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    """"ּתֹוִליןּתֹוִליןּתֹוִליןּתֹוִלין""""    ––––    כ'כ'כ'כ'פרק פרק פרק פרק     שבתשבתשבתשבתמסכת מסכת מסכת מסכת 
        קלז, בקלז, בקלז, בקלז, ב .631

ָנה          ִמׁשְ

י ֱאִליֶעֶזר   אֹוֵמר:  ַרּבִ
יֹום טֹובֶאת ּתֹוִלין  ֶמֶרת ּבְ ׁשְ   .ַהּמַ

לּוָיה ּבְ  ת. ְונֹוְתִנין ַלתְּ ּבָ ַ   ׁשּ
  אֹוְמִרים:  ֲחָכִמיםוַ 

יֹום טֹוב, ֵאין ּתֹוִלין ֶאת ַהּמַ  ֶמֶרת ּבְ   ׁשְ
לּוָיה ּבְ  ת, ְוֵאין נֹוְתִנין ַלתְּ ּבָ ַ   ׁשּ

יֹום טֹוב לּוָיה ּבְ         .  .  .  .  ֲאָבל נֹוְתִנין ַלתְּ
            

ָמָרא    ּגְ

א  ּתָ א ָהׁשְ ּתָ א ָהׁשְ ּתָ א ָהׁשְ ּתָ יָהׁשְ יַרּבִ יַרּבִ יַרּבִ             ,,,,ָלא מֹוְסִפיַנןָלא מֹוְסִפיַנןָלא מֹוְסִפיַנןָלא מֹוְסִפיַנן    - - - - ֶהל ֲעַראי ֶהל ֲעַראי ֶהל ֲעַראי ֶהל ֲעַראי י אֹ י אֹ י אֹ י אֹ ֱאִליֶעֶזר אֹוסּוֵפ ֱאִליֶעֶזר אֹוסּוֵפ ֱאִליֶעֶזר אֹוסּוֵפ ֱאִליֶעֶזר אֹוסּוֵפ     ַרּבִ
ֵרי?!  ה ׁשָ ִחּלָ ֵרי?! ְלֵמיֲעַבד ְלַכּתְ ה ׁשָ ִחּלָ ֵרי?! ְלֵמיֲעַבד ְלַכּתְ ה ׁשָ ִחּלָ ֵרי?! ְלֵמיֲעַבד ְלַכּתְ ה ׁשָ ִחּלָ   ְלֵמיֲעַבד ְלַכּתְ

  
        ????ַמאי ִהיאַמאי ִהיאַמאי ִהיאַמאי ִהיא

        
ְתַנן ְתַנןּדִ ְתַנןּדִ ְתַנןּדִ             ::::ּדִ

  ַקק ַהַחּלֹון, ּפְ "
י ֱאִליֶעֶזר   אֹוֵמר:  ַרּבִ

ׁשּור ְוָתלּוי ּפֹוְקִקין ּבֹו,  ּקָ ְזַמן ׁשֶ   ּבִ
  ֵאין ּפֹוְקִקין ּבֹו.  -ְוִאם ָלאו 

  אֹוְמִרים:  ֲחָכִמיםוַ 
ךְ  ְך ּוֵבין ּכָ ין ּכָ         . . . . "ּפֹוְקִקין ּבוֹ  -  ּבֵ

        
ר ָחָנהְוָאַמר ְוָאַמר ְוָאַמר ְוָאַמר  ר ּבַ ה ּבַ י יֹוָחָנןָאַמר ָאַמר ָאַמר ָאַמר     ַרּבָ         : : : : ַרּבִ

ין אֹ ַהכּ ַהכּ ַהכּ ַהכּ  ֵאין עֹוׂשִ ין אֹ ל מֹוִדים ׁשֶ ֵאין עֹוׂשִ ין אֹ ל מֹוִדים ׁשֶ ֵאין עֹוׂשִ ין אֹ ל מֹוִדים ׁשֶ ֵאין עֹוׂשִ יֹום טֹוב, ל מֹוִדים ׁשֶ ה ּבְ ִחּלָ ּתְ יֹום טֹוב, ֶהל ֲעַראי ּבַ ה ּבְ ִחּלָ ּתְ יֹום טֹוב, ֶהל ֲעַראי ּבַ ה ּבְ ִחּלָ ּתְ יֹום טֹוב, ֶהל ֲעַראי ּבַ ה ּבְ ִחּלָ ּתְ         ֶהל ֲעַראי ּבַ
ת. ּבְ ּבְ ּבְ ּבְ     ::::ְוֵאין ָצִריְך לֹוַמרְוֵאין ָצִריְך לֹוַמרְוֵאין ָצִריְך לֹוַמרְוֵאין ָצִריְך לֹוַמר ּבָ ַ ת. ׁשּ ּבָ ַ ת. ׁשּ ּבָ ַ ת. ׁשּ ּבָ ַ         ׁשּ

א ְלהֹוִסיף א ְלהֹוִסיףלֹא ֶנְחְלקּו ֶאּלָ א ְלהֹוִסיףלֹא ֶנְחְלקּו ֶאּלָ א ְלהֹוִסיףלֹא ֶנְחְלקּו ֶאּלָ   , לֹא ֶנְחְלקּו ֶאּלָ
יׁשֶ ׁשֶ ׁשֶ ׁשֶ  יַרּבִ יַרּבִ יַרּבִ         ֱאִליֶעֶזר אֹוֵמר: ֱאִליֶעֶזר אֹוֵמר: ֱאִליֶעֶזר אֹוֵמר: ֱאִליֶעֶזר אֹוֵמר:     ַרּבִ

יֹום טֹוב, ְוֵאין ָצִריְך לֹוַמר ּבְ  יֹום טֹוב, ְוֵאין ָצִריְך לֹוַמר ּבְ ֵאין מֹוִסיִפין ּבְ יֹום טֹוב, ְוֵאין ָצִריְך לֹוַמר ּבְ ֵאין מֹוִסיִפין ּבְ יֹום טֹוב, ְוֵאין ָצִריְך לֹוַמר ּבְ ֵאין מֹוִסיִפין ּבְ ת, ֵאין מֹוִסיִפין ּבְ ּבָ ַ ת, ׁשּ ּבָ ַ ת, ׁשּ ּבָ ַ ת, ׁשּ ּבָ ַ   ׁשּ
יֹום טֹוב. מֹוִסיִפין ּבְ מֹוִסיִפין ּבְ מֹוִסיִפין ּבְ מֹוִסיִפין ּבְ     ַוֲחָכִמים אֹוְמִרים:ַוֲחָכִמים אֹוְמִרים:ַוֲחָכִמים אֹוְמִרים:ַוֲחָכִמים אֹוְמִרים: ת, ְוֵאין ָצִריְך לֹוַמר ּבְ ּבָ ַ יֹום טֹוב. ׁשּ ת, ְוֵאין ָצִריְך לֹוַמר ּבְ ּבָ ַ יֹום טֹוב. ׁשּ ת, ְוֵאין ָצִריְך לֹוַמר ּבְ ּבָ ַ יֹום טֹוב. ׁשּ ת, ְוֵאין ָצִריְך לֹוַמר ּבְ ּבָ ַ   ׁשּ

        
י יַרּבִ יַרּבִ יַרּבִ יכְּ כְּ כְּ כְּ     ::::ֱאִליֶעֶזר ָסַבר ָלּה ֱאִליֶעֶזר ָסַבר ָלּה ֱאִליֶעֶזר ָסַבר ָלּה ֱאִליֶעֶזר ָסַבר ָלּה     ַרּבִ יַרּבִ יַרּבִ יַרּבִ   . ְיהּוָדהְיהּוָדהְיהּוָדהְיהּוָדה    ַרּבִ

  
ַתְנָיא ַתְנָיאּדְ ַתְנָיאּדְ ַתְנָיאּדְ             ::::ּדְ

ין יֹום טֹוב ְל " ְלַבד. ֵאין ּבֵ א אֹוֶכל ֶנֶפׁש ּבִ ת ֶאּלָ ּבָ ַ   ׁשּ
י ְיהּוָדה יֵרי אֹוֶכל ֶנֶפׁש  ַרּבִ יר ַאף ַמְכׁשִ   . "ַמתִּ

        
ְמִעיַנן ֵליּה ֵאיַמ ֵאיַמ ֵאיַמ ֵאיַמ  ׁשָ ְמִעיַנן ֵליּה ר ּדְ ׁשָ ְמִעיַנן ֵליּה ר ּדְ ׁשָ ְמִעיַנן ֵליּה ר ּדְ ׁשָ ילְּ לְּ לְּ לְּ ר ּדְ יַרּבִ יַרּבִ יַרּבִ ר ַלֲעׂשֹוָתם ֵמֶעֶרב יֹום טֹוב,     ::::ְיהּוָדהְיהּוָדהְיהּוָדהְיהּוָדה    ַרּבִ ִאי ֶאְפׁשָ יִרין ׁשֶ ַמְכׁשִ ר ַלֲעׂשֹוָתם ֵמֶעֶרב יֹום טֹוב, ּבְ ִאי ֶאְפׁשָ יִרין ׁשֶ ַמְכׁשִ ר ַלֲעׂשֹוָתם ֵמֶעֶרב יֹום טֹוב, ּבְ ִאי ֶאְפׁשָ יִרין ׁשֶ ַמְכׁשִ ר ַלֲעׂשֹוָתם ֵמֶעֶרב יֹום טֹוב, ּבְ ִאי ֶאְפׁשָ יִרין ׁשֶ ַמְכׁשִ   ּבְ

ר ַלֲעׂשֹוָתם ֵמֶעֶרב יֹום טֹוב  ֶאְפׁשָ יִרין ׁשֶ ַמְכׁשִ ר ַלֲעׂשֹוָתם ֵמֶעֶרב יֹום טֹוב ּבְ ֶאְפׁשָ יִרין ׁשֶ ַמְכׁשִ ר ַלֲעׂשֹוָתם ֵמֶעֶרב יֹום טֹוב ּבְ ֶאְפׁשָ יִרין ׁשֶ ַמְכׁשִ ר ַלֲעׂשֹוָתם ֵמֶעֶרב יֹום טֹוב ּבְ ֶאְפׁשָ יִרין ׁשֶ ַמְכׁשִ ַמְעּתָ ֵליּה     - - - - ּבְ ַמְעּתָ ֵליּה ִמי ׁשָ ַמְעּתָ ֵליּה ִמי ׁשָ ַמְעּתָ ֵליּה ִמי ׁשָ   ?!ִמי ׁשָ
  
יּדְ ּדְ ּדְ ּדְ  יַרּבִ יַרּבִ יַרּבִ יִמּדְ ִמּדְ ִמּדְ ִמּדְ ֱאִליֶעֶזר ֲעִדיָפא ֱאִליֶעֶזר ֲעִדיָפא ֱאִליֶעֶזר ֲעִדיָפא ֱאִליֶעֶזר ֲעִדיָפא     ַרּבִ יַרּבִ יַרּבִ יַרּבִ         ....ְיהּוָדהְיהּוָדהְיהּוָדהְיהּוָדה    ַרּבִ
        
        

  רש"י
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        לח, אלח, אלח, אלח, אקקקק    ––––קלז, ב קלז, ב קלז, ב קלז, ב  .632
            ::::אֹוְמִרים ֲחָכִמים"וַ 
יֹום טֹוב, [[[[ ֶמֶרת ּבְ ׁשְ   ֵאין ּתֹוִלין ֶאת ַהּמַ

ת,  ּבָ ַ ׁשּ לּוָיה ּבְ   ְוֵאין נֹוְתִנין ַלתְּ
יֹום טֹוב לּוָיה ּבְ   ].].].]."ֲאָבל נֹוְתִנין ַלתְּ

  
ֲעָיא ְלהוּ  ֲעָיא ְלהוּ ִאיּבַ ֲעָיא ְלהוּ ִאיּבַ ֲעָיא ְלהוּ ִאיּבַ             ::::ִאיּבַ

ָלה ַמאי ָלה ַמאיּתָ ָלה ַמאיּתָ ָלה ַמאיּתָ   ? ּתָ
  

  : : : : ַרב יֹוֵסףָאַמר ָאַמר ָאַמר ָאַמר 
ָלה  ָלה ּתָ ָלה ּתָ ָלה ּתָ את    - - - - ּתָ יב ַחּטָ אתַחּיָ יב ַחּטָ אתַחּיָ יב ַחּטָ אתַחּיָ יב ַחּטָ         ....ַחּיָ

        
ֵייּה ּה ּה ּה ָאַמר ֵליָאַמר ֵליָאַמר ֵליָאַמר ֵלי         : : : : ַאּבַ

א ִסיְכּתָ ָלא ּכּוָזא ּבְ ה, ּתְ א ֵמַעּתָ אֶאּלָ ִסיְכּתָ ָלא ּכּוָזא ּבְ ה, ּתְ א ֵמַעּתָ אֶאּלָ ִסיְכּתָ ָלא ּכּוָזא ּבְ ה, ּתְ א ֵמַעּתָ אֶאּלָ ִסיְכּתָ ָלא ּכּוָזא ּבְ ה, ּתְ א ֵמַעּתָ יב    ....ֶאּלָ ִמיַחּיַ יבָהִכי ַנִמי ּדְ ִמיַחּיַ יבָהִכי ַנִמי ּדְ ִמיַחּיַ יבָהִכי ַנִמי ּדְ ִמיַחּיַ       ?!?!?!?!ָהִכי ַנִמי ּדְ
 

א ָאַמר          קלח,א א ָאַמר ֶאּלָ א ָאַמר ֶאּלָ א ָאַמר ֶאּלָ ֵייֶאּלָ   : : : : ַאּבַ
חֹול.  ה ּבְ הּוא עֹוׂשֶ ֶדֶרְך ׁשֶ ה כְּ ּלא ַיֲעׂשֶ ַנן ִהיא ׁשֶ ַרּבָ חֹול. ִמּדְ ה ּבְ הּוא עֹוׂשֶ ֶדֶרְך ׁשֶ ה כְּ ּלא ַיֲעׂשֶ ַנן ִהיא ׁשֶ ַרּבָ חֹול. ִמּדְ ה ּבְ הּוא עֹוׂשֶ ֶדֶרְך ׁשֶ ה כְּ ּלא ַיֲעׂשֶ ַנן ִהיא ׁשֶ ַרּבָ חֹול. ִמּדְ ה ּבְ הּוא עֹוׂשֶ ֶדֶרְך ׁשֶ ה כְּ ּלא ַיֲעׂשֶ ַנן ִהיא ׁשֶ ַרּבָ         ִמּדְ

        
ֵייַמְנֵקיט ַמְנֵקיט ַמְנֵקיט ַמְנֵקיט              ::::ְוָתֵניְוָתֵניְוָתֵניְוָתֵני, , , , חּוְמֵרי ַמְתִניָתאחּוְמֵרי ַמְתִניָתאחּוְמֵרי ַמְתִניָתאחּוְמֵרי ַמְתִניָתא    ַאּבַ

ין ַהּגֹוד, ְוַה " א ַגּלִ ה, ְוִכסֵּ יּלָ ֶמֶרת, ּכִ ׁשְ ה.  -ּמַ   לֹא ַיֲעׂשֶ
ה  טּור –ְוִאם ָעׂשָ    .ֲאָבל ָאסּור , ּפָ

  

ה,    ָאֳהֵלי ֶקַבע לֹא ַיֲעׂשֶ
ה  את.  -ְוִאם ָעׂשָ יב ַחטָּ   ַחּיָ

  

א ְטַרְסָקל, ְוִאְסָלא  ה ְוִכסֵּ ה -ֲאָבל ִמטָּ ִחיּלָ ר ִלְנטֹוָתן ְלַכתְּ         ....מּותָּ
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        קלח, אקלח, אקלח, אקלח, א .633
לּוָיה ּבְ ֵא וְ " תין נֹוְתִנין ַלתְּ ּבָ ַ         . . . . "ׁשּ
        

ֲעָיא ְלהוּ  ֲעָיא ְלהוּ ִאיּבַ ֲעָיא ְלהוּ ִאיּבַ ֲעָיא ְלהוּ ִאיּבַ   : ִאיּבַ
ר ַמאי יּמֵ ר ַמאיׁשִ יּמֵ ר ַמאיׁשִ יּמֵ ר ַמאיׁשִ יּמֵ             ????ׁשִ

        
ֲהָנאָאַמר ָאַמר ָאַמר ָאַמר    : : : : ַרב ּכָ

ר  יּמֵ ר ׁשִ יּמֵ ר ׁשִ יּמֵ ר ׁשִ יּמֵ את.     - - - - ׁשִ יב ַחּטָ את. ַחּיָ יב ַחּטָ את. ַחּיָ יב ַחּטָ את. ַחּיָ יב ַחּטָ         ַחּיָ
        

תַמְתִקיף ָלּה ַמְתִקיף ָלּה ַמְתִקיף ָלּה ַמְתִקיף ָלּה  ׁשֶ         : : : : ַרב ׁשֵ
את, וְ  יִבי ַחּטָ ַנן ְמַחּיְ ַרּבָ י ּדְ א ִמיּדֵ את, וְ ִמי ִאיכָּ יִבי ַחּטָ ַנן ְמַחּיְ ַרּבָ י ּדְ א ִמיּדֵ את, וְ ִמי ִאיכָּ יִבי ַחּטָ ַנן ְמַחּיְ ַרּבָ י ּדְ א ִמיּדֵ את, וְ ִמי ִאיכָּ יִבי ַחּטָ ַנן ְמַחּיְ ַרּבָ י ּדְ א ִמיּדֵ יִמי ִאיכָּ יַרּבִ יַרּבִ יַרּבִ ה?!     ַרּבִ ִחיּלָ ֵרי ְלַכּתְ ה?! ֱאִליֶעֶזר ׁשָ ִחיּלָ ֵרי ְלַכּתְ ה?! ֱאִליֶעֶזר ׁשָ ִחיּלָ ֵרי ְלַכּתְ ה?! ֱאִליֶעֶזר ׁשָ ִחיּלָ ֵרי ְלַכּתְ   ֱאִליֶעֶזר ׁשָ

  
        : : : : ַרב יֹוֵסףַמְתִקיף ָלּה ַמְתִקיף ָלּה ַמְתִקיף ָלּה ַמְתִקיף ָלּה 
ה לֹא?  ּמָ ה לֹא? ַאּלָ ּמָ ה לֹא? ַאּלָ ּמָ ה לֹא? ַאּלָ ּמָ   ַאּלָ

ל ָזָהב''''ֲהֵרי ֲהֵרי ֲהֵרי ֲהֵרי  ל ָזָהבִעיר ׁשֶ ל ָזָהבִעיר ׁשֶ ל ָזָהבִעיר ׁשֶ             !!!!''''ִעיר ׁשֶ
יּדְ ּדְ ּדְ ּדְ  יַרּבִ יַרּבִ יַרּבִ את    - - - - ֵמִאיר ֵמִאיר ֵמִאיר ֵמִאיר     ַרּבִ יב ַחּטָ אתְמַחּיֵ יב ַחּטָ אתְמַחּיֵ יב ַחּטָ אתְמַחּיֵ יב ַחּטָ   , ְמַחּיֵ
יוְ וְ וְ וְ  יַרּבִ יַרּבִ יַרּבִ ה.     - - - - ֱאִליֶעֶזר ֱאִליֶעֶזר ֱאִליֶעֶזר ֱאִליֶעֶזר     ַרּבִ ִחיּלָ ֵרי ְלַכּתְ ה. ׁשָ ִחיּלָ ֵרי ְלַכּתְ ה. ׁשָ ִחיּלָ ֵרי ְלַכּתְ ה. ׁשָ ִחיּלָ ֵרי ְלַכּתְ         ׁשָ

        
            ????ַמאי ִהיאַמאי ִהיאַמאי ִהיאַמאי ִהיא

        

ַתְנָיא ַתְנָיאּדְ ַתְנָיאּדְ ַתְנָיאּדְ   : ּדְ
ה " ָ ֵצא ִאׁשּ 'לֹא תֵּ ל ָזָהבּבְ א -, ְוִאם ָיְצָאה 'ִעיר ׁשֶ יֶבת ַחטָּ   ת, ַחּיֶ

ְבֵרי  י ֵמִאירּדִ   . ַרּבִ
  אֹוְמִרים:  ֲחָכִמיםוַ 

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

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

ֵייָאַמר ֵליּה ָאַמר ֵליּה ָאַמר ֵליּה ָאַמר ֵליּה        ::::ַאּבַ
יִמי ָסְבַרּתְ ִמי ָסְבַרּתְ ִמי ָסְבַרּתְ ִמי ָסְבַרּתְ  יַרּבִ יַרּבִ יַרּבִ יַאּדְ ֱאִליֶעֶזר ֱאִליֶעֶזר ֱאִליֶעֶזר ֱאִליֶעֶזר     ַרּבִ יַרּבִ יַרּבִ יַרּבִ את? ָא ָא ָא ָא ּדְ ּדְ ּדְ ּדְ ֵמִאיר ָקֵאי ֵמִאיר ָקֵאי ֵמִאיר ָקֵאי ֵמִאיר ָקֵאי     ַרּבִ יֶבת ַחּטָ את? ַמר ַחּיֶ יֶבת ַחּטָ את? ַמר ַחּיֶ יֶבת ַחּטָ את? ַמר ַחּיֶ יֶבת ַחּטָ   ַמר ַחּיֶ

ָאְמֵר  ַנן ָקֵאי, ּדְ ַרּבָ ָאְמֵר ַאּדְ ַנן ָקֵאי, ּדְ ַרּבָ ָאְמֵר ַאּדְ ַנן ָקֵאי, ּדְ ַרּבָ ָאְמֵר ַאּדְ ַנן ָקֵאי, ּדְ ַרּבָ טּור ֲאָבל ָאסּור''''י י י י ַאּדְ טּור ֲאָבל ָאסּורּפָ טּור ֲאָבל ָאסּורּפָ טּור ֲאָבל ָאסּורּפָ ה.     ::::, ְוָאַמר ְלהּו ִאיהוּ , ְוָאַמר ְלהּו ִאיהוּ , ְוָאַמר ְלהּו ִאיהוּ , ְוָאַמר ְלהּו ִאיהוּ ''''ּפָ ִחיּלָ ר ְלַכּתְ ה. מּוּתָ ִחיּלָ ר ְלַכּתְ ה. מּוּתָ ִחיּלָ ר ְלַכּתְ ה. מּוּתָ ִחיּלָ ר ְלַכּתְ         מּוּתָ
  
  

ּום ַמאי  ּום ַמאי ִמׁשּ ּום ַמאי ִמׁשּ ּום ַמאי ִמׁשּ יּה? ִמׁשּ יּה? ַמְתִריַנן ּבֵ יּה? ַמְתִריַנן ּבֵ יּה? ַמְתִריַנן ּבֵ         ַמְתִריַנן ּבֵ
        

ה         ָאַמר: ָאַמר: ָאַמר: ָאַמר:     ַרּבָ
ּום ּבֹוֵרר ּום ּבֹוֵררִמׁשּ ּום ּבֹוֵררִמׁשּ ּום ּבֹוֵררִמׁשּ   . ִמׁשּ

  
י ֵזיָרא         ָאַמר: ָאַמר: ָאַמר: ָאַמר:     ַרּבִ

ד ּום ְמַרּקֵ דִמׁשּ ּום ְמַרּקֵ דִמׁשּ ּום ְמַרּקֵ דִמׁשּ ּום ְמַרּקֵ       ....ִמׁשּ
        

הָאַמר ָאַמר ָאַמר ָאַמר              ::::ַרּבָ
ָרא ּבְ יִדי ִמְסּתַ ָווִתי ּדִ ָראכְּ ּבְ יִדי ִמְסּתַ ָווִתי ּדִ ָראכְּ ּבְ יִדי ִמְסּתַ ָווִתי ּדִ ָראכְּ ּבְ יִדי ִמְסּתַ ָווִתי ּדִ             ,,,,כְּ

ל ּבֹוֵרר ְרּכֹו ׁשֶ ל ּבֹוֵררַמה ּדַ ְרּכֹו ׁשֶ ל ּבֹוֵררַמה ּדַ ְרּכֹו ׁשֶ ל ּבֹוֵררַמה ּדַ ְרּכֹו ׁשֶ             ????ַמה ּדַ
סֹוֶלת,  יַח ֶאת ַהּפְ סֹוֶלת, נֹוֵטל אֹוֶכל ּוַמּנִ יַח ֶאת ַהּפְ סֹוֶלת, נֹוֵטל אֹוֶכל ּוַמּנִ יַח ֶאת ַהּפְ סֹוֶלת, נֹוֵטל אֹוֶכל ּוַמּנִ יַח ֶאת ַהּפְ         נֹוֵטל אֹוֶכל ּוַמּנִ

סֹוֶלת.     - - - - ַאף ָהָכא ַנִמי ַאף ָהָכא ַנִמי ַאף ָהָכא ַנִמי ַאף ָהָכא ַנִמי  יַח ֶאת ַהּפְ סֹוֶלת. נֹוֵטל ֶאת ָהאֹוֶכל ּוַמּנִ יַח ֶאת ַהּפְ סֹוֶלת. נֹוֵטל ֶאת ָהאֹוֶכל ּוַמּנִ יַח ֶאת ַהּפְ סֹוֶלת. נֹוֵטל ֶאת ָהאֹוֶכל ּוַמּנִ יַח ֶאת ַהּפְ         נֹוֵטל ֶאת ָהאֹוֶכל ּוַמּנִ
        

י ֵזיָראָאַמר ָאַמר ָאַמר ָאַמר          : : : : ַרּבִ
ָרא ּבְ יִדי ִמְסּתַ ָווִתי ּדִ ָראכְּ ּבְ יִדי ִמְסּתַ ָווִתי ּדִ ָראכְּ ּבְ יִדי ִמְסּתַ ָווִתי ּדִ ָראכְּ ּבְ יִדי ִמְסּתַ ָווִתי ּדִ             ,,,,כְּ

ל ְמַרּקֵ  ְרּכֹו ׁשֶ ל ְמַרּקֵ ַמה ּדַ ְרּכֹו ׁשֶ ל ְמַרּקֵ ַמה ּדַ ְרּכֹו ׁשֶ ל ְמַרּקֵ ַמה ּדַ ְרּכֹו ׁשֶ             ????דדדדַמה ּדַ
ה,  ַמּטָ סֹוֶלת ִמְלַמְעָלה ְואֹוֶכל ִמּלְ ה, ּפְ ַמּטָ סֹוֶלת ִמְלַמְעָלה ְואֹוֶכל ִמּלְ ה, ּפְ ַמּטָ סֹוֶלת ִמְלַמְעָלה ְואֹוֶכל ִמּלְ ה, ּפְ ַמּטָ סֹוֶלת ִמְלַמְעָלה ְואֹוֶכל ִמּלְ         ּפְ

ה.    - - - - ַאף ָהָכא ַנִמי ַאף ָהָכא ַנִמי ַאף ָהָכא ַנִמי ַאף ָהָכא ַנִמי  ַמּטָ סֹוֶלת ִמְלַמְעָלה ְואֹוֶכל ִמּלְ ה.ּפְ ַמּטָ סֹוֶלת ִמְלַמְעָלה ְואֹוֶכל ִמּלְ ה.ּפְ ַמּטָ סֹוֶלת ִמְלַמְעָלה ְואֹוֶכל ִמּלְ ה.ּפְ ַמּטָ סֹוֶלת ִמְלַמְעָלה ְואֹוֶכל ִמּלְ                 ּפְ
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        בבבב- - - - קלח, אקלח, אקלח, אקלח, א .634
ֵני  ֵני ּתָ ֵני ּתָ ֵני ּתָ ר ְיֶחְזֵקאלּתָ         : : : : ָרִמי ּבַ

פּוָלה " ית ּכְ ה - ַטּלִ    ,לֹא ַיֲעׂשֶ
ה  טּור, ֲאָבל ָאסּור -ְוִאם ָעׂשָ    .ּפָ

רּוְך ָעֶליָה חוּ  יָחה ָהָיה ּכָ ה -ט אֹו ְמׁשִ ִחיּלָ ר ִלְנטֹוָתּה ְלַכתְּ   . . . . "מּותָּ
  
  

יּה  ָעא ִמיּנֵ יּה ּבְ ָעא ִמיּנֵ יּה ּבְ ָעא ִמיּנֵ יּה ּבְ ָעא ִמיּנֵ ֲהָנאּבְ         : : : : ַרבֵמ ֵמ ֵמ ֵמ     ַרב ּכָ
ה ַמהּו  יּלָ ה ַמהּו כִּ יּלָ ה ַמהּו כִּ יּלָ ה ַמהּו כִּ יּלָ   ????כִּ

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

ה ֲאסּוָרה.  ה ֲאסּוָרה. ַאף ִמּטָ ה ֲאסּוָרה. ַאף ִמּטָ ה ֲאסּוָרה. ַאף ִמּטָ   ַאף ִמּטָ
  

ה ַמהּו?  ה ַמהּו? ִמּטָ ה ַמהּו? ִמּטָ ה ַמהּו? ִמּטָ         ִמּטָ
        

        ָאַמר ֵליּה: ָאַמר ֵליּה: ָאַמר ֵליּה: ָאַמר ֵליּה: 
ֶרת.  ה מּוּתֶ יּלָ ֶרת. ַאף כִּ ה מּוּתֶ יּלָ ֶרת. ַאף כִּ ה מּוּתֶ יּלָ ֶרת. ַאף כִּ ה מּוּתֶ יּלָ   ַאף כִּ

  
ה ַמהּו?  ה ּוִמּטָ יּלָ ה ַמהּו? כִּ ה ּוִמּטָ יּלָ ה ַמהּו? כִּ ה ּוִמּטָ יּלָ ה ַמהּו? כִּ ה ּוִמּטָ יּלָ         כִּ

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

ילָּ  ילָּ כִּ ילָּ כִּ ילָּ כִּ ֶרת.     ,,,,ה ֲאסּוָרהה ֲאסּוָרהה ֲאסּוָרהה ֲאסּוָרהכִּ ה מּוּתֶ ֶרת. ּוִמּטָ ה מּוּתֶ ֶרת. ּוִמּטָ ה מּוּתֶ ֶרת. ּוִמּטָ ה מּוּתֶ   ּוִמּטָ
  

ָיא ָיאְוָלא ַקׁשְ ָיאְוָלא ַקׁשְ ָיאְוָלא ַקׁשְ             ::::ְוָלא ַקׁשְ
ָקָאַמר ָקָאַמרָהא ּדְ ָקָאַמרָהא ּדְ ָקָאַמרָהא ּדְ ה ֲאסּוָרה""""    ::::ָהא ּדְ ה ֲאסּוָרהַאף ִמּטָ ה ֲאסּוָרהַאף ִמּטָ ה ֲאסּוָרהַאף ִמּטָ ְדַקְרַמָנֵאי –    """"ַאף ִמּטָ ְדַקְרַמָנֵאיכִּ ְדַקְרַמָנֵאיכִּ ְדַקְרַמָנֵאיכִּ       ....כִּ

ָקָאַמר ֵליּה  ָקָאַמר ֵליּה ָהא ּדְ ָקָאַמר ֵליּה ָהא ּדְ ָקָאַמר ֵליּה ָהא ּדְ ֶרת""""    ::::ָהא ּדְ ה מּוּתֶ יּלָ ֶרתַאף כִּ ה מּוּתֶ יּלָ ֶרתַאף כִּ ה מּוּתֶ יּלָ ֶרתַאף כִּ ה מּוּתֶ יּלָ ְד     - - - -     """"ַאף כִּ ר ְיֶחְזֵקאל, כִּ ר ְיֶחְזֵקאל, ָרִמי ּבַ ר ְיֶחְזֵקאל, ָרִמי ּבַ ר ְיֶחְזֵקאל, ָרִמי ּבַ   ָרִמי ּבַ
ֶרת" ה מּוּתֶ ה ֲאסּוָרה ּוִמּטָ יּלָ ֶרתכִּ ה מּוּתֶ ה ֲאסּוָרה ּוִמּטָ יּלָ ֶרתכִּ ה מּוּתֶ ה ֲאסּוָרה ּוִמּטָ יּלָ ֶרתכִּ ה מּוּתֶ ה ֲאסּוָרה ּוִמּטָ יּלָ ְדִדיַדן –    """"כִּ ְדִדיַדןכִּ ְדִדיַדןכִּ ְדִדיַדןכִּ             ....כִּ
        
        

        : : : : ֹוֵסףַרב יָאַמר ָאַמר ָאַמר ָאַמר 
ֵבי  ֵבי ָחֵזיָנא ְלהּו ְלִכיֵלי ּדְ ֵבי ָחֵזיָנא ְלהּו ְלִכיֵלי ּדְ ֵבי ָחֵזיָנא ְלהּו ְלִכיֵלי ּדְ ְפָרא ֲחִביָטא ַרְמָיא    ַרב הּוָנאָחֵזיָנא ְלהּו ְלִכיֵלי ּדְ ֵמאֹוְרָתא ְנִגידּו ּוִמּצַ ְפָרא ֲחִביָטא ַרְמָיאּדְ ֵמאֹוְרָתא ְנִגידּו ּוִמּצַ ְפָרא ֲחִביָטא ַרְמָיאּדְ ֵמאֹוְרָתא ְנִגידּו ּוִמּצַ ְפָרא ֲחִביָטא ַרְמָיאּדְ ֵמאֹוְרָתא ְנִגידּו ּוִמּצַ             ....ּדְ

        
ּום     ַרבָאַמר ָאַמר ָאַמר ָאַמר  ּום ִמׁשּ ּום ִמׁשּ ּום ִמׁשּ יאִמׁשּ י ִחּיָ         : : : : ַרּבִ
ר ְלפֹוְרקוֹ     - - - - ִויּלֹון ִויּלֹון ִויּלֹון ִויּלֹון  ר ִלְנטֹותֹו ּומּוּתָ ר ְלפֹוְרקוֹ מּוּתָ ר ִלְנטֹותֹו ּומּוּתָ ר ְלפֹוְרקוֹ מּוּתָ ר ִלְנטֹותֹו ּומּוּתָ ר ְלפֹוְרקוֹ מּוּתָ ר ִלְנטֹותֹו ּומּוּתָ   . מּוּתָ

  
  

מּוֵאלְוָאַמר ְוָאַמר ְוָאַמר ְוָאַמר  ּום     ׁשְ ּום ִמׁשּ ּום ִמׁשּ ּום ִמׁשּ יאִמׁשּ י ִחּיָ       ::::ַרּבִ
ת   קלח,ב יּלַ תכִּ יּלַ תכִּ יּלַ תכִּ יּלַ ר ְלפֹוְרָקּה  -ֲחָתִנים ֲחָתִנים ֲחָתִנים ֲחָתִנים     כִּ ר ִלְנטֹוָתּה ּומּוּתָ ר ְלפֹוְרָקּה מּוּתָ ר ִלְנטֹוָתּה ּומּוּתָ ר ְלפֹוְרָקּה מּוּתָ ר ִלְנטֹוָתּה ּומּוּתָ ר ְלפֹוְרָקּה מּוּתָ ר ִלְנטֹוָתּה ּומּוּתָ   . מּוּתָ

  
תָאַמר ָאַמר ָאַמר ָאַמר  ׁשֶ ֵריּה     ַרב ׁשֵ         : : : : ַרב ִאיִדיּדְ ּבְ

א אלֹא ֲאַמַרן ֶאּלָ אלֹא ֲאַמַרן ֶאּלָ אלֹא ֲאַמַרן ֶאּלָ ּה ֶטַפח,     ::::לֹא ֲאַמַרן ֶאּלָ ַגּגָ ֵאין ּבְ ּה ֶטַפח, ׁשֶ ַגּגָ ֵאין ּבְ ּה ֶטַפח, ׁשֶ ַגּגָ ֵאין ּבְ ּה ֶטַפח, ׁשֶ ַגּגָ ֵאין ּבְ         ׁשֶ
ּה ֶטַפח  ַגּגָ ּה ֶטַפח ֲאָבל ֵיׁש ּבְ ַגּגָ ּה ֶטַפח ֲאָבל ֵיׁש ּבְ ַגּגָ ּה ֶטַפח ֲאָבל ֵיׁש ּבְ ַגּגָ   ֲאסּוָרה. ֲאסּוָרה. ֲאסּוָרה. ֲאסּוָרה.     - - - - ֲאָבל ֵיׁש ּבְ

  
ּה ֶטַפח ַגּגָ ּה ֶטַפחְוִכי ֵאין ּבְ ַגּגָ ּה ֶטַפחְוִכי ֵאין ּבְ ַגּגָ ּה ֶטַפחְוִכי ֵאין ּבְ ַגּגָ א    ,,,,ְוִכי ֵאין ּבְ אַנִמי לֹא ֲאַמַרן ֶאּלָ אַנִמי לֹא ֲאַמַרן ֶאּלָ אַנִמי לֹא ֲאַמַרן ֶאּלָ ָפ     ::::ַנִמי לֹא ֲאַמַרן ֶאּלָ ֵאין ּבְ ָפ ׁשֶ ֵאין ּבְ ָפ ׁשֶ ֵאין ּבְ ָפ ׁשֶ ֵאין ּבְ ּה ֶטַפח, ׁשֶ ה ָסמּוְך ְלַגּגָ לׁשָ ְ ּה ֶטַפח, חֹות ִמׁשּ ה ָסמּוְך ְלַגּגָ לׁשָ ְ ּה ֶטַפח, חֹות ִמׁשּ ה ָסמּוְך ְלַגּגָ לׁשָ ְ ּה ֶטַפח, חֹות ִמׁשּ ה ָסמּוְך ְלַגּגָ לׁשָ ְ         חֹות ִמׁשּ

ּה ֶטַפח  ה ָסמּוְך ְלַגּגָ לׁשָ ְ ָפחֹות ִמׁשּ ּה ֶטַפח ֲאָבל ֵיׁש ּבְ ה ָסמּוְך ְלַגּגָ לׁשָ ְ ָפחֹות ִמׁשּ ּה ֶטַפח ֲאָבל ֵיׁש ּבְ ה ָסמּוְך ְלַגּגָ לׁשָ ְ ָפחֹות ִמׁשּ ּה ֶטַפח ֲאָבל ֵיׁש ּבְ ה ָסמּוְך ְלַגּגָ לׁשָ ְ ָפחֹות ִמׁשּ         ָאסּור. ָאסּור. ָאסּור. ָאסּור.     - - - - ֲאָבל ֵיׁש ּבְ
        

א אְולֹא ֲאַמַרן ֶאּלָ אְולֹא ֲאַמַרן ֶאּלָ אְולֹא ֲאַמַרן ֶאּלָ יּפּוָעּה ֶטַפח,     ::::ְולֹא ֲאַמַרן ֶאּלָ ׁשִ ֵאין ּבְ יּפּוָעּה ֶטַפח, ׁשֶ ׁשִ ֵאין ּבְ יּפּוָעּה ֶטַפח, ׁשֶ ׁשִ ֵאין ּבְ יּפּוָעּה ֶטַפח, ׁשֶ ׁשִ ֵאין ּבְ         ׁשֶ
יּפּוָעּה ֶטַפח  ׁשִ יּפּוָעּה ֶטַפח ֲאָבל ֵיׁש ּבְ ׁשִ יּפּוָעּה ֶטַפח ֲאָבל ֵיׁש ּבְ ׁשִ יּפּוָעּה ֶטַפח ֲאָבל ֵיׁש ּבְ ׁשִ ּפּוֵעי אֹ  - ֲאָבל ֵיׁש ּבְ ּפּוֵעי אֹ ׁשִ ּפּוֵעי אֹ ׁשִ ּפּוֵעי אֹ ׁשִ מוּ ׁשִ ֲאָהִלים ּדָ מוּ ָהִלים כַּ ֲאָהִלים ּדָ מוּ ָהִלים כַּ ֲאָהִלים ּדָ מוּ ָהִלים כַּ ֲאָהִלים ּדָ             ....ָהִלים כַּ

        
אְוָלא ֲאַמַר ְוָלא ֲאַמַר ְוָלא ֲאַמַר ְוָלא ֲאַמַר  אן ֶאּלָ אן ֶאּלָ אן ֶאּלָ   ֶטַפח, לֹא ָנִחית ִמּפּוְרָיא לֹא ָנִחית ִמּפּוְרָיא לֹא ָנִחית ִמּפּוְרָיא לֹא ָנִחית ִמּפּוְרָיא ּדְ     ::::ן ֶאּלָ

  .  ָאסּורָאסּורָאסּורָאסּור    - - - - ָנִחית ִמּפּוְרָיא ֶטַפח ָנִחית ִמּפּוְרָיא ֶטַפח ָנִחית ִמּפּוְרָיא ֶטַפח ָנִחית ִמּפּוְרָיא ֶטַפח ֲאָבל 
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ֵריּה ְוָאַמר ְוָאַמר ְוָאַמר ְוָאַמר  ת ּבְ ׁשֶ         : : : : ַרב ִאיִדיּדְ ַרב ׁשֵ

ֵרי    - - - - ַהאי ִסיָאָנא ַהאי ִסיָאָנא ַהאי ִסיָאָנא ַהאי ִסיָאָנא  ֵריׁשָ ֵריׁשָ ֵריׁשָ   . ׁשָ
  

            ::::ְוָהִאיְתַמרְוָהִאיְתַמרְוָהִאיְתַמרְוָהִאיְתַמר
      !!!!ָאסּורָאסּורָאסּורָאסּור    ––––ִסיָאָנא ִסיָאָנא ִסיָאָנא ִסיָאָנא 

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

יּה ֶטַפח    - - - - ָהא ָהא ָהא ָהא  ִאית ּבֵ יּה ֶטַפחּדְ ִאית ּבֵ יּה ֶטַפחּדְ ִאית ּבֵ יּה ֶטַפחּדְ ִאית ּבֵ   , ּדְ
לֵ     - - - - ָהא ָהא ָהא ָהא  לֵ ּדְ לֵ ּדְ לֵ ּדְ יּה ֶטַפח. ּדְ יּה ֶטַפח. ית ּבֵ יּה ֶטַפח. ית ּבֵ יּה ֶטַפח. ית ּבֵ   ית ּבֵ

