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ִמ ְׁשנָה
ַהזּוֹ ֵרק ֵמ ְר ׁשוּת ַה ָ ּי ִחיד ִל ְר ׁשוּת ָה ַר ִ ּבים,
ֵמ ְר ׁשוּת ָה ַר ִ ּבים ִל ְר ׁשוּת ַה ָ ּי ִחיד ַ -ח ָ ּייב.
ֵמ ְר ׁשוּת ַה ָ ּי ִחיד ִל ְר ׁשוּת ַה ָ ּי ִחיד ּו ְר ׁשוּת ָה ַר ִ ּבים ָ ּב ֶא ְמ ַצע,
יבא – ְמ ַח ֵ ּייב.
ַר ִ ּבי ֲע ִק ָ
וַ ֲח ָכ ִמים ּ -פוֹ ְט ִרין.
יצד?
ֵ ּכ ַ
ׁ ְש ֵּתי ְגזוּזְ ְט ָראוֹ ת זוֹ ְ ּכנֶ ֶגד זוֹ ִ ּב ְר ׁשוּת ָה ַר ִ ּבים,
ַה ּמוֹ ׁ ִשיט וְ ַהזּוֹ ֵרק ִמזּוֹ ָלזוֹ ָ ּ -פטוּר,
יהן ִ ּב ְדיוֹ ָטא ַא ַחת,
ָהי ּו ׁ ְש ֵּת ֶ
ּ
ַה ּמוֹ ׁ ִשיט ַ -ח ָייב,
וְ ַהזּוֹ ֵרק ָ ּ -פטוּר,
ּ
ׁ ֶש ָ ּכ ְך ָהיְ ָתה ֲעבוֹ ַדת ַה ְ ּלוִ ִיים:
יטין ַה ְ ּק ָר ׁ ִשים ִמזּוֹ ָלזוֹ ֲ ,א ָבל לֹא זוֹ ְר ִקין.
ׁ ְש ֵּתי ֲע ָגלוֹ ת זוֹ ַא ַחר זוֹ ִ ּב ְר ׁשוּת ָה ַר ִ ּבים ,מוֹ ׁ ִש ִ

צו,ב ְ ּג ָמ ָרא
ִמ ְּכ ִדי זְ ִר ָיקה ּתוֹ לָ ָדה דְּ הוֹ צָ ָאה ִהיא,
הוֹ צָ ָאה ּגו ָּפ ּה ֵהיכָ א ְּכ ִת ָיבא?
ָא ַמר ַר ִ ּבי יוֹ ָחנָן:
משה וַ ּי ֲַע ִביר ּו קוֹ ל ַ ּב ַּמ ֲחנֶה") 1שמות לו ,ו(,
דְּ ָא ַמר ְק ָרא" :וַ יְצַ ו ׁ ֶ
משה ֵהיכָ ן ֲהוָ ה יָ ֵתיב?
ֶׁ
ְ ּב ַמ ֲחנֵה לְ וִ ּיָה,
ו ַּמ ֲחנֵה לְ וִ ּיָה ְר ׁשוּת ָה ַר ִ ּבים ֲהוַ אי,
וְ ָק ָא ַמר לְ ה ּו לְ ִי ְׂש ָר ֵאל :לָ א ַּת ּ ֵפיק ּו וְ ֵתית ּו ֵמ ְר ׁשוּת ַה ָ ּי ִחיד דִּ ְידכ ּו לִ ְר ׁשוּת ָה ַר ִ ּבים.
ו ִּמ ַּמאי דִּ ְב ׁ ַש ָ ּבת ָק ֵאי?
דִּ ילְ ָמא ְ ּבחוֹ ל ָק ֵאי,
ו ִּמ ׁ ּשוּם דִּ ׁ ְשלִ ָימא לָ ּה ְמלָ אכָ ה?!
ְּכ ִדכְ ִתיב" :וְ ַה ְּמלָ אכָ ה ָהיְ ָתה ַד ָ ּים") 2שמות לו ,ז(.
ָ ּג ַמר ' ַה ֲע ָב ָרה' ַ'ה ֲע ָב ָרה' ִמיוֹ ם ַה ִּכ ּפו ִּרים,
ְּכ ִתיב ָהכָ א" :וַ ּי ֲַע ִביר ּו קוֹ ל ַ ּב ַּמ ֲח ֶנה" )שמות לו ,ו(.
וּכְ ִתיב ָה ָתם" :וְ ַה ֲע ַב ְר ָּת ׁשוֹ ַפר ְּתרו ָּעה") 3ויקרא כה ,ט(.
ַמה ְּל ַה ָּלןּ ְ :ב ּיוֹ ם ָאסוּרַ ,אף ָּכאן ְ ּב ּיוֹ ם ָאסוּר.
ַא ׁ ְש ַּכ ַחן הוֹ צָ ָאהַ ,הכְ נָ ָסה ְמנָלַ ן?
ְס ָב ָרא ִהיא,
ִמ ְּכ ִדי ֵמ ְר ׁשוּת לִ ְר ׁשוּת הוּאַ ,מה ִּלי ַא ּפו ֵּקי ,ו ַּמה ִּלי ַע ּיוּלֵ י.
ִמיה ּו :הוֹ צָ ָאה – ָאבַ ,הכְ נָ ָסה – ּתוֹ לָ ָדה.
ו ִּמ ְּכ ִדי ַא ָהא ִמ ַיח ּיַיב ,וְ ַא ָהא ִמ ַיח ּיַיב,
1
משה וַ ּי ֲַעבִ יר ּו ק ֹול ַ ּב ַּמ ֲחנֶה לאמר איש ואשה אל יעשו עוד מלאכה לתרומת הקודש ויכלא העם מהביא
וַ יְצַ ו ׁ ֶ
 2וְ ַה ְּמלָ אכָ ה ָהי ְָתה ַדיָּם לכל המלאכה לעשות אותה והותר
 3וְ ַה ֲעבַ ְר ָּת ׁש ֹופַ ר ְּתרו ָּעה בחודש השביעי בעשור לחודש ביום הכפורים תעבירו שופר בכל ארצכם
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דוּרה
ְגּ ָמ ָרא ְס ָ
"תוֹ לָ ָדה"?
"אב" וְ ַא ַּמאי ָק ֵרי לָ ּה ַהאי ּ
ַא ַּמאי ָק ֵרי לָ ּה ַהאי ָ
נ ְָפ ָקא ִמי ּנ ָּה:
דְּ ִאי ָע ֵביד ׁ ְש ֵּתי ָאבוֹ ת ַ ּב ֲה ֵדי ֲה ָד ֵדי.
ִאי נ ִַמי,
ׁ ְש ֵּתי תוֹ לָ דוֹ ת ַ ּב ֲה ֵדי ֲה ָד ֵדי.
ִמ ַיח ּיַיב ַּת ְר ֵּתי.
וְ ִאי ָע ֵביד ָאב וְ תוֹ לָ ָדה דִּ ֵיד ּיה  -לֹא ִמ ַיח ּיַיב ֶא ָּלא ֲח ָדא.
וּלְ ַר ִ ּבי ֱאלִ ֶיעזֶ ר דִּ ְמ ַח ּיֵיב ַא ּתוֹ לָ ָדה ִ ּב ְמקוֹ ם ָאב,
"תוֹ לָ ָדה"?
"אב" וְ ַא ַּמאי ָקר ּו לָ ּה ּ
ַא ַּמאי ָקר ּו לָ ּה ָ
"אב",
ַה ְך דַּ ֲהוַ אי ַ ּב ִּמ ׁ ְש ָּכן ֲח ׁ ִש ָיבא ָק ֵרי לָ ּה ָ
"אב".
ַה ְך דְּ לֹא ֲהוָ אי ַ ּב ִּמ ׁ ְש ָּכן ֲח ׁ ִש ָיבא  -לֹא ָק ֵרי לָ ּה ָ
ִאי נ ִַמי,
"אב",
ַה ְך דִּ כְ ִת ָיבא ָ -ק ֵרי ָ
"תוֹ לָ ָדה".
וְ ַהאי דְּ לֹא ְּכ ִת ָיבא ָ -ק ֵרי ּ
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וְ ָהא דִּ ְתנַ ן:
" ַהזּוֹ ֵרק ַא ְר ַ ּבע ַא ּמוֹ ת ְ ּבכוֹ ֶתל,
ש ָרה ְט ָפ ִחים ּ ְ -כזוֹ ֵרק ַ ּב ֲאוִ יר.
ְל ַמ ְע ָלה ֵמ ֲע ָ ׂ
ש ָרה ְט ָפ ִחים ּ ְ -כזוֹ ֵרק ָ ּב ָא ֶרץ,
ְל ַמ ָּטה ֵמ ֲע ָ ׂ
וְ ַהזּוֹ ֵרק ָ ּב ָא ֶרץ ַא ְר ַ ּבע ַא ּמוֹ ת – ַח ָ ּייב" )שבת ק.(.
זָ ַרק ַא ְר ַ ּבע ַא ּמוֹ ת ִ ּב ְר ׁשוּת ָה ַר ִ ּבים,
ְמנָלַ ן דְּ ִמ ַיח ּיַיב?
יאש ּיָה:
ָא ַמר ַר ִ ּבי ׁ ִ
ׁ ֶש ֵּכן אוֹ ְרגֵ י י ְִריעוֹ ת ,זוֹ ְר ִקין ַמ ֲח ֵט ֶיהן זֶ ה לָ זֶ ה.
אוֹ ְרגִ יןְ ,מ ָח ִטין לָ ָּמה לְ הוּ?
ֶא ָּלאֶ ׁ :ש ֵּכן ּתוֹ ְפ ֵרי י ְִריעוֹ ת זוֹ ְר ִקין ַמ ֲח ֵט ֶיהן זֶ ה לָ זֶ ה.
וְ ִדילְ ָמא ַ ּג ֵ ּבי ֲה ָד ֵדי ֲהו ּו י ְָת ִבי?
ָמט ּו ֲה ָד ֵדי ִ ּב ְמ ָח ִטין.
דִּ ילְ ָמא ְ ּבתוֹ ְך ַא ְר ַ ּבע ֲהו ּו י ְָת ִבי?
ֶא ָּלאָ ,א ַמר ַרב ִח ְסדָּ א:
ׁ ֶש ֵּכן אוֹ ְרגֵ י י ְִריעוֹ ת זוֹ ְר ִקין בּ וּכְ יָאר ַ ּבי ְִר ָיעה.
וַ ֲהלֹא אוֹ גְ דוֹ ְ ּביָ דוֹ !
ִיסכָ א ַ ּב ְת ָרא.
ְ ּבנ ְ
וְ ָהא ִ ּב ְמקוֹ ם ּ ְפטוּר ָק ָאזְ לָ א!
ֶא ָּלאֶ ׁ ,ש ֵּכן אוֹ ְרגֵ י י ְִריעוֹ ת זוֹ ְר ִקין בּ וּכְ יָאר לְ ׁשוֹ ֲאלֵ ֶיהן.
וְ ִדילְ ָמאּ ַ :ג ֵ ּבי ֲה ָד ֵדי ֲהו ּו י ְָת ִבי?
ָמט ּו ֲה ָד ֵדי ְ ּב ֵח ֶפת.
וְ ִדילְ ָמא ׁ ַשלְ חו ֵּפי ֲהו ּו ְמ ׁ ַשלְ ְח ֵפי?
וְ תוּ,
ִמי ׁ ְש ִאילִ י ֵמ ֲה ָד ֵדי?
וְ ָה ַת ְניָא:
שים") 4שמות לו ,ד(,
"לו ָּדאִ " :א ׁיש ִא ׁיש ִמ ּ ְמלַ אכְ ּתוֹ ֲא ׁ ֶשר ֵה ּ ָמה ע ִ ׂ
שה,
" ִמ ּ ְמלַ אכְ ּתוֹ "  -הוּא עוֹ ֶ ׂ
אכת ֲח ֵבירוֹ "!
וְ ֵאינוֹ עוֹ ֶ ׂ
שה ִמ ְּמ ֶל ֶ
וְ ת ּו,
ּ
ַאף ַמ ֲע ִביר ַא ְר ַ ּבע ַא ּמוֹ ת ִ ּב ְר ׁשוּת ָה ַר ִ ּבים ְ -מנָלַ ן דְּ ִמ ַחיַיב?
ֶא ָּלאָּ :כל ַא ְר ַ ּבע ַא ּמוֹ ת ִ ּב ְר ׁשוּת ָה ַר ִ ּבים ְ ּג ָמ ָרא ְ ּג ִמ ִירי לָ ּה.
4

ויבואו כל החכמים העושים את כל מלאכת הקודש ִא ׁיש ִא ׁיש ִמ ְּמלַ אכְ ּתוֹ אֲ ׁ ֶשר הֵ ָּמה ע ִׂשים
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ָא ַמר ַרב יְהו ָּדה ָא ַמר ׁ ְשמו ֵּאל:
ְמקוֹ ׁ ֵש ׁש )במדבר טו ,לג-לו( ַ -מ ֲע ִביר ַא ְר ַ ּבע ַא ּמוֹ ת ִ ּב ְר ׁשוּת ָה ַר ִ ּבים ֲהוָ ה.
ִיתא ָּתנָא:
ְ ּב ַמ ְתנ ָ
" ּתוֹ ֵל ׁש" ֲהוָ ה.
ַרב ַא ָחא ְ ּב ַר ִ ּבי י ֲַעקב ָא ַמר:
ְמ ַע ֵּמר ֲהוָ ה.
לְ ַמאי נ ְָפ ָקא ִמי ּנ ָּה?
לְ כִ ְד ַרב.
דְּ ָא ַמר ַרב:
אתי ְמגִ ַּלת ְס ָת ִרים ֵ ּבי ַר ִ ּבי ִח ּיָיא,
ָמצָ ִ
וְ כָ תוּב ְ ּבי ּה:
יסי ֶ ּבן יְ הו ָּדה אוֹ ֵמר:
" ִא ִ
5
ּ
ֲאבוֹ ת ְמ ָלאכוֹ ת ַא ְר ָ ּב ִעים ָח ֵסר ַא ַחת וְ ֵאינוֹ ַח ָייב ֶא ָ ּלא ַא ַחת".
" ַא ַחת"  -וְ ת ּו לֹא?!
וְ ָה ְתנַן:
" ֲאבוֹ ת ְמ ָלאכוֹ ת ַא ְר ָ ּב ִעים ָח ֵסר ַא ַחת",
וְ ָהוֵ ינַן ָ ּב ּה:
ִמ ְניָינָא לָ ָּמה לִ י?
וְ ָא ַמר ַר ִ ּבי יוֹ ָחנָ ן:
ׁ ֶש ִאם ֲע ָׂש ָאן כּ ו ָּּלם ְ ּב ֶה ְעלֵ ם ֶא ָחד ַח ּיָיב ַעל ָּכל ַא ַחת וְ ַא ַחת!
ֵא ָימאֵ :אינוֹ ַח ּיָיב ַעל ַא ַחת.
ַרב יְהו ָּדה ּ ְפ ׁ ִש ָיטא לֵ ּיה :דְּ ַה ַּמ ֲע ִביר ַח ּיָיב.
ִיתא ּ ְפ ׁ ִש ָיטא לֵ ּיה :דְּ ּתוֹ לֵ ׁש ַח ּיָיב.
ו ַּמ ְתנ ָ
וְ ַרב ַא ָחא ַ ּבר י ֲַעקב ּ ְפ ׁ ִש ָיטא לֵ ּיה :דִּ ְמ ַע ֵּמר ַח ּיָיב.
ָמר ָס ַבר ָ -הא ִמ ַיהת לָ א ְמ ַס ּ ְפ ָקא,
ו ָּמר ָס ַבר ָ -הא ִמ ַיהת לָ א ְמ ַס ּ ְפ ָקא.

