמַטְרָיא. 
  

  ? ? ? ? """"חּוְמַטְרָיאחּוְמַטְרָיאחּוְמַטְרָיאחּוְמַטְרָיא""""ַמאי ַמאי ַמאי ַמאי 
  

  חּוְטָרא ְיִחיָדָאה. חּוְטָרא ְיִחיָדָאה. חּוְטָרא ְיִחיָדָאה. חּוְטָרא ְיִחיָדָאה. 
  

            ????ְלַמאי ָעְבִדי ָלּה ְלַמאי ָעְבִדי ָלּה ְלַמאי ָעְבִדי ָלּה ְלַמאי ָעְבִדי ָלּה 
        

  . ְלִגיּלּוָיאְלִגיּלּוָיאְלִגיּלּוָיאְלִגיּלּוָיא
  

לִ     - - - -     ְוִאי לֹאְוִאי לֹאְוִאי לֹאְוִאי לֹא א כְּ לִ ֵליֵתי ַחְמׁשָ א כְּ לִ ֵליֵתי ַחְמׁשָ א כְּ לִ ֵליֵתי ַחְמׁשָ א כְּ ֲהֵדי ֲהָדֵדי    ,,,,יֵלייֵלייֵלייֵליֵליֵתי ַחְמׁשָ לֹוִקיְנהּו ּבַ יְכָרא, ְוִניׁשְ ׁשִ א ּכֹוָסָתא ּדְ ֲהֵדי ֲהָדֵדיְוַחְמׁשָ לֹוִקיְנהּו ּבַ יְכָרא, ְוִניׁשְ ׁשִ א ּכֹוָסָתא ּדְ ֲהֵדי ֲהָדֵדיְוַחְמׁשָ לֹוִקיְנהּו ּבַ יְכָרא, ְוִניׁשְ ׁשִ א ּכֹוָסָתא ּדְ ֲהֵדי ֲהָדֵדיְוַחְמׁשָ לֹוִקיְנהּו ּבַ יְכָרא, ְוִניׁשְ ׁשִ א ּכֹוָסָתא ּדְ י    ,,,,ְוַחְמׁשָ ּתֵ ָקא, ְוִניׁשְ ַקְייָמא ַאַאְנּפַ יַעד ּדְ ּתֵ ָקא, ְוִניׁשְ ַקְייָמא ַאַאְנּפַ יַעד ּדְ ּתֵ ָקא, ְוִניׁשְ ַקְייָמא ַאַאְנּפַ יַעד ּדְ ּתֵ ָקא, ְוִניׁשְ ַקְייָמא ַאַאְנּפַ   . ַעד ּדְ
  

יּה  יּה ִאיּמֵ יּה ִאיּמֵ יּה ִאיּמֵ ר ַאִמיּדְ ּדְ ּדְ ּדְ ִאיּמֵ ְבָרא    ַרב ַאַחְדבֹוי ּבַ ְבָראֲעַבָדּה ֵליּה ְלַההּוא ּגַ ְבָראֲעַבָדּה ֵליּה ְלַההּוא ּגַ ְבָראֲעַבָדּה ֵליּה ְלַההּוא ּגַ   , ֲעַבָדּה ֵליּה ְלַההּוא ּגַ
יְכָרא ׁשִ ִליָלא ְוַחד ּכֹוָסָתא ּדְ יְכָראַחד כְּ ׁשִ ִליָלא ְוַחד ּכֹוָסָתא ּדְ יְכָראַחד כְּ ׁשִ ִליָלא ְוַחד ּכֹוָסָתא ּדְ יְכָראַחד כְּ ׁשִ ִליָלא ְוַחד ּכֹוָסָתא ּדְ ָלָקּה וְ . ַחד כְּ ָלָקּה וְ ׁשְ ָלָקּה וְ ׁשְ ָלָקּה וְ ׁשְ ִקיֵתיּה, ׁשְ ִקיֵתיּה, ִאיׁשְ ִקיֵתיּה, ִאיׁשְ ִקיֵתיּה, ִאיׁשְ         ִאיׁשְ

ויּה  ַגּוֵ יּה, ְואֹוְתִביֵתיּה ְלֵביְנָתא ּבְ ּנּוָרא ּוְגַרְפּתֵ ַגָרא ּתַ ויּה ּוׁשְ ַגּוֵ יּה, ְואֹוְתִביֵתיּה ְלֵביְנָתא ּבְ ּנּוָרא ּוְגַרְפּתֵ ַגָרא ּתַ ויּה ּוׁשְ ַגּוֵ יּה, ְואֹוְתִביֵתיּה ְלֵביְנָתא ּבְ ּנּוָרא ּוְגַרְפּתֵ ַגָרא ּתַ ויּה ּוׁשְ ַגּוֵ יּה, ְואֹוְתִביֵתיּה ְלֵביְנָתא ּבְ ּנּוָרא ּוְגַרְפּתֵ ַגָרא ּתַ             ,,,,ּוׁשְ
הּוָצא ַיְרָקא הּוָצא ַיְרָקאּוְנַפק כְּ הּוָצא ַיְרָקאּוְנַפק כְּ הּוָצא ַיְרָקאּוְנַפק כְּ   . ּוְנַפק כְּ

  
  ָאַמר: ָאַמר: ָאַמר: ָאַמר:     ַרב ָאְוָיא

ְרָתא א ִחיּוָ ֲחָלָבא ֵמִעיזָּ ְרָתאְרִביֲעָתא ּדַ א ִחיּוָ ֲחָלָבא ֵמִעיזָּ ְרָתאְרִביֲעָתא ּדַ א ִחיּוָ ֲחָלָבא ֵמִעיזָּ ְרָתאְרִביֲעָתא ּדַ א ִחיּוָ ֲחָלָבא ֵמִעיזָּ   . ְרִביֲעָתא ּדַ
  

ר ְיהּוָדה         ָאַמר: ָאַמר: ָאַמר: ָאַמר:     ַרב הּוָנא ּבַ
יָתא  יָתא ֵלְייֵתי ֶאְתרֹוָגא ַחּלִ יָתא ֵלְייֵתי ֶאְתרֹוָגא ַחּלִ יָתא ֵלְייֵתי ֶאְתרֹוָגא ַחּלִ נּוָרא, ְוֵליְכֵליּה ֵלְייֵתי ֶאְתרֹוָגא ַחּלִ י ִמיַלֵליי ּדְ א, ְולֹוְתָבּה ּבֵ נּוָרא, ְוֵליְכֵליּה ּוְלַחְייֵקיּה ְוִליְמֵלייּה ּדּוְבׁשָ י ִמיַלֵליי ּדְ א, ְולֹוְתָבּה ּבֵ נּוָרא, ְוֵליְכֵליּה ּוְלַחְייֵקיּה ְוִליְמֵלייּה ּדּוְבׁשָ י ִמיַלֵליי ּדְ א, ְולֹוְתָבּה ּבֵ נּוָרא, ְוֵליְכֵליּה ּוְלַחְייֵקיּה ְוִליְמֵלייּה ּדּוְבׁשָ י ִמיַלֵליי ּדְ א, ְולֹוְתָבּה ּבֵ   . ּוְלַחְייֵקיּה ְוִליְמֵלייּה ּדּוְבׁשָ

  
י ֲחִניָנא         ָאַמר: ָאַמר: ָאַמר: ָאַמר:     ַרּבִ

ִעים יֹום ֵני ַאְרּבָ ִעים יֹוםֵמי ַרְגַלִים ּבְ ֵני ַאְרּבָ ִעים יֹוםֵמי ַרְגַלִים ּבְ ֵני ַאְרּבָ ִעים יֹוםֵמי ַרְגַלִים ּבְ ֵני ַאְרּבָ   : ֵמי ַרְגַלִים ּבְ
ְרִזיָנא  ְרִזיָנא ּבַ ְרִזיָנא ּבַ ְרִזיָנא ּבַ             ....ְלִזיּבּוָראְלִזיּבּוָראְלִזיּבּוָראְלִזיּבּוָרא    ––––ּבַ

א    ––––ְרִביָעָאה ְרִביָעָאה ְרִביָעָאה ְרִביָעָאה  אְלַעְקַרּבָ אְלַעְקַרּבָ אְלַעְקַרּבָ             ....ְלַעְקַרּבָ
א ִריְבָעא  ְלּגָ א ִריְבָעא ּפַ ְלּגָ א ִריְבָעא ּפַ ְלּגָ א ִריְבָעא ּפַ ְלּגָ   ....ְלִגיּלּוָיאְלִגיּלּוָיאְלִגיּלּוָיאְלִגיּלּוָיא    ––––ּפַ

ִפים ַמֲעלוּ     - - - - ָעא ָעא ָעא ָעא ִריְב ִריְב ִריְב ִריְב  ִפים ַמֲעלוּ ֲאִפיּלּו ִלְכׁשָ ִפים ַמֲעלוּ ֲאִפיּלּו ִלְכׁשָ ִפים ַמֲעלוּ ֲאִפיּלּו ִלְכׁשָ             ....ֲאִפיּלּו ִלְכׁשָ
        

י יֹוָחָנןָאַמר ָאַמר ָאַמר ָאַמר          : : : : ַרּבִ
ין ְלִגיּלּוָיא, ְוַאְבַנַגרְוַאְבַנַגרְוַאְבַנַגרְוַאְבַנַגר, ָאִניְגרֹוןָאִניְגרֹוןָאִניְגרֹוןָאִניְגרֹון ין ְלִגיּלּוָיאְוִתיַרְייָקה ַמֲעלּו ּבֵ ין ְלִגיּלּוָיאְוִתיַרְייָקה ַמֲעלּו ּבֵ ין ְלִגיּלּוָיאְוִתיַרְייָקה ַמֲעלּו ּבֵ ִפים.  , ְוִתיַרְייָקה ַמֲעלּו ּבֵ ין ִלְכׁשָ ִפים.  ּבֵ ין ִלְכׁשָ ִפים.  ּבֵ ין ִלְכׁשָ ִפים.  ּבֵ ין ִלְכׁשָ         ּבֵ

            
        

ַלע ִחיְוָיאּדְ ּדְ ּדְ ּדְ ַהאי ַמאן ַהאי ַמאן ַהאי ַמאן ַהאי ַמאן  ַלע ִחיְוָיאּבָ ַלע ִחיְוָיאּבָ ַלע ִחיְוָיאּבָ             ,,,,ּבָ
ִמיְלָחא,  ׁשּוָתא ּבְ ִמיְלָחא, לֹוְכֵליּה כְּ ׁשּוָתא ּבְ ִמיְלָחא, לֹוְכֵליּה כְּ ׁשּוָתא ּבְ ִמיְלָחא, לֹוְכֵליּה כְּ ׁשּוָתא ּבְ         לֹוְכֵליּה כְּ

ָלָתא ִמיֵלי ָלָתא ִמיֵליְוִליְרַהֵטיּה ּתְ ָלָתא ִמיֵליְוִליְרַהֵטיּה ּתְ ָלָתא ִמיֵליְוִליְרַהֵטיּה ּתְ             ....ְוִליְרַהֵטיּה ּתְ
        

י ר ַאׁשִ יִמי ּבַ ָבַלע ִחיְוָיא.     ַרב ׁשִ ְבָרא ּדְ ָבַלע ִחיְוָיא. ַחְזֵייּה ְלַההּוא ּגַ ְבָרא ּדְ ָבַלע ִחיְוָיא. ַחְזֵייּה ְלַההּוא ּגַ ְבָרא ּדְ ָבַלע ִחיְוָיא. ַחְזֵייּה ְלַההּוא ּגַ ְבָרא ּדְ         ַחְזֵייּה ְלַההּוא ּגַ
א ָפָרׁשָ אִאיְדִמי ֵליּה כְּ ָפָרׁשָ אִאיְדִמי ֵליּה כְּ ָפָרׁשָ אִאיְדִמי ֵליּה כְּ ָפָרׁשָ   . ִאיְדִמי ֵליּה כְּ

ִמיְלָחא ׁשּוָתא ּבְ ִמיְלָחאאֹוְכֵליּה כְּ ׁשּוָתא ּבְ ִמיְלָחאאֹוְכֵליּה כְּ ׁשּוָתא ּבְ ִמיְלָחאאֹוְכֵליּה כְּ ׁשּוָתא ּבְ יּה ּגֹוֵבי ּגֹוֵבי    ,,,,אֹוְכֵליּה כְּ ָלָתא ִמיֵלי, ּוְנַפק ִמיּנֵ יּה ּתְ יּה ּגֹוֵבי ּגֹוֵביְוַאְרַהֵטיּה ַקּמֵ ָלָתא ִמיֵלי, ּוְנַפק ִמיּנֵ יּה ּתְ יּה ּגֹוֵבי ּגֹוֵביְוַאְרַהֵטיּה ַקּמֵ ָלָתא ִמיֵלי, ּוְנַפק ִמיּנֵ יּה ּתְ יּה ּגֹוֵבי ּגֹוֵביְוַאְרַהֵטיּה ַקּמֵ ָלָתא ִמיֵלי, ּוְנַפק ִמיּנֵ יּה ּתְ   . ְוַאְרַהֵטיּה ַקּמֵ
  

ָאְמִרי א ּדְ ָאְמִריִאיכָּ א ּדְ ָאְמִריִאיכָּ א ּדְ ָאְמִריִאיכָּ א ּדְ             ::::ִאיכָּ
ר ַאׁשִ  יִמי ּבַ ַלע ִחיְוָיא,     יַרב ׁשִ ַלע ִחיְוָיא, ּבָ ַלע ִחיְוָיא, ּבָ ַלע ִחיְוָיא, ּבָ         ּבָ

א ָפָרׁשָ הּו ִאיְדִמי ֵליּה כְּ אֲאָתא ֵאִלּיָ ָפָרׁשָ הּו ִאיְדִמי ֵליּה כְּ אֲאָתא ֵאִלּיָ ָפָרׁשָ הּו ִאיְדִמי ֵליּה כְּ אֲאָתא ֵאִלּיָ ָפָרׁשָ הּו ִאיְדִמי ֵליּה כְּ   . ֲאָתא ֵאִלּיָ
ִמיְלָחא ׁשּוָתא ּבְ ִמיְלָחאאֹוְכֵליּה כְּ ׁשּוָתא ּבְ ִמיְלָחאאֹוְכֵליּה כְּ ׁשּוָתא ּבְ ִמיְלָחאאֹוְכֵליּה כְּ ׁשּוָתא ּבְ ָלָתא ִמיֵלי    ,,,,אֹוְכֵליּה כְּ יּה ּתְ ָלָתא ִמיֵליְוַאְרַהֵטיּה ַקּמֵ יּה ּתְ ָלָתא ִמיֵליְוַאְרַהֵטיּה ַקּמֵ יּה ּתְ ָלָתא ִמיֵליְוַאְרַהֵטיּה ַקּמֵ יּה ּתְ יּה ּגֹוֵבי ּגֹוֵבי    ,,,,ְוַאְרַהֵטיּה ַקּמֵ יּה ּגֹוֵבי ּגֹוֵביּוְנַפק ִמיּנֵ יּה ּגֹוֵבי ּגֹוֵביּוְנַפק ִמיּנֵ יּה ּגֹוֵבי ּגֹוֵביּוְנַפק ִמיּנֵ             ....ּוְנַפק ִמיּנֵ
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ַטְרֵקיּה ִחיְוָיא ַטְרֵקיּה ִחיְוָיאַהאי ַמאן ּדְ ַטְרֵקיּה ִחיְוָיאַהאי ַמאן ּדְ ַטְרֵקיּה ִחיְוָיאַהאי ַמאן ּדְ             ,,,,ַהאי ַמאן ּדְ

