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    """"ַהּזֹוֵרקַהּזֹוֵרקַהּזֹוֵרקַהּזֹוֵרק""""    ––––    י"אי"אי"אי"אפרק פרק פרק פרק     שבתשבתשבתשבתמסכת מסכת מסכת מסכת 

        בבבב- - - - ו, או, או, או, אצצצצ .410
        

ָנה          ִמׁשְ

ים ִחיד ִלְרׁשּות ָהַרּבִ    ,ַהּזֹוֵרק ֵמְרׁשּות ַהּיָ
ִחיד  ים ִלְרׁשּות ַהּיָ יב.  -ֵמְרׁשּות ָהַרּבִ   ַחּיָ
ִחיד  ִחיד ִלְרׁשּות ַהּיָ ֶאְמַצעוּ ֵמְרׁשּות ַהּיָ ים ּבָ    ,ְרׁשּות ָהַרּבִ

י ֲעִקיָבא יב – ַרּבִ    .ְמַחּיֵ
  ּפֹוְטִרין.  - ֲחָכִמיםוַ 

יַצד?    ּכֵ
ים,  ְרׁשּות ָהַרּבִ ֶנֶגד זֹו ּבִ י ְגזּוְזְטָראֹות זֹו ּכְ תֵּ   ׁשְ

יט ְוַהּזֹוֵרק ִמּזֹו ָלזֹו  טּור,  -ַהּמֹוׁשִ   ּפָ
ְדיֹוָטא ַאַחת,  יֶהן ּבִ תֵּ   ָהיּו ׁשְ

יב,  -יט ַהּמֹוׁשִ    ַחּיָ
טּור,  -ְוַהּזֹוֵרק    ּפָ

ים:  ִוּיִ ְך ָהְיָתה ֲעבֹוַדת ַהּלְ ּכָ   ׁשֶ
ים ִמּזֹו ָלזֹו, ֲאָבל לֹא זֹוְרִקין ָרׁשִ יִטין ַהּקְ ים, מֹוׁשִ ְרׁשּות ָהַרּבִ י ֲעָגלֹות זֹו ַאַחר זֹו ּבִ תֵּ   .  ׁשְ

  
ָמָרא   צו,ב ָמָראּגְ ָמָראּגְ ָמָראּגְ       ּגְ

ִדי ְזִריָקה ּתֹוָלָדה    א, הֹוָצָאה ִהיּדְ ִמכְּ
ִתיָבא    ?הֹוָצָאה ּגּוָפּה ֵהיָכא כְּ

  
י יֹוָחָנןָאַמר    : ַרּבִ

ֲחֶנה :ָאַמר ְקָראּדְ  ּמַ ֲעִבירּו קֹול ּבַ ה ַוּיַ   , (שמות לו, ו) 1""ַוְיַצו מׁשֶ
ה ֵהיָכן ֲהָוה ָיֵתיב?    מׁשֶ

ה,  ַמֲחֵנה ְלִוּיָ   ּבְ
ים ֲהַואי,  ה ְרׁשּות ָהַרּבִ   ּוַמֲחֵנה ְלִוּיָ

ים.  ְוָקָאַמר ְלהוּ  יְדכּו ִלְרׁשּות ָהַרּבִ ִחיד ּדִ יקּו ְוֵתיתּו ֵמְרׁשּות ַהּיָ ּפֵ ָרֵאל: ָלא ּתַ   ְלִיׂשְ
  

אי  ְב ּוִמּמַ ת ָקֵאיּדִ ּבָ    ?ׁשַ
יְלָמא     ,חֹול ָקֵאיּבְ ּדִ

ִליָמא ָלּה ְמָלאָכה?!  ׁשְ ּום ּדִ   ּוִמׁשּ
ִדְכִתיב ם :כְּ ָלאָכה ָהְיָתה ַדּיָ   . (שמות לו, ז) 2""ְוַהּמְ

  
ַמר ּפּוִרים, ִמ  ַהֲעָבָרה' 'ַהֲעָבָרה'' ּגָ   יֹום ַהכִּ

ִתיב ָהָכא ֲחֶנה" :כְּ ּמַ ֲעִבירּו קֹול ּבַ   .(שמות לו, ו) "ַוּיַ
רּוָעה :ּוְכִתיב ָהָתם   . (ויקרא כה, ט) 3""ְוַהֲעַבְרּתָ ׁשֹוַפר ּתְ

ן ַהּלָ אן ּבְ  ,ּיֹום ָאסּורּבְ  :ַמה ּלְ   ּיֹום ָאסּור. ַאף כָּ
  
  

ַחן הֹוָצ  כַּ    ?ַהְכָנָסה ְמָנַלן ,ָאהַאׁשְ
  

  ְסָבָרא ִהיא, 
י ַאּפּוֵקי ִדי ֵמְרׁשּות ִלְרׁשּות הּוא, ַמה ּלִ י ַעּיּוֵלי.  ,ִמכְּ   ּוַמה ּלִ

  .ּתֹוָלָדה –ַהְכָנָסה  ,ָאב –הֹוָצָאה  :ִמיהוּ 
  

יב יב, ְוַאָהא ִמיַחּיַ ִדי ַאָהא ִמיַחּיַ    ,ּוִמכְּ

                                                             
1
ֲחֶנה   ּמַ ֲעִבירּו קֹול ּבַ ה ַוּיַ ֲחֶנה ַוְיַצו מׁשֶ ּמַ ֲעִבירּו קֹול ּבַ ה ַוּיַ ֲחֶנה ַוְיַצו מׁשֶ ּמַ ֲעִבירּו קֹול ּבַ ה ַוּיַ ֲחֶנה ַוְיַצו מׁשֶ ּמַ ֲעִבירּו קֹול ּבַ ה ַוּיַ  לאמר איש ואשה אל יעשו עוד מלאכה לתרומת הקודש ויכלא העם מהביאַוְיַצו מׁשֶ
2
ָלאָכה ָהְיָתה ַדיָּם   ָלאָכה ָהְיָתה ַדיָּם ְוַהּמְ ָלאָכה ָהְיָתה ַדיָּם ְוַהּמְ ָלאָכה ָהְיָתה ַדיָּם ְוַהּמְ   והותר לכל המלאכה לעשות אותהְוַהּמְ
3
רּוָעה   רּוָעה ְוַהֲעַבְרתָּ ׁשֹוַפר תְּ רּוָעה ְוַהֲעַבְרתָּ ׁשֹוַפר תְּ רּוָעה ְוַהֲעַבְרתָּ ׁשֹוַפר תְּ  בחודש השביעי בעשור לחודש ביום הכפורים תעבירו שופר בכל ארצכםְוַהֲעַבְרתָּ ׁשֹוַפר תְּ

  רש"י
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אי אי ָקֵרי ָלּה ַהאי "ָאב" ְוַאּמַ   ָקֵרי ָלּה ַהאי "ּתֹוָלָדה"?  ַאּמַ
  

ּה     :ָנְפָקא ִמיּנָ
ֲהֵדי ֲהָדֵדי י ָאבֹות ּבַ ּתֵ ִאי ָעֵביד ׁשְ    .ּדְ

   ,ִאי ַנִמי
ֲהֵדי ֲהָדֵדי י תֹוָלדֹות ּבַ ּתֵ   . ׁשְ

י ְרּתֵ יב ּתַ    .ִמיַחּיַ
יֵדיּה  א ֲחָדא -ְוִאי ָעֵביד ָאב ְותֹוָלָדה ּדִ יב ֶאּלָ    .לֹא ִמיַחּיַ

  
י ֱאלִ  יב ּדִ יֶעֶזר ּוְלַרּבִ ְמקֹום ָאבַא ְמַחּיֵ    ,ּתֹוָלָדה ּבִ

אי ָקרּו ָלּה "ּתֹוָלָדה"?  אי ָקרּו ָלּה "ָאב" ְוַאּמַ   ַאּמַ
  

יָבא ָקֵרי ָלּה "ָאב",  ן ֲחׁשִ כָּ ׁשְ ּמִ ֲהַואי ּבַ   ַהְך ּדַ
יָבא ּדְ ַהְך  ן ֲחׁשִ כָּ ׁשְ ּמִ   לֹא ָקֵרי ָלּה "ָאב".  - לֹא ֲהָואי ּבַ

  
   ,ִאי ַנִמי

  ָקֵרי "ָאב",  - ְכִתיָבא ַהְך ּדִ 
ִתיָבא ּדְ ְוַהאי    ָקֵרי "ּתֹוָלָדה".   -לֹא כְּ
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        בבבבו, ו, ו, ו, צצצצ .411
ְתַנן    :ְוָהא ּדִ

כֹוֶתל, " ע ַאּמֹות ּבְ   ַהּזֹוֵרק ַאְרּבַ
ָרה ְטָפִחים  ֲאִויר.  -ְלַמְעָלה ֵמֲעׂשָ זֹוֵרק ּבַ   ּכְ

ָרה ְטָפִחים  ה ֵמֲעׂשָ ָאֶרץ,  -ְלַמטָּ זֹוֵרק ּבָ   ּכְ
ָא  ע ַאּמֹות ְוַהּזֹוֵרק ּבָ יב –ֶרץ ַאְרּבַ   . (שבת ק.) "ַחּיָ

  
ים,  ְרׁשּות ָהַרּבִ ע ַאּמֹות ּבִ   ָזַרק ַאְרּבַ

יב?  ִמיַחּיַ   ְמָנַלן ּדְ
  

הָאַמר  ּיָ י יאׁשִ   : ַרּבִ
ן אֹוְרֵגי ְיִריעֹות כֵּ    .זֹוְרִקין ַמֲחֵטיֶהן ֶזה ָלֶזה ,ׁשֶ

  
ה ְלהּו?    אֹוְרִגין, ְמָחִטין ָלּמָ

  
ן ּת  כֵּ א: ׁשֶ   ֹוְפֵרי ְיִריעֹות זֹוְרִקין ַמֲחֵטיֶהן ֶזה ָלֶזה.  ֶאּלָ

  
י ֲהָדֵדי ֲהוּו ָיְתִבי? ּבֵ   ְוִדיְלָמא ּגַ

  
ְמָחִטין.    ָמטּו ֲהָדֵדי ּבִ

  
ע ֲהוּו ָיְתִבי?  תֹוְך ַאְרּבַ יְלָמא ּבְ   ּדִ

  
א אָאַמר  ,ֶאּלָ   : ַרב ִחְסּדָ

ן אֹוְרֵגי ְיִריעֹות זֹוְרִקין ּבּוְכָיאר  כֵּ ְיִריָע ׁשֶ   .הּבַ
  

ָידֹו!    ַוֲהלֹא אֹוְגדֹו ּבְ
  

ְתָרא.  ִניְסָכא ּבַ   ּבְ
  

טּור ָקָאְזָלא!  ְמקֹום ּפְ   ְוָהא ּבִ
  

ן אֹוְרֵגי ְיִריעֹות זֹוְר  כֵּ א, ׁשֶ   . ִקין ּבּוְכָיאר ְלׁשֹוֲאֵליֶהןֶאּלָ
  

י ֲהָדֵדי ֲהוּו ָיְתִבי?  :ְוִדיְלָמא ּבֵ   ּגַ
  

ֵחֶפת    .ָמטּו ֲהָדֵדי ּבְ
  

לְ  ְלְחֵפי?ְוִדיְלָמא ׁשַ   חּוֵפי ֲהוּו ְמׁשַ
  

  ְותּו, 
ִאיִלי ֵמֲהָדֵדי?    ִמי ׁשְ

   :ְוָהַתְנָיא
ים"" לּוָדא:" ה עׂשִ ר ֵהּמָ ַלאְכּתֹו ֲאׁשֶ   ,(שמות לו, ד) 4ִאיׁש ִאיׁש ִמּמְ
ַלאְכּתוֹ " ה - "ִמּמְ    ,הּוא עֹוׂשֶ

ֶלאֶכת ֲחֵבירוֹ  ה ִמּמְ   ! "ְוֵאינֹו עֹוׂשֶ
  

   ,ְותוּ 
ע  ים ַאף ַמֲעִביר ַאְרּבַ ְרׁשּות ָהַרּבִ יב -ַאּמֹות ּבִ ִמַחּיַ   ?ְמָנַלן ּדְ

  
ים  ְרׁשּות ָהַרּבִ ע ַאּמֹות ּבִ ל ַאְרּבַ א: כָּ ָמָראֶאּלָ ִמיִרי ָלּה  ּגְ    .ּגְ

                                                             
4

יםויבואו כל החכמים העושים את כל מלאכת הקודש   ה עׂשִ ר ֵהּמָ ַלאְכּתֹו ֲאׁשֶ יםִאיׁש ִאיׁש ִמּמְ ה עׂשִ ר ֵהּמָ ַלאְכּתֹו ֲאׁשֶ יםִאיׁש ִאיׁש ִמּמְ ה עׂשִ ר ֵהּמָ ַלאְכּתֹו ֲאׁשֶ יםִאיׁש ִאיׁש ִמּמְ ה עׂשִ ר ֵהּמָ ַלאְכּתֹו ֲאׁשֶ  ִאיׁש ִאיׁש ִמּמְ
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        צו, בצו, בצו, בצו, ב .412
מּוֵאלָאַמר  ַרב ְיהּוָדהָאַמר    : ׁשְ

ׁש  ְרׁשּות ָהַרּבִ  - לו)- (במדבר טו, לגְמקֹוׁשֵ ע ַאּמֹות ּבִ    .ים ֲהָוהַמֲעִביר ַאְרּבַ
  

ָנא ַמְתִניָתא ּתָ    :ּבְ
   .ֲהָוה "ּתֹוֵלׁש "
  

י ַיֲעקב ַרּבִ   ָאַמר:  ַרב ַאָחא ּבְ
ר ֲהָוה   .ְמַעּמֵ

  
ּה     ?ְלַמאי ָנְפָקא ִמיּנָ

  
  ְלִכְדַרב.

