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ִמ ְׁשנָה

1

ׁ ְשמֹנָ ה ׁ ְש ָר ִצים ָה ֲאמו ִּרים ַ ּב ּתוֹ ָרה ,
ַהצָּ ָדן וְ ַהחוֹ ֵבל ָ ּב ֶהן ַ -ח ָ ּייב.
ּ
שיםַ ,החוֹ ֵבל ָ ּב ֶהן ָ -פטוּר.
ו ׁ ְּש ָאר ׁ ְש ָק ִצים ו ְּר ָמ ִ ׂ
ַהצָּ ָדן ְלצוֹ ֶר ְך ַ -ח ָ ּייב,
ׁ ֶשלּ א ְלצוֹ ֶר ְך ָ ּ -פטוּר.
ַח ָ ּיה וָ עוֹ ף ׁ ֶש ִ ּב ְר ׁשוּתוֹ ַ ,הצָּ ָדן ָ ּ -פטוּר,
וְ ַהחוֹ ֵבל ָ ּב ֶהן ַ -ח ָ ּייב.

ְ ּג ָמ ָרא
"החוֹ ֵבל ָ ּב ֶהן ַ -ח ָ ּייב" ִ -מ ְּכלָ ל דְּ ִאית לְ ה ּו עוֹ ר.
ִמדְּ ָק ָתנֵי ַ
ַמאן ַּת ּנָא?
ָא ַמר ׁ ְשמ ּו ֵאל:
ַר ִ ּבי יוֹ ָחנָן ֶ ּבן נו ִּרי ִהיא,
דִּ ְתנַן:
" ַר ִ ּבי יוֹ ָחנָ ן ֶ ּבן נו ִּרי אוֹ ֵמר:
ׁ ְשמנָ ה ׁ ְש ָר ִצים יֵ ׁש ָל ֶהן עוֹ רוֹ ת".
ַר ָ ּבה ַ ּבר ַרב הוּנָ א ָא ַמר ַרב:
ֲאפִ ילּ ּו ֵּת ָימא ַר ָ ּבנַן,
ַעד ָּכאן ל ֹא ּ ְפלִ יגִ י ַר ָ ּבנַן ֲעלֵ ּיה דְּ ַר ִ ּבי יוֹ ָחנָן ֶ ּבן נו ִּרי ֶא ָּלא לְ ִע ְניַן טו ְּמ ָאה,
"א ֶּלה ַה ּ ְט ֵמ ִאים לָ כֶ ם" ) 2ויקרא יא ,לא(  -לְ ַרבּ וֹ ת ׁ ֶשעוֹ רוֹ ֵת ֶיהן ִּכבְ ָׂש ָרן,
דִּ כְ ִתיבֵ :
ֲאבָ ל לְ ִע ְניַן ׁ ַש ָ ּבת ֲאפִ ילּ ּו ַר ָ ּבנַן מוֹ ד ּו.
וּלְ ִע ְניַן ׁ ַש ָ ּבת ל ֹא ּ ְפלִ יגִ י?!
וְ ָה ַת ְניָא:
" ַהצָּ ד ֶא ָחד ִמ ׁ ּ ְשמֹנָ ה ׁ ְש ָר ִצים ָה ֲאמו ִּרים ַ ּב ּתוֹ ָרה,
ַהחוֹ ֵבל ָ ּב ֶהן ַ -ח ָ ּייב,
דִּ ְב ֵרי ַר ִ ּבי יוֹ ָחנָ ן ֶ ּבן נו ִּרי.
וַ ֲח ָכ ִמים אוֹ ְמ ִרים:
קז,ב ֵאין עוֹ ר ֶא ָ ּלא ^ ְל ַמה ׁ ּ ֶש ָּמנ ּו ֲח ָכ ִמים".
ַאדְּ ַר ָ ּבהְ " ,ל ַמה ׁ ּ ֶש ָּמנ ּו ֲח ָכ ִמים" ֵאין לָ ֶהם עוֹ ר!
וְ ָא ַמר ַא ַ ּביֵי,
ָהכִ י ָק ָא ַמר:
ֵאין עוֹ ר ָחלוּק ִמ ָ ּב ָׂשר ֶא ָּלא לְ ַמה ׁ ּ ֶשלּ א ָמנ ּו ֲחכָ ִמים!
ָא ַמר לֵ ּיה ָר ָבא:
"ל ַמה ׁ ּ ֶש ָּמנ ּו ֲח ָכ ִמים" ָק ָא ַמר!
ָהא ְ
ֶא ָּלא ָא ַמר ָר ָבא,
ָהכִ י ָק ָא ַמרֵ :אין עוֹ ר ְמ ַט ֵּמא ְּכבָ ָׂשר ֶא ָּלא לְ ַמה ׁ ּ ֶש ָּמנ ּו ֲחכָ ִמים.
ִמ ְּכלָ ל :דְּ ַר ִ ּבי יוֹ ָחנָן ֶ ּבן נו ִּרי ָהנ ְָך נ ִַמי דְּ ל ֹא ָמנ ּו ֲחכָ ִמים ְמ ַט ְּמ ִאין,
וְ ָהא ָק ָתנֵיַ " :ר ִ ּבי יוֹ ָחנָ ן ֶ ּבן נו ִּרי אוֹ ֵמרְ ׁ :שמֹנָ ה ׁ ְש ָר ִצים יֵ ׁש ָל ֶהן עוֹ רוֹ ת וְ לֹא ְמ ַט ְּמ ִאין"!
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ָא ַמר ַרב ַאדָּ א ַ ּבר ַמ ָּתנָ ה:
ָּת ֵריץ ָהכִ י:
וַ ֲחכָ ִמים אוֹ ְמ ִרים :לְ ִע ְניַן טו ְּמ ָאהֵ ,אין עוֹ ר לְ ַמה ׁ ּ ֶש ָּמנ ּו ֲחכָ ִמים.
וְ ַא ַּכ ִּתי ,לְ ִע ְניַן ׁ ַש ָ ּבת ל ֹא ּ ְפלִ יגִ י?!
וְ ָה ַת ְניָא:
" ַהצָּ ד ֶא ָחד ִמ ׁ ּ ְשמֹנָ ה ׁ ְש ָר ִצים ָה ֲאמו ִּרים ַ ּב ּתוֹ ָרה,
ַהחוֹ ֵבל ָ ּב ֶהן ַ -ח ָ ּייב,
ִ ּב ׁ ְש ָר ִצים ׁ ֶש ֵ ּי ׁש ָל ֶהן עוֹ רוֹ ת.
וְ ֵאיזוֹ ִהיא ַחבּ ו ָּרה ׁ ֶש ֵאינָ ּה חוֹ זֶ ֶרת?
נִ ְצ ַרר ַהדָּ םַ ,אף ַעל ּ ִפי ׁ ֶשלּ א יָ ָצא.
ַר ִ ּבי יוֹ ָחנָ ן ֶ ּבן נו ִּרי אוֹ ֵמר:
ׁ ְשמֹנָ ה ׁ ְש ָר ִצים יֵ ׁש ָל ֶהן עוֹ רוֹ ת"!
ָא ַמר ַרב ַא ׁ ִשי:
ַמאן ַּת ּנָא ַק ָּמא?
ַר ִ ּבי יְהו ָּדה,
יש ָּתא.
דְּ ָאזֵיל ָ ּב ַתר ִ ּג ׁ ְ
דִּ ְתנַן:
" ַר ִ ּבי יְ הו ָּדה אוֹ ֵמר:
ַה ְ ּל ָט ָאה ַ ּכחו ְּלדָּ ה".
ֲא ָבל ַר ָ ּבנַן דִּ ְפלִ יגֵ י ֲעלֵ ּיה דְּ ַר ִ ּבי יוֹ ָחנָן לְ ִע ְניַן טו ְּמ ָאה,
לְ ִע ְניַן ׁ ַש ַ ּבת מוֹ ד ּו לֵ ּיה.
ִאי ָהכִ יַ ,האי "דִּ ְב ֵרי ַר ִ ּבי יוֹ ָחנָ ן ֶ ּבן נו ִּרי"' ,דִּ בְ ֵרי ַר ִ ּבי יוֹ ָחנָן ו ַּמ ֲחלו ְּק ּתוֹ ' ִמ ָ ּיב ֵעי לֵ ּיה!
ְּתנֵי' :דִּ בְ ֵרי ַר ִ ּבי יוֹ ָחנָן ֶ ּבן נו ִּרי ו ַּמ ֲחלו ְּק ּתוֹ '.
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ֵיה לֵ וִ י ֵמ ַר ִ ּבי:
ְ ּב ָעא ִמי ּנ ּ
ִמ ַּניִן לְ ַחבּ ו ָּרה ׁ ֶש ֵאינ ָּה חוֹ ז ֶֶרת?
"היַ ֲה ְ
פך כּ ו ׁ ִּשי עוֹ רוֹ וְ נָ ֵמר ֲח ַב ְר ֻ ּברֹ ָתיו" )ירמיהו יג ,כג(.
דִּ כְ ִתיבֲ :
"ח ַב ְר ֻ ּברֹ ָתיו"?
ַמאי ֲ
רתיו"' ,נ ֵָמר ְ ּגוָ ונָיו' ִמ ָ ּב ֵעי לֵ ּיה!
ִאילֵ ָימא דְּ ָק ֵאי ִר ְיק ֵמי ִר ְיק ֵמי ַ -האי "וְ נָ ֵמר ֲח ַב ְר ֻ ּב ָ
ֶא ָּלאַּ ,ככּ ו ׁ ִּשי;
ָמה עוֹ רוֹ דְּ כו ׁ ִּשי ֵאינ ָּה חוֹ ז ֶֶרתַ ,אף ַחבּ ו ָּרה ֵאינ ָּה חוֹ ז ֶֶרת.

5

6

דוּרה
ְגּ ָמ ָרא ְס ָ
שיםַ ,החוֹ ֵבל ָ ּב ֶהן – ּ ָפטוּר"[.
" ּו ׁ ְש ָאר ׁ ְש ָק ִצים ]ו ְּר ָמ ִ ׂ
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ָהא 'הוֹ ְרגָ ן' ַ -ח ּיָיב.
ַמאן ַּת ּנָא?
ָא ַמר ַר ִ ּבי י ְִר ְמיָה:
ַר ִ ּבי ֱאלִ ֶיעזֶר ִהיא.
דְּ ַת ְניָא:
יעזֶ ר אוֹ ֵמר:
" ַר ִ ּבי ֱא ִל ֶ
ַההוֹ ֵרג ִ ּכי ָ ּנה ְ ּב ׁ ּ ַש ָ ּבת ְ ּכהוֹ ֵרג ָ ּג ָמל ַ ּב ׁ ּ ַש ָ ּבת".
ַמ ְת ִקיף לָ ּה ַרב יוֹ ֵסף:
ַעד ָּכאן ל ֹא ּ ְפלִ יגִ י ַר ָ ּבנַן ֲעלֵ ּיה דְּ ַר ִ ּבי ֱאלִ ֶיעזֶר ֶא ָּלא ְ ּבכִ י ּנָה ,דְּ ֵאינ ָּה ּ ָפ ָרה וְ ַר ָ ּבה.
ֲאבָ ל ׁ ְש ָאר ׁ ְש ָקצִ ים ו ְּר ָמ ִׂשים דְּ פָ ִרין וְ ָרבִ ין ל ֹא ּ ְפלִ יגִ י.
ֵיהם ל ֹא לְ ָמדו ָּה ֶא ָּלא ֵמ ֵאילִ ים.
ו ׁ ְּשנ ֶ
ַר ִ ּבי ֱאלִ ֶיעזֶר ָסבַ רְּ :כ ֵאילִ ים,
ָמה ֵאילִ ים ׁ ֶש ּי ֵׁש ָ ּב ֶהן נ ְִטילַ ת נ ׁ ְָש ָמהַ ,אף ָּכל ׁ ֶש ּי ֵׁש בּ וֹ נ ְִטילַ ת נ ׁ ְָש ָמה.
וְ ַר ָ ּבנָן ָסבְ ֵריְּ :כ ֵאילִ ים,
ָמה ֵאילִ ים דְּ פָ ִרין וְ ָרבִ יןַ ,אף ָּכל דְּ פָ ָרה וְ ַר ֶ ּבה.
ָא ַמר לֵ ּיה ַא ַ ּביֵי:
וְ ִּכי ּנָה ֵאין ּ ָפ ָרה וְ ַר ָ ּבה?!
וְ ָה ָא ַמר ָמר:
"יוֹ ׁ ֵשב ַה ָ ּקדוֹ ׁש ָ ּברו ְּך הוּא וְ זָן ִמ ַ ּק ְרנֵי ְר ֵא ִמים וְ ַעד ֵ ּביצֵ י כִ י ּנִים"!
"ביצֵ י כִ י ּנִים".
ִמינָא הוּא דְּ ִמ ְיק ִרי ֵ ּ
וְ ָה ַת ְניָא:
יצי ִכי ִ ּנים"!
" ְטפוּיֵ י ו ֵּב ֵ
ִמינָא הוּא דְּ ִמ ְיק ִרי " ֵ ּביצֵ י כִ י ּנִים".
וַ ֲה ֵרי ּ ַפ ְרעוֹ ׁש דְּ פָ ֶרה וְ ַרבֶ ה,
וְ ַת ְניָא:
" ַהצָּ ד ּ ַפ ְרעוֹ ׁש ַ ּב ׁ ּ ַש ָ ּבת,
יעזֶ ר ְמ ַח ֵ ּייב,
ַר ִ ּבי ֱא ִל ֶ
וְ ַר ִ ּבי יְ הוֹ ׁ ֻש ַע ּפוֹ ֵטר"!
ָא ַמר ַרב ַא ׁ ִשי:
צֵ ָידה ַא ֲה ִריגָ ה ָק ָר ֵמית?!
ַעד ָּכאן ל ֹא ּ ְפלִ יגֵ י ַר ִ ּבי ֱאלִ ֶיעזֶר וְ ַר ִ ּבי יְהוֹ ׁ ֻש ַע,
ֶא ָּלא דְּ ָמר ָסבַ ר :דָּ בָ ר ׁ ֶש ֵאין ְ ּב ִמינוֹ נִיצּוֹ דַ - ,ח ּיָיב,
ו ָּמר ָסבַ רָ ּ :פטוּר.
ֲאבָ ל לְ ִע ְניַן ֲה ִריגָ ה ֲאפִ ילּ ּו ַר ִ ּבי יְהוֹ ׁ ֻש ַע מוֹ ֶדה.

