
  מוד אישילהדפיס לצורך ליבשמחה מותר  0526071122לדניאל ברק ווינט  כל הזכויות שמורותכל הזכויות שמורותכל הזכויות שמורותכל הזכויות שמורות                                                                                                                   

         
1

.  

.  

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

. .... 

  שבת

  טו :פרק
    טו.ק - :קיא

  
  מהדורה מנוקדת, מפוסקת,
  מחולקת לסוגיות ולפסקאות

  עם רש"י
  

  
  

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

  

  גתשע" שבט בי

 סדורה א גמר



  בשמחה להדפיס לצורך לימוד אישימותר  0526071122אל ברק ווינט לדני 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
  



  מוד אישילהדפיס לצורך ליבשמחה מותר  0526071122לדניאל ברק ווינט  כל הזכויות שמורותכל הזכויות שמורותכל הזכויות שמורותכל הזכויות שמורות                                                                                                                   ""ְוֵאּלּו ְקָׁשִרים –מסכת שבת פרק ט"ו 

         
3

    """"ְקָׁשִריםְקָׁשִריםְקָׁשִריםְקָׁשִרים    ְוֵאּלּוְוֵאּלּוְוֵאּלּוְוֵאּלּו""""    ––––    ט"וט"וט"וט"ופרק פרק פרק פרק     שבתשבתשבתשבתמסכת מסכת מסכת מסכת 
        בבבבקיא, קיא, קיא, קיא,  .494

ָנה          ִמׁשְ

יִבין ֲעֵליֶהן ַחּיָ ִרים ׁשֶ    :ְוֵאּלּו ְקׁשָ
ִלין ּמָ ר ַהּגַ    ,ֶקׁשֶ

ִנין,  ּפָ ר ַהסַּ   ְוֶקׁשֶ
י ְך הּוא ַחּיָ ּוָרן, ּכָ יב ַעל ִקיׁשּ הּוא ַחּיָ ם ׁשֶ ָרן. ּוְכׁשֵ   ב ַעל ֶהיתֵּ

י ֵמִאיר   :אֹוֵמר ַרּבִ
ָדיו  ַאַחת ִמּיָ ירֹו ּבְ הּוא ָיכֹול ְלַהתִּ ר ׁשֶ ל ֶקׁשֶ יִבין ָעָליו - ּכָ    .ֵאין ַחּיָ

   

ָמָרא             ּגְ

ִלין"ַמאי  ּמָ ר ַהּגַ ִנין"וְ  "ֶקׁשֶ ּפָ ר ַהסַּ   ? "ֶקׁשֶ
ְזָמָמא ָקְטִרי ּבִ ִא , ִאיֵליָמא ִקְטָרא ּדְ ָקְטִרי ּבְ    ,יְסְטִריָדאְוִקְטָרא ּדְ

יָמא ל ַקּיָ ֵאינֹו ׁשֶ ר ׁשֶ   ! הּוא ַהאי ֶקׁשֶ
  

א ְזָמָמא ּגּוֵפיּה  ,ֶאּלָ ִאיְסְטִריָדא ּגּוָפּה וּ  ,ִקיְטָרא ּדִ    .ּדְ
  
  

  רש"י
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        קיא, בקיא, בקיא, בקיא, ב .495
י ֵמִאיר"    :אֹוֵמר ַרּבִ

ר ל ֶקׁשֶ ָדיו [ ּכָ ַאַחת ִמּיָ ירֹו ּבְ הּוא ָיכֹול ְלַהתִּ יִבין ָעָליו -ׁשֶ   . ]"ֵאין ַחּיָ
  

ֵעי   : ָמר ַאָחאּדְ ַרב ַאַחְדבֹוי ֲאחּוי  ּבָ
ילְ  'ֲעִניָבה'    ?ֵמִאיר ַמהוּ  ַרּבִ

  
יּדְ ַטְעֵמיּה  ּום  ַרּבִ ָדיו הּוא, ּדְ ֵמִאיר ִמׁשּ ַאַחת ִמּיָ ירֹו ּבְ   ָיכֹול ְלַהּתִ

ירֹו,    ְוָהא ַנִמי ָיכֹול ְלַהּתִ
יְלָמא ַטְעָמא  יּדְ אֹו ּדִ ּום  ַרּבִ   . ָהא ִמיֲהַדקוְ  ,לֹא ִמיֲהַדקּדְ ֵמִאיר ִמׁשּ

  
יקוּ     .ּתֵ
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        קיב, אקיב, אקיב, אקיב, א    ––––    קיא, בקיא, בקיא, בקיא, ב .496
ָנה             ִמׁשְ

יִבין ֲעֵליֶהן ֵאין ַחּיָ ִרין ׁשֶ    :ֵיׁש ְלָך ְקׁשָ
ּמָ ּכְ  ר ַהּגַ ִניןֶקׁשֶ ּפָ ר ַהסַּ    .ִלין, ּוְכֶקׁשֶ

  

ח ֲחלּוָקּה  ה ִמְפתַּ ָ ֶרת ִאׁשּ ַסְקָיא,  ,קֹוׁשֶ ל ּפְ   ְוחּוֵטי ְסָבָכה, ְוׁשֶ
לְרצּועות ִמְנָעל ְוַס וּ     ,ְנּדָ

ר.  ׂשָ ל ּבָ ֶמן, ּוְקֵדיָרה ׁשֶ   ְונֹודֹות ַיִין ָוׁשֶ
ן ַיֲעקב י ֱאִליֶעֶזר ּבֶ   אֹוֵמר:  ַרּבִ

ֵצא ּלא תֵּ ִביל ׁשֶ ׁשְ ֵהָמה ּבִ ִרין ִלְפֵני ַהּבְ   .  קֹוׁשְ
   

ָמָרא             ּגְ

ָיא    :ָהא ּגּוָפא ַקׁשְ
ֶקׁשֶ " :ָאַמְרּתָ  יִבין ֲעֵליֶהן ּכְ ֵאין ַחּיָ ִרין ׁשֶ ִניןֵיׁש ְקׁשָ ּפָ ר ַהסַּ ִלין ּוְכֶקׁשֶ ּמָ    -"ר ַהּגַ
א - ִחּיּוָבא  ֵליכָּ    ,הּוא ּדְ

א -ָהא     !ִאיּסּוָרא ִאיכָּ
ֵני:  ח ֲחלּוָקּה "ַוֲהַדר ּתָ ה ִמְפתַּ ָ ֶרת ִאׁשּ ה - "קֹוׁשֶ ִחיּלָ   ! ֲאִפיּלּו ְלַכּתְ

  
   :ָהִכי ָקָאַמר

יִבין ֲעֵליֶהן ֵאין ַחּיָ ִרין ׁשֶ ר ַה  - ֵיׁש ְקׁשָ ֶקׁשֶ ִנין. כְּ ּפָ ר ַהּסַ ִלין ּוְכֶקׁשֶ ּמָ   ּגַ
  ?ּוַמאי ִניהוּ 

ִאיְסְטִריָדא   קיב,א ָקְטִרי ּבְ ְזָמָמא ְוִקיְטָרא ּדְ ָקְטִרי ּבִ    .ִקיְטָרא ּדְ
א ֵליכָּ    ,ִחּיּוָבא הּוא ּדְ
א    .ָהא ִאיּסּוָרא ִאיכָּ

ה,  ִחיּלָ ִרין ְלַכּתְ ּמּוּתָ   ְוֵיׁש ׁשֶ
   ?ּוַמאי ִניהוּ 

ֶרת ִמְפּתְ    ֵחי ֲחלּוָקּה.  קֹוׁשֶ
   

  



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

     

6

        קיב, אקיב, אקיב, אקיב, א .497
ח ֲחלּוָקּה "   . "ִמְפתַּ
  

יָטא ׁשִ   ! ּפְ
  

י ֵ ׁשּ ֵרי ּדַ ִאית ֵליּה ּתְ    .לֹא ְצִריָכא ּדְ
ֵתיָמא ּטּוֵלי ִמְבִטיל :ַמהּו ּדְ ְייהּו ּבַ    ,ֲחָדא ִמיּנַ

ַמע ָלן    .ָקא ַמׁשְ
   

  
  . "ְוחּוֵטי ְסָבָכה"
  

יָטא ׁשִ    !ּפְ
  

ְרִויָחא לֹא ְצִריָכא    . ּה ָל ּדִ
ֵתיָמא ְלָפא ָלּה  :ַמהּו ּדְ ַלף ׁשָ    ,ִמיׁשְ

ַמע ָלן ְרָיא ָלּה ּדְ  :ָקא ַמׁשְ ָרא ׁשָ ָעָרּה ּוִמיׁשְ ה ָחָסה ַעל ׂשְ ָ    .ִאׁשּ
  
  
ל"   . "ּוְרצּועות ִמְנָעל ְוַסְנּדָ
  

   :ִאיְתַמר
ל,  יר ְרצּועות ִמְנָעל ְוַסְנּדָ   ִהּתִ

ֵני ֲחָדא את" :ּתָ יב ַחטָּ   . "ַחּיָ
טּור " :יָדךְ ְוַתְנָיא ִא    ."ֲאָבל ָאסּורּפָ

ה" :ְוַתְנָיא ִאיָדךְ  ִחיּלָ ר ְלַכתְּ   . "מּותָּ
  

ָיא ִמְנָעל    ִמְנָעל, ַא ַקׁשְ
ל  ָיא ַסְנּדָ ל. ַא ַקׁשְ   ַסְנּדָ

  
ָיאַא ִמְנָעל     :ִמְנָעל לֹא ַקׁשְ

ָקָתֵני את" :ָהא ּדְ יב ַחטָּ ֵפי -  "ַחּיָ כָּ ְדאּוׁשְ   . ּבִ
טּור ֲאָבל ָאסּור" ַנןּבִ  – "ּפָ    .ְדַרּבָ
ה" ִחּלָ ר ְלַכתְּ    .ֵני ְמחֹוָזאְב ִד ּבְ  - "מּותָּ
  

ל  ָיאַא ַסְנּדָ ל לֹא ַקׁשְ    :ַסְנּדָ
ָקָתֵני את" :ָהא ּדְ יב ַחטָּ ֵפי -  "ַחּיָ כָּ ָקְטִרי אּוׁשְ יֵעי ּדְ ְדַטּיָ    .ּבִ

טּור ֲאָבל ָאסּור" ָקְטִרי ִאיְנהוּ  - "ּפָ ְדחּוְמָרָתא ּדְ    .ּבִ
ִחי" ר ְלַכתְּ המּותָּ ֵרי - "ּלָ י ּתְ יּה ּבֵ ָנְפִקי ּבֵ ל ּדְ ַסְנּדָ    .ּבְ
  

ְד    ַרב ְיהּוָדה. כִּ
א ֲחִסיָדאּדְ  ַרב ְיהּוָדה ֲאחּוהַּ ּדְ  ֵלי,  ַרב ַסּלָ ַסְנּדָ   ֲהָוה ֵליּה ַההּוא זּוָגא ּדְ

