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        קכז, אקכז, אקכז, אקכז, א    ––––    , ב, ב, ב, בקכוקכוקכוקכו .576

ָנה          ִמׁשְ

בּוָאה ל תְּ ֶבן ְוׁשֶ ל תֶּ ע ְוָחֵמׁש קּוּפֹות ׁשֶ ין ֲאִפיּלּו ַאְרּבַ    ,ְמַפּנִ
ֵני ָהאֹוְרִחים,    ִמּפְ

ְדָרׁש  ית ַהּמִ ֵני ִבּטּול ּבֵ    .ּוִמּפְ
  א ֶאת ָהאֹוָצר. ֲאָבל לֹ 
ין    :ְמַפּנִ

רּוָמה ְטהֹוָרה, ּוְדַמאי ְפּדּו, וּ  ,תְּ ּנִ ׁש ׁשֶ ִני ְוֶהְקּדֵ ר ׁשֵ רּוָמתֹו, ּוַמֲעׂשֵ ָלה תְּ יטְּ ּנִ ר ִראׁשֹון ׁשֶ   ַמֲעׂשֵ
ֵבׁש  ים.  ,ְוַהּתּוְרמּוס ַהּיָ הּוא ַמֲאָכל ָלִעּזִ ֵני ׁשֶ   ִמּפְ

   :ֲאָבל לֹא
ֶבל, ְולֹא ֶאת ַמֲעׂשֵ  ּלא ִנְפּדּו, ֶאת ַהטֶּ ׁש ׁשֶ ִני ְוֶהְקּדֵ ר ׁשֵ רּוָמתֹו, ְולֹא ֶאת ַמֲעׂשֵ ָלה תְּ ּלא ִנטְּ   ר ִראׁשֹון ׁשֶ

ל.    ְולֹא ֶאת ַהּלּוף, ְולֹא ֶאת ַהַחְרּדָ
ְמִליֵאל ן ּגַ ְמעֹון ּבֶ ן ׁשִ    :ַרּבָ

הּוא ַמֲאָכל עֹוְרִבין.  ֵני ׁשֶ ּלּוף, ִמּפְ יר ּבַ   ַמתִּ
  ֵעִצים ַוֲחִביֵלי ְזָרִדים, ֲחִביֵלי ַקׁש ַוֲחִביֵלי 

ֵהָמה    ְמַטְלְטִלין אֹוָתן.  -ִאם ִהְתִקיָנן ְלַמֲאַכל ּבְ
  .  ֵאין ְמַטְלְטִלין אֹוָתן -ְוִאם ָלאו 

   

ָמָרא             ּגְ

א  ּתָ ין  "ָחֵמׁש "ָהׁשְ ע"ְמַפּנִ ֲעָיא "ַאְרּבַ    ?!ִמיּבָ
  

אָאַמר    : ַרב ִחְסּדָ
ע ֵמ     .ָחֵמׁש ַאְרּבַ

  
ָאְמֵר  א ּדְ   : יִאיכָּ

ע     ,ֵמאֹוָצר ָקָטן -ַאְרּבַ
דֹול.  -ְוָחֵמׁש    ֵמאֹוָצר ּגָ

  
   ?"ֲאָבל לֹא ֶאת ָהאֹוָצר"ּוַמאי 

  
ה ִחּלָ אֹוָצר ּתְ ּלא ַיְתִחיל ּבָ   .ׁשֶ

  
י    ?ּוַמּנִ

  
י ְיהּוָדה ִאית ֵליּה מּוְקֶצה.  ,ַרּבִ   ּדְ

  
  
מּוֵאלוּ    ָאַמר:  ׁשְ

ע ְוָחֵמׁש "   קכז,א ְדָאְמִרי ֱא ^ - "ַאְרּבַ ין. כִּ ֵעי ֲאִפיּלּו טּוָבא ַנִמי ְמַפּנִ י, ְוִאי ּבָ   יָנׁשֵ
  

   ?"ֲאָבל לֹא ֶאת ָהאֹוָצר"ּוַמאי 
  

ּלא ִיְגמֹור ּכּוּלֹו,    ׁשֶ
וּוֵיי ּגּוּמֹות יְלָמא ָאֵתי ְלַאׁשְ    .ֲאָבל ַאְתחּוִלי ַמְתִחיל ,ּדִ

  
י    ?ּוַמּנִ

  
ְמעֹון ִהיא,  י ׁשִ   ַרּבִ

ֵלית ֵליּה מּוְקֶצה.    ּדְ

  רש"י
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        אאאא    קכז,קכז,קכז,קכז, .577
ַנן:  נּו ַרּבָ   ּתָ

הֵאין ַמְתִחיִלין " ִחיּלָ אֹוָצר תְּ   . ּבָ
ֵנס ְוֵיֵצא ּכָ ּיִ ֵדי ׁשֶ ִביל ּכְ ה ּבֹו ׁשְ   . "ֲאָבל עֹוׂשֶ

  
ִביל" ה ּבֹו ׁשְ   ?! "עֹוׂשֶ

  ! "ֵאין ַמְתִחיִלין"ְוָהא ָאַמְרּתָ 
  

   :ָהִכי ָקָאַמר
ַרְגָליו ִביל ּבְ ה ּבֹו ׁשְ ְכִניָסתֹו ּוִביִצ  ,עֹוׂשֶ   יָאתֹו. ּבִ

  
  

ַנן נּו ַרּבָ    :ּתָ
בּוָאה ְצבּוָרה, "   תְּ

ת  ּבָ ּה ֵמֶעֶרב ׁשַ ִהְתִחיל ּבָ ְזַמן ׁשֶ ת,  -ּבִ ּבָ ַ ׁשּ ה ּבַ ּנָ ק ִמּמֶ ּפֵ ר ְלִהְסתַּ   מּותָּ
ה ּבְ  -ְוִאם ָלאו  ּנָ ק ִמּמֶ ּפֵ ת, ָאסּור ְלִהְסתַּ ּבָ ַ   ׁשּ

ְבֵרי  ְמעֹוןּדִ י ׁשִ   . ַרּבִ
י ַאָחא יר ַרּבִ    ."ַמתִּ

  
יא! כְּ  י ַלּיָ   ַלּפֵ
  

א ֵאיָמא יר" :ֶאּלָ ְמעֹון ַמּתִ י ׁשִ י ַאָחא, ְוַרּבִ ְבֵרי ַרּבִ   . "ּדִ
  

ָנא:    ּתָ
בּוָאה ְצבּוָרה" יעּור תְּ ה ׁשִ ּמָ    ?ּכַ

   ."ֶלֶתךְ 
  

יּה  ָעא ִמיּנֵ ר ְזַכְרָיהּבְ ֵייֵמ  ַרב ַנחּוִמי ּבַ   : ַאּבַ
ה?  ַכּמָ בּוָאה ְצבּוָרה ּבְ יעּור ּתְ   ׁשִ

  
  רּו: ֲהֵרי ָאְמ 

בּוָאה ְצבּוָרה ֶלֶתךְ " יעּור ּתְ   .  "ׁשִ
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        קכז, אקכז, אקכז, אקכז, א .578
ֲעָיא ְלהּו:    ִאיּבַ

ע ְוָחֵמׁש קּוּפֹות"ָהֵני  ע ְוָחֵמׁש קּוּפֹות  "ַאְרּבַ ַאְרּבַ ָקָאַמר ּבְ   .לֹא –ְטֵפי  ,ִאין –ּדְ
ֹוי  יְלָמא ְלַמעּוֵטי ַמׂשּ ִהיּלּוָכא ָעִדיף, אֹו ּדִ    ?ָעִדיףַאְלָמא ְלַמעּוֵטי ּבְ

  
ַמע א ׁשְ    :ּתָ

ָתֵני ֲחָדא    :ּדְ
י ַיִין" ּדֵ ל ּכַ ֶמן ְוׁשֶ י ׁשֶ ּדֵ ל ּכַ ע ְוָחֵמׁש קּוּפֹות ׁשֶ ין ֲאִפיּלּו ַאְרּבַ   . "ְמַפּנִ

   :ְוַתְנָיא ִאיָדךְ 
ֵרה" ר ּוַבֲחֵמׁש ֶעׂשְ ֶעׂשֶ   . "ּבְ

ָהא ָקִמיְפ     :יְלגֵ ַמאי ָלאו ּבְ
ָמר ָסַבר ִהיּלּוָכא :ּדְ    .ָעִדיף ַמעּוֵטי ּבְ
ֹוי ָעִדיף :ּוָמר ָסַבר ַמׂשּ   .ַמעּוֵטי ּבְ

  
ִהיּלּוָכא ָעִדיף,  י ָעְלָמא ַמעּוֵטי ּבְ כּוּלֵ   לֹא, ּדְ

ֵרה"ּוִמי ָסְבַרּתְ  ר ּוַבֲחֵמׁש ֶעׂשְ ֶעׂשֶ ָיא "ּבְ ין ָקֵאי ְוָלא ַקׁשְ ּדִ    .קּוּפֹות ָקֵאי? ַאכַּ
ה,  -ָהא  קּוּפָ ְקִלי ַחד ַחד ּבְ ּתַ ִמׁשְ   ּדְ

ִמ  -ְוָהא  ֵריּדְ ֵרי ּתְ ְקִלי ּתְ ּתַ   .יׁשְ
ָלָתא -ְוָהא  ָלָתא ּתְ ְקִלי ּתְ ּתַ ִמׁשְ ְנָיא. ּדְ ּוְבִדקּוֵרי  ,ּדְ   ַהְרּפַ

  
  
  



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

     

6

        קכז, אקכז, אקכז, אקכז, א .579
ֲעָיא ְלהּו:    ִאיּבַ

ע ְוָחֵמׁש "ָהֵני  ִאית ֵליּה אֹוְרִחין טּוָבא "ַאְרּבַ ב ּדְ ָקָאַמר ַאף ַעל ּגַ    ,ּדְ
יְלָמא ַהּכל ְלִפי ָהאֹוְרִחין?     אֹו ּדִ

   
ְמֵצי לֹוַמר   ַהּכל ְלִפי ָהאֹוְרִחין,  :ְוִאם ּתִ

הּו,  י ְלכּוּלְ ְבָרא ְמַפּנֵ   ַחד ּגַ
יּה?  י ְלַנְפׁשֵ ְבָרא ְמַפּנֵ ְבָרא ּגַ יְלָמא ּגַ   אֹו ּדִ

  
ַמע א ׁשְ    :ּתָ

הָאַמר  יאָאַמר  ַרּבָ י ִחּיָ   : ַרּבִ
ַעם ַאַחת ָהַלְך  יּפַ ְלִמיִדים, ְלָמקֹום ֶאָחד, ְוָרָאה ָמקֹום ּדָ  ַרּבִ   חּוק ַלּתַ

ר  ֶדה ְמֵלָאה עֹוָמִרים ְוִעיּמֵ ֶדה, ּוָמָצא ׂשָ ָ יְוָיָצא ַלׂשּ ּה.  ַרּבִ ֶדה ּכּוּלָ ָ ל ַהׂשּ   כָּ
ּה  ַמע ִמיּנָ   ַהּכל ְלִפי ָהאֹוְרִחין.  :ׁשְ

  
ֲעָיאָאַמר  ַרב יֹוֵסףוְ  י הֹוׁשַ   : ַרּבִ

ַעם ַאַחת ָהַלְך  יאּפַ י ִחּיָ ְלִמיִדים, וְ  ,ְלָמקֹום ֶאָחד ַרּבִ חּוק ַלּתַ   ָרָאה ָמקֹום ּדָ
ֶדה ְמֵלָאה עֹוָמִרים ֶדה ּוָמָצא ׂשָ ָ ר  ,ְוָיָצא ַלׂשּ יאְוִעיּמֵ י ִחּיָ ּה.  ַרּבִ ֶדה ּכּוּלָ ל ַהׂשָ   כָּ