  
ה,  א ֵמַעּתָ ה, ֶאּלָ א ֵמַעּתָ ה, ֶאּלָ א ֵמַעּתָ ה, ֶאּלָ א ֵמַעּתָ   ֶאּלָ

ְגִליָמא ֶטַפח  יב ּבִ ְרּבֵ ְגִליָמא ֶטַפח ׁשַ יב ּבִ ְרּבֵ ְגִליָמא ֶטַפח ׁשַ יב ּבִ ְרּבֵ ְגִליָמא ֶטַפח ׁשַ יב ּבִ ְרּבֵ יב -ׁשַ ִמיַחּיַ יבָהִכי ַנִמי ּדְ ִמיַחּיַ יבָהִכי ַנִמי ּדְ ִמיַחּיַ יבָהִכי ַנִמי ּדְ ִמיַחּיַ             ?!?!?!?!ָהִכי ַנִמי ּדְ
        

א אֶאּלָ אֶאּלָ אֶאּלָ ָיא    ,,,,ֶאּלָ ָיאָלא ַקׁשְ ָיאָלא ַקׁשְ ָיאָלא ַקׁשְ             ::::ָלא ַקׁשְ
ִמיֲהַדק    - - - - ָהא ָהא ָהא ָהא  ִמיֲהַדקּדְ ִמיֲהַדקּדְ ִמיֲהַדקּדְ   , ּדְ
ָלא ִמיֲהַדק    - - - - ָהא ָהא ָהא ָהא  ָלא ִמיֲהַדקּדְ ָלא ִמיֲהַדקּדְ ָלא ִמיֲהַדקּדְ             ....ּדְ
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ַלח ֵליּה  ַלח ֵליּה ׁשָ ַלח ֵליּה ׁשָ ַלח ֵליּה ׁשָ ר ְיֶחְזֵקאלׁשָ         : : : : ַרב הּוָנאלְ לְ לְ לְ     ָרִמי ּבַ

            ,,,,ֵאיָמא ָלן ִאיִזיֵאיָמא ָלן ִאיִזיֵאיָמא ָלן ִאיִזיֵאיָמא ָלן ִאיִזי
ֵמיּה ּדְ ּדְ ּדְ ּדְ י ְמַעַלְייָתא י ְמַעַלְייָתא י ְמַעַלְייָתא י ְמַעַלְייָתא ָהָנְך ִמילֵּ ָהָנְך ִמילֵּ ָהָנְך ִמילֵּ ָהָנְך ִמילֵּ  ְ ֵמיּה ָאַמְרּתָ ָלן ִמׁשּ ְ ֵמיּה ָאַמְרּתָ ָלן ִמׁשּ ְ ֵמיּה ָאַמְרּתָ ָלן ִמׁשּ ְ י ּבְ ּדְ ּדְ ּדְ ּדְ ָאַמְרּתָ ָלן ִמׁשּ ְרּתֵ י ּבְ ַרב, ּתַ ְרּתֵ י ּבְ ַרב, ּתַ ְרּתֵ י ּבְ ַרב, ּתַ ְרּתֵ ת ַוֲחָדא ּבְ ַרב, ּתַ ּבָ ת ַוֲחָדא ּבְ ׁשַ ּבָ ת ַוֲחָדא ּבְ ׁשַ ּבָ ת ַוֲחָדא ּבְ ׁשַ ּבָ         ּתֹוָרה. ּתֹוָרה. ּתֹוָרה. ּתֹוָרה. ׁשַ

        
ַלח ֵליּה  ַלח ֵליּה ׁשָ ַלח ֵליּה ׁשָ ַלח ֵליּה ׁשָ   : ׁשָ

ַתְנָיא ַתְנָיאָהא ּדְ ַתְנָיאָהא ּדְ ַתְנָיאָהא ּדְ             ::::ָהא ּדְ
ִכיְסָנא " ר ִלְנטֹוָתּה ּבְ  -ּגֹוד ּבְ תמּותָּ ּבָ ַ         . . . . "ׁשּ

        : : : : ַרבָאַמר ָאַמר ָאַמר ָאַמר 
א ּבְ  נּו ֶאּלָ א ּבְ לֹא ׁשָ נּו ֶאּלָ א ּבְ לֹא ׁשָ נּו ֶאּלָ א ּבְ לֹא ׁשָ נּו ֶאּלָ ֵני ְבֵני ָאָדםלֹא ׁשָ ֵני ְבֵני ָאָדםׁשְ ֵני ְבֵני ָאָדםׁשְ ֵני ְבֵני ָאָדםׁשְ   , ׁשְ
ָאָדם ֶא  ָאָדם ֶא ֲאָבל ּבְ ָאָדם ֶא ֲאָבל ּבְ ָאָדם ֶא ֲאָבל ּבְ         ....ָאסּורָאסּורָאסּורָאסּור    ––––ָחד ָחד ָחד ָחד ֲאָבל ּבְ

        
ֵייָאַמר ָאַמר ָאַמר ָאַמר          : : : : ַאּבַ

ֵני ָאָדם  ָרה ּבְ ֲעׂשָ ה ֲאִפיּלּו ּבַ ֵני ָאָדם ְוִכיּלָ ָרה ּבְ ֲעׂשָ ה ֲאִפיּלּו ּבַ ֵני ָאָדם ְוִכיּלָ ָרה ּבְ ֲעׂשָ ה ֲאִפיּלּו ּבַ ֵני ָאָדם ְוִכיּלָ ָרה ּבְ ֲעׂשָ ה ֲאִפיּלּו ּבַ       ....ָאסּורָאסּורָאסּורָאסּור    ––––ְוִכיּלָ
א ָלא ִמיַמְתָחא ּפּוְרּתָ ר ּדְ    .ִאי ֶאְפׁשָ

  
            ????ִאיָדְך ַמאי ִהיאִאיָדְך ַמאי ִהיאִאיָדְך ַמאי ִהיאִאיָדְך ַמאי ִהיא

        
ַתְנָיא ַתְנָיאּדְ ַתְנָיאּדְ ַתְנָיאּדְ   : ּדְ

ְרכֹוֶתיָה " ְמָטה ַאַחת ִמּיַ ׁשְ ּנִ יָרה ׁשֶ ר ְלַטְלְטָלּה.  - ּכִ   מּותָּ
ִים  תַּ   . "ָאסּור –ׁשְ

        ָאַמר: ָאַמר: ָאַמר: ָאַמר:     ַרב
  , ָאסּורָאסּורָאסּורָאסּור    - - - - ֲאִפיּלּו ַחד ַנִמי ֲאִפיּלּו ַחד ַנִמי ֲאִפיּלּו ַחד ַנִמי ֲאִפיּלּו ַחד ַנִמי 

א ִיְתַקע ּמָ ֵזיָרה ׁשֶ א ִיְתַקעּגְ ּמָ ֵזיָרה ׁשֶ א ִיְתַקעּגְ ּמָ ֵזיָרה ׁשֶ א ִיְתַקעּגְ ּמָ ֵזיָרה ׁשֶ   .ּגְ
  
      ".".".".ּתֹוָרהּתֹוָרהּתֹוָרהּתֹוָרה""""
        : : : : ַרבָאַמר ָאַמר ָאַמר ָאַמר ּדְ 

ָרֵאל,  ׂשְ ח ִמּיִ כַּ ּתַ ׁשְ ּתִ ָרֵאל, ֲעִתיָדה ּתֹוָרה ׁשֶ ׂשְ ח ִמּיִ כַּ ּתַ ׁשְ ּתִ ָרֵאל, ֲעִתיָדה ּתֹוָרה ׁשֶ ׂשְ ח ִמּיִ כַּ ּתַ ׁשְ ּתִ ָרֵאל, ֲעִתיָדה ּתֹוָרה ׁשֶ ׂשְ ח ִמּיִ כַּ ּתַ ׁשְ ּתִ   ֲעִתיָדה ּתֹוָרה ׁשֶ
ֱאַמר ּנֶ ֱאַמרׁשֶ ּנֶ ֱאַמרׁשֶ ּנֶ ֱאַמרׁשֶ ּנֶ   , (דברים כח, נט) 1"ְתךָ "ְוִהְפָלא ה' ֶאת ַמּכֹ : ׁשֶ

  ֵאיִני יֹוֵדַע ַמהּו. ֵאיִני יֹוֵדַע ַמהּו. ֵאיִני יֹוֵדַע ַמהּו. ֵאיִני יֹוֵדַע ַמהּו.  - זֹו זֹו זֹו זֹו     ''''ַהְפָלָאהַהְפָלָאהַהְפָלָאהַהְפָלָאה''''
הּוא אֹוֵמר: כְּ כְּ כְּ כְּ  הּוא אֹוֵמר: ׁשֶ הּוא אֹוֵמר: ׁשֶ הּוא אֹוֵמר: ׁשֶ ה ַהְפֵלא ָוֶפֶלאׁשֶ    ,(ישעיהו כט, יד)    2222""ָלֵכן ִהְנִני יֹוִסף ְלַהְפִליא ֶאת ָהָעם ַהּזֶ

        זֹו ּתֹוָרה.  זֹו ּתֹוָרה.  זֹו ּתֹוָרה.  זֹו ּתֹוָרה.      ''''ַהְפָלָאהַהְפָלָאהַהְפָלָאהַהְפָלָאה''''ֱהֵוי אֹוֵמר: ֱהֵוי אֹוֵמר: ֱהֵוי אֹוֵמר: ֱהֵוי אֹוֵמר: 
        
            

                                                             
1
 ואת מכות זרעך מכות גדולות ונאמנות וחליים רעים ונאמניםְוִהְפָלא ה' ֶאת ַמּכְֹתָך ְוִהְפָלא ה' ֶאת ַמּכְֹתָך ְוִהְפָלא ה' ֶאת ַמּכְֹתָך ְוִהְפָלא ה' ֶאת ַמּכְֹתָך  
2
ה ַהְפֵלא ָוֶפֶלא ָלֵכן ִהְנִני יֹוִסף ְלַהְפִליא ֶאת ָלֵכן ִהְנִני יֹוִסף ְלַהְפִליא ֶאת ָלֵכן ִהְנִני יֹוִסף ְלַהְפִליא ֶאת ָלֵכן ִהְנִני יֹוִסף ְלַהְפִליא ֶאת   ה ַהְפֵלא ָוֶפֶלא ָהָעם ַהזֶּ ה ַהְפֵלא ָוֶפֶלא ָהָעם ַהזֶּ ה ַהְפֵלא ָוֶפֶלא ָהָעם ַהזֶּ  ואבדה חכמת חכמיו ובינת נבוניו תסתתרָהָעם ַהזֶּ
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        קלט, אקלט, אקלט, אקלט, א    ––––ב ב ב ב     קלח,קלח,קלח,קלח, .637
ַנן נּו ַרּבָ ַנןּתָ נּו ַרּבָ ַנןּתָ נּו ַרּבָ ַנןּתָ נּו ַרּבָ   : ּתָ

ַיְבֶנה ָאְמרּו: " ֶרם ּבְ ְכְנסּו ַרּבֹוֵתינּו ָלּכֶ ּנִ ׁשֶ   ּכְ
ָרֵאל, ֲעִתיָדה ּתֹוָר  ׂשְ ח ִמּיִ ּכַ תַּ ׁשְ תִּ   ה ׁשֶ

ֱאַמר:  ּנֶ ָאֶרץׁשֶ י ָרָעב ּבָ ַלְחּתִ ִאים ְנֻאם ה' ֱאלִֹהים ְוִהׁשְ ה ָיִמים ּבָ    ,"ִהּנֵ
ְבֵרי ה'" מַע ֶאת ּדִ י ִאם ִלׁשְ ִים ּכִ ֶחם ְולֹא ָצָמא ַלּמַ   , (עמוס ח, יא)    לֹא ָרָעב ַלּלֶ

פוֹ ּוְכִתיב:  ם ַעד ָים ּוִמּצָ    ,ן ְוַעד ִמְזָרח"ְוָנעּו ִמּיָ
ַבר ה' ְולֹא ִיְמָצאּו" ׁש ֶאת ּדְ   . (עמוס ח, יב)    ְיׁשֹוְטטּו ְלַבּקֵ

ַבר ה'"             זֹו ֲהָלָכה, - "ּדְ
ַבר ה'" ץ, - "ּדְ             ֶזה ַהּקֵ
ַבר ה'" בּוָאה - "ּדְ   . "זֹו ּנְ

  
ַבר ה'"ְיׁשֹוְטטּו  """"ּוַמאי ּוַמאי ּוַמאי ּוַמאי  ׁש ֶאת ּדְ         ? ? ? ? ְלַבּקֵ

        
ּט  ּתִ ה ׁשֶ ָ ּט ָאְמרּו: ֲעִתיָדה ִאׁשּ ּתִ ה ׁשֶ ָ ּט ָאְמרּו: ֲעִתיָדה ִאׁשּ ּתִ ה ׁשֶ ָ ּט ָאְמרּו: ֲעִתיָדה ִאׁשּ ּתִ ה ׁשֶ ָ רּוָמהָאְמרּו: ֲעִתיָדה ִאׁשּ ל ּתְ ר ׁשֶ כָּ רּוָמהֹול כִּ ל ּתְ ר ׁשֶ כָּ רּוָמהֹול כִּ ל ּתְ ר ׁשֶ כָּ רּוָמהֹול כִּ ל ּתְ ר ׁשֶ כָּ             ,,,,ֹול כִּ

י ִמְדָרׁשֹות ֵליַדע ִאם ְטֵמָאה ִהיא ְוִאם ְטהֹוָרה ִהיא,  י ְכֵנִסּיֹות ּוְבָבּתֵ ָבּתֵ י ִמְדָרׁשֹות ֵליַדע ִאם ְטֵמָאה ִהיא ְוִאם ְטהֹוָרה ִהיא, ְוַתֲחזֹור ּבְ י ְכֵנִסּיֹות ּוְבָבּתֵ ָבּתֵ י ִמְדָרׁשֹות ֵליַדע ִאם ְטֵמָאה ִהיא ְוִאם ְטהֹוָרה ִהיא, ְוַתֲחזֹור ּבְ י ְכֵנִסּיֹות ּוְבָבּתֵ ָבּתֵ י ִמְדָרׁשֹות ֵליַדע ִאם ְטֵמָאה ִהיא ְוִאם ְטהֹוָרה ִהיא, ְוַתֲחזֹור ּבְ י ְכֵנִסּיֹות ּוְבָבּתֵ ָבּתֵ         ְוַתֲחזֹור ּבְ
  ְוֵאין ֵמִבין. ְוֵאין ֵמִבין. ְוֵאין ֵמִבין. ְוֵאין ֵמִבין. 

  
            ?!?!?!?!"ִאם ְטֵמָאה ִהיאוְ " "ִאם ְטהֹוָרה ִהיא"

יּה  ִתיב ּבֵ ֶהְדָיא כְּ יּה ּבְ ִתיב ּבֵ ֶהְדָיא כְּ יּה ּבְ ִתיב ּבֵ ֶהְדָיא כְּ יּה ּבְ ִתיב ּבֵ ֶהְדָיא כְּ ל ָהאֹ     ::::ּבְ ר ֵיָאֵכל"ִמּכָ   ! קרא יא, לד)(וי    3333"ֶכל ֲאׁשֶ
  

א אֶאּלָ אֶאּלָ אֶאּלָ ה ִהיא, ְוֵאין ֵמִבין.     ,,,,ֵליַדע ִאם ִראׁשֹוָנה ִהיאֵליַדע ִאם ִראׁשֹוָנה ִהיאֵליַדע ִאם ִראׁשֹוָנה ִהיאֵליַדע ִאם ִראׁשֹוָנה ִהיא: ֶאּלָ ִנּיָ ה ִהיא, ְוֵאין ֵמִבין. ְוִאם ׁשְ ִנּיָ ה ִהיא, ְוֵאין ֵמִבין. ְוִאם ׁשְ ִנּיָ ה ִהיא, ְוֵאין ֵמִבין. ְוִאם ׁשְ ִנּיָ   ְוִאם ׁשְ
  

      !!!!ִהיאִהיאִהיאִהיא    ָהא ַנִמי ַמְתִניִתיןָהא ַנִמי ַמְתִניִתיןָהא ַנִמי ַמְתִניִתיןָהא ַנִמי ַמְתִניִתין
ִדְתַנן ִדְתַנןכְּ ִדְתַנןכְּ ִדְתַנןכְּ             ::::כְּ

ְמָצא ּבְ " ּנִ ֶרץ ׁשֶ ֶ ּנּורַהׁשּ    ,תַּ
תֹוכוֹ  ּבְ ת ׁשֶ ה,  -  ַהּפַ ִנּיָ   ׁשְ

ה ִחיּלָ ּנּור תְּ ַהתַּ    !"ׁשֶ
        

ָקא ְלהּו ָהא  ּפְ ָקא ְלהּו ָהא ִמְסּתַ ּפְ ָקא ְלהּו ָהא ִמְסּתַ ּפְ ָקא ְלהּו ָהא ִמְסּתַ ּפְ ר ַאֲהָבהָאַמר ֵליּה ָאַמר ֵליּה ָאַמר ֵליּה ָאַמר ֵליּה ּדְ ּדְ ּדְ ּדְ ִמְסּתַ א ּבַ         : : : : ָרָבאלְ לְ לְ לְ     ַרב ַאּדָ
ְמֵלי טּוְמָאה ַמאן ּדִ ּנּוָרא כְּ ְמֵלי טּוְמָאהִליַחְזֵייּה ַהאי ּתַ ַמאן ּדִ ּנּוָרא כְּ ְמֵלי טּוְמָאהִליַחְזֵייּה ַהאי ּתַ ַמאן ּדִ ּנּוָרא כְּ ְמֵלי טּוְמָאהִליַחְזֵייּה ַהאי ּתַ ַמאן ּדִ ּנּוָרא כְּ ת ִראׁשֹוָנה    ,,,,ִליַחְזֵייּה ַהאי ּתַ ת ִראׁשֹוָנהְוֶתיֱהֵוי ּפַ ת ִראׁשֹוָנהְוֶתיֱהֵוי ּפַ ת ִראׁשֹוָנהְוֶתיֱהֵוי ּפַ   ! ְוֶתיֱהֵוי ּפַ

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

ְמֵלי טּוְמָאה.  ַמאן ּדִ ּנּוָרא כְּ ְמֵלי טּוְמָאה. לֹא ָאְמִריַנן ִליַחְזֵייּה ַהאי ּתַ ַמאן ּדִ ּנּוָרא כְּ ְמֵלי טּוְמָאה. לֹא ָאְמִריַנן ִליַחְזֵייּה ַהאי ּתַ ַמאן ּדִ ּנּוָרא כְּ ְמֵלי טּוְמָאה. לֹא ָאְמִריַנן ִליַחְזֵייּה ַהאי ּתַ ַמאן ּדִ ּנּוָרא כְּ         לֹא ָאְמִריַנן ִליַחְזֵייּה ַהאי ּתַ
ַתְנָיא ַתְנָיאּדְ ַתְנָיאּדְ ַתְנָיאּדְ   : ּדְ

ל ַהּכֵ " ִלי ֶחֶרסָיכֹול ְיהּו ּכָ ֲאִויר ּכְ ִאין ּבַ ּמְ    ?ִלים ִמיטַּ
ְלמּוד לֹוַמר: תֹוכֹו ִיְטָמא ּכֹ "    תַּ ר ּבְ ל ָהאֹ ... ל ֲאׁשֶ ר ֵיָאֵכלִמּכָ   . לד)-(ויקרא יא, לג 4"ֶכל ֲאׁשֶ

ִלי ֶחֶרס,  -אֹוָכִלין  ֲאִויר ּכְ ִאין ּבַ ּמְ   ִמטַּ
ִלי ֶחֶרס ֲאִויר ּכְ ִאין ּבַ ּמְ ִלים ִמטַּ   . . . . "ְוֵאין ּכֵ

            ::::ְנָיאְנָיאְנָיאְנָיאּתַ ּתַ ּתַ ּתַ 
ן יֹוַחי" ְמעֹון ּבֶ י ׁשִ   אֹוֵמר:  ַרּבִ

ָרֵאל,  ׂשְ ח ּתֹוָרה ִמּיִ ּכַ תַּ ׁשְ תִּ   ַחס ְוָשלֹום ׁשֶ
ֱאַמר:  ּנֶ י ַזְרעֹו""ׁשֶ ח ִמּפִ ּכַ ׁשְ י לֹא ּתִ   , (דברים לא, כא)    5555ּכִ

ים א ָמה ֲאִני ְמַקּיֵ ַבר ה' ְולֹא ִיְמָצאּו" :ֶאּלָ ׁש ֶאת ּדְ    ?"ְיׁשֹוְטטּו ְלַבּקֵ
ּלא ִיְמְצאּו             לט,אק ָנהֲהָלָכה ְברּוָרה וּ ^ׁשֶ ָמקֹום ֶאָחד ִמׁשְ   .  "ְברּוָרה ּבְ

        

                                                             
3
ִלי- - - - [ְוָכל[ְוָכל[ְוָכל[ְוָכל  ִליכְּ ִליכְּ ִליכְּ ר- - - - כְּ רֶחֶרׂש ֲאׁשֶ רֶחֶרׂש ֲאׁשֶ רֶחֶרׂש ֲאׁשֶ ּבֹרּו]- - - - ִיּפֹל ֵמֶהם ֶאלִיּפֹל ֵמֶהם ֶאלִיּפֹל ֵמֶהם ֶאלִיּפֹל ֵמֶהם ֶאל- - - - ֶחֶרׂש ֲאׁשֶ תֹוכֹו ִיְטָמא ְואֹתֹו ִתׁשְ ר ּבְ ּבֹרּו]ּתֹוכֹו ּכֹל ֲאׁשֶ תֹוכֹו ִיְטָמא ְואֹתֹו ִתׁשְ ר ּבְ ּבֹרּו]ּתֹוכֹו ּכֹל ֲאׁשֶ תֹוכֹו ִיְטָמא ְואֹתֹו ִתׁשְ ר ּבְ ּבֹרּו]ּתֹוכֹו ּכֹל ֲאׁשֶ תֹוכֹו ִיְטָמא ְואֹתֹו ִתׁשְ ר ּבְ ר ֵיָאֵכל     ּתֹוכֹו ּכֹל ֲאׁשֶ ל ָהאֶֹכל ֲאׁשֶ ר ֵיָאֵכל ִמכָּ ל ָהאֶֹכל ֲאׁשֶ ר ֵיָאֵכל ִמכָּ ל ָהאֶֹכל ֲאׁשֶ ר ֵיָאֵכל ִמכָּ ל ָהאֶֹכל ֲאׁשֶ אשר יבוא עליו מים יטמא וכל משקה אשר ישתה בכל כלי ִמכָּ

 יטמא
4

תֹוכֹו ִיְטָמא וכל כלי חרש אשר יפול מהם אל תוכו   ר ּבְ תֹוכֹו ִיְטָמא ּכל ֲאׁשֶ ר ּבְ תֹוכֹו ִיְטָמא ּכל ֲאׁשֶ ר ּבְ תֹוכֹו ִיְטָמא ּכל ֲאׁשֶ ר ּבְ ר ֵיָאֵכלואותו תשבורו. ּכל ֲאׁשֶ ל ָהאֶכל ֲאׁשֶ ר ֵיָאֵכלִמכָּ ל ָהאֶכל ֲאׁשֶ ר ֵיָאֵכלִמכָּ ל ָהאֶכל ֲאׁשֶ ר ֵיָאֵכלִמכָּ ל ָהאֶכל ֲאׁשֶ  ִמכָּ
5

י ַזְרעוֹ וענתה השירה הזאת לפניו לעד   ח ִמּפִ כַּ ׁשְ י לֹא תִּ י ַזְרעוֹ כִּ ח ִמּפִ כַּ ׁשְ י לֹא תִּ י ַזְרעוֹ כִּ ח ִמּפִ כַּ ׁשְ י לֹא תִּ י ַזְרעוֹ כִּ ח ִמּפִ כַּ ׁשְ י לֹא תִּ  כִּ
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        קלט, אקלט, אקלט, אקלט, א .631
ְנָיא ְנָיאּתַ ְנָיאּתַ ְנָיאּתַ             ::::ּתַ

ע" ן ֱאִליׁשָ י יֹוֵסי ּבֶ   אֹוֵמר:  ַרּבִ
אֹות ָעָליו  רֹות ַרּבֹות ּבָ ּצָ ָרֵאל.  -ִאם ָרִאיָת ּדֹור ׁשֶ יֵני ִיׂשְ ּיָ ּדַ   ֵצא ּוְבדֹוק ּבַ

ּכֹ ָרֵאל, ל ּפּוְרָענּות ׁשֶ ׁשֶ יֵני ִיׂשְ ִביל ַדּיָ ׁשְ א ּבִ ָאה ֶאּלָ ָאה ָלעֹוָלם לֹא ּבָ   ּבָ
ֱאַמר:  ּנֶ ְמעּו ָנא זֹ ׁשֶ ית ַיֲעקֹ  ,את"ׁשִ י ּבֵ ָרֵאלָראׁשֵ ית ִיׂשְ    ,ב ּוְקִציֵני ּבֵ

ׁשּו. ּבֹ  ָרה ְיַעּקֵ ל ַהְיׁשָ ט ְוֵאת ּכָ ּפָ ַע ַהְמַתֲעִבים ִמׁשְ ם ּבְ לִַ ָדִמים ִוירּוׁשָ   ְוָלה. ֶנה ִצּיֹון ּבְ
ׁשֹ  יָה ּבְ ּפֹ ָראׁשֶ ֶכֶסף ִיְקסֹמוּ טּו ְוכֹ ַחד ִיׁשְ ְמִחיר יֹורּו ּוְנִביֶאיָה ּבְ ֵענוּ  ,ֲהֶניָה ּבִ ָ   . יא)-(מיכה ג, ט     6666"ְוַעל ה' ִיׁשּ

ְטחֹוָנם ּבְ  לּו ּבִ תָּ א ׁשֶ ִעים ֵהן, ֶאּלָ ָאַמר ְוָהָיה ָהעֹוָלםְרׁשָ    ,ִמי ׁשֶ
ר דֹוׁש ּבָ ָיָדם, ְלִפיָכְך, ֵמִביא ַהּקָ ּבְ לׁש ֲעֵבירֹות ׁשֶ ֶנֶגד ׁשָ לׁש ּפּוְרָעִניֹות ּכְ   ּוְך הּוא ֲעֵליֶהן ׁשָ

ֱאַמר: ּנֶ ְגַלְלֶכם ׁשֶ    :"ָלֵכן ּבִ
ֶדה ֵתָחֵרׁש     ,ִצּיֹון ׂשָ

ְהֶיה ין ּתִ ם ִעּיִ לִַ    ,ִוירּוׁשָ
ִית ְלָבמֹות ָיַער"   . (מיכה ג, יב)    ְוַהר ַהּבַ

רּוְך הּוא ַמׁשְ  דֹוׁש ּבָ ָרֵאלְוֵאין ַהּקָ ִכיָנתֹו ַעל ִיׂשְ ָרֵאל,  ,ֶרה ׁשְ ׂשְ ְכלּו ׁשֹוְפִטים ְוׁשֹוְטִרים ָרִעים ִמּיִ ּיִ   ַעד ׁשֶ
ֱאַמר: ּנֶ יָבה ָיִדי ָעַלִיךְ     ׁשֶ ּבֹ ְוֶאְצרֹ  ,"ְוָאׁשִ ִדיָלִיְך.  ,ר ִסיָגיךְ ף ּכַ ל ּבְ   ְוָאִסיָרה ּכָ

יָבה ׁשֹ  ָבִראׁשֹוָנה ְויֹ ְוָאׁשִ ַב ְפַטִיְך ּכְ הֲעַצִיְך ּכְ ִחּלָ 7"ּתְ
  . "כו)- (ישעיה א, כה 

  
אָאַמר ָאַמר ָאַמר ָאַמר          : : : : עּוּלָ

ְצָדָקה,  א ּבִ ה ֶאּלָ ַלִים ִנְפּדָ ְצָדָקה, ֵאין ְירּוׁשָ א ּבִ ה ֶאּלָ ַלִים ִנְפּדָ ְצָדָקה, ֵאין ְירּוׁשָ א ּבִ ה ֶאּלָ ַלִים ִנְפּדָ ְצָדָקה, ֵאין ְירּוׁשָ א ּבִ ה ֶאּלָ ַלִים ִנְפּדָ   ֵאין ְירּוׁשָ
ֱאַמר:  ּנֶ ֱאַמר: ׁשֶ ּנֶ ֱאַמר: ׁשֶ ּנֶ ֱאַמר: ׁשֶ ּנֶ ְצָדָקה"ׁשֶ ֶביָה ּבִ ֶדה ְוׁשָ ּפָ ט ּתִ ּפָ ִמׁשְ   .  (ישעיה א, כז)    "ִצּיֹון ּבְ

        
        

אָאַמר ָאַמר ָאַמר ָאַמר  ּפָ         : : : : ַרב ּפַ
ְטלֵ  ְטלֵ ִאי ּבָ ְטלֵ ִאי ּבָ ְטלֵ ִאי ּבָ י    - - - - י ְיִהיֵרי י ְיִהיֵרי י ְיִהיֵרי י ְיִהיֵרי ִאי ּבָ ְטִלי ַאְמּגּוׁשֵ יּבָ ְטִלי ַאְמּגּוׁשֵ יּבָ ְטִלי ַאְמּגּוׁשֵ יּבָ ְטִלי ַאְמּגּוׁשֵ   . ּבָ

ְטלֵ ִאי ִאי ִאי ִאי  ְטלֵ ּבָ ְטלֵ ּבָ ְטלֵ ּבָ יֵני ּבָ ּיָ יֵני י ּדַ ּיָ יֵני י ּדַ ּיָ יֵני י ּדַ ּיָ ֵטי    - - - - י ּדַ ִזיְרּפַ ְטִלי ּגַ ֵטיּבָ ִזיְרּפַ ְטִלי ּגַ ֵטיּבָ ִזיְרּפַ ְטִלי ּגַ ֵטיּבָ ִזיְרּפַ ְטִלי ּגַ             ....ּבָ
        
ְטִלי ְיִהיֵרי """" ְטִלי ְיִהיֵרי ִאי ּבָ ְטִלי ְיִהיֵרי ִאי ּבָ ְטִלי ְיִהיֵרי ִאי ּבָ י    - - - - ִאי ּבָ ְטִלי ַאְמּגּוׁשֵ יּבָ ְטִלי ַאְמּגּוׁשֵ יּבָ ְטִלי ַאְמּגּוׁשֵ יּבָ ְטִלי ַאְמּגּוׁשֵ             ".".".".ּבָ
ְכִתיב     ְכִתיבּדִ ְכִתיבּדִ ְכִתיבּדִ ּבֹ  ::::ּדִ       ....))))ישעיהו א, כהישעיהו א, כהישעיהו א, כהישעיהו א, כה((((    "ר ִסָגיךְ "ְוֶאְצרֹוף ּכַ

  
יֵני " ּיָ ְטִלי ּדַ יֵני ִאי ּבָ ּיָ ְטִלי ּדַ יֵני ִאי ּבָ ּיָ ְטִלי ּדַ יֵני ִאי ּבָ ּיָ ְטִלי ּדַ ֵטי    - - - - ִאי ּבָ ְטִלי ַגִזיְרּפַ ֵטיּבָ ְטִלי ַגִזיְרּפַ ֵטיּבָ ְטִלי ַגִזיְרּפַ ֵטיּבָ ְטִלי ַגִזיְרּפַ             ".".".".ּבָ

ְכִתיב ְכִתיבּדִ ְכִתיבּדִ ְכִתיבּדִ ה     ::::ּדִ ּנָ ַטִיְך ּפִ ּפָ   . (צפניה ג, טו)    אֹוְיֵבְך""ֵהִסיר ה' ִמׁשְ
  

איָאַמר ָאַמר ָאַמר ָאַמר  י ַמּלַ ּום     ַרּבִ ּום ִמׁשּ ּום ִמׁשּ ּום ִמׁשּ ְמעֹוןִמׁשּ י ׁשִ ַרּבִ י ֶאְלָעָזר ּבְ         : : : : ַרּבִ
ְכִתיב ְכִתיבַמאי ּדִ ְכִתיבַמאי ּדִ ְכִתיבַמאי ּדִ ִלים"    ::::ַמאי ּדִ ֶבט מׁשְ ִעים ׁשֵ ה ְרׁשָ ַבר ה' ַמּטֵ    ?(ישעיה יד ה)    "ׁשָ

ִעים" ה ְרׁשָ ַבר ה' ַמּטֵ ֵניֶה     - - - -     "ׁשָ ל ְלַחזָּ ֲעׂשּו ַמּקֵ ּנַ יִנין ׁשֶ ּיָ ֵניֶה ֵאּלּו ַהּדַ ל ְלַחזָּ ֲעׂשּו ַמּקֵ ּנַ יִנין ׁשֶ ּיָ ֵניֶה ֵאּלּו ַהּדַ ל ְלַחזָּ ֲעׂשּו ַמּקֵ ּנַ יִנין ׁשֶ ּיָ ֵניֶה ֵאּלּו ַהּדַ ל ְלַחזָּ ֲעׂשּו ַמּקֵ ּנַ יִנין ׁשֶ ּיָ   . םםםםֵאּלּו ַהּדַ
ִלים" ֶבט מׁשְ יִנין    - - - -     "ׁשֵ ּיָ חֹות ַהּדַ ּפְ ִמׁשְ ּבְ ְלִמיֵדי ֲחָכִמים ׁשֶ יִניןֵאּלּו ּתַ ּיָ חֹות ַהּדַ ּפְ ִמׁשְ ּבְ ְלִמיֵדי ֲחָכִמים ׁשֶ יִניןֵאּלּו ּתַ ּיָ חֹות ַהּדַ ּפְ ִמׁשְ ּבְ ְלִמיֵדי ֲחָכִמים ׁשֶ יִניןֵאּלּו ּתַ ּיָ חֹות ַהּדַ ּפְ ִמׁשְ ּבְ ְלִמיֵדי ֲחָכִמים ׁשֶ   . ֵאּלּו ּתַ

  
        ָאַמר: ָאַמר: ָאַמר: ָאַמר:     ָמר זּוְטָרא

יֵני בּור.  ִדים ִהְלכֹות ִציּבּור ְלַדּיָ ַלּמְ ּמְ ְלִמיֵדי ֲחָכִמים ׁשֶ יֵני בּור. ֵאּלּו ּתַ ִדים ִהְלכֹות ִציּבּור ְלַדּיָ ַלּמְ ּמְ ְלִמיֵדי ֲחָכִמים ׁשֶ יֵני בּור. ֵאּלּו ּתַ ִדים ִהְלכֹות ִציּבּור ְלַדּיָ ַלּמְ ּמְ ְלִמיֵדי ֲחָכִמים ׁשֶ יֵני בּור. ֵאּלּו ּתַ ִדים ִהְלכֹות ִציּבּור ְלַדּיָ ַלּמְ ּמְ ְלִמיֵדי ֲחָכִמים ׁשֶ   ֵאּלּו ּתַ
  

איָאַמר ָאַמר ָאַמר ָאַמר  ן ַמּלַ י ֱאִליֶעֶזר ּבֶ ּום     ַרּבִ ּום ִמׁשּ ּום ִמׁשּ ּום ִמׁשּ         : : : : ֵריׁש ָלִקיׁש ִמׁשּ
ְכִתיבַמ ַמ ַמ ַמ  ְכִתיבאי ּדִ ְכִתיבאי ּדִ ְכִתיבאי ּדִ יֶכם ְנגֹ     ::::אי ּדִ י ַכּפֵ ם"ּכִ ָעֹון,  ,ֲאלּו ַבּדָ עֹוֵתיֶכם ּבֶ   ְוֶאְצּבְ

ֶקר רּו ׁשֶ ּבְ ְפתֹוֵתיֶכם ּדִ ה" ,ׂשִ    ?(ישעיה נט, ג)    ְלׁשֹוְנֶכם ַעְוָלה ֶתְהּגֶ
יֶכם ְנגֹ  י ַכּפֵ ם""ּכִ יִנין    - - - -     ֲאלּו ַבּדָ ּיָ יִניןֵאּלּו ַהּדַ ּיָ יִניןֵאּלּו ַהּדַ ּיָ יִניןֵאּלּו ַהּדַ ּיָ   . ֵאּלּו ַהּדַ

ָעֹון" עֹוֵתיֶכם ּבֶ יִניןֵאּלּו סֵאּלּו סֵאּלּו סֵאּלּו ס    - - - -     "ְוֶאְצּבְ ּיָ יִניןֹוְפֵרי ַהּדַ ּיָ יִניןֹוְפֵרי ַהּדַ ּיָ יִניןֹוְפֵרי ַהּדַ ּיָ   . ֹוְפֵרי ַהּדַ
ֶקר" רּו ׁשֶ ּבְ ְפתֹוֵתיֶכם ּדִ יִנין.     - - - -     "ׂשִ ּיָ יִנין. ֵאּלּו עֹוְרֵכי ַהּדַ ּיָ יִנין. ֵאּלּו עֹוְרֵכי ַהּדַ ּיָ יִנין. ֵאּלּו עֹוְרֵכי ַהּדַ ּיָ         ֵאּלּו עֹוְרֵכי ַהּדַ

ה" יִנין    - - - -     "ְלׁשֹוְנֶכם ַעְוָלה ֶתְהּגֶ ֲעֵלי ּדִ יִניןֵאּלּו ּבַ ֲעֵלי ּדִ יִניןֵאּלּו ּבַ ֲעֵלי ּדִ יִניןֵאּלּו ּבַ ֲעֵלי ּדִ   . ֵאּלּו ּבַ
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ָרֵאל ַהְמַתֲעִבים ִמׁשְ   ית ִיׂשְ ית ַיֲעקֹב ּוְקִציֵני ּבֵ י ּבֵ ְמעּו ָנא זֹאת ָראׁשֵ ָרֵאל ַהְמַתֲעִבים ִמׁשְ ׁשִ ית ִיׂשְ ית ַיֲעקֹב ּוְקִציֵני ּבֵ י ּבֵ ְמעּו ָנא זֹאת ָראׁשֵ ָרֵאל ַהְמַתֲעִבים ִמׁשְ ׁשִ ית ִיׂשְ ית ַיֲעקֹב ּוְקִציֵני ּבֵ י ּבֵ ְמעּו ָנא זֹאת ָראׁשֵ ָרֵאל ַהְמַתֲעִבים ִמׁשְ ׁשִ ית ִיׂשְ ית ַיֲעקֹב ּוְקִציֵני ּבֵ י ּבֵ ְמעּו ָנא זֹאת ָראׁשֵ ּפֹטּו וְ ׁשִ ׁשַֹחד ִיׁשְ יָה ּבְ ַעְוָלה. ָראׁשֶ ם ּבְ לִַ ָדִמים ִוירּוׁשָ ׁשּו. ּבֶֹנה ִצּיֹון ּבְ ָרה ְיַעּקֵ ל ַהְיׁשָ ט ְוֵאת כָּ ּפֹטּו וְ ּפָ ׁשַֹחד ִיׁשְ יָה ּבְ ַעְוָלה. ָראׁשֶ ם ּבְ לִַ ָדִמים ִוירּוׁשָ ׁשּו. ּבֶֹנה ִצּיֹון ּבְ ָרה ְיַעּקֵ ל ַהְיׁשָ ט ְוֵאת כָּ ּפֹטּו וְ ּפָ ׁשַֹחד ִיׁשְ יָה ּבְ ַעְוָלה. ָראׁשֶ ם ּבְ לִַ ָדִמים ִוירּוׁשָ ׁשּו. ּבֶֹנה ִצּיֹון ּבְ ָרה ְיַעּקֵ ל ַהְיׁשָ ט ְוֵאת כָּ ּפֹטּו וְ ּפָ ׁשַֹחד ִיׁשְ יָה ּבְ ַעְוָלה. ָראׁשֶ ם ּבְ לִַ ָדִמים ִוירּוׁשָ ׁשּו. ּבֶֹנה ִצּיֹון ּבְ ָרה ְיַעּקֵ ל ַהְיׁשָ ט ְוֵאת כָּ כֲֹהֶניָה כֲֹהֶניָה כֲֹהֶניָה כֲֹהֶניָה ּפָ

ֵענּו  ָ ֶכֶסף ִיְקסֹמּו ְוַעל ה' ִיׁשּ ְמִחיר יֹורּו ּוְנִביֶאיָה ּבְ ֵענּו ּבִ ָ ֶכֶסף ִיְקסֹמּו ְוַעל ה' ִיׁשּ ְמִחיר יֹורּו ּוְנִביֶאיָה ּבְ ֵענּו ּבִ ָ ֶכֶסף ִיְקסֹמּו ְוַעל ה' ִיׁשּ ְמִחיר יֹורּו ּוְנִביֶאיָה ּבְ ֵענּו ּבִ ָ ֶכֶסף ִיְקסֹמּו ְוַעל ה' ִיׁשּ ְמִחיר יֹורּו ּוְנִביֶאיָה ּבְ  לאמר הלא ה' בקרבנו לא תבוא עלינו רעהּבִ
7
יבָ   יבָ ְוָאׁשִ יבָ ְוָאׁשִ יבָ ְוָאׁשִ ָבִראׁשֹוָנה ְויֲֹעַצִיךְ ְוָאׁשִ יָבה ׁשְֹפַטִיְך כְּ ִדיָלִיְך. ְוָאׁשִ ל ּבְ ּבֹר ִסיָגיְך ְוָאִסיָרה כָּ ָבִראׁשֹוָנה ְויֲֹעַצִיךְ ה ָיִדי ָעַלִיְך ְוֶאְצרֹף כַּ יָבה ׁשְֹפַטִיְך כְּ ִדיָלִיְך. ְוָאׁשִ ל ּבְ ּבֹר ִסיָגיְך ְוָאִסיָרה כָּ ָבִראׁשֹוָנה ְויֲֹעַצִיךְ ה ָיִדי ָעַלִיְך ְוֶאְצרֹף כַּ יָבה ׁשְֹפַטִיְך כְּ ִדיָלִיְך. ְוָאׁשִ ל ּבְ ּבֹר ִסיָגיְך ְוָאִסיָרה כָּ ָבִראׁשֹוָנה ְויֲֹעַצִיךְ ה ָיִדי ָעַלִיְך ְוֶאְצרֹף כַּ יָבה ׁשְֹפַטִיְך כְּ ִדיָלִיְך. ְוָאׁשִ ל ּבְ ּבֹר ִסיָגיְך ְוָאִסיָרה כָּ ה ה ָיִדי ָעַלִיְך ְוֶאְצרֹף כַּ ִחּלָ ַבתְּ ה  כְּ ִחּלָ ַבתְּ ה  כְּ ִחּלָ ַבתְּ ה  כְּ ִחּלָ ַבתְּ  אחרי כן יקרא לך עיר הצדק קריה נאמנה כְּ



