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    """"ַהּקֶדׁשַהּקֶדׁשַהּקֶדׁשַהּקֶדׁש    ִּכְתֵביִּכְתֵביִּכְתֵביִּכְתֵבי    ָּכלָּכלָּכלָּכל""""    ––––    ט"זט"זט"זט"זפרק פרק פרק פרק     שבתשבתשבתשבתמסכת מסכת מסכת מסכת 
        בבבב- - - - קטו, אקטו, אקטו, אקטו, א .512

ָנה    ִמׁשְ

ְתֵבי ַהּקֹ ל ּכִ ֵליָקה, ּכָ ֵני ַהּדְ יִלין אֹוָתן ִמּפְ   ֶדׁש ַמּצִ
ֶהן.  ֵאין קֹוִרין ּבָ ֶהן, ּוֵבין ׁשֶ ּקֹוִרין ּבָ ין ׁשֶ   ּבֵ

תּוִבי ּכְ י ׁשֶ ָכל ָלׁשֹון ַאף ַעל ּפִ ִניָזה.  - ם ּבְ   ְטעּוִנים ּגְ
ֶהםוּ  ֵני ָמה ֵאין קֹוִרין ּבָ    ?ִמּפְ

ְדָרׁש  ית ַהּמִ ֵני ִביּטּול ּבֵ    ....ִמּפְ
   

ָמָרא    ּגְ

            ::::ִאיְתַמרִאיְתַמרִאיְתַמרִאיְתַמר
ָכל ָלׁשֹון ְרּגּום אֹו ּבְ תּוִבים ּתַ ָכל ָלׁשֹוןָהיּו כְּ ְרּגּום אֹו ּבְ תּוִבים ּתַ ָכל ָלׁשֹוןָהיּו כְּ ְרּגּום אֹו ּבְ תּוִבים ּתַ ָכל ָלׁשֹוןָהיּו כְּ ְרּגּום אֹו ּבְ תּוִבים ּתַ   . ָהיּו כְּ

        ָאַמר: ָאַמר: ָאַמר: ָאַמר:     ַרב הּוָנא
ֵליָקה ֵני ַהּדְ יִלין אֹוָתן ִמּפְ ֵליָקהֵאין ַמּצִ ֵני ַהּדְ יִלין אֹוָתן ִמּפְ ֵליָקהֵאין ַמּצִ ֵני ַהּדְ יִלין אֹוָתן ִמּפְ ֵליָקהֵאין ַמּצִ ֵני ַהּדְ יִלין אֹוָתן ִמּפְ   . ֵאין ַמּצִ

אַר וְ וְ וְ וְ          ָאַמר: ָאַמר: ָאַמר: ָאַמר:     ב ִחְסּדָ
ֵליָקה.  ֵני ַהּדְ יִלין אֹוָתן ִמּפְ ֵליָקה. ַמּצִ ֵני ַהּדְ יִלין אֹוָתן ִמּפְ ֵליָקה. ַמּצִ ֵני ַהּדְ יִלין אֹוָתן ִמּפְ ֵליָקה. ַמּצִ ֵני ַהּדְ יִלין אֹוָתן ִמּפְ   ַמּצִ

  
ָאַמר ַמאן ּדְ א ּדְ יּבָ ָאַמרַאּלִ ַמאן ּדְ א ּדְ יּבָ ָאַמרַאּלִ ַמאן ּדְ א ּדְ יּבָ ָאַמרַאּלִ ַמאן ּדְ א ּדְ יּבָ ֶהן    ::::ַאּלִ נּו ִלְקרֹות ּבָ ֶהןִניּתְ נּו ִלְקרֹות ּבָ ֶהןִניּתְ נּו ִלְקרֹות ּבָ ֶהןִניּתְ נּו ִלְקרֹות ּבָ             ,,,,ִניּתְ

ִליִגי  י ָעְלָמא ָלא ּפְ כּוּלֵ ִליִגי ּדְ י ָעְלָמא ָלא ּפְ כּוּלֵ ִליִגי ּדְ י ָעְלָמא ָלא ּפְ כּוּלֵ ִליִגי ּדְ י ָעְלָמא ָלא ּפְ כּוּלֵ יִליןּדְ ּדְ ּדְ ּדְ ּדְ יִליןַמּצִ יִליןַמּצִ יִליןַמּצִ   . ַמּצִ
ָאַמר ַמאן ּדְ א ּדְ יּבָ ִליִגי ַאּלִ י ּפְ ָאַמרכִּ ַמאן ּדְ א ּדְ יּבָ ִליִגי ַאּלִ י ּפְ ָאַמרכִּ ַמאן ּדְ א ּדְ יּבָ ִליִגי ַאּלִ י ּפְ ָאַמרכִּ ַמאן ּדְ א ּדְ יּבָ ִליִגי ַאּלִ י ּפְ ֶהן.     ::::כִּ נּו ִלְקרֹות ּבָ ֶהן. לֹא ִניּתְ נּו ִלְקרֹות ּבָ ֶהן. לֹא ִניּתְ נּו ִלְקרֹות ּבָ ֶהן. לֹא ִניּתְ נּו ִלְקרֹות ּבָ   לֹא ִניּתְ

יִליןָא ָא ָא ָא     ַרב הּוָנא יִליןַמר: ֵאין ַמּצִ יִליןַמר: ֵאין ַמּצִ יִליןַמר: ֵאין ַמּצִ ֶהן. , ַמר: ֵאין ַמּצִ נּו ִלְקרֹות ּבָ ָהא לֹא ִניּתְ ֶהן. ּדְ נּו ִלְקרֹות ּבָ ָהא לֹא ִניּתְ ֶהן. ּדְ נּו ִלְקרֹות ּבָ ָהא לֹא ִניּתְ ֶהן. ּדְ נּו ִלְקרֹות ּבָ ָהא לֹא ִניּתְ   ּדְ
א יִלין    ַרב ִחְסּדָ יִליןָאַמר: ַמּצִ יִליןָאַמר: ַמּצִ יִליןָאַמר: ַמּצִ ְתֵבי ַהּקֶדׁש.     ,,,,ָאַמר: ַמּצִ ְזיֹון כִּ ּום ּבִ ְתֵבי ַהּקֶדׁש. ִמׁשּ ְזיֹון כִּ ּום ּבִ ְתֵבי ַהּקֶדׁש. ִמׁשּ ְזיֹון כִּ ּום ּבִ ְתֵבי ַהּקֶדׁש. ִמׁשּ ְזיֹון כִּ ּום ּבִ         ִמׁשּ

        
ַנן ַנןּתְ ַנןּתְ ַנןּתְ             ::::ּתְ

ֵליָקה, " ֵני ַהּדְ יִלין אֹוָתן ִמּפְ ְתֵבי ַהּקֶדׁש ַמּצִ ל ּכִ   ּכָ
ֶהן ּקֹוִרין ּבָ ין ׁשֶ ֵאין קֹוִרין  ,ּבֵ ין ׁשֶ ֶהן, ּבֵ   ּבָ

ָכל ָלׁשֹון תּוִבין ּבְ ּכְ י ׁשֶ         . . . . "ַאף ַעל ּפִ
ֶהן"ַמאי ָלאו ַמאי ָלאו ַמאי ָלאו ַמאי ָלאו  ּקֹוִרין ּבָ         ְנִביִאים, ְנִביִאים, ְנִביִאים, ְנִביִאים,  -    "ׁשֶ

ֶהן"וְ וְ וְ וְ  ֵאין קֹוִרין ּבָ תּוִבים,  -     "ׁשֶ תּוִבים, כְּ תּוִבים, כְּ תּוִבים, כְּ         כְּ
תּוִבין ְבָכל ָלׁשֹון  כְּ י ׁשֶ תּוִבין ְבָכל ָלׁשֹון ַאף ַעל ּפִ כְּ י ׁשֶ תּוִבין ְבָכל ָלׁשֹון ַאף ַעל ּפִ כְּ י ׁשֶ תּוִבין ְבָכל ָלׁשֹון ַאף ַעל ּפִ כְּ י ׁשֶ ֶהן, ְוָקָתֵניּדְ ַאף ַעל ּפִ נּו ִלְקרֹות ּבָ ֶהן, ְוָקָתֵנילֹא ִניּתְ נּו ִלְקרֹות ּבָ ֶהן, ְוָקָתֵנילֹא ִניּתְ נּו ִלְקרֹות ּבָ ֶהן, ְוָקָתֵנילֹא ִניּתְ נּו ִלְקרֹות ּבָ יִלין"    ::::לֹא ִניּתְ         !!!!"ַמּצִ

א ְת ְת ְת ְת וּ וּ וּ וּ  א יּוְבּתָ א יּוְבּתָ א יּוְבּתָ         ַרב הּוָנא! ַרב הּוָנא! ַרב הּוָנא! ַרב הּוָנא! ּדְ ּדְ ּדְ ּדְ יּוְבּתָ
        

        ַרב הּוָנא: ַרב הּוָנא: ַרב הּוָנא: ַרב הּוָנא:     ךְ ךְ ךְ ךְ ָאַמר לָ ָאַמר לָ ָאַמר לָ ָאַמר לָ 
ָרא ָראְוִתְסּבְ ָראְוִתְסּבְ ָראְוִתְסּבְ    !?ְוִתְסּבְ

ִניָזה"    ::::ֵאיָמא ֵסיָפאֵאיָמא ֵסיָפאֵאיָמא ֵסיָפאֵאיָמא ֵסיָפא         , , , , "ְטעּוִנין ּגְ
יִליַנן א ַאּצּוֵלי ַמּצִ ּתָ יִליַנןָהׁשְ א ַאּצּוֵלי ַמּצִ ּתָ יִליַנןָהׁשְ א ַאּצּוֵלי ַמּצִ ּתָ יִליַנןָהׁשְ א ַאּצּוֵלי ַמּצִ ּתָ ֵעי    ,,,,ָהׁשְ ִניָזה ִמיּבָ ֵעיּגְ ִניָזה ִמיּבָ ֵעיּגְ ִניָזה ִמיּבָ ֵעיּגְ ִניָזה ִמיּבָ   ?!  ּגְ

   
א אֶאּלָ אֶאּלָ אֶאּלָ       ,,,,ֶאּלָ

            ,,,,ַרב הּוָנא ְמָתֵרץ ְלַטְעֵמיּה ַרב הּוָנא ְמָתֵרץ ְלַטְעֵמיּה ַרב הּוָנא ְמָתֵרץ ְלַטְעֵמיּה ַרב הּוָנא ְמָתֵרץ ְלַטְעֵמיּה 
א ְמָתֵרץ ְלַטְעֵמיּה  א ְמָתֵרץ ְלַטְעֵמיּה ְוַרב ִחְסּדָ א ְמָתֵרץ ְלַטְעֵמיּה ְוַרב ִחְסּדָ א ְמָתֵרץ ְלַטְעֵמיּה ְוַרב ִחְסּדָ             ....ְוַרב ִחְסּדָ

        
  : """"ַטְעֵמיּה ַטְעֵמיּה ַטְעֵמיּה ַטְעֵמיּה ַרב הּוָנא ְמָתֵרץ לְ ַרב הּוָנא ְמָתֵרץ לְ ַרב הּוָנא ְמָתֵרץ לְ ַרב הּוָנא ְמָתֵרץ לְ """"

ֶהן" ּקֹוִרין ּבָ ין ׁשֶ         ְנִביִאים, ְנִביִאים, ְנִביִאים, ְנִביִאים,  -    "ּבֵ
ֶהן" ֵאין קֹוִרין ּבָ תּוִבים.     - - - -     "ּוֵבין ׁשֶ תּוִבים. כְּ תּוִבים. כְּ תּוִבים. כְּ         כְּ

ְלׁשֹון ַהּקֶדׁש,  תּוִבין ּבִ כְּ ָבִרים ֲאמּוִרים ׁשֶ ה ּדְ ּמֶ ְלׁשֹון ַהּקֶדׁש, ּבַ תּוִבין ּבִ כְּ ָבִרים ֲאמּוִרים ׁשֶ ה ּדְ ּמֶ ְלׁשֹון ַהּקֶדׁש, ּבַ תּוִבין ּבִ כְּ ָבִרים ֲאמּוִרים ׁשֶ ה ּדְ ּמֶ ְלׁשֹון ַהּקֶדׁש, ּבַ תּוִבין ּבִ כְּ ָבִרים ֲאמּוִרים ׁשֶ ה ּדְ ּמֶ         ּבַ
ָכל ָלׁשֹון  ָכל ָלׁשֹון ֲאָבל ּבְ ָכל ָלׁשֹון ֲאָבל ּבְ ָכל ָלׁשֹון ֲאָבל ּבְ יִלין -ֲאָבל ּבְ יִליןֵאין ַמּצִ יִליןֵאין ַמּצִ יִליןֵאין ַמּצִ   , ֵאין ַמּצִ

עוּ     - - - - ַוֲאִפיּלּו ָהִכי ַוֲאִפיּלּו ָהִכי ַוֲאִפיּלּו ָהִכי ַוֲאִפיּלּו ָהִכי  ִניָזה ּבָ עוּ ּגְ ִניָזה ּבָ עוּ ּגְ ִניָזה ּבָ עוּ ּגְ ִניָזה ּבָ             ....ּגְ
        
  : """"א ְמָתֵרץ ְלַטְעֵמיּה א ְמָתֵרץ ְלַטְעֵמיּה א ְמָתֵרץ ְלַטְעֵמיּה א ְמָתֵרץ ְלַטְעֵמיּה ַרב ִחְסּדָ ַרב ִחְסּדָ ַרב ִחְסּדָ ַרב ִחְסּדָ """"

ֶהן" ּקֹוִרין ּבָ ין ׁשֶ         ְנִביִאים, ְנִביִאים, ְנִביִאים, ְנִביִאים,  -    "ּבֵ

  רש"י
  



  בשמחה להדפיס לצורך לימוד אישימותר  0526071122לדניאל ברק ווינט  ות שמורותכל הזכוי                                                                                                         ְסדּוָרה ְּגָמָרא

     

4

ֶהן" ֵאין קֹוִרין ּבָ תּוִבים,     - - - -     "ּוֵבין ׁשֶ תּוִבים, כְּ תּוִבים, כְּ תּוִבים, כְּ         כְּ
יִלין ָכל ָלׁשֹון ַנִמי ַמּצִ תּוִבין ּבְ כְּ י ׁשֶ יִליןַאף ַעל ּפִ ָכל ָלׁשֹון ַנִמי ַמּצִ תּוִבין ּבְ כְּ י ׁשֶ יִליןַאף ַעל ּפִ ָכל ָלׁשֹון ַנִמי ַמּצִ תּוִבין ּבְ כְּ י ׁשֶ יִליןַאף ַעל ּפִ ָכל ָלׁשֹון ַנִמי ַמּצִ תּוִבין ּבְ כְּ י ׁשֶ   . ַאף ַעל ּפִ

ִניָזה. ְוָהִכי ָקָאַמר: וּ ְוָהִכי ָקָאַמר: וּ ְוָהִכי ָקָאַמר: וּ ְוָהִכי ָקָאַמר: וּ  ֶהן ְטעּוִנין ּגְ ּלָ ִניָזה. ֶמֶקק ׁשֶ ֶהן ְטעּוִנין ּגְ ּלָ ִניָזה. ֶמֶקק ׁשֶ ֶהן ְטעּוִנין ּגְ ּלָ ִניָזה. ֶמֶקק ׁשֶ ֶהן ְטעּוִנין ּגְ ּלָ         ֶמֶקק ׁשֶ
        

            ::::ֵמיִתיִביֵמיִתיִביֵמיִתיִביֵמיִתיִבי
ְרּגּום וְ ָהיּו ּכְ " ֵליָקהָכ תּוִבים תַּ ֵני ַהּדְ יִלין אֹוָתן ִמּפְ   . . . . "ל ָלׁשֹון ַמּצִ

א  יּוְבּתָ א ּתְ יּוְבּתָ א ּתְ יּוְבּתָ א ּתְ יּוְבּתָ   ! ַרב הּוָנאַרב הּוָנאַרב הּוָנאַרב הּוָנאּדְ ּדְ ּדְ ּדְ ּתְ
  

        ַרב הּוָנא: ַרב הּוָנא: ַרב הּוָנא: ַרב הּוָנא:     ךְ ךְ ךְ ךְ ָאַמר לָ ָאַמר לָ ָאַמר לָ ָאַמר לָ 
א ָסַבר  ּנָ א ָסַבר ַהאי ּתַ ּנָ א ָסַבר ַהאי ּתַ ּנָ א ָסַבר ַהאי ּתַ ּנָ ֶהן    - - - - ַהאי ּתַ נּו ִלְקרֹות ּבָ ֶהןִניּתְ נּו ִלְקרֹות ּבָ ֶהןִניּתְ נּו ִלְקרֹות ּבָ ֶהןִניּתְ נּו ִלְקרֹות ּבָ       ....ִניּתְ

  
ַמע א ׁשְ ַמעּתָ א ׁשְ ַמעּתָ א ׁשְ ַמעּתָ א ׁשְ             ::::ּתָ

ִטית" יּפְ תּוִבין ּגִ   ָווִנית, ֵעיָלִמית, יְ , ִעיְבִריתָמִדית,  ,ָהיּו ּכְ
ֶהן נּו ִלְקרֹות ּבָ ּלא ִניתְּ י ׁשֶ    ,ַאף ַעל ּפִ

ֵליָקה ֵני ַהּדְ יִלין אֹוָתן ִמּפְ   . . . . "ַמּצִ
א  יּוְבּתָ א ּתְ יּוְבּתָ א ּתְ יּוְבּתָ א ּתְ יּוְבּתָ       !!!!ַרב הּוָנאַרב הּוָנאַרב הּוָנאַרב הּוָנאּדְ ּדְ ּדְ ּדְ ּתְ

  
        ַרב הּוָנא: ַרב הּוָנא: ַרב הּוָנא: ַרב הּוָנא:     ךְ ךְ ךְ ךְ ָאַמר לָ ָאַמר לָ ָאַמר לָ ָאַמר לָ 

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

ְרּגּום וּ " תּוִבין תַּ נֵ  -ָכל ָלׁשֹון ְב ָהיּו ּכְ יִלין אֹוָתן ִמּפְ ֵליָקה. ַמּצִ   י ַהּדְ
י יֹוֵסי   אֹוֵמר:  ַרּבִ

ֵליָקה.  ֵני ַהּדְ יִלין אֹוָתן ִמּפְ   ֵאין ַמּצִ
י יֹוֵסיָאַמר    : ַרּבִ

ה ּבְ ַמֲע  אׂשֶ א ַאּבָ ָהַלְך ֵאֶצל ֲחַלְפתָּ י, ׁשֶ ִריּבִ ְמִליֵאל ּבְ ן ּגַ ְרָיא,  ַרּבָ   ְלִטּבֶ
ל יֹוָחָנן ַה  ְלָחנֹו ׁשֶ ב ַעל ׁשֻ ָהָיה יֹוׁשֵ ְרּגּום ְוהּוא קֹוֵרא ּבֹו. ּוְמָצאֹו ׁשֶ זּוף, ּוְבָידֹו ֵסֶפר ִאּיֹוב תַּ   ּנָ

ְמִליֵאלָאַמר לֹו: ָזכּור ֲאִני ּבְ  ן ּגַ ִית,  ַרּבָ ַהר ַהּבַ ב ַמֲעָלה ּבְ ָהָיה עֹוֵמד ַעל ּגַ   ֲאִבי ָאִביָך, ׁשֶ
ֵעהּו תַּ  ּקְ אי: ׁשַ ּנַ ְרּגּום ְוָאַמר ַלּבַ ך. ְוֵהִביאּו ְלָפָניו ֵסֶפר ִאּיֹוב תַּ ְדּבָ   ַחת ַהּנִ

ה ָעָליו ּוְגָנזֹו.    ַאף הּוא ִצּוָ
י ְיהּוָדה ַרּבִ י יֹוֵסי ּבְ   אֹוֵמר:  ַרּבִ

פּו ָעָליו.  ל ִטיט ּכָ   ֲעֵריָבה ׁשֶ
יָאַמר    : ַרּבִ

ָבר:  ּדָ י ְתׁשּובֹות ּבַ תֵּ   ׁשְ
ִין?  ִית ִמּנַ ַהר ַהּבַ   ֲחָדא ְוִכי ִטיט ּבְ

ָדן ּבַ  ר ְלַאּבְ ד? ְועֹוד, ְוִכי מּותָּ   ּיָ
ה ְוֵהן ַמְרִקיִבין ֵמֲאֵליֶהן ְמקֹום ַהּתּוְרּפָ יָחן ּבִ א ַמּנִ   . . . . "ֶאּלָ

  
ֵאי ּנָ ֵאיַמאן ּתַ ּנָ ֵאיַמאן ּתַ ּנָ ֵאיַמאן ּתַ ּנָ             ????ַמאן ּתַ

א    קטו,ב א ַקּמָ ּנָ א ִאיֵליָמא ּתַ א ַקּמָ ּנָ א ִאיֵליָמא ּתַ א ַקּמָ ּנָ א ִאיֵליָמא ּתַ א ַקּמָ ּנָ יוְ וְ וְ וְ ִאיֵליָמא ּתַ יַרּבִ יַרּבִ יַרּבִ   , יֹוֵסייֹוֵסייֹוֵסייֹוֵסי    ַרּבִ
ְלִגי ָהא ָקִמיּפַ ְלִגיְוִדיְלָמא ּבְ ָהא ָקִמיּפַ ְלִגיְוִדיְלָמא ּבְ ָהא ָקִמיּפַ ְלִגיְוִדיְלָמא ּבְ ָהא ָקִמיּפַ             ::::ְוִדיְלָמא ּבְ

ֶהן,     ::::ָמר ָסַברָמר ָסַברָמר ָסַברָמר ָסַבר נּו ִלְקרֹות ּבָ ֶהן, ִניּתְ נּו ִלְקרֹות ּבָ ֶהן, ִניּתְ נּו ִלְקרֹות ּבָ ֶהן, ִניּתְ נּו ִלְקרֹות ּבָ         ִניּתְ
נּו ִלְקרוֹ     ::::ּוָמר ָסַברּוָמר ָסַברּוָמר ָסַברּוָמר ָסַבר נּו ִלְקרוֹ לֹא ִניּתְ נּו ִלְקרוֹ לֹא ִניּתְ נּו ִלְקרוֹ לֹא ִניּתְ ֶהןלֹא ִניּתְ ֶהןת ּבָ ֶהןת ּבָ ֶהןת ּבָ   !ת ּבָ

        
א אֶאּלָ אֶאּלָ אֶאּלָ י    ,,,,ֶאּלָ יַרּבִ יַרּבִ יַרּבִ א וְ וְ וְ וְ יֹוֵסי יֹוֵסי יֹוֵסי יֹוֵסי     ַרּבִ ּנָ א ּתַ ּנָ א ּתַ ּנָ א ּתַ ּנָ יְפִטית"ּתַ   .  "ּגִ
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        בבבבקטו, קטו, קטו, קטו,  .513
ַנן נּו ַרּבָ ַנןּתָ נּו ַרּבָ ַנןּתָ נּו ַרּבָ ַנןּתָ נּו ַרּבָ             ::::ּתָ

ם " ל ׁשֵ ֶהן אֹוִתּיֹות ׁשֶ ׁש ּבָ ּיֵ י ׁשֶ ֵמיִעין, ַאף ַעל ּפִ ָרכֹות ְוַהּקְ ּתֹוָרהּוְמ ַהּבְ ּבַ ה ׁשֶ    ,ִעְנָיינֹות ַהְרּבֵ
ֵליָקה,  ֵני ַהּדְ יִלין אֹוָתן ִמּפְ   ֵאין ַמּצִ

א נִ  רֹוֵתיֶהן. ֶאּלָ ְמקֹוָמן ֵהן ְוַאְזּכָ ָרִפים ּבִ   ׂשְ
ׂשֹוְרֵפי תֹוָרה,  אן ָאְמרּו: ּכֹוְתֵבי ְבָרכֹות ּכְ   ִמּכָ

ן.  ַצְיּדָ ָהָיה ּכֹוֵתב ּבְ ֶאָחד ׁשֶ ה ּבְ   ַמֲעׂשֶ
אּו ְוהֹוִדיעּו ֶאת  ָמֵעאלּבָ י ִיׁשְ   . ַרּבִ

ָמֵעאלְוָהַלְך  י ִיׁשְ   ְלבֹוְדקֹו.  ַרּבִ
ָהָיה עֹוֶל  ׁשֶ יׁש ּבוֹ ּכְ ם, ִהְרּגִ סּוּלָ ל ַמִים.  ,ה ּבְ ֵסֶפל ׁשֶ ָען ּבְ ּקְ ָרכֹות ְוׁשִ ל ּבְ   ָנַטל טֹומֹוס ׁשֶ

ה ָאַמר לֹו  ׁשֹון ַהּזֶ ָמֵעאלּוַבּלָ י ִיׁשְ   : ַרּבִ
דֹול עֹוֶנׁש ָהַאֲחרֹון ִמן ָהִראׁשֹון   .  "ּגָ

   
        
        

יּה  ָעא ִמיּנֵ יּה ּבְ ָעא ִמיּנֵ יּה ּבְ ָעא ִמיּנֵ יּה ּבְ ָעא ִמיּנֵ לּוָתאּבְ ר ַרב הּוָנאֵמ ֵמ ֵמ ֵמ     ֵריׁש ּגָ ה ּבַ   : ַרּבָ
ְלׁשֹון ַהּקֶדׁש, ָה ָה ָה ָה  קֹומּוס ּוְבַקְנַקְנּתֹום ּבִ יְקָרא ּבְ ם ּוַבּסִ ּסַ תּוִבין ּבַ ְלׁשֹון ַהּקֶדׁש, יּו כְּ קֹומּוס ּוְבַקְנַקְנּתֹום ּבִ יְקָרא ּבְ ם ּוַבּסִ ּסַ תּוִבין ּבַ ְלׁשֹון ַהּקֶדׁש, יּו כְּ קֹומּוס ּוְבַקְנַקְנּתֹום ּבִ יְקָרא ּבְ ם ּוַבּסִ ּסַ תּוִבין ּבַ ְלׁשֹון ַהּקֶדׁש, יּו כְּ קֹומּוס ּוְבַקְנַקְנּתֹום ּבִ יְקָרא ּבְ ם ּוַבּסִ ּסַ תּוִבין ּבַ   יּו כְּ

יִלין?  ֵליָקה אֹו ֵאין ַמּצִ ֵני ַהּדְ יִלין אֹוָתן ִמּפְ יִלין? ַמּצִ ֵליָקה אֹו ֵאין ַמּצִ ֵני ַהּדְ יִלין אֹוָתן ִמּפְ יִלין? ַמּצִ ֵליָקה אֹו ֵאין ַמּצִ ֵני ַהּדְ יִלין אֹוָתן ִמּפְ יִלין? ַמּצִ ֵליָקה אֹו ֵאין ַמּצִ ֵני ַהּדְ יִלין אֹוָתן ִמּפְ   ַמּצִ
  

ָאַמר ֵעי ְלַמאן ּדְ יּבָ ָאַמרּתִ ֵעי ְלַמאן ּדְ יּבָ ָאַמרּתִ ֵעי ְלַמאן ּדְ יּבָ ָאַמרּתִ ֵעי ְלַמאן ּדְ יּבָ יִלין    ::::ּתִ יִליןַמּצִ יִליןַמּצִ יִליןַמּצִ       ,,,,ַמּצִ
ָאַמר ֵעי ְלַמאן ּדְ יּבָ ָאַמרּתִ ֵעי ְלַמאן ּדְ יּבָ ָאַמרּתִ ֵעי ְלַמאן ּדְ יּבָ ָאַמרּתִ ֵעי ְלַמאן ּדְ יּבָ יִלין.     ::::ּתִ יִלין. ֵאין ַמּצִ יִלין. ֵאין ַמּצִ יִלין. ֵאין ַמּצִ   ֵאין ַמּצִ

  
ֵעי ְלַמאן" יּבָ ֵעי ְלַמאןּתִ יּבָ ֵעי ְלַמאןּתִ יּבָ ֵעי ְלַמאןּתִ יּבָ ָאַמר    ּתִ ָאַמרּדְ ָאַמרּדְ ָאַמרּדְ יִלין    ::::ּדְ יִליןֵאין ַמּצִ יִליןֵאין ַמּצִ יִליןֵאין ַמּצִ ְכִתיבֵ  -    """"ֵאין ַמּצִ י ֵהיָכא ּדִ ְכִתיבֵ ָהֵני ִמיּלֵ י ֵהיָכא ּדִ ְכִתיבֵ ָהֵני ִמיּלֵ י ֵהיָכא ּדִ ְכִתיבֵ ָהֵני ִמיּלֵ י ֵהיָכא ּדִ ְרּגּום ּוְבָכל ָלׁשֹון, ָהֵני ִמיּלֵ ְרּגּום ּוְבָכל ָלׁשֹון, י ּתַ ְרּגּום ּוְבָכל ָלׁשֹון, י ּתַ ְרּגּום ּוְבָכל ָלׁשֹון, י ּתַ         י ּתַ

ְכִתיֵב  ְכִתיֵב ֲאָבל ָהָכא ּדִ ְכִתיֵב ֲאָבל ָהָכא ּדִ ְכִתיֵב ֲאָבל ָהָכא ּדִ ְלׁשֹון ַהּקֶדׁש ֲאָבל ָהָכא ּדִ ְלׁשֹון ַהּקֶדׁש י ּבִ ְלׁשֹון ַהּקֶדׁש י ּבִ ְלׁשֹון ַהּקֶדׁש י ּבִ יִלין,     - - - - י ּבִ יִלין, ַמּצִ יִלין, ַמּצִ יִלין, ַמּצִ         ַמּצִ
יְלָמא יְלָמאאֹו ּדִ יְלָמאאֹו ּדִ יְלָמאאֹו ּדִ ָאַמר    ::::אֹו ּדִ ָאַמרֲאִפיּלּו ְלַמאן ּדְ ָאַמרֲאִפיּלּו ְלַמאן ּדְ ָאַמרֲאִפיּלּו ְלַמאן ּדְ יִלין     ::::ֲאִפיּלּו ְלַמאן ּדְ יִלין ַמּצִ יִלין ַמּצִ יִלין ַמּצִ ְכִתיֵב     - - - - ַמּצִ י ֵהיָכא ּדִ ְכִתיֵב ָהֵני ִמיּלֵ י ֵהיָכא ּדִ ְכִתיֵב ָהֵני ִמיּלֵ י ֵהיָכא ּדִ ְכִתיֵב ָהֵני ִמיּלֵ י ֵהיָכא ּדִ ִמיַק י בִּ י בִּ י בִּ י בִּ ָהֵני ִמיּלֵ יֹו ּדְ ִמיַק ּדְ יֹו ּדְ ִמיַק ּדְ יֹו ּדְ ִמיַק ּדְ יֹו ּדְ ים, ּדְ ים, ּיַ ים, ּיַ ים, ּיַ         ּיַ

ים  ָלא ִמיַקּיַ יָון ּדְ ים ֲאָבל ָהָכא כֵּ ָלא ִמיַקּיַ יָון ּדְ ים ֲאָבל ָהָכא כֵּ ָלא ִמיַקּיַ יָון ּדְ ים ֲאָבל ָהָכא כֵּ ָלא ִמיַקּיַ יָון ּדְ   . לֹאלֹאלֹאלֹא    - - - - ֲאָבל ָהָכא כֵּ
  

  : ָאַמר ֵליּה ָאַמר ֵליּה ָאַמר ֵליּה ָאַמר ֵליּה 
יִלין.  יִלין. ֵאין ַמּצִ יִלין. ֵאין ַמּצִ יִלין. ֵאין ַמּצִ   ֵאין ַמּצִ

  
יִלין"ָנא ָנא ָנא ָנא ּתָ ּתָ ּתָ ּתָ     ַרב ַהְמנּוָנאְוָהא ְוָהא ְוָהא ְוָהא          ! ! ! ! "ַמּצִ

        
  : ָאַמר ֵליּה ָאַמר ֵליּה ָאַמר ֵליּה ָאַמר ֵליּה 

ְנָיא ְנָיא ּתַ ְנָיאִאי ּתַ ְנָיא ּתַ ְנָיאִאי ּתַ ְנָיא ּתַ ְנָיאִאי ּתַ ְנָיא ּתַ             ....ִאי ּתַ
        

ְנָיא ְנָיאַמאי ּתַ ְנָיאַמאי ּתַ ְנָיאַמאי ּתַ             ????ַמאי ּתַ
        

יָאַמר ָאַמר ָאַמר ָאַמר          , , , , ַרב ַאׁשִ
ְדַתְנָיא ְדַתְנָיאכִּ ְדַתְנָיאכִּ ְדַתְנָיאכִּ             ::::כִּ

ה" ין ְסָפִרים ִלְמִגיּלָ    ,ֵאין ּבֵ
ָפִרים  ַהסְּ א ׁשֶ ָכל ָלׁשֹון,  -ֶאּלָ ִבים ּבְ   ִנְכתָּ

ה  ּוִרית -ּוְמִגיּלָ תּוָבה ַאׁשּ ֵהא ּכְ תְּ ֶפר, ּוִב  ,ַעד ׁשֶ יוֹ ַעל ַהסֵּ          ...."ּדְ
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        קטו, בקטו, בקטו, בקטו, ב .514
יּה  ָעא ִמיּנֵ יּה ּבְ ָעא ִמיּנֵ יּה ּבְ ָעא ִמיּנֵ יּה ּבְ ָעא ִמיּנֵ ר ֲחלּובּבְ         : : : : ַרב ַנְחָמןֵמ ֵמ ֵמ ֵמ     ַרב הּוָנא ּבַ

מֹוִנים ְוָחֵמׁש א ט ׁשְ ֵאין ּבֹו ְלַלּקֵ מֹוִנים ְוָחֵמׁש אֵסֶפר ּתֹוָרה ׁשֶ ט ׁשְ ֵאין ּבֹו ְלַלּקֵ מֹוִנים ְוָחֵמׁש אֵסֶפר ּתֹוָרה ׁשֶ ט ׁשְ ֵאין ּבֹו ְלַלּקֵ מֹוִנים ְוָחֵמׁש אֵסֶפר ּתֹוָרה ׁשֶ ט ׁשְ ֵאין ּבֹו ְלַלּקֵ ת ֵסֶפר ּתֹוָרה ׁשֶ ָרׁשַ גֹון ּפָ ת ֹוִתּיֹות כְּ ָרׁשַ גֹון ּפָ ת ֹוִתּיֹות כְּ ָרׁשַ גֹון ּפָ ת ֹוִתּיֹות כְּ ָרׁשַ גֹון ּפָ ְנסַֹע ָהָארֹ ֹוִתּיֹות כְּ   , לו)-(במדבר י, לה    ן""ַוְיִהי ּבִ
יִלין?  ֵליָקה אֹו ֵאין ַמּצִ ֵני ַהּדְ יִלין אֹוָתּה ִמּפְ יִלין? ַמּצִ ֵליָקה אֹו ֵאין ַמּצִ ֵני ַהּדְ יִלין אֹוָתּה ִמּפְ יִלין? ַמּצִ ֵליָקה אֹו ֵאין ַמּצִ ֵני ַהּדְ יִלין אֹוָתּה ִמּפְ יִלין? ַמּצִ ֵליָקה אֹו ֵאין ַמּצִ ֵני ַהּדְ יִלין אֹוָתּה ִמּפְ         ַמּצִ

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

ת  ָרׁשַ ֵעי ְלָך ּפָ ת ְוִתיּבָ ָרׁשַ ֵעי ְלָך ּפָ ת ְוִתיּבָ ָרׁשַ ֵעי ְלָך ּפָ ת ְוִתיּבָ ָרׁשַ ֵעי ְלָך ּפָ ְנסַֹע ָהָארֹ ְוִתיּבָ   ? ּגּוָפּה ּגּוָפּה ּגּוָפּה ּגּוָפּה     ן""ַוְיִהי ּבִ
  

ת ּדְ ּדְ ּדְ ּדְ ֵהיָכא ֵהיָכא ֵהיָכא ֵהיָכא  ָרׁשַ ת ָחֵסר ּפָ ָרׁשַ ת ָחֵסר ּפָ ָרׁשַ ת ָחֵסר ּפָ ָרׁשַ ֲעָיא ִלי    ְנסַֹע""ַוְיִהי בִּ ָחֵסר ּפָ ֲעָיא ִלילֹא ָקִמיּבָ ֲעָיא ִלילֹא ָקִמיּבָ ֲעָיא ִלילֹא ָקִמיּבָ   , לֹא ָקִמיּבָ
יִליןּדְ  מֹוִנים ְוָחֵמׁש אֹוִתּיֹות ַמּצִ יּה ׁשְ ֵלית ּבֵ ב ּדְ רֹות ַאף ַעל ּגַ יּה ַהְזכָּ ִאית ּבֵ יָון ּדְ יִליןכֵּ מֹוִנים ְוָחֵמׁש אֹוִתּיֹות ַמּצִ יּה ׁשְ ֵלית ּבֵ ב ּדְ רֹות ַאף ַעל ּגַ יּה ַהְזכָּ ִאית ּבֵ יָון ּדְ יִליןכֵּ מֹוִנים ְוָחֵמׁש אֹוִתּיֹות ַמּצִ יּה ׁשְ ֵלית ּבֵ ב ּדְ רֹות ַאף ַעל ּגַ יּה ַהְזכָּ ִאית ּבֵ יָון ּדְ יִליןכֵּ מֹוִנים ְוָחֵמׁש אֹוִתּיֹות ַמּצִ יּה ׁשְ ֵלית ּבֵ ב ּדְ רֹות ַאף ַעל ּגַ יּה ַהְזכָּ ִאית ּבֵ יָון ּדְ   . כֵּ

ֲעָיא ִלי י ָקא ִמיּבָ ֲעָיא ִליכִּ י ָקא ִמיּבָ ֲעָיא ִליכִּ י ָקא ִמיּבָ ֲעָיא ִליכִּ י ָקא ִמיּבָ ט     ::::כִּ ֵאין ּבֹו ְלַלּקֵ ט ֵסֶפר ּתֹוָרה ׁשֶ ֵאין ּבֹו ְלַלּקֵ ט ֵסֶפר ּתֹוָרה ׁשֶ ֵאין ּבֹו ְלַלּקֵ ט ֵסֶפר ּתֹוָרה ׁשֶ ֵאין ּבֹו ְלַלּקֵ             ????ַמאיַמאיַמאיַמאי    ––––ֵסֶפר ּתֹוָרה ׁשֶ
        

        ָאַמר ֵליּה: ָאַמר ֵליּה: ָאַמר ֵליּה: ָאַמר ֵליּה: 
יִלין.  יִלין. ֵאין ַמּצִ יִלין. ֵאין ַמּצִ יִלין. ֵאין ַמּצִ         ֵאין ַמּצִ

        
            ::::יּה יּה יּה יּה ֵאיִתיֵב ֵאיִתיֵב ֵאיִתיֵב ֵאיִתיֵב 

ָתבֹו ִמְקָרא, " ּכְ ְרּגּום ׁשֶ   תַּ
ְרּגּום,  ָתבֹו תַּ ּכְ   ּוִמְקָרא ׁשֶ

   ,ָתב ִעְבִריתְכ וּ 
ֵליָקה.  ֵני ַהּדְ יִלין ִמּפְ   ַמּצִ

ּתֹוָרה ּבַ אל ְוׁשֶ ָדִנּיֵ ּבְ ֶעְזָרא ְוׁשֶ ּבְ ְרּגּום ׁשֶ   . . . . "ְוֵאין ָצִריְך לֹוַמר תַּ
  
ּתֹוָרה" ּבַ ְרּגּום ׁשֶ    ????ַמאי ִניהוּ ַמאי ִניהוּ ַמאי ִניהוּ ַמאי ִניהוּ     - - - -     "תַּ
ֲהדּוָתא" 1"ְיַגר ׂשָ

  , (בראשית לא, מז) 
מֹוִנים ְוָחֵמׁש אֹוִתּיֹות!  ּה ׁשְ ֵלית ּבָ ב ּדְ מֹוִנים ְוָחֵמׁש אֹוִתּיֹות! ְוַאף ַעל ּגַ ּה ׁשְ ֵלית ּבָ ב ּדְ מֹוִנים ְוָחֵמׁש אֹוִתּיֹות! ְוַאף ַעל ּגַ ּה ׁשְ ֵלית ּבָ ב ּדְ מֹוִנים ְוָחֵמׁש אֹוִתּיֹות! ְוַאף ַעל ּגַ ּה ׁשְ ֵלית ּבָ ב ּדְ   ְוַאף ַעל ּגַ

  
ְנָיא ַהִהיא י ּתַ ְנָיא ַהִהיאכִּ י ּתַ ְנָיא ַהִהיאכִּ י ּתַ ְנָיא ַהִהיאכִּ י ּתַ ִלים    ,,,,כִּ ִליםְלַהׁשְ ִליםְלַהׁשְ ִליםְלַהׁשְ         ....ְלַהׁשְ

        
        
        

ֲעָיא ְלהוּ  ֲעָיא ְלהוּ ִאיּבַ ֲעָיא ְלהוּ ִאיּבַ ֲעָיא ְלהוּ ִאיּבַ   : ִאיּבַ
מֹוִנים ְוָחֵמׁש אֹוִתּיֹות מֹוִנים ְוָחֵמׁש אֹוִתּיֹותָהֵני ׁשְ מֹוִנים ְוָחֵמׁש אֹוִתּיֹותָהֵני ׁשְ מֹוִנים ְוָחֵמׁש אֹוִתּיֹותָהֵני ׁשְ רֹות?     - - - -     ָהֵני ׁשְ סֹות אֹו ְמפּוזָּ רֹות? ְמכּוּנָ סֹות אֹו ְמפּוזָּ רֹות? ְמכּוּנָ סֹות אֹו ְמפּוזָּ רֹות? ְמכּוּנָ סֹות אֹו ְמפּוזָּ         ְמכּוּנָ

        
  ָאַמר: ָאַמר: ָאַמר: ָאַמר:     ַרב הּוָנא

        סֹות. סֹות. סֹות. סֹות. ְמכּונָּ ְמכּונָּ ְמכּונָּ ְמכּונָּ 
        

א         ָאַמר: ָאַמר: ָאַמר: ָאַמר:     ַרב ִחְסּדָ
רֹות.  רֹות. ֲאִפיּלּו ְמפּוזָּ רֹות. ֲאִפיּלּו ְמפּוזָּ רֹות. ֲאִפיּלּו ְמפּוזָּ         ֲאִפיּלּו ְמפּוזָּ

        
            ::::ֵמיִתיִביֵמיִתיִביֵמיִתיִביֵמיִתיִבי

ָלה, " ּבָ   ֵסֶפר ּתֹוָרה ׁשֶ
מֹוִנים ְוָחֵמׁש אֹוִתּיֹות ט ׁשְ ת ,ִאם ֵיׁש ּבֹו ְלַלּקֵ ָרׁשַ גֹון ּפָ ְנסַֹע ָהָארֹ     :ּכְ יִלין,     ן""ַוְיִהי ּבִ   ַמּצִ

יִלין -ְוִאם ָלאו    . . . . "ֵאין ַמּצִ
א  יּוְבּתָ א ּתְ יּוְבּתָ א ּתְ יּוְבּתָ א ּתְ יּוְבּתָ         ַרב הּוָנא! ַרב הּוָנא! ַרב הּוָנא! ַרב הּוָנא! ּדְ ּדְ ּדְ ּדְ ּתְ

        
ָמּה  ְרּגְ ָמּה ּתִ ְרּגְ ָמּה ּתִ ְרּגְ ָמּה ּתִ ְרּגְ אּתִ א     ַרב ִחְסּדָ יּבָ א ַאּלִ יּבָ א ַאּלִ יּבָ א ַאּלִ יּבָ   ַרב הּוָנא: ַרב הּוָנא: ַרב הּוָנא: ַרב הּוָנא: ּדְ ּדְ ּדְ ּדְ ַאּלִ

      ....יבֹותיבֹותיבֹותיבֹותֵת ֵת ֵת ֵת ּבְ ּבְ ּבְ ּבְ 
   

                                                             
1

ֲהדּוָתא ויקרא לו לבן   ֲהדּוָתא ְיַגר ׂשָ ֲהדּוָתא ְיַגר ׂשָ ֲהדּוָתא ְיַגר ׂשָ  ויעקב קרא לו גלעדְיַגר ׂשָ
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ַנן נּו ַרּבָ ַנןּתָ נּו ַרּבָ ַנןּתָ נּו ַרּבָ ַנןּתָ נּו ַרּבָ             ::::ּתָ

ְנסַֹע ָהָארֹ " הן ַוּיאֶמר מֹ "ַוְיִהי ּבִ ה -    2222"ׁשֶ רּוְך הּוא ִסיָמִנּיֹות ִמְלַמְעָלה ּוְלַמטָּ דֹוׁש ּבָ ה ָלּה ַהּקָ ה זֹו ָעׂשָ ָרׁשָ    ,ּפָ
ֵאין ֶזה ְמקֹוָמּה ̂̂̂^    לֹוַמר ז,אקט   . ׁשֶ

י   אֹוֵמר:  ַרּבִ

ם הּוא ֶזה ֵ ְפֵני ַעְצמוֹ  ,לֹא ִמן ַהׁשּ ֵסֶפר ָחׁשּוב הּוא ּבִ ֵני ׁשֶ א ִמּפְ   . . . . "ֶאּלָ
  

ַמאן ָאְזָלא ָהא  ַמאן ָאְזָלא ָהא כְּ ַמאן ָאְזָלא ָהא כְּ ַמאן ָאְזָלא ָהא כְּ ר ַנְחָמןָאַמר ָאַמר ָאַמר ָאַמר ּדְ ּדְ ּדְ ּדְ כְּ מּוֵאל ּבַ י ׁשְ י יֹוָנָתןָאַמר ָאַמר ָאַמר ָאַמר     ַרּבִ       ::::ַרּבִ
ְבָעה"" ְבָעה ִסְפֵרי תֹוָרה - , י ט, א)(משל    3333ָחְצָבה ַעּמּוֶדיָה ׁשִ ְבָעה ִסְפֵרי תֹוָרהֵאּלּו ׁשִ ְבָעה ִסְפֵרי תֹוָרהֵאּלּו ׁשִ ְבָעה ִסְפֵרי תֹוָרהֵאּלּו ׁשִ             ,,,,ֵאּלּו ׁשִ

ַמאן ַמאןכְּ ַמאןכְּ ַמאןכְּ             ????כְּ
        
יכְּ כְּ כְּ כְּ  יַרּבִ יַרּבִ יַרּבִ   . ַרּבִ
  

א ּדְ  ּנָ א ּדְ ַמאן ּתַ ּנָ א ּדְ ַמאן ּתַ ּנָ א ּדְ ַמאן ּתַ ּנָ יּדְ ּדְ ּדְ ּדְ יג ֲעֵליּה יג ֲעֵליּה יג ֲעֵליּה יג ֲעֵליּה לִ לִ לִ לִ ָפ ָפ ָפ ָפ ַמאן ּתַ יַרּבִ יַרּבִ יַרּבִ       ????ַרּבִ
  

ְמִליֵאל הּוא.  ן ּגַ ְמעֹון ּבֶ ן ׁשִ ְמִליֵאל הּוא. ַרּבָ ן ּגַ ְמעֹון ּבֶ ן ׁשִ ְמִליֵאל הּוא. ַרּבָ ן ּגַ ְמעֹון ּבֶ ן ׁשִ ְמִליֵאל הּוא. ַרּבָ ן ּגַ ְמעֹון ּבֶ ן ׁשִ         ַרּבָ
ַתְנָיא ַתְנָיאּדְ ַתְנָיאּדְ ַתְנָיאּדְ             ::::ּדְ

ְמִליֵאל אֹוֵמר: " ן ּגַ ְמעֹון ּבֶ ן ׁשִ   ַרּבָ
אן,  יָעֵקר ִמּכָ תֵּ ה זֹו ׁשֶ ָרׁשָ   ֲעִתיָדה ּפָ

ְמקֹוָמּה.  ֵתב ּבִ   ְוִתּכָ
אן ָתָבּה ּכָ ה ּכְ    ?ְוָלּמָ

יה ִנּיָ ין ּפּוְרָענּות ִראׁשֹוָנה ְלפּוְרָענּות ׁשְ ֵדי ְלַהְפִסיק ּבֵ         . . . . "ּכְ
        
יה" ִנּיָ             ????ַמאי ִהיאַמאי ִהיאַמאי ִהיאַמאי ִהיא    - - - -     "ּפּוְרָענּות ׁשְ
  

ִמְתאֹ    . (במדבר יא, א)    4444"ְנִנים"ַוְיִהי ָהָעם ּכְ
        
   ?"ּפּוְרָענּות ִראׁשֹוָנה"
  

   .(במדבר י, לג)    5555"ְסעּו ֵמַהר ה'"ַויִּ 
י ֲחִניָנאְוָאַמר ְוָאַמר ְוָאַמר ְוָאַמר  ַרּבִ י ָחָמא ּבְ         : : : : ַרּבִ

רּו ֵמַאֲחֵרי ה' ּסָ רּו ֵמַאֲחֵרי ה'ׁשֶ ּסָ רּו ֵמַאֲחֵרי ה'ׁשֶ ּסָ רּו ֵמַאֲחֵרי ה'ׁשֶ ּסָ   . ׁשֶ
  

      ????ְוֵהיָכן ְמקֹוָמּה ְוֵהיָכן ְמקֹוָמּה ְוֵהיָכן ְמקֹוָמּה ְוֵהיָכן ְמקֹוָמּה 
  

יָאַמר ָאַמר ָאַמר ָאַמר          : : : : ַרב ַאׁשִ
ָגִליםּבִ ּבִ ּבִ ּבִ  ָגִליםּדְ ָגִליםּדְ ָגִליםּדְ         ....ּדְ
        
        
        

                                                             
2
ְנסַֹע ָהָארן ַויּאֶמר מׁשֶ   ְנסַֹע ָהָארן ַויּאֶמר מׁשֶ ַוְיִהי ּבִ ְנסַֹע ָהָארן ַויּאֶמר מׁשֶ ַוְיִהי ּבִ ְנסַֹע ָהָארן ַויּאֶמר מׁשֶ ַוְיִהי ּבִ  קומה ה' ויפוצו אויבך וינוסו משנאיך מפניךה ה ה ה ַוְיִהי ּבִ
3

ְבָעהחכמות בנתה ביתה   ְבָעהָחְצָבה ַעּמּוֶדיָה ׁשִ ְבָעהָחְצָבה ַעּמּוֶדיָה ׁשִ ְבָעהָחְצָבה ַעּמּוֶדיָה ׁשִ  ָחְצָבה ַעּמּוֶדיָה ׁשִ
4
ִמְתאְנִנים   ִמְתאְנִנים ַוְיִהי ָהָעם כְּ ִמְתאְנִנים ַוְיִהי ָהָעם כְּ ִמְתאְנִנים ַוְיִהי ָהָעם כְּ   רע באזני ה' וישמע ה' ויחר אפו ותבער בם אש ה' ותאכל בקצה המחנהַוְיִהי ָהָעם כְּ
5
ְסעּו ֵמַהר ה'   ְסעּו ֵמַהר ה' ַוּיִ ְסעּו ֵמַהר ה' ַוּיִ ְסעּו ֵמַהר ה' ַוּיִ  דרך שלושת ימיםַוּיִ
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ֲעָיא ְלהוּ  ֲעָיא ְלהוּ ִאיּבַ ֲעָיא ְלהוּ ִאיּבַ ֲעָיא ְלהוּ ִאיּבַ   : ִאיּבַ

ל ֵסֶפר ּתֹוָרה,  ְליֹוִנין ׁשֶ ל ֵסֶפר ּתֹוָרה, ַהּגִ ְליֹוִנין ׁשֶ ל ֵסֶפר ּתֹוָרה, ַהּגִ ְליֹוִנין ׁשֶ ל ֵסֶפר ּתֹוָרה, ַהּגִ ְליֹוִנין ׁשֶ   ַהּגִ
לֵ  ֵני ַהּדְ יִלין אֹוָתן ִמּפְ לֵ ַמּצִ ֵני ַהּדְ יִלין אֹוָתן ִמּפְ לֵ ַמּצִ ֵני ַהּדְ יִלין אֹוָתן ִמּפְ לֵ ַמּצִ ֵני ַהּדְ יִלין אֹוָתן ִמּפְ ֵליָקה? ַמּצִ ֵני ַהּדְ יִלין אֹוָתן ִמּפְ ֵליָקה? יָקה אֹו ֵאין ַמּצִ ֵני ַהּדְ יִלין אֹוָתן ִמּפְ ֵליָקה? יָקה אֹו ֵאין ַמּצִ ֵני ַהּדְ יִלין אֹוָתן ִמּפְ ֵליָקה? יָקה אֹו ֵאין ַמּצִ ֵני ַהּדְ יִלין אֹוָתן ִמּפְ         יָקה אֹו ֵאין ַמּצִ

        
ַמע א ׁשְ ַמעּתָ א ׁשְ ַמעּתָ א ׁשְ ַמעּתָ א ׁשְ             ::::ּתָ

ָלה, " ּבָ   ֵסֶפר ּתֹוָרה ׁשֶ
ת  ָרׁשַ גֹון ּפָ מֹוִנים ְוָחֵמׁש אֹוִתּיֹות, ּכְ ט ׁשְ ְנסַֹע ָהָארֹ ִאם ֵיׁש ּבֹו ְלַלּקֵ יִלין,  - ן""ַוְיִהי ּבִ   ַמּצִ

יִלין -ְוִאם ָלאו          . . . . "ֵאין ַמּצִ
אי איַאּמַ איַאּמַ איַאּמַ יֵדיּה! ּתֵ ּתֵ ּתֵ ּתֵ ? ַאּמַ יֹון ּדִ ּלָ ּום ּגִ יֵדיּה! יּפֹוק ֵליּה ִמׁשּ יֹון ּדִ ּלָ ּום ּגִ יֵדיּה! יּפֹוק ֵליּה ִמׁשּ יֹון ּדִ ּלָ ּום ּגִ יֵדיּה! יּפֹוק ֵליּה ִמׁשּ יֹון ּדִ ּלָ ּום ּגִ   יּפֹוק ֵליּה ִמׁשּ

  
אֵני ָלה ׁשָ אֵניּבָ ָלה ׁשָ אֵניּבָ ָלה ׁשָ אֵניּבָ ָלה ׁשָ             ....ּבָ

        
ַמע א ׁשְ ַמעּתָ א ׁשְ ַמעּתָ א ׁשְ ַמעּתָ א ׁשְ         ::::ּתָ

ְמַחק, " ּנִ   ֵסֶפר ּתֹוָרה ׁשֶ
ת ָרׁשַ גֹון ּפָ מֹוִנים ְוָחֵמׁש אֹוִתּיֹות ּכְ ט ׁשְ ְנסַֹע ָהָארֹ     :ִאם ֵיׁש ּבֹו ְלַלּקֵ יִלין,  - ן""ַוְיִהי ּבִ   ַמּצִ

יִלין -ְוִאם ָלאו          , , , , "ֵאין ַמּצִ
יֵדיּה וְ וְ וְ וְ  יֹון ּדִ יּלָ ּום ּגִ יּפֹוק ֵליּה ִמׁשּ אי? ּתֵ יֵדיּה ַאּמַ יֹון ּדִ יּלָ ּום ּגִ יּפֹוק ֵליּה ִמׁשּ אי? ּתֵ יֵדיּה ַאּמַ יֹון ּדִ יּלָ ּום ּגִ יּפֹוק ֵליּה ִמׁשּ אי? ּתֵ יֵדיּה ַאּמַ יֹון ּדִ יּלָ ּום ּגִ יּפֹוק ֵליּה ִמׁשּ אי? ּתֵ   ! ַאּמַ

  
ֲעָיא ִלי ָתב לֹא ָקִמיּבָ ֲעָיא ִליְמקֹום ַהכְּ ָתב לֹא ָקִמיּבָ ֲעָיא ִליְמקֹום ַהכְּ ָתב לֹא ָקִמיּבָ ֲעָיא ִליְמקֹום ַהכְּ ָתב לֹא ָקִמיּבָ   , ְמקֹום ַהכְּ

ֵתיּה.  ָ ָתב ָאְזָלא ָלּה ְקדּוׁשּ ָקדֹוש, ֲאַזל כְּ ָתב הּוא ּדְ ב כְּ ִכי ָקדֹוׁש ַאּגַ ֵתיּה. ּדְ ָ ָתב ָאְזָלא ָלּה ְקדּוׁשּ ָקדֹוש, ֲאַזל כְּ ָתב הּוא ּדְ ב כְּ ִכי ָקדֹוׁש ַאּגַ ֵתיּה. ּדְ ָ ָתב ָאְזָלא ָלּה ְקדּוׁשּ ָקדֹוש, ֲאַזל כְּ ָתב הּוא ּדְ ב כְּ ִכי ָקדֹוׁש ַאּגַ ֵתיּה. ּדְ ָ ָתב ָאְזָלא ָלּה ְקדּוׁשּ ָקדֹוש, ֲאַזל כְּ ָתב הּוא ּדְ ב כְּ ִכי ָקדֹוׁש ַאּגַ         ּדְ
ֲעָיא ִלי י ָקִמיּבָ ֲעָיא ִליכִּ י ָקִמיּבָ ֲעָיא ִליכִּ י ָקִמיּבָ ֲעָיא ִליכִּ י ָקִמיּבָ ָרׁשָ     ::::כִּ ין ּפָ ּבֵ ה, ׁשֶ ל ַמּטָ ל ַמְעָלה ְוׁשֶ ָרׁשָ ׁשֶ ין ּפָ ּבֵ ה, ׁשֶ ל ַמּטָ ל ַמְעָלה ְוׁשֶ ָרׁשָ ׁשֶ ין ּפָ ּבֵ ה, ׁשֶ ל ַמּטָ ל ַמְעָלה ְוׁשֶ ָרׁשָ ׁשֶ ין ּפָ ּבֵ ה, ׁשֶ ל ַמּטָ ל ַמְעָלה ְוׁשֶ ֶפר. ׁשֶ סֹוף ַהּסֵ ּבְ ֶפר, ׁשֶ ת ַהּסֵ ְתִחּלַ ּבִ ף ְלַדף, ׁשֶ ין ּדַ ּבֵ ה, ׁשֶ ֶפר. ה ְלָפָרׁשָ סֹוף ַהּסֵ ּבְ ֶפר, ׁשֶ ת ַהּסֵ ְתִחּלַ ּבִ ף ְלַדף, ׁשֶ ין ּדַ ּבֵ ה, ׁשֶ ֶפר. ה ְלָפָרׁשָ סֹוף ַהּסֵ ּבְ ֶפר, ׁשֶ ת ַהּסֵ ְתִחּלַ ּבִ ף ְלַדף, ׁשֶ ין ּדַ ּבֵ ה, ׁשֶ ֶפר. ה ְלָפָרׁשָ סֹוף ַהּסֵ ּבְ ֶפר, ׁשֶ ת ַהּסֵ ְתִחּלַ ּבִ ף ְלַדף, ׁשֶ ין ּדַ ּבֵ ה, ׁשֶ   ה ְלָפָרׁשָ

