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        """"""""ִמי ֶׁשֲאָחזֹוִמי ֶׁשֲאָחזֹוִמי ֶׁשֲאָחזֹוִמי ֶׁשֲאָחזֹוִמי ֶׁשֲאָחזֹוִמי ֶׁשֲאָחזֹוִמי ֶׁשֲאָחזֹוִמי ֶׁשֲאָחזֹו""""""""        ––––––––' ' ' ' ' ' ' ' זזזזזזזזפרק פרק פרק פרק פרק פרק פרק פרק         גיטיןגיטיןגיטיןגיטיןגיטיןגיטיןגיטיןגיטיןמסכת מסכת מסכת מסכת מסכת מסכת מסכת מסכת 

        בבבב    סז,סז,סז,סז, .1
ָנה           ִמׁשְ

ֲאָחזֹו קֹוְרְדָייקֹוס   , ִמי ׁשֶ
י"  תִּ ט ְלִאׁשְ ְתבּו ּגֵ לּום.  - ְוָאַמר: "ּכִ   לֹא ָאַמר ּכְ

  
י"  תִּ ט ְלִאׁשְ ְתבּו ּגֵ    ,ֲאָחזֹו קֹוְרְדָייקֹוסוַ ָאַמר: "ּכִ

ֶבּנּו"  ְכתְּ לּום.  - ְוָחַזר ְוָאַמר: "לֹא תִּ ָבָריו ָהַאֲחרֹוִנים ּכְ   ֵאין ּדְ
  

ק,  תֵּ תַּ   ִנׁשְ
ט ְלִאׁשְ  רְֹוָאְמרּו לֹו: "ִנְכּתֹוב ּגֵ ין ּבְ ָך" ְוִהְרּכִ ה ְפָעִמים,  - אׁשֹו תְּ לׁשָ   ּבֹוְדִקין אֹותֹו ׁשְ

נוּ  -  ִאם ָאַמר "ָלאו" "ָלאו", ְוַעל "ֵהן" "ֵהן" בּו ְוִיתְּ   .  ֲהֵרי ֵאּלּו ִיְכתְּ
   

ָמָרא    ּגְ

  ? "קֹוְרְדָייקֹוס"ַמאי 
  

מּוֵאלָאַמר    : ׁשְ
א ַמֲעַצְרּתָ א ּדְ ָנְכֵתיּה ַחְמָרא ֲחַדּתָ    .ּדְ

  
כֹו ַיִין ָחָדׁש! : ְוִליְתֵני ׁשָ ּנְ   ִמי ׁשֶ

  
ַמע ַלן    :ָהא ָקא ַמׁשְ

ָמּה.  ָהא רּוָחא קֹוְרְדָייקֹוס ׁשְ   ּדְ
  

ּה     ?ְלַמאי ָנְפָקא ִמיּנָ
  

  . ְלָקֵמיָעא
  

  ? ַמאי ָאסּוֵתיּה 
  

ָקא ַאּגּוְמֵרי ָרא סּוּמָ יׂשְ   . ְוַחְמָרא ַמְרָקא, ּבִ
  
  

    רש"י
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        בבבב    סז,סז,סז,סז, .2
ֵייָאַמר     :ַאּבַ
  : ה ִלי ֵאםָאְמָר 

ת יֹוָמא  א ּבַ יְמׁשָ א.  -ְלׁשִ ַמּיָ   ּכּוָזא ּדְ
ֵרי יֹוֵמי  ת ּתְ   ִסיּכּוֵרי.  - ּבַ

ָלָתא יֹוֵמי  ת ּתְ ָרא סּוּמָ  -ּבַ ׂשְ    .ְוַחְמָרא ַמְרָקא ,ָקא ַאּגּוְמֵריּבִ
יָקָתא  א ַעּתִ יְמׁשָ ְמִתי   - ְלׁשִ א אּוּכַ ְרְנגֹוְלּתָ ִתי  ,ֵליֵתי ּתַ    ,ָוֵעֶרבְוִליְקְרָעּה ׁשְ

ֵויּה  יּה ְולֹוְתֵביּה ִעיּלָ ֵריׁשֵ ִמיְסַרךְ , ְוִליַגְלֵחיּה ִלְמִציָעָתא ּדְ ֵויּה ַעד ּדְ   , ְוִנְנֵחיּה ִעיּלָ
ֵויּה,  ֲחִליׁש ָעְלָמא ִעיּלָ אֵריּה ַעד ּדַ א ַעד ַצּוָ ַמּיָ   ְוִליְנחֹות ְוֵליקּום ּבְ

  . ְוֵלימּוד ְוִלְסֵליק ְוֵליֵתיב
א ֵויּה ֵליכוּ   - ְוִאי לָּ ֲחִליׁש ָעְלָמא ִעיּלָ אֵריּה ַעד ּדַ א ַעד ַצּוָ ַמּיָ ָרֵתי, ְוִליְנחֹות ְוֵליקּום ּבְ   , ל ּכָ

  ְוֵלימּוד ְוִלְסֵליק ְוֵליֵתיב. 
א  יְמׁשָ ָקא ַאּגּוְמֵרי -ְלׁשִ ָרא סּוּמָ יׂשְ   . ְוַחְמָרא ַמְרָקא ,ּבִ

א  ִמיָנא ַאּגּוְמֵרי ְוַחְמָרא  - ְלַתְלּגָ ָרא ׁשְ יׂשְ יאּבִ    .ַחּיָ
  

לּוָתא ַרב ַעְמָרם ֲחִסיָדא י ֵריׁש ּגָ י ֲהָוה ְמָצֲעִרין ֵליּה ּבֵ   , ּכִ
א ְלּגָ ַלְייתּו ֵליּה , ָהוּו ַמְגנּו ֵליּה ַאּתַ   ? ְלָמָחר ֲאַמרּו ֵליּה: ַמאי ִניָחא ֵליּה ְלָמר ּדְ

ְך ַאְפִכי: ָאַמר ָאִמיָנא ְלהּו ֵמיּפַ ל ּדְ   , ָהֵני ּכָ
יׂשְ  ָקא ַאּגּוְמֵרי ְוַחְמָרא ַמְרָקאָאַמר ְלהּו: ּבִ   , ָרא סּוּמָ

יא: ַאְייתּו ֵליּה ִאיְנהוּ  ִמיָנא ַאּגּוְמֵרי ְוַחְמָרא ַחּיָ ָרא ׁשְ יׂשְ   . ּבִ
א ּדְ  ִכי ַמּיָ ְמַהּפְ ֵבי ַמּסּוָתא ַעד ּדִ א ּדְ ַמּיָ א ּוְמַעְייָלה ֵליּה ְלֵבי ַמּסּוָתא ּומֹוְקִמי ֵליּה ּבְ ְמָעה ַיְלּתָ ָמאֵבי ַמ ׁשָ ְוָקֵאי , ּסּוָתא ְוָהוּו ּדָ

יט יֵטי ָפׁשֵ ׁשִ ֵריּה ּפְ יׂשְ   . ּבִ
  

ֵריַחָיא -  ַרב יֹוֵסף   . ִאיֲעַסק ּבְ
  

ת ׁשֶ ִכׁשּוֵרי - ַרב ׁשֵ ָעֶליָה.   ,ִאיֲעַסק ּבְ ֶמת ֶאת ּבְ ַחּמֶ ּמְ דֹוָלה ְמָלאָכה ׁשֶ   ָאַמר: ּגְ
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        סח, אסח, אסח, אסח, א    ––––    בבבב    סז,סז,סז,סז, .3
לּוָתא לְ  תַרב ׁשֵ ָאַמר ֵליּה ֵריׁש ּגָ   : ׁשֶ

ן?  ּבָ   ַמאי ַטֲעָמא ָלא ָסֵעיד ָמר ּגַ
יִדי  ֲחׁשִ י, ּדַ ָלא ַמֲעלּו ַעְבּדֵ   ֵאֶבר ִמן ַהַחי. ַא ָאַמר ֵליּה: ּדְ

  ? ָאַמר ֵליּה: ִמי ֵייַמר
א ַמֲחֵויָנא לָ  ּתָ   . ךְ ָאַמר ֵליּה: ָהׁשְ

ְרָעא ֵמֵח  נֹוב, ַאְייֵתי ִלי ֲחָדא ּכַ ֵעיּה: ִזיל ּגְ ּמָ   . יָוָתאָאַמר ֵליּה ְלׁשַ
  ַאְייֵתי ֵליּה. 

יּה : ָאַמר ְלהוּ  ְרֵעי אֹוִתיבּו ַקּמֵ ָלת ּכַ ֵחיָוָתא, ַאְייתּו ּתְ   . ַאֲהָדמּו ִלי ַהְדֵמי ּדְ
לׁש ַרְגַלִים ֲהַואי: ָאַמר ְלהוּ  ֲעַלת ׁשָ    ?!ָהא ּבַ

יּה  סּוק, ַאְייתּו ֲחָדא ֵמָעְלָמא אֹוִתיבּו ַקּמֵ   . ּפְ
ֵעיּה:  ּמָ יָדךְ ָאַמר ֵליּה ְלׁשַ   אֹוְתָבּה. , אֹוְתֵביּה ַנִמי ְלַהך ּדִ

ת ָחֵמׁש ַרְגַלִים ֲהַואי?    !ָאַמר ְלהּו: ַהאי ּבַ
ָמר ְוֵליכּול ,ִאי ָהִכי: ָאַמר ֵליּה  ֵעיּה ּדְ ּמָ   , ִליַעְבדּו ַקֵמיּה ׁשַ

י.    ָאַמר ֵליּה: ְלַחּיֵ
ָרא וְ  יׂשְ יּה ּבִ ְייהּו, ְוַאְייתּו ַקּמֵ א ַקּמַ ּכָ אְקִריבּו ּתַ ַחְנָקא ַחְמּתָ יּה ִריְסְתָנא ּדְ   , אֹוִתיבּו ַקּמֵ

סּוָדֵריּה  ָרָכּה ּבְ ַקָלּה ּכְ יּה ּוׁשְ ׁשֵ ׁשָ   . ּגְ
ָאֵכיל   סח,א א! ^י ֵליּה ָאְמֵר , ְלָבַתר ּדְ ַכְסּפָ ָסא ּדְ   ִאיְגִניב ַלן ּכַ

חּוהָּ  ּכַ יִני ְוָאִתי, ַאׁשְ ָקא ְמַעּיְ ֲהֵדי ּדְ סּוָדֵריּה.  ּבַ רּוָכה ּבְ   ּכְ
ֵעיּדְ ֲחֵזי ָמר : ָאְמִרי ֵליּה  א ְלַצעּוָרן!  ,לֹא ֵמיַכל ָקא ּבָ   ֶאּלָ
ָרא: ָאַמר ְלהוּ  ִחיּוָ יּה ַטֲעָמא ּדְ   . ֲאָנא ֵמיַכל ֲאַכִלי, ְוַטֲעִמי ּבֵ

ָרא ָלא ֲעִביד ַלן ָהִאיָדָנא: ָאְמִרי ֵליּה    , ִחיּוָ
יּה : ָאַמר ְלהוּ  דּוְכּתֵ ְדקּו ּבְ א ְלקּוָתא ִהיאאַרב ִחְסּדָ ָאַמר ּדְ , ּבִ ְמּתָ אּוּכַ ָרא ּבְ ָרא ְוִחיּוָ ִחיּוָ ָמא ּבְ   . : אּוּכָ

חּוהַּ  ּכַ דּוק ַאׁשְ    .ּבְ
ֵויּה  א ִעיּלָ דּו ֵליּה ִציְפּתָ יָרא ּוׁשְ רּו ֵליּה ּבֵ י ָקא ָנֵפיק, ּכָ   . ְוָאְמִרי ֵליּה: ֵליֵתי ָמר ֵליַנח, ּכִ

אְנַחר ֵליּה    , ֵמֲאחֹוֵריּה  ַרב ִחְסּדָ
סּוֵקיךְ : יּה ְלָינֹוָקאָאַמר לֵ  סֹוק ִלי ּפְ   , ּפְ

מֹ  :ָאַמר ֵליּה    . (שמואל ב ב, כא) אֶלָך""ְנֵטה ְלָך ַעל ְיִמיְנך אֹו ַעל ׂשְ
ֵעיּה: ַמאי ָקא ָחֵזית?  ּמָ   ָאַמר ֵליּה ְלׁשַ

ְדָיא ׁשַ   , ָאַמר ֵליּה: ִציִפיָתא ּדְ
ּה    . ָאַמר ֵליּה: ֲהַדר ִמיּנָ

ְנַפק איּה ָאַמר לֵ , ְלָבַתר ּדִ   ? : ְמָנא ֲהָוה ָיַדע ָמרַרב ִחְסּדָ
ְנַחר ִלי ָמר   . ָאַמר ֵליּה: ֲחָדא, ּדִ

סּוָקאּדְ ְועֹוד,  ַסק ִלי ָינֹוָקא ּפְ   . ּפָ
ָלא ַמֲעלוּ  יִדי ַעְבֵדי ּדְ ֲחׁשִ   .  ְועֹוד, ּדַ
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        בבבב- - - - סח, אסח, אסח, אסח, א .4
רֹות ְוַתֲעֻנגֹ  ִרים ְוׁשָ יִתי ִלי ׁשָ ה ְוׁשִ "ָעׂשִ ּדָ ֵני ָהָאָדם ׁשִ    .(קהלת ב, ח) ּדֹות"ת ּבְ

  
רֹות" ִרים ְוׁשָ   ֵאּלּו ִמיֵני ֶזֶמר,  - "ׁשָ

ֵני ָהָאָדם""ְוַתֲעֻנגֹ  ֵריכֹות ּוֶמְרָחָצאֹות,  -  ת ּבְ   ֵאּלּו ּבְ
ּדֹות" ה ְוׁשִ ּדָ ימוּ  -  "ׁשִ ְרּגִ ִתין: ָהָכא ּתַ יּדְ ה ְוׁשִ יּדָ   . ׁשִ
ַמַעְרָבא ָאְמִרי א :ּבְ יְדתָּ   . ׁשִ

  
י יֹוָח ָאַמר    : ָנןַרּבִ

ִדים ָהיּו ּבְ  לׁש ֵמאֹות ִמיֵני ׁשֵ יִחין, ׁשְ   ׁשִ
ה ַעְצָמּה ֵאיִני יֹוֵדַע ַמה ִהיא.  יּדָ   ְוׁשִ

  
ִתין"ָאַמר ָמר:  יּדְ יָדא ְוׁשִ ימּו: ׁשִ ְרּגִ   . "ָהָכא תַּ

  
ֵעי ֵליּה  ִתין ְלַמאי ִאיּבָ יּדְ ה ְוׁשִ יּדָ    ?ׁשִ

  
ְכִתיב נֹ :ּדִ ִהּבָ ִית ּבְ לֵ "ְוַהּבַ ע ִנְבָנהתֹו ֶאֶבן ׁשְ    ,ָמה ַמסָּ

נֹתוֹ  ִהּבָ ִית ּבְ ּבַ ַמע ּבַ ִלי ַבְרֶזל לֹא ִנׁשְ ל ּכְ ְרֶזן ּכָ בֹות ְוַהּגַ   .(מלכים א ו, ז) "ּוַמּקָ
ָנן: ֵהיִכי ַאֲעֵביד   ? ָאַמר ְלהּו ְלַרּבָ

ַאְייֵתי מֹ  ִמיָרא ּדְ א ׁשָ ה ָאְמרּו ֵליּה: ִאיּכָ   ַאְבֵני ֵאפֹוד.  לְ ׁשֶ
   

ח ֵהיָכאָאַמר ְלהּו:  ּכַ תַּ   ? ִאיׁשְ
  

יְנהּו ַאֲהָדֵדי ְבׁשִ ִתין ּכָ יּדְ ה ְוׁשִ יּדָ ָיְדִעי ּוְמַגּלּו ְלָך. , ָאְמרּו ֵליּה: ַאְייֵתי ׁשִ ר ּדְ   ֶאְפׁשָ
  

יְנהּו ַאֲהָדֵדי,  ְבׁשִ ִתין ּכָ יּדְ ה ְוׁשִ יּדָ   ַאְייֵתי ׁשִ
  ָאְמִרי: ֲאַנן ָלא ָיְדִעיַנן, 

ׁשֵ  א ּדְ ְמַדאי ַמְלּכָ יְלָמא ַאׁשְ   יֵדי ָיַדע. ּדִ
  

  ? ָאַמר ְלהּו: ֵהיָכא ִאיֵתיּה 
ָלן טּוָרא ּפְ   . ָאְמִרי ֵליּה: ִאיֵתיּה ּבְ

ְנֵקיּה  ּפַ גּוׁשְ ָרא ְוַחְתֵמיּה ּבְ ִטיּנָ ְסָיא ּבְ א ּוִמיּכַ יָרא ּוַמְלָיא ֵליּה ַמּיָ ְרָיא ֵליּה ּבֵ   , ּכַ
ְרִקיָע    א, ְוָכל יֹוָמא ָסֵליק ָלָרִקיַע, ְוָגַמר ְמִתיָבָתא ּדִ

ַאְרָעא,    ְוָנֵחית ְלַאְרָעא ְוָגַמר ְמִתיָבָתא ּדְ
י ֵליּה ְוָחֵתים ֵליּה ְוָאֵזיל ֵתי, ּוְמַכּסֵ י ֵליּה ּוׁשָ ְנֵקיּה ּוְמַגּלֵ ּפַ   . ְוָאֵתי ָסֵייר ֵליּה ְלגּוׁשְ

ן ְיהֹוָיָדע,  ַדֵריּה ִלְבָנָיהּו ּבֶ   ׁשְ
ם    :ְיַהב ֵליּה  ֲחִקיק ֲעָלּה ׁשֵ יְלָתא ּדַ   , ׁשֹוׁשִ

ם,  ֲחִקיק ֲעָלּה ׁשֵ   ְוַעְזְקָתא ּדַ
ַחְמָרא.  ַעְמָרא ְוִזיֵקי ּדְ   ּוְגָבֵבי ּדְ

א ִפיְנהּו ְלַמּיָ אי ְוׁשָ ּתַ יָרא ִמּתַ ָרא ּבֵ ַעְמָרא ,ֲאַזל ּכְ ְגָבֵבי ּדְ   , ּוְסַתִמיְנהּו ּבִ
ָפִכיְנהּו ְלַחְמָרא ְוָטִמיְנהוּ  אי ּוׁשְ יָרא ִמִעיּלָ   . ּוְכָרא ּבֵ

ְנָקאָסֵליק ָיֵת  ּפַ י ֲאָתא ָסְייֵריּה ְלגּוׁשְ ִאיָלָנא. ּכִ ֵחיּה ַחְמָרא, יב ּבְ ּכַ ְלֵייּה ַאׁשְ   , ּגַ
ִתיב:  ִין הֹ ָאַמר: ּכְ ָכר ְוָכל ׁשֹ "ֵלץ ַהּיַ ם"ֶמה ׁשֵ   , (משלי כ, א) ֶגה ּבֹו לֹא ֶיְחּכָ

ח ֵלב" :ּוְכִתיב   . (הושע ד, יא) "ְזנּות ְוַיִין ְוִתירֹוׁש ִיּקַ
ּתֵ    י. לֹא ִאיׁשְ

י ּתֵ י ָצֵחי, ָלא ַסְגָיא ֵליּה, ִאיׁשְ   ָרָוה ּוְגָנא. , ּכִ
יְלָתא ְסָתֵמיּה  יּה ׁשֹוׁשִ ָדא ּבֵ   . ָנֵחית, ֲאָתא, ׁשְ

ְרַזל י ִאְתַער ֲהָוה ָקא ִמיּפַ   , ּכִ
ָמָרך ֲעָלךְ : ָאַמר ֵליּה  ָמא ּדְ ָמָרך ֲעָלְך, ׁשְ ָמא ּדְ   . ׁשְ

י ָנֵקיט ֵליּה ְוָאֵתי יְק , ּכִ ְדֵייּה, ְמָטא ּדִ יּה ׁשָ   ָלא ַחף ּבֵ
ְדֵייּה,    ְמָטא ְלֵביָתא ׁשָ

ַהִהיא ַאְרַמְלָתא ָנְפָקא    סח,ב י ּכּוָבא ּדְ ּבֵ ָנא ֵליּה ^ְמָטא ּגַ   , ִאיַחּנְ
יּה  ָפא ְלקֹוָמֵתיּה ִמיּנֵ ְרָמא, , ּכְ יּה ּגַ ר ּבֵ   ִאיְתּבַ

ְכִתיב ֶר  :ָאַמר: ַהְיינּו ּדִ ר ּגָ ּבָ ׁשְ ה ּתִ   . (משלי כה, טו) ם""ְוָלׁשֹון ַרּכָ
אֹוְרָחא ֲחָזא ַסְמָיא ֲהָוה ָקא ָטֵעי ּבְ ֵקיּה ְלאֹוְרֵחיּה  -  ּדַ   . ַאּסְ
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אֹוְרָחא ֲחָזא ַרְוָיא ֲהָוה ָקא ָטֵעי ּבְ ֵקיּה ְלאֹוְרֵחיּה  -  ּדַ   . ַאּסְ
י ָלּה  ָהוּו ָקְמַחּדֵ ָכה.  -  ֲחָזא ֶחְדָווָתא ּדְ   ּבָ

ֲהָוה  ְבָרא ּדַ ַמֵעיּה ְלַההּוא ּגַ ֵניׁשְ ב ׁשָ ָפא: ָעֵביד ִלי ְמָסאֵני ְלׁשַ ּכָ   ָאֵחיך.  -  ָקָאַמר ְלאּוׁשְ
ֲהָוה ָקֵסים ֲחָזא   ָאֵחיְך.  -  ַההּוא ָקְסָמא ּדַ

י ְמָטא ְלָהָתם יּה  לֹא ַעְיילּוהַּ  ,ּכִ ָלָתא. ּדִ ְלַגּבֵ לֹמה ַעד ּתְ   ׁשְ
א לְ  ֵעי ִלי ַמְלּכָ אי לֹא ָקא ּבָ א ָאַמר ְלהּו: ַאּמַ יּה יֹוָמא ַקּמָ   ? ַגּבֵ

א :ָאְמרּו ֵליּה  ּיָ ּתַ   . ָאְנֵסיּה ִמיׁשְ
ּה  ַקל ְלֵביְנָתא אֹוֵתיב ַאֲחֶבְרּתָ   . ׁשְ

לֹמה   . ָאתּו ָאְמרּו ֵליּה ִלׁשְ
ְקיּוּה : ָהִכי ָאַמר ְלכוּ : ָאַמר ְלהוּ    . ֲהדּור ַאׁשְ

יּה? : ְלָמָחר ָאַמר ְלהוּ  א ְלַגּבֵ ֵעי ִלי ַמְלּכָ אי לֹא ָקא ּבָ   ְוַאּמַ
  . רּו ֵליּה: ָאְנֵסיּה ֵמיְכָלאָאְמ 

ַקל ְלֵביְנָתא אֹוְתָבּה ַאַאְרָעא.    ׁשְ
לֹמה   . ָאתּו ָאְמרּו ֵליּה ִלׁשְ

יּה ֵמיְכֵליּה.  :ָאַמר ְלהוּ    ָהִכי ָאַמר ְלכּו: ְנִגידּו ִמיּנֵ
ְרִמיֵדי ָעה ּגַ ח ַאְרּבָ ַקל ַקְנָיא ּוְמׁשַ יּה. ׁשְ ָלָתא יֹוֵמי ָעֵייל ְלַקּמֵ יּה  ְלסֹוף ּתְ ָדא ַקּמֵ   , ּוׁשְ

ָהֵדין ָעְלָמא : ָאַמר ֵליּה  ְבָרא ֵלית ֵליּה ּבְ י ָמֵיית ַההּוא ּגַ ִדי ּכִ   ִמּכְ
ְרִמיֵדי ָעה ּגַ א ַאְרּבָ ְבַעְת ַעד , ֶאּלָ י ָעְלָמא ְוָלא ׂשָ יּה ְלכּוּלֵ ּתֵ ַבׁשְ א ּכְ ּתָ ְת ַנִמי ְלִדיִדיּדִ ָהׁשְ    .ָכְבׁשַ

ֵעיָנא  ִמיָראָאַמר ֵליּה: ָלא ָקא ּבָ ֵעי ִלי ׁשָ ׁש ְוָקא ִמיּבָ ְקּדָ ית ַהּמִ יּה ּבֵ ִאיְבִנּיֵ ֵעיָנא ּדְ ְך ִמיֵדי, ּבָ   . ִמיּנָ
א ְמִסיר ֵליּה   ָאַמר ֵליּה:  ַיּמָ ָרא ּדְ    ,ְלִדיִדי לֹא ְמִסיר ִלי, ְלׂשָ

בּוֲעֵתיּה  ְ ְמֵהיַמן ֵליּה ַאׁשּ ָרא ּדִ א ְלַתְרְנגֹוָלא ּבָ   , ְוָלא ָיֵהיב ֵליּה ֶאּלָ
יּה ּוַמ    ? אי ָעַבד ּבֵ

טּוָרא ּוָפַקע טּוָרא,  א ּדְ יּנָ ִ ח ָלּה ַאׁשּ ּוב, ּוַמּנַ הּו ִיׁשּ ֵלית ּבְ   ַמְמֵטי ֵליּה ְלטּוֵרי ּדְ
ּוב.  ֵדי ָהָתם ְוָהֵוי ִיׁשּ יְזָרֵני ֵמִאיָלֵני ְוׁשָ   ּוַמְנֵקיט ַמְייֵתי ּבִ

ִמיַנן:  ְמַתְרּגְ 45]"ַהּדּוִכיַפת"[ְוַהְיינּו ּדִ
ר טּוָרא -  יט) (ויקרא יא,    .ַנּגָ

ֵני ִאית ֵליּה ּבְ ָרא ּדְ ַתְרְנגֹוָלא ּבָ א ּדְ ְדקּו ִקיּנָ י, ּבָ ְרּתֵ יּה זּוִגיָתא ִחיּוַ   . ַוֲחפּוֵיּה ְלִקיּנֵ
ֵעי ְלֵמיַעל ְוָלא ָמֵצי י ֲאָתא ּבָ ֵויּה , ּכִ ִמיָרא ְואֹוְתֵביּה ִעּלָ   , ֲאַזל ַאְייֵתי ׁשָ

יּה ָקָלא ְדֵייּה , ְרָמא ּבֵ ַקֵליּה , ׁשָ בּוֲעֵתיּה , ׁשְ ְ יּה ַאׁשּ   . ֲאַזל ֲחַנק ַנְפׁשֵ
  

ָנָיהוּ    : ָאַמר ֵליּה ּבְ
יְקֵתיּה ְלאֹוְרֵחיּה  אֹוְרָחא, ַאּסִ ֲהָוה ָקא ָטֵעי ּבְ י ֲחִזיֵתיּה ְלַההּוא ַסְמָיא ּדַ    ?ַמאי ַטֲעָמא ּכִ

