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    """"ִמיָלהִמיָלהִמיָלהִמיָלהְּד ְּד ְּד ְּד     ֱאִליֶעֶזרֱאִליֶעֶזרֱאִליֶעֶזרֱאִליֶעֶזר    ַרִּביַרִּביַרִּביַרִּבי""""    ––––    י"טי"טי"טי"טפרק פרק פרק פרק     שבתשבתשבתשבתמסכת מסכת מסכת מסכת 
        קל, אקל, אקל, אקל, א .594

  

ָנה   קל,א    ִמׁשְ

י ֱאִליֶעֶזר   אֹוֵמר:  ַרּבִ
ת  ּבָ ִלי ֵמֶעֶרב ׁשַ ת - ִאם לֹא ֵהִביא ּכְ ּבָ ׁשַ ה ְמִביאֹו ּבְ    .ְמגּוּלֶ

ָנה  ּכָ י ֵעִד  - ּוַבסַּ הּו ַעל ּפִ    .יםְמַכסֵּ
  

י ֱאִליֶעֶזרְועֹוד ָאַמר    : ַרּבִ
ִלי ַבְרֶזל.  ָחִמין ַלֲעׂשֹות ּכְ   ּכֹוְרִתים ֵעִצים ַלֲעׂשֹות ּפֶ

ָלל ָאַמר  י ֲעִקיָבאּכְ   : ַרּבִ
ת  ּבָ ר ַלֲעׂשֹוָתּה ֵמֶעֶרב ׁשַ ֶאְפׁשָ ל ְמָלאָכה ׁשֶ ת.  -ּכָ ּבָ ַ   ֵאיָנּה ּדֹוָחה ֶאת ַהׁשּ

ר ַלֲעׂשֹוָתּה ֵמ  ִאי ֶאְפׁשָ ת ׁשֶ ּבָ ת - ֶעֶרב ׁשַ ּבָ ַ   .  .  .  .  ּדֹוָחה ֶאת ַהׁשּ
            

ָמָרא          ּגְ

ֲעָיא ְלהוּ  ֲעָיא ְלהוּ ִאיּבַ ֲעָיא ְלהוּ ִאיּבַ ֲעָיא ְלהוּ ִאיּבַ   : ִאיּבַ
יּדְ ּדְ ּדְ ּדְ ַטְעָמא ַטְעָמא ַטְעָמא ַטְעָמא  יַרּבִ יַרּבִ יַרּבִ ּום ִחּבּוֵבי ִמְצָוה    ַרּבִ ּום ִחּבּוֵבי ִמְצָוהֱאִליֶעֶזר ִמׁשּ ּום ִחּבּוֵבי ִמְצָוהֱאִליֶעֶזר ִמׁשּ ּום ִחּבּוֵבי ִמְצָוהֱאִליֶעֶזר ִמׁשּ   , ֱאִליֶעֶזר ִמׁשּ

ָדא ּום ֲחׁשָ יְלָמא ִמׁשּ ָדאאֹו ּדִ ּום ֲחׁשָ יְלָמא ִמׁשּ ָדאאֹו ּדִ ּום ֲחׁשָ יְלָמא ִמׁשּ ָדאאֹו ּדִ ּום ֲחׁשָ יְלָמא ִמׁשּ             ????אֹו ּדִ
        

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

י ֵעִדים ה ַעל ּפִ י ֵעִדיםְלַאּתּוֵיי ְמכּוּסֶ ה ַעל ּפִ י ֵעִדיםְלַאּתּוֵיי ְמכּוּסֶ ה ַעל ּפִ י ֵעִדיםְלַאּתּוֵיי ְמכּוּסֶ ה ַעל ּפִ   . ְלַאּתּוֵיי ְמכּוּסֶ
וּ     ::::ִאי ָאְמַרּתְ ִאי ָאְמַרּתְ ִאי ָאְמַרּתְ ִאי ָאְמַרּתְ  וּ ִמׁשּ וּ ִמׁשּ וּ ִמׁשּ ה ִמׁשּ ה ם ִחּבּוֵבי ִמְצָוה, ְמגּוּלֶ ה ם ִחּבּוֵבי ִמְצָוה, ְמגּוּלֶ ה ם ִחּבּוֵבי ִמְצָוה, ְמגּוּלֶ ה     - - - - ם ִחּבּוֵבי ִמְצָוה, ְמגּוּלֶ ה ִאין, ְמכּוּסֶ ה ִאין, ְמכּוּסֶ ה ִאין, ְמכּוּסֶ         לֹא. לֹא. לֹא. לֹא.     - - - - ִאין, ְמכּוּסֶ

א ִאי ָאְמַרּתְ  א ִאי ָאְמַרּתְ ֶאּלָ א ִאי ָאְמַרּתְ ֶאּלָ א ִאי ָאְמַרּתְ ֶאּלָ ה    ::::ֶאּלָ ָדא ֲאִפיּלּו ְמכּוּסֶ ּום ֲחׁשָ הִמׁשּ ָדא ֲאִפיּלּו ְמכּוּסֶ ּום ֲחׁשָ הִמׁשּ ָדא ֲאִפיּלּו ְמכּוּסֶ ּום ֲחׁשָ הִמׁשּ ָדא ֲאִפיּלּו ְמכּוּסֶ ּום ֲחׁשָ ֵמי     - - - - ִמׁשּ יר ּדָ ּפִ ֵמי ׁשַ יר ּדָ ּפִ ֵמי ׁשַ יר ּדָ ּפִ ֵמי ׁשַ יר ּדָ ּפִ         ׁשַ
        

            ????ַמאיַמאיַמאיַמאי
        

י ֵלִויָאַמר ָאַמר ָאַמר ָאַמר     ִאיְתַמרִאיְתַמרִאיְתַמרִאיְתַמר         : : : : ַרּבִ
ילֹא ֲאָמָרּה לֹא ֲאָמָרּה לֹא ֲאָמָרּה לֹא ֲאָמָרּה  יַרּבִ יַרּבִ יַרּבִ א ְלִחּבּוֵבי ִמְצָוה.     ַרּבִ א ְלִחּבּוֵבי ִמְצָוה. ֱאִליֶעֶזר ֶאּלָ א ְלִחּבּוֵבי ִמְצָוה. ֱאִליֶעֶזר ֶאּלָ א ְלִחּבּוֵבי ִמְצָוה. ֱאִליֶעֶזר ֶאּלָ         ֱאִליֶעֶזר ֶאּלָ

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

ה" ה ְוֵאין ְמִביאֹו ְמכּוסֶּ   ,ְמִביאֹו ְמגּוּלֶ
ְבֵרי  י ֱאִליֶעֶזרּדִ   . "ַרּבִ

  
יָאַמר    : ַרב ַאׁשִ

ְיָקא    ,ַמְתִניִתין ַנִמי ּדַ
ָקָתֵני ָקָתֵניּדְ ָקָתֵניּדְ ָקָתֵניּדְ י ֵעִדים"    ::::ּדְ הּו ַעל ּפִ ָנה ְמַכסֵּ ּכָ ַעת ַהסַּ   ,,,,"ּוִבׁשְ

ָנה ּסַ ּסַ ּסַ ּסַ ּבַ ּבַ ּבַ ּבַ  ָנה כָּ ָנה כָּ ָנה כָּ ּלא ּבַ     ,,,,ִאיןִאיןִאיןִאין    ––––כָּ ּלא ּבַ ׁשֶ ּלא ּבַ ׁשֶ ּלא ּבַ ׁשֶ ָנה ּסַ ּסַ ּסַ ּסַ ׁשֶ ָנה כָּ ָנה כָּ ָנה כָּ             ....לֹאלֹאלֹאלֹא    ––––כָּ
        

ַמע ִמינָּ  ַמע ִמינָּ ׁשְ ַמע ִמינָּ ׁשְ ַמע ִמינָּ ׁשְ             ....ּה ּה ּה ּה ׁשְ
ּום ִחּבּוֵבי ִמְצָוה.  ּום ִחּבּוֵבי ִמְצָוה. ִמׁשּ ּום ִחּבּוֵבי ִמְצָוה. ִמׁשּ ּום ִחּבּוֵבי ִמְצָוה. ִמׁשּ   ִמׁשּ

ּה  ַמע ִמיּנָ ּה ׁשְ ַמע ִמיּנָ ּה ׁשְ ַמע ִמיּנָ ּה ׁשְ ַמע ִמיּנָ             ....ׁשְ
        
        

  רש"י
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ְנָיא ִאיָדךְ  ְנָיא ִאיָדךְ ּתַ ְנָיא ִאיָדךְ ּתַ ְנָיא ִאיָדךְ ּתַ             ::::ּתַ

ה, " ה ְוֵאין ְמִביאֹו ְמכּוסֶּ   ְמִביאֹו ְמגּוּלֶ
ְבֵרי  י ֱאִליֶעֶזרּדִ   , ַרּבִ

י ְיהּוָדה ּום  ַרּבִ י ֱאִליֶעֶזראֹוֵמר ִמׁשּ   : ַרּבִ
ָהיוּ  ָנה ׁשֶ ּכָ ַעת ַהסַּ ׁשְ י ֵעִדים נֹוֲהִגין ָהיּו ּבִ ה ַעל ּפִ   . . . . "ְמִביִאין ְמכּוסֶּ

  
ֲעָיא ְלהוּ  ֲעָיא ְלהוּ ִאיּבַ ֲעָיא ְלהוּ ִאיּבַ ֲעָיא ְלהוּ ִאיּבַ   : ִאיּבַ

ָקָאַמר    "ֵעִדים" ָקָאַמרּדְ ָקָאַמרּדְ ָקָאַמרּדְ   , ִאיהּו ְוַחדִאיהּו ְוַחדִאיהּו ְוַחדִאיהּו ְוַחד: ּדְ
יְלָמא: הּוא ּוְתֵרי יְלָמא: הּוא ּוְתֵריאֹו ּדִ יְלָמא: הּוא ּוְתֵריאֹו ּדִ יְלָמא: הּוא ּוְתֵריאֹו ּדִ             ????אֹו ּדִ

        
ַמע א ׁשְ ַמעּתָ א ׁשְ ַמעּתָ א ׁשְ ַמעּתָ א ׁשְ             ::::ּתָ

י ֵעִדיםסַּ ּוַב " הּו ַעל ּפִ ָנה ְמַכסֵּ   . . . . "ּכָ
ָלָמא ׁשְ ָלָמאִאי ָאְמַרּתְ ּבִ ׁשְ ָלָמאִאי ָאְמַרּתְ ּבִ ׁשְ ָלָמאִאי ָאְמַרּתְ ּבִ ׁשְ יר    - - - -     """"הּוא ּוְתֵריהּוא ּוְתֵריהּוא ּוְתֵריהּוא ּוְתֵרי""""    ::::ִאי ָאְמַרּתְ ּבִ ּפִ ירׁשַ ּפִ ירׁשַ ּפִ ירׁשַ ּפִ   , ׁשַ

א ִאי ָאַמ  א ִאי ָאַמ ֶאּלָ א ִאי ָאַמ ֶאּלָ א ִאי ָאַמ ֶאּלָ   !?"ֵעִדים"ַמאי ַמאי ַמאי ַמאי     - - - -     """"הּוא ְוַחדהּוא ְוַחדהּוא ְוַחדהּוא ְוַחד""""    ::::ְרּתְ ְרּתְ ְרּתְ ְרּתְ ֶאּלָ
  

ָמקֹום ַאֵחר.   ְראּוִיים ְלָהִעיד ּבְ ָמקֹום ַאֵחר.  ׁשֶ ְראּוִיים ְלָהִעיד ּבְ ָמקֹום ַאֵחר.  ׁשֶ ְראּוִיים ְלָהִעיד ּבְ ָמקֹום ַאֵחר.  ׁשֶ ְראּוִיים ְלָהִעיד ּבְ         ׁשֶ
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        קל, אקל, אקל, אקל, א .596
י ֱאִליֶעֶזרְועֹוד ָאַמר "       :ַרּבִ
ִלי ַבְרֶזל[ ָחִמין ַלֲעׂשֹות ּכְ   ].ּכֹוְרִתים ֵעִצים ַלֲעׂשֹות ּפֶ
  

ַנן נּו ַרּבָ ַנןּתָ נּו ַרּבָ ַנןּתָ נּו ַרּבָ ַנןּתָ נּו ַרּבָ             ::::ּתָ
ל " ְמקֹומֹו ׁשֶ י ֱאִליֶעֶזרּבִ ְרֶזל ּבְ ָהיּו ּכוֹ  ַרּבִ ָחִמין ַלֲעׂשֹות ּבַ תְרִתין ֵעִצים ַלֲעׂשֹות ּפֶ ּבָ ַ   .ׁשּ

ל  ְמקֹומֹו ׁשֶ ִליִליּבִ י יֹוֵסי ַהּגְ ָחָלב ַרּבִ ר עֹוף ּבְ ׂשַ   . . . . "ָהיּו אֹוְכִלין ּבְ
  

א.     ֵלִוי ּבָ א. ִאיְקַלע ְלֵבי יֹוֵסף ִריׁשְ ּבָ א. ִאיְקַלע ְלֵבי יֹוֵסף ִריׁשְ ּבָ א. ִאיְקַלע ְלֵבי יֹוֵסף ִריׁשְ ּבָ         ִאיְקַלע ְלֵבי יֹוֵסף ִריׁשְ
ַחְלָבא  ַטְווָתא ּבְ א ּדְ ַחְלָבא ְקִריבּו ֵליּה ֵריׁשָ ַטְווָתא ּבְ א ּדְ ַחְלָבא ְקִריבּו ֵליּה ֵריׁשָ ַטְווָתא ּבְ א ּדְ ַחְלָבא ְקִריבּו ֵליּה ֵריׁשָ ַטְווָתא ּבְ א ּדְ         לֹא ָאַכל. לֹא ָאַכל. לֹא ָאַכל. לֹא ָאַכל.     - - - - ְקִריבּו ֵליּה ֵריׁשָ

        
יּה כִּ כִּ כִּ כִּ  יּה י ֲאָתא ְלַקּמֵ יּה י ֲאָתא ְלַקּמֵ יּה י ֲאָתא ְלַקּמֵ יּדְ ּדְ ּדְ ּדְ י ֲאָתא ְלַקּמֵ             ,,,,ַרּבִ

יְנהוּ : ָאַמר ֵליּה ָאַמר ֵליּה ָאַמר ֵליּה ָאַמר ֵליּה  ּתִ ּמְ ׁשַ אי לֹא ּתְ יְנהוּ ַאּמַ ּתִ ּמְ ׁשַ אי לֹא ּתְ יְנהוּ ַאּמַ ּתִ ּמְ ׁשַ אי לֹא ּתְ יְנהוּ ַאּמַ ּתִ ּמְ ׁשַ אי לֹא ּתְ   ! ַאּמַ
ֵתיָרהּדְ ּדְ ּדְ ּדְ ַאְתֵריּה ַאְתֵריּה ַאְתֵריּה ַאְתֵריּה : ָאַמר ֵליּה ָאַמר ֵליּה ָאַמר ֵליּה ָאַמר ֵליּה  ן ּבְ י ְיהּוָדה ּבֶ         ֲהָוה, ֲהָוה, ֲהָוה, ֲהָוה,     ַרּבִ

ַרׁש ְלהּו כְּ  יְלָמא ּדָ ַרׁש ְלהּו כְּ ְוָאִמיָנא: ּדִ יְלָמא ּדָ ַרׁש ְלהּו כְּ ְוָאִמיָנא: ּדִ יְלָמא ּדָ ַרׁש ְלהּו כְּ ְוָאִמיָנא: ּדִ יְלָמא ּדָ ִליִליְוָאִמיָנא: ּדִ י יֹוֵסי ַהּגְ   .  ַרּבִ
   

ְתַנן ְתַנןּדִ ְתַנןּדִ ְתַנןּדִ             ::::ּדִ
ִליִלי" י יֹוֵסי ַהּגְ   : אֹוֵמר ַרּבִ

1111""לא תֹאְכלּו ָכל ְנֵבָלה    :ֶנֱאַמר
  , (דברים יד, כא) 

ֲחֵלב ִאּמֹו" :ְוֶנֱאַמר ִדי ּבַ ל ּגְ ֵ   , (דברים יד, כא)    "לֹא ְתַבׁשּ
ּום ְנֵבָלה ָאסּור ִמׁשּ ָחָלב.  ,ֶאת ׁשֶ ל ּבְ ֵ   ָאסּור ְלַבׁשּ

ָחָלב ל ּבְ ֵ ּום ְנֵבָלה, ָיכֹול ְיֵהא ָאסּור ְלַבׁשּ ָאסּור ִמׁשּ    ?עֹוף ׁשֶ
ְלמּוד לֹוַמר: ֲחֵלב ִאּמֹו" תַּ   , "ּבַ

ֵאין לֹו ֲחֵלב ֵאם   .  (חולין קיג.) "ָיָצא עֹוף ׁשֶ
   

        
י ִיְצָחקָאַמר ָאַמר ָאַמר ָאַמר          : : : : ַרּבִ

ין כְּ  ָהיּו עֹוׂשִ ָרֵאל ׁשֶ ֶאֶרץ ִיׂשְ ין כְּ ִעיר ַאַחת ָהְיָתה ּבְ ָהיּו עֹוׂשִ ָרֵאל ׁשֶ ֶאֶרץ ִיׂשְ ין כְּ ִעיר ַאַחת ָהְיָתה ּבְ ָהיּו עֹוׂשִ ָרֵאל ׁשֶ ֶאֶרץ ִיׂשְ ין כְּ ִעיר ַאַחת ָהְיָתה ּבְ ָהיּו עֹוׂשִ ָרֵאל ׁשֶ ֶאֶרץ ִיׂשְ יִעיר ַאַחת ָהְיָתה ּבְ יַרּבִ יַרּבִ יַרּבִ ןֱאִליֶעֶזר ֱאִליֶעֶזר ֱאִליֶעֶזר ֱאִליֶעֶזר     ַרּבִ ְזַמּנָ ןְוָהיּו ֵמִתים ּבִ ְזַמּנָ ןְוָהיּו ֵמִתים ּבִ ְזַמּנָ ןְוָהיּו ֵמִתים ּבִ ְזַמּנָ   . ְוָהיּו ֵמִתים ּבִ
ַעם ַאַחת ּפַ א ׁשֶ ַעם ַאַחתְולֹא עֹוד, ֶאּלָ ּפַ א ׁשֶ ַעם ַאַחתְולֹא עֹוד, ֶאּלָ ּפַ א ׁשֶ ַעם ַאַחתְולֹא עֹוד, ֶאּלָ ּפַ א ׁשֶ יָלה    ְולֹא עֹוד, ֶאּלָ ָרֵאל ַעל ַהּמִ ֵזָרה ַעל ִיׂשְ ָעה ּגְ ְזָרה ַמְלכּות ָהְרׁשָ יָלהּגָ ָרֵאל ַעל ַהּמִ ֵזָרה ַעל ִיׂשְ ָעה ּגְ ְזָרה ַמְלכּות ָהְרׁשָ יָלהּגָ ָרֵאל ַעל ַהּמִ ֵזָרה ַעל ִיׂשְ ָעה ּגְ ְזָרה ַמְלכּות ָהְרׁשָ יָלהּגָ ָרֵאל ַעל ַהּמִ ֵזָרה ַעל ִיׂשְ ָעה ּגְ ְזָרה ַמְלכּות ָהְרׁשָ   , ּגָ
ְזָרה.   ְזָרה.  ְוַעל אֹוָתּה ָהִעיר לֹא ּגָ ְזָרה.  ְוַעל אֹוָתּה ָהִעיר לֹא ּגָ ְזָרה.  ְוַעל אֹוָתּה ָהִעיר לֹא ּגָ         ְוַעל אֹוָתּה ָהִעיר לֹא ּגָ

            
        
        

                                                             
1
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ְנָיא ְנָיאּתַ ְנָיאּתַ ְנָיאּתַ             ::::ּתַ

ְמִליֵאל" ן ּגַ ְמעֹון ּבֶ ן ׁשִ   אֹוֵמר:  ַרּבָ
גֹון ִמיָלה,  ְמָחה, ּכְ ׂשִ לּו ֲעֵליֶהם ּבְ יּבְ ּקִ ל ִמְצָוה ׁשֶ   ּכָ

ְכִתיב שׂ "    :ּדִ ָלל ָרב" ׂשָ מֹוֵצא ׁשָ   , (תהילים קיט, קסב)    ָאנִכי ַעל ִאְמָרֶתָך ּכְ
ְמָחה.  ׂשִ ין אֹוָתּה ּבְ   ֲעַדִיין עֹוׂשִ

ְקָטָטה לּו ֲעֵליֶהם ּבִ ּבְ ּקִ גֹון ֲעָריֹות,  ,ְוָכל ִמְצָוה ׁשֶ   ּכְ
ְכִתיב ה ֶאת ָהָעם ּבֹ  :ּדִ ַמע מׁשֶ ׁשְ חֹוָתיו""ַוּיִ ּפְ חֹוָתיו, ַע  - (במדבר יא, י)    ֶכה ְלִמׁשְ ּפְ   ל ִעְסֵקי ִמׁשְ

ְקָטָטה ין אֹוָתּה ּבִ   . . . . "ֲעַדִיין עֹוׂשִ
        

יְגָרא ּה ּתִ ָלא ָרמּו ּבָ ה ּדְ תּוּבָ א כְּ ֵליכָּ יְגָראּדְ ּה ּתִ ָלא ָרמּו ּבָ ה ּדְ תּוּבָ א כְּ ֵליכָּ יְגָראּדְ ּה ּתִ ָלא ָרמּו ּבָ ה ּדְ תּוּבָ א כְּ ֵליכָּ יְגָראּדְ ּה ּתִ ָלא ָרמּו ּבָ ה ּדְ תּוּבָ א כְּ ֵליכָּ             ....ּדְ
        

ְנָיא ְנָיאּתַ ְנָיאּתַ ְנָיאּתַ             ::::ּתַ
ן ֶאְלָעָזר" ְמעֹון ּבֶ י ׁשִ   אֹוֵמר:  ַרּבִ

ֵזַרת ַעת ּגְ ׁשְ ָרֵאל ַעְצָמן ֲעֵליֶהם ְלִמיָתה ּבִ ְסרּו ִיׂשְ ּמָ ל ִמְצָוה ׁשֶ ְלכּות,  ּכָ   ַהּמַ
גֹון ֲעבֹוָדה ָזָרה ּוִמיָלה  ָיָדם,  - ּכְ   ֲעַדִיין ִהיא מּוְחֶזֶקת ּבְ

ְלכּות,  ֵזַרת ַהּמַ ַעת ּגְ ׁשְ ָרֵאל ַעְצָמן ָעֶליָה ְלִמיָתה ּבִ ּלא ָמְסרּו ִיׂשְ   ְוָכל ִמְצָוה ׁשֶ
ין  ִפיּלִ גֹון תְּ ָיָדם -ּכְ ה ּבְ   ...."ֲעַדִיין ִהיא ְמרּוּפָ

  
יָאַמר ָאַמר ָאַמר ָאַמר ּדְ  אי ַרּבִ         : : : : ַיּנַ

ָנַפִים.  ַעל כְּ ע ּבַ ֱאִליׁשָ ין ְצִריִכין ּגּוף ָנִקי כֶּ ִפיּלִ ָנַפִים. ּתְ ַעל כְּ ע ּבַ ֱאִליׁשָ ין ְצִריִכין ּגּוף ָנִקי כֶּ ִפיּלִ ָנַפִים. ּתְ ַעל כְּ ע ּבַ ֱאִליׁשָ ין ְצִריִכין ּגּוף ָנִקי כֶּ ִפיּלִ ָנַפִים. ּתְ ַעל כְּ ע ּבַ ֱאִליׁשָ ין ְצִריִכין ּגּוף ָנִקי כֶּ ִפיּלִ   ּתְ
  

  ? ַמאי ִהיאַמאי ִהיאַמאי ִהיאַמאי ִהיא
  

ֵייָאַמר ָאַמר ָאַמר ָאַמר          : : : : ַאּבַ
ֶהם ּלא ָיִפיַח ּבָ ֶהםׁשֶ ּלא ָיִפיַח ּבָ ֶהםׁשֶ ּלא ָיִפיַח ּבָ ֶהםׁשֶ ּלא ָיִפיַח ּבָ             ....ׁשֶ

        
        ָאַמר: ָאַמר: ָאַמר: ָאַמר:     ָרָבא

ֶהם.  ן ּבָ ּלא ִייׁשַ ֶהם. ׁשֶ ן ּבָ ּלא ִייׁשַ ֶהם. ׁשֶ ן ּבָ ּלא ִייׁשַ ֶהם. ׁשֶ ן ּבָ ּלא ִייׁשַ   ׁשֶ
  

אי ָקרּו ֵליּה  אי ָקרּו ֵליּה ְוַאּמַ אי ָקרּו ֵליּה ְוַאּמַ אי ָקרּו ֵליּה ְוַאּמַ ָנַפִים"?     ::::ְוַאּמַ ַעל כְּ ע ּבַ ָנַפִים"? "ֱאִליׁשָ ַעל כְּ ע ּבַ ָנַפִים"? "ֱאִליׁשָ ַעל כְּ ע ּבַ ָנַפִים"? "ֱאִליׁשָ ַעל כְּ ע ּבַ         "ֱאִליׁשָ
ְזָרה ַמלְ  ַעם ַאַחת ּגָ ּפַ ְזָרה ַמלְ ׁשֶ ַעם ַאַחת ּגָ ּפַ ְזָרה ַמלְ ׁשֶ ַעם ַאַחת ּגָ ּפַ ְזָרה ַמלְ ׁשֶ ַעם ַאַחת ּגָ ּפַ רּו ֶאת מֹוחֹו, ׁשֶ ין ַעל ראׁשֹו ִיּקְ ִפיּלִ יַח ּתְ ּנִ ל ַהּמַ כָּ ָרֵאל ׁשֶ ֵזָרה ַעל ִיׂשְ ָעה ּגְ רּו ֶאת מֹוחֹו, כּות ָהְרׁשָ ין ַעל ראׁשֹו ִיּקְ ִפיּלִ יַח ּתְ ּנִ ל ַהּמַ כָּ ָרֵאל ׁשֶ ֵזָרה ַעל ִיׂשְ ָעה ּגְ רּו ֶאת מֹוחֹו, כּות ָהְרׁשָ ין ַעל ראׁשֹו ִיּקְ ִפיּלִ יַח ּתְ ּנִ ל ַהּמַ כָּ ָרֵאל ׁשֶ ֵזָרה ַעל ִיׂשְ ָעה ּגְ רּו ֶאת מֹוחֹו, כּות ָהְרׁשָ ין ַעל ראׁשֹו ִיּקְ ִפיּלִ יַח ּתְ ּנִ ל ַהּמַ כָּ ָרֵאל ׁשֶ ֵזָרה ַעל ִיׂשְ ָעה ּגְ         כּות ָהְרׁשָ

ּוק,  ין ְוָיָצא ַלׁשּ ִפיּלִ יַח ּתְ ע ַמּנִ ּוק, ְוָהָיה ֱאִליׁשָ ין ְוָיָצא ַלׁשּ ִפיּלִ יַח ּתְ ע ַמּנִ ּוק, ְוָהָיה ֱאִליׁשָ ין ְוָיָצא ַלׁשּ ִפיּלִ יַח ּתְ ע ַמּנִ ּוק, ְוָהָיה ֱאִליׁשָ ין ְוָיָצא ַלׁשּ ִפיּלִ יַח ּתְ ע ַמּנִ         ְוָהָיה ֱאִליׁשָ
ָפָניו ְוָרץ ַאֲחָריו.  ָפָניו ְוָרץ ַאֲחָריו. ְוָרָאהּו ַקְסּדֹור ֶאָחד. ָרץ ִמּלְ ָפָניו ְוָרץ ַאֲחָריו. ְוָרָאהּו ַקְסּדֹור ֶאָחד. ָרץ ִמּלְ ָפָניו ְוָרץ ַאֲחָריו. ְוָרָאהּו ַקְסּדֹור ֶאָחד. ָרץ ִמּלְ         ְוָרָאהּו ַקְסּדֹור ֶאָחד. ָרץ ִמּלְ

יַע ֶאְצלֹו, ְנָט  ִהּגִ יָון ׁשֶ יַע ֶאְצלֹו, ְנָט כֵּ ִהּגִ יָון ׁשֶ יַע ֶאְצלֹו, ְנָט כֵּ ִהּגִ יָון ׁשֶ יַע ֶאְצלֹו, ְנָט כֵּ ִהּגִ יָון ׁשֶ ָידֹו. כֵּ ָידֹו. ָלן ֵמראׁשֹו ַוֲאָחָזן ּבְ ָידֹו. ָלן ֵמראׁשֹו ַוֲאָחָזן ּבְ ָידֹו. ָלן ֵמראׁשֹו ַוֲאָחָזן ּבְ         ָלן ֵמראׁשֹו ַוֲאָחָזן ּבְ
ָיְדָך? : ָאַמר לוֹ ָאַמר לוֹ ָאַמר לוֹ ָאַמר לוֹ  ָיְדָך? ַמה ּבְ ָיְדָך? ַמה ּבְ ָיְדָך? ַמה ּבְ         ַמה ּבְ
ְנֵפי יֹוָנה. : ָאַמר לוֹ ָאַמר לוֹ ָאַמר לוֹ ָאַמר לוֹ  ּה כַּ ט ֶאת ָידֹו ְוִנְמְצאּו ּבָ ׁשַ ְנֵפי יֹוָנה, ּפָ ְנֵפי יֹוָנה. כַּ ּה כַּ ט ֶאת ָידֹו ְוִנְמְצאּו ּבָ ׁשַ ְנֵפי יֹוָנה, ּפָ ְנֵפי יֹוָנה. כַּ ּה כַּ ט ֶאת ָידֹו ְוִנְמְצאּו ּבָ ׁשַ ְנֵפי יֹוָנה, ּפָ ְנֵפי יֹוָנה. כַּ ּה כַּ ט ֶאת ָידֹו ְוִנְמְצאּו ּבָ ׁשַ ְנֵפי יֹוָנה, ּפָ         כַּ

ָנַפִים".  ַעל כְּ ָנַפִים". ְלִפיָכְך ָהיּו קֹוְרִאין אֹותֹו "ּבַ ַעל כְּ ָנַפִים". ְלִפיָכְך ָהיּו קֹוְרִאין אֹותֹו "ּבַ ַעל כְּ ָנַפִים". ְלִפיָכְך ָהיּו קֹוְרִאין אֹותֹו "ּבַ ַעל כְּ   ְלִפיָכְך ָהיּו קֹוְרִאין אֹותֹו "ּבַ
  

ְנֵפי יֹוָנה  ָנא כַּ ְנֵפי יֹוָנה ַמאי ׁשְ ָנא כַּ ְנֵפי יֹוָנה ַמאי ׁשְ ָנא כַּ ְנֵפי יֹוָנה ַמאי ׁשְ ָנא כַּ ָאר עֹופֹות? ְולֹא ָאַמר ְולֹא ָאַמר ְולֹא ָאַמר ְולֹא ָאַמר , ָאַמר ֵליּה ָאַמר ֵליּה ָאַמר ֵליּה ָאַמר ֵליּה ּדְ ַמאי ׁשְ ָאר עֹופֹות? ֵליּה ׁשְ ָאר עֹופֹות? ֵליּה ׁשְ ָאר עֹופֹות? ֵליּה ׁשְ   ֵליּה ׁשְ
ָרֵאל ְליֹוָנה,  ֶנֶסת ִיׂשְ ָדְמָיא כְּ ּום ּדְ ָרֵאל ְליֹוָנה, ִמׁשּ ֶנֶסת ִיׂשְ ָדְמָיא כְּ ּום ּדְ ָרֵאל ְליֹוָנה, ִמׁשּ ֶנֶסת ִיׂשְ ָדְמָיא כְּ ּום ּדְ ָרֵאל ְליֹוָנה, ִמׁשּ ֶנֶסת ִיׂשְ ָדְמָיא כְּ ּום ּדְ   ִמׁשּ

ֱאַמר:  ּנֶ ֱאַמר: ׁשֶ ּנֶ ֱאַמר: ׁשֶ ּנֶ ֱאַמר: ׁשֶ ּנֶ יַרְקַרק ָחרּוץ"ׁשֶ ֶסף ְוֶאְברֹוֶתיָה ּבִ ה ַבּכֶ ְנֵפי יֹוָנה ֶנְחּפָ   . (תהלים סח, יד)    "ּכַ
ָנֶפיָה ְמִגינֹות ָעֶליָה,  ָנֶפיָה ְמִגינֹות ָעֶליָה, ַמה ּיֹוָנה זֹו כְּ ָנֶפיָה ְמִגינֹות ָעֶליָה, ַמה ּיֹוָנה זֹו כְּ ָנֶפיָה ְמִגינֹות ָעֶליָה, ַמה ּיֹוָנה זֹו כְּ         ַמה ּיֹוָנה זֹו כְּ

ָרֵאל ִמְצֹות ְמִגינֹות ֲע  ָרֵאל ִמְצֹות ְמִגינֹות ֲע ַאף ִיׂשְ ָרֵאל ִמְצֹות ְמִגינֹות ֲע ַאף ִיׂשְ ָרֵאל ִמְצֹות ְמִגינֹות ֲע ַאף ִיׂשְ   ֵליֶהן. ֵליֶהן. ֵליֶהן. ֵליֶהן. ַאף ִיׂשְ
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        בבבב- - - - קל, אקל, אקל, אקל, א .598
אָאַמר ָאַמר ָאַמר ָאַמר  ר ַרב ַאּדָ א ּבַ י ַאּבָ י ִיְצָחקָאַמר ָאַמר ָאַמר ָאַמר     ַרּבִ         : : : : ַרּבִ

ת,  ּבָ ְכחּו ְולֹא ֵהִביאּו ִאיְזֵמל ֵמֶעֶרב ׁשַ ַעם ַאַחת ׁשָ ת, ּפַ ּבָ ְכחּו ְולֹא ֵהִביאּו ִאיְזֵמל ֵמֶעֶרב ׁשַ ַעם ַאַחת ׁשָ ת, ּפַ ּבָ ְכחּו ְולֹא ֵהִביאּו ִאיְזֵמל ֵמֶעֶרב ׁשַ ַעם ַאַחת ׁשָ ת, ּפַ ּבָ ְכחּו ְולֹא ֵהִביאּו ִאיְזֵמל ֵמֶעֶרב ׁשַ ַעם ַאַחת ׁשָ         ּפַ
ּגֹות ְוֶדֶרְך ֲחֵצירֹות ְוֵהִביאּוהּו ּבְ ְוֵהִביאּוהּו ּבְ ְוֵהִביאּוהּו ּבְ ְוֵהִביאּוהּו ּבְ  ֶרְך ּגַ ת ּדֶ ּבָ ַ ּגֹות ְוֶדֶרְך ֲחֵצירֹות ׁשּ ֶרְך ּגַ ת ּדֶ ּבָ ַ ּגֹות ְוֶדֶרְך ֲחֵצירֹות ׁשּ ֶרְך ּגַ ת ּדֶ ּבָ ַ ּגֹות ְוֶדֶרְך ֲחֵצירֹות ׁשּ ֶרְך ּגַ ת ּדֶ ּבָ ַ  ׁשּ

ְרצֹון          קל,ב ּלא ּבִ ְרצֹון ׁשֶ ּלא ּבִ ְרצֹון ׁשֶ ּלא ּבִ ְרצֹון ׁשֶ ּלא ּבִ יׁשֶ יַרּבִ יַרּבִ יַרּבִ   . ֱאִליֶעֶזרֱאִליֶעֶזרֱאִליֶעֶזרֱאִליֶעֶזר    ַרּבִ
  

        : : : : ַרב יֹוֵסףיף ָלּה יף ָלּה יף ָלּה יף ָלּה ַמְתִק ַמְתִק ַמְתִק ַמְתִק 
ְרצֹון  ּלא ּבִ ְרצֹון ׁשֶ ּלא ּבִ ְרצֹון ׁשֶ ּלא ּבִ ְרצֹון ׁשֶ ּלא ּבִ יׁשֶ יַרּבִ יַרּבִ יַרּבִ         ! ! ! ! ????ֱאִליֶעֶזרֱאִליֶעֶזרֱאִליֶעֶזרֱאִליֶעֶזר    ַרּבִ

ה ַרּבָ הַאּדְ ַרּבָ הַאּדְ ַרּבָ הַאּדְ ַרּבָ י    ,,,,ַאּדְ יַרּבִ יַרּבִ יַרּבִ ֵרי    ַרּבִ ׁשָ ֵריֱאִליֶעֶזר הּוא ּדְ ׁשָ ֵריֱאִליֶעֶזר הּוא ּדְ ׁשָ ֵריֱאִליֶעֶזר הּוא ּדְ ׁשָ   ! ֱאִליֶעֶזר הּוא ּדְ
        

ְרצֹון  ּלא ּבִ יָמא ׁשֶ ְרצֹון ְוִכי ּתֵ ּלא ּבִ יָמא ׁשֶ ְרצֹון ְוִכי ּתֵ ּלא ּבִ יָמא ׁשֶ ְרצֹון ְוִכי ּתֵ ּלא ּבִ יָמא ׁשֶ יְוִכי ּתֵ יַרּבִ יַרּבִ יַרּבִ ים,     ַרּבִ ְרׁשּות ָהַרּבִ ֵרי ֲאִפיּלּו ּבִ ׁשָ ים, ֱאִליֶעֶזר ּדְ ְרׁשּות ָהַרּבִ ֵרי ֲאִפיּלּו ּבִ ׁשָ ים, ֱאִליֶעֶזר ּדְ ְרׁשּות ָהַרּבִ ֵרי ֲאִפיּלּו ּבִ ׁשָ ים, ֱאִליֶעֶזר ּדְ ְרׁשּות ָהַרּבִ ֵרי ֲאִפיּלּו ּבִ ׁשָ         ֱאִליֶעֶזר ּדְ
ַנן  ְרצֹון ַרּבָ א ּבִ ַנן ֶאּלָ ְרצֹון ַרּבָ א ּבִ ַנן ֶאּלָ ְרצֹון ַרּבָ א ּבִ ַנן ֶאּלָ ְרצֹון ַרּבָ א ּבִ ֶרְך ְרׁשּות ָהַר ּדְ ֶאּלָ ֶרְך ְרׁשּות ָהַר ָאְסרּו ּדֶ ֶרְך ְרׁשּות ָהַר ָאְסרּו ּדֶ ֶרְך ְרׁשּות ָהַר ָאְסרּו ּדֶ יפֹותָאְסרּו ּדֶ ֶרְך ֲחֵצירֹות ְוַקְרּפֵ ּגֹות ּדֶ ֶרְך ּגַ רּו [ּדֶ ים, ְוׁשָ יפֹותּבִ ֶרְך ֲחֵצירֹות ְוַקְרּפֵ ּגֹות ּדֶ ֶרְך ּגַ רּו [ּדֶ ים, ְוׁשָ יפֹותּבִ ֶרְך ֲחֵצירֹות ְוַקְרּפֵ ּגֹות ּדֶ ֶרְך ּגַ רּו [ּדֶ ים, ְוׁשָ יפֹותּבִ ֶרְך ֲחֵצירֹות ְוַקְרּפֵ ּגֹות ּדֶ ֶרְך ּגַ רּו [ּדֶ ים, ְוׁשָ       ....ּבִ

  
ֵרי? וּ וּ וּ וּ  ֵרי? ִמי ׁשָ ֵרי? ִמי ׁשָ ֵרי? ִמי ׁשָ         ִמי ׁשָ

            ::::ְוָהַתְנָיאְוָהַתְנָיאְוָהַתְנָיאְוָהַתְנָיא
ים, " ֶרְך ְרׁשּות ָהַרּבִ ֵאין ְמִביִאין אֹותֹו ּדֶ ם ׁשֶ ׁשֵ   ּכְ

ֶרְך ֲחֵצ  יפֹות ְולֹא ּדֶ ֶרְך ַקְרּפֵ ּגֹות ְולֹא ּדֶ ֶרְך ּגַ ְך ֵאין ְמִביִאין אֹותֹו לֹא ּדֶ         ! ! ! ! "ירֹותּכָ
        