5

)וְ ִאם עֲ ָׂש ָאן כּ ו ָּּלם ְ ּב ֶהעְ לֵ ם ַא ַחת( מהרש"ל ,מסורת הש"ס ,ועוד לא גורסים מילים אלו.
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ָּתנ ּו ַר ָ ּבנַן:
" ְמקוֹ ׁ ֵש ׁש זֶ ה ְצ ָל ְפ ָחד,
ש ָר ֵאל ַ ּב ּ ִמ ְד ָ ּבר וַ ִ ּי ְמ ְצא ּו ִא ׁיש") 6במדבר טו ,לב(,
וְ ֵכן הוּא אוֹ ֵמר" :וַ ִ ּי ְהי ּו ְבנֵ י יִ ְ ׂ
"א ִבינ ּו ֵמת ַ ּב ּ ִמ ְד ָ ּבר") 7במדבר כז ,ג(,
ו ְּל ַה ָ ּלן הוּא אוֹ ֵמרָ :
ַמה ְ ּל ַה ָ ּלן ְצ ָל ְפ ָחדַ ,אף ָ ּכאן ְצ ָל ְפ ָחד,
יבא.
דִּ ְב ֵרי ַר ִ ּבי ֲע ִק ָ
ָא ַמר לוֹ ַר ִ ּבי יְ הו ָּדה ֶ ּבן ְ ּב ֵת ָירא:
יתן ֶאת ַהדִּ ין,
ֲע ִק ָיבאּ ֵ ,בין ָ ּכ ְך ו ֵּבין ָ ּכ ְך ַא ָּתה ָע ִתיד ִל ֵּ
ִאם ִ ּכ ְד ָב ֶר ָ
יס ּתוּ ,וְ ַא ָּתה ְמ ַג ֶ ּלה אוֹ תוֹ ?!
יך ַה ּתוֹ ָרה ִ ּכ ַּ
וְ ִאם ָלאו ַ -א ָּתה מוֹ ִציא ַל ַעז ַעל אוֹ תוֹ ַצדִּ יק.
וְ ֶא ָּלא ָהא ָ ּג ַמרּ ְ :גזֵ ָירה ׁ ָשוָ ה!

צז,א

ְ ּגזֵ ָירה ׁ ָשוָ ה לֹא ָ ּג ַמר.
ֶא ָּלא ֵמ ֵהיכָ א ֲהוָ ה?
ִמ"וַ ַ ּי ְע ּ ִפל ּו") 8במדבר יד ,מד(.
ַ ּכ ּיוֹ ֵצא ַ ּבדָּ ָבר ַא ָּתה אוֹ ֵמר" :וַ ּי ִַחר ַאף ה' ָ ּבם וַ ּיֵלַ ְך") 9במדבר יב ,ט-י(,
ְמ ַל ֵּמד ׁ ֶש ַאף ַא ֲהרן נִ ְצ ָט ַרע,
יבא.
דִּ ְב ֵרי ַר ִ ּבי ֲע ִק ָ
ָא ַמר לוֹ ַר ִ ּבי יְ הו ָּדה ֶ ּבן ְ ּב ֵת ָירא:
יתן ֶאת ַהדִּ ין.
יבאּ ֵ ,בין ָ ּכ ְך ו ֵּבין ָ ּכ ְך ַא ָּתה ָע ִתיד ִל ֵּ
ֲע ִק ָ
ָ
ּ
ִאם ִ ּכ ְד ָב ֶריך ַה ּתוֹ ָרה ִ ּכ ַס ּת ּו ,וְ ַא ָּתה ְמ ַג ֶ ּלה אוֹ תוֹ ?!
וְ ִאם ָלאו ַ -א ָּתה מוֹ ִציא ַל ַעז ַעל אוֹ תוֹ ַצדִּ יק".
"בם"!
וְ ֶא ָּלא ָהכְ ִתיבּ ָ :
ַההוּא ִ ּבנְזִ ָיפה ְ ּב ָעלְ ָמא.
ַּת ְניָא ְּכ ַמאן דְּ ָא ַמרַ :אף ַא ֲהרן נִצְ ָט ַרע.
דִּ כְ ִתיב" :וַ ִ ּי ֶפן ַא ֲהרֹן ֶאל ִמ ְריָ ם וְ ִה ֵּנה ְמצֹ ַר ַעת" )במדבר יב ,ט-י(,
ָּתנָא:
" ׁ ֶש ּ ָפנָ ה ִמ ָצ ַר ְע ּתוֹ ".
ָא ַמר ֵר ׁיש לָ ִק ׁיש:
ַהחוֹ ׁ ֵשד ִ ּבכְ ׁ ֵש ִרים לוֹ ֶקה ְ ּבגוּפוֹ ,
10
דִּ כְ ִתיב" :וְ ֵהן ל ֹא יַ ֲא ִמינ ּו לִ י" )שמות ד ,א(
וְ גַ לְ יָא ַק ֵּמי קו ְּד ׁ ָשא ְ ּב ִר ְיך הוּא דִּ ְמ ֵה ְימנִי ִי ְׂש ָר ֵאל.
ָ
ָא ַמר לוֹ ֵ :הן ַמ ֲא ִמינִים ְ ּבנֵי ַמ ֲא ִמינִים ,וְ ַא ָּתה ֵאין סוֹ ְפך לְ ַה ֲא ִמין.
ֵהן ַמ ֲא ִמינִים" :וַ ַ ּי ֲא ֵמן ָה ָעם") 11שמות ד ,לא(.
ְ ּבנֵי ַמ ֲא ִמינִים" :וְ ֶה ֱא ִמין ַ ּבה'") 12בראשית טו ,ו(.
6

וַ ּי ְִהי ּו בְ נֵי ִי ְׂש ָר ֵאל ַ ּב ִּמ ְד ָ ּבר וַ יּ ְִמצְ א ּו ִא ׁיש מקושש עצים ביום השבת
7
ָאבִ ינ ּו ֵמת ַ ּב ִּמ ְד ָ ּבר והוא לא היה בתוך העדה הנועדים על ה' בעדת קורח כי בחטאו מת ובנים לא היו לו
 8וַ ּי ְַע ִּפל ּו לעלות אל ראש ההר וארון ברית ה' ומשה לא משו מקרב המחנה

 9וַ ּי ִַחר ַאף ה' ָ ּבם וַ ּיֵלַ ְך והענן סר מעל האוהל והנה מרים מצורעת כשלג .ויפן אהרן אל מרים והנה מצורעת

 10ויען משה ויאמר וְ ֵהן ל ֹא יַאֲ ִמינ ּו לִ י ולא ישמעו בקולי כי יאמרו לא נראה אליך ה'
 11וַ ּי ֲַא ֵמן ָה ָעם וישמעו כי פקד ה' את בני ישראל וכי ראה את עניים ויקדו וישתחוו
12
וְ ֶהאֱ ִמין ַ ּבה' ויחשבה לו צדקה

7

8

דוּרה
ְגּ ָמ ָרא ְס ָ
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ַא ָּתה ֵאין סוֹ ְפ ָך לְ ַה ֲא ִמיןֶ ׁ ,ש ּנ ֱֶא ַמר" :יַ ַען ל ֹא ֶה ֱא ַמנְ ֶּתם ִ ּבי") 13במדבר כ ,יב(.
ִמ ַמאי דְּ לָ ָקה?
ָ 14
ָ
אמר ה' לוֹ עוֹ ד ָה ֵבא נָ א יָ ְדך ְ ּב ֵח ֶיקך" )שמות ד ,ו(.
דִּ כְ ִתיב" :וַ ּי ֶ
ָא ַמר ָר ָבא ,וְ ִא ֵית ָימא ַר ִ ּבי יוֹ ֵסי ְ ּב ַר ִ ּבי ֲחנִ ינָ א:
ִמדָּ ה טוֹ ָבה ְמ ַמ ֶה ֶרת לָ בא ִמ ִּמדַּ ת ּפו ְּר ָענוּת.
ּ
צר ַעת ַּכ ּׁ ֶשלֶ ג" )שמות ד ,ו(,
מ
דוֹ
ה
נ
ה
דְּ ִאילּ ּו ְ ּב ִמדַּ ת ּפו ְּר ָענוּת ְּכ ִתיב" :וַ ּיוֹ ִצ ָיא ּה וְ ִ ֵ יָ ְ ָ
שרוֹ " )שמות ד ,ז(,
וְ ִאילּ ּו ְ ּב ִמדָּ ה טוֹ ָבה ְּכ ִתיב" :וַ ּיוֹ ִצ ָיא ּה ִמ ֵחיקוֹ וְ ִה ֵּנה ׁ ָש ָבה ִּכ ְב ָ ׂ
ִמ ֵחיקוֹ הוּא דְּ ׁ ָש ָבה ִּכ ְב ָׂשרוֹ .
"וַ ִ ּי ְבלַ ע ַמ ּ ֵטה ַא ֲהרן ֶאת ַמ ּטֹ ָתם") 15שמות ז ,יב(,
ָא ַמר ַר ִ ּבי ֶאלְ ָעזָר:
נֵס ְ ּבתוֹ ְך נֵס.

 13ויאמר ה' אל משה ואל אהרן י ַַען ל ֹא הֶ אֱ ַמנ ְֶּתם ִ ּבי להקדישני לעיני בני ישראל
14
אמר ה' לוֹ עוֹ ד ָהבֵ א נָא י ְָד ָך ְ ּב ֵח ֶיק ָך ויבא ידו בחיקו ויוציאה והנה ידו מצורעת כשלג
וַ ּי ֶ
15
וישליכו איש מטהו ויהיו לתנינים וַ ּיִבְ לַ ע ַמ ּ ֵטה ַא ֲהרן ֶאת ַמ ּט ָתם
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יבא – ְמ ַח ֵ ּייב .וַ ֲח ָכ ִמים – ּפוֹ ְט ִרין"[.
" ֵמ ְר ׁשוּת ַה ָ ּי ִחיד ִל ְר ׁשוּת ַה ָ ּי ִחיד ] ּו ְר ׁשוּת ָה ַר ִ ּבים ָ ּב ֶא ְמ ַצעַ ,ר ִ ּבי ֲע ִק ָ
ָ ּב ֵעי ַר ָ ּבה:
לְ ַמ ּ ָטה ֵמ ֲע ָׂש ָרה ּ ְפלִ יגִ י,
ו ְּב ָהא ּ ְפלִ יגִ י:
דְּ ָמר ָס ַברָ :א ְמ ִרינַן ְקלו ָּטה ְּכ ָמה ׁ ֶשה ּו ְנ ָחה.
ו ָּמר ָס ַבר :לָ א ָא ְמ ִרינַן ְקלו ָּטה ְּכ ָמה ׁ ֶשה ּו ְנ ָחה,
ֲא ָבל לְ ַמ ְעלָ ה ֵמ ֲע ָׂש ָרה  -דִּ ְב ֵרי ַהכּ ל ּ ָפטוּר,
וְ לָ א יָלְ ִפינַן 'זוֹ ֵרק' ִמ'מוֹ ׁ ִשיט'?
אוֹ דִּ ילְ ָמא :לְ ַמ ְעלָ ה ֵמ ֲע ָׂש ָרה ּ ְפלִ יגִ י,
ו ְּב ָהא ּ ְפלִ יגִ י:
דְּ ָמר ָס ַבר :יָלְ ִפינַן זוֹ ֵרק ִממוֹ ׁ ִשיט,
ו ָּמר ָס ַבר :לָ א יָלְ ִפינַן זוֹ ֵרק ִמ ּמוֹ ׁ ִשיט,
ֲא ָבל לְ ַמ ּ ָטה ֵמ ֲע ָׂש ָרה  -דִּ ְב ֵרי ַהכּ ֹל ַח ָ ּייב.
ַמאי ַט ְע ָמא?
ְקלו ָּטה ְּכ ָמה ׁ ֶשה ּו ְנ ָחה דָּ ְמיָא.
ָא ַמר ַרב יוֹ ֵסף:
ִיהלֵ ּיה ַרב ַה ְמנוּנָ אֵ ,מ ָהא:
ָהא ִמ ְּיל ָתא ִא ַ ּיב ֲעיָא לֵ ּיה לְ ַרב ִח ְסדָּ א ,ו ְּפ ׁ ַש ָט ּה נ ֲ
" ֵמ ְר ׁשוּת ַה ָ ּי ִחיד ִל ְר ׁשוּת ַה ָ ּי ִחיד וְ עוֹ ֵבר ִ ּב ְר ׁשוּת ָה ַר ִ ּבים ַע ְצ ָמ ּה,
יבא ְמ ַח ֵ ּייב,
ַר ִ ּבי ֲע ִק ָ
וַ ֲח ָכ ִמים ּפוֹ ְט ִרים".
"ב ְר ׁשוּת ָה ַר ִ ּבים ַע ְצ ָמ ּה" ּ ְפ ׁ ִש ָיטא לְ ַמ ּ ָטה ֵמ ֲע ָׂש ָרה ּ ְפלִ יגִ י,
ִמדְּ ָק ָא ַמר ִ ּ
ו ְּב ַמאי?
ּ
ִאילֵ ָימא ְ ּב ַמ ֲע ִביר לְ ַמ ּ ָטה ֵמ ֲע ָׂש ָרה הוּא דִּ ְמ ַחיֵיב,
לְ ַמ ְעלָ ה ֵמ ֲע ָׂש ָרה  -לָ א ִמ ַח ּיַיב?!
וְ ָה ָא ַמר ַר ִ ּבי ֶאלְ ָעזָר:
שוֹ י לְ ַמ ְעלָ ה ֵמ ֲע ָׂש ָרה ַ -ח ּיָיב,
ַה ּמוֹ צִ יא ַמ ּ ׂ
שא ְ ּבנֵי ְק ָהת.
ׁ ֶש ֵּכן ַמ ּ ָ ׂ
ֶא ָּלא לָ אוּ ְ :בזוֹ ֵרק ,וּלְ ַמ ּ ָטה ֵמ ֲע ָׂש ָרה  -הוּא דְּ ִמ ַח ּיַיב,
לְ ַמ ְעלָ ה ֵמ ֲע ָׂש ָרה  -לָ א ִמ ַח ּיַיב,
ׁ ְש ַמע ִמי ּנ ָּהּ ִ :ב ְקלו ָּטה ְּכ ָמה ׁ ֶשה ּו ְנ ָחה ּ ְפלִ יגֵ י.
ׁ ְש ַמע ִמי ּנ ָּה.
ו ְּפלִ יגָ א דְּ ַר ִ ּבי ֶאלְ ָעזָ ר,
דְּ ָא ַמר ַר ִ ּבי ֶאלְ ָעזָר:
ְמ ַח ּיֵיב ָה ָיה ַר ִ ּבי ֲע ִק ָיבא ֲא ִפילּ ּו לְ ַמ ְעלָ ה ֵמ ֲע ָׂש ָרה.
וְ ַהאי דְּ ָק ָתנֵי"ְ :ר ׁשוּת ָה ַר ִ ּבים ַע ְצ ָמ ּה"  -לְ הוֹ ִד ֲיע ָך כּ ֹ ָחן דְּ ַר ָ ּבנַן.
ּו ְפלִ יגָ א דְּ ַרב ִחלְ ִק ָ ּיה ַ ּבר טוֹ ִבי,
דְּ ָא ַמר ַרב ִחלְ ִק ּיָה ַ ּבר טוֹ ִבי:
לשה  -דִּ ְב ֵרי ַהכּ ל ַח ָ ּייב,
ּתוֹ ְך ׁ ְש ׁ ָ
לְ ַמ ְעלָ ה ֵמ ֲע ָׂש ָרה  -דִּ ְב ֵרי ַהכּ ל ּ ָפטוּר.
לשה וְ ַעד ֲע ָׂש ָרה ּ ָ -באנ ּו לְ ַמ ֲחלוֹ ֶקת ַר ִ ּבי ֲע ִק ָיבא וְ ַר ָ ּבנָן.
ִמ ׁ ּ ְש ׁ ָ
ַּת ְניָא נ ִַמי ָהכִ י:
לשה  -דִּ ְב ֵרי ַהכּ ל ַח ָ ּייב,
" ְ ּבתוֹ ְך ׁ ְש ׁ ָ
ש ָרה ֵ -אינוֹ ֶא ָ ּלא ִמ ׁ ּשוּם ׁ ְשבוּת.
ְל ַמ ְע ָלה ֵמ ֲע ָ ׂ
וְ ִאם ָהי ּו ְר ׁש ּו ּיוֹ ת ׁ ֶשלּ וֹ  -מו ָּּתר.
ש ָרה:
לשה וְ ַעד ֲע ָ ׂ
ִמ ׁ ּ ְש ׁ ָ
ּ
יבא ְמ ַח ֵייב,
ַר ִ ּבי ֲע ִק ָ
וַ ֲח ָכ ִמים ּפוֹ ְט ִרין".
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כל הזכויות שמורות לדניאל ברק ווינט  0526071122מותר בשמחה להדפיס לצורך לימוד אישי

 .415צז ,א
ָא ַמר ָמר:
" ִאם ָהי ּו ְר ׁש ּו ּיוֹ ת ׁ ֶשלּ וֹ  -מו ָּּתר".
לֵ ָימא ֶּת ֱהוֵ י ְּתיו ְּב ֵת ּיה דְּ ַרב,
דְּ ִא ְּית ַמר:
ׁ ְשנֵי ָב ִּתים ִ ּב ׁ ְשנֵי ִצדֵּ י ְר ׁשוּת ָה ַר ִ ּבים,
ַר ָ ּבה ַ ּבר ַרב הוּנָ א ָא ַמר ַרב:
ָאסוּר לִ זְ רוֹ ק ִמ ֶ ּזה לָ זֶ ה.
ּו ׁ ְשמו ֵּאל ָא ַמר:
מו ָּּתר לִ זְ רוֹ ק ִמ ֶ ּזה לָ זֶ ה.
וְ לָ או ִמי אוֹ ִק ְימנָא לְ ַה ִהיא ְּכגוֹ ן דְּ ִמ ְידלִ י ַחד ו ִּמ ַּת ֵּתי ַחד ,דְּ זִ ְימנִין ָנ ַפל ,וְ ָא ֵתי לְ ַא ּת ּויֵי.