  
ְרִקיָעא  מּור הּוא, ּדְ ָאַמר ֵליּה: ַמְכְרֵזי ֲעֵליּה ּבִ יק ּגָ   ַצּדִ

ָאֵתי.  יּה ָזֵכי ְלָעְלָמא ּדְ ָעַבד ֵליּה ַנְיָחא ַנְפׁשֵ   ּוַמאן ּדְ
  

יְקֵתיּה ְלאֹוְרֵחיּה  אֹוְרָחא, ַאּסִ ָקָטֵעי ּבְ י ֲחִזיֵתיּה ְלַההּוא ַרְוָיא ּדְ    ?ּוַמאי ַטֲעָמא ּכִ
  

  ָאַמר ֵליּה: 
ְרִקיָעא  מּור הּוא, ּדְ ַמְכְרֵזי ֲעֵליּה ּבִ ע ּגָ   ָרׁשָ

ֵליְכֵליּה ְלָעְלָמא ַוֲעַבִדי ֵליּה  י ֵהיִכי ּדְ יּה ּכִ   . ַנְיָחא ַנְפׁשֵ
  

ֵכית י ֲחִזיֵתיּה ְלַההּוא ֶחְדָווָתא, ּבָ   ? ַמאי ַטֲעָמא ּכִ
  

ָלִתין יֹוִמין גֹו ּתְ ְבָרא ּבְ ֵעי ֵמיַמת ּגַ ִנין, ָאַמר ֵליּה: ּבָ ֵליְסֵרי ׁשְ   . ּוָבֲעָיא ִמיְנַטר ְלָיָבם ָקָטן ּתְ
  

י  ִנין, ַאֵחיַכת? ַמאי ַטֲעָמא ּכִ ב ׁשְ ָפא ָעֵביד ִלי ְמָסאֵני ְלׁשַ ּכָ ֲאַמר ֵליּה ְלאּוׁשְ ְבָרא ּדַ ַמֲעֵתיּה ְלַההּוא ּגַ   ׁשְ
  

  ָאַמר ֵליּה: 
ֵעי ִנין ּבָ ב ׁשְ ְבָעה יֹוֵמי ֵלית ֵליּה, ְמָסאֵני ְלׁשַ     ?!ַההּוא, ׁשִ

  
ֲהָוה ָקֵסים י ֲחִזיֵתיּה ְלַההּוא ָקְסָמא ּדַ   , ַאֵחיַכת? ַמאי ַטֲעָמא ּכִ

  
  ָאַמר ֵליּה: 

א ּתּוֵתיּה  ִאיּכָ א, ִלְקסֹום ַמאי ּדְ ַמְלּכָ א ּדְ ּזָ י ּגַ ֲהָוה ָיֵתיב ַאּבֵ   ! ּדַ
                                                           

ף 45  ְוֵאת ַהֲחִסיָדה ָהֲאָנָפה ְלִמיָנּה ְוֶאת ַהּדּוִכיַפת ְוֶאת ָהֲעַטּלֵ
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יּה  ּבֵ ְרֵחיּה ּגַ ָבְנֵייּה ּתַ ׁש. ֵב לְ ַעד ּדְ ְקּדָ   ית ַהּמִ

  , יֹוָמא ַחד ֲהָוה ָקֵאי ְלחּוֵדיּה 
ִתיב: ָאַמר ֵליּה  תֹוֲעפֹ  :ּכְ 46ת ְרֵאם לֹו""ּכְ

  , דבר כד, ח)(במ 
תֹוֲעפֹ  :ְוָאְמִריַנן ֵרת,  - ת""ּכְ ָ   ֵאּלּו ַמְלֲאֵכי ַהׁשּ
ִדים,  - "ְרֵאם" ֵ   ֵאּלּו ַהׁשּ

ן   ? ַמאי ְרבּוַתְייכּו ִמיּנַ
  

אי ְוַהב ִלי ִעיְזָקָתְך, ְוַאֲחֵוי ָלְך ְרבּוַתאי יְלָתא ִמיּנַ קֹול ׁשֹוׁשִ    .ָאַמר ֵליּה: ׁשְ
  

יְלָתא ִמ  ַקֵליּה ְלׁשֹוׁשִ יּה ְוָיֵהיב ֵליּה ִעיְזָקֵתיּה, ׁשְ   יּנֵ
ָלֵעיּה  ַאְרָעא.  ,ּבְ יּה ּבְ ְרִקיָעא ּוְלַחד ַגּפֵ יּה ּבִ   אֹוְתֵביּה ְלַחד ַגּפֵ

ְרֵסי ע ֵמָאה ּפַ ְתֵקיּה ַאְרּבַ   . ּפָ
לֹמה:  ְעָתא ָאַמר ׁשְ ֲעמֹ ַעל ַהִהיא ׁשָ ּיַ ָכל ֲעָמלֹו ׁשֶ ְתרֹון ָלָאָדם ּבְ ֶמׁש "ַמה ּיִ ָ ַחת ַהׁשּ   . (קהלת א, ג) "ל ּתַ

ל ֲעָמִלי"    .(קהלת ב, י) "ְוֶזה ָהָיה ֶחְלִקי ִמּכָ
  

  ? "ְוֶזה"ַמאי 
  

מּוֵאלוּ  ַרב    :ׁשְ
  , ַחד ָאַמר: ַמְקלוֹ 
  . ְוַחד ָאַמר: ּגּוְנדוֹ 

  
ָתִחים ר ַעל ַהּפְ   , ָהָיה ְמַחּזֵ

ְמָטא ָאַמר ל ֵהיָכא ּדִ ָרֵאל "ֲאִני קֹ  :ּכָ ם"ֶהֶלת ָהִייִתי ֶמֶלך ַעל ִיׂשְ לִַ ירּוׁשָ   . (קהלת א, יב) ּבִ
י ַסְנֶהְדִרין ּבֵ י ְמָטא ּגַ ָתא ָלא ְסִריךְ , ּכִ ֲחָדא ִמיּלְ ִדי ׁשֹוֶטה ּבַ ַנן: ִמּכְ    ,ָאְמרּו ַרּבָ

   ?ַמאי ַהאי
יּה?  א ְלַגּבֵ ֵעי ָלְך ַמְלּכָ   ָאְמרּו ֵליּה ִלְבָנָיהּו: ָקא ּבָ

  ָאַמר ְלהּו: לֹא. 
ָווָת  ְלחּו ְלהּו ְלַמְלּכְ ְייכוּ ׁשָ א ְלַגּבַ   ? א: ָקָאֵתי ַמְלּכָ

ְלחּו ְלהּו: ִאין ָקָאֵתי.    ׁשָ
יְדקּו ְבַכְרֵעיּה  ְלחּו ְלהּו: ּבִ   . ׁשָ

מֹוֵקי ָקָאֵתי ְלחּו ְלהּו: ּבְ ִניּדּוַתְייהוּ , ׁשָ ַבע ְלהּו ּבְ יּה , ְוָקא ּתָ ַבע ִאיּמֵ ת ׁשֶ ַבע ָלּה ַנִמי ּבַ   . ְוָקא ּתָ
לֹמה ַוֲהבלִ  ַאְתיּוהַּ  ם. ׁשְ ֲחקּוק ֲעֵליּה ׁשֵ יְלָתא ּדַ   ּו ֵליּה ִעְזָקָתא ְוׁשֹוׁשִ

ַרח י ָעֵייל ַחְזֵייּה, ּפָ   . ּכִ
יּה , ַוֲאִפיּלּו ָהִכי יֲעתּוָתא ִמיּנֵ   . ֲהָוה ֵליּה ּבִ

ְכִתיב לֹמֹ  :ְוַהְיינּו ּדִ ׁשְ ּלִ תֹו ׁשֶ ה ִמּטָ ּבֹ "ִהּנֵ ים ּגִ ִ ׁשּ ּבֹ ה ׁשִ ָרֵא ִרים ָסִביב ָלּה ִמּגִ    ,לֵרי ִיׂשְ
ילֹות" ּלֵ ַחד ּבַ ֵדי ִמְלָחָמה ִאיׁש ַחְרּבֹו ַעל ְיֵרכֹו ִמּפַ ם ֲאֻחֵזי ֶחֶרב ְמֻלּמְ ּלָ   . ח)-(שיר השירים ג, ז ּכֻ

  
  

מּוֵאלוּ  ַרב    :ׁשְ
   .ֶהְדיֹוטַחד ָאַמר: ֶמֶלְך וְ 

  .  ְוַחד ָאַמר: ֶמֶלְך ְוֶהְדיֹוט ּוֶמֶלךְ 
   

                                                           

יו ִיְמָחץ 46 תֹוֲעפֹת ְרֵאם לֹו יֹאַכל ּגֹוִים ָצָריו ְוַעְצמֵֹתיֶהם ְיָגֵרם ְוִחּצָ ְצַרִים ּכְ   ֵאל מֹוִציאֹו ִמּמִ



  ....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ְסדּוָרה ְּגָמָרא
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        ע, אע, אע, אע, א    ––––    סח, בסח, בסח, בסח, ב .5
א  ֵריׁשָ ָרא, ְוֵזיָתא ,ּוִביָנא ,ׁשּוְרִביָנאֵליֵתי  - ְלָדָמא ּדְ א, ְוַיְבָלא ,ְוָאָסא ּדָ ַיּמָ   , ְוִחיְלָפא, ְוִחיְלֵפי ּדְ

א ֵריׁשָ א ּדְ יּסָ ֵסי ַאַהאי ּגִ ָלת ֵמָאה ּכָ ֲהֵדי ֲהָדֵדי, ְוִלְנטֹול ּתְ לּוִקיְנהּו ּבַ   , ְוִליׁשְ
א.  ֵריׁשָ א ּדְ יּסָ ֵסי ַאַהאי ּגִ   ּוְתָלת ֵמָאה ּכָ

ְלֵקיּה, לֵ  - ְוִאי לֹא ָרא ְוִליׁשְ ַחד ּדָ ָקֵאי ּבְ ָרא ּדְ א ִחיּוָ   יֵתי ַוְרּדָ
א,  ֵריׁשָ א ּדְ יּסָ ֵסי ַאַהאי ּגִ ין ּכָ יּתִ   ְוִליְנטֹול ׁשִ

א.  ֵריׁשָ א ּדְ יּסָ ֵסי ַאַהאי ּגִ יִתין ּכָ   ְוׁשִ
  

א  ָרא ַאַה  - ְלִצִליְחּתָ זּוָזא ִחיּוָ ַחֵטיּה ּבְ ָרא, ְוִליׁשְ ְרְנגֹוָלא ּבָ ָכֵייב ֵליּה, ֵליֵתי ּתַ יָסא ּדְ   הּוא ּגִ
ֵמיּה  ַהר ִמּדָ   לֹא ְלָסִמיְנהּו ְלֵעיֵניּה, ּדְ ְוִנְזּדַ

יּה  יּה, ְוִכי ָנֵפיק ָחֵייף ּבֵ ִכי ָעֵייל ָחֵייף ּבֵ ָבָבא, ּדְ ֵסיָפא ּדְ יּה ּבְ    .ְוִליְתִלּיֵ
  

י    סט,א ב חּוְמֵרי -ִלְברֹוְקתִּ ׁשַ א ּדְ י ,ֵליֵתי ַעְקַרּבָ ׁשֵ י ְמָנָתא ּכּוְחָלאּוְנַייּבְ ְרּתֵ חֹוק ּתַ א, ְוִניׁשְ טּוּלָ    ,ּה ּבְ
יּה  ַהאי ֵעיָנא, ַוֲחָדא ְמָנָתא ִמיּנֵ ָלָתא ַמְכַחֵלי ּבְ    ,ְוִליְמֵלי ּתְ

ַהאי ֵעיָנא,    ּוְתָלָתא ַמְכַחֵלי ּבְ
ַקע ֵעיֵניּה.  ִאי לֹא ּפָ   ְטֵפי לֹא ִליְמֵלי, ּדְ

  
ֵליְלָיא  ְבִריֵרי ּדְ א, ֵניֵתי ׁש  - ְלׁשַ ְלּבָ ְרָעא ִמּכַ יּה ַוֲחָדא ּכַ ְרָעא ִמיּנֵ ְרָקא ְוֵניַסר ֲחָדא ּכַ   ּוְדָרא ּבַ

ְרְנגֹוָלא,  א ַאְכָסא ּתַ ְלּבָ ְתֵריּה, ְוֵליְמרּו ֵליּה: ָאָסא ּכַ א ַאּבַ   ְוִניְטְרפּו ָינּוֵקי ַחְסּפָ
י ְוֵליְתִביְנהּו ִניֲהֵליּה  ּתֵ ְבָעה ּבָ ִ ב אּוְמֵצי ִמׁשּ י ׁשַ ָמָתא.  ְוִליְגּבֵ ִקְלקּוֵלי ּדְ א, ְוֵניְכִליְנהּו ּבְ ָ ַדׁשּ ִציּנֹוָרא ּדְ   ּבְ

ְרָקא ְוֵניְמרּו ָהִכי ַתר ָהִכי ִלְפׁשֹוט ׁשּוְדָרא ּבַ    :ּבָ
ְבִריֵרי  לֹוִניָתאּדִ "ׁשַ ר ּפְ לֹוִניָתא ,ְפלֹוִני ּבַ ר ּפְ ַבִקיְנהּו ִלְפלֹוִני ּבַ ֵע ְוִליֲחרּו ְלכַ  ,ׁשְ ָבִביָתא ּדְ א ּבְ   ".יֵניּה ְלּבָ

  
יָמָמא  ְבִריֵרי ּדִ ָנא,  -ְלׁשַ אּוּמָ א ּדְ ֵחיָוָתא ְוִניְטִויְנהּו ַאַחְסּפָ וא ּדְ ּוָ ֵקי ִמּגַ ְבָעה סּוּמָ   ֵליֵתי ׁשִ

אי ּוָ ַראי,  ,ְוֵליֵתיב ִאיהּו ִמּגַ   ְוִאיִניׁש ַאֲחִריָנא ֵמַאּבְ
ֵאיכּול"ְוֵניָמא ֵליּה:    , "ֲעִויָרא, ַהב ִלי ּדְ

א, "ָהֵאיְך:  ְוֵניָמא ֵליּה  ֵריּה ְלַחְסּפָ ָאֵכיל ִליָתּבְ ִתיָחא, ַסב ֵאיכּול, ּוָבַתר ּדְ   ּפְ
ְבָרא ּכֹ  ִחיָרא ֵליֵתי ּגַ ָאֵתי ִמּנְ ֵויּה ְלָדָמא ּדְ ִאי לֹא ָהְדִרי ִעילָּ ֵמיּה ֵלִוי, ְוִליְכּתֹוב ֵליּה ֵלִוי ְלַמְפֵרַע ּדְ ׁשְ   . ֵהן ּדִ

ֵקי""ֲאָנא : א, ְוִניְכּתֹוב ֵליּה ֵליֵתי ִאיִניׁש ֵמָעְלָמ  - ְוִאי לֹא ר סּוּמָ יָלא ּבַ י ׁשֵ ּפִ   ְלַמְפֵרַע.  ּפַ
ֵמי ְפָגם"ִניְכּתֹוב ֵליּה ָהִכי:  - ְוִאי לֹא ִלי ּבְ ֵמי ֶכֶסף ַטַעם ּדְ ִלי ּבְ   . "ַטַעם ּדְ

יָקא, ְוקּוְר  - לֹאְוִאי  פּוְרָייא ַעּתִ ָלא ּדְ א, ְוַאׁשְ ְסתָּ ַאְסּפַ ָרא ּדְ לּוִליָבאֵליֵתי ִעיּקָ ָקא ּדְ   , ְטָסא, ּומֹוִריֵקי, ְוסּוּמָ
ִתיָלָתא י ּפְ ְרּתֵ ַעְמָרא ְוִניְגּדֹול ּתַ ָבָבא ּדְ ֲהֵדי ֲהָדֵדי, ְוֵליֵתי ּגְ   , ְוִנְקִליְנהּו ּבַ

ְנִחיֵריּה  ִקיְטָמא ָהֵדין, ְוֵניֵתיב ּבִ ל ּבְ ּבַ ָחָלא ְוִניְגּדַ   . ְוִלְטִמיׁש ּבְ
ת  - לֹאְוִאי  י ַמֲעָרב, ֵליֲחִזי ַאּמַ ַלּפֵ ְזָרח ּכְ ָאְזַלְת ִמּמִ ִים ּדְ   ַהּמַ

יָסא ְרָעא ְלַהאי ּגִ יָסא ְוַחד ּכַ ְרָעא ְלַהאי ּגִ   , ְוִנְפַסע ְוֵניקֹום ַחד ּכַ
ָמאֵליּה,  ׂשְ ְרָעא ּדִ יִמיָנא ִמּתּוֵתי ּכַ יֵדיּה ּדִ קֹול ִטיָנא ּבִ   ְוִניׁשְ

י ְרָעא ּדִ ָמאָלא ִמּתּוֵתי ּכַ ׂשְ   ִמיֵניּה, ּוִביֵדיּה ּדִ
ַעְמָראְוִניְגּדֹול ּתַ  ִתיָלָתא ּדְ י ּפְ ִטיָנא ְרּתֵ ְנִחיֵריּה. , ְוִניְטִמיׁש ּבְ   ְוֵניִתיב ּבִ

דּו ֲעֵליּה,   - ְוִאי לֹא א ְוִליׁשְ   ֵליִתיב ּתּוֵתי ַמְרְזָבא ְוַנְייתּו ַמּיָ
ֵמיּה ּדִ  א, ִליְפסֹוק ּדָ ָפְסֵקי ָהֵני ַמּיָ י ֵהיִכי ּדְ ָלִניָתא. ְוֵליְמרּו: "ּכִ ר ּפְ   ְפָלְנָיא ּבַ

  
ָאֵתי ִמּפּוָמא  ָתא - ְלָדָמא ּדְ ִחיּטְ ִגיָלא ּדְ ְדִקיַנן ֵליּה ּבְ    ,ּבָ

א,  ,ֵמֵריָאה ָקָאֵתי - ִאי ָסֵריְך  ְנּתָ ּקַ   ְוִאית ֵליּה ּתַ
א ָקָאֵתי -ְוִאי לֹא  ְבּדָ א ,ִמּכַ ְנּתָ ּקַ    .ְוֵלית ֵליּה ּתַ

  
  : יַרב ַאׁשִ לְ  ַרב ַאִמיָאַמר ֵליּה 

ַנן ָכא ּתְ    :ְוָהֲאַנן ִאיּפְ
לּום, " ּה ּכְ יר ֵהיֶמּנָ ּיֵ תַּ ֵבד ְולֹא ִנׁשְ ל ַהּכָ   ִניטַּ

ָחְסָרה יְקָבה אֹו ׁשֶ ּנִ   ! (חולין מב.) "ָהֵריָאה ׁשֶ
  

  ָאַמר ֵליּה: 
ִמּפּוֵמיּה ָקָאֵתי יָון ּדְ   . ֵאיַמר ִאיְתמּוֵחי ִאיְתַמח, ּכֵ
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  ָאַמר ָמר: 
א - ֵתי ָקָא  ֵריָאהִאי ֵמ " ְנּתָ ּקַ    ".ִאית ֵליּה ּתַ
  

יּה?  ְנּתֵ ּקַ   ַמאי ּתַ
  

ִסיְלָקא,  יְרָמא ּדְ ְבָעה ּכּוֵני ִמּפִ   ֵליֵתי ׁשִ
ָכְרֵתי,  יְרָמא ּדְ ְבָעה ּכּוֵני ּפִ   ְוׁשִ

ִריָדא,  ה ּכּוֵני ּפְ ָ   ַוֲחִמׁשּ
ֵחי,  ַטְלּפְ   ּוְתָלָתא ּכּוֵני ּדְ

ַכמֹוָנא     ,ְוכּוָנא ּדְ
ַחְבלֵ    י, ְוכּוָנא ּדְ

ִטיְרָתא א ּפְ ְנּתָ ן ּכַ יל ְוֵליכּול ,ּוְכֶנְגּדָ ָטַבת.  ,ְוִליְבׁשִ יְכָרא ֲחִריָפא ּדְ ְתֵריּה ׁשִ י ַאּבַ ּתִ   ְוִליׁשְ
  

   –ְלָכָכא 
ר ַרב הּוָנאָאַמר  ה ּבַ   : ַרּבָ

ָחא ּוִמיְלָחא ִמיׁשְ   , ֵליֵתי ּתּוָמא ְיִחיָדָאה ְוִניְמְרֵסיּה ּבְ
ָכֵייב ֵליּה, ְוֵנְתֵביּה ַאּטּוְפַראי  יָסא ּדְ ַההּוא ּגִ ִאְליֹוָנא ּדְ   ּדְ

א,  ִליׁשָ ַדְנָפא ּדְ ר ֵליּה ּגְ   ְוֶנֱהּדַ
ָרא י ְלִחיּוָ ָקׁשֵ ֵריּה ּדְ ַהר ְלִביׂשְ   . ְוִניְזּדַ

  
   –ְלִחיְנֵכי 

י יֹוָחָנןָאַמר    : ַרּבִ
ָרא  י ַמְמרּו, ְוִעיּקָ י ּכִ ְמרּו, ְוִנינְ ּדְ חֹוְמּתִ י ֲעִדיף ִמּמַ פּוֵמיּה. ָהֵני ְלאֹוקֹוֵמיחֹוְמּתִ    .קֹוט ּבְ

ּוֵלי  ֵריׁש ָנְפָייא - ְלַבׁשּ אֵרי ּדְ ְכׁשּוָתא, , ַלְייֵתי ּפָ א ְוחּוְמְרָתא ּדִ ַעְפַרְייהּו, ְוׁשּוְבִליְלּתָ ֵחי ּבְ   ְוַטְלּפְ
פּוֵמיּה  ַאְמגּוָזא ּבְ   . ְוִניְנקֹוט ּכְ

ְחלֵ  -ְלִאיְפּתּוֵחי  ח ֵליּה ַחְבֵריּה ּתַ א. ִליְנּפַ ִחיְטּתָ ִגיָלא ּדְ ְרָתא ּבְ   י ִחיּוָ
א  - ְלַאּסּוֵקי  אית ַהכִּ ֵב ּדְ ֵליֵתי ַעְפָרא ִמּטּוּלָ דּוְבׁשָ א, ְוִניְגּבֹול ּבְ ַמֲעֵלי ֵליּה  ּסֵ    .ְוֵניכּול, ּדְ

  
דֹור   -ְרָסם ַב לְ  ִניׁשְ יְסָתָקא ּדְ י ּפִ ִניָתא, ֵליֵתי ּכִ ִניָתא ּדּוְבׁשָ ֶחְלּבְ   , ְוִכי ַאְמגּוָזא ּדְ

ת ְמחֹוָזא ַחְמָרא ְנִקיָדא,  ָרא, ּוְמֵלי ַנְטָלא ּבַ א ִחיּוָ ְרָווָדא ּדּוְבׁשָ   ּוְמֵלי ּתַ
יּה.  יל ֵליּה ּכּוּלֵ ֵ ׁשּ דֹור ּבַ יל ִנׁשְ ֵ ׁשּ ֲהֵדי ֲהָדֵדי, ְוִכי ּבַ לֹוִקיְנהּו ּבַ   ְוִניׁשְ

וְרּתִ   - ְוִאי לֹא   סט,ב א ִחיּוַ ִעיזָּ ֲחָלָבא ּדְ ָרָבא, ^י ֵליֵתי ְרִביֲעָתא ּדַ ָלת ִקְלֵחי ּכְ   ְוִניַטְייֵפיּה ַאּתְ
יּה.  יל ֵליּה ּכּוּלֵ ֵ ׁשּ ַמְרְמִהין ּבַ וָזא ּבְ ּוָ יל ּגַ ֵ ׁשּ וָזא ַמְרְמִהין, ְוִכי ּבַ ַגּוָ יּה ּבְ   ְוִניְבַחׁשֵ

ָנְטָפא - לֹאְוִאי  ָרא ְוִניְגּבֹול ּבְ א ִחיּוָ ַכְלּבָ   , ֵליֵתי ִנְפֵקי ּדְ
ה  ר נִ ּדְ ְוַכּמָ ְמָפֵריקלֹא ֵניכּול ְפָקא ֶאְפׁשָ    .ּדִ

  
ֵליְלָתא ְוֵניְפֵכיּה  - ְלִגיָרא  יָרא ּדְ י. , ֵליֵתי ּגִ ּתֵ ֵויּה ְוִנׁשְ א ִעּלָ ֵדי ַמּיָ   ְוִנׁשְ
יּלּוָיא - ְוִאי לֹא ַהר ִמּגִ ֵליְלָיא, ְוִניְזּדַ א ּבְ ְלּבָ ְייהּו ּכַ י ִמיּנַ ּתֵ ִאיׁשְ א ּדְ ּיָ    .ֵליֵתי ִמּמַ

יא. ַאנְ  -  ְלִגיּלּוָיא ַחְמָרא ַחּיָ ָקא ּדְ   ּפָ
  

ָאָהָלא ּתֹוָלאָנא.  - ְלמּוְרָסא  ַחְמָרא ּבְ ָקא ּדְ   ַאְנּפָ
  

א  ִליּבָ ֲעֵרי - ְלִפיְרָחא ּדְ ׂשַ יָאָתא ּדְ ּיָ רֹוׁשִ ָלת ּבְ    ,ֵליֵתי ּתְ
א  ַכְמּכָ ְטִריְנהּו ּבְ תֵּ ּדְ ְוִנׁשְ ִעין יֹוִמין ְוֵניכּול, ְוִנׁשְ ֵויּה ַאְרּבְ ְתַרְייהּו ַחְמָרא ַמְרָקא. לֹא ָעַבר ִעיּלָ   י ַאּבַ

  
יָאַמר ֵליּה  יְפּתִ   : ָרִביָנאלְ  ַרב ַאָחא ִמּדִ

יּה  ָפַרח ִליּבֵ ן ּדְ ּכֵ   ! ְוָכל ׁשֶ
  

א ָאַמִרי ִליּבָ    .ָאַמר ֵליּה: ֲאָנא ְליּוְקָרא ּדְ
א  ִליּבָ י   - ְלִפיְרָחא ּדְ ִחיּטֵ יָאָתא ּדְ ּיָ רֹוׁשִ ָלת ּבְ ְטִרי ,ֵליֵתי ּתְ א ְוֵניכּולְוִניׁשְ דּוְבׁשָ   , ְנהּו ּבְ

יא.  ְתַרְייהּו ַחְמָרא ַחּיָ י ַאּבַ ּתֵ   ְוִניׁשְ
  

א  ִליּבָ יֵעי ִניְנָייא - ְלִצְרָחא ּדְ ָלת ּבֵ ַכּמֹוָנא ,ֵליֵתי ּתְ יֵמי ְוֵליכּול.  ,ּוֵביֲעָתא ּדְ ׁשּוְמׁשִ   ּוֵביֲעָתא ּדְ
  