  להדפיס לצורך לימוד אישיבשמחה מותר  0526071122לדניאל ברק ווינט  כל הזכויות שמורותכל הזכויות שמורותכל הזכויות שמורותכל הזכויות שמורות                                                               ""ּתֹוִלין –מסכת שבת פרק כ' 
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        קלט, אקלט, אקלט, אקלט, א .632
איְוָאַמר ְוָאַמר ְוָאַמר ְוָאַמר  י ַמּלַ ּום     ַרּבִ ּום ִמׁשּ ּום ִמׁשּ ּום ִמׁשּ י ִיְצָחק ִמְגָדָלָאהִמׁשּ         : : : : ַרּבִ

יֵרׁש יֹוֵסף ֵמֶאָחיו ּפֵ יֵרׁש יֹוֵסף ֵמֶאָחיוִמּיֹום ׁשֶ ּפֵ יֵרׁש יֹוֵסף ֵמֶאָחיוִמּיֹום ׁשֶ ּפֵ יֵרׁש יֹוֵסף ֵמֶאָחיוִמּיֹום ׁשֶ ּפֵ         לֹא ָטַעם ַטַעם ַיִין, לֹא ָטַעם ַטַעם ַיִין, לֹא ָטַעם ַטַעם ַיִין, לֹא ָטַעם ַטַעם ַיִין,     - - - -     ִמּיֹום ׁשֶ
ְכִתיב ְכִתיבּדִ ְכִתיבּדִ ְכִתיבּדִ   .(בראשית מט, כו)        8888ד ְנִזיר ֶאָחיו"ּוְלָקְדקֹ "    ::::ּדִ

  
י ֲחִניָנא ַרּבִ י יֹוֵסי ּבְ         ָאַמר: ָאַמר: ָאַמר: ָאַמר:     ַרּבִ

  , ַאף ֵהן, לֹא ָטֲעמּו ַטַעם ַיִיןַאף ֵהן, לֹא ָטֲעמּו ַטַעם ַיִיןַאף ֵהן, לֹא ָטֲעמּו ַטַעם ַיִיןַאף ֵהן, לֹא ָטֲעמּו ַטַעם ַיִין
ְכִתיב ְכִתיבּדִ ְכִתיבּדִ ְכִתיבּדִ רּו ִעּמֹו"    ::::ּדִ ּכְ ׁשְ ּתּו ַוּיִ ׁשְ   , (בראשית מג, לד)    "ַוּיִ
ָלל  ָלל ִמכְּ ָלל ִמכְּ ָלל ִמכְּ ָנא ּדְ ִמכְּ ָנא ַעד ָהִאיּדָ ָנא ַעד ָהִאיּדָ ָנא ַעד ָהִאיּדָ יְכרּותַעד ָהִאיּדָ יְכרּותלֹא ֲהָוה ׁשִ יְכרּותלֹא ֲהָוה ׁשִ יְכרּותלֹא ֲהָוה ׁשִ   . לֹא ֲהָוה ׁשִ

  
            ????ְוִאיָדךְ ְוִאיָדךְ ְוִאיָדךְ ְוִאיָדךְ 

        
יְכרּות הּוא  יְכרּות הּוא ׁשִ יְכרּות הּוא ׁשִ יְכרּות הּוא ׁשִ         לֹא ֲהָוה, לֹא ֲהָוה, לֹא ֲהָוה, לֹא ֲהָוה, ּדְ ׁשִ

ה ִמיָהא ֲהָוה.  ִתּיָ ה ִמיָהא ֲהָוה. ׁשְ ִתּיָ ה ִמיָהא ֲהָוה. ׁשְ ִתּיָ ה ִמיָהא ֲהָוה. ׁשְ ִתּיָ         ׁשְ
        

איְוָאַמר ְוָאַמר ְוָאַמר ְוָאַמר  י ַמּלַ   : : : : ַרּבִ
ִלּבֹו" ַמח ּבְ   , (שמות ד, יד)    9999"ְוָרֲאָך ְוׂשָ

ַכר  ׂשְ ַכר ּבִ ׂשְ ַכר ּבִ ׂשְ ַכר ּבִ ׂשְ ִלּבֹו"ּבִ ַמח ּבְ ט ַעל ִלּבֹו.   - "ְוָרֲאָך ְוׂשָ ּפָ ׁשְ ן ַהּמִ ט ַעל ִלּבֹו.  ָזָכה ְלחֹׁשֶ ּפָ ׁשְ ן ַהּמִ ט ַעל ִלּבֹו.  ָזָכה ְלחֹׁשֶ ּפָ ׁשְ ן ַהּמִ ט ַעל ִלּבֹו.  ָזָכה ְלחֹׁשֶ ּפָ ׁשְ ן ַהּמִ         ָזָכה ְלחֹׁשֶ
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 ּוְלָקְדקֹד ְנִזיר ֶאָחיוּוְלָקְדקֹד ְנִזיר ֶאָחיוּוְלָקְדקֹד ְנִזיר ֶאָחיוּוְלָקְדקֹד ְנִזיר ֶאָחיותהיין לראש יוסף  
9

ִלּבוֹ חיך הלוי ידעתי כי דבר ידבר הוא וגם הנה הוא יוצא לקראתך ויחר אף ה' במשה ויאמר הלא אהרן א  ַמח ּבְ ִלּבוֹ ְוָרֲאָך ְוׂשָ ַמח ּבְ ִלּבוֹ ְוָרֲאָך ְוׂשָ ַמח ּבְ ִלּבוֹ ְוָרֲאָך ְוׂשָ ַמח ּבְ  ְוָרֲאָך ְוׂשָ



  בשמחה להדפיס לצורך לימוד אישימותר  0526071122לדניאל ברק ווינט  כל הזכויות שמורות                                                                                                         ְסדּוָרה אְּגָמָר 
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        ט, אט, אט, אט, אקלקלקלקל .633
ר לְ  כַּ ׁשְ ֵני ּבַ ְלחּו ֵליּה ּבְ ר לְ ׁשָ כַּ ׁשְ ֵני ּבַ ְלחּו ֵליּה ּבְ ר לְ ׁשָ כַּ ׁשְ ֵני ּבַ ְלחּו ֵליּה ּבְ ר לְ ׁשָ כַּ ׁשְ ֵני ּבַ ְלחּו ֵליּה ּבְ         : : : : ֵלִויׁשָ

ה  יּלָ ה כִּ יּלָ ה כִּ יּלָ ה כִּ יּלָ   ? ַמהוּ ַמהוּ ַמהוּ ַמהוּ     - - - - כִּ
ַכְרָמא  ׁשּוָתא ּבְ ַכְרָמא כְּ ׁשּוָתא ּבְ ַכְרָמא כְּ ׁשּוָתא ּבְ ַכְרָמא כְּ ׁשּוָתא ּבְ       ????ַמהוּ ַמהוּ ַמהוּ ַמהוּ     ––––כְּ

יֹום טֹוב  יֹום טֹוב ֵמת ּבְ יֹום טֹוב ֵמת ּבְ יֹום טֹוב ֵמת ּבְ             ????ַמהוּ ַמהוּ ַמהוּ ַמהוּ     ––––ֵמת ּבְ
        

יּה  ָאֵזיל ָנח ַנְפׁשֵ יּה ַאּדְ ָאֵזיל ָנח ַנְפׁשֵ יּה ַאּדְ ָאֵזיל ָנח ַנְפׁשֵ יּה ַאּדְ ָאֵזיל ָנח ַנְפׁשֵ         . . . . ֵלִויּדְ ּדְ ּדְ ּדְ ַאּדְ
        

מּוֵאלָאַמר ָאַמר ָאַמר ָאַמר  ָיאלְ לְ לְ לְ     ׁשְ         : : : : ַרב ְמַנׁשְ
יַמת יַמתִאי ַחכִּ יַמתִאי ַחכִּ יַמתִאי ַחכִּ    .ַלח ְלהוּ ַלח ְלהוּ ַלח ְלהוּ ַלח ְלהוּ ׁשְ ׁשְ ׁשְ ׁשְ  ִאי ַחכִּ

        
ַלח ְלהוּ  ַלח ְלהוּ ׁשָ ַלח ְלהוּ ׁשָ ַלח ְלהוּ ׁשָ         : ׁשָ

ה ָח  יּלָ ה ָח כִּ יּלָ ה ָח כִּ יּלָ ה ָח כִּ יּלָ ה כִּ יּלָ י כִּ ל ִציּדֵ ה ַזְרנּו ַעל כָּ יּלָ י כִּ ל ִציּדֵ ה ַזְרנּו ַעל כָּ יּלָ י כִּ ל ִציּדֵ ה ַזְרנּו ַעל כָּ יּלָ י כִּ ל ִציּדֵ ר.     - - - - ַזְרנּו ַעל כָּ ר. ְולֹא ָמִצינּו ָלּה ַצד ֶהיּתֵ ר. ְולֹא ָמִצינּו ָלּה ַצד ֶהיּתֵ ר. ְולֹא ָמִצינּו ָלּה ַצד ֶהיּתֵ   ְולֹא ָמִצינּו ָלּה ַצד ֶהיּתֵ
        

ַלח ְלהּו  ַלח ְלהּו ְוִליׁשְ ַלח ְלהּו ְוִליׁשְ ַלח ְלהּו ְוִליׁשְ ְד ְוִליׁשְ ְד כִּ ְד כִּ ְד כִּ ר ְיֶחְזֵקאל! כִּ ר ְיֶחְזֵקאל! ָרִמי ּבַ ר ְיֶחְזֵקאל! ָרִמי ּבַ ר ְיֶחְזֵקאל! ָרִמי ּבַ   ָרִמי ּבַ
  

ֵני תֹוָרה ֵאיָנן ּבְ ֵני תֹוָרהְלִפי ׁשֶ ֵאיָנן ּבְ ֵני תֹוָרהְלִפי ׁשֶ ֵאיָנן ּבְ ֵני תֹוָרהְלִפי ׁשֶ ֵאיָנן ּבְ       ....ְלִפי ׁשֶ
  
        

ַכְרָמא  ׁשּוָתא ּבְ ַכְרָמא כְּ ׁשּוָתא ּבְ ַכְרָמא כְּ ׁשּוָתא ּבְ ַכְרָמא כְּ ׁשּוָתא ּבְ   ִעיְרבּוָבא. ִעיְרבּוָבא. ִעיְרבּוָבא. ִעיְרבּוָבא.     - - - - כְּ
  

ַלח ְלהּו כִּ  ַלח ְלהּו כִּ ְוִליׁשְ ַלח ְלהּו כִּ ְוִליׁשְ ַלח ְלהּו כִּ ְוִליׁשְ יְד ְד ְד ְד ְוִליׁשְ יַרּבִ יַרּבִ יַרּבִ             !!!!ַטְרפֹוןַטְרפֹוןַטְרפֹוןַטְרפֹון    ַרּבִ
ַתְנָיא ַתְנָיאּדְ ַתְנָיאּדְ ַתְנָיאּדְ             ::::ּדְ

יׁשוּ "   ת, ּכִ
י ַטְרפֹון   אֹוֵמר:  ַרּבִ

ֶרם.  ּכֶ ְלַאִים ּבַ   ֵאין ּכִ
  אֹוְמִרים:  ֲחָכִמיםוַ 

ֶרם ּכֶ ְלַאִים ּבַ         . . . . "ּכִ
חּוץ ָלָאֶרץ מֹותֹו ּבְ ָאֶרץ, ֲהָלָכה כְּ יֵקל ּבָ חּוץ ָלָאֶרץְוָקְייָמא ָלן: ּכל ַהּמֵ מֹותֹו ּבְ ָאֶרץ, ֲהָלָכה כְּ יֵקל ּבָ חּוץ ָלָאֶרץְוָקְייָמא ָלן: ּכל ַהּמֵ מֹותֹו ּבְ ָאֶרץ, ֲהָלָכה כְּ יֵקל ּבָ חּוץ ָלָאֶרץְוָקְייָמא ָלן: ּכל ַהּמֵ מֹותֹו ּבְ ָאֶרץ, ֲהָלָכה כְּ יֵקל ּבָ   !ְוָקְייָמא ָלן: ּכל ַהּמֵ

  
ֵני תֹוָרה.  ֵאיָנן ּבְ ֵני תֹוָרה. ְלִפי ׁשֶ ֵאיָנן ּבְ ֵני תֹוָרה. ְלִפי ׁשֶ ֵאיָנן ּבְ ֵני תֹוָרה. ְלִפי ׁשֶ ֵאיָנן ּבְ   ְלִפי ׁשֶ

  
  : ַרבַמְכִריז ַמְכִריז ַמְכִריז ַמְכִריז 

ָבֵעי ְלִמיְזַר  ָבֵעי ְלִמיְזַר ַהאי ַמאן ּדְ ָבֵעי ְלִמיְזַר ַהאי ַמאן ּדְ ָבֵעי ְלִמיְזַר ַהאי ַמאן ּדְ ַכְרָמא ַהאי ַמאן ּדְ ׁשּוָתא ּבְ ַכְרָמא ע כְּ ׁשּוָתא ּבְ ַכְרָמא ע כְּ ׁשּוָתא ּבְ ַכְרָמא ע כְּ ׁשּוָתא ּבְ         ִליְזַרע. ִליְזַרע. ִליְזַרע. ִליְזַרע.     - - - - ע כְּ
        

ֵויּה     ַרב ַעְמָרם ֲחִסיָדא יד ִעיּלָ ֵויּה ְמַנּגֵ יד ִעיּלָ ֵויּה ְמַנּגֵ יד ִעיּלָ ֵויּה ְמַנּגֵ יד ִעיּלָ   . ְמַנּגֵ
  

א ּיָ ְרׁשִ רּוָטה ְלִתינֹוק ּגֹוי ְוָזַרע ֵליּה     ַרב ְמׁשָ רּוָטה ְלִתינֹוק ּגֹוי ְוָזַרע ֵליּה ָיֵהיב ֵליּה ּפְ רּוָטה ְלִתינֹוק ּגֹוי ְוָזַרע ֵליּה ָיֵהיב ֵליּה ּפְ רּוָטה ְלִתינֹוק ּגֹוי ְוָזַרע ֵליּה ָיֵהיב ֵליּה ּפְ             ....ָיֵהיב ֵליּה ּפְ
        

ָרֵאל ן ֵליּה ְלִתינֹוק ִיׂשְ ָרֵאלְוִליּתֵ ן ֵליּה ְלִתינֹוק ִיׂשְ ָרֵאלְוִליּתֵ ן ֵליּה ְלִתינֹוק ִיׂשְ ָרֵאלְוִליּתֵ ן ֵליּה ְלִתינֹוק ִיׂשְ   ! ְוִליּתֵ
  

  . ָאֵתי ְלִמיְסַרךְ ָאֵתי ְלִמיְסַרךְ ָאֵתי ְלִמיְסַרךְ ָאֵתי ְלִמיְסַרךְ 
  

ן ֵליּה ְלָגדֹול ּגֹוי!  ן ֵליּה ְלָגדֹול ּגֹוי! ְוִליּתֵ ן ֵליּה ְלָגדֹול ּגֹוי! ְוִליּתֵ ן ֵליּה ְלָגדֹול ּגֹוי! ְוִליּתֵ   ְוִליּתֵ
  
ָרֵאל. ָא ָא ָא ָא  ִיׂשְ ָרֵאל. ֵתי ְלִאיְחלּוֵפי ּבְ ִיׂשְ ָרֵאל. ֵתי ְלִאיְחלּוֵפי ּבְ ִיׂשְ ָרֵאל. ֵתי ְלִאיְחלּוֵפי ּבְ ִיׂשְ   ֵתי ְלִאיְחלּוֵפי ּבְ
  
  

            ––––ֵמת ֵמת ֵמת ֵמת 
ַלח ְלהוּ  ַלח ְלהוּ ׁשָ ַלח ְלהוּ ׁשָ ַלח ְלהוּ ׁשָ יּה : ׁשָ קּו ּבֵ יּה ֵמת לֹא ִיְתַעּסְ קּו ּבֵ יּה ֵמת לֹא ִיְתַעּסְ קּו ּבֵ יּה ֵמת לֹא ִיְתַעּסְ קּו ּבֵ             ,,,,ֵמת לֹא ִיְתַעּסְ

            ,,,,לֹא ְיהּוָדִאין ְולֹא ַאְרָמִאיןלֹא ְיהּוָדִאין ְולֹא ַאְרָמִאיןלֹא ְיהּוָדִאין ְולֹא ַאְרָמִאיןלֹא ְיהּוָדִאין ְולֹא ַאְרָמִאין
ִני.  יֹום טֹוב ׁשֵ יֹום טֹוב ִראׁשֹון ְולֹא ּבְ ִני. לֹא ּבְ יֹום טֹוב ׁשֵ יֹום טֹוב ִראׁשֹון ְולֹא ּבְ ִני. לֹא ּבְ יֹום טֹוב ׁשֵ יֹום טֹוב ִראׁשֹון ְולֹא ּבְ ִני. לֹא ּבְ יֹום טֹוב ׁשֵ יֹום טֹוב ִראׁשֹון ְולֹא ּבְ   לֹא ּבְ
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            ?!?!?!?!ִאיִניִאיִניִאיִניִאיִני

יַלת    ::::ְוָהָאַמרְוָהָאַמרְוָהָאַמרְוָהָאַמר ר ׁשֵ י ְיהּוָדה ּבַ י ַאִסיָאַמר ָאַמר ָאַמר ָאַמר     ַרּבִ         : : : : ַרּבִ
א עּוְבּדָ עּוְבּדָ עּוְבּדָ עּוְבּדָ  ּתָ ִניׁשְ ֵבי כְּ א א ֲהָוה ּבְ ּתָ ִניׁשְ ֵבי כְּ א א ֲהָוה ּבְ ּתָ ִניׁשְ ֵבי כְּ א א ֲהָוה ּבְ ּתָ ִניׁשְ ֵבי כְּ מּוְך לְ ּדְ ּדְ ּדְ ּדְ א ֲהָוה ּבְ יֹום טֹוב ַהּסָ מּוְך לְ ָמעֹון ּבְ יֹום טֹוב ַהּסָ מּוְך לְ ָמעֹון ּבְ יֹום טֹוב ַהּסָ מּוְך לְ ָמעֹון ּבְ יֹום טֹוב ַהּסָ תָמעֹון ּבְ ּבָ ַ תׁשּ ּבָ ַ תׁשּ ּבָ ַ תׁשּ ּבָ ַ       ....ׁשּ

ַאֲחֶריָה,    קלט,ב ָפֶניָה ִאי ִמּלְ ַאֲחֶריָה, ְוָלא ָיַדֲעָנא ִאי ִמּלְ ָפֶניָה ִאי ִמּלְ ַאֲחֶריָה, ְוָלא ָיַדֲעָנא ִאי ִמּלְ ָפֶניָה ִאי ִמּלְ ַאֲחֶריָה, ְוָלא ָיַדֲעָנא ִאי ִמּלְ ָפֶניָה ִאי ִמּלְ   ְוָלא ָיַדֲעָנא ִאי ִמּלְ
יּה  יּה ְוָאתּו ְלַקּמֵ יּה ְוָאתּו ְלַקּמֵ יּה ְוָאתּו ְלַקּמֵ י יֹוָחָנןּדְ ּדְ ּדְ ּדְ ְוָאתּו ְלַקּמֵ יּה ֲעָמִמין ַרּבִ קּו ּבֵ יּה ֲעָמִמיןְוָאַמר ְלהּו: ִיְתַעּסְ קּו ּבֵ יּה ֲעָמִמיןְוָאַמר ְלהּו: ִיְתַעּסְ קּו ּבֵ יּה ֲעָמִמיןְוָאַמר ְלהּו: ִיְתַעּסְ קּו ּבֵ   !ְוָאַמר ְלהּו: ִיְתַעּסְ

  
        : : : : ָרָבאְוָאַמר ְוָאַמר ְוָאַמר ְוָאַמר 

יֹום טֹוב ִר  יֹום טֹוב ִר ֵמת ּבְ יֹום טֹוב ִר ֵמת ּבְ יֹום טֹוב ִר ֵמת ּבְ קּו ּבֹו ֲעָמִמין     - - - - אׁשֹון אׁשֹון אׁשֹון אׁשֹון ֵמת ּבְ קּו ּבֹו ֲעָמִמין ִיְתַעּסְ קּו ּבֹו ֲעָמִמין ִיְתַעּסְ קּו ּבֹו ֲעָמִמין ִיְתַעּסְ   ִיְתַעּסְ
ִני  יֹום טֹוב ׁשֵ ִני ּבְ יֹום טֹוב ׁשֵ ִני ּבְ יֹום טֹוב ׁשֵ ִני ּבְ יֹום טֹוב ׁשֵ ָרֵאל,  -ּבְ קּו ּבֹו ִיׂשְ ָרֵאל, ִיְתַעּסְ קּו ּבֹו ִיׂשְ ָרֵאל, ִיְתַעּסְ קּו ּבֹו ִיׂשְ ָרֵאל, ִיְתַעּסְ קּו ּבֹו ִיׂשְ         ִיְתַעּסְ

ָנה.  ָ ל ראׁש ַהׁשּ ִני ׁשֶ יֹום טֹוב ׁשֵ ָנה. ַוֲאִפיּלּו ּבְ ָ ל ראׁש ַהׁשּ ִני ׁשֶ יֹום טֹוב ׁשֵ ָנה. ַוֲאִפיּלּו ּבְ ָ ל ראׁש ַהׁשּ ִני ׁשֶ יֹום טֹוב ׁשֵ ָנה. ַוֲאִפיּלּו ּבְ ָ ל ראׁש ַהׁשּ ִני ׁשֶ יֹום טֹוב ׁשֵ         ַוֲאִפיּלּו ּבְ
ֵביָצה ן ּבְ ֵאין כֵּ ֶ ֵביָצהַמה ׁשּ ן ּבְ ֵאין כֵּ ֶ ֵביָצהַמה ׁשּ ן ּבְ ֵאין כֵּ ֶ ֵביָצהַמה ׁשּ ן ּבְ ֵאין כֵּ ֶ         !!!!ַמה ׁשּ

        
ֵני תֹוָרה.   ֵאיָנן ּבְ ֵני תֹוָרה.  ְלִפי ׁשֶ ֵאיָנן ּבְ ֵני תֹוָרה.  ְלִפי ׁשֶ ֵאיָנן ּבְ ֵני תֹוָרה.  ְלִפי ׁשֶ ֵאיָנן ּבְ   ְלִפי ׁשֶ
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        קלט, בקלט, בקלט, בקלט, ב .634
ר ַרב הּוָנאָאַמר ָאַמר ָאַמר ָאַמר  ר ּגּוְרָיאָאַמר ָאַמר ָאַמר ָאַמר     ַרב ָאִבין ּבַ         : : : : ַרב ָחָמא ּבַ

ים ּבְ  ֶסָיה ְויֹוֵצא ִלְרׁשּות ָהַרּבִ ה ּוְבַכְסכַּ יּלָ כִּ ף ָאָדם ּבַ ים ּבְ ִמְתַעּטֵ ֶסָיה ְויֹוֵצא ִלְרׁשּות ָהַרּבִ ה ּוְבַכְסכַּ יּלָ כִּ ף ָאָדם ּבַ ים ּבְ ִמְתַעּטֵ ֶסָיה ְויֹוֵצא ִלְרׁשּות ָהַרּבִ ה ּוְבַכְסכַּ יּלָ כִּ ף ָאָדם ּבַ ים ּבְ ִמְתַעּטֵ ֶסָיה ְויֹוֵצא ִלְרׁשּות ָהַרּבִ ה ּוְבַכְסכַּ יּלָ כִּ ף ָאָדם ּבַ ׁש ִמְתַעּטֵ ת, ְוֵאינֹו חֹוׁשֵ ּבָ ַ ׁש ׁשּ ת, ְוֵאינֹו חֹוׁשֵ ּבָ ַ ׁש ׁשּ ת, ְוֵאינֹו חֹוׁשֵ ּבָ ַ ׁש ׁשּ ת, ְוֵאינֹו חֹוׁשֵ ּבָ ַ   . ׁשּ
  

ָנא  ָנא ַמאי ׁשְ ָנא ַמאי ׁשְ ָנא ַמאי ׁשְ         ַרב הּוָנא, ַרב הּוָנא, ַרב הּוָנא, ַרב הּוָנא, ִמּדְ ִמּדְ ִמּדְ ִמּדְ ַמאי ׁשְ
        : : : : ַרבָאַמר ָאַמר ָאַמר ָאַמר     ַרב הּוָנאָאַמר ָאַמר ָאַמר ָאַמר ּדְ 

ֵאיָנּה ְמצּויֶּ  ית ׁשֶ ַטּלִ ֵאיָנּה ְמצּויֶּ ַהּיֹוֵצא ּבְ ית ׁשֶ ַטּלִ ֵאיָנּה ְמצּויֶּ ַהּיֹוֵצא ּבְ ית ׁשֶ ַטּלִ ֵאיָנּה ְמצּויֶּ ַהּיֹוֵצא ּבְ ית ׁשֶ ַטּלִ ִהיְלָכָתּה ַהּיֹוֵצא ּבְ ִהיְלָכָתּה ֶצת כְּ ִהיְלָכָתּה ֶצת כְּ ִהיְלָכָתּה ֶצת כְּ ת    ֶצת כְּ ּבָ ַ ׁשּ תּבְ ּבָ ַ ׁשּ תּבְ ּבָ ַ ׁשּ תּבְ ּבָ ַ ׁשּ יב    ––––    ּבְ יבַחּיָ יבַחּיָ יבַחּיָ את    ַחּיָ אתַחּטָ אתַחּטָ אתַחּטָ       !!!!ַחּטָ
  

יבֵ  ית ֲחׁשִ י ַטּלִ יבֵ ִציִצית ְלַגּבֵ ית ֲחׁשִ י ַטּלִ יבֵ ִציִצית ְלַגּבֵ ית ֲחׁשִ י ַטּלִ יבֵ ִציִצית ְלַגּבֵ ית ֲחׁשִ י ַטּלִ ְטלֵ ִציִצית ְלַגּבֵ ְטלֵ י, ְוָלא ּבָ ְטלֵ י, ְוָלא ּבָ ְטלֵ י, ְוָלא ּבָ   . ייייי, ְוָלא ּבָ
יֵב  יֵב ָהֵני ָלא ֲחׁשִ יֵב ָהֵני ָלא ֲחׁשִ יֵב ָהֵני ָלא ֲחׁשִ             ....ייייי, ּוָבְטלֵ י, ּוָבְטלֵ י, ּוָבְטלֵ י, ּוָבְטלֵ ָהֵני ָלא ֲחׁשִ

   



  להדפיס לצורך לימוד אישיבשמחה מותר  0526071122לדניאל ברק ווינט  כל הזכויות שמורותכל הזכויות שמורותכל הזכויות שמורותכל הזכויות שמורות                                                               ""ּתֹוִלין –מסכת שבת פרק כ' 

         
15
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ר ַרב הּוָנאָאַמר ָאַמר ָאַמר ָאַמר  ה ּבַ   : : : : ַרּבָ

יֹום טֹוב ֶמֶרת ּבְ ׁשְ יֹום טֹובַמֲעִרים ָאָדם ַעל ַהּמַ ֶמֶרת ּבְ ׁשְ יֹום טֹובַמֲעִרים ָאָדם ַעל ַהּמַ ֶמֶרת ּבְ ׁשְ יֹום טֹובַמֲעִרים ָאָדם ַעל ַהּמַ ֶמֶרת ּבְ ׁשְ             ,,,,ַמֲעִרים ָאָדם ַעל ַהּמַ
ּה ִרּמֹוִנים,  ּה ִרּמֹוִנים, ִלְתלֹות ּבָ ּה ִרּמֹוִנים, ִלְתלֹות ּבָ ּה ִרּמֹוִנים, ִלְתלֹות ּבָ         ִלְתלֹות ּבָ

ּה ׁשְ וְ וְ וְ וְ  ּה ׁשְ ּתֹוֶלה ּבָ ּה ׁשְ ּתֹוֶלה ּבָ ּה ׁשְ ּתֹוֶלה ּבָ         ....ָמִריםָמִריםָמִריםָמִריםּתֹוֶלה ּבָ
        

יָאַמר ָאַמר ָאַמר ָאַמר          : : : : ַרב ַאׁשִ
ּה ִרּמֹוִניםּדְ ְוהּוא ְוהּוא ְוהּוא ְוהּוא  ָלה ּבָ ּה ִרּמֹוִניםּתָ ָלה ּבָ ּה ִרּמֹוִניםּתָ ָלה ּבָ ּה ִרּמֹוִניםּתָ ָלה ּבָ       ....ּתָ

  
ַתְנָיא ָנא ֵמָהא ּדְ ַתְנָיאַמאי ׁשְ ָנא ֵמָהא ּדְ ַתְנָיאַמאי ׁשְ ָנא ֵמָהא ּדְ ַתְנָיאַמאי ׁשְ ָנא ֵמָהא ּדְ             ::::ַמאי ׁשְ

ָכר " יִלין ׁשֵ   ּמֹוֵעד ְלצֹוֶרְך ַהּמֹוֵעד, ּבַ ַמטִּ
ּלא ְלצֹוֶרְך ַהּמֹוֵעד    ָאסּור,  -ׁשֶ

עֹוִרים.  ַכר ׂשְ ָמִרים ְוֶאָחד ׁשֵ ַכר תְּ   ֶאָחד ׁשֵ
יֵּ  י ׁשֶ ןַאף ַעל ּפִ   ! "ׁשֹוֶתה ִמן ֶהָחָדׁש וְ ַמֲעִרים  ,ׁש ָלֶהן ָיׁשָ

  
ָתא     - - - - ָהָתם ָהָתם ָהָתם ָהָתם  ָתא ָלא מֹוְכָחא ִמיּלְ ָתא ָלא מֹוְכָחא ִמיּלְ ָתא ָלא מֹוְכָחא ִמיּלְ         ָלא מֹוְכָחא ִמיּלְ
ָתא    - - - - ָהָכא ָהָכא ָהָכא ָהָכא  ָתאמֹוְכָחא ִמיּלְ ָתאמֹוְכָחא ִמיּלְ ָתאמֹוְכָחא ִמיּלְ             ....מֹוְכָחא ִמיּלְ

        
        

ַנןָאְמרּו ֵליּה ָאְמרּו ֵליּה ָאְמרּו ֵליּה ָאְמרּו ֵליּה  ילְ לְ לְ לְ     ַרּבָ         : : : : ַרב ַאׁשִ
ַנן ַנןֲחִזי ָמר ַהאי צּוְרָבא ֵמַרּבָ ַנןֲחִזי ָמר ַהאי צּוְרָבא ֵמַרּבָ ַנןֲחִזי ָמר ַהאי צּוְרָבא ֵמַרּבָ             ,,,,ֲחִזי ָמר ַהאי צּוְרָבא ֵמַרּבָ

י ַחּיֹוןוְ וְ וְ וְ  ַרּבִ ֵמיּה, ְוָאְמִרי ָלּה     ַרב הּוָנא ּבְ ֵמיּה, ְוָאְמִרי ָלּה ׁשְ ֵמיּה, ְוָאְמִרי ָלּה ׁשְ ֵמיּה, ְוָאְמִרי ָלּה ׁשְ י ַחְלָווןַרב הּונָ     ::::ׁשְ ַרּבִ ֵמיּה     א ּבְ ֵמיּה ׁשְ ֵמיּה ׁשְ ֵמיּה ׁשְ                 ,,,,ׁשְ
ָרא ְדתּוָמאׁשָ ׁשָ ׁשָ ׁשָ ּדְ ּדְ ּדְ ּדְ  ָרא ְדתּוָמאַקל ּבְ ָרא ְדתּוָמאַקל ּבְ ָרא ְדתּוָמאַקל ּבְ יָנא    ,,,,ַקל ּבְ ּוֵ ָדָנא, ְוָאַמר: ְלַאְצנֹוֵעיּה ָקִמיכַּ ַבְרָזא ּדְ ח ּבְ יָנאּוַמּנַ ּוֵ ָדָנא, ְוָאַמר: ְלַאְצנֹוֵעיּה ָקִמיכַּ ַבְרָזא ּדְ ח ּבְ יָנאּוַמּנַ ּוֵ ָדָנא, ְוָאַמר: ְלַאְצנֹוֵעיּה ָקִמיכַּ ַבְרָזא ּדְ ח ּבְ יָנאּוַמּנַ ּוֵ ָדָנא, ְוָאַמר: ְלַאְצנֹוֵעיּה ָקִמיכַּ ַבְרָזא ּדְ ח ּבְ   .ּוַמּנַ
        

יֵרי,  א ְוָסֵייר ּפֵ יּסָ ִמְבָרא, ְוָעַבר ְלַהְך ּגִ יֵרי, ְוָאֵזיל ְוָנֵאים ּבְ א ְוָסֵייר ּפֵ יּסָ ִמְבָרא, ְוָעַבר ְלַהְך ּגִ יֵרי, ְוָאֵזיל ְוָנֵאים ּבְ א ְוָסֵייר ּפֵ יּסָ ִמְבָרא, ְוָעַבר ְלַהְך ּגִ יֵרי, ְוָאֵזיל ְוָנֵאים ּבְ א ְוָסֵייר ּפֵ יּסָ ִמְבָרא, ְוָעַבר ְלַהְך ּגִ         ְוָאֵזיל ְוָנֵאים ּבְ
יָנא ּוֵ יָנאְוָאַמר: ֲאָנא ְלֵמיַנם ָקִמיכַּ ּוֵ יָנאְוָאַמר: ֲאָנא ְלֵמיַנם ָקִמיכַּ ּוֵ יָנאְוָאַמר: ֲאָנא ְלֵמיַנם ָקִמיכַּ ּוֵ   ! ְוָאַמר: ֲאָנא ְלֵמיַנם ָקִמיכַּ

        
  : הוּ הוּ הוּ הוּ ָאַמר לְ ָאַמר לְ ָאַמר לְ ָאַמר לְ 

 ? ? ַהֲעָרָמה ָקָאְמַרּתְ ? ַהֲעָרָמה ָקָאְמַרּתְ ? ַהֲעָרָמה ָקָאְמַרּתְ         ַהֲעָרָמה ָקָאְמַרּתְ
ַנן ִהיא,  ְדַרּבָ ַנן ִהיא, ַהֲעָרָמה ּבִ ְדַרּבָ ַנן ִהיא, ַהֲעָרָמה ּבִ ְדַרּבָ ַנן ִהיא, ַהֲעָרָמה ּבִ ְדַרּבָ   ַהֲעָרָמה ּבִ

ַנן  א ֵמַרּבָ ַנן ְוצּוְרּבָ א ֵמַרּבָ ַנן ְוצּוְרּבָ א ֵמַרּבָ ַנן ְוצּוְרּבָ א ֵמַרּבָ ה    - - - - ְוצּוְרּבָ ִחיּלָ הלֹא ָאֵתי ְלֶמיֱעַבד ְלַכּתְ ִחיּלָ הלֹא ָאֵתי ְלֶמיֱעַבד ְלַכּתְ ִחיּלָ הלֹא ָאֵתי ְלֶמיֱעַבד ְלַכּתְ ִחיּלָ    ....לֹא ָאֵתי ְלֶמיֱעַבד ְלַכּתְ
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ָנה    ִמׁשְ

ָמִרים ְ ב ַהׁשּ צֹולוּ  ,נֹוְתִנין ַמִים ַעל ּגַ ּיִ ִביל ׁשֶ ׁשְ    .ּבִ
ִין ּבְ וּ  ִנין ֶאת ַהּיַ   ּסּוָדִרין, ְמַסּנְ

   .ְכִפיָפה ִמְצִריתּוִב 
ל,  ל ַחְרּדָ ַמְסֶנֶנת ׁשֶ יָצה ּבְ   ְונֹוְתִנין ּבֵ

ין ָאנּוְמִלין ּבְ  ת. ְועֹוׂשִ ּבָ ַ   ׁשּ
י ְיהּוָדה   אֹוֵמר:  ַרּבִ

ת ּבְ ּבְ  ּבָ ַ   ּכֹוס, ׁשּ
ִגין,  ּלָ יֹום טֹוב ּבַ   ּבְ
ָחִבית.    ּוַבּמֹוֵעד ּבְ

י ָצדֹוק   :אֹוֵמר ַרּבִ
   ....ַהּכל ְלִפי ָהאֹוְרִחין

   

   ָמָראגְּ 

        : : : : ְזֵעיִריָאַמר ָאַמר ָאַמר ָאַמר 
ֶמֶרת ּבְ  ׁשְ ֶמֶרת ּבְ נֹוֵתן ָאָדם ַיִין ָצלּול ּוַמִים ְצלּוִלין ְלתֹוְך ַהּמַ ׁשְ ֶמֶרת ּבְ נֹוֵתן ָאָדם ַיִין ָצלּול ּוַמִים ְצלּוִלין ְלתֹוְך ַהּמַ ׁשְ ֶמֶרת ּבְ נֹוֵתן ָאָדם ַיִין ָצלּול ּוַמִים ְצלּוִלין ְלתֹוְך ַהּמַ ׁשְ ׁש נֹוֵתן ָאָדם ַיִין ָצלּול ּוַמִים ְצלּוִלין ְלתֹוְך ַהּמַ ת ְוֵאינֹו חֹוׁשֵ ּבָ ַ ׁש ׁשּ ת ְוֵאינֹו חֹוׁשֵ ּבָ ַ ׁש ׁשּ ת ְוֵאינֹו חֹוׁשֵ ּבָ ַ ׁש ׁשּ ת ְוֵאינֹו חֹוׁשֵ ּבָ ַ   , ׁשּ

        לֹא. לֹא. לֹא. לֹא.     - - - - ֲאָבל ֲעכּוִרין ֲאָבל ֲעכּוִרין ֲאָבל ֲעכּוִרין ֲאָבל ֲעכּוִרין 
        

            ::::ייייֵמיִתיֵב ֵמיִתיֵב ֵמיִתיֵב ֵמיִתיֵב 
ְמִליֵאל" ן ּגַ ְמעֹון ּבֶ ן ׁשִ   אֹוֵמר:  ַרּבָ

ָמֶריָה  ל ַיִין ֵייָנּה ּוׁשְ   , טֹוֵרד ָאָדם ָחִבית ׁשֶ
ֶמֶר  ׁשְ ׁש ת ּבְ ְונֹוֵתן ְלתֹוְך ַהּמַ ת ְוֵאינֹו חֹוׁשֵ ּבָ ַ   ! "ׁשּ

  
ָמּה  ְרּגְ ָמּה ּתַ ְרּגְ ָמּה ּתַ ְרּגְ ָמּה ּתַ ְרּגְ         : : : : ְזֵעיִריּתַ

נוּ  יּתֹות ׁשָ ין ַהּגִ נוּ ּבֵ יּתֹות ׁשָ ין ַהּגִ נוּ ּבֵ יּתֹות ׁשָ ין ַהּגִ נוּ ּבֵ יּתֹות ׁשָ ין ַהּגִ   . ּבֵ
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ּסּוָדִרין" ִין ּבַ ִנין ֶאת ַהּיַ         . . . . "ְמַסּנְ
        

יאָאַמר ָאַמר ָאַמר ָאַמר  ר ִחּיָ יִמי ּבַ         : : : : ַרב ׁשִ
א ה ּגּוּמָ ּלא ַיֲעׂשֶ אּוִבְלַבד ׁשֶ ה ּגּוּמָ ּלא ַיֲעׂשֶ אּוִבְלַבד ׁשֶ ה ּגּוּמָ ּלא ַיֲעׂשֶ אּוִבְלַבד ׁשֶ ה ּגּוּמָ ּלא ַיֲעׂשֶ   . ּוִבְלַבד ׁשֶ

  
  
            ...."ה ִמְצִריתְכִפיָפ ִב "וּ 
        

יָאַמר ָאַמר ָאַמר ָאַמר  ר ַאׁשִ יא ּבַ         : : : : ַרבָאַמר ָאַמר ָאַמר ָאַמר     ַרב ִחּיָ
ִלי ל כְּ ְרָקִעיתֹו ׁשֶ יהַּ ִמּקַ ּלא ַיְגּבִ ִליּוִבְלַבד ׁשֶ ל כְּ ְרָקִעיתֹו ׁשֶ יהַּ ִמּקַ ּלא ַיְגּבִ ִליּוִבְלַבד ׁשֶ ל כְּ ְרָקִעיתֹו ׁשֶ יהַּ ִמּקַ ּלא ַיְגּבִ ִליּוִבְלַבד ׁשֶ ל כְּ ְרָקִעיתֹו ׁשֶ יהַּ ִמּקַ ּלא ַיְגּבִ   . ֶטַפחֶטַפחֶטַפחֶטַפח    ּוִבְלַבד ׁשֶ

