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        קב, בקב, בקב, בקב, ב .438

ָנה    ִמׁשְ

  ַהּבֹוֶנה, 
יב?  ה ִיְבֶנה ִויֵהא ַחּיָ ּמָ   ּכַ

הּוא.  ל ׁשֶ   ַהּבֹוֶנה ּכָ
ֲעָצד יׁש ּוַבּמַ טִּ ּפַ ה ּבַ ּכֶ ת ְוַהּמַ הּוא  ,ַהּקֹוֵדַח , ְוַהְמַסתֵּ ל ׁשֶ יב.  -ּכָ   ַחּיָ

ָלל:    ֶזה ַהּכְ
ה ְמָלאָכה,ּכֹ יֶמת ּבְ  ל ָהעֹוׂשֶ ת ּוְמַלאְכּתֹו ִמְתַקּיֶ ּבָ ַ יב.  -ׁשּ   ַחּיָ

  

ְמִליֵאלְוֵכן  ן ּגַ ְמעֹון ּבֶ ן ׁשִ   אֹוֵמר:  ַרּבָ
ַעת ְמָלאָכה ׁשְ ן ּבִ ּדָ ּקּוְרָנס ַעל ַהסַּ ה ּבַ ּכֶ יב, , ַאף ַהּמַ   ַחּיָ

ן ְמָל  ְמַתּקֵ הּוא ּכִ ֵני ׁשֶ   .  אָכהִמּפְ
   

ָמָרא             ּגְ

הּוא" ל ׁשֶ    ?ְלַמאי ַחְזָיא - "ּכָ
  

י ִיְרְמָיהָאַמר    : ַרּבִ
רּוטֹוָתיו ּה ּפְ א ְלַהְצִניַע ּבָ ן ָעִני חֹוֵפר ּגּוּמָ כֵּ   . ׁשֶ

ן,  כָּ י ִמׁשְ ּבֵ ְכָווָתּה ּגַ   ּדִ
ן ּתֹוְפֵרי ְיִריעֹות כֵּ ּה ַמֲחֵטיֶהן.  ,ׁשֶ א ְלַהְצִניַע ּבָ   חֹוְפִרין ּגּוּמָ

  
ֵיי   ָאַמר:  ַאּבַ

י כִּ ּתַ ִמׁשְ יָון ּדְ    .ָלא ָעְבִדי ָהִכי ,כֵּ
ה.  ּפֹות ָעֶליָה ְקֵדיָרה ְקַטּנָ ה ִלׁשְ יָרה ְקַטּנָ יְטּפּוֵטי כִּ ה ּפִ ן ָעִני עֹוׂשֶ כֵּ א, ׁשֶ   ֶאּלָ

ן,  כָּ י ִמׁשְ ּבֵ ְכָווָתּה ּגַ   ּדִ
ָחְסָרה ְמַלאכְ  ִנין ִלְצּבֹוַע ְיִריעֹות ׁשֶ ֵלי ַסּמָ ןְמַבׁשְ    ,ּתָ

ה יָרה ְקַטּנָ יְטּפּוֵטי כִּ ין ּפִ ה ,עֹוׂשִ ּפֹות ָעֶליָה יֹוָרה ְקַטּנָ    .ִלׁשְ
  

ר ַיֲעקב   ָאַמר:  ַרב ַאָחא ּבַ
ירּות ֵאין ְמקֹום ֲעׁשִ    !ֲעִנּיּות ּבִ

א ִביָרתֹו  ,ֶאּלָ ׁש לֹו ֶנֶקב ּבְ ּיֵ ִית ׁשֶ ַעל ַהּבַ    .ְוסֹוְתמוֹ ּבַ
ן,  כָּ י ִמׁשְ ּבֵ ְכָווָתּה ּגַ   ּדִ

ְרָנא ְפָלה ּבֹו ּדַ ּנָ ן ֶקֶרׁש ׁשֶ כֵּ יף ְלתֹוָכּה ָאָבר ְוסֹוְתמֹו.   ,ׁשֶ   ַמּטִ
  

   

מּוֵאלָאַמר    : ׁשְ
ד  יב – ֶאת ָהֶאֶבןַהְמַצּדֵ   .ַחּיָ

  
   :ֵמיִתיִבי

יט " יב -ֶאָחד נֹוֵתן ֶאת ָהֶאֶבן ְוֶאָחד נֹוֵתן ֶאת ַהטִּ יט ַחּיָ   ! "ַהּנֹוֵתן ֶאת ַהטִּ
  

  ְוִליַטְעִמיְך, 
   :יָמא ֵסיָפאֵא 
י יֹוֵסי"   אֹוֵמר:  ַרּבִ

ל ֲאָבִנים  ימֹוס ׁשֶ י ּדִ ּבֵ יַח ַעל ּגַ יב –ַוֲאִפיּלּו ֶהֱעָלה ְוִהּנִ    !"ַחּיָ
א   : ֶאּלָ

ְנָייֵני ָהווּ  ָלָתא ּבִ   : ּתְ
א, ְמִציָעא, ְוֵעיָלא ּתָ    .ּתַ

א" ּתָ ֵעי ִצּדּוֵדי ְוָעְפָרא - "ּתַ    .ּבָ
ֵעי ַנִמי ִטינָ  -  "ְמִציָעא"    .אּבָ
ָעְלָמא -" ִעיַלאי" ָחה ּבְ ַהּנָ    .ּבְ

  רש"י
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  קג, א – קב, ב .439
ת " הּוא ... [ְוַהְמַסתֵּ ל ׁשֶ יב –ּכָ   ]."ַחּיָ
  
ת" יב - "ְמַסתֵּ ּום ַמאי ִמיַחּיַ    ?ִמׁשּ
  

  ָאַמר: ַרב 
ּום ּבֹוֶנה    .ִמׁשּ

  
מּוֵאלוּ    ָאַמר:  ׁשְ

ה ּבְ  ּום ַמכֶּ יׁש ִמׁשּ ּטִ   .ּפַ
  

ה ֶנֶקב ּבְ  לָהעֹוׂשֶ ְרנְ  לּול ׁשֶ    :גֹוִליםּתַ
  ָאַמר:  ַרב

ּום ּבֹוֶנה   .ִמׁשּ
  
מּוֵאלוּ    ָאַמר:  ׁשְ

ה ּבְ  ּום ַמכֶּ יׁש. ִמׁשּ ּטִ   ּפַ
  

ָמָרא קֹוִפיָנא ּדְ יל ׁשּוְפָתא ּבְ    :ַעּיָ
   :ָאַמר ַרב

ּום ּבֹוֶנה   .ִמׁשּ
  
מּוֵאלוּ    ָאַמר:  ׁשְ

ה ּבְ ִמ  ּום ַמכֶּ יׁש. ׁשּ ּטִ   ּפַ
  

   .ּוְצִריָכא
ַמִעי ִאי ַאׁשְ ְייָתא ּבְ ּדְ ּום ַנן ַקּמַ ָכְך, ֶד ּדְ ַהִהיא ָקָאַמר ַרב ִמׁשּ ְנָין ּבְ   ֶרְך ּבִ

ְרְנגֹוִלים  ל ּתַ לּול ׁשֶ ה ֶנֶקב ּבְ ָכְך, ּדְ ֲאָבל עֹוׂשֶ ְנָין ּבְ מּוֵאל -ֵאין ֶדֶרְך ּבִ   . ֵאיָמא מֹוֶדה ֵליּה ִלׁשְ
ָהא ַמִעיַנן ּבְ ָדֵמ  ,ְוִאי ַאׁשְ ּום ּדְ ָהא ָקָאַמר ַרב ִמׁשּ יּה ַלֲאִויָראּבְ ַעְבּדֵ   , י ְלִבְנַין, ּדְ

ָמָרא  קֹוִפיָנא ּדְ מּוֵאלּדְ ֲאָבל ׁשּוְפָתא ּבְ ָכְך, ֵאיָמא מֹוֶדה ֵליּה ִלׁשְ ְנָין ּבְ   . ֵאין ֶדֶרְך ּבִ
ָהאוְ  ַמִעיַנן ּבְ מּוֵאל ,ִאי ַאׁשְ ָהא ָקָאַמר ׁשְ י ֵאיָמא מֹוֶדה ֵליּה ְלַרב, ּבְ ְרּתֵ ָהָנְך ּתַ    .ֲאָבל ּבְ

   .יָכאְצִר 
  

יּה  ָעא ִמיּנֵ ֲעָיאּבְ ר אֹוׁשַ י יֹוָחָנןֵמ  ַרב ָנָתן ּבַ   : ַרּבִ
ת  יב -ְמַסּתֵ ּום ַמאי ִמיַחּיַ    ?ִמׁשּ

  
ָיֵדיּה  יׁש.  ,ַאֲחֵוי ֵליּה ּבְ ּטִ ּפַ ה ּבַ ּום ַמכֶּ   ִמׁשּ

  
ַנן    :ְוָהֲאַנן ּתְ

יׁש ַהְמ " טִּ ּפַ ה ּבַ ּכֶ ת ְוַהּמַ   ! "ַסתֵּ
  

ת :ֵאיָמא יׁש. ַמכֶּ ַה  ,ַהְמַסּתֵ ּטִ ּפַ   ה ּבַ
  

ַמע א ׁשְ   :ּתָ
הּוא "   קג,א ל ׁשֶ יב –ַהּקֹוֵדַח ּכָ   . "ַחּיָ

ָחר חֹוְרָתא ְלִבְנָייָנא ַמאן ּדְ ָלָמא ְלַרב ֶמיֱחֵזי כְּ ׁשְ מּוֵאל ָלאו  ,ּבִ א ִלׁשְ ַמר ְמָלאָכה הּואֶאּלָ   ! ּגְ
  

ַמאי ָעְסִקיַנן    :ָהָכא ּבְ
ַפְרְזָלא וּ  ַרְמָצא ּדְ ְבַזֵעיּה ּבְ ַמר ְמָלאָכהּדִ ַהְיינּו ּגְ ויּה, ּדְ ַגּוֵ יּה ּבְ ַבּקֵ   .ׁשְ
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        קג, אקג, אקג, אקג, א .440
ָלל:" ת [ ֶזה ַהּכְ ּבָ ַ ׁשּ יֶמת ּבְ ה ְמָלאָכה, ּוְמַלאְכּתֹו ִמְתַקּיֶ יב –ּכֹל ָהעֹוׂשֶ    ]."ַחּיָ
  

ָלל"    ?ְלַאּתּוֵיי ַמאי -  "ֶזה ַהּכְ
  

א ַקּבָ ַחק ְקִפיָזא ּבְ   . ְלַאּתּוֵיי ּדְ
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        קג, אקג, אקג, אקג, א .441
ְמ " ן ׁשִ ְמִליֵאלַרּבָ ן ּגַ   אֹוֵמר:  עֹון ּבֶ

ן ּדָ ּקּוְרָנס ַעל ַהסַּ ה ּבַ ּכֶ יב, [ ַהּמַ ַעת ְמָלאָכה, ַחּיָ ׁשְ   ּבִ
ן ְמָלאָכה ְמַתּקֵ הּוא ּכִ ֵני ׁשֶ   ].ִמּפְ

  
  ? ַמאי ָקָעֵביד

  
ה ְרַוְייהוּ  ַרב יֹוֵסףוְ  ַרּבָ ָאְמִרי ּתַ    :ּדְ

ן ֶאת ָידוֹ  ַאּמֵ ּמְ ֵני ׁשֶ    .ִמּפְ
  

ּה    : ֵני ַרֲחָבהּבְ ָקׁשּו ּבָ
יב ִמיַחּיַ ָתא ְוָגַמר, ָהִכי ַנִמי ּדְ ּבְ ׁשַ א ּבְ ֻנּתָ ה, ֲחָזא אּוּמָ א ֵמַעּתָ    ?!ֶאּלָ

  
א  ֵייֶאּלָ ְרַוְייהוּ  ָרָבאוְ  ַאּבַ ָאְמִרי ּתַ    :ּדְ

ן כָּ י ִמׁשְ ֵדי ַטּסֵ ן ְמַרּדְ כֵּ ן ׁשֶ ין כֵּ    .עֹוׂשִ
  

ְנָיא ַנִמי ָהִכי    :ּתַ
ְמ " ן ּגַ ְמעֹון ּבֶ ן ׁשִ   אֹוֵמר:  ִליֵאלַרּבָ

יב,  ַעת ְמָלאָכה ַחּיָ ׁשְ ן ּבִ ּדָ ּקּוְרָנס ַעל ַהסַּ ה ּבַ ּכֶ   ַאף ַהּמַ
ן ין ּכֵ ן עֹוׂשִ ּכָ י ִמׁשְ ֵדי ַטסֵּ ן ְמַרּדְ ּכֵ   .  "ׁשֶ
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        קג, אקג, אקג, אקג, א .442
ָנה             ִמׁשְ

הּוא.  -ַהחֹוֵרׁש  ל ׁשֶ   ּכָ
ׁש, ְוַהְמַקְרֵסם הּוא  ,ְוַהְמָזֵרד ,ַהְמַנּכֵ ל ׁשֶ יב.  -ּכָ   ַחּיָ

  