"שׁמֹנָ ה ְשׁ ָר ִצים"
מסכת שבת פרק י"ד – ְ

" ַהצָּ ָדן ְלצוֹ ֶר ְך ַ -ח ָ ּייבֶ ׁ ] ,שלּ א ְלצוֹ ֶר ְך – ּ ָפטוּר"[.
ַמאן ַּת ּנָא?
ָא ַמר ַרב יְהו ָּדה ָא ַמר ַרב:
ַר ִ ּבי ׁ ִש ְמעוֹ ן ִהיא,
דְּ ָא ַמרְ :מלָ אכָ ה ׁ ֶש ֵאין צְ ִריכָ ה לְ גוּפָ ּה ָ ּ -פטוּר ָעלֶ ָיה.
ִא ָּיכא דְּ ַמ ְתנֵי לָ ּה ַא ָהא:
" ַה ֵּמ ִפיס מו ְּר ָסא ַ ּב ׁ ּ ַש ָ ּבת,
ִאם ַל ֲעשׂוֹ ת ָל ּה ּ ֶפה ַ -ח ָ ּייב,
ִאם ְלהוֹ ִציא ִמ ֶּמ ָ ּנה ֵל ָחה – ּ ָפטוּר" )עדויות ב,ה(.
ַמאן ַּת ּנָא?
ָא ַמר ַרב יְהו ָּדה ָא ַמר ַרב:
ַר ִ ּבי ׁ ִש ְמעוֹ ן ִהיא,
דְּ ָא ַמרְ :מלָ אכָ ה ׁ ֶש ֵאין צְ ִריכָ ה לְ גוּפָ ּה ָ ּ -פטוּר ָעלֶ ָיה.
וְ ִא ָּיכא דְּ ַמ ְתנֵי לָ ּה ַא ָהא:
" ַהצָּ ד נָ ָח ׁש ַ ּב ׁ ּ ַש ָ ּבת,
ִאם ִמ ְת ַע ֵּסק בּ וֹ ׁ ֶשלּ א יִ ׁ ּ ְש ֶכנּ ּו ָ ּ -פטוּר,
ִאם ִל ְרפו ָּאה – ַח ָ ּייב".
ַמאן ַּת ּנָא?
ָא ַמר ַרב יְהו ָּדה ָא ַמר ַרב:
ַר ִ ּבי ׁ ִש ְמעוֹ ן ִהיא,
דְּ ָא ַמרְ :מלָ אכָ ה ׁ ֶש ֵאינ ָּה צְ ִריכָ ה לְ גוּפָ ּה ָ ּ -פטוּר ָעלֶ ָיה.
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ָא ַמר ׁ ְשמו ֵּאל:
ַה ׁ ּשוֹ לֶ ה דָּ ג ִמן ַה ּיָםֵּ ,כיוָ ן ׁ ֶש ּיָבַ ׁש ְּכ ֶסלַ ע ַ -ח ּיָיב.
ָא ַמר ַר ִ ּבי יוֹ ֵסי ַ ּבר ָא ִבין:
ֵ ּבין ְסנ ּ ִַפ ָיריו.
ָא ַמר ַרב ַא ׁ ִשי:
לָ א ֵּת ָימא יָבַ ׁש ַמ ָּמ ׁש,
ֶא ָּלא ֲאפִ ילּ ּו דְּ ָעבַ ד ִר ֵירי.
ָא ַמר ָמר ַ ּבר הַ ְמדּ ו ִּרי ָא ַמר ׁ ְשמו ֵּאל:
הוֹ ׁ ִשיט יָדוֹ לִ ְמ ֵעי בְ ֵה ָמה וְ ִדלְ דֵּ ל עו ָ ּּבר ׁ ֶש ְ ּב ֵמ ֵע ָיה ַ -ח ּיָיב.
ַמאי ַט ְע ָמא?
ָא ַמר ָר ָבא:
ַ ּבר ַה ְמדּ ו ִּרי ַא ְס ְ ּב ָרא לִ י:
לָ או ָא ַמר ַרב ׁ ֵש ׁ ֶשתַ :האי ַמאן דְּ ָּתלַ ׁש ְּכ ׁשו ָּתא ֵמ ִהיז ְֵמי וְ ִהיגֵ יִ ,מ ַיח ּיַיב ִמ ׁ ּשוּם עוֹ ֵקר דָּ ָבר ִמ ִ ּגידּ וּלוֹ ?
ָהכָ א נ ִַמי ִמ ַיח ּיַיב ִמ ׁ ּשוּם עוֹ ֵקר דָּ בָ ר ִמ ִ ּגידּ וּלוֹ .
ָא ַמר ַא ַ ּביֵי:
קח,א ַהאי ַמאן דְּ ָּתלַ ׁש ^ ּ ִפ ְיט ָרא ֵמא ּו ּנָא דְּ ַחצָ בָ א – ַח ּיָיב,
ִמ ׁ ּשוּם עוֹ ֵקר דָּ בָ ר ִמ ִ ּגידּ וּלוֹ .
ְמ ִתיב ַרב אוֹ ׁ ַש ֲעיָא:
" ַה ּתוֹ ֵל ׁש ֶמ ָע ִציץ נָ קוּב ַ -ח ָ ּייב,
וְ ׁ ֶש ֵאינוֹ נָ קוּב – ּ ָפטוּר"!
ָה ָתם  -לָ או ַהיְינ ּו ְרבִ ֵית ּיה.
ָהכָ א ַ -היְינ ּו ְרבִ ֵית ּיה.

"שׁמֹנָ ה ְשׁ ָר ִצים"
מסכת שבת פרק י"ד – ְ

" ַח ָ ּיה וָ עוֹ ף ] ׁ ֶש ִ ּב ְר ׁשוּתוֹ ַ ,הצָּ ָדן ָ ּ -פטוּר,
וְ ַהחוֹ ֵבל ָ ּב ֶהן – ַח ָ ּייב"[.
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ָא ַמר ַרב הוּנָ א:
כּ וֹ ְתבִ ין ְּתפִ ִּילין ַעל ַ ּג ֵ ּבי עוֹ ר ׁ ֶשל עוֹ ף ָטהוֹ ר.
ָא ַמר ַרב יוֹ ֵסף:
ַמאי ָקא ַמ ׁ ְש ַמע לָ ן?
דְּ ִאית לֵ ּיה עוֹ ר?!
ְּתנֵינָא:
" ַהחוֹ ֵבל ָ ּב ֶהן – ַח ָ ּייב"!
ָא ַמר לֵ ּיה ַא ַ ּביֵי:
טוּבָ א ָקא ַמ ׁ ְש ַמע לָ ן,
ִיתין ֲ -הוָ ה ָא ִמינָאֵּ ,כיוָ ן דְּ ִאית ֵ ּב ּיה נ ְִיקבֵ י נ ְִיקבֵ י ל ֹא,
דְּ ִאי ִמ ַּמ ְתנ ִ
ָקא ַמ ׁ ְש ַמע לָ ן.
ִּכ ְד ָא ְמ ִרי ְ ּב ַמ ַע ְר ָבא:
ָּכל נ ֶֶקב ׁ ֶש ַהדְּ יוֹ עוֹ בֶ ֶרת ָעלָ יו ֵ -אינוֹ נ ֶֶקב.
ֵמ ִיתיבֵ י ַר ִ ּבי ז ֵָירא:
"" ִבכְ נָ ָפיו") 3ויקרא א ,יז( ְ -ל ַה ְכ ׁ ִשיר ֶאת ָהעוֹ ר".
וְ ִאי ָסלְ ָקא דַּ ֲע ָת ְך עוֹ ר הוּאֵ ,היכִ י ְמ ַר ֵ ּבי לֵ ּיה ְק ָרא?
ָא ַמר לֵ ּיה ַא ַ ּביֵי:
ֵיה.
עוֹ ר הוּא ,וְ ַר ֲח ָמנָא ַר ְ ּבי ּ
ִא ָּיכא דְּ ָא ְמ ִרי.
ָא ַמר ַר ִ ּבי ז ֵָירא:
ַאף ֲאנַן נ ִַמי ְּתנֵינָא:
"בכְ נָ ָפיו" ְ -ל ַרבּ וֹ ת ֶאת ָהעוֹ ר".
" ִ
ֵיה.
ִאי ָא ְמ ַר ְּת ִ ּב ׁ ְשלָ ָמא :עוֹ ר הוּאַ ,היְינ ּו דְּ ִאיצְ ְט ִר ְיך ְק ָרא לְ ִרבּ ּוי ּ
ֵיה?
ֶא ָּלא ִאי ָא ְמ ַר ְּת לָ או עוֹ ר הוּא ַ -א ַּמאי ִאיצְ ְט ִר ְיך ְק ָרא לְ ִרבּ ּוי ּ
ָא ַמר לֵ ּיה ַא ַ ּביֵי:
ְ
לְ עוֹ לָ ם ֵא ָימא לָ ך :לָ או עוֹ ר הוּא,
וְ ִאיצְ ְט ִר ְיך,
ְ
ָסלְ ָקא דַּ ֲע ָתך ָא ִמינָאֵּ :כיוָ ן דְּ ִאית ֵ ּב ּיה ּ ִפ ְירצִ י ּ ִפ ְירצִ יְ ,מ ִאיס,
ָקא ַמ ׁ ְש ַמע לָ ן.

3

ושיסע אותו בִ כְ נָפָ יו לא יבדיל והקטיר אותו הכהן המזבחה על העצים אשר על האש
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ֵיה ָמר ְ ּב ֵריהּ דְּ ָר ִבינָ א ֵמ ַרב נַ ְח ָמן ַ ּבר ִיצְ ָחק:
ְ ּב ָעא ִמי ּנ ּ
ַמה ּו לִ כְ ּתוֹ ב ְּתפִ ִּילין ַעל ַ ּג ֵ ּבי עוֹ ר ׁ ֶשל דָּ ג ָטהוֹ ר?
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ָא ַמר לֵ ּיה:
אמר.
ִאם ָיב ֹא ֵאלִ ּיָה ּו וְ יֹ ַ
אמר"?
"אם ָיב ֹא ֵאלִ ּיָה ּו וְ יֹ ַ
ַמאי ִ
ִאילֵ ָימאִ :אי דְּ ִאית לֵ ּיה עוֹ רִ ,אי דְּ לֵ ית לֵ ּיה עוֹ ר ָ -הא ָחזֵינַן דְּ ִאית לֵ ּיה עוֹ ר!
וְ עוֹ דָ ,ה ְתנַן:
" ַע ְצמוֹ ת ַהדָּ ג וְ עוֹ רוֹ ַמצִּ ִילין ְ ּבאֹ ֶהל ַה ֵּמת"!
ֵיה.
ֵיה ִאי ל ֹא ּ ָפ ְס ָקא זו ֲּה ָמא ִמי ּנ ּ
אמר"ִ :אי ּ ָפ ְס ָקא זו ֲּה ָמא ִמי ּנ ּ
ֶא ָּלא " ִאם ָיב ֹא ֵאלִ ּיָה ּו וְ יֹ ַ