ָא ַמר לֵ ּיה ַרב ִח ְסדָּ א לְ ַרב ַה ְמנוּנָ א,
וְ ָא ְמ ִרי לָ ּה ַרב ַה ְמנוּנָ א לְ ַרב ִח ְסדָּ א:
ְמנָא ָהא ִמ ְּיל ָתא דַּ ֲאמוּר ַר ָ ּבנַן:
ָּכל ּ ָפחוֹ ת ִמ ׁ ּ ְשלוֹ ׁ ָשה ְּכלָ בוּד דָּ ֵמי?
ָא ַמר לֵ ּיה:
לְ ִפי ׁ ֶש ִאי ֶא ְפ ׁ ָשר לָ ּה לִ ְר ׁשוּת ָה ַר ִ ּבים ׁ ֶש ִּת ָּיל ֵקט ְ ּב ַמלְ ֵקט ו ִּב ְר ִה ְיטנִי.
לשה נ ִַמי?
ִאי ָהכִ י ׁ ְש ׁ ָ
וְ תוּ,
ָהא דִּ ְתנַן:
" ַה ְמ ׁ ַש ְל ׁ ֵשל דְּ ָפנוֹ ת ִמ ְל ַמ ְע ָלה ְל ַמ ָּטה,
לשה ְט ָפ ִחים ּ ְפסו ָּלה".
ִאם ֵהן ְ ּגבוֹ ִהין ִמן ָה ָא ֶרץ ׁ ְש ׁ ָ
לשה ְּ -כ ׁ ֵש ָרה.
ָהא ּ ָפחוֹ ת ִמ ׁ ּ ְש ׁ ָ
ָה ָתם ַהיְינ ּו ַט ְע ָמא ִמ ׁ ּשוּם דְּ ָהוְ יָא לָ ּה ְמ ִחיצָ ה ׁ ֶש ַה ְ ּג ָדיִים בּ וֹ ְק ִעין ָ ּב ּה.
ֵּתינַח – לְ ַמ ּ ָטה ,לְ ַמ ְעלָ הַ -מאי ִא ָּיכא לְ ֵמ ַימר?
לשה ְּ -כלָ בוּד דָּ ֵמי,
ֶא ָּלאָּ :כל ּ ָפחוֹ ת ִמ ׁ ּ ְש ׁ ָ
ִהלְ כְ ָתא ְ ּג ִמ ֵירי לָ ּה.

מסכת שבת פרק י"א – ַ
זּוֹרק"
"ה ֵ

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

 .416צז ,א -ב
ָּתנ ּו ַר ָ ּבנַן:
" ֵמ ְר ׁשוּת ָה ַר ִ ּבים ִל ְר ׁשוּת ָה ַר ִ ּבים,
ו ְּר ׁשוּת ַה ָ ּי ִחיד ָ ּב ֶא ְמ ַצע:
ַר ִ ּבי ְמ ַח ֵ ּייב,
וַ ֲח ָכ ִמים ּפוֹ ְט ִרין".
ַרב ּו ׁ ְשמו ֵּאל דְּ ָא ְמ ִרי ַּת ְרוַ ויְיה ּו:
לֹא ִח ּיֵיב ַר ִ ּבי ֶא ָּלא ִ ּב ְר ׁשוּת ַה ָ ּי ִחיד ְמקוֹ ָרה,
דְּ ָא ְמ ִרינַןּ ֵ :ב ָיתא ְּכ ַמאן דְּ ָמלְ יָא דָּ ֵמי,
ֲא ָבל ׁ ֶש ֵאינוֹ ְמקוֹ ָרה  -לֹא.
ָא ַמר ַרב ָחנָ א ָא ַמר ַרב יְהו ָּדה ָא ַמר ׁ ְשמו ֵּאל:
ְמ ַח ּיֵיב ָה ָיה ַר ִ ּבי ׁ ְש ַּתיִם,
ַא ַחת ִמ ׁ ּשוּם הוֹ צָ ָאה,
וְ ַא ַחת ִמ ׁ ּשוּם ַהכְ נָ ָסה,
י ֵָתיב ַרב ָח ָנא וְ ָקא ַק ׁ ְשיָא לֵ ּיה:
צז,ב לְ ֵמ ְימ ָרא דִּ ְמ ַח ּיֵיב ַר ִ ּבי ַא ּתוֹ לָ ָדה ִ ּב ְמקוֹ ם ָאב?
וְ ָה ַת ְניָא:
" ַר ִ ּבי אוֹ ֵמר:
'דְּ ָב ִרים',
16
"הדְּ ָב ִרים" )שמות לה ,א(,
ַ
משה ְ ּב ִסינַ י"!
לשים וְ ֵת ׁ ַשע ְמ ָלאכוֹ ת ׁ ֶש ֶ ּנ ֶא ְמר ּו ְל ֶׁ
"א ֶּלה ַהדְּ ָב ִרים" ֵ -אלּ ּו ׁ ְש ִׁ
ֵ
ָא ַמר לֵ ּיה ַרב יוֹ ֵסף:
ָמר ַא ָהא ַמ ְתנֵי לָ ּה ,וְ ַק ׁ ְשיָא לֵ ּיה דְּ ַר ִ ּבי ַאדְּ ַר ִ ּבי,
ֲאנַן ַאדְּ ַר ִ ּבי יְהו ָּדה ַמ ְתנִינַן ,וְ לֹא ַק ׁ ְשיָא לָ ן.
דְּ ַת ְניָא:
ּ
" ֵמ ְר ׁשוּת ַה ָי ִחיד ִל ְר ׁשוּת ָה ַר ִ ּבים ,וְ ָע ַבר ַא ְר ַ ּבע ַא ּמוֹ ת ִ ּב ְר ׁשוּת ָה ַר ִ ּבים:
ַר ִ ּבי יְ הו ָּדה ְמ ַח ֵ ּייב
וַ ֲח ָכ ִמים ּפוֹ ְט ִרין".
ָא ַמר ַרב יְהו ָּדה ָא ַמר ׁ ְשמו ֵּאל:
ְמ ַח ּיֵיב ָה ָיה ַר ִ ּבי יְהו ָּדה ׁ ְש ַּתיִם;
ַא ַחת ִמ ׁ ּשוּם הוֹ צָ ָאה,
וְ ַא ַחת ִמ ׁ ּשוּם ַה ֲע ָב ָרה.
דְּ ִאי ָסלְ ָקא דַּ ֲע ָת ְך ֲח ָדא הוּא דִּ ְמ ַח ּיֵיבִ ,מ ְּכלָ ל דְּ ַר ָ ּב ַנן ּ ָפ ְט ִרי לְ גַ ְמ ֵרי?!
ָהא ַא ּ ֵפיק לָ ּה ֵמ ְר ׁשוּת ַה ָ ּי ִחיד לִ ְר ׁשוּת ָה ַר ִ ּבים.
ִמ ַּמאי?
ְ
ּ
דִּ ילְ ָמא לְ עוֹ לָ ם ֵא ָימא לָ ך ַר ִ ּבי יְהו ָּדה ֲח ָדא הוּא דִּ ְמ ַחיֵיב ,וְ ַר ָ ּבנָן ּ ָפ ְט ִרי לְ גַ ְמ ֵרי,
וְ ֵהיכִ י ַמ ׁ ְש ַּכ ַח ְּת לָ ּה?
ְּכגוֹ ן דְּ ָא ַמר ַעד דְּ נ ְָפ ָקא לָ ּה לִ ְר ׁשוּת ָה ַר ִ ּבים ָּתנו ַּח.
ו ְּב ָהא ָק ִמ ּ ְיפלְ גֵ י:
דְּ ַר ִ ּבי יְהו ָּדה ָס ַברָ :א ְמ ִרינַן ' ְקלו ָּטה ְּכ ָמה ׁ ֶשה ּו ְנ ָחה' ,וְ ִא ְית ֲע ִב ָידא לֵ ּיה ַמ ֲח ׁ ַש ְב ּתוֹ .
וְ ַר ָ ּבנָן ָס ְב ִרי :לָ א ָא ְמ ִרינַןְ ' :קלו ָּטה ְּכ ָמה ׁ ֶשהוּנְ ָחה' ,וְ לֹא ִא ְית ֲע ִב ָידא לֵ ּיה ַמ ֲח ׁ ַש ְב ּתוֹ !
ֲא ָבל ַא ּתוֹ לָ ָדה ִ ּב ְמקוֹ ם ָאב לֹא ְמ ַח ּיֵיב ַר ִ ּבי יְהו ָּדה.
לֹא ָסלְ ָקא דַּ ֲע ָת ְך,
 16אלה הדברים אשר ציוה ה' לעשות אותם
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דוּרה
ְגּ ָמ ָרא ְס ָ
דְּ ַת ְניָא:
" ַר ִ ּבי יְ הו ָּדה מוֹ ִסיף ַאף ַה ׁ ּשוֹ ֵבט ,וְ ַה ְמ ַד ְקדֵּ ק.
יס ְך,
ָא ְמר ּו לוֹ ׁ :שוֹ ֵבט ֲה ֵרי הוּא ִ ּב ְכ ַלל ֵמ ֵ
ְמ ַד ְקדֵּ ק ֲה ֵרי הוּא ִ ּב ְכ ַלל אוֹ ֵרג".
ַמאי לָ או דְּ ָע ְב ִדינְה ּו לְ ַת ְרוַ ויְיה ּו ַ ּב ֲה ֵדי ֲה ָד ֵדי,
ו ׁ ְּש ַמע ִמי ּנ ָּהְ :מ ַח ּיֵיב ָהיָה ַר ִ ּבי יְ הו ָּדה ַא ּתוֹ לָ ָדה ִ ּב ְמקוֹ ם ָאב!
ִמ ַּמאי?
דִּ ילְ ָמא לְ עוֹ לָ ם דְּ ָע ְב ָדה לְ ָהא לְ חו ָּדה ,וְ ָהא לְ חו ָּדה,
וְ ַר ִ ּבי יְהו ָּדה ַא ּתוֹ לָ ָדה ִ ּב ְמקוֹ ם ָאב לֹא ְמ ַח ּיֵיב,
ו ְּב ָהא ָק ִמ ּ ְיפלְ גֵ י:
דְּ ַר ִ ּבי יְהו ָּדה ָס ַברָ :הנֵי ָאבוֹ ת ִנינְהוּ,
וְ ַר ָ ּבנָן ָס ְב ֵריָ :הנֵי ּתוֹ לָ דוֹ ת נִינְהוּ.
ֵּת ַדע ,דְּ ָק ָתנֵי"ַ :ר ִ ּבי יְ הו ָּדה מוֹ ִסיף",
ִאי ָא ְמ ַר ְּת ִ ּב ׁ ְשלָ ָמאָ :אבוֹ תַ ,מאי "מוֹ ִסיף"? מוֹ ִסיף ָאבוֹ ת.
ֶא ָּלא ִאי ָא ְמ ַר ְּתּ :תוֹ לָ דוֹ ת ַמאי "מוֹ ִסיף"?
ִא ְית ַמר נ ִַמי:
ַר ָ ּבה וְ ַרב יוֹ ֵסף דְּ ָא ְמ ִרי ַּת ְרוַ ויְיה ּו:
לֹא ִח ּיֵיב ַר ִ ּבי יְ הו ָּדה ֶא ָּלא ַא ַחת.
ָא ַמר לֵ ּיה ָר ִבינָ א לְ ַרב ַא ׁ ִשי:
ּ
וּלְ ַמאי דִּ ָסלִ יק ַאדַּ ֲע ִתין ֵמ ִע ָ ּיק ָרא דִּ ְמ ַחיֵיב ָה ָיה ַר ִ ּבי יְהו ָּדה ׁ ְש ַּתיִם,
ִאי לְ ָהכָ א ָק ָב ֵעי לָ ּה ,לְ ָהכָ א לֹא ָק ָ ּב ֵעי לָ ּה.
ִאי לְ ָהכָ א ָק ָב ֵעי לָ ּה ,לְ ָהכָ א לֹא ָק ָב ֵעי לָ ּה.
ָא ַמר לֵ ּיה:
"כל ָמקוֹ ם ׁ ֶש ִּת ְרצֶ ה ָּתנו ַּח".
ְ ּבאוֹ ֵמרָּ :

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

 .417צז ,ב
ּ ְפ ׁ ִש ָיטא נ ְִת ַּכ ֵ ּוון לִ זְ רוֹ ק ׁ ְשמנֶה ,וְ זָ ַרק ַא ְר ַ ּבע,
ֲה ֵרי ָּכ ַתב ' ׁ ֵשם' ִמ' ׁ ִש ְמעוֹ ן'.
נ ְִת ַּכ ֵ ּוון לִ זְ רוֹ ק ַא ְר ַ ּבע וְ זָ ַרק ׁ ְשמנֶה ַמה ּו?
ִמי ָא ְמ ִרינַןָ :הא ַא ּ ֵפיק לֵ ּיה,
אוֹ דִּ ילְ ָמאֵ :היכָ א דְּ ָב ֵעיָ ,הא לֹא נָ ח?
וְ לָ או ַהיְינ ּו דְּ ָא ַמר לֵ ּיה ָר ִבינָ א לְ ַרב ַא ׁ ִשי,
"כל ָמקוֹ ם ׁ ֶש ִּת ְרצֶ ה ָּתנו ַּח".
וְ ָא ַמר לֵ ּיהּ ְ :באוֹ ֵמרָּ :
ו ְּד ָק ָא ְמ ַר ְּתֲ :ה ֵרי ָּכ ַתב ' ׁ ֵשם' ִמ' ׁ ִש ְמעוֹ ן',
ִמי דָּ ֵמי?!
ָה ָתם ַּ -כ ָּמה דְּ לֹא ְּכ ִתיב ' ׁ ֵשם' לֹא ִמכְ ִתיב לֵ ּיה ' ׁ ִש ְמעוֹ ן',
ָהכָ א ַּ -כ ָּמה דְּ לָ א זָ ֵריק ַא ְר ַ ּבע לֹא ִמיזְ דַּ ְר ִקי לֵ ּיה ְּת ָמנֵי!
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ְגּ ָמ ָרא ְס ָ

