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ה    ַּבָּמהַּבָּמהַּבָּמהַּבָּמה""""    ––––    ''''וווופרק פרק פרק פרק     שבתשבתשבתשבתמסכת מסכת מסכת מסכת  הִאׁשָּ הִאׁשָּ הִאׁשָּ         """"יֹוְצָאהיֹוְצָאהיֹוְצָאהיֹוְצָאה    ִאׁשָּ
        נז, אנז, אנז, אנז, א .210

  

ָנה      נז,א    ִמׁשְ

ה ּמָ ה יֹוְצָאה ּבַ ָ ה ֵאיָנה יֹוְצָאה?  ,ִאׁשּ   ּוַבּמָ
ה ָ ֵצא ִאׁשּ    :לֹא תֵּ

חּוֵטי ֶצֶמר    ,לֹא ּבְ
ן תָּ חּוֵטי ִפׁשְ    ,ְולֹא ּבְ

ְרצּועֹות ׁשֶ  ּה. רְֹב ְולֹא ּבִ   אׁשָ
ם.  ַרּפֵ תְּ ֶהן, ַעד ׁשֶ ְטּבֹול ּבָ   ְולֹא תִּ

  , טֹוֶטֶפתְולֹא ּבְ 
פּוִרים.  ֵאיָנן תְּ ְזַמן ׁשֶ ְרִביִטין ּבִ סַּ   ְולֹא ּבַ

ָכ וְ  ים. לֹא ּבַ   בּול ִלְרׁשּות ָהַרּבִ
ל ָזָהב ִעיר ׁשֶ    ,ְולֹא ּבְ

   ,ַקְטָלאְולֹא ּבְ 
ָזִמיםְולֹא ּבְ     ,ּנְ

ַעת ׁשֶ  ַטּבַ   ֵאין ָעֶליָה חֹוָתם, ְולֹא ּבְ
ֵאיָנה ְנקּוָבה.  ַמַחט ׁשֶ   ְולֹא ּבְ

את -ְוִאם ָיָצאת  יֶבת ַחטָּ    ....ֵאיָנה ַחּיֶ
   

ָמָרא    ּגְ

ַכר    - - - - ְטִביָלה ְטִביָלה ְטִביָלה ְטִביָלה  ַכרַמאן ּדְ ַכרַמאן ּדְ ַכרַמאן ּדְ ָמּה?  ַמאן ּדְ ָמּה? ׁשְ ָמּה? ׁשְ ָמּה? ׁשְ   ׁשְ
  

ר ִיְצָחקָאַמר ָאַמר ָאַמר ָאַמר  ר ֲאבּוהַּ ָאַמר ָאַמר ָאַמר ָאַמר     ַרב ַנְחָמן ּבַ ה ּבַ         : : : : ַרּבָ
ַעם ָקָאַמר ַעם ָקָאַמרַמה ּטַ ַעם ָקָאַמרַמה ּטַ ַעם ָקָאַמרַמה ּטַ    ,ַמה ּטַ

ַעם  ַעם ַמה ּטַ ַעם ַמה ּטַ ַעם ַמה ּטַ ָ "ַמה ּטַ ֵצא ִאׁשּ ןלֹא תֵּ תָּ חּוֵטי ִפׁשְ חּוֵטי ֶצֶמר ְולֹא ּבְ         "? "? "? "? ה לֹא ּבְ
ָאְמרּו ֲחָכִמים ֵני ׁשֶ ָאְמרּו ֲחָכִמיםִמּפְ ֵני ׁשֶ ָאְמרּו ֲחָכִמיםִמּפְ ֵני ׁשֶ ָאְמרּו ֲחָכִמיםִמּפְ ֵני ׁשֶ ם"    ::::חֹולחֹולחֹולחֹולּבְ ּבְ ּבְ ּבְ     ::::ִמּפְ ַרּפֵ תְּ ֶהן ַעד ׁשֶ ְטּבֹול ּבָ         . . . . "לֹא תִּ

ְטבּ ְב ְב ְב ְב ּדְ ּדְ ּדְ ּדְ ְוֵכיָון ְוֵכיָון ְוֵכיָון ְוֵכיָון  ְטבּ חֹול לֹא ּתִ ְטבּ חֹול לֹא ּתִ ְטבּ חֹול לֹא ּתִ ם, חֹול לֹא ּתִ ַרּפֵ ּתְ ֶהן ַעד ׁשֶ ם, ֹול ּבָ ַרּפֵ ּתְ ֶהן ַעד ׁשֶ ם, ֹול ּבָ ַרּפֵ ּתְ ֶהן ַעד ׁשֶ ם, ֹול ּבָ ַרּפֵ ּתְ ֶהן ַעד ׁשֶ         ֹול ּבָ
ֵצאּבְ ּבְ ּבְ ּבְ  ת לֹא ּתֵ ּבָ ַ ֵצאׁשּ ת לֹא ּתֵ ּבָ ַ ֵצאׁשּ ת לֹא ּתֵ ּבָ ַ ֵצאׁשּ ת לֹא ּתֵ ּבָ ַ יְלָמא ִמיְתַרֵמ , ׁשּ יְלָמא ִמיְתַרֵמ ּדִ יְלָמא ִמיְתַרֵמ ּדִ יְלָמא ִמיְתַרֵמ ּדִ לּדִ לי ָלּה ְטִביָלה ׁשֶ לי ָלּה ְטִביָלה ׁשֶ לי ָלּה ְטִביָלה ׁשֶ ְרָיא ְלהוּ     ,,,,ִמְצָוהִמְצָוהִמְצָוהִמְצָוה    י ָלּה ְטִביָלה ׁשֶ ְרָיא ְלהוּ ְוׁשָ ְרָיא ְלהוּ ְוׁשָ ְרָיא ְלהוּ ְוׁשָ   , ְוׁשָ

ים.  ְרׁשּות ָהַרּבִ ע ַאּמֹות ּבִ ים. ְוָאֵתי ְלַאּתֹוִייְנהּו ַאְרּבַ ְרׁשּות ָהַרּבִ ע ַאּמֹות ּבִ ים. ְוָאֵתי ְלַאּתֹוִייְנהּו ַאְרּבַ ְרׁשּות ָהַרּבִ ע ַאּמֹות ּבִ ים. ְוָאֵתי ְלַאּתֹוִייְנהּו ַאְרּבַ ְרׁשּות ָהַרּבִ ע ַאּמֹות ּבִ         ְוָאֵתי ְלַאּתֹוִייְנהּו ַאְרּבַ
        
        

  רש"י
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        נז, אנז, אנז, אנז, א .211
יּה  ָעא ִמיּנֵ יּה ּבְ ָעא ִמיּנֵ יּה ּבְ ָעא ִמיּנֵ יּה ּבְ ָעא ִמיּנֵ ֲהָנאּבְ         : : : : ַרבֵמ ֵמ ֵמ ֵמ     ַרב ּכָ

י ֲחִליָלָתא ַמאי יכֵּ י ֲחִליָלָתא ַמאיּתִ יכֵּ י ֲחִליָלָתא ַמאיּתִ יכֵּ י ֲחִליָלָתא ַמאיּתִ יכֵּ   ? ּתִ
  

  : ָאַמר ֵליּה ָאַמר ֵליּה ָאַמר ֵליּה ָאַמר ֵליּה 
?    ''''ָאִריגָאִריגָאִריגָאִריג'''' ?ָקָאְמַרּתְ ?ָקָאְמַרּתְ ?ָקָאְמַרּתְ         ָקָאְמַרּתְ

הּוא ָאִריג ּכֹ ּכֹ ּכֹ ּכֹ  הּוא ָאִריג ל ׁשֶ הּוא ָאִריג ל ׁשֶ הּוא ָאִריג ל ׁשֶ ְזרוּ     - - - - ל ׁשֶ ְזרוּ לֹא ּגָ ְזרוּ לֹא ּגָ ְזרוּ לֹא ּגָ   . לֹא ּגָ
  

            ::::ייייִאיְתַמר ַנִמ ִאיְתַמר ַנִמ ִאיְתַמר ַנִמ ִאיְתַמר ַנִמ 
ֵריּה ָאַמר ָאַמר ָאַמר ָאַמר  ַע ַר ּדְ ַרב הּוָנא ּבְ         : : : : ב ְיהֹוׁשֻ

הּוא ָאִריג ּכֹ ּכֹ ּכֹ ּכֹ  הּוא ָאִריג ל ׁשֶ הּוא ָאִריג ל ׁשֶ הּוא ָאִריג ל ׁשֶ ְזרוּ     - - - - ל ׁשֶ ְזרוּ לֹא ּגָ ְזרוּ לֹא ּגָ ְזרוּ לֹא ּגָ   . לֹא ּגָ
  

ָאְמִרי א ּדְ ָאְמִריְוִאיכָּ א ּדְ ָאְמִריְוִאיכָּ א ּדְ ָאְמִריְוִאיכָּ א ּדְ             ::::ְוִאיכָּ
ֵריּה ָאַמר ָאַמר ָאַמר ָאַמר  ַע ַר ּדְ     ַרב הּוָנא ּבְ         : : : : ב ְיהֹוׁשֻ

ָדן ֲעַלְייהוּ  ָלא ַקּפְ ָדן ֲעַלְייהוּ ָחֵזיָנא ְלַאְחָווִתי ּדְ ָלא ַקּפְ ָדן ֲעַלְייהוּ ָחֵזיָנא ְלַאְחָווִתי ּדְ ָלא ַקּפְ ָדן ֲעַלְייהוּ ָחֵזיָנא ְלַאְחָווִתי ּדְ ָלא ַקּפְ             ....ָחֵזיָנא ְלַאְחָווִתי ּדְ
        

 ְ ין ַהְך ִליׁשּ א ּבֵ ְ ַמאי ִאיכָּ ין ַהְך ִליׁשּ א ּבֵ ְ ַמאי ִאיכָּ ין ַהְך ִליׁשּ א ּבֵ ְ ַמאי ִאיכָּ ין ַהְך ִליׁשּ א ּבֵ ְ לִ לִ לִ לִ     ּוֵבין ַהךְ ּוֵבין ַהךְ ּוֵבין ַהךְ ּוֵבין ַהךְ , ָנאָנאָנאָנאַמאי ִאיכָּ ְ יׁשּ ְ יׁשּ ְ יׁשּ   ? ָנאָנאָנאָנאיׁשּ
  

יַנְייהוּ  א ּבֵ יַנְייהוּ ִאיכָּ א ּבֵ יַנְייהוּ ִאיכָּ א ּבֵ יַנְייהוּ ִאיכָּ א ּבֵ             ::::ִאיכָּ
ְטִניָפן ְטִניָפןּדִ ְטִניָפןּדִ ְטִניָפןּדִ             ....ּדִ

 ְ ְ ְלַהְך ִליׁשּ ְ ְלַהְך ִליׁשּ ְ ְלַהְך ִליׁשּ ָאַמרְלַהְך ִליׁשּ ָאַמרָנא ּדְ ָאַמרָנא ּדְ ָאַמרָנא ּדְ הּוא ָאִריג ּכֹ ּכֹ ּכֹ ּכֹ """"    ::::ָנא ּדְ הּוא ָאִריג ל ׁשֶ הּוא ָאִריג ל ׁשֶ הּוא ָאִריג ל ׁשֶ ְזרוּ     - - - - ל ׁשֶ ְזרוּ לֹא ּגָ ְזרוּ לֹא ּגָ ְזרוּ לֹא ּגָ    .ָהֵני ַנִמי ָארּוגָהֵני ַנִמי ָארּוגָהֵני ַנִמי ָארּוגָהֵני ַנִמי ָארּוג ::::""""לֹא ּגָ
 ְ ְ ּוְלַהְך ִליׁשּ ְ ּוְלַהְך ִליׁשּ ְ ּוְלַהְך ִליׁשּ ּום ּדְ ּדְ ּדְ ּדְ ָנא ָנא ָנא ָנא ּוְלַהְך ִליׁשּ ּום ָאַמְרּתָ ִמׁשּ ּום ָאַמְרּתָ ִמׁשּ ּום ָאַמְרּתָ ִמׁשּ ְטִניָפא     ::::''''ְקֵפיָדאְקֵפיָדאְקֵפיָדאְקֵפיָדא''''ָאַמְרּתָ ִמׁשּ יָון ּדִ ְטִניָפא כֵּ יָון ּדִ ְטִניָפא כֵּ יָון ּדִ ְטִניָפא כֵּ יָון ּדִ ד ָקְפָדא ֲעַלְייהוּ     - - - - כֵּ ד ָקְפָדא ֲעַלְייהוּ ִמְקּפַ ד ָקְפָדא ֲעַלְייהוּ ִמְקּפַ ד ָקְפָדא ֲעַלְייהוּ ִמְקּפַ   .  ִמְקּפַ
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        בבבב- - - - נז, אנז, אנז, אנז, א .212
ַנן ָהָתם ַנן ָהָתםּתְ ַנן ָהָתםּתְ ַנן ָהָתםּתְ             ::::ּתְ

ָאָדם: "   ְוֵאּלּו חֹוְצִצין ּבָ
נֹות.  י ַהּבָ ָראׁשֵ ּבְ ן, ְוָהְרצּועֹות ׁשֶ תָּ   חּוֵטי ֶצֶמר, ְוחּוֵטי ִפׁשְ

י   אֹוֵמר:  ְיהּוָדה ַרּבִ
ָער ֵאין חֹוְצִצין ל ׂשֵ ל ֶצֶמר ְוׁשֶ    ,ׁשֶ

ֶהן ִאין ּבָ ִים ּבָ ַהּמַ ֵני ׁשֶ         . . . . "ִמּפְ
        

        : : : : ַרב הּוָנאָאַמר ָאַמר ָאַמר ָאַמר 
נֹות ָשִנינוּ     - - - -     ןןןןְוכּולָּ ְוכּולָּ ְוכּולָּ ְוכּולָּ  י ַהּבָ ָראׁשֵ נֹות ָשִנינוּ ּבְ י ַהּבָ ָראׁשֵ נֹות ָשִנינוּ ּבְ י ַהּבָ ָראׁשֵ נֹות ָשִנינוּ ּבְ י ַהּבָ ָראׁשֵ         ....ּבְ

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

            ????ְלַמעֹוֵטי ַמאיְלַמעֹוֵטי ַמאיְלַמעֹוֵטי ַמאיְלַמעֹוֵטי ַמאי
ארּדְ ּדְ ּדְ ּדְ ִאיֵליָמא ְלַמעֹוֵטי ִאיֵליָמא ְלַמעֹוֵטי ִאיֵליָמא ְלַמעֹוֵטי ִאיֵליָמא ְלַמעֹוֵטי  ארַצּוַ ארַצּוַ ארַצּוַ         ::::ַצּוַ

   ????ּוְדַמאיּוְדַמאיּוְדַמאיּוְדַמאי
ה, חֹוֵצץ,     - - - -     ֶצֶמרֶצֶמרֶצֶמרֶצֶמרּדְ ּדְ ּדְ ּדְ ֵטי ֵטי ֵטי ֵטי ְלַמעוּ ְלַמעוּ ְלַמעוּ ְלַמעוּ     ::::ִאיֵליָמאִאיֵליָמאִאיֵליָמאִאיֵליָמא י ָקׁשֶ ּבֵ א ַרְך ַעל ּגַ ּתָ ה, חֹוֵצץ, ָהׁשְ י ָקׁשֶ ּבֵ א ַרְך ַעל ּגַ ּתָ ה, חֹוֵצץ, ָהׁשְ י ָקׁשֶ ּבֵ א ַרְך ַעל ּגַ ּתָ ה, חֹוֵצץ, ָהׁשְ י ָקׁשֶ ּבֵ א ַרְך ַעל ּגַ ּתָ   ָהׁשְ

ֲעָיא י ַרְך ִמיּבָ ּבֵ ֲעָיאַרְך ַעל ּגַ י ַרְך ִמיּבָ ּבֵ ֲעָיאַרְך ַעל ּגַ י ַרְך ִמיּבָ ּבֵ ֲעָיאַרְך ַעל ּגַ י ַרְך ִמיּבָ ּבֵ    !?ַרְך ַעל ּגַ
א ְלַמעוּ  א ְלַמעוּ ְוֶאּלָ א ְלַמעוּ ְוֶאּלָ א ְלַמעוּ ְוֶאּלָ ןּדְ ּדְ ּדְ ּדְ ֵטי ֵטי ֵטי ֵטי ְוֶאּלָ ּתָ ןחּוֵטי ִפׁשְ ּתָ ןחּוֵטי ִפׁשְ ּתָ ןחּוֵטי ִפׁשְ ּתָ א  -    חּוֵטי ִפׁשְ ּתָ ה, חֹוֵצץ, ָהׁשְ י ָקׁשֶ ּבֵ ה ַעל ּגַ ה, חֹוֵצץ, ָקׁשֶ י ָקׁשֶ ּבֵ ה ַעל ּגַ ה, חֹוֵצץ, ָקׁשֶ י ָקׁשֶ ּבֵ ה ַעל ּגַ ה, חֹוֵצץ, ָקׁשֶ י ָקׁשֶ ּבֵ ה ַעל ּגַ         ָקׁשֶ

ֲעָיא י ַרְך ִמיּבָ ּבֵ ה ַעל ּגַ ֲעָיאָקׁשֶ י ַרְך ִמיּבָ ּבֵ ה ַעל ּגַ ֲעָיאָקׁשֶ י ַרְך ִמיּבָ ּבֵ ה ַעל ּגַ ֲעָיאָקׁשֶ י ַרְך ִמיּבָ ּבֵ ה ַעל ּגַ    !?ָקׁשֶ
  

א ָאַמר  א ָאַמר ֶאּלָ א ָאַמר ֶאּלָ א ָאַמר ֶאּלָ   : : : : ַרב יֹוֵסףֶאּלָ
        ַרב הּוָנא: ַרב הּוָנא: ַרב הּוָנא: ַרב הּוָנא: ּדְ ּדְ ּדְ ּדְ ַהְיינּו ַטְעָמא ַהְיינּו ַטְעָמא ַהְיינּו ַטְעָמא ַהְיינּו ַטְעָמא 

ה חֹוֶנֶקת ֶאת ַעְצָמּה  ָ ֵאין ִאׁשּ ה חֹוֶנֶקת ֶאת ַעְצָמּה ְלִפי ׁשֶ ָ ֵאין ִאׁשּ ה חֹוֶנֶקת ֶאת ַעְצָמּה ְלִפי ׁשֶ ָ ֵאין ִאׁשּ ה חֹוֶנֶקת ֶאת ַעְצָמּה ְלִפי ׁשֶ ָ ֵאין ִאׁשּ   . ְלִפי ׁשֶ
  

ֵייֵאיִתיֵביּה ֵאיִתיֵביּה ֵאיִתיֵביּה ֵאיִתיֵביּה    : : : : ַאּבַ
נֹות יֹוְצ " ָאְזֵניֶהן, ַהּבָ ּבְ חּוִטין ׁשֶ   אֹות ּבְ

אֵריֶהן ַצּוְ ּבְ ֲחַבִקין ׁשֶ         . . . . "ֲאָבל לֹא ּבַ
ה חֹוֶנֶקת """"    ::::ְוִאי ָאְמַרּתְ ְוִאי ָאְמַרּתְ ְוִאי ָאְמַרּתְ ְוִאי ָאְמַרּתְ  ָ ה חֹוֶנֶקת ֵאין ִאׁשּ ָ ה חֹוֶנֶקת ֵאין ִאׁשּ ָ ה חֹוֶנֶקת ֵאין ִאׁשּ ָ אֵריֶהן"    ––––" " " " ַעְצָמּה ַעְצָמּה ַעְצָמּה ַעְצָמּה את ֵאין ִאׁשּ ַצּוְ ּבְ אי לֹא    "ֲחָבִקין ׁשֶ אי לֹאַאּמַ אי לֹאַאּמַ אי לֹאַאּמַ    !?ַאּמַ

  
        :  :  :  :  ָרִביָנאָאַמר ָאַמר ָאַמר ָאַמר 

            ,,,,ְקָטָלא ָעְסִקיַנןְקָטָלא ָעְסִקיַנןְקָטָלא ָעְסִקיַנןְקָטָלא ָעְסִקיַנןָהָכא ּבְ ָהָכא ּבְ ָהָכא ּבְ ָהָכא ּבְ             נז,ב
ה חֹוֶנֶקת ֶא ּדְ ּדְ ּדְ ּדְ  ָ ה חֹוֶנֶקת ֶא ִאׁשּ ָ ה חֹוֶנֶקת ֶא ִאׁשּ ָ ה חֹוֶנֶקת ֶא ִאׁשּ ָ       ,,,,ת ַעְצָמּה ת ַעְצָמּה ת ַעְצָמּה ת ַעְצָמּה ִאׁשּ

ר ׂשָ ַבֲעַלת ּבָ ָרֶאה כְּ ּתֵ ִניָחא ָלּה ׁשֶ רּדְ ׂשָ ַבֲעַלת ּבָ ָרֶאה כְּ ּתֵ ִניָחא ָלּה ׁשֶ רּדְ ׂשָ ַבֲעַלת ּבָ ָרֶאה כְּ ּתֵ ִניָחא ָלּה ׁשֶ רּדְ ׂשָ ַבֲעַלת ּבָ ָרֶאה כְּ ּתֵ ִניָחא ָלּה ׁשֶ   .  ּדְ
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י"    :אֹוֵמר ְיהּוָדה ַרּבִ

ֶהן ִאין ּבָ ִים ּבָ ַהּמַ ֵני ׁשֶ ָער ֵאין חֹוְצִצין, ִמּפְ ל ׂשֵ ל ֶצֶמר ְוׁשֶ         . . . . "ׁשֶ
        

מּוֵאלָאַמר ָאַמר ָאַמר ָאַמר     ַרב ְיהּוָדהָאַמר ָאַמר ָאַמר ָאַמר     ַרב יֹוֵסףָאַמר ָאַמר ָאַמר ָאַמר          : : : : ׁשְ
יֲהָלָכה כְּ ֲהָלָכה כְּ ֲהָלָכה כְּ ֲהָלָכה כְּ  יַרּבִ יַרּבִ יַרּבִ חּוֵט ְיהְיהְיהְיה    ַרּבִ חּוֵט ּוָדה ּבְ חּוֵט ּוָדה ּבְ חּוֵט ּוָדה ּבְ ָערּוָדה ּבְ ָערי ׂשֵ ָערי ׂשֵ ָערי ׂשֵ   . י ׂשֵ

  
ֵייָאַמר ֵליּה ָאַמר ֵליּה ָאַמר ֵליּה ָאַמר ֵליּה    : : : : ַאּבַ

ְפִליִגי, """"ֲהָלָכהֲהָלָכהֲהָלָכהֲהָלָכה"""" ָלל ּדִ ְפִליִגיִמכְּ ָלל ּדִ ְפִליִגיִמכְּ ָלל ּדִ ְפִליִגיִמכְּ ָלל ּדִ    !ִמכְּ
  

יָמא יָמאְוִכי ּתֵ יָמאְוִכי ּתֵ יָמאְוִכי ּתֵ             ,,,,ְוִכי ּתֵ
א  א ַקּמָ ּנָ ְמִעיַנן ּתַ ׁשָ א ִאי ָלאו ּדְ א ַקּמָ ּנָ ְמִעיַנן ּתַ ׁשָ א ִאי ָלאו ּדְ א ַקּמָ ּנָ ְמִעיַנן ּתַ ׁשָ א ִאי ָלאו ּדְ א ַקּמָ ּנָ ְמִעיַנן ּתַ ׁשָ ַאְייִריִאי ָלאו ּדְ ַאְייִריּדְ ַאְייִריּדְ ַאְייִריּדְ ָער, ּדְ חּוֵטי ׂשֵ ָער,ּבְ חּוֵטי ׂשֵ ָער,ּבְ חּוֵטי ׂשֵ ָער,ּבְ חּוֵטי ׂשֵ             !!!!ִאיהּו ַנִמי לֹא ֲהָוה ַמְייֵריִאיהּו ַנִמי לֹא ֲהָוה ַמְייֵריִאיהּו ַנִמי לֹא ֲהָוה ַמְייֵריִאיהּו ַנִמי לֹא ֲהָוה ַמְייֵרי    ּבְ

        
ם''''ְוִדיְלָמא ְוִדיְלָמא ְוִדיְלָמא ְוִדיְלָמא  ׁשֵ םכְּ ׁשֵ םכְּ ׁשֵ םכְּ ׁשֵ   , ָקָאַמר ְלהוּ ָקָאַמר ְלהוּ ָקָאַמר ְלהוּ ָקָאַמר ְלהוּ     ''''כְּ

י ֵהיִכי ּדְ  י ֵהיִכי ּדְ כִּ י ֵהיִכי ּדְ כִּ י ֵהיִכי ּדְ כִּ ָערכִּ חּוֵטי ׂשֵ ָערמֹוִדיתּו ִלי ּבְ חּוֵטי ׂשֵ ָערמֹוִדיתּו ִלי ּבְ חּוֵטי ׂשֵ ָערמֹוִדיתּו ִלי ּבְ חּוֵטי ׂשֵ חּוֵטי ֶצֶמר, מֹוִדיתּו ִלי ּבְ חּוֵטי ֶצֶמראֹודּו ִלי ַנִמי ּבְ חּוֵטי ֶצֶמראֹודּו ִלי ַנִמי ּבְ חּוֵטי ֶצֶמראֹודּו ִלי ַנִמי ּבְ    ....אֹודּו ִלי ַנִמי ּבְ
        

            ::::ִאיְתַמרִאיְתַמרִאיְתַמרִאיְתַמר
מּוֵאלָאַמר ָאַמר ָאַמר ָאַמר     ַנְחָמן ַרבָאַמר ָאַמר ָאַמר ָאַמר          : : : : ׁשְ

ימֹוִדים ֲחָכִמים לְ מֹוִדים ֲחָכִמים לְ מֹוִדים ֲחָכִמים לְ מֹוִדים ֲחָכִמים לְ  יַרּבִ יַרּבִ יַרּבִ ָער.     ַרּבִ חּוֵטי ׂשֵ ָער. ְיהּוָדה ּבְ חּוֵטי ׂשֵ ָער. ְיהּוָדה ּבְ חּוֵטי ׂשֵ ָער. ְיהּוָדה ּבְ חּוֵטי ׂשֵ   ְיהּוָדה ּבְ
  

ְנָיא ַנִמי ָהִכי ְנָיא ַנִמי ָהִכיּתַ ְנָיא ַנִמי ָהִכיּתַ ְנָיא ַנִמי ָהִכיּתַ             ::::ּתַ
  חֹוְצִצין,  -חּוֵטי ֶצֶמר "

ָער    ֵאין חֹוְצִצין.  -חּוֵטי ׂשֵ
יַר    אֹוֵמר:  ְיהּוָדה ּבִ

ָער  ל ׂשֵ ל ֶצֶמר ְוׁשֶ         ...."חֹוְצִצין ֵאין –ׁשֶ
        

ר ִיְצָחקָאַמר ָאַמר ָאַמר ָאַמר          : : : : ַרב ַנְחָמן ּבַ
ְיָקא ְיָקאַמְתִניִתין ַנִמי ּדַ ְיָקאַמְתִניִתין ַנִמי ּדַ ְיָקאַמְתִניִתין ַנִמי ּדַ ָקָתֵני, ַמְתִניִתין ַנִמי ּדַ ָקָתֵניּדְ ָקָתֵניּדְ ָקָתֵניּדְ             ::::ּדְ

ּה " ל ֲחֶבְרתָּ ֶ ין ִמׁשּ ּה ּבֵ ּלָ ֶ ין ִמׁשּ ָער ּבֵ חּוֵטי ׂשֵ ה ּבְ ָ   . . . . (שבת סד,ב)(שבת סד,ב)(שבת סד,ב)(שבת סד,ב)    "יֹוְצָאה ִאׁשּ
י יַמּנִ יַמּנִ יַמּנִ   ? ַמּנִ

יַר ַר ַר ַר ִאיֵליָמא ִאיֵליָמא ִאיֵליָמא ִאיֵליָמא  יּבִ יּבִ יּבִ             !!!!ֲאִפיּלּו חּוֵטי ֶצֶמר ַנִמיֲאִפיּלּו חּוֵטי ֶצֶמר ַנִמיֲאִפיּלּו חּוֵטי ֶצֶמר ַנִמיֲאִפיּלּו חּוֵטי ֶצֶמר ַנִמי -ְיהּוָדה ְיהּוָדה ְיהּוָדה ְיהּוָדה     ּבִ
ַנן  א ָלאו ַרּבָ ַנן ֶאּלָ א ָלאו ַרּבָ ַנן ֶאּלָ א ָלאו ַרּבָ ַנן ֶאּלָ א ָלאו ַרּבָ ּה ֶאּלָ ַמע ִמיּנָ ּה ִהיא, ּוׁשְ ַמע ִמיּנָ ּה ִהיא, ּוׁשְ ַמע ִמיּנָ ּה ִהיא, ּוׁשְ ַמע ִמיּנָ ִליִגי. : : : : ִהיא, ּוׁשְ ָער ָלא ּפְ חּוֵטי ׂשֵ ִליִגי. ּבְ ָער ָלא ּפְ חּוֵטי ׂשֵ ִליִגי. ּבְ ָער ָלא ּפְ חּוֵטי ׂשֵ ִליִגי. ּבְ ָער ָלא ּפְ חּוֵטי ׂשֵ   ּבְ

  
ּה  ַמע ִמיּנָ ּה ׁשְ ַמע ִמיּנָ ּה ׁשְ ַמע ִמיּנָ ּה ׁשְ ַמע ִמיּנָ             ....ׁשְ
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        . . . . לֹא ְבטֹוֶטֶפת""
        

  ? "טֹוֶטֶפת"ַמאי ַמאי ַמאי ַמאי 
  

        : : : : ַרב יֹוֵסףָאַמר ָאַמר ָאַמר ָאַמר 
ְקִטיְפ חּוְמְרּתָ חּוְמְרּתָ חּוְמְרּתָ חּוְמְרּתָ  ְקִטיְפ א ּדִ ְקִטיְפ א ּדִ ְקִטיְפ א ּדִ   . אאאאּתָ ּתָ ּתָ ּתָ א ּדִ

  
ֵייָאַמר ֵליּה ָאַמר ֵליּה ָאַמר ֵליּה ָאַמר ֵליּה          : : : : ַאּבַ

ָקֵמיַע מּוְמֶחה ָקֵמיַע מּוְמֶחהֶתֱהֵוי כְּ ָקֵמיַע מּוְמֶחהֶתֱהֵוי כְּ ָקֵמיַע מּוְמֶחהֶתֱהֵוי כְּ ִרי, ֶתֱהֵוי כְּ ּתְ ִריְוִתׁשְ ּתְ ִריְוִתׁשְ ּתְ ִריְוִתׁשְ ּתְ   ! ְוִתׁשְ
  

א ָאַמר  א ָאַמר ֶאּלָ א ָאַמר ֶאּלָ א ָאַמר ֶאּלָ ֵמיּה     ַרב ְיהּוָדהֶאּלָ ְ ֵמיּה ִמׁשּ ְ ֵמיּה ִמׁשּ ְ ֵמיּה ִמׁשּ ְ ֵייּדְ ּדְ ּדְ ּדְ ִמׁשּ   : : : : ַאּבַ
  . ַאּפּוַזְיינוּ ַאּפּוַזְיינוּ ַאּפּוַזְיינוּ ַאּפּוַזְיינוּ 

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

ְסָבָכה ַהּמּוְזֶהֶבת, " ה ּבִ   יֹוְצָאה ִאׁשָ
ּה  בּוִעין ּבָ ְרִביִטין ַהּקְ   . "ּוַבּטֹוֶטֶפת ּוַבסַּ

        
        ? ? ? ? "ַסְרִביִטין"ְוֵאיזֹו ְוֵאיזֹו ְוֵאיזֹו ְוֵאיזֹו     "טֹוֶטֶפת"ֵאיזֹו ֵאיזֹו ֵאיזֹו ֵאיזֹו 

        
יָאַמר ָאַמר ָאַמר ָאַמר  הוּ  ַרּבִ         : : : : ַאּבָ

ֶפת ָלּה ֵמאֹ ַה ַה ַה ַה  -    "טֹוֶטֶפת" ֶפת ָלּה ֵמאֹ מּוּקֶ ֶפת ָלּה ֵמאֹ מּוּקֶ ֶפת ָלּה ֵמאֹ מּוּקֶ         ֶזן. ֶזן. ֶזן. ֶזן. ֶזן ְלאֹ ֶזן ְלאֹ ֶזן ְלאֹ ֶזן ְלאֹ מּוּקֶ
יִעין ָלּה ַעד ְלָחֶייָה.  -    "ַסְרִביִטין" ּגִ יִעין ָלּה ַעד ְלָחֶייָה. ַהּמַ ּגִ יִעין ָלּה ַעד ְלָחֶייָה. ַהּמַ ּגִ יִעין ָלּה ַעד ְלָחֶייָה. ַהּמַ ּגִ         ַהּמַ
        

  : : : : ַרב הּוָנאָאַמר ָאַמר ָאַמר ָאַמר 
ין אֹוָתן  ין אֹוָתן ֲעִנּיֹות עֹוׂשִ ין אֹוָתן ֲעִנּיֹות עֹוׂשִ ין אֹוָתן ֲעִנּיֹות עֹוׂשִ ל ִמיֵני ִצְבעֹוִנין,     - - - - ֲעִנּיֹות עֹוׂשִ ל ִמיֵני ִצְבעֹוִנין, ׁשֶ ל ִמיֵני ִצְבעֹוִנין, ׁשֶ ל ִמיֵני ִצְבעֹוִנין, ׁשֶ   ׁשֶ
ין אוֹ  ירֹות עֹוׂשִ ין אוֹ ֲעׁשִ ירֹות עֹוׂשִ ין אוֹ ֲעׁשִ ירֹות עֹוׂשִ ין אוֹ ֲעׁשִ ירֹות עֹוׂשִ ל ָזָהב.      - - - - ָתן ָתן ָתן ָתן ֲעׁשִ ֶסף ְוׁשֶ ל כֶּ ל ָזָהב.  ׁשֶ ֶסף ְוׁשֶ ל כֶּ ל ָזָהב.  ׁשֶ ֶסף ְוׁשֶ ל כֶּ ל ָזָהב.  ׁשֶ ֶסף ְוׁשֶ ל כֶּ         ׁשֶ
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        . . . . "בּוללֹא ְבָכ וְ "
        

יָאַמר ָאַמר ָאַמר ָאַמר  אי ַרּבִ         : : : : ַיּנַ
בּול"         ֶזה ֵאיִני יֹוֵדַע ַמהּו, ֶזה ֵאיִני יֹוֵדַע ַמהּו, ֶזה ֵאיִני יֹוֵדַע ַמהּו, ֶזה ֵאיִני יֹוֵדַע ַמהּו,     "ּכָ

ַנן א ּתְ ַעְבּדָ ְבָלא ּדְ ַנןִאי כַּ א ּתְ ַעְבּדָ ְבָלא ּדְ ַנןִאי כַּ א ּתְ ַעְבּדָ ְבָלא ּדְ ַנןִאי כַּ א ּתְ ַעְבּדָ ְבָלא ּדְ ל ֶצֶמר ,ִאי כַּ יָפה ׁשֶ ל ֶצֶמרֲאָבל כִּ יָפה ׁשֶ ל ֶצֶמרֲאָבל כִּ יָפה ׁשֶ ל ֶצֶמרֲאָבל כִּ יָפה ׁשֶ ֵמי    - - - -     ֲאָבל כִּ יר ּדָ ּפִ ֵמיׁשַ יר ּדָ ּפִ ֵמיׁשַ יר ּדָ ּפִ ֵמיׁשַ יר ּדָ ּפִ   . ׁשַ
יְלָמא יְלָמאאֹו ּדִ יְלָמאאֹו ּדִ יְלָמאאֹו ּדִ ַנן    ::::אֹו ּדִ ל ֶצֶמר ּתְ ה ׁשֶ יּפָ ַנןכִּ ל ֶצֶמר ּתְ ה ׁשֶ יּפָ ַנןכִּ ל ֶצֶמר ּתְ ה ׁשֶ יּפָ ַנןכִּ ל ֶצֶמר ּתְ ה ׁשֶ יּפָ אוְ וְ וְ וְ     ,,,,כִּ ַעְבּדָ ְבָלא ּדְ ן כַּ כֵּ אָכל ׁשֶ ַעְבּדָ ְבָלא ּדְ ן כַּ כֵּ אָכל ׁשֶ ַעְבּדָ ְבָלא ּדְ ן כַּ כֵּ אָכל ׁשֶ ַעְבּדָ ְבָלא ּדְ ן כַּ כֵּ         ....ָכל ׁשֶ

        
יָאַמר ָאַמר ָאַמר ָאַמר  הוּ  ַרּבִ         : : : : ַאּבָ

ֲאַמר ַמאן ּדַ ָרא כְּ ּבְ ֲאַמרִמְסּתַ ַמאן ּדַ ָרא כְּ ּבְ ֲאַמרִמְסּתַ ַמאן ּדַ ָרא כְּ ּבְ ֲאַמרִמְסּתַ ַמאן ּדַ ָרא כְּ ּבְ ַנן""""    ::::ִמְסּתַ ל ֶצֶמר ּתְ ה ׁשֶ יּפָ ַנןכִּ ל ֶצֶמר ּתְ ה ׁשֶ יּפָ ַנןכִּ ל ֶצֶמר ּתְ ה ׁשֶ יּפָ ַנןכִּ ל ֶצֶמר ּתְ ה ׁשֶ יּפָ         . . . . """"כִּ
        

            ::::ְוַתְנָיא ַנִמי ָהִכיְוַתְנָיא ַנִמי ָהִכיְוַתְנָיא ַנִמי ָהִכיְוַתְנָיא ַנִמי ָהִכי
בּול ּוָבִאיְסְטָמא ֶלָחֵצר, " ּכָ ה ּבַ ָ   יֹוְצָאה ִאׁשּ

י ן ֶאְלָעָזר ַרּבִ ְמעֹון ּבֶ   אֹוֵמר:  ׁשִ
בּולַאף ּבְ  ים.  ּכָ   ִלְרׁשּות ָהַרּבִ

ָלל ָאַמר  יּכְ ן ֶאְלָעָזר ַרּבִ ְמעֹון ּבֶ   : ׁשִ
ָבָכה ּכֹ ְ ה ִמן ַהׂשּ הּוא ְלַמטָּ   יוְצִאין ּבֹו,  -ל ׁשֶ
ָבָכה ּכֹ ְ הּוא ְלַמְעָלה ִמן ַהׂשּ   . . . . "ֵאין יֹוְצִאין ּבוֹ  -ל ׁשֶ
  

  ? "ִאיְסְטָמא"ַמאי ַמאי ַמאי ַמאי 
  

יָאַמר ָאַמר ָאַמר ָאַמר  הוּ  ַרּבִ   : : : : ַאּבָ
יְזיוֹ  יְזיוֹ ּבִ יְזיוֹ ּבִ יְזיוֹ ּבִ   ֵני. ֵני. ֵני. ֵני. ּבִ

  
יְזיוֹ """"    ַמאיַמאיַמאיַמאי יְזיוֹ ּבִ יְזיוֹ ּבִ יְזיוֹ ּבִ   ? """"ֵניֵניֵניֵניּבִ

  
ֵייָאַמר ָאַמר ָאַמר ָאַמר    : : : : ַרבָאַמר ָאַמר ָאַמר ָאַמר     ַאּבַ

רּוֵחי ְלָיא ּפָ רּוֵחיכַּ ְלָיא ּפָ רּוֵחיכַּ ְלָיא ּפָ רּוֵחיכַּ ְלָיא ּפָ   . כַּ
  

ַנן נּו ַרּבָ ַנןּתָ נּו ַרּבָ ַנןּתָ נּו ַרּבָ ַנןּתָ נּו ַרּבָ             ::::ּתָ
ִאיְסְטָמא: " ָבִרים ֶנֶאְמרּו ּבְ ה ּדְ לֹוׁשָ   ׁשְ

ְלַאִים,  ּום ּכִ ּה ִמׁשּ   ֵאין ּבָ
ְנָגִעים ְמָאה ּבִ    ,ְוֵאיָנּה ִמטַּ

ים.  ּה ִלְרׁשּות ָהַרּבִ   ְוֵאין יֹוְצִאים ּבָ
ּום  יִמׁשּ ְמעֹון ַרּבִ   ָאְמרּו:  ׁשִ

ּלֹות^    ַאף         נח,א ּום ַעְטרֹות ּכַ ּה ִמׁשּ   . "ֵאין ּבָ
  
  
מּוֵאלוּ וּ וּ וּ    ָאַמר: ָאַמר: ָאַמר: ָאַמר:     ׁשְ

ַנן א ּתְ ַעְבּדָ ְבָלא ּדְ ַנןכַּ א ּתְ ַעְבּדָ ְבָלא ּדְ ַנןכַּ א ּתְ ַעְבּדָ ְבָלא ּדְ ַנןכַּ א ּתְ ַעְבּדָ ְבָלא ּדְ             ....כַּ
        

מּוֵאל ָהִכי?  מּוֵאל ָהִכי? ּוִמי ָאַמר ׁשְ מּוֵאל ָהִכי? ּוִמי ָאַמר ׁשְ מּוֵאל ָהִכי? ּוִמי ָאַמר ׁשְ         ּוִמי ָאַמר ׁשְ
מּוֵאלְוָהָאַמר ְוָהָאַמר ְוָהָאַמר ְוָהָאַמר          : : : : ׁשְ

ארֹו,  ַצּוָ ּבְ חֹוָתם ׁשֶ ארֹו, יֹוֵצא ָהֶעֶבד ּבְ ַצּוָ ּבְ חֹוָתם ׁשֶ ארֹו, יֹוֵצא ָהֶעֶבד ּבְ ַצּוָ ּבְ חֹוָתם ׁשֶ ארֹו, יֹוֵצא ָהֶעֶבד ּבְ ַצּוָ ּבְ חֹוָתם ׁשֶ         יֹוֵצא ָהֶעֶבד ּבְ
ְכס ּבִ חֹוָתם ׁשֶ ְכסֲאָבל לֹא ּבְ ּבִ חֹוָתם ׁשֶ ְכסֲאָבל לֹא ּבְ ּבִ חֹוָתם ׁשֶ ְכסֲאָבל לֹא ּבְ ּבִ חֹוָתם ׁשֶ   ! ּותוֹ ּותוֹ ּותוֹ ּותוֹ ֲאָבל לֹא ּבְ

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

יּה     - - - - ָהא ָהא ָהא ָהא  ֲעַבד ֵליּה ַרּבֵ יּה ּדַ ֲעַבד ֵליּה ַרּבֵ יּה ּדַ ֲעַבד ֵליּה ַרּבֵ יּה ּדַ ֲעַבד ֵליּה ַרּבֵ             ....ּדַ
יּה     - - - - ָהא ָהא ָהא ָהא  ֲעַבד ִאיהּו ְלַנְפׁשֵ יּה ּדַ ֲעַבד ִאיהּו ְלַנְפׁשֵ יּה ּדַ ֲעַבד ִאיהּו ְלַנְפׁשֵ יּה ּדַ ֲעַבד ִאיהּו ְלַנְפׁשֵ             ....ּדַ

        
א ְלָהא  ַמאי אֹוִקיְמּתָ א ְלָהא ּבְ ַמאי אֹוִקיְמּתָ א ְלָהא ּבְ ַמאי אֹוִקיְמּתָ א ְלָהא ּבְ ַמאי אֹוִקיְמּתָ ָע ּדִ ּדִ ּדִ ּדִ ּבְ מּוֵאל ּדְ ָע ׁשְ מּוֵאל ּדְ ָע ׁשְ מּוֵאל ּדְ ָע ׁשְ מּוֵאל ּדְ יּה, ׁשְ יּה, ַבד ֵליּה ַרּבֵ יּה, ַבד ֵליּה ַרּבֵ יּה, ַבד ֵליּה ַרּבֵ   ַבד ֵליּה ַרּבֵ

ְכסּותֹו  ּבִ חֹוָתם ׁשֶ ְכסּותֹו ּבְ ּבִ חֹוָתם ׁשֶ ְכסּותֹו ּבְ ּבִ חֹוָתם ׁשֶ ְכסּותֹו ּבְ ּבִ חֹוָתם ׁשֶ אי לֹא    - - - - ּבְ אי לֹאַאּמַ אי לֹאַאּמַ אי לֹאַאּמַ   ? ַאּמַ
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יְלָמא ִמיּפְ  יְלָמא ִמיּפְ ּדִ יְלָמא ִמיּפְ ּדִ יְלָמא ִמיּפְ ּדִ תּדִ תַסק, ּוִמיְרּתַ תַסק, ּוִמיְרּתַ תַסק, ּוִמיְרּתַ ְת ל ֵליּה וּ ל ֵליּה וּ ל ֵליּה וּ ל ֵליּה וּ ּוִמיַקּפֵ ּוִמיַקּפֵ ּוִמיַקּפֵ ּוִמיַקּפֵ     ,,,,ַסק, ּוִמיְרּתַ ְת ַמֵחית ֵליּה ַאכַּ ְת ַמֵחית ֵליּה ַאכַּ ְת ַמֵחית ֵליּה ַאכַּ             ....ֵפיּה ֵפיּה ֵפיּה ֵפיּה ַמֵחית ֵליּה ַאכַּ

        
ר יֹוֵסף, ְד כִּ כִּ כִּ כִּ  ר יֹוֵסף, ַרב ִיְצָחק ּבַ ר יֹוֵסף, ַרב ִיְצָחק ּבַ ר יֹוֵסף, ַרב ִיְצָחק ּבַ   ַרב ִיְצָחק ּבַ
ר יֹוֵסףָאַמר ָאַמר ָאַמר ָאַמר ּדְ  יָאַמר ָאַמר ָאַמר ָאַמר     ַרב ִיְצָחק ּבַ         : : : : יֹוָחָנן ַרּבִ

ֶלת וּ  ית ְמֻקּפֶ ַטּלִ ֶלת וּ ַהּיֹוֵצא ּבְ ית ְמֻקּפֶ ַטּלִ ֶלת וּ ַהּיֹוֵצא ּבְ ית ְמֻקּפֶ ַטּלִ ֶלת וּ ַהּיֹוֵצא ּבְ ית ְמֻקּפֶ ַטּלִ ֵתָפיו ּבְ ַהּיֹוֵצא ּבְ ַחת לֹו ַעל כְּ ֵתָפיו ּבְ מּוּנַ ַחת לֹו ַעל כְּ ֵתָפיו ּבְ מּוּנַ ַחת לֹו ַעל כְּ ֵתָפיו ּבְ מּוּנַ ַחת לֹו ַעל כְּ ת מּוּנַ ּבָ ַ ת ׁשּ ּבָ ַ ת ׁשּ ּבָ ַ ת ׁשּ ּבָ ַ את    - - - - ׁשּ יב ַחּטָ אתַחּיָ יב ַחּטָ אתַחּיָ יב ַחּטָ אתַחּיָ יב ַחּטָ         . ַחּיָ
        

מּוֵאלָאַמר ֵליּה ָאַמר ֵליּה ָאַמר ֵליּה ָאַמר ֵליּה ּדְ ּדְ ּדְ ּדְ ְוִכי ָהא ְוִכי ָהא ְוִכי ָהא ְוִכי ָהא  יָלאַרב ִחילְ לְ לְ לְ     ׁשְ ר ׁשֵ ָנא ּבַ         : : : : ּנָ
לּוָתא ֵבי ֵריׁש ּגָ ַנן ּדְ הּו ַרּבָ לּוָתאּכּוּלְ ֵבי ֵריׁש ּגָ ַנן ּדְ הּו ַרּבָ לּוָתאּכּוּלְ ֵבי ֵריׁש ּגָ ַנן ּדְ הּו ַרּבָ לּוָתאּכּוּלְ ֵבי ֵריׁש ּגָ ַנן ּדְ הּו ַרּבָ ְך,     ,,,,ּכּוּלְ ֵלי ֲחִתיֵמי, ְלַבר ִמיּנָ ְך, ָלא ֵליְפקּו ְבַסְרּבָ ֵלי ֲחִתיֵמי, ְלַבר ִמיּנָ ְך, ָלא ֵליְפקּו ְבַסְרּבָ ֵלי ֲחִתיֵמי, ְלַבר ִמיּנָ ְך, ָלא ֵליְפקּו ְבַסְרּבָ ֵלי ֲחִתיֵמי, ְלַבר ִמיּנָ         ָלא ֵליְפקּו ְבַסְרּבָ

לּוָתא ֵבי ֵריׁש ּגָ ָלא ָקְפֵדי ֲעַליְך ּדְ לּוָתאּדְ ֵבי ֵריׁש ּגָ ָלא ָקְפֵדי ֲעַליְך ּדְ לּוָתאּדְ ֵבי ֵריׁש ּגָ ָלא ָקְפֵדי ֲעַליְך ּדְ לּוָתאּדְ ֵבי ֵריׁש ּגָ ָלא ָקְפֵדי ֲעַליְך ּדְ       ....ּדְ
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        נח, אנח, אנח, אנח, א .216
            ::::ּגּוָפאּגּוָפאּגּוָפאּגּוָפא
מּוֵאלָאַמר ָאַמר ָאַמר ָאַמר          : : : : ׁשְ

ארֹו,  ַצּוָ ּבְ חֹוָתם ׁשֶ ארֹו, יֹוֵצא ָהֶעֶבד ּבְ ַצּוָ ּבְ חֹוָתם ׁשֶ ארֹו, יֹוֵצא ָהֶעֶבד ּבְ ַצּוָ ּבְ חֹוָתם ׁשֶ ארֹו, יֹוֵצא ָהֶעֶבד ּבְ ַצּוָ ּבְ חֹוָתם ׁשֶ         יֹוֵצא ָהֶעֶבד ּבְ
ְכסּותוֹ ֲאָבל לֹ ֲאָבל לֹ ֲאָבל לֹ ֲאָבל לֹ  ּבִ חֹוָתם ׁשֶ ְכסּותוֹ א ּבְ ּבִ חֹוָתם ׁשֶ ְכסּותוֹ א ּבְ ּבִ חֹוָתם ׁשֶ ְכסּותוֹ א ּבְ ּבִ חֹוָתם ׁשֶ         ....א ּבְ

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

ְכסּותוֹ " ּבִ חֹוָתם ׁשֶ ארֹו ֲאָבל לֹא ּבְ ַצּוָ ּבְ חֹוָתם ׁשֶ         . . . . "יֹוֵצא ָהֶעֶבד ּבְ
        

            ::::ּוְרִמיְנהוּ ּוְרִמיְנהוּ ּוְרִמיְנהוּ ּוְרִמיְנהוּ 
ארוֹ " ַצּוָ ּבְ חֹוָתם ׁשֶ ְכסּותוֹ  ,לֹא ֵיֵצא ָהֶעֶבד ּבְ ּבִ חֹוָתם ׁשֶ    ,ְולֹא ּבְ

ִלים  - ֶזה ָוֶזה    טּוְמָאה. ֵאין ְמַקּבְ
זּוג ארוֹ  ְולֹא ּבְ ַצּוָ ּבְ ְכסּותֹו, ׁשֶ ּבִ זּוג ׁשֶ   , ֲאָבל יֹוֵצא הּוא ּבְ

ִלין טּוְמָאה.  - ֶזה ָוֶזה    ְמַקּבְ
ֵהָמה ֵצא ּבְ אָרּה,  ,ְולֹא תֵּ ַצּוָ ּבְ חֹוָתם ׁשֶ   לֹא ּבְ

ְכסּוָתּה,  ּבִ חֹוָתם ׁשֶ   ְולֹא ּבְ
ְכסּוָתּה,  ּבִ זּוג ׁשֶ   ְולֹא ּבְ

זּוג  אָרּה ְולֹא ּבְ ַצּוָ ּבְ    .ׁשֶ
ִלין טּוְמָאה -  ֶזה ָוֶזה   ! "ֵאין ְמַקּבְ

  
            ::::ֵליָמאֵליָמאֵליָמאֵליָמא

יּה     - - - - ָהא ָהא ָהא ָהא  ֲעַבד ֵליּה ַרּבֵ יּה ּדַ ֲעַבד ֵליּה ַרּבֵ יּה ּדַ ֲעַבד ֵליּה ַרּבֵ יּה ּדַ ֲעַבד ֵליּה ַרּבֵ             ,,,,ּדַ
יּה     - - - - ָהא ָהא ָהא ָהא  ֲעַבד ִאיהּו ְלַנְפׁשֵ יּה ּדַ ֲעַבד ִאיהּו ְלַנְפׁשֵ יּה ּדַ ֲעַבד ִאיהּו ְלַנְפׁשֵ יּה ּדַ ֲעַבד ִאיהּו ְלַנְפׁשֵ   . ּדַ

  
        לֹא, לֹא, לֹא, לֹא, 

יּה ִאיִדי ְוִאיִדי ּדְ ִאיִדי ְוִאיִדי ּדְ ִאיִדי ְוִאיִדי ּדְ ִאיִדי ְוִאיִדי ּדְ  יּה ֲעַבד ֵליּה ַרּבֵ יּה ֲעַבד ֵליּה ַרּבֵ יּה ֲעַבד ֵליּה ַרּבֵ   , ֲעַבד ֵליּה ַרּבֵ
ֶכת, ל ׁשֶ ּבְ  -ְוָכאן ְוָכאן ְוָכאן ְוָכאן  ֶכת, ַמּתֶ ֶכת, ַמּתֶ ֶכת, ַמּתֶ         ַמּתֶ
ל ִטיט.  -ְוָכאן ְוָכאן ְוָכאן ְוָכאן  ׁשֶ ל ִטיט. ּבְ ׁשֶ ל ִטיט. ּבְ ׁשֶ ל ִטיט. ּבְ ׁשֶ         ּבְ

        
ר ֲאבּוּה ָאַמר ָאַמר ָאַמר ָאַמר     ןַרב ַנְחָמ ְד ְד ְד ְד כִ כִ כִ כִ וְ וְ וְ וְ  ה ּבַ         : : : : ַרּבָ

יד ָעָליו ַרּבֹו  ְקּפִ ָבר ַהּמַ יד ָעָליו ַרּבֹו ּדָ ְקּפִ ָבר ַהּמַ יד ָעָליו ַרּבֹו ּדָ ְקּפִ ָבר ַהּמַ יד ָעָליו ַרּבֹו ּדָ ְקּפִ ָבר ַהּמַ   . ֵאין יֹוְצִאים ּבוֹ ֵאין יֹוְצִאים ּבוֹ ֵאין יֹוְצִאים ּבוֹ ֵאין יֹוְצִאים ּבוֹ  -ּדָ
יד ָעָליו  ֵאין ַמְקּפִ ָבר ׁשֶ יד ָעָליו ּדָ ֵאין ַמְקּפִ ָבר ׁשֶ יד ָעָליו ּדָ ֵאין ַמְקּפִ ָבר ׁשֶ יד ָעָליו ּדָ ֵאין ַמְקּפִ ָבר ׁשֶ   יֹוְצִאין ּבֹו. יֹוְצִאין ּבֹו. יֹוְצִאין ּבֹו. יֹוְצִאין ּבֹו.  -ּדָ

  
ָרא ּבְ ָראָהִכי ַנִמי ִמְסּתַ ּבְ ָראָהִכי ַנִמי ִמְסּתַ ּבְ ָראָהִכי ַנִמי ִמְסּתַ ּבְ ָקָתֵני    ,,,,ָהִכי ַנִמי ִמְסּתַ ָקָתֵניִמּדְ ָקָתֵניִמּדְ ָקָתֵניִמּדְ             ::::ִמּדְ

ִלין טּוְמָאה"   . . . . "ֶזה ָוֶזה ֵאין ְמַקּבְ
ָלָמא ׁשְ ָלָמאִאי ָאְמַרּתְ ּבִ ׁשְ ָלָמאִאי ָאְמַרּתְ ּבִ ׁשְ ָלָמאִאי ָאְמַרּתְ ּבִ ׁשְ ל ַמ     ::::ִאי ָאְמַרּתְ ּבִ ל ַמ ׁשֶ ל ַמ ׁשֶ ל ַמ ׁשֶ ֶכתׁשֶ ֶכתּתֶ ֶכתּתֶ ֶכתּתֶ   : ּתֶ

ֵלי טּוְמָאה.  יְדהּו ְמַקּבְ ִלים ּדִ ֵלי טּוְמָאה, ָהא כֵּ ָלא ְמַקּבְ ֵלי טּוְמָאה. ָהֵני הּוא ּדְ יְדהּו ְמַקּבְ ִלים ּדִ ֵלי טּוְמָאה, ָהא כֵּ ָלא ְמַקּבְ ֵלי טּוְמָאה. ָהֵני הּוא ּדְ יְדהּו ְמַקּבְ ִלים ּדִ ֵלי טּוְמָאה, ָהא כֵּ ָלא ְמַקּבְ ֵלי טּוְמָאה. ָהֵני הּוא ּדְ יְדהּו ְמַקּבְ ִלים ּדִ ֵלי טּוְמָאה, ָהא כֵּ ָלא ְמַקּבְ         ָהֵני הּוא ּדְ
א ִאי ָאְמַרּתְ  א ִאי ָאְמַרּתְ ֶאּלָ א ִאי ָאְמַרּתְ ֶאּלָ א ִאי ָאְמַרּתְ ֶאּלָ ַנן    ::::ֶאּלָ ל ִטיט ּתְ ׁשֶ ַנןּבְ ל ִטיט ּתְ ׁשֶ ַנןּבְ ל ִטיט ּתְ ׁשֶ ַנןּבְ ל ִטיט ּתְ ׁשֶ             ,,,,ּבְ

ֵלי טּוְמָאה?!  יְדהּו ְמַקּבְ ִלים ּדִ ֵלי טּוְמָאה, ָהא כֵּ ָלא ְמַקּבְ ֵלי טּוְמָאה?! ָהֵני הּוא ּדְ יְדהּו ְמַקּבְ ִלים ּדִ ֵלי טּוְמָאה, ָהא כֵּ ָלא ְמַקּבְ ֵלי טּוְמָאה?! ָהֵני הּוא ּדְ יְדהּו ְמַקּבְ ִלים ּדִ ֵלי טּוְמָאה, ָהא כֵּ ָלא ְמַקּבְ ֵלי טּוְמָאה?! ָהֵני הּוא ּדְ יְדהּו ְמַקּבְ ִלים ּדִ ֵלי טּוְמָאה, ָהא כֵּ ָלא ְמַקּבְ         ָהֵני הּוא ּדְ
ְנָיא ְנָיאְוָהא ּתַ ְנָיאְוָהא ּתַ ְנָיאְוָהא ּתַ             ::::ְוָהא ּתַ

ֵלי ֲאָבִנים ּכְ " ִלין טּוְמָאה -ֵלי ְגָלִלים ּוְכֵלי ֲאָדָמה ּכְ    ,ֵאין ְמַקּבְ
ְבֵרי תֹוָרה    ,לֹא ִמּדִ

ְבֵרי סֹוְפִרים         ! "ְולֹא ִמּדִ
ּה  ַמע ִמיּנָ א ׁשְ ּה ֶאּלָ ַמע ִמיּנָ א ׁשְ ּה ֶאּלָ ַמע ִמיּנָ א ׁשְ ּה ֶאּלָ ַמע ִמיּנָ א ׁשְ ֶכת    ::::ֶאּלָ ל ַמּתֶ ֶכתׁשֶ ל ַמּתֶ ֶכתׁשֶ ל ַמּתֶ ֶכתׁשֶ ל ַמּתֶ       ....ׁשֶ

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



ה יֹוְצָאה –מסכת שבת פרק ו'    להדפיס לצורך לימוד אישיבשמחה מותר  0526071122לדניאל ברק ווינט  כל הזכויות שמורותכל הזכויות שמורותכל הזכויות שמורותכל הזכויות שמורות                                                                                       ""ַּבָּמה ִאׁשָּ

                     
11

        נח, אנח, אנח, אנח, א .217
            ::::ָאַמר ָמרָאַמר ָמרָאַמר ָמרָאַמר ָמר

זּוג ׁשֶ לֹא ּבְ "וְ  ארֹו, ֲאָבל יֹוֵצא הּוא ּבְ ַצּוָ ּבְ ְכסּותוֹ זּוג ׁשֶ   . . . . "ּבִ
  
ארוֹ " ַצּוָ ּבְ אי לֹא    - - - -     "זּוג ׁשֶ אי לֹאַאּמַ אי לֹאַאּמַ אי לֹאַאּמַ יְלָמא ִמיּפְ  ?ַאּמַ יְלָמא ִמיּפְ ּדִ יְלָמא ִמיּפְ ּדִ יְלָמא ִמיּפְ ּדִ             ....ְלִאיתּוֵייְלִאיתּוֵייְלִאיתּוֵייְלִאיתּוֵייְוָאָתא ְוָאָתא ְוָאָתא ְוָאָתא ִסיק ִסיק ִסיק ִסיק ּדִ
ְכסּותוֹ " ּבִ יְלָמא ִמיּפְ     - - - -     "זּוג ׁשֶ יְלָמא ִמיּפְ ַנִמי ֵליחּוׁש ּדִ יְלָמא ִמיּפְ ַנִמי ֵליחּוׁש ּדִ יְלָמא ִמיּפְ ַנִמי ֵליחּוׁש ּדִ             !!!!ִסיק ְוָאֵתי ְלִאיתּוֵייִסיק ְוָאֵתי ְלִאיתּוֵייִסיק ְוָאֵתי ְלִאיתּוֵייִסיק ְוָאֵתי ְלִאיתּוֵייַנִמי ֵליחּוׁש ּדִ
        

ַמאי ָעְסִקיַנן ַמאי ָעְסִקיַנןָהָכא ּבְ ַמאי ָעְסִקיַנןָהָכא ּבְ ַמאי ָעְסִקיַנןָהָכא ּבְ             ::::ָהָכא ּבְ
יּה מּוְמָחא ִמיָחא ּבֵ יּה מּוְמָחאּדְ ִמיָחא ּבֵ יּה מּוְמָחאּדְ ִמיָחא ּבֵ יּה מּוְמָחאּדְ ִמיָחא ּבֵ         . ּדְ

        
ַע ּדְ ּדְ ּדְ ּדְ ֵריּה ֵריּה ֵריּה ֵריּה ַרב הּוָנא ּבְ ַרב הּוָנא ּבְ ַרב הּוָנא ּבְ ַרב הּוָנא ּבְ ִכְד ִכְד ִכְד ִכְד וְ וְ וְ וְ  ַע ַרב ְיהֹוׁשֻ ַע ַרב ְיהֹוׁשֻ ַע ַרב ְיהֹוׁשֻ         ,,,,ַרב ְיהֹוׁשֻ

ָאַמר  ָאַמר ּדְ ָאַמר ּדְ ָאַמר ּדְ ֵריּה ּדְ ַע ּדְ ַרב הּוָנא ּבְ         : : : : ַרב ְיהֹוׁשֻ
ְזרוּ ּכֹ ּכֹ ּכֹ ּכֹ  הּוא ָארּוג לֹא ּגָ ְזרוּ ל ׁשֶ הּוא ָארּוג לֹא ּגָ ְזרוּ ל ׁשֶ הּוא ָארּוג לֹא ּגָ ְזרוּ ל ׁשֶ הּוא ָארּוג לֹא ּגָ         .  ל ׁשֶ
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        בבבב- - - - נח, אנח, אנח, אנח, א .218
            ::::ָאַמר ָמרָאַמר ָמרָאַמר ָמרָאַמר ָמר

ֵהָמה" ֵצא ּבְ    :לֹא תֵּ
ְכסּוָתּה,  ּבִ חֹוָתם ׁשֶ אָרּה, ְולֹא ּבְ ַצּוָ ּבְ חֹוָתם ׁשֶ   לֹא ּבְ

אָרּה, וְ  ַצּוָ ּבְ זּוג ׁשֶ ְכסּוָתּה, ְולֹא ּבְ ּבִ זּוג ׁשֶ   לֹא ּבְ
ִלין טּוְמָאה -  ֶזה ָוֶזה         . . . . "ֵאין ְמַקּבְ

        
ְבֵהָמה     זּוגזּוגזּוגזּוגוְ וְ וְ וְ  ְבֵהָמה ּדִ ְבֵהָמה ּדִ ְבֵהָמה ּדִ ִלין    ֵאיןֵאיןֵאיןֵאיןּדִ ִליןְמַקּבְ ִליןְמַקּבְ ִליןְמַקּבְ         ?!?!?!?!טּוְמָאהטּוְמָאהטּוְמָאהטּוְמָאה    ְמַקּבְ

            ::::ּוְרִמיְנִהיּוְרִמיְנִהיּוְרִמיְנִהיּוְרִמיְנִהי
ֵהָמה " ל ּבְ    .ְטֵמָאה  - זּוג ׁשֶ

ֶלת וְ    נח,ב ל ּדֶ   ה.ָר הוֹ ְט  –ׁשֶ
ֵהָמה  אֹו ַלּבְ ֶלת ַוֲעׂשָ ל ּדֶ   ְטֵמָאה,  -ׁשֶ

ֵהָמ ׁשֶ  ֶלתל ּבְ אֹו ַלּדֶ ַמְסְמִרים  - ה ַוֲעׂשָ ֶלת ְוְקָבעֹו ּבְ רֹו ַלּדֶ ִחיּבְ י ׁשֶ   ָטֵמא,  -ַאף ַעל ּפִ
ָבה ,  ַמֲחׁשָ ִלים יֹוְרִדין ִליֵדי טּוְמָאָתן ּבְ ל ַהּכֵ ּכָ   ׁשֶ

ה יּנּוי ַמֲעׂשֶ ׁשִ א ּבְ    !"ְוֵאין עֹוִלים ִמיֵדי טּוְמָאָתן ֶאּלָ
  

ָיא ָיאָלא ַקׁשְ ָיאָלא ַקׁשְ ָיאָלא ַקׁשְ             ::::ָלא ַקׁשְ
ִאית ֵליּה     - - - - ָהא ָהא ָהא ָהא  ִאית ֵליּה ּדְ ִאית ֵליּה ּדְ ִאית ֵליּה ּדְ ל,     ּדְ ל, ִעיְנּבָ ל, ִעיְנּבָ ל, ִעיְנּבָ   ִעיְנּבָ
ל.     - - - - ָהא ָהא ָהא ָהא  ֵלית ֵליּה ִעיְנּבָ ל. ּדְ ֵלית ֵליּה ִעיְנּבָ ל. ּדְ ֵלית ֵליּה ִעיְנּבָ ל. ּדְ ֵלית ֵליּה ִעיְנּבָ   ּדְ

  
ְך,  ְפׁשָ ְך, ַמה ּנַ ְפׁשָ ְך, ַמה ּנַ ְפׁשָ ְך, ַמה ּנַ ְפׁשָ   ַמה ּנַ

ל    - - - - ִאי ָמָנא הּואִאי ָמָנא הּואִאי ָמָנא הּואִאי ָמָנא הּוא ֵלית ֵליּה ִעיְנּבָ י ּדְ לַאף ַעל ּפִ ֵלית ֵליּה ִעיְנּבָ י ּדְ לַאף ַעל ּפִ ֵלית ֵליּה ִעיְנּבָ י ּדְ לַאף ַעל ּפִ ֵלית ֵליּה ִעיְנּבָ י ּדְ   . ַאף ַעל ּפִ
י ֵליּה ָמָנא -ִאי ָלאו ָמָנא הּוא ִאי ָלאו ָמָנא הּוא ִאי ָלאו ָמָנא הּוא ִאי ָלאו ָמָנא הּוא  ּוֵ ל ְמׁשַ י ֵליּה ָמָנאִעיְנּבָ ּוֵ ל ְמׁשַ י ֵליּה ָמָנאִעיְנּבָ ּוֵ ל ְמׁשַ י ֵליּה ָמָנאִעיְנּבָ ּוֵ ל ְמׁשַ   ?! ִעיְנּבָ

  
  . ִאיןִאיןִאיןִאין

  
י ְִד כּ כּ כּ כּ  יַרּבִ יַרּבִ יַרּבִ ר ַנְחָמִני ָאַמר     ַרּבִ מּוֵאל ּבַ ר ַנְחָמִני ָאַמר ׁשְ מּוֵאל ּבַ ר ַנְחָמִני ָאַמר ׁשְ מּוֵאל ּבַ ר ַנְחָמִני ָאַמר ׁשְ מּוֵאל ּבַ יׁשְ יַרּבִ יַרּבִ יַרּבִ   יֹוָנָתן. יֹוָנָתן. יֹוָנָתן. יֹוָנָתן.     ַרּבִ
יַר ָאַמר ָאַמר ָאַמר ָאַמר ּדְ  ר ַנְחָמִני ּבִ מּוֵאל ּבַ יָאַמר ָאַמר ָאַמר ָאַמר     ׁשְ         : : : : יֹוָנָתן ַרּבִ

ִין  ִין ִמּנַ ִין ִמּנַ ִין ִמּנַ הּוא ָטֵמאלְ לְ לְ לְ ִמּנַ כֹות ׁשֶ ְכִלי ַמּתָ ִמיַע קֹול ּבִ הּוא ָטֵמאַמׁשְ כֹות ׁשֶ ְכִלי ַמּתָ ִמיַע קֹול ּבִ הּוא ָטֵמאַמׁשְ כֹות ׁשֶ ְכִלי ַמּתָ ִמיַע קֹול ּבִ הּוא ָטֵמאַמׁשְ כֹות ׁשֶ ְכִלי ַמּתָ ִמיַע קֹול ּבִ       ????ַמׁשְ
ֱאַמר :  ּנֶ ֱאַמר : ׁשֶ ּנֶ ֱאַמר : ׁשֶ ּנֶ ֱאַמר : ׁשֶ ּנֶ ר ָיבֹ ׁשֶ ָבר ֲאׁשֶ ל ּדָ ֲעִבירּו ָבֵאׁש "ּכָ   . (במדבר לא, כג)    1111"א ָבֵאׁש ּתַ

ָבר"[[[[ יּבּור    - - - - ] ] ] ] "ּדָ יּבּורֲאִפיּלּו ּדִ יּבּורֲאִפיּלּו ּדִ יּבּורֲאִפיּלּו ּדִ ֵאׁש ָיבֹ " -     ֲאִפיּלּו ּדִ       ...."א ּבָ
  

א ַמאי אֹוִקיְמּתָ אּבְ ַמאי אֹוִקיְמּתָ אּבְ ַמאי אֹוִקיְמּתָ אּבְ ַמאי אֹוִקיְמּתָ             ????ּבְ
ְדֵלית ֵליּה  ְדֵלית ֵליּה ּבִ ְדֵלית ֵליּה ּבִ ְדֵלית ֵליּה ּבִ לּבִ לִעיְנּבָ לִעיְנּבָ לִעיְנּבָ       ....ִעיְנּבָ