"שׁמֹנָ ה ְשׁ ָר ִצים"
מסכת שבת פרק י"ד – ְ
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ׁ ְשמו ֵּאל וְ ַק ְרנָ א ֲהו ּו י ְָתבִ י ַא ּגו ָּדא דִּ נ ְַהר ַמלְ ָּכא.
ָחזֵינְה ּו לְ ַמ ּיָא דְּ ָקא דָּ ל ּו וַ ֲעכִ ִירי.
ָא ַמר לֵ ּיה ׁ ְשמו ֵּאל לְ ַק ְרנָ אּ ַ :גבְ ָרא ַר ָ ּבה ָק ָא ֵתי ִמ ַּמ ַע ְר ָבא וְ ָחי ֵׁיש ִ ּב ְמ ֵע ּיה ,וְ ָקא דָּ ל ּו ַמ ּיָא לְ ַא ְקבּ וּלֵ י ַא ּ ֵפ ּיה ַק ֵּמ ּיה.
זִיל ְּת ִהי לֵ ּיה ַא ַ ּקנ ְַק ּנֵיה.
ֲאזַל ַא ׁ ְש ַּכ ֵח ּיה לְ ַרב.
ָא ַמר לֵ ּיה:
ִמ ַּניִין ׁ ֶש ֵאין כּ וֹ ְתבִ ין ְּתפִ ִּילין ֶא ָּלא ַעל ַ ּג ֵ ּבי עוֹ ר ְ ּב ֵה ָמה ְטהוֹ ָרה?
ָא ַמר לֵ ּיה:
דִּ כְ ִתיב" :לְ ַמ ַען ִּת ְהיֶ ה ּתוֹ ַרת ה' ְ ּב ִפ ָיך" ) 4שמות יג ,ט( ִ -מן ַה ּמו ָּּתר ְ ּבפִ ָיך.
ִמ ַּניִין לְ ָדם ׁ ֶשהוּא ָאדוֹ ם?
ׁ ֶש ּנ ֱֶא ַמר" :וַ ִ ּי ְרא ּו מו ָֹאב ִמ ֶּנגֶ ד ֶאת ַה ּ ַמיִ ם ֲא ֻד ּ ִמים ַּכדָּ ם" )מלכים ב' ג ,כב(.
ִמ ַּניִין לְ ִמילָ ה ׁ ֶש ְ ּבאוֹ תוֹ ָמקוֹ ם?
נ ֱֶא ַמר ָּכאן " ָע ְרלָ תוֹ " ) 5ויקרא יב ,ג(,
וְ נ ֱֶא ַמר לְ ַה ָּלןָ " :ע ְרלָ תוֹ ") 6ויקרא יט ,כג(,
ַמה ְּל ַה ָּלן  -דָּ בָ ר ׁ ֶשעוֹ ֶׂשה ּ ְפ ִרי,
ַאף ָּכאן  -דָּ בָ ר ׁ ֶשעוֹ ֶׂשה ּ ְפ ִרי.
ֵא ָימא :לִ בּ וֹ ,
דִּ כְ ִתיב" :ו ַּמלְ ֶּתם ֶאת ָע ְרלַ ת לְ ַב ְבכֶ ם" )דברים י ,טז(?
ֵא ָימאָ :אזְנוֹ ,
"ה ֵּנה ֲע ֵרלָ ה ָאזְ נָ ם" ) 7ירמיהו ו ,י(?
דִּ כְ ִתיבִ :
"ע ְרלָ תוֹ " ַּת ָּמה,
"ע ְרלָ תוֹ " ַּת ָּמהֵ ,מ ָ
דָּ נִין ָ
"ע ְרלַ ת" ׁ ֶש ֵאינ ָּה ַּת ָּמה.
"ע ְרלָ תוֹ " ַּת ָּמה ֵמ ָ
וְ ֵאין דָּ נִין ָ
ָא ַמר לֵ ּיה:
ַמאי ׁ ִש ְמ ָך?
ַק ְרנָא.
ָא ַמר לֵ ּיה:
ֵיה!
י ְֵהא ַר ֲעוָ א דְּ ֵת ּיפוֹ ק לֵ ּיה ַק ְרנָא ְ ּב ֵעינ ּ
לַ ּסוֹ ף ַע ְיילֵ ּיה ׁ ְשמו ֵּאל לְ בֵ ֵית ּיה,
ייה ׁ ִשיכְ ָרא,
אוֹ כְ לֵ ּיה נ ֲַה ָמא דְּ ַׂש ֲע ֵרי ,וְ כָ ָסא דְּ ַה ְר ְסנָא ,וְ ַא ׁ ְש ֵק ּ
וְ ל ֹא ַא ֲחוֵ י לֵ ּיה ֵ ּבית ַה ִּכ ּ ֵסא,
יש ַּתלְ ׁ ֵשל.
ִּכי ֵהיכִ י דְּ לִ ׁ ְ
לָ יֵיט ַרב וְ ָא ַמרַ :מאן ְד ִמצְ ָע ַרן לָ א לוֹ ְקמו ָּה לֵ ּיה ְ ּבנֵי.
וְ כֵ ן ֲהוָ ה.
4
והיה לך לאות על ידך ולזכרון בין עיניך לְ ַמ ַען ִּת ְהיֶה ּתו ַֹרת ה' ְ ּבפִ ָיך
 5וביום השמיני ימול בשר ָע ְרלָ ת ֹו
6
וכי תבואו אל הארץ ונטעתם כל עץ מאכל וערלתם ָע ְרלָ תוֹ את פריו
7
ִה ּנֵה ֲע ֵרלָ ה ָא ְזנָם ולא יוכלו להקשיב
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ְּכ ַת ּנ ֵָאי:
" ִמ ַ ּניִ ין ְל ִמ ָילה ׁ ֶש ְ ּבאוֹ תוֹ ָמקוֹ ם?
"ע ְרלָ תוֹ ",
נֶ ֱא ַמר ָ ּכאן ָ -
"ע ְרלָ תוֹ ",
וְ נֶ ֱא ַמר ְל ַה ָ ּלן ָ -
שה ּ ְפ ִרי,
שה ּ ְפ ִריַ ,אף ָ ּכאן דָּ ָבר ׁ ֶשעוֹ ֶ ׂ
ַמה ְ ּל ַה ָ ּלן דָּ ָבר ׁ ֶשעוֹ ֶ ׂ
יאש ָ ּיה.
דִּ ְב ֵרי ַר ִ ּבי ׁ ִ
ַר ִ ּבי נָ ָתן אוֹ ֵמר:
ֵאינוֹ ָצ ִר ְ
שר ָע ְרלָ תוֹ " ) 8בראשית יז ,יד(,
יךֲ ,ה ֵרי הוּא אוֹ ֵמר" :וְ ָע ֵרל זָ כָ ר ֲא ׁ ֶשר ל ֹא יִ ּמוֹ ל ֶאת ְ ּב ַ ׂ
ָמקוֹ ם ׁ ֶש ִ ּנ ָ ּ
יכר ֵ ּבין זַ ְכרוּת ְלנַ ְקבוּת".
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ָּתנ ּו ַר ָ ּבנַן:
ילין:
"כּ וֹ ְת ִבין ְּת ִפ ִ ּ
ַעל ַ ּג ֵ ּבי עוֹ ר ְ ּב ֵה ָמה ְטהוֹ ָרה,
וְ ַעל ַ ּג ֵ ּבי עוֹ ר ַח ָ ּיה ְטהוֹ ָרה,
וְ ַעל ַ ּג ֵ ּבי עוֹ ר נְ ֵבלוֹ ת ו ְּט ֵרפוֹ ת ׁ ֶש ָ ּל ֶהן.
ש ָע ָרן,
וְ נִ ְכ ָרכוֹ ת ִ ּב ְ ׂ
וְ נִ ְת ּ ָפרוֹ ת ְ ּב ִג ָידן,
ש ָע ָרן ,וְ נִ ְת ּ ָפרוֹ ת ְ ּב ִג ָידן.
משה ִמ ִּסינַ יֶ ׁ ,ש ַה ְּת ִפ ִילין נִ ְכ ָרכוֹ ת ִ ּב ְ ׂ
וַ ֲה ָל ָכה ְל ׁ ֶ
ֲא ָבל ֵאין כּ וֹ ְת ִבין:
לֹא ַעל ַ ּג ֵ ּבי עוֹ ר ְ ּב ֵה ָמה ְט ֵמ ָאה,
וְ לֹא ַעל ַ ּג ֵ ּבי עוֹ ר ַח ָ ּיה ְט ֵמ ָאה,
וְ ֵאינוֹ ָצ ִר ְ
יך לוֹ ַמר ַעל ַ ּג ֵ ּבי עוֹ ר נְ ֵב ָלה ו ְּט ֵר ָפה ׁ ֶש ָ ּל ֶהן.
ש ָע ָרן,
וְ ֵאין נִ ְכ ָר ִכין ִ ּב ְ ׂ
וְ ֵאין נִ ְת ּ ָפרוֹ ת ְ ּב ִג ָידן.
וְ זוֹ ׁ ְש ֵא ָילה ׁ ָש ַאל ַ ּביְ תוֹ ִסי ֶא ָחד ֶאת ַר ִ ּבי יְ הוֹ ׁ ֻש ַע ַה ָ ּג ְר ִסי:
ילין ַעל עוֹ ר ְ ּב ֵה ָמה ְט ֵמ ָאה?
ִמ ַ ּניִ ין ׁ ֶש ֵאין כּ וֹ ְת ִבין ְּת ִפ ִ ּ
דִּ ְכ ִתיב" :לְ ַמ ַען ִּת ְהיֶ ה ּתוֹ ַרת ה' ְ ּב ִפ ָיך" )שמות יג ,ט(  -דָּ ָבר ַה ּמו ָּּתר ְ ּב ִפ ָ
יך.
ֶא ָ ּלא ֵמ ַע ָּתהַ :על ַ ּג ֵ ּבי עוֹ ר נְ ֵבלוֹ ת ו ְּט ֵרפוֹ ת ַאל יִ ָ ּכ ְתבוּ!
ָא ַמר לוֹ ֶ :א ְמ ׁשוֹ ל ְל ָך ָמ ׁ ָשלְ ,ל ָמה ַהדָּ ָבר דּ וֹ ֶמה:
יס ּ ַפ ְק ִליטוֹ ר,
ִל ׁ ְשנֵ י ְבנֵ י ָא ָדם ׁ ֶש ִ ּנ ְת ַח ְ ּייב ּו ֲה ִר ָיגה ַל ַּמ ְלכוּתֶ .א ָחד ֲה ָרגוֹ ֶמ ֶל ְך ,וְ ֶא ָחד ֲה ָרגוֹ ִא ְ
ֵאיזֶ ה ֵמ ֶהן ְמ ׁשו ָ ּּבח?
ֱהוֵ י אוֹ ֵמר זֶ ה ׁ ֶש ֲה ָרגוֹ ֶמ ֶלךְ.
ֶא ָ ּלא ֵמ ַע ָּתה יֵ ָא ְכלוּ!
יהַ :ה ּתוֹ ָרה ָא ְמ ָרה "ל ֹא תֹאכְ ל ּו כָ ל נְ ֵבלָ ה" )דברים יד ,כ(  -וְ ַא ְּת ָא ְמ ַר ְּת יֵ ָא ְכלוּ?!
ָא ַמר ֵל ּ
יהָ :קאלוֹס.
ָא ַמר ֵל ּ
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ִמ ְׁשנָה
שין ִה ְיל ֵמי ְ ּב ׁ ּ ַש ָ ּבת.
ֵאין עוֹ ִ ׂ
שה הוּא ֶאת ֵמי ַה ֶּמ ַלח ,וְ טוֹ ֵבל ָ ּב ֶהן ּ ִפ ּתוֹ  ,וְ נוֹ ֵתן ְלתוֹ ְך ַה ַּת ְב ׁ ִשיל.
קח,ב ֲא ָבל עוֹ ֶ ׂ
ָא ַמר ַר ִ ּבי יוֹ ֵסי:
וַ ֲהלֹא הוּא ִה ְיל ֵמיּ ֵ ,בין ְמרו ֶ ּּבה ו ֵּבין מו ָּעט!
וְ ֵאלּ ּו ֵהן ֵמי ֶמ ַלח ַה ּמו ָּּת ִרין:
ְ
נוֹ ֵתן ׁ ֶש ֶמן ְל ַכ ְּת ִח ָ ּלה ְלתוֹ ְך ַה ַּמיִ ם אוֹ ְלתוֹ ך ַה ֶּמ ַלח.

ְ ּג ָמ ָרא
ַמאי ָק ָא ַמר?
ָא ַמר ַרב יְהו ָּדה ָא ַמר ׁ ְשמו ֵּאל:
ָהכִ י ָק ָא ַמרֵ :אין עוֹ ִׂשין ֵמי ֶמלַ ח ְמרו ִ ּּבין,
ֲאבָ ל עוֹ ֶׂשה הוּא ֵמי ֶמלַ ח מו ָּע ִטין.
" ָא ַמר ַר ִ ּבי יוֹ ֵסי:
וַ ֲהלֹא הוּא ִה ְיל ֵמיּ ֵ ,בין ְמרו ִ ּּבין ֵ ּבין מו ָּע ִטין".
ִא ַ ּיב ֲעיָא לְ ה ּו:
ַר ִ ּבי יוֹ ֵסי לֶ ֱאסוֹ ר אוֹ לְ ַה ִּתיר?
ָא ַמר ַרב יְהו ָּדה:
לְ ַה ִּתיר.
ִמדְּ ל ֹא ָק ָתנֵי ' ַר ִ ּבי יוֹ ֵסי אוֹ ֵסר'.
ָא ַמר לֵ ּיה ַר ָ ּבה:
ָהא ִמדְּ ָק ָתנֵי ֵסיפָ א" :וְ ֵאלּ ּו ֵהן ֵמי ֶמ ַלח ַה ּמו ָּּת ִרין",
ִמ ְּכלָ ל דְּ ַר ִ ּבי יוֹ ֵסי לֶ ֱאסוֹ ר!
ֶא ָּלא ָא ַמר ַר ָ ּבה:
לֶ ֱאסוֹ ר.
וְ כֵ ן ָא ַמר ַר ִ ּבי יוֹ ָחנָ ן:
לֶ ֱאסוֹ ר.
ַּת ְניָא נ ִַמי ָהכִ י:
ְ
ְ
ּ
יס ְט ָרא.
" ֵאין עוֹ ִ ׂ
שין ֵמי ֶמ ַלח ְמרו ִ ּּבין ָל ֵתת ְלתוֹ ך ַה ְ ּכ ָב ׁ ִשין ׁ ֶש ְ ּבתוֹ ך ִג ְ
שה הוּא ֵמי ֶמ ַלח מו ָּע ִטין ,וְ אוֹ ֵכל ָ ּב ֶהן ּ ִפ ּתוֹ ,
ֲא ָבל עוֹ ֶ ׂ
וְ נוֹ ֵתן ְלתוֹ ְך ַה ַּת ְב ׁ ִשיל.
ָא ַמר ַר ִ ּבי יוֹ ֵסי:
וְ ִכי ִמ ּ ְפנֵ י ׁ ֶש ַה ָ ּלל ּו ְמרו ִ ּּבין וְ ַה ָ ּלל ּו מו ָּע ִטיןַ ,ה ָ ּלל ּו ֲאסו ִּרין וְ ַה ָ ּלל ּו מו ָּּת ִרין?
אכה מו ֶּע ֶטת מו ֶּּת ֶרת!
אכה ְמרו ָ ּּבה ֲאסו ָּרהְ ,מ ָל ָ
אמרוְּ :מ ָל ָ
יֹ ְ
ֶא ָ ּלא ֵאלּ ּו וָ ֵאלּ ּו ֲאסו ִּרין ֵהן.
וְ ֵאלּ ּו ֵהן ֵמי ֶמ ַלח ַה ּמו ָּּת ִרין:
נוֹ ֵתן ׁ ֶש ֶמן ו ֶּמ ַלח אוֹ ׁ ֶש ֶמן ו ַּמיִ ם ,ו ִּב ְל ַבד ׁ ֶשלֹא יִ ֵּתן ַמיִ ם ו ֶּמ ַלח ְל ַכ ְּת ִח ָ ּלה.

