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        """"ֲעִקיָבאֲעִקיָבאֲעִקיָבאֲעִקיָבא    ָאַמר ַרִּביָאַמר ַרִּביָאַמר ַרִּביָאַמר ַרִּבי""""    ––––    ''''טטטטפרק פרק פרק פרק     שבתשבתשבתשבתמסכת מסכת מסכת מסכת 
        פג, בפג, בפג, בפג, ב    ––––    פב, אפב, אפב, אפב, א .353

ָנה     ִמׁשְ

י ֲעִקיָבאָאַמר    : ַרּבִ
א ּכְ  ָ ַמׂשּ ָאה ּבְ ַטּמְ ּמְ ִיין ַלֲעבֹוָדה ָזָרה ׁשֶ הִמּנַ    ?ִנּדָ

ֱאַמר: ּנֶ מֹו ָדָוה" ׁשֶ ְזֵרם ּכְ   , (ישעיהו ל, כב) 1ר לֹו"ּתאַמ  !ֵצא ,ּתִ
א ָ ַמׂשּ ָאה ּבְ א. ַאף ֲעבֹוָדה ָזָרה ְמַטּמְ ָ ַמׂשּ ָאה ּבְ ה ְמַטּמְ ּדָ   .  ַמה ּנִ

   

ָמָרא              ּגְ

ַנן ָהָתם    :ּתְ
ָהיָ " ְתלה ִמי ׁשֶ וֹ ּכָ

2
  . ָאסּור ִלְבנֹותוֹ  -ָסמּוְך ַלֲעבֹוָדה ָזָרה, ְוָנַפל  

ה?  יַצד ַיֲעׂשֶ   ּכֵ
ּלֹו  ע ַאּמֹות ּובֹוֶנהּכֹוֵנס ְלתֹוְך ׁשֶ   .ַאְרּבַ

ל ֲעבֹוָדה ָזָרה    פב,ב ּלֹו ְוׁשֶ   ִניּדֹון ֶמֱחָצה ַעל ֶמֱחָצה.  -ָהָיה ׁשֶ
ִאים ּכְ  - ֲאָבָניו ְוֵעָציו ַוֲעָפָריו  ֶרץְמַטּמְ ֶ    ,ׁשּ

ֱאַמר: ּנֶ ֶצּנוּ " ׁשֶ ּקְ ׁשַ ץ ּתְ ּקֵ   . (דברים ז, כו) 3"ׁשַ
י ֲעִקיָבא   אֹוֵמר:  ַרּבִ

ה, ּכְ  ּדָ   ּנִ
ֱאַמר: ׁשֶ  מֹו ָדָוה"ּנֶ ְזֵרם ּכְ   , (ישעיהו ל, כב) 4"ּתִ

א ָ ַמׂשּ ָאה ּבְ א, ַאף ֲעבֹוָדה ָזָרה ְמַטּמְ ָ ַמׂשּ ָאה ּבְ ה ְמַטּמְ ּדָ   . מז,א) (עבודה זרה "ַמה ּנִ
  

הָאַמר     :ַרּבָ
ְזֵרם" ְך ּדְ  - (ישעיהו ל, כב) "ּתִ ִריְנהּו ִמיּנָ ר. כְּ ָאַמר ְקָרא ַנכְּ   ּזָ

ֵנס" ַאל ּתאַמר לוֹ  - (ישעיהו ל, כב) "ֵצא ּתאַמר לֹו"    ."ִהכָּ
   
הָאַמר וְ    : ַרּבָ

א  ָ ַמׂשּ ִליִגי  -ּבְ י ָעְלָמא ָלא ּפְ כּוּלֵ ָאה, ּדִ ּדְ   ְמַטּמְ
ה.  ּדָ ָהא ִאְתַקׁש ַלּנִ   ּדְ

ִליִגי י ּפְ ֶאֶבן ְמָסָמא.  :כִּ   ּבְ
י ֲעִקיָבא ָסַבר ה. :ַרּבִ ִנּדָ   כְּ

ה ְמַט                    ּדָ ֶאֶבן ְמָסָמאַמה ּנִ ָאה ּבְ ֶאֶבן ְמָסָמא.  ,ּמְ ָאה ּבְ   ַאף ֲעבֹוָדה ָזָרה ְמַטּמְ
ַנן  ֶרץ. כְּ ָסְבֵרי: ְוַרּבָ ֶ   ׁשּ

ֶאֶבן ְמָסָמא     א ּבְ ֶרץ לֹא ְמַטּמֵ ֶ ֶאֶבן ְמָסָמא.   ,ַמה ׁשּ ָאה ּבְ   ַאף ֲעבֹוָדה ָזָרה לֹא ְמַטּמְ
  

י ֲעִקיָבאּולְ  ֶרץ? לְ  ְלַמאי ִהְלְכָתא ִאיְתַקׁש  ,ַרּבִ ֶ   ׁשּ
  

יָה  ׁשֶ ּמְ    .ִלְמׁשַ
  
ַנןלְ וּ  הלְ ְלַמאי ִהְלְכָתא ִאיְתַקׁש  ,ַרּבָ ּדָ    ?ּנִ

א.  ָ   ְלַמׂשּ
ּה ַרֲחָמָנא ִלְנֵבָלה    !ְולֹוְקׁשָ

  
   ,ִאין ָהִכי ַנִמי

א:  ה ֶאּלָ ּדָ   , 'ֵאָבִרין'לְ ָנה ֵאי -ַמה ּנִ
  '.ֵאָבִרין'ֵאיָנּה לְ  -ַאף ֲעבֹוָדה ָזָרה 

  

                                                             
1

מֹו ָדָוה ֵצא ּתאַמר לוֹ וטמאתם את צפר פסילי כספך ואת אפודת מסכת זהבך   ְזֵרם כְּ מֹו ָדָוה ֵצא ּתאַמר לוֹ תִּ ְזֵרם כְּ מֹו ָדָוה ֵצא ּתאַמר לוֹ תִּ ְזֵרם כְּ מֹו ָדָוה ֵצא ּתאַמר לוֹ תִּ ְזֵרם כְּ  תִּ
2

 יגירסת הגהות הב"ח ורש 
3

ֶצּנּו ולא תביא תועבה אל ביתך והיית חרם כמוהו   ּקְ ׁשַ ץ תְּ ּקֵ ֶצּנּו ׁשַ ּקְ ׁשַ ץ תְּ ּקֵ ֶצּנּו ׁשַ ּקְ ׁשַ ץ תְּ ּקֵ ֶצּנּו ׁשַ ּקְ ׁשַ ץ תְּ ּקֵ  ותעב תתעבנו כי חרם הואׁשַ
4

אֶתם ֶאת  ָך ְוֶאת-ְוִטּמֵ ִסיֵלי ַכְסּפֶ מֹו ָדָוה ֵצא ּתֹאַמר לוֹ -ִצּפּוי ּפְ ְזֵרם כְּ ַכת ְזָהֶבָך תִּ ת ַמּסֵ  ֲאֻפּדַ

  רש"י
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א ָהא  ָבֵעי ְוֶאּלָ ר ּגּוְרָיאּדְ   : ַרב ָחָמא ּבַ
ָנּה    ? 'ֵאָבִרין'אֹו ֵאיָנּה לְ  'ֵאָבִרין'לְ ֲעבֹוָדה ָזָרה ֶיׁשְ

יְפשֹוט ֵליּה ֵמָהא,    ּתִ
ַנן  ְלַרּבָ   ! 'ֵאָבִרין'ֵאיָנּה לְ  - ּדִ

  
א  יּבָ ר ּגּוְרָיא ַאּלִ ֵעי ָלּה ּדְ ַרב ָחָמא ּבַ י ֲעִקיָבא ּבָ    .ַרּבִ

   
  
י ֶאְלָעָזרוְ    ָאַמר:  ַרּבִ

ָאה.  ָלא ְמַטּמְ ִליִגי ּדְ י ָעְלָמא ָלא ּפְ כּוּלֵ ֶאֶבן ְמָסָמא ּדְ   ּבְ
ִליִגי י ּפְ א,  :כִּ ָ ַמׂשּ   ּבְ

י ֲעִקיָבא ָסַבר ה, כְּ  :ַרּבִ ּדָ   ּנִ
א ָ ַמׂשּ ָאה ּבְ ה ְמַטּמְ ּדָ א.  ,ַמה ּנִ ָ ַמׂשּ ָאה ּבְ   ַאף ֲעבֹוָדה ָזָרה ְמַטּמְ

ָנן ָסְבִרי ֶרץ, כְּ  :ְוַרּבָ ֶ   ׁשּ
אַמ  ֶרץ לֹא ְמַטּמֵ ֶ א ה ׁשּ ָ ַמׂשּ א.  ,ּבְ ָ ַמׂשּ ָאה ּבְ   ַאף ֲעבֹוָדה ָזָרה לֹא ְמַטּמְ
  
י ֲעִקיָבא, ְלַמאי ִהְלְכָתא ִאיְתַקׁש וְ  ֶרץ? לְ ַרּבִ ֶ   ׁשּ
  
יָה לִ  ׁשֶ ּמְ    .ְמׁשַ
  

ָנן ְלַמאי ִהְלְכָתא ִאיְתַקׁש  ה?לְ ְוַרּבָ ּדָ   ּנִ
  

ה ֵאיָנּה  ּדָ   .  'ֵאָבִרים'לְ ָדה ָזָרה ֵאיָנּה , ַאף ֲעבוֹ 'ֵאָבִרים'לְ ַמה ּנִ
  

י ֲעִקיָבא ְלַמאי ִהְלְכָתא ִאיְתַקׁש וְ    פג,א ה? לְ ַרּבִ ּדָ   ּנִ
א,  ָ   ְלַמׂשּ

יּה ִלְנֵבָלה    !לֹוְקׁשֵ
  

   ,ִאין, ָהִכי ַנִמי
ה ֵאיָנּה  ּדָ א ַמה ּנִ    '.ֵאָבִרין'לְ , ַאף ֲעבֹוָדה ָזָרה ֵאיָנּה 'ֵאָבִרין'לְ ֶאּלָ

  
ָבֵע  א ָהא ּדְ ר ּגּוְרָיאי ֶאּלָ    :ַרב ָחָמא ּבַ

ָנּה     ?'ֵאָבִרים'ְל אֹו ֵאיָנּה  'ֵאָבִרים'לְ ֲעבֹוָדה ָזָרה ֶיׁשְ
יְפשֹוט ֵליּה ֵמָהא י ֲעִקיָבא  ,ּתִ ין ְלַרּבִ ַנן ּבֵ ין ְלַרּבָ   ֵאיָנּה ָלֵאָבִרים! ּדְ ּבֵ

  
ה ַמְתֵני ַרּבָ ר ּגּוְרָיא כְּ    ,ַרב ָחָמא ּבַ

א  יּבָ י ֲעִקיָבא.  ּדְ ּוָבֵעי ָלּה ַאּלִ   ַרּבִ
   

   :יֵמיִתיֵב 
יָה ּכְ ֲעבֹוָדה ָזָרה " ׁשֶ ּמְ ֶרץ, ּוְמׁשַ ֶ ֶרץ. ּכְ ׁשּ ֶ   ׁשּ

י ֲעִקיָבא   אֹוֵמר:  ַרּבִ
יָה ּכְ ֲעבֹוָדה ָזָרה  ׁשֶ ּמְ ה ּוְמׁשַ ּדָ ֶרץּכְ ּנִ ֶ   . "ׁשּ

י ֶאְלָעָזר ִניָחא ָלָמא ְלַרּבִ ׁשְ    ,ּבִ
ָיא ה ַקׁשְ א ְלַרּבָ    !ֶאּלָ

  
   :הַרּבָ  ךְ ָאַמר לַ 

ְתִניִתין יָמא ִמּמַ ָקָתֵני ?!ִמי ַאּלִ    :ּדְ
ִאין ּכְ  ּמְ ֶרץ""ֵעָציו ַוֲאָבָניו ַוֲעָפָריו ִמטַּ ֶ    – ׁשּ

ֶרץּכְ "ְואֹוִקיְמָנא ַמאי  ֶ ֶאֶבן ְמָסָמא ?"ׁשּ א ּבְ ּמֵ ָלא ִמּטַ    .ּדְ
   

   :יֵמיִתיֵב 
יָה ֵהן, וְ " ׁשֶ ּמְ   . ָטןלֹא ֶהיסֵּ ּגֹוי ְוגֹוָיה, ֲעבֹוָדה ָזָרה ּוְמׁשַ
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י ֲעִקיָבא   אֹוֵמר:  ַרּבִ
ָטן   ."ֵהן ְוֶהיסֵּ

י ֶאְלָעָזר ִניָחא,  ָלָמא ְלַרּבִ ׁשְ   ּבִ
ָיא ה ַקׁשְ א ְלַרּבָ    !ֶאּלָ

  
ה:  ךְ ָאַמר לַ    ַרּבָ

ָטן?!    ְוִליַטְעִמיְך ּגֹוי ְוגֹוָיה ַנִמי ֵהן ְולֹא ֶהיּסֵ
   :ְוָהַתְנָיא

ר" ּבֵ ָרֵאל "ּדַ ֵני ִיׂשְ   . ב)(ויקרא טו,  5"ֶאל ּבְ
ָרֵאל" ֵני ִיׂשְ ִזיָבה,  -  "ּבְ ִאין ּבְ ּמְ ִזיָבה ְוֵאין ּגֹוִים ִמטַּ ִאין ּבְ ּמְ   ִמטַּ

ְבֵריֶהן ָזִבין ְלָכל ּדִ הּו ּכְ ּיְ ְזרּו ֲעֵליֶהן ׁשֶ   !"ֲאָבל ּגָ
  

א ה ְמָתֵרץ ְלַטְעֵמיּה  ,ֶאּלָ   :ַרּבָ
ָטן :ּגֹוי ְוגֹוָיה" ֶה  ,ֵהן ְוֶהיּסֵ ּלָ    ן.ְוֶאֶבן ְמָסָמא ׁשֶ

ּה.  :ֹוָדה ָזָרהֲעב ּלָ ָטּה, ֲאָבל לֹא ֶאֶבן ְמָסָמא ׁשֶ   ִהיא ְוֶהיּסֵ
י ֲעִקיָבא אֹוֵמר:    ַרּבִ

יָטּה  :ֲעבֹוָדה ָזָרה ּה  ,ִהיא ְוֶהּסֵ ּלָ   . "ְוֶאֶבן ְמָסָמא ׁשֶ
  
י ֶאְלָעָזר ְמָתֵרץוְ    : ְלַטְעֵמיּה  ַרּבִ
ָטן :ּגֹוי ְוגֹוָיה" ֶהן ,ֵהן ְוֶהיּסֵ ּלָ   , ְוֶאֶבן ְמָסָמא ׁשֶ

ָטּה.  :ֲעבֹוָדה ָזָרה   ִהיא ְולֹא ֶהיּסֶ
י ֲעִקיָבא אֹוֵמר:    ְוַרּבִ

יָטּה  :ֲעבֹוָדה ָזָרה     .ִהיא ְוֶהּסֵ
  

יַמְתִקיף ָלּה    : ַרב ַאׁשִ
  ?"ֵהן"ַמאי 

  
א יָאַמר  ,ֶאּלָ   , ַרב ַאׁשִ

   :ָהִכי ָקָאַמר
ֵהִסיטּו ֶאת ֲאֵחִרים ּוֵבין ֲאֵחִר  :ּגֹוי ְוגֹוָיה" ין ֵהן ׁשֶ ֵהִסיטּו אֹוָתן ּבֵ   ְטֵמִאים,  -ים ׁשֶ

ֵהִסיָטה ֲאֵחִרים  :ֲעבֹוָדה ָזָרה   ְטהֹוִרין,  -ׁשֶ
ֵהִסיטּו אֹוָתּה         ְטֵמִאים.  -ֲאֵחִרים ׁשֶ
ֵהִסיטּו אֹוָתן       ֵהִסיטּו ֶאת ֲאֵחִרים ּוֵבין ֲאֵחִרים ׁשֶ ין ֵהן ׁשֶ יָה, ּבֵ ׁשֶ ּמְ   ְטהֹוִרים.  -ְמׁשַ

י ֲעִקיָבא אוֹ    ֵמר: ַרּבִ
ֵהִסיטּו אֹוָתן  :ַוֲעבֹוָדה ָזָרה ּגֹוי ְוגֹוָיה ֵהִסיטּו ֶאת ֲאֵחִרים ּוֵבין ֲאֵחִרים ׁשֶ ין ֵהן ׁשֶ   ְטֵמִאים.  -ּבֵ

ֵהִסיטּו אֹוָתן  ֵהִסיטּו ֲאֵחִרים ּוֵבין ֲאֵחִרים ׁשֶ ין ֵהן ׁשֶ יָה, ּבֵ ׁשֶ ּמְ   .  "ְטהֹוִרין –ְמׁשַ
   

  
  ֲעבֹוָדה ָזָרה, 
ָלָמא ֲאֵח  ׁשְ ַחּתְ ָלּה. ּבִ כַּ ֵהִסיטּו אֹוָתּה ַמׁשְ   ִרים ׁשֶ

ַחּתְ ָלּה  כַּ ֵהִסיָטה ֶאת ֲאֵחִרים ֵהיִכי ַמׁשְ א ִהיא ׁשֶ    ?ֶאּלָ
  

ֵריּה ָאַמר     :ַרב ֵייָבאּדְ ָרִמי ּבְ
ִדְתַנן    :כְּ

ַכף מֹ" ב ּבְ יה, ַהּזָ ִנּיָ ַכף ׁשְ ִקין ּבְ   אְזַנִים, ְואֹוְכִלין ּוַמׁשְ
ב ַרע ַהּזָ  ין. ְטֵמִא  - ּכָ

ְרעּו ֵהן    פג,ב   . (זבים ד,ו) "ְטהֹוִרין –ּכָ
  
  

ַתְנָיא ַמאן ָאְזָלא ָהא ּדְ    :כְּ
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ר  ּבֵ רּדַ ּבֵ רּדַ ּבֵ רּדַ ּבֵ ָרֵאל     ּדַ ֵני ִיׂשְ ָרֵאל ֶאל ּבְ ֵני ִיׂשְ ָרֵאל ֶאל ּבְ ֵני ִיׂשְ ָרֵאל ֶאל ּבְ ֵני ִיׂשְ  איש כי יהיה זב מבשרו זובו טמא הואואמרתם אליהם איש ֶאל ּבְ
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ִסיטֹות " ְמאֹות ַהּמְ ל ַהטֻּ   ְטהֹורֹות.  –ּכָ
ל ָזב,  טֹו ׁשֶ   חּוץ ֵמֶהיסֵּ

ּה  ָכל ַהּתֹוָרה ּכּוּלָ ּלא ָמִצינּו לֹו ָחֵבר ּבְ   ?"ׁשֶ
  

ָלא  י ֲעִקיָבא, כְּ ֵליָמא ּדְ   ַרּבִ
ִאי  י ֲעִקיָבא ּדְ ַרּבִ א ַנִמי ֲעבֹוָדה ָזָרה!  -כַּ   ִאיכָּ

  
י ֲעִקיָבא,  יָמא ַרּבִ   ֲאִפיּלּו ּתֵ

ָדֵמי ֵליּה.   "ָזב"ָנא ּתָ    ְוָכל ּדְ
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        פג, בפג, בפג, בפג, ב .354
ֵעי  ר ּגּוְרָיאּבָ   : ַרב ָחָמא ּבַ

ָנּה לָ    ? 'ֵאָבִרים', אֹו ֵאיָנּה לָ 'ֵאָבִרים'ֲעבֹוָדה ָזָרה ֶיׁשְ
  

ֵעי -  ָיכֹול ְלַהֲחִזיָרּה  ֶהְדיֹוטּדְ ֵהיָכא  יּבָ    ,ְלךָ  לֹא ּתִ
ְכַמאן  ֵמי. ּדִ ּדִ ֶרת ּדָ   ְמֻחּבֶ

ֵעי  יּבָ י ּתִ   : ְלךָ כִּ
  ֵאין ֶהְדיֹוט ָיכֹול ְלַהֲחִזיָרּה, ַמאי? ּדְ ֵהיָכא 

  
יָון  ֵמי,  - ן ֶהְדיֹוט ָיכֹול ְלַהֲחִזיָרּה ֵאיּדְ כֵּ ָרא ּדָ ְמַתּבְ ַמאן ּדִ   כְּ

יְלָמא:  ָרהָהא לָ אֹו ּדִ    ?א ְמַחּסְ
  

א:  יּסָ ָבֵעי ָלּה ְלַהְך ּגִ א ּדְ   ְוִאיכָּ
ֵעי ְלךָ  -ֵאין ֶהְדיֹוט ָיכֹול ְלַהֲחִזיָרּה ּדְ ֵהיָכא  יּבָ    ,לֹא ּתִ

ֵמי.  ָרא ּדָ ְמַתּבְ ְכַמאן ּדִ   ּדִ
ֵעי ְלךָ  יּבָ י ּתִ    :כִּ

  ֶהְדיֹוט ָיכֹול ְלַהֲחִזיָרּה, ַמאי? ּדְ ֵהיָכא 
  

יָון  ֵמי, ֶהְדיֹוט ָיכוֹ ּדְ כֵּ ָרא ּדָ ְמַחּבְ ַמאן ּדִ   ל ְלַהֲחִזיָרּה כְּ
ּתָ  יְלָמא ָהׁשְ ְרָיאאֹו ּדִ ְלָפה ְוׁשַ   ?א ִמיָהא ָקׁשָ

  
יקוּ     .ּתֵ
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        פג, בפג, בפג, בפג, ב .355
ֵעי  ר ַאִמיּבָ   : ַרב ַאַחְדבֹוי ּבַ

חּוָתה ִמכְּ  ִית, ַמהּו? ֲעבֹוָדה ָזָרה ּפְ   ּזַ
  

  : ַרב יֹוֵסףַמְתִקיף ָלּה 
  ְלַמאי? 
א  -ְנַין ִאיּסּוָרא ְלִע  :ִאיֵליָמא ַעל ֶעְקרֹון,  'ְזבּוב'לֹא ְיֵהא ֶאּלָ   ּבַ

ַתְנָיא    :ּדְ
ִרית ֵלאלִֹהים"" ַעל ּבְ ימּו להם ּבַ ׂשִ ַעל ֶעְקרֹון.  'ְזבּוב'ֶזה  -  (שופטים ח, לג) "ַוּיָ   ּבַ