ְכסּותוֹ "וְ     ::::ֵאיָמא ְמִציֲעָתאֵאיָמא ְמִציֲעָתאֵאיָמא ְמִציֲעָתאֵאיָמא ְמִציֲעָתא ּבִ זּוג ׁשֶ ארֹו, ֲאָבל יֹוֵצא הּוא ּבְ ַצּוָ ּבְ זּוג ׁשֶ ִלין טּוְמָאהֶזה וָ  .לֹא ּבְ   . . . . "ֶזה ְמַקּבְ
ֵלי טּוְמָאה?  ל ִמי ְמַקּבְ ֵלית ֵליּה ִעיְנּבָ ֵלי טּוְמָאה? ִאי ּדְ ל ִמי ְמַקּבְ ֵלית ֵליּה ִעיְנּבָ ֵלי טּוְמָאה? ִאי ּדְ ל ִמי ְמַקּבְ ֵלית ֵליּה ִעיְנּבָ ֵלי טּוְמָאה? ִאי ּדְ ל ִמי ְמַקּבְ ֵלית ֵליּה ִעיְנּבָ         ִאי ּדְ

            ::::ּוְרִמיְנהוּ ּוְרִמיְנהוּ ּוְרִמיְנהוּ ּוְרִמיְנהוּ 
תָהעֹוׂשֶ " ׁשֶ ינֹוקֹות ,ְוַלֲעִריָסה ,ה ָזִגין ְלַמְכתֶּ חֹות תִּ חֹות ְסָפִרים, ּוְלִמְטּפְ    :ּוְלִמְטּפְ

ל     ,ְטֵמִאין –ֵיׁש ָלֶהם ִעיְנּבָ
ל     .ְטהֹוִרים –ֵאין ָלֶהם ִעיְנּבָ
ֵליֶהן  לּו ִעיְנּבְ         !!!!"ֲעַדִיין טּוְמָאָתן ֲעֵליֶהם -ִניטְּ

        
י ּתִ י ּבְ יָהֵני ִמיּלֵ ּתִ י ּבְ יָהֵני ִמיּלֵ ּתִ י ּבְ יָהֵני ִמיּלֵ ּתִ י ּבְ ְלָק ָהֵני ִמיּלֵ ְלָק נֹוק, ּדִ ְלָק נֹוק, ּדִ ְלָק נֹוק, ּדִ             ,,,,י ֵליּה י ֵליּה י ֵליּה י ֵליּה ָלא ֲעִביֵד ָלא ֲעִביֵד ָלא ֲעִביֵד ָלא ֲעִביֵד נֹוק, ּדִ

דֹול  דֹול ֲאָבל ּגָ דֹול ֲאָבל ּגָ דֹול ֲאָבל ּגָ ְכִשיט הּוא ֵליּה  -ֲאָבל ּגָ ְכִשיט הּוא ֵליּה ּתַ ְכִשיט הּוא ֵליּה ּתַ ְכִשיט הּוא ֵליּה ּתַ             ,,,,ּתַ
ל.   ֵלית ֵליּה ִעיְנּבָ ב ּדְ ל.  ַאף ַעל ּגַ ֵלית ֵליּה ִעיְנּבָ ב ּדְ ל.  ַאף ַעל ּגַ ֵלית ֵליּה ִעיְנּבָ ב ּדְ ל.  ַאף ַעל ּגַ ֵלית ֵליּה ִעיְנּבָ ב ּדְ         ַאף ַעל ּגַ

            
        
        

                                                             
1

ֲעִבירּו ָבֵאׁש   ר ָיבא ָבֵאׁש תַּ ָבר ֲאׁשֶ ל ּדָ ֲעִבירּו ָבֵאׁש כָּ ר ָיבא ָבֵאׁש תַּ ָבר ֲאׁשֶ ל ּדָ ֲעִבירּו ָבֵאׁש כָּ ר ָיבא ָבֵאׁש תַּ ָבר ֲאׁשֶ ל ּדָ ֲעִבירּו ָבֵאׁש כָּ ר ָיבא ָבֵאׁש תַּ ָבר ֲאׁשֶ ל ּדָ  וטהר אך במי נידה יתחטא, וכל אשר לא יבוא באש תעבירו במיםכָּ
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            ::::ָאַמר ָמרָאַמר ָמרָאַמר ָמרָאַמר ָמר

ֵליֶהן " לּו ִעיְנּבְ    . . . . "ֲעַדִיין טּוְמָאָתן ֲעֵליֶהן -ִניטְּ
  

  ? ְלַמאי ֲחזוּ ְלַמאי ֲחזוּ ְלַמאי ֲחזוּ ְלַמאי ֲחזוּ 
  

ֵייָאַמר ָאַמר ָאַמר ָאַמר    : : : : ַאּבַ
  .ַהֲחִזירוֹ ַהֲחִזירוֹ ַהֲחִזירוֹ ַהֲחִזירוֹ ַהֶהְדיֹוט ָיכֹול לְ ַהֶהְדיֹוט ָיכֹול לְ ַהֶהְדיֹוט ָיכֹול לְ ַהֶהְדיֹוט ָיכֹול לְ הֹוִאיל ׁשֶ הֹוִאיל ׁשֶ הֹוִאיל ׁשֶ הֹוִאיל ׁשֶ 

  
  : ָרָבאְמִתיב ְמִתיב ְמִתיב ְמִתיב 

ל ִחיּבּור"   ! (פרה יב,ח) "ַהּזּוג ְוָהִעיְנּבָ
        

יָמא, ָהִכי ָקָאַמר יָמא, ָהִכי ָקָאַמרְוִכי ּתֵ יָמא, ָהִכי ָקָאַמרְוִכי ּתֵ יָמא, ָהִכי ָקָאַמרְוִכי ּתֵ   : ְוִכי ּתֵ
ר ב ְדָלא ְמַחּבַ רַאף ַעל ּגַ ב ְדָלא ְמַחּבַ רַאף ַעל ּגַ ב ְדָלא ְמַחּבַ רַאף ַעל ּגַ ב ְדָלא ְמַחּבַ ֵמי    ,,,,ַאף ַעל ּגַ ר ּדָ ִמַחּבַ ַמאן ּדְ ֵמיכְּ ר ּדָ ִמַחּבַ ַמאן ּדְ ֵמיכְּ ר ּדָ ִמַחּבַ ַמאן ּדְ ֵמיכְּ ר ּדָ ִמַחּבַ ַמאן ּדְ             ....כְּ

        
        ְוָהַתְנָיא:ְוָהַתְנָיא:ְוָהַתְנָיא:ְוָהַתְנָיא:

ָרִקים" ל ּפְ ל ְרִהיְטִני ,ִמְסּפֹוֶרת ׁשֶ ָאה ִחיּבּור ְלטּוְמָאה, ,ְוִאיְזֵמל ׁשֶ   . "ְוֵאין ִחיּבּור ְלַהּזָ
ְך, ִאי ִחיּבּור הּוא : ְוָאְמִריַנןְוָאְמִריַנןְוָאְמִריַנןְוָאְמִריַנן ְפׁשָ ְך, ִאי ִחיּבּור הּוא ַמה ּנַ ְפׁשָ ְך, ִאי ִחיּבּור הּוא ַמה ּנַ ְפׁשָ ְך, ִאי ִחיּבּור הּוא ַמה ּנַ ְפׁשָ ָאה -ַמה ּנַ ָאהֲאִפיּלּו ְלַהזָּ ָאהֲאִפיּלּו ְלַהזָּ ָאהֲאִפיּלּו ְלַהזָּ             !!!!ֲאִפיּלּו ְלַהזָּ

      !!!!ֲאִפיּלּו ְלטּוְמָאה ַנִמי לֹאֲאִפיּלּו ְלטּוְמָאה ַנִמי לֹאֲאִפיּלּו ְלטּוְמָאה ַנִמי לֹאֲאִפיּלּו ְלטּוְמָאה ַנִמי לֹא    - - - - ְוִאי לֹא ִחיּבּור הּוא ְוִאי לֹא ִחיּבּור הּוא ְוִאי לֹא ִחיּבּור הּוא ְוִאי לֹא ִחיּבּור הּוא 
הְוָאַמר ְוָאַמר ְוָאַמר ְוָאַמר  ַבר ּתֹוָרהַרּבָ ַבר ּתֹוָרה: ּדְ ַבר ּתֹוָרה: ּדְ ַבר ּתֹוָרה: ּדְ    :: ּדְ

ַעת ְמָלאָכה ׁשְ ַעת ְמָלאָכהּבִ ׁשְ ַעת ְמָלאָכהּבִ ׁשְ ַעת ְמָלאָכהּבִ ׁשְ ין ְלַהזָּ     - - - -     ּבִ ין ְלטּוְמָאה ּבֵ ין ְלַהזָּ ִחיּבּור ּבֵ ין ְלטּוְמָאה ּבֵ ין ְלַהזָּ ִחיּבּור ּבֵ ין ְלטּוְמָאה ּבֵ ין ְלַהזָּ ִחיּבּור ּבֵ ין ְלטּוְמָאה ּבֵ   ָאה. ָאה. ָאה. ָאה. ִחיּבּור ּבֵ
ַעת ְמָלאָכה  ׁשְ ּלא ּבִ ַעת ְמָלאָכה ׁשֶ ׁשְ ּלא ּבִ ַעת ְמָלאָכה ׁשֶ ׁשְ ּלא ּבִ ַעת ְמָלאָכה ׁשֶ ׁשְ ּלא ּבִ ָאה.     - - - - ׁשֶ ָאה. ֵאינֹו ִחיּבּור לֹא ְלטּוְמָאה ְולֹא ְלַהזָּ ָאה. ֵאינֹו ִחיּבּור לֹא ְלטּוְמָאה ְולֹא ְלַהזָּ ָאה. ֵאינֹו ִחיּבּור לֹא ְלטּוְמָאה ְולֹא ְלַהזָּ         ֵאינֹו ִחיּבּור לֹא ְלטּוְמָאה ְולֹא ְלַהזָּ

ַעת ְמָלאָכה.  ׁשְ ִהיא ּבִ ּום טּוְמָאה ׁשֶ ַעת ְמָלאָכה ִמׁשּ ׁשְ ּלא ּבִ ְזרּו ַעל טּוְמָאה ׁשֶ ַעת ְמָלאָכה. ְוּגָ ׁשְ ִהיא ּבִ ּום טּוְמָאה ׁשֶ ַעת ְמָלאָכה ִמׁשּ ׁשְ ּלא ּבִ ְזרּו ַעל טּוְמָאה ׁשֶ ַעת ְמָלאָכה. ְוּגָ ׁשְ ִהיא ּבִ ּום טּוְמָאה ׁשֶ ַעת ְמָלאָכה ִמׁשּ ׁשְ ּלא ּבִ ְזרּו ַעל טּוְמָאה ׁשֶ ַעת ְמָלאָכה. ְוּגָ ׁשְ ִהיא ּבִ ּום טּוְמָאה ׁשֶ ַעת ְמָלאָכה ִמׁשּ ׁשְ ּלא ּבִ ְזרּו ַעל טּוְמָאה ׁשֶ         ְוּגָ
ַע  ׁשְ ּלא ּבִ ָאה ׁשֶ ּום ַהזָּ ַעת ְמָלאָכה ִמׁשּ ׁשְ ִהיא ּבִ ָאה ׁשֶ ַע ְוַעל ַהזָּ ׁשְ ּלא ּבִ ָאה ׁשֶ ּום ַהזָּ ַעת ְמָלאָכה ִמׁשּ ׁשְ ִהיא ּבִ ָאה ׁשֶ ַע ְוַעל ַהזָּ ׁשְ ּלא ּבִ ָאה ׁשֶ ּום ַהזָּ ַעת ְמָלאָכה ִמׁשּ ׁשְ ִהיא ּבִ ָאה ׁשֶ ַע ְוַעל ַהזָּ ׁשְ ּלא ּבִ ָאה ׁשֶ ּום ַהזָּ ַעת ְמָלאָכה ִמׁשּ ׁשְ ִהיא ּבִ ָאה ׁשֶ    !ת ְמָלאָכהת ְמָלאָכהת ְמָלאָכהת ְמָלאָכהְוַעל ַהזָּ

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

י ֶחֶרס   נט,א ּבֵ יׁשֹו ַעל ּגַ י ֶחֶרסהֹוִאיל ְוָראּוי ְלַהּקִ ּבֵ יׁשֹו ַעל ּגַ י ֶחֶרסהֹוִאיל ְוָראּוי ְלַהּקִ ּבֵ יׁשֹו ַעל ּגַ י ֶחֶרסהֹוִאיל ְוָראּוי ְלַהּקִ ּבֵ יׁשֹו ַעל ּגַ   . הֹוִאיל ְוָראּוי ְלַהּקִ
  

            ::::ִאיְתַמר ַנִמיִאיְתַמר ַנִמיִאיְתַמר ַנִמיִאיְתַמר ַנִמי
יָאַמר ָאַמר ָאַמר ָאַמר  ייֹוֵסי ּבְ  ַרּבִ         ::::ֲחִניָנא ַרּבִ

י ֶחֶרס.  ּבֵ יׁשֹו ַעל ּגַ י ֶחֶרס. הֹוִאיל ְוָראּוי ְלַהּקִ ּבֵ יׁשֹו ַעל ּגַ י ֶחֶרס. הֹוִאיל ְוָראּוי ְלַהּקִ ּבֵ יׁשֹו ַעל ּגַ י ֶחֶרס. הֹוִאיל ְוָראּוי ְלַהּקִ ּבֵ יׁשֹו ַעל ּגַ   הֹוִאיל ְוָראּוי ְלַהּקִ
י   ָאַמר: ָאַמר: ָאַמר: ָאַמר:     יֹוָחָנן ַרּבִ

ע ּבֹו ַמ  ע ּבֹו ַמ הֹוִאיל ְוָראּוי ְלַגּמַ ע ּבֹו ַמ הֹוִאיל ְוָראּוי ְלַגּמַ ע ּבֹו ַמ הֹוִאיל ְוָראּוי ְלַגּמַ ינֹוק.  הֹוִאיל ְוָראּוי ְלַגּמַ ינֹוק.  ִים ַלּתִ ינֹוק.  ִים ַלּתִ ינֹוק.  ִים ַלּתִ   ִים ַלּתִ
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י יֹוָחָנן[[[[   ָאַמר: ָאַמר: ָאַמר: ָאַמר:     ַרּבִ

ינֹוק. ע ּבֹו ַמִים ַלּתִ ינֹוק.הֹוִאיל ְוָראּוי ְלַגּמַ ע ּבֹו ַמִים ַלּתִ ינֹוק.הֹוִאיל ְוָראּוי ְלַגּמַ ע ּבֹו ַמִים ַלּתִ ינֹוק.הֹוִאיל ְוָראּוי ְלַגּמַ ע ּבֹו ַמִים ַלּתִ         ]]]]הֹוִאיל ְוָראּוי ְלַגּמַ
        
יוְ וְ וְ וְ  יַרּבִ יַרּבִ יַרּבִ ֵעי ֵמֵעין ְמָלאָכה ִראׁשֹוָנה?    ַרּבִ ֵעי ֵמֵעין ְמָלאָכה ִראׁשֹוָנה?יֹוָחָנן ָלא ּבָ ֵעי ֵמֵעין ְמָלאָכה ִראׁשֹוָנה?יֹוָחָנן ָלא ּבָ ֵעי ֵמֵעין ְמָלאָכה ִראׁשֹוָנה?יֹוָחָנן ָלא ּבָ             !!!!יֹוָחָנן ָלא ּבָ

            ::::ְוָהַתְנָיאְוָהַתְנָיאְוָהַתְנָיאְוָהַתְנָיא
ב ָעָליו" ר ֵיׁשֵ ִלי ֲאׁשֶ   , (ויקרא טו, ד) 2""ְוָכל הּכְ

ָפה ְסָאה ְוָיׁשַ  ב ָעֶליָה ְיֵהא ָטֵמאָיכֹול ּכָ ְרַקב ְוָיׁשַ ָפה תַּ    ?ב ָעֶליָה, ּכָ
ְלמּוד לֹוַמר: ב"    תַּ ב ָעָליו ַהּזָ ר ֵיׁשֵ יָבה,  -     "ֲאׁשֶ יּוָחד ִליׁשִ ּמְ   ִמי ׁשֶ

נוּ  ה ְמַלאְכתֵּ אֹוְמִרים לֹו: ֲעמֹוד ְוַנֲעׂשֶ   . . . . "ָיָצא ֶזה ׁשֶ
  

י         אֹוֵמר: אֹוֵמר: אֹוֵמר: אֹוֵמר:     ֶאְלָעָזר ַרּבִ
ִמְדָרסֹות ִמְדָרסֹותּבְ ִמְדָרסֹותּבְ ִמְדָרסֹותּבְ נּו"    ::::אֹוְמִריםאֹוְמִריםאֹוְמִריםאֹוְמִרים, , , , ּבְ ה ְמַלאְכתֵּ       ...."ֲעמֹוד ְוַנֲעׂשֶ

ְטֵמא ֵמתוְ  ְטֵמא ֵמתֵאין אֹוְמִרים ּבִ ְטֵמא ֵמתֵאין אֹוְמִרים ּבִ ְטֵמא ֵמתֵאין אֹוְמִרים ּבִ נּו"    ::::ֵאין אֹוְמִרים ּבִ ה ְמַלאְכתֵּ   . . . . "ֲעמֹוד ְוַנֲעׂשֶ
  

יוְ          ָאַמר: ָאַמר: ָאַמר: ָאַמר:     יֹוָחָנן ַרּבִ
ְטֵמא ֵמת ְטֵמא ֵמתַאף אֹוֵמר ּבִ ְטֵמא ֵמתַאף אֹוֵמר ּבִ ְטֵמא ֵמתַאף אֹוֵמר ּבִ נּו"    ::::ַאף אֹוֵמר ּבִ ה ְמַלאְכתֵּ    !"ֲעמֹוד ְוַנֲעׂשֶ

  
ְייָתא ְייָתאִאיּפֹוְך ַקּמַ ְייָתאִאיּפֹוְך ַקּמַ ְייָתאִאיּפֹוְך ַקּמַ             ....ִאיּפֹוְך ַקּמַ

        
ְייָתא ְכּתְ ַקּמַ ַאּפַ ְייָתאּוַמאי ָחֵזית ּדְ ְכּתְ ַקּמַ ַאּפַ ְייָתאּוַמאי ָחֵזית ּדְ ְכּתְ ַקּמַ ַאּפַ ְייָתאּוַמאי ָחֵזית ּדְ ְכּתְ ַקּמַ ַאּפַ ְתַרְייָתא? ּוַמאי ָחֵזית ּדְ ְתַרְייָתאִאיּפֹוְך ּבַ ְתַרְייָתאִאיּפֹוְך ּבַ ְתַרְייָתאִאיּפֹוְך ּבַ    ?ִאיּפֹוְך ּבַ

  
ְמִעיַנן ֵליּה  ְמִעיַנן ֵליּה ָהא ׁשָ ְמִעיַנן ֵליּה ָהא ׁשָ ְמִעיַנן ֵליּה ָהא ׁשָ ילְ לְ לְ לְ ָהא ׁשָ יַרּבִ יַרּבִ יַרּבִ ָבֵעי     ַרּבִ ָבֵעי יֹוָחָנן ּדְ ָבֵעי יֹוָחָנן ּדְ ָבֵעי יֹוָחָנן ּדְ   . ֵמֵעין ְמָלאָכה ִראׁשֹוָנהֵמֵעין ְמָלאָכה ִראׁשֹוָנהֵמֵעין ְמָלאָכה ִראׁשֹוָנהֵמֵעין ְמָלאָכה ִראׁשֹוָנהיֹוָחָנן ּדְ

  
            ְתַנן:ְתַנן:ְתַנן:ְתַנן:ּדִ ּדִ ּדִ ּדִ 
ֶכת " ל ַמתֶּ ֵהָמה ׁשֶ ל ּבְ ל ׁשֶ   . (כלים יד,ה) "ָטֵמא –ַסְנּדָ
  

  ? ְלַמאי ֲחִזיְלַמאי ֲחִזיְלַמאי ֲחִזיְלַמאי ֲחִזי
  

        : : : : ַרבָאַמר ָאַמר ָאַמר ָאַמר 
ְלָחָמה ּמִ ּתֹות ּבֹו ַמִים ּבַ ְלָחָמהָראּוי ִלׁשְ ּמִ ּתֹות ּבֹו ַמִים ּבַ ְלָחָמהָראּוי ִלׁשְ ּמִ ּתֹות ּבֹו ַמִים ּבַ ְלָחָמהָראּוי ִלׁשְ ּמִ ּתֹות ּבֹו ַמִים ּבַ   . ָראּוי ִלׁשְ

  
יוְ וְ וְ וְ          ָאַמר: ָאַמר: ָאַמר: ָאַמר:     ֲחִניָנא ַרּבִ

ְלָחָמה.  ּמִ ֶמן ּבַ ְלָחָמה. ָראּוי ָלסּוְך ּבֹו ׁשֶ ּמִ ֶמן ּבַ ְלָחָמה. ָראּוי ָלסּוְך ּבֹו ׁשֶ ּמִ ֶמן ּבַ ְלָחָמה. ָראּוי ָלסּוְך ּבֹו ׁשֶ ּמִ ֶמן ּבַ         ָראּוי ָלסּוְך ּבֹו ׁשֶ
        
יוְ וְ וְ וְ          ָאַמר: ָאַמר: ָאַמר: ָאַמר:     יֹוָחָנן ַרּבִ

ְרָקִנים.  ַרְגָליו ְוָרץ ַעל קֹוִצין ְוַעל ַהּבַ יחֹו ּבְ ָרב ַמּנִ ּבֹוֵרַח ִמן ַהּקְ ָעה ׁשֶ ׁשָ ְרָקִנים. ּבְ ַרְגָליו ְוָרץ ַעל קֹוִצין ְוַעל ַהּבַ יחֹו ּבְ ָרב ַמּנִ ּבֹוֵרַח ִמן ַהּקְ ָעה ׁשֶ ׁשָ ְרָקִנים. ּבְ ַרְגָליו ְוָרץ ַעל קֹוִצין ְוַעל ַהּבַ יחֹו ּבְ ָרב ַמּנִ ּבֹוֵרַח ִמן ַהּקְ ָעה ׁשֶ ׁשָ ְרָקִנים. ּבְ ַרְגָליו ְוָרץ ַעל קֹוִצין ְוַעל ַהּבַ יחֹו ּבְ ָרב ַמּנִ ּבֹוֵרַח ִמן ַהּקְ ָעה ׁשֶ ׁשָ   ּבְ
  

ין ַרב לְ  ין ַרב לְ ַמאי ּבֵ ין ַרב לְ ַמאי ּבֵ ין ַרב לְ ַמאי ּבֵ יַמאי ּבֵ יַרּבִ יַרּבִ יַרּבִ   ֲחִניָנא? ֲחִניָנא? ֲחִניָנא? ֲחִניָנא?     ַרּבִ
  

יַנְייהוּ  א ּבֵ יַנְייהוּ ִאיכָּ א ּבֵ יַנְייהוּ ִאיכָּ א ּבֵ יַנְייהוּ ִאיכָּ א ּבֵ             ....ִאיסִאיסִאיסִאיסְמ ְמ ְמ ְמ ּדְ ּדְ ּדְ ּדְ     ::::ִאיכָּ
        

ין  ין ּבֵ ין ּבֵ ין ּבֵ יּבֵ יַרּבִ יַרּבִ יַרּבִ ייֹוָחָנן לְ יֹוָחָנן לְ יֹוָחָנן לְ יֹוָחָנן לְ     ַרּבִ יַרּבִ יַרּבִ יַרּבִ             ????ֲחִניָנאֲחִניָנאֲחִניָנאֲחִניָנא    ַרּבִ
        

יַנְייהוּ  א ּבֵ יַנְייהוּ ִאיכָּ א ּבֵ יַנְייהוּ ִאיכָּ א ּבֵ יַנְייהוּ ִאיכָּ א ּבֵ יר    ::::ִאיכָּ ַיּקִ ירּדְ ַיּקִ ירּדְ ַיּקִ ירּדְ ַיּקִ             ....ּדְ
        

                                                             
2

ב ָעָליו הְוָכל ְוָכל ְוָכל ְוָכל כל המשכב אשר ישכב עליו הזב יטמא   ר ֵיׁשֵ ִלי ֲאׁשֶ ב ָעָליו כְּ ר ֵיׁשֵ ִלי ֲאׁשֶ ב ָעָליו כְּ ר ֵיׁשֵ ִלי ֲאׁשֶ ב ָעָליו כְּ ר ֵיׁשֵ ִלי ֲאׁשֶ  יטמאכְּ
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ל ָזָהב... לֹא "וְ  ִעיר ׁשֶ   . . . . "ּבְ
  

ל ָזָהב"ַמאי ַמאי ַמאי ַמאי  ִעיר ׁשֶ         ? ? ? ? "ּבְ
        

ר ָחָנה ר ּבַ ה ּבַ יָאַמר ָאַמר ָאַמר ָאַמר     ַרּבָ             ::::יֹוָחָנן ַרּבִ
ַדֲהָבא ַלִים ּדְ ַדֲהָבאְירּוׁשָ ַלִים ּדְ ַדֲהָבאְירּוׁשָ ַלִים ּדְ ַדֲהָבאְירּוׁשָ ַלִים ּדְ      ....ְירּוׁשָ

  
ַדֲעַבד ֵליּה    נט,ב ַדֲעַבד ֵליּה כְּ ַדֲעַבד ֵליּה כְּ ַדֲעַבד ֵליּה כְּ י    כְּ             ....ִלְדֵביְתהוּ ִלְדֵביְתהוּ ִלְדֵביְתהוּ ִלְדֵביְתהוּ     ֲעִקיָבא ַרּבִ

        
ַנן נּו ַרּבָ ַנןּתָ נּו ַרּבָ ַנןּתָ נּו ַרּבָ ַנןּתָ נּו ַרּבָ             ::::ּתָ

ל ָזָהב. " ִעיר ׁשֶ ה ּבְ ָ ֵצא ִאׁשּ   לֹא תֵּ
את,  -ְוִאם ָיְצָתה  יֶבת ַחטָּ   ַחּיֶ

ְבֵרי  יּדִ   . ֵמִאיר ַרּבִ
  אֹוְמִרים:  ֲחָכִמיםוַ 

ֵצא טּוָרה.  -ְוִאם ָיְצָתה  ,לֹא תֵּ   ּפְ
י   אֹוֵמר:  ֱאִליֶעֶזר ַרּבִ

 ָ היֹוְצָאה ִאׁשּ ִחּלָ ל ָזָהב ְלַכתְּ ִעיר ׁשֶ   . . . . "ה ּבְ
  

ְלִגי ַמאי ָקִמיּפַ ְלִגיּבְ ַמאי ָקִמיּפַ ְלִגיּבְ ַמאי ָקִמיּפַ ְלִגיּבְ ַמאי ָקִמיּפַ             ????ּבְ
        

י יַרּבִ יַרּבִ יַרּבִ ֹוי הּוא    - - - - ֵמִאיר ָסַבר ֵמִאיר ָסַבר ֵמִאיר ָסַבר ֵמִאיר ָסַבר     ַרּבִ ֹוי הּואַמׂשּ ֹוי הּואַמׂשּ ֹוי הּואַמׂשּ       ....ַמׂשּ
ַנן ָסְבִרי  ַנן ָסְבִרי ְוַרּבָ ַנן ָסְבִרי ְוַרּבָ ַנן ָסְבִרי ְוַרּבָ ְכִשיט הּוא    - - - - ְוַרּבָ ְכִשיט הּואּתַ ְכִשיט הּואּתַ ְכִשיט הּואּתַ ְלָפא ּוַמְחַוָיא ֵליּה ְוָאְתָיא ְלַאּתֹוֵיי, , , , ּתַ יְלָמא ׁשָ ְלָפא ּוַמְחַוָיא ֵליּה ְוָאְתָיא ְלַאּתֹוֵייּדִ יְלָמא ׁשָ ְלָפא ּוַמְחַוָיא ֵליּה ְוָאְתָיא ְלַאּתֹוֵייּדִ יְלָמא ׁשָ ְלָפא ּוַמְחַוָיא ֵליּה ְוָאְתָיא ְלַאּתֹוֵייּדִ יְלָמא ׁשָ   . ּדִ

יוְ וְ וְ וְ  יַרּבִ יַרּבִ יַרּבִ ק    - - - - ֱאִליֶעֶזר ָסַבר ֱאִליֶעֶזר ָסַבר ֱאִליֶעֶזר ָסַבר ֱאִליֶעֶזר ָסַבר     ַרּבִ ּה ְלֵמיּפַ ְרכָּ קַמאן ּדַ ּה ְלֵמיּפַ ְרכָּ קַמאן ּדַ ּה ְלֵמיּפַ ְרכָּ קַמאן ּדַ ּה ְלֵמיּפַ ְרכָּ ה ֲחׁשּוָבה, וְ  ?ַמאן ּדַ ָ ה ֲחׁשּוָבה, וְ ִאׁשּ ָ ה ֲחׁשּוָבה, וְ ִאׁשּ ָ ה ֲחׁשּוָבה, וְ ִאׁשּ ָ הִאׁשּ ָ הִאׁשּ ָ הִאׁשּ ָ הִאׁשּ ָ ָפא ּוַמְחַוָיא ִאׁשּ ּלְ ָפא ּוַמְחַוָיאֲחׁשּוָבה לֹא ְמׁשַ ּלְ ָפא ּוַמְחַוָיאֲחׁשּוָבה לֹא ְמׁשַ ּלְ ָפא ּוַמְחַוָיאֲחׁשּוָבה לֹא ְמׁשַ ּלְ             ....ֲחׁשּוָבה לֹא ְמׁשַ
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ִליָלא ִליָלאכְּ ִליָלאכְּ ִליָלאכְּ       ....כְּ

      ,,,,ָאַסרָאַסרָאַסרָאַסר    ַרב
מּוֵאלוּ וּ וּ וּ  ֵרי    ׁשְ ֵריׁשָ ֵריׁשָ ֵריׁשָ             ....ׁשָ

        
ַאִניְסָכא ַאִניְסָכאּדְ ַאִניְסָכאּדְ ַאִניְסָכאּדְ         ....ּדְ

ִליִגי  י ָעְלָמא ָלא ּפְ ִליִגי ּכּוּלֵ י ָעְלָמא ָלא ּפְ ִליִגי ּכּוּלֵ י ָעְלָמא ָלא ּפְ ִליִגי ּכּוּלֵ י ָעְלָמא ָלא ּפְ       ....ָאסּורָאסּורָאסּורָאסּורּדְ ּדְ ּדְ ּדְ ּכּוּלֵ
ַארֹוְקָתא ִליִגי ּדְ י ּפְ ַארֹוְקָתאכִּ ִליִגי ּדְ י ּפְ ַארֹוְקָתאכִּ ִליִגי ּדְ י ּפְ ַארֹוְקָתאכִּ ִליִגי ּדְ י ּפְ    ::::כִּ

ר    - - - - ָמר ָסַבר ָמר ָסַבר ָמר ָסַבר ָמר ָסַבר  רַאִניְסָכא ִעיּקָ רַאִניְסָכא ִעיּקָ רַאִניְסָכא ִעיּקָ   . ַאִניְסָכא ִעיּקָ
ר    - - - - ר ר ר ר ּוָמר ָסַב ּוָמר ָסַב ּוָמר ָסַב ּוָמר ָסַב  רַארֹוְקָתא ִעיּקָ רַארֹוְקָתא ִעיּקָ רַארֹוְקָתא ִעיּקָ   . ַארֹוְקָתא ִעיּקָ

  
י א    ַרב ַאׁשִ אַמְתֵני ְלקּוּלָ אַמְתֵני ְלקּוּלָ אַמְתֵני ְלקּוּלָ             ....ַמְתֵני ְלקּוּלָ

ַארֹוְקָתא  ַארֹוְקָתא ּדְ ַארֹוְקָתא ּדְ ַארֹוְקָתא ּדְ ֵרי. לֵּ לֵּ לֵּ לֵּ כוּ כוּ כוּ כוּ ּדְ ּדְ ּדְ ּדְ ּדְ ׁשָ ִליִגי ּדְ ֵרי. י ָעְלָמא ָלא ּפְ ׁשָ ִליִגי ּדְ ֵרי. י ָעְלָמא ָלא ּפְ ׁשָ ִליִגי ּדְ ֵרי. י ָעְלָמא ָלא ּפְ ׁשָ ִליִגי ּדְ         י ָעְלָמא ָלא ּפְ
ַאִניְסָכא ִליִגי ּדְ י ּפְ ַאִניְסָכאכִּ ִליִגי ּדְ י ּפְ ַאִניְסָכאכִּ ִליִגי ּדְ י ּפְ ַאִניְסָכאכִּ ִליִגי ּדְ י ּפְ   . כִּ

ְלָפא ּוַמְחַוָיא ְוָאְתָיא ְלַאּתֹוֵיי    - - - - ָמר ָסַבר ָמר ָסַבר ָמר ָסַבר ָמר ָסַבר  יְלָמא ׁשָ ְלָפא ּוַמְחַוָיא ְוָאְתָיא ְלַאּתֹוֵייּדִ יְלָמא ׁשָ ְלָפא ּוַמְחַוָיא ְוָאְתָיא ְלַאּתֹוֵייּדִ יְלָמא ׁשָ ְלָפא ּוַמְחַוָיא ְוָאְתָיא ְלַאּתֹוֵייּדִ יְלָמא ׁשָ   . ּדִ
ק ּבִ ַמאן     - - - - ּוָמר ָסַבר ּוָמר ָסַבר ּוָמר ָסַבר ּוָמר ָסַבר  ּה ְלֵמיּפַ ְרכָּ ק ּבִ ּדַ ּה ְלֵמיּפַ ְרכָּ ק ּבִ ּדַ ּה ְלֵמיּפַ ְרכָּ ק ּבִ ּדַ ּה ְלֵמיּפַ ְרכָּ ְלָפא ּוַמְחַוָיא    ????ְכִליָלאְכִליָלאְכִליָלאְכִליָלאּדַ ה ֲחׁשּוָבה ָלא ׁשָ ה ֲחׁשּוָבה, ְוִאׁשָ ָ ְלָפא ּוַמְחַוָיאִאׁשּ ה ֲחׁשּוָבה ָלא ׁשָ ה ֲחׁשּוָבה, ְוִאׁשָ ָ ְלָפא ּוַמְחַוָיאִאׁשּ ה ֲחׁשּוָבה ָלא ׁשָ ה ֲחׁשּוָבה, ְוִאׁשָ ָ ְלָפא ּוַמְחַוָיאִאׁשּ ה ֲחׁשּוָבה ָלא ׁשָ ה ֲחׁשּוָבה, ְוִאׁשָ ָ             ....ִאׁשּ

        
ר ָחָנהָאַמר ֵליּה ָאַמר ֵליּה ָאַמר ֵליּה ָאַמר ֵליּה  ר ּבַ מּוֵאל ּבַ   : ַרב יֹוֵסףלְ לְ לְ לְ     ַרב ׁשְ

ֵמיּה  ְ ֵפירּוׁש ָאַמְרּתָ ָלן ִמׁשּ ֵמיּה ּבְ ְ ֵפירּוׁש ָאַמְרּתָ ָלן ִמׁשּ ֵמיּה ּבְ ְ ֵפירּוׁש ָאַמְרּתָ ָלן ִמׁשּ ֵמיּה ּבְ ְ ֵפירּוׁש ָאַמְרּתָ ָלן ִמׁשּ ֵר : : : : ַרבַרבַרבַרבּדְ ּדְ ּדְ ּדְ ּבְ ִליָלא ׁשָ ֵר כְּ ִליָלא ׁשָ ֵר כְּ ִליָלא ׁשָ ֵר כְּ ִליָלא ׁשָ             ....ייייכְּ
        
        

        : : : : ַרבָאְמרּו ֵליּה לְ ָאְמרּו ֵליּה לְ ָאְמרּו ֵליּה לְ ָאְמרּו ֵליּה לְ 
ה ֲאִריָכא לִ  ְבָרא ַרּבָ ה ֲאִריָכא לִ ֲאָתא ּגַ ְבָרא ַרּבָ ה ֲאִריָכא לִ ֲאָתא ּגַ ְבָרא ַרּבָ ה ֲאִריָכא לִ ֲאָתא ּגַ ְבָרא ַרּבָ ָעא ּוִמְטַלע, ֲאָתא ּגַ ָעא ּוִמְטַלע, ְנַהְרּדְ ָעא ּוִמְטַלע, ְנַהְרּדְ ָעא ּוִמְטַלע, ְנַהְרּדְ         ְנַהְרּדְ

ֵר     ::::ְוָדַרׁש ְוָדַרׁש ְוָדַרׁש ְוָדַרׁש  ִליָלא ׁשָ ֵר כְּ ִליָלא ׁשָ ֵר כְּ ִליָלא ׁשָ ֵר כְּ ִליָלא ׁשָ             ....ייייכְּ
        

ה ֲאִריָכא ְדִאיְטַלע: ָאַמרָאַמרָאַמרָאַמר ְבָרא ַרּבָ ה ֲאִריָכא ְדִאיְטַלעַמאן ּגַ ְבָרא ַרּבָ ה ֲאִריָכא ְדִאיְטַלעַמאן ּגַ ְבָרא ַרּבָ ה ֲאִריָכא ְדִאיְטַלעַמאן ּגַ ְבָרא ַרּבָ   ֵלִוי, ֵלִוי, ֵלִוי, ֵלִוי,     ????ַמאן ּגַ
ּה  ַמע ִמיּנָ ּה ׁשְ ַמע ִמיּנָ ּה ׁשְ ַמע ִמיּנָ ּה ׁשְ ַמע ִמיּנָ יּה     ::::ׁשְ יּה ָנח ַנְפׁשֵ יּה ָנח ַנְפׁשֵ יּה ָנח ַנְפׁשֵ יּדְ ּדְ ּדְ ּדְ ָנח ַנְפׁשֵ יַרּבִ יַרּבִ יַרּבִ יָאֵפס ִויֵתיב ָאֵפס ִויֵתיב ָאֵפס ִויֵתיב ָאֵפס ִויֵתיב     ַרּבִ יַרּבִ יַרּבִ יַרּבִ א    ַרּבִ ֵריׁשָ אֲחִניָנא ּבְ ֵריׁשָ אֲחִניָנא ּבְ ֵריׁשָ אֲחִניָנא ּבְ ֵריׁשָ             ,,,,ֲחִניָנא ּבְ

יּה, ְוָק  ּבֵ יּה, ְוָק ְולֹא ֲהָוה ֵליּה ִאיִניׁש ְלֵלִוי ְלֵמיַתב ּגַ ּבֵ יּה, ְוָק ְולֹא ֲהָוה ֵליּה ִאיִניׁש ְלֵלִוי ְלֵמיַתב ּגַ ּבֵ יּה, ְוָק ְולֹא ֲהָוה ֵליּה ִאיִניׁש ְלֵלִוי ְלֵמיַתב ּגַ ּבֵ             ....ָאֵתי ְלָהָכאָאֵתי ְלָהָכאָאֵתי ְלָהָכאָאֵתי ְלָהָכאְולֹא ֲהָוה ֵליּה ִאיִניׁש ְלֵלִוי ְלֵמיַתב ּגַ
        

יּה  יּה ְוִדיְלָמא ָנח ַנְפׁשֵ יּה ְוִדיְלָמא ָנח ַנְפׁשֵ יּה ְוִדיְלָמא ָנח ַנְפׁשֵ יּדְ ּדְ ּדְ ּדְ ְוִדיְלָמא ָנח ַנְפׁשֵ יַרּבִ יַרּבִ יַרּבִ         ֲחִניָנא, ֲחִניָנא, ֲחִניָנא, ֲחִניָנא,     ַרּבִ
יוְ וְ וְ וְ  יַרּבִ יַרּבִ יַרּבִ ְדָקֵאי ָקֵאי    ַרּבִ ְדָקֵאי ָקֵאיָאֵפס כִּ ְדָקֵאי ָקֵאיָאֵפס כִּ ְדָקֵאי ָקֵאיָאֵפס כִּ             ,,,,ָאֵפס כִּ

יּה  ּבֵ יּה ְולֹא ֲהָוה ֵליּה ִאיִניׁש ְלֵלִוי ְלֵמיַתב ּגַ ּבֵ יּה ְולֹא ֲהָוה ֵליּה ִאיִניׁש ְלֵלִוי ְלֵמיַתב ּגַ ּבֵ יּה ְולֹא ֲהָוה ֵליּה ִאיִניׁש ְלֵלִוי ְלֵמיַתב ּגַ ּבֵ   ְוָקָאֵתי ְלָהָכא? ְוָקָאֵתי ְלָהָכא? ְוָקָאֵתי ְלָהָכא? ְוָקָאֵתי ְלָהָכא? , ְולֹא ֲהָוה ֵליּה ִאיִניׁש ְלֵלִוי ְלֵמיַתב ּגַ
  

יּדְ ּדְ ּדְ ּדְ ִאם ִאיָתא ִאם ִאיָתא ִאם ִאיָתא ִאם ִאיָתא  יַרּבִ יַרּבִ יַרּבִ             ,,,,ִכיבִכיבִכיבִכיבׁשָ ׁשָ ׁשָ ׁשָ ֲחִניָנא ֲחִניָנא ֲחִניָנא ֲחִניָנא     ַרּבִ
יֵלִוי לְ ֵלִוי לְ ֵלִוי לְ ֵלִוי לְ  יַרּבִ יַרּבִ יַרּבִ י    ַרּבִ ּיִ ף ֲהָוה כַּ יָאֵפס ֶמיכַּ ּיִ ף ֲהָוה כַּ יָאֵפס ֶמיכַּ ּיִ ף ֲהָוה כַּ יָאֵפס ֶמיכַּ ּיִ ף ֲהָוה כַּ             ....ף ֵליּה ף ֵליּה ף ֵליּה ף ֵליּה ָאֵפס ֶמיכַּ

        
        ְותּו, ְותּו, ְותּו, ְותּו, 

יּדְ ּדְ ּדְ ּדְ  יַרּבִ יַרּבִ יַרּבִ י     ַרּבִ י ֲחִניָנא לֹא ַסּגִ י ֲחִניָנא לֹא ַסּגִ י ֲחִניָנא לֹא ַסּגִ             ....לֹא ָמֵליךְ לֹא ָמֵליךְ לֹא ָמֵליךְ לֹא ָמֵליךְ ּדְ ּדְ ּדְ ּדְ ֲחִניָנא לֹא ַסּגִ
יּה  ִכי ֲהָוה ָקא ִניָחא ַנְפׁשֵ יּה ּדְ ִכי ֲהָוה ָקא ִניָחא ַנְפׁשֵ יּה ּדְ ִכי ֲהָוה ָקא ִניָחא ַנְפׁשֵ יּה ּדְ ִכי ֲהָוה ָקא ִניָחא ַנְפׁשֵ י ָאַמרּדְ ּדְ ּדְ ּדְ ּדְ י ָאַמרַרּבִ י ָאַמרַרּבִ י ָאַמרַרּבִ   : ַרּבִ

יֲחִניָנא ּבְ " ראׁש ָחָמא ָיֵתיב  ַרּבִ ראׁש ּבְ ראׁש ּבְ ראׁש ּבְ   . ּבְ
יִקים:  ַצּדִ הּו ּבְ יִקים: ּוְכִתיב ּבְ ַצּדִ הּו ּבְ יִקים: ּוְכִתיב ּבְ ַצּדִ הּו ּבְ יִקים: ּוְכִתיב ּבְ ַצּדִ הּו ּבְ         .  (איוב כב, כח)    3333"ֶמר ְוָיָקם ָלךְ "ְוִתְגַזר אֹ ּוְכִתיב ּבְ

  
ַרׁש  ַרׁש ּדָ ַרׁש ּדָ ַרׁש ּדָ ָעא    ֵלִויּדָ ְנַהְרּדְ ָעאּבִ ְנַהְרּדְ ָעאּבִ ְנַהְרּדְ ָעאּבִ ְנַהְרּדְ             ::::ּבִ

ֵר  ִליָלא ׁשָ ֵר כְּ ִליָלא ׁשָ ֵר כְּ ִליָלא ׁשָ ֵר כְּ ִליָלא ׁשָ   ,ייייכְּ
ִרין ָנִפ ָנִפ ָנִפ ָנִפ   ִרין יק ֶעׂשְ ִרין יק ֶעׂשְ ִרין יק ֶעׂשְ ִליֵלי ִמּכּולָּ יק ֶעׂשְ ע כְּ ִליֵלי ִמּכּולָּ ְוַאְרּבַ ע כְּ ִליֵלי ִמּכּולָּ ְוַאְרּבַ ע כְּ ִליֵלי ִמּכּולָּ ְוַאְרּבַ ע כְּ ָעא.     ּה ּה ּה ּה ְוַאְרּבַ ָעא. ְנַהְרּדְ ָעא. ְנַהְרּדְ ָעא. ְנַהְרּדְ   ְנַהְרּדְ

        
ר ֲאבּוּה ַרׁש ַרׁש ַרׁש ַרׁש ּדָ ּדָ ּדָ ּדָ  ה ּבַ ְמחֹוָזא    ַרּבָ ְמחֹוָזאּבִ ְמחֹוָזאּבִ ְמחֹוָזאּבִ       ::::ּבִ

ֵר  ִליָלא ׁשָ ֵר כְּ ִליָלא ׁשָ ֵר כְּ ִליָלא ׁשָ ֵר כְּ ִליָלא ׁשָ ְמ וְ וְ וְ וְ     ,,,,ייייכְּ ְמ ָנְפקּו ּתַ ְמ ָנְפקּו ּתַ ְמ ָנְפקּו ּתַ ִליֵלי ֵמֲחָדא ְמבֹוָאהָנְפקּו ּתַ ִליֵלי ֵמֲחָדא ְמבֹוָאהֵני ְסֵרי כְּ ִליֵלי ֵמֲחָדא ְמבֹוָאהֵני ְסֵרי כְּ ִליֵלי ֵמֲחָדא ְמבֹוָאהֵני ְסֵרי כְּ             ....ֵני ְסֵרי כְּ
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 ועל דרכיך נגה אוראֶמר ְוָיָקם ָלְך אֶמר ְוָיָקם ָלְך אֶמר ְוָיָקם ָלְך אֶמר ְוָיָקם ָלְך ְוִתְגַזר ְוִתְגַזר ְוִתְגַזר ְוִתְגַזר  
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        נט, בנט, בנט, בנט, ב .223
מּוֵאל: ָאַמר ַרב ָאַמר ַרב ָאַמר ַרב ָאַמר ַרב     ַרב ְיהּוָדהָאַמר ָאַמר ָאַמר ָאַמר  מּוֵאל: ׁשְ מּוֵאל: ׁשְ מּוֵאל: ׁשְ         ׁשְ

ֵר ַק ַק ַק ַק  ֵר ְמָרא ׁשָ ֵר ְמָרא ׁשָ ֵר ְמָרא ׁשָ             ....ייייְמָרא ׁשָ
        

ָאְמִרי א ּדְ ָאְמִריִאיכָּ א ּדְ ָאְמִריִאיכָּ א ּדְ ָאְמִריִאיכָּ א ּדְ             ::::ִאיכָּ
ַארֹוְקָתא ַארֹוְקָתאּדְ ַארֹוְקָתאּדְ ַארֹוְקָתאּדְ   , ּדְ

        : : : : ַרב ָסְפָראְוָאַמר ְוָאַמר ְוָאַמר ְוָאַמר 
ֲהָוה ִמיּדִ ִמיּדִ ִמיּדִ ִמיּדִ  ֲהָוה י ּדַ ֲהָוה י ּדַ ֲהָוה י ּדַ ית מּוְזֶהֶבתַא ַא ַא ַא י ּדַ ית מּוְזֶהֶבתַטּלִ ית מּוְזֶהֶבתַטּלִ ית מּוְזֶהֶבתַטּלִ       ....ַטּלִ

  
ָאְמִרי א ּדְ ָאְמִריְוִאיכָּ א ּדְ ָאְמִריְוִאיכָּ א ּדְ ָאְמִריְוִאיכָּ א ּדְ             ::::ְוִאיכָּ

ַאִניְסָכא ַאִניְסָכאּדְ ַאִניְסָכאּדְ ַאִניְסָכאּדְ             ....ּדְ
        : : : : ַרב ָסְפָראְוָאַמר ְוָאַמר ְוָאַמר ְוָאַמר 

ֲהָוה ִמיּדִ ִמיּדִ ִמיּדִ ִמיּדִ  ֲהָוה י ּדַ ֲהָוה י ּדַ ֲהָוה י ּדַ ל ְמָלִכיםַא ַא ַא ַא י ּדַ ל ְמָלִכיםַאְבֵנט ׁשֶ ל ְמָלִכיםַאְבֵנט ׁשֶ ל ְמָלִכיםַאְבֵנט ׁשֶ       ....ַאְבֵנט ׁשֶ
  
  

ילְ לְ לְ לְ     ָרִביָנאָאַמר ֵליּה ָאַמר ֵליּה ָאַמר ֵליּה ָאַמר ֵליּה          : : : : ַרב ַאׁשִ
ֵוי ֶהְמָייָנא ֵוי ֶהְמָייָנאַקְמָרא ִעיּלָ ֵוי ֶהְמָייָנאַקְמָרא ִעיּלָ ֵוי ֶהְמָייָנאַקְמָרא ִעיּלָ    ????ַמאיַמאיַמאיַמאי    ,,,,ַקְמָרא ִעיּלָ

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

ֵרי ֶהְמָייֵני ָקָאְמַרּתְ  ֵרי ֶהְמָייֵני ָקָאְמַרּתְ ּתְ ֵרי ֶהְמָייֵני ָקָאְמַרּתְ ּתְ ֵרי ֶהְמָייֵני ָקָאְמַרּתְ ּתְ             ....ּתְ
        

יָאַמר ָאַמר ָאַמר ָאַמר          : : : : ַרב ַאׁשִ
   :ּוָקאּוָקאּוָקאּוָקאַהאי ַרּס ַהאי ַרּס ַהאי ַרּס ַהאי ַרּס 

ֵר     - - - - ִאי ִאית ֵליּה ַמְפַרַחְייָתא ִאי ִאית ֵליּה ַמְפַרַחְייָתא ִאי ִאית ֵליּה ַמְפַרַחְייָתא ִאי ִאית ֵליּה ַמְפַרַחְייָתא  ֵר ׁשָ ֵר ׁשָ ֵר ׁשָ   ....ייייׁשָ
        ....ֲאִסירֲאִסירֲאִסירֲאִסיר    ––––ְוִאי לֹא ְוִאי לֹא ְוִאי לֹא ְוִאי לֹא 
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        נט, בנט, בנט, בנט, ב .224
ַקְטָלאוְ "   . . . . "לֹא ּבְ
  

      ????"ַקְטָלא"ַמאי ַמאי ַמאי ַמאי 
  

אֵרי ַמְנְקָט ַמְנְקָט ַמְנְקָט ַמְנְקָט  אֵרי א ּפָ אֵרי א ּפָ אֵרי א ּפָ         א ּפָ
        
        
ָזִמים]]]]ְולֹא ּבְ "[[[[             ."ּנְ
        

        ....ִנְזֵמי ָהַאףִנְזֵמי ָהַאףִנְזֵמי ָהַאףִנְזֵמי ָהַאף
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        ס, אס, אס, אס, א    ––––    נט, בנט, בנט, בנט, ב .225
ֵאין ָעֶליָה חֹוָתם"וְ  ַעת ׁשֶ ַטּבַ   ...."לֹא ּבְ
  

יֶבת –ֵיׁש ָעֶליָה חֹוָתם ֵיׁש ָעֶליָה חֹוָתם ֵיׁש ָעֶליָה חֹוָתם ֵיׁש ָעֶליָה חֹוָתם : : : : ָהאָהאָהאָהא יֶבתַחּיֶ יֶבתַחּיֶ יֶבתַחּיֶ       ....ַחּיֶ
ְכִשיט הּוא.  ְכִשיט הּוא. ַאְלָמא ָלאו ּתַ ְכִשיט הּוא. ַאְלָמא ָלאו ּתַ ְכִשיט הּוא. ַאְלָמא ָלאו ּתַ         ַאְלָמא ָלאו ּתַ

        
            ::::ּוְרִמיְנהוּ ּוְרִמיְנהוּ ּוְרִמיְנהוּ ּוְרִמיְנהוּ 

ים ְטֵמִאים. " ְכִשיֵטי ָנׁשִ   תַּ
ְכִשיֵטי ים:  ְוֵאּלּו ֵהן תַּ   ָנׁשִ

עֹות,    ַקְטָלאֹות, ְנָזִמים ְוַטּבָ
ֵאין ָעֶליָה חֹוָתם, ׁש ָעֶליָה חֹוָתם ּוֵבין ׁשֶ ּיֵ ין ׁשֶ ַעת ּבֵ    ְוַטּבַ

  ! כלים יא, ח)( "ְוִנְזֵמי ָהַאף
  

יָאַמר ָאַמר ָאַמר ָאַמר          : : : : ֵזיָרא ַרּבִ
ָיא ָיאָלא ַקׁשְ ָיאָלא ַקׁשְ ָיאָלא ַקׁשְ         ::::ָלא ַקׁשְ

י    - - - - ָהא ָהא ָהא ָהא  יַרּבִ יַרּבִ יַרּבִ             ....ְנֶחְמָיהְנֶחְמָיהְנֶחְמָיהְנֶחְמָיה    ַרּבִ
ַנן    - - - - ָהא ָהא ָהא ָהא  ַנןַרּבָ ַנןַרּבָ ַנןַרּבָ   . ַרּבָ

  
ַתְנָיא ַתְנָיאּדְ ַתְנָיאּדְ ַתְנָיאּדְ             ::::ּדְ

ל ַמ  ִהיא" ל ַאְלמֹוג ׁשֶ ֶכת ְוחֹוָתָמּה ׁשֶ    .ְטֵמָאה –תֶּ
ֶכת  ל ַמתֶּ ל ַאְלמֹוג ְוחֹוָתָמּה ׁשֶ   ְטהֹוָרה.  -ִהיא ׁשֶ

י א,  ְנֶחְמָיה ַרּבִ   ְמַטּמֵ
ָהָיה  יׁשֶ   אֹוֵמר:  ְנֶחְמָיה ַרּבִ

ַעת  ַטּבַ ְך ַאַחר חֹוָתָמּה  -ּבְ   .ַהּלֵ
עֹול  ְך ַאַחר ִסְמלֹוָניו -ּבְ   .ַהּלֵ

קֹוֶל    ס,א ְך ַאַחר ַמְסְמרֹוָתיו -ב ּבְ   .ַהּלֵ
ם  סּוּלָ ִליבֹוָתיו - ּבְ ְך ַאַחר ׁשְ    .ַהּלֵ

ַעְרִס  לֹוָתיו - יּבְ ְלׁשְ ְך ַאַחר ׁשַ   .ַהּלֵ
  אֹוְמִרים:  ֲחָכִמיםוַ 

ֲעִמיד   . "ַהּכל הֹוֵלְך ַאַחר ַהּמַ
  

  ָאַמר: ָאַמר: ָאַמר: ָאַמר:     ָרָבא
  ִלְצָדִדים ָקָתֵני, ִלְצָדִדים ָקָתֵני, ִלְצָדִדים ָקָתֵני, ִלְצָדִדים ָקָתֵני, 

ְכִשיט     - - - - ֵיׁש ָעֶליָה חֹוָתם ֵיׁש ָעֶליָה חֹוָתם ֵיׁש ָעֶליָה חֹוָתם ֵיׁש ָעֶליָה חֹוָתם  ְכִשיט ּתַ ְכִשיט ּתַ ְכִשיט ּתַ         ִאיׁש, ִאיׁש, ִאיׁש, ִאיׁש, ּדְ ּתַ
ְכִשיט     - - - - ֵאין ָעֶליָה חֹוָתם ֵאין ָעֶליָה חֹוָתם ֵאין ָעֶליָה חֹוָתם ֵאין ָעֶליָה חֹוָתם  ְכִשיט ּתַ ְכִשיט ּתַ ְכִשיט ּתַ ה. ּדְ ּתַ ָ ה. ִאׁשּ ָ ה. ִאׁשּ ָ ה. ִאׁשּ ָ   ִאׁשּ

  
ר ִיְצָחק         ::::ָאַמרָאַמרָאַמרָאַמר    ַרב ַנְחָמן ּבַ

ת ָקָרֵמיתַא טּוְמָאה טּוְמָאה טּוְמָאה טּוְמָאה  ּבָ ת ָקָרֵמיתׁשַ ּבָ ת ָקָרֵמיתׁשַ ּבָ ת ָקָרֵמיתׁשַ ּבָ   ?! ׁשַ
ה""טּוְמָאה טּוְמָאה טּוְמָאה טּוְמָאה  ִלי ַמֲעׂשֶ ִלי הּוא, וּ וּ וּ וּ     - - - - ָאַמר ַרֲחָמָנא ָאַמר ַרֲחָמָנא ָאַמר ַרֲחָמָנא ָאַמר ַרֲחָמָנא  (במדבר לא, נא)    ּכְ ִלי הּוא, כְּ ִלי הּוא, כְּ ִלי הּוא, כְּ   כְּ

ֹוי ָאַמר ַרֲחָמָנא  ּום ַמׂשּ ת ִמׁשּ ּבָ ֹוי ָאַמר ַרֲחָמָנא ׁשַ ּום ַמׂשּ ת ִמׁשּ ּבָ ֹוי ָאַמר ַרֲחָמָנא ׁשַ ּום ַמׂשּ ת ִמׁשּ ּבָ ֹוי ָאַמר ַרֲחָמָנא ׁשַ ּום ַמׂשּ ת ִמׁשּ ּבָ         ׁשַ
כְ  -ָעֶליָה חֹוָתם  ֵאין כְ ּתַ כְ ּתַ כְ ּתַ יט, ּתַ יט, ׁשִ יט, ׁשִ יט, ׁשִ   ׁשִ

ֹוי - ֵיׁש ָעֶליָה חֹוָתם ֵיׁש ָעֶליָה חֹוָתם ֵיׁש ָעֶליָה חֹוָתם ֵיׁש ָעֶליָה חֹוָתם  ֹויַמׂשּ ֹויַמׂשּ ֹויַמׂשּ   .  ַמׂשּ
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        ס, אס, אס, אס, א .226
ֵאיָנּה ְנקּוָבה"וְ  ַמַחט ׁשֶ   . . . . "לֹא ּבְ
  

  ? ְלַמאי ַחְזָיאְלַמאי ַחְזָיאְלַמאי ַחְזָיאְלַמאי ַחְזָיא
  

        : : : : ַרב יֹוֵסףָאַמר ָאַמר ָאַמר ָאַמר 
ָעָרּה  ּה ׂשְ ה אֹוֶגֶרת ּבָ ָ ָעָרּה הֹוִאיל ְוִאׁשּ ּה ׂשְ ה אֹוֶגֶרת ּבָ ָ ָעָרּה הֹוִאיל ְוִאׁשּ ּה ׂשְ ה אֹוֶגֶרת ּבָ ָ ָעָרּה הֹוִאיל ְוִאׁשּ ּה ׂשְ ה אֹוֶגֶרת ּבָ ָ   . הֹוִאיל ְוִאׁשּ

  
ֵייָאַמר ֵליּה ָאַמר ֵליּה ָאַמר ֵליּה ָאַמר ֵליּה    : : : : ַאּבַ

ִרי ּתְ ִביִרית ְטהֹוָרה, ְוִתׁשְ ִריְוֶתֱהֵוי כְּ ּתְ ִביִרית ְטהֹוָרה, ְוִתׁשְ ִריְוֶתֱהֵוי כְּ ּתְ ִביִרית ְטהֹוָרה, ְוִתׁשְ ִריְוֶתֱהֵוי כְּ ּתְ ִביִרית ְטהֹוָרה, ְוִתׁשְ         !!!!ְוֶתֱהֵוי כְּ
        

ְר  א ּתַ ְר ֶאּלָ א ּתַ ְר ֶאּלָ א ּתַ ְר ֶאּלָ א ּתַ ָמא ֶאּלָ ָמא ּגְ ָמא ּגְ ָמא ּגְ א ַנְרָשָאהּגְ יּה     ַרב ַאּדָ יּה ַקּמֵ יּה ַקּמֵ יּה ַקּמֵ         : : : : ַרב יֹוֵסףּדְ ּדְ ּדְ ּדְ ַקּמֵ
ָעָרּה, ּה ׂשְ ה חֹוֶלֶקת ּבָ ָ ָעָרּה,הֹוִאיל ְוִאׁשּ ּה ׂשְ ה חֹוֶלֶקת ּבָ ָ ָעָרּה,הֹוִאיל ְוִאׁשּ ּה ׂשְ ה חֹוֶלֶקת ּבָ ָ ָעָרּה,הֹוִאיל ְוִאׁשּ ּה ׂשְ ה חֹוֶלֶקת ּבָ ָ   הֹוִאיל ְוִאׁשּ

  
ת ְלַמאי ַחְזָיאּבְ ּבְ ּבְ ּבְ  ּבָ ַ ת ְלַמאי ַחְזָיאׁשּ ּבָ ַ ת ְלַמאי ַחְזָיאׁשּ ּבָ ַ ת ְלַמאי ַחְזָיאׁשּ ּבָ ַ             ????ׁשּ
        

        : : : : ָרָבאָאַמר ָאַמר ָאַמר ָאַמר 
ל ָזָהב ֵיׁש ָלּה ַעל ראָשּה  ל ָזָהב ֵיׁש ָלּה ַעל ראָשּה ַטס ׁשֶ ל ָזָהב ֵיׁש ָלּה ַעל ראָשּה ַטס ׁשֶ ל ָזָהב ֵיׁש ָלּה ַעל ראָשּה ַטס ׁשֶ         , , , , ַטס ׁשֶ

ָעָרּה ּבְ ּבְ ּבְ ּבְ  ּה ׂשְ ָעָרּה חֹול חֹוֶלֶקת ּבָ ּה ׂשְ ָעָרּה חֹול חֹוֶלֶקת ּבָ ּה ׂשְ ָעָרּה חֹול חֹוֶלֶקת ּבָ ּה ׂשְ         ....חֹול חֹוֶלֶקת ּבָ
ת ּבְ ּבְ ּבְ ּבְ  ּבָ ַ ת ׁשּ ּבָ ַ ת ׁשּ ּבָ ַ ת ׁשּ ּבָ ַ ַד  -ׁשּ ֶנֶגד ּפַ יָחָתּה כְּ ַד ַמּנִ ֶנֶגד ּפַ יָחָתּה כְּ ַד ַמּנִ ֶנֶגד ּפַ יָחָתּה כְּ ַד ַמּנִ ֶנֶגד ּפַ יָחָתּה כְּ ּה ַמּנִ ּה ְחּתָ ּה ְחּתָ ּה ְחּתָ   .  ְחּתָ
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        בבבב- - - - ס, אס, אס, אס, א .227
ָנה    ִמׁשְ

ר.  ל ַהְמסּוּמָ ַסְנּדָ   לֹא ֵיֵצא ָהִאיׁש ּבְ
ה. ְב ְולֹא  ַרְגלֹו ַמּכָ ֵאין ּבְ ְזַמן ׁשֶ   ָיִחיד, ּבִ
ין, ּבִ ְולֹא  ִפיּלִ   תְּ

ֵאינֹו ִמןְולֹא ּבְ  ְזַמן ׁשֶ ֵמיַע ּבִ   . ַהּמּוְמֶחה ּקָ
ְריֹוןלֹא ּבְ וְ  ִ א ְולֹא ּבְ  ,ׁשּ ְסּדָ ּקַ ַפִיים. ְולֹא ּבְ ּגָ   ּמַ

את -ְוִאם ָיָצא  יב ַחטָּ         ....ֵאינֹו ַחּיָ
                

ָמָרא    ּגְ

ר" ל ַהְמסּוּמָ   ? ַמאי ַטְעָמאַמאי ַטְעָמאַמאי ַטְעָמאַמאי ַטְעָמא    - - - -     "ַסְנּדָ
        

מּוֵאלָאַמר ָאַמר ָאַמר ָאַמר    : : : : ׁשְ
ְלֵפי  ְלֵפי ׁשִ ְלֵפי ׁשִ ְלֵפי ׁשִ ֵזיָרה ָהיוּ ַה ַה ַה ַה ׁשִ ֵזיָרה ָהיוּ ּגְ ֵזיָרה ָהיוּ ּגְ ֵזיָרה ָהיוּ ּגְ ְמָעָרה, ְוָאְמרוּ     ,,,,ּגְ ִאין ּבִ ְמָעָרה, ְוָאְמרוּ ְוָהיּו ֶנְחּבָ ִאין ּבִ ְמָעָרה, ְוָאְמרוּ ְוָהיּו ֶנְחּבָ ִאין ּבִ ְמָעָרה, ְוָאְמרוּ ְוָהיּו ֶנְחּבָ ִאין ּבִ ֵנס, ְוַהּיֹוֵצא ַאל ֵיֵצא. : ְוָהיּו ֶנְחּבָ ְכָנס ִיכָּ ֵנס, ְוַהּיֹוֵצא ַאל ֵיֵצא. ַהּנִ ְכָנס ִיכָּ ֵנס, ְוַהּיֹוֵצא ַאל ֵיֵצא. ַהּנִ ְכָנס ִיכָּ ֵנס, ְוַהּיֹוֵצא ַאל ֵיֵצא. ַהּנִ ְכָנס ִיכָּ   ַהּנִ

ְך ַסנְ  ְך ַסנְ ֶנְהּפַ ְך ַסנְ ֶנְהּפַ ְך ַסנְ ֶנְהּפַ ל ֶאָחד ֵמֶהםֶנְהּפַ לֹו ׁשֶ ל ֶאָחד ֵמֶהםּדָ לֹו ׁשֶ ל ֶאָחד ֵמֶהםּדָ לֹו ׁשֶ ל ֶאָחד ֵמֶהםּדָ לֹו ׁשֶ ְסבּוִרין ֵהם ֶאָחד ֵמֶהן ָיָצא    ,,,,ּדָ ְסבּוִרין ֵהם ֶאָחד ֵמֶהן ָיָצאכִּ ְסבּוִרין ֵהם ֶאָחד ֵמֶהן ָיָצאכִּ ְסבּוִרין ֵהם ֶאָחד ֵמֶהן ָיָצאכִּ ִאין ֲעֵליֶהן.     ,,,,כִּ יו ּבָ ִאין ֲעֵליֶהן. ְוָראּוהּו אֹוְיִבים ְוַעְכׁשָ יו ּבָ ִאין ֲעֵליֶהן. ְוָראּוהּו אֹוְיִבים ְוַעְכׁשָ יו ּבָ ִאין ֲעֵליֶהן. ְוָראּוהּו אֹוְיִבים ְוַעְכׁשָ יו ּבָ         ְוָראּוהּו אֹוְיִבים ְוַעְכׁשָ
ָהְרגּו ּבָ  ֶ ה ׁשּ ֶזה ְוָהְרגּו ֶזה ֶאת ֶזה יֹוֵתר ִמּמַ ָחקֹו ֶזה ּבָ ָהְרגּו ּבָ ּדָ ֶ ה ׁשּ ֶזה ְוָהְרגּו ֶזה ֶאת ֶזה יֹוֵתר ִמּמַ ָחקֹו ֶזה ּבָ ָהְרגּו ּבָ ּדָ ֶ ה ׁשּ ֶזה ְוָהְרגּו ֶזה ֶאת ֶזה יֹוֵתר ִמּמַ ָחקֹו ֶזה ּבָ ָהְרגּו ּבָ ּדָ ֶ ה ׁשּ ֶזה ְוָהְרגּו ֶזה ֶאת ֶזה יֹוֵתר ִמּמַ ָחקֹו ֶזה ּבָ   ם אֹוְיִבים. ם אֹוְיִבים. ם אֹוְיִבים. ם אֹוְיִבים. ֶה ֶה ֶה ֶה ּדָ

  
י ן ֶאְלָעָזר ַרּבִ       ::::אֹוֵמראֹוֵמראֹוֵמראֹוֵמר    ֶאיְלַעאי ּבֶ

ְמָעָרה ָהי ְמָעָרה ָהיּבִ ְמָעָרה ָהיּבִ ְמָעָרה ָהיּבִ ָעָרה, ּבִ י ַהּמְ ּבֵ ְמעּו קֹול ֵמַעל ּגַ ִבין ְוׁשָ ָעָרה, ּו יֹוׁשְ י ַהּמְ ּבֵ ְמעּו קֹול ֵמַעל ּגַ ִבין ְוׁשָ ָעָרה, ּו יֹוׁשְ י ַהּמְ ּבֵ ְמעּו קֹול ֵמַעל ּגַ ִבין ְוׁשָ ָעָרה, ּו יֹוׁשְ י ַהּמְ ּבֵ ְמעּו קֹול ֵמַעל ּגַ ִבין ְוׁשָ         ּו יֹוׁשְ
אּו ֲעֵליֶהם אֹוְיִבים,  ּבָ ְסבּוִרין ָהיּו ׁשֶ אּו ֲעֵליֶהם אֹוְיִבים, כִּ ּבָ ְסבּוִרין ָהיּו ׁשֶ אּו ֲעֵליֶהם אֹוְיִבים, כִּ ּבָ ְסבּוִרין ָהיּו ׁשֶ אּו ֲעֵליֶהם אֹוְיִבים, כִּ ּבָ ְסבּוִרין ָהיּו ׁשֶ         כִּ

ֶהן אֹוְיִבים.  ָהְרגּו ּבָ ֶ ה ׁשּ ֶזה ְוָהְרגּו ֶזה ֶאת ֶזה יֹוֵתר ִמּמַ ָחקֹו ֶזה ּבָ ֶהן אֹוְיִבים. ּדָ ָהְרגּו ּבָ ֶ ה ׁשּ ֶזה ְוָהְרגּו ֶזה ֶאת ֶזה יֹוֵתר ִמּמַ ָחקֹו ֶזה ּבָ ֶהן אֹוְיִבים. ּדָ ָהְרגּו ּבָ ֶ ה ׁשּ ֶזה ְוָהְרגּו ֶזה ֶאת ֶזה יֹוֵתר ִמּמַ ָחקֹו ֶזה ּבָ ֶהן אֹוְיִבים. ּדָ ָהְרגּו ּבָ ֶ ה ׁשּ ֶזה ְוָהְרגּו ֶזה ֶאת ֶזה יֹוֵתר ִמּמַ ָחקֹו ֶזה ּבָ         ּדָ
        