  
  : ַרבָאַמר ּדְ 

יא י ִחּיָ י ַרּבִ ת ְסָתִרים ּבֵ    ,ָמָצאִתי ְמִגּלַ
   :ּה יְוָכתּוב ּבְ 

ן ְיהּוָדה"   ר: אֹוֵמ  ִאיִסי ּבֶ
ִעים ָחֵסר ַאַחת ֲאבֹות ְמָלאכֹות ַאְרּבָ

א ַאַחת 5 יב ֶאּלָ   . "ְוֵאינֹו ַחּיָ
  
   !ְותּו לֹא? - "ַאַחת"

   :ְוָהְתַנן
ִעים ָחֵסר ַאַחת"   , "ֲאבֹות ְמָלאכֹות ַאְרּבָ

ּה:    ְוָהֵויַנן ּבָ
ה ִלי?    ִמְנָייָנא ָלּמָ

י יֹוָחָנןְוָאַמר    : ַרּבִ
ם ּבְ  ָאן ּכּוּלָ ִאם ֲעׂשָ ל ַאַחת ְוַאַחת ֶהְעֵלם ֶאָחדׁשֶ יב ַעל כָּ    !ַחּיָ

  
יב ַעל ַאַחת.  :ֵאיָמא   ֵאינֹו ַחּיָ

  
יָטא ֵליּה  ׁשִ יבּדְ  :ַרב ְיהּוָדה ּפְ ֲעִביר ַחּיָ    .ַהּמַ
יָטא ֵליּה  ׁשִ יבּדְ  :ּוַמְתִניָתא ּפְ    .ּתֹוֵלׁש ַחּיָ

יָטא ֵליּה  ׁשִ ר ַיֲעקב ּפְ יב. ּדִ  :ְוַרב ַאָחא ּבַ ר ַחּיָ   ְמַעּמֵ
ָקא,  -ר ָסַבר ָמ    ָהא ִמיַהת ָלא ְמַסּפְ

ָקא.   -ּוָמר ָסַבר    ָהא ִמיַהת ָלא ְמַסּפְ
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ֶהְעֵלם ַאַחת)  ם ּבְ ָאן ּכּוּלָ ֶהְעֵלם ַאַחת)(ְוִאם ֲעׂשָ ם ּבְ ָאן ּכּוּלָ ֶהְעֵלם ַאַחת)(ְוִאם ֲעׂשָ ם ּבְ ָאן ּכּוּלָ ֶהְעֵלם ַאַחת)(ְוִאם ֲעׂשָ ם ּבְ ָאן ּכּוּלָ   , ועוד לא גורסים מילים אלו.מהרש"ל, מסורת הש"ס (ְוִאם ֲעׂשָ
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        אאאא    צז,צז,צז,צז,    ––––    צו, בצו, בצו, בצו, ב .413
ַנן נּו ַרּבָ    :ּתָ

ׁש ֶזה ְצָלְפָחד, "   ְמקֹוׁשֵ
ְמְצאּו ִאיׁש  ְוֵכן הּוא אֹוֵמר: ר ַוּיִ ְדּבָ ּמִ ָרֵאל ּבַ ְהיּו ְבֵני ִיׂשְ   , (במדבר טו, לב) 6""ַוּיִ

ן הּוא אֹוֵמר: ר"ָאִבי ּוְלַהּלָ ְדּבָ ּמִ   , (במדבר כז, ג) 7"נּו ֵמת ּבַ
אן ְצָלְפָחד,  ן ְצָלְפָחד, ַאף ּכָ ַהּלָ   ַמה ּלְ

ְבֵרי  י ֲעִקיָבאּדִ   . ַרּבִ
ֵתיָראָאַמר לֹו  ן ּבְ י ְיהּוָדה ּבֶ   : ַרּבִ

ין ן ֶאת ַהּדִ ה ָעִתיד ִליתֵּ ְך ַאתָּ ְך ּוֵבין ּכָ ין ּכָ    ,ֲעִקיָבא, ּבֵ
ְדָבֶריָך ַהּתֹוָרה ּכִ  ה אֹותֹו?! ִאם ּכִ ה ְמַגּלֶ ּתּו, ְוַאתָּ   יסַּ

יק -ְוִאם ָלאו  ה מֹוִציא ַלַעז ַעל אֹותֹו ַצּדִ   .  ַאתָּ
  

ַמר    צז,א א ָהא ּגָ ָוה!  :ְוֶאּלָ ֵזיָרה ׁשָ   ּגְ
  

ַמר.  ָוה לֹא ּגָ ֵזיָרה ׁשָ   ּגְ
  

א ֵמֵהיָכא ֲהָוה?    ֶאּלָ
  
לוּ ִמ  ְעּפִ    .(במדבר יד, מד) 8""ַוּיַ

  
ָבר  ּדָ ּיֹוֵצא ּבַ ה אֹוֵמר:ּכַ ַלךְ  ַאתָּ ם ַוּיֵ ַחר ַאף ה' ּבָ   , י)- (במדבר יב, ט 9""ַוּיִ

ַאף ַאֲהרן ִנְצָטַרע,  ד ׁשֶ   ְמַלּמֵ
ְבֵרי  י ֲעִקיָבאּדִ   . ַרּבִ

ֵתיָראָאַמר לֹו  ן ּבְ י ְיהּוָדה ּבֶ   : ַרּבִ
ין. ֲעִקיָבא ן ֶאת ַהּדִ ה ָעִתיד ִליתֵּ ְך ַאתָּ ְך ּוֵבין ּכָ ין ּכָ   , ּבֵ

ְדָבֶר  ּתוּ ִאם ּכִ סַּ ה אֹותֹו?!  ,יָך ַהּתֹוָרה ּכִ ה ְמַגּלֶ   ְוַאתָּ
יק -ְוִאם ָלאו  ה מֹוִציא ַלַעז ַעל אֹותֹו ַצּדִ   . "ַאתָּ

  
א ָהְכִתיב ם" :ְוֶאּלָ   ! "ּבָ

  
ָעְלָמא.  ְנִזיָפה ּבְ   ַההּוא ּבִ

  
ָאַמר ַמאן ּדְ ְנָיא כְּ   ַאף ַאֲהרן ִנְצָטַרע.  :ּתַ

ְכִתיב:  ֶפן ַאֲהרֹ ּדִ ה ְמצֹ ן ֶאל "ַוּיִ   , י)- (במדבר יב, ט ַרַעת"ִמְרָים ְוִהּנֵ
ָנא    :ּתָ

ָנה ִמָצַרְעּתוֹ " ּפָ   .  "ׁשֶ
   

  
  : ֵריׁש ָלִקיׁש ָאַמר 

גּופֹו,  ִרים לֹוֶקה ּבְ ְכׁשֵ ד ּבִ   ַהחֹוׁשֵ
ְכִתיב    (שמות ד, א) 10"ְוֵהן לֹא ַיֲאִמינּו ִלי" :ּדִ

ְמֵהיְמִני ִריְך הּוא ּדִ א ּבְ י קּוְדׁשָ ָרֵאל.  ְוַגְלָיא ַקּמֵ   ִיׂשְ
ה ֵאין סֹוְפָך ְלַהֲאִמין.  ֵני ַמֲאִמיִנים, ְוַאּתָ   ָאַמר לֹו: ֵהן ַמֲאִמיִנים ּבְ

ֲאֵמן ָהָעםֵהן ַמֲאִמיִנים:    . (שמות ד, לא) 11""ַוּיַ
ֵני ַמֲאִמיִנים:  ה'ּבְ   . (בראשית טו, ו) 12""ְוֶהֱאִמין ּבַ
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ְמְצאּו ִאיׁש   ר ַויִּ ְדּבָ ּמִ ָרֵאל ּבַ ְהיּו ְבֵני ִיׂשְ ְמְצאּו ִאיׁש ַוּיִ ר ַויִּ ְדּבָ ּמִ ָרֵאל ּבַ ְהיּו ְבֵני ִיׂשְ ְמְצאּו ִאיׁש ַוּיִ ר ַויִּ ְדּבָ ּמִ ָרֵאל ּבַ ְהיּו ְבֵני ִיׂשְ ְמְצאּו ִאיׁש ַוּיִ ר ַויִּ ְדּבָ ּמִ ָרֵאל ּבַ ְהיּו ְבֵני ִיׂשְ  מקושש עצים ביום השבתַוּיִ
7
ר   ְדּבָ ּמִ ר ָאִבינּו ֵמת ּבַ ְדּבָ ּמִ ר ָאִבינּו ֵמת ּבַ ְדּבָ ּמִ ר ָאִבינּו ֵמת ּבַ ְדּבָ ּמִ  והוא לא היה בתוך העדה הנועדים על ה' בעדת קורח כי בחטאו מת ובנים לא היו לוָאִבינּו ֵמת ּבַ
8
לּו   ְעּפִ לּו ַוּיַ ְעּפִ לּו ַוּיַ ְעּפִ לּו ַוּיַ ְעּפִ  ה' ומשה לא משו מקרב המחנה לעלות אל ראש ההר וארון בריתַוּיַ
9
ַלְך   ם ַוּיֵ ַחר ַאף ה' ּבָ ַלְך ַוּיִ ם ַוּיֵ ַחר ַאף ה' ּבָ ַלְך ַוּיִ ם ַוּיֵ ַחר ַאף ה' ּבָ ַלְך ַוּיִ ם ַוּיֵ ַחר ַאף ה' ּבָ  והענן סר מעל האוהל והנה מרים מצורעת כשלג. ויפן אהרן אל מרים והנה מצורעתַוּיִ
10

 ולא ישמעו בקולי כי יאמרו לא נראה אליך ה'ְוֵהן לֹא ַיֲאִמינּו ִלי ְוֵהן לֹא ַיֲאִמינּו ִלי ְוֵהן לֹא ַיֲאִמינּו ִלי ְוֵהן לֹא ַיֲאִמינּו ִלי ויען משה ויאמר  
11
ֲאֵמן ָהָעם   ֲאֵמן ָהָעם ַוּיַ ֲאֵמן ָהָעם ַוּיַ ֲאֵמן ָהָעם ַוּיַ  י ישראל וכי ראה את עניים ויקדו וישתחוווישמעו כי פקד ה' את בנַוּיַ
12
ה'   ה' ְוֶהֱאִמין ּבַ ה' ְוֶהֱאִמין ּבַ ה' ְוֶהֱאִמין ּבַ  ויחשבה לו צדקהְוֶהֱאִמין ּבַ
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ֱאַמר:  ּנֶ ה ֵאין סֹוְפָך ְלַהֲאִמין, ׁשֶ י ַיַען"ַאּתָ ם ּבִ   . (במדבר כ, יב) 13"לֹא ֶהֱאַמְנּתֶ
  ָלָקה? ּדְ ִמַמאי 
ְכִתיב ֵחיֶקךָ  :ּדִ   . (שמות ד, ו) 14""ַוּיאֶמר ה' לֹו עֹוד ָהֵבא ָנא ָיְדָך ּבְ

  
  

י ֲחִניָנא, ְוִאיֵתיָמא ָרָבאָאַמר  ַרּבִ י יֹוֵסי ּבְ   : ַרּבִ
ת ּפּוְרָענּות.  ּדַ ה טֹוָבה ְמַמֶהֶרת ָלבא ִמּמִ   ִמּדָ

ִתיבִא ּדְ  ת ּפּוְרָענּות כְּ ִמּדַ ֶלג" :יּלּו ּבְ ֶ ׁשּ ה ָידֹו ְמצָרַעת ּכַ   , (שמות ד, ו) "ַוּיֹוִציָאּה ְוִהּנֵ
ִתיב ה טֹוָבה כְּ ִמּדָ רֹו"" :ְוִאיּלּו ּבְ ְבׂשָ ָבה ּכִ ה ׁשָ   , (שמות ד, ז) ַוּיֹוִציָאּה ִמֵחיקֹו ְוִהּנֵ

רוֹ ּדְ ִמֵחיקֹו הּוא  ְבׂשָ ָבה כִּ   .ׁשָ
  
  
ְבלַ " ה ַאֲהרן ֶאת ַמּטֹ ַוּיִ   , (שמות ז, יב) 15ָתם"ע ַמּטֵ

י ֶאְלָעָזרָאַמר    : ַרּבִ
תֹוְך ֵנס.     ֵנס ּבְ
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י ויאמר ה' אל משה ואל אהרן   ם ּבִ י ַיַען לֹא ֶהֱאַמְנתֶּ ם ּבִ י ַיַען לֹא ֶהֱאַמְנתֶּ ם ּבִ י ַיַען לֹא ֶהֱאַמְנתֶּ ם ּבִ  להקדישני לעיני בני ישראלַיַען לֹא ֶהֱאַמְנתֶּ
14
ֵחיֶקָך   ֵחיֶקָך ַוּיאֶמר ה' לֹו עֹוד ָהֵבא ָנא ָיְדָך ּבְ ֵחיֶקָך ַוּיאֶמר ה' לֹו עֹוד ָהֵבא ָנא ָיְדָך ּבְ ֵחיֶקָך ַוּיאֶמר ה' לֹו עֹוד ָהֵבא ָנא ָיְדָך ּבְ  ויבא ידו בחיקו ויוציאה והנה ידו מצורעת כשלגַוּיאֶמר ה' לֹו עֹוד ָהֵבא ָנא ָיְדָך ּבְ
15

ה ַאֲהרן ֶאת ַמּטָתםו איש מטהו ויהיו לתנינים וישליכ  ְבַלע ַמּטֵ ה ַאֲהרן ֶאת ַמּטָתםַוּיִ ְבַלע ַמּטֵ ה ַאֲהרן ֶאת ַמּטָתםַוּיִ ְבַלע ַמּטֵ ה ַאֲהרן ֶאת ַמּטָתםַוּיִ ְבַלע ַמּטֵ  ַוּיִ
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        צז, אצז, אצז, אצז, א .414
ִחיד " ִחיד ִלְרׁשּות ַהּיָ ֶאְמַצעוּ [ֵמְרׁשּות ַהּיָ ים ּבָ י ֲעִקיָבא ,ְרׁשּות ָהַרּבִ יב – ַרּבִ   . ]"ּפֹוְטִרין – ֲחָכִמיםוַ  .ְמַחּיֵ
  

ֵעי  הּבָ   : ַרּבָ
ִליִגי, ְלַמּטָ  ָרה ּפְ   ה ֵמֲעׂשָ

ִליִגי    :ּוְבָהא ּפְ
ָמר ָסַבר ָמה  :ּדְ הּוְנָחהָאְמִריַנן ְקלּוָטה כְּ   .ׁשֶ
הּוְנָחה,  :ּוָמר ָסַבר ָמה ׁשֶ   ָלא ָאְמִריַנן ְקלּוָטה כְּ

ָרה  טּור,  -ֲאָבל ְלַמְעָלה ֵמֲעׂשָ ְבֵרי ַהּכל ּפָ   ּדִ
יט'ִמ  'זֹוֵרק'ְוָלא ָיְלִפיַנן     '?מֹוׁשִ

  

יְלָמא אוֹ  ִליִגי,  :ּדִ ָרה ּפְ   ְלַמְעָלה ֵמֲעׂשָ
ִליִגי    :ּוְבָהא ּפְ

יט,  ָמר ָסַבר: ָיְלִפיַנן זֹוֵרק ִממֹוׁשִ   ּדְ
יט,  :ּוָמר ָסַבר   ָלא ָיְלִפיַנן זֹוֵרק ִמּמֹוׁשִ

ָרה  ה ֵמֲעׂשָ ְבֵרי ַהּכֹ -ֲאָבל ְלַמּטָ יב. ּדִ   ל ַחּיָ
   ?ַמאי ַטְעָמא

הּוְנָחה ָמה ׁשֶ ְמָיא.  ְקלּוָטה כְּ   ּדָ
  

  : ַרב יֹוֵסףָאַמר 
א ֲעָיא ֵליּה ְלַרב ִחְסּדָ ָתא ִאיּבַ ָטּה ִניֲהֵליּה  ,ָהא ִמיּלְ    :ֵמָהא ,ַרב ַהְמנּוָנאּוְפׁשַ

ים ַעְצָמּה, " ְרׁשּות ָהַרּבִ ִחיד ְועֹוֵבר ּבִ ִחיד ִלְרׁשּות ַהּיָ   ֵמְרׁשּות ַהּיָ
י ֲעִקיָבא יב ַרּבִ    ,ְמַחּיֵ

  . "יםּפֹוְטִר  ֲחָכִמיםוַ 
ָקָאַמר  ים ַעְצָמּה"ִמּדְ ְרׁשּות ָהַרּבִ ִליִגי,  "ּבִ ָרה ּפְ ה ֵמֲעׂשָ יָטא ְלַמּטָ ׁשִ   ּפְ

  ּוְבַמאי? 
יב,  ְמַחּיֵ ָרה הּוא ּדִ ה ֵמֲעׂשָ ַמֲעִביר ְלַמּטָ   ִאיֵליָמא ּבְ

ָרה  יב? -ְלַמְעָלה ֵמֲעׂשָ    !ָלא ִמַחּיַ
י ֶאְלָעָזרְוָהָאַמר    : ַרּבִ

ֹוי  ָרה ַהּמֹוִציא ַמׂשּ יב,   -ְלַמְעָלה ֵמֲעׂשָ   ַחּיָ
ֵני ְקָהת.  א ּבְ ָ ן ַמׂשּ כֵּ   ׁשֶ

א ָלאו ָרה  :ֶאּלָ ה ֵמֲעׂשָ זֹוֵרק, ּוְלַמּטָ יב,  - ּבְ ִמַחּיַ   הּוא ּדְ
ָרה  יב,  -ְלַמְעָלה ֵמֲעׂשָ   ָלא ִמַחּיַ