מּות ִיְרָאתֹו וּ  ה ּדְ ל ֶאָחד ְוֶאָחד ָעׂשָ ּכָ ד ׁשֶ יסֹו,ְמַלּמֵ תֹוְך ּכִ יָחּה ּבְ    ַמּנִ

ָקּה  ְ ָקּה ּוְמַנׂשּ יסֹו ּוְמַחּבְ ּזֹוְכָרּה מֹוִציָאּה ִמּתֹוְך ּכִ יָון ׁשֶ   !"ּכֵ
  

א   ַמאי?  -ְלִעְנַין טּוְמָאה  ,ֶאּלָ
ִאיְתִקיׁש  יָון ּדְ ֶרץכֵּ ֶ ה. ְלׁשּ ָכֲעָדׁשָ ה, ַאף ֲעבֹוָדה ָזָרה ַנִמי ּבְ ָכֲעָדׁשָ ֶרץ ּבְ ֶ   : ַמה ׁשּ

יְלָמא: ָהא ִאיְתִקיׁש לְ  כְ ּמֵ אֹו ּדִ ת ּבִ ִית, ַאף ֲעבֹוָדה ָזָרה ּבִ ת, ַמה ּמֵ ִיתכְ ּזַ    ?ּזַ
  

אְוִאיֵתיָמא  ַרב ָאְוָיאָאַמר  ר עּוּלָ ה ּבַ   , ַרּבָ
ַמע א ׁשְ    :ּתָ

ַתְנָיא    :ּדְ
חּוָתה ִמּכְ " ר, ֲעבֹוָדה ָזָרה ּפְ ל ִעיּקָ ּה טּוְמָאה ּכָ ִית ֵאין ּבָ   ּזַ

ֱאַמר:  ּנֶ ֵלְך ֶאת ֲעָפָרּה ַעל ֶק ׁשֶ ׁשְ ֵני ָהָעם""ַוּיַ  .  (מלכים ב' כג, ו) 6ֶבר ּבְ
ת ּבִ  ִית ַאף ֲעבֹוָדה ָזָרה ּבִ ְכ ַמה ּמֵ ִיתְכ ּזַ   . "ּזַ
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ֵני ָהָעםויוצא את האשרה מבית ה' מחוץ לירושלים אל נחל קדרון וישרוף אותה בנחל קדרון וידק לעפר   ֵלְך ֶאת ֲעָפָרּה ַעל ֶקֶבר ּבְ ׁשְ ֵני ָהָעםַוּיַ ֵלְך ֶאת ֲעָפָרּה ַעל ֶקֶבר ּבְ ׁשְ ֵני ָהָעםַוּיַ ֵלְך ֶאת ֲעָפָרּה ַעל ֶקֶבר ּבְ ׁשְ ֵני ָהָעםַוּיַ ֵלְך ֶאת ֲעָפָרּה ַעל ֶקֶבר ּבְ ׁשְ  ַוּיַ
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        פג, בפג, בפג, בפג, ב .356
י ֶאְלָעָזרוְ [   ָאַמר:  ַרּבִ

ָאה.  ָלא ְמַטּמְ ִליִגי ּדְ י ָעְלָמא ָלא ּפְ כּוּלֵ ֶאֶבן ְמָסָמא ּדְ   ּבְ
ִליִגי י ּפְ א,  :כִּ ָ ַמׂשּ   ּבְ

י ֲעִקיָבא ָסַבר ה, כְּ  :ַרּבִ ּדָ   ּנִ
א ָ ַמׂשּ ָאה ּבְ ה ְמַטּמְ ּדָ א.  ,ַמה ּנִ ָ ַמׂשּ ָאה ּבְ   ַאף ֲעבֹוָדה ָזָרה ְמַטּמְ

ָנן ָסְבִרי ֶרץ,  :ְוַרּבָ ֶ ׁשּ   כְּ
א ָ ַמׂשּ א ּבְ ֶרץ לֹא ְמַטּמֵ ֶ א ,ַמה ׁשּ ָ ַמׂשּ ָאה ּבְ   ]ַאף ֲעבֹוָדה ָזָרה לֹא ְמַטּמְ

  
ָנן ֶרץלְ ְלַמאי ִהְלְכָתא ִאיְתַקׁש  ,ְוַרּבָ ֶ    ?ׁשּ

ה ּדְ  א, ְלִנּדָ ָ ַמׂשּ א ּבְ ת , לְ 'ֵאָבִרין'ֵאיָנּה לְ ּדְ לֹא ְמַטּמָ ה. כַ א ּבְ לֹא ְמַטּמֵ ּדְ ּמֵ   ֲעָדׁשָ
  

  ֵאיָמא ְלחּוְמָרא: 
ּה ַרֲחָמָנא לְ  ׁשָ ֶרץְלַמאי ִהְלְכָתא ַאּקְ ֶ    ?ׁשּ

כַ  ה, ְלַטּמֹוֵיי ּבְ   ֲעָדׁשָ
ֶאֶבן ְמָסָמא, לְ  ה ְלַטּמֹוֵיי ּבְ ּדָ   ּנִ

ּה ַר  ׁשָ ת ְלַטּמוּ ֲחָמָנא לְ ַאּקְ   ֶהל! אֵֹיי ּבְ ּמֵ
  

ַנן ִהיא,  ַרּבָ   טּוְמַאת ֲעבֹוָדה ָזָרה ּדְ
א ְוחּוְמָראוְ     ,קּוּלָ

א  יַנן,  -ְלקּוּלָ   ַמְקׁשִ
יַנן -ְלחּוְמָרא      .ָלא ַמְקׁשִ
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        פד, אפד, אפד, אפד, א    ––––    פג, בפג, בפג, בפג, ב .357
ָנה              ִמׁשְ

ִין ִל  ִהיא ְטהֹוָרהִמּנַ ִפיָנה ׁשֶ    ,סְּ
ֱאַמר:  ּנֶ ה ְבֶלב ָים" ך ֳא ֶר "ּדֶ ׁשֶ   .  (משלי ל, יט)ִנּיָ

   

ָמָרא              ּגְ

יָטא  ׁשִ ֶלב ָים"ּפְ ה ּבְ   ִהיא!  "ֳאִנּיָ
  

ַמע ָלן    :ָהא ָקא ַמׁשְ
ם, כְּ    ּיָ

ם    ָטהֹור,  -ַמה ּיָ
  ְטהֹוָרה.  -ַאף ְסִפיָנה 

  
ְנָיא    :ּתַ

  אֹוֵמר:  ֲחַנְנָיה"
ק"ִנְלְמָדּה ִמ  7"ׂשַ

  . (ויקרא יא,לב) 
ק ַ ְל  - ַמה ׂשּ   ֵטל ָמֵלא ְוֵריָקן, ִמיטַּ

ְלֵטל ָמֵלא ְוֵריָקן,  ל ִמיטַּ   ַאף ּכָ
ְלֶטֶלת ָמֵלא ְוֵריָקןּדְ ְלַאּפֹוֵקי ְסִפיָנה    ."ֵאיָנּה ִמיטַּ

  
יַנְייהוּ     ?ַמאי ּבֵ

  
יַנְייהוּ  א ּבֵ    :ִאיכָּ

ל ֶחֶרס.    ְסִפיָנה ׁשֶ
ָאַמר ֶלב ָים" :ַמאן ּדְ ה ּבְ ֶלב ָים ִהיא.  "ֳאִנּיָ   ָהא ַנִמי ּבְ

ָאַמר לְ  ק"כְּ ַמאן ּדְ ְלֶטֶלת ָמֵלא ְוֵריָקן "ׂשַ ִאי ִמיּטַ ק, ּדְ י ׂשַ ּבֵ ְכִתיִבי ּגַ   לֹא.  -ִאין, ִאי לֹא  -, ָהָנְך ּדִ
ב  ל ֶחֶרס ַאף ַעל ּגַ ְלֶטֶלת ָמֵלא ְוֵריָקןּדְ ֲאָבל ְסִפיָנה ׁשֶ    .ֵאיָנּה ִמיּטַ

  
   ,ִאי ַנִמי

ן ְרּדֵ   . ְסִפיַנת ַהּיַ
ָאַמר ֶלב ָים""ֳאנִ  :ְלַמאן ּדְ ה ּבְ ֶלב ָים ִהיא.  - ּיָ   ָהא ַנִמי ּבְ

ְלֶטֶלת ָמֵלא ְוֵריָקן.  ְלֶטֶלת ָמֵלא ְוֵריָקן ָהא ַנִמי ִמיּטַ ָאַמר ִמיּטַ   ְלַמאן ּדְ
  
ן ֲעַקְבָיאָאַמר ּדְ  י ֲחִניָנא ּבֶ   : ַרּבִ
ֵני ָמה ָאְמרוּ " ן ְטֵמָאה :ִמּפְ ְרּדֵ    ?ְסִפיַנת ַהּיַ

ּטֹוֲעִנים אוֹ  ֵני ׁשֶ ה וּ ִמּפְ ׁשָ ּבָ ּיַ ִיםָתּה ּבַ   . "מֹוִריִדין אֹוָתּה ַלּמַ
  

  : ַרבָאַמר  ַרב ְיהּוָדהָאַמר 
ָעה ַאַחת,  ְדָרׁש ַוֲאִפיּלּו ׁשָ ית ַהּמִ   ְלעֹוָלם ַאל ִיְמַנע ָאָדם ַעְצמֹו ִמּבֵ
ה ַט  ּלָ ְדָרׁש ְולֹא ִנְתּגַ ֵבית ַהּמִ ָנה  זֹו ּבְ ֵנית ִמׁשְ ִנים ִנׁשְ ה ׁשָ ּמָ ֲהֵרי כַּ    ,ְעָמּה ׁשֶ

ּה.   ן ֲעַקְבָיא ּוֵפיְרׁשָ י ֲחִניָנא ּבֶ א ַרּבִ ּבָ   ַעד ׁשֶ
   

י יֹוָנָתןָאַמר    : ַרּבִ
ְדָרׁש  ית ַהּמִ ַעת ִמיָתה,  ,ְלעֹוָלם ַאל ִיְמַנע ָאָדם ַעְצמֹו ִמּבֵ ׁשְ ְבֵרי תֹוָרה ַוֲאִפיּלּו ּבִ   ּוִמּדִ

ֱאַמר:  ּנֶ אֶהל""זֹ ׁשֶ י ָימּות ּבְ   , (במדבר יט, יד) את ַהּתֹוָרה ָאָדם ּכִ
ּתֹוָרה ֵהא עֹוֵסק ּבַ ַעת ִמיָתה ּתְ ׁשְ   .ֲאִפיּלּו ּבִ

  
  : ֵריׁש ָלִקיׁש ָאַמר 

ִמית ַעְצמֹו ָעֶליָה,  ּמֵ ִמי ׁשֶ א ּבְ יִמין ֶאּלָ ְבֵרי תֹוָרה ִמְתַקּיְ   ֵאין ּדִ
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ר  ל-ִיּפֹל-ְוכֹל ֲאׁשֶ מָֹתם ִיְטָמא ִמכָּ ִלי-ָעָליו ֵמֶהם ּבְ ל עֹור-ֵעץ אֹו ֶבֶגד אוֹ -כְּ ק כָּ ר-אֹו ׂשָ ִלי ֲאׁשֶ ִים יּוָבא ְוָטֵמא ַעד-כְּ ּמַ ֶהם ּבַ ה ְמָלאָכה ּבָ  ָהֶעֶרב ְוָטֵהר.-ֵיָעׂשֶ
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ֱאַמר:  ּנֶ אֹ "זֹ ׁשֶ י ָימּות ּבְ   . (במדבר יט, יד) ֶהל"את ַהּתֹוָרה ָאָדם ּכִ
  
  

 :ָבאָר ָאַמר 
ֵמיּה וְ    פד,א ָווִרים ׁשְ   .ִטיְלטּולְלֲחַנְנָיא, ִטיְלטּול ַעל ְיֵדי ׁשְ

  
ְתַנן    :ּדִ

לֹׁש ֲעָגלֹות ֵהן. "   ׁשָ
יְדָרא ַקתֶּ   ְטֵמָאה ִמְדָרס,  -  ֲעׂשּוָיה ּכְ

ה  ִמטָּ   ְטֵמָאה ְטֵמא ֵמת,  - ּכְ
ל ֲאָבִנים  לּום - ׁשֶ   .(כלים כד,ב) "ְטהֹוָרה ִמּכְ

  
י ְוָאַמר    : יֹוָחָנןַרּבִ

ּה  ית ִקּבּול ִרּמֹוִניםְוִאם ֵיׁש ּבָ   ְטֵמָאה ְטֵמא ֵמת.  - ּבֵ
  
יבֹות ֵהן: " לֹׁש תֵּ   ׁשָ

ּה  ּדָ ְתָחּה ִמּצִ ּפִ יָבה ׁשֶ    .ְטֵמָאה ִמְדָרס - תֵּ
  ְטֵמָאה ְטֵמא ֵמת.  -ִמְלַמְעָלה 

ה ּדָ ּמִ ָאה ּבַ לּום - ְוַהּבָ   .  (כלים כד,ד) "ְטהֹוָרה ִמּכְ
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        פד, אפד, אפד, אפד, א .358
ַנן נּו ַרּבָ    :ּתָ

ִלי ֶחֶרס "   . ָטהֹור -ִמְדַרס ּכְ
י יֹוֵסי   אֹוֵמר:  ַרּבִ

ִפיָנה   . "ַאף ַהסְּ
  

  ַמאי ָקָאַמר? 
  

  : ַרב ְזִבידָאַמר 
ִלי ֶחֶרס    ָטהֹור  -ָהִכי ָקָאַמר: ִמְדַרס כְּ

עֹו    ָטֵמא,  -ַמּגָ
ל ֶחֶרס     .ְטֵמָאה –ּוְסִפיָנה ׁשֶ

  
ֲחַנְנָיא.    כְּ

   
  
י י"   אֹוֵמר:  ֹוֵסיַרּבִ

ִפיָנה ְטהֹוָרה    ."ַאף ַהסְּ
  

יַדן א ּדִ ַתּנָ    .כְּ
  

אַמְתִקיף ָלּה  ּפָ   : ַרב ּפַ
   ?ַמאי

  
א ָאַמר  אֶאּלָ ּפָ   : ַרב ּפַ

עֹו ָטֵמא.  ִלי ֶחֶרס ָטהֹור, ּוַמּגָ   ִמְדַרס כְּ
ן ְטהֹוָר  ְרּדֵ עֹו ָטֵמא, ּוְסִפיַנת ַהּיַ ין ִמְדָרסֹו ּוֵבין ַמּגָ ל ֵעץ, ּבֵ    .הְוׁשֶ

  
יַדן. כְּ  א ּדִ ּנָ   ּתַ
  
  
י יֹוֵסי"   אֹוֵמר:  ַרּבִ

ִפיָנה ְטֵמָאה    ."ַאף ַהסְּ
  

ֲחַנְנָיא.     כְּ
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        בבבב- - - - פד, אפד, אפד, אפד, א .359
ִלי ֶחֶרס"   ָטהֹור? ּדְ ְמָנָלן  "ּוִמְדַרס ּכְ
  

הָאַמר    : ִחְזִקּיָ
בוֹ ָאַמר ְקָרא: ּדְ  ּכָ ִמׁשְ ע ּבְ ר ִיּגַ   , (ויקרא טו, ה) 8""ְוִאיׁש ֲאׁשֶ

יׁש  בֹו לוֹ  ַמּקִ כָּ ִמְקֶוה.  -ִמׁשְ בֹו ָטֳהָרה ּבְ כָּ ִמְקֶוה ַאף ִמׁשְ   ַמה הּוא, ִאית ֵליּה ָטֳהָרה ּבְ
  

ֵבי  ָמֵעאלּדְ י ִיׁשְ ָנא:  ַרּבִ   ּתָ
ָתּה ִיְהֶיה ָלּה""" ב ִנּדָ ּכַ ִמׁשְ   ,(ויקרא טו, כו) 9ּכְ

יׁש  ָבּה ָלּה ַמּקִ ּכָ ִמְקֶוה - ִמׁשְ ִמְקֶוה, ַא  ,ַמה ִהיא ִאית ָלּה ָטֳהָרה ּבְ ָבּה ַנִמי ִאית ָלּה ָטֳהָרה ּבְ ּכָ   ף ִמׁשְ
ִמְקֶוה ֵלית ֵליּה ָטֳהָרה ּבְ ִלי ֶחֶרס ּדְ   . "ְלַאּפֹוֵקי ּכְ

  
י ִאיְלָעאְמִתיב     :ַרּבִ

ִין?" ת ִמּנַ ּמֵ ץ ּבַ  ַמּפָ
   ,ְוִדין הּוא   פד,ב

הֹוִרין  טְּ ים ׁשֶ ין ְקַטּנִ ּכִ ֵמת,  - ָזבּבְ ּוַמה ּפַ   ְטֵמִאים ּבְ
ֵמתַמּפָ  ֵהא ָטֵמא ּבְ ּיְ ין ׁשֶ ב, ֵאינֹו ּדִ ּזָ ֵמא ּבַ טָּ   . "ץ ׁשֶ

ִמְקֶוה!  אי? ָהא ֵלית ֵליּה ָטֳהָרה ּבְ   ְוַאּמַ
  

י ֲחִניָנא:    ָאַמר ֵליּה ַרּבִ
אֵני ָהָתם ִמינוֹ  ,ׁשָ א ּבְ   .הֹוִאיל ְוִאיכָּ

  
  ָאַמר ֵליּה: 

ֲעָתאַרֲח    .ָמָנא ִליְצָלן ֵמַהאי ּדַ
  

ה!  יָדךְ  ַרֲחָמָנאַאְדַרּבָ ֲעָתא ּדִ   .ִליְצָלן ִמּדַ
  

   ?ְוַטְעָמא ַמאי
  

ִתיִבי ֵרי ְקָרֵאי כְּ    .ּתְ
ִתיב בוֹ : כְּ ּכָ ִמׁשְ ע ּבְ ר ִיּגַ   .ה) ,(ויקרא טו 10""ְוִאיׁש ֲאׁשֶ

ִתיב:  ב ִיְטָמאּוכְּ ב ָעָליו ַהּזָ ּכַ ר ִיׁשְ ב ֲאׁשֶ ּכָ ׁשְ   , ד) (ויקרא טו, 11""ְוָכל ַהּמִ
יַצד    ?ָהא כֵּ
ִמינוֹ  ִמְקֶוה.  - ֵיׁש ּבְ ֵלית ֵליּה ָטֳהָרה ּבְ ב ּדְ   ַאף ַעל ּגַ

ִמינֹו  יׁש  -ֵאין ּבְ בֹו לוֹ ַמּקִ כָּ   . ִמׁשְ
  

  ָאַמר:  ָרָבא
ִלי ֶחֶרס     ,ָטהֹור –ִמְדַרס כְּ

ִתיל ָעָליו :ֵמָהָכא ר ֵאין ָצִמיד ּפָ תּוַח ֲאׁשֶ ִלי ּפָ     .(במדבר יט, טו) "]אא הוּ ֵמ ָט [ "ְוָכל ּכְ
ִתיל ָעָליו  ֵיׁש ָצִמיד ָהא   ָטהֹור הּוא.  -ּפָ

ה ּתֹו ִנּדָ ִיַחִדיְנהּו ְלִאׁשְ   .ָטהֹור :ר ַרֲחָמָנאַמ ָא ָק וְ  ,ִמי ָלא ָעְסִקיַנן ּדְ
  
 
   

                                                             
8
בֹו   כָּ ִמׁשְ ע ּבְ ר ִיּגַ בֹו ְוִאיׁש ֲאׁשֶ כָּ ִמׁשְ ע ּבְ ר ִיּגַ בֹו ְוִאיׁש ֲאׁשֶ כָּ ִמׁשְ ע ּבְ ר ִיּגַ בֹו ְוִאיׁש ֲאׁשֶ כָּ ִמׁשְ ע ּבְ ר ִיּגַ  יכבס בגדיו ורחץ במים וטמא עד הערבְוִאיׁש ֲאׁשֶ
9

ָתּה ִיְהֶיה ָלּה כל המשכב אשר תשכב עליו כל ימי זובה   ב ִנּדָ כַּ ִמׁשְ ָתּה ִיְהֶיה ָלּה כְּ ב ִנּדָ כַּ ִמׁשְ ָתּה ִיְהֶיה ָלּה כְּ ב ִנּדָ כַּ ִמׁשְ ָתּה ִיְהֶיה ָלּה כְּ ב ִנּדָ כַּ ִמׁשְ  כְּ
10
בֹו ְוִאיׁש ְוִאיׁש ְוִאיׁש ְוִאיׁש   כָּ ִמׁשְ ע ּבְ ר ִיּגַ בֹו ֲאׁשֶ כָּ ִמׁשְ ע ּבְ ר ִיּגַ בֹו ֲאׁשֶ כָּ ִמׁשְ ע ּבְ ר ִיּגַ בֹו ֲאׁשֶ כָּ ִמׁשְ ע ּבְ ר ִיּגַ  יכבס בגדיו ורחץ במים וטמא עד הערבֲאׁשֶ
11
ב ִיְטָמא   ב ָעָליו ַהזָּ כַּ ר ִיׁשְ ב ֲאׁשֶ כָּ ׁשְ ב ִיְטָמא ְוָכל ַהּמִ ב ָעָליו ַהזָּ כַּ ר ִיׁשְ ב ֲאׁשֶ כָּ ׁשְ ב ִיְטָמא ְוָכל ַהּמִ ב ָעָליו ַהזָּ כַּ ר ִיׁשְ ב ֲאׁשֶ כָּ ׁשְ ב ִיְטָמא ְוָכל ַהּמִ ב ָעָליו ַהזָּ כַּ ר ִיׁשְ ב ֲאׁשֶ כָּ ׁשְ  וכל הכלי אשר ישב עליו יטמאְוָכל ַהּמִ
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        פה, אפה, אפה, אפה, א    ––––    פד, בפד, בפד, בפד, ב .360
ָנה          ִמׁשְ

ה ְטָפִחים ָ ׁשּ ה ַעל ׁשִ ָ ׁשּ ִהיא ׁשִ ִין ַלֲערּוָגה ׁשֶ ה ֵזְרעֹוִנין ,ִמּנַ ָ תֹוָכּה ֲחִמׁשּ ּזֹוְרִעין ּבְ    .ׁשֶ
ע רּוחֹות ָהֲערּוָגהַא  ָעה ַעל ַאְרּבַ ֶאְמַצע.  ,ְרּבָ   ְוַאַחת ּבָ