  
ּום ַההּוא ּום ַההּואְוֵתיּפֹוק ֵליּה ִמׁשּ ּום ַההּואְוֵתיּפֹוק ֵליּה ִמׁשּ ּום ַההּואְוֵתיּפֹוק ֵליּה ִמׁשּ   ! ְוֵתיּפֹוק ֵליּה ִמׁשּ

  
גִ  גִ ּדְ גִ ּדְ גִ ּדְ ִדיּדְ ִדייז ּוׁשְ ִדייז ּוׁשְ ִדייז ּוׁשְ             ....יז ּוׁשְ
        

ַמע א ׁשְ ַמעּתָ א ׁשְ ַמעּתָ א ׁשְ ַמעּתָ א ׁשְ             ::::ּתָ
ְליֹוִנין"    :ַהּגִ

ה,  ל ַמטָּ ל ַמְעָלה ְוׁשֶ   ׁשֶ
ה,  ה ְלָפָרׁשָ ָרׁשָ ין ּפָ ּבֵ   ׁשֶ

ף ְלַדף,  ין ּדַ ּבֵ   ׁשֶ
ֶפר ׁשֶ  סֹוף ַהסֵּ ּבְ ֶפר, ׁשֶ ת ַהסֵּ ְתִחּלַ    –ּבִ

ַדִים ִאין ֶאת ַהּיָ   ! "ְמַטּמְ
  

אֵני ב ֵסֶפר ּתֹוָרה ׁשָ יְלָמא ַאּגַ אֵניּדִ ב ֵסֶפר ּתֹוָרה ׁשָ יְלָמא ַאּגַ אֵניּדִ ב ֵסֶפר ּתֹוָרה ׁשָ יְלָמא ַאּגַ אֵניּדִ ב ֵסֶפר ּתֹוָרה ׁשָ יְלָמא ַאּגַ             ....ּדִ
        

ַמע א ׁשְ ַמעּתָ א ׁשְ ַמעּתָ א ׁשְ ַמעּתָ א ׁשְ             ::::ּתָ
יְליֹוִנין ְוִסְפֵרי ִמיִנין " ֵליָקה - ַהּגִ ֵני ַהּדְ יִלין אֹוָתן ִמּפְ    ,ֵאין ַמּצִ

ְמקֹוָמן ֵהן ְוַא  ָרִפין ּבִ א ִנׂשְ רֹוֵתיֶהןֶאּלָ         .  .  .  .  "ְזּכָ
ְליֹוִנין  ְליֹוִנין ַמאי ָלאו ּגִ ְליֹוִנין ַמאי ָלאו ּגִ ְליֹוִנין ַמאי ָלאו ּגִ       ....ֵסֶפר ּתֹוָרהֵסֶפר ּתֹוָרהֵסֶפר ּתֹוָרהֵסֶפר ּתֹוָרהּדְ ַמאי ָלאו ּגִ

  
ְליֹוִנין  ְליֹוִנין לֹא, ּגִ ְליֹוִנין לֹא, ּגִ ְליֹוִנין לֹא, ּגִ   ִסְפֵרי ִמיִנין. ִסְפֵרי ִמיִנין. ִסְפֵרי ִמיִנין. ִסְפֵרי ִמיִנין. ּדְ לֹא, ּגִ

  
יִלין א ִסְפֵרי ִמיִנין ּגּוַפְייהּו ֵאין ַמּצִ ּתָ יִליןָהׁשְ א ִסְפֵרי ִמיִנין ּגּוַפְייהּו ֵאין ַמּצִ ּתָ יִליןָהׁשְ א ִסְפֵרי ִמיִנין ּגּוַפְייהּו ֵאין ַמּצִ ּתָ יִליןָהׁשְ א ִסְפֵרי ִמיִנין ּגּוַפְייהּו ֵאין ַמּצִ ּתָ ֲעָיא, ָהׁשְ ְליֹוִנין ִמּבָ ֲעָיאּגִ ְליֹוִנין ִמּבָ ֲעָיאּגִ ְליֹוִנין ִמּבָ ֲעָיאּגִ ְליֹוִנין ִמּבָ    !?ּגִ

  
            ::::ָהִכי ָקָאַמרָהִכי ָקָאַמרָהִכי ָקָאַמרָהִכי ָקָאַמר

ִגְליֹוִנים.   ִגְליֹוִנים.  ְוִסְפֵרי ִמיִנין ֲהֵרי ֵהן כְּ ִגְליֹוִנים.  ְוִסְפֵרי ִמיִנין ֲהֵרי ֵהן כְּ ִגְליֹוִנים.  ְוִסְפֵרי ִמיִנין ֲהֵרי ֵהן כְּ         ְוִסְפֵרי ִמיִנין ֲהֵרי ֵהן כְּ
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        בבבב- - - - קטז, אקטז, אקטז, אקטז, א .517
  : ּגּוָפאּגּוָפאּגּוָפאּגּוָפא

ְליֹוִנים ְוִסְפֵרי ִמיִנין " ֵליָקה.  -ַהּגִ ֵני ַהּדְ יִלין אֹוָתם ִמּפְ   ֵאין ַמּצִ
י יֹוֵסי   אֹוֵמר:  ַרּבִ

ָאר ׂשֹוְרָפן.  ְ ֶהן ְוגֹוְנָזן, ְוַהׁשּ ּבָ רֹות ׁשֶ חֹול קֹוֵדר ֶאת ָהַאְזּכָ   ּבְ
י ַטְרפֹוןָאַמר     :ַרּבִ

ִאם ָיבֹ ַני, ׁשֶ ח ֶאת ּבָ ֶהן.  -ְלָיִדי  אוּ ֲאַקּפַ ּבָ רֹות ׁשֶ רֹוף אֹוָתם ְוֶאת ָהַאְזּכָ ֲאִני ֶאׂשְ   ׁשֶ
יׁשֹו,  ֲאִפיּלּו ָאָדם רֹוֵדף ַאֲחָריו ְלהֹוְרגֹו, ְוָנָחׁש ָרץ ְלַהּכִ   ׁשֶ

ל ֵאּלּו.  יֶהן ׁשֶ   ִנְכָנס ְלֵבית ֲעבֹוָדה ָזָרה ְוֵאין ִנְכָנס ְלָבתֵּ
לוּ  ַהּלָ יִרין ְוּכֹוְפִרין,  - ׁשֶ   ַמּכִ

לּו וְ  יִרין -ַהּלָ   ְוּכֹוְפִרין.  ,ֵאין ַמּכִ
תּוב אֹוֵמר:  ְמּתְ ִזְכרֹוֵנְך"ַוֲעֵליֶהן ַהּכָ זּוָזה ׂשַ ֶלת ְוַהּמְ   . (ישעיה נז, ח)    "ְוַאַחר ַהּדֶ

ָמֵעאלָאַמר  י ִיׁשְ   : ַרּבִ
ּתוֹ  :ַקל ָוחֹוֶמר ין ִאיׁש ְלִאׁשְ לֹום ּבֵ    ,ּוָמה ַלֲעׂשֹות ׁשָ

ִמ  ִים, ָאְמָרה הּתֹוָרה: ׁשְ ֶחה ַעל ַהּמַ ה ִיּמָ ָ ְקדּוׁשּ ב ּבִ ְכתַּ ּנִ   י ׁשֶ
ַמִים  ָ ׁשּ ּבַ ָרֵאל ַלֲאִביֶהן ׁשֶ ין ִיׂשְ יִלין ִקְנָאה ְוֵאיָבה ְוַתֲחרּות ּבֵ טִּ ּמַ לּו ׁשֶ ה -ַהּלָ ה ְוַכּמָ ּמָ    .ַעל ַאַחת ּכַ

ִוד:  ָנאַוֲעֵליֶהם ָאַמר ּדָ ְנֶאיָך ה' ֶאׂשְ    ,"ֲהלֹא ְמׂשַ
ֵנאִתים ְלאֹוְיִבים ָהיּו ִלי" ּוִבְתקֹוְמֶמיךָ  ְנָאה ׂשְ ְכִלית ׂשִ   . כב)- (תהלים קלט, כא    ֶאְתקֹוָטט ּתַ

ֵליָקה,  ֵני ַהּדְ יִלין אֹוָתן ִמּפְ ֵאין ַמּצִ ם ׁשֶ   ּוְכׁשֵ
ּפֹוֶלת יִלין אֹוָתן לֹא ִמן ַהּמַ ְך ֵאין ַמּצִ ִים ,ּכָ ָדן ,ְולֹא ִמן ַהּמַ ָבר ַהְמַאּבְ         . . . . "ְולֹא ִמּדָ

        
        

ֵעי ִמינֵּ  ֵעי ִמינֵּ ּבָ ֵעי ִמינֵּ ּבָ ֵעי ִמינֵּ ּבָ ר ָחִניןיּה יּה יּה יּה ּבָ הוּ ֵמ ֵמ ֵמ ֵמ     יֹוֵסף ּבַ י ַאּבָ   : ַרּבִ
יָדן,  ֵבי ַאּבִ יָדן, ָהֵני ִסְפֵרי ּדְ ֵבי ַאּבִ יָדן, ָהֵני ִסְפֵרי ּדְ ֵבי ַאּבִ יָדן, ָהֵני ִסְפֵרי ּדְ ֵבי ַאּבִ   ָהֵני ִסְפֵרי ּדְ

יִלין?  ֵליָקה אֹו ֵאין ַמּצִ ֵני ַהּדְ יִלין אֹוָתן ִמּפְ יִלין? ַמּצִ ֵליָקה אֹו ֵאין ַמּצִ ֵני ַהּדְ יִלין אֹוָתן ִמּפְ יִלין? ַמּצִ ֵליָקה אֹו ֵאין ַמּצִ ֵני ַהּדְ יִלין אֹוָתן ִמּפְ יִלין? ַמּצִ ֵליָקה אֹו ֵאין ַמּצִ ֵני ַהּדְ יִלין אֹוָתן ִמּפְ   ַמּצִ
  

יֵדיּה  יֵדיּה ִאין ְוָלאו ְוַרְפָיא ּבִ יֵדיּה ִאין ְוָלאו ְוַרְפָיא ּבִ יֵדיּה ִאין ְוָלאו ְוַרְפָיא ּבִ             ....ִאין ְוָלאו ְוַרְפָיא ּבִ
        

יָדן    ַרב יָדןלֹא ָאֵזיל ְלֵבי ַאּבִ יָדןלֹא ָאֵזיל ְלֵבי ַאּבִ יָדןלֹא ָאֵזיל ְלֵבי ַאּבִ ן ְלֵבי ִנְצְרֵפי, לֹא ָאֵזיל ְלֵבי ַאּבִ כֵּ ן ְלֵבי ִנְצְרֵפיְוָכל ׁשֶ כֵּ ן ְלֵבי ִנְצְרֵפיְוָכל ׁשֶ כֵּ ן ְלֵבי ִנְצְרֵפיְוָכל ׁשֶ כֵּ   . ְוָכל ׁשֶ
  

מּוֵאל יָדן ָאֵזיל    ,,,,ִנְצְרֵפי לֹא ָאֵזילִנְצְרֵפי לֹא ָאֵזילִנְצְרֵפי לֹא ָאֵזילִנְצְרֵפי לֹא ָאֵזילְלֵבי ְלֵבי ְלֵבי ְלֵבי     ׁשְ יָדן ָאֵזילְלֵבי ַאּבִ יָדן ָאֵזילְלֵבי ַאּבִ יָדן ָאֵזילְלֵבי ַאּבִ             ....ְלֵבי ַאּבִ
        

        : : : : ָרָבאָאְמרּו ֵליּה לְ ָאְמרּו ֵליּה לְ ָאְמרּו ֵליּה לְ ָאְמרּו ֵליּה לְ 
יָדן?  יָדן? ַמאי ַטְעָמא ָלא ָאֵתית ְלֵבי ַאּבִ יָדן? ַמאי ַטְעָמא ָלא ָאֵתית ְלֵבי ַאּבִ יָדן? ַמאי ַטְעָמא ָלא ָאֵתית ְלֵבי ַאּבִ   ַמאי ַטְעָמא ָלא ָאֵתית ְלֵבי ַאּבִ

  
        ָאַמר ְלהּו: ָאַמר ְלהּו: ָאַמר ְלהּו: ָאַמר ְלהּו: 

י ִלי אֹוְרָחא, ּוְקׁשִ א ּבְ ַלְנָיא ִאיכָּ יְקָלא ּפְ י ִליּדִ אֹוְרָחא, ּוְקׁשִ א ּבְ ַלְנָיא ִאיכָּ יְקָלא ּפְ י ִליּדִ אֹוְרָחא, ּוְקׁשִ א ּבְ ַלְנָיא ִאיכָּ יְקָלא ּפְ י ִליּדִ אֹוְרָחא, ּוְקׁשִ א ּבְ ַלְנָיא ִאיכָּ יְקָלא ּפְ   . ּדִ
  

  ִניַעְקֵריּה. ִניַעְקֵריּה. ִניַעְקֵריּה. ִניַעְקֵריּה. 
  

י ִלי יּה ְקׁשִ י ִליּדּוְכּתֵ יּה ְקׁשִ י ִליּדּוְכּתֵ יּה ְקׁשִ י ִליּדּוְכּתֵ יּה ְקׁשִ   . ּדּוְכּתֵ
  

ר יֹוֵסף         ָאַמר: ָאַמר: ָאַמר: ָאַמר:     ָמר ּבַ
ְייהּו ֲאָנא, ֲא ֲא ֲא ֲא  ְייהּו ֲאָנא, ָנא ִמיּנַ ְייהּו ֲאָנא, ָנא ִמיּנַ ְייהּו ֲאָנא, ָנא ִמיּנַ         ָנא ִמיּנַ

ְייהוּ  ֵפיָנא ִמיּנַ ְייהוּ ְוָלא ִמְסּתַ ֵפיָנא ִמיּנַ ְייהוּ ְוָלא ִמְסּתַ ֵפיָנא ִמיּנַ ְייהוּ ְוָלא ִמְסּתַ ֵפיָנא ִמיּנַ             ,,,,ְוָלא ִמְסּתַ
עּו ְלַסּכּוֵניּה  עּו ְלַסּכּוֵניּה ִזיְמָנא ֲחָדא ָאֵזיל, ּבָ עּו ְלַסּכּוֵניּה ִזיְמָנא ֲחָדא ָאֵזיל, ּבָ עּו ְלַסּכּוֵניּה ִזיְמָנא ֲחָדא ָאֵזיל, ּבָ   . ִזיְמָנא ֲחָדא ָאֵזיל, ּבָ

  
י ֵמִאיר יֹוןָאֶוון ָאֶוון ָאֶוון ָאֶוון  -ָקֵרי ֵליּה ָקֵרי ֵליּה ָקֵרי ֵליּה ָקֵרי ֵליּה     ַרּבִ ּלָ יֹוןּגִ ּלָ יֹוןּגִ ּלָ יֹוןּגִ ּלָ             ....ּגִ

  
י יֹון.   -    יֹוָחָנן ַרּבִ ּלָ יֹון.  ָעוֹון ּגִ ּלָ יֹון.  ָעוֹון ּגִ ּלָ יֹון.  ָעוֹון ּגִ ּלָ   ָעוֹון ּגִ
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ֵביְתהּו  לֹום ּדְ א ׁשָ ֵביְתהּו ִאיּמָ לֹום ּדְ א ׁשָ ֵביְתהּו ִאיּמָ לֹום ּדְ א ׁשָ ֵביְתהּו ִאיּמָ לֹום ּדְ א ׁשָ י ֱאִליֶעֶזרּדְ ּדְ ּדְ ּדְ ִאיּמָ יּה     ַרּבִ יּה ַאְחּתֵ יּה ַאְחּתֵ יּה ַאְחּתֵ ְמִליֵאלּדְ ּדְ ּדְ ּדְ     ַאְחּתֵ ן ּגַ         ֲהַואי. ֲהַואי. ֲהַואי. ֲהַואי.     ַרּבָ
ְבבּוֵתיּה  ׁשַ ילֹוסֹוָפא ּבְ ְבבּוֵתיּה ֲהָוה ַההּוא ּפִ ׁשַ ילֹוסֹוָפא ּבְ ְבבּוֵתיּה ֲהָוה ַההּוא ּפִ ׁשַ ילֹוסֹוָפא ּבְ ְבבּוֵתיּה ֲהָוה ַההּוא ּפִ ׁשַ ילֹוסֹוָפא ּבְ      ,,,,ֲהָוה ַההּוא ּפִ

ל ׁשּוְח    קטז,ב ָלא ְמַקּבֵ ָמא ּדְ ֵקיל ׁשְ ֲהָוה ׁשָ ל ׁשּוְח ּדַ ָלא ְמַקּבֵ ָמא ּדְ ֵקיל ׁשְ ֲהָוה ׁשָ ל ׁשּוְח ּדַ ָלא ְמַקּבֵ ָמא ּדְ ֵקיל ׁשְ ֲהָוה ׁשָ ל ׁשּוְח ּדַ ָלא ְמַקּבֵ ָמא ּדְ ֵקיל ׁשְ ֲהָוה ׁשָ             ....אאאאּדָ ּדָ ּדָ ּדָ ּדַ
יּה  עּו ְלַאחּוֵכי ּבֵ יּה ּבָ עּו ְלַאחּוֵכי ּבֵ יּה ּבָ עּו ְלַאחּוֵכי ּבֵ יּה ּבָ עּו ְלַאחּוֵכי ּבֵ   . ּבָ

יּה  ַדֲהָבא, ְוַאזּול ְלַקּמֵ ָרָגא ּדְ יּה ַאַעְייָלא ֵליּה ׁשְ ַדֲהָבא, ְוַאזּול ְלַקּמֵ ָרָגא ּדְ יּה ַאַעְייָלא ֵליּה ׁשְ ַדֲהָבא, ְוַאזּול ְלַקּמֵ ָרָגא ּדְ יּה ַאַעְייָלא ֵליּה ׁשְ ַדֲהָבא, ְוַאזּול ְלַקּמֵ ָרָגא ּדְ   . ַאַעְייָלא ֵליּה ׁשְ
ִני: ָאְמָרה ֵליּה ָאְמָרה ֵליּה ָאְמָרה ֵליּה ָאְמָרה ֵליּה  ֵעיָנא ּדְ ִניּבָ ֵעיָנא ּדְ ִניּבָ ֵעיָנא ּדְ ִניּבָ ֵעיָנא ּדְ יּבָ ֵ ֵבי ַנׁשּ ִנְכֵסי ּדְ יְפְלִגי ִלי ּבְ ֵ ֵבי ַנׁשּ ִנְכֵסי ּדְ יְפְלִגי ִלי ּבְ ֵ ֵבי ַנׁשּ ִנְכֵסי ּדְ יְפְלִגי ִלי ּבְ ֵ ֵבי ַנׁשּ ִנְכֵסי ּדְ   . ְפְלִגי ִלי ּבְ

לֹוגּו.  לֹוגּו. ָאַמר ְלהּו: ּפְ לֹוגּו. ָאַמר ְלהּו: ּפְ לֹוגּו. ָאַמר ְלהּו: ּפְ         ָאַמר ְלהּו: ּפְ
ִתיב ָלן: ָאַמר ֵליּה ָאַמר ֵליּה ָאַמר ֵליּה ָאַמר ֵליּה  ִתיב ָלןכְּ ִתיב ָלןכְּ ִתיב ָלןכְּ ירּות. : כְּ א לֹא ּתֵ ַרּתָ ָרא, ּבְ ָמקֹום ּבְ ירּות. ּבְ א לֹא ּתֵ ַרּתָ ָרא, ּבְ ָמקֹום ּבְ ירּות. ּבְ א לֹא ּתֵ ַרּתָ ָרא, ּבְ ָמקֹום ּבְ ירּות. ּבְ א לֹא ּתֵ ַרּתָ ָרא, ּבְ ָמקֹום ּבְ         ּבְ
ְגֵליתּון ֵמַאְרֲעכֹון, ִאיְתַנְטִלית אֹוַרְייָתא : ָאַמר ֵליּה ָאַמר ֵליּה ָאַמר ֵליּה ָאַמר ֵליּה  ְגֵליתּון ֵמַאְרֲעכֹון, ִאיְתַנְטִלית אֹוַרְייָתא ִמן יֹוָמא ּדִ ְגֵליתּון ֵמַאְרֲעכֹון, ִאיְתַנְטִלית אֹוַרְייָתא ִמן יֹוָמא ּדִ ְגֵליתּון ֵמַאְרֲעכֹון, ִאיְתַנְטִלית אֹוַרְייָתא ִמן יֹוָמא ּדִ יֹוןמֹ מֹ מֹ מֹ ּדְ ּדְ ּדְ ּדְ ִמן יֹוָמא ּדִ ּלָ ה ְוִאיְתְיִהיַבּתְ ָעוֹון ּגִ יֹוןׁשֶ ּלָ ה ְוִאיְתְיִהיַבּתְ ָעוֹון ּגִ יֹוןׁשֶ ּלָ ה ְוִאיְתְיִהיַבּתְ ָעוֹון ּגִ יֹוןׁשֶ ּלָ ה ְוִאיְתְיִהיַבּתְ ָעוֹון ּגִ   , ׁשֶ

ֲחָדא ִיְרּתּון א כַּ ָרא ּוְבַרּתָ יּה: ּבְ ֲחָדא ִיְרּתּוןּוְכִתיב ּבֵ א כַּ ָרא ּוְבַרּתָ יּה: ּבְ ֲחָדא ִיְרּתּוןּוְכִתיב ּבֵ א כַּ ָרא ּוְבַרּתָ יּה: ּבְ ֲחָדא ִיְרּתּוןּוְכִתיב ּבֵ א כַּ ָרא ּוְבַרּתָ יּה: ּבְ             ....ּוְכִתיב ּבֵ
יל ֵליּה ִאיהּו ֲחָמָרא לּוָבא יל ֵליּה ִאיהּו ֲחָמָרא לּוָבאְלָמָחר ָהָדר ַעּיֵ יל ֵליּה ִאיהּו ֲחָמָרא לּוָבאְלָמָחר ָהָדר ַעּיֵ יל ֵליּה ִאיהּו ֲחָמָרא לּוָבאְלָמָחר ָהָדר ַעּיֵ   . ְלָמָחר ָהָדר ַעּיֵ

ֵפיִלית ְלֵסיֵפיּה  ֵפיִלית ְלֵסיֵפיּה ָאַמר ְלהּו: ׁשְ ֵפיִלית ְלֵסיֵפיּה ָאַמר ְלהּו: ׁשְ ֵפיִלית ְלֵסיֵפיּה ָאַמר ְלהּו: ׁשְ יֹון, ּדְ ּדְ ּדְ ּדְ ָאַמר ְלהּו: ׁשְ ּלָ יֹון, ָעוֹון ּגִ ּלָ יֹון, ָעוֹון ּגִ ּלָ יֹון, ָעוֹון ּגִ ּלָ         ָעוֹון ּגִ
יּה:  יּה: ּוְכִתיב ּבֵ יּה: ּוְכִתיב ּבֵ יּה: ּוְכִתיב ּבֵ ה ֲאִתיִת מֹ מֹ מֹ מֹ ּדְ ּדְ ּדְ ּדְ לֹא ְלִמיְפַחת ִמן אֹוַרְייָתא לֹא ְלִמיְפַחת ִמן אֹוַרְייָתא לֹא ְלִמיְפַחת ִמן אֹוַרְייָתא לֹא ְלִמיְפַחת ִמן אֹוַרְייָתא ֲאָנא ּוְכִתיב ּבֵ ה ֲאִתיִת ׁשֶ ה ֲאִתיִת ׁשֶ ה ֲאִתיִת ׁשֶ ה ֲאִתיִת מֹ מֹ מֹ מֹ ּדְ ּדְ ּדְ ּדְ אֹוַרְייָתא אֹוַרְייָתא אֹוַרְייָתא אֹוַרְייָתא ֵפי ַעל ֵפי ַעל ֵפי ַעל ֵפי ַעל ְולֹא ְלאֹוְס ְולֹא ְלאֹוְס ְולֹא ְלאֹוְס ְולֹא ְלאֹוְס     י,י,י,י,ׁשֶ ה ֲאִתיִת ׁשֶ ה ֲאִתיִת ׁשֶ ה ֲאִתיִת ׁשֶ             ,,,,ייייׁשֶ

יּה  יּה ּוְכִתיב ּבֵ יּה ּוְכִתיב ּבֵ יּה ּוְכִתיב ּבֵ ָראקֹום קֹום קֹום קֹום ְמ ְמ ְמ ְמ ּבִ ּבִ ּבִ ּבִ     ::::ּוְכִתיב ּבֵ ָראּבְ ָראּבְ ָראּבְ ירּות    ּבְ א לֹא ּתֵ ַרּתָ ירּותּבְ א לֹא ּתֵ ַרּתָ ירּותּבְ א לֹא ּתֵ ַרּתָ ירּותּבְ א לֹא ּתֵ ַרּתָ             ....ּבְ
ָרָגא ׁשְ ָרָגאָאְמָרה ֵליּה: ְנהֹור ְנהֹוִריְך כִּ ׁשְ ָרָגאָאְמָרה ֵליּה: ְנהֹור ְנהֹוִריְך כִּ ׁשְ ָרָגאָאְמָרה ֵליּה: ְנהֹור ְנהֹוִריְך כִּ ׁשְ   . ָאְמָרה ֵליּה: ְנהֹור ְנהֹוִריְך כִּ

ָרָגא ְמִליֵאל: ֲאָתא ֲחָמָרא ּוָבַטׁש ִלׁשְ ן ּגַ ָרָגאָאַמר ֵליּה ַרּבָ ְמִליֵאל: ֲאָתא ֲחָמָרא ּוָבַטׁש ִלׁשְ ן ּגַ ָרָגאָאַמר ֵליּה ַרּבָ ְמִליֵאל: ֲאָתא ֲחָמָרא ּוָבַטׁש ִלׁשְ ן ּגַ ָרָגאָאַמר ֵליּה ַרּבָ ְמִליֵאל: ֲאָתא ֲחָמָרא ּוָבַטׁש ִלׁשְ ן ּגַ   .  ָאַמר ֵליּה ַרּבָ
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        קטז, בקטז, בקטז, בקטז, ב .518
ֵני ָמה ֵאין קֹוִרין" ְדָרׁש [[[[    ?ּוִמּפְ ית ַהּמִ ֵני ִביּטּול ּבֵ       ].].].]."ִמּפְ
  

        : : : : ַרבָאַמר ָאַמר ָאַמר ָאַמר 
ְדָרׁש,  ית ַהּמִ ְזַמן ּבֵ א ּבִ נּו ֶאּלָ ְדָרׁש, לֹא ׁשָ ית ַהּמִ ְזַמן ּבֵ א ּבִ נּו ֶאּלָ ְדָרׁש, לֹא ׁשָ ית ַהּמִ ְזַמן ּבֵ א ּבִ נּו ֶאּלָ ְדָרׁש, לֹא ׁשָ ית ַהּמִ ְזַמן ּבֵ א ּבִ נּו ֶאּלָ         לֹא ׁשָ

ְדָרׁש  ית ַהּמִ ְזַמן ּבֵ ּלא ּבִ ְדָרׁש ֲאָבל ׁשֶ ית ַהּמִ ְזַמן ּבֵ ּלא ּבִ ְדָרׁש ֲאָבל ׁשֶ ית ַהּמִ ְזַמן ּבֵ ּלא ּבִ ְדָרׁש ֲאָבל ׁשֶ ית ַהּמִ ְזַמן ּבֵ ּלא ּבִ         קֹוִרין. קֹוִרין. קֹוִרין. קֹוִרין.     - - - - ֲאָבל ׁשֶ
        
מּוֵאלוּ וּ וּ וּ          ָאַמר: ָאַמר: ָאַמר: ָאַמר:     ׁשְ

ְדָרׁש  ית ַהּמִ ְזַמן ּבֵ ּלא ּבִ ְדָרׁש ֲאִפיּלּו ׁשֶ ית ַהּמִ ְזַמן ּבֵ ּלא ּבִ ְדָרׁש ֲאִפיּלּו ׁשֶ ית ַהּמִ ְזַמן ּבֵ ּלא ּבִ ְדָרׁש ֲאִפיּלּו ׁשֶ ית ַהּמִ ְזַמן ּבֵ ּלא ּבִ       ....ֵאין קֹוִריןֵאין קֹוִריןֵאין קֹוִריןֵאין קֹוִרין    - - - - ֲאִפיּלּו ׁשֶ
  

        ִאיִני?! ִאיִני?! ִאיִני?! ִאיִני?! 
ָעא ַאְתֵריּה ְוָהא ְנַה ְוָהא ְנַה ְוָהא ְנַה ְוָהא ְנַה  ָעא ַאְתֵריּה ְרּדְ ָעא ַאְתֵריּה ְרּדְ ָעא ַאְתֵריּה ְרּדְ מּוֵאל ֲהָוהּדִ ּדִ ּדִ ּדִ ְרּדְ מּוֵאל ֲהָוהׁשְ מּוֵאל ֲהָוהׁשְ מּוֵאל ֲהָוהׁשְ   , ׁשְ

ְסִקי ִסיְדָרא ּבִ  ָעא ּפָ ְסִקי ִסיְדָרא ּבִ ּוִבְנַהְרּדְ ָעא ּפָ ְסִקי ִסיְדָרא ּבִ ּוִבְנַהְרּדְ ָעא ּפָ ְסִקי ִסיְדָרא ּבִ ּוִבְנַהְרּדְ ָעא ּפָ ָתאכְ כְ כְ כְ ּוִבְנַהְרּדְ ּבְ ׁשַ ִמְנָחָתא ּדְ ָתאתּוִבים ּבְ ּבְ ׁשַ ִמְנָחָתא ּדְ ָתאתּוִבים ּבְ ּבְ ׁשַ ִמְנָחָתא ּדְ ָתאתּוִבים ּבְ ּבְ ׁשַ ִמְנָחָתא ּדְ             ....תּוִבים ּבְ
        

א ִאי ִאיְתַמר, ָהִכי ִאיְתַמר א ִאי ִאיְתַמר, ָהִכי ִאיְתַמרֶאּלָ א ִאי ִאיְתַמר, ָהִכי ִאיְתַמרֶאּלָ א ִאי ִאיְתַמר, ָהִכי ִאיְתַמרֶאּלָ             ::::ֶאּלָ
        

        : : : : ַרבָאַמר ָאַמר ָאַמר ָאַמר 
ְדָרׁש  ית ַהּמִ ְמקֹום ּבֵ א ּבִ נּו ֶאּלָ ְדָרׁש לֹא ׁשָ ית ַהּמִ ְמקֹום ּבֵ א ּבִ נּו ֶאּלָ ְדָרׁש לֹא ׁשָ ית ַהּמִ ְמקֹום ּבֵ א ּבִ נּו ֶאּלָ ְדָרׁש לֹא ׁשָ ית ַהּמִ ְמקֹום ּבֵ א ּבִ נּו ֶאּלָ   . לֹא ׁשָ

ְדָרׁש  ית ַהּמִ ְמקֹום ּבֵ ּלא ּבִ ְדָרׁש ֲאָבל ׁשֶ ית ַהּמִ ְמקֹום ּבֵ ּלא ּבִ ְדָרׁש ֲאָבל ׁשֶ ית ַהּמִ ְמקֹום ּבֵ ּלא ּבִ ְדָרׁש ֲאָבל ׁשֶ ית ַהּמִ ְמקֹום ּבֵ ּלא ּבִ         קֹוִרין. קֹוִרין. קֹוִרין. קֹוִרין.     - - - -     ֲאָבל ׁשֶ
        
מּוֵאלוּ וּ וּ וּ          ָאַמר: ָאַמר: ָאַמר: ָאַמר:     ׁשְ

ְדָרׁש,  ית ַהּמִ ְמקֹום ּבֵ ּלא ּבִ ין ׁשֶ ְדָרׁש ּבֵ ית ַהּמִ ְמקֹום ּבֵ ין ּבִ ְדָרׁש, ּבֵ ית ַהּמִ ְמקֹום ּבֵ ּלא ּבִ ין ׁשֶ ְדָרׁש ּבֵ ית ַהּמִ ְמקֹום ּבֵ ין ּבִ ְדָרׁש, ּבֵ ית ַהּמִ ְמקֹום ּבֵ ּלא ּבִ ין ׁשֶ ְדָרׁש ּבֵ ית ַהּמִ ְמקֹום ּבֵ ין ּבִ ְדָרׁש, ּבֵ ית ַהּמִ ְמקֹום ּבֵ ּלא ּבִ ין ׁשֶ ְדָרׁש ּבֵ ית ַהּמִ ְמקֹום ּבֵ ין ּבִ         ּבֵ
ְדָרׁש  ית ַהּמִ ְזַמן ּבֵ ְדָרׁש ּבִ ית ַהּמִ ְזַמן ּבֵ ְדָרׁש ּבִ ית ַהּמִ ְזַמן ּבֵ ְדָרׁש ּבִ ית ַהּמִ ְזַמן ּבֵ   , ֵאין קֹוִריןֵאין קֹוִריןֵאין קֹוִריןֵאין קֹוִרין    - - - - ּבִ

ְדָרׁש  ית ַהּמִ ְזַמן ּבֵ ּלא ּבִ ְדָרׁש ׁשֶ ית ַהּמִ ְזַמן ּבֵ ּלא ּבִ ְדָרׁש ׁשֶ ית ַהּמִ ְזַמן ּבֵ ּלא ּבִ ְדָרׁש ׁשֶ ית ַהּמִ ְזַמן ּבֵ ּלא ּבִ         קֹוִרין. קֹוִרין. קֹוִרין. קֹוִרין.     - - - - ׁשֶ
        

מּוֵאל ְלַטְעֵמיּה  מּוֵאל ְלַטְעֵמיּה ְוָאְזָדא ׁשְ מּוֵאל ְלַטְעֵמיּה ְוָאְזָדא ׁשְ מּוֵאל ְלַטְעֵמיּה ְוָאְזָדא ׁשְ             ,,,,ְוָאְזָדא ׁשְ
ָעא ּפָ ּדְ ּדְ ּדְ ּדְ  ְנַהְרּדְ ָעא ּפָ ּבִ ְנַהְרּדְ ָעא ּפָ ּבִ ְנַהְרּדְ ָעא ּפָ ּבִ ְנַהְרּדְ ָתא. כְ כְ כְ כְ ּדִ ּדִ ּדִ ּדִ ְסִקי ִסיְדָרא ְסִקי ִסיְדָרא ְסִקי ִסיְדָרא ְסִקי ִסיְדָרא ּבִ ּבְ ׁשַ ִמְנָחָתא ּדְ ָתא. תּוִבים ּבְ ּבְ ׁשַ ִמְנָחָתא ּדְ ָתא. תּוִבים ּבְ ּבְ ׁשַ ִמְנָחָתא ּדְ ָתא. תּוִבים ּבְ ּבְ ׁשַ ִמְנָחָתא ּדְ         תּוִבים ּבְ
        

י         ָאַמר: ָאַמר: ָאַמר: ָאַמר:     ַרב ַאׁשִ
ָרא ַדֲאַמַרן ֵמִעיּקָ ָראְלעֹוָלם כְּ ַדֲאַמַרן ֵמִעיּקָ ָראְלעֹוָלם כְּ ַדֲאַמַרן ֵמִעיּקָ ָראְלעֹוָלם כְּ ַדֲאַמַרן ֵמִעיּקָ             ,,,,ְלעֹוָלם כְּ

מּוֵאל כְּ  מּוֵאל כְּ ּוׁשְ מּוֵאל כְּ ּוׁשְ מּוֵאל כְּ ּוׁשְ יּוׁשְ יַרּבִ יַרּבִ יַרּבִ         ְנֶחְמָיה. ְנֶחְמָיה. ְנֶחְמָיה. ְנֶחְמָיה.     ַרּבִ
        

ַתְנָיא ַתְנָיאּדְ ַתְנָיאּדְ ַתְנָיאּדְ             ::::ּדְ
ָאְמרוּ " י ׁשֶ ְתֵבי ַהּקֹ :ַאף ַעל ּפִ ֶהן -ֶדׁש ּכִ    ,ֵאין קֹוִרין ּבָ

ֶהן    ,ֲאָבל ׁשֹוִנין ּבָ
ֶהן, וְ  ין ּבָ   דֹוְרׁשִ

        . . . . "ֵמִביא ְורֹוֶאה ּבוֹ  -ִנְצַרְך ְלָפסּוק 
        

י ְנֶחְמָיהָאַמר ָאַמר ָאַמר ָאַמר          : : : : ַרּבִ
ֵני ָמה ָאְמרוּ  ֵני ָמה ָאְמרוּ ִמּפְ ֵני ָמה ָאְמרוּ ִמּפְ ֵני ָמה ָאְמרוּ ִמּפְ ֶהן"    ::::ִמּפְ ְתֵבי ַהּקֶדׁש ֵאין קֹוִרין ּבָ             ????"ּכִ

ּיאְמרוּ  ֵדי ׁשֶ ּיאְמרוּ כְּ ֵדי ׁשֶ ּיאְמרוּ כְּ ֵדי ׁשֶ ּיאְמרוּ כְּ ֵדי ׁשֶ ְטֵרי ֶהְדיֹוטֹות: כְּ ׁשִ ן ּבְ כֵּ ִכְתֵבי ַהּקֶדׁש ֵאין קֹוִרין, ְוָכל ׁשֶ ְטֵרי ֶהְדיֹוטֹותּבְ ׁשִ ן ּבְ כֵּ ִכְתֵבי ַהּקֶדׁש ֵאין קֹוִרין, ְוָכל ׁשֶ ְטֵרי ֶהְדיֹוטֹותּבְ ׁשִ ן ּבְ כֵּ ִכְתֵבי ַהּקֶדׁש ֵאין קֹוִרין, ְוָכל ׁשֶ ְטֵרי ֶהְדיֹוטֹותּבְ ׁשִ ן ּבְ כֵּ ִכְתֵבי ַהּקֶדׁש ֵאין קֹוִרין, ְוָכל ׁשֶ   .  ּבְ
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        קיז, אקיז, אקיז, אקיז, א    ––––    ז, בז, בז, בז, בקטקטקטקט .519
ָנה    ִמׁשְ

ֶפר,  ֶפר ִעם ַהסֵּ יק ַהסֵּ יִלין תִּ   ַמּצִ
ין,  ִפיּלִ ין ִעם ַהתְּ ִפיּלִ   ְוִתיק ַהתְּ

תֹוָכן ָמעֹות.  ׁש ּבְ ּיֵ י ׁשֶ   ְוַאף ַעל ּפִ
יִלין אֹוָתן    ?ּוְלֵהיָכן ַמּצִ

ׁש.  ֵאינֹו ְמפּוּלָ   ְלָמבֹוי ׁשֶ
ֵתיָרא ן ּבְ   אֹוֵמר:  ּבֶ

ׁש ַאף ִל          .  .  .  .  ְמפּוּלָ
            

ָמָרא    ּגְ

ַנן נּו ַרּבָ ַנןּתָ נּו ַרּבָ ַנןּתָ נּו ַרּבָ ַנןּתָ נּו ַרּבָ             ::::ּתָ
ָחל ִלְהיֹות ּבְ " ר ׁשֶ ָעה ָעׂשָ ת, ַאְרּבָ ּבָ ַ   ׁשּ

ַסח ַעד ֶהָחֶזה יִטין ֶאת ַהּפֶ    ,ַמְפׁשִ
ְבֵרי  רֹוָקהּדִ ן ּבְ י יֹוָחָנן ּבֶ ל ַרּבִ נֹו ׁשֶ ָמֵעאל ּבְ י ִיׁשְ   . ַרּבִ

  אֹוְמִרים:  ֲחָכִמיםוַ 
יִטין ֶאת ּכּוּלוֹ    . . . . "ַמְפׁשִ

  
ָלָמא  ׁשְ ָלָמא ּבִ ׁשְ ָלָמא ּבִ ׁשְ ָלָמא ּבִ ׁשְ ילְ לְ לְ לְ ּבִ יַרּבִ יַרּבִ יַרּבִ ל     ַרּבִ נֹו ׁשֶ ָמֵעאל ּבְ ל ִיׁשְ נֹו ׁשֶ ָמֵעאל ּבְ ל ִיׁשְ נֹו ׁשֶ ָמֵעאל ּבְ ל ִיׁשְ נֹו ׁשֶ ָמֵעאל ּבְ יִיׁשְ יַרּבִ יַרּבִ יַרּבִ רֹוָקה    ַרּבִ ן ּבְ רֹוָקהיֹוָחָנן ּבֶ ן ּבְ רֹוָקהיֹוָחָנן ּבֶ ן ּבְ רֹוָקהיֹוָחָנן ּבֶ ן ּבְ , , יֹוָחָנן ּבֶ בֹוהַּ ָהא ִאיְתֲעֵביד ֵליּה צֹוֶרְך ּגָ , ּדְ בֹוהַּ ָהא ִאיְתֲעֵביד ֵליּה צֹוֶרְך ּגָ , ּדְ בֹוהַּ ָהא ִאיְתֲעֵביד ֵליּה צֹוֶרְך ּגָ , ּדְ בֹוהַּ ָהא ִאיְתֲעֵביד ֵליּה צֹוֶרְך ּגָ   ּדְ

ַנן ַמאי ַטְעָמא א ְלַרּבָ ַנן ַמאי ַטְעָמאֶאּלָ א ְלַרּבָ ַנן ַמאי ַטְעָמאֶאּלָ א ְלַרּבָ ַנן ַמאי ַטְעָמאֶאּלָ א ְלַרּבָ   ? ֶאּלָ
  

ר ָחָנהָאַמר ָאַמר ָאַמר ָאַמר  ר ּבַ ה ּבַ י יֹוָחָנןָאַמר ָאַמר ָאַמר ָאַמר     ַרּבָ   : : : : ַרּבִ
ֲעֵנהּו""ּכֹ     ::::ָאַמר ְקָראָאַמר ְקָראָאַמר ְקָראָאַמר ְקָראּדְ  ַעל ה' ַלּמַ    .(משלי טז, ד)    ל ּפָ
  

ֲעֵנהּו"ַמאי ַמאי ַמאי ַמאי , ְוָהָכאְוָהָכאְוָהָכאְוָהָכא א    "ַלּמַ אִאיכָּ אִאיכָּ אִאיכָּ   ? ִאיכָּ
  

  ָאַמר: ָאַמר: ָאַמר: ָאַמר:     ַרב יֹוֵסף
ּלא ַיְסִריַח  ּלא ַיְסִריַח ׁשֶ ּלא ַיְסִריַח ׁשֶ ּלא ַיְסִריַח ׁשֶ       ....ׁשֶ

  
        ָאַמר: ָאַמר: ָאַמר: ָאַמר:     ָרָבא

ְנֵבָלה ִלין כִּ ַמִים מּוּטָ י ׁשָ ּלא ְיהּו ָקְדׁשֵ ְנֵבָלהׁשֶ ִלין כִּ ַמִים מּוּטָ י ׁשָ ּלא ְיהּו ָקְדׁשֵ ְנֵבָלהׁשֶ ִלין כִּ ַמִים מּוּטָ י ׁשָ ּלא ְיהּו ָקְדׁשֵ ְנֵבָלהׁשֶ ִלין כִּ ַמִים מּוּטָ י ׁשָ ּלא ְיהּו ָקְדׁשֵ   . ׁשֶ
  

יַנְייהוּ  יַנְייהוּ ַמאי ּבֵ יַנְייהוּ ַמאי ּבֵ יַנְייהוּ ַמאי ּבֵ             ????ַמאי ּבֵ
        

יַנְייהוּ  א ּבֵ יַנְייהוּ ִאיכָּ א ּבֵ יַנְייהוּ ִאיכָּ א ּבֵ יַנְייהוּ ִאיכָּ א ּבֵ         ::::ִאיכָּ
ַדֲהָבא תֹוָרא ּדְ ח ַאּפְ ַמּנַ ַדֲהָבאּדְ תֹוָרא ּדְ ח ַאּפְ ַמּנַ ַדֲהָבאּדְ תֹוָרא ּדְ ח ַאּפְ ַמּנַ ַדֲהָבאּדְ תֹוָרא ּדְ ח ַאּפְ ַמּנַ   . ּדְ

  
            ,,,,ִאי ַנִמיִאי ַנִמיִאי ַנִמיִאי ַנִמי

ָאְס  ָאְס יֹוָמא ּדְ ָאְס יֹוָמא ּדְ ָאְס יֹוָמא ּדְ             ....ָתָנאָתָנאָתָנאָתָנאיֹוָמא ּדְ
        
יוְ וְ וְ וְ  יַרּבִ יַרּבִ יַרּבִ ל     ַרּבִ נֹו ׁשֶ ָמֵעאל ּבְ ל ִיׁשְ נֹו ׁשֶ ָמֵעאל ּבְ ל ִיׁשְ נֹו ׁשֶ ָמֵעאל ּבְ ל ִיׁשְ נֹו ׁשֶ ָמֵעאל ּבְ יִיׁשְ יַרּבִ יַרּבִ יַרּבִ רֹוָקה, ַהאי     ַרּבִ ן ּבְ רֹוָקה, ַהאי יֹוָחָנן ּבֶ ן ּבְ רֹוָקה, ַהאי יֹוָחָנן ּבֶ ן ּבְ רֹוָקה, ַהאי יֹוָחָנן ּבֶ ן ּבְ ֲעֵנהּו""ּכֹ יֹוָחָנן ּבֶ ַעל ה' ַלּמַ             ????ַמאי ָעֵביד ֵליּה ַמאי ָעֵביד ֵליּה ַמאי ָעֵביד ֵליּה ַמאי ָעֵביד ֵליּה     ל ּפָ

        
ַטת ָהעֹור לֹא יֹוִציא ֶאת ָהֵאימּוִרין קֹוֶדם ַהְפׁשָ ַטת ָהעֹורׁשֶ לֹא יֹוִציא ֶאת ָהֵאימּוִרין קֹוֶדם ַהְפׁשָ ַטת ָהעֹורׁשֶ לֹא יֹוִציא ֶאת ָהֵאימּוִרין קֹוֶדם ַהְפׁשָ ַטת ָהעֹורׁשֶ לֹא יֹוִציא ֶאת ָהֵאימּוִרין קֹוֶדם ַהְפׁשָ         ....ׁשֶ

        
  ? ַמאי ַטְעָמאַמאי ַטְעָמאַמאי ַטְעָמאַמאי ַטְעָמא

  
ֵריּה ָאַמר ָאַמר ָאַמר ָאַמר          : : : : ַרב ָנָתןּדְ ַרב הּוָנא ּבְ

ּום נִ  ּום נִ ִמׁשּ ּום נִ ִמׁשּ ּום נִ ִמׁשּ   . יִמיןיִמיןיִמיןיִמיןִמׁשּ
  

אָאַמר ָאַמר ָאַמר ָאַמר          : : : : ָמר עּוְקָבאָאַמר ָאַמר ָאַמר ָאַמר     ַרב ִחְסּדָ
יא לְ  יא לְ ַמאי ַאַהְדרּו ֵליּה ֶחְבַרּיָ יא לְ ַמאי ַאַהְדרּו ֵליּה ֶחְבַרּיָ יא לְ ַמאי ַאַהְדרּו ֵליּה ֶחְבַרּיָ יַמאי ַאַהְדרּו ֵליּה ֶחְבַרּיָ יַרּבִ יַרּבִ יַרּבִ ל     ַרּבִ נֹו ׁשֶ ָמֵעאל ּבְ ל ִיׁשְ נֹו ׁשֶ ָמֵעאל ּבְ ל ִיׁשְ נֹו ׁשֶ ָמֵעאל ּבְ ל ִיׁשְ נֹו ׁשֶ ָמֵעאל ּבְ יִיׁשְ יַרּבִ יַרּבִ יַרּבִ רֹוָקה?     ַרּבִ ן ּבְ רֹוָקה? יֹוָחָנן ּבֶ ן ּבְ רֹוָקה? יֹוָחָנן ּבֶ ן ּבְ רֹוָקה? יֹוָחָנן ּבֶ ן ּבְ         יֹוָחָנן ּבֶ
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            ::::ָהִכי ָקָאְמִרי ֵליּה ָהִכי ָקָאְמִרי ֵליּה ָהִכי ָקָאְמִרי ֵליּה ָהִכי ָקָאְמִרי ֵליּה 

ַסח ֵמעֹורֹו? יט ֶאת ַהּפֶ ֶפר, לֹא ַנְפׁשִ ֶפר ִעם ַהּסֵ יק ַהּסֵ יִלין ּתִ ַסח ֵמעֹורֹו?ִאם ַמּצִ יט ֶאת ַהּפֶ ֶפר, לֹא ַנְפׁשִ ֶפר ִעם ַהּסֵ יק ַהּסֵ יִלין ּתִ ַסח ֵמעֹורֹו?ִאם ַמּצִ יט ֶאת ַהּפֶ ֶפר, לֹא ַנְפׁשִ ֶפר ִעם ַהּסֵ יק ַהּסֵ יִלין ּתִ ַסח ֵמעֹורֹו?ִאם ַמּצִ יט ֶאת ַהּפֶ ֶפר, לֹא ַנְפׁשִ ֶפר ִעם ַהּסֵ יק ַהּסֵ יִלין ּתִ       !!!!ִאם ַמּצִ
  

ֵמי ֵמיִמי ּדָ ֵמיִמי ּדָ ֵמיִמי ּדָ   ?!ִמי ּדָ
      ,,,,ִטְלטּולִטְלטּולִטְלטּולִטְלטּול    ––––ָהָתם ָהָתם ָהָתם ָהָתם 
  ! ְמָלאָכהְמָלאָכהְמָלאָכהְמָלאָכה    - - - - ָהָכא ָהָכא ָהָכא ָהָכא 

  
יָאַמר ָאַמר ָאַמר ָאַמר          : : : : ַרב ַאׁשִ

ִליגֵ  י ּפְ ַתְרּתֵ ִליגֵ ּבְ י ּפְ ַתְרּתֵ ִליגֵ ּבְ י ּפְ ַתְרּתֵ ִליגֵ ּבְ י ּפְ ַתְרּתֵ             ,,,,ייייּבְ
ִליגֵ  ִטְלטּולי ּפְ ִטְלטּולּבְ ִטְלטּולּבְ ִטְלטּולּבְ             ,,,,ּבְ

ְמָלאָכהּוְפִליגֵ ּוְפִליגֵ ּוְפִליגֵ ּוְפִליגֵ  ְמָלאָכהי ּבְ ְמָלאָכהי ּבְ ְמָלאָכהי ּבְ   , י ּבְ
ר ׂשָ ב ּבָ ֶפר, לֹא ְנַטְלֵטל עֹור ַאּגַ ֶפר ִעם ַהּסֵ יק ַהּסֵ יִלין ּתִ רְוָהִכי ָקָאְמִרי ֵליּה: ִאם ַמּצִ ׂשָ ב ּבָ ֶפר, לֹא ְנַטְלֵטל עֹור ַאּגַ ֶפר ִעם ַהּסֵ יק ַהּסֵ יִלין ּתִ רְוָהִכי ָקָאְמִרי ֵליּה: ִאם ַמּצִ ׂשָ ב ּבָ ֶפר, לֹא ְנַטְלֵטל עֹור ַאּגַ ֶפר ִעם ַהּסֵ יק ַהּסֵ יִלין ּתִ רְוָהִכי ָקָאְמִרי ֵליּה: ִאם ַמּצִ ׂשָ ב ּבָ ֶפר, לֹא ְנַטְלֵטל עֹור ַאּגַ ֶפר ִעם ַהּסֵ יק ַהּסֵ יִלין ּתִ      ?!?!?!?!ְוָהִכי ָקָאְמִרי ֵליּה: ִאם ַמּצִ

  
ֵמי?!          ,אקיז ֵמי?! ִמי ּדָ ֵמי?! ִמי ּדָ ֵמי?! ִמי ּדָ         ִמי ּדָ

ר,     - - - - ָהָתם ָהָתם ָהָתם ָהָתם  ִסיס ְלָדָבר ַהּמּוּתָ ה ּבָ ר, ַנֲעׂשָ ִסיס ְלָדָבר ַהּמּוּתָ ה ּבָ ר, ַנֲעׂשָ ִסיס ְלָדָבר ַהּמּוּתָ ה ּבָ ר, ַנֲעׂשָ ִסיס ְלָדָבר ַהּמּוּתָ ה ּבָ   ַנֲעׂשָ
ִסיס ְלָדָבר ָהָאסּור    - - - - ָהָכא ָהָכא ָהָכא ָהָכא  ה ּבָ ִסיס ְלָדָבר ָהָאסּורַנֲעׂשָ ה ּבָ ִסיס ְלָדָבר ָהָאסּורַנֲעׂשָ ה ּבָ ִסיס ְלָדָבר ָהָאסּורַנֲעׂשָ ה ּבָ   ! ַנֲעׂשָ

  
א אֶאּלָ אֶאּלָ אֶאּלָ             ::::ָהִכי ָקָאְמִרי ֵליּה ָהִכי ָקָאְמִרי ֵליּה ָהִכי ָקָאְמִרי ֵליּה ָהִכי ָקָאְמִרי ֵליּה     ,,,,ֶאּלָ

ֶפר, ְוַאף ַעל  ל ֵסֶפר ִעם ַהּסֵ יק ׁשֶ יִלין ּתִ ֶפר, ְוַאף ַעל ִאם ַמּצִ ל ֵסֶפר ִעם ַהּסֵ יק ׁשֶ יִלין ּתִ ֶפר, ְוַאף ַעל ִאם ַמּצִ ל ֵסֶפר ִעם ַהּסֵ יק ׁשֶ יִלין ּתִ ֶפר, ְוַאף ַעל ִאם ַמּצִ ל ֵסֶפר ִעם ַהּסֵ יק ׁשֶ יִלין ּתִ תֹוכֹו ָמעֹותִאם ַמּצִ ׁש ּבְ ּיֵ י ׁשֶ תֹוכֹו ָמעֹותּפִ ׁש ּבְ ּיֵ י ׁשֶ תֹוכֹו ָמעֹותּפִ ׁש ּבְ ּיֵ י ׁשֶ תֹוכֹו ָמעֹותּפִ ׁש ּבְ ּיֵ י ׁשֶ ב     - - - -     ּפִ ב לֹא ְנַטְלֵטל עֹור ַאּגַ ב לֹא ְנַטְלֵטל עֹור ַאּגַ ב לֹא ְנַטְלֵטל עֹור ַאּגַ ר?! הלֹא ְנַטְלֵטל עֹור ַאּגַ ׂשָ ר?! ּבָ ׂשָ ר?! ּבָ ׂשָ ר?! ּבָ ׂשָ   ּבָ
  

ֵמי ֵמיִמי ּדָ ֵמיִמי ּדָ ֵמיִמי ּדָ    !?ִמי ּדָ
ר,     - - - - ָהָתם ָהָתם ָהָתם ָהָתם  ִסיס ְלָדָבר ָהָאסּור ּוְלָדָבר ַהּמּוּתָ ה ּבָ ר, ַנֲעׂשָ ִסיס ְלָדָבר ָהָאסּור ּוְלָדָבר ַהּמּוּתָ ה ּבָ ר, ַנֲעׂשָ ִסיס ְלָדָבר ָהָאסּור ּוְלָדָבר ַהּמּוּתָ ה ּבָ ר, ַנֲעׂשָ ִסיס ְלָדָבר ָהָאסּור ּוְלָדָבר ַהּמּוּתָ ה ּבָ   ַנֲעׂשָ
ִסיס     - - - - ָהָכא ָהָכא ָהָכא ָהָכא  ה ּבָ ִסיס ּכּוּלֹו ַנֲעׂשָ ה ּבָ ִסיס ּכּוּלֹו ַנֲעׂשָ ה ּבָ ִסיס ּכּוּלֹו ַנֲעׂשָ ה ּבָ             !!!!ְלָדָבר ָהָאסּורְלָדָבר ָהָאסּורְלָדָבר ָהָאסּורְלָדָבר ָהָאסּורּכּוּלֹו ַנֲעׂשָ

        
א אֶאּלָ אֶאּלָ אֶאּלָ             ::::ָהִכי ָקָאְמִרי ֵליּה ָהִכי ָקָאְמִרי ֵליּה ָהִכי ָקָאְמִרי ֵליּה ָהִכי ָקָאְמִרי ֵליּה     ,,,,ֶאּלָ

יל ּבֹו ֵסֶפר ּת  תֹוכֹו ָמעֹות ֵמָעְלָמא ְלַהּצִ ׁש ּבְ ּיֵ יק ׁשֶ יל ּבֹו ֵסֶפר ּת ִאם ְמִביִאין ּתִ תֹוכֹו ָמעֹות ֵמָעְלָמא ְלַהּצִ ׁש ּבְ ּיֵ יק ׁשֶ יל ּבֹו ֵסֶפר ּת ִאם ְמִביִאין ּתִ תֹוכֹו ָמעֹות ֵמָעְלָמא ְלַהּצִ ׁש ּבְ ּיֵ יק ׁשֶ יל ּבֹו ֵסֶפר ּת ִאם ְמִביִאין ּתִ תֹוכֹו ָמעֹות ֵמָעְלָמא ְלַהּצִ ׁש ּבְ ּיֵ יק ׁשֶ ר?! ִאם ְמִביִאין ּתִ ׂשָ ב ּבָ ר?! ֹוָרה, לֹא ְנַטְלֵטל עֹור ַאּגַ ׂשָ ב ּבָ ר?! ֹוָרה, לֹא ְנַטְלֵטל עֹור ַאּגַ ׂשָ ב ּבָ ר?! ֹוָרה, לֹא ְנַטְלֵטל עֹור ַאּגַ ׂשָ ב ּבָ   ֹוָרה, לֹא ְנַטְלֵטל עֹור ַאּגַ
  

  ְוִהיא, ּגּוָפּה ְמָנַלן? ְוִהיא, ּגּוָפּה ְמָנַלן? ְוִהיא, ּגּוָפּה ְמָנַלן? ְוִהיא, ּגּוָפּה ְמָנַלן? 
ִדי ְלהּו, ִאיּתּוֵיי ַנִמי ַמְייִתיַנן יּה ָלא ׁשְ ִאית ּבֵ ֵהיָכא ּדְ ִמּדְ ִדי ְלהּו, ִאיּתּוֵיי ַנִמי ַמְייִתיַנןִאיֵליָמא ּדְ יּה ָלא ׁשְ ִאית ּבֵ ֵהיָכא ּדְ ִמּדְ ִדי ְלהּו, ִאיּתּוֵיי ַנִמי ַמְייִתיַנןִאיֵליָמא ּדְ יּה ָלא ׁשְ ִאית ּבֵ ֵהיָכא ּדְ ִמּדְ ִדי ְלהּו, ִאיּתּוֵיי ַנִמי ַמְייִתיַנןִאיֵליָמא ּדְ יּה ָלא ׁשְ ִאית ּבֵ ֵהיָכא ּדְ ִמּדְ             ,,,,ִאיֵליָמא ּדְ