יּה ְינּוֵקיּה  יּה ִאיהּו, ִזיְמִנין ָנֵפיק ּבֵ ָנֵפיק ּבֵ   . ִזְמִנין ּדְ
יּה  ֵייַא ּדְ ֲאָתא ְלַקּמֵ ְוָנא ַמאי :, ָאַמר ֵליּה ּבַ ַהאי ּגַ    ?כְּ

את. : ָאַמר ֵליּה  יב ַחּטָ   ַחּיָ
א : ָאַמר ֵליּה  ּתָ טּור ֲאָבל ָאסּור"ָהׁשְ את" ָקָאְמַרּתְ ִלי?!  "ּפָ יב ַחּטָ ָיא ִלי, "ַחּיָ   ָקא ַקׁשְ

  ? ַמאי ַטְעָמא
ּום : ָאַמר ֵליּה  י ,חֹול ַנִמיְב ּדִ ִמׁשּ יּה ְינּוָקאִזיְמִנין ָנֵפיְקָנא ּבֵ    .ּה ֲאָנא, ִזיְמִנין ָנֵפיק ּבֵ
ה.   ,ִאי ָהִכי: ָאַמר ֵליּה  ִחיּלָ ר ְלַכּתְ   מּוּתָ
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        בבבב- - - - קיב, אקיב, אקיב, אקיב, א .498
י ִיְרְמָיה ְתֵריּה  ַרּבִ הוּ ּדְ ֲהָוה ָקָאֵזיל ּבַ י ַאּבָ ַכְרְמִלית.  ַרּבִ   ּבְ

ֵליּה.  ַסְנּדָ   ִאיְפִסיק ְרצּוָעה ּדְ
   ?ַמאי ֶניֲעַבד ָלּה  :ָאַמר ֵליּה 
ֵויּה : ָאַמר ֵליּה  ֵהָמה, ּוְכרֹוְך ִעיּלָ ֲחִזי ְלַמֲאַכל ּבְ ִמי ַלח ּדַ קֹול ּגַ   . ׁשְ

  
  

ֵיי יּה  ַאּבַ   , ַרב יֹוֵסףּדְ ֲהָוה ָקֵאי ַקּמֵ
  . ִאיְפִסיק ֵליּה ְרצּוָעה

  ַמאי ִאיֲעִביד ֵליּה? : ָאַמר ֵליּה 
ַבֵקיּה     .ָאַמר ֵליּה: ׁשְ

  
ָנא ִמ  יְד ַמאי ׁשְ   ִיְרְמָיה?  ַרּבִ

  
   .ִמיְנַטר –ָלא ִמיְנַטר, ָהָכא  -ָהָתם 

  
ֵעיָנא ַהִפיְכָנא ֵליּה ִמָיִמין לִ , ְוָהא ָמָנא הּוא ִאי ּבָ מאלּדְ   ! ׂשְ

  
ָק ִמ : ָאַמר ֵליּה  יְמָתֵרץ ּדְ א  ַרּבִ יּבָ יּדְ יֹוָחָנן ַאּלִ   ְיהּוָדה,  ַרּבִ

ּה  ַמע ִמיּנָ יֲהָלָכה כְּ  :ׁשְ   .ְיהּוָדה ַרּבִ
  

  ? ַמאי ִהיא
  

ַתְניָ     :אּדְ
ּלֹו " ף ׁשֶ ל ַהּכַ ל ּכָ יטַּ ּנִ ֵרִסּיֹוָתיו אֹו ׁשֶ י תְּ תֵּ י ָאְזָניו, אֹו ׁשְ תֵּ ִנְפְסקּו ׁשְ ל ׁשֶ   ָטהֹור,  -ַסְנּדָ

ּלֹו  ף ׁשֶ ל רֹוב ַהּכַ יטַּ ּנִ ֵרִסּיֹוָתיו, אֹו ׁשֶ   ָטֵמא.  -ַאַחת ֵמָאְזָניו אֹו ַאַחת ִמתְּ
י ְיהּוָדה   אֹוֵמר:  ַרּבִ

ִניִמ    ָטֵמא,  -ית ִנְפְסָקה ּפְ
  . "ָטהֹור –ַהִחיצֹוָנה 

אְוָאַמר  ר ָחָנהְוִאיֵתיָמא  עּוּלָ ר ּבַ ה ּבַ י יֹוָחָנןָאַמר  ַרּבָ   : ַרּבִ
ַמֲחלֹוֶקת ְלִעְנַין טּוְמָאה    ,כְּ
ת ּבָ ְך ַמֲחלֹוֶקת ְלִעְנַין ׁשַ   .כָּ

  ֲאָבל לֹא ְלִעְנַין ֲחִליָצה. 
  

ּה  י: ְוָהֵויַנן ּבָ יּבָ  ַרּבִ ַמאןיֹוָחָנן ַאּלִ   ? א ּדְ
ַנן ַרּבָ א ּדְ יּבָ ת ַנִמי ָמָנא ָהֵוי ,ְלִעְנַין טּוְמָאה ָמָנא ָהֵויּדְ ִמ : ִאיֵליָמא ַאּלִ ּבָ ָלאו ָמָנא הּוא,  ,ְלִעְנַין ׁשַ   ֲאָבל לֹא ַלֲחִליָצה, ּדְ

   :ְוָהְתַנן
ָיִמין " מאל ּבְ ל ׂשְ ָרה -ָחְלָצה ׁשֶ ׁשֵ   ! (יבמות קא.) "ֲחִליָצָתּה ּכְ

א ַא  א ְוֶאּלָ יּבָ יּדְ ּלִ   ְלִעְנַין טּוְמָאה ָלאו ָמָנא הּוא, ּדִ ִמ  :ְיהּוָדה ַרּבִ
ת  ּבָ   ַנִמי ָלאו ָמָנא הּוא,  -ְלִעְנַין ׁשַ

  .ָמָנא הּואּדְ ֲאָבל לֹא ַלֲחִליָצה 
ָאְמִריַנן ָיִמין " :ֵאיַמר ּדְ מאל ּבְ ל ׂשְ ָרה -ָחְלָצה ׁשֶ ׁשֵ ֵתיּה ָמ "ֲחִליָצָתּה ּכְ ְלִמיּלְ   ָנא הּוא, , ֵהיָכא ּדִ

ֵתיּה ָלאו ָמָנא הּוא,  -ָהָכא    ְלִמיּלְ
ָהא ָאַמר  יּדְ   . "ִנְפְסָקה ַהִחיצֹוָנה ָטהֹור"ְיהּוָדה:  ַרּבִ

  ַאְלָמא ָלאו ָמָנא הּוא! 
  

א  ,ְלעֹוָלם יּבָ יּדְ ַאּלִ    ,ְיהּוָדה ַרּבִ
  ְוֵכן ַלֲחִליָצה.  :ֵאיָמא

ַמע ָלן    :ְוָהא ָקַמׁשְ
ִכי ָאְמִריַנן ל ָיִמין ָח " :ּדְ ׁשֶ מאל ּבְ ל ׂשְ ָרה -ְלָצה ׁשֶ ׁשֵ     -  "ֲחִליָצָתּה ּכְ

ֵתיּה ָמָנא הּוא, ^ֵהיָכא   קיב,ב ְלִמיּלְ   ּדִ
ֵתיּה ָלאו ָמָנא הּוא.     ֲאָבל ָהָכא ְלִמיּלְ
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יּוִמי ָאַמר     !?יֹוָחָנן ָהִכי ַרּבִ
י יֹוָחָנןְוָהָאַמר    : ַרּבִ

ְסַתם  ָנהֲהָלָכה כִּ   , ִמׁשְ
   :ּוְתַנן

ָנּה " ְפְסָקה ַאַחת ֵמָאְזָניו ְוִתיּקְ ּנִ ל ׁשֶ   ָטֵמא ִמְדָרס,  -ַסְנּדָ
ָנּה  ה ְוִתיּקְ ִנּיָ א ִמְדָרס -ִנְפְסָקה ׁשְ ַטּמֵ ע ִמְדָרסֲאָבל ָטֵמא , ָטהֹור ִמּלְ   . (כלים כו,ד) "ַמּגַ

ָנא ִחיצֹוָנה ,ַמאי ָלאו ִניִמית ְולֹא ׁשְ ָנא ּפְ   ! לֹא ׁשְ
  

ִניִמית ּדַ לֹא,    . ְוָקאּפְ
  

  ָטהֹור,  ?ֲאָבל ִחיצֹוָנה ַמאי
ָתֵני   : ִאי ָהִכי, ַאּדְ

ע ִמְדָרס" ְדָרס ֲאָבל ָטֵמא ַמּגַ ָנּה ָטהֹור ִמן ַהּמִ ה ְוִתיּקְ ִנּיָ   , "ִנְפְסָקה ׁשְ
ִדיָדּה    : ִניְפלֹוג ּבְ

ָבִרים ֲאמּוִרים ה ּדְ ּמֶ ְפְסָקה  :ּבַ ּנִ ִניִמית, הׁשֶ   ּפְ
   !ָטהֹור -ֲאָבל ִחיצֹוָנה 

  
ן יֹוֵסףָאַמר    : ַרב ִיְצָחק ּבֶ

ָנֵתנּו  ֵהא ִמׁשְ ֵרִסּיֹוִתיםּתְ ע ּתְ ע ָאְזַנִים ְוַאְרּבַ ׁש לֹו ַאְרּבַ ּיֵ ל ׁשֶ ַסְנּדָ    ,ּבְ
ל ׁשֶ  ָבָריו ׁשֶ ּבֹור ּדְ ילֹא ִלׁשְ   יֹוָחָנן.   ַרּבִ
  
  

י ֲאָתא  אָאַמר  ָרִביןכִּ ר ַאּבָ   : ַרבָאַמר  ַרב ָחָנן ּבַ
  ְיהּוָדה.  יַרּבִ ֲהָלָכה כְּ 

י יֹוָחָנןוְ    ָאַמר:  ַרּבִ
יֵאין ֲהָלָכה כְּ    ְיהּוָדה.  ַרּבִ

  
י יֹוָחָנןּוִמי ָאַמר     ?!ָהִכי ַרּבִ

יְמָתֵרץ ּדִ ְוָהא ִמ  א  ַרּבִ יּבָ ידּ יֹוָחָנן ַאּלִ   ְיהּוָדה,  ַרּבִ
ּה  ַמע ִמיּנָ יכְּ  :ׁשְ   ְיהּוָדה ְסִביָרא ֵליּה!  ַרּבִ

  
א ֲאמֹוָרֵאי ִניְנהּו ְוַאלִּ  יּדְ יּבָ   .  יֹוָחָנן ַרּבִ
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        קיב, בקיב, בקיב, בקיב, ב .499
ַנן ָהָתם   : ּתְ