ְרָתא, וְ  ֲחָמָרא ִחיּוָ ָרא ּדַ ְרָתא, וְ ֵליֵתי עּוּבָ ֲחָמָרא ִחיּוָ ָרא ּדַ ְרָתא, וְ ֵליֵתי עּוּבָ ֲחָמָרא ִחיּוָ ָרא ּדַ ְרָתא, וְ ֵליֵתי עּוּבָ ֲחָמָרא ִחיּוָ ָרא ּדַ ֵויּה. ֵליֵתי עּוּבָ ֵויּה. ִליְקָרֵעיּה, ְולֹוְתֵביּה ִעיּלָ ֵויּה. ִליְקָרֵעיּה, ְולֹוְתֵביּה ִעיּלָ ֵויּה. ִליְקָרֵעיּה, ְולֹוְתֵביּה ִעיּלָ   ִליְקָרֵעיּה, ְולֹוְתֵביּה ִעיּלָ
י  י ְוָהֵני ִמיּלֵ י ְוָהֵני ִמיּלֵ י ְוָהֵני ִמיּלֵ חּדְ ּדְ ּדְ ּדְ ְוָהֵני ִמיּלֵ כַּ ּתַ חלֹא ִאיׁשְ כַּ ּתַ חלֹא ִאיׁשְ כַּ ּתַ חלֹא ִאיׁשְ כַּ ּתַ         ְטֵרָפה. ְטֵרָפה. ְטֵרָפה. ְטֵרָפה.  לֹא ִאיׁשְ

        
א ̂̂̂^ַההּוא  ַההּוא  ַההּוא  ַההּוא     קי,א ר ַקׁשָ א ּבַ ר ַקׁשָ א ּבַ ר ַקׁשָ א ּבַ ר ַקׁשָ ַטְרֵקיּה ִחיְוָיאּדְ ּדְ ּדְ ּדְ ּבַ ִדיָתא ּדְ ַטְרֵקיּה ִחיְוָיאּפּוְמּבְ ִדיָתא ּדְ ַטְרֵקיּה ִחיְוָיאּפּוְמּבְ ִדיָתא ּדְ ַטְרֵקיּה ִחיְוָיאּפּוְמּבְ ִדיָתא ּדְ             ....ּפּוְמּבְ

חוּ  כַּ ּתַ הּו, ְוִאיׁשְ ִדיָתא, ָקְרִעיְנהּו ְלכּוּלְ פּוְמּבַ ָרָתא ּבְ ֵליַסר ֲחָמֵרי ִחיּוָ חוּ ֲהָוה ּתְ כַּ ּתַ הּו, ְוִאיׁשְ ִדיָתא, ָקְרִעיְנהּו ְלכּוּלְ פּוְמּבַ ָרָתא ּבְ ֵליַסר ֲחָמֵרי ִחיּוָ חוּ ֲהָוה ּתְ כַּ ּתַ הּו, ְוִאיׁשְ ִדיָתא, ָקְרִעיְנהּו ְלכּוּלְ פּוְמּבַ ָרָתא ּבְ ֵליַסר ֲחָמֵרי ִחיּוָ חוּ ֲהָוה ּתְ כַּ ּתַ הּו, ְוִאיׁשְ ִדיָתא, ָקְרִעיְנהּו ְלכּוּלְ פּוְמּבַ ָרָתא ּבְ ֵליַסר ֲחָמֵרי ִחיּוָ         ְטֵריָפה. ְטֵריָפה. ְטֵריָפה. ְטֵריָפה.     ֲהָוה ּתְ
יָסא  ַההּוא ּגִ יָסא ֲהַואי ֲחָדא ּבְ ַההּוא ּגִ יָסא ֲהַואי ֲחָדא ּבְ ַההּוא ּגִ יָסא ֲהַואי ֲחָדא ּבְ ַההּוא ּגִ ִדיָתאּדְ ּדְ ּדְ ּדְ ֲהַואי ֲחָדא ּבְ ִדיָתאּפּוְמּבְ ִדיָתאּפּוְמּבְ ִדיָתאּפּוְמּבְ ָאְזִלי ַמְייֵתי ָלּה     ,,,,ּפּוְמּבְ ָאְזִלי ַמְייֵתי ָלּה ַעד ּדְ ָאְזִלי ַמְייֵתי ָלּה ַעד ּדְ ָאְזִלי ַמְייֵתי ָלּה ַעד ּדְ         ֲאָכָלּה ַאְרֵיה. ֲאָכָלּה ַאְרֵיה. ֲאָכָלּה ַאְרֵיה. ֲאָכָלּה ַאְרֵיה.     ,,,,ַעד ּדְ

        
ֵייָאַמר ְלהּו ָאַמר ְלהּו ָאַמר ְלהּו ָאַמר ְלהּו    : : : : ַאּבַ

ֵלית ֵליּה ָאסּוָתא ַנן ְטַרֵקיּה, ּדְ ַרּבָ יְלָמא ִחיְוָיא ּדְ ֵלית ֵליּה ָאסּוָתאּדִ ַנן ְטַרֵקיּה, ּדְ ַרּבָ יְלָמא ִחיְוָיא ּדְ ֵלית ֵליּה ָאסּוָתאּדִ ַנן ְטַרֵקיּה, ּדְ ַרּבָ יְלָמא ִחיְוָיא ּדְ ֵלית ֵליּה ָאסּוָתאּדִ ַנן ְטַרֵקיּה, ּדְ ַרּבָ יְלָמא ִחיְוָיא ּדְ             ,,,,ּדִ
ְכִתיב ְכִתיבּדִ ְכִתיבּדִ ְכִתיבּדִ ֶכּנּו ָנָחׁש"ּופֹ "    ::::ּדִ ְ ֵדר ִיׁשּ   . לת י, ח)(קה    10101010ֵרץ ּגָ

  
י,  י, ָאְמרּו ֵליּה: ִאין ַרּבִ י, ָאְמרּו ֵליּה: ִאין ַרּבִ י, ָאְמרּו ֵליּה: ִאין ַרּבִ         ָאְמרּו ֵליּה: ִאין ַרּבִ

יּה  ִכי ָנח ַנְפׁשֵ יּה ּדְ ִכי ָנח ַנְפׁשֵ יּה ּדְ ִכי ָנח ַנְפׁשֵ יּה ּדְ ִכי ָנח ַנְפׁשֵ         , , , , ַרבּדְ ּדְ ּדְ ּדְ ּדְ
ַזר  ַזר ּגָ ַזר ּגָ ַזר ּגָ יְסָנאּגָ ר ּבִ ְבָלא    ַרב ִיְצָחק ּבַ ּטַ ִליְמְטֵייּה ָאָסא ְוִגיְדֵמי ְלֵבי ִהיּלּוָלא ּבַ א ּדְ ֵליכָּ ְבָלאּדְ ּטַ ִליְמְטֵייּה ָאָסא ְוִגיְדֵמי ְלֵבי ִהיּלּוָלא ּבַ א ּדְ ֵליכָּ ְבָלאּדְ ּטַ ִליְמְטֵייּה ָאָסא ְוִגיְדֵמי ְלֵבי ִהיּלּוָלא ּבַ א ּדְ ֵליכָּ ְבָלאּדְ ּטַ ִליְמְטֵייּה ָאָסא ְוִגיְדֵמי ְלֵבי ִהיּלּוָלא ּבַ א ּדְ ֵליכָּ   , ּדְ

ְבָלא,  ּטַ ְבָלא, ְוָאַזל ִאיהּו ַאְמֵטי ָאָסא ְוִגיְדֵמי ְלֵבי ִהיּלּוָלא ּבַ ּטַ ְבָלא, ְוָאַזל ִאיהּו ַאְמֵטי ָאָסא ְוִגיְדֵמי ְלֵבי ִהיּלּוָלא ּבַ ּטַ ְבָלא, ְוָאַזל ִאיהּו ַאְמֵטי ָאָסא ְוִגיְדֵמי ְלֵבי ִהיּלּוָלא ּבַ ּטַ         ְוָאַזל ִאיהּו ַאְמֵטי ָאָסא ְוִגיְדֵמי ְלֵבי ִהיּלּוָלא ּבַ
        ....ֵקיּה ִחיְוָיא ּוִמיתֵקיּה ִחיְוָיא ּוִמיתֵקיּה ִחיְוָיא ּוִמיתֵקיּה ִחיְוָיא ּוִמיתְטַר ְטַר ְטַר ְטַר 

        
        

ְכַרֵכיּה ִחיְוָיא ְכַרֵכיּה ִחיְוָיאַהאי ַמאן ּדִ ְכַרֵכיּה ִחיְוָיאַהאי ַמאן ּדִ ְכַרֵכיּה ִחיְוָיאַהאי ַמאן ּדִ יּה     ,,,,ַהאי ַמאן ּדִ א ּוְלַהְדֵקיּה ִמיּנֵ יּקּוָלא ַאֵריׁשָ א ְוִליְסחֹוף ּדִ יּה ִליְנחֹות ְלַמּיָ א ּוְלַהְדֵקיּה ִמיּנֵ יּקּוָלא ַאֵריׁשָ א ְוִליְסחֹוף ּדִ יּה ִליְנחֹות ְלַמּיָ א ּוְלַהְדֵקיּה ִמיּנֵ יּקּוָלא ַאֵריׁשָ א ְוִליְסחֹוף ּדִ יּה ִליְנחֹות ְלַמּיָ א ּוְלַהְדֵקיּה ִמיּנֵ יּקּוָלא ַאֵריׁשָ א ְוִליְסחֹוף ּדִ   ,ִליְנחֹות ְלַמּיָ
א ְוִליְסלֹוק ְוֵליֵתי ֵדיּה ְלַמּיָ ֵויּה ִליׁשְ א ְוִליְסלֹוק ְוֵליֵתיְוִכי ָסֵליק ִעיּלָ ֵדיּה ְלַמּיָ ֵויּה ִליׁשְ א ְוִליְסלֹוק ְוֵליֵתיְוִכי ָסֵליק ִעיּלָ ֵדיּה ְלַמּיָ ֵויּה ִליׁשְ א ְוִליְסלֹוק ְוֵליֵתיְוִכי ָסֵליק ִעיּלָ ֵדיּה ְלַמּיָ ֵויּה ִליׁשְ             ....ְוִכי ָסֵליק ִעיּלָ

        
יּה ִחיְוָיא ִמיְקֵני ּבֵ יּה ִחיְוָיאַהאי ַמאן ּדְ ִמיְקֵני ּבֵ יּה ִחיְוָיאַהאי ַמאן ּדְ ִמיְקֵני ּבֵ יּה ִחיְוָיאַהאי ַמאן ּדְ ִמיְקֵני ּבֵ   , ַהאי ַמאן ּדְ

ֲהֵדיּה ִאי ִאיכָּ ִאי ִאיכָּ ִאי ִאיכָּ ִאי ִאיכָּ  ֲהֵדיּה א ַחְבֵריּה ּבַ ֲהֵדיּה א ַחְבֵריּה ּבַ ֲהֵדיּה א ַחְבֵריּה ּבַ ְרִמיֵדי,     - - - - א ַחְבֵריּה ּבַ ע ּגַ ֵביּה ַאְרּבַ ְרִמיֵדי, ִליְרכַּ ע ּגַ ֵביּה ַאְרּבַ ְרִמיֵדי, ִליְרכַּ ע ּגַ ֵביּה ַאְרּבַ ְרִמיֵדי, ִליְרכַּ ע ּגַ ֵביּה ַאְרּבַ         ִליְרכַּ
ַואר ִנְגָרא -ְוִאי לֹא ְוִאי לֹא ְוִאי לֹא ְוִאי לֹא  ַואר ִנְגָראִליׁשְ ַואר ִנְגָראִליׁשְ ַואר ִנְגָראִליׁשְ             ,,,,ִליׁשְ
        ִליֲעַבר ַנֲהָרא, ִליֲעַבר ַנֲהָרא, ִליֲעַבר ַנֲהָרא, ִליֲעַבר ַנֲהָרא,  -ְוִאי לֹא ְוִאי לֹא ְוִאי לֹא ְוִאי לֹא 

י ּכֹוְכֵבי,  ָעה ָחִביָתא, ְוִניְגִני ּבֵ י ּכֹוְכֵבי, ּוְבֵליְלָיא לֹוְתֵביּה ְלפּוְרָיא ַאְרּבָ ָעה ָחִביָתא, ְוִניְגִני ּבֵ י ּכֹוְכֵבי, ּוְבֵליְלָיא לֹוְתֵביּה ְלפּוְרָיא ַאְרּבָ ָעה ָחִביָתא, ְוִניְגִני ּבֵ י ּכֹוְכֵבי, ּוְבֵליְלָיא לֹוְתֵביּה ְלפּוְרָיא ַאְרּבָ ָעה ָחִביָתא, ְוִניְגִני ּבֵ         ּוְבֵליְלָיא לֹוְתֵביּה ְלפּוְרָיא ַאְרּבָ
ָעה ׁשּוְנֵרי ְוִליְסִריְנהּו  ָעה ׁשּוְנֵרי ְוִליְסִריְנהּו ְוֵליֵתי ַאְרּבָ ָעה ׁשּוְנֵרי ְוִליְסִריְנהּו ְוֵליֵתי ַאְרּבָ ָעה ׁשּוְנֵרי ְוִליְסִריְנהּו ְוֵליֵתי ַאְרּבָ פּוְרֵייּה ְוֵליֵתי ַאְרּבָ ְרֵעי ּדְ ָעה כַּ ַאְרּבָ פּוְרֵייּה ּבְ ְרֵעי ּדְ ָעה כַּ ַאְרּבָ פּוְרֵייּה ּבְ ְרֵעי ּדְ ָעה כַּ ַאְרּבָ פּוְרֵייּה ּבְ ְרֵעי ּדְ ָעה כַּ ַאְרּבָ             ,,,,ּבְ

ַמע ָקִלי ִכי ׁשָ ֵדי ָהָתם, ּדְ ַחֵפי ְוִליׁשְ ַמע ָקִליְוֵליֵתי ׁשְ ִכי ׁשָ ֵדי ָהָתם, ּדְ ַחֵפי ְוִליׁשְ ַמע ָקִליְוֵליֵתי ׁשְ ִכי ׁשָ ֵדי ָהָתם, ּדְ ַחֵפי ְוִליׁשְ ַמע ָקִליְוֵליֵתי ׁשְ ִכי ׁשָ ֵדי ָהָתם, ּדְ ַחֵפי ְוִליׁשְ             ....ָאְכִלי ֵליּה ָאְכִלי ֵליּה ָאְכִלי ֵליּה ָאְכִלי ֵליּה     ,,,,ְוֵליֵתי ׁשְ
        

ְתֵריּה  ָרֵהיט ַאּבַ ְתֵריּה ַהאי ַמאן ּדְ ָרֵהיט ַאּבַ ְתֵריּה ַהאי ַמאן ּדְ ָרֵהיט ַאּבַ ְתֵריּה ַהאי ַמאן ּדְ ָרֵהיט ַאּבַ י ַחְלָתא    - - - - ַהאי ַמאן ּדְ י ַחְלָתאִליְרִהיט ּבֵ י ַחְלָתאִליְרִהיט ּבֵ י ַחְלָתאִליְרִהיט ּבֵ             ....ִליְרִהיט ּבֵ
        

ָחְזָיא ִחיְוָיא,  ָתא ּדְ ָחְזָיא ִחיְוָיא, ַהאי ִאיּתְ ָתא ּדְ ָחְזָיא ִחיְוָיא, ַהאי ִאיּתְ ָתא ּדְ ָחְזָיא ִחיְוָיא, ַהאי ִאיּתְ ָתא ּדְ         ַהאי ִאיּתְ
יּה ִעיָלוָ  ְעּתֵ יּה ִעיָלוָ ְוָלא ָיְדָעה ִאי ָיֵהיב ּדַ ְעּתֵ יּה ִעיָלוָ ְוָלא ָיְדָעה ִאי ָיֵהיב ּדַ ְעּתֵ יּה ִעיָלוָ ְוָלא ָיְדָעה ִאי ָיֵהיב ּדַ ְעּתֵ יּה ִעיָלָוּה ְוָלא ָיְדָעה ִאי ָיֵהיב ּדַ ְעּתֵ יּה ִעיָלָוּה ּה, ִאי לֹא ָיֵהיב ּדַ ְעּתֵ יּה ִעיָלָוּה ּה, ִאי לֹא ָיֵהיב ּדַ ְעּתֵ יּה ִעיָלָוּה ּה, ִאי לֹא ָיֵהיב ּדַ ְעּתֵ             ,,,,ּה, ִאי לֹא ָיֵהיב ּדַ