ּה  ַמע ִמיּנָ   ַהּכל ְלִפי ָהאֹוְרִחין.  :ׁשְ
  

ֵעי לָ  ּבָ   : ךְ ַוֲעַדִיין ּתִ
א י ֵליּה ְלּכּוּלָ ְבָרא ְמַפּנֵ    ,ַחד ּגַ

יּה א י ְלַנְפׁשֵ ְבָרא ְוַגְבָרא ְמַפּנֵ ל ּגַ יְלָמא כָּ    ?ֹו ּדִ
  

ַמע א ׁשְ    :ּתָ
ר  יְוִעיּמֵ   ! ַרּבִ

  
ר?! ּוְלַטֲעֵמ  יּה ִעיּמֵ ְדַנְפׁשֵ י ּבִ   יְך ַרּבִ

ר,  ה ְוִעיּמֵ א ִצּוָ   ֶאּלָ
יּה  י ְלַנְפׁשֵ ל ַחד ְוַחד ְמַפּנֵ    .ּוְלעֹוָלם כָּ
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        בבבב- - - - קכז, אקכז, אקכז, אקכז, א .580
ֵני ָהאֹוְרִחין"    ,ִמּפְ
ְדָרׁש [ ית ַהּמִ ֵני ִבּטּול ּבֵ   ]."ּוִמּפְ
  

י יֹוָחָנןָאַמר    : ַרּבִ
ְדָרׁש.  ית ַהּמִ ַמת ּבֵ כָּ ַהׁשְ דֹוָלה ַהְכָנַסת אֹוְרִחין כְּ   ּגְ

ָקָתֵני ְדָרׁש" :ּדְ ית ַהּמִ ֵני ִבּטּול ּבֵ ֵני ָהאֹוְרִחין ּוִמּפְ   . "ִמּפְ
  
ָעאוְ  ַהְרּדְ יִמי ִמּנְ   ָאַמר:  ַרב ּדִ

ְדָרׁש, יֹוֵתר ֵמַה  ית ַהּמִ ַמת ּבֵ כָּ   ׁשְ
ָקָתֵני  ֵני ָהאֹוְרִחין"ּדְ ְדָרׁש" :ַוֲהַדר "ִמּפְ ית ַהּמִ ֵני ִבּטּול ּבֵ   . "ּוִמּפְ

  
  : ַרבָאַמר  ַרב ְיהּוָדהָאַמר 

ִכיָנה,  ֵני ׁשְ ַלת ּפְ דֹוָלה ַהְכָנַסת אֹוְרִחין ֵמַהְקּבָ   ּגְ
ְכִתיב ֵע  "ַוּיאֶמר :ּדִ   .(בראשית יח, ג) 1ר"יֶניָך ַאל ָנא ַתֲעבֹ ִאם ָנא ָמָצאִתי ֵחן ּבְ

  
י ֶאְלָעָזרָאַמר    : ַרּבִ

ר ָוָדם. ּבֹ  ׂשָ ת ּבָ רּוְך הּוא ִמּדַ דֹוׁש ּבָ ת ַהּקָ ִמּדַ ּלא כְּ   א ּוְרֵאה ׁשֶ
ר ָוָדם  ׂשָ ת ּבָ ָאבא ֶאְצְלָך",  -ִמּדַ ן ַעד ׁשֶ   ֵאין ָקָטן ָיכֹול לֹוַמר ְלָגדֹול "ַהְמּתֵ

דוֹ  ַהּקָ ִתיב: ְוִאיּלּו ּבְ רּוְך הּוא כְּ    .(בראשית יח, ג) 2""ַוּיאֶמר ִאם ָנא ָמָצאִתיׁש ּבָ
   

יָלאָאַמר  ר ׁשֵ י ַאִסיָאַמר  ַרב ְיהּוָדה ּבַ י יֹוָחָנןָאַמר  ַרּבִ   : ַרּבִ
א, וְ  יֶמת לֹו ָלעֹוָלם ַהּבָ ֶרן ַקּיֶ ה ְוַהּקֶ עֹוָלם ַהּזֶ ירֹוֵתיֶהן ּבָ ָבִרים ָאָדם אֹוֵכל ּפֵ ה ּדְ ָ ׁשּ   ֵאּלּו ֵהן: ׁשִ

  ַהְכָנַסת אֹוְרִחין, 
  ּוִביּקּור חֹוִלים, 

ה,  ִפּלָ   ְוִעּיּון ּתְ
ְדָרׁש,  ית ַהּמִ ַמת ּבֵ כָּ   ְוַהׁשְ

ָניו ְלַתְלמּוד ּתֹוָרה,  ל ּבָ   ְוַהְמַגּדֵ
ן ֶאת ֲחֵברֹו ְלַכף ְזכּות.    ְוַהּדָ

  
  ִאיִני?! 

ַנן    :ְוָהא ֲאַנן ּתְ
ָאָדם עֹוׂשֶ " ָבִרים ׁשֶ א, ֵאּלּו ּדְ יֶמת לֹו ָלעֹוָלם ַהּבָ ֶרן ַקּיֶ ה, ְוַהּקֶ עֹוָלם ַהּזֶ ירֹוֵתיֶהן ּבָ   ה אֹוָתם ְואֹוֵכל ּפֵ

  ְוֵאּלּו ֵהן: 
יּבּוד ָאב ָוֵאם,    ּכִ

  ּוְגִמילּות ֲחָסִדים, 
ין ָאָדם ַלֲחֵברֹו,  ּבֵ לֹום ׁשֶ   ַוֲהָבַאת ׁשָ

ם ֶנֶגד ּכּוּלָ   . "ְוַתְלמּוד ּתֹוָרה ּכְ
  לֹא!   -י ַאֲחִריָנא ִאין, ִמיֵד  -ָהֵני 

  
ְייִכי. 3ָהֵני ַנִמי    קכז,ב ְגִמילּות ֲחָסִדים ׁשָ   ּבִ

  
ָנא ַאֲחִריָנא ָ    :ִליׁשּ
ְייִכי ָהֵני ׁשָ    .ָהֵני ּבְ

   
  
  

                                                             
1
ֵעיֶניָך ַאל ָנא ַתֲעבֹר וני אדַוּיאֶמר ַוּיאֶמר ַוּיאֶמר ַוּיאֶמר   ֵעיֶניָך ַאל ָנא ַתֲעבֹר ִאם ָנא ָמָצאִתי ֵחן ּבְ ֵעיֶניָך ַאל ָנא ַתֲעבֹר ִאם ָנא ָמָצאִתי ֵחן ּבְ ֵעיֶניָך ַאל ָנא ַתֲעבֹר ִאם ָנא ָמָצאִתי ֵחן ּבְ  מעל עבדךִאם ָנא ָמָצאִתי ֵחן ּבְ
2
ֵעיֶניָך ַאל ָנא ַתֲעבֹר אדוני ַוּיאֶמר ַוּיאֶמר ַוּיאֶמר ַוּיאֶמר   ֵעיֶניָך ַאל ָנא ַתֲעבֹר ִאם ָנא ָמָצאִתי ֵחן ּבְ ֵעיֶניָך ַאל ָנא ַתֲעבֹר ִאם ָנא ָמָצאִתי ֵחן ּבְ ֵעיֶניָך ַאל ָנא ַתֲעבֹר ִאם ָנא ָמָצאִתי ֵחן ּבְ  מעל עבדךִאם ָנא ָמָצאִתי ֵחן ּבְ
3

ְייִכי"""" :י ל"גמסורת הש"ס ורש"  ְגִמילּות ֲחָסִדים ׁשָ ְייִכיּבִ ְגִמילּות ֲחָסִדים ׁשָ ְייִכיּבִ ְגִמילּות ֲחָסִדים ׁשָ ְייִכיּבִ ְגִמילּות ֲחָסִדים ׁשָ ָנא ַאֲחִריָנא. ּבִ ָ ָנא ַאֲחִריָנאִליׁשּ ָ ָנא ַאֲחִריָנאִליׁשּ ָ ָנא ַאֲחִריָנאִליׁשּ ָ  ור והוי גמילות חסדים, או לימוד תורה.ור והוי גמילות חסדים, או לימוד תורה.ור והוי גמילות חסדים, או לימוד תורה.ור והוי גמילות חסדים, או לימוד תורה." נ"מ האם השכמת בית המדרש הוי סיד" נ"מ האם השכמת בית המדרש הוי סיד" נ"מ האם השכמת בית המדרש הוי סיד" נ"מ האם השכמת בית המדרש הוי סידָהֵניָהֵניָהֵניָהֵני    ::::ִליׁשּ
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        בבבבקכז, קכז, קכז, קכז,  .581
ַנן נּו ַרּבָ    :ּתָ

ִנין אֹותֹו ִלְזכּות. " ן ֲחֵבירֹו ְלַכף ְזכּות ּדָ   ַהּדָ
ַרד ִמּגָ  ּיָ ָאָדם ֶאָחד ׁשֶ ה ּבְ לֹ ּוַמֲעׂשֶ רֹום לׁשָ ּדָ ִית ּבַ ַעל ַהּבַ ר ֵאֶצל ּבַ ּכַ ִנים. ִליל ָהֶעְליֹון ְוִנׂשְ   ׁש ׁשָ

י ּוָבַני.  תִּ ָכִרי, ְוֵאֵלְך ְוָאזּון ֶאת ִאׁשְ ן ִלי ׂשְ ּפּוִרים ָאַמר לֹו: תֵּ   ֶעֶרב יֹום ַהּכִ
  ֵאין ִלי ָמעֹות.  :ָאַמר לוֹ 

ירֹות.  ן ִלי ּפֵ   ָאַמר לֹו: תֵּ
  י. ָאַמר לֹו: ֵאין ִל 
ן ִלי ַקְרַקע.    תֵּ

  ֵאין ִלי. 
ֵהָמה.  ן ִלי ּבְ   תֵּ

  ֵאין ִלי. 
ִרים ּוְכָסתֹות ן ִלי ּכָ    .תֵּ

  ֵאין ִלי. 
ַפֵחי ֶנֶפׁש.  ָליו ַלֲאחֹוָריו, ְוָהַלְך ְלֵביתֹו ּבְ יל ּכֵ   ִהְפׁשִ

ה לׁשָ ֹוי ׁשְ ָידֹו, ְוִעּמֹו ַמׂשּ ָכרֹו ּבְ ִית ׂשְ ַעל ַהּבַ   ֲחמֹוִרים,  ְלַאַחר ָהֶרֶגל ָנַטל ּבַ
ל ִמיֵני ְמָגִדים, ְוָהַלְך לֹו ְלֵביתֹו.  ה, ְוֶאָחד ׁשֶ תֶּ ל ִמׁשְ ל ַמֲאָכל, ְוֶאָחד ׁשֶ   ֶאָחד ׁשֶ

ָכרֹו.  תּו ָנַתן לֹו ׂשְ ָאְכלּו ְוׁשָ   ַאַחר ׁשֶ
ה  ּמֶ י "ֵאין ִלי ָמעֹות", ּבַ ָכִרי" ְוָאַמְרתִּ ן ִלי ׂשְ ָאַמְרתָּ ִלי "תֵּ ָעה ׁשֶ ׁשָ ִני? ָאַמר לֹו: ּבְ ְדתַּ   ֲחׁשַ

ֶהן.  ָנה ְלָך, ְוָלַקְחתָּ ּבָ ּמְ זֹול ִנְזּדַ ַרְקַמְטָיא ּבְ א ּפְ ּמָ י: ׁשֶ   ָאַמְרתִּ
ִני?  ְדתַּ ה ֲחׁשַ ּמֶ ֵהָמה", ּבַ י "ֵאין ִלי ּבְ ֵהָמה", ְוָאַמְרתִּ ן ִלי ּבְ ָאַמְרתָּ ִלי "תֵּ ָעה ׁשֶ   ּוְבׁשָ