ֵלי ּבַ " ל ּכְ ִרּמֹוִניםּכָ יעּוָרן ּכְ ים, ׁשִ   . (כלים יז,א) "ֲעֵלי ָבתִּ
  

ֵעי  הּבָ   : ִחְזִקּיָ
מֹוִציא ַזִית ּוְסָתמֹו,  ב כְּ   ִניּקַ

מֹוִציא ַזִית ּוְסָתמֹו,  ב כְּ   ְוָחַזר ְוִניּקַ
ִלימֹו  ִהׁשְ    ?ַמהוּ  -  יּמֹוןיא ִר מֹוִצ לְ ַעד ׁשֶ

  
י יֹוָחָנןָאַמר ֵליּה     :ַרּבִ

ִניָת ָלנוּ  י, ׁשָ    :ַרּבִ
ָנּה ָטֵמא ִמְדָרס. " ְפְסָקה ַאַחת ֵמָאְזָניו ְוִתיּקְ ּנִ ל ׁשֶ   ַסְנּדָ

ע ִמְדָרס ְדָרס, ֲאָבל ָטֵמא ַמּגַ ָנּה ָטהֹור ִמן ַהּמִ ה ְוִתיּקְ ִנּיָ   . "ִנְפְסָקה ׁשְ
ָנא ִראׁשֹוָנה: ַמאךְ ְוָאְמִריַנן לָ  ה ,י ׁשְ ִנּיָ ָהא ַקְייָמא ׁשְ   ,ּדְ
ה ַנִמי  ִנּיָ ָנּה ִראׁשֹוָנהָהא ׁשְ   ! ְמַתּקְ

אּו ְלָכאן.  :ְוָאַמְרּתָ ָלן ֲעֵליּה  ִנים ֲחָדׁשֹות ּבָ   ּפָ
אּו ְלָכאן -ָהָכא ַנִמי  ִנים ֲחָדׁשֹות ּבָ   . ּפָ

  
ר ֱאיָנׁש : ֵרי ֲעֵליּה ָק  ין ּבַ    !ֵלית ּדֵ
  

ָא  א ּדְ    :ְמִריִאיכָּ
ר ֱאיָנׁש  ין ּבַ גֹון ּדֵ    .כְּ

  
י ֵזיָראָאַמר  ר ִזיּמּוָנאָאַמר  ַרּבִ   : ָרָבא ּבַ

ֵני ַמְלָאִכים  ים.  -ִאם ִראׁשֹוִנים ּבְ ֵני ֲאָנׁשִ   ָאנּו ּבְ
ים  ֵני ֲאָנׁשִ ֲחמֹוִרים.  - ְוִאם ִראׁשֹוִנים ּבְ   ָאנּו כַּ

ל  ֲחמֹורֹו ׁשֶ יְולֹא כַּ ן ּדֹוָס  ַרּבִ ל ֲחִניָנא ּבֶ יא ְוׁשֶ ן ָיִאיר ַרּבִ ְנָחס ּבֶ ָאר ֲחמֹוִרים ,ּפִ ׁשְ א כִּ    .ֶאּלָ
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ֶמן"    ."ְונֹודֹות ַיִין ָוׁשֶ
  

יָטא ׁשִ    !ּפְ
  

י אּוֵני ְרּתֵ ִאית ֵליּה ּתַ    ,לֹא ְצִריָכא ּדְ
ֵתיָמא ל ָלּה  :ַמהּו ּדְ ּטּוֵלי ְמַבּטֵ ְייהּו ּבַ    ,ֲחָדא ִמיּנַ

ַמע ָלן    .ָקא ַמׁשְ
  
  
  
רְק " ׂשָ ל ּבָ    ."ֵדיָרה ׁשֶ
  

יָטא ׁשִ    !ּפְ
  

ָלאָכא ִאית ָלּה ׁשְ    ,לֹא ְצִריָכא ּדְ
ֵתיָמא ל ָלּה  :ַמהּו ּדְ ּטּוֵלי ְמַבּטֵ   ּבַ

ַמע ָלן    .ָקא ַמׁשְ
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ן ַיֲעקב" י ֱאִליֶעֶזר ּבֶ    :אֹוֵמר ַרּבִ
ֵצא[ ּלא תֵּ ִביל ׁשֶ ׁשְ ֵהָמה ּבִ ִרין ִלְפֵני ַהּבְ   ].קֹוׁשְ
  
יָטאּפְ     !ׁשִ
  

י ִאיָסֵרי ְרּתֵ ִאית ָלּה ּתַ    ,לֹא ְצִריָכא ּדְ
ֵתיָמא   קיג,א ּטּוֵלי ִמְבִטיל ^ :ַמהּו ּדְ ְייהּו ּבַ   ֲחָדא ִמיּנַ

ַמע ָלן    .ָקא ַמׁשְ
  
  

מּוֵאלָאַמר  ַרב ְיהּוָדהָאַמר  ַרב יֹוֵסףָאַמר    : ׁשְ
יֲהָלָכה כְּ  ן ַיֲעקב.  ַרּבִ   ֱאִליֶעֶזר ּבֶ

  
ֵייָאַמר ֵליּה     :ַאּבַ

ְפִליִגי"ֲהָלָכה" ָלל ּדִ   . , ִמכְּ
  

  : ָאַמר ֵליּה 
ּה  ךְ ַמאי ָנְפָקא לָ    ? ִמיּנָ

  
  : ָאַמר ֵליּה 

ָמָרא ֵהא ּגְ מֹור ְזמֹוְרָתא ּתְ   ?!  ּגְ
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ָנה             ִמׁשְ

ֶחֶבל.  ִסְקָיא, ֲאָבל לֹא ּבַ ּפְ ִלי ּבַ ִרין ּדְ   קֹוׁשְ
י ְיהּוָדה יר.  :ַרּבִ   ַמתִּ
ָלל ָאַמר י ְיהּוָדה ּכְ   : ַרּבִ

יִבין ָעָליו יָמא ֵאין ַחּיָ ל ַקּיָ ֵאינֹו ׁשֶ ר ׁשֶ ל ֶקׁשֶ   .  ּכָ
   

ָמָרא             ּגְ

ַמאי?  "ֶחֶבל"   ּדְ
ָעְלָמאִאי ֵליָמא    , ֶחֶבל ּדְ

י יר? ַרּבִ יָמא הּוא!  !ְיהּוָדה ַמּתִ ל ַקּיָ ר ׁשֶ   ֶקׁשֶ
  

א י ,ֶאּלָ ַגְרּדִ   . ֶחֶבל ּדְ
  

ַנן ָסְבִר  :ְלֵמיְמָרא ַרּבָ ָעְלָמא, ּדְ י ַאּטּו ֶחֶבל ּדְ ַגְרּדִ ְזִריַנן ֶחֶבל ּדְ   י ּגָ
יוְ  ְזִריַנן :ְיהּוָדה ָסַבר ַרּבִ    .ָלא ּגָ

   :ּוְרִמיְנהוּ 
ְפַסק " ּנִ ִלי ׁשֶ רוֹ  -ֶחֶבל ּדְ א עֹוְנבֹו.  ,לֹא ְיֵהא קֹוׁשְ   ֶאּלָ
י ְיהּוָדהוְ    אֹוֵמר:  ַרּבִ

ִסְקָיא, וּ  א אֹו ּפְ ּלא ַיַעְנֶבּנוּ ּכֹוֵרְך ָעָליו ּפּוְנּדָ   . "ִבְלַבד ׁשֶ
ָיא  יּדְ ַקׁשְ יּדְ ַא ְיהּוָדה  ַרּבִ    !ְיהּוָדה ַרּבִ

ַרּבָ  ַנן ַאּדְ ַרּבָ ָיא ּדְ   !ַנןַקׁשְ
  
ַנן" ַרּבָ ַנן ַאּדְ ַרּבָ ָיא -  "ּדְ    :ָלא ַקׁשְ

ֶחֶבל    . ִמיֲחַלף -ֶחֶבל ּבְ
יָרה  ְקׁשִ ָפא -ֲעִניָבה ּבִ    .ָלא ִמיַחּלְ

  
י"ּדְ  יּדְ ַא ְיהּוָדה  ַרּבִ ָיא - " ְיהּוָדה ַרּבִ    :ָלא ַקׁשְ

יָרה,  -ָהָתם  ְקׁשִ ָפא ֲעִניָבה ּבִ ִמיַחּלְ ּום ּדְ   לֹא ִמׁשּ
א יָרה ִהיא ,ֶאּלָ   .  ֲעִניָבה ּגּוָפּה ְקׁשִ

   
  

אָאַמר  י ַאּבָ יָאַמר  ַרּבִ ר ַאׁשִ יא ּבַ   : ַרבָאַמר  ַרב ִחּיָ
רֹו  יתֹו, ְוקֹוׁשְ ָרה וּ ֵמִביא ָאָדם ֶחֶבל ִמּתֹוְך ּבֵ ּפָ   . ָבֵאבּוסּבַ

  
י ַאָחא ֲאִריָכאֵאיִתיֵביּה  אהּוא ּדְ  ַרּבִ ּפָ ר ּפַ י ַאָחא ּבַ אְל  ַרּבִ י ַאּבָ    :ַרּבִ

ָרה, " ּפָ רֹו ּבַ ֵאיבּוס קֹוׁשְ ּבָ   ֶחֶבל ׁשֶ
ֵאיבּוס,  רֹו ּבָ ָרה קֹוׁשְ ּפָ ּבַ   ְוׁשֶ

ּפָ  יתֹו ְוִיְקׁשֹור ּבַ ּלא ָיִביא ֶחֶבל ִמּתֹוְך ּבֵ   ! "ָרה ּוָבֵאיבּוסּוִבְלַבד ׁשֶ
  

ָעְלָמא ֶחֶבל –ָהָתם    ,ּדְ
י -ָהָכא  ַגְרּדִ    .ֶחֶבל ּדְ
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מּוֵאלָאַמר  ַרב ְיהּוָדהָאַמר    : ׁשְ

ר ְלַטְלְטָלן ּבְ  ֵאי מּוּתָ ֵלי ִקיּוָ ת. כְּ ּבָ ַ   ׁשּ
  

יּה ֵמ  עּו ִמיּנֵ   : ַרב ְיהּוָדהּבָ
ְחּתֹון    ?ַמהוּ  ,ּכֹוֶבד ָהֶעְליֹון ְוכֹוֶבד ַהּתַ

  
יֵדיּה  'ְוָלאוִאין '    .ְוַרְפָיא ּבִ

  
   :ִאיְתַמר

מּוֵאלָאַמר  ַרב ַנְחָמןָאַמר    : ׁשְ
ר ְלַטְלְטָלן ּבְ  ֵאי מּוּתָ ֵלי ִקיּוָ ת, כְּ ּבָ ַ   ׁשּ

ְחּתֹון,    ֲאִפיּלּו ּכֹוֶבד ָהֶעְליֹון ְוכֹוֶבד ַהּתַ
  ֲאָבל לֹא ֶאת ָהַעּמּוִדים.  

