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ָנה          ִמׁשְ

ֶרְך  ּדֶ יְך ּבַ ֶהְחׁשִ יסֹו ְלגֹוי -ִמי ׁשֶ    .נֹוֵתן ּכִ
  :ְוִאם ֵאין ִעּמֹו ּגֹוי

יחֹו ַעל ַהֲחמֹור.    ַמּנִ
יַע ֶלָחֵצר ַהִחיצֹוָנה  ת. נֹוֵטל ֶא  -ִהּגִ ּבָ ַ ׁשּ ִלין ּבַ יטָּ ִלים ַהּנִ   ת ַהּכֵ

ִלין ּבְ וְ                  ֵאיָנן ִניטָּ ת ׁשֶ ּבָ ַ ין נֹוְפִלין ֵמֵאיֵליֶהם - ׁשּ ּקִ ַ יר ַהֲחָבִלים, ְוַהׂשּ   .  ַמתִּ
   

ָמָרא             ּגְ

יֵסיּה ְלגֹוי?  ַנן ְלֵמיַתב כִּ רּו ֵליּה ַרּבָ   ַמאי ַטְעָמא ׁשָ
  

ָנן    .ַעְצמֹו ַעל ָממֹונוֹ  ֵאין ָאָדם ַמֲעִמידּדְ  :ִקים ְלהּו ְלַרּבָ
ֵרית ֵליּה  ְרׁשּות  ,ִאי לֹא ׁשָ ע ַאּמֹות ּבִ יםָאֵתי ְלִאיּתּוֵיי ַאְרּבַ   . ָהַרּבִ

  
  : ָרָבאָאַמר 

יסוֹ  ְוָקא כִּ   , ּדַ
   .לֹא –ֲאָבל ְמִציָאה 

  
יָטא ׁשִ יסֹו" !ּפְ ַנן "ּכִ    !ּתְ

  
ֵתיָמא ין ֲאִפיּלּו ְמִציָאה :ַמהּו ּדְ    ,הּוא ַהּדִ

יסֹו" :ָקָתֵניְוַהאי ּדְ  ָתא ָקָתֵני "ּכִ ִמיּלְ    ,אֹוְרָחא ּדְ
ַמע ָלן    .ָקא ַמׁשְ

  
א ְולֹא ֲאַמַרן    ,לֹא ָאֵתי ִליֵדיּה ּדְ  :ֶאּלָ

ֵמי ִכיֵסיּה ּדָ    .ֲאָבל ָאֵתי ִליֵדיּה כְּ
  
  

ָאְמֵר  א ּדְ    :יִאיכָּ
  

ֵעי    : ָרָבאּבָ
ָאה ְלָידֹו     ?ַמהוּ  -ְמִציָאה ַהּבָ

  
ֲאָתא לִ  יָון ּדַ ֵמי -יֵדיּה כֵּ ִכיֵסיּה ּדָ   ? כְּ

יְלָמא יָון  :אֹו ּדִ ּה ּדְ כֵּ ֵמי -לֹא ָטַרח ּבָ ִכיֵסיּה ּדָ    ?ָלאו כְּ
  

יקוּ     .ּתֵ
   

  
  

  רש"י
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        בבבב- - - - קנג, אקנג, אקנג, אקנג, א .723
יחֹו ַעל ַהֲחמֹור -[ ֵאין ִעּמֹו ּגֹוי"    ]."ַמּנִ
  

  . "ֵאין ִעּמֹו ּגֹוי"ּדְ ַטְעָמא 
   .ַלּגֹוי ָיֵהיב ֵליּה  - ָהא ֵיׁש ִעּמֹו ּגֹוי 

  ? אי ַטְעָמאַמ 
  

ִביָתתוֹ  -ֲחמֹור  ה ַעל ׁשְ ה ְמצּוּוֶ   , ַאּתָ
ִביָתתוֹ  - ּגֹוי  ה ַעל ׁשְ ה ְמצּוּוֶ    .ִאי ַאּתָ

  
  

ח ֵליּה ַא  -ֲחמֹור ְוֵחֵרׁש ׁשֹוֶטה ְוָקָטן     ,ֲחמֹור ַמּנַ
  ָלא ָיֵהיב ֵליּה.  -ְלֵחֵרׁש ׁשֹוֶטה ְוָקָטן 

   ?ַמאי ַטְעָמא
  

   ',ָאָדם' –ָהֵני 
  .ו ָאָדםָלא -ַהאי 

   
  

ֹוֶטה.  - ֵחֵרׁש ְוׁשֹוֶטה    ַלׁשּ
ֹוֶטה.  -ׁשֹוֶטה ְוָקָטן    ַלׁשּ

  
  

ֲעָיא ְלהוּ     :ִאיּבַ
  ? ֵחֵרׁש ְוָקָטן

  
א  יּבָ יּדְ ַאּלִ ֵעי לָ  -ֱאִליֶעֶזר  ַרּבִ יּבָ    ,ךְ לֹא ּתִ
ַתְנָיא    :ּדְ

י ִיְצָחק" ּום  ַרּבִ י ֱאִליֶעֶזראֹוֵמר ִמׁשּ   : ַרּבִ
רּוַמת ֵחֵר    קנג,ב ין, ^ ׁש,תְּ ֵצא ְלחּוּלִ   לֹא תֵּ

הּוא ָסֵפק ֵני ׁשֶ   . "ִמּפְ
  

ֵעי ָל  יּבָ י ּתִ ַנן,  ךְ כִּ ַרּבָ א ּדְ יּבָ   ַאּלִ
ְתַנן    :ּדִ

רּוָמה, ֵאּלּו ֵהן: " רּוָמָתן תְּ ְרמּו ֵאין תְּ ה לֹא ִיְתרֹומּו, ְוִאם תָּ ָ   ֲחִמׁשּ
  ְוָקָטן,  ,ׁשֹוֶטה ,ֵחֵרׁש 

ּלוֹ  ֵאינֹו ׁשֶ   , ְוַהּתֹוֵרם ֶאת ׁשֶ
ְרׁשּותוֹ  ָרֵאל ֲאִפיּלּו ּבִ ל ִיׂשְ ַרם ֶאת ׁשֶ תָּ    .(תרומות א,א) "ְוגֹוי ׁשֶ

  ? ַמאי
ַעת, ּדְ  - ֵחֵרׁש ָיֵהיב ֵליּה לְ    ָקָטן ָאֵתי ִלְכָלל ּדַ

יְלָמא ָטן ָיֵהיב ֵליּה לְ  :אֹו ּדִ ַח ּדְ  -ּקָ יּקֵ ָגדֹול ּפִ   .ֵחֵרׁש ָאֵתי ְלַאְחלּוֵפי ּבְ
  

ָאְמֵר  א ּדְ   .ֵרׁש ָיֵהיב ֵליּה ֵח לְ  :יִאיכָּ
   

ָאְמֵר  א ּדְ ָטן ָיֵהיב ֵליּה לְ  :יִאיכָּ    .ּקָ
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        קנג, בקנג, בקנג, בקנג, ב .724
ם לֹא ּגֹוי ְולֹא ֲחמֹור ְולֹא ֵחֵרׁש ְולֹא ׁשֹוֶטה ְולֹא ָקָטן     ?ַמאי –ֵאין ׁשָ

  
י ִיְצָחקָאַמר "   : ַרּבִ

  . "ְולֹא ָרצּו ֲחָכִמים ְלַגּלֹוָתּה  ,עֹוד ַאֶחֶרת ָהְיָתה
  

  ? ת ָהְיָתה""עֹוד ַאֶחֶר ַמאי 
  

ע ַאּמֹות'מֹוִליכֹו  חֹות ֵמַאְרּבַ חֹות ּפָ   '.ּפָ
  

אי    ? "לֹא ָרצּו ֲחָכִמים ְלַגּלֹוָתּה "ַאּמַ
  

ּום בֹ  :ִמׁשּ ָבר"ּכְ ר ּדָ ָבר"ד ְמָלִכים ֲחקֹ ּוְכבֹ  ,ד ֱאלִֹהים ַהְסּתֵ   . (משלי כה, ב) ר ּדָ
  

בֹ ְוָהָכא, ַמאי  א ד ֱאלִֹהים""ּכְ   ? ִאיכָּ
  

יְלָמא ָאֵתי  ים. ּדִ ְרׁשּות ָהַרּבִ ע ַאּמֹות ּבִ   ְלַאּתֹוֵיי ַאְרּבַ
  
  

ְנָיא    :ּתַ
י ֱאִליֶעֶזר"   אֹוֵמר:  ַרּבִ

ּיֹום  ְדׁשּו ְסָאהּבֹו ּבַ   . ּגָ
ַע  י ְיהֹוׁשֻ   אֹוֵמר:  ַרּבִ

ּיֹום ָמֲחקּו ְסָאה   . "ּבֹו ּבַ
  

ְנָיא   : ּתַ
ל " י ֱאִליֶעֶזר, ּדְ ָמׁשָ   ַרּבִ

ָבר ּדֹוֶמה    ?ְלָמה ַהּדָ
ּוִאין ְוִדיּלּוִעין, ְלקוּ  ה ְמֵלָאה ִקיׁשּ   ּפָ

ל ְוִהיא ַמֲחֶזֶקת.    ָאָדם נֹוֵתן ְלתֹוָכּה ַחְרּדָ
ל  ַע, ּדְ ָמׁשָ י ְיהֹוׁשֻ   ַרּבִ

ָבר ּדֹוֶמה    ?ְלָמה ַהּדָ
ַבׁש,    ַלֲעֵריָבה ְמֵלָאה ּדְ

  .  "נֹוֵתן ְלתֹוָכּה ִריּמֹוִנים ֶוֱאגֹוִזים ְוִהיא ְמִקיָאה
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        קנג, בקנג, בקנג, בקנג, ב .725
   :רָאַמר ָמ 

יחֹו ַעל ַהֲחמֹור -ֵאין ִעּמֹו ּגֹוי "   ."ַמּנִ
  

ר    ,ַוֲהלֹא ְמַחּמֵ
ל ְמָלאָכה" :ְוַרֲחָמָנא ָאַמר ה ּכָ    !(שמות כ, י) 1"לֹא ַתֲעׂשֶ

  
ר ַאֲהָבהָאַמר  א ּבַ   : ַרב ַאּדָ

ֶכת ִהיא ְמַהּלֶ ׁשֶ יחֹו ָעֶליָה כְּ    .ַמּנִ
  

ר  יןּדְ ְוָהא ִאי ֶאְפׁשָ ּתִ ָלִלים,  לֹא ָקְייָמא ְלַהׁשְ יל ּגְ   ָמִים ּוְלַהּטִ
א ָחה!   :ְוִאיכָּ   ֲעִקיָרה ְוַהּנָ

   
יחֹו ָעֶליָה,  ֶכת ַמּנִ ִהיא, ְמַהּלֶ ׁשֶ   כְּ

ה ִהיא עֹוֶמֶדת נֹוְטלֹו ֵהיֶמּנָ ׁשֶ   . כְּ
  

   !ֲאִפיּלּו ֲחֵברֹו ַנִמי ,ִאי ָהִכי
  

אָאַמר  ּפָ   : ַרב ּפַ
אתּכֹ  יב ַחּטָ גּופֹו ַחּיָ ּבְ ֲחֵברֹו  ,ל ׁשֶ טּור ֲאָבל ָאסּור,  - ּבַ   ּפָ
טּור ֲאָבל ָאסּורּכֹ  ֲחֵבירֹו ּפָ ֲחמֹורֹו  ,ל ׁשֶ ה.  -ּבַ ִחּלָ ר ְלַכּתְ   מּוּתָ
  
  

                                                             
1

ל ְמָלאָכה ויום השביעי שבת לה' אלהיך   ה כָּ ל ְמָלאָכה לֹא ַתֲעׂשֶ ה כָּ ל ְמָלאָכה לֹא ַתֲעׂשֶ ה כָּ ל ְמָלאָכה לֹא ַתֲעׂשֶ ה כָּ  עבדך ואמתך ובהמתך וגרך אשר בשעריך אתה ובנך ובתךלֹא ַתֲעׂשֶ
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        קנג, בקנג, בקנג, בקנג, ב .726
ר ַאֲהָבהָאַמר  א ּבַ   : ַרב ַאּדָ

ֵתיפֹו  ַחת לֹו ַעל כְּ יָה  -ָהְיָתה ֲחִביָלתֹו מּוּנַ ְחּתֶ יַע ְלֵביתֹו.  ָרץ ּתַ ּגִ ּמַ   ַעד ׁשֶ
  