ר ְיֶחְזֵקאל       ::::ָאַמרָאַמרָאַמרָאַמר    ָרִמי ּבַ
ֶנֶסת ָהיּו יֹוׁשְ  ֵבית ַהכְּ ֶנֶסת ָהיּו יֹוׁשְ ּבְ ֵבית ַהכְּ ֶנֶסת ָהיּו יֹוׁשְ ּבְ ֵבית ַהכְּ ֶנֶסת ָהיּו יֹוׁשְ ּבְ ֵבית ַהכְּ ֶנֶסת, ּבְ ְמעּו קֹול ֵמֲאחֹוֵרי ֵבית ַהכְּ ֶנֶסת, ִבים ְוׁשָ ְמעּו קֹול ֵמֲאחֹוֵרי ֵבית ַהכְּ ֶנֶסת, ִבים ְוׁשָ ְמעּו קֹול ֵמֲאחֹוֵרי ֵבית ַהכְּ ֶנֶסת, ִבים ְוׁשָ ְמעּו קֹול ֵמֲאחֹוֵרי ֵבית ַהכְּ         ִבים ְוׁשָ

אּו ֲעֵליֶהם אֹוְיִבים.  ּבָ ְסבּוִרין ָהיּו ׁשֶ אּו ֲעֵליֶהם אֹוְיִבים. כִּ ּבָ ְסבּוִרין ָהיּו ׁשֶ אּו ֲעֵליֶהם אֹוְיִבים. כִּ ּבָ ְסבּוִרין ָהיּו ׁשֶ אּו ֲעֵליֶהם אֹוְיִבים. כִּ ּבָ ְסבּוִרין ָהיּו ׁשֶ         כִּ
ֶהן אֹוְיִבים.  ָהְרגּו ּבָ ֶ ה ׁשּ ֶזה ְוָהְרגּו ֶזה ֶאת ֶזה יֹוֵתר ִמּמַ ָחקֹו ֶזה ּבָ ֶהן אֹוְיִבים. ּדָ ָהְרגּו ּבָ ֶ ה ׁשּ ֶזה ְוָהְרגּו ֶזה ֶאת ֶזה יֹוֵתר ִמּמַ ָחקֹו ֶזה ּבָ ֶהן אֹוְיִבים. ּדָ ָהְרגּו ּבָ ֶ ה ׁשּ ֶזה ְוָהְרגּו ֶזה ֶאת ֶזה יֹוֵתר ִמּמַ ָחקֹו ֶזה ּבָ ֶהן אֹוְיִבים. ּדָ ָהְרגּו ּבָ ֶ ה ׁשּ ֶזה ְוָהְרגּו ֶזה ֶאת ֶזה יֹוֵתר ִמּמַ ָחקֹו ֶזה ּבָ   ּדָ

ָעה ָאְמרּו:  אֹוָתּה ׁשָ ָעה ָאְמרּו: ּבְ אֹוָתּה ׁשָ ָעה ָאְמרּו: ּבְ אֹוָתּה ׁשָ ָעה ָאְמרּו: ּבְ אֹוָתּה ׁשָ         ּבְ
ר.  ל ַהְמסּוּמָ ַסְנּדָ ר. ַאל ֵיֵצא ָאָדם ּבְ ל ַהְמסּוּמָ ַסְנּדָ ר. ַאל ֵיֵצא ָאָדם ּבְ ל ַהְמסּוּמָ ַסְנּדָ ר. ַאל ֵיֵצא ָאָדם ּבְ ל ַהְמסּוּמָ ַסְנּדָ   ַאל ֵיֵצא ָאָדם ּבְ

  
  ! חֹול ַנִמי ִליְתַסרחֹול ַנִמי ִליְתַסרחֹול ַנִמי ִליְתַסרחֹול ַנִמי ִליְתַסרִאי ָהִכי ּבְ ִאי ָהִכי ּבְ ִאי ָהִכי ּבְ ִאי ָהִכי ּבְ 

  
י ֲהָוה  ה כִּ י ֲהָוה ַמֲעׂשֶ ה כִּ י ֲהָוה ַמֲעׂשֶ ה כִּ י ֲהָוה ַמֲעׂשֶ ה כִּ ת ֲהָוהּבְ ּבְ ּבְ ּבְ ַמֲעׂשֶ ּבָ ַ ת ֲהָוהׁשּ ּבָ ַ ת ֲהָוהׁשּ ּבָ ַ ת ֲהָוהׁשּ ּבָ ַ             ....ׁשּ

        
ִרי ּתְ יֹום טֹוב ִליׁשְ ִריּבְ ּתְ יֹום טֹוב ִליׁשְ ִריּבְ ּתְ יֹום טֹוב ִליׁשְ ִריּבְ ּתְ יֹום טֹוב ִליׁשְ   ! ּבְ

ַנן ה ּתְ ּמָ ַנןַאּלָ ה ּתְ ּמָ ַנןַאּלָ ה ּתְ ּמָ ַנןַאּלָ ה ּתְ ּמָ        ::::ַאּלָ
פּוִרין, "   ס,ב ֵאיָנן תְּ ין ׁשֶ פּוִרין ּבֵ ין תְּ יֹום טֹוב ּבֵ ִלים ּבְ ִחין ּכֵ ּלְ   ְמׁשַ

ר  ל ַהְמסּוּמָ פּורְולֹא ִמְנָע ֲאָבל לֹא ַסְנּדָ ֵאינֹו תָּ         ....(ביצה יד,ב)(ביצה יד,ב)(ביצה יד,ב)(ביצה יד,ב)    "ל ׁשֶ
        
ת ּבְ ּבְ ּבְ ּבְ  ּבָ ַ ת ׁשּ ּבָ ַ ת ׁשּ ּבָ ַ ת ׁשּ ּבָ ַ ינּוְפָיא    ????ַמאי ַטְעָמאַמאי ַטְעָמאַמאי ַטְעָמאַמאי ַטְעָמא    - - - - ׁשּ א כִּ ִאיכָּ ינּוְפָיאּדְ א כִּ ִאיכָּ ינּוְפָיאּדְ א כִּ ִאיכָּ ינּוְפָיאּדְ א כִּ ִאיכָּ             ,,,,ּדְ

יֹום טֹוב  יֹום טֹוב ּבְ יֹום טֹוב ּבְ יֹום טֹוב ּבְ ינּוְפָיא    - - - - ּבְ א כִּ ינּוְפָיאַנִמי ִאיכָּ א כִּ ינּוְפָיאַנִמי ִאיכָּ א כִּ ינּוְפָיאַנִמי ִאיכָּ א כִּ             ....ַנִמי ִאיכָּ
        

ֲעִנית ִציּבּור  ֲעִנית ִציּבּור ּתַ ֲעִנית ִציּבּור ּתַ ֲעִנית ִציּבּור ּתַ ינּוְפָיא -ּתַ א כִּ ינּוְפָיאִאיכָּ א כִּ ינּוְפָיאִאיכָּ א כִּ ינּוְפָיאִאיכָּ א כִּ             !!!!ִליְתַסרִליְתַסרִליְתַסרִליְתַסר    ,,,,ִאיכָּ
        

ִאיּסּוָרא ִכינּוְפָיא ּדְ י ֲהָוה ּבְ ה כִּ ִאיּסּוָראַמֲעׂשֶ ִכינּוְפָיא ּדְ י ֲהָוה ּבְ ה כִּ ִאיּסּוָראַמֲעׂשֶ ִכינּוְפָיא ּדְ י ֲהָוה ּבְ ה כִּ ִאיּסּוָראַמֲעׂשֶ ִכינּוְפָיא ּדְ י ֲהָוה ּבְ ה כִּ             ....ַמֲעׂשֶ
ינּוְפ     - - - -     ָהָכאָהָכאָהָכאָהָכא ינּוְפ כִּ ינּוְפ כִּ ינּוְפ כִּ יָראכִּ ֶהּתֵ יָראָיא ּדְ ֶהּתֵ יָראָיא ּדְ ֶהּתֵ יָראָיא ּדְ ֶהּתֵ         ֲהָוה.ֲהָוה.ֲהָוה.ֲהָוה.    ָיא ּדְ

        
יַוֲאִפיּלּו לְ ַוֲאִפיּלּו לְ ַוֲאִפיּלּו לְ ַוֲאִפיּלּו לְ  יַרּבִ יַרּבִ יַרּבִ ן ֲעִקיָבא    ַרּבִ ן ֲעִקיָבאֲחִניָנא ּבֶ ן ֲעִקיָבאֲחִניָנא ּבֶ ן ֲעִקיָבאֲחִניָנא ּבֶ ִפיָנה    ::::ָאַמרָאַמרָאַמרָאַמרּדְ     ,,,,ֲחִניָנא ּבֶ ן ּוַבּסְ ְרּדֵ ּיַ א ּבַ ִפיָנהלֹא ָאְסרּו ֶאּלָ ן ּוַבּסְ ְרּדֵ ּיַ א ּבַ ִפיָנהלֹא ָאְסרּו ֶאּלָ ן ּוַבּסְ ְרּדֵ ּיַ א ּבַ ִפיָנהלֹא ָאְסרּו ֶאּלָ ן ּוַבּסְ ְרּדֵ ּיַ א ּבַ ָהָיה.     ,,,,לֹא ָאְסרּו ֶאּלָ ה ׁשֶ ָהָיה. ּוְכַמֲעׂשֶ ה ׁשֶ ָהָיה. ּוְכַמֲעׂשֶ ה ׁשֶ ָהָיה. ּוְכַמֲעׂשֶ ה ׁשֶ   ּוְכַמֲעׂשֶ

ָאר ְנָהרֹות ְ אֵני ִמׁשּ ׁשָ ן ּדְ י ַיְרּדֵ ָאר ְנָהרֹותָהֵני ִמיּלֵ ְ אֵני ִמׁשּ ׁשָ ן ּדְ י ַיְרּדֵ ָאר ְנָהרֹותָהֵני ִמיּלֵ ְ אֵני ִמׁשּ ׁשָ ן ּדְ י ַיְרּדֵ ָאר ְנָהרֹותָהֵני ִמיּלֵ ְ אֵני ִמׁשּ ׁשָ ן ּדְ י ַיְרּדֵ       ....ָהֵני ִמיּלֵ
ת ּבָ תֲאָבל יֹום טֹוב ְוׁשַ ּבָ תֲאָבל יֹום טֹוב ְוׁשַ ּבָ תֲאָבל יֹום טֹוב ְוׁשַ ּבָ י ֲהָדֵדי ִניְנהוּ     ,,,,ֲאָבל יֹום טֹוב ְוׁשַ י ֲהָדֵדי ִניְנהוּ כִּ י ֲהָדֵדי ִניְנהוּ כִּ י ֲהָדֵדי ִניְנהוּ כִּ       ....כִּ

ְתַנן ְתַנןּדִ ְתַנןּדִ ְתַנןּדִ             ::::ּדִ
ְלַבד" א אֹוֶכל ֶנֶפׁש ּבִ ת ֶאּלָ ּבָ ין יֹום טֹוב ְלׁשַ         . (מגילה ז,ב) "ֵאין ּבֵ
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מּוֵאלָאַמר ָאַמר ָאַמר ָאַמר     ַרב ְיהּוָדהָאַמר ָאַמר ָאַמר ָאַמר          : : : : ׁשְ

ק א ְלַחזֵּ נּו ֶאּלָ קלֹא ׁשָ א ְלַחזֵּ נּו ֶאּלָ קלֹא ׁשָ א ְלַחזֵּ נּו ֶאּלָ קלֹא ׁשָ א ְלַחזֵּ נּו ֶאּלָ   , לֹא ׁשָ
ר.  ר. ֲאָבל ְלנֹוי מּוּתָ ר. ֲאָבל ְלנֹוי מּוּתָ ר. ֲאָבל ְלנֹוי מּוּתָ   ֲאָבל ְלנֹוי מּוּתָ

  
ה ְלנֹוי?  ה ְלנֹוי? ְוַכּמָ ה ְלנֹוי? ְוַכּמָ ה ְלנֹוי? ְוַכּמָ         ְוַכּמָ

        
י         ָאַמר: ָאַמר: ָאַמר: ָאַמר:     יֹוָחָנן ַרּבִ

זֶ ָחֵמׁש ּבָ ָחֵמׁש ּבָ ָחֵמׁש ּבָ ָחֵמׁש ּבָ  זֶ ֶזה ְוָחֵמׁש ּבָ זֶ ֶזה ְוָחֵמׁש ּבָ זֶ ֶזה ְוָחֵמׁש ּבָ         ה. ה. ה. ה. ֶזה ְוָחֵמׁש ּבָ
        
יוְ וְ וְ וְ          ָאַמר: ָאַמר: ָאַמר: ָאַמר:     ֲחִניָנא ַרּבִ

ֶזה.  ַבע ּבָ ֶזה ְוׁשֶ ַבע ּבָ ֶזה. ׁשֶ ַבע ּבָ ֶזה ְוׁשֶ ַבע ּבָ ֶזה. ׁשֶ ַבע ּבָ ֶזה ְוׁשֶ ַבע ּבָ ֶזה. ׁשֶ ַבע ּבָ ֶזה ְוׁשֶ ַבע ּבָ         ׁשֶ
        

יָאַמר ֵליּה ָאַמר ֵליּה ָאַמר ֵליּה ָאַמר ֵליּה  אלְ לְ לְ לְ     יֹוָחָנן ַרּבִ ר ַאּבָ ֶמן ּבַ         : : : : ַרב ׁשֶ
ָרא ָלְך:  ָרא ָלְך: ַאְסּבְ ָרא ָלְך: ַאְסּבְ ָרא ָלְך: ַאְסּבְ         ַאְסּבְ

אן ִים ִמכָּ ּתַ אןְלִדיִדי ׁשְ ִים ִמכָּ ּתַ אןְלִדיִדי ׁשְ ִים ִמכָּ ּתַ אןְלִדיִדי ׁשְ ִים ִמכָּ ּתַ אן, ְלִדיִדי ׁשְ ִים ִמכָּ ּתַ אןּוׁשְ ִים ִמכָּ ּתַ אןּוׁשְ ִים ִמכָּ ּתַ אןּוׁשְ ִים ִמכָּ ּתַ ַתְרִסּיֹוָתיו, ּוׁשְ ַתְרִסּיֹוָתיוְוַאַחת ּבְ ַתְרִסּיֹוָתיוְוַאַחת ּבְ ַתְרִסּיֹוָתיוְוַאַחת ּבְ       ....ְוַאַחת ּבְ
ילְ לְ לְ לְ  יַרּבִ יַרּבִ יַרּבִ ל    ַרּבִ אן ְוׁשָ לֹוׁש ִמכָּ לֲחִניָנא ׁשָ אן ְוׁשָ לֹוׁש ִמכָּ לֲחִניָנא ׁשָ אן ְוׁשָ לֹוׁש ִמכָּ לֲחִניָנא ׁשָ אן ְוׁשָ לֹוׁש ִמכָּ ַתְרִסּיֹוָתיו. ֲחִניָנא ׁשָ אן ְוַאַחת ּבְ ַתְרִסּיֹוָתיו. ֹוׁש ִמכָּ אן ְוַאַחת ּבְ ַתְרִסּיֹוָתיו. ֹוׁש ִמכָּ אן ְוַאַחת ּבְ ַתְרִסּיֹוָתיו. ֹוׁש ִמכָּ אן ְוַאַחת ּבְ         ֹוׁש ִמכָּ
        

            ::::ֵמיִתיִביֵמיִתיִביֵמיִתיִביֵמיִתיִבי
ַבע" ה לֹו ׁשֶ ל ַהּנֹוֶטה עֹוׂשֶ    ,ַסְנּדָ

ְבֵרי  יּדִ   ָנָתן.  ַרּבִ
ֵרה לֹוׁש ֶעׂשְ ׁשְ יר ּבִ י ַמתִּ   . . . . "ְוַרּבִ

ָלָמא לְ  ׁשְ ָלָמא לְ ּבִ ׁשְ ָלָמא לְ ּבִ ׁשְ ָלָמא לְ ּבִ ׁשְ יּבִ יַרּבִ יַרּבִ יַרּבִ יָאַמר כְּ ָאַמר כְּ ָאַמר כְּ ָאַמר כְּ ּדְ ֲחִניָנא הּוא ֲחִניָנא הּוא ֲחִניָנא הּוא ֲחִניָנא הּוא     ַרּבִ יַרּבִ יַרּבִ יַרּבִ         ָנָתן. ָנָתן. ָנָתן. ָנָתן.     ַרּבִ
א  א ֶאּלָ א ֶאּלָ א ֶאּלָ יֶאּלָ יַרּבִ יַרּבִ יַרּבִ   ! ????ַמאןַמאןַמאןַמאןכְּ כְּ כְּ כְּ , ָאַמרָאַמרָאַמרָאַמרּדְ יֹוָחָנן יֹוָחָנן יֹוָחָנן יֹוָחָנן     ַרּבִ

  
יר כְּ ר כְּ ר כְּ ר כְּ ַמ ַמ ַמ ַמ ָא ָא ָא ָא ּדְ הּוא הּוא הּוא הּוא  יַרּבִ יַרּבִ יַרּבִ         ְנהֹוַראי, ְנהֹוַראי, ְנהֹוַראי, ְנהֹוַראי,     ַרּבִ

ַתְנָיא ַתְנָיאּדְ ַתְנָיאּדְ ַתְנָיאּדְ             ::::ּדְ
י"   ָאַמר:  ְנהֹוַראי ַרּבִ

ר,  -ָחֵמׁש    מּותָּ
ַבע    . "ָאסּור –ְוׁשֶ

  
ר ָחָנהלְ לְ לְ לְ     יָפהֵא ָאַמר ֵליּה ָאַמר ֵליּה ָאַמר ֵליּה ָאַמר ֵליּה  ר ּבַ ה ּבַ         : : : : ַרּבָ

ְלִמיֵדי  ְלִמיֵדי ַאּתּון ּתַ ְלִמיֵדי ַאּתּון ּתַ ְלִמיֵדי ַאּתּון ּתַ יַאּתּון ּתַ יַרּבִ יַרּבִ יַרּבִ ייֹוָחָנן ֲעִבידּו כְּ יֹוָחָנן ֲעִבידּו כְּ יֹוָחָנן ֲעִבידּו כְּ יֹוָחָנן ֲעִבידּו כְּ     ַרּבִ יַרּבִ יַרּבִ יַרּבִ         יֹוָחָנן, יֹוָחָנן, יֹוָחָנן, יֹוָחָנן,     ַרּבִ
יֲאַנן ַנֲעֵביד כְּ ֲאַנן ַנֲעֵביד כְּ ֲאַנן ַנֲעֵביד כְּ ֲאַנן ַנֲעֵביד כְּ  יַרּבִ יַרּבִ יַרּבִ         ֲחִניָנא. ֲחִניָנא. ֲחִניָנא. ֲחִניָנא.     ַרּבִ

        
        

יּה  ָעא ִמיּנֵ יּה ּבְ ָעא ִמיּנֵ יּה ּבְ ָעא ִמיּנֵ יּה ּבְ ָעא ִמיּנֵ יֵמ ֵמ ֵמ ֵמ     ַרב הּוָנאּבְ         : : : : 4444ַרב ַאׁשִ
  ? ָחֵמׁש ַמהוּ ָחֵמׁש ַמהוּ ָחֵמׁש ַמהוּ ָחֵמׁש ַמהוּ 

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

ר.  ַבע מּוּתָ ר. ֲאִפיּלּו ׁשֶ ַבע מּוּתָ ר. ֲאִפיּלּו ׁשֶ ַבע מּוּתָ ר. ֲאִפיּלּו ׁשֶ ַבע מּוּתָ   ֲאִפיּלּו ׁשֶ
  

ע ׁשַ עּתֵ ׁשַ עּתֵ ׁשַ עּתֵ ׁשַ   ? ּתֵ
  

        ָאַמר ֵליּה: ָאַמר ֵליּה: ָאַמר ֵליּה: ָאַמר ֵליּה: 
מֹוֶנה ָאסּור.  מֹוֶנה ָאסּור. ֲאִפיּלּו ׁשְ מֹוֶנה ָאסּור. ֲאִפיּלּו ׁשְ מֹוֶנה ָאסּור. ֲאִפיּלּו ׁשְ         ֲאִפיּלּו ׁשְ

                                                             
4

  יש דרסו רבי אסי ויש שגרסו רבי אמי. 
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יּה ַההּוא ַרְצָעָנא ֵמ  ָעא ִמיּנֵ יּה ַההּוא ַרְצָעָנא ֵמ ּבְ ָעא ִמיּנֵ יּה ַההּוא ַרְצָעָנא ֵמ ּבְ ָעא ִמיּנֵ יּה ַההּוא ַרְצָעָנא ֵמ ּבְ ָעא ִמיּנֵ יּבְ   : : : : ַאִמי ַרּבִ

ְפִנים ַמ  ָפרֹו ִמּבִ ְפִנים ַמ ּתְ ָפרֹו ִמּבִ ְפִנים ַמ ּתְ ָפרֹו ִמּבִ ְפִנים ַמ ּתְ ָפרֹו ִמּבִ       ????הוּ הוּ הוּ הוּ ּתְ
  

  : ָאַמר ֵליּה ָאַמר ֵליּה ָאַמר ֵליּה ָאַמר ֵליּה 
ר,  ר, מּוּתָ ר, מּוּתָ ר, מּוּתָ         מּוּתָ

            ....ְוָלא ָיַדֲעָנא ַמאי ַטְעָמאְוָלא ָיַדֲעָנא ַמאי ַטְעָמאְוָלא ָיַדֲעָנא ַמאי ַטְעָמאְוָלא ָיַדֲעָנא ַמאי ַטְעָמא
        

יָאַמר ָאַמר ָאַמר ָאַמר          : : : : ַרב ַאׁשִ
   !?ְולֹא ָיַדע ָמר ַמאי ַטְעָמאְולֹא ָיַדע ָמר ַמאי ַטְעָמאְולֹא ָיַדע ָמר ַמאי ַטְעָמאְולֹא ָיַדע ָמר ַמאי ַטְעָמא

יָון  יָון כֵּ יָון כֵּ יָון כֵּ ְפִנים ָהֵוי ֵליּה ִמְנָעלִד כֵּ ָפרֹו ִמּבִ ְפִנים ָהֵוי ֵליּה ִמְנָעלּתְ ָפרֹו ִמּבִ ְפִנים ָהֵוי ֵליּה ִמְנָעלּתְ ָפרֹו ִמּבִ ְפִנים ָהֵוי ֵליּה ִמְנָעלּתְ ָפרֹו ִמּבִ             ,,,,ּתְ
ל  ַסְנּדָ ל ּבְ ַסְנּדָ ל ּבְ ַסְנּדָ ל ּבְ ַסְנּדָ ַנן    - - - - ּבְ יּה ַרּבָ ַזרּו ּבֵ ַנןּגְ יּה ַרּבָ ַזרּו ּבֵ ַנןּגְ יּה ַרּבָ ַזרּו ּבֵ ַנןּגְ יּה ַרּבָ ַזרּו ּבֵ             ,,,,ּגְ
ִמְנָעל  ִמְנָעל ּבְ ִמְנָעל ּבְ ִמְנָעל ּבְ ַנן    - - - - ּבְ יּה ַרּבָ ַזרּו ּבֵ ַנןלֹא ּגְ יּה ַרּבָ ַזרּו ּבֵ ַנןלֹא ּגְ יּה ַרּבָ ַזרּו ּבֵ ַנןלֹא ּגְ יּה ַרּבָ ַזרּו ּבֵ             ....לֹא ּגְ

            
        

יּה  ָעא ִמיּנֵ יּה ּבְ ָעא ִמיּנֵ יּה ּבְ ָעא ִמיּנֵ יּה ּבְ ָעא ִמיּנֵ יּבְ ר ַזְבָדא ַרּבִ א ּבַ יֵמ ֵמ ֵמ ֵמ     ַאּבָ ר ָאִביָנא ַרּבִ א ּבַ   : : : : ַאּבָ
ַלבּוס  ִמין כְּ אֹו כְּ ַלבּוס ֲעׂשָ ִמין כְּ אֹו כְּ ַלבּוס ֲעׂשָ ִמין כְּ אֹו כְּ ַלבּוס ֲעׂשָ ִמין כְּ אֹו כְּ       ????ַמהוּ ַמהוּ ַמהוּ ַמהוּ  –ֲעׂשָ

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

ר.  ר. מּוּתָ ר. מּוּתָ ר. מּוּתָ   מּוּתָ
  

            ::::ִאיְתַמר ַנִמיִאיְתַמר ַנִמיִאיְתַמר ַנִמיִאיְתַמר ַנִמי
יָאַמר ָאַמר ָאַמר ָאַמר  ייֹוֵסי ּבְ  ַרּבִ         : : : : ֲחִניָנא ַרּבִ

ַלבּוס  ִמין כְּ אֹו כְּ ַלבּוס ֲעׂשָ ִמין כְּ אֹו כְּ ַלבּוס ֲעׂשָ ִמין כְּ אֹו כְּ ַלבּוס ֲעׂשָ ִמין כְּ אֹו כְּ ר.      - - - - ֲעׂשָ ר.  מּוּתָ ר.  מּוּתָ ר.  מּוּתָ         מּוּתָ
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        ס, בס, בס, בס, ב .230
תַרב ָאַמר  ׁשֶ   : ׁשֵ

ֵהא ַקְרַקע אֹוְכָלתֹו  ּלא ּתְ ֵדי ׁשֶ ַמְסְמרֹות כְּ הּו ּכּוּלֹו ּבְ ֵהא ַקְרַקע אֹוְכָלתֹו ִחיּפָ ּלא ּתְ ֵדי ׁשֶ ַמְסְמרֹות כְּ הּו ּכּוּלֹו ּבְ ֵהא ַקְרַקע אֹוְכָלתֹו ִחיּפָ ּלא ּתְ ֵדי ׁשֶ ַמְסְמרֹות כְּ הּו ּכּוּלֹו ּבְ ֵהא ַקְרַקע אֹוְכָלתֹו ִחיּפָ ּלא ּתְ ֵדי ׁשֶ ַמְסְמרֹות כְּ הּו ּכּוּלֹו ּבְ ר –ִחיּפָ רמּוּתָ רמּוּתָ רמּוּתָ       ....מּוּתָ
  

ָווֵתיּה  ְנָיא כְּ ָווֵתיּה ּתַ ְנָיא כְּ ָווֵתיּה ּתַ ְנָיא כְּ ָווֵתיּה ּתַ ְנָיא כְּ תּדְ ּדְ ּדְ ּדְ ּתַ ׁשֶ         : : : : ַרב ׁשֵ
ה. " ה ְלִמטָּ טָּ ִית ְלַבִית, ֲאִפיּלּו ִמּמִ יל ִמּבַ ר ְולֹא ְיַטּיֵ ל ַהְמסּוּמָ ַסְנּדָ   לֹא ֵיֵצא ָהִאיׁש ּבְ

ה. ֲאָבל ְמַטְלְט  טָּ ְרֵעי ַהּמִ ִלי ְוִלְסמֹוְך ּבֹו ּכַ   ִלין אֹותֹו ְלַכּסֹות ּבֹו ֶאת ַהּכְ
יוְ  יֶאְלָעָזר ּבְ  ַרּבִ ְמעֹון ַרּבִ   אֹוֵסר.  - ׁשִ

יר ּבוֹ ַמְס ִמ ָנְשרּו רֹוב  ּיֵ תַּ ע אֹ ְמרֹוָתיו ְוִנׁשְ ר –ו ָחֵמׁש ַאְרּבַ    .מּותָּ
יוְ  יר - ַרּבִ ְבָעה ַמתִּ    .ַעד ׁשִ

הּו ּבְ  ה ְוָקַבע לֹו ַמְסְמרֹות ִמְלַמְעָלה ִחיּפָ ַמטָּ ר.  -עֹור ִמּלְ   מּותָּ
ִמין ַטס ַלבּוס, אֹו ּכְ ִמין ּכְ אֹו ּכְ ִמין ָיֵתד,  ,ֲעׂשָ   אֹו ּכְ

ֵהא ַקְרַקע אֹוְכָלתֹו  ּלא תְּ ֵדי ׁשֶ ַמְסְמרֹות ּכְ הּו ּכּוּלֹו ּבְ ִחיּפָ ר –אֹו ׁשֶ       ...."מּותָּ
  

ָיא ָיאָהא ּגּוָפא ַקׁשְ ָיאָהא ּגּוָפא ַקׁשְ ָיאָהא ּגּוָפא ַקׁשְ             ,,,,ָהא ּגּוָפא ַקׁשְ
ב     "ָנְשרּו רֹוב ַמְסְמרֹוָתיו"    ::::ָאְמַרּתְ ָאְמַרּתְ ָאְמַרּתְ ָאְמַרּתְ  ב ַאף ַעל ּגַ ב ַאף ַעל ּגַ ב ַאף ַעל ּגַ יּה טּוָבא, ּדְ ּדְ ּדְ ּדְ ַאף ַעל ּגַ ירּו ּבֵ ּיְ ּתַ יּה טּוָבא, ִנׁשְ ירּו ּבֵ ּיְ ּתַ יּה טּוָבא, ִנׁשְ ירּו ּבֵ ּיְ ּתַ יּה טּוָבא, ִנׁשְ ירּו ּבֵ ּיְ ּתַ         ִנׁשְ

ֵני:  ֵני: ַוֲהַדר ּתָ ֵני: ַוֲהַדר ּתָ ֵני: ַוֲהַדר ּתָ ע אֹו ָחֵמׁש "ַוֲהַדר ּתָ   ! לֹאלֹאלֹאלֹא    ––––ְטֵפי ְטֵפי ְטֵפי ְטֵפי     ,,,,ִאיןִאיןִאיןִאין    ––––    "ַאְרּבַ
  

תָאַמר ָאַמר ָאַמר ָאַמר  ׁשֶ         : : : : ַרב ׁשֵ
ָיא ָיאָלא ַקׁשְ ָיאָלא ַקׁשְ ָיאָלא ַקׁשְ   : ָלא ַקׁשְ

אן  אן כָּ אן כָּ אן כָּ ְגְממוּ  –כָּ ּנִ ְגְממוּ ׁשֶ ּנִ ְגְממוּ ׁשֶ ּנִ ְגְממוּ ׁשֶ ּנִ       ....ׁשֶ
אן  אן כָּ אן כָּ אן כָּ ֶעְקרוּ  –כָּ ּנֶ ֶעְקרוּ ׁשֶ ּנֶ ֶעְקרוּ ׁשֶ ּנֶ ֶעְקרוּ ׁשֶ ּנֶ       ....ׁשֶ

  
  
ע אֹו ָחֵמׁש " ר – ַאְרּבַ       ...."מּותָּ

ֵרי א ָחֵמׁש ׁשְ ּתָ ֵריָהׁשְ א ָחֵמׁש ׁשְ ּתָ ֵריָהׁשְ א ָחֵמׁש ׁשְ ּתָ ֵריָהׁשְ א ָחֵמׁש ׁשְ ּתָ ֲעָיא, ָהׁשְ ע ִמיּבָ ֲעָיאַאְרּבַ ע ִמיּבָ ֲעָיאַאְרּבַ ע ִמיּבָ ֲעָיאַאְרּבַ ע ִמיּבָ             ?!?!?!?!ַאְרּבַ
        

ע  ע ַאְרּבַ ע ַאְרּבַ ע ַאְרּבַ ל ָקָטן,  -ַאְרּבַ ְנּדָ ל ָקָטן, ִמּסַ ְנּדָ ל ָקָטן, ִמּסַ ְנּדָ ל ָקָטן, ִמּסַ ְנּדָ         ִמּסַ
דֹול    - - - - ְוָחֵמׁש ְוָחֵמׁש ְוָחֵמׁש ְוָחֵמׁש  ל ּגָ ְנּדָ דֹולִמּסַ ל ּגָ ְנּדָ דֹולִמּסַ ל ּגָ ְנּדָ דֹולִמּסַ ל ּגָ ְנּדָ         ....ִמּסַ

        
        
יוְ " ַבע ַרּבִ יר ַעד ׁשֶ   . . . . "ַמתִּ
        

            ::::ְוָהַתְנָיאְוָהַתְנָיאְוָהַתְנָיאְוָהַתְנָיא
י" ֵרה ַרּבִ לׁש ֶעׂשְ יר ַעד ׁשְ   ! "ַמתִּ
  

אֵני אֵנינֹוֶטה ׁשָ אֵנינֹוֶטה ׁשָ אֵנינֹוֶטה ׁשָ             ....נֹוֶטה ׁשָ
        

ָאֵתית ְלָהִכי א ּדְ ּתָ ָאֵתית ְלָהִכיָהׁשְ א ּדְ ּתָ ָאֵתית ְלָהִכיָהׁשְ א ּדְ ּתָ ָאֵתית ְלָהִכיָהׁשְ א ּדְ ּתָ             ,,,,ָהׁשְ
יַר ַר ַר ַר לְ לְ לְ לְ  יּבִ יּבִ יּבִ ָיא    ּבִ ָיאיֹוָחָנן ַנִמי ָלא ַקׁשְ ָיאיֹוָחָנן ַנִמי ָלא ַקׁשְ ָיאיֹוָחָנן ַנִמי ָלא ַקׁשְ אֵני    ::::יֹוָחָנן ַנִמי ָלא ַקׁשְ אֵנינֹוֶטה ׁשָ אֵנינֹוֶטה ׁשָ אֵנינֹוֶטה ׁשָ             ....נֹוֶטה ׁשָ
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        ס, בס, בס, בס, ב .231
ה. "[[[[ ה ְלִמטָּ טָּ ִית ְלַבִית, ֲאִפיּלּו ִמּמִ יל ִמּבַ ר ְולֹא ְיַטּיֵ ל ַהְמסּוּמָ ַסְנּדָ   לֹא ֵיֵצא ָהִאיׁש ּבְ

טָּ  ְרֵעי ַהּמִ ִלי ְוִלְסמֹוְך ּבֹו ּכַ   ה. ֲאָבל ְמַטְלְטִלין אֹותֹו ְלַכּסֹות ּבֹו ֶאת ַהּכְ
ְמעֹוןוְ  י ׁשִ ַרּבִ י ֶאְלָעָזר ּבְ   ]]]].אֹוֵסר – ַרּבִ
        

ָנהָאַמר ָאַמר ָאַמר ָאַמר  ָנהְוָאְמִרי ָלּה ָאַמר ְוָאְמִרי ָלּה ָאַמר ְוָאְמִרי ָלּה ָאַמר ְוָאְמִרי ָלּה ָאַמר     ַרב ַמּתָ ר ַמּתָ ָנהָאַמר ָאַמר ָאַמר ָאַמר     ַרב ַאַחְדבֹוי ּבַ         : : : : ַרב ַמּתָ
יֵאין ֲהָלָכה כְּ ֵאין ֲהָלָכה כְּ ֵאין ֲהָלָכה כְּ ֵאין ֲהָלָכה כְּ  יַרּבִ יַרּבִ יַרּבִ יֶאְלָעָזר ּבְ ֶאְלָעָזר ּבְ ֶאְלָעָזר ּבְ ֶאְלָעָזר ּבְ     ַרּבִ יַרּבִ יַרּבִ יַרּבִ ְמעֹון    ַרּבִ ְמעֹוןׁשִ ְמעֹוןׁשִ ְמעֹוןׁשִ   . ׁשִ

  
יָטא ׁשִ יָטאּפְ ׁשִ יָטאּפְ ׁשִ יָטאּפְ ׁשִ             !!!!ּפְ

ים ַרּבִ ים ֲהָלָכה כְּ יםָיִחיד ְוַרּבִ ַרּבִ ים ֲהָלָכה כְּ יםָיִחיד ְוַרּבִ ַרּבִ ים ֲהָלָכה כְּ יםָיִחיד ְוַרּבִ ַרּבִ ים ֲהָלָכה כְּ         !!!!ָיִחיד ְוַרּבִ
        

ֵתיָמא    ַמהוּ ַמהוּ ַמהוּ ַמהוּ  ֵתיָמאּדְ ֵתיָמאּדְ ֵתיָמאּדְ ָרא ַטְעָמא     ::::ּדְ ּבְ ָרא ַטְעָמא ִמְסּתַ ּבְ ָרא ַטְעָמא ִמְסּתַ ּבְ ָרא ַטְעָמא ִמְסּתַ ּבְ יּדְ ּדְ ּדְ ּדְ ִמְסּתַ יַרּבִ יַרּבִ יַרּבִ יֶאְלָעָזר ּבְ ֶאְלָעָזר ּבְ ֶאְלָעָזר ּבְ ֶאְלָעָזר ּבְ     ַרּבִ יַרּבִ יַרּבִ יַרּבִ ְמעֹון    ַרּבִ ְמעֹוןׁשִ ְמעֹוןׁשִ ְמעֹוןׁשִ ָהא    ׁשִ ָהאּבְ ָהאּבְ ָהאּבְ             ,,,,ּבְ
ַמע ָלן ַמע ָלןָקא ַמׁשְ ַמע ָלןָקא ַמׁשְ ַמע ָלןָקא ַמׁשְ             ....ָקא ַמׁשְ
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        ס, בס, בס, בס, ב .232
יָאַמר ָאַמר ָאַמר ָאַמר  יא ַרּבִ         : : : : ִחּיָ

ָקרּו ִלי ָקרּו ִליִאי ָלאו ּדְ ָקרּו ִליִאי ָלאו ּדְ ָקרּו ִליִאי ָלאו ּדְ ֵרי ִאיּסּוֵרי''''    ::::ִאי ָלאו ּדְ ְבַלאי ׁשָ ֵרי ִאיּסּוֵריּבַ ְבַלאי ׁשָ ֵרי ִאיּסּוֵריּבַ ְבַלאי ׁשָ ֵרי ִאיּסּוֵריּבַ ְבַלאי ׁשָ             ',',',',ּבַ
יּה טּוָבא ֵריָנא ּבֵ יּה טּוָבאׁשָ ֵריָנא ּבֵ יּה טּוָבאׁשָ ֵריָנא ּבֵ יּה טּוָבאׁשָ ֵריָנא ּבֵ   . ׁשָ

  
ה הְוַכּמָ הְוַכּמָ הְוַכּמָ   ? ְוַכּמָ

  
ִדיָתא ָאְמִרין:  פּוְמּבַ ִדיָתא ָאְמִרין: ּבְ פּוְמּבַ ִדיָתא ָאְמִרין: ּבְ פּוְמּבַ ִדיָתא ָאְמִרין: ּבְ פּוְמּבַ         ּבְ

ע ִרים ְוַאְרּבַ עֶעׂשְ ִרים ְוַאְרּבַ עֶעׂשְ ִרים ְוַאְרּבַ עֶעׂשְ ִרים ְוַאְרּבַ   . ֶעׂשְ
  

סּוָרא ָאְמִרין:  סּוָרא ָאְמִרין: ּבְ סּוָרא ָאְמִרין: ּבְ סּוָרא ָאְמִרין: ּבְ         ּבְ
ין.  ִרין ְוַתְרּתֵ ין. ֶעׂשְ ִרין ְוַתְרּתֵ ין. ֶעׂשְ ִרין ְוַתְרּתֵ ין. ֶעׂשְ ִרין ְוַתְרּתֵ         ֶעׂשְ

        
ר ִיְצָחקָאַמר ָאַמר ָאַמר ָאַמר          : : : : ַרב ַנְחָמן ּבַ

י: ְוִסיָמָניךְ ְוִסיָמָניךְ ְוִסיָמָניךְ ְוִסיָמָניךְ  ְרּתֵ ִדיָתא ְלסּוָרא ֲחַסר ּתַ ֲאָתא ִמּפּוְמּבַ יַעד ּדַ ְרּתֵ ִדיָתא ְלסּוָרא ֲחַסר ּתַ ֲאָתא ִמּפּוְמּבַ יַעד ּדַ ְרּתֵ ִדיָתא ְלסּוָרא ֲחַסר ּתַ ֲאָתא ִמּפּוְמּבַ יַעד ּדַ ְרּתֵ ִדיָתא ְלסּוָרא ֲחַסר ּתַ ֲאָתא ִמּפּוְמּבַ   . ַעד ּדַ
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        סא, אסא, אסא, אסא, א    ––––ס, ב ס, ב ס, ב ס, ב  .233
ה"וְ  ַרְגלֹו ַמּכָ ֵאין ּבְ ְזַמן ׁשֶ ָיִחיד ּבִ   .  "לֹא ּבְ
  

ה ָה ָה ָה ָה    סא,א ַרְגלֹו ַמכָּ ה א ֵיׁש ּבְ ַרְגלֹו ַמכָּ ה א ֵיׁש ּבְ ַרְגלֹו ַמכָּ ה א ֵיׁש ּבְ ַרְגלֹו ַמכָּ             ....ָנֵפיקָנֵפיקָנֵפיקָנֵפיק    ––––א ֵיׁש ּבְ
        

ְייהּו ָנֵפיק ֵהי ִמיּנַ ְייהּו ָנֵפיקּבְ ֵהי ִמיּנַ ְייהּו ָנֵפיקּבְ ֵהי ִמיּנַ ְייהּו ָנֵפיקּבְ ֵהי ִמיּנַ             ????ּבְ
        

        : : : : ַרב הּוָנאָאַמר ָאַמר ָאַמר ָאַמר 
ה. ּבְ ּבְ ּבְ ּבְ  ּה ַמכָּ ׁש ּבָ ּיֵ ה. אֹוָתּה ׁשֶ ּה ַמכָּ ׁש ּבָ ּיֵ ה. אֹוָתּה ׁשֶ ּה ַמכָּ ׁש ּבָ ּיֵ ה. אֹוָתּה ׁשֶ ּה ַמכָּ ׁש ּבָ ּיֵ         אֹוָתּה ׁשֶ

ל ְלׁשּום ַצַער ֲעִביד    ::::ַאְלָמא ָקָסַברַאְלָמא ָקָסַברַאְלָמא ָקָסַברַאְלָמא ָקָסַבר ל ְלׁשּום ַצַער ֲעִבידַסְנּדָ ל ְלׁשּום ַצַער ֲעִבידַסְנּדָ ל ְלׁשּום ַצַער ֲעִבידַסְנּדָ   . ַסְנּדָ
  
ר ַרבוְ וְ וְ וְ  יא ּבַ         ָאַמר: ָאַמר: ָאַמר: ָאַמר:     ִחּיָ

ה ּה ַמכָּ ֵאין ּבָ אֹוָתּה ׁשֶ הּבְ ּה ַמכָּ ֵאין ּבָ אֹוָתּה ׁשֶ הּבְ ּה ַמכָּ ֵאין ּבָ אֹוָתּה ׁשֶ הּבְ ּה ַמכָּ ֵאין ּבָ אֹוָתּה ׁשֶ       ....ּבְ
  

            ::::ַאְלָמא ָקָסַברַאְלָמא ָקָסַברַאְלָמא ָקָסַברַאְלָמא ָקָסַבר
ֲענּוג ֲעִבידְלׁש ְלׁש ְלׁש ְלׁש  ֲענּוג ֲעִבידּום ּתַ ֲענּוג ֲעִבידּום ּתַ ֲענּוג ֲעִבידּום ּתַ ָתּה מֹוַכַחת ָעֶליָה , ּום ּתַ ה, ַמכָּ ּה ַמכָּ ׁש ּבָ ּיֵ ָתּה מֹוַכַחת ָעֶליָה ְוזֹו ׁשֶ ה, ַמכָּ ּה ַמכָּ ׁש ּבָ ּיֵ ָתּה מֹוַכַחת ָעֶליָה ְוזֹו ׁשֶ ה, ַמכָּ ּה ַמכָּ ׁש ּבָ ּיֵ ָתּה מֹוַכַחת ָעֶליָה ְוזֹו ׁשֶ ה, ַמכָּ ּה ַמכָּ ׁש ּבָ ּיֵ   . ְוזֹו ׁשֶ

  
יְוַאף ְוַאף ְוַאף ְוַאף  יַרּבִ יַרּבִ יַרּבִ   . ַרב הּוָנאַרב הּוָנאַרב הּוָנאַרב הּוָנאּדְ ּדְ ּדְ ּדְ יֹוָחָנן ָסַבר ְלָהא יֹוָחָנן ָסַבר ְלָהא יֹוָחָנן ָסַבר ְלָהא יֹוָחָנן ָסַבר ְלָהא     ַרּבִ

יָאַמר ֵליּה ָאַמר ֵליּה ָאַמר ֵליּה ָאַמר ֵליּה ּדְ  אלְ לְ לְ לְ     יֹוָחָנן ַרּבִ ר ַאּבָ ֶמן ּבַ   : ַרב ׁשֶ
        ַהב ִלי ְמָסַנאי. ַהב ִלי ְמָסַנאי. ַהב ִלי ְמָסַנאי. ַהב ִלי ְמָסַנאי. 

  ָיִמין. ּדְ ּדְ ּדְ ּדְ ְיַהב ֵליּה ְיַהב ֵליּה ְיַהב ֵליּה ְיַהב ֵליּה 
  

יתֹו : : : : ָאַמר ֵליּה ָאַמר ֵליּה ָאַמר ֵליּה ָאַמר ֵליּה  יתֹו ֲעׂשִ יתֹו ֲעׂשִ יתֹו ֲעׂשִ ה. ֲעׂשִ ה. ַמכָּ ה. ַמכָּ ה. ַמכָּ   ַמכָּ
  

ר ַרב ְסִביָרא ֵליּה  יא ּבַ ִחּיָ ר ַרב ְסִביָרא ֵליּה ְוִדיְלָמא כְּ יא ּבַ ִחּיָ ר ַרב ְסִביָרא ֵליּה ְוִדיְלָמא כְּ יא ּבַ ִחּיָ ר ַרב ְסִביָרא ֵליּה ְוִדיְלָמא כְּ יא ּבַ ִחּיָ             ,,,,ְוִדיְלָמא כְּ
מֹ     ::::ְוָהִכי ָקָאַמרְוָהִכי ָקָאַמרְוָהִכי ָקָאַמרְוָהִכי ָקָאַמר ל ׂשְ יָת ׁשֶ מֹ ָעׂשִ ל ׂשְ יָת ׁשֶ מֹ ָעׂשִ ל ׂשְ יָת ׁשֶ מֹ ָעׂשִ ל ׂשְ יָת ׁשֶ ה.     אלאלאלאלָעׂשִ ה. ַמכָּ ה. ַמכָּ ה. ַמכָּ   ַמכָּ

  
יָאְזָדא ָאְזָדא ָאְזָדא ָאְזָדא וְ  יַרּבִ יַרּבִ יַרּבִ             ,,,,יֹוָחָנן ְלַטְעֵמיּה יֹוָחָנן ְלַטְעֵמיּה יֹוָחָנן ְלַטְעֵמיּה יֹוָחָנן ְלַטְעֵמיּה     ַרּבִ
יָאַמר ָאַמר ָאַמר ָאַמר ּדְ ּדְ ּדְ ּדְ          : : : : יֹוָחָנן ַרּבִ
יןכִּ כִּ כִּ כִּ  ִפיּלִ יןּתְ ִפיּלִ יןּתְ ִפיּלִ יןּתְ ִפיּלִ ְך ִמְנָעִלין.     ,,,,ּתְ ְך ִמְנָעִלין. כָּ ְך ִמְנָעִלין. כָּ ְך ִמְנָעִלין. כָּ         כָּ

ין ּבִ  ִפיּלִ ין ּבִ ַמה ּתְ ִפיּלִ ין ּבִ ַמה ּתְ ִפיּלִ ין ּבִ ַמה ּתְ ִפיּלִ מֹ ַמה ּתְ מֹ ׂשְ מֹ ׂשְ מֹ ׂשְ         אל, אל, אל, אל, ׂשְ
מֹ ַאף ִמְנָעִלין ּבִ ַאף ִמְנָעִלין ּבִ ַאף ִמְנָעִלין ּבִ ַאף ִמְנָעִלין ּבִ  מֹ ׂשְ מֹ ׂשְ מֹ ׂשְ         אל. אל. אל. אל. ׂשְ

        
  : ֵמיִתיִביֵמיִתיִביֵמיִתיִביֵמיִתיִבי

ל ָיִמין" הּוא נֹוֵעל נֹוֵעל ׁשֶ ׁשֶ מאל ,ּכְ ל ׂשְ ְך נֹוֵעל ׁשֶ         ! ! ! ! "ְוַאַחר ּכָ
        

        : : : : ַרב יֹוֵסףָאַמר ָאַמר ָאַמר ָאַמר 
ַתְנָיא ָהִכי א ּדְ ּתָ ַתְנָיא ָהִכיָהׁשְ א ּדְ ּתָ ַתְנָיא ָהִכיָהׁשְ א ּדְ ּתָ ַתְנָיא ָהִכיָהׁשְ א ּדְ ּתָ   , ָהׁשְ

יְוָאַמר ְוָאַמר ְוָאַמר ְוָאַמר  יַרּבִ יַרּבִ יַרּבִ             ,,,,יֹוָחָנן ָהִכייֹוָחָנן ָהִכייֹוָחָנן ָהִכייֹוָחָנן ָהִכי    ַרּבִ
ֲעַבד ָהִכי  ֲעַבד ָהִכי ּדַ ֲעַבד ָהִכי ּדַ ֲעַבד ָהִכי ּדַ         ֲעַבד, ֲעַבד, ֲעַבד, ֲעַבד,     - - - - ּדַ

  . ֲעַבדֲעַבדֲעַבדֲעַבד    - - - - ְוַדֲעַבד ָהִכי ְוַדֲעַבד ָהִכי ְוַדֲעַבד ָהִכי ְוַדֲעַבד ָהִכי 
  

ֵייָאַמר ֵליּה ָאַמר ֵליּה ָאַמר ֵליּה ָאַמר ֵליּה    : : : : ַאּבַ
ייְלָמא יְלָמא יְלָמא יְלָמא ּדִ ּדִ ּדִ ּדִ  יַרּבִ יַרּבִ יַרּבִ ִמיַע ֵליּה,     ַרּבִ ִמיַע ֵליּה, יֹוָחָנן ָהא ַמְתִניָתא ָלא ֲהָוה ׁשְ ִמיַע ֵליּה, יֹוָחָנן ָהא ַמְתִניָתא ָלא ֲהָוה ׁשְ ִמיַע ֵליּה, יֹוָחָנן ָהא ַמְתִניָתא ָלא ֲהָוה ׁשְ         יֹוָחָנן ָהא ַמְתִניָתא ָלא ֲהָוה ׁשְ

ִמיַע ֵליּה  ִמיַע ֵליּה ְוִאי ֲהָוה ׁשְ ִמיַע ֵליּה ְוִאי ֲהָוה ׁשְ ִמיַע ֵליּה ְוִאי ֲהָוה ׁשְ יּה     - - - - ְוִאי ֲהָוה ׁשְ יּה ֲהָוה ֲהַדר ּבֵ יּה ֲהָוה ֲהַדר ּבֵ יּה ֲהָוה ֲהַדר ּבֵ             ....ֲהָוה ֲהַדר ּבֵ
        

ִמיַע ֵליּה     ,,,,ְוִאי ַנִמיְוִאי ַנִמיְוִאי ַנִמיְוִאי ַנִמי ִמיַע ֵליּה ׁשְ ִמיַע ֵליּה ׁשְ ִמיַע ֵליּה ׁשְ             ,,,,ׁשְ
אֹוָתּה     ::::ְוָקָסַברְוָקָסַברְוָקָסַברְוָקָסַבר אֹוָתּה ֵאין ֲהָלָכה כְּ אֹוָתּה ֵאין ֲהָלָכה כְּ אֹוָתּה ֵאין ֲהָלָכה כְּ ָנה. ֵאין ֲהָלָכה כְּ ָנה. ִמׁשְ ָנה. ִמׁשְ ָנה. ִמׁשְ         ִמׁשְ

        
ר ִיְצָחקָאַמר ָאַמר ָאַמר ָאַמר          : : : : ַרב ַנְחָמן ּבַ

ַמִים יֹוֵצא ְיֵדי ׁשְ  ַמִים יֹוֵצא ְיֵדי ׁשְ ְיֵרא ׁשָ ַמִים יֹוֵצא ְיֵדי ׁשְ ְיֵרא ׁשָ ַמִים יֹוֵצא ְיֵדי ׁשְ ְיֵרא ׁשָ יֶהןְיֵרא ׁשָ יֶהןּתֵ יֶהןּתֵ יֶהןּתֵ       ....ּתֵ
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            ????ּוַמּנוּ ּוַמּנוּ ּוַמּנוּ ּוַמּנוּ 
        

ֵריּה  ֵריּה ָמר ּבְ ֵריּה ָמר ּבְ ֵריּה ָמר ּבְ ָנא. ּדְ ּדְ ּדְ ּדְ ָמר ּבְ ָנא. ַרּבָ ָנא. ַרּבָ ָנא. ַרּבָ         ַרּבָ
        

            ????ֵהיִכי ָעֵבידֵהיִכי ָעֵבידֵהיִכי ָעֵבידֵהיִכי ָעֵביד
        

ר יִמיֵניּה ְוָלא ַקּטֵ ים ּדִ רַסּיֵ יִמיֵניּה ְוָלא ַקּטֵ ים ּדִ רַסּיֵ יִמיֵניּה ְוָלא ַקּטֵ ים ּדִ רַסּיֵ יִמיֵניּה ְוָלא ַקּטֵ ים ּדִ ָמאֵליּה ְוָקַטר    ,,,,ַסּיֵ ׂשְ ים ּדִ ָמאֵליּה ְוָקַטרְוִסּיֵ ׂשְ ים ּדִ ָמאֵליּה ְוָקַטרְוִסּיֵ ׂשְ ים ּדִ ָמאֵליּה ְוָקַטרְוִסּיֵ ׂשְ ים ּדִ יִמיֵניּה , ְוִסּיֵ ר ּדִ יִמיֵניּה ַוֲהַדר ַקּטֵ ר ּדִ יִמיֵניּה ַוֲהַדר ַקּטֵ ר ּדִ יִמיֵניּה ַוֲהַדר ַקּטֵ ר ּדִ             ....ַוֲהַדר ַקּטֵ
        

יָאַמר ָאַמר ָאַמר ָאַמר          : : : : ַרב ַאׁשִ
ֲהָנאלְ לְ לְ לְ ֲחִזיָנא ֲחִזיָנא ֲחִזיָנא ֲחִזיָנא              ....ידידידידלֹא ָקִפ לֹא ָקִפ לֹא ָקִפ לֹא ָקִפ ּדְ     ַרב ּכָ

        
ַנן נּו ַרּבָ ַנןּתָ נּו ַרּבָ ַנןּתָ נּו ַרּבָ ַנןּתָ נּו ַרּבָ             ::::ּתָ

ה" ׁשֶ ְך ּכְ ל ָיִמין ְוַאַחר ּכָ מאלּוא נֹוֵעל נֹוֵעל ׁשֶ ל ׂשְ   . ׁשֶ
מֹ ל ׂשְ הּוא חֹוֵלץ חֹוֵלץ ׁשֶ ׁשֶ ל ָיִמיןּכְ ְך חֹוֵלץ ׁשֶ   .אל ְוַאַחר ּכָ

מאל.  ל ׂשְ ְך רֹוֵחץ ׁשֶ ל ָיִמין ְוַאַחר ּכָ הּוא רֹוֵחץ רֹוֵחץ ׁשֶ ׁשֶ   ּכְ
הּוא ׁשֶ ל ׂשְ  ּכְ ְך ׁשֶ ל ָיִמין, ְוַאַחר ּכָ   מֹאל. ָסְך ָסְך ׁשֶ

ל ֵאיָבָריו הּוא ֶמֶלְך ַעל ּכָ ֵני ׁשֶ ה ִמּפְ ִחיּלָ ל ּגּופֹו ָסְך ראׁשֹו תְּ    ...."ְוָהרֹוֶצה ָלסּוְך ּכָ
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        סא, אסא, אסא, אסא, א .234
ין"וְ  ִפיּלִ תְּ         . . . . "לֹא ּבִ
        

        : : : : ַרב ָסְפָראָאַמר ָאַמר ָאַמר ָאַמר 
יָמא יָמאָלא ּתֵ יָמאָלא ּתֵ יָמאָלא ּתֵ ָאַמר    ::::ָלא ּתֵ ַמאן ּדְ א ּדְ יּבָ ִפילִּ  :ַאּלִ ת ָלאו ְזַמן ּתְ ּבָ ִפילִּ ׁשַ ת ָלאו ְזַמן ּתְ ּבָ ִפילִּ ׁשַ ת ָלאו ְזַמן ּתְ ּבָ ִפילִּ ׁשַ ת ָלאו ְזַמן ּתְ ּבָ   . ין הּואין הּואין הּואין הּואׁשַ

א ֲא  א ֲא ֶאּלָ א ֲא ֶאּלָ א ֲא ֶאּלָ ָאַמרֶאּלָ ָאַמרִפיּלּו ְלַמאן ּדְ ָאַמרִפיּלּו ְלַמאן ּדְ ָאַמרִפיּלּו ְלַמאן ּדְ ין הּוא    ::::ִפיּלּו ְלַמאן ּדְ ִפיּלִ ת ְזַמן ּתְ ּבָ ין הּואׁשַ ִפיּלִ ת ְזַמן ּתְ ּבָ ין הּואׁשַ ִפיּלִ ת ְזַמן ּתְ ּבָ ין הּואׁשַ ִפיּלִ ת ְזַמן ּתְ ּבָ ים    ,,,,לֹא ֵיֵצאלֹא ֵיֵצאלֹא ֵיֵצאלֹא ֵיֵצא    - - - -     ׁשַ ְרׁשּות ָהַרּבִ יְלָמא ָאֵתי ְלִאיתּוֵיי ּבִ יםּדִ ְרׁשּות ָהַרּבִ יְלָמא ָאֵתי ְלִאיתּוֵיי ּבִ יםּדִ ְרׁשּות ָהַרּבִ יְלָמא ָאֵתי ְלִאיתּוֵיי ּבִ יםּדִ ְרׁשּות ָהַרּבִ יְלָמא ָאֵתי ְלִאיתּוֵיי ּבִ   . ּדִ
  

יָפא א ְלִמְתֵני ָלּה ַאּסֵ יָפאְוִאיכָּ א ְלִמְתֵני ָלּה ַאּסֵ יָפאְוִאיכָּ א ְלִמְתֵני ָלּה ַאּסֵ יָפאְוִאיכָּ א ְלִמְתֵני ָלּה ַאּסֵ   : ְוִאיכָּ
את -ְוִאם ָיָצא " יב ַחטָּ   . . . . "ֵאינֹו ַחּיָ
  

        : : : : ַרב ָסְפָראָאַמר ָאַמר ָאַמר ָאַמר 
יָמא  יָמא ָלא ּתֵ יָמא ָלא ּתֵ יָמא ָלא ּתֵ ָא ָלא ּתֵ ַמאן ּדְ א ּדְ יּבָ ין הּוא,  :ַמרַאּלִ ִפיּלִ ת ְזַמן ּתְ ּבָ ין הּוא, ׁשַ ִפיּלִ ת ְזַמן ּתְ ּבָ ין הּוא, ׁשַ ִפיּלִ ת ְזַמן ּתְ ּבָ ין הּוא, ׁשַ ִפיּלִ ת ְזַמן ּתְ ּבָ         ׁשַ

א אֶאּלָ אֶאּלָ אֶאּלָ ָאַמר    ,,,,ֶאּלָ ָאַמרֲאִפיּלּו ְלַמאן ּדְ ָאַמרֲאִפיּלּו ְלַמאן ּדְ ָאַמרֲאִפיּלּו ְלַמאן ּדְ ין הּוא     ::::ֲאִפיּלּו ְלַמאן ּדְ ִפיּלִ ת ָלאו ְזַמן ּתְ ּבָ ין הּוא ׁשַ ִפיּלִ ת ָלאו ְזַמן ּתְ ּבָ ין הּוא ׁשַ ִפיּלִ ת ָלאו ְזַמן ּתְ ּבָ ין הּוא ׁשַ ִפיּלִ ת ָלאו ְזַמן ּתְ ּבָ את    - - - - ׁשַ יב ַחּטָ אתֵאינֹו ַחּיָ יב ַחּטָ אתֵאינֹו ַחּיָ יב ַחּטָ אתֵאינֹו ַחּיָ יב ַחּטָ         ....ֵאינֹו ַחּיָ
  ? ַמאי ַטְעָמאַמאי ַטְעָמאַמאי ַטְעָמאַמאי ַטְעָמא

ֶרְך ַמְלּבּוׁש ֲעִביָדא ֶרְך ַמְלּבּוׁש ֲעִביָדאּדֶ ֶרְך ַמְלּבּוׁש ֲעִביָדאּדֶ ֶרְך ַמְלּבּוׁש ֲעִביָדאּדֶ    ....ּדֶ
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ֵאינֹו ִמן ַהּמּוְמֶחהּבְ לֹא "וְ  ְזַמן ׁשֶ         . . . . "ָקֵמיַע ּבִ
        

אַר ָאַמר ָאַמר ָאַמר ָאַמר  ּפָ         : : : : ב ּפַ
יָמא ַעד  יָמא ַעד לֹא ּתֵ יָמא ַעד לֹא ּתֵ יָמא ַעד לֹא ּתֵ ְבָרא ּדְ לֹא ּתֵ ְבָרא מּוְמֶחה ּגַ ְבָרא מּוְמֶחה ּגַ ְבָרא מּוְמֶחה ּגַ   , מּוְמֶחה ַקֵמיַע מּוְמֶחה ַקֵמיַע מּוְמֶחה ַקֵמיַע מּוְמֶחה ַקֵמיַע וּ וּ וּ וּ מּוְמֶחה ּגַ

יָון  א כֵּ יָון ֶאּלָ א כֵּ יָון ֶאּלָ א כֵּ יָון ֶאּלָ א כֵּ ְבָראּדְ ֶאּלָ ְבָראמּוְמֶחה ּגַ ְבָראמּוְמֶחה ּגַ ְבָראמּוְמֶחה ּגַ ב מּוְמֶחה ּגַ       ....לֹא מּוְמֶחה ַקֵמיַע לֹא מּוְמֶחה ַקֵמיַע לֹא מּוְמֶחה ַקֵמיַע לֹא מּוְמֶחה ַקֵמיַע ּדְ , ַאף ַעל ּגַ
  

ְיָקא ַנִמי ְיָקא ַנִמיּדַ ְיָקא ַנִמיּדַ ְיָקא ַנִמיּדַ ָקָתֵני    ,,,,ּדַ ָקָתֵניּדְ ָקָתֵניּדְ ָקָתֵניּדְ             ::::ּדְ
ֵאינֹו ִמן ַה  ְזַמן ׁשֶ ֵמיַע ּבִ ּקָ         , , , , ה"ֶח ְמ וּ ּמ "ְולֹא ּבַ

ְזַמ     ::::ְולֹא ָקָתֵניְולֹא ָקָתֵניְולֹא ָקָתֵניְולֹא ָקָתֵני ְזַמ "ּבִ ְזַמ "ּבִ ְזַמ "ּבִ       ....ֵאינֹו מּוְמֶחה"ֵאינֹו מּוְמֶחה"ֵאינֹו מּוְמֶחה"ֵאינֹו מּוְמֶחה"ן ׁשֶ ן ׁשֶ ן ׁשֶ ן ׁשֶ "ּבִ
  

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

ַנן נּו ַרּבָ ַנןּתָ נּו ַרּבָ ַנןּתָ נּו ַרּבָ ַנןּתָ נּו ַרּבָ             ::::ּתָ
ׁש. ֵאיֶזהּו ַקֵמיַע מּוְמֶחה ּכֹ" ּלֵ ָנה, ְוׁשִ א ְוׁשָ ִריּפֵ   ל ׁשֶ

ָתב,  ל ּכְ   ֶאָחד ַקֵמיַע ׁשֶ
ִרין.  ל ִעיּקָ   ְוֶאָחד ַקֵמיַע ׁשֶ

ָנה,  ׁש ּבֹו ַסּכָ ּיֵ   ֶאָחד חֹוֶלה ׁשֶ
ֵאין ּבוֹ  ָנה.  ְוֶאָחד חֹוֶלה ׁשֶ   ַסּכָ

ה ִנְכּפָ    ,לֹא ׁשֶ
ֶפה ּלא ִיּכָ א ׁשֶ    .ֶאּלָ

יר ׁשֵ קוֹ וְ  ים.  -ר ּוַמתִּ ְרׁשּות ָהַרּבִ   ֲאִפיּלּו ּבִ
ֶרּנוּ             סא,ב ּלא ִיְקׁשְ ים^    ּוִבְלַבד ׁשֶ ְרׁשּות ָהַרּבִ ַעת ְוֵיֵצא ּבֹו ּבִ יר ּוְבַטּבַ ׁשֵ ּום ַמְרִאית ָהַעִין ,ּבְ         ...."ִמׁשּ

        
            ::::ְוָהַתְנָיאְוָהַתְנָיאְוָהַתְנָיאְוָהַתְנָיא

   ?ּו ָקֵמיַע מּוְמֶחהֵאיֶזה"
ֶאָחד ֵני ָאָדם ּכְ ה ּבְ לֹוׁשָ א ׁשְ ִריּפֵ ל ׁשֶ   ! ! ! ! "ּכָ

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

ְבָרא    - - - - ָהא ָהא ָהא ָהא  ְבָראְלַמחּוֵיי ּגַ ְבָראְלַמחּוֵיי ּגַ ְבָראְלַמחּוֵיי ּגַ             ....ְלַמחּוֵיי ּגַ
      ....ְלַמחּוֵיי ָקֵמיַע ְלַמחּוֵיי ָקֵמיַע ְלַמחּוֵיי ָקֵמיַע ְלַמחּוֵיי ָקֵמיַע     - - - - ָהא ָהא ָהא ָהא 

  
אָאַמר ָאַמר ָאַמר ָאַמר  ּפָ         : : : : ַרב ּפַ

ְבֵרי ָלת ָקֵמיַע ִלְתָלת ּגַ יָטא ִלי ּתְ ׁשִ ְבֵריּפְ ָלת ָקֵמיַע ִלְתָלת ּגַ יָטא ִלי ּתְ ׁשִ ְבֵריּפְ ָלת ָקֵמיַע ִלְתָלת ּגַ יָטא ִלי ּתְ ׁשִ ְבֵריּפְ ָלת ָקֵמיַע ִלְתָלת ּגַ יָטא ִלי ּתְ ׁשִ             ....ּפְ
ָלָתא ִזְמֵני ָלָתא ּתְ ָלָתא ִזְמֵניּתְ ָלָתא ּתְ ָלָתא ִזְמֵניּתְ ָלָתא ּתְ ָלָתא ִזְמֵניּתְ ָלָתא ּתְ   ְבָרא ְוִאְתְמִחי ָקֵמיַע. ְבָרא ְוִאְתְמִחי ָקֵמיַע. ְבָרא ְוִאְתְמִחי ָקֵמיַע. ְבָרא ְוִאְתְמִחי ָקֵמיַע. ִאיְתְמִחי גַּ ִאיְתְמִחי גַּ ִאיְתְמִחי גַּ ִאיְתְמִחי גַּ         - - - -     ּתְ

ְבֵרי ָלָתא ָקֵמיַע ִלְתָלָתא ּגַ ְבֵריּתְ ָלָתא ָקֵמיַע ִלְתָלָתא ּגַ ְבֵריּתְ ָלָתא ָקֵמיַע ִלְתָלָתא ּגַ ְבֵריּתְ ָלָתא ָקֵמיַע ִלְתָלָתא ּגַ ְבָרא ִאיְתְמִחי    - - - - ַחד ַחד ִזיְמָנא ַחד ַחד ִזיְמָנא ַחד ַחד ִזיְמָנא ַחד ַחד ִזיְמָנא     ,,,,ּתְ ְבָרא ִאיְתְמִחיּגַ ְבָרא ִאיְתְמִחיּגַ ְבָרא ִאיְתְמִחיּגַ   ָקֵמיָעא לֹא ִאיְתְמִחי. ָקֵמיָעא לֹא ִאיְתְמִחי. ָקֵמיָעא לֹא ִאיְתְמִחי. ָקֵמיָעא לֹא ִאיְתְמִחי.     ,,,,ּגַ
ְבֵרי  ְבֵרי ַחד ָקֵמיַע ִלְתָלָתא ּגַ ְבֵרי ַחד ָקֵמיַע ִלְתָלָתא ּגַ ְבֵרי ַחד ָקֵמיַע ִלְתָלָתא ּגַ ְבָרא לֹא ִאיְתְמִחי    ,,,,ָקֵמיַע ִאיְתְמִחיָקֵמיַע ִאיְתְמִחיָקֵמיַע ִאיְתְמִחיָקֵמיַע ִאיְתְמִחי    - - - - ַחד ָקֵמיַע ִלְתָלָתא ּגַ ְבָרא לֹא ִאיְתְמִחיּגַ ְבָרא לֹא ִאיְתְמִחיּגַ ְבָרא לֹא ִאיְתְמִחיּגַ             ....ּגַ

        
ֵעי  ֵעי ּבָ ֵעי ּבָ ֵעי ּבָ אּבָ ּפָ   : : : : ַרב ּפַ

ָלָתא ָקֵמיַע ְלַחד ָלָתא ָקֵמיַע ְלַחדּתְ ָלָתא ָקֵמיַע ְלַחדּתְ ָלָתא ָקֵמיַע ְלַחדּתְ ְבָרא     ּתְ ְבָרא ּגַ ְבָרא ּגַ ְבָרא ּגַ             ????ַמאיַמאיַמאיַמאי    ––––ּגַ
אי לֹא ִאיְתְמִחי    - - - - ָקֵמיַע ָקֵמיַע ָקֵמיַע ָקֵמיַע  אי לֹא ִאיְתְמִחיַוּדַ אי לֹא ִאיְתְמִחיַוּדַ אי לֹא ִאיְתְמִחיַוּדַ             ,,,,ַוּדַ

ְבָרא ִאיְתְמִחי ְבָרא ִאיְתְמִחיּגַ ְבָרא ִאיְתְמִחיּגַ ְבָרא ִאיְתְמִחיּגַ   אֹו לֹא ִאיְתְמִחי? אֹו לֹא ִאיְתְמִחי? אֹו לֹא ִאיְתְמִחי? אֹו לֹא ִאיְתְמִחי?     ,,,,ּגַ
  

