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מסכת שבת פרק כ"ד – " ִמי ֶשׁ ֶה ְח ִשׁי"
 .722קנג ,א
ִמ ְׁשנָה

ִמי ׁ ֶש ֶה ְח ׁ ִש ְ
יך ַ ּבדֶּ ֶר ְך  -נוֹ ֵתן ִ ּכיסוֹ ְלגוֹ י.
וְ ִאם ֵאין ִע ּמוֹ ּגוֹ י:
ַמ ִ ּניחוֹ ַעל ַה ֲחמוֹ ר.
יט ִלין ַ ּב ׁ ּ ַש ָ ּבת.
יע ֶל ָח ֵצר ַה ִחיצוֹ נָ ה  -נוֹ ֵטל ֶאת ַה ֵ ּכ ִלים ַה ִ ּנ ָּ
ִה ִ ּג ַ
ּ
ּ
ּ
יהם.
יט ִלין ְ ּב ׁ ַש ָ ּבת ַ -מ ִּתיר ַה ֲח ָב ִלים ,וְ ַה ַ ׂ
ש ִקין נוֹ ְפ ִלין ֵמ ֵא ֵיל ֶ
וְ ׁ ֶש ֵאינָ ן נִ ָּ

ְ ּג ָמ ָרא
ַמאי ַט ְע ָמא ׁ ָשר ּו לֵ ּיה ַר ָ ּבנַן לְ ֵמ ַיתב ִּכ ֵיס ּיה לְ גוֹ י?
ִקים לְ ה ּו לְ ַר ָ ּבנָן :דְּ ֵאין ָא ָדם ַמ ֲע ִמיד ַעצְ מוֹ ַעל ָממוֹ נוֹ .
ִאי לֹא ׁ ָש ֵרית לֵ ּיהָ ,א ֵתי לְ ִא ּית ּויֵי ַא ְר ַ ּבע ַא ּמוֹ ת ִ ּב ְר ׁשוּת ָה ַר ִ ּבים.
ָא ַמר ָר ָבא:
דַּ וְ ָקא ִּכיסוֹ ,
ֲא ָבל ְמצִ ָיאה – לֹא.
"כיסוֹ " ְּתנַן!
ּ ְפ ׁ ִש ָיטא! ִ ּ
ַמה ּו דְּ ֵת ָימא :הוּא ַהדִּ ין ֲא ִפילּ ּו ְמצִ ָיאה,
"כיסוֹ " אוֹ ְר ָחא דְּ ִמ ְּיל ָתא ָק ָתנֵי,
וְ ַהאי דְּ ָק ָתנֵיּ ִ :
ָקא ַמ ׁ ְש ַמע לָ ן.
וְ לֹא ֲא ַמ ַרן ֶא ָּלא :דְּ לֹא ָא ֵתי לִ ֵיד ּיה,
ֲא ָבל ָא ֵתי לִ ֵיד ּיה ְּככִ ֵיס ּיה דָּ ֵמי.
ִא ָּיכא דְּ ָא ְמ ֵרי:
ָ ּב ֵעי ָר ָבא:
ְמצִ ָיאה ַה ָ ּב ָאה לְ יָ דוֹ ַ -מה ּו?
ֵּכיוָ ן דַּ ֲא ָתא לִ ֵיד ּיה ְּ -ככִ ֵיס ּיה דָּ ֵמי?
אוֹ דִּ ילְ ָמאֵּ :כיוָ ן דְּ לֹא ָט ַרח ָ ּב ּה  -לָ או ְּככִ ֵיס ּיה דָּ ֵמי?
ֵּתיק ּו.

רש"י
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ַט ְע ָמא דְּ " ֵאין ִע ּמוֹ ּגוֹ י".
ָהא י ֵׁש ִע ּמוֹ גּוֹ י  -לַ גּוֹ י י ֵָהיב לֵ ּיה.
ַמאי ַט ְע ָמא?
ֲחמוֹ ר ַ -א ָּתה ְמצ ּו ֶ ּוה ַעל ׁ ְש ִב ָיתתוֹ ,
גּוֹ י ִ -אי ַא ָּתה ְמצ ּו ֶ ּוה ַעל ׁ ְש ִב ָיתתוֹ .
ֲחמוֹ ר וְ ֵח ֵר ׁש ׁשוֹ ֶטה וְ ָק ָטן ַ -א ֲחמוֹ ר ַמ ּנַח לֵ ּיה,
לְ ֵח ֵר ׁש ׁשוֹ ֶטה וְ ָק ָטן  -לָ א י ֵָהיב לֵ ּיה.
ַמאי ַט ְע ָמא?
ָהנֵי – ' ָא ָדם',
ַהאי  -לָ או ָא ָדם.
ֵח ֵר ׁש וְ ׁשוֹ ֶטה  -לַ ׁ ּשוֹ ֶטה.
ׁשוֹ ֶטה וְ ָק ָטן  -לַ ׁ ּשוֹ ֶטה.
ִא ַ ּיב ֲעיָא לְ ה ּו:
ֵח ֵר ׁש וְ ָק ָטן?
ַא ִּל ָ ּיבא דְּ ַר ִ ּבי ֱאלִ ֶיעזֶ ר  -לֹא ִּת ָ ּיב ֵעי לָ ְך,
דְּ ַת ְניָא:
יעזֶ ר:
" ַר ִ ּבי יִ ְצ ָחק אוֹ ֵמר ִמ ׁ ּשוּם ַר ִ ּבי ֱא ִל ֶ
קנג,ב ְּתרו ַּמת ֵח ֵר ׁש^ ,לֹא ֵּת ֵצא ְלחו ִ ּּלין,
ִמ ּ ְפנֵ י ׁ ֶשהוּא ָס ֵפק".
ִּכי ִּת ָ ּיב ֵעי לָ ְך ַא ִּל ָ ּיבא דְּ ַר ָ ּבנַן,
דִּ ְתנַן:
" ֲח ִמ ׁ ּ ָשה לֹא יִ ְתרוֹ מוּ ,וְ ִאם ָּת ְרמ ּו ֵאין ְּתרו ָּמ ָתן ְּתרו ָּמהֵ ,אלּ ּו ֵהן:
ֵח ֵר ׁשׁ ,שוֹ ֶטה ,וְ ָק ָטן,
וְ ַה ּתוֹ ֵרם ֶאת ׁ ֶש ֵאינוֹ ׁ ֶשלּ וֹ ,
ש ָר ֵאל ֲא ִפילּ ּו ִ ּב ְר ׁשוּתוֹ " )תרומות א,א(.
וְ גוֹ י ׁ ֶש ָּת ַרם ֶאת ׁ ֶשל יִ ְ ׂ
ַמאי?
לְ ֵח ֵר ׁש י ֵָהיב לֵ ּיה  -דְּ ָק ָטן ָא ֵתי לִ כְ לָ ל דַּ ַעת,
אוֹ דִּ ילְ ָמא :לְ ָ ּק ָטן יָ ֵהיב לֵ ּיה  -דְּ ֵח ֵר ׁש ָא ֵתי לְ ַא ְחלו ֵּפי ְ ּבגָ דוֹ ל ּ ִפ ֵ ּיק ַח.
ִא ָּיכא דְּ ָא ְמ ֵרי :לְ ֵח ֵר ׁש י ֵָהיב לֵ ּיה.
ִא ָּיכא דְּ ָא ְמ ֵרי :לְ ָ ּק ָטן י ֵָהיב לֵ ּיה.
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ֵאין ׁ ָשם לֹא גּוֹ י וְ לֹא ֲחמוֹ ר וְ לֹא ֵח ֵר ׁש וְ לֹא ׁשוֹ ֶטה וְ לֹא ָק ָטן – ַמאי?
" ָא ַמר ַר ִ ּבי ִיצְ ָחק:
עוֹ ד ַא ֶח ֶרת ָהיְ ָתה ,וְ לֹא ָרצ ּו ֲחכָ ִמים לְ גַ לּ וֹ ָת ּה".
ַמאי "עוֹ ד ַא ֶח ֶרת ָהיְ ָתה"?
מוֹ לִ יכוֹ ' ּ ָפחוֹ ת ּ ָפחוֹ ת ֵמ ַא ְר ַ ּבע ַא ּמוֹ ת'.
ַא ַּמאי "לֹא ָרצ ּו ֲחכָ ִמים לְ גַ לּ וֹ ָת ּה"?
ִמ ׁ ּשוּםְּ :
"כבֹד ֱאל ִֹהים ַה ְס ֵּתר דָּ ָבר ,וּכְ בֹד ְמלָ כִ ים ֲחקֹר דָּ ָבר" )משלי כה ,ב(.
וְ ָהכָ אַ ,מאי ְּ
"כבֹד ֱאל ִֹהים" ִא ָּיכא?
דִּ ילְ ָמא ָא ֵתי לְ ַא ּתוֹ יֵי ַא ְר ַ ּבע ַא ּמוֹ ת ִ ּב ְר ׁשוּת ָה ַר ִ ּבים.
ַּת ְניָא:
יעזֶ ר אוֹ ֵמר:
" ַר ִ ּבי ֱא ִל ֶ
בּ וֹ ַ ּב ּיוֹ ם ָ ּג ְד ׁש ּו ְס ָאה.
ַר ִ ּבי יְ הוֹ ׁ ֻש ַע אוֹ ֵמר:
בּ וֹ ַ ּב ּיוֹ ם ָמ ֲחק ּו ְס ָאה".
ַּת ְניָא:
יעזֶ ר,
" ָמ ׁ ָשל דְּ ַר ִ ּבי ֱא ִל ֶ
ְל ָמה ַהדָּ ָבר דּ וֹ ֶמה?
ְלק ּו ּ ָפה ְמ ֵל ָאה ִק ׁ ּ
ישו ִּאין וְ ִדילּ ו ִּעין,
ָא ָדם נוֹ ֵתן ְלתוֹ ָכ ּה ַח ְרדָּ ל וְ ִהיא ַמ ֲחזֶ ֶקת.
ָמ ׁ ָשל דְּ ַר ִ ּבי יְ הוֹ ׁ ֻש ַע,
ְל ָמה ַהדָּ ָבר דּ וֹ ֶמה?
ַל ֲע ֵר ָיבה ְמ ֵל ָאה דְּ ַב ׁש,
יאה".
נוֹ ֵתן ְלתוֹ ָכ ּה ִר ּ
ימוֹ נִ ים וֶ ֱאגוֹ זִ ים וְ ִהיא ְמ ִק ָ
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ָא ַמר ָמר:
" ֵאין ִע ּמוֹ ּגוֹ י ַ -מ ִ ּניחוֹ ַעל ַה ֲחמוֹ ר".
וַ ֲהלֹא ְמ ַח ֵּמר,
שה ָּכל ְמלָ אכָ ה" )שמות כ ,י(!
וְ ַר ֲח ָמנָא ָא ַמר" :ל ֹא ַת ֲע ֶ ׂ
1

ָא ַמר ַרב ַאדָּ א ַ ּבר ַא ֲה ָבה:
ַמ ּנִיחוֹ ָעלֶ ָיה ְּכ ׁ ֶש ִהיא ְמ ַה ֶּלכֶ ת.
ְימא לְ ַה ׁ ְש ִּתין ָמיִם וּלְ ַה ּ ִטיל ְ ּגלָ לִ ים,
וְ ָהא ִאי ֶא ְפ ׁ ָשר דְּ לֹא ָקי ָ
וְ ִא ָּיכאֲ :ע ִק ָירה וְ ַה ּנ ָָחה!
ְּכ ׁ ֶש ִהיאְ ,מ ַה ֶּלכֶ ת ַמ ּנִיחוֹ ָעלֶ ָיה,
ְּכ ׁ ֶש ִהיא עוֹ ֶמ ֶדת נוֹ ְטלוֹ ֵה ֶימ ּנָה.
ִאי ָהכִ יֲ ,א ִפילּ ּו ֲח ֵברוֹ נ ִַמי!
ָא ַמר ַרב ּ ַפ ּ ָפא:
כּ ֹל ׁ ֶש ְ ּבגוּפוֹ ַח ּיָיב ַח ּ ָטאתּ ַ ,ב ֲח ֵברוֹ ָ ּ -פטוּר ֲא ָבל ָאסוּר,
כּ ֹל ׁ ֶש ֲח ֵבירוֹ ּ ָפטוּר ֲא ָבל ָאסוּרּ ַ ,ב ֲחמוֹ רוֹ  -מו ָּּתר לְ כַ ְּת ִח ָּלה.