א ָאַמר  א ָאַמר ֶאּלָ א ָאַמר ֶאּלָ א ָאַמר ֶאּלָ יֶאּלָ   : : : : ַרב ַאׁשִ
ְרצֹון  ּלא ּבִ ְרצֹון ׁשֶ ּלא ּבִ ְרצֹון ׁשֶ ּלא ּבִ ְרצֹון ׁשֶ ּלא ּבִ יׁשֶ יַרּבִ יַרּבִ יַרּבִ         ֱאִליֶעֶזר ּוַמֲחלּוְקּתֹו, ֱאִליֶעֶזר ּוַמֲחלּוְקּתֹו, ֱאִליֶעֶזר ּוַמֲחלּוְקּתֹו, ֱאִליֶעֶזר ּוַמֲחלּוְקּתֹו,     ַרּבִ
ְרצֹון  א ּבִ ְרצֹון ֶאּלָ א ּבִ ְרצֹון ֶאּלָ א ּבִ ְרצֹון ֶאּלָ א ּבִ יֶאּלָ יַרּבִ יַרּבִ יַרּבִ ְמעֹון.     ַרּבִ ְמעֹון. ׁשִ ְמעֹון. ׁשִ ְמעֹון. ׁשִ         ׁשִ

ְתַנן ְתַנןּדִ ְתַנןּדִ ְתַנןּדִ             ::::ּדִ
ְמעֹון" י ׁשִ   אֹוֵמר:  ַרּבִ

ִלים ׁשֶ  ן לְרׁשּות ֶאָחד ֵהן ְלּכֵ יפֹות ְוֶאָחד ֲחֵצירֹות ּכּוּלָ ּגֹות ְוֶאָחד ַקְרּפֵ תֹוָכן, ֶאָחד ּגַ ְבתּו ּבְ ָ   ׁשּ
ִית תֹוְך ַהּבַ ְבתּו ּבְ ָ ׁשּ ִלים ׁשֶ   . . . . (עירובין פט.)(עירובין פט.)(עירובין פט.)(עירובין פט.)    "ְולֹא ְלּכֵ
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        קל, בקל, בקל, בקל, ב .599
יּה  ָעא ִמיּנֵ יּה ּבְ ָעא ִמיּנֵ יּה ּבְ ָעא ִמיּנֵ יּה ּבְ ָעא ִמיּנֵ י ֵזיָראּבְ י ַאִסיֵמ ֵמ ֵמ ֵמ     ַרּבִ         : : : : ַרּבִ

פּו ּבוֹ  ּתְ ּתַ ּלא ִנׁשְ פּו ּבוֹ ָמבֹוי ׁשֶ ּתְ ּתַ ּלא ִנׁשְ פּו ּבוֹ ָמבֹוי ׁשֶ ּתְ ּתַ ּלא ִנׁשְ פּו ּבוֹ ָמבֹוי ׁשֶ ּתְ ּתַ ּלא ִנׁשְ כּוּלוֹ , ָמבֹוי ׁשֶ כּוּלוֹ ַמהּו ְלַטְלֵטל ּבְ כּוּלוֹ ַמהּו ְלַטְלֵטל ּבְ כּוּלוֹ ַמהּו ְלַטְלֵטל ּבְ   ? ַמהּו ְלַטְלֵטל ּבְ
  

ֵמי    ::::ִמי ָאְמִריַנןִמי ָאְמִריַנןִמי ָאְמִריַנןִמי ָאְמִריַנן ָחֵצר ּדָ    ?כֶּ
        

ב ֶמה ָחֵצרֶמה ָחֵצרֶמה ָחֵצרֶמה ָחֵצר ב , ַאף ַעל ּגַ ב , ַאף ַעל ּגַ ב , ַאף ַעל ּגַ כּוּלֹו, ּדְ , ַאף ַעל ּגַ ר ְלַטְלֵטל ּבְ כּוּלֹו, לֹא ֵעְרבּו מּוּתָ ר ְלַטְלֵטל ּבְ כּוּלֹו, לֹא ֵעְרבּו מּוּתָ ר ְלַטְלֵטל ּבְ כּוּלֹו, לֹא ֵעְרבּו מּוּתָ ר ְלַטְלֵטל ּבְ   לֹא ֵעְרבּו מּוּתָ
ב  ב ַהאי ַנִמי, ַאף ַעל ּגַ ב ַהאי ַנִמי, ַאף ַעל ּגַ ב ַהאי ַנִמי, ַאף ַעל ּגַ פּו ּבֹו ּדְ ּדְ ּדְ ּדְ ַהאי ַנִמי, ַאף ַעל ּגַ ּתְ ּתַ פּו ּבֹו לֹא ִנׁשְ ּתְ ּתַ פּו ּבֹו לֹא ִנׁשְ ּתְ ּתַ פּו ּבֹו לֹא ִנׁשְ ּתְ ּתַ כּוּלוֹ     - - - - לֹא ִנׁשְ ר ְלַטְלֵטל ּבְ כּוּלוֹ מּוּתָ ר ְלַטְלֵטל ּבְ כּוּלוֹ מּוּתָ ר ְלַטְלֵטל ּבְ כּוּלוֹ מּוּתָ ר ְלַטְלֵטל ּבְ       ,,,,מּוּתָ

יְלָמא יְלָמאאֹו ּדִ יְלָמאאֹו ּדִ יְלָמאאֹו ּדִ ֵמי ֶלָחֵצר,     ::::אֹו ּדִ ֵמי ֶלָחֵצר, לֹא ּדָ ֵמי ֶלָחֵצר, לֹא ּדָ ֵמי ֶלָחֵצר, לֹא ּדָ   לֹא ּדָ
ע ְמִחיצֹות,     - - - - ָחֵצר ָחֵצר ָחֵצר ָחֵצר  ע ְמִחיצֹות, ִאית ֵליּה ַאְרּבַ ע ְמִחיצֹות, ִאית ֵליּה ַאְרּבַ ע ְמִחיצֹות, ִאית ֵליּה ַאְרּבַ         ִאית ֵליּה ַאְרּבַ
ע ְמִחיצוֹ     - - - - ַהאי ַהאי ַהאי ַהאי  ע ְמִחיצוֹ ֵלית ֵליּה ַאְרּבַ ע ְמִחיצוֹ ֵלית ֵליּה ַאְרּבַ ע ְמִחיצוֹ ֵלית ֵליּה ַאְרּבַ   .  תתתתֵלית ֵליּה ַאְרּבַ

            ,,,,ִאי ַנִמיִאי ַנִמיִאי ַנִמיִאי ַנִמי
יֹוִרין    - - - -     ָחֵצרָחֵצרָחֵצרָחֵצר יֹוִריןִאית ֵליּה ּדָ יֹוִריןִאית ֵליּה ּדָ יֹוִריןִאית ֵליּה ּדָ             ,,,,ִאית ֵליּה ּדָ
יֹוִרין    - - - - ַהאי ַהאי ַהאי ַהאי  יּה ּדָ יֹוִריןֵלית ּבֵ יּה ּדָ יֹוִריןֵלית ּבֵ יּה ּדָ יֹוִריןֵלית ּבֵ יּה ּדָ             ....ֵלית ּבֵ

        
ֵתיק  ֵתיק ׁשָ ֵתיק ׁשָ ֵתיק ׁשָ             ....ְולֹא ִמיֵדיְולֹא ִמיֵדיְולֹא ִמיֵדיְולֹא ִמיֵדיְולֹא ָאַמר ֵליּה ׁשָ

        
ָיֵתיב ְוָקא ָאַמר ֵחיּה ּדְ כַּ ָיֵתיב ְוָקא ָאַמרִזיְמִנין ַאׁשְ ֵחיּה ּדְ כַּ ָיֵתיב ְוָקא ָאַמרִזיְמִנין ַאׁשְ ֵחיּה ּדְ כַּ ָיֵתיב ְוָקא ָאַמרִזיְמִנין ַאׁשְ ֵחיּה ּדְ כַּ             ,,,,ִזיְמִנין ַאׁשְ

ן ָלִקיׁש ָאַמר ָאַמר ָאַמר ָאַמר  ְמעֹון ּבֶ י ׁשִ ּום     ַרּבִ ּום ִמׁשּ ּום ִמׁשּ ּום ִמׁשּ יאִמׁשּ ׂשִ י ְיהּוָדה ַהּנָ         : : : : ַרּבִ
ַעם ַא  ַעם ַא ּפַ ַעם ַא ּפַ ַעם ַא ּפַ תּפַ ּבָ ְכחּו ְולֹא ֵהִביאּו ִאיְזֵמל ֵמֶעֶרב ׁשַ תַחת ׁשָ ּבָ ְכחּו ְולֹא ֵהִביאּו ִאיְזֵמל ֵמֶעֶרב ׁשַ תַחת ׁשָ ּבָ ְכחּו ְולֹא ֵהִביאּו ִאיְזֵמל ֵמֶעֶרב ׁשַ תַחת ׁשָ ּבָ ְכחּו ְולֹא ֵהִביאּו ִאיְזֵמל ֵמֶעֶרב ׁשַ ת, ְוֵהִביאּוהּו ּבְ ְוֵהִביאּוהּו ּבְ ְוֵהִביאּוהּו ּבְ ְוֵהִביאּוהּו ּבְ , ַחת ׁשָ ּבָ ַ ת, ׁשּ ּבָ ַ ת, ׁשּ ּבָ ַ ת, ׁשּ ּבָ ַ         ׁשּ

ין כְּ  ְבֵרי ֲחָכִמים ְועֹוׂשִ יִחין ּדִ ה ַלֲחָכִמים: ֵהיַאְך ַמּנִ ָבר ָקׁשֶ ין כְּ ְוָהָיה ַהּדָ ְבֵרי ֲחָכִמים ְועֹוׂשִ יִחין ּדִ ה ַלֲחָכִמים: ֵהיַאְך ַמּנִ ָבר ָקׁשֶ ין כְּ ְוָהָיה ַהּדָ ְבֵרי ֲחָכִמים ְועֹוׂשִ יִחין ּדִ ה ַלֲחָכִמים: ֵהיַאְך ַמּנִ ָבר ָקׁשֶ ין כְּ ְוָהָיה ַהּדָ ְבֵרי ֲחָכִמים ְועֹוׂשִ יִחין ּדִ ה ַלֲחָכִמים: ֵהיַאְך ַמּנִ ָבר ָקׁשֶ יְוָהָיה ַהּדָ יַרּבִ יַרּבִ יַרּבִ       ????ֱאִליֶעֶזרֱאִליֶעֶזרֱאִליֶעֶזרֱאִליֶעֶזר    ַרּבִ
יּדְ : ֲחָדאֲחָדאֲחָדאֲחָדא יַרּבִ יַרּבִ יַרּבִ ּמּוִת     ַרּבִ ּמּוִת ֱאִליֶעֶזר ׁשַ ּמּוִת ֱאִליֶעֶזר ׁשַ ּמּוִת ֱאִליֶעֶזר ׁשַ       !!!!י הּואי הּואי הּואי הּואֱאִליֶעֶזר ׁשַ

יםְועֹוד, ָיִחיד ְוַרּבִ ְועֹוד, ָיִחיד ְוַרּבִ ְועֹוד, ָיִחיד ְוַרּבִ ְועֹוד, ָיִחיד ְוַרּבִ  ַרּבִ יםים ֲהָלָכה כְּ ַרּבִ יםים ֲהָלָכה כְּ ַרּבִ יםים ֲהָלָכה כְּ ַרּבִ         ! ים ֲהָלָכה כְּ
ֲעָיאְוָאַמר ְוָאַמר ְוָאַמר ְוָאַמר  י אֹוׁשַ         : : : : ַרּבִ

ִאיִלית ֶאת  ִאיִלית ֶאת ׁשְ ִאיִלית ֶאת ׁשְ ִאיִלית ֶאת ׁשְ י ְיהּוָדה ַהּגֹוֵזרׁשְ פּו ּבֹו ֲהָוה: ְוָאַמר ִליְוָאַמר ִליְוָאַמר ִליְוָאַמר ִלי    ַרּבִ ּתְ ּתַ ּלא ִנׁשְ פּו ּבֹו ֲהָוהָמבֹוי ׁשֶ ּתְ ּתַ ּלא ִנׁשְ פּו ּבֹו ֲהָוהָמבֹוי ׁשֶ ּתְ ּתַ ּלא ִנׁשְ פּו ּבֹו ֲהָוהָמבֹוי ׁשֶ ּתְ ּתַ ּלא ִנׁשְ             ,,,,ָמבֹוי ׁשֶ
א א ְלַהאי ֵריׁשָ אְוַאְייתּוהּו ֵמַהאי ֵריׁשָ א ְלַהאי ֵריׁשָ אְוַאְייתּוהּו ֵמַהאי ֵריׁשָ א ְלַהאי ֵריׁשָ אְוַאְייתּוהּו ֵמַהאי ֵריׁשָ א ְלַהאי ֵריׁשָ   . ְוַאְייתּוהּו ֵמַהאי ֵריׁשָ

  
  : ָאַמר ֵליּה ָאַמר ֵליּה ָאַמר ֵליּה ָאַמר ֵליּה 

ּתְ     ::::ְסִביָרא ֵליּה ְלָמרְסִביָרא ֵליּה ְלָמרְסִביָרא ֵליּה ְלָמרְסִביָרא ֵליּה ְלָמר ּתַ ּלא ִנׁשְ ּתְ ָמבֹוי ׁשֶ ּתַ ּלא ִנׁשְ ּתְ ָמבֹוי ׁשֶ ּתַ ּלא ִנׁשְ ּתְ ָמבֹוי ׁשֶ ּתַ ּלא ִנׁשְ כּוּלֹו? ָמבֹוי ׁשֶ ר ְלַטְלֵטל ּבְ כּוּלֹו? פּו מּוּתָ ר ְלַטְלֵטל ּבְ כּוּלֹו? פּו מּוּתָ ר ְלַטְלֵטל ּבְ כּוּלֹו? פּו מּוּתָ ר ְלַטְלֵטל ּבְ         פּו מּוּתָ
        

            ::::ְוָאַמר ֵליּה ְוָאַמר ֵליּה ְוָאַמר ֵליּה ְוָאַמר ֵליּה 
            ....ִאיןִאיןִאיןִאין

        
  : ָאַמר ֵליּה ָאַמר ֵליּה ָאַמר ֵליּה ָאַמר ֵליּה 

ְך ְולֹא ָאַמְרּתָ ִלי ָהִכי!  ַעאי ִמיּנָ ְך ְולֹא ָאַמְרּתָ ִלי ָהִכי! ְוָהא ִזיְמִנין ּבְ ַעאי ִמיּנָ ְך ְולֹא ָאַמְרּתָ ִלי ָהִכי! ְוָהא ִזיְמִנין ּבְ ַעאי ִמיּנָ ְך ְולֹא ָאַמְרּתָ ִלי ָהִכי! ְוָהא ִזיְמִנין ּבְ ַעאי ִמיּנָ         ְוָהא ִזיְמִנין ּבְ
יְטָפְך  ב ׁשִ יְלָמא ַאּגַ יְטָפְך ּדִ ב ׁשִ יְלָמא ַאּגַ יְטָפְך ּדִ ב ׁשִ יְלָמא ַאּגַ יְטָפְך ּדִ ב ׁשִ יְלָמא ַאּגַ ָמָרְך? ְרִהיט ּדִ ָמָרְך? ָלְך ּגְ ָמָרְך? ָלְך ּגְ ָמָרְך? ָלְך ּגְ         ָלְך ּגְ

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

יְטָפא ְרִהיָטא ב ׁשִ יְטָפא ְרִהיָטאִאין, ַאּגַ ב ׁשִ יְטָפא ְרִהיָטאִאין, ַאּגַ ב ׁשִ יְטָפא ְרִהיָטאִאין, ַאּגַ ב ׁשִ ָמִרי    ִאין, ַאּגַ ָמִריִלי ּגְ ָמִריִלי ּגְ ָמִריִלי ּגְ         ....ִלי ּגְ
        
        

י ֵזיָראָאַמר ָאַמר ָאַמר ָאַמר ַמר ַמר ַמר ַמר ִאיְת ִאיְת ִאיְת ִאיְת          : : : : ַרבָאַמר ָאַמר ָאַמר ָאַמר     ַרּבִ
פּו ּבֹו  ּתְ ּתַ ּלא ִנׁשְ פּו ּבֹו ָמבֹוי ׁשֶ ּתְ ּתַ ּלא ִנׁשְ פּו ּבֹו ָמבֹוי ׁשֶ ּתְ ּתַ ּלא ִנׁשְ פּו ּבֹו ָמבֹוי ׁשֶ ּתְ ּתַ ּלא ִנׁשְ             ,,,,ֵאין ְמַטְלְטִלין ּבוֹ ֵאין ְמַטְלְטִלין ּבוֹ ֵאין ְמַטְלְטִלין ּבוֹ ֵאין ְמַטְלְטִלין ּבוֹ  -ָמבֹוי ׁשֶ

ע ַאּמֹות.  ַאְרּבַ א ּבְ ע ַאּמֹות. ֶאּלָ ַאְרּבַ א ּבְ ע ַאּמֹות. ֶאּלָ ַאְרּבַ א ּבְ ע ַאּמֹות. ֶאּלָ ַאְרּבַ א ּבְ         ֶאּלָ
        

ֵייָאַמר ָאַמר ָאַמר ָאַמר          : : : : ַאּבַ
ָתא ֲאָמָרּה  ָתא ֲאָמָרּה ָהא ִמיּלְ ָתא ֲאָמָרּה ָהא ִמיּלְ ָתא ֲאָמָרּה ָהא ִמיּלְ י ֵזיָראָהא ִמיּלְ ֲאָתא     ַרּבִ ּה ַעד ּדַ יְרׁשָ ֲאָתא ְולֹא ּפֵ ּה ַעד ּדַ יְרׁשָ ֲאָתא ְולֹא ּפֵ ּה ַעד ּדַ יְרׁשָ ֲאָתא ְולֹא ּפֵ ּה ַעד ּדַ יְרׁשָ ר ֲאבּוּה ְולֹא ּפֵ ה ּבַ ּה.     ַרּבָ ּה. ּוֵפיְרׁשָ ּה. ּוֵפיְרׁשָ ּה. ּוֵפיְרׁשָ   ּוֵפיְרׁשָ

ר ֲאבּוהַּ ָאַמר ָאַמר ָאַמר ָאַמר     ַרב ַנְחָמן    ָאַמרָאַמרָאַמרָאַמרּדְ  ה ּבַ         : : : : ַרבָאַמר ָאַמר ָאַמר ָאַמר     ַרּבָ
פּו ּבֹו  ּתְ ּתַ ּלא ִנׁשְ פּו ּבֹו ָמבֹוי ׁשֶ ּתְ ּתַ ּלא ִנׁשְ פּו ּבֹו ָמבֹוי ׁשֶ ּתְ ּתַ ּלא ִנׁשְ פּו ּבֹו ָמבֹוי ׁשֶ ּתְ ּתַ ּלא ִנׁשְ ים -ָמבֹוי ׁשֶ ּתִ יםֵעיְרבּו ֲחֵצירֹות ִעם ּבָ ּתִ יםֵעיְרבּו ֲחֵצירֹות ִעם ּבָ ּתִ יםֵעיְרבּו ֲחֵצירֹות ִעם ּבָ ּתִ ע ַאּמֹות    - - - -     ֵעיְרבּו ֲחֵצירֹות ִעם ּבָ ַאְרּבַ א ּבְ ע ַאּמֹותֵאין ְמַטְלְטִלין ּבֹו ֶאּלָ ַאְרּבַ א ּבְ ע ַאּמֹותֵאין ְמַטְלְטִלין ּבֹו ֶאּלָ ַאְרּבַ א ּבְ ע ַאּמֹותֵאין ְמַטְלְטִלין ּבֹו ֶאּלָ ַאְרּבַ א ּבְ   . ֵאין ְמַטְלְטִלין ּבֹו ֶאּלָ

ים  ּתִ ים לֹא ֵעיְרבּו ֲחֵצירֹות ִעם ּבָ ּתִ ים לֹא ֵעיְרבּו ֲחֵצירֹות ִעם ּבָ ּתִ ים לֹא ֵעיְרבּו ֲחֵצירֹות ִעם ּבָ ּתִ כּוּלוֹ  -לֹא ֵעיְרבּו ֲחֵצירֹות ִעם ּבָ ר ְלַטְלֵטל ּבְ כּוּלוֹ מּוּתָ ר ְלַטְלֵטל ּבְ כּוּלוֹ מּוּתָ ר ְלַטְלֵטל ּבְ כּוּלוֹ מּוּתָ ר ְלַטְלֵטל ּבְ   . מּוּתָ
        

הלְ לְ לְ לְ     ַרב ֲחִניָנא חֹוָזָאהָאַמר ֵליּה ָאַמר ֵליּה ָאַמר ֵליּה ָאַמר ֵליּה          : : : : ַרּבָ
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ים ּתִ י ֵעיְרבּו ֲחֵצירֹות ִעם ּבָ ָנא כִּ יםַמאי ׁשְ ּתִ י ֵעיְרבּו ֲחֵצירֹות ִעם ּבָ ָנא כִּ יםַמאי ׁשְ ּתִ י ֵעיְרבּו ֲחֵצירֹות ִעם ּבָ ָנא כִּ יםַמאי ׁשְ ּתִ י ֵעיְרבּו ֲחֵצירֹות ִעם ּבָ ָנא כִּ ים, ּדְ ּדְ ּדְ ּדְ     ????ַמאי ׁשְ ּתִ קּו ֲחֵצירֹות ְוַנֲעׂשּו ּבָ ים, ִניּתְ ּתִ קּו ֲחֵצירֹות ְוַנֲעׂשּו ּבָ ים, ִניּתְ ּתִ קּו ֲחֵצירֹות ְוַנֲעׂשּו ּבָ ים, ִניּתְ ּתִ קּו ֲחֵצירֹות ְוַנֲעׂשּו ּבָ         ִניּתְ
ר ּבְ ַרבָאַמר ָאַמר ָאַמר ָאַמר ּדְ ּדְ ּדְ ּדְ ְוַרב ְלַטְעֵמיּה ְוַרב ְלַטְעֵמיּה ְוַרב ְלַטְעֵמיּה ְוַרב ְלַטְעֵמיּה    קלא,א בֹוי ִניּתָ ר ּבְ : ֵאין ַהּמָ בֹוי ִניּתָ ר ּבְ : ֵאין ַהּמָ בֹוי ִניּתָ ר ּבְ : ֵאין ַהּמָ בֹוי ִניּתָ ִחי ְוקֹוָרה : ֵאין ַהּמָ ִחי ְוקֹוָרה ּלֶ ִחי ְוקֹוָרה ּלֶ ִחי ְוקֹוָרה ּלֶ הוּ ּלֶ ּיְ הוּ ַעד ׁשֶ ּיְ הוּ ַעד ׁשֶ ּיְ הוּ ַעד ׁשֶ ּיְ תּוִחין לְ ̂̂̂^    ַעד ׁשֶ ים ַוֲחֵצרֹות ּפְ ּתִ תּוִחין לְ ּבָ ים ַוֲחֵצרֹות ּפְ ּתִ תּוִחין לְ ּבָ ים ַוֲחֵצרֹות ּפְ ּתִ תּוִחין לְ ּבָ ים ַוֲחֵצרֹות ּפְ ּתִ         , , , , תֹוכוֹ תֹוכוֹ תֹוכוֹ תֹוכוֹ ּבָ

א א, ֲחֵצרֹות ֵליכָּ ים ִאיכָּ ּתִ אְוָהָכא ּבָ א, ֲחֵצרֹות ֵליכָּ ים ִאיכָּ ּתִ אְוָהָכא ּבָ א, ֲחֵצרֹות ֵליכָּ ים ִאיכָּ ּתִ אְוָהָכא ּבָ א, ֲחֵצרֹות ֵליכָּ ים ִאיכָּ ּתִ   . ְוָהָכא ּבָ
י לֹא ֵעיְרבּו ַנִמי י לֹא ֵעיְרבּו ַנִמיכִּ י לֹא ֵעיְרבּו ַנִמיכִּ י לֹא ֵעיְרבּו ַנִמיכִּ ְסִתיֵמ     ,,,,כִּ ַמאן ּדִ ים כְּ ּתִ ְסִתיֵמ ֶליֱחִזיְנהּו ְלָהֵני ּבָ ַמאן ּדִ ים כְּ ּתִ ְסִתיֵמ ֶליֱחִזיְנהּו ְלָהֵני ּבָ ַמאן ּדִ ים כְּ ּתִ ְסִתיֵמ ֶליֱחִזיְנהּו ְלָהֵני ּבָ ַמאן ּדִ ים כְּ ּתִ מוּ ֶליֱחִזיְנהּו ְלָהֵני ּבָ מוּ י ּדָ מוּ י ּדָ מוּ י ּדָ א! וַ וַ וַ וַ     ,,,,י ּדָ ים ֵליכָּ א ּוָבּתִ א! ֲחֵצרֹות ִאיכָּ ים ֵליכָּ א ּוָבּתִ א! ֲחֵצרֹות ִאיכָּ ים ֵליכָּ א ּוָבּתִ א! ֲחֵצרֹות ִאיכָּ ים ֵליכָּ א ּוָבּתִ   ֲחֵצרֹות ִאיכָּ

  
י ַחד הּו ְלַגּבֵ כּוּלְ ִלי ֵליּה ְרׁשּוָתא ּדְ ְמַבּטְ ר ּדִ י ַחדֶאְפׁשָ הּו ְלַגּבֵ כּוּלְ ִלי ֵליּה ְרׁשּוָתא ּדְ ְמַבּטְ ר ּדִ י ַחדֶאְפׁשָ הּו ְלַגּבֵ כּוּלְ ִלי ֵליּה ְרׁשּוָתא ּדְ ְמַבּטְ ר ּדִ י ַחדֶאְפׁשָ הּו ְלַגּבֵ כּוּלְ ִלי ֵליּה ְרׁשּוָתא ּדְ ְמַבּטְ ר ּדִ   . ֶאְפׁשָ

  
א    סֹוף סֹוףסֹוף סֹוףסֹוף סֹוףסֹוף סֹוף ִית ִאיכָּ אּבַ ִית ִאיכָּ אּבַ ִית ִאיכָּ אּבַ ִית ִאיכָּ א    ,,,,ּבַ ים ֵליכָּ ּתִ אּבָ ים ֵליכָּ ּתִ אּבָ ים ֵליכָּ ּתִ אּבָ ים ֵליכָּ ּתִ   ! ּבָ

  
י ַחד,  יֹוָמא ְלַגּבֵ א ּדְ ְלּגָ ְפָרא ְוַעד ּפַ ִמּצַ ר ּדְ י ַחד, ֶאְפׁשָ יֹוָמא ְלַגּבֵ א ּדְ ְלּגָ ְפָרא ְוַעד ּפַ ִמּצַ ר ּדְ י ַחד, ֶאְפׁשָ יֹוָמא ְלַגּבֵ א ּדְ ְלּגָ ְפָרא ְוַעד ּפַ ִמּצַ ר ּדְ י ַחד, ֶאְפׁשָ יֹוָמא ְלַגּבֵ א ּדְ ְלּגָ ְפָרא ְוַעד ּפַ ִמּצַ ר ּדְ   ֶאְפׁשָ

י ַחד יֹוָמא ּוְלַפְנָיא ְלַגּבֵ ְלֵגיּה ּדְ י ַחדִמּפַ יֹוָמא ּוְלַפְנָיא ְלַגּבֵ ְלֵגיּה ּדְ י ַחדִמּפַ יֹוָמא ּוְלַפְנָיא ְלַגּבֵ ְלֵגיּה ּדְ י ַחדִמּפַ יֹוָמא ּוְלַפְנָיא ְלַגּבֵ ְלֵגיּה ּדְ   ! ִמּפַ
  

ִאיֵתיּה ְלַהאי, ֵליֵתיּה ְלַהאי ָנא ּדְ ִעיּדָ ִאיֵתיּה ְלַהאי, ֵליֵתיּה ְלַהאיסֹוף סֹוף ּבְ ָנא ּדְ ִעיּדָ ִאיֵתיּה ְלַהאי, ֵליֵתיּה ְלַהאיסֹוף סֹוף ּבְ ָנא ּדְ ִעיּדָ ִאיֵתיּה ְלַהאי, ֵליֵתיּה ְלַהאיסֹוף סֹוף ּבְ ָנא ּדְ ִעיּדָ             !!!!סֹוף סֹוף ּבְ
        

א ָאַמר  א ָאַמר ֶאּלָ א ָאַמר ֶאּלָ א ָאַמר ֶאּלָ יֶאּלָ   : : : : ַרב ַאׁשִ
ַרם ַלֲחצֵ  ַרם ַלֲחצֵ ִמי ּגָ ַרם ַלֲחצֵ ִמי ּגָ ַרם ַלֲחצֵ ִמי ּגָ ָאְסרוּ ִמי ּגָ ּיֵ ָאְסרוּ רֹות ׁשֶ ּיֵ ָאְסרוּ רֹות ׁשֶ ּיֵ ָאְסרוּ רֹות ׁשֶ ּיֵ א    ????רֹות ׁשֶ ים, ְוֵליכָּ ּתִ אּבָ ים, ְוֵליכָּ ּתִ אּבָ ים, ְוֵליכָּ ּתִ אּבָ ים, ְוֵליכָּ ּתִ       ....ּבָ
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        קלא, אקלא, אקלא, אקלא, א .600
אָאַמר ָאַמר ָאַמר ָאַמר  ר ַאּבָ יא ּבַ י ִחּיָ י יֹוָחָנןָאַמר ָאַמר ָאַמר ָאַמר     ַרּבִ         : : : : ַרּבִ

יל ָאַמר ל ָאַמר ל ָאַמר ל ָאַמר לֹא ַלּכֹ לֹא ַלּכֹ לֹא ַלּכֹ לֹא ַלּכֹ  יַרּבִ יַרּבִ יַרּבִ ת''''    ::::ֱאִליֶעֶזרֱאִליֶעֶזרֱאִליֶעֶזרֱאִליֶעֶזר    ַרּבִ ּבָ ַ יֵרי ִמְצָוה ּדֹוִחין ֶאת ַהׁשּ תַמְכׁשִ ּבָ ַ יֵרי ִמְצָוה ּדֹוִחין ֶאת ַהׁשּ תַמְכׁשִ ּבָ ַ יֵרי ִמְצָוה ּדֹוִחין ֶאת ַהׁשּ תַמְכׁשִ ּבָ ַ יֵרי ִמְצָוה ּדֹוִחין ֶאת ַהׁשּ   , , , , ''''ַמְכׁשִ
ֶחם חֹוַבת ַהּיֹום ֵהן, ְולֹא ְלָמָדן  י ַהּלֶ ּתֵ ֲהֵרי ׁשְ ֶחם חֹוַבת ַהּיֹום ֵהן, ְולֹא ְלָמָדן ׁשֶ י ַהּלֶ ּתֵ ֲהֵרי ׁשְ ֶחם חֹוַבת ַהּיֹום ֵהן, ְולֹא ְלָמָדן ׁשֶ י ַהּלֶ ּתֵ ֲהֵרי ׁשְ ֶחם חֹוַבת ַהּיֹום ֵהן, ְולֹא ְלָמָדן ׁשֶ י ַהּלֶ ּתֵ ֲהֵרי ׁשְ יַר ַר ַר ַר ׁשֶ יּבִ יּבִ יּבִ ָוה    ּבִ ֵזיָרה ׁשָ א ִמּגְ ָוהֱאִליֶעֶזר ֶאּלָ ֵזיָרה ׁשָ א ִמּגְ ָוהֱאִליֶעֶזר ֶאּלָ ֵזיָרה ׁשָ א ִמּגְ ָוהֱאִליֶעֶזר ֶאּלָ ֵזיָרה ׁשָ א ִמּגְ   , ֱאִליֶעֶזר ֶאּלָ

ַתְנָיא ַתְנָיאּדְ ַתְנָיאּדְ ַתְנָיאּדְ             ::::ּדְ
י ֱאִליֶעֶזר"   אֹוֵמר:  ַרּבִ

ת?  ּבָ ַ ּדֹוִחין ֶאת ַהׁשּ ֶחם ׁשֶ י ַהּלֶ תֵּ יֵרי ׁשְ ִיין ְלַמְכׁשִ   ִמּנַ
ֶחם,  י ַהּלֶ תֵּ ׁשְ עֹוֶמר, ְוֶנֶאְמָרה ֲהָבָאה ּבִ   ֶנֶאְמָרה ֲהָבָאה ּבָ

עוֹ  ת, ָמה ֲהָבָאה ָהֲאמּוָרה ּבָ ּבָ ַ יִרין ּדֹוִחין ֶאת ַהׁשּ   ֶמר ַמְכׁשִ
ת ּבָ ַ יִרין ּדֹוִחין ֶאת ַהׁשּ ֶחם ַמְכׁשִ י ַהּלֶ תֵּ ׁשְ   . . . . "ַאף ֲהָבָאה ָהֲאמּוָרה ּבִ

        
   .מּוְפֵנימּוְפֵנימּוְפֵנימּוְפֵני

א ְלִמיְפַרךְ  ִאי ָלא מּוְפֵני, ִאיכָּ א ְלִמיְפַרךְ ּדְ ִאי ָלא מּוְפֵני, ִאיכָּ א ְלִמיְפַרךְ ּדְ ִאי ָלא מּוְפֵני, ִאיכָּ א ְלִמיְפַרךְ ּדְ ִאי ָלא מּוְפֵני, ִאיכָּ      ::::ּדְ
עֹוֶמר עֹוֶמרַמה ּלָ עֹוֶמרַמה ּלָ עֹוֶמרַמה ּלָ ן ִאם ָמָצא ָקצּור , ַמה ּלָ כֵּ ן ִאם ָמָצא ָקצּור ׁשֶ כֵּ ן ִאם ָמָצא ָקצּור ׁשֶ כֵּ ן ִאם ָמָצא ָקצּור ׁשֶ כֵּ   , קֹוֵצרקֹוֵצרקֹוֵצרקֹוֵצר    - - - - ׁשֶ

י ַהלֶּ ּתֹ ּתֹ ּתֹ ּתֹ  ּתֵ ׁשְ י ַהלֶּ אַמר ּבִ ּתֵ ׁשְ י ַהלֶּ אַמר ּבִ ּתֵ ׁשְ י ַהלֶּ אַמר ּבִ ּתֵ ׁשְ ִאם ָמָצא ָקצּור , ֶחםֶחםֶחםֶחםאַמר ּבִ ִאם ָמָצא ָקצּור ׁשֶ ִאם ָמָצא ָקצּור ׁשֶ ִאם ָמָצא ָקצּור ׁשֶ       !!!!ֵאינֹו קֹוֵצרֵאינֹו קֹוֵצרֵאינֹו קֹוֵצרֵאינֹו קֹוֵצר    - - - - ׁשֶ
        

  . י ַאְפנּוֵיי מּוְפֵניי ַאְפנּוֵיי מּוְפֵניי ַאְפנּוֵיי מּוְפֵניי ַאְפנּוֵיי מּוְפֵניָלִא ָלִא ָלִא ָלִא 
ִתיב ִדי כְּ ִתיבִמכְּ ִדי כְּ ִתיבִמכְּ ִדי כְּ ִתיבִמכְּ ִדי כְּ ית ְקִציְרֶכם ֶאל ַהּכֵהן"ַוֲהֵבאֶתם ֶאת עֹ "    ::::ִמכְּ   , (ויקרא כג, י)    2222ֶמר ֵראׁשִ

יֹום ֲהִביֲאֶכם"   , (ויקרא כג, טו) 3"ּבְ
ה ִלי ה ִליָלּמָ ה ִליָלּמָ ה ִליָלּמָ   ? ָלּמָ

ּה  ַמע ִמיּנָ ּה ׁשְ ַמע ִמיּנָ ּה ׁשְ ַמע ִמיּנָ ּה ׁשְ ַמע ִמיּנָ   . ְלַאְפנּוֵייְלַאְפנּוֵייְלַאְפנּוֵייְלַאְפנּוֵיי    ::::ׁשְ
  

ּתִ  ּתִ ְוַאכַּ ּתִ ְוַאכַּ ּתִ ְוַאכַּ ד ֶאָחד הּוא,     ::::ייייְוַאכַּ ד ֶאָחד הּוא, מּוְפֶנה ִמּצַ ד ֶאָחד הּוא, מּוְפֶנה ִמּצַ ד ֶאָחד הּוא, מּוְפֶנה ִמּצַ   מּוְפֶנה ִמּצַ
ְמִעיַנן ֵליּה  ְמִעיַנן ֵליּה ְוׁשָ ְמִעיַנן ֵליּה ְוׁשָ ְמִעיַנן ֵליּה ְוׁשָ ילְ לְ לְ לְ ְוׁשָ יַרּבִ יַרּבִ יַרּבִ ד ֶאָחד ְלֵמיִדין    ::::ָאַמרָאַמרָאַמרָאַמרּדְ ֱאִליֶעֶזר ֱאִליֶעֶזר ֱאִליֶעֶזר ֱאִליֶעֶזר     ַרּבִ ד ֶאָחד ְלֵמיִדיןמּוְפֶנה ִמּצַ ד ֶאָחד ְלֵמיִדיןמּוְפֶנה ִמּצַ ד ֶאָחד ְלֵמיִדיןמּוְפֶנה ִמּצַ יִביןוּ וּ וּ וּ     ,,,,מּוְפֶנה ִמּצַ יִביןְמׁשִ יִביןְמׁשִ יִביןְמׁשִ       !!!!ְמׁשִ

  
ִביאּו" 4444"ּתָ

      ....ִרּבּוָיא הּואִרּבּוָיא הּואִרּבּוָיא הּואִרּבּוָיא הּוא - (ויקרא כג, יז)    
   

            ????ְלַמעּוֵטי ַמאיְלַמעּוֵטי ַמאיְלַמעּוֵטי ַמאיְלַמעּוֵטי ַמאי
        

            ....לּוָלבלּוָלבלּוָלבלּוָלב    ::::ִאיֵליָמא ְלַמעּוֵטיִאיֵליָמא ְלַמעּוֵטיִאיֵליָמא ְלַמעּוֵטיִאיֵליָמא ְלַמעּוֵטי
            ::::ְוָהַתְנָיאְוָהַתְנָיאְוָהַתְנָיאְוָהַתְנָיא

יָריו לּוָלב ְוָכ " ת,  -ל ַמְכׁשִ ּבָ ַ   ּדֹוִחין ֶאת ַהׁשּ
ְבֵרי  י ֱאִליֶעֶזרּדִ             !!!!"ַרּבִ

        
א ְלַמעּוֵטי א ְלַמעּוֵטיְוֶאּלָ א ְלַמעּוֵטיְוֶאּלָ א ְלַמעּוֵטיְוֶאּלָ ה    ::::ְוֶאּלָ הסּוכָּ הסּוכָּ הסּוכָּ             ....סּוכָּ

            ::::ְוָהַתְנָיאְוָהַתְנָיאְוָהַתְנָיאְוָהַתְנָיא
יֶריָה " ה ְוָכל ַמְכׁשִ ת,  -סּוּכָ ּבָ ַ   ּדֹוִחין ֶאת ַהׁשּ

ְבֵרי  י ֱאִליֶעֶזרּדִ         !!!!"ַרּבִ
        

א ְלַמעּוֵטי א ְלַמעּוֵטיְוֶאּלָ א ְלַמעּוֵטיְוֶאּלָ א ְלַמעּוֵטיְוֶאּלָ ה    ::::ְוֶאּלָ הַמּצָ הַמּצָ הַמּצָ             ....ַמּצָ
            ::::ְוָהַתְנָיאְוָהַתְנָיאְוָהַתְנָיאְוָהַתְנָיא

יֶריָה ַמּצָ " ת,  - ה ְוָכל ַמְכׁשִ ּבָ ַ   ּדֹוִחין ֶאת ַהׁשּ
ְבֵרי  י ֱאִליֶעֶזרּדִ         !!!!"ַרּבִ

        
א ְלַמעּוֵטי א ְלַמעּוֵטיְוֶאּלָ א ְלַמעּוֵטיְוֶאּלָ א ְלַמעּוֵטיְוֶאּלָ             ....ׁשֹוָפרׁשֹוָפרׁשֹוָפרׁשֹוָפר    ::::ְוֶאּלָ