ַיד ֲאֵחִרים. ֶרת ּבְ ּכֶ א מּוׂשְ ּמָ י: ׁשֶ    ָאַמְרתִּ
ִני?  ְדתַּ ה ֲחׁשַ ּמֶ י ְלָך "ֵאין ִלי ַקְרַקע", ּבַ ן ִלי ַקְרַקע", ְוָאַמְרתִּ ָאַמְרתָּ ִלי "תֵּ ָעה ׁשֶ ׁשָ   ּבְ

ַיד ֲאֵחִרים ִהיא.  ֶרת ּבְ א מּוְחּכֶ ּמָ י: ׁשֶ   ָאַמְרתִּ
ִני?  ְדתַּ ה ֲחׁשַ ּמֶ ירֹות" ּבַ י ְלָך "ֵאין ִלי ּפֵ ָאַמְרתִּ ָעה ׁשֶ   ּוְבׁשָ

ּמָ  י: ׁשֶ רֹות. ָאַמְרתִּ ָ   א ֵאיָנן ְמעּוׂשּ
ִני?  ְדתַּ ה ֲחׁשַ ּמֶ ִרים ּוְכָסתֹות" ּבַ י ְלָך "ֵאין ִלי ּכָ ָאַמְרתִּ ָעה ׁשֶ   ּוְבׁשָ

ַמִים.  ָ ל ְנָכָסיו ַלׁשּ יׁש ּכָ א ִהְקּדִ ּמָ י: ׁשֶ   ָאַמְרתִּ
ִביל הּוְרָקנֹוס ׁשְ ל ְנָכַסי ּבִ י ּכָ ְרתִּ ְך ָהָיה ִהּדַ ּתֹוָרהּבְ  ָאַמר ֵליּה: ָהֲעבֹוָדה, ּכָ ּלא ָעַסק ּבַ   . ִני ׁשֶ

ל ְנָדַרי.  ירּו ִלי ּכָ רֹום ִהתִּ ּדָ אִתי ֵאֶצל ֲחֵביַרי ּבַ ּבָ   ּוְכׁשֶ
ִני ִלְזכּות,  ְנתַּ ּדַ ם ׁשֶ ׁשֵ ה ּכְ   ְוַאתָּ

קֹום ָיִדין אֹוְתָך ִלְזכּות   . "ַהּמָ
  
  

ַנן נּו ַרּבָ    :ּתָ
ת " ָדה ִריָבה ַאַחת ּבַ ּפָ ָחִסיד ֶאָחד ׁשֶ ה ּבְ ָרֵאל, וְ ַמֲעׂשֶ לֹוָתיו. ִיׂשְ ַחת ַמְרּגְ יָבּה תַּ ּכִ לֹון ִהׁשְ   ַלּמָ

ָנה ְלַתְלִמיָדיו.    ְלָמָחר ָיַרד ְוָטַבל ְוׁשָ
ְדּתּוִני?  ה ֲחׁשַ ּמֶ לֹוַתי, ּבַ ַחת ַמְרּגְ יָה תַּ ְבתִּ ּכַ ִהׁשְ ָעה ׁשֶ ׁשָ   ְוָאַמר ָלֶהם: ּבְ

דוּ  ֵאינֹו ּבָ ְלִמיד ׁשֶ נּו תַּ א ֵיׁש ּבָ ּמָ י. ָאַמְרנּו ׁשֶ   ק ְלַרּבִ
ְדּתּוִני?  ה ֲחׁשַ ּמֶ י ּבַ י ְוָטַבְלתִּ ַרְדתִּ ּיָ ָעה ׁשֶ ׁשָ   ּבְ
י.  ֶרְך ֵאיַרע ֶקִרי ְלַרּבִ ֵני טֹוַרח ַהּדֶ א ִמּפְ ּמָ   ׁשֶ

ְך ָהָיה.    ָאַמר ָלֶהם: ָהֲעבֹוָדה! ּכָ
קֹום ָיִדין ֶאְתֶכם ְלַכף ְזכוּ  ְנּתּוִני ְלַכף ְזכּות ַהּמָ ּדַ ם ׁשֶ ׁשֵ ם ּכְ   . "תְוַאתֶּ

  
  

ַנן נּו ַרּבָ    :ּתָ
ָבר ֶאָחד ְלַתְלִמיֵדי ֲחָכִמים ֵאֶצל ַמְטרֹוִניָתא ַאַחת" ַעם ַאַחת הּוְצַרְך ּדָ    ,ּפַ

דֹוֵלי רֹוִמי ְמצּוִיין ֶאְצָלּה.  ל ּגְ ּכָ   ׁשֶ
  ָאְמרּו: ִמי ֵיֵלְך? 

ַע ָאַמר ָלֶהם  י ְיהֹוׁשֻ   : ֲאִני ֵאֵלְך. ַרּבִ
ַע ָהַלְך  י ְיהֹוׁשֻ   ִמיָדיו. ְוַתְל  ַרּבִ

ע ַאּמֹות,  ִרחּוק ַאְרּבַ יו ּבְ ִפיּלָ יָתּה ָחַלץ תְּ יַע ְלֶפַתח ּבֵ ִהּגִ יָון ׁשֶ   ּכֵ
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ְפֵניֶהן.  ֶלת ּבִ   ְוִנְכַנס ְוָנַעל ַהּדֶ
ָנה ְלַתְלִמיָדיו.  ָצא ָיַרד ְוָטַבל ְוׁשָ ּיָ   ַאַחר ׁשֶ

ה ֲחׁשַ  ּמֶ ין, ּבַ ִפיּלִ י תְּ ָחַלְצתִּ ָעה ׁשֶ ׁשָ   ְדּתּוִני? ְוָאַמר ָלֶהן: ּבְ
ְמקֹום טּוְמָאה.  ה ּבִ ָ ְבֵרי ְקדּוׁשּ ְנסּו ּדִ י, לֹא ִיּכָ ָסבּור ַרּבִ   ָאַמְרנּו: ּכְ

ְדּתּוִני?  ה ֲחׁשַ ּמֶ י ּבַ ַעְלתִּ ּנָ ָעה ׁשֶ ׁשָ   ּבְ
ינֹו ְלֵביָנּה.  ַבר ַמְלכּות ֵיׁש ּבֵ א ּדְ ּמָ   ָאַמְרנּו: ׁשֶ

י ְוָט  ַרְדתִּ ּיָ ָעה ׁשֶ ׁשָ ה ֲחׁשַ ּבְ ּמֶ י ּבַ    ?ְדּתּוִניַבְלתִּ
י.  ל ַרּבִ ָגָדיו ׁשֶ יָה ַעל ּבְ ָזה ִציּנֹוָרא ִמּפִ א ִניתְּ ּמָ   ָאַמְרנּו: ׁשֶ

ְך ָהָיה.    ָאַמר ָלֶהם: ָהֲעבֹוָדה! ּכָ
ְנּתּוִני ִלְזכּות ּדַ ם ׁשֶ ׁשֵ קֹום ָיִדין ֶאְתֶכם ִלְזכּות ,ּכְ   .  "ַהּמָ
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        קכז, בקכז, בקכז, בקכז, ב .582
רּוָמה ְטהֹוָרה" ין תְּ ְפּדּו,  ,ּוְדַמאי[ ,ְמַפּנִ ּנִ ׁש ׁשֶ ִני ְוֶהְקּדֵ ר ׁשֵ רּוָמתֹו, ּוַמֲעׂשֵ ָלה תְּ יטְּ ּנִ ר ִראׁשֹון ׁשֶ   ּוַמֲעׂשֵ

ֵבׁש  ים ,ְוַהּתּוְרמּוס ַהּיָ הּוא ַמֲאָכל ָלִעּזִ ֵני ׁשֶ   ]."ִמּפְ
  

יָטא!  ׁשִ   ּפְ
  

ָרֵאל.  ַיד ִיׂשְ ַמְנָחה ּבְ   לֹא ְצִריָכא ּדְ
  

ֵתיָמא ָלא ַחְזָיא  :ַמהּו ּדְ יָון ּדְ    ,ֵליּה ָאסּורכֵּ
ָמע ָלן ַחְזָיא ְלכֹ  :ָקא ַמׁשְ יָון ּדְ ֵמי. כֵּ יר ּדָ ּפִ   ֵהן ׁשַ

  
  
ַמאיוּ "   . "ּדְ
  
ַמאי"   ָהא ָלא ֲחִזי ֵליּה!  - "ּדְ
  

ֵעי ַמְפַקר ֵליּה ְלִנְכֵסיּה,  ִאי ּבָ יָון ּדְ   כֵּ
א ַנִמי ֲחִזי ֵליּה  ,ַוֲהָוה ָעִני, ְוַחְזָיא ֵליּה  ּתָ    .ָהׁשְ

ְתַנן    :ּדִ
ַמאיַמ " ים ּדְ ַמאי ,ֲאִכיִלין ֶאת ַהֲעִנּיִ   . "ְוֶאת ָהַאְכַסְנָיא ּדְ

  : ַרב הּוָנאְוָאַמר 
ָנא    :ּתָ

אי" מַּ ית ׁשַ   אֹוְמִרים:  ּבֵ
ַמאי.  ַמאי ְוֶאת ָהַאְכַסְנָיא ּדְ ים ּדְ   ֵאין ַמֲאִכיִלין ֶאת ַהֲעִנּיִ

לוּ    אֹוְמִרים:  ֵבית ִהּלֵ
ַמאי ים ּדְ ַמאי ַמֲאִכיִלין ֶאת ַהֲעִנּיִ   ."ְוֶאת ָהַאְכַסְנָיא ּדְ

  
  
רּוָמתוֹ " ָלה תְּ יטְּ ּנִ ר ִראׁשֹון ׁשֶ   . "ַמֲעׂשֵ
  

יָטא!  ׁשִ   ּפְ
  

ָלה ֵהיֶמּנוּ  ר, ְולֹא ִנּטְ רּוַמת ַמֲעׂשֵ ָלה ֵהיֶמּנּו ּתְ ּבֹוִלים, ְוִנּטְ ִ ׁשּ ימֹו ּבַ ִהְקּדִ דֹוָלה לֹא ְצִריָכא ׁשֶ רּוָמה ּגְ    .ּתְ
  

י ָאַמר ּדְ ְוִכי ָהא  הוּ ַרּבִ   : ֵריׁש ָלִקיׁש ָאַמר  ַאּבָ
ּבֹוִלין  ִ ׁשּ ימֹו ּבַ ִהְקּדִ ר ִראׁשֹון ׁשֶ דֹוָלה,  - ַמֲעׂשֵ רּוָמה ּגְ טּור ִמּתְ   ּפָ

ֶנֱאַמר:  ר""ַוֲהֵרמֹ ׁשֶ ֲעׂשֵ ר ִמן ַהּמַ רּוַמת ה' ַמֲעׂשֵ ּנּו ּתְ   , (במדבר יח, כו) ֶתם ִמּמֶ
י ְלָך, ְולֹא ּתְ  ר ָאַמְרּתִ ֲעׂשֵ ר ִמן ַהּמַ דֹוָלה ַמֲעׂשֵ ר. וּ רּוָמה ּגְ ֲעׂשֵ ר ִמן ַהּמַ רּוַמת ַמֲעׂשֵ   ּתְ

  
אָאַמר ֵליּה  ּפָ ֵיילְ  ַרב ּפַ   : ַאּבַ

ֵטר!  ִרי ַנִמי ִליּפָ כְּ ימֹו ּבַ   ִאי ָהִכי, ֲאִפיּלּו ִהְקּדִ
  

  ָאַמר ֵליּה: 
נֹ"ִמּכֹ  :ָעֶליָך ָאַמר ְקָרא ִרימוּ ל ַמּתְ   .(במדבר יח, כט) 4"ֵתיֶכם ּתָ

  
   ּוָמה ָרִאיָת?