ֱאַמר:  ּנֶ ה ֵזרּוֶעיָה ַתְצִמיַח ׁשֶ י ָכָאֶרץ ּתֹוִציא ִצְמָחּה ּוְכַגּנָ    .(ישעיהו סא, יא) 12""ּכִ
א  - 'ַזְרָעּה '   .  "ֵזרּוֶעיָה"לֹא ֶנֱאַמר, ֶאּלָ
   

ָמָרא              ּגְ

ַמע?    ַמאי ַמׁשְ
  

  : הַרב ְיהּוָד ָאַמר 
י ָכָאֶרץ ּתֹוִציא ִצְמָחּה"    – "ּכִ

   ,ַחד – "ּתֹוִציא"
  ַחד,  - "ִצְמָחּה "

ֵרי   .ֲהֵרי ּתְ
ֵרי,  - "ֵזרּוֶעיָה"   ּתְ
ע    .ָהא ַאְרּבַ
  ַחד,  -  "ַתְצִמיַח"

ה ָ  .ָהא ֲחִמׁשּ
א ָלא ָיְנֵקי ֵמֲהָדֵדי   פה,א יּתָ ׁשִ א ּבְ ַחְמׁשָ ַנן ּדְ    .ְוִקים ְלהּו ְלַרּבָ

   
ָתא ִהיא? ּוְמָנָלן  ַנן ִמיּלְ ִקים ְלהּו ְלַרּבָ ָהא ּדְ   ּדְ

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

ְכִתיב:  ְבלּו ִראׁשֹוִניםַמאי ּדִ ר ּגָ בּול ֵרֲעָך ֲאׁשֶ יג ּגְ   , (דברים יט, יד) 13""לֹא ַתּסִ
ְבלּו ִראׁשֹוִנים ּגָ בּול ׁשֶ יג,  - ּגְ   לֹא ַתּסִ

  
ְבלּו ִראׁשֹוִנים""ַמאי    ? ּגָ

  
ר ַנֲחָמִניָאַמר  מּוֵאל ּבַ י ׁשְ י יֹוָנָתןָאַמר  ַרּבִ   : ַרּבִ

ְכִתיב ֵבי ָהָאֶרץ :ַמאי ּדִ ִעיר ַהחִֹרי יׁשְ ה ְבֵני ׂשֵ   , (בראשית לו, כ) 14""ֵאּלֶ
ֵבי ָרִקיַע ִניְנהּו? י ָעְלָמא יֹוׁשְ    !ַאּטּו ּכּוּלֵ

א ִיׁשּ  ,ֶאּלָ ִקיִאין ּבְ ָהיּו ּבְ ל ֶאֶרץ, ׁשֶ   ּוָבּה ׁשֶ
ָהיּו אֹוְמִרים: ְמלֹא ָקֶנה ֶזה ְלַזִית, ְמלֹא ָקֶנה ֶזה ִלְגָפִנים, ְמלֹא ָקֶנה ֶזה ִלְתֵאִנים.    ׁשֶ

ִריִחים ֶאת ָהָאֶרץ - "חִֹרי"וְ  ּמְ    .ׁשֶ
  
י"וְ     ?(בראשית לו, ב) "ִחּוִ
  

אָאַמר  ּפָ   : ַרב ּפַ
ִחְוָיא. ָהיּו טֹוֲעִמין ֶאת ָהָאֶרץ כְּ    ׁשֶ

  
ר ַיֲעקב    :ָאַמר ַרב ַאָחא ּבַ

ְכֵסיֶהן.   - "חֹוִרי" ֵני חֹוִרין ִמּנִ ֲעׂשּו ּבְ ּנַ   ׁשֶ
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ה ֵזרּוֶעיָה ַתְצִמיַח   י ָכָאֶרץ ּתֹוִציא ִצְמָחּה ּוְכַגּנָ ה ֵזרּוֶעיָה ַתְצִמיַח כִּ י ָכָאֶרץ ּתֹוִציא ִצְמָחּה ּוְכַגּנָ ה ֵזרּוֶעיָה ַתְצִמיַח כִּ י ָכָאֶרץ ּתֹוִציא ִצְמָחּה ּוְכַגּנָ ה ֵזרּוֶעיָה ַתְצִמיַח כִּ י ָכָאֶרץ ּתֹוִציא ִצְמָחּה ּוְכַגּנָ  יםכן ה' אלהים יצמיח צדקה ותהילה נגד כל הגויכִּ
13
ְבלּו ִראׁשֹוִנים   ר ּגָ בּול ֵרֲעָך ֲאׁשֶ יג ּגְ ְבלּו ִראׁשֹוִנים לֹא ַתּסִ ר ּגָ בּול ֵרֲעָך ֲאׁשֶ יג ּגְ ְבלּו ִראׁשֹוִנים לֹא ַתּסִ ר ּגָ בּול ֵרֲעָך ֲאׁשֶ יג ּגְ ְבלּו ִראׁשֹוִנים לֹא ַתּסִ ר ּגָ בּול ֵרֲעָך ֲאׁשֶ יג ּגְ  בנחלתך אשר תנחללֹא ַתּסִ
14
ֵבי ָהָאֶרץ   ִעיר ַהחִֹרי יׁשְ ה ְבֵני ׂשֵ ֵבי ָהָאֶרץ ֵאּלֶ ִעיר ַהחִֹרי יׁשְ ה ְבֵני ׂשֵ ֵבי ָהָאֶרץ ֵאּלֶ ִעיר ַהחִֹרי יׁשְ ה ְבֵני ׂשֵ ֵבי ָהָאֶרץ ֵאּלֶ ִעיר ַהחִֹרי יׁשְ ה ְבֵני ׂשֵ  לוטן ושובל וצבעון וענהֵאּלֶ
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        פה, אפה, אפה, אפה, א .361
  : ַרב ַאִסיָאַמר 

ה -  ֲערּוָגה" ָ ׁשּ בּוֶליָה.   ,ּתֹוָכּה ׁשִ   חּוץ ִמּגְ
   

ְנָיא ַנִמי ָהִכי    :ּתַ
ה" ָ ׁשּ   . "ֲערּוָגה ּתֹוָכּה ׁשִ
  

בּוֶליָה  ה?  ּגְ ַכּמָ   ּבְ
  

ִד     :ְתַנןכְּ
י יהודה"   אֹוֵמר:  ַרּבִ

ְרָסה ְמלֹא רֹוַחב ּפַ   . (כלאים ג,ג) "רֹוַחב ּכִ
  

י ֵזיָראָאַמר  אְוִאיֵתיָמא  ַרּבִ ּפָ ר ּפַ י ֲחִניָנא ּבַ   : ַרּבִ
י ְיהּוָדהּדְ ַמאי ַטְעָמא     ?ַרּבִ

ְכִתיב ָרק" :ּדִ ַגן ַהּיָ ִקיָת ְבַרְגְלָך ּכְ   , (דברים יא, י) "ְוִהׁשְ
   ,ֶטַפח –ָמה ֶרֶגל 

בּול    ַנִמי ֶטַפח.   -ַאף ּגְ
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        בבבב- - - - פה, אפה, אפה, אפה, א .362
  : ַרבָאַמר 

ִנינּו.  - "ֲערּוָגה" ה ׁשָ חּוְרּבָ   ּבְ
  

א   !ְמקֹום ְקָרנֹות :ְוָהִאיכָּ
  

י  ֵמיּה  ַרבָאְמִרי ּבֵ ְ   : ַרבּדְ ִמׁשּ
א ֶאת ַהְקָרנֹות.  ְמַמּלֵ   ּבִ

  
אי!   ּוָ ַראי ְולֹא ִליְמֵלי ִמּגַ   ְוִליְזַרע ֵמַאּבְ

  
ָרנֹות  ה,בפ א ֶאת ַהּקְ א ְיַמּלֵ ּמָ ֵזיָרה ׁשֶ    .ּגְ
  

א ראׁש ּתֹור ָיָרק.    ְולֹא ְיֵהא ֶאּלָ
ַנן    :ִמי לֹא ּתְ

ֶדה ַאֵחר " ר,  - ָהָיה ראׁש ּתֹור ָיָרק ִנְכָנס ְלתֹוְך ׂשָ   מּותָּ
ֶדה ְרֶאה סֹוף ׂשָ ּנִ ֵני ׁשֶ   ! "ִמּפְ

  
ֲערּוָגה.    ֵאין ראׁש ּתֹור ּבָ

  
מּוֵאלוּ     ָאַמר: ׁשְ

ין ָהֲערּוגֹות ָשִנינוּ     .ֲערּוָגה ּבֵ
  

ֲהָדֵדי    !ְוָהא ָקא ִמיְתָעְרִבי ּבַ
  

נֹוֶטה ׁשּוָרה ְלָכאן ְוׁשּוָרה ְלָכאן.     ּבְ
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        פו, אפו, אפו, אפו, א    ––––    פה, בפה, בפה, בפה, ב .363
אָאַמר    : עּוּלָ

ַמַעְרָבא:  עּו ּבְ   ּבָ
ּה  ֵני כּוּלָ ֶלם ֶאָחד ַעל ּפְ   ?ִהְפִקיַע ּתֶ

  
תָאַמר  ׁשֶ   : ַרב ׁשֵ

א ִעְרבּ  ּוָרה. ּבָ ל ֶאת ַהׁשּ   ּוב ּוִביּטֵ
  

י   ָאַמר:  ַרב ַאׁשִ
ּוָרה.  ל ֶאת ַהׁשּ   ֵאין ֵעירּובֹו ְמַבּטֵ

  
ילְ  ָרִביָנאֵאיִתיֵביּה     :ַרב ַאׁשִ

ּוִאים" ל ִקיׂשּ י ׁשּורֹות ׁשֶ תֵּ יּלּוִעין ,ַהּנֹוֵטַע ׁשְ ל ּדִ י ׁשּורֹות ׁשֶ תֵּ ְצִרי  ,ׁשְ ל ּפֹול ַהּמִ י ׁשּורֹות ׁשֶ תֵּ ר. מוּ  - ׁשְ   תָּ
ּוִאים  ל ִקיׂשּ יּלּוִעין ,ׁשּוָרה ַאַחת ׁשֶ ל ּדִ ְצִרי  ,ְוׁשּוָרה ַאַחת ׁשֶ ל ּפֹול ַהּמִ   !(כלאים ג,ד) "ָאסּור –ְוׁשּוָרה ַאַחת ׁשֶ

  
ָראָכא א ׁשְ ִאיכָּ אֵני ָהָכא ּדְ    .ׁשָ

   
ֲהָנאָאַמר  י יֹוָחָנןָאַמר  ַרב ּכָ   : ַרּבִ

תוֹ  יּנָ ל ּגִ אֹות כָּ    ,ָיָרק ָהרֹוֶצה ְלַמּלְ
ה ָ ׁשּ ה ַעל ׁשִ ָ ׁשּ ה ֲערּוָגה ׁשִ ה ,עֹוׂשֶ ָ ּה ֲחִמׁשּ א ַקְרנֹוֶתיָה  ,ְועֹוֵגל ּבָ ְרֶצה ,ּוְמַמּלֵ ּיִ ל ַמה ׁשֶ   .כָּ

  
ֵביֵני ּוֵביֵני!  א ּדְ   ְוָהא ִאיכָּ

  
ֵביָאְמִרי  אי ּדְ י ַיּנַ   : ַרּבִ

יַנִיים.  ין ַהּבֵ ַמֲחִריב ּבֵ   ּבְ
  
יוְ    ָאַמר:  ַרב ַאׁשִ

ִתיְזרּוִעין  ִאם ָהיוּ  ִתי.  -ֵעֶרב  .ֵעֶרבזֹוְרָען  - ׁשְ   זֹוְרָען ׁשְ
  

ילְ  ָרִביָנאֵאיִתיֵביּה     :ַרב ַאׁשִ
ָיָרק ַאֵחר" ה ְטָפִחים.  - ֲעבֹוַדת ָיָרק ּבְ ָ ׁשּ   ׁשִ

ַעת^  ְורֹוִאין אֹוָתם   פו,א ַטְבָלא ְמרּוּבַ   . "ּכְ
ֵרי,  ׁשָ ַטְבָלא הּוא ּדְ   כְּ

  ָאסּור!  -ָהא ָלאו ָהִכי 
  

ה -ָהָתם  יר ראׁש ּתֹור ַהּיֹוֵצא ֵהיֶמּנָ א ַאֲחִריָנא ְלַהּתִ ּה קּוּלָ    .ְלַאּקֹוֵלי ּבָ
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        פו, אפו, אפו, אפו, א .364
ָנה              ִמׁשְ

ִין  ֵהא ְטֵמָאה? ְל ִמּנַ תְּ י ׁשֶ ִליׁשִ ְ ּיֹום ַהׁשּ ְכַבת ֶזַרע ּבַ   ּפֹוֶלֶטת ׁשִ
ֱאַמר ּנֶ ת ָיִמים" :ׁשֶ לׁשֶ   .(שמות יט, טו) 15"ָהיּו ְנכֹוִנים ִלׁשְ

  
י  ִליׁשִ ְ ּיֹום ַהׁשּ יָלה ּבַ ְרִחיִצין ֶאת ַהּמִ ּמַ ִין ׁשֶ ת? ָחל ִלְהיֹות ּבְ ׁשֶ ִמּנַ ּבָ ַ   ׁשּ

ֱאַמר:  ּנֶ ְהיֹוָתם ּכֹוֲאִבים"ׁשֶ י ּבִ ִליׁשִ ְ    .(בראשית לד, כה) "ַוְיִהי ַבּיֹום ַהׁשּ
  

ּלֵ  תַּ ׁשְ ִעיר ַהּמִ ראׁש ׂשָ ל ְזהֹוִרית ּבְ ִרין ָלׁשֹון ׁשֶ ּקֹוׁשְ ִין ׁשֶ   ַח? ִמּנַ
ֱאַמר: ּנֶ ינּו" ׁשֶ ֶלג ַיְלּבִ ֶ ׁשּ ִנים ּכַ ָ ׁשּ    .(ישעיה א, יח) "ִאם ִיְהיּו ֲחָטֵאיֶכם ּכַ

  
ִין ְלִסיָכה  ִהיא ּכִ ִמּנַ ּפּוִרים? ׁשֶ יֹום ַהּכִ יה ּבְ ִתּיָ ְ   ׁשּ

ָבר,  ָבר ֵזֶכר ַלּדָ ֵאין ְרָאָיה ַלּדָ י ׁשֶ   ַאף ַעל ּפִ
ֱאַמר: ּנֶ בֹ  ׁשֶ ִקְרבּ "ַוּתָ ִים ּבְ ַעְצמֹוָתיו"א ַכּמַ ֶמן ּבְ ֶ    .(תהלים קט, יח) ֹו ְוַכׁשּ

  

ָמָרא              ּגְ

א  ן ֲעַזְרָיה,  -ֵריׁשָ י ֶאְלָעָזר ּבֶ ַרּבִ ָלא כְּ   ּדְ
י - ֵסיָפא ַרּבִ ן ֲעַזְרָיה כְּ    .ֶאְלָעָזר ּבֶ

ן ֲעַזְרָיה י ֶאְלָעָזר ּבֶ ַרּבִ ִאי כְּ ַמֲעָנא ֵליּה  :ּדְ   !ְטהֹוָרה ׁשָ
  

ַת  ָלא מֹוֵקי כְּ ֵאיַמאן ּדְ    :ּנָ
א:  ָנא ֵריׁשָ י"ְטהֹוָרה"ּתָ ַרּבִ ּה כְּ ן ֲעַזְרָיה , ּומֹוֵקי ָלּה ּכּוּלָ    .ֶאְלָעָזר ּבֶ

  
ֵאי ַתּנָ מֹוֵקים כְּ    :ּוַמאן ּדְ

א  ַנן –ֵריׁשָ    ,ַרּבָ
ן ֲעַזְרָיה.  - ְוֵסיָפא  י ֶאְלָעָזר ּבֶ ַרּבִ   כְּ
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ת ָיִמים ויאמר אל העם   לׁשֶ ת ָיִמים ָהיּו ְנכֹוִנים ִלׁשְ לׁשֶ ת ָיִמים ָהיּו ְנכֹוִנים ִלׁשְ לׁשֶ ת ָיִמים ָהיּו ְנכֹוִנים ִלׁשְ לׁשֶ  אל תגשו אל אשהָהיּו ְנכֹוִנים ִלׁשְ
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        בבבב- - - - פו, אפו, אפו, אפו, א .365
ַנן נּו ַרּבָ    :ּתָ

ְכַבת ֶזַרע ּבַ " י ּפֹוֶלֶטת ׁשִ ִליׁשִ ְ   ְטהֹוָרה,  -ּיֹום ַהׁשּ
ְבֵרי  ן ֲעַזְרָיהּדִ י ֶאְלָעָזר ּבֶ   . ַרּבִ

ָמֵעאל י ִיׁשְ   אֹוֵמר:  ַרּבִ
ע עֹונֹות.  ֵהן ַאְרּבַ ָעִמים ׁשֶ   ּפְ

ֵהן ָחֵמׁש עֹונֹות, ָעִמים ׁשֶ   ּפְ
ׁש עֹונֹות.  ֵהן ׁשֵ ָעִמים ׁשֶ   ּפְ

י ֲעִקיָבא   אֹוֵמר:  ַרּבִ
  ְלעֹוָלם ָחֵמׁש, 

יתְוִאם  ִ ׁשּ   .  "ָיְצאָתה ִמְקָצת עֹוָנה ִראׁשֹוָנה, נֹוְתִנין ָלּה ִמְקָצת עֹוָנה ׁשִ
   

ַנןֲאַמרּוָה  יּה  ַרּבָ אּדְ ַקּמֵ ּפָ א, ְוָאְמִרי ָלּה ַרב ּפַ ּפָ    :ָרָבאלְ  ַרב ּפַ
ָאְמִרי ּבַ  ַנן ּדְ ַרּבָ ן ֲעַזְרָיה כְּ י ֶאְלָעָזר ּבֶ ָלָמא ַרּבִ ׁשְ ִריּבִ י ֲעֵביד ּפְ הֲחִמיׁשִ    .ׁשָ

י יֹוֵסי  ַרּבִ ָמֵעאל כְּ י ִיׁשְ הָאַמר ּבַ ּדְ ְוַרּבִ ִריׁשָ    .ְרִביִעי ֲעֵביד ּפְ
ַמאן?  י ֲעִקיָבא כְּ א ַרּבִ   ֶאּלָ

  
י יֹוֵסי,  ַרּבִ   ְלעֹוָלם כְּ

ְד  ר ַאֲהָבהָאַמר כִּ א ּבַ   : ַרב ַאּדָ
ָמה ָעָלהמֹ  כָּ ַהׁשְ ה ּבְ ָמה ָיַרד.  ,ׁשֶ כָּ   ּוְבַהׁשְ

ָמה ָעָל  כָּ ַהׁשְ ְכִתיב: ּבְ ה ַבּבֹ ם מֹ כֵּ ׁשְ יַ "וַ ה, ּדִ ַעל ֶאל ַהר ִסיַניׁשֶ   ,(שמות לד, ד) 16"ֶקר ַוּיַ
ְכִתיב:  ָמה ָיַרד, ּדִ כָּ ַהׁשְ ה ְוַאֲהרֹ ּבְ ְך""ֵלְך ֵרד ְוָעִליָת ַאּתָ   , (שמות יט, כד) ן ִעּמָ

יה;  יׁש ְיִריָדה ַלֲעִלּיָ   ַמּקִ
ָמה, ַאף ְיִריָדה ּבְ  כָּ ַהׁשְ יה ּבְ ָמהָמה ֲעִלּיָ כָּ   .ַהׁשְ

  
  ?ָלָמה ֵליּה ְלֵמיְמָרא ְלהוּ 

  : ַרב הּוָנאְוָהא ָאַמר 
ים ֵהן ָרֵאל ְקדֹוׁשִ ין ִמּטֹוֵתיֶהן ּבַ  ,ִיׂשְ ׁשִ ּמְ   ! ּיֹוםְוֵאין ְמׁשַ

  
  : ָרָבאָהא ָאַמר 

ִית ָאֵפל  ר –ִאם ָהָיה ּבַ    .מּוּתָ
  

אְוִאיֵתיָמא  ָרָבאְוָאַמר  ּפָ   : ַרב ּפַ
ְלִמיד ָחָכם, ַמ  רּתַ יתֹו, ּומּוּתָ ַטּלִ    .ֲאִפיל ּבְ

  
   !ְוָהא ְטבּוֵלי יֹום ִניְנהוּ    פו,ב

  
ר ָרִבין ֵיי ּבַ ר ָאִביןוְ  ַאּבַ ְרַווְייהוּ  ַרב ֲחִניָנא ּבַ ָאְמִרי ּתַ    :ּדְ

ָנה ּתֹוָרה ִלְטבּול יֹום   . ִניּתְ
  

ַמֲעָתא.  ,ָמֵריָמרָיֵתיב    ְוָקָאַמר ָלּה ְלָהא ׁשְ
  

  : ָמֵריָמרלְ  ָרִביָנאָאַמר ֵליּה 
 ? , אֹו ְראּוָיה ָקָאְמַרּתְ ָנה ָקָאְמַרּתְ   ִניּתְ

  
  ָאַמר ֵליּה: 

  .ְראּוָיה ָקָאִמיָנא
  

לּו ּתֹוָרה  י, ְוִליַקּבְ יְמׁשֵ יֵני ׁשִ לּו ּבֵ י?  -ְוִליְטּבְ יְמׁשֵ יֵני ׁשִ   ּבֵ
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ה ַבּבֶקר ַויַַּעל ֶאל ַהר ִסיַני   ה ַבּבֶקר ַויַַּעל ֶאל ַהר ִסיַני וישכם מׁשֶ ה ַבּבֶקר ַויַַּעל ֶאל ַהר ִסיַני וישכם מׁשֶ ה ַבּבֶקר ַויַַּעל ֶאל ַהר ִסיַני וישכם מׁשֶ  כאשר ציוה ה' אותווישכם מׁשֶ
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י ִיְצָחקָאַמר    : ַרּבִ
י" ְרּתִ ּבַ ֶתר ּדִ ּסֵ   ,(ישעיהו מח, טז) "לֹא ֵמראׁש ּבַ