  
        : : : : ַרבָאַמר ָאַמר ָאַמר ָאַמר 

רֹוְנָקא רֹוְנָקאַהאי ּפַ רֹוְנָקאַהאי ּפַ רֹוְנָקאַהאי ּפַ כּוָבא , ַהאי ּפַ יּה ּדְ ְלּגֵ כּוָבא ַאּפַ יּה ּדְ ְלּגֵ כּוָבא ַאּפַ יּה ּדְ ְלּגֵ כּוָבא ַאּפַ יּה ּדְ ְלּגֵ ֵרי     - - - - ַאּפַ ֵרי ׁשָ ֵרי ׁשָ ֵרי ׁשָ         ׁשָ
יּה ּכּוָבא  יּה ּכּוָבא ַאּכּוּלֵ יּה ּכּוָבא ַאּכּוּלֵ יּה ּכּוָבא ַאּכּוּלֵ         ....ָאסּורָאסּורָאסּורָאסּור    ––––ַאּכּוּלֵ

        
אָאַמר ָאַמר ָאַמר ָאַמר  ּפָ         : : : : ַרב ּפַ

ָחִביָתאָלא ִניֲהַדק ִאיָלא ִניֲהַדק ִאיָלא ִניֲהַדק ִאיָלא ִניֲהַדק ִאי כֹוְזֵני ּדְ יּה ּדְ פּוּמֵ ָחִביָתאִניׁש ִציִנָייָתא ּבְ כֹוְזֵני ּדְ יּה ּדְ פּוּמֵ ָחִביָתאִניׁש ִציִנָייָתא ּבְ כֹוְזֵני ּדְ יּה ּדְ פּוּמֵ ָחִביָתאִניׁש ִציִנָייָתא ּבְ כֹוְזֵני ּדְ יּה ּדְ פּוּמֵ             ,,,,ִניׁש ִציִנָייָתא ּבְ
ֶרת.  ּמֶ ְמׁשַ ֶמיֱחֵזי כִּ ּום ּדְ ֶרת. ִמׁשּ ּמֶ ְמׁשַ ֶמיֱחֵזי כִּ ּום ּדְ ֶרת. ִמׁשּ ּמֶ ְמׁשַ ֶמיֱחֵזי כִּ ּום ּדְ ֶרת. ִמׁשּ ּמֶ ְמׁשַ ֶמיֱחֵזי כִּ ּום ּדְ   ִמׁשּ

  
ֵבי  ֵבי ּדְ ֵבי ּדְ ֵבי ּדְ אּדְ ּפָ ָנא ְלָמָנא    ַרב ּפַ יְכָרא ִמּמָ אפּו ׁשִ ָנא ְלָמָנאׁשָ יְכָרא ִמּמָ אפּו ׁשִ ָנא ְלָמָנאׁשָ יְכָרא ִמּמָ אפּו ׁשִ ָנא ְלָמָנאׁשָ יְכָרא ִמּמָ אפּו ׁשִ   . ׁשָ

  
יָאַמר ֵליּה ָאַמר ֵליּה ָאַמר ֵליּה ָאַמר ֵליּה  יְפּתִ         : : : : ָרִביָנאלְ לְ לְ לְ     ַרב ַאָחא ִמּדִ

א  א ָהִאיכָּ א ָהִאיכָּ א ָהִאיכָּ       !!!!ִניצֹוצֹותִניצֹוצֹותִניצֹוצֹותִניצֹוצֹותָהִאיכָּ
  

אִניצֹוצֹות ְלֵבי ִניצֹוצֹות ְלֵבי ִניצֹוצֹות ְלֵבי ִניצֹוצֹות ְלֵבי  ּפָ יֵב לֹ לֹ לֹ לֹ     ַרב ּפַ יֵב א ֲחׁשִ יֵב א ֲחׁשִ יֵב א ֲחׁשִ   .  ייייא ֲחׁשִ
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ַמְסֶנֶנת"וְ  יָצה ּבְ ל[[[[    נֹוְתִנין ּבֵ ל ַחְרּדָ       ].].].]."ׁשֶ
  

ֵני  ֵני ּתָ ֵני ּתָ ֵני ּתָ   :ַיֲעקב ָקְרָחהּתָ
א ְלָגֶוון"         קמ,א ין אֹוָתּה ֶאּלָ ֵאין עֹוׂשִ   .  "ְלִפי ׁשֶ

   
  

            ::::ִאיְתַמרִאיְתַמרִאיְתַמרִאיְתַמר
ת. ְלָמָחר ּבָ ׁשֹו ֵמֶעֶרב ׁשַ ּלָ ל ׁשֶ ת. ְלָמָחרַחְרּדָ ּבָ ׁשֹו ֵמֶעֶרב ׁשַ ּלָ ל ׁשֶ ת. ְלָמָחרַחְרּדָ ּבָ ׁשֹו ֵמֶעֶרב ׁשַ ּלָ ל ׁשֶ ת. ְלָמָחרַחְרּדָ ּבָ ׁשֹו ֵמֶעֶרב ׁשַ ּלָ ל ׁשֶ         ::::ַחְרּדָ

        : : : : ַרבָאַמר ָאַמר ָאַמר ָאַמר 
דְכלִ ְכלִ ְכלִ ְכלִ ְמַמחֹו ּבִ ְמַמחֹו ּבִ ְמַמחֹו ּבִ ְמַמחֹו ּבִ  ּיָ די ֲאָבל לֹא ּבַ ּיָ די ֲאָבל לֹא ּבַ ּיָ די ֲאָבל לֹא ּבַ ּיָ   . י ֲאָבל לֹא ּבַ

  
מּוֵאלָאַמר ֵליּה ָאַמר ֵליּה ָאַמר ֵליּה ָאַמר ֵליּה          : : : : ׁשְ

ד?!  ּיָ ד?! ּבַ ּיָ ד?! ּבַ ּיָ ד?! ּבַ ּיָ         ּבַ
ד?!  ּיָ ל יֹוָמא ְמַמחֹו ֵליּה ּבַ ד?! ַאּטּו כָּ ּיָ ל יֹוָמא ְמַמחֹו ֵליּה ּבַ ד?! ַאּטּו כָּ ּיָ ל יֹוָמא ְמַמחֹו ֵליּה ּבַ ד?! ַאּטּו כָּ ּיָ ל יֹוָמא ְמַמחֹו ֵליּה ּבַ   ַאּטּו כָּ

  ! ַמֲאַכל ֲחמֹוִרים הּואַמֲאַכל ֲחמֹוִרים הּואַמֲאַכל ֲחמֹוִרים הּואַמֲאַכל ֲחמֹוִרים הּוא
  

א ָאַמר  א ָאַמר ֶאּלָ א ָאַמר ֶאּלָ א ָאַמר ֶאּלָ מּוֵאלֶאּלָ   : ׁשְ
ד ּיָ דְמַמחֹו ּבַ ּיָ דְמַמחֹו ּבַ ּיָ דְמַמחֹו ּבַ ּיָ כְ     ,,,,ְמַמחֹו ּבַ כְ ְוֵאינֹו ְמַמחֹו ּבִ כְ ְוֵאינֹו ְמַמחֹו ּבִ כְ ְוֵאינֹו ְמַמחֹו ּבִ       ....ִליִליִליִליְוֵאינֹו ְמַמחֹו ּבִ

  
            ::::ִאְתַמרִאְתַמרִאְתַמרִאְתַמר

י ֶאְלָעָזר         ָאַמר: ָאַמר: ָאַמר: ָאַמר:     ַרּבִ
        ָאסּור. ָאסּור. ָאסּור. ָאסּור.  -    ֶאָחד ֶזה ְוֶאָחד ֶזהֶאָחד ֶזה ְוֶאָחד ֶזהֶאָחד ֶזה ְוֶאָחד ֶזהֶאָחד ֶזה ְוֶאָחד ֶזה

י יֹוָחָנןוְ וְ וְ וְ          ָאַמר: ָאַמר: ָאַמר: ָאַמר:     ַרּבִ
ר.     - - - - ֶאָחד ֶזה ְוֶאָחד ֶזה ֶאָחד ֶזה ְוֶאָחד ֶזה ֶאָחד ֶזה ְוֶאָחד ֶזה ֶאָחד ֶזה ְוֶאָחד ֶזה  ר. מּוּתָ ר. מּוּתָ ר. מּוּתָ         מּוּתָ

        
ֵיי ְרַוְייהוּ     ָרָבאוְ וְ וְ וְ     ַאּבַ ָאְמִרי ּתַ ְרַוְייהוּ ּדְ ָאְמִרי ּתַ ְרַוְייהוּ ּדְ ָאְמִרי ּתַ ְרַוְייהוּ ּדְ ָאְמִרי ּתַ             ::::ּדְ

יֵאין ֲהָלָכה כְּ ֵאין ֲהָלָכה כְּ ֵאין ֲהָלָכה כְּ ֵאין ֲהָלָכה כְּ  יַרּבִ יַרּבִ יַרּבִ   . יֹוָחָנןיֹוָחָנןיֹוָחָנןיֹוָחָנן    ַרּבִ
  
  

י יֹוָחָנןָקם ָקם ָקם ָקם  יָטֵתיּה     ַרּבִ ׁשִ יָטֵתיּה ּבְ ׁשִ יָטֵתיּה ּבְ ׁשִ יָטֵתיּה ּבְ ׁשִ יּדְ ּדְ ּדְ ּדְ ּבְ יַרּבִ יַרּבִ יַרּבִ   ֶאְלָעָזר, ֶאְלָעָזר, ֶאְלָעָזר, ֶאְלָעָזר,     ַרּבִ
י ֶאְלָעָזרָקם ָקם ָקם ָקם  יָטֵתיּה     ַרּבִ ׁשִ יָטֵתיּה ּבְ ׁשִ יָטֵתיּה ּבְ ׁשִ יָטֵתיּה ּבְ ׁשִ מּוֵא ּדִ ּדִ ּדִ ּדִ ּבְ מּוֵא ׁשְ מּוֵא ׁשְ מּוֵא ׁשְ       ....ללללׁשְ

  
ֵיי ְרַוְייהוּ     ָרָבאוְ וְ וְ וְ     ַאּבַ ָאְמִרי ּתַ ְרַוְייהוּ ּדְ ָאְמִרי ּתַ ְרַוְייהוּ ּדְ ָאְמִרי ּתַ ְרַוְייהוּ ּדְ ָאְמִרי ּתַ             ::::ּדְ

יֲהָלָכה כְּ ֲהָלָכה כְּ ֲהָלָכה כְּ ֲהָלָכה כְּ  יַרּבִ יַרּבִ יַרּבִ   . יֹוָחָנןיֹוָחָנןיֹוָחָנןיֹוָחָנן    ַרּבִ
  
  

יּה  יּה ִאיּמֵ יּה ִאיּמֵ יּה ִאיּמֵ ֵייּדְ ּדְ ּדְ ּדְ ִאיּמֵ         ְולֹא ָאַכל. ְולֹא ָאַכל. ְולֹא ָאַכל. ְולֹא ָאַכל. , ֲעַבָדא ֵליּה ֲעַבָדא ֵליּה ֲעַבָדא ֵליּה ֲעַבָדא ֵליּה     ַאּבַ
ֵביְתהּו  ֵביְתהּו ּדְ ֵביְתהּו ּדְ ֵביְתהּו ּדְ יְזֵעיָרא ֲעַבָדא ֵליּה לְ ְזֵעיָרא ֲעַבָדא ֵליּה לְ ְזֵעיָרא ֲעַבָדא ֵליּה לְ ְזֵעיָרא ֲעַבָדא ֵליּה לְ ּדִ ּדִ ּדִ ּדִ ּדְ ר ַאׁשִ יא ּבַ י ִחּיָ         ְולֹא ָאֵכיל. ְולֹא ָאֵכיל. ְולֹא ָאֵכיל. ְולֹא ָאֵכיל. , ַרּבִ

ָך ֲעִביִדי ֵליּה וְ  ָך ֲעִביִדי ֵליּה וְ ָאְמָרה ֵליּה: ְלַרּבְ ָך ֲעִביִדי ֵליּה וְ ָאְמָרה ֵליּה: ְלַרּבְ ָך ֲעִביִדי ֵליּה וְ ָאְמָרה ֵליּה: ְלַרּבְ ?ָאְמָרה ֵליּה: ְלַרּבְ ?ָאַכל, ְוַאּתְ ָלא ָאְכַלּתְ ?ָאַכל, ְוַאּתְ ָלא ָאְכַלּתְ ?ָאַכל, ְוַאּתְ ָלא ָאְכַלּתְ             !!!!ָאַכל, ְוַאּתְ ָלא ָאְכַלּתְ
        

אָאַמר ָאַמר ָאַמר ָאַמר  ּבָ ר ׁשַ         : : : : ָרָבא ּבַ
יּה  יּה ֲהָוה ָקֵאיְמָנא ַקּמֵ יּה ֲהָוה ָקֵאיְמָנא ַקּמֵ יּה ֲהָוה ָקֵאיְמָנא ַקּמֵ תּוָמא    ָרִביָנאּדְ ּדְ ּדְ ּדְ ֲהָוה ָקֵאיְמָנא ַקּמֵ ׁשּוְפָתא ּדְ י ֵליּה ּבְ תּוָמאּוַבְחׁשִ ׁשּוְפָתא ּדְ י ֵליּה ּבְ תּוָמאּוַבְחׁשִ ׁשּוְפָתא ּדְ י ֵליּה ּבְ תּוָמאּוַבְחׁשִ ׁשּוְפָתא ּדְ י ֵליּה ּבְ         ְוָאַכל. ְוָאַכל. ְוָאַכל. ְוָאַכל.     ,,,,ּוַבְחׁשִ

        
        : : : : ָמר זּוְטָראָאַמר ָאַמר ָאַמר ָאַמר 

ָכל ָהֵני ְשַמֲעָתָתא,  ָכל ָהֵני ְשַמֲעָתָתא, ֵלית ִהְלְכָתא כְּ ָכל ָהֵני ְשַמֲעָתָתא, ֵלית ִהְלְכָתא כְּ ָכל ָהֵני ְשַמֲעָתָתא, ֵלית ִהְלְכָתא כְּ         ֵלית ִהְלְכָתא כְּ
ַמר:  ִאּתְ י ָהא ּדְ א כִּ ַמר: ֶאּלָ ִאּתְ י ָהא ּדְ א כִּ ַמר: ֶאּלָ ִאּתְ י ָהא ּדְ א כִּ ַמר: ֶאּלָ ִאּתְ י ָהא ּדְ א כִּ         ֶאּלָ

ל ׁשֶ  ל ׁשֶ ַחְרּדָ ל ׁשֶ ַחְרּדָ ל ׁשֶ ַחְרּדָ ת, ְלָמָחר ַחְרּדָ ּבָ ׁשֹו ֵמֶעֶרב ׁשַ ת, ְלָמָחר ּלָ ּבָ ׁשֹו ֵמֶעֶרב ׁשַ ת, ְלָמָחר ּלָ ּבָ ׁשֹו ֵמֶעֶרב ׁשַ ת, ְלָמָחר ּלָ ּבָ ׁשֹו ֵמֶעֶרב ׁשַ ַבׁש.  -ּלָ ִלי ְונֹוֵתן ְלתֹוכֹו ּדְ כְּ ין ּבַ ד ּבֵ ּיָ ין ּבַ ַבׁש. ְמַמחֹו ּבֵ ִלי ְונֹוֵתן ְלתֹוכֹו ּדְ כְּ ין ּבַ ד ּבֵ ּיָ ין ּבַ ַבׁש. ְמַמחֹו ּבֵ ִלי ְונֹוֵתן ְלתֹוכֹו ּדְ כְּ ין ּבַ ד ּבֵ ּיָ ין ּבַ ַבׁש. ְמַמחֹו ּבֵ ִלי ְונֹוֵתן ְלתֹוכֹו ּדְ כְּ ין ּבַ ד ּבֵ ּיָ ין ּבַ         ְמַמחֹו ּבֵ
א ְמָעֵרב, לֹא ִיְטרֹוףלֹא ִיְטרֹוףלֹא ִיְטרֹוףלֹא ִיְטרֹוףוְ וְ וְ וְ  א ְמָעֵרבֶאּלָ א ְמָעֵרבֶאּלָ א ְמָעֵרבֶאּלָ    .ֶאּלָ

  
ת, ְלָמָחר  ּבָ ָחָקן ֵמֶעֶרב ׁשַ ְ ׁשּ ֲחַלִיים ׁשֶ ת, ְלָמָחר ׁשַ ּבָ ָחָקן ֵמֶעֶרב ׁשַ ְ ׁשּ ֲחַלִיים ׁשֶ ת, ְלָמָחר ׁשַ ּבָ ָחָקן ֵמֶעֶרב ׁשַ ְ ׁשּ ֲחַלִיים ׁשֶ ת, ְלָמָחר ׁשַ ּבָ ָחָקן ֵמֶעֶרב ׁשַ ְ ׁשּ ֲחַלִיים ׁשֶ יְך ְלתֹוָכן ַאִמיָתא.     - - - - ׁשַ ֶמן ָוחֹוֶמץ, ּוַמְמׁשִ יְך ְלתֹוָכן ַאִמיָתא. נֹוֵתן ְלתֹוָכן ׁשֶ ֶמן ָוחֹוֶמץ, ּוַמְמׁשִ יְך ְלתֹוָכן ַאִמיָתא. נֹוֵתן ְלתֹוָכן ׁשֶ ֶמן ָוחֹוֶמץ, ּוַמְמׁשִ יְך ְלתֹוָכן ַאִמיָתא. נֹוֵתן ְלתֹוָכן ׁשֶ ֶמן ָוחֹוֶמץ, ּוַמְמׁשִ         נֹוֵתן ְלתֹוָכן ׁשֶ

א ְמָעֵרב. ְולֹ ְולֹ ְולֹ ְולֹ  א ְמָעֵרב. א ִיְטרֹוף ֶאּלָ א ְמָעֵרב. א ִיְטרֹוף ֶאּלָ א ְמָעֵרב. א ִיְטרֹוף ֶאּלָ   א ִיְטרֹוף ֶאּלָ
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ת, ְלָמָחר  ּבָ קֹו ֵמֶעֶרב ׁשַ ִריּסְ ת, ְלָמָחר ׁשּום ׁשֶ ּבָ קֹו ֵמֶעֶרב ׁשַ ִריּסְ ת, ְלָמָחר ׁשּום ׁשֶ ּבָ קֹו ֵמֶעֶרב ׁשַ ִריּסְ ת, ְלָמָחר ׁשּום ׁשֶ ּבָ קֹו ֵמֶעֶרב ׁשַ ִריּסְ         נֹוֵתן ְלתֹוכֹו ּפֹול ּוְגִריִסין. נֹוֵתן ְלתֹוכֹו ּפֹול ּוְגִריִסין. נֹוֵתן ְלתֹוכֹו ּפֹול ּוְגִריִסין. נֹוֵתן ְלתֹוכֹו ּפֹול ּוְגִריִסין.  -ׁשּום ׁשֶ
א ְמָעֵרב.  חֹוק, ֶאּלָ א ְמָעֵרב. ְולֹא ִיׁשְ חֹוק, ֶאּלָ א ְמָעֵרב. ְולֹא ִיׁשְ חֹוק, ֶאּלָ א ְמָעֵרב. ְולֹא ִיׁשְ חֹוק, ֶאּלָ   ְולֹא ִיׁשְ

  
  ? ? ? ? """"ַאִמיָתאַאִמיָתאַאִמיָתאַאִמיָתא""""ַמאי ַמאי ַמאי ַמאי 

  
  . ִניְנָייאִניְנָייאִניְנָייאִניְנָייא

  
ֵייָאַמר ָאַמר ָאַמר ָאַמר          : : : : ַאּבַ

ּה  ַמע ִמיּנָ ּה ׁשְ ַמע ִמיּנָ ּה ׁשְ ַמע ִמיּנָ ּה ׁשְ ַמע ִמיּנָ             ::::ׁשְ
ָיא ְלַתֲחֵלי ָיא ְלַתֲחֵליַהאי ִניְנָייא ַמַעּלְ ָיא ְלַתֲחֵליַהאי ִניְנָייא ַמַעּלְ ָיא ְלַתֲחֵליַהאי ִניְנָייא ַמַעּלְ             ....ַהאי ִניְנָייא ַמַעּלְ
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ין ָאנּוְמִליןוְ " תּבְ  עֹוׂשִ ּבָ ַ         . . . . "ׁשּ
        

ַנן נּו ַרּבָ ַנןּתָ נּו ַרּבָ ַנןּתָ נּו ַרּבָ ַנןּתָ נּו ַרּבָ             ::::ּתָ
ין ָאנּוְמִלין ּבְ " ת, עֹוׂשִ ּבָ ַ   ׁשּ

ין ָאלּוְנִטית.   ְוֵאין עֹוׂשִ
  ? "ָאלּוְנִטית"ְוֵאיזֹו ִהיא  "?ָאנּוְמִלין"ְוֵאיזֹו ִהיא 

ִלין.  -ָאנּוְמִלין    ַיִין ּוְדַבׁש ּוִפְלּפְ
  ן ּוַמִים ְצלּוִלין ַוֲאַפְרְסמֹון, ַיִין ָיׁשָ  -ָאלּוְנִטית 

ָעְבִדי ְלֵבי ַמּסּוָתא ְלֵמיַקר             ...."ּדְ
        

        : : : : ַרב יֹוֵסףָאַמר ָאַמר ָאַמר ָאַמר 
ַתר  ַתר ִזיְמָנא ֲחָדא ַעִלית ּבָ ַתר ִזיְמָנא ֲחָדא ַעִלית ּבָ ַתר ִזיְמָנא ֲחָדא ַעִלית ּבָ אנִ     ָמר עּוְקָבאִזיְמָנא ֲחָדא ַעִלית ּבָ אנִ ְלֵבי ּבָ אנִ ְלֵבי ּבָ אנִ ְלֵבי ּבָ         י. י. י. י. ְלֵבי ּבָ

י נַ  י נַ כִּ י נַ כִּ י נַ כִּ ָסא, ְפ ְפ ְפ ְפ כִּ ֵקַיין ַחְמָרא ַחד כָּ ָסא, ִקי, ֲאַתאי ַאׁשְ ֵקַיין ַחְמָרא ַחד כָּ ָסא, ִקי, ֲאַתאי ַאׁשְ ֵקַיין ַחְמָרא ַחד כָּ ָסא, ִקי, ֲאַתאי ַאׁשְ ֵקַיין ַחְמָרא ַחד כָּ         ִקי, ֲאַתאי ַאׁשְ
י ְוַעד טּוְפָר  ֵראׁשִ יְנָתא ּדְ י ִמּבִ ִ י ְוַעד טּוְפָר ְוַחׁשּ ֵראׁשִ יְנָתא ּדְ י ִמּבִ ִ י ְוַעד טּוְפָר ְוַחׁשּ ֵראׁשִ יְנָתא ּדְ י ִמּבִ ִ י ְוַעד טּוְפָר ְוַחׁשּ ֵראׁשִ יְנָתא ּדְ י ִמּבִ ִ ַכְרִעיְוַחׁשּ ַכְרִעיא ּדְ ַכְרִעיא ּדְ ַכְרִעיא ּדְ             ....א ּדְ

ָאֵתי ָעְלָמא ּדְ כּוָתא ּדְ ְלָמא ְמַנּכּו ִלי ִמזְּ ֵפיָנא ּדִ ָסא ַאֲחִריָנא ֲהַואי ִמְסּתַ ֵקַיין כָּ ָאֵתיְוִאי ַאׁשְ ָעְלָמא ּדְ כּוָתא ּדְ ְלָמא ְמַנּכּו ִלי ִמזְּ ֵפיָנא ּדִ ָסא ַאֲחִריָנא ֲהַואי ִמְסּתַ ֵקַיין כָּ ָאֵתיְוִאי ַאׁשְ ָעְלָמא ּדְ כּוָתא ּדְ ְלָמא ְמַנּכּו ִלי ִמזְּ ֵפיָנא ּדִ ָסא ַאֲחִריָנא ֲהַואי ִמְסּתַ ֵקַיין כָּ ָאֵתיְוִאי ַאׁשְ ָעְלָמא ּדְ כּוָתא ּדְ ְלָמא ְמַנּכּו ִלי ִמזְּ ֵפיָנא ּדִ ָסא ַאֲחִריָנא ֲהַואי ִמְסּתַ ֵקַיין כָּ             ....ְוִאי ַאׁשְ
        

ל יֹוָמא    ָמר עּוְקָבאְוָהא ְוָהא ְוָהא ְוָהא  ֵתי כָּ ׁשָ ל יֹוָמאּדְ ֵתי כָּ ׁשָ ל יֹוָמאּדְ ֵתי כָּ ׁשָ ל יֹוָמאּדְ ֵתי כָּ ׁשָ         !!!!ּדְ
        

יּה  ָדׁש ּבֵ אֵני ָמר עּוְקָבא ּדְ יּה ׁשָ ָדׁש ּבֵ אֵני ָמר עּוְקָבא ּדְ יּה ׁשָ ָדׁש ּבֵ אֵני ָמר עּוְקָבא ּדְ יּה ׁשָ ָדׁש ּבֵ אֵני ָמר עּוְקָבא ּדְ             ....ׁשָ
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ָנה    ִמׁשְ

ִרין. פית ּבְ ֵאין ׁשֹוִרין ֶאת ַהִחיְלתִּ    ֹוׁשְ
  ֲאָבל נֹוֵתן ְלתֹוְך ַהחֹוֶמץ. 

ִפין אֹוָתן יִנין, ְולֹא ׁשָ ְרׁשִ ָלה.  ,ְוֵאין ׁשֹוִלין ֶאת ַהּכַ ְלּכָ ָבָרה אֹו ְלתֹוְך ַהּכַ  ֲאָבל נֹוֵתן ְלתֹוְך ַהּכְ

ָבָרה,  ּכְ ֶבן ּבַ   ֵאין ּכֹוְבִרין ֶאת ַהתֶּ
בוֹ  י ָמקֹום ּגָ ּבֵ ֶנּנּו ַעל ּגַ ִביל ַהּמֹוץ. ְולֹא ִיתְּ ׁשְ   הַּ ּבִ

ָבָרה ְונֹוֵתן ְלתֹוְך ָהֵאיבּוס ּכְ   .  ֲאָבל נֹוֵטל הּוא ּבַ
   

ָמָרא    ּגְ

ֲעָיא ְלהוּ  ֲעָיא ְלהוּ ִאיּבַ ֲעָיא ְלהוּ ִאיּבַ ֲעָיא ְלהוּ ִאיּבַ             ::::ִאיּבַ
ָרה  ָרה ׁשָ ָרה ׁשָ ָרה ׁשָ   ? ַמאיַמאיַמאיַמאי -ׁשָ

  
ָמא  ְרּגְ ָמא ּתַ ְרּגְ ָמא ּתַ ְרּגְ ָמא ּתַ ְרּגְ ָאהּתַ א ַנְרׁשָ יּה     ַרב ַאּדָ יּה ַקּמֵ יּה ַקּמֵ יּה ַקּמֵ         : : : : ַרב יֹוֵסףּדְ ּדְ ּדְ ּדְ ַקּמֵ

ָרה  ָרה ׁשָ ָרה ׁשָ ָרה ׁשָ את.     - - - - ׁשָ יב ַחּטָ את. ַחּיָ יב ַחּטָ את. ַחּיָ יב ַחּטָ את. ַחּיָ יב ַחּטָ         ַחּיָ
        

ֵייָאַמר ֵליּה ָאַמר ֵליּה ָאַמר ֵליּה ָאַמר ֵליּה          : : : : ַאּבַ
א ֵמַע  א ֵמַע ֶאּלָ א ֵמַע ֶאּלָ א ֵמַע ֶאּלָ א ֶאּלָ ַמּיָ ָרה אּוְמָצא ּבְ ה ׁשָ א ּתָ ַמּיָ ָרה אּוְמָצא ּבְ ה ׁשָ א ּתָ ַמּיָ ָרה אּוְמָצא ּבְ ה ׁשָ א ּתָ ַמּיָ ָרה אּוְמָצא ּבְ ה ׁשָ יב    - - - - ּתָ ִמיַחּיַ יבָהִכי ַנִמי ּדְ ִמיַחּיַ יבָהִכי ַנִמי ּדְ ִמיַחּיַ יבָהִכי ַנִמי ּדְ ִמיַחּיַ             ?!?!?!?!ָהִכי ַנִמי ּדְ

        
א ָאַמר  א ָאַמר ֶאּלָ א ָאַמר ֶאּלָ א ָאַמר ֶאּלָ ֵייֶאּלָ   : : : : ַאּבַ

ַנן ַרּבָ ַנןִמּדְ ַרּבָ ַנןִמּדְ ַרּבָ ַנןִמּדְ ַרּבָ             ,,,,ִמּדְ
ה ּבְ  הּוא עֹוׂשֶ ֶדֶרְך ׁשֶ ה כְּ ּלא ַיֲעׂשֶ ה ּבְ ׁשֶ הּוא עֹוׂשֶ ֶדֶרְך ׁשֶ ה כְּ ּלא ַיֲעׂשֶ ה ּבְ ׁשֶ הּוא עֹוׂשֶ ֶדֶרְך ׁשֶ ה כְּ ּלא ַיֲעׂשֶ ה ּבְ ׁשֶ הּוא עֹוׂשֶ ֶדֶרְך ׁשֶ ה כְּ ּלא ַיֲעׂשֶ         חֹול. חֹול. חֹול. חֹול. ׁשֶ

        
        
        

יּה  ָעא ִמיּנֵ יּה ּבְ ָעא ִמיּנֵ יּה ּבְ ָעא ִמיּנֵ יּה ּבְ ָעא ִמיּנֵ י יֹוָחָנןּבְ איֵמ ֵמ ֵמ ֵמ     ַרּבִ י ַיּנַ         : : : : ַרּבִ
צֹוֵנן?  ית ּבְ רֹות ֶאת ַהִחְלּתִ צֹוֵנן? ַמהּו ִלׁשְ ית ּבְ רֹות ֶאת ַהִחְלּתִ צֹוֵנן? ַמהּו ִלׁשְ ית ּבְ רֹות ֶאת ַהִחְלּתִ צֹוֵנן? ַמהּו ִלׁשְ ית ּבְ רֹות ֶאת ַהִחְלּתִ         ַמהּו ִלׁשְ

        
  : ַמר ֵליּה ַמר ֵליּה ַמר ֵליּה ַמר ֵליּה ָא ָא ָא ָא 

  ָאסּור. ָאסּור. ָאסּור. ָאסּור. 
  

ַנן ַנןְוָהא ֲאַנן ּתְ ַנןְוָהא ֲאַנן ּתְ ַנןְוָהא ֲאַנן ּתְ   : ְוָהא ֲאַנן ּתְ
ִרין" ּפֹוׁשְ ית ּבַ   , , , , "ֵאין ׁשֹוִרין ֶאת ַהִחְלתִּ

צֹוֵנן     ָהאָהאָהאָהא צֹוֵנן ּבְ צֹוֵנן ּבְ צֹוֵנן ּבְ ר!     - - - - ּבְ ר! מּוּתָ ר! מּוּתָ ר! מּוּתָ         מּוּתָ
        

  : ָאַמר ֵליּה ָאַמר ֵליּה ָאַמר ֵליּה ָאַמר ֵליּה 
ין ִלי ּוְלךָ  ן ַמה ּבֵ ין ִלי ּוְלךָ ִאם כֵּ ן ַמה ּבֵ ין ִלי ּוְלךָ ִאם כֵּ ן ַמה ּבֵ ין ִלי ּוְלךָ ִאם כֵּ ן ַמה ּבֵ   ????ִאם כֵּ

        ַמְתִניִתין ְיִחיָדָאה ִהיא, ַמְתִניִתין ְיִחיָדָאה ִהיא, ַמְתִניִתין ְיִחיָדָאה ִהיא, ַמְתִניִתין ְיִחיָדָאה ִהיא, 
ַתְנָיא ַתְנָיאּדְ ַתְנָיאּדְ ַתְנָיאּדְ             ::::ּדְ

ית " ין  - ֵאין ׁשֹוִרין ֶאת ַהִחְלתִּ ַחּמִ צֹוֵנן, לֹא ּבְ   ְולֹא ּבְ
י יֹוֵסי   אֹוֵמר:  ַרּבִ

ר צֹוֵנן מּותָּ ין ָאסּור, ּבְ ַחּמִ   . . . . "ּבְ
  

  ? ְלַמאי ָעְבִדי ֵליּה ְלַמאי ָעְבִדי ֵליּה ְלַמאי ָעְבִדי ֵליּה ְלַמאי ָעְבִדי ֵליּה 
  

א ִליּבָ אְליּוְקָרא ּדְ ִליּבָ אְליּוְקָרא ּדְ ִליּבָ אְליּוְקָרא ּדְ ִליּבָ   . ְליּוְקָרא ּדְ
  

ר יֹוֵסף א.     ַרב ַאָחא ּבַ ִליּבָ יּוְקָרא ּדְ א. ָחׁש ּבְ ִליּבָ יּוְקָרא ּדְ א. ָחׁש ּבְ ִליּבָ יּוְקָרא ּדְ א. ָחׁש ּבְ ִליּבָ יּוְקָרא ּדְ         ָחׁש ּבְ
יּה  יּה ֲאָתא ְלַקּמֵ יּה ֲאָתא ְלַקּמֵ יּה ֲאָתא ְלַקּמֵ   . ָמר עּוְקָבאּדְ ּדְ ּדְ ּדְ ֲאָתא ְלַקּמֵ

ָלָתא ּתִ : ָאַמר ֵליּה ָאַמר ֵליּה ָאַמר ֵליּה ָאַמר ֵליּה  י ּתְ ּתֵ ָלָתא ּתִ ִזיל ׁשְ י ּתְ ּתֵ ָלָתא ּתִ ִזיל ׁשְ י ּתְ ּתֵ ָלָתא ּתִ ִזיל ׁשְ י ּתְ ּתֵ ְתָלָתא יֹוֵמי. ִזיל ׁשְ ָתא ּבִ ְתָלָתא יֹוֵמי. יְקֵלי ִחיְלּתָ ָתא ּבִ ְתָלָתא יֹוֵמי. יְקֵלי ִחיְלּתָ ָתא ּבִ ְתָלָתא יֹוֵמי. יְקֵלי ִחיְלּתָ ָתא ּבִ         יְקֵלי ִחיְלּתָ
א ּבְ  י ַחְמׁשָ ּתִ א ּבְ ֲאַזל ִאיׁשְ י ַחְמׁשָ ּתִ א ּבְ ֲאַזל ִאיׁשְ י ַחְמׁשָ ּתִ א ּבְ ֲאַזל ִאיׁשְ י ַחְמׁשָ ּתִ ת. ֲאַזל ִאיׁשְ ּבָ ת ּוַמֲעֵלי ׁשַ ּבָ ַ ת. ׁשּ ּבָ ת ּוַמֲעֵלי ׁשַ ּבָ ַ ת. ׁשּ ּבָ ת ּוַמֲעֵלי ׁשַ ּבָ ַ ת. ׁשּ ּבָ ת ּוַמֲעֵלי ׁשַ ּבָ ַ         ׁשּ
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א י ִמְדָרׁשָ ַאל ּבֵ אְלַצְפָרא ֲאַזל ׁשָ י ִמְדָרׁשָ ַאל ּבֵ אְלַצְפָרא ֲאַזל ׁשָ י ִמְדָרׁשָ ַאל ּבֵ אְלַצְפָרא ֲאַזל ׁשָ י ִמְדָרׁשָ ַאל ּבֵ   . ְלַצְפָרא ֲאַזל ׁשָ
ֵבי  ָנא ּדְ ֵבי ָאְמרּו ֵליּה: ּתָ ָנא ּדְ ֵבי ָאְמרּו ֵליּה: ּתָ ָנא ּדְ ֵבי ָאְמרּו ֵליּה: ּתָ ָנא ּדְ אָאְמרּו ֵליּה: ּתָ ֵבי ַרב ַאּדָ ָנא ּדְ ֵבי , ְוָאְמִרי ָלּה ּתָ ָנא ּדְ ֵבי , ְוָאְמִרי ָלּה ּתָ ָנא ּדְ ֵבי , ְוָאְמִרי ָלּה ּתָ ָנא ּדְ א, ְוָאְמִרי ָלּה ּתָ ר ַרב ַאּדָ         : : : : ָמר ּבַ

ׁש ׁשֹוֶתה ָאָדם ַקב אֹו ַקּבַ "   . "ִיים ְוֵאינֹו חֹוׁשֵ
ֲעָיא ִלי: ָאַמר ְלהוּ ָאַמר ְלהוּ ָאַמר ְלהוּ ָאַמר ְלהוּ  ּתֹות לֹא ָקִמיּבָ ֲעָיא ִליִלׁשְ ּתֹות לֹא ָקִמיּבָ ֲעָיא ִליִלׁשְ ּתֹות לֹא ָקִמיּבָ ֲעָיא ִליִלׁשְ ּתֹות לֹא ָקִמיּבָ   , ִלׁשְ

ֲעָיא ִלי  י ָקא ִמיּבָ ֲעָיא ִלי כִּ י ָקא ִמיּבָ ֲעָיא ִלי כִּ י ָקא ִמיּבָ ֲעָיא ִלי כִּ י ָקא ִמיּבָ רֹות ַמאי -כִּ רֹות ַמאיִלׁשְ רֹות ַמאיִלׁשְ רֹות ַמאיִלׁשְ   ? ִלׁשְ
ר ָאִביןָאַמר ְלהּו ָאַמר ְלהּו ָאַמר ְלהּו ָאַמר ְלהּו  יא ּבַ         : : : : ַרב ִחּיָ

ִאיְלֵתיּה לְ  א, ַוֲאַתאי ׁשְ ִדיִדי ֲהָוה עּוְבּדָ ִאיְלֵתיּה לְ ּבְ א, ַוֲאַתאי ׁשְ ִדיִדי ֲהָוה עּוְבּדָ ִאיְלֵתיּה לְ ּבְ א, ַוֲאַתאי ׁשְ ִדיִדי ֲהָוה עּוְבּדָ ִאיְלֵתיּה לְ ּבְ א, ַוֲאַתאי ׁשְ ִדיִדי ֲהָוה עּוְבּדָ ר ַאֲהָבהּבְ א ּבַ יֵדיּה     ַרב ַאּדָ יֵדיּה ְולֹא ֲהָוה ּבִ יֵדיּה ְולֹא ֲהָוה ּבִ יֵדיּה ְולֹא ֲהָוה ּבִ    .ְולֹא ֲהָוה ּבִ
ִאיְלֵתיּה  ִאיְלֵתיּה ֲאַתאי ׁשְ ִאיְלֵתיּה ֲאַתאי ׁשְ ִאיְלֵתיּה ֲאַתאי ׁשְ         : : : : ַרב    , ְוָאַמר: ָהִכי ָקָאַמר, ְוָאַמר: ָהִכי ָקָאַמר, ְוָאַמר: ָהִכי ָקָאַמר, ְוָאַמר: ָהִכי ָקָאַמרַרב הּוָנאלְ לְ לְ לְ ֲאַתאי ׁשְ

ה ַחּמָ יַח ּבַ צֹוֵנן ּוַמּנִ הׁשֹוֶרה ּבְ ַחּמָ יַח ּבַ צֹוֵנן ּוַמּנִ הׁשֹוֶרה ּבְ ַחּמָ יַח ּבַ צֹוֵנן ּוַמּנִ הׁשֹוֶרה ּבְ ַחּמָ יַח ּבַ צֹוֵנן ּוַמּנִ   .ׁשֹוֶרה ּבְ
        

ֵרי ׁשָ ַמאן ּדְ ֵריכְּ ׁשָ ַמאן ּדְ ֵריכְּ ׁשָ ַמאן ּדְ ֵריכְּ ׁשָ ַמאן ּדְ   !כְּ
        

ָאַסר ָאַסרֲאִפיּלּו ְלַמאן ּדְ ָאַסרֲאִפיּלּו ְלַמאן ּדְ ָאַסרֲאִפיּלּו ְלַמאן ּדְ   , ֲאִפיּלּו ְלַמאן ּדְ
י ֵהיָכא  י ֵהיָכא ָהֵני ִמיּלֵ י ֵהיָכא ָהֵני ִמיּלֵ י ֵהיָכא ָהֵני ִמיּלֵ ּתֵ ּדְ ּדְ ּדְ ּדְ ָהֵני ִמיּלֵ ּתֵ לֹא ִאיׁשְ ּתֵ לֹא ִאיׁשְ ּתֵ לֹא ִאיׁשְ ָלל, לֹא ִאיׁשְ ָלל, י כְּ ָלל, י כְּ ָלל, י כְּ         י כְּ

א ּוַמֲעלֵ     - - - - ֲאָבל ָהָכא ֲאָבל ָהָכא ֲאָבל ָהָכא ֲאָבל ָהָכא  י ַחְמׁשָ ּתִ ִאיׁשְ יָון ּדְ א ּוַמֲעלֵ כֵּ י ַחְמׁשָ ּתִ ִאיׁשְ יָון ּדְ א ּוַמֲעלֵ כֵּ י ַחְמׁשָ ּתִ ִאיׁשְ יָון ּדְ א ּוַמֲעלֵ כֵּ י ַחְמׁשָ ּתִ ִאיׁשְ יָון ּדְ ָתאכֵּ ּבְ ָתאי ׁשַ ּבְ ָתאי ׁשַ ּבְ ָתאי ׁשַ ּבְ ֵתי ּבְ , י ׁשַ ֵתי ּבְ ִאי לֹא ׁשָ ֵתי ּבְ ִאי לֹא ׁשָ ֵתי ּבְ ִאי לֹא ׁשָ ת ִאי לֹא ׁשָ ּבָ ַ ת ׁשּ ּבָ ַ ת ׁשּ ּבָ ַ ת ׁשּ ּבָ ַ ן –ׁשּ כֵּ ןִמיְסּתַ כֵּ ןִמיְסּתַ כֵּ ןִמיְסּתַ כֵּ    ....ִמיְסּתַ
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        קמ, אקמ, אקמ, אקמ, א .641
יְך ְוָאֵזיל  ּמֵ יְך ְוָאֵזיל ִמיְסּתַ ּמֵ יְך ְוָאֵזיל ִמיְסּתַ ּמֵ יְך ְוָאֵזיל ִמיְסּתַ ּמֵ ר יֹוֵסףִמיְסּתַ ֵפיּה     ַרב ַאָחא ּבַ ּתְ ֵפיּה ַאכַּ ּתְ ֵפיּה ַאכַּ ּתְ ֵפיּה ַאכַּ ּתְ יּה ּדְ ּדְ ּדְ ּדְ ַאכַּ ר ַאְחּתֵ ר ִיְצָחק ּבַ         . . . . ַרב ַנְחָמן ּבַ