  
  : ַרב ַנְחָמןלְ  ָרָבאָאַמר ֵליּה 

נָ     ?לֹאּדְ א ַעּמּוִדים ַמאי ׁשְ
ָקָעֵביד ּגּוּמֹות יָלא ָקא ָהְוָיין ,ִאיֵליָמא ּדְ   , ּגּוּמֹות ִמּמֵ

ְתַנן    :ּדִ
ֶפן, " ַחת ַהּגֶ   ַהּטֹוֵמן ֶלֶפת ּוְצנֹונֹות תַּ

ין  ִביִעית, ְולֹא ִמ  -ִאם ִמְקָצת ָעָליו ְמגּוּלִ ּום ׁשְ ְלַאִים, ְולֹא ִמׁשּ ּום ּכִ ׁש לֹא ִמׁשּ ר, ֵאינֹו חֹוׁשֵ ּום ַמֲעׂשֵ   ׁשּ
ִלין ּבְ  תְוִניטָּ ּבָ ַ   ! (כלאים א,ט)"ׁשּ

  
ֶדה  ָ ׂשּ וּוֵיי ּגּוּמֹות,  - ּבַ   לֹא ָאֵתי ְלַאׁשְ

ִית  ּבַ וּוֵיי ּגּוּמֹות -ָהָכא ּבַ   .ָאֵתי ְלַאׁשְ
  
  

יּה  ָעא ִמיּנֵ י יֹוָחָנןּבְ ר ִליַואיֵמ  ַרּבִ י ְיהּוָדה ּבַ   : ַרּבִ
גֹון ּכֹוֶב  ֵאי, כְּ ֵלי ִקיּוָ ְחּתֹוןד ָה כְּ ת?  - ֶעְליֹון ְוכֹוֶבד ַהּתַ ּבָ ַ ׁשּ   ַמהּו ְלַטְלְטָלן ּבַ

  
  : ָאַמר ֵליּה 

  ֵאין ְמַטְלְטִלין. 
  

ַעם   ? ַמה ּטַ
  

ִלין ֵאין ִניּטָ    .ְלִפי ׁשֶ
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ָנה             ִמׁשְ

ָעה  ִלים ֲאִפיּלּו ַאְרּבָ ִלין ֶאת ַהּכֵ ָעִמים, וַ ְמַקּפְ ה ּפְ ָ   ֲחִמׁשּ
יִעין  ת. ּוַמּצִ ּבָ ַ ת ַלׁשּ ּבָ יֵלי ׁשַ ּטֹות ִמּלֵ   ֶאת ַהּמִ

תֲאָבל לֹ  ּבָ ת ְלמֹוָצֵאי ׁשַ ּבָ ַ   . א ִמׁשּ
ָמֵעאל י ִיׁשְ   אֹוֵמר:  ַרּבִ

יּפּוִרים ְל  ּטֹות ִמּיֹום ַהּכִ יִעין ֶאת ַהּמִ ִלים, ּוַמּצִ ִלין ֶאת ַהּכֵ תְמַקּפְ ּבָ ַ    .ׁשּ
יּפּוִרי יֹום ַהּכִ ת ְקֵריִבין ּבְ ּבָ יּפּוִרים ּבְ ְוֶחְלֵבי ׁשַ ל יֹום ַהּכִ תם, ֲאָבל לֹא ׁשֶ ּבָ ַ    .ׁשּ

י ֲעִקיָבא   אֹוֵמר:  ַרּבִ
יּפּוִרים,  יֹום ַהּכִ ת ְקֵריִבין ּבְ ּבָ ל ׁשַ   לֹא ׁשֶ

יּפּוִרים ְקֵריִבין ּבְ  ל יֹום ַהּכִ תְולֹא ׁשֶ ּבָ ַ   .  ׁשּ
   

ָמָרא             ּגְ

ֵבי  איָאְמִרי ּדְ י ַיּנַ   : ַרּבִ
ָאָדם  א ּבְ נּו ֶאּלָ   ֶאָחד, לֹא ׁשָ
ֵני ְבֵני ָאָדם  ׁשְ   . לֹא -ֲאָבל ּבִ

  
א  ים, ּבַ ּוְבָאָדם ֶאָחד ַנִמי לֹא ֲאַמַרן ֶאּלָ   ֲחָדׁשִ

ִנים  יׁשָ   . לֹא - ֲאָבל ּבִ
  

ְלָבִנים,  א ּבִ ים ַנִמי לֹא ֲאַמַרן ֶאּלָ   ַוֲחָדׁשִ
ְצבּוִעים    לֹא.  -ֲאָבל ּבִ

  
ֵאין לֹו ְלַהֲחִליף,  א ׁשֶ   ְולֹא ֲאַמַרן ֶאּלָ

   .לֹא –ל ֵיׁש לֹו ְלַהֲחִליף ֲאָב 
  

ָנא:    ּתָ
ל " ְמִליֵאלׁשֶ ן ּגַ ית ַרּבָ ֶהן,  ּבֵ ּלָ ֵלי ָלָבן ׁשֶ ִלים ּכְ   לֹא ָהיּו ְמַקּפְ

ָהָיה ָלֶהן ְלַהֲחִליף ֵני ׁשֶ   . "ִמּפְ
  

  : ַרב הּוָנאָאַמר 
  ַיֲחִליף,  - ִאם ֵיׁש לֹו ְלַהֲחִליף 

ל ּבִ  -ְוִאם ֵאין לֹו ְלַהֲחִליף  ְלׁשֵ   . ְבָגָדיוְיׁשַ
  

  : ַרב ָסְפָראַמְתִקיף ָלּה 
ְרמּות רּוָחא    !ְוָהא ִמיְתֲחִזי כִּ

  
יָון  ָכל כֵּ ָקא ָעֵביד ,יֹוָמא לֹא ָקָעֵבידּדְ    ,ְוָהִאיְדָנא הּוא ּדְ

ְרמּות רּוָחא    .לֹא ִמיְתֲחֵזי כִּ
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ָרֶכיךָ " ְדּתֹו ֵמֲעׂשֹות ּדְ    .(ישעיהו נח, יג) 1"ְוִכּבַ

ְדּתֹו" ל חֹול.  - "ְוִכּבַ ָך ׁשֶ ַמְלּבּוׁשְ ת כְּ ּבָ ל ׁשַ ָך ׁשֶ ּלא ְיֵהא ַמְלּבּוׁשְ   ׁשֶ
  

י יֹוָחָנןּדְ ְוִכי ָהא  דֹוַתי' :ָקֵרי ְלָמאֵניּה  ַרּבִ    '.ְמַכּבְ
  

ָרֶכיָך" ל חֹול.  - "ֵמֲעׂשֹות ּדְ ִהיּלּוְכָך ׁשֶ ת כְּ ּבָ ל ׁשַ ּלא ְיֵהא ִהיּלּוְכָך ׁשֶ   ׁשֶ
צֹוא ֶחְפְצָך" ַמִים , ֲאסּוִרין -ֶציָך ֲחָפ  - "ִמּמְ ִרין.  -ֶחְפֵצי ׁשָ   מּוּתָ

ָבר"    קיג,ב ר ּדָ ל חֹול^ - "ְוַדּבֵ ִדּבּוְרָך ׁשֶ ת כְּ ּבָ ּבּוְרָך ֶשל ׁשַ ּלא ְיֵהא ּדִ   . ׁשֶ
ּבּור                               ר.  -ָאסּור, ִהְרהּור  -ּדִ   מּוּתָ

  
י הּו ְלַחּיֵ ָלָמא ּכּוּלְ ׁשְ    ,ּבִ

א  ל חֹול" "ׁשֶ ֶאּלָ ִהיּלּוְכָך ׁשֶ ת כְּ ּבָ ל ׁשַ   ? ַמאי ִהיא -ּלא ְיֵהא ִהיּלּוְכָך ׁשֶ
  

י ָהא    , ַרבָאַמר  ַרב הּוָנאָאַמר ּדְ כִּ
אּה ָאַמר ְוָאְמֵרי לָ  י ַאּבָ   : ַרב הּוָנאָאַמר  ַרּבִ

ְך ּבְ  ִיםָהָיה ְמַהּלֵ ת ַהּמַ ַאּמַ ת ּוָפַגע ּבְ ּבָ ַ   , ׁשּ
יַח ֶאת ַר  ה ִאם ָיכֹול ְלַהּנִ ִנּיָ ָעֵקר ׁשְ ּתֵ ר,  -ְגלֹו ִראׁשֹוָנה קֹוֶדם ׁשֶ   מּוּתָ

  ָאסּור.  -ְוִאם ָלאו 
  

  : ָרָבאַמְתִקיף ָלּה 
   !?ֵהיִכי ִליֲעִביד

ִהיּלּוָכא -ף יַלּקִ  יׁש ּבְ    ,ָקַמּפֵ
א, ְוָאֵתי  -ִליֲעַבר  ִמיְתָווָסן ָמאֵני ַמּיָ    !ִליֵדי ְסִחיָטהִזיְמִנין ּדְ

  
ָהא כֵּ  א, ּבְ ר ֶאּלָ ָלא ֶאְפׁשָ ֵמי -יָון ּדְ יר ּדָ ּפִ    .ׁשַ

  
א יּה  ,ֶאּלָ ִדְבָעא ִמיּנֵ יכְּ י יֹוֵסיֵמ  ַרּבִ ַרּבִ ָמֵעאל ּבְ י ִיׁשְ   : ַרּבִ

ה ּבְ  ּסָ ִסיָעה ּגַ ת? ַמהּו ִלְפסֹוַע ּפְ ּבָ ַ   ׁשּ
  

  : ָאַמר לוֹ 
ָרהְוִכי ּבְ     !?חֹול ִמי הּוּתְ

ה נֹוֶטֶלת ֶא  ּסָ ִסיָעה ּגַ ֲאִני אֹוֵמר: ּפְ ל ָאָדם. ׁשֶ אֹור ֵעיָניו ׁשֶ   ָחד ֵמָחֵמׁש ֵמאֹות ִמּמְ
  

ר ֵליּה  י - ּוְמַהּדַ ְמׁשֵ ֵבי ׁשִ א ּדְ ִקיּדּוׁשָ    .ּבְ
   

  
  

                                                             
1

ָרֶכיָך אם תשיב משבת רגליך עשות חפצך ביום קדשי וקראת לשבת עונג לקדוש ה' מכובד   ְדּתֹו ֵמֲעׂשֹות ּדְ ָרֶכיָך ְוִכּבַ ְדּתֹו ֵמֲעׂשֹות ּדְ ָרֶכיָך ְוִכּבַ ְדּתֹו ֵמֲעׂשֹות ּדְ ָרֶכיָך ְוִכּבַ ְדּתֹו ֵמֲעׂשֹות ּדְ  ממצוא חפצך ודבר דברְוִכּבַ
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יּה  ָעא ִמיּנֵ יּבְ י יֹוֵסיֵמ  ַרּבִ ַרּבִ ָמֵעאל ּבְ י ִיׁשְ   : ַרּבִ