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

 .418צז ,ב – צח ,א
ָּתנ ּו ַר ָ ּבנַן:
" ַהזּוֹ ֵרק ֵמ ְר ׁשוּת ָה ַר ִ ּבים ִל ְר ׁשוּת ָה ַר ִ ּבים ,ו ְּר ׁשוּת ַה ָ ּי ִחיד ָ ּב ֶא ְמ ַצע,
ַא ְר ַ ּבע ַא ּמוֹ ת – ַח ָ ּייב.
צח,א ּ ָפחוֹ ת ֵמ ַא ְר ַ ּבע ַא ּמוֹ ת – ּ ָפטוּר".
ַמאי ָקא ַמ ׁ ְש ַמע לָ ן?
ָהא ָקא ַמ ׁ ְש ַמע לָ ן:
ְר ׁש ּו ּיוֹ ת ִמצְ ָט ְרפוֹ ת,
וְ לָ א ָא ְמ ִרינַןְ :17קלו ָּטה ְּכ ָמה ׁ ֶשה ּונ ְָחה.
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 .419צח ,א -ב
ָא ַמר ַרב ׁ ְשמו ֵּאל ַ ּבר יְהו ָּדה ָא ַמר ַרב ַא ָ ּבא ָא ַמר ַרב הוּנָ א ָא ַמר ַרב:
ַה ַּמ ֲע ִביר ַא ְר ַ ּבע ַא ּמוֹ ת ִ ּב ְר ׁשוּת ָה ַר ִ ּבים ְמקוֹ ָרה ָ ּ -פטוּר,
לְ ִפי ׁ ֶש ֵאינוֹ דּ וֹ ֶמה לְ ִדגְ לֵ י ִמ ְד ָ ּבר.
ִאינִי?!
וְ ָהא ֲעגָ לוֹ ת דִּ ְמקוֹ רוֹ ת ָהוְ יָין.
וְ ָא ַמר ַרב ִמ ׁ ּשוּם ַר ִ ּבי ִח ּיָיא:
ֵיהן ,וְ צִ דֵּ ֶיהן ְ -ר ׁשוּת ָה ַר ִ ּבים!
ֲעגָ לוֹ תַּ ,ת ְח ֵּת ֶיהן ,ו ֵּבינ ֶ
ִּכי ָק ָא ַמר ַרב:
אתא.
ְ ּב ָד ָר ָ
ִמ ְּכ ִדי ,אוֹ ְר ָּכא דַּ ֲעגָ לָ ה ַּכ ָּמה ֲהוַ אי?
ָח ֵמ ׁש ַא ִּמין.
ּפו ְּתיָא דְּ ֶק ֶר ׁש ַּכ ָּמה ֲהוַ אי?
ַא ְמ ָתא ו ַּפלְ ָ ּגא.
ַּכ ָּמה מוֹ ִתיב?
ְּתלָ ָתא.
ּ ְפ ׁ ָשא לֵ ּיה ּ ַפלְ ָ ּגא דְּ ַא ְמ ָתא.
ִּכי ׁ ָש ֵדי לֵ ּיה ָמר ֵ ּבינֵי ו ֵּבינֵיְּ ,כלָ בוּד דָּ ֵמי!
ִמי ָס ְב ַר ְּת ְק ָר ׁ ִשים ַא ּפו ַּּת ְ ּייה ּו ֲהוָ ה ַמ ּנַח לְ הוּ?
ַאחוּדָּ ן ַמ ּנַח לְ ה ּו.
סוֹ ף סוֹ ף סו ְּמכָ א דְּ ֶק ֶר ׁש ַּכ ָּמה ָהוֵ י?
ַא ְמ ָתא.
ַּכ ָּמה ֲהוָ ה מוֹ ִתיב?
ַא ְר ָ ּב ָעה.
ּ ָפ ׁ ָשא לָ ּה ַא ְמ ָתא,
ִּכי ׁ ָש ֵדי לָ ּה ָמר ֵ ּבינֵי ו ֵּבינֵיְּ ,כלָ בוּד דָּ ֵמי.
ִיחא לְ ַמאן דְּ ָא ַמרְ :ק ָר ׁ ִשים ִמ ְּל ַמ ּ ָטן עוֹ ְביָין ַא ָּמהִ ,מלְ ַמ ְעלָ ן ָּכלִ ין וְ הוֹ לְ כִ ין ַעד ְּכ ֶאצְ ַ ּבע ַ ׁ -ש ּ ִפיר.
ָהנ ָ
ֶא ָּלא לְ ַמאן דְּ ָא ַמרְּ :כ ׁ ֵשם ׁ ֶש ִּמ ְּל ַמ ּ ָטן עוֹ ְביָין ַא ָּמה ָּכ ְך ִמלְ ַמ ְעלָ ה עוֹ ְביָ ין ַא ָּמה ַ -מאי ִא ָּיכא לְ ֵמ ַימר!
ָא ַמר ַרב ָּכ ֲהנָ א:
ְ ּב ַא ְט ְ ּב ֵעי.
ַא ְט ְ ּב ֵעי ֵהיכָ א ַמ ּנַח לְ ה ּו?
ַא ַ ּג ָ ּבא ַד ֲעגָ לָ ה,
ֲעגָ לָ ה ּגו ָּפא ְמקוֹ ָרה ֲהוַ אי!
צח,ב ָא ַמר ׁ ְשמו ֵּאל:
ִ ּב ֵיתדוֹ ת.
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 .420צח ,ב
ָּתנ ּו ַר ָ ּבנַן:
" ְק ָר ׁ ִשים ִמ ְ ּל ַמ ָּטן עוֹ ְביָ ין ַא ָּמה,
ו ִּמ ְל ַמ ְע ָלן ָ ּכ ִלין וְ הוֹ ְל ִכין ַעד ְ ּכ ֶא ְצ ַ ּבע,
ראשוֹ ") 18שמות כו ,כד(,
ׁ ֶש ֶ ּנ ֱא ַמר" :יִ ְהי ּו ַת ִמים ַעל ׁ
19
ו ְּל ַה ָ ּלן הוּא אוֹ ֵמרַּ " :ת ּמ ּו נִ כְ ָרתוּ" )יהושע ג ,טז(,
דִּ ְב ֵרי ַר ִ ּבי יְ הו ָּדה.
ַר ִ ּבי נְ ֶח ְמיָ ה אוֹ ֵמר:
ְ ּכ ׁ ֵשם ׁ ֶש ִּמ ְ ּל ַמ ָּטן עוֹ ְביָ ין ַא ָּמהּ ָ ,כ ְך ִמ ְל ַמ ְע ָלן עוֹ ְביָ ין ַא ָּמה,
ׁ ֶש ֶ ּנ ֱא ַמר" :יַ ְחדָּ יו" )שמות כו ,כד(".
"ת ִמים"!
וְ ָהכְ ִתיבַ :
ַההוּא דְּ לֵ ית ּו ׁ ְשלֵ ִמין,
ִיס ָרא.
וְ לֹא לֵ ית ּו דְּ נ ְ
וְ ִא ָיד ְך נ ִַמי,
ָהכְ ִתיב" :יַ ְחדָּ יו"!
ישלְ חוֹ ִפינְה ּו ֵמ ֲה ָד ֵדי.
ַההוּא דְּ לֹא לִ ׁ ַ
ִ ּב ׁ ְשלָ ָמא לְ ַמאן דְּ ָא ַמרְּ :כ ׁ ֵשם ׁ ֶש ִּמ ְּל ַמ ּ ָטן עוֹ ְביָין ַא ָּמהָּ ,כ ְך ִמלְ ַמ ְעלָ ן עוֹ ְביָין ַא ָּמה.
שה ׁ ִש ּׁ ָשה ְק ָר ׁ ִשים.
ַהיְינ ּו דִּ כְ ִתיב" :וּלְ יַ ְר ְּכ ֵתי ַה ּ ִמ ׁ ְש ָּכן יָ ּ ָמה ַּת ֲע ֶ ׂ
שה לִ ְמ ֻק ְצעֹת") 20שמות כו ,כב-כג(,
ו ׁ ְּשנֵ י ְק ָר ׁ ִשים ַּת ֲע ֶ ׂ
דְּ ָא ֵתי ּפו ְּת ָיא דְּ ָהנֵיְ ,מ ַמ ֵּלי לֵ ּיה לְ סו ְּמכָ א דְּ ָהנֵי.
ֶא ָּלא לְ ַמאן דְּ ָא ַמרִ :מ ְּל ַמ ּ ָטן עוֹ ְביָין ַא ָּמהִ ,ומלְ ַמ ְעלָ ן ָּכלִ ין וְ הוֹ לְ כִ ין ַעד ְּכ ֶאצְ ַ ּבע,
ַהאי ָעיֵיל וְ ַהאי נ ֵָפיק!
דְּ ׁ ָש ֵפי לְ ה ּו ִּכי טו ִּרין.
"וְ ַה ְ ּב ִר ַיח ַה ִּתיכֹן ְ ּבתוֹ ְך ַה ְּק ָר ׁ ִשים") 21שמות כו ,כח(.
ָּתנָא:
" ְ ּבנֵ ס ָהיָ ה עוֹ ֵמד".
אר ְך ַהיְ ִר ָיעה ָה ַא ַחת ׁ ְשמֹנֶ ה וְ ֶע ְש ִרים ָ ּב ַא ּ ָמה") 22שמות א ,ב(.
שה ֶע ֶ ׂ
"וְ ֶאת ַה ּ ִמ ׁ ְש ָּכן ַּת ֲע ֶ ׂ
שר יְ ִריעֹת ֶ ...
ׁ ְש ֵדי אוֹ ְר ַּכיְיה ּו לְ פו ְּתיָא דְּ ִמ ׁ ְש ָּכןַּ ,כ ָּמה ָהוְ יָא? ֶע ְׂש ִרין ו ְּת ָמנֵי.
דַּ ל ֶע ֶׂשר לְ ִאיגְ ָראְ ּ ,פ ׁ ָשא לְ ה ּו ֵּת ׁ ַשע לְ ַהאי ִ ּג ָיסא ,וְ ֵת ׁ ַשע לְ ַהאי ִ ּג ָיסא.
לְ ַר ִ ּבי יְהו ָּדהִ ,מי ַ ּג ְּליָא ַא ָּמה דַּ ֲא ָדנִים.
לְ ַר ִ ּבי נ ְֶח ְמיָה ִמי ַ ּג ְּליָא ַא ָּמה דִּ ְק ָר ׁ ִשים.
ׁ ְש ֵדי ּפו ַּתיְיה ּו לְ אוֹ ְר ָּכא דְּ ִמ ׁ ְש ָּכןַּ ,כ ָּמה ָהוְ יָא? ַא ְר ְ ּב ִעין.
דַּ ל ְּתלָ ִתין לְ ִאיגְ ָראְ ּ ,פ ׁ ָשא לְ ה ּו ֶע ֶׂשר
לְ ַר ִ ּבי יְהו ָּדה ִמ ַּכ ּ ְסיָא ַא ָּמה דַּ ֲא ָדנִים.
לְ ַר ִ ּבי נ ְֶח ְמיָה ִמי ַ ּג ְּליָא ַא ָּמה דַּ ֲא ָד ִנים.
18
ראשוֹ אל הטבעת האחת כן יהיה לשניהם לשני המקצועות יהיו
ויהיו תואמים מלמטה ויחדיו י ְִהי ּו ַת ִמים עַ ל ׁ
19
ִכְרת ּו
והיורדים על ים הערבה ים המלח ַּת ּמ ּו נ ָ
 20וּלְ י ְַר ְּכ ֵתי הַ ִּמ ׁ ְש ָּכן י ָָּמה ַּתעֲ ֶׂשה ׁ ִש ׁ ּ ָשה ְק ָר ׁ ִשים .ו ׁ ְּשנֵי ְק ָר ׁ ִשים ַּתעֲ ֶׂשה לִ ְמ ֻקצְ עת המשכן בירכתים
 21וְ ַה ְ ּב ִר ַיח ַה ִּתיכן ְ ּבתוֹ ְך ַה ְּק ָר ׁ ִשים מבריח מן הקצה אל הקצה
22
אר ְך ַהי ְִריעָ ה הָ ַא ַחת ׁ ְשמנֶה וְעֶ שְ ִרים ָ ּב ַא ָּמה ורוחב ארבע באמה היריעה האחת מדה אחת לכל היריעות
וְ ֶאת הַ ִּמ ׁ ְש ָּכן ַּתעֲ ֶׂשה עֶ ֶׂשר י ְִריעתֶ ...
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ש ָית יְ ִריעֹת ִע ִּזים לְ אֹ ֶהל  ...אֹ ֶר ְך ַהיְ ִר ָיעה ָה ַא ַחת ׁ ְשל ֹ ׁ ִשים ָ ּב ַא ּ ָמה") 23שמות א ,ז-ח(.
"וְ ָע ִ ׂ
ׁ ְש ֵדי אוֹ ְר ַּכיְיה ּו לְ פו ְּתיָא דְּ ִמ ׁ ְש ָּכןַּ ,כ ָּמה ָהוְ יָא? ְּתלָ ִתין.
ּ
דַּ ל ֶע ֶׂשר לְ ִאיגְ ָראְ ּ ,פ ׁ ָשא לְ ה ּו ֶע ֶׂשר לְ ַהאי ִ ּג ָיסא ,וְ ֶע ֶׂשר לְ ַהאי ִג ָיסא.
לְ ַר ִ ּבי יְהו ָּדה ִמ ַּיכ ּ ְסיָא ַא ָּמה דַּ ֲא ָדנִים,
לְ ַר ִ ּבי נ ְֶח ְמיָה ִמי ַ ּג ְּליָא ַא ָּמה דַּ ֲא ָד ִנים.
ַּת ְניָא נ ִַמי ָהכִ י:
24
ּ
ּ
ּ
""וְ ָה ַא ּ ָמה ִמ ֶּזה וְ ָה ַא ָמה ִמ ֶּזה ָבעֹ ֵדף" )שמות א ,יג( ְ -ל ַכסוֹ ת ַא ָּמה ׁ ֶשל ֲא ָדנִ ים,
דִּ ְב ֵרי ַר ִ ּבי יְ הו ָּדה.
ַר ִ ּבי נְ ֶח ְמיָ ה אוֹ ֵמר:
ְל ַכ ּסוֹ ת ַא ָּמה ׁ ֶשל ְק ָר ׁ ִשים".
ׁ ְש ֵדי ּפו ַּת ְייה ּו לְ אוֹ ְר ֵּכ ּיה דְּ ִמ ׁ ְש ָּכןַּ ,כ ָּמה ָהוְ יָא? ַא ְר ְ ּב ִעין וְ ַא ְר ַ ּבע.
דַּ ל ְּתלָ ִתין לְ ִאיגְ ָראְ ּ ,פ ׁ ָשא לְ ה ּו ַא ְר ַ ּבע ְס ֵרי.
דַּ ל ַּת ְר ֵּתי לְ כַ ְפלָ א ,דִּ כְ ִתיב" :וְ כָ ַפלְ ָּת ֶאת ַהיְ ִר ָיעה ַה ּׁ ִש ּׁ ִשית ֶאל מוּל ּ ְפנֵ י ָהאֹ ֶהל" )שמות א ,ט(,
ּ ְפ ׁ ָשא לְ ה ּו ַּת ְר ֵּתי ְס ֵרי.
25
ִ ּב ׁ ְשלָ ָמא לְ ַר ִ ּבי יְהו ָּדהַ ,היְינ ּו דִּ כְ ִתיבֲ " :ח ִצי ַהיְ ִר ָיעה ָהעֹ ֶד ֶפת ִּת ְס ַרח" )שמות א ,יב(.
"ת ְס ַרח"?
ֶא ָּלא לְ ַר ִ ּבי נ ְֶח ְמיָ הַ ,מאי ִּ
ִּת ְס ַרח ֵמ ַח ְברוֹ ֶת ָיה.
ָּתנָא דְּ ֵבי ַר ִ ּבי יִ ׁ ְש ָמ ֵעאל:
" ְל ָמה ִמ ׁ ְש ָ ּכן דּ וֹ ֶמה?
ּ
ּ
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ְל ִא ׁ ּ ָשה ׁ ֶש ְּמ ַה ֶ ּל ֶכת ַ ּב
וְ ִ ֶ ָ ְ ַ ְ ִ ַ ֲ ֶ ָ