"שׁמֹנָ ה ְשׁ ָר ִצים"
מסכת שבת פרק י"ד – ְ

כל הזכויות שמורות לדניאל ברק ווינט  0526071122מותר בשמחה להדפיס לצורך לימוד אישי

 .478קח ,ב
ַ)עזִין צְ נוֹ ן וְ ֶא ְתרוֹ ג ִס ָימן(.
ָּתנֵי ַר ִ ּבי יְהו ָּדה ַ ּבר ֲח ִב ָיבא:
שין ֵמי ֶמ ַלח ַע ִּזין".
" ֵאין עוֹ ִ ׂ
ַמאי " ֵמי ֶמ ַלח ַע ִּזין"?
ַר ָ ּבה וְ ַרב יוֹ ֵסף ַ ּבר ַא ָ ּבא דְּ ָא ְמ ִרי ַּת ְרוַ ויְיה ּו:
ָּכל ׁ ֶש ַה ֵ ּביצָ ה צָ פָ ה ָ ּב ֶהן.
וְ כַ ָּמה?
ָא ַמר ַא ַ ּביֵי:
ְּת ֵרי ִּתילְ ֵּתי ִמילְ ָחא וְ ִתילְ ָתא ַמ ּיָא.
לְ ַמאי ָעבְ ִדי לָ ּה?
ָא ַמר ַר ִ ּבי ַא ָ ּבה ּו:
ְיסא.
לְ מו ַּרי ָ
ָּתנֵי ַר ִ ּבי יְהו ָּדה ַ ּבר ֲח ִב ָיבא:
יצה ְ ּב ׁ ּ ַש ָ ּבת".
" ֵאין מוֹ ְל ִחין ְצנוֹ ן ו ֵּב ָ
ַרב ִחז ְִק ּיָה ִמ ׁ ּ ְש ֵמ ּיה דְּ ַא ַ ּביֵי ָא ַמר:
צְ נוֹ ן ָאסוּר ,וּבֵ יצָ ה מו ֶּּת ֶרת.
ָא ַמר ַרב נַ ְח ָמן:
ּ
ֵמ ֵר ׁיש ֲהוָ ה ִמלְ ָחנָא פוּגְ לָ א,
ָא ִמינָאַ :אפְ סו ֵּדי ָקא ַמפְ ִס ְיד ָנא לֵ ּיה,
דְּ ָא ַמר ׁ ְשמו ֵּאל:
ּפוּגְ לָ א חו ְּרפֵ י ַמ ֲעלֵ י.
יש ֵריִ ,מ ְמלַ ח לָ א ִמלְ ָחנָא.
יש ֵרי ִּכ ׁ ְ
ֵּכיוָ ן דִּ ׁ ְש ַמ ְענָא לְ ָהא ,דְּ כִ י ֲא ָתא עו ָּּלא וְ ָא ַמר ש ְ ּב ַמ ַע ְרבָ אָ :מלְ ֵחי ִּכ ׁ ְ
ִטבּ וּלֵ י וַ דַּ אי ַמ ְט ִ ּבילְ נָא.
ָּתנֵי ַר ִ ּבי יְהו ָּדה ַ ּבר ֲח ִב ָיבא:
יצה,
" ֶא ְתרוֹ ג ְצנוֹ ן ו ֵּב ָ
יפ ָתן ַה ִחיצוֹ נָ ה,
ִא ְיל ָמ ֵלא ְק ִל ּ ָ
ֵאינָ ן יוֹ ְצ ִאין ִמ ְ ּבנֵ י ֵמ ַעיִ ים ְלעוֹ ָלם".
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ִּכי ֲא ָתא ַרב דִּ ִימי ָא ַמר:
ֵמעוֹ לָ ם ל ֹא ָטבַ ע ַ ּג ְב ָרא ְ ּבי ַָּמא דִּ ְסדוֹ ם.
ָא ַמר ַרב יוֹ ֵסף:
ֲהפוּכָ ה ְסדוֹ ם ,וַ ֲהפוּכָ ה ִמ ָּיל ּה.
ַ ּגבְ ָרא הוּא דְּ לָ א ָטבַ עְּ ,כ ׁשו ָּרא ָטבַ ע?!
ָא ַמר לֵ ּיה ַא ַ ּביֵי:
ל ֹא ִמ ָ ּיב ֲעיָא ָק ָא ַמר :ל ֹא ִמ ָ ּב ֲעיָא ִּכ ׁשו ָּרא ,דַּ ֲאפִ ילּ ּו ְ ּבכָ ל ֵמימוֹ ת ׁ ֶש ָ ּבעוֹ לָ ם לָ א ָטבַ ע,
ֶא ָּלא ֲאפִ ילּ ּו ַ ּגבְ ָרא דְּ ָטבַ ע ְ ּבכָ ל ֵמימוֹ ת ׁ ֶש ָ ּבעוֹ לָ םּ ְ ,בי ַָּמא דִּ ְסדוֹ ם לָ א ָטבַ ע.
לְ ַמאי נָפְ ָקא ִמי ּנ ָּה?
ִּכי ָהא דְּ ָר ִבין ֲהוָ ה ׁ ָש ֵקיל וְ ָאזִיל ֲאחוֹ ֵר ּיה דְּ ַר ִ ּבי י ְִר ְמיָה ַא ּגו ָּדא דְּ ּי ַָּמא דִּ ְסדוֹ ם.
ָא ַמר לֵ ּיהַ :מה ּו לְ ִמ ְימ ׁ ִשי ֵמ ָהנֵי ַמ ּיָא ְ ּב ׁ ּ ַש ָ ּבת?
ָא ַמר לֵ ּיה:
ׁ ַש ּ ִפיר דָּ ֵמי.
ַמה ּו לְ ֵמ ַימץ וּלְ ִמיפְ ָּתח?
ָא ַמר לֵ ּיה:
זוֹ לֹא ׁ ָש ַמ ְע ִּתיַּ ,כ ּיוֹ צֵ א ָ ּב ּה ׁ ָש ַמ ְע ִּתי.
דְּ ָא ַמר ַר ִ ּבי ז ֵָירא,
ִימנִין ָא ַמר לָ ּה ִמ ׁ ּ ְש ֵמ ּיה דְּ ַרב ַמ ָּתנָה,
ז ְ
ִימנִין ָא ַמר לָ ּה ִמ ׁ ּ ְש ֵמ ּיה דְּ ָמר עו ְּקבָ א,
וְ ז ְ
וְ ַת ְרוַ ויְיה ּו ִמ ׁ ּ ְש ֵמ ּיה דַּ ֲאב ּו ּה דִּ ׁ ְשמו ֵּאל וְ לֵ וִ י ָא ְמ ִרין,
ַחד ָא ַמרַ :ייִן ְ ּבתוֹ ְך ָה ַעיִן ָ -אסוּרַ ,על ַ ּגב ָה ַעיִן  -מו ָּּתר.
וְ ַחד ָא ַמר :רוֹ ק ָּתפֵ לֲ ,אפִ ילּ ּו ַעל ַ ּגב ָה ַעיִן – ָאסוּר.
ִּת ְס ַּת ּיֵים דַּ ֲאבו ּּה דִּ ׁ ְשמו ֵּאל הוּא דְּ ָא ַמרַ " :ייִן ְ ּבתוֹ ְך ָה ַעיִן ָ -אסוּרַ ,על ַ ּגב ָה ַעיִן – מו ָּּתר",
ִמדְּ ָא ַמר ׁ ְשמו ֵּאל:
ׁשוֹ ֶרה ָא ָדם ּ ִפ ּיתוֹ ַ ּב ַ ּייִן וְ נוֹ ְתנוֹ ַעל ַ ּגב ָה ַעיִן ְ ּב ׁ ּ ַש ָ ּבת.
דִּ ׁ ְש ִמ ָיעא לֵ ּיה ִמ ַּמאן?
לָ או דִּ ׁ ְש ִמ ָיעא לֵ ּיה ֵמ ֲאבו ָּה?
וְ לִ ַיט ְע ִמ ְיך ָהא דְּ ָא ַמר ׁ ְשמו ֵּאל:
רוֹ ק ָּתפֵ ל ֲאפִ ילּ ּו ַעל ַ ּגב ָה ַעיִן ָ -אסוּר,
דִּ ׁ ְש ִמ ָיעא לֵ ּיה ִמ ַּמאן?
ִאילֵ ָימא דִּ ׁ ְש ִמ ָיעא לֵ ּיה ֵמ ֲאבו ּּה,
ֶא ָּלא לֵ וִ י וְ ל ֹא ֲח ָדא ָא ַמר?!
ֶא ָּלא ֲח ָדא ׁ ְש ִמ ָיעא לֵ ּיה ֵמ ֲאבו ּּה,
וַ ֲח ָדא ׁ ְש ִמ ָיעא לֵ ּיה ִמ ֵּלוִ י,
וְ לָ א י ְָד ִעינַן ֵהי ֵמ ֲאבו ּּהֵ ,הי ִמ ֵּלוִ י.
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ָא ַמר ָמר עו ְּק ָבא ָא ַמר ׁ ְשמו ֵּאל:
ׁשוֹ ֶרה ָא ָדם ִקילּ וֹ ִרין וְ נוֹ ֵתן ַעל ַ ּגב ֵעינָיו ְ ּב ׁ ּ ַש ָ ּבת ,וְ ֵאינוֹ חוֹ ׁ ֵש ׁש.
ַ ּבר לִ יוַ אי ָהוֵ י ָק ֵאי ַק ֵּמ ּיה ָמר עו ְּק ָבא.
ֵיה דַּ ֲהוָ ה ָמיֵיץ וּפָ ַתח.
ַח ְזי ּ
ָא ַמר לֵ ּיה:
כּ ו ֵּּלי ַהאי וַ דַּ אי ל ֹא ׁ ְש ָרא ָמר ׁ ְשמו ֵּאל.
ׁ ָשלַ ח לֵ ּיה ַר ִ ּבי ַי ַ ּנאי לְ ָמר עו ְּק ָבא:
יש ַדר לָ ן ַמר ֵמ ָהנ ְָך ִקילּ וֹ ִרין דְּ ָמר ׁ ְשמו ֵּאל.
לִ ׁ ְ
ׁ ָשלַ ח לֵ ּיה:
ׁ ַשדּ ו ֵּרי ְמ ׁ ַשדַּ ְרנָא לְ ָך ,דְּ לֹא ֵּת ָימא :צַ ר ַעיִן ֲאנָא,
ֶא ָּלא ָהכִ י ָא ַמר ׁ ְשמו ֵּאל:
טוֹ בָ ה ִט ּ ַיפת צוֹ נֵן ׁ ַש ֲח ִרית ,ו ְּר ִחיצַ ת י ַָדיִם וְ ַרגְ לַ יִם ְ ּב ַח ִּמין ַע ְרבִ יתִ ,מ ָּכל ִקילּ וֹ ִרין ׁ ֶש ָ ּבעוֹ לָ ם.
ַּת ְניָא נ ִַמי ָהכִ י:
" ָא ַמר ַר ִ ּבי מוֹ נָ א ִמ ׁ ּשוּם ַר ִ ּבי יְ הו ָּדה:
יפת צוֹ נֵ ן ׁ ַש ֲח ִרית,
טוֹ ָבה ִט ּ ַ
יצת יָ ַדיִ ם וְ ַר ְג ַליִ ם ַע ְר ִבית,
ו ְּר ִח ַ
ִמ ָ ּכל ִקילּ וֹ ִרין ׁ ֶש ָ ּבעוֹ ָלם.
הוּא ָהיָ ה אוֹ ֵמר:
יָ ד ָל ַעיִ ן ִּ -ת ָ ּ
יק ֵצץ.
יָ ד ַלחוֹ ֶטם ִּ -ת ָ ּ
יק ֵצץ.
יָ ד ַל ּ ֶפה ִּ -ת ָ ּ
יק ֵצץ.
יָ ד ַלאוֹ זֶ ן ִּ -ת ָ ּ
יק ֵצץ.
יָ ד ַל ֲחסו ָּדה ִּ -ת ָ ּ
יק ֵצץ.
יָ ד ָל ַא ָּמה ִּ -ת ָ ּ
יק ֵצץ.
יָ ד ְל ִפי ַט ַ ּב ַעת – ִּת ָ ּ
יק ֵצץ.
קט,א יָ ד ^ ַל ִ ּג ִ ּיגית ִּ -ת ָ ּ
יק ֵצץ,
יָ ד ְ -מ ָס ָמא,
יָ ד ַ -מ ֲח ֶר ׁ ֶשת,
יָ ד ַ -מ ֲע ָלה ּפוֹ ִל ּיפוֹ ס".
ַּת ְניָא:
" ַר ִ ּבי נָ ָתן אוֹ ֵמר:
לש ּ ְפ ָע ִמים".
ַ ּבת חוֹ ִרין ִהיא זוֹ  ,ו ַּמ ְק ּ ֶפ ֶדת ַעד ׁ ֶש ִ ּי ְרחוֹ ץ יָ ָדיו ׁ ָש ׁ
ָא ַמר ַר ִ ּבי יוֹ ָחנָ ן:
ּפו ְּך ַ -מ ֲעבִ יר ' ַ ּבת ֶמלֶ ך'ְ,
וּפוֹ ֵסק ֶאת ַהדִּ ְמ ָעה,
ו ַּמ ְר ֶ ּבה ֵׂש ָיער ָ ּב ַעפְ ַע ּ ַפיִם.
ַּת ְניָא נ ִַמי ָהכִ י:
" ַר ִ ּבי יוֹ ֵסי אוֹ ֵמר:
ּפו ְּך ַמ ֲע ִביר ַ ּבת ֶמ ֶל ְך,
וּפוֹ ֵסק ֶאת ַהדִּ ְמ ָעה,
ו ַּמ ְר ֶ ּבה ֵ ׂ
יער ָ ּב ַע ְפ ַע ּ ַפיִ ם".
ש ָ
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וְ ָא ַמר ַמר עו ְּק ָבא ָא ַמר ׁ ְשמו ֵּאל:
ָעלִ ין ֵ -אין ָ ּב ֶהם ִמ ׁ ּשוּם ְרפו ָּאה.
ָא ַמר ַרב יוֹ ֵסף:
כּ ו ְּס ַ ּב ְר ָּתא ֵ -אין ָ ּב ּה ִמ ׁ ּשוּם ְרפו ָּאה.
ָא ַמר ַרב ׁ ֵש ׁ ֶשת:
ְּכ ׁשוּת ֵ -אין ָ ּב ֶהן ִמ ׁ ּשוּם ְרפו ָּאה.
ָא ַמר ַרב יוֹ ֵסף:
כּ ו ְּס ַ ּב ְר ָּתא ֲ -אפִ ילּ ּו לְ ִד ִידי ָק ׁ ָשה לִ י.
ָא ַמר ַרב ׁ ֵש ׁ ֶשת:
ַ ּג ְר ִ ּג ָירא ֲ -אפִ ילּ ּו לְ ִד ִידי ַמ ֲעלֵ י.
וְ ָא ַמר ָמר עו ְּק ָבא ָא ַמר ׁ ְשמו ֵּאל:
ָּכל ִמינֵי כְ ׁשוּת ָ ׁ -שר ּו ,לְ בַ ר ִמ ּ ְטר ּוזָא.
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ָא ַמר ַרב ִח ְסדָּ א:
ׁ ְש ִר ָיקא ַטוְ יָא ְ ׁ -ש ִרי.
ּ ִפ ְיע ּפו ֵּעי ֵ ּב ֵיעי – ָאסוּר.
דְּ בֵ ְיתה ּו דִּ ז ְִע ִירי ֲעבַ ָדא לֵ ּיה לְ ִח ּיָיא ַ ּבר ַא ׁ ִשי ,וְ לֹא ָאכַ ל.
ָא ְמ ָרה לֵ ּיה :לְ ַר ְ ּב ָך ֲעבַ ִדי לֵ ּיה וְ ָאכַ ל ,וְ ַא ְּת לָ א ָאכְ לַ ְּת?!
ז ְֵע ִירי לְ ַט ְע ֵמ ּיה,
דְּ ָא ַמר ז ְֵע ִירי:
ְ
נוֹ ֵתן ָא ָדם ַייִן צָ לוּל ו ַּמיִם צְ לוּלִ ין לְ תוֹ ך ַה ְּמ ׁ ַש ֶּמ ֶרת ְ ּב ׁ ּ ַש ָ ּבת וְ ֵאינוֹ חוֹ ׁ ֵש ׁש.
ַאלְ ָמא ֵּכיוָ ן דְּ ִמ ׁ ְש ַּת ִּתי ָהכִ י לָ או ִמידֵּ י ָק ָעבֵ יד.
ָהכָ א נ ִַמיֵּ ,כיוָ ן דְּ ִמ ְיתכִ יל ָהכִ י לָ או ִמידֵּ י ָק ָעבֵ יד.
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וְ ָא ַמר ָמר עו ְּק ָבא:
ִמי ׁ ֶש ִּנ ְ ּגפָ ה יָדוֹ אוֹ ַרגְ לוֹ  -צוֹ ְמ ָת ּה ְ ּב ַייִן וְ ֵאינוֹ חוֹ ׁ ֵש ׁש.
ִא ַ ּיב ֲעיָא לְ ה ּו:
ַח ָּלא ַמאי?
ָא ַמר ַרב ִה ֵּלל לְ ַרב ַא ׁ ִשי:
ִּכי ָהוֵ ינָא ֵ ּבי ַרב ָּכ ֲהנָ אָ ,א ְמ ֵריַ :ח ָּלא לֹא.
ָא ַמר ָר ָבא:
וְ ָהנֵי ְ ּבנֵי ְמחוֹ זָאֵּ ,כיוָ ן דִּ ְמפַ ּנ ְֵקיֲ ,אפִ ילּ ּו ַח ְמ ָרא נ ִַמי ָמ ֵסי לְ ה ּו.
ָר ִבינָ א ִא ְיקלַ ע לְ ֵבי ַרב ַא ׁ ִשי,
ַח ְזיֵי ּה דִּ ְד ִריכָ א לֵ ּיה ֲח ָמ ָרא ַא ַ ּג ָ ּבא דְּ כַ ְר ֵע ּיה ,וְ י ֵָתיב ָקא צָ ֵמית לֵ ּיה ְ ּב ָחלָ א.
ָא ַמר לֵ ּיה :לָ א ָסבַ ר לֵ ּיה ָמר לְ ָהא דְּ ָא ַמר ַרב ִה ֵּיללָ :חלָ א לֹא!
ָא ַמר לֵ ּיהּ ַ :גב ַה ּיָד וְ גַ ב ָה ֶרגֶ ל ׁ ָשאנֵי.
ִא ָּיכא דְּ ָא ְמ ִרי:
ֵיה דְּ ָקא צָ ֵמית לֵ ּיה ְ ּב ַח ְמ ָרא.
ַח ְזי ּ
ָא ַמר לֵ ּיה :לָ א ָסבַ ר לָ ּה ָמר לְ ָהא דְּ ָא ַמר ָר ָבא:
ָהנֵי ְ ּבנֵי ְמחוֹ זָא ֵּכיוָ ן דִּ ְמפַ ּנ ְִקי ֲאפִ ילּ ּו ַח ְמ ָרא נ ִַמי ָמ ֵסי לְ הוּ?
ו ָּמר נ ִַמי ָהא ְמפַ ּנַק!
ָא ַמר לֵ ּיהּ ַ :גב ַה ּיָד וְ גַ ב ָה ֶרגֶ ל ׁ ָשאנֵי.
דְּ ָא ַמר ַרב ַאדָּ א ַ ּבר ַמ ָּתנָה ָא ַמר ַרב:
ַ ּגב ַה ּיָד וְ גַ ב ָה ֶרגֶ ל ֲ -ה ֵרי ֵהן ְּכ ַמ ָּכה ֶשל ָחלָ ל,
ו ְּמ ַח ְּללִ ין ֲעלֵ ֶיהן ֶאת ַה ׁ ּ ַש ָ ּבת.
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ָּתנ ּו ַר ָ ּבנַן:
"רוֹ ֲח ִצים ְ ּב ֵמי ְג ָררּ ְ ,ב ֵמי ֲח ָמ ָתןּ ְ ,ב ֵמי ַע ְסיָ א ו ְּב ֵמי ִט ֶ ּב ְריָ א,
ֲא ָבל לֹא ַ ּב ָ ּים ַה ָ ּגדוֹ ל ,וְ לֹא ְ ּב ֵמי ִמ ׁ ְש ָרה ,וְ לֹא ְ ּביַ ָּמ ּה ׁ ֶשל ְסדוֹ ם".
ו ְּר ִמינְה ּו:
ּ
ּ
"רוֹ ֲח ִצים ְ ּב ֵמי ִט ֶ ּב ְריָ א ,ו ַּב ָים ַה ָגדוֹ ל,
ֲא ָבל לֹא ְ ּב ֵמי ִמ ׁ ְש ָרה ,וְ לֹא ְ ּביַ ָּמ ּה ׁ ֶשל ְסדוֹ ם".
ַק ׁ ְשיָא "יָ ם ַה ָ ּגדוֹ ל" ַא"יָ ם ַה ָ ּגדוֹ ל"!
ָא ַמר ַר ִ ּבי יוֹ ָחנָ ן:
לָ א ַק ׁ ְשיָא:
ָהא ַ -ר ִ ּבי ֵמ ִאיר,
ָהא ַ -ר ִ ּבי יְהו ָּדה.
דִּ ְתנַן:
" ָ ּכל ַה ָ ּי ִמים ַ ּכ ִּמ ְקוֶ ה,
ׁ ֶש ֶ ּנ ֱא ַמר" :וּלְ ִמ ְקוֵ ה ַה ּ ַמיִ ם ָק ָרא יַ ּ ִמים" ) 9בראשית א ,י(,
דִּ ְב ֵרי ַר ִ ּבי ֵמ ִאיר.
ַר ִ ּבי יְ הו ָּדה אוֹ ֵמר:
יָ ם ַה ָ ּגדוֹ ל ַ ּכ ִּמ ְקוֶ ה,
וְ לֹא נֶ ֱא ַמר" :יַ ּ ִמים"ֶ ,א ָ ּלא ׁ ֶש ֵ ּי ׁש בּ וֹ ִמינֵ י יַ ִּמים ַה ְר ֵ ּבה.
ַר ִ ּבי יוֹ ֵסי אוֹ ֵמר:
ָ ּכל ַה ָ ּי ִמים ְמ ַט ֲה ִרין ְ ּבזוֹ ֲח ִלין,
ּו ּ ְפסו ִּלין ְלזָ ִבים וְ ִל ְמצוֹ ָר ִעים ּו ְל ַקדֵּ ׁש ָ ּב ֶהן ֵמי ַח ָּטאת" )פרה ח,ח מקוואות ה,ד(.
ַמ ְת ִקיף לָ ּה ַרב נַ ְח ָמן ַ ּבר ִיצְ ָחק:
קט,ב ֵאימוּר דִּ פְ לִ יגֵ י לְ ִע ְניַן טו ְּמ ָאה וְ ָט ֳה ָרה,
לְ ִע ְניַן ׁ ַש ָ ּבת ִ -מי ׁ ָש ַמ ְע ָּת לְ ה ּו?!
ֶא ָּלאָ ,א ַמר ַרב נַ ְח ָמן ַ ּבר ִיצְ ָחק:
לָ א ַק ׁ ְשיָא:
יש ַּת ֵהי,
ָהא – דְּ ִא ׁ ְ
יש ַּת ֵהי.
ָהא  -דְּ ל ֹא ִא ׁ ְ
יש ַּת ֵהי,
ְ ּב ַמאי אוֹ ִק ְימ ָּתא לְ בָ ְת ַרי ָ
ְיתא דְּ לֹא ִא ׁ ְ
יש ַּת ֵהיֲ ,אפִ ילּ ּו ְ ּב ֵמי ִמ ׁ ְש ָרה נ ִַמי!
ִאי דְּ לֹא ִא ׁ ְ
דְּ ָה ַת ְניָא:
ּ
ּ
ראשוֹ .
"רוֹ ֲח ִצין ְ ּב ֵמי ִט ֶ ּב ְריָ א ו ְּב ֵמי ִמ ׁ ְש ָרה ו ְּביַ ָּמ ּה ׁ ֶשל ְסדוֹ ם ,וְ ַאף ַעל ִפי ׁ ֶש ֵי ׁש לוֹ ֲח ָט ִטים ְ ּב ׁ
ַ ּב ֶּמה דְּ ָב ִרים ֲאמו ִּריםֶ ׁ :שלּ א נִ ׁ ְש ַּת ָהא,
ֲא ָבל נִ ׁ ְש ַּת ָהא – ָאסוּר"!
ֶא ָּלא" ,יָ ם ַה ָ ּגדוֹ ל" ַא"יָ ם ַה ָ ּגדוֹ ל" לָ א ַק ׁ ְשיָא,
ָהא ּ ְ -ביָפִ ין ׁ ֶשבּ וֹ ,
ָהא ּ ְ -ב ָר ִעים ׁ ֶשבּ וֹ .
" ֵמי ִמ ׁ ְש ָרה" ַא" ֵמי ִמ ׁ ְש ָרה" נ ִַמי לָ א ַק ׁ ְשיָא
יש ַּת ֵהי,
ָהא – דְּ ִא ׁ ְ
יש ַּת ֵהי.
ָהא  -דְּ ל ֹא ִא ׁ ְ
9
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 .484קט ,ב
ִמ ְׁשנָה
יאים,
ֵאין אוֹ ְכ ִלין ֵאיזֹ ְביוֹ ן ַ ּב ׁ ּ ַש ָ ּבתְ ,ל ִפי ׁ ֶש ֵאינוֹ ַמ ֲא ַכל ְ ּב ִר ִ
ֲא ָבל אוֹ ֵכל הוּא ֶאת יוֹ ֶעזֶ ר ,וְ ׁשוֹ ֶתה ַאבּ ו ְּברוֹ ֶאה.
ָ ּכל ָהאוֹ ָכ ִלין אוֹ ֵכל ָא ָדם ִל ְרפו ָּאה,
וְ ָכל ַה ַּמ ׁ ְש ִקין ׁשוֹ ֶתה ,חוּץ ִמ ֵּמי ְד ָק ִלים וְ כוֹ ס ִע ָ ּ
יק ִריןִ ,מ ּ ְפנֵ י ׁ ֶש ֵהן ִלירוֹ ָקה.
ֲא ָבל ׁשוֹ ֶתה הוּא ֵמי ְד ָק ִלים ִל ְצ ָמאוֹ  ,וְ ָס ְך ׁ ֶש ֶמן ִע ָ ּ
יק ִרין ׁ ֶשלּ א ִל ְרפו ָּאה.