ת? ַמהּו ֶלֱאכֹול ֲאָדָמה ּבְ  ּבָ ַ   ׁשּ
  

  : וֹ ָאַמר ל
ָרהְוִכי ּבְ     !?חֹול ִמי הּוּתְ

  ָאסּור,  - חֹול ֲאִני אֹוֵמר: ַאף ּבְ ׁשֶ 
הּוא ַמְלֶקה ֵני ׁשֶ   . ִמּפְ

  
י ַאִמיָאַמר    : ַרּבִ

ֶבל  ל ּבָ ל ָהאֹוֵכל ֵמֲעָפָרּה ׁשֶ ר ֲאבֹוָתיו - כָּ ׂשַ ִאיּלּו אֹוֵכל ִמּבְ   . כְּ
ים,  ָקִצים ּוְרָמׂשִ ִאיּלּו אֹוֵכל ׁשְ   ְוֵיׁש אֹוְמִרים: כְּ

ְכִתיב ל  :ּדִ ַמח ֶאת ּכָ   , (בראשית ז, כג) 2"ַהְיקּום"ַוּיִ
  

  : ֵריׁש ָלִקיׁש ָאַמר 
ָמּה  ה ִנְקָרא ׁשְ ְנָער"ָלּמָ   ?; יא,ב) (בראשית י,י "ׁשִ

ם.  ל ֵמֵתי ַמּבּול ִנְנֲערּו ְלׁשָ כָּ   ׁשֶ
  

י יֹוָחָנןָאַמר    : ַרּבִ
ָמּה  ה ִנְקָרא ׁשְ   ?(ישעיהו מד,כז) "ְמצּוָלה"ָלּמָ

לוּ  ל ֵמֵתי ַמּבּול ִנְצַטּלְ כָּ ם.  ׁשֶ   ְלׁשָ
  
  
ים :ֵיׁש אֹוְמִרים" ָקִצים ּוְרָמׂשִ ִאיּלּו אֹוֵכל ׁשְ    ".כְּ
  

אי ִאיַתְמחּוֵיי ִאיְתַמחוּ    ! ְוָהא ַוּדַ
  

ַמְלֵק  יָון ּדְ ַנןכֵּ יּה ַרּבָ ְזרּו ּבֵ    .י ּגָ
  

ְבָרא  ָהא ַההּוא ּגַ אּדְ ּדְ ּתָ יׁשְ ְרּגִ ְחֵלי, ָאַכל ּגַ   , ְוָאַכל ּתַ
ֲחֵליה יּה, ּוִמית ּוְקַדחּו ֵליּה ּתַ ִלּבֵ    .ּבְ

   
  
  
  

                                                             
2
ל ַהְיקּום   ַמח ֶאת כָּ ל ַהְיקּום ַוּיִ ַמח ֶאת כָּ ל ַהְיקּום ַוּיִ ַמח ֶאת כָּ ל ַהְיקּום ַוּיִ ַמח ֶאת כָּ  ה עד רמש ועד עוף השמים ויימחו מן הארץאשר על פני האדמה מאדם עד בהמַוּיִ
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        בבבבקיג, קיג, קיג, קיג,  .507
ְמלַֹתִיךְ  ְמּתְ ׂשִ   , (רות ג, ג) 3""ְוָרַחְצּתְ ָוַסְכּתְ ְוׂשַ

י ֶאְלָעָזרָאַמר    : ַרּבִ
ת ּבָ ל ׁשַ ָגִדים ׁשֶ   . ֵאּלּו ּבְ

  
  

ם עֹוד ן ֶלָחָכם ְוֶיְחּכַ   . (משלי ט, ט) 4""ּתֵ
י ֶאְלָעָזרָאַמר    : ַרּבִ

מּוֵאל ה ּוׁשְ   . ָהָרָמִתי זֹו רּות ַהּמֹוֲאִבּיָ
ִאיּלּו ָנֳעִמי ָקָאְמָרה ָלּה  - "רּות" ְמלַֹתִיְך ָעַלִיְך ְוָיַרְדּתְ ַהּגֹ  :ּדְ ְמּתְ ׂשִ    .ֶרן""ְוָרַחְצּתְ ָוַסְכּתְ ְוׂשַ

ִדיָדּה  ִתיב ,ְוִאיּלּו ּבְ ֶרד ַהּגֹ  :כְּ ה ֲחמֹוָתּה" :ְוָהָדר (רות ג, ו) ֶרן""ַוּתֵ ּתָ ר ִצּוַ כל ֲאׁשֶ ַעׂש ּכְ   . "ַוּתַ
ִאיּלּו ֵעִלי ָקָאַמר ֵליּה  - "מּוֵאלׁשְ " י ׁשֹ " :ּדְ ר ה' ּכִ ּבֵ ָכב ְוָהָיה ִאם ִיְקָרא ֵאֶליָך ְוָאַמְרּתָ ּדַ ָך"ׁשְ 5ֵמַע ַעְבּדֶ

   .(שמואל א' ג, ט) 
ִדיֵדיּה  יּה  ,ְוִאיּלּו ּבְ ִתיב ּבֵ מּוֵאל :כְּ מּוֵאל ׁשְ ַפַעם ׁשְ ַפַעם ּבְ ְקָרא ּכְ ב ַוּיִ ְתַיּצַ בא ה' ַוּיִ    ,"ַוּיָ

י ׁשֹ  ר ּכִ ּבֵ מּוֵאל ּדַ ָך"ַוּיאֶמר ׁשְ ר ה'"ְולֹא ָאַמר , (שמואל א' ג, י) ֵמַע ַעְבּדֶ ּבֵ    ."ּדַ
   

  
ֶדה ָ ׂשּ ט ּבַ ַלּקֵ בא ַוּתְ ֶלְך ַוּתָ    .(רות ב, ג) 6""ַוּתֵ

י ֶאְלָעָזרָאַמר    : ַרּבִ
ָהְלָכה ּוָבאת ֵני ָאָדם ַהְמהּוגָּ , ׁשֶ ְצָאה ּבְ ּמָ ֶהם. ָהְלָכה ּוָבאת, ַעד ׁשֶ   ִנין ֵליֵלְך ִעּמָ

  
  

ֲעָרה ַהּזֹ "ַוּיאֶמר ּבֹ  ב ַעל ַהּקֹוְצִרים ְלִמי ַהּנַ ּצָ   . (רות ב, ה) את"ַעז ְלַנֲערֹו ַהּנִ
ל ּבֹ  ְרּכֹו ׁשֶ ַנֲעָרה? ְוִכי ּדַ אֹול ּבְ   ַעז ִלׁשְ

י ֶאְלָעָזרָאַמר    : ַרּבִ
ַבר ָחְכָמה  ּה ּדְ   . ָרָאה ּבָ

ִלין ָלְקָטּה, ׁשָ ּתֵ ׁשְ  ּבֳ ִלין י ׁשִ ּבֳ   . ְקָטהלִ  לֹאלׁש ׁשִ
  

ַמְתִניָתא ּתָ     :ָנאּבְ
ּה " ַבר ְצִניעּות ָרָאה ּבָ    ,ּדְ

ד,  -עֹוְמדֹות    ְמעּוּמָ
ב –נֹוְפלֹות  ָ   ."ְמיּוׁשּ

  
  
ִקין ִעם ַנֲערֹ ְוכֹ "   . (רות ב, ח) 7ָתי"ה ִתְדּבָ

ל ּבֹ  ְרּכֹו ׁשֶ ים? ְוִכי ּדַ ׁשִ ק ִעם ַהּנָ ּבֵ   ַעז ִלּדַ
י ֶאלְ ָאַמר    : ָעָזרַרּבִ

ֲחָזא  יָון ּדַ ּה"כֵּ ְבָקה ּבָ ּה ַלֲחמֹוָתּה ְורּות ּדָ ק ָעְרּפָ ַ ׁשּ    ,(רות א, יד) "ַוּתִ
ֵרי ְלִאיְדּבּוֵקי ּה.  ָאַמר: ׁשָ   ּבָ

  
  

י ֲהלֹםַעז ְלֵעת ָהאֹ "ַוּיאֶמר ָלּה ּבֹ  ׁשִ   . (רות ב, יד) 8"ֶכל ּגְ
י ֶאְלָעָזרָאַמר    : ַרּבִ

ְך, ֲעִתיָדה ַמְל  :ֶרֶמז ָרַמז ָלּה  ִוד ָלֵצאת ִמּמֵ ית ּדָ   כּות ּבֵ
ְכִתיב   , "ֲהלֹם" :ּדִ

ֱאַמר:  ּנֶ בֹ ׁשֶ ב ִלְפֵני ה'"ַוּיָ ׁשֶ ִוד ַוּיֵ ֶלְך ּדָ    ,א ַהּמֶ
י ֲהִבאַתִני ַעד ֲהלֹם"אֶמר ִמי ָאנַֹוּיֹ    . (שמואל ב' ז, יח) ִכי ֲאדָני ֱאלִֹהים ּוִמי ֵביִתי ּכִ

                                                             
3
ְמלַֹתִיְך   ְמתְּ ׂשִ ְמלַֹתִיְך ְוָרַחְצתְּ ָוַסְכתְּ ְוׂשַ ְמתְּ ׂשִ ְמלַֹתִיְך ְוָרַחְצתְּ ָוַסְכתְּ ְוׂשַ ְמתְּ ׂשִ ְמלַֹתִיְך ְוָרַחְצתְּ ָוַסְכתְּ ְוׂשַ ְמתְּ ׂשִ  עליך וירדת הגורן אל תודעי לאיש עד כלותו לאכול ולשתותְוָרַחְצתְּ ָוַסְכתְּ ְוׂשַ
4
ם עֹוד   ן ֶלָחָכם ְוֶיְחכַּ ם עֹוד תֵּ ן ֶלָחָכם ְוֶיְחכַּ ם עֹוד תֵּ ן ֶלָחָכם ְוֶיְחכַּ ם עֹוד תֵּ ן ֶלָחָכם ְוֶיְחכַּ  הודע לצדיק ויוסף לקחתֵּ
5