י ֵליּה     ::::ִמי ָאְמִריַנןִמי ָאְמִריַנןִמי ָאְמִריַנןִמי ָאְמִריַנן י ֵליּה ָהא ַאּסִ י ֵליּה ָהא ַאּסִ י ֵליּה ָהא ַאּסִ ָתָבא, ָהא ַאּסִ ל כְּ ָקא ְמַקּבֵ ְבָרא הּוא ּדְ ַהאי ּגַ ָלא ּדְ יְלָמא ַמזָּ ָתָבאאֹו ּדִ ל כְּ ָקא ְמַקּבֵ ְבָרא הּוא ּדְ ַהאי ּגַ ָלא ּדְ יְלָמא ַמזָּ ָתָבאאֹו ּדִ ל כְּ ָקא ְמַקּבֵ ְבָרא הּוא ּדְ ַהאי ּגַ ָלא ּדְ יְלָמא ַמזָּ ָתָבאאֹו ּדִ ל כְּ ָקא ְמַקּבֵ ְבָרא הּוא ּדְ ַהאי ּגַ ָלא ּדְ יְלָמא ַמזָּ             ????אֹו ּדִ
        

יקוּ  יקוּ ּתֵ יקוּ ּתֵ יקוּ ּתֵ       ....ּתֵ
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        סא, בסא, בסא, בסא, ב .236
ֲעָיא ְלהוּ  ֲעָיא ְלהוּ ִאיּבַ ֲעָיא ְלהוּ ִאיּבַ ֲעָיא ְלהוּ ִאיּבַ             ::::ִאיּבַ

ה? ְקֵמיִעין יֵ ְקֵמיִעין יֵ ְקֵמיִעין יֵ ְקֵמיִעין יֵ  ָ ּום ְקדּוׁשּ ֶהן ִמׁשּ יְלָמא ֵאין ּבָ ה, אֹו ּדִ ָ ּום ְקדּוׁשּ ֶהן ִמׁשּ ה? ׁש ּבָ ָ ּום ְקדּוׁשּ ֶהן ִמׁשּ יְלָמא ֵאין ּבָ ה, אֹו ּדִ ָ ּום ְקדּוׁשּ ֶהן ִמׁשּ ה? ׁש ּבָ ָ ּום ְקדּוׁשּ ֶהן ִמׁשּ יְלָמא ֵאין ּבָ ה, אֹו ּדִ ָ ּום ְקדּוׁשּ ֶהן ִמׁשּ ה? ׁש ּבָ ָ ּום ְקדּוׁשּ ֶהן ִמׁשּ יְלָמא ֵאין ּבָ ה, אֹו ּדִ ָ ּום ְקדּוׁשּ ֶהן ִמׁשּ   ׁש ּבָ
  

            ????ְלַמאי ִהיְלְכָתאְלַמאי ִהיְלְכָתאְלַמאי ִהיְלְכָתאְלַמאי ִהיְלְכָתא
        

ֵליָקה,     ::::ִאיֵליָמאִאיֵליָמאִאיֵליָמאִאיֵליָמא ֵני ַהּדְ ֵליָקה, ְלַאּצּוִליְנהּו ִמּפְ ֵני ַהּדְ ֵליָקה, ְלַאּצּוִליְנהּו ִמּפְ ֵני ַהּדְ ֵליָקה, ְלַאּצּוִליְנהּו ִמּפְ ֵני ַהּדְ   ְלַאּצּוִליְנהּו ִמּפְ
ַמע א ׁשְ ַמעּתָ א ׁשְ ַמעּתָ א ׁשְ ַמעּתָ א ׁשְ         : : : : ּתָ

ֵמיִעין, " ָרכֹות ְוַהּקְ   ַהּבְ
ֶהן אֹוִתּיֹות ּוֵמִעְנָינֹות ַהְרּבֵ  ׁש ּבָ ּיֵ י ׁשֶ ּתֹוָרהַאף ַעל ּפִ ּבַ    ,ה ׁשֶ

ְמקֹוָמן ָרִפים ּבִ ֵליָקה, ְוִנׂשְ ֵני ַהּדְ יִלין אֹוָתן ִמּפְ         ! ! ! ! "ֵאין ַמּצִ
        

א  א ֶאּלָ א ֶאּלָ א ֶאּלָ ִניָזהֶאּלָ ִניָזהְלִעְנַין ּגְ ִניָזהְלִעְנַין ּגְ ִניָזהְלִעְנַין ּגְ   . ְלִעְנַין ּגְ
  

ַמע א ׁשְ ַמעּתָ א ׁשְ ַמעּתָ א ׁשְ ַמעּתָ א ׁשְ             ::::ּתָ
ִלים וְ " תּוב, ַעל ְידֹות ַהּכֵ ְרֵעיָהָיה ּכָ ה ָיגֹוד ְוִיְגְנֶזּנוּ  ַעל ּכַ טָּ   ! "ַהּמִ
  

ֵנס  א ִליכָּ ֵנס ֶאּלָ א ִליכָּ ֵנס ֶאּלָ א ִליכָּ ֵנס ֶאּלָ א ִליכָּ ֵב ֶאּלָ ֶהן ּבְ ֵב ּבָ ֶהן ּבְ ֵב ּבָ ֶהן ּבְ ֵב ּבָ ֶהן ּבְ אּבָ ּסֵ אית ַהכִּ ּסֵ אית ַהכִּ ּסֵ אית ַהכִּ ּסֵ   ? ַמאיַמאיַמאיַמאי    - - - -     ית ַהכִּ
        

יְלָמא  ה, ַוֲאִסיר אֹו ּדִ ָ ֶהן ְקדּוׁשּ יְלָמא ֵיׁש ּבָ ה, ַוֲאִסיר אֹו ּדִ ָ ֶהן ְקדּוׁשּ יְלָמא ֵיׁש ּבָ ה, ַוֲאִסיר אֹו ּדִ ָ ֶהן ְקדּוׁשּ יְלָמא ֵיׁש ּבָ ה, ַוֲאִסיר אֹו ּדִ ָ ֶהן ְקדּוׁשּ ה, ְוׁשָ ֵיׁש ּבָ ָ ֶהן ְקדּוׁשּ ה, ְוׁשָ ֵאין ּבָ ָ ֶהן ְקדּוׁשּ ה, ְוׁשָ ֵאין ּבָ ָ ֶהן ְקדּוׁשּ ה, ְוׁשָ ֵאין ּבָ ָ ֶהן ְקדּוׁשּ         ִרי? ִרי? ִרי? ִרי? ֵאין ּבָ
        

ַמע א ׁשְ ַמעּתָ א ׁשְ ַמעּתָ א ׁשְ ַמעּתָ א ׁשְ             ::::ּתָ
ֵאינֹו ִמן ַהּמּוְמֶחהלֹא ּבְ "וְ  ְזַמן ׁשֶ ֵמיַע ּבִ   , , , , "ּקָ

  , ִמן ַהּמּוְמֶחה ָנֵפיקִמן ַהּמּוְמֶחה ָנֵפיקִמן ַהּמּוְמֶחה ָנֵפיקִמן ַהּמּוְמֶחה ָנֵפיק    - - - - ָהא ָהא ָהא ָהא 
ּום ְק  ֶהן ִמׁשּ ּום ְק ְוִאי ָאְמַרּתְ ְקֵמיִעין ֵיׁש ּבָ ֶהן ִמׁשּ ּום ְק ְוִאי ָאְמַרּתְ ְקֵמיִעין ֵיׁש ּבָ ֶהן ִמׁשּ ּום ְק ְוִאי ָאְמַרּתְ ְקֵמיִעין ֵיׁש ּבָ ֶהן ִמׁשּ ה, ְוִאי ָאְמַרּתְ ְקֵמיִעין ֵיׁש ּבָ ָ ה, דּוׁשּ ָ ה, דּוׁשּ ָ ה, דּוׁשּ ָ         דּוׁשּ

א ּסֵ ִמיְצְטִריְך ְלֵבית ַהכִּ אִזְמִנין ּדְ ּסֵ ִמיְצְטִריְך ְלֵבית ַהכִּ אִזְמִנין ּדְ ּסֵ ִמיְצְטִריְך ְלֵבית ַהכִּ אִזְמִנין ּדְ ּסֵ ִמיְצְטִריְך ְלֵבית ַהכִּ יםְוָאֵתי ְלִאיתּוִייְנהּו ַאְרּבַ ְוָאֵתי ְלִאיתּוִייְנהּו ַאְרּבַ ְוָאֵתי ְלִאיתּוִייְנהּו ַאְרּבַ ְוָאֵתי ְלִאיתּוִייְנהּו ַאְרּבַ , ִזְמִנין ּדְ ְרׁשּות ָהַרּבִ יםע ַאּמֹות ּבִ ְרׁשּות ָהַרּבִ יםע ַאּמֹות ּבִ ְרׁשּות ָהַרּבִ יםע ַאּמֹות ּבִ ְרׁשּות ָהַרּבִ   ! ע ַאּמֹות ּבִ
  

ַמאי ָעְסִקיַנן ַמאי ָעְסִקיַנןָהָכא ּבְ ַמאי ָעְסִקיַנןָהָכא ּבְ ַמאי ָעְסִקיַנןָהָכא ּבְ             ::::ָהָכא ּבְ
ִרין ל ִעיּקָ ָקֵמיַע ׁשֶ ִריןּבְ ל ִעיּקָ ָקֵמיַע ׁשֶ ִריןּבְ ל ִעיּקָ ָקֵמיַע ׁשֶ ִריןּבְ ל ִעיּקָ ָקֵמיַע ׁשֶ   . ּבְ

  
            ::::ְוָהַתְנָיאְוָהַתְנָיאְוָהַתְנָיאְוָהַתְנָיא

ָתב " ל ּכְ ִריןֶאָחד ָקֵמיַע ׁשֶ ל ִעיּקָ   ! "ְוֶאָחד ָקֵמיַע ׁשֶ
  
אֶא ֶא ֶא ֶא  אּלָ אּלָ אּלָ ַמאי ָעְסִקיַנן    ,,,,ּלָ ַמאי ָעְסִקיַנןָהָכא ּבְ ַמאי ָעְסִקיַנןָהָכא ּבְ ַמאי ָעְסִקיַנןָהָכא ּבְ             ::::ָהָכא ּבְ

ָנה ׁש ּבֹו ַסכָּ ּיֵ חֹוֶלה ׁשֶ ָנהּבְ ׁש ּבֹו ַסכָּ ּיֵ חֹוֶלה ׁשֶ ָנהּבְ ׁש ּבֹו ַסכָּ ּיֵ חֹוֶלה ׁשֶ ָנהּבְ ׁש ּבֹו ַסכָּ ּיֵ חֹוֶלה ׁשֶ   . ּבְ
  

  : ְוָהַתְנָיאְוָהַתְנָיאְוָהַתְנָיאְוָהַתְנָיא
ָנה" ֵאין ּבֹו ַסּכָ ָנה ְוֶאָחד חֹוֶלה ׁשֶ ׁש ּבֹו ַסּכָ ּיֵ    !"ֶאָחד חֹוֶלה ׁשֶ
  

י ַמּסֵ יָון ּדְ א כֵּ יֶאּלָ ַמּסֵ יָון ּדְ א כֵּ יֶאּלָ ַמּסֵ יָון ּדְ א כֵּ יֶאּלָ ַמּסֵ יָון ּדְ א כֵּ ֵמי, ֶאּלָ יר ּדָ ּפִ יֵדיּה ַנִמי ׁשַ ָנֵקיט ֵליּה ּבִ ב ּדְ ֵמיַאף ַעל ּגַ יר ּדָ ּפִ יֵדיּה ַנִמי ׁשַ ָנֵקיט ֵליּה ּבִ ב ּדְ ֵמיַאף ַעל ּגַ יר ּדָ ּפִ יֵדיּה ַנִמי ׁשַ ָנֵקיט ֵליּה ּבִ ב ּדְ ֵמיַאף ַעל ּגַ יר ּדָ ּפִ יֵדיּה ַנִמי ׁשַ ָנֵקיט ֵליּה ּבִ ב ּדְ   . ַאף ַעל ּגַ
 

            ::::ְוָהַתְנָיאְוָהַתְנָיאְוָהַתְנָיאְוָהַתְנָיא   סב,א
י" ֲעָיא ַרּבִ   אֹוֵמר:  אֹוׁשַ

ּלא יֹ יםּוִבְלַבד ׁשֶ ְרׁשּות ָהַרּבִ ע ַאּמֹות ּבִ ָידֹו ְוַיֲעִביֶרּנּו ַאְרּבַ   !"אֲחֶזּנּו ּבְ
        

א אֶאּלָ אֶאּלָ אֶאּלָ ַמאי ָעְסִקיַנן    ,,,,ֶאּלָ ַמאי ָעְסִקיַנןָהָכא ּבְ ַמאי ָעְסִקיַנןָהָכא ּבְ ַמאי ָעְסִקיַנןָהָכא ּבְ             ::::ָהָכא ּבְ
        ....ה עֹורה עֹורה עֹורה עֹורחּוּפֶ חּוּפֶ חּוּפֶ חּוּפֶ ְמ ְמ ְמ ְמ ּבִ ּבִ ּבִ ּבִ 
        

ין  ִפיּלִ ין ַוֲהֵרי ּתְ ִפיּלִ ין ַוֲהֵרי ּתְ ִפיּלִ ין ַוֲהֵרי ּתְ ִפיּלִ       ,,,,ה עֹורה עֹורה עֹורה עֹורְמחּוּפֶ ְמחּוּפֶ ְמחּוּפֶ ְמחּוּפֶ ּדִ ַוֲהֵרי ּתְ
            ::::ְוַתְנָיאְוַתְנָיאְוַתְנָיאְוַתְנָיא

ְכנָ " ע ַאּמֹות, ַהּנִ ִרחּוק ַאְרּבַ ין ּבְ ִפיּלִ א חֹוֵלץ תְּ סֵּ   ! "ְוִנְכָנסס ְלֵבית ַהּכִ
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ּום ׁשי"ן    - - - - ָהָתם ָהָתם ָהָתם ָהָתם  ּום ׁשי"ןִמׁשּ ּום ׁשי"ןִמׁשּ ּום ׁשי"ןִמׁשּ   . ִמׁשּ
ֵייָאַמר ָאַמר ָאַמר ָאַמר ּדְ  יַני.     ::::ַאּבַ ה ִמּסִ ין ֲהָלָכה ְלמׁשֶ ִפיּלִ ל ּתְ יַני. ׁשי"ן ׁשֶ ה ִמּסִ ין ֲהָלָכה ְלמׁשֶ ִפיּלִ ל ּתְ יַני. ׁשי"ן ׁשֶ ה ִמּסִ ין ֲהָלָכה ְלמׁשֶ ִפיּלִ ל ּתְ יַני. ׁשי"ן ׁשֶ ה ִמּסִ ין ֲהָלָכה ְלמׁשֶ ִפיּלִ ל ּתְ         ׁשי"ן ׁשֶ
        

ֵייְוָאַמר ְוָאַמר ְוָאַמר ְוָאַמר          : : : : ַאּבַ
ין  ִפיּלִ ל ּתְ ין דל"ת ׁשֶ ִפיּלִ ל ּתְ ין דל"ת ׁשֶ ִפיּלִ ל ּתְ ין דל"ת ׁשֶ ִפיּלִ ל ּתְ יַני.  -דל"ת ׁשֶ ה ִמּסִ יַני. ֲהָלָכה ְלמׁשֶ ה ִמּסִ יַני. ֲהָלָכה ְלמׁשֶ ה ִמּסִ יַני. ֲהָלָכה ְלמׁשֶ ה ִמּסִ         ֲהָלָכה ְלמׁשֶ

        
ֵיי    ְוָאַמרְוָאַמרְוָאַמרְוָאַמר         : : : : ַאּבַ

ין  ִפיּלִ ל ּתְ ין יו"ד ׁשֶ ִפיּלִ ל ּתְ ין יו"ד ׁשֶ ִפיּלִ ל ּתְ ין יו"ד ׁשֶ ִפיּלִ ל ּתְ יַני.  -יו"ד ׁשֶ ה ִמּסִ יַני. ֲהָלָכה ְלמׁשֶ ה ִמּסִ יַני. ֲהָלָכה ְלמׁשֶ ה ִמּסִ יַני. ֲהָלָכה ְלמׁשֶ ה ִמּסִ         ֲהָלָכה ְלמׁשֶ
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ַפִיים" ּגָ ּמַ א ְולֹא ּבַ ְסּדָ ּקַ ְריֹון ְולֹא ּבַ ִ ׁשּ   . . . . "לֹא ּבַ
  
ְריֹון"         ....ְזָרָדאְזָרָדאְזָרָדאְזָרָדא –    "ׁשִ
א" א,     ::::ַרבָאַמר ָאַמר ָאַמר ָאַמר     - - - -     "ַקְסּדָ א, ַסְנַואְרּתָ א, ַסְנַואְרּתָ א, ַסְנַואְרּתָ   ַסְנַואְרּתָ
ַפִיים" ְזְמֵקי    ::::ַרבָאַמר ָאַמר ָאַמר ָאַמר     - - - -     "ַמּגָ ְזְמֵקיּפֻ ְזְמֵקיּפֻ ְזְמֵקיּפֻ   .  ּפֻ
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   ָנהִמשְׁ 

קּוָבה ַמַחט ַהּנְ ה ּבְ ָ ֵצא ִאׁשּ    ,לֹא תֵּ
ׁש ָעֶליָה חֹוָתם,  ּיֵ ַעת ׁשֶ ַטּבַ   ְולֹא ּבְ

כֹוְלָיאר,    ְולֹא ּבְ
ּכֹוֶבֶלת    .ְולֹא ּבַ

ְלָייטֹון.  ל ּפֻ ְצלֹוִחית ׁשֶ   ְולֹא ּבִ
את,  -ְוִאם ָיְצָתה  יֶבת ַחטָּ   ַחּיֶ

ְבֵרי  יּדִ    .ֵמִאיר ַרּבִ
ְלָייטֹון ,ּפֹוְטִרין ֲחָכִמיםוַ  ל ּפֻ ּכֹוֶבֶלת ּוִבְצלֹוִחית ׁשֶ    ....ּבַ
   

ָמָרא    ּגְ

אָאַמר ָאַמר ָאַמר ָאַמר          : : : : עּוּלָ
ִאיׁש וְ וְ וְ וְ  ִאיׁש ִחיּלּוֵפיֶהן ּבָ ִאיׁש ִחיּלּוֵפיֶהן ּבָ ִאיׁש ִחיּלּוֵפיֶהן ּבָ   . ִחיּלּוֵפיֶהן ּבָ

  
א אַאְלָמא ָקָסַבר עּוּלָ אַאְלָמא ָקָסַבר עּוּלָ אַאְלָמא ָקָסַבר עּוּלָ             ::::ַאְלָמא ָקָסַבר עּוּלָ

ֲחִזי ָלִאיׁש  י ּדַ ל ִמיּדֵ ֲחִזי ָלִאיׁש כָּ י ּדַ ל ִמיּדֵ ֲחִזי ָלִאיׁש כָּ י ּדַ ל ִמיּדֵ ֲחִזי ָלִאיׁש כָּ י ּדַ ל ִמיּדֵ ה,     - - - - כָּ ָ ה, ָלא ֲחִזי ָלִאׁשּ ָ ה, ָלא ֲחִזי ָלִאׁשּ ָ ה, ָלא ֲחִזי ָלִאׁשּ ָ         ָלא ֲחִזי ָלִאׁשּ
ה  ָ ֲחִזי ָלִאׁשּ ה ּוִמיֵדי ּדַ ָ ֲחִזי ָלִאׁשּ ה ּוִמיֵדי ּדַ ָ ֲחִזי ָלִאׁשּ ה ּוִמיֵדי ּדַ ָ ֲחִזי ָלִאׁשּ         ָלא ֲחִזי ָלִאיׁש. ָלא ֲחִזי ָלִאיׁש. ָלא ֲחִזי ָלִאיׁש. ָלא ֲחִזי ָלִאיׁש.     - - - - ּוִמיֵדי ּדַ

        
  : ַרב יֹוֵסףְמִתיב ְמִתיב ְמִתיב ְמִתיב 

ין. ּבְ רֹוִעים יֹוְצִאין ָה " ּקִ ַ   ׂשּ
ְלַבד ָאְמרוּ  ל ָאָדם.  ,ְולֹא ָהרֹוִעים ּבִ א ּכָ   ֶאּלָ

ן ׁשֶ  ְרּכָ ּדַ א ׁשֶ יןֶאּלָ ּקִ ַ ׂשּ   ! "ל ָהרֹוִעים ָלֵצאת ּבְ
  

א אֶאּלָ אֶאּלָ אֶאּלָ         : : : : ַרב יֹוֵסףָאַמר ָאַמר ָאַמר ָאַמר     ,,,,ֶאּלָ
א ְפֵני ַעְצָמן ֵהן.  :ָקָסַבר עּוּלָ ים ַעם ּבִ   ָנׁשִ

  
ֵייֵאיִתיֵביּה ֵאיִתיֵביּה ֵאיִתיֵביּה ֵאיִתיֵביּה    : ַאּבַ

ין ַמְכִניָסן זּוג זּוג, ַהּמוֹ " ִפיּלִ   ֵצא תְּ
ה ָ         . . . . "ֶאָחד ָהִאיׁש ְוֶאָחד ָהִאׁשּ

ְפֵני ַעְצָמן ֵהן""""    ::::ְוִאי ָאְמַרּתְ ְוִאי ָאְמַרּתְ ְוִאי ָאְמַרּתְ ְוִאי ָאְמַרּתְ  ים ַעם ּבִ ְפֵני ַעְצָמן ֵהןָנׁשִ ים ַעם ּבִ ְפֵני ַעְצָמן ֵהןָנׁשִ ים ַעם ּבִ ְפֵני ַעְצָמן ֵהןָנׁשִ ים ַעם ּבִ         , , , , """"ָנׁשִ
ָרָמא הּוא ַמן ּגְ ַהזְּ ה ׁשֶ ָרָמא הּואְוָהא ִמְצַות ֲעׂשֵ ַמן ּגְ ַהזְּ ה ׁשֶ ָרָמא הּואְוָהא ִמְצַות ֲעׂשֵ ַמן ּגְ ַהזְּ ה ׁשֶ ָרָמא הּואְוָהא ִמְצַות ֲעׂשֵ ַמן ּגְ ַהזְּ ה ׁשֶ   ! ְוָהא ִמְצַות ֲעׂשֵ

  
יָהָתם ָקָסַבר ָהָתם ָקָסַבר ָהָתם ָקָסַבר ָהָתם ָקָסַבר  יַרּבִ יַרּבִ יַרּבִ ין הּוא, וְ     ַרּבִ ִפיּלִ ין הּוא, וְ ֵמִאיר: ַלְיָלה ְזַמן ּתְ ִפיּלִ ין הּוא, וְ ֵמִאיר: ַלְיָלה ְזַמן ּתְ ִפיּלִ ין הּוא, וְ ֵמִאיר: ַלְיָלה ְזַמן ּתְ ִפיּלִ תֵמִאיר: ַלְיָלה ְזַמן ּתְ ּבָ תׁשַ ּבָ תׁשַ ּבָ תׁשַ ּבָ ין הּואּתְ ּתְ ּתְ ּתְ ְזַמן ְזַמן ְזַמן ְזַמן     ׁשַ ין הּואִפיּלִ ין הּואִפיּלִ ין הּואִפיּלִ             ....ִפיּלִ

ָרָמא,  ַמן ּגְ ּלא ַהזְּ ה ׁשֶ ָרָמא, ֲהָוה ֵליּה ִמְצַות ֲעׂשֵ ַמן ּגְ ּלא ַהזְּ ה ׁשֶ ָרָמא, ֲהָוה ֵליּה ִמְצַות ֲעׂשֵ ַמן ּגְ ּלא ַהזְּ ה ׁשֶ ָרָמא, ֲהָוה ֵליּה ִמְצַות ֲעׂשֵ ַמן ּגְ ּלא ַהזְּ ה ׁשֶ   ֲהָוה ֵליּה ִמְצַות ֲעׂשֵ
ּלא ַהזְּ כָ כָ כָ כָ וְ וְ וְ וְ  ה ׁשֶ ּלא ַהזְּ ל ִמְצַות ֲעׂשֵ ה ׁשֶ ּלא ַהזְּ ל ִמְצַות ֲעׂשֵ ה ׁשֶ ּלא ַהזְּ ל ִמְצַות ֲעׂשֵ ה ׁשֶ יבֹותל ִמְצַות ֲעׂשֵ ים ַחּיָ ָרָמא ָנׁשִ יבֹותַמן ּגְ ים ַחּיָ ָרָמא ָנׁשִ יבֹותַמן ּגְ ים ַחּיָ ָרָמא ָנׁשִ יבֹותַמן ּגְ ים ַחּיָ ָרָמא ָנׁשִ   . ַמן ּגְ
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ה "[[[[ ָ ֵצא ִאׁשּ   ...לֹא תֵּ

ׁש ָע  ּיֵ ַעת ׁשֶ ַטּבַ    ... ֶליָה חֹוָתםְולֹא ּבְ
את -ְוִאם ָיְצָתה  יֶבת ַחטָּ   ]]]]".ַחּיֶ

        
ְלַאַחר ָיד הּואְוָהא ְוָהא ְוָהא ְוָהא  ְלַאַחר ָיד הּואהֹוָצָאה כִּ ְלַאַחר ָיד הּואהֹוָצָאה כִּ ְלַאַחר ָיד הּואהֹוָצָאה כִּ   ! הֹוָצָאה כִּ

  
יָאַמר ָאַמר ָאַמר ָאַמר              ::::ִיְרְמָיה ַרּבִ

ִרית ָעְסִקיַנן ְזּבָ ה ּגִ ָ ִאׁשּ ִרית ָעְסִקיַנןּבְ ְזּבָ ה ּגִ ָ ִאׁשּ ִרית ָעְסִקיַנןּבְ ְזּבָ ה ּגִ ָ ִאׁשּ ִרית ָעְסִקיַנןּבְ ְזּבָ ה ּגִ ָ ִאׁשּ             ....ּבְ
        

ר ָחָנאָב ָר ָאַמר ָאַמר ָאַמר ָאַמר  ר ּבַ יָאַמר ָאַמר ָאַמר ָאַמר     א ּבַ         : : : : יֹוָחָנן ַרּבִ
ה ָ ַרְצּתָ ִאׁשּ הּתֵ ָ ַרְצּתָ ִאׁשּ הּתֵ ָ ַרְצּתָ ִאׁשּ הּתֵ ָ ַרְצּתָ ִאׁשּ א ְלֵמיַמר    ,,,,ּתֵ א ְלֵמיַמרִאיׁש ַמאי ִאיכָּ א ְלֵמיַמרִאיׁש ַמאי ִאיכָּ א ְלֵמיַמרִאיׁש ַמאי ִאיכָּ             ????ִאיׁש ַמאי ִאיכָּ

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

ָאָדם נֹוֵתן לְ  ָעִמים ׁשֶ ָאָדם נֹוֵתן לְ ּפְ ָעִמים ׁשֶ ָאָדם נֹוֵתן לְ ּפְ ָעִמים ׁשֶ ָאָדם נֹוֵתן לְ ּפְ ָעִמים ׁשֶ ׁש ָעֶליָה חֹוָתם ְלהֹוִליָכּה ַלּקּוְפָסאּפְ ּיֵ ַעת ׁשֶ ּתֹו ַטּבַ ׁש ָעֶליָה חֹוָתם ְלהֹוִליָכּה ַלּקּוְפָסאִאׁשְ ּיֵ ַעת ׁשֶ ּתֹו ַטּבַ ׁש ָעֶליָה חֹוָתם ְלהֹוִליָכּה ַלּקּוְפָסאִאׁשְ ּיֵ ַעת ׁשֶ ּתֹו ַטּבַ ׁש ָעֶליָה חֹוָתם ְלהֹוִליָכּה ַלּקּוְפָסאִאׁשְ ּיֵ ַעת ׁשֶ ּתֹו ַטּבַ             ,,,,ִאׁשְ
ָיָדּה וּ  יָחָתּה ּבְ ָיָדּה ַמּנִ יָחָתּה ּבְ ָיָדּה ַמּנִ יָחָתּה ּבְ ָיָדּה ַמּנִ יָחָתּה ּבְ ַעת ַלּקּוְפָסא. , ַמּנִ ּגַ ּמַ ַעת ַלּקּוְפָסא. ַעד ׁשֶ ּגַ ּמַ ַעת ַלּקּוְפָסא. ַעד ׁשֶ ּגַ ּמַ ַעת ַלּקּוְפָסא. ַעד ׁשֶ ּגַ ּמַ         ַעד ׁשֶ
ֵאין ָעֶליָה חֹוָתם ְלהֹוִליכָ ָעִמים ָעִמים ָעִמים ָעִמים ְפ ְפ ְפ ְפ וּ וּ וּ וּ  ַעת ׁשֶ ה נֹוֶתֶנת ְלַבְעָלּה ַטּבַ ָ ָהִאׁשּ ֵאין ָעֶליָה חֹוָתם ְלהֹוִליכָ ׁשֶ ַעת ׁשֶ ה נֹוֶתֶנת ְלַבְעָלּה ַטּבַ ָ ָהִאׁשּ ֵאין ָעֶליָה חֹוָתם ְלהֹוִליכָ ׁשֶ ַעת ׁשֶ ה נֹוֶתֶנת ְלַבְעָלּה ַטּבַ ָ ָהִאׁשּ ֵאין ָעֶליָה חֹוָתם ְלהֹוִליכָ ׁשֶ ַעת ׁשֶ ה נֹוֶתֶנת ְלַבְעָלּה ַטּבַ ָ ָהִאׁשּ ן, ׁשֶ ן ְלַתּקֵ ן, ּה ֵאֶצל אּוּמָ ן ְלַתּקֵ ן, ּה ֵאֶצל אּוּמָ ן ְלַתּקֵ ן, ּה ֵאֶצל אּוּמָ ן ְלַתּקֵ         ּה ֵאֶצל אּוּמָ

יָחּה ּבְ ּוְמ ּוְמ ּוְמ ּוְמ  יָחּה ּבְ ּנִ יָחּה ּבְ ּנִ יָחּה ּבְ ּנִ ן.     ,,,,ָידוֹ ָידוֹ ָידוֹ ָידוֹ ּנִ יַע ֵאֶצל אּוּמָ ּגִ ּמַ ן. ַעד ׁשֶ יַע ֵאֶצל אּוּמָ ּגִ ּמַ ן. ַעד ׁשֶ יַע ֵאֶצל אּוּמָ ּגִ ּמַ ן. ַעד ׁשֶ יַע ֵאֶצל אּוּמָ ּגִ ּמַ  ַעד ׁשֶ
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        בבבב- - - - סב, אסב, אסב, אסב, א .240
ככלֹא ּבְ "   . . . . "ֹוֶבֶלתּוְלָיאר ְולֹא ּבְ
  

  ? "ּכּוְלָיאר"ַמאי ַמאי ַמאי ַמאי 
  

  : ַרבָאַמר 
א ְנּתָ אַמְכּבַ ְנּתָ אַמְכּבַ ְנּתָ אַמְכּבַ ְנּתָ   . ַמְכּבַ

  
            ????"ּכֹוֶבֶלת"
        

      ::::ַרבָאַמר ָאַמר ָאַמר ָאַמר 
ִפילֹון ִפילֹוןחּוְמָרָתא ּדְ ִפילֹוןחּוְמָרָתא ּדְ ִפילֹוןחּוְמָרָתא ּדְ             ....חּוְמָרָתא ּדְ

        
            ::::ַרב ַאִסיְוֵכן ָאַמר ְוֵכן ָאַמר ְוֵכן ָאַמר ְוֵכן ָאַמר 

ִפילֹון ִפילֹוןחּוְמָרָתא ּדְ ִפילֹוןחּוְמָרָתא ּדְ ִפילֹוןחּוְמָרָתא ּדְ             ....חּוְמָרָתא ּדְ
        

נַ  נּו ַרּבָ נַ ּתָ נּו ַרּבָ נַ ּתָ נּו ַרּבָ נַ ּתָ נּו ַרּבָ             ::::ןןןןּתָ
ה " ָ ֵצא ִאׁשּ   ֹוֶבֶלת, ּבכלֹא תֵּ

את -ְוִאם ָיְצָתה  יֶבת ַחטָּ    ,ַחּיֶ
ְבֵרי  יּדִ   . ֵמִאיר ַרּבִ

  אֹוְמִרים:  ֲחָכִמיםוַ 
ֵצא,    לֹא תֵּ

טּוָרה.  -ְוִאם ָיְצָתה    ּפְ
י   אֹוֵמר:  ֱאִליֶעֶזר ַרּבִ

כ ה ּבְ ָ היֹוֵצאת ִאׁשּ ִחּלָ   . . . . "ֹוֶבֶלת ְלַכתְּ
  

ְלגִ  ַמאי ָקִמיּפַ ְלגִ ּבְ ַמאי ָקִמיּפַ ְלגִ ּבְ ַמאי ָקִמיּפַ ְלגִ ּבְ ַמאי ָקִמיּפַ             ????ייייּבְ
        

י יַרּבִ יַרּבִ יַרּבִ אֹוי הּוא    ::::ֵמִאיר ָסַברֵמִאיר ָסַברֵמִאיר ָסַברֵמִאיר ָסַבר    ַרּבִ ְ אֹוי הּואַמׂשּ ְ אֹוי הּואַמׂשּ ְ אֹוי הּואַמׂשּ ְ       ....ַמׂשּ
ַנן ָסְבִרי ַנן ָסְבִריְוַרּבָ ַנן ָסְבִריְוַרּבָ ַנן ָסְבִריְוַרּבָ יט הּוא    ::::ְוַרּבָ ְכׁשִ יט הּואּתַ ְכׁשִ יט הּואּתַ ְכׁשִ יט הּואּתַ ְכׁשִ ְלָפא ּוַמְחַוָיא ְוָאְתָיא ְלִאיּתּוֵייּה     ,,,,ּתַ יְלָמא ׁשָ ְלָפא ּוַמְחַוָיא ְוָאְתָיא ְלִאיּתּוֵייּה ְוּדִ יְלָמא ׁשָ ְלָפא ּוַמְחַוָיא ְוָאְתָיא ְלִאיּתּוֵייּה ְוּדִ יְלָמא ׁשָ ְלָפא ּוַמְחַוָיא ְוָאְתָיא ְלִאיּתּוֵייּה ְוּדִ יְלָמא ׁשָ   . ְוּדִ

יוְ וְ וְ וְ  יַרּבִ יַרּבִ יַרּבִ ּה ְלִמיְרֵמי    ::::ֱאִליֶעֶזר ָסַברֱאִליֶעֶזר ָסַברֱאִליֶעֶזר ָסַברֱאִליֶעֶזר ָסַבר    ַרּבִ ְרכָּ ּה ְלִמיְרֵמיַמאן ּדַ ְרכָּ ּה ְלִמיְרֵמיַמאן ּדַ ְרכָּ ּה ְלִמיְרֵמיַמאן ּדַ ְרכָּ ְלָפ     ּה?ּה?ּה?ּה?ַמאן ּדַ ֵריָחּה ַרע לֹא ׁשָ ה ׁשֶ ָ ֵריָחּה ַרע, ִאׁשּ ה ׁשֶ ָ ְלָפ ִאׁשּ ֵריָחּה ַרע לֹא ׁשָ ה ׁשֶ ָ ֵריָחּה ַרע, ִאׁשּ ה ׁשֶ ָ ְלָפ ִאׁשּ ֵריָחּה ַרע לֹא ׁשָ ה ׁשֶ ָ ֵריָחּה ַרע, ִאׁשּ ה ׁשֶ ָ ְלָפ ִאׁשּ ֵריָחּה ַרע לֹא ׁשָ ה ׁשֶ ָ ֵריָחּה ַרע, ִאׁשּ ה ׁשֶ ָ         א ּוַמְחַוָיא, א ּוַמְחַוָיא, א ּוַמְחַוָיא, א ּוַמְחַוָיא, ִאׁשּ
ים                                                                                                                                 ְרׁשּות ָהַרּבִ ע ַאּמֹות ּבִ יםְוָלא ָאְתָיא ְלִאּתּוֵייּה ַאְרּבַ ְרׁשּות ָהַרּבִ ע ַאּמֹות ּבִ יםְוָלא ָאְתָיא ְלִאּתּוֵייּה ַאְרּבַ ְרׁשּות ָהַרּבִ ע ַאּמֹות ּבִ יםְוָלא ָאְתָיא ְלִאּתּוֵייּה ַאְרּבַ ְרׁשּות ָהַרּבִ ע ַאּמֹות ּבִ         ....ְוָלא ָאְתָיא ְלִאּתּוֵייּה ַאְרּבַ

        
            ::::ְוָהַתְנָיאְוָהַתְנָיאְוָהַתְנָיאְוָהַתְנָיא

י" ְלָייטֹוןּפֹוֵטר  ֱאִליֶעֶזר ַרּבִ ל ּפַ כֹוֶבֶלת ּוִבְצלֹוִחית ׁשֶ       !!!!"ּבְ
  

ָיא ָיאָלא ַקׁשְ ָיאָלא ַקׁשְ ָיאָלא ַקׁשְ             ::::ָלא ַקׁשְ
י ָקֵאי  י ָקֵאי ָהא כִּ י ָקֵאי ָהא כִּ י ָקֵאי ָהא כִּ יַאּדְ ַאּדְ ַאּדְ ַאּדְ ָהא כִּ יַרּבִ יַרּבִ יַרּבִ   ֵמִאיר, ֵמִאיר, ֵמִאיר, ֵמִאיר,     ַרּבִ

ַנן ַרּבָ י ָקֵאי ַאּדְ ַנןָהא כִּ ַרּבָ י ָקֵאי ַאּדְ ַנןָהא כִּ ַרּבָ י ָקֵאי ַאּדְ ַנןָהא כִּ ַרּבָ י ָקֵאי ַאּדְ             ....ָהא כִּ
        

י ָקֵאי  י ָקֵאי כִּ י ָקֵאי כִּ י ָקֵאי כִּ יַאּדְ ַאּדְ ַאּדְ ַאּדְ כִּ יַרּבִ יַרּבִ יַרּבִ טּור. דּ ֵמִאיר ֵמִאיר ֵמִאיר ֵמִאיר     ַרּבִ את, ָאַמר ֵליּה ּפָ יב ַחּטָ טּור. ָאַמר ַחּיָ את, ָאַמר ֵליּה ּפָ יב ַחּטָ טּור. ָאַמר ַחּיָ את, ָאַמר ֵליּה ּפָ יב ַחּטָ טּור. ָאַמר ַחּיָ את, ָאַמר ֵליּה ּפָ יב ַחּטָ         ָאַמר ַחּיָ
ָאְמִרי  ַנן ּדְ ַרּבָ י ָקֵאי ַאּדְ ָאְמִרי ְוכִּ ַנן ּדְ ַרּבָ י ָקֵאי ַאּדְ ָאְמִרי ְוכִּ ַנן ּדְ ַרּבָ י ָקֵאי ַאּדְ ָאְמִרי ְוכִּ ַנן ּדְ ַרּבָ י ָקֵאי ַאּדְ טּורְוכִּ טּורּפָ טּורּפָ טּורּפָ ה.      ,,,,ֲאָבל ָאסּורֲאָבל ָאסּורֲאָבל ָאסּורֲאָבל ָאסּור    ּפָ ִחּלָ ר ְלַכּתְ ה.  ָאַמר ִאיהּו מּוּתָ ִחּלָ ר ְלַכּתְ ה.  ָאַמר ִאיהּו מּוּתָ ִחּלָ ר ְלַכּתְ ה.  ָאַמר ִאיהּו מּוּתָ ִחּלָ ר ְלַכּתְ   ָאַמר ִאיהּו מּוּתָ

 
יּוַמאי ּוַמאי ּוַמאי ּוַמאי    סב,ב יַרּבִ יַרּבִ יַרּבִ         ֵמִאיר? ֵמִאיר? ֵמִאיר? ֵמִאיר?     ַרּבִ

        
ַתְנָיא ַתְנָיאּדְ ַתְנָיאּדְ ַתְנָיאּדְ             ::::ּדְ

ָיָדּה, לֹא " ּבְ ַח ׁשֶ ַמְפתֵּ ה ּבְ ָ ֵצא ִאׁשּ   תֵּ
את,  -ְוִאם ָיָצאת  יֶבת ַחטָּ   ַחּיֶ

ְבֵרי  יּדִ   . ֵמִאיר ַרּבִ
י כ ֱאִליֶעֶזר ַרּבִ ְלָייטֹון ,ֹוֶבֶלתּפֹוֵטר ּבְ ל ּפַ   . . . . "ּוִבְצלֹוִחית ׁשֶ

  
ָמּה?     "ּכֹוֶבֶלת" ַכר ׁשְ ָמּה? ַמאן ּדְ ַכר ׁשְ ָמּה? ַמאן ּדְ ַכר ׁשְ ָמּה? ַמאן ּדְ ַכר ׁשְ   ַמאן ּדְ
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ָרא ְוָהִכי ָקָתֵני ָרא ְוָהִכי ָקָתֵניַחּסּוֵרי ְמַחּסְ ָרא ְוָהִכי ָקָתֵניַחּסּוֵרי ְמַחּסְ ָרא ְוָהִכי ָקָתֵניַחּסּוֵרי ְמַחּסְ             ::::ַחּסּוֵרי ְמַחּסְ

כ. . . . " .." .." .." .. כְוֵכן ּבְ כְוֵכן ּבְ כְוֵכן ּבְ ל ּפַ ֹוֶב ֹוֶב ֹוֶב ֹוֶב ְוֵכן ּבְ ְצלֹוִחית ׁשֶ ל ּפַ ֶלת ְוֵכן ּבִ ְצלֹוִחית ׁשֶ ל ּפַ ֶלת ְוֵכן ּבִ ְצלֹוִחית ׁשֶ ל ּפַ ֶלת ְוֵכן ּבִ ְצלֹוִחית ׁשֶ ֵצא, ֶלת ְוֵכן ּבִ ֵצא, ְלָייטֹון לֹא ּתֵ ֵצא, ְלָייטֹון לֹא ּתֵ ֵצא, ְלָייטֹון לֹא ּתֵ         ְלָייטֹון לֹא ּתֵ
את,  -ְוִאם ָיְצָאה  יֶבת ַחטָּ   ַחּיֶ

ְבֵרי  יּדִ   . ֵמִאיר ַרּבִ
י ל ּפַ ּפ  ֱאִליֶעֶזר ַרּבִ כֹוֶבֶלת ּוִבְצלֹוִחית ׁשֶ         . . . . ְלָייטֹוןֹוֵטר ּבְ

 ֶ ֶהם ּבֹוׂשּ ׁש ּבָ ּיֵ ׁשֶ ָבִרים ֲאמּוִרים כְּ ה ּדְ ּמֶ ֶ ּבַ ֶהם ּבֹוׂשּ ׁש ּבָ ּיֵ ׁשֶ ָבִרים ֲאמּוִרים כְּ ה ּדְ ּמֶ ֶ ּבַ ֶהם ּבֹוׂשּ ׁש ּבָ ּיֵ ׁשֶ ָבִרים ֲאמּוִרים כְּ ה ּדְ ּמֶ ֶ ּבַ ֶהם ּבֹוׂשּ ׁש ּבָ ּיֵ ׁשֶ ָבִרים ֲאמּוִרים כְּ ה ּדְ ּמֶ         ם, ם, ם, ם, ּבַ
ם  ֶהם ּבֹוׂשֶ ם ֲאָבל ֵאין ּבָ ֶהם ּבֹוׂשֶ ם ֲאָבל ֵאין ּבָ ֶהם ּבֹוׂשֶ ם ֲאָבל ֵאין ּבָ ֶהם ּבֹוׂשֶ יֶבת    - - - - ֲאָבל ֵאין ּבָ יֶבתַחּיֶ יֶבתַחּיֶ יֶבתַחּיֶ   . "ַחּיֶ

  
ר ַאֲהָבהָאַמר ָאַמר ָאַמר ָאַמר  א ּבַ         : : : : ַרב ַאּדָ

חֹות ִמכְּ ַהּמֹוִציא אוֹ ַהּמֹוִציא אוֹ ַהּמֹוִציא אוֹ ַהּמֹוִציא אוֹ     ::::זאת אֹוֶמֶרתזאת אֹוֶמֶרתזאת אֹוֶמֶרתזאת אֹוֶמֶרת חֹות ִמכְּ ָכִלין ּפָ חֹות ִמכְּ ָכִלין ּפָ חֹות ִמכְּ ָכִלין ּפָ יעּור ָכִלין ּפָ ִ יעּור ׁשּ ִ יעּור ׁשּ ִ יעּור ׁשּ ִ כְ ׁשּ כְ ּבִ כְ ּבִ כְ ּבִ יב,     - - - - ִלי ִלי ִלי ִלי ּבִ יב, ַחּיָ יב, ַחּיָ יב, ַחּיָ   ַחּיָ
ָהא  ָהא ּדְ ָהא ּדְ ָהא ּדְ ם""""ּדְ ּה ּבֹוׂשֶ םֵאין ּבָ ּה ּבֹוׂשֶ םֵאין ּבָ ּה ּבֹוׂשֶ םֵאין ּבָ ּה ּבֹוׂשֶ כְ     """"ֵאין ּבָ יעּור ּבִ ִ ׁשּ ָפחֹות ִמכְּ כְ כְּ יעּור ּבִ ִ ׁשּ ָפחֹות ִמכְּ כְ כְּ יעּור ּבִ ִ ׁשּ ָפחֹות ִמכְּ כְ כְּ יעּור ּבִ ִ ׁשּ ָפחֹות ִמכְּ ֵמיכְּ ֵמיִלי ּדָ ֵמיִלי ּדָ ֵמיִלי ּדָ יֶבת""""ְוָקָתֵני ְוָקָתֵני ְוָקָתֵני ְוָקָתֵני     ,,,,ִלי ּדָ יֶבתַחּיֶ יֶבתַחּיֶ יֶבתַחּיֶ       ".".".".ַחּיֶ

  
י   ָאַמר: ָאַמר: ָאַמר: ָאַמר:     ַרב ַאׁשִ

טּור,  ָעְלָמא ֵאיָמא ָלְך ּפָ טּור, ּבְ ָעְלָמא ֵאיָמא ָלְך ּפָ טּור, ּבְ ָעְלָמא ֵאיָמא ָלְך ּפָ טּור, ּבְ ָעְלָמא ֵאיָמא ָלְך ּפָ         ּבְ
א  ׁשָ ֵליֵתיּה ְלַמּמָ אֵני ָהָכא ּדְ א ְוׁשָ ׁשָ ֵליֵתיּה ְלַמּמָ אֵני ָהָכא ּדְ א ְוׁשָ ׁשָ ֵליֵתיּה ְלַמּמָ אֵני ָהָכא ּדְ א ְוׁשָ ׁשָ ֵליֵתיּה ְלַמּמָ אֵני ָהָכא ּדְ ָללְוׁשָ    .כְּ
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חוּ " ָמִנים ִיְמׁשָ ית ׁשְ    .(עמוס ו, ו) 5"ְוֵראׁשִ
  

מּוֵאלָאַמר ָאַמר ָאַמר ָאַמר     ַרב ְיהּוָדהָאַמר ָאַמר ָאַמר ָאַמר          : : : : ׁשְ
ְלָייטֹון.  ְלָייטֹון. ֶזה ּפַ ְלָייטֹון. ֶזה ּפַ ְלָייטֹון. ֶזה ּפַ         ֶזה ּפַ

        
  : ַרב יֹוֵסףְמִתיב ְמִתיב ְמִתיב ְמִתיב 

ְלָיי" ַזר ַאף ַעל ּפַ יטֹון ּגָ ָבא ַרּבִ ן ּבָ   , ְיהּוָדה ּבֶ
  . "ְולֹא הֹודּו לוֹ 

אי לֹא הֹודּו לֹו?  ֲענּוג, ַאּמַ ּום ּתַ אי לֹא הֹודּו לֹו? ְוִאי ָאְמַרּתְ ִמׁשּ ֲענּוג, ַאּמַ ּום ּתַ אי לֹא הֹודּו לֹו? ְוִאי ָאְמַרּתְ ִמׁשּ ֲענּוג, ַאּמַ ּום ּתַ אי לֹא הֹודּו לֹו? ְוִאי ָאְמַרּתְ ִמׁשּ ֲענּוג, ַאּמַ ּום ּתַ   ְוִאי ָאְמַרּתְ ִמׁשּ
  

ֵייָאַמר ֵליּה ָאַמר ֵליּה ָאַמר ֵליּה ָאַמר ֵליּה          : : : : ַאּבַ
ְכִתיב    ,,,,ּוְלַטֲעִמיךְ ּוְלַטֲעִמיךְ ּוְלַטֲעִמיךְ ּוְלַטֲעִמיךְ  ְכִתיבָהא ּדִ ְכִתיבָהא ּדִ ְכִתיבָהא ּדִ ֹ     ::::ָהא ּדִ ִמְזְרֵקי ַיִין""ַהׁשּ   , , , , (עמוס ו, ו)ִתים ּבְ

י יוְ וְ וְ וְ     ַאִמי ַרּבִ             ,,,,ַאִסי ַרּבִ
ָקִנין    ::::ָאַמרָאַמרָאַמרָאַמרַחד ַחד ַחד ַחד  ָקִניןְקִניׁשְ ָקִניןְקִניׁשְ ָקִניןְקִניׁשְ   , ְקִניׁשְ

ָזְרִקין ּכֹוסֹוֵתיֶהן ֶזה ָלֶזה ּמְ ָזְרִקין ּכֹוסֹוֵתיֶהן ֶזה ָלֶזהְוַחד ָאַמר ׁשֶ ּמְ ָזְרִקין ּכֹוסֹוֵתיֶהן ֶזה ָלֶזהְוַחד ָאַמר ׁשֶ ּמְ ָזְרִקין ּכֹוסֹוֵתיֶהן ֶזה ָלֶזהְוַחד ָאַמר ׁשֶ ּמְ   . ְוַחד ָאַמר ׁשֶ
ֲאִסיר ֲאִסירָהִכי ַנִמי ּדַ ֲאִסירָהִכי ַנִמי ּדַ ֲאִסירָהִכי ַנִמי ּדַ    !?ָהִכי ַנִמי ּדַ

ר ַרב הּוָנאְוָהא ְוָהא ְוָהא ְוָהא  ה ּבַ לּוָתא     ַרּבָ לּוָתא ִאיְקַלע ְלֵבי ֵריׁש ּגָ לּוָתא ִאיְקַלע ְלֵבי ֵריׁש ּגָ לּוָתא ִאיְקַלע ְלֵבי ֵריׁש ּגָ י! וְ וְ וְ וְ ִאיְקַלע ְלֵבי ֵריׁש ּגָ ָקִנין, ְולֹא ָאַמר ֵליּה ְוָלא ִמיּדֵ ְקִניׁשְ ָתה ּבִ י! ׁשָ ָקִנין, ְולֹא ָאַמר ֵליּה ְוָלא ִמיּדֵ ְקִניׁשְ ָתה ּבִ י! ׁשָ ָקִנין, ְולֹא ָאַמר ֵליּה ְוָלא ִמיּדֵ ְקִניׁשְ ָתה ּבִ י! ׁשָ ָקִנין, ְולֹא ָאַמר ֵליּה ְוָלא ִמיּדֵ ְקִניׁשְ ָתה ּבִ         ׁשָ
        

א אֶאּלָ אֶאּלָ אֶאּלָ   : ֶאּלָ
ִאית ּבֵ  י ּדְ ל ִמיּדֵ ִאית ּבֵ כָּ י ּדְ ל ִמיּדֵ ִאית ּבֵ כָּ י ּדְ ל ִמיּדֵ ִאית ּבֵ כָּ י ּדְ ל ִמיּדֵ יּה כָּ ֲענּוג ְוִאית ּבֵ יּה יּה ּתַ ֲענּוג ְוִאית ּבֵ יּה יּה ּתַ ֲענּוג ְוִאית ּבֵ יּה יּה ּתַ ֲענּוג ְוִאית ּבֵ ְמָחה יּה ּתַ ְמָחה ׂשִ ְמָחה ׂשִ ְמָחה ׂשִ זְ     - - - - ׂשִ זְ ּגָ זְ ּגָ זְ ּגָ ַנןּגָ ַנןרּו ַרּבָ ַנןרּו ַרּבָ ַנןרּו ַרּבָ   , רּו ַרּבָ

ְמָחה  יּה ׂשִ ֲענּוג ְוֵלית ּבֵ יּה ּתַ ִאית ּבֵ י ּדְ ְמָחה ֲאָבל ִמיּדֵ יּה ׂשִ ֲענּוג ְוֵלית ּבֵ יּה ּתַ ִאית ּבֵ י ּדְ ְמָחה ֲאָבל ִמיּדֵ יּה ׂשִ ֲענּוג ְוֵלית ּבֵ יּה ּתַ ִאית ּבֵ י ּדְ ְמָחה ֲאָבל ִמיּדֵ יּה ׂשִ ֲענּוג ְוֵלית ּבֵ יּה ּתַ ִאית ּבֵ י ּדְ ַנן    - - - - ֲאָבל ִמיּדֵ ְזרּו ַרּבָ ַנןלֹא ּגָ ְזרּו ַרּבָ ַנןלֹא ּגָ ְזרּו ַרּבָ ַנןלֹא ּגָ ְזרּו ַרּבָ   . לֹא ּגָ
  
  

                                                             
5

חּו     השותים במזרקי יין  ָמִנים ִיְמׁשָ ית ׁשְ חּו ְוֵראׁשִ ָמִנים ִיְמׁשָ ית ׁשְ חּו ְוֵראׁשִ ָמִנים ִיְמׁשָ ית ׁשְ חּו ְוֵראׁשִ ָמִנים ִיְמׁשָ ית ׁשְ  ולא ֶנְחלּו על שבר יוסףְוֵראׁשִ



ה יֹוְצָאה –מסכת שבת פרק ו'    להדפיס לצורך לימוד אישיבשמחה מותר  0526071122לדניאל ברק ווינט  כל הזכויות שמורותכל הזכויות שמורותכל הזכויות שמורותכל הזכויות שמורות                                                                                       ""ַּבָּמה ִאׁשָּ

                     
39

        סב, בסב, בסב, בסב, ב .242
ן ּוְסֻרִחים ַעל ַעְרׂשָתם ְכִבים ַעל ִמּטֹות ׁשֵ   . (עמוס ו, ד)    6666""ַהׁשּ

  
יָאַמר ָאַמר ָאַמר ָאַמר    : : : : ֲחִניָנא יַרּבִ יֹוֵסי ּבַ  ַרּבִ

ְפֵני ִמּטֹוֵתיֶהן ֲערּוִמים.  יִנין ַמִים ּבִ ָהיּו ַמְשּתִ ד ׁשֶ ְפֵני ִמּטֹוֵתיֶהן ֲערּוִמים. ְמַלּמֵ יִנין ַמִים ּבִ ָהיּו ַמְשּתִ ד ׁשֶ ְפֵני ִמּטֹוֵתיֶהן ֲערּוִמים. ְמַלּמֵ יִנין ַמִים ּבִ ָהיּו ַמְשּתִ ד ׁשֶ ְפֵני ִמּטֹוֵתיֶהן ֲערּוִמים. ְמַלּמֵ יִנין ַמִים ּבִ ָהיּו ַמְשּתִ ד ׁשֶ         ְמַלּמֵ
        

ּה  ף ּבָ ּה ְמַגּדֵ ף ּבָ ּה ְמַגּדֵ ף ּבָ ּה ְמַגּדֵ ף ּבָ יְמַגּדֵ הוּ  ַרּבִ         : : : : ַאּבָ
ְכִתיב ְכִתיבִאי ָהִכי ַהְיינּו ּדִ ְכִתיבִאי ָהִכי ַהְיינּו ּדִ ְכִתיבִאי ָהִכי ַהְיינּו ּדִ ראׁש ּגֹ     ::::ִאי ָהִכי ַהְיינּו ּדִ ה ִיְגלּו ּבְ   , (עמוס ו, ז)    7777"ִלים"ָלֵכן ַעּתָ

ּום  ּום ִמׁשּ ּום ִמׁשּ ּום ִמׁשּ ְפֵני ִמּטֹוֵתיֶהםּדְ ִמׁשּ יִנין ַמִים ּבִ ְפֵני ִמּטֹוֵתיֶהםַמְשּתִ יִנין ַמִים ּבִ ְפֵני ִמּטֹוֵתיֶהםַמְשּתִ יִנין ַמִים ּבִ ְפֵני ִמּטֹוֵתיֶהםַמְשּתִ יִנין ַמִים ּבִ ראׁש ּגֹוִלים?!     ַמְשּתִ ראׁש ּגֹוִלים?! ֲערּוִמים ִיְגלּו ּבְ ראׁש ּגֹוִלים?! ֲערּוִמים ִיְגלּו ּבְ ראׁש ּגֹוִלים?! ֲערּוִמים ִיְגלּו ּבְ   ֲערּוִמים ִיְגלּו ּבְ
  

א ָאַמר  א ָאַמר ֶאּלָ א ָאַמר ֶאּלָ א ָאַמר ֶאּלָ יֶאּלָ הוּ  ַרּבִ   : : : : ַאּבָ
ָהיּו אֹוְכִלים ְוׁשֹוִתים ֶזה ִעם ֶזה ֵני ָאָדם ׁשֶ ָהיּו אֹוְכִלים ְוׁשֹוִתים ֶזה ִעם ֶזהֵאּלּו ּבְ ֵני ָאָדם ׁשֶ ָהיּו אֹוְכִלים ְוׁשֹוִתים ֶזה ִעם ֶזהֵאּלּו ּבְ ֵני ָאָדם ׁשֶ ָהיּו אֹוְכִלים ְוׁשֹוִתים ֶזה ִעם ֶזהֵאּלּו ּבְ ֵני ָאָדם ׁשֶ זוֹ     ,,,,ֵאּלּו ּבְ זוֹ ְודֹוְבִקין ִמּטֹוֵתיֶהן זֹו ּבָ זוֹ ְודֹוְבִקין ִמּטֹוֵתיֶהן זֹו ּבָ זוֹ ְודֹוְבִקין ִמּטֹוֵתיֶהן זֹו ּבָ             ,,,,ְודֹוְבִקין ִמּטֹוֵתיֶהן זֹו ּבָ

ׁשִ  ׁשִ ּוַמֲחִליִפין ְנׁשֹוֵתיֶהן ֶזה ִעם ֶזה ּוַמְסִריִחין ַעְרסֹוָתם ּבְ ׁשִ ּוַמֲחִליִפין ְנׁשֹוֵתיֶהן ֶזה ִעם ֶזה ּוַמְסִריִחין ַעְרסֹוָתם ּבְ ׁשִ ּוַמֲחִליִפין ְנׁשֹוֵתיֶהן ֶזה ִעם ֶזה ּוַמְסִריִחין ַעְרסֹוָתם ּבְ ֶהןְכַבת ֶזַרע ׁשֶ ְכַבת ֶזַרע ׁשֶ ְכַבת ֶזַרע ׁשֶ ְכַבת ֶזַרע ׁשֶ ּוַמֲחִליִפין ְנׁשֹוֵתיֶהן ֶזה ִעם ֶזה ּוַמְסִריִחין ַעְרסֹוָתם ּבְ ּלָ ֶהןֵאינֹו ׁשֶ ּלָ ֶהןֵאינֹו ׁשֶ ּלָ ֶהןֵאינֹו ׁשֶ ּלָ   .  ֵאינֹו ׁשֶ
   

        
יָאַמר ָאַמר ָאַמר ָאַמר  הוּ  ַרּבִ ַמְתִניָתא ּתָ     ,,,,ַאּבָ ַמְתִניָתא ּתָ ְוָאְמִרי ָלּה ּבְ ַמְתִניָתא ּתָ ְוָאְמִרי ָלּה ּבְ ַמְתִניָתא ּתָ ְוָאְמִרי ָלּה ּבְ   : ָנאָנאָנאָנאְוָאְמִרי ָלּה ּבְ

ָבִרים ְמִביִאין ֶאת ָהָאָדם ִליֵדי ֲעִנּיּות, """" ה ּדְ לֹוׁשָ ָבִרים ְמִביִאין ֶאת ָהָאָדם ִליֵדי ֲעִנּיּות, ׁשְ ה ּדְ לֹוׁשָ ָבִרים ְמִביִאין ֶאת ָהָאָדם ִליֵדי ֲעִנּיּות, ׁשְ ה ּדְ לֹוׁשָ ָבִרים ְמִביִאין ֶאת ָהָאָדם ִליֵדי ֲעִנּיּות, ׁשְ ה ּדְ לֹוׁשָ   ׁשְ
תֹו ָערֹום,  ְפֵני ִמּטָ ין ַמִים ּבִ ּתִ ׁשְ תֹו ָערֹום, ַהּמַ ְפֵני ִמּטָ ין ַמִים ּבִ ּתִ ׁשְ תֹו ָערֹום, ַהּמַ ְפֵני ִמּטָ ין ַמִים ּבִ ּתִ ׁשְ תֹו ָערֹום, ַהּמַ ְפֵני ִמּטָ ין ַמִים ּבִ ּתִ ׁשְ         ַהּמַ

ְנִטיַלת ָיַדִים, וּ וּ וּ וּ  ְנִטיַלת ָיַדִים, ְמַזְלֵזל ּבִ ְנִטיַלת ָיַדִים, ְמַזְלֵזל ּבִ ְנִטיַלת ָיַדִים, ְמַזְלֵזל ּבִ         ְמַזְלֵזל ּבִ
ְלּתוֹ  ּתֹו ְמַקּלַ ִאׁשְ ְלּתוֹ ְוׁשֶ ּתֹו ְמַקּלַ ִאׁשְ ְלּתוֹ ְוׁשֶ ּתֹו ְמַקּלַ ִאׁשְ ְלּתוֹ ְוׁשֶ ּתֹו ְמַקּלַ ִאׁשְ ָפָניו    ְוׁשֶ ָפָניוּבְ ָפָניוּבְ ָפָניוּבְ         .  .  .  .  """"ּבְ

      
  

ין ַמיִ  ּתִ ׁשְ ין ַמיִ "ַהּמַ ּתִ ׁשְ ין ַמיִ "ַהּמַ ּתִ ׁשְ ין ַמיִ "ַהּמַ ּתִ ׁשְ תֹו ָערֹום""ַהּמַ ְפֵני ִמּטָ תֹו ָערֹום"ם ּבִ ְפֵני ִמּטָ תֹו ָערֹום"ם ּבִ ְפֵני ִמּטָ תֹו ָערֹום"ם ּבִ ְפֵני ִמּטָ             ....ם ּבִ
        : : : : ָרָבאָאַמר ָאַמר ָאַמר ָאַמר 

יּה ְלפּוְרֵייּה  ר ַאּפֵ ְמַהּדַ א ּדִ יּה ְלפּוְרֵייּה לֹא ֲאַמַרן ֶאּלָ ר ַאּפֵ ְמַהּדַ א ּדִ יּה ְלפּוְרֵייּה לֹא ֲאַמַרן ֶאּלָ ר ַאּפֵ ְמַהּדַ א ּדִ יּה ְלפּוְרֵייּה לֹא ֲאַמַרן ֶאּלָ ר ַאּפֵ ְמַהּדַ א ּדִ         , לֹא ֲאַמַרן ֶאּלָ
ּה     - - - - ֲאָבל ְלָבַרֵאי ֲאָבל ְלָבַרֵאי ֲאָבל ְלָבַרֵאי ֲאָבל ְלָבַרֵאי  ּה ֵלית ָלן ּבָ ּה ֵלית ָלן ּבָ ּה ֵלית ָלן ּבָ       ....ֵלית ָלן ּבָ

        
יּה ְלפּוְרֵייּה וּ וּ וּ וּ  ר ַאּפֵ יּה ְלפּוְרֵייּה ְמַהּדַ ר ַאּפֵ יּה ְלפּוְרֵייּה ְמַהּדַ ר ַאּפֵ יּה ְלפּוְרֵייּה ְמַהּדַ ר ַאּפֵ י ְמַהּדַ י ַנּמִ י ַנּמִ י ַנּמִ א ְלַאְרָעא, ַנּמִ א ְלַאְרָעא, לֹא ֲאַמַרן ֶאּלָ א ְלַאְרָעא, לֹא ֲאַמַרן ֶאּלָ א ְלַאְרָעא, לֹא ֲאַמַרן ֶאּלָ         לֹא ֲאַמַרן ֶאּלָ

ָמנָ  ָמנָ ֲאָבל ּבְ ָמנָ ֲאָבל ּבְ ָמנָ ֲאָבל ּבְ ּה     - - - - א א א א ֲאָבל ּבְ ּה ֵלית ָלן ּבָ ּה ֵלית ָלן ּבָ ּה ֵלית ָלן ּבָ   ....ֵלית ָלן ּבָ
  
  
ְנִטיַלת ָיַדִים"וּ  ְנִטיַלת ָיַדִיםְמַזְלֵזל ּבִ ְנִטיַלת ָיַדִיםְמַזְלֵזל ּבִ ְנִטיַלת ָיַדִיםְמַזְלֵזל ּבִ             ".".".".ְמַזְלֵזל ּבִ

        : : : : ָרָבאָאַמר ָאַמר ָאַמר ָאַמר 
א  א לֹא ֲאַמַרן ֶאּלָ א לֹא ֲאַמַרן ֶאּלָ א לֹא ֲאַמַרן ֶאּלָ ָלל, לֹא ָמ לֹא ָמ לֹא ָמ לֹא ָמ ּדְ לֹא ֲאַמַרן ֶאּלָ א ְיֵדיּה כְּ ָלל, ׁשָ א ְיֵדיּה כְּ ָלל, ׁשָ א ְיֵדיּה כְּ ָלל, ׁשָ א ְיֵדיּה כְּ         ׁשָ

א ָמ ָמ ָמ ָמ ֲאָבל ֲאָבל ֲאָבל ֲאָבל  א ׁשָ א ׁשָ א ׁשָ א ְולֹא ָמ ְולֹא ָמ ְולֹא ָמ ְולֹא ָמ ׁשָ א ׁשָ א ׁשָ א ׁשָ ּה     - - - - ׁשָ ּה ֵלית ָלן ּבָ ּה ֵלית ָלן ּבָ ּה ֵלית ָלן ּבָ       ....ֵלית ָלן ּבָ
  

ָתא ִהיא ָתא ִהיאְוָלאו ִמּלְ ָתא ִהיאְוָלאו ִמּלְ ָתא ִהיאְוָלאו ִמּלְ             ,,,,ְוָלאו ִמּלְ
אָאַמר ָאַמר ָאַמר ָאַמר ּדְ ּדְ ּדְ ּדְ          : : : : ַרב ִחְסּדָ

א ְויָ ֲאָנא ְמ ֲאָנא ְמ ֲאָנא ְמ ֲאָנא ְמ  ִאי ְמלֹא ָחְפַני ַמּיָ ֶ א ְויָ ׁשּ ִאי ְמלֹא ָחְפַני ַמּיָ ֶ א ְויָ ׁשּ ִאי ְמלֹא ָחְפַני ַמּיָ ֶ א ְויָ ׁשּ ִאי ְמלֹא ָחְפַני ַמּיָ ֶ   !ֲהבּו ִלי ְמלֹא ָחְפַני ִטיבּוָתאֲהבּו ִלי ְמלֹא ָחְפַני ִטיבּוָתאֲהבּו ִלי ְמלֹא ָחְפַני ִטיבּוָתאֲהבּו ִלי ְמלֹא ָחְפַני ִטיבּוָתאׁשּ
  
  
ָפָניו"""" ְלּתֹו ּבְ ּתֹו ְמַקּלַ ִאׁשְ ָפָניוְוׁשֶ ְלּתֹו ּבְ ּתֹו ְמַקּלַ ִאׁשְ ָפָניוְוׁשֶ ְלּתֹו ּבְ ּתֹו ְמַקּלַ ִאׁשְ ָפָניוְוׁשֶ ְלּתֹו ּבְ ּתֹו ְמַקּלַ ִאׁשְ             ".".".".ְוׁשֶ

        : : : : ָרָבאָאַמר ָאַמר ָאַמר ָאַמר 
יֶטיָה  ְכׁשִ יֶטיָה ַעל ִעְסֵקי ּתַ ְכׁשִ יֶטיָה ַעל ִעְסֵקי ּתַ ְכׁשִ יֶטיָה ַעל ִעְסֵקי ּתַ ְכׁשִ   . ַעל ִעְסֵקי ּתַ

  
ִאית ֵליּה ְוָלא ָעֵביד י הּוא ּדְ ִאית ֵליּה ְוָלא ָעֵבידְוָהֵני ִמיּלֵ י הּוא ּדְ ִאית ֵליּה ְוָלא ָעֵבידְוָהֵני ִמיּלֵ י הּוא ּדְ ִאית ֵליּה ְוָלא ָעֵבידְוָהֵני ִמיּלֵ י הּוא ּדְ             ....ְוָהֵני ִמיּלֵ

        
        

                                                             
6
ן ּוְסֻרִחים ַעל ַעְרׂשָתם   ְכִבים ַעל ִמּטֹות ׁשֵ ן ּוְסֻרִחים ַעל ַעְרׂשָתם ַהׁשּ ְכִבים ַעל ִמּטֹות ׁשֵ ן ּוְסֻרִחים ַעל ַעְרׂשָתם ַהׁשּ ְכִבים ַעל ִמּטֹות ׁשֵ ן ּוְסֻרִחים ַעל ַעְרׂשָתם ַהׁשּ ְכִבים ַעל ִמּטֹות ׁשֵ  ואוכלים כרים מצאן ועגלים מתוך מרבקַהׁשּ
7
ה יִ   ה יִ ָלֵכן ַעתָּ ה יִ ָלֵכן ַעתָּ ה יִ ָלֵכן ַעתָּ ראׁש ּגִלים ָלֵכן ַעתָּ ראׁש ּגִלים ְגלּו ּבְ ראׁש ּגִלים ְגלּו ּבְ ראׁש ּגִלים ְגלּו ּבְ  וסר ִמְרַזח סרוחיםְגלּו ּבְ
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        סב, בסב, בסב, בסב, ב .243
ַרׁש  ַרׁש ּדָ ַרׁש ּדָ ַרׁש ּדָ ֵריּה ּדָ איַר ּדְ ָרָבא ּבְ         :ב ִעיּלַ

ְכִתיב ְכִתיבַמאי ּדִ ְכִתיבַמאי ּדִ ְכִתיבַמאי ּדִ נֹות ִצּיֹון"ַוּיאֶמר ה' ַיַע     ::::ַמאי ּדִ י ָגְבהּו ּבְ    ?(ישעיהו ג, טז)    8888"ן ּכִ
קֹוָמה ְזקּוָפה כֹות ּבְ ָהיּו ְמַהּלְ קֹוָמה ְזקּוָפהׁשֶ כֹות ּבְ ָהיּו ְמַהּלְ קֹוָמה ְזקּוָפהׁשֶ כֹות ּבְ ָהיּו ְמַהּלְ קֹוָמה ְזקּוָפהׁשֶ כֹות ּבְ ָהיּו ְמַהּלְ   . ׁשֶ