  
ן –ַהאי     ,ִאיְדּגַ

ן -ְוַהאי    .לֹא ִאיְדּגַ
  

                                                             
4
ִרימּו   נֵתיֶכם תָּ ִרימּו ִמּכל ַמתְּ נֵתיֶכם תָּ ִרימּו ִמּכל ַמתְּ נֵתיֶכם תָּ ִרימּו ִמּכל ַמתְּ נֵתיֶכם תָּ  את כל תרומת ה' מכל חלבו את מקדשו ממנוִמּכל ַמתְּ
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ִני"וּ  ר ׁשֵ    ."ַמֲעׂשֵ
  

יָטא ׁשִ    !ּפְ
  

ֶרן וְ  ,לֹא ְצִריָכא ַתן ֶאת ַהּקֶ ּנָ    .לֹא ָנַתן ֶאת ַהחֹוֶמׁש ׁשֶ
ַמע ָלן בּדְ  :ָהא ָקא ַמׁשְ   .ֵאין חֹוֶמׁש ְמַעכֵּ

  
  
ֵבׁש ְוַהּתּוְרֻמ "    ."ס ַהּיָ
  

ְווָקא ָיֵבׁש,    ּדַ
   .לֹא –ח ֲאָבל ַל 

  
   ?ַמאי ַטְעָמא

  
ָמִריר לֹא ָאְכָלה יָון ּדְ    .כֵּ

   



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

     

12

    קכח, אקכח, אקכח, אקכח, א .583
ֶבל"   קכח,א   . "ֲאָבל לֹא ֶאת ַהטֶּ

  
יָטא!  ׁשִ   ּפְ

  
ַנן,  ַרּבָ ֶטֶבל ָטבּול ִמּדְ   לֹא ְצִריָכא ּבְ

ֵאינֹו ָנקּוב ָעִציץ ׁשֶ ָרעֹו ּבְ ּזְ    .ׁשֶ
  
  
ר ִראׁשֹון"   . "ְולֹא ַמֲעׂשֵ
  

יָטא!  ׁשִ   ּפְ
  

דֹוָלה.  ,יָכאלֹא ְצִר  רּוָמה ּגְ ּנּו ּתְ ָלה ִמּמֶ ר ְולֹא ִנּטְ ּנּו ַמֲעׂשֵ ַטל ִמּמֶ ּנָ ִרי, ׁשֶ כְּ ימֹו ּבַ ִהְקּדִ   ׁשֶ
ֵתיָמא ַדֲאַמר ֵליּה  :ַמהּו ּדְ אכְּ ּפָ ֵיילְ  ַרב ּפַ    ,ַאּבַ

ַמע ָלן ֵיי :ָקא ַמׁשְ י ֵליּה ַאּבַ ּנֵ ְדׁשַ    .כִּ
  
ִני" ר ׁשֵ   . "ְולֹא ֶאת ַמֲעׂשֵ
  

יָט  ׁשִ   א! ּפְ
  

ִהְלָכָתן. ּדְ לֹא ְצִריָכא    ִנְפּדּו, ְולֹא ִנְפּדּו כְּ
ר  י ֲאִסימֹון,  -ַמֲעׂשֵ ּבֵ ָדאֹו ַעל ּגַ ּפְ   ׁשֶ

ַרֲחָמָנא ָאַמר ָיְדךָ " :ּדְ ֶסף ּבְ ׁש ּבֹו  -  (דברים יד, כה) 5"ְוַצְרּתָ ַהּכֶ ּיֵ ָבר ׁשֶ    .צּוָרהּדָ
ׁש  י ַקְרַקע,  -ֶהְקּדֵ ּבֵ לֹו ַעל ּגַ ִחיּלְ   ׁשֶ

ֶסף ְוָקם לֹו" :ַרֲחָמָנא ָאַמרּדְ  6"ְוָנַתן ַהּכֶ
   .(ויקרא כז, יט) 

  
   

  . "ְולֹא ֶאת ַהּלּוף
  

ַנן נּו ַרּבָ    :ּתָ
ָבִיים,  - ְמַטְלְטִלין ֶאת ֶהָחָצב " הּוא ַמֲאָכל ַלּצְ ֵני ׁשֶ   ִמּפְ

ל  הּוא ַמֲאָכל ַלּיֹוִנים.  -ְוֶאת ַהַחְרּדָ ֵני ׁשֶ   ִמּפְ
ן גַּ  ְמעֹון ּבֶ ן ׁשִ   אֹוֵמר:  ְמִליֵאלַרּבָ

ְבֵרי ְזכּוִכית  ֲעִמּיֹות.  -ַאף ְמַטְלְטִלין ׁשִ הּוא ַמֲאָכל ַלּנַ ֵני ׁשֶ   ִמּפְ
י ָנָתןָאַמר ֵליּה    : ַרּבִ

ה א ֵמַעתָּ יִלין :ֶאּלָ הּוא ַמֲאָכל ַלּפִ ֵני ׁשֶ    ."!?ֲחִביֵלי ְזמֹורֹות ְיַטְלְטלּו ִמּפְ
  
ְמִליֵאל: נַ וְ  ן ּגַ ְמעֹון ּבֶ ן ׁשִ ִכיִחי -ֲעִמּיֹות ַרּבָ יִלין  ,ׁשְ ִכיִחי -ּפִ    .ָלא ׁשְ
  

  : ַאֵמיָמרָאַמר 
ִאית ֵליּה ַנֲעִמּיֹות. וְ    הּוא ּדְ
  

יָאַמר    : ַאֵמיָמרלְ  ַרב ַאׁשִ
ְמִליֵאל ן ּגַ ְמעֹון ּבֶ ן ׁשִ י ָנָתן ְלַרּבָ ָקָאַמר ֵליּה ַרּבִ א ּדְ הּוא ַמ " :ֶאּלָ ֵני ׁשֶ יִליןֲחִביֵלי ְזמֹורֹות ְיַטְלֵטל ִמּפְ   "ֲאָכל ַלּפִ

אי לֹא? יִלין ַאּמַ   ִאי ִאית ֵליּה ּפִ
א ָראּוי    ,ֶאּלָ

   .ָהִכי ַנִמי ָראּוי
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ָיְדָך ונתת בכסף   ֶסף ּבְ ָיְדָך ְוַצְרתָּ ַהכֶּ ֶסף ּבְ ָיְדָך ְוַצְרתָּ ַהכֶּ ֶסף ּבְ ָיְדָך ְוַצְרתָּ ַהכֶּ ֶסף ּבְ  והלכת אל המקום אשר יבחר ה' אלהיך בוְוַצְרתָּ ַהכֶּ
6
אֹל ִיְגַאל ֶאת- - - - ְוִאםְוִאםְוִאםְוִאם  אֹל ִיְגַאל ֶאתּגָ אֹל ִיְגַאל ֶאתּגָ אֹל ִיְגַאל ֶאתּגָ י- - - - ּגָ יׁש אֹתֹו ְוָיַסף ֲחִמׁשִ ְקּדִ ֶדה ַהּמַ ָ יַהׂשּ יׁש אֹתֹו ְוָיַסף ֲחִמׁשִ ְקּדִ ֶדה ַהּמַ ָ יַהׂשּ יׁש אֹתֹו ְוָיַסף ֲחִמׁשִ ְקּדִ ֶדה ַהּמַ ָ יַהׂשּ יׁש אֹתֹו ְוָיַסף ֲחִמׁשִ ְקּדִ ֶדה ַהּמַ ָ ֶסףַהׂשּ ֶסףת כֶּ ֶסףת כֶּ ֶסףת כֶּ ָך ָעָליו ְוָקם לֹו.- - - - ת כֶּ ָך ָעָליו ְוָקם לֹו.ֶעְרכְּ ָך ָעָליו ְוָקם לֹו.ֶעְרכְּ ָך ָעָליו ְוָקם לֹו.ֶעְרכְּ  הגמרא לא מצטטת בדיוק עיין תוד"ה "ונתן הכסף".הגמרא לא מצטטת בדיוק עיין תוד"ה "ונתן הכסף".הגמרא לא מצטטת בדיוק עיין תוד"ה "ונתן הכסף".הגמרא לא מצטטת בדיוק עיין תוד"ה "ונתן הכסף".    ֶעְרכְּ
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ֵייָאַמר    : ַאּבַ
הּו ְסִביָרא ְלהוּ  י ֲעִקיָבא ּכּוּלְ ָמֵעאל ְוַרּבִ י ִיׁשְ ְמעֹון ְוַרּבִ י ׁשִ ְמִליֵאל ְוַרּבִ ן ּגַ ְמעֹון ּבֶ ן ׁשִ    :ַרּבָ

ל יִ  ֵני ְמ כָּ ָרֵאל ּבְ   . ָלִכים ֵהםׂשְ
  

ְמִליֵאל ן ּגַ ְמעֹון ּבֶ ן ׁשִ    ?ַרּבָ
ֲאַמַרן    .ָהא ּדַ

  
ְמעֹון י ׁשִ    ?ַרּבִ

ְתַנן    :ּדִ
ֶמן ֶווֶרד, " י ַמּכֹוֵתיֶהן ׁשֶ ּבֵ ֵני ְמָלִכים ָסִכין ַעל ּגַ   ּבְ

ֵני ְמָלִכים ָלסּוְך ּבְ  ל ּבְ ן ׁשֶ ְרּכָ ן ּדַ ּכֵ    .חֹולׁשֶ
ְמעֹון י ׁשִ   אֹוֵמר:  ַרּבִ

ל ִיׂשְ  ֵני ְמָלִכים ֵהםּכָ    .(שבת קיא.) "ָרֵאל ּבְ
  

י ֲעִקיָבא ָמֵעאל ְוַרּבִ י ִיׁשְ    ?ַרּבִ
ַתְנָיא    :ּדְ

יִטין אֹותֹו, " ת ֵמָאה ָמֶנה ַמְפׁשִ ין ּבֹו ֶאֶלף ָמֶנה, ְוָלבּוׁש ִאיְצְטָלא ּבַ ָהיּו נֹוׁשִ   ֲהֵרי ׁשֶ
ין אֹותֹו ִאיְצְטָלא ָהְראּוָיה לוֹ  יׁשִ   . "ּוַמְלּבִ

ָנא ִמ  ּום ּתָ ָמֵעאלׁשּ י ִיׁשְ ּום ַרּבִ י ֲעִקיָבא, ְוָתָנא ִמׁשּ   : ַרּבִ
ָרֵאל ְראּוִיין ְלאֹוָתּה ִאיְצְטָלא" ל ִיׂשְ    ."ּכָ
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   ."ֲחִביֵלי ַקׁש ַוֲחִביֵלי ֵעִצים"
  

ַנן נּו ַרּבָ    :ּתָ
  ֲחִביֵלי ַקׁש ַוֲחִביֵלי ֵעִצים ַוֲחִביֵלי ְזָרִדים, "

ֵהָמה ִאם ִהְתִקיָנן ְלַמֲאַכ    ְמַטְלְטִלין אֹוָתן,  -ל ּבְ
  ֵאין ְמַטְלְטִלין אֹוָתן.  -ְוִאם ָלאו 

ְמִליֵאל ן ּגַ ְמעֹון ּבֶ ן ׁשִ   אֹוֵמר:  ַרּבָ
ָיד ֶאָחד  ִלין ּבְ יטָּ ר ְלַטְלְטָלן,  - ֲחִביִלין ַהּנִ   מּותָּ

י ָיַדִים  תֵּ ׁשְ   ָאסּור ְלַטְלְטָלן.  -ּבִ
   ,ֲחִביֵלי ִסיָאה ֵאזֹוב ְוקֹוָרִנית

ק ֵמֶהן ּבְ  -ִהְכִניָסן ָלֵעִצים  ּפֵ תֵאין ִמְסתַּ ּבָ ַ    ,ׁשּ
ֵהָמה  ק ֵמֶהן ּבְ  -ְלַמֲאַכל ּבְ ּפֵ ת. ִמְסתַּ ּבָ ַ   ׁשּ

ּלא ִיְקטֹום ּבִ  ד ְואֹוֵכל, ּוִבְלַבד ׁשֶ ּיָ   ִלי. ְכ ְוקֹוֵטם ּבַ
ּלא ִיְמלֹול ּבִ  ה, ּומֹוֵלל ְואֹוֵכל, ּוִבְלַבד ׁשֶ   ְכִלי ַהְרּבֵ

ְבֵרי    . י ְיהּוָדהַרּבִ ּדִ
  אֹוְמִרים:  ֲחָכִמיםוַ 

עֹוָתיו ְואֹוֵכל,  י ֶאְצּבְ ָראׁשֵ   מֹוֵלל ּבְ
ה ּבְ  הּוא עֹוׂשֶ ֶדֶרְך ׁשֶ ה ּכְ ָידֹו ַהְרּבֵ ּלא ִיְמלֹול ּבְ   חֹול. ּוִבְלַבד ׁשֶ

ְבִלין ָאר ִמיֵני תַּ ׁשְ ֵפיָגם ְוֵכן ּבִ ָאִמיָתא ְוֵכן ּבְ   . "ְוֵכן ּבְ
  

  ? "ָאִמיָתא"ַמאי 
  
  ְנָיא". "ִני

  
  ? "ִסיָאה"
  

  : ַרב ְיהּוָדהָאַמר 
  "ַצְתֵרי". 