ְ ּג ָמ ָרא
ָא ַמר ַרב יוֹ ֵסף:
ֵאזוֹ ב ַ -א ַ ּב ְר ָתה ַ ּבר ָה ָמג,
ֵאיז ֹבְ יוֹ ן ַ -א ַ ּב ְר ָתה ַ ּבר ִהינְג.
עו ָּּלא ָא ַמר:
ַמ ְרוָ א ִחי ָ ּו ָרא.
עו ָּּלא ִא ְיקלַ ע לְ בֵ י ַרב ׁ ְשמו ֵּאל ַ ּבר יְהו ָּדה.
ַאיְית ּו לְ ַק ֵּמ ּיה ַמ ְרוָ א ִחי ָ ּו ָרא.
ְיתא.
ָא ַמרַ :היְינ ּו ֵאזוֹ ב דִּ כְ ִתיב ְ ּבאוֹ ַרי ָ
ַרב ּ ַפ ּ ִפי ָא ַמר:
ׁשו ְּמ ׁשוּק.
ָא ַמר ַרב י ְִר ְמיָה ִמדִּ ְיפ ִּתי:
ְּכוָ ֵות ּיה דְּ ַרב ּ ַפ ּ ִפי ִמ ְס ַּת ְ ּב ָרא,
דִּ ְתנַן:
לשה ִג ְבעוֹ ִלין" )פרה יא,ט(,
לשה ְק ָל ִחין ,ו ָּב ֶהן ׁ ְש ׁ ָ
" ִמ ְצוַ ת ֵאזוֹ ב ׁ ְש ׁ ָ
וְ ׁשו ְּמ ׁשוּק הוּא דְּ ִמ ׁ ְש ַּת ְּכ ָחא ָהכִ י.
לְ ַמאי ָאכְ לִ י לֵ ּיה?
לְ קו ַּק ִאינֵי.
ְ ּב ַמאי ָאכְ לִ י לֵ ּיה?
ִ ּב ׁ ֶשבַ ע ַּת ְמ ִרי או ָּּכ ְמ ָתא.
ִמ ַּמאי ָהוְ יָא?
ִמ ִ ּק ְימ ָחא דְּ ַׂש ֲע ִרי ְ ּב ָמנָא דְּ ָחלֵ יף ֲעלֵ ּיה ַא ְר ְ ּב ִעין יוֹ ִמין.
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 .485קט ,ב
" ֲא ָבל אוֹ ֵכל הוּא ֶאת יוֹ ֶעזֶ ר".
ַמאי "יוֹ ֶעזֶ ר"?
ּפוֹ ְתנַק.
לְ ַמאי ָאכְ לִ י לָ ּה?
לְ ַא ְר ְק ָתא.
ְ ּב ַמאי ָאכְ לִ י לָ ּה?
ִ ּב ׁ ֶשבַ ע ַּת ְמ ִרי ִחי ָ ּו ְור ָתא.
ִמ ַּמאי ָהוְ יָא?
ִמאו ְּמצָ א ו ַּמ ּיָא ַא ִּל ָ ּיבא ֵר ָיקנָא.
ו ִּמ ִ ּבי ְׂש ָרא ׁ ַש ְמנָא ַא ִּל ָ ּיבא ֵר ָיקנָא,
ו ִּמ ִ ּבי ְׂש ָרא דְּ תוֹ ָרא ַא ִּל ָ ּיבא ֵר ָיקנָא,
ִמ ַא ְמ ּג ּוזָא ַא ִּל ָ ּיבא ֵר ָיקנָא,
ו ִּמ ִ ּג ֵירי דְּ רו ִ ּּב ּיָא ַא ִּל ָ ּיבא ֵר ָיקנָא ,ו ִּמ ׁ ְש ִּתי ַמ ּיָא ַא ַ ּב ְת ֵר ּיה.
וְ ִאי ל ֹא ,לִ יבְ לַ ע ַּת ְחלֵ י ִחי ָ ּו ְור ָתא.
יש ֵדי ַא ּגו ְּמ ֵרי ,וְ לִ ִימיץ ַ ּג ְר ָמא,
וְ ִאי ל ֹא ,לֵ ִיתיב ְ ּב ַת ֲענ ָ
ִיתא ,וְ לֵ ֵיתי ִ ּבי ְׂש ָרא ׁ ַש ְמנָא ,וְ לִ ׁ ְ
ּ
ּ
וְ לִ יגְ ַמע ַח ָּלא ,וְ ִא ָּיכא דְּ ָא ְמ ִריַ :ח ָלא ל ֹאִ ,מ ׁשוּם דְּ ָק ׁ ֵשי לְ כַ בְ דָּ א.
ְיתי ּגו ְּר ָדא דְּ ַא ִסינ ְָּתא דִּ גְ ִר ָידא ֵמ ִע ַּילאי לְ ַת ַּתאי,
וְ ִאי ל ֹא ,לֵ י ֵ
וְ ל ֹא ִמ ַּת ַּתאי לְ ִע ַּילאי ,דִּ ילְ ָמא נָפְ ָקא ַאי ְֵידי ּפו ֵּמ ּיה,
ישלְ ָק ּה ְ ּב ׁ ִשיכְ ָרא ֵ ּבי ׁ ִש ְ ּיבבֵ י,
וְ לִ ׁ ְ
יש ִּתי ,וְ כִ י ִמ ּ ְפנִיִ ,מ ּ ְפנִי ַא ּ ְפ ׁ ִש ָיחה דְּ ִד ְקלָ א.
וּלְ ָמ ָחר נ ְִס ְּכ ִרינוּן לִ נ ְָקבִ ין דִּ ֵיד ּיה ,וְ לִ ׁ ְ
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 .486קט ,ב – קי ,א
"וְ ׁשוֹ ִתין ַאבּ ו ְּברוֹ ֶאה".
ַמאי ַאבּ וּבְ רוֹ ֶאה?
חו ְּמ ַט ְריָא.
ַמאי "חו ְּמ ַט ְריָא"?
חו ְּט ָרא י ְִח ָיד ָאה.
לְ ַמאי ָעבְ ִדי לָ ּה?
לְ גִ ילּ ּויָא.
ִיש ֵּתי.
ְימא ַא ַאנ ּ ְַפ ָקא ,וְ נ ׁ ְ
ִישלוֹ ִקינְה ּו ַ ּב ֲה ֵדי ֲה ָד ֵדיַ ,עד דְּ ַקי ָ
וְ ִאי ל ֹא  -לֵ ֵיתי ַח ְמ ׁ ָשא ְּכלִ ילֵ י ,וְ ַח ְמ ׁ ָשא כּ וֹ ָס ָתא דְּ ׁ ִשיכְ ָרא ,וְ נ ׁ ְ
ִא ֵּימ ּיה דְּ ַרב ַא ַח ְדבוֹ י ַ ּבר ַא ִמי ֲעבַ ָד ּה לֵ ּיה לְ ַההוּא ַ ּגבְ ָרא,
יש ִק ֵית ּיה,
ַחד ְּכלִ ילָ א וְ ַחד כּ וֹ ָס ָתא דְּ ׁ ִשיכְ ָראְ ׁ .שלָ ָק ּה וְ ִא ׁ ְ
ויה,
ו ׁ ְּשגַ ָרא ַּת ּנו ָּרא וּגְ ַרפְ ֵּת ּיה ,וְ אוֹ ְתבִ ֵית ּיה לְ בֵ ינ ְָתא ְ ּבגַ ֵ ּו ּ
ּונ ְַפק ְּכהוּצָ א י ְַר ָקא.
ַרב ָאוְ יָ א ָא ַמר:
ְרבִ ֲיע ָתא דַּ ֲחלָ בָ א ֵמ ִעיזָּא ִחי ָ ּו ְר ָתא.
ַרב הוּנָ א ַ ּבר יְהו ָּדה ָא ַמר:
ייה דּ ו ְּב ׁ ָשא ,וְ לוֹ ְתבָ ּה ֵ ּבי ִמילַ לֵ יי דְּ נו ָּרא ,וְ לֵ יכְ לֵ ּיה.
ְיתי ֶא ְתרוֹ גָ א ַח ִּל ָיתא וּלְ ַחי ְֵיק ּיה וְ לִ ְימלֵ ּ
לֵ י ֵ
ַר ִ ּבי ֲחנִ ינָ א ָא ַמר:
ֵמי ַרגְ לַ יִם ְ ּבנֵי ַא ְר ָ ּב ִעים יוֹ ם:
ַ ּב ְרזִינָא – לְ זִיבּ ו ָּרא.
ְרבִ ָיע ָאה – לְ ַע ְק ַר ָ ּבא.
ּ ַפלְ ָ ּגא ִריבְ ָעא – לְ גִ ילּ ּויָא.
ִריבְ ָעא ֲ -אפִ ילּ ּו לִ כְ ׁ ָשפִ ים ַמ ֲעל ּו.
ָא ַמר ַר ִ ּבי יוֹ ָחנָ ן:
ָאנִיגְ רוֹ ן ,וְ ַאבְ נַגַ ר ,וְ ִת ַירי ְָיקה ַמ ֲעל ּו ֵ ּבין לְ גִ ילּ ּויָאּ ֵ ,בין לִ כְ ׁ ָשפִ ים.
ַהאי ַמאן דְּ ָ ּבלַ ע ִחיוְ יָא,
לוֹ כְ לֵ ּיה ְּכ ׁשו ָּתא ְ ּב ִמילְ ָחא,
וְ לִ ְיר ַה ֵט ּיה ְּתלָ ָתא ִמילֵ י.
ֵיה לְ ַההוּא ַ ּגבְ ָרא דְּ בָ לַ ע ִחיוְ יָא.
ַרב ׁ ִש ִימי ַ ּבר ַא ׁ ִשי ַח ְזי ּ
ִא ְיד ִמי לֵ ּיה ְּכפָ ָר ׁ ָשא.
ֵיה גּוֹ בֵ י גּוֹ בֵ י.
אוֹ כְ לֵ ּיה ְּכ ׁשו ָּתא ְ ּב ִמילְ ָחא ,וְ ַא ְר ַה ֵט ּיה ַק ֵּמ ּיה ְּתלָ ָתא ִמילֵ יּ ,ונְפַ ק ִמי ּנ ּ
ִא ָּיכא דְּ ָא ְמ ִרי:
ַרב ׁ ִש ִימי ַ ּבר ַא ׁ ִשי ָ ּבלַ ע ִחיוְ יָא,
ֲא ָתא ֵאלִ ּיָה ּו ִא ְיד ִמי לֵ ּיה ְּכפָ ָר ׁ ָשא.
ֵיה גּוֹ בֵ י גּוֹ בֵ י.
אוֹ כְ לֵ ּיה ְּכ ׁשו ָּתא ְ ּב ִמילְ ָחא ,וְ ַא ְר ַה ֵט ּיה ַק ֵּמ ּיה ְּתלָ ָתא ִמילֵ יּ ,ונְפַ ק ִמי ּנ ּ
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ַהאי ַמאן דְּ ַט ְר ֵק ּיה ִחיוְ יָא,
לֵ ֵיתי עו ָ ּּב ָרא דַּ ֲח ָמ ָרא ִחי ָ ּו ְר ָתא ,וְ לִ ְיק ָר ֵע ּיה ,וְ לוֹ ְתבֵ ּיה ִע ָּילוֵ ּיה.
יש ַּת ַּכח ְט ֵרפָ ה.
וְ ָהנֵי ִמ ֵּילי דְּ ל ֹא ִא ׁ ְ
קי,א ַההוּא ^ ַ ּבר ַק ׁ ָשא דְּ ּפו ְּמ ְ ּב ִד ָיתא דְּ ַט ְר ֵק ּיה ִחיוְ יָא.
יש ַּת ַּכח ּו ְט ֵריפָ ה.
ֲהוָ ה ְּתלֵ ַיסר ֲח ָמ ֵרי ִחי ָ ּו ָר ָתא ְ ּבפו ְּמ ַ ּב ִד ָיתאָ ,ק ְר ִעינְה ּו לְ כו ְּּלהוּ ,וְ ִא ׁ ְ
ְיתי לָ ּהֲ ,אכָ לָ ּה ַא ְריֵה.
ֲהוַ אי ֲח ָדא ְ ּב ַההוּא ִ ּג ָיסא דְּ ּפו ְּמ ְ ּב ִד ָיתאַ ,עד דְּ ָאזְלִ י ַמי ֵ
ָא ַמר לְ ה ּו ַא ַ ּביֵי:
דִּ ילְ ָמא ִחיוְ יָא דְּ ַר ָ ּבנַן ְט ַר ֵק ּיה ,דְּ לֵ ית לֵ ּיה ָאסו ָּתא,
דִּ כְ ִתיבּ " :ופֹ ֵרץ ָ ּג ֵדר יִ ּׁ ְשכֶ ּנ ּו נָ ָח ׁש" ) 10קהלת י ,ח(.
ָא ְמר ּו לֵ ּיהִ :אין ַר ִ ּבי,
דְּ כִ י נָח נַפְ ׁ ֵש ּיה דְּ ַרב,
ֵיה ָא ָסא וְ גִ ְיד ֵמי לְ בֵ י ִהילּ וּלָ א ַ ּב ּ ַטבְ לָ א,
ָ ּגזַר ַרב ִיצְ ָחק ַ ּבר ִ ּב ְיסנָ א דְּ לֵ ָּיכא דְּ לִ ְימ ְטי ּ
וְ ָאזַל ִאיה ּו ַא ְמ ֵטי ָא ָסא וְ גִ ְיד ֵמי לְ בֵ י ִהילּ וּלָ א ַ ּב ּ ַטבְ לָ א,
ְט ַר ֵק ּיה ִחיוְ יָא ו ִּמית.
ֵיה,
ישא וּלְ ַה ְד ֵק ּיה ִמי ּנ ּ
ַהאי ַמאן דִּ כְ ַרכֵ ּיה ִחיוְ יָא ,לִ ינְחוֹ ת לְ ַמ ּיָא וְ לִ ְיסחוֹ ף דִּ ּיקוּלָ א ַא ֵר ׁ ָ
יש ֵד ּיה לְ ַמ ּיָא וְ לִ ְיסלוֹ ק וְ לֵ ֵיתי.
וְ כִ י ָסלֵ יק ִע ָּילוֵ ּיה לִ ׁ ְ
ַהאי ַמאן דְּ ִמ ְיקנֵי ֵ ּב ּיה ִחיוְ יָא,
ִאי ִא ָּיכא ַחבְ ֵר ּיה ַ ּב ֲה ֵד ּיה  -לִ ְיר ַּכבֵ ּיה ַא ְר ַ ּבע ַ ּג ְר ִמ ֵידי,
ישוַ אר נִגְ ָרא,
וְ ִאי ל ֹא  -לִ ׁ ְ
וְ ִאי ל ֹא  -לִ ֲיעבַ ר נ ֲַה ָרא,
וּבְ לֵ ילְ יָא לוֹ ְתבֵ ּיה לְ פו ְּריָא ַא ְר ָ ּב ָעה ָחבִ ָיתא ,וְ נִיגְ נִי ֵ ּבי כּ וֹ כְ בֵ י,
ֵיה,
וְ לֵ ֵיתי ַא ְר ָ ּב ָעה ׁש ּונ ְֵרי וְ לִ ְיס ִרינְה ּו ְ ּב ַא ְר ָ ּב ָעה ַּכ ְר ֵעי דְּ פו ְּרי ּ
יש ֵדי ָה ָתם ,דְּ כִ י ׁ ָש ַמע ָקלִ יָ ,אכְ לִ י לֵ ּיה.
וְ לֵ ֵיתי ׁ ְש ַחפֵ י וְ לִ ׁ ְ
ַהאי ַמאן דְּ ָר ֵהיט ַא ַ ּב ְת ֵר ּיה  -לִ ְיר ִהיט ֵ ּבי ַחלְ ָתא.
ַהאי ִא ְּית ָתא דְּ ָח ְזיָא ִחיוְ יָא,
וְ לָ א י ְָד ָעה ִאי י ֵָהיב דַּ ְע ֵּת ּיה ִעילָ וָ ּהִ ,אי ל ֹא י ֵָהיב דַּ ְע ֵּת ּיה ִעילָ וָ ּה,
ֵיה ַק ֵּמ ּיהִ ,אי ִמ ְּכ ַר ְך ְ ּבה ּו דַּ ְע ֵּת ּיה ִע ָּילוָ ּה,
ְּת ׁ ַש ַּלח ָמאנ ָּה וְ נ ׁ ְִש ְדי ּ
וְ ִאי ל ֹא  -לֹא י ֵָהיב דַּ ְע ֵּת ּיה ִע ָּילוָ ּה.
ַמאי ַּת ָ ּקנ ָָת ּה?
ְּת ׁ ַש ֵּמ ׁש ַק ֵּמ ּיה.
ִא ָּיכא דְּ ָא ְמ ִרי:
ָּכל ׁ ֶש ֵּכן דְּ ַת ִ ּקיף לֵ ּיה יִצְ ֵר ּיה!
ֶא ָּלא ִּת ׁ ְשקוֹ ל ִמ ַּמ ְזי ָּה ו ִּמ ּטוּפְ ָר ּה וְ ִת ׁ ְש ִדי ֵ ּב ּיה,
יש ְּתנָא ֲאנָא".
וְ ֵת ָימא" :דִּ ׁ ְ
ַהאי ִא ְּית ָתא דְּ ָעיֵיל ָ ּב ּה ִחיוְ יָא,
לִ יפְ ְס ָע ּה וְ לִ ְתבו ָּה ַא ַּת ְר ֵּתי ָחבִ ָיתא,
וְ לֵ ֵיתי ִ ּבי ְׂש ָרא ׁ ְש ֵמנָה וְ לִ י ׁ ְש ֵדי ַא ּגו ְּמ ֵרי,
וְ לֵ ֵיתי ַאגְ נָא דְּ ַת ֲחלֵ י וְ ַח ְמ ָרא ִר ֲיח ָתנָא וְ לוֹ ְתב ּו ָה ָתם ,וְ לִ ְיטרו ִּקינְה ּו ַ ּב ֲה ֵדי ֲה ָד ֵדי,
10
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דוּרה
ְגּ ָמ ָרא ְס ָ
וְ לִ ינְקוֹ ט צְ בָ ָתא ְ ּבי ָָד ּה ,דְּ כִ י ֵמ ַירח ֵר ָיחא נָפֵ יק וְ ָא ֵתי,
ייה ְ ּבנו ָּרא,
יש ַקלֵ ּיה וְ לִ ְיקלֵ ּ
וְ לִ ׁ ְ
דְּ ִאי לֹא ָ -ה ַדר ִע ָּילוָ ּה.
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 .487קי ,א
" ָ ּכל ָהאוֹ ָכ ִלין ]אוֹ ֵכל ָא ָדם ִל ְרפו ָּאה,
ּ
וְ ָכל ַה ַּמ ׁ ְש ִקין ׁשוֹ ֶתה ,חוּץ ִמ ֵּמי ְד ָק ִלים וְ כוֹ ס ִע ָ ּ
יק ִריןִ ,מ ְפנֵ י ׁ ֶש ֵהן ִלירוֹ ָקה.
ֲא ָבל ׁשוֹ ֶתה הוּא ֵמי ְד ָק ִלים ִל ְצ ָמאוֹ  ,וְ ָס ְך ׁ ֶש ֶמן ִע ָ ּ
יק ִרין ׁ ֶשלּ א ִל ְרפו ָּאה"[.
"כל ָהאוֹ ָכ ִלין"  -לְ ִאית ּויֵי ַמאי?
ָּ
לְ ִאית ּויֵי ְטחוֹ ל לַ ׁ ִשי ַּניִם,