  
א,  ּתָ ּבְ ׁשַ ַצְפָרא ּדְ לּו ּבְ   ְוִליְטּבְ

ָתא  ּבְ ׁשַ ַצְפָרא ּדְ לּו ּתֹוָרה ּבְ   ְוִליַקּבְ
  

י ִיְצָחקָאַמר     :ַרּבִ
ל ּתֹוָרה לּו הֹוְלִכין ְלַקּבֵ ּלא ְיֵהא ַהּלָ לּו הֹוְלִכין ִלְטִביָלה.   ,ׁשֶ   ְוַהּלָ

   
אָאַמר  י ַאּבָ ַרּבִ יא ּבְ י ִחּיָ י יֹוָח ָאַמר  ַרּבִ   : ָנןַרּבִ

י ֲעִקיָבא,  ָמֵעאל ְוַרּבִ י ִיׁשְ ְבֵרי ַרּבִ   זֹו ּדִ
ֵעיַנן ֵלמֹות ּבָ ׁש עֹונֹות ׁשְ    .ֲאָבל ֲחָכִמים אֹוְמִרים: ׁשֵ

  
אָאַמר    :ַרב ִחְסּדָ

ה,  ָ ה ִמן ָהִאׁשּ יְרׁשָ ּפֵ   ַמֲחלֹוֶקת ׁשֶ
ּה ִמן ָהִאיׁש  יְרׁשָ ִהיא ַלָחה - ֲאָבל ּפֵ ל ְזַמן ׁשֶ   .ְטֵמָאה כָּ

  
תְמִתיב  ׁשֶ   :ַרב ׁשֵ

ְכַבת ָזַרע" ר ִיְהֶיה ָעָליו ׁשִ ֶגד ְוָכל עֹור ֲאׁשֶ ִהיא ְסרּוָחה  - (ויקרא טו, יז) 17""ְוָכל ּבֶ ְכַבת ֶזַרע ׁשֶ ָרט ְלׁשִ   . "ּפְ
ה ִמן ָהִאיׁש  יְרׁשָ ּפֵ   .ַמאי ָלאו ׁשֶ

  
ה.   ָ ה ִמן ָהִאׁשּ יְרׁשָ ּפֵ   לֹא, ׁשֶ
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ְ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  וכובס במים וטמא עד הערבְוָכל ּבֶ
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        פו, בפו, בפו, בפו, ב .366
ֵעי  אּבָ ּפָ   : ַרב ּפַ

ְכַבת ֶזַר  ְמֵעי גֹוָיה ַמהּו? ׁשִ ָרֵאל ּבִ ל ִיׂשְ   ע ׁשֶ
ִמְצֹות ֲחֵביל ּגּוַפְייהוּ  ְדִאיִגי ּבְ ָרֵאל ּדִ    ,ִיׂשְ

ִמְצֹות  ִאיִגי ּבְ ָלא ּדְ   לֹא.  - ּגֹוִים ּדְ
ים ֲחֵביל ּגּוַפְייהּו.  ָקִצים ּוְרָמׂשִ ָאְכִלין ׁשְ יָון ּדְ יְלָמא: כֵּ   אֹו ּדִ

  
ָא  יָון ּדְ ְמֵצי לֹוַמר כֵּ ים ֲחֵביל ּגּוַפְייהּו ְוִאם ּתִ ָקִצים ּוְרָמׂשִ   ְכִלי ׁשְ

ֵהָמה ַמהּו?  ְמֵעי ּבְ   ּבִ
רֹוְזדֹור  ִאית ָלּה ּפְ ה ִהיא ּדְ ָ    ,ַמְסַרַחת –ִאׁשּ

רֹוְזדֹור  ֵלית ָלּה ּפְ ֵהָמה ּדְ   לֹא.  - ֲאָבל ּבְ
יְלָמא ָנא :אֹו ּדִ   .ָלא ׁשְ

  
יקוּ     .ּתֵ
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        פח, אפח, אפח, אפח, א    ––––    פו, בפו, בפו, בפו, ב .367
ַנן נּו ַרּבָ    :ּתָ

ׁשִ " חֶֹדׁש ּבְ י ּבַ ִ ָרֵאל.  - ׁשּ רֹות ְלִיׂשְ ּבְ ֶרת ַהּדִ נּו ֲעׂשֶ   ִניתְּ
י יֹוֵסי   אֹוֵמר:  ַרּבִ

ְבָעה ּבוֹ  ׁשִ   . "ּבְ
  

  : ָרָבאָאַמר 
ר ִסיַני,  ראׁש חֶֹדׁש ָאתּו ְלִמְדּבַ י ָעְלָמא ּבְ כּוּלֵ   ּדְ

ִתיב ָהָכא ר ִסיַני" :כְּ אּו ִמְדּבַ ה ּבָ ּיֹום ַהּזֶ   , (שמות יט, א) 18"ּבַ
ים :ּוְכִתיב ָהָתם ה ָלֶכם ראׁש ֳחָדׁשִ    ,(שמות יב, ב) 19""ַהחֶֹדׁש ַהּזֶ

ן ַהּלָ   ראׁש חֶֹדׁש,  :ַמה ּלְ
אן   .ראׁש חֶֹדׁש  :ַאף כָּ

  
י ָעְלָמא ּבְ וּ  כּוּלֵ ָרֵאל, ּדְ ָנה ּתֹוָרה ְלִיׂשְ ת ִניּתְ ּבָ ַ   ׁשּ

ִתיב ָהָכא ׁשֹו" :כְּ ת ְלַקּדְ ּבָ ַ   , ח)(שמות כ,  "ָזכֹור ֶאת יֹום ַהׁשּ
ה :ּוְכִתיב ָהָתם ה ֶאל ָהָעם ָזכֹור ֶאת ַהּיֹום ַהּזֶ    ,(שמות יג, ג) 20""ַוּיאֶמר מׁשֶ

ן  ַהּלָ ל יֹום,  - ַמה ּלְ ִעּצּומֹו ׁשֶ   ּבְ
אן  ל יֹום -ַאף כָּ ִעּצּומֹו ׁשֶ    .ּבְ

  
ַיְרָחא ְקִביָעא ּדְ ִליִגי ּבִ י ּפְ    .כִּ

ּבַ  א ִאיּקַ ּבָ ׁשַ ַחד ּבְ י יֹוֵסי ָסַבר: ּבְ   ע ַיְרָחא, ַרּבִ
א  ּבָ ׁשַ אֹוְרָחא ,לֹא ָאַמר ְלהּו ְולֹא ִמיֵדי - ּוְבַחד ּבְ א ּדְ ּום חּוְלׁשָ    .ִמׁשּ
א  ּבָ ׁשַ ְתֵרי ּבְ ְהיּו ִלי ַמְמֶלֶכת ּכֲהִניםָאַמר ְלהּו:  -ּבִ ם ּתִ  .  (שמות יט, ו) 21""ְוַאּתֶ

ְתָלָתא    פז,א ָלה  :ָאַמר ְלהוּ  -ּבִ   ִמְצַות ַהְגּבָ
ָע  ַאְרּבָ ה.  - ה ּבְ ִריׁשָ   ֲעבּוד ּפְ

  
ַנן ָסְבִרי  ע ַיְרָחא -ְוַרּבָ ּבַ א ִאיּקַ ּבָ ׁשַ ְתֵרי ּבְ    .ּבִ

א  ּבָ ׁשַ ְתֵרי ּבְ אֹוְרָחא -ּבִ א ּדְ ּום חּוְלׁשָ   .לֹא ָאַמר ְלהּו ְולֹא ִמיֵדי, ִמׁשּ
ְתָלָתא  ְהיּו ִלי ָאַמר ְלהּו: -ּבִ ם ּתִ   (שמות יט, ו).  ""ְוַאּתֶ

ָעה  ַאְרּבָ ָלה,  :ר ְלהוּ ָאַמ  - ּבְ   ִמְצַות ַהְגּבָ
י  ֲחִמיׁשִ ה.  - ּבַ ִריׁשָ   ֲעבּוד ּפְ

  
   :ֵמיִתיִבי

ם ַהּיֹום ּוָמָחר" ּתֶ ׁשְ   , (שמות יט, י) 22"ְוִקּדַ
י יֹוֵסי ָיא ְלַרּבִ    !ַקׁשְ

  
י יֹוֵסי:  ךְ ָאַמר לַ    ַרּבִ

ְעּתֹו.  ה ִמּדַ   יֹום ֶאָחד הֹוִסיף מׁשֶ
  

ַתְנָיא    :ּדְ
ָבִרים ָע " ה ּדְ לׁשָ ְעּתֹו, ׁשְ ה ִמּדַ ה מׁשֶ   ׂשָ

ים  רּוְך הּוא ִעּמוֹ ְוִהְסּכִ דֹוׁש ּבָ    :ַהּקָ
ְעּתֹו.    הֹוִסיף יֹום ֶאָחד ִמּדַ

ה ָ    .ּוֵפיֵרׁש ִמן ָהִאׁשּ
ר ֶאת ַהּלּוחֹות ּבֵ    ."ְוׁשִ

  
ְעּתוֹ "    ."הֹוִסיף יֹום ֶאָחד ִמּדַ
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ר ִסיַניבחודש השלישי לצאת בני ישראל מארץ מצרים   אּו ִמְדּבַ ה ּבָ ּיֹום ַהזֶּ ר ִסיַניּבַ אּו ִמְדּבַ ה ּבָ ּיֹום ַהזֶּ ר ִסיַניּבַ אּו ִמְדּבַ ה ּבָ ּיֹום ַהזֶּ ר ִסיַניּבַ אּו ִמְדּבַ ה ּבָ ּיֹום ַהזֶּ  ּבַ
19
ים   ה ָלֶכם ראׁש ֳחָדׁשִ ים ַהחֶֹדׁש ַהזֶּ ה ָלֶכם ראׁש ֳחָדׁשִ ים ַהחֶֹדׁש ַהזֶּ ה ָלֶכם ראׁש ֳחָדׁשִ ים ַהחֶֹדׁש ַהזֶּ ה ָלֶכם ראׁש ֳחָדׁשִ  ראשון הוא לכם לחדשי השנהַהחֶֹדׁש ַהזֶּ
20
ה ַוּיאַוּיאַוּיאַוּיא  ה ֶאל ָהָעם ָזכֹור ֶאת ַהיֹּום ַהזֶּ ה ֶמר מׁשֶ ה ֶאל ָהָעם ָזכֹור ֶאת ַהיֹּום ַהזֶּ ה ֶמר מׁשֶ ה ֶאל ָהָעם ָזכֹור ֶאת ַהיֹּום ַהזֶּ ה ֶמר מׁשֶ ה ֶאל ָהָעם ָזכֹור ֶאת ַהיֹּום ַהזֶּ  אשר יצאתם ממצרים מבית עבדים כי בחוזק יד הוציא ה' אתכם מזה ולא יאכל חמץֶמר מׁשֶ
21
ְהיּו ִלי ַמְמֶלֶכת ּכֲהִנים   ם תִּ ְהיּו ִלי ַמְמֶלֶכת ּכֲהִנים ְוַאתֶּ ם תִּ ְהיּו ִלי ַמְמֶלֶכת ּכֲהִנים ְוַאתֶּ ם תִּ ְהיּו ִלי ַמְמֶלֶכת ּכֲהִנים ְוַאתֶּ ם תִּ  וגוי קדושְוַאתֶּ
22

ם ַהיֹּום ּוָמָחר ויאמר ה' אל משה לך אל העם   תֶּ ׁשְ ם ַהיֹּום ּוָמָחר ְוִקּדַ תֶּ ׁשְ ם ַהיֹּום ּוָמָחר ְוִקּדַ תֶּ ׁשְ ם ַהיֹּום ּוָמָחר ְוִקּדַ תֶּ ׁשְ   וכיבסו שמלותםְוִקּדַ
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ֵריׁש?    ַמאי ּדָ
ָמ  - (שמות יט, י) "ַהּיֹום ּוָמָחר"   ָחר; ַהּיֹום כְּ

ָמָחר"ַמה    ֵלילֹו ִעּמֹו.  -  "ַהּיֹום" ַאף . ֵלילֹו ִעּמוֹ  -  "ּלְ
ָהִאיָדָנא ָנְפָקא ֵליּה     ,ְוַלְיָלה ּדְ

ֵרי יֹוֵמי ְלַבר ֵמָהִאיָדָנא.  ּה ּתְ ַמע ִמיּנָ   ׁשְ
  

רּוְך הּוא ַעל ָידוֹ ּדְ ּוְמָנָלן  דֹוׁש ּבָ ים ַהּקָ    ?ִהְסכִּ
  
ִכיָנה ַעד ַצ ּדְ  ְרָיא ׁשְ ָתאלֹא ׁשָ ּבְ ׁשַ    .ְפָרא ּדְ
  
  
ה" ָ    ."ּוֵפיֵרׁש ִמן ָהִאׁשּ

  
ֵריׁש     ?ַמאי ּדָ

  
ַעְצמֹו;  א ַקל ָוחֹוֶמר ּבְ   ָנׂשָ

ָעה ַאַחת, ְוָק  א ׁשָ ֶהן ֶאּלָ ִכיָנה ִעּמָ ָרה ׁשְ ּבְ ּלא ּדִ ָרֵאל ׁשֶ ׂשְ    ,ןע ָלֶהן ְזַמ ַב ָאַמר: ּוַמה ּיִ
ׁשוּ  ... "ֱהיּו ְנכִנים :ָאְמָרה ּתֹוָרה ּגְ 23"ַאל ּתִ

  , (שמות יט, טו) 

י, ְוֵאינֹו קֹוֵבַע ִלי ְזַמן  ֶרת ִעּמִ ִכיָנה ְמַדּבֶ ָעה ׁשְ ָעה ְוׁשָ ל ׁשָ כָּ ה -ֲאִני, ׁשֶ ה ְוַכּמָ ּמָ    !ַעל ַאַחת כַּ
  

רּוְך הּוא ַעל ָידוֹ ּדְ ּוְמָנָלן  דֹוׁש ּבָ ים ַהּקָ    ?ִהְסכִּ
  

ְכִתיב    ,(דברים ה, כז) ר ָלֶהם ׁשּובּו ָלֶכם ְלָאֳהֵליֶכם""ֵלְך ֱאמֹ  :ּדִ
ְתֵריּה  ה ּפֹ  :ּוְכִתיב ּבַ ִדי"ה ֲעמֹ "ְוַאּתָ   . (שמות יט, כח) ד ִעּמָ

  
ָאְמִרי:    ְוִאית ּדְ

ר ּבוֹ  ה ֲאַדּבֶ ה ֶאל ּפֶ   .(במדבר יב, ח)  24""ּפֶ
  
  

ר ֶאת ַהּלּוחֹות" ּבֵ    ."ׁשִ
  

ֵריׁש    ?ַמאי ּדָ
  

ַסח ְרַי"ג ִמְצֹות, ָא  ,ָאַמר: ּוַמה ּפֶ הּוא ֶאָחד ִמּתַ ן ֵנָכר לֹא יאַכל ּבֹו"" :ְמָרה ּתֹוָרהׁשֶ ל ּבֶ    ,(שמות יב, מג)  25ּכָ
ה ה ְוַכּמָ ּמָ ִדים ַעל ַאַחת כַּ ָרֵאל ְמׁשּוּמָ ּה ְוִיׂשְ    .ַהּתֹוָרה ּכּוּלָ

  
רּוְך הּוא ַעל ָידוֹ ּדְ ּוְמָנָלן  דֹוׁש ּבָ ים ַהּקָ    ?ִהְסכִּ

  
ֱאַמר: ּנֶ " ׁשֶ ְרּתָ ּבַ ר ׁשִ    (שמות לד, א) 26"ֲאׁשֶ

.  ֵריׁש ָלִקיׁש ָאַמר וְ  ְרּתָ יּבַ ִ ׁשּ ר ּכֲחָך ׁשֶ   : ִייׁשַ
   

  
ַמע א ׁשְ    :ּתָ

י ִליׁשִ ְ   , (שמות יט, יא) 27""ְוָהיּו ְנכִנים ַלּיֹום ַהׁשּ
ָיא לְ  י יוֹ ַקׁשְ   !יֵס ַרּבִ

  
ְעּתֹו.  :ָהא ָאְמִריַנן ה ִמּדַ   יֹום ֶאָחד הֹוִסיף מׁשֶ

                                                             
23
ׁשּו לשלשת ימים ים ים ים ים ֱהיּו ְנכנִ ֱהיּו ְנכנִ ֱהיּו ְנכנִ ֱהיּו ְנכנִ   ּגְ ׁשּו ַאל תִּ ּגְ ׁשּו ַאל תִּ ּגְ ׁשּו ַאל תִּ ּגְ  אל אשהַאל תִּ
24
ר ּבֹו   ה ֲאַדּבֶ ה ֶאל ּפֶ ר ּבֹו ּפֶ ה ֲאַדּבֶ ה ֶאל ּפֶ ר ּבֹו ּפֶ ה ֲאַדּבֶ ה ֶאל ּפֶ ר ּבֹו ּפֶ ה ֲאַדּבֶ ה ֶאל ּפֶ  ומראה ולא בחידות ותמונת ה' יביט ומדוע לא יראתם לדבר בעבדי במשהּפֶ
25

ן ֵנָכר לֹא יאַכל ּבוֹ ויאמר ה' אל משה ואהרן זאת חוקת הפסח   ל ּבֶ ן ֵנָכר לֹא יאַכל ּבוֹ כָּ ל ּבֶ ן ֵנָכר לֹא יאַכל ּבוֹ כָּ ל ּבֶ ן ֵנָכר לֹא יאַכל ּבוֹ כָּ ל ּבֶ  כָּ
26

ְרתָּ הלוחות הראשונים   ּבַ ר ׁשִ ְרתָּ ֲאׁשֶ ּבַ ר ׁשִ ְרתָּ ֲאׁשֶ ּבַ ר ׁשִ ְרתָּ ֲאׁשֶ ּבַ ר ׁשִ  ֲאׁשֶ
27
י ְוָהיּו ְנכִנים ַליּ ְוָהיּו ְנכִנים ַליּ ְוָהיּו ְנכִנים ַליּ ְוָהיּו ְנכִנים ַליּ   ִליׁשִ ְ י ֹום ַהׁשּ ִליׁשִ ְ י ֹום ַהׁשּ ִליׁשִ ְ י ֹום ַהׁשּ ִליׁשִ ְ  כי ביום השלישי ירד ה' לעיני כל העם על הר סיניֹום ַהׁשּ
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ַמע א ׁשְ    :ּתָ

י""" ִליׁשִ י ּבַ  - ׁשְ ִליׁשִ תׁשְ ּבָ ַ ׁשּ י ּבַ ִליׁשִ   , "חֶֹדׁש ּוׁשְ
ָנן ָיא ְלַרּבָ    !ַקׁשְ

  
ַנן:  ךְ י לָ ָאְמֵר    ַרּבָ

י י יֹוֵסי ִהיא ?ָהא ַמּנִ   .ַרּבִ
  
י" ִליׁשִ   ְלַמאי?  "ׁשְ

   :ְלִכְדַתְנָיא
ְבֵרי ָהָעם ֶאל ה'"" ה ֶאת ּדִ ב מׁשֶ ׁשֶ   , (שמות לד, ח) "ַוּיָ

ְבֵרי ָה " :ּוְכִתיב ה ֶאת ּדִ ד מׁשֶ ּגֵ    .(שמות לד, ט) 28ָעם ֶאל ה'"ַוּיַ
הָמה ָאַמר לֹו ַה  רּוְך הּוא ְלמׁשֶ דֹוׁש ּבָ    ?ּקָ

ָרֵאל ּוָמה ה ְלִיׂשְ    ?ָאַמר ָלֶהם מׁשֶ
ה ָרֵאל ְלמׁשֶ    ?ּוָמה ָאְמרּו ִיׂשְ

בּוָרה?  ה ִלְפֵני ַהּגְ יב מׁשֶ   ּוָמה ֵהׁשִ
ָלה    ,זֹו ִמְצַות ַהְגּבָ

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

ּה,  יֵרׁש עֹוְנׁשָ ה ּפֵ ִחיּלָ תְּ   ּבַ
ְכִתיב ה" :ּדִ ב מׁשֶ ׁשֶ ָכָרּה, (שמות יט,ח) 29"ַוּיָ ן ׂשְ יֵרׁש ַמתַּ ל ָאָדם, ּוְלַבּסֹוף ּפֵ ְעּתֹו ׁשֶ ִבין ּדַ ּבְ ׁשַ ּמְ ָבִרים ׁשֶ   , ּדְ
ְכִתיב ה" :ּדִ ד מׁשֶ ּגֵ ִכין ִל  - (שמות יט,ט) 30"ַוּיַ ּמֹוׁשְ ָבִרים ׁשֶ ָדהּדְ ַאּגָ ל ָאָדם ּכְ   . "ּבֹו ׁשֶ

  
ָאְמֵר  א ּדְ    :יְוִאיכָּ

ָכָרּה,  ן ׂשְ יֵרׁש ַמּתַ ה ּפֵ ִחיּלָ ּתְ   ּבַ
ְכִתיב:  ה"ּדִ ב מׁשֶ ׁשֶ ל ָאָדם,  - "ַוּיָ ְעּתֹו ׁשֶ יִבין ּדַ ׁשִ ּמְ ָבִרים ׁשֶ   ּדְ

ְכִתיב ּה, ּדִ יֵרׁש עֹוְנׁשָ ה" :ּוְלַבּסֹוף ּפֵ ד מׁשֶ ּגֵ ּקָ  - "ַוּיַ ָבִרים ׁשֶ יןּדְ ִגיּדִ ין ָלָאָדם כְּ    .ׁשִ
   

ַמע א ׁשְ    :ּתָ
י"" ִ ׁשּ חֹוֶדׁש  - "ׁשִ י ּבַ ִ ׁשּ ת ,ׁשִ ּבָ ַ ׁשּ י ּבַ ִ ׁשּ   , "ׁשִ

ָנן!  ָיא ְלַרּבָ   ַקׁשְ
  

י יֹוֵסי ִהיא.  -ָהא ַנִמי    ַרּבִ
  
י" ִ ׁשּ    ?ְלַמאי – "ׁשִ
  

 ָאַמר:   ָרָבא
  ַלֲחָנָייָתן.    פז,ב

  
ר ַיֲעקב   ָאַמר:  ַרב ַאָחא ּבַ

   .ָעןְלַמּסָ 
  

ת  ּבָ ׁשַ ְלִגי ּבְ   ָמָרה. ּדְ ְוָקִמיּפַ
ְכִתיב ָך ה' ֱאלֶֹהיָך"" :ּדִ ר ִצּוְ ֲאׁשֶ   (דברים ה, יב),  31ּכַ