ּה  ַמע ִמיּנָ ִליגֵ ּבִ  :ׁשְ הּוְנָחה ּפְ ָמה ׁשֶ    .יְקלּוָטה כְּ
ּה  ַמע ִמיּנָ    .ׁשְ

  
י ֶאְלָעָזר, ּדְ יָגא ּוְפלִ    ַרּבִ

י ֶאְלָעָזרָאַמר ּדְ    : ַרּבִ
ָרה.  י ֲעִקיָבא ֲאִפיּלּו ְלַמְעָלה ֵמֲעׂשָ יב ָהָיה ַרּבִ   ְמַחּיֵ

ָקָתֵני ים ַעְצָמּה" :ְוַהאי ּדְ ַנןְלהֹוִדיֲעָך ּכֹ - "ְרׁשּות ָהַרּבִ ַרּבָ    .ָחן ּדְ
  
ר טֹוִבי, ּדְ ִליָגא ְפ וּ  ה ּבַ   ַרב ִחְלִקּיָ
ר טֹוִביר ָאַמ ּדְ  ה ּבַ   : ַרב ִחְלִקּיָ

ה  לׁשָ יב,  -ּתֹוְך ׁשְ ְבֵרי ַהּכל ַחּיָ   ּדִ
ָרה  טּור.  -ְלַמְעָלה ֵמֲעׂשָ ְבֵרי ַהּכל ּפָ   ּדִ

ָרה  ה ְוַעד ֲעׂשָ לׁשָ ְ ָנן -ִמׁשּ י ֲעִקיָבא ְוַרּבָ אנּו ְלַמֲחלֹוֶקת ַרּבִ    .ּבָ
  

ְנָיא ַנִמי ָהִכי    :ּתַ
ה " לׁשָ תֹוְך ׁשְ ְבֵרי ַה  -ּבְ יב, ּדִ   ּכל ַחּיָ

ָרה  בּות.  -ְלַמְעָלה ֵמֲעׂשָ ּום ׁשְ א ִמׁשּ   ֵאינֹו ֶאּלָ
ּלֹו  ר.  - ְוִאם ָהיּו ְרׁשּוּיֹות ׁשֶ   מּותָּ

ָרה ה ְוַעד ֲעׂשָ לׁשָ ְ    :ִמׁשּ
י ֲעִקיָבא יב ַרּבִ    ,ְמַחּיֵ

  .  "ּפֹוְטִרין ֲחָכִמיםוַ 
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   :ָאַמר ָמר

ּלֹו " ר -ִאם ָהיּו ְרׁשּוּיֹות ׁשֶ    ."מּותָּ
  

יּוְבֵתיּה  ֱהֵוי ּתְ   ַרב, ּדְ ֵליָמא ּתֶ
ַמר ִאיּתְ    :ּדְ

ים,  י ְרׁשּות ָהַרּבִ ֵני ִצּדֵ ׁשְ ים ּבִ ֵני ָבּתִ   ׁשְ
ר ַרב הּוָנא ה ּבַ   : ַרבָאַמר  ַרּבָ

ה ָלֶזה.    ָאסּור ִלְזרֹוק ִמּזֶ
מּוֵאלוּ    ָאַמר:  ׁשְ

ה ָלֶזה.  ר ִלְזרֹוק ִמּזֶ   מּוּתָ
  

ּתֵ ַהִה לְ ְוָלאו ִמי אֹוִקיְמָנא  ִמיְדִלי ַחד ּוִמּתַ גֹון ּדְ ִזיְמִנין ָנַפל, ְוָאֵתי ְלַאּתּוֵיי.  יא כְּ   י ַחד, ּדְ
   

  
  

אָאַמר ֵליּה    , ַרב ַהְמנּוָנאלְ  ַרב ִחְסּדָ
אלְ  ַרב ַהְמנּוָנאְוָאְמִרי ָלּה    : ַרב ִחְסּדָ

ַנן:  ֲאמּור ַרּבָ ָתא ּדַ   ְמָנא ָהא ִמיּלְ
לָ  ה כְּ לֹוׁשָ ְ חֹות ִמׁשּ ל ּפָ ֵמי? כָּ   בּוד ּדָ

  
  ָאַמר ֵליּה: 

ַמְלֵקט ּוִבְרִהיְטִני. ֵקט ּבְ יּלָ ּתִ ים ׁשֶ ר ָלּה ִלְרׁשּות ָהַרּבִ ִאי ֶאְפׁשָ   ְלִפי ׁשֶ
  

ה ַנִמי?  לׁשָ   ִאי ָהִכי ׁשְ
  

  ְותּו, 
ְתַנן    :ָהא ּדִ

ה, " ָפנֹות ִמְלַמְעָלה ְלַמטָּ ל ּדְ ְלׁשֵ   ַהְמׁשַ
ה לׁשָ בֹוִהין ִמן ָהָאֶרץ ׁשְ סּוָלה ִאם ֵהן ּגְ    ."ְטָפִחים ּפְ

ה  לׁשָ ְ חֹות ִמׁשּ ָרה - ָהא ּפָ ׁשֵ   . כְּ
  

ּום ָהָתם ַהְיינּו ַטְעָמא ּה.  ִמׁשּ ָדִיים ּבֹוְקִעין ּבָ ַהּגְ ָהְוָיא ָלּה ְמִחיָצה ׁשֶ   ּדְ
  

יַנח  ה –ּתֵ א ְלֵמיַמר - ְלַמְעָלה ,ְלַמּטָ    ?ַמאי ִאיכָּ
  

א ה  :ֶאּלָ לׁשָ ְ חֹות ִמׁשּ ל ּפָ ָלבּוד ּדָ  -כָּ    ,ֵמיכְּ
ִמיֵר     .י ָלּה ִהְלְכָתא ּגְ
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ַנן נּו ַרּבָ    :ּתָ

ים" ים ִלְרׁשּות ָהַרּבִ    ,ֵמְרׁשּות ָהַרּבִ
ֶאְמַצע ִחיד ּבָ    :ּוְרׁשּות ַהּיָ

י יב ַרּבִ    ,ְמַחּיֵ
  . "ּפֹוְטִרין ֲחָכִמיםוַ 
  

מּוֵאלוּ  ַרב ְרַווְייהוּ  ׁשְ ָאְמִרי ּתַ    :ּדְ
א ּבִ  י ֶאּלָ יב ַרּבִ ִחיד ְמקֹוָרהלֹא ִחּיֵ    ,ְרׁשּות ַהּיָ

ֵמי,  :ָאְמִריַנןּדְ  ָמְלָיא ּדָ ַמאן ּדְ יָתא כְּ   ּבֵ
ֵאינֹו ְמקֹוָרה    לֹא.  - ֲאָבל ׁשֶ

  
מּוֵאלָאַמר  ַרב ְיהּוָדהָאַמר  ַרב ָחָנאָאַמר    : ׁשְ

ִים,  ּתַ י ׁשְ יב ָהָיה ַרּבִ   ְמַחּיֵ
ּום הֹוָצָאה,    ַאַחת ִמׁשּ
ּום ַהְכָנָסה   , ְוַאַחת ִמׁשּ

  
ָיא ֵליּה:    ָיֵתיב ַרב ָחָנא ְוָקא ַקׁשְ

י ּדִ ְלֵמיְמָרא   צז,ב יב ַרּבִ ְמקֹום ָאב? ַא ְמַחּיֵ   ּתֹוָלָדה ּבִ
   :ְוָהַתְנָיא

י"   :אֹוֵמר ַרּבִ
ָבִרים'   , 'ּדְ

ָבִרים"   ,(שמות לה, א) 16"ַהּדְ
ָבִרים" ה ַהּדְ ֶאְמרּו ְל  - "ֵאּלֶ ּנֶ ע ְמָלאכֹות ׁשֶ ים ְוֵתׁשַ לׁשִ ִסיַניֵאּלּו ׁשְ ה ּבְ   ! "מׁשֶ

  
  : ַרב יֹוֵסףָאַמר ֵליּה 

ָיא ֵליּה  י ּדְ ָמר ַאָהא ַמְתֵני ָלּה, ְוַקׁשְ י, ַאּדְ ַרּבִ   ַרּבִ
י ְיהּוָדה ַמְתִניַנןַאּדְ ֲאַנן  ָיא ָלן ,ַרּבִ    .ְולֹא ַקׁשְ

ַתְנָיא    :ּדְ
ים" ִחיד ִלְרׁשּות ָהַרּבִ ְרׁש  ,ֵמְרׁשּות ַהּיָ ע ַאּמֹות ּבִ יםְוָעַבר ַאְרּבַ    :ּות ָהַרּבִ

י ְיהּוָדה יב  ַרּבִ   ְמַחּיֵ
  . "ּפֹוְטִרין ֲחָכִמיםוַ 

מּוֵאלָאַמר  ַרב ְיהּוָדהָאַמר    : ׁשְ
ִים;  ּתַ י ְיהּוָדה ׁשְ יב ָהָיה ַרּבִ   ְמַחּיֵ

ּום הֹוָצָאה    ,ַאַחת ִמׁשּ
ּום ַהֲעָבָרה    .ְוַאַחת ִמׁשּ

  
ֲעָתְך ֲחָדא הּוא  ִאי ָסְלָקא ּדַ יב, ּדִ ּדְ ְטִרי ְלַגְמֵרי?ְמַחּיֵ ַנן ּפָ ַרּבָ ָלל ּדְ    !ִמכְּ

ים.  ִחיד ִלְרׁשּות ָהַרּבִ יק ָלּה ֵמְרׁשּות ַהּיָ   ָהא ַאּפֵ
  

אי?    ִמּמַ
יְלָמא ְלעֹוָלם ֵאיָמא ָל  י ְיהּוָדה ֲחָדא הּוא  ךְ ּדִ ְטִרי ְלַגְמֵרי, ּדִ ַרּבִ ָנן ּפָ יב, ְוַרּבָ   ְמַחּיֵ

ַחּתְ לָ  כַּ    ?ּה ְוֵהיִכי ַמׁשְ
גֹון  נּוַח ּדְ כְּ ים ּתָ ָנְפָקא ָלּה ִלְרׁשּות ָהַרּבִ    .ָאַמר ַעד ּדְ

   :יְלגֵ ּוְבָהא ָקִמיּפְ 
יּדְ  הּוְנָחה'ָאְמִריַנן ְיהּוָדה ָסַבר:  ַרּבִ ָמה ׁשֶ ְבּתוֹ וְ  ',ְקלּוָטה כְּ   .ִאיְתֲעִביָדא ֵליּה ַמֲחׁשַ

ָנן ָסְבִרי הּוְנָחה' :ָלא ָאְמִריַנן :ְוַרּבָ ָמה ׁשֶ ְבּתֹו! וְ , 'ְקלּוָטה כְּ   לֹא ִאיְתֲעִביָדא ֵליּה ַמֲחׁשַ
י ְיהּוָדה. ַא ֲאָבל  יב ַרּבִ ְמקֹום ָאב לֹא ְמַחּיֵ   ּתֹוָלָדה ּבִ

  
ֲעָתךְ     ,לֹא ָסְלָקא ּדַ
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  אלה הדברים אשר ציוה ה' לעשות אותם 
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ַתְנָיא    :ּדְ
י ְיהּוָדה" ֹוֵבט ַרּבִ ק.  ,מֹוִסיף ַאף ַהׁשּ   ְוַהְמַדְקּדֵ

ְכַלל ֵמיֵסְך,    ָאְמרּו לֹו: ׁשֹוֵבט ֲהֵרי הּוא ּבִ
ְכַלל אֹוֵרגְמַד  ק ֲהֵרי הּוא ּבִ   . "ְקּדֵ

ֲהֵדי ֲהָדֵדי,  ָעְבִדיְנהּו ְלַתְרַווְייהּו ּבַ   ַמאי ָלאו ּדְ
ּה  ַמע ִמיּנָ י ְיהּוָדה  :ּוׁשְ יב ָהָיה ַרּבִ ְמקֹום ָאב!  ַא ְמַחּיֵ   ּתֹוָלָדה ּבִ

   
אי?    ִמּמַ

ָעְבָדה ְלָהא ְלחּוָדה, ְוָהא ְלחּוָדה יְלָמא ְלעֹוָלם ּדְ    ,ּדִ
י ְיהּוָדה ְוַר  יב, ַא ּבִ ְמקֹום ָאב לֹא ְמַחּיֵ   ּתֹוָלָדה ּבִ

  י: ְלגֵ ּוְבָהא ָקִמיּפְ 
יּדְ    ָהֵני ָאבֹות ִניְנהּו, : ְיהּוָדה ָסַבר ַרּבִ

ָנן ָסְבֵר    ָהֵני ּתֹוָלדֹות ִניְנהּו.  :יְוַרּבָ
  

ָקָתֵני ַדע, ּדְ י ְיהּוָדה מֹוִסיף" :ּתֵ   , "ַרּבִ
ָלָמא ׁשְ   מֹוִסיף ָאבֹות.  ?"מֹוִסיף"בֹות, ַמאי ָא  :ִאי ָאְמַרּתְ ּבִ

א ִאי ָאְמַרּתְ    ? "מֹוִסיף"ּתֹוָלדֹות ַמאי  :ֶאּלָ
  

   :ִאיְתַמר ַנִמי
ה ְרַווְייהוּ  ַרב יֹוֵסףוְ  ַרּבָ ָאְמִרי ּתַ   :ּדְ

א ַאַחת.  י ְיהּוָדה ֶאּלָ יב ַרּבִ   לֹא ִחּיֵ
  

ילְ ָרִביָנא ָאַמר ֵליּה    : ַרב ַאׁשִ
ָס  ָראיק ַא לִ ּוְלַמאי ּדִ ֲעִתין ֵמִעיּקָ ִיםּדִ  ּדַ ּתַ י ְיהּוָדה ׁשְ יב ָהָיה ַרּבִ    ,ְמַחּיֵ

  ֵעי ָלּה. ְלָהָכא לֹא ָקּבָ  ,ִאי ְלָהָכא ָקָבֵעי ָלּה 
  .ְלָהָכא לֹא ָקָבֵעי ָלּה  ,ִאי ְלָהָכא ָקָבֵעי ָלּה 

  
  ָאַמר ֵליּה: 

אֹוֵמר נּוַח""כָּ  :ּבְ ְרֶצה ּתָ ּתִ    .ל ָמקֹום ׁשֶ
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        צז, בצז, בצז, בצז, ב .417
יָט  ׁשִ עּפְ מֶנה, ְוָזַרק ַאְרּבַ ון ִלְזרֹוק ׁשְ ּוֵ    ,א ִנְתכַּ

ַתב ֲהֵרי  ם'כָּ ְמעֹון'ִמ  'ׁשֵ   '. ׁשִ
מֶנה ַמהוּ  ע ְוָזַרק ׁשְ ון ִלְזרֹוק ַאְרּבַ ּוֵ   ?ִנְתכַּ

יק ֵליּה,    ִמי ָאְמִריַנן: ָהא ַאּפֵ
ָבֵעי, ָהא  יְלָמא: ֵהיָכא ּדְ    ?לֹא ָנחאֹו ּדִ

  
ילְ  ָרִביָנא ָאַמר ֵליּה ּדְ ְוָלאו ַהְיינּו    , ַרב ַאׁשִ
אֹוֵמר :ְוָאַמר ֵליּה  נּוַח""כָּ : ּבְ ְרֶצה ּתָ ּתִ    .ל ָמקֹום ׁשֶ

  
ַתב  :ּוְדָקָאְמַרּתְ  ם'ֲהֵרי כָּ ְמעֹון'ִמ  'ׁשֵ   , 'ׁשִ

ֵמי    ?!ִמי ּדָ
ה  - ָהָתם ּמָ ִתיב ּדְ כַּ ם'לֹא כְּ ְמעֹון'לֹא ִמְכִתיב ֵליּה  'ׁשֵ   , 'ׁשִ
ָלא ָזֵריק -ָהָכא  ה ּדְ ּמָ ָמֵני!  כַּ ְרִקי ֵליּה ּתְ ע לֹא ִמיְזּדַ   ַאְרּבַ
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        צח, אצח, אצח, אצח, א    ––––    צז, בצז, בצז, בצז, ב .418
ַנן נּו ַרּבָ   :ּתָ

ים" ים ִלְרׁשּות ָהַרּבִ ֶאְמַצע,  ,ַהּזֹוֵרק ֵמְרׁשּות ָהַרּבִ ִחיד ּבָ   ּוְרׁשּות ַהּיָ
ע ַאּמֹות  יב –ַאְרּבַ   .ַחּיָ

ע ַאּמֹות   צח,א חֹות ֵמַאְרּבַ טּור –ּפָ   . "ּפָ
  

ַמע    ?ָלן ַמאי ָקא ַמׁשְ
  

ַמע ָלן    :ָהא ָקא ַמׁשְ
  ְרׁשּוּיֹות ִמְצָטְרפֹות, 

הּוְנָחה.   :17ָלא ָאְמִריַנןוְ  ָמה ׁשֶ   ְקלּוָטה כְּ
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  גירסת הגהות הב"ח 
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        בבבב- - - - צח, אצח, אצח, אצח, א .419
ר ְיהּוָדהָאַמר  מּוֵאל ּבַ אָאַמר  ַרב ׁשְ   : ַרבָאַמר  ַרב הּוָנאָאַמר  ַרב ַאּבָ

ים ְמקֹוָרה  ְרׁשּות ָהַרּבִ ע ַאּמֹות ּבִ ֲעִביר ַאְרּבַ טּור -ַהּמַ   ,ּפָ
ר.  ֵאינֹו ּדֹוֶמה ְלִדְגֵלי ִמְדּבָ   ְלִפי ׁשֶ

  
  ִאיִני?! 