ֵלי ֲאִריכָ  - ִלְכֵאב ֵמֵעי  ְלּפְ ָלת ֵמָאה ּפִ ַחְמָרא. ֵליֵתי ּתְ ְייהּו ּבְ י ֵמָאה ִמיּנַ ּתֵ   ָתא, ְוָכל יֹוֵמי ִנׁשְ
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יּה ּדְ  ָרִבין יּדְ ִמן ֶנֶרׁש ֲעַבד ָלּה ִלְבַרּתֵ יָדן ַרב ַאׁשִ ין ֵמָהֵני ּדִ ָיא. , ֵמָאה ְוַחְמׁשִ ּסְ   ְוִאּתַ
  

ֲעָרָאה - ְלִכיְרָצא  ַאְטְרָפא ּדַ ַחְמָרא ּבְ ָקא ּדְ    .ַאְנּפָ
  

ָרא  יָלא -ְלִכיְרָצא ִחיּוָ ְלּגִ יְזָרא ּגַ ֵתיּה  ,ֵליֵתי ּבִ א ְוִנׁשְ ַמּיָ ג, ְוִניַתְייֵריּה ּבְ יְסּתַ ׁשִ    .ְוִניַצְייָרה ּבְ
ָבא ָלּה ְלַמְעָייֵניּה  ִאי לֹא ְמַנּקְ יְנָתא, ּדְ ַהר ִמּבִ    .ְוִנְזּדַ

  
א.  - ְלֵמיַסר  ַמּיָ   ִסיִסין ְרִטיָבא ּבְ

ָרא  א -ְלִמיׁשְ ַמּיָ א ּבְ ּתָ   , ְיֵביׁשְ
ָסַכר ַנֲהָרא: יָמָנךְ ְוִס    . ִאיָצא ְרִטיָבא ּדְ

  
א - ִלְטָחָלא  ַמּיָ י ּדְ יּנֵ ב ּבִ ַחְמָרא ,ֵליֵתי ׁשַ י ּוְתָלָתא ּבְ ְרּתֵ י ּתַ ּתֵ א, ְוָכל יֹוָמא ִניׁשְ טּוּלָ יְנהּו ּבְ ׁשִ   . ּוְנַייּבְ

ִציְפָרָתא   - לֹאְוִאי  ַתנּ ּדְ ֵליֵתי ְטָחָלא ּדְ ח ְוִנַטְחָיא ּבְ ּתַ   ּוָרא, לֹא ִאיּפַ
י"ְונֹוֵקי ַלֲהֵדיּה ְוֵניָמא:  ָיֵביׁש ַהאי ְטָחָלא ּכִ לֹוִניָתא.  ֵהיִכי ּדְ ר ּפְ ְפלֹוִני ּבַ ׁש ְטַחְלָיא ּדִ   ִנַייּבַ

א - ְוִאי לֹא ֵביָתא ֲחַדּתָ י ּדְ יֵני אּוְרּבֵ   . ְוֵניָמא ָהִכי, ִניַטְחֵייּה ּבֵ
ׁשַ   - ְוִאי לֹא ִכיב ּבְ ׁשְ א ּדִ ְכּבָ ֵקי ׁשַ ָתא, ִליּבָ ְקֵליּה ְלָיֵדיּה ְונֹוְתָבּה ַאַטְחֵליּה, ּבְ   ְוִניׁשְ

לֹוִניָתא"ְוֵניָמא:  ר ּפְ ְפלֹוִני ּבַ ׁש ְטַחְלָיא ּדִ ָיֵביׁש ָהא ָיָדא, ִנַייּבַ י ֵהיִכי ּדְ   ".ּכִ
ָח  - ְוִאי לֹא ֵבי ַנּפָ א ּדְ ַמּיָ ָחא, ְוֵניְכֵליּה ּבְ י ַנּפָ יָתא ְוִניְטְווֵייּה ּבֵ יּנִ ָחא. , אֵניֵתי ּבִ ֵבי ַנּפָ א ּדְ ּיָ י ִמּמַ ּתֵ   ְוִניׁשְ

ח ָלּה ְטָחָלא.  ּכַ ּתַ ִחיט ְולֹא ִאיׁשְ ּתְ ָחא, ִאיׁשְ ֵבי ַנּפָ א ּדְ ְתָיא ַמּיָ ֲהַות ׁשָ א ּדַ   ַהִהיא ִעיּזָ
ֵמיּה  -ְוִאי לֹא  ַחְמָרא ִלׁשְ ח ָחִביָתא ּדְ   . ִליְפּתַ

  
ֵריּה ָאַמר ֵליּה    : יַרב ַאׁשִ לְ  ָרָבאּדְ  ַרב ַאָחא ּבְ

ָמר יּה ּדְ ַחְמָרא, לֹא ָאֵתי ְלַקּמֵ   ! ִאי ִאית ֵליּה ָחִביָתא ּדְ
ל ּבְ  א ַמְרּגַ י ּגּוֵפיּה ֶאּלָ ְמַעְלָיא ְלכּוּלֵ ֲחִרית, ּדִ ת ׁשַ    .ּפַ

  
ַחָתא  יֲאָפא ּדַ , ֵליֵתי ַאִקיָקא ְוִאיָלָווא -ְלרּוׁשְ ִפילֹון ְוׁשִ ָכא, ְוחּוְמְרָתא ּדְ יְרָכא ּוַמְרתְּ א, ְוַאְסּפִ   ֲחִמיְמּתָ
ׁשַ  ַקְייָטאְוִניְנַקט ּבְ ִכיָתָנא ּבְ ִסיְתָוא ,ֲחֵקי ּדְ   . ְוַדֲעַמר ּגּוְפָנא ּבְ

יְכָרא ַמְרָקא.  - אְוִאי לֹ  י ׁשִ ּתֵ   ִליׁשְ
  

יְגרֹוָנא  מֹוִניֵני - ְלׁשִ ְתָיא ּדְ יִתין זִ , ֵליֵתי ּפַ יּה ְוׁשִ ין ִזיְמֵני ַאָהא ְמַטְחּתֵ יּתִ ֵריּה ׁשִ יּה.ְוִניַגְנּדְ   יְמֵני ַאָהא ְמַטְחּתֵ
  

א  כּוְפָרא,  -ִלְצִמיְרּתָ ָחא ּדְ ָלת ִניטֹוִפָייָתא ִמיׁשְ   ֵניֵתי תְּ
ָכְרֵתי,    ּוְתָלת ִניטֹוִפָייָתא ִאיְצָרא ּדְ

ַחְמָרא ְנִקיָדא,    ּוְתָלת ִניטֹוִפָייָתא ּדְ
ה ַאּמָ ֵדי ֵליּה ְלִאיׁש ּבָ אֹותֹו ָמקֹום ,ְוִליׁשְ ה ּבְ ָ   . ּוְלִאׁשּ

ין - ְוִאי לֹא ּדִ ּדַ ה ּבַ ָ ה ּוְלִאׁשּ ַאּמָ ִזיָקא, ְוִלְתֵלי ֵליּה ְלִאיׁש ּבָ   . ֵליֵתי אּוָנא ּדְ
ת ּדּוָמה - ְוִאי לֹא יּה ּדּוָמה ּבַ ַדּתֵ ׁשְ ְזהֹוִריָתא ּדִ   , ֵליֵתי חּוָטא ּדִ

ה ַאּמָ ין.  ,ְוִליְתֵלי ֵליּה ְלִאיׁש ּבָ ּדִ ּדַ ה ּבַ ָ   ּוְלִאׁשּ
ה ָזָכר  ֵליֵתי - לֹאְוִאי  יּנָ הוּ ּכִ ַאּמָ אֹותֹו ָמקֹום,  ,ְנֵקָבה, ְוִליְתֵלי ֵליּה ְלִאיׁש ּבָ ה ּבְ ָ   ּוְלִאׁשּ

ין ּתִ אַנׁשְ  ,ְוִכי ַמׁשְ ּתָ יְסָנא ְיֵביׁשְ ין ַאּסִ א ּתִ ָ ַדׁשּ ִציּנֹוָרא ּדְ יּה  ,ּבְ ָנְפָקא ִמיּנֵ חּוְמְרָתא ּדְ ין ּבְ   , ּוְנַעּיֵ
הּו ִציְמָרא ְמַעְלָיא ְלכּוּלְ   . ּדִ

  
ָרא  ִריֵבי סּוְפֵלי -ְלִציְמָרא ּבָ ָלָתא ּגְ ָרא ,ֵליֵתי ּתְ ִריֵבי ַאְטָרף ַאּדָ   , ּוְתָלָתא ּגְ

ל ַחד ְלחּוֵדיּה  לֹוִקיְנהּו ּכָ יְכֵלי ,ְוִניׁשְ י ְמׁשִ ַתְרּתֵ יַנְייהּו, ְוִלְתִביְנהּו ּבְ ֵויּה,  ,ְוֵליֵתיב ּבֵ תֹוָרא ּוְנַנח ִעילָּ   ְוֵניֵתי ּפָ
  ִעיּלֹוי ַהאי ְולֹוִתיב ִעילֹוי ַהאי, ְוֵניקֹום ֵמ 

יּה ַהְבָלא ֵניַסק ּבֵ ְייהּו, , ּוֵמִעיּלֹוי ַהאי ְולֹוִתיב ִעילֹוי ַהאי, ַעד ּדְ   ְוִלְסֵחי ִמיּנַ
י,  ּתֵ ָרא ִליׁשְ ַאּדָ א ּדְ ּיָ ֵתי ִמּמַ   ְוִכי ׁשָ

סּוְפֵלי  א ּדְ ּיָ ִרי - ִמּמַ ִמיַעּקְ ּום ּדְ י, ִמׁשּ ּתֵ   . לֹא ִליׁשְ
  

וָנא ְלִצ  ַעְפַרְייהּו ְוֵניכּול,    -יְמָרא ַגּוָ לֹוִקיְנהּו ּבְ אֵרי, ְוִניׁשְ ב ְמׁשָ ַ ִסיְלָקא ִמׁשּ ְבָעה ּבּוֵני ּדְ   ֵליֵתי ׁשִ
יְכָרא                          ע,א ׁשִ ָרא ּבְ י ַאְטָרף ַאּדָ ּתֵ ַמִים. ^ אוֹ ְוִניׁשְ אָלא ּבְ   ִעְנֵבי ּתָ

  
י ַאְרזַ  -ַלֲחָזִזיָתא  ב ִחיּטֵ אֵליֵתי ׁשַ ָרא ֲחַדּתָ יָתא ְוִניְקִליְנהּו ַאּמָ ְייהּו ְוֵניׁשֹוף  ,ִנּיָ ָחא ִמיּנַ   . ְוָנֵפיק ִמׁשְ

  
י ר ַאׁשִ יִמי ּבַ י. , ֲעַבד ֵליּה ְלַההּוא ּגֹוי ְלָדָבר ַאֵחר ַרב ׁשִ ּסֵ   ְוִאיּתַ
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        ע, אע, אע, אע, א .6
מּוֵאלָאַמר    : ׁשְ

ַפְרָסֵאי ִמיֲחָיי ַאלּוְנֵכי ּדְ ָמחּו ֵליּה ּבְ יַהאי ַמאן ּדְ   , א לֹא ַחּיֵ
יא ִמיָנא ַאּגּוְמֵרי ְוַחְמָרא ַחּיָ ָרא ׁשְ ׂשְ ָהִכי ְוָהִכי ִניְספּו ֵליּה ּבִ   , ַאּדְ

יֵתיּה  יד ַאּבֵ א ּוְמַפּקֵ י ּפּוְרּתָ ַחּיֵ ר ּדְ   . ֶאְפׁשָ
  

ר ָאִביןָאַמר    : ַרב ִאיִדי ּבַ
ָבַלע ִזיּבּוָרא  י,  - ַהאי ַמאן ּדְ   ִמיֲחָייא לֹא ַחּיֵ

ָהִכי וְ  ְמָזג, ַאּדְ א ׁשַ ַחּלָ ֵקיּה ְרִביֲעָתא ּדְ   ָהִכי ַנׁשְ
יד ְלֵביֵתיּה  א ּוְמַפּקֵ י ּפּוְרּתָ ַחּיֵ ר ּדְ   .ֶאְפׁשָ

  
  

ן ֵלִויָאַמר  ַע ּבֶ י ְיהֹוׁשֻ   : ַרּבִ
ֶלֶפת,  ר ׁשֹור ּבְ ׂשַ   ָאַכל ּבְ

ְתקּוַפת ּתַ  ,ְלָבָנהּבַ ְוָלן  ר ּבִ ה ָעׂשָ ָ ר אֹו ֲחִמׁשּ ָעה ָעׂשָ ֵליֵלי ַאְרּבָ   ָאַחַזּתֹו ַאִחילּו.  - ּמּוז ּבְ
  

ָנא   : ּתָ
ָבר, ָאַחַזּתֹו ַאִחיּלוּ " ל ּדָ ֵריסֹו ִמּכָ א ּכְ   . "ְוַהְמַמּלֵ
  

אָאַמר  ּפָ   : ַרב ּפַ
ְמֵרי.    ֲאִפיּלּו ִמּתַ

  
יָטא!  ׁשִ   ּפְ

  
ְך ָאִמיָנא ְעּתָ לְ ": הֹוִאיל ְוָאַמר ָמר :ָסְלָקא ּדַ ְחָנן ּוְמׁשַ ָען ּוְמׁשַ ּבְ ְמֵרי ַמׂשְ ָרן ְוָלא ְמַפְנָקןּתַ ָלן ּוְמַאׁשְ    ",ׁשְ

ַמע ָלן :ֵאיָמא   . ָקא ַמׁשְ
  

  ? ַמאי ַאִחיּלוּ 
  

י ֶאְלָעָזרָאַמר    : ַרּבִ
ל ֲעָצמֹות.    ֵאׁש ׁשֶ

  
ל ֲעָצמֹות"?    ַמאי "ֵאׁש ׁשֶ

  
ֵייָאַמר    : ַאּבַ

ְרֵמי.    ֵאׁש ּגַ
  

  ַמאי ָאסּוֵתיּה? 
  

ֵייָאַמר    :ַאּבַ
  : ָאְמָרה ִלי ֵאם

ה ְבָעא ּוְתֵריַסרּכּוּלְ ָלָתא ְוׁשִ ְקָייֵני ּתְ   , ּו ׁשָ
א ֵריָקָנא  ,ְוַהאי יּבָ ְקָייֵני ַאּלִ הּו ׁשָ   , ּכּוּלְ

י ְיֵדיּה,  א ְוָנֵפיק ּוָמׁשֵ ּסֵ ֵתי ְוָעֵייל ְלֵבית ַהּכִ ָאַכל ְוׁשָ ַתר ּדְ   ְוַהאי ּבָ
ַחְמָר  ֵחי ּובּוָנא ּדְ ַטְלּפְ ִתיָתא ּדְ ׁשְ יָקא, ּוַמְייתּו ֵליּה ּבּוָנא ּדִ   א ַעּתִ

ְסִדיֵניּה ְוִניְגֵניּה,  ֲהֵדי ֲהָדֵדי ְוֵניכּול, ְוִניְכרֹוְך ּבִ ִליְנהּו ּבַ   ְוִניְגּבְ
נֹוְקֵמיּה  א ּדְ יּה, ְוֵליּכָ ְפׁשֵ ָקֵאי ִמּנַ   ַעד ּדְ

יּה  ַקֵליּה ִלְסִדיֵניּה ִמיּנֵ    .ְוִכי ָקֵאי ִליׁשְ
ֵויּה  -ְוִאי לֹא    . ָהַדר ִעיּלָ
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        ע, אע, אע, אע, א .7
י ָנָתןהּו לְ ָאַמר ֵליּה ֵאִליָּ    : ַרּבִ

ִליׁש ּוׁשְ  ִליׁש ֱאכֹול ׁשְ ח ׁשְ ִליׁש ְוַהּנַ    .ֵתה ׁשְ
ֲעמֹוד ַעל ִמיּלּוֲאךָ  ְכעֹוס ּתַ ּתִ   . ִלְכׁשֶ

  
ֵני  יאּתָ י ִחּיָ   : ַרּבִ

ּלא ָיבֹ" ִטיּבּולָהרֹוֶצה ׁשֶ   חֹוֶרף. וָ ַקִיץ , א ִליֵדי חֹוִלי ֵמַעִיים, ְיֵהא ָרִגיל ּבְ
ֲהנָ  הְסעּוָדְתָך ׁשֶ ה ְמׁשֹוְך ָיְדָך ֵהיֶמּנָ ּנָ   , ָאְתָך ִמּמֶ

ה ָצִריְך ִלְנָקֶביךָ  ַאתָּ ָעה ׁשֶ ׁשָ ֶהה ַעְצְמָך ּבְ ׁשְ   . "ְוַאל תַּ
  

  : ָמר עּוְקָבאָאַמר 
ק.  ָרא ָאַחַזּתֹו ִויּתַ ֵתי ִטיְלָיא ִחיּוָ ׁשָ   ַהאי ַמאן ּדְ

  
אָאַמר    : ַרב ִחְסּדָ

ין ִמיֵני ַחְמָרא ָהוּו,  יתִּ   ׁשִ
הּו ַמַעְליָ  כּולְּ ָקא ֵריְחָתָנא,  -א ּדְ   סּוּמָ

הּו  כּוּלְ ִריָעא ּדְ ָרא - ּגְ   .  ִטיְלָיא ִחיּוָ
  

  : ַרב ְיהּוָדהָאַמר 
א  ְמׁשָ ׁשִ ָחא ְוָנֵפיק ְוָיֵתיב ּבְ ֵייף ִמׁשְ י נּוָרא, ְוׁשָ ּבֵ ְצַפְרֵני ִניָסן ּגַ ָיֵתיב ּבִ ק - ַהאי ַמאן ּדְ   .ָאַחַזּתֹו ִויתַּ
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        ע, אע, אע, אע, א .8
ַנן נּו ַרּבָ    :ּתָ

תֹו " ׁש ִמטָּ יּמֵ ם ְוׁשִ יז ּדָ ִקין.  -ִהּקִ ִנים ִויתָּ   ָהְווָיין לֹו ּבָ
ׁשּו  יּמְ ֵניֶהם ְוׁשִ יזּו ׁשְ ֲעֵלי ָראָתן -ִהּקִ ִנים ּבַ   . "ָהְווָיין ָלֶהן ּבָ

  
אָאַמר  ּפָ   : ַרב ּפַ

א ּה , לֹא ָטֵעים ִמיֵדיּדְ  :לֹא ֲאָמָרן ֶאּלָ   . ֲאָבל ָטֵעים ִמיֵדי ֵלית ָלן ּבָ
  

ר ַרב הּוָנאר ָאַמ  ה ּבַ   : ַרּבָ
תֹו  ׁש ִמּטָ יּמֵ ֶרְך ְוׁשִ א ִמן ַהּדֶ ִקין.  -ּבָ ִנים ִויּתָ   ָהְווָיין לֹו ּבָ

  
ַנן נּו ַרּבָ    :ּתָ

יעּור ֲחִצי ִמיל, " ֶהה ׁשִ ׁשְ ּיִ תֹו ַעד ׁשֶ ׁש ִמטָּ ּמֵ א, ַאל ְיׁשַ סֵּ ית ַהּכִ א ִמּבֵ   ַהּבָ
ה א ְמַלּוֶ סֵּ ית ַהּכִ ד ּבֵ ֵ ׁשּ ֵני ׁשֶ   ִעּמֹו,  ִמּפְ

ים ִנים ִנְכּפִ ׁש ָהְווָיין לֹו ּבָ יּמֵ   . "ְוִאם ׁשִ
  

ַנן נּו ַרּבָ    :ּתָ
ד " תֹו ְמעּוּמָ ׁש ִמטָּ ּמֵ   אֹוֲחַזּתֹו ֲעִוית.  -ַהְמׁשַ

ב  ָ ָלְרָיא,  -ְמיּוׁשּ   אֹוֲחַזּתֹו ּדַ
ה  ַמטָּ ָלְרָיא - ִהיא ִמְלַמְעָלה ְוהּוא ִמּלְ   . "אֹוֲחַזּתֹו ּדַ

  
ָלְרָיא"ַמאי    ? "ּדַ

  
ן ֵלִויָאַמר  ַע ּבֶ י ְיהֹוׁשֻ   : ַרּבִ

ָרא.  - ַסם ַדָלְרָיא  ְרּדָ   ּדַ
  

ָרא"ַמאי  ְרּדָ   ? "ּדַ
  

ֵייָאַמר    : ַאּבַ
חֹוֵחי.    מֹוִריָקא ּדְ

  
א ּפָ   ָאֵליס ּוָבַלע ֵליּה.  ַרב ּפַ
י ּפִ ֵדי ֵליּה  ַרב ּפַ    .ָאֵליס ְוׁשָ

  
ֵייָאַמר    : ַאּבַ

ִקי ֵאינֹו ּבָ ֶדֶרְך ֶא  ִמי ׁשֶ   , ֶרץּבְ
י.  תלָ ּתְ ֵליֵתי  ּתֵ ַחְמָרא ְוִניׁשְ ִליִקיְנהּו ּבְ חֹוֵחי, ְוִנידֹוִקיְנהּו ְוִניׁשְ   ְקִפיֵזי קֹוְרְטֵמי ּדְ

  
י יֹוָחָנןָאַמר    : ַרּבִ

  .ֵהן ֵהן ֶהֱחִזירּוִני ְלַנֲערּוִתי
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        בבבב- - - - ע, אע, אע, אע, א .9
ים ּכֹ  ה ְדָבִרים ַמְכִחיׁשִ לׁשָ ל ָאָדם, ׁשְ   חֹו ׁשֶ

ַחד,   ְוֵאּלּו ֵהן:    ּפַ
ֶר    ְך, ּדֶ

  ְוָעֹון. 
  
ַחד" ְכִתיב:  - " ּפַ י ְסַחְרַחר ֲעָזַבִני כֹ ּדִ 47ִחי""ִלּבִ

  . (תהלים לח, יא) 
ֶרךְ " ְכִתיב – "ּדֶ ֶרְך ּכֹ  :ּדִ ה ַבּדֶ 48ִחי""ִעּנָ

  . (תהלים קב, כד) 
ְכִתיב –" ָעֹון" ֲעֹוִני כֹ  :ּדִ ל ּבַ ׁשַ   . (תהלים לא, יא) ִחי""ּכָ
  

יִזין גּ  ה ְדָבִרים ַמּתִ לׁשָ ל ָאָדם, ׁשְ   ּופֹו ׁשֶ
ד,   ְוֵאּלּו ֵהן:    ָאַכל ְמעּוּמָ

ד,  ָתה ְמעּוּמָ   ְוׁשָ
ד.  תֹו ְמעּוּמָ ׁש ִמּטָ יּמֵ   ְוׁשִ

  
ים,  ה ְקרֹוִבין ְלִמיָתה יֹוֵתר ִמן ַהַחּיִ ָ   ֲחִמׁשּ

  , ָאַכל ְוָעַמד  ְוֵאּלּו ֵהן: 
ָתה ְוָעַמד,    ׁשָ

ם ְוָעַמד,  יז ּדָ   ִהּקִ
ן ְוָעַמד,    ָיׁשַ

ׁש  יּמֵ תֹו ְוָעַמד.  ׁשִ   ִמּטָ
  

ד ֵמת,  ה אֹוָתן ִמּיָ ה ָהעֹוׂשֶ ָ ׁשּ   ׁשִ
ַע,   ְוֵאּלּו ֵהן: ֶרְך ְוִנְתַייּגֵ ּדֶ א ּבַ   ַהּבָ

ם,  יז ּדָ   ִהּקִ
ְרָחץ,    ְוִנְכַנס ְלֵבית ַהּמֶ

ר,  ּכֵ ּתַ ָתה ְוִנׁשְ   ְוׁשָ
י ַקְרַקע,  ּבֵ ן ַעל ּגַ   ְוָיׁשֵ

תֹו.  ׁש ִמּטָ יּמֵ   ְוׁשִ
  

י יֹוָחָנןָאַמר    : ַרּבִ
ִסיְדָרן ָאן ּכְ ֲעׂשָ   . ְוהּוא ׁשֶ

  
ֵייָאַמר    : ַאּבַ

ִסיְדָרן    ֵמת,  -ּכְ
ִסיְדָרן  ּלא ּכְ   ֲחֵליׁש.  -ׁשֶ

  
ְייהּו ּוִמית ַלת ִמיּנַ ה ּתְ   ! ִאיִני? ְוָהא ְמעֹוֶרת ָעְבָדּה ֵליּה ְלַעְבּדָ

  
חּוׁש ֲהָוה   . ַההּוא ּכָ

  
מֹוָנה  ןׁשְ ה – רּוּבָ   ה, ָיֶפ  -ּוִמיעּוָטן  ,ָקׁשֶ

ֶרךְ   ְוֵאּלּו ֵהן:    , ּדֶ
  , ְוֶדֶרְך ֶאֶרץ

ר,    עֹוׁשֶ
  , ּוְמָלאָכה

  ַיִין, 
יָנה,    ְוׁשֵ
ין,    ַחּמִ

ם.  ַזת ּדָ   ְוַהּקָ
  

ַרע,  מֹוָנה ְמַמֲעִטים ֶאת ַהּזֶ   ׁשְ
ַלח,   ְוֵאּלּו ֵהן:    ַהּמֶ

                                                           

י 47 ם ֵהם ֵאין ִאתִּ י ְסַחְרַחר ֲעָזַבִני כִֹחי ְואֹור ֵעיַני ּגַ   ִלּבִ
ר ָיָמי 48 ֶרְך ּכִֹחי ִקּצַ ה ַבּדֶ   ִעּנָ
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  ְוָהָרָעב, 
ֶתק   , ְוַהּנֶ
יה,  ִכּיָ   ּבְ

י ַקְרַקע,  ּבֵ יָנה ַעל ּגַ   ְוׁשֵ
ָדִנּיֹות, ְוֻגְד    ּגְ

ּה,  ְזַמּנָ ּלא ּבִ   ּוְכׁשּות ׁשֶ
ְפַלִים ה ּכִ ם ְלַמּטָ ַזת ּדָ   . ְוַהּקָ

  
ָנא   : ּתָ

ְפַלִים, ְלַמְעָלה " ה ּכִ ה ְלַמטָּ ׁשָ ּקָ ם ׁשֶ ׁשֵ ְפַלִים –ּכְ   . "ּכִ
  

אָאַמר  ּפָ       :ַרב ּפַ
ה"   ע,ב יִצים -  "ְלַמטָּ ה ִמן ַהּבֵ   , ְלַמּטָ

יִצים. ְלַמְעָלה ִמן ַה  -  "ְלַמְעָלה"   ּבֵ
  
  
ּה " ְזַמּנָ ּלא ּבִ   . "ּוְכׁשּות ׁשֶ
  

ָנא    :ּתָ
ּה, " ְזַמּנָ ּלא ּבִ ה ׁשֶ ׁשָ ּקָ ם ׁשֶ ׁשֵ   ּכְ

ּה  ְזַמּנָ ְך ָיָפה ּבִ   . "ּכָ
  

אָאַמר  ּפָ   : ַרב ּפַ
ּה  ּמּוז,  - ְזַמּנָ   ּתַ

ּה  ְזַמּנָ ּלא ּבִ   ֵטֶבת,  -ׁשֶ
ֵרי  ׁשְ    .ׁשוּ לֹא ַמֲעלּו ְולֹא ָק  -יֹוֵמי ִניָסן ְויֹוֵמי ּתִ
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        ע, בע, בע, בע, ב .10
י" ַוֲאָחזֹו קֹוְרְדָייקֹוס,  :ָאַמר" תִּ ט ְלִאׁשְ ְתבּו ּגֵ   "ּכִ