ָך" :ַרבָאַמר  ַרב ְיהּוָדהְוָאַמר  ר ִצּוְ ֲאׁשֶ ָמָרה "ּכַ   , 32ּבְ

ת ִאיְפקּוד, ַא  :ָמר ָסַבר ּבָ חּוִמין לֹא ִאיְפקּודַא ׁשַ    .ּתְ
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ְבֵרי ָהָעם ֶאל ה'ויאמר ה' אל משה הנה אנכי בא אליך בעב הענן בעבור ישמע העם בדברי עמך וגם בך יאמינו לעולם   ה ֶאת ּדִ ד מׁשֶ ּגֵ ְבֵרי ָהָעם ֶאל ה'ַוּיַ ה ֶאת ּדִ ד מׁשֶ ּגֵ ְבֵרי ָהָעם ֶאל ה'ַוּיַ ה ֶאת ּדִ ד מׁשֶ ּגֵ ְבֵרי ָהָעם ֶאל ה'ַוּיַ ה ֶאת ּדִ ד מׁשֶ ּגֵ   ַוּיַ
29

ֲענוּ   ו ָהָעם-ָכל ַוּיַ ר ּכֹל, ַוּיֹאְמרוּ  ַיְחּדָ רּדִ -ֲאׁשֶ ה ה' ּבֶ ב; ַנֲעׂשֶ ׁשֶ ה ַוּיָ ְבֵרי-ֶאת מֹׁשֶ   ה' -ֶאל, ָהָעם ּדִ
30

ְך, ְוַגם-ַוּיֹאֶמר ְיהָוה ֶאל  ִרי ִעּמָ ַדּבְ ַמע ָהָעם ּבְ ֲעבּור ִיׁשְ ַעב ֶהָעָנן, ּבַ א ֵאֶליָך ּבְ ה ָאנִֹכי ּבָ ה, ִהּנֵ ָך ַיֲאִמינּו ְלעֹוָלם; -מֹׁשֶ הּבְ ד מֹׁשֶ ּגֵ ְבֵרי ָהָעם, ֶא -ֶאת ַוּיַ  ְיהָוה-לּדִ
31

ָך ה' ֱאלֶֹהיךָ שמור את יום השבת לקדשו   ר ִצּוְ ֲאׁשֶ ָך ה' ֱאלֶֹהיךָ כַּ ר ִצּוְ ֲאׁשֶ ָך ה' ֱאלֶֹהיךָ כַּ ר ִצּוְ ֲאׁשֶ ָך ה' ֱאלֶֹהיךָ כַּ ר ִצּוְ ֲאׁשֶ  כַּ
32

  (שמות טו, כה)"שם שם לו חוק ומשפט ושם נסהו"  
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חּוִמיַא  :ּוָמר ָסַבר    .קֹודּפְ ין ַנִמי ִא ּתְ
   

ַמע א ׁשְ    :ּתָ
ְצַרִים, " ָרֵאל ִמּמִ ּבֹו ָיְצאּו ִיׂשְ   ִניָסן ׁשֶ

ר  ָעה ָעׂשָ ַאְרּבָ ְסֵחיֶהם,  -ּבְ ֲחטּו ּפִ   ׁשָ
ר  ה ָעׂשָ ָ   ָיְצאּו,  -ּוַבֲחִמיׁשּ

כֹורֹות.  -ְוָלֶעֶרב    ָלקּו ּבְ
ֲעָתְך?!  "ָלֶעֶרב"   ָסְלָקא ּדַ

ֶעֶרב ָלקּו  א: ִמּבָ    .כֹורֹותּבְ ֶאּלָ
ת ָהָיה ּבָ ׁשַ י ּבְ   . "ְואֹותֹו ַהּיֹום ֲחִמיׁשִ

ת ּבָ ׁשַ ה ּבְ ָ ִניָסן ֲחִמׁשּ ֲחֵמיַסר ּבְ ָתאּדְ ֵריׁש ַיְרָחא  ,ִמּדַ ּבְ יר ׁשַ    ,ִאּיָ
ת ּדְ ְוֵריׁש ַיְרָחא  ּבָ ׁשַ ַנן -ִסיָון ַחד ּבְ ָיא ְלַרּבָ    !ַקׁשְ

  
ַנן:    ָאְמֵרי ָלְך ַרּבָ

א ּתָ ַהִהיא ׁשַ יר ּדְ רּוהַּ  ִאּיָ    .ַעּבּוֵרי ַעּבְ
  

ַמע א ׁשְ    :ּתָ
רּוהַּ ּדְ     .לֹא ַעּבְ
ְצַרִים, " ָרֵאל ִמּמִ ּבֹו ָיְצאּו ִיׂשְ   ִניָסן ׁשֶ

ר  ָעה ָעׂשָ ַאְרּבָ ְסֵחיֶהם,  -ּבְ ֲחטּו ּפִ   ׁשָ
ר  ה ָעׂשָ ָ ֲחִמׁשּ   ָיְצאּו,  - ּבַ

כֹורֹות -ְוָלֶעֶרב    . "ָלקּו ּבְ
ֲעָתְך?!  - "ָלֶעֶרב"   ָסְלָקא ּדַ

א ֵאיָמאֶא     :ּלָ
כֹורֹות.  ֶעֶרב ָלקּו ּבְ   ִמּבָ

ת ָהָיה.  ּבָ ׁשַ י ּבְ   ְואֹותֹו ַהּיֹום ֲחִמיׁשִ
ת.  ּבָ ׁשַ יר ִלְהיֹות ּבְ ִלים ִניָסן ְוֵאיַרע ִאּיָ   ִהׁשְ

ת ּבָ ׁשַ ֶאָחד ּבְ יר, ְוֵאיַרע ִסיָון ִלְהיֹות ּבְ   , "ָחֵסר ִאּיָ
ָנן!  ָיא ְלַרּבָ   ַקׁשְ

  
י  י יֹוֵס  -ָהא ַמּנִ    .י ִהיאַרּבִ

  
אָאַמר  ּפָ   :ַרב ּפַ

ַמע א ׁשְ    :ּתָ
ָרֵאל" ֵני ִיׂשְ ל ֲעַדת ּבְ באּו ּכָ ְסעּו ֵמֵאִלים ַוּיָ ִני...  ַוּיִ ֵ ר יֹום ַלחֶֹדׁש ַהׁשּ ה ָעׂשָ ָ ֲחִמׁשּ   , (שמות טז, א)  33""ּבַ

ת ָהָיה,  ּבָ   ְואֹותֹו ַהּיֹום ׁשַ
ְכִתיב:  בֹוד ה'"ּוּבֹ ּדִ   , ות טז, ז)(שמ 34"ֶקר ּוְרִאיֶתם ֶאת ּכְ

ְלְקֻטהוּ  :ּוְכִתיב ת ָיִמים ּתִ ׁשֶ   , (שמות טז, כו)  35""ׁשֵ
ָתא  ּבְ יר ׁשַ ִאּיָ ֲחֵמיַסר ּבְ ת - ִסיָון ּדְ ֵריׁש ַיְרָחא  -ּוִמּדַ ּבָ ׁשַ    .ַחד ּבְ

ָנן ָיא ְלַרּבָ    !ַקׁשְ
  

ַנן:    ָאְמֵרי ָלְך ַרּבָ
רּוהַּ  א ַעּבּוֵרי ַעּבְ ּתָ ַהִהיא ׁשַ יר ּדְ    .ִאּיָ

  
   

ילְ  ַרב ֲחִביִבי ֵמחֹוְזָנָאהר ֵליּה ָאַמ    : ַרב ַאׁשִ
ַמע א ׁשְ    :ּתָ

ן" ּכָ ׁשְ ֶאָחד ַלחֶֹדׁש הּוַקם ַהּמִ ִנית ּבְ ֵ ָנה ַהׁשּ ָ ׁשּ חֶֹדׁש ָהִראׁשֹון ּבַ   , (שמות מ, יז) "ַוְיִהי ּבַ
ָנא:    ּתָ

                                                             
33
ָרֵאל   ֵני ִיׂשְ ל ֲעַדת ּבְ ְסעּו ֵמֵאִלים ַויָּבאּו כָּ ָרֵאל ַוּיִ ֵני ִיׂשְ ל ֲעַדת ּבְ ְסעּו ֵמֵאִלים ַויָּבאּו כָּ ָרֵאל ַוּיִ ֵני ִיׂשְ ל ֲעַדת ּבְ ְסעּו ֵמֵאִלים ַויָּבאּו כָּ ָרֵאל ַוּיִ ֵני ִיׂשְ ל ֲעַדת ּבְ ְסעּו ֵמֵאִלים ַויָּבאּו כָּ ִני אל מדבר סין אשר בין אילים ובין סיני ַוּיִ ֵ ר יֹום ַלחֶֹדׁש ַהׁשּ ה ָעׂשָ ָ ֲחִמׁשּ ִני ּבַ ֵ ר יֹום ַלחֶֹדׁש ַהׁשּ ה ָעׂשָ ָ ֲחִמׁשּ ִני ּבַ ֵ ר יֹום ַלחֶֹדׁש ַהׁשּ ה ָעׂשָ ָ ֲחִמׁשּ ִני ּבַ ֵ ר יֹום ַלחֶֹדׁש ַהׁשּ ה ָעׂשָ ָ ֲחִמׁשּ  ם מארץ מצריםלצאתּבַ
34
בֹוד ה'   בֹוד ה' ּוּבֶקר ּוְרִאיֶתם ֶאת כְּ בֹוד ה' ּוּבֶקר ּוְרִאיֶתם ֶאת כְּ בֹוד ה' ּוּבֶקר ּוְרִאיֶתם ֶאת כְּ   בשמעו את תלונותיכם על ה' ונחנו מה כי תלינו עלינוּוּבֶקר ּוְרִאיֶתם ֶאת כְּ
35
ְלְקֻטהּו   ת ָיִמים תִּ ׁשֶ ְלְקֻטהּו ׁשֵ ת ָיִמים תִּ ׁשֶ ְלְקֻטהּו ׁשֵ ת ָיִמים תִּ ׁשֶ ְלְקֻטהּו ׁשֵ ת ָיִמים תִּ ׁשֶ  וביום השביעי שבת לא יהיה בוׁשֵ
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ר ֲעָטרֹותאוֹ "   :תֹו יֹום ָנַטל ֶעׂשֶ
ית,  ה ְבֵראׁשִ   ִראׁשֹון ְלַמֲעׂשֵ

יִאים, ִל ִראׁשֹון    ְנׂשִ
ה,    ִראׁשֹון ִלְכהּוּנָ
  ִראׁשֹון ַלֲעבֹוָדה, 

  ִראׁשֹון ִליִריַדת ָהֵאׁש, 
ים,    ִראׁשֹון ַלֲאִכיַלת ָקָדׁשִ

ִכיָנה,  ּכּון ׁשְ   ִראׁשֹון ְלׁשִ
ָרֵאל,    ִראׁשֹון ְלָבֵרְך ֶאת ִיׂשְ

מֹות,    ִראׁשֹון ְלִאיּסּור ַהּבָ
ים   ."ִראׁשֹון ָלֳחָדׁשִ

ֵריׁש יַ  ת. ּוִמּדְ ּבָ ׁשַ ְרִביִעי ּבְ ַקד ּבִ ּתָ ֶאׁשְ ת, ּדְ ּבָ ׁשַ א ַחד ּבְ ּתָ ַהאי ׁשַ   ְרָחא ִניָסן ּדְ
ַתְנָיא    :ּדְ

  ֲאֵחִרים אֹוְמִרים: "
ין ֲעֶצֶרת ַלֲעֶצֶרת ָנה  ,ֵאין ּבֵ ָ ָנה ְלראׁש ַהׁשּ ָ ין ראׁש ַהׁשּ ְלַבד,  -ְוֵאין ּבֵ ָעה ָיִמים ּבִ א ַאְרּבָ   ֶאּלָ

ָנה ְמ  הְוִאם ָהְיָתה ׁשָ ָ ֶרת ֲחִמׁשּ   . "עּוּבֶ
ָתא, ְוֵריׁש ַיְרָחא ּדְ ֲהָוה ֵליּה ֵריׁש ַיְרָחא  ּבְ יר ַמֲעֵלי ׁשַ ָתאּדְ ִאּיָ ּבְ    ,ִסיָון ׁשַ

ָנן!  ין ְלַרּבָ י יֹוֵסי ּבֵ ין ְלַרּבִ ָיא ּבֵ   ַקׁשְ
  
ְבָעה ֲחֵסִרין ַעבּוד, לְ  י יֹוֵסי ׁשִ  ַרּבִ

מֹוָנה ֲחֵסִרים ַעבּוד   פח,א ָנן ׁשְ    .ְלַרּבָ
  
  

ַמע א ׁשְ    :ּתָ
ַתְנָיא    "ֵסֶדר עֹוָלם": ּבְ ּדְ

ְצַרִים" ָרֵאל ִמּמִ ּבֹו ָיְצאּו ִיׂשְ    ,ִניָסן ׁשֶ
ר  ָעה ָעׂשָ ַאְרּבָ ְסֵחיֶהן,  -ּבְ ֲחטּו ּפִ   ׁשָ
ר  ה ָעׂשָ ָ ֲחִמׁשּ   ָיְצאּו,  - ּבַ

ת ָהָיה - ְואֹותֹו ַהּיֹום  ּבָ   . "ֶעֶרב ׁשַ
ֵריׁש ַיְרָחא  תִניָסן ֶעֶרב ׁשַ ּדְ ּוִמּדְ    ,ּבָ

א, ּדְ ֵריׁש ַיְרָחא  ּבָ ׁשַ יר ַחד ּבְ   ִאּיָ
א,  ּבָ ׁשַ ְתֵרי ּבְ   ְוִסיָון ּבִ

י יֹוֵסי ָיא ְלַרּבִ    !ַקׁשְ
  

י יֹוֵסי:  ךְ ָאַמר לָ    ַרּבִ
י ַנן ִהיא.  ?ָהא ַמּנִ   ַרּבָ

  
  

ַמע א ׁשְ    :ּתָ
י יֹוֵסי"   אֹוֵמר:  ַרּבִ

ִני  ֵ ׁשּ ה ְוָיַרד,  -ּבַ   ָעָלה מׁשֶ
י  ִליׁשִ ְ ׁשּ   ָעָלה ְוָיַרד,  -ּבַ
ְרִביִעי    . "ָיַרד ְוׁשּוב לֹא ָעָלה -ּבָ

ּלא ָעָלה, ֵמֵהיָכן ָיַרד?    ֵמַאַחר ׁשֶ
א:  ְרִביִעי ָעָלה ְוָיַרדֶאּלָ    .ּבָ

י  ֲחִמיׁשִ ן,  - ּבַ ַח ְוִהְקִריב ָעָליו ָקְרּבָ ָנה ִמְזּבֵ   ּבָ
י  ִ ׁשּ ִ ׁשּ ַנאי -ּבַ   . "לֹא ָהָיה לֹו ּפְ

ּום ּתוֹ    ָרה! ַמאי ָלאו ִמׁשּ
  

ת.  ּבָ ּום טֹוַרח ׁשַ   לֹא, ִמׁשּ
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ִליָלָאה ֲעֵליּה  ַרׁש ַההּוא ּגָ אּדְ ּדָ   : ַרב ִחְסּדָ
ִריְך ַרֲחָמָנא    :ּבְ

ִליַתאי יַהב אֹוְרָיאן ּתְ    ,ּדִ
ִליַתאי    ,ְלַעם ּתְ

ִליַתאי    ,ַעל ְיֵדי ּתְ
ִליַתאי יֹום ּתְ    ,ּבְ

ִליַתאי.  ַיְרָחא ּתְ   ּבְ
ַמאן ַנן ?כְּ ַרּבָ    .כְּ
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        פח, אפח, אפח, אפח, א .368
ית ָהָהר"" ַתְחּתִ בּו ּבְ ְתַיּצְ   , (שמות יט, יז)  36ַוּיִ
  

ר ָחָסאָאַמר  ר ָחָמא ּבַ יִמי ּבַ י ַאְבּדִ   : ַרּבִ
גִ  רּוְך הּוא ֲעֵליֶהם ֶאת ָהָהר כְּ דֹוׁש ּבָ ָפה ַהּקָ כָּ ד ׁשֶ   ית, יגִ ְמַלּמֵ

ִלים ַהּתֹוָרה  ם ְמַקּבְ ֵהא ְקבּוַרְתֶכם.  -או מּוָטב, ְוִאם לָ  - ְוָאַמר ָלֶהם: ִאם ַאּתֶ ם ּתְ   ׁשָ
  

ר ַיֲעקבָאַמר    : ַרב ַאָחא ּבַ
ה ְלאֹוַרְייָתא.  אן מֹוָדָעא ַרּבָ   ִמכָּ

  
  : ָרָבאָאַמר 

ֵורֹוׁש,  יֵמי ֲאַחׁשְ לּוּה ּבִ י ֵכן ַהדּור ִקּבְ   ַאף ַעל ּפִ
ְכִתיב לוּ  :ּדִ מּו ְוִקּבְ   , (אסתר ט, כז) 37""ִקּיְ

מוּ " ל - "ִקּיְ ִקיּבְ ֶ ָבר. ַמה ׁשּ   ּו כְּ
  

הָאַמר    : ִחְזִקּיָ
ְכִתיב ָקָטה" :ַמאי ּדִ ין ֶאֶרץ ָיְרָאה ְוׁשָ ַמְעּתָ ּדִ ַמִים ִהׁשְ ָ    ?(תהילים עו, ט) "ִמׁשּ

ה  "ָיְרָאה"ִאם  ְקָטה"ָלּמָ   ? "ׁשָ
ְקָטה"ְוִאם  ה  "ׁשָ   ? "ָיְרָאה"ָלּמָ
א ה  :ֶאּלָ ִחיּלָ ּתְ ְקָטה"ּוְלַבּסֹוף  "ָיְרָאה"ּבַ   . "ׁשָ

  
  ? "ָיְרָאה"ה ְוָלּמָ 

  
  ֵריׁש ָלִקיׁש. ְד כִּ 
  : ֵריׁש ָלִקיׁש ָאַמר ּדְ 

ְכִתיב י""ַוְיִהי ֶעֶרב ַוְיִהי בֹ  :ַמאי ּדִ ִ ׁשּ ִ ה ִלי?   - (בראשית א, לא) ֶקר יֹום ַהׁשּ   ֵה"א ְיֵתיָרה ָלּמָ
ית ה ְבֵראׁשִ רּוְך הּוא ִעם ַמֲעׂשֵ דֹוׁש ּבָ ִהְתָנה ַהּקָ ד ׁשֶ    ,ְמַלּמֵ

ם ִמ  ְוָאַמר ָלֶהם: ִלים ַהּתֹוָרה ַאּתֶ ָרֵאל ְמַקּבְ   ֲאִני ַמֲחִזיר ֶאְתֶכם ְלתֹוהּו ָובֹוהּו.  -ין, ְוִאם ָלאו יִמ יְ ַק ְת ִאם ִיׂשְ
   

  
  

                                                             
36

ית ָהָהרויוצא משה את העם לקראת האלהים מן המחנה   ַתְחתִּ בּו ּבְ ְתַיּצְ ית ָהָהרַוּיִ ַתְחתִּ בּו ּבְ ְתַיּצְ ית ָהָהרַוּיִ ַתְחתִּ בּו ּבְ ְתַיּצְ ית ָהָהרַוּיִ ַתְחתִּ בּו ּבְ ְתַיּצְ  ַוּיִ
37
לּו   מּו ְוִקּבְ לּו ִקיְּ מּו ְוִקּבְ לּו ִקיְּ מּו ְוִקּבְ לּו ִקיְּ מּו ְוִקּבְ  הודים עליהם ועל זרעם ועל כל הנלווים עליהםהיִקיְּ
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        בבבב- - - - פח, אפח, אפח, אפח, א .369
ַרׁש  י ִסיָמאיּדָ   : ַרּבִ

ָרֵאל  ימּו ִיׂשְ ִהְקּדִ ָעה ׁשֶ ׁשָ ה"ּבְ ַמע"ְל  "ַנֲעׂשֶ    ,"ִנׁשְ
ל ַמְלֲאֵכי ים ִריּבֹוא ׁשֶ ִ ׁשּ אּו ׁשִ ֵרת,  ּבָ ָ   ַהׁשּ

ַמע".  ֶנֶגד "ִנׁשְ ה" ְוֶאָחד כְּ ֶנֶגד "ַנֲעׂשֶ ֵני ְכָתִרים, ֶאָחד כְּ רּו לֹו ׁשְ ָרֵאל ָקׁשְ ׂשְ   ְלָכל ֶאָחד ְוֶאָחד ִמּיִ
ָלה ּוֵפיְרקּום ִרים ַמְלֲאֵכי ַחּבָ ָרֵאל ָיְרדּו ֵמָאה ְוֶעׂשְ ָחְטאּו ִיׂשְ    ,ְוֵכיָון ׁשֶ

ֱאַמר ּנֶ לּו ְבנֵ  :ׁשֶ ָרֵאל ֶאת ֶעְדָים ֵמַהר חֹוֵרב""ַוִיְתַנּצְ   . (שמות לג, ו) י ִיׂשְ
  

י ֲחִניָנאָאַמר  ַרּבִ י ָחָמא ּבְ   : ַרּבִ
ְרקּו.  חֹוֵרב ָטֲענּו ּוְבחֹוֵרב ּפָ   ּבְ

חֹוֵרב ָטֲענּו  ַדֲאַמַרן,  -ּבְ   כְּ
ְרקּו  חֹוֵרב ּפָ ְכִתיב –ּבְ ָרֵאל :ּדִ לּו ְבֵני ִיׂשְ   . ""ַוִיְתַנּצְ

  
י יֹוָח ָאַמר    : ָנןַרּבִ

ה ּוְנָטָלן.  ן ָזָכה מׁשֶ   ְוּכּוּלָ
ְסִמיְך ֵליּה: ח ֶאת ָהאֶהל" ּדִ ה ִיּקַ    .(שמות לג, ז) "ּומׁשֶ

  
  : ֵריׁש ָלִקיׁש ָאַמר 

רּוְך הּוא ְלַהֲחִזיָרן ָלנּו,  דֹוׁש ּבָ   ָעִתיד ַהּקָ
ֱאַמר:  ּנֶ ְמַחת עוֹ ׁשֶ ה ְוׂשִ ִרּנָ בּון ּוָבאּו ִצּיֹון ּבְ ם"ָלם ַעל רֹ "ּוְפדּוֵיי ה' ְיׁשֻ   , (ישעיהו לה, י) אׁשָ