ָכב ְוָהָיה ִאם ִיְקָרא ֵאֶליָך ְוָאַמְר ויאמר עלי לשמואל לך   ָכב ְוָהָיה ִאם ִיְקָרא ֵאֶליָך ְוָאַמְר ׁשְ ָכב ְוָהָיה ִאם ִיְקָרא ֵאֶליָך ְוָאַמְר ׁשְ ָכב ְוָהָיה ִאם ִיְקָרא ֵאֶליָך ְוָאַמְר ׁשְ ָך"ׁשְ י ׁשֵֹמַע ַעְבּדֶ ר ה' כִּ ּבֵ ָך"תָּ ּדַ י ׁשֵֹמַע ַעְבּדֶ ר ה' כִּ ּבֵ ָך"תָּ ּדַ י ׁשֵֹמַע ַעְבּדֶ ר ה' כִּ ּבֵ ָך"תָּ ּדַ י ׁשֵֹמַע ַעְבּדֶ ר ה' כִּ ּבֵ  תָּ ּדַ
6
ֶדה   ָ ׂשּ ט ּבַ ַלּקֵ בא ַותְּ ֶלְך ַותָּ ֶדה ַותֵּ ָ ׂשּ ט ּבַ ַלּקֵ בא ַותְּ ֶלְך ַותָּ ֶדה ַותֵּ ָ ׂשּ ט ּבַ ַלּקֵ בא ַותְּ ֶלְך ַותָּ ֶדה ַותֵּ ָ ׂשּ ט ּבַ ַלּקֵ בא ַותְּ ֶלְך ַותָּ   אחרי הקוצריםַותֵּ
7

ִקין ִעם ַנֲערָתיויאמר בועז אל רות הלא שמעת בתי אל תלכי ללקוט בשדה אחר וגם לא תעבורי מזה   ִקין ִעם ַנֲערָתיְוכה ִתְדּבָ ִקין ִעם ַנֲערָתיְוכה ִתְדּבָ ִקין ִעם ַנֲערָתיְוכה ִתְדּבָ  ְוכה ִתְדּבָ
8
י ֲהלֹם   ׁשִ י ֲהלֹם ַוּיאֶמר ָלּה ּבַעז ְלֵעת ָהאֶכל ּגְ ׁשִ י ֲהלֹם ַוּיאֶמר ָלּה ּבַעז ְלֵעת ָהאֶכל ּגְ ׁשִ י ֲהלֹם ַוּיאֶמר ָלּה ּבַעז ְלֵעת ָהאֶכל ּגְ ׁשִ  ן הלחם וטבלת פתך בחומץ ותשב מצד הקוצרים ויצבוט לה קלי ותאכל ותשבע ותותרואכלת מַוּיאֶמר ָלּה ּבַעז ְלֵעת ָהאֶכל ּגְ



  בשמחה להדפיס לצורך לימוד אישימותר  0526071122אל ברק ווינט לדני כל הזכויות שמורות                                                                                                         ְסדּוָרה ְּגָמָרא
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חֶֹמץ" ְך ּבַ ּתֵ    .ב, יד)(רות  "ְוָטַבְלּתְ ּפִ
י ֶאְלָעָזרָאַמר    : ַרּבִ

ָרב.  ָ ַהחֶֹמץ ָיֶפה ַלׁשּ אן ׁשֶ   ִמכָּ
  

ר ַנְחָמִני מּוֵאל ּבַ י ׁשְ   ָאַמר:  ַרּבִ
חֹוֶמץ,  :ֶרֶמז ָרַמז ָלּה  ין כַּ יו ָקׁשִ ֲעׂשָ ּמַ ְך ׁשֶ ן ָלֵצאת ִמּמֵ   ָעִתיד ּבֵ

ה.  ?ּוַמּנוּ  ֶ   ְמַנׁשּ
  
  

ד ַהּקְצִרים" ב ִמּצַ ׁשֶ    ."ַוּתֵ
  : י ֶאְלָעָזרַרּבִ ָאַמר 

תֹוְך ַהּקֹוְצִרים,  ד ַהּקֹוְצִרים ְולֹא ּבְ   ִמּצַ
ק :ֶרֶמז ָרַמז ָלּה  ְתַחּלֵ ּתִ ִוד ׁשֶ ית ּדָ ֲעִתיָדה ַמְלכּות ּבֵ    .ׁשֶ

  
  

ט ָלּה ָקִלי ַוּתאַכל" ְצּבָ "ַוּיִ
9   

י ֶאְלָעָזרָאַמר    : ַרּבִ
יֵמי ָדִוד,  - אַכל""ַוּתֹ    ּבִ

ע" ּבַ ׂשְ לֹ  - "ַוּתִ יֵמי ׁשְ   מה, ּבִ
ה.  - ַתר"וֹ "ַוּת  יֵמי ִחְזִקּיָ   ּבִ

  
ָאְמִרי א ּדְ    :ְוִאיכָּ

לֹמה,  - "ַוּתאַכל" יֵמי ָדִוד ּוִביֵמי ׁשְ   ּבִ
ע" ּבַ ׂשְ ה,  - "ַוּתִ יֵמי ִחְזִקּיָ   ּבִ

י.  - ַתר"וֹ "ַוּת  יֵמי ַרּבִ   ּבִ
  
  ָאַמר ָמר: ּדְ 

אּדְ ַאהּוִרָיֵריּה  בֹור ַמְלכָּ ְ יר ִמׁשּ י ֲהָוה ַעּתִ   . ַרּבִ
  

ָנא ַמְתִניָתא ּתְ   :ּבְ

ה, - אַכל""ַוּתֹ " עֹוָלם ַהּזֶ    ּבָ
ע" ּבַ ׂשְ יַח, - "ַוּתִ ׁשִ    ִלימֹות ַהּמָ

    ֶלָעִתיד ָלבא. - ַתר"וֹ "ַוּת 
   

  
בֹ " יקֹוד ֵאׁש"דֹו ֵיַקד ְיקֹ ְוַתַחת ּכְ   . (ישעיה י, טז) 10ד ּכִ

י יֹוָחָנןָאַמר     :ַרּבִ
בֹ  ב - דֹו""ְוַתַחת ּכְ   ׁש. דֹו ַמּמָ וֹ ְולֹא כְּ

  
י    ,יֹוָחָנן ְלַטְעֵמיּה  ַרּבִ

יּדְ  דֹוַתי'ָקֵרי ְלָמאֵניּה יֹוָחָנן  ַרּבִ    '.ְמַכּבְ
  

י ֶאְלָעָזר   אֹוֵמר:  ַרּבִ
ב ׁש. -  דֹו"וֹ "ְוַתַחת ּכְ בֹודֹו ַמּמָ ַחת כְּ   ּתַ

   
ר ַנְחָמִני מּוֵאל ּבַ י ׁשְ   ָאַמר:  ַרּבִ

ב ַחת ּכְ ִני ַאֲהרן.  - דֹו"וֹ "ּתַ ֵריַפת ּבְ ׂשְ   כִּ
ן  ַהּלָ ָמה - ַמה ּלְ ֵריַפת ְנׁשָ ים,  ,ׂשְ   ְוּגּוף ַקּיָ

אן  ָמה -ַאף כָּ ֵריַפת ְנׁשָ ים.  ,ׂשְ   ְוגּוף ַקּיָ

                                                             
9

  ויצבט לה קלי ותאכל ותשבע ותותר 
10

יקֹוד ֵאׁש לכן ישלח האדון ה' צבאות במשמניו רזון   בדֹו ֵיַקד ְיקד כִּ יקֹוד ֵאׁש ְוַתַחת כְּ בדֹו ֵיַקד ְיקד כִּ יקֹוד ֵאׁש ְוַתַחת כְּ בדֹו ֵיַקד ְיקד כִּ יקֹוד ֵאׁש ְוַתַחת כְּ בדֹו ֵיַקד ְיקד כִּ  ְוַתַחת כְּ
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        אאאא    קיד,קיד,קיד,קיד,    ––––    בבבבקיג, קיג, קיג, קיג,  .508
אָאַמר  ר ַאּבָ י ַאָחא ּבַ י יֹוָחָנןָאַמר  ַרּבִ   :  ַרּבִ

ָגִדים   קיד,א ּנּוי ּבְ ִיין ְלׁשִ    ?ִמן ַהּתֹוָרה ִמּנַ
ֶנֱאַמר:  ָגָדיו ְולָ ׁשֶ ט ֶאת ּבְ ָגִדים ֲאֵחִרים"ּוָפׁשַ   . (ויקרא ו, ד) 11"ַבׁש ּבְ

  
ֵבי  ָמֵעאלְוָתָנא ּדְ י ִיׁשְ    :ַרּבִ

ֶרְך ֶאֶרץ:  ְדָך ּתֹוָרה ּדֶ   ִליּמֶ
ֶהן ּכֹוס ְלַרּבוֹ  ֶהן ְקֵדיָרה ְלַרּבֹו, ַאל ִיְמזֹוג ּבָ ל ּבָ ֵ יׁשּ ּבִ ָגִדים ׁשֶ    .ּבְ

  
  

אָאַמר  ר ַאּבָ יא ּבַ י ִחּיָ י יֹוָחָנןָאַמר  ַרּבִ   : ַרּבִ
ּוק.  ִאים ַלׁשּ ִמְנָעִלים ַהְמטּוּלָ ֵצא ּבְ ּיֵ ַנאי הּוא ְלַתְלִמיד ָחָכם ׁשֶ   ּגְ

  
ר ֲחִניָנאְוָהא  י ַאָחא ּבַ    !ָנֵפיק ַרּבִ

  
ֵריה ָאַמר  י ַאָחא ּבְ   : ַרב ַנְחָמןּדְ ַרּבִ

ב ְטַלאי.  ְטַלאי ַעל ּגַ   ּבִ
  

אְוָאַמר  ר ַאּבָ יא ּבַ י ִחּיָ י יֹוָחָנןָאַמר  ַרּבִ   : ַרּבִ
ְגדֹו  ְמָצא ְרָבב ַעל ּבִ ּנִ ְלִמיד ָחָכם ׁשֶ ל ּתַ יב ִמיָתה,  -כָּ   ַחּיָ

ֶנֱאַמר:  ְנַאי ָאֲהבּו ָמֶות"ׁשֶ ל ְמׂשַ   , (משלי ח, לו) "ּכָ
ְקִרי ְנַאי" :ַאל ּתִ א  "ְמׂשַ ִניַאי'ֶאּלָ   '.ַמׂשְ

  
  ָאַמר:  ָרִביָנא

   .ִאיְתַמר 'ְרָבד'
  

ִליִגי    ,ְולֹא ּפְ
ְגִליָמא,  -ָהא    ּבִ
א –ָהא  ְלבּוׁשָ    .ּבִ

  
אָאַמר  ר ַאּבָ יא ּבַ י ִחּיָ י יֹוָחָנןָאַמר  ַרּבִ   : ַרּבִ

ְכִתיב ְעָיהּו ָערֹום ְוָיֵחף :ַמאי ּדִ י ְיׁשַ ר ָהַלְך ַעְבּדִ ֲאׁשֶ    ?(ישעיהו כ, ג) 12""ּכַ
לּוִאים, ְב ּבִ  - "ָערֹום"   ָגִדים ּבְ
ִאים.   -  "ְוָיֵחף" ִמְנָעִלים ַהְמטּוּלָ   ּבְ

   
  

נַ    ן ָהָתם ּתְ
  חֹוֵצץ,  - תַע ּדַ ְר ְרָבב ַעל ַהּמַ "