בּו"  :ְוָחַזר ְוָאַמר ְכתְּ לּום - "ַאל תִּ ָבָריו ָהַאֲחרֹוִנים ּכְ   . "ֵאין ּדְ
  

ן ָלִקיׁש ָאַמר  ְמעֹון ּבֶ י ׁשִ   : ַרּבִ
ר ט ְלַאְלּתַ   . ּכֹוְתִבין ְונֹוְתִנין ּגֵ

  
י יֹוָחָנןוְ    ַמר: ָא  ַרּבִ

ה ּפֶ ּתַ ׁשְ ּיִ א ִלְכׁשֶ   . ֵאין ּכֹוְתִבין ֶאּלָ
  

  ֵריׁש ָלִקיׁש? ּדְ ַמאי ַטֲעָמא 
  

ָקָתֵני לּום": ּדְ ְדָבָריו ָהַאֲחרֹוִנים ּכְ   . "ֵאין ּבִ
  
י יֹוָחָנן ָאַמר לָ וְ    : ךְ ַרּבִ
לּום" ְדָבָריו ָהַאֲחרֹוִנים ּכְ ְלִכי ִמְתִציל לֹא ָצִריְך ְלִמיֲהַד  -  "ֵאין ּבִ יּה ּדִ   , ר ִאיְמלּוֵכי ּבֵ
ה. וּ  ּפֶ ּתַ ׁשְ ּיִ א ִלְכׁשֶ   ְלעֹוָלם ֵאין ּכֹוְתִבין ֶאּלָ
  

ַמאי     ?ָקִמיְפְלֵגיּבְ
  

י ֵליּה  ן -ֵריׁש ָלִקיׁש ְמַדּמֵ   . ְלָיׁשֵ
י ֵליּה וְ  י יֹוָחָנן ְמַדּמֵ   . ְלׁשֹוֶטה -ַרּבִ
  
ן!וְ  יּה ְלָיׁשֵ י יֹוָחָנן ַנִמי ִליַדּמֵ   ַרּבִ
  

ן לֹא ְמח הָיׁשֵ ר ַמֲעׂשֶ   , ּוּסַ
ה ר ַמֲעׂשֶ   . ַהאי ְמחּוּסַ

  
ֵייּה ְלׁשֹוֶטה!    ְוֵריׁש ָלִקיׁש ַנִמי ִניַדּמְ

  
ָיָדן    ,ׁשֹוֶטה ָלא ַסֵמיּה ּבְ

ָיָדן    ,ַהאי ַסֵמיּה ּבְ
ָקא ַאּגּוְמֵרי ְוַחְמָרא ַמְרָקא ָרא סּוּמָ יׂשְ    .ּבִ

  
י יֹוָחָנן ָהִכי    !?ּוִמי ָאַמר ַרּבִ

מּוֵאלָאַמר  הּוָדהַרב יְ ְוָהָאַמר    : ׁשְ
ַנִים, ְוָאַמר ַנִים אֹו רֹוב ׁשְ ַחט ּבֹו ׁשְ י"  :ׁשָ ּתִ ט ְלִאׁשְ ְתבּו ּגֵ נּו,  - "ּכִ בּו ְוִיּתְ   ֲהֵרי ֵאּלּו ִיְכּתְ

ִליָבה, ְוָרַמז ְוָאַמר :ְוַתְנָיא ד אֹו ָצלּוב ַעל ַהּצְ י"  :ָראּוהּו ְמגּוּיָ ּתִ ט ְלִאׁשְ ְתבּו ּגֵ נּו! ֲהֵרי ֵאלּ  -"ּכִ בּו ְוִיּתְ   ּו ִיְכּתְ
  

א ּתָ    ?!ָהִכי ָהׁשְ
א ִציּלּוָתא ִהיא - ָהָתם  ְעתָּ יּה , ּדַ ַאְתִחיָלה ּבֵ   , ּוְכִחיׁשּוָתא הּוא ּדְ
ָתא -ָהָכא  ִגיׁשְ א ׁשְ ְעּתָ   . ּדַ

  
מּוֵאל ָהִכי   ? ּוִמי ָאַמר ׁשְ

מּוֵאלָאַמר  ַרב ְיהּוָדהְוָהָאַמר    : ׁשְ
ַחט  ַנִים אֹו רׁשָ ַנִיםּבֹו ׁשְ   . ְמִעיִדין ָעָליו - ּוָבַרח  ֹוב ׁשְ

ךְ  ְעּתָ אי ְמִעיִדין ָעָליו :ְוִאי ָסְלָקא ּדַ    !?ַחי הּוא, ַאּמַ
  

  . ְוסֹופֹו ָלמּות ,ַחי הּוא: ָאְמִרי
  

ה, ְיֵהא ּגֹוֶלה ַעל ָידוֹ  א ֵמַעּתָ   ! ֶאּלָ
ְנָיא ה ּתַ ּמָ    :ַאּלָ

ַנִים " ַנִים אֹו רֹוב ׁשְ ַחט ּבֹו ׁשְ   ? "ֶזה ֵאינֹו ּגֹוֶלה ֲהֵרי - ׁשָ
  

ֲעָיאָהא ִאיְתַמר ֲעָלּה ָאַמר  י הֹוׁשַ   : ַרּבִ
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ְלּתוֹ  ְלּבַ א ָהרּוַח ּבִ ּמָ יַנן ׁשֶ   . ָחְייׁשִ
  

   ,ִאי ַנִמי
  . ֵקיֵרב ֶאת ִמיָתתוֹ , הּוא

  
יַנְייהוּ     ?ַמאי ּבֵ

  
יַנְייהוּ  א ּבֵ    :ִאיּכָ

ס א ּוִפיְרּכֵ יׁשָ ׁשֵ ֵביָתא ּדְ ֲחֵטיּה ּבְ ׁשָ   . ּדְ
  
   ,י ַנִמיִא 

ס יְרּכֵ ָבָרא ְולֹא ּפִ ֲחֵטיּה ּבְ ׁשָ   .  ּדְ
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        עא, אעא, אעא, אעא, א    ––––    ע, בע, בע, בע, ב .11
ךָ " תְּ ט ְלִאׁשְ ק, ְוָאְמרּו לֹו ִנְכּתֹוב ּגֵ תֵּ תַּ רֹאׁשֹו [ ִנׁשְ ין ּבְ ה ְפָעִמים,  - ְוִהְרּכִ לׁשָ   ּבֹוְדִקין אֹותֹו ׁשְ

נוּ ֲהֵרי ֵאּלּו ִיְכתְּ  -  ִאם ָאַמר "ָלאו" "ָלאו", ְוַעל "ֵהן" "ֵהן"   ]."בּו ְוִיתְּ
  

"ָלאו" "ָלאו" ַנְקֵטיּה  א ּדְ יַחּיָ ְלָמא ׁשִ "ֵהן" "ֵהן" ַנְקֵטיּה  ,ְוֵליחּוׁש ּדִ א ּדְ יַחּיָ    !ִאי ַנִמי ׁשִ
  

ר ַמְניּוֵמיָאַמר    : ַרב ַנְחָמןָאַמר  ַרב יֹוֵסף ּבַ
ָאְמִריַנן ֵליּה  ֵסירּוִגין :ּדְ   . ּבְ

  
א  יַחּיָ ְלָמא ׁשִ    !ּוִגין ַנְקֵטיּה ֵסירּדְ ְוֵליחּוׁש ּדִ

  
ָאְמִריַנן ֵליּה    . ּוְתֵרין "ָלאו" ְוַחד "ֵהן", ּוְתֵרין "ֵהן" ,ַחד "ָלאו" :ּדְ

  
ֵבי  ָמֵעאלּדְ י ִיׁשְ ָנא ַרּבִ    :ּתָ

ה" ימֹות ַהַחּמָ ִמים ּבִ ׁשָ ל ְימֹות ַהּגְ ִמים, ְוׁשֶ ׁשָ ימֹות ַהּגְ ה ּבִ ל ְימֹות ַהַחּמָ   . "אֹוְמִרים לֹו ׁשֶ
  

  ? ַמאי ִניהוּ 
לֹוְפְקֵרי וּ  ְלָמא קֹוָרא ַאֲחֵדיּה     - ְסִדיֵניִאיֵליָמא ּגְ    !ֵליחּוׁש ּדִ

ה ַאֲחֵדיּה    !ִאי ַנִמי ַחּמָ
     

ֵפיֵרי   עא,א א ּבְ   .ֶאּלָ
  



                                                   ""ִמי ֶׁשֲאָחזֹו –מסכת גיטין פרק ז' 

         

279

        עא, אעא, אעא, אעא, א .12
ֲהָנאָאַמר    : ַרבָאַמר  ַרב ּכָ

כ ּיָ ָתבֵחֵרׁש ׁשֶ ר ִמּתֹוְך ַהּכְ ּתוֹ  -  ֹול ְלַדּבֵ ט ְלִאׁשְ    .ּכֹוְתִבין ְונֹוְתִנין ּגֵ
  

  : ַרב יֹוֵסףָאַמר 
ַמע ָלן    ?ַמאי ָקא ַמׁשְ

ֵניָנא    :ּתָ
ק, ְוָאְמרּו לוֹ " תֵּ תַּ רֹ :ִנׁשְ ין ּבְ ָך" ְוִהְרּכִ תְּ ט ְלִאׁשְ ה ְפָעִמים, "ִנְכּתֹוב ּגֵ לׁשָ   אׁשֹו, ּבֹוְדִקין אֹותֹו ׁשְ

בּו ְויִ ֲהֵר  -ְוַעל "ֵהן" "ֵהן"  ,ִאם ָאַמר ַעל "ָלאו" "ָלאו" נוּ י ֵאּלּו ִיְכתְּ   ! "תְּ
  

י ֵזיָראָאַמר ֵליּה    : ַרּבִ
? ם ָקָאְמַרּתְ    !ִאּלֵ

ם אֵני ִאּלֵ   . ׁשָ
  

ַתְנָיא    :ּדְ
ר ְוֵאינֹו ׁשֹוֵמַע "   ֶזהּו ֵחֵרׁש,  - ְמַדּבֵ

ר  ם,  -ׁשֹוֵמַע ְוֵאינֹו ְמַדּבֵ   ֶזהּו ִאּלֵ
ְבֵריֶהם ִפְקִחין ְלָכל ּדִ   . "ְוֶזה ְוֶזה ֲהֵרי ֵהן ּכְ

  
אי  ר ְוֵאינֹו ׁשֹוֵמַע ְמַד "ּדִ ּוִמּמַ    ?ֶזהּו ֵחֵרׁש  "ּבֵ

ר" ם?  - "ׁשֹוֵמַע ְוֵאינֹו ְמַדּבֵ   ֶזהּו ִאּלֵ
  

ְכִתיב יו" :ּדִ ח ּפִ ם לֹא ִיְפּתַ ָמע ּוְכִאּלֵ   . (תהלים לח, יד) "ַוֲאִני ְכֵחֵרׁש לֹא ֶאׁשְ
  

ֵעית ֵאיָמא    :ְוִאי ּבָ
י ְדָאְמִרי ֱאיָנׁשֵ ִקיל ִמיּלּוֵליּה.  :ּכִ תַּ   ִאיׁשְ

  
י ֵזיָראַמר ָא    : ַרּבִ

ָיא ִלי ָיא  ,ִאי ַקׁשְ    :ִליָהא ַקׁשְ
ַתְנָיא    :ּדְ

יד" 49""ִאם לֹוא ַיּגִ
יד - (ויקרא ה, א)  ֵאינֹו ָיכֹול ְלַהּגִ ם ׁשֶ ָרט ְלִאּלֵ    !"ּפְ

אי ָתב! ? ַאּמַ יד ִמּתֹוְך ַהּכְ   ָהא ָיכֹול ְלַהּגִ
  

ֵייָאַמר ֵליּה    : ַאּבַ
?    !ֵעדּות ָקָאְמַרּתְ

אֵני  ַרֲחָמָנא ָאַמר ׁשָ יֶהם"ֵעדּות, ּדְ י ְכָתָבם.  -  (דברים יז, ו) 50"ִמּפִ   ְולֹא ִמּפִ
  

   :ֵמיִתיֵבי
ין, " ּבֹוְדִקין אֹותֹו, ְלִגיטִּ ם ׁשֶ ׁשֵ   ּכְ

נֹות,  אֹות ּוְלַמתָּ ָ ְך ּבֹוְדִקין אֹותֹו ְלַמׂשּ   ! "ֵעֻדּיֹות"ָקָתֵני ִמיַהת  ,"ּוְלֵעֻדּיֹות, ּוִלירּוׁשֹותּכָ
  

ר ַמְניּוֵמיַר ָאַמר  תָאַמר  ב יֹוֵסף ּבַ ׁשֶ   : ַרב ׁשֵ
ה ָ ֵעדּות ִאׁשּ ַנן, ּבְ ּה ַרּבָ ֲאִקילּו ּבָ   . ּדַ

  
  ! "ְירּוׁשֹות" :ְוָהא ָקָתֵני

  
הוּ ָאַמר  י ַאּבָ   : ַרּבִ

כֹור נֹו ַהּבְ ת ּבְ   . ְירּוׁשַ
  

נֹות" :ָקָתֵני ִמיַהת אֹות ּוְלַמתָּ ָ   , "ְלַמׂשּ
   .ַמאי ָלאו ְלָעְלָמא

  
  . ִדיֵדיּה לֹא, לְ 

                                                           

א ֲעֹונוֹ  49 יד ְוָנׂשָ ְמָעה קֹול ָאָלה ְוהּוא ֵעד אֹו ָרָאה אֹו ָיָדע ִאם לֹוא ַיּגִ י ֶתֱחָטא ְוׁשָ   ְוֶנֶפׁש ּכִ
י ֵעד ֶאָחד 50 ת לֹא יּוַמת ַעל ּפִ ה ֵעִדים יּוַמת ַהּמֵ לֹׁשָ ַנִים ֵעִדים אֹו ׁשְ י ׁשְ   ַעל ּפִ
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        בבבב- - - - עא, אעא, אעא, אעא, א .13
ֲהָנאָאַמר "[    : ַרבָאַמר  ַרב ּכָ

כ ּיָ ָתבֵחֵרׁש ׁשֶ ר ִמּתֹוְך ַהּכְ ּתוֹ  -  ֹול ְלַדּבֵ ט ְלִאׁשְ   ]."ּכֹוְתִבין ְונֹוְתִנין ּגֵ
  

   :ֵמיִתיֵבי
ַתב ָידוֹ " ִמטַּ  -  ֵחֵרׁש, לֹא ָהְלכּו ּבֹו ַאַחר ְרִמיזֹוָתיו ְוַאַחר ְקִפיצֹוָתיו ְוַאַחר ּכְ א ּבְ   ְלְטִלין, ֶאּלָ

ין    !"ֲאָבל לֹא ְלִגיטִּ
  

ֵאי ִהיא,  ּנָ   ּתַ
ַתְנָיא    :ּדְ

ְמִליֵאלָאַמר " ן ּגַ ְמעֹון ּבֶ ן ׁשִ   : ַרּבָ
ָבִרים ֲאמּוִרים ה ּדְ ּמֶ רֹו,  :ּבַ ֵחֵרׁש ֵמִעיּקָ   ּבְ
ַח ְוִנְתָחֵרׁש  יּקֵ   . "הּוא ּכֹוֵתב ְוֵהן חֹוְתִמין -  ֲאָבל ּפִ

  
רוֹ "וְ     !?לֹא "ֵחֵרׁש ֵמִעיּקָ
ְרִמיָזה, " ּכֹוְנָסּה ּבִ ם ׁשֶ ׁשֵ   ּכְ

ְרִמיָזה ְך מֹוִציָאּה ּבִ   ! (יבמות קיב:) "ּכַ
  

ּתוֹ ִאי  ִאׁשְ   ָהִכי ַנִמי  -  ּבְ
ַמאי ָעְסִקיַנן   .ְיִבְמּתוֹ ּבִ  :ָהָכא ּבְ

  
אן?    ְיִבְמּתֹו ִמּמַ

ִניָסָתּה  -  ָנְפָלה ֵליּה ֵמָאִחיו ֵחֵרׁש ּדְ ִאיֵליָמא  ּכְ ם ׁשֶ ׁשֵ ְרִמיָזה! ּכְ ְך ְיִציָאָתּה ּבִ ְרִמיָזה ּכָ   ּבִ
  

א  ַח ּדְ ֶאּלָ יּקֵ   . ָנְפָלה ֵליּה ֵמָאִחיו ּפִ
  

ֵעית ֵאיָמא    :ְוִאיּבָ
  ָנְפָלה ֵליּה ֵמָאִחיו ֵחֵרׁש, ּדְ ְלעֹוָלם 

ַח. ּוְגֵזיָרה ָאִחיו ֵחֵרׁש, ַאּטּו ָאִחיו ּפִ    יּקֵ
  

ּתֹו ַנִמי ,ִאי ָהִכי   ! ִאׁשְ
  

יִבְמּתֹו  ָפא –ְיִבְמּתֹו ּבִ    ,ִמיַחּלְ
יִבְמּתֹו  ּתֹו ּבִ ָפא - ִאׁשְ   .ָלא ִמיַחּלְ

  
ַח  יּקֵ ְזִריַנן ֵחֵרׁש ַאּטּו ּפִ    ?!ּוִמי ּגָ

  :ְוָהְתַנן   עא,ב
יְקחֹות, " י ֲאָחיֹות ּפִ תֵּ ין ְנׂשּוִאין ׁשְ ֵני ַאִחין ֵחְרׁשִ   ׁשְ

י ֲאָחיֹות ֵחְרׁשֹות, אֹו  תֵּ   ׁשְ
ת,  ַחת ְוַאַחת ֵחֶרׁשֶ יּקַ י ֲאָחיֹות ַאַחת ּפִ תֵּ   אֹו ׁשְ

יְקִחין,  ֵני ַאִחין ּפִ י ֲאָחיֹות ֵחְרׁשֹות ְנׂשּואֹות ִלׁשְ תֵּ   ְוֵכן ׁשְ
ין,  ֵני ַאִחין ֵחְרׁשִ   אֹו ִלׁשְ

ַח ְוֶאָחד ֵחֵרׁש  יּקֵ ֵני ַאִחין ֶאָחד ּפִ    –אֹו ִלׁשְ
ּבּום.  - ֲהֵרי ֵאּלוּ  טּורֹות ִמן ַהֲחִליָצה ּוִמן ַהּיִ   ּפְ

  ִיְכְנסּו,  - ְוִאם ָהיּו ָנְכִרּיֹות 
  ! (יבמות קיב:)" יֹוִציאוּ  –ְוִאם ָרצּו ְלהֹוִציָאן 

  
ָרא ין ֵמִעיּקָ ּנִ ְדׁשַ א ּכִ וְרּתָ א, ְמַחּוַ    .ֶאּלָ
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        בבבב    עא,עא,עא,עא, .14
ְמִליֵאלָאַמר "[  ן ּגַ ְמעֹון ּבֶ ן ׁשִ   : ַרּבָ

ה ּדְ  ּמֶ רֹו,  :ָבִרים ֲאמּוִריםּבַ ֵחֵרׁש ֵמִעיּקָ   ּבְ
ַח ְוִנְתָחֵרׁש  יּקֵ   ]."הּוא ּכֹוֵתב ְוֵהן חֹוְתִמין - ֲאָבל ּפִ

  
י יֹוָחָנןָאַמר    : ַרּבִ

ְמִליֵאלֲחלּוִקין ָעָליו ֲחֵביָריו ַעל ַר  ן ּגַ ְמעֹון ּבֶ ן ׁשִ   . ּבָ
  

ֵייָאַמר    , ַאּבַ
ֵניָנא    :ַאף ֲאַנן ַנִמי ּתָ

ֵטת "   . לֹא יֹוִציא -ִניׁשְ
   (יבמות קיב:)" ִנְתָחֵרׁש הּוא לֹא יֹוִציא עֹוָלִמית

  
  ? "עֹוָלִמית"ַמאי 

ב  ָתבּדְ ָלאו ַאף ַעל ּגַ ר ִמּתֹוְך ַהּכְ   .ָיכֹול ְלַדּבֵ
  

אָאַמר  ּפָ   : ַרב ּפַ
י יֹוָחָנן מּוִעיַנן ַרּבִ ַאׁשְ    ,ִאי ָלאו ּדְ

ְמִלי :ֲהָוה ָאִמיָנא ן ּגַ ְמעֹון ּבֶ ן ׁשִ י ַטֲעָמא ַרּבָ ָאָתאּדְ ֵאל ְלָפרּוׁשֵ א הּוא ּדְ א ַקּמָ ּנָ   , ּתַ
  ? "עֹוָלִמית"ּוַמאי 

ָחִריף ָחֵזיָנא ֵליּה ּדְ ב ּדְ   . ַאף ַעל ּגַ
  

י ִיְצָחק, ְד כִ לְ  ,ִאי ַנִמי   ַרּבִ
י ִיְצָחקָאַמר ּדְ    : ַרּבִ

ַבר ּתֹוָרה ַע  :ּדְ ַחת ּבְ יּקַ ֲהָוה ַאּפִ ת, ִמיֵדי ּדַ ֶרׁשֶ ְרָחּה ׁשֹוָטה ִמְתּגָ   . ל ּכָ
ַעם ָאְמרוּ  ת ּוַמה ּטַ ֶרׁשֶ    ?ֵאיָנּה ִמְתּגָ

ּה ִמְנַהג ֶהְפֵקר ּלא ִיְנֲהגּו ּבָ   .ׁשֶ
  
   



  ....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ְסדּוָרה ְּגָמָרא

     

282

        עב, אעב, אעב, אעב, א    ––––    עא, בעא, בעא, בעא, ב .15
ָנה     ִמׁשְ

ָך"?  :ָאְמרּו לוֹ  תְּ ט ְלִאׁשְ   "ִנְכּתֹוב ּגֵ
תֹובּו" :ְוָאַמר ָלֶהן    ."ּכְ

  ְוָכַתב,  -ָאְמרּו ַלּסֹוֵפר 
  ְוָחְתמּו,  - ְוָלֵעִדים 

ָתבּוהּו ַוֲחָתמּוהּו ּוְנָתנּוהּו לֹו, ְוָחַזר ּוְנָתנֹו ָלּה  ּכְ י ׁשֶ ֵטל,  - ַאף ַעל ּפִ ט ּבָ   ֲהֵרי ַהּגֵ
ּיֹ תֹוב" :אַמר ַלּסֹוֵפרַעד ׁשֶ   .  "ֲחתֹומּו" :ְוָלֵעִדים ,"ּכְ

  

ָמָרא             ּגְ

נוּ  :לֹא ָאַמרּדְ ַטֲעָמא    , ""ּתְ
נּו"  :ָאַמרָהא     .נֹוְתִנין –"ּתְ

  
י    ?ַמּנִ

  
י ֵמִאיר ִהיא,    ַרּבִ

ִליַח ּדְ    . ָאַמר: ִמיֵלי ִמיְמְסָרן ְלׁשָ
  

ּיֹ :ֵאיָמא ֵסיָפא תֹוב ְוָלֵעִדים ֲחתֹומּו""ַעד ׁשֶ   , אַמר ַלּסֹוֵפר ּכְ
י יֹוֵסי,  ִליַח. ּדְ ֲאָתאן ְלַרּבִ   ָאַמר: ִמיֵלי לֹא ִמיְמְסָרן ְלׁשָ
י ֵמִאיר א ַרּבִ י יֹוֵסי? ,ֵריׁשָ    !ְוֵסיָפא ַרּבִ

  
  ִאין, 

א  י ֵמִאיר - ֵריׁשָ    ,ַרּבִ
י יֹוֵסי -ְוֵסיָפא    . ַרּבִ

  
ֵיי   ָאַמר:  ַאּבַ

י ֵמִאיר ִהיא,  ּה ַרּבִ   ּכּוּלָ
ַמאי ָעְסִקיַנן נּו" :לֹא ָאַמרּדְ  :ְוָהָכא ּבְ   . "ּתְ

  
ּיֹ ,ִאי ָהִכי ֵעי ֵליּה "ַעד ׁשֶ נּו" ִמיּבָ   ! אַמר ּתְ

  
א ַמאי ָעְסִקיַנן ,ֶאּלָ    :ָהָכא ּבְ

ָלָתאּדְ    . לֹא ָאַמר ְלֵבי תְּ
  

ּיֹ ,ִאי ָהִכי ֵעי ֵליּה "ַעד ׁשֶ ה" ִמיּבָ לׁשָ   ! אַמר ִלׁשְ
  

א י יֹוֵסי ִהיא,  ,ֶאּלָ ּה ַרּבִ   ּכּולָּ
ַמאי ָעְסִקיַנן   . ""ִאְמרוּ  :לֹא ָאַמרּדְ  :ְוָהָכא ּבְ

  
ּיֹ ,ִאי ָהִכי ֵעי ֵליּה  ?"אַמר"ַעד ׁשֶ    !"ִאְמרּו" ִמיּבָ

  
אֹוֵמר ְועֹוד, ִמי מֹוֶדה י יֹוֵסי ּבְ   ? "ִאְמרּו" :ַרּבִ

   :ְוָהְתַנן
ַתב סֹוֵפר " ר –ֵעד וְ ּכְ ׁשֵ   , (גיטין פז:) "ּכָ

י ִיְרְמָיהְוָאַמר    : ַרּבִ
ִנינּו,  "ָחַתם סֹוֵפר"   ׁשָ

אְוָאַמר     :ַרב ִחְסּדָ
י      ?ַמְתִניִתין ַמּנִ

י יֹוֵסי ִהיא,    עב,א   ַרּבִ
  . ִליַח ָאַמר: ִמיֵלי לֹא ִמיְמְסָרן ְלׁשָ ּדְ 

ךְ  ְעּתָ אֹוֵמר "ִאְמרּו"מֹוֶדה ַרּבִ  :ְוִאי ָסְלָקא ּדַ ּה חּוְרָבא -  י יֹוֵסי ּבְ     !ָנֵפיק ִמיּנָ
ַנִים ֲאַמר ְלהּו ִלׁשְ ִזיְמִנין ּדַ מּו",  :ּדְ   "ִאְמרּו ַלּסֹוֵפר ְוִיְכּתֹוב ְוִלְפלֹוִני ּוְפלֹוִני ְוַיְחּתְ