י ָמֵטיַנן ְלֵבי : ָאַמר ֵליּה ָאַמר ֵליּה ָאַמר ֵליּה ָאַמר ֵליּה  י ָמֵטיַנן ְלֵבי כִּ י ָמֵטיַנן ְלֵבי כִּ י ָמֵטיַנן ְלֵבי כִּ         ָעְייִליָנא. ָעְייִליָנא. ָעְייִליָנא. ָעְייִליָנא.     ַרב ָסְפָראכִּ
י ָמטּו  י ָמטּו כִּ י ָמטּו כִּ י ָמטּו כִּ   . ַעְייֵליּה ַעְייֵליּה ַעְייֵליּה ַעְייֵליּה     - - - - כִּ

יּה  ָעא ִמיּנֵ יּה ּבְ ָעא ִמיּנֵ יּה ּבְ ָעא ִמיּנֵ יּה ּבְ ָעא ִמיּנֵ ָתא: ּבְ ּבְ ׁשַ יָתִניָתא ּבְ ָתאַמהּו ְלַכְסּכּוֵסי כִּ ּבְ ׁשַ יָתִניָתא ּבְ ָתאַמהּו ְלַכְסּכּוֵסי כִּ ּבְ ׁשַ יָתִניָתא ּבְ ָתאַמהּו ְלַכְסּכּוֵסי כִּ ּבְ ׁשַ יָתִניָתא ּבְ   ? ַמהּו ְלַכְסּכּוֵסי כִּ
        

ין  ּוֵ יָתִניָתא ָקא ִמיכַּ ין ְלַרּכּוֵכי כִּ ּוֵ יָתִניָתא ָקא ִמיכַּ ין ְלַרּכּוֵכי כִּ ּוֵ יָתִניָתא ָקא ִמיכַּ ין ְלַרּכּוֵכי כִּ ּוֵ יָתִניָתא ָקא ִמיכַּ ֵמי    - - - - ְלַרּכּוֵכי כִּ יר ּדָ ּפִ ֵמיְוׁשַ יר ּדָ ּפִ ֵמיְוׁשַ יר ּדָ ּפִ ֵמיְוׁשַ יר ּדָ ּפִ   , ְוׁשַ
ין  ּוֵ ָרא ָקִמיכַּ יְלָמא ְלאֹולֹוֵדי ִחיּוָ ין אֹו ּדִ ּוֵ ָרא ָקִמיכַּ יְלָמא ְלאֹולֹוֵדי ִחיּוָ ין אֹו ּדִ ּוֵ ָרא ָקִמיכַּ יְלָמא ְלאֹולֹוֵדי ִחיּוָ ין אֹו ּדִ ּוֵ ָרא ָקִמיכַּ יְלָמא ְלאֹולֹוֵדי ִחיּוָ   ? ַוֲאִסירַוֲאִסירַוֲאִסירַוֲאִסיר    - - - - אֹו ּדִ

        
  : ָאַמר ֵליּה ָאַמר ֵליּה ָאַמר ֵליּה ָאַמר ֵליּה 

ֵמי יר ּדָ ּפִ ין ְוׁשַ ּוֵ ֵמיְלַרּכּוֵכי ָקא ִמיכַּ יר ּדָ ּפִ ין ְוׁשַ ּוֵ ֵמיְלַרּכּוֵכי ָקא ִמיכַּ יר ּדָ ּפִ ין ְוׁשַ ּוֵ ֵמיְלַרּכּוֵכי ָקא ִמיכַּ יר ּדָ ּפִ ין ְוׁשַ ּוֵ   . ְלַרּכּוֵכי ָקא ִמיכַּ
        

י ְנַפק ֲאָתא י ְנַפק ֲאָתאכִּ י ְנַפק ֲאָתאכִּ י ְנַפק ֲאָתאכִּ יּה : ָאַמר ֵליּה ָאַמר ֵליּה ָאַמר ֵליּה ָאַמר ֵליּה , כִּ ָעא ָמר ִמיּנֵ יּה ַמאי ּבְ ָעא ָמר ִמיּנֵ יּה ַמאי ּבְ ָעא ָמר ִמיּנֵ יּה ַמאי ּבְ ָעא ָמר ִמיּנֵ   ? ַמאי ּבְ
        

            ::::ָאַמר ֵליּה ָאַמר ֵליּה ָאַמר ֵליּה ָאַמר ֵליּה 
יּה:  ֵעי ִמיּנֵ ָתא, ּבָ ּבְ ׁשַ יָתִניָתא ּבְ ָתא, ַמהּו ְלַכְסּכּוֵסי כִּ ּבְ ׁשַ יָתִניָתא ּבְ ָתא, ַמהּו ְלַכְסּכּוֵסי כִּ ּבְ ׁשַ יָתִניָתא ּבְ ָתא, ַמהּו ְלַכְסּכּוֵסי כִּ ּבְ ׁשַ יָתִניָתא ּבְ         ַמהּו ְלַכְסּכּוֵסי כִּ

ֵמי יר ּדָ ּפִ ֵמיְוָאַמר ִלי: ׁשַ יר ּדָ ּפִ ֵמיְוָאַמר ִלי: ׁשַ יר ּדָ ּפִ ֵמיְוָאַמר ִלי: ׁשַ יר ּדָ ּפִ   . ְוָאַמר ִלי: ׁשַ
  

ֵעי ֵליּה ְלָמר סּוָדָרא ֵעי ֵליּה ְלָמר סּוָדָראְוִתּבָ ֵעי ֵליּה ְלָמר סּוָדָראְוִתּבָ ֵעי ֵליּה ְלָמר סּוָדָראְוִתּבָ   ? ְוִתּבָ
  

ֲעָיא ִלי    - - - - סּוָדָרא סּוָדָרא סּוָדָרא סּוָדָרא  ֲעָיא ִלילֹא ָקִמיּבָ ֲעָיא ִלילֹא ָקִמיּבָ ֲעָיא ִלילֹא ָקִמיּבָ   , לֹא ָקִמיּבָ
ְבַעי ֵמ  ְבַעי ֵמ ּדִ ְבַעי ֵמ ּדִ ְבַעי ֵמ ּדִ יט ִליַרב הּוָנאּדִ יט ִלי, ּוָפׁשֵ יט ִלי, ּוָפׁשֵ יט ִלי, ּוָפׁשֵ   . , ּוָפׁשֵ

  
יט ֵליּה ְלָמר ִמּסּוְדָרא יט ֵליּה ְלָמר ִמּסּוְדָראְוִתיְפׁשֵ יט ֵליּה ְלָמר ִמּסּוְדָראְוִתיְפׁשֵ יט ֵליּה ְלָמר ִמּסּוְדָראְוִתיְפׁשֵ   ? ְוִתיְפׁשֵ

  
  : ָאַמר ֵליּה ָאַמר ֵליּה ָאַמר ֵליּה ָאַמר ֵליּה 

ָרא    - - - - ָהָתם ָהָתם ָהָתם ָהָתם  י אֹולּוֵדי ִחיּוָ ָראֶמיֱחֵזי כִּ י אֹולּוֵדי ִחיּוָ ָראֶמיֱחֵזי כִּ י אֹולּוֵדי ִחיּוָ ָראֶמיֱחֵזי כִּ י אֹולּוֵדי ִחיּוָ   , ֶמיֱחֵזי כִּ
ָרא    - - - - ָהָכא ָהָכא ָהָכא ָהָכא  אֹולֹוֵדי ִחיּוָ ָראָלא ֶמיֱחֵזי כְּ אֹולֹוֵדי ִחיּוָ ָראָלא ֶמיֱחֵזי כְּ אֹולֹוֵדי ִחיּוָ ָראָלא ֶמיֱחֵזי כְּ אֹולֹוֵדי ִחיּוָ   . ָלא ֶמיֱחֵזי כְּ
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        בבבב- - - - קמ, אקמ, אקמ, אקמ, א .642
אָאַמר ָאַמר ָאַמר ָאַמר          : : : : ַרב ִחְסּדָ

יָתִניָתא    קמ,ב יָתִניָתא ַהאי כִּ יָתִניָתא ַהאי כִּ יָתִניָתא ַהאי כִּ ְלפּו ְלִדיָדּה ִמ ̂̂̂^ַהאי כִּ ָ ְלפּו ְלִדיָדּה ִמ ִמׁשּ ָ ְלפּו ְלִדיָדּה ִמ ִמׁשּ ָ ְלפּו ְלִדיָדּה ִמ ִמׁשּ ָ ְנָיא ִמׁשּ ְנָיא ּקַ ְנָיא ּקַ ְנָיא ּקַ ֵרי,     - - - - ּקַ ֵרי, ׁשָ ֵרי, ׁשָ ֵרי, ׁשָ   ׁשָ
ה  ּנָ ה ַקְנָיא ִמּמֶ ּנָ ה ַקְנָיא ִמּמֶ ּנָ ה ַקְנָיא ִמּמֶ ּנָ   . ָאסּורָאסּורָאסּורָאסּור    - - - - ַקְנָיא ִמּמֶ

  
        : : : : ָרָבאָאַמר ָאַמר ָאַמר ָאַמר 

ִלי ֵקיָואי הּוא  ִלי ֵקיָואי הּוא ְוִאם כְּ ִלי ֵקיָואי הּוא ְוִאם כְּ ִלי ֵקיָואי הּוא ְוִאם כְּ ר    ––––ְוִאם כְּ רמּוּתָ רמּוּתָ רמּוּתָ         ....מּוּתָ
        
        

אָאַמר ָאַמר ָאַמר ָאַמר          : : : : ַרב ִחְסּדָ
ַיְרָקא,  ָתא ּדְ יׁשְ ַיְרָקא, ַהאי כִּ ָתא ּדְ יׁשְ ַיְרָקא, ַהאי כִּ ָתא ּדְ יׁשְ ַיְרָקא, ַהאי כִּ ָתא ּדְ יׁשְ         ַהאי כִּ

ֵהָמה  ֵהָמה ִאי ַחְזָיא ְלַמֲאַכל ּבְ ֵהָמה ִאי ַחְזָיא ְלַמֲאַכל ּבְ ֵהָמה ִאי ַחְזָיא ְלַמֲאַכל ּבְ ֵרי ְלַטְלטּוֵלי    - - - - ִאי ַחְזָיא ְלַמֲאַכל ּבְ ֵרי ְלַטְלטּוֵליׁשָ ֵרי ְלַטְלטּוֵליׁשָ ֵרי ְלַטְלטּוֵליׁשָ   , ׁשָ
        ....ֲאִסירֲאִסירֲאִסירֲאִסיר    ––––ְוִאי לֹא ְוִאי לֹא ְוִאי לֹא ְוִאי לֹא 

        
יָאַמר ָאַמר ָאַמר ָאַמר  ר ַאׁשִ יא ּבַ         : : : : ַרבָאַמר ָאַמר ָאַמר ָאַמר     ַרב ִחּיָ

ָרא  ִבׂשְ ְלָיא, ּדְ ָרא ַהאי ּתַ ִבׂשְ ְלָיא, ּדְ ָרא ַהאי ּתַ ִבׂשְ ְלָיא, ּדְ ָרא ַהאי ּתַ ִבׂשְ ְלָיא, ּדְ ֵרי ְלַטְלטּוֵלי     - - - - ַהאי ּתַ ֵרי ְלַטְלטּוֵלי ׁשָ ֵרי ְלַטְלטּוֵלי ׁשָ ֵרי ְלַטְלטּוֵלי ׁשָ         ׁשָ
ַכְווֵרי  ַכְווֵרי ּדְ ַכְווֵרי ּדְ ַכְווֵרי ּדְ             ....ֲאִסירֲאִסירֲאִסירֲאִסיר    ––––ּדְ
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        קמ, בקמ, בקמ, בקמ, ב .643
        : : : : ַרב ְקִטיָנאָאַמר ָאַמר ָאַמר ָאַמר 

ה  ּטָ ֶאְמַצע ַהּמִ ה ָהעֹוֵמד ּבְ ּטָ ֶאְמַצע ַהּמִ ה ָהעֹוֵמד ּבְ ּטָ ֶאְמַצע ַהּמִ ה ָהעֹוֵמד ּבְ ּטָ ֶאְמַצע ַהּמִ ה -ָהעֹוֵמד ּבְ ָ ל ִאׁשּ ְכֵריָסּה ׁשֶ ִאיּלּו עֹוֵמד ּבִ הכְּ ָ ל ִאׁשּ ְכֵריָסּה ׁשֶ ִאיּלּו עֹוֵמד ּבִ הכְּ ָ ל ִאׁשּ ְכֵריָסּה ׁשֶ ִאיּלּו עֹוֵמד ּבִ הכְּ ָ ל ִאׁשּ ְכֵריָסּה ׁשֶ ִאיּלּו עֹוֵמד ּבִ   . כְּ
  

ָתא ִהיא ָתא ִהיאְוָלאו ִמיּלְ ָתא ִהיאְוָלאו ִמיּלְ ָתא ִהיאְוָלאו ִמיּלְ   .  ְוָלאו ִמיּלְ
   

        
אַר ָאַמר ָאַמר ָאַמר ָאַמר וְ וְ וְ וְ    : ב ִחְסּדָ

ָזֵבין ַיְרָקא  י ַרב ּדְ ר ּבֵ ָזֵבין ַיְרָקא ּבַ י ַרב ּדְ ר ּבֵ ָזֵבין ַיְרָקא ּבַ י ַרב ּדְ ר ּבֵ ָזֵבין ַיְרָקא ּבַ י ַרב ּדְ ר ּבֵ ין ֲאִריָכא    - - - - ּבַ ין ֲאִריָכאִליְזּבֵ ין ֲאִריָכאִליְזּבֵ ין ֲאִריָכאִליְזּבֵ   , ִליְזּבֵ
א יׁשָ י כִּ א כִּ יׁשָ אכִּ יׁשָ י כִּ א כִּ יׁשָ אכִּ יׁשָ י כִּ א כִּ יׁשָ אכִּ יׁשָ י כִּ א כִּ יׁשָ יָלא, כִּ א ִמּמֵ יָלאְואּוְרכָּ א ִמּמֵ יָלאְואּוְרכָּ א ִמּמֵ יָלאְואּוְרכָּ א ִמּמֵ   . ְואּוְרכָּ

  
אְוָאַמר ְוָאַמר ְוָאַמר ְוָאַמר          : : : : ַרב ִחְסּדָ

ָזֵבין ַקְנָיא  י ַרב ּדְ ר ּבֵ ָזֵבין ַקְנָיא ּבַ י ַרב ּדְ ר ּבֵ ָזֵבין ַקְנָיא ּבַ י ַרב ּדְ ר ּבֵ ָזֵבין ַקְנָיא ּבַ י ַרב ּדְ ר ּבֵ ין ֲאִריָכא    - - - - ּבַ ין ֲאִריָכאִליְזּבֵ ין ֲאִריָכאִליְזּבֵ ין ֲאִריָכאִליְזּבֵ             ,,,,ִליְזּבֵ
י טּוָנא י טּוָנאטּוָנא כִּ י טּוָנאטּוָנא כִּ י טּוָנאטּוָנא כִּ יָלא. , טּוָנא כִּ א ִמּמֵ יָלא. ְואּוְרכָּ א ִמּמֵ יָלא. ְואּוְרכָּ א ִמּמֵ יָלא. ְואּוְרכָּ א ִמּמֵ         ְואּוְרכָּ

        
אַרב ִח ְוָאַמר ְוָאַמר ְוָאַמר ְוָאַמר          : : : : ְסּדָ

א  א ֵליּה ִריְפּתָ ָלא ְנִפיׁשָ י ַרב ּדְ ר ּבֵ א ּבַ א ֵליּה ִריְפּתָ ָלא ְנִפיׁשָ י ַרב ּדְ ר ּבֵ א ּבַ א ֵליּה ִריְפּתָ ָלא ְנִפיׁשָ י ַרב ּדְ ר ּבֵ א ּבַ א ֵליּה ִריְפּתָ ָלא ְנִפיׁשָ י ַרב ּדְ ר ּבֵ         לֹא ֵליכּול ַיְרָקא, לֹא ֵליכּול ַיְרָקא, לֹא ֵליכּול ַיְרָקא, לֹא ֵליכּול ַיְרָקא,     - - - - ּבַ
ָגֵריר ּום ּדְ ָגֵרירִמׁשּ ּום ּדְ ָגֵרירִמׁשּ ּום ּדְ ָגֵרירִמׁשּ ּום ּדְ   . ִמׁשּ

  
אְוָאַמר ְוָאַמר ְוָאַמר ְוָאַמר          : : : : ַרב ִחְסּדָ

ֲעִתירּוִתי ָאְכִלי ַיְרָקא.  ֲעִנּיּוִתי ָאְכִלי ַיְרָקא, ְולֹא ּבַ ֲעִתירּוִתי ָאְכִלי ַיְרָקא. ֲאָנא לֹא ּבַ ֲעִנּיּוִתי ָאְכִלי ַיְרָקא, ְולֹא ּבַ ֲעִתירּוִתי ָאְכִלי ַיְרָקא. ֲאָנא לֹא ּבַ ֲעִנּיּוִתי ָאְכִלי ַיְרָקא, ְולֹא ּבַ ֲעִתירּוִתי ָאְכִלי ַיְרָקא. ֲאָנא לֹא ּבַ ֲעִנּיּוִתי ָאְכִלי ַיְרָקא, ְולֹא ּבַ         ֲאָנא לֹא ּבַ
ֲעִנּיּוִתי  ֲעִנּיּוִתי ּבַ ֲעִנּיּוִתי ּבַ ֲעִנּיּוִתי ּבַ ָגֵריר -ּבַ ּום ּדְ ָגֵרירִמׁשּ ּום ּדְ ָגֵרירִמׁשּ ּום ּדְ ָגֵרירִמׁשּ ּום ּדְ   . ִמׁשּ
ֲעִתירוּ  ֲעִתירוּ ּבַ ֲעִתירוּ ּבַ ֲעִתירוּ ּבַ ָרא ְוַכְווֵרי.     - - - - ִתי ִתי ִתי ִתי ּבַ ׂשְ ָעֵייל ַיְרָקא, ֵליעֹול ּבִ ָאִמיָנא: ֵהיָכא ּדְ ָרא ְוַכְווֵרי. ּדְ ׂשְ ָעֵייל ַיְרָקא, ֵליעֹול ּבִ ָאִמיָנא: ֵהיָכא ּדְ ָרא ְוַכְווֵרי. ּדְ ׂשְ ָעֵייל ַיְרָקא, ֵליעֹול ּבִ ָאִמיָנא: ֵהיָכא ּדְ ָרא ְוַכְווֵרי. ּדְ ׂשְ ָעֵייל ַיְרָקא, ֵליעֹול ּבִ ָאִמיָנא: ֵהיָכא ּדְ         ּדְ

        
אְוָאַמר ְוָאַמר ְוָאַמר ְוָאַמר          : : : : ַרב ִחְסּדָ

א  א ֵליּה ִריְפּתָ ָלא ְנִפיׁשָ י ַרב ּדְ ר ּבֵ א ּבַ א ֵליּה ִריְפּתָ ָלא ְנִפיׁשָ י ַרב ּדְ ר ּבֵ א ּבַ א ֵליּה ִריְפּתָ ָלא ְנִפיׁשָ י ַרב ּדְ ר ּבֵ א ּבַ א ֵליּה ִריְפּתָ ָלא ְנִפיׁשָ י ַרב ּדְ ר ּבֵ ּצֹוֵעי    - - - - ּבַ ּצֹוֵעילֹא ִליְבַצע ּבַ ּצֹוֵעילֹא ִליְבַצע ּבַ ּצֹוֵעילֹא ִליְבַצע ּבַ   . לֹא ִליְבַצע ּבַ
  

אְוָאַמר ְוָאַמר ְוָאַמר ְוָאַמר          : : : : ַרב ִחְסּדָ
א  א ֵליּה ִריְפּתָ ָלא ְנִפיׁשָ י ַרב ּדְ ר ּבֵ א ּבַ א ֵליּה ִריְפּתָ ָלא ְנִפיׁשָ י ַרב ּדְ ר ּבֵ א ּבַ א ֵליּה ִריְפּתָ ָלא ְנִפיׁשָ י ַרב ּדְ ר ּבֵ א ּבַ א ֵליּה ִריְפּתָ ָלא ְנִפיׁשָ י ַרב ּדְ ר ּבֵ   . ַצעַצעַצעַצעלֹא ִליְב לֹא ִליְב לֹא ִליְב לֹא ִליְב     - - - - ּבַ

        ַמאי ַטְעָמא? ַמאי ַטְעָמא? ַמאי ַטְעָמא? ַמאי ַטְעָמא? 
ַעִין ָיָפה.  ָלא ָעֵביד ּבְ ַעִין ָיָפה. ּדְ ָלא ָעֵביד ּבְ ַעִין ָיָפה. ּדְ ָלא ָעֵביד ּבְ ַעִין ָיָפה. ּדְ ָלא ָעֵביד ּבְ         ּדְ

        
אְוָאַמר ְוָאַמר ְוָאַמר ְוָאַמר          : : : : ַרב ִחְסּדָ

ַצֲעָנא ָרא לֹא ֲהַואי ּבָ ַצֲעָנאֲאָנא ֵמִעיּקָ ָרא לֹא ֲהַואי ּבָ ַצֲעָנאֲאָנא ֵמִעיּקָ ָרא לֹא ֲהַואי ּבָ ַצֲעָנאֲאָנא ֵמִעיּקָ ָרא לֹא ֲהַואי ּבָ י.     ,,,,ֲאָנא ֵמִעיּקָ ל ָצְרכִּ יּה כָּ ִחי ּבֵ כַּ י ָמָנא, ְוַאׁשְ כּוּלֵ ַדאי ָיִדי ּבְ ׁשְ י. ַעד ּדִ ל ָצְרכִּ יּה כָּ ִחי ּבֵ כַּ י ָמָנא, ְוַאׁשְ כּוּלֵ ַדאי ָיִדי ּבְ ׁשְ י. ַעד ּדִ ל ָצְרכִּ יּה כָּ ִחי ּבֵ כַּ י ָמָנא, ְוַאׁשְ כּוּלֵ ַדאי ָיִדי ּבְ ׁשְ י. ַעד ּדִ ל ָצְרכִּ יּה כָּ ִחי ּבֵ כַּ י ָמָנא, ְוַאׁשְ כּוּלֵ ַדאי ָיִדי ּבְ ׁשְ         ַעד ּדִ
        

אְוָאַמר ְוָאַמר ְוָאַמר ְוָאַמר          : : : : ַרב ִחְסּדָ
ר ֵליּה ְלֵמיַכל נַ ּדְ ּדְ ּדְ ּדְ ַהאי ַמאן ַהאי ַמאן ַהאי ַמאן ַהאי ַמאן  ר ֵליּה ְלֵמיַכל נַ ֶאְפׁשָ ר ֵליּה ְלֵמיַכל נַ ֶאְפׁשָ ר ֵליּה ְלֵמיַכל נַ ֶאְפׁשָ י ֶאְפׁשָ ִחיּטֵ ֲעֵרי ְוָאַכל ּדְ ׂשַ י ֲהָמא ּדְ ִחיּטֵ ֲעֵרי ְוָאַכל ּדְ ׂשַ י ֲהָמא ּדְ ִחיּטֵ ֲעֵרי ְוָאַכל ּדְ ׂשַ י ֲהָמא ּדְ ִחיּטֵ ֲעֵרי ְוָאַכל ּדְ ׂשַ ּום    - - - - ֲהָמא ּדְ ּוםָקָעַבר ִמׁשּ ּוםָקָעַבר ִמׁשּ ּוםָקָעַבר ִמׁשּ ִחית''''    ::::ָקָעַבר ִמׁשּ ׁשְ ל ּתַ ִחיתּבַ ׁשְ ל ּתַ ִחיתּבַ ׁשְ ל ּתַ ִחיתּבַ ׁשְ ל ּתַ         '.'.'.'.ּבַ

        
אְוָאַמר ְוָאַמר ְוָאַמר ְוָאַמר  ּפָ         : : : : ַרב ּפַ

ֵתי ַחְמָרא ּדְ ּדְ ּדְ ּדְ ַהאי ַמאן ַהאי ַמאן ַהאי ַמאן ַהאי ַמאן  יְכָרא ְוׁשָ י ׁשִ ּתִ ר ְלִמיׁשְ ֵתי ַחְמָרא ֶאְפׁשָ יְכָרא ְוׁשָ י ׁשִ ּתִ ר ְלִמיׁשְ ֵתי ַחְמָרא ֶאְפׁשָ יְכָרא ְוׁשָ י ׁשִ ּתִ ר ְלִמיׁשְ ֵתי ַחְמָרא ֶאְפׁשָ יְכָרא ְוׁשָ י ׁשִ ּתִ ר ְלִמיׁשְ ּום    - - - - ֶאְפׁשָ ּוםעֹוֵבר ִמׁשּ ּוםעֹוֵבר ִמׁשּ ּוםעֹוֵבר ִמׁשּ ִחית''''    ::::עֹוֵבר ִמׁשּ ׁשְ ל ּתַ ִחיתּבַ ׁשְ ל ּתַ ִחיתּבַ ׁשְ ל ּתַ ִחיתּבַ ׁשְ ל ּתַ         . . . . ''''ּבַ
        

ָתא ִהיא ָתא ִהיאְוָלאו ִמיּלְ ָתא ִהיאְוָלאו ִמיּלְ ָתא ִהיאְוָלאו ִמיּלְ             ,,,,ְוָלאו ִמיּלְ
ִחית'''' ׁשְ ל ּתַ ִחיתּבַ ׁשְ ל ּתַ ִחיתּבַ ׁשְ ל ּתַ ִחיתּבַ ׁשְ ל ּתַ גּוָפא     ''''ּבַ גּוָפא ּדְ גּוָפא ּדְ גּוָפא ּדְ   . ִדיףִדיףִדיףִדיףֲע ֲע ֲע ֲע ּדְ

  
אְוָאַמר ְוָאַמר ְוָאַמר ְוָאַמר          : : : : ַרב ִחְסּדָ

ָחא  ֵלית ֵליּה ִמׁשְ י ַרב ּדְ ר ּבֵ ָחא ּבַ ֵלית ֵליּה ִמׁשְ י ַרב ּדְ ר ּבֵ ָחא ּבַ ֵלית ֵליּה ִמׁשְ י ַרב ּדְ ר ּבֵ ָחא ּבַ ֵלית ֵליּה ִמׁשְ י ַרב ּדְ ר ּבֵ ֲחִריֵצי    - - - - ּבַ א ּדַ ַמּיָ י ּבְ ֲחִריֵציִניְמׁשִ א ּדַ ַמּיָ י ּבְ ֲחִריֵציִניְמׁשִ א ּדַ ַמּיָ י ּבְ ֲחִריֵציִניְמׁשִ א ּדַ ַמּיָ י ּבְ   . ִניְמׁשִ
  

אְוָאַמר ְוָאַמר ְוָאַמר ְוָאַמר          : : : : ַרב ִחְסּדָ
ָזֵבין אּוְמָצא  י ַרב ּדְ ר ּבֵ ָזֵבין אּוְמָצא ּבַ י ַרב ּדְ ר ּבֵ ָזֵבין אּוְמָצא ּבַ י ַרב ּדְ ר ּבֵ ָזֵבין אּוְמָצא ּבַ י ַרב ּדְ ר ּבֵ         ין אּוְנָקא, ין אּוְנָקא, ין אּוְנָקא, ין אּוְנָקא, ִליְזּבִ ִליְזּבִ ִליְזּבִ ִליְזּבִ     - - - - ּבַ

ָרא.  יׂשְ ָלָתא ִמיֵני ּבִ יּה ּתְ ִאית ּבֵ ָרא. ּדְ יׂשְ ָלָתא ִמיֵני ּבִ יּה ּתְ ִאית ּבֵ ָרא. ּדְ יׂשְ ָלָתא ִמיֵני ּבִ יּה ּתְ ִאית ּבֵ ָרא. ּדְ יׂשְ ָלָתא ִמיֵני ּבִ יּה ּתְ ִאית ּבֵ         ּדְ
        

אְוָאַמר ְוָאַמר ְוָאַמר ְוָאַמר          : : : : ַרב ִחְסּדָ
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ן ִמ ּבַ ּבַ ּבַ ּבַ  יתֹוִניָתא ִליְזּבַ ָזֵבין כִּ י ַרב ּדְ ן ִמ ר ּבֵ יתֹוִניָתא ִליְזּבַ ָזֵבין כִּ י ַרב ּדְ ן ִמ ר ּבֵ יתֹוִניָתא ִליְזּבַ ָזֵבין כִּ י ַרב ּדְ ן ִמ ר ּבֵ יתֹוִניָתא ִליְזּבַ ָזֵבין כִּ י ַרב ּדְ א, ּדִ ּדִ ּדִ ּדִ ר ּבֵ א, ְנַהר ַאּבָ א, ְנַהר ַאּבָ א, ְנַהר ַאּבָ         ְנַהר ַאּבָ
ָלִתין יֹוִמין ל ּתְ וָרּה כָּ ָלִתין יֹוִמיןְוִניַחּוְ ל ּתְ וָרּה כָּ ָלִתין יֹוִמיןְוִניַחּוְ ל ּתְ וָרּה כָּ ָלִתין יֹוִמיןְוִניַחּוְ ל ּתְ וָרּה כָּ             ,,,,ְוִניַחּוְ

א,  ּתָ ֵריָסר ַיְרֵחי ׁשַ ְמַפִטָיא ֵליּה ּתְ א, ּדִ ּתָ ֵריָסר ַיְרֵחי ׁשַ ְמַפִטָיא ֵליּה ּתְ א, ּדִ ּתָ ֵריָסר ַיְרֵחי ׁשַ ְמַפִטָיא ֵליּה ּתְ א, ּדִ ּתָ ֵריָסר ַיְרֵחי ׁשַ ְמַפִטָיא ֵליּה ּתְ         ּדִ
  . ַוֲאָנא ָעְרָבאַוֲאָנא ָעְרָבאַוֲאָנא ָעְרָבאַוֲאָנא ָעְרָבא

  
יתֹוִניָתא" יתֹוִניָתא"ַמאי "כִּ יתֹוִניָתא"ַמאי "כִּ יתֹוִניָתא"ַמאי "כִּ             ????ַמאי "כִּ

        
א ָנָאה יּתָ א ָנָאהכִּ יּתָ א ָנָאהכִּ יּתָ א ָנָאהכִּ יּתָ   . כִּ

  
אְוָאַמר ְוָאַמר ְוָאַמר ְוָאַמר          : : : : ַרב ִחְסּדָ

י ַרב ָלא לֵ  ר ּבֵ י ַרב ָלא לֵ ּבַ ר ּבֵ י ַרב ָלא לֵ ּבַ ר ּבֵ י ַרב ָלא לֵ ּבַ ר ּבֵ א, ּבַ יְפָתא ַחְדּתָ א, יִתיב ַאּצִ יְפָתא ַחְדּתָ א, יִתיב ַאּצִ יְפָתא ַחְדּתָ א, יִתיב ַאּצִ יְפָתא ַחְדּתָ         יִתיב ַאּצִ
ָיא ָמאֵניּה  ְמַכּלְ ָיא ָמאֵניּה ּדִ ְמַכּלְ ָיא ָמאֵניּה ּדִ ְמַכּלְ ָיא ָמאֵניּה ּדִ ְמַכּלְ   . ּדִ

  
אְוָאַמר ְוָאַמר ְוָאַמר ְוָאַמר          : : : : ַרב ִחְסּדָ

יֵזיּה ְלַחּוּוֵריּה ֵליּה,  ּפִ ַדר ָמאֵניּה ְלאּוׁשְ י ַרב ָלא ִליׁשְ ר ּבֵ יֵזיּה ְלַחּוּוֵריּה ֵליּה, ּבַ ּפִ ַדר ָמאֵניּה ְלאּוׁשְ י ַרב ָלא ִליׁשְ ר ּבֵ יֵזיּה ְלַחּוּוֵריּה ֵליּה, ּבַ ּפִ ַדר ָמאֵניּה ְלאּוׁשְ י ַרב ָלא ִליׁשְ ר ּבֵ יֵזיּה ְלַחּוּוֵריּה ֵליּה, ּבַ ּפִ ַדר ָמאֵניּה ְלאּוׁשְ י ַרב ָלא ִליׁשְ ר ּבֵ         ּבַ
יּה ִמיֵדי, ְוָאֵתי ְלִמְגְנָיא יְלָמא ָחֵזי ּבֵ ָלאו אֹוַרח ַאְרָעא, ּדִ יּה ִמיֵדי, ְוָאֵתי ְלִמְגְנָיאּדְ יְלָמא ָחֵזי ּבֵ ָלאו אֹוַרח ַאְרָעא, ּדִ יּה ִמיֵדי, ְוָאֵתי ְלִמְגְנָיאּדְ יְלָמא ָחֵזי ּבֵ ָלאו אֹוַרח ַאְרָעא, ּדִ יּה ִמיֵדי, ְוָאֵתי ְלִמְגְנָיאּדְ יְלָמא ָחֵזי ּבֵ ָלאו אֹוַרח ַאְרָעא, ּדִ   .  ּדְ

  
  

אַרב ִחְס ָאַמר ְלהּו ָאַמר ְלהּו ָאַמר ְלהּו ָאַמר ְלהּו          ִלְבָנֵתיּה: ִלְבָנֵתיּה: ִלְבָנֵתיּה: ִלְבָנֵתיּה:     ּדָ
ְבַרְייכּו,  י ּגַ ַאּפֵ יֲהֵוי ְצִניָעָתן ּבְ ְבַרְייכּו, ּתִ י ּגַ ַאּפֵ יֲהֵוי ְצִניָעָתן ּבְ ְבַרְייכּו, ּתִ י ּגַ ַאּפֵ יֲהֵוי ְצִניָעָתן ּבְ ְבַרְייכּו, ּתִ י ּגַ ַאּפֵ יֲהֵוי ְצִניָעָתן ּבְ         ּתִ

ְבַרְייכוּ  י ּגַ ַאּפֵ יְכלּון ַנֲהָמא ּבְ ְבַרְייכוּ ָלא ּתֵ י ּגַ ַאּפֵ יְכלּון ַנֲהָמא ּבְ ְבַרְייכוּ ָלא ּתֵ י ּגַ ַאּפֵ יְכלּון ַנֲהָמא ּבְ ְבַרְייכוּ ָלא ּתֵ י ּגַ ַאּפֵ יְכלּון ַנֲהָמא ּבְ   . ָלא ּתֵ
ֵליְלָיא יְכלּון ַיְרָקא ּבְ ֵליְלָיאָלא ּתֵ יְכלּון ַיְרָקא ּבְ ֵליְלָיאָלא ּתֵ יְכלּון ַיְרָקא ּבְ ֵליְלָיאָלא ּתֵ יְכלּון ַיְרָקא ּבְ   , ָלא ּתֵ

ֵליְלָיא,  ְמֵרי ּבְ יְכלּון ּתַ ֵליְלָיא, ָלא ּתֵ ְמֵרי ּבְ יְכלּון ּתַ ֵליְלָיא, ָלא ּתֵ ְמֵרי ּבְ יְכלּון ּתַ ֵליְלָיא, ָלא ּתֵ ְמֵרי ּבְ יְכלּון ּתַ         ָלא ּתֵ
ֵליְלָיא יְכָרא ּבְ ּתּון ׁשִ ׁשְ ֵליְלָיאְוָלא ּתִ יְכָרא ּבְ ּתּון ׁשִ ׁשְ ֵליְלָיאְוָלא ּתִ יְכָרא ּבְ ּתּון ׁשִ ׁשְ ֵליְלָיאְוָלא ּתִ יְכָרא ּבְ ּתּון ׁשִ ׁשְ   , ְוָלא ּתִ

יְפנּון ֵהיָכא  יְפנּון ֵהיָכא ְוָלא ּתֵ יְפנּון ֵהיָכא ְוָלא ּתֵ יְפנּון ֵהיָכא ְוָלא ּתֵ ְבַרְייכוּ ְוָלא ּתֵ ִמְפֵני ּגַ ְבַרְייכוּ ּדְ ִמְפֵני ּגַ ְבַרְייכוּ ּדְ ִמְפֵני ּגַ ְבַרְייכוּ ּדְ ִמְפֵני ּגַ   . ּדְ
ָבא ִאיִניׁש  ָבא ִאיִניׁש ְוִכי ָקא ָקאֵרי ַאּבָ ָבא ִאיִניׁש ְוִכי ָקא ָקאֵרי ַאּבָ ָבא ִאיִניׁש ְוִכי ָקא ָקאֵרי ַאּבָ יְמרּון    ,,,,ְוִכי ָקא ָקאֵרי ַאּבָ יְמרּוןָלא ּתֵ יְמרּוןָלא ּתֵ יְמרּוןָלא ּתֵ י"     ::::ָלא ּתֵ א "ַמּנִ י" "ַמּנּו", ֶאּלָ א "ַמּנִ י" "ַמּנּו", ֶאּלָ א "ַמּנִ י" "ַמּנּו", ֶאּלָ א "ַמּנִ         "ַמּנּו", ֶאּלָ

        
ֲחָדא ְיֵדיּה. ָנִק ָנִק ָנִק ָנִק  ֲחָדא ְיֵדיּה ְוכֹוָרא ּבַ ִניָתא ּבַ ֲחָדא ְיֵדיּה. יט ַמְרּגָ ֲחָדא ְיֵדיּה ְוכֹוָרא ּבַ ִניָתא ּבַ ֲחָדא ְיֵדיּה. יט ַמְרּגָ ֲחָדא ְיֵדיּה ְוכֹוָרא ּבַ ִניָתא ּבַ ֲחָדא ְיֵדיּה. יט ַמְרּגָ ֲחָדא ְיֵדיּה ְוכֹוָרא ּבַ ִניָתא ּבַ         יט ַמְרּגָ

ִמיְצַטֲעָרן,  ִניָתא ַאֲחֵוי ְלהּו, ְוכֹוָרא לֹא ַאֲחֵוי ְלהּו ַעד ּדְ ִמיְצַטֲעָרן, ַמְרּגָ ִניָתא ַאֲחֵוי ְלהּו, ְוכֹוָרא לֹא ַאֲחֵוי ְלהּו ַעד ּדְ ִמיְצַטֲעָרן, ַמְרּגָ ִניָתא ַאֲחֵוי ְלהּו, ְוכֹוָרא לֹא ַאֲחֵוי ְלהּו ַעד ּדְ ִמיְצַטֲעָרן, ַמְרּגָ ִניָתא ַאֲחֵוי ְלהּו, ְוכֹוָרא לֹא ַאֲחֵוי ְלהּו ַעד ּדְ         ַמְרּגָ
  .  ר ַאֲחֵוי ְלהוּ ר ַאֲחֵוי ְלהוּ ר ַאֲחֵוי ְלהוּ ר ַאֲחֵוי ְלהוּ ַוֲהַד ַוֲהַד ַוֲהַד ַוֲהַד 
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יִנין" ְרׁשִ ִפין אֹוָתן[[[[,ֵאין ׁשֹוִלין ֶאת ַהּכַ ָלה ,ְולֹא ׁשָ ְלּכָ ָבָרה אֹו ְלתֹוְך ַהּכַ         ].].].]."ֲאָבל נֹוֵתן ְלתֹוְך ַהּכְ
        

אּדְ ּדְ ּדְ ּדְ ַמְתִניִתין ַמְתִניִתין ַמְתִניִתין ַמְתִניִתין  ּנָ י ַהאי ּתַ אלֹא כִּ ּנָ י ַהאי ּתַ אלֹא כִּ ּנָ י ַהאי ּתַ אלֹא כִּ ּנָ י ַהאי ּתַ   , לֹא כִּ
ַתְנָיא ַתְנָיאּדְ ַתְנָיאּדְ ַתְנָיאּדְ             ::::ּדְ

ן ַיֲעקֹ" י ֱאִליֶעֶזר ּבֶ   אֹוֵמר:  בַרּבִ
י ּגִ רִחין ֵאין ַמׁשְ ל ִעיּקָ ָבָרה ּכָ ּכְ   .  "ּבַ
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ָנה    ִמׁשְ

ָטם ְפֵני ַהּפְ ֵני ָהְרִעי ,ּגֹוְרִפין ִמּלִ ִקין ִלְצָדִדין ִמּפְ    ,ּוְמַסּלְ
ְבֵרי  י ּדֹוָסאּדִ   . ַרּבִ

  אֹוְסִרין.  ֲחָכִמיםוַ 
ְפֵני ְבֵהָמה זֹו ְונֹוְתִנין ִלְפֵני ְבֵהָמה זֹו ּבְ  ּבָ נֹוְטִלין ִמּלִ ַ         .  .  .  .  תׁשּ

            

ָמָרא    ּגְ

ֲעָיא ְלהוּ  ֲעָיא ְלהוּ ִאיּבַ ֲעָיא ְלהוּ ִאיּבַ ֲעָיא ְלהוּ ִאיּבַ   :ִאיּבַ
ִליגֵ   א ּפְ ַנן ַאֵריׁשָ ִליגֵ ַרּבָ א ּפְ ַנן ַאֵריׁשָ ִליגֵ ַרּבָ א ּפְ ַנן ַאֵריׁשָ ִליגֵ ַרּבָ א ּפְ ַנן ַאֵריׁשָ ִליגֵ , ייייַרּבָ יָפא ּפְ ִליגֵ אֹו ַאּסֵ יָפא ּפְ ִליגֵ אֹו ַאּסֵ יָפא ּפְ ִליגֵ אֹו ַאּסֵ יָפא ּפְ             ????ייייאֹו ַאּסֵ