י ְוָקא ָרץ, ֲאָבל ַקּלֵ י  ּדַ   .לֹא –ַקּלֵ
  

  ? ַמאי ַטְעָמא
  

יָרא ָאֵתי ְלִמיֲעַבד  ֵלית ֵליּה ֶהיכֵּ יָון ּדְ ָחהכֵּ   . ֲעִקיָרה ְוַהּנָ
  

י ָמ  ר  -ָטא ְלֵביֵתיּה סֹוף סֹוף, כִּ אּדְ ִאי ֶאְפׁשָ ִחיד!  ,לֹא ָקֵאי ּפּוְרּתָ ים ִלְרׁשּות ַהּיָ יל ֵמְרׁשּות ָהַרּבִ   ְוָקְמַעּיֵ
  

לְ  ָזֵריק ֵליּה כִּ    .ַאַחר ָידּדְ
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ר ָחָמאָאַמר    : ָרִמי ּבַ

ֶהְמּתֹו ּבְ  ר ַאַחר ּבְ ת, ַהְמַחּמֵ ּבָ ַ   ׁשּ
ׁשֹוֵגג  יב –ּבְ את,  ַחּיָ   ַחּטָ
ֵמִזיד  יב ְסִקיָלה.  -ּבְ   ַחּיָ

  
  ? ַמאי ַטְעָמא

  
  : 2הָרּבָ ָאַמר 

ָאַמר ְקָרא ה ּוְבֶהְמּתֶ : ּדְ ל ְמָלאָכה ַאּתָ ה ּכָ   , (שמות כ, י) ָך""לֹא ַתֲעׂשֶ
יֵדיּה;  ֶהְמּתֹו ּדּוְמָיא ּדִ   ּבְ

יב ְסִקיָלה.  ֵמִזיד ַחּיָ את, ּבְ יב ַחּטָ ׁשֹוֵגג ַחּיָ   ַמה הּוא ּבְ
ֶהְמּתֹו ַנִמי  יב ְסִקיָלה.  -ַאף ּבְ ֵמִזיד ַחּיָ את, ּבְ יב ַחּטָ ׁשֹוֵגג ַחּיָ   ּבְ

  
  : ָרָבאָאַמר 

ׁשּובֹות  י ּתְ ּתֵ ָברּבַ ׁשְ   :ּדָ
ָגָגה"ּתֹוָרה ַאַחת ִיְהֶיה ָלֶכם ָלעֹ  :ְכִתיבֲחָדא, ּדִ  ׁשְ ה ּבִ    .ׂשֶ

ָיד ָרָמה" ה ּבְ ֲעׂשֶ ר ּתַ ֶפׁש ֲאׁשֶ   , ל)-(במדבר טו, כט 3ְוַהּנֶ
ּה לַ  ל ַהּתֹוָרה ּכּוּלָ ה כָּ ׁשָ   : ֲעבֹוָדה ָזָרההּוּקְ

גּוֵפיּה  ה ּבְ ָעֵביד ַמֲעׂשֶ ָעֵביד ַמֲע , ַמה ֲעבֹוָדה ָזָרה ּדְ גּוֵפיּה ָהָכא ַנִמי ַעד ּדְ ה ּבְ    .ׂשֶ
  

  : ְועֹוד
ַנן    :ּתְ

את ְוַעל ְזדֹונֹו ְסִקיָלה" ְגָגתֹו ַחטָּ יִבין ַעל ׁשִ ַחּיָ ָבר ׁשֶ ּדָ ת ּבְ ּבָ ַ ל ֶאת ַהׁשּ   .(סנהדרין סו.) "ַהְמַחּלֵ
א ִמיּדִ  ִאיכָּ ָלל ּדְ את ְולֹא ַעל ְזדֹונֹו ְסִקיָלה, ּדְ י ִמכְּ ְגָגתֹו ַחּטָ יִבין ַעל ׁשִ   ֵאין ַחּיָ

   ?אי ִניהוּ ּוַמ 
רּדִ "ָלאו"    ְמַחּמֵ

  
חּוִמיןלֹא!     ,ּתְ

א  יּבָ יּדְ ְוַאּלִ    .ֲעִקיָבא ַרּבִ
א וְ  יּבָ יּדְ ַהְבָעָרה ַאּלִ   .יֹוֵסי ַרּבִ
  
  

   :ַמְתֵני ָהִכי ַרב ְזִביד   קנד,א
  

ר ָחָמאָאַמר    : ָרִמי ּבַ
ֵהָמה ּבְ  ר ַאַחר ּבְ ת, ַהְמַחּמֵ ּבָ ַ   ׁשּ

ׁשֹוֵגג  יב ַח  -ּבְ את, ֵאינֹו ַחּיָ   ּטָ
ֵמִזיד  יב ְסִקיָלה.  -ּבְ   ַחּיָ

  
   :ָרָבאְמִתיב 

את" ְגָגתֹו ַחטָּ יִבין ַעל ׁשִ ַחּיָ ָדָבר ׁשֶ ת ּבְ ּבָ ַ ל ֶאת ַהׁשּ יִבין ַעל ְזדֹונֹו ְסִקיָלה ,ַהְמַחּלֵ   . "ַחּיָ
את ְגָגתֹו ַחּטָ יִבין ַעל ׁשִ יִבין ַעל ְזדֹונֹו ְסִקיָלה - ָהא ֵאין ַחּיָ   ! ֵאין ַחּיָ

  
יִביןָה  :ָקָתֵניִמי     כו'?! א ֵאין ַחּיָ

יִבין ַעל ְזדֹונֹו ְסִקיָלה :ָהִכי ָקָאַמר את ַחּיָ ְגָגתֹו ַחּטָ יִבין ַעל ׁשִ ַחּיָ ָבר ׁשֶ   , ּדָ
את וְ  ְגָגתֹו ַחּטָ יִבין ַעל ׁשִ ֵאין ַחּיָ ָבר ׁשֶ יִבין ַעל ְזדֹונֹו ְסִקיָלה, ְוֵיׁש ּדָ   ַחּיָ

   ?ּוַמאי ִניהוּ 
ר.     ְמַחּמֵ
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  ע"פ מסורת הש"ס. 
3
ָיד ָרָמה ּתֹוָרה ַאַחת ִיְהֶיה ָלֶכם ָלעֹ ּתֹוָרה ַאַחת ִיְהֶיה ָלֶכם ָלעֹ ּתֹוָרה ַאַחת ִיְהֶיה ָלֶכם ָלעֹ ּתֹוָרה ַאַחת ִיְהֶיה ָלֶכם ָלעֹ   ה ּבְ ֲעׂשֶ ר תַּ ָגָגה ְוַהּנֶֶפׁש ֲאׁשֶ ׁשְ ה ּבִ ָיד ָרָמה ׂשֶ ה ּבְ ֲעׂשֶ ר תַּ ָגָגה ְוַהּנֶֶפׁש ֲאׁשֶ ׁשְ ה ּבִ ָיד ָרָמה ׂשֶ ה ּבְ ֲעׂשֶ ר תַּ ָגָגה ְוַהּנֶֶפׁש ֲאׁשֶ ׁשְ ה ּבִ ָיד ָרָמה ׂשֶ ה ּבְ ֲעׂשֶ ר תַּ ָגָגה ְוַהּנֶֶפׁש ֲאׁשֶ ׁשְ ה ּבִ  מן האזרח ומן הגר את ה' הוא מגדף ונכרתה הנפש ההיא מקרב עמהׂשֶ
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ר ָרֵחלּדְ ָבא ֲאחּוּה ָר    , ַרב ָמִרי ּבַ

ר ָרֵחלַר ּדְ ֲאבּוּה  :ְוָאְמִרי ָלּה     :ב ָמִרי ּבַ
  

ְתָרא ָנא ּבַ ָ ָיא ,ְלִליׁשּ פּוְרֵסיה ּדְ ָהא  ַקׁשְ ר ָרֵחל ּוַמְנֵייּה ּבְ ֵריּה ְלַרב ָמִרי ּבַ ֶבלּדְ ַרב ַאְכׁשְ    !ּבָ
  

ר ָרֵחל ָהווּ  ֵרי ָמִרי ּבַ יְלָמא ּתְ    .ּדִ
  

ַמְעּתָ ַמְתֵני ֲהָוה  ֵמיּה  4אְלָהא ׁשְ ְ י יֹוָחָנןּדְ ִמׁשּ   ִלְפטֹור.  ַרּבִ
  

י יֹוָחָנןָאַמר    : ַרּבִ
ּתֹו ּבְ  ֶהּמְ ר ַאַחר ּבְ ת ַהְמַחּמֵ ּבָ ַ לּום.  -ׁשּ טּור ִמכְּ   ּפָ

ׁשֹוֵגג  את -ּבְ יב ַחּטָ ּה לַ  ,לֹא ִמַחּיַ ל ַהּתֹוָרה ּכּוּלָ ה כָּ ׁשָ הּוּקְ     ֲעבֹוָדה ָזָרה, ּדְ
ֵמ  יב -ִזיד ּבְ ְתַנן ,ַנִמי ָלא ִמיַחּיַ    :ּדִ

את ְוַעל ְזדֹונֹו ְסִקיָלה" ְגָגתֹו ַחטָּ יִבין ַעל ׁשִ ַחּיָ ָדָבר ׁשֶ ת ּבְ ּבָ ַ ל ֶאת ַהׁשּ   , (סנהדרין סו.) "ַהְמַחּלֵ
את'ָהא  ְגָגתֹו ַחּטָ יִבין ַעל ׁשִ יִבין ַעל ְזדֹונֹו ְסִקיָלה.  - 'ֵאין ַחּיָ   ֵאין ַחּיָ

ָלאו ַנִמי  יבּבְ ין' –ה ֵליּה וָ ֲה ּדַ  ,ָלא ִמיַחּיַ ית ּדִ ן ְלַאְזָהַרת ִמיַתת ּבֵ יּתַ ּנִ   , 'ָלאו ׁשֶ
ין'ְוָכל  ית ּדִ ן ְלַאְזָהַרת ִמיַתת ּבֵ יּתַ ּנִ   ֵאין לֹוִקין ָעָליו.   -' ָלאו ׁשֶ

ָאַמר   קנד,ב ל ְמלָ לֹא ַתֲע  :ִליְכּתֹוב ַרֲחָמָנא' לֹוִקין' :ַוֲאִפיּלּו ְלַמאן ּדְ ה כָּ ךָ ׂשֶ ה", אָכה ּוְבֶהְמּתֶ ה ִלי?  "ַאּתָ   ָלּמָ
יבּדְ הּוא ִניהּו  ֶהְמּתֹו  ,ִמיַחּיַ יבלֹא ּבְ    .ִמיַחּיַ
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 שוטנשטיין ע"פ דפוסים ישנים 
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        קנד, בקנד, בקנד, בקנד, ב .728
יַע ֶלָחֵצר ַהִחיצֹוָנה" ת.  -[ ִהּגִ ּבָ ַ ׁשּ ִלין ּבַ יטָּ ִלים ַהּנִ   נֹוֵטל ֶאת ַהּכֵ

ת               ּבָ ַ ׁשּ ִלין ּבְ ֵאיָנן ִניטָּ ּקִ  -ְוׁשֶ ַ יר ַהֲחָבִלים, ְוַהׂשּ   ]."ין נֹוְפִלין ֵמֵאיֵליֶהםַמתִּ
  

  : ַרב הּוָנאָאַמר 
ֵלי ְזכּוִכית  ֶהְמּתֹו ְטעּוָנה כְּ יָה,  - ָהְיָתה ּבְ ְחּתֶ יַח ּתַ ִרים ּוְכָסתֹות ּוַמּנִ   ֵמִביא כָּ

ין נֹוְפִלים ּקִ ַ יר ַהֲחָבִלים ְוַהׂשּ   . ּוַמּתִ
  

ַנן    :ְוָהֲאַנן ּתְ
יָטִלין ּבְ " ִלים ַהּנִ ַ נֹוֵטל ֶאת ַהּכֵ תׁשּ   !"ּבָ
  

ָלא ַחְזָיא ֵליּה  ָנא, ּדְ אּוּמָ ַקְרֵני ּדְ י ָקָאַמר ַרב הּוָנא ּבְ    .כִּ
  

ִלי ֵמֵהיֶכּנוֹ  ל כְּ   !ְוָהא ָקא ְמַבּטֵ
  

ִליֵפי זּוְטֵרי ׁשְ   . ּבִ
  

   :יֵמיִתיֵב 
ּיֹות" ׁשִ ֶהְמּתֹו ְטעּוָנה ֶטֶבל ַוֲעׁשָ    ,ָהְיָתה ּבְ

ין נֹוְפ  ּקִ ַ יר ֶאת ַהֲחָבִלים ְוַהׂשּ   ִלין, ַמתִּ
ִריןְוַא  ּבְ תַּ ׁשְ ּמִ י ׁשֶ   ! "ף ַעל ּפִ