1
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ָא ַמר ַרב ַאדָּ א ַ ּבר ַא ֲה ָבה:
ָה ְי ָתה ֲח ִבילָ תוֹ מ ּו ַּנ ַחת לוֹ ַעל ְּכ ֵתיפוֹ ָ -רץ ַּת ְח ֶּת ָיה ַעד ׁ ֶש ַּמ ִ ּג ַיע לְ ֵביתוֹ .
דַּ וְ ָקא ָרץֲ ,א ָבל ַק ֵּלי ַק ֵּלי – לֹא.
ַמאי ַט ְע ָמא?
ֵּכיוָ ן דְּ לֵ ית לֵ ּיה ֶה ֵּיכ ָירא ָא ֵתי לְ ִמ ֲיע ַבד ֲע ִק ָירה וְ ַה ָּנ ָחה.
סוֹ ף סוֹ ףִּ ,כי ָמ ָטא לְ ֵב ֵית ּיה ִ -אי ֶא ְפ ׁ ָשר דְּ לֹא ָק ֵאי ּפו ְּר ָּתא ,וְ ָק ְמ ַע ּיֵיל ֵמ ְר ׁשוּת ָה ַר ִ ּבים לִ ְר ׁשוּת ַה ּי ִָחיד!
דְּ זָ ֵריק לֵ ּיה ִּכלְ ַא ַחר יָ ד.
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ָא ַמר ָר ִמי ַ ּבר ָח ָמא:
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ְ ּב ֵמזִ יד ַ -ח ּיָיב ְס ִקילָ ה.
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ַמאי ַט ְע ָמא?
ָא ַמר ָר ָ ּבה:2
שה ָּכל ְמלָ אכָ ה ַא ָּתה ו ְּב ֶה ְמ ֶּת ָך" )שמות כ ,י(,
דְּ ָא ַמר ְק ָרא" :ל ֹא ַת ֲע ֶ ׂ
ְ ּב ֶה ְמ ּתוֹ דּ ו ְּמיָא דִּ ֵיד ּיה;
ַמה הוּא ְ ּב ׁשוֹ גֵ ג ַח ּיָיב ַח ּ ָטאתּ ְ ,ב ֵמזִ יד ַח ּיָיב ְס ִקילָ ה.
ַאף ְ ּב ֶה ְמ ּתוֹ נ ִַמי ּ ְ -ב ׁשוֹ גֵ ג ַח ּיָיב ַח ּ ָטאתּ ְ ,ב ֵמזִ יד ַח ּיָיב ְס ִקילָ ה.
ָא ַמר ָר ָבא:
ׁ ְש ֵּתי ְּת ׁשוּבוֹ ת ַ ּבדָּ ָבר:
שה ִ ּב ׁ ְשגָ גָ ה.
"תוֹ ָרה ַא ַחת יִ ְהיֶ ה לָ כֶ ם לָ עֹ ֶ ׂ
ֲח ָדא ,דִּ כְ ִתיבּ :
וְ ַה ֶּנ ֶפ ׁש ֲא ׁ ֶשר ַּת ֲע ֶ ׂ
שה ְ ּביָ ד ָר ָמה") 3במדבר טו ,כט-ל(,
הו ְ ּּק ׁ ָשה ָּכל ַה ּתוֹ ָרה כּ ו ָּּל ּה לַ ֲעבוֹ ָדה זָ ָרה:
ַמה ֲעבוֹ ָדה זָ ָרה דְּ ָע ֵביד ַמ ֲע ֶׂשה ְ ּבגו ֵּפ ּיהָ ,הכָ א נ ִַמי ַעד דְּ ָע ֵביד ַמ ֲע ֶׂשה ְ ּבגו ֵּפ ּיה.
וְ עוֹ ד:
ְּתנַן:
" ַה ְמ ַח ֵ ּלל ֶאת ַה ׁ ּ ַש ָ ּבת ְ ּבדָּ ָבר ׁ ֶש ַח ָ ּי ִיבין ַעל ׁ ִש ְג ָגתוֹ ַח ָּטאת וְ ַעל זְ דוֹ נוֹ ְס ִק ָילה" )סנהדרין סו.(.
ָיבין ַעל ׁ ִשגְ גָ תוֹ ַח ּ ָטאת וְ לֹא ַעל זְ דוֹ נוֹ ְס ִקילָ ה,
ִמ ְּכלָ ל דְּ ִא ָּיכא ִמידִּ י דְּ ֵאין ַח ּי ִ
ו ַּמאי נִיה ּו?
"לָ או" דִּ ְמ ַח ֵּמר
לֹא! ְּתחו ִּמין,
וְ ַא ִּל ָ ּיבא דְּ ַר ִ ּבי ֲע ִק ָיבא.
וְ ַה ְב ָע ָרה ַא ִּל ָ ּיבא דְּ ַר ִ ּבי יוֹ ֵסי.
קנד,א ַרב ז ְִביד ַמ ְתנֵי ָהכִ י:
ָא ַמר ָר ִמי ַ ּבר ָח ָמא:
ַה ְמ ַח ֵּמר ַא ַחר ְ ּב ֵה ָמה ְ ּב ׁ ּ ַש ָ ּבת,
ְ ּב ׁשוֹ גֵ ג ֵ -אינוֹ ַח ּיָיב ַח ּ ָטאת,
ְ ּב ֵמזִ יד ַ -ח ּיָיב ְס ִקילָ ה.
ְמ ִתיב ָר ָבא:
ּ
ּ
ּ
" ַה ְמ ַח ֵ ּלל ֶאת ַה ׁ ַש ָ ּבת ְ ּב ָד ָבר ׁ ֶש ַח ָי ִיבין ַעל ׁ ִש ְג ָגתוֹ ַח ָּטאתַ ,ח ָי ִיבין ַעל זְ דוֹ נוֹ ְס ִק ָילה".
ָיבין ַעל זְ דוֹ נוֹ ְס ִקילָ ה!
ָיבין ַעל ׁ ִשגְ גָ תוֹ ַח ּ ָטאת ֵ -אין ַח ּי ִ
ָהא ֵאין ַח ּי ִ
ָיבין כו'?!
ִמי ָק ָתנֵיָ :הא ֵאין ַח ּי ִ
ּ
ּ
ָיבין ַעל זְ דוֹ נוֹ ְס ִקילָ ה,
ָיבין ַעל ׁ ִשגְ גָ תוֹ ַח ּ ָטאת ַחי ִ
ָהכִ י ָק ָא ַמר :דָּ ָבר ׁ ֶש ַחי ִ
ָיבין ַעל זְ דוֹ נוֹ ְס ִקילָ ה,
ָיבין ַעל ׁ ִשגְ גָ תוֹ ַח ּ ָטאת וְ ַח ּי ִ
וְ י ֵׁש דָּ ָבר ׁ ֶש ֵאין ַח ּי ִ
ו ַּמאי נִיה ּו?
ְמ ַח ֵּמר.
2
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ָר ָבא ֲאחו ּּה דְּ ַרב ָמ ִרי ַ ּבר ָר ֵחל,
וְ ָא ְמ ִרי לָ ּהֲ :אבו ּּה דְּ ַרב ָמ ִרי ַ ּבר ָר ֵחל:
ֵיה ְ ּבפו ְּר ֵסיה דְּ ָ ּב ֶבל!
ישנָא ַ ּב ְת ָראַ ,ק ׁ ְשיָא ָהא דְּ ַרב ַאכְ ׁ ְש ֵר ּיה לְ ַרב ָמ ִרי ַ ּבר ָר ֵחל ו ַּמ ְני ּ
לְ לִ ׁ ּ ָ
דִּ ילְ ָמא ְּת ֵרי ָמ ִרי ַ ּבר ָר ֵחל ָהו ּו.
ֲהוָ ה ַמ ְתנֵי לְ ָהא ׁ ְש ַמ ְע ָּתאִ 4מ ׁ ּ ְש ֵמ ּיה דְּ ַר ִ ּבי יוֹ ָחנָ ן לִ ְפטוֹ ר.
ָא ַמר ַר ִ ּבי יוֹ ָחנָ ן:
ַה ְמ ַח ֵּמר ַא ַחר ְ ּב ֶה ְּמ ּתוֹ ְ ּב ׁ ּ ַש ָ ּבת ָ ּ -פטוּר ִמ ְּכלוּם.
ְ ּב ׁשוֹ גֵ ג  -לֹא ִמ ַח ּיַיב ַח ּ ָטאת ,דְּ הו ְ ּּק ׁ ָשה ָּכל ַה ּתוֹ ָרה כּ ו ָּּל ּה לַ ֲעבוֹ ָדה זָ ָרה,
ְ ּב ֵמזִ יד  -נ ִַמי לָ א ִמ ַיח ּיַיב ,דִּ ְתנַן:
" ַה ְמ ַח ֵ ּלל ֶאת ַה ׁ ּ ַש ָ ּבת ְ ּב ָד ָבר ׁ ֶש ַח ָ ּי ִיבין ַעל ׁ ִש ְג ָגתוֹ ַח ָּטאת וְ ַעל זְ דוֹ נוֹ ְס ִק ָילה" )סנהדרין סו,(.
ָיבין ַעל זְ דוֹ נוֹ ְס ִקילָ ה.
ָיבין ַעל ׁ ִשגְ גָ תוֹ ַח ּ ָטאת' ֵ -אין ַח ּי ִ
ָהא ' ֵאין ַח ּי ִ
ִיתן לְ ַאזְ ָה ַרת ִמ ַיתת ֵ ּבית דִּ ין',
ְ ּבלָ או נ ִַמי לָ א ִמ ַיח ּיַיב ,דַּ ֲהוָ ה לֵ ּיה – 'לָ או ׁ ֶש ּנ ַּ
ִיתן לְ ַאזְ ָה ַרת ִמ ַיתת ֵ ּבית דִּ ין' ֵ -אין לוֹ ִקין ָעלָ יו.
וְ כָ ל 'לָ או ׁ ֶש ּנ ַּ
ָ
"א ָּתה" לָ ָּמה לִ י?
קנד,ב וַ ֲא ִפילּ ּו לְ ַמאן דְּ ָא ַמר' :לוֹ ִקין' לִ יכְ ּתוֹ ב ַר ֲח ָמנָא :לֹא ַת ֲע ֶׂשה ָּכל ְמלָ אכָ ה ו ְּב ֶה ְמ ֶּתךַ ,
הוּא נִיה ּו דְּ ִמ ַיח ּיַיבּ ְ ,ב ֶה ְמ ּתוֹ לֹא ִמ ַיח ּיַיב.