            ::::ְוָהַתְנָיאְוָהַתְנָיאְוָהַתְנָיאְוָהַתְנָיא
יָריו " ת,  -ׁשֹוָפר ְוָכל ַמְכׁשִ ּבָ ַ   ּדֹוִחין ֶאת ַהׁשּ

ְבֵרי  י ֱאִליֶעֶזרּדִ         ! ! ! ! "ַרּבִ

                                                             
2

ית ְקִציכי תבואו אל הארץ אשר אני נותן לכם וקצרתם את קצירה   ית ְקִציַוֲהֵבאֶתם ֶאת עֶֹמר ֵראׁשִ ית ְקִציַוֲהֵבאֶתם ֶאת עֶֹמר ֵראׁשִ ית ְקִציַוֲהֵבאֶתם ֶאת עֶֹמר ֵראׁשִ  ְרֶכם ֶאל ַהּכֵהןְרֶכם ֶאל ַהּכֵהןְרֶכם ֶאל ַהּכֵהןְרֶכם ֶאל ַהּכֵהןַוֲהֵבאֶתם ֶאת עֶֹמר ֵראׁשִ
3

יֹום ֲהִביֲאֶכם וספרתם לכם ממחרת השבת   יֹום ֲהִביֲאֶכם ּבְ יֹום ֲהִביֲאֶכם ּבְ יֹום ֲהִביֲאֶכם ּבְ  את עומר התנופה שבע שבתות תמימות תהיינהּבְ
4

 ממושבותיכם תביאו לחם תנופה שתים שני עשרונים סולת תהיינה 
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ר ַאֲהָבהָאַמר ָאַמר ָאַמר ָאַמר  א ּבַ   : : : : ַרב ַאּדָ

יתוֹ     ::::ְלַמעּוֵטיְלַמעּוֵטיְלַמעּוֵטיְלַמעּוֵטי יתוֹ ִציִצית ְלַטּלִ יתוֹ ִציִצית ְלַטּלִ יתוֹ ִציִצית ְלַטּלִ             ,,,,ִציִצית ְלַטּלִ
  . ְמזּוָזה ְלִפְתחוֹ ְמזּוָזה ְלִפְתחוֹ ְמזּוָזה ְלִפְתחוֹ ְמזּוָזה ְלִפְתחוֹ וּ וּ וּ וּ                                                                 

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

יתוֹ " יץ ַטּלִ ִאם ִצּיֵ ִוין ׁשֶ ה ְמזּוָזה ְלִפְתחֹו וְ  ,ְוׁשָ יב -ָעׂשָ הּוא ַחּיָ   . . . . "ׁשֶ
  

            ????ַמאי ַטְעָמאַמאי ַטְעָמאַמאי ַטְעָמאַמאי ַטְעָמא
        

        : : : : ַרב יֹוֵסףָאַמר ָאַמר ָאַמר ָאַמר 
ֵאין ָקבּוַע ָלֶהם ְזַמן ֵאין ָקבּוַע ָלֶהם ְזַמןְלִפי ׁשֶ ֵאין ָקבּוַע ָלֶהם ְזַמןְלִפי ׁשֶ ֵאין ָקבּוַע ָלֶהם ְזַמןְלִפי ׁשֶ   . ְלִפי ׁשֶ

  
ֵיי    ָאַמר ֵליּה ָאַמר ֵליּה ָאַמר ֵליּה ָאַמר ֵליּה          : : : : ַאּבַ

ה ַרּבָ הַאּדְ ַרּבָ הַאּדְ ַרּבָ הַאּדְ ַרּבָ ֵאין ָקבּוַע ָלֶהם ְזַמן,  , ַאּדְ ֵאין ָקבּוַע ָלֶהם ְזַמן,  ִמּדְ ֵאין ָקבּוַע ָלֶהם ְזַמן,  ִמּדְ ֵאין ָקבּוַע ָלֶהם ְזַמן,  ִמּדְ  ִמּדְ
ֲעָתא ִזְמֵניּה    קלא,ב א ְוׁשַ ְעּתָ ל ׁשַ ֲעָתא ִזְמֵניּה כָּ א ְוׁשַ ְעּתָ ל ׁשַ ֲעָתא ִזְמֵניּה כָּ א ְוׁשַ ְעּתָ ל ׁשַ ֲעָתא ִזְמֵניּה כָּ א ְוׁשַ ְעּתָ ל ׁשַ         !!!!הּואהּואהּואהּואכָּ

        
א ָאַמר  א ָאַמר ֶאּלָ א ָאַמר ֶאּלָ א ָאַמר ֶאּלָ י ִיְצָחקָאַמר ָאַמר ָאַמר ָאַמר     ַרב ַנְחָמןֶאּלָ ֵריּה , ְוִאיֵתיָמא , ְוִאיֵתיָמא , ְוִאיֵתיָמא , ְוִאיֵתיָמא ַרּבִ ַע ּדְ     ַרב הּוָנא ּבְ         : : : : ַרב ְיהֹוׁשֻ

  .  הֹוִאיל ּוְבָידֹו ְלַהְפִקיָרןהֹוִאיל ּוְבָידֹו ְלַהְפִקיָרןהֹוִאיל ּוְבָידֹו ְלַהְפִקיָרןהֹוִאיל ּוְבָידֹו ְלַהְפִקיָרן
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        אאאא    קלב,קלב,קלב,קלב,    ––––קלא, ב קלא, ב קלא, ב קלא, ב  .601
  : ָאַמר ָמרָאַמר ָמרָאַמר ָמרָאַמר ָמר

יָריו " ת -לּוָלב ְוָכל ַמְכׁשִ ּבָ ַ    ,ּדֹוִחין ֶאת ַהׁשּ
ְבֵרי  י ֱאִליֶעֶזרּדִ   . . . . "ַרּבִ

  
יְמָנא ֵליּה לְ ְמָנא ֵליּה לְ ְמָנא ֵליּה לְ ְמָנא ֵליּה לְ  יַרּבִ יַרּבִ יַרּבִ   ? ֱאִליֶעֶזר ָהאֱאִליֶעֶזר ָהאֱאִליֶעֶזר ָהאֱאִליֶעֶזר ָהא    ַרּבִ

ֶחם  י ַהּלֶ ּתֵ ֶחם ִאי ֵמעֹוֶמר ּוׁשְ י ַהּלֶ ּתֵ ֶחם ִאי ֵמעֹוֶמר ּוׁשְ י ַהּלֶ ּתֵ ֶחם ִאי ֵמעֹוֶמר ּוׁשְ י ַהּלֶ ּתֵ בֹוהַּ  -ִאי ֵמעֹוֶמר ּוׁשְ ן צֹוֶרְך ּגָ כֵּ בֹוהַּ ׁשֶ ן צֹוֶרְך ּגָ כֵּ בֹוהַּ ׁשֶ ן צֹוֶרְך ּגָ כֵּ בֹוהַּ ׁשֶ ן צֹוֶרְך ּגָ כֵּ   ! ׁשֶ
        

א ָאַמר ְקָרא:  א ָאַמר ְקָרא: ֶאּלָ א ָאַמר ְקָרא: ֶאּלָ א ָאַמר ְקָרא: ֶאּלָ ּיֹום"ֶאּלָ   , (ויקרא כג, מ)  5"ּבַ
יּ  ת. ֲאִפיּלּו ּבְ ֲאִפיּלּו ּבְ ֲאִפיּלּו ּבְ ֲאִפיּלּו ּבְ  -    ֹום""ּבַ ּבָ ַ ת. ׁשּ ּבָ ַ ת. ׁשּ ּבָ ַ ת. ׁשּ ּבָ ַ         ׁשּ

        
            ????ּוְלַמאי ִהְלְכָתאּוְלַמאי ִהְלְכָתאּוְלַמאי ִהְלְכָתאּוְלַמאי ִהְלְכָתא

ִרי ִטְלטּול?!  -ִאיֵליָמא ְלִטְלטּול ִאיֵליָמא ְלִטְלטּול ִאיֵליָמא ְלִטְלטּול ִאיֵליָמא ְלִטְלטּול  ִרי ִטְלטּול?! ִאיְצְטִריְך ְקָרא ְלִמיׁשְ ִרי ִטְלטּול?! ִאיְצְטִריְך ְקָרא ְלִמיׁשְ ִרי ִטְלטּול?! ִאיְצְטִריְך ְקָרא ְלִמיׁשְ   ִאיְצְטִריְך ְקָרא ְלִמיׁשְ
        

יָריו.  א ְלַמְכׁשִ יָריו. ֶאּלָ א ְלַמְכׁשִ יָריו. ֶאּלָ א ְלַמְכׁשִ יָריו. ֶאּלָ א ְלַמְכׁשִ   ֶאּלָ
  

ָנן ָנןְוַרּבָ ָנןְוַרּבָ ָנןְוַרּבָ   ? ְוַרּבָ
  

ֵעי ֵליּה  ֵעי ֵליּה ַההּוא ִמיּבָ ֵעי ֵליּה ַההּוא ִמיּבָ ֵעי ֵליּה ַההּוא ִמיּבָ ְיָלה.     - - - - ַההּוא ִמיּבָ ּלַ ּיֹום ְולֹא ּבַ ְיָלה. ּבַ ּלַ ּיֹום ְולֹא ּבַ ְיָלה. ּבַ ּלַ ּיֹום ְולֹא ּבַ ְיָלה. ּבַ ּלַ ּיֹום ְולֹא ּבַ   ּבַ
  
יוְ וְ וְ וְ  יַרּבִ יַרּבִ יַרּבִ לַּ     ַרּבִ ּיֹום ְולֹא ּבַ לַּ ֱאִליֶעֶזר ּבַ ּיֹום ְולֹא ּבַ לַּ ֱאִליֶעֶזר ּבַ ּיֹום ְולֹא ּבַ לַּ ֱאִליֶעֶזר ּבַ ּיֹום ְולֹא ּבַ   ְיָלה ְמָנא ֵליּה? ְיָלה ְמָנא ֵליּה? ְיָלה ְמָנא ֵליּה? ְיָלה ְמָנא ֵליּה? ֱאִליֶעֶזר ּבַ

  
ְבַעת ָיִמים"ָנְפָקא ֵליּה ֵמ ָנְפָקא ֵליּה ֵמ ָנְפָקא ֵליּה ֵמ ָנְפָקא ֵליּה ֵמ  ם ִלְפֵני ה' ֱאלֵֹהיֶכם ׁשִ ַמְחּתֶ   ָיִמים ְולֹא ֵלילֹות. ָיִמים ְולֹא ֵלילֹות. ָיִמים ְולֹא ֵלילֹות. ָיִמים ְולֹא ֵלילֹות.  -    "ּוׁשְ

  
ָנן ָנןְוַרּבָ ָנןְוַרּבָ ָנןְוַרּבָ             ????ְוַרּבָ

        
ֲעָתְך ָאִמיָנא    ,,,,ִאיְצְטִריךְ ִאיְצְטִריךְ ִאיְצְטִריךְ ִאיְצְטִריךְ  ֲעָתְך ָאִמיָנאָסְלָקא ּדַ ֲעָתְך ָאִמיָנאָסְלָקא ּדַ ֲעָתְך ָאִמיָנאָסְלָקא ּדַ ְבַעת ָיִמים"ֵניַלף ֵניַלף ֵניַלף ֵניַלף     ,,,,ָסְלָקא ּדַ ה,     "ׁשִ ה, ִמסּוכָּ ה, ִמסּוכָּ ה, ִמסּוכָּ   ִמסּוכָּ

ן ָיִמים ַוֲאִפיּלּו ֵלילֹות,  ַהּלָ ן ָיִמים ַוֲאִפיּלּו ֵלילֹות, ַמה ּלְ ַהּלָ ן ָיִמים ַוֲאִפיּלּו ֵלילֹות, ַמה ּלְ ַהּלָ ן ָיִמים ַוֲאִפיּלּו ֵלילֹות, ַמה ּלְ ַהּלָ         ַמה ּלְ
אן ָיִמים ַוֲאִפיּלּו ֵלילֹות    ַאףַאףַאףַאף אן ָיִמים ַוֲאִפיּלּו ֵלילֹותכָּ אן ָיִמים ַוֲאִפיּלּו ֵלילֹותכָּ אן ָיִמים ַוֲאִפיּלּו ֵלילֹותכָּ       ....כָּ

ַמע ָלן ַמע ָלןָקא ַמׁשְ ַמע ָלןָקא ַמׁשְ ַמע ָלןָקא ַמׁשְ             ....ָקא ַמׁשְ
        
לּוָלבוְ וְ וְ וְ  לּוָלבִלְכּתֹוב ַרֲחָמָנא ּבְ לּוָלבִלְכּתֹוב ַרֲחָמָנא ּבְ לּוָלבִלְכּתֹוב ַרֲחָמָנא ּבְ יּה , ִלְכּתֹוב ַרֲחָמָנא ּבְ יּה ְוֵניתּו ָהָנְך ְוֵניְלפּו ִמיּנֵ יּה ְוֵניתּו ָהָנְך ְוֵניְלפּו ִמיּנֵ יּה ְוֵניתּו ָהָנְך ְוֵניְלפּו ִמיּנֵ   ! ְוֵניתּו ָהָנְך ְוֵניְלפּו ִמיּנֵ

  
א ְלִמיְפַרךְ  ִאיכָּ ּום ּדְ א ְלִמיְפַרךְ ִמׁשּ ִאיכָּ ּום ּדְ א ְלִמיְפַרךְ ִמׁשּ ִאיכָּ ּום ּדְ א ְלִמיְפַרךְ ִמׁשּ ִאיכָּ ּום ּדְ             ::::ִמׁשּ

ָעה ִמיִניםׁשֶ ׁשֶ ׁשֶ ׁשֶ , ּוָלבּוָלבּוָלבּוָלבללללַמה לְּ ַמה לְּ ַמה לְּ ַמה לְּ  ן ָטעּון ַאְרּבָ ָעה ִמיִניםכֵּ ן ָטעּון ַאְרּבָ ָעה ִמיִניםכֵּ ן ָטעּון ַאְרּבָ ָעה ִמיִניםכֵּ ן ָטעּון ַאְרּבָ   .  כֵּ
   

        
יֶריָה " ה ְוָכל ַמְכׁשִ ת, ּדֹוִחי -סּוּכָ ּבָ ַ   ן ֶאת ַהׁשּ

ְבֵרי  י ֱאִליֶעֶזרּדִ   . . . . "ַרּבִ
  

יְמָנא ֵליּה לְ ְמָנא ֵליּה לְ ְמָנא ֵליּה לְ ְמָנא ֵליּה לְ  יַרּבִ יַרּבִ יַרּבִ   ? ֱאִליֶעֶזר ָהאֱאִליֶעֶזר ָהאֱאִליֶעֶזר ָהאֱאִליֶעֶזר ָהא    ַרּבִ
ֶחם  י ַהּלֶ ּתֵ ֶחם ִאי ֵמעֹוֶמר ּוׁשְ י ַהּלֶ ּתֵ ֶחם ִאי ֵמעֹוֶמר ּוׁשְ י ַהּלֶ ּתֵ ֶחם ִאי ֵמעֹוֶמר ּוׁשְ י ַהּלֶ ּתֵ בֹוהַּ הּוא    - - - - ִאי ֵמעֹוֶמר ּוׁשְ ן צֹוֶרְך ּגָ כֵּ בֹוהַּ הּואׁשֶ ן צֹוֶרְך ּגָ כֵּ בֹוהַּ הּואׁשֶ ן צֹוֶרְך ּגָ כֵּ בֹוהַּ הּואׁשֶ ן צֹוֶרְך ּגָ כֵּ         !!!!ׁשֶ

ן ָטעּון  -ִאי ִמּלּוָלב ִאי ִמּלּוָלב ִאי ִמּלּוָלב ִאי ִמּלּוָלב  כֵּ ן ָטעּון ׁשֶ כֵּ ן ָטעּון ׁשֶ כֵּ ן ָטעּון ׁשֶ כֵּ ָעה ִמיִניםׁשֶ ָעה ִמיִניםַאְרּבָ ָעה ִמיִניםַאְרּבָ ָעה ִמיִניםַאְרּבָ   !ַאְרּבָ
        

ַמר  א ּגָ ַמר ֶאּלָ א ּגָ ַמר ֶאּלָ א ּגָ ַמר ֶאּלָ א ּגָ ְבַעת ָיִמים"ֶאּלָ   לּוָלב, לּוָלב, לּוָלב, לּוָלב, ִמ     "ׁשִ
ת, ַמה לְּ ַמה לְּ ַמה לְּ ַמה לְּ  ּבָ ַ יָריו ּדֹוִחין ֶאת ַהׁשּ ן ַמְכׁשִ ת, ַהּלָ ּבָ ַ יָריו ּדֹוִחין ֶאת ַהׁשּ ן ַמְכׁשִ ת, ַהּלָ ּבָ ַ יָריו ּדֹוִחין ֶאת ַהׁשּ ן ַמְכׁשִ ת, ַהּלָ ּבָ ַ יָריו ּדֹוִחין ֶאת ַהׁשּ ן ַמְכׁשִ         ַהּלָ

ת.   ּבָ ַ יָריו ּדֹוִחין ֶאת ַהׁשּ אן ַנִמי ַמְכׁשִ ת.  ַאף כָּ ּבָ ַ יָריו ּדֹוִחין ֶאת ַהׁשּ אן ַנִמי ַמְכׁשִ ת.  ַאף כָּ ּבָ ַ יָריו ּדֹוִחין ֶאת ַהׁשּ אן ַנִמי ַמְכׁשִ ת.  ַאף כָּ ּבָ ַ יָריו ּדֹוִחין ֶאת ַהׁשּ אן ַנִמי ַמְכׁשִ   ַאף כָּ
            

ה ּסּוכָּ הְוִליְכּתֹוב ַרֲחָמָנא ּבְ ּסּוכָּ הְוִליְכּתֹוב ַרֲחָמָנא ּבְ ּסּוכָּ הְוִליְכּתֹוב ַרֲחָמָנא ּבְ ּסּוכָּ יּה , ְוִליְכּתֹוב ַרֲחָמָנא ּבְ יּה ְוֵניֵתי ָהָנְך ְוִניְגמֹור ִמיּנֵ יּה ְוֵניֵתי ָהָנְך ְוִניְגמֹור ִמיּנֵ יּה ְוֵניֵתי ָהָנְך ְוִניְגמֹור ִמיּנֵ   ! ְוֵניֵתי ָהָנְך ְוִניְגמֹור ִמיּנֵ
  

                                                             
5

ּיֹום ולקחתם לכם   ּיֹום ּבַ ּיֹום ּבַ ּיֹום ּבַ  עת ימיםהראשון פרי עץ הדר כפות תמרים וענף עץ עבות וערבי נחל ושמחתם לפני ה' אלהיכם שבּבַ
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13

א ְלִמיְפַרךְ  ִאיכָּ ּום ּדְ א ְלִמיְפַרךְ ִמׁשּ ִאיכָּ ּום ּדְ א ְלִמיְפַרךְ ִמׁשּ ִאיכָּ ּום ּדְ א ְלִמיְפַרךְ ִמׁשּ ִאיכָּ ּום ּדְ             ::::ִמׁשּ
יל ּלֵ ן נֹוֶהֶגת ּבַ כֵּ ה ׁשֶ ּסּוכָּ ילַמה ּלְ ּלֵ ן נֹוֶהֶגת ּבַ כֵּ ה ׁשֶ ּסּוכָּ ילַמה ּלְ ּלֵ ן נֹוֶהֶגת ּבַ כֵּ ה ׁשֶ ּסּוכָּ ילַמה ּלְ ּלֵ ן נֹוֶהֶגת ּבַ כֵּ ה ׁשֶ ּסּוכָּ ִמיםַמה ּלְ ַבּיָ ִמיםֹות כְּ ַבּיָ ִמיםֹות כְּ ַבּיָ ִמיםֹות כְּ ַבּיָ       ....ֹות כְּ

  
  
יֶריָה " ה ְוָכל ַמְכׁשִ ת,  - ַמּצָ ּבָ ַ   ּדֹוִחין ֶאת ַהׁשּ

ְבֵרי  י ֱאִליֶעֶזרּדִ   . . . . "ַרּבִ
  

יְמָנא ֵליּה לְ ְמָנא ֵליּה לְ ְמָנא ֵליּה לְ ְמָנא ֵליּה לְ  יַרּבִ יַרּבִ יַרּבִ         ????ֱאִליֶעֶזר ָהאֱאִליֶעֶזר ָהאֱאִליֶעֶזר ָהאֱאִליֶעֶזר ָהא    ַרּבִ
ֶחם  י ַהּלֶ ּתֵ ֶחם ִאי ֵמעֹוֶמר ּוׁשְ י ַהּלֶ ּתֵ ֶחם ִאי ֵמעֹוֶמר ּוׁשְ י ַהּלֶ ּתֵ ֶחם ִאי ֵמעֹוֶמר ּוׁשְ י ַהּלֶ ּתֵ בֹוהַּ  -ִאי ֵמעֹוֶמר ּוׁשְ ן צֹוֶרְך ּגָ כֵּ בֹוהַּ ׁשֶ ן צֹוֶרְך ּגָ כֵּ בֹוהַּ ׁשֶ ן צֹוֶרְך ּגָ כֵּ בֹוהַּ ׁשֶ ן צֹוֶרְך ּגָ כֵּ    !ׁשֶ

ָעה ִמיִניםׁשֶ ׁשֶ ׁשֶ ׁשֶ  -ִאי ִמּלּוָלב ִאי ִמּלּוָלב ִאי ִמּלּוָלב ִאי ִמּלּוָלב  ן ָטעּון ַאְרּבָ ָעה ִמיִניםכֵּ ן ָטעּון ַאְרּבָ ָעה ִמיִניםכֵּ ן ָטעּון ַאְרּבָ ָעה ִמיִניםכֵּ ן ָטעּון ַאְרּבָ         !!!!כֵּ
ה  ה ִאי ִמּסּוכָּ ה ִאי ִמּסּוכָּ ה ִאי ִמּסּוכָּ ן נוֹ  -ִאי ִמּסּוכָּ כֵּ ן נוֹ ׁשֶ כֵּ ן נוֹ ׁשֶ כֵּ ן נוֹ ׁשֶ כֵּ ִמיםׁשֶ ַבּיָ ילֹות כְּ ּלֵ ִמיםֶהֶגת ּבַ ַבּיָ ילֹות כְּ ּלֵ ִמיםֶהֶגת ּבַ ַבּיָ ילֹות כְּ ּלֵ ִמיםֶהֶגת ּבַ ַבּיָ ילֹות כְּ ּלֵ             !!!!ֶהֶגת ּבַ

        
א אֶאּלָ אֶאּלָ אֶאּלָ ַמר     ,,,,ֶאּלָ ַמר ּגָ ַמר ּגָ ַמר ּגָ ר"ּגָ ה ָעׂשָ ָ ר"    "ֲחִמׁשּ ה ָעׂשָ ָ         ַחג ַהּסּוּכֹות: ַחג ַהּסּוּכֹות: ַחג ַהּסּוּכֹות: ַחג ַהּסּוּכֹות: ְמ ְמ ְמ ְמ     "ֲחִמׁשּ

ת,  ּבָ ַ יֶריָה ּדֹוִחין ֶאת ַהׁשּ ן ַמְכׁשִ ַהּלָ ת, ַמה ּלְ ּבָ ַ יֶריָה ּדֹוִחין ֶאת ַהׁשּ ן ַמְכׁשִ ַהּלָ ת, ַמה ּלְ ּבָ ַ יֶריָה ּדֹוִחין ֶאת ַהׁשּ ן ַמְכׁשִ ַהּלָ ת, ַמה ּלְ ּבָ ַ יֶריָה ּדֹוִחין ֶאת ַהׁשּ ן ַמְכׁשִ ַהּלָ         ַמה ּלְ
ת.  ּבָ ַ יֶריָה ּדֹוִחין ֶאת ַהׁשּ אן ַמְכׁשִ ת. ַאף כָּ ּבָ ַ יֶריָה ּדֹוִחין ֶאת ַהׁשּ אן ַמְכׁשִ ת. ַאף כָּ ּבָ ַ יֶריָה ּדֹוִחין ֶאת ַהׁשּ אן ַמְכׁשִ ת. ַאף כָּ ּבָ ַ יֶריָה ּדֹוִחין ֶאת ַהׁשּ אן ַמְכׁשִ   ַאף כָּ

  
יּה ְוִליְכּתֹוב ַר ְוִליְכּתֹוב ַר ְוִליְכּתֹוב ַר ְוִליְכּתֹוב ַר  ה, ְוֵניתּו ָהָנְך ְוִליְגמֹור ִמיּנֵ ַמּצָ יּה ֲחָמָנא ּבְ ה, ְוֵניתּו ָהָנְך ְוִליְגמֹור ִמיּנֵ ַמּצָ יּה ֲחָמָנא ּבְ ה, ְוֵניתּו ָהָנְך ְוִליְגמֹור ִמיּנֵ ַמּצָ יּה ֲחָמָנא ּבְ ה, ְוֵניתּו ָהָנְך ְוִליְגמֹור ִמיּנֵ ַמּצָ   ! ֲחָמָנא ּבְ

  
א ְלִמיְפַרךְ  ִאיכָּ ּום ּדְ א ְלִמיְפַרךְ ִמׁשּ ִאיכָּ ּום ּדְ א ְלִמיְפַרךְ ִמׁשּ ִאיכָּ ּום ּדְ א ְלִמיְפַרךְ ִמׁשּ ִאיכָּ ּום ּדְ             ::::ִמׁשּ

ן נוֹ  כֵּ ה ׁשֶ ַמּצָ ן נוֹ ַמה ּלְ כֵּ ה ׁשֶ ַמּצָ ן נוֹ ַמה ּלְ כֵּ ה ׁשֶ ַמּצָ ן נוֹ ַמה ּלְ כֵּ ה ׁשֶ ַמּצָ יםַמה ּלְ ַבֲאָנׁשִ ים כְּ ָנׁשִ יםֶהֶגת ּבְ ַבֲאָנׁשִ ים כְּ ָנׁשִ יםֶהֶגת ּבְ ַבֲאָנׁשִ ים כְּ ָנׁשִ יםֶהֶגת ּבְ ַבֲאָנׁשִ ים כְּ ָנׁשִ   .  ֶהֶגת ּבְ
   

        
יָריו " ת,  -ׁשֹוָפר ְוָכל ַמְכׁשִ ּבָ ַ   ּדֹוִחין ֶאת ַהׁשּ

ְבֵרי  י ֱאִליֶעֶזרּדִ   . . . . "ַרּבִ
  

ילְ לְ לְ לְ     ְמָנא ֵליּה ְמָנא ֵליּה ְמָנא ֵליּה ְמָנא ֵליּה  יַרּבִ יַרּבִ יַרּבִ   ? ֱאִליֶעֶזר ָהאֱאִליֶעֶזר ָהאֱאִליֶעֶזר ָהאֱאִליֶעֶזר ָהא    ַרּבִ
ֶחם  י ַהּלֶ ּתֵ ֶחם ִאי ֵמעֹוֶמר ּוׁשְ י ַהּלֶ ּתֵ ֶחם ִאי ֵמעֹוֶמר ּוׁשְ י ַהּלֶ ּתֵ ֶחם ִאי ֵמעֹוֶמר ּוׁשְ י ַהּלֶ ּתֵ בֹוהַּ  -ִאי ֵמעֹוֶמר ּוׁשְ ן צֹוֶרְך ּגָ כֵּ בֹוהַּ ׁשֶ ן צֹוֶרְך ּגָ כֵּ בֹוהַּ ׁשֶ ן צֹוֶרְך ּגָ כֵּ בֹוהַּ ׁשֶ ן צֹוֶרְך ּגָ כֵּ   !ׁשֶ

ָעה ִמיִניםׁשֶ ׁשֶ ׁשֶ ׁשֶ  -ִאי ִמּלּוָלב ִאי ִמּלּוָלב ִאי ִמּלּוָלב ִאי ִמּלּוָלב  ן ָטעּון ַאְרּבָ ָעה ִמיִניםכֵּ ן ָטעּון ַאְרּבָ ָעה ִמיִניםכֵּ ן ָטעּון ַאְרּבָ ָעה ִמיִניםכֵּ ן ָטעּון ַאְרּבָ         !!!!כֵּ
ה  ה ִאי ִמּסּוכָּ ה ִאי ִמּסּוכָּ ה ִאי ִמּסּוכָּ ן נוֹ     - - - - ִאי ִמּסּוכָּ כֵּ ן נוֹ ׁשֶ כֵּ ן נוֹ ׁשֶ כֵּ ן נוֹ ׁשֶ כֵּ ִמיםׁשֶ ַבּיָ ילֹות כְּ ּלֵ ִמיםֶהֶגת ּבַ ַבּיָ ילֹות כְּ ּלֵ ִמיםֶהֶגת ּבַ ַבּיָ ילֹות כְּ ּלֵ ִמיםֶהֶגת ּבַ ַבּיָ ילֹות כְּ ּלֵ             !!!!ֶהֶגת ּבַ
ה  ּצָ ה ִאי ִמּמַ ּצָ ה ִאי ִמּמַ ּצָ ה ִאי ִמּמַ ּצָ ן נֹוֶה  -ִאי ִמּמַ כֵּ ן נֹוֶה ׁשֶ כֵּ ן נֹוֶה ׁשֶ כֵּ ן נֹוֶה ׁשֶ כֵּ ַבֲאָנׁשִ ׁשֶ ים כְּ ָנׁשִ ַבֲאָנׁשִ ֶגת ּבְ ים כְּ ָנׁשִ ַבֲאָנׁשִ ֶגת ּבְ ים כְּ ָנׁשִ ַבֲאָנׁשִ ֶגת ּבְ ים כְּ ָנׁשִ         !!!!יםיםיםיםֶגת ּבְ

        
א אֶאּלָ אֶאּלָ אֶאּלָ רּוָעה ִיְהֶיה ָלֶכם""    ::::ָאַמר ְקָראָאַמר ְקָראָאַמר ְקָראָאַמר ְקָרא    ,,,,ֶאּלָ   , (במדבר כט, א)    6666יֹום ּתְ

ת. ֲאִפיּלּו ּבְ ֲאִפיּלּו ּבְ ֲאִפיּלּו ּבְ ֲאִפיּלּו ּבְ     - - - -     ּיֹום""ּבַ ּבַ ּבַ ּבַ  ּבָ ַ ת. ׁשּ ּבָ ַ ת. ׁשּ ּבָ ַ ת. ׁשּ ּבָ ַ         ׁשּ
        

  ? ּוְלַמאיּוְלַמאיּוְלַמאיּוְלַמאי
ִקיָעה, ִאיֵליָמא לִ ִאיֵליָמא לִ ִאיֵליָמא לִ ִאיֵליָמא לִ  ִקיָעה, ּתְ ִקיָעה, ּתְ ִקיָעה, ּתְ   ּתְ

ֵבי  ָנא ּדְ ֵבי ָהא ּתָ ָנא ּדְ ֵבי ָהא ּתָ ָנא ּדְ ֵבי ָהא ּתָ ָנא ּדְ מּוֵאלָהא ּתָ             ::::ׁשְ
ל ְמֶלאֶכת ֲעבֹוָדה לֹא ַתֲעׂשּו"" ִקיַעת ׁשֹוָפ  -    (במדבר כט, א)(במדבר כט, א)(במדבר כט, א)(במדבר כט, א)    "ּכָ תָיְצָתה תְּ ית ַהּפַ    ,ר ּוְרִדּיַ

ִהיא ָחְכָמה ְוֵאיָנּה ְמָלאָכה         ...."ׁשֶ
א  א ֶאּלָ א ֶאּלָ א ֶאּלָ יִרי –ֶאּלָ יִריְלַמְכׁשִ יִריְלַמְכׁשִ יִריְלַמְכׁשִ       ....ןןןןְלַמְכׁשִ

  
ָנן ָנןְוַרּבָ ָנןְוַרּבָ ָנןְוַרּבָ             ????ְוַרּבָ

        
ֵעי ֵליּה  ֵעי ֵליּה ַההּוא ִמיּבָ ֵעי ֵליּה ַההּוא ִמיּבָ ֵעי ֵליּה ַההּוא ִמיּבָ ְיָלה. : : : : ַההּוא ִמיּבָ ּלַ ּיֹום ְולֹא ּבַ ְיָלה. ּבַ ּלַ ּיֹום ְולֹא ּבַ ְיָלה. ּבַ ּלַ ּיֹום ְולֹא ּבַ ְיָלה. ּבַ ּלַ ּיֹום ְולֹא ּבַ   ּבַ

  
יוְ וְ וְ וְ  יַרּבִ יַרּבִ יַרּבִ ְיָלה ְמָנא ֵליּה?     ,,,,ֱאִליֶעֶזרֱאִליֶעֶזרֱאִליֶעֶזרֱאִליֶעֶזר    ַרּבִ ּלַ ּיֹום ְולֹא ּבַ ְיָלה ְמָנא ֵליּה? ּבַ ּלַ ּיֹום ְולֹא ּבַ ְיָלה ְמָנא ֵליּה? ּבַ ּלַ ּיֹום ְולֹא ּבַ ְיָלה ְמָנא ֵליּה? ּבַ ּלַ ּיֹום ְולֹא ּבַ   ּבַ

  
ִרים "ָנְפָקא ֵליּה ִמ ָנְפָקא ֵליּה ִמ ָנְפָקא ֵליּה ִמ ָנְפָקא ֵליּה ִמ  ּפֻ יֹום ַהּכִ ָכל ַאְרְצֶכם"ּבְ ֲעִבירּו ׁשֹוָפר ּבְ   , (ויקרא כה, ט)    7777ּתַ

            ....ְוָגְמִרי ֵמֲהָדֵדיְוָגְמִרי ֵמֲהָדֵדיְוָגְמִרי ֵמֲהָדֵדיְוָגְמִרי ֵמֲהָדֵדי

                                                             
6

רּוָעה ִיְהֶיה ָלֶכםובחודש השביעי באחד לחודש מקרא קודש יהיה לכם כל מלאכת עבודה לא תעשו   רּוָעה ִיְהֶיה ָלֶכםיֹום תְּ רּוָעה ִיְהֶיה ָלֶכםיֹום תְּ רּוָעה ִיְהֶיה ָלֶכםיֹום תְּ  יֹום תְּ
7

ָכל ַאְרְצֶכםוהעברת שופר תרועה בחודש השביעי בעשור לחודש   ֲעִבירּו ׁשֹוָפר ּבְ ִרים תַּ ּפֻ יֹום ַהכִּ ָכל ַאְרְצֶכםּבְ ֲעִבירּו ׁשֹוָפר ּבְ ִרים תַּ ּפֻ יֹום ַהכִּ ָכל ַאְרְצֶכםּבְ ֲעִבירּו ׁשֹוָפר ּבְ ִרים תַּ ּפֻ יֹום ַהכִּ ָכל ַאְרְצֶכםּבְ ֲעִבירּו ׁשֹוָפר ּבְ ִרים תַּ ּפֻ יֹום ַהכִּ  ּבְ
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יּה  ׁשֹוָפר ְוֵליתּו ָהָנְך ְוִליְגְמרּו ִמיּנֵ יּה ִלְכּתֹוב ַרֲחָמָנא ּבְ ׁשֹוָפר ְוֵליתּו ָהָנְך ְוִליְגְמרּו ִמיּנֵ יּה ִלְכּתֹוב ַרֲחָמָנא ּבְ ׁשֹוָפר ְוֵליתּו ָהָנְך ְוִליְגְמרּו ִמיּנֵ יּה ִלְכּתֹוב ַרֲחָמָנא ּבְ ׁשֹוָפר ְוֵליתּו ָהָנְך ְוִליְגְמרּו ִמיּנֵ             !!!!ִלְכּתֹוב ַרֲחָמָנא ּבְ

        
ִקיַעת ׁשֹוָפר  ִקיַעת ׁשֹוָפר ִמּתְ ִקיַעת ׁשֹוָפר ִמּתְ ִקיַעת ׁשֹוָפר ִמּתְ א ְלִמיְגַמררֹ רֹ רֹ רֹ ּדְ ִמּתְ ָנה ֵליכָּ ָ א ְלִמיְגַמראׁש ַהׁשּ ָנה ֵליכָּ ָ א ְלִמיְגַמראׁש ַהׁשּ ָנה ֵליכָּ ָ א ְלִמיְגַמראׁש ַהׁשּ ָנה ֵליכָּ ָ   , אׁש ַהׁשּ

ָרֵאל ל ִיׂשְ ן ַמְכֶנֶסת ִזְכרֹונֹות ׁשֶ כֵּ ָרֵאלׁשֶ ל ִיׂשְ ן ַמְכֶנֶסת ִזְכרֹונֹות ׁשֶ כֵּ ָרֵאלׁשֶ ל ִיׂשְ ן ַמְכֶנֶסת ִזְכרֹונֹות ׁשֶ כֵּ ָרֵאלׁשֶ ל ִיׂשְ ן ַמְכֶנֶסת ִזְכרֹונֹות ׁשֶ כֵּ ַמִים    ׁשֶ ָ ׁשּ ּבַ ַמִיםַלֲאִביֶהן ׁשֶ ָ ׁשּ ּבַ ַמִיםַלֲאִביֶהן ׁשֶ ָ ׁשּ ּבַ ַמִיםַלֲאִביֶהן ׁשֶ ָ ׁשּ ּבַ   . ַלֲאִביֶהן ׁשֶ
ִקיעֹות ׁשֹוָפר  ִקיעֹות ׁשֹוָפר ִמּתְ ִקיעֹות ׁשֹוָפר ִמּתְ ִקיעֹות ׁשֹוָפר ִמּתְ א ְלִמיְגְמֵריּדְ ִמּתְ ּפּוִרים ֵליכָּ א ְלִמיְגְמֵרייֹום ַהכִּ ּפּוִרים ֵליכָּ א ְלִמיְגְמֵרייֹום ַהכִּ ּפּוִרים ֵליכָּ א ְלִמיְגְמֵרייֹום ַהכִּ ּפּוִרים ֵליכָּ             ,,,,יֹום ַהכִּ

        ָאַמר ָמר: ָאַמר ָמר: ָאַמר ָמר: ָאַמר ָמר: ּדְ ּדְ ּדְ ּדְ 
דֹות חֹוְזרֹות ְלַבֲעֵליֶהן" יֶהם, ְוׂשָ ין ׁשֹוָפר ִנְפְטרּו ֲעָבִדים ְלָבתֵּ ית ּדִ ְקעּו ּבֵ       ....(ראש השנה ח:)(ראש השנה ח:)(ראש השנה ח:)(ראש השנה ח:)    "תָּ
   

        
            ::::ָאַמר ָמרָאַמר ָמרָאַמר ָמרָאַמר ָמר

יֶריָה ִמיָלה ְוָכל ַמְכ " ת,  -ׁשִ ּבָ ַ   ּדֹוִחין ֶאת ַהׁשּ
ְבֵרי  י ֱאִליֶעֶזרּדִ   . . . . "ַרּבִ

  
יְמָנא ֵליּה לְ ְמָנא ֵליּה לְ ְמָנא ֵליּה לְ ְמָנא ֵליּה לְ  יַרּבִ יַרּבִ יַרּבִ   ? ֱאִליֶעֶזר ָהאֱאִליֶעֶזר ָהאֱאִליֶעֶזר ָהאֱאִליֶעֶזר ָהא    ַרּבִ

ַמר  הּו ּגָ ַמר ִאי ִמּכּוּלְ הּו ּגָ ַמר ִאי ִמּכּוּלְ הּו ּגָ ַמר ִאי ִמּכּוּלְ הּו ּגָ ְדָאְמִריַנן    ––––ִאי ִמּכּוּלְ ְדָאְמִריַנןכִּ ְדָאְמִריַנןכִּ ְדָאְמִריַנןכִּ             !!!!כִּ
ָהָנְך             ב,אקל ָהָנְך ְועֹוד ַמה ּלְ ָהָנְך ְועֹוד ַמה ּלְ ָהָנְך ְועֹוד ַמה ּלְ ְטָלה̂̂̂^ְועֹוד ַמה ּלְ ּה ּבָ ן ִאם ָעַבר ְזַמּנָ כֵּ ְטָלהׁשֶ ּה ּבָ ן ִאם ָעַבר ְזַמּנָ כֵּ ְטָלהׁשֶ ּה ּבָ ן ִאם ָעַבר ְזַמּנָ כֵּ ְטָלהׁשֶ ּה ּבָ ן ִאם ָעַבר ְזַמּנָ כֵּ         !!!!ׁשֶ