  
   ?"ֵאזֹוב"
  

א".  ַרּתָ   "ַאּבְ
  
   ?"קֹוָרִנית"
  

ָמּה  קֹוָרִניָתא    .ׁשְ
  

  ָאַמר ְלהּו: ּדְ ְוָהא ַההּוא 
ֵעי קֹוָרִניָתא?    ַמאן ּבָ

י!  ח ַחׁשֵ כַּ ּתַ   ְוִאיׁשְ
  

א:    ֶאּלָ
  ַצְתֵרי,  - "ִסיָאה"
ַרּתָ  - "ֵאזֹוב"   א, ַאּבְ
י.   - "קֹוָרִניָתא"   ַחׁשִ
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  ִאיְתַמר: 

ר ָמִליַח  ׂשָ ר ְלַטְלְטלֹו ּבְ  -ּבָ ת. מּוּתָ ּבָ ַ   ׁשּ
ֵפל ר ּתָ ׂשָ    :ּבָ

ר ְלַטְלְטלֹו,  ַרב הּוָנא   ָאַמר: מּוּתָ
א   ָאַמר: ָאסּור ְלַטְלְטלֹו.  ַרב ִחְסּדָ

  
  
ר ְלַטְלְטלוֹ  :ָאַמר ַרב הּוָנא"    ".מּוּתָ
  

ְלִמיד ְוָהא ַר  י ְיהּוָדה ְסִביָרא ֵליּה ּדְ ב הּוָנא ּתַ ַרּבִ ִאית ֵליּה  ,ַרב ֲהָוה, ְוַרב כְּ    !מּוְקֶצהּדְ
  

מּוְקֶצה ַלֲאִכיָלה י ְיהּוָדה,  - ּבְ ַרּבִ   ָסַבר ָלּה כְּ
מּוְקֶצה ְלַטְלֵטל  ְמעֹון. -ּבְ י ׁשִ ַרּבִ   ָסַבר ָלּה כְּ

  
  
א"    ."ָאסּור ְלַטְלְטלוֹ  :ָאַמר ַרב ִחְסּדָ
  

ר ַאִמיְוָהא  אִאיְקַלע ְלֵבי  ַרב ִיְצָחק ּבַ   , ַרב ִחְסּדָ
א,  א ְלטּוּלָ ְמׁשָ ִ ָהוּו ָקא ְמַטְלְטלּו ֵליּה ִמׁשּ ר ַאְווָזא ּדְ   ַוֲחָזא ַההּוא ּבַ

אְוָאַמר  יס ָקא ָחֵזיַנן ָהָכא! ַרב ִחְסּדָ   : ֶחְסרֹון כִּ
  

ֲחִזי ְלאּוְמָצא ר ַאְווָזא, ּדַ אֵני ּבַ    .ׁשָ
  
  
ַנןּתָ     :נּו ַרּבָ
ר ְלַטְלְטלֹו, " ג ָמִליַח מּותָּ   ּדָ

ֵפל ָאסּור ְלַטְלְטלֹו.  ג תָּ   ּדָ
ֵפל ּוֵבין ָמִליַח  ין תָּ ר, ּבֵ ׂשָ ר ְלַטְלְטלוֹ  -ּבָ    7."מּותָּ

  
  

ַנן נּו ַרּבָ    :ּתָ
ָלִבים -ְמַטְלְטִלין ֶאת ָהֲעָצמֹות " הּוא ַמֲאָכל ַלּכְ ֵני ׁשֶ   .  ִמּפְ

ר תָּ    קכח,ב ׂשָ ה,  -פּוַח ּבָ הּוא ַמֲאָכל ַלַחּיָ ֵני ׁשֶ   ִמּפְ
ין  ֵהן ְראּוִיין ֶלָחתּול.  -ַמִים ְמגּוּלִ ֵני ׁשֶ   ִמּפְ

ְמִליֵאל ן ּגַ ְמעֹון ּבֶ ן ׁשִ   אֹוֵמר:  ַרּבָ
ָנה ּכָ ֵני ַהסַּ הֹוָתן ִמּפְ ל ַעְצָמן ָאסּור ְלׁשַ   .  "ּכָ

   
  
  

                                                             
7
ְמעֹון""""מסורת הש"ס מביא את המהרש"ל שלא גורס: מסורת הש"ס מביא את המהרש"ל שלא גורס: מסורת הש"ס מביא את המהרש"ל שלא גורס: מסורת הש"ס מביא את המהרש"ל שלא גורס:   י ׁשִ ַרּבִ ְמעֹוןּוְסָתָמא כְּ י ׁשִ ַרּבִ ְמעֹוןּוְסָתָמא כְּ י ׁשִ ַרּבִ ְמעֹוןּוְסָתָמא כְּ י ׁשִ ַרּבִ         ועיין בתוד"ה דג תפל.ועיין בתוד"ה דג תפל.ועיין בתוד"ה דג תפל.ועיין בתוד"ה דג תפל.    ....""""ּוְסָתָמא כְּ
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ל ִלְפֵני ָהֶאְפ  ֲעלּו ְוֵיְרדּו. ּכֹוִפין ֶאת ַהסַּ ּיַ ֵדי ׁשֶ   רֹוִחים ּכְ
ֵנס. ּכָ תִּ ְרָחה ּדֹוִחין אֹוָתּה ַעד ׁשֶ ּבָ ְרְנגֹוֶלת ׁשֶ   תַּ

ין ֲעָגִלין ּוְסָייִחין.    ְמַדּדִ
ָנּה.  ה ֶאת ּבְ ה ְמַדּדָ ָ   ִאׁשּ

י ְיהּוָדהָאַמר    : ַרּבִ
הּואֵאיָמַתי  ֶ ְזַמן ׁשּ יַח ַאַחת,  ּבִ   נֹוֵטל ַאַחת ּוַמּנִ

  .  ָאסּור - ָהָיה ּגֹוֵרר  ֲאָבל ִאם
   

ָמָרא             ּגְ

  : ַרבָאַמר  ַרב ְיהּוָדהָאַמר 
ִים ת ַהּמַ ְפָלה ְלַאּמַ ּנָ ֵהָמה ׁשֶ    ,ּבְ

יָה,  ְחּתֶ יַח ּתַ ִרים ּוְכָסתֹות ּוַמּנִ   ֵמִביא כָּ
  ְוִאם ָעְלָתה ָעְלָתה. 

  
   :יֵמיִתיֵב 

ִים " ת ַהּמַ ְפָלה ְלַאּמַ ּנָ ֵהָמה ׁשֶ ה ָלּה ּפַ  - ּבְ ְמקֹוָמּה עֹוׂשֶ מּות ,ְרָנָסה ּבִ ּלא תָּ ִביל ׁשֶ ׁשְ   . "ּבִ
ְרָנָסה" ִרים ּוְכָסתֹות" ,ִאין – "ּפַ   לֹא!  - "כָּ
  

ָיא    :ָלא ַקׁשְ
ַפְרָנָסה, ּדְ ָהא  ר ּבְ   ֶאְפׁשָ
ַפְרָנָסה, ּדְ ָהא  ר ּבְ   ִאי ֶאְפׁשָ

  
ַפְרָנָסה  ר ּבְ   ִאין  - ֶאְפׁשָ

ִרים ּוְכָסתֹות ּוַמ  -ְוִאי ָלא  יָה. ֵמִביא כָּ ְחּתֶ יַח ּתַ   ּנִ
  

ּנֹו!  ִלי ֵמֵהיכֶּ ל כְּ   ְוָהא ָקא ְמַבּטֵ
  

ּנֹו  :ָסַבר ִלי ֵמֵהיכֶּ ל כְּ ַנן –ְמַבּטֵ ַרּבָ    ,ּדְ
ים  ֲעֵלי ַחּיִ אֹוַרְייָתא –ַצַער ּבַ    .ּדְ

ַנן ַרּבָ אֹוַרְייָתא ְוָדֵחי ּדְ    .ְוָאֵתי ּדְ
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ְרָחה" ּבָ ְרְנגֹוֶלת ׁשֶ ֵנסּדֹוִחין אוֹ [ תַּ ּכָ תִּ   ]."ָתּה ַעד ׁשֶ
  
   ,ִאין – "ּדֹוִחין"

ין   לֹא.  -ְמַדּדִ
  

ֵניָנא ְלָהא,    ּתָ
ַנן ָתנּו ַרּבָ    :ּדְ

ָחֵצר, " ה ְועֹוף ּבֶ ֵהָמה ַחּיָ ין ּבְ   ְמַדּדִ
ְרְנגֹוֶלת   . "ֲאָבל לֹא ֶאת ַהתַּ

  
ְרְנגֹוֶלת ַמאי ַטְעָמא לֹא    ?ּתַ

  
ֵייָאַמר    : ַאּבַ

ָיא נַ  ְמַקּפִ ּום ּדִ ּה. ִמׁשּ   ְפׁשָ
  
  

ֵני ֲחָדא    :ּתָ
ה ְועֹוף " ֵהָמה ְוַחּיָ ין ּבְ ָחֵצר –ְמַדּדִ    ,ּבֶ

ים,  - ֲאָבל לֹא  ְרׁשּות ָהַרּבִ   ּבִ
ָנּה  ה ֶאת ּבְ ה ְמַדּדָ ָ ים,  -ְוָהִאׁשּ ְרׁשּות ָהַרּבִ   ּבִ

ָחֵצר   . "ְוֵאין ָצִריְך לֹוַמר ּבֶ
  

   :ְוַתְנָיא ִאיָדךְ 
ֵהָמה ְוַחיָּ " ָחֵצר, ֵאין עֹוְקִרין ּבְ   ה ְועֹוף ּבֶ

ְנסוּ  ּכָ ּיִ ֶהן ׁשֶ   . "ֲאָבל ּדֹוִחין ּבָ
  

ָיא    :ָהא ּגּוָפא ַקׁשְ
יַנן,  - "ֵאין עֹוְקִרין"ָאַמְרּתָ  ּדּוֵיי ְמַדּדִ   ֲאָבל ּדַ

ין  ,ִאין – "ּדֹוִחין" ְרּתְ ֲהַדר ָאַמ    לֹא!  -ְמַדּדִ
  

ֵייָאַמר    : ַאּבַ
  .ַתְרְנגֹוֶלתלְ ֵסיָפא ֲאָתאן 

  
  
  

ֵייַא ָאַמר    : ּבַ
ְרְנגֹוֶלת לִ  ֵחיט ּתַ ׁשָ ַאְרָעא, ּבְ כְ ַהאי ַמאן ּדְ יְנהּו ְלַכְרֵעיּה ּבְ   ׁשִ

   ,ִאי ַנִמי ֵניַדל ְלהּו ֵמיַדל
ַאְרָעא, ְוָעַקר ְלהּו  ח ְלהּו ְלטּוְפֵריּה ּבְ ִדיְלָמא ַמּנַ    .ִסיָמִניםלְ ּדְ
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יֹום ֵהָמה ּבְ ִדין ֶאת ַהּבְ   טֹוב, ֲאָבל ְמַסֲעִדין.  ֵאין ְמַיּלְ
ה ּבְ  ָ ִדין ֶאת ָהִאׁשּ ּלְ קֹום ְלָמקֹוםּוְמּיַ ת, ְוקֹוִרין ָלּה ֲחָכָמה ִמּמָ ּבָ ַ    ,ׁשּ

ִלין ָעֶליָה  ת,  ּוְמַחּלְ ּבָ ַ   ֶאת ַהׁשּ
יּבּור ִרין ֶאת ַהטִּ    .ְוקֹוׁשְ

י יֹוֵסי   אֹוֵמר:  ַרּבִ
  ַאף חֹוְתִכין. 