4
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יט ִלין ַ ּב ׁ ּ ַש ָ ּבת.
יע ֶל ָח ֵצר ַה ִחיצוֹ נָ ה ] -נוֹ ֵטל ֶאת ַה ֵ ּכ ִלים ַה ִ ּנ ָּ
" ִה ִ ּג ַ
ּ
ּ
ּ
יהם"[.
יל
א
מ
ין
ל
פ
נוֹ
ין
ק
ש
ׂ
ה
ים,
ל
ב
ח
ה
יר
ת
מ
ת
ב
ּ
ש
ׁ
ב
ּ
ין
ל
יט
ּ
ן
א
ש
ׁ
ְ ִ ֵ ֵ ֵ ֶ
ַ ִּ ַ ֲ ָ ִ וְ ַ ַ ִ
וְ ֶ ֵ ינָ נִ ָ ִ ְ ַ ָ
ָא ַמר ַרב הוּנָ א:
ִיח ַּת ְח ֶּת ָיה,
ָה ְי ָתה ְ ּב ֶה ְמ ּתוֹ ְטע ּונָה ְּכלֵ י זְ כוּכִ ית ֵ -מ ִביא ָּכ ִרים וּכְ ָסתוֹ ת ו ַּמ ּנ ַ
ש ִ ּקין נוֹ ְפלִ ים.
ו ַּמ ִּתיר ַה ֲח ָבלִ ים וְ ַה ּ ַ ׂ
וְ ָה ֲאנַן ְּתנַן:
יט ִלין ְ ּב ׁ ּ ַש ָ ּבת"!
"נוֹ ֵטל ֶאת ַה ֵ ּכ ִלים ַה ִ ּנ ָ
ִּכי ָק ָא ַמר ַרב ה ּונָא ְ ּב ַק ְרנֵי דְּ או ָּּמנָא ,דְּ לָ א ַחזְ יָא לֵ ּיה.
וְ ָהא ָקא ְמ ַב ּ ֵטל ְּכלִ י ֵמ ֵהיכֶ נּוֹ !
ִ ּב ׁ ְשלִ ֵיפי זו ְּט ֵרי.
ֵמ ִית ֵיבי:
ּ
" ָהיְ ָתה ְ ּב ֶה ְמ ּתוֹ ְטעוּנָ ה ֶט ֶבל וַ ֲע ׁ ָש ׁ ִשיוֹ ת,
ש ִ ּקין נוֹ ְפ ִלין,
ַמ ִּתיר ֶאת ַה ֲח ָב ִלים וְ ַה ּ ַ ׂ
וְ ַאף ַעל ּ ִפי ׁ ֶש ִּמ ׁ ְש ַּת ְ ּב ִרין"!
ָה ָתםּ ְ :בכוּלְ ָסא.
דַּ י ְָקא נ ִַמי,
דְּ ָק ָתנֵי דּ ו ְּמיָא דְּ ּ ֶט ֶבל;
ַמה ּ ֶט ֶבל  -דְּ לָ א ֲחזִ י לֵ ּיה,
ַאף ָהכָ א נ ִַמי  -לָ א ֲחזִ י לֵ ּיה.
"אף ַעל ּ ִפי ׁ ֶש ִּמ ׁ ְש ַּת ְ ּב ִרין"?
ו ַּמאי ַ
ַמה ּו דְּ ֵת ָימא :לְ ֶה ְפ ֵסד מו ָּעט נ ִַמי ָח ׁ ְש ׁשוּ,
ָקא ַמ ׁ ְש ַמע לָ ן.
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ַּת ְניָא:
" ַר ִ ּבי ׁ ִש ְמעוֹ ן ֶ ּבן יוֹ ַחי אוֹ ֵמר:
ָהיְ ָתה ְ ּב ֶה ְמ ּתוֹ ְטעוּנָ ה ׁ ְש ִליף ׁ ֶשל ְּתבו ָּאה,
יה ,ו ְּמ ַס ְ ּלקוֹ ְל ַצד ַא ֵחר ,וְ הוּא נוֹ ֵפל ֵמ ֵא ָליו.
יח רֹ ׁ
אשוֹ ַּת ְח ֶּת ָ
ֵמ ִ ּנ ַ
יאל ָהיְ ָתה ְטעוּנָ ה דְּ ַב ׁש וְ לֹא ָר ָצה ְלפוֹ ְר ָק ּה ַעד מוֹ ָצ ֵאי ׁ ַש ָ ּבת,
ֲחמוֹ רוֹ ׁ ֶשל ַר ָ ּבן ַ ּג ְמ ִל ֵ
ְלמוֹ ָצ ֵאי ׁ ַש ָ ּבת ֵמ ָתה".
וְ ָה ֲאנַן ְּתנַן:
יט ִלין"!
"נוֹ ֵטל ֵ ּכ ִלים ַה ִ ּנ ָ
ְּכ ׁ ֶש ִה ְד ִ ּב ׁיש.
ִה ְד ִ ּב ׁיש לְ ַמאי ֲחזִ י?
לְ כְ ִת ָיתא דִּ גְ ַמלֵ י.
וְ י ִַּתיר ֲח ָבלִ ים וְ ִי ּ ְפל ּו ַׂש ִ ּקין!
ִמיצְ ְטר ּו זִ ֵ ּיקי.
ִיח ַּת ְח ֵּת ֶיהן!
וְ י ִָביא ָּכ ִרים וּכְ ָסתוֹ ת וְ ַי ּנ ַ
ְמ ָטנ ְֵפי וְ ָק ְמ ַב ּ ֵטל ְּכלִ י ֵמ ֶה ֶּיכנּוֹ .
וְ ָה ִא ָּיכא צַ ַער ַ ּב ֲעלֵ י ַח ּיִים!
ָק ָס ַבר:
צַ ַער ַ ּב ֲעלֵ י ַח ּיִים דְּ ַר ָ ּבנַ ן.
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ַא ַ ּביֵי ַא ׁ ְש ַּכ ֵח ּיה לֵ ּיה לְ ַר ָ ּבה דְּ ָקא ְמ ׁ ַש ְפ ׁ ֵשף לֵ ּיה לִ ְב ֵר ּיה ַא ַ ּג ָ ּבא דַּ ֲח ָמ ָרא.
ָא ַמר לֵ ּיה:
ָקא ִמ ׁ ְש ַּת ֵּמ ׁש ָמר ְ ּב ַב ֲעלֵ י ַח ּיִים!
ָא ַמר לֵ ּיה:
צְ ָד ִדין ֵהן,
ּ
וּצְ ָד ִדין לֹא ָגזְ ר ּו ְ ּבה ּו ַר ָ ּבנַן.
ְמנָא ֵּת ְימ ָרא?
דִּ ְתנַן:
ש ִ ּקין נוֹ ְפ ִלין" .
" ַמ ִּתיר ֲח ָב ִלים וְ ַה ּ ַ ׂ
ַמאי לָ או ְ ּב ִח ֵ ּבר ּגוּוַ לָ ִקי ,דְּ ָהו ּו לְ ה ּו צְ ָד ִדין,
וּצְ ָד ִדין לֹא ָ ּגזְ ר ּו ְ ּבה ּו ַר ָ ּבנַן.
לֹאּ ְ ,ב ִח ֵ ּבר ַא ַ ּגלָ וְ ִוקי ,דְּ לָ א ָהו ּו צְ ָד ִדין.
ִאי נ ִַמי,
ְ ּבלַ כְ ָּתא.
ֵא ִית ֵיב ּיה:
" ׁ ְש ַּתיִ ם ִ ּב ֵידי ָא ָדם ,וְ ַא ַחת ְ ּב ִא ָילן ּ ְ -כ ׁ ֵש ָרה,
וְ ֵאין עוֹ ִלין ָל ּה ְ ּביוֹ ם טוֹ ב".
ַמאי לָ או דְּ ָחק ֵ ּב ּיה ְ ּב ִאילָ ן ,דְּ ָהו ּו לְ ה ּו ְצ ָד ִדיןּ ,וצְ ָד ִדין ֲאסו ִּרין!
לֹא ,דְּ כַ ְפ ֵי ּיה לְ ִאילָ ן ,וְ ַא ּנַח ִסיכּ ו ְּך ִע ָּילוֵ ּיה דְּ ָק ְמ ׁ ַש ֵּמ ׁש ְ ּב ִאילָ ן.
ִאי ָהכִ י,
לש ִ ּב ֵידי ָא ָדם וְ ַא ַחת ְ ּב ִא ָילן ּ ְ -כ ׁ ֵש ָרה,
ֵא ָימא ֵס ָיפאָ ׁ " :ש ׁ
וְ עוֹ ִלין ָל ּה ְ ּביוֹ ם טוֹ ב".
ֵיה לְ ִאילָ ןַ ,א ַּמאי עוֹ לִ ין לָ ּה ְ ּביוֹ ם טוֹ ב?
וְ ִאי דְּ כַ ְפי ּ
וְ ֶא ָּלא ַמאי צְ ָד ִדין ֲאסו ִּרין?
סוֹ ף סוֹ ף ַא ַּמאי עוֹ לִ ין לָ ּה ְ ּביוֹ ם טוֹ ב?

ֶא ָּלאָ :ה ָתם ּ ְ -בגַ וַ אזָ א ּ ַפ ְר ַס ַּכנָא דְּ ִאילָ ן ּגו ֵּפ ּיה דּ וֹ ֶפן ְ ּב ָעלְ ָמא הוּא דְּ ׁ ַשוְ וֵ ּיה.
דַּ י ְָקא נ ִַמי,
דְּ ָק ָּתנֵי" :זֶ ה ַה ְ ּכ ָללּ ָ :כל ִאילּ ּו ׁ ֶש ִ ּי ָ ּנ ֵטל ָה ִא ָילן וִ יכוֹ ָלה ַל ֲעמוֹ ד עוֹ ִלין ָל ּה ְ ּביוֹ ם טוֹ ב".
ׁ ְש ַמע ִמי ּנ ָּה.
לֵ ָימא ְּכ ַת ּנ ֵָאי:
" ֵאין עוֹ ִלין ָל ּה ְ ּביוֹ ם טוֹ ב.
ַר ִ ּבי ׁ ִש ְמעוֹ ן ֶ ּבן ֶא ְל ָעזָ ר אוֹ ֵמר ִמ ׁ ּשוּם ַר ִ ּבי ֵמ ִאיר:
עוֹ ִלין ָל ּה ְ ּביוֹ ם טוֹ ב".
ַמאי לָ אוּ ְ ,ב ָהא ָק ִמ ּ ַיפלְ גִ י:
דְּ ָמר ָס ַבר :צְ ָד ִדין ֲאסו ִּרין,
ו ָּמר ָס ַבר :מו ָּּת ִרין.
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ָא ַמר ַא ַ ּביֵי:
לֹא,
דְּ כו ֵּּלי ָעלְ ָמא ְצ ָד ִדין ֲאסו ִּרין,
וְ ָהכָ א ְ ּבצִ דֵּ י צְ ָד ִדין ָק ִמ ּ ְיפלְ גֵ י:
ָמר ָס ַבר :צִ דֵּ י צְ ָד ִדין ֲאסו ִּרין,
ו ָּמר ָס ַבר :צִ דֵּ י צְ ָד ִדין מו ָּּת ִרין.
ָר ָבא ָא ַמר:
ַמאן דְּ ָא ַסר ִ ּב ְצ ָד ִדין ָ -א ַסר נ ִַמי ְ ּבצִ דֵּ י צְ ָד ִדין,
ַמאן דְּ ׁ ָש ֵרי ְ ּבצִ דֵּ י צְ ָד ִדין ָ ׁ -ש ֵרי נ ִַמי ִ ּבצְ ָד ִדין.
ֵא ִית ֵיב ּיה ַרב ְמ ׁ ָש ְר ׁ ִש ּיָא לְ ָר ָבא:
קנה,א "נָ ַעץ ^יָ ֵתד ְ ּב ִא ָילן וְ ָת ָלה ָ ּב ּה ַ ּכ ְל ָ ּכ ָלה
ש ָרה ְט ָפ ִחים ֵ -אין ֵעירוּבוֹ ֵעירוּב,
ְל ַמ ְע ָלה ֵמ ֲע ָ ׂ
ש ָרה ְט ָפ ִחים ֵ -עירוּבוֹ ֵעירוּב".
ְל ַמ ָּטה ֵמ ֲע ָ ׂ
ַט ְע ָמא דְּ נ ַָעץ י ֵָתד ָ ּב ִאילָ ן,
ָהא  -לֹא נ ַָעץֲ ,א ִפילּ ּו לְ ַמ ּ ָטה ֵמ ֲע ָׂש ָרה ְט ָפ ִחים ֵאין ֵעירוּבוֹ ֵעירוּב.
וְ ָהא ַהאי ַּת ּנָא דְּ ָק ָא ַסר ִ ּבצְ ָד ִדין ,וְ ָק ׁ ָש ֵרי ְ ּבצִ דֵּ י צְ ָד ִדין!
ָא ַמר ַרב ּ ַפ ּ ָפא:
ָהכָ א ְ ּבכַ לְ ָּכלָ ה דְּ חו ָּקה ָע ְס ִקינַ ן,
דְּ ַב ֲה ִדי דְּ ׁ ָש ֵקיל לֵ ּיה לְ ֵעירוּב ָק ָמנֵיד לֵ ּיה לְ ִאילָ ן ,וְ ָק ְמ ׁ ַש ֵּמ ׁש ְ ּב ִאילָ ן ּגו ֵּפ ּיה.
וְ ִהלְ כְ ָתא:
צְ ָד ִדין – ֲאסו ִּרין.
צִ דֵּ י ְצ ָד ִדין  -מו ָּּת ִרין.
ָא ַמר ַרב ַא ׁ ִשי:
ָה ׁ ְש ָּתא דְּ ָא ְמ ַר ְּת :צְ ָד ִדין ֲאסו ִּרין,
ַהאי דַּ ְר ָ ּגא דְּ ַמ ְדלָ א לֹא לִ ינ ֵָח ּיה ִאינ ִׁיש ַאדִּ ְיקלָ א ,דְּ ָהו ּו לְ ה ּו צְ ָד ִדין.
ֶא ָּלא ,לִ ינ ֵָח ּיה ַא ַ ּגוַ ואזֵ י לְ ַבר ִמדִּ ְיקלָ א,
וְ כִ י ָסלֵ יק לֹא לֵ י ַנח ַּכ ְר ֵע ּיה ַא ַ ּגוַ ואזֵ יֶ ,א ָּלא לִ ְיתנַח ַא ָ ּקנִין.
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 .731קנה ,א -ב
ִמ ְׁשנָה
יעי ָע ִמיר ִל ְפנֵ י ְ ּב ֵה ָמה,
ַמ ִּת ִירין ּ ְפ ִק ֵ
יפין,
ו ְּמ ַפ ְס ּ ְפ ִסין ֶאת ַה ִ ּכ ִ
ֲא ָבל לֹא ֶאת ַה ִּז ִירין.
ֵאין ְמ ַר ְּס ִקין :לֹא ֶאת ַה ׁ ּ ַש ַחת וְ לֹא ֶאת ֶה ָחרו ִּבין ִל ְפנֵ י ְ ּב ֵה ָמה,
ֵ ּבין דַּ ָ ּקה ו ֵּבין ַג ָּסה.
ַר ִ ּבי יְ הו ָּדה:
ַמ ִּתיר ֶ ּב ָחרו ִּבין ַלדַּ ָ ּקה.