עֹוָלם  ּמֵ ְמָחה ׁשֶ ם.   -ׂשִ   ַעל ראׁשָ
   

י ֶאְלָעָזרָאַמר    : ַרּבִ
ַמע" ה" ְל"ִנׁשְ ָרֵאל "ַנֲעׂשֶ ימּו ִיׂשְ ִהְקּדִ ָעה ׁשֶ ׁשָ    ,ּבְ

ּתַ  ֵרת ִמׁשְ ָ ְלֲאֵכי ַהׁשּ ּמַ ה ְלָבַני ָרז ֶזה ׁשֶ יּלָ ת קֹול ְוָאְמָרה ָלֶהן: ִמי ּגִ ין ּבֹו? ָיְצָתה ּבַ ׁשִ   ּמְ
ְכִתיב:  ּבֹּדִ ְרכּו ה' ַמְלָאָכיו ּגִ מֹ ֵרי כֹ "ּבָ י ְדָברֹו ִלׁשְ קֹול ְדָברוֹ ַח עׂשֵ    .(תהילים קג, כ) "ַע ּבְ
א  ֵריׁשָ י -ּבְ מֹוַע" -ַוֲהַדר ""עֹוׂשֵ   . "ִלׁשְ

  
י ֲחִניָנאָאַמר  ַרּבִ י ָחָמא ּבְ   : ַרּבִ

ְכִתיב ֲעֵצי ַהיַּ  :ַמאי ּדִ ַתּפּוַח ּבַ   , (שיר השירים ב, ג)  38"ַער"ּכְ
ָרֵאל ְלַתּפּוַח  לּו ִיׂשְ ה ִנְמׁשְ    ?ָלּמָ

ְריֹו קֹוֶדם ְלָעָליו,  ּפּוַח ֶזה ּפִ   לֹוַמר ְלָך ַמה ּתַ
ַמע".  ה" ְל"ִנׁשְ ימּו "ַנֲעׂשֶ ָרֵאל ִהְקּדִ   ַאף ִיׂשְ

  
ַחְזֵייּה  ַמֲעָתא,  ָרָבאלְ ַההּוא ִמיָנא ּדְ ׁשְ ין ּבִ ָקא ְמַעּיֵ   ּדְ

הוּ ְוָיְתָב  ְרָעא ְוָקא ָמֵייץ ּבְ יֵדיּה ּתֹוֵתי כַּ ָעָתא ּדִ ָמא. , ה ֶאְצּבְ ָעֵתיּה ּדְ ָען ֶאְצּבְ   ְוָקא ַמּבְ
ַפֲחזּוַתְייכּו ַקְייִמיתוּ  י ּבְ ּתִ ַקְדִמיתּו ּפּוַמְייכּו ְלאּוְדַנְייכּו, ַאכַּ ִזיָזא, ּדְ א ּפְ    !ָאַמר ֵליּה: ַעּמָ

ֲעָיא ְלכּו ְלִמׁשְ  א ִאיּבַ ֵריׁשָ ִליתוּ  -ַמע, ִאי ָמֵציתּו ּבְ ִליתוּ  -ְוִאי לֹא  ,ַקּבְ    .לֹא ַקּבְ
ן: ^ָאַמר ֵליּה: ֲאַנן    פח,ב ִתיב ּבָ ֵלימּוָתא כְּ ׁשְ ָסֵגיַנן ּבִ ְנֵחם"ּדְ ִרים ּתַ ַמת ְיׁשָ   , (משלי יא, ג) "ּתֻ

ֲעִלילּוָתא ָסָגן ּבַ י ּדְ הוּ  ,ָהָנְך ֱאיָנׁשֵ ִתיב ּבְ ם""ְוֶסֶלף ּבֹוְגִדים ְיׁשָ  :כְּ   .  (משלי יא, ג) ּדֵ
   

  
ר ַנֲחָמִניָאַמר  מּוֵאל ּבַ י ׁשְ י יֹוָנָתןָאַמר  ַרּבִ   : ַרּבִ

ְכִתיב ַאַחת ֵמֵעיַנִיךְ   :ַמאי ּדִ ִני ּבְ ְבּתִ ה ִלּבַ ִני ֲאחֹוִתי ַכּלָ ְבּתִ    ,(שיר השירים ד, ט) 39""ִלּבַ
ה  ִחיּלָ ּתְ ַאַחת ֵמֵעיַנִיְך,  - ּבַ   ּבְ

י  ֲעׂשִ ּתַ ׁשְ  -ִלְכׁשֶ י ֵעיַנִיְך. ּבִ   ּתֵ
  
  

                                                             
38
ַער   ֲעֵצי ַהיַּ ַתּפּוַח ּבַ ַער ּכְ ֲעֵצי ַהיַּ ַתּפּוַח ּבַ ַער ּכְ ֲעֵצי ַהיַּ ַתּפּוַח ּבַ ַער ּכְ ֲעֵצי ַהיַּ ַתּפּוַח ּבַ  כן דודי בין הבנים בצילו חמדתי וישבתי ופריו מתוק לחיכיּכְ
39
ַאַחת ֵמֵעיַנִיְך   ִני ּבְ ְבתִּ ה ִלּבַ ִני ֲאחֹוִתי ַכּלָ ְבתִּ ַאַחת ֵמֵעיַנִיְך ִלּבַ ִני ּבְ ְבתִּ ה ִלּבַ ִני ֲאחֹוִתי ַכּלָ ְבתִּ ַאַחת ֵמֵעיַנִיְך ִלּבַ ִני ּבְ ְבתִּ ה ִלּבַ ִני ֲאחֹוִתי ַכּלָ ְבתִּ ַאַחת ֵמֵעיַנִיְך ִלּבַ ִני ּבְ ְבתִּ ה ִלּבַ ִני ֲאחֹוִתי ַכּלָ ְבתִּ  באחד ענק מצורוניךִלּבַ
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        פח, בפח, בפח, בפח, ב .370
אָאַמר    : עּוּלָ

ָתּה.  תֹוְך חּוּפָ ה ּבְ ה ְמַזּנָ ּלָ   ֲעלּוָבה כַּ
  

ָרּה ָאַמר  י ָמִרי ּבְ מּוֵאלַב ּדְ ַרּבִ   : ת ׁשְ
  ַמאי ְקָרא? 

י ְמִסּבֹו ִנְרּדִ ֶלְך ּבִ ַהּמֶ   . (שיר השירים א, יב) ֵריחֹו" ָנַתן "ַעד ׁשֶ
  

  : ַרבָאַמר 
ן, ין ֲחִביביִ ַד ֲע וַ  ּבָ   ּוָתא ִהיא ּגַ

ְכִתיב ַתב  "ָנַתן" :ּדִ   . 'ִהְסִריַח 'ְולֹא כְּ
  

ַנן נּו ַרּבָ    :ּתָ
  ֲעלּוִבין ְוֵאיָנן עֹוְלִבין, "

יִבין,  ָתן ְוֵאיָנן ְמׁשִ   ׁשֹוְמִעין ֶחְרּפָ
ִיּסּוִרין ֵמִחין ּבְ ין ֵמַאֲהָבה ּוׂשְ    .עֹוׂשִ

תּוב אֹוֵמר: ֵצאת ֲעֵליֶהן ַהּכָ ְגבּוָרתֹו" "ְואֹוֲהָביו ּכְ ֶמׁש ּבִ ֶ   . "(שופטים ה, לא) ַהׁשּ
  

י יֹוָחָנןָאַמר    : ַרּבִ
ְכִתיב רֹות ָצָבא ָרב" :ַמאי ּדִ ְ ן אֹוֵמר ַהְמַבׂשּ   ?(תהילים סח, יב) "ה' ִיּתֶ

ְבִעים ְלׁשֹונֹות בּוָרה ֶנְחַלק ְלׁשִ י ַהּגְ ָצא ִמּפִ ּיָ יּבּור ְוִדיּבּור ׁשֶ ל ּדִ    .כָּ
  

ֵבי  ֵני ּדְ יּתָ ָמֵעאל ַרּבִ   :ִיׁשְ
יׁש ְיפֵצץ ָסַלע"""   , (ירמיהו כג, כט)  40ּוְכַפּטִ

ה ִניצֹוצֹות  יׁש ֶזה ֶנְחַלק ְלַכּמָ טִּ    –ַמה ּפַ

ְבִעים ְלׁשֹונֹות רּוְך הּוא ֶנְחַלק ְלׁשִ דֹוׁש ּבָ י ַהּקָ ָצא ִמּפִ ּיָ יּבּור ְוִדיּבּור ׁשֶ ל ּדִ   . "ַאף ּכָ
  

אָאַמר  ּפָ ר ּפַ   : ַרב ֲחַנְנֵאל ּבַ
ְכִתיבַמ     :אי ּדִ

ְמעוּ  ר !"ׁשִ י ְנִגיִדים ֲאַדּבֵ 41"ּכִ
   ?(משלי ח, ו) 
ָנִגיד ְבֵרי תֹוָרה כְּ לּו ּדִ ה ִנְמׁשְ    ?ָלּמָ

ִגיד ֶזה ֵיׁש ּבֹו ְלָהִמית ּוְלַהֲחיֹות,    לֹוַמר ְלָך: ַמה ּנָ
ם ְלָהִמית ּוְלַהֲחיֹות.  ְבֵרי תֹוָרה ֵיׁש ּבָ   ַאף ּדִ

  
  : ָרָבאָאַמר ּדְ ַהְיינּו 

ּה  י  - ְלַמְייִמיִנים ּבָ ַחּיֵ א ּדְ   ַסּמָ
ּה  ְמִאיִלים ּבָ מֹוָתא -ְלַמׂשְ א ּדְ    .ַסּמָ

  
ָבר ַאֵחר:    ּדָ

ֵני ְכָתִרים.  -  "ְנִגיִדים" ִרים לֹו ׁשְ רּוְך הּוא קֹוׁשְ דֹוׁש ּבָ י ַהּקָ ָצא ִמּפִ ּיָ יּבּור ְוִדיּבּור ׁשֶ ל ּדִ   כָּ
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יׁש ְיפהלוא כה דברי כאש נאום ה'   יׁש ְיפּוְכַפּטִ יׁש ְיפּוְכַפּטִ יׁש ְיפּוְכַפּטִ  ֵצץ ָסַלעֵצץ ָסַלעֵצץ ָסַלעֵצץ ָסַלעּוְכַפּטִ
41

ְמעוּ   י! ׁשִ ר ְנִגיִדים כִּ ח ֲאַדּבֵ ָפַתי ּוִמְפתַּ ִרים ׂשְ  ֵמיׁשָ
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        פט, אפט, אפט, אפט, א    ––––פח, ב פח, ב פח, ב פח, ב  .371
ַע ָאַמר  י ְיהֹוׁשֻ ן ֵלִויַרּבִ   : ּבֶ

ְכִתיב ַדי ָיִלין" :ַמאי ּדִ ין ׁשָ    ?(שיר השירים א, יג) "ְצרֹור ַהּמֹור ּדֹוִדי ִלי ּבֵ
רּוְך הּוא:  דֹוׁש ּבָ ָרֵאל ִלְפֵני ַהּקָ ֶנֶסת ִיׂשְ   ָאְמָרה כְּ

ל עֹוָלם יֵצר ּוֵמיַמר ִלי ּדֹוִדי !ִרּבֹונֹו ׁשֶ י ֶשּמֵ ַדי ָיִלין.  - ַאף ַעל ּפִ ין ׁשָ   ּבֵ
  

ּכֹ "ֶא  ִדי"ל ַהּכֹ ׁשְ ַכְרֵמי ֵעין ּגֶ    (שיר השירים א, יד) ֶפר ּדֹוִדי ִלי ּבְ
ּלֹו  ַהּכל ׁשֶ ִדי -ִמי ׁשֶ ר ִלי ַעל ֲעֹון ּגְ י ִלי.  ,ְמַכּפֵ ַרְמּתִ כָּ   ׁשֶ

  
ַהאי  ַמע ּדְ ְרֵמי"ַמאי ַמׁשְ ִמְכִניׁש הּוא "ּכַ ָנא ּדְ ָ    ?ִליׁשּ

  
ֵריּה ָאַמר    , ַרב ַנְחָמןּדְ ָמר זּוְטָרא ּבְ

ְתַנן:    ּדִ
א " סֵּ ל ּכִ ִליםׁשֶ ּכֹוְרִמים ָעָליו ֶאת ַהּכֵ    .(כלים כג,ד) "ּכֹוֵבס ׁשֶ
  
  

ן ֵלִויְוָאַמר  ַע ּבֶ י ְיהֹוׁשֻ   : ַרּבִ
ם :ְכִתיבַמאי ּדִ  ֲערּוַגת ַהּבׂשֶ יו ּכַ   ? (שיר השירים ה, יג)  42""ְלַחּיָ

י ַהּקָ  ָצא ִמּפִ ּיָ ּבּור ְוִדּבּור ׁשֶ ל ּדִ רּוְך הּוא כָּ ִמים.  -דֹוׁש ּבָ ׂשָ ל ָהעֹוָלם ּכּוּלֹו ּבְ א כָּ   ִנְתַמּלֵ
ִני ְלֵהיָכן ָהַלְך?  יּבּור ׁשֵ א, ּדִ יּבּור ִראׁשֹון ִנְתַמּלֵ ּדִ ּמִ   ְוֵכיָון ׁשֶ

רּוְך הּוא ָהרּוַח ֵמאֹוְצרֹוָתיו ְוָה  דֹוׁש ּבָ   . ָיה ַמֲעִביר ִראׁשֹון ִראׁשֹוןהֹוִציא ַהּקָ
ֶנֱאַמר:  ים נֹוְטפֹות מֹור עֹ "ׁשֶ ּנִ ְפתֹוָתיו ׁשֹוׁשַ   . ֵבר"ׁשִ
ְקִרי  ים"ַאל ּתִ ּנִ א  "ׁשֹוׁשַ ֹוִנים'ֶאּלָ ׁשּ    '.ׁשֶ

  
  

ן ֵלִויְוָאַמר  ַע ּבֶ י ְיהֹוׁשֻ   : ַרּבִ
רּוְך הּוא  דֹוׁש ּבָ י ַהּקָ ָצא ִמּפִ ּיָ יּבּור ְוִדיּבּור ׁשֶ ל ּדִ ָרֵאל,  - כָּ ל ִיׂשְ ָמָתן ׁשֶ   ָיְצָתה ִנׁשְ

נֶּ  רֹו"ֱאַמר: ׁשֶ ַדּבְ י ָיְצָאה ּבְ    .(שיר השירים ה, ו) "ַנְפׁשִ
יּבּור ִראׁשֹון  ּדִ ּמִ ָמָתןּוֵמַאַחר ׁשֶ לּו?  -  ָיְצָתה ִנׁשְ ִני ֵהיַאְך ִקיּבְ יּבּור ׁשֵ   ּדִ

ָעִתיד ְלַהֲחיֹות ּבֹו ֵמִתים ְוֶהֱחָיה אֹוָתם,    הֹוִריד ַטל ׁשֶ
ֱאַמר:  ּנֶ ִניף ֱא ׁשֶ ם ְנָדבֹות ּתָ ׁשֶ ּה""ּגֶ ה כֹוַנְנּתָ   .(תהלים סח, י) לִֹהים ַנֲחָלֶתָך ְוִנְלָאה ַאּתָ

  
  

ן ֵלִויְוָאַמר  ַע ּבֶ י ְיהֹוׁשֻ   : ַרּבִ
ר ִמיל ֵנים ָעׂשָ ָרֵאל ַלֲאחֹוֵריֶהן ׁשְ רּוְך הּוא ָחְזרּו ִיׂשְ דֹוׁש ּבָ י ַהּקָ ָצא ִמּפִ ּיָ יּבּור ְוִדיּבּור ׁשֶ ל ּדִ    ,כָּ

ֵרת  ָ ין אֹוָתןְוָהיּו ַמְלֲאֵכי ַהׁשּ    ,ְמַדּדִ
ֱאַמר:  ּנֶ   , (תהלים סח, יג) דּון"דּון ִיּדֹ "ַמְלֲאֵכי ְצָבאֹות ִיּדֹ ׁשֶ

יְקִרי  א  דּון""ִיּדֹ ַאל ּתִ   .  "ְיַדּדּון"ֶאּלָ
  
   

ן ֵלִויְוָאַמר  ַע ּבֶ י ְיהֹוׁשֻ   :  ַרּבִ
רֹום ה ַלּמָ ָעָלה מׁשֶ ָעה ׁשֶ ׁשָ    ,ּבְ
ֵרת ִלְפֵני ַה  ָ יֵנינּו? ָאְמרּו ַמְלֲאֵכי ַהׁשּ ה ּבֵ ָ ילּוד ִאׁשּ ל עֹוָלם, ַמה ּלִ רּוְך הּוא: ִרּבֹונֹו ׁשֶ דֹוׁש ּבָ   ּקָ

א.  :ָאַמר ָלֶהן ל ּתֹוָרה ּבָ   ְלַקּבֵ
ְבָרא ָהעֹוָלם,   43הּדָ ֶחְמ ָאְמרּו ְלָפָניו:  ּנִ ָעה ּדֹורֹות קֹוֶדם ׁשֶ ְבִעים ְוַאְרּבָ ע ֵמאֹות ְוׁשִ ׁשַ נּוָזה ְלָך ּתֵ ּגְ ּנּוָזה ׁשֶ   ּגְ

ר ָוָדם?ַא  ָנּה ְלָבׂשָ ׁש ִליּתְ ה ְמַבּקֵ    !ּתָ
י ִתְפְקֶדּנּו" ֶרּנּו ּוֶבן ָאָדם ּכִ י ִתְזּכְ   ? (תהילים ח, ה) "ָמה ֱאנֹוׁש ּכִ

ַמִים""ה' ֲאדֹ  ָ ָנה הֹוְדָך ַעל ַהׁשּ ר ּתְ ָכל ָהָאֶרץ ֲאׁשֶ ְמָך ּבְ יר ׁשִ   ! (תהלים ח, ב) ֵנינּו ָמה ַאּדִ
רּוךְ  דֹוׁש ּבָ ׁשּוָבה.  ָאַמר לֹו ַהּקָ ה: ַהֲחֵזיר ָלֶהן ּתְ   הּוא ְלמׁשֶ

                                                             
42
ם   ֲערּוַגת ַהּבׂשֶ יו כַּ ם ְלַחּיָ ֲערּוַגת ַהּבׂשֶ יו כַּ ם ְלַחּיָ ֲערּוַגת ַהּבׂשֶ יו כַּ ם ְלַחּיָ ֲערּוַגת ַהּבׂשֶ יו כַּ  מגדלות מרקחים שפתותיו שושנים נוטפות מור עוברְלַחּיָ
43

 ע"פ כתב"י, ראשונים ועוד 
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ל עֹוָלםָאַמר ְלָפָניו: ִר  ִפיֶהם.  !ּבֹונֹו ׁשֶ ּבְ ֶהֶבל ׁשֶ ְרפּוִני ּבַ א ִיׂשְ ּמָ   ִמְתָייֵרא ֲאִני ׁשֶ
א ְכבֹוִדי ִכּסֵ ׁשּוָבה.  ,ָאַמר לֹו: ֱאחֹוז ּבְ   ַוֲחזֹור ָלֶהן ּתְ

ֶנֱאַמר ז :ׁשֶ ְרׁשֵ א ּפַ ֵני ִכּסֵ   , (איוב כו, ט) ָעָליו ֲעָננֹו" "ְמַאֵחז ּפְ
י ַנחּוםְוָאַמר  ִכיָנתֹו ַוֲעָננֹו ָעָליו. ַרּבִ יו ׁשְ י ִמּזִ ּדַ יֵרׂש ׁשַ ּפֵ ד ׁשֶ   : ְמַלּמֵ
ל עֹוָלםָאַמר  ּה?  !ְלָפָניו: ִרּבֹונֹו ׁשֶ ִתיב ּבָ ה נֹוֵתן ִלי ַמה כְּ ַאּתָ   ּתֹוָרה ׁשֶ

ר הֹוֵצאִתיָך ֵמֶאֶר    . (שמות כ, ב) "ץ ִמְצַרִים"ָאנִכי ה' ֱאלֶֹהיָך ֲאׁשֶ
ם? ם? !ָאַמר ָלֶהן: ְלִמְצַרִים ְיַרְדּתֶ ְדּתֶ ְעּבַ ּתַ ֵהא ָלֶכם?  !ְלַפְרעה ִהׁשְ ה ּתְ   ּתֹוָרה ָלּמָ

ּה?  ִתיב ּבָ   ׁשּוב: ַמה כְּ
  . (שמות כ, ג) ""לֹא ִיְהֶיה ְלָך ֱאלִֹהים ֲאֵחִרים

עֹוְבִדי   פט,א רּוִיין ׁשֶ ם ׁשְ ין ַהּגֹוִים ַאּתֶ    !ֲעבֹוָדה ָזָרה?^ן  ּבֵ
ּה?  ִתיב ּבָ   ׁשּוב: ַמה כְּ

ׁשֹו" ת ְלַקּדְ ּבָ ַ   . (שמות כ, ח) "ָזכֹור ֶאת יֹום ַהׁשּ
בּות? ם ְצִריִכין ׁשְ ַאּתֶ ים ְמָלאָכה ׁשֶ ם עֹוׂשִ לּום ַאּתֶ    !כְּ

ּה?  ִתיב ּבָ   ׁשּוב: ַמה כְּ
א ָ ׂשּ    .(שמות כ, ז)  44""לא ּתִ

יֵניכֶ  ן ֵיׁש ּבֵ א ּוַמּתָ ָ    !ם?ַמׂשּ
ּה?  ִתיב ּבָ   ׁשּוב: ַמה כְּ

ָך" ד ֶאת ָאִביָך ְוֶאת ִאּמֶ ּבֵ   . (שמות כ, יב) "ּכַ
   !?ָאב ָוֵאם ֵיׁש ָלֶכם

ּה?  ִתיב ּבָ   ׁשּוב: ַמה כְּ
ְרַצח" ְנָאף" ... "לֹא ּתִ ְגנב" ... "לֹא ּתִ   . )ג(שמות כ, י "לֹא ּתִ

יֵניֶכם? יֵניֶכם !ִקְנָאה ֵיׁש ּבֵ    ?!ֵיֶצר ָהַרע ֵיׁש ּבֵ
רּוְך הּוא,  דֹוׁש ּבָ ד הֹודּו לֹו ְלַהּקָ   ִמּיָ

ֱאַמר:  ּנֶ ָכל ָהָאֶרץ"ׁשֶ ְמָך ּבְ יר ׁשִ   , (תהילים ח, י) "ה' ֲאדֵננּו ָמה ַאּדִ
ִתיב ַמִים" לֹא כְּ ָ ָנה הֹוְדָך ַעל ַהׁשּ    .ְוִאיּלּו "ּתְ

ל ֶאָחד ְוֶאָחד ד כָּ ָבר,  ,ִמּיָ ה לֹו אֹוֵהב ּוָמַסר לֹו ּדָ   ַנֲעׂשָ
נֶּ  ָאָדםֱאַמר: ׁשֶ נֹות ּבָ ִבי ָלַקַחת ַמּתָ ִביָת ׁשֶ רֹום ׁשָ    .(תהילים סח, יט)  45""ָעִליָת ַלּמָ

ָראּוָך  ּקְ ַכר ׁשֶ ׂשְ נֹות.  - "ָאָדם"ּבִ   ָלַקְחּתָ ַמּתָ
ָבר,  ֶות ָמַסר לֹו ּדָ   ַאף ַמְלַאְך ַהּמָ

ֱאַמר:  ּנֶ טֹ ׁשֶ ן ֶאת ַהּקְ ּתֵ ר ַעל ָהָעם""ַוּיִ   . יז, יב) (במדבר ֶרת ַוְיַכּפֵ
ים :ְואֹוֵמר ִתים ּוֵבין ַהַחּיִ ין ַהּמֵ ֲעמֹוד ּבֵ   , (במדבר יז, יג)  46""ַוּיַ

  ִמי ֲהָוה ָיַדע?  , ָאַמר ֵליּה ּדְ ִאי ָלאו 
   

  
ן ֵלִויְוָאַמר  ַע ּבֶ י ְיהֹוׁשֻ   : ַרּבִ

רּוְך הּוא,  דֹוׁש ּבָ ְפֵני ַהּקָ ה ִמּלִ ַרד מׁשֶ ּיָ ָעה ׁשֶ ׁשָ   ּבְ
ָטן ְוָאַמר א ׂשָ ל עֹוָלם, ּתֹוָרה ֵהיָכן ִהיא? ְלָפָניו ּבָ   : ִרּבֹונֹו ׁשֶ

יָה ָלָאֶרץ.    ָאַמר לֹו: ְנַתּתִ
  ָהַלְך ֵאֶצל ֶאֶרץ, ָאַמר ָלּה: ּתֹוָרה ֵהיָכן ִהיא? 