וְ ָע ִׂש ָית י ְִריע ֹת עִ זִּים לְ א ֶֹהל על המשכן עשתי עשרה יריעות תעשה אותם א ֶֹר ְך ַהי ְִריעָ ה ָה ַא ַחת ׁ ְשל ׁ ִֹשים ָ ּב ַא ָּמה ורוחב ארבע באמה היריעה האחת מדה אחת
לעשתי עשרה יריעות
 24וְ ָה ַא ָּמה ִמזֶּה וְהָ ַא ָּמה ִמזֶּה ָ ּבע ֵֹדף באורך יריעות האוהל יהיה סרוח על צידי המשכן מזה ומזה לכסותו
25
עדפֶ ת ִּתסְ ַרח על אחורי המשכן
וסרח העודף ביריעות האוהל ֲחצִ י ַהי ְִריעָ ה ָה ֶ
23
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ָּתנ ּו ַר ָ ּבנַן:
" ֲחרו ִּצים ָהי ּו ְק ָר ׁ ִשים,
וַ ֲחלו ִּלים ָהי ּו ָה ֲא ָדנִ ים,
צט,א וְ נ ְִר ִאין ְק ָר ִסין ַ ּבלּ וּלָ אוֹ ת ַּככּ וֹ כָ ִבים ָ ּב ָר ִק ַיע".
ָּתנ ּו ַר ָ ּבנַן:
"יְ ִריעוֹ ת ַה ַּת ְח ּתוֹ נוֹ תֶ ׁ :של ְּת ֵכ ֶלת וְ ׁ ֶשל ַא ְר ָ ּג ָמן וְ ׁ ֶשל ּתוֹ ַל ַעת ׁ ָשנִ י וְ ׁ ֶשל ׁ ֵש ׁש.
שה ִע ִּזים.
וְ ֶע ְליוֹ נוֹ תֶ ׁ :של ַמ ֲע ֵ ׂ
ּו ְ ּגדוֹ ָלה ָח ְכ ָמה ׁ ֶש ֶ ּנ ֶא ְמ ָרה ָ ּב ֶע ְליוֹ נוֹ ת יוֹ ֵתר ִמ ַּמה ׁ ּ ֶש ֶ ּנ ֶא ְמ ָרה ַ ּב ַּת ְח ּתוֹ נוֹ ת.
דְּ ִאילּ ּו ַ ּב ַּת ְח ּתוֹ נוֹ ת ְ ּכ ִתיב" :וְ כָ ל ִא ּׁ ָשה ַחכְ ַמת לֵ ב ְ ּביָ ֶד ָיה ָטו ּו") 26שמות לה ,כה(,
שא לִ ָ ּבן אֹ ָתנָ ה ְ ּב ָחכְ ָמה ָטו ּו ֶאת ָה ִע ִּזים" )שמות לה ,כו(".
וְ ִאילּ ּו ָ ּב ֶע ְליוֹ נוֹ ת ְ ּכ ִתיב" :וְ כָ ל ַה ָּנ ׁ ִשים ֲא ׁ ֶשר נָ ָ ׂ
וְ ַּת ְניָא ִמ ׁ ּשוּם ַר ִ ּבי נְ ֶח ְמיָה:
" ׁ ָשטוּף ָ ּב ִע ִּזים,
וְ ָטווּי ִמן ָה ִע ִּזים".

26

וְ כָ ל ִא ׁ ּ ָשה ַח ְכ ַמת לֵ ב ְ ּבי ֶָד ָיה טָ ו ּו ויביאו מטוה את התכלת ואת הארגמן את תולעת השני ואת השש
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" ׁ ְש ֵּתי ְגזוּזְ ְט ָראוֹ ת ]זוֹ ְ ּכנֶ ֶגד זוֹ ִ ּב ְר ׁשוּת ָה ַר ִ ּבים,
ַה ּמוֹ ׁ ִשיט וְ ַהזּוֹ ֵרק ִמזּוֹ ָלזוֹ ָ ּ -פטוּר,
יהן ִ ּב ְדיוֹ ָטא ַא ַחת,
ָהי ּו ׁ ְש ֵּת ֶ
ּ
ַה ּמוֹ ׁ ִשיט ַ -ח ָייב,
וְ ַהזּוֹ ֵרק ָ ּ -פטוּר,
ּ
ׁ ֶש ָ ּכ ְך ָהיְ ָתה ֲעבוֹ ַדת ַה ְ ּלוִ ִיים:
יטין ַה ְ ּק ָר ׁ ִשים ִמזּוֹ ָלזוֹ ֲ ,א ָבל לֹא זוֹ ְר ִקין"[.
ׁ ְש ֵּתי ֲע ָגלוֹ ת זוֹ ַא ַחר זוֹ ִ ּב ְר ׁשוּת ָה ַר ִ ּבים ,מוֹ ׁ ִש ִ
ָא ַמר ַרב ִמ ׁ ּשוּם ַר ִ ּבי ִח ּיָיא:
ֵיהן ,וְ צִ ידֵּ ֶיהן ְ -ר ׁשוּת ָה ַר ִ ּבים.
ֲעגָ לוֹ תַּ :ת ְח ֵּת ֶיהן ,ו ֵּבינ ֶ
ָא ַמר ַא ַ ּביֵי:
ֵ ּבין ֲעגָ לָ ה לַ ֲעגָ לָ ה ִּכ ְמלֹא אֹ ֶר ְך ֲעגָ לָ ה.
וְ כַ ָּמה אֹ ֶר ְך ֲעגָ לָ ה?
ָח ֵמ ׁש ַא ּמוֹ ת.
לָ ָּמה ִּלי? ְ ּב ַא ְר ַ ּבע ו ַּפלְ ָ ּגא ַסגִ י!
ִּכי ֵהיכִ י דְּ לֹא לִ ְיד ֲח ּק ּו ְק ָר ׁ ִשים.
ָא ַמר ָר ָבא:
צִ ידֵּ י ֲעגָ לָ ה ִּכ ְמלֹא רֹ ַחב ֲעגָ לָ ה.
וְ כַ ָּמה רֹ ַחב ֲעגָ לָ ה?
ׁ ְש ֵּתי ַא ּמוֹ ת ו ֶּמ ֱחצָ ה.
לָ ָּמה ִּלי? ְ ּב ַא ְמ ָּתא ו ַּפלְ ָ ּגא ַסגְ יָא!
ִּכי ֵהיכִ י דְּ לֹא לִ ידֵּ ד ּו ְק ָר ׁ ִשים.
ְימא לָ ן דֶּ ֶר ְך ְר ׁשוּת ָה ַר ִ ּבים ׁ ֵש ׁש ֶע ְׂש ֵרה ַא ָּמה,
ֶא ָּלא דְּ ַקי ָ
ֲאנַן דְּ גָ ְמ ִרינַן לָ ּה ִמ ִּמ ׁ ְש ָּכן,
דְּ ִמ ׁ ְש ָּכן ֲח ִמ ְיס ֵרי ֲהוַ אי!
ַא ְמ ָּתא י ְֵת ָירא ֲהוַ אי דַּ ֲהוָ ה ָק ֵאי ֶ ּבן לֵ וִ י,
דְּ כִ י ִמ ׁ ְש ַּת ְּל ִפי ְק ָר ׁ ִשיםֲ ,הוָ ה נ ֵָקיט לְ ה ּו.
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ִמ ְׁשנָה
ש ָרה וְ ָר ְח ָ ּבן ַא ְר ָ ּב ָעהַ ,הנּ וֹ ֵטל ֵמ ֶהן וְ ַהנּוֹ ֵתן ַעל ַ ּג ָ ּבן – ַח ָ ּייב.
חו ְּליַ ת ַהבּ וֹ ר ,וְ ַה ֶּס ַלעֶ ׁ ,ש ֵהן ְ ּגבוֹ ִהין ֲע ָ ׂ
ּ ָפחוֹ ת ִמ ֵ ּכן – ּ ָפטוּר.

ְ ּג ָמ ָרא
לָ ָּמה ִּלי לְ ִמ ְיתנֵי "חו ְּליַ ת ַהבּ וֹ ר וְ ַה ֶּס ַלע"?
לִ ְיתנֵיַ ' :הבּ וֹ ר וְ ַה ּ ֶסלַ ע'!
ְמ ַס ּיַיע לֵ ּיה לְ ַר ִ ּבי יוֹ ָחנָן,
דְּ ָא ַמר ַר ִ ּבי יוֹ ָחנָ ן:
בּ וֹ ר וְ חוּלְ י ָָת ּה ִמצְ ָט ְר ִפין לַ ֲע ָׂש ָרה.
ַּת ְניָא נ ִַמי ָהכִ י:
ימ ָ ּנה ְ ּב ׁ ּ ַש ָ ּבת.
"בּ וֹ ר ִ ּב ְר ׁשוּת ָה ַר ִ ּבים ֲעמו ָ ּּקה ֲע ָ ׂ
ש ָרה ,ו ְּר ָח ָבה ַא ְר ָ ּב ָעה ֵ -אין ְמ ַמ ְ ּל ִאין ֵה ֶ
ש ּו לָ ּה ְמ ִחי ָצה ָ ּגבוֹ ַּה ֲע ָׂש ָרה ְט ָפ ִחים.
צט,ב ֶא ָּלא ִאם ֵּכן ָע ׂ
וְ ֵאין ׁשוֹ ִתין ְ ּב ׁ ּ ַש ָ ּבת,
ראשוֹ וְ רוּבּ וֹ .
ֶא ָּלא ִאם ֵּכן ִהכְ נִיס לָ ּה ׁ
ּובּ וֹ ר וְ חוּלְ י ָָת ּה ִמצְ ָט ְר ִפין לַ ֲע ָׂש ָרה.
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ֵיה ַרב ָמ ְרדְּ כַ י ֵמ ָר ָבא:
ְ ּב ָעא ִמי ּנ ּ
ַע ּמוּד ִ ּב ְר ׁשוּת ָה ַר ִ ּבים ָ ּגבוֹ ַּה ֲע ָׂש ָרה וְ ָר ָחב ַא ְר ָ ּב ָעה,
וְ זָ ַרק וְ נָח ַעל ַ ּג ָ ּביו – ַמה ּו?
ִמי ָא ְמ ִרינַןֲ :ה ֵרי ֲע ִק ָירה ְ ּב ִא ּיסוּרֲ ,ה ֵרי ַה ּנ ָָחה ְ ּב ִא ּיסוּר.
אוֹ דִּ ילְ ָמא ֵּכיוָ ן דְּ ִמ ְּמקוֹ ם ּ ְפטוּר ָק ָא ְתיָא לֹא.
ָא ַמר לֵ ּיה:
ִיתין ִהיא.
ַמ ְתנ ִ
ֲא ָתא ׁ ַש ּיְילֵ ּיה לְ ַרב יוֹ ֵסף.
ִיתין ִהיא.
ָא ַמר לֵ ּיהַ :מ ְתנ ִ
ֲא ָתא ׁ ַש ּיְילֵ ּיה לְ ַא ַ ּביֵי.
ִיתין ִהיא.
ָא ַמר לֵ ּיהַ :מ ְתנ ִ
ָא ַמר לְ הוּ:
כּ ו ְּּלכ ּו ְ ּברוֹ ָקא דַּ ֲה ָד ֵדי ַּת ּ ִפית ּו
ָא ְמר ּו לֵ ּיה:
וְ ַא ְּת לָ א ִת ְס ְ ּב ָרא?
וְ ָה ְתנַן:
" ַהנּוֹ ֵטל ֵמ ֶהן וְ נוֹ ֵתן ַעל ַ ּג ָ ּבן – ַח ָ ּייב"!
ָא ַמר לְ הוּ:
דִּ ילְ ָמא ַמ ְת ִנ ִיתין ְ ּב ַמ ַחט.
]אי ֶא ְפ ׁ ָשר דְּ לָ א ִמדַּ לְ יָא ּפו ְּר ָּתא!
ַמ ַחט נ ִַמי ִ
דְּ ִאית לֵ ּיה מוֹ ְר ׁ ָשא.
ִאי נ ִַמי,
דְּ ַר ְמיָא ַ ּב ֲח ִריצָ ה.
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ָא ַמר ַרב ְמי ׁ ָָשא:
ָ ּב ֵעי ַר ִ ּבי יוֹ ָחנָ ן:
כּ וֹ ֶתל ִ ּב ְר ׁשוּת ָה ַר ִ ּביםּ ָ ,גבוֹ ַּה ֲע ָׂש ָרה וְ ֵאינוֹ ָר ָחב ַא ְר ַ ּבעּ ,ומו ָ ּּקף לְ כַ ְר ְמלִ ית ,וַ ֲע ָׂשאוֹ ְר ׁשוּת ַה ּי ִָחיד.
זָ ַרק וְ נָח ַעל ַ ּג ָ ּביוַ ,מהוּ?
ִמי ָא ְמ ִרינַן ֵּכיוָ ן דְּ ֵאינוֹ ָר ָחב ַא ְר ָ ּב ָעה ְ -מקוֹ ם ּ ְפטוּר הוּא,
אוֹ דִּ ילְ ָמאֵּ :כיוָ ן ַד ֲע ָׂשאוֹ ְר ׁשוּת ַה ּי ִָחיד ְּכ ַמאן דִּ ְמלֵ י דָּ ְמיָא?
ָא ַמר עו ָּּלא:
ַקל וָ חוֹ ֶמר :לַ ֲא ֵח ִרים עוֹ ֶׂשה ְמ ִחיצָ ה ,לְ ַעצְ מוֹ לֹא ָּכל ׁ ֶש ֵּכן?!
ִא ְית ַמר נ ִַמי:
ָא ַמר ַר ִ ּבי ִח ּיָיא ַ ּבר ַא ׁ ִשי ָא ַמר ַרב ,וְ כֵ ן ָא ַמר ַר ִ ּבי ִיצְ ָחק ָא ַמר ַר ִ ּבי יוֹ ָחנָ ן:
כּ וֹ ֶתל ִ ּב ְר ׁשוּת ָה ַר ִ ּביםּ ָ ,גבוֹ ַּה ֲע ָׂש ָרה ,וְ ֵאינוֹ ָר ָחב ַא ְר ַ ּבע ,וּמ ּו ָ ּקף לְ כַ ְר ְמלִ ית ,וַ ֲע ָׂשאוֹ ְר ׁשוּת ַה ּי ִָחיד,
ַהזּוֹ ֵרק וְ נָח ַעל ַ ּג ָ ּביו – ַח ּיָיב.
לַ ֲא ֵח ִרים עוֹ ֶׂשה ְמ ִח ָיצה ,לְ ַעצְ מוֹ לֹא ָּכל ׁ ֶש ֵּכן?!
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ָ ּב ֵעי ַר ִ ּבי יוֹ ָחנָ ן:
בּ וֹ ר ִּת ׁ ְש ָעה וְ ָע ַקר ִמ ֶּמ ּנ ּו חוּלְ יָא וְ ִה ׁ ְשלִ ָימ ּה לַ ֲע ָׂש ָרהַ ,מה ּו?
ֲע ִק ַירת ֵח ֶפץ וַ ֲע ִׂש ּיַית ְמ ִחי ָ ּצה ַ ּב ֲה ֵדי ֲה ָד ֵדי ָק ָאתוּ ,ו ִּמ ַיח ּיַיב,
אוֹ לָ א ִמ ַיח ּיַיב?
וְ ִאם ִּת ְימצֵ י לוֹ ַמרֵּ :כיוָ ן דְּ לֹא ָהוֵ י ְמ ִחיצָ ה ֲע ָׂש ָרה ֵמ ִע ָ ּיק ָרא  -לָ א ִמ ַיח ּיַיב.
בּ וֹ ר ֲע ָׂש ָרה וְ נ ַָתן לְ תוֹ כָ ּה חוּלְ יָא ,ו ִּמ ֲיע ָט ּהַ ,מהוּ?
ַה ָּנ ַחת ֵח ֶפץ וְ ִסילּ וּק ְמ ִחיצָ ה ַ ּב ֲה ֵדי ֲה ָד ֵדי ָק ָאתוּ,
ִמ ַיח ּיַיב אוֹ לָ א ִמ ַיח ּיַיב?
ִּת ְיפ ׁשוֹ ט לֵ ּיה ִמדִּ ֵיד ּיה,
דִּ ְתנַן:
" ַהזּוֹ ֵרק ַא ְר ַ ּבע ַא ּמוֹ ת ְ ּבכוֹ ֶתל,
ש ָרה ְט ָפ ִחים ּ ְ -כזוֹ ֵרק ַ ּב ֲאוִ יר.
ְל ַמ ְע ָלה ֵמ ֲע ָ ׂ
ש ָרה ּ ְ -כזוֹ ֵרק ָ ּב ָא ֶרץ,
ְל ַמ ָּטה ֵמ ֲע ָ ׂ
וְ ַהזּוֹ ֵרק ָ ּב ָא ֶרץ ַא ְר ַ ּבע ַא ּמוֹ ת – ַח ָ ּייב".
וְ ָהוֵ ינַן ָ ּב ּה :וְ ָהא לֹא נָח!
וְ ָא ַמר ַר ִ ּבי יוֹ ָחנָ ןּ ִ :ב ְד ֵבילָ ה ׁ ְש ֵמינָה ׁ ָשנִינוּ.
וְ ַא ַּמאי? ָהא ָקא ְמ ַמ ֵעט ֵמ ַא ְר ַ ּבע ַא ּמוֹ ת
ָה ָתם  -לָ א ְמ ַב ּ ֵטל לֵ ּיה.
ָהכָ א ְ -מ ַב ּ ֵטל לֵ ּיה.
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 .427צט ,ב
ָ ּב ֵעי ָר ָבא:
זָ ַרק דַּ ף ,וְ נָח ַעל ַ ּג ֵ ּבי יְ ֵתידוֹ תַ ,מה ּו?
ַמאי ָק ִמ ָ ּיב ֲעיָא לֵ ּיה?
ַה ָּנ ַחת ֵח ֶפץ וַ ֲע ִׂש ּיַית ְמ ִחיצָ ה ַ ּב ֲה ֵדי ֲה ָד ֵדי ָק ָאת ּוַ ,היְינ ּו דְּ ַר ִ ּבי יוֹ ָחנָ ן!
ִּכי ָק ִמ ָ ּיב ֲעיָא לֵ ּיה לְ ָר ָבאְּ ,כגוֹ ן דְּ זָ ַרק דַּ ף וְ ֵח ֶפץ ַעל ַ ּג ָ ּביוַ ,מאי?
ֵּכיוָ ן דְּ ַב ֲה ִדי ֲה ָד ֵדי ָק ָאת ּו ְּכ ַה ָּנ ַחת ֵח ֶפץ וַ ֲע ִׂש ּיַית ְמ ִחיצָ ה דָּ ֵמי,
אוֹ דִּ ילְ ָמאֵּ :כיוָ ן דְּ לָ א ֶא ְפ ׁ ָשר ,דְּ לֹא ִמ ְידלָ א ּפו ְּר ָּתא וַ ֲה ַדר ָניֵיחַּ ,כ ֲעשִׂ ּיַית ְמ ִחיצָ ה וְ ַה ָּנ ַחת ֵח ֶפץ דָּ ֵמי?
ֵּתיק ּו.
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 .428צט ,ב – ק ,א
ָא ַמר ָר ָבא:
ּ ְפ ׁ ִש ָיטא לִ י:
ַמיִם ַעל ַ ּג ֵ ּבי ַמ ִים ַ -היְינ ּו ַה ָּנ ָח ָתן.
ק,א ֱאגוֹ ז ַעל ַ ּג ֵ ּבי ַמ ִים ^ -לָ או ַהיְינ ּו ַה ּנ ָָח ָתן.
ָ ּב ֵעי ָר ָבא:
ֱאגוֹ ז ִ ּבכְ לִ יּ ,וכְ לִ י צָ ף ַעל ַ ּג ֵ ּבי ַמיִם ַ -מה ּו?
ִמי ָא ְמ ִרינַןּ ָ :ב ַתר ֱאגוֹ ז ָאזְ לִ י ַנן ,וְ ָהא ָניֵיח,
אוֹ דִּ ילְ ָמאּ ָ :ב ַתר ְּכלִ י ָאזְ לִ ינַן ,וְ ָהא לֹא ָניֵיח.
ֵּתיק ּו.
ׁ ֶש ֶמן ַעל ַ ּג ֵ ּבי ַי ִין ַ -מ ֲחלוֹ ֶקת ַר ִ ּבי יוֹ ָחנָ ן ֶ ּבן נו ִּרי וְ ַר ָ ּבנָן.
דִּ ְתנַן:
" ׁ ֶש ֶמן ׁ ֶשצָּ ף ַעל ַ ּג ֵ ּבי יַ יִ ן,
וְ נָ ַגע ְטבוּל יוֹ ם ַ ּב ׁ ּ ֶש ֶמן  -לֹא ּ ָפ ַסל ֶא ָ ּלא ׁ ֶש ֶמן.
ַר ִ ּבי יוֹ ָחנָ ן ֶ ּבן נו ִּרי אוֹ ֵמר:
יהם ִחיבּ וּר זֶ ה ָלזֶ ה".
ׁ ְשנֵ ֶ
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 .429ק ,א
ָא ַמר ַא ַ ּביֵי:
בּ וֹ ר ִ ּב ְר ׁשוּת ָה ַר ִ ּבים ֲעמו ָ ּּקה ֲע ָׂש ָרה ,ו ְּר ָח ָבה ׁ ְשמֹנָ ה,
וְ זָ ַרק לְ תוֹ כָ ּה ַמ ֲח ֶצלֶ ת ַ -ח ּיָיב.
ִח ְּיל ָק ּה ְ ּב ַמ ֲח ֶצלֶ תָ ּ -פטוּר.
לְ ַא ַ ּביֵי דִּ ְפ ׁ ִש ָיטא לֵ ּיה דְּ ַמ ְחצֶ לֶ ת ְמ ַב ּ ְטלָ א ְמ ִחיצָ ה,
ָּכל ׁ ֶש ֵּכן חוּלְ יָא דִּ ְמ ַב ּ ְטלָ א ְמ ִח ָיצה.
לְ ַר ִ ּבי יוֹ ָחנָן דְּ ִמ ָ ּיב ֲעיָא לֵ ּיה חוּלְ יָא,
ַמ ֲחצֶ לֶ ת ּ ְפ ׁ ִש ָיטא דְּ לָ א ְמ ַב ּ ְטלָ א ְמ ִח ָיצ ָתא.
וְ ָא ַמר ַא ַ ּביֵי:
בּ וֹ ר ִ ּב ְר ׁשוּת ָה ַר ִ ּביםֲ ,עמו ָ ּּקה ֲע ָׂש ָרה ,ו ְּר ָח ָבה ַא ְר ָ ּב ָעה,
ְמלֵ ָאה ַמיִם ,וְ זָ ַרק לְ תוֹ כָ ּה ַ -ח ּיָיב,
ְמלֵ ָאה ּ ֵפירוֹ ת ,וְ זָ ַרק לְ תוֹ כָ ּה – ּ ָפטוּר.
ַמאי ַט ְע ָמא?
ַמיִם לָ א ְמ ַב ּ ְטלֵ י ְמ ִחיצָ ָתא,
ּ ֵפירוֹ ת ְמ ַב ּ ְטלֵ י ְמ ִח ָיצ ָתא.
ַּת ְניָא נ ִַמי ָהכִ י:
יס ַר ְטיָ א,
" ַה ּזוֹ ֵרק ִמן ַה ָ ּים ְל ִא ְ
יס ַר ְטיָ א ַל ָ ּים – ּ ָפטוּר.
ו ִּמן ָה ִא ְ
ַר ִ ּבי ׁ ִש ְמעוֹ ן אוֹ ֵמר:
ש ָרה וְ ָר ָחב ַא ְר ָ ּב ָעה – ַח ָ ּייב".
ִאם יֵ ׁש ְ ּב ָמקוֹ ם ׁ ֶש ָּז ַרקָ ,עמוֹ ק ֲע ָ ׂ
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ַהזּוֹ ֵרק ַא ְר ַ ּבע ַא ּמוֹ ת ְ ּבכוֹ ֶתל,
ש ָרה ְט ָפ ִחים ּ ְ -כזוֹ ֵרק ַ ּב ֲאוִ יר.
ְל ַמ ְע ָלה ֵמ ֲע ָ ׂ
ש ָרה ְט ָפ ִחים ּ ְ -כזוֹ ֵרק ָ ּב ָא ֶרץ.
ְל ַמ ָּטה ֵמ ֲע ָ ׂ
ַהזּוֹ ֵרק ָ ּב ָא ֶרץ ַא ְר ַ ּבע ַא ּמוֹ ת ַ -ח ָ ּייב.