        
א אֶאּלָ אֶאּלָ אֶאּלָ יּדְ ּדְ ּדְ ּדְ ַהְיינּו ַטְעָמא ַהְיינּו ַטְעָמא ַהְיינּו ַטְעָמא ַהְיינּו ַטְעָמא     ,,,,ֶאּלָ יַרּבִ יַרּבִ יַרּבִ   ִליֶעֶזר, ִליֶעֶזר, ִליֶעֶזר, ִליֶעֶזר, ֱא ֱא ֱא ֱא     ַרּבִ

ר ָעְרָלתֹו"    ::::ָאַמר ְקָראָאַמר ְקָראָאַמר ְקָראָאַמר ְקָראּדְ  ׂשַ ִמיִני ִיּמֹול ּבְ ְ ת. ַוֲאִפיּלּו ּבְ ַוֲאִפיּלּו ּבְ ַוֲאִפיּלּו ּבְ ַוֲאִפיּלּו ּבְ  - (ויקרא יב, ג)    "ּוַבּיֹום ַהׁשּ ּבָ ַ ת. ׁשּ ּבָ ַ ת. ׁשּ ּבָ ַ ת. ׁשּ ּבָ ַ   ׁשּ
  

יּה  ִמיָלה, ְוֵליתּו ָהָנְך ְוִליְגמֹור ִמיּנֵ יּה ְוִליְכּתֹוב ַרֲחָמָנא ּבְ ִמיָלה, ְוֵליתּו ָהָנְך ְוִליְגמֹור ִמיּנֵ יּה ְוִליְכּתֹוב ַרֲחָמָנא ּבְ ִמיָלה, ְוֵליתּו ָהָנְך ְוִליְגמֹור ִמיּנֵ יּה ְוִליְכּתֹוב ַרֲחָמָנא ּבְ ִמיָלה, ְוֵליתּו ָהָנְך ְוִליְגמֹור ִמיּנֵ   !ְוִליְכּתֹוב ַרֲחָמָנא ּבְ
  

א ְלִמיְפַרךְ  ִאיכָּ ּום ּדְ א ְלִמיְפַרךְ ִמׁשּ ִאיכָּ ּום ּדְ א ְלִמיְפַרךְ ִמׁשּ ִאיכָּ ּום ּדְ א ְלִמיְפַרךְ ִמׁשּ ִאיכָּ ּום ּדְ   : ִמׁשּ
ן ִנְכְר  כֵּ ִמיָלה ׁשֶ ן ִנְכְר ַמה ּלְ כֵּ ִמיָלה ׁשֶ ן ִנְכְר ַמה ּלְ כֵּ ִמיָלה ׁשֶ ן ִנְכְר ַמה ּלְ כֵּ ִמיָלה ׁשֶ ִריתֹותַמה ּלְ ֵרה ּבְ לׁש ֶעׂשְ ִריתֹותתּו ָעֶליָה ׁשְ ֵרה ּבְ לׁש ֶעׂשְ ִריתֹותתּו ָעֶליָה ׁשְ ֵרה ּבְ לׁש ֶעׂשְ ִריתֹותתּו ָעֶליָה ׁשְ ֵרה ּבְ לׁש ֶעׂשְ   .(בראשית פרק יז) תּו ָעֶליָה ׁשְ
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        קלב, אקלב, אקלב, אקלב, א .602
יֵרי ִמיָלה ַמְכׁשִ א ּבְ ַנן ֲעֵליּה ֶאּלָ ִליִגי ַרּבָ אן לֹא ּפְ יֵרי ִמיָלהַעד כָּ ַמְכׁשִ א ּבְ ַנן ֲעֵליּה ֶאּלָ ִליִגי ַרּבָ אן לֹא ּפְ יֵרי ִמיָלהַעד כָּ ַמְכׁשִ א ּבְ ַנן ֲעֵליּה ֶאּלָ ִליִגי ַרּבָ אן לֹא ּפְ יֵרי ִמיָלהַעד כָּ ַמְכׁשִ א ּבְ ַנן ֲעֵליּה ֶאּלָ ִליִגי ַרּבָ אן לֹא ּפְ   , ַעד כָּ

ת, ְמָנַלן?  ּבָ ְבֵרי ַהּכל ּדֹוָחה ׁשַ ת, ְמָנַלן? ֲאָבל ִמיָלה ּגּוָפּה ּדִ ּבָ ְבֵרי ַהּכל ּדֹוָחה ׁשַ ת, ְמָנַלן? ֲאָבל ִמיָלה ּגּוָפּה ּדִ ּבָ ְבֵרי ַהּכל ּדֹוָחה ׁשַ ת, ְמָנַלן? ֲאָבל ִמיָלה ּגּוָפּה ּדִ ּבָ ְבֵרי ַהּכל ּדֹוָחה ׁשַ         ֲאָבל ִמיָלה ּגּוָפּה ּדִ
        

אָאַמר ָאַמר ָאַמר ָאַמר          : : : : עּוּלָ
      ....ֲהָלָכהֲהָלָכהֲהָלָכהֲהָלָכה

  
י ִיְצ ְוֵכן ָאַמר ְוֵכן ָאַמר ְוֵכן ָאַמר ְוֵכן ָאַמר        ::::ָחקַרּבִ

      ....ֲהָלָכהֲהָלָכהֲהָלָכהֲהָלָכה
  

  : ייייֵמיִתיֵב ֵמיִתיֵב ֵמיִתיֵב ֵמיִתיֵב 
ת? " ּבָ ַ ּדֹוֶחה ֶאת ַהׁשּ ִיין ְלִפיּקּוַח ֶנֶפׁש ׁשֶ   ִמּנַ

ן ֲעַזְרָיה י ֶאְלָעָזר ּבֶ   אֹוֵמר:  ַרּבִ
ת ּבָ ַ ל ָאָדם ּדֹוָחה ֶאת ַהׁשּ ִהיא ַאַחת ֵמֵאיָבָריו ׁשֶ יָלה ׁשֶ    ,ַמה ּמִ

ּבָ  ַ ּדֹוֶחה ֶאת ַהׁשּ         . . . . "תַקל ָוחֹוֶמר ְלִפיּקּוַח ֶנֶפׁש ׁשֶ
ֲעָתְך  ֲעָתְך ְוִאי ָסְלָקא ּדַ ֲעָתְך ְוִאי ָסְלָקא ּדַ ֲעָתְך ְוִאי ָסְלָקא ּדַ    !?ַקל ָוחֹוֶמר ֵמֲהָלָכה ִמי ָאֵתיַקל ָוחֹוֶמר ֵמֲהָלָכה ִמי ָאֵתיַקל ָוחֹוֶמר ֵמֲהָלָכה ִמי ָאֵתיַקל ָוחֹוֶמר ֵמֲהָלָכה ִמי ָאֵתי    ',',',',ֲהָלָכהֲהָלָכהֲהָלָכהֲהָלָכה''''ְוִאי ָסְלָקא ּדַ

            ::::ְוָהַתְנָיאְוָהַתְנָיאְוָהַתְנָיאְוָהַתְנָיא
ן ֲעַזְרָיהָאַמר לֹו " י ֶאְלָעָזר ּבֶ   : ַרּבִ

א ֲעִקיָבא עֹוָרה ְמַטּמֵ ׂשְ   ֲהָלָכה,  -, ֶעֶצם ּכִ
ם    ַקל ָוחֹוֶמר,  -ּוְרִביִעית ּדָ

ִנין ַקל ָוחֹוֶמר ֵמֲהָלָכ        !!!!"הְוֵאין ּדָ
  

א אֶאּלָ אֶאּלָ אֶאּלָ י ֶאְלָעָזרָאַמר ָאַמר ָאַמר ָאַמר     ,,,,ֶאּלָ         : : : : ַרּבִ
  . (שמות לא, יג)    9999"אֹות", (בראשית יז, יא)    8888"אֹות"ָאְתָיא ָאְתָיא ָאְתָיא ָאְתָיא 

  
ֶהן  ְכִתיב ּבָ ין ּדִ ִפיּלִ ה ּתְ א ֵמַעּתָ ֶהן ֶאּלָ ְכִתיב ּבָ ין ּדִ ִפיּלִ ה ּתְ א ֵמַעּתָ ֶהן ֶאּלָ ְכִתיב ּבָ ין ּדִ ִפיּלִ ה ּתְ א ֵמַעּתָ ֶהן ֶאּלָ ְכִתיב ּבָ ין ּדִ ִפיּלִ ה ּתְ א ֵמַעּתָ ת, שמות יג, טז)(    10101010"אֹות"ֶאּלָ ּבָ תִליְדֵחי ׁשַ ּבָ תִליְדֵחי ׁשַ ּבָ תִליְדֵחי ׁשַ ּבָ   ! ִליְדֵחי ׁשַ

  
א אֶאּלָ אֶאּלָ אֶאּלָ       ,,,,ֶאּלָ

ִרית"ָאְתָיא ָאְתָיא ָאְתָיא ָאְתָיא  ִרית" בראשית יז, יא)(    11111111"ּבְ 12"ּבְ
  . שמות לא, טז)( 

  
יּה  ְכִתיב ּבֵ דֹול, ּדִ יּה ּגָ ְכִתיב ּבֵ דֹול, ּדִ יּה ּגָ ְכִתיב ּבֵ דֹול, ּדִ יּה ּגָ ְכִתיב ּבֵ דֹול, ּדִ ִרית"ּגָ ת )דבראשית יז, י(    13131313"ּבְ ּבָ תִליְדֵחי ׁשַ ּבָ תִליְדֵחי ׁשַ ּבָ תִליְדֵחי ׁשַ ּבָ   ! ִליְדֵחי ׁשַ

  
א אֶאּלָ אֶאּלָ אֶאּלָ י ָאְתָיא     ,,,,ֶאּלָ י ָאְתָיא כִּ י ָאְתָיא כִּ י ָאְתָיא כִּ 14"ּדרֹות"כִּ

  . (בראשית יז, ז) 15"ּדרֹות" שמות לא, טז)( 
  

יּה     ,,,,ִציִציתִציִציתִציִציתִציִצית ְכִתיב ּבֵ יּה ּדִ ְכִתיב ּבֵ יּה ּדִ ְכִתיב ּבֵ יּה ּדִ ְכִתיב ּבֵ תִליְדֵחי ִליְדֵחי ִליְדֵחי ִליְדֵחי     "ּדֹורֹות"ּדִ ּבָ תׁשַ ּבָ תׁשַ ּבָ תׁשַ ּבָ   !!!!ׁשַ
  

א אֶאּלָ אֶאּלָ אֶאּלָ ר ִיְצָחקָאַמר ָאַמר ָאַמר ָאַמר     ,,,,ֶאּלָ   : : : : ַרב ַנְחָמן ּבַ
ִנין  ִנין ּדָ ִנין ּדָ ִנין ּדָ ִרית"    ,,,,ת""אוֹ ּדָ ִרית"    ,,,,"אֹות"ֵמ ֵמ ֵמ ֵמ     "דֹורֹות"וְ וְ וְ וְ     ,,,,"ּבְ             ...."דֹורֹות"וְ וְ וְ וְ     "ּבְ

ְכִתיב  ַחד ַחד הּוא ּדִ ְכִתיב ְלַאּפּוֵקי ָהָנְך ּדְ ַחד ַחד הּוא ּדִ ְכִתיב ְלַאּפּוֵקי ָהָנְך ּדְ ַחד ַחד הּוא ּדִ ְכִתיב ְלַאּפּוֵקי ָהָנְך ּדְ ַחד ַחד הּוא ּדִ ֶהןְלַאּפּוֵקי ָהָנְך ּדְ ֶהןּבָ ֶהןּבָ ֶהןּבָ       ....ּבָ
  
  
י יֹוָחָנןוְ וְ וְ וְ          ָאַמר: ָאַמר: ָאַמר: ָאַמר:     ַרּבִ

        , (ויקרא יב, ג)    16161616"ַבּיֹום"    ::::ָאַמר ְקָראָאַמר ְקָראָאַמר ְקָראָאַמר ְקָרא

                                                             
8

  םונמלתם את בשר ערלתם והיה לאות ברית ביני ובינכ 
9

  אך את שבתותי תשמורו כי אות היא ביני וביניכם לדורותיכם 
10

  והיו לאות על ידך ולטוטפות בין עיניך" 
11

  ונמלתם את בשר ערלתכם והיה לאות ברית ביני וביניכם 
12

  ושמרו בני ישראל את השבת לעשות את השבת לדורותם ברית עולם 
13

  ִהוא מעמיה את בריתי הפרוערל זכר אשר לא ימול את בשר ערלתו, ונכרתה הנפש ַה  
14

  לדורותם ברית עולם 
15

  והקימותי את בריתי ביני ובינך ובין זרעך אחריך לדורותם לברית עולם 
16

  בשר ערלתו השמיני ימולַבּיֹום ַבּיֹום ַבּיֹום ַבּיֹום ווטמאה שבעת ימים ...  
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ּיֹום" ת. ֲאִפיּלּו ּבְ ֲאִפיּלּו ּבְ ֲאִפיּלּו ּבְ ֲאִפיּלּו ּבְ  -    "ּבַ ּבָ ַ ת. ׁשּ ּבָ ַ ת. ׁשּ ּבָ ַ ת. ׁשּ ּבָ ַ         ׁשּ
        

ילְ לְ לְ לְ     ֵריׁש ָלִקיׁש ָאַמר ֵליּה ָאַמר ֵליּה ָאַמר ֵליּה ָאַמר ֵליּה          : : : : יֹוָחָנן ַרּבִ
הוּ  ְכִתיב ּבְ ָרה ּדִ ֵרי ַכּפָ ה ְמחּוּסְ א ֵמַעּתָ הוּ ֶאּלָ ְכִתיב ּבְ ָרה ּדִ ֵרי ַכּפָ ה ְמחּוּסְ א ֵמַעּתָ הוּ ֶאּלָ ְכִתיב ּבְ ָרה ּדִ ֵרי ַכּפָ ה ְמחּוּסְ א ֵמַעּתָ הוּ ֶאּלָ ְכִתיב ּבְ ָרה ּדִ ֵרי ַכּפָ ה ְמחּוּסְ א ֵמַעּתָ ּיֹום"    ::::ֶאּלָ ת?! , (ויקרא יד, י)" , , , , 17171717"ּבַ ּבָ ָדחּו ׁשַ ת?! ָהִכי ַנִמי ּדְ ּבָ ָדחּו ׁשַ ת?! ָהִכי ַנִמי ּדְ ּבָ ָדחּו ׁשַ ת?! ָהִכי ַנִמי ּדְ ּבָ ָדחּו ׁשַ   ָהִכי ַנִמי ּדְ

  
ֵעי ֵליּה  ֵעי ֵליּה ַההּוא ִמיּבָ ֵעי ֵליּה ַההּוא ִמיּבָ ֵעי ֵליּה ַההּוא ִמיּבָ ְיָלה. : : : : ַההּוא ִמיּבָ ּלַ ּיֹום ְולֹא ּבַ ְיָלה. ּבַ ּלַ ּיֹום ְולֹא ּבַ ְיָלה. ּבַ ּלַ ּיֹום ְולֹא ּבַ ְיָלה. ּבַ ּלַ ּיֹום ְולֹא ּבַ   ּבַ

  
ֵעי ֵליּה  ֵעי ֵליּה ַהאי ַנִמי ִמיּבָ ֵעי ֵליּה ַהאי ַנִמי ִמיּבָ ֵעי ֵליּה ַהאי ַנִמי ִמיּבָ ְיָלה!     ::::ַהאי ַנִמי ִמיּבָ ּלַ ּיֹום ְולֹא ּבַ ְיָלה! ּבַ ּלַ ּיֹום ְולֹא ּבַ ְיָלה! ּבַ ּלַ ּיֹום ְולֹא ּבַ ְיָלה! ּבַ ּלַ ּיֹום ְולֹא ּבַ   ּבַ

  
ן"ַההּוא ִמ ַההּוא ִמ ַההּוא ִמ ַההּוא ִמ  מַנת ָיִמים ּבֶ   .  (בראשית יז, יב)    18181818"ׁשְ

   
יֹום ַצּותוֹ ַהאי ַנִמי ִמ ַהאי ַנִמי ִמ ַהאי ַנִמי ִמ ַהאי ַנִמי ִמ  19""ּבְ

  ! ָנְפָקאָנְפָקאָנְפָקאָנְפָקא לח)- (ויקרא ז, לז 
  

ָנְפָקא ב ּדְ ָנְפָקאַאף ַעל ּגַ ב ּדְ ָנְפָקאַאף ַעל ּגַ ב ּדְ ָנְפָקאַאף ַעל ּגַ ב ּדְ יֹום ַצּותֹו"ִמ  ַאף ַעל ּגַ   . ִאְצְטִריָכאִאְצְטִריָכאִאְצְטִריָכאִאְצְטִריָכא, "ּבְ
ֲעָתְך ָאִמיָנא ֲעָתְך ָאִמיָנאָסְלָקא ּדַ ֲעָתְך ָאִמיָנאָסְלָקא ּדַ ֲעָתְך ָאִמיָנאָסְלָקא ּדַ ְיָלה     ::::ָסְלָקא ּדַ ּלַ ַדּלּות, ּבַ ְיָלה הֹוִאיל ְוַחס ַרֲחָמָנא ֲעֵליּה, ְלַאּתּוֵיי ּבְ ּלַ ַדּלּות, ּבַ ְיָלה הֹוִאיל ְוַחס ַרֲחָמָנא ֲעֵליּה, ְלַאּתּוֵיי ּבְ ּלַ ַדּלּות, ּבַ ְיָלה הֹוִאיל ְוַחס ַרֲחָמָנא ֲעֵליּה, ְלַאּתּוֵיי ּבְ ּלַ ַדּלּות, ּבַ             ,,,,ַנִמי ֵליֵתיַנִמי ֵליֵתיַנִמי ֵליֵתיַנִמי ֵליֵתיהֹוִאיל ְוַחס ַרֲחָמָנא ֲעֵליּה, ְלַאּתּוֵיי ּבְ

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

        : : : : ָרִביָנאַמְתִקיף ָלּה ַמְתִקיף ָלּה ַמְתִקיף ָלּה ַמְתִקיף ָלּה 
ה א ֵמַעּתָ הֶאּלָ א ֵמַעּתָ הֶאּלָ א ֵמַעּתָ הֶאּלָ א ֵמַעּתָ    :ֶאּלָ

ר  ׁשֵ ר ְיֵהא ָזר כָּ ׁשֵ ר ְיֵהא ָזר כָּ ׁשֵ ר ְיֵהא ָזר כָּ ׁשֵ ֶהןְיֵהא ָזר כָּ ֶהןּבָ ֶהןּבָ ֶהןּבָ         ?! ?! ?! ?! ּבָ
ֶהןייייוִ וִ וִ וִ  ר ּבָ ׁשֵ ֶהןֵהא אֹוֵנן כָּ ר ּבָ ׁשֵ ֶהןֵהא אֹוֵנן כָּ ר ּבָ ׁשֵ ֶהןֵהא אֹוֵנן כָּ ר ּבָ ׁשֵ   ! ! ! ! ????ֵהא אֹוֵנן כָּ

  
  . ָהא ֲאַהְדֵריּה ְקָראָהא ֲאַהְדֵריּה ְקָראָהא ֲאַהְדֵריּה ְקָראָהא ֲאַהְדֵריּה ְקָרא

  
  

ר ַיֲעקב   ָאַמר: ָאַמר: ָאַמר: ָאַמר:     ַרב ַאָחא ּבַ
ִמיִני"    ::::ָאַמר ְקָראָאַמר ְקָראָאַמר ְקָראָאַמר ְקָרא   , , , , (ויקרא יב, ג)(ויקרא יב, ג)(ויקרא יב, ג)(ויקרא יב, ג)        20202020"ׁשְ
ִמיִני" ת. יּלּו ּבְ יּלּו ּבְ יּלּו ּבְ יּלּו ּבְ ֲאִפ ֲאִפ ֲאִפ ֲאִפ     - - - -     "ׁשְ ּבָ ַ ת. ׁשּ ּבָ ַ ת. ׁשּ ּבָ ַ ת. ׁשּ ּבָ ַ   ׁשּ

  
ִמיִני"ַהאי ַהאי ַהאי ַהאי  ֵעי ֵליּה ְלַמעּוֵטי     "ׁשְ ֵעי ֵליּה ְלַמעּוֵטי ִמיּבָ ֵעי ֵליּה ְלַמעּוֵטי ִמיּבָ ֵעי ֵליּה ְלַמעּוֵטי ִמיּבָ ִביִעיִמיּבָ ִביִעיׁשְ ִביִעיׁשְ ִביִעיׁשְ       !!!!ׁשְ

  
ִביִעי ִמ  ִביִעי ִמ ׁשְ ִביִעי ִמ ׁשְ ִביִעי ִמ ׁשְ מֹ "ׁשְ ן ׁשְ 21"ַנת ָיִמיםּבֶ

  . ָנְפָקאָנְפָקאָנְפָקאָנְפָקא (בראשית יז, יב) 
  

יִעי.  ׁשִ ִביִעי, ְוַחד ְלַמעּוֵטי ּתְ ֵעי ֵליּה, ַחד ְלַמעּוֵטי ׁשְ י ִמיּבָ ּתֵ יִעי. ְוַאכַּ ׁשִ ִביִעי, ְוַחד ְלַמעּוֵטי ּתְ ֵעי ֵליּה, ַחד ְלַמעּוֵטי ׁשְ י ִמיּבָ ּתֵ יִעי. ְוַאכַּ ׁשִ ִביִעי, ְוַחד ְלַמעּוֵטי ּתְ ֵעי ֵליּה, ַחד ְלַמעּוֵטי ׁשְ י ִמיּבָ ּתֵ יִעי. ְוַאכַּ ׁשִ ִביִעי, ְוַחד ְלַמעּוֵטי ּתְ ֵעי ֵליּה, ַחד ְלַמעּוֵטי ׁשְ י ִמיּבָ ּתֵ         ְוַאכַּ
ִאי ֵמַחד, ֲהָוה ָאִמיָנא ׁשְ  ִאי ֵמַחד, ֲהָוה ָאִמיָנא ׁשְ ּדְ ִאי ֵמַחד, ֲהָוה ָאִמיָנא ׁשְ ּדְ ִאי ֵמַחד, ֲהָוה ָאִמיָנא ׁשְ ּדְ ִמיִני ְוֵאיָלךְ ּדְ ִמיִני ְוֵאיָלךְ ִביִעי הּוא לֹא ְמָטא ִזְמֵניּה ֲאָבל ִמׁשְ ִמיִני ְוֵאיָלךְ ִביִעי הּוא לֹא ְמָטא ִזְמֵניּה ֲאָבל ִמׁשְ ִמיִני ְוֵאיָלךְ ִביִעי הּוא לֹא ְמָטא ִזְמֵניּה ֲאָבל ִמׁשְ   ! ִזְמֵניּה הּואִזְמֵניּה הּואִזְמֵניּה הּואִזְמֵניּה הּוא    ,,,,ִביִעי הּוא לֹא ְמָטא ִזְמֵניּה ֲאָבל ִמׁשְ

        
א ְמַחְווָרָתא כְּ  א ְמַחְווָרָתא כְּ ֶאּלָ א ְמַחְווָרָתא כְּ ֶאּלָ א ְמַחְווָרָתא כְּ ֶאּלָ יֶאּלָ יַרּבִ יַרּבִ יַרּבִ         יֹוָחָנן.  יֹוָחָנן.  יֹוָחָנן.  יֹוָחָנן.      ַרּבִ

        
ָווֵתיּה  ְנָיא כְּ ָווֵתיּה ּתַ ְנָיא כְּ ָווֵתיּה ּתַ ְנָיא כְּ ָווֵתיּה ּתַ ְנָיא כְּ יּדְ ּדְ ּדְ ּדְ ּתַ יַרּבִ יַרּבִ יַרּבִ ר ַיֲעקֹבּדְ וּ וּ וּ וּ     ,,,,יֹוָחָנןיֹוָחָנןיֹוָחָנןיֹוָחָנן    ַרּבִ ַרב ַאָחא ּבַ ר ַיֲעקֹבלֹא כְּ ַרב ַאָחא ּבַ ר ַיֲעקֹבלֹא כְּ ַרב ַאָחא ּבַ ר ַיֲעקֹבלֹא כְּ ַרב ַאָחא ּבַ       ::::לֹא כְּ

ִמיִני ִיּמֹול"" ַ ֲאִפיּלּו ּבְ  - (ויקרא יב, ג)     22222222"ׁשְ ת. ׁשּ   ּבָ

ים    ?(שמות לא, יד)    23232323ְמַחְלֶליָה מֹות יּוָמת"" :ּוָמה ֲאִני ְמַקּיֵ
יָלה.  ָאר ְמָלאכֹות חּוץ ִמּמִ ׁשְ   ּבִ

א  ים  ,ֲאִפיּלּו ִמיָלהאֹו ֵאינֹו ֶאּלָ ִמיִני ִיּמֹול"ּוָמה ֲאִני ְמַקּיֵ ת ?"ׁשְ ּבָ ַ    !חּוץ ִמׁשּ
ְלמּוד לֹוַמר:  ּיֹום"תַּ ַ ֲאִפיּלּו ּבְ  - "ּבַ תׁשּ   . . . . "ּבָ

                                                             
17

  וביום השמיני יקח שני כבשים תמימים וכבשה אחת בת שנתה תמימה 
18
מַנת ָיִמים   ן ׁשְ מַנת ָיִמים ּבֶ ן ׁשְ מַנת ָיִמים ּבֶ ן ׁשְ מַנת ָיִמים ּבֶ ן ׁשְ   ל זכר לדורותיכםימול לכם כּבֶ
19

יֹום ַצּותֹו זאת התורה לעולה למנחה ולחטאת ולאשם ולמילואים ולזבח השלמים. אשר ציוה ה' את משה בהר סיני   יֹום ַצּותֹו ּבְ יֹום ַצּותֹו ּבְ יֹום ַצּותֹו ּבְ את בני ישראל להקריב את קרבניהם ּבְ
  לה' במדבר סיני

20
  בשר ערלתו השמיני ימולַבּיֹום ַבּיֹום ַבּיֹום ַבּיֹום ו 
21
מֹ   ן ׁשְ מֹ ּבֶ ן ׁשְ מֹ ּבֶ ן ׁשְ מֹ ּבֶ ן ׁשְ  ימול לכם כל זכרַנת ָיִמים ַנת ָיִמים ַנת ָיִמים ַנת ָיִמים ּבֶ
22

  בשר ערלתו ימול השמיניַבּיֹום ַבּיֹום ַבּיֹום ַבּיֹום ו 
23

 ְמַחְלֶליָה מֹות יּוָמתְמַחְלֶליָה מֹות יּוָמתְמַחְלֶליָה מֹות יּוָמתְמַחְלֶליָה מֹות יּוָמתושמרתם את השבת כי קודש היא לכם  



  להדפיס לצורך לימוד אישיבשמחה מותר  0526071122לדניאל ברק ווינט  רותרותרותרותכל הזכויות שמוכל הזכויות שמוכל הזכויות שמוכל הזכויות שמו                                                               ""ַרִּבי ֱאִליֶעֶזר ְּדִמיָלה –מסכת שבת פרק י"ט 

         
17

        בבבב- - - - קלב, אקלב, אקלב, אקלב, א .603
ִמיִני ִיּמֹול""[[[[ ת.  - (ויקרא יב, ג)     24242424"ׁשְ ּבָ ַ ׁשּ   ֲאִפיּלּו ּבְ

ים    ?(שמות לא, יד)    25252525ְמַחְלֶליָה מֹות יּוָמת"" :ּוָמה ֲאִני ְמַקּיֵ
יָלה.  ָאר ְמָלאכֹות חּוץ ִמּמִ ׁשְ   ּבִ

א ֲאִפיּלּו ִמיָלה ים  ,אֹו ֵאינֹו ֶאּלָ ִמיִני יִ ּוָמה ֲאִני ְמַקּיֵ ת ?ּמֹול""ׁשְ ּבָ ַ    !חּוץ ִמׁשּ
ְלמּוד לֹוַמר:  ּיֹום"תַּ ת - "ּבַ ּבָ ַ ׁשּ         ]]]]    "ֲאִפיּלּו ּבְ

        
        : : : : ָרָבאָאַמר ָאַמר ָאַמר ָאַמר 

ָיא ֵליּה?  ָרא ַמאי ָקא ִניָחא ֵליּה, ּוְלַבּסֹוף ַמאי ָקא ַקׁשְ א ֵמִעיּקָ ּנָ ָיא ֵליּה? ַהאי ּתַ ָרא ַמאי ָקא ִניָחא ֵליּה, ּוְלַבּסֹוף ַמאי ָקא ַקׁשְ א ֵמִעיּקָ ּנָ ָיא ֵליּה? ַהאי ּתַ ָרא ַמאי ָקא ִניָחא ֵליּה, ּוְלַבּסֹוף ַמאי ָקא ַקׁשְ א ֵמִעיּקָ ּנָ ָיא ֵליּה? ַהאי ּתַ ָרא ַמאי ָקא ִניָחא ֵליּה, ּוְלַבּסֹוף ַמאי ָקא ַקׁשְ א ֵמִעיּקָ ּנָ   ַהאי ּתַ
  

            ::::ָהִכי ָקָאַמרָהִכי ָקָאַמרָהִכי ָקָאַמרָהִכי ָקָאַמר
ִמיִני ִיּמֹול" ת. ֲאִפיּלּו ּבְ ֲאִפיּלּו ּבְ ֲאִפיּלּו ּבְ ֲאִפיּלּו ּבְ     - - - -     "ׁשְ ּבָ ַ ת. ׁשּ ּבָ ַ ת. ׁשּ ּבָ ַ ת. ׁשּ ּבָ ַ         ׁשּ

ים ּוָמה ֲאנִ ּוָמה ֲאנִ ּוָמה ֲאנִ ּוָמה ֲאנִ  ים י ְמַקּיֵ ים י ְמַקּיֵ ים י ְמַקּיֵ             ????"ְמַחְלֶליָה מֹות יּוָמת"י ְמַקּיֵ
ְחָיא יָלה, ֲאָבל ִמיָלה ּדָ ָאר ְמָלאכֹות חּוץ ִמּמִ ׁשְ ְחָיאּבִ יָלה, ֲאָבל ִמיָלה ּדָ ָאר ְמָלאכֹות חּוץ ִמּמִ ׁשְ ְחָיאּבִ יָלה, ֲאָבל ִמיָלה ּדָ ָאר ְמָלאכֹות חּוץ ִמּמִ ׁשְ ְחָיאּבִ יָלה, ֲאָבל ִמיָלה ּדָ ָאר ְמָלאכֹות חּוץ ִמּמִ ׁשְ   ? ַמאי ַטְעָמאַמאי ַטְעָמאַמאי ַטְעָמאַמאי ַטְעָמא, ּבִ

ּדֹוָחה ֶאת ָהֲעבֹוָדה,    קלב,ב ַרַעת ׁשֶ ּדֹוָחה ֶאת ָהֲעבֹוָדה, ַקל ָוחֹוֶמר הּוא: ּוַמה ּצָ ַרַעת ׁשֶ ּדֹוָחה ֶאת ָהֲעבֹוָדה, ַקל ָוחֹוֶמר הּוא: ּוַמה ּצָ ַרַעת ׁשֶ ּדֹוָחה ֶאת ָהֲעבֹוָדה, ַקל ָוחֹוֶמר הּוא: ּוַמה ּצָ ַרַעת ׁשֶ ת̂̂̂^ַקל ָוחֹוֶמר הּוא: ּוַמה ּצָ ּבָ ַ תַוֲעבֹוָדה ּדֹוָחה ֶאת ַהׁשּ ּבָ ַ תַוֲעבֹוָדה ּדֹוָחה ֶאת ַהׁשּ ּבָ ַ תַוֲעבֹוָדה ּדֹוָחה ֶאת ַהׁשּ ּבָ ַ       ....ִמיָלה ּדֹוָחה אֹוָתּה ִמיָלה ּדֹוָחה אֹוָתּה ִמיָלה ּדֹוָחה אֹוָתּה ִמיָלה ּדֹוָחה אֹוָתּה  ַוֲעבֹוָדה ּדֹוָחה ֶאת ַהׁשּ
נִּ  ת ׁשֶ ּבָ נִּ ׁשַ ת ׁשֶ ּבָ נִּ ׁשַ ת ׁשֶ ּבָ נִּ ׁשַ ת ׁשֶ ּבָ ֵהא ִמיָלה ּדֹוָחה ׁשַ ּתְ ֵני ָהֲעבֹוָדה, ֵאינֹו ִדין ׁשֶ ֵהא ִמיָלה ּדֹוָחה ְדֵחית ִמּפְ ּתְ ֵני ָהֲעבֹוָדה, ֵאינֹו ִדין ׁשֶ ֵהא ִמיָלה ּדֹוָחה ְדֵחית ִמּפְ ּתְ ֵני ָהֲעבֹוָדה, ֵאינֹו ִדין ׁשֶ ֵהא ִמיָלה ּדֹוָחה ְדֵחית ִמּפְ ּתְ ֵני ָהֲעבֹוָדה, ֵאינֹו ִדין ׁשֶ       !!!!אֹוָתּה אֹוָתּה אֹוָתּה אֹוָתּה ְדֵחית ִמּפְ

  
ָקָאַמר    "אֹו ֵאינֹו"ּוַמאי ּוַמאי ּוַמאי ּוַמאי  ָקָאַמרּדְ ָקָאַמרּדְ ָקָאַמרּדְ             ????ּדְ

        
אי  אי ֲהַדר ָאַמר: ּוִמּמַ אי ֲהַדר ָאַמר: ּוִמּמַ אי ֲהַדר ָאַמר: ּוִמּמַ   ? ָצַרַעת ֲחמּוָרהָצַרַעת ֲחמּוָרהָצַרַעת ֲחמּוָרהָצַרַעת ֲחמּוָרהּדְ ּדְ ּדְ ּדְ ֲהַדר ָאַמר: ּוִמּמַ

ה ין ְוַאְזָהרֹות ַהְרּבֵ ּה עֹוָנׁשִ ן ֵיׁש ּבָ כֵּ ת ֲחמּוָרה, ׁשֶ ּבָ יְלָמא ׁשַ הּדִ ין ְוַאְזָהרֹות ַהְרּבֵ ּה עֹוָנׁשִ ן ֵיׁש ּבָ כֵּ ת ֲחמּוָרה, ׁשֶ ּבָ יְלָמא ׁשַ הּדִ ין ְוַאְזָהרֹות ַהְרּבֵ ּה עֹוָנׁשִ ן ֵיׁש ּבָ כֵּ ת ֲחמּוָרה, ׁשֶ ּבָ יְלָמא ׁשַ הּדִ ין ְוַאְזָהרֹות ַהְרּבֵ ּה עֹוָנׁשִ ן ֵיׁש ּבָ כֵּ ת ֲחמּוָרה, ׁשֶ ּבָ יְלָמא ׁשַ   . ּדִ
ֲחִמיָרא ָצַרַעת ִהיאִאי ַנִמי: ּוִמּמַ ִאי ַנִמי: ּוִמּמַ ִאי ַנִמי: ּוִמּמַ ִאי ַנִמי: ּוִמּמַ  ּום ּדַ ֲחִמיָרא ָצַרַעת ִהיאאי ִמׁשּ ּום ּדַ ֲחִמיָרא ָצַרַעת ִהיאאי ִמׁשּ ּום ּדַ ֲחִמיָרא ָצַרַעת ִהיאאי ִמׁשּ ּום ּדַ   , אי ִמׁשּ

ָלא ֲחִזי ְבָרא הּוא ּדְ ּום ּגַ יְלָמא ִמׁשּ ָלא ֲחִזיּדִ ְבָרא הּוא ּדְ ּום ּגַ יְלָמא ִמׁשּ ָלא ֲחִזיּדִ ְבָרא הּוא ּדְ ּום ּגַ יְלָמא ִמׁשּ ָלא ֲחִזיּדִ ְבָרא הּוא ּדְ ּום ּגַ יְלָמא ִמׁשּ         . ּדִ
ים וּ וּ וּ וּ  ים ָמה ֲאִני ְמַקּיֵ ים ָמה ֲאִני ְמַקּיֵ ים ָמה ֲאִני ְמַקּיֵ ִמיִני ִיּמֹול"ָמה ֲאִני ְמַקּיֵ ת.  - (ויקרא יב, ג)    "ׁשְ ּבָ ַ ת. חּוץ ִמׁשּ ּבָ ַ ת. חּוץ ִמׁשּ ּבָ ַ ת. חּוץ ִמׁשּ ּבָ ַ   חּוץ ִמׁשּ

ְלמּוד לֹוַמר ְלמּוד לֹוַמרּתַ ְלמּוד לֹוַמרּתַ ְלמּוד לֹוַמרּתַ ּיֹום" ::::ּתַ ת.  ֲאִפיּלּו ּבְ ֲאִפיּלּו ּבְ ֲאִפיּלּו ּבְ ֲאִפיּלּו ּבְ     - - - -     "ּבַ ּבָ ַ ת.  ׁשּ ּבָ ַ ת.  ׁשּ ּבָ ַ ת.  ׁשּ ּבָ ַ   ׁשּ
            

        

                                                             
24

  בשר ערלתו השמיני ימולַבּיֹום ַבּיֹום ַבּיֹום ַבּיֹום ו 
25

 ְמַחְלֶליָה מֹות יּוָמתְמַחְלֶליָה מֹות יּוָמתְמַחְלֶליָה מֹות יּוָמתְמַחְלֶליָה מֹות יּוָמתושמרתם את השבת כי קודש היא לכם  
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18

        קלג, אקלג, אקלג, אקלג, א    ––––    קלב, בקלב, בקלב, בקלב, ב .604
ַנן:  נּו ַרּבָ ַנן: ּתָ נּו ַרּבָ ַנן: ּתָ נּו ַרּבָ ַנן: ּתָ נּו ַרּבָ         ּתָ

ּה. " ְזַמּנָ ּלא ּבִ ין ׁשֶ ּה ּבֵ ְזַמּנָ ין ּבִ ַרַעת, ּבֵ   ִמיָלה ּדֹוָחה ֶאת ַהּצָ
ּה  ְזַמּנָ א ּבִ   . "יֹום טֹוב ֵאיָנּה ּדֹוָחה ֶאּלָ

  
י?  י? ְמָנָהֵני ִמיּלֵ י? ְמָנָהֵני ִמיּלֵ י? ְמָנָהֵני ִמיּלֵ         ְמָנָהֵני ִמיּלֵ

        
ַנן ָתנּו ַרּבָ ַנןּדְ ָתנּו ַרּבָ ַנןּדְ ָתנּו ַרּבָ ַנןּדְ ָתנּו ַרּבָ             ::::ּדְ

ר ָעְרָלתֹו"" ׂשַ ֶהֶרת, ָיקֹוץ.  -  "ִיּמֹול ּבְ ם ּבַ ׁש ׁשָ ּיֵ י ׁשֶ   ְוַאף ַעל ּפִ

יםּוָמה  ַרַעת    ֲאִני ְמַקּיֵ ֶנַגע ַהּצָ ֶמר ּבְ ָ    ?(דברים כד, ח)    26262626""ִהׁשּ
יָלה.  ָאר ְמקֹומֹות, חּוץ ִמּמִ ׁשְ   ּבִ

א     ?ֲאִפיּלּו ִמיָלהאֹו ֵאינֹו ֶאּלָ
ים ר ָעְרָלתֹו"    :ּוָמה ֲאִני ְמַקּיֵ ׂשַ             ????"ִיּמֹול ּבְ

ֶהֶרת.  ּה ּבַ ֵאין ּבָ ְזַמן ׁשֶ   ּבִ
ְלמּוד לֹוַמר ר"    :תַּ ׂשַ ֶהֶרת - "ּבְ ם ּבַ ׁש ׁשָ ּיֵ י ׁשֶ         . . . . "ְוַאף ַעל ּפִ