   .ְמקֹורֹות ָהְוָייןּדִ ְוָהא ֲעָגלֹות 
ּום  ַרבָאַמר וְ  יאִמׁשּ י ִחּיָ   : ַרּבִ

יֶהן ְחּתֵ יֶהן  ,ּוֵביֵניֶהן ,ֲעָגלֹות, ּתַ ים!  -ְוִצּדֵ   ְרׁשּות ָהַרּבִ
  

י ָקָאַמר ַרב    :כִּ
ָדָראָתא.    ּבְ

  
ִד  א ִמכְּ ה ֲהַואיּדַ י, אֹוְרכָּ ּמָ    ?ֲעָגָלה כַּ

ין    .ָחֵמׁש ַאּמִ
ה ֲהַואיּדְ ּפּוְתָיא  ּמָ    ?ֶקֶרׁש כַּ

א    .ַאְמָתא ּוַפְלּגָ
ה מֹוִתיב ּמָ    ?כַּ

ָלָתא    .ּתְ
ַאְמָתא א ּדְ ְלּגָ א ֵליּה ּפַ ׁשָ    .ּפְ
יֵני ּוֵביֵני ֵדי ֵליּה ָמר ּבֵ י ׁשָ ֵמי!  ,כִּ ָלבּוד ּדָ   כְּ

  
ח ְלהּו?  ִמי ָסְבַרּתְ  יהּו ֲהָוה ַמּנַ ּיְ ים ַאּפּוּתַ   ְקָרׁשִ

ח ְלהוּ  ן ַמּנַ    .ַאחּוּדָ
  

ה ָהֵויּדְ סֹוף סֹוף סּוְמָכא  ּמָ    ?ֶקֶרׁש כַּ
   .ַאְמָתא

ה ֲהָוה מֹוִתיב ּמָ    ?כַּ
ָעה    .ַאְרּבָ

א ָלּה ַאְמָתא, ּפָ    ׁשָ
יֵני ּוֵביֵני ֵדי ָלּה ָמר ּבֵ י ׁשָ ֵמי ,כִּ ָלבּוד ּדָ    .כְּ

  

ָאַמרָהִניָח  ע :א ְלַמאן ּדְ ֶאְצּבַ ִלין ְוהֹוְלִכין ַעד כְּ ה, ִמְלַמְעָלן כָּ ן עֹוְבָיין ַאּמָ ַמּטָ ים ִמּלְ יר.  - ְקָרׁשִ ּפִ   ׁשַ
ָאַמר א ְלַמאן ּדְ ה כָּ  :ֶאּלָ ן עֹוְבָיין ַאּמָ ַמּטָ ּלְ ּמִ ם ׁשֶ ׁשֵ הכְּ א ְלֵמיַמר!  - ְך ִמְלַמְעָלה עֹוְבָיין ַאּמָ   ַמאי ִאיכָּ

  
ֲהָנא ַרבָאַמר    : ּכָ

ֵעי ַאְטּבְ    .ּבְ
  

ח ְלהוּ  ֵעי ֵהיָכא ַמּנַ    ?ַאְטּבְ
א  ּבָ   ֲעָגָלה, ַד ַאּגַ

    !ְמקֹוָרה ֲהַואיֲעָגָלה ּגּוָפא 
  

מּוֵאלָאַמר    צח,ב   : ׁשְ
יֵתדֹות.   ּבִ
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        בבבבצח, צח, צח, צח,  .420
ַנן נּו ַרּבָ    :ּתָ

ה" ן עֹוְבָיין ַאּמָ ַמטָּ ים ִמּלְ    ,ְקָרׁשִ
ִלין ְוהֹוְלִכין ַע  ע, ּוִמְלַמְעָלן ּכָ ֶאְצּבַ   ד ּכְ

ֱאַמר:  ּנֶ   , (שמות כו, כד) 18"ִיְהיּו ַתִמים ַעל ראׁשוֹ "ׁשֶ
ן הּוא אֹוֵמר ּמּו ִנְכָרתּו"" :ּוְלַהּלָ   , (יהושע ג, טז) 19ּתַ

ְבֵרי  י ְיהּוָדהּדִ   . ַרּבִ
י ְנֶחְמָיה   אֹוֵמר:  ַרּבִ

ְך ִמְלַמְעָלן עֹוְביָ  ה, ּכָ ן עֹוְבָיין ַאּמָ ַמטָּ ּלְ ּמִ ם ׁשֶ ׁשֵ ה, ּכְ   ין ַאּמָ
ֱאַמר:  ּנֶ יו"ׁשֶ   . "(שמות כו, כד) "ַיְחּדָ

  
  ! "ַתִמים" :ְוָהְכִתיב

  
ֵלִמין ֵליתּו ׁשְ    ,ַההּוא ּדְ

ִניְסָרא    .ְולֹא ֵליתּו ּדְ
  

  ְוִאיָדְך ַנִמי, 
יו" :ָהְכִתיב   ! "ַיְחּדָ

  
ְלחֹוִפיְנהּו ֵמֲהָדֵדי. ּדְ ַההּוא    לֹא ִליׁשַ

  
ָאַמר ָלָמא ְלַמאן ּדְ ׁשְ ה. כְּ  :ּבִ ְך ִמְלַמְעָלן עֹוְבָיין ַאּמָ ה, כָּ ן עֹוְבָיין ַאּמָ ַמּטָ ּלְ ּמִ ם ׁשֶ   ׁשֵ

ְכִתיב ים.  :ַהְיינּו ּדִ ה ְקָרׁשִ ָ ׁשּ ה ׁשִ ֲעׂשֶ ה ּתַ ן ָיּמָ ּכָ ׁשְ ֵתי ַהּמִ   "ּוְלַיְרּכְ
ה ִלְמֻקְצעֹ  ֲעׂשֶ ים ּתַ ֵני ְקָרׁשִ   ,כג)- (שמות כו, כב  20"תּוׁשְ

ָהֵני, ְמ  ָאֵתי ּפּוְתָיא ּדְ ָהֵניּדְ י ֵליּה ְלסּוְמָכא ּדְ    .ַמּלֵ
ָאַמר א ְלַמאן ּדְ ע,  :ֶאּלָ ֶאְצּבַ ִלין ְוהֹוְלִכין ַעד כְּ ה, וִמְלַמְעָלן כָּ ן עֹוְבָיין ַאּמָ ַמּטָ   ִמּלְ

  ַהאי ָעֵייל ְוַהאי ָנֵפיק! 
  

י טּוִרין ֵפי ְלהּו כִּ ׁשָ    .ּדְ
  
  

יכֹ  ִריַח ַהּתִ ים"ְוַהּבְ ָרׁשִ תֹוְך ַהּקְ   . כו, כח)(שמות  21"ן ּבְ
  

ָנא:    ּתָ
ֵנס ָהָיה עֹוֵמד"    ."ּבְ
  

ר ְיִריעֹ  ה ֶעׂשֶ ֲעׂשֶ ן ּתַ ּכָ ׁשְ מֹ  ת"ְוֶאת ַהּמִ ה... אֶרְך ַהְיִריָעה ָהַאַחת ׁשְ ַאּמָ   . (שמות א, ב)  22"ֶנה ְוֶעְשִרים ּבָ
ְייהּו ְלפּוְתָיא  ֵדי אֹוְרכַּ ה ָהְוָיאּדְ ׁשְ ּמָ ן, כַּ כָּ ִרין ּוְתָמֵני.  ?ִמׁשְ   ֶעׂשְ

ר ְלִאיְגָראּדַ  יָסא ,ל ֶעׂשֶ ע ְלַהאי ּגִ ׁשַ א ְלהּו ּתֵ ׁשָ יָסא ,ּפְ ע ְלַהאי ּגִ    .ְוֵתׁשַ
ה  ָיא ַאּמָ ּלְ י ְיהּוָדה, ִמיּגַ   .ֲאָדִניםּדַ ְלַרּבִ

ה לְ  ָיא ַאּמָ ּלְ י ְנֶחְמָיה ִמיּגַ ים. ּדִ ַרּבִ   ְקָרׁשִ
  

א  ֵדי ּפּוַתְייהּו ְלאֹוְרכָּ ןּדְ ׁשְ כָּ ה ָהְוָיא ,ִמׁשְ ּמָ ִעין. ַא  ?כַּ   ְרּבְ
ָלִתין ְלִאיְגָרא ל ּתְ ר  ,ּדַ א ְלהּו ֶעׂשֶ ׁשָ   ּפְ

ה  ָיא ַאּמָ ּסְ י ְיהּוָדה ִמכַּ    .ֲאָדִניםּדַ ְלַרּבִ
ה  ָיא ַאּמָ ּלְ י ְנֶחְמָיה ִמיּגַ   ֲאָדִנים. ּדַ ְלַרּבִ
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 אל הטבעת האחת כן יהיה לשניהם לשני המקצועות יהיוִיְהיּו ַתִמים ַעל ראׁשֹו ִיְהיּו ַתִמים ַעל ראׁשֹו ִיְהיּו ַתִמים ַעל ראׁשֹו ִיְהיּו ַתִמים ַעל ראׁשֹו ויהיו תואמים מלמטה ויחדיו  
19

ּמוּ והיורדים על ים הערבה ים המלח   ּמוּ תַּ ּמוּ תַּ ּמוּ תַּ  ִנְכָרתוּ ִנְכָרתוּ ִנְכָרתוּ ִנְכָרתוּ     תַּ
20
ה ִלְמֻקְצעת   ֲעׂשֶ ים תַּ ֵני ְקָרׁשִ ים. ּוׁשְ ה ְקָרׁשִ ָ ׁשּ ה ׁשִ ֲעׂשֶ ה תַּ ן ָיּמָ כָּ ׁשְ ֵתי ַהּמִ ה ִלְמֻקְצעת ּוְלַיְרכְּ ֲעׂשֶ ים תַּ ֵני ְקָרׁשִ ים. ּוׁשְ ה ְקָרׁשִ ָ ׁשּ ה ׁשִ ֲעׂשֶ ה תַּ ן ָיּמָ כָּ ׁשְ ֵתי ַהּמִ ה ִלְמֻקְצעת ּוְלַיְרכְּ ֲעׂשֶ ים תַּ ֵני ְקָרׁשִ ים. ּוׁשְ ה ְקָרׁשִ ָ ׁשּ ה ׁשִ ֲעׂשֶ ה תַּ ן ָיּמָ כָּ ׁשְ ֵתי ַהּמִ ה ִלְמֻקְצעת ּוְלַיְרכְּ ֲעׂשֶ ים תַּ ֵני ְקָרׁשִ ים. ּוׁשְ ה ְקָרׁשִ ָ ׁשּ ה ׁשִ ֲעׂשֶ ה תַּ ן ָיּמָ כָּ ׁשְ ֵתי ַהּמִ  המשכן בירכתיםּוְלַיְרכְּ
21
ים   ָרׁשִ תֹוְך ַהּקְ יכן ּבְ ִריַח ַהתִּ ים ְוַהּבְ ָרׁשִ תֹוְך ַהּקְ יכן ּבְ ִריַח ַהתִּ ים ְוַהּבְ ָרׁשִ תֹוְך ַהּקְ יכן ּבְ ִריַח ַהתִּ ים ְוַהּבְ ָרׁשִ תֹוְך ַהּקְ יכן ּבְ ִריַח ַהתִּ  מבריח מן הקצה אל הקצהְוַהּבְ
22
ר ְיִריעת... אֶרְך   ה ֶעׂשֶ ֲעׂשֶ ן תַּ כָּ ׁשְ ר ְיִריעת... אֶרְך ְוֶאת ַהּמִ ה ֶעׂשֶ ֲעׂשֶ ן תַּ כָּ ׁשְ ר ְיִריעת... אֶרְך ְוֶאת ַהּמִ ה ֶעׂשֶ ֲעׂשֶ ן תַּ כָּ ׁשְ ר ְיִריעת... אֶרְך ְוֶאת ַהּמִ ה ֶעׂשֶ ֲעׂשֶ ן תַּ כָּ ׁשְ ה ְוֶאת ַהּמִ ַאּמָ מֶנה ְוֶעְשִרים ּבָ ה ַהְיִריָעה ָהַאַחת ׁשְ ַאּמָ מֶנה ְוֶעְשִרים ּבָ ה ַהְיִריָעה ָהַאַחת ׁשְ ַאּמָ מֶנה ְוֶעְשִרים ּבָ ה ַהְיִריָעה ָהַאַחת ׁשְ ַאּמָ מֶנה ְוֶעְשִרים ּבָ  ורוחב ארבע באמה היריעה האחת מדה אחת לכל היריעותַהְיִריָעה ָהַאַחת ׁשְ
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יָת ְיִריעֹ ים ְלאֹ "ְוָעׂשִ לֹ אֹ ... ֶהל ת ִעּזִ הֶרְך ַהְיִריָעה ָהַאַחת ׁשְ ַאּמָ ים ּבָ   . ח)-(שמות א, ז 23"ׁשִ

ְייהּו ְלפּוְתָיא  ֵדי אֹוְרכַּ ה ָהְוָיאּדְ ׁשְ ּמָ ן, כַּ כָּ ָלִתין ?ִמׁשְ    .ּתְ
ר לְ  א ְלהּו ֶעׂשֶ ׁשָ ר ְלִאיְגָרא, ּפְ ל ֶעׂשֶ יָסאּדַ יָסא.  ,ַהאי ּגִ ר ְלַהאי ּגִ   ְוֶעׂשֶ

ה  ָיא ַאּמָ ּסְ י ְיהּוָדה ִמיכַּ   ֲאָדִנים, ּדַ ְלַרּבִ
י ְנֶחְמָיה ִמיגַּ  ה ְלַרּבִ ָיא ַאּמָ   ֲאָדִנים. ּדַ ּלְ