יּסּוָפא  ּום ּכִ י ּוַמְחְתִמי ֵליּה, ָחיְ , סֹוֵפרּדְ ּוִמׁשּ    !לֹא ָאַמר ָהִכיל ַע ַב וּ יׁשִ
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א וְרּתָ א ְמַחּוַ א  :ֶאּלָ י ֵמִאיר - ֵריׁשָ י יֹוֵסי.  - ְוֵסיָפא  ,ַרּבִ   ַרּבִ
  

י   ָאַמר:  ַרב ַאׁשִ
י יֹוֵסי ִהיא,  ּה ַרּבִ   ּכּוּלָ

ֲעָיא ָקָאַמר, וְ    לֹא ִמיּבָ
ֲעָיא ֵהיָכא  נּו", ֶאלָּ  :לֹא ָאַמרּדְ לֹא ִמּבָ נּו" "ּתְ    ,לֹא -א ֲאִפיּלּו ָאַמר "ּתְ

ֲעָיא ֵהיָכא  ָלָתא ּדְ ְולֹא ִמּבָ א ֲאִפיּלּו ָאַמר ְלֵבי תְּ ָלָתא, ֶאּלָ    ,לֹא –לֹא ָאַמר ְלֵבי תְּ
ֲעָיא ֵהיָכא    ַנִמי לֹא.  - "ִאְמרּו"  :"ִאְמרּו" ֶאָלא ֲאִפיּלּו ָאַמר :לֹא ָאַמרּדְ ְולֹא ִמיּבָ

  
ָווֵתיּה  ְנָיא ּכְ יּדְ ּתַ   : ַרב ַאׁשִ

ָמּה, " ָמּה ְוָחְתמּו ֵעִדים ִלׁשְ ַתב סֹוֵפר ִלׁשְ   ּכָ
ָתבּוהּו ַוֲחָתמּוהּו ּוְנָתנּוהּו לֹו ּוְנָתנֹו ָלּה  ּכְ י ׁשֶ ֵטל,  -ַאף ַעל ּפִ ט ּבָ   ֲהֵרי ַהּגֵ

ּיֹ ְמעּו קֹולֹו ׁשֶ ׁשְ ּיִ תֹוב" :אַמר ַלּסֹוֵפרַעד ׁשֶ   . ""ֲחתֹומּו" :ְוָלֵעִדים ,"ּכְ

ְמ  ֲאַמר -  עּו""ִיׁשְ אן ּדַ אֹוֵמר "ִאְמרּו"": ְלַאּפּוֵקי ִמּמַ י יֹוֵסי ּבְ   . "מֹוֶדה ַרּבִ
ֲהָנא ָאַמר ַרבּדְ ִמ ְלַאּפּוֵקי  -  "קֹולֹו"    .ַרב ּכָ
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        עב, אעב, אעב, אעב, א .16
ָנה           ִמׁשְ

י" יְך ִאם ַמתִּ יטֵּ    ",ֶזה ּגִ
יְך ֵמחֹוִלי ֶזה", " יטֵּ   ֶזה ּגִ

יְך ְלַאַחר ִמיָתה"  יטֵּ    –"ֶזה ּגִ
לּוםלֹ    .א ָאַמר ּכְ
  
י", "   ֵמַהּיֹום ִאם ַמתִּ
י"" יו ִאם ַמתִּ    – ֵמַעְכׁשָ

ט   .ֲהֵרי ֶזה ּגֵ
  

ט - "ֵמַהּיֹום ּוְלַאַחר ִמיָתה"  ט ְוֵאינֹו ּגֵ    .ּגֵ
  חֹוֶלֶצת,    -ִאם ֵמת וְ 

ֶמת.    ְולֹא ִמְתַייּבֶ
  

י ֵמחֹוִלי ֶזה",  יְך ֵמַהּיֹום ִאם ַמתִּ יטֵּ   "ֶזה ּגִ
ּוק, ְוָחָלה ּוֵמת  ְוָעַמד ְוָהַלךְ  ׁשּ    –ּבַ

  אֹוְמִדין אֹותֹו, 
ט,  - ִאם ֵמֲחַמת חֹוִלי ָהִראׁשֹון ֵמת    ֲהֵרי ֶזה ּגֵ

ט - ְוִאם ָלאו    .  ֵאינֹו ּגֵ
   

ָמָרא             ּגְ

י" :ַאְלָמא ֵמי.  "ְלַאַחר ִמיָתה"כִּ  - "ִאם ַמתִּ   ּדָ
ֵני י" :ַוֲהַדר ּתָ יו ִאם ַמתִּ  ,"ֵמַהּיֹום ִאם ַמתִּ י" :ַאְלָמא, י""ֵמַעְכׁשָ ֵמי "ְלַאַחר ִמיָתה"ָלאו כִּ  "ִאם ַמתִּ   ! ּדָ

  
ֵייָאַמר    : ַאּבַ

י" ַמע:  - "ִאם ַמתִּ י ְלׁשֹונֹות ַמׁשְ ּתֵ   ׁשְ
ַמע  יו"כִּ  -ַמׁשְ   . "ְמַעְכׁשָ

ַמע  ְלַאַחר ִמיָתה" - ּוַמׁשְ    ."ּכִ
ַמאן  -  "ֵמַהּיֹום" :ָאַמר ָלּה  ֵמ  :ָאַמר ָלּה ּדְ ּכְ יו" ּדָ    ,י"ֵמַעְכׁשָ

ַמאן  -  "ֵמַהּיֹום" :לֹא ָאַמר ָלּה  ֵמי "ְלַאַחר ִמיָתה" :ָאַמר ָלּה ּדְ ּכְ   .  ּדָ
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        בבבב- - - - עב, אעב, אעב, אעב, א .17
י" " ְך ִאם ַמתִּ יטֵּ לּום -"ֶזה ּגִ   . "לֹא ָאַמר ּכְ
  

  : ַרב הּוָנאָאַמר 
  . חֹוֶלֶצתוְ 
  

לּום" :ְוָהא   ! ָקָתֵני "לֹא ָאַמר ּכְ
  
לּום" ֲאִסיָרא ְלָע    -  "לֹא ָאַמר ּכְ   , ְלָמאּדַ

  . ּוְלָיָבם ַנִמי ֲאִסיָרא
  

ֵסיָפא א"חֹוֶלֶצת" :ְוָהא ִמּדְ ֵריׁשָ ָלל ּדְ ָמה :, ִמּכְ   ! ַיּבּוֵמי ַנִמי ְמַיּבְ
  

ַנן ַרּבָ   . ַמְתִניִתין ּכְ
י יֹוֵסיְוַרב הּוָנא ָאַמר כְּ  ָטר מֹוִכיַח ָעָליו. : ַרּבִ ל ׁשְ   ְזַמּנֹו ׁשֶ

  
י יֹוֵסי ֵעי ֲחִליָצה ַנִמי -  ִאי ַרּבִ יּבָ   ! לֹא ּתִ

יָמא י יֹוֵסי :ְוִכי ּתֵ ַרּבִ י יֹוֵסי אֹו ֵאין ֲהָלָכה ּכְ ַרּבִ ָקא ֵליּה ְלַרב הּוָנא ִאי ִהְלְכָתא ּכְ ּפְ ָקא ֵליּה  - ִמּסַ ּפְ    ?!ּוִמי ִמּסַ
ר ֲאבּוהַּ ְוָהא  ה ּבַ יּה  ַרּבָ   , ַרב ַנְחָמןוְ  ַרב הּוָנאֲחַלׁש, עּול ְלַגּבֵ

  : ַרב ַנְחָמןלְ  אַרב הּונָ ָאַמר ֵליּה 
יּה ֵמ  ֵעי ִמיּנֵ ר ֲאבּוהַּ ּבְ ה ּבַ י יֹוֵסי אֹו ֵאין ֲהָלָכה: ַרּבָ ַרּבִ   ? ֲהָלָכה ּכְ

ֵעי ִמיֵניּה?ּדְ ַטֲעָמא : ָאַמר ֵליּה  י יֹוֵסי לֹא ָיַדְעָנא, ֲהָלָכה ִאיּבָ    !ַרּבִ
יּה ֲהָלָכה, ְוַטֲעֵמיה  ַאּתְ : ָאַמר ֵליּה  ֵעי ִמיּנֵ י יוֹ ּדְ ּבְ   . ךְ ֵסי ֲאָנא ָאִמיָנא לָ ַרּבִ

יּה  ֵעי ִמיּנֵ   . ּבָ
  : ַרבָאַמר ֵליּה: ָהִכי ָאַמר 

י יֹוֵסי. ֲהָלָכה כְּ    ַרּבִ
ְנַפק ָאַמר ֵליּה  ָטר מֹוִכיַח ָעָליוּדְ ַהְיינּו ַטֲעָמא : ְלָבַתר ּדִ ל ׁשְ ָקָסַבר: ְזַמּנֹו ׁשֶ י יֹוֵסי, ּדְ   ! ַרּבִ

  
א ָקא ֵליּה , ֶאּלָ ּפְ      :ִמּסַ

הִא    עב,ב ַעל ּפֶ י יֹוֵסי ּבְ   . ִאי לֹא ָאַמר, י ָאַמר ַרּבִ
  

ָקא ֵליּה "ּוִמי  ּפְ    "?!ִמּסַ
   :ְוָהְתַנן

ר חֶֹדׁש", " ֵנים ָעׂשָ אן ְוַעד ׁשְ אִתי ִמּכָ ְך ִאם לֹא ּבָ יטֵּ   "ֲהֵרי ֶזה ּגִ

ר חֶֹדׁש  ֵנים ָעׂשָ תֹוְך ׁשְ ט -ּוֵמת ּבְ   . (גיטין עו:) "ֵאינֹו ּגֵ
   :ְוָתֵני ֲעָלּה 

  , "אׂשֵ ינָ ִה ְל  ָה ירוּ תִּ ּבֹוֵתינּו ִה ַר "
  ? "ַרּבֹוֵתינוּ "ַמאן  :ְוָאְמִריַנן

מּוֵאלָאַמר  ַרב ְיהּוָדהָאַמר    : ׁשְ
ָחא רּו ִמיׁשְ ׁשָ יָנא ּדְ י ּדִ י יֹוֵסי, , ּבֵ ַרּבִ ָטר מֹוִכיח ָעָליוָאַמר: ְזַמ ּדְ ְוָסְבִרי ָלּה ּכְ ל ׁשְ   ! ּנֹו ׁשֶ

  
א ָקא ֵליּה  ,ֶאּלָ ּפְ ה, אֹו ֵאין ֲהָלָכהִא  :ִמּסַ ַעל ּפֶ י יֹוֵסי ּבְ ַרּבִ   . י ֲהָלָכה ּכְ

  
ָקא ֵליּה "ּוִמי  ּפְ   "?!ִמּסַ

  : ָרָבאְוָהָאַמר 
י" וְ  יְך ִאם ַמּתִ יּטֵ ֲאִני ֵמת" ""ֲהֵרי ֶזה ּגִ ט,  -ׁשֶ   ֲהֵרי ֶזה ּגֵ

ָאמּות" ׁשֶ ט.  -"ְלַאַחר ִמיָתה"  ,"ּכְ   ֵאין ֶזה ּגֵ
ֵמי?    ֵהיִכי ּדָ

ַנן וְ  ""ֵמַהּיֹום :ָאַמר ָלּה ּדְ ִאיֵליָמא     !?ְצִריָכא ְלֵמיַמר -ַרּבָ
   :ְוָהְתַנן

ט" י" ֲהֵרי ֶזה ּגֵ   ! ""ֵמַהּיֹום ִאם ַמתִּ
א ָלאו  י יֹוֵסילֹא ָאַמר ָלּה "ֵמַהּיֹום" וְ ּדְ ְוֶאּלָ   , ַרּבִ
ּה  ַמע ִמיּנָ י יֹוֵסי :ׁשְ ַרּבִ   ! ֲהָלָכה ּכְ

  
יָטא ֵליּה  -ְלָרָבא  ׁשִ    ,ּפְ



  ....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ְסדּוָרה ְּגָמָרא

     

286

ָקא ֵליּה.  - ָנא ְלַרב הוּ  ּפְ   ִמּסַ
  

ֵעית ֵאיָמא    :ְוִאיּבָ
ַנן :ָאַמר ָלּה ּדְ ְלעֹוָלם    , "ֵמַהּיֹום" ְוַרּבָ

ֵני ִאיְצְטִריִכי ֵליּה  ָ    ,ְוָהֵני ִליׁשּ
ֲאִני ֵמת"  י"כְּ  - "ׁשֶ ֵמי "ִאם ַמתִּ    ,ּדָ
ָאמּות"  ׁשֶ ֵמי.   "ְלַאַחר ִמיָתה"כִּ  - "ּכְ   ּדָ

   
  

ַמְתֵני לָ  א ּדְ יָפאְוִאיּכָ   : ּה ַאּסֵ
ְך ְלַאַחר ִמיָתה" "" יטֵּ לּום -ֶזה ּגִ   . "לֹא ָאַמר ּכְ
  

  : ַרב הּוָנאָאַמר 
י יֹוֵסי    חֹוֶלֶצת.  - ּוְלִדְבֵרי ַרּבִ

  
יָטא ׁשִ   , ּפְ

ַנן  ֵסיָפא ְלַרּבָ   , "חֹוֶלֶצת"ִמּדְ
א ַנִמי לְ  י יֹוֵסי חֹוֶלֶצתֵריׁשָ   ! ַרּבִ

  
ֵתיָמא ָה  :ַמהּו ּדְ י יֹוֵסי ּבְ י ְסִביָרא ֵליּה ַרּבִ ַרּבִ    ,א ּכְ

א ַמַעְלָיא ָהֵויּדְ  יּטָ   , ָאַמר: ּגִ
ֵעי,  יּבָ   ַוֲחִליָצה ַנִמי לֹא ּתִ

ַמע ַלן י יֹוֵסי, ּדְ    :ָקא ַמׁשְ ַרּבִ י ָסַבר ָלּה ּכְ   לֹא ַרּבִ
י ַרּבִ י יֹוֵסי ָסַבר ָלּה ּכְ   .ְולֹא ַרּבִ

  
י יֹוֵסי" ַרּבִ י לֹא ָסַבר ָלּה ּכְ    – "ַרּבִ

ָק  ט" :ָתֵניּדְ ֶזה ּגֵ י יֹוֵסיּדְ ְלַמעּוֵטי  -  "ּכָ   . ַרּבִ
  
יוְ " ַרּבִ י יֹוֵסי לֹא ָסַבר ָלּה ּכְ    – "ַרּבִ

ָקָתֵני ט" :ּדְ ֶזה ּגֵ י. ּדְ ְלַמעּוֵטי  -  "ּכָ   ַרּבִ
  

י    ַמאי ִהיא?  - ַרּבִ
  

ַתְנָיא     :ּדְ
ט,  - "ֵמַהּיֹום ּוְלַאַחר ִמיָתה"   ט ְוֵאינֹו ּגֵ   ּגֵ

ְבֵרי    , ֲחָכִמיםּדִ
י   אֹוֵמר:  ַרּבִ

ט ֶזה ּגֵ   . "ּכָ
  

י יֹוֵסי    ?ַמאי ִהיא -ַרּבִ
  

ְתַנן    :ּדִ
ר חֶֹדׁש", " ֵנים ָעׂשָ ן ְוַעד ׁשְ אִתי ִמיּכָ י ִאם לֹא ּבָ תִּ ט ְלִאׁשְ ְתבּו ּוְתנּו ּגֵ   "ּכִ

ר ֹחֶדׁש  ֵנים ָעׂשָ ר חֶֹדׁש ְוָנְתנּו ְלַאַחר ׁשְ ֵנים ָעׂשָ תֹוְך ׁשְ ָתבּוהּו ּבְ ט ֵאינוֹ  -ּכְ    .ּגֵ
י יֹוֵסי   אֹוֵמר:  ַרּבִ

ט ֶזה ּגֵ   .  "ּכָ
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        עג, אעג, אעג, אעג, א    ––––    עב, בעב, בעב, בעב, ב .18
ּוק ׁשּ י ֵמחֹוִלי ֶזה", ְוָעַמד ְוָהַלְך ּבַ יְך ֵמַהּיֹום ִאם ַמתִּ יטֵּ   אֹוְמִדין אֹותֹו,  –ְ ָחָלה ּוֵמת  "ֶזה ּגִ

ט,  - ִאם ֵמֲחַמת חֹוִלי ָהִראׁשֹון ֵמת    ֲהֵרי ֶזה ּגֵ
  ."טֵאינֹו ּגֵ  - ְוִאם ָלאו 

  
  : ַרב הּוָנאָאַמר 

ָנתֹו,  ַמּתְ יּטֹו ּכְ   ּגִ
ָנתֹו ִאם ָעַמד  ּתְ    ,חֹוֵזר –ַמה ּמַ

יּטֹו, ִאם ָעַמד    .חֹוֵזר –ַאף ּגִ
ב  יּטֹו, ַאף ַעל ּגַ ֵריׁש ּדְ ּוַמה ּגִ יָון  ,לֹא ּפָ תֹובּו" :ָאַמרּדְ ּכֵ ב  ,"ּכְ נּו"ּדְ ַאף ַעל ּגַ   , לֹא ָאַמר "ּתְ

ָנתוֹ  יוָ , ַאף ַמּתְ נּו": ָאַמרּדְ ן ּכֵ ב  ,"ּתְ יּה ּדְ ַאף ַעל ּגַ   .לֹא ָקנּו ִמיּנֵ
  

ַנן    :ּתְ
ּוק ְוָחָלה ּוֵמת " ׁשּ י ֵמחֹוִלי ֶזה", ְוָעַמד ְוָהַלְך ּבַ ְך ֵמַהּיֹום ִאם ַמתִּ יטֵּ   אֹוְמִדים אֹותֹו,  - "ֶזה ּגִ

ט,  - ִאם ֵמֲחַמת חֹוִלי ָהִראׁשֹון ֵמת    ֲהֵרי ֶזה ּגֵ

   ."טֵאינֹו ּגֵ  -ִאם ָלאו 
ָנא - ִאם ָעַמד חֹוֵזר :ְוִאי ָאְמַרּתְ  ה ִלי אּוְמּדָ    ?ָלּמָ

  ! ֲהֵרי ָעַמד
  

ֵריּה ָאַמר  ֵמיּה  ַרב יֹוֵסףּדְ ָמר ּבְ ְ   : ָרָבאּדְ ִמׁשּ
ק ֵמחֹוִלי ְלחֹוִלי יּתַ ּנִ   . ׁשֶ

  
   !ָקָתֵני "ָעַמד"ְוָהא 

  
  ְוָנַפל ְלחֹוִלי ַאֵחר.  ,ָעַמד ֵמחֹוִלי ֶזה

  
ּוק""ָהַלְך ְוָהא  ׁשּ    !ָקָתֵני ּבַ

  
ַעְנּתוֹ      ,ָהַלְך ַעל ִמׁשְ

ַמע ַלן   עג,א ָנא :ְוָהא ָקא ַמׁשְ ָבֵעיַנן אּוְמּדָ ַעְנּתֹו הּוא ּדְ   , ָהַלְך ַעל ִמׁשְ
ֵעיַנן -ִאיָדְך  ָנא ַנִמי ָלא ּבָ    .אּוְמּדָ

  
ּה  ְמַעּתְ ִמיּנָ ק ֵמחֹוִלי ְלחֹוִלי  :ׁשָ יּתַ ּנִ ִכיב ְמַרע ׁשֶ ָנתוֹ  -ׁשְ ָנה ַמתְּ    ?ַמּתָ

  
  ִאין, 

י ֶאְלָעָזרָאַמר ּדְ  ֵמיּה  ַרּבִ ְ   : ַרבּדְ ִמׁשּ
ק ֵמחֹוִלי ְלחֹוִלי  יּתַ ּנִ ִכיב ְמַרע ׁשֶ ָנה.  - ׁשְ ָנתֹו ַמּתָ   ַמּתְ

  
ה   . ַרב הּוָנאּדְ ָלא ְסִביָרא ְלהּו ָהא  ָרָבאוְ  ַרּבָ

א יֹ ּמָ ֵזיָרה ׁשֶ ט ְלַאַחר ִמיָתה :אְמרוּ ּגְ    .ֵיׁש ּגֵ
  

  א ִמיֵדי, ּוִמי ִאיכָּ 
ֵריַנן  ֵזיָרה ׁשָ ּום ּגְ א, ּוִמׁשּ יּטָ אֹוַרְייָתא ָלא ָהֵוי ּגִ ִמּדְ ת ִאיׁש ְלָעְלָמאּדְ   ?!ֵאׁשֶ

  
   ,ִאין
ל  ׁש, ּדִ ּכָ ָנן ְמַקּדֵ ַרּבָ א ּדְ ְעּתָ ׁש ַאּדַ   ְמַקּדֵ

יּה  ין ִמיּנֵ ַנן ְלִקּדּוׁשִ   .ְוַאְפְקִעיְנהּו ַרּבָ
  

ילְ  ַרִביָנאָאַמר ֵליּה    : ַרב ַאׁשִ
א ַכְסּפָ ָקֵדיׁש ּבְ יַנח ּדְ   , ּתֵ

א ְלֵמיַמר ִביָאה ַמאי ִאיּכָ    ?!ָקֵדיׁש ּבְ
  

  ָאַמר ֵליּה: 
ִעיַלת ְזנּות ַנן ִלְבִעיָלתֹו ּבְ ְויּוּה ַרּבָ   .  ׁשָ
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        עג, אעג, אעג, אעג, א .19
ַנן נּו ַרּבָ    :ּתָ

ִית ָעָליו אֹו ִהּכִ " י ֵמחֹוִלי ֶזה", ְוָנַפל ַהּבַ יְך ֵמַהּיֹום ִאם ַמתִּ יטֵּ טֵא  -יׁשֹו ָנָחׁש "ֶזה ּגִ    .ינֹו ּגֵ
יׁשֹו ָנָחׁש  ִית אֹו ִהּכִ ט - "ִאם לֹא ֶאֱעמֹוד ֵמחֹוִלי ֶזה", ְוָנַפל ָעָליו ּבַ   . "ֲהֵרי ֶזה ּגֵ

  
ָנא ֵסיָפא א ּוַמאי ׁשְ ָנא ֵריׁשָ    ?ַמאי ׁשְ

  
ם ְלחּו ִמּתָ   . ֵאין ָלנו -ֲאָכלֹו ֲאִרי : ׁשָ

  
ין ַאְרָעא לְ  ַזּבֵ ְבָרא ּדְ   ַחְבֵריּה, ַההּוא ּגַ

ִמְתְיִליד ל אּוְנָסא ּדְ יל ֲעֵליּה ּכָ   . ַקּבֵ
ּה ַנֲהָרא יקּו ּבָ   . ַלּסֹוף ַאּפִ

יּה    , ָרִביָנאּדְ ֲאָתא ְלַקּמֵ
ֵפי ֵליּה : ָאַמר ֵליּה  ִמְתְיִליד.  ,ִזיל ׁשְ ל אּוְנָסא ּדְ יַלּתְ ֲעָלְך ּכָ ָהא ַקּבִ   ּדְ

  
ֲחִליָפאָאַמר ֵליּה  ר ּתַ   : יָנאָרִב לְ  ַרב ַאָחא ּבַ

ִכיַח הּואּדְ אּוְנָסא    .לֹא ׁשָ
   

ל ִמיְלָתא,ִא  ְלּגַ יּה  יּגַ   . ָרָבאּדְ ּוְמָטא ְלַקּמֵ
ִכיַח הּוא. ּדְ ָאַמר ְלהּו: אּוְנָסא    לֹא ׁשָ

  
   :ָרָבאלְ  ָרִביָנאֵאיִתיֵביּה 

יׁשֹו ָנָחׁש " ִית אֹו ִהּכִ ט ֲהֵרי -"ִאם לֹא ֶאֱעמֹוד ֵמחֹוִלי ֶזה", ְוָנַפל ָעָליו ּבַ   ! "ֶזה ּגֵ
  

  : ָרָבאָאַמר ֵליּה 
א ט" :ְוֵאיָמא ֵמֵריׁשָ   ! "ֵאינֹו ּגֵ

  
יָאַמר ֵליּה  ְפּתִ   : ָרִביָנאלְ  ַרב ַאָחא ִמּדִ

ּה  א ִמיּנָ יּוְבּתָ יָפא, ָלא מֹוְתִביַנן ּתְ א ַאּסֵ ָיא ֵריׁשָ ַקׁשְ ּום ּדְ    !?ּוִמׁשּ
  

   .ִאין: ָאַמר ֵליּה 
י א ַאּסֵ ָיא ֵריׁשָ ַקׁשְ יָון ּדְ אּכֵ י ִמְדָרׁשָ א ,ָפא לֹא ִאיְתַמר ּבֵ ּתָ ׁשְ ּבַ    ,ִהיא ּוְמׁשַ

ַתר ְסָבָרא   .ִזיל ּבָ
  

א ּפָ ֵריּה וְ  ַרב ּפַ ַע ּדְ ַרב הּוָנא ּבְ ָדא  ַרב ְיהֹוׁשֻ ֵמי ַאּגִ א, ּדְ ְזַבן ׁשּוְמׁשְ   ְנַהר ַמְלּכָ
ֵחי ַלֲעבּוִריְנהוּ  ִמְת , ֲאגּור ַמּלָ ל אּוְנָסא ּדְ ילּו ֲעַלְייהּו ּכָ   , ְיִלידַקּבִ

א ר ְנַהר ַמְלּכָ ּכַ   , ַלּסֹוף ִאיְסּתַ
ִמיְתִליד, ֲאגּורּו ֲחָמֵרי ַאְפַקִעיְנהּו ִניֲהָלן: ָאְמרּו ְלהוּ  ל אּוְנָסא ּדְ יְלתּו ֲעַלְייכּו ּכָ ָהא ַקּבֵ   .ּדְ

יּה    , ָרָבאּדְ ָאתּו ְלַקּמֵ
י: ָאַמר ְלהוּ  ֱאיָנׁשֵ ִליֵמי ּדְ ֵחי ּגְ ּלְ ֵרי ְמׁשַ ִכיַח הּואּדְ אּוְנָסא , ָקאֵקי ִחיּוָ   .לֹא ׁשָ
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        בבבב- - - - עג, אעג, אעג, אעג, א .20
ָנה           ִמׁשְ

ְפֵני ֵעִדים.  א ּבִ ְתַייֵחד ִעּמֹו, ֶאּלָ   לֹא תִּ
ְפָחה,  י ׁשִ י ֶעֶבד ֲאִפיּלּו ַעל ּפִ   ֲאִפיּלּו ַעל ּפִ

ְפָחָתּה  ִ    ,חּוץ ִמׁשּ
ס  ּה ּגַ ּבָ ּלִ ֵני ׁשֶ ְפָחָתּה ִמּפְ ׁשִ ּה ּבְ    .ּבָ

  
ִמ ַמה ִהיא  אֹוָתן ַהּיָ    ?יםּבְ

י ְיהּוָדה  אֹוֵמר:  ַרּבִ
ָבֶריָה.    עג,ב ת ִאיׁש ְלָכל ּדְ ֵאׁשֶ   ּכְ

י יֹוֵסי   אֹוֵמר:  ַרּבִ
ת ת ,ְמגֹוֶרׁשֶ   .  ְוֵאיָנּה ְמגֹוֶרׁשֶ

   

ָמָרא             ּגְ

ַנן נּו ַרּבָ    :ּתָ
ְתַייֲחָדה ִעּמוֹ ָראּוָה " ּנִ ֲאֵפיָלה ׁשֶ לֹות ַהּמִ  ,ּבַ ַחת ַמְרּגְ ָנה ִעּמֹו תַּ ׁשְ ּיָ ה אֹו ׁשֶ    –טָּ

ָדָבר ַאֵחר קּו ּבְ א ִנְתַעסְּ ּמָ ין ׁשֶ ׁשִ   ,ֵאין חֹוׁשְ
ין  ׁשִ ּום ְזנּות -ְוחֹוׁשְ    ,ִמׁשּ

ין  ׁשִ ין.  -ְוֵאין חֹוׁשְ ּום ִקּדּוׁשִ   ִמׁשּ
י ְיהּוָדה ַרּבִ י יֹוֵסי ּבְ   אֹוֵמר:  ַרּבִ

ין ּום ִקּדּוׁשִ ין ִמׁשּ ׁשִ   . "ַאף חֹוׁשְ
  

  ַמאי ָקָאַמר? 
  