רֹון" ַלְכָנה ְנטּויֹות ּגָ כֹות  -    "ַוּתֵ כֹות ָהיּו ְמַהּלְ כֹות ָהיּו ְמַהּלְ כֹות ָהיּו ְמַהּלְ ַצד ּגּוָדלָהיּו ְמַהּלְ ַצד ּגּוָדלָעֵקב ּבְ ַצד ּגּוָדלָעֵקב ּבְ ַצד ּגּוָדלָעֵקב ּבְ   . ָעֵקב ּבְ
רֹות ֵעיַנִים""וּ  ּקְ ָזן.     - - - -     ְמׁשַ ֲהָוה ְמָלאן ּכּוֲחָלא ְלֵעיַנְייהּו ּוְמַרּמְ ָזן. ּדַ ֲהָוה ְמָלאן ּכּוֲחָלא ְלֵעיַנְייהּו ּוְמַרּמְ ָזן. ּדַ ֲהָוה ְמָלאן ּכּוֲחָלא ְלֵעיַנְייהּו ּוְמַרּמְ ָזן. ּדַ ֲהָוה ְמָלאן ּכּוֲחָלא ְלֵעיַנְייהּו ּוְמַרּמְ         ּדַ

ַצד ְקָצָרה    - - - -     ֹוְך ְוָטפֹוף""ָהל ה ּבְ כֹות ֲארּוכָּ ָהיּו ְמַהּלְ ַצד ְקָצָרהׁשֶ ה ּבְ כֹות ֲארּוכָּ ָהיּו ְמַהּלְ ַצד ְקָצָרהׁשֶ ה ּבְ כֹות ֲארּוכָּ ָהיּו ְמַהּלְ ַצד ְקָצָרהׁשֶ ה ּבְ כֹות ֲארּוכָּ ָהיּו ְמַהּלְ   . ׁשֶ
ְסָנה" ַעּכַ יָאַמר ָאַמר ָאַמר ָאַמר     - - - -     "ּוְבַרְגֵליֶהן ּתְ ֵבי     ִיְצָחק ַרּבִ ֵבי ּדְ ֵבי ּדְ ֵבי ּדְ יּדְ         : : : : ַאִמי ַרּבִ

ַלִים,                                  ׁשּוֵקי ְירּוׁשָ כֹות ּבְ ִמְנֲעֵליֶהן ּוְמַהּלְ ילֹות מֹור ַוֲאַפְרְסמֹון ּבְ ּטִ ּמַ ד ׁשֶ ַלִים, ְמַלּמֵ ׁשּוֵקי ְירּוׁשָ כֹות ּבְ ִמְנֲעֵליֶהן ּוְמַהּלְ ילֹות מֹור ַוֲאַפְרְסמֹון ּבְ ּטִ ּמַ ד ׁשֶ ַלִים, ְמַלּמֵ ׁשּוֵקי ְירּוׁשָ כֹות ּבְ ִמְנֲעֵליֶהן ּוְמַהּלְ ילֹות מֹור ַוֲאַפְרְסמֹון ּבְ ּטִ ּמַ ד ׁשֶ ַלִים, ְמַלּמֵ ׁשּוֵקי ְירּוׁשָ כֹות ּבְ ִמְנֲעֵליֶהן ּוְמַהּלְ ילֹות מֹור ַוֲאַפְרְסמֹון ּבְ ּטִ ּמַ ד ׁשֶ         ְמַלּמֵ
ָרֵאל                                 חּוֵרי ִיׂשְ יעֹות ֵאֶצל ּבַ ּגִ ּמַ ָרֵאלְוֵכיָון ׁשֶ חּוֵרי ִיׂשְ יעֹות ֵאֶצל ּבַ ּגִ ּמַ ָרֵאלְוֵכיָון ׁשֶ חּוֵרי ִיׂשְ יעֹות ֵאֶצל ּבַ ּגִ ּמַ ָרֵאלְוֵכיָון ׁשֶ חּוֵרי ִיׂשְ יעֹות ֵאֶצל ּבַ ּגִ ּמַ יזֹות ֲעֵליֶהם    ,,,,ְוֵכיָון ׁשֶ ְרַקע ּוַמּתִ ּקַ יזֹות ֲעֵליֶהםּבֹוֲעטֹות ּבַ ְרַקע ּוַמּתִ ּקַ יזֹות ֲעֵליֶהםּבֹוֲעטֹות ּבַ ְרַקע ּוַמּתִ ּקַ יזֹות ֲעֵליֶהםּבֹוֲעטֹות ּבַ ְרַקע ּוַמּתִ ּקַ             ,,,,ּבֹוֲעטֹות ּבַ

עוּ     ּוַמְכִניסֹותּוַמְכִניסֹותּוַמְכִניסֹותּוַמְכִניסֹות                                 כָּ ֶאֶרס ּבַ ֶהן ֵיֶצר ָהַרע כְּ עוּ ּבָ כָּ ֶאֶרס ּבַ ֶהן ֵיֶצר ָהַרע כְּ עוּ ּבָ כָּ ֶאֶרס ּבַ ֶהן ֵיֶצר ָהַרע כְּ עוּ ּבָ כָּ ֶאֶרס ּבַ ֶהן ֵיֶצר ָהַרע כְּ   . ססססּבָ
  

      ????ַמאי ּפּוְרָענּוֵתיֶהםַמאי ּפּוְרָענּוֵתיֶהםַמאי ּפּוְרָענּוֵתיֶהםַמאי ּפּוְרָענּוֵתיֶהם
  

ְדָדֵריׁש  ְדָדֵריׁש כִּ ְדָדֵריׁש כִּ ְדָדֵריׁש כִּ אכִּ ר עּוּלָ ה ּבַ         : : : : ַרּבָ
ם ה ְנָמִקים ְנָמִקים -  (ישעיהו ג, כד) 9"ֶיהַמק ִיְה  ,"ְוָהָיה ַתַחת ּבׂשֶ מֹות ּבֹו ַנֲעׂשָ ְ ׂשּ ָהיּו ִמְתּבַ ה ְנָמִקים ְנָמִקיםָמקֹום ׁשֶ מֹות ּבֹו ַנֲעׂשָ ְ ׂשּ ָהיּו ִמְתּבַ ה ְנָמִקים ְנָמִקיםָמקֹום ׁשֶ מֹות ּבֹו ַנֲעׂשָ ְ ׂשּ ָהיּו ִמְתּבַ ה ְנָמִקים ְנָמִקיםָמקֹום ׁשֶ מֹות ּבֹו ַנֲעׂשָ ְ ׂשּ ָהיּו ִמְתּבַ    .ָמקֹום ׁשֶ

ה" ִצְלצּול     - - - -     "ְוַתַחת ֲחגֹוָרה ִנְקּפָ ָהיּו ֲחגּורֹות ּבְ ִצְלצּול ָמקֹום ׁשֶ ָהיּו ֲחגּורֹות ּבְ ִצְלצּול ָמקֹום ׁשֶ ָהיּו ֲחגּורֹות ּבְ ִצְלצּול ָמקֹום ׁשֶ ָהיּו ֲחגּורֹות ּבְ ה ְנָקִפים ְנָקִפיםָמקֹום ׁשֶ ה ְנָקִפים ְנָקִפיםַנֲעׂשָ ה ְנָקִפים ְנָקִפיםַנֲעׂשָ ה ְנָקִפים ְנָקִפיםַנֲעׂשָ    ....ַנֲעׂשָ
ה ָקְרָחה" ה ִמְקׁשֶ טֹות     - - - -     "ְוַתַחת ַמֲעׂשֶ ְ ָהיּו ִמְתַקׁשּ טֹות ָמקֹום ׁשֶ ְ ָהיּו ִמְתַקׁשּ טֹות ָמקֹום ׁשֶ ְ ָהיּו ִמְתַקׁשּ טֹות ָמקֹום ׁשֶ ְ ָהיּו ִמְתַקׁשּ ה ְקָרִחים ְקָרִחים. ָמקֹום ׁשֶ ה ְקָרִחים ְקָרִחים. ּבֹו ַנֲעׂשָ ה ְקָרִחים ְקָרִחים. ּבֹו ַנֲעׂשָ ה ְקָרִחים ְקָרִחים. ּבֹו ַנֲעׂשָ         ּבֹו ַנֲעׂשָ

ִתיִגיל ַמֲחגֹ  ק""ְוַתַחת ּפְ ה    - - - -     ֶרת ׂשַ יּלָ ָתִחים ַהְמִביִאין ִליֵדי ּגִ הּפְ יּלָ ָתִחים ַהְמִביִאין ִליֵדי ּגִ הּפְ יּלָ ָתִחים ַהְמִביִאין ִליֵדי ּגִ הּפְ יּלָ ָתִחים ַהְמִביִאין ִליֵדי ּגִ ק. ִיְהיּו ְלַמֲחֹגִיְהיּו ְלַמֲחֹגִיְהיּו ְלַמֲחֹגִיְהיּו ְלַמֲחֹג, ּפְ ק. ֶרת ׂשַ ק. ֶרת ׂשַ ק. ֶרת ׂשַ         ֶרת ׂשַ
י ַתַחת יֹ יָרָבאָאַמר ָאַמר ָאַמר ָאַמר     - - - -     ִפי""ּכִ ָאְמִרי ֱאיָנׁשֵ י: ַהְיינּו ּדְ ָאְמִרי ֱאיָנׁשֵ י: ַהְיינּו ּדְ ָאְמִרי ֱאיָנׁשֵ י: ַהְיינּו ּדְ ָאְמִרי ֱאיָנׁשֵ         ".".".".ִכיָבאִכיָבאִכיָבאִכיָבא    ––––ֲחלּוֵפי ׁשּוְפָרא ֲחלּוֵפי ׁשּוְפָרא ֲחלּוֵפי ׁשּוְפָרא ֲחלּוֵפי ׁשּוְפָרא ": : ַהְיינּו ּדְ

        
        

ח ה' ָקְדָק  ּפַ נֹות ִצּיֹון"ְוׂשִ   . . . . )יז(ישעיהו ג,     10101010"ד ּבְ
יָאַמר ָאַמר ָאַמר ָאַמר  ייֹוֵסי ּבְ  ַרּבִ ֶהן ָצַרַעת. ֲחִניָנא ַרּבִ ְרָחה ּבָ ּפָ ד ׁשֶ ֶהן ָצַרַעת. : ְמַלּמֵ ְרָחה ּבָ ּפָ ד ׁשֶ ֶהן ָצַרַעת. : ְמַלּמֵ ְרָחה ּבָ ּפָ ד ׁשֶ ֶהן ָצַרַעת. : ְמַלּמֵ ְרָחה ּבָ ּפָ ד ׁשֶ   : ְמַלּמֵ

ִתיב ָהָכא ִתיב ָהָכאכְּ ִתיב ָהָכאכְּ ִתיב ָהָכאכְּ ח    ::::כְּ ּפַ         , , , , ""ְוׂשִ
ַחת"    ::::ּוְכִתיב ָהָתםּוְכִתיב ָהָתםּוְכִתיב ָהָתםּוְכִתיב ָהָתם ּפַ ֵאת ְוַלּסַ   . (ויקרא יד, נו)    "ַלׂשְ

  
  

ְתֵהן ְיָעֶרה"    .)יז(ישעיהו ג,     "ַוה' ּפָ
מוּ וּ וּ וּ וּ     ַרב         , , , , ֵאלׁשְ

כוּ ַחד ָא ַחד ָא ַחד ָא ַחד ָא  ּפְ ׁשְ ּנִ כוּ ַמר: ׁשֶ ּפְ ׁשְ ּנִ כוּ ַמר: ׁשֶ ּפְ ׁשְ ּנִ כוּ ַמר: ׁשֶ ּפְ ׁשְ ּנִ יתֹון.     ַמר: ׁשֶ ּקִ יתֹון. כַּ ּקִ יתֹון. כַּ ּקִ יתֹון. כַּ ּקִ         כַּ
ַער.   ּיַ ְתֵחיֶהן כַּ ֲעׂשּו ּפִ ּנַ ַער.  ְוַחד ָאַמר: ׁשֶ ּיַ ְתֵחיֶהן כַּ ֲעׂשּו ּפִ ּנַ ַער.  ְוַחד ָאַמר: ׁשֶ ּיַ ְתֵחיֶהן כַּ ֲעׂשּו ּפִ ּנַ ַער.  ְוַחד ָאַמר: ׁשֶ ּיַ ְתֵחיֶהן כַּ ֲעׂשּו ּפִ ּנַ         ְוַחד ָאַמר: ׁשֶ

            
        
        

                                                             
8
נֹות ִצּיֹון   י ָגְבהּו ּבְ נֹות ִצּיֹון ַוּיאֶמר ה' ַיַען כִּ י ָגְבהּו ּבְ נֹות ִצּיֹון ַוּיאֶמר ה' ַיַען כִּ י ָגְבהּו ּבְ נֹות ִצּיֹון ַוּיאֶמר ה' ַיַען כִּ י ָגְבהּו ּבְ  ותלכנה נטויות גרון ומשקרות עיניים הלוך וטפוף תלכנה וברגליהן תעכסנהַוּיאֶמר ה' ַיַען כִּ
9
ם ַמק ִיְהֶיה   ם ַמק ִיְהֶיה ְוָהָיה ַתַחת ּבׂשֶ ם ַמק ִיְהֶיה ְוָהָיה ַתַחת ּבׂשֶ ם ַמק ִיְהֶיה ְוָהָיה ַתַחת ּבׂשֶ ִתיִגיל ַמ ְוָהָיה ַתַחת ּבׂשֶ ה ָקְרָחה ותחת ּפְ ה ותחת מעשה ִמְקׁשֶ ק, כי תחת יופיותחת חגורה ִנְקּפָ  ֲחגֶרת ׂשָ
10
נֹות ִציֹּון   ח ה' ָקְדָקד ּבְ ּפַ נֹות ִציֹּון ְוׂשִ ח ה' ָקְדָקד ּבְ ּפַ נֹות ִציֹּון ְוׂשִ ח ה' ָקְדָקד ּבְ ּפַ נֹות ִציֹּון ְוׂשִ ח ה' ָקְדָקד ּבְ ּפַ ְתֵהן ְיָעֶרהְוׂשִ  וה' ּפָ
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        סג, אסג, אסג, אסג, א    ––––    סב, בסב, בסב, בסב, ב .244
יָאַמר ָאַמר ָאַמר ָאַמר          : : : : ַרבָאַמר ָאַמר ָאַמר ָאַמר     ְיהּוָדה ַרּבִ

ַחץ ָהיּו.  י ׁשַ ַלִים ַאְנׁשֵ י ְירּוׁשָ ַחץ ָהיּו. ַאְנׁשֵ י ׁשַ ַלִים ַאְנׁשֵ י ְירּוׁשָ ַחץ ָהיּו. ַאְנׁשֵ י ׁשַ ַלִים ַאְנׁשֵ י ְירּוׁשָ ַחץ ָהיּו. ַאְנׁשֵ י ׁשַ ַלִים ַאְנׁשֵ י ְירּוׁשָ         ַאְנׁשֵ
ַפת ה ָסַעְדּתָ ַהּיֹום? ּבְ ּמֶ ַפתָאָדם אֹוֵמר ַלֲחֵברֹו: ּבַ ה ָסַעְדּתָ ַהּיֹום? ּבְ ּמֶ ַפתָאָדם אֹוֵמר ַלֲחֵברֹו: ּבַ ה ָסַעְדּתָ ַהּיֹום? ּבְ ּמֶ ַפתָאָדם אֹוֵמר ַלֲחֵברֹו: ּבַ ה ָסַעְדּתָ ַהּיֹום? ּבְ ּמֶ ֵאיָנּה ֲעִמיָלה?     ָאָדם אֹוֵמר ַלֲחֵברֹו: ּבַ ַפת ׁשֶ ֵאיָנּה ֲעִמיָלה? ֲעִמיָלה אֹו ּבְ ַפת ׁשֶ ֵאיָנּה ֲעִמיָלה? ֲעִמיָלה אֹו ּבְ ַפת ׁשֶ ֵאיָנּה ֲעִמיָלה? ֲעִמיָלה אֹו ּבְ ַפת ׁשֶ         ֲעִמיָלה אֹו ּבְ

ַיִין ּגּוְרָדִלי   סג,א ַיִין ּגּוְרָדִליּבְ ַיִין ּגּוְרָדִליּבְ ַיִין ּגּוְרָדִליּבְ ִלי? ̂̂̂^אֹו אֹו אֹו אֹו , ּבְ ַיִין ַחְרּדָ ִלי? ּבְ ַיִין ַחְרּדָ ִלי? ּבְ ַיִין ַחְרּדָ ִלי? ּבְ ַיִין ַחְרּדָ         ּבְ
ֵמַסב ָקַצר ֵמַסב ָרָחב, אֹו ּבְ ֵמַסב ָקַצרּבְ ֵמַסב ָרָחב, אֹו ּבְ ֵמַסב ָקַצרּבְ ֵמַסב ָרָחב, אֹו ּבְ ֵמַסב ָקַצרּבְ ֵמַסב ָרָחב, אֹו ּבְ   ? ּבְ
ָחֵבר ַרע?  ָחֵבר טֹוב, אֹו ּבְ ָחֵבר ַרע? ּבְ ָחֵבר טֹוב, אֹו ּבְ ָחֵבר ַרע? ּבְ ָחֵבר טֹוב, אֹו ּבְ ָחֵבר ַרע? ּבְ ָחֵבר טֹוב, אֹו ּבְ   ּבְ

  
אָאַמר ָאַמר ָאַמר ָאַמר          : : : : ַרב ִחְסּדָ

ן ִלְזנּות.  ן ִלְזנּות. ְוכּוּלָ ן ִלְזנּות. ְוכּוּלָ ן ִלְזנּות. ְוכּוּלָ   ְוכּוּלָ
  
  

יָאַמר ָאַמר ָאַמר ָאַמר     ַרֲחָבהָאַמר ָאַמר ָאַמר ָאַמר          : : : : ְיהּוָדה ַרּבִ
מֹון ָהיּו, ֲעצֵ ֲעצֵ ֲעצֵ ֲעצֵ  ל ִקיּנָ ַלִים ׁשֶ מֹון ָהיּו, י ְירּוׁשָ ל ִקיּנָ ַלִים ׁשֶ מֹון ָהיּו, י ְירּוׁשָ ל ִקיּנָ ַלִים ׁשֶ מֹון ָהיּו, י ְירּוׁשָ ל ִקיּנָ ַלִים ׁשֶ         י ְירּוׁשָ

ָרֵאל.  ָכל ֶאֶרץ ִיׂשְ יִקין ֵמֶהם ֵריָחן נֹוֵדף ּבְ ָהיּו ַמּסִ ָעה ׁשֶ ָרֵאל. ּוְבׁשָ ָכל ֶאֶרץ ִיׂשְ יִקין ֵמֶהם ֵריָחן נֹוֵדף ּבְ ָהיּו ַמּסִ ָעה ׁשֶ ָרֵאל. ּוְבׁשָ ָכל ֶאֶרץ ִיׂשְ יִקין ֵמֶהם ֵריָחן נֹוֵדף ּבְ ָהיּו ַמּסִ ָעה ׁשֶ ָרֵאל. ּוְבׁשָ ָכל ֶאֶרץ ִיׂשְ יִקין ֵמֶהם ֵריָחן נֹוֵדף ּבְ ָהיּו ַמּסִ ָעה ׁשֶ         ּוְבׁשָ
ַלִים ִנְגְנזוּ  ָחְרָבה ְירּוׁשָ ֶ ַלִים ִנְגְנזוּ ּוִמׁשּ ָחְרָבה ְירּוׁשָ ֶ ַלִים ִנְגְנזוּ ּוִמׁשּ ָחְרָבה ְירּוׁשָ ֶ ַלִים ִנְגְנזוּ ּוִמׁשּ ָחְרָבה ְירּוׁשָ ֶ עֹוָרה, , ּוִמׁשּ ׂשְ א כִּ יר ֶאּלָ ּיֵ ּתַ עֹוָרה, ְולֹא ִנׁשְ ׂשְ א כִּ יר ֶאּלָ ּיֵ ּתַ עֹוָרה, ְולֹא ִנׁשְ ׂשְ א כִּ יר ֶאּלָ ּיֵ ּתַ עֹוָרה, ְולֹא ִנׁשְ ׂשְ א כִּ יר ֶאּלָ ּיֵ ּתַ         ְולֹא ִנׁשְ

ָתא.   ִציְמְצַמאי ַמְלכְּ אי ּדְ ַגזָּ ח ּבְ כַּ ּתַ ָתא.  ּוִמׁשְ ִציְמְצַמאי ַמְלכְּ אי ּדְ ַגזָּ ח ּבְ כַּ ּתַ ָתא.  ּוִמׁשְ ִציְמְצַמאי ַמְלכְּ אי ּדְ ַגזָּ ח ּבְ כַּ ּתַ ָתא.  ּוִמׁשְ ִציְמְצַמאי ַמְלכְּ אי ּדְ ַגזָּ ח ּבְ כַּ ּתַ   ּוִמׁשְ
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        סג, אסג, אסג, אסג, א .245
ָנה    ִמׁשְ

ִייף לֹא ּבְ לֹא ֵיֵצא ָהִאיׁש  ת ְולֹא ּבְ סַּ ׁשֶ ּקֶ ִריס ְולֹא ּבְ ה ְולֹא ּבְ תְּ ַאּלָ   רֹוַמח. ְולֹא ּבְ
את.  -ְוִאם ָיָצא  יב ַחטָּ   ַחּיָ

י   אֹוֵמר:  ֱאִליֶעֶזר ַרּבִ
יִטין ֵהן לֹו.  ְכׁשִ   תַּ

  אֹוְמִרים:  ֲחָכִמיםוַ 
א ִלְגַנאי   , ֵאיָנן ֶאּלָ

נֶּ  ים ַוֲחִניתֹוֵתיֶהם ְלַמְזֵמרֹותֱאַמר: ׁשֶ תּו ַחְרבֹוָתם ְלִאּתִ    ,"ְוִכּתְ
א ּגֹוי ֶאל ּגֹוי ֶחֶרב ְולֹא ִיְלְמדּו עֹוד ִמְלָחָמה" ָ   . (ישעיהו ב, ד)    לֹא ִיׂשּ

  

יִרית     .ְטהֹוָרה –ּבִ
ת.  ּבָ ַ ׁשּ ּה ּבַ   ְויֹוְצִאין ּבָ

ָבִלים    ְטֵמִאים,  -ְוִאיּלּו ּכְ
תְוֵאין יֹוְצִא  ּבָ ַ ׁשּ ֶהן ּבַ         .  .  .  .  ין ּבָ

            

ָמָרא    ּגְ

      ????"ָאָלה"ְב ְב ְב ְב ַמאי ַמאי ַמאי ַמאי 
א".  א". "קּוְלּפָ א". "קּוְלּפָ א". "קּוְלּפָ   "קּוְלּפָ

  
  
י"    :אֹוֵמר ֱאִליֶעֶזר ַרּבִ

יִטין ֵהן לוֹ  ְכׁשִ       ...."תַּ
  

ְנָיא ְנָיאּתַ ְנָיאּתַ ְנָיאּתַ             ::::ּתַ
יָאְמרּו לֹו ְל "   : ֱאִליֶעֶזר ַרּבִ

יַח ּדְ ְוִכי ֵמַאַחר  ׁשִ ֵטִלין ִלימֹות ַהּמָ ֵני ָמה ֵהן ּבְ יִטין ֵהן לֹו, ִמּפְ ְכׁשִ   ? תַּ
ֵאיָנן ְצִריִכיָאַמר ָלֶהן:    ן, ְלִפי ׁשֶ

ֱאַמר:  ּנֶ א ּגֹוי ֶאל ּגֹוי ֶחֶרב"ׁשֶ ָ   .ד)ד)ד)ד)    (ישעיהו ב,(ישעיהו ב,(ישעיהו ב,(ישעיהו ב,    "לֹא ִיׂשּ
  

ָעְלָמא ָעְלָמאְוֶתֱהֵוי ְלנֹוי ּבְ ָעְלָמאְוֶתֱהֵוי ְלנֹוי ּבְ ָעְלָמאְוֶתֱהֵוי ְלנֹוי ּבְ   ! ְוֶתֱהֵוי ְלנֹוי ּבְ
  

ֵייָאַמר ָאַמר ָאַמר ָאַמר          : : : : ַאּבַ
ִטיֲהָרא ָרָגא ּבְ ְ ֲהָוה ַאׁשּ י ּדַ ִטיֲהָראִמיּדֵ ָרָגא ּבְ ְ ֲהָוה ַאׁשּ י ּדַ ִטיֲהָראִמיּדֵ ָרָגא ּבְ ְ ֲהָוה ַאׁשּ י ּדַ ִטיֲהָראִמיּדֵ ָרָגא ּבְ ְ ֲהָוה ַאׁשּ י ּדַ   . ִמיּדֵ

  
מּוֵאל. ּדִ ּדִ ּדִ ּדִ ּוְפִליָגא ּוְפִליָגא ּוְפִליָגא ּוְפִליָגא  מּוֵאל. ׁשְ מּוֵאל. ׁשְ מּוֵאל. ׁשְ   ׁשְ

מּוֵאלָאַמר ָאַמר ָאַמר ָאַמר ּדְ          : : : : ׁשְ
ְלַבדֵאין ּבֵ ֵאין ּבֵ ֵאין ּבֵ ֵאין ּבֵ  ֻלּיֹות ּבִ יְעּבּוד ּגָ א ׁשִ יַח ֶאּלָ ׁשִ ה ִלימֹות ַהּמָ ְלַבדין ָהעֹוָלם ַהזֶּ ֻלּיֹות ּבִ יְעּבּוד ּגָ א ׁשִ יַח ֶאּלָ ׁשִ ה ִלימֹות ַהּמָ ְלַבדין ָהעֹוָלם ַהזֶּ ֻלּיֹות ּבִ יְעּבּוד ּגָ א ׁשִ יַח ֶאּלָ ׁשִ ה ִלימֹות ַהּמָ ְלַבדין ָהעֹוָלם ַהזֶּ ֻלּיֹות ּבִ יְעּבּוד ּגָ א ׁשִ יַח ֶאּלָ ׁשִ ה ִלימֹות ַהּמָ       ....ין ָהעֹוָלם ַהזֶּ

ֱאַמר:  ּנֶ ֱאַמר: ׁשֶ ּנֶ ֱאַמר: ׁשֶ ּנֶ ֱאַמר: ׁשֶ ּנֶ ֶרב ָהָאֶרץ"ׁשֶ ל ֶאְביֹון ִמּקֶ י לֹא ֶיְחּדַ   . (דברים טו, יא)    "ּכִ
  

יע ֵליּה  יע ֵליּה ְמַסּיַ יע ֵליּה ְמַסּיַ יע ֵליּה ְמַסּיַ ילְ לְ לְ לְ ְמַסּיַ יַרּבִ יַרּבִ יַרּבִ א    ַרּבִ ר ַאּבָ יא ּבַ אִחּיָ ר ַאּבָ יא ּבַ אִחּיָ ר ַאּבָ יא ּבַ אִחּיָ ר ַאּבָ יא ּבַ   . ִחּיָ
יָאַמר ָאַמר ָאַמר ָאַמר ּדְ  א ַרּבִ ר ַאּבָ יא ּבַ         : : : : ִחּיָ

ִבי ל ַהּנְ ִביכָּ ל ַהּנְ ִביכָּ ל ַהּנְ ִביכָּ ל ַהּנְ יַח כָּ ׁשִ א ִלימֹות ַהּמָ אּו ֶאּלָ יַח ִאים לֹא ִנְתַנּבְ ׁשִ א ִלימֹות ַהּמָ אּו ֶאּלָ יַח ִאים לֹא ִנְתַנּבְ ׁשִ א ִלימֹות ַהּמָ אּו ֶאּלָ יַח ִאים לֹא ִנְתַנּבְ ׁשִ א ִלימֹות ַהּמָ אּו ֶאּלָ   , ִאים לֹא ִנְתַנּבְ
א אֲאָבל ָלעֹוָלם ַהּבָ אֲאָבל ָלעֹוָלם ַהּבָ אֲאָבל ָלעֹוָלם ַהּבָ   .(ישעיהו סד, ג)    11111111""ַעִין לֹא ָרָאָתה ֱאלִֹהים זּוָלְתךָ : ֲאָבל ָלעֹוָלם ַהּבָ

  
ָאְמֵר  א ּדְ ָאְמֵר ְוִאיכָּ א ּדְ ָאְמֵר ְוִאיכָּ א ּדְ ָאְמֵר ְוִאיכָּ א ּדְ             ::::ייייְוִאיכָּ

יָאְמרּו לֹו לְ ָאְמרּו לֹו לְ ָאְמרּו לֹו לְ ָאְמרּו לֹו לְ  יַרּבִ יַרּבִ יַרּבִ         ֱאִליֶעֶזר: ֱאִליֶעֶזר: ֱאִליֶעֶזר: ֱאִליֶעֶזר:     ַרּבִ
ֵטִלים לִ ּדְ ְוִכי ֵמַאַחר ְוִכי ֵמַאַחר ְוִכי ֵמַאַחר ְוִכי ֵמַאַחר  ֵני ָמה ֵהן ּבְ יִטין ֵהן לֹו, ִמּפְ ְכׁשִ ֵטִלים לִ ּתַ ֵני ָמה ֵהן ּבְ יִטין ֵהן לֹו, ִמּפְ ְכׁשִ ֵטִלים לִ ּתַ ֵני ָמה ֵהן ּבְ יִטין ֵהן לֹו, ִמּפְ ְכׁשִ ֵטִלים לִ ּתַ ֵני ָמה ֵהן ּבְ יִטין ֵהן לֹו, ִמּפְ ְכׁשִ יַח? ּתַ ׁשִ יַח? ימֹות ַהּמָ ׁשִ יַח? ימֹות ַהּמָ ׁשִ יַח? ימֹות ַהּמָ ׁשִ         ימֹות ַהּמָ

ֵטִלין. : ָאַמר ָלֶהןָאַמר ָלֶהןָאַמר ָלֶהןָאַמר ָלֶהן יַח ֵאיָנן ּבְ ׁשִ ֵטִלין. ַאף ִלימֹות ַהּמָ יַח ֵאיָנן ּבְ ׁשִ ֵטִלין. ַאף ִלימֹות ַהּמָ יַח ֵאיָנן ּבְ ׁשִ ֵטִלין. ַאף ִלימֹות ַהּמָ יַח ֵאיָנן ּבְ ׁשִ   ַאף ִלימֹות ַהּמָ
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מּוֵאלּדִ ּדִ ּדִ ּדִ ַהְיינּו ַהְיינּו ַהְיינּו ַהְיינּו  מּוֵאלׁשְ מּוֵאלׁשְ מּוֵאלׁשְ יּדְ ּדְ ּדְ ּדְ ּוְפִליָגא ּוְפִליָגא ּוְפִליָגא ּוְפִליָגא , ׁשְ יַרּבִ יַרּבִ יַרּבִ א.     ַרּבִ ר ַאּבָ יא ּבַ א. ִחּיָ ר ַאּבָ יא ּבַ א. ִחּיָ ר ַאּבָ יא ּבַ א. ִחּיָ ר ַאּבָ יא ּבַ         ִחּיָ
        

ֵייָאַמר ֵליּה ָאַמר ֵליּה ָאַמר ֵליּה ָאַמר ֵליּה  יִמילְ לְ לְ לְ     ַאּבַ         , , , , ַרב ָאְוָיא, ְוָאְמִרי ָלּה לְ , ְוָאְמִרי ָלּה לְ , ְוָאְמִרי ָלּה לְ , ְוָאְמִרי ָלּה לְ ַרב ּדִ
יִמילְ לְ לְ לְ     ַרב יֹוֵסףְוָאְמִרי ָלּה ְוָאְמִרי ָלּה ְוָאְמִרי ָלּה ְוָאְמִרי ָלּה          , , , , ַרב ָאְוָיאְמִרי ָלּה לְ ְמִרי ָלּה לְ ְמִרי ָלּה לְ ְמִרי ָלּה לְ , ְוָא , ְוָא , ְוָא , ְוָא ַרב ּדִ
ֵייְוָאְמִרי ָלּה ְוָאְמִרי ָלּה ְוָאְמִרי ָלּה ְוָאְמִרי ָלּה          : : : : ַרב יֹוֵסףלְ לְ לְ לְ     ַאּבַ

יּדְ ּדְ ּדְ ּדְ ַמאי ַטְעָמא ַמאי ַטְעָמא ַמאי ַטְעָמא ַמאי ַטְעָמא  יַרּבִ יַרּבִ יַרּבִ יִטין ֵהן לוֹ "    ::::ָאַמרָאַמרָאַמרָאַמרּדְ ֱאִליֶעֶזר ֱאִליֶעֶזר ֱאִליֶעֶזר ֱאִליֶעֶזר     ַרּבִ ְכׁשִ             ????"תַּ
ְכִתיב ְכִתיבּדִ ְכִתיבּדִ ְכִתיבּדִ ָך ַעל ָיֵרְך ִגּבֹור הֹוְדָך ַוֲהָדֶרָך"    ::::ּדִ    .(תהילים מה, ד)    "ָחגּור ַחְרּבְ

  
ֲהָנאָאַמר ֵליּה ָאַמר ֵליּה ָאַמר ֵליּה ָאַמר ֵליּה    : : : : רב הּוָנאדּ ֵריּה ָמר ּבְ לְ לְ לְ לְ     ַרב ּכָ

ִתיב ִדְבֵרי תֹוָרה כְּ ִתיבַהאי ּבְ ִדְבֵרי תֹוָרה כְּ ִתיבַהאי ּבְ ִדְבֵרי תֹוָרה כְּ ִתיבַהאי ּבְ ִדְבֵרי תֹוָרה כְּ   ! ַהאי ּבְ
  

  ָאַמר ֵליּה: ָאַמר ֵליּה: ָאַמר ֵליּה: ָאַמר ֵליּה: 
ׁשּוטוֹ ֵאין ִמ ֵאין ִמ ֵאין ִמ ֵאין ִמ  ׁשּוטוֹ ְקָרא יֹוֵצא ִמיֵדי ּפְ ׁשּוטוֹ ְקָרא יֹוֵצא ִמיֵדי ּפְ ׁשּוטוֹ ְקָרא יֹוֵצא ִמיֵדי ּפְ       ....ְקָרא יֹוֵצא ִמיֵדי ּפְ

  
  

ֲהָנאָאַמר ָאַמר ָאַמר ָאַמר    : ַרב ּכָ
ִנין ָמֵני ְסֵרי ׁשְ ר ּתְ ד ָהֵויָנא ּבַ ִניןכַּ ָמֵני ְסֵרי ׁשְ ר ּתְ ד ָהֵויָנא ּבַ ִניןכַּ ָמֵני ְסֵרי ׁשְ ר ּתְ ד ָהֵויָנא ּבַ ִניןכַּ ָמֵני ְסֵרי ׁשְ ר ּתְ ד ָהֵויָנא ּבַ             ,,,,כַּ

ְלמּוָדא,  יּה ּתַ ִמיְרָנא ֵליּה ְלכּוּלֵ ְלמּוָדא, ַוֲהָוה ּגָ יּה ּתַ ִמיְרָנא ֵליּה ְלכּוּלֵ ְלמּוָדא, ַוֲהָוה ּגָ יּה ּתַ ִמיְרָנא ֵליּה ְלכּוּלֵ ְלמּוָדא, ַוֲהָוה ּגָ יּה ּתַ ִמיְרָנא ֵליּה ְלכּוּלֵ         ַוֲהָוה ּגָ
אֵאיֵאיֵאיֵאיּדְ ּדְ ּדְ ּדְ ְולֹא ֲהָוה ָיַדֲעָנא ְולֹא ֲהָוה ָיַדֲעָנא ְולֹא ֲהָוה ָיַדֲעָנא ְולֹא ֲהָוה ָיַדֲעָנא  ּתָ ׁשּוטֹו ַעד ָהׁשְ אן ִמְקָרא יֹוֵצא ִמיֵדי ּפְ ּתָ ׁשּוטֹו ַעד ָהׁשְ אן ִמְקָרא יֹוֵצא ִמיֵדי ּפְ ּתָ ׁשּוטֹו ַעד ָהׁשְ אן ִמְקָרא יֹוֵצא ִמיֵדי ּפְ ּתָ ׁשּוטֹו ַעד ָהׁשְ             ....ן ִמְקָרא יֹוֵצא ִמיֵדי ּפְ

        
ָמע ָלן ָמע ָלןַמאי ָקא ַמׁשְ ָמע ָלןַמאי ָקא ַמׁשְ ָמע ָלןַמאי ָקא ַמׁשְ             ????ַמאי ָקא ַמׁשְ

        
ר ר ִאיִניׁש ַוֲהַדר ִליְסּבַ ּמַ ִליּגַ רּדְ ר ִאיִניׁש ַוֲהַדר ִליְסּבַ ּמַ ִליּגַ רּדְ ר ִאיִניׁש ַוֲהַדר ִליְסּבַ ּמַ ִליּגַ רּדְ ר ִאיִניׁש ַוֲהַדר ִליְסּבַ ּמַ ִליּגַ             ....ּדְ
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        סג, אסג, אסג, אסג, א .246
        זרותזרותזרותזרות    ::::ִסיָמןִסיָמןִסיָמןִסיָמן

        
יָאַמר ָאַמר ָאַמר ָאַמר  יָאַמר ָאַמר ָאַמר ָאַמר     ִיְרְמָיה ַרּבִ         : : : : ֶאְלָעָזר ַרּבִ

ִדין ֶזה  ְלִמיֵדי ֲחָכִמים ַהְמַחּדְ ֵני ּתַ ִדין ֶזה ׁשְ ְלִמיֵדי ֲחָכִמים ַהְמַחּדְ ֵני ּתַ ִדין ֶזה ׁשְ ְלִמיֵדי ֲחָכִמים ַהְמַחּדְ ֵני ּתַ ִדין ֶזה ׁשְ ְלִמיֵדי ֲחָכִמים ַהְמַחּדְ ֵני ּתַ ֲהָלָכה לָ ׁשְ ֲהָלָכה ֶזה ּבַ ֲהָלָכה ֶזה ּבַ ֲהָלָכה ֶזה ּבַ רּוְך הּוא ַמְצִליַח ָלֶהם,     - - - - ֶזה ּבַ דֹוׁש ּבָ רּוְך הּוא ַמְצִליַח ָלֶהם, ַהּקָ דֹוׁש ּבָ רּוְך הּוא ַמְצִליַח ָלֶהם, ַהּקָ דֹוׁש ּבָ רּוְך הּוא ַמְצִליַח ָלֶהם, ַהּקָ דֹוׁש ּבָ   ַהּקָ
ֱאַמר:  ּנֶ ֱאַמר: ׁשֶ ּנֶ ֱאַמר: ׁשֶ ּנֶ ֱאַמר: ׁשֶ ּנֶ   , (תהלים מה, ה)    12121212""ַוֲהָדֶרָך ְצַלחׁשֶ
ְקִרי  ְקִרי ַאל ּתִ ְקִרי ַאל ּתִ ְקִרי ַאל ּתִ א     "ַוֲהָדֶרָך"ַאל ּתִ א ֶאּלָ א ֶאּלָ א ֶאּלָ ְדךָ וְ וְ וְ וְ     ––––ֶאּלָ ְדךָ ִחּדֶ ְדךָ ִחּדֶ ְדךָ ִחּדֶ       ....ִחּדֶ

עוֹ  א ׁשֶ עוֹ ְולֹא עֹוד ֶאּלָ א ׁשֶ עוֹ ְולֹא עֹוד ֶאּלָ א ׁשֶ עוֹ ְולֹא עֹוד ֶאּלָ א ׁשֶ ה, לִ לִ לִ לִ ְולֹא עֹוד ֶאּלָ ה, ין ִלְגדּוּלָ ה, ין ִלְגדּוּלָ ה, ין ִלְגדּוּלָ   ין ִלְגדּוּלָ
ֱאַמר:  ּנֶ ֱאַמר: ׁשֶ ּנֶ ֱאַמר: ׁשֶ ּנֶ ֱאַמר: ׁשֶ ּנֶ         . . . . (תהלים מה, ה)    "ְצַלח ְרַכב"ׁשֶ

ּלא ִלׁשְ  ּלא ִלׁשְ ָיכֹול ֲאִפיּלּו ׁשֶ ּלא ִלׁשְ ָיכֹול ֲאִפיּלּו ׁשֶ ּלא ִלׁשְ ָיכֹול ֲאִפיּלּו ׁשֶ             ????ָמּה ָמּה ָמּה ָמּה ָיכֹול ֲאִפיּלּו ׁשֶ
ְלמּוד לֹוַמר:  ְלמּוד לֹוַמר: ּתַ ְלמּוד לֹוַמר: ּתַ ְלמּוד לֹוַמר: ּתַ ַבר ֱאֶמת"ּתַ   . . . . (תהלים מה, ה) "ַעל ּדְ

ְעּתוֹ ָיכֹול ָיכֹול ָיכֹול ָיכֹול  ְעּתוֹ ִאם ֵהִגיס ּדַ ְעּתוֹ ִאם ֵהִגיס ּדַ ְעּתוֹ ִאם ֵהִגיס ּדַ             ????ִאם ֵהִגיס ּדַ
ְלמּוד לֹוַמר:  ְלמּוד לֹוַמר: ּתַ ְלמּוד לֹוַמר: ּתַ ְלמּוד לֹוַמר: ּתַ         . . . . (תהלים מה, ה)"ְוַעְנָוה ֶצֶדק"ּתַ
ן ין כֵּ ןְוִאם עֹוׂשִ ין כֵּ ןְוִאם עֹוׂשִ ין כֵּ ןְוִאם עֹוׂשִ ין כֵּ ָיִמין, , , , ְוִאם עֹוׂשִ ָנה ּבְ יּתְ ּנִ ָיִמיןזֹוִכין ְלתֹוָרה ׁשֶ ָנה ּבְ יּתְ ּנִ ָיִמיןזֹוִכין ְלתֹוָרה ׁשֶ ָנה ּבְ יּתְ ּנִ ָיִמיןזֹוִכין ְלתֹוָרה ׁשֶ ָנה ּבְ יּתְ ּנִ             ,,,,זֹוִכין ְלתֹוָרה ׁשֶ

ֱאַמר:  ּנֶ ֱאַמר: ׁשֶ ּנֶ ֱאַמר: ׁשֶ ּנֶ ֱאַמר: ׁשֶ ּנֶ         . . . . מה, ה)(תהלים "ְותֹוְרָך נֹוָראֹות ְיִמיֶנָך"ׁשֶ
        

ר ִיְצָחק         ָאַמר: ָאַמר: ָאַמר: ָאַמר:     ַרב ַנְחָמן ּבַ
ל ּתֹוָרה.  יִמיָנּה ׁשֶ ֶאְמרּו ּבִ ּנֶ ל ּתֹוָרה. זֹוִכין ִלְדָבִרים ׁשֶ יִמיָנּה ׁשֶ ֶאְמרּו ּבִ ּנֶ ל ּתֹוָרה. זֹוִכין ִלְדָבִרים ׁשֶ יִמיָנּה ׁשֶ ֶאְמרּו ּבִ ּנֶ ל ּתֹוָרה. זֹוִכין ִלְדָבִרים ׁשֶ יִמיָנּה ׁשֶ ֶאְמרּו ּבִ ּנֶ   זֹוִכין ִלְדָבִרים ׁשֶ

יָלאָאַמר ָאַמר ָאַמר ָאַמר ּדְ  ר ַרב ׁשֵ ר ָחָמא, ְוָאְמִרי ָלּה ָאַמר , ְוָאְמִרי ָלּה ָאַמר , ְוָאְמִרי ָלּה ָאַמר , ְוָאְמִרי ָלּה ָאַמר ָרָבא ּבַ תָאַמר ָאַמר ָאַמר ָאַמר     ַרב יֹוֵסף ּבַ ׁשֶ         : : : : ַרב ׁשֵ
ְכִתיב ְכִתיבַמאי ּדִ ְכִתיבַמאי ּדִ ְכִתיבַמאי ּדִ מאָלּה ע"אֹ     ::::ַמאי ּדִ ׂשְ יִמיָנּה ּבִ ר ְוָכבֹוד"ֶרְך ָיִמים ּבִ    ?(משלי ג, טז)    ׁשֶ

יִמיָנּה אֹ  א ּבִ יִמיָנּה אֹ ֶאּלָ א ּבִ יִמיָנּה אֹ ֶאּלָ א ּבִ יִמיָנּה אֹ ֶאּלָ א ּבִ א? ֶאּלָ ר ְוָכבֹוד ֵליכָּ א, עֹוׁשֶ א? ֶרְך ָיִמים ִאיכָּ ר ְוָכבֹוד ֵליכָּ א, עֹוׁשֶ א? ֶרְך ָיִמים ִאיכָּ ר ְוָכבֹוד ֵליכָּ א, עֹוׁשֶ א? ֶרְך ָיִמים ִאיכָּ ר ְוָכבֹוד ֵליכָּ א, עֹוׁשֶ         ֶרְך ָיִמים ִאיכָּ
א אֶאּלָ אֶאּלָ אֶאּלָ ּה : ֶאּלָ ּה ְלַמְייִמיִנין ּבָ ּה ְלַמְייִמיִנין ּבָ ּה ְלַמְייִמיִנין ּבָ א    - - - - ְלַמְייִמיִנין ּבָ אאֹוֶרְך ָיִמים ִאיכָּ אאֹוֶרְך ָיִמים ִאיכָּ אאֹוֶרְך ָיִמים ִאיכָּ ר ְוָכבֹוד. , אֹוֶרְך ָיִמים ִאיכָּ ן עֹוׁשֶ כֵּ ר ְוָכבֹוד. ְוָכל ׁשֶ ן עֹוׁשֶ כֵּ ר ְוָכבֹוד. ְוָכל ׁשֶ ן עֹוׁשֶ כֵּ ר ְוָכבֹוד. ְוָכל ׁשֶ ן עֹוׁשֶ כֵּ   ְוָכל ׁשֶ

א ר ְוָכבֹוד ִאיכָּ ּה עֹוׁשֶ ְמִאיִלים ּבָ ׂשְ אַלּמַ ר ְוָכבֹוד ִאיכָּ ּה עֹוׁשֶ ְמִאיִלים ּבָ ׂשְ אַלּמַ ר ְוָכבֹוד ִאיכָּ ּה עֹוׁשֶ ְמִאיִלים ּבָ ׂשְ אַלּמַ ר ְוָכבֹוד ִאיכָּ ּה עֹוׁשֶ ְמִאיִלים ּבָ ׂשְ             ....אאאאאֹוֶרְך ָיִמים ֵליכָּ אֹוֶרְך ָיִמים ֵליכָּ אֹוֶרְך ָיִמים ֵליכָּ אֹוֶרְך ָיִמים ֵליכָּ     ,,,,ַלּמַ
        
        

יָאַמר ָאַמר ָאַמר ָאַמר  יָאַמר ָאַמר ָאַמר ָאַמר     ִיְרְמָיה ַרּבִ ן ָלִקיׁש  ַרּבִ ְמעֹון ּבֶ         : : : : ׁשִ
ֲהָלָכה  ְלִמיֵדי ֲחָכִמים ַהּנֹוִחין ֶזה ָלֶזה ּבַ ֵני ּתַ ֲהָלָכה ׁשְ ְלִמיֵדי ֲחָכִמים ַהּנֹוִחין ֶזה ָלֶזה ּבַ ֵני ּתַ ֲהָלָכה ׁשְ ְלִמיֵדי ֲחָכִמים ַהּנֹוִחין ֶזה ָלֶזה ּבַ ֵני ּתַ ֲהָלָכה ׁשְ ְלִמיֵדי ֲחָכִמים ַהּנֹוִחין ֶזה ָלֶזה ּבַ ֵני ּתַ רּוְך הּוא ַמְקִשיב ָלֶהן,     - - - - ׁשְ דֹוׁש ּבָ רּוְך הּוא ַמְקִשיב ָלֶהן, ַהּקָ דֹוׁש ּבָ רּוְך הּוא ַמְקִשיב ָלֶהן, ַהּקָ דֹוׁש ּבָ רּוְך הּוא ַמְקִשיב ָלֶהן, ַהּקָ דֹוׁש ּבָ         ַהּקָ

ֱאַמר:  ּנֶ ֱאַמר: ׁשֶ ּנֶ ֱאַמר: ׁשֶ ּנֶ ֱאַמר: ׁשֶ ּנֶ רּו ִיְרֵאי ה'ׁשֶ    .(מלאכי ג, טז)     13131313""ָאז ִנְדּבְ
יּבּור''''ֵאין ֵאין ֵאין ֵאין  יּבּורּדִ יּבּורּדִ יּבּורּדִ א נַ     ''''ּדִ א נַ ֶאּלָ א נַ ֶאּלָ א נַ ֶאּלָ         ַחת, ַחת, ַחת, ַחת, ֶאּלָ

ֱאַמר:  ּנֶ ֱאַמר: ׁשֶ ּנֶ ֱאַמר: ׁשֶ ּנֶ ֱאַמר: ׁשֶ ּנֶ ינּו"ׁשֶ ְחּתֵ ים ּתַ ר ַעּמִ    .(תהלים מז, ד)    "ְיַדּבֵ
  

מֹו"ַמאי ַמאי ַמאי ַמאי  ֵבי ׁשְ         ? ? ? ? "ּוְלחֹוׁשְ
        

יָאַמר ָאַמר ָאַמר ָאַמר    : : : : ַאִמי ַרּבִ
ב ַלֲעׂשֹות ִמְצָוה,  ֵ ב ַלֲעׂשֹות ִמְצָוה, ֲאִפיּלּו ִחיׁשּ ֵ ב ַלֲעׂשֹות ִמְצָוה, ֲאִפיּלּו ִחיׁשּ ֵ ב ַלֲעׂשֹות ִמְצָוה, ֲאִפיּלּו ִחיׁשּ ֵ ָאּה, וְ וְ וְ וְ ֲאִפיּלּו ִחיׁשּ ָאּה, ֶנֱאַנס ְולֹא ֲעׂשָ ָאּה, ֶנֱאַנס ְולֹא ֲעׂשָ ָאּה, ֶנֱאַנס ְולֹא ֲעׂשָ         ֶנֱאַנס ְולֹא ֲעׂשָ

ָאּה.  ִאיּלּו ֲעׂשָ תּוב כְּ ָאּה. ַמֲעֶלה ָעָליו ַהכָּ ִאיּלּו ֲעׂשָ תּוב כְּ ָאּה. ַמֲעֶלה ָעָליו ַהכָּ ִאיּלּו ֲעׂשָ תּוב כְּ ָאּה. ַמֲעֶלה ָעָליו ַהכָּ ִאיּלּו ֲעׂשָ תּוב כְּ   ַמֲעֶלה ָעָליו ַהכָּ
  

ָנא ָאַמר ָאַמר ָאַמר ָאַמר  ר ִאיִדיַרב ִחיּנָ         : : : : ּבַ
ַמֲאָמָרּה  ה ִמְצָוה כְּ ַמֲאָמָרּה ּכל ָהעֹוׂשֶ ה ִמְצָוה כְּ ַמֲאָמָרּה ּכל ָהעֹוׂשֶ ה ִמְצָוה כְּ ַמֲאָמָרּה ּכל ָהעֹוׂשֶ ה ִמְצָוה כְּ ׂשֹורֹות ָרעֹות,  -ּכל ָהעֹוׂשֶ ִרין אֹותֹו ּבְ ְ ׂשֹורֹות ָרעֹות, ֵאין ְמַבׂשּ ִרין אֹותֹו ּבְ ְ ׂשֹורֹות ָרעֹות, ֵאין ְמַבׂשּ ִרין אֹותֹו ּבְ ְ ׂשֹורֹות ָרעֹות, ֵאין ְמַבׂשּ ִרין אֹותֹו ּבְ ְ         ֵאין ְמַבׂשּ

ֱאַמר:  ּנֶ ֱאַמר: ׁשֶ ּנֶ ֱאַמר: ׁשֶ ּנֶ ֱאַמר: ׁשֶ ּנֶ ָבר ָרע"ׁשֶ   . (קהלת ח, ה)    "ׁשֹוֵמר ִמְצָוה לֹא ָיַדע ּדָ
  

יְוִאיֵתיָמא ְוִאיֵתיָמא ְוִאיֵתיָמא ְוִאיֵתיָמא     ַרב ַאִסיָאַמר ָאַמר ָאַמר ָאַמר          : : : : ֲחִניָנא ַרּבִ
רּוְך הּוא ּגֹוֵזר גְּ  דֹוׁש ּבָ רּוְך הּוא ּגֹוֵזר גְּ ֲאִפיּלּו ַהּקָ דֹוׁש ּבָ רּוְך הּוא ּגֹוֵזר גְּ ֲאִפיּלּו ַהּקָ דֹוׁש ּבָ רּוְך הּוא ּגֹוֵזר גְּ ֲאִפיּלּו ַהּקָ דֹוׁש ּבָ ָלּה, ֲאִפיּלּו ַהּקָ ָלּה, ֵזיָרה הּוא ְמַבּטְ ָלּה, ֵזיָרה הּוא ְמַבּטְ ָלּה, ֵזיָרה הּוא ְמַבּטְ   ֵזיָרה הּוא ְמַבּטְ

ֱאַמר:  ּנֶ ֱאַמר: ׁשֶ ּנֶ ֱאַמר: ׁשֶ ּנֶ ֱאַמר: ׁשֶ ּנֶ ְלטֹון ּוִמי יֹ ׁשֶ ַבר ֶמֶלְך ׁשִ ר ּדְ ֲאׁשֶ ה""ּבַ ֲעׂשֶ   , (קהלת ח, ד)    אַמר לֹו ַמה ּתַ
ָבר ָרע"ּוְסִמיְך ֵליּה ּוְסִמיְך ֵליּה ּוְסִמיְך ֵליּה ּוְסִמיְך ֵליּה    . (קהלת ח, ה)    "ׁשֹוֵמר ִמְצָוה לֹא ָיַדע ּדָ

  
  

יָאַמר ָאַמר ָאַמר ָאַמר  א ַרּבִ יָאַמר ָאַמר ָאַמר ָאַמר     ַאּבָ ן ָלִקיׁש  ַרּבִ ְמעֹון ּבֶ         : : : : ׁשִ
ֵני ֵניׁשְ ֵניׁשְ ֵניׁשְ ֲהָלָכה     ׁשְ יִבים ֶזה ָלֶזה ּבַ ְקׁשִ ְלִמיֵדי ֲחָכִמים ַהּמַ ֲהָלָכה ּתַ יִבים ֶזה ָלֶזה ּבַ ְקׁשִ ְלִמיֵדי ֲחָכִמים ַהּמַ ֲהָלָכה ּתַ יִבים ֶזה ָלֶזה ּבַ ְקׁשִ ְלִמיֵדי ֲחָכִמים ַהּמַ ֲהָלָכה ּתַ יִבים ֶזה ָלֶזה ּבַ ְקׁשִ ְלִמיֵדי ֲחָכִמים ַהּמַ רּוְך הּוא ׁשֹוֵמַע ְלקֹוָלן,     - - - - ּתַ דֹוׁש ּבָ רּוְך הּוא ׁשֹוֵמַע ְלקֹוָלן, ַהּקָ דֹוׁש ּבָ רּוְך הּוא ׁשֹוֵמַע ְלקֹוָלן, ַהּקָ דֹוׁש ּבָ רּוְך הּוא ׁשֹוֵמַע ְלקֹוָלן, ַהּקָ דֹוׁש ּבָ         ַהּקָ

                                                             
12
 רכב על דבר אמת וענוה צדק ותורך נוראות ימינךַוֲהָדֶרָך ְצַלח ַוֲהָדֶרָך ְצַלח ַוֲהָדֶרָך ְצַלח ַוֲהָדֶרָך ְצַלח  
13
רּו ִיְרֵאי ה'   רּו ִיְרֵאי ה' ָאז ִנְדּבְ רּו ִיְרֵאי ה' ָאז ִנְדּבְ רּו ִיְרֵאי ה' ָאז ִנְדּבְ  ויכתב ספר זכרון לפניו ליראי ה' ולחושבי שמו איש אל רעהו ויקשב ה' וישמעָאז ִנְדּבְ
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ֱאַמר:  ּנֶ ֱאַמר: ׁשֶ ּנֶ ֱאַמר: ׁשֶ ּנֶ ֱאַמר: ׁשֶ ּנֶ ִמיִעִני"בֶ ֶש וֹ יּ "ַה ׁשֶ יִבים ְלקֹוֵלְך ַהׁשְ ים ֲחֵבִרים ַמְקׁשִ ּנִ ּגַ   , (שיר השירים ח, יג)    ת ּבַ
ן ין כֵּ כִ  - ְוִאם ֵאין עֹוׂשִ ְ כִ ּגֹוְרִמין ַלׁשּ ְ כִ ּגֹוְרִמין ַלׁשּ ְ כִ ּגֹוְרִמין ַלׁשּ ְ ָרֵאל, ּגֹוְרִמין ַלׁשּ ׂשְ ֶקת ִמּיִ ּלֶ ְסּתַ ּמִ ָרֵאל, יָנה ׁשֶ ׂשְ ֶקת ִמּיִ ּלֶ ְסּתַ ּמִ ָרֵאל, יָנה ׁשֶ ׂשְ ֶקת ִמּיִ ּלֶ ְסּתַ ּמִ ָרֵאל, יָנה ׁשֶ ׂשְ ֶקת ִמּיִ ּלֶ ְסּתַ ּמִ         יָנה ׁשֶ

ֱאַמר:  ּנֶ ֱאַמר: ׁשֶ ּנֶ ֱאַמר: ׁשֶ ּנֶ ֱאַמר: ׁשֶ ּנֶ ַרח ּדֹוִדי ּוְדֵמהׁשֶ   . (שיר השירים ח, יד)    וגו'וגו'וגו'וגו'    14141414""ּבְ
  
  

יָאַמר ָאַמר ָאַמר ָאַמר  א ַרּבִ יָאַמר ָאַמר ָאַמר ָאַמר     ַאּבָ ן ָלִקיׁש  ַרּבִ ְמעֹון ּבֶ         : : : : ׁשִ
ֲהָלָכה  יִלים ֶזה ָלֶזה ּבַ ְדּגִ ְלִמיֵדי ֲחָכִמים ַהּמַ ֵני ּתַ ֲהָלָכה ׁשְ יִלים ֶזה ָלֶזה ּבַ ְדּגִ ְלִמיֵדי ֲחָכִמים ַהּמַ ֵני ּתַ ֲהָלָכה ׁשְ יִלים ֶזה ָלֶזה ּבַ ְדּגִ ְלִמיֵדי ֲחָכִמים ַהּמַ ֵני ּתַ ֲהָלָכה ׁשְ יִלים ֶזה ָלֶזה ּבַ ְדּגִ ְלִמיֵדי ֲחָכִמים ַהּמַ ֵני ּתַ רּוְך הּוא -ׁשְ דֹוׁש ּבָ רּוְך הּואַהּקָ דֹוׁש ּבָ רּוְך הּואַהּקָ דֹוׁש ּבָ רּוְך הּואַהּקָ דֹוׁש ּבָ         , , , , ןןןןאֹוֲהָב אֹוֲהָב אֹוֲהָב אֹוֲהָב     ַהּקָ

ֱאַמר:  ּנֶ ֱאַמר: ׁשֶ ּנֶ ֱאַמר: ׁשֶ ּנֶ ֱאַמר: ׁשֶ ּנֶ   . (שיר השירים ב, ד)    "ְוִדְגלֹו ָעַלי ַאֲהָבה"ׁשֶ
  

        : : : : ָרָבאָאַמר ָאַמר ָאַמר ָאַמר 
ָיְדֵע ְוהּוא ְוהּוא ְוהּוא ְוהּוא  ָיְדֵע ּדְ ָיְדֵע ּדְ ָיְדֵע ּדְ ַמֲעָתאּדְ ׁשְ ַמֲעָתאי צּוְרָתא ּדִ ׁשְ ַמֲעָתאי צּוְרָתא ּדִ ׁשְ ַמֲעָתאי צּוְרָתא ּדִ ׁשְ   . י צּוְרָתא ּדִ

יּה  ָמָתא ְלִמיְגַמר ִמיּנֵ ה ּבְ ֵלית ְלהּו ַרּבָ יּה ְוהּוא ּדְ ָמָתא ְלִמיְגַמר ִמיּנֵ ה ּבְ ֵלית ְלהּו ַרּבָ יּה ְוהּוא ּדְ ָמָתא ְלִמיְגַמר ִמיּנֵ ה ּבְ ֵלית ְלהּו ַרּבָ יּה ְוהּוא ּדְ ָמָתא ְלִמיְגַמר ִמיּנֵ ה ּבְ ֵלית ְלהּו ַרּבָ    ....ְוהּוא ּדְ
   

        
        

                                                             
14
ַרח ּדֹוִדי ּוְדֵמה   ַרח ּדֹוִדי ּוְדֵמה ּבְ ַרח ּדֹוִדי ּוְדֵמה ּבְ ַרח ּדֹוִדי ּוְדֵמה ּבְ  לך לצבי או לעופר האילים על הרי בשמיםּבְ
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        בבבב- - - - סג, אסג, אסג, אסג, א .247
יָאַמר ָאַמר ָאַמר ָאַמר  א ַרּבִ יָאַמר ָאַמר ָאַמר ָאַמר     ַאּבָ ן ָלִקיׁש  ַרּבִ ְמעֹון ּבֶ         : : : : ׁשִ

ה ְצָדָקה.  ְלֶוה יֹוֵתר ִמן ָהעֹוׂשֶ דֹול ַהּמַ ה ְצָדָקה. ּגָ ְלֶוה יֹוֵתר ִמן ָהעֹוׂשֶ דֹול ַהּמַ ה ְצָדָקה. ּגָ ְלֶוה יֹוֵתר ִמן ָהעֹוׂשֶ דֹול ַהּמַ ה ְצָדָקה. ּגָ ְלֶוה יֹוֵתר ִמן ָהעֹוׂשֶ דֹול ַהּמַ         ּגָ
יסוּ וּ וּ וּ  כִּ יל ּבַ יסַמּטִ כִּ יל ּבַ יסַמּטִ כִּ יל ּבַ יסַמּטִ כִּ יל ּבַ ם    - - - - ַמּטִ םיֹוֵתר ִמּכּוּלָ םיֹוֵתר ִמּכּוּלָ םיֹוֵתר ִמּכּוּלָ         ....יֹוֵתר ִמּכּוּלָ

        
        

יָאַמר ָאַמר ָאַמר ָאַמר  א ַרּבִ יָאַמר ָאַמר ָאַמר ָאַמר     ַאּבָ ן ָלִקיׁש  ַרּבִ ְמעֹון ּבֶ         : : : : ׁשִ
ְלִמיד ָחָכם ְלִמיד ָחָכםִאם ּתַ ְלִמיד ָחָכםִאם ּתַ ְלִמיד ָחָכםִאם ּתַ ָנָחׁש הּוא    ִאם ּתַ ָנָחׁש הּואנֹוֵקם ְונֹוֵטר כְּ ָנָחׁש הּואנֹוֵקם ְונֹוֵטר כְּ ָנָחׁש הּואנֹוֵקם ְונֹוֵטר כְּ   . ָחְגֵריהּו ַעל ָמְתֶניךָ ָחְגֵריהּו ַעל ָמְתֶניךָ ָחְגֵריהּו ַעל ָמְתֶניךָ ָחְגֵריהּו ַעל ָמְתֶניךָ     - - - -     נֹוֵקם ְונֹוֵטר כְּ

כּוָנתוֹ  -ִסיד ִסיד ִסיד ִסיד ִאם ַעם ָהָאֶרץ הּוא ָח ִאם ַעם ָהָאֶרץ הּוא ָח ִאם ַעם ָהָאֶרץ הּוא ָח ִאם ַעם ָהָאֶרץ הּוא ָח  ׁשְ דּור ּבִ כּוָנתוֹ ַאל ּתָ ׁשְ דּור ּבִ כּוָנתוֹ ַאל ּתָ ׁשְ דּור ּבִ כּוָנתוֹ ַאל ּתָ ׁשְ דּור ּבִ   . ַאל ּתָ
  
  

ֲהָנאָאַמר ָאַמר ָאַמר ָאַמר  יָאַמר ָאַמר ָאַמר ָאַמר     ַרב ּכָ ן ָלִקיׁש  ַרּבִ ְמעֹון ּבֶ         , , , , ׁשִ
        , , , , ֵריׁש ָלִקיׁש ָאַמר ָאַמר ָאַמר ָאַמר     ַרב ַאִסיְוָאְמִרי ָלּה ְוָאְמִרי ָלּה ְוָאְמִרי ָלּה ְוָאְמִרי ָלּה 

יְוָאְמִרי ָלּה ָאַמר ְוָאְמִרי ָלּה ָאַמר ְוָאְמִרי ָלּה ָאַמר ְוָאְמִרי ָלּה ָאַמר  א ַרּבִ יָאַמר ָאַמר ָאַמר ָאַמר     ַאּבָ ן ָלִקיׁש  ַרּבִ ְמעֹון ּבֶ         : : : : ׁשִ
יתוֹ  תֹוְך ּבֵ ֶלב ַרע ּבְ ל כֶּ יתוֹ ּכל ַהְמַגּדֵ תֹוְך ּבֵ ֶלב ַרע ּבְ ל כֶּ יתוֹ ּכל ַהְמַגּדֵ תֹוְך ּבֵ ֶלב ַרע ּבְ ל כֶּ יתוֹ ּכל ַהְמַגּדֵ תֹוְך ּבֵ ֶלב ַרע ּבְ ל כֶּ יתֹו,  -    ּכל ַהְמַגּדֵ יתֹו, מֹוֵנַע ֶחֶסד ִמּתֹוְך ּבֵ יתֹו, מֹוֵנַע ֶחֶסד ִמּתֹוְך ּבֵ יתֹו, מֹוֵנַע ֶחֶסד ִמּתֹוְך ּבֵ   מֹוֵנַע ֶחֶסד ִמּתֹוְך ּבֵ

ֱאַמר:    סג,ב ּנֶ ֱאַמר: ׁשֶ ּנֶ ֱאַמר: ׁשֶ ּנֶ ֱאַמר: ׁשֶ ּנֶ סׁשֶ   , (איוב ו, יד)    15151515"ֵמֵרֵעהּו ָחֶסד^    "ַלּמָ
ָלׁשֹון ְיָוִנית קֹוִר  ן ּבְ כֵּ ָלׁשֹון ְיָוִנית קֹוִר ׁשֶ ן ּבְ כֵּ ָלׁשֹון ְיָוִנית קֹוִר ׁשֶ ן ּבְ כֵּ ָלׁשֹון ְיָוִנית קֹוִר ׁשֶ ן ּבְ כֵּ ס"ין ְלֶכֶלב ין ְלֶכֶלב ין ְלֶכֶלב ין ְלֶכֶלב ׁשֶ         . . . . "ַלּמָ

        
ר ִיְצָחק   ָאַמר: ָאַמר: ָאַמר: ָאַמר:     ַרב ַנְחָמן ּבַ

ַמִים,  ּנּו ִיְרַאת ׁשָ ַמִים, ַאף ּפֹוֵרק ִמּמֶ ּנּו ִיְרַאת ׁשָ ַמִים, ַאף ּפֹוֵרק ִמּמֶ ּנּו ִיְרַאת ׁשָ ַמִים, ַאף ּפֹוֵרק ִמּמֶ ּנּו ִיְרַאת ׁשָ   ַאף ּפֹוֵרק ִמּמֶ
ֱאַמר ּנֶ ֱאַמרׁשֶ ּנֶ ֱאַמרׁשֶ ּנֶ ֱאַמרׁשֶ ּנֶ ּדַ     ::::ׁשֶ   . . . . (איוב ו, יד) י ַיֲעזֹוב""ְוָיֵראָת ׁשַ

  
יָתא ְלֵמיָפא ָעְייָלא ְלַההּוא ּבֵ ָתא ּדְ יָתא ְלֵמיָפאַהִהיא ִאיּתְ ָעְייָלא ְלַההּוא ּבֵ ָתא ּדְ יָתא ְלֵמיָפאַהִהיא ִאיּתְ ָעְייָלא ְלַההּוא ּבֵ ָתא ּדְ יָתא ְלֵמיָפאַהִהיא ִאיּתְ ָעְייָלא ְלַההּוא ּבֵ ָתא ּדְ   . ַהִהיא ִאיּתְ

א ְלּבָ ּה כַּ אָנַבח ּבָ ְלּבָ ּה כַּ אָנַבח ּבָ ְלּבָ ּה כַּ אָנַבח ּבָ ְלּבָ ּה כַּ ּה.  ִאיְתֲעַקר ִאיְתֲעַקר ִאיְתֲעַקר ִאיְתֲעַקר , ָנַבח ּבָ ּה. ַוְלּדָ ּה. ַוְלּדָ ּה. ַוְלּדָ         ַוְלּדָ
ִקיִלין טּוְפֵריּה.  ִקיִלי ִניֵביּה ּוׁשְ ׁשְ יְדֲחִלי, ּדִ ֵביָתא: ָלא ּתִ ִקיִלין טּוְפֵריּה. ָאַמר ָלּה ָמִרי ּדְ ִקיִלי ִניֵביּה ּוׁשְ ׁשְ יְדֲחִלי, ּדִ ֵביָתא: ָלא ּתִ ִקיִלין טּוְפֵריּה. ָאַמר ָלּה ָמִרי ּדְ ִקיִלי ִניֵביּה ּוׁשְ ׁשְ יְדֲחִלי, ּדִ ֵביָתא: ָלא ּתִ ִקיִלין טּוְפֵריּה. ָאַמר ָלּה ָמִרי ּדְ ִקיִלי ִניֵביּה ּוׁשְ ׁשְ יְדֲחִלי, ּדִ ֵביָתא: ָלא ּתִ         ָאַמר ָלּה ָמִרי ּדְ

קּוָלא ִטיב קּוָלא ִטיבֲאָמָרה ֵליּה: ׁשְ קּוָלא ִטיבֲאָמָרה ֵליּה: ׁשְ קּוָלא ִטיבֲאָמָרה ֵליּה: ׁשְ ְדָיא ַאִחיְזַריֲאָמָרה ֵליּה: ׁשְ ְדָיא ַאִחיְזַריּוִתיְך ְוׁשַ ְדָיא ַאִחיְזַריּוִתיְך ְוׁשַ ְדָיא ַאִחיְזַריּוִתיְך ְוׁשַ ָבר ָנד ָוָלד    ,,,,ּוִתיְך ְוׁשַ ָבר ָנד ָוָלדכְּ ָבר ָנד ָוָלדכְּ ָבר ָנד ָוָלדכְּ    ....כְּ
   