ט ֵעִצים,    ַהְמַלּקֵ
ן  ֵהן,  -ִאם ְלַתּקֵ ל ׁשֶ   ּכָ

ק  ה.  - ִאם ְלֶהיסֵּ יָצה ַקּלָ ל ּבֵ ֵ ֵדי ְלַבׁשּ   ּכְ
  

ִבים,  ט ֲעׂשָ   ַהְמַלּקֵ
ן  הּוא,  -ִאם ְלַתּקֵ ל ׁשֶ   ּכָ

ֵהָמה  ִדי -ִאם ַלּבְ י ַהּגְ ְמלֹא ּפִ   .  ּכִ
   

ָמָרא             ּגְ

   ?ְלַמאי ֲחִזי
  

ָקָרא    .ְלֵביְזָרא ּדְ
ְכוָ  ן, ּדִ כָּ י ִמׁשְ ּבֵ   וָתּה ּגַ

ן ָראּוי  כֵּ ִניןלְ ׁשֶ ל ַסּמָ    .ֶקַלח ֶאָחד ׁשֶ
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ׁש ְוַהְמַקְרֵסם ְוַהְמָזֵרד" הּוא [ ַהְמַנּכֵ ל ׁשֶ יב –ּכָ   ]."ַחּיָ
  

ַנן נּו ַרּבָ    :ּתָ
ין, ְוַהְמָזֵרד ְזָרִדים, "   ַהּתֹוֵלׁש עֹוָלׁשִ

ְגרֹוֶגֶרת.  - ֲאִכיָלה ַל ִאם    ּכִ
ִדי.  -ָמה ֵה ְב ִל ִאם  י ַהּגְ ְמלֹא ּפִ   ּכִ
ק ִאם  ה.  - ְלֶהיסֵּ יָצה ַקּלָ ל ּבֵ ֵ ֵדי ְלַבׁשּ   ּכְ

ְרַקע  ֵהן -ִאם ְלַייּפֹות ֶאת ַהּקַ ל ׁשֶ   . "ּכָ
  

ְרַקע ִניְנהוּ  הּו לֹא ְלַיּפֹות ֶאת ַהּקַ    ?!ַאּטּו ּכּוּלְ
  

ה ְרַוְייהוּ  ַרב יֹוֵסףוְ  ַרּבָ ָאְמִרי ּתַ    :ּדְ
נוּ ּבַ     .ֲאַגם ׁשָ
  
ֵייַא    ָאַמר:  ּבַ

ין ּוֵ ָלא ָקִמיכַּ גֹון ּדְ ָלאו ֲאַגם, כְּ ֶדה ּדְ ׂשָ יָמא ּבְ    .ֲאִפיּלּו ּתֵ
  

ֵייְוָהא  ְרַוְייהוּ  ָרָבאוְ  ַאּבַ ָאְמִרי ּתַ    :ּדְ
ימֹוֶדה  יּה  ַרּבִ ֵסיק ֵריׁשֵ ְמעֹון "ּפָ   !ְולֹא ָימּות"ׁשִ

  
ַחְבֵריּה  ,לֹא ְצִריָכא ַאְרָעא ּדְ ָקָעֵביד ּבְ   .  ּדְ
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ָנה             ִמׁשְ

י אֹוִתּיֹות,  תֵּ   ַהּכֹוֵתב ׁשְ
ין ּבִ  מאלֹו, ּבֵ ׂשְ ין ּבִ   ְיִמינֹו ּבֵ

ם ֶאָחד ֵ ין ִמׁשּ מֹות,  ,ּבֵ י ׁשֵ תֵּ ין ִמׁשְ   ּבֵ
ִנּיֹות,  י ַסּמָ תֵּ ין ִמׁשְ   ּבֵ

ָכל ָלׁשֹון  יב.  -ּבְ   ַחּיָ
י יֹוֵסיָאַמר    : ַרּבִ

א ִמׁשּ  י אֹוִתּיֹות ֶאּלָ תֵּ יבּו ׁשְ םלֹא ִחּיְ    .ּום רֹוׁשֵ
ן ּכָ ׁשְ י ַהּמִ ְך ּכֹוְתִבין ַעל ַקְרׁשֵ ּכָ ן זּוגֹו.  ,ׁשֶ   ֵליַדע ֵאיזֹו ּבֶ

י ְיהּוָדהָאַמר    : ַרּבִ
דֹולָמִצינּו  ם ּגָ ֵ ם ָקָטן ִמׁשּ    :ׁשֵ

ם' ְמעֹון'ִמ  'ׁשֵ מּוֵאל'ִמ וּ  'ׁשִ   , 'ׁשְ
  , 'ָנחֹור'ִמ  'נַח '
ן' אל'ִמ  'ּדָ ִנּיֵ   , 'ּדָ
ד' יֵאלּגַ 'ִמ  'ּגָ   .  'ּדִ
   

ָמָרא             ּגְ

ָלָמא  ׁשְ יב ַא ּבִ ּום ָיִמין ִליַחּיַ ָכְך, ֶד ּדְ ִמׁשּ ִתיָבה ּבְ   ֶרְך כְּ
א  מֹ ַא ֶאּלָ אי ,אלׂשְ    ?ַאּמַ

ָכְך!  ִתיָבה ּבְ ֶרְך כְּ   ָהא ֵאין ּדֶ
  

י ִיְרְמָיהָאַמר    : ַרּבִ
נוּ  ר ָיד ׁשָ ִאּטֵ   .ּבְ

  
י ָעְלָמא כּוּלֵ ָיִמין ּדְ יֵדיּה כְּ מאל ּדִ   , ְוֶתֱהֵוי ׂשְ

מֹ ַא וְ  יב ׂשְ יב! ָיִמין ַא אל ִליַחּיַ   לֹא ִליַחּיַ
  

א ָאַמר  ֵייֶאּלָ   : ַאּבַ
י ָיָדיו ּתֵ ׁשְ ׁשֹוֵלט ּבִ    .ּבְ

  
ָר    ָאַמר:  ת ַיֲעקבַב ּדְ ּה ַרב ַיֲעקב ּבְ

י  יָהא ַמּנִ   יֹוֵסי ִהיא,  ַרּבִ
ם. ּדְ  ּום רֹוׁשֵ א ִמׁשּ י אֹוִתּיֹות ֶאּלָ ּתֵ יבּו ׁשְ   ָאַמר: לֹא ִחּיְ
  

ֵסיָפא ְוָה  י -א ִמּדְ   יֹוֵסי ִהיא,  ַרּבִ
א  יָלאו  -ֵריׁשָ   יא! ִה יֹוֵסי  ַרּבִ

  
ּה  יּכּוּלָ    .יֹוֵסי ִהיא ַרּבִ
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י ְיהּוָדהָאַמר "   : ַרּבִ

דֹול[ ָמִצינוּ  ם ּגָ ֵ ם ָקָטן ִמׁשּ ם' :ׁשֵ ְמעֹון'ִמ  'ׁשֵ מּוֵאל'ִמ וּ  'ׁשִ   , 'ׁשְ
ן', 'ָנחֹור'ִמ  'נַח ' אל'ִמ  'ּדָ ִנּיֵ ד' ,'ּדָ יֵאלּגַ 'ִמ  'ּגָ   ].'ּדִ

  
א  יֶאּלָ מֹות  ,ְיהּוָדה ַרּבִ ֵני ׁשֵ י אֹוִתּיֹות ְוֵהן ׁשְ ּתֵ ְמַחיֵּ ׁשְ   יב, הּוא ּדִ

יב? ם ֶאָחד ָלא ִמַחּיַ י אֹוִתּיֹות ְוֵהן ׁשֵ ּתֵ    !ׁשְ
   :ְוָהַתְנָיא

ה ַאַחת" ם - (ויקרא ד, כב) 1""ְוָעׂשָ ֵ ל ַהׁשּ ְכּתֹוב ּכָ ּיִ    ?ָיכֹול ַעד ׁשֶ
ֶגדוְ  ל ַהּבֶ ֱארֹוג ּכָ ּיֶ    ?ַעד ׁשֶ

ה  ֲעׂשֶ ּיַ ָפהְוַעד ׁשֶ ל ַהּנָ   ?ּכָ
ְלמּוד לֹוַמר:    , (ויקרא ד, ב) 2"ֵמַאַחת"תַּ

א אֹות ַאַחת "ֵמַאַחת"ִאי  ַתב ֶאּלָ    ?ָיכֹול ֲאִפיּלּו לֹא ּכָ
א חּוט ֶאָחד    ?ְולֹא ָאַרג ֶאּלָ

ָפה ּנָ ִית ֶאָחד ּבַ א ּבַ ה ֶאּלָ  ?ְולֹא ָעׂשָ
  . "ַאַחת" ְלמּוד לֹוַמר:תַּ    קג,ב

יַצד    ?ָהא ּכֵ
דֹול,  ם ּגָ ֵ ם ָקָטן ִמׁשּ ְכּתֹוב ׁשֵ ּיִ יב ַעד ׁשֶ   ֵאינֹו ַחּיָ

ם' ְמעֹון'ִמ  'ׁשֵ מּוֵאל'ּוִמ  'ׁשִ   , 'ׁשְ
ן', 'ָנחֹור'ִמ  'נַח ' אל'ִמ  'ּדָ ִנּיֵ ד' ',ּדָ יֵאל'ִמ  'ּגָ ּדִ   . 'ּגַ

י ְיהּוָדה   אֹוֵמר:  ַרּבִ
ַתב ֶאּלָ  ם ֶאָחד ֲאִפיּלּו לֹא ּכָ י אֹוִתּיֹות ְוֵהן ׁשֵ תֵּ יב,  -א ׁשְ   ַחּיָ

גֹון ג", "ָחח".  :ּכְ ת", "ָרר", "ּגַ ׁש" "תֵּ   "ׁשֵ
י יֹוֵסיָאַמר    : ַרּבִ

ּום  ּום  'ּכֹוֵתב'ְוִכי ִמׁשּ א ִמׁשּ יב ֶאּלָ יב?! ַוֲהלֹא ֵאינֹו ַחּיָ ם'הּוא ַחּיָ   , 'רֹוׁשֵ
ּכָ  ׁשְ י ַהּמִ ִמין ַעל ַקְרׁשֵ ן רֹוׁשְ ּכֵ ן זּוגֹו. ׁשֶ   ן ֵליַדע ֵאיזֹו ִהיא ּבֶ

ִריטֹות ַעל ֶנֶסר ֶאָחד  י ׂשְ תֵּ ֵני ְנָסִרין, אֹו ׁשְ ִריָטה ַאַחת ַעל ׁשְ ַרט ׂשְ יב.  -ְלִפיָכְך, ׂשָ   ַחּיָ
ְמעֹון י ׁשִ   אֹוֵמר:  ַרּבִ

ה ַאַחת ם - (ויקרא ד, כב) ""ְוָעׂשָ ֵ ל ַהׁשּ ְכּתֹוב ֶאת ּכָ ּיִ    ?ָיכֹול ַעד ׁשֶ
ֱא  ּיֶ ֶגדַעד ׁשֶ ל ַהּבֶ    ?רֹוג ּכָ

ָפה ל ַהּנָ ה ֶאת ּכָ ֲעׂשֶ ּיַ    ?ַעד ׁשֶ

ְלמּוד לֹוַמר:    . "ֵמַאַחת"  תַּ
א אֹות ַאַחתָיכֹול ֲאִפיּלּו  ,"ֵמַאַחת"ִאי  ַתב ֶאּלָ    ?לֹא ּכָ

א חּוט ֶאָחד    ?ַוֲאִפיּלּו לֹא ָאַרג ֶאּלָ
ָפה ּנָ ִית ֶאָחד ּבַ א ּבַ ה ֶאּלָ    ?ַוֲאִפיּלּו לֹא ָעׂשָ

ְלמוּ    . "ַאַחת" ד לֹוַמר:תַּ
יַצדָהא     ?ּכֵ

יֶמת.  ּה ִמְתַקּיֶ ּיֹוֵצא ּבָ ּכַ ה ְמָלאָכה ׁשֶ ֲעׂשֶ ּיַ יב ַעד ׁשֶ   ֵאינֹו ַחּיָ
י יֹוֵסי   אֹוֵמר:  ַרּבִ

ה ַאַחת' ה' 'ְוָעׂשָ ה ֵהּנָ ל ַאַחת ְוַאַח  - ' ְוָעׂשָ יב ַעל ּכָ ַחּיָ ן, ּוְפָעִמים ׁשֶ יב ַאַחת ַעל ּכּוּלָ ַחּיָ ָעִמים ׁשֶ   ."תּפְ
י ְיהּוָדה" :ָקָתֵני ִמיָהא ם ֶאָחד  ַרּבִ י אֹוִתּיֹות ְוֵהן ׁשֵ תֵּ א ׁשְ ַתב ֶאּלָ יב –אֹוֵמר: ֲאִפיּלּו לֹא ּכָ   ! "ַחּיָ

  
ָיא   , ָלא ַקׁשְ

יֵדיּה  -ָהא    , ּדִ
יּה  –ָהא  ַרּבֵ    .ּדְ

  
ַתְנָיא    :ּדְ

י ְיהּוָדה" ּום  ַרּבִ ְמִליֵאלאֹוֵמר ִמׁשּ ן ּגַ   : ַרּבָ
ם ֶאָחד ֲאִפיּלּו לֹ  י אֹוִתּיֹות, ְוֵהן ׁשֵ תֵּ א ׁשְ ַתב ֶאּלָ יב,  -א ּכָ   ַחּיָ

                                                             
1
ה ַאַחת   ה ַאַחת ְוָעׂשָ ה ַאַחת ְוָעׂשָ ה ַאַחת ְוָעׂשָ  מכל מצוות ה' אלהיו אשר לא תעשינה בשגגה ואשםְוָעׂשָ
2

 מהנהֵמַאַחת ֵמַאַחת ֵמַאַחת ֵמַאַחת חטא בשגגה מכל מצוות ה' אשר לא תעשינה ועשה נפש כי ת 
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גֹון ת' 'ׁש ׁשֵ ' :ּכְ ג', 'ָרר' 'תֵּ    ".'ָחח', 'ּגַ
  