  
ְנָיא ַנִמי ָהִכי    :ּתַ

עֹ " ה ּבָ ה ִמּזֶ ה ְוָהַאּמָ ה ִמּזֶ ל ֲאָדִנים,  - (שמות א, יג)  24"ֵדף"ְוָהַאּמָ ה ׁשֶ   ְלַכּסֹות ַאּמָ

ְבֵרי  י ְיהּוָדהּדִ   . ַרּבִ
י ְנֶחְמָיה   אֹוֵמר:  ַרּבִ

ים ל ְקָרׁשִ ה ׁשֶ   . "ְלַכּסֹות ַאּמָ
  

ֵדי ּפּוַתיְ  יּה ׁשְ ןּדְ יהּו ְלאֹוְרכֵּ כָּ ה ָהְוָיא ,ִמׁשְ ּמָ ע.  ?כַּ ִעין ְוַאְרּבַ   ַאְרּבְ
ע ְסֵרי.  א ְלהּו ַאְרּבַ ׁשָ ָלִתין ְלִאיְגָרא, ּפְ ל ּתְ   ּדַ

ְכִתיב י ְלַכְפָלא, ּדִ ְרּתֵ ל ּתַ ֵני ָהאֹ  :ּדַ ית ֶאל מּול ּפְ ִ ׁשּ ִ   , (שמות א, ט) ֶהל""ְוָכַפְלּתָ ֶאת ַהְיִריָעה ַהׁשּ
ׁשָ  י ְסֵרי. ּפְ ְרּתֵ   א ְלהּו ּתַ

י ְיהּוָדה ָלָמא ְלַרּבִ ׁשְ ְכִתיב ,ּבִ ְסַרחֲחִצי ַהְיִריָעה ָהעֹ " :ַהְיינּו ּדִ 25"ֶדֶפת ּתִ
  . (שמות א, יב) 

י ְנֶחְמָיה א ְלַרּבִ ְסַרח"ַמאי  ,ֶאּלָ   ? "ּתִ
  

ְסַרח ֵמַחְברֹוֶתיָה    . ּתִ
  

ֵבי  ָנא ּדְ ָמֵעאלּתָ י ִיׁשְ   : ַרּבִ
ן " ּכָ    ?ּדֹוֶמהְלָמה ִמׁשְ

ִכין ַאֲחֶריָה  ּפּוֶליָה ְמַהּלְ ּוק ְוׁשִ ׁשּ ֶכת ּבַ ַהּלֶ ּמְ ה ׁשֶ ָ   .  "ְלִאׁשּ
   

  
  

                                                             
23
ים ְלאֶֹהל   יָת ְיִריעֹת ִעזִּ ים ְלאֶֹהל ְוָעׂשִ יָת ְיִריעֹת ִעזִּ ים ְלאֶֹהל ְוָעׂשִ יָת ְיִריעֹת ִעזִּ ים ְלאֶֹהל ְוָעׂשִ יָת ְיִריעֹת ִעזִּ ה על המשכן עשתי עשרה יריעות תעשה אותם ְוָעׂשִ ַאּמָ ים ּבָ לֹׁשִ ה אֶֹרְך ַהְיִריָעה ָהַאַחת ׁשְ ַאּמָ ים ּבָ לֹׁשִ ה אֶֹרְך ַהְיִריָעה ָהַאַחת ׁשְ ַאּמָ ים ּבָ לֹׁשִ ה אֶֹרְך ַהְיִריָעה ָהַאַחת ׁשְ ַאּמָ ים ּבָ לֹׁשִ ורוחב ארבע באמה היריעה האחת מדה אחת אֶֹרְך ַהְיִריָעה ָהַאַחת ׁשְ

 תי עשרה יריעותלעש
24
עֵֹדף   ה ּבָ ה ִמזֶּ ה ְוָהַאּמָ ה ִמזֶּ עֵֹדף ְוָהַאּמָ ה ּבָ ה ִמזֶּ ה ְוָהַאּמָ ה ִמזֶּ עֵֹדף ְוָהַאּמָ ה ּבָ ה ִמזֶּ ה ְוָהַאּמָ ה ִמזֶּ עֵֹדף ְוָהַאּמָ ה ּבָ ה ִמזֶּ ה ְוָהַאּמָ ה ִמזֶּ  באורך יריעות האוהל יהיה סרוח על צידי המשכן מזה ומזה לכסותוְוָהַאּמָ
25

ְסַרח וסרח העודף ביריעות האוהל   ְסַרח ֲחִצי ַהְיִריָעה ָהעֶדֶפת תִּ ְסַרח ֲחִצי ַהְיִריָעה ָהעֶדֶפת תִּ ְסַרח ֲחִצי ַהְיִריָעה ָהעֶדֶפת תִּ  על אחורי המשכןֲחִצי ַהְיִריָעה ָהעֶדֶפת תִּ
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        אאאא    צט,צט,צט,צט,    ––––    בבבבצח, צח, צח, צח,  .421
ַנן נּו ַרּבָ    :ּתָ

ים"    ,ֲחרּוִצים ָהיּו ְקָרׁשִ
 ַוֲחלּוִלים ָהיּו ָהֲאָדִנים, 

ָרִקיַע   צט,א ּכֹוָכִבים ּבָ ּלּוָלאֹות כַּ   .  "ְוִנְרִאין ְקָרִסין ּבַ
   

  
ַנן נּו ַרּבָ    :ּתָ

ְחּתֹונֹות" ל  :ְיִריעֹות ַהתַּ ׁש. ׁשֶ ל ׁשֵ ִני ְוׁשֶ ל ּתֹוַלַעת ׁשָ ָמן ְוׁשֶ ל ַאְרּגָ ֵכֶלת ְוׁשֶ   תְּ

ים :ְוֶעְליֹונֹות ה ִעּזִ ל ַמֲעׂשֵ   . ׁשֶ
ֶאְמָרה ּבָ וּ  ּנֶ דֹוָלה ָחְכָמה ׁשֶ ְחּתֹונֹות. ּגְ תַּ ֶאְמָרה ּבַ ּנֶ ֶ ה ׁשּ   ֶעְליֹונֹות יֹוֵתר ִמּמַ

ְחּת ּדְ  תַּ ִתיבִאיּלּו ּבַ ָיֶדיָה ָטווּ  :ֹונֹות ּכְ ה ַחְכַמת ֵלב ּבְ ָ 26""ְוָכל ִאׁשּ
  , (שמות לה, כה)  

ִתיבּבָ ְוִאיּלּו  ן אֹ  :ֶעְליֹונֹות ּכְ א ִלּבָ ר ָנׂשָ ים ֲאׁשֶ ׁשִ ים"ְוָכל ַהּנָ ָחְכָמה ָטוּו ֶאת ָהִעּזִ   ."(שמות לה, כו) "ָתָנה ּבְ
  
ּום וְ  ְנָיא ִמׁשּ י ְנֶחְמָיהּתַ   : ַרּבִ
טּוף " יםּבָ ׁשָ    ,ִעּזִ

ים    ."ְוָטוּוי ִמן ָהִעּזִ
   

                                                             
26
ָיֶדיָה ָטוּו   ה ַחְכַמת ֵלב ּבְ ָ ָיֶדיָה ָטוּו ְוָכל ִאׁשּ ה ַחְכַמת ֵלב ּבְ ָ ָיֶדיָה ָטוּו ְוָכל ִאׁשּ ה ַחְכַמת ֵלב ּבְ ָ ָיֶדיָה ָטוּו ְוָכל ִאׁשּ ה ַחְכַמת ֵלב ּבְ ָ  ת התכלת ואת הארגמן את תולעת השני ואת הששויביאו מטוה אְוָכל ִאׁשּ
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        צט, אצט, אצט, אצט, א .422
י ְגזּוְזְטָראֹות " תֵּ ים, [ׁשְ ְרׁשּות ָהַרּבִ ֶנֶגד זֹו ּבִ   זֹו ּכְ

יט ְוַהּזֹוֵרק ִמּזֹו ָלזֹו  טּור,  -ַהּמֹוׁשִ   ּפָ
ְדיֹוָטא ַאַחת,  יֶהן ּבִ תֵּ   ָהיּו ׁשְ

יט  יב,  -ַהּמֹוׁשִ   ַחּיָ
טּור,  -ְוַהּזֹוֵרק    ּפָ
ְך ָה  ּכָ ים: ׁשֶ ִוּיִ   ְיָתה ֲעבֹוַדת ַהּלְ

ים ִמּזֹו ָלזֹו, ֲאָבל לֹא זֹוְרִקין ָרׁשִ יִטין ַהּקְ ים, מֹוׁשִ ְרׁשּות ָהַרּבִ י ֲעָגלֹות זֹו ַאַחר זֹו ּבִ תֵּ   .]"ׁשְ
  

ּום  ַרבָאַמר  יאִמׁשּ י ִחּיָ   : ַרּבִ
יֶהן :ֲעָגלֹות ְחּתֵ יֶהן  ,ּוֵביֵניֶהן ,ּתַ ים.  -ְוִציּדֵ   ְרׁשּות ָהַרּבִ

  
ֵייַמר ָא    : ַאּבַ

ְמלֹא אֹ ין ֲעָגָלה ַלֲעָגָלה כִּ   ֶרְך ֲעָגָלה. ּבֵ
ה אֹ    ?ֶרְך ֲעָגָלהְוַכּמָ

  ָחֵמׁש ַאּמֹות. 
  

א ַסִגי ע ּוַפְלּגָ ַאְרּבַ י? ּבְ ה ּלִ    !ָלּמָ
  

י ֵהיִכי  יםלֹא ִליְד ּדְ כִּ    .ֲחּקּו ְקָרׁשִ
  

  : ָרָבאָאַמר 
ְמלֹא רֹ  י ֲעָגָלה כִּ   ַחב ֲעָגָלה. ִציּדֵ

ה רֹ וְ     ?ַחב ֲעָגָלהַכּמָ
י ַאּמֹות ּוֶמֱחָצה.  ּתֵ   ׁשְ

  
י ה ּלִ א ַסְגָיא!  ָלּמָ א ּוַפְלּגָ ַאְמּתָ   ? ּבְ

  
י ֵהיִכי  יםּדְ כִּ דּו ְקָרׁשִ   .לֹא ִליּדֵ

  
ה ֵרה ַאּמָ ׁש ֶעׂשְ ים ׁשֵ ֶרְך ְרׁשּות ָהַרּבִ ַקְייָמא ָלן ּדֶ א ּדְ    ,ֶאּלָ

ָגְמִריַנן ָלּה ִמּמִ  ן, ֲאַנן ּדְ כָּ   ׁשְ
ן ֲחִמיְסֵרי ֲהַואי! ּדְ  כָּ   ִמׁשְ
  

ן ֵלִוי,  ֲהָוה ָקֵאי ּבֶ א ְיֵתיָרא ֲהַואי ּדַ   ַאְמּתָ
ים ִפי ְקָרׁשִ ּלְ ּתַ ִכי ִמׁשְ    .ֲהָוה ָנֵקיט ְלהוּ  ,ּדְ
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        בבבב- - - - צט, אצט, אצט, אצט, א .423
ָנה             ִמׁשְ

ָעה, ַהּנֹוֵטל ֵמֶהן ַל סֶּ חּוְלַית ַהּבֹור, ְוַה  ן ַאְרּבָ ָרה ְוָרְחּבָ בֹוִהין ֲעׂשָ ֵהן ּגְ ן וְ ע, ׁשֶ ּבָ יב –ַהּנֹוֵתן ַעל ּגַ   .ַחּיָ
ן  חֹות ִמּכֵ טּור –ּפָ    .ּפָ

   

ָמָרא             ּגְ

י ְלִמיְתֵני  ה ּלִ ַלע"ָלּמָ   ? "חּוְלַית ַהּבֹור ְוַהסֶּ
ַלע' :ִליְתֵני   ! 'ַהּבֹור ְוַהּסֶ

  
י יֹוָחָנן,  יע ֵליּה ְלַרּבִ   ְמַסּיַ

י יֹוָחָנןָאַמר ּדְ    : ַרּבִ
ָרהּבֹור ְוחּוְלָיָתּה ִמְצָטְרִפ     .ין ַלֲעׂשָ

  
ְנָיא ַנִמי ָהִכי    :ּתַ

ָרה" ה ֲעׂשָ ים ֲעמּוּקָ ְרׁשּות ָהַרּבִ ה ּבְ  - ָעהּוְרָחָבה ַאְרּבָ  ,ּבֹור ּבִ ִאין ֵהיֶמּנָ תֵאין ְמַמּלְ ּבָ ַ    .ׁשּ
ן ָעׂשּו ָלּה ְמִחי  צט,ב א ִאם כֵּ ָרה ְטָפִחים.ֶאּלָ בֹוהַּ ֲעׂשָ    ָצה ּגָ

ת, ְוֵאין ׁשֹוִתין ּבְ  ּבָ ַ   ׁשּ
ן ִהְכִניס ָלּה ראׁשֹו ְורּוּבֹו. ֶא  א ִאם כֵּ   ּלָ
ָרהוּ     .ּבֹור ְוחּוְלָיָתּה ִמְצָטְרִפין ַלֲעׂשָ
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        בבבבצט, צט, צט, צט,  .424
יּה  ָעא ִמיּנֵ ַכיּבְ   : ָרָבאֵמ  ַרב ָמְרּדְ

ָעה,  ָרה ְוָרָחב ַאְרּבָ בֹוהַּ ֲעׂשָ ים ּגָ ְרׁשּות ָהַרּבִ   ַעּמּוד ּבִ
יו  ּבָ    ?ַמהוּ  –ְוָזַרק ְוָנח ַעל ּגַ

  
ִאיּסּור.  :יַנןִמי ָאְמִר  ָחה ּבְ ִאיּסּור, ֲהֵרי ַהּנָ   ֲהֵרי ֲעִקיָרה ּבְ

יָון  יְלָמא כֵּ טּור ָקָאְתָיא לֹא. ּדְ אֹו ּדִ קֹום ּפְ   ִמּמְ
  

  ָאַמר ֵליּה: 
  . ִהיאַמְתִניִתין 

  
יֵליּה לְ  ּיְ   . ַרב יֹוֵסףֲאָתא ׁשַ

  ָאַמר ֵליּה: ַמְתִניִתין ִהיא. 
  

יֵליּה לְ  ּיְ ֵייֲאָתא ׁשַ   . ַאּבַ
  ָאַמר ֵליּה: ַמְתִניִתין ִהיא. 