ָוּה  יּה ִעיּלָ ְעּתֵ הּו ּדַ ַרְך ּבְ יּה, ִאי ִמכְּ ְדֵייּה ַקּמֵ ח ָמאָנּה ְוִנׁשְ ּלַ ׁשַ ָוּה ּתְ יּה ִעיּלָ ְעּתֵ הּו ּדַ ַרְך ּבְ יּה, ִאי ִמכְּ ְדֵייּה ַקּמֵ ח ָמאָנּה ְוִנׁשְ ּלַ ׁשַ ָוּה ּתְ יּה ִעיּלָ ְעּתֵ הּו ּדַ ַרְך ּבְ יּה, ִאי ִמכְּ ְדֵייּה ַקּמֵ ח ָמאָנּה ְוִנׁשְ ּלַ ׁשַ ָוּה ּתְ יּה ִעיּלָ ְעּתֵ הּו ּדַ ַרְך ּבְ יּה, ִאי ִמכְּ ְדֵייּה ַקּמֵ ח ָמאָנּה ְוִנׁשְ ּלַ ׁשַ             ,,,,ּתְ
ָוּה  -לֹא לֹא לֹא לֹא ְוִאי  יּה ִעיּלָ ְעּתֵ ָוּה לֹא ָיֵהיב ּדַ יּה ִעיּלָ ְעּתֵ ָוּה לֹא ָיֵהיב ּדַ יּה ִעיּלָ ְעּתֵ ָוּה לֹא ָיֵהיב ּדַ יּה ִעיּלָ ְעּתֵ             ....לֹא ָיֵהיב ּדַ

        
ָנָתּה  ּקָ ָנָתּה ַמאי ּתַ ּקָ ָנָתּה ַמאי ּתַ ּקָ ָנָתּה ַמאי ּתַ ּקָ       ????ַמאי ּתַ

ׁש  ּמֵ ׁשַ יּה ּתְ יּה ַקּמֵ יּה ַקּמֵ יּה ַקּמֵ             ....ַקּמֵ
        

ָאְמִרי א ּדְ ָאְמִריִאיכָּ א ּדְ ָאְמִריִאיכָּ א ּדְ ָאְמִריִאיכָּ א ּדְ             ::::ִאיכָּ
ל ׁשֶ  ל ׁשֶ כָּ ל ׁשֶ כָּ ל ׁשֶ כָּ יף ֵליּה ִיְצֵריּה כֵּ כֵּ כֵּ כֵּ כָּ ַתּקִ יף ֵליּה ִיְצֵריּה ן ּדְ ַתּקִ יף ֵליּה ִיְצֵריּה ן ּדְ ַתּקִ יף ֵליּה ִיְצֵריּה ן ּדְ ַתּקִ             !!!!ן ּדְ

יּה,  ִדי ּבֵ ְזָיּה ּוִמּטּוְפָרּה ְוִתׁשְ קֹול ִמּמַ ׁשְ א ּתִ יּה, ֶאּלָ ִדי ּבֵ ְזָיּה ּוִמּטּוְפָרּה ְוִתׁשְ קֹול ִמּמַ ׁשְ א ּתִ יּה, ֶאּלָ ִדי ּבֵ ְזָיּה ּוִמּטּוְפָרּה ְוִתׁשְ קֹול ִמּמַ ׁשְ א ּתִ יּה, ֶאּלָ ִדי ּבֵ ְזָיּה ּוִמּטּוְפָרּה ְוִתׁשְ קֹול ִמּמַ ׁשְ א ּתִ         ֶאּלָ
ָנא ֲאָנא".     ::::ְוֵתיָמאְוֵתיָמאְוֵתיָמאְוֵתיָמא ּתְ יׁשְ ָנא ֲאָנא". "ּדִ ּתְ יׁשְ ָנא ֲאָנא". "ּדִ ּתְ יׁשְ ָנא ֲאָנא". "ּדִ ּתְ יׁשְ         "ּדִ

        
ּה ִחיְוָיא ָעֵייל ּבָ ָתא ּדְ ּה ִחיְוָיאַהאי ִאיּתְ ָעֵייל ּבָ ָתא ּדְ ּה ִחיְוָיאַהאי ִאיּתְ ָעֵייל ּבָ ָתא ּדְ ּה ִחיְוָיאַהאי ִאיּתְ ָעֵייל ּבָ ָתא ּדְ   , ַהאי ִאיּתְ

י ָחִביָתא,  ְרּתֵ י ָחִביָתא, ִליְפְסָעּה ְוִלְתבּוָה ַאּתַ ְרּתֵ י ָחִביָתא, ִליְפְסָעּה ְוִלְתבּוָה ַאּתַ ְרּתֵ י ָחִביָתא, ִליְפְסָעּה ְוִלְתבּוָה ַאּתַ ְרּתֵ   ִליְפְסָעּה ְוִלְתבּוָה ַאּתַ
ֵמָנה ְוִלי ָרא ׁשְ יׂשְ ֵדי ַאּגּוְמֵרי, ְוֵליֵתי ּבִ   ׁשְ

ֲהֵדי ֲהָדֵדי ַתֲחֵלי ְוַחְמָרא ִריֲחָתָנא ְולֹוְתבּו ָהָתם, ְוִליְטרּוִקיְנהּו ּבַ ֲהֵדי ֲהָדֵדיְוֵליֵתי ַאְגָנא ּדְ ַתֲחֵלי ְוַחְמָרא ִריֲחָתָנא ְולֹוְתבּו ָהָתם, ְוִליְטרּוִקיְנהּו ּבַ ֲהֵדי ֲהָדֵדיְוֵליֵתי ַאְגָנא ּדְ ַתֲחֵלי ְוַחְמָרא ִריֲחָתָנא ְולֹוְתבּו ָהָתם, ְוִליְטרּוִקיְנהּו ּבַ ֲהֵדי ֲהָדֵדיְוֵליֵתי ַאְגָנא ּדְ ַתֲחֵלי ְוַחְמָרא ִריֲחָתָנא ְולֹוְתבּו ָהָתם, ְוִליְטרּוִקיְנהּו ּבַ             ,,,,ְוֵליֵתי ַאְגָנא ּדְ
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ֶכּנּו ָנָחׁש חופר גומץ בו יפול   ְ ֵדר ִיׁשּ ֶכּנּו ָנָחׁש ּופֵֹרץ ּגָ ְ ֵדר ִיׁשּ ֶכּנּו ָנָחׁש ּופֵֹרץ ּגָ ְ ֵדר ִיׁשּ ֶכּנּו ָנָחׁש ּופֵֹרץ ּגָ ְ ֵדר ִיׁשּ  ּופֵֹרץ ּגָ
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26

ִכי ֵמיַרח ֵריָחא ָנֵפיק ְוָאֵתי ָיָדּה, ּדְ ִכי ֵמיַרח ֵריָחא ָנֵפיק ְוָאֵתיְוִליְנקֹוט ְצָבָתא ּבְ ָיָדּה, ּדְ ִכי ֵמיַרח ֵריָחא ָנֵפיק ְוָאֵתיְוִליְנקֹוט ְצָבָתא ּבְ ָיָדּה, ּדְ ִכי ֵמיַרח ֵריָחא ָנֵפיק ְוָאֵתיְוִליְנקֹוט ְצָבָתא ּבְ ָיָדּה, ּדְ   , ְוִליְנקֹוט ְצָבָתא ּבְ
נּוָרא,  ַקֵליּה ְוִליְקֵלייּה ּבְ נּוָרא, ְוִליׁשְ ַקֵליּה ְוִליְקֵלייּה ּבְ נּוָרא, ְוִליׁשְ ַקֵליּה ְוִליְקֵלייּה ּבְ נּוָרא, ְוִליׁשְ ַקֵליּה ְוִליְקֵלייּה ּבְ         ְוִליׁשְ

ִאי לֹא  ִאי לֹא ּדְ ִאי לֹא ּדְ ִאי לֹא ּדְ ָוּה ָהַדר ָהַדר ָהַדר ָהַדר  -ּדְ ָוּה ִעיּלָ ָוּה ִעיּלָ ָוּה ִעיּלָ         ....ִעיּלָ
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ל ָהאֹוָכִלין"   אֹוֵכל ָאָדם ִלְרפּוָאה, [    ּכָ

ֵהן ִלירֹוָקה.  ֵני ׁשֶ ִרין, ִמּפְ י ְדָקִלים ְוכֹוס ִעיּקָ ִקין ׁשֹוֶתה, חּוץ ִמּמֵ ׁשְ   ְוָכל ַהּמַ
ּלא ִלְרפּוָאהִל ֲאָבל ׁשֹוֶתה הּוא ֵמי ְדָקִלים  ִרין ׁשֶ ֶמן ִעיּקָ   ]. "ְצָמאֹו, ְוָסְך ׁשֶ

  
ל             ????ְלִאיתּוֵיי ַמאיְלִאיתּוֵיי ַמאיְלִאיתּוֵיי ַמאיְלִאיתּוֵיי ַמאי -    ָהאֹוָכִלין" "ּכָ

        
ִיםְלִאיתּוֵיי ְטחֹול לַ ְלִאיתּוֵיי ְטחֹול לַ ְלִאיתּוֵיי ְטחֹול לַ ְלִאיתּוֵיי ְטחֹול לַ  יּנַ ִיםׁשִ יּנַ ִיםׁשִ יּנַ ִיםׁשִ יּנַ             ,,,,ׁשִ

ֵני ֵמַעִיים יִנין ִלּבְ ֵני ֵמַעִייםְוַכְרׁשִ יִנין ִלּבְ ֵני ֵמַעִייםְוַכְרׁשִ יִנין ִלּבְ ֵני ֵמַעִייםְוַכְרׁשִ יִנין ִלּבְ         ....ְוַכְרׁשִ
        

ִקין" ׁשְ ל ַהּמַ             ????ְלִאיתּוֵיי ַמאיְלִאיתּוֵיי ַמאיְלִאיתּוֵיי ַמאיְלִאיתּוֵיי ַמאי    - - - -     "ּכָ
        

חֹוֶמץ.  חֹוֶמץ. ְלִאיתּוֵיי ֵמי ְצָלִפין ּבְ חֹוֶמץ. ְלִאיתּוֵיי ֵמי ְצָלִפין ּבְ חֹוֶמץ. ְלִאיתּוֵיי ֵמי ְצָלִפין ּבְ         ְלִאיתּוֵיי ֵמי ְצָלִפין ּבְ
        

        : : : : ָרָבאלְ לְ לְ לְ     ָרִביָנאָאַמר ֵליּה ָאַמר ֵליּה ָאַמר ֵליּה ָאַמר ֵליּה 
ּתֹות ֵמי ַרְגַלִים ּבְ  ּתֹות ֵמי ַרְגַלִים ּבְ ַמהּו ִלׁשְ ּתֹות ֵמי ַרְגַלִים ּבְ ַמהּו ִלׁשְ ּתֹות ֵמי ַרְגַלִים ּבְ ַמהּו ִלׁשְ ּבָ ַמהּו ִלׁשְ ַ ּבָ ׁשּ ַ ּבָ ׁשּ ַ ּבָ ׁשּ ַ         ת? ת? ת? ת? ׁשּ

        
  : ָאַמר ֵליּה ָאַמר ֵליּה ָאַמר ֵליּה ָאַמר ֵליּה 

ֵניָנא ֵניָנאּתָ ֵניָנאּתָ ֵניָנאּתָ             ::::ּתָ
ִקין ׁשֹוֶתה" ׁשְ ל ַהּמַ י    - - - -     "ּכָ תּו ֱאיָנׁשֵ יּוֵמי ַרְגַלִים לֹא ׁשָ תּו ֱאיָנׁשֵ יּוֵמי ַרְגַלִים לֹא ׁשָ תּו ֱאיָנׁשֵ יּוֵמי ַרְגַלִים לֹא ׁשָ תּו ֱאיָנׁשֵ    ....ּוֵמי ַרְגַלִים לֹא ׁשָ
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ִקין ׁשֹוֶתה,["     ׁשְ י ְדָקִלים  ]ְוָכל ַהּמַ ֵהן ִלירֹוָקה. [חּוץ ִמּמֵ ֵני ׁשֶ ִרין, ִמּפְ   ְוכֹוס ִעיּקָ

ּלא ִלְרפּוָאהְצָמאֹו, וְ ִל ֲאָבל ׁשֹוֶתה הּוא ֵמי ְדָקִלים  ִרין ׁשֶ ֶמן ִעיּקָ   ]. "ָסְך ׁשֶ
        

ָנא ָנאּתָ ָנאּתָ ָנאּתָ   : ּתָ
  . . . . "ֵמי ְדָקִרים"

  
ָתָנא ָתָנאַמאן ּדְ ָתָנאַמאן ּדְ ָתָנאַמאן ּדְ ָרה, "ֵמי ְדָקִרים"    ::::ַמאן ּדְ ֵהם ּדֹוְקִרים ֶאת ַהּמָ ָרה, , ׁשֶ ֵהם ּדֹוְקִרים ֶאת ַהּמָ ָרה, , ׁשֶ ֵהם ּדֹוְקִרים ֶאת ַהּמָ ָרה, , ׁשֶ ֵהם ּדֹוְקִרים ֶאת ַהּמָ         , ׁשֶ

ָאַמר ָאַמרּוַמאן ּדְ ָאַמרּוַמאן ּדְ ָאַמרּוַמאן ּדְ ֵני ִדְקֵלי.     ::::ּוַמאן ּדְ ּיֹוְצִאין ִמן ׁשְ ֵני ִדְקֵלי. "ֵמי ְדָקִלים" ׁשֶ ּיֹוְצִאין ִמן ׁשְ ֵני ִדְקֵלי. "ֵמי ְדָקִלים" ׁשֶ ּיֹוְצִאין ִמן ׁשְ ֵני ִדְקֵלי. "ֵמי ְדָקִלים" ׁשֶ ּיֹוְצִאין ִמן ׁשְ   "ֵמי ְדָקִלים" ׁשֶ
  

            ????"ֵמי ְדָקִלים"ַמאי ַמאי ַמאי ַמאי 
        

רּוָנאָאַמר ָאַמר ָאַמר ָאַמר  ר ּבְ ה ּבַ         : : : : ַרּבָ
יַנְייהוּ  א ִמּבֵ ַמּיָ ַמַעְרָבא, ְוָנְפָקא ֵעיָנא ּדְ א ּבְ ָלִאי ִאיכָּ י ּתְ ְרּתֵ יַנְייהוּ ּתַ א ִמּבֵ ַמּיָ ַמַעְרָבא, ְוָנְפָקא ֵעיָנא ּדְ א ּבְ ָלִאי ִאיכָּ י ּתְ ְרּתֵ יַנְייהוּ ּתַ א ִמּבֵ ַמּיָ ַמַעְרָבא, ְוָנְפָקא ֵעיָנא ּדְ א ּבְ ָלִאי ִאיכָּ י ּתְ ְרּתֵ יַנְייהוּ ּתַ א ִמּבֵ ַמּיָ ַמַעְרָבא, ְוָנְפָקא ֵעיָנא ּדְ א ּבְ ָלִאי ִאיכָּ י ּתְ ְרּתֵ             ....ּתַ

א  ָסא ַקּמָ א כָּ ָסא ַקּמָ א כָּ ָסא ַקּמָ א כָּ ָסא ַקּמָ י    - - - - כָּ יְמַרּפֵ יְמַרּפֵ יְמַרּפֵ   , ְמַרּפֵ
ל,  - - - - ִאיָדְך ִאיָדְך ִאיָדְך ִאיָדְך  ְלׁשֵ ל, ְמׁשַ ְלׁשֵ ל, ְמׁשַ ְלׁשֵ ל, ְמׁשַ ְלׁשֵ         ְמׁשַ