וְ כַ ְר ׁ ִשינִין לִ ְ ּבנֵי ֵמ ַעיִים.
"כל ַה ַּמ ׁ ְש ִקין"  -לְ ִאית ּויֵי ַמאי?
ָּ
לְ ִאית ּויֵי ֵמי צְ לָ פִ ין ְ ּבחוֹ ֶמץ.
ָא ַמר לֵ ּיה ָר ִבינָ א לְ ָר ָבא:
ַמה ּו לִ ׁ ְש ּתוֹ ת ֵמי ַרגְ לַ יִם ְ ּב ׁ ּ ַש ָ ּבת?
ָא ַמר לֵ ּיה:
ָּתנֵינָא:
"כל ַה ַּמ ׁ ְש ִקין ׁשוֹ ֶתה"  -ו ֵּמי ַרגְ לַ יִם ל ֹא ׁ ָשת ּו ֱאינ ׁ ֵָשי.
ָּ
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]"וְ ָכל ַה ַּמ ׁ ְש ִקין ׁשוֹ ֶתה [,חוּץ ִמ ֵּמי ְד ָק ִלים ]וְ כוֹ ס ִע ָ ּ
יק ִריןִ ,מ ּ ְפנֵ י ׁ ֶש ֵהן ִלירוֹ ָקה.
ֲא ָבל ׁשוֹ ֶתה הוּא ֵמי ְד ָק ִלים ִל ְצ ָמאוֹ  ,וְ ָס ְך ׁ ֶש ֶמן ִע ָ ּ
יק ִרין ׁ ֶשלּ א ִל ְרפו ָּאה"[.
ָּתנָא:
"מי ְד ָק ִרים".
ֵ
"מי ְד ָק ִרים"ֶ ׁ ,ש ֵהם דּ וֹ ְק ִרים ֶאת ַה ָּמ ָרה,
ַמאן דְּ ָתנָאֵ :
ּ
"מי ְד ָקלִ ים" ׁ ֶשיוֹ צְ ִאין ִמן ׁ ְשנֵי ִד ְקלֵ י.
ו ַּמאן דְּ ָא ַמרֵ :
ַמאי " ֵמי ְד ָק ִלים"?
ָא ַמר ַר ָ ּבה ַ ּבר ְ ּברוּנָ א:
ַּת ְר ֵּתי ְּתלָ ִאי ִא ָּיכא ְ ּב ַמ ַע ְר ָבא ,וְ נָפְ ָקא ֵעינָא דְּ ַמ ּיָא ִמ ֵ ּבי ַניְיה ּו.
ָּכ ָסא ַק ָּמא ְ -מ ַר ּ ֵפי,
ִא ָיד ְך ְ -מ ׁ ַשלְ ׁ ֵשל,
וְ ִא ָיד ְך ִּ -כי ֵהיכִ י דְּ ָעיְילֵ יָ ,הכִ י נָפְ ֵקי.
ָא ַמר עו ָּּלא:
לְ ִד ִידי ׁ ָש ֵתי ׁ ִשיכְ ָרא דְּ בַ בְ לָ ֵאי ,ו ַּמ ֲעלֵ י ִמי ַּניְיה ּו.
וְ הוּא דְּ ל ֹא ָרגִ יל ֵ ּב ּיה ַא ְר ְ ּב ִעין יוֹ ִמין.
ַרב יוֹ ֵסף ָא ַמר:
זִיתוֹ ם ַה ִּמצְ ִרי,
ִּתילְ ָּתא ַׂש ֲע ֵרי ,וְ ִתילְ ָּתא קו ְּר ָט ֵמי ,וְ ִתילְ ָּתא ִמילְ ָחא.
ַרב ּ ַפ ּ ָפא ָא ַמר:
ִּתילְ ָּתא ִח ּ ֵיטי ,וְ ִתילְ ָּתא קו ְּר ְט ֵמי ,וְ ִתילְ ָּתא ִמילְ ָחא וְ כַ מוֹ נָא.
וְ ִס ָימ ֵנ ְיךִ :ס ָיסאנֵי.
וְ ׁ ָש ֵתי לְ ה ּו ֵ ּבין דִּ בְ ָחא לַ ֲעצַ ְר ָּתא,
דְּ ָק ֵמיט ְ -מ ַר ּ ֵפי לֵ ּיה,
ּו ְד ָרפֵ י ָ -ק ֵמיט לֵ ּיה.
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"וְ כוֹ ס ִע ָ ּק ִרין".
ַמאי "כּ וֹ ס ִע ָ ּק ִרין"?
ָא ַמר ַר ִ ּבי יוֹ ָחנָ ן:
ּ
יש ָקא,
ְיתי ַמ ְת ַקל זוּזָ א קוֹ ָמא ֲאלֶ ְּכ ַסנְדְּ ִריָא ,ו ַּמ ְת ַקל ז ּוזָא ָ ּגבְ יָא ִ ּגילָ א ,ו ַּמ ְת ַקל ז ּוזָא כּ ו ְּר ְּכ ָמא ִר ׁ ְ
לֵ י ֵ
יש ַח ֵקינְה ּו ַ ּב ֲה ֵדי ֲה ָד ֵדי.
וְ לִ ׁ ְ
לְ זָבָ ה ְּ -תלָ ָתא ְ ּב ַח ְמ ָרא ,וְ לֹא ִמ ַיע ְק ָרא.
לְ י ְַרקוֹ נָא ְּ -ת ֵרין ְ ּב ׁ ִשיכְ ָרא ,ו ִּמ ֲיע ַקר.
"לְ זָבָ ה ְּ -תלָ ָתא ְ ּב ַח ְמ ָרא ,וְ ל ֹא ִמ ַיע ְק ָרא".
ֵימא לָ ּה :קוּם ִמזּוֹ בֵ ְיך.
ָיה ,וְ נ ָ
ְיתי ְּתלָ ָתא ^ ְקפִ יזֵי ׁ ְש ַמכֵ י ּ ַפ ְר ָס ֵאי ,וְ נ ׁ ְ
קי,ב וְ ִאי ל ֹא  -לֵ י ֵ
ִישלוֹ ק ְ ּב ַח ְמ ָרא ,וְ נ ׁ ְַש ְקי ּ
וְ ִאי ל ֹא  -לוֹ ְתבָ ּה ַא ּ ָפ ָר ׁ ַשת דְּ ָרכִ ים ,וְ לִ ינ ְְק ָט ּה ָּכ ָסא דְּ ַח ְמ ָרא ְ ּבי ָָד ּה ,וְ לֵ ֵיתי ִאינ ִׁיש ֵמ ֲאחוֹ ָר ּה וְ לִ יבַ ֲע ָת ּה ,וְ לֵ ָימא לָ ּה :קוּם ִמזּוֹ בֵ יךְ,
ֵימא לָ ּה :קוּם ִמזּוֹ בֵ ְיך.
ָיה ,וְ נ ָ
ִישלוֹ ק ְ ּב ַח ְמ ָרא ,וְ נ ׁ ְַש ְקי ּ
וְ ִאי ל ֹא  -לֵ ֵיתי בּ ּונָא דְּ כַ מוֹ נָא ,וּב ּונָא דְּ מוֹ ִר ָיקא ,וּב ּונָא דְּ ׁ ַשבְ לִ ילָ ָתא ,וְ נ ׁ ְ
וְ ִאי ל ֹא  -לֵ ֵיתי ׁ ִש ִּיתין ׁ ִש ֵיעי דְּ ָדנָא ,וּלְ ׁ ַשפְ יֵה ,וְ לֵ ָימא לָ ּה :קוּם ִמזּוֹ בֵ ְיך.
ֵימא לָ ּה :קוּם ִמזּוֹ בֵ ְיך.
ישלוֹ ק ְ ּב ַח ְמ ָרא ,וּלְ ׁ ַשפְ יֵה ,וְ נ ָ
וְ ִאי ל ֹא  -לֵ ֵיתי ּ ָפ ׁ ְש ִטינָא ,וְ לִ ׁ ְ
ְיטא ו ְּב ׁ ַש ֲח ֵקי דַּ ֲע ַמר ּגוּפְ נָא ְ ּב ִס ְיתוָ א.
וְ ִאי ל ֹא  -לֵ ֵיתי ַח ְרנוּגָ א דְּ ִהיגְ ָתא רו ִּמ ָיתא ,וְ לִ ְיקלִ י ,וְ לִ ְיס ָ ּב ּה ְ ּב ׁ ַש ֲח ֵקי דְּ כִ ָּיתנָא ְ ּב ַקי ָ
יש ָתא יַלְ דָּ ה ָע ְרלָ ה ,וְ לִ ינ ְְק ָט ּה ָּכ ָסא דְּ ַח ְמ ָרא ְ ּבי ָָד ּה,
וְ ִאי ל ֹא  -לִ יכְ ִרי ׁ ְשבַ ע ִ ּב ֵירי ,וְ לִ ְיקלִ י ְ ּבה ּו ׁ ְשבִ ׁ ָ
וְ לוֹ ְק ָמ ּה ֵמ ָהא וְ לוֹ ְתבָ ּה ַא ָהא ,וְ לוֹ ְק ָמ ּה ֵמ ָהא וְ לוֹ ְתבָ ּה ַא ָהא ,וְ ַא ָּכל ֲח ָדא וַ ֲח ָדא לֵ ָימא לָ ּה :קוּם ִמזּוֹ בֵ יךְ.
וְ ִאי ל ֹא  -לֵ ֵיתי ְס ִמ ָידא ,וְ לִ ְיסכָ ה ִמ ּ ַפלְ ָ ּגא לְ ַת ַּתאי ,וְ לֵ ָימא לָ ּה :קוּם ִמזּוֹ בֵ ְיך.
ְיטא וּבְ ׁ ַש ֲח ֵקי דַּ ֲע ַמר ּגוּפְ נָא ְ ּב ִס ְיתוָ א.
וְ ִאי ל ֹא  -לֵ ֵיתי ֵ ּב ֲיע ָתא דְּ נ ֲַע ִמ ָיתא ,וְ לִ ְיקלִ י ,וְ לִ ְיס ָ ּב ּה ְ ּב ׁ ַש ֲח ֵקי דְּ כִ ָּיתנָא ְ ּב ַקי ָ
וְ ִאי ל ֹא  -לִ יפְ ַּתח לָ ּה ָחבִ ָיתא דְּ ַח ְמ ָרא לִ ׁ ְש ָמ ּה.
וְ ִאי ל ֹא  -לִ נ ְִקיט ַׂש ֲע ַר ָּתא דְּ ִמ ׁ ְש ַּת ְּכ ַחת ְ ּבכַ ּפו ָּתא דְּ כו ְּדנָא ִחי ָ ּו ָרא,
ִאי נ ְָק ָטה ַחד יוֹ ָמא – ּ ָפ ְס ָקה ְּת ֵרי יוֹ ֵמי,
וְ ִאי נ ְָק ָטה ְּת ֵרי יוֹ ֵמי ָ ּ -פ ְס ָקה ְּתלָ ָתא יוֹ ֵמי.
וְ ִאי נ ְָק ָטה ְּתלָ ָתא יוֹ ֵמי ָ ּ -פ ְס ָקה לְ עוֹ לָ ם.
"לְ י ְַרקוֹ נָא ְּ -ת ֵרין ְ ּב ׁ ִשיכְ ָרא ,ו ִּמ ֲיע ַקר".
יש ִּתי.
ישלוֹ ק ְ ּב ׁ ִשיכְ ָרא ,וְ לִ ׁ ְ
ישא דְּ ׁ ִשיבּ ו ָּטא דְּ ִמילְ ָחא וְ לִ ׁ ְ
ְיתי ֵר ׁ ָ
וְ ִאי ל ֹא  -לֵ י ֵ
ְיתי מוֹ נִינֵי דְּ ָק ְמצִ י.
וְ ִאי ל ֹא  -לֵ י ֵ
ָיה.
ישפְ י ּ
ְיתי מוֹ נִינֵי דִּ נ ְִק ֵירי ,וְ לִ ַיעיְילֵ ּיה לְ בֵ י בָ נֵי וְ לִ ׁ ְ
וְ ִאי לֵ ָּיכא מוֹ נִינֵי דְּ ָק ְמצִ י  -לֵ י ֵ
וְ ִאי לֵ ָּיכא ֵ ּבי בָ ֵני  -לוֹ ְק ֵמ ּיה ֵ ּבין ַּת ּנו ָּרא לְ גו ָּדא.
ָא ַמר ַר ִ ּבי יוֹ ָחנָ ן:
ָהרוֹ צֶ ה ׁ ֶש ּי ְַח ְּמ ֶמ ּנ ּו י ְַק ּנ ְֶח ּנ ּו ִ ּב ְס ִדינוֹ .
ַרב ַא ָחא ַ ּבר יוֹ ֵסף ָח ׁש ֵ ּב ּיהֲ ,עבַ ד לֵ ּיה ַרב ָּכ ֲהנָ א ,וְ ִא ַּית ּ ֵסי.
ִיש ַּתרו ֵּפי ,ו ְּתלָ ָתא ְקפִ יזֵי ָא ָהלָ א ּתוֹ לַ ֲענָא,
וְ ִאי ל ֹא לֵ ֵיתי ְּתלָ ָתא ְקפִ יזֵי ַּת ְמ ֵרי ּ ַפ ְר ַסיָי ָתא ,ו ְּתלָ ָתא ְק ִפיזֵ י דְּ ִק ָירא דְּ נ ׁ ְ
יש ִּתי.
ישלו ִּקינְה ּו ְ ּב ׁ ִשיכְ ָרא ,וְ לִ ׁ ְ
וְ לִ ׁ ְ
יש ּיה,
יש ִ ּביק לֵ ּיה דְּ ָמא ֵמ ַא ּפו ֵּת ּיה ,וְ לוֹ ְתבֵ ּיה ַא ֵר ׁ ֵ
ישא ,וְ לִ ׁ ְ
וְ ִאי ל ֹא  -לֵ ֵיתי ִעילָ א ַ ּבר ֲח ָמ ָרא ,וְ לִ יגַ ַּלח ְמצִ ָיע ָתא דְּ ֵר ׁ ָ
ֵיה דְּ ל ֹא לִ ְיס ִמי לְ ה ּו.
וְ לִ יזּ ַַהר ֵמ ֵעינ ּ
יש ִּתי.
ישלוֹ ק ְ ּב ׁ ִשיכְ ָרא ,וְ לִ ׁ ְ
ישא דְּ בַ ְר ָחא דְּ ַמ ּנַח ְ ּבכִ יבְ ׁ ָשא ,וְ לִ ׁ ְ
וְ ִאי ל ֹא  -לֵ ֵיתי ֵר ׁ ָ
וְ ִאי ל ֹא  -לֵ ֵיתי דָּ בָ ר ַא ֵחר חו ְּט ָרנָא ,וְ לִ ְיק ָר ֵע ּיה ,וְ לוֹ ְתבֵ ּיה ַא ִּל ֵ ּיב ּיה.
יש ִרי.
וְ ִאי ל ֹא  -לֵ ֵיתי ָּכ ָר ֵתי ִמ ַּכבְ תו ָּתא ְד ֵמ ׁ ְ
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דוּרה
ְגּ ָמ ָרא ְס ָ
ָיעא דְּ ָח ׁש ֵ ּב ּיה,
ַההוּא ַט ּי ָ
יש ָרא דְּ כָ ְר ֵתי.
ָא ַמר לֵ ּיה לְ גִ ינַאיְ ׁ :שקוֹ ל ְ ּגלִ ַימאי וְ ַהב לִ י ֵמ ׁ ְ
י ֵָהיב לֵ ּיה וַ ֲאכָ לָ ּה.
ָא ַמר לֵ ּיה :אוֹ ׁ ְשלַ ן ְ ּגלִ ָימי ְִך וְ ִאיגְ נִי ֵ ּב ּיה ְקלִ י.
ִאיכְ ַר ְך ָ ּגנָא ֵ ּב ּיה.
ֵיה.
ַּכד ִא ֲיח ַמם וְ ָקם ,נְפַ ל ּפו ְּר ָּתא ּפו ְּר ָּתא ִמי ּנ ּ
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"לְ י ְַרקוֹ נָא ְּת ֵרין ְ ּב ׁ ִשיכְ ָרא ,ו ִּמ ֲיע ַקר".
ו ִּמי ׁ ָש ֵרי?!
וְ ָה ַת ְניָא:
" ִמ ַ ּניִ ין ְל ֵסירוּס ָ ּב ָא ָדם ׁ ֶשהוּא ָאסוּר?
שוּ" ) 11ויקרא כב ,כד(,
ַּת ְלמוּד לוֹ ַמר" :ו ְּב ַא ְר ְצכֶ ם ל ֹא ַת ֲע ׂ
ש ּו",
ָ ּב ֶכם "ל ֹא ַּת ֲע ׂ
דִּ ְב ֵרי ַר ִ ּבי ֲחנִ ינָ א"!
ָהנֵי ִמ ֵּילי ֵ -היכָ א דְּ ָקא ִמ ַּיכ ֵ ּוין,
ָהכָ א ֵ -מ ַעצְ מוֹ הוּא.
דְּ ָא ַמר ַר ִ ּבי יוֹ ָחנָ ן:
ָהרוֹ צֶ ה ׁ ֶש ּי ְָס ֵרס ַּת ְרנְגוֹ ל י ִּטוֹ ל ַּכ ְר ָ ּבלְ ּתוֹ  ,ו ִּמ ְס ָּת ֵרס ֵמ ֵאלָ יו.
וְ ָה ָא ַמר ַרב ַא ׁ ִשי:
ְרמוּת רו ָּחא הוּא דִּ נ ְִק ָיטא לֵ ּיה!
ֶא ָּלאּ ְ ,ב ָס ִריס.
וְ ָה ָא ַמר ַר ִ ּבי ִח ּיָיא ַ ּבר ַא ָ ּבא ָא ַמר ַר ִ ּבי יוֹ ָחנָ ן:
קיא,א ַהכּ ל מוֹ ִדים ִ ּב ְמ ַח ֵּמץ ַא ַחר ְמ ַח ֵּמץ ֶ ׁ -שהוּא ַח ּיָיב,
שה ָח ֵמץ" ) 12ויקרא ב ,יא(.
ׁ ֶש ּנ ֱֶא ַמר" :ל ֹא ֵת ָא ֶפה ָח ֵמץ" )ויקרא ו ,י(" ,ל ֹא ֵת ָע ֶ ׂ
ִ ּב ְמ ָס ֵרס ַא ַחר ְמ ָס ֵרס ֶ ׁ -שהוּא ַח ּיָיב,
13
ׁ ֶש ּנ ֱֶא ַמר "ו ָּמעו ְּך וְ כָ תוּת וְ נָ תוּק וְ כָ רוּת" )ויקרא כב ,כד(,
ִאם ַעל " ָּכרוּת" ַ -ח ּיָיבַ ,על נָתוּק  -ל ֹא ָּכל ׁ ֶש ֵּכן?!
ֶא ָּלא לְ ָה ִביא  -נוֹ ֵתק ַא ַחר כּ וֹ ֵרת ׁ ֶשהוּא ַח ּיָיב!
וְ ֶא ָּלאּ ְ ,בז ֵָקן.
וְ ָה ָא ַמר ַר ִ ּבי יוֹ ָחנָ ן:
ֵהן ֵהן ֶה ֱחזִיר ּונִי לְ נ ֲַערו ִּתי!
ֶא ָּלאּ ְ ,ב ִא ׁ ּ ָשה.
וּלְ ַר ִ ּבי יוֹ ָחנָ ן ֶ ּבן ְ ּברוֹ ָקא דְּ ָא ֵמר:
ְ
אמר לָ ֶהם ְ ּ ...פר ּו ו ְּרב ּו" )בראשית א ,כח(ַ ,מאי ִא ָּיכא לְ ֵמ ַימר?
ֵיהם ,הוּא אוֹ ֵמר" :וַ יְ ָב ֵרך אוֹ ָתם ֱאל ִֹהים וַ ּי ֶ
ַעל ׁ ְשנ ֶ
14