        

                                                             
15
ס ֵמֵרֵעהּו ָחֶסד   ס ֵמֵרֵעהּו ָחֶסד ַלּמָ ס ֵמֵרֵעהּו ָחֶסד ַלּמָ ס ֵמֵרֵעהּו ָחֶסד ַלּמָ  ויראת שדי יעזובַלּמָ
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        סג, בסג, בסג, בסג, ב .248
        : : : : ַרב הּוָנאָאַמר ָאַמר ָאַמר ָאַמר 

ְכִתיב:  ְכִתיב: ַמאי ּדִ ְכִתיב: ַמאי ּדִ ְכִתיב: ַמאי ּדִ יֵמי ְבחּורֹוֶתיךָ ַמאי ּדִ ָך ּבִ ַיְלדּוֶתָך ִויִטיְבָך ִלּבְ חּור ּבְ ַמח ּבָ    ,"ׂשְ
ָך ּוְבַמְרֵאה ֵעיֶניךָ  ַדְרֵכי ִלּבְ ְך ּבְ    ,ְוַהּלֵ

ה ְיִביֲאךָ  ל ֵאּלֶ י ַעל ּכָ ט" ְוָדע ּכִ ּפָ ׁשְ ּמִ    ?(קהלת יא, ט)    ָהֱאלִֹהים ּבַ
אן אןַעד כָּ אןַעד כָּ אןַעד כָּ ְבֵרי ֵיֶצר ָהַרע,     - - - -     ַעד כָּ ְבֵרי ֵיֶצר ָהַרע, ּדִ ְבֵרי ֵיֶצר ָהַרע, ּדִ ְבֵרי ֵיֶצר ָהַרע, ּדִ         ּדִ

אן ְוֵאיָלְך  אן ְוֵאיָלְך ִמכָּ אן ְוֵאיָלְך ִמכָּ אן ְוֵאיָלְך ִמכָּ ְבֵרי ֵיֶצר טֹוב.  -ִמכָּ ְבֵרי ֵיֶצר טֹוב. ּדִ ְבֵרי ֵיֶצר טֹוב. ּדִ ְבֵרי ֵיֶצר טֹוב. ּדִ         ּדִ
        

        ָאַמר: ָאַמר: ָאַמר: ָאַמר:     ֵריׁש ָלִקיׁש 
אן  אן ַעד כָּ אן ַעד כָּ אן ַעד כָּ   ְלִדְבֵרי תֹוָרה, ְלִדְבֵרי תֹוָרה, ְלִדְבֵרי תֹוָרה, ְלִדְבֵרי תֹוָרה,     - - - - ַעד כָּ

אן ְוֵאיָלְך  אן ְוֵאיָלְך ִמכָּ אן ְוֵאיָלְך ִמכָּ אן ְוֵאיָלְך ִמכָּ ים טֹוִבים -ִמכָּ ים טֹוִביםְלַמֲעׂשִ ים טֹוִביםְלַמֲעׂשִ ים טֹוִביםְלַמֲעׂשִ    ....ְלַמֲעׂשִ
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        סג, בסג, בסג, בסג, ב .249
יִרית "       ...."ְטהֹוָרה -ּבִ
  

        : : : : ַרב ְיהּוָדהר ר ר ר ָאַמ ָאַמ ָאַמ ָאַמ 
יִרית"       ....זֹו ֶאְצָעָדהזֹו ֶאְצָעָדהזֹו ֶאְצָעָדהזֹו ֶאְצָעָדה    - - - -     "ּבִ
  

  : : : : ַרב יֹוֵסףְמִתיב ְמִתיב ְמִתיב ְמִתיב 
ת, " ּבָ ַ ׁשּ ּה ּבַ יִרית ְטהֹוָרה ְויֹוֵצא ּבָ   ּבִ

        ! "ְוִאיּלּו ֶאְצָעָדה ְטֵמָאה ִהיא
        

            ::::ָהִכי ָקָאַמרָהִכי ָקָאַמרָהִכי ָקָאַמרָהִכי ָקָאַמר
ַחת ֶאְצָעָדה עֹוֶמֶדת יִרית ּתַ ַחת ֶאְצָעָדה עֹוֶמֶדתּבִ יִרית ּתַ ַחת ֶאְצָעָדה עֹוֶמֶדתּבִ יִרית ּתַ ַחת ֶאְצָעָדה עֹוֶמֶדתּבִ יִרית ּתַ   . ּבִ

  
יּה     ַרב הּוָנאוְ וְ וְ וְ     ָרִביןְיֵתיב ְיֵתיב ְיֵתיב ְיֵתיב  יּה ַקּמֵ יּה ַקּמֵ יּה ַקּמֵ יּדְ ּדְ ּדְ ּדְ ַקּמֵ         , , , , ְמָיהִיְר  ַרּבִ

יִויֵתיב ִויֵתיב ִויֵתיב ִויֵתיב    . ְוָקא ְמַנְמֵנםְוָקא ְמַנְמֵנםְוָקא ְמַנְמֵנםְוָקא ְמַנְמֵנם    ִיְרְמָיה ַרּבִ
ִים.     ::::ְוָקָאַמרְוָקָאַמרְוָקָאַמרְוָקָאַמר    ָרִביןְוָיֵתיב ְוָיֵתיב ְוָיֵתיב ְוָיֵתיב  ּתַ ָבִלים ִבׁשְ ַאַחת, כְּ יִרית ּבְ ִים. ּבִ ּתַ ָבִלים ִבׁשְ ַאַחת, כְּ יִרית ּבְ ִים. ּבִ ּתַ ָבִלים ִבׁשְ ַאַחת, כְּ יִרית ּבְ ִים. ּבִ ּתַ ָבִלים ִבׁשְ ַאַחת, כְּ יִרית ּבְ         ּבִ

        
  : ַרב הּוָנא    ָאַמר ֵליּה ָאַמר ֵליּה ָאַמר ֵליּה ָאַמר ֵליּה 
ִים    ֵאּלּו ָוֵאּלוּ ֵאּלּו ָוֵאּלוּ ֵאּלּו ָוֵאּלוּ ֵאּלּו ָוֵאּלוּ  ּתַ ׁשְ ִיםּבִ ּתַ ׁשְ ִיםּבִ ּתַ ׁשְ ִיםּבִ ּתַ ׁשְ    ,,,,ּבִ

ָבִלים.  יֵניֶהן ְוַנֲעׂשּו כְּ יִלין ַשְלֶשֶלת ּבֵ ָבִלים. ּוַמּטִ יֵניֶהן ְוַנֲעׂשּו כְּ יִלין ַשְלֶשֶלת ּבֵ ָבִלים. ּוַמּטִ יֵניֶהן ְוַנֲעׂשּו כְּ יִלין ַשְלֶשֶלת ּבֵ ָבִלים. ּוַמּטִ יֵניֶהן ְוַנֲעׂשּו כְּ יִלין ַשְלֶשֶלת ּבֵ   ּוַמּטִ
  

ּבוֹ  ֶלת ׁשֶ ְלׁשֶ ּבוֹ ְוׁשַ ֶלת ׁשֶ ְלׁשֶ ּבוֹ ְוׁשַ ֶלת ׁשֶ ְלׁשֶ ּבוֹ ְוׁשַ ֶלת ׁשֶ ְלׁשֶ ָיא ֵליּה ָמָנא?    ְוׁשַ ּוְ ָיא ֵליּה ָמָנא?ְמׁשַ ּוְ ָיא ֵליּה ָמָנא?ְמׁשַ ּוְ ָיא ֵליּה ָמָנא?ְמׁשַ ּוְ       !!!!ְמׁשַ
  

יָמא יָמאְוִכי ּתֵ יָמאְוִכי ּתֵ יָמאְוִכי ּתֵ יכְּ כְּ כְּ כְּ     ::::ְוִכי ּתֵ יַרּבִ יַרּבִ יַרּבִ ר ַנְחָמִני,     ַרּבִ מּוֵאל ּבַ ר ַנְחָמִני, ׁשְ מּוֵאל ּבַ ר ַנְחָמִני, ׁשְ מּוֵאל ּבַ ר ַנְחָמִני, ׁשְ מּוֵאל ּבַ         ׁשְ
יָאַמר ָאַמר ָאַמר ָאַמר ּדְ  ר ַנְחָמִני ַרּבִ מּוֵאל ּבַ יָאַמר ָאַמר ָאַמר ָאַמר     ׁשְ         : : : : יֹוָחָנן ַרּבִ

הּוא ָטֵמא כֹות ׁשֶ ְכִלי ַמּתָ ִמיַע קֹול ּבִ ִיין ְלַמׁשְ הּוא ָטֵמאִמּנַ כֹות ׁשֶ ְכִלי ַמּתָ ִמיַע קֹול ּבִ ִיין ְלַמׁשְ הּוא ָטֵמאִמּנַ כֹות ׁשֶ ְכִלי ַמּתָ ִמיַע קֹול ּבִ ִיין ְלַמׁשְ הּוא ָטֵמאִמּנַ כֹות ׁשֶ ְכִלי ַמּתָ ִמיַע קֹול ּבִ ִיין ְלַמׁשְ             ????ִמּנַ
ֱאַמר ּנֶ ֱאַמרׁשֶ ּנֶ ֱאַמרׁשֶ ּנֶ ֱאַמרׁשֶ ּנֶ ר ָיבֹ "ּכֹ     ::::ׁשֶ ָבר ֲאׁשֶ ָמע -, (במדבר לא, כג)    16161616"א ָבֵאׁש ל ּדָ ַמׁשְ יּבּור ּבְ ָמעֲאִפיּלּו ּדִ ַמׁשְ יּבּור ּבְ ָמעֲאִפיּלּו ּדִ ַמׁשְ יּבּור ּבְ ָמעֲאִפיּלּו ּדִ ַמׁשְ יּבּור ּבְ         ....ֲאִפיּלּו ּדִ

ָלָמא ָהָתם  ׁשְ ָלָמא ָהָתם ּבִ ׁשְ ָלָמא ָהָתם ּבִ ׁשְ ָלָמא ָהָתם ּבִ ׁשְ עּו ָלּה ְלָקָלא, ְוָקָעֵביד    - - - - ּבִ עּו ָלּה ְלָקָלא, ְוָקָעֵבידָקא ּבָ עּו ָלּה ְלָקָלא, ְוָקָעֵבידָקא ּבָ עּו ָלּה ְלָקָלא, ְוָקָעֵבידָקא ּבָ ה,     ָקא ּבָ ה, ַמֲעׂשֶ ה, ַמֲעׂשֶ ה, ַמֲעׂשֶ   ַמֲעׂשֶ
ה ָקָעֵביד ה ָקָעֵבידָהָכא ַמאי ַמֲעׂשֶ ה ָקָעֵבידָהָכא ַמאי ַמֲעׂשֶ ה ָקָעֵבידָהָכא ַמאי ַמֲעׂשֶ   ?! ָהָכא ַמאי ַמֲעׂשֶ

  
ה הָהָכא ַנִמי ָקָעֵביד ַמֲעׂשֶ הָהָכא ַנִמי ָקָעֵביד ַמֲעׂשֶ הָהָכא ַנִמי ָקָעֵביד ַמֲעׂשֶ      ,,,,ָהָכא ַנִמי ָקָעֵביד ַמֲעׂשֶ

ר ָחָנהָאַמר ָאַמר ָאַמר ָאַמר ּדְ ּדְ ּדְ ּדְ  ר ּבַ ה ּבַ יָאַמר ָאַמר ָאַמר ָאַמר     ַרּבָ         : : : : יֹוָחָנן ַרּבִ
ָחה ַאַח  ּפָ ָחה ַאַח ִמׁשְ ּפָ ָחה ַאַח ִמׁשְ ּפָ ָחה ַאַח ִמׁשְ ּפָ ּסֹותִמׁשְ ִסיעֹוֵתיֶהן ּגַ ָהיּו ּפְ ַלִים ׁשֶ ירּוׁשָ ּסֹותת ָהְיָתה ּבִ ִסיעֹוֵתיֶהן ּגַ ָהיּו ּפְ ַלִים ׁשֶ ירּוׁשָ ּסֹותת ָהְיָתה ּבִ ִסיעֹוֵתיֶהן ּגַ ָהיּו ּפְ ַלִים ׁשֶ ירּוׁשָ ּסֹותת ָהְיָתה ּבִ ִסיעֹוֵתיֶהן ּגַ ָהיּו ּפְ ַלִים ׁשֶ ירּוׁשָ        ,,,,ת ָהְיָתה ּבִ

רֹות,  תּולֹוֵתיֶהן נֹוׁשְ רֹות, ְוָהיּו ּבְ תּולֹוֵתיֶהן נֹוׁשְ רֹות, ְוָהיּו ּבְ תּולֹוֵתיֶהן נֹוׁשְ רֹות, ְוָהיּו ּבְ תּולֹוֵתיֶהן נֹוׁשְ         ְוָהיּו ּבְ
ָבִלים ָבִליםָעׂשּו ָלֶהן כְּ ָבִליםָעׂשּו ָלֶהן כְּ ָבִליםָעׂשּו ָלֶהן כְּ יֵניֶהן    ,,,,ָעׂשּו ָלֶהן כְּ ילּו ַשְלֶשֶלת ּבֵ יֵניֶהןְוִהּטִ ילּו ַשְלֶשֶלת ּבֵ יֵניֶהןְוִהּטִ ילּו ַשְלֶשֶלת ּבֵ יֵניֶהןְוִהּטִ ילּו ַשְלֶשֶלת ּבֵ ּסֹות    ,,,,ְוִהּטִ ִסיעֹוֵתיֶהן ּגַ ּלא ִיְהיּו ּפְ ּסֹותׁשֶ ִסיעֹוֵתיֶהן ּגַ ּלא ִיְהיּו ּפְ ּסֹותׁשֶ ִסיעֹוֵתיֶהן ּגַ ּלא ִיְהיּו ּפְ ּסֹותׁשֶ ִסיעֹוֵתיֶהן ּגַ ּלא ִיְהיּו ּפְ             ,,,,ׁשֶ

רֹות.  תּולֹוֵתיֶהן נֹוׁשְ רֹות. ְולֹא ָהיּו ּבְ תּולֹוֵתיֶהן נֹוׁשְ רֹות. ְולֹא ָהיּו ּבְ תּולֹוֵתיֶהן נֹוׁשְ רֹות. ְולֹא ָהיּו ּבְ תּולֹוֵתיֶהן נֹוׁשְ   ְולֹא ָהיּו ּבְ
  

ה הִאיְתַער ּבְ הִאיְתַער ּבְ הִאיְתַער ּבְ יּו ּו ּו ּו ִאיְתַער ּבְ       ,,,,ִיְרְמָיה ַרּבִ
ר רָאַמר ְלהּו: ִייׁשַ רָאַמר ְלהּו: ִייׁשַ רָאַמר ְלהּו: ִייׁשַ   , ָאַמר ְלהּו: ִייׁשַ

יְוֵכן ָאַמר     .יֹוָחָנן ַרּבִ
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ר ָיבא ָבֵאׁש   ָבר ֲאׁשֶ ר ָיבא ָבֵאׁש ּכֹל ּדָ ָבר ֲאׁשֶ ר ָיבא ָבֵאׁש ּכֹל ּדָ ָבר ֲאׁשֶ ר ָיבא ָבֵאׁש ּכֹל ּדָ ָבר ֲאׁשֶ  תעבירו באש וטהרּכֹל ּדָ
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        סד, אסד, אסד, אסד, א    ––––    סג, בסג, בסג, בסג, ב .250
י ֲאָתא  י ֲאָתא כִּ י ֲאָתא כִּ י ֲאָתא כִּ יִמיכִּ יָאַמר ָאַמר ָאַמר ָאַמר     ַרב ּדִ         : : : : יֹוָחָנן ַרּבִ

הּוא ָטֵמא הּוא ׁשֶ ל ׁשֶ ִיין ְלָאִריג כָּ הּוא ָטֵמאִמּנַ הּוא ׁשֶ ל ׁשֶ ִיין ְלָאִריג כָּ הּוא ָטֵמאִמּנַ הּוא ׁשֶ ל ׁשֶ ִיין ְלָאִריג כָּ הּוא ָטֵמאִמּנַ הּוא ׁשֶ ל ׁשֶ ִיין ְלָאִריג כָּ       ????ִמּנַ
      ....ִמִציץִמִציץִמִציץִמִציץ

  
ֵייָאַמר ֵליּה ָאַמר ֵליּה ָאַמר ֵליּה ָאַמר ֵליּה          : : : : ַאּבַ

        ְוִציץ ָאִריג הּוא?! ְוִציץ ָאִריג הּוא?! ְוִציץ ָאִריג הּוא?! ְוִציץ ָאִריג הּוא?! 
            ::::ְוָהַתְנָיאְוָהַתְנָיאְוָהַתְנָיאְוָהַתְנָיא

ל ָזָהב, " ִמין ַטס ׁשֶ   ִציץ ּכְ
עֹות,  י ֶאְצּבָ תֵּ   ְורֹוַחב ׁשְ
ף ֵמאֹוֶזן ְלאֹוֶזן,    ּומּוּקָ

ין יטִּ י ׁשִ תֵּ ׁשְ ה. וְ  ,"יּו"ד ֵה"א" ְלַמְעָלה :ְוָכתּוב ָעָליו ּבִ   "קֹוֶדׁש למ"ד" ְלַמטָּ
יְוָאַמר  יֱאִליֶעֶזר ּבְ  ַרּבִ   : יֹוֵסי ַרּבִ

ִעיר רֹוִמי יָטה  :ְוָכתּוב ֲאִני ְרִאיִתיו ּבְ ׁשִ   ! ! ! ! "ַאַחת"קֹוֶדׁש ַלה'" ּבְ
  

י ָסלִ  י ָסלִ כִּ י ָסלִ כִּ י ָסלִ כִּ יִמייק יק יק יק כִּ ָעא    ַרב ּדִ ָעאִלְנַהְרּדְ ָעאִלְנַהְרּדְ ָעאִלְנַהְרּדְ             ::::ַלח ְלהוּ ַלח ְלהוּ ַלח ְלהוּ ַלח ְלהוּ ׁשָ ׁשָ ׁשָ ׁשָ     ,,,,ִלְנַהְרּדְ
י ָלֶכם  ָאַמְרּתִ ָבִרים ׁשֶ י ָלֶכם ּדְ ָאַמְרּתִ ָבִרים ׁשֶ י ָלֶכם ּדְ ָאַמְרּתִ ָבִרים ׁשֶ י ָלֶכם ּדְ ָאַמְרּתִ ָבִרים ׁשֶ ָיִדי,  -ּדְ ָיִדי, ָטעּות ֵהם ּבְ ָיִדי, ָטעּות ֵהם ּבְ ָיִדי, ָטעּות ֵהם ּבְ         ָטעּות ֵהם ּבְ
ּום  ְך ָאְמרּו ִמׁשּ ַרם כָּ ּום ּבְ ְך ָאְמרּו ִמׁשּ ַרם כָּ ּום ּבְ ְך ָאְמרּו ִמׁשּ ַרם כָּ ּום ּבְ ְך ָאְמרּו ִמׁשּ ַרם כָּ יּבְ         : : : : יֹוָחָנן ַרּבִ

הּוא ָטֵמא הּוא ׁשֶ ל ׁשֶ יט כָּ ִיין ְלַתְכׁשִ הּוא ָטֵמאִמּנַ הּוא ׁשֶ ל ׁשֶ יט כָּ ִיין ְלַתְכׁשִ הּוא ָטֵמאִמּנַ הּוא ׁשֶ ל ׁשֶ יט כָּ ִיין ְלַתְכׁשִ הּוא ָטֵמאִמּנַ הּוא ׁשֶ ל ׁשֶ יט כָּ ִיין ְלַתְכׁשִ         ִציץ. ִציץ. ִציץ. ִציץ. ִמ ִמ ִמ ִמ     ????ִמּנַ
הּוא ָטֵמא הּוא ׁשֶ ל ׁשֶ ִיין ְלָאִריג כָּ הּוא ָטֵמאּוִמּנַ הּוא ׁשֶ ל ׁשֶ ִיין ְלָאִריג כָּ הּוא ָטֵמאּוִמּנַ הּוא ׁשֶ ל ׁשֶ ִיין ְלָאִריג כָּ הּוא ָטֵמאּוִמּנַ הּוא ׁשֶ ל ׁשֶ ִיין ְלָאִריג כָּ         . . . . (ויקרא יא, לב)(ויקרא יא, לב)(ויקרא יא, לב)(ויקרא יא, לב)    17171717"ֶבֶגד "אוֹ     ????ּוִמּנַ

        
ַנן נּו ַרּבָ ַנןּתָ נּו ַרּבָ ַנןּתָ נּו ַרּבָ ַנןּתָ נּו ַרּבָ             ::::ּתָ

הּוא " ל ׁשֶ   ָטֵמא,  -ָאִריג ּכָ
הּוא  ל ׁשֶ יט ּכָ   ָטֵמא.  - ְוַתְכׁשִ

הּוא  ל ׁשֶ יט ּכָ ְכׁשִ   ָטֵמא.  -ָאִריג ְותַּ
ּום ָטֵמא ִמׁשּ ֶגד ׁשֶ ק ַעל ַהּבֶ         . . . . "ָאִריג מּוָסף ׂשַ

        
  : ָרָבאָאַמר ָאַמר ָאַמר ָאַמר 

הּוא  ל ׁשֶ הּוא ָאִריג כָּ ל ׁשֶ הּוא ָאִריג כָּ ל ׁשֶ הּוא ָאִריג כָּ ל ׁשֶ         , , , , (ויקרא יא, לב)(ויקרא יא, לב)(ויקרא יא, לב)(ויקרא יא, לב)    "אֹו ֶבֶגד"ָטֵמא, ִמ ָטֵמא, ִמ ָטֵמא, ִמ ָטֵמא, ִמ     - - - - ָאִריג כָּ
הּוא  ל ׁשֶ יט כָּ ְכׁשִ הּוא ּתַ ל ׁשֶ יט כָּ ְכׁשִ הּוא ּתַ ל ׁשֶ יט כָּ ְכׁשִ הּוא ּתַ ל ׁשֶ יט כָּ ְכׁשִ         ָטֵמא, ִמִציץ. ָטֵמא, ִמִציץ. ָטֵמא, ִמִציץ. ָטֵמא, ִמִציץ.     - - - - ּתַ

הּוא  ל ׁשֶ יט כָּ הּוא ָאִריג ְוַתְכׁשִ ל ׁשֶ יט כָּ הּוא ָאִריג ְוַתְכׁשִ ל ׁשֶ יט כָּ הּוא ָאִריג ְוַתְכׁשִ ל ׁשֶ יט כָּ ה""ּכֹ ָטֵמא, ִמ ָטֵמא, ִמ ָטֵמא, ִמ ָטֵמא, ִמ     - - - - ָאִריג ְוַתְכׁשִ ִלי ַמֲעׂשֶ   . (במדבר לא, נא)    18181818ל ּכְ
  

ַנן לְ  ַנן לְ ָאַמר ֵליּה ַההּוא ֵמַרּבָ ַנן לְ ָאַמר ֵליּה ַההּוא ֵמַרּבָ ַנן לְ ָאַמר ֵליּה ַההּוא ֵמַרּבָ   : : : : ָרָבאָאַמר ֵליּה ַההּוא ֵמַרּבָ
ִתיבּבְ ּבְ ּבְ ּבְ  ִתיבִמְדָין כְּ ִתיבִמְדָין כְּ ִתיבִמְדָין כְּ         !!!!ִמְדָין כְּ
        

            ::::ָאַמר ֵליּה ָאַמר ֵליּה ָאַמר ֵליּה ָאַמר ֵליּה 
ַמר             סד,א ַמר ּגָ ַמר ּגָ ַמר ּגָ ִלי"^ּגָ ִלי"    "ּכְ         ֵמָהָתם ֵמָהָתם ֵמָהָתם ֵמָהָתם     "ּכְ

        

                                                             
17
 וטמא עד הערב וטהראו עור או שק כל כלי אשר יעשה מלאכה בהם במים יובא או ֶבֶגד או ֶבֶגד או ֶבֶגד או ֶבֶגד  
18

ֹ ויקח משה ואלעזר הכהן את הזהב מאתם   ֹ ּכ ֹ ּכ ֹ ּכ הּכ ִלי ַמֲעׂשֶ הל כְּ ִלי ַמֲעׂשֶ הל כְּ ִלי ַמֲעׂשֶ הל כְּ ִלי ַמֲעׂשֶ  ל כְּ



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

     

50

        סד, אסד, אסד, אסד, א .251
ק ַעל ַהּבֶ " ּום ָאִריגמּוָסף ׂשַ ֵמא ִמׁשּ טָּ       ...."ֶגד ׁשֶ
  

ֶגד ָלאו ָאִריג הּוא?!  ֶגד ָלאו ָאִריג הּוא?! ַאּטּו ּבֶ ֶגד ָלאו ָאִריג הּוא?! ַאּטּו ּבֶ ֶגד ָלאו ָאִריג הּוא?! ַאּטּו ּבֶ   ַאּטּו ּבֶ
  

            ::::ָהִכי ָקָאַמרָהִכי ָקָאַמרָהִכי ָקָאַמרָהִכי ָקָאַמר
ֵאינֹו ָאִריג  י ׁשֶ ֶגד, ַאף ַעל ּפִ ק ַעל ַהּבֶ ֵאינֹו ָאִריג מּוָסף ׂשַ י ׁשֶ ֶגד, ַאף ַעל ּפִ ק ַעל ַהּבֶ ֵאינֹו ָאִריג מּוָסף ׂשַ י ׁשֶ ֶגד, ַאף ַעל ּפִ ק ַעל ַהּבֶ ֵאינֹו ָאִריג מּוָסף ׂשַ י ׁשֶ ֶגד, ַאף ַעל ּפִ ק ַעל ַהּבֶ   ָטֵמא. ָטֵמא. ָטֵמא. ָטֵמא.  -מּוָסף ׂשַ

  
        ַמאי ֲחִזי? ַמאי ֲחִזי? ַמאי ֲחִזי? ַמאי ֲחִזי? לְ לְ לְ לְ 
        

יָאַמר ָאַמר ָאַמר ָאַמר          : : : : יֹוָחָנן ַרּבִ
ּתוֹ  אר ּבִ ַצּוַ לׁש ִניִמין ְותֹוֶלה ּבְ ן ָעִני קֹוֵלַע ׁשָ כֵּ ּתוֹ ׁשֶ אר ּבִ ַצּוַ לׁש ִניִמין ְותֹוֶלה ּבְ ן ָעִני קֹוֵלַע ׁשָ כֵּ ּתוֹ ׁשֶ אר ּבִ ַצּוַ לׁש ִניִמין ְותֹוֶלה ּבְ ן ָעִני קֹוֵלַע ׁשָ כֵּ ּתוֹ ׁשֶ אר ּבִ ַצּוַ לׁש ִניִמין ְותֹוֶלה ּבְ ן ָעִני קֹוֵלַע ׁשָ כֵּ   ....ׁשֶ

  
  

ַנן נּו ַרּבָ ַנןּתָ נּו ַרּבָ ַנןּתָ נּו ַרּבָ ַנןּתָ נּו ַרּבָ             ::::ּתָ
ק"" ק,  - לב)לב)לב)לב)    (ויקרא יא,(ויקרא יא,(ויקרא יא,(ויקרא יא,    19191919"ׂשַ א ׂשַ   ֵאין ִלי ֶאּלָ

יְלְקִלי ִיין ְלַרּבֹות ֶאת ַהּקִ    ?ְוֶאת ַהֶחֶבק ?ִמּנַ
ְלמּוד לֹוַמר:  קתַּ   . ""אֹו ׂשַ

יחֹות ׁשִ ה ֶאת ַהֲחָבִלים ְוֶאת ַהּמְ ֲאִני ְמַרּבֶ    ?ָיכֹול ׁשֶ
ְלמּוד לֹוַמר:  ק"תַּ   . "ׂשַ

ל  ק ָטוּוי ְוָאִריג ַאף ּכָ   . ָטוּוי ְוָאִריגַמה ׂשַ
ֵמ  ים ת:ֲהֵרי הּוא אֹוֵמר ּבְ ה ִעּזִ ִלי עֹור ְוָכל ַמֲעׂשֵ אּו" ,"ְוָכל ּכְ ְתַחּטָ    ,(במדבר לא, כ)    20202020ּתִ

יְלְקִלי ְוֶאת ַהֶחֶבקְלַרּבֹות     .ַהּקִ
יחֹות?  ׁשִ ה ַאף ֶאת ַהֲחָבִלים ְוֶאת ַהּמְ ֲאִני ְמַרּבֶ   ָיכֹול ׁשֶ

ֵמת.  :ְוִדין הּוא א ּבְ ֶרץ, ְוִטיּמֵ ׁשֶ א ּבְ   ִטיּמֵ
א ָטוּוי ְוָאִריג,  א ֶאּלָ ֶרץ לֹא ִטיּמֵ ׁשֶ א ּבְ יּמֵ טִּ ׁשֶ   ַמה ּכְ

א ֶאּלָ  ֵמת לֹא ִטיּמֵ א ּבְ יּמֵ טִּ ׁשֶ   א ָטוּוי ְוָאִריג. ַאף ּכְ
ה ִהיא ַקּלָ ֶרץ ׁשֶ ְטֵמא ׁשֶ ִהיא ֲחמּוָרה?!  ,ֵהן ִאם ֵהיֵקל ּבִ ת ׁשֶ טּוְמַאת ַהּמֵ   ָנֵקיל ּבְ

ְלמּוד לֹוַמר ֶגד" :תַּ ֶגד", "עֹור"וְ     "ּבֶ ָוה,  "עֹור"וְ  "ּבֶ   ִלְגֵזיָרה ׁשָ
ֶגד"    ֶנֱאַמר ֶרץ "עֹור"וְ     "ּבֶ ׁשֶ ּבְ

21212121 ,  
ֶגד"    ְוֶנֱאַמר   ֵמת. ּבְ     "עֹור"וְ     "ּבֶ

ֶגד"    ַמה א ָטוּוי ְוָאִריג,  "עֹור"וְ     "ּבֶ א ֶאּלָ ֶרץ לֹא ִטיּמֵ ׁשֶ   ָהָאמּור ּבְ
ֶגד"ַאף  א ָטוּוי ְוָאִריג.     "עֹור"וְ  "ּבֶ א ֶאּלָ ֵמת לֹא ִטיּמֵ   ָהָאמּור ּבְ
ֶגד"    ּוַמה ים ַאף    "עֹור"וְ  "ּבֶ ה ִעּזִ ל ַמֲעׂשֵ א ּכָ ֵמת ִטּמֵ ֶגד"    ָהָאמּור ּבְ ים. ָהָא  "עֹור"וְ     "ּבֶ ה ִעּזִ ל ַמֲעׂשֵ א ּכָ ֶרץ ִטּמֵ ׁשֶ   מּור ּבְ

ָרה ַנב ַהּפָ ַנב ַהּסּוס ּוִמּזְ א ִמּזְ ָבר ַהּבָ ִין ְלַרּבֹות ּדָ ים, ִמּנַ א ִמן ָהִעּזִ ָבר ַהּבָ א ּדָ    ?ֵאין ִלי ֶאּלָ
ְלמּוד לֹוַמר:  ק"תַּ       ,"אֹו ׂשַ

  
יּה  יְקּתֵ יּה ְוָהא ַאּפִ יְקּתֵ יּה ְוָהא ַאּפִ יְקּתֵ יּה ְוָהא ַאּפִ יְקּתֵ         !!!!ִקיְלְקֵלי ְוֶחֶבקִקיְלְקֵלי ְוֶחֶבקִקיְלְקֵלי ְוֶחֶבקִקיְלְקֵלי ְוֶחֶבקלְ ְוָהא ַאּפִ

        
י ִמּקַ ָהנֵ ָהנֵ ָהנֵ ָהנֵ  י ִמּקַ י ִמיּלֵ י ִמּקַ י ִמיּלֵ י ִמּקַ י ִמיּלֵ ֵליֵתיי ִמיּלֵ י ּדְ ֵליֵתיּמֵ י ּדְ ֵליֵתיּמֵ י ּדְ ֵליֵתיּמֵ י ּדְ ָווה ַאיְ     ּמֵ ֵזיָרה ׁשָ ָאֵתי ּגְ א ּדְ ּתָ ָוה, ָהׁשְ ֵזָרה ׁשָ ָווה ַאיְ ּגְ ֵזיָרה ׁשָ ָאֵתי ּגְ א ּדְ ּתָ ָוה, ָהׁשְ ֵזָרה ׁשָ ָווה ַאיְ ּגְ ֵזיָרה ׁשָ ָאֵתי ּגְ א ּדְ ּתָ ָוה, ָהׁשְ ֵזָרה ׁשָ ָווה ַאיְ ּגְ ֵזיָרה ׁשָ ָאֵתי ּגְ א ּדְ ּתָ ָוה, ָהׁשְ ֵזָרה ׁשָ             ....יּתּור ֵליּה יּתּור ֵליּה יּתּור ֵליּה יּתּור ֵליּה ּגְ

        
ִיין טּוְמַאת ֵמת ִמּנַ ֶרץ, ּבְ ׁשֶ א ּבְ    ?ְוֵאין ִלי ֶאּלָ

ֶרץ,  :ְוִדין הּוא ׁשֶ א ּבְ ֵמת ְוִטיּמֵ א ּבְ   ִטיּמֵ
ַנב א ִמּזְ ָבר ַהּבָ ה ּדָ ֶרץ ָעׂשָ ׁשֶ א ּבְ יּמֵ טִּ ׁשֶ ים,  ַמה ּכְ ה ִעּזִ ַמֲעׂשֶ ָרה ּכְ ַנב ַהּפָ   ַהּסּוס ּוִמּזְ

ים.  ה ִעּזִ ַמֲעׂשֵ ָרה ּכְ ַנב ַהּפָ ַנב ַהּסּוס ּוִמּזְ א ִמּזְ ָבר ַהּבָ ה ּדָ ֵמת ָעׂשָ א ּבְ יּמֵ טִּ ׁשֶ   ַאף ּכְ
ִהיא מּוֶע  ?!ֵהן ְבָעה ׁשֶ טּוְמַאת ׁשִ ה ּבְ ה, ַנְרּבֶ ִהיא ְמרּוּבָ טּוְמַאת ֶעֶרב ׁשֶ ה ּבְ   ֶטת?! ִאם ִהְרּבָ

ְלמּוד לֹוַמר ֶגד" :תַּ ֶגד"    "עֹור"וְ  "ּבֶ ָוה. ִל     "עֹור"וְ     "ּבֶ ֵזיָרה ׁשָ   ּגְ
ֶגד"    ֶנֱאַמר ֶרץ    "עֹור"וְ     "ּבֶ ׁשֶ    ,ּבְ
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20
ים   ה ִעזִּ ִלי עֹור ְוָכל ַמֲעׂשֵ ים ְוָכל בגד ְוָכל כְּ ה ִעזִּ ִלי עֹור ְוָכל ַמֲעׂשֵ ים ְוָכל בגד ְוָכל כְּ ה ִעזִּ ִלי עֹור ְוָכל ַמֲעׂשֵ ים ְוָכל בגד ְוָכל כְּ ה ִעזִּ ִלי עֹור ְוָכל ַמֲעׂשֵ אוּ וכל כלי עץ ְוָכל בגד ְוָכל כְּ ְתַחּטָ אוּ תִּ ְתַחּטָ אוּ תִּ ְתַחּטָ אוּ תִּ ְתַחּטָ   תִּ
21

  ויקרא יא, לב)(. בא וטמא עד הערב וטהרבהם במים יווכל אשר יפול עליו מהם במותם יטמאו מכל כלי עץ או בגד או עור או שק כל כלי אשר יעשה מלאכה  
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ֶגד"    ְוֶנֱאַמר ֵמת,  "עֹור"וְ     "ּבֶ   ּבְ
ֶגד"ַמה  ָרה  "עֹור"וְ     "ּבֶ ַנב ַהּפָ ַנב ַהּסּוס ּוִמּזְ א ִמּזְ ָבר ַהּבָ ה ּדָ ֶרץ ָעׂשָ ׁשֶ ים, ָהָאמּור ּבְ ה ִעּזִ ַמֲעׂשֵ   ּכְ

ֶגד"ַאף  ים "עֹור"וְ     "ּבֶ ה ִעּזִ ַמֲעׂשֵ ָרה ּכְ ַנב ַהּפָ ַנב ַהּסּוס ּוִמּזְ א ִמּזְ ָבר ַהּבָ ה ּדָ ֵמת ָעׂשָ         .  .  .  .  "ָהָאמּור ּבְ
            
  מּוְפֶנה. מּוְפֶנה. מּוְפֶנה. מּוְפֶנה. וּ וּ וּ וּ 

ִאי ָלאו מּוְפֶנה ִאי ָלאו מּוְפֶנהּדְ ִאי ָלאו מּוְפֶנהּדְ ִאי ָלאו מּוְפֶנהּדְ א ְלִמיְפַרךְ , ּדְ א ְלִמיְפַרךְ ִאיכָּ א ְלִמיְפַרךְ ִאיכָּ א ְלִמיְפַרךְ ִאיכָּ   : ִאיכָּ
ֶרץ ׁשֶ ֶרץַמה ּלְ ׁשֶ ֶרץַמה ּלְ ׁשֶ ֶרץַמה ּלְ ׁשֶ א ּבְ , ַמה ּלְ ן ְמַטּמֵ כֵּ א ּבְ ׁשֶ ן ְמַטּמֵ כֵּ א ּבְ ׁשֶ ן ְמַטּמֵ כֵּ א ּבְ ׁשֶ ן ְמַטּמֵ כֵּ הׁשֶ הַכֲעָדׁשָ הַכֲעָדׁשָ הַכֲעָדׁשָ             ....ַכֲעָדׁשָ

        
ֶרץ ִאיְתַקׁש     ::::ַאְפנּוֵיי מּוְפֵניַאְפנּוֵיי מּוְפֵניַאְפנּוֵיי מּוְפֵניַאְפנּוֵיי מּוְפֵניי י י י ָלִא ָלִא ָלִא ָלִא  ִדי ׁשֶ ֶרץ ִאיְתַקׁש ִמכְּ ִדי ׁשֶ ֶרץ ִאיְתַקׁש ִמכְּ ִדי ׁשֶ ֶרץ ִאיְתַקׁש ִמכְּ ִדי ׁשֶ ְכַבת ָזַרע, לְ ִמכְּ ְכַבת ָזַרע, ׁשִ ְכַבת ָזַרע, ׁשִ ְכַבת ָזַרע, ׁשִ         ׁשִ

ְכִתיב ְכִתיבּדִ ְכִתיבּדִ ְכִתיבּדִ ְכַבת ֶזַרע"    ::::ּדִ ּנּו ׁשִ ֵצא ִמּמֶ ר ּתֵ   , (ויקרא כב, ד)     22222222"ִאיׁש ֲאׁשֶ
ֶרץ""        ::::ּוְסִמיְך ֵליּה ּוְסִמיְך ֵליּה ּוְסִמיְך ֵליּה ּוְסִמיְך ֵליּה  ָכל ׁשֶ ע ּבְ ר ִיּגַ   , (ויקרא כב, ה) 23ִאיׁש ֲאׁשֶ

ְכַבת ָזַרע:  ׁשִ יּה ּבְ ְכַבת ָזַרע: ּוְכִתיב ּבֵ ׁשִ יּה ּבְ ְכַבת ָזַרע: ּוְכִתיב ּבֵ ׁשִ יּה ּבְ ְכַבת ָזַרע: ּוְכִתיב ּבֵ ׁשִ יּה ּבְ ְכַבת ֶזַרע"ְוָכל בֶּ ּוְכִתיב ּבֵ ר ִיְהֶיה ָעָליו ׁשִ   , (ויקרא טו, יז)        24242424"ֶגד ְוָכל עֹור ֲאׁשֶ
ֶגד" כָ     "עֹור"וְ וְ וְ וְ     "ּבֶ כָ ּדְ כָ ּדְ כָ ּדְ ה ִליּדְ ֶרץ ָלּמָ ׁשֶ ה ִליַתב ַרֲחָמָנא ּבְ ֶרץ ָלּמָ ׁשֶ ה ִליַתב ַרֲחָמָנא ּבְ ֶרץ ָלּמָ ׁשֶ ה ִליַתב ַרֲחָמָנא ּבְ ֶרץ ָלּמָ ׁשֶ   ? ַתב ַרֲחָמָנא ּבְ

ּה ְלַאְפנֹוֵיי ַמע ִמיּנָ ּה ְלַאְפנֹוֵייׁשְ ַמע ִמיּנָ ּה ְלַאְפנֹוֵייׁשְ ַמע ִמיּנָ ּה ְלַאְפנֹוֵייׁשְ ַמע ִמיּנָ   . ׁשְ
  

ד ֶאָחד הּוא,  י מּוְפֶנה ִמּצַ ּתִ ד ֶאָחד הּוא, ְוַאכַּ י מּוְפֶנה ִמּצַ ּתִ ד ֶאָחד הּוא, ְוַאכַּ י מּוְפֶנה ִמּצַ ּתִ ד ֶאָחד הּוא, ְוַאכַּ י מּוְפֶנה ִמּצַ ּתִ   ְוַאכַּ
ָאַמר ָאַמרָהִניָחא ְלַמאן ּדְ ָאַמרָהִניָחא ְלַמאן ּדְ ָאַמרָהִניָחא ְלַמאן ּדְ ד ֶאָחד לְ     ::::ָהִניָחא ְלַמאן ּדְ ד ֶאָחד לְ מּוְפֶנה ִמּצַ ד ֶאָחד לְ מּוְפֶנה ִמּצַ ד ֶאָחד לְ מּוְפֶנה ִמּצַ יִביןמּוְפֶנה ִמּצַ יִביןֵמיִדין ְוֵאין ְמׁשִ יִביןֵמיִדין ְוֵאין ְמׁשִ יִביןֵמיִדין ְוֵאין ְמׁשִ   . ֵמיִדין ְוֵאין ְמׁשִ

ָאַמר א ְלַמאן ּדְ ָאַמרֶאּלָ א ְלַמאן ּדְ ָאַמרֶאּלָ א ְלַמאן ּדְ ָאַמרֶאּלָ א ְלַמאן ּדְ יִבין    ::::ֶאּלָ יִביןְלֵמיִדין ּוְמׁשִ יִביןְלֵמיִדין ּוְמׁשִ יִביןְלֵמיִדין ּוְמׁשִ א ְלֵמיַמר? , ְלֵמיִדין ּוְמׁשִ א ְלֵמיַמר? ַמאי ִאיכָּ א ְלֵמיַמר? ַמאי ִאיכָּ א ְלֵמיַמר? ַמאי ִאיכָּ   ַמאי ִאיכָּ
  
            ::::ֵמת ַנִמי ַאְפנּוֵיי מּוְפֶנהֵמת ַנִמי ַאְפנּוֵיי מּוְפֶנהֵמת ַנִמי ַאְפנּוֵיי מּוְפֶנהֵמת ַנִמי ַאְפנּוֵיי מּוְפֶנהּדְ 

ְכַבת ֶזַרע,  ִדי ֵמת ִאְתַקׁש ְלׁשִ ְכַבת ֶזַרע, ִמכְּ ִדי ֵמת ִאְתַקׁש ְלׁשִ ְכַבת ֶזַרע, ִמכְּ ִדי ֵמת ִאְתַקׁש ְלׁשִ ְכַבת ֶזַרע, ִמכְּ ִדי ֵמת ִאְתַקׁש ְלׁשִ         ִמכְּ
ְכִתיב ְכִתיבּדִ ְכִתיבּדִ ְכִתיבּדִ ּנּו "ְוַהּנֹ    ::::ּדִ ֵצא ִמּמֶ ר ּתֵ ָכל ְטֵמא ֶנֶפׁש אֹו ִאיׁש ֲאׁשֶ ְכַבת ֶזַרע"ֵגַע ּבְ   , (ויקרא כב, ד)    ׁשִ
ְכַבת ֶזַרע:     ּוְכִתיבּוְכִתיבּוְכִתיבּוְכִתיב ׁשִ ְכַבת ֶזַרע: ּבְ ׁשִ ְכַבת ֶזַרע: ּבְ ׁשִ ְכַבת ֶזַרע: ּבְ ׁשִ ֶגד ְוָכל עֹור"ּבְ   , (ויקרא טו, יז)    "ְוָכל ּבֶ
ֶגד" ה ִלי?     "עֹור"וְ וְ וְ וְ     "ּבֶ ֵמת ָלּמָ ְכַתב ַרֲחָמָנא ּבְ ה ִלי? ּדִ ֵמת ָלּמָ ְכַתב ַרֲחָמָנא ּבְ ה ִלי? ּדִ ֵמת ָלּמָ ְכַתב ַרֲחָמָנא ּבְ ה ִלי? ּדִ ֵמת ָלּמָ ְכַתב ַרֲחָמָנא ּבְ         ּדִ

ּה ְלַאְפנֹוֵיי ַמע ִמיּנָ ּה ְלַאְפנֹוֵייׁשְ ַמע ִמיּנָ ּה ְלַאְפנֹוֵייׁשְ ַמע ִמיּנָ ּה ְלַאְפנֹוֵייׁשְ ַמע ִמיּנָ             ....ׁשְ
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ְכַבת ֶזַרעוהנוגע בכל טמא נפש או   ּנּו ׁשִ ֵצא ִמּמֶ ר תֵּ ְכַבת ֶזַרעִאיׁש ֲאׁשֶ ּנּו ׁשִ ֵצא ִמּמֶ ר תֵּ ְכַבת ֶזַרעִאיׁש ֲאׁשֶ ּנּו ׁשִ ֵצא ִמּמֶ ר תֵּ ְכַבת ֶזַרעִאיׁש ֲאׁשֶ ּנּו ׁשִ ֵצא ִמּמֶ ר תֵּ  ִאיׁש ֲאׁשֶ
23

ֶרץ או   ָכל ׁשֶ ע ּבְ ר ִיּגַ ֶרץ ִאיׁש ֲאׁשֶ ָכל ׁשֶ ע ּבְ ר ִיּגַ ֶרץ ִאיׁש ֲאׁשֶ ָכל ׁשֶ ע ּבְ ר ִיּגַ ֶרץ ִאיׁש ֲאׁשֶ ָכל ׁשֶ ע ּבְ ר ִיּגַ  אשר יטמא לו או באדם אשר יטמא לו לכל טומאתוִאיׁש ֲאׁשֶ
24
ְכַבת ֶזַרע   ר ִיְהֶיה ָעָליו ׁשִ ֶגד ְוָכל עֹור ֲאׁשֶ ְכַבת ֶזַרע ְוָכל ּבֶ ר ִיְהֶיה ָעָליו ׁשִ ֶגד ְוָכל עֹור ֲאׁשֶ ְכַבת ֶזַרע ְוָכל ּבֶ ר ִיְהֶיה ָעָליו ׁשִ ֶגד ְוָכל עֹור ֲאׁשֶ ְכַבת ֶזַרע ְוָכל ּבֶ ר ִיְהֶיה ָעָליו ׁשִ ֶגד ְוָכל עֹור ֲאׁשֶ  במים וטמא עד הערב וכובסְוָכל ּבֶ
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        בבבב- - - - סד, אסד, אסד, אסד, א .252
ר ָמָצא ְכִלי  ן ה' ִאיׁש ֲאׁשֶ ְקֵרב ֶאת ָקְרּבַ ַעת ָעִגיל ְוכּוָמז"ַוּנַ   . (במדבר לא, נ)    25252525"ָזָהב ֶאְצָעָדה ְוָצִמיד ַטּבַ

  
יָאַמר ָאַמר ָאַמר ָאַמר          : : : : ֶאְלָעָזר ַרּבִ

ין.     - - - -     "ָעִגיל" ּדִ ל ּדַ פּוס ׁשֶ ין. ֶזה ּדְ ּדִ ל ּדַ פּוס ׁשֶ ין. ֶזה ּדְ ּדִ ל ּדַ פּוס ׁשֶ ין. ֶזה ּדְ ּדִ ל ּדַ פּוס ׁשֶ         ֶזה ּדְ
ית ָהֶרֶחם.     - - - -     "ּכּוָמז" ל ּבֵ פּוס ׁשֶ ית ָהֶרֶחם. ֶזה ּדְ ל ּבֵ פּוס ׁשֶ ית ָהֶרֶחם. ֶזה ּדְ ל ּבֵ פּוס ׁשֶ ית ָהֶרֶחם. ֶזה ּדְ ל ּבֵ פּוס ׁשֶ         ֶזה ּדְ

        
        : : : : ַרב יֹוֵסףָאַמר ָאַמר ָאַמר ָאַמר 

ִמיַנן ְמַתְרּגְ ִמיַנןִאי ָהִכי, ַהְיינּו ּדִ ְמַתְרּגְ ִמיַנןִאי ָהִכי, ַהְיינּו ּדִ ְמַתְרּגְ ִמיַנןִאי ָהִכי, ַהְיינּו ּדִ ְמַתְרּגְ ָבר    - - - -     "ָמחֹוְך""ָמחֹוְך""ָמחֹוְך""ָמחֹוְך"    ::::ִאי ָהִכי, ַהְיינּו ּדִ ָברּדָ ָברּדָ ָברּדָ יחּוְך.     ּדָ ִביא ִליֵדי ּגִ יחּוְך. ַהּמֵ ִביא ִליֵדי ּגִ יחּוְך. ַהּמֵ ִביא ִליֵדי ּגִ יחּוְך. ַהּמֵ ִביא ִליֵדי ּגִ         ַהּמֵ
        

הָאַמר ֵליּה ָאַמר ֵליּה ָאַמר ֵליּה ָאַמר ֵליּה          : : : : ַרּבָ
ְקָרא ְקָראִמּגּוֵפיּה ּדִ ְקָראִמּגּוֵפיּה ּדִ ְקָראִמּגּוֵפיּה ּדִ ּה     ,,,,ִמּגּוֵפיּה ּדִ ַמע ִמיּנָ ּה ׁשְ ַמע ִמיּנָ ּה ׁשְ ַמע ִמיּנָ ּה ׁשְ ַמע ִמיּנָ             ::::ׁשְ

ה.  -    "ּכּוָמז" אן ְמקֹום ִזיּמָ ה. כָּ אן ְמקֹום ִזיּמָ ה. כָּ אן ְמקֹום ִזיּמָ ה. כָּ אן ְמקֹום ִזיּמָ   כָּ
  
  

ּקּוֵדי ֶהָחִיל ה ַעל ּפִ ְקצף מׁשֶ    .(במדבר לא, יד)     26262626""ַוּיִ
  

ר ֲאבּוּה ָאַמר ָאַמר ָאַמר ָאַמר     ַרב ַנְחָמןָאַמר ָאַמר ָאַמר ָאַמר  ה ּבַ             ::::ַרּבָ
ה לְ  ה לְ ָאַמר ָלֶהן מׁשֶ ה לְ ָאַמר ָלֶהן מׁשֶ ה לְ ָאַמר ָלֶהן מׁשֶ ם ְלִקְלקּוְלֶכם ָהִראׁשֹוןָאַמר ָלֶהן מׁשֶ א ֲחַזְרּתֶ ּמָ ָרֵאל: ׁשֶ ם ְלִקְלקּוְלֶכם ָהִראׁשֹוןִיׂשְ א ֲחַזְרּתֶ ּמָ ָרֵאל: ׁשֶ ם ְלִקְלקּוְלֶכם ָהִראׁשֹוןִיׂשְ א ֲחַזְרּתֶ ּמָ ָרֵאל: ׁשֶ ם ְלִקְלקּוְלֶכם ָהִראׁשֹוןִיׂשְ א ֲחַזְרּתֶ ּמָ ָרֵאל: ׁשֶ   ? ִיׂשְ

ּנּו ִאיׁש"וְ "ָאְמרּו לֹו: ָאְמרּו לֹו: ָאְמרּו לֹו: ָאְמרּו לֹו:    , (במדבר לא, מט)    לֹא ִנְפַקד ִמּמֶ
ה?  ָרה ָלּמָ ּפָ ן כַּ ה? ָאַמר ָלֶהן: ִאם כֵּ ָרה ָלּמָ ּפָ ן כַּ ה? ָאַמר ָלֶהן: ִאם כֵּ ָרה ָלּמָ ּפָ ן כַּ ה? ָאַמר ָלֶהן: ִאם כֵּ ָרה ָלּמָ ּפָ ן כַּ   ָאַמר ָלֶהן: ִאם כֵּ

        ...., ִמיֵדי ִהְרהּור לֹא ָיָצאנוּ , ִמיֵדי ִהְרהּור לֹא ָיָצאנוּ , ִמיֵדי ִהְרהּור לֹא ָיָצאנוּ , ִמיֵדי ִהְרהּור לֹא ָיָצאנוּ ָאְמרּו לֹו: ִאם ִמיֵדי ֲעֵביָרה ָיָצאנוּ ָאְמרּו לֹו: ִאם ִמיֵדי ֲעֵביָרה ָיָצאנוּ ָאְמרּו לֹו: ִאם ִמיֵדי ֲעֵביָרה ָיָצאנוּ ָאְמרּו לֹו: ִאם ִמיֵדי ֲעֵביָרה ָיָצאנוּ 
ד דִמּיָ דִמּיָ דִמּיָ ן ה'"ב ֵר ְק נַּ "וַ     ::::ִמּיָ         . . . . ֶאת ָקְרּבַ

        
ֵבי  ָנא ּדְ ֵבי ּתָ ָנא ּדְ ֵבי ּתָ ָנא ּדְ ֵבי ּתָ ָנא ּדְ יּתָ ָמֵעאל ַרּבִ         : : : : ִיׁשְ

ָרה" ּפָ אֹותֹו ַהּדֹור ּכַ ּבְ ָרֵאל ׁשֶ ֵני ָמה הּוְצְרכּו ִיׂשְ    ?ִמּפְ
ֵני            סד,ב נּו ֵעיֵניֶהם ִמן ָהֶעְרָוה̂̂̂^        ִמּפְ ּזָ   . . . . "ׁשֶ

  
תָאַמר ָאַמר ָאַמר ָאַמר  ׁשֶ         : : : : ַרב ׁשֵ

חּוץ, ִע  ּבַ יִטין ׁשֶ ְכׁשִ תּוב ּתַ ֵני ַמה ָמָנה ַהכָּ חּוץ, ִע ִמּפְ ּבַ יִטין ׁשֶ ְכׁשִ תּוב ּתַ ֵני ַמה ָמָנה ַהכָּ חּוץ, ִע ִמּפְ ּבַ יִטין ׁשֶ ְכׁשִ תּוב ּתַ ֵני ַמה ָמָנה ַהכָּ חּוץ, ִע ִמּפְ ּבַ יִטין ׁשֶ ְכׁשִ תּוב ּתַ ֵני ַמה ָמָנה ַהכָּ ְפִניםִמּפְ ּבִ יִטין ׁשֶ ְכׁשִ ְפִניםם ּתַ ּבִ יִטין ׁשֶ ְכׁשִ ְפִניםם ּתַ ּבִ יִטין ׁשֶ ְכׁשִ ְפִניםם ּתַ ּבִ יִטין ׁשֶ ְכׁשִ   ? ם ּתַ
לּכֹ ּכֹ ּכֹ ּכֹ     ::::לֹוַמר ְלךָ לֹוַמר ְלךָ לֹוַמר ְלךָ לֹוַמר ְלךָ  כֵּ ְסּתַ לל ַהּמִ כֵּ ְסּתַ לל ַהּמִ כֵּ ְסּתַ לל ַהּמִ כֵּ ְסּתַ ה  ל ַהּמִ ָ ל ִאׁשּ ה ׁשֶ ע ְקַטּנָ ֶאְצּבַ ה ּבְ ָ ל ִאׁשּ ה ׁשֶ ע ְקַטּנָ ֶאְצּבַ ה ּבְ ָ ל ִאׁשּ ה ׁשֶ ע ְקַטּנָ ֶאְצּבַ ה ּבְ ָ ל ִאׁשּ ה ׁשֶ ע ְקַטּנָ ֶאְצּבַ ה    - - - - ּבְ ְמקֹום ַהּתּוְרּפָ ל ּבִ כֵּ ִאיּלּו ִמְסּתַ הכְּ ְמקֹום ַהּתּוְרּפָ ל ּבִ כֵּ ִאיּלּו ִמְסּתַ הכְּ ְמקֹום ַהּתּוְרּפָ ל ּבִ כֵּ ִאיּלּו ִמְסּתַ הכְּ ְמקֹום ַהּתּוְרּפָ ל ּבִ כֵּ ִאיּלּו ִמְסּתַ   ....כְּ
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ַעת ָעִגיל ְוכּוָמז   ר ָמָצא ְכִלי ָזָהב ֶאְצָעָדה ְוָצִמיד ַטּבַ ן ה' ִאיׁש ֲאׁשֶ ְקֵרב ֶאת ָקְרּבַ ַעת ָעִגיל ְוכּוָמז ַוּנַ ר ָמָצא ְכִלי ָזָהב ֶאְצָעָדה ְוָצִמיד ַטּבַ ן ה' ִאיׁש ֲאׁשֶ ְקֵרב ֶאת ָקְרּבַ ַעת ָעִגיל ְוכּוָמז ַוּנַ ר ָמָצא ְכִלי ָזָהב ֶאְצָעָדה ְוָצִמיד ַטּבַ ן ה' ִאיׁש ֲאׁשֶ ְקֵרב ֶאת ָקְרּבַ ַעת ָעִגיל ְוכּוָמז ַוּנַ ר ָמָצא ְכִלי ָזָהב ֶאְצָעָדה ְוָצִמיד ַטּבַ ן ה' ִאיׁש ֲאׁשֶ ְקֵרב ֶאת ָקְרּבַ   לכפר על נפשותינו לפני ה'ַוּנַ
26
ּקּוֵדי ֶהָחִיל   ה ַעל ּפִ ְקצף מׁשֶ ּקּוֵדי ֶהָחִיל ַוּיִ ה ַעל ּפִ ְקצף מׁשֶ ּקּוֵדי ֶהָחִיל ַוּיִ ה ַעל ּפִ ְקצף מׁשֶ ּקּוֵדי ֶהָחִיל ַוּיִ ה ַעל ּפִ ְקצף מׁשֶ   שרי האלפים ושרי המאות הבאים מצבא המלחמהַוּיִ
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ָנה    ִמׁשְ

ין ִמ  ּה, ּבֵ ל ֲחֵביְרתָּ ֶ ין ִמׁשּ ּה, ּבֵ ּלָ ין ִמׁשֶ ָער, ּבֵ חּוֵטי ׂשֵ ה ּבְ ָ ֵהָמה. יֹוְצָאה ִאׁשּ ל ּבְ ֶ   ׁשּ
פּוִרין,  -  , ּוְבַסְרִביִטיןטֹוֶטֶפתְב וּ  ֵהם תְּ ְזַמן ׁשֶ   ּבִ
בּולּבְ    ָחֵצר, ְל   -ּוְבֵפָאה ָנְכִרית ּכָ

ָלּה  ַסְנּדָ ּבְ ָאְזָנּה, ּוְבמֹוְך ׁשֶ ּבְ מֹוְך ׁשֶ ָתּה, ּוְבמוֹ  ,ּבְ ִהְתִקיָנה ְלִנּדָ   ְך ׁשֶ
ל ֶמַלחּפֵ יְל ִפ ּבְ  ָבר ׁשֶ  ,ל, ּוְבַגְלּגַ יָה ְוָכל ּדָ ן ְלתֹוְך ּפִ יתָּ    .ּנִ

ן  תֵּ ּלא תִּ ה בּ ּוִבְלַבד ׁשֶ ִחּלָ ת, ְוִאם ָנַפל ְלַכתְּ ּבָ ַ ֲחִזיר.  -ׁשּ   לֹא תַּ
ל ָזָהב  ן ׁשֶ ן ּתֹוֶתֶבת ׁשֵ    –ׁשֵ

י יר,  ַרּבִ   ַמתִּ
        .  .  .  .  אֹוְסִרים ֲחָכִמיםוַ 
            

ָמָרא    ּגְ

  , ּוְצִריָכאּוְצִריָכאּוְצִריָכאּוְצִריָכא
ָלא ְמ  ּום ּדְ יָדּה ִמׁשּ ַמִעיַנן ּדִ ִאי ַאׁשְ ָלא ְמ ּדְ ּום ּדְ יָדּה ִמׁשּ ַמִעיַנן ּדִ ִאי ַאׁשְ ָלא ְמ ּדְ ּום ּדְ יָדּה ִמׁשּ ַמִעיַנן ּדִ ִאי ַאׁשְ ָלא ְמ ּדְ ּום ּדְ יָדּה ִמׁשּ ַמִעיַנן ּדִ ִאי ַאׁשְ ְמִאיס ֵאיָמא לֹא, ִאיסִאיסִאיסִאיסּדְ ּה ּדִ ְמִאיס ֵאיָמא לֹאֲאָבל ֲחֵביְרּתָ ּה ּדִ ְמִאיס ֵאיָמא לֹאֲאָבל ֲחֵביְרּתָ ּה ּדִ ְמִאיס ֵאיָמא לֹאֲאָבל ֲחֵביְרּתָ ּה ּדִ       ....ֲאָבל ֲחֵביְרּתָ

ַמִעיַנן  ַמִעיַנן ְוִאי ַאׁשְ ַמִעיַנן ְוִאי ַאׁשְ ַמִעיַנן ְוִאי ַאׁשְ ּה דּ דּ דּ דּ ְוִאי ַאׁשְ ּה ֲחֵביְרּתָ ּה ֲחֵביְרּתָ ּה ֲחֵביְרּתָ ּה ִהיא, ּדְ ֲחֵביְרּתָ ת ִמיּנָ ּה ִהיא, ּבַ ת ִמיּנָ ּה ִהיא, ּבַ ת ִמיּנָ ּה ִהיא, ּבַ ת ִמיּנָ ּה ְב ְב ְב ְב ּדִ ּדִ ּדִ ּדִ ֲאָבל ֲאָבל ֲאָבל ֲאָבל ּבַ ר ִמיּנָ ּה ֵהָמה ָלאו ּבַ ר ִמיּנָ ּה ֵהָמה ָלאו ּבַ ר ִמיּנָ ּה ֵהָמה ָלאו ּבַ ר ִמיּנָ       ....לֹאלֹאלֹאלֹא    ֵאיָמאֵאיָמאֵאיָמאֵאיָמאהּוא הּוא הּוא הּוא ֵהָמה ָלאו ּבַ
            ....ְצִריָכאְצִריָכאְצִריָכאְצִריָכא

        
ָנא ָנאּתָ ָנאּתָ ָנאּתָ   : ּתָ

ה " ֵצא ַיְלּדָ ּלא תֵּ ל ּבְ  -ּוִבְלַבד ׁשֶ   ְזֵקָנה, ׁשֶ
ל ַיְלּדָ  -ּוְזֵקָנה  ׁשֶ   . . . . "הּבְ

  
ָלָמא  ׁשְ ָלָמא ּבִ ׁשְ ָלָמא ּבִ ׁשְ ָלָמא ּבִ ׁשְ ה"ּבִ ל ַיְלּדָ ׁשֶ ַבח הּוא ָלּה , "ְזֵקָנה ּבְ ַבח הּוא ָלּה ׁשֶ ַבח הּוא ָלּה ׁשֶ ַבח הּוא ָלּה ׁשֶ   . ׁשֶ

א  א ֶאּלָ א ֶאּלָ א ֶאּלָ ל ְזֵקָנה"ֶאּלָ ׁשֶ ה ּבְ אי    "ַיְלּדָ איַאּמַ איַאּמַ איַאּמַ ַנאי הּוא ָלּה! ? ַאּמַ ַנאי הּוא ָלּה! ּגְ ַנאי הּוא ָלּה! ּגְ ַנאי הּוא ָלּה! ּגְ   ּגְ
  

ָת  יֵדי ּדְ ָת ַאּיְ יֵדי ּדְ ָת ַאּיְ יֵדי ּדְ ָת ַאּיְ יֵדי ּדְ ה"ָנא ָנא ָנא ָנא ַאּיְ ל ַיְלּדָ ׁשֶ         , , , , "ְזֵקָנה ּבְ
ל ְזֵקָנה"ָנא ַנִמי ָנא ַנִמי ָנא ַנִמי ָנא ַנִמי ּתָ ּתָ ּתָ ּתָ  ׁשֶ ה ּבְ         .  .  .  .  "ַיְלּדָ
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ה"[[[[ ָ ָכ ...] ...] ...] ...]     יֹוְצָאה ִאׁשּ         . . . . "ֶלָחֵצר - בּול ּוְבֵפָאה ָנְכִריתּבְ
        

        : : : : ַרבָאַמר ָאַמר ָאַמר ָאַמר 
ים ָאסּור ָלֵצאת ּבֹו ֶלָחֵצר, ּכֹ ּכֹ ּכֹ ּכֹ  ָאְסרּו ֲחָכִמים ָלֵצאת ּבֹו ִלְרׁשּות ָהַרּבִ ים ָאסּור ָלֵצאת ּבֹו ֶלָחֵצר, ל ׁשֶ ָאְסרּו ֲחָכִמים ָלֵצאת ּבֹו ִלְרׁשּות ָהַרּבִ ים ָאסּור ָלֵצאת ּבֹו ֶלָחֵצר, ל ׁשֶ ָאְסרּו ֲחָכִמים ָלֵצאת ּבֹו ִלְרׁשּות ָהַרּבִ ים ָאסּור ָלֵצאת ּבֹו ֶלָחֵצר, ל ׁשֶ ָאְסרּו ֲחָכִמים ָלֵצאת ּבֹו ִלְרׁשּות ָהַרּבִ   ל ׁשֶ

בּול ּוֵפָאה ָנְכִרית.  בּול ּוֵפָאה ָנְכִרית. חּוץ ִמכָּ בּול ּוֵפָאה ָנְכִרית. חּוץ ִמכָּ בּול ּוֵפָאה ָנְכִרית. חּוץ ִמכָּ         חּוץ ִמכָּ
        

י ׂשֹון ַרּבִ ר ׂשָ ֵמיּה     ֲעָנִני ּבַ ְ ֵמיּה ִמׁשּ ְ ֵמיּה ִמׁשּ ְ ֵמיּה ִמׁשּ ְ יּדְ ּדְ ּדְ ּדְ ִמׁשּ ָמֵעאל  ַרּבִ י יוֹ ִיׁשְ ַרּבִ         ָאַמר: ָאַמר: ָאַמר: ָאַמר:     ֵסיּבְ
כַ  ללללַהּכֹ ַהּכֹ ַהּכֹ ַהּכֹ  כַ כְּ כַ כְּ כַ כְּ       ....ּבּולּבּולּבּולּבּולכְּ

  
ַנן ַנןּתְ ַנןּתְ ַנןּתְ             ::::ּתְ

ַכ "         , , , , "ּבּול ּוְבֵפיָאה ָנְכִרית ֶלָחֵצרּבְ
ָלָמא ְלַרב ִניָחא ׁשְ ָלָמא ְלַרב ִניָחאּבִ ׁשְ ָלָמא ְלַרב ִניָחאּבִ ׁשְ ָלָמא ְלַרב ִניָחאּבִ ׁשְ   , ּבִ

א לְ  א לְ ֶאּלָ א לְ ֶאּלָ א לְ ֶאּלָ יֶאּלָ יַרּבִ יַרּבִ יַרּבִ ָיא!     ַרּבִ ׂשֹון ַקׁשְ ר ׂשָ ָיא! ֲעָנִני ּבַ ׂשֹון ַקׁשְ ר ׂשָ ָיא! ֲעָנִני ּבַ ׂשֹון ַקׁשְ ר ׂשָ ָיא! ֲעָנִני ּבַ ׂשֹון ַקׁשְ ר ׂשָ   ֲעָנִני ּבַ
  

י יַרּבִ יַרּבִ יַרּבִ ַמאן ָקָאַמר ֵליּה     ַרּבִ ֵמיּה ּדְ ְ ׂשֹון ִמׁשּ ר ׂשָ ַמאן ָקָאַמר ֵליּה ֲעָנִני ּבַ ֵמיּה ּדְ ְ ׂשֹון ִמׁשּ ר ׂשָ ַמאן ָקָאַמר ֵליּה ֲעָנִני ּבַ ֵמיּה ּדְ ְ ׂשֹון ִמׁשּ ר ׂשָ ַמאן ָקָאַמר ֵליּה ֲעָנִני ּבַ ֵמיּה ּדְ ְ ׂשֹון ִמׁשּ ר ׂשָ             ????ֲעָנִני ּבַ
ֵמיּה  ְ ֵמיּה ִמׁשּ ְ ֵמיּה ִמׁשּ ְ ֵמיּה ִמׁשּ ְ יּדְ ּדְ ּדְ ּדְ ִמׁשּ יַרּבִ יַרּבִ יַרּבִ ָמ     ַרּבִ ָמ ִיׁשְ ָמ ִיׁשְ ָמ ִיׁשְ ר יֹוֵסי, ִיׁשְ ר יֹוֵסי, ֵעאל ּבַ ר יֹוֵסי, ֵעאל ּבַ ר יֹוֵסי, ֵעאל ּבַ         ֵעאל ּבַ

י יַרּבִ יַרּבִ יַרּבִ ָמֵעאל ּבַ     ַרּבִ ָמֵעאל ּבַ ִיׁשְ ָמֵעאל ּבַ ִיׁשְ ָמֵעאל ּבַ ִיׁשְ יִיׁשְ יַרּבִ יַרּבִ יַרּבִ א הּוא        - - - -     יֹוֵסייֹוֵסייֹוֵסייֹוֵסי    ַרּבִ ּנָ א הּואּתַ ּנָ א הּואּתַ ּנָ א הּואּתַ ּנָ             ....ּוָפֵליגּוָפֵליגּוָפֵליגּוָפֵליג    ,,,,ּתַ
        

ָנא ָהֵני ָנא ָהֵניוַרב, ַמאי ׁשְ ָנא ָהֵניוַרב, ַמאי ׁשְ ָנא ָהֵניוַרב, ַמאי ׁשְ   ? וַרב, ַמאי ׁשְ
  