  
יוְ  א ַרּבִ א ַקּמָ ּנָ ְמעֹון ַהְיינּו ּתַ    !ׁשִ
  

יָמא ָאֶל"ף ָאֶל"ף  ְרָך"ְוִכי ּתֵ יַנְייהוּ , (ישעיה מה, ה) "ֲאַאּזֶ    ,ִאיָכא ּבֵ
א ַקּמָ ּדְ  ּנָ יבַד ָאֶל"ף ָאֶל"ף  :א ָסַברּתַ ְרָך" ָלא ִמיַחּיַ   , "ֲאַאּזֶ
יוְ  ְמעֹון ָסַבר ַרּבִ ָעְלָמא  :ׁשִ ְגַלטֹוֵרי ּבְ ִאיֵתיּה ּבִ יָון ּדְ יב,  -כֵּ   ַחּיָ

יּדְ ְלֵמיְמָרא  ְמעֹון ְלחּוְמָרא? ַרּבִ    !ׁשִ
  : ְוָהַתְנָיא

הּוא " ל ׁשֶ יב,  -ַהּקֹוֵדַח ּכָ   ַחּיָ
הּואַהְמָגֵר  ל ׁשֶ ד ּכָ הּוא, ַהְמַעּבֵ ל ׁשֶ הּוא ,ר ּכָ ל ׁשֶ ְכִלי צּוָרה ּכָ ר ּבִ    .ַהּצָ

ְמעֹון י ׁשִ   אֹוֵמר:  ַרּבִ
צּור ֶאת ּכּוּלוֹ  ּיָ ד ֶאת ּכּוּלֹו, ַעד ׁשֶ ַעּבֵ ּיְ ְגרֹור ֶאת ּכּוּלֹו, ַעד ׁשֶ ּיִ ח ֶאת ּכּוּלֹו, ַעד ׁשֶ ְקּדַ ּיִ   !"ַעד ׁשֶ

  
א,  יֶאּלָ ְמעֹון  ַרּבִ ְמִעיַנןׁשִ ם ּכּוּלֹו.  ,ָהא ֲאָתא ְלַאׁשְ ֵ ְכּתֹוב ֶאת ַהׁשּ ּיִ   ַעד ׁשֶ

  
   ?ּוִמי ָמֵצית ָאְמַרּתְ ָהִכי

   :ְוָהַתְנָיא
ְמעֹון" י ׁשִ    אֹוֵמר: ַרּבִ

ה ַאַחת" ם ּכּוּלוֹ  -  "ְוָעׂשָ ֵ ְכּתֹוב ֶאת ַהׁשּ ּיִ    ?ָיכֹול ַעד ׁשֶ

ְלמּוד לֹוַמר:   ! ""ֵמַאַחת" תַּ
  

ֵריץ ְוֵאיָמא    :ָהִכי ּתְ
סּוק ּכּוּלוֹ  ְכּתֹוב ֶאת ַהּפָ ּיִ    ,ָיכֹול ַעד ׁשֶ

ְלמּוד לֹוַמר:     ."ֵמַאַחת"ּתַ
  
 
י יֹוֵסי"   אֹוֵמר:  ַרּבִ
ה ַאַחת' ה' 'ְוָעׂשָ ה ֵהּנָ ל ַאַחת ְוַאַחת - ' ְוָעׂשָ יב ַעל ּכָ ַחּיָ ן, ּוְפָעִמים ׁשֶ יב ַאַחת ַעל ּכּוּלָ ַחּיָ ָעִמים ׁשֶ   . "ּפְ

  
י ָאַמר  י ֲחִניָנאַרּבִ ַרּבִ   : יֹוֵסי ּבְ

יּדְ ַמאי ַטְעָמא     ?יֹוֵסי ַרּבִ
  , "ֵמַאַחת" ַאַחת
ה ה" ֵהּנָ   . "ֵמֵהּנָ

ִהיא  ה'ַאַחת ׁשֶ    'ֵהּנָ
ה'וְ  ִהיא ַאַחת.  'ֵהּנָ   ׁשֶ
ְמעֹון",  - 'ַאַחת'   "ׁשִ

ם'  - "ֵמַאַחת" ְמעֹון'ִמ  'ׁשֵ   . 'ׁשִ
ה"    . ָאבֹות -"ֵהּנָ

ה"   ּתֹוָלדֹות.  - "ֵמֵהּנָ
ה' ִהיא ֵהּנָ ְגַגת ְמָלאכֹות - 'ַאַחת ׁשֶ ת ְוׁשִ ּבָ   . ְזדֹון ׁשַ
ִהיא ַאַחת' ה ׁשֶ ת ּוְזדֹון ְמָלאכֹות - 'ֵהּנָ ּבָ ְגַגת ׁשַ   .  ׁשִ
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        קד, אקד, אקד, אקד, א    ––––    בבבבקג, קג, קג, קג,  .446
י ְיהּוָדהָאַמר " דֹול,ַרּבִ ם ּגָ ֵ ם ָקָטן ִמׁשּ ם'[ : ָמִצינּו ׁשֵ ְמעֹון'ִמ  'ׁשֵ מּוֵאל'ִמ וּ  'ׁשִ    ."]'ׁשְ
  

ֵמ     !י?ִמי ּדָ
ם"ּדְ מ"ם  ְמעֹון"ּדְ ּומ"ם  ,ָסתּום "ׁשֵ תּוַח!  "ׁשִ   ּפָ

  
אָאַמר    : ַרב ִחְסּדָ

   :את אֹוֶמֶרתזֹ 
תּוַח וַ ָסתּום  אֹו ּפָ ר –ֲעׂשָ ׁשֵ    .כָּ

  
  :ֵמיִתיִבי

ם" ה - (דברים ו, ט) 3""ּוְכַתְבּתָ ּמָ ִתיָבה תַּ ֵהא ּכְ תְּ    ,ׁשֶ
ּלא ִיְכּתֹוב אל"פין עיי"נין, עיי"נין אל"פי   ן, בי"תין כ"פין, כ"פין בי"תין, ׁשֶ

  ג"מין צ"דין, צ"דין ג"מין, דל"תין רי"שין, רי"שין דל"תין, 
  הי"הין חי"תין, חי"תין הי"הין, ו"וין יו"דין, יו"דין ו"וין, 

  זיי"נין נו"נין, נו"נין זיי"נין, טי"תין פי"פין, פי"פין טי"תין, 
ׁשּוִטין פּוִפין ּפְ פּוִפי ,ּכְ ׁשּוִטין ּכְ   ן. ּפְ

  מ"מין סמ"כין, סמ"כין מ"מין, 
תּוִחין ְסתּוִמין.  תּוִחין, ּפְ   מ"מין ְסתּוִמין ּפְ

תּוָחה.  ה ּפְ ּנֶ ה ְסתּוָמה, ְסתּוָמה לֹא ַיֲעׂשֶ ּנֶ תּוָחה לֹא ַיֲעׂשֶ ה ּפְ ָרׁשָ   ּפָ
ּה,  ּיֹוֵצא ּבָ יָרה ּכַ ִ ַתב ֶאת ַהׁשּ ּכָ יָרה אֹו ׁשֶ ׁשִ ָתָבּה ּכְ   ּכְ

ּלא ַתב ׁשֶ ּכָ ְדיֹו,  אֹו ׁשֶ   ּבִ

ְנזוּ  ָזָהב ֲהֵרי ֵאּלּו ִיּגָ רֹות ּבְ ַתב ֶאת ָהַאְזּכָ ּכָ   ! "אֹו ׁשֶ
  

אּדְ  הּוא ּנָ י ַהאי ּתַ   , ָאַמר כִּ
ַתְנָיא    :ּדְ

ֵתיָרה" ן ּבְ י ְיהּוָדה ּבֶ   אֹוֵמר:  ַרּבִ
ִניֶנֱאַמר ּבַ  יֶהם"" ׁשֵ   . (במדבר כט, יט) 4ְוִנְסּכֵ
י  ִ ׁשּ ׁשִ   , ט, לא)(במדבר כ 5ּוְנָסֶכיָה""ּבַ

ִביִעי  ׁשְ ָטם""ּבַ ּפָ ִמׁשְ    ,(במדבר כט, לג) 6ּכְ
  , ַמִים -ֲהֵרי מ"ם, יו"ד, מ"ם 

ִים ִמן ַהּתֹוָרה אן ֶרֶמז ְלִניּסּוְך ַהּמַ    .ִמּכָ
אֹו ָסתּום ּוִמְד  תּוַח ַוֲעׂשָ ר  -ּפָ ׁשֵ   כָּ

תּוַח  ,ָסתּום ַנִמי אֹו ּפָ ר - ֲעׂשָ ׁשֵ   . כָּ
  

ֵמי    ?!ִמי ּדָ
תּוַח    קד,א אֹו ָסתּום ּפָ י ֵליּה ^ ַוֲעׂשָ    ,ַעּלּוֵיי ָקא ְמַעּלֵ

אָאַמר ּדְ  ּלּוחֹות ַרב ִחְסּדָ ּבַ ֵנס ָהיּו עֹוְמִדין: מ"ם וסמ"ך ׁשֶ   . ּבְ
רּוֵעי ָקא ִמְגַרע ֵליּה  תּוַח ּגָ אֹו ּפָ א ָסתּום ַוֲעׂשָ   ֶאּלָ

י ִיְרְמָיהָאַמר ּדְ  א, ְוִאיֵתיָמא ַרּבִ ר ַאּבָ יא ּבַ י ִחּיָ   : ַרּבִ
  ! ֲאָמרּוםנצפ"ך צֹוִפים מ
  

ָרא   ?! ְוִתיְסּבְ
ְצֹות :ְוָהְכִתיב ה ַהּמִ ה!  -, (ויקרא כז, לד) 7""ֵאּלֶ ָבר ֵמַעּתָ ׁש ּדָ אי ְלַחּדֵ ַ ִביא ַרׁשּ ֵאין ַהּנָ   ׁשֶ

  
א יָבה, , ִמיֲהָוה ֲהַואי ,ֶאּלָ סֹוף ּתֵ יָבה, ֵהי ּבְ ֶאְמַצע ּתֵ   ֵמיַדע לֹא ֲהָוה ָיְדִעין ֵהי ּבְ

                                                             
3
ם   ם ּוְכַתְבתָּ ם ּוְכַתְבתָּ ם ּוְכַתְבתָּ  על מזוזות ביתך ובשעריךּוְכַתְבתָּ
4

יֶהםמלבד עולת התמיד ומנחתה   יֶהםְוִנְסכֵּ יֶהםְוִנְסכֵּ יֶהםְוִנְסכֵּ  ְוִנְסכֵּ
5

 ּוְנָסֶכיָה ּוְנָסֶכיָה ּוְנָסֶכיָה ּוְנָסֶכיָה מלבד עולת התמיד מנחתה  
6

ָטםבמספרם   ּפָ ִמׁשְ ָטםכְּ ּפָ ִמׁשְ ָטםכְּ ּפָ ִמׁשְ ָטםכְּ ּפָ ִמׁשְ  כְּ
7
ְצֹות   ה ַהּמִ ְצֹות ֵאּלֶ ה ַהּמִ ְצֹות ֵאּלֶ ה ַהּמִ ְצֹות ֵאּלֶ ה ַהּמִ  אשר ציוה ה' את משה אל בני ישראל בהר סיניֵאּלֶ
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ְקִניְנהוּ ַוֲאתּו צ   . ֹוִפים ּתַ
  

י  ּתִ ְצֹות"ְוַאכַּ ה ַהּמִ ַ  "ֵאּלֶ ִביא ַרׁשּ ֵאין ַהּנָ הׁשֶ ָבר ֵמַעּתָ ׁש ּדָ   ! אי ְלַחּדֵ
דּום.  ָכחּום ְוָחְזרּו ְוִיּסְ א ׁשְ   ֶאּלָ

  
  
  



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

     

14

        קד, אקד, אקד, אקד, א .447
   :ּגּוָפא

אָאַמר " ֵנס ָהיּו עֹוְמִדיןַרב ִחְסּדָ ּלּוחֹות ּבְ ּבַ   . ": מ"ם וסמ"ך ׁשֶ
  

אַרב ְוָאַמר    : ִחְסּדָ
חּוץ ְפִנים ְוִנְקָרא ִמּבַ ּלּוחֹות ִנְקָרא ִמּבִ ּבַ ָתב ׁשֶ    ,כְּ

גֹון "ְנבּוב" "ּבּובן"   ורס".  ""ַרַהב" "בהר", "ָסרּו"  ,כְּ
   

ַנןָאְמִרי ֵליּה  ן ֵלִוילְ  ַרּבָ ַע ּבֶ י ְיהֹוׁשֻ   : ַרּבִ
י א ְוָאְמרּו ִמיּלֵ ָנא ְלֵבי ִמְדָרׁשָ ֵקי ָהִאיּדָ ְרּדְ ָווַתְייהּו. ּדַ  ֲאתּו ּדַ ן נּון לֹא ִאיְתַמר כְּ ַע ּבֶ יֵמי ְיהֹוׁשֻ   ֲאִפיּלּו ּבִ

י"ת  יָנה -ָאֶל"ף ּבֵ   . ֱאַלף ּבִ
ים.  - גימ"ל דל"ת  ּלִ מֹול ּדַ   ּגְ

  
ְרֵעיּה  ׁשּוָטה כַּ י דל"תּדְ ַמאי ַטְעָמא ּפְ    ?גימ"ל ְלַגּבֵ

לִּ  ל ּגֹוֵמל ֲחָסִדים, ָלרּוץ ַאַחר ּדַ ְרּכֹו ׁשֶ ן ּדַ כֵּ   ים. ׁשֶ
  

ְרֵעיּה  ׁשּוָטה כַּ י גימ"לּדְ ּוַמאי ַטְעָמא ּפְ    ?דל"ת ְלַגּבֵ
יּה  ִליְמֵציּה ֵליּה ַנְפׁשֵ    .ּדְ