ָעְיילֵ  - - - - ְוִאיָדְך ְוִאיָדְך ְוִאיָדְך ְוִאיָדְך  י ֵהיִכי ּדְ ָעְיילֵ כִּ י ֵהיִכי ּדְ ָעְיילֵ כִּ י ֵהיִכי ּדְ ָעְיילֵ כִּ י ֵהיִכי ּדְ             ....ייייי, ָהִכי ָנְפֵק י, ָהִכי ָנְפֵק י, ָהִכי ָנְפֵק י, ָהִכי ָנְפֵק כִּ
        

אָאַמר ָאַמר ָאַמר ָאַמר          : : : : עּוּלָ
ַבְבָלֵאי, ּוַמֲעלֵ  יְכָרא ּדְ ֵתי ׁשִ ַבְבָלֵאי, ּוַמֲעלֵ ְלִדיִדי ׁשָ יְכָרא ּדְ ֵתי ׁשִ ַבְבָלֵאי, ּוַמֲעלֵ ְלִדיִדי ׁשָ יְכָרא ּדְ ֵתי ׁשִ ַבְבָלֵאי, ּוַמֲעלֵ ְלִדיִדי ׁשָ יְכָרא ּדְ ֵתי ׁשִ ְייהוּ ְלִדיִדי ׁשָ ְייהוּ י ִמיּנַ ְייהוּ י ִמיּנַ ְייהוּ י ִמיּנַ             ....י ִמיּנַ

        
ִעין יֹוִמיןּדְ ְוהּוא ְוהּוא ְוהּוא ְוהּוא  יּה ַאְרּבְ ִעין יֹוִמיןלֹא ָרִגיל ּבֵ יּה ַאְרּבְ ִעין יֹוִמיןלֹא ָרִגיל ּבֵ יּה ַאְרּבְ ִעין יֹוִמיןלֹא ָרִגיל ּבֵ יּה ַאְרּבְ             ....לֹא ָרִגיל ּבֵ

        
        

        ָאַמר: ָאַמר: ָאַמר: ָאַמר:     ַרב יֹוֵסף
ְצִרי ְצִריִזיתֹום ַהּמִ ְצִריִזיתֹום ַהּמִ ְצִריִזיתֹום ַהּמִ             ,,,,ִזיתֹום ַהּמִ

א ִמיְלָחא א קּוְרָטֵמי, ְוִתיְלּתָ ֲעֵרי, ְוִתיְלּתָ א ׂשַ יְלּתָ א ִמיְלָחאּתִ א קּוְרָטֵמי, ְוִתיְלּתָ ֲעֵרי, ְוִתיְלּתָ א ׂשַ יְלּתָ א ִמיְלָחאּתִ א קּוְרָטֵמי, ְוִתיְלּתָ ֲעֵרי, ְוִתיְלּתָ א ׂשַ יְלּתָ א ִמיְלָחאּתִ א קּוְרָטֵמי, ְוִתיְלּתָ ֲעֵרי, ְוִתיְלּתָ א ׂשַ יְלּתָ             ....ּתִ
        

א ּפָ         ָאַמר: ָאַמר: ָאַמר: ָאַמר:     ַרב ּפַ
א  א קּוְרְטֵמי, ְוִתיְלּתָ י, ְוִתיְלּתָ א ִחיּטֵ יְלּתָ א ּתִ א קּוְרְטֵמי, ְוִתיְלּתָ י, ְוִתיְלּתָ א ִחיּטֵ יְלּתָ א ּתִ א קּוְרְטֵמי, ְוִתיְלּתָ י, ְוִתיְלּתָ א ִחיּטֵ יְלּתָ א ּתִ א קּוְרְטֵמי, ְוִתיְלּתָ י, ְוִתיְלּתָ א ִחיּטֵ יְלּתָ         ....ִמיְלָחא ְוַכמֹוָנאִמיְלָחא ְוַכמֹוָנאִמיְלָחא ְוַכמֹוָנאִמיְלָחא ְוַכמֹוָנאּתִ

        
      ....ִסיָסאֵניִסיָסאֵניִסיָסאֵניִסיָסאֵני    ::::יךְ יךְ יךְ יךְ ְוִסיָמנֵ ְוִסיָמנֵ ְוִסיָמנֵ ְוִסיָמנֵ 

  
א ְבָחא ַלֲעַצְרּתָ ין ּדִ ֵתי ְלהּו ּבֵ אְוׁשָ ְבָחא ַלֲעַצְרּתָ ין ּדִ ֵתי ְלהּו ּבֵ אְוׁשָ ְבָחא ַלֲעַצְרּתָ ין ּדִ ֵתי ְלהּו ּבֵ אְוׁשָ ְבָחא ַלֲעַצְרּתָ ין ּדִ ֵתי ְלהּו ּבֵ             ,,,,ְוׁשָ

ָקֵמיט  ָקֵמיט ּדְ ָקֵמיט ּדְ ָקֵמיט ּדְ י ֵליּה     - - - - ּדְ י ֵליּה ְמַרּפֵ י ֵליּה ְמַרּפֵ י ֵליּה ְמַרּפֵ             ,,,,ְמַרּפֵ
            ....ָקֵמיט ֵליּה ָקֵמיט ֵליּה ָקֵמיט ֵליּה ָקֵמיט ֵליּה     - - - - י י י י ֵפ ֵפ ֵפ ֵפ ָר ָר ָר ָר ְד ְד ְד ְד וּ וּ וּ וּ 
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ִריןכ"וְ    . . . . "ֹוס ִעּקָ
  

ִרין"ַמאי ַמאי ַמאי ַמאי    ? "ּכֹוס ִעּקָ
  

י יֹוָחָנןָאַמר ָאַמר ָאַמר ָאַמר          : : : : ַרּבִ
ָקא, ֵלְייֵתי ַמְתַקל זּוזָ ֵלְייֵתי ַמְתַקל זּוזָ ֵלְייֵתי ַמְתַקל זּוזָ ֵלְייֵתי ַמְתַקל זּוזָ  ָמא ִריׁשְ יָלא, ּוַמְתַקל זּוָזא ּכּוְרכְּ ְבָיא ּגִ א, ּוַמְתַקל זּוָזא ּגָ ִרּיָ ַסְנּדְ ָקא, א קֹוָמא ֲאֶלכְּ ָמא ִריׁשְ יָלא, ּוַמְתַקל זּוָזא ּכּוְרכְּ ְבָיא ּגִ א, ּוַמְתַקל זּוָזא ּגָ ִרּיָ ַסְנּדְ ָקא, א קֹוָמא ֲאֶלכְּ ָמא ִריׁשְ יָלא, ּוַמְתַקל זּוָזא ּכּוְרכְּ ְבָיא ּגִ א, ּוַמְתַקל זּוָזא ּגָ ִרּיָ ַסְנּדְ ָקא, א קֹוָמא ֲאֶלכְּ ָמא ִריׁשְ יָלא, ּוַמְתַקל זּוָזא ּכּוְרכְּ ְבָיא ּגִ א, ּוַמְתַקל זּוָזא ּגָ ִרּיָ ַסְנּדְ         א קֹוָמא ֲאֶלכְּ

ֲהֵדי ֲהָדֵדי.  ַחֵקיְנהּו ּבַ ֲהֵדי ֲהָדֵדי. ְוִליׁשְ ַחֵקיְנהּו ּבַ ֲהֵדי ֲהָדֵדי. ְוִליׁשְ ַחֵקיְנהּו ּבַ ֲהֵדי ֲהָדֵדי. ְוִליׁשְ ַחֵקיְנהּו ּבַ         ְוִליׁשְ
        

ַחְמָרא -ְלָזָבה ְלָזָבה ְלָזָבה ְלָזָבה  ָלָתא ּבְ ַחְמָראּתְ ָלָתא ּבְ ַחְמָראּתְ ָלָתא ּבְ ַחְמָראּתְ ָלָתא ּבְ    ., ְולֹא ִמיַעְקָראּתְ
יְכָרא, ּוִמיֲעַקר    - - - - ְלַיְרקֹוָנא ְלַיְרקֹוָנא ְלַיְרקֹוָנא ְלַיְרקֹוָנא  ׁשִ ֵרין ּבְ יְכָרא, ּוִמיֲעַקרּתְ ׁשִ ֵרין ּבְ יְכָרא, ּוִמיֲעַקרּתְ ׁשִ ֵרין ּבְ יְכָרא, ּוִמיֲעַקרּתְ ׁשִ ֵרין ּבְ   . ּתְ

        
        
ַחְמָרא -ה ה ה ה ְלָזָב ְלָזָב ְלָזָב ְלָזָב """" ָלָתא ּבְ ַחְמָראּתְ ָלָתא ּבְ ַחְמָראּתְ ָלָתא ּבְ ַחְמָראּתְ ָלָתא ּבְ             ....""""ְולֹא ִמיַעְקָראְולֹא ִמיַעְקָראְולֹא ִמיַעְקָראְולֹא ִמיַעְקָרא, ּתְ
        

ָלָתא     - - - - ְוִאי לֹא ְוִאי לֹא ְוִאי לֹא ְוִאי לֹא    קי,ב ָלָתא ֵלְייֵתי ּתְ ָלָתא ֵלְייֵתי ּתְ ָלָתא ֵלְייֵתי ּתְ ְקָייּה, ְוֵניָמא̂̂̂^ֵלְייֵתי ּתְ ַחְמָרא, ְוַנׁשְ לֹוק ּבְ ְרָסֵאי, ְוִניׁשְ ַמֵכי ּפַ ְקָייּה, ְוֵניָמאְקִפיֵזי ׁשְ ַחְמָרא, ְוַנׁשְ לֹוק ּבְ ְרָסֵאי, ְוִניׁשְ ַמֵכי ּפַ ְקָייּה, ְוֵניָמאְקִפיֵזי ׁשְ ַחְמָרא, ְוַנׁשְ לֹוק ּבְ ְרָסֵאי, ְוִניׁשְ ַמֵכי ּפַ ְקָייּה, ְוֵניָמאְקִפיֵזי ׁשְ ַחְמָרא, ְוַנׁשְ לֹוק ּבְ ְרָסֵאי, ְוִניׁשְ ַמֵכי ּפַ         ָלּה: קּום ִמזֹּוֵביְך. ָלּה: קּום ִמזֹּוֵביְך. ָלּה: קּום ִמזֹּוֵביְך. ָלּה: קּום ִמזֹּוֵביְך.     ְקִפיֵזי ׁשְ
ָסא ּדְ ַא ַא ַא ַא לֹוְתָבּה לֹוְתָבּה לֹוְתָבּה לֹוְתָבּה     - - - - ְוִאי לֹא ְוִאי לֹא ְוִאי לֹא ְוִאי לֹא  ָרִכים, ְוִליְנְקָטּה כָּ ת ּדְ ָרׁשַ ָסא ּדְ ּפָ ָרִכים, ְוִליְנְקָטּה כָּ ת ּדְ ָרׁשַ ָסא ּדְ ּפָ ָרִכים, ְוִליְנְקָטּה כָּ ת ּדְ ָרׁשַ ָסא ּדְ ּפָ ָרִכים, ְוִליְנְקָטּה כָּ ת ּדְ ָרׁשַ ָיָדּה, ְוֵליֵתי ִאיִניׁש ֵמֲאחֹוָרּה ְוִליַבֲעָתּה, ְוֵליָמא ָלּה: קּום ִמזֹּוֵביְך, ּפָ ָיָדּה, ְוֵליֵתי ִאיִניׁש ֵמֲאחֹוָרּה ְוִליַבֲעָתּה, ְוֵליָמא ָלּה: קּום ִמזֹּוֵביְך, ַחְמָרא ּבְ ָיָדּה, ְוֵליֵתי ִאיִניׁש ֵמֲאחֹוָרּה ְוִליַבֲעָתּה, ְוֵליָמא ָלּה: קּום ִמזֹּוֵביְך, ַחְמָרא ּבְ ָיָדּה, ְוֵליֵתי ִאיִניׁש ֵמֲאחֹוָרּה ְוִליַבֲעָתּה, ְוֵליָמא ָלּה: קּום ִמזֹּוֵביְך, ַחְמָרא ּבְ         ַחְמָרא ּבְ
ַכמֹוָנא -ְוִאי לֹא ְוִאי לֹא ְוִאי לֹא ְוִאי לֹא  ַכמֹוָנאֵליֵתי ּבּוָנא ּדְ ַכמֹוָנאֵליֵתי ּבּוָנא ּדְ ַכמֹוָנאֵליֵתי ּבּוָנא ּדְ מֹוִריָקא    ,,,,ֵליֵתי ּבּוָנא ּדְ מֹוִריָקאּובּוָנא ּדְ מֹוִריָקאּובּוָנא ּדְ מֹוִריָקאּובּוָנא ּדְ ְבִליָלָתא    ,,,,ּובּוָנא ּדְ ׁשַ ְבִליָלָתאּובּוָנא ּדְ ׁשַ ְבִליָלָתאּובּוָנא ּדְ ׁשַ ְבִליָלָתאּובּוָנא ּדְ ׁשַ ְקָייּה, ְוֵניָמא ָלּה: קּום ִמזּוֹ     ,,,,ּובּוָנא ּדְ ַחְמָרא, ְוַנׁשְ לֹוק ּבְ ְקָייּה, ְוֵניָמא ָלּה: קּום ִמזּוֹ ְוִניׁשְ ַחְמָרא, ְוַנׁשְ לֹוק ּבְ ְקָייּה, ְוֵניָמא ָלּה: קּום ִמזּוֹ ְוִניׁשְ ַחְמָרא, ְוַנׁשְ לֹוק ּבְ ְקָייּה, ְוֵניָמא ָלּה: קּום ִמזּוֹ ְוִניׁשְ ַחְמָרא, ְוַנׁשְ לֹוק ּבְ         ֵביְך. ֵביְך. ֵביְך. ֵביְך. ְוִניׁשְ
ְפֵיה, ְוֵליָמא ָלּה: קּום ִמזֹּוֵביְך.  -ְוִאי לֹא ְוִאי לֹא ְוִאי לֹא ְוִאי לֹא  ָדָנא, ּוְלׁשַ יֵעי ּדְ ין ׁשִ יּתִ ְפֵיה, ְוֵליָמא ָלּה: קּום ִמזֹּוֵביְך. ֵליֵתי ׁשִ ָדָנא, ּוְלׁשַ יֵעי ּדְ ין ׁשִ יּתִ ְפֵיה, ְוֵליָמא ָלּה: קּום ִמזֹּוֵביְך. ֵליֵתי ׁשִ ָדָנא, ּוְלׁשַ יֵעי ּדְ ין ׁשִ יּתִ ְפֵיה, ְוֵליָמא ָלּה: קּום ִמזֹּוֵביְך. ֵליֵתי ׁשִ ָדָנא, ּוְלׁשַ יֵעי ּדְ ין ׁשִ יּתִ         ֵליֵתי ׁשִ
ְפֵיה, ְוֵניָמא ָלּה: קּום ִמזֹּוֵביְך.  -ְוִאי לֹא ְוִאי לֹא ְוִאי לֹא ְוִאי לֹא  ַחְמָרא, ּוְלׁשַ לֹוק ּבְ ִטיָנא, ְוִליׁשְ ׁשְ ְפֵיה, ְוֵניָמא ָלּה: קּום ִמזֹּוֵביְך. ֵליֵתי ּפָ ַחְמָרא, ּוְלׁשַ לֹוק ּבְ ִטיָנא, ְוִליׁשְ ׁשְ ְפֵיה, ְוֵניָמא ָלּה: קּום ִמזֹּוֵביְך. ֵליֵתי ּפָ ַחְמָרא, ּוְלׁשַ לֹוק ּבְ ִטיָנא, ְוִליׁשְ ׁשְ ְפֵיה, ְוֵניָמא ָלּה: קּום ִמזֹּוֵביְך. ֵליֵתי ּפָ ַחְמָרא, ּוְלׁשַ לֹוק ּבְ ִטיָנא, ְוִליׁשְ ׁשְ         ֵליֵתי ּפָ
ִהיְגָתא רּוִמ  -ְוִאי לֹא ְוִאי לֹא ְוִאי לֹא ְוִאי לֹא  ִהיְגָתא רּוִמ ֵליֵתי ַחְרנּוָגא ּדְ ִהיְגָתא רּוִמ ֵליֵתי ַחְרנּוָגא ּדְ ִהיְגָתא רּוִמ ֵליֵתי ַחְרנּוָגא ּדְ ִסיְתָואֵליֵתי ַחְרנּוָגא ּדְ ֲעַמר ּגּוְפָנא ּבְ ֲחֵקי ּדַ ַקְייָטא ּוְבׁשַ ָנא ּבְ ִכיּתָ ֲחֵקי ּדְ ׁשַ ּה ּבְ ִסיְתָואיָתא, ְוִליְקִלי, ְוִליְסּבָ ֲעַמר ּגּוְפָנא ּבְ ֲחֵקי ּדַ ַקְייָטא ּוְבׁשַ ָנא ּבְ ִכיּתָ ֲחֵקי ּדְ ׁשַ ּה ּבְ ִסיְתָואיָתא, ְוִליְקִלי, ְוִליְסּבָ ֲעַמר ּגּוְפָנא ּבְ ֲחֵקי ּדַ ַקְייָטא ּוְבׁשַ ָנא ּבְ ִכיּתָ ֲחֵקי ּדְ ׁשַ ּה ּבְ ִסיְתָואיָתא, ְוִליְקִלי, ְוִליְסּבָ ֲעַמר ּגּוְפָנא ּבְ ֲחֵקי ּדַ ַקְייָטא ּוְבׁשַ ָנא ּבְ ִכיּתָ ֲחֵקי ּדְ ׁשַ ּה ּבְ             ....יָתא, ְוִליְקִלי, ְוִליְסּבָ
ָיָדּה,  -ְוִאי לֹא ְוִאי לֹא ְוִאי לֹא ְוִאי לֹא  ַחְמָרא ּבְ ָסא ּדְ ה ָעְרָלה, ְוִליְנְקָטּה כָּ ָתא ַיְלּדָ ִביׁשָ הּו ׁשְ יֵרי, ְוִליְקִלי ּבְ ַבע ּבִ ָיָדּה, ִליְכִרי ׁשְ ַחְמָרא ּבְ ָסא ּדְ ה ָעְרָלה, ְוִליְנְקָטּה כָּ ָתא ַיְלּדָ ִביׁשָ הּו ׁשְ יֵרי, ְוִליְקִלי ּבְ ַבע ּבִ ָיָדּה, ִליְכִרי ׁשְ ַחְמָרא ּבְ ָסא ּדְ ה ָעְרָלה, ְוִליְנְקָטּה כָּ ָתא ַיְלּדָ ִביׁשָ הּו ׁשְ יֵרי, ְוִליְקִלי ּבְ ַבע ּבִ ָיָדּה, ִליְכִרי ׁשְ ַחְמָרא ּבְ ָסא ּדְ ה ָעְרָלה, ְוִליְנְקָטּה כָּ ָתא ַיְלּדָ ִביׁשָ הּו ׁשְ יֵרי, ְוִליְקִלי ּבְ ַבע ּבִ         ִליְכִרי ׁשְ
ל ֲחָדא ַוֲחָדא ֵליָמא ָלּה: קּום ִמזֹּוֵביְך.     ,,,,ְולֹוְקָמּה ֵמָהא ְולֹוְתָבּה ַאָהא, ְולֹוְקָמּה ֵמָהא ְולֹוְתָבּה ַאָהאְולֹוְקָמּה ֵמָהא ְולֹוְתָבּה ַאָהא, ְולֹוְקָמּה ֵמָהא ְולֹוְתָבּה ַאָהאְולֹוְקָמּה ֵמָהא ְולֹוְתָבּה ַאָהא, ְולֹוְקָמּה ֵמָהא ְולֹוְתָבּה ַאָהאְולֹוְקָמּה ֵמָהא ְולֹוְתָבּה ַאָהא, ְולֹוְקָמּה ֵמָהא ְולֹוְתָבּה ַאָהא                                                             ל ֲחָדא ַוֲחָדא ֵליָמא ָלּה: קּום ִמזֹּוֵביְך. ְוַאכָּ ל ֲחָדא ַוֲחָדא ֵליָמא ָלּה: קּום ִמזֹּוֵביְך. ְוַאכָּ ל ֲחָדא ַוֲחָדא ֵליָמא ָלּה: קּום ִמזֹּוֵביְך. ְוַאכָּ         ְוַאכָּ