ְ ּג ָמ ָרא
וְ ָהא :לֹא נָח!
ָא ַמר ַר ִ ּבי יוֹ ָחנָ ן:
ִ ּב ְד ֵבילָ ה ׁ ְש ֵמי ָנה ׁ ָשנִינ ּו.
ָא ַמר ַרב יְהו ָּדה ָא ַמר ַרב ָא ַמר ַר ִ ּבי ִח ּיָיא:
זָ ַרק לְ ַמ ְעלָ ה ֵמ ֲע ָׂש ָרה ,וְ ָהלְ כָ ה וְ ָנ ָחה ְ ּבחוֹ ר ָּכל ׁ ֶשהוּאּ ָ ,באנ ּו לְ ַמ ֲחלוֹ ֶקת ַר ִ ּבי ֵמ ִאיר וְ ַר ָ ּבנָן.
לְ ַר ִ ּבי ֵמ ִאיר דְּ ָא ַמר" :חוֹ ְק ִקין ְל ַה ׁ ְש ִלים" ִ -מ ַיח ּיַיב,
לְ ַר ָ ּבנַן דְּ ָא ְמ ִריֵ " :אין חוֹ ְק ִקין ְל ַה ׁ ְש ִלים"  -לָ א ִמ ַיח ּיַיב.
ַּת ְניָא נ ִַמי ָהכִ י:
ש ָרה ,וְ ָה ְל ָכה וְ נָ ָחה ְ ּבחוֹ ר ָ ּכל ׁ ֶשהוּא,
"זָ ַרק ְל ַמ ְע ָלה ֵמ ֲע ָ ׂ
ַר ִ ּבי ֵמ ִאיר ְמ ַח ֵ ּייב,
וַ ֲח ָכ ִמים ּפוֹ ְט ִרין".

ָא ַמר ַרב יְהו ָּדה ָא ַמר ַרב:
ֵּתל ַה ִמ ְתלַ ֵ ּקט ֲע ָׂש ָרה ִמ ּתוֹ ְך ַא ְר ַ ּבע,
וְ זָ ַרק וְ נָח ַעל ַ ּג ָ ּביו – ַח ּיָיב.
ַּת ְניָא נ ִַמי ָהכִ י:
שה ִמ ְדרוֹ ן ִל ְר ׁשוּת ָה ַר ִ ּבים,
" ָמבוֹ י ׁ ֶש ׁ ּ ָשוֶ ה ְלתוֹ כוֹ  ,וְ נַ ֲע ָ ׂ
שה ִמ ְדרוֹ ן ְלתוֹ כוֹ ,
אוֹ ׁ ָשוֶ ה ִל ְר ׁשוּת ָה ַר ִ ּבים ,וְ נַ ֲע ָ ׂ
אוֹ תוֹ ָמבוֹ י ֵ -אינוֹ ָצ ִר ְ
יך לֹא ֶל ִחי וְ לֹא קוֹ ָרה.
יאל אוֹ ֵמר:
ַר ִ ּבי ֲחנִ ינָ א ֶ ּבן ַ ּג ְמ ִל ֵ
ְ
ש ָרה ִמ ּתוֹ ך ַא ְר ַ ּבע,
ֵּתל ַה ִמ ְת ַל ֵ ּקט ֲע ָ ׂ
וְ זָ ַרק וְ נָ ח ַעל ַ ּג ָ ּביו – ַח ָ ּייב".
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זָ ַרק ְלתוֹ ְך ַא ְר ַ ּבע ַא ּמוֹ ת ,וְ נִ ְת ַ ּג ְל ֵ ּגל חוּץ ְל ַא ְר ַ ּבע ַא ּמוֹ ת ָ ּ -פטוּר.
חוּץ ְל ַא ְר ַ ּבע ַא ּמוֹ ת ,וְ נִ ְת ַ ּג ְל ֵ ּגל ְלתוֹ ְך ַא ְר ַ ּבע ַא ּמוֹ ת – ַח ָ ּייב.

ְ ּג ָמ ָרא
וְ ָהא :לֹא נָח!
ָא ַמר ַר ִ ּבי יוֹ ָחנָ ן:
ּ
וְ הוּא ׁ ֶש ּנָח ַעל ַ ּג ֵ ּבי ַמ ׁ ֶשהוּ.
ַּת ְניָא נ ִַמי ָהכִ י:
יסתוֹ ,
"זָ ַרק חוּץ ְל ַא ְר ַ ּבע ַא ּמוֹ ת ו ְּד ָח ָפתוֹ ָהרו ַּח וְ ִה ְכנִ ָ
יאתוֹ ָ ּ -פטוּר,
וְ ַאף ַעל ּ ִפי ׁ ֶש ָחזְ ָרה וְ הוֹ ִצ ָ
יסתוֹ – ַח ָ ּייב".
ֲא ָחזָ תוֹ ָהרו ַּח ַמ ׁ ּ ֶשה ּוַ ,אף ַעל ּ ִפי ׁ ֶש ָחזְ ָרה וְ ִה ְכנִ ָ
ָא ַמר ָר ָבא:
לשה לְ ַר ָ ּב ַנן צָ ִר ְיך ַה ּנ ָָחה ַעל ַ ּג ֵ ּבי ַמ ׁ ּ ֶשהוּ.
ּתוֹ ְך ׁ ְש ׁ ָ
י ֵָתיב ָמ ֵר ָימר וְ ָק ָא ַמר לָ ּה לְ ָהא ׁ ְש ַמ ֲע ָתא.
ָא ַמר לֵ ּיה ָר ִבינָ א לְ ָמ ֵר ָימר:
ִיתין?
ק,ב לָ או ַהיְינ ּו ַמ ְתנ ִ
וְ ָא ַמר ַר ִ ּבי יוֹ ָחנָ ן:
וְ הוּא ׁ ֶש ּנָח ַעל ַ ּג ֵ ּבי ַמ ׁ ּ ֶשהוּ.
ָא ַמר לֵ ּיה:
ִמ ְת ַ ּגלְ ֵ ּגל ָק ָא ְמ ַר ְּת?!
ִמ ְת ַ ּגלְ ֵ ּגל ֵ -אין סוֹ פוֹ לָ נו ַּח,
ֲא ָבל ַהאי ֵּ -כיוָ ן דְּ סוֹ פוֹ לָ נו ַּחַ ,אף ַעל ַ ּגב דְּ לֹא נָ ח ְּכ ַמאן דְּ נָח דָּ ֵמי.
ָקא ַמ ׁ ְש ַמע לָ ן.
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ַהזּוֹ ֵרק ַ ּב ָ ּים ַא ְר ַ ּבע ַא ּמוֹ ת – ּ ָפטוּר.
ִאם ָהיָ ה ְר ָקק ַמיִ ם ,ו ְּר ׁשוּת ָה ַר ִ ּבים ְמ ַה ֶ ּל ֶכת בּ וֹ ,
ַהזּוֹ ֵרק ְלתוֹ כוֹ ַא ְר ַ ּבע ַא ּמוֹ ת ַ -ח ָ ּייב.
וְ ַכ ָּמה הוּא ְר ָקק ַמיִ ם?
ש ָרה ְט ָפ ִחים.
ּ ָפחוֹ ת ֵמ ֲע ָ ׂ
ְר ָקק ַמיִ ם ,ו ְּר ׁשוּת ָה ַר ִ ּבים ְמ ַה ֶ ּל ֶכת בּ וֹ ,
ַהזּוֹ ֵרק ְ ּבתוֹ כוֹ ַא ְר ַ ּבע ַא ּמוֹ ת ַ -ח ָ ּייב.