        
        : : : : 27ָרָבאָאַמר ָאַמר ָאַמר ָאַמר 

ָרא ַמאי ִניָחא ֵליּה  א ֵמִעיּקָ ּנָ ָרא ַמאי ִניָחא ֵליּה ַהאי ּתַ א ֵמִעיּקָ ּנָ ָרא ַמאי ִניָחא ֵליּה ַהאי ּתַ א ֵמִעיּקָ ּנָ ָרא ַמאי ִניָחא ֵליּה ַהאי ּתַ א ֵמִעיּקָ ּנָ             ????ַהאי ּתַ
ָיא ֵליּה  ָיא ֵליּה ּוְלַבּסֹוף ַמאי ַקׁשְ ָיא ֵליּה ּוְלַבּסֹוף ַמאי ַקׁשְ ָיא ֵליּה ּוְלַבּסֹוף ַמאי ַקׁשְ             ????ּוְלַבּסֹוף ַמאי ַקׁשְ

        
            ::::ָהִכי ָקָאַמרָהִכי ָקָאַמרָהִכי ָקָאַמרָהִכי ָקָאַמר

ר ָעְרָלתֹו" ׂשַ ֶהֶרת -    "ִיּמֹול ּבְ ׁש ּבַ ּיֵ י ׁשֶ ֶהֶרתְוַאף ַעל ּפִ ׁש ּבַ ּיֵ י ׁשֶ ֶהֶרתְוַאף ַעל ּפִ ׁש ּבַ ּיֵ י ׁשֶ ֶהֶרתְוַאף ַעל ּפִ ׁש ּבַ ּיֵ י ׁשֶ   . ְוַאף ַעל ּפִ
ים יםּוָמה ֲאִני ְמַקּיֵ יםּוָמה ֲאִני ְמַקּיֵ יםּוָמה ֲאִני ְמַקּיֵ ֶמר בְּ     ::::ּוָמה ֲאִני ְמַקּיֵ ָ ַרַעת""ִהׁשּ             ????ֶנַגע ַהּצָ

יָלה.  ָאר ְמקֹומֹות חּוץ ִמּמִ ׁשְ יָלה. ּבִ ָאר ְמקֹומֹות חּוץ ִמּמִ ׁשְ יָלה. ּבִ ָאר ְמקֹומֹות חּוץ ִמּמִ ׁשְ יָלה. ּבִ ָאר ְמקֹומֹות חּוץ ִמּמִ ׁשְ         ּבִ
ַרַעת.  ַרַעת. ֲאָבל ִמיָלה ּדֹוָחה ֶאת ַהּצָ ַרַעת. ֲאָבל ִמיָלה ּדֹוָחה ֶאת ַהּצָ ַרַעת. ֲאָבל ִמיָלה ּדֹוָחה ֶאת ַהּצָ         ֲאָבל ִמיָלה ּדֹוָחה ֶאת ַהּצָ

  ? ַמאי ַטְעָמאַמאי ַטְעָמאַמאי ַטְעָמאַמאי ַטְעָמא
ָאְתָיא ִמַקל ָוחֹוֶמר ָאְתָיא ִמַקל ָוחֹוֶמרּדְ ָאְתָיא ִמַקל ָוחֹוֶמרּדְ ָאְתָיא ִמַקל ָוחֹוֶמרּדְ         ::::ּדְ

ת ֲחמּוָרה, ִמיָלה ּדֹוָחה אֹוָתּה,  ּבָ ַ ת ֲחמּוָרה, ִמיָלה ּדֹוָחה אֹוָתּה, ּוַמה ׁשּ ּבָ ַ ת ֲחמּוָרה, ִמיָלה ּדֹוָחה אֹוָתּה, ּוַמה ׁשּ ּבָ ַ ת ֲחמּוָרה, ִמיָלה ּדֹוָחה אֹוָתּה, ּוַמה ׁשּ ּבָ ַ         ּוַמה ׁשּ
ן כֵּ ל ׁשֶ ןָצַרַעת לֹא כָּ כֵּ ל ׁשֶ ןָצַרַעת לֹא כָּ כֵּ ל ׁשֶ ןָצַרַעת לֹא כָּ כֵּ ל ׁשֶ       ?!?!?!?!ָצַרַעת לֹא כָּ

  

ָקָאַמר    "אֹו ֵאינֹו"ּוַמאי ּוַמאי ּוַמאי ּוַמאי  ָקָאַמרּדְ ָקָאַמרּדְ ָקָאַמרּדְ             ????ּדְ
  : ָאַמרָאַמרָאַמרָאַמרֲהַדר ָק ֲהַדר ָק ֲהַדר ָק ֲהַדר ָק 
אי  אי ִמּמַ אי ִמּמַ אי ִמּמַ ת ֲחִמיָראּדְ ּדְ ּדְ ּדְ ִמּמַ ּבָ ת ֲחִמיָראׁשַ ּבָ ת ֲחִמיָראׁשַ ּבָ ת ֲחִמיָראׁשַ ּבָ יְלָמא ָצַרַעת ֲחִמיָרא, ׁשַ יְלָמא ָצַרַעת ֲחִמיָראּדִ יְלָמא ָצַרַעת ֲחִמיָראּדִ יְלָמא ָצַרַעת ֲחִמיָראּדִ ן ּדֹוָחה ֶאת ָהֲעבֹוָדה ?ּדִ כֵּ ן ּדֹוָחה ֶאת ָהֲעבֹוָדהׁשֶ כֵּ ן ּדֹוָחה ֶאת ָהֲעבֹוָדהׁשֶ כֵּ ן ּדֹוָחה ֶאת ָהֲעבֹוָדהׁשֶ כֵּ ת!     ,,,,ׁשֶ ּבָ ַ ת! ַוֲעבֹוָדה ּדֹוָחה ֶאת ַהׁשּ ּבָ ַ ת! ַוֲעבֹוָדה ּדֹוָחה ֶאת ַהׁשּ ּבָ ַ ת! ַוֲעבֹוָדה ּדֹוָחה ֶאת ַהׁשּ ּבָ ַ   ַוֲעבֹוָדה ּדֹוָחה ֶאת ַהׁשּ

ְלמּוד לֹוַמר ְלמּוד לֹוַמרּתַ ְלמּוד לֹוַמרּתַ ְלמּוד לֹוַמרּתַ ר"    ::::ּתַ ׂשַ ֶהֶרת -    "ּבְ ם ּבַ ׁש ׁשָ ּיֵ י ׁשֶ ֶהֶרתְוַאף ַעל ּפִ ם ּבַ ׁש ׁשָ ּיֵ י ׁשֶ ֶהֶרתְוַאף ַעל ּפִ ם ּבַ ׁש ׁשָ ּיֵ י ׁשֶ ֶהֶרתְוַאף ַעל ּפִ ם ּבַ ׁש ׁשָ ּיֵ י ׁשֶ    ....ְוַאף ַעל ּפִ
  
  

 ְ ְ ִליׁשּ ְ ִליׁשּ ְ ִליׁשּ             ::::ָנא ַאֲחִריָנאָנא ַאֲחִריָנאָנא ַאֲחִריָנאָנא ַאֲחִריָנאִליׁשּ
        

ַר  ַר ִמיָלה ּדֹוָחה ֶאת ַהּצָ ַר ִמיָלה ּדֹוָחה ֶאת ַהּצָ ַר ִמיָלה ּדֹוָחה ֶאת ַהּצָ         ַעת. ַעת. ַעת. ַעת. ִמיָלה ּדֹוָחה ֶאת ַהּצָ
  ? ַמאי ַטְעָמאַמאי ַטְעָמאַמאי ַטְעָמאַמאי ַטְעָמא

ה.  ֲעׂשֶ ה ְוָדֵחי לֹא ּתַ ָאֵתי ֲעׂשֵ ה. ּדְ ֲעׂשֶ ה ְוָדֵחי לֹא ּתַ ָאֵתי ֲעׂשֵ ה. ּדְ ֲעׂשֶ ה ְוָדֵחי לֹא ּתַ ָאֵתי ֲעׂשֵ ה. ּדְ ֲעׂשֶ ה ְוָדֵחי לֹא ּתַ ָאֵתי ֲעׂשֵ         ּדְ
        

ָקָאַמר    "אֹו ֵאינֹו"ּוַמאי ּוַמאי ּוַמאי ּוַמאי  ָקָאַמרּדְ ָקָאַמרּדְ ָקָאַמרּדְ             ????ּדְ
  : ֲהַדר ָקָאַמרֲהַדר ָקָאַמרֲהַדר ָקָאַמרֲהַדר ָקָאַמר

ה  ֲעׂשֶ ה ְוָדֵחי ֶאת לֹא ּתַ ָאֵתי ֲעׂשֵ ָאְמִריַנן ּדְ ה ֵאיַמר ּדְ ֲעׂשֶ ה ְוָדֵחי ֶאת לֹא ּתַ ָאֵתי ֲעׂשֵ ָאְמִריַנן ּדְ ה ֵאיַמר ּדְ ֲעׂשֶ ה ְוָדֵחי ֶאת לֹא ּתַ ָאֵתי ֲעׂשֵ ָאְמִריַנן ּדְ ה ֵאיַמר ּדְ ֲעׂשֶ ה ְוָדֵחי ֶאת לֹא ּתַ ָאֵתי ֲעׂשֵ ָאְמִריַנן ּדְ ֵריָדא,  - ֵאיַמר ּדְ ה ּגְ ֲעׂשֶ ֵריָדא, לֹא ּתַ ה ּגְ ֲעׂשֶ ֵריָדא, לֹא ּתַ ה ּגְ ֲעׂשֶ ֵריָדא, לֹא ּתַ ה ּגְ ֲעׂשֶ   לֹא ּתַ
ה הּוא,     - - - - ַהאי ַהאי ַהאי ַהאי  ֲעׂשֶ ה ְולֹא ּתַ ה הּוא, ֲעׂשֵ ֲעׂשֶ ה ְולֹא ּתַ ה הּוא, ֲעׂשֵ ֲעׂשֶ ה ְולֹא ּתַ ה הּוא, ֲעׂשֵ ֲעׂשֶ ה ְולֹא ּתַ         ֲעׂשֵ

ים ּוָמה ֲאִני ְמַק ּוָמה ֲאִני ְמַק ּוָמה ֲאִני ְמַק ּוָמה ֲאִני ְמַק  ים ּיֵ ים ּיֵ ים ּיֵ ר ָעְרָלתֹו"ּיֵ ׂשַ       ????"ִיּמֹול ּבְ
ֶהֶרת,  ם ּבַ ֵאין ׁשָ ְזַמן ׁשֶ ֶהֶרת, ּבִ ם ּבַ ֵאין ׁשָ ְזַמן ׁשֶ ֶהֶרת, ּבִ ם ּבַ ֵאין ׁשָ ְזַמן ׁשֶ ֶהֶרת, ּבִ ם ּבַ ֵאין ׁשָ ְזַמן ׁשֶ   ּבִ

ְלמּוד לֹוַמר ְלמּוד לֹוַמרּתַ ְלמּוד לֹוַמרּתַ ְלמּוד לֹוַמרּתַ ר"    ::::ּתַ ׂשַ ֶהֶרת. : "ּבְ ם ּבַ ׁש ׁשָ ּיֵ י ׁשֶ ֶהֶרת. ְוַאף ַעל ּפִ ם ּבַ ׁש ׁשָ ּיֵ י ׁשֶ ֶהֶרת. ְוַאף ַעל ּפִ ם ּבַ ׁש ׁשָ ּיֵ י ׁשֶ ֶהֶרת. ְוַאף ַעל ּפִ ם ּבַ ׁש ׁשָ ּיֵ י ׁשֶ   ְוַאף ַעל ּפִ
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ַרַעת   ֶנַגע ַהּצָ ֶמר ּבְ ָ ַרַעת ִהׁשּ ֶנַגע ַהּצָ ֶמר ּבְ ָ ַרַעת ִהׁשּ ֶנַגע ַהּצָ ֶמר ּבְ ָ ַרַעת ִהׁשּ ֶנַגע ַהּצָ ֶמר ּבְ ָ  תשמרו לעשותלשמור מאוד ולעשות ככל אשר יורו אתכם הכהנים הלוים כאשר צויתים ִהׁשּ
27

 תוד"ה הדר גורס רבה. 
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יַנח  יַנח ּתֵ יַנח ּתֵ יַנח ּתֵ דֹול''''ּתֵ דֹולּגָ דֹולּגָ דֹולּגָ הוּ , 'ּגָ ְכִתיב ּבְ הוּ ּדִ ְכִתיב ּבְ הוּ ּדִ ְכִתיב ּבְ הוּ ּדִ ְכִתיב ּבְ ר"    ::::ּדִ ׂשַ 28"ּבְ
  . (בראשית יז, יד) 

יּה     ''''ָקָטןָקָטןָקָטןָקָטן'''' ִתיב ּבֵ יּה ַנִמי כְּ ִתיב ּבֵ יּה ַנִמי כְּ ִתיב ּבֵ יּה ַנִמי כְּ ִתיב ּבֵ ר"ַנִמי כְּ ׂשַ   ,,,,"ּבְ
ינֹוִני'''' ינֹוִניּבֵ ינֹוִניּבֵ ינֹוִניּבֵ   ? ְמָנא ָלןְמָנא ָלןְמָנא ָלןְמָנא ָלן, ''''ּבֵ

  
ֵייָאַמר ָאַמר ָאַמר ָאַמר          : : : : ַאּבַ

יַנָיא יַנָיאָאְתָיא ִמּבֵ יַנָיאָאְתָיא ִמּבֵ יַנָיאָאְתָיא ִמּבֵ   .ָאְתָיא ִמּבֵ
        
דֹול''''ִמ ִמ ִמ ִמ  דֹולּגָ דֹולּגָ דֹולּגָ ֵרת -  ָלא ָאְתָיאָלא ָאְתָיאָלא ָאְתָיאָלא ָאְתָיא    ''''ּגָ ן ָענּוׁש כָּ כֵּ ֵרתׁשֶ ן ָענּוׁש כָּ כֵּ ֵרתׁשֶ ן ָענּוׁש כָּ כֵּ ֵרתׁשֶ ן ָענּוׁש כָּ כֵּ   , ׁשֶ
ָטן''''ִמ ִמ ִמ ִמ  ָטןּקָ ָטןּקָ ָטןּקָ ּה,     - - - - ָלא ָאְתָיא ָלא ָאְתָיא ָלא ָאְתָיא ָלא ָאְתָיא     ''''ּקָ ְזַמּנָ ן ִמיָלה ּבִ כֵּ ּה, ׁשֶ ְזַמּנָ ן ִמיָלה ּבִ כֵּ ּה, ׁשֶ ְזַמּנָ ן ִמיָלה ּבִ כֵּ ּה, ׁשֶ ְזַמּנָ ן ִמיָלה ּבִ כֵּ   ׁשֶ

ן ִניּמֹוִלין כֵּ ֶהן ׁשֶ ּבָ ֶוה ׁשֶ ָ ד ַהׁשּ ן ִניּמֹוִליןַהּצַ כֵּ ֶהן ׁשֶ ּבָ ֶוה ׁשֶ ָ ד ַהׁשּ ן ִניּמֹוִליןַהּצַ כֵּ ֶהן ׁשֶ ּבָ ֶוה ׁשֶ ָ ד ַהׁשּ ן ִניּמֹוִליןַהּצַ כֵּ ֶהן ׁשֶ ּבָ ֶוה ׁשֶ ָ ד ַהׁשּ ַרַעת,     ,,,,ַהּצַ ַרַעת, ְודֹוִחין ֶאת ַהּצָ ַרַעת, ְודֹוִחין ֶאת ַהּצָ ַרַעת, ְודֹוִחין ֶאת ַהּצָ         ְודֹוִחין ֶאת ַהּצָ
יּמוֹ  ּנִ ל ׁשֶ יּמוֹ ַאף כָּ ּנִ ל ׁשֶ יּמוֹ ַאף כָּ ּנִ ל ׁשֶ יּמוֹ ַאף כָּ ּנִ ל ׁשֶ ַרַעת.     - - - - ִלין ִלין ִלין ִלין ַאף כָּ ַרַעת. ּדֹוִחין ֶאת ַהּצָ ַרַעת. ּדֹוִחין ֶאת ַהּצָ ַרַעת. ּדֹוִחין ֶאת ַהּצָ         ּדֹוִחין ֶאת ַהּצָ

        
  ָאַמר: ָאַמר: ָאַמר: ָאַמר:     ָרָבא

ּה ּדֹוָחה ְזַמּנָ ּה ּדֹוָחהִמיָלה ּבִ ְזַמּנָ ּה ּדֹוָחהִמיָלה ּבִ ְזַמּנָ ּה ּדֹוָחהִמיָלה ּבִ ְזַמּנָ             ,,,,לֹא ְצִריָכא ְקָראלֹא ְצִריָכא ְקָראלֹא ְצִריָכא ְקָראלֹא ְצִריָכא ְקָרא    ,,,,ִמיָלה ּבִ
ל ָוחֹוֶמר ָאְתָיא ל ָוחֹוֶמר ָאְתָיאִמּקַ ל ָוחֹוֶמר ָאְתָיאִמּקַ ל ָוחֹוֶמר ָאְתָיאִמּקַ   : ִמּקַ

ֲחִמיָרא ּדֹוָחה ת ּדַ ּבָ ַ ֲחִמיָרא ּדֹוָחהּוַמה ׁשּ ת ּדַ ּבָ ַ ֲחִמיָרא ּדֹוָחהּוַמה ׁשּ ת ּדַ ּבָ ַ ֲחִמיָרא ּדֹוָחהּוַמה ׁשּ ת ּדַ ּבָ ַ ן    ,,,,ּוַמה ׁשּ כֵּ ל ׁשֶ ןָצַרַעת לֹא כָּ כֵּ ל ׁשֶ ןָצַרַעת לֹא כָּ כֵּ ל ׁשֶ ןָצַרַעת לֹא כָּ כֵּ ל ׁשֶ       ?!?!?!?!ָצַרַעת לֹא כָּ
  

        : : : : ָרָבאלְ לְ לְ לְ     ַרב ָסְפָראָאַמר ֵליּה 
אי  אי ִמּמַ אי ִמּמַ אי ִמּמַ ת ֲחִמיָראּדְ ּדְ ּדְ ּדְ ִמּמַ ּבָ ת ֲחִמיָראׁשַ ּבָ ת ֲחִמיָראׁשַ ּבָ ת ֲחִמיָראׁשַ ּבָ             ????ׁשַ

ן ּדֹוָחה ֶאת ָהֲעבֹוָדה, יְלָמא ָצַרַעת ֲחִמיָראיְלָמא ָצַרַעת ֲחִמיָראיְלָמא ָצַרַעת ֲחִמיָראיְלָמא ָצַרַעת ֲחִמיָראּדִ ּדִ ּדִ ּדִ  כֵּ ן ּדֹוָחה ֶאת ָהֲעבֹוָדהׁשֶ כֵּ ן ּדֹוָחה ֶאת ָהֲעבֹוָדהׁשֶ כֵּ ן ּדֹוָחה ֶאת ָהֲעבֹוָדהׁשֶ כֵּ ת! , ׁשֶ ּבָ ַ ת! ַוֲעבֹוָדה ּדֹוָחה ֶאת ַהׁשּ ּבָ ַ ת! ַוֲעבֹוָדה ּדֹוָחה ֶאת ַהׁשּ ּבָ ַ ת! ַוֲעבֹוָדה ּדֹוָחה ֶאת ַהׁשּ ּבָ ַ   ַוֲעבֹוָדה ּדֹוָחה ֶאת ַהׁשּ
  

ֲחִמיָרא ָצַרַעת    - - - -     ָהָתםָהָתםָהָתםָהָתם ּום ּדַ ֲחִמיָרא ָצַרַעתָלאו ִמׁשּ ּום ּדַ ֲחִמיָרא ָצַרַעתָלאו ִמׁשּ ּום ּדַ ֲחִמיָרא ָצַרַעתָלאו ִמׁשּ ּום ּדַ ָלא ֲחִזי. , ָלאו ִמׁשּ ַגְבָרא הּוא ּדְ ּום ּדְ א ִמׁשּ ָלא ֲחִזי. ֶאּלָ ַגְבָרא הּוא ּדְ ּום ּדְ א ִמׁשּ ָלא ֲחִזי. ֶאּלָ ַגְבָרא הּוא ּדְ ּום ּדְ א ִמׁשּ ָלא ֲחִזי. ֶאּלָ ַגְבָרא הּוא ּדְ ּום ּדְ א ִמׁשּ   ֶאּלָ
  

אי איַאּמַ איַאּמַ איַאּמַ ַהְרּתֹו ְוַיֲעבֹוד! : ַאּמַ ַהְרּתֹו ְוַיֲעבֹוד! ְוָיקֹוץ ּבַ ַהְרּתֹו ְוַיֲעבֹוד! ְוָיקֹוץ ּבַ ַהְרּתֹו ְוַיֲעבֹוד! ְוָיקֹוץ ּבַ   ְוָיקֹוץ ּבַ
  

ר ְטִביָלה הּוא ר ְטִביָלה הּואְמחּוּסַ ר ְטִביָלה הּואְמחּוּסַ ר ְטִביָלה הּואְמחּוּסַ         ....ְמחּוּסַ
        
א ְלֵמיַמר, יַנח ְנָגִעים ְטֵמִאים, ְנָגִעים ְטהֹוִריםיַנח ְנָגִעים ְטֵמִאים, ְנָגִעים ְטהֹוִריםיַנח ְנָגִעים ְטֵמִאים, ְנָגִעים ְטהֹוִריםיַנח ְנָגִעים ְטֵמִאים, ְנָגִעים ְטהֹוִריםּתֵ ּתֵ ּתֵ ּתֵ  א ְלֵמיַמרַמאי ִאיכָּ א ְלֵמיַמרַמאי ִאיכָּ א ְלֵמיַמרַמאי ִאיכָּ             ?!?!?!?!ַמאי ִאיכָּ
        

א ָאַמר  א ָאַמר ֶאּלָ א ָאַמר ֶאּלָ א ָאַמר ֶאּלָ יֶאּלָ   : : : : ַרב ַאׁשִ
ָצַרַעת,  גֹון ִמיָלה ּבְ ה כְּ ֲעׂשֶ ה ְוָדֵחי לֹא ּתַ ָאֵתי ֲעׂשֵ ָצַרַעת, ֵהיָכא ָאְמִריַנן ּדְ גֹון ִמיָלה ּבְ ה כְּ ֲעׂשֶ ה ְוָדֵחי לֹא ּתַ ָאֵתי ֲעׂשֵ ָצַרַעת, ֵהיָכא ָאְמִריַנן ּדְ גֹון ִמיָלה ּבְ ה כְּ ֲעׂשֶ ה ְוָדֵחי לֹא ּתַ ָאֵתי ֲעׂשֵ ָצַרַעת, ֵהיָכא ָאְמִריַנן ּדְ גֹון ִמיָלה ּבְ ה כְּ ֲעׂשֶ ה ְוָדֵחי לֹא ּתַ ָאֵתי ֲעׂשֵ         ֵהיָכא ָאְמִריַנן ּדְ

ר ָלאו, ִאי ַנִמי ִציִצית ְוִכְלַאִיםִאי ַנִמי ִציִצית ְוִכְלַאִיםִאי ַנִמי ִציִצית ְוִכְלַאִיםִאי ַנִמי ִציִצית ְוִכְלַאִים ִמְתַעּקֵ ָנא ּדְ ְבִעיּדָ ר ָלאוּדִ ִמְתַעּקֵ ָנא ּדְ ְבִעיּדָ ר ָלאוּדִ ִמְתַעּקֵ ָנא ּדְ ְבִעיּדָ ר ָלאוּדִ ִמְתַעּקֵ ָנא ּדְ ְבִעיּדָ ה, ָקא מֹוִק ָקא מֹוִק ָקא מֹוִק ָקא מֹוִק     ,,,,ּדִ ה, ים ֲעׂשֵ ה, ים ֲעׂשֵ ה, ים ֲעׂשֵ   ים ֲעׂשֵ
ר ְלָלאו    - - - -     ָהָכאָהָכאָהָכאָהָכא ִמְתַעּקֵ ָנא ּדְ ִעיּדָ ר ְלָלאוּבְ ִמְתַעּקֵ ָנא ּדְ ִעיּדָ ר ְלָלאוּבְ ִמְתַעּקֵ ָנא ּדְ ִעיּדָ ר ְלָלאוּבְ ִמְתַעּקֵ ָנא ּדְ ִעיּדָ ה    ,,,,ּבְ הָלא ָקא מֹוִקים ֲעׂשֵ הָלא ָקא מֹוִקים ֲעׂשֵ הָלא ָקא מֹוִקים ֲעׂשֵ   .  ָלא ָקא מֹוִקים ֲעׂשֵ

   
ֵאי ̂̂̂^        ַרב ָסְפָראַרב ָסְפָראַרב ָסְפָראַרב ָסְפָראוְ וְ וְ וְ     ָרָבאָרָבאָרָבאָרָבאּדְ ּדְ ּדְ ּדְ ָהא ָהא ָהא ָהא וְ וְ וְ וְ    קלג,א ּנָ ֵאי ּתַ ּנָ ֵאי ּתַ ּנָ ֵאי ּתַ ּנָ   ִהיא, ּתַ

ַתְנָיא    :ּדְ
ר"" ׂשַ ֶהֶרת ִיּמֹול,  - "ּבְ ם ּבַ ׁש ׁשָ ּיֵ י ׁשֶ   ְוַאף ַעל ּפִ

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

ן ,ֵאינֹו ָצִריךְ  ּכֵ ל ׁשֶ ת ֲחמּוָרה ּדֹוָחה, ָצַרַעת לֹא ּכָ ּבָ         .  .  .  .  "ׁשַ
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        קלג, אקלג, אקלג, אקלג, א .605
  ָאַמר ָמר: ָאַמר ָמר: ָאַמר ָמר: ָאַמר ָמר: 

ר"" ׂשַ ֶהֶרת ִיּמֹול,  - "ּבְ ם ּבַ ׁש ׁשָ ּיֵ י ׁשֶ   ַאף ַעל ּפִ

ְבֵרי  הּדִ ּיָ י יאׁשִ   . . . . "ַרּבִ
  

ה ִלי ְקָרא ה ִלי ְקָראָהא ָלּמָ ה ִלי ְקָראָהא ָלּמָ ה ִלי ְקָראָהא ָלּמָ             ????ָהא ָלּמָ
ין הּוא ּוֵ ֵאין ִמְתכַּ ָבר ׁשֶ ין הּואּדָ ּוֵ ֵאין ִמְתכַּ ָבר ׁשֶ ין הּואּדָ ּוֵ ֵאין ִמְתכַּ ָבר ׁשֶ ין הּואּדָ ּוֵ ֵאין ִמְתכַּ ָבר ׁשֶ         ,,,,ּדָ

ין ּדָ ּדָ ּדָ ּדָ וְ וְ וְ וְ  ּוֵ ֵאין ִמְתכַּ ין ָבר ׁשֶ ּוֵ ֵאין ִמְתכַּ ין ָבר ׁשֶ ּוֵ ֵאין ִמְתכַּ ין ָבר ׁשֶ ּוֵ ֵאין ִמְתכַּ ר -ָבר ׁשֶ רמּוּתָ רמּוּתָ רמּוּתָ   ! מּוּתָ
  

ֵייָאַמר ָאַמר ָאַמר ָאַמר          : : : : ַאּבַ
א לְ  א לְ לֹא ִנְצְרָכא ֶאּלָ א לְ לֹא ִנְצְרָכא ֶאּלָ א לְ לֹא ִנְצְרָכא ֶאּלָ ילֹא ִנְצְרָכא ֶאּלָ יַרּבִ יַרּבִ יַרּבִ       ,,,,ְיהּוָדהְיהּוָדהְיהּוָדהְיהּוָדה    ַרּבִ

ין : ָאַמרָאַמרָאַמרָאַמרּדְ  ּוֵ ֵאין ִמְתכַּ ָבר ׁשֶ ין ּדָ ּוֵ ֵאין ִמְתכַּ ָבר ׁשֶ ין ּדָ ּוֵ ֵאין ִמְתכַּ ָבר ׁשֶ ין ּדָ ּוֵ ֵאין ִמְתכַּ ָבר ׁשֶ   ָאסּור. ָאסּור. ָאסּור. ָאסּור.     - - - - ּדָ
  

        ָאַמר: ָאַמר: ָאַמר: ָאַמר:     ָרָבא
יָמא  יָמא ֲאִפיּלּו ּתֵ יָמא ֲאִפיּלּו ּתֵ יָמא ֲאִפיּלּו ּתֵ יֲאִפיּלּו ּתֵ יַרּבִ יַרּבִ יַרּבִ ְמעֹון    ַרּבִ ְמעֹוןׁשִ ְמעֹוןׁשִ ְמעֹוןׁשִ       ,,,,ׁשִ

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   . ''''תתתתְולֹא ָימוּ ְולֹא ָימוּ ְולֹא ָימוּ ְולֹא ָימוּ ּפְ
  

ֵיי, ֵלית ֵליּה ַהאי ְסָבָרא ֵיי, ֵלית ֵליּה ַהאי ְסָבָראְוַאּבַ ֵיי, ֵלית ֵליּה ַהאי ְסָבָראְוַאּבַ ֵיי, ֵלית ֵליּה ַהאי ְסָבָראְוַאּבַ   ? ְוַאּבַ
ֵייְוָהא ְוָהא ְוָהא ְוָהא  ְרַוְייהוּ     ָרָבאוְ וְ וְ וְ     ַאּבַ ָאְמִרי ּתַ ְרַוְייהוּ ּדְ ָאְמִרי ּתַ ְרַוְייהוּ ּדְ ָאְמִרי ּתַ ְרַוְייהוּ ּ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
  

ַתר  ַתר ּבָ ַתר ּבָ ַתר ּבָ             ....ָעּה ֵמָרָבא ְסָבָרּה ָעּה ֵמָרָבא ְסָבָרּה ָעּה ֵמָרָבא ְסָבָרּה ָעּה ֵמָרָבא ְסָבָרּה ְמ ְמ ְמ ְמ ׁשָ ׁשָ ׁשָ ׁשָ ּדְ ּדְ ּדְ ּדְ ּבָ
        
        

ַמְתֵני ְלָהא  א ּדְ ַמְתֵני ְלָהא ִאיכָּ א ּדְ ַמְתֵני ְלָהא ִאיכָּ א ּדְ ַמְתֵני ְלָהא ִאיכָּ א ּדְ ֵיי ְוָרָבא ַאָהאּדְ ּדְ ּדְ ּדְ ִאיכָּ ֵיי ְוָרָבא ַאָהאַאּבַ ֵיי ְוָרָבא ַאָהאַאּבַ ֵיי ְוָרָבא ַאָהאַאּבַ   :ַאּבַ
 ָ מֹ "ִהׁשּ ַרַעת ִלׁשְ ֶנַגע ַהּצָ   . (דברים כד, ח)    29292929"ד ְוַלֲעׂשֹותר ְמאֹ ֶמר ּבְ

ה ה עֹוׂשֶ הַלֲעׂשֹות ִאי ַאּתָ ה עֹוׂשֶ הַלֲעׂשֹות ִאי ַאּתָ ה עֹוׂשֶ הַלֲעׂשֹות ִאי ַאּתָ ה עֹוׂשֶ   , ַלֲעׂשֹות ִאי ַאּתָ
ֵתיפוֹ  י כְּ ּבֵ ַעל ּגַ י ַרְגלֹו, ּוְבמֹוט ׁשֶ ּבֵ ַעל ּגַ ִסיב ׁשֶ ה ּבְ ה ַאּתָ ֵתיפוֹ ֲאָבל עֹוׂשֶ י כְּ ּבֵ ַעל ּגַ י ַרְגלֹו, ּוְבמֹוט ׁשֶ ּבֵ ַעל ּגַ ִסיב ׁשֶ ה ּבְ ה ַאּתָ ֵתיפוֹ ֲאָבל עֹוׂשֶ י כְּ ּבֵ ַעל ּגַ י ַרְגלֹו, ּוְבמֹוט ׁשֶ ּבֵ ַעל ּגַ ִסיב ׁשֶ ה ּבְ ה ַאּתָ ֵתיפוֹ ֲאָבל עֹוׂשֶ י כְּ ּבֵ ַעל ּגַ י ַרְגלֹו, ּוְבמֹוט ׁשֶ ּבֵ ַעל ּגַ ִסיב ׁשֶ ה ּבְ ה ַאּתָ   . ֲאָבל עֹוׂשֶ

  ְוִאם ָעְבָרה ָעְבָרה. ְוִאם ָעְבָרה ָעְבָרה. ְוִאם ָעְבָרה ָעְבָרה. ְוִאם ָעְבָרה ָעְבָרה. 
  

ה ִלי ְקָרא ה ִלי ְקָראְוָהא ָלּמָ ה ִלי ְקָראְוָהא ָלּמָ ה ִלי ְקָראְוָהא ָלּמָ             ????ְוָהא ָלּמָ
ֵאין ִמ  ָבר ׁשֶ ֵאין ִמ ּדָ ָבר ׁשֶ ֵאין ִמ ּדָ ָבר ׁשֶ ֵאין ִמ ּדָ ָבר ׁשֶ ין הּוא, ּדָ ּוֵ ין הּוא, ְתכַּ ּוֵ ין הּוא, ְתכַּ ּוֵ ין הּוא, ְתכַּ ּוֵ         ְתכַּ

ין  ּוֵ ֵאין ִמְתכַּ ין ְוָדָבר ׁשֶ ּוֵ ֵאין ִמְתכַּ ין ְוָדָבר ׁשֶ ּוֵ ֵאין ִמְתכַּ ין ְוָדָבר ׁשֶ ּוֵ ֵאין ִמְתכַּ ר!     - - - - ְוָדָבר ׁשֶ ר! מּוּתָ ר! מּוּתָ ר! מּוּתָ   מּוּתָ
  

ֵייָאַמר ָאַמר ָאַמר ָאַמר          : : : : ַאּבַ
א לְ  א לְ לֹא ִנְצְרָכא ֶאּלָ א לְ לֹא ִנְצְרָכא ֶאּלָ א לְ לֹא ִנְצְרָכא ֶאּלָ ילֹא ִנְצְרָכא ֶאּלָ יַרּבִ יַרּבִ יַרּבִ         ְיהּוָדה, ְיהּוָדה, ְיהּוָדה, ְיהּוָדה,     ַרּבִ

ין ָאסּור. ּדְ  ּוֵ ֵאין ִמְתכַּ ָבר ׁשֶ ין ָאסּור. ָאַמר: ּדָ ּוֵ ֵאין ִמְתכַּ ָבר ׁשֶ ין ָאסּור. ָאַמר: ּדָ ּוֵ ֵאין ִמְתכַּ ָבר ׁשֶ ין ָאסּור. ָאַמר: ּדָ ּוֵ ֵאין ִמְתכַּ ָבר ׁשֶ         ָאַמר: ּדָ
        
יָמא     ָרָבאוְ וְ וְ וְ  יָמא ָאַמר ֲאִפיּלּו ּתֵ יָמא ָאַמר ֲאִפיּלּו ּתֵ יָמא ָאַמר ֲאִפיּלּו ּתֵ יָאַמר ֲאִפיּלּו ּתֵ ְמעֹון,  ַרּבִ ְמעֹון, ׁשִ ְמעֹון, ׁשִ ְמעֹון, ׁשִ         ׁשִ
ימֹוֶדה מֹוֶדה מֹוֶדה מֹוֶדה וּ וּ וּ וּ  יַרּבִ יַרּבִ יַרּבִ ְמ     ַרּבִ ְמ ׁשִ ְמ ׁשִ ְמ ׁשִ ִסיק ''''עֹון ּבִ עֹון ּבִ עֹון ּבִ עֹון ּבִ ׁשִ ִסיק ּפְ ִסיק ּפְ ִסיק ּפְ יּה ּפְ יּה ֵריׁשֵ יּה ֵריׁשֵ יּה ֵריׁשֵ         '.'.'.'.ְולֹא ָימּותְולֹא ָימּותְולֹא ָימּותְולֹא ָימּותֵריׁשֵ

        
ֵיי, ֵלית ֵליּה ַהאי ְסָבָרא ֵיי, ֵלית ֵליּה ַהאי ְסָבָראְוַאּבַ ֵיי, ֵלית ֵליּה ַהאי ְסָבָראְוַאּבַ ֵיי, ֵלית ֵליּה ַהאי ְסָבָראְוַאּבַ             ????ְוַאּבַ

ֵייְוָהא ְוָהא ְוָהא ְוָהא  ְ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

  
            ....ֵעיּה ֵמָרָבא ְסָבָרּה ֵעיּה ֵמָרָבא ְסָבָרּה ֵעיּה ֵמָרָבא ְסָבָרּה ֵעיּה ֵמָרָבא ְסָבָרּה ְמ ְמ ְמ ְמ ׁשַ ׁשַ ׁשַ ׁשַ ְלָבַתר ּדְ ְלָבַתר ּדְ ְלָבַתר ּדְ ְלָבַתר ּדְ 

        
א  יּבָ ֵיי ַאּלִ א ְוַאּבַ יּבָ ֵיי ַאּלִ א ְוַאּבַ יּבָ ֵיי ַאּלִ א ְוַאּבַ יּבָ ֵיי ַאּלִ יּדְ ּדְ ּדְ ּדְ ְוַאּבַ יַרּבִ יַרּבִ יַרּבִ ְמ     ַרּבִ ְמ ׁשִ ְמ ׁשִ ְמ ׁשִ ר"עֹון, ַהאי עֹון, ַהאי עֹון, ַהאי עֹון, ַהאי ׁשִ ׂשַ   ? ַמאי ָעֵביד ֵליּה ַמאי ָעֵביד ֵליּה ַמאי ָעֵביד ֵליּה ַמאי ָעֵביד ֵליּה     "ּבְ

  
  : : : : ַרב ַעְמָרםָאַמר ָאַמר ָאַמר ָאַמר 

                                                             
29
מֹר ְמאֹד ְוַלֲעׂשֹות   ַרַעת ִלׁשְ ֶנַגע ַהּצָ ֶמר ּבְ ָ מֹר ְמאֹד ְוַלֲעׂשֹות ִהׁשּ ַרַעת ִלׁשְ ֶנַגע ַהּצָ ֶמר ּבְ ָ מֹר ְמאֹד ְוַלֲעׂשֹות ִהׁשּ ַרַעת ִלׁשְ ֶנַגע ַהּצָ ֶמר ּבְ ָ מֹר ְמאֹד ְוַלֲעׂשֹות ִהׁשּ ַרַעת ִלׁשְ ֶנַגע ַהּצָ ֶמר ּבְ ָ  ככל אשר יורו אתכם הכהנים הלויים כאשר צויתים תשמרו לעשותִהׁשּ
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ין ּוֵ ַהְרּתֹו הּוא ִמְתכַּ אֹוֵמר ָלקֹוץ ּבַ יןּבְ ּוֵ ַהְרּתֹו הּוא ִמְתכַּ אֹוֵמר ָלקֹוץ ּבַ יןּבְ ּוֵ ַהְרּתֹו הּוא ִמְתכַּ אֹוֵמר ָלקֹוץ ּבַ יןּבְ ּוֵ ַהְרּתֹו הּוא ִמְתכַּ אֹוֵמר ָלקֹוץ ּבַ   . ּבְ
  
דֹול''''יַנח יַנח יַנח יַנח ּתִ ּתִ ּתִ ּתִ  דֹולּגָ דֹולּגָ דֹולּגָ א ְלֵמיַמר    - - - -     ''''ָקָטןָקָטןָקָטןָקָטן''''    ,,,,''''ּגָ א ְלֵמיַמרַמאי ִאיכָּ א ְלֵמיַמרַמאי ִאיכָּ א ְלֵמיַמרַמאי ִאיכָּ   ????ַמאי ִאיכָּ
  