ר ֲאבּוהַּ ָאַמר  ַרב ַנְחָמןָאַמר  ה ּבַ   , ַרּבָ
   :ָהִכי ָקָאַמר

ְבֲעָלה  ּנִ ין - ָראּוָה ׁשֶ ּום ִקיּדּוׁשִ ין ִמׁשּ ׁשִ   . חֹוׁשְ
ָסִפים  ּום ְזנּות,  - ָנַתן ָלּה ּכְ ין ִמׁשּ ׁשִ   חֹוׁשְ

ָאְמִריַנן ין. , ָנַתן ָלּה  ֶאְתָנָנּה ּבְ : ּדְ ּום ִקיּדּוׁשִ ין ִמׁשּ ׁשִ   ְוֵאין חֹוׁשְ
י יֹוֵסי י ְיהּוָדה אֹוֵמר:  ַרּבִ ַרּבִ   ּבְ

ין ּום ִקיּדּוׁשִ ין ִמׁשּ ׁשִ זֹו חֹוׁשְ   .ַאף ּבְ
  

ַמאן ָאְזָלא ָהא  ר ָחָנהָאַמר ּדְ ּכְ ר ּבַ י יֹוָחָנןָאַמר  ָרָבה ּבַ   : ַרּבִ
ְבֵרי ַהּכֹ   51ַמֲחלֹוֶקת ְבֲעָלה ּדִ ּנִ ְבֲעָלה, ֲאָבל לֹא ָראּוָה ׁשֶ ּנִ ָראּוָה ׁשֶ ׁשֶ ִניְצִריָכה ֵה  ל ֵאיןּכְ ט ׁשֵ    .יֶמּנּו ּגֵ

ַמאן   ?ּכְ
  

ִדְבֵרי ַהּכֹ    . לּכְ
  

ֵייַמְתִקיף ָלּה    :ַאּבַ
ָסִפים ָקָתֵני   ?!ִמיֵדי ּכְ

  
א ָאַמר  ֵייֶאּלָ   : ַאּבַ
   :ָהִכי ָקָאַמר

ְבֲעָלה  ּנִ ין.  - ָראּוָה ׁשֶ ּום ִקיּדּוׁשִ ין ִמׁשּ ׁשִ ּום ְזנּות, ְוֵאין חֹוׁשְ ין ִמׁשּ ׁשִ   חֹוׁשְ
י יֹוֵסי  ין. ַרּבִ ּום ִקיּדּוׁשִ ין ִמׁשּ ׁשִ י ְיהּוָדה אֹוֵמר: ַאף חֹוׁשְ ַרּבִ   ּבְ

  
ַמאן ָאְזָלא ָהא  ר ָחָנהָאַמר ּדְ ּכְ ר ּבַ ה ּבַ י יֹוָחָנןָאַמר  ַרּבָ   : ַרּבִ

ְבֲעָלה,   ּנִ ָראּוָה ׁשֶ ׁשֶ   ַמֲחלֹוֶקת ּכְ
ְבֲעָלה  ּנִ ְבֵרי ַהּכֹ  - ֲאָבל לֹא ָראּוָה ׁשֶ ִני, ל ֵאין ְצִריָכה ֵהיֶמנּ ּדִ ט ׁשֵ   ּו ּגֵ

ַמאן   ? ּכְ
  

                                                           
51

פּוְנָדִקיַהְמָגֵרׁש   ּתֹו ְוָלָנה ִעמֹו ּבְ    ,ֶאת ִאׁשְ
אי מַּ ית ׁשַ ִני,  ּבֵ ט ׁשֵ   אֹוְמִרים: ֵאיָנּה ְצִריָכה ֵהיֶמּנּו ּגֵ

לוּ  ִני אֹוְמִרים: ֵבית ִהּלֵ ט ׁשֵ   .גיטין פא,א)משנה, ( ְצִריָכה ֵהיֶמּנּו ּגֵ
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י ְיהּוָדה ַרּבִ י יֹוֵסי ּבְ ַרּבִ   .ּכְ
  

  : ָרָבאַמְתִקיף ָלּה 
ן, ַמאי     !""ַאףִאם ּכֵ

  
א ָאַמר     :ָרָבאֶאּלָ
   :ָהִכי ָקָאַמר

י ְיהּוָדה אֹוֵמר:  ר ַרּבִ י יֹוֵסי ּבַ   ַרּבִ
ְבֲעָלה  ּנִ ּום ִקיּדּוׁשִ  -ַאף לֹא ָראּוָה ׁשֶ ין ִמׁשּ ׁשִ   ין. חֹוׁשְ

  
ַמאן ָאְזָלא ָהא  ר ָחָנהָאַמר ּדְ ּכְ ר ּבַ ה ּבַ י יֹוָחָנןָאַמר  ַרּבָ   : ַרּבִ

ְבֵרי ַהּכֹ  ְבֲעָלה ּדִ ּנִ ְבֲעָלה, ֲאָבל לֹא ָראּוָה ׁשֶ ּנִ ָראּוָה ׁשֶ ׁשֶ ִני, ַמֲחלֹוֶקת ּכְ ט ׁשֵ   ל ֵאין ְצִריָכה ֵהיֶמּנּו ּגֵ
  ? ּכַמאן

  
ַחדּדְ     .לֹא ּכְ
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        עג, בעג, בעג, בעג, ב .21
ִמים? ַמה ִהיא ּבְ "   אֹוָתן ַהּיָ

י ְיהּוָדה ָבֶריָה  ַרּבִ ת ִאיׁש ְלָכל ּדְ ֵאׁשֶ    .אֹוֵמר: ּכְ
י יֹוֵסי ת ַרּבִ ת ְוֵאיָנּה ְמגֹוֶרׁשֶ   . "אֹוֵמר: ְמגֹוֶרׁשֶ

  
ָנא   : ּתָ

מּות" ּיָ   ."ּוִבְלַבד ׁשֶ
  

א יּטָ   ? ּוְלִכי ָמֵיית ָהֵוי ּגִ
ט ְלַאַחר ִמיָתה! ּדְ  :ְוָהא ַקְייָמא ָלן   ֵאין ּגֵ

  
הָאַמר    : ַרּבָ

אֹוֵמר  עֹוָלם"ֵמֵעת "ּבְ ֲאִני ּבָ   .ׁשֶ
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        עד, אעד, אעד, אעד, א    ––––עג, ב עג, ב עג, ב עג, ב  .22
ָנן נּו ַרּבָ    :ּתָ

יְנַתִים " ּבֵ ְמִציָאָתּה,    - ָיִמים ׁשֶ אי ּבִ ְעָלּה ַזּכַ   ּבַ
ה ָיֶדיָה,    ּוְבַמֲעׂשֵ

  ּוַבֲהָפַרת ְנָדֶריָה, 
ּה     ,ְויֹוְרׁשָ

א ָלּה,    עד,א ּמֵ   ּוִמטַּ
ל ּדָ  ָללֹו ׁשֶ   ָבר: ּכְ

ִני,  ט ׁשֵ ֵאיָנּה ְצִריָכה ֵהיֶמּנּו ּגֵ ָבר ֶאָלא ׁשֶ ּתֹו ְלָכל ּדָ ִאׁשְ   ֲהֵרי ִהיא ּכְ
ְבֵרי  י ְיהּוָדהּדִ   . ַרּבִ

י ֵמִאיר   אֹוֵמר:  ַרּבִ
לּוָיה.  ִעיָלָתּה תְּ   ּבְ

י יֹוֵסי   אֹוֵמר:  ַרּבִ
ִעיָלָתּה ָס    ק. ֵפ ּבְ

  אֹוְמִרים:  ֲחָכִמיםוַ 
ת ְוֵאיָנּה  מּות ְמגֹוֶרׁשֶ ּיָ ת, ּוִבְלַבד ׁשֶ   . "ְמגֹוֶרׁשֶ

  
י ֵמִאיר לְ  ין ַרּבִ א ּבֵ י יֹוֵסיַמאי ִאיּכָ   ? ַרּבִ

  
י יֹוָחָנןָאַמר    : ַרּבִ

יַנְייהוּ  א ּבֵ לּוי ִאיּכָ ם ּתָ    .ָאׁשָ
י ֵמִאיר  לּוי - ְלַרּבִ ם תָּ   .לֹא ַמְייֵתי ָאׁשָ
י יֹוֵסי  לּוי.  - ּוְלַרּבִ ם ּתָ   ַמְייֵתי ָאׁשָ

  
  
ת יםֲחָכִמ וַ " ת ְוֵאיָנּה ְמגֹוֶרׁשֶ   . "אֹוְמִרים: ְמגֹוֶרׁשֶ
  

י יֹוֵסי!    ֲחָכִמים ַהְיינּו ַרּבִ
  

יַנְייהוּ  א ּבֵ    :ִאיּכָ
י ֵזיָרא,    ַרּבִ

י ֵזיָראָאַמר ּדְ  ר ִיְרְמָיהָאַמר  ַרּבִ ה ּבַ מּוֵאלָאַמר  ַרּבָ   : ׁשְ
ָאְמרּו ֲחָכִמים ל ָמקֹום ׁשֶ ת ְוֵאיָנּה ְמגוֹ  :ּכָ ת""ְמגֹוֶרׁשֶ ְמזֹונֹוֶתיָה  -  ֶרׁשֶ יב ּבִ ְעָלּה ַחּיָ   . ּבַ
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        עד, אעד, אעד, אעד, א .23
ָנה           ִמׁשְ

ִני ִלי ָמאַתִים זּוז"  תְּ תִּ ְך ַעל ְמָנת ׁשֶ יטֵּ ן - "ֲהֵרי ֶזה ּגִ ת, ְוִתתֵּ    .ֲהֵרי זֹו ְמגֹוֶרׁשֶ
ן  ִני ִלי ִמיּכָ תְּ תִּ לִֹשים יֹום""ַעל ְמָנת ׁשֶ תֹוְך ׁשְ   -  ְוַעד ׁשְ ת, ִאם ָנְתָנה לֹו ּבְ ים יֹום ְמגֹוֶרׁשֶ   לֹׁשִ

ת.    ְוִאם ָלאו ֵאיָנּה ְמגֹוֶרׁשֶ
  

ְמִליֵאלָאַמר  ן ּגַ ְמעֹון ּבֶ ן ׁשִ   : ָרּבָ
ה ּבְ  ּתוֹ ַמֲעׂשֶ ָאַמר ְלִאׁשְ ֶאָחד ׁשֶ    :ַצְיָדן, ּבְ

ִני ִלי ִאיְצְטִליִתי" ְוָאְבָדה ִאיְצְטִליתֹו,  תְּ תִּ ְך ַעל ְמָנת ׁשֶ יטֵּ   "ֲהֵרי ֶזה ּגִ
  : ָכִמיםֲח ְוָאְמרּו 

ֶמיָה  ן לֹו ֶאת ּדָ תֵּ   .  תִּ
   

ָמָרא             ּגְ

ן"ַמאי    ? "ְוִתתֵּ
  

  ָאַמר:  ַרב הּוָנא
ן תֵּ   . ְוִהיא ּתִ

  
  ָאַמר:  ַרב ְיהּוָדה
ן תֵּ ּתִ   . ִלְכׁשֶ

  
יַנְייהוּ     ?ַמאי ּבֵ

  
יַנְייהוּ  א ּבֵ    :ִאיּכָ

ָאַבד ט אֹו ׁשֶ ְתָקֵרַע ַהּגֵ ּנִ   , ׁשֶ
ּתֵ  ִני ֵאיָנּה  ,ןַרב הּוָנא ָאַמר: ְוִהיא ּתִ ט ׁשֵ    .ְצִריָכה ֵהיֶמּנּו ּגֵ

ן :ַרב ְיהּוָדה ָאַמר ּתֵ ּתִ ִני ,ִלְכׁשֶ ט ׁשֵ   . ְצִריָכה ֵהיֶמּנּו ּגֵ
  

ְווָנא,  י ַהאי ּגַ ין ּכִ י ִקיּדּוׁשִ ּבֵ   ּוְתַנן ַנִמי ּגַ
ְתַנן    :ּדִ

ה"" ָ    :ָהאֹוֵמר ְלִאׁשּ
ן  ֶאתֵּ ת ִלי ַעל ְמָנת ׁשֶ ׁשֶ    –ָלְך ָמאַתִים זּוז" "ֲהֵרי ַאתְּ ְמקּוּדֶ

ן ת, ְוִיתֵּ ׁשֶ   , (קידושין ס.) "ֲהֵרי ִהיא ְמקּוּדֶ
ַמר ן"ַמאי  :ְוִאיּתְ   ? "ְוִיתֵּ
  ָאַמר:  ַרב הּוָנא

ן   .ְוהּוא ִיּתֵ
  ָאַמר:  ַרב ְיהּוָדה

ן.   ּתֵ ּיִ   ִלְכׁשֶ
   

יַנְייהוּ     ?ַמאי ּבֵ
  

יַנְייהוּ  א ּבֵ    :ִאיּכָ
ָלה ִק  ָטה ָיָדּה ְוִקיּבְ ׁשְ ּפָ ין ֵמַאֵחרׁשֶ   . יּדּוׁשִ

ָעְלָמא הּוא ָנָאה ּבְ ן, ּתְ ָנֵאיּה ְוָאֵזיל, ַרב הּוָנא ָאַמר: ְוהּוא ִיּתֵ ים ּתְ   . ְמַקּיֵ
ין :ַרב ְיהּוָדה ָאַמר א ָלא ָהוּו ִקיּדּוׁשִ ּתָ ין, ָהׁשְ ָהוּו ִקיּדּוׁשִ ן, ְלִכי ָיֵהיב ָלּה הּוא ּדְ ּתֵ ּיִ   . ִלְכׁשֶ

  
  : ּוְצִריָכא

ַמ  ִאי ַאׁשְ ְלָקרּוָבּה ָקָאֵתיי ּבֵ גַּ ִעיַנן ּדְ ּום ּדִ ן, ִמׁשּ ָהא ָקָאַמר ַרב הּוָנא: ְוהּוא ִיּתֵ ין, ּבְ   , ִקיּדּוׁשִ
ְלַרחּוָקּה ָקָאֵתי ֵאיָמא מֹוֶדה ֵליּה ְלַרב ְיהּוָדה ין ּדִ ירּוׁשִ י ּגֵ ּבֵ   . ֲאָבל ּגַ

ין ירּוׁשִ י ּגֵ ּבֵ ַמִעיַנן ּגַ ָהא ָקָאַמר ַרב הוּ : ְוִאי ַאׁשְ ּום ּבְ ן, ִמׁשּ ּתֵ ָעּה ּדְ ָנא ְוִהיא ּתִ ִסיף ְלִמיְתּבְ    ,לֹא ּכְ
ֵעיּה ֵאיָמא מֹוֵדי ֵליּה ְלַרב ְיהּוָדה ְכִסיָפא ְלִמיְתּבְ ין, ּדִ י ִקיּדּוׁשִ ּבֵ   . ֲאָבל ּגַ

  
כְ  ּום ּדִ ן, ִמׁשּ ּתֵ ּיִ ָהא ָקָאַמר ַרב ְיהּוָדה ִלְכׁשֶ ין, ּבְ י ִקיּדּוׁשִ ּבֵ ַמִעיַנן ּגַ ֵעיּה ְוִאי ַאׁשְ   , ִסיָפא ְלִמיְתּבְ

ין  ירּוׁשִ י ּגֵ ּבֵ ָעּה ֵאיָמא מֹוֶדה ֵליּה ְלַרב הּוָנאּדְ ֲאָבל ּגַ ִסיף ְלִמיְתּבְ   . לֹא ּכְ
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ין ירּוׁשִ י ּגֵ ּבֵ ַמִעיַנן ּגַ ְלַרחּוָקּה ָקָאֵתי,  ,ְוִאי ַאׁשְ ּום ּדִ ן, ִמׁשּ ּתֵ ּתִ ָהא ָקָאַמר ַרב ְיהּוָדה ִלְכׁשֶ   ּבְ
י ִקידּ  ּבֵ ְלָקרּוָבּה ָקָאֵתי ֵאיָמא מֹוֶדה ֵליּה ְלַרב הּוָנאֲאָבל ּגַ ין ּדִ    .ּוׁשִ

  . ְצִריָכא
  

  ֵמיִתיֵבי 
ִני ִלי ָמאַתִים זּוז", " תְּ תִּ ְך ַעל ְמָנת ׁשֶ יטֵּ   "ֲהֵרי ֶזה ּגִ

ֱאַבד  ּנֶ ט אֹו ׁשֶ ְקַרע ַהּגֵ ּנִ י ׁשֶ ת,  -ַאף ַעל ּפִ   ְמגֹוֶרׁשֶ
תֵּ  תִּ א ַעד ׁשֶ ׂשֵ ּנָ    !"ןּוְלַאֵחר לֹא תִּ

  
ְנָיא   : ְועֹוד ּתַ

ִני ִלי ָמ " תְּ תִּ ְך ַעל ְמָנת ׁשֶ יטֵּ   ֵאיָנּה ְזקּוָקה ְלָיָבם,  - ָנְתָנה : אַתִים זּוז" ּוֵמת"ֲהֵרי ֶזה ּגִ
  ְזקּוָקה ְלָיָבם.  - לֹא ָנְתָנה 

ְמִליֵאל ן ּגַ ְמעֹון ּבֶ ן ׁשִ   אֹוֵמר:  ַרּבָ

רֹוִביםנֹוֶתֶנת ְלָאִביו אֹו ְלָאִחיו אֹו ְלֶאָחד ִמן    . "ַהּקְ
אן לֹא  ִליֵגיַעד ּכָ ָמר ָסַבר ּפְ א ּדְ י, ִלי"" :ֶאּלָ   . ְולֹא ְליֹוְרׁשַ

י,  ,"ִלי" :ּוָמר ָסַבר   ַוֲאִפיּלּו ְליֹוְרׁשַ
י ָעְלָמא ִמיָהא  ָנָאה ָהֵויְוכּוּלֵ    ,ּתְ

א  יּוְבּתָ    !ַרב ְיהּוָדהּדְ ּתְ
  

  ַרב ְיהּוָדה:  ךְ ָאַמר לָ 
י י ִהי? ָהא ַמּנִ   א. ַרּבִ

  
יָאַמר  ַרב הּוָנאָאַמר ּדְ    : ַרּבִ

ל ָהאֹוֵמר אֹוֵמר –"ַעל ְמָנת"  :ּכָ יו" :ּכְ   י.ֵמ ּדָ  "ֵמַעְכׁשָ
ַנן ֲעֵליּה ּוְפִליגֵ    , י ַרּבָ

ַנן ַרּבָ ֲאָמִרי ּכְ    .ַוֲאָנא ּדַ
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        בבבב- - - - עד, אעד, אעד, אעד, א .24
י ֵזיָרא 52ָאַמר   : ַרּבִ

ָבֶבל,  י ָהֵויַנן ּבְ   ּכִ
יר ָאַמ  ַרב הּוָנאָאַמר ּדְ ָהא  :ָאְמִריַנן   : ַרּבִ

ל ָהאֹוֵמר ֵמי  ,"ַעל ְמָנת" :ּכָ יו" ּדָ אֹוֵמר "ֵמַעְכׁשָ ִליֵגיּכְ ַנן ֲעֵליּה  ּפְ   .ַרּבָ
י ְסִליִקי יּה , ּכִ ְחּתֵ ּכַ י ַאִסילְּ ַאׁשְ ֵמיּה  ַרּבִ ְ ָיֵתיב ְוָקָאַמר ִמׁשּ י יֹוָחָנןּדְ ּדְ   : ַרּבִ

אֹוֵמרַהּכֹ  אֹוֵמר"ַעל ְמָנת"  :ל מֹוִדים ּבְ ֵמי. "ֵמַעְכׁשָ  :ּכְ   יו" ּדָ
"ֵמַהּיֹום ּוְלַאַחר ִמיָתה" א ּבְ     .לֹא ֶנְחְלקּו ֶאּלָ

  
   :ְוָהַתְנָיא   עד,ב

ט,  - ֵמַהּיֹום ּוְלַאַחר ִמיָתה" "" ט ְוֵאינֹו ּגֵ   ּגֵ
ְבֵרי    , ֲחָכִמיםּדִ

י   אֹוֵמר:  ַרּבִ

ט ֶזה ּגֵ   . "ּכָ
  

ִליֵגי"ַעל ְמָנת" ּבְ  :ָאַמרּדְ ּוְלַרב ְיהּוָדה    , ּפְ
  ָנת"! ל ְמ "ַע ּבְ י "ֵמַהּיֹום ּוְלַאַחר ִמיָתה", ִליְפְלגֵ ּבְ  ִמיְפְלֵגיַאּדְ 

  
יּדְ חֹו ְלהֹוִדיֲעָך ּכֹ     .ַרּבִ

  
ַנן"ַעל ְמָנת" ּוְלהֹוִדיֲעָך ּכֹ ּבְ ְוִליְפְלגּו  ַרּבָ   ! ָחן ּדְ

  
יָרא ָעִדיף ֵליּה ּכֹ  ֶהיּתֵ   .  ַח ּדְ
   

                                                           

   ָאַמרָאַמרָאַמרָאַמרוְ וְ וְ וְ  ס גורסת:מסורת הש"ס כך גורס, וכן הגירסה בסוגיה המקבילה בקידושין. מהדורת הדפו 52
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        עד, בעד, בעד, בעד, ב .25
אן ְוַע " ִני ִלי ִמּכָ תְּ תִּ ים יֹום""ַעל ְמָנת ׁשֶ לׁשִ ת,   -  ד ׁשְ ים יֹום ְמגֹוֶרׁשֶ לֹׁשִ תֹוְך ׁשְ   ִאם ָנְתָנה לֹו ּבְ

ת    ".ְוִאם ָלאו ֵאיָנּה ְמגֹוֶרׁשֶ
  

יָטא ׁשִ   ! ּפְ
  

ֵתיָמא    ,ְלָזְרָזּה ָקָאֵתיוּ , ְקֵפיֵדיּה ָלאו ְקֵפיָדא :ַמהּו ּדְ
ַמע ָלן    .ָקא ַמׁשְ

  
  
  
  
ְמִליֵאלָאַמר " ן ּגַ ְמעֹון ּבֶ ן ׁשִ   : ָרּבָ

ּתוֹ  ָאַמר ְלִאׁשְ ֶאָחד ׁשֶ ַצְיָדן, ּבְ ה ּבְ    :ַמֲעׂשֶ
ִני ִלי ִאיְצְטִליִתי" ְוָאְבָדה ִאיְצְטִליתֹו,  תְּ תִּ ְך ַעל ְמָנת ׁשֶ יטֵּ   "ֲהֵרי ֶזה ּגִ

  : ֲחָכִמיםְוָאְמרּו 
ֶמיָה  ן לֹו ֶאת ּדָ תֵּ   ."תִּ

  
ה?  ָקָתֵני ַמֲעׂשֶ ָנא ּדְ   ַמאי ּתְ

  
ָרא ְוָהִכי   : ָקָתֵני ַחּסּוֵרי ִמיַחּסְ

ִני ִלי ִאיְצְטִליִתי" ְוָאְבָדה ִאיְצְטִליתֹו  :ִאם ָאַמר ָלּה " ּתְ ּתִ ְוָקא ָקָאַמר ָלּה  - "ַעל ְמָנת ׁשֶ   . ִאיְצְטִליִתי ּדַ
ְמִליֵאל אֹוֵמר:  ן ּגַ ְמעֹון ּבֶ ן ׁשִ   ַרּבָ

ֶמיָה.  ן ָלּה ֶאת ּדָ ּתֵ   ּתִ
ְמִליֵאל ן ּגַ ְמעֹון ּבֶ ן ׁשִ   : ְוָאַמר ַרּבָ

ַצְיָדן, ַמֲעׂשֶ    ה ַנִמי ּבְ
ּתוֹ  ָאַמר ְלִאׁשְ ֶאָחד ׁשֶ ִני ִלי ִאְצְטִליִתי" ְוָאְבָדה ִאְצְטִליתֹו,  :ּבְ ּתְ ּתִ ְך ַעל ְמָנת ׁשֶ יּטֵ   "ֲהֵרי ֶזה ּגִ

ֶמיָה  ן לֹו ֶאת ּדָ ּתֵ   . "ְוָאְמרּו ֲחָכִמים: ּתִ
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        עד, בעד, בעד, בעד, ב .26
יּה  ָעא ִמיּנֵ י ַאִסיּבְ י יֹוָחָנןֵמ  ַרּבִ   : ַרּבִ

י ִני ִלי ָמאַתִים זּוז", "ֲהֵרי ֶזה ּגִ ּתְ ּתִ ְך ַעל ְמָנת ׁשֶ   ּטֵ
  ? ַמהוּ  - "ְמחּוִלים ָלְך" :ְוָחַזר ְוָאַמר ָלּה 

  
ַנן ֵעי ְלַרּבָ יּבָ ֵעי ְלַר , ּתִ יּבָ ְמִליֵאלּתִ ן ּגַ ְמעֹון ּבֶ ן ׁשִ    .ּבָ

  
ַנן" ֵעי ְלַרּבָ יּבָ   : "ּתִ

א  ַנן ָהָתם ֶאּלָ אן לֹא ָקָאְמִרי ַרּבָ ּה לֹא ַאֲחלַ ּדְ ַעד ּכָ ּבָ   , ּה ּגַ
  "ְמחּוִלים ָלְך".  :ֲאָבל ָהָכא ָהא ָקָאַמר ָלּה 