  
  ָאַמר ְלהּו: 

יתּו  ּפִ ֲהָדֵדי ּתַ רֹוָקא ּדַ כּו ּבְ   ּכּוּלְ
  

  ָאְמרּו ֵליּה: 
ָרא?    ְוַאּתְ ָלא ִתְסּבְ

   :ְוָהְתַנן
ן " ּבָ יב –ַהּנֹוֵטל ֵמֶהן ְונֹוֵתן ַעל ּגַ   ! "ַחּיָ
  

  ָאַמר ְלהּו: 
ַמַחט יְלָמא ַמְתִניִתין ּבְ    .ּדִ

  
א! ַמַחט ַנִמ  ְלָיא ּפּוְרּתָ ָלא ִמּדַ ר ּדְ   י [ִאי ֶאְפׁשָ

  
א.  ִאית ֵליּה מֹוְרׁשָ   ּדְ

  
  ִאי ַנִמי, 

ֲחִריָצה.   ַרְמָיא ּבַ   ּדְ
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        צט, בצט, בצט, בצט, ב .425
אָאַמר     :ַרב ְמָיׁשָ
ֵעי  י יֹוָחָנןּבָ   : ַרּבִ

ים ְרׁשּות ָהַרּבִ ע,  ,ּכֹוֶתל ּבִ ָרה ְוֵאינֹו ָרָחב ַאְרּבַ בֹוהַּ ֲעׂשָ ף ְלכַ וּ ּגָ ִחידמּוּקָ אֹו ְרׁשּות ַהּיָ    .ְרְמִלית, ַוֲעׂשָ
יו, ַמהּו?  ּבָ   ָזַרק ְוָנח ַעל ּגַ

יָון  ָעה ּדְ ִמי ָאְמִריַנן כֵּ טּור הּוא -ֵאינֹו ָרָחב ַאְרּבָ    ,ְמקֹום ּפְ
יָון  יְלָמא: כֵּ ְמָיאַד אֹו ּדִ ְמֵלי ּדָ ַמאן ּדִ ִחיד כְּ אֹו ְרׁשּות ַהּיָ    ?ֲעׂשָ

  
אָאַמר    : עּוּלָ

ה ְמִחיָצה :ֶמרַקל ָוחוֹ  ן?! לְ  ,ַלֲאֵחִרים עֹוׂשֶ כֵּ ל ׁשֶ   ַעְצמֹו לֹא כָּ
  

   :ִאיְתַמר ַנִמי
יָאַמר  ר ַאׁשִ יא ּבַ י ִחּיָ י ִיְצָחק, ְוֵכן ָאַמר ַרבָאַמר  ַרּבִ י יֹוָחָנןָאַמר  ַרּבִ   : ַרּבִ

ים ְרׁשּות ָהַרּבִ ָרה ,ּכֹוֶתל ּבִ בֹוהַּ ֲעׂשָ ע, ּומוּ  ,ּגָ ִחידְוֵאינֹו ָרָחב ַאְרּבַ אֹו ְרׁשּות ַהּיָ ף ְלַכְרְמִלית, ַוֲעׂשָ    ,ּקָ
יו  ּבָ יב –ַהּזֹוֵרק ְוָנח ַעל ּגַ   .ַחּיָ

ן?!   כֵּ ל ׁשֶ ה ְמִחיָצה, ְלַעְצמֹו לֹא כָּ   ַלֲאֵחִרים עֹוׂשֶ
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        צט, בצט, בצט, בצט, ב .426
ֵעי  י יֹוָחָנןּבָ   : ַרּבִ

ָרה ִליָמּה ַלֲעׂשָ ּנּו חּוְלָיא ְוִהׁשְ ָעה ְוָעַקר ִמּמֶ ׁשְ   ?ַמהוּ  ,ּבֹור ּתִ
יב,  ֲהֵדי ֲהָדֵדי ָקָאתּו, ּוִמיַחּיַ ה ּבַ ית ְמִחיּצָ ּיַ   ֲעִקיַרת ֵחֶפץ ַוֲעׂשִ

יב?    אֹו ָלא ִמיַחּיַ
  

יְמֵצי לֹוַמר יָון  :ְוִאם ּתִ ָרא ּדְ כֵּ ָרה ֵמִעיּקָ יב -לֹא ָהֵוי ְמִחיָצה ֲעׂשָ    .ָלא ִמיַחּיַ
ָרה ְוָנַתן ְלתֹוָכּה חּוְלָיא, ּוִמיֲעָטּה, ַמ    הּו? ּבֹור ֲעׂשָ

ֲהֵדי ֲהָדֵדי ָקָאתּו,  ַחת ֵחֶפץ ְוִסיּלּוק ְמִחיָצה ּבַ   ַהּנָ
יב  יבאֹו ִמיַחּיַ    ?ָלא ִמיַחּיַ

  
יֵדיּה  יְפׁשֹוט ֵליּה ִמּדִ    ,ּתִ

ְתַנן    :ּדִ
כֹוֶתל, " ע ַאּמֹות ּבְ   ַהּזֹוֵרק ַאְרּבַ

ָרה ְטָפִחים  ֲאִויר.  -ְלַמְעָלה ֵמֲעׂשָ זֹוֵרק ּבַ   ּכְ
ָר  ה ֵמֲעׂשָ ָאֶרץ,  -ה ְלַמטָּ זֹוֵרק ּבָ   ּכְ

ע ַאּמֹות  ָאֶרץ ַאְרּבַ יב –ְוַהּזֹוֵרק ּבָ   . "ַחּיָ
ּה     !ְוָהא לֹא ָנח :ְוָהֵויַנן ּבָ

י יֹוָחָנןְוָאַמר  ִנינּו. ַרּבִ ֵמיָנה ׁשָ ְדֵביָלה ׁשְ   : ּבִ
ע ַאּמֹות אי? ָהא ָקא ְמַמֵעט ֵמַאְרּבַ   ְוַאּמַ

  
ל ֵליּה.  -ָהָתם    ָלא ְמַבּטֵ
ל ֵליּה. ְמַב  -ָהָכא    ּטֵ
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        צט, בצט, בצט, בצט, ב .427
ֵעי    : ָרָבאּבָ

י ְיֵתידֹות, ַמהוּ  ּבֵ ף, ְוָנח ַעל ּגַ    ?ָזַרק ּדַ
  

ֲעָיא ֵליּה     ?ַמאי ָקִמיּבָ
ֲהֵדי ֲהָדֵדי ָקָאתוּ  ית ְמִחיָצה ּבַ ּיַ ַחת ֵחֶפץ ַוֲעׂשִ י יֹוָחָנן! ּדְ ַהְיינּו  ,ַהּנָ   ַרּבִ

  
ֲעָיא ֵליּה ְלָרָבא י ָקִמיּבָ גֹון  ,כִּ יו, ַמאי? ָזַרק ּדַ ּדְ כְּ ּבָ   ף ְוֵחֶפץ ַעל ּגַ

ֵמי ית ְמִחיָצה ּדָ ּיַ ַחת ֵחֶפץ ַוֲעׂשִ ַהּנָ ַבֲהִדי ֲהָדֵדי ָקָאתּו כְּ יָון ּדְ    ,כֵּ
ר ָלא ֶאְפׁשָ יָון ּדְ יְלָמא: כֵּ א ַוֲהַדר ָנֵייחּדְ  ,אֹו ּדִ ֵמי ,לֹא ִמיְדָלא ּפּוְרּתָ ַחת ֵחֶפץ ּדָ ית ְמִחיָצה ְוַהּנָ ּיַ ֲעׂשִ    ?כַּ

  
יקוּ     .ּתֵ
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        אאאא    ק,ק,ק,ק,    ––––    צט, בצט, בצט, בצט, ב .428
  : ָרָבאָאַמר 

יָטא  ׁשִ   : ִליּפְ
י ַמִים  ּבֵ ָחָתן.  -ַמִים ַעל ּגַ   ַהְיינּו ַהּנָ

י ַמִים   ק,א ּבֵ ָחָתן. ^ - ֱאגֹוז ַעל ּגַ   ָלאו ַהְיינּו ַהּנָ
ֵעי    : ָרָבאּבָ

ְכִלי י ַמִיםכְ וּ  ,ֱאגֹוז ּבִ ּבֵ    ?ַמהוּ  - ִלי ָצף ַעל ּגַ
ַתר ֱאגֹוז ָאְזִלינַ  :ִמי ָאְמִריַנן   ן, ְוָהא ָנֵייח, ּבָ
יְלָמא ִלי ָאְזִליַנן, ְוָהא לֹא ָנֵייח :אֹו ּדִ ַתר כְּ    .ּבָ

  
יקוּ     .ּתֵ

  
  

י ַיִין  ּבֵ ֶמן ַעל ּגַ ָנן -ׁשֶ ן נּוִרי ְוַרּבָ י יֹוָחָנן ּבֶ    .ַמֲחלֹוֶקת ַרּבִ
ְתַנן    :ּדִ

י ַיִין, " ּבֵ ף ַעל ּגַ ּצָ ֶמן ׁשֶ   ׁשֶ
ֶמן  ֶ ׁשּ ֶמןלֹא ּפָ  -ְוָנַגע ְטבּול יֹום ּבַ א ׁשֶ    .ַסל ֶאּלָ

ן נּוִרי י יֹוָחָנן ּבֶ   אֹוֵמר:  ַרּבִ
ֵניֶהם ִחיּבּור ֶזה ָלֶזה   ."ׁשְ
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        ק, אק, אק, אק, א .429
ֵייָאַמר    : ַאּבַ

ָרה ה ֲעׂשָ ים ֲעמּוּקָ ְרׁשּות ָהַרּבִ מֹ  ,ּבֹור ּבִ   ָנה, ּוְרָחָבה ׁשְ
יב.  -ְוָזַרק ְלתֹוָכּה ַמֲחֶצֶלת    ַחּיָ

ַמֲחֶצֶלת ָקּה ּבְ טּור -ִחיּלְ   .ּפָ
  

יָטא ֵליּה  ְפׁשִ ֵיי ּדִ ָלא ְמִחיָצהּדְ ְלַאּבַ    ,ַמְחֶצֶלת ְמַבּטְ
ָלא ְמִחיָצה ְמַבּטְ ן חּוְלָיא ּדִ כֵּ ל ׁשֶ   .כָּ

  
ֲעָיא ֵליּה חּוְלָיא,  ִמיּבָ י יֹוָחָנן ּדְ   ְלַרּבִ

ָלא ְמִחיָצָתא ָלא ְמַבּטְ יָטא ּדְ ׁשִ    .ַמֲחֶצֶלת ּפְ
  
  

ֵייְוָאַמר    : ַאּבַ
ְרׁשּות ָהַר  יםּבֹור ּבִ ָרה ,ּבִ ה ֲעׂשָ ָעה,  ,ֲעמּוּקָ   ּוְרָחָבה ַאְרּבָ

יב,  -ְמֵלָאה ַמִים, ְוָזַרק ְלתֹוָכּה    ַחּיָ
ירֹות, ְוָזַרק ְלתֹוָכּה  טּור –ְמֵלָאה ּפֵ    .ּפָ

  
   ?ַמאי ַטְעָמא

  
ֵלי ְמִחיָצָתא,    ַמִים ָלא ְמַבּטְ

ֵלי ְמִחיָצָתא ירֹות ְמַבּטְ    .ּפֵ
  

ְנָיא ַנִמי ָהִכי    :ּתַ
ם ְלִאיְסַרְטָיאַהזּ "    ,ֹוֵרק ִמן ַהּיָ

ם  טּור –ּוִמן ָהִאיְסַרְטָיא ַלּיָ   .ּפָ
ְמעֹון י ׁשִ   אֹוֵמר:  ַרּבִ

ַרק ּזָ ָמקֹום ׁשֶ ָעה  ,ִאם ֵיׁש ּבְ ָרה ְוָרָחב ַאְרּבָ יב –ָעמֹוק ֲעׂשָ   .  "ַחּיָ
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        ק, אק, אק, אק, א .430
ָנה             ִמׁשְ

כֹוֶתל,  ע ַאּמֹות ּבְ   ַהּזֹוֵרק ַאְרּבַ
ָר  ֲאִויר.  -ה ְטָפִחים ְלַמְעָלה ֵמֲעׂשָ זֹוֵרק ּבַ   ּכְ

ָרה ְטָפִחים  ה ֵמֲעׂשָ ָאֶרץ -ְלַמטָּ זֹוֵרק ּבָ   .ּכְ
ע ַאּמֹות  ָאֶרץ ַאְרּבַ יב - ַהּזֹוֵרק ּבָ   .  ַחּיָ

   

ָמָרא             ּגְ

   !לֹא ָנח :ְוָהא
  

י יֹוָחָנןָאַמר    : ַרּבִ
ִנינוּ  ֵמיָנה ׁשָ ְדֵביָלה ׁשְ   .ּבִ

  
יאר ָאַמ  ַרבָאַמר  ַרב ְיהּוָדהָאַמר  י ִחּיָ   : ַרּבִ

הּוא ל ׁשֶ חֹור כָּ ָרה, ְוָהְלָכה ְוָנָחה ּבְ ָנן ,ָזַרק ְלַמְעָלה ֵמֲעׂשָ י ֵמִאיר ְוַרּבָ אנּו ְלַמֲחלֹוֶקת ַרּבִ    .ּבָ
י ֵמִאיר  ִלים" :ָאַמרּדְ ְלַרּבִ יב,  -  "חֹוְקִקין ְלַהׁשְ   ִמיַחּיַ

ָאְמִרי ַנן ּדְ ִלים" :ְלַרּבָ יבלָ  - "ֵאין חֹוְקִקין ְלַהׁשְ    .א ִמיַחּיַ
  

ְנָיא ַנִמי ָהִכי    :ּתַ
הּוא" ל ׁשֶ חֹור ּכָ ָרה, ְוָהְלָכה ְוָנָחה ּבְ    ,ָזַרק ְלַמְעָלה ֵמֲעׂשָ

י ֵמִאיר יב ַרּבִ    ,ְמַחּיֵ
  .  "ּפֹוְטִרין ֲחָכִמיםוַ 
   

  
  

  : ַרבָאַמר  ַרב ְיהּוָדהָאַמר 
ע,  ָרה ִמּתֹוְך ַאְרּבַ ט ֲעׂשָ ל ַהִמְתַלּקֵ   ּתֵ

יו ְוָזַרק ְוָנח  ּבָ יב –ַעל ּגַ   .ַחּיָ
  

ְנָיא ַנִמי ָהִכי    :ּתַ
ים, " ה ִמְדרֹון ִלְרׁשּות ָהַרּבִ ֶוה ְלתֹוכֹו, ְוַנֲעׂשָ ָ ׁשּ   ָמבֹוי ׁשֶ

ים ֶוה ִלְרׁשּות ָהַרּבִ ה ִמְדרֹון ְלתֹוכוֹ  ,אֹו ׁשָ    ,ְוַנֲעׂשָ
   .ֵאינֹו ָצִריְך לֹא ֶלִחי ְולֹא קֹוָרה -אֹותֹו ָמבֹוי 

י ֲחִניָנא ּבֶ  ְמִליֵאלַרּבִ   אֹוֵמר:  ן ּגַ
ע,  ָרה ִמּתֹוְך ַאְרּבַ ט ֲעׂשָ ל ַהִמְתַלּקֵ   תֵּ

יו  ּבָ יב –ְוָזַרק ְוָנח ַעל ּגַ   .  "ַחּיָ
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ָנה             ִמׁשְ

ע ַאּמֹות  ל חּוץ ְלַאְרּבַ ְלּגֵ ע ַאּמֹות, ְוִנְתּגַ טּור.  -ָזַרק ְלתֹוְך ַאְרּבַ   ּפָ
ְלּגֵ  ע ַאּמֹות, ְוִנְתּגַ ע ַאּמֹות חּוץ ְלַאְרּבַ יב –ל ְלתֹוְך ַאְרּבַ    .ַחּיָ

   

ָמָרא             ּגְ

   !לֹא ָנח :ְוָהא
  

י יֹוָחָנןָאַמר     :ַרּבִ
הּו.  ֶ י ַמׁשּ ּבֵ ח ַעל ּגַ ּנָ   ְוהּוא ׁשֶ

  
ְנָיא ַנִמי ָהִכי    :ּתַ

ע ַאּמֹות ּוְדָחָפתֹו ָהרּוַח ְוִהְכִניָסתֹו, "   ָזַרק חּוץ ְלַאְרּבַ
ָחְזָרה ְוהֹוִצ  י ׁשֶ טּור,  -יָאתֹו ְוַאף ַעל ּפִ   ּפָ

הוּ  ֶ ָחְזָרה ְוִהְכִניָסתֹו  ,ֲאָחָזתֹו ָהרּוַח ַמׁשּ י ׁשֶ יב –ַאף ַעל ּפִ   . "ַחּיָ
  
  

  : ָרָבאָאַמר 
הּו.  ֶ י ַמׁשּ ּבֵ ָחה ַעל ּגַ ַנן ָצִריְך ַהּנָ ה ְלַרּבָ לׁשָ   ּתֹוְך ׁשְ

  
  