  
יּה  ר ַאּפֵ    ?דל"ת מגימ"לּדְ ּוַמאי ַטְעָמא ְמַהּדֵ

י ֵהיִכי  ִציְנָעא, כִּ ן ֵליּה ּבְ ִליּתֵ יּה ּדְ ּדְ    .לֹא ִליְכִסיף ִמיּנֵ
  

ד ל ַהּקָ מֹו ׁשֶ רּוְך הּוא. ה"א ו"ו ֶזה ׁשְ   ֹוׁש ּבָ
  

ן -זי"ן חי"ת טי"ת יו"ד כ"ף למ"ד  ה כֵּ ה עֹוׂשֶ    ,ְוִאם ַאּתָ
רּוְך הּוא דֹוׁש ּבָ ה :ַהּקָ א, ָזן אֹוְתָך, ְוַחן אֹוְתָך, ּוֵמִטיב ְלָך, ְונֹוֵתן ְלָך ְירּוׁשָ ֶתר ָלעֹוָלם ַהּבָ ר ְלָך כֶּ    .ְוקֹוׁשֵ

תּוָחה   ַמֲאָמר ָסתּום.  ,תּוַח ַמֲאָמר ּפָ  -מ"ם ְסתּוָמה  ,מ"ם ּפְ
פּוָפה ׁשּוָטה  ,נּו"ן כְּ ׁשּוט -נּו"ן ּפְ פּוף, ֶנֱאָמן ּפָ    .ֶנֱאָמן כָּ
ים - סמ"ך עי"ן     .ְסמֹוְך ֲעִנּיִ

ּתֹוָרה ּוְקֵנה אֹוָתּה  ה ּבַ ָנא ַאֲחִריָנא: ִסיָמִנין ֲעׂשֵ ָ   . ִליׁשּ
פּוָפה ׁשּוָטה  ,פ"א כְּ תּוַח  -פ"א ּפְ ה ּפָ ה ָסתּום., ּפֶ     ּפֶ

ׁשּוָטה צ פּוָפה וצד"י ּפְ פּוף -ד"י כְּ יק כָּ ׁשּוט ,ַצּדִ יק ּפָ    .ַצּדִ
  

פּוף  ׁשּוט! וַהְיינּו ֶנֱאָמן כָּ   ֶנֱאָמן ּפָ
  

ִפיָפתוֹ  ִפיָפה ַעל כְּ תּוב כְּ   . הֹוִסיף ְלָך ַהכָּ
ְמנֹוד ראׁש  ָנה ַהּתֹוָרה ּבִ ּתְ ּנִ אן ׁשֶ    .ִמכָּ

  
  . ָקדֹוׁש  -קו"ף 
ע.  -רי"ש    ָרׁשָ

  
יּה ַמ  ר ַאּפֵ    ?רי"שקו"ף ֵמ ּדְ אי ַטְעָמא ְמַהּדַ

ע ָרׁשָ ל ּבָ כֵּ רּוְך הּוא: ֵאין ֲאִני ָיכֹול ְלִהְסּתַ דֹוׁש ּבָ    .ָאַמר ַהּקָ
  

ֵגיּה  ָרה ּתָ י רי"שּדְ ּוַמאי ַטְעָמא ְמַהּדְ    ?קו"ף ְלַגּבֵ
רּוְך הּוא: ִאם חֹוֵזר ּבוֹ  דֹוׁש ּבָ ֶתר  ,ָאַמר ַהּקָ ר לֹו כֶּ מֹוִתי. ֲאִני קֹוׁשֵ   כְּ

  
ְרֵעיּה  לּוָיהּדְ ּוַמאי ַטְעָמא כַּ    ?קו"ף ּתְ

יל יּה, ִליַעּיֵ ִאי ָהַדר ּבֵ   . ּדְ
  

ַהךְ    ! ְוֵליעּול ּבְ
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יַע ֵליּה ְלֵריׁש ָלִקיׁש,    ְמַסּיֵ
  : ֵריׁש ָלִקיׁש ָאַמר ּדְ 

ְכִתיב  ן ֵחן"ַמאי ּדִ ִצים הּוא ָיִליץ ְוַלֲעָנִוים ִיּתֶ    ?(משלי ג, לד) "ִאם ַלּלֵ
א  ּמֵ א ִליּטַ    ,ּפֹוְתִחין לוֹ  -ּבָ
ֵהר  א ִליּטַ יִעים אֹותֹו.  - ּבָ   ְמַסּיְ

  
ֶקר.  -שי"ן    ׁשֶ
  ֱאֶמת.  -תי"ו 

  
יּה  ֶקר ְמָקְרָבן ִמיּלֵ    ?ַמאי ַטְעָמא ׁשֶ

יּה     ?ֱאֶמת ְמַרֲחָקא ִמיּלֵ
ִכיַח,  יְקָרא ׁשְ   ׁשִ

ִכיַח  ָטא ָלא ׁשְ    .קּוׁשְ
  

יְקָרא ַאֲחָד  ְרֵעיּה ָקֵאיּוַמאי ַטְעָמא ׁשִ    ?א כַּ
ן ִלּבּוֵניּה     ?ֱאֶמת ְמַלּבַ

יְקָרא לֹא ָקֵאי ָטא ָקֵאי, ׁשִ    .קּוׁשְ
  
  

   .א"ת ב"ש
ֵעב : אל"ף תי"ו ה לֹו?  -אֹוִתי ּתִ   ֶאְתַאּוֶ
י"ת שי"ן ק :ּבֵ י לֹא ָחׁשַ ִמי ָיחּול ָעָליו?  - ּבִ   ׁשְ

א  :גימ"ל רי"ש   ֲאַרֵחם ָעָליו?  - ּגּופֹו ִטיּמֵ
ְלתֹוַתי ָנַעל :דל"ת קו"ף ַע?  - ּדַ   ַקְרָניו לֹא ֲאַגּדֵ

אן  ִעיםַעד כָּ ת ְרׁשָ    .ִמּדַ
יִקים ת ַצּדִ    :ֲאָבל ִמּדַ

ה ּבֹוׁש.  :א"ת ב"ש   ִאם ַאּתָ
דֹוק  :ג"ר ד"ק ן, ּגּור ּבְ ה כֵּ ה עֹוׂשֶ   ִאם ַאּתָ
יְנָך ָלַאף :ה"צ ו"ף    .ֲחִציָצה ָהֵוי ּבֵ

ֲע : ז"ע ח"ס ט"ן ה ִמְזּדַ ָטן. ְוֵאין ַאּתָ ָ   ֵזַע ִמן ַהׂשּ
ל עֹוָלם, ְלַים ּכל :י"מ כ"ל רּוְך הּוא: ִרּבֹונֹו ׁשֶ דֹוׁש ּבָ ם ִלְפֵני ַהּקָ יִהּנָ ל ּגֵ ר ׁשֶ   .ָאַמר ׂשַ

  
רּוְך הּוא:  דֹוׁש ּבָ   ָאַמר ַהּקָ

ֲעטּו ּבְ : אח"ס בט"ע גי"ף ּבָ ֵני ׁשֶ    .י"ףגִ ֲאִני ַחס ֲעֵליֶהם, ִמּפְ
ִנים ֵה  :דכ"צ ים ֵהם, כֵּ כִּ יִקים ֵהם. ּדַ   ם, ַצּדִ
ֶהן.  :הל"ק   ֵאין ְלָך ֵחֶלק ּבָ

ל עֹוָלם, ָמִרי ָאַמר  :ומרז"ן ש"ת ם ְלָפָניו: ִרּבֹונֹו ׁשֶ יִהּנָ ת, ּגֵ ל ׁשֵ ְרעֹו ׁשֶ   . ָזֵניִני ִמּזַ
   .א"ל ב"מ: ָאַמר ֵליּה 

   !ְלֵהיָכן אֹוִליֵכן, ְלַגן ֲהַדס :ג"ן ד"ס
ם ִלְפֵני ַה : ה"ע ו"פ יִהּנָ ל עֹוָלם, ָעֵיף ָאנִכיָאַמר ּגֵ רּוְך הּוא: ִרּבֹונֹו ׁשֶ דֹוׁש ּבָ    .ּקָ
ל ִיְצָחק,  :ז"צ ח"ק לּו ַזְרעֹו ׁשֶ   ַהּלָ

ֲאִני נֹוֵתן ְלךָ , ַטר :ט"ר י"ש כ"ת ל ּגֹוִים ׁשֶ יּתֹות ׁשֶ יּתֹות כִּ    .ֵיׁש ִלי כִּ
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ָנה   ב קד,             ִמׁשְ

ֶהְעֵלם ֶאָחד  י אֹוִתּיֹות ּבְ תֵּ יב.  -ַהּכֹוֵתב ׁשְ   ַחּיָ
ְדיוֹ  ַתב ּבִ ַסם, ּכָ ִסיְקָרא, ּבְ קֹומּוס ,ּבְ ַקְנַקְנּתֹום  ,ּבְ הּואוּ ּבְ ָבר ׁשֶ ם ְבָכל ּדָ    .רֹוׁשֵ

ֵני כֹוְתֵלי ָזִוּיֹות ין ֶזה ִעם ֶזה  ,ַעל ׁשְ יְנָקס ְוֵהן ֶנְהּגִ ֵני ְלָווֵחי ּפִ יב.  - ְוַעל ׁשְ   ַחּיָ
  

רֹו  ׂשָ יב.  -ַהּכֹוֵתב ַעל ּבְ   ַחּיָ
רוֹ ָסֵרט ַהְמ  ׂשָ   : ַעל ּבְ

י ֱאִליֶעֶזר את ַרּבִ יב ַחטָּ    .ְמַחּיֵ
  ּפֹוְטִרין.  ֲחָכִמיםוַ 
  

ִקין ַמׁשְ ַתב ּבְ ָרִכים ,ּכָ ֲאַבק ּדְ ֵמי ֵפירֹות, ּבַ ֲאַבק ַהּסֹוְפִרים ,ּבְ ֵאינוֹ  ,ּבַ ָבר ׁשֶ ם  ּוְבָכל ּדָ טּור.  - ִמְתַקּיֵ   ּפָ
ַרְגלוֹ  ,ְלַאַחר ָידוֹ  ִפיו ,ּבְ יקֹו, ַמְר ְב וּ  ,ּבְ   ּפֵ

ָתב ַתב אֹות ַאַחת ָסמּוְך ַלּכְ י ְכָתב, ַת ְוָכ  ,ּכָ ּבֵ   ב ַעל ּגַ
ֵני זיי"נין,  ון ִלְכּתֹוב חי"ת ְוָכַתב ׁשְ ּוֵ   ִנְתּכַ

ּקֹוָרה,  ָאֶרץ ְוַאַחת ּבַ   ַאַחת ּבָ
ִית ֵני כֹוְתֵלי ַהּבַ ַתב ַעל ׁשְ ין ֶזה ִעם ֶזה  ,ּכָ י ִפְנָקס ְוֵאין ֶנְהּגִ ֵני ַדּפֵ טּור.  -ַעל ׁשְ   ּפָ

  

ַתב אֹות ַאַחת נֹוָטִריקֹון   :ּכָ
ֵתיָרא ן ּבְ ַע ּבֶ י ְיהֹוׁשֻ יב ַרּבִ    .ְמַחּיֵ

  .  ּפֹוְטִרין ֲחָכִמיםוַ 
   

ָמָרא             ּגְ

יוֹ " יֹוָתא – "ּדְ    .ּדְ
א.  -  "ַסם"   ַסּמָ
ָרא" ר ָחָנהָאַמר  - "ִסּקָ ר ּבַ ה ּבַ ָמּה. ַרּבָ   : ִסְקְרָתא ׁשְ
   .קֹוָמא – "קֹומּוס"
ר ָחָנהָאַמר  - "ַקְנּתֹוםַקנְ " ר ּבַ ה ּבַ מּוֵאלָאַמר  ַרּבָ ֵפיׁשְ כָּ אּוׁשְ    .: ַחְרָתא ּדְ
  
  
םְב וּ " הּוא רֹוׁשֵ ָבר ׁשֶ    ."ָכל ּדָ
  

   ?ְלַאּתּוֵיי ַמאי
  

ָתֵני  י ֲחַנְנָיאְלַאּתּוֵיי ָהא ּדְ   : ַרּבִ
א" ֵמי ְטִרּיָ ָתבֹו ּבְ ָצא  ,ּכְ ר –ְוַאּפְ ׁשֵ   . "ּכָ
  

ֵני  י ִחיָּ ּתָ   : יאַרּבִ
ָאָבר" ָתבֹו ּבְ חֹור ,ּכְ ׁשְ יחֹור  ,ּבִ ר –ּוְבׁשִ ׁשֵ   . "ּכָ
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רוֹ " ׂשָ    :ַהְמָסֵרט ַעל ּבְ
י ֱאִליֶעֶזר[ את ַרּבִ יב ַחטָּ    .ְמַחּיֵ
  .]ּפֹוְטִרין ֲחָכִמיםוַ 
  

ְנָיא    :ּתַ
י ֱאִליֶעֶזרָאַמר ָלֶהן "   : ֲחָכִמיםַל  ַרּבִ

ׁשָ  ן ְסָטָדא הֹוִציא ּכְ ְצַרִים ַוֲהלֹא ּבֶ רוֹ ִפים ִמּמִ ׂשָ ַעל ּבְ ִריָטה ׁשֶ סְּ   ! ּבַ
ֹוִטים   . "ָאְמרּו לֹו: ׁשֹוֶטה ָהָיה, ְוֵאין ְמִביִאין ְרָאָיה ִמן ַהׁשּ