ְ ּג ָמ ָרא
ָא ַמר ַרב הוּנָ א:
יעין",
ֵהן ֵהן " ּ ְפ ִק ִ
יפין".
ֵהן ֵהן " ִ ּכ ִ
יעין" – ְּת ֵרי,
" ּ ְפ ִק ִ
יפין" – ְּתלָ ָתא.
" ִ ּכ ִ
"זִ ִירין" – דְּ ַא ְרזֵ י.
וְ ָהכִ י ָק ָא ַמר:
ַמ ִּת ִירין ּ ְפ ִק ֵיעי ָע ִמיר לִ ְפנֵי ְ ּב ֵה ָמהּ ְ ,ו ְמ ַפ ְס ּ ְפ ִסין ,וְ הוּא ַהדִּ ין לְ כִ ִיפין.
ֲא ָבל לֹא ֶאת ַה ִ ּז ִירין  -לֹא לְ ַפ ְס ּ ֵפס וְ לֹא לְ ַה ִּתיר.
ָא ַמר ַרב ִח ְסדָּ א:
ַמאי ַט ְע ָמא דְּ ַרב ה ּונָא?
ָקא ָס ַבר:
לְ ִמ ְט ַרח ְ ּבאוּכְ לָ א ָ -ט ְר ִחינַן,
לְ ַש ּו ּויֵי אוּכְ לָ א  -לָ א ְמ ׁ ַש ֵ ּוינַן.
ַרב יְהו ָּדה ָא ַמר:
יעין"ֵ ,הן ֵהן "זִ ִירין",
ֵהן ֵהן " ּ ְפ ִק ִ
יעין" – ְּת ֵרי,
" ּ ְפ ִק ִ
"זִ ִירין" – ְּתלָ ָתא.
יפין"  -דְּ ַא ְרזֵ י.
" ִ ּכ ִ
וְ ָהכִ י ָק ָא ַמר:
ַמ ִּת ִירין ּ ְפ ִק ֵיעי ָע ִמיר לִ ְפנֵי ְ ּב ֵה ָמהֲ ,א ָבל ּ ַפ ְס ּפוֹ ֵסי  -לֹא,
וְ כִ ִיפין ַ ּ -פ ְס ּפוֹ ֵסי נ ִַמי ְמ ַפ ְס ּ ְפ ִסינַןֲ ,א ָבל לֹא ַה ִ ּז ִירין לְ ַפ ְס ּ ֵפס ֶא ָּלא לְ ַה ִּתיר.
ָא ַמר ָר ָבא:
ַמאי ַט ְע ָמא דְּ ַרב יְהו ָּדה?
ָק ָס ַבר:
ׁ ָשוֵ וי אוּכְ לָ א ְ -מ ׁ ַש ֵ ּוינַן,
ִמ ְט ַרח ְ ּבאוּכְ לָ א  -לָ א ָט ְר ִחינַן.
ְּתנַן:
" ֵאין ְמ ַר ְּס ִקין ֶאת ַה ׁ ּ ַש ַחת וְ ֶאת ֶה ָחרו ִּבין ִל ְפנֵ י ְ ּב ֵה ָמהּ ֵ ,בין דַּ ָ ּקה ו ֵּבין ַג ָּסה" .
ַמאי לָ או ָחרו ִּבין דּ ו ְּמיָא דְּ ׁ ּ ַש ַחת,
ַמה ׁ ּ ַש ַחת דְּ ַר ִּכיכֵ יַ ,אף ָחרו ִּבין דְּ ַר ִּכיכֵ י.
ַאלְ ָמא לָ א ָט ְר ִחינַן ְ ּבאוּכְ לָ א,
ּו ְּתיו ְּב ֵת ּיה דְּ ַרב ה ּונָא.
ָא ַמר לָ ְך ַרב ה ּונָא:
לֹא,
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ׁ ַש ַחת דּ ו ְּמיָא דַּ ָחרו ִּבין.
ֶמה ָחרו ִּבין דְּ ַאקוֹ ׁ ֵשיַ ,אף ׁ ַש ַחת דְּ ַאקוֹ ׁ ֵשי.
ֵהיכִ י ַמ ׁ ְש ַּכ ַחת לָ ּה?
ְ ּב ִעילֵ י זו ְּט ֵרי.
ָּתא ׁ ְש ַמע:
" ַר ִ ּבי יְ הו ָּדה:
ַמ ִּתיר ֶ ּב ָחרו ִּבין ַלדַּ ָ ּקה".
" ַלדַּ ָ ּקה" – ִאין ,לַ ַ ּג ּ ָסה  -לֹא.
ִאי ָא ְמ ַר ְּת ִ ּב ׁ ְשלָ ָמאַּ :ת ּנָא ַק ָּמא ָס ַברִ :מ ְיט ַרח ְ ּבאוּכְ לָ א  -לָ א ָט ְר ִחי ַנן,
ׁ ָשוֵ וי ְמ ׁ ַש ֵ ּוינַןַ ,היְינ ּו דְּ ָקא ָא ַמר ַר ִ ּבי יְהו ָּדה " ֶה ָחרו ִּבין ַלדַּ ָ ּקה" נ ִַמי ׁ ָשוֵ וי אוּכְ לָ א הוּא.
ֶא ָּלאִ ,אי ָא ְמ ַר ְּת ַּת ּנָא ַק ָּמא ָס ַבר ׁ ָשוֵ וי אוּכְ לָ א  -לָ א ְמ ׁ ַש ֵ ּוינַן,
ִמ ְיט ַרח ְ ּבאוּכְ לָ א ִ -מ ְט ָר ִחינַןַ ,ר ִ ּבי יְהו ָּדה ַמ ִּתיר ֶ ּב ָחרו ִּבין לַ דַּ ָ ּקהָּ ,כל ׁ ֶש ֵּכן לַ ַ ּג ּ ָסה!
ִמי ָס ְב ַר ְּת "דַּ ָ ּקה" דַּ ָ ּקה ַמ ָּמ ׁש?
ַמאי "דַּ ָ ּקה" ּ ַ -ג ּ ָסה,
ְיקא ְ ּבאוּכְ לָ א.
ו ַּמאי ָק ֵרי לָ ּה "דַּ ָ ּקה"  -דְּ ָדי ָ
"בין דַּ ָ ּקה ו ֵּבין ַ ּג ָּסה" ִמ ְּכלָ ל דְּ ַר ִ ּבי יְהו ָּדה "דַּ ָ ּקה"  -דַּ ָ ּקה ַמ ָּמ ׁש ָק ָא ַמר!
ישאּ ֵ :
ָהא ִמדְּ ָק ָתנֵי ֵר ׁ ָ
ַק ׁ ְשיָא.
ָּתא ׁ ְש ַמע:
קנה,ב " ְמ ַח ְּת ִכין ^ ֶאת ַהדְּ לו ִּעין ִל ְפנֵ י ַה ְ ּב ֵה ָמה וְ ֶאת ַה ְ ּנ ֵב ָלה ִל ְפנֵ י ַה ְ ּכ ָל ִבים".
ַמאי לָ או "דְּ לו ִּעין" דּ ו ְּמיָא דִּ " ְ ּנ ֵב ָלה",
ַמה " ְ ּנ ֵב ָלה" דְּ ָרכִ יכָ אַ ,אף "דְּ לו ִּעין" דְּ ַר ִּכיכֵ י,
ַאלְ ָמא ָט ְר ִחינַן ְ ּבאוּכְ לָ א ,ו ְּתיו ְּב ָּתא דְּ ַרב יְ הו ָּדה!
ָא ַמר לָ ְך ַרב יְהו ָּדה:
לֹא" ,נְ ֵב ָלה" דּ ו ְּמיָא דִּ " ְדלו ִּעין":
ַמה דְּ לו ִּעין דְּ ָא ׁש ּונֵיַ ,אף נ ְֵבלָ ה דְּ ָא ׁש ּונָא.
וְ ֵהיכִ י ַמ ׁ ְש ַּכ ַחת לָ ּה?
ְ ּב ָב ָׂשר ּ ִפילֵ י.
ִאי נ ִַמי,
יאתא זו ָּט ֵרי.
ְ ּבגו ְּר ָי ָ
ָּתא ׁ ְש ַמע:
דְּ ָתנֵי ַרב ָחנָ ן ִמ ְ ּנ ַה ְרדְּ ָעא:
" ְמ ָפ ְר ִכינַ ן ֶּת ֶבן וְ ַא ְס ּ ַפ ְס ָּתא ו ְּמ ָע ְר ִבין".
ַאלְ ָמאָ :ט ְר ִחינַן ְ ּבאוּכְ לָ א!
ֶּת ֶבן ּ ְ -ב ִת ְיבנָא ַס ְריָא
ַא ְס ּ ַפ ְס ָּתא ּ ְ -ב ִעילֵ י זו ּ ָּט ֵרי.
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 .732קנה ,ב
ִמ ְׁשנָה
יטין.
ֵאין אוֹ ְב ִסין ֶאת ַה ַ ּג ָּמל ,וְ לֹא דּ וֹ ְר ִסיןֲ ,א ָבל ַמ ְל ִע ִ
יטין.
וְ ֵאין ַמ ֲא ִמ ִירין ֶאת ָה ֲע ָג ִליםֲ ,א ָבל ַמ ְל ִע ִ
ו ְּמ ַה ְל ְק ִטין ְל ַת ְרנְ גוֹ ִלין,
וְ נוֹ ְתנִ ין ַמיִ ם ַל ּמו ְּר ָסןֲ ,א ָבל לֹא ּגוֹ ְב ִלין.
וְ ֵאין נוֹ ְתנִ ין ַמיִ ם ִל ְפנֵ י דְּ בוֹ ִרים וְ ִל ְפנֵ י יוֹ נִ ים ׁ ֶש ַ ּב ׁ ּשוֹ ָב ְך,
יס ּיוֹ ת.
ֲא ָבל נוֹ ְתנִ ין ִל ְפנֵ י ַא ָּווזִ ין וְ ַת ְרנְ גוֹ ִלין ,וְ ִל ְפנֵ י יוֹ נֵ י ַה ְרדֵּ ִ

ְ ּג ָמ ָרא
"אין אוֹ ְב ִסין"?
ַמאי ֵ
ָא ַמר ַרב יְהו ָּדה:
ְ
ֵאין עוֹ ִׂשין לָ ּה ֵאבוּס ְ ּבתוֹ ך ֵמ ֶע ָיה.
ִמי ִא ָּיכא ִּכי ַהאי ַ ּגוְ ונָא?
ִאין וְ כִ ְד ָא ַמר ַרב י ְִר ְמיָה ִמדִּ ְיפ ִּתי:
ָיעא דְּ ָאכְ לָ א כּ וֹ ָרא,
לְ ִד ִידי ָחזֵ י לִ י ַההוּא ַט ּי ָ
וְ ַא ְט ִעינָא כּ וֹ ָרא.
" ֵאין ַמ ֲא ִמ ִירין"
ֵאיזוֹ ִהיא ' ַה ְמ ָר ָאה' וְ ֵאיזוֹ ִהיא ' ַהלְ ָע ָטה'?
ָא ַמר ַרב יְהו ָּדה:
' ַה ְמ ָר ָאה'  -לְ ָמקוֹ ם ׁ ֶש ֵאינ ָּה יְכוֹ לָ ה לְ ַה ֲחזִ יר,
' ַהלְ ָע ָטה'  -לְ ָמקוֹ ם ׁ ֶש ּיְכוֹ לָ ה לְ ַה ֲחזִ יר.
ַרב ִח ְסדָּ א ָא ַמר:
ִא ִידי וְ ִא ִידי לְ ָמקוֹ ם ׁ ֶש ֵאי ָנ ּה יְכוֹ לָ ה לְ ַה ֲחזִ יר,
ַה ְמ ָר ָאה ּ ִ -בכְ לִ י,
ַהלְ ָע ָטה ּ ְ -ביָד.
ְמ ִתיב ַרב יוֹ ֵסף:
" ְמ ַה ְל ְק ִטין ְל ַת ְרנְ גוֹ ִלין ,וְ ֵאין ָצ ִר ְ
יטין.
יך לוֹ ַמר ׁ ֶש ַּמ ְל ִק ִ
יטין ְליוֹ נֵ י ׁשוֹ ָב ְך ו ְּליוֹ נֵ י ֲע ִל ָ ּייה,
וְ ֵאין ַמ ְל ִק ִ
וְ ֵאין ָצ ִר ְ
יך לוֹ ַמר ׁ ֶש ֵאין ְמ ַה ְל ְק ִטין".
יטין"?
"מ ְל ִק ִ
"מ ַה ְל ְק ִטין" ו ַּמאי ַ
ַמאי ְ
"מ ַה ְל ְק ִטין"  -דְּ ָס ֵפי לֵ ּיה ְ ּביָ ַדיִם,
א
ִאילֵ ָימ ְ
יטין"  -דְּ ׁ ָש ֵדי לֵ ּיה ַק ַּמיְיה ּו,
"מ ְל ִק ִ
ַ
יש ָדא ַק ַּמיְיה ּו נ ִַמי לֹא,
ִמ ְּכלָ ל :דְּ יוֹ נֵי ׁשוֹ ָב ְך וְ יוֹ נֵי ֲעלִ ּיָיה ִמ ְׁ
"מ ַה ְל ְק ִטין"  -לְ ָמקוֹ ם ׁ ֶש ֵאינ ָּה יְכוֹ לָ ה לְ ַה ֲחזִ יר,
ֶא ָּלא לָ או ְ
ּ
יטין"  -לְ ָמקוֹ ם ׁ ֶשיְכוֹ לָ ה לְ ַה ֲחזִ יר,
"מ ְל ִק ִ
ַ
ִמ ְּכלָ לַ :ה ְמ ָר ָאה ִ ּבכְ לִ י,
ּו ְּתיו ְּב ָּתא דְּ ַרב יְ הו ָּדה!
ָא ַמר לָ ְך ַרב יְהו ָּדה:
לְ עוֹ לָ ם:
"מ ַה ְל ְק ִטין"  -דְּ ָס ֵפי לֵ ּיה ְ ּביָ ַדיִם,
ְ
יטין"  -דְּ ׁ ָש ֵדי לֵ ּיה ַק ַּמיְיה ּו.
"מ ְל ִק ִ
ַ
יש ָדא ַק ַּמ ְייה ּו נ ִַמי לֹא
ו ְּד ָקא ַק ׁ ְשיָא לָ ְך יוֹ נֵי ׁשוֹ ָב ְך וְ יוֹ נֵי ֲעלִ ּיָיה לְ ִמ ׁ ְ
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ָה ֵניְ :מזוֹ נוֹ ָתן ָעלֶ ָיך.
וְ ָהנֵי ֵאין ְמזוֹ נוֹ ָתן ָעלֶ ָיך.
ִּכ ְד ַת ְניָא:
"נוֹ ְתנִ ין ְמזוֹ נוֹ ת ִל ְפנֵ י ֶ ּכ ֶלב ,וְ ֵאין נוֹ ְתנִ ין ְמזוֹ נוֹ ת ִל ְפנֵ י ֲחזִ יר.
ו ָּמה ֶה ְפ ֵר ׁש ֵ ּבין זֶ ה ָלזֶ ה?
זֶ ה ְ -מזוֹ נוֹ ָתיו ָע ֶל ָ
יך,
וְ זֶ הֵ -אין ְמזוֹ נוֹ ָתיו ָע ֶל ָ
יך.
ָא ַמר ַרב ַא ׁ ִשי:
ִיתין נ ִַמי דַּ י ְָקא:
ַמ ְתנ ִ
" ֵאין נוֹ ְתנִ ין ַמיִ ם ִל ְפנֵ י דְּ בוֹ ִרים וְ ִל ְפנֵ י יוֹ נִ ים ׁ ֶש ַ ּב ׁ ּשוֹ ָבךְ,
יס ּיוֹ ת".
ֲא ָבל נוֹ ְתנִ ין ִל ְפנֵ י ַא ָּווזִ ין וְ ִל ְפנֵ י ַּת ְרנְ גוֹ ִלין וְ ִל ְפנֵ י יוֹ נֵ י ַה ְרדֵּ ִ
ַמאי ַט ְע ָמא?
לָ או ִמ ׁ ּשוּם דְּ ָה ֵני ְ -מזוֹ נוֹ ָתן ָעלֶ יךָ,
וְ ָהנֵי ֵ -אין ְמזוֹ נוֹ ָתן ָעלֶ ָיך.
וְ לִ ַיט ְע ִמ ְיךַ ,מאי ִא ְיריָא ַמ ּיָא?
ֲא ִפילּ ּו ִח ּ ֵיטי וְ ַׂש ֲע ֵרי נ ִַמי  -לֹא!
ֶא ָּלאָ ׁ :שאנֵי ַמ ּיָא דִּ ׁ ְשכִ ִיחי ְ ּב ַאגְ ָמא
דָּ ַר ׁש ַר ִ ּבי יוֹ נָה ַא ּ ִפ ְית ָחא דְּ ֵבי ְנ ִׂש ָיאה:

ַמאי דִּ כְ ִתיב" :יֹ ֵד ַע ַצדִּ יק דִּ ין דַּ ִּלים"? )משלי כט ,ז(

יוֹ ֵד ַע ַה ָ ּקדוֹ ׁש ָ ּברו ְּך הוּא ְ ּבכֶ לֶ ב ׁ ֶש ְּמזוֹ נוֹ ָתיו מו ָּע ִטין ,לְ ִפיכָ ְך ׁשוֹ ֶהה ֲאכִ ילָ תוֹ ְ ּב ֵמ ָעיו ׁ ְשל ׁ ָֹשה י ִָמים.
ְּכ ִד ְתנַ ן:
יהא ָט ֵמא?
" ַ ּכ ָּמה ִּת ׁ ְש ֶהה ֲא ִכ ָילתוֹ ְ ּב ֵמ ָעיו וִ ֵ
ְ ּב ֶכ ֶלב ׁ ְשל ׁ ָֹשה יָ ִמים ֵמ ֵעת ְל ֵעת,
ש ֵרף".
ו ְּבעוֹ פוֹ ת ו ְּב ָד ִגים ְ ּכ ֵדי ׁ ֶש ִּת ּפוֹ ל ָלאוּר וְ ִת ּ ָ ׂ
ָא ַמר ַרב ַה ְמנוּנָ א:
ׁ ְש ַמע ִמי ּנ ָּה :אוֹ ַרח ַא ְר ָעא לְ ִמ ׁ ְשדָּ א או ְּמצָ א לְ כַ לְ ָ ּבא.
וְ כַ ָּמה?
ָא ַמר ַרב ָמ ִרי:
ֵיה ,וְ חו ְּט ָרא ַא ַ ּב ְת ֵר ּיה.
ְמ ׁ ַשח או ְּדנ ּ
ָהנֵי ִמ ֵּילי ְ ּב ַד ְב ָרא,
ֲא ָבל ְ ּב ָמ ָתא לֹא דְּ ָא ֵתי לְ ִמ ְס ַרךְ.
ָא ַמר ַרב ּ ַפ ּ ָפא:
לֵ ית ְד ַע ְניָא ִמ ַּכלְ ָ ּבא,
וְ לֵ ית דַּ ֲע ִתיר ֵמ ֲחזִ ָירא
ַּת ְניָא ְּכוָ ֵות ּיה דְּ ַרב יְהו ָּדה:
" ֵאיזוֹ ִהיא ' ַה ְמ ָר ָאה' וְ ֵאיזוֹ ִהיא ' ַה ְל ָע ָטה'?
יה ו ַּמ ֲא ִכ ָיל ּה ַ ּכ ְר ׁ ִשינִ ין ו ַּמיִ ם ְ ּב ַבת ַא ַחת.
יצ ּה ,וּפוֹ ֵקס ֶאת ּ ִפ ָ
' ַה ְמ ָר ָאה' ַ -מ ְר ִ ּב ָ
' ַה ְל ָע ָטה' ַ -מ ֲא ִכ ָיל ּה ו ַּמ ׁ ְש ָק ּה ,וְ נוֹ ְתנִ ין ַ ּכ ְר ׁ ִשינִ ין ִ ּב ְפנֵ י ַע ְצ ָמן ו ַּמיִ ם ִ ּב ְפנֵ י ַע ְצ ָמן".
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" ְמ ַה ְל ְק ִטין ְל ַת ְרנְ גוֹ ִלין] ,וְ נוֹ ְתנִ ין ַמיִ ם ַל ּמו ְּר ָסןֲ ,א ָבל לֹא ּגוֹ ְב ִלין"[.
ָא ַמר ַא ַ ּביֵי:
ָא ְמ ִר ָית ּה ַק ֵּמ ּיה דְּ ָמר:
ִיתין ַמ ּנִי?
ַמ ְתנ ִ
וְ ָא ַמר לִ יַ :ר ִ ּבי יוֹ ֵסי ַ ּבר יְהו ָּדה ִהיא.
דְּ ַת ְניָא:
" ֶא ָחד נוֹ ֵתן ֶאת ַה ֶ ּק ַמח וְ ֶא ָחד נוֹ ֵתן ְלתוֹ כוֹ ַמיִ ם,
ָה ַא ֲחרוֹ ן ַ -ח ָ ּייב
דִּ ְב ֵרי ַר ִ ּבי.
ַר ִ ּבי יוֹ ֵסי ַ ּבר יְ הו ָּדה אוֹ ֵמר:
ֵאינוֹ ַח ָ ּייב ַעד ׁ ֶש ְ ּי ַג ֵ ּבל".

דִּ ילְ ָמאַ :עד ָּכאן לֹא ָק ָא ַמר ַר ִ ּבי יוֹ ֵסי ַ ּבר יְהו ָּדה ָה ָתם ֶא ָּלא ֶק ַמח דְּ ַ ּבר ִ ּגיבּ וּל הוּא,
ֲא ָבל מו ְּר ָסן דְּ לַ או ַ ּבר ִ ּגיבּ וּל הוּאֲ ,א ִפילּ ּו ַר ִ ּבי יוֹ ֵסי ַ ּבר יְ הו ָּדה מוֹ ֶדה?
לֹא ָסלְ ָקא דַּ ֲע ָת ְך,
דְּ ַת ְניָא ְ ּב ֶה ְדיָא:
" ֵאין נוֹ ְתנִ ין ַמיִ ם ַל ּמו ְּר ָסן,
דִּ ְב ֵרי ַר ִ ּבי.
ַר ִ ּבי יוֹ ֵסי ַ ּבר יְ הו ָּדה אוֹ ֵמר:
נוֹ ְתנִ ין ַמיִ ם ַל ּמו ְּר ָסן".
ָּתנ ּו ַר ָ ּבנַן:
" ֵאין ּגוֹ ְב ִלין ֶאת ַה ָ ּק ִלי.
וְ יֵ ׁש אוֹ ְמ ִריםּ :גוֹ ְב ִלין".
ַמאן "יֵ ׁש אוֹ ְמ ִרים"?
קנו,א

ָא ַמר ַרב ִח ְסדָּ א:
ַר ִ ּבי יוֹ ֵסי ְ ּב ַר ִ ּבי יְהו ָּדה ִהיא.
וְ ָהנֵי ִמ ֵּילי הוּא דִּ ְמ ׁ ַש ּנֵי.
ֵהיכִ י ְמ ׁ ַש ּנֵי?
ָא ַמר ַרב ִח ְסדָּ א:
ַעל יָד ַעל יָ ד.
"וְ ׁ ָשוִ ין ׁ ֶשבּ וֹ ֲח ׁ ִשין ֶאת ַה ׁ ּ ָש ִתית ְ ּב ׁ ּ ַש ָ ּבת,
וְ ׁשוֹ ִתים זִ יתוֹ ם ַה ִּמ ְצ ִרי".
"אין ּגוֹ ְב ִלין"!
וְ ָה ָא ְמ ַר ְּתֵ :
לָ א ַק ׁ ְשיָא:
ָהא ּ ְ -ב ָע ָבה,
ָהא – ְ ּב ַר ָּכה.
וְ ָהנֵי ִמ ֵּילי הוּא דִּ ְמ ׁ ַש ּנֵי.
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ֵהיכִ י ְמ ׁ ַש ּנֵי?
ָא ַמר ַרב יוֹ ֵסף:
ְ
ּ
ְ ּבחוֹ ל  -נוֹ ֵתן ֶאת ַהחוֹ ֶמץ וְ ַא ַחר ָּכך נוֹ ֵתן ֶאת ַה ׁ ָש ִתית,
ְ ּב ׁ ּ ַש ָ ּבת  -נוֹ ֵתן ֶאת ַה ׁ ּ ָש ִתית וְ ַא ַחר ָּכ ְך נוֹ ֵתן ֶאת ַהחוֹ ֶמץ.
לֵ וִ י ְ ּב ֵר ּיה דְּ ַרב הוּנָ א ַ ּבר ִח ּיָיא ַא ׁ ְש ַּכ ֵח ּיה לְ גַ ָ ּבלָ א דְּ ֵבי נ ׁ ֵָש ּיה דְּ ָקא ַ ּג ִביל ,וְ ָס ֵפי לֵ ּיה לְ תוֹ ֵר ּיה.
ָ ּב ַט ׁש ֵ ּב ּיה.
ֲא ָתא ֲאבו ַּּה ַא ׁ ְש ַּכ ֵח ּיה,
ָא ַמר לֵ ּיהָ :הכִ י ָא ַמר ֲאבו ַּּה דְּ ִא ָּמ ְך ִמ ׁ ּ ְש ֵמ ּיה דְּ ַרב,
ו ַּמ ּנ ּו?
ַר ִ ּבי י ְִר ְמיָה ַ ּבר ַא ָ ּבא:
יש ֵנ ּיה ַמלְ ִק ִיטין 5לֵ ּיה.
גּוֹ ְבלִ ין וְ לֹא ַמ ְס ִפין ,ו ְּדלֹא לָ ִקיט ְ ּבלִ ׁ ּ ְ
וְ ָהנֵי ִמ ֵּילי הוּא דִּ ְמ ׁ ַש ּנֵי.
ֵהיכִ י ְמ ׁ ַש ּנֵי?
ֵימר ַ ּבר ׁ ְשלָ ְמיָא ִמ ׁ ּ ְש ֵמ ּיה דְּ ַא ַ ּביֵי:
ָא ַמר ַרב י ָ
ׁ ְש ִתי וָ ֵע ֶרב.
וְ ָהא לָ א ְמ ָע ֵרב ׁ ַש ּ ִפיר!
ָא ַמר ַרב יְהו ָּדה:
ְמנ ֲַערוֹ לַ ְּכלִ י.
ְּכ ִתיב ַא ּ ִפי ְנ ְק ֵס ּיה דְּ ז ְִע ִירי:
ֲא ָמ ִרית ֳק ָדם ַר ִ ּבי,
ו ַּמ ּנ ּו?
ַר ִ ּבי ִח ּיָיא.
ַמה ּו לְ גַ ֵ ּבל?
ָא ַמרָ :אסוּר.
ַמה ּו לְ ָפ ֵרק?
ָא ַמר :מו ָּּתר.
ָא ַמר ַרב ְמנַ ׁ ְשיָא:
ַחד ַק ֵּמי ַחד,
ְּת ֵרי ַק ֵּמי ְּת ֵרי ַ ׁ -ש ּ ִפיר דָּ ֵמי.
ְּתלָ ָתא ַק ֵּמי ְּת ֵרי ָ -אסוּר.
ַרב יוֹ ֵסף ָא ַמר:
ַקב וַ ֲא ִפילּ ּו ַק ַ ּביִים.
עו ָּּלא ָא ַמר:
כּ וֹ ר ,וַ ֲא ִפילּ ּו כּ וֹ ַריִים.