  

ין ּבְ  ַ ְוָכל ָצְרֵכי ִמיָלה עֹוׂשִ תׁשּ   .  ּבָ
   

ָמָרא             ּגְ

יַצד     ?"ְמַסֲעִדין"כֵּ
  

  ָאַמר:  ַרב ְיהּוָדה
ָלד  ּלא ִיּפֹול ָלָאֶרץאֹוֵחז ֶאת ַהּוָ    .ׁשֶ

  
  ָאַמר:  ַרב ַנְחָמן

ָלד.  ֵצא ַהּוָ ּיֵ ֵדי ׁשֶ ר כְּ ׂשָ ּבָ   ּדֹוֵחק ּבַ
  

ָווֵתיּה  ְנָיא כְּ   ַרב ְיהּוָדה: ּדְ ּתַ
יַצד ְמַסֲעִדין? "   ּכֵ

ַנק.  אֹוֲחִזין ֶאת ּיִ ֵדי ׁשֶ יו ּכְ ד ְלתֹוְך ּפִ חֹוְטמֹו, ְונֹוֵתן לֹו ּדַ ּלא ִיּפֹול ָלָאֶרץ, ְונֹוֵפַח לֹו ּבְ ָלד ׁשֶ   ַהּוָ
ְמִליֵאלָאַמר  ן ּגַ ְמעֹון ּבֶ ן ׁשִ   : ַרּבָ

יֹום טֹוב ֵהָמה ְטהֹוָרה ּבְ   . "ְמַרֲחִמין ָהִיינּו ַעל ּבְ
  

  ֵהיִכי ָעֵביד? 
  

ֵייָאַמר    : ַאּבַ
ְזּכֹור ַצֲעָרּה ּוְתַרֵחם ָעָליו. ֵמִביא בּ  ּתִ ֵדי ׁשֶ תֹוְך ָהֶרֶחם, כְּ יַח ָלּה ּבְ ל ֶמַלח, ּוַמּנִ   ּול ׁשֶ

ִריַח ֵריחֹו ּוְתַרֵחם ָעָליו. וּ  ּתָ ֵדי ׁשֶ י ָוָלד, כְּ ּבֵ ְלָיא ַעל ּגַ ִפין ֵמי ׁשִ   ְמַזּלְ
  ְוַדְוָקא ְטהֹוָרה, ֲאָבל ְטֵמָאה לֹא. 

  
  ?ַמאי ַטְעָמא ְטֵמָאה לֹא

  
  ְטֵמָאה לֹא ְמַרֲחָקא ְוָלָדא, 

ְרָבא    .ְוִאי ְמַרֲחָקא ְוָלָדא ָלא ִמּקַ
   

  



  להדפיס לצורך לימוד אישיבשמחה מותר  0526071122לדניאל ברק ווינט  הזכויות שמורותהזכויות שמורותהזכויות שמורותהזכויות שמורות    כלכלכלכל                                                                                                                                                                                                           ""ְמַפִּנין –מסכת שבת פרק י"ח 

         
19

        קכח, בקכח, בקכח, בקכח, ב .589
ה" ָ ִדין ֶאת ָהִאׁשּ קֹום ְלָמקֹום[ ְמַיּלְ ת, ְוקֹוִרין ָלּה ֲחָכָמה ִמּמָ ּבָ ַ ׁשּ    ,ּבְ

ת,  ּבָ ַ ִלין ָעֶליָה ֶאת ַהׁשּ   ּוְמַחּלְ
יּבּור ִרין ֶאת ַהטִּ   ]."ְוקֹוׁשְ

  
ִדי ּתָ  קֹום ְלָמקֹום" :א ֵליּה נָ ִמכְּ ה ְוקֹוִרין ָלּה ֲחָכָמה ִמּמָ ָ ִדין ֶאת ָהִאׁשּ   , "ְמַיּלְ

ת" ּבָ ַ ִלין ָעֶליָה ֶאת ַהׁשּ    ?ְלַאּתּוֵיי ַמאי - "ְמַחּלְ
  

ַנן ָתנּו ַרּבָ    :ְלַאּתּוֵיי ָהא ּדְ
ר.  - ִאם ָהְיָתה ְצִריָכה ְלֵנר " ּה ַמְדֶלֶקת ָלּה ֶאת ַהּנֵ   ֲחֵביְרתָּ

ֶמן ְוִאם ָה  ד,  - ְיָתה ְצִריָכה ְלׁשֶ ּיָ ֶמן ּבַ ּה ְמִביָאה ָלּה ׁשֶ   ֲחֵביְרתָּ
ד  ּיָ ק ּבַ ָעָרּה,  -ְוִאם ֵאינֹו ִסּפֵ ׂשְ   ְמִביָאה ּבִ

ָעָרּה  ׂשְ ק ּבִ    ."ְכִליְמִביָאה ָלּה ּבִ  -ְוִאם ֵאינֹו ִסּפֵ
  
  

  ָאַמר ָמר: 
ּה ַמְדֶלֶקת ָלּה  - ִאם ָהְיָתה ְצִריָכה ְלֵנר " ר ֲחֵביְרתָּ   . "ֶאת ַהּנֵ
  

יָטא!  ׁשִ   ּפְ
  

סּוָמא    ,לֹא ְצִריָכא ּבְ
ֵתיָמא ָלא ַחְזָיא  :ַמהּו ּדְ יָון ּדְ    ,ָאסּור –כֵּ

ַמע ָלן ֲעָתּה.  ָקא ַמׁשְ   ִאיתּוֵבי ִמיְתָבא ּדַ
ּה ְוָעְבָדה ִלי.  א ִמיֵדי ַחְזָיא ֲחֵביְרּתָ   ָסְבָרא: ִאי ִאיכָּ

  
  
ֶמן" ד, ֲח  -[ ִאם ָהְיָתה ְצִריָכה ְלׁשֶ ּיָ ֶמן ּבַ ּה ְמִביָאה ָלּה ׁשֶ   ֵביְרתָּ

ד  ּיָ ק ּבַ ָעָרּה,  -ְוִאם ֵאינֹו ִסּפֵ ׂשְ   ְמִביָאה ּבִ
ָעָרּה  ׂשְ ק ּבִ ְכִלי -ְוִאם ֵאינֹו ִסּפֵ   ]."ְמִביָאה ָלּה ּבִ

  
ּום ְסִחיָטה!  יּפֹוק ֵליּה ִמׁשּ   ּתֵ

  
ה ְרַוְייהּו:  ַרב יֹוֵסףוְ  ַרּבָ ָאְמִרי ּתַ   ּדְ

יָערּבְ  ֵאין ְסִחיָטה ֵ   . ׂשּ
  

י   ָאַמר:  ַרב ַאׁשִ
יָמא ֵיׁש ְסִחיָטה ּבְ  יָער, ֲאִפיּלּו ּתֵ ֵ   ׂשּ

כְ  ָעָרּה, ְמִביָאה ָלּה ּבִ ֶרְך ׂשְ ה כַ ּדְ ִלי ּדֶ יַנן.  ּדְ ּמָ ּנֵ ּנּוֵיי ְמׁשַ ר ְלׁשַ   ֶאְפׁשָ
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מּוֵאלָאַמר  ַרב ְיהּוָדהָאַמר    : ׁשְ

ַהּקֶ  ל ְזַמן ׁשֶ ה כָּ תּוַח, ַחּיָ   ֶבר ּפָ
ין  תְמַח  -" "ְצִריָכה ֲאִני :ין לֹא ָאְמָרה", ּבֵ "ְצִריָכה ֲאִני :ָאְמָרהּבֵ ּבָ ַ ִלין ָעֶליָה ֶאת ַהׁשּ   . ּלְ

ֶבר ם ַהּקֶ    :ִנְסּתָ
ין ָאְמָרה   קכט,א ין לֹא ָאְמָרה^ :ּבֵ ַ  - "ְצִריָכה ֲאִני"  :"ְצִריָכה ֲאִני", ּבֵ ִלין ָעֶליָה ֶאת ַהׁשּ ת. ֵאין ְמַחּלְ   ּבָ

  
י   ַמְתֵני ָהִכי.  ַרב ַאׁשִ

  
   :ַמְתֵני ָהִכי ָמר זּוְטָרא

מּוֵאלָאַמר  ַרב ְיהּוָדהָאַמר    : ׁשְ
תּוַח,  ֶבר ּפָ ַהּקֶ ל ְזַמן ׁשֶ ה כָּ   ַחּיָ

ין ָאְמָרה ת.  -"ֵאין ְצִריָכה ֲאִני"  :"ְצִריָכה ֲאִני" ּוֵבין ָאְמָרה :ּבֵ ּבָ ַ ִלין ָעֶליָה ֶאת ַהׁשּ   ְמַחּלְ
ֶברנִ  ם ַהּקֶ    :ְסּתָ

ת.  -"ְצִריָכה ֲאִני"  :ָאְמָרה ּבָ ַ ִלין ָעֶליָה ֶאת ַהׁשּ   ְמַחּלְ
ת.  -"ְצִריָכה ֲאִני"  :לֹא ָאְמָרה ּבָ ַ ִלין ָעֶליָה ֶאת ַהׁשּ   ֵאין ְמַחּלְ

  
  

  : ָמֵריָמרלְ  ָרִביָנאָאַמר ֵליּה 
א   , ָמר זּוְטָרא ַמְתֵני ְלקּוּלָ
י ַמְתֵני ְלחּוְמָר     .אְוַרב ַאׁשִ

ַמאן?    ִהְלְכָתא כְּ
  

  ָאַמר ֵליּה: 
ָמר זּוְטָרא,    ֲהָלָכה כְּ

  ְסֵפק ְנָפׁשֹות ְלָהֵקל. 
   