ְ ּג ָמ ָרא
ָא ַמר לֵ ּיה ַההוּא ֵמ ַר ָ ּבנַן לְ ָר ָבא:
ִ ּב ׁ ְשלָ ָמא ' ִהילּ ו ְּך' ' ִהילּ ו ְּך' ְּ -ת ֵרי זִ ְימנֵי,
ָהא ָקא ַמ ׁ ְש ַמע לָ ןִ :הילּ ו ְּך ַעל י ְֵדי ַהדְּ ָחק ׁ ְש ֵמ ּיה ִהילּ ו ְּך,
ַּת ׁ ְש ִמ ׁיש ַעל י ְֵדי ַהדְּ ָחק  -לָ א ׁ ְש ֵמ ּיה ַּת ׁ ְש ִמ ׁיש.
ֶא ָּלא ְ"ר ָקק" ְ"ר ָקק" ְּת ֵרי זִ ְימנֵי  -לָ ָּמה לִ י?
ַחד ּ ִ -בימוֹ ת ַה ַח ָּמה,
וְ ַחד ּ ִ -בימוֹ ת ַה ְ ּג ׁ ָש ִמים.
וּצְ ִריכִ י.
דְּ ִאי ָּתנָא ֲח ָדאֲ :הוָ ה ָא ִמינָאָ ,הנֵי ִמ ֵּילי ִ ּבימוֹ ת ַה ַח ָּמה ,דַּ ֲע ִב ֵידי ִאי ְנ ׁ ֵשי דְּ ַמ ְסגִ י לְ ָאקו ֵּרי נ ְַפ ׁ ַשיְיה ּו,
ֲא ָבל ִ ּבימוֹ ת ַה ְ ּג ׁ ָש ִמים  -לֹא.
וְ ִאי ַא ׁ ְש ַמ ִעינַן ִ ּבימוֹ ת ַה ְ ּג ׁ ָש ִמים ,דְּ כֵ יוָ ן דְּ ִמ ּ ַיטנ ְִפי לֹא ִאיכְ ּ ַפת לְ הוּ,
ֲא ָבל ִ ּבימוֹ ת ַה ַח ָּמה  -לֹא.
ַא ַ ּביֵי ָא ַמר:
ִאיצְ ְט ִר ְיך,
ָסלְ ָקא דַּ ֲע ָת ְך ָא ִמינָאָ :הנֵי ִמ ֵּילי ֵהיכָ א דְּ לָ א ָהוֵ י ַא ְר ַ ּבע ַא ּמוֹ ת,
ֲא ָבל ֵהיכָ א דְּ ָהוֵ י ַא ְר ַ ּבע ַא ּמוֹ ת ַ -אקו ֵּפי ַמ ְק ִפי לֵ ּיה.
ַרב ַא ׁ ִשי ָא ַמר:
ִאיצְ ְט ִר ְיך,
ְ
ָסלְ ָקא דַּ ֲע ָתך ָא ִמינָאָ :הנֵי ִמ ֵּילי ֵהיכָ א דַּ ֲהוָ ה ַא ְר ָ ּב ָעה,
ֲא ָבל ֵהיכָ א דְּ לָ א ֲהוַ אי ַא ְר ָ ּב ָעה ִ -מ ּ ַיפ ְס ִעי ּ ָפ ְס ֵעי לֵ ּיה.
וְ ַאזְ דָּ א ַרב ַא ׁ ִשי לְ ַט ְע ֵמ ּיה,
דְּ ָא ַמר ַרב ַא ׁ ִשי:
ּ
ַהאי ַמאן דְּ זָ ֵריק וְ נָח ַא ּגו ָּדא דְּ גַ ְמלָ א ִ -מ ַיחיַיב,
ׁ ֶש ֲה ֵרי ַר ִ ּבים בּ וֹ ְק ִעין בּ וֹ .
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 .433ק ,ב
ִמ ְׁשנָה
ַהזּוֹ ֵרק ִמן ַה ָ ּים ַליַ ָ ּב ׁ ָשה,
ּו ִמן ַה ַ ּי ָ ּב ׁ ָשה ַל ָ ּים,
ּו ִמן ַה ָ ּים ַל ְּס ִפינָ ה,
ּו ִמן ַה ְּס ִפינָ ה ַל ָ ּים,
ּ
ּו ִמן ַה ְּס ִפינָ ה ַל ֲח ֶב ְיר ָּת ּה – ָפטוּר.
ְס ִפינוֹ ת ְק ׁשוּרוֹ ת זוֹ ָ ּבזוֹ ְ -מ ַט ְל ְט ִלין ִמזּוֹ ָלזוֹ .
ִאם ֵאינָ ן ְק ׁשוּרוֹ תַ ,אף ַעל ּ ִפי ׁ ֶש ּמו ָ ּּקפוֹ ת ֵ -אין ְמ ַט ְל ְט ִלין ִמזּוֹ ָלזוֹ .

ְ ּג ָמ ָרא
ִא ְית ַמר:
ְס ִפינָה,
ַרב הוּנָ א ָא ַמר:
מוֹ צִ ִיאין ֵה ֶימ ּנָה זִ יז ָּכל ׁ ֶשהוּא ,ו ְּמ ַמ ֵּלא.
ַרב ִח ְסדָּ א וְ ַר ָ ּבה ַ ּבר ַרב הוּנָ א ָא ְמ ִרי:
עוֹ ֶׂשה ְמקוֹ ם ַא ְר ָ ּב ָעה ו ְּמ ַמ ֵּלא.
" ַרב הוּנָ א ָא ַמר :מוֹ צִ יא ֵה ֶימ ּנָה זִ יז ָּכל ׁ ֶשהוּא ו ְּמ ַמ ֵּלא",
ָק ָס ַברַּ :כ ְר ְמלִ ית ֵמ ַא ְר ָעא ָמ ׁ ְש ִחינַן ,וַ ֲאוִ ָירא ְמקוֹ ם ּ ְפטוּר הוּא.
ּו ְב ִדין הוּא דְּ זִ יז נ ִַמי לֹא לִ ָ ּיב ֵעי,
ֶא ָּלאִּ :כי ֵהיכִ י דְּ לֶ ֱיהוֵ י לֵ ּיה ֶה ֵּיכ ָרא.
" ַרב ִח ְסדָּ א וְ ַר ָ ּבה ַ ּבר ַרב הוּנָ א ָא ְמ ִרי :עוֹ ֶׂשה ְמקוֹ ם ַא ְר ָ ּב ָעה ,ו ְּמ ַמ ֵּלא",
ש ַפת ַמ ּיָא ָמ ׁ ְש ִחינַןַ ,מ ּיָא ַא ְר ָעא ְס ִמיכְ ָּתא,
ָק ָס ְב ִריַּ :כ ְר ְמלִ ית ִמ ּ ְ ׂ
ִאי לָ א ָע ֵביד ְמקוֹ ם ַא ְר ָ ּב ָעה,
ָקא ְמ ַטלְ ֵטל ִמ ַּכ ְר ְמלִ ית לִ ְר ׁשוּת ַה ּי ִָחיד.
ָא ַמר לֵ ּיה ַרב נַ ְח ָמן לְ ַר ָ ּבה ַ ּבר ֲאבו ּּה:
וּלְ ַרב ה ּונָא דְּ ָא ַמר" :מוֹ צִ יא ֵה ֶימ ּנָה זִ יז ָּכל ׁ ֶשהוּא ו ְּמ ַמ ֵּלא",
זִ ְימנִין דְּ לֵ ָּיכא ֲע ָׂש ָרה ,וְ ָקא ְמ ַטלְ ֵטל ִמ ַּכ ְר ְמלִ ית לִ ְר ׁשוּת ַה ּי ִָחיד!
ָא ַמר לֵ ּיה:
ָ ּג ְמ ִרינַן דְּ ֵאין ְס ִפי ָנה ְמ ַה ֶּלכֶ ת ְ ּב ּ ָפחוֹ ת ֵמ ֲע ָׂש ָרה.
וְ ָהא מוֹ ְר ׁ ָשא ִאית לָ ּה!
ָא ַמר ַרב ָס ְפ ָרא:
ָ ּג ׁשו ׁ ֵּשי ָאזְ לִ י ָק ָמ ּה.
ָא ַמר לֵ ּיה ַרב נַ ְח ָמן ַ ּבר ִיצְ ָחק לְ ַרב ִח ּיָיא ַ ּבר ָא ִבין:
ּ
לְ ַרב ִח ְסדָּ א וּלְ ַר ָ ּבה ַ ּבר ַרב ה ּונָא דְּ ָא ְמ ִרי" :עוֹ ֶׂשה ְמקוֹ ם ַא ְר ָ ּב ָעה ו ְּמ ַמ ֵלא",
ׁשוֹ ָפכִ ין דִּ ֵיד ּיה ֵהיכִ י ׁ ָש ֵדי לְ הוּ?
וְ כִ י ֵּת ָימא :דְּ ׁ ָש ֵדי לְ ה ּו ְ ּבאוֹ תוֹ ָמקוֹ ם ְ -מ ִא ֵיסי לֵ ּיה!
דְּ ׁ ָש ֵדי לְ ה ּו ַאדַּ ְפנָא דִּ ְס ִפינָה.
וְ ָהא ִא ָּיכא כּ חוֹ !

מסכת שבת פרק י"א – ַ
זּוֹרק"
"ה ֵ
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כּ חוֹ ְ ּבכַ ְר ְמלִ ית לֹא ָ ּגזְ ר ּו.
ו ְּמנָא ֵּת ְימ ָרא?
דְּ ַת ְניָא:
" ְס ִפינָ ה,
ֵאין ְמ ַט ְל ְט ִלין לֹא ִמ ּתוֹ ָכ ּה ַל ָ ּים,
וְ לֹא ִמן ַה ָ ּים ְלתוֹ ָכ ּה,
קא,א ַר ִ ּבי יְ הו ָּדה אוֹ ֵמר:
ּ
ּ
ּ
ש ָרה ,וְ ֵאין ְגבוֹ ָהה ֲע ָ ׂ
ֲעמו ָ ּּקה ֲע ָ ׂ
ש ָרה ְ -מ ַט ְל ְט ִלין ִמ ּתוֹ ָכ ּה ַל ָיםֲ ,א ָבל לֹא ִמן ַה ָים ְלתוֹ ָכ ּה".
ַמאי ׁ ְשנָא " ִמן ַה ָ ּים ְלתוֹ ָכ ּה" דְּ לֹא?
דְּ ָקא ְמ ַטלְ ְטלִ ין ִמ ַּכ ְר ְמלִ ית לִ ְר ׁשוּת ַה ּי ִָחיד,
" ִמ ּתוֹ ָכ ּה ַל ָ ּים" נ ִַמי ָק ְמ ַטלְ ֵטל ֵמ ְר ׁשוּת ַה ָ ּי ִחיד לְ כַ ְר ְמלִ ית!
ֶא ָּלא לָ או ַאחוּדָּ ּה.
ו ׁ ְּש ַמע ִמי ּנ ָּה :כּ ֹחוֹ ְ ּב ַּכ ְר ְמלִ ית לֹא ָ ּגזְ רוּ.
ׁ ְש ַמע ִמי ּנ ָּה.
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 .434קא ,א
ָא ַמר ַרב הוּנָ א:
ישן,
ָהנֵי ִ ּביצִ ָא ָתא דְּ ֵמ ָׁ
ֵאין ְמ ַטלְ ְטלִ ין ָ ּב ֶהן ֶא ָּלא ְ ּב ַא ְר ַ ּבע.27
לשה ַא ְר ָ ּב ָעה.
וְ לֹא ֲא ַמ ַרן ֶא ָּלא ׁ ֶש ֵאין ְ ּב ּ ָפחוֹ ת ִמ ׁ ּ ְש ׁ ָ
לשה ַא ְר ָ ּב ָעה  -לֵ ית לָ ן ָ ּב ּה.
ֲא ָבל י ֵׁש ְ ּב ָפחוֹ ת ִמ ׁ ְש ׁ ָ
וְ ִאי ָמלֵ ינְה ּו ָקנֵי וְ או ְּר ָ ּבנֵי  -לֵ ית לָ ן ָ ּב ּה.
ַמ ְת ִקיף לָ ּה ַרב נַ ְח ָמן,
וְ לֵ ָימא :גּוֹ ד ַא ֵחית ְמ ִחיצָ ָתא!
ִמי לֹא ַּת ְניָא:
" ַר ִ ּבי יוֹ ֵסי ְ ּב ַר ִ ּבי יְ הו ָּדה אוֹ ֵמר:
ראשוֹ ְט ַר ְס ָקל ,וְ זָ ַרק וְ נָ ח ַעל ַ ּג ָ ּביו – ַח ָ ּייב".
נָ ַעץ ָקנֶ ה ִ ּב ְר ׁשוּת ָה ַר ִ ּבים ,ו ְּב ׁ
ַאלְ ָמא ָא ְמ ִרינַן :גּוֹ ד ַא ֵחית ְמ ִחיצָ ָתא,
ֵימא :גּוֹ ד ַא ֵחית ְמ ִח ָיצ ָתא!
ָהכָ א נ ִַמי נ ָ
ַמ ְת ִקיף לָ ּה ַרב יוֹ ֵסף:
וְ לֹא ׁ ְש ִמ ָיעא לְ ה ּו ,לְ ָהא דְּ ָא ַמר ַרב יְהו ָּדה ָא ַמר ַרב:
ו ָּמט ּו ָ ּב ּה ִמ ׁ ּשוּם ַר ִ ּבי ִח ּיָיא,
וְ ָתנֵי ֲעלָ ּה:
"וַ ֲח ָכ ִמים ּפוֹ ְט ִרין".
ָא ַמר לֵ ּיה ַא ַ ּביֵ י:
וְ ַא ְּת לָ א ִת ְס ְ ּב ָרא?!
וְ ָה ַת ְניָא:
ש ָרה ,וְ ָר ָחב ַא ְר ָ ּב ָעה ,וְ ֵאין ְ ּב ִע ָ ּ
לשה,
" ַע ּמוּד ִ ּב ְר ׁשוּת ָה ַר ִ ּבים ָ ּגבוֹ ַּה ֲע ָ ׂ
יקרוֹ ַא ְר ָ ּב ָעה ,וְ יֵ ׁש ַ ּב ָק ָצר ׁ ֶשלּ וֹ ׁ ְש ׁ ָ
וְ זָ ַרק וְ נָ ח ַעל ַ ּג ָ ּביו – ַח ָ ּייב".
ַאלְ ָמא ָא ְמ ִרינַן :גּוֹ ד ַא ֵחית ְמ ִחיצָ ָתא.
ָהכָ א נ ִַמי :גּוֹ ד ַא ֵחית ְמ ִחיצָ ָתא.
ִמ ֵידי ִא ְיריָא?!
ָה ָתם ָ -הוְ יָא לֵ ּיה ְמ ִחיצָ ה ׁ ֶש ַה ְ ּג ָדיִים בּ וֹ ְק ִעין ָ ּב ּה.
ָהכָ א ָ -הוְ יָא לָ ּה ְמ ִחיצָ ה ׁ ֶש ֵאין ַה ְ ּג ָדיִים בּ וֹ ְק ִעין ָ ּב ּה.
ָא ַמר לֵ ּיה ַרב ַא ָחא ְ ּב ֵר ּיה דְּ ַרב ַא ָחא לְ ַרב ַא ׁ ִשי:
ַ ּג ֵ ּבי ְס ִפינָה נ ִַמיָ ,הא ִא ָּיכא ְ ּב ִק ַיעת דָּ גִ ים!
ָא ַמר לֵ ּיה:
ְ ּב ִק ַיעת דָּ גִ ים לָ א ׁ ְש ֵמ ּיה ְ ּב ִק ָיעה.
ו ְּמנָא ֵּת ְימ ָרא?
ֵיה ַר ִ ּבי ַט ְבלָ א ֵמ ָר ִבין:
דִּ ְב ָעא ִמי ּנ ּ
ְמ ִחיצָ ה ְּתל ּויָה ַ -מה ּו ׁ ֶש ַּת ִּתיר ְ ּבחו ְּר ָ ּבה?
וְ ָא ַמר לֵ ּיה:
ֵאין ְמ ִחיצָ ה ְּתל ּו ָיה ַמ ֶּת ֶרת,
קא,ב ֶא ָּלא ַ ּב ַּמיִם,
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ע"פ כת"י ,וכך הגיה המהרש"ל.
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ַקל הוּא ׁ ֶש ֵה ֵקילּ ּו ֲחכָ ִמים ַ ּב ַּמיִם.
וְ ַא ַּמאי? ָהא ִא ָּיכא ְ ּב ִק ַיעת דָּ גִ ים!
ֶא ָּלא,
ּ
ׁ ְש ַמע ִמינ ָּהּ ְ :ב ִק ַיעת דָּ גִ ים לָ א ׁ ְש ָמ ּה ' ְ ּב ִק ָיעה'.
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" ְס ִפינוֹ ת ְק ׁשוּרוֹ ת ]זוֹ ָ ּבזוֹ ְ -מ ַט ְל ְט ִלין ִמזּוֹ ָלזוֹ "[.
ּ ְפ ׁ ִש ָיטא!
ָא ַמר ָר ָבא:
ּ
לֹא נִצְ ְרכָ ה ֶא ָלא לְ ַה ִּתיר ִ ּביצִ ית ׁ ֶש ֵ ּבי ֵנ ֶיהן.
ָא ַמר לֵ ּיה ַרב ָס ְפ ָרא:
משהַ ׁ ,ש ּ ִפיר ָק ָא ְמ ַר ְּת?!
ֶׁ
"מ ַט ְל ְט ִלין ִמזוֹ ָלזוֹ " ְּתנַן!
ְ
ֶא ָּלא ָא ַמר ַרב ָס ְפ ָרא:
לֹא נִצְ ְרכָ ה ֶא ָּלא לְ ָע ֵרב ּולְ ַטלְ ֵטל ִמזּוֹ לָ זוֹ .
וְ כִ ְד ַת ְניָא:
" ְס ִפינוֹ ת ְק ׁשוּרוֹ ת זוֹ ָ ּבזוֹ ְמ ָע ְר ִבין ו ְּמ ַט ְל ְט ִלין ִמזּוֹ ָלזוֹ .
נִ ְפ ְסק ּו – נֶ ֶא ְסר ּו.
אשוֹ ן.
ית ָרן ָה ִר ׁ
ָחזְ ר ּו וְ נִ ְק ׁ ְשר ּו ּ ֵ -בין ׁשוֹ ְג ִגין ו ֵּבין ְמזִ ִידיןּ ֵ ,בין ֲאנ ּו ִסיןּ ֵ ,בין מו ְּט ִעין ָ -חזְ ר ּו ְל ֶה ֵּ
)ל ְר ׁשוּת ָה ַר ִ ּבים( ְמ ָע ְר ִבין ו ְּמ ַט ְל ְט ִלין ִמזּוֹ ָלזוֹ .
וְ ֵכן ַמ ְח ָצלוֹ ת ַה ּ ְפרוּסוֹ ת ִ
נִ ְג ְלל ּו – נֶ ֶא ְסר ּו.
אשוֹ ן,
ית ָרן ָה ִר ׁ
ָחזְ ר ּו וְ נִ ְפ ְר ׂ
שוּּ ֵ ,בין ׁשוֹ ְג ִגיןּ ֵ ,בין ְמזִ ִידיןּ ֵ ,בין ֲאנו ִּסין ,ו ֵּבין מו ְּט ִעין ָחזְ ר ּו ְל ֶה ֵּ
יצה ׁ ֶש ַ ּנ ֲע ָ ׂ
יצה".
שה ַ ּב ׁ ּ ַש ָ ּבתּ ֵ ,בין ְ ּב ׁשוֹ ֵגג ֵ ּבין ְ ּב ֵמזִ יד ְ ׁ -ש ָמ ּה ְמ ִח ָ
ׁ ֶש ָ ּכל ְמ ִח ָ
ִאינִי?!
וְ ָה ֲא ַמר ַרב נַ ְח ָמן:
לֹא ׁ ָשנ ּו ֶא ָּלא לִ זְ רוֹ ק.
ֲא ָבל לְ ַטלְ ֵטל ָ -אסוּר!
ִּכי ִא ְית ַמר דְּ ַרב נ ְַח ָמן ַא ֵמזִ יד ִא ְית ַמר.
ָא ַמר ׁ ְשמו ֵּאל:
ֲא ִפילּ ּו ְק ׁשוּרוֹ ת ְ ּבחוּט ַה ּ ַס ְר ָ ּבל.
ֵהיכִ י דָּ ֵמי?
ִאי יָכוֹ ל לְ ַה ֲע ִמ ָידן – ּ ְפ ׁ ִש ָיטא!
ִאי ֵאין יָכוֹ ל לְ ַה ֲע ִמ ָידן ַ -א ַּמאי?
לְ עוֹ לָ ם יָכוֹ ל לְ ַה ֲע ִמ ָידן.
ו ׁ ְּשמו ֵּאל לְ ַא ּפו ֵּקי ִמדְּ נ ְַפ ׁ ֵש ּיה ָק ָא ֵתי.
דִּ ְתנַן:
" ְק ׁ ָש ָר ּה ְ ּב ָד ָבר ַה ַּמ ֲע ִמ ָיד ּה ֵ -מ ִביא ָל ּה טו ְּמ ָאה.
ְ ּב ָד ָבר ׁ ֶש ֵאין ַמ ֲע ִמ ָיד ּה ֵ -אין ֵמ ִביא ָל ּה טו ְּמ ָאה".
וְ ָא ַמר ׁ ְשמו ֵּאל:
וְ הוּא ׁ ֶש ְ ּק ׁשו ָּרה ְ ּב ׁ ַשלְ ׁ ֶשלֶ ת ׁ ֶשל ַ ּב ְרזֶ ל.
לְ ִע ְניַן טו ְּמ ָאה הוּא,
דִּ כְ ִתיבּ ַ " :ב ֲחלַ ל ֶח ֶרב") 28במדבר יט ,טז( ֶ -ח ֶרב ֲה ֵרי הוּא ְּכ ָחלָ ל.
ֲא ָבל לְ ִע ְניַן ׁ ַש ָ ּבתֵּ ,כיוָ ן דְּ יָכוֹ ל לְ ַה ֲע ִמ ָיד ּהֶ ,ה ֵּיכר ְ ּב ָעלְ ָמא הוּאֲ ,א ִפילּ ּו ְ ּבחוּט ַה ּ ַס ְר ָ ּבל.
28
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קב,א ִמ ְׁשנָה
ַהזּוֹ ֵרק ,וְ נִ זְ ַ ּכר ֵמ ַא ַחר ׁ ֶש ָ ּי ְצ ָתה ִמ ָ ּידוֹ ,
ש ְר ָפה ָ ּ -פטוּר.
ְק ָל ָט ּה ַא ֵחרְ ,ק ָל ָט ּה ֶ ּכ ֶלב ,אוֹ ׁ ֶש ִ ּנ ְ ׂ
שית ַחבּ ו ָּרה ָ ּ -פטוּר.
זָ ַרק ַל ֲעשׂוֹ ת ַחבּ ו ָּרהּ ֵ ,בין ָ ּב ָא ָדם ו ֵּבין ַ ּב ְ ּב ֵה ָמה ,וְ נִ זְ ַ ּכר ַעד ׁ ֶשלּ א נַ ֲע ֵ ׂ
זֶ ה ַה ְ ּכ ָלל:
ָ ּכל ַח ָ ּי ֵיבי ַח ָּטאוֹ ת ֵאינָ ן ַח ָ ּי ִיבין ַעד ׁ ֶש ְּת ֵהא ְּת ִח ָ ּל ָתן וְ סוֹ ָפןְ ׁ ,ש ָג ָגה.
יל ָתן זָ דוֹ ן וְ סוֹ ָפן ׁ ְש ָג ָגה ְ ּ -פטו ִּרין,
ְּת ִח ָ ּל ָתן ׁ ְש ָג ָגה וְ סוֹ ָפן בזָ דוֹ ןְּ ,ת ִח ָ ּ
יל ָתן וְ סוֹ ָפן ׁ ְש ָג ָגה.
ַעד ׁ ֶש ְּת ֵהא ְּת ִח ָ ּ