5

על פי דקדוקי סופרים ועוד.
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דוּרה
ְגּ ָמ ָרא ְס ָ
ְּכ ִתיב ַא ּ ִפי ְנ ְק ֵס ּיה דְּ לֵ וִ י:
ֲא ָמ ִרית ֳק ָדם ַר ִ ּבי,
ו ַּמ ּנוּ?
ַר ֵ ּבינ ּו ַה ָ ּקדוֹ ׁש,
ַעל דַּ ֲהו ּו ָ ּג ְבלִ ין ׁ ְש ִת ָיתא ְ ּב ָב ֶבל,
וַ ֲהוָ ה צָ וַ ח ַר ִ ּבי,
ו ַּמ ּנוּ?
ַר ֵ ּבינ ּו ַה ָ ּקדוֹ ׁש,
ַעל דְּ ָהו ּו ָ ּג ְבלִ ין ׁ ְש ִּת ָיתא,
וְ לֵ ית דְּ ׁ ָש ֵמ ַיע לֵ ּיה,
וְ לֵ ית ֵחילָ א ִ ּב ֵיד ּיה לְ ֵמ ַיסרִ ,מדְּ ַר ִ ּבי יוֹ ֵסי ְ ּב ַר ִ ּבי יְ הו ָּדה.
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 .734קנו ,א
ְּכ ִתיב ַא ּ ִפי ְנ ְק ֵס ּיה דְּ ַר ִ ּבי יְהוֹ ׁ ֻש ַע ֶ ּבן לֵ וִ י:
ַהאי ַמאן דִּ ְב ַחד ְ ּב ׁ ַש ָ ּבא  -י ְֵהי ְ ּג ַבר וְ לָ א ֲח ָדא ֵ ּב ּיה.
ַמאי "וְ לֹא ֲח ָדא ֵ ּב ּיה"?
ִאילֵ ָימא :וְ לֹא ַחד לְ ִטיב ּו,
וְ ָה ָא ַמר ַרב ַא ׁ ִשי:
ֲאנָא ְ ּב ַחד ְ ּב ׁ ַש ָ ּבא ֲהוָ אי!
ֶא ָּלא לַ או ֲח ָדא לְ ִב ׁישוּ,
וְ ָה ָא ַמר ַרב ַא ׁ ִשי:
ֲאנָא וְ ִד ִימי ַ ּבר ַקקוּזְ ָתא ָהוְ ויָן ְ ּב ַחד ְ ּב ׁ ַש ָ ּבא,
ֲאנָא ֶ -מלֶ ְך,
וְ הוּא ֲ -הוָ ה ֵר ׁיש ַ ּג ּנ ֵָבי!
ֶא ָּלאִ ,אי כּ ו ֵּּלי לְ ִטיב ּוִ ,אי כּ ו ֵּּלי לְ ִב ׁישוּ.
ַמאי ַט ְע ָמא?
דְּ ִא ְיבר ּו ֵ ּב ּיה אוֹ ר וְ חוֹ ׁ ֶש ְך.
ַהאי ַמאן דְּ ִב ְת ֵרי ְ ּב ׁ ַש ָ ּבא  -י ְֵהי ְ ּג ַבר ַרגְ זָ ן.
ַמאי ַט ְע ָמא?
ִמ ׁ ּשוּם דְּ ִא ּ ְיפלִ יג ּו ֵ ּב ּיה ַמ ּיָא.
ַהאי ַמאן דְּ ִב ְתלָ ָתא ְ ּב ׁ ַש ָ ּבא  -י ְֵהי ְ ּג ַבר ֲע ִתיר וְ זַ ּנַאי י ְֵהא.
ַמאי ַט ְע ָמא?
ִמ ׁ ּשוּם דְּ ִא ְ ּיבר ּו ֵ ּב ּיה ֲע ָׂש ִבים.
ַהאי ַמאן דִּ ְב ַא ְר ָ ּב ָעה ְ ּב ׁ ַש ָ ּבא  -י ְֵהי ְ ּג ַבר ַח ִּכים וְ נ ִָהיר.
ַמאי ַט ְע ָמא?
ִמ ׁ ּשוּם דְּ ִא ְיתל ּו ֵ ּב ּיה ְמאוֹ רוֹ ת.
ַהאי ַמאן דִּ ְב ַח ְמ ׁ ָשה ְ ּב ׁ ַש ָ ּבא  -י ְֵהי ְ ּג ַבר גּוֹ ֵמל ֲח ָס ִדים.
ַמאי ַט ְע ָמא?
ִמ ׁ ּשוּם דְּ ִא ְ ּיבר ּו ֵ ּב ּיה דָּ גִ ים וְ עוֹ פוֹ ת.
ַהאי ַמאן דִּ ְב ַמ ֲעלֵ י ׁ ַש ְ ּב ָתא  -י ְֵהי ְ ּג ַבר ַחזְ ָרן.
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דוּרה
ְגּ ָמ ָרא ְס ָ
ָא ַמר ַר ִ ּבי נַ ְח ָמן ַ ּבר ִיצְ ָחק:
ַחזְ ָרן ְ ּב ִמצְ וֹ ת.
ַהאי ַמאן דִּ ְב ׁ ַש ְ ּב ָּתא יְ ֵהי ּ ְ -ב ׁ ַש ְ ּב ָתא יָמוּת,
ַעל דְּ ַא ִחילּ ּו ֲעלוֹ ִהי יוֹ ָמא ַר ָ ּבא דְּ ׁ ַש ְ ּב ָּתא.
ָא ַמר ָר ָבא ַ ּבר ַרב ׁ ֵשילָ א:
ישא ַר ָ ּבא י ְִת ְק ֵרי.
וְ ַקדִּ ׁ ָ
ָא ַמר לְ ה ּו ַר ִ ּבי ֲחנִ ינָ א:
ּפוֹ ק ּו ִא ְמר ּו לֵ ּיה לְ ַבר לִ יוַ אי:
לֹא ַמ ַ ּזל יוֹ ם גּוֹ ֵרםֶ ,א ָּלא ַמ ַ ּזל ׁ ָש ָעה גּוֹ ֵרם.
ַהאי ַמאן דִּ ְב ַח ָּמה ְ -י ֵהי ְ ּג ַבר זִ יוְ ָתן.
י ְֵהי ָאכֵ יל ִמדִּ ילֵ ּיה וְ ׁ ָש ֵתי ִמדִּ ילֵ ּיה,
וְ ָרזוֹ ִהי ַ ּגלְ יָין,
ִאם ָ ּגנֵיב  -לֹא ַמצְ לַ ח.
ַהאי ַמאן דִּ ְבכוֹ כָ ב נוֹ גַ ּה  -י ְֵהי ְ ּג ַבר ֲע ִתיר וְ זַ ּנַאי י ְֵהי.
ַמאי ַט ְע ָמא?
ִמ ׁ ּשוּם דְּ ִא ְיתיְלִ יד ֵ ּב ּיה נו ָּרא.
ַהאי ַמאן דִּ ְבכוֹ כָ ב  -י ְֵהי ְ ּג ַבר נ ִָהיר וְ ַח ִּכים,
ִמ ׁ ּשוּם דְּ ָס ְפ ָרא דְּ ַח ָּמה הוּא.
ַהאי ַמאן דְּ ִבלְ ָבנָ ה  -י ְֵהי ְ ּג ַבר ָס ִביל ָמ ְר ִעין,
ָ ּבנֵאי וְ ָס ִתירָ ,ס ֵתיר ו ָּבנֵאי,
ָאכִ יל דְּ לָ א דִּ ילֵ ּיה ,וְ ׁ ָש ֵתי דְּ לָ א דִּ ילֵ ּיה ,וְ ָרזוֹ ִהי ַּכ ְסיָין.
ִאם ָ ּגנַב ַ -מצְ לַ ח.
ַהאי ַמאן דִּ ְב ׁ ַש ְ ּב ַתאי  -י ְֵהי ְ ּג ַבר ַמ ְח ׁ ְש ָב ֵת ּיה ְ ּב ֵטלִ ין.
וְ ִאית דְּ ָא ְמ ִרי:
כּ ֹל דִּ ְמ ַח ּ ְשׂ ִבין ֲעלֵ ּיה ְ ּב ֵטלִ ין.
ַהאי ַמאן ִד ְבצֶ ֶדק יְ ֵהי ְ ּג ַבר צַ ְד ָקן.
ָא ַמר ַר ִ ּבי נַ ְח ָמן ַ ּבר ִיצְ ָחק:
וְ צַ ְד ָקן ְ ּב ִמצְ וֹ ת.
ַהאי ַמאן דִּ ְב ַמ ְאדִּ ים  -י ְֵהי ְ ּג ַבר ָא ׁ ֵשיד דְּ ָמא.
ָא ַמר ַר ִ ּבי ַא ׁ ִשי:
ִאי או ָּּמנָאִ ,אי גַ ּנ ָָבאִ ,אי ַט ָ ּב ָחאִ ,אי מוֹ ֲהלָ א.
ָא ַמר ַר ָ ּבה:
ֲאנָא ְ ּב ַמ ְאדִּ ים ֲהוָ אי!
ָא ַמר ַא ַ ּביֵי:
ָמר נ ִַמי ָענ ֵׁיש וְ ָק ֵטיל.
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ִא ְּית ַמר:
ַר ִ ּבי ֲחנִ ינָ א אוֹ ֵמר:
ַמ ָ ּזל ַמ ְח ִּכיםַ ,מ ָ ּזל ַמ ֲע ׁ ִשיר,
וְ י ֵׁש ַמ ָ ּזל לְ ִי ְׂש ָר ֵאל.
ַר ִ ּבי יוֹ ָחנָ ן ָא ַמר:
ֵאין ַמ ָ ּזל לְ ִי ְׂש ָר ֵאל.
וְ ָאזְ ָדא ַר ִ ּבי יוֹ ָחנָן לְ ַט ְע ֵמ ּיה,
דְּ ָא ַמר ַר ִ ּבי יוֹ ָחנָ ן:
ִמ ַּניִין ׁ ֶש ֵאין ַמ ָ ּזל לְ ִי ְׂש ָר ֵאל?
ׁ ֶש ּנ ֱֶא ַמר" :כּ ֹה ָא ַמר ה'ֶ :אל דֶּ ֶר ְך ַה ּגוֹ יִ ם ַאל ִּתלְ ָמד ּו ו ֵּמאֹתוֹ ת ַה ּׁ ָש ַמיִ ם ַאל ֵּת ָח ּת ּו,
ִּכי יֵ ַח ּת ּו ַה ּגוֹ יִ ם ֵמ ֵה ָמה" )ירמיה י ,ב(  -גּוֹ יִים "יֵ ַח ּת ּו" ,וְ לֹא ִי ְׂש ָר ֵאל.