  
  

ֶבר"ֵמֵאיָמַתי  ִתיַחת ַהּקֶ   ? "ּפְ
  

ֵייָאַמר    : ַאּבַ
ר.  ּבֵ ׁשְ ב ַעל ַהּמַ ׁשֵ ּתֵ ָעה ׁשֶ ָ   ִמׁשּ

  
ֵריּה  ַע ּדְ  ַרב הּוָנא ּבְ   ָאַמר:  ַרב ְיהֹוׁשֻ

 ָ ם ׁש ִמׁשּ ַהּדָ    .ֹוֵתת ְויֹוֵרדָעה ׁשֶ
  

   :ְוָאְמִרי ָלּה 
יָה.  ֲאַגּפֶ אֹות אֹוָתּה ּבַ ֲחֵברֹוֶתיָה נֹוׂשְ ָעה ׁשֶ ָ   ִמׁשּ

  
  

ֶבר"ַעד ָמַתי  ִתיַחת ַהּקֶ   ? "ּפְ
  

ֵייָאַמר    : ַאּבַ
לֹ  ה ָיִמים. ׁשְ   ׁשָ

  
ֵמיּה  ַרָבא ְ   : ַרב ְיהּוָדהּדְ ָאַמר ִמׁשּ

ְבָעה    .ׁשִ
  

   :ְוָאְמִרי ָלּה 
לֹ  ים. ׁשְ   ׁשִ
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ֵעיְמִרי ָא    : ְנַהְרּדְ
ה ה :ַחּיָ לׁשָ ים ,ׁשְ לׁשִ ְבָעה ּוׁשְ    .ׁשִ

ה  לׁשָ ין ָאְמָרה "ְצִריָכה ֲאִני -ׁשְ ת.  -, ּוֵבין ָאְמָרה "לֹא ְצִריָכה ֲאִני" "ּבֵ ּבָ ַ ִלין ָעֶליָה ֶאת ַהׁשּ   ְמַחּלְ
ְבָעה  ת,  -"ְצִריָכה ֲאִני"  :ָאְמָרה –ׁשִ ּבָ ַ ִלין ָעֶליָה ֶאת ַהׁשּ   ְמַחּלְ

ת.  -ָאְמָרה "לֹא ְצִריָכה ֲאִני"                 ּבָ ַ ִלין ָעֶליָה ֶאת ַהׁשּ   ֵאין ְמַחּלְ
ים  לׁשִ ת,  -ֲאִפיּלּו ָאְמָרה "ְצִריָכה ֲאִני"  -ׁשְ ּבָ ַ ִלין ָעֶליָה ֶאת ַהׁשּ   ֵאין ְמַחּלְ

ין ַעל ְיֵדי ַאְרַמאי.    ֲאָבל עֹוׂשִ
  
אְד כִּ  ֵריּה  ַרב עּוּלָ   , איַרב ִעילַּ ּדְ  ּבְ
ל ָצְרֵכי חוֹ ּדְ  ין ַעל ְיֵדי ַאְרַמאי ּבְ ֶל ָאַמר: כָּ ת, וְ ה ַנֲעׂשִ ּבָ ַ   ַרב ַהְמנּוָנא. ְד כִ ׁשּ
  : ַרב ַהְמנּוָנאָאַמר ּדְ 

ָנה ֵאין ּבֹו ַסכָּ ָבר ׁשֶ ה.   -  ּדָ   אֹוֵמר ַלּגֹוי ְועֹוׂשֶ
   

  
מּוֵאלָאַמר  ַרב ְיהּוָדהָאַמר    : ׁשְ

לֹ  ה ׁשְ ים יֹום. ְלַחּיָ   ׁשִ
  

  אי ִהְלְכָתא? ְלַמ 
  

ֵעיָאְמִרי    : ְנַהְרּדְ
  ְטִביָלה. לִ 
  

  : ָרָבאָאַמר 
ּה,  ְעָלּה ִעּמָ ֵאין ּבַ א ׁשֶ   לֹא ֲאַמַרן ֶאּלָ

ּה  ְעָלּה ִעּמָ ָמּה  -ֲאָבל ּבַ ְעָלּה ְמַחּמְ    .ּבַ
  

יּה  ְבַרּתֵ י ָהא ּדִ אּדְ כִּ ָלִתין יֹוִמין ַרב ִחְסּדָ גֹו ּתְ ְפֵני ַב  ,ָטְבָלה ּבְ ּלא ּבִ    .ְוִאְצְטִניַאּתְ  ,ְעָלּה ׁשֶ
ְתֵריּה  ִדיָתא.  ְוַאְמטּוי ְלַעְרָסה ּבַ   ָרָבא ְלפּוְמּבְ

  
  

מּוֵאלָאַמר  ַרב ְיהּוָדהָאַמר    : ׁשְ
ִמים.  ׁשָ ימֹות ַהּגְ ת ּבִ ּבָ ַ ׁשּ ה ּבַ ין ְמדּוָרה ְלַחּיָ   עֹוׂשִ

  
ּה  ה  :ָסבּור ִמיּנָ   לֹא,  -חֹוֶלה לְ  ,ִאין –ְלַחּיָ

ׁשָ  ימֹות ַהּגְ ה  ,ִאין –ִמים ּבִ ימֹות ַהַחּמָ   לֹא.  -ּבִ
  

  ְולֹא ִהיא, 
ָנא חֹוֶלה,  ה ְוָלא ׁשְ ָנא ַחּיָ   ָלא ׁשְ

ָנא  ִמים ְוָלא ׁשְ ׁשָ ימֹות ַהּגְ ָנא ּבִ הָלא ׁשְ ימֹות ַהַחּמָ   . ּבִ
  

ִאְתַמר   :ִמּדְ
ר ָאִביןָאַמר  יא ּבַ מּוֵאלָאַמר  ַרב ִחּיָ   : ׁשְ

ן  ם ְוִנְצַטּנֵ יז ּדָ ּמּוז. עֹוׂשִ  - ִהּקִ ְתקּוַפת ּתַ   ין לֹו ְמדּוָרה ֲאִפיּלּו ּבִ
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        בבבב- - - - קכט, אקכט, אקכט, אקכט, א .591
  :ִאְתַמר[

ר ָאִביןָאַמר  יא ּבַ מּוֵאלָאַמר  ַרב ִחּיָ   : ׁשְ
ן  ם ְוִנְצַטּנֵ יז ּדָ ּמּוז - ִהּקִ ְתקּוַפת ּתַ ין לֹו ְמדּוָרה ֲאִפיּלּו ּבִ   .]עֹוׂשִ

  
מּוֵאל אָגא.  - ׁשְ ׁשָ ָקא ּדְ ְכּתַ   ְצַלחּו ֵליּה ּתַ

ַיְוָנה - ְיהּוָדה ַרב תֹוָרא ּדְ    .ְצַלחּו ֵליּה ּפְ
הלְ  יָפא.  - ַרּבָ ְרׁשִ   ְצַלחּו ֵליּה ׁשַ
  

ֵייְוָאַמר ֵליּה  הלְ  ַאּבַ   : ַרּבָ
ּום ִחית"!  :ְוָהא ָקָעַבר ָמר ִמׁשּ ׁשְ ל ּתַ   "ּבַ

  
  ָאַמר ֵליּה: 

גּוַפאי ָעִדיף ִלי.  ִחית" ּדְ ׁשְ ל ּתַ   "ּבַ
  
  

  : ַרבָאַמר  ַרב ְיהּוָדהָאַמר 
ח  ּקַ יתֹו, ַוּיִ   . ִמְנָעִלים ְלַרְגָליוְלעֹוָלם ִיְמּכֹור ָאָדם קֹורֹות ּבֵ

ם ְוֵאין לֹו ַמה ּיֹ יז ּדָ יק ֵמֶהן ָצְרֵכי ְסעּוָדה.  -אַכל ִהּקִ ַרְגָליו ְוַיְסּפִ ּבְ   ִיְמּכֹור ִמְנָעִלים ׁשֶ
  

  "?ָצְרֵכי ְסעּוָדה"ַמאי 
  

  ָאַמר:  ַרב
ר ׂשָ    .ּבָ

  
מּוֵאלוּ    ַמר: ָא  ׁשְ

  ַיִין. 
  
ר ַרב" ׂשָ א.  -" ָאַמר: ּבָ א ֲחַלף ַנְפׁשָ   ַנְפׁשָ
מּוֵאלוּ " ָקא.   -" ָאַמר: ַיִין ׁשְ ָקא ֲחַלף סּוּמָ   סּוּמָ
  
   
ְמַסר" ( ּנִ י יוחנן, רב נחמן, רב יוסף, רבה). שִסיָמן "ׁשֶ   מואל, ַרּבִ
  

מּוֵאל ְבׁשִ  ׁשְ ָתא, ָעְבִדי ֵליּה ּתַ ֲעַבד ִמיּלְ יֹוָמא ּדַ ַטְחֵלי. ּבְ   יָלא ּדְ
  

י יֹוָחָנן יִהָיא ֵמאּוֵניּה  ַרּבִ ָנֵפיק ּתִ ֵתי ַעד ּדְ    .ׁשָ
  
ָקֵפי ַטְחֵליּה.  ַרב ַנְחָמןוְ  ֵתי ַעד ּדְ   ׁשָ
  

א ַרב יֹוֵסף כּוִסיְלּתָ ָדא ּדְ ָנֵפיק ֵמִריּבְ ֵתי ַעד ּדְ    .ׁשָ
  

ָלָתא ַטְרֵפי.  ָרָבא ר ּתְ ר ַאַחְמָרא ּבַ   ְמַהּדַ
  

ר ִיְצָחק ַרבָאַמר ְלהּו  ָנןלְ  ַנְחָמן ּבַ   : ַרּבָ
יֹוָמא  ְייכּו, ּבְ ָמטּוָתא ִמיּנַ ָזה ִאְמרּו ְלֵביַתְייכוּ ּדְ ּבְ ן :ַהּקָ    .ַנְחָמן ִאְקַלע ְלַגּבָ

  
ֵרי ׁשָ ר ֵמַהאי ָעְרָמה ּדְ הּו ַאֲערּוֵמי ֲאִסיִרי, ּבַ    .ְוכּוּלְ

ר ֵליּה,  ָתא ְוָלא ֶאְפׁשָ ָעֵביד ִמיּלְ   ַמאן ּדְ
קוֹ  יעּור ְרִביֲעָתא. ִליׁשְ ָטֵעים ׁשִ ב ַחְנָוָתא, ַעד ּדְ א ְוֵליִזיל ְלׁשַ   ל זּוָזא ַמכָּ

א.  -ְוִאי לֹא  ְמׁשָ ׁשִ ִציְדֵעיּה, ְוִניְגִני ּבְ ָחא ּבְ ְמָתא, ְוֵליׁשּוף ִמיׁשְ ְמֵרי אּוכָּ ב ּתַ   ֵליכּול ׁשַ
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ֵחיּה לִ  כַּ ַלט ַאׁשְ מּוֵאלַאּבְ א.  ׁשְ ְמׁשָ ׁשִ ָגֵני ּבְ   ּדְ
א ִמי ָהֵוי ָטָבא?!  :יּה ָאַמר לֵ  יׁשָ יהּוָדֵאי, ּבִ יָמא ּדִ   ַחכִּ

ָזה הּואּדְ יֹוָמא  :ָאַמר ֵליּה    .ַהּקָ
  

  ְולֹא ִהיא, 
א  ּתָ יּה ׁשַ כּוּלֵ א ּבְ ְמׁשָ ּה ׁשִ ַמֲעֵלי ּבָ א יֹוָמא ּדְ א ִאיכָּ ּמּוז. ּדְ יֹוָמא  -ֶאּלָ קּוַפת ּתַ יּה ּתְ   ָנְפָלה ּבֵ

   ְוָסַבר: לֹא ִאיְגֵלי ֵליּה.
  