אי, ְוֵליָמא ָלּה: קּום ִמזֹּוֵביְך.  -ְוִאי לֹא ְוִאי לֹא ְוִאי לֹא ְוִאי לֹא  א ְלַתּתַ ְלּגָ אי, ְוֵליָמא ָלּה: קּום ִמזֹּוֵביְך. ֵליֵתי ְסִמיָדא, ְוִליְסָכה ִמּפַ א ְלַתּתַ ְלּגָ אי, ְוֵליָמא ָלּה: קּום ִמזֹּוֵביְך. ֵליֵתי ְסִמיָדא, ְוִליְסָכה ִמּפַ א ְלַתּתַ ְלּגָ אי, ְוֵליָמא ָלּה: קּום ִמזֹּוֵביְך. ֵליֵתי ְסִמיָדא, ְוִליְסָכה ִמּפַ א ְלַתּתַ ְלּגָ         ֵליֵתי ְסִמיָדא, ְוִליְסָכה ִמּפַ
יֲעָת  -ְוִאי לֹא ְוִאי לֹא ְוִאי לֹא ְוִאי לֹא  יֲעָת ֵליֵתי ּבֵ יֲעָת ֵליֵתי ּבֵ יֲעָת ֵליֵתי ּבֵ ִסיְתָוא. ֵליֵתי ּבֵ ֲעַמר ּגּוְפָנא ּבְ ֲחֵקי ּדַ ַקְייָטא ּוְבׁשַ ָנא ּבְ ִכיּתָ ֲחֵקי ּדְ ׁשַ ּה ּבְ ַנֲעִמיָתא, ְוִליְקִלי, ְוִליְסּבָ ִסיְתָוא. א ּדְ ֲעַמר ּגּוְפָנא ּבְ ֲחֵקי ּדַ ַקְייָטא ּוְבׁשַ ָנא ּבְ ִכיּתָ ֲחֵקי ּדְ ׁשַ ּה ּבְ ַנֲעִמיָתא, ְוִליְקִלי, ְוִליְסּבָ ִסיְתָוא. א ּדְ ֲעַמר ּגּוְפָנא ּבְ ֲחֵקי ּדַ ַקְייָטא ּוְבׁשַ ָנא ּבְ ִכיּתָ ֲחֵקי ּדְ ׁשַ ּה ּבְ ַנֲעִמיָתא, ְוִליְקִלי, ְוִליְסּבָ ִסיְתָוא. א ּדְ ֲעַמר ּגּוְפָנא ּבְ ֲחֵקי ּדַ ַקְייָטא ּוְבׁשַ ָנא ּבְ ִכיּתָ ֲחֵקי ּדְ ׁשַ ּה ּבְ ַנֲעִמיָתא, ְוִליְקִלי, ְוִליְסּבָ         א ּדְ
ַחְמָרא  -ְוִאי לֹא ְוִאי לֹא ְוִאי לֹא ְוִאי לֹא  ח ָלּה ָחִביָתא ּדְ ַחְמָרא ִליְפּתַ ח ָלּה ָחִביָתא ּדְ ַחְמָרא ִליְפּתַ ח ָלּה ָחִביָתא ּדְ ַחְמָרא ִליְפּתַ ח ָלּה ָחִביָתא ּדְ ָמּה ִליְפּתַ ָמּה ִלׁשְ ָמּה ִלׁשְ ָמּה ִלׁשְ   . ִלׁשְ
כּוְד  -ְוִאי לֹא ְוִאי לֹא ְוִאי לֹא ְוִאי לֹא  ַכּפּוָתא ּדְ ַחת ּבְ כְּ ּתַ ִמׁשְ א ּדְ ֲעַרּתָ כּוְד ִלְנִקיט ׂשַ ַכּפּוָתא ּדְ ַחת ּבְ כְּ ּתַ ִמׁשְ א ּדְ ֲעַרּתָ כּוְד ִלְנִקיט ׂשַ ַכּפּוָתא ּדְ ַחת ּבְ כְּ ּתַ ִמׁשְ א ּדְ ֲעַרּתָ כּוְד ִלְנִקיט ׂשַ ַכּפּוָתא ּדְ ַחת ּבְ כְּ ּתַ ִמׁשְ א ּדְ ֲעַרּתָ ָרא, ִלְנִקיט ׂשַ ָרא, ָנא ִחיּוָ ָרא, ָנא ִחיּוָ ָרא, ָנא ִחיּוָ         ָנא ִחיּוָ

ְסָקה    ––––ִאי ָנְקָטה ַחד יֹוָמא ִאי ָנְקָטה ַחד יֹוָמא ִאי ָנְקָטה ַחד יֹוָמא ִאי ָנְקָטה ַחד יֹוָמא  ְסָקהּפָ ְסָקהּפָ ְסָקהּפָ ֵרי יֹוֵמי    ּפָ ֵרי יֹוֵמיּתְ ֵרי יֹוֵמיּתְ ֵרי יֹוֵמיּתְ   , ּתְ
ֵרי יֹוֵמי  ֵרי יֹוֵמי ְוִאי ָנְקָטה ּתְ ֵרי יֹוֵמי ְוִאי ָנְקָטה ּתְ ֵרי יֹוֵמי ְוִאי ָנְקָטה ּתְ ָלָתא יֹוֵמי    - - - - ְוִאי ָנְקָטה ּתְ ְסָקה ּתְ ָלָתא יֹוֵמיּפָ ְסָקה ּתְ ָלָתא יֹוֵמיּפָ ְסָקה ּתְ ָלָתא יֹוֵמיּפָ ְסָקה ּתְ             ....ּפָ

ָלָתא יֹוֵמי  ָלָתא יֹוֵמי ְוִאי ָנְקָטה ּתְ ָלָתא יֹוֵמי ְוִאי ָנְקָטה ּתְ ָלָתא יֹוֵמי ְוִאי ָנְקָטה ּתְ ְסָקה ְלעֹוָלם.      - - - - ְוִאי ָנְקָטה ּתְ ְסָקה ְלעֹוָלם.  ּפָ ְסָקה ְלעֹוָלם.  ּפָ ְסָקה ְלעֹוָלם.  ּפָ         ּפָ
            

        
יְכָרא    - - - - ְלַיְרקֹוָנא ְלַיְרקֹוָנא ְלַיְרקֹוָנא ְלַיְרקֹוָנא """" ׁשִ ֵרין ּבְ יְכָראּתְ ׁשִ ֵרין ּבְ יְכָראּתְ ׁשִ ֵרין ּבְ יְכָראּתְ ׁשִ ֵרין ּבְ             ".".".".ּוִמיֲעַקרּוִמיֲעַקרּוִמיֲעַקרּוִמיֲעַקר, ּתְ
        

יֵלְייֵתי ֵר ֵלְייֵתי ֵר ֵלְייֵתי ֵר ֵלְייֵתי ֵר  -ְוִאי לֹא ְוִאי לֹא ְוִאי לֹא ְוִאי לֹא  ּתִ יְכָרא, ְוִליׁשְ ׁשִ לֹוק ּבְ ִמיְלָחא ְוִליׁשְ יּבּוָטא ּדְ ׁשִ א ּדְ ייׁשָ ּתִ יְכָרא, ְוִליׁשְ ׁשִ לֹוק ּבְ ִמיְלָחא ְוִליׁשְ יּבּוָטא ּדְ ׁשִ א ּדְ ייׁשָ ּתִ יְכָרא, ְוִליׁשְ ׁשִ לֹוק ּבְ ִמיְלָחא ְוִליׁשְ יּבּוָטא ּדְ ׁשִ א ּדְ ייׁשָ ּתִ יְכָרא, ְוִליׁשְ ׁשִ לֹוק ּבְ ִמיְלָחא ְוִליׁשְ יּבּוָטא ּדְ ׁשִ א ּדְ             ....יׁשָ
ָקְמִצי    - - - - ְוִאי לֹא ְוִאי לֹא ְוִאי לֹא ְוִאי לֹא  ָקְמִציֵלְייֵתי מֹוִניֵני ּדְ ָקְמִציֵלְייֵתי מֹוִניֵני ּדְ ָקְמִציֵלְייֵתי מֹוִניֵני ּדְ   . ֵלְייֵתי מֹוִניֵני ּדְ

ָקְמִצי  א מֹוִניֵני ּדְ ָקְמִצי ְוִאי ֵליכָּ א מֹוִניֵני ּדְ ָקְמִצי ְוִאי ֵליכָּ א מֹוִניֵני ּדְ ָקְמִצי ְוִאי ֵליכָּ א מֹוִניֵני ּדְ ְפָייּה     - - - - ְוִאי ֵליכָּ ְנִקיֵרי, ְוִליַעְייֵליּה ְלֵבי ָבֵני ְוִליׁשְ ְפָייּה ֵלְייֵתי מֹוִניֵני ּדִ ְנִקיֵרי, ְוִליַעְייֵליּה ְלֵבי ָבֵני ְוִליׁשְ ְפָייּה ֵלְייֵתי מֹוִניֵני ּדִ ְנִקיֵרי, ְוִליַעְייֵליּה ְלֵבי ָבֵני ְוִליׁשְ ְפָייּה ֵלְייֵתי מֹוִניֵני ּדִ ְנִקיֵרי, ְוִליַעְייֵליּה ְלֵבי ָבֵני ְוִליׁשְ   . ֵלְייֵתי מֹוִניֵני ּדִ
י ָבנֵ  א ּבֵ י ָבנֵ ְוִאי ֵליכָּ א ּבֵ י ָבנֵ ְוִאי ֵליכָּ א ּבֵ י ָבנֵ ְוִאי ֵליכָּ א ּבֵ ּנּוָרא ְלגּוָדא    - - - - י י י י ְוִאי ֵליכָּ ין ּתַ ּנּוָרא ְלגּוָדאלֹוְקֵמיּה ּבֵ ין ּתַ ּנּוָרא ְלגּוָדאלֹוְקֵמיּה ּבֵ ין ּתַ ּנּוָרא ְלגּוָדאלֹוְקֵמיּה ּבֵ ין ּתַ   . לֹוְקֵמיּה ּבֵ

        
י יֹוָחָנןָאַמר ָאַמר ָאַמר ָאַמר          : : : : ַרּבִ

ְסִדינוֹ  ֶחּנּו ּבִ ֶמּנּו ְיַקּנְ ַחּמְ ּיְ ְסִדינוֹ ָהרֹוֶצה ׁשֶ ֶחּנּו ּבִ ֶמּנּו ְיַקּנְ ַחּמְ ּיְ ְסִדינוֹ ָהרֹוֶצה ׁשֶ ֶחּנּו ּבִ ֶמּנּו ְיַקּנְ ַחּמְ ּיְ ְסִדינוֹ ָהרֹוֶצה ׁשֶ ֶחּנּו ּבִ ֶמּנּו ְיַקּנְ ַחּמְ ּיְ   . ָהרֹוֶצה ׁשֶ
  

ר יֹוֵסף יּה     ַרב ַאָחא ּבַ יּה ָחׁש ּבֵ יּה ָחׁש ּבֵ יּה ָחׁש ּבֵ ֲהָנאֲעַבד ֵליּה ֲעַבד ֵליּה ֲעַבד ֵליּה ֲעַבד ֵליּה , ָחׁש ּבֵ י, ַרב ּכָ ּסֵ יְוִאיּתַ ּסֵ יְוִאיּתַ ּסֵ יְוִאיּתַ ּסֵ             ....ְוִאיּתַ
        