ּה ָאְמָרה לֹו:  ְרּכָ   . (איוב כח, כג)  47""ֱאלִֹהים ֵהִבין ּדַ
ִדיָהַלְך ֵאֶצל ָים, ְוָאַמר לוֹ    . : ֵאין ִעּמָ

הֹוםָהַלְך  י :ָאַמר לוֹ , ֵאֶצל ּתְ   . ֵאין ּבִ
ֱאַמר:  ּנֶ ִדי"ׁשֶ י ִהיא ְוָים ָאַמר ֵאין ִעּמָ הֹום ָאַמר לֹא ּבִ   . (איוב כח, יד) "ּתְ

ְמָעּה" ַמְענּו ׁשִ ָאְזֵנינּו ׁשָ   . (איוב כח, כב) "ֲאַבּדֹון ָוָמֶות ָאְמרּו ּבְ
רּוְך הּוא: ִרּבוֹ  דֹוׁש ּבָ ָכל ָהָאֶרץ ְולֹא ְמָצאִתיָה. ָחַזר ְוָאַמר ִלְפֵני ַהּקָ י ּבְ ּתִ ׂשְ ל עֹוָלם, ִחיּפַ   נֹו ׁשֶ

ן ַעְמָרם.    ָאַמר לֹו: ֵלְך ֵאֶצל ּבֶ
רּוְך הּוא ֵהיָכן ִהיא?  דֹוׁש ּבָ ַתן ְלָך ַהּקָ ּנָ ה ָאַמר לֹו: ּתֹוָרה ׁשֶ   ָהַלְך ֵאֶצל מׁשֶ

רּוְך הלוֹ  ָאַמר דֹוׁש ּבָ ַתן ִלי ַהּקָ ּנָ   ּוא ּתֹוָרה? : ְוִכי ָמה ֲאִני ׁשֶ
                                                             

44
א   ָ ׂשּ א לא תִּ ָ ׂשּ א לא תִּ ָ ׂשּ א לא תִּ ָ ׂשּ  את שם ה' אלהיך לשואלא תִּ
45
ִבי ָלַקַח   ִביָת ׁשֶ רֹום ׁשָ ִבי ָלַקַח ָעִליָת ַלּמָ ִביָת ׁשֶ רֹום ׁשָ ִבי ָלַקַח ָעִליָת ַלּמָ ִביָת ׁשֶ רֹום ׁשָ ִבי ָלַקַח ָעִליָת ַלּמָ ִביָת ׁשֶ רֹום ׁשָ ָאָדם ָעִליָת ַלּמָ נֹות ּבָ ָאָדם ת ַמתָּ נֹות ּבָ ָאָדם ת ַמתָּ נֹות ּבָ ָאָדם ת ַמתָּ נֹות ּבָ  ואף סוררים לשכון יה אלהיםת ַמתָּ
46
ים   ִתים ּוֵבין ַהַחּיִ ין ַהּמֵ ֲעמֹוד ּבֵ ים ַוּיַ ִתים ּוֵבין ַהַחּיִ ין ַהּמֵ ֲעמֹוד ּבֵ ים ַוּיַ ִתים ּוֵבין ַהַחּיִ ין ַהּמֵ ֲעמֹוד ּבֵ ים ַוּיַ ִתים ּוֵבין ַהַחּיִ ין ַהּמֵ ֲעמֹוד ּבֵ  ותעצר המגיפהַוּיַ
47
ּה   ְרכָּ ּה ֱאלִֹהים ֵהִבין ּדַ ְרכָּ ּה ֱאלִֹהים ֵהִבין ּדַ ְרכָּ ּה ֱאלִֹהים ֵהִבין ּדַ ְרכָּ  והוא ידע את מקומהֱאלִֹהים ֵהִבין ּדַ
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ה?!  אי ַאּתָ ּדַ ה, ּבַ ה: מׁשֶ רּוְך הּוא ְלמׁשֶ דֹוׁש ּבָ   ָאַמר לֹו ַהּקָ
ל עֹוָלם, ֶחְמ ָאַמר ְלָפנָ  ָכל יֹוםיו: ִרּבֹונֹו ׁשֶ ּה ּבְ ַע ּבָ ֲעׁשֵ ּתַ ה ִמׁשְ ַאּתָ ּנּוָזה ֵיׁש ְלָך ׁשֶ    ?!, ֲאִני ַאֲחִזיק טֹוָבה ְלַעְצִמי48ָדה ּגְ

דֹוׁש ּבָ  ה: הֹוִאיל ּוִמיַעְטּתָ ַעְצְמךָ ָאַמר לֹו ַהּקָ ְמךָ  ,רּוְך הּוא ְלמׁשֶ ֵרא ַעל ׁשִ ּקָ    ,ּתִ
ֱאַמר:  ּנֶ יׁשֶ ה ַעְבּדִ   .  (מלאכי ג, כב) 49""ִזְכרּו ּתֹוַרת מׁשֶ

  
   

ן ֵלִויְוָאַמר  ַע ּבֶ י ְיהֹוׁשֻ   : ַרּבִ
ָה  רּוְך הּוא ׁשֶ דֹוׁש ּבָ רֹום ְמָצאֹו ְלַהּקָ ה ַלּמָ ָעָלה מׁשֶ ָעה ׁשֶ ׁשָ ָתִרים ָלאֹוִת ּבְ ר כְּ   .ּיֹותָיה קֹוׁשֵ

ִעיְרָך?  לֹום ּבְ ה, ֵאין ׁשָ   ָאַמר לֹו: מׁשֶ
לֹום ְלַרּבֹו?  ּנֹוֵתן ׁשָ לּום ֵיׁש ֶעֶבד ׁשֶ   ָאַמר ְלָפָניו: כְּ

  ָהָיה ְלָך ְלָעְזֵרִני,  :ָאַמר לוֹ 
ד ָאַמר לֹו:  ְרּתָ ִמּיָ ּבַ ר ּדִ ֲאׁשֶ ל ָנא ּכַח ה' ּכַ ה ִיְגּדַ   .  מדבר יד, יז)(ב ""ְוַעּתָ

  
   

ן ֵלִויָאַמר  ַע ּבֶ י ְיהֹוׁשֻ   : ַרּבִ
ְכִתיב ה :ַמאי ּדִ ׁש מׁשֶ י בׁשֵ ְרא ָהָעם ּכִ   ,(שמות לב, א)  50""ַוּיַ

ְקִרי ׁש""בֹ  :ַאל ּתִ א ׁשֵ ׁש ' :ֶאּלָ אּו ׁשֵ   . 'ּבָ
רֹום ה ַלּמָ ָעָלה מׁשֶ ָעה ׁשֶ ׁשָ ָרֵאל:  ,ּבְ   ָאַמר ָלֶהן ְלִיׂשְ

ִעים יוֹ  א. ְלסֹוף ַאְרּבָ ׁש ֲאִני ּבָ ת ׁשֵ ְתִחּלַ   ם ּבִ
ב  ָטן ְוִעיְרּבֵ א ׂשָ ִעים יֹום ּבָ   . ֶאת ָהעֹוָלםְלסֹוף ַאְרּבָ

ֶכם ֵהיָכן הּוא?  ה ַרּבְ   ָאַמר ָלֶהן: מׁשֶ
רֹום.    ָאְמרּו לֹו: ָעָלה ַלּמָ

ׁש.  אּו ׁשֵ   ָאַמר ָלֶהן? ּבָ
יחּו ָעָליו.  ּגִ   ְולֹא ִהׁשְ

  ֵמת. 
יחּו ָעָלי ּגִ   ו. ְולֹא ִהׁשְ

תֹו.  מּות ִמּטָ   ֶהְרָאה ָלֶהם ּדְ
ָקָאְמִרי ֵליּה ְלַאֲהרן:  ה ָהִאיׁש ְוַהְיינּו ּדְ י ֶזה מׁשֶ   .  (שמות לב, א)  51""ּכִ

   
  

                                                             
48

  (משלי ח, ל) ועים יום יום משחקת לפניו בכל עתואהיה שעש 
49
י   ה ַעְבּדִ י ִזְכרּו ּתֹוַרת מׁשֶ ה ַעְבּדִ י ִזְכרּו ּתֹוַרת מׁשֶ ה ַעְבּדִ י ִזְכרּו ּתֹוַרת מׁשֶ ה ַעְבּדִ  תו בחורב על כל ישראל חוקים ומשפטיםאשר ציויתי אוִזְכרּו ּתֹוַרת מׁשֶ
50
ה   ׁש מׁשֶ י בׁשֵ ְרא ָהָעם כִּ ה ַוּיַ ׁש מׁשֶ י בׁשֵ ְרא ָהָעם כִּ ה ַוּיַ ׁש מׁשֶ י בׁשֵ ְרא ָהָעם כִּ ה ַוּיַ ׁש מׁשֶ י בׁשֵ ְרא ָהָעם כִּ  לרדת מן ההרַוּיַ
51

ה ָהִאיׁש   י ֶזה מׁשֶ ה ָהִאיׁש כִּ י ֶזה מׁשֶ ה ָהִאיׁש כִּ י ֶזה מׁשֶ ה ָהִאיׁש כִּ י ֶזה מׁשֶ  אשר העלנו מארץ מצרים לא ידענו מה היה לוכִּ
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ַנן לְ  ֲהָנאָאַמר ֵליּה ַההּוא ֵמַרּבָ   : ַרב ּכָ

ִמיַע ָלְך ַמאי    ? "ַהר ִסיַני"ִמי ׁשְ
  

  ָאַמר ֵליּה: 
ֲעׂשּו ּבֹו נִ  ּנַ ָרֵאל. ַהר ׁשֶ ים ְלִיׂשְ   ּסִ

  
ֵעי ֵליּה!  'ַהר ִניָסאי'   ִמיּבָ

  
א ָרֵאל.  :ֶאּלָ ה ִסיָמן טֹוב ְלִיׂשְ ֲעׂשָ ּנַ   ַהר ׁשֶ

  
ֵעי ֵליּה!  'ַהר ִסיָמַנאי'   ִמיּבָ

  
  ָאַמר ֵליּה: 

יּה  ִכיַחת ַקּמֵ אּדְ ַמאי ַטְעָמא ָלא ׁשְ ּפָ ֵריּה וְ  ַרב ּפַ ַע ּדְ  ַרב הּוָנא ּבְ ְמַעיְ  ַרב ְיהֹוׁשֻ א? ּדִ ְדּתָ ַאּגַ   יִני ּבְ
אּדְ  ֵריּה וְ  ַרב ִחְסּדָ ה ּבְ ְרַווְייהּו:  ַרב הּוָנאדּ ַרּבָ ָאְמִרי ּתַ   ּדְ

  ?"ַהר ִסיַני"ַמאי 
ְנָאה ְלֻאּמֹות ָהעֹוָלם ָעָליו.  ְרָדה ׂשִ ּיָ   ַהר ׁשֶ

  
י ֲחִניָנאָאַמר ּדְ ְוַהְיינּו  ַרּבִ י יֹוֵסי ּבְ    :ַרּבִ

מֹות ֵיׁש לוֹ  ה ׁשֵ ָ    :ֲחִמׁשּ
ר ִצין" " ָרֵאל ָעָליו.  -ִמְדּבַ ְצַטּוּו ִיׂשְ ּנִ   ׁשֶ

ר ָקֵדׁש"  ָרֵאל ָעָליו.  -"ִמְדּבַ ׁשּו ִיׂשְ ְתַקּדְ ּנִ   ׁשֶ
ר ְקֵדמֹות"  ָנה ְקדּוָמה -"ִמְדּבַ ּתְ ּנִ   ָעָליו.  ׁשֶ

אָרן"    פט,ב ר ּפָ ָרֵאל. ^ - "ִמְדּבַ רּו ְוָרבּו ָעֶליָה ִיׂשְ ּפָ   ׁשֶ
ר ִסיַני"  יָּ  -"ִמְדּבַ ְנָאה ְלֻאּמֹות ָהעֹוָלם ָעָליו. ׁשֶ   ְרָדה ׂשִ

מֹו?  ְ מֹו.  חֹוֵרבּוַמה ׁשּ   ׁשְ
  

הּו, ּדְ ּוְפִליָגא  י ַאּבָ   ַרּבִ
ָאַמר  הוּ ּדְ י ַאּבָ ה ְלֻאּמֹות ָהעֹוָלם ָעָליו.  ַרּבִ ְרָדה חּוְרּבָ ּיָ ה ִנְקָרא "ַהר חֹוֵרב" ׁשֶ מֹו, ְוָלּמָ   : "ַהר ִסיַני" ׁשְ
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        פט, בפט, בפט, בפט, ב .373
ִין ׁשֶ " ל ְזהֹוִרית ִמּנַ ִרין ָלׁשֹון ׁשֶ ַח? [ּקֹוׁשְ ּלֵ תַּ ׁשְ ִעיר ַהּמִ ראׁש ׂשָ   ּבְ

ֱאַמר: ּנֶ ינּו" ׁשֶ ֶלג ַיְלּבִ ֶ ׁשּ ִנים ּכַ ָ ׁשּ    .]"(ישעיה א, יח) "ִאם ִיְהיּו ֲחָטֵאיֶכם ּכַ
  

ִנים" ָ ׁשּ ִני'? "ּכַ ָ ׁשּ ֵעי ֵליּה!  'כַּ   ִמיּבָ
  

י ִיְצָחקָאַמר     :ַרּבִ
דֹוׁש  ָרֵאל: ָאַמר ָלֶהם ַהּקָ רּוְך הּוא ְלִיׂשְ   ּבָ

יו  ית ְוַעד ַעְכׁשָ ת ְיֵמי ְבֵראׁשִ ׁשֶ ֵ דּורֹות ּוָבאֹות ִמׁשּ ּסְ לּו ׁשֶ ִנים ַהּלָ ָ ׁשּ ינּו.  - ִאם ִיְהיּו ֲחָטֵאיֶכם כַּ ֶלג ַיְלּבִ ֶ ׁשּ   כַּ
  

ַרׁש    : ָרָבאּדָ
ְכִתיב ְכָחה יֹ  :ַמאי ּדִ ֵעי ֵליּה  'אּו ָנאּבוֹ ' !?"ְלכּו ָנא" - אַמר ה'""ְלכּו ָנא ְוִנּוָ    !ִמיּבָ

ֵעי ֵליּה!  'ָאַמר ה''? אַמר ה'""יֹ    ִמיּבָ
  

ָרֵאל: ְלכּו ָנא ֵאֶצל ֲאבֹוֵתיֶכם ְויֹוִכיחּו ֶאְתֶכם. יָֹלבֹא ֶלָעִתיד  רּוְך הּוא ְלִיׂשְ דֹוׁש ּבָ   אַמר ָלֶהם ַהּקָ
ל עֹוָלם, ֵאֶצל ִמי ֵנֵלְך?    ְויאְמרּו ְלָפָניו: ִרּבֹונֹו ׁשֶ

ָאַמְרּתָ לוֹ ֵאֶצל ַא  ַדע :ְבָרָהם ׁשֶ ׁש ַרֲחִמים ָעֵלינּו?!  - (בראשית טו, יג)  52""ָידַע ּתֵ ּקֵ   ְולֹא ּבִ
ו:  יַרְך ֶאת ֵעׂשָ ּבֵ ִרידֵאֶצל ִיְצָחק ׁשֶ ר ּתָ ֲאׁשֶ ׁש ַרֲחִמים ָעֵלינּו?! (בראשית כז, מ)  53""ְוָהָיה ּכַ ּקֵ   , ְולֹא ּבִ

ָאַמְרּתָ לֹו:  ָך ִמְצַרְיָמה" "ָאנִכיֵאֶצל ַיֲעקב ׁשֶ ׁש ַרֲחִמים ָעֵלינּו?! (בראשית מו, ד) ֵאֵרד ִעּמְ ּקֵ   , ְולֹא ּבִ
יו ֵאֶצל ִמי ֵנֵלךְ     ?ַעְכׁשָ

   .יאַמר ה'
י רּוְך הּוא: הֹוִאיל ּוְתִליֶתם ַעְצְמֶכם ּבִ דֹוׁש ּבָ ינּו" - ָאַמר ָלֶהן ַהּקָ ֶלג ַיְלּבִ ֶ ׁשּ ִנים, ּכַ ָ ׁשּ    . "ִאם ִיְהיּו ֲחָטֵאיֶכם ּכַ

   
  

ר ַנֲחָמִניָאַמר  מּוֵאל ּבַ י ׁשְ י יֹוָנָתןָאַמר  ַרּבִ   : ַרּבִ
ְכִתיב ה ָאִבינוּ : ַמאי ּדִ י ַאּתָ    ,"ּכִ

י ַאְבָרָהם לֹא ְיָדָענוּ     ,ּכִ
יָרּנוּ  ָרֵאל לֹא ַיּכִ    ,ְוִיׂשְ

ֶמָך" ה ה' ָאִבינּו ּגֹוֲאֵלנּו ֵמעֹוָלם ׁשְ    ?(ישעיהו סג, טז) ַאּתָ
ֶניְך ָחְטאּו ִלי. אַמ ֶלָעִתיד ָלבא יֹ רּוְך הּוא ְלַאְבָרָהם: ּבָ דֹוׁש ּבָ   ר לֹו ַהּקָ

ל עֹוָלםָאַמר לְ  ֶמָך.  - ָפָניו: ִרּבֹונֹו ׁשֶ ת ׁשְ ַ חּו ַעל ְקדּוׁשּ   ִיּמָ
ָבֵעי ַרֲחֵמי ֲעַלְייהוּ ה': ָאַמר  ר ּדְ ִנים, ֶאְפׁשָ יּדּול ּבָ ֲהָוה ֵליּה ַצַער ּגִ    .ֵאיַמר ֵליּה ְלַיֲעקב ּדַ

ֶניָך ָחְטאּו. : ר ֵליּה ָאַמ    ּבָ
ל עֹוָלם: ָאַמר ְלָפָניו ֶמָך.  - ִרּבֹונֹו ׁשֶ ת ׁשְ ַ חּו ַעל ְקדּוׁשּ   ִיּמָ

ָסֵבי ַטְעָמא :ָאַמר ֵקי ֵעָצה ,לֹא ּבְ ַדְרּדְ   . ְולֹא ּבְ
ֶניָך ָחְטאּו ִלי.    ָאַמר לֹו ְלִיְצָחק: ּבָ

ל עֹוָלם: ָאַמר ְלָפָניו ַני ְולֹא  - ִרּבֹונֹו ׁשֶ ֶניָך?! ּבָ   ּבָ
ימּו ְלָפֶניךָ  ִהְקּדִ ָעה ׁשֶ ׁשָ ַמע" :ּבְ ה" ְל"ִנׁשְ ִני ְבכֹוִרי :ָקָראָת ָלֶהם ,"ַנֲעׂשֶ   ,(שמות ד, כב) ""ּבְ

ֶניָך?!  ַני ְולֹא ּבָ יו ּבָ   ַעְכׁשָ
ה ָחְטאּו?  ּמָ   ְועֹוד, כַּ

ל ָאָדם נֹוָתיו ׁשֶ ה ׁשְ ּמָ ָנה.  ?כַּ ְבִעים ׁשָ   ׁשִ
ָלא ָענַ  ִרין ּדְ ל ֶעׂשְ ּתָ ֲעַלְייהוּ ּדַ ין - ׁשְ ׁשּו ְלהּו ַחְמׁשִ   . ּפָ

ל ֶעׂשְ  ֵלילֹוָתאּדַ ה ּדְ ָ ה - ִרין ַוֲחִמׁשּ ָ ִרין ַוֲחִמׁשּ ׁשּו ְלהּו ֶעׂשְ    .ּפָ
ַצלֹוֵיי ּוֵמיַכל וּ  א ּדְ י ְסֵרי ּוַפְלּגָ ְרּתֵ ל ּתַ א ֵב ְד ּדַ ּסֵ א -ית ַהכִּ י ְסֵרי ּוַפְלּגָ ְרּתֵ ׁשּו ְלהּו ּתַ   .ּפָ