  

ָהה  רּוַח ַטֶעָמא ׁשָ   )ִסיָמן –(ֵהיֵקל ּבְ
  

מּוֵאלוּ  ַרב ְרַוְייהוּ  ׁשְ ָאְמִרי ּתַ    :ּדְ
ַמִים,  ָ ם ְמִקיִלין לֹו ְמזֹונֹוָתיו ִמן ַהׁשּ ַזת ּדָ ת ַהּקָ ְסעּוּדַ ֵקיל ּבִ ל ַהּמֵ   כָּ

יו לֹא ָחס, ֲאִני ָאחּוס ָעָליו?!    ְואֹוְמִרים: הּוא ַעל ַחּיָ
  

מּוֵאלוּ  ַרב ְרַוְייהוּ  ׁשְ ָאְמִרי ּתַ    :ּדְ
ָתא ָעֵביד ִמיּלְ ָכִר לֹא ֵליֵת  ,ַהאי ַמאן ּדְ    ,יְך ִזיָקאיב ֵהיָכא ּדְ

ָנה.   יּה, ְוָאֵתי ִליֵדי ַסכָּ ֵאיף ִמיּנֵ ָנא ּומֹוִקים ֵליּה ַאְרִביָעָתא, ְוָאֵתי ִזיָקא ְוׁשָ ֵפי ֵליּה אּוּמָ יְלָמא ׁשָ   ּדִ
   

  
מּוֵאל א ַוֲאִריָחא ֲהָוה ָרִגיל ְוָעַבד ׁשְ ב ְלֵביַנּיָ ׁשַ ֵביָתא ּדְ ָתא ּבְ    ,ִמיּלְ

יּה.  ַנְפׁשֵ יׁש ּבְ   יֹוָמא ֲחָדא ֲעַבד, ְוַאְרּגִ
ַדק   ָחֵסר ַחד ֲאִריָכא. וַ  ,ּבָ

  
מּוֵאלוּ  ַרב ְרַוְייהוּ  ׁשְ ָאְמִרי ּתַ    :ּדְ

ָתא ָעֵביד ִמיּלְ   ִליְטעֹום ִמיֵדי ַוֲהַדר ֵליּפֹוק.  -  ַהאי ַמאן ּדְ
ִאי לֹא    :ָטֵעים ִמיֵדי ּדְ

א  ְכּבָ ׁשַ ַגע ּבְ יּה.  - ִאי ּפָ   ַיְרָקא ַאּפֵ
ַמאן ּדְ  ַגע ּבְ אָק ִאי ּפָ   .ִמית - ַטל ַנְפׁשָ

ַגע    קכט,ב ָדָבר ַאֵחר ^ -ִאי ּפָ ה ְלָדָבר ַאֵחר - ּבְ    .ָקׁשֶ
  

מּוֵאלוּ  ַרב ְרַוְייהוּ  ׁשְ ָאְמִרי ּתַ    :ּדְ
ֵהי ּפוּ  ָתא ִליׁשְ ָעֵביד ִמיּלְ א ַוֲהַדר ֵליקּוםַהאי ַמאן ּדְ    ,ְרּתָ

   :ָאַמר ָמרּדְ 
ים, ְוֵאּלּו ֵהן: " ָבִרים ְקרֹוִבין ְלִמיָתה יֹוֵתר ִמן ַהַחּיִ ה ּדְ ָ   ֲחִמיׁשּ

  ָאַכל ְוָעַמד, 
ָתה ְוָעַמד,    ׁשָ

ן ְוָעַמד,    ָיׁשַ
ם ְוָעַמד,  יז ּדָ   ִהּקִ

תֹו ְוָעַמד.   ׁש ִמּטָ יּמֵ   ׁשִ
   

  
מּוֵאלָאַמר    : ׁשְ

ָלִתין יֹוִמין. ָד ּפּוְרָסא ּדְ  ל ּתְ   ָמא כָּ
ָרִקים    ְיַמֵעט,  -ּוֵבין ַהּפְ
ָרִקים    ַיֲחזֹור ִויַמֵעט.  -ּוֵבין ַהּפְ

  
  

מּוֵאלָאַמר    : ׁשְ
ָתא :ָמאָד ּפּוְרָסא ּדְ  ּבְ ָעה, ּוַמֲעֵלי ׁשַ ָתא, ַאְרּבָ ּבְ ׁשַ    .ַחד ּבְ

  
י  ִני ַוֲחִמיׁשִ    .לֹא –ֲאָבל ׁשֵ
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  : ָאַמר ָמרּדְ 
ׁש  ּיֵ י,  - לֹו ְזכּות ָאבֹות ִמי ׁשֶ ִני ּוַבֲחִמיׁשִ ׁשֵ ם ּבְ יז ּדָ   ַיּקִ

ֶאָחד.  ִוין כְּ ה ׁשָ ל ַמּטָ ל ַמְעָלה ְוׁשֶ ין ׁשֶ ית ּדִ ּבֵ   ׁשֶ
  

ָתא  ּבְ ׁשַ ְתָלָתא ּבְ    ?לֹא ַמאי ַטְעָמא -ּבִ
  

ָזוֵוי.  ַקְייָמא ֵליּה ַמֲאִדים ּבְ ּום ּדְ   ִמׁשּ
  

ָזווֵ  ָתא ַנִמי ַקְייָמא ּבְ ּבְ   י! ַמֲעֵלי ׁשַ
  

ים  יּה ַרּבִ ָדׁשּו ּבֵ יָון ּדְ ָתאִים ה'""ׁשֹ  - כֵּ   . (תהלים קטז, ו) ֵמר ּפְ
  

מּוֵאלָאַמר    : ׁשְ
ָעה  ָעהּדְ ַאְרּבָ    ,הּוא ַאְרּבָ
ָעה  יַסר, ּדְ ַאְרּבָ   הּוא ַאְרּבֵ
ָעה  ָעה, ּדְ ַאְרּבָ ִרים ְוַאְרּבָ   הּוא ֶעׂשְ

ְתֵריּה  ע ּבַ א ַאְרּבַ ֵליכָּ ָעה ּדְ אַסכַּ  –ַאְרּבָ    .ְנּתָ
ִני לֹו ראׁש חֹוֶדׁש וְ  א.  -ׁשֵ   חּוְלׁשָ

י לֹו  ִליׁשִ ָנה.  -ׁשְ   ַסכָּ
א.  -ַמֲעֵלי יֹוָמא ָטָבא    חּוְלׁשָ

א  ֲעַצְרּתָ א –ַמֲעֵלי יֹוָמא ּדַ ְנּתָ    .ַסכַּ
הּו ַמֲעֵלי יֹוָמא ָטָבא  ַנן ַאּכּוּלְ ּום יֹוָמא ָטָבא -ְוָגְזרּו ַרּבָ   ֲעֶצֶרת, ּדַ  ִמׁשּ

ָנֵפי ֵמיּה ּדְ יּה ִזיָקא, ּוׁשְ   , ְטבֹוַח ק ּבֵ
ָרֵאל ּתֹוָרה לּו ִיׂשְ ִאי לֹא ִקּבְ ַרְייהּו ּוְלָדַמְייהוּ  ,ּדְ    .ֲהָוה ָטַבח ְלהּו ְלִבׂשְ

  
מּוֵאלָאַמר    : ׁשְ

ם  יז ּדָ ה, ְוִהּקִ ה -ָאַכל ִחּטָ א ְלאֹוָתּה ִחּטָ יז ֶאּלָ   .לֹא ִהּקִ
י ִלְרפּוָאה,    ְוָהֵני ִמיּלֵ

  קֹוֵלי ֵמיֵקיל.  ֲאָבל ְלאוֹ 
  

ם יז ּדָ ּקִ   : ַהּמַ
ה  ִתּיָ ר.  -ׁשְ   ְלַאְלּתַ
  ַעד ֲחִצי ִמיל.  -ֲאִכיָלה 

  
ֲעָיא ְלהוּ     :ִאיּבַ

יה " ִתּיָ ר –ׁשְ    "ְלַאְלּתַ
ַתר ָהִכי  י,  -ַמֲעֵלי, ֲאָבל ּבָ   ָקׁשֵ

י ְוָלא ַמֲעֵלי?  יְלָמא ָלא ָקׁשֵ   אֹו ּדִ
  

יקוּ     .ּתֵ
  
  

ֲעָיא ְלהוּ     :ִאיּבַ
   ".ַעד ֲחִצי ִמיל -יָלה ֲאכִ "

ָקַמֲעֵלי י ָהִכי  ,הּוא ּדְ ּמֵ ַתר ָהִכי ּוִמּקַ י –ָהא ּבָ    ,ָקׁשֵ
יְלָמא  י ְוָלא ַמֲעֵלי?  - אֹו ּדִ   ָלא ָקׁשֵ

  
יקוּ     .ּתֵ
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        קכט, בקכט, בקכט, בקכט, ב .592
   :ַרבַמְכִריז 

זּוָזא    ,ֵמָאה ָקֵרי ּבְ
זּוָזא י ּבְ    .ֵמָאה ֵריׁשֵ

ָפֵמי     .ְולֹא ְכלּום - ֵמָאה ׂשְ
  

  : ַרב יֹוֵסף ָאַמר
י  י ָהֵויַנן ּבֵ    :ַרב הּוָנאכִּ

ַנן ָאְמֵר  יּה ַרּבָ ִרי ּבֵ ְמַפּגְ   י: יֹוָמא ּדִ
ָפֵמי הּוא, ְולֹא ָיַדֲעָנא ַמאי ָקָאְמֵר  ׂשְ ָנא יֹוָמא ּדִ   י.  ָהִאיּדָ
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ּבּור" ִרין ַהטַּ    ."ְוקֹוׁשְ
  

ַנן נּו ַרּבָ    :ּתָ
ּבּור. " ִרין ַהטַּ   קֹוׁשְ

י יוֹ    אֹוֵמר:  ֵסיַרּבִ
  ַאף חֹוְתִכין. 

ָלד.  ַחם ַהּוָ ּיֵ ֵדי ׁשֶ ְלָיא ּכְ ִ   ְוטֹוְמִנין ַהׁשּ
ְמִליֵאלָאַמר  ן ּגַ ְמעֹון ּבֶ ן ׁשִ   : ַרּבָ

נֹות ְמָלִכים  ֶמן,  -ּבְ ל ׁשֶ ְסָפִלים ׁשֶ   טֹוְמנֹות ּבִ
יִרים  נֹות ֲעׁשִ ל ֶצֶמר,  -ּבְ ְספֹוִגים ׁשֶ   ּבִ

ים  נֹות ֲעִנּיִ מֹוִכין –ּבְ   . "ּבְ
  

ר ֲאבּוּה ָאַמר  ַרב ַנְחָמןָאַמר  ה ּבַ   : ַרבָאַמר  ַרּבָ
י יֹוֵסי.  ַרּבִ   ֲהָלָכה כְּ

  
ר ֲאבּוּה ָאַמר  ַרב ַנְחָמןְוָאַמר  ה ּבַ   : ַרבָאַמר  ַרּבָ

חֹוְתִכין.  ֵני ִתינֹוקֹות, ׁשֶ ל ׁשְ ַטּבּור ׁשֶ י יֹוֵסי ּבְ   מֹוִדים ֲחָכִמים ְלַרּבִ
  

  ַמאי ַטְעָמא? 
ִח  ְמַנּתְ   י ַאֲהָדֵדי. ּדִ

  
ר ֲאבּוּה ָאַמר  ַרב ַנְחָמןְוָאַמר  ה ּבַ   : ַרבָאַמר  ַרּבָ

ת ּתֹוֵכָחה  ָפָרׁשַ ל ָהָאמּור ּבְ ין לְ  ), טז(יחזקאלכָּ ה ּבְ עֹוׂשִ ת. ַחּיָ ּבָ ַ   ׁשּ
ֱאַמר:  ּנֶ ֵרךְ ׁשֶ ֶדת אֹוָתְך לֹא ָכַרת ׁשָ יֹום הּוּלֶ    ,"ּומֹוְלדֹוַתִיְך ּבְ

ִעיּוְבַמִים לֹא ֻרַחְצּתְ  " ,ְוָהְמֵלַח לֹא ֻהְמַלַחּתְ  ,ְלִמׁשְ ְלּתְ ל לֹא ֻחּתָ    .(יחזקאל טז, ד) ְוָהְחּתֵ
ֶדת" יֹום הּוּלֶ ת.  -  "ּומֹוְלדֹוַתִיְך ּבְ ּבָ ַ ׁשּ ָלד ּבַ ִדים ֶאת ַהּוָ ַייּלְ ּמְ אן ׁשֶ   ִמכָּ

ֵרְך" ּבּור ּבְ  -  "לֹא ָכַרּתְ ׁשָ חֹוְתִכין ַהּטַ אן ׁשֶ ת. ִמכָּ ּבָ ַ   ׁשּ
ִעי""ּוְבַמִים  ת.  -  לֹא ֻרַחְצּתְ ְלִמׁשְ ּבָ ַ ׁשּ ָלד ּבַ רֹוֲחִצין ַהּוָ אן ׁשֶ   ִמכָּ

" ָלד ּבְ  -  "ְוָהְמֵלַח לֹא ֻהְמַלַחּתְ ּמֹוְלִחין ַהּוָ אן ׁשֶ ת. ִמכָּ ּבָ ַ   ׁשּ
" ְלּתְ ל לֹא ֻחּתָ ָלד ּבְ  - "ְוָהְחּתֵ ִפין ַהּוָ ַלּפְ ּמְ אן ׁשֶ ת.  ִמכָּ ּבָ ַ   ׁשּ
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