ְ ּג ָמ ָרא
ָהא ָנ ָחה – ַח ּיָיב,
וַ ֲהלֹא נִזְ ַּכר,
ו ְּתנַן:
" ָ ּכל ַח ָ ּי ֵיבי ַח ָּטאוֹ ת ֵאינָ ן ַח ָ ּי ִיבין ַעד ׁ ֶש ְּת ֵהא ְּת ִח ָ ּל ָתן וְ סוֹ ָפן ׁ ְש ָג ָגה"!
ָא ַמר ַרב ָּכ ֲהנָ א:
ֵס ָיפא ֲא ָתאן לֶ ְּכ ָתא ו ִּמ ְתנָא.
לֶ ְּכ ָתא ו ִּמ ְתנָא אוֹ גְ דוֹ ְ ּביָדוֹ הוּא!
ְּכגוֹ ן ׁ ֶש ִּנ ְת ַּכ ֵ ּוין לַ ֲעשׂוֹ ת ַחבּ ו ָּרה.
ָהא נ ִַמי ָּתנֵינָא:
" ַהזּוֹ ֵרק ַל ֲעשׂוֹ ת ַחבּ ו ָּרה,
שית ַחבּ ו ָּרה – ּ ָפטוּר"!
ֵ ּבין ָ ּב ָא ָדם ֵ ּבין ַ ּב ְ ּב ֵה ָמה ,וְ נִ זְ ַ ּכר ַעד ׁ ֶשלּ א נַ ֲע ֵ ׂ
ֶא ָּלא ָא ַמר ָר ָבא:
ְ ּב ַמ ֲע ִביר.
וְ ָהא "זֶ ה ַה ְ ּכ ָלל" דְּ ָק ָתנֵי זְ ִר ָיקה ָק ָתנֵי!
ֶא ָּלא ָא ַמר ָר ָבא:
ַּת ְר ֵּתי ָק ָתנֵי:
ּ
ּ
ַהזּוֹ ֵרק וְ נִזְ ַּכר ְמ ַא ַחר ׁ ֶש ָיצְ ָתה ִמיָדוֹ ,
ִאי נ ִַמי:
לֹא נִזְ ַּכר ו ְּקלָ ָט ּה ַא ֵחר אוֹ ְקלָ ָט ּה ֶּכלֶ ב אוֹ ׁ ֶש ִּנ ְׂש ְר ָפה ּ ָפטוּר.
ַרב ַא ׁ ִשי ָא ַמר:
ַח ּסו ֵּרי ִמ ַח ּ ְס ָרא ,וְ ָהכִ י ָק ָתנֵי:
" ַהזּוֹ ֵרק וְ נִזְ ַּכר ֵמ ַא ַחר ׁ ֶש ּיָצְ ָתה ִמ ָ ּידוֹ ְ ,קלָ ָט ּה ַא ֵחר אוֹ ְקלָ ָט ּה ֶּכלֶ ב אוֹ ׁ ֶש ִּנ ְׂש ְר ָפה ּ ָפטוּר.
ָהא ' ָנ ָחה' ַ -ח ּיָיב,
ַ ּב ֶּמה דְּ ָב ִרים ֲאמו ִּריםֶ ׁ :ש ָחזַ ר וְ ׁ ָשכַ ח,
ֲא ָבל לֹא ָחזַ ר וְ ׁ ָשכַ ח ָ ּ -פטוּר,
ָיבין ַעד ׁ ֶש ְּת ֵהא ְּת ִח ָּל ָתן וְ סוֹ ָפן ׁ ְשגָ גָ ה".
ׁ ֶש ָּכל ַח ּי ֵ
ָיבי ַח ּ ָטאוֹ ת ֵאי ָנן ַח ּי ִ
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"זֶ ה ַה ְ ּכ ָלל:
ָ ּכל ַח ָ ּי ֵיבי ַח ָּטאוֹ ת ] ֵאינָ ן ַח ָ ּי ִיבין ַעד ׁ ֶש ְּת ֵהא ְּת ִח ָ ּל ָתן וְ סוֹ ָפןְ ׁ ,ש ָג ָגה.
יל ָתן זָ דוֹ ן וְ סוֹ ָפן ׁ ְש ָג ָגה ְ ּ -פטו ִּרין,
ְּת ִח ָ ּל ָתן ׁ ְש ָג ָגה וְ סוֹ ָפן בזָ דוֹ ןְּ ,ת ִח ָ ּ
יל ָתן וְ סוֹ ָפן ׁ ְש ָג ָגה[.
ַעד ׁ ֶש ְּת ֵהא ְּת ִח ָ ּ
ִא ְית ַמר:
ׁ ְש ֵּתי ַא ּמוֹ ת ְ ּב ׁשוֹ גֵ גְ ׁ ,ש ֵּתי ַא ּמוֹ ת ְ ּב ֵמזִ ידְ ׁ ,ש ֵּתי ַא ּמוֹ ת ְ ּב ׁשוֹ גֵ ג.
ַר ָ ּבה ָא ַמרָ ּ :פטוּר.
ָר ָבא ָא ַמרַ :ח ּיָיב.
" ַר ָ ּבה ָא ַמרָ ּ :פטוּר" ֲ -א ִפילּ ּו לְ ַר ָ ּבן ַ ּג ְמלִ ֵיאל ,דְּ ָא ַמרֵ :אין י ְִד ָיעה לַ ֲח ִצי ׁ ִשיעוּר.
ָה ָתם  -הוּא דְּ כִ י ָקא ָ ּג ַמר ׁ ִשיע ּו ָרא ְ ּב ׁשוֹ גֵ ג ָקא ָ ּג ַמר,
ֲא ָבל ָהכָ א ּ ְ -ב ֵמזִ יד לֹא.
ו ְּב ַמאי?
ִאי ְ ּבזוֹ ֵרק ׁ -שוֹ גֵ ג הוּא,
ֶא ָּלאּ ְ :ב ַמ ֲע ִביר.
" ָר ָבא ָא ַמרַ :ח ּיָיב"  -וַ ֲא ִפילּ ּו לְ ַר ָ ּבנַן דְּ ָא ְמ ֵרי :י ֵׁש י ְִד ָיעה לַ ֲחצִ י ׁ ִשיעוּר,
ָה ָתם הוּא ְ ּביָדוֹ ,
ֲא ָבל ָהכָ א ֵאין ְ ּביָדוֹ לֹא.
ו ְּב ַמאי?
ִאי ְ ּב ַמ ֲע ִביר ֲה ֵרי ְ ּביָדוֹ !
וְ ֶא ָּלא ְ ּבזוֹ ֵרק.
ָא ַמר ַר ָ ּבה:
זָ ַרק וְ נ ָָחה ְ ּב ִפי ַה ֶּכלֶ ב ,אוֹ ְ ּב ִפי ַה ִּכ ְב ׁ ָשן ַ -ח ּיָיב.
וְ ָה ֲאנַן ְּתנַן:
ש ְר ָפה – ּ ָפטוּר"!
" ְק ָל ָט ּה ַא ֵחר אוֹ ְק ָל ָט ּה ַה ֶ ּכ ֶלב אוֹ ׁ ֶש ִ ּנ ְ ׂ
ָה ָתם  -לֹא ְמכַ ֵ ּוין
ָהכָ א  -דְּ ָקא ְמכַ ֵ ּוין.
ָא ַמר ַרב ֵ ּב ָיבי ַ ּבר ַא ַ ּביֵי:
ַאף ֲאנַן נ ִַמי ָּתנֵינָא:
ּ
יה ַא ְר ַ ּבע ַח ָּטאוֹ ת וְ ָא ׁ ָשם ֶא ָחד.
ל
ע
יב
י
ח
ת
ח
א
ה
"יֵ ׁש אוֹ ֵכל ֲא ִכ ָיל ַ ַ וְ ַ ָ ָ ֶ ָ
ָט ֵמא ׁ ֶש ָא ַכל ֵח ֶלב,
ּ
נוֹ ָתר ִמן ַה ּמו ְּקדָּ ׁ ִשין ְ ּביוֹ ם ַה ִ ּכפו ִּרים,
ַר ִ ּבי ֵמ ִאיר אוֹ ֵמר:
ּ
ַאף ִאם ָהיְ ָתה ׁ ַש ָ ּבת וְ הוֹ ִציאוֹ ְ ּב ִפיו – ַח ָייב.
ָא ְמר ּו לוֹ ֵ :אינוֹ ִמן ַה ׁ ּ ֵשם".
וְ ַא ַּמאי?
ָהא ֵאין דֶּ ֶר ְך הוֹ צָ ָאה ְ ּבכָ ך!ְ
ֶא ָּלאֵּ :כיוָ ן דְּ ָקא ִמ ַּיכ ֵ ּויןַ ,מ ֲח ׁ ַש ְב ּתוֹ ְמ ׁ ַש ְ ּויָא לֵ ּיה ָמקוֹ ם.
ָהכָ א נ ִַמיֵּ ,כיוָ ן דְּ ָקא ִמ ַּיכ ֵ ּוין ַמ ֲח ׁ ַש ְב ּתוֹ ְמ ׁ ַש ְ ּויָא לֵ ּיה ָמקוֹ ם.

הדרן עלך הזורק