  
ן ְסָטָדא" יָרא הּוא!  !?"ּבֶ ְנּדֵ ן ּפַ   ּבֶ

  
אָאַמר    : ַרב ִחְסּדָ

ַעל "ְסָטָדא", ּבֹוֵעל  יָראּבַ ְנּדֵ   . ּפַ
  

ן ְיהוּ  ּפֹוס ּבֶ ַעל ּפַ   ָדה הּוא! ּבַ
  

א ִאּמֹו    "."ְסָטָדאֶאּלָ
  

ָיא ֲהַואי ַער ְנׁשַ ָלא ׂשְ    !ִאּמֹו ִמְרָים ְמַגּדְ
  

ְדָאְמֵר  ִדיָתא:  יכִּ פּוְמּבַ   ּבְ
ְעָלּה  א ִמּבַ    .ְסַטת ּדָ
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ָתב" ַתב אֹות ַאַחת ָסמּוְך ַלּכְ טּור[... ּכָ   . ]"ּפָ
  

א ּנָ   ? ַמאן ּתַ
  

ר ַרב הּוָנאָאַמר     :ָרָבא ּבַ
ילֹא כְּ ּדְ    ֱאִליֶעֶזר.  ַרּבִ

ִאי כְּ  יּדְ   , ֱאִליֶעֶזר ַרּבִ
יב –ַאַחת ַעל ָהָאִריג " :ָהָאַמר     ."ַחּיָ

   
  
  
  
ָתב" י ּכְ ּבֵ ַתב ַעל ּגַ טּור[... ּכָ   .]"ּפָ
  

א ּנָ    ?ַמאן ּתַ
  

אָאַמר    : ַרב ִחְסּדָ
ילֹא כְּ ּדְ    ְיהּוָדה.  ַרּבִ
  

ַתְנָיא    :ּדְ
ָהָיה ָצִריְך ִלְכ " ין ִלְכּתֹוב "ְיהּוָדה", ֲהֵרי ׁשֶ ּוֵ ם ְוִנְתּכַ ֵ   ּתֹוב ֶאת ַהׁשּ

יל ּבֹו דל"ת  ׁשוֹ  -ְוָטָעה ְולֹא ִהטִּ   ,ַמֲעִביר ָעָליו קּוְלמֹוס ּוְמַקּדְ
ְבֵרי  י ְיהּוָדהּדִ   . ַרּבִ

  אֹוְמִרים:  ֲחָכִמיםוַ 
ם ִמן ַהּמּוְבָחר ֵ   . "ֵאין ַהׁשּ

  
  

ָנא    :ּתָ
ִליָמּה " ַתב אֹות ַאַחת ְוִהׁשְ ֶפר,  ּכָ   ַלסֵּ

ִליָמּה ְלֶבֶגד  יב –ָאַרג חּוט ֶאָחד ְוִהׁשְ   . "ַחּיָ
  

א ּנָ   ?ַמאן ּתַ
  

ר ַרב הּוָנאָאַמר    : ָרָבא ּבַ
י   .ֱאִליֶעֶזר ִהיא ַרּבִ

  
יב" :ָאַמרּדְ    . "ַאַחת ַעל ָהָאִריג ַחּיָ
  

י   ָאַמר:  ַרב ַאׁשִ
אֵני ִלים ׁשָ ַנן ְלַהׁשְ יָמא ַרּבָ    .ֲאִפיּלּו ּתֵ

  
י ַאִמיַר ָאַמר    : ּבִ

ִציּפֹוִרי  ְרָיא ְוַאַחת ּבְ ִטּבֶ ַתב אֹות ַאַחת ּבְ יב,  -כָּ   ַחּיָ
ִתיָבה ִהיא ר ְקִריָבה, כְּ חּוּסָ ּמְ א ׁשֶ   .ֶאּלָ

  
   :ְוָהְתַנן

ין ֶזה ִעם ֶזה " י ִפְנָקס ְוֵאין ֶנְהּגִ ֵני ַדּפֵ ִית ְוַעל ׁשְ ֵני כֹוְתֵלי ַהּבַ ַתב ַעל ׁשְ טּור –ּכָ   ! "ּפָ
  

ה ְמ  -ָהָתם  ר ַמֲעׂשֶ    ,ְקִריָבהּדִ חּוּסָ
ה  -ָהָכא  ר ַמֲעׂשֶ   ְקִריָבה. ּדִ לֹא ְמחּוּסָ
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ָנא   : ּתָ
יהַּ אֹות ַאַחת " יב –ִהּגִ   . "ַחּיָ
  

ַתב אֹות ַאַחת  א כָּ ּתָ טּור,  -ָהׁשְ   ּפָ
יהַּ אֹות ַאַחת  יב?!  -ִהּגִ   ַחּיָ

  
תָאַמר  ׁשֶ   : ַרב ׁשֵ

ַמאי ָעְסִקיַנן נְּ  :ָהָכא ּבְ גֹון ׁשֶ ֵני זיי"ניןכְּ אֹו ׁשְ ל חי"ת ַוֲעׂשָ   . ָטלֹו ְלַגּגֹו ׁשֶ
  

  ָאַמר: ָרָבא
אֹו רי"ש ל דל"ת ַוֲעׂשָ ָטלֹו ְלָתגֹו ׁשֶ ּנְ גֹון ׁשֶ   . כְּ

  
ָנא   : ּתָ

ין ִלְכּתֹוב אֹות ַאַחת" ּוֵ    ,ִנְתּכַ
ִים    קה,א תַּ ָידֹו ׁשְ יב –ְוָעלּו ּבְ   . "ַחּיָ

  
   :ְוָהְתַנן

טּור"   ! "ּפָ
  

יָ     :אָלא ַקׁשְ
ָבֵעי ִזּיּוֵני -ָהא     .ּדְ
ֵעי ִזּיּוֵני -ָהא  ָלא ּבָ    .ּדְ
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ַתב אֹות ַאַחת "    :נֹוָטִריקֹוןּכָ

ֵתיָרה ן ּבְ ַע ּבֶ י ְיהֹוׁשֻ יב ַרּבִ    ,ְמַחּיֵ
  . "ּפֹוְטִרין ֲחָכִמיםוַ 
  

י יֹוָחָנןָאַמר  ּום  ַרּבִ ן ִזיְמָראִמׁשּ י יֹוֵסי ּבֶ   : ַרּבִ
ִין ִלְלׁשֹון    ?נֹוָטִריקֹון ִמן ַהּתֹוָרה ִמּנַ

ֱאַמר:  ּנֶ יָך""ׁשֶ י ַא"ב ֲהמֹו"ן ּגֹוִים ְנַתּתִ   . (בראשית יז, ה) 8ּכִ
אּוּמֹות,  - "ָאב" יָך ּבָ חּור ְנַתּתִ יָך ָלאּוּמֹות, ּבָ   ְנַתּתִ
יָך לָ  - "ָהמֹון" יָך ָלאּוּמֹות, ָוִתיק ְנַתּתִ אּוּמֹות, ֶמֶלְך ְנַתּתִ יָך ּבָ יָך ָלאּוּמֹות. ָחִביב ְנַתּתִ   אּוּמֹות, ֶנֱאָמן ְנַתּתִ
  
  

י יֹוָחָנן יֵדיּה ָאַמר ַרּבִ    :ּדִ
ִתיַבּתְ ְיָהִבית :נֹוָטִריקֹון – (שמות כ, ב) "ָאנִכי" י כְּ    .ֲאָנא ַנְפׁשִ

  
ַנן    :יָאְמֵר  ַרּבָ

ִתיָבה ְיִהיָבה   .ֲאִמיָרה ְנִעיָמה כְּ
  

ָאְמֵר  א ּדְ    :יִאיכָּ
ִתיָבה ֶנֱאָמִנין ֲאָמֶריָה. : ְלַמְפֵרַע  -  (שמות כ, ב)  "ָאנִכי"   ְיִהיָבה כְּ

  
  

ֵבי  י ָנָתןּדְ   :יָאְמֵר  ַרּבִ
י"" ֶרְך ְלֶנְגּדִ י ָיַר"ט ַהּדֶ    .ָיְרָאה, ָרֲאָתה, ָנְטָתה - (במדבר כב, לב) 9ּכִ
  

ֵבי  ָמֵעאלּדְ י ִיׁשְ ָנא ַרּבִ    :ּתָ
ְרֶמ"ל" ר ָמֵלא -  (ויקרא כג, יד) 10"ּכַ   .כַּ

  
  ָאַמר:  ר ַיֲעקבַרב ַאָחא ּבַ 

ַלִני ְקָלָלה ִנְמֶרֶצ"ת"    – (מלכים א ב, ח) 11"ְוהּוא ִקּלְ
  נֹוָטִריקֹון: נֹוֵאף הּוא, מֹוָאִבי הּוא, רֹוֵצַח הּוא, צֹוֵרר הּוא, ּתֹוֵעָבה הּוא. 

  
  

ר ִיְצָחק    :ָאַמר ַרב ַנְחָמן ּבַ
"ק"" ְצַטּדָ ר ּוַמה ּנִ ַדּבֵ    – (בראשית מד, טז)  12ַמה ּנְ

ים ֲאַנְחנּו.  ְנכ ים ֲאַנְחנּו, ְקדֹוׁשִ כִּ יִקים ֲאַנְחנּו, ְטהֹוִרים ֲאַנְחנּו, ּדַ   ֹוִנים ֲאַנְחנּו, ַצּדִ
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יךָ לא יקרא עוד את שמך אברם והיה שמך אברהם ו  י ַא"ב ֲהמֹו"ן ּגֹוִים ְנַתתִּ יךָ כִּ י ַא"ב ֲהמֹו"ן ּגֹוִים ְנַתתִּ יךָ כִּ י ַא"ב ֲהמֹו"ן ּגֹוִים ְנַתתִּ יךָ כִּ י ַא"ב ֲהמֹו"ן ּגֹוִים ְנַתתִּ  כִּ
9

יויאמר אליו מלאך ה' על מה הכית את אתונך זה שלש רגלים הנה אנכי יצאתי לשטן   ֶרְך ְלֶנְגּדִ י ָיַר"ט ַהּדֶ יכִּ ֶרְך ְלֶנְגּדִ י ָיַר"ט ַהּדֶ יכִּ ֶרְך ְלֶנְגּדִ י ָיַר"ט ַהּדֶ יכִּ ֶרְך ְלֶנְגּדִ י ָיַר"ט ַהּדֶ   כִּ
10

 ולחם וקלי וכרמל 
11

לַ והנה עמך שמעי בן גרא בן הימיני מבחורים   לַ ְוהּוא ִקּלְ לַ ְוהּוא ִקּלְ לַ ְוהּוא ִקּלְ  ביום לכתי מחנייםִני ְקָלָלה ִנְמֶרֶצ"ת ִני ְקָלָלה ִנְמֶרֶצ"ת ִני ְקָלָלה ִנְמֶרֶצ"ת ִני ְקָלָלה ִנְמֶרֶצ"ת ְוהּוא ִקּלְ
12

"קויאמר יהודה מה נאמר לאדוני   ְצַטּדָ ר ּוַמה ּנִ ַדּבֵ "קַמה ּנְ ְצַטּדָ ר ּוַמה ּנִ ַדּבֵ "קַמה ּנְ ְצַטּדָ ר ּוַמה ּנִ ַדּבֵ "קַמה ּנְ ְצַטּדָ ר ּוַמה ּנִ ַדּבֵ  ַמה ּנְ
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        קה, אקה, אקה, אקה, א .452
ָנה             ִמׁשְ

י ֶהְעֵלמֹות,  תֵּ ׁשְ י אֹוִתּיֹות ּבִ תֵּ   ַהּכֹוֵתב ׁשְ
ִים,  ין ָהַעְרּבַ ֲחִרית ְוַאַחת ּבֵ   ַאַחת ׁשַ

ְמִליֵאל ן ּגַ יב ַרּבָ    .ְמַחּיֵ
  .  ּפֹוְטִרין ֲחָכִמיםוַ 
   

ָמָרא             ּגְ

ַמאי ָקִמ    ?יְלגֵ יּפְ ּבְ
  

ְמִליֵאל ָסַבר ן ּגַ    :ַרּבָ
יעּור   .ֵאין ְיִדיָעה ַלֲחִצי ׁשִ

ָנן ָסְבִרי    :ְוַרּבָ
יעּור    .ֵיׁש ְיִדיָעה ַלֲחִצי ׁשִ

  
הדרן עלך הבונההדרן עלך הבונההדרן עלך הבונההדרן עלך הבונה
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 "ָהאֹוֵרג" – י"גפרק  שבתמסכת 
        , א, א, א, אקהקהקהקה .453

ָנה             ִמׁשְ

י ֱאִל    אֹוֵמר:  יֶעֶזרַרּבִ
ה ִחיּלָ תְּ ה חּוִטין ּבַ לׁשָ    ,ָהאֹוֵרג ׁשְ

יב - ַעל ָהָאִריג דֶאָח וְ    . ַחּיָ
  אֹוְמִרים:  ֲחָכִמיםוַ 

ֵני חּוִטין.  יעּורֹו ׁשְ ּסֹוף ׁשִ ין ּבַ ה ּבֵ ִחיּלָ תְּ ין ּבַ   ּבֵ
  

ה י ִניִרין, נֵ ׁשְ  ָהעֹוׂשֶ   י ָבתֵּ
יִרין ּנִ ָפה ,ּבַ ּנָ ירֹוס, ּבַ ּקֵ ָב  ,ּבַ ּכְ ל ַב וּ  ,ָרהּבַ יב –סַּ    .ַחּיָ

  

י ְתִפירֹות.  ְוַהּתֹוֵפר תֵּ   ׁשְ
י ְתִפירֹות תֵּ   .  ְוַהּקֹוֵרַע ַעל ְמָנת ִלְתּפֹור ׁשְ

   

ָמָרא             ּגְ

י ֲאָתא  י ִיְצָחקכִּ ֵני ַרּבִ    :ּתָ
"ֵני"ׁשְ 

13.   
  