אָאַמר ָאַמר ָאַמר ָאַמר  ּיָ ְרׁשִ         : : : : ַרב ְמׁשָ
ֶהֶרת  ן ָלקֹוץ ּבַ אֹוֵמר ֲאִבי ַהּבֵ ֶהֶרת ּבְ ן ָלקֹוץ ּבַ אֹוֵמר ֲאִבי ַהּבֵ ֶהֶרת ּבְ ן ָלקֹוץ ּבַ אֹוֵמר ֲאִבי ַהּבֵ ֶהֶרת ּבְ ן ָלקֹוץ ּבַ אֹוֵמר ֲאִבי ַהּבֵ ין. נֹו הּוא ָקא ִמְתכַּ נֹו הּוא ָקא ִמְתכַּ נֹו הּוא ָקא ִמְתכַּ נֹו הּוא ָקא ִמְתכַּ ְב ְב ְב ְב ּדִ ּדִ ּדִ ּדִ ּבְ ין. ּוֵ ין. ּוֵ ין. ּוֵ         ּוֵ

        
א ַאֵחר א ַאֵחרְוִאי ִאיכָּ א ַאֵחרְוִאי ִאיכָּ א ַאֵחרְוִאי ִאיכָּ   ִליֲעִביד ַאֵחר! ִליֲעִביד ַאֵחר! ִליֲעִביד ַאֵחר! ִליֲעִביד ַאֵחר!     ,,,,ְוִאי ִאיכָּ

ן ָלִקיׁש ָאַמר ָאַמר ָאַמר ָאַמר ּדְ  ְמעֹון ּבֶ י ׁשִ         : : : : ַרּבִ
ה ֲעׂשֶ ה ְולֹא ּתַ ה מֹוֵצא ֲעׂשֵ ַאּתָ ל ָמקֹום ׁשֶ הכָּ ֲעׂשֶ ה ְולֹא ּתַ ה מֹוֵצא ֲעׂשֵ ַאּתָ ל ָמקֹום ׁשֶ הכָּ ֲעׂשֶ ה ְולֹא ּתַ ה מֹוֵצא ֲעׂשֵ ַאּתָ ל ָמקֹום ׁשֶ הכָּ ֲעׂשֶ ה ְולֹא ּתַ ה מֹוֵצא ֲעׂשֵ ַאּתָ ל ָמקֹום ׁשֶ             ,,,,כָּ

ֵניֶהם ים ׁשְ ה ָיכֹול ְלַקּיֵ ֵניֶהםִאם ַאּתָ ים ׁשְ ה ָיכֹול ְלַקּיֵ ֵניֶהםִאם ַאּתָ ים ׁשְ ה ָיכֹול ְלַקּיֵ ֵניֶהםִאם ַאּתָ ים ׁשְ ה ָיכֹול ְלַקּיֵ         מּוָטב, מּוָטב, מּוָטב, מּוָטב, , ִאם ַאּתָ
ה ְוִיְדֶחה ָיבֹ ָיבֹ ָיבֹ ָיבֹ     - - - - ְוִאם ָלאו ְוִאם ָלאו ְוִאם ָלאו ְוִאם ָלאו  ה ְוִיְדֶחה א ֲעׂשֵ ה ְוִיְדֶחה א ֲעׂשֵ ה ְוִיְדֶחה א ֲעׂשֵ הא ֲעׂשֵ ֲעׂשֶ הלֹא ּתַ ֲעׂשֶ הלֹא ּתַ ֲעׂשֶ הלֹא ּתַ ֲעׂשֶ   ! לֹא ּתַ

  
א  ֵליכָּ א ּדְ ֵליכָּ א ּדְ ֵליכָּ א ּדְ ֵליכָּ         .  ַאֵחרַאֵחרַאֵחרַאֵחרּדְ
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        קלג, אקלג, אקלג, אקלג, א .606
            ::::ָאַמר ָמרָאַמר ָמרָאַמר ָמרָאַמר ָמר

ּה " ְזַמּנָ א ּבִ ְלַבד    יֹום טֹוב ֵאיָנּה ּדֹוָחה ֶאּלָ ְלַבדּבִ ְלַבדּבִ ְלַבדּבִ   . . . . """"ּבִ
  

י יְמָנא ָהֵני ִמיּלֵ יְמָנא ָהֵני ִמיּלֵ יְמָנא ָהֵני ִמיּלֵ             ????ְמָנא ָהֵני ִמיּלֵ
        

הָאַמר ָאַמר ָאַמר ָאַמר          , , , , ִחְזִקּיָ
ֵבי  ָנא ּדְ ֵבי ְוֵכן ּתָ ָנא ּדְ ֵבי ְוֵכן ּתָ ָנא ּדְ ֵבי ְוֵכן ּתָ ָנא ּדְ הְוֵכן ּתָ             ::::ִחְזִקּיָ

ּנּו ַעד ּבֹ  :ָאַמר ְקָרא"   , (שמות יב, י)    30303030"ֶקר"לא תֹוִתירּו ִמּמֶ
ְלמּוד לֹוַמר ֵאין תַּ   , ֶקר""ַעד ּבֹ  :ׁשֶ

ְלמּוד לֹוַמר    ?ֶקר""ַעד ּבֹ     :ַמה תַּ
ן לֹו ּבֹ תּוב ִליתֵּ א ַהּכָ ֵריָפתוֹ ּבָ ִני ִלׂשְ         ...."ֶקר ׁשֵ

        
ֵיי    :ָאַמרָאַמרָאַמרָאַמר    ַאּבַ

ּתוֹ "עֹ ָאַמר ְקָרא: ָאַמר ְקָרא: ָאַמר ְקָרא: ָאַמר ְקָרא:  ּבַ ׁשַ ת ּבְ ּבָ   , (במדבר כח, י)    31313131"ַלת ׁשַ
תולֹא עֹוַלת חֹול ּבְ ולֹא עֹוַלת חֹול ּבְ ולֹא עֹוַלת חֹול ּבְ ולֹא עֹוַלת חֹול ּבְ  ּבָ ַ תׁשּ ּבָ ַ תׁשּ ּבָ ַ תׁשּ ּבָ ַ             ,,,,ׁשּ

יֹום טֹוב.  יֹום טֹוב. ְולֹא עֹוַלת חֹול ּבְ יֹום טֹוב. ְולֹא עֹוַלת חֹול ּבְ יֹום טֹוב. ְולֹא עֹוַלת חֹול ּבְ         ְולֹא עֹוַלת חֹול ּבְ
        

      ::::ָאַמרָאַמרָאַמרָאַמר    אָרָב 
ה ָלֶכם""    ::::ָאַמר ְקָראָאַמר ְקָראָאַמר ְקָראָאַמר ְקָרא   , (שמות יב, טז)    32323232הּוא ְלַבּדֹו ֵיָעׂשֶ

יִרין -    "הּוא" יִריןְולֹא ַמְכׁשִ יִריןְולֹא ַמְכׁשִ יִריןְולֹא ַמְכׁשִ   . ְולֹא ַמְכׁשִ
ל ָוחֹוֶמר    - - - -     "ְלַבּדֹו" ָאְתָיא ִמּקַ ּה, ּדְ ְזַמּנָ ּלא ּבִ ל ָוחֹוֶמרְולֹא ִמיָלה ׁשֶ ָאְתָיא ִמּקַ ּה, ּדְ ְזַמּנָ ּלא ּבִ ל ָוחֹוֶמרְולֹא ִמיָלה ׁשֶ ָאְתָיא ִמּקַ ּה, ּדְ ְזַמּנָ ּלא ּבִ ל ָוחֹוֶמרְולֹא ִמיָלה ׁשֶ ָאְתָיא ִמּקַ ּה, ּדְ ְזַמּנָ ּלא ּבִ       ....ְולֹא ִמיָלה ׁשֶ

  
י   ָאַמר: ָאַמר: ָאַמר: ָאַמר:     ַרב ַאׁשִ

תֹון" ּבָ ה הּוא,  - (ויקרא כג, לט)    33333333"ׁשַ ה הּוא, ֲעׂשֵ ה הּוא, ֲעׂשֵ ה הּוא, ֲעׂשֵ         ֲעׂשֵ
ה,     ַוֲהָוה ֵליּה ַוֲהָוה ֵליּה ַוֲהָוה ֵליּה ַוֲהָוה ֵליּה  ֲעׂשֶ ה ְולֹא ּתַ ה, יֹום טֹוב ֲעׂשֵ ֲעׂשֶ ה ְולֹא ּתַ ה, יֹום טֹוב ֲעׂשֵ ֲעׂשֶ ה ְולֹא ּתַ ה, יֹום טֹוב ֲעׂשֵ ֲעׂשֶ ה ְולֹא ּתַ         יֹום טֹוב ֲעׂשֵ

הוְ וְ וְ וְ  ה ַוֲעׂשֵ ֲעׂשֶ ה ּדֹוֶחה ֶאת לֹא ּתַ האין ֲעׂשֵ ה ַוֲעׂשֵ ֲעׂשֶ ה ּדֹוֶחה ֶאת לֹא ּתַ האין ֲעׂשֵ ה ַוֲעׂשֵ ֲעׂשֶ ה ּדֹוֶחה ֶאת לֹא ּתַ האין ֲעׂשֵ ה ַוֲעׂשֵ ֲעׂשֶ ה ּדֹוֶחה ֶאת לֹא ּתַ       ....אין ֲעׂשֵ
   

        

                                                             
30
ּנּו ַעד ּבֶֹקר  ּנּו ַעד ּבֶֹקרלא תֹוִתירּו ִמּמֶ ּנּו ַעד ּבֶֹקרלא תֹוִתירּו ִמּמֶ ּנּו ַעד ּבֶֹקרלא תֹוִתירּו ִמּמֶ  והנותר ממנו עד בוקר באש תשרופו    לא תֹוִתירּו ִמּמֶ
31
ּתֹו   ּבַ ׁשַ ת ּבְ ּבָ ּתֹו עַֹלת ׁשַ ּבַ ׁשַ ת ּבְ ּבָ ּתֹו עַֹלת ׁשַ ּבַ ׁשַ ת ּבְ ּבָ ּתֹו עַֹלת ׁשַ ּבַ ׁשַ ת ּבְ ּבָ  על עולת התמיד ונסכהעַֹלת ׁשַ
32

ה ָלֶכםמקרא קודש יהיה לכם כל מלאכה לא ייעשה בהם אך אשר ייאכל לכל נפש   ה ָלֶכםהּוא ְלַבּדֹו ֵיָעׂשֶ ה ָלֶכםהּוא ְלַבּדֹו ֵיָעׂשֶ ה ָלֶכםהּוא ְלַבּדֹו ֵיָעׂשֶ   הּוא ְלַבּדֹו ֵיָעׂשֶ
33

ֶכם ֶאת  ָאְסּפְ ִביִעי ּבְ ְ ר יֹום ַלחֶֹדׁש ַהׁשּ ה ָעׂשָ ָ ֲחִמׁשּ בּוַאת-ַאְך ּבַ חֹּגּו ֶאת תְּ תֹון.-ַחג-ָהָאֶרץ תָּ ּבָ ִמיִני ׁשַ ְ תֹון ּוַבּיֹום ַהׁשּ ּבָ ּיֹום ָהִראׁשֹון ׁשַ ְבַעת ָיִמים ּבַ   ְיהָוה ׁשִ
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        קלג, אקלג, אקלג, אקלג, א .607
ָלל ָאַמר " י ֲעִקיָבאּכְ             :ַרּבִ
ת [ ּבָ ר ַלֲעׂשֹוָתּה ֵמֶעֶרב ׁשַ ֶאְפׁשָ ל ְמָלאָכה ׁשֶ ת.  - ּכָ ּבָ ַ   ֵאיָנּה ּדֹוָחה ֶאת ַהׁשּ

ר ַלֲעׂשֹוָתּה ֵמֶעֶרב ִאי ֶאְפׁשָ ת  ׁשֶ ּבָ ת - ׁשַ ּבָ ַ   ]ּדֹוָחה ֶאת ַהׁשּ
  

        : : : : ַרבָאַמר ָאַמר ָאַמר ָאַמר     ַרב ְיהּוָדהָאַמר ָאַמר ָאַמר ָאַמר 
יֲהָלָכה כְּ ֲהָלָכה כְּ ֲהָלָכה כְּ ֲהָלָכה כְּ  יַרּבִ יַרּבִ יַרּבִ   . ֲעִקיָבאֲעִקיָבאֲעִקיָבאֲעִקיָבא    ַרּבִ

        
ְווָנא י ַהאי ּגַ ַסח כִּ י ּפֶ ּבֵ ְווָנאּוְתַנן ַנִמי ּגַ י ַהאי ּגַ ַסח כִּ י ּפֶ ּבֵ ְווָנאּוְתַנן ַנִמי ּגַ י ַהאי ּגַ ַסח כִּ י ּפֶ ּבֵ ְווָנאּוְתַנן ַנִמי ּגַ י ַהאי ּגַ ַסח כִּ י ּפֶ ּבֵ             ....ּוְתַנן ַנִמי ּגַ

ָלל ָאַמר " י ֲעִקיָבאּכְ   : ַרּבִ
ת  ּבָ ר ָלּה ַלֲעׂשֹוָתּה ֵמֶעֶרב ׁשַ ֶאְפׁשָ ל ְמָלאָכה ׁשֶ תֵאיָנּה ּדֹוָח  -ּכָ ּבָ ַ   . . . . ה ֶאת ַהׁשּ

ת ּבָ ר ַלֲעׂשֹוָתּה ֵמֶעֶרב ׁשַ ִאי ֶאְפׁשָ ִחיָטה ׁשֶ ת - ׁשְ ּבָ ַ         . . . . (פסחים סו.)(פסחים סו.)(פסחים סו.)(פסחים סו.)    "ּדֹוָחה ֶאת ַהׁשּ
        

        : : : : ַרבָאַמר ָאַמר ָאַמר ָאַמר     ַרב ְיהּוָדהְוָאַמר ְוָאַמר ְוָאַמר ְוָאַמר 
יֲהָלָכה כְּ ֲהָלָכה כְּ ֲהָלָכה כְּ ֲהָלָכה כְּ  יַרּבִ יַרּבִ יַרּבִ   ֲעִקיָבא. ֲעִקיָבא. ֲעִקיָבא. ֲעִקיָבא.     ַרּבִ

  
  . ּוְצִריָכאּוְצִריָכאּוְצִריָכאּוְצִריָכא

י ִמיָלה,  ּבֵ ַמִעיַנן ּגַ ִאי ַאׁשְ י ִמיָלה, ּדְ ּבֵ ַמִעיַנן ּגַ ִאי ַאׁשְ י ִמיָלה, ּדְ ּבֵ ַמִעיַנן ּגַ ִאי ַאׁשְ י ִמיָלה, ּדְ ּבֵ ַמִעיַנן ּגַ ִאי ַאׁשְ   ּדְ
יִריןּדְ הּוא הּוא הּוא הּוא : : : : ָהָתםָהָתםָהָתםָהָתם יִריןַמְכׁשִ יִריןַמְכׁשִ יִריןַמְכׁשִ ר ַלֲעׂשֹות ֵמֶאְתמֹול     ַמְכׁשִ ר ַלֲעׂשֹות ֵמֶאְתמֹול ֶאְפׁשָ ר ַלֲעׂשֹות ֵמֶאְתמֹול ֶאְפׁשָ ר ַלֲעׂשֹות ֵמֶאְתמֹול ֶאְפׁשָ ת    - - - - ֶאְפׁשָ ּבָ תלֹא ָדחּו ׁשַ ּבָ תלֹא ָדחּו ׁשַ ּבָ תלֹא ָדחּו ׁשַ ּבָ ֵרת    ,,,,לֹא ָדחּו ׁשַ א כָּ ֵליכָּ ֵרתּדְ א כָּ ֵליכָּ ֵרתּדְ א כָּ ֵליכָּ ֵרתּדְ א כָּ ֵליכָּ       ,,,,ּדְ

ֵרת א כָּ ִאיכָּ ַסח ּדְ ֵרתֲאָבל ּפֶ א כָּ ִאיכָּ ַסח ּדְ ֵרתֲאָבל ּפֶ א כָּ ִאיכָּ ַסח ּדְ ֵרתֲאָבל ּפֶ א כָּ ִאיכָּ ַסח ּדְ ת    ,,,,ֲאָבל ּפֶ ּבָ תֵאיָמא ִליְדחּו ׁשַ ּבָ תֵאיָמא ִליְדחּו ׁשַ ּבָ תֵאיָמא ִליְדחּו ׁשַ ּבָ         ....ֵאיָמא ִליְדחּו ׁשַ
ַסח י ּפֶ ּבֵ ַמִעיַנן ּגַ ַסחְוִאי ַאׁשְ י ּפֶ ּבֵ ַמִעיַנן ּגַ ַסחְוִאי ַאׁשְ י ּפֶ ּבֵ ַמִעיַנן ּגַ ַסחְוִאי ַאׁשְ י ּפֶ ּבֵ ַמִעיַנן ּגַ ּום     ,,,,ְוִאי ַאׁשְ ּום ִמׁשּ ּום ִמׁשּ ּום ִמׁשּ ִריתֹות לֹא ִנְכְרתּו ָעֶליָה לֹא ִנְכְרתּו ָעֶליָה לֹא ִנְכְרתּו ָעֶליָה לֹא ִנְכְרתּו ָעֶליָה ּדְ ִמׁשּ ֵרה ּבְ לׁש ֶעׂשְ ִריתֹותׁשְ ֵרה ּבְ לׁש ֶעׂשְ ִריתֹותׁשְ ֵרה ּבְ לׁש ֶעׂשְ ִריתֹותׁשְ ֵרה ּבְ לׁש ֶעׂשְ   . ׁשְ

תִנְכְרתּו ָע ִנְכְרתּו ָע ִנְכְרתּו ָע ִנְכְרתּו ָע ּדְ ֲאָבל ִמיָלה ֲאָבל ִמיָלה ֲאָבל ִמיָלה ֲאָבל ִמיָלה  ּבָ ִריתֹות ֵאיָמא ִליְדחּו ׁשַ ֵרה ּבְ לׁש ֶעׂשְ תֶליָה ׁשְ ּבָ ִריתֹות ֵאיָמא ִליְדחּו ׁשַ ֵרה ּבְ לׁש ֶעׂשְ תֶליָה ׁשְ ּבָ ִריתֹות ֵאיָמא ִליְדחּו ׁשַ ֵרה ּבְ לׁש ֶעׂשְ תֶליָה ׁשְ ּבָ ִריתֹות ֵאיָמא ִליְדחּו ׁשַ ֵרה ּבְ לׁש ֶעׂשְ         ....ֶליָה ׁשְ
            ....ְצִריָכאְצִריָכאְצִריָכאְצִריָכא
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        בבבב- - - - קלג, אקלג, אקלג, אקלג, א .608
ָנה    ִמׁשְ

ל ָצְרֵכי ִמיָלה ּבְ  ין ּכָ ת: עֹוׂשִ ּבָ ַ   ׁשּ
   ,מֹוֲהִלין

   ,ּופֹוְרִעין
   ,ּומֹוְצִצין

ָלִנית ְוַכּמֹון.    ְונֹוְתִנין ָעֶליָה ִאיְסּפְ
ת  ּבָ ַחק ֵמֶעֶרב ׁשַ יו ְונֹוֵתן.  -ִאם לֹא ׁשָ יּנָ ׁשִ   לֹוֵעס ּבְ

ת  ּבָ ֶמן ֵמֶעֶרב ׁשַ ַעְצמֹו.  -ִאם לֹא ָטַרף ַיִין ְוׁשֶ ַעְצמֹו ְוֶזה ּבְ ֵתן ֶזה ּבְ   ִיּנָ
ה, ֲאָבל ּכֹוֵרְך ָעֶליָה ְסַמְרטּוט.  ִחיּלָ ין ָלּה ָחלּוק ְלַכתְּ   ְוֵאין עֹוׂשִ

ת  ּבָ   . . . . עֹו ּוֵמִביא, ַוֲאִפיּלּו ֵמָחֶצר ַאֶחֶרתּכֹוֵרְך ַעל ֶאְצּבָ  -ִאם לֹא ִהְתִקין ֵמֶעֶרב ׁשַ
  

ָמָרא    קלג,ב    ּגְ

הוּ  ִדי ָקָתֵני ּכּוּלְ הוּ ִמכְּ ִדי ָקָתֵני ּכּוּלְ הוּ ִמכְּ ִדי ָקָתֵני ּכּוּלְ הוּ ִמכְּ ִדי ָקָתֵני ּכּוּלְ ל צֹוְרֵכי ִמיָלה""    ,,,,ִמכְּ             ????ְלַאּתֹוֵיי ַמאיְלַאּתֹוֵיי ַמאיְלַאּתֹוֵיי ַמאיְלַאּתֹוֵיי ַמאי    - - - -     ּכָ
        

ַנן ָתנּו ַרּבָ ַנןְלַאּתֹוֵיי ָהא ּדְ ָתנּו ַרּבָ ַנןְלַאּתֹוֵיי ָהא ּדְ ָתנּו ַרּבָ ַנןְלַאּתֹוֵיי ָהא ּדְ ָתנּו ַרּבָ             ::::ְלַאּתֹוֵיי ָהא ּדְ
ל " יָלה חֹוֵזר,  -ַהּמָ ּמִ הּוא עֹוֵסק ּבַ ל ְזַמן ׁשֶ   ּכָ

יִצין ַהְמַע  ין ַעל ַהּצִ יָלה, ּבֵ ִבין ֶאת ַהּמִ   ּכְ
יָלה.  ִבין ֶאת ַהּמִ ֵאין ְמַעּכְ יִצין ׁשֶ ין ַעל ַהּצִ   ּבֵ

יֵרׁש  יָלה  -ּפֵ ִבין ֶאת ַהּמִ   חֹוֵזר,  - ַעל ִציִצין ַהְמַעּכְ
יָלה  ִבין ֶאת ַהּמִ ֵאין ְמַעּכְ   . . . . "ֵאינֹו חֹוֵזר -ַעל ִציִצין ׁשֶ

  
א  ּנָ א ַמאן ּתַ ּנָ א ַמאן ּתַ ּנָ א ַמאן ּתַ ּנָ יֵרׁש ֵאינֹו חֹוֵזר"ַמאן ּתַ   ? ? ? ? "ּפֵ

  
ר ָחָנהָאַמר ָאַמר ָאַמר ָאַמר  ר ּבַ ה ּבַ י יֹוָחָנןָאַמר ָאַמר ָאַמר ָאַמר     ַרּבָ   : : : : ַרּבִ

י יַרּבִ יַרּבִ יַרּבִ ל     ַרּבִ נֹו ׁשֶ ָמֵעאל ּבְ ל ִיׁשְ נֹו ׁשֶ ָמֵעאל ּבְ ל ִיׁשְ נֹו ׁשֶ ָמֵעאל ּבְ ל ִיׁשְ נֹו ׁשֶ ָמֵעאל ּבְ יִיׁשְ יַרּבִ יַרּבִ יַרּבִ רֹוָקה ִהיא.     ַרּבִ ן ּבְ רֹוָקה ִהיא. יֹוָחָנן ּבֶ ן ּבְ רֹוָקה ִהיא. יֹוָחָנן ּבֶ ן ּבְ רֹוָקה ִהיא. יֹוָחָנן ּבֶ ן ּבְ         יֹוָחָנן ּבֶ
ַתְנָיא ַתְנָיאּדְ ַתְנָיאּדְ ַתְנָיאּדְ             ::::ּדְ

ָחל ִלְהיֹות ּבְ " ר ׁשֶ ָעה ָעׂשָ תַאְרּבָ ּבָ ַ    :ׁשּ
ַסח ַעד ֶהָחֶזה יט ָאָדם ַהּפֶ    ,ַמְפׁשִ

ְבֵרי  לּדִ נֹו ׁשֶ ָמֵעאל ּבְ י ִיׁשְ רֹוָקה ַרּבִ ן ּבְ י יֹוָחָנן ּבֶ   . ַרּבִ
  אֹוְמִרים:  ֲחָכִמיםוַ 

יִטין ֶאת ּכּוּלוֹ    . . . . "ַמְפׁשִ
  

אי איִמּמַ איִמּמַ איִמּמַ אן לֹא ָקָאַמר ? ִמּמַ אן לֹא ָקָאַמר ַעד כָּ אן לֹא ָקָאַמר ַעד כָּ אן לֹא ָקָאַמר ַעד כָּ יַעד כָּ יַרּבִ יַרּבִ יַרּבִ ל     ַרּבִ נֹו ׁשֶ ָמֵעאל ּבְ ל ִיׁשְ נֹו ׁשֶ ָמֵעאל ּבְ ל ִיׁשְ נֹו ׁשֶ ָמֵעאל ּבְ ל ִיׁשְ נֹו ׁשֶ ָמֵעאל ּבְ יִיׁשְ יַרּבִ יַרּבִ יַרּבִ רֹוָקה    ַרּבִ ן ּבְ רֹוָקהיֹוָחָנן ּבֶ ן ּבְ רֹוָקהיֹוָחָנן ּבֶ ן ּבְ רֹוָקהיֹוָחָנן ּבֶ ן ּבְ             ,,,,יֹוָחָנן ּבֶ
ֵעיַנן     - - - - ָהָתם ָהָתם ָהָתם ָהָתם  ָלא ּבָ ּום ּדְ ֵעיַנן ִמׁשּ ָלא ּבָ ּום ּדְ ֵעיַנן ִמׁשּ ָלא ּבָ ּום ּדְ ֵעיַנן ִמׁשּ ָלא ּבָ ּום ּדְ         .(שמות טו, ג)    34"ֶזה ֵאִלי ְוַאְנֵוהּו"ִמׁשּ

ָבֵעיַנן     - - - - ָבל ָהָכא ָבל ָהָכא ָבל ָהָכא ָבל ָהָכא ֲא ֲא ֲא ֲא  ָבֵעיַנן ּדְ ָבֵעיַנן ּדְ ָבֵעיַנן ּדְ             ....ָהִכי ַנִמיָהִכי ַנִמיָהִכי ַנִמיָהִכי ַנִמי ,,,,"ֶזה ֵאִלי ְוַאְנֵוהּו"ּדְ
        

ַתְנָיא ַתְנָיאּדְ ַתְנָיאּדְ ַתְנָיאּדְ             ::::ּדְ
ִמְצֹות,  - (שמות טו, ג)    ""ֶזה ֵאִלי ְוַאְנֵוהוּ "   ִהְתָנֵאה ְלָפָניו ּבְ

ה ָנָאה,  ה ְלָפָניו סּוּכָ   ֲעׂשֵ
  ְולּוָלב ָנֶאה, 

  ְוׁשֹוָפר ָנֶאה, 
  ִציִצית ָנָאה, 

ַלְבָלר אּוָמןֵסֶפר ּתֹוָרה ָנֶאה, וּ  קֹוְלמּוס ָנֶאה, ּבְ ְדיֹו ָנָאה, ּבְ מֹו ּבִ    ,ְכתֹוב ּבֹו ִלׁשְ
יָרִאין ָנִאין.  ׁשִ   ְוכֹוְרכֹו ּבְ

  

אּול א ׁשָ   אֹוֵמר:  ַאּבָ
  ֱהֵוי ּדֹוֶמה לֹו,  - "ְוַאְנֵוהּו"

ה ֱהֵיה ַחּנּון ְוַרחּום - ַמה הּוא ַחּנּון ְוַרחּום    !!!!"ַאף ַאתָּ
  

                                                             
34
 אלהי אבי וארוממנהוֶזה ֵאִלי ְוַאְנֵוהּו ֶזה ֵאִלי ְוַאְנֵוהּו ֶזה ֵאִלי ְוַאְנֵוהּו ֶזה ֵאִלי ְוַאְנֵוהּו  
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א ָאַמר  א ָאַמר ֶאּלָ א ָאַמר ֶאּלָ א ָאַמר ֶאּלָ יַרב ַא ֶאּלָ   : : : : ׁשִ
י יָהא ַמּנִ יָהא ַמּנִ יָהא ַמּנִ י    ????ָהא ַמּנִ יַרּבִ יַרּבִ יַרּבִ         יֹוֵסי ִהיא, יֹוֵסי ִהיא, יֹוֵסי ִהיא, יֹוֵסי ִהיא,     ַרּבִ

ְתַנן ְתַנןּדִ ְתַנןּדִ ְתַנןּדִ             ::::ּדִ
ֲעִליל " ּלא ִנְרָאה ּבַ ֲעִליל, ּוֵבין ׁשֶ ְרָאה ּבַ ּנִ ין ׁשֶ תְמ  -ּבֵ ּבָ ַ ִלין ָעָליו ֶאת ַהׁשּ   . ַחּלְ

י יֹוֵסי   אֹוֵמר:  ַרּבִ
ֲעִליל  ת -ִנְרָאה ּבַ ּבָ ַ ִלין ָעָליו ֶאת ַהׁשּ       ....(ראש השנה כא:)(ראש השנה כא:)(ראש השנה כא:)(ראש השנה כא:)    "ֵאין ְמַחּלְ

        
יְלָמא איאיאיאיִמּמַ ִמּמַ ִמּמַ ִמּמַ  אן לֹא ָקָאַמר ? ּדִ אן לֹא ָקָאַמר ַעד כָּ אן לֹא ָקָאַמר ַעד כָּ אן לֹא ָקָאַמר ַעד כָּ יַעד כָּ יַרּבִ יַרּבִ יַרּבִ ּום 35353535יֹוֵסי ָהָתם יֹוֵסי ָהָתם יֹוֵסי ָהָתם יֹוֵסי ָהָתם     ַרּבִ א ִמׁשּ ּום ֶאּלָ א ִמׁשּ ּום ֶאּלָ א ִמׁשּ ּום ֶאּלָ א ִמׁשּ חֹות, ּדְ ּדְ ּדְ ּדְ ֶאּלָ ת ְליּדָ ּבָ ָנה ׁשַ חֹות, לֹא ִניּתְ ת ְליּדָ ּבָ ָנה ׁשַ חֹות, לֹא ִניּתְ ת ְליּדָ ּבָ ָנה ׁשַ חֹות, לֹא ִניּתְ ת ְליּדָ ּבָ ָנה ׁשַ   לֹא ִניּתְ

חֹות, ָהִכי ַנִמיּדְ ּדְ ּדְ ּדְ     - - - - ֲאָבל ָהָכא ֲאָבל ָהָכא ֲאָבל ָהָכא ֲאָבל ָהָכא  ת ִליּדָ ּבָ חֹות, ָהִכי ַנִמיִניְתָנה ׁשַ ת ִליּדָ ּבָ חֹות, ָהִכי ַנִמיִניְתָנה ׁשַ ת ִליּדָ ּבָ חֹות, ָהִכי ַנִמיִניְתָנה ׁשַ ת ִליּדָ ּבָ             ....ִניְתָנה ׁשַ
        

א אֶאּלָ אֶאּלָ אֶאּלָ ֵעיָאְמִרי ָאְמִרי ָאְמִרי ָאְמִרי     ,,,,ֶאּלָ             ::::ְנַהְרּדְ
ְפִליִגי ֲעֵליּה  ַנן ּדִ ְפִליִגי ֲעֵליּה ַרּבָ ַנן ּדִ ְפִליִגי ֲעֵליּה ַרּבָ ַנן ּדִ ְפִליִגי ֲעֵליּה ַרּבָ ַנן ּדִ יּדְ ּדְ ּדְ ּדְ ַרּבָ יַרּבִ יַרּבִ יַרּבִ         יֹוֵסי ִהיא. יֹוֵסי ִהיא. יֹוֵסי ִהיא. יֹוֵסי ִהיא.     ַרּבִ

            ::::ןןןןנַ נַ נַ נַ ְת ְת ְת ְת ּדִ ּדִ ּדִ ּדִ 
ָעה ּכֹ"   ֲהִנים ִנְכָנִסין, ַאְרּבָ

ֵני ְסָדִרים.  ָיָדם ׁשְ ַנִים ּבְ   ׁשְ
ִזיִכין ֵני ּבָ ָיָדם ׁשְ ַנִים ּבְ    .ּוׁשְ

ַנִים  יִמין ִלְפֵניֶהם, ׁשְ ָעה ַמְקּדִ ַנִים ִליּטֹול  - ְוַאְרּבָ ֵני ְסָדִרים, ּוׁשְ ִזיִכין.  -ִליּטֹול ׁשְ ֵני ּבָ   ׁשְ
ְכִניִסין  רֹום,  - ַהּמַ פֹון ּוְפֵניֶהם ַלּדָ ּצָ   עֹוְמִדים ּבַ

פֹון,  -ְוַהּמֹוִציִאין  רֹום ּוְפֵניֶהם ַלּצָ ּדָ   עֹוְמִדים ּבַ
יִחין,  ִכים, ְוֵאּלּו ַמּנִ   ֵאּלּו מֹוׁשְ

ל ֶזה ל ֶזה ,ִטְפחֹו ׁשֶ ַצד ִטְפחֹו ׁשֶ ֱאַמר ,ּבְ ּנֶ ּום ׁשֶ ִמיד"נַ פָ לְ "    :ִמׁשּ   . (שמות כה, ל)    36363636י ּתָ
י יוֹ    אֹוֵמר:  ֵסיַרּבִ

ְכָלל יִחין, ַאף ֶזה ָהָיה ּבִ ִמיד"    ֲאִפיּלּו ֵאּלּו נֹוְטִלין ְוֵאּלּו ַמּנִ       ....(מנחות צט:)(מנחות צט:)(מנחות צט:)(מנחות צט:)    ""ּתָ
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 ע"פ הגהות הב"ח 
36

ִמידנַ נַ נַ נַ ָפ ָפ ָפ ָפ לְ לְ לְ לְ ונתת על השולחן לחם פנים   ִמידי תָּ ִמידי תָּ ִמידי תָּ  י תָּ



  בשמחה להדפיס לצורך לימוד אישימותר  0526071122לדניאל ברק ווינט  כל הזכויות שמורות                                                                                                         ְסדּוָרה ְּגָמָרא
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        קלג, בקלג, בקלג, בקלג, ב .609
ַנן נּו ַרּבָ ַנןּתָ נּו ַרּבָ ַנןּתָ נּו ַרּבָ ַנןּתָ נּו ַרּבָ             ::::ּתָ

יָלה, "   ְמַהְלְקִטין ֶאת ַהּמִ
ֵרת -ְוִאם לֹא ִהיְלֵקט    . . . . "ָענּוׁש ּכָ

  
י יַמּנִ יַמּנִ יַמּנִ   ? ַמּנִ

  
ֲהָנאָאַמר ָאַמר ָאַמר ָאַמר  י ּכָ         : : : : ַרּבִ
  . אּוָמןאּוָמןאּוָמןאּוָמן

  
אִקיף ָלּה ִקיף ָלּה ִקיף ָלּה ִקיף ָלּה ַמְת ַמְת ַמְת ַמְת  ּפָ   : : : : ַרב ּפַ

            !!!!אּוָמן?אּוָמן?אּוָמן?אּוָמן?
א  ְלּגָ א ֵליָמא ְלהּו: ֲאָנא ֲעַבִדי ּפַ ְלּגָ א ֵליָמא ְלהּו: ֲאָנא ֲעַבִדי ּפַ ְלּגָ א ֵליָמא ְלהּו: ֲאָנא ֲעַבִדי ּפַ ְלּגָ א     ,,,,ִמְצָוהִמְצָוהִמְצָוהִמְצָוהּדְ ּדְ ּדְ ּדְ ֵליָמא ְלהּו: ֲאָנא ֲעַבִדי ּפַ ְלּגָ א ַאּתּון ָעְבִדיתּו ּפַ ְלּגָ א ַאּתּון ָעְבִדיתּו ּפַ ְלּגָ א ַאּתּון ָעְבִדיתּו ּפַ ְלּגָ       ....ִמְצָוהִמְצָוהִמְצָוהִמְצָוהּדְ ּדְ ּדְ ּדְ ַאּתּון ָעְבִדיתּו ּפַ

  
א אֶאּלָ אֶאּלָ אֶאּלָ אָאַמר ָאַמר ָאַמר ָאַמר     ,,,,ֶאּלָ ּפָ   : : : : ַרב ּפַ
דֹול דֹולּגָ דֹולּגָ דֹולּגָ   . ּגָ

  
יַמְתִקיף ָלּה ַמְתִקיף ָלּה ַמְתִקיף ָלּה ַמְתִקיף ָלּה    : : : : ַרב ַאׁשִ

יּה  ִתיב ּבֵ ֶהְדָיא כְּ דֹול ּבְ יּה ּגָ ִתיב ּבֵ ֶהְדָיא כְּ דֹול ּבְ יּה ּגָ ִתיב ּבֵ ֶהְדָיא כְּ דֹול ּבְ יּה ּגָ ִתיב ּבֵ ֶהְדָיא כְּ דֹול ּבְ ר לֹא יִ         ::::ּגָ   ! (בראשית יז, יד)    37373737"ּמֹול"ְוָעֵרל ָזָכר ֲאׁשֶ
  

א ָאַמר  א ָאַמר ֶאּלָ א ָאַמר ֶאּלָ א ָאַמר ֶאּלָ יֶאּלָ         : : : : ַרב ַאׁשִ
      ,,,,ְלעֹוָלם אּוָמןְלעֹוָלם אּוָמןְלעֹוָלם אּוָמןְלעֹוָלם אּוָמן

ָמׁשֹות  ְ ין ַהׁשּ ֲאָתא ּבֵ ָמׁשֹות ּוְכגֹון ּדַ ְ ין ַהׁשּ ֲאָתא ּבֵ ָמׁשֹות ּוְכגֹון ּדַ ְ ין ַהׁשּ ֲאָתא ּבֵ ָמׁשֹות ּוְכגֹון ּדַ ְ ין ַהׁשּ ֲאָתא ּבֵ תּדְ ּוְכגֹון ּדַ ּבָ תׁשַ ּבָ תׁשַ ּבָ תׁשַ ּבָ    !ּתָ ַק ּפְ ַס לֹא ְמ ְוָאְמרּו ֵליּה: ְוָאְמרּו ֵליּה: ְוָאְמרּו ֵליּה: ְוָאְמרּו ֵליּה: , ׁשַ
ִקיָנא ִקיָנאְוָאַמר ְלהּו: ַמְסּפְ ִקיָנאְוָאַמר ְלהּו: ַמְסּפְ ִקיָנאְוָאַמר ְלהּו: ַמְסּפְ ק, ְוָאַמר ְלהּו: ַמְסּפְ ּפֵ קַוֲעַבד ְולֹא ִאיְסּתַ ּפֵ קַוֲעַבד ְולֹא ִאיְסּתַ ּפֵ קַוֲעַבד ְולֹא ִאיְסּתַ ּפֵ ח     ,,,,ַוֲעַבד ְולֹא ִאיְסּתַ כַּ ּתַ ח ְוִאיׁשְ כַּ ּתַ ח ְוִאיׁשְ כַּ ּתַ ח ְוִאיׁשְ כַּ ּתַ ֵרתֲעַב ֲעַב ֲעַב ֲעַב ַחּבּוָרה הּוא ּדְ ַחּבּוָרה הּוא ּדְ ַחּבּוָרה הּוא ּדְ ַחּבּוָרה הּוא ּדְ ּדְ ּדְ ּדְ ּדְ ְוִאיׁשְ ֵרתד ְוָענּוׁש כָּ ֵרתד ְוָענּוׁש כָּ ֵרתד ְוָענּוׁש כָּ       ....ד ְוָענּוׁש כָּ
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ר לֹא ִיּמֹול   ר לֹא ִיּמֹול ְוָעֵרל ָזָכר ֲאׁשֶ ר לֹא ִיּמֹול ְוָעֵרל ָזָכר ֲאׁשֶ ר לֹא ִיּמֹול ְוָעֵרל ָזָכר ֲאׁשֶ  בשר ערלתו ונכרתה הנפש ההיא מעמיה את בריתי הפראת ְוָעֵרל ָזָכר ֲאׁשֶ
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        קלג, בקלג, בקלג, בקלג, ב .610
ת: [" ּבָ ַ ׁשּ ל ָצְרֵכי ִמיָלה ּבְ ין ּכָ         . "מֹוְצִצין    ]וּ  ...עֹוׂשִ
        

אָאַמר ָאַמר ָאַמר ָאַמר  ּפָ         : : : : ַרב ּפַ
ָלא ָמֵייץ  ָנא ּדְ ָלא ָמֵייץ ַהאי אּוּמָ ָנא ּדְ ָלא ָמֵייץ ַהאי אּוּמָ ָנא ּדְ ָלא ָמֵייץ ַהאי אּוּמָ ָנא ּדְ ָנה הּוא    - - - - ַהאי אּוּמָ ָנה הּואַסכָּ ָנה הּואַסכָּ ָנה הּואַסכָּ             ,,,,ַסכָּ