אָאַמר ָאַמר ָאַמר ָאַמר          : : : : עּוּלָ
ְעָלּה  ה ַעל ּבַ ּנֶ ְתּגַ ּלא ּתִ ֵדי ׁשֶ ְעָלּה כְּ ה ַעל ּבַ ּנֶ ְתּגַ ּלא ּתִ ֵדי ׁשֶ ְעָלּה כְּ ה ַעל ּבַ ּנֶ ְתּגַ ּלא ּתִ ֵדי ׁשֶ ְעָלּה כְּ ה ַעל ּבַ ּנֶ ְתּגַ ּלא ּתִ ֵדי ׁשֶ   . כְּ

  
ְדַתְנָיא ְדַתְנָיאכִּ ְדַתְנָיאכִּ ְדַתְנָיאכִּ             ::::כִּ

ָתּה"" ִנּדָ ָוה ּבְ    – (ויקרא טו, לג)    "ְוַהּדָ
   :ְמרוּ ָא  ְזֵקִנים ָהִראׁשֹוִנים

ִבְגֵדי ִצְבעֹוִנין.  ט ּבְ ֵ ְתַקׁשּ ְפקֹוס ְולֹא תִּ ְכחֹול, ְולֹא תִּ ּלא תִּ   ׁשֶ
א  ּבָ יַעד ׁשֶ ד:  ֲעִקיָבא ַרּבִ   ְוִליּמֵ

ּה,  ְעָלּה ְמָגְרׁשָ ְעָלּה, ְוִנְמָצא ּבַ ּה ַעל ּבַ ה ְמַגּנָ ן ַאתָּ   ִאם ּכֵ
ְלמּוד לֹוַמר  א ַמה תַּ ָתּה"ֶאּלָ ִנּדָ ָוה ּבְ    ?"ְוַהּדָ

ִים ּמַ בא ּבַ תָּ ֵהא ַעד ׁשֶ ָתּה תְּ ִנּדָ       ...."ּבְ
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        : : : : ַרבָאַמר ָאַמר ָאַמר ָאַמר     ַרב ְיהּוָדהָאַמר ָאַמר ָאַמר ָאַמר 

ֵני ַמְרִאית ָהַעִין ָאְסרּו ֲחָכִמים ִמּפְ ל ָמקֹום ׁשֶ ֵני ַמְרִאית ָהַעִיןכָּ ָאְסרּו ֲחָכִמים ִמּפְ ל ָמקֹום ׁשֶ ֵני ַמְרִאית ָהַעִיןכָּ ָאְסרּו ֲחָכִמים ִמּפְ ל ָמקֹום ׁשֶ ֵני ַמְרִאית ָהַעִיןכָּ ָאְסרּו ֲחָכִמים ִמּפְ ל ָמקֹום ׁשֶ             ,,,,כָּ
ַחְדֵרי ֲחָדִרים  ַחְדֵרי ֲחָדִרים ֲאִפיּלּו ּבְ ַחְדֵרי ֲחָדִרים ֲאִפיּלּו ּבְ ַחְדֵרי ֲחָדִרים ֲאִפיּלּו ּבְ   . ָאסּורָאסּורָאסּורָאסּור -ֲאִפיּלּו ּבְ

  
ַנן ַנןּתְ ַנןּתְ ַנןּתְ             ::::ּתְ

י ׁשֶ ּבְ לֹא וְ " קּזּוג ַאף ַעל ּפִ   . "קוּ ּפָ
        ֲעָלה:ֲעָלה:ֲעָלה:ֲעָלה:ְוַתְנָיא ְוַתְנָיא ְוַתְנָיא ְוַתְנָיא 

ָחֵצרּפֹוֵק " ּה ּבֶ יל ִעּמָ אָרּה ּוְמַטּיֵ ַצּוָ   ! "ק ָלּה זּוג ּבְ
  

ֵאי ִהיא ּנָ ֵאי ִהיאּתַ ּנָ ֵאי ִהיאּתַ ּנָ ֵאי ִהיאּתַ ּנָ             ::::ּתַ
ַתְנָיא ַתְנָיאּדְ ַתְנָיאּדְ ַתְנָיאּדְ      ::::ּדְ

ה"   סה,א ַחּמָ ֶנֶגד ָהָעם.  ,ׁשֹוְטָחן ּבַ   ֲאָבל לֹא ּכְ
י יוְ  רזָ ֶאְלָע  ַרּבִ ְמעֹון ַרּבִ       ...."אֹוְסִרין – ׁשִ
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ָאְזָנּה ְב "וּ  ּבְ         . . . . "מֹוְך ׁשֶ
        

ֵני  ֵני ּתָ ֵני ּתָ ֵני ּתָ ר יְ ּתָ         : : : : ֶחְזֵקאלָרִמי ּבַ
ָאְזָנּה " ׁשּור ּבְ ּקָ         . "ְוהּוא ׁשֶ
        
        
ָלּה ְב "וּ  ַסְנּדָ ּבְ             ...."מֹוְך ׁשֶ
        

ֵני  ֵני ּתָ ֵני ּתָ ֵני ּתָ ר ְיֶחְזֵקאלּתָ         : : : : ָרִמי ּבַ
ָלּה.  ַסְנּדָ ׁשּור ָלּה ּבְ ּקָ ָלּה. ְוהּוא ׁשֶ ַסְנּדָ ׁשּור ָלּה ּבְ ּקָ ָלּה. ְוהּוא ׁשֶ ַסְנּדָ ׁשּור ָלּה ּבְ ּקָ ָלּה. ְוהּוא ׁשֶ ַסְנּדָ ׁשּור ָלּה ּבְ ּקָ   ְוהּוא ׁשֶ

  
  
ָתּה ְב "וּ  ִהְתִקיָנה ָלּה ְלִנּדָ             ...."מֹוְך ׁשֶ
        
ר ָחָמאַבר ַבר ַבר ַבר ָס ָס ָס ָס              ::::ְלֵמיַמרְלֵמיַמרְלֵמיַמרְלֵמיַמר    ָרִמי ּבַ
ׁשּוָרה וְ וְ וְ וְ  ּקְ ׁשּוָרה הּוא ׁשֶ ּקְ ׁשּוָרה הּוא ׁשֶ ּקְ ׁשּוָרה הּוא ׁשֶ ּקְ ין ְיֵריכֹוֶתיָה. הּוא ׁשֶ ין ְיֵריכֹוֶתיָה. ָלּה ּבֵ ין ְיֵריכֹוֶתיָה. ָלּה ּבֵ ין ְיֵריכֹוֶתיָה. ָלּה ּבֵ         ָלּה ּבֵ

        
            ::::ָרָבאָאַמר ָאַמר ָאַמר ָאַמר 

ֵאינֹו ָקׁשּור ָלּה,  י ׁשֶ ֵאינֹו ָקׁשּור ָלּה, ַאף ַעל ּפִ י ׁשֶ ֵאינֹו ָקׁשּור ָלּה, ַאף ַעל ּפִ י ׁשֶ ֵאינֹו ָקׁשּור ָלּה, ַאף ַעל ּפִ י ׁשֶ   ַאף ַעל ּפִ
ְמִאיס ָלא ָאְתָיא ְלִאיּתּוֵיי יָון ּדִ ְמִאיס ָלא ָאְתָיא ְלִאיּתּוֵייכֵּ יָון ּדִ ְמִאיס ָלא ָאְתָיא ְלִאיּתּוֵייכֵּ יָון ּדִ ְמִאיס ָלא ָאְתָיא ְלִאיּתּוֵייכֵּ יָון ּדִ   . כֵּ

  
יּה  ָעא ִמיּנֵ יּה ּבְ ָעא ִמיּנֵ יּה ּבְ ָעא ִמיּנֵ יּה ּבְ ָעא ִמיּנֵ יּבְ יֵמ ֵמ ֵמ ֵמ     ִיְרְמָיה ַרּבִ א ַרּבִ         : : : : ַאּבָ

ית ָיד  ָתה ָלּה ּבֵ ית ָיד ָעׂשְ ָתה ָלּה ּבֵ ית ָיד ָעׂשְ ָתה ָלּה ּבֵ ית ָיד ָעׂשְ ָתה ָלּה ּבֵ       ????ַמהוּ ַמהוּ ַמהוּ ַמהוּ  –ָעׂשְ
  

        ָאַמר ֵליּה: ָאַמר ֵליּה: ָאַמר ֵליּה: ָאַמר ֵליּה: 
ר.  ר. מּוּתָ ר. מּוּתָ ר. מּוּתָ         מּוּתָ

        
            ::::ִאיְתַמר ַנִמיִאיְתַמר ַנִמיִאיְתַמר ַנִמיִאיְתַמר ַנִמי

ֲעָיאַמר ַמר ַמר ַמר ָא ָא ָא ָא  ר אֹוׁשַ יָאַמר ָאַמר ָאַמר ָאַמר     ַרב ַנְחָמן ּבַ         : : : : יֹוָחָנן ַרּבִ
ר.  ית ָיד מּוּתָ ָתה ָלּה ּבֵ ר. ָעׂשְ ית ָיד מּוּתָ ָתה ָלּה ּבֵ ר. ָעׂשְ ית ָיד מּוּתָ ָתה ָלּה ּבֵ ר. ָעׂשְ ית ָיד מּוּתָ ָתה ָלּה ּבֵ   ָעׂשְ

  
  

י א,     ּה ּה ּה ּה ייייָנֵפיק ּבְ ָנֵפיק ּבְ ָנֵפיק ּבְ ָנֵפיק ּבְ     יֹוָחָנן ַרּבִ א, ְלֵבי ִמְדָרׁשָ א, ְלֵבי ִמְדָרׁשָ א, ְלֵבי ִמְדָרׁשָ         ְלֵבי ִמְדָרׁשָ
  . ַוֲחלּוִקין ָעָליו ֲחֵבָריוַוֲחלּוִקין ָעָליו ֲחֵבָריוַוֲחלּוִקין ָעָליו ֲחֵבָריוַוֲחלּוִקין ָעָליו ֲחֵבָריו

  
י אי ַרּבִ הּו ְלַכְרְמִלית    ַיּנַ הּו ְלַכְרְמִליתָנֵפיק ּבְ הּו ְלַכְרְמִליתָנֵפיק ּבְ הּו ְלַכְרְמִליתָנֵפיק ּבְ             ,,,,ָנֵפיק ּבְ

ל ּדֹורֹו.  ל ּדֹורֹו. ַוֲחלּוִקין ָעָליו כָּ ל ּדֹורֹו. ַוֲחלּוִקין ָעָליו כָּ ל ּדֹורֹו. ַוֲחלּוִקין ָעָליו כָּ   ַוֲחלּוִקין ָעָליו כָּ
  

ר ְיֶחְזֵקאלָתֵני ָתֵני ָתֵני ָתֵני ְוָה ְוָה ְוָה ְוָה          : : : : ָרִמי ּבַ
ָאְזָנּה " ׁשּור ָלּה ּבְ ּקָ   ! ! ! ! "ְוהּוא ׁשֶ
  

ָיא ָיאָלא ַקׁשְ ָיאָלא ַקׁשְ ָיאָלא ַקׁשְ             ::::ָלא ַקׁשְ
ִמיֲהַדק     - - - - ָהא ָהא ָהא ָהא  ִמיֲהַדק ּדְ ִמיֲהַדק ּדְ ִמיֲהַדק ּדְ         ּדְ
ָלא ִמיֲהַדק    - - - - ָהא ָהא ָהא ָהא  ָלא ִמיֲהַדקּדְ ָלא ִמיֲהַדקּדְ ָלא ִמיֲהַדקּדְ             ....ּדְ
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ל ֶמַלח" ל ּוְבַגְלּגַ ְלּפֵ ּפִ       ...."ּבַ
ל" ְלּפֵ ה,     - - - -     "ּפִ ה, ְלֵריַח ַהּפֶ ה, ְלֵריַח ַהּפֶ ה, ְלֵריַח ַהּפֶ   ְלֵריַח ַהּפֶ
ל ֶמַלח" ְלּגַ יֵני    ––––    "ּגַ יֵניְלדֹוְרׁשִ יֵניְלדֹוְרׁשִ יֵניְלדֹוְרׁשִ       ....ְלדֹוְרׁשִ
  
  
ּנוֹ ּכָ " ָבר ׁשֶ יָה ל ּדָ         ...."ֶתֶנת ְלתֹוְך ּפִ
        

ִביָלא ִביָלאַזְנּגְ ִביָלאַזְנּגְ ִביָלאַזְנּגְ         ....ַזְנּגְ
        

            ,,,,ִאי ַנִמיִאי ַנִמיִאי ַנִמיִאי ַנִמי
ְרצֹוָנא ְרצֹוָנאּדַ ְרצֹוָנאּדַ ְרצֹוָנאּדַ             ....ּדַ

        
        
ן ּתֹוֶתֶבת " ל ָזָהב,  -ׁשֵ ן ׁשֶ   ׁשֵ

י יר  ַרּבִ   ַמתִּ
        . . . . "אֹוְסִרין ֲחָכִמיםוַ 
        

יָאַמר ָאַמר ָאַמר ָאַמר              ::::ֵזיָרא ַרּבִ
ל ָזָהב א ׁשֶ נּו ֶאּלָ ל ָזָהבלֹא ׁשָ א ׁשֶ נּו ֶאּלָ ל ָזָהבלֹא ׁשָ א ׁשֶ נּו ֶאּלָ ל ָזָהבלֹא ׁשָ א ׁשֶ נּו ֶאּלָ       ,,,,לֹא ׁשָ

ֶסף ל כֶּ ׁשֶ ֶסףֲאָבל ּבְ ל כֶּ ׁשֶ ֶסףֲאָבל ּבְ ל כֶּ ׁשֶ ֶסףֲאָבל ּבְ ל כֶּ ׁשֶ ר.  - ֲאָבל ּבְ ְבֵרי ַהּכל מּוּתָ ר. ּדִ ְבֵרי ַהּכל מּוּתָ ר. ּדִ ְבֵרי ַהּכל מּוּתָ ר. ּדִ ְבֵרי ַהּכל מּוּתָ         ּדִ
        
            ::::ְנָיא ַנִמי ָהִכיְנָיא ַנִמי ָהִכיְנָיא ַנִמי ָהִכיְנָיא ַנִמי ָהִכיּתַ ּתַ ּתַ ּתַ 
ֶסף " ל ּכֶ ׁשֶ ר,  - ּבְ ְבֵרי ַהּכל מּותָּ   ּדִ

ל ָזָהב     –ׁשֶ
י יר – ַרּבִ    ,ַמתִּ

        . . . . "אֹוְסִרין - ֲחָכִמיםוַ 
        
        
        

ֵייָאַמר ָאַמר ָאַמר ָאַמר          : : : : ַאּבַ
י יַרּבִ יַרּבִ יַרּבִ יוְ וְ וְ וְ     ,,,,ַרּבִ יַרּבִ יַרּבִ יַרּבִ יוְ וְ וְ וְ     ,,,,ֱאִליֶעֶזרֱאִליֶעֶזרֱאִליֶעֶזרֱאִליֶעֶזר    ַרּבִ יַרּבִ יַרּבִ יַרּבִ ן ֶאְלָעָזר     ַרּבִ ְמעֹון ּבֶ ן ֶאְלָעָזר ׁשִ ְמעֹון ּבֶ ן ֶאְלָעָזר ׁשִ ְמעֹון ּבֶ ן ֶאְלָעָזר ׁשִ ְמעֹון ּבֶ הּו ְסִביָרא ְלהוּ     - - - - ׁשִ הּו ְסִביָרא ְלהוּ ּכּוּלְ הּו ְסִביָרא ְלהוּ ּכּוּלְ הּו ְסִביָרא ְלהוּ ּכּוּלְ             ::::ּכּוּלְ

ִמיגַּ  י ּדְ ל ִמיּדֵ ִמיגַּ כָּ י ּדְ ל ִמיּדֵ ִמיגַּ כָּ י ּדְ ל ִמיּדֵ ִמיגַּ כָּ י ּדְ ל ִמיּדֵ יּה לֹא ָאְתָיא ְלַאֲחֹוֵייכָּ יּה לֹא ָאְתָיא ְלַאֲחֹוֵייְנָיא ּבֵ יּה לֹא ָאְתָיא ְלַאֲחֹוֵייְנָיא ּבֵ יּה לֹא ָאְתָיא ְלַאֲחֹוֵייְנָיא ּבֵ             ....ְנָיא ּבֵ
        

י  י ַרּבִ י ַרּבִ י ַרּבִ ֲאַמַרן    - - - - ַרּבִ ֲאַמַרןָהא ּדַ ֲאַמַרןָהא ּדַ ֲאַמַרןָהא ּדַ             ....ָהא ּדַ
        

י יַרּבִ יַרּבִ יַרּבִ             ––––ֱאִליֶעֶזר ֱאִליֶעֶזר ֱאִליֶעֶזר ֱאִליֶעֶזר     ַרּבִ
ַתְנָיא ַתְנָיאּדְ ַתְנָיאּדְ ַתְנָיאּדְ             ::::ּדְ

י" ְלָייטֹון ֱאִליֶעֶזר ַרּבִ ל ּפַ ּכֹוֶבֶלת ּוִבְצלֹוִחית ׁשֶ   ...."ּפֹוֵטר ּבַ
  

י יַרּבִ יַרּבִ יַרּבִ ן ֶאְלָעָזר    ַרּבִ ְמעֹון ּבֶ ן ֶאְלָעָזרׁשִ ְמעֹון ּבֶ ן ֶאְלָעָזרׁשִ ְמעֹון ּבֶ ן ֶאְלָעָזרׁשִ ְמעֹון ּבֶ             ,,,,ׁשִ
ַתְנָיא ַתְנָיאּדְ ַתְנָיאּדְ ַתְנָיאּדְ             ::::ּדְ

ָלל ָאַמר " יּכְ ְמעֹון ּבֶ  ַרּבִ   : ן ֶאְלָעָזרׁשִ
ָבָכה  ה ִמן ַהסְּ   , יֹוְצָאה ּבוֹ  -הּוא ְלַמטָּ

ָבָכה     ...."ֵאיָנה יֹוְצָאה ּבוֹ  - ְלַמְעָלה ִמן ַהסְּ
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ָנה    ִמׁשְ

יִנית.  ַעל ַהּצִ ֶסַלע ׁשֶ   יֹוְצָאה ּבְ
נֹות  חּוִטיןַהּבָ ָאְזֵניֶהם.  ,ְקַטּנֹות יֹוְצאֹות ּבְ ּבְ ִקיְסִמין ׁשֶ   ַוֲאִפיּלּו ּבְ

רּופֹות, וְ ַע  הֶוהָכ ְרִבּיֹות יֹוְצאֹות ְרעּולֹות ּוָמִדּיֹות ּפְ רּו ֲחָכִמים ּבַ ּבְ ּדִ א ׁשֶ   .ל ָאָדם, ֶאּלָ
ַע,  ְטּבֵ   ּפֹוֶרֶפת ַעל ָהֶאֶבן, ְוַעל ָהֱאגֹוז ְוַעל ַהּמַ

ת ּבָ ַ ׁשּ ה ּבַ ִחּלָ ְפרֹוף ְלַכתְּ ּלא תִּ    ....ּוִבְלַבד ׁשֶ
   

ָמָרא    ּגְ

      ????"ִציִנית"ַמאי ַמאי ַמאי ַמאי 
  

ת ַא  ת ַא ּבַ ת ַא ּבַ ת ַא ּבַ       ....ְרָעאְרָעאְרָעאְרָעאּבַ
  

ָנא ֶסַלע?  ָנא ֶסַלע? ּוַמאי ׁשְ ָנא ֶסַלע? ּוַמאי ׁשְ ָנא ֶסַלע? ּוַמאי ׁשְ         ּוַמאי ׁשְ
א ַמֲעִלי  ַאקֹוׁשָ י ּדְ ל ִמיּדֵ א ַמֲעִלי ִאיֵליָמא כָּ ַאקֹוׁשָ י ּדְ ל ִמיּדֵ א ַמֲעִלי ִאיֵליָמא כָּ ַאקֹוׁשָ י ּדְ ל ִמיּדֵ א ַמֲעִלי ִאיֵליָמא כָּ ַאקֹוׁשָ י ּדְ ל ִמיּדֵ א    - - - -     ָלּה ָלּה ָלּה ָלּה ִאיֵליָמא כָּ אֶליֱעַבד ָלּה ַחְסּפָ אֶליֱעַבד ָלּה ַחְסּפָ אֶליֱעַבד ָלּה ַחְסּפָ   ! ֶליֱעַבד ָלּה ַחְסּפָ

ּום ׁשֹוְכָתא  א ִמׁשּ ּום ׁשֹוְכָתא ֶאּלָ א ִמׁשּ ּום ׁשֹוְכָתא ֶאּלָ א ִמׁשּ ּום ׁשֹוְכָתא ֶאּלָ א ִמׁשּ א    - - - - ֶאּלָ אֶליֱעַבד ָלּה ַטּסָ אֶליֱעַבד ָלּה ַטּסָ אֶליֱעַבד ָלּה ַטּסָ   ! ֶליֱעַבד ָלּה ַטּסָ
ּום צּוְרָתא  א ִמׁשּ ּום צּוְרָתא ֶאּלָ א ִמׁשּ ּום צּוְרָתא ֶאּלָ א ִמׁשּ ּום צּוְרָתא ֶאּלָ א ִמׁשּ         ֶליֱעַבד ָלּה ּפּוְלָסא! ֶליֱעַבד ָלּה ּפּוְלָסא! ֶליֱעַבד ָלּה ּפּוְלָסא! ֶליֱעַבד ָלּה ּפּוְלָסא!     - - - - ֶאּלָ

        
ֵייָאַמר ָאַמר ָאַמר ָאַמר          : : : : ַאּבַ

הוּ  ּה ּכּוּלְ ַמע ִמיּנָ הוּ ׁשְ ּה ּכּוּלְ ַמע ִמיּנָ הוּ ׁשְ ּה ּכּוּלְ ַמע ִמיּנָ הוּ ׁשְ ּה ּכּוּלְ ַמע ִמיּנָ         ַמֲעִלין ָלּה.  ַמֲעִלין ָלּה.  ַמֲעִלין ָלּה.  ַמֲעִלין ָלּה.      ׁשְ
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חּוִטין" נֹות יֹוְצאֹות ּבְ       ...."ַהּבָ
  

מּוֵאלּדִ ֲאבּוּה  חּוִטין,     ׁשְ ֵביק ָלֶהן ִלְבָנֵתיּה ְדָנְפִקי ּבְ חּוִטין, לֹא ׁשָ ֵביק ָלֶהן ִלְבָנֵתיּה ְדָנְפִקי ּבְ חּוִטין, לֹא ׁשָ ֵביק ָלֶהן ִלְבָנֵתיּה ְדָנְפִקי ּבְ חּוִטין, לֹא ׁשָ ֵביק ָלֶהן ִלְבָנֵתיּה ְדָנְפִקי ּבְ         לֹא ׁשָ
י ֲהָדֵדי ּבֵ ְנָיאן ּגַ ֵביק ְלהּו ּגָ י ֲהָדֵדיְולֹא ׁשָ ּבֵ ְנָיאן ּגַ ֵביק ְלהּו ּגָ י ֲהָדֵדיְולֹא ׁשָ ּבֵ ְנָיאן ּגַ ֵביק ְלהּו ּגָ י ֲהָדֵדיְולֹא ׁשָ ּבֵ ְנָיאן ּגַ ֵביק ְלהּו ּגָ   , ְולֹא ׁשָ

יֹוֵמי  ֵצי ּבְ יֹוֵמי ִניָסן ּוַמּפְ יֹוֵמי ְוָעֵביד ְלהּו ִמְקָואֹות ּבְ ֵצי ּבְ יֹוֵמי ִניָסן ּוַמּפְ יֹוֵמי ְוָעֵביד ְלהּו ִמְקָואֹות ּבְ ֵצי ּבְ יֹוֵמי ִניָסן ּוַמּפְ יֹוֵמי ְוָעֵביד ְלהּו ִמְקָואֹות ּבְ ֵצי ּבְ יֹוֵמי ִניָסן ּוַמּפְ ׁשְ ְוָעֵביד ְלהּו ִמְקָואֹות ּבְ   ִרי. ּתִ
  
חּוִטין" ֵביק ְלהּו יֹוְצאֹות ּבְ חּוִטיןלֹא ׁשָ ֵביק ְלהּו יֹוְצאֹות ּבְ חּוִטיןלֹא ׁשָ ֵביק ְלהּו יֹוְצאֹות ּבְ חּוִטיןלֹא ׁשָ ֵביק ְלהּו יֹוְצאֹות ּבְ             ".".".".לֹא ׁשָ
        

ַנן ַנןְוָהֲאַנן ּתְ ַנןְוָהֲאַנן ּתְ ַנןְוָהֲאַנן ּתְ             ::::ְוָהֲאַנן ּתְ
חּוִטין" נֹות יֹוְצאֹות ּבְ   ! ! ! ! "ַהּבָ
  

ֲאבּוּה  ָנֵתיּה ּדַ ֲאבּוּה ּבְ ָנֵתיּה ּדַ ֲאבּוּה ּבְ ָנֵתיּה ּדַ ֲאבּוּה ּבְ ָנֵתיּה ּדַ מּוֵאל ּדִ ּדִ ּדִ ּדִ ּבְ מּוֵאל ׁשְ מּוֵאל ׁשְ מּוֵאל ׁשְ   . ִצְבעֹוִנין ָהווּ ִצְבעֹוִנין ָהווּ ִצְבעֹוִנין ָהווּ ִצְבעֹוִנין ָהווּ ּדְ ּדְ ּדְ ּדְ ׁשְ
  
  
י ֲהָדֵדי" ּבֵ ְנָיאן ּגַ ֵביק ְלהּו ּגָ י ֲהָדֵדילֹא ׁשָ ּבֵ ְנָיאן ּגַ ֵביק ְלהּו ּגָ י ֲהָדֵדילֹא ׁשָ ּבֵ ְנָיאן ּגַ ֵביק ְלהּו ּגָ י ֲהָדֵדילֹא ׁשָ ּבֵ ְנָיאן ּגַ ֵביק ְלהּו ּגָ             ".".".".לֹא ׁשָ
        

יע ֵליּה ְלַרב הּוָנא יע ֵליּה ְלַרב הּוָנאֵליָמא ְמַסּיַ יע ֵליּה ְלַרב הּוָנאֵליָמא ְמַסּיַ יע ֵליּה ְלַרב הּוָנאֵליָמא ְמַסּיַ    ,ֵליָמא ְמַסּיַ
        : : : : ַרב הּוָנאָאַמר ָאַמר ָאַמר ָאַמר ּדְ 

זֹו    סה,ב לֹות זֹו ּבָ ים ַהְמסּוּלָ זֹו ָנׁשִ לֹות זֹו ּבָ ים ַהְמסּוּלָ זֹו ָנׁשִ לֹות זֹו ּבָ ים ַהְמסּוּלָ זֹו ָנׁשִ לֹות זֹו ּבָ ים ַהְמסּוּלָ ה̂̂̂^ָנׁשִ סּולֹות ִלְכהּוּנָ הּפְ סּולֹות ִלְכהּוּנָ הּפְ סּולֹות ִלְכהּוּנָ הּפְ סּולֹות ִלְכהּוּנָ       ....ּפְ
  

י ֵהיִכי  י ֵהיִכי לֹא, ָסַבר כִּ י ֵהיִכי לֹא, ָסַבר כִּ י ֵהיִכי לֹא, ָסַבר כִּ         ....לֹא ֵליְלָפן ּגּוָפא נּוְכָרָאהלֹא ֵליְלָפן ּגּוָפא נּוְכָרָאהלֹא ֵליְלָפן ּגּוָפא נּוְכָרָאהלֹא ֵליְלָפן ּגּוָפא נּוְכָרָאהּדְ ּדְ ּדְ ּדְ לֹא, ָסַבר כִּ
        
        
יֹוֵמי ִניָסן"""" יֹוֵמי ִניָסןְוָעֵביד ְלהּו ִמְקֶוה ּבְ יֹוֵמי ִניָסןְוָעֵביד ְלהּו ִמְקֶוה ּבְ יֹוֵמי ִניָסןְוָעֵביד ְלהּו ִמְקֶוה ּבְ         ".".".".ְוָעֵביד ְלהּו ִמְקֶוה ּבְ
        

יע ֵליּה ְלַרב יע ֵליּה ְלַרבְמַסּיַ יע ֵליּה ְלַרבְמַסּיַ יע ֵליּה ְלַרבְמַסּיַ       ,,,,ְמַסּיַ
        : : : : ַרבָאַמר ָאַמר ָאַמר ָאַמר ּדְ 
ַמַעְרָבא ָסֲהָד ִמ ִמ ִמ ִמ  ַמַעְרָבא ָסֲהָד ְטָרא ּבְ ַמַעְרָבא ָסֲהָד ְטָרא ּבְ ַמַעְרָבא ָסֲהָד ְטָרא ּבְ ָרת    ההההא ַרּבָ א ַרּבָ א ַרּבָ א ַרּבָ ְטָרא ּבְ ָרתּפְ ָרתּפְ ָרתּפְ       ....ּפְ

ּלא ִיְרּבּו ַהּנֹוְטִפין ַעל ַהזֹּוֲחִלין    ::::ְוָסַברְוָסַברְוָסַברְוָסַבר ּלא ִיְרּבּו ַהּנֹוְטִפין ַעל ַהזֹּוֲחִליןׁשֶ ּלא ִיְרּבּו ַהּנֹוְטִפין ַעל ַהזֹּוֲחִליןׁשֶ ּלא ִיְרּבּו ַהּנֹוְטִפין ַעל ַהזֹּוֲחִליןׁשֶ   . ׁשֶ
  

מּוֵאלּדִ ּדִ ּדִ ּדִ ּוְפִליָגא ּוְפִליָגא ּוְפִליָגא ּוְפִליָגא  מּוֵאלׁשְ מּוֵאלׁשְ מּוֵאלׁשְ   . ׁשְ
מּוֵאלָאַמר ָאַמר ָאַמר ָאַמר ּדְ          : : : : ׁשְ

יֵפיּה ִמיְבַרךְ  יֵפיּה ִמיְבַרךְ ַנֲהָרא ִמכֵּ יֵפיּה ִמיְבַרךְ ַנֲהָרא ִמכֵּ יֵפיּה ִמיְבַרךְ ַנֲהָרא ִמכֵּ   . ַנֲהָרא ִמכֵּ
  
יֵדיּה וּ וּ וּ וּ  יֵדיּה ַאּדִ יֵדיּה ְפִליָגא ּדִ יֵדיּה ַאּדִ יֵדיּה ְפִליָגא ּדִ יֵדיּה ַאּדִ יֵדיּה ְפִליָגא ּדִ יֵדיּה ַאּדִ         !!!!ְפִליָגא ּדִ

מּוֵאלָאַמר ָאַמר ָאַמר ָאַמר ּדְ ּדְ ּדְ ּדְ          : : : : ׁשְ
זֹוֲחִלין ִים ְמַטֲהִרין ּבְ זֹוֲחִליןֵאין ַהּמַ ִים ְמַטֲהִרין ּבְ זֹוֲחִליןֵאין ַהּמַ ִים ְמַטֲהִרין ּבְ זֹוֲחִליןֵאין ַהּמַ ִים ְמַטֲהִרין ּבְ ְלַבדֶאלָּ ֶאלָּ ֶאלָּ ֶאלָּ     ,,,,ֵאין ַהּמַ ִרי ּבִ ׁשְ יֹוֵמי ּתִ ָרת ּבְ ְלַבדא ּפְ ִרי ּבִ ׁשְ יֹוֵמי ּתִ ָרת ּבְ ְלַבדא ּפְ ִרי ּבִ ׁשְ יֹוֵמי ּתִ ָרת ּבְ ְלַבדא ּפְ ִרי ּבִ ׁשְ יֹוֵמי ּתִ ָרת ּבְ   . א ּפְ
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        סה, בסה, בסה, בסה, ב .260
ַע, [[[[    ּפֹוֶרֶפת ַעל ָהֶאֶבן" ְטּבֵ   ְוַעל ָהֱאגֹוז ְוַעל ַהּמַ

ת ּבָ ַ ׁשּ ה ּבַ ִחּלָ ְפרֹוף ְלַכתְּ ּלא תִּ       ].].].]."ּוִבְלַבד ׁשֶ
  

א אְוָהָאְמַרּתְ ֵריׁשָ אְוָהָאְמַרּתְ ֵריׁשָ אְוָהָאְמַרּתְ ֵריׁשָ    !!!!"ּפֹוֶרֶפת"    ::::ְוָהָאְמַרּתְ ֵריׁשָ
  

ֵייָאַמר ָאַמר ָאַמר ָאַמר          : : : : ַאּבַ
ַע "ֵסיָפא ֲאָתאן לַ ֵסיָפא ֲאָתאן לַ ֵסיָפא ֲאָתאן לַ ֵסיָפא ֲאָתאן לַ    . "ַמְטּבֵ

  
  

ֵע  ֵע ּבָ ֵע ּבָ ֵע ּבָ ֵייי י י י ּבָ         : : : : ַאּבַ
ֲעִרים ְוִתְפרֹוף ַעל ָהֱאגֹוז ְלהֹוִציא ִלְבָנּה ָקָטן  ּתַ ה ַמהּו ׁשֶ ָ ֲעִרים ְוִתְפרֹוף ַעל ָהֱאגֹוז ְלהֹוִציא ִלְבָנּה ָקָטן ִאׁשּ ּתַ ה ַמהּו ׁשֶ ָ ֲעִרים ְוִתְפרֹוף ַעל ָהֱאגֹוז ְלהֹוִציא ִלְבָנּה ָקָטן ִאׁשּ ּתַ ה ַמהּו ׁשֶ ָ ֲעִרים ְוִתְפרֹוף ַעל ָהֱאגֹוז ְלהֹוִציא ִלְבָנּה ָקָטן ִאׁשּ ּתַ ה ַמהּו ׁשֶ ָ ת? ּבְ ִאׁשּ ּבָ ַ   ׁשּ

  
ֲאַמר ַמֲעִריִמין ֵעי ְלַמאן ּדַ יּבָ ֲאַמר ַמֲעִריִמיןּתִ ֵעי ְלַמאן ּדַ יּבָ ֲאַמר ַמֲעִריִמיןּתִ ֵעי ְלַמאן ּדַ יּבָ ֲאַמר ַמֲעִריִמיןּתִ ֵעי ְלַמאן ּדַ יּבָ ְדֵליָקה    ּתִ ְדֵליָקהּבִ ְדֵליָקהּבִ ְדֵליָקהּבִ ּבִ

27272727 , , , ,  
ֲאַמר ֵאין ַמֲעִריִמין ֵעי ְלַמאן ּדַ יּבָ ֲאַמר ֵאין ַמֲעִריִמיןּתִ ֵעי ְלַמאן ּדַ יּבָ ֲאַמר ֵאין ַמֲעִריִמיןּתִ ֵעי ְלַמאן ּדַ יּבָ ֲאַמר ֵאין ַמֲעִריִמיןּתִ ֵעי ְלַמאן ּדַ יּבָ ְדֵליָקה    ּתִ ְדֵליָקהּבִ ְדֵליָקהּבִ ְדֵליָקהּבִ ּבִ

28282828 . . . .  
  
ֲאַמר ַמֲעִריִמי" ֵעי ְלַמאן ּדַ יּבָ ֲאַמר ַמֲעִריִמיּתִ ֵעי ְלַמאן ּדַ יּבָ ֲאַמר ַמֲעִריִמיּתִ ֵעי ְלַמאן ּדַ יּבָ ֲאַמר ַמֲעִריִמיּתִ ֵעי ְלַמאן ּדַ יּבָ ְדֵליָקהּתִ ְדֵליָקהן ּבִ ְדֵליָקהן ּבִ ְדֵליָקהן ּבִ       ".".".".ן ּבִ

ֵרית ֵליּה  ִאי לֹא ׁשָ ֵרית ֵליּה ָהָתם הּוא ּדְ ִאי לֹא ׁשָ ֵרית ֵליּה ָהָתם הּוא ּדְ ִאי לֹא ׁשָ ֵרית ֵליּה ָהָתם הּוא ּדְ ִאי לֹא ׁשָ         ָאֵתי ְלַכּבּוֵיי, ָאֵתי ְלַכּבּוֵיי, ָאֵתי ְלַכּבּוֵיי, ָאֵתי ְלַכּבּוֵיי,     ,,,,ָהָתם הּוא ּדְ
ֵרית ֵליּה לֹא ָאֵתי ְלַאּפֹוֵקי ֵרית ֵליּה לֹא ָאֵתי ְלַאּפֹוֵקיֲאָבל ָהָכא ִאי לֹא ׁשָ ֵרית ֵליּה לֹא ָאֵתי ְלַאּפֹוֵקיֲאָבל ָהָכא ִאי לֹא ׁשָ ֵרית ֵליּה לֹא ָאֵתי ְלַאּפֹוֵקיֲאָבל ָהָכא ִאי לֹא ׁשָ             ....ֲאָבל ָהָכא ִאי לֹא ׁשָ

ְלָמא ֲאִפילּ  ְלָמא ֲאִפילּ אֹו ּדִ ְלָמא ֲאִפילּ אֹו ּדִ ְלָמא ֲאִפילּ אֹו ּדִ ָאַמראֹו ּדִ ָאַמרּו ְלַמאן ּדְ ָאַמרּו ְלַמאן ּדְ ָאַמרּו ְלַמאן ּדְ ְדֵליָקה: ": ": ": "ּו ְלַמאן ּדְ ְדֵליָקהֵאין ַמֲעִריִמין ּבִ ְדֵליָקהֵאין ַמֲעִריִמין ּבִ ְדֵליָקהֵאין ַמֲעִריִמין ּבִ         , , , , """"ֵאין ַמֲעִריִמין ּבִ
ָכְך,  ֶרְך הֹוָצָאה ּבְ ָכְך, ָהָתם ּדֶ ֶרְך הֹוָצָאה ּבְ ָכְך, ָהָתם ּדֶ ֶרְך הֹוָצָאה ּבְ ָכְך, ָהָתם ּדֶ ֶרְך הֹוָצָאה ּבְ ָכךְ ֵאין ּדֶ ֵאין ּדֶ ֵאין ּדֶ ֵאין ּדֶ ֲאָבל ָהָכא ָהָתם ּדֶ ָכךְ ֶרְך הֹוָצָאה ּבְ ָכךְ ֶרְך הֹוָצָאה ּבְ ָכךְ ֶרְך הֹוָצָאה ּבְ ֵמי ,,,,ֶרְך הֹוָצָאה ּבְ יר ּדָ ּפִ ֵמיֵאיָמא ׁשַ יר ּדָ ּפִ ֵמיֵאיָמא ׁשַ יר ּדָ ּפִ ֵמיֵאיָמא ׁשַ יר ּדָ ּפִ         ....ֵאיָמא ׁשַ

        
יקוּ  יקוּ ּתֵ יקוּ ּתֵ יקוּ ּתֵ    ....ּתֵ

   
        

                                                             
27

 לפי גירסת הב"ח 
28

 ת הב"חלפי גירס 
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        סו, אסו, אסו, אסו, א    ––––סה, ב סה, ב סה, ב סה, ב  .261
ָנה    ִמׁשְ

ּלֹו,  ַקב ׁשֶ ַע יֹוֵצא ּבְ יטֵּ   ַהּקִ
ְבֵרי  יּדִ   .ֵמִאיר ַרּבִ

יוְ    סו,א    אֹוֵסר. יֹוֵסי ַרּבִ
ִתיִתין  ית ִקיּבּול ּכְ   ָטֵמא.  -ְוִאם ֵיׁש לֹו ּבֵ

ּלֹו מוֹ ָס    ן ִמְדָרס, ְטֵמִאי -כֹות ׁשֶ
ת  ּבָ ַ ׁשּ ֶהן ּבַ ֲעָזָרהוְ ְויֹוְצִאין ּבָ ֶהן ּבָ    .ִנְכָנִסין ּבָ

א וְ  סֵּ ּלֹו ְטֵמִאין ִמְדָרס, ָסמוֹ ּכִ   כֹות ׁשֶ
ֶה וְ  ת, ּבְ  ןֵאין יֹוְצִאין ּבָ ּבָ ַ   ׁשּ

ֲעָזָרה.  ֶהן ּבָ   ְוֵאין ִנְכָנִסין ּבָ
   ,ְטהֹוִרין –לֹוְקַטִמין 

ֶהן    ....ְוֵאין יֹוְצִאין ּבָ
   

   ָמָראגְּ 

        : : : : ַרב ַנְחָמןלְ לְ לְ לְ     ָרָבאָאַמר ֵליּה ָאַמר ֵליּה ָאַמר ֵליּה ָאַמר ֵליּה 
ַנן ַנןֵהיִכי ּתְ ַנןֵהיִכי ּתְ ַנןֵהיִכי ּתְ   ? ֵהיִכי ּתְ

  
  : ָאַמר ֵליּה ָאַמר ֵליּה ָאַמר ֵליּה ָאַמר ֵליּה 

            ....ָלא ָיַדֲעָנאָלא ָיַדֲעָנאָלא ָיַדֲעָנאָלא ָיַדֲעָנא
        

            ????ִהיְלְכָתא ַמאיִהיְלְכָתא ַמאיִהיְלְכָתא ַמאיִהיְלְכָתא ַמאי
        

  ָאַמר ֵליּה: 
        ....ָלא ָיַדֲעָנאָלא ָיַדֲעָנאָלא ָיַדֲעָנאָלא ָיַדֲעָנא

        
            ::::ִאיְתַמרִאיְתַמרִאיְתַמרִאיְתַמר

מּוֵאלָאַמר ָאַמר ָאַמר ָאַמר        ::::ׁשְ
ַע  יטֵּ       ....""ֵאין ַהּקִ

  
      ::::ַרב הּוָנאְוֵכן ָאַמר ְוֵכן ָאַמר ְוֵכן ָאַמר ְוֵכן ָאַמר 

ַע" יטֵּ         . . . . "ֵאין ַהּקִ
        

        : : : : ַרב יֹוֵסףָאַמר ָאַמר ָאַמר ָאַמר 
מּוֵאלהההה מּוֵאלֹוִאיל ְוָאַמר ׁשְ מּוֵאלֹוִאיל ְוָאַמר ׁשְ מּוֵאלֹוִאיל ְוָאַמר ׁשְ ַע"    ::::ֹוִאיל ְוָאַמר ׁשְ יטֵּ   ְוָאַמר ַרב הּוָנא, ְוָאַמר ַרב הּוָנא, ְוָאַמר ַרב הּוָנא, ְוָאַמר ַרב הּוָנא,     ,,,,"ֵאין ַהּקִ

ַע"    ::::ֲאַנן ַנִמי ִניְתֵניֲאַנן ַנִמי ִניְתֵניֲאַנן ַנִמי ִניְתֵניֲאַנן ַנִמי ִניְתֵני יטֵּ         . . . . "ֵאין ַהּקִ
        

יָראַמְתִקיף ָלּה ַמְתִקיף ָלּה ַמְתִקיף ָלּה ַמְתִקיף ָלּה  ר ׁשִ   : : : : ָרָבא ּבַ
ַמְתֵני ֵליּה  ִמיַע ְלהּו ָהא ּדְ ַמְתֵני ֵליּה לֹא ׁשְ ִמיַע ְלהּו ָהא ּדְ ַמְתֵני ֵליּה לֹא ׁשְ ִמיַע ְלהּו ָהא ּדְ ַמְתֵני ֵליּה לֹא ׁשְ ִמיַע ְלהּו ָהא ּדְ ר ָרָבאלֹא ׁשְ ר ַרבלְ לְ לְ לְ     ַרב ָחָנן ּבַ יא ּבַ יּה     ִחּיָ יּה ַקּמֵ יּה ַקּמֵ יּה ַקּמֵ ִקיּטֹוָנא     ,,,,ַרבּדְ ּדְ ּדְ ּדְ ַקּמֵ ִקיּטֹוָנא ּבְ ִקיּטֹוָנא ּבְ ִקיּטֹוָנא ּבְ ֵבי ּבְ ֵבי ּדְ ֵבי ּדְ ֵבי ּדְ   : ,,,,ַרבַרבַרבַרבּדְ

ּלֹו, " ַקב ׁשֶ ַע יֹוֵצא ּבְ יטֵּ   ֵאין ַהּקִ
ְבֵרי  יּדִ   , ֵמִאיר ַרּבִ

יוְ  יר יֹוֵסי ַרּבִ         . . . . "ַמתִּ
  : ַרבּוַמֲחֵוי ֵליּה ּוַמֲחֵוי ֵליּה ּוַמֲחֵוי ֵליּה ּוַמֲחֵוי ֵליּה 

   !ִאיּפֹוךְ ִאיּפֹוךְ ִאיּפֹוךְ ִאיּפֹוךְ 
  

ר ִיְצָחקָאַמר ָאַמר ָאַמר ָאַמר          , , , , ַרב ַנְחָמן ּבַ
  . "סמ"ך סמ"ך""סמ"ך סמ"ך""סמ"ך סמ"ך""סמ"ך סמ"ך": ְוִסיָמָנאְוִסיָמָנאְוִסיָמָנאְוִסיָמָנא

  
מּוֵאל מּוֵאלְוַאף ׁשְ מּוֵאלְוַאף ׁשְ מּוֵאלְוַאף ׁשְ יּה , ְוַאף ׁשְ יּה ֲהַדר ּבֵ יּה ֲהַדר ּבֵ יּה ֲהַדר ּבֵ   . ֲהַדר ּבֵ

ְתַנן ְתַנןּדִ ְתַנןּדִ ְתַנןּדִ             ::::ּדִ
ָיִמין ָחְלָצה ּבְ " מאל ּבְ ל ׂשְ ל ֵעץ, אֹו ׁשֶ ל ׁשֶ ַסְנּדָ ּלֹו, ּבְ ֵאינֹו ׁשֶ ל ׁשֶ ָרה ֲחִליָצה -ַסְנּדָ ׁשֵ         . . . . ))))יבמות קא.יבמות קא.יבמות קא.יבמות קא.((((    "ּכְ
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ּנָא אְוָאְמִריַנן: ַמאן ּתַ ּנָ אְוָאְמִריַנן: ַמאן ּתַ ּנָ אְוָאְמִריַנן: ַמאן ּתַ ּנָ       ????ְוָאְמִריַנן: ַמאן ּתַ
מּוֵאלָאַמר ָאַמר ָאַמר ָאַמר  י: : : : ׁשְ יַרּבִ יַרּבִ יַרּבִ         ֵמִאיר ִהיא, ֵמִאיר ִהיא, ֵמִאיר ִהיא, ֵמִאיר ִהיא,     ַרּבִ
ְתַנן ְתַנןּדִ ְתַנןּדִ ְתַנןּדִ             ::::ּדִ

ּלֹו, """" ַקב ׁשֶ ַע יֹוֵצא ּבְ יטֵּ   ַהּקִ
ְבֵרי  יּדִ   , ֵמִאיר ַרּבִ

יַר        ....(משנתנו)(משנתנו)(משנתנו)(משנתנו)    "אֹוֵסר יֹוֵסי ּבִ
  

יּה  יּה ְוַאף ַרב הּוָנא ֲהַדר ּבֵ יּה ְוַאף ַרב הּוָנא ֲהַדר ּבֵ יּה ְוַאף ַרב הּוָנא ֲהַדר ּבֵ   , ְוַאף ַרב הּוָנא ֲהַדר ּבֵ
ַתְנָיא ַתְנָיאּדְ ַתְנָיאּדְ ַתְנָיאּדְ             ::::ּדְ

יִדין " ל ַסּיָ ל ׁשֶ   . ָטֵמא ִמְדָרס -ַסְנּדָ
ה חֹוֶלֶצת ּבֹו,  ָ   ְוִאׁשּ

ת, ְויֹוְצִאים ּבֹו ּבְ  ּבָ ַ   ׁשּ
ְבֵרי  יּדִ    ,ֲעִקיָבא ַרּבִ

  ...."ְולֹא הֹודּו לוֹ 
            ::::29292929ַנןַנןַנןַנןְוָהְת ְוָהְת ְוָהְת ְוָהְת 

        ! ! ! ! ת ב,ח)ת ב,ח)ת ב,ח)ת ב,ח)(עדויו(עדויו(עדויו(עדויו    "הֹודּו לוֹ "
        : : : : ַרב הּוָנאָאַמר ָאַמר ָאַמר ָאַמר 
י    ????"הֹודּו לוֹ "ַמאן ַמאן ַמאן ַמאן  יַרּבִ יַרּבִ יַרּבִ         ֵמִאיר, ֵמִאיר, ֵמִאיר, ֵמִאיר,     ַרּבִ

י    ????"לֹא הֹודּו לוֹ "ּוַמאן ּוַמאן ּוַמאן ּוַמאן  יַרּבִ יַרּבִ יַרּבִ   יֹוֵסי. יֹוֵסי. יֹוֵסי. יֹוֵסי.     ַרּבִ
  

        : : : : ָאַמרָאַמרָאַמרָאַמר ַרב יֹוֵסף
י? ? ? ? "לֹא הֹודּו לוֹ "ַמאן ַמאן ַמאן ַמאן  יַרּבִ יַרּבִ יַרּבִ ן נּוִרי.     ַרּבִ ן נּוִרי. יֹוָחָנן ּבֶ ן נּוִרי. יֹוָחָנן ּבֶ ן נּוִרי. יֹוָחָנן ּבֶ         יֹוָחָנן ּבֶ
ְתַנן ְתַנןּדִ ְתַנןּדִ ְתַנןּדִ             ::::ּדִ

ל ָקִנים, " פֹוֶפֶרת ׁשֶ ל ַקׁש ּוׁשְ   ּכֹוֵרת ׁשֶ
י   א, ְמַטּמֵ  ֲעִקיָבא ַרּבִ

יוְ  ן נּוִרי ַרּבִ   . . . . "ְמַטֵהר יֹוָחָנן ּבֶ
  
  

            ::::ָאַמר ָמרָאַמר ָמרָאַמר ָמרָאַמר ָמר
יִדין ָטֵמא ִמְדָרס" ל ַסּיָ ל ׁשֶ   . . . . "ַסְנּדָ

  ! ָהא ָלאו ְלִהיּלּוָכא ָעְבִדיָהא ָלאו ְלִהיּלּוָכא ָעְבִדיָהא ָלאו ְלִהיּלּוָכא ָעְבִדיָהא ָלאו ְלִהיּלּוָכא ָעְבִדי
  

אָאַמר ָאַמר ָאַמר ָאַמר  ר ַרב עּוּלָ   : : : : ַרב ַאָחא ּבַ
יַע ְלֵביתוֹ  ּגִ ּמַ יל ּבֹו ַעד ׁשֶ יד ְמַטּיֵ ּיָ ן ַהּסַ כֵּ יַע ְלֵביתוֹ ׁשֶ ּגִ ּמַ יל ּבֹו ַעד ׁשֶ יד ְמַטּיֵ ּיָ ן ַהּסַ כֵּ יַע ְלֵביתוֹ ׁשֶ ּגִ ּמַ יל ּבֹו ַעד ׁשֶ יד ְמַטּיֵ ּיָ ן ַהּסַ כֵּ יַע ְלֵביתוֹ ׁשֶ ּגִ ּמַ יל ּבֹו ַעד ׁשֶ יד ְמַטּיֵ ּיָ ן ַהּסַ כֵּ   .  ׁשֶ

   
        

                                                             
29

 גירסת הגהות הגר"א 
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        בבבב- - - - סו, אסו, אסו, אסו, א .262
ִתיִתין  ְוִאם ֵיׁש " ית ִקיּבּול ּכְ   . "ָטֵמא –לֹו ּבֵ
        

ֵייָאַמר ָאַמר ָאַמר ָאַמר    : : : : ַאּבַ
   ....טּוְמַאת ֵמתטּוְמַאת ֵמתטּוְמַאת ֵמתטּוְמַאת ֵמת    - - - -     "ָטֵמא"

        ....ְוֵאין ָטֵמא ִמְדָרסְוֵאין ָטֵמא ִמְדָרסְוֵאין ָטֵמא ִמְדָרסְוֵאין ָטֵמא ִמְדָרס
        

  ָאַמר: ָאַמר: ָאַמר: ָאַמר:     ָרָבא
        ַאף ָטֵמא טּוְמַאת ִמְדָרס. ַאף ָטֵמא טּוְמַאת ִמְדָרס. ַאף ָטֵמא טּוְמַאת ִמְדָרס. ַאף ָטֵמא טּוְמַאת ִמְדָרס. 

        
        : : : : ָרָבאָאַמר ָאַמר ָאַמר ָאַמר 

            ????ְמָנא ָאִמיָנא ָלּה ְמָנא ָאִמיָנא ָלּה ְמָנא ָאִמיָנא ָלּה ְמָנא ָאִמיָנא ָלּה 
ְתַנן ְתַנןּדִ ְתַנןּדִ ְתַנןּדִ             ::::ּדִ

ל ָקָטן "   . (ביצה כג:) "ָטֵמא ִמְדָרס -ֲעָגָלה ׁשֶ
        
            ::::ָאַמרָאַמרָאַמרָאַמר    ֵייַאּבַ וְ וְ וְ וְ 

ֵויּה,     - - - - ָהָתם ָהָתם ָהָתם ָהָתם  ֵויּה, ָסֵמיְך ִעיּלָ ֵויּה, ָסֵמיְך ִעיּלָ ֵויּה, ָסֵמיְך ִעיּלָ         ָסֵמיְך ִעיּלָ
ֵויּה     - - - - ָהָכא ָהָכא ָהָכא ָהָכא  ֵויּה ָלא ָסֵמיְך ִעיּלָ ֵויּה ָלא ָסֵמיְך ִעיּלָ ֵויּה ָלא ָסֵמיְך ִעיּלָ             ....ָלא ָסֵמיְך ִעיּלָ

        
ֵייָאַמר ָאַמר ָאַמר ָאַמר          : : : : ַאּבַ

            ????ְמָנא ָאִמיָנא ָלּה ְמָנא ָאִמיָנא ָלּה ְמָנא ָאִמיָנא ָלּה ְמָנא ָאִמיָנא ָלּה 
ַתְנָיא ַתְנָיאּדְ ַתְנָיאּדְ ַתְנָיאּדְ             ::::ּדְ

לּום" ל ְזֵקִנים ָטהֹור ִמּכְ ל ׁשֶ   ! "ַמּקֵ
        
      ::::ָרָבאוְ וְ וְ וְ 

            ....ְלַתרּוֵצי סּוְגָיא ֲעִביָדאְלַתרּוֵצי סּוְגָיא ֲעִביָדאְלַתרּוֵצי סּוְגָיא ֲעִביָדאְלַתרּוֵצי סּוְגָיא ֲעִביָדא̂̂̂^    - - - - ָהָתם ָהָתם ָהָתם ָהָתם         סו,ב 
ֵוי    - - - - ָהָכא ָהָכא ָהָכא ָהָכא  ֵויִלְסמֹוְך ִעיּלָ ֵויִלְסמֹוְך ִעיּלָ ֵויִלְסמֹוְך ִעיּלָ ֲעִביָדאִלְסמֹוְך ִעיּלָ ֲעִביָדאּה הּוא ּדַ ֲעִביָדאּה הּוא ּדַ ֲעִביָדאּה הּוא ּדַ       ....ְוָסֵמיְך ֲעֵליּה ְוָסֵמיְך ֲעֵליּה ְוָסֵמיְך ֲעֵליּה ְוָסֵמיְך ֲעֵליּה , ּה הּוא ּדַ
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        סו, בסו, בסו, בסו, ב .263
ֶהן ָלֲעָזָרה" ת, ְוֵאין ִנְכָנִסין ּבָ ּבָ ַ ׁשּ ֶהן ּבַ         . . . . "ְטֵמִאין ִמְדָרס, ְוֵאין יֹוְצִאין ּבָ
        

יּה  א ַקּמֵ ּנָ ֵני ּתַ יּה ּתָ א ַקּמֵ ּנָ ֵני ּתַ יּה ּתָ א ַקּמֵ ּנָ ֵני ּתַ יּה ּתָ א ַקּמֵ ּנָ ֵני ּתַ יּדְ ּדְ ּדְ ּדְ ּתָ   : יֹוָחָנן ַרּבִ
ֶהן ַלֲעָזָרה"         . . . . "ִנְכָנִסין ּבָ

        
  : ָאַמר ֵליּה ָאַמר ֵליּה ָאַמר ֵליּה ָאַמר ֵליּה 
ָ "    ::::ֲאִני ׁשֹוֶנהֲאִני ׁשֹוֶנהֲאִני ׁשֹוֶנהֲאִני ׁשֹוֶנה   ?! "ִנְכָנִסין"ְוַאּתְ ָאְמַרּתְ ְוַאּתְ ָאְמַרּתְ ְוַאּתְ ָאְמַרּתְ ְוַאּתְ ָאְמַרּתְ , "ה חֹוֶלֶצת ּבוֹ ִאׁשּ

ֵני ֵניּתְ ֵניּתְ ֵניּתְ ֶהן ַלֲעָזָרה"    ::::ּתְ   . . . . "ֵאין ִנְכָנִסין ּבָ
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        סו, בסו, בסו, בסו, ב .264
            ....ין"לֹוְקַטִמין ְטהֹוִר "
        

        ? ? ? ? "לֹוְקַטִמין"ַמאי ַמאי ַמאי ַמאי 
        

יָאַמר ָאַמר ָאַמר ָאַמר  הוּ  ַרּבִ   : : : : ַאּבָ
ָפא ַאכְּ ָפאֲחָמָרא ּדְ ַאכְּ ָפאֲחָמָרא ּדְ ַאכְּ ָפאֲחָמָרא ּדְ ַאכְּ   . ֲחָמָרא ּדְ

  
א ּפָ ר ּפַ   ָאַמר: ָאַמר: ָאַמר: ָאַמר:     ָרָבא ּבַ

יֵרי יֵריְקׁשִ יֵריְקׁשִ יֵריְקׁשִ   . ְקׁשִ
  

ר ַר    ָאַמר: ָאַמר: ָאַמר: ָאַמר:     ב הּוָנאָרָבא ּבַ
ָרֵמי ָרֵמיּפְ ָרֵמיּפְ ָרֵמיּפְ             ....ּפְ
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        סו, בסו, בסו, בסו, ב .265
ָנה    ִמׁשְ

ִנים יֹוְצִאין  ִרים, ּבִ ַהּבָ ׁשָ   ּקְ
  ל ָאָדם, ָכ וְ  ,ּזּוִגיןּוְבֵני ְמָלִכים ּבְ 

הֹוֶוה רּו ֲחָכִמים ּבַ ּבְ ּדִ א ׁשֶ             ....ֶאּלָ
   

ָמָרא    ּגְ

ִרים"ַמאי ַמאי ַמאי ַמאי    ? "ְקׁשָ
  

א ָמִריָאַמר ָאַמר ָאַמר ָאַמר  רוּ ָאַמר ָאַמר ָאַמר ָאַמר     ַאּדָ ר ּבָ ר ָאִביןָאַמר ָאַמר ָאַמר ָאַמר     ךְ ַרב ַנְחָמן ּבַ י ּבַ   : : : : ַרב ְיהּוָדהָאַמר ָאַמר ָאַמר ָאַמר     ַרב ַאׁשִ
ּוֵרי פּוָאה ּוֵרי פּוָאהִקׁשּ ּוֵרי פּוָאהִקׁשּ ּוֵרי פּוָאהִקׁשּ   . ִקׁשּ

  
ֵייָאַמר ָאַמר ָאַמר ָאַמר              ::::ַאּבַ

  : ָאְמָרה ִלי ֵאםָאְמָרה ִלי ֵאםָאְמָרה ִלי ֵאםָאְמָרה ִלי ֵאם
ָלָתא מֹוְקִמי ָלָתא מֹוְקִמיּתְ ָלָתא מֹוְקִמיּתְ ָלָתא מֹוְקִמיּתְ ִפים ַמֲעִלי. , ּתְ ְבָעה ֲאִפיּלּו ִלְכׁשָ ה ַמּסּו, ׁשִ ָ ִפים ַמֲעִלי. ֲחִמׁשּ ְבָעה ֲאִפיּלּו ִלְכׁשָ ה ַמּסּו, ׁשִ ָ ִפים ַמֲעִלי. ֲחִמׁשּ ְבָעה ֲאִפיּלּו ִלְכׁשָ ה ַמּסּו, ׁשִ ָ ִפים ַמֲעִלי. ֲחִמׁשּ ְבָעה ֲאִפיּלּו ִלְכׁשָ ה ַמּסּו, ׁשִ ָ         ֲחִמׁשּ

        
ר ַיֲעקבָאַמר ָאַמר ָאַמר ָאַמר          : : : : ַרב ַאָחא ּבַ

א וְ  ְמׁשָ ָלא ֲחִזי ֵליּה ׁשִ א וְ ְוהּוא ּדְ ְמׁשָ ָלא ֲחִזי ֵליּה ׁשִ א וְ ְוהּוא ּדְ ְמׁשָ ָלא ֲחִזי ֵליּה ׁשִ א וְ ְוהּוא ּדְ ְמׁשָ ָלא ֲחִזי ֵליּה ׁשִ   , ִסיֲהָראִסיֲהָראִסיֲהָראִסיֲהָראְוהּוא ּדְ
        ְוָלא ֲחִזי ִמיְטָרא, ְוָלא ֲחִזי ִמיְטָרא, ְוָלא ֲחִזי ִמיְטָרא, ְוָלא ֲחִזי ִמיְטָרא, 

א, ְוַקל ִניְגֵרי.  ְרְנגֹוְלּתָ ְרְזָלא, ְוַקל ּתַ ִמיַע ֵליּה קֹול ּבַ א, ְוַקל ִניְגֵרי. ְוָלא ׁשְ ְרְנגֹוְלּתָ ְרְזָלא, ְוַקל ּתַ ִמיַע ֵליּה קֹול ּבַ א, ְוַקל ִניְגֵרי. ְוָלא ׁשְ ְרְנגֹוְלּתָ ְרְזָלא, ְוַקל ּתַ ִמיַע ֵליּה קֹול ּבַ א, ְוַקל ִניְגֵרי. ְוָלא ׁשְ ְרְנגֹוְלּתָ ְרְזָלא, ְוַקל ּתַ ִמיַע ֵליּה קֹול ּבַ         ְוָלא ׁשְ
        

ר ִיְצָחקָאַמר ָאַמר ָאַמר ָאַמר          : : : : ַרב ַנְחָמן ּבַ
ִביָרא ִביָראְנַפל ּפּוָתא ּבְ ִביָראְנַפל ּפּוָתא ּבְ ִביָראְנַפל ּפּוָתא ּבְ   . ְנַפל ּפּוָתא ּבְ

  
ִנים ִניםַמאי ִאיְרָיא ּבָ ִניםַמאי ִאיְרָיא ּבָ ִניםַמאי ִאיְרָיא ּבָ נֹות ַנִמי!     ,,,,ַמאי ִאיְרָיא ּבָ נֹות ַנִמי! ֲאִפיּלּו ּבָ נֹות ַנִמי! ֲאִפיּלּו ּבָ נֹות ַנִמי! ֲאִפיּלּו ּבָ   ֲאִפיּלּו ּבָ

  
ים יםַמאי ִאיְרָיא ְקַטּנִ יםַמאי ִאיְרָיא ְקַטּנִ יםַמאי ִאיְרָיא ְקַטּנִ דֹוִלים ַנִמי! ֲאִפילּ ֲאִפילּ ֲאִפילּ ֲאִפילּ     ,,,,ַמאי ִאיְרָיא ְקַטּנִ דֹוִלים ַנִמי! ּו ּגְ דֹוִלים ַנִמי! ּו ּגְ דֹוִלים ַנִמי! ּו ּגְ         ּו ּגְ

        
א ַמאי  א ַמאי ֶאּלָ א ַמאי ֶאּלָ א ַמאי ֶאּלָ ִרים"ֶאּלָ             ????"ְקׁשָ

        
י ָהא  י ָהא כִּ י ָהא כִּ י ָהא כִּ ר הּוָנאָאַמר ָאַמר ָאַמר ָאַמר ּדְ ּדְ ּדְ ּדְ כִּ ר ּגּוְרָיאָאַמר ָאַמר ָאַמר ָאַמר     ָאִבין ּבַ         : : : : ַרב ָחָמא ּבַ

ְעּגּוִעין ַעל ָאִביו ׁש ּגַ ּיֵ ן ׁשֶ ְעּגּוִעין ַעל ָאִביוּבֵ ׁש ּגַ ּיֵ ן ׁשֶ ְעּגּוִעין ַעל ָאִביוּבֵ ׁש ּגַ ּיֵ ן ׁשֶ ְעּגּוִעין ַעל ָאִביוּבֵ ׁש ּגַ ּיֵ ן ׁשֶ מאלֹו.     ,,,,ּבֵ ׂשְ ר לֹו ּבִ ל ָיִמין ְוקֹוׁשֵ ְנָעל ׁשֶ מאלֹו. נֹוֵטל ְרצּוָעה ִמּמִ ׂשְ ר לֹו ּבִ ל ָיִמין ְוקֹוׁשֵ ְנָעל ׁשֶ מאלֹו. נֹוֵטל ְרצּוָעה ִמּמִ ׂשְ ר לֹו ּבִ ל ָיִמין ְוקֹוׁשֵ ְנָעל ׁשֶ מאלֹו. נֹוֵטל ְרצּוָעה ִמּמִ ׂשְ ר לֹו ּבִ ל ָיִמין ְוקֹוׁשֵ ְנָעל ׁשֶ   נֹוֵטל ְרצּוָעה ִמּמִ
  

ר ִיְצָח ָאַמר ָאַמר ָאַמר ָאַמר          : : : : קַרב ַנְחָמן ּבַ
ין    ::::ְוִסיָמִניךְ ְוִסיָמִניךְ ְוִסיָמִניךְ ְוִסיָמִניךְ  ִפיּלִ יןּתְ ִפיּלִ יןּתְ ִפיּלִ יןּתְ ִפיּלִ         ....ּתְ

א    ––––ְוִחיּלּוָפא ְוִחיּלּוָפא ְוִחיּלּוָפא ְוִחיּלּוָפא  ְנּתָ אַסכַּ ְנּתָ אַסכַּ ְנּתָ אַסכַּ ְנּתָ         ....ַסכַּ
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ר הּוָנאָאַמר ָאַמר ָאַמר ָאַמר  ר ּגּוְרָיאָאַמר ָאַמר ָאַמר ָאַמר     ָאִבין ּבַ         : : : : ַרב ָחָמא ּבַ

ָתא  ּבְ ׁשַ יּבּוֵרי ּבְ ָסא ַאּטִ ָתא ְסחּוֵפי כָּ ּבְ ׁשַ יּבּוֵרי ּבְ ָסא ַאּטִ ָתא ְסחּוֵפי כָּ ּבְ ׁשַ יּבּוֵרי ּבְ ָסא ַאּטִ ָתא ְסחּוֵפי כָּ ּבְ ׁשַ יּבּוֵרי ּבְ ָסא ַאּטִ ֵמי    - - - - ְסחּוֵפי כָּ יר ּדָ ּפִ ֵמיׁשַ יר ּדָ ּפִ ֵמיׁשַ יר ּדָ ּפִ ֵמיׁשַ יר ּדָ ּפִ             ....ׁשַ
        

ר הּוָנאְוָאַמר ְוָאַמר ְוָאַמר ְוָאַמר  ר ּגּוְרָיאָאַמר ָאַמר ָאַמר ָאַמר     ָאִבין ּבַ         : : : : ַרב ָחָמא ּבַ
ר ָלסוּ  ר ָלסוּ מּוּתָ ר ָלסוּ מּוּתָ ר ָלסוּ מּוּתָ ת. מּוּתָ ּבָ ַ ׁשּ ֶמן ּוֶמַלח ּבַ ת. ְך ׁשֶ ּבָ ַ ׁשּ ֶמן ּוֶמַלח ּבַ ת. ְך ׁשֶ ּבָ ַ ׁשּ ֶמן ּוֶמַלח ּבַ ת. ְך ׁשֶ ּבָ ַ ׁשּ ֶמן ּוֶמַלח ּבַ         ְך ׁשֶ

        
י ָהא  י ָהא כִּ י ָהא כִּ י ָהא כִּ י     ַרב הּוָנאּדְ ּדְ ּדְ ּדְ כִּ י ִמּבֵ י ִמּבֵ י ִמּבֵ י     ַרב, וְ , וְ , וְ , וְ ַרבִמּבֵ י ִמּבֵ י ִמּבֵ י ִמּבֵ יִמּבֵ יא ַרּבִ י, וְ , וְ , וְ , וְ ִחּיָ יא ַרּבִ י     ִחּיָ י ִמּבֵ י ִמּבֵ י ִמּבֵ יִמּבֵ         , , , , ַרּבִ

ַכְרַעְייהוּ  ָייָתא ּדְ יַדְייהּו ְוַגּוָ ָייָתא ּדִ ְייֵפי ְלהּו ְלַגּוַ ָחא ּוִמיְלָתא, ְוׁשָ י ָהוּו ִמיַבְסִמי ַמְייִתי ִמׁשְ ַכְרַעְייהוּ כִּ ָייָתא ּדְ יַדְייהּו ְוַגּוָ ָייָתא ּדִ ְייֵפי ְלהּו ְלַגּוַ ָחא ּוִמיְלָתא, ְוׁשָ י ָהוּו ִמיַבְסִמי ַמְייִתי ִמׁשְ ַכְרַעְייהוּ כִּ ָייָתא ּדְ יַדְייהּו ְוַגּוָ ָייָתא ּדִ ְייֵפי ְלהּו ְלַגּוַ ָחא ּוִמיְלָתא, ְוׁשָ י ָהוּו ִמיַבְסִמי ַמְייִתי ִמׁשְ ַכְרַעְייהוּ כִּ ָייָתא ּדְ יַדְייהּו ְוַגּוָ ָייָתא ּדִ ְייֵפי ְלהּו ְלַגּוַ ָחא ּוִמיְלָתא, ְוׁשָ י ָהוּו ִמיַבְסִמי ַמְייִתי ִמׁשְ         , , , , כִּ
ָלִניָתא" ְוָאְמֵר ְוָאְמֵר ְוָאְמֵר ְוָאְמֵר  ר ּפְ ְפָלְנָיא ּבַ ָחא ֵליִציל ַחְמֵריּה ּדִ ִציל ָהא ִמיׁשְ י ֵהיִכי ּדְ ָלִניָתא" י: "כִּ ר ּפְ ְפָלְנָיא ּבַ ָחא ֵליִציל ַחְמֵריּה ּדִ ִציל ָהא ִמיׁשְ י ֵהיִכי ּדְ ָלִניָתא" י: "כִּ ר ּפְ ְפָלְנָיא ּבַ ָחא ֵליִציל ַחְמֵריּה ּדִ ִציל ָהא ִמיׁשְ י ֵהיִכי ּדְ ָלִניָתא" י: "כִּ ר ּפְ ְפָלְנָיא ּבַ ָחא ֵליִציל ַחְמֵריּה ּדִ ִציל ָהא ִמיׁשְ י ֵהיִכי ּדְ   י: "כִּ