ְמִליֵאל ן ּגַ ְמעֹון ּבֶ ן ׁשִ   אֹוֵמר:  ַרּבָ
ר ָהִאיַטְלִקי.  ִאיסָּ   ַעד ּכְ

ָגִדים    :ְוַעל ַהּבְ
ד ֶאָחד    ֵאינֹו חֹוֵצץ,  - ִמּצַ

ֵני ְצָדִדין  ְ   חֹוֵצץ.  -ִמׁשּ
י ְיהּוָדה ּום  ַרּבִ ָמֵעאלאֹוֵמר ִמׁשּ י ִיׁשְ   : ַרּבִ

ד ֶאָחד חֹוֵצץַאף    . ו)-(מקוואות ט,ה "ִמּצַ
  

יּה  ָעא ִמיּנֵ ן ָלִקיׁש ּבְ ְמעֹון ּבֶ י ׁשִ י ֲחִניָנאֵמ  ַרּבִ   : ַרּבִ
ַעתַמ  ד ֶאָחד -  ְרּדַ ֵני ְצָדִדין?  ,ִמּצַ ְ   אֹו ִמׁשּ
  

                                                             
11
ָגִדים ֲאֵחִרים   ָגָדיו ְוָלַבׁש ּבְ ט ֶאת ּבְ ָגִדים ֲאֵחִרים ּוָפׁשַ ָגָדיו ְוָלַבׁש ּבְ ט ֶאת ּבְ ָגִדים ֲאֵחִרים ּוָפׁשַ ָגָדיו ְוָלַבׁש ּבְ ט ֶאת ּבְ ָגִדים ֲאֵחִרים ּוָפׁשַ ָגָדיו ְוָלַבׁש ּבְ ט ֶאת ּבְ  מחוץ למחנה אל מקום טהורוהוציא את הדשן אל ּוָפׁשַ
12

ְעָיהּו ָערֹום ְוָיֵחף   י ְיׁשַ ר ָהַלְך ַעְבּדִ ֲאׁשֶ ְעָיהּו ָערֹום ְוָיֵחף כַּ י ְיׁשַ ר ָהַלְך ַעְבּדִ ֲאׁשֶ ְעָיהּו ָערֹום ְוָיֵחף כַּ י ְיׁשַ ר ָהַלְך ַעְבּדִ ֲאׁשֶ ְעָיהּו ָערֹום ְוָיֵחף כַּ י ְיׁשַ ר ָהַלְך ַעְבּדִ ֲאׁשֶ   שלוש שניםכַּ
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  : ָאַמר ֵליּה 
י,  ַמְעּתִ   זֹו לֹא ׁשָ

י.  ַמְעּתִ ּה ׁשָ ּיֹוֵצא ּבָ   כַּ
ְתַנן    :ּדִ

י יֹוֵסי"   ֵמר: אוֹ  ַרּבִ
ִאין  ּנָ ל ּבַ ד ֶאָחד,  -ׁשֶ   ִמּצַ

ל ּבּור  ֵני הְצָדִדין - ְוׁשֶ ְ   . (מקוואות ט,ו) "ִמׁשּ
ֵהא ַמ וְ  ל ַעם ָהָאֶרץ. לֹא ּתְ ְגדֹו ׁשֶ ַעת ֲחׁשּוָבה ִמּבִ   ְרּדַ
  

ִאין"ַמאי  ּנָ   ? "ּבַ
  

י יֹוָחָנןָאַמר    : ַרּבִ
ִבְנָינֹו ׁשֶ  עֹוְסִקין ּבְ ְלִמיֵדי ֲחָכִמים ׁשֶ ל ְיֵמיֶהן. ֵאּלּו ּתַ   ל עֹוָלם כָּ

  
י יֹוָחָנןָאַמר וְ    : ַרּבִ

ֲחִזיִרין לוֹ  ּמַ ְלִמיד ָחָכם ׁשֶ ְטִביעּות ָהַעִין ֵאיֶזהּו ּתַ    ?ֲאֵביָדה ּבִ
  

יד ַעל ֲחלּוקֹו ְלהֹוְפכוֹ  ְקּפִ   .ֶזה ַהּמַ
  
  

י יֹוָחָנןְוָאַמר    : ַרּבִ
ְרָנס ין אֹותֹו ּפַ ַמּנִ ּמְ ְלִמיד ָחָכם ׁשֶ יּבּור ֵאיֶזהּו ּתַ    ?ַעל ַהּצִ

ָכל ָמקֹום ְואֹוֵמר,  ַבר ֲהָלָכה ּבְ ֹוֲאִלין אֹותֹו ּדְ ׁשּ   ֶזה ׁשֶ
ה ּלָ ֶכת כַּ ַמּסֶ    .ַוֲאִפיּלּו ּבְ

  
  

י יֹוָחָנןְוָאַמר    : ַרּבִ
ין ַלֲעׂשֹות לֹו ְמַלאְכּתוֹ  ֵני ִעירֹו ְמצּוּוִ ּבְ ְלִמיד ָחָכם ׁשֶ    ?ֵאיֶזהּו ּתַ

יַח ֶחְפצֹו ְוע ּנִ ּמַ ַמִיםֶזה ׁשֶ ֶחְפֵצי ׁשָ   . ֹוֵסק ּבְ
  

יּה  ִריְפּתֵ י ְלִמיְטַרח ּבְ    .ְוָהֵני ִמיּלֵ
  
  

י יֹוָחָנןְוָאַמר    : ַרּבִ
ְלִמיד ָחָכם"    ?ֵאיֶזהּו "ּתַ

ָכל ָמקֹום, ְואֹוְמָרּה.  וֲאִלין אֹותֹו ֲהָלָכה ּבְ ׁשּ ל ׁשֶ   כָּ
  

ּה     ?ְלַמאי ָנְפָקא ִמיּנָ
  

יבּ  ְרָנס ַעל ַהּצִ   .ּורְלַמּנּוֵייּה ּפַ
  

א  ְכּתָ ֲחָדא ַמּסֶ ַאְתֵריּה  –ִאי ּבַ    ,ּבְ
נּוֵיּה  יּה ּתְ כּוּלֵ א -ִאי ּבְ ֵריׁש ְמִתיְבּתָ    .ּבְ

  
  

ן ָלִקיׁש  ְמעֹון ּבֶ י ׁשִ   ָאַמר:  ַרּבִ
ִלים ָהאּוַלְייִרין ם ,ֵאּלּו כֵּ ִדיַנת ַהּיָ ִאין ִמּמְ   .ַהּבָ

  
ֵרי ִניְנהוּ  :ְלֵמיְמָרא ִחיּוָ    ,ּדְ

איַר ְוָהָאַמר ְלהּו  י ַיּנַ   ְלָבָניו:  ּבִ
חֹוִרים,  ֵכִלים ׁשְ ֵכִלים ְלָבִנים ְולֹא ּבְ רּוִני לֹא ּבְ ְקּבְ ַני, ַאל ּתִ   ּבָ

ה - "ְלָבִנים" א לֹא ֶאְזכֶּ ּמָ ין ֲאֵבִלים.  ,ׁשֶ ָחָתן ּבֵ   ְוֶאְהֶיה כְּ
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חֹוִרים" ין ֲחָתִנים.  - "ׁשְ ָאֵבל ּבֵ ה ְוֶאְהֶיה כְּ א ֶאְזכֶּ ּמָ   ׁשֶ
ֵכלִ  א ּבְ םֶאּלָ ִדיַנת ַהּיָ ִאין ִמּמְ   . ים ָהאּוַלְייִרין ַהּבָ

ֵקי ִניְנהוּ     !ַאְלָמא, סּוּמָ
  

ָיא    :ָלא ַקׁשְ
ְגִליֵמי,  -ָהא    ּבִ
י –ָהא  ְלבּוׁשֵ   .ּבִ
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        בבבב- - - - קיד, אקיד, אקיד, אקיד, א .509
ָמֵעאל" י ִיׁשְ    :אֹוֵמר ַרּבִ

ִלין ַ [ ְמַקּפְ יּפּוִרים ְלׁשּ ּטֹות ִמּיֹום ַהּכִ יִעין ֶאת ַהּמִ ִלים, ּוַמּצִ תֶאת ַהּכֵ    .ּבָ
ת ּבָ ַ ׁשּ יּפּוִרים ּבְ ל יֹום ַהּכִ יּפּוִרים, ֲאָבל לֹא ׁשֶ יֹום ַהּכִ ת ְקֵריִבין ּבְ ּבָ    .ְוֶחְלֵבי ׁשַ

י ֲעִקיָבא   אֹוֵמר:  ַרּבִ
יּפּוִרים,  יֹום ַהּכִ ת ְקֵריִבין ּבְ ּבָ ל ׁשַ   לֹא ׁשֶ
ת ּבָ ַ ׁשּ יּפּוִרים ְקֵריִבין ּבְ ל יֹום ַהּכִ   ]."ְולֹא ׁשֶ

  
נּו ַרּבָ     :ַנןּתָ

ּתוֹ "עֹ " ּבַ ׁשַ ת ּבְ ּבָ יּפּוִרים.  - (במדבר כח, י) 13"ַלת ׁשַ יֹום ַהּכִ ֵריִבין ּבְ ּקְ ת ׁשֶ ּבָ ד ַעל ֶחְלֵבי ׁשַ   ִליּמֵ

יּפּוִרים ּבְ  ל יֹום ַהּכִ תָיכֹול ַאף ׁשֶ ּבָ ַ    ?ׁשּ
ְלמּוד לֹוַמר: ּתֹו" תַּ ּבַ ׁשַ   , "ּבְ

ְבֵרי  ָמֵעאלּדִ י ִיׁשְ   . ַרּבִ
י ֲעִקיָבא   ֵמר: אוֹ  ַרּבִ

ּתֹו""עֹ  ּבַ ׁשַ ת ּבְ ּבָ יֹום טֹוב.  - ַלת ׁשַ ֵרִבים ּבְ ּקְ ת ׁשֶ ּבָ   ַעל ֶחְלֵבי ׁשַ
ּפּוִרים יֹום ַהּכִ    ?ָיכֹול ַאף ּבְ

ְלמּוד לֹוַמר: ּתֹו" תַּ ּבַ ׁשַ   . ""ּבְ
ְמָצא לֹוַמר ּתִ ׁשֶ    :כְּ

יְלִדְבֵרי  ָמֵעאל  ַרּבִ יֹום טֹוב,  -ִיׁשְ   ְנָדִרים ּוְנָדבֹות ְקֵריִבין ּבְ
ּפּוִרים -ְוִכי ִאיְצְטִריְך ְקָרא     .ְליֹום ַהכִּ

יְלִדְבֵרי  יֹום טֹוב,  -ֲעִקיָבא  ַרּבִ   ְנָדִרים ּוְנָדבֹות ֵאין ְקֵרִבין ּבְ
י ִאיְצְטִריְך ְקָרא  יֹום טֹוב -ְוכִּ ָרא ּבְ    .ְלִמיׁשְ