ְלָמא    :אֹו ּדִ
ָדֵמי יָסה ֵליּה ּבְ ָקא ְמַפּיְ א ּדְ ְמִליֵאל לֹא ָקָאַמר ֶאּלָ ן ּגַ ְמעֹון ּבֶ ן ׁשִ   . ֲאִפיּלּו ַרּבָ

  ?  ְלַגְמֵרי לֹאֲאָבל 
  

  ָאַמר ֵליּה: 
ת   . ֵאיָנּה ְמגֹוֶרׁשֶ

  
  : ֵאיִתיֵביּה 

ה נֹוֵתן ִלְבִני :אֹוֵמר ַלֲחֵבירוֹ ָה " ה ֶנֱהֶנה ִלי ִאם ִאי ַאתָּ ַאתָּ    ,"קֹוָנם ׁשֶ
ל ַיִין",  י ָחִבּיֹות ׁשֶ תֵּ ין ּוׁשְ ל ִחטִּ   ּכֹור ֶאָחד ׁשֶ

י ֵמִאיר   אֹוֵמר:  ַרּבִ
ן תֵּ ּיִ    .ָאסּור ַעד ׁשֶ

  אֹוְמִרים:  ֲחָכִמיםוַ 
לֹא ַע  יר ֶאת ִנְדרֹו ׁשֶ י"ַאף ֶזה, ָיכֹול ְלַהתִּ ְלתִּ ִאיּלּו ִהְתַקּבַ י ָחָכם, ְואֹוֵמר: "ֲהֵריִני ּכְ   ! (נדרים סג.) ל ּפִ

  
ין א?! ָהָתם ְלַצעּוָרּה ָקא ְמַכּוֵ ּתָ   . ְולֹא ִציֲעָרּה  ,ָהִכי ָהׁשְ

ּום ַהְרָווָחה הּוא, ְוָהא לֹא ִאיְצְטִריךְ    . ָהָכא ִמׁשּ
  

ָאַמר ֵליּה ַלֲאִריֵסיּה:  ְבָרא ּדְ   ַההּוא ּגַ
ְלָווָתא ְוָאְכִלי ִריְבָעאּכּולֵּ  ָלת ּדַ לּו ּתְ    ,י ָעְלָמא ּדָ

א יְלּתָ ָעה ֶוֱאכֹול ּתִ ֵלי ַאְרּבָ   , ַאּתְ ּדְ
  . ְלסֹוף ֲאָתא ִמיְטָרא

  
  : ַרב יֹוֵסףָאַמר 

ָלה   . ָהא לֹא ּדָ
  

ה   ָאַמר:  ַרּבָ
   .ָהא לֹא ִאיְצְטִריָכא

  
ָנןּדְ ֵליָמא ַרב יֹוֵסף  ַרּבָ   , ָאַמר ּכְ

ה ְמִליֵאלּדְ  ְוַרּבָ ן ּגַ ְמעֹון ּבֶ ן ׁשִ ַרּבָ    ?ָאַמר ּכְ
  

ָרא    !?ְוִתיְסּבְ
ָווֵתיּה  :ְוָהא ַקְייָמא ָלן הּדְ ִהיְלְכָתא ּכְ   , ַרּבָ

ְמִליֵאל!  ן ּגַ ְמעֹון ּבֶ ן ׁשִ ַרּבָ   ּוְבָהא ֵאין ֲהָלָכה ּכְ
  

ַנן ַרּבָ א ְלעֹוָלם ּכְ    .ֶאּלָ
ָנן ַרּבָ   , ַרב יֹוֵסף ּכְ

ה ָאַמר לָ  ָנן :ךְ ְוַרּבָ ֲאָמִרי ֲאִפיּלּו ְלַרּבָ   , ֲאָנא ּדַ
ין ּוֵ ְלַצעּוָרּה ָקא ִמיּכַ א ּדִ ַנן ָהָתם ֶאּלָ אן לֹא ָקָאְמִרי ַרּבָ   , ַעד ּכָ

ּום ַהְרָוָוָחה הּוא,    ֲאָבל ָהָכא ִמׁשּ
  .  ְוָהא לֹא ִאיְצְטִריךְ 
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        עה, אעה, אעה, אעה, א    ––––עד, ב עד, ב עד, ב עד, ב  .27
ִני ִלי [  תְּ תִּ ְך ַעל ְמָנת ׁשֶ יטֵּ ן -ָמאַתִים זּוז" "ֲהֵרי ֶזה ּגִ ת, ְוִתתֵּ   ]."ֲהֵרי זֹו ְמגֹוֶרׁשֶ

  
ַנן ָהָתם    :ּתְ

ֵהא ָחלּוט לֹו. " ּיְ ֵדי ׁשֶ ר חֶֹדׁש, ּכְ ֵנים ָעׂשָ ִראׁשֹוָנה ָהָיה ִנְטָמן יֹום ׁשְ   ּבָ
לִהְתִקין  ֵהא  ִהּלֵ ּיְ ֵקן ׁשֶ   , הּכָ ׁשְ ּלִ ַל  ֶאת ָמעֹוָתיו ׁש ֵל חוֹ ַהּזָ

ֶלת וְ    ִנְכָנס, ִויֵהא ׁשֹוֵבר ֶאת ַהּדֶ
ה, ָיבֹוא ְוִיּטֹול ֶאת ָמעֹוָתיו ְרֶצה ַהּלָ ּיִ    .(ערכין לא:) "ְוֵאיָמַתי ׁשֶ

  
  : ָרָבאְוָאַמר 

ַמע ל ִנׁשְ ל ִהּלֵ ָנתֹו ׁשֶ ּקָ ִני ִלי ָמאַתִים זּוז"" :ִמּתַ תְּ תִּ ְך ַעל ְמָנת ׁשֶ יטֵּ   , ֲהֵרי ֶזה ּגִ
ְעּתֹו  ת,  - ְוָנְתָנה לֹו ִמּדַ   ְמגֹוֶרׁשֶ

ת,  - ְרחֹו ַעל ּכוֹ    ֵאיָנּה ְמגֹוֶרׁשֶ
ָהְוָיא ָלּה ְנִתיָנה ַעל ּכֹוְרֵחיּה ּדְ ל ְלַתקּוֵני ְנִתיָנה ּבְ ִאיְצְטִריְך ֵליּה ְלִהּלֵ     ,ִמּדְ

ְרֵחיּה ָלא ָהְוָיא ְנִתיָנה   עה,א ַעל ּכָ ְבָעְלָמא ְנִתיָנה ּבְ ָלל ּדִ   . ִמּכְ
  

אַמְתִקיף ָלּה  ּפָ יָמא ַרב ּפַ יַרב ׁשִ , ְוִאיּתֵ ר ַאׁשִ   : יִמי ּבַ
ָפָניו,  :ְוִדְלָמא ּלא ּבְ י ִאְצְטִריְך ֵליּה ְלַתּקּוֵני ׁשֶ   ּכִ

ָפָניו  ְרחֹו ָהְוָיא ְנִתיָנה -ֲאָבל ּבְ ַעל ּכָ ין ּבְ ְעּתֹו ּבֵ ין ִמּדַ   ! ּבֵ
  

ָאְמִרי א ּדְ    :ְוִאיּכָ
  : ָרָבאָאַמר 

ל ל ִהּלֵ ָנתֹו ׁשֶ ּקָ   : ִמּתַ
ְך ַעל ְמנָ  יטֵּ ִני ִלי ָמאַתִים זּוז""ֲהֵרי ֶזה ּגִ תְּ תִּ   , ת ׁשֶ

ְרחֹו  ַעל ּכָ ְעּתֹו ּוֵבין ּבְ ין ִמּדַ   ָהְוָיא ְנִתיָנה,  -ְוָנְתָנה לֹו ּבֵ
ל ְלַתּקּוֵני  ָפָניו,  -ְוִכי ִאיְצְטִריְך ֵליּה ְלִהּלֵ ּלא ּבְ   ׁשֶ

ָפָניו ְרחֹו  ּבְ ַעל ּכָ ין ּבְ ְעּתֹו ּבֵ ין ִמּדַ   ָהְוָיא ְנִתיָנה.  - ּבֵ
  

איף ָלּה ַמְתִק  ּפָ יָמא ַרב ּפַ י, ְוִאיּתֵ ר ַאׁשִ יִמי ּבַ   : ַרב ׁשִ
ְעּתֹו : ְוִדְלָמא ָפָניו ַנִמי ִמּדַ    ,ִאין –ֲאִפיּלּו ּבְ

ְרחֹו    , לֹא -ַעל ּכָ
ין ּקֵ ִאיְצְטִריְך ֵליּה ּתַ ל ַמאי ּדְ   .  ְוִהּלֵ
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        עה, אעה, אעה, אעה, א .28
ר ָחָנהָאַמר  ר ּבַ ה ּבַ י יֹוָחָנןָאַמר  ַרּבָ   : ַרּבִ

מֹותֹו, כָּ  ָנֵתינּו ֲהָלָכה ּכְ ִמׁשְ ְמִליֵאל ּבְ ן ּגַ ְמעֹון ּבֶ ן ׁשִ ָנה ַרּבָ ָ ׁשּ   ל ָמקֹום ׁשֶ
   ,ָעֵרב  :ֵמ חּוץ 

  ַצְיָדן, וְ 
  .ּוְרָאָיה ַאֲחרֹוָנה
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        בבבב- - - - עה, אעה, אעה, אעה, א .29
ַנן נּו ַרּבָ    :ּתָ

י" " ּלִ ָייר ׁשֶ יְך ְוַהּנְ יטֵּ ת - "ֲהֵרי ֶזה ּגִ   . ֵאיָנּה ְמגֹוֶרׁשֶ

ֲחִזיִרי תַּ ָייר"  "ַעל ְמָנת ׁשֶ ת –ִלי ֶאת ַהּנְ   . "ְמגֹוֶרׁשֶ
  

א ָנא ֵריׁשָ ָנא ֵסיָפא ,ַמאי ׁשְ    ?ּוַמאי ׁשְ
  

אָאַמר    : ַרב ִחְסּדָ
י   ? ָהא ַמּנִ

ְמִליֵאל ִהיא,  ן ּגַ ְמעֹון ּבֶ ן ׁשִ   ַרּבָ
ֶמיָה " :ָאַמרּדְ  ן לֹו ֶאת ּדָ תֵּ   , "תִּ

ָדֵמי ,ָהָכא ַנִמי יָסה ֵליּה ּבְ ְמַפּיְ ר ּדִ   .ֶאְפׁשָ
  

ֵיייף ָלּה ַמְתִק    : ַאּבַ
ֵעיֵניּה ּדְ ֵאימּור  ֵליֵתיּה ּבְ ְמִליֵאל ֵהיָכא ּדְ ן ּגַ ְמעֹון ּבֶ ן ׁשִ    ,ָאַמר ַרּבָ

ֵעיֵניּה  ִאיֵתיּה ּבְ    !?ִמי ָאַמר -  ֵהיָכא ּדְ
  

א ָאַמר  ֵייֶאּלָ   : ַאּבַ
י    ?ָהא ַמּנִ

י ֵמִאיר ִהיא,    ַרּבִ
פּולּדְ  ַנאי ּכָ ֵעיַנן תְּ   , ָאַמר: ּבָ

ְפֵליּה ִלְתָנֵאיּה א ְוָהָכא ָה    . לֹא ּכַ
  

  : ָרָבאַמְתִקיף ָלּה 
ְפֵליּה ִלְתָנֵאיּה ּדְ ַטֲעָמא  ְפֵליּה ִלְתָנֵאיּה, ָהא ּכַ א -לֹא ּכַ יּטָ   . לֹא ָהֵוי ּגִ

ְמִריַנן ְלהוּ  ָנֵאי ֵמֵהיָכא ּגָ ל ּתְ ִדי ּכָ   ? ִמּכְ
ֵני ָגד ּוְבֵני ְראּוֵבן ַנאי ּבְ 53ִמּתְ

   ,)ל-, כט(במדבר פרק לב 
ה - ַמה ָהָתם  ַנאי קֹוֵדם ְלַמֲעׂשֶ   , ּתְ

ה,  ַנאי קֹוֵדם ְלַמֲעׂשֶ ל ּתְ   ַאף ּכָ
ה קֹוֵדם ִלְתַנאיּדְ  ,ְלַאּפּוֵקי ָהָכא   ! ַמֲעׂשֶ

  
א ָאַמר    : ָרָבאֶאּלָ

ּום  ה קֹוֵדם ִלְתַנאי. ּדְ ִמׁשּ   ַמֲעׂשֶ
  

ר ַאֲהָבהַמְתִקיף ָלּה  א ּבַ   : ַרב ַאּדָ
ה קֹוֵדםּדְ ַטֲעָמא     ,ִלְתַנאי ַמֲעׂשֶ

ה  ַנאי קֹוֵדם ְלַמֲעׂשֶ א -ָהא ּתְ יּטָ    .לֹא ָהֵוי ּגִ
ְמִריַנן ְלהוּ  ָנֵאי ֵמֵהיָכא ּגָ ל ּתְ ִדי ּכָ    ?ִמּכְ

ֵני ָגד ּוְבֵני ְראּוֵבן,  ַנאי ּבְ   ִמּתְ
ָדָבר ֶאָחד ַנאי ּבְ ָדָבר ַאֵחר ,ַמה ָהָתם ּתְ ה ּבְ   , ּוַמֲעׂשֶ

ל   עה,ב ָדָבר ֶאָחד^ּדִ  ,ְלַאּפּוֵקי ָהָכא, ַאף ּכָ ה ּבְ ַנאי ּוַמֲעׂשֶ   ! ּתְ
  

א ָאַמר  ר ַאֲהָבהֶאּלָ א ּבַ   : ַרב ַאּדָ
ּום  ָדָבר ֶאָחדּתְ ּדִ ִמׁשּ ה ּבְ   . ַנאי ּוַמֲעׂשֶ

  
י   ָאַמר:  ַרב ַאׁשִ
י   ? ָהא ַמּנִ

י ִהיא,    ַרּבִ
  : ַרבָאַמר  ַרב הּוָנאָאַמר ּדְ 

ל ָהאֹוֵמר אֹוֵמר –"ַעל ְמָנת"  :ּכָ י :ּכְ ֵמי"ֵמַעְכׁשָ    .ו" ּדָ

                                                           

ְלָחָמה ִלְפֵני ה כטכטכטכט 53 ל ָחלּוץ ַלּמִ ן ּכָ ְרּדֵ ֶכם ֶאת ַהּיַ ה ֲאֵלֶהם ִאם ַיַעְברּו ְבֵני ָגד ּוְבֵני ְראּוֵבן ִאתְּ ם ָלֶהם  'ַוּיֹאֶמר מֹׁשֶ ה ָהָאֶרץ ִלְפֵניֶכם ּוְנַתתֶּ ׁשָ ֶאת ֶאֶרץ ְוִנְכּבְ
ה ְלָעד ַלֲאֻחּזָ ֶכם ְוֹנאֲח  לללל .ַהּגִ ָנַעןְוִאם לֹא ַיַעְברּו ֲחלּוִצים ִאתְּ ֶאֶרץ ּכְ  זּו ְבתְֹכֶכם ּבְ
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        בבבב- - - - עה, אעה, אעה, אעה, א .30
מּוֵאלַאְתֵקין  ִכיב ְמַרע ׁשְ ׁשְ א ּדִ ִגיּטָ   : ּבְ

י  ט,  -"ִאם לֹא ַמּתִ   לֹא ְיֵהא ּגֵ
י  ט".  - ְוִאם ַמּתִ   ְיֵהא ּגֵ

  
י : ְוֵליָמא ט,  -"ִאם ַמּתִ   ְיֵהא ּגֵ

י  ט"!  - ְוִאם לֹא ַמּתִ   לֹא ְיֵהא ּגֵ
  

יּה  ים ִאיִניׁש ּפּוְרֲענּוָתא ְלַנְפׁשֵ   . לֹא ַמְקּדִ
  
י"!  :ֵליָמאוְ  ט ִאם לֹא ַמּתִ   "לֹא ְיֵהא ּגֵ
  

ה ַנאי קֹוֵדם ְלַמֲעׂשֶ ֵעיַנן ּתְ   . ּבָ
  

  : ָרָבאַמְתִקיף ָלּה 
ְמִריַנן ַנאי ֵמֵהיָכא ּגָ ל ּתְ ִדי ּכָ   ? ִמּכְ

נַ  ֵני ָגד ּוְבֵני ְראּוֵבןִמּתְ    .אי ּבְ
   ,'ָלאו'קֹוֵדם לְ  'ֵהן' –ַמה ָהָתם 

ל   , ַאף ּכָ
  '!ֵהן'קֹוֵדם לְ  'ָלאו'א ְלַאּפּוֵקי ָהכָ 

  
א ָאַמר    : ָרָבאֶאּלָ

י  ט,  -"ִאם לֹא ַמּתִ   לֹא ְיֵהא ּגֵ
י  ט,  -ִאם ַמּתִ   ְיֵהא ּגֵ

ט".  י לֹא ְיֵהא ּגֵ   ִאם לֹא ַמּתִ
  

ט"  י לֹא ְיֵהא ּגֵ יּה  –"ִאם לֹא ַמּתִ ים ִאיִניׁש ּפּוְרֲענּוָתא ְלַנְפׁשֵ    .לֹא ַמְקּדִ
י  ט -"ִאם ַמּתִ י ִא  ,ְיֵהא ּגֵ ט" - ם לֹא ַמּתִ ֵעיַנן  -  לֹא ְיֵהא ּגֵ   '.ָלאו'קֹוֵדם לְ  'ֵהן'ּבָ
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        עה, בעה, בעה, בעה, ב .31
ָנה           ִמׁשְ

יךְ  יטֵּ א",   :"ֲהֵרי ֶזה ּגִ י ֶאת ַאּבָ ׁשִ ּמְ ׁשַ תְּ   ַעל ְמָנת ׁשֶ
ִני",  ִניִקי ֶאת ּבְ תֵּ   "ַעל ְמָנת ׁשֶ

ה ִהיא ְמִניָקתֹו?  ּמָ   ּכַ
ִנים.  י ׁשָ תֵּ   ׁשְ

י ְיהּוָדה   אֹוֵמר:  ַרּבִ
מֹ ר חֶֹדׁש ׁשְ   .ָנה ָעׂשָ

  

ת ָהָאב  ּמֵ ן אֹו ׁשֶ ט -ֵמת ַהּבֵ   .ֲהֵרי ֶזה ּגֵ
  

יךְ  יטֵּ ִנים",   :"ֲהֵרי ֶזה ּגִ י ׁשָ תֵּ א ׁשְ י ֶאת ַאּבָ ׁשִ ּמְ ׁשַ תְּ   ַעל ְמָנת ׁשֶ
ִנים",   י ׁשָ תֵּ ִני ׁשְ ִניִקי ֶאת ּבְ תֵּ   "ַעל ְמָנת ׁשֶ

ן    ,ֵמת ַהּבֵ
י  ִני""ִאי ֶאְפׁשִ ׁשֵ ּמְ ׁשַ תְּ ט.  – ׁשֶ   ֵאינֹו ּגֵ

ְמִליֵאל ן ּגַ ְמעֹון ּבֶ ן ׁשִ   אֹוֵמר:  ַרּבָ
ט.  ֶזה ּגֵ   ּכָ

  
ָלל ָאַמר  ְמִליֵאלּכְ ן ּגַ ְמעֹון ּבֶ ן ׁשִ   : ַרּבָ

ה  ֵאיָנּה ֵהיֶמּנָ ָבה ׁשֶ ל ַעּכָ ט -ּכָ   .  ֲהֵרי ֶזה ּגֵ
   

ָמָרא             ּגְ

י ַהאי ֵעיַנן ּכּוּלֵ    ?!ּוִמי ּבָ
  

   :ּוְרִמיְנִהי
ּתֹו יוֹ " ׁשְ ּמַ   ם ֶאָחד, ׁשִ

ט -ֵהִניַקּתֹו יֹום ֶאָחד    ! "ֲהֵרי ֶזה ּגֵ
  

אָאַמר     :ַרב ִחְסּדָ
ָיא    :ָלא ַקׁשְ

ַנן –ָהא     ,ַרּבָ
ְמִליֵאל -ְוָהא  ן ּגַ ְמעֹון ּבֶ ן ׁשִ   .ַרּבָ

ְמִליֵאל -ַמְתִניִתין  ן ּגַ ְמעֹון ּבֶ ן ׁשִ    .ַרּבָ
ַנן - ּוָבַרְייָתא    . ַרּבָ

  
ְמ  ן ׁשִ ֵסיָפא ַרּבָ ְמִליֵאל ָהֵויָהא ִמּדְ ן ּגַ ְמִליֵאל!  ,עֹון ּבֶ ן ּגַ ְמעֹון ּבֶ ן ׁשִ א ָלאו ַרּבָ ֵריׁשָ ָלל ּדְ   ִמּכְ

  
א   : ֶאּלָ

ַרְייָתא  ְמִליֵאל ִהיא,  - ּבָ ן ּגַ ְמעֹון ּבֶ ן ׁשִ ְתָנֵאיּדְ ַרּבָ   . ֵמיֵקל ּבִ
ַנן -ַמְתִניִתין    . ַרּבָ

  
   :ָאַמר ָרָבא

ָיא    :ָלא ַקׁשְ
אן  ְסָתם,  - ּכָ   ּבִ
אן ְמָפֵרׁש  -  ּכָ   . ּבִ

  
י   ָאַמר:  ַרב ַאׁשִ

ֵמי ְמָפֵרׁש יֹום ֶאָחד ּדָ ל ְסָתם ַנִמי ּכִ   . ּכָ
  

ַנן   : ּתְ
ה ִהיא ֵמִניַקּתּו? " ּמָ   ּכַ

ִנים,  י ׁשָ תֵּ   ׁשְ
י ְיהּוָדה   אֹוֵמר:  ַרּבִ

מֹ ר חֶֹדׁש ׁשְ    ."ָנה ָעׂשָ
ָלָמא ְלָרָבא  ׁשְ   , ִניָחא - ּבִ
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א לְ  יֶאּלָ ִנים"ָלָמה ִלי  -  ַרב ַאׁשִ י ׁשָ תֵּ ר חֶֹדׁש "ָלָמה ִלי  ?"ׁשְ מָנה ָעׂשָ   ? "ׁשְ
י יֹום ֶאָחד ַסּגִ   ! ּבְ

  
   :ָהִכי ָקָאַמר

ִנים י ׁשָ ּתֵ ְ ִנים  -  יֹום ֶאָחד ִמׁשּ י ׁשָ ּתֵ    .לֹאּדְ ְלַאּפּוֵקי ְלַאַחר ׁשְ
ר חֶֹדׁש  יֹום מָנה ָעׂשָ ְ ר חֶֹדׁש  -  ֶאָחד ִמׁשּ מָנה ָעׂשָ   . אלֹ ּדְ  ְלַאּפּוֵקי ְלַאַחר ׁשְ

  
  : ֵמיִתיֵבי

ִנים", " י ׁשָ תֵּ א ׁשְ י ֶאת ַאּבָ ׁשִ ּמְ ׁשַ תְּ יְך ַעל ְמָנת ׁשֶ יטֵּ   "ֲהֵרי ֶזה ּגִ
ִנים", " י ׁשָ תֵּ ִני ׁשְ ִניִקי ֶאת ּבְ תֵּ   ַעל ְמָנת ׁשֶ

ן,    ֵמת ַהּבֵ

ָאַמר ָהָאב ָדה  :אֹו ׁשֶ ַהְקּפָ לֹא ּבְ ִני", ׁשֶ ׁשֵ ּמְ ׁשַ תְּ י ׁשֶ ט - "ִאי ֶאְפׁשִ     ."ֵאינֹו ּגֵ
א ּבִ    עו,א ָלָמא ְלָרָבא ֵריׁשָ ׁשְ ֵריׁש ְד ּבִ ֵריׁש ּדְ ֵסיָפא  ,לֹא ּפָ   . ּפָ

ָנא ֵסיָפא א ּוַמאי ׁשְ ָנא ֵריׁשָ י, ַמאי ׁשְ א ְלַרב ַאׁשִ    ?ֶאּלָ
  

ָיא   .  ַקׁשְ
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        עו, אעו, אעו, אעו, א .32
ַנן נּו ַרּבָ    :ּתָ

ִני" י ׁשָ תֵּ א ׁשְ י ֶאת ַאּבָ ׁשִ ּמְ ׁשַ תְּ ְך ַעל ְמָנת ׁשֶ יטֵּ   ם, "ֲהֵרי ֶזה ּגִ
ִנים", " י ׁשָ תֵּ ִני ׁשְ ִניִקי ֶאת ּבְ תֵּ   ַעל ְמָנת ׁשֶ

ַנאי  ים ַהתְּ ּלא ִנְתַקּיֵ י ׁשֶ ט,  -ַאף ַעל ּפִ   ֲהֵרי ֶזה ּגֵ
ּלא ָאַמר ָלּה  י :ְלִפי ׁשֶ ׁשִ מְּ ׁשַ י...  "ִאם תְּ ׁשִ ּמְ ׁשַ    ..." ִאם לֹא תְּ

ִניִקי  ִניִקי ... "ִאם תֵּ   , ..."ְוִאם לֹא תֵּ
ְבֵרי  יּדִ   . ֵמִאיר ַרּבִ

  אֹוְמִרים:  ֲחָכִמיםוַ 
ַנאי  ים ַהתְּ ט,  - ִנְתַקּיֵ   ֲהֵרי ֶזה ּגֵ

ט.  - ְוִאם ָלאו    ֵאינֹו ּגֵ
ְמִליֵאל ן ּגַ ְמעֹון ּבֶ ן ׁשִ   אֹוֵמר:  ַרּבָ

פּול ֵאינֹו ּכָ תּוִבים ׁשֶ ּכְ ַנאי ּבַ   . "ֵאין ְלָך תְּ
  

ָאְמִרי א ּדְ י ֵמִאיר ָקָאַמר ֵליּה, לְ  :ִאיּכָ   ַרּבִ
ָנן ָקָאַמר ְלהּו. ְוִאיכָּ  ָאְמִרי: ְלַרּבָ   א ּדְ

  
י ֵמִאיר ָקָאַמר ֵליּה " ָאְמִרי: ְלַרּבִ א ּדְ   , "ִאיּכָ

ֶאָחד,  :ְוָהִכי ָקָאַמר ֵליּה  ִאין ּכְ ֵני ְכתּוִבים ַהּבָ פּול, ְוָהוּו ְלהּו ׁשְ ֵאינֹו ּכָ תּוִבים ׁשֶ ּכְ ַנאי ּבַ   ֵאין ְלָך ּתְ
ִאין ֵני ְכתּוִבים ַהּבָ ֶאָחד  ְוָכל ׁשְ ִדין -ּכְ   . ֵאין ְמַלּמְ

  
ָאְמִרי" א ּדְ ָנן ָקָאַמר ְלהוּ  :ִאיּכָ   , "ְלַרּבָ

פּול,  :ְוָהִכי ָקָאַמר ְלהוּ  ֵאינֹו ּכָ תּוִבים ׁשֶ ּכְ ַנאי ּבַ   ֵאין ְלָך ּתְ
ְייהוּ    . ְוָגְמִריַנן ִמיּנַ