  . ְוָעְבִריַנן ֵליּה ְוָעְבִריַנן ֵליּה ְוָעְבִריַנן ֵליּה ְוָעְבִריַנן ֵליּה 
  

יָטא ׁשִ יָטאּפְ ׁשִ יָטאּפְ ׁשִ יָטאּפְ ׁשִ ָנה הּוא    ,,,,ּפְ ָתא ַסכָּ ּבְ ִלי ֲעֵליּה ׁשַ ָקא ְמַחּלְ ָנה הּואִמּדְ ָתא ַסכָּ ּבְ ִלי ֲעֵליּה ׁשַ ָקא ְמַחּלְ ָנה הּואִמּדְ ָתא ַסכָּ ּבְ ִלי ֲעֵליּה ׁשַ ָקא ְמַחּלְ ָנה הּואִמּדְ ָתא ַסכָּ ּבְ ִלי ֲעֵליּה ׁשַ ָקא ְמַחּלְ         !!!!ִמּדְ
        

ֵתיָמאַמהַמהַמהַמה ֵתיָמאּו ּדְ ֵתיָמאּו ּדְ ֵתיָמאּו ּדְ ם ִמיְפַקד ָפִקיד    ::::ּו ּדְ ם ִמיְפַקד ָפִקידַהאי ּדָ ם ִמיְפַקד ָפִקידַהאי ּדָ ם ִמיְפַקד ָפִקידַהאי ּדָ             ....ַהאי ּדָ
ַמע ָלן ַמע ָלןָקא ַמׁשְ ַמע ָלןָקא ַמׁשְ ַמע ָלןָקא ַמׁשְ ר    ::::ָקא ַמׁשְ רַחּבּוֵרי ִמיַחּבַ רַחּבּוֵרי ִמיַחּבַ רַחּבּוֵרי ִמיַחּבַ   . ַחּבּוֵרי ִמיַחּבַ

  
ָלִנית ְוַכּמֹון"ּדְ ּדְ ּדְ ּדְ ּדּוְמָיא ּדּוְמָיא ּדּוְמָיא ּדּוְמָיא וְ              ,,,,"ִאיְסּפְ

ָנה הּוא י ָלא ָעֵביד ַסכָּ ָלִנית ְוַכּמֹון כִּ ָנה הּואָמה ִאיְסּפְ י ָלא ָעֵביד ַסכָּ ָלִנית ְוַכּמֹון כִּ ָנה הּואָמה ִאיְסּפְ י ָלא ָעֵביד ַסכָּ ָלִנית ְוַכּמֹון כִּ ָנה הּואָמה ִאיְסּפְ י ָלא ָעֵביד ַסכָּ ָלִנית ְוַכּמֹון כִּ   , ָמה ִאיְסּפְ
ָנה הּוא י ָלא ָעֵביד ַסכָּ ָנה הּואַאף ָהִכי ַנִמי כִּ י ָלא ָעֵביד ַסכָּ ָנה הּואַאף ָהִכי ַנִמי כִּ י ָלא ָעֵביד ַסכָּ ָנה הּואַאף ָהִכי ַנִמי כִּ י ָלא ָעֵביד ַסכָּ       ....ַאף ָהִכי ַנִמי כִּ
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ָלִנית"   . "ְונֹוְתִנין ָעֶליָה ִאיְסּפְ
        

ֵייָאַמר ָאַמר ָאַמר ָאַמר              ::::ַאּבַ
א ַוֲחָדא ִקיָרא ְרּבָ ִאי ּתַ ב ִמיּנָ יֵבי ׁשַ הֹון כִּ כּוּלְ ָלִניָתא ּדְ א ַוֲחָדא ִקיָראָאְמָרה ִלי ֵאם: ִאיְסּפְ ְרּבָ ִאי ּתַ ב ִמיּנָ יֵבי ׁשַ הֹון כִּ כּוּלְ ָלִניָתא ּדְ א ַוֲחָדא ִקיָראָאְמָרה ִלי ֵאם: ִאיְסּפְ ְרּבָ ִאי ּתַ ב ִמיּנָ יֵבי ׁשַ הֹון כִּ כּוּלְ ָלִניָתא ּדְ א ַוֲחָדא ִקיָראָאְמָרה ִלי ֵאם: ִאיְסּפְ ְרּבָ ִאי ּתַ ב ִמיּנָ יֵבי ׁשַ הֹון כִּ כּוּלְ ָלִניָתא ּדְ   . ָאְמָרה ִלי ֵאם: ִאיְסּפְ

  
  ָאַמר: ָאַמר: ָאַמר: ָאַמר:     ָרָבא

יָנא.  א ִריׁשִ יָנא. ִקיָרא ְוַקְלּבָ א ִריׁשִ יָנא. ִקיָרא ְוַקְלּבָ א ִריׁשִ יָנא. ִקיָרא ְוַקְלּבָ א ִריׁשִ         ִקיָרא ְוַקְלּבָ
        

ּה  ָרׁשָ ּה ּדְ ָרׁשָ ּה ּדְ ָרׁשָ ּה ּדְ ָרׁשָ ְמחֹוָזא,     ָרָבאּדְ ְמחֹוָזא, ּבִ ְמחֹוָזא, ּבִ ְמחֹוָזא, ּבִ         ּבִ
ֵני  הּו ּבְ ֵני ָקְרִעיּנְ הּו ּבְ ֵני ָקְרִעיּנְ הּו ּבְ ֵני ָקְרִעיּנְ הּו ּבְ   . ַמְניּוִמי ַאְסָיא ְלָמַנְייהוּ ַמְניּוִמי ַאְסָיא ְלָמַנְייהוּ ַמְניּוִמי ַאְסָיא ְלָמַנְייהוּ ַמְניּוִמי ַאְסָיא ְלָמַנְייהוּ ָקְרִעיּנְ

  
  : ָאַמר ְלהוּ ָאַמר ְלהוּ ָאַמר ְלהוּ ָאַמר ְלהוּ 

ַבִקי ְלכּו ֲחָדא ַבִקי ְלכּו ֲחָדאׁשְ ַבִקי ְלכּו ֲחָדאׁשְ ַבִקי ְלכּו ֲחָדאׁשְ             ,,,,ׁשְ
מּוֵאלָאַמר ָאַמר ָאַמר ָאַמר ּדְ ּדְ ּדְ ּדְ          : : : : ׁשְ

יּה ְוָלא ַנֵגיב טּוָבא ִנְקְטרּו ֵליּה    קלד,א י ַאּפֵ ַמׁשִ יּה ְוָלא ַנֵגיב טּוָבא ִנְקְטרּו ֵליּה ַהאי ַמאן ּדְ י ַאּפֵ ַמׁשִ יּה ְוָלא ַנֵגיב טּוָבא ִנְקְטרּו ֵליּה ַהאי ַמאן ּדְ י ַאּפֵ ַמׁשִ יּה ְוָלא ַנֵגיב טּוָבא ִנְקְטרּו ֵליּה ַהאי ַמאן ּדְ י ַאּפֵ ַמׁשִ ִניָתא. ̂̂̂^ַהאי ַמאן ּדְ ִניָתא. ַחְסּפַ ִניָתא. ַחְסּפַ ִניָתא. ַחְסּפַ   ַחְסּפַ
יּה  ְנּתֵ ּקַ יּה ַמאי ּתַ ְנּתֵ ּקַ יּה ַמאי ּתַ ְנּתֵ ּקַ יּה ַמאי ּתַ ְנּתֵ ּקַ             ????ַמאי ּתַ

ִסיְלָקא א ּדְ ַמּיָ י טּוָבא ּבְ ִסיְלָקאִליְמׁשֵ א ּדְ ַמּיָ י טּוָבא ּבְ ִסיְלָקאִליְמׁשֵ א ּדְ ַמּיָ י טּוָבא ּבְ ִסיְלָקאִליְמׁשֵ א ּדְ ַמּיָ י טּוָבא ּבְ       ....ִליְמׁשֵ
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ת" ּבָ ַחק ֵמֶעֶרב ׁשַ יו ְונֹוֵתן.  -[. לֹא ׁשָ יּנָ ׁשִ   לֹוֵעס ּבְ

ת  ּבָ ֶמן ֵמֶעֶרב ׁשַ ַעְצמוֹ  -ִאם לֹא ָטַרף ַיִין ְוׁשֶ ַעְצמֹו ְוֶזה ּבְ ֵתן ֶזה ּבְ   ]."ִיּנָ
  

ַנן נּו ַרּבָ ַנןּתָ נּו ַרּבָ ַנןּתָ נּו ַרּבָ ַנןּתָ נּו ַרּבָ             ::::ּתָ
יָלה ּבְ " ין ַלּמִ ֵאין עֹוׂשִ ָבִרים ׁשֶ יֹום טֹוב. ּדְ ין ָלּה ּבְ ת עֹוׂשִ ּבָ ַ   ׁשּ

ֶמןׁשֹוֲח  ּמֹון, ְוטֹוְרִפין ָלּה ַיִין ְוׁשֶ         . . . . "ִקין ָלּה ּכַ
        

ֵייָאַמר ֵליּה ָאַמר ֵליּה ָאַמר ֵליּה ָאַמר ֵליּה          : : : : ַרב יֹוֵסףלְ לְ לְ לְ     ַאּבַ
יֹום טֹוב ּמֹון ּבְ ָנא כַּ יֹום טֹובַמאי ׁשְ ּמֹון ּבְ ָנא כַּ יֹום טֹובַמאי ׁשְ ּמֹון ּבְ ָנא כַּ יֹום טֹובַמאי ׁשְ ּמֹון ּבְ ָנא כַּ ֲחִזי ִלְקֵדָרה    ????ַמאי ׁשְ ֲחִזי ִלְקֵדָרהּדַ ֲחִזי ִלְקֵדָרהּדַ ֲחִזי ִלְקֵדָרהּדַ             ,,,,ּדַ

ֶמן  ֶמן ַיִין ְוׁשֶ ֶמן ַיִין ְוׁשֶ ֶמן ַיִין ְוׁשֶ ת לְ ֲחִזי ַנִמי ּבְ ֲחִזי ַנִמי ּבְ ֲחִזי ַנִמי ּבְ ֲחִזי ַנִמי ּבְ     - - - - ַיִין ְוׁשֶ ּבָ ַ ת לְ ׁשּ ּבָ ַ ת לְ ׁשּ ּבָ ַ ת לְ ׁשּ ּבָ ַ             !!!!חֹוֶלהחֹוֶלהחֹוֶלהחֹוֶלהׁשּ
ַתְנָיא ַתְנָיאּדְ ַתְנָיאּדְ ַתְנָיאּדְ             ::::ּדְ

ֶמן ַלחֹוֶלה ּבַ " ת. ֵאין טֹוְרִפין ַיִין ְוׁשֶ ּבָ ַ   ׁשּ
ן ֶאְלָעָזרָאַמר  ְמעֹון ּבֶ י ׁשִ ּום  ַרּבִ י ֵמִאירִמׁשּ   : ַרּבִ

ֶמן.    ַאף טֹוְרִפין ַיִין ְוׁשֶ
ן ֶאְלָעָזרָאַמר  ְמעֹון ּבֶ י ׁשִ   : ַרּבִ

ַעם ַאַחת ָחׁש  י ֵמִאירּפַ ָחנּו.  ַרּבִ ֶמן ְולֹא ִהּנִ נּו ִלְטרֹוף לֹו ַיִין ְוׁשֶ ׁשְ ֵמָעיו, ּוִבּקַ   ּבְ
יָך?! ָאַמְר  ַחּיֶ ְטלּו ּבְ ָבֶריָך ִיּבָ   נּו לֹו: ּדְ

ְך,  ְך ַוֲחֵביַרי אֹוְמִרים ּכָ ֲאִני אֹוֵמר ּכָ י ׁשֶ   ָאַמר ָלנּו: ַאף ַעל ּפִ
ְבֵרי ֲחֵביַרי י ַלֲעבֹור ַעל ּדִ ַמי לֹא ְמָלַאִני ִלּבִ   ...."ִמּיָ

ֵריּדְ ּדְ ּדְ ּדְ הּוא ִניהּו הּוא ִניהּו הּוא ִניהּו הּוא ִניהּו  י ָעְלָמא ׁשָ יּה, ֲאָבל ְלכּוּלֵ ְפׁשֵ ֵריַמְחִמיר ַאּנַ י ָעְלָמא ׁשָ יּה, ֲאָבל ְלכּוּלֵ ְפׁשֵ ֵריַמְחִמיר ַאּנַ י ָעְלָמא ׁשָ יּה, ֲאָבל ְלכּוּלֵ ְפׁשֵ ֵריַמְחִמיר ַאּנַ י ָעְלָמא ׁשָ יּה, ֲאָבל ְלכּוּלֵ ְפׁשֵ    !ַמְחִמיר ַאּנַ
  

ֵעי ִליכָ     - - - - ָהָתם ָהָתם ָהָתם ָהָתם  ֵעי ִליכָ ָלא ּבָ ֵעי ִליכָ ָלא ּבָ ֵעי ִליכָ ָלא ּבָ             ,,,,אאאאָלא ּבָ
ֵעי ִליכָ     - - - - ָהָכא ָהָכא ָהָכא ָהָכא  ֵעי ִליכָ ּבָ ֵעי ִליכָ ּבָ ֵעי ִליכָ ּבָ   א. א. א. א. ּבָ

  
  ָהָכא ַנִמי ִניַעִביד ְולֹא ִליַלְך! ָהָכא ַנִמי ִניַעִביד ְולֹא ִליַלְך! ָהָכא ַנִמי ִניַעִביד ְולֹא ִליַלְך! ָהָכא ַנִמי ִניַעִביד ְולֹא ִליַלְך! 

  
ְפֵני ַעְצמוֹ  ְפֵני ַעְצמֹו ְוֶזה ּבִ ָקָתֵני: נֹוֵתן ֶזה ּבִ ְפֵני ַעְצמוֹ ַהְיינּו ּדְ ְפֵני ַעְצמֹו ְוֶזה ּבִ ָקָתֵני: נֹוֵתן ֶזה ּבִ ְפֵני ַעְצמוֹ ַהְיינּו ּדְ ְפֵני ַעְצמֹו ְוֶזה ּבִ ָקָתֵני: נֹוֵתן ֶזה ּבִ ְפֵני ַעְצמוֹ ַהְיינּו ּדְ ְפֵני ַעְצמֹו ְוֶזה ּבִ ָקָתֵני: נֹוֵתן ֶזה ּבִ         .  ַהְיינּו ּדְ
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ַנן נּו ַרּבָ ַנןּתָ נּו ַרּבָ ַנןּתָ נּו ַרּבָ ַנןּתָ נּו ַרּבָ             ::::ּתָ

לֹו, " ְסֶנֶנת ׁשֶ ּמַ ל ּבַ ִנין ֶאת ַהַחְרּדָ   ֵאין ְמַסּנְ
ַגֶחֶלתוְ  ִקין אֹותֹו ּבְ         . . . . "ֵאין ְמַמתְּ
        

ֵייָאַמר ֵליּה ָאַמר ֵליּה ָאַמר ֵליּה ָאַמר ֵליּה          : : : : ַרב יֹוֵסףלְ לְ לְ לְ     ַאּבַ
ְתַנן ָנא ֵמָהא ּדִ ְתַנןַמאי ׁשְ ָנא ֵמָהא ּדִ ְתַנןַמאי ׁשְ ָנא ֵמָהא ּדִ ְתַנןַמאי ׁשְ ָנא ֵמָהא ּדִ             ::::ַמאי ׁשְ

ל" ל ַחְרּדָ ַמְסֶנֶנת ׁשֶ יָצה ּבְ   ? (שבת קלט:) "נֹוְתִנים ּבֵ
  

  ָאַמר ֵליּה: 
בֹוֵרר,     - - - - ָהָתם ָהָתם ָהָתם ָהָתם  בֹוֵרר, ָלא ֶמיֱחִזי כְּ בֹוֵרר, ָלא ֶמיֱחִזי כְּ בֹוֵרר, ָלא ֶמיֱחִזי כְּ   ָלא ֶמיֱחִזי כְּ
בֹוֵרר.     - - - - ָהָכא ָהָכא ָהָכא ָהָכא  בֹוֵרר. ֶמיֱחִזי כְּ בֹוֵרר. ֶמיֱחִזי כְּ בֹוֵרר. ֶמיֱחִזי כְּ   ֶמיֱחִזי כְּ

  
  
ַגֶחֶלת ִקין אֹותוֹ ֵאין ְמַמתְּ וְ "   . . . . "ּבְ
        

            ::::ְוָהַתְנָיאְוָהַתְנָיאְוָהַתְנָיאְוָהַתְנָיא
ַגֶחֶלת" ִקין אֹותֹו ּבְ   ! ! ! ! "ְמַמתְּ
  

ָיא ָיאָלא ַקׁשְ ָיאָלא ַקׁשְ ָיאָלא ַקׁשְ             ::::ָלא ַקׁשְ
אן  אן כָּ אן כָּ אן כָּ ֶכת,  -כָּ ל ַמּתֶ ַגֶחֶלת ׁשֶ ֶכת, ּבְ ל ַמּתֶ ַגֶחֶלת ׁשֶ ֶכת, ּבְ ל ַמּתֶ ַגֶחֶלת ׁשֶ ֶכת, ּבְ ל ַמּתֶ ַגֶחֶלת ׁשֶ   ּבְ
אן  אן כָּ אן כָּ אן כָּ ל ֵעץ.  -כָּ ַגֶחֶלת ׁשֶ ל ֵעץ. ּבְ ַגֶחֶלת ׁשֶ ל ֵעץ. ּבְ ַגֶחֶלת ׁשֶ ל ֵעץ. ּבְ ַגֶחֶלת ׁשֶ         ּבְ

        
ֵייָאַמר ֵליּה ָאַמר ֵליּה ָאַמר ֵליּה ָאַמר ֵליּה          : : : : ַרב יֹוֵסףלְ לְ לְ לְ     ַאּבַ

ָרא ַאּגּוְמֵרי יׂשְ ָנא ִמּבִ ָרא ַאּגּוְמֵריַמאי ׁשְ יׂשְ ָנא ִמּבִ ָרא ַאּגּוְמֵריַמאי ׁשְ יׂשְ ָנא ִמּבִ ָרא ַאּגּוְמֵריַמאי ׁשְ יׂשְ ָנא ִמּבִ   ! ַמאי ׁשְ
  

  : ָאַמר ֵליּה ָאַמר ֵליּה ָאַמר ֵליּה ָאַמר ֵליּה 
ר    - - - - ָהָתם ָהָתם ָהָתם ָהָתם  רָלא ֶאְפׁשָ רָלא ֶאְפׁשָ רָלא ֶאְפׁשָ   , ָלא ֶאְפׁשָ
ר    - - - - ָהָכא ָהָכא ָהָכא ָהָכא  רֶאְפׁשָ רֶאְפׁשָ רֶאְפׁשָ   . ֶאְפׁשָ

  
  
  
  

ֵייָאַמר ֵליּה ָאַמר ֵליּה ָאַמר ֵליּה ָאַמר ֵליּה          : : : : ַרב יֹוֵסףלְ לְ לְ לְ     ַאּבַ
ן ןַמהּו ְלַגּבֵ ןַמהּו ְלַגּבֵ ןַמהּו ְלַגּבֵ   ? ַמהּו ְלַגּבֵ

  
  ָאַמר ֵליּה: ָאסּור. ָאַמר ֵליּה: ָאסּור. ָאַמר ֵליּה: ָאסּור. ָאַמר ֵליּה: ָאסּור. 

  
ה יׁשָ ָנא ִמּלִ הַמאי ׁשְ יׁשָ ָנא ִמּלִ הַמאי ׁשְ יׁשָ ָנא ִמּלִ הַמאי ׁשְ יׁשָ ָנא ִמּלִ       ????ַמאי ׁשְ

  
  : ָאַמר ֵליּה ָאַמר ֵליּה ָאַמר ֵליּה ָאַמר ֵליּה 

ר    - - - - ָהָתם ָהָתם ָהָתם ָהָתם  רָלא ֶאְפׁשָ רָלא ֶאְפׁשָ רָלא ֶאְפׁשָ             ,,,,ָלא ֶאְפׁשָ
ר.     - - - - ָהָכא ָהָכא ָהָכא ָהָכא  ר. ֶאְפׁשָ ר. ֶאְפׁשָ ר. ֶאְפׁשָ   ֶאְפׁשָ

  
ֵעי ֵעיְוָהא ָאְמִרי ְנַהְרּדְ ֵעיְוָהא ָאְמִרי ְנַהְרּדְ ֵעיְוָהא ָאְמִרי ְנַהְרּדְ             ::::ְוָהא ָאְמִרי ְנַהְרּדְ

ת יֹוָמא ַמַעלְּ  ִביָנה ּבַ ת יֹוָמא ַמַעלְּ ּגְ ִביָנה ּבַ ת יֹוָמא ַמַעלְּ ּגְ ִביָנה ּבַ ת יֹוָמא ַמַעלְּ ּגְ ִביָנה ּבַ             !!!!ָיאָיאָיאָיאּגְ
        

ָיא ת יֹוָמא ַמַעּלְ ִביָנה ּבַ ָיאָהִכי ָקָאְמִרי: ֲאִפיּלּו ּגְ ת יֹוָמא ַמַעּלְ ִביָנה ּבַ ָיאָהִכי ָקָאְמִרי: ֲאִפיּלּו ּגְ ת יֹוָמא ַמַעּלְ ִביָנה ּבַ ָיאָהִכי ָקָאְמִרי: ֲאִפיּלּו ּגְ ת יֹוָמא ַמַעּלְ ִביָנה ּבַ   . ָהִכי ָקָאְמִרי: ֲאִפיּלּו ּגְ
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        קלד, אקלד, אקלד, אקלד, א .614
ין ָלּה ָחלּוק"   . "ֵאין עֹוׂשִ
  

ֵייָאַמר ָאַמר ָאַמר ָאַמר    ::::ַאּבַ
  : ָאְמָרה ִלי ֵאםָאְמָרה ִלי ֵאםָאְמָרה ִלי ֵאםָאְמָרה ִלי ֵאם

יּה,  א ִמיּנֵ ְרּדָ יק ּגַ יְלָמא ִמיְדּבִ ֵאי, ּדִ ינּוָקא, ְלַפְנֵיּה ְלִסיְטָרא ְלִעיּלָ יּה, ַהאי ָחלּוק ּדִ א ִמיּנֵ ְרּדָ יק ּגַ יְלָמא ִמיְדּבִ ֵאי, ּדִ ינּוָקא, ְלַפְנֵיּה ְלִסיְטָרא ְלִעיּלָ יּה, ַהאי ָחלּוק ּדִ א ִמיּנֵ ְרּדָ יק ּגַ יְלָמא ִמיְדּבִ ֵאי, ּדִ ינּוָקא, ְלַפְנֵיּה ְלִסיְטָרא ְלִעיּלָ יּה, ַהאי ָחלּוק ּדִ א ִמיּנֵ ְרּדָ יק ּגַ יְלָמא ִמיְדּבִ ֵאי, ּדִ ינּוָקא, ְלַפְנֵיּה ְלִסיְטָרא ְלִעיּלָ         ַהאי ָחלּוק ּדִ
ְפָכה. ְוָאֵתי לִ ְוָאֵתי לִ ְוָאֵתי לִ ְוָאֵתי לִ  רּות ׁשָ ְפָכה. יֵדי כְּ רּות ׁשָ ְפָכה. יֵדי כְּ רּות ׁשָ ְפָכה. יֵדי כְּ רּות ׁשָ   יֵדי כְּ

  
יּה  יּה ִאיּמֵ יּה ִאיּמֵ יּה ִאיּמֵ ֵיי ּדְ ּדְ ּדְ ּדְ ִאיּמֵ אַאּבַ ָתא ְלַפְלּגָ יְסּתָ אָעְבָדא כִּ ָתא ְלַפְלּגָ יְסּתָ אָעְבָדא כִּ ָתא ְלַפְלּגָ יְסּתָ אָעְבָדא כִּ ָתא ְלַפְלּגָ יְסּתָ   . ָעְבָדא כִּ

  
ֵייָאַמר ָאַמר ָאַמר ָאַמר          : : : : ַאּבַ

ֵלית ֵליּה ָחלּוק ֵלית ֵליּה ָחלּוקַהאי ְינּוָקא ּדְ ֵלית ֵליּה ָחלּוקַהאי ְינּוָקא ּדְ ֵלית ֵליּה ָחלּוקַהאי ְינּוָקא ּדְ             ,,,,ַהאי ְינּוָקא ּדְ
ֵאי ֵאי, ְוָעֵייף ֵליּה ְלִעיּלָ יְפָתא ְלַתּתַ ְרֵכיּה ְלׂשִ יְפָתא, ְוִליכַּ ִאית ֵליּה ׂשִ ִליָתא ּדְ ֵאיֵלְייֵתי ּבְ ֵאי, ְוָעֵייף ֵליּה ְלִעיּלָ יְפָתא ְלַתּתַ ְרֵכיּה ְלׂשִ יְפָתא, ְוִליכַּ ִאית ֵליּה ׂשִ ִליָתא ּדְ ֵאיֵלְייֵתי ּבְ ֵאי, ְוָעֵייף ֵליּה ְלִעיּלָ יְפָתא ְלַתּתַ ְרֵכיּה ְלׂשִ יְפָתא, ְוִליכַּ ִאית ֵליּה ׂשִ ִליָתא ּדְ ֵאיֵלְייֵתי ּבְ ֵאי, ְוָעֵייף ֵליּה ְלִעיּלָ יְפָתא ְלַתּתַ ְרֵכיּה ְלׂשִ יְפָתא, ְוִליכַּ ִאית ֵליּה ׂשִ ִליָתא ּדְ   . ֵלְייֵתי ּבְ

  
ֵייר ר ר ר ְוָאַמ ְוָאַמ ְוָאַמ ְוָאַמ              ::::ַאּבַ

      ::::ָאְמָרה ִלי ֵאםָאְמָרה ִלי ֵאםָאְמָרה ִלי ֵאםָאְמָרה ִלי ֵאם
יּה  ְקּתֵ ָלא ְיִדיַע ַמּפַ יּה ַהאי ְינּוָקא ּדְ ְקּתֵ ָלא ְיִדיַע ַמּפַ יּה ַהאי ְינּוָקא ּדְ ְקּתֵ ָלא ְיִדיַע ַמּפַ יּה ַהאי ְינּוָקא ּדְ ְקּתֵ ָלא ְיִדיַע ַמּפַ ָחא    ,,,,ַהאי ְינּוָקא ּדְ ְייֵפיּה ִמיׁשְ ָחאְלׁשַ ְייֵפיּה ִמיׁשְ ָחאְלׁשַ ְייֵפיּה ִמיׁשְ ָחאְלׁשַ ְייֵפיּה ִמיׁשְ         ְולּוְקֵמיּה ַלֲהֵדי יֹוָמא, ְולּוְקֵמיּה ַלֲהֵדי יֹוָמא, ְולּוְקֵמיּה ַלֲהֵדי יֹוָמא, ְולּוְקֵמיּה ַלֲהֵדי יֹוָמא,     ,,,,ְלׁשַ

ִזיג  ִזיג ְוֵהיָכא ּדְ ִזיג ְוֵהיָכא ּדְ ִזיג ְוֵהיָכא ּדְ א    - - - - ְוֵהיָכא ּדְ ַעְרּתָ ׂשְ אִליַקְרֵעיּה ּבִ ַעְרּתָ ׂשְ אִליַקְרֵעיּה ּבִ ַעְרּתָ ׂשְ אִליַקְרֵעיּה ּבִ ַעְרּתָ ׂשְ ִתי ָוֵעֶרב,     ִליַקְרֵעיּה ּבִ ִתי ָוֵעֶרב, ׁשְ ִתי ָוֵעֶרב, ׁשְ ִתי ָוֵעֶרב, ׁשְ         ׁשְ
כֹות  ְכִלי ַמּתָ כֹות ֲאָבל ּבִ ְכִלי ַמּתָ כֹות ֲאָבל ּבִ ְכִלי ַמּתָ כֹות ֲאָבל ּבִ ְכִלי ַמּתָ ָזֵריף    ,,,,לֹאלֹאלֹאלֹא    ––––ֲאָבל ּבִ ּום ּדְ ָזֵריףִמׁשּ ּום ּדְ ָזֵריףִמׁשּ ּום ּדְ ָזֵריףִמׁשּ ּום ּדְ             ....ִמׁשּ

        
ֵיי    ְוָאַמרְוָאַמרְוָאַמרְוָאַמר             ::::ַאּבַ

      ::::ָאְמָרה ִלי ֵאםָאְמָרה ִלי ֵאםָאְמָרה ִלי ֵאםָאְמָרה ִלי ֵאם
ָלא ָמֵייץ ָלא ָמֵייץַהאי ְינּוָקא ּדְ ָלא ָמֵייץַהאי ְינּוָקא ּדְ ָלא ָמֵייץַהאי ְינּוָקא ּדְ ָקר ּפּוֵמיּה         38383838הּואהּואהּואהּואֵמיַקר ֵמיַקר ֵמיַקר ֵמיַקר     ,,,,ַהאי ְינּוָקא ּדְ ָקר ּפּוֵמיּה ּדְ ָקר ּפּוֵמיּה ּדְ ָקר ּפּוֵמיּה ּדְ   . ּדְ

  
יּה  ְנּתֵ ּקַ יּה ַמאי ּתַ ְנּתֵ ּקַ יּה ַמאי ּתַ ְנּתֵ ּקַ יּה ַמאי ּתַ ְנּתֵ ּקַ             ????ַמאי ּתַ

        
ים ּפּוֵמיּה ּוָמֵייץלַ לַ לַ לַ  ַחּיִ ָסא ּגּוְמֵרי, ְוִליְנַקֵטיּה ֵליּה ַלֲהֵדי ּפּוֵמיּה, ּדְ ים ּפּוֵמיּה ּוָמֵייץיתּו כָּ ַחּיִ ָסא ּגּוְמֵרי, ְוִליְנַקֵטיּה ֵליּה ַלֲהֵדי ּפּוֵמיּה, ּדְ ים ּפּוֵמיּה ּוָמֵייץיתּו כָּ ַחּיִ ָסא ּגּוְמֵרי, ְוִליְנַקֵטיּה ֵליּה ַלֲהֵדי ּפּוֵמיּה, ּדְ ים ּפּוֵמיּה ּוָמֵייץיתּו כָּ ַחּיִ ָסא ּגּוְמֵרי, ְוִליְנַקֵטיּה ֵליּה ַלֲהֵדי ּפּוֵמיּה, ּדְ             ....יתּו כָּ
        

ֵייְוָאַמר ְוָאַמר ְוָאַמר ְוָאַמר              ::::ַאּבַ
      ::::ָאְמָרה ִלי ֵאםָאְמָרה ִלי ֵאםָאְמָרה ִלי ֵאםָאְמָרה ִלי ֵאם

יהַהאי ַהאי ַהאי ַהאי  ּתִ ָלא ְמַנׁשְ יהְינּוָקא ּדְ ּתִ ָלא ְמַנׁשְ יהְינּוָקא ּדְ ּתִ ָלא ְמַנׁשְ יהְינּוָקא ּדְ ּתִ ָלא ְמַנׁשְ יה    ,,,,ְינּוָקא ּדְ ּתִ ַנְפָווָתא ּוְמַנׁשְ ֵפיּה ּבְ יהִליְנּפְ ּתִ ַנְפָווָתא ּוְמַנׁשְ ֵפיּה ּבְ יהִליְנּפְ ּתִ ַנְפָווָתא ּוְמַנׁשְ ֵפיּה ּבְ יהִליְנּפְ ּתִ ַנְפָווָתא ּוְמַנׁשְ ֵפיּה ּבְ   . ִליְנּפְ
  

ֵייְוָאַמר ְוָאַמר ְוָאַמר ְוָאַמר              ::::ַאּבַ
      ::::ָאְמָרה ִלי ֵאםָאְמָרה ִלי ֵאםָאְמָרה ִלי ֵאםָאְמָרה ִלי ֵאם

ֵויּה, ּוַמֲעֵוי ְרֵקיּה ִעיּלָ יּה ְוִליׁשַ ִאיּמֵ ָלא ַמֲעֵוי ֵלְיתּו ִסִליָתא ּדְ ֵויּה, ּוַמֲעֵויַהאי ְינּוָקא ּדְ ְרֵקיּה ִעיּלָ יּה ְוִליׁשַ ִאיּמֵ ָלא ַמֲעֵוי ֵלְיתּו ִסִליָתא ּדְ ֵויּה, ּוַמֲעֵויַהאי ְינּוָקא ּדְ ְרֵקיּה ִעיּלָ יּה ְוִליׁשַ ִאיּמֵ ָלא ַמֲעֵוי ֵלְיתּו ִסִליָתא ּדְ ֵויּה, ּוַמֲעֵויַהאי ְינּוָקא ּדְ ְרֵקיּה ִעיּלָ יּה ְוִליׁשַ ִאיּמֵ ָלא ַמֲעֵוי ֵלְיתּו ִסִליָתא ּדְ             ....ַהאי ְינּוָקא ּדְ
        

ֵייְוָאַמר ְוָאַמר ְוָאַמר ְוָאַמר              ::::ַאּבַ
      ::::ָאְמָרה ִלי ֵאםָאְמָרה ִלי ֵאםָאְמָרה ִלי ֵאםָאְמָרה ִלי ֵאם

ָקֵטיןַהאי ַהאי ַהאי ַהאי  ָקֵטיןְינּוָקא ּדְ ָקֵטיןְינּוָקא ּדְ ָקֵטיןְינּוָקא ּדְ ֵויּה ִמּקּוְטָנא ְלאּוְלָמא, ְינּוָקא ּדְ ְרֵקיּה ִעיּלָ יּה, ְוִליׁשַ ִאיּמֵ א ּדְ ֵויּה ִמּקּוְטָנא ְלאּוְלָמאֵלְייתּו ְלִסיְלּתָ ְרֵקיּה ִעיּלָ יּה, ְוִליׁשַ ִאיּמֵ א ּדְ ֵויּה ִמּקּוְטָנא ְלאּוְלָמאֵלְייתּו ְלִסיְלּתָ ְרֵקיּה ִעיּלָ יּה, ְוִליׁשַ ִאיּמֵ א ּדְ ֵויּה ִמּקּוְטָנא ְלאּוְלָמאֵלְייתּו ְלִסיְלּתָ ְרֵקיּה ִעיּלָ יּה, ְוִליׁשַ ִאיּמֵ א ּדְ             ....ֵלְייתּו ְלִסיְלּתָ
        ֵמאּוְלָמא ְלקּוְטָנא. ֵמאּוְלָמא ְלקּוְטָנא. ֵמאּוְלָמא ְלקּוְטָנא. ֵמאּוְלָמא ְלקּוְטָנא.     - - - - ְוִאי ָאֵלים ְוִאי ָאֵלים ְוִאי ָאֵלים ְוִאי ָאֵלים 

        
ֵייְוָאַמר ְוָאַמר ְוָאַמר ְוָאַמר              ::::ַאּבַ

      ::::ָאְמָרה ִלי ֵאםָאְמָרה ִלי ֵאםָאְמָרה ִלי ֵאםָאְמָרה ִלי ֵאם
ק  סּוּמָ ק ַהאי ְינּוָקא ּדְ סּוּמָ ק ַהאי ְינּוָקא ּדְ סּוּמָ ק ַהאי ְינּוָקא ּדְ סּוּמָ ָמא    - - - - ַהאי ְינּוָקא ּדְ יּה ּדְ י לֹא ִאיְבַלע ּבֵ ּתִ ַאכַּ ָמאּדְ יּה ּדְ י לֹא ִאיְבַלע ּבֵ ּתִ ַאכַּ ָמאּדְ יּה ּדְ י לֹא ִאיְבַלע ּבֵ ּתִ ַאכַּ ָמאּדְ יּה ּדְ י לֹא ִאיְבַלע ּבֵ ּתִ ַאכַּ             ,,,,ּדְ

ָמא, ְוִליְמֲהלּוהַּ לִ לִ לִ לִ  יּה ּדְ ִאיְבַלע ּבֵ ָמא, ְוִליְמֲהלּוהַּ יְתַרחּו ֵליּה ַעד ּדְ יּה ּדְ ִאיְבַלע ּבֵ ָמא, ְוִליְמֲהלּוהַּ יְתַרחּו ֵליּה ַעד ּדְ יּה ּדְ ִאיְבַלע ּבֵ ָמא, ְוִליְמֲהלּוהַּ יְתַרחּו ֵליּה ַעד ּדְ יּה ּדְ ִאיְבַלע ּבֵ             ....יְתַרחּו ֵליּה ַעד ּדְ
יּדְ ּדְ ּדְ ּדְ ָירֹוק ָירֹוק ָירֹוק ָירֹוק  ּתֵ יַאכַּ ּתֵ יַאכַּ ּתֵ יַאכַּ ּתֵ ֵמיּה     39393939ַאכַּ יּה ּדְ ֵמיּה ָלא ָנַפל ּבֵ יּה ּדְ ֵמיּה ָלא ָנַפל ּבֵ יּה ּדְ ֵמיּה ָלא ָנַפל ּבֵ יּה ּדְ         ,,,,ָלא ָנַפל ּבֵ

ֵמיּה, ְוִליְמֲהלּוהַּ  יּה ּדְ ָנַפל ּבֵ ֵמיּה, ְוִליְמֲהלּוהַּ ִליְתַרחּו ַעד ּדְ יּה ּדְ ָנַפל ּבֵ ֵמיּה, ְוִליְמֲהלּוהַּ ִליְתַרחּו ַעד ּדְ יּה ּדְ ָנַפל ּבֵ ֵמיּה, ְוִליְמֲהלּוהַּ ִליְתַרחּו ַעד ּדְ יּה ּדְ ָנַפל ּבֵ             ....ִליְתַרחּו ַעד ּדְ
        

ַתְנָיא ַתְנָיאּדְ ַתְנָיאּדְ ַתְנָיאּדְ             ::::ּדְ

                                                             
38

 גירסת הגהות הב"ח ורש"י. 
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 עין יעקב וכתב"י, וכך משמע מטוש"ע יו"ד רסג,א 
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י ָנָתןָאַמר "   : ַרּבִ
ם, ּוָבאת י ַהּיָ י ִלְכַרּכֵ ַעם ַאַחת ָהַלְכתִּ ִני ּוֵמת,  ּפַ ָנּה ִראׁשֹון ּוֵמת, ׁשֵ ָלה ּבְ ּמָ ה ְלָפַני ׁשֶ ָ   ִאׁשּ

הּוא ָאדֹום.  י ֱהִביַאּתֹו ְלָפַני, ְרִאיִתיו ׁשֶ ִליׁשִ   ׁשְ
מֹו,  ַלע ּבֹו ּדָ ּבָ ּיִ יִני ַעד ׁשֶ י ָלּה: ַהְמתִּ   ָאַמְרתִּ

מֹו, ּוָמָלה אֹותֹו ְוָחָיה,  ְבַלע ּבֹו ּדָ ּנִ יָנה לֹו ַעד ׁשֶ   ִהְמתִּ
ִמי. וְ  ְבִלי" ַעל ׁשְ   ָהיּו קֹוִרין אֹותֹו "ָנָתן ַהּבַ

י ִלְמִדיַנת ַקּפֹוְטִקָיא,  ַעם ַאַחת ָהַלְכתִּ   ׁשּוב ּפַ
ִני ּוֵמת,  ָנּה ִראׁשֹון ּוֵמת, ׁשֵ ָלה ּבְ ּמָ ה ַאַחת ְלָפַני ׁשֶ ָ   ּוָבאת ִאׁשּ

הּוא ָירֹוק. ֵהַצְצתִּ  י ֱהִביַאּתֹו ְלָפַני, ְרִאיִתיו ׁשֶ ִליׁשִ ִרית, ׁשְ ם ּבְ   י ּבֹו ְולֹא ָרִאיִתי ּבֹו ּדַ
יָנה לֹו ּוָמָלה אֹותֹו ְוָחָיה,  מֹו, ְוִהְמתִּ ּפֹול ּבֹו ּדָ ּיִ יִני לֹו ַעד ׁשֶ י ָלּה: ַהְמתִּ   ָאַמְרתִּ