ַנן    :ְוָהֲאַנן ּתְ
ה" לׁשָ   ! "ׁשְ

  
ָיא    :ָלא ַקׁשְ

יֵמי,  -ָהא  ַאּלִ   ּבְ
ְקִט  –ָהא     .יֵניּבִ

  
יָסאָאְמֵר    , י ָלּה ְלַהאי ּגִ

יָסאְוָאְמֵר     .י ָלּה ְלַהאי ּגִ
  
יָסאָאְמֵר "   ": י ָלּה ְלַהאי ּגִ

יֵמי  ֵרי ָסְתִרי -ַאּלִ ָלָתא ָלא ָסְתִרי, ּתְ    .ּתְ
ֵרי ַנִמי ָלא ָסְתִרי - ְקִטיֵני     .ּתְ

  
יָסאְוָאְמֵר "    ":י ָלּה ְלַהאי ּגִ

ָלָתא ְיִדיִעי,  - ְקִטיֵני  ֵרי ָלא ְיִדיִעיּתְ    .ּתְ
יֵמי  ֵרי ַנִמי ְיִדיִעי -ַאּלִ    .ּתְ

  
ְנָיא   : ּתַ

ה ְוֶאָחד ַעל ָהָאִריג " ִחיּלָ תְּ ה חּוִטין ּבַ לׁשָ יב.  -ָהאֹוֵרג ׁשְ   ַחּיָ
  אֹוְמִרים:  ֲחָכִמיםוַ 

ֵני חּוִטין.  יעּוָרן ׁשְ ּסֹוף ׁשִ ין ּבַ ה ּבֵ ִחיּלָ תְּ ין ּבַ   ּבֵ
ָפה  ָ ֵני חּוִט  -ּוַבׂשּ י ִניִרין. ׁשְ תֵּ ה ּבָ לׁשָ רֹוַחב ׁשְ   ין ּבְ

י ִניִרין ?ָהא ְלָמה ֶזה ּדֹוֶמה תֵּ ה ּבָ לׁשָ רֹוַחב ׁשְ ֵני חּוִטין ּבְ   ."ְלאֹוֵרג ִצְלצֹול ָקָטן, ׁשְ
  
ה ְוֶאָחד ַעל ָהָאִריג " ִחיּלָ תְּ ה חּוִטין ּבַ לׁשָ יב –ָהאֹוֵרג ׁשְ   , "ַחּיָ

יְסָתָמא כְּ    . ֱאִליֶעֶזר ַרּבִ
  

ְנָיא   : ִאיָדךְ  ּתַ
ס ְוַעל ָהִאיְמָרא " ֵני חּוִטין ַעל ַהּגַ יב.  -ָהאֹוֵרג ׁשְ   ַחּיָ
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 כך צריך לומר בלשון זכר, ע"פ דקדוקי סופרים ועוד. וגם לעיל במשנה. 

  רש"י
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י ֱאִליֶעֶזר   אֹוֵמר:  ַרּבִ
י ִניִרין ַב ֲאִפיּלּו ֶאָחד. וּ  תֵּ ה ּבָ לׁשָ רֹוַחב ׁשְ ֵני חּוִטין ּבְ ָפה ׁשְ ָ יב.  -ׂשּ   ַחּיָ

ֵני חּוִטין  ,ָהא ְלָמה ֶזה ּדֹוֶמה ְלאֹוֵרג ִצְלצֹול ָקָטן י ִניִריןׁשְ תֵּ ה ּבָ לׁשָ   . "ַעל רֹוַחב ׁשְ
  
ס ְוַעל ָהִאיְמָרא " ֵני חּוִטין ַעל ַהּגַ יב –ָהאֹוֵרג ׁשְ    ,"ַחּיָ

ַנן ַרּבָ    .ְסָתָמא כְּ
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        קה, אקה, אקה, אקה, א .454
י ִניִרין" ֵני ָבתֵּ ה ׁשְ    ."ָהעֹוׂשֶ
  

יִרין"ַמאי  ּנִ   ? "ּבַ
  

ֵייָאַמר    : ַאּבַ
יָר  ּנִ י ִניָרא ַוֲחָדא ּבַ ָבּתֵ י ּבְ ְרּתֵ    .אּתַ

  
  
  
ירֹוס" ּקֵ    ."ּבַ
  

ירֹוס"ַמאי  ּקֵ   ? "ּבַ
  

  : ַרבָאַמר 
   .ְמצּוִביָתא
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        קה, אקה, אקה, אקה, א .455
י ְתִפירֹות" תֵּ   . "ְוַהּתֹוֵפר ׁשְ
  

ֵניָנא ּבַ    ֲאבֹות ְמָלאכֹות: ָהא ּתָ
י ְתִפירֹות" תֵּ   ! "ְוַהּתֹוֵפר ׁשְ
  

ָקָבֵעי ְלִמיְתָנא ֵסיָפא:  ּום ּדְ י ְתִפירֹות""ְוַהּקֹוֵרַע ַעל ְמָנת ִלְתּפוֹ ִמׁשּ תֵּ   .ר ׁשְ
  . "ַהּתֹוֵפר"ָקָתֵני ַנִמי 

  
ֵניָנא ּבַ  "ְוַהּקֹוֵרַע "   ֲאבֹות ְמָלאכֹות! ָהא ַנִמי ּתָ

ָקָבֵעי ְלִמיְתֵני ֵסיָפא ּום ּדְ א ִמׁשּ ֲחָמתֹו ְוַעל ֵמתוֹ " :ֶאּלָ   , "ַהּקֹוֵרַע ּבַ
ּום ָהִכי ָקָתֵני  י ְתִפירֹות"ִמׁשּ תֵּ   . "ַהּתֹוֵפר ׁשְ

  
  



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

     

26

        בבבב- - - - קה, אקה, אקה, אקה, א .456
י ְתִפירֹותַה וְ " תֵּ   . "קֹוֵרַע ַעל ְמָנת ִלְתּפֹור ׁשְ
  

ַחּתְ ָלּה  כַּ   ?  ֵהיִכי ַמׁשְ
  

א   קה,ב יְסּתָ י כִּ ָעְבָדא כִּ    .ּדְ
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        קה, בקה, בקה, בקה, ב .457
ָנה             ִמׁשְ

ֲחָמתֹו ְוַעל ֵמתֹו, ְוָכל ַהְמַקְלְקִלין  טּוִרין.  -ַהּקֹוֵרַע ּבַ   ּפְ
ן יעּור ,ְוַהְמַקְלֵקל ַעל ְמָנת ְלַתּקֵ ן. ּכִ  -ֹו ׁשִ   ְמַתּקֵ

  

ץ, ְוַהּצֹוֵבַע, ְוַהּטֹוֶוה  ן, ְוַהְמַנּפֵ יעּור ַהְמַלּבֵ ְמלֹא רֹ -ׁשִ פּול, ּכִ יט ּכָ   ַחב ַהסִּ
יעּורֹו  ֵני חּוִטין ׁשִ יט -ְוָהאֹוֵרג ׁשְ ְמלֹא ַהסִּ   .  ּכִ

   

ָמָרא             ּגְ

   :ּוְרִמיְנהוּ 
ֲחָמתֹו ּוְבֶאְבלֹו ְוַעל ֵמתֹו "   יב. ַחיָּ  - ַהּקֹוֵרַע ּבַ

ת, ָיָצא ְיֵדי ְקִריָעה ּבָ ַ ל ֶאת ַהׁשּ ַחּלֵ ּמְ י ׁשֶ   ! "ְוַאף ַעל ּפִ
  

ָיא    :ָלא ַקׁשְ
יֵדיּה  -ָהא  ֵמת ּדִ    .ּבְ

ָעְלָמא -ְוָהא  ֵמת ּדְ    .ּבְ
  

  ָקָתֵני!  "ֵמתֹו"ְוָהא 
  

יֵדיּה  ֵמת ּדִ    ,ְלעֹוָלם ּבְ
ָלאו  ֵני ֲאֵבילּות ִניְנהוּ ּוְבָהָנְך ּדְ   . ּבְ

  
יבְוִאי ָחָכם     !הּוא ַחּיּוֵבי ִמיַחּיַ

ַתְנָיא    :ּדְ
ת ַהּכֹ" ּמֵ   . ל ְקרֹוָביוָחָכם ׁשֶ

ֲעָתְך?!  "ל ְקרֹוָביוַהּכֹ"   ָסְלָקא ּדַ
א ֵאיָמא ְקרַהּכֹ  :ֶאּלָ    .ֹוָביול כִּ

ְרָחָבהַהּכל חֹוְלִצין ָעָליו, ַה , ַהּכל קֹוְרִעין ָעָליו    !"ּכל ַמְבִרין ָעָליו ּבָ
  

לָ  ,לֹא ְצִריָכא    .או ָחָכם הּואּדְ
  

יב ר הּוא ַחּיּוֵבי ִמיַחּיַ ׁשֵ    !ְוִאי ָאָדם כָּ
ַתְנָיא    :ּדְ

ר" ׁשֵ ל ַעל ָאָדם ּכָ ְתַאּבֵ ה ַוּיִ ְבּכֶ ּיִ ֵדי ׁשֶ ים ּכְ ֵהן ְקַטּנִ ׁשֶ ל ָאָדם ּכְ ָניו ּוְבנֹוָתיו ׁשֶ ֵני ָמה ֵמִתים ּבָ   . ִמּפְ
ה?!  ְבכֶּ ּיִ ֵדי ׁשֶ   כְּ

יּה  ְקִלי ִמיּנֵ   ?! ַעְרבֹוָנא ׁשָ
א ּלֹ : ֶאּלָ ֵני ׁשֶ רִמּפְ ׁשֵ ל ַעל ָאָדם כָּ ָכה ְוִהְתַאּבֵ   , א ּבָ

ה ָעׂשָ בֹוד ׁשֶ ִביל ּכָ ׁשְ ל ֲעֹונֹוָתיו, ּבִ ר מֹוֲחִלין לֹו ַעל ּכָ ׁשֵ ל ַהּבֹוֶכה ַעל ָאָדם ּכָ ּכָ    !"ׁשֶ
  

ר הּוא.  ,לֹא ְצִריָכא ׁשֵ ָלאו ָאָדם כָּ   ּדְ
  

ַעת ְיִציַאת ְנׁשָ  ׁשְ ָקֵאי ּבִ יבְוִאי ּדְ    !ָמה ַחּיּוֵבי ִמיַחּיַ
ַתְנָיא    :ּדְ

ן ֶאְלָעָזר" ְמעֹון ּבֶ י ׁשִ   אֹוֵמר:  ַרּבִ
יב ִלְקרֹוַע,  ָמה ַחּיָ ַעת ְיִציַאת ְנׁשָ ׁשְ ת ּבִ   ָהעֹוֵמד ַעל ַהּמֵ

   ?ָהא ְלָמה ֶזה ּדֹוֶמה
ְרָפה ׂשְ ּנִ   ! "ְלֵסֶפר ּתֹוָרה ׁשֶ

  
ַעת ְיִציַאת  ׁשְ ָלא ָקֵאי ּבִ ָמה.  לֹא ְצִריָכא, ּדְ   ְנׁשָ

   
יַנח  א "ֵמתוֹ "ּתֵ ָיא "ֲחָמתוֹ "ַא  "ֲחָמתוֹ ", ֶאּלָ   ! ַקׁשְ
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ָיא "ֲחָמתוֹ "ַא  "ֲחָמתוֹ "    :ַנִמי ָלא ַקׁשְ
י -ָהא    ְיהּוָדה,  ַרּבִ
י -ָהא  ְמעֹון.  ַרּבִ   ׁשִ

  
יָהא " יב ָעֶליָה  :ָאַמרּדְ  - "ְיהּוָדה ַרּבִ ֵאין ְצִריָכה ְלגּוָפּה ַחּיָ   .ְמָלאָכה ׁשֶ
יַר ָהא " ְמעֹון ּבִ טּור ָעֶליָה.  :ָאַמרּדְ  - "ׁשִ ֵאין ְצִריָכה ְלגּוָפּה ּפָ   ְמָלאָכה ׁשֶ
  

ְמַעּתְ ֵליּה  ׁשָ ילְ ֵאיַמר ּדְ ן ,ְיהּוָדה ַרּבִ ְמַתּקֵ ְמַעּתְ ֵליּה  ,ּבִ ְמַקְלֵקל ִמי ׁשָ    ?!ּבִ
  

י ָאִביןָאַמר    : ַרּבִ
ָקָעֵביד ַנַחת רּוַח ְלִיְצ  ן הּוא, ּדְ   .רוֹ ַהאי ַנִמי ְמַתּקֵ

  
ֵרי ְווָנא ִמי ׁשָ   ? ּוְכַהאי ּגַ

   :ְוָהַתְנָיא
ן ֶאְלָעָזר" ְמעֹון ּבֶ י ׁשִ ּום  ַרּבִ ר ַאְגָראאֹוֵמר ִמׁשּ ּום  ִחיְלָפא ּבַ ָאַמר ִמׁשּ ן נּוִריׁשֶ י יֹוָחָנן ּבֶ   : ַרּבִ

ר ָמעוֹ  ֲחָמתֹו, ְוַהְמַפּזֵ ָליו ּבַ ר ּכֵ ּבֵ ֲחָמתֹו ְוַהְמׁשַ ָגָדיו ּבַ ֲחָמתֹו ַהְמָקֵרַע ּבְ    –ָתיו ּבַ
עֹוֵבד ֲעבֹוָדה ָזָרה.  ֵעיֶניָך ּכְ   ְיֵהא ּבְ