  
כּוְלָסא :ָהָתם   . ּבְ

  
ְיָקא ַנִמי,    ּדַ

ָקָתֵני ּדּוְמָיא  ֶבל; ּדְ ּדְ   ּטֶ
ֶבל  ָלא ֲחִזי ֵליּה,  -ַמה ּטֶ   ּדְ

   .ָלא ֲחִזי ֵליּה  - ַאף ָהָכא ַנִמי 
  

ִרין"ּוַמאי  ּבְ תַּ ׁשְ ּמִ י ׁשֶ    ?"ַאף ַעל ּפִ
  

ֵתיָמא ׁשּו, ְלֶהְפ  :ַמהּו ּדְ   ֵסד מּוָעט ַנִמי ָחׁשְ
ַמע ָלן   . ָקא ַמׁשְ
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ְנָיא    :ּתַ

ן יֹוַחי" ְמעֹון ּבֶ י ׁשִ   אֹוֵמר:  ַרּבִ
ֶהְמּתֹו ְטעּוָנה ׁשְ  בּוָאהָהְיָתה ּבְ ל תְּ    ,ִליף ׁשֶ

יַח רֵֹמ  קֹו ְלַצ ּנִ יָה, ּוְמַסּלְ ְחתֶּ   . ד ַאֵחר, ְוהּוא נֹוֵפל ֵמֵאָליואׁשֹו תַּ
  

ל  ְמִליֵאלַרּבָ ֲחמֹורֹו ׁשֶ ת,  ן ּגַ ּבָ ַבׁש ְולֹא ָרָצה ְלפֹוְרָקּה ַעד מֹוָצֵאי ׁשַ   ָהְיָתה ְטעּוָנה ּדְ
ת ֵמָתה ּבָ   . "ְלמֹוָצֵאי ׁשַ

  
ַנן    :ְוָהֲאַנן ּתְ

יָטִלין" ִלים ַהּנִ   !"נֹוֵטל ּכֵ
  

יׁש  ִהְדּבִ ׁשֶ   . כְּ
  

יׁש ְלַמאי ֲחִזי?    ִהְדּבִ
  

ְגַמֵלי   . ְלְכִתיָתא ּדִ
  

יר ֲחָבִלים ין ְוַיּתִ ּקִ לּו ׂשַ   !ְוִיּפְ
  

י   . ִמיְצְטרּו ִזיּקֵ
  

יֶהן!  ְחּתֵ יַח ּתַ ִרים ּוְכָסתֹות ְוַיּנִ   ְוָיִביא כָּ
  

ּנֹו.  ִלי ֵמֶהיכֶּ ל כְּ   ְמָטְנֵפי ְוָקְמַבּטֵ
  

ים ֲעֵלי ַחּיִ א ַצַער ּבַ   ! ְוָהִאיכָּ
  

   :ָקָסַבר
ַנן ַרּבָ ים ּדְ ֲעֵלי ַחּיִ    .ַצַער ּבַ
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        קנה, אקנה, אקנה, אקנה, א    ––––    קנד, בקנד, בקנד, בקנד, ב .730
ֵיי ֵחיּה ֵליּה  ַאּבַ כַּ הלְ ַאׁשְ ֲחָמָרא ַרּבָ א ּדַ ּבָ ף ֵליּה ִלְבֵריּה ַאּגַ ְפׁשֵ ָקא ְמׁשַ    .ּדְ

  
  ָאַמר ֵליּה: 

ׁש ָמר  ּמֵ ּתַ יםָקא ִמׁשְ ַבֲעֵלי ַחּיִ   ! ּבְ
  

  : ָאַמר ֵליּה 
  ְצָדִדין ֵהן, 

ַנן הּו ַרּבָ ְזרּו ּבְ    .ּוְצָדִדין לֹא ּגָ
  

יְמָרא    ?ְמָנא ּתֵ
  

ְתַנן    :ּדִ
י" ין נֹוְפִליןַמתִּ ּקִ ַ   .  "ר ֲחָבִלים ְוַהׂשּ

ָהוּו ְלהּו ְצָדִדין ר ּגּוַוָלִקי, ּדְ ִחּבֵ    ,ַמאי ָלאו ּבְ
ַנן הּו ַרּבָ ְזרּו ּבְ   .ּוְצָדִדין לֹא ּגָ

  
ָלא ָהוּו ְצָדִדין.  ָלְווִקי, ּדְ ר ַאּגַ ִחּבֵ   לֹא, ּבְ

  
  ִאי ַנִמי, 

לַ    . אְכּתָ ּבְ
  

   :ֵאיִתיֵביּה 
יֵדי " ִים ּבִ תַּ ִאיָלן ׁשְ ָרה,  -ָאָדם, ְוַאַחת ּבְ ׁשֵ   ּכְ

יֹום טֹובְוֵאין עֹוִלין ָלּה    . "ּבְ
יּה ּבְ  ָחק ּבֵ ָהוּו ְלהּו , ִאיָלןַמאי ָלאו ּדְ   ֲאסּוִרין! ְצָדִדין וּ  ,ְצָדִדיןּדְ

  
ַכְפֵייּה לְ  ׁש ּבְ  ,ִאיָלןלֹא, ּדְ ּמֵ ָקְמׁשַ ֵויּה ּדְ ח ִסיּכּוְך ִעיּלָ    .ִאיָלןְוַאּנַ

  
   ,ִאי ָהִכי

יֵדי ָאָדם ְוַאַחת ּבְ " :ֵאיָמא ֵסיָפא לׁש ּבִ ָרה,  - ִאיָלןׁשָ ׁשֵ   ּכְ
יֹום טֹוב   . "ְועֹוִלין ָלּה ּבְ

ַכְפֵייּה לְ  יֹום טֹוב?  ,ִאיָלןְוִאי ּדְ אי עֹוִלין ָלּה ּבְ   ַאּמַ
  

א ַמאי ְצָדִדין ֲאסּוִרין?    ְוֶאּלָ
יֹום טֹוב?  אי עֹוִלין ָלּה ּבְ   סֹוף סֹוף ַאּמַ

  
ָנא  -ָהָתם : אֶאלָּ  ְרַסכַּ ַגַואָזא ּפַ ְוֵויּה ּדְ ּבְ ׁשַ ָעְלָמא הּוא ּדְ   . ִאיָלן ּגּוֵפיּה ּדֹוֶפן ּבְ

  
ְיָקא ַנִמי    ,ּדַ

ֵני:  ָקּתָ יֹום טֹוב"ּדְ ֵטל ָהִאיָלן ִויכֹוָלה ַלֲעמֹוד עֹוִלין ָלּה ּבְ ּנָ ּיִ ל ִאיּלּו ׁשֶ ָלל: ּכָ   . "ֶזה ַהּכְ
ּה  ַמע ִמיּנָ    .ׁשְ

  
  

ַת  ֵאיֵליָמא כְּ    :ּנָ
יֹום טֹוב. "   ֵאין עֹוִלין ָלּה ּבְ

ן ֶאְלָעָזר ְמעֹון ּבֶ י ׁשִ ּום  ַרּבִ י ֵמִאיראֹוֵמר ִמׁשּ   : ַרּבִ
יֹום טֹוב   . "עֹוִלין ָלּה ּבְ

ְלִגי ָהא ָקִמיּפַ    :ַמאי ָלאו, ּבְ
ָמר ָסַבר    ,ְצָדִדין ֲאסּוִרין :ּדְ
ִרין: ּוָמר ָסַבר   .מּוּתָ
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ֵייָאַמר    : ַאּבַ
  לֹא, 

י ָעְלָמא ְצָדִדין ֲאסּוִרין, ּדְ    כּוּלֵ
י ְצָדִדין ָקִמיּפְ  ִצּדֵ    :יְלגֵ ְוָהָכא ּבְ

י ְצָדִדין ֲאסּוִרין,  :ָמר ָסַבר   ִצּדֵ
ִרין.  :ּוָמר ָסַבר י ְצָדִדין מּוּתָ   ִצּדֵ

  
  ָאַמר:  ָרָבא

ְצָדִדין  ָאַסר ּבִ י ְצָדִדין,  -ַמאן ּדְ ִצּדֵ   ָאַסר ַנִמי ּבְ
ֵרי ׁשָ י ְצָדִדין ּבְ  ַמאן ּדְ ְצָדִדין.  -ִצּדֵ ֵרי ַנִמי ּבִ   ׁשָ

  
אֵאיִתיֵביּה  ּיָ ְרׁשִ   : ָרָבאלְ  ַרב ְמׁשָ

ָלה ^  ָנַעץ"   קנה,א ְלּכָ ּה ּכַ ִאיָלן ְוָתָלה ּבָ   ָיֵתד ּבְ
ָרה ְטָפִחים    ֵאין ֵעירּובֹו ֵעירּוב,  -ְלַמְעָלה ֵמֲעׂשָ

ָרה ְטָפִחים  ה ֵמֲעׂשָ   . "ֵעירּובֹו ֵעירּוב -ְלַמטָּ
ִאיָלןּדְ ַטְעָמא    , ָנַעץ ָיֵתד ּבָ

ָרה ְטָפִחים ֵאין ֵעירּובֹו ֵעירּוב, לֹא ָנַעץ -ָהא  ה ֵמֲעׂשָ   . ֲאִפיּלּו ְלַמּטָ
י ְצָדִדיןוְ  ִצּדֵ ֵרי ּבְ ְצָדִדין, ְוָקׁשָ ָקָאַסר ּבִ א ּדְ ּנָ   ! ָהא ַהאי ּתַ
  

אָאַמר  ּפָ   : ַרב ּפַ
חּוָקה ָעְסִקיַנן ָלה ּדְ ַכְלכָּ   , ָהָכא ּבְ

ֵקיל ֵליּה ּדְ  ׁשָ ׁש ּבְ לְ ֵעירּוב ָקָמֵניד ֵליּה לְ ַבֲהִדי ּדְ ּמֵ    .ִאיָלן ּגּוֵפיּה ִאיָלן, ְוָקְמׁשַ
  

   :ְוִהְלְכָתא
   .ֲאסּוִרין –ְצָדִדין 

י ְצָדִדין  ִרין.  - ִצּדֵ   מּוּתָ
  

יָאַמר    : ַרב ַאׁשִ
ָאְמַרּתְ  א ּדְ ּתָ   ְצָדִדין ֲאסּוִרין,  :ָהׁשְ

ַמְדלָ  א ּדְ ְרּגָ יְקָלאַהאי ּדַ ָהוּו ְלהּו  ,א לֹא ִליָנֵחיּה ִאיִניׁש ַאּדִ    .ְצָדִדיןּדְ
יְקָלא ַוואֵזי ְלַבר ִמּדִ א, ִליָנֵחיּה ַאּגַ   , ֶאּלָ

ַוואֵזי ְרֵעיּה ַאּגַ א ִליְתַנח ַאּקָ , ְוִכי ָסֵליק לֹא ֵליַנח כַּ    .ִניןֶאּלָ
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        בבבב- - - - קנה, אקנה, אקנה, אקנה, א .731
ָנה             ִמׁשְ

ִקיֵעי ָעִמיר ִלְפֵני ּבְ  יִרין ּפְ   ֵהָמה, ַמתִּ
יִפין,  ִסין ֶאת ַהּכִ   ּוְמַפְסּפְ

יִרין.    ֲאָבל לֹא ֶאת ַהּזִ
ִקין ֵהָמה,  :ֵאין ְמַרסְּ ַחת ְולֹא ֶאת ֶהָחרּוִבין ִלְפֵני ּבְ ַ   לֹא ֶאת ַהׁשּ

ה.  ה ּוֵבין ַגסָּ ּקָ ין ּדַ   ּבֵ
י ְיהּוָדה    :ַרּבִ

ה ּקָ ָחרּוִבין ַלּדַ יר ּבֶ   .  ַמתִּ
   

ָמָרא             ּגְ

  : ַרב הּוָנאָאַמר 
ִקיִעין"ֵהן ֵהן    , "ּפְ
יִפין"ֵהן ֵהן    ."ּכִ

ִקיִעין" ֵרי – "ּפְ    ,ּתְ
יִפין" ָלָתא – "ּכִ    .ּתְ
ַאְרֵזי – "ִזיִרין"    .ּדְ

   :ְוָהִכי ָקָאַמר
ִקיֵעי ָעִמיר ִלְפ  יִרין ּפְ ִסיןַמּתִ ְמַפְסּפְ ֵהָמה, ּוְ ין ְלִכיִפין, ֵני ּבְ    .ְוהּוא ַהּדִ