ִליגֵ  ְרַוְיהּו ּפְ ִליגֵ אֹו ַאּתַ ְרַוְיהּו ּפְ ִליגֵ אֹו ַאּתַ ְרַוְיהּו ּפְ ִליגֵ אֹו ַאּתַ ְרַוְיהּו ּפְ   ? ייייאֹו ַאּתַ
  

ַמע א ׁשְ ַמעּתָ א ׁשְ ַמעּתָ א ׁשְ ַמעּתָ א ׁשְ             ::::ּתָ
ַתְנָיא ַתְנָיאּדְ ַתְנָיאּדְ ַתְנָיאּדְ             ::::ּדְ

  אֹוְמִרים:  ֲחָכִמיםוַ "
  . "ְצָדִדיןלֹא ְיַסְלֶקּנּו ַל  - ֶאָחד ֶזה, ְוֶאָחד ֶזה

  
אָאַמר ָאַמר ָאַמר ָאַמר          : : : : ַרב ִחְסּדָ

ל ַקְרַקע, ַמ ַמ ַמ ַמ  ֵאיבּוס ׁשֶ ל ַקְרַקע, ֲחלֹוֶקת ּבְ ֵאיבּוס ׁשֶ ל ַקְרַקע, ֲחלֹוֶקת ּבְ ֵאיבּוס ׁשֶ ל ַקְרַקע, ֲחלֹוֶקת ּבְ ֵאיבּוס ׁשֶ   ֲחלֹוֶקת ּבְ
ִלי  ל כְּ ֵאיבּוס ׁשֶ ִלי ֲאָבל ּבְ ל כְּ ֵאיבּוס ׁשֶ ִלי ֲאָבל ּבְ ל כְּ ֵאיבּוס ׁשֶ ִלי ֲאָבל ּבְ ל כְּ ֵאיבּוס ׁשֶ ְבֵרי ַהּכֹ  -ֲאָבל ּבְ ְבֵרי ַהּכֹ ּדִ ְבֵרי ַהּכֹ ּדִ ְבֵרי ַהּכֹ ּדִ ר. ּדִ ר. ל מּוּתָ ר. ל מּוּתָ ר. ל מּוּתָ   ל מּוּתָ

  
ל ַקְרַקע""""וְ  ל ַקְרַקעֵאיבּוס ׁשֶ ל ַקְרַקעֵאיבּוס ׁשֶ ל ַקְרַקעֵאיבּוס ׁשֶ ֵרי?!     - - - -     """"ֵאיבּוס ׁשֶ ׁשָ א ְלַמאן ּדְ ֵרי?! ִמי ִאיכָּ ׁשָ א ְלַמאן ּדְ ֵרי?! ִמי ִאיכָּ ׁשָ א ְלַמאן ּדְ ֵרי?! ִמי ִאיכָּ ׁשָ א ְלַמאן ּדְ         ִמי ִאיכָּ

י  ּוֵ י ָהא ָקא ְמׁשַ ּוֵ י ָהא ָקא ְמׁשַ ּוֵ י ָהא ָקא ְמׁשַ ּוֵ   ! ּגּוּמֹותּגּוּמֹותּגּוּמֹותּגּוּמֹותָהא ָקא ְמׁשַ
  

א, ִאי ִאיְתַמר, ָהִכי ִאיְתַמר א, ִאי ִאיְתַמר, ָהִכי ִאיְתַמרֶאּלָ א, ִאי ִאיְתַמר, ָהִכי ִאיְתַמרֶאּלָ א, ִאי ִאיְתַמר, ָהִכי ִאיְתַמרֶאּלָ             ::::ֶאּלָ
אָאַמר ָאַמר ָאַמר ָאַמר              ::::ַרב ִחְסּדָ

ִלי, ַמֲחלֹוֶקת ּבְ ַמֲחלֹוֶקת ּבְ ַמֲחלֹוֶקת ּבְ ַמֲחלֹוֶקת ּבְ  ל כְּ ִלי, ֵאיבּוס ׁשֶ ל כְּ ִלי, ֵאיבּוס ׁשֶ ל כְּ ִלי, ֵאיבּוס ׁשֶ ל כְּ         ֵאיבּוס ׁשֶ
ל ַקְרַקע  ֵאיבּוס ׁשֶ ל ַקְרַקע ֲאָבל ּבְ ֵאיבּוס ׁשֶ ל ַקְרַקע ֲאָבל ּבְ ֵאיבּוס ׁשֶ ל ַקְרַקע ֲאָבל ּבְ ֵאיבּוס ׁשֶ ְבֵרי ַהּכֹ  -ֲאָבל ּבְ ְבֵרי ַהּכֹ ּדִ ְבֵרי ַהּכֹ ּדִ ְבֵרי ַהּכֹ ּדִ    ....ל ָאסּורל ָאסּורל ָאסּורל ָאסּורּדִ
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ְפֵני ְבֵהָמה" ת[ ְונֹוְטִלין ִמּלִ ּבָ ַ ׁשּ   . ]זֹו ְונֹוְתִנין ִלְפֵני ְבֵהָמה זֹו ּבְ
  

ָנא ֲחָדא ָנא ֲחָדאּתָ ָנא ֲחָדאּתָ ָנא ֲחָדאּתָ   : ּתָ
יָה ָיֶפה ְונֹוְתִני" ּפִ ְפֵני ְבֵהָמה ׁשֶ יָה ַרענֹוְטִלין ִמּלִ ּפִ         . . . . "ן ִלְפֵני ְבֵהָמה ׁשֶ
        

            ::::ְוַתְנָיא ִאיָדךְ ְוַתְנָיא ִאיָדךְ ְוַתְנָיא ִאיָדךְ ְוַתְנָיא ִאיָדךְ 
יָה ָיֶפה" ּפִ יָה ַרע ְונֹוְתִנין ִלְפֵני ְבֵהָמה ׁשֶ ּפִ ְפֵני ְבֵהָמה ׁשֶ       !!!!"נֹוְטִלין ִמּלִ
  

ֵייָאַמר ָאַמר ָאַמר ָאַמר          : : : : ַאּבַ
י ּתֹוָרא  י ֲחָמָרא ְלַקּמֵ ּמֵ י ּתֹוָרא ִאיִדי ְוִאיִדי ִמּקַ י ֲחָמָרא ְלַקּמֵ ּמֵ י ּתֹוָרא ִאיִדי ְוִאיִדי ִמּקַ י ֲחָמָרא ְלַקּמֵ ּמֵ י ּתֹוָרא ִאיִדי ְוִאיִדי ִמּקַ י ֲחָמָרא ְלַקּמֵ ּמֵ ְקִליַנן    ––––ִאיִדי ְוִאיִדי ִמּקַ ְקִליַנןׁשָ ְקִליַנןׁשָ ְקִליַנןׁשָ             ,,,,ׁשָ

י ּתֹוָרא ְלַקּמֵ  ּמֵ י ּתֹוָרא ְלַקּמֵ ִמּקַ ּמֵ י ּתֹוָרא ְלַקּמֵ ִמּקַ ּמֵ י ּתֹוָרא ְלַקּמֵ ִמּקַ ּמֵ ְקִליַנן    - - - - י ֲחָמָרא י ֲחָמָרא י ֲחָמָרא י ֲחָמָרא ִמּקַ ְקִליַנןָלא ׁשָ ְקִליַנןָלא ׁשָ ְקִליַנןָלא ׁשָ             ....ָלא ׁשָ
ָקָתֵני ָקָתֵניְוָהא ּדְ ָקָתֵניְוָהא ּדְ ָקָתֵניְוָהא ּדְ יָה ָיֶפה"    ::::ְוָהא ּדְ ּפִ ְפֵני ְבֵהָמה ׁשֶ   ֲחמֹור. ֲחמֹור. ֲחמֹור. ֲחמֹור. ּבַ     - - - -     "נֹוֵטל ִמּלִ

  . ֵלית ֵליּה ִריֵריֵלית ֵליּה ִריֵריֵלית ֵליּה ִריֵריֵלית ֵליּה ִריֵריּדְ ּדְ ּדְ ּדְ 
יָה ַרע" ְונֹוְתִנין" ּפִ ָרהּבְ  –    ִלְפֵני ְבֵהָמה ׁשֶ ָרהּפָ ָרהּפָ ָרהּפָ                 ....ּפָ

      ....יייייֵר יֵר יֵר יֵר ִר ִר ִר ִר     ּה ּה ּה ּה ית לָ ית לָ ית לָ ית לָ ִא ִא ִא ִא ּדְ ּדְ ּדְ ּדְ    קמא,א
ְפנֵ ": : : : יייינֵ נֵ נֵ נֵ ּתָ ּתָ ּתָ ּתָ ָק ָק ָק ָק א ּדְ א ּדְ א ּדְ א ּדְ ָה ָה ָה ָה וְ וְ וְ וְ  יָה ַרענֹוְטִלין ִמּלִ ּפִ             ,,,,ררררמוֹ מוֹ מוֹ מוֹ ֲח ֲח ֲח ֲח ּבַ ּבַ ּבַ ּבַ     ––––    "י ְבֵהָמה ׁשֶ
            ....ילילילילכִ כִ כִ כִ ָא ָא ָא ָא יק וְ יק וְ יק וְ יק וְ יֵ יֵ יֵ יֵ א ּדָ א ּדָ א ּדָ א ּדָ לֹ לֹ לֹ לֹ ּדְ ּדְ ּדְ ּדְ 
יָה ָיֶפה" ּפִ ָרהּבְ  –"ְונֹוְתִנין ִלְפֵני ְבֵהָמה ׁשֶ ָרהּפָ ָרהּפָ ָרהּפָ             ,,,,ּפָ
        ....ההההלָ לָ לָ לָ כְ כְ כְ כְ ָא ָא ָא ָא א וְ א וְ א וְ א וְ יָק יָק יָק יָק יְ יְ יְ יְ ָד ָד ָד ָד ּדְ ּדְ ּדְ ּדְ 
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ָנה    ִמׁשְ

ָטה,  י ַהּמִ ּבֵ ַעל ּגַ ׁש ׁשֶ   ַהּקַ
א ְמַנְעְנעֹו ְבגּופֹו.    לֹא ְיַנְעְנעֹו ְבָידֹו, ֶאּלָ

ר אֹו ָסִדי ָהָיה ָעָליו ּכַ ֵהָמה, אֹו ׁשֶ   ְמַנְעְנעֹו ְבָידֹו.  - ןְוִאם ָהָיה ַמֲאַכל ּבְ
ים ֲעֵלי ָבתִּ ל ּבַ ׁש ׁשֶ יִרין,  - ַמְכּבֵ   ַמתִּ

ין    .ֲאָבל לֹא כֹוְבׁשִ
ל ּכֹוְבִסין ע ּבֹו.  - ְוׁשֶ   לֹא ִיּגַ

י ְיהּוָדה    :אֹוֵמר ַרּבִ

תִא  ּבָ ר ֵמֶעֶרב ׁשַ ּלֹו ְוׁשֹוְמטוֹ  - ם ָהָיה ֻמתָּ יר ֶאת ּכֻ   .ַמתִּ

   

ָמָרא    ּגְ

        : : : : ַרב ַנְחָמןָאַמר ָאַמר ָאַמר ָאַמר 
            ,,,,ייייֵר ֵר ֵר ֵר ׁשְ ׁשְ ׁשְ ׁשְ     ––––ה ה ה ה ּטָ ּטָ ּטָ ּטָ ַמ ַמ ַמ ַמ ה לְ ה לְ ה לְ ה לְ לָ לָ לָ לָ ְע ְע ְע ְע ַמ ַמ ַמ ַמ לְ לְ לְ לְ א ִמ א ִמ א ִמ א ִמ לָ לָ לָ לָ גְ גְ גְ גְ וּ וּ וּ וּ אי ּפ אי ּפ אי ּפ אי ּפ ַה ַה ַה ַה 
            ....ירירירירִס ִס ִס ִס ֲא ֲא ֲא ֲא     - - - - ה ה ה ה לָ לָ לָ לָ ְע ְע ְע ְע ַמ ַמ ַמ ַמ ה לְ ה לְ ה לְ ה לְ ּטָ ּטָ ּטָ ּטָ ַמ ַמ ַמ ַמ לְּ לְּ לְּ לְּ ִמ ִמ ִמ ִמ 
        

            ::::אּבָ ר ַא א ּבַ ּדָ ַא     ַרבָאַמר ָאַמר ָאַמר ָאַמר 
            ::::ןןןןָמ ָמ ָמ ָמ ְח ְח ְח ְח ב נַ ב נַ ב נַ ב נַ ַר ַר ַר ַר א כְּ א כְּ א כְּ א כְּ לֹ לֹ לֹ לֹ א ּדְ א ּדְ א ּדְ א ּדְ ינָ ינָ ינָ ינָ נִ נִ נִ נִ ּתָ ּתָ ּתָ ּתָ     בַר י י י י י ּבֵ י ּבֵ י ּבֵ י ּבֵ ֵר ֵר ֵר ֵר ְמ ְמ ְמ ְמ ָא ָא ָא ָא 
י ַה " ּבֵ ַעל ּגַ ׁש ׁשֶ ָטה, ַהּקַ   ּמִ

א ְמַנְעְנעֹו ְבגּופֹו.    לֹא ְיַנְעְנעֹו ְבָידֹו, ֶאּלָ
ר אֹו ָסִדי ָהָיה ָעָליו ּכַ ֵהָמה, אֹו ׁשֶ         ."ְמַנְעְנעֹו ְבָידוֹ  - ןְוִאם ָהָיה ַמֲאַכל ּבְ

ּה  ַמע ִמיּנָ ּה ׁשְ ַמע ִמיּנָ ּה ׁשְ ַמע ִמיּנָ ּה ׁשְ ַמע ִמיּנָ             !!!!ללללטוּ טוּ טוּ טוּ לְ לְ לְ לְ ִט ִט ִט ִט     יּה יּה יּה יּה ֵמ ֵמ ֵמ ֵמ א ׁשְ א ׁשְ א ׁשְ א ׁשְ לֹ לֹ לֹ לֹ     - - - - ד ד ד ד צַּ צַּ צַּ צַּ ן ַה ן ַה ן ַה ן ַה ל ִמ ל ִמ ל ִמ ל ִמ טוּ טוּ טוּ טוּ לְ לְ לְ לְ ִט ִט ִט ִט     ::::ׁשְ
ּה  ַמע ִמיּנָ ּה ׁשְ ַמע ִמיּנָ ּה ׁשְ ַמע ִמיּנָ ּה ׁשְ ַמע ִמיּנָ             ....ׁשְ
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            ::::הָד הוּ יְ  ַרבָאַמר ָאַמר ָאַמר ָאַמר 

            ,,,,ייייֵר ֵר ֵר ֵר ׁשְ ׁשְ ׁשְ ׁשְ     ––––נא נא נא נא יָ יָ יָ יָ כִּ כִּ כִּ כִּ ַס ַס ַס ַס א ּדְ א ּדְ א ּדְ א ּדְ ּתָ ּתָ ּתָ ּתָ ַק ַק ַק ַק א ּבְ א ּבְ א ּבְ א ּבְ ָד ָד ָד ָד א ֲח א ֲח א ֲח א ֲח ָד ָד ָד ָד ק ֲח ק ֲח ק ֲח ק ֲח יַד יַד יַד יַד ֵמ ֵמ ֵמ ֵמ     ,,,,יייילֵ לֵ לֵ לֵ ּפְ ּפְ ּפְ ּפְ לְ לְ לְ לְ י ּפִ י ּפִ י ּפִ י ּפִ נֵ נֵ נֵ נֵ ָה ָה ָה ָה 
            ....ירירירירִס ִס ִס ִס ֲא ֲא ֲא ֲא     ––––י י י י ּתֵ ּתֵ ּתֵ ּתֵ ְר ְר ְר ְר ּתַ ּתַ ּתַ ּתַ 
        
            ::::ררררַמ ַמ ַמ ַמ ָא ָא ָא ָא     אָב ָר 
            ....ייייּמִ ּמִ ּמִ ּמִ א נַ א נַ א נַ א נַ ָב ָב ָב ָב טוּ טוּ טוּ טוּ     וּ וּ וּ וּ ילּ ילּ ילּ ילּ ִפ ִפ ִפ ִפ ֲא ֲא ֲא ֲא     - - - - י י י י נֵ נֵ נֵ נֵ ׁשַ ׁשַ ׁשַ ׁשַ ְמ ְמ ְמ ְמ ן ּדִ ן ּדִ ן ּדִ ן ּדִ יוָ יוָ יוָ יוָ כֵּ כֵּ כֵּ כֵּ 
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            ::::ַרב ְיהּוָדהָאַמר ָאַמר ָאַמר ָאַמר 

  ,יקיקיקיקלִ לִ לִ לִ יְס יְס יְס יְס ר לִ ר לִ ר לִ ר לִ ַד ַד ַד ַד ָה ָה ָה ָה וְ וְ וְ וְ     אאאאיׁשָ יׁשָ יׁשָ יׁשָ ֵר ֵר ֵר ֵר ּבְ ּבְ ּבְ ּבְ     יּה יּה יּה יּה ׁשֵ ׁשֵ ׁשֵ ׁשֵ ְפ ְפ ְפ ְפ יב נַ יב נַ יב נַ יב נַ גֵּ גֵּ גֵּ גֵּ ינַ ינַ ינַ ינַ לִ לִ לִ לִ     - - - -     אאאאיָ יָ יָ יָ ַמ ַמ ַמ ַמ י ּבְ י ּבְ י ּבְ י ּבְ ֵח ֵח ֵח ֵח ָס ָס ָס ָס אן ּדְ אן ּדְ אן ּדְ אן ּדְ ַמ ַמ ַמ ַמ 
ַכְרְמִלית.  ע ַאּמֹות ּבְ יְלָמא ָאֵתי ְלַאּתּוֵיי ַאְרּבַ ַכְרְמִלית. ּדִ ע ַאּמֹות ּבְ יְלָמא ָאֵתי ְלַאּתּוֵיי ַאְרּבַ ַכְרְמִלית. ּדִ ע ַאּמֹות ּבְ יְלָמא ָאֵתי ְלַאּתּוֵיי ַאְרּבַ ַכְרְמִלית. ּדִ ע ַאּמֹות ּבְ יְלָמא ָאֵתי ְלַאּתּוֵיי ַאְרּבַ   ּדִ

  
ע ַאּמֹות, ִאי ָהִכיִאי ָהִכיִאי ָהִכיִאי ָהִכי ֵחי ּכחֹו ַאְרּבַ י ָקא ָנֵחית ַנִמי, ָקא ּדָ ע ַאּמֹותכִּ ֵחי ּכחֹו ַאְרּבַ י ָקא ָנֵחית ַנִמי, ָקא ּדָ ע ַאּמֹותכִּ ֵחי ּכחֹו ַאְרּבַ י ָקא ָנֵחית ַנִמי, ָקא ּדָ ע ַאּמֹותכִּ ֵחי ּכחֹו ַאְרּבַ י ָקא ָנֵחית ַנִמי, ָקא ּדָ   ַוֲאִסיר! ַוֲאִסיר! ַוֲאִסיר! ַוֲאִסיר! , כִּ

        
ַכְרְמִלית ַכְרְמִליתּכֹחֹו ּבְ ַכְרְמִליתּכֹחֹו ּבְ ַכְרְמִליתּכֹחֹו ּבְ ְזרוּ     - - - -     ּכֹחֹו ּבְ ְזרוּ לֹא ּגָ ְזרוּ לֹא ּגָ ְזרוּ לֹא ּגָ   .  לֹא ּגָ
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        בבבב- - - - קמא, אקמא, אקמא, אקמא, א .650
ֵייָאַמר ָאַמר ָאַמר ָאַמר              ::::ַרב ְיהּוָדהְוִאיֵתיָמא ְוִאיֵתיָמא ְוִאיֵתיָמא ְוִאיֵתיָמא     ַאּבַ

י ַרְגלוֹ  ּבֵ ַעל ּגַ י ַרְגלוֹ ִטיט ׁשֶ ּבֵ ַעל ּגַ י ַרְגלוֹ ִטיט ׁשֶ ּבֵ ַעל ּגַ י ַרְגלוֹ ִטיט ׁשֶ ּבֵ ַעל ּגַ             ::::ִטיט ׁשֶ
חֹו  חֹו ְמַקּנְ חֹו ְמַקּנְ חֹו ְמַקּנְ ְרַקע,     - - - - ְמַקּנְ ּקַ ְרַקע, ּבַ ּקַ ְרַקע, ּבַ ּקַ ְרַקע, ּבַ ּקַ         ּבַ

חֹו  חֹו ְוֵאין ְמַקּנְ חֹו ְוֵאין ְמַקּנְ חֹו ְוֵאין ְמַקּנְ ּכֹוֶתל.     - - - - ְוֵאין ְמַקּנְ ּכֹוֶתל. ּבַ ּכֹוֶתל. ּבַ ּכֹוֶתל. ּבַ         ּבַ
        

        ::::ָרָבאָאַמר ָאַמר ָאַמר ָאַמר 
ּכֹוֶתל לֹא ּכֹוֶתל לֹאַמאי ַטְעָמא ּבַ ּכֹוֶתל לֹאַמאי ַטְעָמא ּבַ ּכֹוֶתל לֹאַמאי ַטְעָמא ּבַ   ? ַמאי ַטְעָמא ּבַ

בֹוֶנה ֶמיֱחֵזי כְּ ּום ּדְ בֹוֶנהִמׁשּ ֶמיֱחֵזי כְּ ּום ּדְ בֹוֶנהִמׁשּ ֶמיֱחֵזי כְּ ּום ּדְ בֹוֶנהִמׁשּ ֶמיֱחֵזי כְּ ּום ּדְ         ....ִמׁשּ
        

ְנָין ַחְקָלָאה     - - - - ָהא ָהא ָהא ָהא  ְנָין ַחְקָלָאה ּבִ ְנָין ַחְקָלָאה ּבִ ְנָין ַחְקָלָאה ּבִ   . הּואהּואהּואהּואּבִ
  

א ָאַמר  א ָאַמר ֶאּלָ א ָאַמר ֶאּלָ א ָאַמר ֶאּלָ       ::::ָרָבאֶאּלָ
ּכֹוֶתל ְוֵאין ְמַק  חֹו ּבַ ּכֹוֶתל ְוֵאין ְמַק ְמַקּנְ חֹו ּבַ ּכֹוֶתל ְוֵאין ְמַק ְמַקּנְ חֹו ּבַ ּכֹוֶתל ְוֵאין ְמַק ְמַקּנְ חֹו ּבַ ְרַקע. ְמַקּנְ ּקַ חֹו ּבַ ְרַקע. ּנְ ּקַ חֹו ּבַ ְרַקע. ּנְ ּקַ חֹו ּבַ ְרַקע. ּנְ ּקַ חֹו ּבַ   ּנְ

וּוֵיי  יְלָמא ָאֵתי ְלַאׁשְ וּוֵיי ּדִ יְלָמא ָאֵתי ְלַאׁשְ וּוֵיי ּדִ יְלָמא ָאֵתי ְלַאׁשְ וּוֵיי ּדִ יְלָמא ָאֵתי ְלַאׁשְ   ּגּוּמֹות. ּדִ
  

            ::::ִאיְתַמרִאיְתַמרִאיְתַמרִאיְתַמר
ֵריּה          ָאַמר: ָאַמר: ָאַמר: ָאַמר:     ָרִביָנאּדְ ָמר ּבְ

  . ָאסּורָאסּורָאסּורָאסּור -    ֶאָחד ֶזה ְוֶאָחד ֶזהֶאָחד ֶזה ְוֶאָחד ֶזהֶאָחד ֶזה ְוֶאָחד ֶזהֶאָחד ֶזה ְוֶאָחד ֶזה
א ּפָ         ָאַמר: ָאַמר: ָאַמר: ָאַמר:     ַרב ּפַ

ר.     - - - - ֶאָחד ֶזה ְוֶאָחד ֶזה ֶאָחד ֶזה ְוֶאָחד ֶזה ֶאָחד ֶזה ְוֶאָחד ֶזה ֶאָחד ֶזה ְוֶאָחד ֶזה  ר. מּוּתָ ר. מּוּתָ ר. מּוּתָ   מּוּתָ
  

ֵריּה  ֵריּה ְלָמר ּבְ ֵריּה ְלָמר ּבְ ֵריּה ְלָמר ּבְ ִחי ֵליּה ּדְ ּדְ ּדְ ּדְ ְלָמר ּבְ ַמאי ְמַקּנְ ִחי ֵליּה ָרִביָנא ּבְ ַמאי ְמַקּנְ ִחי ֵליּה ָרִביָנא ּבְ ַמאי ְמַקּנְ ִחי ֵליּה ָרִביָנא ּבְ ַמאי ְמַקּנְ   ????ָרִביָנא ּבְ
  

ּקֹוָרהְמַקנְּ ְמַקנְּ ְמַקנְּ ְמַקנְּ  ּקֹוָרהִחי ֵליּה ּבַ ּקֹוָרהִחי ֵליּה ּבַ ּקֹוָרהִחי ֵליּה ּבַ   . ִחי ֵליּה ּבַ
        
        

        : : : : ָרָבאָאַמר ָאַמר ָאַמר ָאַמר 
ֶליְחָייא  ֶליְחָייא ָלא ֵליִתיב ִאיִניׁש ַאּפּוֵמיּה ּדְ ֶליְחָייא ָלא ֵליִתיב ִאיִניׁש ַאּפּוֵמיּה ּדְ ֶליְחָייא ָלא ֵליִתיב ִאיִניׁש ַאּפּוֵמיּה ּדְ         ָלא ֵליִתיב ִאיִניׁש ַאּפּוֵמיּה ּדְ

יְלָמא ִמיָגִנְדָרא ֵליּה ֵחֶפץ ְוָאֵתי ְלַאּתּוֵיי יְלָמא ִמיָגִנְדָרא ֵליּה ֵחֶפץ ְוָאֵתי ְלַאּתּוֵייּדִ יְלָמא ִמיָגִנְדָרא ֵליּה ֵחֶפץ ְוָאֵתי ְלַאּתּוֵייּדִ יְלָמא ִמיָגִנְדָרא ֵליּה ֵחֶפץ ְוָאֵתי ְלַאּתּוֵייּדִ   . ּדִ
  
  

  : ָרָבאְוָאַמר ְוָאַמר ְוָאַמר ְוָאַמר 
וּוֵיי ּגּוּמֹות יְלָמא ָאֵתי ְלַאׁשְ ד ִאיִניׁש ּכּוָבא, ּדִ וּוֵיי ּגּוּמֹותָלא ִליַצּדַ יְלָמא ָאֵתי ְלַאׁשְ ד ִאיִניׁש ּכּוָבא, ּדִ וּוֵיי ּגּוּמֹותָלא ִליַצּדַ יְלָמא ָאֵתי ְלַאׁשְ ד ִאיִניׁש ּכּוָבא, ּדִ וּוֵיי ּגּוּמֹותָלא ִליַצּדַ יְלָמא ָאֵתי ְלַאׁשְ ד ִאיִניׁש ּכּוָבא, ּדִ             ....ָלא ִליַצּדַ

        
        

        : : : : ָרָבאְוָאַמר ְוָאַמר ְוָאַמר ְוָאַמר 
א, לָ לָ לָ לָ  יׁשָ ׁשִ פּוָמא ּדְ א, א ִליַהדֹוק ִאיִניׁש אּוְדָרא ּבְ יׁשָ ׁשִ פּוָמא ּדְ א, א ִליַהדֹוק ִאיִניׁש אּוְדָרא ּבְ יׁשָ ׁשִ פּוָמא ּדְ א, א ִליַהדֹוק ִאיִניׁש אּוְדָרא ּבְ יׁשָ ׁשִ פּוָמא ּדְ         א ִליַהדֹוק ִאיִניׁש אּוְדָרא ּבְ

יְלָמא ָאֵתי ִליֵדי ְסִחיָטה יְלָמא ָאֵתי ִליֵדי ְסִחיָטהּדִ יְלָמא ָאֵתי ִליֵדי ְסִחיָטהּדִ יְלָמא ָאֵתי ִליֵדי ְסִחיָטהּדִ       ....ּדִ
   

        
ֲהָנאָאַמר ָאַמר ָאַמר ָאַמר          : : : : ַרב ּכָ

י ִבְגדֹו  ּבֵ ַעל ּגַ י ִבְגדֹו ִטיט ׁשֶ ּבֵ ַעל ּגַ י ִבְגדֹו ִטיט ׁשֶ ּבֵ ַעל ּגַ י ִבְגדֹו ִטיט ׁשֶ ּבֵ ַעל ּגַ חּוץ -ִטיט ׁשֶ סֹו ִמּבַ ְפִנים ְוֵאין ְמַכְסכְּ סֹו ִמּבִ חּוץְמַכְסכְּ סֹו ִמּבַ ְפִנים ְוֵאין ְמַכְסכְּ סֹו ִמּבִ חּוץְמַכְסכְּ סֹו ִמּבַ ְפִנים ְוֵאין ְמַכְסכְּ סֹו ִמּבִ חּוץְמַכְסכְּ סֹו ִמּבַ ְפִנים ְוֵאין ְמַכְסכְּ סֹו ִמּבִ   . ְמַכְסכְּ
  

            ::::ייייֵמיִתיֵב ֵמיִתיֵב ֵמיִתיֵב ֵמיִתיֵב 
י ִמְנָעלֹו " ּבֵ ַעל ּגַ ין, ְמָגְררֹו ּבְ  -ִטיט ׁשֶ   ַגב ַסּכִ

ְגדֹו  ַעל ּבִ ס - ְוׁשֶ ּלא ְיַכְסּכֵ ּפֹוֶרן, ּוִבְלַבד ׁשֶ ּצִ         , , , , "ְמָגְררֹו ּבַ
ָלל!     ,,,,ַמאי ָלאוַמאי ָלאוַמאי ָלאוַמאי ָלאו ס כְּ ּלא ְיַכְסכֵּ ָלל! ׁשֶ ס כְּ ּלא ְיַכְסכֵּ ָלל! ׁשֶ ס כְּ ּלא ְיַכְסכֵּ ָלל! ׁשֶ ס כְּ ּלא ְיַכְסכֵּ   ׁשֶ

  
ְפִנים.     ,,,,לֹאלֹאלֹאלֹא א ִמּבִ חּוץ, ֶאּלָ ס ִמּבַ ּלא ְיַכְסכֵּ ְפִנים. ׁשֶ א ִמּבִ חּוץ, ֶאּלָ ס ִמּבַ ּלא ְיַכְסכֵּ ְפִנים. ׁשֶ א ִמּבִ חּוץ, ֶאּלָ ס ִמּבַ ּלא ְיַכְסכֵּ ְפִנים. ׁשֶ א ִמּבִ חּוץ, ֶאּלָ ס ִמּבַ ּלא ְיַכְסכֵּ         ׁשֶ
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הוּ ָאַמר ָאַמר ָאַמר ָאַמר  י ַאּבָ י ֶאְלָעָזרָאַמר ָאַמר ָאַמר ָאַמר     ַרּבִ איָאַמר ָאַמר ָאַמר ָאַמר     ַרּבִ י ַיּנַ         : : : : ַרּבִ

ן, ְמָגְרִרין ִמְנָעל ָחָדׁש ְמָגְרִרין ִמְנָעל ָחָדׁש ְמָגְרִרין ִמְנָעל ָחָדׁש ְמָגְרִרין ִמְנָעל ָחָדׁש  ןֲאָבל לֹא ָיׁשָ ןֲאָבל לֹא ָיׁשָ ןֲאָבל לֹא ָיׁשָ   .  ֲאָבל לֹא ָיׁשָ
  

ה ְמָגְררֹו?    קמא,ב ּמֶ ה ְמָגְררֹו? ּבַ ּמֶ ה ְמָגְררֹו? ּבַ ּמֶ ה ְמָגְררֹו? ּבַ ּמֶ         ּבַ
        

הוּ ָאַמר ָאַמר ָאַמר ָאַמר  י ַאּבָ   : : : : ַרּבִ
ין.  ַגב ַסכִּ ין. ּבְ ַגב ַסכִּ ין. ּבְ ַגב ַסכִּ ין. ּבְ ַגב ַסכִּ         ּבְ

        
  : ָאַמר ֵליּה ַההּוא ָסָבאָאַמר ֵליּה ַההּוא ָסָבאָאַמר ֵליּה ַההּוא ָסָבאָאַמר ֵליּה ַההּוא ָסָבא

ָתֵני  י ָהא ּדְ ּמֵ יָדְך ִמּקַ ָתֵני ְסֵמי ּדִ י ָהא ּדְ ּמֵ יָדְך ִמּקַ ָתֵני ְסֵמי ּדִ י ָהא ּדְ ּמֵ יָדְך ִמּקַ ָתֵני ְסֵמי ּדִ י ָהא ּדְ ּמֵ יָדְך ִמּקַ יאְסֵמי ּדִ י ִחּיָ         : : : : ַרּבִ
  ן, לֹא ִמְנָעל ָחָדׁש ְולֹא ִמְנָעל ָיׁשָ  - ֵאין ְמָגְרִרין "

ל ְנּדָ תֹוְך ַהסַּ ְנָעל אֹו ּבְ תֹוְך ַהּמִ ֶמן ְוהּוא ּבְ   .ְולֹא ָיסּוְך ֶאת ַרְגלֹו ׁשֶ
ל.  ְנּדָ תֹוְך ַהסַּ ְנָעל אֹו ּבְ תֹוְך ַהּמִ יַח ּבְ ֶמן, ּוַמּנִ   ֲאָבל ָסְך ֶאת ַרְגלֹו ׁשֶ

א י ָקַטְבִלּיָ ּבֵ ל ַעל ּגַ ֶמן, ּוִמְתַעּגֵ ל ּגּופֹו ׁשֶ ׁש  ְוֵאינוֹ  - ְוָסְך ּכָ         . . . . "חֹוׁשֵ
        

אָאַמר ָאַמר ָאַמר ָאַמר          : : : : ַרב ִחְסּדָ
א ְלַצְחְצחֹו,  נּו ֶאּלָ א ְלַצְחְצחֹו, לֹא ׁשָ נּו ֶאּלָ א ְלַצְחְצחֹו, לֹא ׁשָ נּו ֶאּלָ א ְלַצְחְצחֹו, לֹא ׁשָ נּו ֶאּלָ         לֹא ׁשָ

דֹו  דֹו ֲאָבל ְלַעּבְ דֹו ֲאָבל ְלַעּבְ דֹו ֲאָבל ְלַעּבְ   ָאסּור. ָאסּור. ָאסּור. ָאסּור.     - - - - ֲאָבל ְלַעּבְ
  
דוֹ ' דוֹ ְלַעּבְ דוֹ ְלַעּבְ דוֹ ְלַעּבְ יָטא    ––––    ''''ְלַעּבְ ׁשִ יָטאּפְ ׁשִ יָטאּפְ ׁשִ יָטאּפְ ׁשִ             !!!!ּפְ

        
  ְותּו: ְותּו: ְותּו: ְותּו: 

ֵרי''''ְלַצְחְצחוֹ ְלַצְחְצחוֹ ְלַצְחְצחוֹ ְלַצְחְצחוֹ '''' ׁשָ א ַמאן ּדְ ֵרי, ִמי ִאיכָּ ׁשָ א ַמאן ּדְ ֵרי, ִמי ִאיכָּ ׁשָ א ַמאן ּדְ ֵרי, ִמי ִאיכָּ ׁשָ א ַמאן ּדְ    !?, ִמי ִאיכָּ
  

א,  א, ֶאּלָ א, ֶאּלָ א, ֶאּלָ   ֶאּלָ
            ::::ִאי ִאיְתַמר ָהִכי ִאיְתַמרִאי ִאיְתַמר ָהִכי ִאיְתַמרִאי ִאיְתַמר ָהִכי ִאיְתַמרִאי ִאיְתַמר ָהִכי ִאיְתַמר

אָאַמר ָאַמר ָאַמר ָאַמר          : : : : ַרב ִחְסּדָ
נּו ֶאלָּ  נּו ֶאלָּ לֹא ׁשָ נּו ֶאלָּ לֹא ׁשָ נּו ֶאלָּ לֹא ׁשָ יעּור ְלַצְחְצחוֹ לֹא ׁשָ יעּור ְלַצְחְצחוֹ א ׁשִ יעּור ְלַצְחְצחוֹ א ׁשִ יעּור ְלַצְחְצחוֹ א ׁשִ   , א ׁשִ

דֹו ָאסּור יעּור ְלַעּבְ דֹו ָאסּורֲאָבל ׁשִ יעּור ְלַעּבְ דֹו ָאסּורֲאָבל ׁשִ יעּור ְלַעּבְ דֹו ָאסּורֲאָבל ׁשִ יעּור ְלַעּבְ   .  ֲאָבל ׁשִ
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ַנן נּו ַרּבָ ַנןּתָ נּו ַרּבָ ַנןּתָ נּו ַרּבָ ַנןּתָ נּו ַרּבָ   : ּתָ

דֹול. " ִמְנָעל ּגָ   לֹא ֵיֵצא ָקָטן ּבְ
דֹול. ָחלּוק ּגָ   ֲאָבל יֹוֵצא הּוא ּבְ

ט. וְ  ִמְנָעל ְמרּוּפָ ה ּבְ ָ ֵצא ִאׁשּ ֲחלֹוץ ּבֹו, ְוִא ְולֹא תֵּ ָרה ם ָחְלָצה ֲחִליָצָתּה לֹא תַּ ׁשֵ   . ּכְ
ִמְנָעל ָחָדׁש ְוֵאין יֹוְצִאין    . ּבְ

ֵאיֶזה ִמְנָעל ָאְמרוּ     ?ּבְ
ה ָ ל ִאׁשּ ִמְנָעל ׁשֶ   . "ּבְ

        
ֵני  ֵני ּתָ ֵני ּתָ ֵני ּתָ ָראּתָ ר ַקּפָ         : : : : ּבַ

עֹוד יֹום, " ָעה ַאַחת ִמּבְ ּלא ָיְצָאה ּבֹו ׁשָ א ׁשֶ נּו ֶאּלָ   לֹא ׁשָ
ּבָ  ר – תֲאָבל ָיְצָאה ּבֹו ֵמֶעֶרב ׁשַ       ...."מּותָּ

   
ֵני ֲח  ֵני ֲח ּתָ ֵני ֲח ּתָ ֵני ֲח ּתָ   : ָדאָדאָדאָדאּתָ

י ִאיּמּוס" ּבֵ   . "ׁשֹוְמִטין ִמְנָעל ֵמַעל ּגַ
  

            ::::ְוַתְנָיא ִאיָדךְ ְוַתְנָיא ִאיָדךְ ְוַתְנָיא ִאיָדךְ ְוַתְנָיא ִאיָדךְ 
  ...."ֵאין ׁשֹוְמִטין"
  

ָיא  ָיא ָלא ַקׁשְ ָיא ָלא ַקׁשְ ָיא ָלא ַקׁשְ         ָלא ַקׁשְ
י    - - - - ָהא ָהא ָהא ָהא  יַרּבִ יַרּבִ יַרּבִ   ֱאִליֶעֶזר, ֱאִליֶעֶזר, ֱאִליֶעֶזר, ֱאִליֶעֶזר,     ַרּבִ
ַנן    ––––ָהא ָהא ָהא ָהא  ַנןַרּבָ ַנןַרּבָ ַנןַרּבָ             ....ַרּבָ

        
ְתַנן ְתַנןּדִ ְתַנןּדִ ְתַנןּדִ             ::::ּדִ

י ִאיּמּוס, " ּבֵ ַעל ּגַ   ִמְנָעל ׁשֶ
י ֱאִליֶעֶזר    ,ְמַטֵהר ַרּבִ

ִאים ֲחָכִמיםוַ          ...."ְמַטּמְ
        

ַלאְכּתֹו ְלִאיּסּור, """"    ָאַמר:ָאַמר:ָאַמר:ָאַמר:ּדְ יָחא ְלָרָבא יָחא ְלָרָבא יָחא ְלָרָבא יָחא ְלָרָבא ָהנִ ָהנִ ָהנִ ָהנִ  ּמְ ָבר ׁשֶ ַלאְכּתֹו ְלִאיּסּור, ּדָ ּמְ ָבר ׁשֶ ַלאְכּתֹו ְלִאיּסּור, ּדָ ּמְ ָבר ׁשֶ ַלאְכּתֹו ְלִאיּסּור, ּדָ ּמְ ָבר ׁשֶ ין ְלצֹוֶרְך ּגּופוֹ ּדָ ין ְלצֹוֶרְך ּגּופוֹ ּבֵ ין ְלצֹוֶרְך ּגּופוֹ ּבֵ ין ְלצֹוֶרְך ּגּופוֹ ּבֵ ין ְלצֹוֶרְך ְמקֹומֹו , , , , ּבֵ ין ְלצֹוֶרְך ְמקֹומֹו ּבֵ ין ְלצֹוֶרְך ְמקֹומֹו ּבֵ ין ְלצֹוֶרְך ְמקֹומֹו ּבֵ ר    ––––ּבֵ רמּוּתָ רמּוּתָ רמּוּתָ יר - """"מּוּתָ ּפִ ירׁשַ ּפִ ירׁשַ ּפִ ירׁשַ ּפִ   . ׁשַ
ֵיי  א ְלַאּבַ ֵיי ֶאּלָ א ְלַאּבַ ֵיי ֶאּלָ א ְלַאּבַ ֵיי ֶאּלָ א ְלַאּבַ ר, ְלצֹוֶרְך ְמקֹומֹו     - - - - ְלצֹוֶרְך ּגּופֹו ְלצֹוֶרְך ּגּופֹו ְלצֹוֶרְך ּגּופֹו ְלצֹוֶרְך ּגּופֹו ּדְ """"    ::::ָאַמרָאַמרָאַמרָאַמרּדְ ֶאּלָ ר, ְלצֹוֶרְך ְמקֹומֹו מּוּתָ ר, ְלצֹוֶרְך ְמקֹומֹו מּוּתָ ר, ְלצֹוֶרְך ְמקֹומֹו מּוּתָ א ְלֵמיַמר?     - - - - " " " " ָאסּורָאסּורָאסּורָאסּור    ––––מּוּתָ א ְלֵמיַמר? ַמאי ִאיכָּ א ְלֵמיַמר? ַמאי ִאיכָּ א ְלֵמיַמר? ַמאי ִאיכָּ   ַמאי ִאיכָּ