קנו,ב

וְ ַאף ַרב ָס ַבר ֵאין ַמ ָ ּזל לְ ִי ְׂש ָר ֵאל,
דְּ ָא ַמר ַרב יְהו ָּדה ָא ַמר ַרב:
ִמ ַנ ּיִין ׁ ֶש ֵאין ַמ ָ ּזל לְ ִי ְׂש ָר ֵאל?
ׁ ֶש ּנ ֱֶא ַמר" :וַ ּיוֹ ֵצא אתוֹ ַהחו ָּצה") 6בראשית טו ,ה(,
ָא ַמר ַא ְב ָר ָהם לִ ְפנֵי ַה ָ ּקדוֹ ׁש ָ ּברו ְּך הוּא:
7
ִרבּ וֹ נוֹ ׁ ֶשל עוֹ לָ םֶ " :בן ֵ ּב ִיתי יוֹ ֵר ׁש אֹ ִתי" )בראשית טו ,ג(,
ָא ַמר לוֹ  :לָ אוִּ " ,כי ִאם ֲא ׁ ֶשר יֵ ֵצא ִמ ּ ֵמ ֶע ָיך") 8בראשית טו ,ד(.
ָא ַמר לְ ָפנָיוִ :רבּ וֹ נוֹ ׁ ֶשל עוֹ לָ ם נ ְִס ַּת ַּכלְ ִּתי ְ ּב ִאיצְ ַטגְ נִינוּת ׁ ֶש ִּלי ,וְ ֵאינִי ָראוּי לְ הוֹ לִ יד ֵ ּבן!
ָא ַמר לֵ ּיה :צֵ א ֵמ ִאיצְ ַטגְ נִינוּת ׁ ֶש ְּל ָךֶ ׁ ,ש ֵאין ַמ ָ ּזל לְ ִי ְׂש ָר ֵאל!
ַמאי דַּ ֲע ֵת ְיך?
דְּ ָק ֵאי צֶ ֶדק ְ ּב ַמ ֲע ָרבְ ,מ ַה ְד ָרנָא וּמוֹ ָק ִמינָא לֵ ּיה ְ ּב ִמזְ ָרח.
9
"מי ֵה ִעיר ִמ ּ ִמזְ ָרח ֶצ ֶדק יִ ְק ָר ֵאה ּו לְ ַרגְ לוֹ " )ישעיה מא ,ב(.
וְ ַהיְינ ּו דִּ כְ ִתיבִ :
ו ִּמדִּ ׁ ְשמו ֵּאל נ ִַמי ֵ -אין ַמ ָ ּזל לְ ִי ְׂש ָר ֵאל.
דִּ ׁ ְשמו ֵּאל וְ ַא ְ ּבלֵ ט ֲהו ּו יָ ְת ִבי ,וְ ָהו ּו ָק ָאזְ לֵ י ָהנ ְַך ֱאינ ׁ ֵָשי לְ ַאגְ ָמא.
ָא ַמר לֵ ּיה ַא ְ ּבלֵ ט לִ ׁ ְשמו ֵּאלַ :האי ַ ּג ְב ָרא ָאזֵ יל וְ לֹא ָא ֵתיָ ,ט ֵריק לֵ ּיה ִחיוְ יָא ו ָּמיֵית.
ָא ַמר לֵ ּיה ׁ ְשמו ֵּאלִ :אי ַ ּבר ִי ְׂש ָר ֵאל הוּאָ ,אזֵ יל וְ ָא ֵתי.
ֵיהַ ,א ׁ ְש ַּכח ֵ ּב ּיה ִחיוְ יָא דִּ ְפ ִסיק ו ׁ ְּש ִדי ְ ּב ַת ְר ֵּתי גּוֹ ֵבי.
ַאדְּ י ְָת ֵבי ָאזֵ יל וְ ָא ֵתיָ ,קם ַא ְ ּבלֵ ט ׁ ַש ְדי ֵּה לְ ט ּונ ּ
ָא ַמר לֵ ּיה ׁ ְשמו ֵּאלַ :מאי ֲע ַב ְד ְּת?
ָא ַמר לֵ ּיהָּ :כל יוֹ ָמא ֲהוַ ה ְמ ַר ֵמינַן ִר ְיפ ָּתא ַ ּב ֲה ֵדי ֲה ָד ֵדי וְ ָאכְ לִ ינַן.
ָה ִאידָּ נָא ֲהוָ ה ִא ָּיכא ַחד ִמי ּנַן דְּ לֹא ֲהוָ ה לֵ ּיה ִר ְיפ ָּתאֲ ,הוָ ה ָקא ִמיכְ ַסף.
ָא ִמינָא לְ ה ּוֲ :אנָא ָק ֵא ְימנָא וְ ָא ְר ִמינָא.
ִּכי ְמ ַטאי לְ גַ ֵ ּב ּיהְ ׁ ,שוַ אי נ ְַפ ׁ ַשאי ְּכ ַמאן דִּ ׁ ְש ִקילִ י ִמי ֵּנ ּיהִּ ,כי ֵהיכִ י דְּ לֹא לִ יכְ ִסיף.
ָא ַמר לֵ ּיהִ :מצְ וָ ה ֲע ַב ְד ְּת.
נ ְַפק ׁ ְשמו ֵּאל וְ ָד ַר ׁש" :ו ְּצ ָד ָקה ַּת ִ ּציל ִמ ּ ָמוֶ ת" )משלי י ,ב(  -וְ לֹא ִמ ִּמ ָיתה ְמ ׁש ּו ּנָהֶ ,א ָּלא ִמ ִּמ ָיתה ַעצְ ָמ ּה.
ו ִּמדְּ ַר ִ ּבי ֲע ִק ָיבא נ ִַמי ֵ -אין ַמ ָ ּזל לְ ִי ְׂש ָר ֵאל.
דְּ ַר ִ ּבי ֲע ִק ָיבא ָהוְ יָא לֵ ּיה ְ ּב ַר ָּתאָ ,א ְמ ִרי לֵ ּיה ַּכלְ דָּ ֵאיַ :ההוּא יוֹ ָמא דְּ ַע ְ ּיילָ ּה לְ ֵבי ְ ּג ָננָאָ ,ט ֵריק לָ ּה ִחיוְ יָא ,ו ִּמ ָיתא.
ֲהוָ ה ,דְּ ִאיגָ א ַא ִּמ ְּיל ָתא טו ָּבא.
ֵיה דְּ ִחיוְ יָא.
ַההוּא יוֹ ָמא ׁ ְש ַקלְ ָּתא לְ ַמכְ ַ ּבנְ ָּתא ,דַּ ְ ּצ ָתא ְ ּבגו ָּדאִ ,א ְית ְר ִמי ֵא ִיתיב ְ ּב ֵעינ ּ
לְ צַ ְפ ָרא ִּכי ָקא ׁ ָש ְקלָ ה לָ ּהֲ ,הוָ ה ָקא ָס ֵר ְיך וְ ָא ֵתי ִחיוְ יָא ַ ּב ְת ָר ּה.
ָא ַמר לָ ּה ֲאבו ּּהַ :מאי ֲע ַב ְד ְּת?
ְ ּב ַפ ְניָא ֲא ָתא ַע ְניָאְ ,ק ָרא ַא ָ ּב ָבא וְ ָהו ּו ְט ִר ִידי כּ ו ֵּּלי ָעלְ ָמא ִ ּב ְסעו ְּד ָתא ,וְ לֵ ָּיכא דִּ ׁ ְש ַמ ֵע ּיה.
 6וַ ּיוֹ צֵ א אתוֹ ַהחוּצָ ה ויאמר הבט נא השמימה וספור הכוכבים אם תוכל לספור אותם ויאמר כה יהיה זרעך
7
יוֹר ׁש א ִֹתי
הן לי לא נתת זרע והנה בֶ ן ֵ ּב ִיתי ֵ
8
והנה דבר ה' אליו לאמור לא ירשך זה ִּכי ִאם אֲ ׁ ֶשר יֵצֵ א ִמ ֵּמ ֶע ָיך הוא ירשך
9
ִמי ֵה ִעיר ִמ ִּמז ְָרח צֶ ֶדק י ְִק ָר ֵאה ּו לְ ַרגְלוֹ יתן לפניו גויים ומלכים ירד יתן כעפר חרבו כקש נדף קשתו
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ָק ֵא ְימנָאָ ׁ ,ש ַקלְ ִּתי לְ ִר ְיס ְּתנַאי דִּ ָיה ִבית לִ י ,יְ ַה ְב ֵּת ּיה ִנ ֲיהלֵ ּיה.
ָא ַמר לָ ּהִ :מצְ וָ ה ֲע ַב ְד ְּת.
נ ְַפק ַר ִ ּבי ֲע ִק ָיבא וְ ָד ַר ׁש" :ו ְּצ ָד ָקה ַּת ִ ּציל ִמ ּ ָמוֶ ת"  -לֹא ִמ ִּמ ָיתה ְמ ׁש ּו ּנָהֶ ,א ָּלא ִמ ִּמ ָיתה ַעצְ ָמ ּה.
ו ִּמדְּ ַרב נ ְַח ָמן ַ ּבר יִצְ ָחק נ ִַמי ֵ -אין ַמ ָ ּזל לְ ִי ְׂש ָר ֵאל.
דְּ ִא ֵּימ ּיה דְּ ַרב נַ ְח ָמן ַ ּבר ִיצְ ָחק ָא ְמ ִרי לָ ּה ַּכלְ דָּ ֵאי:
ְ ּב ִר ְיך גַ ּנ ָָבא ֲהוָ ה.
יש ּיה.
לֹא ׁ ְש ַב ְק ֵּת ּיה ַ ּגלּ ּויֵי ֵר ׁ ֵ
ְ
ְ
ישיךִּ ,כי ֵהיכִ י דְּ ֶת ֱיהוֵ י ֲעלָ ך ֵא ָימ ָתא דִּ ׁ ְש ַמ ּיָא ,ו ָּב ֵעי ַר ֲח ֵמי.
ָא ְמ ָרה לֵ ּיהָּ :כ ֵסי ֵר ׁ ֵ
לֹא ֲהוָ ה יָ ַדע ַא ַּמאי ָק ָא ְמ ָרה לֵ ּיה.
ֵיה ֲחזָ א לְ ִד ְיקלָ א,
יש ּיה ,דְּ לִ י ֵעינ ּ
יוֹ ָמא ַחד י ֵָתיב ָקא ָ ּג ֵריס ּתו ֵּתי דִּ ְיקלָ אָ ,נ ַפל ְ ּגלִ ָימא ֵמ ִע ָּילוֵ ּיה ֵר ׁ ֵ
ֵיה.
ַא ְּל ֵמ ּיה יִצְ ֵר ּיהְ ,סלֵ יקְ ּ ,פ ָס ֵק ּיה לְ ִקיבּ ו ָּרא ְ ּב ׁ ִשי ּנ ּ

"מי ֶשׁ ֶה ְח ִשׁי"
מסכת שבת פרק כ"ד – ִ
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 .736קנו ,ב – קנז ,א
ִמ ְׁשנָה
ְמ ַח ְּת ִכין ֶאת ַהדְּ לו ִּעין ִל ְפנֵ י ַה ְ ּב ֵה ָמה ,וְ ֶאת ַה ְ ּנ ֵב ָלה ִל ְפנֵ י ַה ְ ּכ ָל ִבים.
ַר ִ ּבי יְ הו ָּדה אוֹ ֵמר:
ִאם לֹא ָהיְ ָתה נְ ֵב ָלה ֵמ ֶע ֶרב ׁ ַש ָ ּבת – ֲאסו ָּרה,
ְל ִפי ׁ ֶש ֵאינָ ּה ִמן ַה ּמו ָּכן.

ְ ּג ָמ ָרא
ִא ְית ַמר) :ער"ל שח"ז – ִס ָימן(
ָא ַמר עו ָּּלא:
ֲהלָ כָ ה ְּכ ַר ִ ּבי יְ הו ָּדה.
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וְ ַאף ַרב ָס ַבר:
ֲהלָ כָ ה ְּכ ַר ִ ּבי יְ הו ָּדה.
ִמדִּ כְ ָרכֵ י דְּ זוּזֵ י דְּ ַרב ָא ַסר,
ּו ׁ ְשמו ֵּאל ׁ ָש ֵרי.
וְ ַאף לֵ וִ י ָס ַבר:
ֲהלָ כָ ה ְּכ ַר ִ ּבי יְ הו ָּדה.
ְיתי ְט ֵר ָיפ ָתא לְ ַק ֵּמ ּיה ְ ּביוֹ ָמא ָט ָבא -לָ א ֲהוָ ה ָחזֵ י לָ ּה,
ִּכי ָהא דְּ לֵ וִ י ִּכי ֲהו ּו ַמי ֵּ
ֶא ָּלא ִּכי י ֵָתיב ַא ִ ּקילְ ַקלִ ָיתא.
דְּ ָא ַמר :דִּ ילְ ָמא לֹא ִמ ְת ַּכ ׁ ְש ָרא ,וַ ֲא ִפילּ ּו לִ כְ לָ ִבים לָ א ַחזְ יָא.
ּו ׁ ְשמו ֵּאל ָא ַמר:
ֲהלָ כָ ה ְּכ ַר ִ ּבי ׁ ִש ְמעוֹ ן.
וְ ַאף ז ְֵע ִירי ָס ַבר:
ֲהלָ כָ ה ְּכ ַר ִ ּבי ׁ ִש ְמעוֹ ן.
דִּ ְתנַן:
" ְ ּב ֵה ָמה ׁ ֶש ֵּמ ָתה  -לֹא יְ זִ יזֶ ָ ּנה ִמ ְּמקוֹ ָמ ּה" )ביצה כז,(:
וְ ִת ְר ְ ּג ָמא ז ְֵע ִירי:
ְ ּב ֶב ֱה ַמת ָק ָד ׁ ִשיםֲ ,א ָבל ְ ּבחו ִּּלין ׁ ַש ּ ִפיר דָּ ֵמי.
וְ ַאף ַר ִ ּבי יוֹ ָחנָ ן ָא ַמר:
ֲהלָ כָ ה ְּכ ַר ִ ּבי ׁ ִש ְמעוֹ ן.
ו ִּמי ָא ַמר ַר ִ ּבי יוֹ ָחנָן ָהכִ י?
וְ ָהא ָא ַמר ַר ִ ּבי יוֹ ָחנָ ן:
ֲהלָ כָ ה ִּכ ְס ַתם ִמ ׁ ְשנָ ה,
ו ְּתנַן:
קנז,א " ֵאין ְמ ַב ְ ּק ִעין ֵע ִצים:
ִמן ַה ּקוֹ רוֹ ת,
וְ לֹא ִמן ַה ּקוֹ ָרה ׁ ֶש ִ ּנ ׁ ְש ְ ּב ָרה ְ ּביוֹ ם טוֹ ב"!
ַר ִ ּבי יוֹ ָחנָןַ ,ההוּא ְּכ ַר ִ ּבי יוֹ ֵסי ַ ּבר יְהו ָּדה ַמ ְת ֵני לָ ּה.
ָּתא ׁ ְש ַמע:
ימת ַה ֶּת ֶבןֲ ,א ָבל לֹא ְ ּב ֵע ִצים ׁ ֶש ַ ּב ּמו ְּק ֶצה"!
" ַמ ְת ִח ִילין ַ ּב ֲע ֵר ַ
ָה ָתם ְ ּב ַא ְרזֵ י וְ ַא ׁ ּשו ֵּחי דְּ מו ְּקצֶ ה ֵמ ֲח ַמת ֶח ְסרוֹ ן ִּכיס,
10