ֵמי ֵמיִמי ּדָ ֵמיִמי ּדָ ֵמיִמי ּדָ   ?!ִמי ּדָ
ָהִכי ְוָהִכי    - - - - ָהָתם ָהָתם ָהָתם ָהָתם  ָהִכי ְוָהִכיַאּדְ ָהִכי ְוָהִכיַאּדְ ָהִכי ְוָהִכיַאּדְ ֵליָקה    ,,,,ַאּדְ    ,ָנְפָלה ּדְ
ָהָכא ְוָהִכי ִליׁשְ     - - - - ָהָכא ָהָכא ָהָכא ָהָכא  ָהָכא ְוָהִכי ִליׁשְ ַאּדְ ָהָכא ְוָהִכי ִליׁשְ ַאּדְ ָהָכא ְוָהִכי ִליׁשְ ַאּדְ   . ִדיַנןִדיַנןִדיַנןִדיַנןַאּדְ

  
א אֶאּלָ אֶאּלָ אֶאּלָ             ,,,,ֶאּלָ

יָאַמר ָאַמר ָאַמר ָאַמר  ר ַרב ַאׁשִ         : : : : ָמר ּבַ
ָרא ְדָאְמִריַנן ֵמִעיּקָ ָראְלעֹוָלם כִּ ְדָאְמִריַנן ֵמִעיּקָ ָראְלעֹוָלם כִּ ְדָאְמִריַנן ֵמִעיּקָ ָראְלעֹוָלם כִּ ְדָאְמִריַנן ֵמִעיּקָ   . ְלעֹוָלם כִּ

ָיא לָ  ָיא לָ ּוְדָקא ַקׁשְ ָיא לָ ּוְדָקא ַקׁשְ ָיא לָ ּוְדָקא ַקׁשְ ֵעי ֵליּה     ,,,,ְמָלאָכהְמָלאָכהְמָלאָכהְמָלאָכה    ––––ְוָהָכא ְוָהָכא ְוָהָכא ְוָהָכא , ִטְלטּולִטְלטּולִטְלטּולִטְלטּול    - - - - ָהָכא ָהָכא ָהָכא ָהָכא     ,,,,ךְ ךְ ךְ ךְ ּוְדָקא ַקׁשְ ָלא ָקּבָ גֹון ּדְ ֵעי ֵליּה כְּ ָלא ָקּבָ גֹון ּדְ ֵעי ֵליּה כְּ ָלא ָקּבָ גֹון ּדְ ֵעי ֵליּה כְּ ָלא ָקּבָ גֹון ּדְ   . ָלעֹורָלעֹורָלעֹורָלעֹורכְּ
  

ֵייְוָהא ְוָהא ְוָהא ְוָהא  ְרַוְייהּו:     ָרָבאוְ וְ וְ וְ     ַאּבַ ָאְמִרי ּתַ ְרַוְייהּו: ּדְ ָאְמִרי ּתַ ְרַוְייהּו: ּדְ ָאְמִרי ּתַ ְרַוְייהּו: ּדְ ָאְמִרי ּתַ         ּדְ
ימֹוֶדה מֹוֶדה מֹוֶדה מֹוֶדה  יַרּבִ יַרּבִ יַרּבִ ְמ     ַרּבִ ְמ ׁשִ ְמ ׁשִ ְמ ׁשִ יּה ׁשִ "ְפִסיק ֵריׁשֵ יּה עֹון ּבִ "ְפִסיק ֵריׁשֵ יּה עֹון ּבִ "ְפִסיק ֵריׁשֵ יּה עֹון ּבִ "ְפִסיק ֵריׁשֵ       !!!!ְולֹא ָימּות"ְולֹא ָימּות"ְולֹא ָימּות"ְולֹא ָימּות"עֹון ּבִ

  
ְבַרֵזי ֵקיל ֵליּה ּבִ ׁשָ ְבַרֵזיּדְ ֵקיל ֵליּה ּבִ ׁשָ ְבַרֵזיּדְ ֵקיל ֵליּה ּבִ ׁשָ ְבַרֵזיּדְ ֵקיל ֵליּה ּבִ ׁשָ             ....ּדְ
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        בבבב- - - - קיז, אקיז, אקיז, אקיז, א .520
יִלין אֹוָתן"             ?ּוְלֵהיָכן ַמּצִ
ׁש. [[[[ ֵאינֹו ְמפּוּלָ   ְלָמבֹוי ׁשֶ

ֵתיָרא ן ּבְ ׁש  ּבֶ   ].].].].אֹוֵמר: ַאף ִלְמפּוּלָ
  

ֵמי ֵמיֵהיִכי ּדָ ֵמיֵהיִכי ּדָ ֵמיֵהיִכי ּדָ ׁש     ֵהיִכי ּדָ ׁש ְמפּוּלָ ׁש ְמפּוּלָ ׁש ְמפּוּלָ             ????ְמפּוּלָ
ׁש?  ֵאינֹו ְמפּוּלָ ֵמי ׁשֶ ׁש? ֵהיִכי ּדָ ֵאינֹו ְמפּוּלָ ֵמי ׁשֶ ׁש? ֵהיִכי ּדָ ֵאינֹו ְמפּוּלָ ֵמי ׁשֶ ׁש? ֵהיִכי ּדָ ֵאינֹו ְמפּוּלָ ֵמי ׁשֶ         ֵהיִכי ּדָ

        
אָאַמר ָאַמר ָאַמר ָאַמר    : : : : ַרב ִחְסּדָ

ֵני ְלָחַיִין  לׁש ְמִחיצֹות ּוׁשְ ֵני ְלָחַיִין ׁשָ לׁש ְמִחיצֹות ּוׁשְ ֵני ְלָחַיִין ׁשָ לׁש ְמִחיצֹות ּוׁשְ ֵני ְלָחַיִין ׁשָ לׁש ְמִחיצֹות ּוׁשְ ׁש.  -ׁשָ ֵאינֹו ְמפּוּלָ ׁש. ֶזהּו ָמבֹוי ׁשֶ ֵאינֹו ְמפּוּלָ ׁש. ֶזהּו ָמבֹוי ׁשֶ ֵאינֹו ְמפּוּלָ ׁש. ֶזהּו ָמבֹוי ׁשֶ ֵאינֹו ְמפּוּלָ         ֶזהּו ָמבֹוי ׁשֶ
לֹוׁש ְמִחיצֹות ְוֶלִחי ֶאָחד  לֹוׁש ְמִחיצֹות ְוֶלִחי ֶאָחד ׁשָ לֹוׁש ְמִחיצֹות ְוֶלִחי ֶאָחד ׁשָ לֹוׁש ְמִחיצֹות ְוֶלִחי ֶאָחד ׁשָ ׁש.     - - - - ׁשָ ׁש. ֶזהּו ָמבֹוי ַהְמפּוּלָ ׁש. ֶזהּו ָמבֹוי ַהְמפּוּלָ ׁש. ֶזהּו ָמבֹוי ַהְמפּוּלָ         ֶזהּו ָמבֹוי ַהְמפּוּלָ

א  יּבָ א ְוַתְרַוְייהּו ַאּלִ יּבָ א ְוַתְרַוְייהּו ַאּלִ יּבָ א ְוַתְרַוְייהּו ַאּלִ יּבָ יּדְ ּדְ ּדְ ּדְ ְוַתְרַוְייהּו ַאּלִ יַרּבִ יַרּבִ יַרּבִ   . ֱאִליֶעֶזרֱאִליֶעֶזרֱאִליֶעֶזרֱאִליֶעֶזר    ַרּבִ
ְתַנן ְתַנןּדִ ְתַנןּדִ ְתַנןּדִ             ::::ּדִ

ר ָמבֹוי, "   ֶהְכׁשֵ
אי מַּ ית ׁשַ   ְמִרים: אוֹ  ּבֵ

  ֶלִחי ְוקֹוָרה. 
לוּ    אֹוְמִרים:  ֵבית ִהּלֵ

  אֹו ֶלִחי אֹו קֹוָרה. 
י ֱאִליֶעֶזר   אֹוֵמר:  ַרּבִ
ֵני ְלָחַיִים         . . . . "ׁשְ

        
הָאַמר ֵליּה ָאַמר ֵליּה ָאַמר ֵליּה ָאַמר ֵליּה    : : : : ַרּבָ

לֹוׁש ְמִחיצֹות ְוֶלִחי ֶאָחד לֹוׁש ְמִחיצֹות ְוֶלִחי ֶאָחדׁשָ לֹוׁש ְמִחיצֹות ְוֶלִחי ֶאָחדׁשָ לֹוׁש ְמִחיצֹות ְוֶלִחי ֶאָחדׁשָ ׁש" ָקֵרית ֵליּה?    - - - -     ׁשָ ׁש" ָקֵרית ֵליּה?"ְמפּוּלָ ׁש" ָקֵרית ֵליּה?"ְמפּוּלָ ׁש" ָקֵרית ֵליּה?"ְמפּוּלָ       !!!!"ְמפּוּלָ
  

        ְועֹוד, ְועֹוד, ְועֹוד, ְועֹוד, 
ַנן ַנןְלַרּבָ ַנןְלַרּבָ ַנןְלַרּבָ יל ְלתֹוכֹו אֹוָכִלין    ,,,,ְלַרּבָ יל ְלתֹוכֹו אֹוָכִליןַנּצִ יל ְלתֹוכֹו אֹוָכִליןַנּצִ יל ְלתֹוכֹו אֹוָכִליןַנּצִ ִקין!     ַנּצִ ִקין! ּוַמׁשְ ִקין! ּוַמׁשְ ִקין! ּוַמׁשְ   ּוַמׁשְ

  
א ָאַמר  א ָאַמר ֶאּלָ א ָאַמר ֶאּלָ א ָאַמר ֶאּלָ הֶאּלָ   : : : : ַרּבָ

ֵני ְלָחַיִין  י ְמִחיצֹות ּוׁשְ ּתֵ ֵני ְלָחַיִין ׁשְ י ְמִחיצֹות ּוׁשְ ּתֵ ֵני ְלָחַיִין ׁשְ י ְמִחיצֹות ּוׁשְ ּתֵ ֵני ְלָחַיִין ׁשְ י ְמִחיצֹות ּוׁשְ ּתֵ ׁש.  - ׁשְ ֵאינֹו ְמפּוּלָ ׁש. ֶזהּו ָמבֹוי ׁשֶ ֵאינֹו ְמפּוּלָ ׁש. ֶזהּו ָמבֹוי ׁשֶ ֵאינֹו ְמפּוּלָ ׁש. ֶזהּו ָמבֹוי ׁשֶ ֵאינֹו ְמפּוּלָ         ֶזהּו ָמבֹוי ׁשֶ
י ְמִחיצֹות ְוֶלִחי ֶאָחד  ּתֵ י ְמִחיצֹות ְוֶלִחי ֶאָחד ׁשְ ּתֵ י ְמִחיצֹות ְוֶלִחי ֶאָחד ׁשְ ּתֵ י ְמִחיצֹות ְוֶלִחי ֶאָחד ׁשְ ּתֵ ׁש.     - - - - ׁשְ ׁש. ֶזהּו ָמבֹוי ַהְמפּוּלָ ׁש. ֶזהּו ָמבֹוי ַהְמפּוּלָ ׁש. ֶזהּו ָמבֹוי ַהְמפּוּלָ         ֶזהּו ָמבֹוי ַהְמפּוּלָ

א  יּבָ א ְוַתְרַוְייהּו ַאּלִ יּבָ א ְוַתְרַוְייהּו ַאּלִ יּבָ א ְוַתְרַוְייהּו ַאּלִ יּבָ יּדְ ּדְ ּדְ ּדְ ְוַתְרַוְייהּו ַאּלִ יַרּבִ יַרּבִ יַרּבִ       ....ְיהּוָדהְיהּוָדהְיהּוָדהְיהּוָדה    ַרּבִ
  

ַתְנָיא ַתְנָיאּדְ ַתְנָיאּדְ ַתְנָיאּדְ             ::::ּדְ
ן ָאַמ " י ְיהּוָדהר ָיֵתר ַעל ּכֵ   : ַרּבִ

ים י ְרׁשּות ָהַרּבִ ֵני ִצּדֵ ׁשְ ים ּבִ ֵני ָבתִּ ׁש לֹו ׁשְ ּיֵ    ,ִמי ׁשֶ
ן,  ן ְוקֹוָרה ִמיּכָ ן, אֹו קֹוָרה ִמיּכָ ן ְוֶלִחי ִמיּכָ ה ֶלִחי ִמיּכָ   עֹוׂשֶ

ֶאְמַצע.  א ְונֹוֵתן ּבָ   ְונֹוׂשֵ
ָכךְ  ים ּבְ         . . . . "ָאְמרּו לֹו: ֵאין ְמָעְרִבין ְרׁשּות ָהַרּבִ

        
ֵייָאַמר ֵליּה ָאַמר ֵליּה ָאַמר ֵליּה ָאַמר ֵליּה    : ַאּבַ

ַנן ַנןְלִדיָדְך ַנִמי, ְלַרּבָ ַנןְלִדיָדְך ַנִמי, ְלַרּבָ ַנןְלִדיָדְך ַנִמי, ְלַרּבָ יל ְלתֹוכֹו     ,,,,ְלִדיָדְך ַנִמי, ְלַרּבָ יל ְלתֹוכֹו ַנּצִ יל ְלתֹוכֹו ַנּצִ יל ְלתֹוכֹו ַנּצִ ִקיןַנּצִ ִקיןאֹוָכִלין ּוַמׁשְ ִקיןאֹוָכִלין ּוַמׁשְ ִקיןאֹוָכִלין ּוַמׁשְ       !!!!אֹוָכִלין ּוַמׁשְ
  

א   קיז,ב אֶאּלָ אֶאּלָ אֶאּלָ יָאַמר ָאַמר ָאַמר ָאַמר     ,,,,ֶאּלָ   : : : : ַרב ַאׁשִ
לׁש ְמִחיּצֹות ְוֶלִחי ֶאָחד  לׁש ְמִחיּצֹות ְוֶלִחי ֶאָחד ׁשָ לׁש ְמִחיּצֹות ְוֶלִחי ֶאָחד ׁשָ לׁש ְמִחיּצֹות ְוֶלִחי ֶאָחד ׁשָ ׁש.     - - - - ׁשָ ֵאינֹו ְמפּוּלָ ׁש. ֶזה ָמבֹוי ׁשֶ ֵאינֹו ְמפּוּלָ ׁש. ֶזה ָמבֹוי ׁשֶ ֵאינֹו ְמפּוּלָ ׁש. ֶזה ָמבֹוי ׁשֶ ֵאינֹו ְמפּוּלָ         ֶזה ָמבֹוי ׁשֶ
לֹא ֶלִחי  לׁש ְמִחיצֹות ּבְ לֹא ֶלִחי ׁשָ לׁש ְמִחיצֹות ּבְ לֹא ֶלִחי ׁשָ לׁש ְמִחיצֹות ּבְ לֹא ֶלִחי ׁשָ לׁש ְמִחיצֹות ּבְ ׁש.  -ׁשָ ׁש. ֶזהּו ָמבֹוי ַהְמפּוּלָ ׁש. ֶזהּו ָמבֹוי ַהְמפּוּלָ ׁש. ֶזהּו ָמבֹוי ַהְמפּוּלָ         ֶזהּו ָמבֹוי ַהְמפּוּלָ

יַוֲאִפיּלּו לְ ַוֲאִפיּלּו לְ ַוֲאִפיּלּו לְ ַוֲאִפיּלּו לְ  יַרּבִ יַרּבִ יַרּבִ ֵעיַנן ְלָחִייםּדְ ֱאִליֶעֶזר ֱאִליֶעֶזר ֱאִליֶעֶזר ֱאִליֶעֶזר     ַרּבִ ֵעיַנן ְלָחִייםָאַמר ּבָ ֵעיַנן ְלָחִייםָאַמר ּבָ ֵעיַנן ְלָחִייםָאַמר ּבָ ִקין,     ,,,,ָאַמר ּבָ י ְלאֹוָכִלין ּוַמׁשְ ִקין, ָהֵני ִמיּלֵ י ְלאֹוָכִלין ּוַמׁשְ ִקין, ָהֵני ִמיּלֵ י ְלאֹוָכִלין ּוַמׁשְ ִקין, ָהֵני ִמיּלֵ י ְלאֹוָכִלין ּוַמׁשְ         ָהֵני ִמיּלֵ
י.   ַחד ֶלִחי ַסּגִ י.  ֲאָבל ְלֵסֶפר ּתֹוָרה ּבְ ַחד ֶלִחי ַסּגִ י.  ֲאָבל ְלֵסֶפר ּתֹוָרה ּבְ ַחד ֶלִחי ַסּגִ י.  ֲאָבל ְלֵסֶפר ּתֹוָרה ּבְ ַחד ֶלִחי ַסּגִ   ֲאָבל ְלֵסֶפר ּתֹוָרה ּבְ
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        קיז, בקיז, בקיז, בקיז, ב .521
ָנה    ִמׁשְ

לׁש ְסעּודֹות.  יִלין ְמזֹון ׁשָ   ַמּצִ
  ָאָדם, ְל  -ָהָראּוי ָלָאָדם 

ֵהָמה  ֵהָמה. ַל  -ָהָראּוי ַלּבְ   ּבְ
  

יַצד?    ּכֵ
ת  ּבָ ֵליֵלי ׁשַ ֵליָקה ּבְ לׁש ְסעּודֹות.  -ָנְפָלה ּדְ יִלין ְמזֹון ׁשָ   ַמּצִ

ֲחִרית  ׁשַ י ְסעּודֹות,  -ּבְ תֵּ יִלין ְמזֹון ׁשְ   ַמּצִ
ִמְנָחה ְמזֹון ְסעּוָדה ַאַחת.    ּבְ

  

י יֹוֵסי   אֹוֵמר:  ַרּבִ
לׁש ְסעּודֹות יִלין ְמזֹון ׁשָ       ....ְלעֹוָלם ַמּצִ

   

ָמָרא    ּגְ

יל ְטֵפי ָרא ָקָטַרח, ַנּצִ ֵהיּתֵ ִדי ּבְ יל ְטֵפיִמכְּ ָרא ָקָטַרח, ַנּצִ ֵהיּתֵ ִדי ּבְ יל ְטֵפיִמכְּ ָרא ָקָטַרח, ַנּצִ ֵהיּתֵ ִדי ּבְ יל ְטֵפיִמכְּ ָרא ָקָטַרח, ַנּצִ ֵהיּתֵ ִדי ּבְ             !!!!ִמכְּ
        

        : : : : ָרָבאָאַמר ָאַמר ָאַמר ָאַמר 
הּול ַעל ָממֹונֹו,  ָאָדם ּבָ הּול ַעל ָממֹונֹו, ִמּתֹוְך ׁשֶ ָאָדם ּבָ הּול ַעל ָממֹונֹו, ִמּתֹוְך ׁשֶ ָאָדם ּבָ הּול ַעל ָממֹונֹו, ִמּתֹוְך ׁשֶ ָאָדם ּבָ         ִמּתֹוְך ׁשֶ

ֵרית ֵליּה  ֵרית ֵליּה ִאי ׁשָ ֵרית ֵליּה ִאי ׁשָ ֵרית ֵליּה ִאי ׁשָ             ....ָאֵתי ְלַכּבּוֵייָאֵתי ְלַכּבּוֵייָאֵתי ְלַכּבּוֵייָאֵתי ְלַכּבּוֵיי    - - - - ִאי ׁשָ
        

ֵייָאַמר ֵליּה ָאַמר ֵליּה ָאַמר ֵליּה ָאַמר ֵליּה          : : : : ַאּבַ
ַתְנָיא א ָהא ּדְ ַתְנָיאֶאּלָ א ָהא ּדְ ַתְנָיאֶאּלָ א ָהא ּדְ ַתְנָיאֶאּלָ א ָהא ּדְ             ::::ֶאּלָ

רֹ" ָרה לֹו ָחִבית ּבְ ּבְ ּגֹו ִנׁשְ יָה ֵמִביא ּכְ  -אׁש ּגַ ְחתֶּ יַח תַּ    .ִלי ּוַמּנִ
ִלי ַאֵחר ְוִיְקלֹוט ּלא ָיִביא ּכְ ִלי ַא  ,ּוִבְלַבד ׁשֶ   . "ִויָצֵרף ֵחרּכְ

א ֵזיָרה ִאיכָּ אָהָתם, ַמאי ּגְ ֵזיָרה ִאיכָּ אָהָתם, ַמאי ּגְ ֵזיָרה ִאיכָּ אָהָתם, ַמאי ּגְ ֵזיָרה ִאיכָּ   ? ָהָתם, ַמאי ּגְ
  

ֵזיָרה ֵזיָרהָהִכי ַנִמי ּגְ ֵזיָרהָהִכי ַנִמי ּגְ ֵזיָרהָהִכי ַנִמי ּגְ ים    ,,,,ָהִכי ַנִמי ּגְ ֶרְך ְרׁשּות ָהַרּבִ ִלי ּדֶ א ָיִביא כְּ ּמָ יםׁשֶ ֶרְך ְרׁשּות ָהַרּבִ ִלי ּדֶ א ָיִביא כְּ ּמָ יםׁשֶ ֶרְך ְרׁשּות ָהַרּבִ ִלי ּדֶ א ָיִביא כְּ ּמָ יםׁשֶ ֶרְך ְרׁשּות ָהַרּבִ ִלי ּדֶ א ָיִביא כְּ ּמָ         .  ׁשֶ
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  : ּגּוָפאּגּוָפאּגּוָפאּגּוָפא

ָרה לֹו ָחִבית ּבְ " ּבְ יָה, ִנׁשְ ְחתֶּ יַח תַּ ִלי ּוַמּנִ ּגֹו ֵמִביא ּכְ   ראׁש ּגַ
ִלי ַאֵחר ִויָצֵרף.  ִלי ַאֵחר ְוִיְקלֹוט, ּכְ ּלא ָיִביא ּכְ   ּוִבְלַבד ׁשֶ

ן לֹו אֹוְרִחין  ּמֵ ִלי ַאֵחר ּוְמָצֵרף.  -ִנְזּדַ ִלי ַאֵחר ְוקֹוֵלט, ּכְ   ֵמִביא ּכְ
ְך ַיְזִמין,    ְולֹא ִיְקלֹוט ְוַאַחר ּכָ

א ְך ִיְקלֹוט.  ֶאּלָ   ַיְזִמין ְוַאַחר ּכָ
ָכְך.    ְוֵאין ַמֲעִריִמין ּבְ

ּום  ר ְיהּוָדהִמׁשּ י יֹוֵסי ּבַ   . . . . ָאְמרּו: ַמֲעִריִמין ַרּבִ
  

א  ְפלּוְגּתָ א ֵליָמא ּבִ ְפלּוְגּתָ א ֵליָמא ּבִ ְפלּוְגּתָ א ֵליָמא ּבִ ְפלּוְגּתָ יֵליָמא ּבִ יַרּבִ יַרּבִ יַרּבִ יֱאִליֶעֶזר וְ ֱאִליֶעֶזר וְ ֱאִליֶעֶזר וְ ֱאִליֶעֶזר וְ     ַרּבִ יַרּבִ יַרּבִ יַרּבִ ְלִגי?     ַרּבִ ַע ָקִמיּפַ ְלִגי? ְיהֹוׁשֻ ַע ָקִמיּפַ ְלִגי? ְיהֹוׁשֻ ַע ָקִמיּפַ ְלִגי? ְיהֹוׁשֻ ַע ָקִמיּפַ         ְיהֹוׁשֻ
ַתְנָיא ַתְנָיאּדְ ַתְנָיאּדְ ַתְנָיאּדְ             ::::ּדְ

נוֹ " אֹותֹו ְוֶאת ּבְ
ָנְפלּו ַלּבֹור, 6666    ,ׁשֶ

י ֱאִליֶעֶזר   אֹוֵמר:  ַרּבִ
ְמקֹומוֹ  ְרָנָסה ּבִ ה לֹו ּפַ ִני עֹוׂשֶ ֵ ּלא ָימּות.  ,ַמֲעֶלה ֶאת ָהִראׁשֹון ַעל ְמָנת ְלׁשֹוֲחטֹו, ְוַהׁשּ ִביל ׁשֶ ׁשְ   ּבִ

ַע  י ְיהֹוׁשֻ   אֹוֵמר:  ַרּבִ
  ַמֲעִלין ֶאת ָהִראׁשֹון ַעל ְמָנת ְלׁשֹוֲחטֹו ְוֵאינֹו ׁשֹוֲחטֹו. 

ִניּוַמֲעִרים,  ֵ   ּוַמֲעֶלה ֶאת ַהׁשּ
  . . . . "ָרָצה ֶזה, ׁשֹוֵחט, ָרָצה ֶזה, ׁשֹוֵחט

        
אי איִמּמַ איִמּמַ איִמּמַ   ? ִמּמַ

אן לֹא ָקָאַמר  יְלָמא ַעד כָּ אן לֹא ָקָאַמר ּדִ יְלָמא ַעד כָּ אן לֹא ָקָאַמר ּדִ יְלָמא ַעד כָּ אן לֹא ָקָאַמר ּדִ יְלָמא ַעד כָּ יּדִ יַרּבִ יַרּבִ יַרּבִ ְרָנָסהּדְ ּדְ ּדְ ּדְ     - - - - ֱאִליֶעֶזר ָהָתם ֱאִליֶעֶזר ָהָתם ֱאִליֶעֶזר ָהָתם ֱאִליֶעֶזר ָהָתם     ַרּבִ ר ּפַ ְרָנָסהֶאְפׁשָ ר ּפַ ְרָנָסהֶאְפׁשָ ר ּפַ ְרָנָסהֶאְפׁשָ ר ּפַ   , ֶאְפׁשָ
ר     - - - - ֲאָבל ָהָכא ֲאָבל ָהָכא ֲאָבל ָהָכא ֲאָבל ָהָכא  ָלא ֶאְפׁשָ ר ּדְ ָלא ֶאְפׁשָ ר ּדְ ָלא ֶאְפׁשָ ר ּדְ ָלא ֶאְפׁשָ    ....לֹאלֹאלֹאלֹא –ּדְ

אן לֹא ָקָאַמר וְ וְ וְ וְ  אן לֹא ָקָאַמר ַעד כָּ אן לֹא ָקָאַמר ַעד כָּ אן לֹא ָקָאַמר ַעד כָּ יַעד כָּ יַרּבִ יַרּבִ יַרּבִ ַע ָהָתם     ַרּבִ ַע ָהָתם ְיהֹוׁשֻ ַע ָהָתם ְיהֹוׁשֻ ַע ָהָתם ְיהֹוׁשֻ ּום    - - - - ְיהֹוׁשֻ ּוםִמׁשּ ּוםִמׁשּ ּוםִמׁשּ ים    ִמׁשּ ֲעֵלי ַחּיִ א ַצַער ּבַ ִאיכָּ יםּדְ ֲעֵלי ַחּיִ א ַצַער ּבַ ִאיכָּ יםּדְ ֲעֵלי ַחּיִ א ַצַער ּבַ ִאיכָּ יםּדְ ֲעֵלי ַחּיִ א ַצַער ּבַ ִאיכָּ   , ּדְ
ים     - - - - ֲאָבל ָהָכא ֲאָבל ָהָכא ֲאָבל ָהָכא ֲאָבל ָהָכא  ֲעֵלי ַחּיִ א ַצַער ּבַ ֵליכָּ ים ּדְ ֲעֵלי ַחּיִ א ַצַער ּבַ ֵליכָּ ים ּדְ ֲעֵלי ַחּיִ א ַצַער ּבַ ֵליכָּ ים ּדְ ֲעֵלי ַחּיִ א ַצַער ּבַ ֵליכָּ   . לֹאלֹאלֹאלֹא -ּדְ
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 (ויקרא כב, כח) יום אחדאותו ואת בנו לא תשחטו ב ושור או שה 
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ַנן נּו ַרּבָ ַנןּתָ נּו ַרּבָ ַנןּתָ נּו ַרּבָ ַנןּתָ נּו ַרּבָ   : ּתָ

ה " ת ְנִקּיָ יל ּפַ ת ַהְדָרָאה -ִהּצִ יל ּפַ    .ֵאין ַמּצִ
ת ַהְדָרָאה  ה.  -ּפַ ת ְנִקּיָ יל ּפַ   ַמּצִ

  

ּפּוִרים ְלׁשַ  יִלין ִמּיֹום ַהּכִ ת, ּוַמּצִ   ּבָ
ּפּוִרים.  ת ְליֹום ַהּכִ ּבָ ַ   ֲאָבל לֹא ִמׁשּ

ת ְליֹום טֹוב,  :ְוֵאין ָצִריְך לֹוַמר ּבָ ַ   ִמׁשּ
ָאה ת ַהּבָ ּבָ ת ְלׁשַ ּבָ ַ   . . . . "ְולֹא ִמׁשּ

  
  

ַנן נּו ַרּבָ ַנןּתָ נּו ַרּבָ ַנןּתָ נּו ַרּבָ ַנןּתָ נּו ַרּבָ             ::::ּתָ
ׁש ָעָליו ַהּיֹום " ַתּנּור וִקיּדֵ ת ּבְ ַכח ּפַ לׁש ְסעּודֹות,  -ׁשָ יִלין ְמזֹון ׁשָ   ַמּצִ

ילּו ָלֶכם. ְואֹוֵמר    ַלֲאֵחִרים: ּבֹואּו ְוַהּצִ
ין ַסּכִ א ּבְ ה, ֶאּלָ ַמְרּדֶ ה ּבְ הּוא רֹוֶדה, לֹא ִיְרּדֶ   . . . . "ּוְכׁשֶ

  
        ִאיִני?! ִאיִני?! ִאיִני?! ִאיִני?! 

ֵבי  ָנא ּדְ ֵבי ְוָהא ּתָ ָנא ּדְ ֵבי ְוָהא ּתָ ָנא ּדְ ֵבי ְוָהא ּתָ ָנא ּדְ ָמֵעאלְוָהא ּתָ י ִיׁשְ   : : : : ַרּבִ
ה ָכל ְמָלאָכה"" 7777"לֹא ַתֲעׂשֶ

ִקיַעת ׁשֹוָפר - (שמות כ, י)     ת ׁשֶ  ,ָיָצא תְּ ית ַהּפַ         !!!!"ְכָמה ְוֵאיָנּה ְמָלאָכהִהיא ָח ּוְרִדּיַ
        

ה  ּמָ ה כַּ ּמָ ה כַּ ּמָ ה כַּ ּמָ יַנןּדְ כַּ ּנֵ ּנּוֵיי ְמׁשַ ר ְלׁשַ יַנןֶאְפׁשָ ּנֵ ּנּוֵיי ְמׁשַ ר ְלׁשַ יַנןֶאְפׁשָ ּנֵ ּנּוֵיי ְמׁשַ ר ְלׁשַ יַנןֶאְפׁשָ ּנֵ ּנּוֵיי ְמׁשַ ר ְלׁשַ         ....ֶאְפׁשָ
  
   

                                                             
7

ה ָכל ְמָלאָכהויום השביעי שבת לה' אלהיך   ה ָכל ְמָלאָכהלֹא ַתֲעׂשֶ ה ָכל ְמָלאָכהלֹא ַתֲעׂשֶ ה ָכל ְמָלאָכהלֹא ַתֲעׂשֶ   לֹא ַתֲעׂשֶ
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אָאַמר ָאַמר ָאַמר ָאַמר          : : : : ַרב ִחְסּדָ

ת,  ּבָ ים ָאָדם ְלהֹוָצַאת ׁשַ כִּ ת, ְלעֹוָלם ַיׁשְ ּבָ ים ָאָדם ְלהֹוָצַאת ׁשַ כִּ ת, ְלעֹוָלם ַיׁשְ ּבָ ים ָאָדם ְלהֹוָצַאת ׁשַ כִּ ת, ְלעֹוָלם ַיׁשְ ּבָ ים ָאָדם ְלהֹוָצַאת ׁשַ כִּ         ְלעֹוָלם ַיׁשְ
ֱאַמר ּנֶ ֱאַמרׁשֶ ּנֶ ֱאַמרׁשֶ ּנֶ ֱאַמרׁשֶ ּנֶ ר ָיִביאּו"    ::::ׁשֶ י ְוֵהִכינּו ֶאת ֲאׁשֶ ִ ׁשּ ִ ּיֹום ַהׁשּ ר – (שמות טז, ה)    "ְוָהָיה ּבַ רְלַאְלּתַ רְלַאְלּתַ רְלַאְלּתַ   ....ְלַאְלּתַ

  
אָאַמר ָאַמר ָאַמר ָאַמר  י ַאּבָ         : : : : ַרּבִ

רֹות, ּבְ ּבְ ּבְ ּבְ  י ִככָּ ּתֵ יב ָאָדם ִלְבצֹוַע ַעל ׁשְ ת ַחּיָ ּבָ ַ רֹות, ׁשּ י ִככָּ ּתֵ יב ָאָדם ִלְבצֹוַע ַעל ׁשְ ת ַחּיָ ּבָ ַ רֹות, ׁשּ י ִככָּ ּתֵ יב ָאָדם ִלְבצֹוַע ַעל ׁשְ ת ַחּיָ ּבָ ַ רֹות, ׁשּ י ִככָּ ּתֵ יב ָאָדם ִלְבצֹוַע ַעל ׁשְ ת ַחּיָ ּבָ ַ         ׁשּ
ְכִתיב ְכִתיבּדִ ְכִתיבּדִ ְכִתיבּדִ נֶ ֶלֶחם "    ::::ּדִ   . (שמות טז, כב) 8"הִמׁשְ

  
יָאַמר ָאַמר ָאַמר ָאַמר          : : : : ַרב ַאׁשִ

ֲהָנאלְ לְ לְ לְ ָחֵזיָנא ֵליּה ָחֵזיָנא ֵליּה ָחֵזיָנא ֵליּה ָחֵזיָנא ֵליּה  י    ַרב ּכָ ְרּתֵ ָנַקט ּתַ יּדְ ְרּתֵ ָנַקט ּתַ יּדְ ְרּתֵ ָנַקט ּתַ יּדְ ְרּתֵ ָנַקט ּתַ   . ּוָבֵצע ֲחָדאּוָבֵצע ֲחָדאּוָבֵצע ֲחָדאּוָבֵצע ֲחָדא    ,,,,ּדְ
ִתיב    ""ָלְקטוּ ָאַמר: ָאַמר: ָאַמר: ָאַמר:  ִתיבכְּ ִתיבכְּ ִתיבכְּ       ....כְּ

  
י ֵזיָרא ירּוֵתיּה ֲה ֲה ֲה ֲה     ַרּבִ ּה ׁשֵ ַצע ַאּכּוּלָ ירּוֵתיּה ָוה ּבָ ּה ׁשֵ ַצע ַאּכּוּלָ ירּוֵתיּה ָוה ּבָ ּה ׁשֵ ַצע ַאּכּוּלָ ירּוֵתיּה ָוה ּבָ ּה ׁשֵ ַצע ַאּכּוּלָ   . ָוה ּבָ

  
ילְ לְ לְ לְ     ָרִביָנאָאַמר ֵליּה ָאַמר ֵליּה ָאַמר ֵליּה ָאַמר ֵליּה          : : : : ַרב ַאׁשִ
נּוָתאְוָהא ֶמיֱחזֵ ְוָהא ֶמיֱחזֵ ְוָהא ֶמיֱחזֵ ְוָהא ֶמיֱחזֵ  ְרַעְבּתָ נּוָתאי כִּ ְרַעְבּתָ נּוָתאי כִּ ְרַעְבּתָ נּוָתאי כִּ ְרַעְבּתָ             ....י כִּ

        
  : ָאַמר ֵליּה ָאַמר ֵליּה ָאַמר ֵליּה ָאַמר ֵליּה 

יָון  יָון כֵּ יָון כֵּ יָון כֵּ ָקָעֵביד , ל יֹוָמא ָלא ָעֵבידל יֹוָמא ָלא ָעֵבידל יֹוָמא ָלא ָעֵבידל יֹוָמא ָלא ָעֵבידכָ כָ כָ כָ ּדְ כֵּ ָקָעֵביד ְוָהִאיָדָנא הּוא ּדְ ָקָעֵביד ְוָהִאיָדָנא הּוא ּדְ ָקָעֵביד ְוָהִאיָדָנא הּוא ּדְ נּוָתא    - - - - ְוָהִאיָדָנא הּוא ּדְ ְרַעְבּתָ נּוָתאָלא ֶמיֱחִזי כִּ ְרַעְבּתָ נּוָתאָלא ֶמיֱחִזי כִּ ְרַעְבּתָ נּוָתאָלא ֶמיֱחִזי כִּ ְרַעְבּתָ             ....ָלא ֶמיֱחִזי כִּ
        

י ַאִמי י ַאִסיוְ וְ וְ וְ     ַרּבִ א     ַרּבִ י ִמיְקַלע ְלהּו ִריְפּתָ א כִּ י ִמיְקַלע ְלהּו ִריְפּתָ א כִּ י ִמיְקַלע ְלהּו ִריְפּתָ א כִּ י ִמיְקַלע ְלהּו ִריְפּתָ ֵויּה כִּ רּו ִעיּלָ ֵעירּוָבא ׁשָ ֵויּה ּדְ רּו ִעיּלָ ֵעירּוָבא ׁשָ ֵויּה ּדְ רּו ִעיּלָ ֵעירּוָבא ׁשָ ֵויּה ּדְ רּו ִעיּלָ ֵעירּוָבא ׁשָ         ....ּדְ
ּה ִמְצָוה ַאֲחִריָנא ּה ֲחָדא ִמְצָוה ִליְתַעִביד ּבָ ּה ִמְצָוה ַאֲחִריָנאָאְמִרי הֹוִאיל ְוִאיְתַעִביד ּבָ ּה ֲחָדא ִמְצָוה ִליְתַעִביד ּבָ ּה ִמְצָוה ַאֲחִריָנאָאְמִרי הֹוִאיל ְוִאיְתַעִביד ּבָ ּה ֲחָדא ִמְצָוה ִליְתַעִביד ּבָ ּה ִמְצָוה ַאֲחִריָנאָאְמִרי הֹוִאיל ְוִאיְתַעִביד ּבָ ּה ֲחָדא ִמְצָוה ִליְתַעִביד ּבָ    ....ָאְמִרי הֹוִאיל ְוִאיְתַעִביד ּבָ

   
        
        

                                                             
8

ֶנה   שני העומר לאחד    ויהי ביום הששי לקטו ֶלֶחם ִמׁשְ
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        אאאא    יח,יח,יח,יח,קקקק    ––––    קיז, בקיז, בקיז, בקיז, ב .525
ֵליָקה" יַצד? ָנְפָלה ּדְ ת [ ּכֵ ּבָ ֵליֵלי ׁשַ לׁש ְסעּודֹות.  -ּבְ יִלין ְמזֹון ׁשָ   ַמּצִ
ֲחִרית ּבְ  י ְסעּודֹות,  -ׁשַ תֵּ יִלין ְמזֹון ׁשְ   ַמּצִ

ִמְנָחה ְמזֹון ְסעּוָדה ַאַחת   ]."ּבְ
  

ַנן נּו ַרּבָ ַנןּתָ נּו ַרּבָ ַנןּתָ נּו ַרּבָ ַנןּתָ נּו ַרּבָ             ::::ּתָ
יב ָאָדם ֶלֱאכֹול ּבְ " ה ְסעּודֹות ַחּיָ ּמָ תּכַ ּבָ ַ    ?ׁשּ

לׁש.    ׁשָ
י ִחיְדָקא   אֹוֵמר:  ַרּבִ

ע         . . . . "ַאְרּבַ
        

י יֹוָחָנןָאַמר ָאַמר ָאַמר ָאַמר          : : : : ַרּבִ
ֵניֶהם ִמְקָרא  ֵניֶהם ִמְקָרא ּוׁשְ ֵניֶהם ִמְקָרא ּוׁשְ ֵניֶהם ִמְקָרא ּוׁשְ ְרׁשוּ ֶאָח ֶאָח ֶאָח ֶאָח ּוׁשְ ְרׁשוּ ד ּדָ ְרׁשוּ ד ּדָ ְרׁשוּ ד ּדָ         : : : : ד ּדָ

ֶדה" ָ ׂשּ ת ַהּיֹום ַלה' ַהּיֹום לֹא ִתְמָצֻאהּו ּבַ ּבָ י ׁשַ ה ִאְכֻלהּו ַהּיֹום ּכִ   . (שמות טז, כה)    "ַוּיאֶמר מׁשֶ
י יַרּבִ יַרּבִ יַרּבִ ָלָתא     ַרּבִ ָלָתא ִחיְדָקא ָסַבר: ָהֵני ּתְ ָלָתא ִחיְדָקא ָסַבר: ָהֵני ּתְ ָלָתא ִחיְדָקא ָסַבר: ָהֵני ּתְ   . ְלַבר ֵמאֹוְרָתאְלַבר ֵמאֹוְרָתאְלַבר ֵמאֹוְרָתאְלַבר ֵמאֹוְרָתא    "ַהּיֹום"ִחיְדָקא ָסַבר: ָהֵני ּתְ

ָנן ָסְבִרי ָנן ָסְבִריְוַרּבָ ָנן ָסְבִריְוַרּבָ ָנן ָסְבִריְוַרּבָ אֹוְרָתא    ::::ְוַרּבָ ֲהֵדי ּדְ אֹוְרָתאּבַ ֲהֵדי ּדְ אֹוְרָתאּבַ ֲהֵדי ּדְ אֹוְרָתאּבַ ֲהֵדי ּדְ             ....ּבַ
        

ַנן ַנןּתְ ַנןּתְ ַנןּתְ             ::::ּתְ
תנָ """"   קיח,א ּבָ ֵליֵלי ׁשַ ֵליָקה ּבְ לׁש ְסעּודֹות̂̂̂^        ְפָלה ּדְ יִלין ְמזֹון ׁשָ         , , , , "ַמּצִ

  ! ַמאי ָלאו לֹא ָאַכלַמאי ָלאו לֹא ָאַכלַמאי ָלאו לֹא ָאַכלַמאי ָלאו לֹא ָאַכל
  

      ....ָאַכלָאַכלָאַכלָאַכלּדְ לֹא, לֹא, לֹא, לֹא, 
  
ֲחִרית " י ְסעּודֹות -ׁשַ תֵּ יִלין ְמזֹון ׁשְ         , , , , "ַמּצִ

      !!!!לֹא ָאַכללֹא ָאַכללֹא ָאַכללֹא ָאַכלּדְ ּדְ ּדְ ּדְ ַמאי ָלאו ַמאי ָלאו ַמאי ָלאו ַמאי ָלאו 
  

      ....ָאַכלָאַכלָאַכלָאַכלּדְ לֹא, לֹא, לֹא, לֹא, 
  
ִמְנָחה " יִלין ְמזֹון ְסעּוָדה ַאַחת -ּבְ         , , , , "ַמּצִ

  ! ַמאי ָלאו לֹא ָאַכלַמאי ָלאו לֹא ָאַכלַמאי ָלאו לֹא ָאַכלַמאי ָלאו לֹא ָאַכל
  

      ....ָאַכלָאַכלָאַכלָאַכלּדְ לֹא, לֹא, לֹא, לֹא, 
  

ָקָתֵני ֵסיָפא ָקָתֵני ֵסיָפאְוָהא ִמּדְ ָקָתֵני ֵסיָפאְוָהא ִמּדְ ָקָתֵני ֵסיָפאְוָהא ִמּדְ             ::::ְוָהא ִמּדְ
י יֹוֵסי"   אֹוֵמר:  ַרּבִ

לׁש ְסעּודֹות יִלין ְמזֹון ׁשָ         , , , , "ְלעֹוָלם ַמּצִ
ָלל  ָלל ִמכְּ ָלל ִמכְּ ָלל ִמכְּ לׁש ְסִביָרא ֵליּה ּדְ ִמכְּ א ׁשָ א ַקּמָ ּנָ לׁש ְסִביָרא ֵליּה ּתַ א ׁשָ א ַקּמָ ּנָ לׁש ְסִביָרא ֵליּה ּתַ א ׁשָ א ַקּמָ ּנָ לׁש ְסִביָרא ֵליּה ּתַ א ׁשָ א ַקּמָ ּנָ   ! ּתַ

  
א,  וְרּתָ א ְמַחּוַ א, ֶאּלָ וְרּתָ א ְמַחּוַ א, ֶאּלָ וְרּתָ א ְמַחּוַ א, ֶאּלָ וְרּתָ א ְמַחּוַ         ֶאּלָ
ָלא כְּ  ָלא כְּ ַמְתִניִתין ּדְ ָלא כְּ ַמְתִניִתין ּדְ ָלא כְּ ַמְתִניִתין ּדְ יַמְתִניִתין ּדְ יַרּבִ יַרּבִ יַרּבִ       ....ִחיְדָקאִחיְדָקאִחיְדָקאִחיְדָקא    ַרּבִ

  
ְתַנן ְתַנןְוָהא ּדִ ְתַנןְוָהא ּדִ ְתַנןְוָהא ּדִ             ::::ְוָהא ּדִ

י ְסעּודֹות " תֵּ ׁש לֹו ְמזֹון ׁשְ ּיֵ ְמחּוי -ִמי ׁשֶ    ,לֹא ִיּטֹול ִמן ַהתַּ
ֵרה  ע ֶעׂשְ   . פאה ח,ז)( "לֹא ִיּטֹול ִמן ַהּקּוָפה -ְמזֹון ַאְרּבַ

י יַמּנִ יַמּנִ יַמּנִ             ????ַמּנִ
ַנן ַנןלֹא ַרּבָ ַנןלֹא ַרּבָ ַנןלֹא ַרּבָ   , לֹא ַרּבָ

יְולֹא ְולֹא ְולֹא ְולֹא  יַרּבִ יַרּבִ יַרּבִ   ִחיְדָקא. ִחיְדָקא. ִחיְדָקא. ִחיְדָקא.     ַרּבִ
ַנן  ַנן ִאי ַרּבָ ַנן ִאי ַרּבָ ַנן ִאי ַרּבָ             !!!!ַחְמְסֵרי ָהְוָייןַחְמְסֵרי ָהְוָייןַחְמְסֵרי ָהְוָייןַחְמְסֵרי ָהְוָיין    - - - - ִאי ַרּבָ

יִאי ִאי ִאי ִאי  יַרּבִ יַרּבִ יַרּבִ ית ְסֵרי ָהְוָיין    ַרּבִ ית ְסֵרי ָהְוָייןִחיְדָקא ׁשִ ית ְסֵרי ָהְוָייןִחיְדָקא ׁשִ ית ְסֵרי ָהְוָייןִחיְדָקא ׁשִ   . ִחיְדָקא ׁשִ
  

ַנן ַנןְלעֹוָלם ַרּבָ ַנןְלעֹוָלם ַרּבָ ַנןְלעֹוָלם ַרּבָ             ,,,,ְלעֹוָלם ַרּבָ
ַאּפּוֵקי ׁשַ  ָבֵעית ְלֵמיַכל ּבְ ָאְמִריַנן ֵליּה: ַמאי ּדְ ַאּפּוֵקי ׁשַ ּדְ ָבֵעית ְלֵמיַכל ּבְ ָאְמִריַנן ֵליּה: ַמאי ּדְ ַאּפּוֵקי ׁשַ ּדְ ָבֵעית ְלֵמיַכל ּבְ ָאְמִריַנן ֵליּה: ַמאי ּדְ ַאּפּוֵקי ׁשַ ּדְ ָבֵעית ְלֵמיַכל ּבְ ָאְמִריַנן ֵליּה: ַמאי ּדְ ָתאּדְ ּבְ ׁשַ ָתא, ָאְכֵליּה ּבְ ָתאּבְ ּבְ ׁשַ ָתא, ָאְכֵליּה ּבְ ָתאּבְ ּבְ ׁשַ ָתא, ָאְכֵליּה ּבְ ָתאּבְ ּבְ ׁשַ ָתא, ָאְכֵליּה ּבְ         ....ּבְ
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ַנן ִהיא ְולֹא  ַנן ִהיא ְולֹא ֵליָמא ַרּבָ ַנן ִהיא ְולֹא ֵליָמא ַרּבָ ַנן ִהיא ְולֹא ֵליָמא ַרּבָ יֵליָמא ַרּבָ יַרּבִ יַרּבִ יַרּבִ       ....ִחיְדָקאִחיְדָקאִחיְדָקאִחיְדָקא    ַרּבִ

  
יָמא  יָמא ֲאִפיּלּו ּתֵ יָמא ֲאִפיּלּו ּתֵ יָמא ֲאִפיּלּו ּתֵ יֲאִפיּלּו ּתֵ יַרּבִ יַרּבִ יַרּבִ   , ִחיְדָקאִחיְדָקאִחיְדָקאִחיְדָקא    ַרּבִ
ָאְמִריַנן ֵליּה  ָאְמִריַנן ֵליּה ּדְ ָאְמִריַנן ֵליּה ּדְ ָאְמִריַנן ֵליּה ּדְ ָתא, ָאְכֵליּה ְלאֹוְרָתאַמאי ּדְ ַמאי ּדְ ַמאי ּדְ ַמאי ּדְ     ::::ּדְ ּבְ ַמֲעֵלי ׁשַ ָתא, ָאְכֵליּה ְלאֹוְרָתאָבֵעית ְלֵמיַכל ּבְ ּבְ ַמֲעֵלי ׁשַ ָתא, ָאְכֵליּה ְלאֹוְרָתאָבֵעית ְלֵמיַכל ּבְ ּבְ ַמֲעֵלי ׁשַ ָתא, ָאְכֵליּה ְלאֹוְרָתאָבֵעית ְלֵמיַכל ּבְ ּבְ ַמֲעֵלי ׁשַ             ....ָבֵעית ְלֵמיַכל ּבְ

        
ַתֲעִניָתא מֹוְתִביַנן ֵליּה  ָתא ּבְ ּבְ ַמֲעֵלי ׁשַ י יֹוָמא ּדְ ַתֲעִניָתא מֹוְתִביַנן ֵליּה ְוכּוּלֵ ָתא ּבְ ּבְ ַמֲעֵלי ׁשַ י יֹוָמא ּדְ ַתֲעִניָתא מֹוְתִביַנן ֵליּה ְוכּוּלֵ ָתא ּבְ ּבְ ַמֲעֵלי ׁשַ י יֹוָמא ּדְ ַתֲעִניָתא מֹוְתִביַנן ֵליּה ְוכּוּלֵ ָתא ּבְ ּבְ ַמֲעֵלי ׁשַ י יֹוָמא ּדְ   ?! ְוכּוּלֵ

  
א אֶאּלָ אֶאּלָ אֶאּלָ י     ,,,,ֶאּלָ י ָהא ַמּנִ י ָהא ַמּנִ י ָהא ַמּנִ יָהא ַמּנִ יַרּבִ יַרּבִ יַרּבִ       ,,,,ֲעִקיָבא ִהיאֲעִקיָבא ִהיאֲעִקיָבא ִהיאֲעִקיָבא ִהיא    ַרּבִ

ִרּיֹות. ּדְ  ְצָטֵרְך ַלּבְ ָך חֹול ְוַאל ּתִ ּתְ ּבַ ה ׁשַ ִרּיֹות. ָאַמר: ֲעׂשֵ ְצָטֵרְך ַלּבְ ָך חֹול ְוַאל ּתִ ּתְ ּבַ ה ׁשַ ִרּיֹות. ָאַמר: ֲעׂשֵ ְצָטֵרְך ַלּבְ ָך חֹול ְוַאל ּתִ ּתְ ּבַ ה ׁשַ ִרּיֹות. ָאַמר: ֲעׂשֵ ְצָטֵרְך ַלּבְ ָך חֹול ְוַאל ּתִ ּתְ ּבַ ה ׁשַ   ָאַמר: ֲעׂשֵ
  

            ::::ְתַנןְתַנןְתַנןְתַנןְוָהא ּדִ ְוָהא ּדִ ְוָהא ּדִ ְוָהא ּדִ 
ר " ּכָ קֹום ְלָמקֹום ִמּכִ יֹוןּבְ ֵאין ּפֹוֲחִתין ֶלָעִני ָהעֹוֵבר ִמּמָ ֶסַלע. ְמ  ,פּוְנּדְ ע ְסִאין ּבְ   ַאְרּבַ

ְרָנַסת ִליָנה,  -ָלן    נֹוְתִנין לֹו ּפַ
ַבת  לׁש ְסעּודֹות -ְוִאם ׁשָ   .  .  .  .  פאה ח,ז)( "נֹוְתִנין לֹו ְמזֹון ׁשָ
ַנן        ִחיְדָקא?ִחיְדָקא?ִחיְדָקא?ִחיְדָקא?    ייייַרּבִ ַרּבִ ַרּבִ ַרּבִ ִהיא ְולֹא ִהיא ְולֹא ִהיא ְולֹא ִהיא ְולֹא ֵליָמא ַרּבָ

  
יְלעֹוָלם ְלעֹוָלם ְלעֹוָלם ְלעֹוָלם  יַרּבִ יַרּבִ יַרּבִ             ,,,,ִחיְדָקאִחיְדָקאִחיְדָקאִחיְדָקא    ַרּבִ

ֲהֵדיּה,  א ְסעּוָדה ּבַ ִאיכָּ גֹון ּדְ ֲהֵדיּה, כְּ א ְסעּוָדה ּבַ ִאיכָּ גֹון ּדְ ֲהֵדיּה, כְּ א ְסעּוָדה ּבַ ִאיכָּ גֹון ּדְ ֲהֵדיּה, כְּ א ְסעּוָדה ּבַ ִאיכָּ גֹון ּדְ         כְּ
ֲהָדְך ָאְכֵליּה.  א ּבַ ִאיכָּ ָאְמִריַנן ֵליּה: ָהא ּדְ ֲהָדְך ָאְכֵליּה. ּדְ א ּבַ ִאיכָּ ָאְמִריַנן ֵליּה: ָהא ּדְ ֲהָדְך ָאְכֵליּה. ּדְ א ּבַ ִאיכָּ ָאְמִריַנן ֵליּה: ָהא ּדְ ֲהָדְך ָאְכֵליּה. ּדְ א ּבַ ִאיכָּ ָאְמִריַנן ֵליּה: ָהא ּדְ   ּדְ

  
ֵריָקן ָאֵזיל ֵריָקן ָאֵזילְוִכי ָאֵזיל ּבָ ֵריָקן ָאֵזילְוִכי ָאֵזיל ּבָ ֵריָקן ָאֵזילְוִכי ָאֵזיל ּבָ   ?!ְוִכי ָאֵזיל ּבָ

  
ֲהֵדיּה.  ַמְלִוויַנן ֵליּה ְסעּוָדה ּבַ ֲהֵדיּה. ּדְ ַמְלִוויַנן ֵליּה ְסעּוָדה ּבַ ֲהֵדיּה. ּדְ ַמְלִוויַנן ֵליּה ְסעּוָדה ּבַ ֲהֵדיּה. ּדְ ַמְלִוויַנן ֵליּה ְסעּוָדה ּבַ   ּדְ

  
ְרָנַסת ִליָנה"ַמאי          ????"ּפַ

        
אַרב ָאַמר ָאַמר ָאַמר ָאַמר  ּפָ   : : : : ּפַ

            ....ּפּוְרָיא ּוֵבי ַסְדָיאּפּוְרָיא ּוֵבי ַסְדָיאּפּוְרָיא ּוֵבי ַסְדָיאּפּוְרָיא ּוֵבי ַסְדָיא
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ַנן נּו ַרּבָ ַנןּתָ נּו ַרּבָ ַנןּתָ נּו ַרּבָ ַנןּתָ נּו ַרּבָ             ::::ּתָ

ֶהן" ָאַכל ּבָ    :ְקָערֹות ׁשֶ
ֲחִרית.  -ַעְרִבית  ֶהן ׁשַ יָחן ֶלֱאכֹול ּבָ   ַמּדִ

ֲחִרית  ֳהָרִים.  -ׁשַ ּצָ ֶהן ּבַ יָחן ֶלֱאכֹול ּבָ   ַמּדִ
ֳהָרִים  ּצָ ְנָחה.  - ּבַ ּמִ ֶהן ּבַ יָחן ֶלֱאכֹול ּבָ   ַמּדִ
ְנָח  יַח. ִמן ַהּמִ   ה ְוֵאיָלְך ׁשּוב ֵאינֹו ַמּדִ

ל ַהּיֹום ּכּוּלֹו,  -ּוְצלֹוִחּיֹות  ,ֲאָבל ּכֹוסֹות ְוִקיּתֹוִנּיֹות יַח ְוהֹוֵלְך ּכָ   ַמּדִ
ה ִתּיָ ֵאין ֶקַבע ִלׁשְ   .  "ְלִפי ׁשֶ
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ִזיָאַמר ָאַמר ָאַמר ָאַמר  ן ּפָ ְמעֹון ּבֶ י ׁשִ ן ֵלִויָאַמר ָאַמר ָאַמר ָאַמר     ַרּבִ ַע ּבֶ י ְיהֹוׁשֻ ּום     ַרּבִ ּום ִמׁשּ ּום ִמׁשּ ּום ִמׁשּ ר ַקּפָ ִמׁשּ         : : : : ָראּבַ

לׁש ְסעּודֹות ּבְ  ים ׁשָ ל ַהְמַקּיֵ לׁש ְסעּודֹות ּבְ כָּ ים ׁשָ ל ַהְמַקּיֵ לׁש ְסעּודֹות ּבְ כָּ ים ׁשָ ל ַהְמַקּיֵ לׁש ְסעּודֹות ּבְ כָּ ים ׁשָ ל ַהְמַקּיֵ ת כָּ ּבָ ַ ת ׁשּ ּבָ ַ ת ׁשּ ּבָ ַ ת ׁשּ ּבָ ַ לׁש ּפּוְרָעִניֹות:     - - - - ׁשּ ָ לׁש ּפּוְרָעִניֹות: ִניּצֹול ִמׁשּ ָ לׁש ּפּוְרָעִניֹות: ִניּצֹול ִמׁשּ ָ לׁש ּפּוְרָעִניֹות: ִניּצֹול ִמׁשּ ָ         ִניּצֹול ִמׁשּ
יַח  ל ָמׁשִ יַח ֵמֶחְבלֹו ׁשֶ ל ָמׁשִ יַח ֵמֶחְבלֹו ׁשֶ ל ָמׁשִ יַח ֵמֶחְבלֹו ׁשֶ ל ָמׁשִ       ,,,,ֵמֶחְבלֹו ׁשֶ

ם,  יִהּנָ ל ּגֵ יָנּה ׁשֶ ם, ּוִמּדִ יִהּנָ ל ּגֵ יָנּה ׁשֶ ם, ּוִמּדִ יִהּנָ ל ּגֵ יָנּה ׁשֶ ם, ּוִמּדִ יִהּנָ ל ּגֵ יָנּה ׁשֶ         ּוִמּדִ
ְלֶחֶמת ּגֹוג ּוָמגֹוג.  ְלֶחֶמת ּגֹוג ּוָמגֹוג. ּוִמּמִ ְלֶחֶמת ּגֹוג ּוָמגֹוג. ּוִמּמִ ְלֶחֶמת ּגֹוג ּוָמגֹוג. ּוִמּמִ   ּוִמּמִ