יִרין  יר.  לֹא  - ֲאָבל לֹא ֶאת ַהּזִ ס ְולֹא ְלַהּתִ   ְלַפְסּפֵ
  

אָאַמר    : ַרב ִחְסּדָ
  ?ַרב הּוָנאּדְ ַמאי ַטְעָמא 

   :ָקא ָסַבר
אּוְכָלא    ָטְרִחיַנן,  -ְלִמְטַרח ּבְ

יַנן -ְלַשּוּוֵיי אּוְכָלא  ּוֵ   . ָלא ְמׁשַ
  

   :ָאַמר ַרב ְיהּוָדה
ִקיִעין"ֵהן ֵהן    , "ִזיִרין", ֵהן ֵהן "ּפְ

ִקיִעין" ֵרי – "ּפְ    ,ּתְ
ָלָתא – "ִזיִרין"   .ּתְ
יִפין" ַאְרֵזי - "ּכִ   . ּדְ

   :ְוָהִכי ָקָאַמר
ְסּפֹוֵסי  ֵהָמה, ֲאָבל ּפַ ִקיֵעי ָעִמיר ִלְפֵני ּבְ יִרין ּפְ   , לֹא - ַמּתִ

יִרין - ְוִכיִפין  ִסיַנן, ֲאָבל לֹא ַהּזִ ְסּפֹוֵסי ַנִמי ְמַפְסּפְ יר ּפַ א ְלַהּתִ ס ֶאּלָ    .ְלַפְסּפֵ
  

  : ָרָבאָאַמר 
   ?ְיהּוָדה ַרבּדְ ַטְעָמא  ַמאי

  : ָקָסַבר
ֵווי אּוְכָלא  יַנן,  -ׁשָ ּוֵ   ְמׁשַ

אּוְכָלא     .ָלא ָטְרִחיַנן -ִמְטַרח ּבְ
  

ַנן    :ּתְ
ה" ה ּוֵבין ַגסָּ ּקָ ין ּדַ ֵהָמה, ּבֵ ַחת ְוֶאת ֶהָחרּוִבין ִלְפֵני ּבְ ַ ִקין ֶאת ַהׁשּ   .  "ֵאין ְמַרסְּ

ַחתּדְ ַמאי ָלאו ָחרּוִבין ּדּוְמָיא  ַ   , ׁשּ
יֵכי ַרכִּ ַחת ּדְ ַ יֵכי, ַמה ׁשּ ַרכִּ   . ַאף ָחרּוִבין ּדְ

אּוְכָלא     ,ַאְלָמא ָלא ָטְרִחיַנן ּבְ
יּוְבֵתיּה וּ     .ַרב הּוָנאּדְ ּתְ
  

  ַרב הּוָנא:  ךְ ָאַמר לָ 
  לֹא, 
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ַחת ּדּוְמָיא    .ָחרּוִביןּדַ ׁשַ
י ַאקֹוׁשֵ י, ֶמה ָחרּוִבין ּדְ ַאקֹוׁשֵ ַחת ּדְ   . ַאף ׁשַ

  
ַחת ָלּה ֵהיִכי ַמׁשְ    ? כַּ

  
ִעיֵלי זּוְטֵרי   . ּבְ

  
ַמע א ׁשְ    :ּתָ

י ְיהּוָדה"    :ַרּבִ
ה ּקָ ָחרּוִבין ַלּדַ יר ּבֶ   . "ַמתִּ

ה" ּקָ ה  ,ִאין – "ַלּדַ ּסָ   לֹא.  - ַלּגַ
ָלָמא ׁשְ א ָסַבר :ִאי ָאְמַרּתְ ּבִ א ַקּמָ ּנָ אּוְכָלא  :ּתַ    ,ָלא ָטְרִחיַנן -ִמיְטַרח ּבְ

יַנן ּוֵ ֵווי ְמׁשַ ָקא ָאַמרַה  ,ׁשָ י ְיינּו ּדְ ה"ְיהּוָדה  ַרּבִ ּקָ ֵווי אּוְכָלא  "ֶהָחרּוִבין ַלּדַ   . הּואַנִמי ׁשָ
ֵווי אּוְכָלא  א ָסַבר ׁשָ א ַקּמָ ּנָ א, ִאי ָאְמַרּתְ ּתַ יַנן,  -ֶאּלָ ּוֵ   ָלא ְמׁשַ

אּוְכָלא  יִמְטָרִחיַנן,  -ִמיְטַרח ּבְ ה ַרּבִ ּקָ ָחרּוִבין ַלּדַ יר ּבֶ ה! , ְיהּוָדה ַמּתִ ּסָ ן ַלּגַ כֵּ ל ׁשֶ   כָּ
  

ה"ִמי ָסְבַרּתְ  ּקָ ׁש?  "ּדַ ה ַמּמָ ּקָ   ּדַ
ה"ַמאי  ּקָ ה,  -  "ּדַ ּסָ   ּגַ

ה"ּוַמאי ָקֵרי ָלּה  ּקָ אּוְכָלא - "ּדַ ָדְייָקא ּבְ    .ּדְ
  

א ָקָתֵני ֵריׁשָ ה" :ָהא ִמּדְ סָּ ה ּוֵבין ּגַ ּקָ ין ּדַ ָלל  "ּבֵ יּדְ ִמכְּ ה"ְיהּוָדה  ַרּבִ ּקָ ה - "ּדַ ּקָ ׁש ָקָאַמר ּדַ    !ַמּמָ
  

ָיא    .ַקׁשְ
  

ַמע א ׁשְ   : ּתָ
ִכין"   קנה,ב ָלִבים^ ְמַחתְּ ֵבָלה ִלְפֵני ַהּכְ ֵהָמה ְוֶאת ַהּנְ לּוִעין ִלְפֵני ַהּבְ   . "ֶאת ַהּדְ

לּוִעין"ַמאי ָלאו  ֵבָלה"ּדִ ּדּוְמָיא  "ּדְ   , "ּנְ
ֵבָלה"ַמה  ָרִכיָכא "ּנְ לּוִעין"ַאף , ּדְ יֵכי "ּדְ ַרכִּ   , ּדְ
אּוְכָלאַאלְ  א  ,ָמא ָטְרִחיַנן ּבְ   ַרב ְיהּוָדה! ּדְ ּוְתיּוְבּתָ

  
  ַרב ְיהּוָדה:  ךְ ָאַמר לָ 

  : "ְדלּוִעין"ּדִ ּדּוְמָיא  "ְנֵבָלה"לֹא, 
ָאׁשּוֵני לּוִעין ּדְ ָאׁשּוָנא, ַמה ּדְ    .ַאף ְנֵבָלה ּדְ

  
ַחת ָלּה  כַּ   ? ְוֵהיִכי ַמׁשְ

יֵלי.  ר ּפִ ָבׂשָ   ּבְ
  

   ,ִאי ַנִמי
גּוְריָ     .יאָתא זּוָטֵריּבְ

  
ַמע א ׁשְ    :ּתָ

ָתֵני  ָעאּדְ ַהְרּדְ   : ַרב ָחָנן ִמּנְ
א ּוְמָעְרִבין" ְסתָּ ֶבן ְוַאְסּפַ   . "ְמָפְרִכיַנן תֶּ

אּוְכָלא!  :ַאְלָמא   ָטְרִחיַנן ּבְ
  

ֶבן  ִתיְבָנא ַסְרָיא  -ּתֶ   ּבְ
א  ְסּתָ ֵרי -ַאְסּפַ ִעיֵלי זּוּטָ   .  ּבְ
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            קנה, בקנה, בקנה, בקנה, ב .732
ָנה             ִמׁשְ

ל, ְולֹא ּדֹוְרִסיןֵאין אֹוְב  ּמָ   ֲאָבל ַמְלִעיִטין. , ִסין ֶאת ַהּגַ
  ְוֵאין ַמֲאִמיִרין ֶאת ָהֲעָגִלים, ֲאָבל ַמְלִעיִטין. 

  ּוְמַהְלְקִטין ְלַתְרְנגֹוִלין, 
  ְונֹוְתִנין ַמִים ַלּמּוְרָסן, ֲאָבל לֹא ּגֹוְבִלין. 
בֹוִרים ְוִלְפֵני יוֹ  ֹוָבְך, ְוֵאין נֹוְתִנין ַמִים ִלְפֵני ּדְ ׁשּ ּבַ   ִנים ׁשֶ

יִסּיֹות וִזין ְוַתְרְנגֹוִלין, ְוִלְפֵני יֹוֵני ַהְרּדֵ   .  ֲאָבל נֹוְתִנין ִלְפֵני ַאּוָ
   

ָמָרא             ּגְ

  ? "ֵאין אֹוְבִסין"ַמאי 
  

  : ַרב ְיהּוָדהָאַמר 
תֹוְך ֵמֶעיָה.  ין ָלּה ֵאבּוס ּבְ   ֵאין עֹוׂשִ

  
ְווָנא י ַהאי ּגַ א כִּ    ?ִמי ִאיכָּ

יָאַמר ְד כִ וְ ִאין  יְפּתִ   : ַרב ִיְרְמָיה ִמּדִ
ָאְכָלא ּכֹוָרא,  יָעא ּדְ   ְלִדיִדי ָחֵזי ִלי ַההּוא ַטּיָ

   .ְוַאְטִעיָנא ּכֹוָרא
   

  
   "ֵאין ַמֲאִמיִרין"

  ? 'ַהְלָעָטה'ְוֵאיזֹו ִהיא  'ַהְמָרָאה'ֵאיזֹו ִהיא 
  

  : ַרב ְיהּוָדהָאַמר 
ֵאיָנּה ְיכֹוָל  - 'ַהְמָרָאה'   , ה ְלַהֲחִזירְלָמקֹום ׁשֶ
כֹוָלה ְלַהֲחִזיר.  - 'ַהְלָעָטה' ּיְ   ְלָמקֹום ׁשֶ

  
א   ָאַמר:  ַרב ִחְסּדָ

ֵאיָנּה ְיכֹוָלה ְלַהֲחִזיר,    ִאיִדי ְוִאיִדי ְלָמקֹום ׁשֶ
ְכִלי,  -ַהְמָרָאה    ּבִ
ָיד.  -ַהְלָעָטה    ּבְ

  
  : ַרב יֹוֵסףְמִתיב 

ְלִקיִטין. ְמַהְלְקִטין ְלַתְרְנגֹוִלין, ְוֵאין ָצִריְך " ּמַ   לֹוַמר ׁשֶ
יה,    ְוֵאין ַמְלִקיִטין ְליֹוֵני ׁשֹוָבְך ּוְליֹוֵני ֲעִלּיָ

ֵאין ְמַהְלְקִטין   . "ְוֵאין ָצִריְך לֹוַמר ׁשֶ
   ?"ַמְלִקיִטין"ּוַמאי  "ְמַהְלְקִטין"ַמאי 

ָיַדִים - "ְמַהְלְקִטין"ִאיֵליָמא  ָסֵפי ֵליּה ּבְ    ,ּדְ
ֵדי לֵ  - "ַמְלִקיִטין" ׁשָ ְייהוּ ּדְ   , יּה ַקּמַ

ָלל ְייהּו ַנִמי לֹאּדְ  :ִמכְּ ָדא ַקּמַ יה ִמיׁשְ    ,יֹוֵני ׁשֹוָבְך ְויֹוֵני ֲעִלּיָ
א ָלאו  ֵאיָנּה ְיכֹוָלה ְלַהֲחִזיר,  - "ְמַהְלְקִטין"ֶאּלָ   ְלָמקֹום ׁשֶ

כֹוָלה ְלַהֲחִזיר,  - "ַמְלִקיִטין" ּיְ   ְלָמקֹום ׁשֶ
ָלל ְכִלי,  :ִמכְּ   ַהְמָרָאה ּבִ

א וּ  יּוְבּתָ   ַרב ְיהּוָדה! ּדְ ּתְ
  

  ַרב ְיהּוָדה:  ךְ ָאַמר לָ 
   :ְלעֹוָלם

ָיַדִים,  - "ְמַהְלְקִטין" ָסֵפי ֵליּה ּבְ   ּדְ
ְייהוּ  - "ַמְלִקיִטין" ֵדי ֵליּה ַקּמַ ׁשָ    .ּדְ

ָיא לָ  ְייהּו ַנִמי לֹא  ךְ ּוְדָקא ַקׁשְ ָדא ַקּמַ יה ְלִמיׁשְ   יֹוֵני ׁשֹוָבְך ְויֹוֵני ֲעִלּיָ
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  . ְמזֹונֹוָתן ָעֶליךָ  :יָהנֵ 
   .ֵאין ְמזֹונֹוָתן ָעֶליךָ ְוָהֵני 