  
  

י ֵזיָראָאַמר   :ַרּבִ
ָבֶבל ֲהָוה ָאְמִרי:   קיד,ב  י ָהֵויָנא ּבְ   כִּ

ַתְנָיאָהא     :ּדְ
ת " ּבָ ָחל ִלְהיֹות ֶעֶרב ׁשַ ּפּוִרים ׁשֶ    ,לֹא ָהיּו ּתֹוְקִעין -יֹום ַהּכִ
ת ְב וּ  ּבָ יִלין -מֹוָצֵאי ׁשַ    ."לֹא ָהיּו ַמְבּדִ

ְבֵרי ַהּכל ִהיא.    ּדִ
ִחיֵתיּה  כַּ י ְסִליָקָנא ְלָהָתם, ַאׁשְ ֵריּה ִל כִּ ן ָּפִזיּדְ ְיהּוָדה ּבְ ְמעֹון ּבֶ י ׁשִ    :ָיֵתיב ְוָקָאַמרּדְ  ַרּבִ

י   ֲעִקיָבא ִהיא,  ַרּבִ
ִאי  יּדְ ָמֵעאל ַרּבִ יָון  ,ִיׁשְ יּפּוִרים, ִליְתַקע, ּדְ כֵּ יֹום ַהכִּ ת ְקֵריִבין ּבְ ּבָ   ָאַמר ֶחְלֵבי ׁשַ

ֶליֱהֵוי ָיְדִעי י ֵהיִכי ּדְ יּפּוִריםּדְ  כִּ יֹום ַהכִּ ת ְקֵריִבין ּבְ ּבָ   . ֶחְלֵבי ׁשַ
  . ֲהִנים ְזִריִזין ֵהןּכֹ  :ְוָאִמיָנא ֵליּה ֲאָנא

  
ֵריהָאַמר ֵליּה  א ּבְ יׁשָ ִ אּדְ  ָמר ַקׁשּ ילְ  ַרב ִחְסּדָ   : ַרב ַאׁשִ

   !?"ּכֲהִנים ְזִריִזין ֵהן" :ִמי ָאְמִריַנן
   :ְוָהְתַנן

לֹ " ָלאָכה,  -ׁש ׁשָ   ְלַהְבִטיל ֶאת ָהָעם ִמּמְ
לֹ  ין קֹוֶדׁש ְלחֹולְל  -ׁש ׁשָ יל ּבֵ   ! "ַהְבּדִ

  
ֵייַא ָאַמר ְד כִּ     :ּבַ

א  ָאר ַעּמָ ַלִים, ִב ּדְ ִלׁשְ   ירּוׁשָ
א לִ  -ָהָכא ַנִמי  ָאר ַעּמָ ַלִים. ִב ּדְ ׁשְ   ירּוׁשָ

  
  

                                                             
13
ּתֹו   ּבַ ׁשַ ת ּבְ ּבָ ּתֹו עַלת ׁשַ ּבַ ׁשַ ת ּבְ ּבָ ּתֹו עַלת ׁשַ ּבַ ׁשַ ת ּבְ ּבָ ּתֹו עַלת ׁשַ ּבַ ׁשַ ת ּבְ ּבָ  על עולת התמיד ונסכהעַלת ׁשַ
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        בבבבקיד, קיד, קיד, קיד,  .510
ת "[ ּבָ ָחל ִלְהיֹות ֶעֶרב ׁשַ ּפּוִרים ׁשֶ   .]"לֹא ָהיּו ּתֹוְקִעין -יֹום ַהּכִ
  

ְנָחה ּוְלַמְעָלה ְקִניַבת ָיָרק ִמן ַהּמִ ֵרי ּבִ ׁשָ ֵליְדִעי ּדְ י ֵהיִכי ּדְ    !ְוִליְתַקע, כִּ
  

  : ַרב יֹוֵסףָאַמר 
ירְלִפי ׁשֶ  בּות ְלַהּתִ   . ֵאין ּדֹוִחין ׁשְ

  
ֵריּה וְ  א ּבְ יׁשָ   ָאַמר:  ַרב ִאיִדיּדְ ַרב ׁשֵ

בּות ְקרֹוָבה  ירּו,  -ׁשְ   ִהּתִ
בּות ְרחֹוָקה  ירוּ  -ׁשְ    .לֹא ִהּתִ

  
ירּו?וּ  בּות ְקרֹוָבה ִהּתִ    !ׁשְ

   :ְוָהְתַנן
ת " ּבָ ָחל ִלְהיֹות ֶעֶרב ׁשַ יִלין - יֹום טֹוב ׁשֶ    .ּתֹוְקִעין, ְולֹא ַמְבּדִ

ת  ּבָ   . (חולין כו:) "ְולֹא ּתֹוְקִעין יִליןַמְבּדִ  -מֹוָצֵאי ׁשַ
אי ר? ְוַאּמַ ִחיָטה ְלַאְלּתַ ׁשְ ֵרי ּבִ ׁשָ ֵליְדִעי ּדְ י ֵהיִכי ּדְ   ! ִליְתַקע, כִּ

  
א כִּ  וְרּתָ א ְמַחּוַ    .ַרב יֹוֵסףְד ֶאּלָ
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        אאאא    ו,ו,ו,ו,קטקטקטקט    ––––    בבבבקיד, קיד, קיד, קיד,  .511
י ֵזיָראָאַמר  א, ְוָאְמִרי ָלּה ָאַמר ַרב הּוָנאָאַמר  ַרּבִ י ַאּבָ   : ַרב הּוָנאָאַמר  ַרּבִ

ָחל ִלְהיֹות ּבְ  ּפּוִרים ׁשֶ ת יֹום ַהכִּ ּבָ ַ ְקִניַבת ָיָרק.  -ׁשּ   ָאסּור ּבִ
  

   :ַרב ָמָנאָאַמר 
ָנא   : ּתָ

ָחל ִלְהיֹות ּבְ " ּפּוִרים ׁשֶ ִין ְליֹום ַהּכִ ְקִניַבת ָיָרקִמּנַ ָאסּור ּבִ ת ׁשֶ ּבָ ַ    ?ׁשּ
ְלמּוד לֹוַמר:  תֹוןתַּ ּבָ בֹות -(שמות טז, כג) 14""ׁשַ   . "ׁשְ

  
  ? איְלַמ 

ל ְמָלאָכה"" :ְוָהְכִתיב – ְמָלאָכהלִ ִאיֵליָמא  ה ּכָ   ! (שמות כ, י) 15לֹא ַתֲעׂשֶ
א ָלאו    .ְקִניַבת ָיָרקַא ֶאּלָ

ּה  ַמע ִמיּנָ    .ׁשְ
  

אָאַמר  ר ַאּבָ יא ּבַ י ִחּיָ י יֹוָחָנןָאַמר  ַרּבִ   : ַרּבִ
ָחל ִלְהיֹות ּבְ  ּפּוִרים ׁשֶ ת יֹום ַהכִּ ּבָ ַ ְקִני -ׁשּ ר ּבִ   ַבת ָיָרק. מּוּתָ

  
  ֵמיִתיִבי 

ָחל ִלְהיֹות ּבְ " ּפּוִרים ׁשֶ ִין ְליֹום ַהּכִ ְקִניַבת ָיָרקִמּנַ ָאסּור ּבִ ת ׁשֶ ּבָ ַ    ?ׁשּ
ְלמּוד לֹוַמר: תֹון תַּ ּבָ בוֹ  -(שמות כ,י) 16""ׁשַ   . "תׁשְ

  ? ְלַמאי
ל ְמָלאָכה"" :ְוָהְכִתיב –ְמָלאָכה לִ ִאיֵליָמא  ה ּכָ   ! לֹא ַתֲעׂשֶ

א ָלאו    ! ְקִניַבת ָיָרקּבִ ֶאּלָ
  

ה'ּבַ ְלעֹוָלם ִלְמָלאָכה, ְוַלֲעבֹור ֲעֵליּה  ,לֹא ה"וְ   17'ֲעׂשֵ   . 18"לֹא ַתֲעׂשֶ
  

ָווֵתיּה  ְנָיא כְּ יּדְ ּתַ   יֹוָחָנן:  ַרּבִ
ָחל ִלְהיֹות ּבְ " ּפּוִרים ׁשֶ תיֹום ַהּכִ ּבָ ַ     :ׁשּ

ְקִניַבת ָיָרק   קטו,א ר ּבִ , מּותָּ
19

ֱאגֹוִזים ִעין ּבֶ ְנָחה ּוְלַמְעָלהוּ  ,ְמַפּצְ ִריּמֹוִנים ִמן ַהּמִ ִסין ּבְ    ,ְמַפְרּכְ
ֵני ַעְגַמת ֶנֶפׁש    ."ִמּפְ

  
ֵבי  ָרָבא - ַרב ְיהּוָדהּדְ ִבי כְּ    .ְמַקּנְ
ֵבי  הּדְ י ָקאֵרי -  ַרּבָ ְרּדִ    .ּגַ

ָהוּו ָקא ְמַחְרִפי ֲחָזא ּדְ יָון ּדַ    ,כֵּ
ֵמי ְ ַעְרָבא ִמׁשּ א ִמּמַ ְרּתָ י יֹוָחָנןּדְ ּה ָאַמר ְלהּו: ֲאָתא ִאיּגַ ֲאִסיר ַרּבִ    .ּדַ

  
        

        אלו קשריםאלו קשריםאלו קשריםאלו קשריםווווך ך ך ך ללללעעעען ן ן ן הדרהדרהדרהדר

                                                             
14
תֹון   ּבָ תֹון ׁשַ ּבָ תֹון ׁשַ ּבָ תֹון ׁשַ ּבָ   שבת קודש לה'ׁשַ
15

ל ְמָלאָכהויום השביעי שבת לה' אלהיך   ה כָּ ל ְמָלאָכהלֹא ַתֲעׂשֶ ה כָּ ל ְמָלאָכהלֹא ַתֲעׂשֶ ה כָּ ל ְמָלאָכהלֹא ַתֲעׂשֶ ה כָּ  לֹא ַתֲעׂשֶ
16
תֹון   ּבָ תֹון ׁשַ ּבָ תֹון ׁשַ ּבָ תֹון ׁשַ ּבָ   שבת קודש לה'ׁשַ
17
תוֹ   ּבָ תוֹ ׁשַ ּבָ תוֹ ׁשַ ּבָ תוֹ ׁשַ ּבָ   שבת קודש לה'ן ן ן ן ׁשַ
18
ל ְמָלאָכה  ה כָּ ל ְמָלאָכהלֹא ַתֲעׂשֶ ה כָּ ל ְמָלאָכהלֹא ַתֲעׂשֶ ה כָּ ל ְמָלאָכהלֹא ַתֲעׂשֶ ה כָּ   לֹא ַתֲעׂשֶ
19

 ע"פ גירסת כתב"י, דפוס שונצינו, המהרש"ל. 