  
יַח """" ל ָמׁשִ יַח ֵמֶחְבלֹו ׁשֶ ל ָמׁשִ יַח ֵמֶחְבלֹו ׁשֶ ל ָמׁשִ יַח ֵמֶחְבלֹו ׁשֶ ל ָמׁשִ       ....""""ֵמֶחְבלֹו ׁשֶ

ִתיב ָהָכא ִתיב ָהָכאכְּ ִתיב ָהָכאכְּ ִתיב ָהָכאכְּ   , , , , (שמות טז, כה)    "יֹום"    ::::כְּ
ִביא ִלְפֵני ּבֹוא יֹום    ::::ָהָתםָהָתםָהָתםָהָתם    ּוְכִתיבּוְכִתיבּוְכִתיבּוְכִתיב ה ַהּנָ ה ָאנִכי ׁשֵלַח ָלֶכם ֶאת ֵאִלּיָ   . (מלאכי ג, כג)    9999וגו' ""ִהּנֵ

        
ם"""" יִהּנָ ל ּגֵ יָנּה ׁשֶ םִמּדִ יִהּנָ ל ּגֵ יָנּה ׁשֶ םִמּדִ יִהּנָ ל ּגֵ יָנּה ׁשֶ םִמּדִ יִהּנָ ל ּגֵ יָנּה ׁשֶ         ".".".".ִמּדִ

ִתיב ָהָכא ִתיב ָהָכאכְּ ִתיב ָהָכאכְּ ִתיב ָהָכאכְּ   ,,,,(שמות טז, כה)    "יֹום"    ::::כְּ
  . (צפניה א, טו)    10101010""יֹום ֶעְבָרה ַהּיֹום ַההּוא    ::::ּוְכִתיב ָהָתםּוְכִתיב ָהָתםּוְכִתיב ָהָתםּוְכִתיב ָהָתם

  
ְלֶחֶמת ּגֹוג ּוָמ " ְלֶחֶמת ּגֹוג ּוָמ ִמּמִ ְלֶחֶמת ּגֹוג ּוָמ ִמּמִ ְלֶחֶמת ּגֹוג ּוָמ ִמּמִ       ".".".".גֹוגגֹוגגֹוגגֹוגִמּמִ

ִתיב ָהָכא ִתיב ָהָכאכְּ ִתיב ָהָכאכְּ ִתיב ָהָכאכְּ         ,,,,(שמות טז, כה)    "יֹום"    ::::כְּ
יֹום ּבֹוא גֹוג"    ::::ּוְכִתיב ָהָתםּוְכִתיב ָהָתםּוְכִתיב ָהָתםּוְכִתיב ָהָתם   . (יחזקאל לח, יח) 11"ּבְ

  
  

י יֹוָחָנןָאַמר ָאַמר ָאַמר ָאַמר  ּום     ַרּבִ ּום ִמׁשּ ּום ִמׁשּ ּום ִמׁשּ י יֹוֵסיִמׁשּ         : : : : ַרּבִ
ִלי ְמָצִרים ת נֹוְתִנין לֹו ַנֲחָלה ּבְ ּבָ ַ ג ֶאת ַהׁשּ ל ַהְמַעּנֵ ִלי ְמָצִריםכָּ ת נֹוְתִנין לֹו ַנֲחָלה ּבְ ּבָ ַ ג ֶאת ַהׁשּ ל ַהְמַעּנֵ ִלי ְמָצִריםכָּ ת נֹוְתִנין לֹו ַנֲחָלה ּבְ ּבָ ַ ג ֶאת ַהׁשּ ל ַהְמַעּנֵ ִלי ְמָצִריםכָּ ת נֹוְתִנין לֹו ַנֲחָלה ּבְ ּבָ ַ ג ֶאת ַהׁשּ ל ַהְמַעּנֵ   , כָּ

ֱאַמר:             קיח,ב ּנֶ ֱאַמר: ׁשֶ ּנֶ ֱאַמר: ׁשֶ ּנֶ ֱאַמר: ׁשֶ ּנֶ ְתַענַּ "ׁשֶ יָך ָאז ּתִ ֳמֵתי ָאֶרץ ְוַהֲאַכְלּתִ יָך ַעל ּבָ ְבּתִ    ,יד)- (ישעיה נח, יג 12"ַנֲחַלת ַיֲעקב ָאִביךָ ̂̂̂^ג ַעל ה' ְוִהְרּכַ
תּוב ּבֹו:  כָּ ַאְבָרָהם ׁשֶ תּוב ּבֹו: לֹא כְּ כָּ ַאְבָרָהם ׁשֶ תּוב ּבֹו: לֹא כְּ כָּ ַאְבָרָהם ׁשֶ תּוב ּבֹו: לֹא כְּ כָּ ַאְבָרָהם ׁשֶ הלֹא כְּ ְך ָבָאֶרץ ְלָאְרּכָ   . (בראשית יג, יז)    13131313""קּום ִהְתַהּלֵ

תּוב ּבֹו:  כָּ ִיְצָחק ׁשֶ תּוב ּבֹו: ְולֹא כְּ כָּ ִיְצָחק ׁשֶ תּוב ּבֹו: ְולֹא כְּ כָּ ִיְצָחק ׁשֶ תּוב ּבֹו: ְולֹא כְּ כָּ ִיְצָחק ׁשֶ י ְלָך ּוְלַזְרֲעךָ ְולֹא כְּ ל ָהֲאָרצת ָהֵאל" "ּכִ ן ֶאת ּכָ   . (בראשית כו, ג)    14141414ֶאּתֵ
תּוב ּבֹו:  כָּ ַיֲעקב ׁשֶ א כְּ תּוב ּבֹו: ֶאּלָ כָּ ַיֲעקב ׁשֶ א כְּ תּוב ּבֹו: ֶאּלָ כָּ ַיֲעקב ׁשֶ א כְּ תּוב ּבֹו: ֶאּלָ כָּ ַיֲעקב ׁשֶ א כְּ ה"ֶאּלָ ה ָוֵקְדָמה ְוָצפֹוָנה ָוֶנְגּבָ   . (בראשית כח, יד) 15"ּוָפַרְצּתָ ָיּמָ

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

ֻלּיֹות.  ְעּבּוד ּגָ ִ ֻלּיֹות. ִניּצֹול ִמׁשּ ְעּבּוד ּגָ ִ ֻלּיֹות. ִניּצֹול ִמׁשּ ְעּבּוד ּגָ ִ ֻלּיֹות. ִניּצֹול ִמׁשּ ְעּבּוד ּגָ ִ   ִניּצֹול ִמׁשּ
ִתיב ָהָכא ִתיב ָהָכאכְּ ִתיב ָהָכאכְּ ִתיב ָהָכאכְּ ְבּתִ     ::::כְּ ֳמֵתי ָאֶרץ""ְוִהְרּכַ             ,,,,יָך ַעל ּבָ

מֹוֵתימֹו ִתְדרְך"""""    ::::ּוְכִתיב ָהָתםּוְכִתיב ָהָתםּוְכִתיב ָהָתםּוְכִתיב ָהָתם ה ַעל ּבָ   (דברים לג, כט).     16161616ְוַאּתָ
  

        : : : : ַרבָאַמר ָאַמר ָאַמר ָאַמר     ַרב ְיהּוָדהָאַמר ָאַמר ָאַמר ָאַמר 
ֲאלֹות ִלּבֹו,  ת נֹוְתִנין לֹו ִמׁשְ ּבָ ַ ג ֶאת ַהׁשּ ל ַהְמַעּנֵ ֲאלֹות ִלּבֹו, כָּ ת נֹוְתִנין לֹו ִמׁשְ ּבָ ַ ג ֶאת ַהׁשּ ל ַהְמַעּנֵ ֲאלֹות ִלּבֹו, כָּ ת נֹוְתִנין לֹו ִמׁשְ ּבָ ַ ג ֶאת ַהׁשּ ל ַהְמַעּנֵ ֲאלֹות ִלּבֹו, כָּ ת נֹוְתִנין לֹו ִמׁשְ ּבָ ַ ג ֶאת ַהׁשּ ל ַהְמַעּנֵ   כָּ

ֱאַמר:  ּנֶ ֱאַמר: ׁשֶ ּנֶ ֱאַמר: ׁשֶ ּנֶ ֱאַמר: ׁשֶ ּנֶ ֲאלֹת לִ ׁשֶ ן ְלָך ִמׁשְ ג ַעל ה' ְוִיּתֶ ָך""ְוִהְתַעּנַ   , (תהלים לז, ד)    ּבֶ
  ֵאיִני יֹוֵדַע ַמהּו, ֵאיִני יֹוֵדַע ַמהּו, ֵאיִני יֹוֵדַע ַמהּו, ֵאיִני יֹוֵדַע ַמהּו,  -ֶזה ֶזה ֶזה ֶזה     ''''עֹוֶנגעֹוֶנגעֹוֶנגעֹוֶנג'

הּוא אֹוֵמר  ׁשֶ הּוא אֹוֵמר כְּ ׁשֶ הּוא אֹוֵמר כְּ ׁשֶ הּוא אֹוֵמר כְּ ׁשֶ ת עֹ כְּ ּבָ ַ ת. וֹ וֹ וֹ וֹ ֱהֵוי אֹוֵמר ֶזה עֱהֵוי אֹוֵמר ֶזה עֱהֵוי אֹוֵמר ֶזה עֱהֵוי אֹוֵמר ֶזה ע    - - - -     ֶנג""ְוָקָראָת ַלׁשּ ּבָ ת. ֶנג ׁשַ ּבָ ת. ֶנג ׁשַ ּבָ ת. ֶנג ׁשַ ּבָ   ֶנג ׁשַ
  
  

                                                             
9
ִביא ִלְפֵני ּבֹוא יֹום   ה ָאנִכי ׁשֵלַח ָלֶכם ֶאת ֵאִליָּה ַהּנָ ִביא ִלְפֵני ּבֹוא יֹום ִהּנֵ ה ָאנִכי ׁשֵלַח ָלֶכם ֶאת ֵאִליָּה ַהּנָ ִביא ִלְפֵני ּבֹוא יֹום ִהּנֵ ה ָאנִכי ׁשֵלַח ָלֶכם ֶאת ֵאִליָּה ַהּנָ ִביא ִלְפֵני ּבֹוא יֹום ִהּנֵ ה ָאנִכי ׁשֵלַח ָלֶכם ֶאת ֵאִליָּה ַהּנָ  ה' הגדול והנוראִהּנֵ
10

  צוקה יום שואה ומשואה יום חושך ואפלה יום ענן וערפליום צרה ומיֹום ֶעְבָרה ַהּיֹום ַההּוא יֹום ֶעְבָרה ַהּיֹום ַההּוא יֹום ֶעְבָרה ַהּיֹום ַההּוא יֹום ֶעְבָרה ַהּיֹום ַההּוא  
11

יֹום ּבֹוא גֹוג והיה ביום ההוא   יֹום ּבֹוא גֹוג ּבְ יֹום ּבֹוא גֹוג ּבְ יֹום ּבֹוא גֹוג ּבְ  על אדמת ישראלּבְ
12

ג ַעל ה' אם תשיב משבת רגליך עשות חפצך ביום קדשי וקראת לשבת עונג לקדוש ה' מכובד וכיבדתו מעשות דרכיך ממצוא חפצך ודבר דבר.   ְתַעּנַ ג ַעל ה' ָאז תִּ ְתַעּנַ ג ַעל ה' ָאז תִּ ְתַעּנַ ג ַעל ה' ָאז תִּ ְתַעּנַ ָאז תִּ
יָך ַע  ְבתִּ יָך ַע ְוִהְרכַּ ְבתִּ יָך ַע ְוִהְרכַּ ְבתִּ יָך ַע ְוִהְרכַּ ְבתִּ יָך  ְוִהְרכַּ ֳמֵתי ָאֶרץ ְוַהֲאַכְלתִּ יָך  ל ּבָ ֳמֵתי ָאֶרץ ְוַהֲאַכְלתִּ יָך  ל ּבָ ֳמֵתי ָאֶרץ ְוַהֲאַכְלתִּ יָך  ל ּבָ ֳמֵתי ָאֶרץ ְוַהֲאַכְלתִּ  כי פי ה' דברַנֲחַלת ַיֲעקב ָאִביָך ַנֲחַלת ַיֲעקב ָאִביָך ַנֲחַלת ַיֲעקב ָאִביָך ַנֲחַלת ַיֲעקב ָאִביָך קיח,ב ל ּבָ

13
ה   ְך ָבָאֶרץ ְלָאְרכָּ ה קּום ִהְתַהּלֵ ְך ָבָאֶרץ ְלָאְרכָּ ה קּום ִהְתַהּלֵ ְך ָבָאֶרץ ְלָאְרכָּ ה קּום ִהְתַהּלֵ ְך ָבָאֶרץ ְלָאְרכָּ  ולרחבה כי לך אתננהקּום ִהְתַהּלֵ
14

ל ָהֲאָרצת ָהֵאלגור בארץ הזאת ואהיה עמך ואברכך   ן ֶאת כָּ י ְלָך ּוְלַזְרֲעָך ֶאתֵּ ל ָהֲאָרצת ָהֵאלכִּ ן ֶאת כָּ י ְלָך ּוְלַזְרֲעָך ֶאתֵּ ל ָהֲאָרצת ָהֵאלכִּ ן ֶאת כָּ י ְלָך ּוְלַזְרֲעָך ֶאתֵּ ל ָהֲאָרצת ָהֵאלכִּ ן ֶאת כָּ י ְלָך ּוְלַזְרֲעָך ֶאתֵּ  כִּ
15

ה ּוָפַרְצתָּ יָ ּוָפַרְצתָּ יָ ּוָפַרְצתָּ יָ ּוָפַרְצתָּ יָ והיה זרעך כעפר הארץ   ה ָוֵקְדָמה ְוָצפֹוָנה ָוֶנְגּבָ ה ּמָ ה ָוֵקְדָמה ְוָצפֹוָנה ָוֶנְגּבָ ה ּמָ ה ָוֵקְדָמה ְוָצפֹוָנה ָוֶנְגּבָ ה ּמָ ה ָוֵקְדָמה ְוָצפֹוָנה ָוֶנְגּבָ  ונברכו בך כל משפחות האדמה ובזרעךּמָ
16

מֹוֵתימֹו ִתְדרךְ אשריך ישראל מי כמוך עם נושע בה' מגן עזרך ואשר חרב גאותך ויכחשו אויביך לך   ה ַעל ּבָ מֹוֵתימֹו ִתְדרךְ ְוַאתָּ ה ַעל ּבָ מֹוֵתימֹו ִתְדרךְ ְוַאתָּ ה ַעל ּבָ מֹוֵתימֹו ִתְדרךְ ְוַאתָּ ה ַעל ּבָ  ְוַאתָּ
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        בבבב    יח,יח,יח,יח,קקקק .528
גוֹ  ה ְמַעּנְ ּמֶ גוֹ ּבַ ה ְמַעּנְ ּמֶ גוֹ ּבַ ה ְמַעּנְ ּמֶ גוֹ ּבַ ה ְמַעּנְ ּמֶ   ? ּבַ

  
ֵריּה  יַלתּדְ ַרב ְיהּוָדה ּבְ ר ׁשֵ מּוֵאל ּבַ ֵמיּה     ַרב ׁשְ ְ ֵמיּה ִמׁשּ ְ ֵמיּה ִמׁשּ ְ ֵמיּה ִמׁשּ ְ         ָאַמר: ָאַמר: ָאַמר: ָאַמר:     ַרבּדְ ִמׁשּ

ַתְבׁשִ  ַתְבׁשִ ּבְ ַתְבׁשִ ּבְ ַתְבׁשִ ּבְ י ׁשּוִמין. ּבְ דֹוִלים, ְוָראׁשֵ ָרִדין, ְוָדִגים ּגְ ל ּתְ י ׁשּוִמין. יל ׁשֶ דֹוִלים, ְוָראׁשֵ ָרִדין, ְוָדִגים ּגְ ל ּתְ י ׁשּוִמין. יל ׁשֶ דֹוִלים, ְוָראׁשֵ ָרִדין, ְוָדִגים ּגְ ל ּתְ י ׁשּוִמין. יל ׁשֶ דֹוִלים, ְוָראׁשֵ ָרִדין, ְוָדִגים ּגְ ל ּתְ         יל ׁשֶ
        

י ר ַאׁשִ יא ּבַ         : : : : ַרבָאַמר ָאַמר ָאַמר ָאַמר     ַרב ִחּיָ
אֹו  ת ֲעׂשָ ּבָ ָבר מּוָעט ִלְכבֹוד ׁשַ אֹו ֲאִפיּלּו ּדָ ת ֲעׂשָ ּבָ ָבר מּוָעט ִלְכבֹוד ׁשַ אֹו ֲאִפיּלּו ּדָ ת ֲעׂשָ ּבָ ָבר מּוָעט ִלְכבֹוד ׁשַ אֹו ֲאִפיּלּו ּדָ ת ֲעׂשָ ּבָ ָבר מּוָעט ִלְכבֹוד ׁשַ   ֲהֵרי ֶזה עֹוֶנג. ֲהֵרי ֶזה עֹוֶנג. ֲהֵרי ֶזה עֹוֶנג. ֲהֵרי ֶזה עֹוֶנג.     - - - - ֲאִפיּלּו ּדָ

  
  ? ַמאי ִהיאַמאי ִהיאַמאי ִהיאַמאי ִהיא

  
אָאַמר ָאַמר ָאַמר ָאַמר  ּפָ         : : : : ַרב ּפַ

ַהְרְסָנא ָסא ּדְ ַהְרְסָנאכָּ ָסא ּדְ ַהְרְסָנאכָּ ָסא ּדְ ַהְרְסָנאכָּ ָסא ּדְ             ....כָּ
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        בבבב    יח,יח,יח,יח,קקקק .529
ר ַאּבָ ָאַמר ָאַמר ָאַמר ָאַמר  יא ּבַ י ִחּיָ י יֹוָחָנןָאַמר ָאַמר ָאַמר ָאַמר     אַרּבִ         : : : : ַרּבִ

דֹור ֱאנֹוׁש  ִהְלָכתֹו, ֲאִפיּלּו עֹוֵבד ֲעבֹוָדה ָזָרה כְּ ת כְּ ּבָ ר ׁשַ ּמֵ ל ַהְמׁשַ דֹור ֱאנֹוׁש כָּ ִהְלָכתֹו, ֲאִפיּלּו עֹוֵבד ֲעבֹוָדה ָזָרה כְּ ת כְּ ּבָ ר ׁשַ ּמֵ ל ַהְמׁשַ דֹור ֱאנֹוׁש כָּ ִהְלָכתֹו, ֲאִפיּלּו עֹוֵבד ֲעבֹוָדה ָזָרה כְּ ת כְּ ּבָ ר ׁשַ ּמֵ ל ַהְמׁשַ דֹור ֱאנֹוׁש כָּ ִהְלָכתֹו, ֲאִפיּלּו עֹוֵבד ֲעבֹוָדה ָזָרה כְּ ת כְּ ּבָ ר ׁשַ ּמֵ ל ַהְמׁשַ   מֹוֲחִלין לֹו, מֹוֲחִלין לֹו, מֹוֲחִלין לֹו, מֹוֲחִלין לֹו,     - - - -     כָּ
ֱאַמר:  ּנֶ ֱאַמר: ׁשֶ ּנֶ ֱאַמר: ׁשֶ ּנֶ ֱאַמר: ׁשֶ ּנֶ ה ּזאת ׁשֶ ֵרי ֱאנֹוׁש ַיֲעׂשֶ לוֹ ... "ַאׁשְ   , (ישעיה נו, ב)    17171717"ֵמַחּלְ
ְקִרי  ְקִרי ַאל ּתִ ְקִרי ַאל ּתִ ְקִרי ַאל ּתִ לֹו"ַאל ּתִ א: "ָמחּול     - - - -     "ֵמַחּלְ א: "ָמחּול ֶאּלָ א: "ָמחּול ֶאּלָ א: "ָמחּול ֶאּלָ         לֹו". לֹו". לֹו". לֹו". ֶאּלָ

        
        : : : : ַרבָאַמר ָאַמר ָאַמר ָאַמר     ַרב ְיהּוָדהָאַמר ָאַמר ָאַמר ָאַמר 

ת ִראׁשֹוָנה  ּבָ ָרֵאל ׁשַ ְמרּו ִיׂשְ ת ִראׁשֹוָנה ִאְלָמֵלי ׁשָ ּבָ ָרֵאל ׁשַ ְמרּו ִיׂשְ ת ִראׁשֹוָנה ִאְלָמֵלי ׁשָ ּבָ ָרֵאל ׁשַ ְמרּו ִיׂשְ ת ִראׁשֹוָנה ִאְלָמֵלי ׁשָ ּבָ ָרֵאל ׁשַ ְמרּו ִיׂשְ ה ְוָלׁשֹון -ִאְלָמֵלי ׁשָ ֶהן אּוּמָ ְלָטה ּבָ ה ְוָלׁשֹוןלֹא ׁשָ ֶהן אּוּמָ ְלָטה ּבָ ה ְוָלׁשֹוןלֹא ׁשָ ֶהן אּוּמָ ְלָטה ּבָ ה ְוָלׁשֹוןלֹא ׁשָ ֶהן אּוּמָ ְלָטה ּבָ   . לֹא ׁשָ
ֱאַמר:  ּנֶ ֱאַמר: ׁשֶ ּנֶ ֱאַמר: ׁשֶ ּנֶ ֱאַמר: ׁשֶ ּנֶ ִביִעי ָיְצאּו ִמן ָהָעם ִלְלקֹ ׁשֶ ְ ּיֹום ַהׁשּ   , (שמות טז, כז)        18181818"ט"ַוְיִהי ּבַ

ְתֵריּה  ְתֵריּה ּוְכִתיב ּבַ ְתֵריּה ּוְכִתיב ּבַ ְתֵריּה ּוְכִתיב ּבַ בֹ     ::::ּוְכִתיב ּבַ   . (שמות יז, ח)    19191919"קא ֲעָמלֵ "ַוּיָ
  

י יֹוָחָנןָאַמר ָאַמר ָאַמר ָאַמר  ּום     ַרּבִ ּום ִמׁשּ ּום ִמׁשּ ּום ִמׁשּ ן יֹוַחיִמׁשּ ְמעֹון ּבֶ י ׁשִ         : : : : ַרּבִ
ד ִנְגָאִלים,  ִהְלָכָתן ִמּיָ תֹות כְּ ּבָ י ׁשַ ּתֵ ָרֵאל ׁשְ ִרין ִיׂשְ ּמְ ד ִנְגָאִלים, ִאְלָמֵלי ְמׁשַ ִהְלָכָתן ִמּיָ תֹות כְּ ּבָ י ׁשַ ּתֵ ָרֵאל ׁשְ ִרין ִיׂשְ ּמְ ד ִנְגָאִלים, ִאְלָמֵלי ְמׁשַ ִהְלָכָתן ִמּיָ תֹות כְּ ּבָ י ׁשַ ּתֵ ָרֵאל ׁשְ ִרין ִיׂשְ ּמְ ד ִנְגָאִלים, ִאְלָמֵלי ְמׁשַ ִהְלָכָתן ִמּיָ תֹות כְּ ּבָ י ׁשַ ּתֵ ָרֵאל ׁשְ ִרין ִיׂשְ ּמְ   ִאְלָמֵלי ְמׁשַ

ֱאַמר:  ּנֶ ֱאַמר: ׁשֶ ּנֶ ֱאַמר: ׁשֶ ּנֶ ֱאַמר: ׁשֶ ּנֶ תֹוַתי"ׁשֶ ּבְ ְמרּו ֶאת ׁשַ ר ִיׁשְ ִריִסים ֲאׁשֶ   , )(ישעיה נו, ד    "ּכה ָאַמר ה' ַלּסָ
ְתֵריּה  ְתֵריּה ּוְכִתיב ּבַ ְתֵריּה ּוְכִתיב ּבַ ְתֵריּה ּוְכִתיב ּבַ י     ::::ּוְכִתיב ּבַ י "ַוֲהִביאֹוִתים ֶאל ַהר ָקְדׁשִ י "ַוֲהִביאֹוִתים ֶאל ַהר ָקְדׁשִ י "ַוֲהִביאֹוִתים ֶאל ַהר ָקְדׁשִ   .  (ישעיה נו, ז)     20202020""""ושמחתים בבית תפילתי"ַוֲהִביאֹוִתים ֶאל ַהר ָקְדׁשִ

  
   

                                                             
17
ה זּאת   ֵרי ֱאנֹוׁש ַיֲעׂשֶ ה זּאת ַאׁשְ ֵרי ֱאנֹוׁש ַיֲעׂשֶ ה זּאת ַאׁשְ ֵרי ֱאנֹוׁש ַיֲעׂשֶ ה זּאת ַאׁשְ ֵרי ֱאנֹוׁש ַיֲעׂשֶ לֹו ובן אדם יחזיק בה שומר שבת ַאׁשְ לֹו ֵמַחּלְ לֹו ֵמַחּלְ לֹו ֵמַחּלְ  ידו מעשות כל רעושומר ֵמַחּלְ
18
ִביִעי ָיְצאּו ִמן ָהָעם ִלְלקט   ְ ּיֹום ַהׁשּ ִביִעי ָיְצאּו ִמן ָהָעם ִלְלקט ַוְיִהי ּבַ ְ ּיֹום ַהׁשּ ִביִעי ָיְצאּו ִמן ָהָעם ִלְלקט ַוְיִהי ּבַ ְ ּיֹום ַהׁשּ ִביִעי ָיְצאּו ִמן ָהָעם ִלְלקט ַוְיִהי ּבַ ְ ּיֹום ַהׁשּ   ולא מצאוַוְיִהי ּבַ
19
בֹא ֲעָמֵלק   בֹא ֲעָמֵלק ַוּיָ בֹא ֲעָמֵלק ַוּיָ בֹא ֲעָמֵלק ַוּיָ  וילחם עם ישראל ברפידיםַוּיָ
20
י   י ַוֲהִביאֹוִתים ֶאל ַהר ָקְדׁשִ י ַוֲהִביאֹוִתים ֶאל ַהר ָקְדׁשִ י ַוֲהִביאֹוִתים ֶאל ַהר ָקְדׁשִ  ושמחתים בבית תפילתיַוֲהִביאֹוִתים ֶאל ַהר ָקְדׁשִ



  להדפיס לצורך לימוד אישימחה בשמותר  0526071122לדניאל ברק ווינט  כל הזכויות שמורותכל הזכויות שמורותכל הזכויות שמורותכל הזכויות שמורות                                                                                                       ""ָּכל ִּכְתֵבי ַהּקֶדׁש –מסכת שבת פרק ט"ז 

         
25

        בבבב    יח,יח,יח,יח,קקקק .530
י יֹוֵסיָאַמר ָאַמר ָאַמר ָאַמר          : : : : ַרּבִ

ת.  ּבָ ַ ׁשּ לׁש ְסעּודֹות ּבַ ת. ְיֵהא ֶחְלִקי ֵמאֹוְכֵלי ׁשָ ּבָ ַ ׁשּ לׁש ְסעּודֹות ּבַ ת. ְיֵהא ֶחְלִקי ֵמאֹוְכֵלי ׁשָ ּבָ ַ ׁשּ לׁש ְסעּודֹות ּבַ ת. ְיֵהא ֶחְלִקי ֵמאֹוְכֵלי ׁשָ ּבָ ַ ׁשּ לׁש ְסעּודֹות ּבַ   ְיֵהא ֶחְלִקי ֵמאֹוְכֵלי ׁשָ
  

י יֹוֵסיָאַמר ָאַמר ָאַמר ָאַמר          : : : : ַרּבִ
ל ְבָכל יֹום.  ל ְבָכל יֹום. ְיֵהא ֶחְלִקי ִמּגֹוְמֵרי ַהּלֵ ל ְבָכל יֹום. ְיֵהא ֶחְלִקי ִמּגֹוְמֵרי ַהּלֵ ל ְבָכל יֹום. ְיֵהא ֶחְלִקי ִמּגֹוְמֵרי ַהּלֵ   ְיֵהא ֶחְלִקי ִמּגֹוְמֵרי ַהּלֵ

  
            ִאיִני?!ִאיִני?!ִאיִני?!ִאיִני?!

        ְוָהָאַמר ָמר: ְוָהָאַמר ָמר: ְוָהָאַמר ָמר: ְוָהָאַמר ָמר: 
ף ל ְבָכל יֹום ֲהֵרי ֶזה ְמָחֵרף ּוְמַגּדֵ ףַהּקֹוֵרא ַהּלֵ ל ְבָכל יֹום ֲהֵרי ֶזה ְמָחֵרף ּוְמַגּדֵ ףַהּקֹוֵרא ַהּלֵ ל ְבָכל יֹום ֲהֵרי ֶזה ְמָחֵרף ּוְמַגּדֵ ףַהּקֹוֵרא ַהּלֵ ל ְבָכל יֹום ֲהֵרי ֶזה ְמָחֵרף ּוְמַגּדֵ   ! ַהּקֹוֵרא ַהּלֵ

  
י ָקָאְמִריַנן י ָקָאְמִריַנןכִּ י ָקָאְמִריַנןכִּ י ָקָאְמִריַנןכִּ ִזְמָרא ּבִ ּבִ ּבִ ּבִ     ::::כִּ סּוֵקי ּדְ ִזְמָרא ּפְ סּוֵקי ּדְ ִזְמָרא ּפְ סּוֵקי ּדְ ִזְמָרא ּפְ סּוֵקי ּדְ    .קיח)- (תהילים קיגּפְ

  
י יֹוֵסיָאַמר ָאַמר ָאַמר ָאַמר          : : : : ַרּבִ

ִלים  ּלְ ְתּפַ ִלים ְיֵהא ֶחְלִקי ִמּמִ ּלְ ְתּפַ ִלים ְיֵהא ֶחְלִקי ִמּמִ ּלְ ְתּפַ ִלים ְיֵהא ֶחְלִקי ִמּמִ ּלְ ְתּפַ הְיֵהא ֶחְלִקי ִמּמִ ְמּדּוֵמי ַחּמָ הִעם ּדִ ְמּדּוֵמי ַחּמָ הִעם ּדִ ְמּדּוֵמי ַחּמָ הִעם ּדִ ְמּדּוֵמי ַחּמָ   . ִעם ּדִ
  

אָאַמר ָאַמר ָאַמר ָאַמר  ר ַאּבָ יא ּבַ י ִחּיָ י יֹוָחָנןַמר ַמר ַמר ַמר ָא ָא ָא ָא     ַרּבִ         : : : : ַרּבִ
ה.  ְמּדּוֵמי ַחּמָ ל ִעם ּדִ ּלֵ ה. ִמְצָוה ְלִהְתּפַ ְמּדּוֵמי ַחּמָ ל ִעם ּדִ ּלֵ ה. ִמְצָוה ְלִהְתּפַ ְמּדּוֵמי ַחּמָ ל ִעם ּדִ ּלֵ ה. ִמְצָוה ְלִהְתּפַ ְמּדּוֵמי ַחּמָ ל ִעם ּדִ ּלֵ         ִמְצָוה ְלִהְתּפַ

        
י ֵזיָראָאַמר ָאַמר ָאַמר ָאַמר          : : : : ַרּבִ

  ? ַמאי ְקָראַמאי ְקָראַמאי ְקָראַמאי ְקָרא
ֶמׁש ְוִלְפֵני ָיֵרַח ּדֹור ּדֹוִרים"    .(תהלים עב, ה)    "ִייָראּוָך ִעם ׁשָ

  
י יֹוֵסיְוָאַמר ְוָאַמר ְוָאַמר ְוָאַמר          : : : : ַרּבִ

ֵתי ּבְ  ֵתי ּבְ ְיֵהא ֶחְלִקי ִמּמֵ ֵתי ּבְ ְיֵהא ֶחְלִקי ִמּמֵ ֵתי ּבְ ְיֵהא ֶחְלִקי ִמּמֵ   חֹוִלי ֵמַעִיים. חֹוִלי ֵמַעִיים. חֹוִלי ֵמַעִיים. חֹוִלי ֵמַעִיים. ְיֵהא ֶחְלִקי ִמּמֵ
  
        ר ָמר: ר ָמר: ר ָמר: ר ָמר: ָאַמ ָאַמ ָאַמ ָאַמ ּדְ ּדְ ּדְ ּדְ 

חֹוִלי ֵמַעִיים יִקים ֵמִתים ּבְ ל ַצּדִ ן ׁשֶ חֹוִלי ֵמַעִייםרּוּבָ יִקים ֵמִתים ּבְ ל ַצּדִ ן ׁשֶ חֹוִלי ֵמַעִייםרּוּבָ יִקים ֵמִתים ּבְ ל ַצּדִ ן ׁשֶ חֹוִלי ֵמַעִייםרּוּבָ יִקים ֵמִתים ּבְ ל ַצּדִ ן ׁשֶ   . רּוּבָ
  

י יֹוֵסיְוָאַמר ְוָאַמר ְוָאַמר ְוָאַמר          : : : : ַרּבִ
ֶדֶרְך ִמְצָוהְיֵהא ֶחלְ ְיֵהא ֶחלְ ְיֵהא ֶחלְ ְיֵהא ֶחלְ  ֵתי ּבְ ֶדֶרְך ִמְצָוהִקי ִמּמֵ ֵתי ּבְ ֶדֶרְך ִמְצָוהִקי ִמּמֵ ֵתי ּבְ ֶדֶרְך ִמְצָוהִקי ִמּמֵ ֵתי ּבְ   . ִקי ִמּמֵ

  
י יֹוֵסיְוָאַמר ְוָאַמר ְוָאַמר ְוָאַמר          : : : : ַרּבִ

ת ּבִ  ּבָ ְכִניֵסי ׁשַ ת ּבִ ְיֵהא ֶחְלִקי ִמּמַ ּבָ ְכִניֵסי ׁשַ ת ּבִ ְיֵהא ֶחְלִקי ִמּמַ ּבָ ְכִניֵסי ׁשַ ת ּבִ ְיֵהא ֶחְלִקי ִמּמַ ּבָ ְכִניֵסי ׁשַ ְרָיאְט ְט ְט ְט ְיֵהא ֶחְלִקי ִמּמַ ְרָיאּבֶ ְרָיאּבֶ ְרָיאּבֶ   , ּבֶ
ִצּפֹוִרי ת ּבְ ּבָ ִצּפֹוִריּוִמּמֹוִציֵאי ׁשַ ת ּבְ ּבָ ִצּפֹוִריּוִמּמֹוִציֵאי ׁשַ ת ּבְ ּבָ ִצּפֹוִריּוִמּמֹוִציֵאי ׁשַ ת ּבְ ּבָ   . ּוִמּמֹוִציֵאי ׁשַ

  
        : : : : י יֹוֵסיַרּבִ ְוָאַמר ְוָאַמר ְוָאַמר ְוָאַמר 

ְדָרׁש,  יֵבי ֵבית ַהּמִ ְדָרׁש, ְיֵהא ֶחְלִקי ִמּמֹוׁשִ יֵבי ֵבית ַהּמִ ְדָרׁש, ְיֵהא ֶחְלִקי ִמּמֹוׁשִ יֵבי ֵבית ַהּמִ ְדָרׁש, ְיֵהא ֶחְלִקי ִמּמֹוׁשִ יֵבי ֵבית ַהּמִ   ְיֵהא ֶחְלִקי ִמּמֹוׁשִ
ְדָרׁש  ֲעִמיֵדי ֵבית ַהּמִ ְדָרׁש ְולֹא ִמּמַ ֲעִמיֵדי ֵבית ַהּמִ ְדָרׁש ְולֹא ִמּמַ ֲעִמיֵדי ֵבית ַהּמִ ְדָרׁש ְולֹא ִמּמַ ֲעִמיֵדי ֵבית ַהּמִ         ....ְולֹא ִמּמַ

        
י יֹוֵסיְוָאַמר ְוָאַמר ְוָאַמר ְוָאַמר          : : : : ַרּבִ

ֵאי ְצָד  ּבָ ֵאי ְצָד ְיֵהא ֶחְלִקי ִמּגַ ּבָ ֵאי ְצָד ְיֵהא ֶחְלִקי ִמּגַ ּבָ ֵאי ְצָד ְיֵהא ֶחְלִקי ִמּגַ ּבָ ֵקי ְצָדָקהְיֵהא ֶחְלִקי ִמּגַ ַחּלְ ֵקי ְצָדָקהָקה ְולֹא ִמּמְ ַחּלְ ֵקי ְצָדָקהָקה ְולֹא ִמּמְ ַחּלְ ֵקי ְצָדָקהָקה ְולֹא ִמּמְ ַחּלְ   . ָקה ְולֹא ִמּמְ
  

י יֹוֵסיְוָאַמר ְוָאַמר ְוָאַמר ְוָאַמר          : : : : ַרּבִ
ִדין אֹותֹו וְ  חֹוׁשְ י ׁשֶ ִדין אֹותֹו וְ ְיֵהא ֶחְלִקי ִמּמִ חֹוׁשְ י ׁשֶ ִדין אֹותֹו וְ ְיֵהא ֶחְלִקי ִמּמִ חֹוׁשְ י ׁשֶ ִדין אֹותֹו וְ ְיֵהא ֶחְלִקי ִמּמִ חֹוׁשְ י ׁשֶ         ֵאין ּבֹו. ֵאין ּבֹו. ֵאין ּבֹו. ֵאין ּבֹו. ְיֵהא ֶחְלִקי ִמּמִ

        
אָאַמר ָאַמר ָאַמר ָאַמר  ּפָ         : : : : ַרב ּפַ

י.  ַדן ְולֹא ֲהָוה ּבִ י. ְלִדיִדי ָחׁשְ ַדן ְולֹא ֲהָוה ּבִ י. ְלִדיִדי ָחׁשְ ַדן ְולֹא ֲהָוה ּבִ י. ְלִדיִדי ָחׁשְ ַדן ְולֹא ֲהָוה ּבִ   ְלִדיִדי ָחׁשְ
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        בבבב    יח,יח,יח,יח,קקקק .531
י יֹוֵסיָאַמר ָאַמר ָאַמר ָאַמר          : : : : ַרּבִ

י,  ַעְלּתִ ִעילֹות ּבָ י, ָחֵמׁש ּבְ ַעְלּתִ ִעילֹות ּבָ י, ָחֵמׁש ּבְ ַעְלּתִ ִעילֹות ּבָ י, ָחֵמׁש ּבְ ַעְלּתִ ִעילֹות ּבָ         ָחֵמׁש ּבְ
ָרֵאל.  ִיׂשְ ה ֲאָרִזים ּבְ ָ י ֲחִמׁשּ ָרֵאל. ְוָנַטְעּתִ ִיׂשְ ה ֲאָרִזים ּבְ ָ י ֲחִמׁשּ ָרֵאל. ְוָנַטְעּתִ ִיׂשְ ה ֲאָרִזים ּבְ ָ י ֲחִמׁשּ ָרֵאל. ְוָנַטְעּתִ ִיׂשְ ה ֲאָרִזים ּבְ ָ י ֲחִמׁשּ         ְוָנַטְעּתִ

        
            ????ּוַמאן ִאינּוןּוַמאן ִאינּוןּוַמאן ִאינּוןּוַמאן ִאינּון

        
י יַרּבִ יַרּבִ יַרּבִ ָמֵעאל ּבְ     ַרּבִ ָמֵעאל ּבְ ִיׁשְ ָמֵעאל ּבְ ִיׁשְ ָמֵעאל ּבְ ִיׁשְ יִיׁשְ יַרּבִ יַרּבִ יַרּבִ         יֹוֵסי, יֹוֵסי, יֹוֵסי, יֹוֵסי,     ַרּבִ

יוְ וְ וְ וְ  יַרּבִ יַרּבִ יַרּבִ         יֹוֵסי, יֹוֵסי, יֹוֵסי, יֹוֵסי,     ייייַרּבִ ַרּבִ ַרּבִ ַרּבִ ֶאְלָעָזר ּבְ ֶאְלָעָזר ּבְ ֶאְלָעָזר ּבְ ֶאְלָעָזר ּבְ     ַרּבִ
יוְ וְ וְ וְ  יַרּבִ יַרּבִ יַרּבִ א ּבְ     ַרּבִ א ּבְ ֲחַלְפּתָ א ּבְ ֲחַלְפּתָ א ּבְ ֲחַלְפּתָ יֲחַלְפּתָ יַרּבִ יַרּבִ יַרּבִ         יֹוֵסי, יֹוֵסי, יֹוֵסי, יֹוֵסי,     ַרּבִ
יוְ וְ וְ וְ  יַרּבִ יַרּבִ יַרּבִ יַאְבִטיָלס ּבְ ַאְבִטיָלס ּבְ ַאְבִטיָלס ּבְ ַאְבִטיָלס ּבְ     ַרּבִ יַרּבִ יַרּבִ יַרּבִ         יֹוֵסי, יֹוֵסי, יֹוֵסי, יֹוֵסי,     ַרּבִ
יוְ וְ וְ וְ  יַרּבִ יַרּבִ יַרּבִ יְמַנֵחם ּבְ ְמַנֵחם ּבְ ְמַנֵחם ּבְ ְמַנֵחם ּבְ     ַרּבִ יַרּבִ יַרּבִ יַרּבִ   יֹוֵסי. יֹוֵסי. יֹוֵסי. יֹוֵסי.     ַרּבִ

  
יַמס!  א ַוְרּדִ יַמס! ְוָהִאיכָּ א ַוְרּדִ יַמס! ְוָהִאיכָּ א ַוְרּדִ יַמס! ְוָהִאיכָּ א ַוְרּדִ   ְוָהִאיכָּ

  
יַמס ַהְיינּו ְמַנֵחם.  יַמס ַהְיינּו ְמַנֵחם. ַהְיינּו ַוְרּדִ יַמס ַהְיינּו ְמַנֵחם. ַהְיינּו ַוְרּדִ יַמס ַהְיינּו ְמַנֵחם. ַהְיינּו ַוְרּדִ         ַהְיינּו ַוְרּדִ

        
יַמס"?  אי ָקֵרי ֵליּה "ַוְרּדִ יַמס"? ְוַאּמַ אי ָקֵרי ֵליּה "ַוְרּדִ יַמס"? ְוַאּמַ אי ָקֵרי ֵליּה "ַוְרּדִ יַמס"? ְוַאּמַ אי ָקֵרי ֵליּה "ַוְרּדִ   ְוַאּמַ

  
ָניו ּדֹוִמין לְ  ּפָ ָניו ּדֹוִמין לְ ׁשֶ ּפָ ָניו ּדֹוִמין לְ ׁשֶ ּפָ ָניו ּדֹוִמין לְ ׁשֶ ּפָ   . ֶוֶרדֶוֶרדֶוֶרדֶוֶרדׁשֶ

  
יּדְ ּדְ ּדְ ּדְ ְלֵמיְמָרא ְלֵמיְמָרא ְלֵמיְמָרא ְלֵמיְמָרא  יַרּבִ יַרּבִ יַרּבִ   ?! יֹוֵסי ִמְצַות עֹוָנהיֹוֵסי ִמְצַות עֹוָנהיֹוֵסי ִמְצַות עֹוָנהיֹוֵסי ִמְצַות עֹוָנה    ַרּבִ

  
א ֵאיָמא א ֵאיָמאֶאּלָ א ֵאיָמאֶאּלָ א ֵאיָמאֶאּלָ ִניִתיָחֵמׁש ּבְ ָחֵמׁש ּבְ ָחֵמׁש ּבְ ָחֵמׁש ּבְ : ֶאּלָ י ְוׁשָ ַעְלּתִ ִניִתיִעילֹות ּבָ י ְוׁשָ ַעְלּתִ ִניִתיִעילֹות ּבָ י ְוׁשָ ַעְלּתִ ִניִתיִעילֹות ּבָ י ְוׁשָ ַעְלּתִ   . ִעילֹות ּבָ

  
  

י יֹוֵסיָאַמר ָאַמר ָאַמר ָאַמר    : ַרּבִ
י  ּתִ ַמי לֹא ָקִריִתי ְלִאׁשְ י ִמּיָ ּתִ ַמי לֹא ָקִריִתי ְלִאׁשְ י ִמּיָ ּתִ ַמי לֹא ָקִריִתי ְלִאׁשְ י ִמּיָ ּתִ ַמי לֹא ָקִריִתי ְלִאׁשְ י''''    ––––ִמּיָ ּתִ יִאׁשְ ּתִ יִאׁשְ ּתִ יִאׁשְ ּתִ         , , , , ''''ׁשֹוִריׁשֹוִריׁשֹוִריׁשֹוִרי''''    ––––ּוְלׁשֹוִרי ּוְלׁשֹוִרי ּוְלׁשֹוִרי ּוְלׁשֹוִרי     ''''ִאׁשְ

י  ּתִ א ְלִאׁשְ י ֶאּלָ ּתִ א ְלִאׁשְ י ֶאּלָ ּתִ א ְלִאׁשְ י ֶאּלָ ּתִ א ְלִאׁשְ יִתי''''    ––––ֶאּלָ יִתיּבֵ יִתיּבֵ יִתיּבֵ ִדי''''ּוְלׁשֹוִרי ּוְלׁשֹוִרי ּוְלׁשֹוִרי ּוְלׁשֹוִרי , ''''ּבֵ ִדיׂשָ ִדיׂשָ ִדיׂשָ       '.'.'.'.ׂשָ
  

  

י יֹוֵסיָאַמר ָאַמר ָאַמר ָאַמר          : : : : ַרּבִ
י ּלִ יָלה ׁשֶ ּמִ י ּבַ ְלּתִ כַּ ַמי לֹא ִנְסּתַ יִמּיָ ּלִ יָלה ׁשֶ ּמִ י ּבַ ְלּתִ כַּ ַמי לֹא ִנְסּתַ יִמּיָ ּלִ יָלה ׁשֶ ּמִ י ּבַ ְלּתִ כַּ ַמי לֹא ִנְסּתַ יִמּיָ ּלִ יָלה ׁשֶ ּמִ י ּבַ ְלּתִ כַּ ַמי לֹא ִנְסּתַ   . ִמּיָ

  
        ִאיִני? ִאיִני? ִאיִני? ִאיִני? 

ילְ לְ לְ לְ ְוָהֲאַמרּו ֵליּה ְוָהֲאַמרּו ֵליּה ְוָהֲאַמרּו ֵליּה ְוָהֲאַמרּו ֵליּה    : ַרּבִ
דֹוׁש"?  ינּו ַהּקָ דֹוׁש"? ַמאי ַטְעָמא ָקְראּו ְלָך "ַרּבֵ ינּו ַהּקָ דֹוׁש"? ַמאי ַטְעָמא ָקְראּו ְלָך "ַרּבֵ ינּו ַהּקָ דֹוׁש"? ַמאי ַטְעָמא ָקְראּו ְלָך "ַרּבֵ ינּו ַהּקָ         ַמאי ַטְעָמא ָקְראּו ְלָך "ַרּבֵ

י.  ּלִ יָלה ׁשֶ ּמִ י ּבַ ְלּתִ כַּ ַמי לֹא ִנְסּתַ י. ָאַמר ְלהּו: ִמּיָ ּלִ יָלה ׁשֶ ּמִ י ּבַ ְלּתִ כַּ ַמי לֹא ִנְסּתַ י. ָאַמר ְלהּו: ִמּיָ ּלִ יָלה ׁשֶ ּמִ י ּבַ ְלּתִ כַּ ַמי לֹא ִנְסּתַ י. ָאַמר ְלהּו: ִמּיָ ּלִ יָלה ׁשֶ ּמִ י ּבַ ְלּתִ כַּ ַמי לֹא ִנְסּתַ   ָאַמר ְלהּו: ִמּיָ
  
יּבְ ּבְ ּבְ ּבְ  יַרּבִ יַרּבִ יַרּבִ יּה ִמילְּ ִמילְּ ִמילְּ ִמילְּ     ַרּבִ יּה ָתא ַאֲחִריִתי ֲהָוה ּבֵ יּה ָתא ַאֲחִריִתי ֲהָוה ּבֵ יּה ָתא ַאֲחִריִתי ֲהָוה ּבֵ         , , , , ָתא ַאֲחִריִתי ֲהָוה ּבֵ

ַחת ַאְבֵנטוֹ  ּלא ִהְכִניס ָידֹו ּתַ ַחת ַאְבֵנטוֹ ׁשֶ ּלא ִהְכִניס ָידֹו ּתַ ַחת ַאְבֵנטוֹ ׁשֶ ּלא ִהְכִניס ָידֹו ּתַ ַחת ַאְבֵנטוֹ ׁשֶ ּלא ִהְכִניס ָידֹו ּתַ   . ׁשֶ
  

י יֹוֵסיְוָאַמר ְוָאַמר ְוָאַמר ְוָאַמר    ::::ַרּבִ
יִתי ִאיְמֵרי  ַמי לֹא ָראּו קֹורֹות ּבֵ יִתי ִאיְמֵרי ִמּיָ ַמי לֹא ָראּו קֹורֹות ּבֵ יִתי ִאיְמֵרי ִמּיָ ַמי לֹא ָראּו קֹורֹות ּבֵ יִתי ִאיְמֵרי ִמּיָ ַמי לֹא ָראּו קֹורֹות ּבֵ       ....ֲחלּוִקיֲחלּוִקיֲחלּוִקיֲחלּוִקיִמּיָ

        
י יֹוֵסיְוָאַמר ְוָאַמר ְוָאַמר ְוָאַמר          : : : : ַרּבִ

ְבֵרי ֲחֵבַרי.  י ַעל ּדִ ַמי לֹא ָעַבְרּתִ ְבֵרי ֲחֵבַרי. ִמּיָ י ַעל ּדִ ַמי לֹא ָעַבְרּתִ ְבֵרי ֲחֵבַרי. ִמּיָ י ַעל ּדִ ַמי לֹא ָעַבְרּתִ ְבֵרי ֲחֵבַרי. ִמּיָ י ַעל ּדִ ַמי לֹא ָעַבְרּתִ         ִמּיָ
ֵאיִני ַעְצִמי ׁשֶ ֵאיִנייֹוֵדַע ֲאִני ּבְ ַעְצִמי ׁשֶ ֵאיִנייֹוֵדַע ֲאִני ּבְ ַעְצִמי ׁשֶ ֵאיִנייֹוֵדַע ֲאִני ּבְ ַעְצִמי ׁשֶ   ּכֵהן, ּכֵהן, ּכֵהן, ּכֵהן,     יֹוֵדַע ֲאִני ּבְ

  . ֲאִני עֹוֶלהֲאִני עֹוֶלהֲאִני עֹוֶלהֲאִני עֹוֶלה -ִאם אֹוְמִרים ִלי ֲחֵביַרי: ֲעֵלה ַלּדּוָכן ִאם אֹוְמִרים ִלי ֲחֵביַרי: ֲעֵלה ַלּדּוָכן ִאם אֹוְמִרים ִלי ֲחֵביַרי: ֲעֵלה ַלּדּוָכן ִאם אֹוְמִרים ִלי ֲחֵביַרי: ֲעֵלה ַלּדּוָכן 
        

י יֹוֵסיְוָאַמר ְוָאַמר ְוָאַמר ְוָאַמר          : : : : ַרּבִ
י  ַמי לֹא ָאַמְרּתִ י ִמּיָ ַמי לֹא ָאַמְרּתִ י ִמּיָ ַמי לֹא ָאַמְרּתִ י ִמּיָ ַמי לֹא ָאַמְרּתִ י ַלֲאחֹוַריִמּיָ ָבר, ְוָחַזְרּתִ י ַלֲאחֹוַריּדָ ָבר, ְוָחַזְרּתִ י ַלֲאחֹוַריּדָ ָבר, ְוָחַזְרּתִ י ַלֲאחֹוַריּדָ ָבר, ְוָחַזְרּתִ   .  ּדָ
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        אאאא    קיט,קיט,קיט,קיט,    ––––    בבבב    יח,יח,יח,יח,קקקק .532
        : : : : ַרב ַנְחָמןָאַמר ָאַמר ָאַמר ָאַמר 

לׁש ְסעּודֹות ּבְ  יִמית ׁשָ ַקּיְ יֵתי ִלי, ּדְ לׁש ְסעּודֹות ּבְ ּתֵ יִמית ׁשָ ַקּיְ יֵתי ִלי, ּדְ לׁש ְסעּודֹות ּבְ ּתֵ יִמית ׁשָ ַקּיְ יֵתי ִלי, ּדְ לׁש ְסעּודֹות ּבְ ּתֵ יִמית ׁשָ ַקּיְ יֵתי ִלי, ּדְ ת. ּתֵ ּבָ ַ ת. ׁשּ ּבָ ַ ת. ׁשּ ּבָ ַ ת. ׁשּ ּבָ ַ         ׁשּ
        

        : : : : ַרב ְיהּוָדהָאַמר ָאַמר ָאַמר ָאַמר 
יִמית  ַקּיְ יֵתי ִלי ּדְ יִמית ּתֵ ַקּיְ יֵתי ִלי ּדְ יִמית ּתֵ ַקּיְ יֵתי ִלי ּדְ יִמית ּתֵ ַקּיְ יֵתי ִלי ּדְ הּתֵ ִפּלָ הִעּיּון ּתְ ִפּלָ הִעּיּון ּתְ ִפּלָ הִעּיּון ּתְ ִפּלָ   .ִעּיּון ּתְ

  
ֵריּה ָאַמר ָאַמר ָאַמר ָאַמר  ַע ּדְ     ַרב הּוָנא ּבְ         : : : : ַרב ְיהֹוׁשֻ

יֵתי ִלי  יֵתי ִלי ּתֵ יֵתי ִלי ּתֵ יֵתי ִלי ּתֵ ִגיּלּוי ָהראׁש. ּדְ ּתֵ ע ַאּמֹות ּבְ ִגיּלּוי ָהראׁש. לֹא ָסֵגיָנא ַאְרּבַ ע ַאּמֹות ּבְ ִגיּלּוי ָהראׁש. לֹא ָסֵגיָנא ַאְרּבַ ע ַאּמֹות ּבְ ִגיּלּוי ָהראׁש. לֹא ָסֵגיָנא ַאְרּבַ ע ַאּמֹות ּבְ         לֹא ָסֵגיָנא ַאְרּבַ
        

תָאַמר ָאַמר ָאַמר ָאַמר  ׁשֶ         : : : : ַרב ׁשֵ
ין.  ִפיּלִ יִמית ִמְצַות ּתְ ַקּיְ יֵתי ִלי ּדְ ין. ּתֵ ִפיּלִ יִמית ִמְצַות ּתְ ַקּיְ יֵתי ִלי ּדְ ין. ּתֵ ִפיּלִ יִמית ִמְצַות ּתְ ַקּיְ יֵתי ִלי ּדְ ין. ּתֵ ִפיּלִ יִמית ִמְצַות ּתְ ַקּיְ יֵתי ִלי ּדְ         ּתֵ

        
        : : : : ַרב ַנְחָמןְוָאַמר ְוָאַמר ְוָאַמר ְוָאַמר 

יֵת  יֵת ּתֵ יֵת ּתֵ יֵת ּתֵ יִמית ִמְצַות ִציִצית. ּתֵ ַקּיְ יִמית ִמְצַות ִציִצית. י ִלי ּדְ ַקּיְ יִמית ִמְצַות ִציִצית. י ִלי ּדְ ַקּיְ יִמית ִמְצַות ִציִצית. י ִלי ּדְ ַקּיְ         י ִלי ּדְ
        

ֵריּה לְ לְ לְ לְ     ַרב יֹוֵסףָאַמר ֵליּה ָאַמר ֵליּה ָאַמר ֵליּה ָאַמר ֵליּה  הּדְ     ַרב יֹוֵסף ּבְ         : : : : ַרּבָ
ַמאי ָזִהיר ְטֵפי?  ַמאי ָזִהיר ְטֵפי? ֲאבּוְך, ּבְ ַמאי ָזִהיר ְטֵפי? ֲאבּוְך, ּבְ ַמאי ָזִהיר ְטֵפי? ֲאבּוְך, ּבְ         ֲאבּוְך, ּבְ

        
ִציִצית.  ִציִצית. ָאַמר ֵליּה: ּבְ ִציִצית. ָאַמר ֵליּה: ּבְ ִציִצית. ָאַמר ֵליּה: ּבְ   ָאַמר ֵליּה: ּבְ

  
א.  ַדְרּגָ א. יֹוָמא ַחד ֲהָוה ָקא ָסֵליק ּבְ ַדְרּגָ א. יֹוָמא ַחד ֲהָוה ָקא ָסֵליק ּבְ ַדְרּגָ א. יֹוָמא ַחד ֲהָוה ָקא ָסֵליק ּבְ ַדְרּגָ         יֹוָמא ַחד ֲהָוה ָקא ָסֵליק ּבְ

ה , ִאיְפִסיק ֵליּה חּוָטאִאיְפִסיק ֵליּה חּוָטאִאיְפִסיק ֵליּה חּוָטאִאיְפִסיק ֵליּה חּוָטא ּמָ ה ְולֹא ָנֵחית ַוֲאָתא, כַּ ּמָ ה ְולֹא ָנֵחית ַוֲאָתא, כַּ ּמָ ה ְולֹא ָנֵחית ַוֲאָתא, כַּ ּמָ   . לֹא ַרְמֵיּה לֹא ַרְמֵיּה לֹא ַרְמֵיּה לֹא ַרְמֵיּה ּדְ ּדְ ּדְ ּדְ ְולֹא ָנֵחית ַוֲאָתא, כַּ
  

ֵייְוָאַמר ְוָאַמר ְוָאַמר ְוָאַמר          : : : : ַאּבַ
יּה  ְכּתֵ ֵלים ַמּסֶ ׁשָ ַנן ּדְ ִכי ָחֵזיָנא צּוְרָבא ֵמַרּבָ יֵתי ִלי ּדְ יּה ּתֵ ְכּתֵ ֵלים ַמּסֶ ׁשָ ַנן ּדְ ִכי ָחֵזיָנא צּוְרָבא ֵמַרּבָ יֵתי ִלי ּדְ יּה ּתֵ ְכּתֵ ֵלים ַמּסֶ ׁשָ ַנן ּדְ ִכי ָחֵזיָנא צּוְרָבא ֵמַרּבָ יֵתי ִלי ּדְ יּה ּתֵ ְכּתֵ ֵלים ַמּסֶ ׁשָ ַנן ּדְ ִכי ָחֵזיָנא צּוְרָבא ֵמַרּבָ יֵתי ִלי ּדְ      ,,,,ּתֵ

ַנן   קיט,א ַנןָעֵביְדָנא יֹוָמא ָטָבא ְלַרּבָ ַנןָעֵביְדָנא יֹוָמא ָטָבא ְלַרּבָ ַנןָעֵביְדָנא יֹוָמא ָטָבא ְלַרּבָ   . ָעֵביְדָנא יֹוָמא ָטָבא ְלַרּבָ
  