  
ְדַתְנָיא    :כִּ

ֶלב, ְוֵאין נֹוְתִנין ְמזֹונֹות ִלְפֵני ֲחִזיר. "   נֹוְתִנין ְמזֹונֹות ִלְפֵני ּכֶ
ין ֶזה ָלֶזה?    ּוָמה ֶהְפֵרׁש ּבֵ

  ְמזֹונֹוָתיו ָעֶליָך,  -ֶזה 
  .ֵאין ְמזֹונֹוָתיו ָעֶליךָ  -ְוֶזה

  
יַמר ָא    : ַרב ַאׁשִ

ְיָקא    :ַמְתִניִתין ַנִמי ּדַ
ֹוָבְך, " ׁשּ ּבַ בֹוִרים ְוִלְפֵני יֹוִנים ׁשֶ   ֵאין נֹוְתִנין ַמִים ִלְפֵני ּדְ

יִסּיֹות ְרְנגֹוִלין ְוִלְפֵני יֹוֵני ַהְרּדֵ וִזין ְוִלְפֵני תַּ   . "ֲאָבל נֹוְתִנין ִלְפֵני ַאּוָ
  

   ?ַמאי ַטְעָמא
ָהנֵ  ּום ּדְ   ְמזֹונֹוָתן ָעֶליָך,  - י ָלאו ִמׁשּ

  ֵאין ְמזֹונֹוָתן ָעֶליָך.  - ָהֵני וְ 
  

א, ְוִליַטְעִמיךְ    ? ַמאי ִאיְרָיא ַמּיָ
ֲעֵרי ַנִמי  י ְוׂשַ   ! לֹא -ֲאִפיּלּו ִחיּטֵ

  
א ַאְגָמא  :ֶאּלָ ִכיִחי ּבְ ׁשְ א ּדִ אֵני ַמּיָ   ׁשָ

  
יָאה:  ֵבי ְנׂשִ יְתָחא ּדְ י יֹוָנה ַאּפִ ַרׁש ַרּבִ   ּדָ

ים""יֹ  :ְכִתיבַמאי ּדִ  ּלִ ין ּדַ יק ּדִ    (משלי כט, ז) ?ֵדַע ַצּדִ
זֹונֹוָתיו מּוָעִטין ּמְ ֶכֶלב ׁשֶ רּוְך הּוא ּבְ דֹוׁש ּבָ ה ָיִמים, יֹוֵדַע ַהּקָ לֹׁשָ ֵמָעיו ׁשְ   . ְלִפיָכְך ׁשֹוֶהה ֲאִכיָלתֹו ּבְ

ִדְתַנן    :כְּ
ֵמָעיו ִויֵהא ָטֵמא" ֶהה ֲאִכיָלתֹו ּבְ ׁשְ ה תִּ ּמָ    ?ּכַ

ֶכ  ה ָיִמים ֵמֵעת ְלֵעת, ּבְ לֹׁשָ   ֶלב ׁשְ
ּפֹול ָלאּור  תִּ ֵדי ׁשֶ ֵרףּוְבעֹופֹות ּוְבָדִגים ּכְ ָ   . "ְוִתׂשּ

  
  : ַרב ַהְמנּוָנאָאַמר 

ּה  ַמע ִמיּנָ א :ׁשְ א אּוְמָצא ְלַכְלּבָ ּדָ    .אֹוַרח ַאְרָעא ְלִמׁשְ
  

ה   ? ְוַכּמָ
  

  : ַרב ָמִריָאַמר 
ח אּוְדֵניּה, ְוחּוְטָרא ַאּבַ    . ְתֵריּה ְמׁשַ

  
ַדְבָרא,  י ּבְ   ָהֵני ִמיּלֵ

ָאֵתי ְלִמְסַרךְ  ָמָתא לֹא ּדְ   . ֲאָבל ּבְ
  

אָאַמר  ּפָ   : ַרב ּפַ
א,  ְלּבָ   ֵלית ְדַעְנָיא ִמכַּ

ֲעִתיר ֵמֲחִזיָרא    ְוֵלית ּדַ
  

ָווֵתיּה  ְנָיא כְּ   ַרב ְיהּוָדה: ּדְ ּתַ
  ? 'ַהְלָעָטה'ְוֵאיזֹו ִהיא  'ַהְמָרָאה'ֵאיזֹו ִהיא "
יָה ּוַמֲאִכיָלּה ּכַ  - 'ָרָאהַהְמ ' יָצּה, ּופֹוֵקס ֶאת ּפִ ַבת ַאַחתַמְרּבִ יִנין ּוַמִים ּבְ   . ְרׁשִ
ְפֵני ַעְצָמן -  'ַהְלָעָטה' ְפֵני ַעְצָמן ּוַמִים ּבִ יִנין ּבִ ְרׁשִ ָקּה, ְונֹוְתִנין ּכַ   .  "ַמֲאִכיָלּה ּוַמׁשְ
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        אאאא    קנו,קנו,קנו,קנו,    ––––    קנה, בקנה, בקנה, בקנה, ב .733
  ]."ְונֹוְתִנין ַמִים ַלּמּוְרָסן, ֲאָבל לֹא ּגֹוְבִלין[ ,ְמַהְלְקִטין ְלַתְרְנגֹוִלין"
  

ֵייָאַמר     :ַאּבַ
ָמר יּה ּדְ    :ָאְמִריָתּה ַקּמֵ

י    ?ַמְתִניִתין ַמּנִ
י: ְוָאַמר ִלי ר ְיהּוָדה ִהיא.  ַרּבִ   יֹוֵסי ּבַ

  
ַתְנָיא   :ּדְ

ַמח ְוֶאָחד נֹוֵתן ְלתֹוכֹו ַמִים"    ,ֶאָחד נֹוֵתן ֶאת ַהּקֶ
יב  -ָהַאֲחרֹון    ַחּיָ

ְבֵרי  יּדִ   . ַרּבִ
ר ְיהּוָדה י יֹוֵסי ּבַ   אֹוֵמר:  ַרּבִ

ל ַגּבֵ ּיְ יב ַעד ׁשֶ   . "ֵאינֹו ַחּיָ
  

יְלָמא אן לֹא ָקָאַמר  :ּדִ יַעד כָּ א ֶקַמח  ַרּבִ ר ְיהּוָדה ָהָתם ֶאּלָ יּבּול הּוא, ּדְ יֹוֵסי ּבַ ר ּגִ   ּבַ
יּבּולר או ּבַ לַ ּדְ ֲאָבל מּוְרָסן  י, ֲאִפיּלּו הּוא ּגִ ר ְיהּוָדה מֹוֶדה ַרּבִ    ?יֹוֵסי ּבַ

  
  , ֲעָתךְ לֹא ָסְלָקא ּדַ 

ֶהְדָיא ַתְנָיא ּבְ   : ּדְ
  ֵאין נֹוְתִנין ַמִים ַלּמּוְרָסן, "

ְבֵרי  יּדִ   . ַרּבִ
ר ְיהּוָדה י יֹוֵסי ּבַ   אֹוֵמר:  ַרּבִ

  . "נֹוְתִנין ַמִים ַלּמּוְרָסן
  
  

ַנן נּו ַרּבָ    :ּתָ
ִלי. "   ֵאין ּגֹוְבִלין ֶאת ַהּקָ

  . "ְוֵיׁש אֹוְמִרים: ּגֹוְבִלין
  

  ? ִרים""ֵיׁש אֹוְמ ַמאן 
  

אָאַמר    :  ַרב ִחְסּדָ
י   קנו,א ייֹוֵסי ּבְ  ַרּבִ   ְיהּוָדה ִהיא.  ַרּבִ

י ּנֵ ְמׁשַ י הּוא ּדִ   . ְוָהֵני ִמיּלֵ
  

י?  ּנֵ   ֵהיִכי ְמׁשַ
  

אָאַמר     :ַרב ִחְסּדָ
  ַעל ָיד ַעל ָיד. 

  
ִתית ּבְ " ָ ין ֶאת ַהׁשּ ּבֹוֲחׁשִ ִוין ׁשֶ תְוׁשָ ּבָ ַ    ,ׁשּ

ְצ    ."ִריְוׁשֹוִתים ִזיתֹום ַהּמִ
  

  ! "ֵאין ּגֹוְבִלין" :ְוָהָאְמַרּתְ 
  

ָיא    :ָלא ַקׁשְ
ָעָבה,  -ָהא    ּבְ
ה –ָהא  ַרכָּ    .ּבְ

  
י ּנֵ ְמׁשַ י הּוא ּדִ   . ְוָהֵני ִמיּלֵ
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י?  ּנֵ   ֵהיִכי ְמׁשַ
  

  : ַרב יֹוֵסףָאַמר 
ִתית,  -חֹול ּבְ  ָ ְך נֹוֵתן ֶאת ַהׁשּ   נֹוֵתן ֶאת ַהחֹוֶמץ ְוַאַחר כָּ
ת ּבְ  ּבָ ַ ְך נֹוֵתן ֶאת ַהחֹוֶמץ. נוֹ  -ׁשּ ִתית ְוַאַחר כָּ ָ   ֵתן ֶאת ַהׁשּ
  

ֵריּה  ֵלִוי יאּדְ ּבְ ר ִחּיָ ִב  ַרב הּוָנא ּבַ ָקא ּגַ יּה ּדְ ֵבי ָנׁשֵ ָלא ּדְ ֵחיּה ְלַגּבָ כַּ   . ְוָסֵפי ֵליּה ְלתֹוֵריּה  ,ילַאׁשְ
יּה ּבָ    . ַטׁש ּבֵ

ֵחיּה  ֲאָתא ֲאבּוהַּ  כַּ    ,ַאׁשְ
ֵמיּה  בּוהַּ ָהִכי ָאַמר ֲא  :ָאַמר ֵליּה  ְ ְך ִמׁשּ ִאּמָ     , ַרבּדְ ּדְ

   ?ּוַמּנוּ 
א ר ַאּבָ י ִיְרְמָיה ּבַ   : ַרּבִ

ְ ּוְדלֹ  ,ּגֹוְבִלין ְולֹא ַמְסִפין ִליׁשּ   ֵליּה.  5ְלִקיִטיןֵניּה ַמ א ָלִקיט ּבְ
  

י ּנֵ ְמׁשַ י הּוא ּדִ   . ְוָהֵני ִמיּלֵ
  

י ּנֵ   ? ֵהיִכי ְמׁשַ
  

ָלְמָיאָאַמר  ר ׁשְ ְ  ַרב ֵייָמר ּבַ ֵייּדְ ֵמיּה ִמׁשּ   : ַאּבַ
ִתי ָוֵעֶרב.    ׁשְ

  
יר ּפִ    !ְוָהא ָלא ְמָעֵרב ׁשַ

  
  : ַרב ְיהּוָדהָאַמר 

ִלי.    ְמַנֲערֹו ַלכְּ
  
  

יְנְקֵסיּה  ִתיב ַאּפִ   : ְזִעיִריּדְ כְּ
י,    ֲאָמִרית ֳקָדם ַרּבִ

  ?ּוַמּנוּ 
יא י ִחּיָ   .ַרּבִ

לַמהּו     ?ְלַגּבֵ
  

  ָאַמר: ָאסּור. 
  

  ? ַמהּו ְלָפֵרק
  
ר. ָא    ַמר: מּוּתָ
  

ָיאָאַמר    : ַרב ְמַנׁשְ
י ַחד,    ַחד ַקּמֵ

ֵרי  י ּתְ ֵרי ַקּמֵ ֵמי -ּתְ יר ּדָ ּפִ   . ׁשַ
ֵרי  י ּתְ ָלָתא ַקּמֵ   . ָאסּור -ּתְ

  
  ָאַמר:  ַרב יֹוֵסף

ִיים.    ַקב ַוֲאִפיּלּו ַקּבַ
  

א   ָאַמר:  עּוּלָ
  . ּכֹור, ַוֲאִפיּלּו ּכֹוַרִיים

  

                                                             
5

 עוד.על פי דקדוקי סופרים ו 
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יְנְקֵסיּה  ִתיב ַאּפִ   : ֵלִויּדְ כְּ

י,    ֲאָמִרית ֳקָדם ַרּבִ
  ּוַמּנּו? 

דֹוׁש  ינּו ַהּקָ   , ַרּבֵ
ָבֶבל,  ִתיָתא ּבְ ְבִלין ׁשְ ֲהוּו ּגָ   ַעל ּדַ

י,    ַוֲהָוה ָצַוח ַרּבִ
  ּוַמּנּו? 