ִמי ְבִלי" ַעל ׁשְ מֹו "ָנָתן ַהּבַ         .  .  .  .  "ְוָהיּו קֹוִרין ׁשְ
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        קלד, בקלד, בקלד, בקלד, ב .615
ָנה    ִמׁשְ

ָטן,    ַמְרִחיִצין ֶאת ַהּקָ
י יָלה,ּבֵ יָלה ּוֵבין ְלַאַחר ַהּמִ   ן ִלְפֵני ַהּמִ

ִפין ָעָליו ּבְ  ד, ֲאָבל לֹא ּבִ ּוְמַזּלְ   ִלי. ְכ ּיָ
ן ֲעַזְרָיה י ֶאְלָעָזר ּבֶ   אֹוֵמר:  ַרּבִ

ָחל ִלְהיֹות ּבְ  י ׁשֶ ִליׁשִ ְ ּיֹום ַהׁשּ ָטן, ּבַ ת, ַמְרִחיִצין ֶאת ַהּקָ ּבָ ַ   ׁשּ
ֱאַמר:  ּנֶ ִליׁשֶ ְ ְהיֹוָתם ּכֲאִבים""ַוְיִהי ַבּיֹום ַהׁשּ י ּבִ   . (בראשית לד, כה)    ׁשִ

רֹוִגינֹוס  ת.  - ָסֵפק ְוַאְנּדְ ּבָ ַ ִלין ָעָליו ֶאת ַהׁשּ   ֵאין ְמַחּלְ
י ְיהּוָדהוְ  רֹוִגינֹוס ַרּבִ ַאְנּדְ יר ּבְ         .  .  .  .  ַמתִּ
            

ָמָרא    ּגְ

א     ְוָהא ָאַמְרּתְ ְוָהא ָאַמְרּתְ ְוָהא ָאַמְרּתְ ְוָהא ָאַמְרּתְ  א ֵריׁשָ א ֵריׁשָ א ֵריׁשָ   ! "ַמְרִחיִצין"ֵריׁשָ
  

ר ֲאבּוּה וְ וְ וְ וְ     ַרב ְיהּוָדה ה ּבַ ָא     ַרּבָ ָא ּדְ ָא ּדְ ָא ּדְ ְרַוְייהוּ ּדְ ְרַוְייהוּ ְמִרי ּתַ ְרַוְייהוּ ְמִרי ּתַ ְרַוְייהוּ ְמִרי ּתַ             ::::ְמִרי ּתַ
יַצד" ֵני    "ּכֵ ֵניּתָ ֵניּתָ ֵניּתָ             ....ּתָ

ין ְלַאַחר ִמיָלה. " ין ִלְפֵני ִמיָלה ּבֵ ָטן ּבֵ   ַמְרִחיִצין ֶאת ַהּקָ
יַצד יַצדכֵּ יַצדכֵּ יַצדכֵּ   ? כֵּ

ִלי ּכְ ד ֲאָבל לֹא ּבַ ּיָ ִפין ָעָליו ּבַ         . . . . "ְמַזּלְ
        

        : : : : ָרָבאָאַמר ָאַמר ָאַמר ָאַמר 
  ! ָקָתֵניָקָתֵניָקָתֵניָקָתֵני    "ַמְרִחיִצין"ְוָהא ְוָהא ְוָהא ְוָהא 

  
א ָאַמר  א ָאַמר ֶאּלָ א ָאַמר ֶאּלָ א ָאַמר ֶאּלָ         : : : : ָרָבאֶאּלָ
        ָהִכי ָקָתֵני: ָהִכי ָקָתֵני: ָהִכי ָקָתֵני: ָהִכי ָקָתֵני: 

יָלה, " ין ְלַאַחר ַהּמִ ְפֵני ִמיָלה ּבֵ ין ִמּלִ ָטן ּבֵ   ַמְרִחיִצין ֶאת ַהּקָ

ּיֹום ָהִראׁשֹון  ּיֹום ָהִראׁשֹון ּבַ ּיֹום ָהִראׁשֹון ּבַ ּיֹום ָהִראׁשֹון ּבַ ַדְרּכֹו,  - ּבַ ַדְרּכֹו, כְּ ַדְרּכֹו, כְּ ַדְרּכֹו, כְּ         כְּ
ָחל ִלְהיֹות ּבְ  י ׁשֶ ִליׁשִ ְ ָחל ִלְהיֹות ּבְ ּוַבּיֹום ַהׁשּ י ׁשֶ ִליׁשִ ְ ָחל ִלְהיֹות ּבְ ּוַבּיֹום ַהׁשּ י ׁשֶ ִליׁשִ ְ ָחל ִלְהיֹות ּבְ ּוַבּיֹום ַהׁשּ י ׁשֶ ִליׁשִ ְ ת ּוַבּיֹום ַהׁשּ ּבָ ַ ת ׁשּ ּבָ ַ ת ׁשּ ּבָ ַ ת ׁשּ ּבָ ַ ד -ׁשּ ּיָ ִפין ָעָליו ּבַ    ....ִליִליִליִליכְ כְ כְ כְ , ֲאָבל לֹא ּבִ , ֲאָבל לֹא ּבִ , ֲאָבל לֹא ּבִ , ֲאָבל לֹא ּבִ ְמַזּלְ

ן ֲעַזְרָיה אֹוֵמר:  י ֶאְלָעָזר ּבֶ   ַרּבִ
ָחל ִלְהיֹות ּבְ ַמ  י ׁשֶ ִליׁשִ ְ ּיֹום ַהׁשּ ָטן ּבַ תְרִחיִצין ֶאת ַהּקָ ּבָ ַ    ,ׁשּ

ֱאַמר:  ּנֶ ְהיֹוָתם ּכֲאִבים"ׁשֶ י ּבִ ִליׁשִ ְ         . . . . ""ַוְיִהי ַבּיֹום ַהׁשּ
        

ָווֵתיּה  ְנָיא כְּ ָווֵתיּה ּתַ ְנָיא כְּ ָווֵתיּה ּתַ ְנָיא כְּ ָווֵתיּה ּתַ ְנָיא כְּ         ָרָבא: ָרָבא: ָרָבא: ָרָבא: ּדְ ּדְ ּדְ ּדְ ּתַ
ין ִלְפֵני " ָטן ּבֵ ין ְלַאַחר ִמיָלה, ִמיָלה ַמְרִחיִצין ַהּקָ   ּבֵ

יֹום  ַדְרּכֹו, ִראּבְ   ׁשֹון ּכְ
ָחל ִלְהיֹות ּבְ  י ׁשֶ ִליׁשִ ְ ִפין ָעָליו ּבְ ּוַבּיֹום ַהׁשּ ת ְמַזּלְ ּבָ ַ דׁשּ   .ּיָ

ן ֲעַזְרָיה י ֶאְלָעָזר ּבֶ   אֹוֵמר:  ַרּבִ
ָחל ִלְהיֹות ּבְ  י ׁשֶ ִליׁשִ ְ ּיֹום ַהׁשּ ָטן ּבַ ת. ַמְרִחיִצין ֶאת ַהּקָ ּבָ ַ   ׁשּ

ָב  ֵאין ְרָאָיה ַלּדָ י ׁשֶ ָבר,  ,רְוַאף ַעל ּפִ   ֵזֶכר ַלּדָ
ֱאַמר: ּנֶ ְהיֹוָתם ּכֹ     ׁשֶ י ּבִ ִליׁשִ ְ   . ֲאִבים""ַוְיִהי ַבּיֹום ַהׁשּ

ְכִלי  ְקָעָרה ְולֹא ּבִ כֹוס ְולֹא ּבִ ִפין לֹא ּבְ ִפין ֵאין ְמַזּלְ ֵהן ְמַזּלְ ָיד - ּוְכׁשֶ א ּבְ   . . . . "ֶאּלָ
  

א א ַקּמָ ּנָ אֲאָתאן ְלּתַ א ַקּמָ ּנָ אֲאָתאן ְלּתַ א ַקּמָ ּנָ אֲאָתאן ְלּתַ א ַקּמָ ּנָ             ....ֲאָתאן ְלּתַ
        

ֵאין ְרָאָיה ַמאי ַמאי ַמאי ַמאי  י ׁשֶ ָבר"ַאף ַעל ּפִ ָבר"    ַלּדָ   ? ? ? ? ֵזֶכר ַלּדָ
        

ּום  ּום ִמׁשּ ּום ִמׁשּ ּום ִמׁשּ דֹול''''ִמׁשּ דֹולּגָ דֹולּגָ דֹולּגָ יא,     - - - -     ''''ּגָ ָרא ַהּיָ יׂשְ יא, ָלא ָסֵליק ּבִ ָרא ַהּיָ יׂשְ יא, ָלא ָסֵליק ּבִ ָרא ַהּיָ יׂשְ יא, ָלא ָסֵליק ּבִ ָרא ַהּיָ יׂשְ         ָלא ָסֵליק ּבִ
יא    - - - -     ''''ָקָטןָקָטןָקָטןָקָטן'''' ָרא ַהּיָ יׂשְ יּה ּבִ יאָסֵליק ּבֵ ָרא ַהּיָ יׂשְ יּה ּבִ יאָסֵליק ּבֵ ָרא ַהּיָ יׂשְ יּה ּבִ יאָסֵליק ּבֵ ָרא ַהּיָ יׂשְ יּה ּבִ   . ָסֵליק ּבֵ

  
יּה ַההּוא ּדְ ַההּוא ּדְ ַההּוא ּדְ ַההּוא ּדְ  יּה ֲאָתא ְלַקּמֵ יּה ֲאָתא ְלַקּמֵ יּה ֲאָתא ְלַקּמֵ   , ָרָבאּדְ ּדְ ּדְ ּדְ ֲאָתא ְלַקּמֵ

ַמֲעֵתיּה  ׁשְ ַמֲעֵתיּה אֹוֵרי ֵליּה כִּ ׁשְ ַמֲעֵתיּה אֹוֵרי ֵליּה כִּ ׁשְ ַמֲעֵתיּה אֹוֵרי ֵליּה כִּ ׁשְ             ....אֹוֵרי ֵליּה כִּ
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  , ָרָבאִאיֲחַלׁש ִאיֲחַלׁש ִאיֲחַלׁש ִאיֲחַלׁש 
ָס  יְמָנא ּדְ ְרּגֵ ֲהֵדי ּתַ ָס ָאַמר: ֲאָנא ּבַ יְמָנא ּדְ ְרּגֵ ֲהֵדי ּתַ ָס ָאַמר: ֲאָנא ּבַ יְמָנא ּדְ ְרּגֵ ֲהֵדי ּתַ ָס ָאַמר: ֲאָנא ּבַ יְמָנא ּדְ ְרּגֵ ֲהֵדי ּתַ ה ִליָאַמר: ֲאָנא ּבַ ה ִליֵבי ָלּמָ ה ִליֵבי ָלּמָ ה ִליֵבי ָלּמָ    ?ֵבי ָלּמָ

ַנן לְ  ַנן לְ ָאְמרּו ֵליּה ַרּבָ ַנן לְ ָאְמרּו ֵליּה ַרּבָ ַנן לְ ָאְמרּו ֵליּה ַרּבָ         : : : : ָרָבאָאְמרּו ֵליּה ַרּבָ
ָמר ָווֵתיּה ּדְ ָמרְוָהַתְנָיא כְּ ָווֵתיּה ּדְ ָמרְוָהַתְנָיא כְּ ָווֵתיּה ּדְ ָמרְוָהַתְנָיא כְּ ָווֵתיּה ּדְ             !!!!ְוָהַתְנָיא כְּ

ְיָקא.  ָווַתְייהּו ּדַ ְיָקא. ָאַמר ְלהּו: ַמְתִניִתין כְּ ָווַתְייהּו ּדַ ְיָקא. ָאַמר ְלהּו: ַמְתִניִתין כְּ ָווַתְייהּו ּדַ ְיָקא. ָאַמר ְלהּו: ַמְתִניִתין כְּ ָווַתְייהּו ּדַ   ָאַמר ְלהּו: ַמְתִניִתין כְּ
אי איִמּמַ איִמּמַ איִמּמַ             ????ִמּמַ

ָקָאַמר ָקָאַמרִמּדְ ָקָאַמרִמּדְ ָקָאַמרִמּדְ ן ֲעַזְרָיה"    ::::ִמּדְ י ֶאְלָעָזר ּבֶ   אֹוֵמר:  ַרּבִ
ָחל ִל  י ׁשֶ ִליׁשִ ְ ּיֹום ַהׁשּ ָטן ּבַ תְהיֹות ּבְ ַמְרִחיִצין ֶאת ַהּקָ ּבָ ַ         , , , , "ׁשּ

ָלָמא ׁשְ ָלָמאִאי ָאְמַרּתְ ּבִ ׁשְ ָלָמאִאי ָאְמַרּתְ ּבִ ׁשְ ָלָמאִאי ָאְמַרּתְ ּבִ ׁשְ ָקָאַמר ֵליּה     ::::ִאי ָאְמַרּתְ ּבִ ִפין ָקָאַמר ַהְיינּו ּדְ א ְמַזּלְ א ַקּמָ ּנָ ָקָאַמר ֵליּה ּתַ ִפין ָקָאַמר ַהְיינּו ּדְ א ְמַזּלְ א ַקּמָ ּנָ ָקָאַמר ֵליּה ּתַ ִפין ָקָאַמר ַהְיינּו ּדְ א ְמַזּלְ א ַקּמָ ּנָ ָקָאַמר ֵליּה ּתַ ִפין ָקָאַמר ַהְיינּו ּדְ א ְמַזּלְ א ַקּמָ ּנָ יּתַ יַרּבִ יַרּבִ יַרּבִ ן ֲעַזְרָיה ַמְרִחיִצין.     ַרּבִ ן ֲעַזְרָיה ַמְרִחיִצין. ֶאְלָעָזר ּבֶ ן ֲעַזְרָיה ַמְרִחיִצין. ֶאְלָעָזר ּבֶ ן ֲעַזְרָיה ַמְרִחיִצין. ֶאְלָעָזר ּבֶ         ֶאְלָעָזר ּבֶ
א ִאי ָאְמַרּתְ  א ִאי ָאְמַרּתְ ֶאּלָ א ִאי ָאְמַרּתְ ֶאּלָ א ִאי ָאְמַרּתְ ֶאּלָ ּיוֹ     ::::ֶאּלָ ִפין ּבַ ּיֹום ָהִראׁשֹון ָקָאַמר, ּוְמַזּלְ א ַמְרִחיִצין ּבַ א ַקּמָ ּנָ ּיוֹ ּתַ ִפין ּבַ ּיֹום ָהִראׁשֹון ָקָאַמר, ּוְמַזּלְ א ַמְרִחיִצין ּבַ א ַקּמָ ּנָ ּיוֹ ּתַ ִפין ּבַ ּיֹום ָהִראׁשֹון ָקָאַמר, ּוְמַזּלְ א ַמְרִחיִצין ּבַ א ַקּמָ ּנָ ּיוֹ ּתַ ִפין ּבַ ּיֹום ָהִראׁשֹון ָקָאַמר, ּוְמַזּלְ א ַמְרִחיִצין ּבַ א ַקּמָ ּנָ י, ּתַ ִליׁשִ ְ י, ם ַהׁשּ ִליׁשִ ְ י, ם ַהׁשּ ִליׁשִ ְ י, ם ַהׁשּ ִליׁשִ ְ         ם ַהׁשּ

יַהאי ַהאי ַהאי ַהאי  יַרּבִ יַרּבִ יַרּבִ ֵעי ֵליּה     ַרּבִ ן ֲעַזְרָיה אֹוֵמר ַמְרִחיִצין "ַאף ַמְרִחיִצין" ִמיּבָ ֵעי ֵליּה ֶאְלָעָזר ּבֶ ן ֲעַזְרָיה אֹוֵמר ַמְרִחיִצין "ַאף ַמְרִחיִצין" ִמיּבָ ֵעי ֵליּה ֶאְלָעָזר ּבֶ ן ֲעַזְרָיה אֹוֵמר ַמְרִחיִצין "ַאף ַמְרִחיִצין" ִמיּבָ ֵעי ֵליּה ֶאְלָעָזר ּבֶ ן ֲעַזְרָיה אֹוֵמר ַמְרִחיִצין "ַאף ַמְרִחיִצין" ִמיּבָ             !!!!ֶאְלָעָזר ּבֶ
        

י ֲאָתא  י ֲאָתא כִּ י ֲאָתא כִּ י ֲאָתא כִּ יִמיכִּ י ֶאְלָעָזרָאַמר ָאַמר ָאַמר ָאַמר     ַרב ּדִ         : : : : ַרּבִ
יֲהָלָכה כְּ ֲהָלָכה כְּ ֲהָלָכה כְּ ֲהָלָכה כְּ  יַרּבִ יַרּבִ יַרּבִ ן ֲעַזְרָיה.      ַרּבִ ן ֲעַזְרָיה.  ֶאְלָעָזר ּבֶ ן ֲעַזְרָיה.  ֶאְלָעָזר ּבֶ ן ֲעַזְרָיה.  ֶאְלָעָזר ּבֶ         ֶאְלָעָזר ּבֶ
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        קלד, בקלד, בקלד, בקלד, ב     .616
ָטן, "[[[[       ַמְרִחיִצין ֶאת ַהּקָ

ין ִל  יָלהּבֵ יָלה ּוֵבין ְלַאַחר ַהּמִ         ].].].]."ְפֵני ַהּמִ
            

ַמַעְרָבא ּה ּבְ ַמַעְרָבאָהוּו ּבָ ּה ּבְ ַמַעְרָבאָהוּו ּבָ ּה ּבְ ַמַעְרָבאָהוּו ּבָ ּה ּבְ             ::::ָהוּו ּבָ
ל ּגּופוֹ  ל ּגּופוֹ ַהְרָחַצת כָּ ל ּגּופוֹ ַהְרָחַצת כָּ ל ּגּופוֹ ַהְרָחַצת כָּ   ? אֹו ַהְרָחַצת ִמיָלהאֹו ַהְרָחַצת ִמיָלהאֹו ַהְרָחַצת ִמיָלהאֹו ַהְרָחַצת ִמיָלה    ,,,,ַהְרָחַצת כָּ

  
ַנן, וְ  ַנן, וְ ָאַמר ְלהּו ַההּוא ֵמַרּבָ ַנן, וְ ָאַמר ְלהּו ַההּוא ֵמַרּבָ ַנן, וְ ָאַמר ְלהּו ַההּוא ֵמַרּבָ י ַיֲעקבָאַמר ְלהּו ַההּוא ֵמַרּבָ ֵמיּה:     ַרּבִ ֵמיּה: ׁשְ ֵמיּה: ׁשְ ֵמיּה: ׁשְ         ׁשְ

ל ּגּופֹו,  ָרא ַהְרָחַצת כָּ ּבְ ל ּגּופֹו, ִמְסּתַ ָרא ַהְרָחַצת כָּ ּבְ ל ּגּופֹו, ִמְסּתַ ָרא ַהְרָחַצת כָּ ּבְ ל ּגּופֹו, ִמְסּתַ ָרא ַהְרָחַצת כָּ ּבְ         ִמְסּתַ
ֲעָתְך ַהְרָחַצת ִמי ִאי ָסְלָקא ּדַ ֲעָתְך ַהְרָחַצת ִמיּדְ ִאי ָסְלָקא ּדַ ֲעָתְך ַהְרָחַצת ִמיּדְ ִאי ָסְלָקא ּדַ ֲעָתְך ַהְרָחַצת ִמיּדְ ִאי ָסְלָקא ּדַ הּדְ י ַמכָּ ּבֵ ין ַעל ּגַ ַרע ֵמַחּמִ הָלה, ִמי ּגָ י ַמכָּ ּבֵ ין ַעל ּגַ ַרע ֵמַחּמִ הָלה, ִמי ּגָ י ַמכָּ ּבֵ ין ַעל ּגַ ַרע ֵמַחּמִ הָלה, ִמי ּגָ י ַמכָּ ּבֵ ין ַעל ּגַ ַרע ֵמַחּמִ   , ָלה, ִמי ּגָ

        : : : : ַרבָאַמר ָאַמר ָאַמר ָאַמר ּדְ 
ה ּבְ  י ַמכָּ ּבֵ ֶמן ֵמַעל ּגַ ין ְוׁשֶ ה ּבְ ֵאין מֹוְנִעין ַחּמִ י ַמכָּ ּבֵ ֶמן ֵמַעל ּגַ ין ְוׁשֶ ה ּבְ ֵאין מֹוְנִעין ַחּמִ י ַמכָּ ּבֵ ֶמן ֵמַעל ּגַ ין ְוׁשֶ ה ּבְ ֵאין מֹוְנִעין ַחּמִ י ַמכָּ ּבֵ ֶמן ֵמַעל ּגַ ין ְוׁשֶ תֵאין מֹוְנִעין ַחּמִ ּבָ ַ תׁשּ ּבָ ַ תׁשּ ּבָ ַ תׁשּ ּבָ ַ   ! ׁשּ

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

הּוַחּמּו ּבְ  ין ׁשֶ ין ַחּמִ ִני ָלְך ּבֵ הּוַחּמּו ּבְ ְוָלא ׁשָ ין ׁשֶ ין ַחּמִ ִני ָלְך ּבֵ הּוַחּמּו ּבְ ְוָלא ׁשָ ין ׁשֶ ין ַחּמִ ִני ָלְך ּבֵ הּוַחּמּו ּבְ ְוָלא ׁשָ ין ׁשֶ ין ַחּמִ ִני ָלְך ּבֵ ת?ְוָלא ׁשָ ּבָ הּוַחּמּו ֵמֶעֶרב ׁשַ ין ׁשֶ ת ְלַחּמִ ּבָ ַ ת?ׁשּ ּבָ הּוַחּמּו ֵמֶעֶרב ׁשַ ין ׁשֶ ת ְלַחּמִ ּבָ ַ ת?ׁשּ ּבָ הּוַחּמּו ֵמֶעֶרב ׁשַ ין ׁשֶ ת ְלַחּמִ ּבָ ַ ת?ׁשּ ּבָ הּוַחּמּו ֵמֶעֶרב ׁשַ ין ׁשֶ ת ְלַחּמִ ּבָ ַ       !!!!ׁשּ
  

יִמיַמְתִקיף ָלּה ַמְתִקיף ָלּה ַמְתִקיף ָלּה ַמְתִקיף ָלּה    : ַרב ּדִ
הּוַחּמּו ּבְ  ין ׁשֶ ַחּמִ ָהָכא ּבְ אי ּדְ הּוַחּמּו ּבְ ּוִמּמַ ין ׁשֶ ַחּמִ ָהָכא ּבְ אי ּדְ הּוַחּמּו ּבְ ּוִמּמַ ין ׁשֶ ַחּמִ ָהָכא ּבְ אי ּדְ הּוַחּמּו ּבְ ּוִמּמַ ין ׁשֶ ַחּמִ ָהָכא ּבְ אי ּדְ ִליִגי? ּוִמּמַ ת ּפְ ּבָ ַ ִליִגי? ׁשּ ת ּפְ ּבָ ַ ִליִגי? ׁשּ ת ּפְ ּבָ ַ ִליִגי? ׁשּ ת ּפְ ּבָ ַ         ׁשּ

ִליִגי!  ת ּפְ ּבָ ֶעֶרב ׁשַ הּוַחּמּו ּבְ ין ׁשֶ ַחּמִ יְלָמא ּבְ ִליִגי! ּדִ ת ּפְ ּבָ ֶעֶרב ׁשַ הּוַחּמּו ּבְ ין ׁשֶ ַחּמִ יְלָמא ּבְ ִליִגי! ּדִ ת ּפְ ּבָ ֶעֶרב ׁשַ הּוַחּמּו ּבְ ין ׁשֶ ַחּמִ יְלָמא ּבְ ִליִגי! ּדִ ת ּפְ ּבָ ֶעֶרב ׁשַ הּוַחּמּו ּבְ ין ׁשֶ ַחּמִ יְלָמא ּבְ         ּדִ
        

ֵייָאַמר ָאַמר ָאַמר ָאַמר          : : : : ַאּבַ
ֵני ֵליּה,  ִאיׁשְ ַעאי ּדְ ֵני ֵליּה, ֲאָנא ּבְ ִאיׁשְ ַעאי ּדְ ֵני ֵליּה, ֲאָנא ּבְ ִאיׁשְ ַעאי ּדְ ֵני ֵליּה, ֲאָנא ּבְ ִאיׁשְ ַעאי ּדְ         ֲאָנא ּבְ
ֵני ֵליּה ַרב יֹוֵסף ֵני ֵליּה ַרב יֹוֵסףְוָקַדם ְוׁשָ ֵני ֵליּה ַרב יֹוֵסףְוָקַדם ְוׁשָ ֵני ֵליּה ַרב יֹוֵסףְוָקַדם ְוׁשָ ֵני     ,,,,ְוָקַדם ְוׁשָ ֵני ִמּפְ ֵני ִמּפְ ֵני ִמּפְ ָנה הּוא לֹו. ִמּפְ כָּ ּסַ ָנה הּוא לֹו. ׁשֶ כָּ ּסַ ָנה הּוא לֹו. ׁשֶ כָּ ּסַ ָנה הּוא לֹו. ׁשֶ כָּ ּסַ         ׁשֶ

        
            ::::ִאיְתַמר ַנִמיִאיְתַמר ַנִמיִאיְתַמר ַנִמיִאיְתַמר ַנִמי

י ֲאָתא  י ֲאָתא כִּ י ֲאָתא כִּ י ֲאָתא כִּ הוּ ָאַמר ָאַמר ָאַמר ָאַמר     ָרִביןכִּ י ַאּבָ י ֶאְלָעָזרָאַמר ָאַמר ָאַמר ָאַמר     ַרּבִ         , , , , ַרּבִ
הוּ ָאַמר ָאַמר ָאַמר ָאַמר     ::::ְוָאְמִרי ָלּה ְוָאְמִרי ָלּה ְוָאְמִרי ָלּה ְוָאְמִרי ָלּה  י ַאּבָ י יֹוָחָנןָאַמר ָאַמר ָאַמר ָאַמר     ַרּבִ         : : : : ַרּבִ

יֲהָלָכה כְּ ֲהָלָכה כְּ ֲהָלָכה כְּ ֲהָלָכה כְּ  יַרּבִ יַרּבִ יַרּבִ ן ֲעַזְרָיה    ַרּבִ ן ֲעַזְרָיהֶאְלָעָזר ּבֶ ן ֲעַזְרָיהֶאְלָעָזר ּבֶ ן ֲעַזְרָיהֶאְלָעָזר ּבֶ             ,,,,ֶאְלָעָזר ּבֶ
ת, ּבָ ַ ׁשּ הּוַחּמּו ּבַ ין ׁשֶ ַחּמִ ין ּבְ ת,ּבֵ ּבָ ַ ׁשּ הּוַחּמּו ּבַ ין ׁשֶ ַחּמִ ין ּבְ ת,ּבֵ ּבָ ַ ׁשּ הּוַחּמּו ּבַ ין ׁשֶ ַחּמִ ין ּבְ ת,ּבֵ ּבָ ַ ׁשּ הּוַחּמּו ּבַ ין ׁשֶ ַחּמִ ין ּבְ ת,     ּבֵ ּבָ הּוַחּמּו ֵמֶעֶרב ׁשַ ין ׁשֶ ַחּמִ ין ּבְ ת, ּבֵ ּבָ הּוַחּמּו ֵמֶעֶרב ׁשַ ין ׁשֶ ַחּמִ ין ּבְ ת, ּבֵ ּבָ הּוַחּמּו ֵמֶעֶרב ׁשַ ין ׁשֶ ַחּמִ ין ּבְ ת, ּבֵ ּבָ הּוַחּמּו ֵמֶעֶרב ׁשַ ין ׁשֶ ַחּמִ ין ּבְ         ּבֵ

ין ַהְרָחַצת ִמיָלה ל ּגּופֹו, ּבֵ ין ַהְרָחַצת כָּ ין ַהְרָחַצת ִמיָלהּבֵ ל ּגּופֹו, ּבֵ ין ַהְרָחַצת כָּ ין ַהְרָחַצת ִמיָלהּבֵ ל ּגּופֹו, ּבֵ ין ַהְרָחַצת כָּ ין ַהְרָחַצת ִמיָלהּבֵ ל ּגּופֹו, ּבֵ ין ַהְרָחַצת כָּ   , ּבֵ
ָנה ִהיא לֹו.   כָּ ּסַ ֵני ׁשֶ ָנה ִהיא לֹו.  ִמּפְ כָּ ּסַ ֵני ׁשֶ ָנה ִהיא לֹו.  ִמּפְ כָּ ּסַ ֵני ׁשֶ ָנה ִהיא לֹו.  ִמּפְ כָּ ּסַ ֵני ׁשֶ         ִמּפְ
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            ::::ּגּוָפאּגּוָפאּגּוָפאּגּוָפא
        : : : : ַרבָאַמר ָאַמר ָאַמר ָאַמר 

ה ּבְ  י ַמכָּ ּבֵ ֶמן ֵמַעל ּגַ ין ְוׁשֶ ה ּבְ ֵאין מֹוְנִעין ַחּמִ י ַמכָּ ּבֵ ֶמן ֵמַעל ּגַ ין ְוׁשֶ ה ּבְ ֵאין מֹוְנִעין ַחּמִ י ַמכָּ ּבֵ ֶמן ֵמַעל ּגַ ין ְוׁשֶ ה ּבְ ֵאין מֹוְנִעין ַחּמִ י ַמכָּ ּבֵ ֶמן ֵמַעל ּגַ ין ְוׁשֶ ת. ֵאין מֹוְנִעין ַחּמִ ּבָ ַ ת. ׁשּ ּבָ ַ ת. ׁשּ ּבָ ַ ת. ׁשּ ּבָ ַ         ׁשּ
        
מּוֵאלוּ וּ וּ וּ    ר: ר: ר: ר: ָאַמ ָאַמ ָאַמ ָאַמ     ׁשְ

ה כָּ הנֹוֵתן חּוץ ַלּמַ כָּ הנֹוֵתן חּוץ ַלּמַ כָּ הנֹוֵתן חּוץ ַלּמַ כָּ ה, נֹוֵתן חּוץ ַלּמַ כָּ הְוׁשֹוֵתת ְויֹוֵרד ַלּמַ כָּ הְוׁשֹוֵתת ְויֹוֵרד ַלּמַ כָּ הְוׁשֹוֵתת ְויֹוֵרד ַלּמַ כָּ   .ְוׁשֹוֵתת ְויֹוֵרד ַלּמַ
  
            ::::ֵמיִתיִביֵמיִתיִביֵמיִתיִביֵמיִתיִבי 
ה ּבְ " י ַמּכָ ּבֵ ן ַעל ּגַ י מֹוְך ִליתֵּ ּבֵ ין ַעל ּגַ ֶמן ְוַחּמִ תֵאין נֹוְתִנין ׁשֶ ּבָ ַ   ! "ׁשּ
  

ּום ְסִחיָטה.     - - - - ָהָתם ָהָתם ָהָתם ָהָתם  ּום ְסִחיָטה. ִמׁשּ ּום ְסִחיָטה. ִמׁשּ ּום ְסִחיָטה. ִמׁשּ   ִמׁשּ
  

ַמע א ׁשְ ַמעּתָ א ׁשְ ַמעּתָ א ׁשְ ַמעּתָ א ׁשְ             ::::ּתָ
י מוֹ " ּבֵ ֶמן ַעל ּגַ ין ְוׁשֶ ה ּבְ ֵאין נֹוְתִנין ַחּמִ י ַמּכָ ּבֵ ַעל ּגַ תְך, ׁשֶ ּבָ ַ   !!!!"ׁשּ
  

ּום ְסִחיָטה ּום ְסִחיָטהָהָתם ַנִמי ִמׁשּ ּום ְסִחיָטהָהָתם ַנִמי ִמׁשּ ּום ְסִחיָטהָהָתם ַנִמי ִמׁשּ   . ָהָתם ַנִמי ִמׁשּ
  

ָווֵתיּה  ְנָיא כְּ ָווֵתיּה ּתַ ְנָיא כְּ ָווֵתיּה ּתַ ְנָיא כְּ ָווֵתיּה ּתַ ְנָיא כְּ מּוֵאל: ּדְ ּדְ ּדְ ּדְ ּתַ מּוֵאל: ׁשְ מּוֵאל: ׁשְ מּוֵאל: ׁשְ         ׁשְ
ה ּבְ " י ַמּכָ ּבֵ ֶמן ַעל ּגַ ין ְוׁשֶ ת, ֵאין נֹוְתִנין ַחּמִ ּבָ ַ   ׁשּ

ה ּכָ ה ְוׁשֹוֵתת ְויֹוֵרד ַלּמַ ּכָ         . . . . "ֲאָבל נֹוְתִנין חּוץ ַלּמַ
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נּו  נּו ּתָ נּו ּתָ נּו ּתָ ַנןּתָ ַנןַרּבָ ַנןַרּבָ ַנןַרּבָ             ::::ַרּבָ

ה" ּכָ י ַהּמַ ּבֵ    :נֹוְתִנין ַעל ּגַ
  מֹוְך ָיֵבׁש ּוְספֹוג ָיֵבׁש, 

ין - ֲאָבל לֹא  ִתיִתין ְיֵבׁשִ ִמי ָיֵבׁש ְולֹא ּכְ   . . . . "ּגֶ
  

ִתיִתין  ָיא כְּ ִתיִתין ַקׁשְ ָיא כְּ ִתיִתין ַקׁשְ ָיא כְּ ִתיִתין ַקׁשְ ָיא כְּ ִתיִתיןַא ַקׁשְ ִתיִתיןכְּ ִתיִתיןכְּ ִתיִתיןכְּ   ! כְּ
  

ָיא ָיאלֹא ַקׁשְ ָיאלֹא ַקׁשְ ָיאלֹא ַקׁשְ         ::::לֹא ַקׁשְ
  , ייייּתֵ ּתֵ ּתֵ ּתֵ ְד ְד ְד ְד ַח ַח ַח ַח ּבְ ּבְ ּבְ ּבְ     - - - - ָהא ָהא ָהא ָהא 
יֵק     ––––ָהא ָהא ָהא ָהא  ַעּתִ יֵק ּבְ ַעּתִ יֵק ּבְ ַעּתִ יֵק ּבְ ַעּתִ             ....ייייּבְ

        
ֵייָאַמר ָאַמר ָאַמר ָאַמר          : : : : ַאּבַ

ַמע ִמינָּ  ַמע ִמינָּ ׁשְ ַמע ִמינָּ ׁשְ ַמע ִמינָּ ׁשְ ִתיִתין ָמסוּ     ::::ּה ּה ּה ּה ׁשְ ִתיִתין ָמסוּ ָהֵני כְּ ִתיִתין ָמסוּ ָהֵני כְּ ִתיִתין ָמסוּ ָהֵני כְּ       ....ָהֵני כְּ
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רֹוִגינֹוס" ת.  - [    ָסֵפק ְוַאְנּדְ ּבָ ַ ִלין ָעָליו ֶאת ַהׁשּ   ֵאין ְמַחּלְ
י ְיהּוָדהוְ  רֹוִגינֹוס ַרּבִ ַאְנּדְ יר ּבְ   ]."ַמתִּ
  

ַנן נּו ַרּבָ ַנןּתָ נּו ַרּבָ ַנןּתָ נּו ַרּבָ ַנןּתָ נּו ַרּבָ             ::::ּתָ
   – (ויקרא יב, ג)    40404040"ָעְרָלתֹו""

אי  ַ ּדֹוֶח  -ָעְרָלתֹו ַוּדַ ת,ה ֶאת ַהׁשּ             ּבָ
ת.  -ְולֹא ָסֵפק    קלה,א ּבָ ַ   ּדֹוֶחה ֶאת ַהׁשּ

  

אי  ָעְרָלתוֹ  ת, ּדֹוֶח  -ַוּדַ ּבָ ַ   ה ֶאת ַהׁשּ
רֹוִגינֹוס  ת.  -ְולֹא ַאְנּדְ ּבָ ַ   ּדֹוֶחה ֶאת ַהׁשּ

י ְיהּוָדה   אֹוֵמר:  ַרּבִ
רֹוִגינֹוס  ֵרת.  -ַאְנּדְ ת, ְוָענּוׁש ּכָ ּבָ ַ   ּדֹוֶחה ֶאת ַהׁשּ

  

ת, ּדֹוֶח  - אי ַוּדַ     ָעְרָלתוֹ  ּבָ ַ   ה ֶאת ַהׁשּ
ָמׁשֹות ּדֹוֶח  ְ ין ַהׁשּ ת. ְולֹא נֹוַלד ּבֵ ּבָ ַ   ה ֶאת ַהׁשּ

אי  תּדֹוֶח  -ָעְרָלתֹו ַוּדַ ּבָ ַ    ,ה ֶאת ַהׁשּ
ת.  ּבָ ַ הּוא ָמהּול ּדֹוָחה ֶאת ַהׁשּ ׁשֶ   ְולֹא נֹוַלד ּכְ

איׁשֶ  מַּ ית ׁשַ   אֹוְמִרים:  ּבֵ
ִר  ם ּבְ ּנּו ּדַ יף ִמּמֶ   ית, ָצִריְך ְלַהטִּ

לֵבית ִה וּ    אֹוְמִרים:  ּלֵ
  . ֵאינֹו ָצִריךְ 

ן ֶאְלָעָזרָאַמר  ְמעֹון ּבֶ י ׁשִ   : ַרּבִ
אילֹא ֶנְחְלקּו  מַּ ית ׁשַ לוּ  ּבֵ ִרית,  ֵבית ִהּלֵ ם ּבְ ּנּו ּדַ יף ִמּמֶ ִריְך ְלַהטִּ ּצָ הּוא ָמהּול ׁשֶ ׁשֶ   ַעל נֹוַלד ּכְ

ֵני  ה ִהיאִמּפְ בּוׁשָ ָעְרָלה ּכְ   . ׁשֶ
   ?ְחְלקוּ ַעל ָמה נֶ 

הּוא ָמהּול,  ׁשֶ יר ּכְ ּיֵ ְתּגַ ּנִ ר ׁשֶ   ַעל ּגֵ
איׁשֶ  מַּ ית ׁשַ   אֹוְמִרים:  ּבֵ

ִרית,  ם ּבְ ּנּו ּדַ יף ִמּמֶ   ָצִריְך ְלַהטִּ
לוּ    אֹוְמִרים:  ֵבית ִהּלֵ

ִרית ם ּבְ ּנּו ּדַ יף ִמּמֶ    ....ֵאין ָצִריְך ְלַהטִּ
   

        
        

            ::::ָאַמר ָמרָאַמר ָמרָאַמר ָמרָאַמר ָמר
ת" ּבָ ַ   . . . . "לֹא ָסֵפק ּדֹוֶחה ֶאת ַהׁשּ
  

            ????ְלַאּתּוֵיי ַמאיְלַאּתּוֵיי ַמאיְלַאּתּוֵיי ַמאיְלַאּתּוֵיי ַמאי
        

ַנן ָתנּו ַרּבָ ַנןְלַאּתּוֵיי ָהא ּדְ ָתנּו ַרּבָ ַנןְלַאּתּוֵיי ָהא ּדְ ָתנּו ַרּבָ ַנןְלַאּתּוֵיי ָהא ּדְ ָתנּו ַרּבָ             ::::ְלַאּתּוֵיי ָהא ּדְ
ְבָעה" ן ׁשִ ת,  - ּבֶ ּבָ ַ ִלין ָעָליו ֶאת ַהׁשּ   ְמַחּלְ

מָנה  ת.  -ּוֶבן ׁשְ ּבָ ַ ִלין ָעָליו ַהׁשּ   ֵאין ְמַחּלְ
מֹוָנה  ן ׁשְ ְבָעה ָסֵפק ּבֶ ן ׁשִ ת.  -ָסֵפק ּבֶ ּבָ ַ ִלין ָעָליו ֶאת ַהׁשּ   ֵאין ְמַחּלְ

מ ן ׁשְ ֶאֶבן -ֹוָנה ּבֶ   ְוָאסּור ְלַטְלְטלֹו. , ֲהֵרי הּוא ּכְ
ָנה ּכָ ֵני ַהסַּ       ...."ֲאָבל ִאּמֹו ׁשֹוָחה ּוֵמִניָקתֹו ִמּפְ
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 וביום השמיני ימול בשר ערלתו 