            ::::ָרָבאָאַמר ָאַמר ָאַמר ָאַמר 
ֵאי ְלִדיָנא ַנן ְלַקּמָ ִכי ֲאָתא צּוְרָבא ֵמַרּבָ יֵתי ִלי ּדְ ֵאי ְלִדיָנאּתֵ ַנן ְלַקּמָ ִכי ֲאָתא צּוְרָבא ֵמַרּבָ יֵתי ִלי ּדְ ֵאי ְלִדיָנאּתֵ ַנן ְלַקּמָ ִכי ֲאָתא צּוְרָבא ֵמַרּבָ יֵתי ִלי ּדְ ֵאי ְלִדיָנאּתֵ ַנן ְלַקּמָ ִכי ֲאָתא צּוְרָבא ֵמַרּבָ יֵתי ִלי ּדְ             ,,,,ּתֵ

ָלא ְמַהּפִ ָלא ָמֵזיְגָנא ֵריׁשִ ָלא ָמֵזיְגָנא ֵריׁשִ ָלא ָמֵזיְגָנא ֵריׁשִ ָלא ָמֵזיְגָנא ֵריׁשִ  ה ּדְ ּמָ י ַסְדָיא, כַּ ָלא ְמַהּפִ י ַאּבֵ ה ּדְ ּמָ י ַסְדָיא, כַּ ָלא ְמַהּפִ י ַאּבֵ ה ּדְ ּמָ י ַסְדָיא, כַּ ָלא ְמַהּפִ י ַאּבֵ ה ּדְ ּמָ י ַסְדָיא, כַּ ְזכּוֵתיּה י ַאּבֵ ְזכּוֵתיּה יְכָנא ּבִ ְזכּוֵתיּה יְכָנא ּבִ ְזכּוֵתיּה יְכָנא ּבִ   . יְכָנא ּבִ
  

יָאַמר ָאַמר ָאַמר ָאַמר  ר ַרב ַאׁשִ         : : : : ָמר ּבַ
ַנן ְלִדיָנא ִסיְלָנא ֵליּה ְלצּוְרָבא ֵמַרּבָ ַנן ְלִדיָנאּפְ ִסיְלָנא ֵליּה ְלצּוְרָבא ֵמַרּבָ ַנן ְלִדיָנאּפְ ִסיְלָנא ֵליּה ְלצּוְרָבא ֵמַרּבָ ַנן ְלִדיָנאּפְ ִסיְלָנא ֵליּה ְלצּוְרָבא ֵמַרּבָ   . ּפְ

            ????ַמאי ַטְעָמאַמאי ַטְעָמאַמאי ַטְעָמאַמאי ַטְעָמא
גּוַפאי,  גּוַפאי, ָחִביב ָעַלי כְּ גּוַפאי, ָחִביב ָעַלי כְּ גּוַפאי, ָחִביב ָעַלי כְּ         ָחִביב ָעַלי כְּ

  ְוֵאין ָאָדם רֹוֶאה חֹוָבה ְלַעְצמֹו.  ְוֵאין ָאָדם רֹוֶאה חֹוָבה ְלַעְצמֹו.  ְוֵאין ָאָדם רֹוֶאה חֹוָבה ְלַעְצמֹו.  ְוֵאין ָאָדם רֹוֶאה חֹוָבה ְלַעְצמֹו.  
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        אאאא    ,,,,טטטטייייקקקק .533
י ֲחִניָנא ָתא, ִמיֲעַטף ְוָק ִמיֲעַטף ְוָק ִמיֲעַטף ְוָק ִמיֲעַטף ְוָק     ַרּבִ ּבְ ַמֲעֵלי ׁשַ ְנָיא ּדְ ָתא, ֵאי ַאּפַ ּבְ ַמֲעֵלי ׁשַ ְנָיא ּדְ ָתא, ֵאי ַאּפַ ּבְ ַמֲעֵלי ׁשַ ְנָיא ּדְ ָתא, ֵאי ַאּפַ ּבְ ַמֲעֵלי ׁשַ ְנָיא ּדְ         ֵאי ַאּפַ

ה". : ָאַמרָאַמרָאַמרָאַמר ְלכָּ ת ַהּמַ ּבָ ה". "ּבֹואּו ְוֵנֵצא ִלְקַראת ׁשַ ְלכָּ ת ַהּמַ ּבָ ה". "ּבֹואּו ְוֵנֵצא ִלְקַראת ׁשַ ְלכָּ ת ַהּמַ ּבָ ה". "ּבֹואּו ְוֵנֵצא ִלְקַראת ׁשַ ְלכָּ ת ַהּמַ ּבָ         "ּבֹואּו ְוֵנֵצא ִלְקַראת ׁשַ
        

אי י ַיּנַ ת,     ַרּבִ ּבָ ת, ָלֵביׁש ָמאֵניּה ַמֲעֵלי ׁשַ ּבָ ת, ָלֵביׁש ָמאֵניּה ַמֲעֵלי ׁשַ ּבָ ת, ָלֵביׁש ָמאֵניּה ַמֲעֵלי ׁשַ ּבָ         ָלֵביׁש ָמאֵניּה ַמֲעֵלי ׁשַ
ה".  ה ּבֹוִאי ַכּלָ ה". ְוָאַמר: "ּבֹוִאי ַכּלָ ה ּבֹוִאי ַכּלָ ה". ְוָאַמר: "ּבֹוִאי ַכּלָ ה ּבֹוִאי ַכּלָ ה". ְוָאַמר: "ּבֹוִאי ַכּלָ ה ּבֹוִאי ַכּלָ   ְוָאַמר: "ּבֹוִאי ַכּלָ

  
ר ַרב הּוָנא ה ּבַ ר ַרב ַנְחָמןִאיְקַלע ְלֵבי ִאיְקַלע ְלֵבי ִאיְקַלע ְלֵבי ִאיְקַלע ְלֵבי     ַרּבָ ה ּבַ         . . . . ַרּבָ

ָלת ָסאֵוי ְטַחֵייְק ְק ְק ְק  ָלת ָסאֵוי ְטַחֵייִריבּו ֵליּה ּתְ ָלת ָסאֵוי ְטַחֵייִריבּו ֵליּה ּתְ ָלת ָסאֵוי ְטַחֵייִריבּו ֵליּה ּתְ   . ִריבּו ֵליּה ּתְ
ָאֵתיָנא ָאֵתיָנאָאַמר ְלהּו: ִמי ֲהָוה ָיְדִעיתּון ּדְ ָאֵתיָנאָאַמר ְלהּו: ִמי ֲהָוה ָיְדִעיתּון ּדְ ָאֵתיָנאָאַמר ְלהּו: ִמי ֲהָוה ָיְדִעיתּון ּדְ   ?ָאַמר ְלהּו: ִמי ֲהָוה ָיְדִעיתּון ּדְ

ּה  ּה ָאְמרּו ֵליּה: ִמי ֲעִדיַפּתְ ָלן ִמיּנָ ּה ָאְמרּו ֵליּה: ִמי ֲעִדיַפּתְ ָלן ִמיּנָ ּה ָאְמרּו ֵליּה: ִמי ֲעִדיַפּתְ ָלן ִמיּנָ    !?ָאְמרּו ֵליּה: ִמי ֲעִדיַפּתְ ָלן ִמיּנָ
  
  

א י ַאּבָ ֵחי    ַרּבִ ֵליַסר ַטּבָ ָרא ִמּתְ יׂשְ יֵטי ּבִ ׁשִ יֵרי ּפְ ְתֵליַסר ַאְסּתִ ֵחיְזַבן ּבִ ֵליַסר ַטּבָ ָרא ִמּתְ יׂשְ יֵטי ּבִ ׁשִ יֵרי ּפְ ְתֵליַסר ַאְסּתִ ֵחיְזַבן ּבִ ֵליַסר ַטּבָ ָרא ִמּתְ יׂשְ יֵטי ּבִ ׁשִ יֵרי ּפְ ְתֵליַסר ַאְסּתִ ֵחיְזַבן ּבִ ֵליַסר ַטּבָ ָרא ִמּתְ יׂשְ יֵטי ּבִ ׁשִ יֵרי ּפְ ְתֵליַסר ַאְסּתִ   , ְזַבן ּבִ
ינֹוָרא ּדְ  ֵלים ְלהּו ַאּצִ ינֹוָרא ּדְ ּוַמׁשְ ֵלים ְלהּו ַאּצִ ינֹוָרא ּדְ ּוַמׁשְ ֵלים ְלהּו ַאּצִ ינֹוָרא ּדְ ּוַמׁשְ ֵלים ְלהּו ַאּצִ אּוַמׁשְ אַדׁשָ אַדׁשָ אַדׁשָ   . ַדׁשָ

יא": ְוָאַמר ְלהוּ ְוָאַמר ְלהוּ ְוָאַמר ְלהוּ ְוָאַמר ְלהוּ  ּור ַהּיָ יא, ַאׁשּ ּור ַהּיָ יא""ַאׁשּ ּור ַהּיָ יא, ַאׁשּ ּור ַהּיָ יא""ַאׁשּ ּור ַהּיָ יא, ַאׁשּ ּור ַהּיָ יא""ַאׁשּ ּור ַהּיָ יא, ַאׁשּ ּור ַהּיָ   . "ַאׁשּ
  

הוּ  י ַאּבָ יף נּוָרא    ַרּבִ א ּומֹוׁשִ יּנָ ׁשִ ָקא ּדְ ְכּתַ יף נּוָראֲהָוה ָיֵתיב ַאּתַ א ּומֹוׁשִ יּנָ ׁשִ ָקא ּדְ ְכּתַ יף נּוָראֲהָוה ָיֵתיב ַאּתַ א ּומֹוׁשִ יּנָ ׁשִ ָקא ּדְ ְכּתַ יף נּוָראֲהָוה ָיֵתיב ַאּתַ א ּומֹוׁשִ יּנָ ׁשִ ָקא ּדְ ְכּתַ   . ֲהָוה ָיֵתיב ַאּתַ
  

א    ַרב ָעָנן אָלֵביׁש ּגּוְנּדָ אָלֵביׁש ּגּוְנּדָ אָלֵביׁש ּגּוְנּדָ   .ָלֵביׁש ּגּוְנּדָ
ֵבי  ָתָנא ּדְ ֵבי ּדְ ָתָנא ּדְ ֵבי ּדְ ָתָנא ּדְ ֵבי ּדְ ָתָנא ּדְ ָמֵעאלּדְ י ִיׁשְ         : : : : ַרּבִ

ֶהן ְקֵדיָרה ְלַרּבֹו " ל ּבָ ֵ יׁשּ ּבִ ָגִדים ׁשֶ ֶהן ּכֹוס ְלַרּבוֹ ַאל  -ּבְ   . "ִיְמזֹוג ּבָ
  

א    ַרב ָסְפָרא אַמֲחִריְך ֵריׁשָ אַמֲחִריְך ֵריׁשָ אַמֲחִריְך ֵריׁשָ   . ַמֲחִריְך ֵריׁשָ
  

יּבּוָטא.     ָרָבא יּבּוָטא. ָמַלח ׁשִ יּבּוָטא. ָמַלח ׁשִ יּבּוָטא. ָמַלח ׁשִ         ָמַלח ׁשִ
        

ָרֵגי    ַרב הּוָנא ָרֵגיַמְדִליק ׁשְ ָרֵגיַמְדִליק ׁשְ ָרֵגיַמְדִליק ׁשְ   . ַמְדִליק ׁשְ
  

א ּפָ ִתיָלָתא    ַרב ּפַ ֵדיל ּפְ ִתיָלָתאּגָ ֵדיל ּפְ ִתיָלָתאּגָ ֵדיל ּפְ ִתיָלָתאּגָ ֵדיל ּפְ             ....ּגָ
        

א ֵרים ִסיְלָקא    ַרב ִחְסּדָ ֵרים ִסיְלָקאּפָ ֵרים ִסיְלָקאּפָ ֵרים ִסיְלָקאּפָ   . ּפָ
  

ה   . ְמַצְלֵחי ִציֵביְמַצְלֵחי ִציֵביְמַצְלֵחי ִציֵביְמַצְלֵחי ִציֵבי    ַרב יֹוֵסףוְ וְ וְ וְ     ַרּבָ
  

י ֵזיָרא ת ִצּתּוֵתיְמ ְמ ְמ ְמ     ַרּבִ ת ִצּתּוֵתיַצּתַ ת ִצּתּוֵתיַצּתַ ת ִצּתּוֵתיַצּתַ   . ַצּתַ
  

ר ִיְצָחק ף ְוָנֵפיק.     ַרב ַנְחָמן ּבַ ף ְוָעֵייל, ְמַכּתֵ ף ְוָנֵפיק. ְמַכּתֵ ף ְוָעֵייל, ְמַכּתֵ ף ְוָנֵפיק. ְמַכּתֵ ף ְוָעֵייל, ְמַכּתֵ ף ְוָנֵפיק. ְמַכּתֵ ף ְוָעֵייל, ְמַכּתֵ         ְמַכּתֵ
ְלִעין ִלי  ְלִעין ִלי ָאַמר: ִאיּלּו ִמּקַ ְלִעין ִלי ָאַמר: ִאיּלּו ִמּקַ ְלִעין ִלי ָאַמר: ִאיּלּו ִמּקַ יָאַמר: ִאיּלּו ִמּקַ יַרּבִ יַרּבִ יַרּבִ יַאִמי וְ ַאִמי וְ ַאִמי וְ ַאִמי וְ     ַרּבִ יַרּבִ יַרּבִ יַרּבִ ְייהּו?     ַרּבִ יְפָנא ַקּמַ ְייהּו? ַאִסי ִמי לֹא ְמַכּתֵ יְפָנא ַקּמַ ְייהּו? ַאִסי ִמי לֹא ְמַכּתֵ יְפָנא ַקּמַ ְייהּו? ַאִסי ִמי לֹא ְמַכּתֵ יְפָנא ַקּמַ   ַאִסי ִמי לֹא ְמַכּתֵ

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

י ַאִמי י ַאִסיוְ וְ וְ וְ     ַרּבִ ִפי ְוָעְייִלי, ְמ     ַרּבִ ִפי ְוָעְייִלי, ְמ ְמַכּתְ ִפי ְוָעְייִלי, ְמ ְמַכּתְ ִפי ְוָעְייִלי, ְמ ְמַכּתְ ִפי ְוָנְפִקיְמַכּתְ ִפי ְוָנְפִקיַכּתְ ִפי ְוָנְפִקיַכּתְ ִפי ְוָנְפִקיַכּתְ             ....ַכּתְ
י יֹוָחָנןי: ִאיּלּו ִאיְקַלע ָלן י: ִאיּלּו ִאיְקַלע ָלן י: ִאיּלּו ִאיְקַלע ָלן י: ִאיּלּו ִאיְקַלע ָלן ָאְמֵר ָאְמֵר ָאְמֵר ָאְמֵר  יּה?! ַרּבִ ִפיַנן ַקּמֵ יּה?! , ִמי לֹא ְמַכּתְ ִפיַנן ַקּמֵ יּה?! , ִמי לֹא ְמַכּתְ ִפיַנן ַקּמֵ יּה?! , ִמי לֹא ְמַכּתְ ִפיַנן ַקּמֵ         , ִמי לֹא ְמַכּתְ
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י,  ּבֵ י, יֹוֵסף מֹוִקיר ׁשַ ּבֵ י, יֹוֵסף מֹוִקיר ׁשַ ּבֵ י, יֹוֵסף מֹוִקיר ׁשַ ּבֵ         יֹוֵסף מֹוִקיר ׁשַ

י ִנְכֵסיּה טּוָבא.  ֲהָוה ְנִפיׁשִ ָבבּוֵתיּה ּדַ ׁשֵ י ִנְכֵסיּה טּוָבא. ֲהָוה ַההּוא ּגֹוי ּבְ ֲהָוה ְנִפיׁשִ ָבבּוֵתיּה ּדַ ׁשֵ י ִנְכֵסיּה טּוָבא. ֲהָוה ַההּוא ּגֹוי ּבְ ֲהָוה ְנִפיׁשִ ָבבּוֵתיּה ּדַ ׁשֵ י ִנְכֵסיּה טּוָבא. ֲהָוה ַההּוא ּגֹוי ּבְ ֲהָוה ְנִפיׁשִ ָבבּוֵתיּה ּדַ ׁשֵ         ֲהָוה ַההּוא ּגֹוי ּבְ
ֵאי ְלּדָ ֵאיָאְמִרי ֵליּה כַּ ְלּדָ ֵאיָאְמִרי ֵליּה כַּ ְלּדָ ֵאיָאְמִרי ֵליּה כַּ ְלּדָ הּו ִנְכֵסי יֹוֵסף: ָאְמִרי ֵליּה כַּ הּו ִנְכֵסי יֹוֵסףּכּוּלְ הּו ִנְכֵסי יֹוֵסףּכּוּלְ הּו ִנְכֵסי יֹוֵסףּכּוּלְ י ָאֵכיל ְלהוּ מֹוִק מֹוִק מֹוִק מֹוִק     ּכּוּלְ ּבֵ י ָאֵכיל ְלהוּ ר ׁשַ ּבֵ י ָאֵכיל ְלהוּ ר ׁשַ ּבֵ י ָאֵכיל ְלהוּ ר ׁשַ ּבֵ   . ר ׁשַ

ַסְייֵניּה  ִניָתא, אֹוְתָבּה ּבְ הּו ַמְרּגָ הּו ִניְכֵסי ְזַבן ּבְ ִניְנהּו ְלכּוּלְ ַסְייֵניּה ֲאַזל ַזּבְ ִניָתא, אֹוְתָבּה ּבְ הּו ַמְרּגָ הּו ִניְכֵסי ְזַבן ּבְ ִניְנהּו ְלכּוּלְ ַסְייֵניּה ֲאַזל ַזּבְ ִניָתא, אֹוְתָבּה ּבְ הּו ַמְרּגָ הּו ִניְכֵסי ְזַבן ּבְ ִניְנהּו ְלכּוּלְ ַסְייֵניּה ֲאַזל ַזּבְ ִניָתא, אֹוְתָבּה ּבְ הּו ַמְרּגָ הּו ִניְכֵסי ְזַבן ּבְ ִניְנהּו ְלכּוּלְ   . ֲאַזל ַזּבְ
ָקא ָעַבר ַמְבָרא ֲהֵדי ּדְ ָקא ָעַבר ַמְבָראּבַ ֲהֵדי ּדְ ָקא ָעַבר ַמְבָראּבַ ֲהֵדי ּדְ ָקא ָעַבר ַמְבָראּבַ ֲהֵדי ּדְ ְווָרא    ,,,,ּבַ ַלֵעיּה כַּ א, ּבְ ַמּיָ ְדֵייּה ּבְ ְווָראַאְפַרֵחיּה ִזיָקא, ׁשַ ַלֵעיּה כַּ א, ּבְ ַמּיָ ְדֵייּה ּבְ ְווָראַאְפַרֵחיּה ִזיָקא, ׁשַ ַלֵעיּה כַּ א, ּבְ ַמּיָ ְדֵייּה ּבְ ְווָראַאְפַרֵחיּה ִזיָקא, ׁשַ ַלֵעיּה כַּ א, ּבְ ַמּיָ ְדֵייּה ּבְ             . ַאְפַרֵחיּה ִזיָקא, ׁשַ

ְנָיא  ָתא. ַאְסקּוּה, ַאְייתּוּה ַאּפַ ּבְ ַמֲעֵלי ׁשַ   ּדְ
א ּתָ י ָהׁשְ אָאְמִרי: ַמאן ָזֵבין כִּ ּתָ י ָהׁשְ אָאְמִרי: ַמאן ָזֵבין כִּ ּתָ י ָהׁשְ אָאְמִרי: ַמאן ָזֵבין כִּ ּתָ י ָהׁשְ   ? ָאְמִרי: ַמאן ָזֵבין כִּ

י יֹוֵסף מֹוִק : ָאְמִרי ְלהוּ ָאְמִרי ְלהוּ ָאְמִרי ְלהוּ ָאְמִרי ְלהוּ  י יֹוֵסף מֹוִק ִזילּו ַאְמִטּיּוהּו ְלַגּבֵ י יֹוֵסף מֹוִק ִזילּו ַאְמִטּיּוהּו ְלַגּבֵ י יֹוֵסף מֹוִק ִזילּו ַאְמִטּיּוהּו ְלַגּבֵ י ִזילּו ַאְמִטּיּוהּו ְלַגּבֵ ּבֵ י ר ׁשַ ּבֵ י ר ׁשַ ּבֵ י ר ׁשַ ּבֵ ָזִב ּדְ ּדְ ּדְ ּדְ ר ׁשַ ָזִב ָרִגיל ּדְ ָזִב ָרִגיל ּדְ ָזִב ָרִגיל ּדְ   . יןיןיןיןָרִגיל ּדְ
ִניָתא    ,,,,ֵעיּה ֵעיּה ֵעיּה ֵעיּה ְר ְר ְר ְר ַק ַק ַק ַק , ֵניּה ֵניּה ֵניּה ֵניּה בְ בְ בְ בְ ִניֲהֵליּה, זַ ִניֲהֵליּה, זַ ִניֲהֵליּה, זַ ִניֲהֵליּה, זַ     ַאְמִטּיּוהַּ ַאְמִטּיּוהַּ ַאְמִטּיּוהַּ ַאְמִטּיּוהַּ  יּה ַמְרּגָ ח ּבֵ כַּ ִניָתאַאׁשְ יּה ַמְרּגָ ח ּבֵ כַּ ִניָתאַאׁשְ יּה ַמְרּגָ ח ּבֵ כַּ ִניָתאַאׁשְ יּה ַמְרּגָ ח ּבֵ כַּ   . ַאׁשְ

ְתֵליַסר ִע  ֵניּה ּבִ ְתֵליַסר ִע ַזּבְ ֵניּה ּבִ ְתֵליַסר ִע ַזּבְ ֵניּה ּבִ ְתֵליַסר ִע ַזּבְ ֵניּה ּבִ יָ ַזּבְ יָ יּלִ יָ יּלִ יָ יּלִ ַדֲהָבאיּלִ ִדיָנֵרי ּדְ ַדֲהָבאָתא ּדְ ִדיָנֵרי ּדְ ַדֲהָבאָתא ּדְ ִדיָנֵרי ּדְ ַדֲהָבאָתא ּדְ ִדיָנֵרי ּדְ   . ָתא ּדְ
ָתא    ,,,,יּה ַההּוא ָסָבאיּה ַההּוא ָסָבאיּה ַההּוא ָסָבאיּה ַההּוא ָסָבאע ּבֵ ע ּבֵ ע ּבֵ ע ּבֵ גָ גָ גָ גָ ּפָ ּפָ ּפָ ּפָ  ּבְ ָרֵעיּה ׁשַ ָתא ּפְ ּבְ ָיֵזיף ׁשַ ָתאָאַמר: ַמאן ּדְ ּבְ ָרֵעיּה ׁשַ ָתא ּפְ ּבְ ָיֵזיף ׁשַ ָתאָאַמר: ַמאן ּדְ ּבְ ָרֵעיּה ׁשַ ָתא ּפְ ּבְ ָיֵזיף ׁשַ ָתאָאַמר: ַמאן ּדְ ּבְ ָרֵעיּה ׁשַ ָתא ּפְ ּבְ ָיֵזיף ׁשַ       ....ָאַמר: ַמאן ּדְ
   

        
יּה  ָעא ִמיּנֵ יּה ּבְ ָעא ִמיּנֵ יּה ּבְ ָעא ִמיּנֵ יּה ּבְ ָעא ִמיּנֵ יּבְ י יֹוֵסיֵמ ֵמ ֵמ ֵמ     ַרּבִ ַרּבִ ָמֵעאל ּבְ י ִיׁשְ         : : : : ַרּבִ

ה ֵהן זֹוִכין ּמָ ָרֵאל ּבַ ֶאֶרץ ִיׂשְ ּבְ יִרים ׁשֶ ה ֵהן זֹוִכיןֲעׁשִ ּמָ ָרֵאל ּבַ ֶאֶרץ ִיׂשְ ּבְ יִרים ׁשֶ ה ֵהן זֹוִכיןֲעׁשִ ּמָ ָרֵאל ּבַ ֶאֶרץ ִיׂשְ ּבְ יִרים ׁשֶ ה ֵהן זֹוִכיןֲעׁשִ ּמָ ָרֵאל ּבַ ֶאֶרץ ִיׂשְ ּבְ יִרים ׁשֶ   ? ֲעׁשִ
ׁשְ  ׁשְ ָאַמר לֹו: ּבִ ׁשְ ָאַמר לֹו: ּבִ ׁשְ ָאַמר לֹו: ּבִ ִרין, ָאַמר לֹו: ּבִ ְ ַעׂשּ ּמְ ִרין, ִביל ׁשֶ ְ ַעׂשּ ּמְ ִרין, ִביל ׁשֶ ְ ַעׂשּ ּמְ ִרין, ִביל ׁשֶ ְ ַעׂשּ ּמְ   ִביל ׁשֶ

ֱאַמר:  ּנֶ ֱאַמר: ׁשֶ ּנֶ ֱאַמר: ׁשֶ ּנֶ ֱאַמר: ׁשֶ ּנֶ רׁשֶ ֵ ַעׂשּ ר ּתְ ֵ   , (דברים יד, כב)    21212121""ַעׂשּ
ר.  ֵ ְתַעׁשּ ּתִ ִביל ׁשֶ ׁשְ ר ּבִ ֵ ר. ַעׂשּ ֵ ְתַעׁשּ ּתִ ִביל ׁשֶ ׁשְ ר ּבִ ֵ ר. ַעׂשּ ֵ ְתַעׁשּ ּתִ ִביל ׁשֶ ׁשְ ר ּבִ ֵ ר. ַעׂשּ ֵ ְתַעׁשּ ּתִ ִביל ׁשֶ ׁשְ ר ּבִ ֵ   ַעׂשּ

ָבֶבל  ּבְ ָבֶבל ׁשֶ ּבְ ָבֶבל ׁשֶ ּבְ ָבֶבל ׁשֶ ּבְ ה ֵהן זֹוִכין?  -ׁשֶ ּמָ ה ֵהן זֹוִכין? ּבַ ּמָ ה ֵהן זֹוִכין? ּבַ ּמָ ה ֵהן זֹוִכין? ּבַ ּמָ         ּבַ
ִדין ֶאת ַהּתֹוָרה ַכּבְ ּמְ ִביל ׁשֶ ׁשְ ִדין ֶאת ַהּתֹוָרהָאַמר לֹו: ּבִ ַכּבְ ּמְ ִביל ׁשֶ ׁשְ ִדין ֶאת ַהּתֹוָרהָאַמר לֹו: ּבִ ַכּבְ ּמְ ִביל ׁשֶ ׁשְ ִדין ֶאת ַהּתֹוָרהָאַמר לֹו: ּבִ ַכּבְ ּמְ ִביל ׁשֶ ׁשְ         . ָאַמר לֹו: ּבִ

ָאר ֲאָרצֹות וְ וְ וְ וְ  ׁשְ ּבִ ָאר ֲאָרצֹות ׁשֶ ׁשְ ּבִ ָאר ֲאָרצֹות ׁשֶ ׁשְ ּבִ ָאר ֲאָרצֹות ׁשֶ ׁשְ ּבִ ה ֵהן זֹוִכין?  -ׁשֶ ּמָ ה ֵהן זֹוִכין? ּבַ ּמָ ה ֵהן זֹוִכין? ּבַ ּמָ ה ֵהן זֹוִכין? ּבַ ּמָ         ּבַ
ת. ָאַמ ָאַמ ָאַמ ָאַמ  ּבָ ַ ִדין ֶאת ַהׁשּ ַכּבְ ּמְ ִביל ׁשֶ ׁשְ ת. ר לֹו: ּבִ ּבָ ַ ִדין ֶאת ַהׁשּ ַכּבְ ּמְ ִביל ׁשֶ ׁשְ ת. ר לֹו: ּבִ ּבָ ַ ִדין ֶאת ַהׁשּ ַכּבְ ּמְ ִביל ׁשֶ ׁשְ ת. ר לֹו: ּבִ ּבָ ַ ִדין ֶאת ַהׁשּ ַכּבְ ּמְ ִביל ׁשֶ ׁשְ   ר לֹו: ּבִ

        
אָאַמר ָאַמר ָאַמר ָאַמר  ר ַאּבָ יא ּבַ י ִחּיָ         : : : : ַרּבִ

לּוְדְקָיא,  ִית ּבְ ַעל ַהּבַ י ֵאֶצל ּבַ ַעם ַאַחת ִנְתָאַרְחּתִ לּוְדְקָיא, ּפַ ִית ּבְ ַעל ַהּבַ י ֵאֶצל ּבַ ַעם ַאַחת ִנְתָאַרְחּתִ לּוְדְקָיא, ּפַ ִית ּבְ ַעל ַהּבַ י ֵאֶצל ּבַ ַעם ַאַחת ִנְתָאַרְחּתִ לּוְדְקָיא, ּפַ ִית ּבְ ַעל ַהּבַ י ֵאֶצל ּבַ ַעם ַאַחת ִנְתָאַרְחּתִ         ּפַ
ְלׁשְ  ֵרה ׁשַ ׁש ֶעׂשְ ֵני ָאָדם, ְוׁשֵ ר ּבְ ה ָעׂשָ ָ ׁשּ ֹוי ׁשִ ל ָזָהב ַמׂשּ ְלָחן ׁשֶ ְלׁשְ ְוֵהִביאּו ְלָפָניו ׁשֻ ֵרה ׁשַ ׁש ֶעׂשְ ֵני ָאָדם, ְוׁשֵ ר ּבְ ה ָעׂשָ ָ ׁשּ ֹוי ׁשִ ל ָזָהב ַמׂשּ ְלָחן ׁשֶ ְלׁשְ ְוֵהִביאּו ְלָפָניו ׁשֻ ֵרה ׁשַ ׁש ֶעׂשְ ֵני ָאָדם, ְוׁשֵ ר ּבְ ה ָעׂשָ ָ ׁשּ ֹוי ׁשִ ל ָזָהב ַמׂשּ ְלָחן ׁשֶ ְלׁשְ ְוֵהִביאּו ְלָפָניו ׁשֻ ֵרה ׁשַ ׁש ֶעׂשְ ֵני ָאָדם, ְוׁשֵ ר ּבְ ה ָעׂשָ ָ ׁשּ ֹוי ׁשִ ל ָזָהב ַמׂשּ ְלָחן ׁשֶ ֶסף ְקבּועֹות ּבֹו, ְוֵהִביאּו ְלָפָניו ׁשֻ ל כֶּ ֶסף ְקבּועֹות ּבֹו, ָלאֹות ׁשֶ ל כֶּ ֶסף ְקבּועֹות ּבֹו, ָלאֹות ׁשֶ ל כֶּ ֶסף ְקבּועֹות ּבֹו, ָלאֹות ׁשֶ ל כֶּ         ָלאֹות ׁשֶ

        ּוְקָערֹות ְוכֹוסֹות ְוִקיּתֹוִנּיֹות ּוְצלֹוִחּיֹות ְקבּועֹות ּבֹו, ּוְקָערֹות ְוכֹוסֹות ְוִקיּתֹוִנּיֹות ּוְצלֹוִחּיֹות ְקבּועֹות ּבֹו, ּוְקָערֹות ְוכֹוסֹות ְוִקיּתֹוִנּיֹות ּוְצלֹוִחּיֹות ְקבּועֹות ּבֹו, ּוְקָערֹות ְוכֹוסֹות ְוִקיּתֹוִנּיֹות ּוְצלֹוִחּיֹות ְקבּועֹות ּבֹו, 
ִמים.  ל ִמיֵני ַמֲאָכל ְוָכל ִמיֵני ְמָגִדים ּוְבׂשָ ִמים. ְוָעָליו כָּ ל ִמיֵני ַמֲאָכל ְוָכל ִמיֵני ְמָגִדים ּוְבׂשָ ִמים. ְוָעָליו כָּ ל ִמיֵני ַמֲאָכל ְוָכל ִמיֵני ְמָגִדים ּוְבׂשָ ִמים. ְוָעָליו כָּ ל ִמיֵני ַמֲאָכל ְוָכל ִמיֵני ְמָגִדים ּוְבׂשָ         ְוָעָליו כָּ

יִחים אֹותֹו אֹוְמִרים:  ּנִ ּמַ יִחים אֹותֹו אֹוְמִרים: ּוְכׁשֶ ּנִ ּמַ יִחים אֹותֹו אֹוְמִרים: ּוְכׁשֶ ּנִ ּמַ יִחים אֹותֹו אֹוְמִרים: ּוְכׁשֶ ּנִ ּמַ   , (תהילים כד, א)     22222222""ַלה' ָהָאֶרץ ּוְמלֹוָאּה ּוְכׁשֶ
ִקין אֹותֹו אֹוְמִרים:  ַסּלְ ּמְ ִקין אֹותֹו אֹוְמִרים: ּוְכׁשֶ ַסּלְ ּמְ ִקין אֹותֹו אֹוְמִרים: ּוְכׁשֶ ַסּלְ ּמְ ִקין אֹותֹו אֹוְמִרים: ּוְכׁשֶ ַסּלְ ּמְ ַמִים ַלה' ְוָהָאֶרץ ָנַתן ִלְבֵני ָאָדם"ּוְכׁשֶ ַמִים ׁשָ ָ   . טז) ,(תהלים קטו    "ַהׁשּ

ה ָזִכיָת ְלָכְך?  ּמֶ ִני ּבַ י לֹו: ּבְ ה ָזִכיָת ְלָכְך? ָאַמְרּתִ ּמֶ ִני ּבַ י לֹו: ּבְ ה ָזִכיָת ְלָכְך? ָאַמְרּתִ ּמֶ ִני ּבַ י לֹו: ּבְ ה ָזִכיָת ְלָכְך? ָאַמְרּתִ ּמֶ ִני ּבַ י לֹו: ּבְ         ָאַמְרּתִ
ֵהא לְ  י: זֹו ּתְ ָהְיָתה ָנָאה, ָאַמְרּתִ ֵהָמה ׁשֶ ל ּבְ ב ָהִייִתי, ּוִמכָּ ֵהא לְ ָאַמר ִלי: ַקּצָ י: זֹו ּתְ ָהְיָתה ָנָאה, ָאַמְרּתִ ֵהָמה ׁשֶ ל ּבְ ב ָהִייִתי, ּוִמכָּ ֵהא לְ ָאַמר ִלי: ַקּצָ י: זֹו ּתְ ָהְיָתה ָנָאה, ָאַמְרּתִ ֵהָמה ׁשֶ ל ּבְ ב ָהִייִתי, ּוִמכָּ ֵהא לְ ָאַמר ִלי: ַקּצָ י: זֹו ּתְ ָהְיָתה ָנָאה, ָאַמְרּתִ ֵהָמה ׁשֶ ל ּבְ ב ָהִייִתי, ּוִמכָּ ּבָ ָאַמר ִלי: ַקּצָ ַ ּבָ ׁשּ ַ ּבָ ׁשּ ַ ּבָ ׁשּ ַ         ת. ת. ת. ת. ׁשּ

ָך ְלָכְך.   יכְּ זִּ קֹום ׁשֶ ִכיָת, ּוָברּוְך ַהּמָ זָּ ֶריָך ׁשֶ י לֹו: ַאׁשְ ָך ְלָכְך.  ָאַמְרּתִ יכְּ זִּ קֹום ׁשֶ ִכיָת, ּוָברּוְך ַהּמָ זָּ ֶריָך ׁשֶ י לֹו: ַאׁשְ ָך ְלָכְך.  ָאַמְרּתִ יכְּ זִּ קֹום ׁשֶ ִכיָת, ּוָברּוְך ַהּמָ זָּ ֶריָך ׁשֶ י לֹו: ַאׁשְ ָך ְלָכְך.  ָאַמְרּתִ יכְּ זִּ קֹום ׁשֶ ִכיָת, ּוָברּוְך ַהּמָ זָּ ֶריָך ׁשֶ י לֹו: ַאׁשְ         ָאַמְרּתִ
            

        
ן ֲחַנְנָיאָאַמר לֹו ֵקיָסר לְ ָאַמר לֹו ֵקיָסר לְ ָאַמר לֹו ֵקיָסר לְ ָאַמר לֹו ֵקיָסר לְ  ַע ּבֶ י ְיהֹוׁשֻ         : : : : ַרּבִ

ת ֵריחֹו נֹוֵדף ּבָ ל ׁשַ יל ׁשֶ ְבׁשִ ֵני ָמה ּתַ ת ֵריחֹו נֹוֵדףִמּפְ ּבָ ל ׁשַ יל ׁשֶ ְבׁשִ ֵני ָמה ּתַ ת ֵריחֹו נֹוֵדףִמּפְ ּבָ ל ׁשַ יל ׁשֶ ְבׁשִ ֵני ָמה ּתַ ת ֵריחֹו נֹוֵדףִמּפְ ּבָ ל ׁשַ יל ׁשֶ ְבׁשִ ֵני ָמה ּתַ   ? ִמּפְ
ְבִלין ֶאָחד ֵיׁש ָלנּו ְוׁשַ  ְבִלין ֶאָחד ֵיׁש ָלנּו ְוׁשַ ָאַמר לֹו: ּתַ ְבִלין ֶאָחד ֵיׁש ָלנּו ְוׁשַ ָאַמר לֹו: ּתַ ְבִלין ֶאָחד ֵיׁש ָלנּו ְוׁשַ ָאַמר לֹו: ּתַ מֹו, ׁשֶ ּבָ ּבָ ּבָ ּבָ ָאַמר לֹו: ּתַ מֹו, ׁשֶ ת ׁשְ מֹו, ׁשֶ ת ׁשְ מֹו, ׁשֶ ת ׁשְ יִלין ְלתֹוכֹו ְוֵריחֹו נֹוֵדף. ת ׁשְ יִלין ְלתֹוכֹו ְוֵריחֹו נֹוֵדף. ָאנּו ַמּטִ יִלין ְלתֹוכֹו ְוֵריחֹו נֹוֵדף. ָאנּו ַמּטִ יִלין ְלתֹוכֹו ְוֵריחֹו נֹוֵדף. ָאנּו ַמּטִ         ָאנּו ַמּטִ

ן ָלנּו ֵהיֶמּנּו.  ן ָלנּו ֵהיֶמּנּו. ָאַמר לֹו: ּתֵ ן ָלנּו ֵהיֶמּנּו. ָאַמר לֹו: ּתֵ ן ָלנּו ֵהיֶמּנּו. ָאַמר לֹו: ּתֵ         ָאַמר לֹו: ּתֵ
ת ָאַמר לֹו: ּכֹ ָאַמר לֹו: ּכֹ ָאַמר לֹו: ּכֹ ָאַמר לֹו: ּכֹ  ּבָ ַ ר ֶאת ַהׁשּ ּמֵ ת ל ַהְמׁשַ ּבָ ַ ר ֶאת ַהׁשּ ּמֵ ת ל ַהְמׁשַ ּבָ ַ ר ֶאת ַהׁשּ ּמֵ ת ל ַהְמׁשַ ּבָ ַ ר ֶאת ַהׁשּ ּמֵ ת , מֹוִעיל לוֹ מֹוִעיל לוֹ מֹוִעיל לוֹ מֹוִעיל לוֹ     - - - - ל ַהְמׁשַ ּבָ ַ ר ֶאת ַהׁשּ ּמֵ ֵאינֹו ְמׁשַ ת ְוׁשֶ ּבָ ַ ר ֶאת ַהׁשּ ּמֵ ֵאינֹו ְמׁשַ ת ְוׁשֶ ּבָ ַ ר ֶאת ַהׁשּ ּמֵ ֵאינֹו ְמׁשַ ת ְוׁשֶ ּבָ ַ ר ֶאת ַהׁשּ ּמֵ ֵאינֹו ְמׁשַ         ֵאינֹו מֹוִעיל לֹו. ֵאינֹו מֹוִעיל לֹו. ֵאינֹו מֹוִעיל לֹו. ֵאינֹו מֹוִעיל לֹו.     - - - - ְוׁשֶ

        
        

                                                             
21
ר   ֵ ַעׂשּ ר תְּ ֵ ר ַעׂשּ ֵ ַעׂשּ ר תְּ ֵ ר ַעׂשּ ֵ ַעׂשּ ר תְּ ֵ ר ַעׂשּ ֵ ַעׂשּ ר תְּ ֵ  את כל תבואת זרעך היוצא השדה שנה שנהַעׂשּ
22
 תבל ויושבי בהָאּה ָאּה ָאּה ָאּה ַלה' ָהָאֶרץ ּוְמלוֹ ַלה' ָהָאֶרץ ּוְמלוֹ ַלה' ָהָאֶרץ ּוְמלוֹ ַלה' ָהָאֶרץ ּוְמלוֹ  
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        בבבב- - - - אאאא    ,,,,טטטטייייקקקק .535
לּוָתא לְ  לּוָתא לְ ָאַמר ֵליּה ֵריׁש ּגָ לּוָתא לְ ָאַמר ֵליּה ֵריׁש ּגָ לּוָתא לְ ָאַמר ֵליּה ֵריׁש ּגָ         : : : : ַרב ַהְמנּוָנאָאַמר ֵליּה ֵריׁש ּגָ

כְ  כְ ַמאי ּדִ כְ ַמאי ּדִ כְ ַמאי ּדִ ד"ִתיב וְ ִתיב וְ ִתיב וְ ִתיב וְ ַמאי ּדִ   ? (ישעיה נח, יג)    "ִלְקדֹוׁש ה' ְמֻכּבָ
ה, : ָאַמר ֵליּה ָאַמר ֵליּה ָאַמר ֵליּה ָאַמר ֵליּה  ִתּיָ ֵאין ּבֹו לֹא ֲאִכיָלה ְולֹא ׁשְ ּפּוִרים, ׁשֶ ה, ֶזה יֹום ַהכִּ ִתּיָ ֵאין ּבֹו לֹא ֲאִכיָלה ְולֹא ׁשְ ּפּוִרים, ׁשֶ ה, ֶזה יֹום ַהכִּ ִתּיָ ֵאין ּבֹו לֹא ֲאִכיָלה ְולֹא ׁשְ ּפּוִרים, ׁשֶ ה, ֶזה יֹום ַהכִּ ִתּיָ ֵאין ּבֹו לֹא ֲאִכיָלה ְולֹא ׁשְ ּפּוִרים, ׁשֶ   ֶזה יֹום ַהכִּ

ה.  ְכסּות ְנִקּיָ ֵדהּו ּבִ ּבְ ה. ָאְמָרה ּתֹוָרה: כַּ ְכסּות ְנִקּיָ ֵדהּו ּבִ ּבְ ה. ָאְמָרה ּתֹוָרה: כַּ ְכסּות ְנִקּיָ ֵדהּו ּבִ ּבְ ה. ָאְמָרה ּתֹוָרה: כַּ ְכסּות ְנִקּיָ ֵדהּו ּבִ ּבְ   ָאְמָרה ּתֹוָרה: כַּ
  

ְדּתֹו"             ....(ישעיה נח, יג)    "ְוִכּבַ
ים    ַרב יםָאַמר: ְלַהְקּדִ יםָאַמר: ְלַהְקּדִ יםָאַמר: ְלַהְקּדִ             ....ָאַמר: ְלַהְקּדִ

מּוֵאלוּ וּ וּ וּ    . ְלַאֵחרְלַאֵחרְלַאֵחרְלַאֵחר    ָאַמר:ָאַמר:ָאַמר:ָאַמר:    ׁשְ
        

ֵני  ֵני ָאְמרּו ֵליּה ּבְ ֵני ָאְמרּו ֵליּה ּבְ ֵני ָאְמרּו ֵליּה ּבְ אָאְמרּו ֵליּה ּבְ ר ַאּבָ א ּבַ ּפָ אלְ לְ לְ לְ     ַרב ּפַ ּפָ         : : : : ַרב ּפַ
ֵייּה  ּנְ ַמאי ִניׁשַ ל יֹוָמא, ּבְ ָרא ְוַחְמָרא כָּ יׂשְ ִכיַח ָלן ּבִ ׁשְ גֹון ֲאַנן ּדִ ֵייּה כְּ ּנְ ַמאי ִניׁשַ ל יֹוָמא, ּבְ ָרא ְוַחְמָרא כָּ יׂשְ ִכיַח ָלן ּבִ ׁשְ גֹון ֲאַנן ּדִ ֵייּה כְּ ּנְ ַמאי ִניׁשַ ל יֹוָמא, ּבְ ָרא ְוַחְמָרא כָּ יׂשְ ִכיַח ָלן ּבִ ׁשְ גֹון ֲאַנן ּדִ ֵייּה כְּ ּנְ ַמאי ִניׁשַ ל יֹוָמא, ּבְ ָרא ְוַחְמָרא כָּ יׂשְ ִכיַח ָלן ּבִ ׁשְ גֹון ֲאַנן ּדִ   ? כְּ

        
            ,,,,ַאֲחרּוהָּ ַאֲחרּוהָּ ַאֲחרּוהָּ ַאֲחרּוהָּ     ––––ָאַמר ְלהּו: ִאי ְרִגיִליתּו ְלַאְקּדּוֵמי ָאַמר ְלהּו: ִאי ְרִגיִליתּו ְלַאְקּדּוֵמי ָאַמר ְלהּו: ִאי ְרִגיִליתּו ְלַאְקּדּוֵמי ָאַמר ְלהּו: ִאי ְרִגיִליתּו ְלַאְקּדּוֵמי 

מּוהָּ ַאְק ַאְק ַאְק ַאְק     ––––    ִאי ְרִגיִליתּו ְלַאֲחרּוהָּ ִאי ְרִגיִליתּו ְלַאֲחרּוהָּ ִאי ְרִגיִליתּו ְלַאֲחרּוהָּ ִאי ְרִגיִליתּו ְלַאֲחרּוהָּ  מּוהָּ ּדַ מּוהָּ ּדַ מּוהָּ ּדַ             ....ּדַ
        

ת ׁשֶ א    ַרב ׁשֵ יְמׁשָ ָמְטָיא ׁשִ ַנן ֵהיָכא ּדְ ַקְיָטא מֹוִתיב ְלהּו ְלַרּבָ אּבְ יְמׁשָ ָמְטָיא ׁשִ ַנן ֵהיָכא ּדְ ַקְיָטא מֹוִתיב ְלהּו ְלַרּבָ אּבְ יְמׁשָ ָמְטָיא ׁשִ ַנן ֵהיָכא ּדְ ַקְיָטא מֹוִתיב ְלהּו ְלַרּבָ אּבְ יְמׁשָ ָמְטָיא ׁשִ ַנן ֵהיָכא ּדְ ַקְיָטא מֹוִתיב ְלהּו ְלַרּבָ   . ּבְ
יא ֵליקּומּו ַהּיָ י ֵהיִכי ּדְ א כִּ ָמְטָיא טּוּלָ ַנן ֵהיָכא ּדְ ִסיְתָוא מֹוִתיב ְלהּו ְלַרּבָ יאּבְ ֵליקּומּו ַהּיָ י ֵהיִכי ּדְ א כִּ ָמְטָיא טּוּלָ ַנן ֵהיָכא ּדְ ִסיְתָוא מֹוִתיב ְלהּו ְלַרּבָ יאּבְ ֵליקּומּו ַהּיָ י ֵהיִכי ּדְ א כִּ ָמְטָיא טּוּלָ ַנן ֵהיָכא ּדְ ִסיְתָוא מֹוִתיב ְלהּו ְלַרּבָ יאּבְ ֵליקּומּו ַהּיָ י ֵהיִכי ּדְ א כִּ ָמְטָיא טּוּלָ ַנן ֵהיָכא ּדְ ִסיְתָוא מֹוִתיב ְלהּו ְלַרּבָ   . ּבְ

  
י   קיט,ב ַנן̂̂̂^ֵזיָרא  ַרּבִ ַרּבָ ר ַאזּּוֵזי זּוֵזי ּדְ ַנןְמַהּדֵ ַרּבָ ר ַאזּּוֵזי זּוֵזי ּדְ ַנןְמַהּדֵ ַרּבָ ר ַאזּּוֵזי זּוֵזי ּדְ ַנןְמַהּדֵ ַרּבָ ר ַאזּּוֵזי זּוֵזי ּדְ             ,,,,ְמַהּדֵ

לּוֵניּה     ָאַמרָאַמרָאַמרָאַמר ַחּלְ ְייכּו ָלא ּתְ ָמטּוָתא ִמיּנַ לּוֵניּה ְלהּו: ּבְ ַחּלְ ְייכּו ָלא ּתְ ָמטּוָתא ִמיּנַ לּוֵניּה ְלהּו: ּבְ ַחּלְ ְייכּו ָלא ּתְ ָמטּוָתא ִמיּנַ לּוֵניּה ְלהּו: ּבְ ַחּלְ ְייכּו ָלא ּתְ ָמטּוָתא ִמיּנַ       ....ְלהּו: ּבְ
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        קיט, בקיט, בקיט, בקיט, ב .536
ן ֵלִויְוִאיֵתיָמא ְוִאיֵתיָמא ְוִאיֵתיָמא ְוִאיֵתיָמא     ָרָבאָאַמר ָאַמר ָאַמר ָאַמר  ַע ּבֶ י ְיהֹוׁשֻ         : : : : ַרּבִ

ת ָצִריְך לֹוַמר  ּבָ ֶעֶרב ׁשַ ל ּבְ ּלֵ ְתּפַ ת ָצִריְך לֹוַמר ֲאִפיּלּו ָיִחיד ַהּמִ ּבָ ֶעֶרב ׁשַ ל ּבְ ּלֵ ְתּפַ ת ָצִריְך לֹוַמר ֲאִפיּלּו ָיִחיד ַהּמִ ּבָ ֶעֶרב ׁשַ ל ּבְ ּלֵ ְתּפַ ת ָצִריְך לֹוַמר ֲאִפיּלּו ָיִחיד ַהּמִ ּבָ ֶעֶרב ׁשַ ל ּבְ ּלֵ ְתּפַ   , ג)- (בראשית ב, א    "ְוְיֻכּלּו"ֲאִפיּלּו ָיִחיד ַהּמִ
  
        : : : : ַרב ַהְמנּוָנאָאַמר ָאַמר ָאַמר ָאַמר ּדְ 
ת ְואֹוֵמר ל ַהּמִ ל ַהּמִ ל ַהּמִ ל ַהּמִ ּכֹ ּכֹ ּכֹ ּכֹ  ּבָ ֶעֶרב ׁשַ ל ּבְ ּלֵ ת ְואֹוֵמר ְתּפַ ּבָ ֶעֶרב ׁשַ ל ּבְ ּלֵ ת ְואֹוֵמר ְתּפַ ּבָ ֶעֶרב ׁשַ ל ּבְ ּלֵ ת ְואֹוֵמר ְתּפַ ּבָ ֶעֶרב ׁשַ ל ּבְ ּלֵ             ––––    "ְוְיֻכּלּו"ְתּפַ

ית,  ה ְבֵראׁשִ ַמֲעׂשֵ רּוְך הּוא ּבְ דֹוׁש ּבָ ף ְלַהּקָ ה ׁשּוּתָ ִאיּלּו ַנֲעׂשָ תּוב כְּ ית, ַמֲעֶלה ָעָליו ַהכָּ ה ְבֵראׁשִ ַמֲעׂשֵ רּוְך הּוא ּבְ דֹוׁש ּבָ ף ְלַהּקָ ה ׁשּוּתָ ִאיּלּו ַנֲעׂשָ תּוב כְּ ית, ַמֲעֶלה ָעָליו ַהכָּ ה ְבֵראׁשִ ַמֲעׂשֵ רּוְך הּוא ּבְ דֹוׁש ּבָ ף ְלַהּקָ ה ׁשּוּתָ ִאיּלּו ַנֲעׂשָ תּוב כְּ ית, ַמֲעֶלה ָעָליו ַהכָּ ה ְבֵראׁשִ ַמֲעׂשֵ רּוְך הּוא ּבְ דֹוׁש ּבָ ף ְלַהּקָ ה ׁשּוּתָ ִאיּלּו ַנֲעׂשָ תּוב כְּ   ַמֲעֶלה ָעָליו ַהכָּ
ְקִרי "ְוְיֻכּלּו" ְקִרי , ַאל ּתִ ְקִרי , ַאל ּתִ ְקִרי , ַאל ּתִ א "ְוְיַכּלּו"    "ְוְיֻכּלּו", ַאל ּתִ א "ְוְיַכּלּו"ֶאּלָ א "ְוְיַכּלּו"ֶאּלָ א "ְוְיַכּלּו"ֶאּלָ       ....ֶאּלָ

  
י ֶאְלָעָזרָאַמר ָאַמר ָאַמר ָאַמר          : : : : ַרּבִ
ִיין  ִיין ִמּנַ ִיין ִמּנַ ִיין ִמּנַ הִמּנַ ַמֲעׂשֶ יּבּור כְּ ַהּדִ הׁשֶ ַמֲעׂשֶ יּבּור כְּ ַהּדִ הׁשֶ ַמֲעׂשֶ יּבּור כְּ ַהּדִ הׁשֶ ַמֲעׂשֶ יּבּור כְּ ַהּדִ             ????ׁשֶ

ֱאַמר:  ּנֶ ֱאַמר: ׁשֶ ּנֶ ֱאַמר: ׁשֶ ּנֶ ֱאַמר: ׁשֶ ּנֶ ַמִים ַנֲעׂשוּ ׁשֶ ְדַבר ה' ׁשָ   . (תהלים לג, ו)    23232323""ּבִ
  

אָאַמר ָאַמר ָאַמר ָאַמר          : : : : ָמר עּוְקָבאָאַמר ָאַמר ָאַמר ָאַמר     ַרב ִחְסּדָ
ת ְואֹוֵמר ּכֹ ּכֹ ּכֹ ּכֹ  ּבָ ֶעֶרב ׁשַ ל ּבְ ּלֵ ְתּפַ ת ְואֹוֵמר ל ַהּמִ ּבָ ֶעֶרב ׁשַ ל ּבְ ּלֵ ְתּפַ ת ְואֹוֵמר ל ַהּמִ ּבָ ֶעֶרב ׁשַ ל ּבְ ּלֵ ְתּפַ ת ְואֹוֵמר ל ַהּמִ ּבָ ֶעֶרב ׁשַ ל ּבְ ּלֵ ְתּפַ         , , , , "ְוְיֻכּלּו"ל ַהּמִ

ין לֹו ָלָאָדם ֵרת ַהְמַלּוִ ָ ין לֹו ָלָאָדםְשֵני ַמְלֲאֵכי ַהׁשּ ֵרת ַהְמַלּוִ ָ ין לֹו ָלָאָדםְשֵני ַמְלֲאֵכי ַהׁשּ ֵרת ַהְמַלּוִ ָ ין לֹו ָלָאָדםְשֵני ַמְלֲאֵכי ַהׁשּ ֵרת ַהְמַלּוִ ָ             ––––    ְשֵני ַמְלֲאֵכי ַהׁשּ
יִחין יִחיןַמּנִ יִחיןַמּנִ יִחיןַמּנִ ר"    ::::ְיֵדיֶהן ַעל ראׁשֹו ְואֹוְמִרים לוֹ ְיֵדיֶהן ַעל ראׁשֹו ְואֹוְמִרים לוֹ ְיֵדיֶהן ַעל ראׁשֹו ְואֹוְמִרים לוֹ ְיֵדיֶהן ַעל ראׁשֹו ְואֹוְמִרים לוֹ     ַמּנִ ֻכּפַ אְתָך ּתְ   . (ישעיהו ו, ז)    "ְוָסר ֲעֹוֶנָך ְוַחּטָ

  
   ::::ַתְנָיאַתְנָיאַתְנָיאַתְנָיא

ר ְיהּוָדה" י יֹוֵסי ּבַ   אֹוֵמר:  ַרּבִ
ֶנֶסת ְלֵביתֹו,  ית ַהּכְ ת ִמּבֵ ּבָ ֶעֶרב ׁשַ ין לֹו ָלָאָדם ּבְ ֵרת ְמַלּוִ ָ ֵני ַמְלֲאֵכי ַהׁשּ   ׁשְ

  ד ַרע. ֶאָחד טֹוב ְוֶאָח 
ַעת,  תֹו מּוּצַ ְלָחן ָערּוְך ּוִמטָּ לּוק ְוׁשֻ א ְלֵביתֹו ּוָמָצא ֵנר ּדָ ּבָ   ּוְכׁשֶ

ְך",  ת ַאֶחֶרת ּכָ ּבָ ַ ֵהא ַלׁשּ תְּ   ַמְלָאְך טֹוב אֹוֵמר: "ְיִהי ָרצֹון ׁשֶ
ְרחֹו.  ַעל ּכָ   ּוַמְלָאְך ַרע עֹוֶנה "ָאֵמן" ּבְ
ְך", ְוִאם ָלאו, ַמְלָאְך ַרע אֹוֵמר: "ְיִהי ָרצ ת ַאֶחֶרת ּכָ ּבָ ַ ֵהא ַלׁשּ תְּ   ֹון ׁשֶ
ְרחוֹ  ַעל ּכָ         .  .  .  .  "ּוַמְלָאְך טֹוב עֹוֶנה "ָאֵמן" ּבְ

            
        

י ֶאְלָעָזרָאַמר ָאַמר ָאַמר ָאַמר          : : : : ַרּבִ
ִית.  א ְלַכזַּ ֵאינֹו ָצִריְך ֶאּלָ י ׁשֶ ת ַאף ַעל ּפִ ּבָ ֶעֶרב ׁשַ ְלָחנֹו ּבְ ר ָאָדם ׁשֻ ִית. ְלעֹוָלם ְיַסּדֵ א ְלַכזַּ ֵאינֹו ָצִריְך ֶאּלָ י ׁשֶ ת ַאף ַעל ּפִ ּבָ ֶעֶרב ׁשַ ְלָחנֹו ּבְ ר ָאָדם ׁשֻ ִית. ְלעֹוָלם ְיַסּדֵ א ְלַכזַּ ֵאינֹו ָצִריְך ֶאּלָ י ׁשֶ ת ַאף ַעל ּפִ ּבָ ֶעֶרב ׁשַ ְלָחנֹו ּבְ ר ָאָדם ׁשֻ ִית. ְלעֹוָלם ְיַסּדֵ א ְלַכזַּ ֵאינֹו ָצִריְך ֶאּלָ י ׁשֶ ת ַאף ַעל ּפִ ּבָ ֶעֶרב ׁשַ ְלָחנֹו ּבְ ר ָאָדם ׁשֻ         ְלעֹוָלם ְיַסּדֵ