ְרַסָיי ְמֵרי ּפַ ָלָתא ְקִפיֵזי ּתַ ְרַסָייְוִאי לֹא ֵליֵתי ּתְ ְמֵרי ּפַ ָלָתא ְקִפיֵזי ּתַ ְרַסָייְוִאי לֹא ֵליֵתי ּתְ ְמֵרי ּפַ ָלָתא ְקִפיֵזי ּתַ ְרַסָייְוִאי לֹא ֵליֵתי ּתְ ְמֵרי ּפַ ָלָתא ְקִפיֵזי ּתַ רּוֵפי, ָתא, ּוְתָלָתא ָתא, ּוְתָלָתא ָתא, ּוְתָלָתא ָתא, ּוְתָלָתא ְוִאי לֹא ֵליֵתי ּתְ ּתַ ִניׁשְ ִקיָרא ּדְ         ּוְתָלָתא ְקִפיֵזי ָאָהָלא ּתֹוַלֲעָנא, ּוְתָלָתא ְקִפיֵזי ָאָהָלא ּתֹוַלֲעָנא, ּוְתָלָתא ְקִפיֵזי ָאָהָלא ּתֹוַלֲעָנא, ּוְתָלָתא ְקִפיֵזי ָאָהָלא ּתֹוַלֲעָנא, ְקִפיֵזי ּדְ
י ּתִ יְכָרא, ְוִליׁשְ ׁשִ לּוִקיְנהּו ּבְ יְוִליׁשְ ּתִ יְכָרא, ְוִליׁשְ ׁשִ לּוִקיְנהּו ּבְ יְוִליׁשְ ּתִ יְכָרא, ְוִליׁשְ ׁשִ לּוִקיְנהּו ּבְ יְוִליׁשְ ּתִ יְכָרא, ְוִליׁשְ ׁשִ לּוִקיְנהּו ּבְ   . ְוִליׁשְ

ָמא ֵמַאּפּוֵת  -ְוִאי לֹא ְוִאי לֹא ְוִאי לֹא ְוִאי לֹא  יק ֵליּה ּדְ ּבִ א, ְוִליׁשְ ֵריׁשָ ח ְמִציָעָתא ּדְ ר ֲחָמָרא, ְוִליַגּלַ ָמא ֵמַאּפּוֵת ֵליֵתי ִעיָלא ּבַ יק ֵליּה ּדְ ּבִ א, ְוִליׁשְ ֵריׁשָ ח ְמִציָעָתא ּדְ ר ֲחָמָרא, ְוִליַגּלַ ָמא ֵמַאּפּוֵת ֵליֵתי ִעיָלא ּבַ יק ֵליּה ּדְ ּבִ א, ְוִליׁשְ ֵריׁשָ ח ְמִציָעָתא ּדְ ר ֲחָמָרא, ְוִליַגּלַ ָמא ֵמַאּפּוֵת ֵליֵתי ִעיָלא ּבַ יק ֵליּה ּדְ ּבִ א, ְוִליׁשְ ֵריׁשָ ח ְמִציָעָתא ּדְ ר ֲחָמָרא, ְוִליַגּלַ יּה ֵליֵתי ִעיָלא ּבַ יּה יּה, ְולֹוְתֵביּה ַאֵריׁשֵ יּה יּה, ְולֹוְתֵביּה ַאֵריׁשֵ יּה יּה, ְולֹוְתֵביּה ַאֵריׁשֵ   , יּה, ְולֹוְתֵביּה ַאֵריׁשֵ
לֹא ִליְסִמי ְלהוּ                                                              ַהר ֵמֵעיֵניּה ּדְ לֹא ִליְסִמי ְלהוּ ְוִליזַּ ַהר ֵמֵעיֵניּה ּדְ לֹא ִליְסִמי ְלהוּ ְוִליזַּ ַהר ֵמֵעיֵניּה ּדְ לֹא ִליְסִמי ְלהוּ ְוִליזַּ ַהר ֵמֵעיֵניּה ּדְ   . ְוִליזַּ

י -ְוִאי לֹא ְוִאי לֹא ְוִאי לֹא ְוִאי לֹא  ּתִ יְכָרא, ְוִליׁשְ ׁשִ לֹוק ּבְ א, ְוִליׁשְ ִכיְבׁשָ ח ּבְ ַמּנַ ַבְרָחא ּדְ א ּדְ יֵליֵתי ֵריׁשָ ּתִ יְכָרא, ְוִליׁשְ ׁשִ לֹוק ּבְ א, ְוִליׁשְ ִכיְבׁשָ ח ּבְ ַמּנַ ַבְרָחא ּדְ א ּדְ יֵליֵתי ֵריׁשָ ּתִ יְכָרא, ְוִליׁשְ ׁשִ לֹוק ּבְ א, ְוִליׁשְ ִכיְבׁשָ ח ּבְ ַמּנַ ַבְרָחא ּדְ א ּדְ יֵליֵתי ֵריׁשָ ּתִ יְכָרא, ְוִליׁשְ ׁשִ לֹוק ּבְ א, ְוִליׁשְ ִכיְבׁשָ ח ּבְ ַמּנַ ַבְרָחא ּדְ א ּדְ   . ֵליֵתי ֵריׁשָ
ָבר ַאֵחר חּוְטָרָנא, ְוִליְקָרֵעיּה, ְולֹוְתֵביּה  -ְוִאי לֹא ְוִאי לֹא ְוִאי לֹא ְוִאי לֹא  ָבר ַאֵחר חּוְטָרָנא, ְוִליְקָרֵעיּה, ְולֹוְתֵביּה ֵליֵתי ּדָ ָבר ַאֵחר חּוְטָרָנא, ְוִליְקָרֵעיּה, ְולֹוְתֵביּה ֵליֵתי ּדָ ָבר ַאֵחר חּוְטָרָנא, ְוִליְקָרֵעיּה, ְולֹוְתֵביּה ֵליֵתי ּדָ יּה. ֵליֵתי ּדָ יּבֵ יּה. ַאּלִ יּבֵ יּה. ַאּלִ יּבֵ יּה. ַאּלִ יּבֵ         ַאּלִ
ִרי -ְוִאי לֹא ְוִאי לֹא ְוִאי לֹא ְוִאי לֹא  ְבתּוָתא ְדֵמיׁשְ ָרֵתי ִמכַּ ִריֵליֵתי כָּ ְבתּוָתא ְדֵמיׁשְ ָרֵתי ִמכַּ ִריֵליֵתי כָּ ְבתּוָתא ְדֵמיׁשְ ָרֵתי ִמכַּ ִריֵליֵתי כָּ ְבתּוָתא ְדֵמיׁשְ ָרֵתי ִמכַּ   .ֵליֵתי כָּ
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יּה  ָחׁש ּבֵ יָעא ּדְ יּה ַההּוא ַטּיָ ָחׁש ּבֵ יָעא ּדְ יּה ַההּוא ַטּיָ ָחׁש ּבֵ יָעא ּדְ יּה ַההּוא ַטּיָ ָחׁש ּבֵ יָעא ּדְ   , ַההּוא ַטּיָ
ָכְרֵתי.  ָרא ּדְ ִליַמאי ְוַהב ִלי ֵמיׁשְ קֹול ּגְ ָכְרֵתי. ָאַמר ֵליּה ְלִגיַנאי: ׁשְ ָרא ּדְ ִליַמאי ְוַהב ִלי ֵמיׁשְ קֹול ּגְ ָכְרֵתי. ָאַמר ֵליּה ְלִגיַנאי: ׁשְ ָרא ּדְ ִליַמאי ְוַהב ִלי ֵמיׁשְ קֹול ּגְ ָכְרֵתי. ָאַמר ֵליּה ְלִגיַנאי: ׁשְ ָרא ּדְ ִליַמאי ְוַהב ִלי ֵמיׁשְ קֹול ּגְ         ָאַמר ֵליּה ְלִגיַנאי: ׁשְ

        ָיֵהיב ֵליּה ַוֲאָכָלּה. ָיֵהיב ֵליּה ַוֲאָכָלּה. ָיֵהיב ֵליּה ַוֲאָכָלּה. ָיֵהיב ֵליּה ַוֲאָכָלּה. 
ִליָמִיְך ְוִאיְגִני ּבֵ : ָאַמר ֵליּה ָאַמר ֵליּה ָאַמר ֵליּה ָאַמר ֵליּה  ַלן ּגְ ִליָמִיְך ְוִאיְגִני ּבֵ אֹוׁשְ ַלן ּגְ ִליָמִיְך ְוִאיְגִני ּבֵ אֹוׁשְ ַלן ּגְ ִליָמִיְך ְוִאיְגִני ּבֵ אֹוׁשְ ַלן ּגְ   יּה ְקִלי. יּה ְקִלי. יּה ְקִלי. יּה ְקִלי. אֹוׁשְ

יּה.  ָנא ּבֵ יּה. ִאיְכַרְך ּגָ ָנא ּבֵ יּה. ִאיְכַרְך ּגָ ָנא ּבֵ יּה. ִאיְכַרְך ּגָ ָנא ּבֵ         ִאיְכַרְך ּגָ
יּה  א ִמיּנֵ א ּפּוְרּתָ ד ִאיֲחַמם ְוָקם, ְנַפל ּפּוְרּתָ יּה כַּ א ִמיּנֵ א ּפּוְרּתָ ד ִאיֲחַמם ְוָקם, ְנַפל ּפּוְרּתָ יּה כַּ א ִמיּנֵ א ּפּוְרּתָ ד ִאיֲחַמם ְוָקם, ְנַפל ּפּוְרּתָ יּה כַּ א ִמיּנֵ א ּפּוְרּתָ ד ִאיֲחַמם ְוָקם, ְנַפל ּפּוְרּתָ   .  כַּ
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יְכָרא, ּוִמיֲעַקר"""" ׁשִ ֵרין ּבְ יְכָרא, ּוִמיֲעַקרְלַיְרקֹוָנא ּתְ ׁשִ ֵרין ּבְ יְכָרא, ּוִמיֲעַקרְלַיְרקֹוָנא ּתְ ׁשִ ֵרין ּבְ יְכָרא, ּוִמיֲעַקרְלַיְרקֹוָנא ּתְ ׁשִ ֵרין ּבְ             ".".".".ְלַיְרקֹוָנא ּתְ
        

ֵרי ֵריּוִמי ׁשָ ֵריּוִמי ׁשָ ֵריּוִמי ׁשָ    !?ּוִמי ׁשָ
        ::::ְוָהַתְנָיאְוָהַתְנָיאְוָהַתְנָיאְוָהַתְנָיא

הּוא ָאסּור" ָאָדם ׁשֶ ִיין ְלֵסירּוס ּבָ    ?ִמּנַ
ְלמּוד לוֹ    , (ויקרא כב, כד)    11111111ּוְבַאְרְצֶכם לֹא ַתֲעׂשּו""ַמר: תַּ

ֶכם  ֲעׂשוּ "ּבָ   , "לֹא ּתַ
י ְבֵרי ַרּבִ   ! "ֲחִניָנא ּדִ

  
י  י ָהֵני ִמיּלֵ י ָהֵני ִמיּלֵ י ָהֵני ִמיּלֵ ין    - - - - ָהֵני ִמיּלֵ ּוֵ ָקא ִמיכַּ יןֵהיָכא ּדְ ּוֵ ָקא ִמיכַּ יןֵהיָכא ּדְ ּוֵ ָקא ִמיכַּ יןֵהיָכא ּדְ ּוֵ ָקא ִמיכַּ             ,,,,ֵהיָכא ּדְ

  . ֵמַעְצמֹו הּואֵמַעְצמֹו הּואֵמַעְצמֹו הּואֵמַעְצמֹו הּוא    - - - - ָהָכא ָהָכא ָהָכא ָהָכא 
  
י יֹוָחָנןָאַמר ָאַמר ָאַמר ָאַמר ּדְ          : : : : ַרּבִ

ְלּתֹו, ְרּבָ ְרְנגֹול ִיּטֹול כַּ ָסֵרס ּתַ ּיְ ְלּתֹו,ָהרֹוֶצה ׁשֶ ְרּבָ ְרְנגֹול ִיּטֹול כַּ ָסֵרס ּתַ ּיְ ְלּתֹו,ָהרֹוֶצה ׁשֶ ְרּבָ ְרְנגֹול ִיּטֹול כַּ ָסֵרס ּתַ ּיְ ְלּתֹו,ָהרֹוֶצה ׁשֶ ְרּבָ ְרְנגֹול ִיּטֹול כַּ ָסֵרס ּתַ ּיְ ֵרס ֵמֵאָליו    ָהרֹוֶצה ׁשֶ ֵרס ֵמֵאָליוּוִמְסּתָ ֵרס ֵמֵאָליוּוִמְסּתָ ֵרס ֵמֵאָליוּוִמְסּתָ   . ּוִמְסּתָ
  

יְוָהָאַמר ְוָהָאַמר ְוָהָאַמר ְוָהָאַמר          : : : : ַרב ַאׁשִ
ְנִקיָטא ֵליּה  ְנִקיָטא ֵליּה ְרמּות רּוָחא הּוא ּדִ ְנִקיָטא ֵליּה ְרמּות רּוָחא הּוא ּדִ ְנִקיָטא ֵליּה ְרמּות רּוָחא הּוא ּדִ    !ְרמּות רּוָחא הּוא ּדִ

  
א אֶאּלָ אֶאּלָ אֶאּלָ       ....ָסִריסָסִריסָסִריסָסִריסּבְ     ,,,,ֶאּלָ

  
אְוָהָאַמר ְוָהָאַמר ְוָהָאַמר ְוָהָאַמר  ר ַאּבָ יא ּבַ י ִחּיָ י יֹוָחָנןָאַמר ָאַמר ָאַמר ָאַמר     ַרּבִ         :  :  :  :  ַרּבִ

ץ   קיא,א ץ ַאַחר ְמַחּמֵ ְמַחּמֵ ץַהּכל מֹוִדים ּבִ ץ ַאַחר ְמַחּמֵ ְמַחּמֵ ץַהּכל מֹוִדים ּבִ ץ ַאַחר ְמַחּמֵ ְמַחּמֵ ץַהּכל מֹוִדים ּבִ ץ ַאַחר ְמַחּמֵ ְמַחּמֵ יב - - - -     ַהּכל מֹוִדים ּבִ הּוא ַחּיָ יבׁשֶ הּוא ַחּיָ יבׁשֶ הּוא ַחּיָ יבׁשֶ הּוא ַחּיָ    ,ׁשֶ
ֱאַמר ּנֶ ֱאַמרׁשֶ ּנֶ ֱאַמרׁשֶ ּנֶ ֱאַמרׁשֶ ּנֶ ה ָחֵמץ"", (ויקרא ו, י)    א ֵתָאֶפה ָחֵמץ""לֹ : ׁשֶ   . (ויקרא ב, יא)    12121212לֹא ֵתָעׂשֶ

ְמָסֵרס ַאַחר ְמָסֵרס  ְמָסֵרס ַאַחר ְמָסֵרס ּבִ ְמָסֵרס ַאַחר ְמָסֵרס ּבִ ְמָסֵרס ַאַחר ְמָסֵרס ּבִ יב,     - - - - ּבִ הּוא ַחּיָ יב, ׁשֶ הּוא ַחּיָ יב, ׁשֶ הּוא ַחּיָ יב, ׁשֶ הּוא ַחּיָ         ׁשֶ
ֱאַמר  ּנֶ ֱאַמר ׁשֶ ּנֶ ֱאַמר ׁשֶ ּנֶ ֱאַמר ׁשֶ ּנֶ   , (ויקרא כב, כד)    13131313""ּוָמעּוְך ְוָכתּות ְוָנתּוק ְוָכרּותׁשֶ
רּות"ִאם ַעל ִאם ַעל ִאם ַעל ִאם ַעל  יב, ַעל ָנתּוק     - - - - "ּכָ יב, ַעל ָנתּוק ַחּיָ יב, ַעל ָנתּוק ַחּיָ יב, ַעל ָנתּוק ַחּיָ ן - ַחּיָ כֵּ ל ׁשֶ ןלֹא כָּ כֵּ ל ׁשֶ ןלֹא כָּ כֵּ ל ׁשֶ ןלֹא כָּ כֵּ ל ׁשֶ       ?!?!?!?!לֹא כָּ