ְך".  ה ּכָ ְך", ּוְלָמָחר אֹוֵמר לֹו "ֲעׂשֵ ה ּכָ ל ֵיֶצר ָהָרע: ַהּיֹום אֹוֵמר לֹו "ֲעׂשֵ ֻנתֹו ׁשֶ ְך אּוּמָ ּכָ   ׁשֶ
אֹוֵמר לוֹ    . ""ֲעבֹוד ֲעבֹוָדה ָזָרה" ְוהֹוֵלְך ְועֹוֵבד :ַעד ׁשֶ

י ָא ָאַמר    : ִביןַרּבִ
   ?ַמאי ְקָרָאּה 

ֲחֶוה ְלֵאל ֵנָכר" ּתַ    ,(תהילים פא, י) "לֹא ִיְהֶיה ְבָך ֵאל ָזר ְולֹא ִתׁשְ
ל ָאָדם "ֵאל ָזר"ֵאיֶזהּו  גּופֹו ׁשֶ ׁש ּבְ ּיֵ    ?ׁשֶ

  ! ֱהֵוי אֹוֵמר: ֶזה ֵיֶצר ָהָרע
  

יֵתיּה  ,לֹא ְצִריָכא י ּבֵ ָקא ָעֵביד ְלִמיְרָמא ֵאיָמָתא ַאִאיְנׁשֵ    .ּדְ
  

י ָהא  יָתאּדְ כִּ ּיָ ֵליף ַמְצּבִ    .ַרב ְיהּוָדה ׁשָ
  

ר ַיֲעקב ִביֵרי ַרב ַאָחא ּבַ ַבר ָמאֵני ּתְ   .ּתָ
  

ת ׁשֶ א ַרב ׁשֵ ֵתיּה מֹוִניֵני ַאֵריׁשָ    .ָרֵמי ָלּה ְלַאּמְ
  

א י ַאּבָ ָמא ַרּבִ ַבר ַנְכּתְ   .  ּתָ
   

  
  



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

     

30

        קו, אקו, אקו, אקו, א    ––––קה, ב קה, ב קה, ב קה, ב  .458
ִזיָאַמר  ן ּפָ ְמעֹון ּבֶ י ׁשִ ן ֵלִויַרּבִ ָאַמר  ַרּבִ ַע ּבֶ ּום  י ְיהֹוׁשֻ ָראִמׁשּ ר ַקּפָ   : ּבַ

ר  ׁשֵ ָמעֹות ַעל ָאָדם כָּ ל ַהּמֹוִריד ּדְ ָנָזיו,  -כָּ ֵבית ּגְ יָחן ּבְ רּוְך הּוא סֹוְפָרן ּוַמּנִ דֹוׁש ּבָ   ַהּקָ
ֱאַמר:  ּנֶ ְמָעִתי ְבנֹ"נֹׁשֶ יָמה ּדִ ה, ׂשִ ה ָאּתָ ִסְפָרֶתָך"ִדי ָסַפְרּתָ   . ים נו, ט)(תהיל אֶדָך ֲהלֹא ּבְ

  
  : ַרבָאַמר  ַרב ְיהּוָדהָאַמר 

ל ָחָכם  דֹו ׁשֶ ֶהְסּפֵ ל ּבְ ְתַעּצֵ ל ַהּמִ יו,  -כָּ ַחּיָ   ָראּוי ְלקֹוְברֹו ּבְ
ֱאַמר ּנֶ ַעׁש": ׁשֶ פֹון ְלַהר ּגָ ַהר ֶאְפַרִים ִמּצְ ר ּבְ ִתְמַנת ֶסַרח ֲאׁשֶ ְגבּול ַנֲחָלתֹו ּבְ רּו אֹותֹו ּבִ ְקּבְ    ,(יהושע כד, ל) "ַוּיִ

ָרַגׁש ֲעֵליֶהן ַהר ְלהֹוְרָגן ד ׁשֶ    .ְמַלּמֵ
  

אָאַמר  ר ַאּבָ יא ּבַ י ִחּיָ י יֹוָחָנןָאַמר  ַרּבִ   : ַרּבִ
ל ָחָכם  דֹו ׁשֶ ֶהְסּפֵ ל ּבְ ְתַעּצֵ ל ַהּמִ   ֵאינֹו ַמֲאִריְך ָיִמים,  -כָּ

ה,  ֶנֶגד ִמּדָ ה כְּ   ִמּדָ
ֱאַמר:  ּנֶ ה"ׁשֶ ִריֶבּנָ ָחּה ּתְ ּלְ ׁשַ ָאה ּבְ ַסאּסְ   . (ישעיה כז, ח) "ּבְ

  
אֵאיִתיֵביּה  ר ַאּבָ יא ּבַ י ַחּיָ י יֹוָחָנןלְ  ַרּבִ   : ַרּבִ

ַעְבדּו ָהָעם ֶאת ה' ּכֹ  ַע ְוכֹ "ַוּיַ ר ֶהֱאִריכּו ָיִמים ַאֲחֵרי ְיהֹוׁשּוַע"ל ְיֵמי ְיהֹוׁשֻ ֵקִנים ֲאׁשֶ   ! (שופטים ב, ז) ל ְיֵמי ַהּזְ
  

  : ָאַמר ֵליּה 
ְבַלאי ִנים לֹא ֶהֱאִריכוּ  ָיִמים ֶהֱאִריכּו, !ּבַ   . ׁשָ

  
ה א ֵמַעּתָ   , (דברים יא, כא) 14""ְלַמַען ִיְרּבּו ְיֵמיֶכם ִויֵמי ְבֵניֶכם ,ֶאּלָ

ִנים?    !ָיִמים ְולֹא ׁשָ
  

אֵני ָרָכה ׁשָ    .ּבְ
  

אְוָאַמר  ר ַאּבָ יא ּבַ י ִחּיָ י יֹוָחָנןָאַמר  ַרּבִ   : ַרּבִ
ת,   ּמֵ  ֶאָחד ִמן ָהַאִחין ׁשֶ

ןִיְדֲאגּו    קו,א ל ָהַאִחין ּכּוּלָ    .כָּ
ת ּמֵ ֵני ֲחבּוָרה ׁשֶ    ,ֶאָחד ִמּבְ

ּה.  ל ַהֲחבּוָרה ּכּוּלָ ְדַאג כָּ   ּתִ
  

דֹול :י ָלּה ָאְמֵר     .ֵמת ּגָ
  

   .ֵמת ָקָטן :י ָלּה ְוָאְמֵר 
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טּוִרין –ל ַהְמַקְלְקִלין ָכ וְ "   . "ּפְ
  

ֵני  הוּ ּתָ י ַאּבָ יּה  ַרּבִ י יֹוָחָנןּדְ ַקּמֵ   : ַרּבִ
טּוִרין" ל ַהְמַקְלְקִלין ּפְ    ,ּכָ

   ."ַמְבִעירחֹוֵבל וּ חּוץ ֵמ 
  

  : ָאַמר ֵליּה 
ֵני ְלָבָרא    !ּפֹוק ּתְ

ָנהֵאיָנּה  "חֹוֵבל ּוַמְבִעיר"   . ִמׁשְ
ְמָצא לֹוַמר  ָנהְוִאם ּתִ    ,ִמׁשְ

ָצִריְך ְלַכְלּבֹו,  -חֹוֵבל    ּבְ
ָצִריְך ְלֶאְפרֹו.  - ַמְבִעיר    ּבְ

  
ַנן    :ְוָהֲאַנן ּתְ

טּוִרין" ל ַהְמַקְלְקִלין ּפְ    !"ּכָ
  

יַמְתִניִתין     ,ְיהּוָדה ַרּבִ
ַרְייָתא  י - ּבָ ְמעֹון ַרּבִ    .ׁשִ

  
יּדְ ַמאי ַטְעָמא  ְמעֹון ַרּבִ    ?ׁשִ

  
ָרא ִמיָלה ִאיְצְטִריְך ְקָרא ְלִמיׁשְ    ,ִמּדְ

ָעְלָמא  יב –ָהא חֹוֵבל ּבְ    .ַחּיָ
ּבֵ וּ  ָאַסר ַרֲחָמָנא ַהְבָעָרה ּגַ ת ּכֵהן, ִמּדְ   י ּבַ

ּה  ַמע ִמיּנָ יב.  :ׁשְ ָעְלָמא ַחּיָ   ַמְבִעיר ּבְ
  
יוְ    ? ְיהּוָדה ַרּבִ
  

ן הּוא -ָהָתם    , ְמַתּקֵ
י. ְד כִּ    ַרב ַאׁשִ
יָאַמר ּדְ    : ַרב ַאׁשִ

ִלי ן כְּ י ְלַתּקֵ ן ִמיָלה ַמה ּלִ י ְלַתּקֵ    ?ַמה ּלִ
נִ  ל ַסּמָ ֵ י ְלַבׁשּ ִתיָלה, ַמה ּלִ ל ּפְ ֵ י ְלַבׁשּ    ?יןַמה ּלִ
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        קו, אקו, אקו, אקו, א .460
ן" יעּור ַהְמַלּבֵ פּול -... [ ׁשִ יט ּכָ ְמלֹא רַֹחב ַהסִּ   ]."ּכִ
  

פּולַמֲחֵוי  ַרב יֹוֵסף   . כָּ
  

ר ַאִמי יא ּבַ י ִחּיָ ׁשּוט ַרּבִ   .  ַמֲחֵוי ּפָ
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        בבבב- - - - קו, אקו, אקו, אקו, א .461
ָנה             ִמׁשְ

י ְיהּוָדה   אֹוֵמר:  ַרּבִ
ל, וּ  ד ִצּפֹור ְלִמְגּדָ ִית ַהּצָ יב.  -ְצִבי ַלּבַ   ַחּיָ

  אֹוְמִרים:  ֲחָכִמיםוַ 
ל    ,ִצּפֹור ְלִמְגּדָ

יָבִרין    קו,ב ה ְוֶלָחֵצר ְוַלּבִ יב.  -ּוְצִבי ְלִגיּנָ   ַחּיָ
ְמִליֵאל ן ּגַ ְמעֹון ּבֶ ן ׁשִ   אֹוֵמר:  ַרּבָ

ִוין.  יָבִרין ׁשָ ל ַהּבִ   לֹא ּכָ
ָלל:    ֶזה ַהּכְ

ר ֵציָדה טּור,  - ְמחּוסַּ   ּפָ
ר ֵציָדה  ֵאינֹו ְמחּוסַּ   .  יבַחיָּ  -ׁשֶ

   

ָמָרא             ּגְ

ַנן ָהָתם    :ּתְ
יֹום טֹוב, " יָבִרין ּבְ ִגים ִמן ַהּבִ   ֵאין ָצִדין ּדָ

  ְוֵאין נֹוְתִנין ִלְפֵניֶהם ְמזֹונֹות, 
ה ָועֹוף   . (ביצה כג:) "ְונֹוְתִנין ִלְפֵניֶהם ְמזֹונֹות ,ֲאָבל ָצִדין ַחּיָ

  
   :ּוְרִמיְנהוּ 

ל ַחּיוֹ " יָבִרין ׁשֶ ל עֹופוֹ ּבִ ִגיםת ְוׁשֶ ל ּדָ   : ת ְוׁשֶ
יֹום טֹוב,    ֵאין ָצִדין ֵמֶהם ּבְ

   !"ְוֵאין נֹוְתִנין ִלְפֵניֶהם ְמזֹונֹות
  

ָיא  ה"ַקׁשְ ה'ַא  "ַחּיָ   , 'ַחּיָ
ָיא    . "עֹופֹות"ַא  'עֹופֹות'ַקׁשְ

  
ָלָמא  ׁשְ ה"ּבִ ה'ַא  "ַחּיָ ָיא 'ַחּיָ    :ָלא ַקׁשְ

י -ָהא    . ְיהּוָדה ַרּבִ
ַנן –ָהא     .ַרּבָ

  
א  ָיא!  "עֹופֹות"ַא  'עֹופֹות'ֶאּלָ   ַקׁשְ

  
יָמא ָיא "עֹופֹות"ַא  'עֹופֹות' :ְוִכי ּתֵ    :ַנִמי ָלא ַקׁשְ

יָבר ְמקֹוֶרה,  -ָהא    ּבִ
ֵאינֹו ְמקֹוֶרה -ְוָהא  יָבר ׁשֶ   , ּבִ

ִית   ְמקֹוֶרה הּוא, ּדִ  ,ְוָהא ּבַ
יּוֵבין לְ  ל  ַרּבִ ַנן, ִצּפֹור ְלִמְגּדָ ִית  ,ִאין –ְיהּוָדה ּוֵבין ְלַרּבָ   ! לֹא -ַלּבַ

  
ר ַרב הּוָנאַמר ָא  ה ּבַ   : ַרּבָ

רֹור ָעְסִקיַנן, ְלִפ  -ָהָכא  ִצּפֹור ּדְ ֶלת ָמרּותּבְ ֵאיָנּה ְמַקּבֶ   . י ׁשֶ
ֵבי  ָתָנא ּדְ ָמֵעאלּדְ י ִיׁשְ   : ַרּבִ

ָמּה " ה ִנְקָרא ׁשְ רֹור'ָלּמָ ֶדה '?ִצּפֹור ּדְ ָ ַבׂשּ ִית ּכְ ּבַ ָרה ּבַ ּדָ ֵני ׁשֶ   . "ִמּפְ
  

ָאֵתית ְלָה  א ּדְ ּתָ    ,ִכיָהׁשְ
ה" ה'ַא  "ַחּיָ ָיא,  'ַחּיָ   ַנִמי ָלא ַקׁשְ