        
י ֲחִניָנאְוָאַמר ְוָאַמר ְוָאַמר ְוָאַמר          : : : : ַרּבִ

תְלעוֹ ְלעוֹ ְלעוֹ ְלעוֹ  ּבָ מֹוָצֵאי ׁשַ ְלָחנֹו ּבְ ר ָאָדם ׁשֻ תָלם ְיַסּדֵ ּבָ מֹוָצֵאי ׁשַ ְלָחנֹו ּבְ ר ָאָדם ׁשֻ תָלם ְיַסּדֵ ּבָ מֹוָצֵאי ׁשַ ְלָחנֹו ּבְ ר ָאָדם ׁשֻ תָלם ְיַסּדֵ ּבָ מֹוָצֵאי ׁשַ ְלָחנֹו ּבְ ר ָאָדם ׁשֻ   , ָלם ְיַסּדֵ
ִית.  א ְלַכזַּ ֵאינֹו ָצִריְך ֶאּלָ י ׁשֶ ִית. ַאף ַעל ּפִ א ְלַכזַּ ֵאינֹו ָצִריְך ֶאּלָ י ׁשֶ ִית. ַאף ַעל ּפִ א ְלַכזַּ ֵאינֹו ָצִריְך ֶאּלָ י ׁשֶ ִית. ַאף ַעל ּפִ א ְלַכזַּ ֵאינֹו ָצִריְך ֶאּלָ י ׁשֶ   ַאף ַעל ּפִ

  
  

ת ְמלּוְגָמא ּבָ מֹוָצֵאי ׁשַ ין ּבְ ת ְמלּוְגָמאַחּמִ ּבָ מֹוָצֵאי ׁשַ ין ּבְ ת ְמלּוְגָמאַחּמִ ּבָ מֹוָצֵאי ׁשַ ין ּבְ ת ְמלּוְגָמאַחּמִ ּבָ מֹוָצֵאי ׁשַ ין ּבְ   , ַחּמִ
ת ְמלּוְגָמא.  ּבָ מֹוָצֵאי ׁשַ ה ּבְ ת ְמלּוְגָמא. ַפת ַחּמָ ּבָ מֹוָצֵאי ׁשַ ה ּבְ ת ְמלּוְגָמא. ַפת ַחּמָ ּבָ מֹוָצֵאי ׁשַ ה ּבְ ת ְמלּוְגָמא. ַפת ַחּמָ ּבָ מֹוָצֵאי ׁשַ ה ּבְ   ַפת ַחּמָ

  
הוּ  י ַאּבָ ָתא ִעיגְ     ַרּבִ ּבְ ַאּפֹוֵקי ׁשַ ָתא ִעיגְ ֲהָוה ַעְבִדין ֵליּה ּבְ ּבְ ַאּפֹוֵקי ׁשַ ָתא ִעיגְ ֲהָוה ַעְבִדין ֵליּה ּבְ ּבְ ַאּפֹוֵקי ׁשַ ָתא ִעיגְ ֲהָוה ַעְבִדין ֵליּה ּבְ ּבְ ַאּפֹוֵקי ׁשַ א, ֲהָוה ַעְבִדין ֵליּה ּבְ יְלּתָ א, ָלא ּתִ יְלּתָ א, ָלא ּתִ יְלּתָ א, ָלא ּתִ יְלּתָ         ָלא ּתִ

יּה ּכּוְלְייָתא יּה ּכּוְלְייָתאֲהָוה ָאֵכיל ִמיּנֵ יּה ּכּוְלְייָתאֲהָוה ָאֵכיל ִמיּנֵ יּה ּכּוְלְייָתאֲהָוה ָאֵכיל ִמיּנֵ   . ֲהָוה ָאֵכיל ִמיּנֵ
ַדל  י ּגָ ַדל כִּ י ּגָ ַדל כִּ י ּגָ ַדל כִּ י ּגָ ֵריּה     ֲאִביִמיכִּ ֵריּה ּבְ ֵריּה ּבְ ֵריּה ּבְ ָתא    ::::ָאַמר ֵליּה ָאַמר ֵליּה ָאַמר ֵליּה ָאַמר ֵליּה     ,,,,ּבְ ּבְ ֲעֵלי ׁשַ ּבֹוק ּכּוְלְייָתא ִמּמַ י ַהאי, ִנׁשְ ה ְלָך ְלַאְפסּוֵדי ּכּוּלֵ ָתאָלּמָ ּבְ ֲעֵלי ׁשַ ּבֹוק ּכּוְלְייָתא ִמּמַ י ַהאי, ִנׁשְ ה ְלָך ְלַאְפסּוֵדי ּכּוּלֵ ָתאָלּמָ ּבְ ֲעֵלי ׁשַ ּבֹוק ּכּוְלְייָתא ִמּמַ י ַהאי, ִנׁשְ ה ְלָך ְלַאְפסּוֵדי ּכּוּלֵ ָתאָלּמָ ּבְ ֲעֵלי ׁשַ ּבֹוק ּכּוְלְייָתא ִמּמַ י ַהאי, ִנׁשְ ה ְלָך ְלַאְפסּוֵדי ּכּוּלֵ             !!!!ָלּמָ

ְבקּוהוּ  ְבקּוהוּ ׁשָ ְבקּוהוּ ׁשָ ְבקּוהוּ ׁשָ             ,,,,ׁשָ
      ....ַוֲאָתא ַאְרָיא ָאְכֵליּה ַוֲאָתא ַאְרָיא ָאְכֵליּה ַוֲאָתא ַאְרָיא ָאְכֵליּה ַוֲאָתא ַאְרָיא ָאְכֵליּה 

   
        

                                                             
23
ַמִים ַנֲעׂשּו   ְדַבר ה' ׁשָ ַמִים ַנֲעׂשּו ּבִ ְדַבר ה' ׁשָ ַמִים ַנֲעׂשּו ּבִ ְדַבר ה' ׁשָ ַמִים ַנֲעׂשּו ּבִ ְדַבר ה' ׁשָ  וברוח פיו כל צבאםּבִ
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32

        קיט, בקיט, בקיט, בקיט, ב .537
ַע ָאַמר ָאַמר ָאַמר ָאַמר  י ְיהֹוׁשֻ ן ֵלִויַרּבִ         : : : : ּבֶ

ָכל ּכֹ  א ְמָבַרְך" ּבְ ֵמיּה ַרּבָ ָכל ּכֹ ּכל ָהעֹוֶנה "ָאֵמן ְיֵהא ׁשְ א ְמָבַרְך" ּבְ ֵמיּה ַרּבָ ָכל ּכֹ ּכל ָהעֹוֶנה "ָאֵמן ְיֵהא ׁשְ א ְמָבַרְך" ּבְ ֵמיּה ַרּבָ ָכל ּכֹ ּכל ָהעֹוֶנה "ָאֵמן ְיֵהא ׁשְ א ְמָבַרְך" ּבְ ֵמיּה ַרּבָ   חֹו, חֹו, חֹו, חֹו, ּכל ָהעֹוֶנה "ָאֵמן ְיֵהא ׁשְ
ינֹו,  ַזר ּדִ ינֹו, קֹוְרִעין לֹו ּגְ ַזר ּדִ ינֹו, קֹוְרִעין לֹו ּגְ ַזר ּדִ ינֹו, קֹוְרִעין לֹו ּגְ ַזר ּדִ         קֹוְרִעין לֹו ּגְ

ֱאַמר:  ּנֶ ֱאַמר: ׁשֶ ּנֶ ֱאַמר: ׁשֶ ּנֶ ֱאַמר: ׁשֶ ּנֶ ְפרֹ ׁשֶ ְרכּו ה'""ּבִ ב ָעם ּבָ ִהְתַנּדֵ ָרֵאל ּבְ ִיׂשְ ָרעֹות ּבְ   .(שופטים ה, ב)    ַע ּפְ
  

ְפרֹ ַמאי ַטְעָמא ַמאי ַטְעָמא ַמאי ַטְעָמא ַמאי ַטְעָמא  ָרעֹות""ּבִ       ????ַע ּפְ
ּום  ּום ִמׁשּ ּום ִמׁשּ ּום ִמׁשּ ְרכּו ה'"ּדְ ִמׁשּ       ...."ּבָ

  
א ר ַאּבָ יא ּבַ י ִחּיָ י יֹוָחָנןָאַמר ָאַמר ָאַמר ָאַמר     ַרּבִ         : : : : ַרּבִ

ל ֲעבֹוָדה ָזָרה  ֶמץ ׁשֶ ל ֲעבֹוָדה ָזָרה ֲאִפיּלּו ֵיׁש ּבֹו ׁשֶ ֶמץ ׁשֶ ל ֲעבֹוָדה ָזָרה ֲאִפיּלּו ֵיׁש ּבֹו ׁשֶ ֶמץ ׁשֶ ל ֲעבֹוָדה ָזָרה ֲאִפיּלּו ֵיׁש ּבֹו ׁשֶ ֶמץ ׁשֶ   מֹוֲחִלין לֹו. מֹוֲחִלין לֹו. מֹוֲחִלין לֹו. מֹוֲחִלין לֹו.     - - - - ֲאִפיּלּו ֵיׁש ּבֹו ׁשֶ
ִתיב ָהָכא ְפרֹ  :כְּ ָרעֹות""ּבִ         , , , , ַע ּפְ

ֻרַע הּוא    ::::ּוְכִתיב ָהָתםּוְכִתיב ָהָתםּוְכִתיב ָהָתםּוְכִתיב ָהָתם י ּפָ    .(שמות לב, כה) 24""ּכִ
  

        : : : : ֵריׁש ָלִקיׁש ָאַמר ָאַמר ָאַמר ָאַמר 
ל ָהע ל ָהעכָּ ל ָהעכָּ ל ָהעכָּ ָכל ּכחֹו כָּ ָכל ּכחֹו ֹוֶנה "ָאֵמן" ּבְ ָכל ּכחֹו ֹוֶנה "ָאֵמן" ּבְ ָכל ּכחֹו ֹוֶנה "ָאֵמן" ּבְ ן ֵעֶדן,     - - - - ֹוֶנה "ָאֵמן" ּבְ ֲעֵרי ּגַ ן ֵעֶדן, ּפֹוְתִחין לֹו ׁשַ ֲעֵרי ּגַ ן ֵעֶדן, ּפֹוְתִחין לֹו ׁשַ ֲעֵרי ּגַ ן ֵעֶדן, ּפֹוְתִחין לֹו ׁשַ ֲעֵרי ּגַ         ּפֹוְתִחין לֹו ׁשַ

ֱאַמר:  ּנֶ ֱאַמר: ׁשֶ ּנֶ ֱאַמר: ׁשֶ ּנֶ ֱאַמר: ׁשֶ ּנֶ יק ׁשֹ ׁשֶ ָעִרים ְוָיבא ּגֹוי ַצּדִ ְתחּו ׁשְ    ,(ישעיה כו, ב)    ֵמר ֱאֻמִנים""ּפִ
יְקִרי  יְקִרי ַאל ּתִ יְקִרי ַאל ּתִ יְקִרי ַאל ּתִ אֹוְמִרים "ָאֵמן".     "ׁשֹוֵמר ֱאֻמִנים"ַאל ּתִ א: ׁשֶ אֹוְמִרים "ָאֵמן". ֶאּלָ א: ׁשֶ אֹוְמִרים "ָאֵמן". ֶאּלָ א: ׁשֶ אֹוְמִרים "ָאֵמן". ֶאּלָ א: ׁשֶ   ֶאּלָ

  
        ַמאי "ָאֵמן"? ַמאי "ָאֵמן"? ַמאי "ָאֵמן"? ַמאי "ָאֵמן"? 

        
י ֲחִניָנאָאַמר ָאַמר ָאַמר ָאַמר        ::::ַרּבִ

        "ֵאל ֶמֶלְך ֶנֱאָמן".  "ֵאל ֶמֶלְך ֶנֱאָמן".  "ֵאל ֶמֶלְך ֶנֱאָמן".  "ֵאל ֶמֶלְך ֶנֱאָמן".  
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        אאאא    קכ,קכ,קכ,קכ,    ––––    קיט, בקיט, בקיט, בקיט, ב .538
ֵריּה ָאַמר ָאַמר ָאַמר ָאַמר  מּוֵאלּדְ     ַרב ְיהּוָדה ּבְ ֵמיּה     ַרב ׁשְ ְ ֵמיּה ִמׁשּ ְ ֵמיּה ִמׁשּ ְ ֵמיּה ִמׁשּ ְ         : : : : ַרבּדְ ּדְ ּדְ ּדְ ִמׁשּ

ת,  ּבָ ׁש ִחיּלּול ׁשַ ּיֵ ָמקֹום ׁשֶ א ּבְ ֵליָקה ְמצּוָיה ֶאּלָ ת, ֵאין ַהּדְ ּבָ ׁש ִחיּלּול ׁשַ ּיֵ ָמקֹום ׁשֶ א ּבְ ֵליָקה ְמצּוָיה ֶאּלָ ת, ֵאין ַהּדְ ּבָ ׁש ִחיּלּול ׁשַ ּיֵ ָמקֹום ׁשֶ א ּבְ ֵליָקה ְמצּוָיה ֶאּלָ ת, ֵאין ַהּדְ ּבָ ׁש ִחיּלּול ׁשַ ּיֵ ָמקֹום ׁשֶ א ּבְ ֵליָקה ְמצּוָיה ֶאּלָ         ֵאין ַהּדְ
ֱאַמר:  ּנֶ ֱאַמר: ׁשֶ ּנֶ ֱאַמר: ׁשֶ ּנֶ ֱאַמר: ׁשֶ ּנֶ ֵאתׁשֶ י ׂשְ ת ּוְלִבְלּתִ ּבָ ַ ׁש ֶאת יֹום ַהׁשּ ְמעּו ֵאַלי ְלַקּדֵ א "ְוִאם לֹא ִתׁשְ ָ    ...    ַמׂשּ

ה" ַלִים ְולֹא ִתְכּבֶ ָעֶריָה ְוָאְכָלה ַאְרְמנֹות ְירּוׁשָ ׁשְ י ֵאׁש ּבִ ּתִ   . ז)כ(ירמיהו יז,         25252525ְוִהּצַ
  

ה"ַמאי ַמאי ַמאי ַמאי          ?  ?  ?  ?  "ְולֹא ִתְכּבֶ
            

ר ִיְצָחקָאַמר ָאַמר ָאַמר ָאַמר    : : : : ַרב ַנְחָמן ּבַ
ֵני ָאָדם ְמצּוִיין ְלַכּבֹוָתּה.  ֵאין ּבְ ָעה ׁשֶ ׁשָ ֵני ָאָדם ְמצּוִיין ְלַכּבֹוָתּה. ּבְ ֵאין ּבְ ָעה ׁשֶ ׁשָ ֵני ָאָדם ְמצּוִיין ְלַכּבֹוָתּה. ּבְ ֵאין ּבְ ָעה ׁשֶ ׁשָ ֵני ָאָדם ְמצּוִיין ְלַכּבֹוָתּה. ּבְ ֵאין ּבְ ָעה ׁשֶ ׁשָ         ּבְ

        
ֵייָאַמר ָאַמר ָאַמר ָאַמר          : : : : ַאּבַ
ת, לֹא ָח לֹא ָח לֹא ָח לֹא ָח  ּבָ ַ ּה ֶאת ַהׁשּ לּו ּבָ ִחּלְ ִביל ׁשֶ ׁשְ א ּבִ ַלִים ֶאּלָ ת, ְרָבה ְירּוׁשָ ּבָ ַ ּה ֶאת ַהׁשּ לּו ּבָ ִחּלְ ִביל ׁשֶ ׁשְ א ּבִ ַלִים ֶאּלָ ת, ְרָבה ְירּוׁשָ ּבָ ַ ּה ֶאת ַהׁשּ לּו ּבָ ִחּלְ ִביל ׁשֶ ׁשְ א ּבִ ַלִים ֶאּלָ ת, ְרָבה ְירּוׁשָ ּבָ ַ ּה ֶאת ַהׁשּ לּו ּבָ ִחּלְ ִביל ׁשֶ ׁשְ א ּבִ ַלִים ֶאּלָ         ְרָבה ְירּוׁשָ

ֱאַמר:  ּנֶ ֱאַמר: ׁשֶ ּנֶ ֱאַמר: ׁשֶ ּנֶ ֱאַמר: ׁשֶ ּנֶ תֹוָכם"ַת תוֹ בְּ ׁשַ ִמ "וּ ׁשֶ    .(יחזקאל כב, כו)    י ֶהְעִלימּו ֵעיֵניֶהם ָוֵאַחל ּבְ
   

        
הוּ ָאַמר ָאַמר ָאַמר ָאַמר  י ַאּבָ         : : : : ַרּבִ

יְטלּו ְקִריַאת ּבִ ִביל ׁשֶ ׁשְ א ּבִ ַלִים ֶאּלָ יְטלּו ְקִריַאתלֹא ָחְרָבה ְירּוׁשָ ּבִ ִביל ׁשֶ ׁשְ א ּבִ ַלִים ֶאּלָ יְטלּו ְקִריַאתלֹא ָחְרָבה ְירּוׁשָ ּבִ ִביל ׁשֶ ׁשְ א ּבִ ַלִים ֶאּלָ יְטלּו ְקִריַאתלֹא ָחְרָבה ְירּוׁשָ ּבִ ִביל ׁשֶ ׁשְ א ּבִ ַלִים ֶאּלָ ֲחִרית ְוַעְרִבית,     לֹא ָחְרָבה ְירּוׁשָ ַמע ׁשַ ֲחִרית ְוַעְרִבית, ׁשְ ַמע ׁשַ ֲחִרית ְוַעְרִבית, ׁשְ ַמע ׁשַ ֲחִרית ְוַעְרִבית, ׁשְ ַמע ׁשַ         ׁשְ
ֱאַמר:  ּנֶ ֱאַמר: ׁשֶ ּנֶ ֱאַמר: ׁשֶ ּנֶ ֱאַמר: ׁשֶ ּנֶ ָכר ִיְרּדפוּ ׁשֶ יֵמי ַבּבֶקר ׁשֵ ּכִ   .(ישעיה ה, יא) "... "הֹוי ַמׁשְ

יֶהם ְוֵאת ּפֹ "ּוְכִתיב:  ּתֵ יטוּ ְוָהָיה ִכּנֹור ָוֶנֶבל ּתף ְוָחִליל ָוַיִין ִמׁשְ    .יב)(ישעיה ה,      26262626""""ַעל ה' לֹא ַיּבִ
יּוְכִתיב:  ָלה ַעּמִ ִלי ָדַעת "ָלֵכן ּגָ   . (ישעיה ה, יג)     27272727"ִמּבְ

  
        : : : : ַרב ַהְמנּוָנאָאַמר ָאַמר ָאַמר ָאַמר 

ן ית ַרּבָ ל ּבֵ ינֹוקֹות ׁשֶ ּה ּתִ יְטלּו ּבָ ּבִ ִביל ׁשֶ ׁשְ א ּבִ ַלִים ֶאּלָ ןלֹא ָחְרָבה ְירּוׁשָ ית ַרּבָ ל ּבֵ ינֹוקֹות ׁשֶ ּה ּתִ יְטלּו ּבָ ּבִ ִביל ׁשֶ ׁשְ א ּבִ ַלִים ֶאּלָ ןלֹא ָחְרָבה ְירּוׁשָ ית ַרּבָ ל ּבֵ ינֹוקֹות ׁשֶ ּה ּתִ יְטלּו ּבָ ּבִ ִביל ׁשֶ ׁשְ א ּבִ ַלִים ֶאּלָ ןלֹא ָחְרָבה ְירּוׁשָ ית ַרּבָ ל ּבֵ ינֹוקֹות ׁשֶ ּה ּתִ יְטלּו ּבָ ּבִ ִביל ׁשֶ ׁשְ א ּבִ ַלִים ֶאּלָ         , לֹא ָחְרָבה ְירּוׁשָ
ֱאַמר:  ּנֶ ֱאַמר: ׁשֶ ּנֶ ֱאַמר: ׁשֶ ּנֶ ֱאַמר: ׁשֶ ּנֶ פֹ "ׁשֶ חּוץׁשְ   . (ירמיה ו, יא)     28282828"ְך ַעל עֹוָלל ּבַ
ַעם  ַעם ַמה ּטַ ַעם ַמה ּטַ ַעם ַמה ּטַ פֹ "ַמה ּטַ ּום ? ? ? ? "ךְ ׁשְ ּום ִמׁשּ ּום ִמׁשּ ּום ִמׁשּ חּוץעֹוָלל "ּדְ ִמׁשּ   . "ּבַ

  
אָאַמר ָאַמר ָאַמר ָאַמר          : : : : עּוּלָ

ה,  ִנים ֶזה ִמזֶּ ת ּפָ ּלא ָהָיה ָלֶהם ּבֹוׁשֶ ֵני ׁשֶ א ִמּפְ ַלִים ֶאּלָ ה, לֹא ָחְרָבה ְירּוׁשָ ִנים ֶזה ִמזֶּ ת ּפָ ּלא ָהָיה ָלֶהם ּבֹוׁשֶ ֵני ׁשֶ א ִמּפְ ַלִים ֶאּלָ ה, לֹא ָחְרָבה ְירּוׁשָ ִנים ֶזה ִמזֶּ ת ּפָ ּלא ָהָיה ָלֶהם ּבֹוׁשֶ ֵני ׁשֶ א ִמּפְ ַלִים ֶאּלָ ה, לֹא ָחְרָבה ְירּוׁשָ ִנים ֶזה ִמזֶּ ת ּפָ ּלא ָהָיה ָלֶהם ּבֹוׁשֶ ֵני ׁשֶ א ִמּפְ ַלִים ֶאּלָ         לֹא ָחְרָבה ְירּוׁשָ
ֱאַמר:  ּנֶ ֱאַמר: ׁשֶ ּנֶ ֱאַמר: ׁשֶ ּנֶ ֱאַמר: ׁשֶ ּנֶ ם ּבֹוׁש לֹא ֵיבֹוׁשוּ ׁשֶ י ּתֹוֵעָבה ָעׂשּו ּגַ   . (ירמיה ו, טו)        29292929""הֹוִביׁשּו ּכִ

  
י ִיְצָחקָאַמר ָאַמר ָאַמר ָאַמר          : : : : ַרּבִ

לַ  לַ לֹא ָחְרָבה ְירּוׁשָ לַ לֹא ָחְרָבה ְירּוׁשָ לַ לֹא ָחְרָבה ְירּוׁשָ וּו ָקָטן ְוָגדֹוללֹא ָחְרָבה ְירּוׁשָ הּוׁשְ ִביל ׁשֶ ׁשְ א ּבִ וּו ָקָטן ְוָגדֹולִים ֶאּלָ הּוׁשְ ִביל ׁשֶ ׁשְ א ּבִ וּו ָקָטן ְוָגדֹולִים ֶאּלָ הּוׁשְ ִביל ׁשֶ ׁשְ א ּבִ וּו ָקָטן ְוָגדֹולִים ֶאּלָ הּוׁשְ ִביל ׁשֶ ׁשְ א ּבִ   , ִים ֶאּלָ
ֱאַמר:  ּנֶ ֱאַמר: ׁשֶ ּנֶ ֱאַמר: ׁשֶ ּנֶ ֱאַמר: ׁשֶ ּנֶ ּכֹ ׁשֶ   , (ישעיה כד, ב)        30303030"ֵהן"ְוָהָיה ָכָעם ּכַ

ְתֵריּה  ְתֵריּה ּוְכִתיב ּבַ ְתֵריּה ּוְכִתיב ּבַ ְתֵריּה ּוְכִתיב ּבַ ּבֹוק ָהָאֶרץ    ::::ּוְכִתיב ּבַ   . (ישעיה כד, ג) 31""ִהּבֹוק ּתִ
  

ֵריּה ָאַמר ָאַמר ָאַמר ָאַמר  אּדְ ַרב ַעְמָרם ּבְ ר ַאּבָ ְמעֹון ּבַ י ׁשִ ְמעוֹ ָאַמר ָאַמר ָאַמר ָאַמר     ַרּבִ י ׁשִ אַרּבִ ר ַאּבָ י ֲחִניָנאָאַמר ָאַמר ָאַמר ָאַמר     ן ּבַ         : : : : ַרּבִ
ּלא הֹוִכיחּו ֶזה ֶאת ֶזה,  ִביל ׁשֶ ׁשְ א ּבִ ַלִים ֶאּלָ ּלא הֹוִכיחּו ֶזה ֶאת ֶזה, לֹא ָחְרָבה ְירּוׁשָ ִביל ׁשֶ ׁשְ א ּבִ ַלִים ֶאּלָ ּלא הֹוִכיחּו ֶזה ֶאת ֶזה, לֹא ָחְרָבה ְירּוׁשָ ִביל ׁשֶ ׁשְ א ּבִ ַלִים ֶאּלָ ּלא הֹוִכיחּו ֶזה ֶאת ֶזה, לֹא ָחְרָבה ְירּוׁשָ ִביל ׁשֶ ׁשְ א ּבִ ַלִים ֶאּלָ         לֹא ָחְרָבה ְירּוׁשָ

ֱאַמר:  ּנֶ ֱאַמר: ׁשֶ ּנֶ ֱאַמר: ׁשֶ ּנֶ ֱאַמר: ׁשֶ ּנֶ ִלים לֹא ָמְצאּו ִמְרֶעה יוּ "ָה ׁשֶ ַאּיָ ֶריָה ּכְ   , (איכה א, ו)        32323232"ׂשָ
ל ֶזה  ל ֶזה ָמה ַאּיָ ל ֶזה ָמה ַאּיָ ל ֶזה ָמה ַאּיָ ל ֶזהרֹ רֹ רֹ רֹ     - - - - ָמה ַאּיָ ַצד ְזָנבֹו ׁשֶ ל ֶזה ּבְ ל ֶזהאׁשֹו ׁשֶ ַצד ְזָנבֹו ׁשֶ ל ֶזה ּבְ ל ֶזהאׁשֹו ׁשֶ ַצד ְזָנבֹו ׁשֶ ל ֶזה ּבְ ל ֶזהאׁשֹו ׁשֶ ַצד ְזָנבֹו ׁשֶ ל ֶזה ּבְ   , אׁשֹו ׁשֶ

אֹותֹו ַהּדֹור ַאף ַאף ַאף ַאף  ּבְ ָרֵאל ׁשֶ אֹותֹו ַהּדֹור ִיׂשְ ּבְ ָרֵאל ׁשֶ אֹותֹו ַהּדֹור ִיׂשְ ּבְ ָרֵאל ׁשֶ אֹותֹו ַהּדֹור ִיׂשְ ּבְ ָרֵאל ׁשֶ ְרַקע ְולֹא הֹוִכיחּו ֶזה ֶאת ֶזה.     - - - - ִיׂשְ ּקַ ֵניֶהם ּבַ ְבׁשּו ּפְ ְרַקע ְולֹא הֹוִכיחּו ֶזה ֶאת ֶזה. כָּ ּקַ ֵניֶהם ּבַ ְבׁשּו ּפְ ְרַקע ְולֹא הֹוִכיחּו ֶזה ֶאת ֶזה. כָּ ּקַ ֵניֶהם ּבַ ְבׁשּו ּפְ ְרַקע ְולֹא הֹוִכיחּו ֶזה ֶאת ֶזה. כָּ ּקַ ֵניֶהם ּבַ ְבׁשּו ּפְ         כָּ
        

י ְיהּוָדהָאַמר ָאַמר ָאַמר ָאַמר          : : : : ַרּבִ
ְלִמיֵדי ֲחָכִמים,  ּה ּתַ יזּּו ּבָ ּבִ ִביל ׁשֶ ׁשְ א ּבִ ַלִים ֶאּלָ ְלִמיֵדי ֲחָכִמים, לֹא ָחְרָבה ְירּוׁשָ ּה ּתַ יזּּו ּבָ ּבִ ִביל ׁשֶ ׁשְ א ּבִ ַלִים ֶאּלָ ְלִמיֵדי ֲחָכִמים, לֹא ָחְרָבה ְירּוׁשָ ּה ּתַ יזּּו ּבָ ּבִ ִביל ׁשֶ ׁשְ א ּבִ ַלִים ֶאּלָ ְלִמיֵדי ֲחָכִמים, לֹא ָחְרָבה ְירּוׁשָ ּה ּתַ יזּּו ּבָ ּבִ ִביל ׁשֶ ׁשְ א ּבִ ַלִים ֶאּלָ   לֹא ָחְרָבה ְירּוׁשָ

                                                             
25
א   ָ ֵאת ַמׂשּ י ׂשְ ת ּוְלִבְלתִּ ּבָ ַ ׁש ֶאת יֹום ַהׁשּ ְמעּו ֵאַלי ְלַקּדֵ א ְוִאם לֹא ִתׁשְ ָ ֵאת ַמׂשּ י ׂשְ ת ּוְלִבְלתִּ ּבָ ַ ׁש ֶאת יֹום ַהׁשּ ְמעּו ֵאַלי ְלַקּדֵ א ְוִאם לֹא ִתׁשְ ָ ֵאת ַמׂשּ י ׂשְ ת ּוְלִבְלתִּ ּבָ ַ ׁש ֶאת יֹום ַהׁשּ ְמעּו ֵאַלי ְלַקּדֵ א ְוִאם לֹא ִתׁשְ ָ ֵאת ַמׂשּ י ׂשְ ת ּוְלִבְלתִּ ּבָ ַ ׁש ֶאת יֹום ַהׁשּ ְמעּו ֵאַלי ְלַקּדֵ הְוִהצַּ ְוִהצַּ ְוִהצַּ ְוִהצַּ ּובא בשערי ירושלים ביום השבת ְוִאם לֹא ִתׁשְ ַלִים ְולֹא ִתְכּבֶ ָעֶריָה ְוָאְכָלה ַאְרְמנֹות ְירּוׁשָ ׁשְ י ֵאׁש ּבִ התִּ ַלִים ְולֹא ִתְכּבֶ ָעֶריָה ְוָאְכָלה ַאְרְמנֹות ְירּוׁשָ ׁשְ י ֵאׁש ּבִ התִּ ַלִים ְולֹא ִתְכּבֶ ָעֶריָה ְוָאְכָלה ַאְרְמנֹות ְירּוׁשָ ׁשְ י ֵאׁש ּבִ התִּ ַלִים ְולֹא ִתְכּבֶ ָעֶריָה ְוָאְכָלה ַאְרְמנֹות ְירּוׁשָ ׁשְ י ֵאׁש ּבִ  תִּ
26
ָכר ִיְרּדפּו   יֵמי ַבּבֶקר ׁשֵ כִּ ָכר ִיְרּדפּו הֹוי ַמׁשְ יֵמי ַבּבֶקר ׁשֵ כִּ ָכר ִיְרּדפּו הֹוי ַמׁשְ יֵמי ַבּבֶקר ׁשֵ כִּ ָכר ִיְרּדפּו הֹוי ַמׁשְ יֵמי ַבּבֶקר ׁשֵ כִּ יטּו מאחרי בנשף יין ידליקם. הֹוי ַמׁשְ יֶהם ְוֵאת ּפַעל ה' לֹא ַיּבִ תֵּ יטּו ְוָהָיה ִכּנֹור ָוֶנֶבל ּתף ְוָחִליל ָוַיִין ִמׁשְ יֶהם ְוֵאת ּפַעל ה' לֹא ַיּבִ תֵּ יטּו ְוָהָיה ִכּנֹור ָוֶנֶבל ּתף ְוָחִליל ָוַיִין ִמׁשְ יֶהם ְוֵאת ּפַעל ה' לֹא ַיּבִ תֵּ יטּו ְוָהָיה ִכּנֹור ָוֶנֶבל ּתף ְוָחִליל ָוַיִין ִמׁשְ יֶהם ְוֵאת ּפַעל ה' לֹא ַיּבִ תֵּ  ומעשה ידיו לא ראוְוָהָיה ִכּנֹור ָוֶנֶבל ּתף ְוָחִליל ָוַיִין ִמׁשְ
27
ִלי ָדַעת ָלֵכן ָלֵכן ָלֵכן ָלֵכן   י ִמּבְ ָלה ַעּמִ ִלי ָדַעת ּגָ י ִמּבְ ָלה ַעּמִ ִלי ָדַעת ּגָ י ִמּבְ ָלה ַעּמִ ִלי ָדַעת ּגָ י ִמּבְ ָלה ַעּמִ  וכבודו ְמֵתי רעב ַוֲהמֹונֹו ִצֵחה ָצָמאּגָ
28

פֹ ואת חמת ה' מלאתי נלאיתי הכיל   פֹ ׁשְ פֹ ׁשְ פֹ ׁשְ חּוץ ׁשְ חּוץ ְך ַעל עֹוָלל ּבַ חּוץ ְך ַעל עֹוָלל ּבַ חּוץ ְך ַעל עֹוָלל ּבַ  ועל סוד בחורים יחדיו כי גם איש עם אשה ילכדו זקן עם מלא ימיםְך ַעל עֹוָלל ּבַ
29
ם ּבֹוׁש לֹא ֵיבֹוׁשּו   י ּתֹוֵעָבה ָעׂשּו ּגַ ם ּבֹוׁש לֹא ֵיבֹוׁשּו הֹוִביׁשּו כִּ י ּתֹוֵעָבה ָעׂשּו ּגַ ם ּבֹוׁש לֹא ֵיבֹוׁשּו הֹוִביׁשּו כִּ י ּתֹוֵעָבה ָעׂשּו ּגַ ם ּבֹוׁש לֹא ֵיבֹוׁשּו הֹוִביׁשּו כִּ י ּתֹוֵעָבה ָעׂשּו ּגַ ַקְדִתים יכשלו אמר ה'גם ַהְכלִ הֹוִביׁשּו כִּ  ים לא ָיָדעּו לכן יפלו ַבּנֹוְפִלים בעת ּפְ
30
ּכֵהן   ּכֵהן ְוָהָיה ָכָעם כַּ ּכֵהן ְוָהָיה ָכָעם כַּ ּכֵהן ְוָהָיה ָכָעם כַּ  כעבד כאדוניו כשפחה כגבירתה כקונה כמוכר כמלווה כלווה כנושה כאשר נושא בוְוָהָיה ָכָעם כַּ
31
ּבֹוק ָהָאֶרץ   ּבֹוק ָהָאֶרץ ִהּבֹוק תִּ ּבֹוק ָהָאֶרץ ִהּבֹוק תִּ ּבֹוק ָהָאֶרץ ִהּבֹוק תִּ  והבוז תבוז כי ה' דבר את הדבר הזהִהּבֹוק תִּ
32
ִלים לֹא ָמ   ַאיָּ ֶריָה כְּ ִלים לֹא ָמ היו ׂשָ ַאיָּ ֶריָה כְּ ִלים לֹא ָמ היו ׂשָ ַאיָּ ֶריָה כְּ ִלים לֹא ָמ היו ׂשָ ַאיָּ ֶריָה כְּ  וילכו בלא כח לפני רודףְצאּו ִמְרֶעה ְצאּו ִמְרֶעה ְצאּו ִמְרֶעה ְצאּו ִמְרֶעה היו ׂשָ
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ֱאַמר:  ּנֶ ֱאַמר: ׁשֶ ּנֶ ֱאַמר: ׁשֶ ּנֶ ֱאַמר: ׁשֶ ּנֶ ַמְלֲאֵכי ָה ׁשֶ ְהיּו ַמְלִעִבים ּבְ ְנִביָאיו"ַוּיִ ִעים ּבִ ְעּתְ ָבָריו ּוִמּתַ    ,ֱאלִֹהים ּובֹוִזים ּדְ
א" ַעּמֹו ַעד ְלֵאין ַמְרּפֵ   . (דברי הימים ב', לו טז)    ַעד ֲעלֹת ֲחַמת ה' ּבְ

  
א"ַמאי ַמאי ַמאי ַמאי          ? ? ? ? "ַעד ְלֵאין ַמְרּפֵ

        
  : : : : ַרבָאַמר ָאַמר ָאַמר ָאַמר     ַרב ְיהּוָדהָאַמר ָאַמר ָאַמר ָאַמר 

ְלִמיֵדי ֲחָכִמים ּכֹ ּכֹ ּכֹ ּכֹ  ה ּתַ ְלִמיֵדי ֲחָכִמים ל ַהְמַבזֶּ ה ּתַ ְלִמיֵדי ֲחָכִמים ל ַהְמַבזֶּ ה ּתַ ְלִמיֵדי ֲחָכִמים ל ַהְמַבזֶּ ה ּתַ תֹו.  ֵאין לֹו ְרפּוָאה ֵאין לֹו ְרפּוָאה ֵאין לֹו ְרפּוָאה ֵאין לֹו ְרפּוָאה     - - - - ל ַהְמַבזֶּ תֹו.  ְלַמכָּ תֹו.  ְלַמכָּ תֹו.  ְלַמכָּ         ְלַמכָּ
            

        
        : : : : ַרבָאַמר ָאַמר ָאַמר ָאַמר     ַרב ְיהּוָדהָאַמר ָאַמר ָאַמר ָאַמר 

ְכִתיב ְכִתיבַמאי ּדִ ְכִתיבַמאי ּדִ ְכִתיבַמאי ּדִ ֵרעּו"    ::::ַמאי ּדִ יָחי ּוִבְנִביַאי ַאל ּתָ ְמׁשִ עּו ּבִ ּגְ    ?(דברי הימים א', טז, כב)    "ַאל ּתִ
  

יָחי" ְמׁשִ עּו ּבִ ּגְ ן    - - - -     "ַאל ּתִ ית ַרּבָ ל ּבֵ ינֹוקֹות ׁשֶ ןֵאּלּו ּתִ ית ַרּבָ ל ּבֵ ינֹוקֹות ׁשֶ ןֵאּלּו ּתִ ית ַרּבָ ל ּבֵ ינֹוקֹות ׁשֶ ןֵאּלּו ּתִ ית ַרּבָ ל ּבֵ ינֹוקֹות ׁשֶ    .ֵאּלּו ּתִ
ֵרעּו" לְ     - - - -     "ּוִבְנִביַאי ַאל ּתָ לְ ֵאּלּו ּתַ לְ ֵאּלּו ּתַ לְ ֵאּלּו ּתַ         ִמיֵדי ֲחָכִמים. ִמיֵדי ֲחָכִמים. ִמיֵדי ֲחָכִמים. ִמיֵדי ֲחָכִמים. ֵאּלּו ּתַ

        
ּום     ֵריׁש ָלִקיׁש ָאַמר ָאַמר ָאַמר ָאַמר  ּום ִמׁשּ ּום ִמׁשּ ּום ִמׁשּ יָאהִמׁשּ י ְיהּוָדה ְנׂשִ         : : : : ַרּבִ

ִביל ֶהֶבל  ׁשְ א ּבִ ים ֶאּלָ ִביל ֶהֶבל ֵאין ָהעֹוָלם ִמְתַקּיֵ ׁשְ א ּבִ ים ֶאּלָ ִביל ֶהֶבל ֵאין ָהעֹוָלם ִמְתַקּיֵ ׁשְ א ּבִ ים ֶאּלָ ִביל ֶהֶבל ֵאין ָהעֹוָלם ִמְתַקּיֵ ׁשְ א ּבִ ים ֶאּלָ ל ֵאין ָהעֹוָלם ִמְתַקּיֵ ן. ׁשֶ ית ַרּבָ ל ּבֵ ינֹוקֹות ׁשֶ ן. ּתִ ית ַרּבָ ל ּבֵ ינֹוקֹות ׁשֶ ן. ּתִ ית ַרּבָ ל ּבֵ ינֹוקֹות ׁשֶ ן. ּתִ ית ַרּבָ ל ּבֵ ינֹוקֹות ׁשֶ         ּתִ
        

אָאַמר ֵליּה ָאַמר ֵליּה ָאַמר ֵליּה ָאַמר ֵליּה  ּפָ ֵיילְ לְ לְ לְ     ַרב ּפַ   : : : : ַאּבַ
יִדי ְוִדיָדְך ַמאי יִדי ְוִדיָדְך ַמאיּדִ יִדי ְוִדיָדְך ַמאיּדִ יִדי ְוִדיָדְך ַמאיּדִ   ? ּדִ

  
        ָאַמר ֵליּה: ָאַמר ֵליּה: ָאַמר ֵליּה: ָאַמר ֵליּה: 
ֵאין ּבֹו ֵחְטא.     ֵאינֹו ּדֹוֶמהֵאינֹו ּדֹוֶמהֵאינֹו ּדֹוֶמהֵאינֹו ּדֹוֶמה ׁש ּבֹו ֵחְטא, ְלֶהֶבל ׁשֶ ּיֵ ֵאין ּבֹו ֵחְטא. ֶהֶבל ׁשֶ ׁש ּבֹו ֵחְטא, ְלֶהֶבל ׁשֶ ּיֵ ֵאין ּבֹו ֵחְטא. ֶהֶבל ׁשֶ ׁש ּבֹו ֵחְטא, ְלֶהֶבל ׁשֶ ּיֵ ֵאין ּבֹו ֵחְטא. ֶהֶבל ׁשֶ ׁש ּבֹו ֵחְטא, ְלֶהֶבל ׁשֶ ּיֵ         ֶהֶבל ׁשֶ

        
        

ּום     ֵריׁש ָלִקיׁש ְוָאַמר ְוָאַמר ְוָאַמר ְוָאַמר  ּום ִמׁשּ ּום ִמׁשּ ּום ִמׁשּ יָאהִמׁשּ י ְיהּוָדה ְנׂשִ         : : : : ַרּבִ
ׁש.  ְקּדָ ית ַהּמִ ן ֲאִפיּלּו ְלִבְנַין ּבֵ ית ַרּבָ ל ּבֵ ינֹוקֹות ׁשֶ ִלין ּתִ ׁש. ֵאין ְמַבּטְ ְקּדָ ית ַהּמִ ן ֲאִפיּלּו ְלִבְנַין ּבֵ ית ַרּבָ ל ּבֵ ינֹוקֹות ׁשֶ ִלין ּתִ ׁש. ֵאין ְמַבּטְ ְקּדָ ית ַהּמִ ן ֲאִפיּלּו ְלִבְנַין ּבֵ ית ַרּבָ ל ּבֵ ינֹוקֹות ׁשֶ ִלין ּתִ ׁש. ֵאין ְמַבּטְ ְקּדָ ית ַהּמִ ן ֲאִפיּלּו ְלִבְנַין ּבֵ ית ַרּבָ ל ּבֵ ינֹוקֹות ׁשֶ ִלין ּתִ         ֵאין ְמַבּטְ

        
יָאהלְ לְ לְ לְ     ֵריׁש ָלִקיׁש ְוָאַמר ְוָאַמר ְוָאַמר ְוָאַמר  י ְיהּוָדה ְנׂשִ         : : : : ַרּבִ

י ֵמֲאבֹוַתי,  ַלּנִ ְך ְמקּוּבְ י ֵמֲאבֹוַתי, כָּ ַלּנִ ְך ְמקּוּבְ י ֵמֲאבֹוַתי, כָּ ַלּנִ ְך ְמקּוּבְ י ֵמֲאבֹוַתי, כָּ ַלּנִ ְך ְמקּוּבְ         כָּ
        ְוָאְמִרי ָלּה ֵמֲאבֹוֶתיָך: ְוָאְמִרי ָלּה ֵמֲאבֹוֶתיָך: ְוָאְמִרי ָלּה ֵמֲאבֹוֶתיָך: ְוָאְמִרי ָלּה ֵמֲאבֹוֶתיָך: 

ן  ית ַרּבָ ל ּבֵ ינֹוקֹות ׁשֶ ּה ּתִ ֵאין ּבָ ל ִעיר ׁשֶ ן כָּ ית ַרּבָ ל ּבֵ ינֹוקֹות ׁשֶ ּה ּתִ ֵאין ּבָ ל ִעיר ׁשֶ ן כָּ ית ַרּבָ ל ּבֵ ינֹוקֹות ׁשֶ ּה ּתִ ֵאין ּבָ ל ִעיר ׁשֶ ן כָּ ית ַרּבָ ל ּבֵ ינֹוקֹות ׁשֶ ּה ּתִ ֵאין ּבָ ל ִעיר ׁשֶ             ....ַמֲחִריִבין אֹוָתּה ַמֲחִריִבין אֹוָתּה ַמֲחִריִבין אֹוָתּה ַמֲחִריִבין אֹוָתּה  -כָּ
        

        ָאַמר: ָאַמר: ָאַמר: ָאַמר:     ָרִביָנא
        ַמֲחִריִמין אֹוָתּה.  ַמֲחִריִמין אֹוָתּה.  ַמֲחִריִמין אֹוָתּה.  ַמֲחִריִמין אֹוָתּה.  

            
        

        : : : : ָרָבאְוָאַמר ְוָאַמר ְוָאַמר ְוָאַמר 
ְס  ּפָ ִביל ׁשֶ ׁשְ א ּבִ ַלִים ֶאּלָ ְס לֹא ָחְרָבה ְירּוׁשָ ּפָ ִביל ׁשֶ ׁשְ א ּבִ ַלִים ֶאּלָ ְס לֹא ָחְרָבה ְירּוׁשָ ּפָ ִביל ׁשֶ ׁשְ א ּבִ ַלִים ֶאּלָ ְס לֹא ָחְרָבה ְירּוׁשָ ּפָ ִביל ׁשֶ ׁשְ א ּבִ ַלִים ֶאּלָ י ֲאָמָנהלֹא ָחְרָבה ְירּוׁשָ ה ַאְנׁשֵ ּנָ י ֲאָמָנהקּו ִמּמֶ ה ַאְנׁשֵ ּנָ י ֲאָמָנהקּו ִמּמֶ ה ַאְנׁשֵ ּנָ י ֲאָמָנהקּו ִמּמֶ ה ַאְנׁשֵ ּנָ   , קּו ִמּמֶ

ֱאַמר:  ּנֶ ֱאַמר: ׁשֶ ּנֶ ֱאַמר: ׁשֶ ּנֶ ֱאַמר: ׁשֶ ּנֶ חוּ ׁשֶ ַלִים ּוְראּו ָנא "ׁשֹוְטטּו ּבְ ְרחצֹות ְירּוׁשָ    ,ֹובֹוֶתיָה ּוְדעּו ּוַבְקׁשּו ּבִ
ְמְצאּו ִאיׁש  ט ִאם ּתִ ּפָ ה ִמׁשְ ׁש ֱאמּוָנה ,ִאם ֵיׁש עֹוׂשֶ   .(ירמיהו ה, א)    ְוֶאְסַלח ָלּה" ,ְמַבּקֵ

  
        ִאיִני?! ִאיִני?! ִאיִני?! ִאיִני?! 

        : : : : ב ְקִטיָנאַר ְוָהָאַמר ְוָהָאַמר ְוָהָאַמר ְוָהָאַמר 
ַלִים ל ְירּוׁשָ לֹוָנּה ׁשֶ ׁשְ ַעת כִּ ׁשְ ַלִיםֲאִפיּלּו ּבִ ל ְירּוׁשָ לֹוָנּה ׁשֶ ׁשְ ַעת כִּ ׁשְ ַלִיםֲאִפיּלּו ּבִ ל ְירּוׁשָ לֹוָנּה ׁשֶ ׁשְ ַעת כִּ ׁשְ ַלִיםֲאִפיּלּו ּבִ ל ְירּוׁשָ לֹוָנּה ׁשֶ ׁשְ ַעת כִּ ׁשְ י ֲאָמָנה,     ,,,,ֲאִפיּלּו ּבִ ה ַאְנׁשֵ ּנָ ְסקּו ִמּמֶ י ֲאָמָנה, לֹא ּפָ ה ַאְנׁשֵ ּנָ ְסקּו ִמּמֶ י ֲאָמָנה, לֹא ּפָ ה ַאְנׁשֵ ּנָ ְסקּו ִמּמֶ י ֲאָמָנה, לֹא ּפָ ה ַאְנׁשֵ ּנָ ְסקּו ִמּמֶ         לֹא ּפָ

ֱאַמר:  ּנֶ ֱאַמר: ׁשֶ ּנֶ ֱאַמר: ׁשֶ ּנֶ ֱאַמר: ׁשֶ ּנֶ י ִיְתּפֹ ׁשֶ ְהֶיה ָלנוּ "ּכִ ְמָלה ְלָכה ָקִצין ּתִ ית ָאִביו ׂשִ ָאִחיו ּבֵ   . (ישעיה ג, ו)        33333333"ׂש ִאיׁש ּבְ
ּסִ  ֵני ָאָדם ִמְתכַּ ּבְ ָבִרים ׁשֶ ּסִ ּדְ ֵני ָאָדם ִמְתכַּ ּבְ ָבִרים ׁשֶ ּסִ ּדְ ֵני ָאָדם ִמְתכַּ ּבְ ָבִרים ׁשֶ ּסִ ּדְ ֵני ָאָדם ִמְתכַּ ּבְ ָבִרים ׁשֶ ְמָלה ּדְ ִ ׁשּ ֶהן כַּ ְמָלה ין ּבָ ִ ׁשּ ֶהן כַּ ְמָלה ין ּבָ ִ ׁשּ ֶהן כַּ ְמָלה ין ּבָ ִ ׁשּ ֶהן כַּ ָיֶדיךָ  -ין ּבָ ָנן ּבְ ָיֶדיךָ ֶיׁשְ ָנן ּבְ ָיֶדיךָ ֶיׁשְ ָנן ּבְ ָיֶדיךָ ֶיׁשְ ָנן ּבְ       ....ֶיׁשְ

ָלה ַהּזֹ  ְכׁשֵ ַחת ָיֶדָך""ְוַהּמַ   ,  ,  ,  ,  (ישעיה ג, ו)    את ּתַ
            ....דברים שאין בני אדם עומדין עליהם אלא אם כן נכשלים בהןדברים שאין בני אדם עומדין עליהם אלא אם כן נכשלים בהןדברים שאין בני אדם עומדין עליהם אלא אם כן נכשלים בהןדברים שאין בני אדם עומדין עליהם אלא אם כן נכשלים בהן   קכ,א

            ....))))ישעיהו גישעיהו גישעיהו גישעיהו ג((((    "קצין תהיה לנו"    ––––ישנן תחת ידיך ישנן תחת ידיך ישנן תחת ידיך ישנן תחת ידיך 
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ְהֶיה ָלנּו   ְמָלה ְלָכה ָקִצין תִּ ית ָאִביו ׂשִ ָאִחיו ּבֵ י ִיְתּפֹׂש ִאיׁש ּבְ ְהֶיה ָלנּו "כִּ ְמָלה ְלָכה ָקִצין תִּ ית ָאִביו ׂשִ ָאִחיו ּבֵ י ִיְתּפֹׂש ִאיׁש ּבְ ְהֶיה ָלנּו "כִּ ְמָלה ְלָכה ָקִצין תִּ ית ָאִביו ׂשִ ָאִחיו ּבֵ י ִיְתּפֹׂש ִאיׁש ּבְ ְהֶיה ָלנּו "כִּ ְמָלה ְלָכה ָקִצין תִּ ית ָאִביו ׂשִ ָאִחיו ּבֵ י ִיְתּפֹׂש ִאיׁש ּבְ  """"והמכשלה הזאת תחת ידך"כִּ
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            ....וגו'וגו'וגו'וגו'    "ישא ביום ההוא לאמר לא אהיה חובש"
            ,,,,אלא לשון שבועהאלא לשון שבועהאלא לשון שבועהאלא לשון שבועה    - - - -     "ישא"אין אין אין אין 

            ––––    "לא תשא את שם ה'"    ::::וכן הוא אומרוכן הוא אומרוכן הוא אומרוכן הוא אומר
            ,,,,לא אהיה מחובשי עצמן בבית המדרשלא אהיה מחובשי עצמן בבית המדרשלא אהיה מחובשי עצמן בבית המדרשלא אהיה מחובשי עצמן בבית המדרש    - - - -     "לא אהיה חובש"
            !!!!תלמודתלמודתלמודתלמודשאין בידי לא מקרא ולא משנה ולא שאין בידי לא מקרא ולא משנה ולא שאין בידי לא מקרא ולא משנה ולא שאין בידי לא מקרא ולא משנה ולא     - - - -     "ובביתי אין לחם ואין שמלה"
        

            !!!!ימא לןימא לןימא לןימא לןאמרו ליה אאמרו ליה אאמרו ליה אאמרו ליה א    - - - -     ''''גמירנאגמירנאגמירנאגמירנא''''    ::::דילמא שאני התם דאי אמר להודילמא שאני התם דאי אמר להודילמא שאני התם דאי אמר להודילמא שאני התם דאי אמר להו    ????וממאיוממאיוממאיוממאי
        

            ....הוה ליה למימר גמר ושכחהוה ליה למימר גמר ושכחהוה ליה למימר גמר ושכחהוה ליה למימר גמר ושכח
            !!!!כללכללכללכלל    ––––    "לא אהיה חובש"מאי מאי מאי מאי 

        
            ::::לא קשיאלא קשיאלא קשיאלא קשיא

            ,,,,בדברי תורהבדברי תורהבדברי תורהבדברי תורה    - - - - כאן כאן כאן כאן 
 ....במשא ומתןבמשא ומתןבמשא ומתןבמשא ומתן    - - - - כאן כאן כאן כאן 

        
        

        אאאא    קכ,קכ,קכ,קכ, .539
ָנה    ִמׁשְ

            ....אע"פ שיש בו מאה סעודותאע"פ שיש בו מאה סעודותאע"פ שיש בו מאה סעודותאע"פ שיש בו מאה סעודות    - - - - מצילין סל מלא ככרות מצילין סל מלא ככרות מצילין סל מלא ככרות מצילין סל מלא ככרות 
            ....בואו והצילו לכםבואו והצילו לכםבואו והצילו לכםבואו והצילו לכם    ::::ואומר לאחריםואומר לאחריםואומר לאחריםואומר לאחרים    ,,,,וחבית של ייןוחבית של ייןוחבית של ייןוחבית של יין    ,,,,ועיגול של דבילהועיגול של דבילהועיגול של דבילהועיגול של דבילה

            ....עושין עמו חשבון אחר השבתעושין עמו חשבון אחר השבתעושין עמו חשבון אחר השבתעושין עמו חשבון אחר השבת    - - - -     ואם היו פיקחיןואם היו פיקחיןואם היו פיקחיןואם היו פיקחין
            ????אותןאותןאותןאותן    להיכן מציליןלהיכן מציליןלהיכן מציליןלהיכן מצילין

            ....לחצר המעורבתלחצר המעורבתלחצר המעורבתלחצר המעורבת
            ::::בן בתירה אומרבן בתירה אומרבן בתירה אומרבן בתירה אומר

            ....אף לשאינה מעורבתאף לשאינה מעורבתאף לשאינה מעורבתאף לשאינה מעורבת
            ,,,,ולשם מוציא כל כלי תשמישוולשם מוציא כל כלי תשמישוולשם מוציא כל כלי תשמישוולשם מוציא כל כלי תשמישו

            ,,,,ולובש כל מה שיכול ללבושולובש כל מה שיכול ללבושולובש כל מה שיכול ללבושולובש כל מה שיכול ללבוש
            ....ועוטף כל מה שיכול לעטוףועוטף כל מה שיכול לעטוףועוטף כל מה שיכול לעטוףועוטף כל מה שיכול לעטוף

            ::::ר' יוסי אומרר' יוסי אומרר' יוסי אומרר' יוסי אומר
            ....י"ח כליםי"ח כליםי"ח כליםי"ח כלים

        ....יא ואומר לאחרים בואו והצילו עמייא ואומר לאחרים בואו והצילו עמייא ואומר לאחרים בואו והצילו עמייא ואומר לאחרים בואו והצילו עמיוחוזר ולובש ומוצוחוזר ולובש ומוצוחוזר ולובש ומוצוחוזר ולובש ומוצ
        

ָמָרא    ּגְ

            !!!!ותו לאותו לאותו לאותו לא    "ג' סעודות"    ::::והא תנא ליה רישאוהא תנא ליה רישאוהא תנא ליה רישאוהא תנא ליה רישא
        

            ::::רב הונאאמר אמר אמר אמר 
            ::::קשיאקשיאקשיאקשיא    לאלאלאלא

            ....בבא להצילבבא להצילבבא להצילבבא להציל    - - - - כאן כאן כאן כאן 
            ....בבא לקפלבבא לקפלבבא לקפלבבא לקפל    - - - - כאן כאן כאן כאן 

        
            ....מציל את כולןמציל את כולןמציל את כולןמציל את כולן        - - - -     """"בא להצילבא להצילבא להצילבא להציל""""
            ....אינו מקפל אלא מזון ג' סעודותאינו מקפל אלא מזון ג' סעודותאינו מקפל אלא מזון ג' סעודותאינו מקפל אלא מזון ג' סעודות    - - - -     """"בא לקפלבא לקפלבא לקפלבא לקפל""""
        

            ::::רבאמר אמר אמר אמר     ר' אבא בר זבדא
            ,,,,אידי ואידי בבא לקפלאידי ואידי בבא לקפלאידי ואידי בבא לקפלאידי ואידי בבא לקפל

            ::::ולא קשיאולא קשיאולא קשיאולא קשיא
            ....לאותה חצרלאותה חצרלאותה חצרלאותה חצר    - - - - כאן כאן כאן כאן 
            ....לחצר אחרתלחצר אחרתלחצר אחרתלחצר אחרת    - - - - כאן כאן כאן כאן 

        
        

            ::::רב הונא בריה דרב יהושעבעי בעי בעי בעי 
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            ????מאימאימאימאי    ––––    והניחוהניחוהניחוהניח    וקיפלוקיפלוקיפלוקיפל    ,,,,והניחוהניחוהניחוהניח    וקיפלוקיפלוקיפלוקיפל    ,,,,פירש טליתופירש טליתופירש טליתופירש טליתו
            ????א לקפל דמיא לקפל דמיא לקפל דמיא לקפל דמיאו כבאו כבאו כבאו כב    ,,,,כבא להציל דמיכבא להציל דמיכבא להציל דמיכבא להציל דמי

        
            ,,,,רב חסדאלללל    רב שיזביאטעיה אטעיה אטעיה אטעיה     ::::רבאמדאמר מדאמר מדאמר מדאמר 

            ,,,,ובלבד שלא יביא כלי שהוא מחזיק יותר מג' סעודותובלבד שלא יביא כלי שהוא מחזיק יותר מג' סעודותובלבד שלא יביא כלי שהוא מחזיק יותר מג' סעודותובלבד שלא יביא כלי שהוא מחזיק יותר מג' סעודות    ::::ודרשודרשודרשודרש
            ....ושפיר דמיושפיר דמיושפיר דמיושפיר דמי    ,,,,כבא להציל דמיכבא להציל דמיכבא להציל דמיכבא להציל דמי    ::::ש"מש"מש"מש"מ

        
            ::::רבאלללל    רב נחמן בר יצחקא"ל א"ל א"ל א"ל 

            ????מאי טעותאמאי טעותאמאי טעותאמאי טעותא
        

        ָאַמר ֵליּה: ָאַמר ֵליּה: ָאַמר ֵליּה: ָאַמר ֵליּה: 
ָקָתֵני:  ָקָתֵני: ּדְ ָקָתֵני: ּדְ ָקָתֵני: ּדְ ִלי ַאֵחר ִויָצֵרף"ּדְ ִלי ַאֵחר ְוִיְקלֹוט, ּכְ ּלא ָיִביא ּכְ   . . . . "ּוִבְלַבד ׁשֶ

ִלי ַאֵחר  ִלי ַאֵחר כְּ ִלי ַאֵחר כְּ ִלי ַאֵחר כְּ   , לֹאלֹאלֹאלֹאּדְ הּוא הּוא הּוא הּוא     - - - - כְּ
ַהה ַההֲאָבל ּבְ ַההֲאָבל ּבְ ַההֲאָבל ּבְ יל    - - - - ּוא ָמָנא ּוא ָמָנא ּוא ָמָנא ּוא ָמָנא ֲאָבל ּבְ ָבֵעי ַמּצִ ה ּדְ ּמָ ילכַּ ָבֵעי ַמּצִ ה ּדְ ּמָ ילכַּ ָבֵעי ַמּצִ ה ּדְ ּמָ ילכַּ ָבֵעי ַמּצִ ה ּדְ ּמָ   .  כַּ
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        קכ, אקכ, אקכ, אקכ, א .540
ֵביָלהוְ " ל ּדְ   . וכו'וכו'וכו'וכו'    "ִעיּגּול ׁשֶ
  
ּבֹון" יּה     - - - -     "ֶחׁשְ יּה ַמאי ֲעִביְדּתֵ יּה ַמאי ֲעִביְדּתֵ יּה ַמאי ֲעִביְדּתֵ             ????ַמאי ֲעִביְדּתֵ

  ֵמֶהְפֵקיָרא ָקָזכּו! 
  