  
ַמאי ָעְסִקיַנןָהָכא ָהָכא ָהָכא ָהָכא  ַמאי ָעְסִקיַנןּבְ ַמאי ָעְסִקיַנןּבְ ַמאי ָעְסִקיַנןּבְ ָרפּוי.     ::::ּבְ ָרפּוי. ּבְ ָרפּוי. ּבְ ָרפּוי. ּבְ   ּבְ

  
ַתְנָיא ַתְנָיאּדְ ַתְנָיאּדְ ַתְנָיאּדְ             ::::ּדְ

י ְיהּוָדה"   אֹוֵמר:  ַרּבִ
ר   . . . . "ִאם ָהָיה ָרפּוי מּותָּ

  . לֹאלֹאלֹאלֹא    - - - - ָרפּוי, ָהא לֹא ָרפּוי ָרפּוי, ָהא לֹא ָרפּוי ָרפּוי, ָהא לֹא ָרפּוי ָרפּוי, ָהא לֹא ָרפּוי ּדְ ּדְ ּדְ ּדְ ַטְעָמא ַטְעָמא ַטְעָמא ַטְעָמא 
ֵיי ָהִניָחא  ֵיי ְלַאּבַ ֵיי ְלַאּבַ ֵיי ְלַאּבַ ַלאְכּתֹו ְלִאיּסּור, ְלצֹוֶרְך ּגּופֹו """"ָאַמר: ָאַמר: ָאַמר: ָאַמר: ּדְ ְלַאּבַ ּמְ ָבר ׁשֶ ַלאְכּתֹו ְלִאיּסּור, ְלצֹוֶרְך ּגּופֹו ּדָ ּמְ ָבר ׁשֶ ַלאְכּתֹו ְלִאיּסּור, ְלצֹוֶרְך ּגּופֹו ּדָ ּמְ ָבר ׁשֶ ַלאְכּתֹו ְלִאיּסּור, ְלצֹוֶרְך ּגּופֹו ּדָ ּמְ ָבר ׁשֶ ר    ––––ּדָ רמּוּתָ רמּוּתָ רמּוּתָ יר - """"ָאסּורָאסּורָאסּורָאסּור    ––––ְלצֹוֶרְך ְמקֹומֹו ְלצֹוֶרְך ְמקֹומֹו ְלצֹוֶרְך ְמקֹומֹו ְלצֹוֶרְך ְמקֹומֹו     ,,,,מּוּתָ ּפִ ירׁשַ ּפִ ירׁשַ ּפִ ירׁשַ ּפִ   . ׁשַ

א ְלָרָבא  א ְלָרָבא ֶאּלָ א ְלָרָבא ֶאּלָ א ְלָרָבא ֶאּלָ ין ְלצֹוֶרְך ְמקֹומֹו """"    ::::ָאַמרָאַמרָאַמרָאַמרּדְ ֶאּלָ ין ְלצֹוֶרְך ּגּופֹו ּבֵ ין ְלצֹוֶרְך ְמקֹומֹו ּבֵ ין ְלצֹוֶרְך ּגּופֹו ּבֵ ין ְלצֹוֶרְך ְמקֹומֹו ּבֵ ין ְלצֹוֶרְך ּגּופֹו ּבֵ ין ְלצֹוֶרְך ְמקֹומֹו ּבֵ ין ְלצֹוֶרְך ּגּופֹו ּבֵ ר    ––––ּבֵ רמּוּתָ רמּוּתָ רמּוּתָ             !!!!ֲאִפיּלּו לֹא ָרפּוי ַנִמיֲאִפיּלּו לֹא ָרפּוי ַנִמיֲאִפיּלּו לֹא ָרפּוי ַנִמיֲאִפיּלּו לֹא ָרפּוי ַנִמי    !!!!????''''ָרפּויָרפּויָרפּויָרפּוי''''ַמאי ִאיְרָיא ַמאי ִאיְרָיא ַמאי ִאיְרָיא ַמאי ִאיְרָיא     - - - - " " " " מּוּתָ
        

יַהִהיא ַהִהיא ַהִהיא ַהִהיא  יַרּבִ יַרּבִ יַרּבִ ּום     ְיהּוָדהְיהּוָדהְיהּוָדהְיהּוָדה    ַרּבִ ּום ִמׁשּ ּום ִמׁשּ ּום ִמׁשּ יִמׁשּ יַרּבִ יַרּבִ יַרּבִ   . ֱאִליֶעֶזר הּואֱאִליֶעֶזר הּואֱאִליֶעֶזר הּואֱאִליֶעֶזר הּוא    ַרּבִ
  

ַתְנָיא ַתְנָיאּדְ ַתְנָיאּדְ ַתְנָיאּדְ             ::::ּדְ
י ְיהּוָדה" ּום אוֹ  ַרּבִ י ֱאִליֶעֶזרֵמר ִמׁשּ   : ַרּבִ

ר –ִאם ָהָיה ָרפּוי    .  "מּותָּ
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    """"ְּבנֹוְּבנֹוְּבנֹוְּבנֹו    ֶאתֶאתֶאתֶאת    ָאָדםָאָדםָאָדםָאָדם    נֹוֵטלנֹוֵטלנֹוֵטלנֹוֵטל""""    ––––    כ"אכ"אכ"אכ"אפרק פרק פרק פרק     שבתשבתשבתשבתמסכת מסכת מסכת מסכת 
        קמב, אקמב, אקמב, אקמב, א    ––––    קמא, בקמא, בקמא, בקמא, ב .652

ָנה    ִמׁשְ

ָידֹו.  נֹו ְוָהֶאֶבן ּבְ   נֹוֵטל ָאָדם ֶאת ּבְ
תֹוָכּה.  ָלה ְוָהֶאֶבן ּבְ ְלּכָ   ְוּכַ

ין. ּוְמַטְלְטִלין תְּ  הֹוָרה, ְוִעם ַהחּוּלִ   רּוָמה ְטֵמָאה ִעם ַהטְּ
י ְיהּוָדה   אֹוֵמר:  ַרּבִ

ֶאָחד ּוֵמָאה ע ּבְ   ....ַאף ַמֲעִלין ֶאת ַהְמדּוּמָ
  

ָמָרא    ּגְ

  : : : : ָרָבאָאַמר ָאַמר ָאַמר ָאַמר 
ארֹו  ַצּוָ לּוי ּבְ ינֹוק ַחי ְוִכיס ּתָ ארֹו הֹוִציא ּתִ ַצּוָ לּוי ּבְ ינֹוק ַחי ְוִכיס ּתָ ארֹו הֹוִציא ּתִ ַצּוָ לּוי ּבְ ינֹוק ַחי ְוִכיס ּתָ ארֹו הֹוִציא ּתִ ַצּוָ לּוי ּבְ ינֹוק ַחי ְוִכיס ּתָ יס.  - הֹוִציא ּתִ ּום כִּ יב ִמׁשּ יס. ַחּיָ ּום כִּ יב ִמׁשּ יס. ַחּיָ ּום כִּ יב ִמׁשּ יס. ַחּיָ ּום כִּ יב ִמׁשּ   ַחּיָ

לּוי לוֹ  ינֹוק ֵמת ְוִכיס ּתָ לּוי לוֹ ּתִ ינֹוק ֵמת ְוִכיס ּתָ לּוי לוֹ ּתִ ינֹוק ֵמת ְוִכיס ּתָ לּוי לוֹ ּתִ ינֹוק ֵמת ְוִכיס ּתָ ארֹו     ּתִ ַצּוָ ארֹו ּבְ ַצּוָ ארֹו ּבְ ַצּוָ ארֹו ּבְ ַצּוָ טּור.     - - - - ּבְ טּור. ּפָ טּור. ּפָ טּור. ּפָ   ּפָ
        
ארֹו """" ַצּוָ לּוי לֹו ּבְ ינֹוק ַחי ְוִכיס ּתָ ארֹו ּתִ ַצּוָ לּוי לֹו ּבְ ינֹוק ַחי ְוִכיס ּתָ ארֹו ּתִ ַצּוָ לּוי לֹו ּבְ ינֹוק ַחי ְוִכיס ּתָ ארֹו ּתִ ַצּוָ לּוי לֹו ּבְ ינֹוק ַחי ְוִכיס ּתָ יס    - - - - ּתִ ּום כִּ יב ִמׁשּ יסַחּיָ ּום כִּ יב ִמׁשּ יסַחּיָ ּום כִּ יב ִמׁשּ יסַחּיָ ּום כִּ יב ִמׁשּ         """"ַחּיָ
        

ינֹוק ּום ּתִ יב ַנִמי ִמׁשּ ינֹוקְוִליַחּיַ ּום ּתִ יב ַנִמי ִמׁשּ ינֹוקְוִליַחּיַ ּום ּתִ יב ַנִמי ִמׁשּ ינֹוקְוִליַחּיַ ּום ּתִ יב ַנִמי ִמׁשּ   ! ְוִליַחּיַ
  

י ָנָתןָרָבא כְּ ָרָבא כְּ ָרָבא כְּ ָרָבא כְּ    : ָאַמרָאַמרָאַמרָאַמרּדְ ּדְ ּדְ ּדְ ְסִביָרא ֵליּה ְסִביָרא ֵליּה ְסִביָרא ֵליּה ְסִביָרא ֵליּה     ַרּבִ
א ֶאת ַעְצמוֹ  א ֶאת ַעְצמוֹ ַחי נֹוׂשֵ א ֶאת ַעְצמוֹ ַחי נֹוׂשֵ א ֶאת ַעְצמוֹ ַחי נֹוׂשֵ   . ַחי נֹוׂשֵ

  
ינֹוק י ּתִ יס ְלַגּבֵ ֵטל כִּ ינֹוקְוִליּבַ י ּתִ יס ְלַגּבֵ ֵטל כִּ ינֹוקְוִליּבַ י ּתִ יס ְלַגּבֵ ֵטל כִּ ינֹוקְוִליּבַ י ּתִ יס ְלַגּבֵ ֵטל כִּ   . ְוִליּבַ

ַנן    ִמיִמיִמיִמי ַנןלֹא ּתְ ַנןלֹא ּתְ ַנןלֹא ּתְ             ::::לֹא ּתְ
ה " טָּ ּמִ ה,  -ֶאת ַהַחי ּבַ טָּ טּור ַאף ַעל ַהּמִ   ּפָ

ה ְטֵפיָלה לוֹ  טָּ ַהּמִ       !!!!"ׁשֶ
  

י ַחי  ה ְלַגּבֵ י ַחי ִמּטָ ה ְלַגּבֵ י ַחי ִמּטָ ה ְלַגּבֵ י ַחי ִמּטָ ה ְלַגּבֵ ֵלי ֵליּה     - - - - ִמּטָ ֵלי ֵליּה ְמַבּטְ ֵלי ֵליּה ְמַבּטְ ֵלי ֵליּה ְמַבּטְ             ,,,,ְמַבּטְ
ינֹוק  י ּתִ יס ְלַגּבֵ ינֹוק כִּ י ּתִ יס ְלַגּבֵ ינֹוק כִּ י ּתִ יס ְלַגּבֵ ינֹוק כִּ י ּתִ יס ְלַגּבֵ ֵלי ֵליּה     - - - - כִּ ֵלי ֵליּה ָלא ְמַבּטְ ֵלי ֵליּה ָלא ְמַבּטְ ֵלי ֵליּה ָלא ְמַבּטְ   . ָלא ְמַבּטְ

  
        
ארֹו """" ַצּוָ לּוי לֹו ּבְ ינֹוק ֵמת ְוִכיס ּתָ ארֹו ּתִ ַצּוָ לּוי לֹו ּבְ ינֹוק ֵמת ְוִכיס ּתָ ארֹו ּתִ ַצּוָ לּוי לֹו ּבְ ינֹוק ֵמת ְוִכיס ּתָ ארֹו ּתִ ַצּוָ לּוי לֹו ּבְ ינֹוק ֵמת ְוִכיס ּתָ טּור    ––––ּתִ טּורּפָ טּורּפָ טּורּפָ   . """"ּפָ
        

ינֹוקְוִליַחיַּ ְוִליַחיַּ ְוִליַחיַּ ְוִליַחיַּ  ּום ּתִ ינֹוקיב ִמׁשּ ּום ּתִ ינֹוקיב ִמׁשּ ּום ּתִ ינֹוקיב ִמׁשּ ּום ּתִ   ! יב ִמׁשּ
  

ְמעֹוןָרָבא כְּ ָרָבא כְּ ָרָבא כְּ ָרָבא כְּ  י ׁשִ         ָאַמר: ָאַמר: ָאַמר: ָאַמר: ּדְ ּדְ ּדְ ּדְ ְסִביָרא ֵליּה ְסִביָרא ֵליּה ְסִביָרא ֵליּה ְסִביָרא ֵליּה     ַרּבִ
ֵאין ָצִריְך ְלגּוָפּה  ל ְמָלאָכה ׁשֶ ֵאין ָצִריְך ְלגּוָפּה כָּ ל ְמָלאָכה ׁשֶ ֵאין ָצִריְך ְלגּוָפּה כָּ ל ְמָלאָכה ׁשֶ ֵאין ָצִריְך ְלגּוָפּה כָּ ל ְמָלאָכה ׁשֶ טּור ָעֶליָה     - - - - כָּ טּור ָעֶליָה ּפָ טּור ָעֶליָה ּפָ טּור ָעֶליָה ּפָ       ....ּפָ

  
ַנן ַנןּתְ ַנןּתְ ַנןּתְ   : ּתְ

ָידוֹ נֹוֵטל ָאָדם " נֹו ְוָהֶאֶבן ּבְ   !!!!"ֶאת ּבְ
  

ֵבי  ֵבי ָאְמִרי ּדְ ֵבי ָאְמִרי ּדְ ֵבי ָאְמִרי ּדְ איָאְמִרי ּדְ י ַיּנַ   : : : : ַרּבִ
ׁש  ּיֵ ִתינֹוק ׁשֶ ׁש ּבְ ּיֵ ִתינֹוק ׁשֶ ׁש ּבְ ּיֵ ִתינֹוק ׁשֶ ׁש ּבְ ּיֵ ִתינֹוק ׁשֶ יְע     ּבְ יְע לֹו ּגִ יְע לֹו ּגִ יְע לֹו ּגִ   ....ּגּוִעין ַעל ָאִביוּגּוִעין ַעל ָאִביוּגּוִעין ַעל ָאִביוּגּוִעין ַעל ָאִביולֹו ּגִ

  
יָנר ַנִמי! , ^, ^, ^, ^ִאי ָהִכיִאי ָהִכיִאי ָהִכיִאי ָהִכי   קמב,א יָנר ַנִמי! ַמאי ִאיְרָיא ֶאֶבן, ֲאִפיּלּו ּדִ יָנר ַנִמי! ַמאי ִאיְרָיא ֶאֶבן, ֲאִפיּלּו ּדִ יָנר ַנִמי! ַמאי ִאיְרָיא ֶאֶבן, ֲאִפיּלּו ּדִ   ַמאי ִאיְרָיא ֶאֶבן, ֲאִפיּלּו ּדִ

ה ָאַמר  ּמָ ה ָאַמר ַאּלָ ּמָ ה ָאַמר ַאּלָ ּמָ ה ָאַמר ַאּלָ ּמָ א ֶאֶבןָרָבאַאּלָ נּו ֶאּלָ א ֶאֶבן: לֹא ׁשָ נּו ֶאּלָ א ֶאֶבן: לֹא ׁשָ נּו ֶאּלָ א ֶאֶבן: לֹא ׁשָ נּו ֶאּלָ יָנר ָאסּור, : לֹא ׁשָ יָנר ָאסּורֲאָבל ּדִ יָנר ָאסּורֲאָבל ּדִ יָנר ָאסּורֲאָבל ּדִ   ! ֲאָבל ּדִ
  

  ֶאֶבן, ִאי ָנְפָלה ָלּה לֹא ָאֵתי ֲאבּוּה ְלִאיתּוֵיי, ֶאֶבן, ִאי ָנְפָלה ָלּה לֹא ָאֵתי ֲאבּוּה ְלִאיתּוֵיי, ֶאֶבן, ִאי ָנְפָלה ָלּה לֹא ָאֵתי ֲאבּוּה ְלִאיתּוֵיי, ֶאֶבן, ִאי ָנְפָלה ָלּה לֹא ָאֵתי ֲאבּוּה ְלִאיתּוֵיי, 
יָנר, ִאי ָנֵפיל ָאֵתי ֲאבּוּה ְלַאּת  יָנר, ִאי ָנֵפיל ָאֵתי ֲאבּוּה ְלַאּת ּדִ יָנר, ִאי ָנֵפיל ָאֵתי ֲאבּוּה ְלַאּת ּדִ יָנר, ִאי ָנֵפיל ָאֵתי ֲאבּוּה ְלַאּת ּדִ             ....ּוֵייּוֵייּוֵייּוֵייּדִ

        
ָווֵתיּה  ְנָיא כְּ ָווֵתיּה ּתַ ְנָיא כְּ ָווֵתיּה ּתַ ְנָיא כְּ ָווֵתיּה ּתַ ְנָיא כְּ         : : : : ָרָבאּדְ ּדְ ּדְ ּדְ ּתַ

  רש"י
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ָידֹו " עֹוָתיו ּבְ ָליו ְוַטּבְ ֵתפֹו, ְוַסְנּדָ ִחים ַעל ּכְ ִלים ּומּוּנָ ָליו ְמקּוּפָ יב.  -ַהּמֹוִציא ּכֵ   ַחּיָ
ֶהן  ׁש ּבָ טּור.  -ְוִאם ָהָיה ְמלּוּבָ   ּפָ

ַרְג  ָליו ּבְ ָיָדיוָליו, וְ ַהּמֹוִציא ָאָדם ְוֵכָליו ָעָליו, ְוַסְנּדָ עֹוָתיו ּבְ טּור,  - ַטּבְ   ּפָ
ֵהןְוִא  מֹות ׁשֶ יב – יּלּו הֹוִציָאן ּכְ       ...."ַחּיָ
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        קמב, אקמב, אקמב, אקמב, א .653
תֹוָכּה " ָלה ְוָהֶאֶבן ּבְ ְלּכָ   . . . . "ּכַ
  

יֱהִוי  אי? ּתֶ יֱהִוי ְוַאּמַ אי? ּתֶ יֱהִוי ְוַאּמַ אי? ּתֶ יֱהִוי ְוַאּמַ אי? ּתֶ ָלה"ְוַאּמַ ְלּכָ ִסיס ְלָדָבר ָהָאסּור    "ּכַ ִסיס ְלָדָבר ָהָאסּורּבָ ִסיס ְלָדָבר ָהָאסּורּבָ ִסיס ְלָדָבר ָהָאסּורּבָ   ! ּבָ
  

ר ָחָנהָאַמר ָאַמר ָאַמר ָאַמר  ר ּבַ ה ּבַ י יֹוָחָנןָאַמר ָאַמר ָאַמר ָאַמר     ַרּבָ         : : : : ַרּבִ
ירֹות ָעְסִקיַנן    - - - - ָהָכא ָהָכא ָהָכא ָהָכא  ָלה ְמֵלָאה ּפֵ ַכְלכָּ ירֹות ָעְסִקיַנןּבְ ָלה ְמֵלָאה ּפֵ ַכְלכָּ ירֹות ָעְסִקיַנןּבְ ָלה ְמֵלָאה ּפֵ ַכְלכָּ ירֹות ָעְסִקיַנןּבְ ָלה ְמֵלָאה ּפֵ ַכְלכָּ             ....ּבְ

        
ָיַדִים ֵדי ֶאֶבן, ְוִניְנְקִטיְנהּו ּבְ ִדיָנהּו ְלֵפיֵרי, ְוִניׁשְ ָיַדִיםְוִליׁשְ ֵדי ֶאֶבן, ְוִניְנְקִטיְנהּו ּבְ ִדיָנהּו ְלֵפיֵרי, ְוִניׁשְ ָיַדִיםְוִליׁשְ ֵדי ֶאֶבן, ְוִניְנְקִטיְנהּו ּבְ ִדיָנהּו ְלֵפיֵרי, ְוִניׁשְ ָיַדִיםְוִליׁשְ ֵדי ֶאֶבן, ְוִניְנְקִטיְנהּו ּבְ ִדיָנהּו ְלֵפיֵרי, ְוִניׁשְ   ! ְוִליׁשְ

  
י ֶאְלַעיְד כִּ כִּ כִּ כִּ              ::::ַרבָאַמר ָאַמר ָאַמר ָאַמר     ַרּבִ

ִפין,  ּנְ יּטַ ֵפירֹות ַהּמִ ִפין, ּבְ ּנְ יּטַ ֵפירֹות ַהּמִ ִפין, ּבְ ּנְ יּטַ ֵפירֹות ַהּמִ ִפין, ּבְ ּנְ יּטַ ֵפירֹות ַהּמִ         ּבְ
ִפין    - - - - ָהָכא ַנִמי ָהָכא ַנִמי ָהָכא ַנִמי ָהָכא ַנִמי  ּנְ יּטַ ֵפירֹות ַהּמִ ִפיןּבְ ּנְ יּטַ ֵפירֹות ַהּמִ ִפיןּבְ ּנְ יּטַ ֵפירֹות ַהּמִ ִפיןּבְ ּנְ יּטַ ֵפירֹות ַהּמִ       ....ּבְ

  
  ! ייייְוִליְנָעִריְנהּו ָנעֹוֵר ְוִליְנָעִריְנהּו ָנעֹוֵר ְוִליְנָעִריְנהּו ָנעֹוֵר ְוִליְנָעִריְנהּו ָנעֹוֵר 

  
יָאַמר ָאַמר ָאַמר ָאַמר  ר ַאׁשִ יא ּבַ         : : : : ָרָבאָאַמר ָאַמר ָאַמר ָאַמר     ַרב ִחּיָ

חּוָתה ָעְסִקיַנן,  ָלה ּפְ ַכְלכָּ חּוָתה ָעְסִקיַנן, ָהָכא ּבְ ָלה ּפְ ַכְלכָּ חּוָתה ָעְסִקיַנן, ָהָכא ּבְ ָלה ּפְ ַכְלכָּ חּוָתה ָעְסִקיַנן, ָהָכא ּבְ ָלה ּפְ ַכְלכָּ   ָהָכא ּבְ
ָלה ְלכָּ ית ּדֹוֶפן ַלכַּ ָלהֶאֶבן ַנֲעׂשֵ ְלכָּ ית ּדֹוֶפן ַלכַּ ָלהֶאֶבן ַנֲעׂשֵ ְלכָּ ית ּדֹוֶפן ַלכַּ ָלהֶאֶבן ַנֲעׂשֵ ְלכָּ ית ּדֹוֶפן ַלכַּ       ....ֶאֶבן ַנֲעׂשֵ
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רּוָמה" ין[ ְמַטְלְטִלין תְּ הֹוָרה, ְוִעם ַהחּוּלִ    ]."ְטֵמָאה ִעם ַהטְּ
        

אָאַמר ָאַמר ָאַמר ָאַמר          : : : : ַרב ִחְסּדָ
נּו ֶאלָּ  נּו ֶאלָּ לֹא ׁשָ נּו ֶאלָּ לֹא ׁשָ נּו ֶאלָּ לֹא ׁשָ הלֹא ׁשָ ְטהֹוָרה ְלַמּטָ הא ׁשֶ ְטהֹוָרה ְלַמּטָ הא ׁשֶ ְטהֹוָרה ְלַמּטָ הא ׁשֶ ְטהֹוָרה ְלַמּטָ   . ְטֵמָאה ְלַמְעָלהְטֵמָאה ְלַמְעָלהְטֵמָאה ְלַמְעָלהְטֵמָאה ְלַמְעָלהוְ וְ וְ וְ     ,,,,א ׁשֶ

ה  ה ֲאָבל ְטהֹוָרה ְלַמְעָלה ּוְטֵמָאה ְלַמּטָ ה ֲאָבל ְטהֹוָרה ְלַמְעָלה ּוְטֵמָאה ְלַמּטָ ה ֲאָבל ְטהֹוָרה ְלַמְעָלה ּוְטֵמָאה ְלַמּטָ ֵביק ֵליּה ְטֵמָאה.     - - - - ֲאָבל ְטהֹוָרה ְלַמְעָלה ּוְטֵמָאה ְלַמּטָ ֵקיל ֵליּה ְטהֹוָרה ְוׁשָ ֵביק ֵליּה ְטֵמָאה. ׁשָ ֵקיל ֵליּה ְטהֹוָרה ְוׁשָ ֵביק ֵליּה ְטֵמָאה. ׁשָ ֵקיל ֵליּה ְטהֹוָרה ְוׁשָ ֵביק ֵליּה ְטֵמָאה. ׁשָ ֵקיל ֵליּה ְטהֹוָרה ְוׁשָ   ׁשָ
  

ה ַנִמי,  ה ַנִמי, ְוִכי ְטהֹוָרה ְלַמּטָ ה ַנִמי, ְוִכי ְטהֹוָרה ְלַמּטָ ה ַנִמי, ְוִכי ְטהֹוָרה ְלַמּטָ         ְוִכי ְטהֹוָרה ְלַמּטָ
ִדיְנהּו ְוִליְנְקִטיְנהוּ  ִדיְנהּו ְוִליְנְקִטיְנהוּ ִליׁשְ ִדיְנהּו ְוִליְנְקִטיְנהוּ ִליׁשְ ִדיְנהּו ְוִליְנְקִטיְנהוּ ִליׁשְ   ! ִליׁשְ

  
י ֶאְלַעיָאַמר ָאַמר ָאַמר ָאַמר          : : : : ַרבָאַמר ָאַמר ָאַמר ָאַמר     ַרּבִ

ֵפירֹות ַה  ֵפירֹות ַה ּבְ ֵפירֹות ַה ּבְ ֵפירֹות ַה ּבְ ִפין ָעְסִקיַנןּבְ ּנְ יּטַ ִפין ָעְסִקיַנןּמִ ּנְ יּטַ ִפין ָעְסִקיַנןּמִ ּנְ יּטַ ִפין ָעְסִקיַנןּמִ ּנְ יּטַ             ....ּמִ
        

            ::::ייייֵמיִתיֵב ֵמיִתיֵב ֵמיִתיֵב ֵמיִתיֵב 
ין, " הֹוָרה ְוִעם ַהחּוּלִ רּוָמה ְטֵמָאה ִעם ַהטְּ   ְמַטְלְטִלין תְּ

ה ֵמָאה ְלַמְעָלה ּוְטהֹוָרה ְלַמטָּ טְּ ין ׁשֶ ה, ּבֵ הֹוָרה ְלַמְעָלה ּוְטֵמָאה ְלַמטָּ טְּ ין ׁשֶ   , , , , "ּבֵ
א  יּוְבּתָ א ּתְ יּוְבּתָ א ּתְ יּוְבּתָ א ּתְ יּוְבּתָ א!  ּדְ ּדְ ּדְ ּדְ ּתְ א!  ַרב ִחְסּדָ א!  ַרב ִחְסּדָ א!  ַרב ִחְסּדָ         ַרב ִחְסּדָ

      
א:     ַרבַרבַרבַרב    ךְ ךְ ךְ ךְ ָאַמר לָ ָאַמר לָ ָאַמר לָ ָאַמר לָ  א: ִחְסּדָ א: ִחְסּדָ א: ִחְסּדָ         ִחְסּדָ

  ְלצֹוֶרְך ּגּופֹו, ְלצֹוֶרְך ּגּופֹו, ְלצֹוֶרְך ּגּופֹו, ְלצֹוֶרְך ּגּופֹו,     - - - - ַמְתִניִתין ַמְתִניִתין ַמְתִניִתין ַמְתִניִתין 
ַרְייָתא  ַרְייָתא ּבָ ַרְייָתא ּבָ ַרְייָתא ּבָ   . ְלצֹוֶרְך ְמקֹומוֹ ְלצֹוֶרְך ְמקֹומוֹ ְלצֹוֶרְך ְמקֹומוֹ ְלצֹוֶרְך ְמקֹומוֹ  -ּבָ

  
א ְלאֹוְקֵמי ַמְתִניִתין ּדְ ּדְ ּדְ ּדְ ַמאי ּדּוְחֵקיּה ַמאי ּדּוְחֵקיּה ַמאי ּדּוְחֵקיּה ַמאי ּדּוְחֵקיּה  א ְלאֹוְקֵמי ַמְתִניִתין ַרב ִחְסּדָ א ְלאֹוְקֵמי ַמְתִניִתין ַרב ִחְסּדָ א ְלאֹוְקֵמי ַמְתִניִתין ַרב ִחְסּדָ   ? ְלצֹוֶרְך ּגּופוֹ ְלצֹוֶרְך ּגּופוֹ ְלצֹוֶרְך ּגּופוֹ ְלצֹוֶרְך ּגּופוֹ ַרב ִחְסּדָ

  
        : : : : ָרָבאָאַמר ָאַמר ָאַמר ָאַמר 

ְייָקא,  ָווֵתיּה ּדָ ְייָקא, ַמְתִניִתין כְּ ָווֵתיּה ּדָ ְייָקא, ַמְתִניִתין כְּ ָווֵתיּה ּדָ ְייָקא, ַמְתִניִתין כְּ ָווֵתיּה ּדָ         ַמְתִניִתין כְּ
ָקָתֵני ֵסיָפא ָקָתֵני ֵסיָפאּדְ ָקָתֵני ֵסיָפאּדְ ָקָתֵני ֵסיָפאּדְ ר ְמַנֵע ": ּדְ ַעל ַהּכַ ר ְוֵהן נֹוְפלֹותָמעֹות ׁשֶ         . . . . "ר ֶאת ַהּכַ

ר ָחָנהְוָאַמר ְוָאַמר ְוָאַמר ְוָאַמר  ר ּבַ ה ּבַ י יֹוָחָנןָאַמר ָאַמר ָאַמר ָאַמר     ַרּבָ         : : : : ַרּבִ
א נּו ֶאּלָ אלֹא ׁשָ נּו ֶאּלָ אלֹא ׁשָ נּו ֶאּלָ אלֹא ׁשָ נּו ֶאּלָ         ְלצֹוֶרְך ּגּופֹו, ְלצֹוֶרְך ּגּופֹו, ְלצֹוֶרְך ּגּופֹו, ְלצֹוֶרְך ּגּופֹו,     ::::לֹא ׁשָ

        ְמַטְלְטלֹו, ְועֹוָדן ָעָליו. ְמַטְלְטלֹו, ְועֹוָדן ָעָליו. ְמַטְלְטלֹו, ְועֹוָדן ָעָליו. ְמַטְלְטלֹו, ְועֹוָדן ָעָליו.     - - - - ֲאָבל ְלצֹוֶרְך ְמקֹומֹו ֲאָבל ְלצֹוֶרְך ְמקֹומֹו ֲאָבל ְלצֹוֶרְך ְמקֹומֹו ֲאָבל ְלצֹוֶרְך ְמקֹומֹו 
ֵסיָפא ְלצֹוֶרְך ּגּופוֹ  ֵסיָפא ְלצֹוֶרְך ּגּופוֹ ּוִמּדְ ֵסיָפא ְלצֹוֶרְך ּגּופוֹ ּוִמּדְ ֵסיָפא ְלצֹוֶרְך ּגּופוֹ ּוִמּדְ א ַנִמי ְלצֹוֶרְך ּגּופֹו.      ,,,,ּוִמּדְ א ַנִמי ְלצֹוֶרְך ּגּופֹו.  ֵריׁשָ א ַנִמי ְלצֹוֶרְך ּגּופֹו.  ֵריׁשָ א ַנִמי ְלצֹוֶרְך ּגּופֹו.  ֵריׁשָ         ֵריׁשָ
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י ְיהּוָדה"   אֹוֵמר:  ַרּבִ

ֶאָחד ּוֵמָאה[ ַאף ַמֲעִלין ע ּבְ   . ]"ֶאת ַהְמדּוּמָ
  

אי?!  אי?! ְוַאּמַ אי?! ְוַאּמַ אי?! ְוַאּמַ         ְוַאּמַ
ןָהא ָקא ָהא ָקא ָהא ָקא ָהא ָקא  ןְמַתּקֵ ןְמַתּקֵ ןְמַתּקֵ   ! ְמַתּקֵ

  
י יַרּבִ יַרּבִ יַרּבִ יְיהּוָדה כְּ ְיהּוָדה כְּ ְיהּוָדה כְּ ְיהּוָדה כְּ     ַרּבִ יַרּבִ יַרּבִ יַרּבִ   ֱאִליֶעֶזר ְסִביָרא ֵליּה, ֱאִליֶעֶזר ְסִביָרא ֵליּה, ֱאִליֶעֶזר ְסִביָרא ֵליּה, ֱאִליֶעֶזר ְסִביָרא ֵליּה,     ַרּבִ

ֵעיָנא ַמְחָתאּדְ  רּוָמה ּבְ ֵעיָנא ַמְחָתאָאַמר: ּתְ רּוָמה ּבְ ֵעיָנא ַמְחָתאָאַמר: ּתְ רּוָמה ּבְ ֵעיָנא ַמְחָתאָאַמר: ּתְ רּוָמה ּבְ   . ָאַמר: ּתְ
ְתַנן ְתַנןּדִ ְתַנןּדִ ְתַנןּדִ             ::::ּדִ

ח" ְפָלה ְלּפָ ּנָ רּוָמה ׁשֶ ע ְלָמקֹום ַאֵחר, תְּ ָאה, ְוִנְדְמעּו, ְוָנַפל ִמן ַהְמדּוּמָ   ֹות ִמּמֵ
י ֱאִליֶעֶזר   אֹוֵמר:  ַרּבִ

ַעת אי.  ,ְמַדּמַ ְתרּוַמת ַוּדַ   ּכִ
  אֹוְמִרים:  ֲחָכִמיםוַ 

ַע  ע ְמַדּמֵ ּבֹון ,ֵאין ַהְמדּוּמָ א ְלִפי ֶחׁשְ   . . . . "ֶאּלָ
  

ְמַעּתְ ֵליּה  ׁשָ ְמַעּתְ ֵליּה ֵאיַמר ּדְ ׁשָ ְמַעּתְ ֵליּה ֵאיַמר ּדְ ׁשָ ְמַעּתְ ֵליּה ֵאיַמר ּדְ ׁשָ             ,,,,ְלחּוְמָראְלחּוְמָראְלחּוְמָראְלחּוְמָרא    ::::ֵאיַמר ּדְ
ְמַעּתְ ֵליּה ְלקּולָּ ְלקּולָּ ְלקּולָּ ְלקּולָּ  ְמַעּתְ ֵליּה א ִמי ׁשָ ְמַעּתְ ֵליּה א ִמי ׁשָ ְמַעּתְ ֵליּה א ִמי ׁשָ   ?! א ִמי ׁשָ

  
א אֶאּלָ אֶאּלָ אֶאּלָ יָאַמר כְּ ָאַמר כְּ ָאַמר כְּ ָאַמר כְּ ּדְ הּוא הּוא הּוא הּוא     ::::ֶאּלָ יַרּבִ יַרּבִ יַרּבִ ְמעֹון,     ַרּבִ ְמעֹון, ׁשִ ְמעֹון, ׁשִ ְמעֹון, ׁשִ         ׁשִ

ִדְתַנן ִדְתַנןכְּ ִדְתַנןכְּ ִדְתַנןכְּ   : כְּ
ְפָלה ַאֶחֶרת " ּנָ יהַּ ַעד ׁשֶ יק ְלַהְגּבִ ְפָלה ְלֵמָאה, ְולֹא ִהְסּפִ ּנָ רּוָמה ׁשֶ   ֲאסּוָרה.  ֲהֵרי זוֹ  - ְסָאה תְּ
ְמעֹוןוְ  י ׁשִ יר ַרּבִ         . . . . "ַמתִּ
  

אי איּוִמּמַ איּוִמּמַ איּוִמּמַ   ? ּוִמּמַ
יְלָמא ָהָת  יְלָמא ָהָת ּדִ יְלָמא ָהָת ּדִ יְלָמא ָהָת ּדִ ָהא ָקִמיּפְ ּדִ ָהא ָקִמיּפְ ם ּבְ ָהא ָקִמיּפְ ם ּבְ ָהא ָקִמיּפְ ם ּבְ         ::::ייייְלגֵ ְלגֵ ְלגֵ ְלגֵ ם ּבְ

א ָסַברַת ַת ַת ַת ּדְ ּדְ ּדְ ּדְ  א ַקּמָ א ָסַברּנָ א ַקּמָ א ָסַברּנָ א ַקּמָ א ָסַברּנָ א ַקּמָ ב     ::::ּנָ ב ַאף ַעל ּגַ ב ַאף ַעל ּגַ ב ַאף ַעל ּגַ ֶזה ַאַחר ֶזה ּדְ ּדְ ּדְ ּדְ ַאף ַעל ּגַ ֶזה ַאַחר ֶזה ָנְפלּו ּבְ ֶזה ַאַחר ֶזה ָנְפלּו ּבְ ֶזה ַאַחר ֶזה ָנְפלּו ּבְ ַמאן ָנְפלּו ּבְ ֵמיּדְ כְּ ַבת ַאַחת ּדָ ֵמיָנַפל ּבְ ַבת ַאַחת ּדָ ֵמיָנַפל ּבְ ַבת ַאַחת ּדָ ֵמיָנַפל ּבְ ַבת ַאַחת ּדָ   . ָנַפל ּבְ
ין ָנְפ  ין ָנְפ ְוָהא ְלַחְמׁשִ ין ָנְפ ְוָהא ְלַחְמׁשִ ין ָנְפ ְוָהא ְלַחְמׁשִ ין ָנְפָלהְוָהא ְלַחְמׁשִ ין ָנְפָלהָלה, ְוָהא ְלַחְמׁשִ ין ָנְפָלהָלה, ְוָהא ְלַחְמׁשִ ין ָנְפָלהָלה, ְוָהא ְלַחְמׁשִ   . ָלה, ְוָהא ְלַחְמׁשִ

יוְ וְ וְ וְ  יַרּבִ יַרּבִ יַרּבִ ְמעֹון ָסַבר    ַרּבִ ְמעֹון ָסַברׁשִ ְמעֹון ָסַברׁשִ ְמעֹון ָסַברׁשִ ִטיל ּבִ     ::::ׁשִ ְייָתא ּבְ ִטיל ּבִ ַקּמַ ְייָתא ּבְ ִטיל ּבִ ַקּמַ ְייָתא ּבְ ִטיל ּבִ ַקּמַ ְייָתא ּבְ יְבִטילַקּמַ יְבִטילֵמָאה, ְוָהא ּתִ יְבִטילֵמָאה, ְוָהא ּתִ יְבִטילֵמָאה, ְוָהא ּתִ    !ֵמָאה ְוַחדֵמָאה ְוַחדֵמָאה ְוַחדֵמָאה ְוַחדּבִ ּבִ ּבִ ּבִ     ֵמָאה, ְוָהא ּתִ
  

א אֶאּלָ אֶאּלָ אֶאּלָ יָאַמר כְּ ָאַמר כְּ ָאַמר כְּ ָאַמר כְּ דּ הּוא הּוא הּוא הּוא     ::::ֶאּלָ יַרּבִ יַרּבִ יַרּבִ ן ֶאְלָעָזר.     ַרּבִ ְמעֹון ּבֶ ן ֶאְלָעָזר. ׁשִ ְמעֹון ּבֶ ן ֶאְלָעָזר. ׁשִ ְמעֹון ּבֶ ן ֶאְלָעָזר. ׁשִ ְמעֹון ּבֶ         ׁשִ
ַתְנָיא ַתְנָיאּדְ ַתְנָיאּדְ ַתְנָיאּדְ             ::::ּדְ

ן ֶאְלָעָזר" ְמעֹון ּבֶ י ׁשִ   אֹוֵמר:  ַרּבִ
ד ַאֵחר ַצד ֶזה, ְואֹוֵכל ִמּצַ   . "נֹוֵתן ֵעיָניו ּבְ

  
ָווֵתיּה  ָווֵתיּה ּוִמי ָסַבר ֵליּה כְּ ָווֵתיּה ּוִמי ָסַבר ֵליּה כְּ ָווֵתיּה ּוִמי ָסַבר ֵליּה כְּ  ? ּוִמי ָסַבר ֵליּה כְּ

וֵ    קמב,ב ֵליג ִעיּלָ וֵ ְוָהא ִמיְפִליג ּפָ ֵליג ִעיּלָ וֵ ְוָהא ִמיְפִליג ּפָ ֵליג ִעיּלָ וֵ ְוָהא ִמיְפִליג ּפָ ֵליג ִעיּלָ   , יּה יּה יּה יּה ְוָהא ִמיְפִליג ּפָ
ַתְנָיא ַתְנָיאּדְ ַתְנָיאּדְ ַתְנָיאּדְ             ::::ּדְ

י ְיהּוָדה"   אֹוֵמר:  ַרּבִ
ֶאָחד ּוֵמָאה.  ע ּבְ   ַמֲעִלין ֶאת ַהְמדּוּמָ

ן ֶאְלָעָזר ְמעֹון ּבֶ י ׁשִ   אֹוֵמר:  ַרּבִ
ד ַאֵחר ַצד ֶזה ְואֹוֵכל ִמּצַ       !!!!"נֹוֵתן ֵעיָניו ּבְ

  
יּדְ ּדְ ּדְ ּדְ  יַרּבִ יַרּבִ יַרּבִ יְיהּוָדה ֲעִדיָפא ְמ ְיהּוָדה ֲעִדיָפא ְמ ְיהּוָדה ֲעִדיָפא ְמ ְיהּוָדה ֲעִדיָפא ְמ     ַרּבִ יַרּבִ יַרּבִ יַרּבִ ן ֶאְלָעָזר    ַרּבִ ְמעֹון ּבֶ ן ֶאְלָעָזרׁשִ ְמעֹון ּבֶ ן ֶאְלָעָזרׁשִ ְמעֹון ּבֶ ן ֶאְלָעָזרׁשִ ְמעֹון ּבֶ   ....ׁשִ
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        קמב, בקמב, בקמב, בקמב, ב .656
ָנה    ִמׁשְ

י ֶהָחִבּיֹות ַעל ּפִ ּה, ְוִהיא - ָהֶאֶבן ׁשֶ ּה ַעל ִצּדָ   נֹוֶפֶלת.  ַמטָּ
ין ֶהָחִבּיֹותָהְיָתה  יהַּ וּ  - ּבֵ ּה, ְוִהיאַמְגּבִ ּה ַעל ִצּדָ   נֹוֶפֶלת.  ַמטָּ

ר  ַעל ַהּכַ ר ְוֵהן נֹוְפלֹות.  -ָמעֹות ׁשֶ   ְמַנֵער ֶאת ַהּכַ
ת  ֶלׁשֶ ְסַמְרטּוט. ְמ  - ָהְיָתה ָעָליו ִלׁשְ ָחּה ּבִ   ַקּנְ

ל עֹור  ְכֶלה -ָהְיָתה ׁשֶ תִּ    ....נֹוְתִנין ָעֶליָה ַמִים ַעד ׁשֶ
   

ָמָרא    ּגְ

        : : : : ַרבָאַמר ָאַמר ָאַמר ָאַמר     ַרב הּוָנאָאַמר ָאַמר ָאַמר ָאַמר 
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 ה     - - - - ֲאָבל ּבְ ה ַנֲעׂשָ ה ַנֲעׂשָ ה ַנֲעׂשָ ִסיס ְלָדָבר ָהָאסּורַנֲעׂשָ ִסיס ְלָדָבר ָהָאסּורּבָ ִסיס ְלָדָבר ָהָאסּורּבָ ִסיס ְלָדָבר ָהָאסּורּבָ   . ּבָ

  
  
  
ין ֶהָחִבּיֹות" ּה, ְוִהיאַמְג  -[  ָהְיָתה ּבֵ ּה ַעל ִצּדָ יהַּ ּוַמטָּ   .]נֹוֶפֶלת ּבִ
  

א  ּנָ א ַמאן ּתַ ּנָ א ַמאן ּתַ ּנָ א ַמאן ּתַ ּנָ ָראּדְ ַמאן ּתַ א ִאיּסּוָרא ְוֶהיּתֵ ִאיכָּ ל ֵהיָכא ּדְ ָראכָּ א ִאיּסּוָרא ְוֶהיּתֵ ִאיכָּ ל ֵהיָכא ּדְ ָראכָּ א ִאיּסּוָרא ְוֶהיּתֵ ִאיכָּ ל ֵהיָכא ּדְ ָראכָּ א ִאיּסּוָרא ְוֶהיּתֵ ִאיכָּ ל ֵהיָכא ּדְ             ,,,,כָּ
ָרא  ֶהיּתֵ ָרא ּבְ ֶהיּתֵ ָרא ּבְ ֶהיּתֵ ָרא ּבְ ֶהיּתֵ         ָטְרִחיַנן, ָטְרִחיַנן, ָטְרִחיַנן, ָטְרִחיַנן,     - - - - ּבְ

ִאיּסּוָרא  ִאיּסּוָרא ּבְ ִאיּסּוָרא ּבְ ִאיּסּוָרא ּבְ   ָלא ָטְרִחיַנן? ָלא ָטְרִחיַנן? ָלא ָטְרִחיַנן? ָלא ָטְרִחיַנן?     - - - - ּבְ
  

ר ָחָנהָאַמר ָאַמר ָאַמר ָאַמר  ר ּבַ ה ּבַ י יֹוָחָנןָאַמר ָאַמר ָאַמר ָאַמר     ַרּבָ   : : : : ַרּבִ
ְמ  ן ּגַ ְמעֹון ּבֶ ן ׁשִ ְמ ַרּבָ ן ּגַ ְמעֹון ּבֶ ן ׁשִ ְמ ַרּבָ ן ּגַ ְמעֹון ּבֶ ן ׁשִ ְמ ַרּבָ ן ּגַ ְמעֹון ּבֶ ן ׁשִ         ִליֵאל ִהיא. ִליֵאל ִהיא. ִליֵאל ִהיא. ִליֵאל ִהיא. ַרּבָ

ְתַנן ְתַנןּדִ ְתַנןּדִ ְתַנןּדִ             ::::ּדִ
יֹום טֹוב, "   ַהּבֹוֵרר ִקְטִנית ּבְ

אי מַּ ית ׁשַ   אֹוְמִרים:  ּבֵ
  ּבֹוֵרר אֹוֶכל ְואֹוֵכל. 