ה סוֹ  ם ִאם ַאּתָ   מּוָטב,  -ֵבל ֶאת ּכּוּלָ
א ָעֶליָך.  -ְוִאם ָלאו  א ָעַלי ּוַפְלּגָ ְלּגָ   ּפַ

ְמָצא לֹוַמר  םְוִאם ּתִ ְך.  - ָעַלי  ּכּוּלָ י ַקּמָ   ָהא ְקֵריִבית ַנְפׁשִ
ְתחּו  ה ָאִבינוּ "ְוָאְמרּו: ּפָ   . "ַאּתָ
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ִסין ִלי, ַקּלְ  ם ְמַקּלְ ַאּתֶ רּוְך הּואסּו ְלַה ָאַמר ָלֶהם ִיְצָחק: ַעד ׁשֶ דֹוׁש ּבָ    .ּקָ
ֵעיַנְייהוּ  ,ּוַמֲחֵוי ְלהּו ִיְצָחק רּוְך הּוא ּבְ דֹוׁש ּבָ    .ַהּקָ

רֹום ְואֹוְמִרים:  אּו ֵעיֵניֶהם ַלּמָ ד ָנׂשְ ה ה' ָאִבינּו ּגֹ ִמּיָ ֶמָך""ַאּתָ   .  ֲאֵלנּו ֵמעֹוָלם ׁשְ
  

אָאַמר  ר ַאּבָ יא ּבַ י ִחּיָ י יֹוָחָנןָאַמר  ַרּבִ   : ַרּבִ
ְרֶזל, ָראוּ  ל ּבַ ָלאֹות ׁשֶ ְלׁשְ ׁשַ   י ָהָיה ַיֲעקב ָאִבינּו ֵליֵרד ְלִמְצַרִים ּבְ

ְרָמה לוֹ  כּותֹו ּגָ ּזְ א ׁשֶ   , ֶאּלָ
ְכִתיב ֲעבתֹות ַאֲהָבה :ּדִ ֵכם ּבַ ַחְבֵלי ָאָדם ֶאְמׁשְ    ,"ּבְ

ְמִריֵמי על ַעל ְלֵחיֶהם ְוַאט ֵאָליו אֹוִכיל"   .  (הושע יא, ד) ָוֶאְהֶיה ָלֶהם ּכִ
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        פט, בפט, בפט, בפט, ב .374
ָנה              ִמׁשְ

ה.  - ַהּמֹוִציא ֵעִצים  יָצה ַקּלָ ל ּבֵ ֵ ֵדי ְלַבׁשּ   ּכְ
ְבִלין ה.  - תַּ יָצה ַקּלָ ל ּבֵ ֵדי ְלַתּבֵ   ּכְ

  ּוִמְצָטְרִפין ֶזה ִעם ֶזה. 
י ִרּמֹוִנים י ֱאגֹוִזין, ְקִליּפֵ י  -  ִאיָסִטיס ּופּוָאה ,ְקִליּפֵ ֶגד ָקָטן ּפִ ֶהן ּבֶ ֵדי ִלְצּבֹוַע ּבָ   . ָכהְסָב ּכְ

ָלג  י  -ֵמי ַרְגַלִים ֶנֶתר ּובֹוִרית ִקמֹוְלָיא ְוֶאׁשְ ֶגד ָקָטן ּפִ ס ּבֶ ֵדי ְלַכּבֵ    .ְסָבָכהּכְ
י ְיהּוָדה   אֹוֵמר:  ַרּבִ

ֶתם ֵדי ְלַהֲעִביר ֶאת ַהּכֶ   .  ּכְ
   

ָמָרא          ּגְ

ִניָנא ֲחָדא ִזיְמָנא   ! ּתְ
ֵדי ַלֲעׂשֹות קּוְלמֹוס,  - ָקֶנה   כְּ

ס  ִאם ָהָיה ָעב אוֹ  יִצים, ְטרּוָפה ּוְנתּוָנה  -ְמרּוּסָ ּבֵ ּבַ ה ׁשֶ יָצה ַקּלָ ל ּבֵ ֵ ֵדי ְלַבׁשּ סכְּ ִאיְלּפָ   ! ּבָ
  

ֵתיָמא י :ַמהּו ּדְ ָלא ֲחֵזי ְלִמיּדֵ   , ָהָתם הּוא ּדְ
הּוא,  ל ׁשֶ ַאְקִליָדא ֲאִפיּלּו כָּ ָחזּו ְלָכָכא ּדְ   ֲאָבל ֵעִצים ּדְ

ַמע ָלן    .ָקא ַמׁשְ
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        צ, אצ, אצ, אצ, א    ––––    פט, בפט, בפט, בפט, ב .375
ְבִלין " ה -תַּ יָצה ַקּלָ ל ּבֵ ֵדי ְלַתּבֵ    ."ּכְ
  

   :ּוְרִמיְנהוּ 
ְבִלין, " מֹותתַּ ה ׁשֵ לׁשָ ַנִים ּוׁשְ ין ֶאָחד ׁשְ    ,ִמּמִ

ה ִמיִנין  לׁשָ ְ   ֲאסּוִרין,  -אֹו ִמׁשּ
   .(ערלה ב,י) "ּוִמְצָטְרִפין ֶזה ִעם ֶזה

הְוָאַמר   :  ִחְזִקּיָ
נּו,   צ,א ִמיֵני ְמִתיָקה ׁשָ   ּבְ

ק ְקֵדיָרה. הֹוִא    יל ּוְראּוִיין ְלַמּתֵ
ֵדיָרה ק ֶאת ַהּקְ ָחזּו ְלַמּתֵ   , ַטְעָמא ּדְ

   !לֹא –ָהא ָלאו ָהִכי 
  

ק    .ָהָכא ַנִמי ֲחזּו ְלַמּתֵ
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        צ, אצ, אצ, אצ, א .376
י ִרּמֹוִנים ָסִטיס ּופּוָאה" י ֱאגֹוִזין ּוְקִליּפֵ ֶגד ָקָטן -  ְקִליּפֵ ֵדי ִלְצּבֹוַע ּבֶ   . "ּכְ
  

   :ּוְרִמיְנהוּ 
רּוִייןַהּמ " ִנים ׁשְ ֶהן ּדּוְגָמא ְלִאיָרא -ֹוִציא ַסּמָ ֵדי ִלְצּבֹוַע ּבָ   ! "ּכְ
  
ר ֲאבּוּה ָאַמר  ַרב ַנְחָמןָאַמר  )ָהא ִאיְתַמר ֲעָלּה ( ה ּבַ   : ַרּבָ

ֶהן ּדּוְגָמא ְלִאיָרא רֹות ַסְמָמִנים ִלְצּבֹוַע ּבָ ֵאין ָאָדם טֹוֵרַח ִלׁשְ   . ְלִפי ׁשֶ
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        צ, אצ, אצ, אצ, א .377
   ."ֵמי ַרְגַלִים"
  

ָנא    :ּתָ
ן ַעד  -ֵמי ַרְגַלִים " ִעים יֹוםּבֶ   ."ַאְרּבָ
  
  
   ."ֶנֶתר"
  

ָנא    :ּתָ
ִרית" ַסְנּדְ ְנְטִרין ,ֶנֶתר ֲאֶלּכְ   ."ְולֹא ֶנֶתר ַאְנּפַ
  
  
   ."ּבֹוִרית"
  

  : ַרב ְיהּוָדהָאַמר 
  ֶזה חֹול. 

  
   :ְוָהַתְנָיא

  ! "ַהּבֹוִרית ְוַהחֹול"
  

א ְבִר  "ּבֹוִרית"ַמאי : ֶאּלָ   יָתא. כַּ
  

  ֵמיִתיִבי 
ִעינּון, ְוַהּבֹוִרית, ְוָהָאָהל :הֹוִסיפּו ֲעֵליֶהן" יִצין, ְוַהּלְ   . "ַהַחְלּבִ

ֲעָתךְ  ְבִריָתא :ְוִאי ָסְלָקא ּדַ א ּבִ  ,כַּ ְבִריָתא ִמי ִאיכָּ ִביִעית?! כַּ   ׁשְ
   :54ְוָהַתְנָיא

ָלל, ּכֹ" ר ֶזה ַהּכְ ׁש לֹו ִעיּקָ ּיֵ ִביִעית -ל ׁשֶ   , ֵיׁש לֹו ׁשְ
ר  ֵאין לֹו ִעיּקָ ִביִעית -ְוׁשֶ   ! "ֵאין לֹו ׁשְ

  
א ַמאי    ָאָהָלא.  - ?"ּבֹוִרית"ֶאּלָ

  
  : ְוָהַתְנָיא

   !"ְוַהּבֹוִרית ְוָאָהָלא"
  

ְווֵני ָאָהָלא ֵרי ּגַ א ּתְ    .ֶאּלָ
  
  
   ."ִקימֹוְלָיא"
  
  : ַרב ְיהּוָדהר ַמ ָא 

לֹוף דֹוץ.    ׁשְ
  
  
ָלג"    ."ֶאׁשְ
  

מּוֵאלָאַמר    : ׁשְ
יְנהּו ׁשְ  אכֹ לְ ֵאיְלּתִ ֵמיּה  'ׁשֹוָנאָנה'ְוָאְמרּו ִלי , ל ָנחֹוֵתי ַיּמָ    ,ׁשְ

ִניָתאכַּ ּתַ ׁשְ ִמ וּ  ַמְרּגָ נּוְקָבא ּדְ ַפְרְזָלא ,ח ּבְ ַרְמָצא ּדְ ֵקי ֵליּה ּבְ    .ּוַמּפְ
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  מסורת הש"ס ועוד. 
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            צ, אצ, אצ, אצ, א .378
ָנה              ִמׁשְ

ֶלת  ְלּפֶ הּוא -ּפִ ל ׁשֶ    .ּכָ
הּוא.  -ְוִעְטָרן  ל ׁשֶ   ּכָ

ִמים וּ  כֹות ִמיֵני ְבׂשָ ֵהן.  -ִמיֵני ַמתָּ ל ׁשֶ   ּכָ
ַח  ְזּבֵ ַח ּוֵמֲעַפר ַהּמִ ְזּבֵ חֹוֵתיֶהם  ,ֶמֶקק ְסָפִרים, ֵמַאְבֵני ַהּמִ הּוא - ּוֶמֶקק ִמְטּפְ ל ׁשֶ     ,ּכָ

ַמְצִניִעין אֹוָתן ְלגֹוְנָזן.    ׁשֶ
י ְיהּוָדה   אֹוֵמר:  ַרּבִ

הּוא ל ׁשֶ י ֲעבֹוָדה ָזָרה, ּכָ ׁשֵ ּמְ   , ַאף ַהּמֹוִציא ְמׁשַ
ֱאַמר:  ּנֶ ָיְדָך ְמאּוָמה ִמן ַהֵחֶרם"ׁשֶ ק ּבְ   .  (דברים יג, יח) "ְולֹא ִיְדּבַ

   

ָמָרא              ּגְ

ֶלת " ְלּפֶ הּוא - ּפִ ל ׁשֶ    ?ְלַמאי ַחְזָיא - "ּכָ
  

ה   .ְלֵריַח ַהּפֶ
  
  
הּוא -ִעיְטָרן " ל ׁשֶ   ?ְלַמאי ַחְזָיא - "ּכָ
  

   .ְלִציְלָחָתא
  
  
ִמים " ֵהן - ִמיֵני ְבׂשָ ל ׁשֶ   . "ּכָ
  

ַנן נּו ַרּבָ    :ּתָ
הּוא.  -ֵריַח ַרע  ַהּמֹוִציא" ל ׁשֶ   ּכָ

ֶמן טֹוב  הּוא.  -ׁשֶ ל ׁשֶ   ּכָ
ָמן  הּוא.  -ַאְרּגָ ל ׁשֶ   ּכָ

וֶרד    . "ַאַחת –ּוְבתּוַלת ַהּוֶ
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כֹות " ֵהן -ִמיֵני ַמתָּ ל ׁשֶ   . "ּכָ
  

  ? ְלַמאי ֲחזוּ 
  

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

ן ָקָטן ְרּבָ ה ּדָ ּנָ ן ָראּוי ַלֲעׂשֹות ִמּמֶ ּכֵ   . "ׁשֶ
  

ַנן נּו ַרּבָ    :ּתָ
ְרֶזל" :ָהאֹוֵמר"   , "ֲהֵרי ָעַלי ּבַ

  אֹוְמִרים:  ֲאֵחִרים
ה ה ַעל ַאּמָ   . לֹא ִיְפחֹות ֵמַאּמָ

  
   ?ְלַמאי ַחְזָיא

  
  : ַרב יֹוֵסףָאַמר 

  .ְלַכְלָייא עֹוֵרב
  

ָאְמִרי א ּדְ    :ְוִאיכָּ
  ְמִרים: אוֹ  ֲאֵחִרים"

ְלָייא עֹוֵרב   . "לֹא ִיְפחֹות ִמּכַ
  

ה   ? ְוַכּמָ
  

  : ַרב יֹוֵסףָאַמר 
ה.  ה ַעל ַאּמָ   ַאּמָ

  
ת" ֶסףלֹא ִיְפחֹות ִמ  -  ְנחׁשֶ   . "ָמָעה ּכֶ
  

ְנָיא    :ּתַ
י"   אֹוֵמר:  ֱאִליֶעֶזר ַרּבִ

יּנֹוָרא  ל נְ לֹא ִיְפחֹות ִמּצִ ה ׁשֶ תְקַטּנָ   . "חׁשֶ
  

   ?ְלַמאי ַחְזָיא
  

ֵייָאַמר    : ַאּבַ
ּה  ִטין ּבָ ַחּטְ ּמְ ִתילֹותׁשֶ ִחין  ,ֶאת ַהּפְ רֹות.  ּוְמַקּנְ   ַהּנֵ
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  . "ַחתֶמֶקק ְסָפִרים ּוֶמֶקק ִמְטּפַ "
  

יָאַמר    : ְיהּוָדה ַרּבִ
ִסיְפֵרי יָרֵאי ,ְמָקק ּדְ ׁשִ ָכְך ּדְ ִעיְנֵביּתְ ְתֵאֵני, ְוִאיָלא ּדְ ִריּמֹוֵני , ּוֶפה ּדִ א -, ְוָהה ּדְ ְנּתָ הּו ַסכַּ    .ּכּוּלְ

  
יּה  ֲהָוה ָיֵתיב ַקּמֵ ְלִמיָדא ּדַ יּדְ ַההּוא ּתַ   , יֹוָחָנן ַרּבִ

ֵאיֵני   . ֲהָוה ָקָאֵכיל ּתְ
י, : ָאַמר ֵליּה  ֵאִניםקֹוִצין ַרּבִ ּתְ    !ֵיׁש ּבַ

ה ְלֵדיןְקַטֵליּה : ּה ָאַמר ֵלי    .ּפֶ
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ָנה              ִמׁשְ

י ַהּמֹוִציא  ת ָהרֹוְכִלין, ַאף ַעל ּפִ הקּוּפַ ּה ִמיִנין ַהְרּבֵ ׁש ּבָ ּיֵ את ַאַחת,  - ׁשֶ א ַחטָּ יב ֶאּלָ   ֵאינֹו ַחּיָ
ה רֹוֶגֶרת.  - ֵזְרעֹוֵני ִגיּנָ ּגְ חֹות ִמּכַ   ּפָ

י ֵתיָרה ַרּבִ ן ּבְ האֹוֵמר:  ְיהּוָדה ּבֶ ָ   .ֲחִמיׁשּ
ּוִאין  צ,ב ַנִים.  - ֶזַרע ִקיׁשּ   ׁשְ

יּלּוִעין  ַנִים.  - ֶזַרע ּדִ   ׁשְ
ְצִרי  ַנִים.  -ֶזַרע ּפֹול ַהּמִ   ׁשְ

הּוא -ָחָגב ַחי ָטהֹור  ל ׁשֶ    ,ּכָ
רֹוֶגֶרת.  -ֵמת  ּגְ   ּכַ

ָרִמים ין ֵמָתה, ִצּפֹוֶרת ּכְ ה ּבֵ ין ַחּיָ הּוא,  -  ּבֵ ל ׁשֶ   ּכָ
ְצִניִעין אֹוָתּה ִלְרפּוָאה ּמַ   . ׁשֶ

י   אֹוֵמר:  ְיהּוָדה ַרּבִ
הּוא,  -ַאף ַהּמֹוִציא ָחָגב ַחי ָטֵמא  ל ׁשֶ חוֹ ּכָ ָטן ִלׂשְ ְצִניִעין אֹותֹו ַלּקָ ּמַ   .  ק ּבוֹ ׁשֶ

   

ָמָרא              ּגְ

   :ּוְרִמיְנהוּ 
ק" ל  -ֶזֶבל ְוחֹול ַהּדַ ֵדי ְלַזּבֵ רּוב, ּכְ ל ּכְ   ֶקַלח ׁשֶ

ְבֵרי  יּדִ   . ֲעִקיָבא ַרּבִ
  אֹוְמִרים:  יםֲחָכִמ וַ 

א ֵריׁשָ ל ּכְ ֵדי ְלַזּבֵ   ! "ּכְ
  

אָאַמר  ּפָ   : ַרב ּפַ
ְזִריַע  -ָהא    . ּדִ
   ,ָלא ְזִריַע ּדְ  -ָהא 

ֵאין ָאָדם טֹוֵרַח ְלהֹוִציא ִניָמא    ַאַחת ִלְזִריָעה.  ְלִפי ׁשֶ
   

  
  
ּוִאין"    ."ֶזַרע ִקיׁשּ
  

ַנן נּו ַרּבָ   : ּתָ
ְרִעיִנין, ִא " ִים,  -ְנִטיָעה ם ִל ַהּמֹוִציא ּגַ תַּ   ׁשְ

ְמלֹא ִפי ֲחִזיר,  - ִאם ַלֲאִכיָלה    ּכִ
ה ְמלֹא ִפי ֲחִזיר    ?ְוַכּמָ

  ַאַחת. 
יק  ֵדי  - ִאם ְלַהסִּ ה. ּכְ יָצה ַקּלָ ל ּבֵ ֵ   ְלַבׁשּ

ּבֹון  ִים.  - ִאם ְלֶחׁשְ תַּ   ׁשְ
  . "אֹוְמִרים: ָחֵמׁש  ֲאֵחִרים

  
  

ַנן נּו ַרּבָ    :ּתָ
ֵני ִניִמין " ַנב ַהּסּוסַהּמֹוִציא ׁשְ ָרה  ,ִמּזְ ַנב ַהּפָ יב,  -ִמּזְ   ַחּיָ

ין ּבִ ְצִניִעין אֹוָתן ַלִניׁשְ ּמַ    .ׁשֶ
ה  ל ֲחִזירִמְקׁשָ   . ַאַחת -  ׁשֶ

ִים.  -צּוֵרי ֶדֶקל  תַּ   ׁשְ
  .  "ַאַחת -ּתֹוֵרי ֶדֶקל
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ין ַחיָּ " ָרִמים, ּבֵ ין ֵמָתהה ִציּפֹוֶרת ּכְ    ."אהוּ ל ׁשֶ ּכָ  -  ּבֵ
  

ָרִמים"ַמאי    ? "ִציּפֹוֶרת ּכְ
  

  : ַרבָאַמר 
יַאִרי.  ְלָיא ּבִ   ּפַ

  
ֵייָאַמר    : ַאּבַ

ַחד ְנָבאָרא ִדיְקָלא ּדְ ח ּבְ כַּ ּתַ    .ּוִמׁשְ
   .ְוָעְבִדי ָלּה ְלחּוְכָמא

  
יִמיֵניּה,  א ּדִ   ָאֵכיל ֵליּה ְלַפְלּגָ

א ְנָחׁשָ גֹוְבָתא ּדִ ָמאֵליּה ָרֵמי לה ּבְ ׂשְ א ּדִ    ,ּוַפְלּגָ
ְנֵק  ּפַ ין ּגּוׁשְ יּתִ ׁשִ   י, ְוָחֵתים ָלּה ּבְ

ָמאָלא ׂשְ ֵאיָבָרא ּדִ    .ְוָתֵלי ָלּה ּבְ
מאלֹו""ֵלב ָחָכם ִליִמי :ְוִסיָמֵניךְ  ִסיל ִלׂשְ   , (קהלת י, ב) נֹו ְוֵלב ּכְ
ים  ָבֵעיְוַחכִּ ה ּדְ ּמָ    ,כַּ

ָבֵעיְוָגַמר  ה ּדְ ּמָ    ,כַּ
א ְלּגָ   , ְוָאֵכיל ֵליּה ְלִאיָדְך ּפַ

ִאי  ְלמּודֹו.  ִמיֲעַקר  -לֹא ּדְ   ּתַ
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י"   אֹוֵמר:  ְיהּוָדה ַרּבִ

הּוא,  -ָחָגב ַחי ָטֵמא [ַאף ַהּמֹוִציא  ל ׁשֶ חוֹ ּכָ ָטן ִלׂשְ ְצִניִעין אֹותֹו ַלּקָ ּמַ   .]"ק ּבוֹ ׁשֶ
  
א ָסַבר וְ  א ַקּמָ ּנָ    .לֹא –ּתַ
  

   ?ַמאי ַטְעָמא
  

יְלָמא ָאֵכיל ֵליּה    . ּדִ
  

  !ָטהֹור ַנִמי ,ִאי ָהִכי
ָהא  ֲהָנאּדְ יּה  ַרב ּכָ    ,ַרבּדְ ֲהָוה ָקֵאים ַקּמֵ

יָבא ַא  יּה ַוֲהָוה ָקַמֲעַבר ׁשֹוׁשִ   . ּפּוּמֵ
ַקֵליּה  :ָאַמר ֵליּה     ,ׁשְ

ּוםלֹא ֵליְמרּו ֵמיַכל ָקָאֵכיל ֵליּה ְוָקָעַבר ּדְ  צּו ֶאת ַנְפׁשֹוֵתיֶכם""בַּ  :ִמׁשּ ַשּקְ   ! (ויקרא יא, מג) ל ּתְ
  

א  יְלָמא ָמֵייתֶאּלָ    .ְוָאֵכיל ֵליּה  ,ּדִ
  
יוְ     ?ּוָדהְיה ַרּבִ
  

ד ָסֵפיד ֵליּה  - ִאי ָמֵיית     .ָקָטן ִמיְסּפַ
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