אָאַמר ָאַמר ָאַמר ָאַמר          : : : : ַרב ִחְסּדָ
אן.  נּו כָּ ת ֲחִסידּות ׁשָ אן. ִמּדַ נּו כָּ ת ֲחִסידּות ׁשָ אן. ִמּדַ נּו כָּ ת ֲחִסידּות ׁשָ אן. ִמּדַ נּו כָּ ת ֲחִסידּות ׁשָ   ִמּדַ

  
        : : : : ָרָבאָאַמר ָאַמר ָאַמר ָאַמר 

ְקִלי    ,,,,ֲחִסיֵדיֲחִסיֵדיֲחִסיֵדיֲחִסיֵדי א ׁשָ ּתָ ּבְ ׁשַ ְקִליַאְגָרא ּדְ א ׁשָ ּתָ ּבְ ׁשַ ְקִליַאְגָרא ּדְ א ׁשָ ּתָ ּבְ ׁשַ ְקִליַאְגָרא ּדְ א ׁשָ ּתָ ּבְ ׁשַ   ?! ַאְגָרא ּדְ
  

א ָאַמר  א ָאַמר ֶאּלָ א ָאַמר ֶאּלָ א ָאַמר ֶאּלָ         : : : : ָרָבאֶאּלָ
ַמִים ָעְסִקיַנן יֵרא ׁשָ ַמִים ָעְסִקיַנןָהָכא ּבִ יֵרא ׁשָ ַמִים ָעְסִקיַנןָהָכא ּבִ יֵרא ׁשָ ַמִים ָעְסִקיַנןָהָכא ּבִ יֵרא ׁשָ י ֵמֲאֵחִרים,     ,,,,ָהָכא ּבִ ִליְתַהּנִ י ֵמֲאֵחִרים, ְולֹא ִניָחא ֵליּה ּדְ ִליְתַהּנִ י ֵמֲאֵחִרים, ְולֹא ִניָחא ֵליּה ּדְ ִליְתַהּנִ י ֵמֲאֵחִרים, ְולֹא ִניָחא ֵליּה ּדְ ִליְתַהּנִ         ְולֹא ִניָחא ֵליּה ּדְ

ִליְטַרח.  ם ַנִמי לֹא ִניָחא ֵליּה ּדְ ִליְטַרח. ּוְבִחּנָ ם ַנִמי לֹא ִניָחא ֵליּה ּדְ ִליְטַרח. ּוְבִחּנָ ם ַנִמי לֹא ִניָחא ֵליּה ּדְ ִליְטַרח. ּוְבִחּנָ ם ַנִמי לֹא ִניָחא ֵליּה ּדְ         ּוְבִחּנָ
        ְוָהִכי ָקָאַמר: ְוָהִכי ָקָאַמר: ְוָהִכי ָקָאַמר: ְוָהִכי ָקָאַמר: 

ת הּוא, עוֹ  ּבָ ַכר ׁשַ ְווָנא ָלאו ׂשְ ְכַהאי ּגַ ָיְדִעי ּדִ ִחין, ּדְ יּקְ ת הּוא, עוֹ ְוִאם ָהיּו ּפִ ּבָ ַכר ׁשַ ְווָנא ָלאו ׂשְ ְכַהאי ּגַ ָיְדִעי ּדִ ִחין, ּדְ יּקְ ת הּוא, עוֹ ְוִאם ָהיּו ּפִ ּבָ ַכר ׁשַ ְווָנא ָלאו ׂשְ ְכַהאי ּגַ ָיְדִעי ּדִ ִחין, ּדְ יּקְ ת הּוא, עוֹ ְוִאם ָהיּו ּפִ ּבָ ַכר ׁשַ ְווָנא ָלאו ׂשְ ְכַהאי ּגַ ָיְדִעי ּדִ ִחין, ּדְ יּקְ ת.  ְוִאם ָהיּו ּפִ ּבָ ַ ּבֹון ְלַאַחר ַהׁשּ ין ִעּמֹו ֶחׁשְ ת.  ׂשִ ּבָ ַ ּבֹון ְלַאַחר ַהׁשּ ין ִעּמֹו ֶחׁשְ ת.  ׂשִ ּבָ ַ ּבֹון ְלַאַחר ַהׁשּ ין ִעּמֹו ֶחׁשְ ת.  ׂשִ ּבָ ַ ּבֹון ְלַאַחר ַהׁשּ ין ִעּמֹו ֶחׁשְ         ׂשִ
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        קכ, אקכ, אקכ, אקכ, א .541
יִלין?"       וכו'וכו'וכו'וכו'    "ּוְלֵהיָכן ַמּצִ
  

ָקָתֵני ָנא ָהָכא ּדְ ָקָתֵניַמאי ׁשְ ָנא ָהָכא ּדְ ָקָתֵניַמאי ׁשְ ָנא ָהָכא ּדְ ָקָתֵניַמאי ׁשְ ָנא ָהָכא ּדְ             ????ָלֶכם""    ::::ַמאי ׁשְ
ָקָתֵני ָנא ָהָכא ּדְ ָקָתֵניּוַמאי ׁשְ ָנא ָהָכא ּדְ ָקָתֵניּוַמאי ׁשְ ָנא ָהָכא ּדְ ָקָתֵניּוַמאי ׁשְ ָנא ָהָכא ּדְ י""    ::::ּוַמאי ׁשְ   ? ? ? ? ִעּמִ

  
י ְמזֹונֹות ָקָתֵני  ּבֵ י ְמזֹונֹות ָקָתֵני ּגַ ּבֵ י ְמזֹונֹות ָקָתֵני ּגַ ּבֵ י ְמזֹונֹות ָקָתֵני ּגַ ּבֵ ָלא ָקא ֲחזּו     - - - -     "ָלֶכם"ּגַ ּום ּדְ ָלא ָקא ֲחזּו ִמׁשּ ּום ּדְ ָלא ָקא ֲחזּו ִמׁשּ ּום ּדְ ָלא ָקא ֲחזּו ִמׁשּ ּום ּדְ לׁש ְס ִמׁשּ א ְמזֹון ׁשָ לׁש ְס ֶאּלָ א ְמזֹון ׁשָ לׁש ְס ֶאּלָ א ְמזֹון ׁשָ לׁש ְס ֶאּלָ א ְמזֹון ׁשָ   .עּודֹותעּודֹותעּודֹותעּודֹותֶאּלָ

ים ָקָתֵני  י ְלבּוׁשִ ּבֵ ים ָקָתֵני ֲאָבל ּגַ י ְלבּוׁשִ ּבֵ ים ָקָתֵני ֲאָבל ּגַ י ְלבּוׁשִ ּבֵ ים ָקָתֵני ֲאָבל ּגַ י ְלבּוׁשִ ּבֵ י"ֲאָבל ּגַ י יֹוָמא    - - - -     "ִעּמִ ּום ְדָקֲחֵזי ֵליּה ְלכּוּלֵ י יֹוָמאִמׁשּ ּום ְדָקֲחֵזי ֵליּה ְלכּוּלֵ י יֹוָמאִמׁשּ ּום ְדָקֲחֵזי ֵליּה ְלכּוּלֵ י יֹוָמאִמׁשּ ּום ְדָקֲחֵזי ֵליּה ְלכּוּלֵ   . ִמׁשּ
  

ַנן נּו ַרּבָ ַנןּתָ נּו ַרּבָ ַנןּתָ נּו ַרּבָ ַנןּתָ נּו ַרּבָ             ::::ּתָ
ט,  ,לֹוֵבׁש " ט, ְוחֹוֵזר ְולֹוֵבׁש ּומֹוִציא ּופֹוׁשֵ   מֹוִציא, ּופֹוׁשֵ

ל ַהּיֹום ּכּוּלֹו,    ַוֲאִפיּלּו ּכָ
ְבֵרי  י ֵמִאירּדִ   . ַרּבִ

י    אֹוֵמר:  יֹוֵסיַרּבִ
מֹ ִליםׁשְ ר ּכֵ    .ָנה ָעׂשָ

מֹ ִלים: ְוֵאּלּו ֵהם ׁשְ ר ּכֵ   ָנה ָעׂשָ
יְליֹות, ּוַמֲעפֹוֶרת,  ,ִמְקטֹוֶרן ן, ְוָחלּוק, ְוַאּפִ תָּ ׁשְ ל ּפִ א, ַקְלּבּוס ׁשֶ   אּוְנָקִלי, ּופּוְנּדָ

יָלאֹות ֵני ַאְנּפִ ֵני ִמְנָעִלים, ּוׁשְ ֵני ְסַפְרִקין, ּוׁשְ ְרּגֹּוׁשְ  ,ּוׁשְ    ,דֵני ּפַ
ארוֹ  ַצּוָ ּבְ ראׁשֹו, ְוסּוָדר ׁשֶ ּבְ ָמְתָניו, ְוכֹוַבע ׁשֶ ּבְ   .  .  .  .  ַוֲחגֹור ׁשֶ
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        בבבב- - - - קכ, אקכ, אקכ, אקכ, א .542
ָנה    ִמׁשְ

ס ן ַנּנָ ְמעֹון ּבֶ י ׁשִ   אֹוֵמר:  ַרּבִ
ֶהן ֶאת ָהאּור ָאַחז ּבָ ל ׁשֶ יָבה ּוִמְגּדָ ה תֵּ יּדָ י ׁשִ ּבֵ ִדי ַעל ּגַ ל ּגְ ֵני  ,ּפֹוְרִסין עֹור ׁשֶ הּוא ְמָחֵרךְ ִמּפְ    .ׁשֶ

ֵליָקה.  ֲעבֹור ַהּדְ ּלא תַּ ִביל ׁשֶ ׁשְ ין ֵריָקִנים, ּבִ ין ְמֵלִאין ּבֵ ִלים, ּבֵ ָכל ַהּכֵ ין ְמִחיָצה ּבְ   ְועֹוׂשִ
י יֹוֵסי    :ַרּבִ

ים ְמֵלִאין ַמִים,  ְכֵלי ֶחֶרס ֲחָדׁשִ   אֹוֵסר ּבִ
ל ֶאת ָהאּור ֵאין ְיכֹוִלין ְלַקּבֵ ּקְ  ,ְלִפי ׁשֶ ֵליָקהְוֵהן ִמְתּבַ ין ֶאת ַהּדְ    ....ִעין ּוְמַכּבִ

   

ָמָרא    ּגְ

        : : : : ַרבָאַמר ָאַמר ָאַמר ָאַמר     ַרב ְיהּוָדהָאַמר ָאַמר ָאַמר ָאַמר 
ד ַאֵחר,  ד ֶאָחד נֹוְתִנין ָעֶליָה ַמִים ִמּצַ ּה ָהאּור ִמּצַ ָאַחז ּבָ ית ׁשֶ ד ַאֵחר, ַטּלִ ד ֶאָחד נֹוְתִנין ָעֶליָה ַמִים ִמּצַ ּה ָהאּור ִמּצַ ָאַחז ּבָ ית ׁשֶ ד ַאֵחר, ַטּלִ ד ֶאָחד נֹוְתִנין ָעֶליָה ַמִים ִמּצַ ּה ָהאּור ִמּצַ ָאַחז ּבָ ית ׁשֶ ד ַאֵחר, ַטּלִ ד ֶאָחד נֹוְתִנין ָעֶליָה ַמִים ִמּצַ ּה ָהאּור ִמּצַ ָאַחז ּבָ ית ׁשֶ         ַטּלִ

ְבָתה  ְבָתה ְוִאם כָּ ְבָתה ְוִאם כָּ ְבָתה ְוִאם כָּ ְבָתה.  - ְוִאם כָּ ְבָתה. כָּ ְבָתה. כָּ ְבָתה. כָּ         כָּ
        

  : ֵמיִתיִביֵמיִתיִביֵמיִתיִביֵמיִתיִבי
ָטּה " ד ֶאָחד ּפֹוׁשְ ּה ָהאּור ִמּצַ ָאַחז ּבָ ית ׁשֶ ּה,  ַטּלִ ה ּבָ סֶּ   ּוִמְתּכַ

ְבָתה  ְבָתה.  -ְוִאם ּכָ   ּכָ
טֹו ְוקֹוֵרא ּבֹו,  ָאַחז ּבֹו ָהאּור ּפֹוׁשְ   ְוֵכן ֵסֶפר ּתֹוָרה ׁשֶ

ָבה  ָבה –ְוִאם ּכָ   !  "ּכָ
  

יָאַמר כְּ ָאַמר כְּ ָאַמר כְּ ָאַמר כְּ ּדְ הּוא הּוא הּוא הּוא    קכ,ב יַרּבִ יַרּבִ יַרּבִ ס    ַרּבִ ן ַנּנָ ְמעֹון ּבֶ סׁשִ ן ַנּנָ ְמעֹון ּבֶ סׁשִ ן ַנּנָ ְמעֹון ּבֶ סׁשִ ן ַנּנָ ְמעֹון ּבֶ   . ׁשִ
  

יָאַמר ָאַמר ָאַמר ָאַמר ּדְ ּדְ ּדְ ּדְ ֵאיַמר ֵאיַמר ֵאיַמר ֵאיַמר  יַרּבִ יַרּבִ יַרּבִ ס     ַרּבִ ן ַנּנָ ְמעֹון ּבֶ ס ׁשִ ן ַנּנָ ְמעֹון ּבֶ ס ׁשִ ן ַנּנָ ְמעֹון ּבֶ ס ׁשִ ן ַנּנָ ְמעֹון ּבֶ ֵניׁשִ הּוא ְמָחֵרְך" "ִמּפְ   , , , , ׁשֶ
יּבּוי ִמי ָאַמר?  ַרם כִּ יּבּוי ִמי ָאַמר? ּגְ ַרם כִּ יּבּוי ִמי ָאַמר? ּגְ ַרם כִּ יּבּוי ִמי ָאַמר? ּגְ ַרם כִּ   ּגְ

  
ָקָתֵני ֵסיָפא    ,,,,ִאיןִאיןִאיןִאין ָקָתֵני ֵסיָפאִמּדְ ָקָתֵני ֵסיָפאִמּדְ ָקָתֵני ֵסיָפאִמּדְ             ::::ִמּדְ

י יֹוֵסי" ים ְמֵלִאים ַמִים,  ַרּבִ ְכֵלי ֶחֶרס ֲחָדׁשִ   אֹוֵסר ּבִ
ל ֶאת ָהאּור ֵאיָנן ְיכֹוִלים ְלַקּבֵ ֵליָקה ,ׁשֶ ין ֶאת ַהּדְ ִעין ּוְמַכּבִ ּקְ   . . . . "ְוֵהן ִמְתּבַ

ָלל  ָלל ִמכְּ ָלל ִמכְּ ָלל ִמכְּ א ּדְ ִמכְּ ּנָ א ּתַ ּנָ א ּתַ ּנָ א ּתַ ּנָ ֵריּתַ א ׁשָ ֵריַקּמָ א ׁשָ ֵריַקּמָ א ׁשָ ֵריַקּמָ א ׁשָ       ....ַקּמָ
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ַנן:  נּו ַרּבָ ַנן: ּתָ נּו ַרּבָ ַנן: ּתָ נּו ַרּבָ ַנן: ּתָ נּו ַרּבָ         ּתָ

י ַטְבָלא" ּבֵ ַעל ּגַ ְבָלה ְוִהיא, נֹוֶפֶלת.  ,ֵנר ׁשֶ   ְמַנֵער ֶאת ַהטַּ
ְבָתה  ְבָתה –ְוִאם ּכָ         . . . . "ּכָ

        
ֵבי  ֵבי ָאְמִרי ּדְ ֵבי ָאְמִרי ּדְ ֵבי ָאְמִרי ּדְ איָאְמִרי ּדְ י ַיּנַ         : : : : ַרּבִ

א נּו ֶאּלָ אלֹא ׁשָ נּו ֶאּלָ אלֹא ׁשָ נּו ֶאּלָ אלֹא ׁשָ נּו ֶאּלָ ׁשֹוֵכַח     ::::לֹא ׁשָ ׁשֹוֵכַח ּבְ ׁשֹוֵכַח ּבְ ׁשֹוֵכַח ּבְ   , ּבְ
יַח  ַמּנִ יַח ֲאָבל ּבְ ַמּנִ יַח ֲאָבל ּבְ ַמּנִ יַח ֲאָבל ּבְ ַמּנִ ִסיס ְלָדָבר ָהָאסּור -ֲאָבל ּבְ ה ּבָ ִסיס ְלָדָבר ָהָאסּורַנֲעׂשָ ה ּבָ ִסיס ְלָדָבר ָהָאסּורַנֲעׂשָ ה ּבָ ִסיס ְלָדָבר ָהָאסּורַנֲעׂשָ ה ּבָ    .ַנֲעׂשָ

  
ָנא:  ָנא: ּתָ ָנא: ּתָ ָנא: ּתָ         ּתָ

ַדְרּכֹו, " ֶלת ּפֹוֵתַח ְונֹוֵעל ּכְ ֲאחֹוֵרי ַהּדֶ   ֵנר ׁשֶ
ְבָתה  ְבָתה –ְוִאם ּכָ         . . . . "ּכָ

        
        . . . . ַרבָלֵייט ֲעָלּה ָלֵייט ֲעָלּה ָלֵייט ֲעָלּה ָלֵייט ֲעָלּה 

        
ֵריּה לְ לְ לְ לְ     ָרִביָנאָאַמר ֵליּה ָאַמר ֵליּה ָאַמר ֵליּה ָאַמר ֵליּה          , , , , ָרָבאּדְ ַרב ַאָחא ּבְ

ֵריּה ְוָאְמִרי ָלּה ְוָאְמִרי ָלּה ְוָאְמִרי ָלּה ְוָאְמִרי ָלּה  ילְ לְ לְ לְ     ָרָבאּדְ ַרב ַאָחא ּבְ         : : : : ַרב ַאׁשִ
        ּה ַרב? ּה ַרב? ּה ַרב? ּה ַרב? ַמאי ַטְעָמא ָלֵייט ֲעלָ ַמאי ַטְעָמא ָלֵייט ֲעלָ ַמאי ַטְעָמא ָלֵייט ֲעלָ ַמאי ַטְעָמא ָלֵייט ֲעלָ 

ּום  ּום ִאיֵליָמא ִמׁשּ ּום ִאיֵליָמא ִמׁשּ ּום ִאיֵליָמא ִמׁשּ יַרב ָסַבר ָלּה כְּ ַרב ָסַבר ָלּה כְּ ַרב ָסַבר ָלּה כְּ ַרב ָסַבר ָלּה כְּ ּדְ ִאיֵליָמא ִמׁשּ יַרּבִ יַרּבִ יַרּבִ א ָקָתֵני כְּ , ְיהּוָדהְיהּוָדהְיהּוָדהְיהּוָדה    ַרּבִ ּנָ א ָקָתֵני כְּ ְוּתַ ּנָ א ָקָתֵני כְּ ְוּתַ ּנָ א ָקָתֵני כְּ ְוּתַ ּנָ יְוּתַ יַרּבִ יַרּבִ יַרּבִ ְמעֹון    ַרּבִ ְמעֹוןׁשִ ְמעֹוןׁשִ ְמעֹוןׁשִ   . ׁשִ
ּום  ּום ִמׁשּ ּום ִמׁשּ ּום ִמׁשּ יַרב ָסַבר ָלּה כְּ ַרב ָסַבר ָלּה כְּ ַרב ָסַבר ָלּה כְּ ַרב ָסַבר ָלּה כְּ ּדְ ִמׁשּ יַרּבִ יַרּבִ יַרּבִ ָתֵני כְּ     ַרּבִ ל ּדְ ָתֵני כְּ ְיהּוָדה, כָּ ל ּדְ ָתֵני כְּ ְיהּוָדה, כָּ ל ּדְ ָתֵני כְּ ְיהּוָדה, כָּ ל ּדְ יְיהּוָדה, כָּ יַרּבִ יַרּבִ יַרּבִ ְמעֹון ֵמיָלט ָלֵייט ֵליּה?!     ַרּבִ ְמעֹון ֵמיָלט ָלֵייט ֵליּה?! ׁשִ ְמעֹון ֵמיָלט ָלֵייט ֵליּה?! ׁשִ ְמעֹון ֵמיָלט ָלֵייט ֵליּה?! ׁשִ   ׁשִ

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

ָהא ֲאִפיּלּו  ָהא ֲאִפיּלּו ּבְ ָהא ֲאִפיּלּו ּבְ ָהא ֲאִפיּלּו ּבְ יּבְ יַרּבִ יַרּבִ יַרּבִ ְמעוֹ     ַרּבִ ְמעוֹ ׁשִ ְמעוֹ ׁשִ ְמעוֹ ׁשִ   . ן מֹוֶדהן מֹוֶדהן מֹוֶדהן מֹוֶדהׁשִ
ָהא  ָהא ּדְ ָהא ּדְ ָהא ּדְ ֵייּדְ ְרַוְייהוּ     ָרָבאוְ וְ וְ וְ     ַאּבַ ָאְמִרי ּתַ ְרַוְייהוּ ּדְ ָאְמִרי ּתַ ְרַוְייהוּ ּדְ ָאְמִרי ּתַ ְרַוְייהוּ ּדְ ָאְמִרי ּתַ             ::::ּדְ

ימֹוֶדה מֹוֶדה מֹוֶדה מֹוֶדה  יַרּבִ יַרּבִ יַרּבִ ְמעֹון ּבִ     ַרּבִ ְמעֹון ּבִ ׁשִ ְמעֹון ּבִ ׁשִ ְמעֹון ּבִ ׁשִ יּה ''''ׁשִ יּה ְפִסיק ֵריׁשֵ יּה ְפִסיק ֵריׁשֵ יּה ְפִסיק ֵריׁשֵ   . ''''ְולֹא ָימּותְולֹא ָימּותְולֹא ָימּותְולֹא ָימּותְפִסיק ֵריׁשֵ
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        : : : : ַרב ְיהּוָדהָאַמר ָאַמר ָאַמר ָאַמר 

ֶנֶגד ְמדּוָרה ּבְ  ֶלת כְּ ֶנֶגד ְמדּוָרה ּבְ ּפֹוֵתַח ָאָדם ּדֶ ֶלת כְּ ֶנֶגד ְמדּוָרה ּבְ ּפֹוֵתַח ָאָדם ּדֶ ֶלת כְּ ֶנֶגד ְמדּוָרה ּבְ ּפֹוֵתַח ָאָדם ּדֶ ֶלת כְּ ת. ּפֹוֵתַח ָאָדם ּדֶ ּבָ ַ ת. ׁשּ ּבָ ַ ת. ׁשּ ּבָ ַ ת. ׁשּ ּבָ ַ   ׁשּ
  

ֵייָלֵייט ֲעָלּה ָלֵייט ֲעָלּה ָלֵייט ֲעָלּה ָלֵייט ֲעָלּה    . . . . ַאּבַ
  

ַמאי ָעְסִקיַנן?  ַמאי ָעְסִקיַנן? ּבְ ַמאי ָעְסִקיַנן? ּבְ ַמאי ָעְסִקיַנן? ּבְ         ּבְ
רּוַח ְמצּוָיה    ::::ָמאָמאָמאָמאִאיֵליִאיֵליִאיֵליִאיֵלי רּוַח ְמצּוָיהּבְ רּוַח ְמצּוָיהּבְ רּוַח ְמצּוָיהּבְ ַמאן     ,,,,ּבְ ַמאן ַמאי ַטְעֵמיּה ּדְ ַמאן ַמאי ַטְעֵמיּה ּדְ ַמאן ַמאי ַטְעֵמיּה ּדְ       ????ָאַסרָאַסרָאַסרָאַסרּדְ ּדְ ּדְ ּדְ ַמאי ַטְעֵמיּה ּדְ

ֵאיָנּה ְמצּוָיה  רּוַח ׁשֶ ֵאיָנּה ְמצּוָיה ִאי ּבְ רּוַח ׁשֶ ֵאיָנּה ְמצּוָיה ִאי ּבְ רּוַח ׁשֶ ֵאיָנּה ְמצּוָיה ִאי ּבְ רּוַח ׁשֶ ֵרי?!     - - - - ִאי ּבְ ׁשָ ַמאן ּדְ ֵרי?! ַמאי ַטְעָמא ּדְ ׁשָ ַמאן ּדְ ֵרי?! ַמאי ַטְעָמא ּדְ ׁשָ ַמאן ּדְ ֵרי?! ַמאי ַטְעָמא ּדְ ׁשָ ַמאן ּדְ   ַמאי ַטְעָמא ּדְ
  

רּוַח ְמצּוָיה,  רּוַח ְמצּוָיה, ְלעֹוָלם ּבְ רּוַח ְמצּוָיה, ְלעֹוָלם ּבְ רּוַח ְמצּוָיה, ְלעֹוָלם ּבְ   ְלעֹוָלם ּבְ
ְזִריַנן    ::::ָמר ָסַברָמר ָסַברָמר ָסַברָמר ָסַבר ְזִריַנןּגָ ְזִריַנןּגָ ְזִריַנןּגָ   , ּגָ

ְזִריַנן    ::::ּוָמר ָסַברּוָמר ָסַברּוָמר ָסַברּוָמר ָסַבר ְזִריַנןָלא ּגָ ְזִריַנןָלא ּגָ ְזִריַנןָלא ּגָ             ....ָלא ּגָ
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ין ְמִחיָצה"       כו'.כו'.כו'.כו'.    "עֹוׂשִ
  

ַנן ָסְבֵר ְלֵמיְמָר ְלֵמיְמָר ְלֵמיְמָר ְלֵמיְמָר  ַרּבָ ַנן ָסְבֵר א ּדְ ַרּבָ ַנן ָסְבֵר א ּדְ ַרּבָ ַנן ָסְבֵר א ּדְ ַרּבָ ר    ::::ייייא ּדְ ּבּוי מּוּתָ ַרם כִּ רּגְ ּבּוי מּוּתָ ַרם כִּ רּגְ ּבּוי מּוּתָ ַרם כִּ רּגְ ּבּוי מּוּתָ ַרם כִּ יוְ וְ וְ וְ     ,,,,ּגְ יַרּבִ יַרּבִ יַרּבִ ּבּוי ָאסּור    ::::יֹוֵסי ָסַבריֹוֵסי ָסַבריֹוֵסי ָסַבריֹוֵסי ָסַבר    ַרּבִ ַרם כִּ ּבּוי ָאסּורּגְ ַרם כִּ ּבּוי ָאסּורּגְ ַרם כִּ ּבּוי ָאסּורּגְ ַרם כִּ         ....ּגְ
ְמִעיַנן ְלהוּ  ָכא ׁשָ ְמִעיַנן ְלהוּ ְוָהא ִאיּפְ ָכא ׁשָ ְמִעיַנן ְלהוּ ְוָהא ִאיּפְ ָכא ׁשָ ְמִעיַנן ְלהוּ ְוָהא ִאיּפְ ָכא ׁשָ        !!!!ְוָהא ִאיּפְ

ַתְנָיא ַתְנָיאּדְ ַתְנָיאּדְ ַתְנָיאּדְ             ::::ּדְ
ר. " ּבֵ תַּ ן ְלִהׁשְ ְרּכָ ֵאין ּדַ ֵכִלים ֵריָקִנין, ּוִבְמֵלִאין ׁשֶ ין ְמִחיָצה ּבְ   עֹוׂשִ

ֵא  רְוֵאּלּו ְמֵלִאין ׁשֶ ּבֵ תַּ ן ְלִהׁשְ ְרּכָ כֹות.  :ין ּדַ ֵלי ַמתָּ   ּכְ
י יֹוֵסי   אֹוֵמר:  ַרּבִ

יִחין ַפר ׁשִ ֵלי ּכְ ַפר ֲחַנְניָ  ,ַאף ּכְ ר -ה ּוְכֵלי ּכְ ּבֵ תַּ ן ְלִהׁשְ ְרּכָ   !  "ֵאין ּדַ
   

יָמא יָמאְוִכי ּתֵ יָמאְוִכי ּתֵ יָמאְוִכי ּתֵ             ::::ְוִכי ּתֵ
יוְ וְ וְ וְ ֵאיּפּוְך ַמְתִניִתין ֵאיּפּוְך ַמְתִניִתין ֵאיּפּוְך ַמְתִניִתין ֵאיּפּוְך ַמְתִניִתין  יַרּבִ יַרּבִ יַרּבִ             ....ָקָאַמרָקָאַמרָקָאַמרָקָאַמר    ָבַרְייָתא ְלִדְבֵריֶהםָבַרְייָתא ְלִדְבֵריֶהםָבַרְייָתא ְלִדְבֵריֶהםָבַרְייָתא ְלִדְבֵריֶהםּדְ יֹוֵסי יֹוֵסי יֹוֵסי יֹוֵסי     ַרּבִ

ַכת ָלּה וּ וּ וּ וּ  ַכת ָלּה ִמי ָמֵצית ִאּפְ ַכת ָלּה ִמי ָמֵצית ִאּפְ ַכת ָלּה ִמי ָמֵצית ִאּפְ   ? ִמי ָמֵצית ִאּפְ
ֲחִליָפאְוָהָאַמר ְוָהָאַמר ְוָהָאַמר ְוָהָאַמר  ר ּתַ ה ּבַ ֵמיּה     ַרּבָ ְ ֵמיּה ִמׁשּ ְ ֵמיּה ִמׁשּ ְ ֵמיּה ִמׁשּ ְ         : : : : ַרבּדְ ּדְ ּדְ ּדְ ִמׁשּ

ּבּוי ָאסּורַמאן ּתָ ַמאן ּתָ ַמאן ּתָ ַמאן ּתָ  ַרם כִּ ּבּוי ָאסּורָנא ּגְ ַרם כִּ ּבּוי ָאסּורָנא ּגְ ַרם כִּ ּבּוי ָאסּורָנא ּגְ ַרם כִּ י    ????ָנא ּגְ יַרּבִ יַרּבִ יַרּבִ   יֹוֵסי! יֹוֵסי! יֹוֵסי! יֹוֵסי!     ַרּבִ
  

יּפּוְך,  יּפּוְך, ְלעֹוָלם לֹא ּתֵ יּפּוְך, ְלעֹוָלם לֹא ּתֵ יּפּוְך, ְלעֹוָלם לֹא ּתֵ         ְלעֹוָלם לֹא ּתֵ
ּה ָב ָב ָב ָב וווו ּה ַרְייָתא ּכּוּלָ ּה ַרְייָתא ּכּוּלָ ּה ַרְייָתא ּכּוּלָ יַרְייָתא ּכּוּלָ יַרּבִ יַרּבִ יַרּבִ             ,,,,יֹוֵסי ִהיאיֹוֵסי ִהיאיֹוֵסי ִהיאיֹוֵסי ִהיא    ַרּבִ

ָרא ְוָהִכי ָקָתֵני ָרא ְוָהִכי ָקָתֵניְוַחּסּוֵרי ְמַחּסְ ָרא ְוָהִכי ָקָתֵניְוַחּסּוֵרי ְמַחּסְ ָרא ְוָהִכי ָקָתֵניְוַחּסּוֵרי ְמַחּסְ             ::::ְוַחּסּוֵרי ְמַחּסְ
ין ְמ """" ר. עֹוׂשִ ּבֵ תַּ ן ְלִהׁשְ ְרּכָ ֵאין ּדַ ֵכִלים ֵריָקִנין ּוִבְמֵלִאים ׁשֶ   ִחיָצה ּבְ

ִלים     ְוֵאּלוּ  ִלים ֵהן כֵּ ִלים ֵהן כֵּ ִלים ֵהן כֵּ כֹותֵהן כֵּ ֵלי ַמתָּ ר: ּכְ ּבֵ תַּ ן ְלִהׁשְ ְרּכָ ֵאין ּדַ ר, ׁשֶ ּבֵ ּתַ ן ְלִהׁשְ ְרכָּ ַפר ֲחַנְנָיה ַנִמי ֵאין ּדַ יִחין, ּוְכֵלי כְּ ַפר ׁשִ ר, , ּוְכֵלי כְּ ּבֵ ּתַ ן ְלִהׁשְ ְרכָּ ַפר ֲחַנְנָיה ַנִמי ֵאין ּדַ יִחין, ּוְכֵלי כְּ ַפר ׁשִ ר, , ּוְכֵלי כְּ ּבֵ ּתַ ן ְלִהׁשְ ְרכָּ ַפר ֲחַנְנָיה ַנִמי ֵאין ּדַ יִחין, ּוְכֵלי כְּ ַפר ׁשִ ר, , ּוְכֵלי כְּ ּבֵ ּתַ ן ְלִהׁשְ ְרכָּ ַפר ֲחַנְנָיה ַנִמי ֵאין ּדַ יִחין, ּוְכֵלי כְּ ַפר ׁשִ         , ּוְכֵלי כְּ
י יֹוֵסי אוֹ ׁשֶ ׁשֶ ׁשֶ ׁשֶ          : : : : ֵמרַרּבִ

יִחין ַפר ׁשִ ֵלי ּכְ ַפר ֲחַנְנָיה  ,ַאף ּכְ ר -ּוְכֵלי ּכְ ּבֵ תַּ ן ְלִהׁשְ ְרּכָ         .  .  .  .  "ֵאין ּדַ
        
        

ַנן ַרּבָ ַנן ַאּדְ ַרּבָ ַנןְוָרֵמי ּדְ ַרּבָ ַנן ַאּדְ ַרּבָ ַנןְוָרֵמי ּדְ ַרּבָ ַנן ַאּדְ ַרּבָ ַנןְוָרֵמי ּדְ ַרּבָ ַנן ַאּדְ ַרּבָ   , ְוָרֵמי ּדְ
יּדְ ְוָרֵמי  יַרּבִ יַרּבִ יַרּבִ יַאּדְ יֹוֵסי יֹוֵסי יֹוֵסי יֹוֵסי     ַרּבִ יַרּבִ יַרּבִ יַרּבִ   . יֹוֵסייֹוֵסייֹוֵסייֹוֵסי    ַרּבִ

ַתְנָיא ַתְנָיאּדְ ַתְנָיאּדְ ַתְנָיאּדְ             ::::ּדְ
רֹו ֲהֵרי ֶזה לֹא " ׂשָ תּוב לֹו ַעל ּבְ ם ּכָ ָהָיה ׁשֵ   ִיְרחֹוץ, ֲהֵרי ׁשֶ

יּנֹוֶפת.  ְמקֹום ַהטִּ   ְולֹא ָיסּוְך, ְולֹא ַיֲעמֹוד ּבִ
ִמי, ְויֹוֵרד ְוטֹוֵבל.  ל ִמְצָוה ּכֹוֵרְך ָעֶליָה ּגֶ ָנה לֹו ְטִביָלה ׁשֶ ּמְ   ִנְזּדַ

י יֹוֵסי   אֹוֵמר:  ַרּבִ
ף ְפׁשֵ ּלא ְיׁשַ ַדְרּכֹו, ּוִבְלַבד ׁשֶ   ! "ְלעֹוָלם יֹוֵרד ְוטֹוֵבל ּכְ

  
אֵני ָה  אֵני ָה ׁשָ אֵני ָה ׁשָ אֵני ָה ׁשָ ן ַלה' ֱאלֵֹהיֶכם""    ::::ָאַמר ְקָראָאַמר ְקָראָאַמר ְקָראָאַמר ְקָראּדְ ּדְ ּדְ ּדְ     ::::ָתםָתםָתםָתםׁשָ קֹום ַההּוא לֹא ַתֲעׂשּון ּכֵ ָמם ִמן ַהּמָ ם ֶאת ׁשְ ְדּתֶ   , ד)-(דברים יב, ג     34343434ְוִאּבַ
יה  ּיָ יה ֲעׂשִ ּיָ יה ֲעׂשִ ּיָ יה ֲעׂשִ ּיָ ָרָמא ּדְ     הּואהּואהּואהּוא    - - - - ֲעׂשִ ָרָמא ָאסּור, ּגְ ָרָמא ָאסּור, ּגְ ָרָמא ָאסּור, ּגְ ֵרי    ––––ָאסּור, ּגְ ֵריׁשָ ֵריׁשָ ֵריׁשָ             ....ׁשָ

        
ִתיב, ִאי ָהִכי, ָהָכא ַנִמיִאי ָהִכי, ָהָכא ַנִמיִאי ָהִכי, ָהָכא ַנִמיִאי ָהִכי, ָהָכא ַנִמי ִתיבכְּ ִתיבכְּ ִתיבכְּ ה ָכל ְמָלאָכה""    ::::כְּ   , (שמות כ, י)        35353535לֹא ַתֲעׂשֶ

יה ֲעׂשִ ֲעׂשִ ֲעׂשִ ֲעׂשִ  יה ּיָ יה ּיָ יה ּיָ ָרָמא ּדְ הּוא הּוא הּוא הּוא     - - - - ּיָ ָרָמא ָאסּור, ּגְ ָרָמא ָאסּור, ּגְ ָרָמא ָאסּור, ּגְ ֵרי    ––––ָאסּור, ּגְ ֵריׁשָ ֵריׁשָ ֵריׁשָ   ! ׁשָ
  

ֵרית ֵליּה  הּול ַעל ָממֹונֹו, ִאי ׁשָ ָאָדם ּבָ ֵרית ֵליּה ִמּתֹוְך ׁשֶ הּול ַעל ָממֹונֹו, ִאי ׁשָ ָאָדם ּבָ ֵרית ֵליּה ִמּתֹוְך ׁשֶ הּול ַעל ָממֹונֹו, ִאי ׁשָ ָאָדם ּבָ ֵרית ֵליּה ִמּתֹוְך ׁשֶ הּול ַעל ָממֹונֹו, ִאי ׁשָ ָאָדם ּבָ             ....ָאֵתי ְלַכּבּוֵייָאֵתי ְלַכּבּוֵייָאֵתי ְלַכּבּוֵייָאֵתי ְלַכּבּוֵיי    - - - - ִמּתֹוְך ׁשֶ
        

ַנן ַרּבָ ַנן ַאּדְ ַרּבָ ָיא ּדְ ַנןִאי ָהִכי ַקׁשְ ַרּבָ ַנן ַאּדְ ַרּבָ ָיא ּדְ ַנןִאי ָהִכי ַקׁשְ ַרּבָ ַנן ַאּדְ ַרּבָ ָיא ּדְ ַנןִאי ָהִכי ַקׁשְ ַרּבָ ַנן ַאּדְ ַרּבָ ָיא ּדְ   : ִאי ָהִכי ַקׁשְ
הּול ַעל ָממֹונֹו ּדְ ּדְ ּדְ ּדְ ּוַמה ָהָתם ּוַמה ָהָתם ּוַמה ָהָתם ּוַמה ָהָתם  הּול ַעל ָממֹונֹו ָאָדם ּבָ הּול ַעל ָממֹונֹו ָאָדם ּבָ הּול ַעל ָממֹונֹו ָאָדם ּבָ ֵרי,     - - - - ָאָדם ּבָ ֵרי, ׁשָ ֵרי, ׁשָ ֵרי, ׁשָ         ׁשָ

ן    - - - - ָהָכא ָהָכא ָהָכא ָהָכא  כֵּ ל ׁשֶ ןלֹא כָּ כֵּ ל ׁשֶ ןלֹא כָּ כֵּ ל ׁשֶ ןלֹא כָּ כֵּ ל ׁשֶ       ?!?!?!?!לֹא כָּ
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קונתצתם את מזבחותם ושיברתם את מצבותם ואשריהם תשרפון באש ופסילי אלהיהם תגדעון   ָמם ִמן ַהּמָ ם ֶאת ׁשְ ְדתֶּ קְוִאּבַ ָמם ִמן ַהּמָ ם ֶאת ׁשְ ְדתֶּ קְוִאּבַ ָמם ִמן ַהּמָ ם ֶאת ׁשְ ְדתֶּ קְוִאּבַ ָמם ִמן ַהּמָ ם ֶאת ׁשְ ְדתֶּ ן ַלה' ְוִאּבַ ן ַלה' ֹום ַההּוא לֹא ַתֲעׂשּון כֵּ ן ַלה' ֹום ַההּוא לֹא ַתֲעׂשּון כֵּ ן ַלה' ֹום ַההּוא לֹא ַתֲעׂשּון כֵּ ֹום ַההּוא לֹא ַתֲעׂשּון כֵּ
 ֱאלֵֹהיֶכםֱאלֵֹהיֶכםֱאלֵֹהיֶכםֱאלֵֹהיֶכם

35
ה ָכל ְמָלאָכהויום השביעי שבת לה' אלהיך   ה ָכל ְמָלאָכהלֹא ַתֲעׂשֶ ה ָכל ְמָלאָכהלֹא ַתֲעׂשֶ ה ָכל ְמָלאָכהלֹא ַתֲעׂשֶ  לֹא ַתֲעׂשֶ
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ֵמיוְ וְ וְ וְ  ִמי ֵהיִכי ּדָ ָרא ַהאי ּגֶ ֵמיִתְסּבְ ִמי ֵהיִכי ּדָ ָרא ַהאי ּגֶ ֵמיִתְסּבְ ִמי ֵהיִכי ּדָ ָרא ַהאי ּגֶ ֵמיִתְסּבְ ִמי ֵהיִכי ּדָ ָרא ַהאי ּגֶ             ????ִתְסּבְ
ִמיֲהַדק  ִמיֲהַדק ִאי ּדְ ִמיֲהַדק ִאי ּדְ ִמיֲהַדק ִאי ּדְ   , ָקא ָהֵוי ֲחִציָצהָקא ָהֵוי ֲחִציָצהָקא ָהֵוי ֲחִציָצהָקא ָהֵוי ֲחִציָצה    - - - - ִאי ּדְ

א    - - - - ִאי ָלא ִמיֲהַדק ִאי ָלא ִמיֲהַדק ִאי ָלא ִמיֲהַדק ִאי ָלא ִמיֲהַדק  יּה ַמּיָ אָעְייִלי ּבֵ יּה ַמּיָ אָעְייִלי ּבֵ יּה ַמּיָ אָעְייִלי ּבֵ יּה ַמּיָ   ! ָעְייִלי ּבֵ
  

יּפֹוק ֵליּה     ????ֲחִציָצהֲחִציָצהֲחִציָצהֲחִציָצה יּפֹוק ֵליּה ּתֵ יּפֹוק ֵליּה ּתֵ יּפֹוק ֵליּה ּתֵ ּוםּתֵ ּוםִמׁשּ ּוםִמׁשּ ּוםִמׁשּ יוֹ  ִמׁשּ יוֹ ּדְ יוֹ ּדְ יוֹ ּדְ       !!!!ּדְ
  
  ַלָחה, ַלָחה, ַלָחה, ַלָחה, ּבְ ּבְ ּבְ ּבְ 

ַתְנָיא ַתְנָיאּדְ ַתְנָיאּדְ ַתְנָיאּדְ         ::::ּדְ
יוֹ " ם ְוַהּדְ ָבׁש ְוֶהָחָלב ,ַהּדָ    :ַהּדְ

ין     חֹוְצִצין, -ְיֵבׁשִ
  . . . . "ֵאין חֹוְצִצין - ַלִחים 

  
ָיא ל ָמקֹום ַקׁשְ ָיאִמכָּ ל ָמקֹום ַקׁשְ ָיאִמכָּ ל ָמקֹום ַקׁשְ ָיאִמכָּ ל ָמקֹום ַקׁשְ             !!!!ִמכָּ

        
א ָאַמר  א ָאַמר ֶאּלָ א ָאַמר ֶאּלָ א ָאַמר ֶאּלָ יָלאֶאּלָ ר ַרב ׁשֵ         : : : : ָרָבא ּבַ

ַנן:  ַרּבָ ַנן: ַהְיינּו ַטֲעַמְייהּו ּדְ ַרּבָ ַנן: ַהְיינּו ַטֲעַמְייהּו ּדְ ַרּבָ ַנן: ַהְיינּו ַטֲעַמְייהּו ּדְ ַרּבָ         ַהְיינּו ַטֲעַמְייהּו ּדְ
ָקָסְבִרי ָקָסְבִריּדְ ָקָסְבִריּדְ ָקָסְבִריּדְ ם ָערֹום    ::::ּדְ ֵ ְפֵני ַהׁשּ ם ָערֹוםָאסּור ַלֲעמֹוד ּבִ ֵ ְפֵני ַהׁשּ ם ָערֹוםָאסּור ַלֲעמֹוד ּבִ ֵ ְפֵני ַהׁשּ ם ָערֹוםָאסּור ַלֲעמֹוד ּבִ ֵ ְפֵני ַהׁשּ         ....ָאסּור ַלֲעמֹוד ּבִ

        
ָלל ָללִמכְּ ָללִמכְּ ָללִמכְּ יּדְ ּדְ ּדְ ּדְ     ::::ִמכְּ יַרּבִ יַרּבִ יַרּבִ ם ָער    ַרּבִ ֵ ְפֵני ַהׁשּ ר ַלֲעמֹוד ּבִ ם ָעריֹוֵסי ָסַבר מּוּתָ ֵ ְפֵני ַהׁשּ ר ַלֲעמֹוד ּבִ ם ָעריֹוֵסי ָסַבר מּוּתָ ֵ ְפֵני ַהׁשּ ר ַלֲעמֹוד ּבִ ם ָעריֹוֵסי ָסַבר מּוּתָ ֵ ְפֵני ַהׁשּ ר ַלֲעמֹוד ּבִ       !!!!ֹום?ֹום?ֹום?ֹום?יֹוֵסי ָסַבר מּוּתָ

  
ֵויּה  ח ְיֵדיּה ִעיּלָ ַמּנַ ֵויּה ּדְ ח ְיֵדיּה ִעיּלָ ַמּנַ ֵויּה ּדְ ח ְיֵדיּה ִעיּלָ ַמּנַ ֵויּה ּדְ ח ְיֵדיּה ִעיּלָ ַמּנַ         ....ּדְ

        
ֵויּה  ח ְיֵדיּה ִעיּלָ ַמּנַ ַנן ַנִמי ּדְ ֵויּה ְלַרּבָ ח ְיֵדיּה ִעיּלָ ַמּנַ ַנן ַנִמי ּדְ ֵויּה ְלַרּבָ ח ְיֵדיּה ִעיּלָ ַמּנַ ַנן ַנִמי ּדְ ֵויּה ְלַרּבָ ח ְיֵדיּה ִעיּלָ ַמּנַ ַנן ַנִמי ּדְ   ! ְלַרּבָ

  
ֵקיל ֵליּה  ֵלי ְוׁשָ ּתַ ִמׁשְ ֵקיל ֵליּה ִזיְמִנין ּדְ ֵלי ְוׁשָ ּתַ ִמׁשְ ֵקיל ֵליּה ִזיְמִנין ּדְ ֵלי ְוׁשָ ּתַ ִמׁשְ ֵקיל ֵליּה ִזיְמִנין ּדְ ֵלי ְוׁשָ ּתַ ִמׁשְ             ....ִזיְמִנין ּדְ

        
ילְ לְ לְ לְ  יַרּבִ יַרּבִ יַרּבִ ִמ     ,,,,יֹוֵסי ַנִמייֹוֵסי ַנִמייֹוֵסי ַנִמייֹוֵסי ַנִמי    ַרּבִ ִמ ִזיְמִנין ּדְ ִמ ִזיְמִנין ּדְ ִמ ִזיְמִנין ּדְ ֵקיל ֵליּה ִזיְמִנין ּדְ ֵלי ְוׁשָ ּתַ ֵקיל ֵליּה ׁשְ ֵלי ְוׁשָ ּתַ ֵקיל ֵליּה ׁשְ ֵלי ְוׁשָ ּתַ ֵקיל ֵליּה ׁשְ ֵלי ְוׁשָ ּתַ    !!!!ׁשְ
  

א אֶאּלָ אֶאּלָ אֶאּלָ ִמי ָהִכי ַנִמי: ֶאּלָ א ּגֶ ִאיכָּ ִמי ָהִכי ַנִמיִאי ּדְ א ּגֶ ִאיכָּ ִמי ָהִכי ַנִמיִאי ּדְ א ּגֶ ִאיכָּ ִמי ָהִכי ַנִמיִאי ּדְ א ּגֶ ִאיכָּ             ,,,,ִאי ּדְ
ַמ  ַמ ָהָכא ּבְ ַמ ָהָכא ּבְ ַמ ָהָכא ּבְ ִמי, ַא ַא ַא ַא ְלַאֲהדּוֵרי ְלַאֲהדּוֵרי ְלַאֲהדּוֵרי ְלַאֲהדּוֵרי     ::::אי ָעְסִקיַנןאי ָעְסִקיַנןאי ָעְסִקיַנןאי ָעְסִקיַנןָהָכא ּבְ ִמי, ּגֶ ִמי, ּגֶ ִמי, ּגֶ   ּגֶ

ַנן ָסְבִרי  קכא,א ַנן ָסְבִריַרּבָ ַנן ָסְבִריַרּבָ ַנן ָסְבִריַרּבָ ּה ^    ::::ַרּבָ ְזַמּנָ ּה ְטִביָלה ּבִ ְזַמּנָ ּה ְטִביָלה ּבִ ְזַמּנָ ּה ְטִביָלה ּבִ ְזַמּנָ ִריַנן, ָלאו ִמְצָוהָלאו ִמְצָוהָלאו ִמְצָוהָלאו ִמְצָוה    - - - - ְטִביָלה ּבִ ִריַנןּוְמַהּדְ ִריַנןּוְמַהּדְ ִריַנןּוְמַהּדְ   , ּוְמַהּדְ
יוְ וְ וְ וְ  יַרּבִ יַרּבִ יַרּבִ ּה ִמְצָוה    ::::יֹוֵסי ָסַבריֹוֵסי ָסַבריֹוֵסי ָסַבריֹוֵסי ָסַבר    ַרּבִ ְזַמּנָ ּה ִמְצָוהְטִביָלה ּבִ ְזַמּנָ ּה ִמְצָוהְטִביָלה ּבִ ְזַמּנָ ּה ִמְצָוהְטִביָלה ּבִ ְזַמּנָ ִריַנןוְ וְ וְ וְ     ,,,,ְטִביָלה ּבִ ִריַנןָלא ְמַהּדְ ִריַנןָלא ְמַהּדְ ִריַנןָלא ְמַהּדְ   . ָלא ְמַהּדְ

  
יְוָסַבר ְוָסַבר ְוָסַבר ְוָסַבר  יַרּבִ יַרּבִ יַרּבִ ּה ִמְצָוה    ַרּבִ ְזַמּנָ ּה ִמְצָוהיֹוֵסי ְטִביָלה ּבִ ְזַמּנָ ּה ִמְצָוהיֹוֵסי ְטִביָלה ּבִ ְזַמּנָ ּה ִמְצָוהיֹוֵסי ְטִביָלה ּבִ ְזַמּנָ    !?יֹוֵסי ְטִביָלה ּבִ

            ::::ַתְנָיאַתְנָיאַתְנָיאַתְנָיאְוָה ְוָה ְוָה ְוָה 
ָבה, ַהְמצֹוָרע ְוַהְמצֹוַרַע """" ב ְוַהזָּ ָבה, ַהְמצֹוָרע ְוַהְמצֹוַרַע ַהזָּ ב ְוַהזָּ ָבה, ַהְמצֹוָרע ְוַהְמצֹוַרַע ַהזָּ ב ְוַהזָּ ָבה, ַהְמצֹוָרע ְוַהְמצֹוַרַע ַהזָּ ב ְוַהזָּ ה ּוְטֵמא ֵמתַהזָּ ה ּוְטֵמא ֵמתת, ּבֹוֵעל ִנּדָ ה ּוְטֵמא ֵמתת, ּבֹוֵעל ִנּדָ ה ּוְטֵמא ֵמתת, ּבֹוֵעל ִנּדָ ּיֹוםְטִביָלָתן ְטִביָלָתן ְטִביָלָתן ְטִביָלָתן     - - - -     ת, ּבֹוֵעל ִנּדָ ּיֹוםּבַ ּיֹוםּבַ ּיֹוםּבַ   . ּבַ

ה ְויֹוֶלֶדת  ה ְויֹוֶלֶדת ִנּדָ ה ְויֹוֶלֶדת ִנּדָ ה ְויֹוֶלֶדת ִנּדָ ְיָלה.     - - - - ִנּדָ ּלַ ְיָלה. ְטִביָלָתן ּבַ ּלַ ְיָלה. ְטִביָלָתן ּבַ ּלַ ְיָלה. ְטִביָלָתן ּבַ ּלַ         ְטִביָלָתן ּבַ
ַעל ֶקִרי  ַעל ֶקִרי ּבַ ַעל ֶקִרי ּבַ ַעל ֶקִרי ּבַ ל ַהּיֹום ּכּוּלוֹ     - - - - ּבַ ל ַהּיֹום ּכּוּלוֹ טֹוֵבל ְוהֹוֵלְך כָּ ל ַהּיֹום ּכּוּלוֹ טֹוֵבל ְוהֹוֵלְך כָּ ל ַהּיֹום ּכּוּלוֹ טֹוֵבל ְוהֹוֵלְך כָּ   . טֹוֵבל ְוהֹוֵלְך כָּ

י יַרּבִ יַרּבִ יַרּבִ         יֹוֵסי אֹוֵמר: יֹוֵסי אֹוֵמר: יֹוֵסי אֹוֵמר: יֹוֵסי אֹוֵמר:     ַרּבִ
ְנָחה ּוְלַמְעלָ  ְנָחה ּוְלַמְעלָ ִמן ַהּמִ ְנָחה ּוְלַמְעלָ ִמן ַהּמִ ְנָחה ּוְלַמְעלָ ִמן ַהּמִ   ! ה ֵאינֹו ָצִריְך ִלְטּבֹולה ֵאינֹו ָצִריְך ִלְטּבֹולה ֵאינֹו ָצִריְך ִלְטּבֹולה ֵאינֹו ָצִריְך ִלְטּבֹולִמן ַהּמִ

  
י - ַהִהיא ַהִהיא ַהִהיא ַהִהיא  יַרּבִ יַרּבִ יַרּבִ ייֹוֵסי ּבְ יֹוֵסי ּבְ יֹוֵסי ּבְ יֹוֵסי ּבְ     ַרּבִ יַרּבִ יַרּבִ יַרּבִ   ְיהּוָדה ִהיא, ְיהּוָדה ִהיא, ְיהּוָדה ִהיא, ְיהּוָדה ִהיא,     ַרּבִ

ַאֲחרֹוָנהּדְ  יה ְטִביָלה ּבָ ּיָ ַאֲחרֹוָנהָאַמר: ּדַ יה ְטִביָלה ּבָ ּיָ ַאֲחרֹוָנהָאַמר: ּדַ יה ְטִביָלה ּבָ ּיָ ַאֲחרֹוָנהָאַמר: ּדַ יה ְטִביָלה ּבָ ּיָ   .  ָאַמר: ּדַ
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ָנה    ִמׁשְ

א ְלַכּבֹות ּבָ ה",  ,ּגֹוי ׁשֶ ַכּבֶ ה" ְו"ַאל תְּ ּבֵ   ֵאין אֹוְמִרים לֹו: "ּכַ
ִביָתתֹו ֲעֵלי ֵאין ׁשְ ֵני ׁשֶ   ֶהן, ִמּפְ

א ְלַכּבֹות  ּבָ    ,ֵאין ׁשֹוְמִעין לוֹ  - ֲאָבל ָקָטן ׁשֶ
ִביָתתֹו ֲעֵליֶהן ְ ׁשּ ֵני ׁשֶ         .  .  .  .  ִמּפְ

        

ָמָרא    ּגְ

י ַאִמיָאַמר ָאַמר ָאַמר ָאַמר          : : : : ַרּבִ
ירּו לֹוַמר ֵליָקה ִהּתִ ּדְ ירּו לֹוַמרּבִ ֵליָקה ִהּתִ ּדְ ירּו לֹוַמרּבִ ֵליָקה ִהּתִ ּדְ ירּו לֹוַמרּבִ ֵליָקה ִהּתִ ּדְ ה ֵאינֹו ַמְפִסיד": ּבִ ל ַהְמַכּבֶ ה ֵאינֹו ַמְפִסיד""כָּ ל ַהְמַכּבֶ ה ֵאינֹו ַמְפִסיד""כָּ ל ַהְמַכּבֶ ה ֵאינֹו ַמְפִסיד""כָּ ל ַהְמַכּבֶ   . "כָּ

  
יַע ֵליּה  יַע ֵליּה ֵניָמא ְמַסּיֵ יַע ֵליּה ֵניָמא ְמַסּיֵ יַע ֵליּה ֵניָמא ְמַסּיֵ   : ֵניָמא ְמַסּיֵ

א ְלַכּבֹות ֵאין אוֹ " ּבָ ה"ּגֹוי ׁשֶ ַכּבֶ ה", ְו"ַאל תְּ ּבֵ ִביָתתֹו ֲעֵליֶהן ,ְמִרים לֹו "ּכַ ֵאין ׁשְ ֵני ׁשֶ   . . . . "ִמּפְ
ה" ּבֵ ָלא ָאְמִריַנן ֵליּה     - - - -     "ּכַ ָלא ָאְמִריַנן ֵליּה הּוא ּדְ ָלא ָאְמִריַנן ֵליּה הּוא ּדְ ָלא ָאְמִריַנן ֵליּה הּוא ּדְ             ,,,,הּוא ּדְ

ה ֵאינֹו ַמְפִסיד"  ל ַהְמַכּבֶ ה ֵאינֹו ַמְפִסיד" ָהא "כָּ ל ַהְמַכּבֶ ה ֵאינֹו ַמְפִסיד" ָהא "כָּ ל ַהְמַכּבֶ ה ֵאינֹו ַמְפִסיד" ָהא "כָּ ל ַהְמַכּבֶ             ....ָאְמִריַנן ֵליּה ָאְמִריַנן ֵליּה ָאְמִריַנן ֵליּה ָאְמִריַנן ֵליּה     - - - - ָהא "כָּ
        