דֹוׁש,  ינּו ַהּקָ   ַרּבֵ
ְבִלין ׁשְ  ָהוּו ּגָ יָת ַעל ּדְ    ,אּתִ

  יַע ֵליּה, ֵמ ׁשָ ְוֵלית ּדְ 
יֵדיּה לְ  יִמּדְ  ,ֵמיַסרְוֵלית ֵחיָלא ּבִ ייֹוֵסי ּבְ  ַרּבִ   .  ְיהּוָדה ַרּבִ
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        אאאא    קנו,קנו,קנו,קנו, .734
יְנְקֵסיּה  ִתיב ַאּפִ ן ֵלִויּדְ כְּ ַע ּבֶ י ְיהֹוׁשֻ   : ַרּבִ

א ּבָ ׁשַ ְבַחד ּבְ יּה  - ַהאי ַמאן ּדִ ַבר ְוָלא ֲחָדא ּבֵ   . ְיֵהי ּגְ
  

יּה"לֹ ַמאי "וְ     ?א ֲחָדא ּבֵ
  

  , ִאיֵליָמא: ְולֹא ַחד ְלִטיבוּ 
יַרב ַא ְוָהָאַמר    : ׁשִ

א ֲהָואי ּבָ ׁשַ ַחד ּבְ    !ֲאָנא ּבְ
  

א    ֲחָדא ְלִביׁשּו,  ואלַ ֶאּלָ
יְוָהָאַמר    : ַרב ַאׁשִ

א ּבָ ׁשַ ַחד ּבְ ר ַקקּוְזָתא ָהְווָין ּבְ   , ֲאָנא ְוִדיִמי ּבַ
  ֶמֶלְך,  -ֲאָנא 

ֵבי -ְוהּוא  ּנָ   ! ֲהָוה ֵריׁש ּגַ
  

י ְלִטיבוּ  א, ִאי ּכּוּלֵ י ְלִביׁש  ,ֶאּלָ   ּו. ִאי ּכּוּלֵ
  

  ? ַמאי ַטְעָמא
  

ְך.  יּה אֹור ְוחֹוׁשֶ ִאיְברּו ּבֵ   ּדְ
  
  

א  ּבָ ׁשַ ִבְתֵרי ּבְ ַבר ַרְגָזן.  -ַהאי ַמאן ּדְ   ְיֵהי ּגְ
  

   ?ַמאי ַטְעָמא
  

ִאיּפְ  ּום ּדְ אִמׁשּ יּה ַמּיָ   . ִליגּו ּבֵ
  
  

א  ּבָ ׁשַ ִבְתָלָתא ּבְ אי ְיֵהא - ַהאי ַמאן ּדְ ַבר ֲעִתיר ְוַזּנַ    .ְיֵהי ּגְ
  

  י ַטְעָמא? ַמא
  

ִאיּבְ  ּום ּדְ ִביםִמׁשּ יּה ֲעׂשָ   . רּו ּבֵ
  
  

א  ּבָ ׁשַ ָעה ּבְ ְבַאְרּבָ ים ְוָנִהיר.  -ַהאי ַמאן ּדִ ַבר ַחכִּ   ְיֵהי ּגְ
  

   ?ַמאי ַטְעָמא
  

יּה ְמאֹורֹות.  ִאיְתלּו ּבֵ ּום ּדְ   ִמׁשּ
  
  

א  ּבָ ׁשַ ה ּבְ ְבַחְמׁשָ ַבר ּגֹוֵמל ֲחָסִדים.  -ַהאי ַמאן ּדִ   ְיֵהי ּגְ
  

   ?ַמאי ַטְעָמא
  

ִאיּבְ  ּום ּדְ ִגים ְועֹופֹותִמׁשּ יּה ּדָ   . רּו ּבֵ
  
  

ָתא  ּבְ ְבַמֲעֵלי ׁשַ ַבר ַחְזָרן.  -ַהאי ַמאן ּדִ   ְיֵהי ּגְ
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ר ִיְצָחקָאַמר  י ַנְחָמן ּבַ   : ַרּבִ

ִמְצֹות   . ַחְזָרן ּבְ
  

א ְיֵהי  ּתָ ּבְ ְבׁשַ ָתא ָימּות,  -ַהאי ַמאן ּדִ ּבְ ׁשַ   ּבְ
ַאִחילּ  אּבָ ֲעלֹוִהי יֹוָמא ַר  וּ ַעל ּדְ ּתָ ּבְ ׁשַ   . א ּדְ

  
יָלאָאַמר  ר ַרב ׁשֵ   : ָרָבא ּבַ

א ִיְתְקֵרי א ַרּבָ יׁשָ   . ְוַקּדִ
  

י ֲחִניָנאָאַמר ְלהּו     :ַרּבִ
  : ַבר ִליַואיּפֹוקּו ִאְמרּו ֵליּה לְ 
ל יֹום ּגֹוֵרם ָעה ּגֹוֵרם ,לֹא ַמּזַ ל ׁשָ א ַמּזַ   .ֶאּלָ

  
ה ְב ּדִ ַהאי ַמאן  ַבר ִזיְוָתןיְ  -ַחּמָ    .ֵהי ּגְ

יֵליּה,  ֵתי ִמּדִ יֵליּה ְוׁשָ   ְיֵהי ָאֵכיל ִמּדִ
ְלָיין,    ְוָרזֹוִהי ּגַ

ֵניב     .לֹא ַמְצַלח - ִאם ּגָ
  

אי ְיֵהי.  -ְבכֹוָכב נֹוַגּה ּדִ ַהאי ַמאן  ַבר ֲעִתיר ְוַזּנַ   ְיֵהי ּגְ
  

   ?ַמאי ַטְעָמא
  

יּה נּוָרא ִאיְתְיִליד ּבֵ ּום ּדְ   . ִמׁשּ
  

ים,  -כֹוָכב ְב ּדִ אן ַהאי ַמ  ַבר ָנִהיר ְוַחכִּ   ְיֵהי ּגְ
ָסְפָרא  ּום ּדְ ה הּואּדְ ִמׁשּ   . ַחּמָ

  
ַבר ָסִב  -ְלָבָנה ִב ּדְ ַהאי ַמאן    יל ָמְרִעין, ְיֵהי ּגְ
ֵנאי ְוָסִת    יר, ָסֵתיר ּוָבֵנאי, ּבָ

יֵליּה ָאכִ  ָלא ּדִ יֵליּה  ,יל ּדְ ָלא ּדִ ֵתי ּדְ ְסָיין ,ְוׁשָ    .ְוָרזֹוִהי כַּ
ַנב ִא    . ַמְצַלח - ם ּגָ
  

ַת ְב ּדִ ַהאי ַמאן  ּבְ ֵטִלין.  -אי ׁשַ ָבֵתיּה ּבְ ַבר ַמְחׁשְ   ְיֵהי ּגְ
  

ָאְמִרי:    ְוִאית ּדְ
ֵטִלין. ּכֹ  ִבין ֲעֵליּה ּבְ ְ ְמַחׂשּ   ל ּדִ

ַבר ַצְדָקן. ְב ִד ַהאי ַמאן    ֶצֶדק ְיֵהי ּגְ
  

ר ִיְצָחקָאַמר  י ַנְחָמן ּבַ   : ַרּבִ
ִמְצֹות.    ְוַצְדָקן ּבְ

  
ים ְב ּדִ ַהאי ַמאן  ָמא -ַמְאּדִ יד ּדְ ַבר ָאׁשֵ    .ְיֵהי ּגְ

  
יָאַמר  י ַאׁשִ   : ַרּבִ

ָחא, ִאי מֹוֲהָלא ָבא, ִאי ַטּבָ ָנא, ִאי ַגּנָ    .ִאי אּוּמָ
  

הָאַמר    : ַרּבָ
ים ֲהָואי ַמְאּדִ    !ֲאָנא ּבְ

  
ֵייָאַמר    : ַאּבַ

 .ָמר ַנִמי ָעֵניׁש ְוָקֵטיל
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        אאאא    קנו,קנו,קנו,קנו, .735
ַמר     :ִאיּתְ
י ֲחנִ    אֹוֵמר:  יָנאַרּבִ

יר,  ל ַמֲעׁשִ ים, ַמּזָ ל ַמְחכִּ   ַמּזָ
ָרֵאל.  ל ְלִיׂשְ   ְוֵיׁש ַמּזָ

י יֹוָחָנן   ָאַמר:  ַרּבִ
ָרֵאל.  ל ְלִיׂשְ   ֵאין ַמּזָ

  
יְוָאְזָדא     ,יֹוָחָנן ְלַטְעֵמיּה  ַרּבִ

י יֹוָחָנןָאַמר ּדְ    : ַרּבִ
ָרֵאל?  ל ְלִיׂשְ ֵאין ַמּזָ ִיין ׁשֶ   ִמּנַ

ֱאַמר:  ּנֶ ְלָמדּו ּוֵמאֹ  :ה ָאַמר ה'"ּכֹ ׁשֶ ֶרְך ַהּגֹוִים ַאל ּתִ ָחּתוּ ֶאל ּדֶ ַמִים ַאל ּתֵ ָ    ,תֹות ַהׁשּ
י ֵיַחּתּו ַהּגֹוִים ֵמֵהָמה" ָרֵאל. "ֵיַחּתוּ "ּגֹוִיים  - (ירמיה י, ב) ּכִ   , ְולֹא ִיׂשְ

  
ָרֵאל,  ל ְלִיׂשְ   ְוַאף ַרב ָסַבר ֵאין ַמּזָ

  : ַרבָאַמר  ַרב ְיהּוָדהָאַמר ּדְ 
ָרֵאל? ִמ  ל ְלִיׂשְ ֵאין ַמּזָ ין ׁשֶ   ַנּיִ

ֱאַמר ּנֶ   , (בראשית טו, ה) 6""ַוּיֹוֵצא אתֹו ַהחּוָצה :ׁשֶ
רּוְך הּוא:  דֹוׁש ּבָ   ָאַמר ַאְבָרָהם ִלְפֵני ַהּקָ

ל עֹוָלם יִתי יֹוֵרׁש אֹ " :ִרּבֹונֹו ׁשֶ    ,(בראשית טו, ג) 7ִתי"ֶבן ּבֵ
ר ֵיֵצא " ,ָאַמר לֹו: ָלאו י ִאם ֲאׁשֶ ֶעיךָ ּכִ    .(בראשית טו, ד) 8"ִמּמֵ

י, וְ : ָאַמר ְלָפָניו ּלִ ִאיְצַטְגִנינּות ׁשֶ י ּבְ ְלּתִ כַּ ל עֹוָלם ִנְסּתַ ןִרּבֹונֹו ׁשֶ    !ֵאיִני ָראּוי ְלהֹוִליד ּבֵ
ךָ : ָאַמר ֵליּה  ּלְ ָרֵאל, ֵצא ֵמִאיְצַטְגִנינּות ׁשֶ ל ְלִיׂשְ ֵאין ַמּזָ   !ׁשֶ

ֲעֵתיךְ      ? ַמאי ּדַ
ָקֵאי    קנו,ב ַמֲעָרבּדְ ִמְזָרח.  ,ֶצֶדק ּבְ   ְמַהְדָרָנא ּומֹוָקִמיָנא ֵליּה ּבְ

ְכִתיב ְזָרח ֶצֶדק ִיְקָרֵאהּו ְלַרְגלוֹ  :ְוַהְיינּו ּדִ   . (ישעיה מא, ב) 9""ִמי ֵהִעיר ִמּמִ
  

מּוֵאל ַנִמי ּדִ ּוִמ  ָרֵאל.  -ׁשְ ל ְלִיׂשְ   ֵאין ַמּזָ
מּוֵאלּדִ  ֵלט ֲהוּו ָיְתִבי, ְוָהוּו ָק  ׁשְ י ְלַאְגָמא. ְוַאּבְ   ָאְזֵלי ָהַנְך ֱאיָנׁשֵ

ֵלט לִ  מּוֵאלָאַמר ֵליּה ַאּבְ ְבָרא ָאֵזיל ְולֹא ָאֵתיׁשְ    .ָטֵריק ֵליּה ִחיְוָיא ּוָמֵיית ,: ַהאי ּגַ
מּוֵאלָאַמר ֵליּה  ָרֵאל הּוא, ָאֵזיל ְוָאֵתי. ׁשְ ר ִיׂשְ   : ִאי ּבַ