ִ ּבז ְֵקינָה.
ִאי נ ִַמי:
ַ ּב ֲע ָק ָרה.

11
ש ּו
ומעוך וכתות ונתוק וכרות לא תקריבו לה' וּבְ ַא ְרצְ כֶ ם ל ֹא ַתעֲ ׂ
 12כל המנחה אשר תקריבו לה' ל ֹא ֵתעָ ֶׂשה חָ ֵמץ

 13ו ָּמעו ְּך וְ כָתוּת וְ נָתוּק וְ כָ רוּת לא תקריבו לה' ובארצכם לא תעשו
14

אמר לָ ֶהם אלהים ְּפר ּו ו ְּרב ּו ומלאו את הארץ וכבשוה
וַ יְבָ ֵר ְך אוֹ ָתם אֱ ל ִֹהים וַ יּ ֶ
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ִמ ְׁשנָה
ַהחוֹ ׁ ֵש ׁש ְ ּב ׁ ִשי ָ ּניו  -לֹא יְ ַג ַּמע ָ ּב ֶהן ֶאת ַהחוֹ ֶמץ,
ֲא ָבל ְמ ַט ֵ ּבל הוּא ְ ּכ ַד ְרכּ וֹ  ,וְ ִאם נִ ְת ַר ּ ֵפא נִ ְת ַר ּ ֵפא.
ַהחוֹ ׁ ֵש ׁש ְ ּב ָמ ְתנָ יו  -לֹא יָ סו ְּך יַ יִ ן וָ חוֹ ֶמץֲ ,א ָבל ָס ְך הוּא ֶאת ַה ׁ ּ ֶש ֶמן.
וְ לֹא ׁ ֶש ֶמן וֶ ֶורד.
ְ
יהןֶ ׁ ,ש ֵ ּכן דַּ ְר ָ ּכן ָלסוּך ַ ּבחוֹ ל.
ְ ּבנֵ י ְמ ָל ִכים ָס ִכין ׁ ֶש ֶמן וֶ ֶרד ַעל ַמכּ וֹ ֵת ֶ
ַר ִ ּבי ׁ ִש ְמעוֹ ן אוֹ ֵמר:
ָ ּכל יִ ְ ׂ
ש ָר ֵאל ְ ּבנֵ י ְמ ָל ִכים ֵהם.

ְ ּג ָמ ָרא
ָר ֵמי לֵ ּיה ַרב ַא ָחא ֲא ִריכָ א ,דְּ הוּא ַרב ַא ָחא ַ ּבר ּ ַפ ּ ָפא לְ ַר ִ ּבי ַא ָ ּבה ּו:
ְּתנַן:
" ַהחוֹ ׁ ֵש ׁש ְ ּב ׁ ִשי ָ ּניו לֹא יְ ַג ַּמע ָ ּב ֶהן ֶאת ַהחוֹ ֶמץ".
לְ ֵמ ְימ ָרא :חוֹ ֶמץ ַמ ֲעלֵ י לַ ׁ ּ ִשי ַּניִם.
15
וְ ָהכְ ִתיבַּ :
"כח ֶֹמץ לַ ּׁ ִש ַּניִ ם וְ כֶ ָע ׁ ָשן לָ ֵעינָ יִ ם" )משלי י ,כו(!
לָ א ַק ׁ ְשיָא:
ָהא ּ ְ -ב ִק ּיו ָּהא דִּ ּ ְפ ִרי,
ָהא – ְ ּב ָחלָ א.
וְ ִא ָ ּיב ֵעית ֵא ָימא:
ָהא וְ ָהא ְ ּב ָחלָ א,
ָהא  -דְּ ִא ָּיכא ַמ ָּכה,
ָהא  -דְּ לֵ ָּיכא ַמ ָּכה.
" ִא ָּיכא ַמ ָּכה" – ָמ ֵסי.
"לֵ ָּיכא ַמ ָּכה" – ְמ ַר ּ ֵפי.

15

ַּכח ֶֹמץ לַ ׁ ּ ִש ַּניִם וְ כֶעָ ׁ ָשן לָ ֵעי ָניִם כן העצל לשולחיו
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"לֹא יְ ַג ַּמע ָ ּב ֶהן ֶאת ַהחוֹ ֶמץ".
וְ ָה ַת ְניָא:
"לֹא יְ ַג ֵּמע וּפוֹ ֵלטֲ ,א ָבל ְמ ַג ֵּמ ַע וּבוֹ ֵל ַע"!
ָא ַמר ַא ַ ּביֵי:
ִיתין,
ִּכי ְּתנַן נ ִַמי ַמ ְתנ ִ
ְמגַ ֵּמ ַע וּפוֹ לֵ ט ְּתנַן.
ָר ָבא ָא ַמר:
ֲאפִ ילּ ּו ֵּת ָימא ְמגַ ֵּמ ַע וּבוֹ לֵ ע,
ָּכאן  -לִ פְ נֵי ִטיבּ וּל,
ָּכאן  -לְ ַא ַחר ִטיבּ וּל.
ֵימאִ :מדְּ לִ פְ נֵי טִ יבּ וּל ׁ ָש ֵרי ,לְ ַא ַחר ִטיבּ וּל נ ִַמי ׁ ָש ֵרי!
וְ נ ָ
דְּ ׁ ָש ְמ ִעינַן לֵ ּיה לְ ָרבָ א דְּ ִאית לֵ ּיה 'הוֹ ִאיל'!
דְּ ָא ַמר ָר ָבא:
לֵ ָּיכא ִמ ֵידי דִּ בְ ׁ ַש ָ ּבת ׁ ָש ֵרי וּבְ יוֹ ם ַה ִּכ ּפו ִּרים ָאסוּר,
הוֹ ִאיל דִּ ְב ׁ ַש ָ ּבת ׁ ָש ֵריּ ְ ,ביוֹ ם ַה ִּכ ּפו ִּרים נ ִַמי ׁ ָש ֵרי!
ֲה ַדר ֵ ּב ּיה ָר ָבא ֵמ ָה ְך.
ִמ ַּמאי דְּ ֵמ ַה ְך ֲה ַדר ֵ ּב ּיה,
דִּ ילְ ָמא ֵמ ַה ִהיא ֲה ַדר ֵ ּב ּיה?
ל ֹא ָסלְ ָקא דַּ ֲע ָת ְך,
דְּ ַת ְניָא:
ּ
" ָ ּכל ַח ָי ֵיבי ְט ִבילוֹ ת טוֹ ְב ִלין ְ ּכ ַד ְר ָ ּכן,
ֵ ּבין ְ ּב ִת ׁ ְש ָעה ְ ּב ָאב ֵ ּבין ְ ּביוֹ ם ַה ִ ּכ ּפו ִּרים".
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" ַהחוֹ ׁ ֵש ׁש ְ ּב ָמ ְתנָ יו ] -לֹא יָ סו ְּך יַ יִ ן וָ חוֹ ֶמץֲ ,א ָבל ָס ְך הוּא ֶאת ַה ׁ ּ ֶש ֶמן.
וְ לֹא ׁ ֶש ֶמן וֶ ֶורד.
ְ
יהןֶ ׁ ,ש ֵ ּכן דַּ ְר ָ ּכן ָלסוּך ַ ּבחוֹ ל.
ְ ּבנֵ י ְמ ָל ִכים ָס ִכין ׁ ֶש ֶמן וֶ ֶרד ַעל ַמכּ וֹ ֵת ֶ
ַר ִ ּבי ׁ ִש ְמעוֹ ן אוֹ ֵמר:
ָ ּכל יִ ְ ׂ
ש ָר ֵאל ְ ּבנֵ י ְמ ָל ִכים ֵהם"[.
ָא ַמר ַר ִ ּבי ַא ָ ּבא ַ ּבר ז ְַבדָּ א ָא ַמר ַרב:
ֲהלָ כָ ה ְּכ ַר ִ ּבי ׁ ִש ְמעוֹ ן.
לְ ֵמ ְימ ָראַ :רב ְּכ ַר ִ ּבי ׁ ִש ְמעוֹ ן ְסבִ ָירא לֵ ּיה.
וְ ָה ָא ַמר ַרב ׁ ִש ִימי ַ ּבר ִח ּיָיא ִמ ׁ ּ ְש ֵמ ּיה דְּ ַרב:
ָיתא
ַהאי ְמסוֹ כְ ַריָיא דְּ ַנ ְזי ָ
קיא,ב ָאסוּר לְ ַהדּ ו ֵּק ּיה ְ ּביוֹ ָמא ָטבָ א!
ְ ּב ַה ִהיא ֲאפִ ילּ ּו ַר ִ ּבי ׁ ִש ְמעוֹ ן מוֹ ֶדה.
דְּ ַא ַ ּביֵי וְ ָר ָבא דְּ ָא ְמ ִרי ַּת ְרוַ ויְיה ּו:
יש ּיה וְ ל ֹא יָמוּת'.
מוֹ ֶדה ַר ִ ּבי ׁ ִש ְמעוֹ ן ִ ּב' ּ ְפ ִסיק ֵר ׁ ֵ
וְ ָה ָא ַמר ַרב ִח ּיָיא ַ ּבר ַא ׁ ִשי ָא ַמר ַרב:
ֲהלָ כָ ה ְּכ ַר ִ ּבי יְהו ָּדה.
וְ ַרב ָחנָ ן ַ ּבר ַא ִמי ָא ַמר ׁ ְשמו ֵּאל:
ֲהלָ כָ ה ְּכ ַר ִ ּבי ׁ ִש ְמעוֹ ן.
וְ ַרב ִח ּיָיא ַ ּבר ָא ִבין ַמ ְתנֵי לָ ּה ְ ּבל ֹא ַ ּג ְב ֵרי,
ַרב ָא ַמרֲ :הלָ כָ ה ְּכ ַר ִ ּבי יְהו ָּדה,
ּו ׁ ְשמו ֵּאל ָא ַמרֲ :הלָ כָ ה ְּכ ַר ִ ּבי ׁ ִש ְמעוֹ ן!
ֶא ָּלא ָא ַמר ָר ָבא:
ֲאנִי וַ ֲא ִרי ׁ ֶש ַ ּב ֲחבו ָּרה ַּת ְר ֵ ּג ְימנָא .ו ַּמ ּנ ּו ַר ִ ּבי ִח ּיָיא ַ ּבר ָא ִבין,
ֲהלָ כָ ה ְּכ ַר ִ ּבי ׁ ִש ְמעוֹ ן,
וְ לָ או ִמ ּ ַט ְע ֵמ ּיה.
"הלָ כָ ה ְּכ ַר ִ ּבי ׁ ִש ְמעוֹ ן וְ לָ או ִמ ּ ַט ְע ֵמ ּיה"?
ַמאי ֲ
ִאילֵ ָימא ֲהלָ כָ ה ְּכ ַר ִ ּבי ׁ ִש ְמעוֹ ן דְּ ׁ ָש ֵרי,
וְ לָ או ִמ ּ ַט ְע ֵמ ּיה דְּ ִאילּ ּו ַר ִ ּבי ׁ ִש ְמעוֹ ן ָסבַ ר ָמ ֵסי ,וְ ַרב ָסבַ ר לֹא ָמ ֵסי.
וְ ָס ַבר ַרב ל ֹא ָמ ֵסי?!
וְ ָהא ִמדְּ ָק ָתנֵי:
יהן ׁ ֶש ֶמן וֶ ֶורד" ִמ ְּכלָ ל דְּ ָמ ֵסי!
ְּ
"בנֵ י ְמ ָל ִכים ָס ִכין ַעל ַ ּג ֵ ּבי ַמכּ וֹ ֵת ֶ
ֶא ָּלאֲ ,הלָ כָ ה ְּכ ַר ִ ּבי ׁ ִש ְמעוֹ ן,
ּ
וְ לָ או ִמ ּ ַט ְע ֵמ ּיה  -דְּ ִאילּ ּו ַר ִ ּבי ׁ ִש ְמעוֹ ן ָסבַ רַ :אף ַעל ַגב דְּ לָ א ׁ ְשכִ ַיח ׁ ָש ֵרי ,וְ ַרב ָסבַ רִ :אי ׁ ְשכִ ַיח ִ -אין ,וְ ִאי ל ֹא ׁ ְשכִ ַיח  -לֹא.
ו ְּב ַא ְת ָרא דְּ ַרב ׁ ְשכִ ַיח ִמ ׁ ְש ָחא ְדוַ ְורדָּ א.