ְפָלנְ     ,,,,ְוִאי לֹאְוִאי לֹאְוִאי לֹאְוִאי לֹא יָעא ֵליִציל ַחְמֵריּה ּדִ ֵליִציל ַהאי ׁשִ י ֵהיִכי ּדְ א, ַוֲאַמר: "כִּ ַמּיָ ֵרי ֵליּה ּבְ א ְוׁשָ ַדּנָ יָעא ּדְ ְפָלנְ ַמְייִתי ׁשִ יָעא ֵליִציל ַחְמֵריּה ּדִ ֵליִציל ַהאי ׁשִ י ֵהיִכי ּדְ א, ַוֲאַמר: "כִּ ַמּיָ ֵרי ֵליּה ּבְ א ְוׁשָ ַדּנָ יָעא ּדְ ְפָלנְ ַמְייִתי ׁשִ יָעא ֵליִציל ַחְמֵריּה ּדִ ֵליִציל ַהאי ׁשִ י ֵהיִכי ּדְ א, ַוֲאַמר: "כִּ ַמּיָ ֵרי ֵליּה ּבְ א ְוׁשָ ַדּנָ יָעא ּדְ ְפָלנְ ַמְייִתי ׁשִ יָעא ֵליִציל ַחְמֵריּה ּדִ ֵליִציל ַהאי ׁשִ י ֵהיִכי ּדְ א, ַוֲאַמר: "כִּ ַמּיָ ֵרי ֵליּה ּבְ א ְוׁשָ ַדּנָ יָעא ּדְ ָלִניָתאַמְייִתי ׁשִ ר ּפְ ָלִניָתאָיא ּבַ ר ּפְ ָלִניָתאָיא ּבַ ר ּפְ ָלִניָתאָיא ּבַ ר ּפְ   . """"ָיא ּבַ
        

ר הּוָנאְוָאַמר ְוָאַמר ְוָאַמר ְוָאַמר  ר ּגּוְרָיאָאַמר ָאַמר ָאַמר ָאַמר     ָאִבין ּבַ         : : : : ַרב ָחָמא ּבַ
ת ּבָ ַ ׁשּ ק ּבַ ר ְלַחּנֵ תמּוּתָ ּבָ ַ ׁשּ ק ּבַ ר ְלַחּנֵ תמּוּתָ ּבָ ַ ׁשּ ק ּבַ ר ְלַחּנֵ תמּוּתָ ּבָ ַ ׁשּ ק ּבַ ר ְלַחּנֵ   . מּוּתָ

  
ר הּוָנאְוָאַמר ְוָאַמר ְוָאַמר ְוָאַמר  ר ּגּוְרָיאָאַמר ָאַמר ָאַמר ָאַמר     ָאִבין ּבַ         : : : : ַרב ָחָמא ּבַ

ָתא ּבְ ׁשַ ָתאְלפּוֵפי ְינּוָקא ּבְ ּבְ ׁשַ ָתאְלפּוֵפי ְינּוָקא ּבְ ּבְ ׁשַ ָתאְלפּוֵפי ְינּוָקא ּבְ ּבְ ׁשַ ֵמי    - - - -     ְלפּוֵפי ְינּוָקא ּבְ יר ּדָ ּפִ ֵמיׁשַ יר ּדָ ּפִ ֵמיׁשַ יר ּדָ ּפִ ֵמיׁשַ יר ּדָ ּפִ             ....ׁשַ
        

א ּפָ ִנים,     ַמְתֵניַמְתֵניַמְתֵניַמְתֵני    ַרב ּפַ ִנים, ּבָ ִנים, ּבָ ִנים, ּבָ   ּבָ
ן. ַמְתנֵ ַמְתנֵ ַמְתנֵ ַמְתנֵ     ַרב ְזִביד ן. י ּבֵ ן. י ּבֵ ן. י ּבֵ   י ּבֵ

  
ִנים" א ַמְתֵני ּבָ ּפָ ִניםַרב ּפַ א ַמְתֵני ּבָ ּפָ ִניםַרב ּפַ א ַמְתֵני ּבָ ּפָ ִניםַרב ּפַ א ַמְתֵני ּבָ ּפָ         , , , , """"ַרב ּפַ

ר הּוָנא.  ָאִבין ּבַ ר הּוָנא. ְוַתְרַוְייהּו ַמְתֵני ָלֶהן ּבְ ָאִבין ּבַ ר הּוָנא. ְוַתְרַוְייהּו ַמְתֵני ָלֶהן ּבְ ָאִבין ּבַ ר הּוָנא. ְוַתְרַוְייהּו ַמְתֵני ָלֶהן ּבְ ָאִבין ּבַ   ְוַתְרַוְייהּו ַמְתֵני ָלֶהן ּבְ
  
ן" ןַרב ְזִביד ַמְתֵני ּבֵ ןַרב ְזִביד ַמְתֵני ּבֵ ןַרב ְזִביד ַמְתֵני ּבֵ         , , , , """"ַרב ְזִביד ַמְתֵני ּבֵ

ר הּוָנא,  ָאִבין ּבַ ְייָתא ַמְתֵני ּבְ ר הּוָנא, ַקּמָ ָאִבין ּבַ ְייָתא ַמְתֵני ּבְ ר הּוָנא, ַקּמָ ָאִבין ּבַ ְייָתא ַמְתֵני ּבְ ר הּוָנא, ַקּמָ ָאִבין ּבַ ְייָתא ַמְתֵני ּבְ         ַקּמָ
ר ָחָנה.  ר ּבַ ה ּבַ ַרּבָ ר ָחָנה. ְוַהאי ַמְתֵני ָלּה ּבְ ר ּבַ ה ּבַ ַרּבָ ר ָחָנה. ְוַהאי ַמְתֵני ָלּה ּבְ ר ּבַ ה ּבַ ַרּבָ ר ָחָנה. ְוַהאי ַמְתֵני ָלּה ּבְ ר ּבַ ה ּבַ ַרּבָ   ְוַהאי ַמְתֵני ָלּה ּבְ

ר ָחָנהָאַמר ָאַמר ָאַמר ָאַמר ּדְ  ר ּבַ ה ּבַ         : : : : ַרּבָ
ָתא ְלפּוֵפ ְלפּוֵפ ְלפּוֵפ ְלפּוֵפ  ּבְ ׁשַ ָתא י ְינּוָקא ּבְ ּבְ ׁשַ ָתא י ְינּוָקא ּבְ ּבְ ׁשַ ָתא י ְינּוָקא ּבְ ּבְ ׁשַ ֵמי    - - - - י ְינּוָקא ּבְ יר ּדָ ּפִ ֵמיׁשַ יר ּדָ ּפִ ֵמיׁשַ יר ּדָ ּפִ ֵמיׁשַ יר ּדָ ּפִ       ....ׁשַ
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ֵייָאַמר ָאַמר ָאַמר ָאַמר              ::::ַאּבַ

        ָאְמָרה ִלי ֵאם: ָאְמָרה ִלי ֵאם: ָאְמָרה ִלי ֵאם: ָאְמָרה ִלי ֵאם: 
ֵאיָמא ָמא ּדְ ׁשְ ל ִמְנָייֵני ּבִ ֵאיָמאכָּ ָמא ּדְ ׁשְ ל ִמְנָייֵני ּבִ ֵאיָמאכָּ ָמא ּדְ ׁשְ ל ִמְנָייֵני ּבִ ֵאיָמאכָּ ָמא ּדְ ׁשְ ל ִמְנָייֵני ּבִ   , כָּ

ָמאָלא ׂשְ ָמאָלאְוָכל ִקיְטֵרי ּבִ ׂשְ ָמאָלאְוָכל ִקיְטֵרי ּבִ ׂשְ ָמאָלאְוָכל ִקיְטֵרי ּבִ ׂשְ         . ְוָכל ִקיְטֵרי ּבִ
        

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

י ְרׁשִ ְדִמּפַ י כִּ ְרׁשִ ִמּפַ ל ִמְנָייֵני ּדְ יכָּ ְרׁשִ ְדִמּפַ י כִּ ְרׁשִ ִמּפַ ל ִמְנָייֵני ּדְ יכָּ ְרׁשִ ְדִמּפַ י כִּ ְרׁשִ ִמּפַ ל ִמְנָייֵני ּדְ יכָּ ְרׁשִ ְדִמּפַ י כִּ ְרׁשִ ִמּפַ ל ִמְנָייֵני ּדְ   , כָּ
ְרׁשִ  ְרׁשִ ּוְדָלא ִמּפַ ְרׁשִ ּוְדָלא ִמּפַ ְרׁשִ ּוְדָלא ִמּפַ ִעין ְוַחד ִזיְמֵני    - - - - י י י י ּוְדָלא ִמּפַ ִעין ְוַחד ִזיְמֵניַאְרּבְ ִעין ְוַחד ִזיְמֵניַאְרּבְ ִעין ְוַחד ִזיְמֵניַאְרּבְ             ....ַאְרּבְ

        
        

ַנן נּו ַרּבָ ַנןּתָ נּו ַרּבָ ַנןּתָ נּו ַרּבָ ַנןּתָ נּו ַרּבָ             ::::ּתָ
קּוָמה " ֶאֶבן תְּ ת, ּבְ יֹוְצִאין ּבְ ּבָ ַ   ׁשּ

ּום  יִמׁשּ קּוָמה.  ַרּבִ ַקל ֶאֶבן תְּ ִמׁשְ   ֵמִאיר ָאְמרּו ַאף ּבְ
יָלה,  ִהּפִ   ְולֹא ׁשֶ

יל,  ּפִ א תַּ ּמָ א ׁשֶ   ֶאּלָ
ר  ְתַעּבֵ א תִּ ּמָ א ׁשֶ ָרה, ֶאּלָ ילְולֹא ֶשִעיּבְ         . . . . "ְוַתּפִ

        
ָלְמָיאָאַמר ָאַמר ָאַמר ָאַמר  ר ׁשְ ֵמיּה     ַרב ֵייָמר ּבַ ְ ֵמיּה ִמׁשּ ְ ֵמיּה ִמׁשּ ְ ֵמיּה ִמׁשּ ְ ֵייּדְ ּדְ ּדְ ּדְ ִמׁשּ         : : : : ַאּבַ

ון ְוִאיְתַקל ּוַ ִאיכַּ ון ְוִאיְתַקלְוהּוא ּדְ ּוַ ִאיכַּ ון ְוִאיְתַקלְוהּוא ּדְ ּוַ ִאיכַּ ון ְוִאיְתַקלְוהּוא ּדְ ּוַ ִאיכַּ   . ְוהּוא ּדְ
  

ֵעי  ֵעי ּבָ ֵעי ּבָ ֵעי ּבָ ֵייּבָ   : : : : ַאּבַ
ָקל  ָקל ִמׁשְ ָקל ִמׁשְ ָקל ִמׁשְ ָקל ּדְ ִמׁשְ ָקל ִמׁשְ ָקל ִמׁשְ ָקל ִמׁשְ             ????ַמאיַמאיַמאיַמאי –ִמׁשְ

        
יקוּ  יקוּ ּתֵ יקוּ ּתֵ יקוּ ּתֵ             ....ּתֵ

        
        

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

וָר  קֹול זּוָזא ִחיּוָ ת יֹוָמא ִליׁשְ א ּבַ ּתָ וָר ְלִאׁשְ קֹול זּוָזא ִחיּוָ ת יֹוָמא ִליׁשְ א ּבַ ּתָ וָר ְלִאׁשְ קֹול זּוָזא ִחיּוָ ת יֹוָמא ִליׁשְ א ּבַ ּתָ וָר ְלִאׁשְ קֹול זּוָזא ִחיּוָ ת יֹוָמא ִליׁשְ א ּבַ ּתָ   , אאאאְלִאׁשְ
  , ְוֵליִזיל ִלְמָלְחָתא, ְוִליְתקֹול ַמְתַקֵליּה ִמיְלָחאְוֵליִזיל ִלְמָלְחָתא, ְוִליְתקֹול ַמְתַקֵליּה ִמיְלָחאְוֵליִזיל ִלְמָלְחָתא, ְוִליְתקֹול ַמְתַקֵליּה ִמיְלָחאְוֵליִזיל ִלְמָלְחָתא, ְוִליְתקֹול ַמְתַקֵליּה ִמיְלָחא

ְרָקא ִניָרא ּבַ אר ּבְ ֵבי ַצּוָ ֲחָלָלא ּדְ יֵריּה ּבַ ְרָקאּוְלַצּיְ ִניָרא ּבַ אר ּבְ ֵבי ַצּוָ ֲחָלָלא ּדְ יֵריּה ּבַ ְרָקאּוְלַצּיְ ִניָרא ּבַ אר ּבְ ֵבי ַצּוָ ֲחָלָלא ּדְ יֵריּה ּבַ ְרָקאּוְלַצּיְ ִניָרא ּבַ אר ּבְ ֵבי ַצּוָ ֲחָלָלא ּדְ יֵריּה ּבַ   . ּוְלַצּיְ
ָדֵרי ִמיֵדי, ַא ַא ַא ַא ְוִאי לֹא ֵליתּוב ְוִאי לֹא ֵליתּוב ְוִאי לֹא ֵליתּוב ְוִאי לֹא ֵליתּוב  ְמָלא ּדְ ָמָנא ּגַ ָרִכים, ְוִכי ָחֵזי ׁשּוְמׁשְ ת ּדְ ָרׁשַ ָדֵרי ִמיֵדי, ּפָ ְמָלא ּדְ ָמָנא ּגַ ָרִכים, ְוִכי ָחֵזי ׁשּוְמׁשְ ת ּדְ ָרׁשַ ָדֵרי ִמיֵדי, ּפָ ְמָלא ּדְ ָמָנא ּגַ ָרִכים, ְוִכי ָחֵזי ׁשּוְמׁשְ ת ּדְ ָרׁשַ ָדֵרי ִמיֵדי, ּפָ ְמָלא ּדְ ָמָנא ּגַ ָרִכים, ְוִכי ָחֵזי ׁשּוְמׁשְ ת ּדְ ָרׁשַ         ּפָ

גוֹ  ְדֵייּה ּבְ ַקֵליּה ְוִליׁשַ גוֹ ִליׁשְ ְדֵייּה ּבְ ַקֵליּה ְוִליׁשַ גוֹ ִליׁשְ ְדֵייּה ּבְ ַקֵליּה ְוִליׁשַ גוֹ ִליׁשְ ְדֵייּה ּבְ ַקֵליּה ְוִליׁשַ נְ ִליׁשְ נְ ְבָתא ּדִ נְ ְבָתא ּדִ נְ ְבָתא ּדִ ַאָב ְבָתא ּדִ ֵמיּה ּבְ א, ְוִליְסּתְ ַאָב ָחׁשָ ֵמיּה ּבְ א, ְוִליְסּתְ ַאָב ָחׁשָ ֵמיּה ּבְ א, ְוִליְסּתְ ַאָב ָחׁשָ ֵמיּה ּבְ א, ְוִליְסּתְ ְנֵקי, ּוְלַבְרזֹוֵליּה, ְוִליְדֵריּה,     ּה ּה ּה ּה ָרא, ְוִליֶחְתֵמיָרא, ְוִליֶחְתֵמיָרא, ְוִליֶחְתֵמיָרא, ְוִליֶחְתֵמיָחׁשָ ּפַ ין ּגּוׁשְ יּתִ ׁשִ ְנֵקי, ּוְלַבְרזֹוֵליּה, ְוִליְדֵריּה, ּבְ ּפַ ין ּגּוׁשְ יּתִ ׁשִ ְנֵקי, ּוְלַבְרזֹוֵליּה, ְוִליְדֵריּה, ּבְ ּפַ ין ּגּוׁשְ יּתִ ׁשִ ְנֵקי, ּוְלַבְרזֹוֵליּה, ְוִליְדֵריּה, ּבְ ּפַ ין ּגּוׁשְ יּתִ ׁשִ         ּבְ
            ....ְוֵליָמא ֵליּה: "ְטעּוָנְך ֲעַלי ּוְטעּוַנאי ֲעָלְך"ְוֵליָמא ֵליּה: "ְטעּוָנְך ֲעַלי ּוְטעּוַנאי ֲעָלְך"ְוֵליָמא ֵליּה: "ְטעּוָנְך ֲעַלי ּוְטעּוַנאי ֲעָלְך"ְוֵליָמא ֵליּה: "ְטעּוָנְך ֲעַלי ּוְטעּוַנאי ֲעָלְך"

        
ֵריּה ָאַמר ֵליּה ָאַמר ֵליּה ָאַמר ֵליּה ָאַמר ֵליּה  ילְ לְ לְ לְ     ַרב הּוָנאּדְ     ַרב ַאָחא ּבְ         : : : : ַרב ַאׁשִ

יּה ְוִדיְלָמא ִאיְוִדיְלָמא ִאיְוִדיְלָמא ִאיְוִדיְלָמא ִאי ֵחיּה ְוִאיָפֵסק ּבֵ כַּ יּה ִניׁש ַאׁשְ ֵחיּה ְוִאיָפֵסק ּבֵ כַּ יּה ִניׁש ַאׁשְ ֵחיּה ְוִאיָפֵסק ּבֵ כַּ יּה ִניׁש ַאׁשְ ֵחיּה ְוִאיָפֵסק ּבֵ כַּ   ? ִניׁש ַאׁשְ
א ֵליָמא ֵליּה  א ֵליָמא ֵליּה ֶאּלָ א ֵליָמא ֵליּה ֶאּלָ א ֵליָמא ֵליּה ֶאּלָ         "ְטעּוַנאי ּוְטעּוָנְך ֲעָלְך". "ְטעּוַנאי ּוְטעּוָנְך ֲעָלְך". "ְטעּוַנאי ּוְטעּוָנְך ֲעָלְך". "ְטעּוַנאי ּוְטעּוָנְך ֲעָלְך". : ֶאּלָ

        
א, ְוֵליִזיל ְלַנֲהָרא,  -ְוִאי לֹא ְוִאי לֹא ְוִאי לֹא ְוִאי לֹא  קֹול ּכֹוָזא ֲחַדּתָ א, ְוֵליִזיל ְלַנֲהָרא, ִליׁשְ קֹול ּכֹוָזא ֲחַדּתָ א, ְוֵליִזיל ְלַנֲהָרא, ִליׁשְ קֹול ּכֹוָזא ֲחַדּתָ א, ְוֵליִזיל ְלַנֲהָרא, ִליׁשְ קֹול ּכֹוָזא ֲחַדּתָ         ִליׁשְ

ִאיְקַלע ִלי".     ::::ְוֵליָמא ֵליּה ְוֵליָמא ֵליּה ְוֵליָמא ֵליּה ְוֵליָמא ֵליּה  א ְלאֹוְרָחא ּדְ ַמּיָ ִאיְקַלע ִלי". "ַנֲהָרא ַנֲהָרא, אֹוְזָפן ּכֹוָזא ּדְ א ְלאֹוְרָחא ּדְ ַמּיָ ִאיְקַלע ִלי". "ַנֲהָרא ַנֲהָרא, אֹוְזָפן ּכֹוָזא ּדְ א ְלאֹוְרָחא ּדְ ַמּיָ ִאיְקַלע ִלי". "ַנֲהָרא ַנֲהָרא, אֹוְזָפן ּכֹוָזא ּדְ א ְלאֹוְרָחא ּדְ ַמּיָ         "ַנֲהָרא ַנֲהָרא, אֹוְזָפן ּכֹוָזא ּדְ
ְדָיין ַלֲאחֹוֵריּה, ְוִליֲה ְוִליֲה ְוִליֲה ְוִליֲה  יּה, ּוְלׁשַ ב ִזיְמֵני ַעל ֵריׁשֵ ְדָיין ַלֲאחֹוֵריּה, ַדר ׁשַ יּה, ּוְלׁשַ ב ִזיְמֵני ַעל ֵריׁשֵ ְדָיין ַלֲאחֹוֵריּה, ַדר ׁשַ יּה, ּוְלׁשַ ב ִזיְמֵני ַעל ֵריׁשֵ ְדָיין ַלֲאחֹוֵריּה, ַדר ׁשַ יּה, ּוְלׁשַ ב ִזיְמֵני ַעל ֵריׁשֵ         ַדר ׁשַ

יֹוֵמיּה ֲאָתא ּוְביֹוֵמיּה ֲאַזל".     ::::ְוֵליָמא ֵליּה ְוֵליָמא ֵליּה ְוֵליָמא ֵליּה ְוֵליָמא ֵליּה  ִאיְקַלע ִלי ּבְ אֹוְרָחא ּדְ יַהְבּתְ ִלי, ּדְ א ּדִ קֹול ַמּיָ יֹוֵמיּה ֲאָתא ּוְביֹוֵמיּה ֲאַזל". "ַנֲהָרא ַנֲהָרא, ׁשְ ִאיְקַלע ִלי ּבְ אֹוְרָחא ּדְ יַהְבּתְ ִלי, ּדְ א ּדִ קֹול ַמּיָ יֹוֵמיּה ֲאָתא ּוְביֹוֵמיּה ֲאַזל". "ַנֲהָרא ַנֲהָרא, ׁשְ ִאיְקַלע ִלי ּבְ אֹוְרָחא ּדְ יַהְבּתְ ִלי, ּדְ א ּדִ קֹול ַמּיָ יֹוֵמיּה ֲאָתא ּוְביֹוֵמיּה ֲאַזל". "ַנֲהָרא ַנֲהָרא, ׁשְ ִאיְקַלע ִלי ּבְ אֹוְרָחא ּדְ יַהְבּתְ ִלי, ּדְ א ּדִ קֹול ַמּיָ         "ַנֲהָרא ַנֲהָרא, ׁשְ
        
        

 :  :  :  :  ַרב הּוָנאָאַמר ָאַמר ָאַמר ָאַמר 
א   סז,א יְלּתָ א ּתִ ּתָ אְלִאׁשְ יְלּתָ א ּתִ ּתָ אְלִאׁשְ יְלּתָ א ּתִ ּתָ אְלִאׁשְ יְלּתָ א ּתִ ּתָ    :ְלִאׁשְ

יְקֵלי,     ַלְייִתיַלְייִתיַלְייִתיַלְייִתי ְבָעה ּדִ ִ ְבָעה ִסיְלֵוי ִמׁשּ יְקֵלי, ׁשִ ְבָעה ּדִ ִ ְבָעה ִסיְלֵוי ִמׁשּ יְקֵלי, ׁשִ ְבָעה ּדִ ִ ְבָעה ִסיְלֵוי ִמׁשּ יְקֵלי, ׁשִ ְבָעה ּדִ ִ ְבָעה ִסיְלֵוי ִמׁשּ         ׁשִ
ּוֵרי,  ׁשּ ְבָעה כִּ ִ ְבָעה ִציֵבי ִמׁשּ ּוֵרי, ְוׁשִ ׁשּ ְבָעה כִּ ִ ְבָעה ִציֵבי ִמׁשּ ּוֵרי, ְוׁשִ ׁשּ ְבָעה כִּ ִ ְבָעה ִציֵבי ִמׁשּ ּוֵרי, ְוׁשִ ׁשּ ְבָעה כִּ ִ ְבָעה ִציֵבי ִמׁשּ         ְוׁשִ
ׁשּוֵרי,  ְבָעה ּגְ ִ ְבָעה ִסיֵכי ִמׁשּ ׁשּוֵרי, ְוׁשִ ְבָעה ּגְ ִ ְבָעה ִסיֵכי ִמׁשּ ׁשּוֵרי, ְוׁשִ ְבָעה ּגְ ִ ְבָעה ִסיֵכי ִמׁשּ ׁשּוֵרי, ְוׁשִ ְבָעה ּגְ ִ ְבָעה ִסיֵכי ִמׁשּ         ְוׁשִ
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ְבָעה ַתּנּוֵרי,  ִ ְבָעה ְקִטיֵמי ִמׁשּ ְבָעה ַתּנּוֵרי, ְוׁשִ ִ ְבָעה ְקִטיֵמי ִמׁשּ ְבָעה ַתּנּוֵרי, ְוׁשִ ִ ְבָעה ְקִטיֵמי ִמׁשּ ְבָעה ַתּנּוֵרי, ְוׁשִ ִ ְבָעה ְקִטיֵמי ִמׁשּ         ְוׁשִ
ְבָעה ַעְפֵרי ְבָעה ַעְפֵריְוׁשִ ְבָעה ַעְפֵריְוׁשִ ְבָעה ַעְפֵריְוׁשִ ְבָעה ִסְנֵרי ְוׁשִ ִ ְבָעה ִסְנֵריִמׁשּ ִ ְבָעה ִסְנֵריִמׁשּ ִ ְבָעה ִסְנֵריִמׁשּ ִ   , ִמׁשּ

י ְבָעה ַאַרּבִ ִ ְבָעה ּכּוְפֵרי ִמׁשּ יְוׁשִ ְבָעה ַאַרּבִ ִ ְבָעה ּכּוְפֵרי ִמׁשּ יְוׁשִ ְבָעה ַאַרּבִ ִ ְבָעה ּכּוְפֵרי ִמׁשּ יְוׁשִ ְבָעה ַאַרּבִ ִ ְבָעה ּכּוְפֵרי ִמׁשּ         , , , , ְוׁשִ
מֹוֵני,  ְבָעה ּבּוֵני כַּ מֹוֵני, ְוׁשִ ְבָעה ּבּוֵני כַּ מֹוֵני, ְוׁשִ ְבָעה ּבּוֵני כַּ מֹוֵני, ְוׁשִ ְבָעה ּבּוֵני כַּ         ְוׁשִ

ְרָקא ִניָרא ּבַ אָרא ּבְ ֵבית ַצּוָ ֲחָלָלא ּדְ יִריְנהּו ּבַ א ָסָבא, ּוְלַצּיְ ַכְלּבָ יְקָנא ּדְ יֵני ִמּדִ ְבָעה ּבִ ְרָקאְוׁשִ ִניָרא ּבַ אָרא ּבְ ֵבית ַצּוָ ֲחָלָלא ּדְ יִריְנהּו ּבַ א ָסָבא, ּוְלַצּיְ ַכְלּבָ יְקָנא ּדְ יֵני ִמּדִ ְבָעה ּבִ ְרָקאְוׁשִ ִניָרא ּבַ אָרא ּבְ ֵבית ַצּוָ ֲחָלָלא ּדְ יִריְנהּו ּבַ א ָסָבא, ּוְלַצּיְ ַכְלּבָ יְקָנא ּדְ יֵני ִמּדִ ְבָעה ּבִ ְרָקאְוׁשִ ִניָרא ּבַ אָרא ּבְ ֵבית ַצּוָ ֲחָלָלא ּדְ יִריְנהּו ּבַ א ָסָבא, ּוְלַצּיְ ַכְלּבָ יְקָנא ּדְ יֵני ִמּדִ ְבָעה ּבִ       ....ְוׁשִ
            

יָאַמר ָאַמר ָאַמר ָאַמר          : : : : יֹוָחָנן ַרּבִ
א ְצִמיְרָתא ּתָ א ְצִמיְרָתאְלִאׁשְ ּתָ א ְצִמיְרָתאְלִאׁשְ ּתָ א ְצִמיְרָתאְלִאׁשְ ּתָ             ::::ְלִאׁשְ

ְרְזָלא א ּפַ יָנא ְדכּוּלָ ַקל ַסכִּ ְרְזָלאִליׁשְ א ּפַ יָנא ְדכּוּלָ ַקל ַסכִּ ְרְזָלאִליׁשְ א ּפַ יָנא ְדכּוּלָ ַקל ַסכִּ ְרְזָלאִליׁשְ א ּפַ יָנא ְדכּוּלָ ַקל ַסכִּ ְרָקאְוֵליַזל לְ ְוֵליַזל לְ ְוֵליַזל לְ ְוֵליַזל לְ , ִליׁשְ יּה ִניָרא ּבַ ָינא, ְוִליְקַטר ּבֵ א ַווְרּדִ ִאיכָּ ְרָקאֵהיָכא ּדְ יּה ִניָרא ּבַ ָינא, ְוִליְקַטר ּבֵ א ַווְרּדִ ִאיכָּ ְרָקאֵהיָכא ּדְ יּה ִניָרא ּבַ ָינא, ְוִליְקַטר ּבֵ א ַווְרּדִ ִאיכָּ ְרָקאֵהיָכא ּדְ יּה ִניָרא ּבַ ָינא, ְוִליְקַטר ּבֵ א ַווְרּדִ ִאיכָּ             ....ֵהיָכא ּדְ
א  א יֹוָמא ַקּמָ א יֹוָמא ַקּמָ א יֹוָמא ַקּמָ א, ְוֵליָמא    - - - - יֹוָמא ַקּמָ יּה ּפּוְרּתָ א, ְוֵליָמאִליֲחרֹוק ּבֵ יּה ּפּוְרּתָ א, ְוֵליָמאִליֲחרֹוק ּבֵ יּה ּפּוְרּתָ א, ְוֵליָמאִליֲחרֹוק ּבֵ יּה ּפּוְרּתָ ָרא ַמְלַאְך ה' ֵאָליו    ::::ִליֲחרֹוק ּבֵ   , (שמות ג, ב)        30303030""ַוּיֵ

א    - - - - ִלְמָחר ִלְמָחר ִלְמָחר ִלְמָחר  יּה ּפּוְרּתָ אִליֲחרֹוק ּבֵ יּה ּפּוְרּתָ אִליֲחרֹוק ּבֵ יּה ּפּוְרּתָ אִליֲחרֹוק ּבֵ יּה ּפּוְרּתָ ה ָאֻסָרה ָנא ְוֶאְרֶאה    ::::ְוֵליָמאְוֵליָמאְוֵליָמאְוֵליָמא    ,,,,ִליֲחרֹוק ּבֵ   , (שמות ג, ג)    31313131""ַוּיאֶמר מׁשֶ
א    - - - - ִלְמָחר ִלְמָחר ִלְמָחר ִלְמָחר  יּה ּפּוְרּתָ אִליֲחרֹוק ּבֵ יּה ּפּוְרּתָ אִליֲחרֹוק ּבֵ יּה ּפּוְרּתָ אִליֲחרֹוק ּבֵ יּה ּפּוְרּתָ י ָסר ִלְראֹות    ::::ְוֵליָמאְוֵליָמאְוֵליָמאְוֵליָמא    ,,,,ִליֲחרֹוק ּבֵ ְרא ה' ּכִ   . (שמות ג, ד) 32""ַוּיַ

  
ֵריּה ָאַמר ֵליּה ָאַמר ֵליּה ָאַמר ֵליּה ָאַמר ֵליּה  ילְ לְ לְ לְ     ָרָבאּדְ     ַרב ַאָחא ּבְ             ::::ַרב ַאׁשִ

ְקַרב ֲהלֹוםְוֵליָמא: ְוֵליָמא: ְוֵליָמא: ְוֵליָמא:    ! 33""ַוּיאֶמר ַאל ּתִ
        

א  א ְליֹוָמא ַקּמָ א ֶאּלָ א ְליֹוָמא ַקּמָ א ֶאּלָ א ְליֹוָמא ַקּמָ א ֶאּלָ א ְליֹוָמא ַקּמָ ָרא    ::::ֵליָמאֵליָמאֵליָמאֵליָמא    ––––ֶאּלָ הוגו'      34343434"ַמְלַאְך ה' ֵאָליו "ַוּיֵ   , 35""ַוּיאֶמר מׁשֶ
י ָסר ִלְראֹות"    ::::ְוִלְמָחר ֵליָמאְוִלְמָחר ֵליָמאְוִלְמָחר ֵליָמאְוִלְמָחר ֵליָמא ְרא ה' ּכִ         , , , , "ַוּיַ

ְקַרב ֲהלֹם: ּוְלָמָחרּוְלָמָחרּוְלָמָחרּוְלָמָחר   . (שמות ג, ה) 36""ַוּיאֶמר ה' ַאל ּתִ
        

ַסק ֵליּה  ַסק ֵליּה ְוִכי ּפָ ַסק ֵליּה ְוִכי ּפָ ַסק ֵליּה ְוִכי ּפָ             ,,,,ְוִכי ּפָ
יּה ְוִלְפְסֵק  יּה ְוִלְפְסֵק ִליַתּתֵ יּה ְוִלְפְסֵק ִליַתּתֵ יּה ְוִלְפְסֵק ִליַתּתֵ ֶנהּה ּה ּה ּה ייייִליַתּתֵ ֶנה, ְוֵליָמא ָהִכי: "ַהּסְ ֶנה, ְוֵליָמא ָהִכי: "ַהּסְ ֶנה, ְוֵליָמא ָהִכי: "ַהּסְ וּ     !!!!, ְוֵליָמא ָהִכי: "ַהּסְ ֶנה! ָלאו ִמׁשּ וּ ַהּסְ ֶנה! ָלאו ִמׁשּ וּ ַהּסְ ֶנה! ָלאו ִמׁשּ וּ ַהּסְ ֶנה! ָלאו ִמׁשּ א ַהּסְ יּה ֲעָלְך ֶאּלָ ִכיְנּתֵ רּוְך הּוא ׁשְ דֹוׁש ּבָ ִרי ַהּקָ ל ִאיָלֵני ַאׁשְ ְגִביַהּתְ ִמכָּ א ם ּדִ יּה ֲעָלְך ֶאּלָ ִכיְנּתֵ רּוְך הּוא ׁשְ דֹוׁש ּבָ ִרי ַהּקָ ל ִאיָלֵני ַאׁשְ ְגִביַהּתְ ִמכָּ א ם ּדִ יּה ֲעָלְך ֶאּלָ ִכיְנּתֵ רּוְך הּוא ׁשְ דֹוׁש ּבָ ִרי ַהּקָ ל ִאיָלֵני ַאׁשְ ְגִביַהּתְ ִמכָּ א ם ּדִ יּה ֲעָלְך ֶאּלָ ִכיְנּתֵ רּוְך הּוא ׁשְ דֹוׁש ּבָ ִרי ַהּקָ ל ִאיָלֵני ַאׁשְ ְגִביַהּתְ ִמכָּ ם ּדִ

ל ִאיָלֵני  ָמְייַכּתְ ִמכָּ ּום ּדְ ל ִאיָלֵני ִמׁשּ ָמְייַכּתְ ִמכָּ ּום ּדְ ל ִאיָלֵני ִמׁשּ ָמְייַכּתְ ִמכָּ ּום ּדְ ל ִאיָלֵני ִמׁשּ ָמְייַכּתְ ִמכָּ ּום ּדְ ֵר ִמׁשּ ֵר ַאׁשְ ֵר ַאׁשְ ֵר ַאׁשְ יּה ֲעָלְך. ַאׁשְ ִכיְנּתֵ ִריְך הּוא ׁשְ א ּבְ יּה ֲעָלְך. י קּוְדׁשָ ִכיְנּתֵ ִריְך הּוא ׁשְ א ּבְ יּה ֲעָלְך. י קּוְדׁשָ ִכיְנּתֵ ִריְך הּוא ׁשְ א ּבְ יּה ֲעָלְך. י קּוְדׁשָ ִכיְנּתֵ ִריְך הּוא ׁשְ א ּבְ         י קּוְדׁשָ
א  ּתָ ֲחִמיֵתיּה ֶאׁשְ א ְוִכי ֵהיִכי ּדַ ּתָ ֲחִמיֵתיּה ֶאׁשְ א ְוִכי ֵהיִכי ּדַ ּתָ ֲחִמיֵתיּה ֶאׁשְ א ְוִכי ֵהיִכי ּדַ ּתָ ֲחִמיֵתיּה ֶאׁשְ ֵאל ַוֲעזַ לַ לַ לַ לַ ְוִכי ֵהיִכי ּדַ ֵאל ַוֲעזַ ֲחַנְנָיה ִמיׁשָ ֵאל ַוֲעזַ ֲחַנְנָיה ִמיׁשָ ֵאל ַוֲעזַ ֲחַנְנָיה ִמיׁשָ         ְרָיה ַוֲעִריַקת ִמן ָקָדמֹוִהי, ְרָיה ַוֲעִריַקת ִמן ָקָדמֹוִהי, ְרָיה ַוֲעִריַקת ִמן ָקָדמֹוִהי, ְרָיה ַוֲעִריַקת ִמן ָקָדמֹוִהי, ֲחַנְנָיה ִמיׁשָ

א  ּתָ ֲחִמיֵניּה ֶאׁשְ ן ּתַ א כֵּ ּתָ ֲחִמיֵניּה ֶאׁשְ ן ּתַ א כֵּ ּתָ ֲחִמיֵניּה ֶאׁשְ ן ּתַ א כֵּ ּתָ ֲחִמיֵניּה ֶאׁשְ ן ּתַ לֹוִנית ְוִתיֲערֹוק ִמן ָקָדמֹוִהי ".  לִ לִ לִ לִ כֵּ ר ּפְ לֹוִני ּבַ לֹוִנית ְוִתיֲערֹוק ִמן ָקָדמֹוִהי ".  ּפְ ר ּפְ לֹוִני ּבַ לֹוִנית ְוִתיֲערֹוק ִמן ָקָדמֹוִהי ".  ּפְ ר ּפְ לֹוִני ּבַ לֹוִנית ְוִתיֲערֹוק ִמן ָקָדמֹוִהי ".  ּפְ ר ּפְ לֹוִני ּבַ         ּפְ
        
        

            ::::ְלִסיְמָטא ֵליָמא ָהִכיְלִסיְמָטא ֵליָמא ָהִכיְלִסיְמָטא ֵליָמא ָהִכיְלִסיְמָטא ֵליָמא ָהִכי
לַּ  ּתַ ין ַמְלָאֵכי ְדִאיׁשְ ְרָלאי, ַוֲאַמְרָלאי, ִאּלֵ ְסָייה, ׁשַ ס, כַּ ְזָייה, ַמס, ַמְסָייא, כַּ לַּ "ָבז, ּבַ ּתַ ין ַמְלָאֵכי ְדִאיׁשְ ְרָלאי, ַוֲאַמְרָלאי, ִאּלֵ ְסָייה, ׁשַ ס, כַּ ְזָייה, ַמס, ַמְסָייא, כַּ לַּ "ָבז, ּבַ ּתַ ין ַמְלָאֵכי ְדִאיׁשְ ְרָלאי, ַוֲאַמְרָלאי, ִאּלֵ ְסָייה, ׁשַ ס, כַּ ְזָייה, ַמס, ַמְסָייא, כַּ לַּ "ָבז, ּבַ ּתַ ין ַמְלָאֵכי ְדִאיׁשְ ְרָלאי, ַוֲאַמְרָלאי, ִאּלֵ ְסָייה, ׁשַ ס, כַּ ְזָייה, ַמס, ַמְסָייא, כַּ ִאיִבין    ,,,,ְסדֹוםְסדֹוםְסדֹוםְסדֹוםּדִ ּדִ ּדִ ּדִ חּו ֵמַאְרָעא חּו ֵמַאְרָעא חּו ֵמַאְרָעא חּו ֵמַאְרָעא "ָבז, ּבַ ִחיָנא כְּ ָאה ׁשְ ִאיִביןּוְלַאּסָ ִחיָנא כְּ ָאה ׁשְ ִאיִביןּוְלַאּסָ ִחיָנא כְּ ָאה ׁשְ ִאיִביןּוְלַאּסָ ִחיָנא כְּ ָאה ׁשְ ָזְך,     ....ּוְלַאּסָ ָזְך, ּבַ ָזְך, ּבַ ָזְך, ּבַ ּבַ

ְזָבִזיְך,  ִזיְך, ּבַ ְזָבִזיְך, ּבָ ִזיְך, ּבַ ְזָבִזיְך, ּבָ ִזיְך, ּבַ ְזָבִזיְך, ּבָ ִזיְך, ּבַ ִמיךְ ּבָ ּמֹון, כַּ ִמיךְ ַמְסָמִסיְך, כַּ ּמֹון, כַּ ִמיךְ ַמְסָמִסיְך, כַּ ּמֹון, כַּ ִמיךְ ַמְסָמִסיְך, כַּ ּמֹון, כַּ             ....ַמְסָמִסיְך, כַּ
יךְ  יךְ ֵעיִניְך ּבִ יךְ ֵעיִניְך ּבִ יךְ ֵעיִניְך ּבִ ךְ     ,,,,ֵעיִניְך ּבִ יְך, ַאְתִריְך ּבָ ךְ ֵעיְנָך ּבִ יְך, ַאְתִריְך ּבָ ךְ ֵעיְנָך ּבִ יְך, ַאְתִריְך ּבָ ךְ ֵעיְנָך ּבִ יְך, ַאְתִריְך ּבָ ָרה ְוָלא ַרְבָיא, , ֵעיְנָך ּבִ ָלא ּפָ ה ּדְ ָקלּוט ּוְכִפְרּדָ ָרה ְוָלא ַרְבָיא, ַזְרִעיְך כְּ ָלא ּפָ ה ּדְ ָקלּוט ּוְכִפְרּדָ ָרה ְוָלא ַרְבָיא, ַזְרִעיְך כְּ ָלא ּפָ ה ּדְ ָקלּוט ּוְכִפְרּדָ ָרה ְוָלא ַרְבָיא, ַזְרִעיְך כְּ ָלא ּפָ ה ּדְ ָקלּוט ּוְכִפְרּדָ         ַזְרִעיְך כְּ

ָפ  ְך לֹא ּתְ ָפ כָּ ְך לֹא ּתְ ָפ כָּ ְך לֹא ּתְ ָפ כָּ ְך לֹא ּתְ גּוֵפיּה כָּ ה ּבְ ְרּבֶ גּוֵפיּה ָרּה ְולֹא ּתַ ה ּבְ ְרּבֶ גּוֵפיּה ָרּה ְולֹא ּתַ ה ּבְ ְרּבֶ גּוֵפיּה ָרּה ְולֹא ּתַ ה ּבְ ְרּבֶ לֹוִנית". ּדִ ּדִ ּדִ ּדִ ָרּה ְולֹא ּתַ ר ּפְ לֹוִני ּבַ לֹוִנית". ּפְ ר ּפְ לֹוִני ּבַ לֹוִנית". ּפְ ר ּפְ לֹוִני ּבַ לֹוִנית". ּפְ ר ּפְ לֹוִני ּבַ         ּפְ
        

            ::::ְלִכיָפה ֵליָמא ָהִכיְלִכיָפה ֵליָמא ָהִכיְלִכיָפה ֵליָמא ָהִכיְלִכיָפה ֵליָמא ָהִכי
ֵמיּה יֹוַכב חֹוִלין ַמְכאֹוִבין ה לֹא ׁשְ ֵמיּה יֹוַכב חֹוִלין ַמְכאֹוִבין"ֶחֶרב ְשלּוָפה ְוֶקַלע ְנטּוׁשָ ה לֹא ׁשְ ֵמיּה יֹוַכב חֹוִלין ַמְכאֹוִבין"ֶחֶרב ְשלּוָפה ְוֶקַלע ְנטּוׁשָ ה לֹא ׁשְ ֵמיּה יֹוַכב חֹוִלין ַמְכאֹוִבין"ֶחֶרב ְשלּוָפה ְוֶקַלע ְנטּוׁשָ ה לֹא ׁשְ             ...."ֶחֶרב ְשלּוָפה ְוֶקַלע ְנטּוׁשָ

        
יָדא ֵליָמא ָהִכי יָדא ֵליָמא ָהִכיְלׁשִ יָדא ֵליָמא ָהִכיְלׁשִ יָדא ֵליָמא ָהִכיְלׁשִ             ::::ְלׁשִ

בּור ּוְמׁשּוַמת ָפֵקיק ָהֵוית, ִליָטא ּתַ ָפֵקיק, ּדְ בּור ּוְמׁשּוַמת"ָהֵוית ּדְ ָפֵקיק ָהֵוית, ִליָטא ּתַ ָפֵקיק, ּדְ בּור ּוְמׁשּוַמת"ָהֵוית ּדְ ָפֵקיק ָהֵוית, ִליָטא ּתַ ָפֵקיק, ּדְ בּור ּוְמׁשּוַמת"ָהֵוית ּדְ ָפֵקיק ָהֵוית, ִליָטא ּתַ ָפֵקיק, ּדְ             ,,,,"ָהֵוית ּדְ
ר ִטיט ר ִטיטּבַ ר ִטיטּבַ ר ִטיטּבַ ר ָטֵמא    ,,,,ּבַ ר ָטֵמאּבַ ר ָטֵמאּבַ ר ָטֵמאּבַ ז ְמִריַגז ְוִאיְסְטַמאי".     ,,,,ּבַ ְמּגַ ׁשַ ר ִטיָנא, כְּ ז ְמִריַגז ְוִאיְסְטַמאי". ּבַ ְמּגַ ׁשַ ר ִטיָנא, כְּ ז ְמִריַגז ְוִאיְסְטַמאי". ּבַ ְמּגַ ׁשַ ר ִטיָנא, כְּ ז ְמִריַגז ְוִאיְסְטַמאי". ּבַ ְמּגַ ׁשַ ר ִטיָנא, כְּ         ּבַ

        
יָדא  יָדא ְלׁשִ יָדא ְלׁשִ יָדא ְלׁשִ אּדְ ּדְ ּדְ ּדְ ְלׁשִ ּסֵ ית ַהכִּ אּבֵ ּסֵ ית ַהכִּ אּבֵ ּסֵ ית ַהכִּ אּבֵ ּסֵ ית ַהכִּ             ::::ֵליָמא ָהִכיֵליָמא ָהִכיֵליָמא ָהִכיֵליָמא ָהִכי    ,,,,ּבֵ

א',  ְנּדָ יִריָקא ּפַ ר ׁשִ יָדאי 'ּבַ ְחּתּון ְלׁשִ כַּ גּוְרָייָתא ַאׁשְ ֲאִרי ְוַאאּוִסי ּדְ ְרַקֵפי ּדַ א', "ַאּקַ ְנּדָ יִריָקא ּפַ ר ׁשִ יָדאי 'ּבַ ְחּתּון ְלׁשִ כַּ גּוְרָייָתא ַאׁשְ ֲאִרי ְוַאאּוִסי ּדְ ְרַקֵפי ּדַ א', "ַאּקַ ְנּדָ יִריָקא ּפַ ר ׁשִ יָדאי 'ּבַ ְחּתּון ְלׁשִ כַּ גּוְרָייָתא ַאׁשְ ֲאִרי ְוַאאּוִסי ּדְ ְרַקֵפי ּדַ א', "ַאּקַ ְנּדָ יִריָקא ּפַ ר ׁשִ יָדאי 'ּבַ ְחּתּון ְלׁשִ כַּ גּוְרָייָתא ַאׁשְ ֲאִרי ְוַאאּוִסי ּדְ ְרַקֵפי ּדַ         "ַאּקַ
ָכְרֵתי ַח  ָרא ּדְ ֵמיׁשְ ָכְרֵתי ַח ּבְ ָרא ּדְ ֵמיׁשְ ָכְרֵתי ַח ּבְ ָרא ּדְ ֵמיׁשְ ָכְרֵתי ַח ּבְ ָרא ּדְ ֵמיׁשְ         ְבֵטיּה, ְבֵטיּה, ְבֵטיּה, ְבֵטיּה, ּבְ

יּה  ֲחָמָרא ֲחַטְרּתֵ לֹוָעא ּדַ יּה ּבְ ֲחָמָרא ֲחַטְרּתֵ לֹוָעא ּדַ יּה ּבְ ֲחָמָרא ֲחַטְרּתֵ לֹוָעא ּדַ יּה ּבְ ֲחָמָרא ֲחַטְרּתֵ לֹוָעא ּדַ         ....ּבְ

                                                             
30
ָרא ַמְלַאְך ה' ֵאָליו   ָרא ַמְלַאְך ה' ֵאָליו ַוּיֵ ָרא ַמְלַאְך ה' ֵאָליו ַוּיֵ ָרא ַמְלַאְך ה' ֵאָליו ַוּיֵ  בלבת אש מתוך הסנה וירא והנה הסנה בוער באש והסנה איננו אוכלַוּיֵ
31
ה ָאֻסָרה ָנא ְוֶאְרֶאה   ה ָאֻסָרה ָנא ְוֶאְרֶאה ַוּיאֶמר מׁשֶ ה ָאֻסָרה ָנא ְוֶאְרֶאה ַוּיאֶמר מׁשֶ ה ָאֻסָרה ָנא ְוֶאְרֶאה ַוּיאֶמר מׁשֶ  את המראה הגדול הזה מדוע לא יבער הסנהַוּיאֶמר מׁשֶ
32
י ָסר ִלְראֹות   ְרא ה' כִּ י ָסר ִלְראֹות ַוּיַ ְרא ה' כִּ י ָסר ִלְראֹות ַוּיַ ְרא ה' כִּ י ָסר ִלְראֹות ַוּיַ ְרא ה' כִּ  משה משה ויאמר הנני ויקרא אליו אלהים מתוך הסנה ויאמרַוּיַ
33
ְקַרב ֲהלֹום   ְקַרב ֲהלֹום ַוּיאֶמר ַאל תִּ ְקַרב ֲהלֹום ַוּיאֶמר ַאל תִּ ְקַרב ֲהלֹום ַוּיאֶמר ַאל תִּ  של נעליך מעל רגליך כי המקום אשר אתה עומד עלי אדמת קודש הואַוּיאֶמר ַאל תִּ
34
ָרא ַמְלַאְך ה' ֵאָליו   ָרא ַמְלַאְך ה' ֵאָליו ַוּיֵ ָרא ַמְלַאְך ה' ֵאָליו ַוּיֵ ָרא ַמְלַאְך ה' ֵאָליו ַוּיֵ  בלבת אש מתוך הסנה וירא והנה הסנה בוער באש והסנה איננו אוכלַוּיֵ
35
ה   ה ַוּיאֶמר מׁשֶ ה ַוּיאֶמר מׁשֶ ה ַוּיאֶמר מׁשֶ  אסורה נא ואראהַוּיאֶמר מׁשֶ
36
ְקַר   ְקַר ַוּיאֶמר ה' ַאל תִּ ְקַר ַוּיאֶמר ה' ַאל תִּ ְקַר ַוּיאֶמר ה' ַאל תִּ  של נעליך מעל רגליך כי המקום אשר אתה עומד עליו אדמת קודש הואב ֲהלֹם ב ֲהלֹם ב ֲהלֹם ב ֲהלֹם ַוּיאֶמר ה' ַאל תִּ
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        סז, אסז, אסז, אסז, א .268
ִגיןּבְ ֵני ְמָלִכים ְב וּ "       ...."ּזָ
  

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

יָאַמר ָאַמר ָאַמר ָאַמר  ֲעָיא ַרּבִ   : : : : אֹוׁשַ
י יַרּבִ יַרּבִ יַרּבִ ְמעֹון ִהיא,     ַרּבִ ְמעֹון ִהיא, ׁשִ ְמעֹון ִהיא, ׁשִ ְמעֹון ִהיא, ׁשִ         ָאַמר: ָאַמר: ָאַמר: ָאַמר: ּדְ ׁשִ

ֵני ְמָלִכים ֵהם ָרֵאל ּבְ ל ִיׂשְ ֵני ְמָלִכים ֵהםכָּ ָרֵאל ּבְ ל ִיׂשְ ֵני ְמָלִכים ֵהםכָּ ָרֵאל ּבְ ל ִיׂשְ ֵני ְמָלִכים ֵהםכָּ ָרֵאל ּבְ ל ִיׂשְ   . כָּ
  

  ָאַמר: ָאַמר: ָאַמר: ָאַמר:     ָרָבא
ְכסּותֹו,  ָאִריג ּבִ ְכסּותֹו, ּבְ ָאִריג ּבִ ְכסּותֹו, ּבְ ָאִריג ּבִ ְכסּותֹו, ּבְ ָאִריג ּבִ ְבֵרי ַהּכלוְ ּבְ ְבֵרי ַהּכלּדִ ְבֵרי ַהּכלּדִ ְבֵרי ַהּכלּדִ       ....ּדִ
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        סז, אסז, אסז, אסז, א .269
ָנה    ִמׁשְ

ֵביַצת ַהַחְרּגֹול ן ׁשּוָעל ,יֹוְצִאין ּבְ לּוב  ,ּוְבׁשֵ ּום ְרפּוָאה,  - ּוְבַמְסֵמר ִמן ַהּצָ   ִמׁשּ
ְבֵרי  יּדִ   . ֵמִאיר ַרּבִ

חֹול,  ֲחָכִמיםוַ    אֹוְסִרין ַאף ּבַ
ְרֵכי ָהֱאמֹוִרי ּום ּדַ         ....ִמׁשּ

        

ָמָרא    ּגְ

ֵביַצת ַהַחְרּגֹול" יֲחָלא    - - - -     "יֹוְצִאין ּבְ ָעְבִדי ְלׁשִ יֲחָלאּדְ ָעְבִדי ְלׁשִ יֲחָלאּדְ ָעְבִדי ְלׁשִ יֲחָלאּדְ ָעְבִדי ְלׁשִ             ....ּדְ
ן" ל     ּוְבׁשֵ ל ׁשֶ ל ׁשֶ ל ׁשֶ יְנָתא    - - - -     "ׁשּוָעלׁשֶ ָעְבִדי ְלׁשִ יְנָתאּדְ ָעְבִדי ְלׁשִ יְנָתאּדְ ָעְבִדי ְלׁשִ יְנָתאּדְ ָעְבִדי ְלׁשִ             ::::ּדְ

יא  יא ְדַחּיָ יא ְדַחּיָ יא ְדַחּיָ ָנֵיים    - - - - ְדַחּיָ ָנֵייםְלַמאן ּדְ ָנֵייםְלַמאן ּדְ ָנֵייםְלַמאן ּדְ             ....ְלַמאן ּדְ
ִמיָתא  ִמיָתא ּדְ ִמיָתא ּדְ ִמיָתא ּדְ ָלא ָנֵיים    - - - - ּדְ ָלא ָנֵייםְלַמאן ּדְ ָלא ָנֵייםְלַמאן ּדְ ָלא ָנֵייםְלַמאן ּדְ             ....ְלַמאן ּדְ

לּוב" א    - - - -     "ּוְבַמְסֵמר ִמן ַהּצָ ָעְבִדי ְלִזְרּפָ אּדְ ָעְבִדי ְלִזְרּפָ אּדְ ָעְבִדי ְלִזְרּפָ אּדְ ָעְבִדי ְלִזְרּפָ    ....ּדְ
         

        
ּום ְרפּוָאה, "   ִמׁשּ

ְבֵרי  יּדִ   . . . . "ֵמִאיר ַרּבִ
  

ֵיי ְרַוְייהוּ     ָבאָר וְ וְ וְ וְ     ַאּבַ ָאְמִרי ּתַ ְרַוְייהוּ ּדְ ָאְמִרי ּתַ ְרַוְייהוּ ּדְ ָאְמִרי ּתַ ְרַוְייהוּ ּדְ ָאְמִרי ּתַ             ::::ּדְ
ּום ְרפּוָאה  ׁש ּבֹו ִמׁשּ ּיֵ ָבר ׁשֶ ל ּדָ ּום ְרפּוָאה כָּ ׁש ּבֹו ִמׁשּ ּיֵ ָבר ׁשֶ ל ּדָ ּום ְרפּוָאה כָּ ׁש ּבֹו ִמׁשּ ּיֵ ָבר ׁשֶ ל ּדָ ּום ְרפּוָאה כָּ ׁש ּבֹו ִמׁשּ ּיֵ ָבר ׁשֶ ל ּדָ ְרֵכי ָהֱאמֹוִרי -כָּ ּום ּדַ ְרֵכי ָהֱאמֹוִריֵאין ּבֹו ִמׁשּ ּום ּדַ ְרֵכי ָהֱאמֹוִריֵאין ּבֹו ִמׁשּ ּום ּדַ ְרֵכי ָהֱאמֹוִריֵאין ּבֹו ִמׁשּ ּום ּדַ         ....ֵאין ּבֹו ִמׁשּ

        
ּום ְרפּוָאה     ::::ָהאָהאָהאָהא ּום ְרפּוָאה ֵאין ּבֹו ִמׁשּ ּום ְרפּוָאה ֵאין ּבֹו ִמׁשּ ּום ְרפּוָאה ֵאין ּבֹו ִמׁשּ ְרֵכי ָהֱאמֹוִר ֵיׁש בּ ֵיׁש בּ ֵיׁש בּ ֵיׁש בּ     - - - - ֵאין ּבֹו ִמׁשּ ּום ּדַ ְרֵכי ָהֱאמֹוִר ֹו ִמׁשּ ּום ּדַ ְרֵכי ָהֱאמֹוִר ֹו ִמׁשּ ּום ּדַ ְרֵכי ָהֱאמֹוִר ֹו ִמׁשּ ּום ּדַ             ?!?!?!?!ֹו ִמׁשּ

            ::::ְוָהַתְנָיאְוָהַתְנָיאְוָהַתְנָיאְוָהַתְנָיא
ירֹוָתיו" יר ּפֵ ִ ׁשּ ּמַ ֲאָבִניםסֹוְקרֹו ּבְ  - ִאיָלן ׁשֶ         . . . . "ִסיְקָרא ְוטֹוֲענֹו ּבָ

ָלָמא  ׁשְ ָלָמא ּבִ ׁשְ ָלָמא ּבִ ׁשְ ָלָמא ּבִ ׁשְ ֲאָבִנים"ּבִ ִליְכחֹוׁש ֵחיֵליּה , "טֹוֲענֹו ּבָ י ֵהיִכי ּדְ ִליְכחֹוׁש ֵחיֵליּה כִּ י ֵהיִכי ּדְ ִליְכחֹוׁש ֵחיֵליּה כִּ י ֵהיִכי ּדְ ִליְכחֹוׁש ֵחיֵליּה כִּ י ֵהיִכי ּדְ   . כִּ
א  א ֶאּלָ א ֶאּלָ א ֶאּלָ ִסיְקָרא"ֶאּלָ         ????ַמאי ְרפּוָאה ָקָעֵבידַמאי ְרפּוָאה ָקָעֵבידַמאי ְרפּוָאה ָקָעֵבידַמאי ְרפּוָאה ָקָעֵביד    - - - -     "סֹוְקרֹו ּבְ

        
ִליַחְזֵייּה ִא  י ֵהיִכי ּדְ ִליַחְזֵייּה ִא כִּ י ֵהיִכי ּדְ ִליַחְזֵייּה ִא כִּ י ֵהיִכי ּדְ ִליַחְזֵייּה ִא כִּ י ֵהיִכי ּדְ עּו ֲעֵליּה ַרֲחֵמי. כִּ י ְוִליּבָ עּו ֲעֵליּה ַרֲחֵמי. יָנׁשֵ י ְוִליּבָ עּו ֲעֵליּה ַרֲחֵמי. יָנׁשֵ י ְוִליּבָ עּו ֲעֵליּה ַרֲחֵמי. יָנׁשֵ י ְוִליּבָ         יָנׁשֵ

ְדַתְנָיא ְדַתְנָיאכִּ ְדַתְנָיאכִּ ְדַתְנָיאכִּ       ::::כִּ
ים,  - (ויקרא יג, מה)    37373737א ָטֵמא ִיְקָרא"ְוָטֵמ ""   ָצִריְך ְלהֹוִדיַע ַצֲערֹו ָלַרּבִ

ים ְיַבְקׁשּו ָעָליו ַרֲחִמים         . . . . "ְוַרּבִ
        

        : : : : ָרִביָנאָאַמר ָאַמר ָאַמר ָאַמר 
ִדיְקָלא ֵליַנן ּכּוְבֵסי ּבְ ַמאן ּתָ ִדיְקָלאכְּ ֵליַנן ּכּוְבֵסי ּבְ ַמאן ּתָ ִדיְקָלאכְּ ֵליַנן ּכּוְבֵסי ּבְ ַמאן ּתָ ִדיְקָלאכְּ ֵליַנן ּכּוְבֵסי ּבְ ַמאן ּתָ             ????כְּ

א ּנָ י ַהאי ּתַ אכִּ ּנָ י ַהאי ּתַ אכִּ ּנָ י ַהאי ּתַ אכִּ ּנָ י ַהאי ּתַ             ....כִּ
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        בבבב- - - - סז, אסז, אסז, אסז, א .270
ֶפֶרק  א ּבְ ּנָ ֵני ּתַ ֶפֶרק ּתָ א ּבְ ּנָ ֵני ּתַ ֶפֶרק ּתָ א ּבְ ּנָ ֵני ּתַ ֶפֶרק ּתָ א ּבְ ּנָ ֵני ּתַ יּה ֱא ֱא ֱא ֱא ּתָ יּה מֹוָרֵאי ַקּמֵ יּה מֹוָרֵאי ַקּמֵ יּה מֹוָרֵאי ַקּמֵ יּדְ ּדְ ּדְ ּדְ מֹוָרֵאי ַקּמֵ ר ָאִביןִחיָּ  ַרּבִ         . . . . יא ּבַ

        
  : ָאַמר ֵליּה ָאַמר ֵליּה ָאַמר ֵליּה ָאַמר ֵליּה 

הוּ  הּו ִאית ּבְ הוּ ּכּוּלְ הּו ִאית ּבְ הוּ ּכּוּלְ הּו ִאית ּבְ הוּ ּכּוּלְ הּו ִאית ּבְ ְרֵכי ָהֱאמֹוִרי,  ּכּוּלְ ּום ּדַ ְרֵכי ָהֱאמֹוִרי, ִמׁשּ ּום ּדַ ְרֵכי ָהֱאמֹוִרי, ִמׁשּ ּום ּדַ ְרֵכי ָהֱאמֹוִרי, ִמׁשּ ּום ּדַ         ִמׁשּ
יַח ֵליּה ַעל ָקְדֳקדוֹ """"ְלַבר ֵמָהֵני: ְלַבר ֵמָהֵני: ְלַבר ֵמָהֵני: ְלַבר ֵמָהֵני:  ין ּוַמּנִ ְגרֹונֹו ֵמִביא ֵמאֹותֹו ַהּמִ ׁש לֹו ֶעֶצם ּבִ ּיֵ         , , , , ִמי ׁשֶ

ַלע ָנֵחית ַחד ַחד" :ְוֵליָמא ָהִכי ַלע, ּבָ ְרֵכי ָהֱאמֹוִריֵא  -"ַחד ַחד ָנֵחית ּבָ ּום ּדַ         . . . . "ין ּבֹו ִמׁשּ
        
   :ֵליָמא ָהִכי ,ְלִאְדָרא"

ָייא ָייא ׁשָ ִריס, ׁשָ תְּ א ּכַ ַחט, ִנְנַעְלתָּ ּמַ א ּכַ         .  .  .  .  ""ִנְנַעְצתָּ
  
  

ִכי"  סז,ב  י ּובּוׁשְ ּכִ י, ְוָסנּוק ָלא ַאׁשְ ּדִ ד ּגַ ְרֵכי ָהֱאמֹוִרי.  -  "ָהאֹוֵמר "ּגַ ּום ּדַ   ֵיׁש ּבֹו ִמׁשּ
יַר    ְיהּוָדה אֹוֵמר:  ּבִ

א ְלׁשֹון ֲעבֹוָדה ָזָרה,  ד" ֵאינֹו ֶאּלָ   "ּגַ
ֱאַמר:  ּנֶ ְלָחן"ׁשֶ ד ׁשֻ   , (ישעיהו סה, יא) 38"ָהעְרִכים ַלּגַ

        
מֹו  ׁשְ ָמּה ְוִהיא ּבִ ׁשְ ְרֵכי ָהֱאמֹוִרי.  -הּוא ּבִ ּום ּדַ   ֵיׁש ּבֹו ִמׁשּ

י" ּנֵ ְרֵכי ָה  - !"ּדֹונּו ּדַ ּום ּדַ   ֱאמֹוִרי. ֵיׁש ּבֹו ִמׁשּ
י   ְיהּוָדה אֹוֵמר:  ַרּבִ

א ְלׁשֹון ֲעבֹוָדה ָזָרה,  ן" ֶאּלָ   ֵאין "ּדָ
ֱאַמר:  ּנֶ ן"ׁשֶ ַמת ׁשְמרֹון ְוָאְמרּו ֵחי ֱאלֶֹהיָך ּדָ ַאׁשְ ִעים ּבְ ּבָ ׁשְ   . (עמוס ח, יד)    "ַהּנִ

ִריִקי ְוַהֲחִזיִרי ִלי ְזָנֵביךְ  :ָהאֹוֵמר ְרֵכי ָהֱאמֹוִרי.  -ְלטֹוָבה"  ָלעֹוֵרב "ְצַרח", ּוְלעֹוְרָבָתא "ׁשְ ּום ּדַ   ֵיׁש ּבֹו ִמׁשּ
ְרְנגֹול ֶזה  :ָהאֹוֵמר ַחטּו תַּ ָרא עְֹרִביתׁשֲ ּקָ ְבִרית וְ  ,ׁשֶ ְרָאה ּגַ ּקָ ְרְנגֹוֶלת ׁשֶ ְרֵכי ָהֱאמֹוִרי.  -תַּ ּום ּדַ   ֵיׁש ּבֹו ִמׁשּ
ה תֶּ ה ְואֹוִתיר ֶאׁשְ תֶּ ְר  -ְואֹוִתיר, ֶאׁשְ ּום ּדַ   ֵכי ָהֱאמֹוִרי. ֵיׁש ּבֹו ִמׁשּ

ח  ּכֹוֶתל, ְוַהטָּ יִצים ּבַ ַעת ּבֵ ְפֵני הֶאְפרֹוִחים ַהְמַבּקַ ְרֵכי ָהֱאמֹוִרי. ְוכן - ּבִ ּום ּדַ   ֵיׁש ּבֹו ִמׁשּ
ְפֵני הֶאְפרֹוִחים וְ  ִגיס ּבִ ְרֵכי ָהֱאמֹוִרי.  -ַהּמֵ ּום ּדַ   ֵיׁש ּבֹו ִמׁשּ

ֶדת ְבִעים ְוֶאָחד ֶאְפר ,ַהְמַרּקֶ ּלא ָימּותּו ְוַהּמֹוָנה ׁשִ ִביל ׁשֶ ׁשְ ְרֵכי ָהֱאמֹוִרי.  -ֹוִחים, ּבִ ּום ּדַ   ֵיׁש ּבֹו ִמׁשּ
ח ֶדת ַלּכּותָּ ֶקת ַהְמַרּקֶ תֶּ וַחת ָל , ְוַהְמׁשַ ים, ְוַהְמַצּוַ ִריִסין ַל ֲעָדׁשִ ְרֵכי ָהֱאמֹוִרי.  -ּגְ ּום ּדַ   ֵיׁש ּבֹו ִמׁשּ

תִּ  ִביל ׁשֶ ׁשְ ְפֵני ְקֵדיָרָתּה ּבִ ֶנת ּבִ תֶּ ׁשְ ל ְמֵהָרה ַהּמַ ֵ ׁשּ ְרֵכי ָהֱאמֹוִרי.  -ְתּבַ ּום ּדַ   ֵיׁש ּבֹו ִמׁשּ
ל ְמֵהָרה,  ֵ ׁשּ ְתּבַ תִּ ִביל ׁשֶ ׁשְ ֵדיָרה ּבִ ּקְ ְבֵרי ְזכּוִכית ּבַ ל ּתּות ְוׁשִ   ֲאָבל נֹוְתִנים ִקיָסם ׁשֶ

ָנה ּכָ ֵני ַהסַּ ְבֵרי ְזכּוִכית ִמּפְ ׁשִ   ...."ַוֲחָכִמים אֹוְסִרין ּבְ
  

ַנן  נּו ַרּבָ ַנן ּתָ נּו ַרּבָ ַנן ּתָ נּו ַרּבָ ַנן ּתָ נּו ַרּבָ         ּתָ
ר ּבִ ְתִנים ּבּול נוֹ " ל ֶמַלח ְלתֹוְך ַהּנֵ ִאיר ְוַתְדִליקׁשֶ תָּ ִביל ׁשֶ   . ׁשְ
ין ְוַתְדִליקוְ  ְמתִּ תַּ ִביל ׁשֶ ׁשְ ר ּבִ ַחת ַהּנֵ   . "נֹוְתִנים ִטיט וְ ְַחְרִסית תַּ
  

        : : : : ַרב זּוְטָראָאַמר ָאַמר ָאַמר ָאַמר 
י ַנְפָטא ָקָעַבר ַה ַה ַה ַה  ָחא ּוְמַגּלֵ ִמׁשְ ָרָגא ּדְ ִמיְכִסי ׁשְ י ַנְפָטא ָקָעַבר אי ַמאן ּדְ ָחא ּוְמַגּלֵ ִמׁשְ ָרָגא ּדְ ִמיְכִסי ׁשְ י ַנְפָטא ָקָעַבר אי ַמאן ּדְ ָחא ּוְמַגּלֵ ִמׁשְ ָרָגא ּדְ ִמיְכִסי ׁשְ י ַנְפָטא ָקָעַבר אי ַמאן ּדְ ָחא ּוְמַגּלֵ ִמׁשְ ָרָגא ּדְ ִמיְכִסי ׁשְ ּום אי ַמאן ּדְ ּום ִמׁשּ ּום ִמׁשּ ּום ִמׁשּ ִחית''''ִמׁשּ ל ַתׁשְ ִחיתּבַ ל ַתׁשְ ִחיתּבַ ל ַתׁשְ ִחיתּבַ ל ַתׁשְ         '.'.'.'.ּבַ
        

י ְלפּום ַרּבָ "ַח  ְרֵכי ָהֱאמֹוִרי.  - ַנןְמָרא ְוַחּיֵ ּום ּדַ   ֵאין ּבֹו ִמׁשּ
ה ּבְ  יַמֲעׂשֶ ה ִלְבנוֹ  ֲעִקיָבא ַרּבִ תֶּ ה ִמׁשְ ָעׂשָ ֵהִביא ,ׁשֶ ל ּכֹוס ְוכֹוס ׁשֶ    ,ְוַעל ּכָ

ְלִמיֵדהֹון" ַנן ּוְלפּום תַּ י ְוַחְמָרא ְלפּום ַרּבָ ַנן, ַחּיֵ י ְלפּום ַרּבָ             ....ָאַמר: "ַחְמָרא ְוַחּיֵ
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ְלָחן ואתם עוזבי ה' השכחים את הר קדשי   ד ׁשֻ ְלָחן ָהעְרִכים ַלּגַ ד ׁשֻ ְלָחן ָהעְרִכים ַלּגַ ד ׁשֻ ְלָחן ָהעְרִכים ַלּגַ ד ׁשֻ  והממלאים ַלְמִני ִמְמָסךְ ָהעְרִכים ַלּגַ