דֹול,  -ָהא  ִביָבר ּגָ   ּבְ
ִביָבר ָקָטן -ָהא    .ּבְ

  
ִמי  דֹולֵהיִכי ּדָ יָבר ּגָ    ?ּבִ

יָבר ָקָטן?  ִמי ּבִ   ֵהיִכי ּדָ
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יָאַמר    : ַרב ַאׁשִ

יא  יַחּיָ ַחד ׁשִ ְתֵריּה ּוָמֵטי ָלּה ּבְ ָרֵהיט ּבַ ל ֵהיָכא ּדְ יָבר ָקָטן. - כָּ    ּבִ
דֹול.  יָבר ּגָ   ְוִאיָדְך ּבִ

  
   ,ִאי ַנִמי

א  ָנֵפיל טּוּלָ ל ֵהיָכא ּדְ יָבר ָקָטן,  -ָתִלים ַאֲהָדֵדי כְ ִד כָּ   ּבִ
דֹול.  יָבר ּגָ   ְוִאיָדְך ּבִ

  
   ,ְוִאי ַנִמי

א עּוְקֵצי עּוְקֵצי  ֵליכָּ ל ֵהיָכא ּדְ יָבר ָקָטן,  -כָּ   ּבִ
דֹול.   יָבר ּגָ   ְוִאיָדְך ּבִ
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        בבבב    קו,קו,קו,קו, .462
ְמִליֵאלַר " ן ּגַ ְמעֹון ּבֶ ן ׁשִ    אֹוֵמר: ּבָ
ִוין. [ יָבִרין ׁשָ ל ַהּבִ   לֹא ּכָ

ָלל:    ֶזה ַהּכְ
ר ֵציָדה טּור,  - ְמחּוסַּ   ּפָ

ר ֵציָדה  ֵאינֹו ְמחּוסַּ יב -ׁשֶ   ]ַחּיָ
  

מּוֵאלָאַמר  ַרב ְיהּוָדהָאַמר  ַרב יֹוֵסףָאַמר    : ׁשְ
ְמִליֵאל ן ּגַ ְמעֹון ּבֶ ן ׁשִ ַרּבָ   . ֲהָלָכה כְּ

  
ֵייָאַמר ֵליּה    : ַאּבַ

ָלל , "ֲהָלָכה" ְפִליגֵ ִמכְּ    !?יּדִ
  

ּה  ךְ ַמאי ָנְפָקא לָ  :ָאַמר ֵליּה    ? ִמיּנָ
ָמָרא ֵהא ּגְ מֹור ְזמֹוְרָתא ּתְ    ?!ּגְ
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        בבבב    קו,קו,קו,קו, .463
ַנן נּו ַרּבָ    :ּתָ

ן " ד ְצִבי סּוָמא ְוָיׁשֵ יב.  -ַהּצָ   ַחּיָ
ר, ְוָזֵקן ְוחֹוֶלה  טּור –ִחיּגֵ   . "ּפָ

  
ֵיייּה ָאַמר לֵ    : ַרב יֹוֵסףלְ  ַאּבַ

ָנא ָהֵני?  ָנא ָהֵני ּוַמאי ׁשְ   ַמאי ׁשְ
  

   ,ֲעִביִדי ְלַרּבּוֵיי -ָהֵני 
   .ָלא ֲעִביִדי ְלַרּבּוֵיי -ָהֵני 

  
   :ְוָהַתְנָיא

יב"   ! "חֹוֶלה ַחּיָ
  

תָאַמר  ׁשֶ   : ַרב ׁשֵ
א -ָהא  ּתָ חֹוֶלה ֵמֲחַמת ִאיׁשְ   , ּבְ
חֹוֶלה ֵמֲחַמת אּוְב  -ָהא     .ְצָנאּבְ
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        בבבב    קו,קו,קו,קו, .464
ַנן נּו ַרּבָ    :ּתָ

ד ֲחָגִבין" ין ,ַהּצָ ּזִ ין ּבְ  ְצָרִעין ,ּגִ ת ְוַיּתּוׁשִ ּבָ ַ יב,  -ׁשּ   ַחּיָ
ְבֵרי  י ֵמִאירּדִ   . ַרּבִ

  אֹוְמִרים:  ֲחָכִמיםוַ 
ִמינֹו ִניּצֹוד ּבְ ל ׁשֶ יב,  - ּכָ   ַחּיָ

ִמינֹו ִניּצֹוד  ֵאין ּבְ טּור –ְוָכל ׁשֶ   . "ּפָ
  

ְנָיא ִא     :יָדךְ ּתַ
ל " ַעת ַהטַּ ׁשְ ד ֲחָגִבים ּבִ טּור,  - ַהּצָ   ּפָ

ָרב  ָ ַעת ַהׁשּ ׁשְ יב.  -ּבִ   ַחּיָ
ן ְמַהַבאי   אֹוֵמר:  ֶאְלָעָזר ּבֶ

חֹות ּוָבאֹות  טּור –ִאם ָהיּו ְמַקּלְ   . "ּפָ
  
  

ֲעָיא ְלהוּ    : ִאיּבַ
ן ְמַהַבִאי  א ָקֵאי -ֶאְלָעָזר ּבֶ יָפא ָקֵאי, ַאֵריׁשָ    ?אֹו ַאּסֵ

  
ַמעּתָ     :א ׁשְ
ל " ַעת ַהטַּ ׁשְ ד ֲחָגִבין ּבִ טּור.  - ַהּצָ   ּפָ

ָרב  ָ ַעת ַהׁשּ ׁשְ יב,  -ּבִ   ַחּיָ
ן ְמַהַבאי   אֹוֵמר:  ֶאְלָעָזר ּבֶ

טּור חֹות ּוָבאֹות ּפָ ָרב ִאם ָהיּו ְמַקּלְ ָ ַעת ַהׁשּ ׁשְ   .  "ֲאִפיּלּו ּבִ
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        בבבב    קו,קו,קו,קו, .465
ָנה             ִמׁשְ

ִית ְוָנַעל ֶאָחד ּבְ  ְכַנס ַלּבַ ּנִ יב.  -ָפָניו ְצִבי ׁשֶ   ַחּיָ
ַנִים  טּוִרין,  - ָנֲעלּו ׁשְ   ּפְ

ַנִים  ,לֹא ָיכֹול ֶאָחד ִלְנעֹול יִבין,  -ְוָנֲעלּו ׁשְ   ַחּיָ
ְמעֹוןוְ  י ׁשִ   .  "ּפֹוֵטר ַרּבִ
   

ָמָרא             ּגְ

אָאַמר  ר ַאּבָ י ִיְרְמָיה ּבַ מּוֵאלָאַמר  ַרּבִ   : ׁשְ
ד ֲאִרי ּבְ  יב ַעד ׁשֶ ַהּצָ ת ֵאינֹו ַחּיָ ּבָ ַ ּלוֹ ׁשּ ְכִניֶסּנּו ְלגֹוְרְזִקי ׁשֶ   .  ּיַ
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        קז, אקז, אקז, אקז, א    ––––ב ב ב ב     קו,קו,קו,קו, .466
ָנה             ִמׁשְ

ַתח ב ָהֶאָחד ַעל ַהּפֶ ָאהּו,  ,ָיׁשַ   ְולֹא ִמיּלְ
ִני ּוִמיְלָאהּו  ֵ ב ַהׁשּ יב -ָיׁשַ ִני ַחּיָ ֵ   .ַהׁשּ

ָאהּו,  ַתח ּוִמיּלְ ב ָהִראׁשֹון ַעל ַהּפֶ   ָיׁשַ
ִציּדֹו,  ב ּבְ ִני ְוָיׁשַ ֵ   ּוָבא ַהׁשּ

ָעַמד ָהִראׁשֹון ְוָהַלְך לֹו ַאף ַע  י ׁשֶ טּור,  -ל ּפִ ִני ּפָ ֵ יב ְוַהׁשּ   ָהִראׁשֹון ַחּיָ
יתֹו ְלׁשֹוְמרֹו ְוִנְמָצא ְצִבי  ?ּדֹוֶמה ָהא ְלָמה ֶזה תֹוכוֹ ְלנֹוֵעל ֶאת ּבֵ מּור ּבְ   .  ׁשָ

  

ָמָרא   קז,א             ּגְ

אָאַמר  י ַאּבָ יָאַמר  ַרּבִ ר ַאׁשִ יא ּבַ   : ַרבָאַמר  ַרב ִחּיָ
ָנָפיו  ַחת כְּ ךְ  -ִנְכְנָסה לֹו ִצּפֹור ּתַ ְחׁשַ ּתֶ רֹו ַעד ׁשֶ ּמְ ב ּוְמׁשַ   . יֹוׁשֵ

  
ר ִיְצָחקְמִתיב    : ַרב ַנְחָמן ּבַ

ִצּדֹו, " ב ּבְ ִני ְוָיׁשַ ֵ ָאהּו, ּוָבא ַהׁשּ ַתח ּוִמּלְ ב ָהִראׁשֹון ַעל ַהּפֶ   ָיׁשַ
ָעַמד ָהִראׁשֹון ְוָהַלְך לֹו  י ׁשֶ יבָהִראׁש  -ַאף ַעל ּפִ טּור ,ֹון ַחּיָ ִני ּפָ ֵ   . "ְוַהׁשּ

טּור"ַמאי ָלאו    !ָאסּורֲאָבל  "ּפָ
  

טּור"לֹא,  ר.  - "ּפָ   ּומּוּתָ
  

ָרא,  ּבְ   ָהִכי ַנִמי ִמְסּתַ
ָקָתֵני ֵסיָפא    :ִמּדְ

תֹוכוֹ  ?ְלָמה ֶזה ּדֹוֶמה" מּור ּבְ יתֹו ְלׁשֹוְמרֹו ְוִנְמָצא ְצִבי ׁשָ   , "ְלנֹוֵעל ֶאת ּבֵ
ָלל  ר "טּורּפָ "ּדְ ִמכְּ   .ּומּוּתָ

ּה  ַמע ִמיּנָ    .ׁשְ
  
  

ָאְמֵר  א ּדְ    :יִאיכָּ
  

ר ִיְצָחקָאַמר    : ַרב ַנְחָמן ּבַ
ֵניָנא    :ַאף ֲאַנן ַנִמי ּתְ

ָעַמד ָהִראׁשֹון ְוָהַלְך לֹו " י ׁשֶ יב -ַאף ַעל ּפִ טּור ,ָהִראׁשֹון ַחּיָ ִני ּפָ ֵ   , "ְוַהׁשּ
טּור"ַמאי ָלאו  ר?  "ּפָ   ּומּוּתָ

  
טוּ    ר ֲאָבל ָאסּור. לֹא, ּפָ

  
ָקָתֵני ֵסיָפא    :ָהא ִמּדְ

תֹוכוֹ  ?ָהא ְלָמה ֶזה ּדֹוֶמה" מּור ּבְ יתֹו ְלׁשֹוְמרֹו, ְוִנְמָצא ְצִבי ׁשָ   , "ְלנֹוֵעל ֶאת ּבֵ
ָלל  טּור"ּדְ ִמכְּ ר.  "ּפָ   ּומּוּתָ

ּה  ַמע ִמיּנָ   .  ׁשְ
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מּוֵאלָאַמר    : ׁשְ

טּוֵרי  ל ּפְ תּדְ כָּ ּבָ טּור ֲאָבל ָאסּור" – ׁשַ   , "ּפָ
ָלת  ר"ּדְ ְלַבר ֵמָהֵני ּתְ טּור ּומּוּתָ   : "ּפָ

אי ֲחָדא ָהא ר? ּדְ , ּוִמּמַ טּור ּומּוּתָ   ּפָ
ָקָתֵני ֵסיָפא יתֹו ְלׁשֹוְמ " :ּדְ תֹוכוֹ ְלָמה ֶזה ּדֹוֶמה ְלנֹוֵעל ֶאת ּבֵ מּור ּבְ   . "רֹו, ְוִנְמָצא ְצִבי ׁשָ

  
  : ְוִאיָדךְ 

ִפיס מּוְרָסא " ת, ּבְ ַהּמֵ ּבָ ַ   ׁשּ
ה ַלֲעׂשֹות ָלּה ִאם  יב,  -ּפֶ   ַחּיָ

ה ֵלָחה  ּנָ טּור –ִאם ְלהֹוִציא ִמּמֶ   . )עדויות ב,ה( "ּפָ
  

ר"ּדְ אי ּוִמּמַ  טּור ּומּוּתָ   ? "ּפָ
  

ְתַנן    :ּדִ
ל ָיד " ּה ֶאת ַהּקֹוץַמַחט ׁשֶ   . :)שבת קכב( "ִליּטֹול ּבָ
  

  ?ְוִאיָדךְ 
  
ד ָנָחׁש ּבְ " ת, ַהּצָ ּבָ ַ   ׁשּ

ֶכּנּו ִאם  ְ ּלא ִיׁשּ ק ּבֹו ׁשֶ טּור,  -ִמְתַעסֵּ   ּפָ
יב –ִלְרפּוָאה ִאם     .)עדויות ב,ה( "ַחּיָ

  
אי  ר"ּדְ ּוִמּמַ טּור ּומּוּתָ    "?ּפָ

  
ְתַנן    :ּדִ

ֱאחֹוז ְק ּכֹוִפין " ּלא תֶּ ִביל ׁשֶ ׁשְ ר ּבִ קֹוָרה, ָעָרה ַעל ַהּנֵ   ּבְ
ל ָקָטןוְ  ְֹוַעל ַעְקָרב , ַעל צֹוָאה ׁשֶ יׁשּ ּלא תִּ   .  )שבת קכא.( "ךְ ׁשֶ
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