  
   :ּוְרִמיְנהוּ 

יךְ " יטֵּ י ֶאת ַא   :"ֲהֵרי ֶזה ּגִ ׁשִ ּמְ ׁשַ תְּ ִנים", ַעל ְמָנת ׁשֶ י ׁשָ תֵּ א ׁשְ   ּבָ
ִנים", " י ׁשָ תֵּ ִני ׁשְ ִניִקי ֶאת ּבְ תֵּ   ַעל ְמָנת ׁשֶ

ן  ט,  - ֵמת ָהָאב אֹו ֵמת ַהּבֵ   ֵאינֹו ּגֵ
ְבֵרי  י ֵמִאירּדִ   . ַרּבִ

  אֹוְמִרים:  ֲחָכִמיםוַ 
ַנאי  ים ַהתְּ ּלא ִנְתַקּיֵ י ׁשֶ ט,  -ַאף ַעל ּפִ   ֲהֵרי ֶזה ּגֵ

ּתֹ ּנּו",   :אַמר לוֹ ְיכֹוָלה ִהיא ׁשֶ ׁשֶ ּמְ ן ִלי ָאִביָך ַוֲאׁשַ   "תֵּ

ְנָך ַוֲאִניֶקּנּו" ן ִלי ּבִ    !""תֵּ
ָיא  י ֵמִאיר ּדְ ַקׁשְ י ֵמִאירְד ַא ַרּבִ   . ַרּבִ

ַנן ַרּבָ ַנן ַאּדְ ַרּבָ ָיא ּדְ   ! ַקׁשְ
  

י ֵמִאיר "ּדְ  י ֵמִאירְד ַא ַרּבִ    – "ַרּבִ
ָיא    :ָלא ַקׁשְ

ְפֵליּה ִלְתָנֵאיּה ְד ּבִ  - ָהָתם    , לֹא ּכַ
ְדַכְפֵליּה ִלְתָנֵאיּה  -ָהָכא    . ּבִ

  
ַנן"וְ  ַרּבָ ַנן ַאּדְ    – "ַרּבָ

ָיא    :ָלא ַקׁשְ
ָהָכא?    ַמאן ֲחָכִמים ּדְ

ְמִליֵאל ִהיא,  ן ּגַ ְמעֹון ּבֶ ן ׁשִ   ַרּבָ
ה ּדְ  ֵאיָנּה ֵהיֶמּנָ ָבה ׁשֶ ל ַעּכָ ט.   - ָאַמר: ּכָ   ֲהֵרי ֶזה ּגֵ
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        עו, אעו, אעו, אעו, א .33
ַנן נּו ַרּבָ    :ּתָ

י ָאַמר ָלּה " תֵּ א ׁשְ י ֶאת ַאּבָ ׁשִ ּמְ ׁשַ תְּ ְך ַעל ְמָנת ׁשֶ יטֵּ ַנִים: "ֲהֵרי ֶזה ּגִ ְפֵני ׁשְ ִנים",   ּבִ   ׁשָ
ַנִים ְפֵני ׁשְ ִני ִלי ָמאַתִים זּוז"  :ְוָחַזר ְוָאַמר ָלּה ּבִ תְּ תִּ ְך ַעל ְמָנת ׁשֶ יטֵּ    –"ֲהֵרי ֶזה ּגִ

ְבֵרי ָהַאֲחרֹון ֶאת ָהִראׁשֹון ל ּדִ יטֵּ   ,לֹא ּבִ
ּתֹו,  - ְצָתה ָר  ׁשְ ּמַ   ְמׁשַ

  נֹוֶתֶנת לֹו ָמאַתִים זּוז.  - ָרְצָתה 
  

ַנִים ְפֵני ׁשְ ִני ִלי ָמאַתִים זּוז",  :ֲאָבל ָאַמר ָלּה ּבִ תְּ תִּ ְך ַעל ְמָנת ׁשֶ יטֵּ   "ֲהֵרי ֶזה ּגִ
ַנִים ְפֵני ׁשְ ִני ִלי ׁשְ  :ְוָחַזר ְוָאַמר ָלּה ּבִ תְּ תִּ ְך ַעל ְמָנת ׁשֶ יטֵּ    –לׁש ֵמאֹות זּוז" "ֲהֵרי ֶזה ּגִ

ְבֵרי ָהַאֲחרֹון ֶאת ָהִראׁשֹון.  ל ּדִ יטֵּ   ּבִ
  

  . "ְוֵאין ֶאָחד ִמן ָהִראׁשֹוִנים ְוֶאָחד ִמן ָהַאֲחרֹוִנים ִמְצָטְרִפין
  

יא   ? ַאַהּיָ
יָפא  ֵטל -ִאיֵליָמא ַאּסֵ   ! ֲהֵרי ּבָ

א  א ַאֵריׁשָ יָטא - ֶאּלָ ׁשִ   ! ּפְ
  

ֵתיָמא ל ְלַקּיּוָמ  :ַמהּו ּדְ ָנֵאי ִמְצָטְרִפיןּכָ   , א ּתְ
ַמע ָלן   .  ָקא ַמׁשְ
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        בבבב- - - - עו, אעו, אעו, אעו, א .34
ָנה     ִמׁשְ

ִליל  ים יֹום", ְוָהָיה הֹוֵלְך ִמיהּוָדה ַלּגָ לׁשִ אן ַעד ׁשְ אִתי ִמּכָ ְך ִאם לֹא ּבָ יטֵּ   "ֲהֵרי ֶזה ּגִ
יע  ָרס ְוָחַזר ְל ִהּגִ ָנאֹו.  -ַאְנִטיּפְ ֵטל תְּ   ּבָ

  

ְך ִאם לֹא ּבָ  יטֵּ ים יֹום""ֲהֵרי ֶזה ּגִ לׁשִ אן ַעד ׁשְ ִליל ִליהּוָדה,  ,אִתי ִמּכָ   ְוָהָיה הֹוֵלְך ִמּגָ
יע ִלְכָפר עֹוְתַנאי ְוָחַזר  ָנאֹו.  - ְוִהּגִ ֵטל תְּ   ּבָ

  

ם,  ים יֹום", ְוָהָיה הֹוֵלְך ִלְמִדיַנת ַהּיָ לׁשִ אן ַעד ׁשְ אִתי ִמּכָ ְך ִאם לֹא ּבָ יטֵּ   "ֲהֵרי ֶזה ּגִ
יע ְלַעּכֹו ְוָח  ָנאֹו.  - ַזר ְוִהּגִ ֵטל תְּ   ּבָ

  

ים יֹום" לׁשִ ַנִיְך ׁשְ ֶנֶגד ּפָ ֶאֱעבֹור ִמּכְ ל ְזַמן ׁשֶ ְך ּכָ יטֵּ   ָהָיה הֹוֵלְך ּוָבא, הֹוֵלְך ּוָבא,  ,"ֲהֵרי ֶזה ּגִ
ּה  ט -הֹוִאיל ְולֹא ִנְתַיֵחד ִעּמָ   .  ֲהֵרי ֶזה ּגֵ

   

ָמָרא             ּגְ

ִליל ֲהָוה ַק  :ְלֵמיְמָרא ּגָ ָרס ּבַ ַאְנִטיּפְ    .ְייָמאׁשֶ
   :ּוְרִמיְנִהי

ָרס " יהּוָדה,  -ַאְנִטיּפְ   ּבִ
ִליל,  -ּוְכַפר עֹוְתַנאי  ּגָ   ּבַ

יְנַתִים    עו,ב יִלין אֹותֹו ְלחּוְמָרא  -ּבֵ ת -ַמטִּ ת^ ְמגֹוֶרׁשֶ   ! "ְוֵאיָנּה ְמגֹוֶרׁשֶ
  

ֵייָאַמר    : ַאּבַ
ָנֵאי ָקָאַמר ָלּה:  ֵרי ּתְ   ּתְ

ִליל אְלַאְלּתַ  - ִאי ָמֵטיָנא ַלּגָ יּטָ   , ר ֶליֱהֵוי ּגִ
ָלִתין יֹוִמין ְולֹא ָאֵתיָנא  אֹוְרָחא ּתְ ֵהיָנא ּבְ ּתַ א - ְוִאי ִמׁשְ יּטָ   , ֶליֱהֵוי ּגִ

ָרס ְוָחַזר יַע ְלַאְנִטיּפְ ִליל ְמָטאּדְ   ,ִהּגִ    ,לֹא ַלּגָ
ָלִתין יֹוִמין  ֵהי ּתְ ּתַ הּוֵיי ַנִמי ִאׁשְ ּתַ ָנאֹו.   -ְולֹא ִאׁשְ ֵטל ּתְ   ּבָ
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        בבבבעו, עו, עו, עו,  .35
ים יֹום לׁשִ אן ְוַעד ׁשְ אִתי ִמּכָ ְך ִאם לֹא ּבָ יטֵּ ם,  "ֲהֵרי ֶזה ּגִ   ְוָהָיה הֹוֵלְך ִלְמִדיַנת ַהּיָ

יע ְלַעּכֹו ְוָחַזר  ָנאוֹ  - ְוִהּגִ ֵטל תְּ   . "ּבָ
  

ם ַקְייָמאּדְ  :ְלֵמיְמָרא ְמִדיַנת ַהּיָ    .ַעּכֹו ּבִ
  : ַרב ָסְפָראְוָהא ָאַמר 

ְטֵרי ַר  י ָהוּו ִמיּפַ ָנן ֵמֲהָדֵדיּכִ ְטֵרי ,ּבָ ַעּכֹו ָהוּו ִמּפַ ּום  ,ּבְ   ! ָאסּור ָלֵצאת ֵמָאֶרץ ְלחּוָצה ָלָאֶרץּדְ ִמׁשּ
  

ֵייָאַמר    : ַאּבַ
ָנֵאי ָקָאַמר ָלּה:  ֵרי ּתְ   ּתְ

ר  ם ְלַאְלּתַ א - ִאי ָמֵטיָנא ִלְמִדיַנת ַהּיָ יּטָ   , ֶליֱהֵוי ּגִ
ָלִתין יוֹ  אֹוְרָחא ּתְ ֵהיָנא ּבְ ּתַ א -ְולֹא ָאֵתיָנא  ,ִמיןִאי ִמׁשְ יּטָ    .ֶליֱהֵוי ּגִ

יַע ְלַעּכֹו ְוָחַזר,  ם ְמָטאּדְ ִהּגִ ָלִתין יֹוִמין  ,ּלא ִלְמִדיַנת ַהּיָ ֵהי תְּ ּתַ הּוֵיי ַנִמי ִאׁשְ ּתַ ָנאֹו.   - ְולֹא ִאׁשְ ֵטל ּתְ   ּבָ
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        עו, בעו, בעו, בעו, ב .36
ֶאֱעבֹור " ל ְזַמן ׁשֶ ְך ּכָ יטֵּ ֶנֶגד"ֲהֵרי ֶזה ּגִ ַנִיךְ  ִמּכְ ים יֹום" ּפָ לׁשִ    ,ׁשְ

  ָהָיה הֹוֵלְך ּוָבא, הֹוֵלְך ּוָבא, 

ּה  ט -הֹוִאיל ְולֹא ִנְתַיֵחד ִעּמָ    ."ֲהֵרי ֶזה ּגֵ
  

  ! ְוָהא לֹא ָעַבר
  

  : ַרב הּוָנאָאַמר 
ַנִיְך"ַמאי    ? "ּפָ

ִמיׁש  ׁשְ   . ּתַ
  

אי ָקֵרי ֵליּה  ַנִיְך"ְוַאּמַ    ?"ּפָ
ָיא ָנַקט ָנא ְמַעּלְ ָ   . ִליׁשּ

  
  ָאַמר:  י יֹוָחָנןַרּבִ וְ 

ׁש  ַנִיְך ַמּמָ   , ְלעֹוָלם ּפָ
ת' :ִמי ָקָתֵני ט" !?'ֲהֵרי זֹו ְמגֹוֶרׁשֶ ןּדְ  ,ָקָתֵני "ֲהֵרי ֶזה ּגֵ ט ָיׁשָ   , ָלא ָהֵוי ּגֵ

א.  יּטָ ָלִתין יֹוֵמי ָהֵוי ּגִ   ּוְלִכי ָמלּו ּתְ
  

ָווֵתיּה  ְנָיא ּכְ י יֹוָחָנן: ּדְ ּתַ   ַרּבִ
ְך ּכָ " יטֵּ ים יֹום", "ֲהֵרי ֶזה ּגִ לׁשִ ַנִיְך ׁשְ ֶגד ּפָ ֶאֱעבֹור ִמּנֶ   ל ְזַמן ׁשֶ

  ְוָהָיה הֹוֵלְך ּוָבא, הֹוֵלְך ּוָבא, 
ּה  ט,  - הֹוִאיל ְולֹא ִנְתַייֵחד ִעּמָ   ֲהֵרי ֶזה ּגֵ

ן  ין - ּוְלֵגט ָיׁשָ ׁשִ    ,ֵאין חֹוׁשְ

ּה  ֲהֵרי לֹא ִנְתַייֵחד ִעמָּ   . "ׁשֶ
  

יס ּיֵ א ּפִ ּמָ   ! ְוֵליחּוׁש ׁשֶ
  

ר ַרב הּוָנא ָאַמר ה ּבַ    :ַרּבָ
א ָמִריָהִכי ָאַמר  ֵמיּה  ַאּבָ ְ   : ַרבּדְ ִמׁשּ

אֹוֵמר אִתיֶנֱאֶמ : ּבְ ּלא ּבָ   . ֶנת ָעַלי לֹוַמר ׁשֶ
  
  

ְתִניִתין ַמְתִני ָלּה ַאּמַ א ּדְ   : ִאיּכָ
  
ר חֶֹדׁש", " ֵנים ָעׂשָ אן ְוַעד ׁשְ אִתי ִמּכָ יו ִאם לֹא ּבָ   ֵמַעְכׁשָ

ֵני תֹוְך ׁשְ ר חֶֹדׁש ּוֵמת ּבְ ט -ם ָעׂשָ   . )לקמן (גיטין עו: "ֲהֵרי ֶזה ּגֵ
  

יס ּיֵ א ּפִ ּמָ    !ְוֵליחּוׁש ׁשֶ
  

א ָמִריָאַמר  ֵמיּה  ַאּבָ ְ    :ַרבּדְ ִמׁשּ
אֹוֵמר אִתי. : ּבְ ּלא ּבָ    ֶנֱאֶמֶנת ָעַלי לֹוַמר ׁשֶ

   
ְתִניִתין  ַמְתֵני ָלּה ַאּמַ ן  -ַמאן ּדְ ּכֵ ל ׁשֶ ַרְייָתאַא ּכָ   . ּבָ

ַמ  ַרְייָתא ַא ְתֵני ָלּה ַמאן ּדְ ְתִניִתין ָהא לֹא ֲאָתא -ּבָ    .ֲאָבל ַאּמַ
  
  
  



                                                   ""ִמי ֶׁשֲאָחזֹו –ין פרק ז' מסכת גיט

         

309

        עז, אעז, אעז, אעז, א    ––––    עו, בעו, בעו, בעו, ב .37
ָנה           ִמׁשְ

ר חֶֹדׁש",  ֵנים ָעׂשָ אן ְוַעד ׁשְ אִתי ִמּכָ ְך ִאם לֹא ּבָ יטֵּ   "ֲהֵרי ֶזה ּגִ
ר חֶֹדׁש  ֵנים ָעׂשָ תֹוְך ׁשְ ט -ּוֵמת ּבְ   .ֵאינֹו ּגֵ

  
יו ִא  ְך ֵמַעְכׁשָ יטֵּ ר חֶֹדׁש", "ֲהֵרי ֶזה ּגִ ֵנים ָעׂשָ אן ְוַעד ׁשְ אִתי ִמּכָ   ם לֹא ּבָ

ר חֶֹדׁש  ֵנים ָעׂשָ תֹוְך ׁשְ ט -ּוֵמת ּבְ   . ֲהֵרי ֶזה ּגֵ
  

ר חֶֹדׁש  ֵנים ָעׂשָ אן ְוַעד ׁשְ אִתי ִמּכָ ט -"ִאם לֹא ּבָ ְתבּו ּוְתנּו ּגֵ י ּכִ תִּ   ",ְלִאׁשְ
ר ֹחֶדׁש ְוָנְתנוּ  ֵנים ָעׂשָ תֹוְך ׁשְ ט ּבְ ְתבּו ּגֵ ר חֶֹדׁש  ּכָ ֵנים ָעׂשָ ט.  - ְלַאַחר ׁשְ   ֵאינֹו ּגֵ

  
ר חֹ ֵנים ָעׂשָ אן ַעד ׁשְ אִתי ִמּכָ י ִאם לֹא ּבָ תִּ ט ְלִאׁשְ ְתבּו ּוְתנּו ּגֵ   ", ׁש ֶד "ּכִ

ר חֶֹדׁש  ֵנים ָעׂשָ ר חֶֹדׁש ְוָנְתנּו ְלַאַחר ׁשְ ֵנים ָעׂשָ תֹוְך ׁשְ ְתבּו ּבְ ט,  - ּכָ   ֵאינֹו ּגֵ
י יֹוֵסי   אֹוֵמר:  ַרּבִ

טּכָ    .ֶזה ּגֵ
ר חֶֹדׁש, ּוֵמת,  ֵנים ָעׂשָ ר חֶֹדׁש ְוָנְתנּו ְלַאַחר ׁשְ ֵנים ָעׂשָ ְתבּו ְלַאַחר ׁשְ   ּכָ

ט קֹוֵדם ְלִמיָתה  ט,  -ִאם ַהּגֵ   ֲהֵרי ֶזה ּגֵ
ט ְל ְוִאם ִמיָתה ָקְדָמה  ט,  - ּגֵ   ֵאינֹו ּגֵ

ָאְמרוּ  -ְוִאם ֵאין ָידּוַע  ת ְוֵאיָנּה ְמ  :זֹו ִהיא ׁשֶ תְמגֹוֶרׁשֶ   .  גֹוֶרׁשֶ
   

ָמָרא             ּגְ

ָנא   : ּתָ
ירּוהָּ " א ַרּבֹוֵתינּו ִהתִּ ׂשֵ   . "ִליּנָ
  

  ? "ַרּבֹוֵתינוּ "ַמאן 
  

מּוֵאלָאַמר  ַרב ְיהּוָדהָאַמר    : ׁשְ
ָחא רּו ִמיׁשְ ׁשָ יָנא ּדְ י ּדִ     .ּבֵ

י יֹוֵסי,  ַרּבִ ָטר מֹוִכיח ָעָליוּדְ ָסְבִרי ָלּה ּכְ ל ׁשְ   . ָאַמר: ְזַמּנֹו ׁשֶ
  

ֵריּה ר ָאַמ  א ּבְ י ַאּבָ אּדְ  ַרּבִ ר ַאּבָ יא ּבַ י ִחּיָ י יֹוָחָנןָאַמר  ַרּבִ   : ַרּבִ
י ְיהּוָדה הֹוָרה ר ַרּבִ ְמִליֵאל ּבַ ן ּגַ ל ַרּבָ נֹו ׁשֶ יָאה ּבְ י ְיהּוָדה ְנׂשִ   , ַרּבִ

ל ִסיָעתוֹ    , ְולֹא הֹודּו לֹו ּכָ
ְעּתוֹ  :ְוָאְמִרי ָלּה  ל ׁשַ   . ּכָ

  
י ֶאלְ ָאַמר ֵליּה    : ְלַההּוא ָסָבא ָעָזרַרּבִ

ֵריתּוָה,  ר ׁשְ ֵריתּוָה ְלַאְלּתַ י ׁשְ   ּכִ
ֵריתּוָה?  ר חֶֹדׁש ׁשְ ֵנים ָעׂשָ   אֹו ְלַאַחר ׁשְ

  
ֵריתּוָה " ר ׁשְ ָהא לֹא ָאֵתי -  "ְלַאְלתַּ   , ּדְ

ְלָמא    :אֹו ּדִ
ָנאוֹ  ים ֵליּה ּתְ ּיַ ָהא ִאיּקַ ֵריתּוָה ּדְ ר חֶֹדׁש ׁשְ ֵנים ָעׂשָ   ? ְלַאַחר ׁשְ

  
ֵעי ֵליּה ַמְתִניִתיןוְ    : ִתיּבָ
ר חֶֹדׁש", " ֵנים ָעׂשָ אן ְוַעד ׁשְ אִתי ִמּכָ יו ִאם לֹא ּבָ   ֵמַעְכׁשָ

ר חֶֹדׁש  ֵנים ָעׂשָ תֹוְך ׁשְ ט -ּוֵמת ּבְ   ."ֲהֵרי ֶזה ּגֵ
ר ָהֵוי  ָהא לֹא ָאֵתי,  - ְלַאְלּתַ   ּדְ

ְלָמא    :אֹו ּדִ
ים  ּיַ ָהא ִאיּקַ ר חֶֹדׁש ּדְ ֵנים ָעׂשָ ָנֵאיּה ְלַאַחר ׁשְ   ? ֵליּה ּתְ

  
  , ִאין ָהִכי ַנִמי

ה ַההּוא ַמֲעׂשֶ ֲהָוה ּבְ ּום ּדַ   . ּוִמׁשּ
  
  

ֵייָאַמר    : ַאּבַ
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יָקּה " :ָאַמרּדְ ל מֹוִדים, ֵהיָכא ַהּכֹ  ה ִמַנְרּתִ ֵצא ַחּמָ ּתֵ      ",ִלְכׁשֶ
ֵליְלָיא    עז,א ט ְלַאַחר ִמיָת  -ְלִכי ָנְפָקא ָקָאַמר ָלּה, ְוִכי ָמֵיית ּבְ   . הָהֵוי ּגֵ

יָקּה"  ְרּתֵ ה ִמּנַ ֵצא ַחּמָ ּתֵ יו ָקָאַמר ָלּה  - "ַעל ְמָנת ׁשֶ    .ֵמַעְכׁשָ
  

  : ַרבָאַמר  ַרב הּוָנאָאַמר 
ל ָהאֹוֵמר ֵמי :ּכָ יו" ּדָ אֹוֵמר "ֵמַעְכׁשָ    ."ַעל ְמָנת" ּכְ

ֵצא "ִאם ּתֵ א ּבְ     - ..."  לֹא ֶנְחְלקּו ֶאּלָ
י יֹוֵסי,  - ָמר  ַרּבִ י". ָאַמ ּדְ ָסַבר ָלּה ּכְ יו ִאם ַמּתִ "ֵמַעְכׁשָ י", ּכְ "ֵמַהּיֹום ִאם ַמּתִ ָטר מֹוִכיַח ָעָליו, ַוֲהָוה ֵליּה ּכְ ל ׁשְ   ר: ְזַמּנֹו ׁשֶ
ֵריָדא - ָמר  י" ּגְ "ִאם ַמּתִ י יֹוֵסי, ַוֲהָוה ֵליּה ּכְ ַרּבִ    .לֹא ָסַבר ּכְ
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        עז, אעז, אעז, אעז, א .38
א אִתי ִמּכָ י ִאם לֹא ּבָ תִּ ט ְלִאׁשְ ְתבּו ּוְתנּו ּגֵ ר חֶֹדׁש""ּכִ ֵנים ָעׂשָ    – ן ְוַעד ׁשְ

ְתבוּ  ר חֶֹדׁש  ּכָ ֵנים ָעׂשָ ר חֶֹדׁש ְוָנְתנּו ְלַאַחר ׁשְ ֵנים ָעׂשָ תֹוְך ׁשְ ט,  - ּבְ   ֵאינֹו ּגֵ
י יֹוֵסי   אֹוֵמר:  ַרּבִ
ט ֶזה ּגֵ   ."ּכָ

  
ילְ  ַרב ֵייָמרָאַמר ֵליּה    : ַרב ַאׁשִ

י יֹוֵסי נַ  :ֵליָמא ָקָסַבר ַרּבִ ט ַעל ּתְ ַתב ּגֵ ר? ּכָ ׁשֵ   אי ּכָ
  

סּול,  :ךְ לֹא, ְלעֹוָלם ֵאיָמא לָ    ּפָ
ֲהָוה ֵליּה ְלֵמיַמר אֵני ָהָכא, ִמּדַ אִתי  :ְוׁשָ ְתבּו ּוְתנּו"... "ִאם לֹא ּבָ אִתי" :ְוָאַמר, ּכִ ְתבּו ּוְתנּו ִאם לֹא ּבָ   , "ּכִ

אִתי. : ָהִכי ָקָאַמר יו, ּוְתנּו ִאם לֹא ּבָ ְתבּו ֵמַעְכׁשָ   ּכִ
  

ַנן   ? ְוַרּבָ
  

ָנא ָהִכי ָנא ָהִכי ,ָלא ׁשְ   .ְוָלא ׁשְ
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        עז, אעז, אעז, אעז, א .39
ַנן נּו ַרּבָ    :ּתָ

בּוַע "... " ָנה – "ְלַאַחר ׁשָ    .ׁשָ
ָנה" ... "    .חֶֹדׁש  –ְלַאַחר ׁשָ

ת –ְלַאַחר חֶֹדׁש" ... " ּבָ   . "ׁשַ
  
ת"... " ּבָ    ?ַמאי – ְלַאַחר ׁשַ
  

י ֵזיָראָיֵתיב  יּה  ַרּבִ י ַאִסיּדְ ַקּמֵ י ַאִסיִרי ָלּה , ְוָאְמ ַרּבִ יּה  ַרּבִ י יֹוָחָנןּדְ ַקּמֵ   : , ְוָקָאַמרַרּבִ
א, ּוְתֵרי, ּוְתָלָתא  ּבָ ׁשַ ָתא.  -ַחד ּבְ ּבְ ַתר ׁשַ   ּבָ

ָתא  ּבְ ה ּוַמֲעֵלי ׁשַ ָ ָעה, ַוֲחִמׁשּ ָתא.  - ַאְרּבָ ּבְ י ׁשַ   ַקּמֵ
  

ְנָיא    :ּתַ
י"   אֹוֵמר:  ַרּבִ

ים יֹום - "ְלַאַחר ָהֶרֶגל"  לׁשִ   . "ׁשְ
  

יאק ְנַפ  י ִחּיָ ֵמיּה  ַרּבִ ְ ּה ִמׁשּ ָרׁשָ יּדְ ּדְ סּוהָּ  - ַרּבִ    .ְוִקּלְ
ים ַרּבִ ֵמיּה ּדְ ְ סּוהָּ  -  ִמׁשּ    .ְולֹא ִקּלְ

  
ָווֵתיּה  :ַאְלָמא    .ֵלית ִהיְלְכָתא ּכְ

        
  הדרן עלך מי שאחזוהדרן עלך מי שאחזוהדרן עלך מי שאחזוהדרן עלך מי שאחזו

  
 

  
  
  