ַמֲעָתא.  ָמֵריָמרָיֵתיב    ְוָקָאַמר ָלּה ְלָהא ׁשְ
  

 :ָמֵריָמרלְ  אָרִבינָ ָאַמר ֵליּה 
   ?ָלאו ַהְיינּו ַמְתִניִתין  ק,ב

י יֹוָחָנןָאַמר וְ    : ַרּבִ
הּו.  ֶ י ַמׁשּ ּבֵ ח ַעל ּגַ ּנָ   ְוהּוא ׁשֶ

  
  ָאַמר ֵליּה: 

ל ָקָאְמַרּתְ  ְלּגֵ    ?!ִמְתּגַ
ל  ְלּגֵ   ֵאין סֹופֹו ָלנּוַח,  - ִמְתּגַ

יָון  - ֲאָבל ַהאי  ב ּדְ כֵּ ַמאן לֹא נָ ּדְ סֹופֹו ָלנּוַח, ַאף ַעל ּגַ ֵמיּדְ ח כְּ    .ָנח ּדָ
ַמע ָלן    .ָקא ַמׁשְ
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        ק, בק, בק, בק, ב .432
ָנה             ִמׁשְ

ע ַאּמֹות  ם ַאְרּבַ ּיָ טּור –ַהּזֹוֵרק ּבַ   .ּפָ
  

ֶכת ּבוֹ ִאם ָהָיה ְרָקק ַמִים, ּוְר  ים ְמַהּלֶ   , ׁשּות ָהַרּבִ
ע ַאּמֹות  יב.  -ַהּזֹוֵרק ְלתֹוכֹו ַאְרּבַ   ַחּיָ

ה הּוא ְרָקק ַמִים    ?ְוַכּמָ
חֹות  ָרה ְטָפִחים. ּפָ   ֵמֲעׂשָ

  
ֶכת ּבֹו,  ,ְרָקק ַמִים ים ְמַהּלֶ   ּוְרׁשּות ָהַרּבִ

ע ַאּמֹות  תֹוכֹו ַאְרּבַ יב -ַהּזֹוֵרק ּבְ   .  ַחּיָ
   

ָמָרא             ּגְ

ַנן   : ָרָבאלְ  ָאַמר ֵליּה ַההּוא ֵמַרּבָ
ָלָמא  ׁשְ ֵרי ִזיְמֵני - 'ִהיּלּוךְ ' 'ִהיּלּוךְ 'ּבִ    ,ּתְ

ַמע ָלן ֵמיּה ִהיּלּוְך, ִה  :ָהא ָקא ַמׁשְ ָחק ׁשְ   יּלּוְך ַעל ְיֵדי ַהּדְ
ָחק  ִמיׁש ַעל ְיֵדי ַהּדְ ׁשְ ִמיׁש.  -ּתַ ׁשְ ֵמיּה ּתַ   ָלא ׁשְ

א  ֵרי ִזיְמֵני  "ְרָקק" "ְרָקק"ֶאּלָ ה ִלי?  -ּתְ   ָלּמָ
  

ה -ַחד  ימֹות ַהַחּמָ    ,ּבִ
ִמים.  -ְוַחד  ׁשָ ימֹות ַהּגְ   ּבִ

  
  ּוְצִריִכי. 

ָנא ֲחָדא ִאי ּתָ ֲעִביֵדי ִא  ,ֲהָוה ָאִמיָנא :ּדְ ה, ּדַ ימֹות ַהַחּמָ י ּבִ ְייהוּ ינְ ָהֵני ִמיּלֵ ַמְסִגי ְלָאקּוֵרי ַנְפׁשַ י ּדְ    ,ׁשֵ
ִמים  ׁשָ ימֹות ַהּגְ   לֹא.  - ֲאָבל ּבִ

ִמים,  ׁשָ ימֹות ַהּגְ ַמִעיַנן ּבִ ת ְלהּו, כֵ ּדְ ְוִאי ַאׁשְ ְנִפי לֹא ִאיְכּפַ ִמיּטַ   יָון ּדְ
ימֹות ַהַחּמָ    לֹא.  - ה ֲאָבל ּבִ

  
ֵיי    :ָאַמר ַאּבַ

   ,ִאיְצְטִריךְ 
ֲעָתְך ָאִמיָנא ע ַאּמֹות,  :ָסְלָקא ּדַ ָלא ָהֵוי ַאְרּבַ י ֵהיָכא ּדְ   ָהֵני ִמיּלֵ

ע ַאּמֹות  ָהֵוי ַאְרּבַ    .ַאקּוֵפי ַמְקִפי ֵליּה  -ֲאָבל ֵהיָכא ּדְ
  

י    :ָאַמר ַרב ַאׁשִ
   ,ִאיְצְטִריךְ 

ֲעָתְך ָאִמיָנא ָעה, ָה  :ָסְלָקא ּדַ ֲהָוה ַאְרּבָ י ֵהיָכא ּדַ   ֵני ִמיּלֵ
ָעה  ָלא ֲהַואי ַאְרּבָ ְסֵעי ֵליּה  -ֲאָבל ֵהיָכא ּדְ ְסִעי ּפָ    .ִמיּפַ

  
א  יְוַאְזּדָ    ,ְלַטְעֵמיּה  ַרב ַאׁשִ

יָאַמר ּדְ    : ַרב ַאׁשִ
ַגְמָלא  ָזֵריק ְוָנח ַאּגּוָדא ּדְ יב,  -ַהאי ַמאן ּדְ   ִמיַחּיַ

ים ּבֹוְקִע  ֲהֵרי ַרּבִ   ין ּבֹו.  ׁשֶ
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ָנה             ִמׁשְ

ה,  ׁשָ ם ַלַיּבָ   ַהּזֹוֵרק ִמן ַהּיָ
ם, וּ  ה ַלּיָ ׁשָ ּבָ   ִמן ַהּיַ
ִפיָנה, וּ  ם ַלסְּ   ִמן ַהּיָ
ם, וּ  ִפיָנה ַלּיָ   ִמן ַהסְּ
ּה וּ  ִפיָנה ַלֲחֶביְרתָּ טּור –ִמן ַהסְּ   .ּפָ
  

זֹו     .ְמַטְלְטִלין ִמּזֹו ָלזוֹ  -ְסִפינֹות ְקׁשּורֹות זֹו ּבָ
פֹות ִא  ּמּוּקָ י ׁשֶ   .  ֵאין ְמַטְלְטִלין ִמּזֹו ָלזוֹ  -ם ֵאיָנן ְקׁשּורֹות, ַאף ַעל ּפִ
  

ָמָרא             ּגְ

   :ִאיְתַמר
   ,ְסִפיָנה

  ָאַמר:  ַרב הּוָנא
א.  הּוא, ּוְמַמּלֵ ל ׁשֶ ה ִזיז כָּ   מֹוִציִאין ֵהיֶמּנָ

א ר ַרב הּוָנאוְ  ַרב ִחְסּדָ ה ּבַ   ָאְמִרי:  ַרּבָ
ה ְמקֹום ַאְר  א. עֹוׂשֶ ָעה ּוְמַמּלֵ   ּבָ

  
א :ָאַמר ַרב הּוָנא" הּוא ּוְמַמּלֵ ל ׁשֶ ה ִזיז כָּ   , "מֹוִציא ֵהיֶמּנָ

טּור הּוא :ָקָסַבר ִחיַנן, ַוֲאִויָרא ְמקֹום ּפְ ְרְמִלית ֵמַאְרָעא ָמׁשְ   .כַּ
ֵעיּדְ ין הּוא ִד ְב וּ     ,ִזיז ַנִמי לֹא ִליּבָ

ָר  ֶליֱהֵוי ֵליּה ֶהיכֵּ י ֵהיִכי ּדְ א: כִּ   א. ֶאּלָ
  
א" ר ַרב הּוָנאוְ  ַרב ִחְסּדָ ה ּבַ א :ָאְמִרי ַרּבָ ָעה, ּוְמַמּלֵ ה ְמקֹום ַאְרּבָ   , "עֹוׂשֶ

ִחיַנן :ָקָסְבִרי א ָמׁשְ ַפת ַמּיָ ְ ְרְמִלית ִמׂשּ א, כַּ א ַאְרָעא ְסִמיְכּתָ    ,ַמּיָ
ָעה    ,ִאי ָלא ָעֵביד ְמקֹום ַאְרּבָ

ִח  ְרְמִלית ִלְרׁשּות ַהּיָ   יד. ָקא ְמַטְלֵטל ִמכַּ
  

ר ֲאבּוּה לְ  ַרב ַנְחָמןָאַמר ֵליּה  ה ּבַ   : ַרּבָ
א" :ָאַמרּדְ ּוְלַרב הּוָנא  הּוא ּוְמַמּלֵ ל ׁשֶ ה ִזיז כָּ   , "מֹוִציא ֵהיֶמּנָ

ָרה א ֲעׂשָ ֵליכָּ ִחיד!  ,ִזיְמִנין ּדְ ְרְמִלית ִלְרׁשּות ַהּיָ   ְוָקא ְמַטְלֵטל ִמכַּ
  

  ָאַמר ֵליּה: 
ְמִריַנן  ָרה. ֵאין ְסִפינָ ּדְ ּגָ חֹות ֵמֲעׂשָ ּפָ ֶכת ּבְ   ה ְמַהּלֶ

  
א ִאית ָלּה!    ְוָהא מֹוְרׁשָ

  
  : ַרב ָסְפָראָאַמר 

י ָאְזִלי ָקָמּה.  ׁשּוׁשֵ   ּגָ
  

ר ִיְצָחקָאַמר ֵליּה  ר ָאִביןְל  ַרב ַנְחָמן ּבַ יא ּבַ   : ַרב ִחּיָ
ָאְמִרילְ  ר ַרב הּוָנא ּדְ ה ּבַ א ּוְלַרּבָ ה ְמקֹום ַאְר " :ַרב ִחְסּדָ אעֹוׂשֶ ָעה ּוְמַמּלֵ   , "ּבָ

ֵדי ְלהּו? ׁשֹוָפ  יֵדיּה ֵהיִכי ׁשָ   ִכין ּדִ
  

יָמא אֹותֹו ָמקֹום  :ְוִכי ּתֵ ֵדי ְלהּו ּבְ ׁשָ    !ְמִאיֵסי ֵליּה  -ּדְ
  

ְפָנא  ֵדי ְלהּו ַאּדַ ׁשָ   .ְסִפיָנהּדִ ּדְ
  

א ּכחוֹ    !ְוָהא ִאיכָּ
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ְזרוּ  ַכְרְמִלית לֹא ּגָ   .ּכחֹו ּבְ
  

יְמָרא?    ּוְמָנא ּתֵ
  

ַת     :ְנָיאּדְ
   ,ְסִפיָנה"

ם    ,ֵאין ְמַטְלְטִלין לֹא ִמּתֹוָכּה ַלּיָ
ם ְלתֹוָכּה,    ְולֹא ִמן ַהּיָ

י ְיהּוָדה  קא,א   אֹוֵמר:  ַרּבִ
ָרה  בֹוָהה ֲעׂשָ ָרה, ְוֵאין ּגְ ה ֲעׂשָ ם ְלתֹוָכּה  -ֲעמּוּקָ ם, ֲאָבל לֹא ִמן ַהּיָ   . "ְמַטְלְטִלין ִמּתֹוָכּה ַלּיָ

ָנא  ם ְלתֹוָכּה ִמן ַה "ַמאי ׁשְ    ?לֹאּדְ  "ּיָ
ִחיד,  ְרְמִלית ִלְרׁשּות ַהּיָ ָקא ְמַטְלְטִלין ִמכַּ   ּדְ

ם" ִחיד ְלַכְרְמִלית!  "ִמּתֹוָכּה ַלּיָ   ַנִמי ָקְמַטְלֵטל ֵמְרׁשּות ַהּיָ
א ָלאו  ּה ַא ֶאּלָ    .חּוּדָ

ּה  ַמע ִמיּנָ ְזרּו. ּכֹ  :ּוׁשְ ְרְמִלית לֹא ּגָ כַּ   חֹו ּבְ
ּה  ַמע ִמיּנָ    .ׁשְ
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        קא, אקא, אקא, אקא, א .434
  : ַרב הּוָנאָאַמר 

יִצָאָתא  ן, ּדְ ָהֵני ּבִ   ֵמיׁשָ
א ּבְ  ֶהן ֶאּלָ עֵאין ְמַטְלְטִלין ּבָ   . 27ַאְרּבַ

ֵאין ּבְ  א ׁשֶ ָעהְולֹא ֲאַמַרן ֶאּלָ ה ַאְרּבָ לׁשָ ְ חֹות ִמׁשּ    .ּפָ
ָעה  ה ַאְרּבָ לׁשָ ָפחֹות ִמׁשְ ּה.  -ֲאָבל ֵיׁש ּבְ   ֵלית ָלן ּבָ

  
ֵני ְוִאי ָמֵליְנהּו ָקֵני וְ    .ּה ֵלית ָלן ּבָ  -אּוְרּבָ

  
  , ַרב ַנְחָמןַמְתִקיף ָלּה 

   !ְוֵליָמא: ּגֹוד ַאֵחית ְמִחיָצָתא
ְנָיא    :ִמי לֹא ּתַ

י ְיהּוָדה" ַרּבִ י יֹוֵסי ּבְ   אֹוֵמר:  ַרּבִ
ים ְרׁשּות ָהַרּבִ יו  ,ָנַעץ ָקֶנה ּבִ ּבָ יב –ּוְבראׁשֹו ְטַרְסָקל, ְוָזַרק ְוָנח ַעל ּגַ   . "ַחּיָ

  ,ּגֹוד ַאֵחית ְמִחיָצָתא :ְלָמא ָאְמִריַנןַא 
   !ָהָכא ַנִמי ֵניָמא: ּגֹוד ַאֵחית ְמִחיָצָתא

  
  : ַרב יֹוֵסףַמְתִקיף ָלּה 

ִמיָעא ְלהוּ     :ַרבָאַמר  ַרב ְיהּוָדהָאַמר ּדְ ְלָהא  ,ְולֹא ׁשְ
ּום  ּה ִמׁשּ יאּוָמטּו ּבָ י ִחּיָ   , ַרּבִ

   :ְוָתֵני ֲעָלּה 
   ."יןַוֲחָכִמים ּפֹוְטִר "
  

ֵייָאַמר ֵליּה    : ַאּבַ
ָרא?    !ְוַאּתְ ָלא ִתְסּבְ

   :ְוָהַתְנָיא
ָרה" בֹוהַּ ֲעׂשָ ים ּגָ ְרׁשּות ָהַרּבִ ה,  ,ַעּמּוד ּבִ לׁשָ ּלֹו ׁשְ ָקָצר ׁשֶ ָעה, ְוֵיׁש ּבַ רֹו ַאְרּבָ ִעיּקָ ָעה, ְוֵאין ּבְ   ְוָרָחב ַאְרּבָ

יו  ּבָ יב –ְוָזַרק ְוָנח ַעל ּגַ   . "ַחּיָ
  ּגֹוד ַאֵחית ְמִחיָצָתא.  :ָאְמִריַנןַאְלָמא 

   .ָהָכא ַנִמי: ּגֹוד ַאֵחית ְמִחיָצָתא
  

  ִמיֵדי ִאיְרָיא?! 
ּה.  -ָהָתם  ָדִיים ּבֹוְקִעין ּבָ ַהּגְ   ָהְוָיא ֵליּה ְמִחיָצה ׁשֶ
ּה.  -ָהָכא  ָדִיים ּבֹוְקִעין ּבָ ֵאין ַהּגְ   ָהְוָיא ָלּה ְמִחיָצה ׁשֶ