מובא במסורת הש"ס שהמרש"ל לא גורסּ :ו ׁ ְשמו ֵּאל ָא ַמר :הֲ לָ כָה ְּכ ַר ִ ּבי ׁ ִש ְמעוֹ ן] .מופיע לאחר מיכן בגמרא[.
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ֲא ִפילּ ּו ַר ִ ּבי ׁ ִש ְמעוֹ ן מוֹ ֶדה.
ָּתא ׁ ְש ַמע:
" ֵאין ַמ ׁ ְש ִקין וְ ׁשוֹ ֲח ִטין ֶאת ַה ִּמ ְד ָ ּב ִר ּיוֹ ת.
ֲא ָבל ַמ ׁ ְש ִקין וְ ׁשוֹ ֲח ִטין ֶאת ַה ַ ּב ָ ּייתוֹ ת"!
ַר ִ ּבי יוֹ ָחנָן ְס ָת ָמא ַא ֲח ִרינָא ַא ׁ ְש ַּכח:
" ֵ ּבית ׁ ַש ַּמאי אוֹ ְמ ִרים:
יפין,
יהין ֵמ ַעל ַה ׁ ּ ֻש ְל ָחן ֲע ָצמוֹ ת ו ְּק ִל ּ ִ
ַמ ְג ִ ּב ִ
ּו ֵבית ִה ֵ ּלל אוֹ ְמ ִרים:
ְמ ַס ֵ ּלק ֶאת ַה ַּט ְב ָלה כּ ו ָ ּּל ּה ו ְּמנַ ֲע ָר ּה" )שבת קמג,א(.
וְ ָא ַמר ַרב נַ ְח ָמן:
ָאנ ּו ֵאין לָ נ ּו ֶא ָּלא:
ֵ ּבית ׁ ַש ַּמאי ְּכ ַר ִ ּבי יְהו ָּדה,
ּו ֵ ּבית ִה ֵּלל ְּכ ַר ִ ּבי ׁ ִש ְמעוֹ ן.
ּ ְפלִ יגִ י ָ ּב ּה,
ַרב ַא ָחא וְ ָר ִבינָ א:
ַחד ָא ַמרּ ְ :בכָ ל ַה ׁ ּ ַש ָ ּבת כּ ו ָּּל ּה ֲ -הלָ כָ ה ְּכ ַר ִ ּבי ׁ ִש ְמעוֹ ן ,לְ ַבר ִממו ְּקצֶ ה ֵמ ֲח ַמת ִמיאוּס,
ו ַּמאי נִיה ּו?
נֵר י ׁ ָָשן.
וְ ַחד ָא ַמר:
ְ ּבמו ְּקצֶ ה ֵמ ֲח ַמת ִמיאוּס נ ִַמי ֲהלָ כָ ה ְּכ ַר ִ ּבי ׁ ִש ְמעוֹ ן ,לְ ַבר ִממו ְּקצֶ ה ֵמ ֲח ַמת ִא ּיסוּר,
ו ַּמאי נִיה ּו?
נֵר ׁ ֶש ִה ְדלִ יק ּו ָ ּב ּה ְ ּבאוֹ ָת ּה ׁ ַש ָ ּבת,
ֲא ָבל מו ְּקצֶ ה ֵמ ֲח ַמת ֶח ְסרוֹ ן ִּכיסֲ ,א ִפילּ ּו ַר ִ ּבי ׁ ִש ְמעוֹ ן מוֹ ֶדה.
דִּ ְתנַן:
יט ִלין ְ ּב ׁ ּ ַש ָ ּבת,
" ָ ּכל ַה ֵ ּכ ִלים נִ ָּ
ישה" )שבת קכג.(:
חוּץ ִמ ַּמ ָּסר ַה ָ ּגדוֹ ל ,וְ יָ ֵתד ׁ ֶשל ַמ ֲח ֵר ׁ ָ
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ִמ ְׁשנָה
ְמ ִפ ִירין נְ ָד ִרים ְ ּב ׁ ּ ַש ָ ּבת,
וְ נִ ׁ ְש ָא ִלין ִלנְ ָד ִרים ׁ ֶש ֵהן ְלצוֹ ֶר ְך ַה ׁ ּ ַש ָ ּבת.
וּפוֹ ְק ִקין ֶאת ַה ָּמאוֹ ר,
וּמוֹ ְד ִדין ֶאת ַה ַּמ ְט ִלית,
וּמוֹ ְד ִדין ֶאת ַה ִּמ ְקוֶ ה.
ימי ַא ָ ּבא ׁ ָשאוּל ֶ ּבן ָ ּב ְטנִ ית,
ו ַּמ ֲע ֶ ׂ
ימי ָא ִביו ׁ ֶשל ַר ִ ּבי ָצדוֹ ק ו ִּב ֵ
שה ִ ּב ֵ
יח,
ׁ ֶש ּ ָפ ְקק ּו ֶאת ַה ָּמאוֹ ר ַ ּב ָּט ִפ ַ
וְ ָק ׁ ְשר ּו ֶאת ַה ְּמ ֵק ָידה ְ ּב ֶג ִמיֵ ,ל ַידע ִאם יֵ ׁש ַ ּב ִ ּג ִ ּיגית ּפוֹ ֵת ַח ֶט ַפח ִאם ָלאו,
יהם ָל ַמ ְדנוֶּ ׁ ,ש ּפוֹ ְק ִקין וּמוֹ ְד ִדין וְ קוֹ ׁ ְש ִרין ְ ּב ׁ ּ ַש ָ ּבת.
ו ִּמדִּ ְב ֵר ֶ

ְ ּג ָמ ָרא
ִא ַ ּיב ֲעיָא לְ ה ּו:
ֲה ָפ ָרהּ ֵ :בין לְ צוֹ ֶר ְך ,ו ֵּבין ׁ ֶשלּ א לְ צוֹ ֶרךְ,
ו ׁ ְּש ֵאלָ ה:
לְ צוֹ ֶר ְך ִ -אין,
ׁ ֶשלּ א לְ צוֹ ֶר ְך  -לֹא.
ו ִּמ ׁ ּשוּם ָהכִ י ָק ַפלְ גִ ינְה ּו ֵמ ֲה ָד ֵדי,
אוֹ דִּ ילְ ָמא:
ֲה ָפ ָרה נ ִַמי,
לְ צוֹ ֶר ְך – ִאין,
ׁ ֶשלּ א לְ צוֹ ֶר ְך  -לֹא,
ְ
וְ ָהא דְּ ָקא ּ ָפלֵ יג לְ ה ּו ֵמ ֲה ָד ֵדי – ִמ ׁ ּשוּם :דַּ ֲה ָפ ָרה ֵ -אין צָ ִריך ֵ ּבית דִּ ין,
ו ׁ ְּש ֵאלָ ה  -צְ ִריכָ ה ֵ ּבית דִּ ין?
ָּתא ׁ ְש ַמע:
דְּ ָתנֵי זו ֵּטי דְּ ֵבי ַרב ּ ַפ ּ ָפא:
" ְמ ִפ ִירין נְ ָד ִרים ְ ּב ׁ ּ ַש ָ ּבת ְ -לצוֹ ֶר ְך ַה ׁ ּ ַש ָ ּבת".
" ְלצוֹ ֶר ְך ַה ׁ ּ ַש ָ ּבת" – ִאין,
" ׁ ֶשלּ א לְ צוֹ ֶר ְך ַה ׁ ּ ַש ָ ּבת  -לֹא.
ישנָא ַא ֲח ִרינָא.
לִ ׁ ּ ָ
ִא ַ ּיב ֲעיָא לְ ה ּו:
ְ
"לצוֹ ֶר ְך" ַ -א ַּת ְרוַ יְיה ּו ָק ָתנֵי ,וְ ׁ ֶשלּ א לְ צוֹ ֶרך  -לֹא,
ְ
ַאלְ ָמאֲ :ה ָפ ַרת נ ְָד ִרים ֵמ ֵעת לְ ֵעת,
"לצוֹ ֶר ְך" ַ -א ׁ ְש ֵאלָ ה הוּא דְּ ָק ָתנֵי,
אוֹ דִּ ילְ ָמאִּ :כי ָק ָתנֵי ְ
ֲא ָבל ֲה ָפ ַרת נ ְָד ִרים ֲ -א ִפילּ ּו ׁ ֶשלּ א לְ צוֹ ֶר ְך,
ַאלְ ָמאֲ :ה ָפ ַרת נ ְָד ִרים ָּכל ַה ּיוֹ ם.
ָּתא ׁ ְש ַמע:
ּ
ּ
דְּ ָתנֵי ַרב זו ֵּטי דְּ ֵבי ַרב ַפ ָפא:
" ְמ ִפ ִירין נְ ָד ִרים ְ ּב ׁ ּ ַש ָ ּבת ְ -לצוֹ ֶר ְך ַה ׁ ּ ַש ָ ּבת".
" ְלצוֹ ֶר ְך ַה ׁ ּ ַש ָ ּבת" ִ -אין,
ׁ ֶשלּ א לְ צוֹ ֶר ְך ַה ׁ ּ ַש ָ ּבת  -לֹא,
ַאלְ ָמאֲ :ה ָפ ַרת נ ְָד ִרים ֵמ ֵעת לְ ֵעת.
ָא ַמר ַרב ַא ׁ ִשי:
וְ ָה ֲאנַן ְּתנַן:
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ְגּ ָמ ָרא ְס ָ
" ֲה ָפ ַרת נְ ָד ִרים ּ ָ -כל ַה ּיוֹ ם,
וְ יֵ ׁש ַ ּבדָּ ָבר ְל ָה ֵקל ו ְּל ַה ְח ִמיר,
יצד?
ֵ ּכ ַ
יפר ֵל ֵילי ׁ ַש ָ ּבת וְ יוֹ ם ַה ׁ ּ ַש ָ ּבת ַעד ׁ ֶש ֶּת ְח ׁ ַש ְך.
נָ ְד ָרה ֵל ֵילי ׁ ַש ָ ּבת ֵ -מ ֵ
יפר ַעד ׁ ֶשלּ א ֶּת ְח ׁ ַש ְך,
נָ ְד ָרה ִעם ֲח ׁ ֵש ָכה ֵ -מ ֵ
ׁ ֶש ִאם לֹא ֵה ֵפר ִמ ׁ ּ ֶש ֲח ׁ ֵש ָכה ֵ -אינוֹ יָ כוֹ ל ְל ָה ֵפר" )נדרים עו.(:
ַּת ּנ ֵָאי ִהיא,
דְּ ַת ְניָא:
" ֲה ָפ ַרת נְ ָד ִרים ּ ָ -כל ַה ּיוֹ ם.
ַר ִ ּבי יוֹ ֵסי ַ ּבר יְ הו ָּדה וְ ַר ִ ּבי ֶא ְל ָעזָ ר ְ ּב ַר ִ ּבי ׁ ִש ְמעוֹ ן ָא ְמרוּ:
ֵמ ֵעת ְל ֵעת".
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"וְ נִ ׁ ְש ָא ִלים ִלנְ ָד ִרים".
ִא ַ ּיב ֲעיָא לְ ה ּו:
ְּכ ׁ ֶשלּ א ָהיָ ה לוֹ ּ ְפנַאי,
אוֹ דִּ לְ ָמא ֲא ִפילּ ּו ָהיָ ה לוֹ ּ ְפנַאי?
ָּתא ׁ ְש ַמע:
דְּ ִאזְ דַּ ִקיק ּו לֵ ּיה ַר ָ ּבנַן לְ ַרב זו ְּט ָרא ְ ּב ֵר ּיה דְּ ַרב ז ֵָירא וְ ׁ ָשר ּו לֵ ּיה נִ ְד ֵר ּיה,
וְ ַאף ַעל ַ ּגב דַּ ֲהוָ ה לֵ ּיה ּ ְפנַאי.
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יח וְ ָק ׁ ְשר ּו ֶאת ַה ְּמ ֵק ָידה ְ ּב ֶג ִמי".
" ׁ ֶש ּ ָפ ְקק ּו ֶאת ַה ָּמאוֹ ר ַ ּב ָּט ִפ ַ

קנז,ב

ָא ַמר ַרב יְהו ָּדה ָא ַמר ַרב:
ֵהילְ ְק ֵטי ְק ַט ּנָה ָה ְי ָתה ֵ ּבין ׁ ְשנֵי ָב ִּתים,
וְ טו ְּמ ָאה ָהי ְָתה ׁ ָשם ^וְ גִ י ִ ּגית ְסדו ָּקה מ ּו ַּנ ַחת ַעל ַ ּג ָ ּבן.
ּו ָפ ְקק ּו ֶאת ַה ָּמאוֹ ר ְ ּב ּ ָט ִפ ַיח ,וְ ָק ׁ ְשר ּו ֶאת ַה ְּמ ֵק ָידה ְ ּבגֶ ִמי,
לֵ ַידע ִאם ֵי ׁש ׁ ָשם ַ ּב ִ ּגי ִ ּגית ּפוֹ ֵת ַח ֶט ַפח ִאם לָ או.
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יהם ָל ַמ ְדנ ּו ׁ ֶש ּפוֹ ְק ִקין וּמוֹ ְד ִדין וְ קוֹ ׁ ְש ִרין ַ ּב ׁ ּ ַש ָ ּבת".
"ו ִּמדִּ ְב ֵר ֶ
עו ָּּלא ִא ְיקלַ ע לְ ֵבי ֵר ׁיש ָ ּגלו ָּתא.
ּ
ֵיה לְ ַר ָ ּבה ַ ּבר ַרב ה ּונָ א דְּ יָ ֵתיב ְ ּב ַאוְ ונָא דְּ ַמיָא וְ ָקא ָמ ׁ ַשח לֵ ּיה.
ַחזְ י ּ
ָא ַמר לֵ ּיה:
ֵא ַימר דְּ ָא ְמ ִרי ַר ָ ּבנַןְ :מ ִד ָידה ְד ִמצְ וָ ה ,דְּ לָ או ִמצְ וָ ה ִמי ַאמוּר?
ָא ַמר לֵ ּיה:
ִמ ְת ַע ּ ֵסק ְ ּב ָעלְ ָמא ֲאנָא.

הדרן עלך מי שהחשיך
וסליקא לה מסכת שבת
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