ָיְתֵבי ָאֵזיל ְוָאֵתי ְדֵיּה , ַאּדְ ֵלט ׁשַ י ּגֹוֵביָקם ַאּבְ ַתְרּתֵ ִדי ּבְ ְפִסיק ּוׁשְ יּה ִחיְוָיא ּדִ ח ּבֵ כַּ   . ְלטּוֵניּה, ַאׁשְ
מּוֵאלָאַמר ֵליּה    ? ַמאי ֲעַבְדּתְ : ׁשְ
ֲהֵדי ֲהָדֵדי ְוָאְכִליַנן: ָאַמר ֵליּה  א ּבַ ל יֹוָמא ֲהַוה ְמַרֵמיַנן ִריְפּתָ   . כָּ

ן  א ַחד ִמיּנַ ָנא ֲהָוה ִאיכָּ א, ֲהָוה ָקא ִמיְכַסףלֹא ֲהָוה לֵ ּדְ ָהִאיּדָ   . יּה ִריְפּתָ
  . ֲאָנא ָקֵאיְמָנא ְוָאְרִמיָנא :ָאִמיָנא ְלהוּ 

י ֵהיִכי  יּה, כִּ ִקיִלי ִמיּנֵ ׁשְ ַמאן ּדִ אי כְּ ַואי ַנְפׁשַ יּה, ׁשְ י ְמַטאי ְלַגּבֵ   לֹא ִליְכִסיף. ּדְ כִּ
. : ָאַמר ֵליּה    ִמְצָוה ֲעַבְדּתְ

מּוֵאלְנַפק  ֶות""ּוְצָדָק  :ְוָדַרׁש  ׁשְ יל ִמּמָ ּצִ ה -(משלי י, ב)  ה ּתַ יָתה ְמׁשּוּנָ יָתה ַעְצָמּה.  ,ְולֹא ִמּמִ א ִמּמִ   ֶאּלָ
  

יּדְ ּוִמ  ָרֵאל.  - ֲעִקיָבא ַנִמי ַרּבִ ל ְלִיׂשְ   ֵאין ַמּזָ
  
יּדְ  יָלּה ְלֵבי ַרּבִ ַעּיְ ֵאי: ַההּוא יֹוָמא ּדְ ְלּדָ א, ָאְמִרי ֵליּה כַּ ַרּתָ ָנָנא, ָטֵריק ָלּה ִחיְוָיא, ּוִמיָתא ֲעִקיָבא ָהְוָיא ֵליּה ּבְ    .ּגְ

ָתא טּוָבא.  יּלְ ִאיָגא ַאּמִ   ֲהָוה, ּדְ
ִחיְוָיא ֵעיֵניּה ּדְ גּוָדא, ִאיְתְרִמי ֵאיִתיב ּבְ ָתא ּבְ ּצְ א, ּדַ ְנּתָ א ְלַמְכּבַ ַקְלּתָ   .ַההּוא יֹוָמא ׁשְ

ְקָלה ָלּה, ֲהָוה ָקא ָסֵריְך ְוָאֵתי ִחיוְ  י ָקא ׁשָ ְתָרּה ְלַצְפָרא כִּ    .ָיא ּבַ
  ? ַמאי ֲעַבְדּתְ : ָאַמר ָלּה ֲאבּוּה 

ַמֵעיּה  ׁשְ א ּדִ ְסעּוְדָתא, ְוֵליכָּ י ָעְלָמא ּבִ ָבא ְוָהוּו ְטִריִדי ּכּוּלֵ ַפְנָיא ֲאָתא ַעְנָיא, ְקָרא ַאּבָ   . ּבְ

                                                             
6
 ויאמר הבט נא השמימה וספור הכוכבים אם תוכל לספור אותם ויאמר כה יהיה זרעךַוּיֹוֵצא אתֹו ַהחּוָצה ַוּיֹוֵצא אתֹו ַהחּוָצה ַוּיֹוֵצא אתֹו ַהחּוָצה ַוּיֹוֵצא אתֹו ַהחּוָצה  
7

יִתי יֹוֵרׁש אִֹתיהן לי לא נתת זרע והנה   יִתי יֹוֵרׁש אִֹתיֶבן ּבֵ יִתי יֹוֵרׁש אִֹתיֶבן ּבֵ יִתי יֹוֵרׁש אִֹתיֶבן ּבֵ   ֶבן ּבֵ
8

ֶעיָך והנה דבר ה' אליו לאמור לא ירשך זה   ר ֵיֵצא ִמּמֵ י ִאם ֲאׁשֶ ֶעיָך כִּ ר ֵיֵצא ִמּמֵ י ִאם ֲאׁשֶ ֶעיָך כִּ ר ֵיֵצא ִמּמֵ י ִאם ֲאׁשֶ ֶעיָך כִּ ר ֵיֵצא ִמּמֵ י ִאם ֲאׁשֶ  הוא ירשךכִּ
9
ְזָרח צֶ   ְזָרח צֶ ִמי ֵהִעיר ִמּמִ ְזָרח צֶ ִמי ֵהִעיר ִמּמִ ְזָרח צֶ ִמי ֵהִעיר ִמּמִ  יתן לפניו גויים ומלכים ירד יתן כעפר חרבו כקש נדף קשתוֶדק ִיְקָרֵאהּו ְלַרְגלֹו ֶדק ִיְקָרֵאהּו ְלַרְגלֹו ֶדק ִיְקָרֵאהּו ְלַרְגלֹו ֶדק ִיְקָרֵאהּו ְלַרְגלֹו ִמי ֵהִעיר ִמּמִ
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יּה ִניֲהֵליּה  יָהִבית ִלי, ְיַהְבּתֵ ַנאי ּדִ י ְלִריְסּתְ ַקְלּתִ   . ָקֵאיְמָנא, ׁשָ
  .ָלּה: ִמְצָוה ֲעַבְדּתְ ָאַמר 
יְנַפק  ֶות"ֲעִקיָבא ְוָדַרׁש:  ַרּבִ יל ִמּמָ ּצִ ה -  "ּוְצָדָקה ּתַ יָתה ְמׁשּוּנָ יָתה ַעְצָמּה.  ,לֹא ִמּמִ א ִמּמִ   ֶאּלָ

  
ר ִיְצָחק ַנִמי ּדְ ּוִמ  ָרֵאל.  -ַרב ַנְחָמן ּבַ ל ְלִיׂשְ   ֵאין ַמּזָ

יּה  ִאיּמֵ ר ִיְצָחקּדְ ּדְ ֵאי: ָאְמ  ַרב ַנְחָמן ּבַ ְלּדָ   ִרי ָלּה כַּ
ָבא ֲהָוה.  ִריְך ַגּנָ   ּבְ

יּה.  ּלּוֵיי ֵריׁשֵ יּה ּגַ ַבְקּתֵ   לֹא ׁשְ
א, ּוָבֵעי ַרֲחֵמי. : ָאְמָרה ֵליּה  ַמּיָ ׁשְ ֶתיֱהֵוי ֲעָלְך ֵאיָמָתא ּדִ י ֵהיִכי ּדְ יְך, כִּ ֵסי ֵריׁשֵ   כָּ

אי ָקָאְמָרה ֵליּה    . לֹא ֲהָוה ָיַדע ַאּמַ
יְקָלאיֹוָמא ַחד ָיֵתיב ָק  ֵריס ּתּוֵתי ּדִ ִלי ֵעיֵניּה ֲחָזא ְלִדיְקָלא, א ּגָ יּה, ּדְ ֵויּה ֵריׁשֵ ִליָמא ֵמִעיּלָ    ,ָנַפל ּגְ

יּה  יּנֵ ׁשִ ָסֵקיּה ְלִקיּבּוָרא ּבְ ֵמיּה ִיְצֵריּה, ְסֵליק, ּפְ    .ַאּלְ
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        אאאא    קנז,קנז,קנז,קנז,    ––––    קנו, בקנו, בקנו, בקנו, ב .736
ָנה             ִמׁשְ

ֵב  ֵהָמה, ְוֶאת ַהּנְ לּוִעין ִלְפֵני ַהּבְ ִכין ֶאת ַהּדְ ָלִבים. ְמַחתְּ   ָלה ִלְפֵני ַהּכְ
י ְיהּוָדה   אֹוֵמר:  ַרּבִ

ת  ּבָ    ,ֲאסּוָרה –ִאם לֹא ָהְיָתה ְנֵבָלה ֵמֶעֶרב ׁשַ
ֵאיָנּה ִמן ַהּמּוָכן   .  ְלִפי ׁשֶ

   

ָמָרא             ּגְ

   )ִסיָמן –(ער"ל שח"ז  :ִאיְתַמר
אָאַמר    : עּוּלָ

יֲהָלָכה כְּ     .ְיהּוָדה ַרּבִ
10  

   :ָסַבר ַרבְוַאף 
יֲהָלָכה כְּ    ְיהּוָדה.  ַרּבִ

זּוֵזי  ְכָרֵכי ּדְ   , ָאַסר ַרבּדְ ִמּדִ
מּוֵאלוּ  ֵרי.  ׁשְ   ׁשָ
  

   :ָסַבר ֵלִויְוַאף 
יֲהָלָכה כְּ    ְיהּוָדה.  ַרּבִ

י ָהא  י ֲהוּו ַמְייּתֵ ּדְ כִּ יֹוָמא ָטָבאֵלִוי כִּ יּה ּבְ    ,א ֲהָוה ָחֵזי ָלּה לָ  -י ְטֵריָפָתא ְלַקּמֵ
יְלַקִליָתא.  י ָיֵתיב ַאּקִ א כִּ   ֶאּלָ

ָרא ׁשְ יְלָמא לֹא ִמְתכַּ ָאַמר: ּדִ   . ַוֲאִפיּלּו ִלְכָלִבים ָלא ַחְזָיא, ּדְ
  
מּוֵאלוּ    ָאַמר:  ׁשְ

יֲהָלָכה כְּ  ְמעֹון ַרּבִ    .ׁשִ
  

   :ָסַבר ְזֵעיִריְוַאף 
יֲהָלָכה כְּ  ְמעֹון.  ַרּבִ   ׁשִ

ְתַנן    :ּדִ
ֵה " ָתה ּבְ ּמֵ קֹוָמּה  -ָמה ׁשֶ ה ִמּמְ   , (ביצה כז:) "לֹא ְיִזיֶזּנָ

ָמא ְוִת    : ְזֵעיִריְרּגְ
ֵמי יר ּדָ ּפִ ין ׁשַ חּוּלִ ים, ֲאָבל ּבְ ֶבֱהַמת ָקָדׁשִ    .ּבְ

  
י יֹוָחָנןְוַאף     :ָאַמר ַרּבִ

יֲהָלָכה כְּ  ְמעֹון.  ַרּבִ   ׁשִ
  

יּוִמי ָאַמר     ?יֹוָחָנן ָהִכי ַרּבִ
  : י יֹוָחָנןַרּבִ ְוָהא ָאַמר 

ְסַתם  ָנהֲהָלָכה כִּ   , ִמׁשְ
     :ּוְתַנן

ִעין ֵעִצים"   קנז,א    :ֵאין ְמַבּקְ
  ִמן ַהּקֹורֹות, 

יֹום טֹובְולֹא ִמן ַהּקֹוָר  ָרה ּבְ ּבְ ׁשְ ּנִ   ! "ה ׁשֶ
  

י ייֹוָחָנן, ַההּוא כְּ  ַרּבִ ר ְיהּוָדה ַמְתֵני ָלּה  ַרּבִ   . יֹוֵסי ּבַ
  

ַמע א ׁשְ    :ּתָ
ֲעֵר " ּמּוְקֶצהַמְתִחיִלין ּבַ ּבַ ֵעִצים ׁשֶ ֶבן, ֲאָבל לֹא ּבְ   ! "יַמת ַהתֶּ
  

ּוֵחי  ַאְרֵזי ְוַאׁשּ יס, ּדְ ָהָתם ּבְ   מּוְקֶצה ֵמֲחַמת ֶחְסרֹון כִּ
                                                             

10
מּוֵאלוּ וּ וּ וּ  :ל לא גורס"ס שהמרש"במסורת השמובא   יכְּ כְּ כְּ כְּ ֲהָלָכה ֲהָלָכה ֲהָלָכה ֲהָלָכה ָאַמר: ָאַמר: ָאַמר: ָאַמר:     ׁשְ יַרּבִ יַרּבִ יַרּבִ         כן בגמרא].כן בגמרא].כן בגמרא].כן בגמרא].[מופיע לאחר מי[מופיע לאחר מי[מופיע לאחר מי[מופיע לאחר מי    ....ְמעֹוןְמעֹוןְמעֹוןְמעֹוןׁשִ ׁשִ ׁשִ ׁשִ     ַרּבִ
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יֲאִפיּלּו  ְמעֹון מֹוֶדה.  ַרּבִ   ׁשִ
  