  
ילְ  ַרב ַאָחאּדְ ֵריּה ַרב ַאָחא ּבְ ָאַמר ֵליּה    : ַרב ַאׁשִ

א  י ְסִפיָנה ַנִמי, ָהא ִאיכָּ ּבֵ ִגיםּגַ ִקיַעת ּדָ   ! ּבְ
  

  ָאַמר ֵליּה: 
ֵמיּה  ִגים ָלא ׁשְ ִקיַעת ּדָ ִקיָעהּבְ   . ּבְ

  
יְמָרא?    ּוְמָנא ּתֵ

  
יּה  ְבָעא ִמיּנֵ י ַטְבָלאּדִ   : ָרִביןֵמ  ַרּבִ

לּוָיה  יר ּבְ  - ְמִחיָצה ּתְ ּתִ ּתַ הַמהּו ׁשֶ    ?חּוְרּבָ
  

  ְוָאַמר ֵליּה: 
ֶרת לּוָיה ַמּתֶ   ,ֵאין ְמִחיָצה ּתְ

ִים,   קא,ב ּמַ א ּבַ   ֶאּלָ
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 ע"פ כת"י, וכך הגיה המהרש"ל. 
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ִים ּמַ ֵהֵקיּלּו ֲחָכִמים ּבַ   .ַקל הּוא ׁשֶ
  

אי? א  ְוַאּמַ ִגים!ָהא ִאיכָּ ִקיַעת ּדָ    ּבְ
  

א    ,ֶאּלָ
ּה  ַמע ִמיּנָ ִגים ָלא  :ׁשְ ִקיַעת ּדָ ָמּה 'ּבְ ִקיָעהׁשְ   .  'ּבְ
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        בבבבקא, קא, קא, קא,  .435
זֹו [ ְסִפינֹות ְקׁשּורֹות"   ]."ְמַטְלְטִלין ִמּזֹו ָלזוֹ  - זֹו ּבָ
  

יָטא!  ׁשִ   ּפְ
  

  : ָרָבאָאַמר 
יֵניֶהן.  ּבֵ יִצית ׁשֶ יר ּבִ א ְלַהּתִ   לֹא ִנְצְרָכה ֶאּלָ

  
  : ַרב ָסְפָראָאַמר ֵליּה 

 !? יר ָקָאְמַרּתְ ּפִ ה, ׁשַ   מׁשֶ
ַנן!  "ְמַטְלְטִלין ִמזֹו ָלזֹו"   ּתְ

  
א ָא    : ַרב ָסְפָראַמר ֶאּלָ

א ְלָעֵרב    ְלַטְלֵטל ִמּזֹו ָלזֹו. וּ לֹא ִנְצְרָכה ֶאּלָ
   :ְוִכְדַתְנָיא

זֹו ְמָעְרִבין ּוְמַטְלְטִלין ִמּזֹו ָלזֹו. "   ְסִפינֹות ְקׁשּורֹות זֹו ּבָ
   .ֶנֶאְסרוּ  –ִנְפְסקּו 

רּו  ין ֲאנוּ  -ָחְזרּו ְוִנְקׁשְ ין ׁשֹוְגִגין ּוֵבין ְמִזיִדין, ּבֵ ין מּוְטִעין ּבֵ ָרן ָהִראׁשֹון.  -ִסין, ּבֵ   ָחְזרּו ְלֶהיתֵּ
ים) ְמָעְרִבין ּוְמַטְלְטִלין ִמּזֹו ָלזֹו.  רּוסֹות (ִלְרׁשּות ָהַרּבִ   ְוֵכן ַמְחָצלֹות ַהּפְ

   .ֶנֶאְסרוּ  –ִנְגְללּו 
ין ֲאנּוִסין, ּוֵבין  ין ְמִזיִדין, ּבֵ ין ׁשֹוְגִגין, ּבֵ ָרן ָהִראׁשֹון, ָחְזרּו ְוִנְפְרׂשּו, ּבֵ   מּוְטִעין ָחְזרּו ְלֶהיתֵּ

ֵמִזיד  ין ּבְ ׁשֹוֵגג ּבֵ ין ּבְ ת, ּבֵ ּבָ ַ ׁשּ ה ּבַ ֲעׂשָ ּנַ ל ְמִחיָצה ׁשֶ ּכָ ָמּה ְמִחיָצה -ׁשֶ    ."ׁשְ
  

  ִאיִני?! 
  : ַרב ַנְחָמןְוָהֲאַמר 

א  נּו ֶאּלָ   .ִלְזרֹוקלֹא ׁשָ
  ָאסּור!  -ֲאָבל ְלַטְלֵטל  

  
י ִאיְתַמר    .ֵמִזיד ִאיְתַמרַא ן ַרב ַנְחָמ ּדְ כִּ

   
  

מּוֵאלָאַמר    : ׁשְ
ל.  ְרּבָ חּוט ַהּסַ   ֲאִפיּלּו ְקׁשּורֹות ּבְ

  
ֵמי   ?ֵהיִכי ּדָ

יָטא –ִאי ָיכֹול ְלַהֲעִמיָדן  ׁשִ    !ּפְ
אי?  -ִאי ֵאין ָיכֹול ְלַהֲעִמיָדן    ַאּמַ

  
  ְלעֹוָלם ָיכֹול ְלַהֲעִמיָדן. 

יּה ָקָאֵת  ַנְפׁשֵ מּוֵאל ְלַאּפּוֵקי ִמּדְ    .יּוׁשְ
  

ְתַנן    :ּדִ
ָרּה " ֲעִמיָדּה ְקׁשָ ָדָבר ַהּמַ   ֵמִביא ָלּה טּוְמָאה.  - ּבְ

ֵאין ַמֲעִמיָדּה  ָדָבר ׁשֶ   . "ֵאין ֵמִביא ָלּה טּוְמָאה -ּבְ
  

מּוֵאלְוָאַמר    : ׁשְ
ְרֶזל.  ל ּבַ ֶלת ׁשֶ ְלׁשֶ ׁשַ ׁשּוָרה ּבְ ּקְ   ְוהּוא ׁשֶ

  
  ְלִעְנַין טּוְמָאה הּוא, 

ְכִתיב:  ֲחַלל"ּדִ 28"ֶחֶרב ּבַ
ָחָלל - (במדבר יט, טז)     .ֶחֶרב ֲהֵרי הּוא כְּ

יָון  ת, כֵּ ּבָ ָעְלָמא הּואּדְ ֲאָבל ְלִעְנַין ׁשַ ר ּבְ ל ,ָיכֹול ְלַהֲעִמיָדּה, ֶהיכֵּ ְרּבָ חּוט ַהּסַ   .ֲאִפיּלּו ּבְ
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ָנה  קב,א             ִמׁשְ

דֹו,  ְצָתה ִמּיָ ּיָ ר ֵמַאַחר ׁשֶ   ַהּזֹוֵרק, ְוִנְזּכַ
ֶלב ,רְקָלָטּה ַאֵח  ְרָפה  ,ְקָלָטּה ּכֶ ׂשְ ּנִ טּור.  -אֹו ׁשֶ   ּפָ

ית ַחּבּוָרה  ּלא ַנֲעׂשֵ ר ַעד ׁשֶ ֵהָמה, ְוִנְזּכַ ּבְ ָאָדם ּוֵבין ּבַ ין ּבָ טּור.  -ָזַרק ַלֲעׂשֹות ַחּבּוָרה, ּבֵ   ּפָ
ָלל:    ֶזה ַהּכְ

אֹות ֵאיָנן ַחיָּ  יֵבי ַחטָּ ל ַחּיָ ָתןּכָ ִחּלָ ֵהא תְּ תְּ ָגָגה. ְוסוֹ  יִבין ַעד ׁשֶ   ָפן, ׁשְ
ָגָגה ְוסֹוָפן בָזדֹון ָתן ׁשְ ִחּלָ ָגָגה  ,תְּ ָתן ָזדֹון ְוסֹוָפן ׁשְ ִחיּלָ טּוִרין,  -תְּ   ּפְ

ָגָגה ָתן ְוסֹוָפן ׁשְ ִחיּלָ ֵהא תְּ תְּ   .  ַעד ׁשֶ
   

ָמָרא             ּגְ

יב –ָהא ָנָחה    , ַחּיָ
ר,    ַוֲהלֹא ִנְזכַּ

   :ּוְתַנן
אֹות ֵאיָנן ַחיָּ " יֵבי ַחטָּ ל ַחּיָ ָתן ְוסֹוָפן ּכָ ִחּלָ ֵהא תְּ תְּ ָגָגהיִבין ַעד ׁשֶ   ! "ׁשְ
  

ֲהָנאָאַמר    : ַרב ּכָ
ָתא ּוִמְתָנא    .ֵסיָפא ֲאָתאן ֶלכְּ

  
ָתא ּוִמְתָנא אֹוְגדֹו  ָידֹו הּואֶלכְּ   ! ּבְ

  
ין ַלֲעׂשֹות ַחּבּוָרה.  ּוֵ ְתכַּ ּנִ גֹון ׁשֶ   כְּ

  
ֵניָנא:    ָהא ַנִמי ּתָ

  ה, ַהּזֹוֵרק ַלֲעׂשֹות ַחּבּוָר "
ית ַחּבּוָרה  ּלא ַנֲעׂשֵ ר ַעד ׁשֶ ֵהָמה, ְוִנְזּכַ ּבְ ין ּבַ ָאָדם ּבֵ ין ּבָ טּור –ּבֵ   ! "ּפָ

  
א ָאַמר    : ָרָבאֶאּלָ
ַמֲעִביר.    ּבְ

  
ָלל"ְוָהא  ָקָתֵני  "ֶזה ַהּכְ   !ְזִריָקה ָקָתֵניּדְ

  
א ָאַמר    : ָרָבאֶאּלָ
י ָקָתֵני ְרּתֵ    :ּתַ

יָּ  ר ְמַאַחר ׁשֶ דֹו, ַהּזֹוֵרק ְוִנְזכַּ   ְצָתה ִמּיָ
   :ִאי ַנִמי

טּור.  ְרָפה ּפָ ׂשְ ּנִ ֶלב אֹו ׁשֶ ר ּוְקָלָטּה ַאֵחר אֹו ְקָלָטּה כֶּ   לֹא ִנְזכַּ
  

י   ָאַמר:  ַרב ַאׁשִ
ָרא, ְוָהִכי ָקָתֵני    :ַחּסּוֵרי ִמַחּסְ

ֶלב " דֹו, ְקָלָטּה ַאֵחר אֹו ְקָלָטּה כֶּ ְצָתה ִמּיָ ּיָ ר ֵמַאַחר ׁשֶ טּור. ַהּזֹוֵרק ְוִנְזכַּ ְרָפה ּפָ ׂשְ ּנִ   אֹו ׁשֶ
יב,  - 'ָנָחה'ָהא    ַחּיָ

ָבִרים ֲאמּוִרים ה ּדְ ּמֶ ַכח,  :ּבַ ָחַזר ְוׁשָ   ׁשֶ
ַכח  טּור,  -ֲאָבל לֹא ָחַזר ְוׁשָ   ּפָ

ָגָגה ָתן ְוסֹוָפן ׁשְ ִחּלָ ֵהא ּתְ ּתְ יִבין ַעד ׁשֶ אֹות ֵאיָנן ַחּיָ יֵבי ַחּטָ ל ַחּיָ כָּ   .  "ׁשֶ
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  קב, א .437
ָלל:"    ֶזה ַהּכְ

אֹות יֵבי ַחטָּ ל ַחּיָ ָגָגה. [ ּכָ ָתן ְוסֹוָפן, ׁשְ ִחּלָ ֵהא תְּ תְּ יִבין ַעד ׁשֶ   ֵאיָנן ַחּיָ
ָגָגה  ָתן ָזדֹון ְוסֹוָפן ׁשְ ִחיּלָ ָגָגה ְוסֹוָפן בָזדֹון, תְּ ָתן ׁשְ ִחּלָ טּוִרין,  -תְּ   ּפְ

ָגָגה ָתן ְוסֹוָפן ׁשְ ִחיּלָ ֵהא תְּ תְּ   ].ַעד ׁשֶ
  

   :ִאיְתַמר
י ַאּמ  ּתֵ י ַאּמֹות ׁשְ ּתֵ ֵמִזיד, ׁשְ י ַאּמֹות ּבְ ּתֵ ׁשֹוֵגג, ׁשְ ׁשֹוֵגגֹות ּבְ   . ּבְ

ה טּור ַרּבָ   .ָאַמר: ּפָ
יב ָרָבא   .ָאַמר: ַחּיָ

  
טּור" ה ָאַמר: ּפָ ְמִליֵאל - " ַרּבָ ן ּגַ יעּור :ָאַמרּדְ  ,ֲאִפיּלּו ְלַרּבָ   . ֵאין ְיִדיָעה ַלֲחִצי ׁשִ

יעוּ  -ָהָתם  ַמר ׁשִ ִכי ָקא ּגָ ַמרהּוא ּדְ ׁשֹוֵגג ָקא ּגָ    ,ָרא ּבְ
ֵמִזיד לֹא - ֲאָבל ָהָכא    .ּבְ

  ּוְבַמאי? 
זֹוֵרק    ׁשֹוֵגג הּוא,  -ִאי ּבְ

א ַמֲעִביר.  :ֶאּלָ   ּבְ
  
יב ָרָבא" ָאְמֵר  - "ָאַמר: ַחּיָ ַנן ּדְ יעּור,  :יַוֲאִפיּלּו ְלַרּבָ   ֵיׁש ְיִדיָעה ַלֲחִצי ׁשִ

ָידֹו,    ָהָתם הּוא ּבְ
   .ָידֹו לֹאֲאָבל ָהָכא ֵאין ּבְ 

  ּוְבַמאי? 
ָידֹו!  ַמֲעִביר ֲהֵרי ּבְ   ִאי ּבְ

א  זֹוֵרקְוֶאּלָ   .  ּבְ
   

  
הָאַמר    : ַרּבָ

ֶלב ִפי ַהכֶּ ן  ,ָזַרק ְוָנָחה ּבְ ְבׁשָ ִפי ַהכִּ יב.  - אֹו ּבְ   ַחּיָ
  

ַנן    :ְוָהֲאַנן ּתְ
ְרָפה " ׂשְ ּנִ ֶלב אֹו ׁשֶ טּור –ְקָלָטּה ַאֵחר אֹו ְקָלָטּה ַהּכֶ   ! "ּפָ
  
ין  -ָתם ָה    לֹא ְמַכּוֵ

ין.  -ָהָכא  ָקא ְמַכּוֵ   ּדְ
  

ֵייָאַמר  ר ַאּבַ יָבי ּבַ   : ַרב ּבֵ
ֵניָנא    :ַאף ֲאַנן ַנִמי ּתָ

ם ֶאָחד. " אֹות ְוָאׁשָ ע ַחטָּ יב ָעֶליָה ַאְרּבַ   ֵיׁש אֹוֵכל ֲאִכיָלה ַאַחת ְוַחּיָ
ָאַכל ֵחֶלב,    ָטֵמא ׁשֶ

ין ׁשִ יֹום ַהּכִ  נֹוָתר ִמן ַהּמּוְקּדָ   ּפּוִרים, ּבְ
י ֵמִאיר   אֹוֵמר:  ַרּבִ

ִפיו  ת ְוהֹוִציאֹו ּבְ ּבָ יב –ַאף ִאם ָהְיָתה ׁשַ    .ַחּיָ
ם :ָאְמרּו לוֹ  ֵ    ."ֵאינֹו ִמן ַהׁשּ

  
אי?    ְוַאּמַ

ָכְך!  ֶרְך הֹוָצָאה ּבְ   ָהא ֵאין ּדֶ
  

ין ּוֵ ָקא ִמיכַּ יָון ּדְ א: כֵּ ָיא ֵליּה ָמקֹום ,ֶאּלָ ּוְ ְבּתֹו ְמׁשַ    .ַמֲחׁשַ
  
ָיא ֵליּה ָמקֹום ,ָכא ַנִמיָה  ּוְ ְבּתֹו ְמׁשַ ין ַמֲחׁשַ ּוֵ ָקא ִמיכַּ יָון ּדְ    .כֵּ
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