לוּ    אֹוְמִרים:  ֵבית ִהּלֵ
ְמחּוי ֵחיקֹו ּוַבתַּ ַדְרּכֹו, ּבְ   . (ביצה יד:) "ּבֹוֵרר ּכְ

            ::::ְוַתְנָיאְוַתְנָיאְוַתְנָיאְוַתְנָיא
ְמִליֵאלָאַמר " ן ּגַ ְמעֹון ּבֶ ן ׁשִ   : ַרּבָ
ָבִרים ֲאמּוִריםּבַ  ה ּדְ סֹוֶלת.  :ּמֶ ה ַעל ַהּפְ ָהאֹוֶכל ְמרּוּבֶ   ׁשֶ

ה ַעל ָהאֹוֶכל  סֹוֶלת ְמרּוּבָ ְבֵרי ַהּכל ּבֹוֵרר אֹוֶכל -ֲאָבל ּפְ   ."ּדִ
        

ֵמי סֹוֶלת ּדָ ה ַעל ַהּפְ ִכי אֹוֶכל ְמרּוּבֶ ֵמיְוָהא ָהָכא, ּדְ סֹוֶלת ּדָ ה ַעל ַהּפְ ִכי אֹוֶכל ְמרּוּבֶ ֵמיְוָהא ָהָכא, ּדְ סֹוֶלת ּדָ ה ַעל ַהּפְ ִכי אֹוֶכל ְמרּוּבֶ ֵמיְוָהא ָהָכא, ּדְ סֹוֶלת ּדָ ה ַעל ַהּפְ ִכי אֹוֶכל ְמרּוּבֶ   ! ְוָהא ָהָכא, ּדְ
  

        ָהָכא ַנִמי, ָהָכא ַנִמי, ָהָכא ַנִמי, ָהָכא ַנִמי, 
ַקל לֹא ִמ  ֵעי ְלִמיׁשְ ִאי ּבָ יָון ּדְ ַקל לֹא ִמ כֵּ ֵעי ְלִמיׁשְ ִאי ּבָ יָון ּדְ ַקל לֹא ִמ כֵּ ֵעי ְלִמיׁשְ ִאי ּבָ יָון ּדְ ַקל לֹא ִמ כֵּ ֵעי ְלִמיׁשְ ִאי ּבָ יָון ּדְ ֵקיל ָלּה כֵּ ׁשָ יל ֵליּה ַיִין ַעד ּדְ ּקֵ ּתַ ֵקיל ָלּה ׁשְ ׁשָ יל ֵליּה ַיִין ַעד ּדְ ּקֵ ּתַ ֵקיל ָלּה ׁשְ ׁשָ יל ֵליּה ַיִין ַעד ּדְ ּקֵ ּתַ ֵקיל ָלּה ׁשְ ׁשָ יל ֵליּה ַיִין ַעד ּדְ ּקֵ ּתַ ׁשְ

ֵמי -    10101010 ה ַעל ָהאֹוֵכל ּדָ ְפסֹוֶלת ְמרּוּבָ ֵמיכִּ ה ַעל ָהאֹוֵכל ּדָ ְפסֹוֶלת ְמרּוּבָ ֵמיכִּ ה ַעל ָהאֹוֵכל ּדָ ְפסֹוֶלת ְמרּוּבָ ֵמיכִּ ה ַעל ָהאֹוֵכל ּדָ ְפסֹוֶלת ְמרּוּבָ   .  כִּ
  
 
 

יהַּ " ין ֶהָחִבּיֹות ַמְגּבִ   . "ָהְיָתה ּבֵ
  

ְנָיא ְנָיאּתַ ְנָיאּתַ ְנָיאּתַ             ::::ּתַ
י יֹוֵסי"   אֹוֵמר:  ַרּבִ

ִחין תַּ  ֵלי ְזכּוִכית מּוּנָ ָהיּו ּכְ אֹוָצר, אֹו ׁשֶ ַחת ּבָ יָה, ָהְיָתה ֶהָחִבית מּוּנַ   ְחתֶּ
ּה, ְוִהיא נֹוֶפֶלת.  ּה ַעל ִצּדָ יהַּ ְלָמקֹום ַאֵחר, ּוַמטָּ   ַמְגּבִ

ִריְך לֹו, ּוַמֲחִזיָרּה ִלְמקֹוָמּה  ּצָ ֶ ה ַמה ׁשּ .  .  .  .  "ְונֹוֵטל ֵהיֶמּנָ

                                                             
10

  כמהדורת הדפוס.כמהדורת הדפוס.כמהדורת הדפוס.כמהדורת הדפוס.    """"ֶאֶבןֶאֶבןֶאֶבןֶאֶבןלַ לַ לַ לַ "לנטילת החבית. תוד"ה שאוכל גורס -כך גירסת רש"י "ָל�" 
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        קמב, בקמב, בקמב, בקמב, ב .657
ר" ַעל ַהּכַ   . "ָמעֹות ׁשֶ
  

יָאַמר ָאַמר ָאַמר ָאַמר  ר ַאׁשִ יא ּבַ         : : : : ַרבָאַמר ָאַמר ָאַמר ָאַמר     ַרב ִחּיָ
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

  
ר ָחָנהָאַמר ָאַמר ָאַמר ָאַמר  ר ּבַ ה ּבַ י יֹוָחָנןָאַמר ָאַמר ָאַמר ָאַמר     ַרּבָ         : : : : ַרּבִ

א נּו ֶאּלָ אלֹא ׁשָ נּו ֶאּלָ אלֹא ׁשָ נּו ֶאּלָ אלֹא ׁשָ נּו ֶאּלָ         ְלצֹוֶרְך ּגּופֹו, ְלצֹוֶרְך ּגּופֹו, ְלצֹוֶרְך ּגּופֹו, ְלצֹוֶרְך ּגּופֹו,     ::::לֹא ׁשָ
        ְמַטְלְטלּו ְועֹוָדן ָעָליו. ְמַטְלְטלּו ְועֹוָדן ָעָליו. ְמַטְלְטלּו ְועֹוָדן ָעָליו. ְמַטְלְטלּו ְועֹוָדן ָעָליו.     - - - - ֲאָבל ְלצֹוֶרְך ְמקֹומֹו ֲאָבל ְלצֹוֶרְך ְמקֹומֹו ֲאָבל ְלצֹוֶרְך ְמקֹומֹו ֲאָבל ְלצֹוֶרְך ְמקֹומֹו 

        
ֵני  ֵני ְוֵכן ּתָ ֵני ְוֵכן ּתָ ֵני ְוֵכן ּתָ יְוֵכן ּתָ יְפּתִ ר ַרב ִמּדִ יא ּבַ         : : : : ִחּיָ

א" נּו ֶאּלָ   ְלצֹוֶרְך ּגּופֹו,  :לֹא ׁשָ
        .  .  .  .  "ְמַטְלְטלֹו ְועֹוָדן ָעָליו -ֲאָבל ְלצֹוֶרְך ְמקֹומֹו 
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        קמג, אקמג, אקמג, אקמג, א    ––––קמב, ב קמב, ב קמב, ב קמב, ב  .658
ר" ַעל ַהּכַ ר ְוֵהן נֹוְפלֹות -[[[[    ָמעֹות ׁשֶ       ....]]]]ְמַנֵער ֶאת ַהּכַ
  

ֲעָיאָאַמר ָאַמר ָאַמר ָאַמר  י אֹוׁשַ         : : : : ַרּבִ
ָחֵצר ַכח ַאְרְנִקי ּבֶ ָחֵצרׁשָ ַכח ַאְרְנִקי ּבֶ ָחֵצרׁשָ ַכח ַאְרְנִקי ּבֶ ָחֵצרׁשָ ַכח ַאְרְנִקי ּבֶ יַח ָעֶליָה כִּ     ,,,,ׁשָ יַח ָעֶליָה כִּ ַמּנִ יַח ָעֶליָה כִּ ַמּנִ יַח ָעֶליָה כִּ ַמּנִ ר ַמּנִ ר כָּ ר כָּ ר כָּ ינֹוק ּוְמַטְלְטָלּה כָּ ינֹוק ּוְמַטְלְטָלּה אֹו ּתִ ינֹוק ּוְמַטְלְטָלּה אֹו ּתִ ינֹוק ּוְמַטְלְטָלּה אֹו ּתִ   .אֹו ּתִ

  
  : : : : ַרב ִיְצָחקָאַמר ָאַמר ָאַמר ָאַמר 

ָחֵצר ַכח ְלֵביָנה ּבֶ ָחֵצרׁשָ ַכח ְלֵביָנה ּבֶ ָחֵצרׁשָ ַכח ְלֵביָנה ּבֶ ָחֵצרׁשָ ַכח ְלֵביָנה ּבֶ ינֹוק, ּוְמַטְלְטָלּה.     ,,,,ׁשָ ר אֹו ּתִ כָּ יַח ָעֶליָה כִּ ינֹוק, ּוְמַטְלְטָלּה. ַמּנִ ר אֹו ּתִ כָּ יַח ָעֶליָה כִּ ינֹוק, ּוְמַטְלְטָלּה. ַמּנִ ר אֹו ּתִ כָּ יַח ָעֶליָה כִּ ינֹוק, ּוְמַטְלְטָלּה. ַמּנִ ר אֹו ּתִ כָּ יַח ָעֶליָה כִּ         ַמּנִ
        

יָלאָאַמר ָאַמר ָאַמר ָאַמר  ר ׁשֵ י ְיהּוָדה ּבַ י ַאִסיָאַמר ָאַמר ָאַמר ָאַמר     ַרּבִ         : : : : ַרּבִ
ְסַרְטָיא א ְמֵלָאה ָמעֹות ּבִ ְסַקּיָ ְכחּו ּדִ ַעם ַאַחת ׁשָ ְסַרְטָיאּפַ א ְמֵלָאה ָמעֹות ּבִ ְסַקּיָ ְכחּו ּדִ ַעם ַאַחת ׁשָ ְסַרְטָיאּפַ א ְמֵלָאה ָמעֹות ּבִ ְסַקּיָ ְכחּו ּדִ ַעם ַאַחת ׁשָ ְסַרְטָיאּפַ א ְמֵלָאה ָמעֹות ּבִ ְסַקּיָ ְכחּו ּדִ ַעם ַאַחת ׁשָ         , , , , ּפַ

ֲאלּו ֶאת  ֲאלּו ֶאת ּוָבאּו ְוׁשָ ֲאלּו ֶאת ּוָבאּו ְוׁשָ ֲאלּו ֶאת ּוָבאּו ְוׁשָ י יֹוָחָנןּוָבאּו ְוׁשָ         , ְוָאַמר ָלֶהן: , ְוָאַמר ָלֶהן: , ְוָאַמר ָלֶהן: , ְוָאַמר ָלֶהן: ַרּבִ
ינֹוק, ְוַטְלְטלּוָה.  ר אֹו ּתִ כָּ יחּו ָעֶליָה כִּ ינֹוק, ְוַטְלְטלּוָה. ַהּנִ ר אֹו ּתִ כָּ יחּו ָעֶליָה כִּ ינֹוק, ְוַטְלְטלּוָה. ַהּנִ ר אֹו ּתִ כָּ יחּו ָעֶליָה כִּ ינֹוק, ְוַטְלְטלּוָה. ַהּנִ ר אֹו ּתִ כָּ יחּו ָעֶליָה כִּ         ַהּנִ

        
        : : : : ָמר זּוְטָראָאַמר ָאַמר ָאַמר ָאַמר 

ַמֲעָתָתא  ָכל ָהֵני ׁשְ ַמֲעָתָתא ִהְלְכָתא כְּ ָכל ָהֵני ׁשְ ַמֲעָתָתא ִהְלְכָתא כְּ ָכל ָהֵני ׁשְ ַמֲעָתָתא ִהְלְכָתא כְּ ָכל ָהֵני ׁשְ ׁשֹוֵכַח     - - - - ִהְלְכָתא כְּ ׁשֹוֵכַח ּבְ ׁשֹוֵכַח ּבְ ׁשֹוֵכַח ּבְ   . ּבְ
  

י         ָאַמר: ָאַמר: ָאַמר: ָאַמר:     ַרב ַאׁשִ
ַכח  ַכח ֲאִפיּלּו ׁשָ ַכח ֲאִפיּלּו ׁשָ ַכח ֲאִפיּלּו ׁשָ   , לֹאלֹאלֹאלֹא    ַנִמיַנִמיַנִמיַנִמי    - - - - ֲאִפיּלּו ׁשָ
ְלַבד. ְולֹא ָאְמרּו כִּ ְולֹא ָאְמרּו כִּ ְולֹא ָאְמרּו כִּ ְולֹא ָאְמרּו כִּ  א ְלֵמת ּבִ ינֹוק ֶאּלָ ר אֹו ּתִ ְלַבד. כָּ א ְלֵמת ּבִ ינֹוק ֶאּלָ ר אֹו ּתִ ְלַבד. כָּ א ְלֵמת ּבִ ינֹוק ֶאּלָ ר אֹו ּתִ ְלַבד. כָּ א ְלֵמת ּבִ ינֹוק ֶאּלָ ר אֹו ּתִ   כָּ

  
ֵיי יֵפי    ַאּבַ א ַאכֵּ ּפָ ח כַּ יֵפיַמּנַ א ַאכֵּ ּפָ ח כַּ יֵפיַמּנַ א ַאכֵּ ּפָ ח כַּ יֵפיַמּנַ א ַאכֵּ ּפָ ח כַּ   . ַמּנַ

  
ר יֹוָנה ּוְמַטְלְטָלּה     ָרָבא יָנא ַאּבַ ח ַסכִּ ר יֹוָנה ּוְמַטְלְטָלּה ַמּנַ יָנא ַאּבַ ח ַסכִּ ר יֹוָנה ּוְמַטְלְטָלּה ַמּנַ יָנא ַאּבַ ח ַסכִּ ר יֹוָנה ּוְמַטְלְטָלּה ַמּנַ יָנא ַאּבַ ח ַסכִּ   . ַמּנַ

  
  : ַרב יֹוֵסףָאַמר ָאַמר ָאַמר ָאַמר 

ֵקי ַדְרּדְ ַמֲעָתָתא ּדְ ה ֲחִריָפא ׁשְ ּמָ ֵקיכַּ ַדְרּדְ ַמֲעָתָתא ּדְ ה ֲחִריָפא ׁשְ ּמָ ֵקיכַּ ַדְרּדְ ַמֲעָתָתא ּדְ ה ֲחִריָפא ׁשְ ּמָ ֵקיכַּ ַדְרּדְ ַמֲעָתָתא ּדְ ה ֲחִריָפא ׁשְ ּמָ   ! כַּ
ׁשֹוֵכַח,  ַנן ּבְ ֲאמּור ַרּבָ ׁשֹוֵכַח, ֵאיַמר ּדַ ַנן ּבְ ֲאמּור ַרּבָ ׁשֹוֵכַח, ֵאיַמר ּדַ ַנן ּבְ ֲאמּור ַרּבָ ׁשֹוֵכַח, ֵאיַמר ּדַ ַנן ּבְ ֲאמּור ַרּבָ   ֵאיַמר ּדַ

ה  ִחיּלָ ה ְלַכּתְ ִחיּלָ ה ְלַכּתְ ִחיּלָ ה ְלַכּתְ ִחיּלָ         ִמי ֲאמּור?! ִמי ֲאמּור?! ִמי ֲאמּור?! ִמי ֲאמּור?! ְלַכּתְ
        

ֵייָאַמר ָאַמר ָאַמר ָאַמר    : ַאּבַ
        ָאָדם ָחׁשּוב ֲאָנא, ָאָדם ָחׁשּוב ֲאָנא, ָאָדם ָחׁשּוב ֲאָנא, ָאָדם ָחׁשּוב ֲאָנא, ּדְ ּדְ ּדְ ּדְ ִאי ָלאו ִאי ָלאו ִאי ָלאו ִאי ָלאו 

ה ִלי?  יֵפי ָלּמָ א ַאכֵּ ּפָ ה ִלי? כַּ יֵפי ָלּמָ א ַאכֵּ ּפָ ה ִלי? כַּ יֵפי ָלּמָ א ַאכֵּ ּפָ ה ִלי? כַּ יֵפי ָלּמָ א ַאכֵּ ּפָ         כַּ
  ! ָהא ֲחזּו ְלִמיְזָגא ֲעַלְייהוּ ָהא ֲחזּו ְלִמיְזָגא ֲעַלְייהוּ ָהא ֲחזּו ְלִמיְזָגא ֲעַלְייהוּ ָהא ֲחזּו ְלִמיְזָגא ֲעַלְייהוּ 

  
        : : : : ָרָבאָאַמר ָאַמר ָאַמר ָאַמר 

ה ִלי?     ,,,,ָאָדם ָחׁשּוב ֲאָנאָאָדם ָחׁשּוב ֲאָנאָאָדם ָחׁשּוב ֲאָנאָאָדם ָחׁשּוב ֲאָנאּדְ ּדְ ּדְ ּדְ ֲאָנא, ִאי ָלאו ֲאָנא, ִאי ָלאו ֲאָנא, ִאי ָלאו ֲאָנא, ִאי ָלאו  ר יֹוָנה ָלּמָ יָנא ַאּבַ ה ִלי? ַסכִּ ר יֹוָנה ָלּמָ יָנא ַאּבַ ה ִלי? ַסכִּ ר יֹוָנה ָלּמָ יָנא ַאּבַ ה ִלי? ַסכִּ ר יֹוָנה ָלּמָ יָנא ַאּבַ         ַסכִּ
  . ָהא ֲחִזי ִלי ְלאּוְמָצאָהא ֲחִזי ִלי ְלאּוְמָצאָהא ֲחִזי ִלי ְלאּוְמָצאָהא ֲחִזי ִלי ְלאּוְמָצא

  
ֲחִזי ְלאּוְמָצאַטְעָמ ַטְעָמ ַטְעָמ ַטְעָמ  ֲחִזי ְלאּוְמָצאא ּדַ ֲחִזי ְלאּוְמָצאא ּדַ ֲחִזי ְלאּוְמָצאא ּדַ         לֹא. לֹא. לֹא. לֹא.  -, ָהא ָלא ֲחִזי ְלאּוְמָצא א ּדַ

יָרָבא כְּ ָרָבא כְּ ָרָבא כְּ ָרָבא כְּ ּדְ ּדְ ּדְ ּדְ ְלֵמיְמָרא ְלֵמיְמָרא ְלֵמיְמָרא ְלֵמיְמָרא  יַרּבִ יַרּבִ יַרּבִ    .ְסִביָרא ֵליּה ְסִביָרא ֵליּה ְסִביָרא ֵליּה ְסִביָרא ֵליּה  ְיהּוָדהְיהּוָדהְיהּוָדהְיהּוָדה    ַרּבִ
ֵעיּה     ָרָבאְוָהָאַמר ְוָהָאַמר ְוָהָאַמר ְוָהָאַמר  ּמָ ֵעיּה ְלׁשַ ּמָ ֵעיּה ְלׁשַ ּמָ ֵעיּה ְלׁשַ ּמָ ֵדי ֵמיֶעיָה ְלׁשּוְנָרא: ְלׁשַ ר ַאְווָזא, ּוׁשְ ֵדי ֵמיֶעיָה ְלׁשּוְנָראְטֵווי ִלי ּבַ ר ַאְווָזא, ּוׁשְ ֵדי ֵמיֶעיָה ְלׁשּוְנָראְטֵווי ִלי ּבַ ר ַאְווָזא, ּוׁשְ ֵדי ֵמיֶעיָה ְלׁשּוְנָראְטֵווי ִלי ּבַ ר ַאְווָזא, ּוׁשְ           !!!!ְטֵווי ִלי ּבַ

  
ַמְסַרח    - - - - ָהָתם ָהָתם ָהָתם ָהָתם             קמג, א יָון ּדְ ַמְסַרחכֵּ יָון ּדְ ַמְסַרחכֵּ יָון ּדְ ַמְסַרחכֵּ יָון ּדְ יּה ִעילָּ     ,,,,כֵּ ְעּתֵ   . ֵמֶאְתמֹולֵמֶאְתמֹולֵמֶאְתמֹולֵמֶאְתמֹולֵויּה ּדַ

  
ָרא  ּבְ ָרא ָהִכי ַנִמי ִמְסּתַ ּבְ ָרא ָהִכי ַנִמי ִמְסּתַ ּבְ ָרא ָהִכי ַנִמי ִמְסּתַ ּבְ יָרָבא כְּ ָרָבא כְּ ָרָבא כְּ ָרָבא כְּ ּדְ ּדְ ּדְ ּדְ ָהִכי ַנִמי ִמְסּתַ יַרּבִ יַרּבִ יַרּבִ   ְיהּוָדה ְסִביָרא ֵליּה, ְיהּוָדה ְסִביָרא ֵליּה, ְיהּוָדה ְסִביָרא ֵליּה, ְיהּוָדה ְסִביָרא ֵליּה,     ַרּבִ

ַרׁש ּדְ ּדְ ּדְ ּדְ  ַרׁש ּדָ ַרׁש ּדָ ַרׁש ּדָ         : : : : ָרָבאּדָ
ֵנס ְלֵבית ָהֵעִצים ִליּטֹול ֵמֶהן אּוד כָּ ה לֹא ּתִ ָ ֵנס ְלֵבית ָהֵעִצים ִליּטֹול ֵמֶהן אּודִאׁשּ כָּ ה לֹא ּתִ ָ ֵנס ְלֵבית ָהֵעִצים ִליּטֹול ֵמֶהן אּודִאׁשּ כָּ ה לֹא ּתִ ָ ֵנס ְלֵבית ָהֵעִצים ִליּטֹול ֵמֶהן אּודִאׁשּ כָּ ה לֹא ּתִ ָ   . ִאׁשּ

ר  ּבַ ׁשְ ּנִ ר ְואּוד ׁשֶ ּבַ ׁשְ ּנִ ר ְואּוד ׁשֶ ּבַ ׁשְ ּנִ ר ְואּוד ׁשֶ ּבַ ׁשְ ּנִ ֵכלִ     - - - - ְואּוד ׁשֶ יִקין ּבְ ּסִ ּמַ יֹום טֹוב, ְלִפי ׁשֶ יקֹו ּבְ ֵכלִ ָאסּור ְלַהּסִ יִקין ּבְ ּסִ ּמַ יֹום טֹוב, ְלִפי ׁשֶ יקֹו ּבְ ֵכלִ ָאסּור ְלַהּסִ יִקין ּבְ ּסִ ּמַ יֹום טֹוב, ְלִפי ׁשֶ יקֹו ּבְ ֵכלִ ָאסּור ְלַהּסִ יִקין ּבְ ּסִ ּמַ יֹום טֹוב, ְלִפי ׁשֶ יקֹו ּבְ ְבֵרי ֵכִלים, יםיםיםיםָאסּור ְלַהּסִ ׁשִ יִקין ּבְ ְבֵרי ֵכִליםְוֵאין ַמּסִ ׁשִ יִקין ּבְ ְבֵרי ֵכִליםְוֵאין ַמּסִ ׁשִ יִקין ּבְ ְבֵרי ֵכִליםְוֵאין ַמּסִ ׁשִ יִקין ּבְ   . ְוֵאין ַמּסִ
ּה  ַמע ִמיּנָ ּה ׁשְ ַמע ִמיּנָ ּה ׁשְ ַמע ִמיּנָ ּה ׁשְ ַמע ִמיּנָ   .  ׁשְ
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ָנה     ִמׁשְ

אי מַּ ית ׁשַ   אֹוְמִרים:  ּבֵ
ין.  ְלָחן ֲעָצמֹות ּוְקִליּפִ ֻ   ַמֲעִביִרין ֵמַעל ַהׁשּ

לוּ    אֹוְמִרים:  ֵבית ִהּלֵ
ּה  ְבָלא ּכּוּלָ ק ֶאת ַהטַּ   ּוְמַנֲעָרּה.  ,ְמַסּלֵ

ְפ  ִית, ַמֲעִביִרין ִמּלִ ּזַ חֹות ִמּכַ ירּוִרין ּפָ ְלָחן ּפֵ ֻ   ֵני ַהׁשּ
ים ַער ֲעָדׁשִ ל ֲאפּוִנין ּוׂשְ ָער ׁשֶ ֵהָמה.  ,ְוׂשֵ הּוא ַמֲאַכל ּבְ ֵני ׁשֶ   ִמּפְ

ית ֲאִחיָזה  ִחין ּבֹו,  -ְספֹוג, ִאם ֵיׁש לֹו עֹור ּבֵ   ְמַקּנְ
ִחין ּבוֹ  -ְוִאם ָלאו    .ֵאין ְמַקּנְ

  אֹוְמִרים:  ֲחָכִמיםוַ 
י ךְ ּבֵ ְך ּוֵבין ּכָ ל ּבְ  -ן ּכָ ת, ִניטָּ ּבָ ַ ל טּוְמָאהׁשּ   .  ְוֵאינֹו ְמַקּבֵ

   

ָמָרא    ּגְ

        : : : : ַרב ַנְחָמןָאַמר ָאַמר ָאַמר ָאַמר 
אָאנּו  אֵאין ָלנּו ֶאּלָ אֵאין ָלנּו ֶאּלָ אֵאין ָלנּו ֶאּלָ   : ֵאין ָלנּו ֶאּלָ

אי כְּ  ּמַ ית ׁשַ אי כְּ ּבֵ ּמַ ית ׁשַ אי כְּ ּבֵ ּמַ ית ׁשַ אי כְּ ּבֵ ּמַ ית ׁשַ יּבֵ יַרּבִ יַרּבִ יַרּבִ   . ְיהּוָדהְיהּוָדהְיהּוָדהְיהּוָדה    ַרּבִ
ל כְּ  ל כְּ ּוֵבית ִהּלֵ ל כְּ ּוֵבית ִהּלֵ ל כְּ ּוֵבית ִהּלֵ יּוֵבית ִהּלֵ יַרּבִ יַרּבִ יַרּבִ ְמעֹון    ַרּבִ ְמעֹוןׁשִ ְמעֹוןׁשִ ְמעֹוןׁשִ       ....ׁשִ
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יר" ְלָחן ּפֵ ֻ ְפֵני ַהׁשּ ִית[[[[    ּוִריןַמֲעִביִרין ִמּלִ ּזַ חֹות ִמּכַ   . . . . ]]]]"ּפָ
  

יַע ֵליּה לְ  יַע ֵליּה לְ ְמַסּיֵ יַע ֵליּה לְ ְמַסּיֵ יַע ֵליּה לְ ְמַסּיֵ יְמַסּיֵ יַרּבִ יַרּבִ יַרּבִ             ,,,,יֹוָחָנןיֹוָחָנןיֹוָחָנןיֹוָחָנן    ַרּבִ
י יֹוָחָנןָאַמר ָאַמר ָאַמר ָאַמר ּדְ          : : : : ַרּבִ

ִית  זַּ ֶהן כַּ ֵאין ּבָ ירּוִרין ׁשֶ ִית ּפֵ זַּ ֶהן כַּ ֵאין ּבָ ירּוִרין ׁשֶ ִית ּפֵ זַּ ֶהן כַּ ֵאין ּבָ ירּוִרין ׁשֶ ִית ּפֵ זַּ ֶהן כַּ ֵאין ּבָ ירּוִרין ׁשֶ ד    - - - - ּפֵ ּיָ ָדן ּבַ דָאסּור ְלַאּבְ ּיָ ָדן ּבַ דָאסּור ְלַאּבְ ּיָ ָדן ּבַ דָאסּור ְלַאּבְ ּיָ ָדן ּבַ   . ָאסּור ְלַאּבְ
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ְלָחן["  ֻ ְפֵני ַהׁשּ ל ֲאפּוִנין...]  ַמֲעִביִרין ִמּלִ ָער ׁשֶ ֵני ׁשֶ ... [ ׂשֵ ֵהָמהִמּפְ   .]הּוא ַמֲאַכל ּבְ

  
י יַמּנִ יַמּנִ יַמּנִ   ? ַמּנִ

  
י יַרּבִ יַרּבִ יַרּבִ ְמעֹון ִהיא,     ַרּבִ ְמעֹון ִהיא, ׁשִ ְמעֹון ִהיא, ׁשִ ְמעֹון ִהיא, ׁשִ         ׁשִ

ֵלית ֵליּה מּוְקֶצה ֵלית ֵליּה מּוְקֶצהּדְ ֵלית ֵליּה מּוְקֶצהּדְ ֵלית ֵליּה מּוְקֶצהּדְ       ....ּדְ
  

  ֵאיָמא ֵסיָפא: 
ִחין ּבוֹ " ִחין ּבֹו, ְוִאם ָלאו ֵאין ְמַקּנְ ית ֲאִחיָזה ְמַקּנְ             !!!!"ְספֹוג, ִאם ֵיׁש לֹו ּבֵ
        

יֲאָתאן לְ ֲאָתאן לְ ֲאָתאן לְ ֲאָתאן לְ  יַרּבִ יַרּבִ יַרּבִ       ,,,,ְיהּוָדהְיהּוָדהְיהּוָדהְיהּוָדה    ַרּבִ
יּדְ  ּוֵ ֵאין ִמְתכַּ ָבר ׁשֶ יָאַמר: ּדָ ּוֵ ֵאין ִמְתכַּ ָבר ׁשֶ יָאַמר: ּדָ ּוֵ ֵאין ִמְתכַּ ָבר ׁשֶ יָאַמר: ּדָ ּוֵ ֵאין ִמְתכַּ ָבר ׁשֶ   ! ָאסּורָאסּורָאסּורָאסּור    - - - - ן ן ן ן ָאַמר: ּדָ
  

ָהא ֲאִפיּלּו  ָהא ֲאִפיּלּו ּבְ ָהא ֲאִפיּלּו ּבְ ָהא ֲאִפיּלּו ּבְ יּבְ יַרּבִ יַרּבִ יַרּבִ ְמעֹון מֹוֶדה    ַרּבִ ְמעֹון מֹוֶדהׁשִ ְמעֹון מֹוֶדהׁשִ ְמעֹון מֹוֶדהׁשִ             ,,,,ׁשִ
ֵייּדְ ּדְ ּדְ ּדְ  ְ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 ִסיק ֵריׁשֵ יּה ּפְ ִסיק ֵריׁשֵ יּה ּפְ ִסיק ֵריׁשֵ יּה ּפְ ִסיק ֵריׁשֵ    '.'.'.'.ְולֹא ָימּותְולֹא ָימּותְולֹא ָימּותְולֹא ָימּותּפְ
   

        
רּו ְלַטְלטּוִליְנהוּ  ַתְמֵרי ֲאָרִמָייָתא ׁשָ ְרִעיִנין ּדְ רּו ְלַטְלטּוִליְנהוּ ָהֵני ּגַ ַתְמֵרי ֲאָרִמָייָתא ׁשָ ְרִעיִנין ּדְ רּו ְלַטְלטּוִליְנהוּ ָהֵני ּגַ ַתְמֵרי ֲאָרִמָייָתא ׁשָ ְרִעיִנין ּדְ רּו ְלַטְלטּוִליְנהוּ ָהֵני ּגַ ַתְמֵרי ֲאָרִמָייָתא ׁשָ ְרִעיִנין ּדְ   , ָהֵני ּגַ

ןהֹוִאיל ְוַחְזָייהֹוִאיל ְוַחְזָייהֹוִאיל ְוַחְזָייהֹוִאיל ְוַחְזָיי ב ִאּמָ ןן ַאּגַ ב ִאּמָ ןן ַאּגַ ב ִאּמָ ןן ַאּגַ ב ִאּמָ   . ן ַאּגַ
  . ָאסּורָאסּורָאסּורָאסּור    - - - - ָייָתא ָייָתא ָייָתא ָייָתא ּוְדַפְרִס ּוְדַפְרִס ּוְדַפְרִס ּוְדַפְרִס 

  
מּוֵאל א.     ׁשְ ב ִריְפּתָ א. ְמַטְלֵטל ְלהּו ַאּגַ ב ִריְפּתָ א. ְמַטְלֵטל ְלהּו ַאּגַ ב ִריְפּתָ א. ְמַטְלֵטל ְלהּו ַאּגַ ב ִריְפּתָ   ְמַטְלֵטל ְלהּו ַאּגַ

  
  . ))))11111111ִסיָמןִסיָמןִסיָמןִסיָמן –שרנ"ם שפ"ז שרנ"ם שפ"ז שרנ"ם שפ"ז שרנ"ם שפ"ז (

מּוֵאל ְלַטְעֵמיּה  מּוֵאל ְלַטְעֵמיּה ׁשְ מּוֵאל ְלַטְעֵמיּה ׁשְ מּוֵאל ְלַטְעֵמיּה ׁשְ   , ׁשְ
מּוֵאלָאַמר ָאַמר ָאַמר ָאַמר ּדְ          : : : : ׁשְ

ל ָצְרּכֹו ּבְ  ה ָאָדם כָּ ל ָצְרּכֹו ּבְ עֹוׂשֶ ה ָאָדם כָּ ל ָצְרּכֹו ּבְ עֹוׂשֶ ה ָאָדם כָּ ל ָצְרּכֹו ּבְ עֹוׂשֶ ה ָאָדם כָּ תעֹוׂשֶ תּפַ תּפַ תּפַ       ....ּפַ
  

ה א.     ַרּבָ ַמּיָ ב ֶלְקָנא ּדְ א. ְמַטְלֵטל ְלהּו ַאּגַ ַמּיָ ב ֶלְקָנא ּדְ א. ְמַטְלֵטל ְלהּו ַאּגַ ַמּיָ ב ֶלְקָנא ּדְ א. ְמַטְלֵטל ְלהּו ַאּגַ ַמּיָ ב ֶלְקָנא ּדְ         ְמַטְלֵטל ְלהּו ַאּגַ
        

ֵריּה     הּוָנא ַרב ַע ּדְ ּבְ ל ְריִעי    ַרב ְיהֹוׁשֻ ְגָרף ׁשֶ ל ְריִעיָעֵביד ְלהּו כִּ ְגָרף ׁשֶ ל ְריִעיָעֵביד ְלהּו כִּ ְגָרף ׁשֶ ל ְריִעיָעֵביד ְלהּו כִּ ְגָרף ׁשֶ   ....ָעֵביד ְלהּו כִּ
  

יָאַמר ֵליּה ָאַמר ֵליּה ָאַמר ֵליּה ָאַמר ֵליּה          : : : : ַאֵמיָמרלְ לְ לְ לְ     ַרב ַאׁשִ
ין  ין ְוִכי עֹוׂשִ ין ְוִכי עֹוׂשִ ין ְוִכי עֹוׂשִ ל ְריִעי''''ְוִכי עֹוׂשִ ָרף ׁשֶ ל ְריִעיּגְ ָרף ׁשֶ ל ְריִעיּגְ ָרף ׁשֶ ל ְריִעיּגְ ָרף ׁשֶ ה?    ''''ּגְ ִחיּלָ ה?ְלַכּתְ ִחיּלָ ה?ְלַכּתְ ִחיּלָ ה?ְלַכּתְ ִחיּלָ       !!!!ְלַכּתְ

  
ת ׁשֶ ֵניּה     ַרב ׁשֵ ָ ִליׁשּ ֵניּה ָזֵריק ְלהּו ּבְ ָ ִליׁשּ ֵניּה ָזֵריק ְלהּו ּבְ ָ ִליׁשּ ֵניּה ָזֵריק ְלהּו ּבְ ָ ִליׁשּ   . ָזֵריק ְלהּו ּבְ

  
א ּפָ ה    ַרב ּפַ ּטָ הָזֵריק ְלהּו ֲאחֹוֵרי ַהּמִ ּטָ הָזֵריק ְלהּו ֲאחֹוֵרי ַהּמִ ּטָ הָזֵריק ְלהּו ֲאחֹוֵרי ַהּמִ ּטָ   . ָזֵריק ְלהּו ֲאחֹוֵרי ַהּמִ

  
ן ַאְבקֹוָלסרּו ָעָליו ַעל רּו ָעָליו ַעל רּו ָעָליו ַעל רּו ָעָליו ַעל ָאְמ ָאְמ ָאְמ ָאְמ  י ְזַכְרָיה ּבֶ ה ְוזֹוְרָקן.      ַרּבִ ּטָ ָניו ֲאחֹוֵרי ַהּמִ ָהָיה ַמֲחִזיר ּפָ ה ְוזֹוְרָקן.  ׁשֶ ּטָ ָניו ֲאחֹוֵרי ַהּמִ ָהָיה ַמֲחִזיר ּפָ ה ְוזֹוְרָקן.  ׁשֶ ּטָ ָניו ֲאחֹוֵרי ַהּמִ ָהָיה ַמֲחִזיר ּפָ ה ְוזֹוְרָקן.  ׁשֶ ּטָ ָניו ֲאחֹוֵרי ַהּמִ ָהָיה ַמֲחִזיר ּפָ         ׁשֶ
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  כריה)זזזזפא, פפפפשת, ששששימר, מ מ מ מ א, אננננבה, הוררררמואל, ששששלחכמים המוזכרים:  