ה"    ::::ֵאיָמא ֵסיָפאֵאיָמא ֵסיָפאֵאיָמא ֵסיָפאֵאיָמא ֵסיָפא ַכּבֶ             ,,,,ָלא ָאְמִריַנן ֵליּה ָלא ָאְמִריַנן ֵליּה ָלא ָאְמִריַנן ֵליּה ָלא ָאְמִריַנן ֵליּה     - - - -     "ַאל תְּ
            ....ַנִמי ָלא ָאְמִריַנן ֵליּה ַנִמי ָלא ָאְמִריַנן ֵליּה ַנִמי ָלא ָאְמִריַנן ֵליּה ַנִמי ָלא ָאְמִריַנן ֵליּה     - - - - ה ֵאינֹו ַמְפִסיד" ה ֵאינֹו ַמְפִסיד" ה ֵאינֹו ַמְפִסיד" ה ֵאינֹו ַמְפִסיד" ל ַהְמַכּבֶ ל ַהְמַכּבֶ ל ַהְמַכּבֶ ל ַהְמַכּבֶ "כָ "כָ "כָ "כָ וְ וְ וְ וְ 

        
ּה  ַמע ִמיּנָ א ְלִמׁשְ א ֵמָהא ֵליכָּ ּה ֶאּלָ ַמע ִמיּנָ א ְלִמׁשְ א ֵמָהא ֵליכָּ ּה ֶאּלָ ַמע ִמיּנָ א ְלִמׁשְ א ֵמָהא ֵליכָּ ּה ֶאּלָ ַמע ִמיּנָ א ְלִמׁשְ א ֵמָהא ֵליכָּ             ....ֶאּלָ

        
        
        

ַנן נּו ַרּבָ ַנןּתָ נּו ַרּבָ ַנןּתָ נּו ַרּבָ ַנןּתָ נּו ַרּבָ             ::::ּתָ
ן ִסיַמאי ּבְ " ל יֹוֵסף ּבֶ ֲחֵצירֹו ׁשֶ ֵליָקה ּבַ ה ְוָנְפָלה ּדְ יִחין, ַמֲעׂשֶ   ׁשִ

ל ִציּפֹוִרי ְלַכּבֹות,  יְסְטָרא ׁשֶ י ּגִ   ּוָבאּו ַאְנׁשֵ
ל ֶמֶלְך ָהָיה, ִמ  ַאּפֹוְטרֹוּפֹוס ׁשֶ ֵני ׁשֶ   ּפְ

ת,  ּבָ ַ ֵני ְכבֹוד ַהׁשּ יָחן ִמּפְ   ְולֹא ִהּנִ
ִמים ְוִכיּבּו.  ׁשָ ה לֹו ֵנס ְוָיְרדּו ּגְ   ְוַנֲעׂשָ

י ְסָלִעין,  תֵּ ר ְלָכל ֶאָחד ֵמֶהן ׁשְ יּגֵ   ָלֶעֶרב ׁשִ
ים.  ִ ֶהן ֲחִמׁשּ ּבָ ְרּכֹוס ׁשֶ   ְוָלִאּפַ

ְמעּו  ָ ׁשּ ָבר, ָאְמ ּוְכׁשֶ ּדָ   רּו: לֹא ָהָיה ָצִריְך ְלָכְך,ֲחָכִמים ּבַ

ה" ַכּבֶ ה" ְו"ַאל תְּ ּבֵ א ְלַכּבֹות ֵאין אֹוְמִרים לֹו "ּכַ ּבָ ִנינּו: ּגֹוי ׁשֶ ֲהֵרי ׁשָ     ...."ׁשֶ
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א ְלַכּבֹות " ּבָ       ...."ֵאין ׁשֹוְמִעין לוֹ  - ֲאָבל ָקָטן ׁשֶ
  

ּה  ְמַעּתְ ִמיּנָ ּה ׁשָ ְמַעּתְ ִמיּנָ ּה ׁשָ ְמַעּתְ ִמיּנָ ּה ׁשָ ְמַעּתְ ִמיּנָ וין ָעָליו ְלַהְפִריׁשוֹ , ֵבלֹותֵבלֹותֵבלֹותֵבלֹותָקָטן אֹוֵכל נְ ָקָטן אֹוֵכל נְ ָקָטן אֹוֵכל נְ ָקָטן אֹוֵכל נְ     ::::ׁשָ ין ְמֻצּוִ ית ּדִ וין ָעָליו ְלַהְפִריׁשוֹ ּבֵ ין ְמֻצּוִ ית ּדִ וין ָעָליו ְלַהְפִריׁשוֹ ּבֵ ין ְמֻצּוִ ית ּדִ וין ָעָליו ְלַהְפִריׁשוֹ ּבֵ ין ְמֻצּוִ ית ּדִ       !!!!ּבֵ
  

י יֹוָחָנןָאַמר ָאַמר ָאַמר ָאַמר    : : : : ַרּבִ
ה ְלַדַעת ָאִביו ָקָטן ָהעֹוׂשֶ ה ְלַדַעת ָאִביוּבְ ָקָטן ָהעֹוׂשֶ ה ְלַדַעת ָאִביוּבְ ָקָטן ָהעֹוׂשֶ ה ְלַדַעת ָאִביוּבְ ָקָטן ָהעֹוׂשֶ             ....ּבְ

        
י ּגֹוי ּבֵ ְכָווָתּה ּגַ י ּגֹויּדִ ּבֵ ְכָווָתּה ּגַ י ּגֹויּדִ ּבֵ ְכָווָתּה ּגַ י ּגֹויּדִ ּבֵ ְכָווָתּה ּגַ ָקא ָעֵביד ְלַדֲעֵתיּה     ,,,,ּדִ ָקא ָעֵביד ְלַדֲעֵתיּה ּדְ ָקא ָעֵביד ְלַדֲעֵתיּה ּדְ ָקא ָעֵביד ְלַדֲעֵתיּה ּדְ ָרֵאל, ּדְ ּדְ ּדְ ּדְ ּדְ ָרֵאל, ִיׂשְ ָרֵאל, ִיׂשְ ָרֵאל, ִיׂשְ   ִיׂשְ

ֵרי ֵריִמי ׁשָ ֵריִמי ׁשָ ֵריִמי ׁשָ             ?!?!?!?!ִמי ׁשָ
        

יּה ָעֵביד    ,,,,ּגֹויּגֹויּגֹויּגֹוי ַנְפׁשֵ יּה ָעֵבידְלַדֲעֵתיּה ּדְ ַנְפׁשֵ יּה ָעֵבידְלַדֲעֵתיּה ּדְ ַנְפׁשֵ יּה ָעֵבידְלַדֲעֵתיּה ּדְ ַנְפׁשֵ       ....ְלַדֲעֵתיּה ּדְ
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ָנה    ִמׁשְ

   :ּכֹוִפין ְקָעָרה
ּקֹוָרה.  ֱאחֹוז ּבַ ּלא תֶּ ִביל ׁשֶ ׁשְ ר ּבִ י ַהּנֵ ּבֵ   ַעל ּגַ

ל ָקָטן.    ְוַעל צֹוָאה ׁשֶ
ְך.  ַ יׁשּ ּלא תִּ   ְוַעל ַעְקָרב ׁשֶ

י ְיהּוָדהָאַמר    : ַרּבִ
א ִלְפֵני  ה ּבָ איַמֲעׂשֵ ן ַזּכַ ן יֹוָחָנן ּבֶ ֲעָרב,  ַרּבָ   ּבַ

ִני ׁשַ את ְוָאַמר: חֹוׁשְ   ....לֹו ֵמַחטָּ
   

ָמָרא    ּגְ

אוְ וְ וְ וְ     ַרב ְיהּוָדה ר ַאּבָ ר ָרָבאוְ וְ וְ וְ     ַרב ִיְרְמָיה ּבַ יִקָיא. ּדְ ִאיְקְלעּו ְלֵבי ָאִבין ִאיְקְלעּו ְלֵבי ָאִבין ִאיְקְלעּו ְלֵבי ָאִבין ִאיְקְלעּו ְלֵבי ָאִבין     ַרב ָחָנן ּבַ יִקָיא. ִמן ַנׁשִ יִקָיא. ִמן ַנׁשִ יִקָיא. ִמן ַנׁשִ         ִמן ַנׁשִ
א וְ וְ וְ וְ     ַרב ְיהּוָדהלְ לְ לְ לְ    קכא,ב ר ַאּבָ         ַאְייתּו ְלהּו ּפּוָרְייָתא ַאְייתּו ְלהּו ּפּוָרְייָתא ַאְייתּו ְלהּו ּפּוָרְייָתא ַאְייתּו ְלהּו ּפּוָרְייָתא ^ - ַרב ִיְרְמָיה ּבַ

ר ָרָבאלְ לְ לְ לְ              ....ֵליּה ֵליּה ֵליּה ֵליּה     לֹא ַאְייתוּ לֹא ַאְייתוּ לֹא ַאְייתוּ לֹא ַאְייתוּ     - - - -     ַרב ָחָנן ּבַ
ֵחיּה ַמְתֵני ֵליּה ִלְבֵריּה  כַּ ֵחיּה ַמְתֵני ֵליּה ִלְבֵריּה ַאׁשְ כַּ ֵחיּה ַמְתֵני ֵליּה ִלְבֵריּה ַאׁשְ כַּ ֵחיּה ַמְתֵני ֵליּה ִלְבֵריּה ַאׁשְ כַּ             ::::ַאׁשְ

ל ָקָטן" ֵני ָקָטן    - - - -     "ְוַעל צֹוָאה ׁשֶ ֵני ָקָטןִמּפְ ֵני ָקָטןִמּפְ ֵני ָקָטןִמּפְ   . ִמּפְ
טּוָתא ִלְבֵניּה  ְטָיא ַמְתֵני ׁשְ טּוָתא ִלְבֵניּה ָאַמר ֵליּה: ָאִבין ׁשָ ְטָיא ַמְתֵני ׁשְ טּוָתא ִלְבֵניּה ָאַמר ֵליּה: ָאִבין ׁשָ ְטָיא ַמְתֵני ׁשְ טּוָתא ִלְבֵניּה ָאַמר ֵליּה: ָאִבין ׁשָ ְטָיא ַמְתֵני ׁשְ             !!!!ָאַמר ֵליּה: ָאִבין ׁשָ

  ! ָלִביםָלִביםָלִביםָלִביםכְ כְ כְ כְ ַוֲהלֹא ִהיא, ַעְצָמּה מּוֶכֶנת לִ ַוֲהלֹא ִהיא, ַעְצָמּה מּוֶכֶנת לִ ַוֲהלֹא ִהיא, ַעְצָמּה מּוֶכֶנת לִ ַוֲהלֹא ִהיא, ַעְצָמּה מּוֶכֶנת לִ 
יָמא  יָמא ְוִכי ּתֵ יָמא ְוִכי ּתֵ יָמא ְוִכי ּתֵ   לֹא ַחְזָיא ֵליּה ֵמֶאְתמֹול, לֹא ַחְזָיא ֵליּה ֵמֶאְתמֹול, לֹא ַחְזָיא ֵליּה ֵמֶאְתמֹול, לֹא ַחְזָיא ֵליּה ֵמֶאְתמֹול, ּדְ ּדְ ּדְ ּדְ ְוִכי ּתֵ

            ::::אאאאְוָהַתְניָ ְוָהַתְניָ ְוָהַתְניָ ְוָהַתְניָ 
ִכין ּוַמְעיינֹות ַהּנֹוְבִעין " ַרְגֵלי ּכָ  -ְנָהרֹות ַהּמֹוׁשְ       ...."ל ָאָדםֲהֵרי ֵהן ּכְ
  

יּה?  א ֵהיִכי ַאְתִנּיֵ יּה? ְוֶאּלָ א ֵהיִכי ַאְתִנּיֵ יּה? ְוֶאּלָ א ֵהיִכי ַאְתִנּיֵ יּה? ְוֶאּלָ א ֵהיִכי ַאְתִנּיֵ   ְוֶאּלָ
  

ְרְנגֹוִלים  ל ּתַ ְרְנגֹוִלים ֵאיָמא: ַעל צֹוָאה ׁשֶ ל ּתַ ְרְנגֹוִלים ֵאיָמא: ַעל צֹוָאה ׁשֶ ל ּתַ ְרְנגֹוִלים ֵאיָמא: ַעל צֹוָאה ׁשֶ ל ּתַ ֵני ָקָטן - ֵאיָמא: ַעל צֹוָאה ׁשֶ ֵני ָקָטןִמּפְ ֵני ָקָטןִמּפְ ֵני ָקָטןִמּפְ       ....ִמּפְ
  

ל ְרִעי ָרף ׁשֶ ָהֵוי ּגְ ל ְרִעיְוֵתיּפֹוק ֵליּה ּדְ ָרף ׁשֶ ָהֵוי ּגְ ל ְרִעיְוֵתיּפֹוק ֵליּה ּדְ ָרף ׁשֶ ָהֵוי ּגְ ל ְרִעיְוֵתיּפֹוק ֵליּה ּדְ ָרף ׁשֶ ָהֵוי ּגְ             !!!!ְוֵתיּפֹוק ֵליּה ּדְ
ל  ָרף ׁשֶ יָמא: ּגְ ל ְוִכי ּתֵ ָרף ׁשֶ יָמא: ּגְ ל ְוִכי ּתֵ ָרף ׁשֶ יָמא: ּגְ ל ְוִכי ּתֵ ָרף ׁשֶ יָמא: ּגְ ב ָמָנא ְוִכי ּתֵ ב ָמָנא ְרִעי ַאּגַ ב ָמָנא ְרִעי ַאּגַ ב ָמָנא ְרִעי ַאּגַ    .לֹאלֹאלֹאלֹא    ––––ִאיהּו ּגּוֵפיּה ִאיהּו ּגּוֵפיּה ִאיהּו ּגּוֵפיּה ִאיהּו ּגּוֵפיּה     ,,,,ִאיןִאיןִאיןִאין    ––––ְרִעי ַאּגַ

ִאיְסְפַרַמִקי  ח ּבְ כַּ ּתַ ִאיׁשְ ר ּדְ ִאיְסְפַרַמִקי ְוָהא ַההּוא ַעְכּבָ ח ּבְ כַּ ּתַ ִאיׁשְ ר ּדְ ִאיְסְפַרַמִקי ְוָהא ַההּוא ַעְכּבָ ח ּבְ כַּ ּתַ ִאיׁשְ ר ּדְ ִאיְסְפַרַמִקי ְוָהא ַההּוא ַעְכּבָ ח ּבְ כַּ ּתַ ִאיׁשְ ר ּדְ יּדְ ּדְ ּדְ ּדְ ְוָהא ַההּוא ַעְכּבָ         , , , , ַרב ַאׁשִ
קּוּה : ְוָאַמר ְלהוּ ְוָאַמר ְלהוּ ְוָאַמר ְלהוּ ְוָאַמר ְלהוּ  צּוִציֵתיּה ְוַאּפְ קּוּה ְנקֹוטּו ּבְ צּוִציֵתיּה ְוַאּפְ קּוּה ְנקֹוטּו ּבְ צּוִציֵתיּה ְוַאּפְ קּוּה ְנקֹוטּו ּבְ צּוִציֵתיּה ְוַאּפְ   ! ְנקֹוטּו ּבְ

  
ה ּפָ ַאׁשְ הּבְ ּפָ ַאׁשְ הּבְ ּפָ ַאׁשְ הּבְ ּפָ ַאׁשְ       ....ּבְ

  
ֵעי ֵליּה  ה ַמאי ּבָ ּפָ ַאׁשְ ֵעי ֵליּה ְוָקָטן ּבָ ה ַמאי ּבָ ּפָ ַאׁשְ ֵעי ֵליּה ְוָקָטן ּבָ ה ַמאי ּבָ ּפָ ַאׁשְ ֵעי ֵליּה ְוָקָטן ּבָ ה ַמאי ּבָ ּפָ ַאׁשְ   ? ְוָקָטן ּבָ

  
  ָחֵצר. ָחֵצר. ָחֵצר. ָחֵצר. ּבְ ּבְ ּבְ ּבְ 
  

ל ְרִעי הּואָחֵצר ָחֵצר ָחֵצר ָחֵצר  ָרף ׁשֶ ל ְרִעי הּואַנִמי ּגְ ָרף ׁשֶ ל ְרִעי הּואַנִמי ּגְ ָרף ׁשֶ ל ְרִעי הּואַנִמי ּגְ ָרף ׁשֶ   ! ַנִמי ּגְ
  
ָחֵצרּבְ ּבְ ּבְ ּבְ  ּבֶ ה ׁשֶ ּפָ ָחֵצרַאׁשְ ּבֶ ה ׁשֶ ּפָ ָחֵצרַאׁשְ ּבֶ ה ׁשֶ ּפָ ָחֵצרַאׁשְ ּבֶ ה ׁשֶ ּפָ         ....ַאׁשְ
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            בבבב    קכא,קכא,קכא,קכא, .549
ךְ " ַ יׁשּ ּלא תִּ         . . . . "ְוַעל ַעְקָרב ׁשֶ
        

ן ֵלִויָאַמר ָאַמר ָאַמר ָאַמר  ַע ּבֶ י ְיהֹוׁשֻ         : : : : ַרּבִ
ת.  ּבָ ַ ׁשּ יִקין ֶנֱהָרִגין ּבַ זִּ ל ַהּמַ ת. כָּ ּבָ ַ ׁשּ יִקין ֶנֱהָרִגין ּבַ זִּ ל ַהּמַ ת. כָּ ּבָ ַ ׁשּ יִקין ֶנֱהָרִגין ּבַ זִּ ל ַהּמַ ת. כָּ ּבָ ַ ׁשּ יִקין ֶנֱהָרִגין ּבַ זִּ ל ַהּמַ         כָּ

        
  : ַרב יֹוֵסףְמִתיב ְמִתיב ְמִתיב ְמִתיב 

ה ֶנֱהָרִגין ּבְ " ָ ת, ְוֵאּלּו ֵה ֲחִמׁשּ ּבָ ַ   ן: ׁשּ
ֶאֶרץ ִמְצַרִים,  ּבְ   ְזבּוב ׁשֶ

ִניְנֵוה,  ּבְ   ְוִציְרָעה ׁשֶ
ַחְדַייּב,  ּבְ   ְוַעְקָרב ׁשֶ

ָרֵאל,  ֶאֶרץ ִיׂשְ ּבְ   ְוָנָחׁש ׁשֶ
ָכל ָמקֹום   . . . . "ְוֶכֶלב ׁשֹוֶטה ּבְ

י יַמּנִ יַמּנִ יַמּנִ   ? ַמּנִ
יִאיֵליָמא ִאיֵליָמא ִאיֵליָמא ִאיֵליָמא  יַרּבִ יַרּבִ יַרּבִ ֵאיָנּה ְצִר     - - - -     ְיהּוָדהְיהּוָדהְיהּוָדהְיהּוָדה    ַרּבִ ֵאיָנּה ְצִר ָהא ָאַמר ְמָלאָכה ׁשֶ ֵאיָנּה ְצִר ָהא ָאַמר ְמָלאָכה ׁשֶ ֵאיָנּה ְצִר ָהא ָאַמר ְמָלאָכה ׁשֶ יב ָעלֶ ָהא ָאַמר ְמָלאָכה ׁשֶ יב ָעלֶ יָכה ְלגּוָפּה ַחּיָ יב ָעלֶ יָכה ְלגּוָפּה ַחּיָ יב ָעלֶ יָכה ְלגּוָפּה ַחּיָ         !!!!יָה יָה יָה יָה יָכה ְלגּוָפּה ַחּיָ

א ָלאו  א ָלאו ֶאּלָ א ָלאו ֶאּלָ א ָלאו ֶאּלָ יֶאּלָ יַרּבִ יַרּבִ יַרּבִ ֵרי    ַרּבִ ׁשָ ְמעֹון, ְוָהֵני הּוא ּדְ ֵריׁשִ ׁשָ ְמעֹון, ְוָהֵני הּוא ּדְ ֵריׁשִ ׁשָ ְמעֹון, ְוָהֵני הּוא ּדְ ֵריׁשִ ׁשָ ְמעֹון, ְוָהֵני הּוא ּדְ         ַאֲחִריֵני לֹא! ַאֲחִריֵני לֹא! ַאֲחִריֵני לֹא! ַאֲחִריֵני לֹא!     - - - -     ׁשִ
        

י ִיְרְמָיהָאַמר ָאַמר ָאַמר ָאַמר          : : : : ַרּבִ
א ִהיא ּתָ ׁשְ ּבַ יְלָמא ְמׁשַ א ִהיא? ּדִ ָהא ְמַתַרְצּתָ א ִהיאּוַמאן ֵניָמא ָלן ּדְ ּתָ ׁשְ ּבַ יְלָמא ְמׁשַ א ִהיא? ּדִ ָהא ְמַתַרְצּתָ א ִהיאּוַמאן ֵניָמא ָלן ּדְ ּתָ ׁשְ ּבַ יְלָמא ְמׁשַ א ִהיא? ּדִ ָהא ְמַתַרְצּתָ א ִהיאּוַמאן ֵניָמא ָלן ּדְ ּתָ ׁשְ ּבַ יְלָמא ְמׁשַ א ִהיא? ּדִ ָהא ְמַתַרְצּתָ   ? ּוַמאן ֵניָמא ָלן ּדְ

  
        : : : : ַרב יֹוֵסףָאַמר ָאַמר ָאַמר ָאַמר 

        ֲאָנא ַמְתִניָנא ָלּה, ֲאָנא ַמְתִניָנא ָלּה, ֲאָנא ַמְתִניָנא ָלּה, ֲאָנא ַמְתִניָנא ָלּה, 
            ....ֵריְצָנא ָלּה ֵריְצָנא ָלּה ֵריְצָנא ָלּה ֵריְצָנא ָלּה ְואֹוִתיְבָנא ָלּה, ַוֲאָנא ְמָת ְואֹוִתיְבָנא ָלּה, ַוֲאָנא ְמָת ְואֹוִתיְבָנא ָלּה, ַוֲאָנא ְמָת ְואֹוִתיְבָנא ָלּה, ַוֲאָנא ְמָת 

ָרצּו ַאֲחָריו, וְ  ָרצּו ַאֲחָריו, וְ ּבְ ָרצּו ַאֲחָריו, וְ ּבְ ָרצּו ַאֲחָריו, וְ ּבְ ְבֵרי ַהּכֹ ּבְ ְבֵרי ַהּכֹ ּדִ ְבֵרי ַהּכֹ ּדִ ְבֵרי ַהּכֹ ּדִ             ....ללללּדִ
  
  

יּה  א ַקּמֵ ּנָ ֵני ּתַ יּה ּתָ א ַקּמֵ ּנָ ֵני ּתַ יּה ּתָ א ַקּמֵ ּנָ ֵני ּתַ יּה ּתָ א ַקּמֵ ּנָ ֵני ּתַ ר ַרב הּוָנאּדְ ּדְ ּדְ ּדְ ּתָ         : : : : ָרָבא ּבַ
ים ּבְ " ים ְוַעְקַרּבִ ת ַההֹוֵרג ְנָחׁשִ ּבָ ַ       ...."ֵאין רּוַח ֲחִסיִדים נֹוָחה ֵהיֶמּנוּ  -ׁשּ
  

            ::::ָאַמר ֵליּה ָאַמר ֵליּה ָאַמר ֵליּה ָאַמר ֵליּה 
        ....ָחה ֵמֶהםָחה ֵמֶהםָחה ֵמֶהםָחה ֵמֶהםֵאין רּוַח ֲחָכִמים נוֹ ֵאין רּוַח ֲחָכִמים נוֹ ֵאין רּוַח ֲחָכִמים נוֹ ֵאין רּוַח ֲחָכִמים נוֹ     - - - - ְואֹוָתן ֲחִסיִדים ְואֹוָתן ֲחִסיִדים ְואֹוָתן ֲחִסיִדים ְואֹוָתן ֲחִסיִדים 

        
  ַרב הּוָנא. ַרב הּוָנא. ַרב הּוָנא. ַרב הּוָנא. ּדְ ּדְ ּדְ ּדְ ּוְפִליָגא ּוְפִליָגא ּוְפִליָגא ּוְפִליָגא 

ָקא ָקֵטיל ִזיּבּוָרא    ַרב הּוָנאּדְ  ְבָרא ּדְ ָקא ָקֵטיל ִזיּבּוָראַחְזֵייּה ְלַההּוא ּגַ ְבָרא ּדְ ָקא ָקֵטיל ִזיּבּוָראַחְזֵייּה ְלַההּוא ּגַ ְבָרא ּדְ ָקא ָקֵטיל ִזיּבּוָראַחְזֵייּה ְלַההּוא ּגַ ְבָרא ּדְ   . ַחְזֵייּה ְלַההּוא ּגַ
הוּ  יְנהּו ְלכּוּלְ ֵליְמּתִ הוּ ָאַמר ֵליּה: ׁשְ יְנהּו ְלכּוּלְ ֵליְמּתִ הוּ ָאַמר ֵליּה: ׁשְ יְנהּו ְלכּוּלְ ֵליְמּתִ הוּ ָאַמר ֵליּה: ׁשְ יְנהּו ְלכּוּלְ ֵליְמּתִ         ?!?!?!?!ָאַמר ֵליּה: ׁשְ

        
        

ַנן נּו ַרּבָ ַנןּתָ נּו ַרּבָ ַנןּתָ נּו ַרּבָ ַנןּתָ נּו ַרּבָ             ::::ּתָ
ים, " ים ְוַעְקַרּבִ נּו לֹו ְנָחׁשִ ּמְ   ִנְזּדַ

נוּ  - ֲהָרָגן  ּמְ ְזּדַ ּנִ ָידּוַע ׁשֶ   לֹו ְלהֹוְרָגן.  ּבְ
נּו ְלהֹוְרגוֹ  - לֹא ֲהָרָגן  ּמְ ְזּדַ ּנִ ָידּוַע ׁשֶ ַמִים ,ּבְ ָ ה לֹו ֵנס ִמן ַהׁשּ   . "ְוַנֲעׂשָ

  
אָאַמר ָאַמר ָאַמר ָאַמר  ר ָחָנהְוִאיֵתיָמא ְוִאיֵתיָמא ְוִאיֵתיָמא ְוִאיֵתיָמא     עּוּלָ ר ּבַ ה ּבַ י יֹוָחָנןָאַמר ָאַמר ָאַמר ָאַמר     ַרּבָ   : : : : ַרּבִ

ֹוִפין ּבוֹ  ִניׁשּ ֹוִפין ּבוֹ ּבְ ִניׁשּ ֹוִפין ּבוֹ ּבְ ִניׁשּ ֹוִפין ּבוֹ ּבְ ִניׁשּ         ....ּבְ
        
        

ֲהָנאָאַמר ָאַמר ָאַמר ָאַמר  ר ּכָ א ּבַ י ַאּבָ         : : : : ַרּבִ
ַעם ַאַח  ַעם ַאַח ּפַ ַעם ַאַח ּפַ ַעם ַאַח ּפַ ְדָרׁש, ּפַ ֵבית ַהּמִ ְדָרׁש, ת ָנַפל ֶאָחד ּבְ ֵבית ַהּמִ ְדָרׁש, ת ָנַפל ֶאָחד ּבְ ֵבית ַהּמִ ְדָרׁש, ת ָנַפל ֶאָחד ּבְ ֵבית ַהּמִ   ת ָנַפל ֶאָחד ּבְ
        ִתי ֶאָחד ַוֲהָרגֹו. ִתי ֶאָחד ַוֲהָרגֹו. ִתי ֶאָחד ַוֲהָרגֹו. ִתי ֶאָחד ַוֲהָרגֹו. ְוָעַמד ָניוֹ ְוָעַמד ָניוֹ ְוָעַמד ָניוֹ ְוָעַמד ָניוֹ 

יָאַמר ָאַמר ָאַמר ָאַמר  ּיֹוֵצא ּבֹו! ַרּבִ ַגע ּבֹו כַּ ּיֹוֵצא ּבֹו! : ּפָ ַגע ּבֹו כַּ ּיֹוֵצא ּבֹו! : ּפָ ַגע ּבֹו כַּ ּיֹוֵצא ּבֹו! : ּפָ ַגע ּבֹו כַּ         : ּפָ
        

ֲעָיא ְלהוּ  ֲעָיא ְלהוּ ִאיּבַ ֲעָיא ְלהוּ ִאיּבַ ֲעָיא ְלהוּ ִאיּבַ   : ִאיּבַ
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ּיֹוֵצא ּבֹו"  ַגע ּבֹו כַּ ּיֹוֵצא ּבֹו" "ּפָ ַגע ּבֹו כַּ ּיֹוֵצא ּבֹו" "ּפָ ַגע ּבֹו כַּ ּיֹוֵצא ּבֹו" "ּפָ ַגע ּבֹו כַּ יר ָעֵביד אֹו לֹא?  -"ּפָ ּפִ יר ָעֵביד אֹו לֹא? ְדׁשַ ּפִ יר ָעֵביד אֹו לֹא? ְדׁשַ ּפִ יר ָעֵביד אֹו לֹא? ְדׁשַ ּפִ         ְדׁשַ
        

ַמע א ׁשְ ַמעּתָ א ׁשְ ַמעּתָ א ׁשְ ַמעּתָ א ׁשְ             ::::ּתָ
ֵריּה ּדְ ּדְ ּדְ ּדְ  א ּבְ י ַאּבָ יא ּבַ ּדְ ַרּבִ י ִחּיָ אַרּבִ י ֵזיָראוְ וְ וְ וְ     ר ַאּבָ ֵבי     ַרּבִ יְלָעא ּדְ ֵבי ֲהוּו ָיְתִבי ַאּקִ יְלָעא ּדְ ֵבי ֲהוּו ָיְתִבי ַאּקִ יְלָעא ּדְ ֵבי ֲהוּו ָיְתִבי ַאּקִ יְלָעא ּדְ איֲהוּו ָיְתִבי ַאּקִ י ַיּנַ         . . . . ַרּבִ

יַנְייהוּ  ָתא ִמּבֵ יַנְייהוּ ְנַפק ִמיּלְ ָתא ִמּבֵ יַנְייהוּ ְנַפק ִמיּלְ ָתא ִמּבֵ יַנְייהוּ ְנַפק ִמיּלְ ָתא ִמּבֵ   , ְנַפק ִמיּלְ
יּה ֵמ  עּו ִמיּנֵ יּה ֵמ ּבָ עּו ִמיּנֵ יּה ֵמ ּבָ עּו ִמיּנֵ יּה ֵמ ּבָ עּו ִמיּנֵ איּבָ י ַיּנַ   : ַרּבִ

ת?  ּבָ ַ ׁשּ ים ּבַ ים ְוַעְקַרּבִ ת? ַמהּו ַלֲהרֹוג ְנָחׁשִ ּבָ ַ ׁשּ ים ּבַ ים ְוַעְקַרּבִ ת? ַמהּו ַלֲהרֹוג ְנָחׁשִ ּבָ ַ ׁשּ ים ּבַ ים ְוַעְקַרּבִ ת? ַמהּו ַלֲהרֹוג ְנָחׁשִ ּבָ ַ ׁשּ ים ּבַ ים ְוַעְקַרּבִ         ַמהּו ַלֲהרֹוג ְנָחׁשִ
ןָאַמר ְלהּו: ִציְרָעה ֲאִני הֹוֵרג, ָנָחׁש ְוַעְקָרב לֹא ָאַמר ְלהּו: ִציְרָעה ֲאִני הֹוֵרג, ָנָחׁש ְוַעְקָרב לֹא ָאַמר ְלהּו: ִציְרָעה ֲאִני הֹוֵרג, ָנָחׁש ְוַעְקָרב לֹא ָאַמר ְלהּו: ִציְרָעה ֲאִני הֹוֵרג, ָנָחׁש ְוַעְקָרב לֹא  כֵּ ל ׁשֶ ןכָּ כֵּ ל ׁשֶ ןכָּ כֵּ ל ׁשֶ ןכָּ כֵּ ל ׁשֶ   . כָּ

  
יְלָמא ְלִפי תּוּמֹו,  יְלָמא ְלִפי תּוּמֹו, ּדִ יְלָמא ְלִפי תּוּמֹו, ּדִ יְלָמא ְלִפי תּוּמֹו, ּדִ         ּדִ

  . : רֹוק ּדֹוְרסֹו ְלִפי תּוּמוֹ : רֹוק ּדֹוְרסֹו ְלִפי תּוּמוֹ : רֹוק ּדֹוְרסֹו ְלִפי תּוּמוֹ : רֹוק ּדֹוְרסֹו ְלִפי תּוּמוֹ ַרב ְיהּוָדהָאַמר ָאַמר ָאַמר ָאַמר ּדְ 
  

תְוָאַמר ְוָאַמר ְוָאַמר ְוָאַמר  ׁשֶ         : : : : ַרב ׁשֵ
        ָנָחׁש ּדֹוְרסֹו ְלִפי תּוּמֹו. ָנָחׁש ּדֹוְרסֹו ְלִפי תּוּמֹו. ָנָחׁש ּדֹוְרסֹו ְלִפי תּוּמֹו. ָנָחׁש ּדֹוְרסֹו ְלִפי תּוּמֹו. 

        
        : : : : ַרב ְקִטיָנאְוָאַמר ְוָאַמר ְוָאַמר ְוָאַמר 

  ַעְקָרב ּדֹוְרסֹו ְלִפי תּוּמֹו. ַעְקָרב ּדֹוְרסֹו ְלִפי תּוּמֹו. ַעְקָרב ּדֹוְרסֹו ְלִפי תּוּמֹו. ַעְקָרב ּדֹוְרסֹו ְלִפי תּוּמֹו. 
  

ר ָמְרָתא א ּבַ ר ַמְניהּוא הּוא הּוא הּוא ּדְ     ַאּבָ א ּבַ לּוָתא זּוֵזי    ֹוִמיַאּבָ ֵבי ֵריׁש ּגָ יּה ּדְ ֵקי ּבֵ לּוָתא זּוֵזיֲהָוה ַמּסְ ֵבי ֵריׁש ּגָ יּה ּדְ ֵקי ּבֵ לּוָתא זּוֵזיֲהָוה ַמּסְ ֵבי ֵריׁש ּגָ יּה ּדְ ֵקי ּבֵ לּוָתא זּוֵזיֲהָוה ַמּסְ ֵבי ֵריׁש ּגָ יּה ּדְ ֵקי ּבֵ   . ֲהָוה ַמּסְ
        [[[[    ....י ֵליּה י ֵליּה י ֵליּה י ֵליּה ַאְייִתיּוהּו, ָקא ְמַצֲעָר ַאְייִתיּוהּו, ָקא ְמַצֲעָר ַאְייִתיּוהּו, ָקא ְמַצֲעָר ַאְייִתיּוהּו, ָקא ְמַצֲעָר 

א ִדי רּוּקָ אֲהָוה ׁשְ ִדי רּוּקָ אֲהָוה ׁשְ ִדי רּוּקָ אֲהָוה ׁשְ ִדי רּוּקָ   . ֲהָוה ׁשְ
לּוָתאָאַמר ְלהּו ָאַמר ְלהּו ָאַמר ְלהּו ָאַמר ְלהּו  ֵויּה : ֵריׁש ּגָ ֵויּה ַאְייתּו ָמאָנא ְסִחיפּו ִעּלָ ֵויּה ַאְייתּו ָמאָנא ְסִחיפּו ִעּלָ ֵויּה ַאְייתּו ָמאָנא ְסִחיפּו ִעּלָ             ,,,,ַאְייתּו ָמאָנא ְסִחיפּו ִעּלָ
            ,,,,ָלא ְצִריִכיתוּ ָלא ְצִריִכיתוּ ָלא ְצִריִכיתוּ ָלא ְצִריִכיתוּ : ָאַמר ְלהוּ ָאַמר ְלהוּ ָאַמר ְלהוּ ָאַמר ְלהוּ 
        סֹו ְלִפי תּוּמֹו. סֹו ְלִפי תּוּמֹו. סֹו ְלִפי תּוּמֹו. סֹו ְלִפי תּוּמֹו. : רֹוק ּדֹוְר : רֹוק ּדֹוְר : רֹוק ּדֹוְר : רֹוק ּדֹוְר ַרב ְיהּוָדהָהִכי ָאַמר ָהִכי ָאַמר ָהִכי ָאַמר ָהִכי ָאַמר 
ְבקּוהוּ : ָאַמר ְלהוּ ָאַמר ְלהוּ ָאַמר ְלהוּ ָאַמר ְלהוּ  ַנן הּוא, ׁשִ ְבקּוהוּ צּוְרָבא ֵמַרּבָ ַנן הּוא, ׁשִ ְבקּוהוּ צּוְרָבא ֵמַרּבָ ַנן הּוא, ׁשִ ְבקּוהוּ צּוְרָבא ֵמַרּבָ ַנן הּוא, ׁשִ             ....צּוְרָבא ֵמַרּבָ
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        אאאא    קכב,קכב,קכב,קכב,    ––––    בבבב    קכא,קכא,קכא,קכא, .550
ֲהָנאָאַמר ָאַמר ָאַמר ָאַמר  ר ּכָ א ּבַ י ַאּבָ י ֲחִניָנאָאַמר ָאַמר ָאַמר ָאַמר     ַרּבִ         : : : : ַרּבִ

י מ ית ַרּבִ ל ּבֵ מֹוטֹות ׁשֶ י מּפָ ית ַרּבִ ל ּבֵ מֹוטֹות ׁשֶ י מּפָ ית ַרּבִ ל ּבֵ מֹוטֹות ׁשֶ י מּפָ ית ַרּבִ ל ּבֵ מֹוטֹות ׁשֶ תּפָ ּבָ ַ ׁשּ ר ְלַטְלְטָלן ּבַ תּוּתָ ּבָ ַ ׁשּ ר ְלַטְלְטָלן ּבַ תּוּתָ ּבָ ַ ׁשּ ר ְלַטְלְטָלן ּבַ תּוּתָ ּבָ ַ ׁשּ ר ְלַטְלְטָלן ּבַ    .ּוּתָ
  

י ֵזיָראָאַמר ֵליּה ָאַמר ֵליּה ָאַמר ֵליּה ָאַמר ֵליּה    : : : : ַרּבִ
ָידֹו ַאַחת ִלין ּבְ ִניּטָ ָידֹו ַאַחתּבְ ִלין ּבְ ִניּטָ ָידֹו ַאַחתּבְ ִלין ּבְ ִניּטָ ָידֹו ַאַחתּבְ ִלין ּבְ ִניּטָ י ָיַדִים?  , ּבְ ּתֵ ׁשְ י ָיַדִים?  אֹו ּבִ ּתֵ ׁשְ י ָיַדִים?  אֹו ּבִ ּתֵ ׁשְ י ָיַדִים?  אֹו ּבִ ּתֵ ׁשְ         אֹו ּבִ

        
  : ָאַמר ֵליּה ָאַמר ֵליּה ָאַמר ֵליּה ָאַמר ֵליּה    קכב,א

ית ָאִביךָ  ל ּבֵ אֹוָתן ׁשֶ ית ָאִביךָ כְּ ל ּבֵ אֹוָתן ׁשֶ ית ָאִביךָ כְּ ל ּבֵ אֹוָתן ׁשֶ ית ָאִביךָ כְּ ל ּבֵ אֹוָתן ׁשֶ         . כְּ
        
        
ֲהָנאָאַמר ָאַמר ָאַמר ָאַמר וְ וְ וְ וְ  ר ּכָ א ּבַ י ַאּבָ י ֲחִניָנאָאַמר ָאַמר ָאַמר ָאַמר     ַרּבִ         : : : : ַרּבִ

ת.  ּבָ ַ ׁשּ ר ְלַטְלְטָלן ּבַ י מּוּתָ ית ַרּבִ ל ּבֵ ת. ְקרֹונֹות ׁשֶ ּבָ ַ ׁשּ ר ְלַטְלְטָלן ּבַ י מּוּתָ ית ַרּבִ ל ּבֵ ת. ְקרֹונֹות ׁשֶ ּבָ ַ ׁשּ ר ְלַטְלְטָלן ּבַ י מּוּתָ ית ַרּבִ ל ּבֵ ת. ְקרֹונֹות ׁשֶ ּבָ ַ ׁשּ ר ְלַטְלְטָלן ּבַ י מּוּתָ ית ַרּבִ ל ּבֵ         ְקרֹונֹות ׁשֶ
        

י ֵזיָראָאַמר ֵליּה ָאַמר ֵליּה ָאַמר ֵליּה ָאַמר ֵליּה        ::::ַרּבִ
ִלין  ִניּטָ ִלין ּבְ ִניּטָ ִלין ּבְ ִניּטָ ִלין ּבְ ִניּטָ ֵני ְבֵני ָאָדם?     ָאָדםָאָדםָאָדםָאָדםּבְ ּבְ ׁשְ ֵני ְבֵני ָאָדם? ֶאָחד אֹו ּבִ ׁשְ ֵני ְבֵני ָאָדם? ֶאָחד אֹו ּבִ ׁשְ ֵני ְבֵני ָאָדם? ֶאָחד אֹו ּבִ ׁשְ         ֶאָחד אֹו ּבִ

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

ית ָאִביָך.  ל ּבֵ אֹוָתן ׁשֶ ית ָאִביָך. כְּ ל ּבֵ אֹוָתן ׁשֶ ית ָאִביָך. כְּ ל ּבֵ אֹוָתן ׁשֶ ית ָאִביָך. כְּ ל ּבֵ אֹוָתן ׁשֶ         כְּ
        
        

ֲהָנאְוָאַמר ְוָאַמר ְוָאַמר ְוָאַמר  ר ּכָ א ּבַ י ַאּבָ         : : : : ַרּבִ
יר ָלֶהם  יר ָלֶהם ִהּתִ יר ָלֶהם ִהּתִ יר ָלֶהם ִהּתִ יִהּתִ יַרּבִ יַרּבִ יַרּבִ חֹוָתם ֶאָחד    ַרּבִ ל ּגֹוי ּבְ ְקרֹונֹות ׁשֶ ּתֹות ַיִין ּבִ י ִלׁשְ חֹוָתם ֶאָחדֲחִניָנא ְלֵבית ַרּבִ ל ּגֹוי ּבְ ְקרֹונֹות ׁשֶ ּתֹות ַיִין ּבִ י ִלׁשְ חֹוָתם ֶאָחדֲחִניָנא ְלֵבית ַרּבִ ל ּגֹוי ּבְ ְקרֹונֹות ׁשֶ ּתֹות ַיִין ּבִ י ִלׁשְ חֹוָתם ֶאָחדֲחִניָנא ְלֵבית ַרּבִ ל ּגֹוי ּבְ ְקרֹונֹות ׁשֶ ּתֹות ַיִין ּבִ י ִלׁשְ       ....ֲחִניָנא ְלֵבית ַרּבִ
ּום ּדְ     ::::ְוָלא ָיַדֲעָנאְוָלא ָיַדֲעָנאְוָלא ָיַדֲעָנאְוָלא ָיַדֲעָנא ּום ּדְ ִאי ִמׁשּ ּום ּדְ ִאי ִמׁשּ ּום ּדְ ִאי ִמׁשּ יָסַבר ָלּה כְּ ָסַבר ָלּה כְּ ָסַבר ָלּה כְּ ָסַבר ָלּה כְּ ִאי ִמׁשּ יַרּבִ יַרּבִ יַרּבִ יָאה, ֱאִליֶעֶזרֱאִליֶעֶזרֱאִליֶעֶזרֱאִליֶעֶזר    ַרּבִ ֵבי ְנׂשִ ּום ֵאיָמָתא ּדְ יָאהִאי ִמׁשּ ֵבי ְנׂשִ ּום ֵאיָמָתא ּדְ יָאהִאי ִמׁשּ ֵבי ְנׂשִ ּום ֵאיָמָתא ּדְ יָאהִאי ִמׁשּ ֵבי ְנׂשִ ּום ֵאיָמָתא ּדְ     ?ִאי ִמׁשּ
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ָנה    ִמׁשְ

ר  ִהְדִליק ֶאת ַהּנֵ ָרֵאל.  -ּגֹוי ׁשֶ ׁש ְלאֹורֹו ִיׂשְ ּמֵ תַּ   ִמׁשְ
ָרֵאל  ִביל ִיׂשְ ׁשְ   ָאסּור.  - ְוִאם ּבִ

ֶהְמּתֹו  קֹות ּבְ א ַמִים ְלַהׁשְ ֶקה ַא  -ִמיּלֵ ָרֵאל, ַמׁשְ   ֲחָריו ִיׂשְ
ָרֵאל  ִביל ִיׂשְ ׁשְ   ָאסּור.  - ְוִאם ּבִ

ֶבׁש ֵליֵרד ּבֹו  ה ּגֹוי ּכֶ ָרֵאל,  - ָעׂשָ   יֹוֵרד ַאֲחָריו ִיׂשְ
ָרֵאל  ִביל ִיׂשְ ׁשְ   ָאסּור.  - ְוִאם ּבִ

ה ּבְ  ְמִליֵאלַמֲעׂשֶ ן ּגַ ְסִפיָנה ַרּבָ ִאין ּבַ ָהיּו ּבָ    ,ּוְזֵקִנים ׁשֶ
ֶב  ה ָנְכִרי ּכֶ ְמִליֵאלׁש ֵליֵרד ּבֹו, ְוָיְרדּו ּבֹו ְוָעׂשָ ן ּגַ         .  .  .  .  ּוְזֵקִנים ַרּבָ

            

ָמָרא    ּגְ

        ....ּוְצִריָכאּוְצִריָכאּוְצִריָכאּוְצִריָכא
ַמִעיַנן  ִאי ַאׁשְ ַמִעיַנן ּדְ ִאי ַאׁשְ ַמִעיַנן ּדְ ִאי ַאׁשְ ַמִעיַנן ּדְ ִאי ַאׁשְ ּום  -    "ֵנר"ּדְ ּום ִמׁשּ ּום ִמׁשּ ּום ִמׁשּ   , ֵנר ְלֶאָחד ֵנר ְלֵמָאהֵנר ְלֶאָחד ֵנר ְלֵמָאהֵנר ְלֶאָחד ֵנר ְלֵמָאהֵנר ְלֶאָחד ֵנר ְלֵמָאהּדְ ִמׁשּ

י    - - - -     "ַמִים"ֲאָבל ֲאָבל ֲאָבל ֲאָבל  יְלָמא ָאֵתי ְלַאּפּוׁשֵ יִליְגַזר ּדִ יְלָמא ָאֵתי ְלַאּפּוׁשֵ יִליְגַזר ּדִ יְלָמא ָאֵתי ְלַאּפּוׁשֵ יִליְגַזר ּדִ יְלָמא ָאֵתי ְלַאּפּוׁשֵ ָרֵאל    ִליְגַזר ּדִ ִביל ִיׂשְ ׁשְ ָרֵאלּבִ ִביל ִיׂשְ ׁשְ ָרֵאלּבִ ִביל ִיׂשְ ׁשְ ָרֵאלּבִ ִביל ִיׂשְ ׁשְ       ....ּבִ
  
ה ִלי    "ֶבׁש ֶכ "וְ וְ וְ וְ  ה ִליָלּמָ ה ִליָלּמָ ה ִליָלּמָ   ? ? ? ? ָלּמָ

  
ה  ה ַמֲעׂשֶ ה ַמֲעׂשֶ ה ַמֲעׂשֶ ָמע ָלןּדְ ַמֲעׂשֶ ְמִליֵאל ּוְזֵקִנים ָקא ַמׁשְ ן ּגַ ָמע ָלןַרּבָ ְמִליֵאל ּוְזֵקִנים ָקא ַמׁשְ ן ּגַ ָמע ָלןַרּבָ ְמִליֵאל ּוְזֵקִנים ָקא ַמׁשְ ן ּגַ ָמע ָלןַרּבָ ְמִליֵאל ּוְזֵקִנים ָקא ַמׁשְ ן ּגַ             ....ַרּבָ

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

ִבים " ט ֲעׂשָ יּקֵ ּלִ ָרֵאל,  -ּגֹוי ׁשֶ   ַמֲאִכיל ַאֲחָריו ִיׂשְ
ָרֵאל  ִביל ִיׂשְ ׁשְ   ָאסּור.  - ְוִאם ּבִ

ֶהְמּתֹו  קֹות ּבְ א ַמִים ְלַהׁשְ ָרֵאל,  -ִמיּלֵ ֶקה ַאֲחָריו ִיׂשְ   ַמׁשְ
ָרֵאל  ִביל ִיׂשְ ׁשְ   ָאסּור.   - ְוִאם ּבִ
ָבִרים ֲאמּוִרים ה ּדְ ּמֶ    :ּבַ

ירֹו,  ֵאין ַמּכִ   ׁשֶ
ירֹו    . "ָאסּור –ֲאָבל ַמּכִ

  
        ִאיִני?! ִאיִני?! ִאיִני?! ִאיִני?! 

י ֲחִניָנאָאַמר ָאַמר ָאַמר ָאַמר     ַרב הּוָנאְוָהָאַמר ְוָהָאַמר ְוָהָאַמר ְוָהָאַמר          : : : : ַרּבִ
ִבים ּבְ  י ֲעׂשָ ּבֵ ֶהְמּתֹו ַעל ּגַ ִבים ּבְ ַמֲעִמיד ָאָדם ּבְ י ֲעׂשָ ּבֵ ֶהְמּתֹו ַעל ּגַ ִבים ּבְ ַמֲעִמיד ָאָדם ּבְ י ֲעׂשָ ּבֵ ֶהְמּתֹו ַעל ּגַ ִבים ּבְ ַמֲעִמיד ָאָדם ּבְ י ֲעׂשָ ּבֵ ֶהְמּתֹו ַעל ּגַ תַמֲעִמיד ָאָדם ּבְ ּבָ ַ תׁשּ ּבָ ַ תׁשּ ּבָ ַ תׁשּ ּבָ ַ   . ׁשּ

ּבֵ  ּבֵ ֲאָבל לֹא ַעל ּגַ ּבֵ ֲאָבל לֹא ַעל ּגַ ּבֵ ֲאָבל לֹא ַעל ּגַ תי מּוְקֶצה ּבְ י מּוְקֶצה ּבְ י מּוְקֶצה ּבְ י מּוְקֶצה ּבְ ֲאָבל לֹא ַעל ּגַ ּבָ ַ תׁשּ ּבָ ַ תׁשּ ּבָ ַ תׁשּ ּבָ ַ         !!!!ׁשּ
        

ּה, ְוָאְזָלא ִהיא ְוָאְכָלה ַאּפָ ָקֵאים ָלּה ּבְ ּה, ְוָאְזָלא ִהיא ְוָאְכָלהּדְ ַאּפָ ָקֵאים ָלּה ּבְ ּה, ְוָאְזָלא ִהיא ְוָאְכָלהּדְ ַאּפָ ָקֵאים ָלּה ּבְ ּה, ְוָאְזָלא ִהיא ְוָאְכָלהּדְ ַאּפָ ָקֵאים ָלּה ּבְ             ....ּדְ
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        ָאַמר ָמר: ָאַמר ָמר: ָאַמר ָמר: ָאַמר ָמר: 

ָבִרים ֲאמּוִרים" ה ּדְ ּמֶ ירֹו,  :ּבַ ֵאין ַמּכִ   ׁשֶ
ירֹו    . . . . "ָאסּור –ֲאָבל ַמּכִ

  
ירֹו ֲהָוה ְמִליֵאל ַמכִּ ן ּגַ ירֹו ֲהָוהָהא ַרּבָ ְמִליֵאל ַמכִּ ן ּגַ ירֹו ֲהָוהָהא ַרּבָ ְמִליֵאל ַמכִּ ן ּגַ ירֹו ֲהָוהָהא ַרּבָ ְמִליֵאל ַמכִּ ן ּגַ   ! ָהא ַרּבָ

  
ֵייָאַמר ָאַמר ָאַמר ָאַמר          : : : : ַאּבַ

ָפנָ  ּלא ּבְ ָפנָ ׁשֶ ּלא ּבְ ָפנָ ׁשֶ ּלא ּבְ ָפנָ ׁשֶ ּלא ּבְ   . יו ֲהָוהיו ֲהָוהיו ֲהָוהיו ֲהָוהׁשֶ
  

        ָאַמר: ָאַמר: ָאַמר: ָאַמר:     ָרָבא
ָפָניו,  יָמא ּבְ ָפָניו, ֲאִפיּלּו ּתֵ יָמא ּבְ ָפָניו, ֲאִפיּלּו ּתֵ יָמא ּבְ ָפָניו, ֲאִפיּלּו ּתֵ יָמא ּבְ   ֲאִפיּלּו ּתֵ
        ....ֵנר ְלֶאָחד ֵנר ְלֵמָאהֵנר ְלֶאָחד ֵנר ְלֵמָאהֵנר ְלֶאָחד ֵנר ְלֵמָאהֵנר ְלֶאָחד ֵנר ְלֵמָאה

        
            ::::ייייֵמיִתיֵב ֵמיִתיֵב ֵמיִתיֵב ֵמיִתיֵב 

ְמִליֵאלָאַמר ָלֶהן " ן ּגַ   : ַרּבָ
אֹו ֵנֵרד ּבוֹ  ָפֵנינּו ֲעׂשָ ּלא ּבְ   ! "הֹוִאיל ְוׁשֶ

  
אֹו ֵנֵרד ּבֹו. : ֵאיָמאֵאיָמאֵאיָמאֵאיָמא אֹו ֵנֵרד ּבֹו. הֹוִאיל ַוֲעׂשָ אֹו ֵנֵרד ּבֹו. הֹוִאיל ַוֲעׂשָ אֹו ֵנֵרד ּבֹו. הֹוִאיל ַוֲעׂשָ         הֹוִאיל ַוֲעׂשָ

        
ַמע א ׁשְ ַמעּתָ א ׁשְ ַמעּתָ א ׁשְ ַמעּתָ א ׁשְ             ::::ּתָ

ָרֵאל" ׂשְ ּיִ תֹוָכּה, ְוָהְיָת  ִעיר ׁשֶ ִרין ּבְ ְרֶחֶצת ּבְ ְוגֹוִים ּדָ ּה ֶמְרָחץ ַהּמַ ת, ה ּבָ ּבָ ַ   ׁשּ
ד.  -ִאם רֹוב ּגֹוִים  ּה ִמּיָ ר ִלְרחֹוץ ּבָ   מּותָּ

ָרֵאל  ין - ִאם רֹוב ִיׂשְ ַחּמּו ַחּמִ ּיֵ ְכֵדי ׁשֶ ין ּבִ   ! "ַיְמתִּ
  

ֵמ  י ְמַחּמְ ֵמ ָהָתם, כִּ י ְמַחּמְ ֵמ ָהָתם, כִּ י ְמַחּמְ ֵמ ָהָתם, כִּ י ְמַחּמְ ֵמ ָהָתם, כִּ א ְמַחּמְ רּוּבָ ֲעָתא ּדְ ֵמ י ַאּדַ א ְמַחּמְ רּוּבָ ֲעָתא ּדְ ֵמ י ַאּדַ א ְמַחּמְ רּוּבָ ֲעָתא ּדְ ֵמ י ַאּדַ א ְמַחּמְ רּוּבָ ֲעָתא ּדְ   . ייייי ַאּדַ
  

ַמע א ׁשְ ַמעּתָ א ׁשְ ַמעּתָ א ׁשְ ַמעּתָ א ׁשְ             ::::ּתָ
ה, " ִסיּבָ ּמְ לּוק ּבַ   ֵנר ַהּדָ

ׁש ְלאֹוָרּה,  –ִאם רֹוב ּגֹוִים  ּמֵ תַּ ר ְלִהׁשְ   מּותָּ
ָרֵאל    .ָאסּור –ִאם רֹוב ִיׂשְ

      !!!!"ָאסּור –ֶמֱחָצה ַעל ֶמֱחָצה 
  

י ַמְדְלֵק  י ַמְדְלֵק ָהָתם ַנִמי, כִּ י ַמְדְלֵק ָהָתם ַנִמי, כִּ י ַמְדְלֵק ָהָתם ַנִמי, כִּ א ַמְדְלֵק  קכב,בי י י י ָהָתם ַנִמי, כִּ רּוּבָ ֲעָתא ּדְ א ַמְדְלֵק ַאּדַ רּוּבָ ֲעָתא ּדְ א ַמְדְלֵק ַאּדַ רּוּבָ ֲעָתא ּדְ א ַמְדְלֵק ַאּדַ רּוּבָ ֲעָתא ּדְ             ....ייייַאּדַ
        

מּוֵאל ִאיְקַלע ְלֵב  מּוֵאל ִאיְקַלע ְלֵב ׁשְ מּוֵאל ִאיְקַלע ְלֵב ׁשְ מּוֵאל ִאיְקַלע ְלֵב ׁשְ         י ָאִבין ּתֹוָרן. י ָאִבין ּתֹוָרן. י ָאִבין ּתֹוָרן. י ָאִבין ּתֹוָרן. ׁשְ
ָרָגא ָרָגאֲאָתא ַההּוא ּגֹוי ַאְדִליק ׁשְ ָרָגאֲאָתא ַההּוא ּגֹוי ַאְדִליק ׁשְ ָרָגאֲאָתא ַההּוא ּגֹוי ַאְדִליק ׁשְ        ....ֲאָתא ַההּוא ּגֹוי ַאְדִליק ׁשְ

מּוֵאלַאַהְדִריְנהּו ַאַהְדִריְנהּו ַאַהְדִריְנהּו ַאַהְדִריְנהּו  יּה     ׁשְ יּה ְלַאּפֵ יּה ְלַאּפֵ יּה ְלַאּפֵ   . ְלַאּפֵ
ָטר ְוָקא ָקֵרי ַאְייֵתי ׁשְ ֲחָזא ּדְ יָון ּדַ ָטר ְוָקא ָקֵריכֵּ ַאְייֵתי ׁשְ ֲחָזא ּדְ יָון ּדַ ָטר ְוָקא ָקֵריכֵּ ַאְייֵתי ׁשְ ֲחָזא ּדְ יָון ּדַ ָטר ְוָקא ָקֵריכֵּ ַאְייֵתי ׁשְ ֲחָזא ּדְ יָון ּדַ             ,,,,כֵּ

ַאְדִליק יּה הּוא ּדְ ַנְפׁשֵ ֲעָתא ּדְ ַאְדִליקָאַמר: ַאּדַ יּה הּוא ּדְ ַנְפׁשֵ ֲעָתא ּדְ ַאְדִליקָאַמר: ַאּדַ יּה הּוא ּדְ ַנְפׁשֵ ֲעָתא ּדְ ַאְדִליקָאַמר: ַאּדַ יּה הּוא ּדְ ַנְפׁשֵ ֲעָתא ּדְ ָרָגא    ,,,,ָאַמר: ַאּדַ י ׁשְ ּבֵ יּה ּגַ ָרָגאַאַהְדִריְנהּו ִאיהּו ְלַאּפֵ י ׁשְ ּבֵ יּה ּגַ ָרָגאַאַהְדִריְנהּו ִאיהּו ְלַאּפֵ י ׁשְ ּבֵ יּה ּגַ ָרָגאַאַהְדִריְנהּו ִאיהּו ְלַאּפֵ י ׁשְ ּבֵ יּה ּגַ    ....ַאַהְדִריְנהּו ִאיהּו ְלַאּפֵ
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