ַמע א ׁשְ    :ּתָ
ִקין " ִרּיֹותְוׁשֹוֲחִטין ֶאת ֵאין ַמׁשְ ְדּבָ   . ַהּמִ

יתֹות ּיָ ִקין ְוׁשֹוֲחִטין ֶאת ַהּבַ   ! "ֲאָבל ַמׁשְ
  

י ח ַרּבִ כַּ    :יֹוָחָנן ְסָתָמא ַאֲחִריָנא ַאׁשְ
אי" מַּ ית ׁשַ   אֹוְמִרים:  ּבֵ

יִהין  יןַמְגּבִ ְלָחן ֲעָצמֹות ּוְקִליּפִ ֻ   , ֵמַעל ַהׁשּ
לוּ    אֹוְמִרים:  ֵבית ִהּלֵ

ּה ְמַס  ְבָלה ּכּוּלָ ק ֶאת ַהטַּ   . )שבת קמג,א( "ּוְמַנֲעָרּה ּלֵ
   :ַרב ַנְחָמןְוָאַמר 

אָאנּו ֵאין ָלנּו     :ֶאּלָ
אי כְּ  ּמַ ית ׁשַ יּבֵ   ְיהּוָדה,  ַרּבִ

ל כְּ וּ  ית ִהּלֵ יּבֵ ְמעֹון.  ַרּבִ   ׁשִ
  
  

ִליִגי  ּה, ּפְ   ּבָ
   :ָרִביָנאוְ  ַרב ַאָחא

ָכל ַחד  ּה ָאַמר: ּבְ ת ּכּוּלָ ּבָ ַ יֲהָלָכה כְּ  -ַהׁשּ ְמעוֹ  ַרּבִ   מּוְקֶצה ֵמֲחַמת ִמיאּוס, ִמ ן, ְלַבר ׁשִ
  ? ּוַמאי ִניהוּ 

ן    .ֵנר ָיׁשָ
  ָאַמר: ְוַחד 

מּוְקֶצה ֵמֲחַמת ִמיאּוס ַנִמי  יֲהָלָכה כְּ ּבְ ְמעֹון, ְלַבר  ַרּבִ   מּוְקֶצה ֵמֲחַמת ִאיּסּור, ִמ ׁשִ
  ? ּוַמאי ִניהוּ 

ת,  ּבָ אֹוָתּה ׁשַ ּה ּבְ ִהְדִליקּו ּבָ   ֵנר ׁשֶ
יס, ֲאִפיּלּו ֲאָבל  ימּוְקֶצה ֵמֲחַמת ֶחְסרֹון כִּ ְמעֹון מֹוֶדה ַרּבִ   . ׁשִ

  
ְתַנן    :ּדִ

ל " ִלין ּבְ ּכָ ִלים ִניטָּ ת, ַהּכֵ ּבָ ַ   ׁשּ
ר סָּ דֹול חּוץ ִמּמַ הְוָיֵתד  ,ַהּגָ ל ַמֲחֵריׁשָ    .:)שבת קכג( "ׁשֶ
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        אאאא    קנז,קנז,קנז,קנז, .737
ָנה             ִמׁשְ

ת, ּבְ ְנָדִרים ְמִפיִרין  ּבָ ַ   ׁשּ
ָאִלין  תָדִר נְ ִל ְוִנׁשְ ּבָ ַ ֵהן ְלצֹוֶרְך ַהׁשּ   . ים ׁשֶ

  

אֹורּופֹוְקִקין    , ֶאת ַהּמָ
ְטִלית   , ּומֹוְדִדין ֶאת ַהּמַ

ְקֶוה   . ּומֹוְדִדין ֶאת ַהּמִ
יֵמי ָאִביו  ה ּבִ ל ּוַמֲעׂשֶ יׁשֶ ְטִניתּוִביֵמי  ָצדֹוק ַרּבִ ן ּבָ אּול ּבֶ א ׁשָ   , ַאּבָ

ִפיַח  טָּ אֹור ּבַ ְקקּו ֶאת ַהּמָ ּפָ   , ׁשֶ
ֵקיָדה  רּו ֶאת ַהּמְ ֶגִמיְוָקׁשְ ית  ,ּבְ יּגִ ּגִ   , ּפֹוֵתַח ֶטַפח ִאם ָלאוֵליַדע ִאם ֵיׁש ּבַ

ְבֵריֶהם  ִרין ּבְ ּוִמּדִ ּפֹוְקִקין ּומֹוְדִדין ְוקֹוׁשְ תָלַמְדנּו, ׁשֶ ּבָ ַ   .  ׁשּ
   

ָמָרא             ּגְ

ֲעָיא ְלהוּ     :ִאיּבַ
ין ְלצֹוֶרךְ   :ֲהָפָרה ּלא ְלצֹוֶרְך,  ,ּבֵ   ּוֵבין ׁשֶ

ֵאָלה    :ּוׁשְ
  , ִאין - ְלצֹוֶרְך 

ּלא ְלצֹוֶרְך    . לֹא -ׁשֶ
ּום ָהִכי ָקַפְלִגיְנהּו ֵמֲהָדֵדי   , ּוִמׁשּ

יְלָמא   : אֹו ּדִ
   ,ֲהָפָרה ַנִמי

   ,ִאין –ְלצֹוֶרְך 
ּלא ְלצֹוֶרְך    לֹא,  -ׁשֶ

ֵליג ְלהּו ֵמֲהָדֵדי  ָקא ּפָ ּום –ְוָהא ּדְ ין,  -ֲהָפָרה ּדַ  :ִמׁשּ ית ּדִ   ֵאין ָצִריְך ּבֵ
ֵאָלה              ין?   -ּוׁשְ ית ּדִ   ְצִריָכה ּבֵ

  
ַמע א ׁשְ    :ּתָ

ָתֵני  ֵבי ּדְ אזּוֵטי ּדְ ּפָ   : ַרב ּפַ
ת ְמִפיִרין ְנָדִרים ּבְ " ּבָ ַ ת - ׁשּ ּבָ ַ   . "ְלצֹוֶרְך ַהׁשּ
ת" ּבָ ַ    ,יןִא  – "ְלצֹוֶרְך ַהׁשּ
ת " ּבָ ַ ּלא ְלצֹוֶרְך ַהׁשּ   לֹא.  -ׁשֶ
  
  

ָנא ַאֲחִריָנא ָ    .ִליׁשּ
  

ֲעָיא ְלהוּ     :ִאיּבַ
ְרַוְייהּו ָקָתֵני - "ְלצֹוֶרְך" ּלא ְלצֹוֶרְך וְ  ,ַאּתַ   , אלֹ  -ׁשֶ

  ֲהָפַרת ְנָדִרים ֵמֵעת ְלֵעת,  :ַאְלָמא
יְלָמא י ָקָתֵני  :אֹו ּדִ ָקָתֵניֵאָלה ׁשְ ַא  -  "ְלצֹוֶרְך"כִּ   , הּוא ּדְ

ּלא ְלצֹוֶרְך,  -ֲאָבל ֲהָפַרת ְנָדִרים    ֲאִפיּלּו ׁשֶ
ל ַהּיֹום :ַאְלָמא    .ֲהָפַרת ְנָדִרים כָּ

  
ַמע א ׁשְ    :ּתָ

ָתֵני  ֵבי  זּוֵטיב ַר ּדְ אּדְ ּפָ   : ַרב ּפַ
ת ְמִפיִרין ְנָדִרים ּבְ " ּבָ ַ ת - ׁשּ ּבָ ַ   . "ְלצֹוֶרְך ַהׁשּ
ת" ּבָ ַ   , ִאין -  "ְלצֹוֶרְך ַהׁשּ

ת  ּבָ ַ ּלא ְלצֹוֶרְך ַהׁשּ   לֹא,  - ׁשֶ
  ֵעת ְלֵעת. ֲהָפַרת ְנָדִרים ֵמ  :ַאְלָמא

  
יָאַמר    : ַרב ַאׁשִ

ַנן    :ְוָהֲאַנן ּתְ
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ל ַהּיֹום,  -ֲהָפַרת ְנָדִרים "   ּכָ
ָבר ְלָהֵקל ּוְלַהְחִמיר,  ּדָ   ְוֵיׁש ּבַ

יַצד?    ּכֵ
ת ָנְדָרה  ּבָ ת וְ ֵמיֵפר  -ֵליֵלי ׁשַ ּבָ ת ַעד ׁשֶ ֵליֵלי ׁשַ ּבָ ַ ְך. יֹום ַהׁשּ ְחׁשַ   תֶּ
ָכה ָנְדָרה  ְך,  -ִעם ֲחׁשֵ ְחׁשַ ּלא תֶּ   ֵמיֵפר ַעד ׁשֶ

ָכה ֲחׁשֵ ֶ ִאם לֹא ֵהֵפר ִמׁשּ   . :)נדרים עו( "ֵאינֹו ָיכֹול ְלָהֵפר -  ׁשֶ
  

ֵאי  ּנָ   ִהיא, ּתַ
ַתְנָיא    :ּדְ

ל ַהּיֹום.  -ֲהָפַרת ְנָדִרים "   ּכָ
י ר ְיהּוָדה ַרּבִ יוְ  יֹוֵסי ּבַ יֶאְלָעָזר ּבְ  ַרּבִ ְמעֹון ַרּבִ   ָאְמרּו:  ׁשִ

  . "ֵמֵעת ְלֵעת
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        אאאא    קנז,קנז,קנז,קנז, .738
ָאִלים ִלְנָדִריםוְ "    ."ִנׁשְ
  

ֲעָיא ְלהוּ     :ִאיּבַ
ַנאיכְּ  ּלא ָהָיה לֹו ּפְ   , ׁשֶ

ְלָמא  ַנאיאֹו ּדִ   ? ֲאִפיּלּו ָהָיה לֹו ּפְ
  

ַמע א ׁשְ    :ּתָ
ַנן  ִקיקּו ֵליּה ַרּבָ ִאְזּדַ ֵריּה  ַרבלְ ּדְ רּו ֵליּה ִנְדֵריּה,  ַרב ֵזיָראּדְ  זּוְטָרא ּבְ   ְוׁשָ

ֲהָוה ֵליּה  ב ּדַ ַנאיְוַאף ַעל ּגַ    .ּפְ
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        בבבב- - - - אאאא    קנז,קנז,קנז,קנז, .739
ֶגִמי" ֵקיָדה ּבְ רּו ֶאת ַהּמְ ִפיַח ְוָקׁשְ טָּ אֹור ּבַ ְקקּו ֶאת ַהּמָ ּפָ   . "ׁשֶ
  

   :ַרבָאַמר  ַרב ְיהּוָדהר ָאַמ 
ים, ֵהיְלְקֵטי  ֵני ָבּתִ ין ׁשְ ה ָהְיָתה ּבֵ   ְקַטּנָ

ם ְוטּוְמָאה    קנז,ב ית ְסדּוָק ^ָהְיָתה ׁשָ ןה ְוִגיּגִ ּבָ ַחת ַעל ּגַ   . מּוּנַ
אֹור ָפ וּ  ִפיַח ּבְ ְקקּו ֶאת ַהּמָ ֶגִמי, ּטָ ֵקיָדה ּבְ רּו ֶאת ַהּמְ    ,ְוָקׁשְ

ם ּבַ ִאם יֵ ֵליַדע  ית ּפֹוֵתַח ֶטַפח ִאם ָלאוׁש ׁשָ יּגִ    .ּגִ
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        בבבב    קנז,קנז,קנז,קנז, .740
ת" ּבָ ַ ׁשּ ִרין ּבַ ּפֹוְקִקין ּומֹוְדִדין ְוקֹוׁשְ ְבֵריֶהם ָלַמְדנּו ׁשֶ   ."ּוִמּדִ
  

א לּוָתא עּוּלָ   . ִאיְקַלע ְלֵבי ֵריׁש ּגָ
ר ַרב הוּ ְל ַחְזֵייּה  ה ּבַ ָיֵתי ָנאַרּבָ א ְוָקא ָמ ּדְ ַמּיָ ַאְווָנא ּדְ ח ֵליּה ב ּבְ   . ׁשַ

  
  : ָאַמר ֵליּה 

ַנן ָאְמִרי ַרּבָ ָלאו , ִמְצָוהְד ְמִדיָדה  :ֵאיַמר ּדְ    ?ְצָוה ִמי ַאמּורִמ ּדְ
  

  : ָאַמר ֵליּה 
ָעְלָמא ֲאָנא ק ּבְ    .ִמְתַעּסֵ
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