א ְלָהִב  יבנֹוֵת נֹוֵת נֹוֵת נֹוֵת  -יא ֶאּלָ הּוא ַחּיָ יבק ַאַחר ּכֹוֵרת ׁשֶ הּוא ַחּיָ יבק ַאַחר ּכֹוֵרת ׁשֶ הּוא ַחּיָ יבק ַאַחר ּכֹוֵרת ׁשֶ הּוא ַחּיָ   ! ק ַאַחר ּכֹוֵרת ׁשֶ
  

א אְוֶאּלָ אְוֶאּלָ אְוֶאּלָ ָזֵקן    ,,,,ְוֶאּלָ ָזֵקןּבְ ָזֵקןּבְ ָזֵקןּבְ         ....ּבְ
        

י יֹוָחָנןְוָהָאַמר ְוָהָאַמר ְוָהָאַמר ְוָהָאַמר        ::::ַרּבִ
  ! ֵהן ֶהֱחִזירּוִני ְלַנֲערּוִתיֵהן ֶהֱחִזירּוִני ְלַנֲערּוִתיֵהן ֶהֱחִזירּוִני ְלַנֲערּוִתיֵהן ֶהֱחִזירּוִני ְלַנֲערּוִתי    ֵהןֵהןֵהןֵהן
  

א אֶאּלָ אֶאּלָ אֶאּלָ ה    ,,,,ֶאּלָ ָ ִאׁשּ הּבְ ָ ִאׁשּ הּבְ ָ ִאׁשּ הּבְ ָ ִאׁשּ       ....ּבְ
  

יּולְ ּולְ ּולְ ּולְ  רֹוָקא ַרּבִ ן ּבְ         ָאֵמר: ָאֵמר: ָאֵמר: ָאֵמר: ּדְ     יֹוָחָנן ּבֶ
ֵניֶהם, הּוא אֹוֵמר:  ֵניֶהם, הּוא אֹוֵמר: ַעל ׁשְ ֵניֶהם, הּוא אֹוֵמר: ַעל ׁשְ ֵניֶהם, הּוא אֹוֵמר: ַעל ׁשְ רּו ּוְרבוּ ... ַוּיאֶמר ָלֶהם  "ַוְיָבֵרְך אֹוָתם ֱאלִֹהיםַעל ׁשְ א ְלֵמיַמר ,(בראשית א, כח)     14141414"ּפְ א ְלֵמיַמרַמאי ִאיכָּ א ְלֵמיַמרַמאי ִאיכָּ א ְלֵמיַמרַמאי ִאיכָּ             ????ַמאי ִאיכָּ

        
            ....ְזֵקיָנהְזֵקיָנהְזֵקיָנהְזֵקיָנהּבִ ּבִ ּבִ ּבִ 
        

            ::::ִאי ַנִמיִאי ַנִמיִאי ַנִמיִאי ַנִמי
ֲעָקָרה ֲעָקָרהּבַ ֲעָקָרהּבַ ֲעָקָרהּבַ       ....ּבַ

   
        

                                                             
11

 ּוְבַאְרְצֶכם לֹא ַתֲעׂשוּ ּוְבַאְרְצֶכם לֹא ַתֲעׂשוּ ּוְבַאְרְצֶכם לֹא ַתֲעׂשוּ ּוְבַאְרְצֶכם לֹא ַתֲעׂשוּ ומעוך וכתות ונתוק וכרות לא תקריבו לה'  
12

ה ָחֵמץריבו לה' כל המנחה אשר תק  ה ָחֵמץלֹא ֵתָעׂשֶ ה ָחֵמץלֹא ֵתָעׂשֶ ה ָחֵמץלֹא ֵתָעׂשֶ  לֹא ֵתָעׂשֶ
13
 לא תקריבו לה' ובארצכם לא תעשוּוָמעּוְך ְוָכתּות ְוָנתּוק ְוָכרּות ּוָמעּוְך ְוָכתּות ְוָנתּוק ְוָכרּות ּוָמעּוְך ְוָכתּות ְוָנתּוק ְוָכרּות ּוָמעּוְך ְוָכתּות ְוָנתּוק ְוָכרּות  
14
רּו ּוְרבּו אלהים ַוְיָבֵרְך אֹוָתם ֱאלִֹהים ַויּאֶמר ָלֶהם ַוְיָבֵרְך אֹוָתם ֱאלִֹהים ַויּאֶמר ָלֶהם ַוְיָבֵרְך אֹוָתם ֱאלִֹהים ַויּאֶמר ָלֶהם ַוְיָבֵרְך אֹוָתם ֱאלִֹהים ַויּאֶמר ָלֶהם   רּו ּוְרבּו ּפְ רּו ּוְרבּו ּפְ רּו ּוְרבּו ּפְ  ומלאו את הארץ וכבשוהּפְ
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ָנה          ִמׁשְ

יו  יּנָ ׁשִ ׁש ּבְ ֶהן ֶאת ַהחֹוֶמץ,  -ַהחֹוׁשֵ ע ּבָ   לֹא ְיַגּמַ
ַדְרּכוֹ  ל הּוא ּכְ א ִנְתַר  ,ֲאָבל ְמַטּבֵ א. ְוִאם ִנְתַרּפֵ   ּפֵ

ָמְתָניו  ׁש ּבְ ֶמן.  -ַהחֹוׁשֵ ֶ   לֹא ָיסּוְך ַיִין ָוחֹוֶמץ, ֲאָבל ָסְך הּוא ֶאת ַהׁשּ
ֶמן ֶווֶרד.    ְולֹא ׁשֶ

חֹול.  ן ָלסּוְך ּבַ ְרּכָ ן ּדַ ּכֵ ֶמן ֶוֶרד ַעל ַמּכֹוֵתיֶהן, ׁשֶ ֵני ְמָלִכים ָסִכין ׁשֶ   ּבְ
ְמעֹון י ׁשִ   אֹוֵמר:  ַרּבִ

ֵני ְמָל  ָרֵאל ּבְ ל ִיׂשְ   .  ִכים ֵהםּכָ
   

ָמָרא    ּגְ

אהּוא הּוא הּוא הּוא ּדְ ּדְ ּדְ ּדְ     ,,,,ַרב ַאָחא ֲאִריָכאָרֵמי ֵליּה ָרֵמי ֵליּה ָרֵמי ֵליּה ָרֵמי ֵליּה  ּפָ ר ּפַ הוּ לְ לְ לְ לְ     ַרב ַאָחא ּבַ י ַאּבָ         : : : : ַרּבִ
ַנן ַנןּתְ ַנןּתְ ַנןּתְ             ::::ּתְ

ֶהן ֶאת ַהחֹוֶמץ" ע ּבָ יו לֹא ְיַגּמַ יּנָ ׁשִ ׁש ּבְ         . . . . "ַהחֹוׁשֵ
ִיםחֹוֶמץ ַמֲעלֵ חֹוֶמץ ַמֲעלֵ חֹוֶמץ ַמֲעלֵ חֹוֶמץ ַמֲעלֵ     ::::ְלֵמיְמָראְלֵמיְמָראְלֵמיְמָראְלֵמיְמָרא יּנַ ִ ִיםי ַלׁשּ יּנַ ִ ִיםי ַלׁשּ יּנַ ִ ִיםי ַלׁשּ יּנַ ִ         ....י ַלׁשּ
ִים וְ     ::::ְוָהְכִתיבְוָהְכִתיבְוָהְכִתיבְוָהְכִתיב ּנַ ִ חֶֹמץ ַלׁשּ ן ָלֵעיָנִים"ּכַ   ! (משלי י, כו)    15151515"ֶכָעׁשָ

  
ָיא ָיאָלא ַקׁשְ ָיאָלא ַקׁשְ ָיאָלא ַקׁשְ             ::::ָלא ַקׁשְ

ִקּיּוָהא     - - - - ָהא ָהא ָהא ָהא  ִקּיּוָהא ּבְ ִקּיּוָהא ּבְ ִקּיּוָהא ּבְ ִרי, ּדִ ּדִ ּדִ ּדִ ּבְ ִרי, ּפְ ִרי, ּפְ ִרי, ּפְ   ּפְ
ָחָלא    ––––ָהא ָהא ָהא ָהא  ָחָלאּבְ ָחָלאּבְ ָחָלאּבְ             ....ּבְ

        
ֵעית ֵאיָמא ֵעית ֵאיָמאְוִאיּבָ ֵעית ֵאיָמאְוִאיּבָ ֵעית ֵאיָמאְוִאיּבָ             ::::ְוִאיּבָ
ָחָלא ָחָלאָהא ְוָהא ּבְ ָחָלאָהא ְוָהא ּבְ ָחָלאָהא ְוָהא ּבְ             ,,,,ָהא ְוָהא ּבְ

ה    - - - - ָהא ָהא ָהא ָהא  א ַמכָּ ִאיכָּ הּדְ א ַמכָּ ִאיכָּ הּדְ א ַמכָּ ִאיכָּ הּדְ א ַמכָּ ִאיכָּ   , ּדְ
ה.     - - - - ָהא ָהא ָהא ָהא  א ַמכָּ ֵליכָּ ה. ּדְ א ַמכָּ ֵליכָּ ה. ּדְ א ַמכָּ ֵליכָּ ה. ּדְ א ַמכָּ ֵליכָּ   ּדְ

  
ה"""" א ַמכָּ הִאיכָּ א ַמכָּ הִאיכָּ א ַמכָּ הִאיכָּ א ַמכָּ             ....ָמֵסיָמֵסיָמֵסיָמֵסי –    """"ִאיכָּ
ה"""" א ַמכָּ הֵליכָּ א ַמכָּ הֵליכָּ א ַמכָּ הֵליכָּ א ַמכָּ י –    """"ֵליכָּ יְמַרּפֵ יְמַרּפֵ יְמַרּפֵ             ....ְמַרּפֵ
        
        

                                                             
15

ן ָלֵעיָנִים   ִים ְוֶכָעׁשָ ּנַ ִ חֶֹמץ ַלׁשּ ן ָלֵעיָנִים כַּ ִים ְוֶכָעׁשָ ּנַ ִ חֶֹמץ ַלׁשּ ן ָלֵעיָנִים כַּ ִים ְוֶכָעׁשָ ּנַ ִ חֶֹמץ ַלׁשּ ן ָלֵעיָנִים כַּ ִים ְוֶכָעׁשָ ּנַ ִ חֶֹמץ ַלׁשּ  כן העצל לשולחיוכַּ
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ֶהן ֶאת ַהחֹוֶמץ" ע ּבָ       ...."לֹא ְיַגּמַ
  

            ::::ְוָהַתְנָיאְוָהַתְנָיאְוָהַתְנָיאְוָהַתְנָיא
ַע ּובֹוֵלַע " ע ּופֹוֵלט, ֲאָבל ְמַגּמֵ         ! ! ! ! "לֹא ְיַגּמֵ
        

ֵייָאַמר ָאַמר ָאַמר ָאַמר          : : : : ַאּבַ
ַנן ַנִמי ַמְתִניִתין י ּתְ ַנן ַנִמי ַמְתִניִתיןכִּ י ּתְ ַנן ַנִמי ַמְתִניִתיןכִּ י ּתְ ַנן ַנִמי ַמְתִניִתיןכִּ י ּתְ             ,,,,כִּ

ַנן ַע ּופֹוֵלט ּתְ ַנןְמַגּמֵ ַע ּופֹוֵלט ּתְ ַנןְמַגּמֵ ַע ּופֹוֵלט ּתְ ַנןְמַגּמֵ ַע ּופֹוֵלט ּתְ             ....ְמַגּמֵ
            

        ָאַמר: ָאַמר: ָאַמר: ָאַמר:     ָרָבא
ַע ּובֹוֵלע,  יָמא ְמַגּמֵ ַע ּובֹוֵלע, ֲאִפיּלּו ּתֵ יָמא ְמַגּמֵ ַע ּובֹוֵלע, ֲאִפיּלּו ּתֵ יָמא ְמַגּמֵ ַע ּובֹוֵלע, ֲאִפיּלּו ּתֵ יָמא ְמַגּמֵ   ֲאִפיּלּו ּתֵ

אן  אן כָּ אן כָּ אן כָּ       ,,,,ְפֵני ִטיּבּולְפֵני ִטיּבּולְפֵני ִטיּבּולְפֵני ִטיּבּוללִ לִ לִ לִ  -כָּ
אן  אן כָּ אן כָּ אן כָּ         ....ְלַאַחר ִטיּבּולְלַאַחר ִטיּבּולְלַאַחר ִטיּבּולְלַאַחר ִטיּבּול -כָּ

        
ֵריִמּדְ ִמּדְ ִמּדְ ִמּדְ ְוֵניָמא: ְוֵניָמא: ְוֵניָמא: ְוֵניָמא:  ֵריִלְפֵני ִטיּבּול ׁשָ ֵריִלְפֵני ִטיּבּול ׁשָ ֵריִלְפֵני ִטיּבּול ׁשָ ֵרי    ,,,,ִלְפֵני ִטיּבּול ׁשָ ֵריְלַאַחר ִטיּבּול ַנִמי ׁשָ ֵריְלַאַחר ִטיּבּול ַנִמי ׁשָ ֵריְלַאַחר ִטיּבּול ַנִמי ׁשָ             !!!!ְלַאַחר ִטיּבּול ַנִמי ׁשָ

ְמִעיַנן ֵליּה  ׁשָ ְמִעיַנן ֵליּה ּדְ ׁשָ ְמִעיַנן ֵליּה ּדְ ׁשָ ְמִעיַנן ֵליּה ּדְ ׁשָ ִאית ֵליּה לְ לְ לְ לְ ּדְ ִאית ֵליּה ָרָבא ּדְ ִאית ֵליּה ָרָבא ּדְ ִאית ֵליּה ָרָבא ּדְ       '!'!'!'!הֹוִאילהֹוִאילהֹוִאילהֹוִאיל''''ָרָבא ּדְ
  
        : : : : ָרָבאָאַמר ָאַמר ָאַמר ָאַמר ּדְ 

א ִמיֵדי  א ִמיֵדי ֵליכָּ א ִמיֵדי ֵליכָּ א ִמיֵדי ֵליכָּ ּפּוִרים ָאסּור, ְב ְב ְב ְב ּדִ ּדִ ּדִ ּדִ ֵליכָּ ֵרי ּוְביֹום ַהכִּ ת ׁשָ ּבָ ּפּוִרים ָאסּור, ׁשַ ֵרי ּוְביֹום ַהכִּ ת ׁשָ ּבָ ּפּוִרים ָאסּור, ׁשַ ֵרי ּוְביֹום ַהכִּ ת ׁשָ ּבָ ּפּוִרים ָאסּור, ׁשַ ֵרי ּוְביֹום ַהכִּ ת ׁשָ ּבָ   ׁשַ
ֵריְב ּדִ הֹוִאיל הֹוִאיל הֹוִאיל הֹוִאיל  ת ׁשָ ּבָ ֵרי ,ׁשַ ּפּוִרים ַנִמי ׁשָ יֹום ַהכִּ ֵריּבְ ּפּוִרים ַנִמי ׁשָ יֹום ַהכִּ ֵריּבְ ּפּוִרים ַנִמי ׁשָ יֹום ַהכִּ ֵריּבְ ּפּוִרים ַנִמי ׁשָ יֹום ַהכִּ   ! ּבְ

  
יּה ָרָבא ֵמָהךְ  יּה ָרָבא ֵמָהךְ ֲהַדר ּבֵ יּה ָרָבא ֵמָהךְ ֲהַדר ּבֵ יּה ָרָבא ֵמָהךְ ֲהַדר ּבֵ   . ֲהַדר ּבֵ

  
יּה  ֵמַהְך ֲהַדר ּבֵ אי ּדְ יּה ִמּמַ ֵמַהְך ֲהַדר ּבֵ אי ּדְ יּה ִמּמַ ֵמַהְך ֲהַדר ּבֵ אי ּדְ יּה ִמּמַ ֵמַהְך ֲהַדר ּבֵ אי ּדְ             ,,,,ִמּמַ

יּה?  יְלָמא ֵמַהִהיא ֲהַדר ּבֵ יּה? ּדִ יְלָמא ֵמַהִהיא ֲהַדר ּבֵ יּה? ּדִ יְלָמא ֵמַהִהיא ֲהַדר ּבֵ יּה? ּדִ יְלָמא ֵמַהִהיא ֲהַדר ּבֵ   ּדִ
  

ֲעָתךְ  ֲעָתךְ לֹא ָסְלָקא ּדַ ֲעָתךְ לֹא ָסְלָקא ּדַ ֲעָתךְ לֹא ָסְלָקא ּדַ   , לֹא ָסְלָקא ּדַ
ַתְנָיא ַתְנָיאּדְ ַתְנָיאּדְ ַתְנָיאּדְ             ::::ּדְ

ן, " ַדְרּכָ יֵבי ְטִבילֹות טֹוְבִלין ּכְ ל ַחּיָ   ּכָ
י ָעה ּבְ ּבֵ ִתׁשְ ּפּוִריםן ּבְ יֹום ַהּכִ ין ּבְ   .  "ָאב ּבֵ
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ָמְתָניו" ׁש ּבְ ֶמן.  -[ ַהחֹוׁשֵ ֶ   לֹא ָיסּוְך ַיִין ָוחֹוֶמץ, ֲאָבל ָסְך הּוא ֶאת ַהׁשּ

ֶמן ֶווֶרד.    ְולֹא ׁשֶ
ן ָלסּוְך ּבַ  ְרּכָ ן ּדַ ּכֵ ֶמן ֶוֶרד ַעל ַמּכֹוֵתיֶהן, ׁשֶ ֵני ְמָלִכים ָסִכין ׁשֶ   חֹול. ּבְ

ְמעֹון י ׁשִ   אֹוֵמר:  ַרּבִ
ֵני ְמָלִכים ֵהם ָרֵאל ּבְ ל ִיׂשְ   . ]"ּכָ

  
אָאַמר ָאַמר ָאַמר ָאַמר  ר ַזְבּדָ א ּבַ י ַאּבָ         : : : : ַרבָאַמר ָאַמר ָאַמר ָאַמר     ַרּבִ

יֲהָלָכה כְּ ֲהָלָכה כְּ ֲהָלָכה כְּ ֲהָלָכה כְּ  יַרּבִ יַרּבִ יַרּבִ ְמעֹון.     ַרּבִ ְמעֹון. ׁשִ ְמעֹון. ׁשִ ְמעֹון. ׁשִ   ׁשִ
  

יַרב כְּ ַרב כְּ ַרב כְּ ַרב כְּ     ::::ְלֵמיְמָראְלֵמיְמָראְלֵמיְמָראְלֵמיְמָרא יַרּבִ יַרּבִ יַרּבִ ְמעֹון ְסִביָרא ֵליּה     ַרּבִ ְמעֹון ְסִביָרא ֵליּה ׁשִ ְמעֹון ְסִביָרא ֵליּה ׁשִ ְמעֹון ְסִביָרא ֵליּה ׁשִ             ....ׁשִ
יאְוָהָאַמר ְוָהָאַמר ְוָהָאַמר ְוָהָאַמר  ר ִחּיָ יִמי ּבַ ֵמיּה     ַרב ׁשִ ְ ֵמיּה ִמׁשּ ְ ֵמיּה ִמׁשּ ְ ֵמיּה ִמׁשּ ְ         : : : : בַר ּדְ ּדְ ּדְ ּדְ ִמׁשּ

ַנְזָייָתא  ַנְזָייָתא ַהאי ְמסֹוְכַרָייא ּדְ ַנְזָייָתא ַהאי ְמסֹוְכַרָייא ּדְ ַנְזָייָתא ַהאי ְמסֹוְכַרָייא ּדְ  ַהאי ְמסֹוְכַרָייא ּדְ
יֹוָמא ָטָבא         קיא,ב יֹוָמא ָטָבאָאסּור ְלַהּדּוֵקיּה ּבְ יֹוָמא ָטָבאָאסּור ְלַהּדּוֵקיּה ּבְ יֹוָמא ָטָבאָאסּור ְלַהּדּוֵקיּה ּבְ   ! ָאסּור ְלַהּדּוֵקיּה ּבְ

  
יַהִהיא ֲאִפיּלּו ַהִהיא ֲאִפיּלּו ַהִהיא ֲאִפיּלּו ַהִהיא ֲאִפיּלּו ּבְ ּבְ ּבְ ּבְ  יַרּבִ יַרּבִ יַרּבִ ְמעֹון מֹוֶדה    ַרּבִ ְמעֹון מֹוֶדהׁשִ ְמעֹון מֹוֶדהׁשִ ְמעֹון מֹוֶדהׁשִ   . ׁשִ
  
ֵייּדְ  ְרַווְייהוּ     ָרָבאוְ וְ וְ וְ     ַאּבַ ָאְמִרי ּתַ ְרַווְייהוּ ּדְ ָאְמִרי ּתַ ְרַווְייהוּ ּדְ ָאְמִרי ּתַ ְרַווְייהוּ ּדְ ָאְמִרי ּתַ             ::::ּדְ

ימֹוֶדה מֹוֶדה מֹוֶדה מֹוֶדה  יַרּבִ יַרּבִ יַרּבִ ְמעֹון ּבִ     ַרּבִ ְמעֹון ּבִ ׁשִ ְמעֹון ּבִ ׁשִ ְמעֹון ּבִ ׁשִ יּה ''''ׁשִ ִסיק ֵריׁשֵ יּה ּפְ ִסיק ֵריׁשֵ יּה ּפְ ִסיק ֵריׁשֵ יּה ּפְ ִסיק ֵריׁשֵ   . . . . ''''ְולֹא ָימּותְולֹא ָימּותְולֹא ָימּותְולֹא ָימּותּפְ
  

יַרב ִח ְוָהָאַמר ְוָהָאַמר ְוָהָאַמר ְוָהָאַמר  ר ַאׁשִ יא ּבַ   : ַרבָאַמר ָאַמר ָאַמר ָאַמר     ּיָ
יֲהָלָכה כְּ ֲהָלָכה כְּ ֲהָלָכה כְּ ֲהָלָכה כְּ  יַרּבִ יַרּבִ יַרּבִ             ....ְיהּוָדהְיהּוָדהְיהּוָדהְיהּוָדה    ַרּבִ

        
ר ַאִמיוְ וְ וְ וְ  מּוֵאלָאַמר ָאַמר ָאַמר ָאַמר     ַרב ָחָנן ּבַ         : : : : ׁשְ

יֲהָלָכה כְּ ֲהָלָכה כְּ ֲהָלָכה כְּ ֲהָלָכה כְּ  יַרּבִ יַרּבִ יַרּבִ ְמעֹון.     ַרּבִ ְמעֹון. ׁשִ ְמעֹון. ׁשִ ְמעֹון. ׁשִ         ׁשִ
        
ר ָאִביןוְ וְ וְ וְ  יא ּבַ ְבֵרי    ַרב ִחּיָ לֹא ּגַ ְבֵריַמְתֵני ָלּה ּבְ לֹא ּגַ ְבֵריַמְתֵני ָלּה ּבְ לֹא ּגַ ְבֵריַמְתֵני ָלּה ּבְ לֹא ּגַ             ,,,,ַמְתֵני ָלּה ּבְ

יָאַמר: ֲהָלָכה כְּ ָאַמר: ֲהָלָכה כְּ ָאַמר: ֲהָלָכה כְּ ָאַמר: ֲהָלָכה כְּ     ַרב יַרּבִ יַרּבִ יַרּבִ         ְיהּוָדה, ְיהּוָדה, ְיהּוָדה, ְיהּוָדה,     ַרּבִ
מּוֵאלוּ וּ וּ וּ  יכְּ כְּ כְּ כְּ ָאַמר: ֲהָלָכה ָאַמר: ֲהָלָכה ָאַמר: ֲהָלָכה ָאַמר: ֲהָלָכה     ׁשְ יַרּבִ יַרּבִ יַרּבִ ְמעֹון!     ַרּבִ ְמעֹון! ׁשִ ְמעֹון! ׁשִ ְמעֹון! ׁשִ         ׁשִ

        
א ָאַמר  א ָאַמר ֶאּלָ א ָאַמר ֶאּלָ א ָאַמר ֶאּלָ         : : : : ָרָבאֶאּלָ

יְמָנא. ּוַמּנּו  ְרּגֵ ֲחבּוָרה ּתַ ּבַ יְמָנא. ּוַמּנּו ֲאִני ַוֲאִרי ׁשֶ ְרּגֵ ֲחבּוָרה ּתַ ּבַ יְמָנא. ּוַמּנּו ֲאִני ַוֲאִרי ׁשֶ ְרּגֵ ֲחבּוָרה ּתַ ּבַ יְמָנא. ּוַמּנּו ֲאִני ַוֲאִרי ׁשֶ ְרּגֵ ֲחבּוָרה ּתַ ּבַ ר ָאִביןֲאִני ַוֲאִרי ׁשֶ יא ּבַ י ִחּיָ   , , , , ַרּבִ
יֲהָלָכה כְּ ֲהָלָכה כְּ ֲהָלָכה כְּ ֲהָלָכה כְּ  יַרּבִ יַרּבִ יַרּבִ ְמעֹון,     ַרּבִ ְמעֹון, ׁשִ ְמעֹון, ׁשִ ְמעֹון, ׁשִ         ׁשִ

ְעֵמיּה  ְעֵמיּה ְוָלאו ִמּטַ ְעֵמיּה ְוָלאו ִמּטַ ְעֵמיּה ְוָלאו ִמּטַ   . ְוָלאו ִמּטַ
  

יַמאי "ֲהָלָכה כְּ ַמאי "ֲהָלָכה כְּ ַמאי "ֲהָלָכה כְּ ַמאי "ֲהָלָכה כְּ  יַרּבִ יַרּבִ יַרּבִ ְעֵמיּה     ַרּבִ ְמעֹון ְוָלאו ִמּטַ ְעֵמיּה ׁשִ ְמעֹון ְוָלאו ִמּטַ ְעֵמיּה ׁשִ ְמעֹון ְוָלאו ִמּטַ ְעֵמיּה ׁשִ ְמעֹון ְוָלאו ִמּטַ         ? ? ? ? """"ׁשִ
        

יכְּ כְּ כְּ כְּ ֲהָלָכה ֲהָלָכה ֲהָלָכה ֲהָלָכה  ִאיֵליָמאִאיֵליָמאִאיֵליָמאִאיֵליָמא יַרּבִ יַרּבִ יַרּבִ ֵרי    ַרּבִ ׁשָ ְמעֹון ּדְ ֵריׁשִ ׁשָ ְמעֹון ּדְ ֵריׁשִ ׁשָ ְמעֹון ּדְ ֵריׁשִ ׁשָ ְמעֹון ּדְ   , ׁשִ
ְעֵמיּה  ְעֵמיּה ְוָלאו ִמּטַ ְעֵמיּה ְוָלאו ִמּטַ ְעֵמיּה ְוָלאו ִמּטַ יִאיּלּו ִאיּלּו ִאיּלּו ִאיּלּו ּדְ ּדְ ּדְ ּדְ ְוָלאו ִמּטַ יַרּבִ יַרּבִ יַרּבִ ְמעֹון ָסַבר ָמֵסי    ַרּבִ ְמעֹון ָסַבר ָמֵסיׁשִ ְמעֹון ָסַבר ָמֵסיׁשִ ְמעֹון ָסַבר ָמֵסיׁשִ   ְוַרב ָסַבר לֹא ָמֵסי. ְוַרב ָסַבר לֹא ָמֵסי. ְוַרב ָסַבר לֹא ָמֵסי. ְוַרב ָסַבר לֹא ָמֵסי.     ,,,,ׁשִ

        
            ?!?!?!?!ְוָסַבר ַרב לֹא ָמֵסיְוָסַבר ַרב לֹא ָמֵסיְוָסַבר ַרב לֹא ָמֵסיְוָסַבר ַרב לֹא ָמֵסי

ָקָתֵני ָקָתֵניְוָהא ִמּדְ ָקָתֵניְוָהא ִמּדְ ָקָתֵניְוָהא ִמּדְ             ::::ְוָהא ִמּדְ
ֶמן ֶווֶרד" י ַמּכֹוֵתיֶהן ׁשֶ ּבֵ ֵני ְמָלִכים ָסִכין ַעל ּגַ ָמֵסי    "ּבְ ָלל ּדְ ָמֵסיִמכְּ ָלל ּדְ ָמֵסיִמכְּ ָלל ּדְ ָמֵסיִמכְּ ָלל ּדְ    !ִמכְּ

  
א אֶאּלָ אֶאּלָ אֶאּלָ יֲהָלָכה כְּ ֲהָלָכה כְּ ֲהָלָכה כְּ ֲהָלָכה כְּ     ,,,,ֶאּלָ יַרּבִ יַרּבִ יַרּבִ ְמעֹון    ַרּבִ ְמעֹוןׁשִ ְמעֹוןׁשִ ְמעֹוןׁשִ   , ׁשִ

ְעֵמיּה  ְעֵמיּה ְוָלאו ִמּטַ ְעֵמיּה ְוָלאו ִמּטַ ְעֵמיּה ְוָלאו ִמּטַ יִאיּלּו ִאיּלּו ִאיּלּו ִאיּלּו ּדְ ּדְ ּדְ ּדְ     - - - - ְוָלאו ִמּטַ יַרּבִ יַרּבִ יַרּבִ ֵרי    ַרּבִ ִכיַח ׁשָ ָלא ׁשְ ב ּדְ ְמעֹון ָסַבר: ַאף ַעל ּגַ ֵריׁשִ ִכיַח ׁשָ ָלא ׁשְ ב ּדְ ְמעֹון ָסַבר: ַאף ַעל ּגַ ֵריׁשִ ִכיַח ׁשָ ָלא ׁשְ ב ּדְ ְמעֹון ָסַבר: ַאף ַעל ּגַ ֵריׁשִ ִכיַח ׁשָ ָלא ׁשְ ב ּדְ ְמעֹון ָסַבר: ַאף ַעל ּגַ ִכיַח     ,,,,ׁשִ ִכיַח ְוַרב ָסַבר: ִאי ׁשְ ִכיַח ְוַרב ָסַבר: ִאי ׁשְ ִכיַח ְוַרב ָסַבר: ִאי ׁשְ ִכיַח     - - - - ְוַרב ָסַבר: ִאי ׁשְ ִכיַח ִאין, ְוִאי לֹא ׁשְ ִכיַח ִאין, ְוִאי לֹא ׁשְ ִכיַח ִאין, ְוִאי לֹא ׁשְ         לֹא. לֹא. לֹא. לֹא.     - - - - ִאין, ְוִאי לֹא ׁשְ
אּדְ ּדְ ּדְ ּדְ ּוְבַאְתָרא ּוְבַאְתָרא ּוְבַאְתָרא ּוְבַאְתָרא  ָחא ְדַווְרּדָ ִכיַח ִמׁשְ אַרב ׁשְ ָחא ְדַווְרּדָ ִכיַח ִמׁשְ אַרב ׁשְ ָחא ְדַווְרּדָ ִכיַח ִמׁשְ אַרב ׁשְ ָחא ְדַווְרּדָ ִכיַח ִמׁשְ       ....ַרב ׁשְ

  
 

  


