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        בבבב    מט,מט,מט,מט,    ––––    בבבבמח, מח, מח, מח,  .1
ָנה     ִמׁשְ

ִמין ָלֶהן ַה  ִקין ׁשָ יּזָ יתּבְ  - ּנִ   , ִעיּדִ
ֵבינֹוִנית,  - ּוַבַעל חֹוב    ּבְ

ה  ָ ת ִאׁשּ ִזיּבּוִרית.  -ּוְכתּוּבַ   ּבְ
י ֵמִאיר   אֹוֵמר:  ַרּבִ

ת ִא  תּוּבַ ָ ַאף ּכְ ֵבינֹוִנית.  -ה ׁשּ   ּבְ
  

ִד  ָכִסים ְמׁשּוְעּבָ ׁש ֵאין ִנְפָרִעין ִמּנְ ּיֵ ָמקֹום ׁשֶ ֵני חֹוִרין ים ּבְ    ,ּבְ
  ַוֲאִפיּלּו ֵהן ִזיּבּוִרית. 

  

ְכֵסי ְיתֹוִמין יּבּוִרית.  ,ֵאין ִנְפָרִעין ִמּנִ א ִמן ַהּזִ   ֶאּלָ
  

ירֹות  ֵאין מֹוִציִאין     ,ַלֲאִכיַלת ּפֵ
ַבח ַקְרָקעֹות,    ּוְלׁשֶ

נֹות ה ְוַהּבָ ָ ָכִסים ְמׁשּוְע  - ,ְוִלְמזֹון ָהִאׁשּ ִדיםִמּנְ    .ּבָ
  

ֵני ִתיּקּון ָהעֹוָלם.    ִמּפְ
  

ַבע,  - וַהּמֹוֵצא ְמִציָאה  ָ   לֹא ִיׁשּ
ֵני ִתיּקּון ָהעֹוָלם   .  .  .  .  ִמּפְ

            

ָמָרא    ּגְ

ֵני ִתיּקּון ָהעֹוָלם"    !?"ִמּפְ
אֹוַרְייָתא ִהיא,  אֹוַרְייָתא ִהיא, ּדְ אֹוַרְייָתא ִהיא, ּדְ אֹוַרְייָתא ִהיא, ּדְ         ּדְ

ְכִתיב ְכִתיבּדִ ְכִתיבּדִ ְכִתיבּדִ ם"    ::::ּדִ ּלֵ ְרמֹו ְיׁשַ ֵדהּו ּוֵמיַטב ּכַ 19"ֵמיַטב ׂשָ
  ! (שמות כב, ד)    

  
ֵייַא ָאַמר ָאַמר ָאַמר ָאַמר          : : : : ּבַ

ָמֵעאל,  י ִיׁשְ א ְלַרּבִ ָמֵעאל, לֹא ְצִריָכא ֶאּלָ י ִיׁשְ א ְלַרּבִ ָמֵעאל, לֹא ְצִריָכא ֶאּלָ י ִיׁשְ א ְלַרּבִ ָמֵעאל, לֹא ְצִריָכא ֶאּלָ י ִיׁשְ א ְלַרּבִ   לֹא ְצִריָכא ֶאּלָ
ְייִמיַנןּדְ  ק ׁשָ ִניזָּ אֹוַרְייָתא ּבְ ְייִמיַנןָאַמר: ּדְ ק ׁשָ ִניזָּ אֹוַרְייָתא ּבְ ְייִמיַנןָאַמר: ּדְ ק ׁשָ ִניזָּ אֹוַרְייָתא ּבְ ְייִמיַנןָאַמר: ּדְ ק ׁשָ ִניזָּ אֹוַרְייָתא ּבְ   , ָאַמר: ּדְ

ַמע ַלן ַמע ַלןָקא ַמׁשְ ַמע ַלןָקא ַמׁשְ ַמע ַלןָקא ַמׁשְ             ::::ָקא ַמׁשְ
ֵני ִתיּקּון ָהעֹוָלם" ְייִמיַנן ּבִ     "ִמּפְ ְייִמיַנן ּבִ ׁשָ ְייִמיַנן ּבִ ׁשָ ְייִמיַנן ּבִ ׁשָ יקְד ׁשָ יקַמּזִ יקַמּזִ יקַמּזִ             ....ַמּזִ
        

ָמֵעאל""""ַמאי ַמאי ַמאי ַמאי  י ִיׁשְ ָמֵעאלַרּבִ י ִיׁשְ ָמֵעאלַרּבִ י ִיׁשְ ָמֵעאלַרּבִ י ִיׁשְ   ? """"ַרּבִ
  

ַתְנָיא ַתְנָיאּדְ ַתְנָיאּדְ ַתְנָיאּדְ             ::::ּדְ
ְר " ֵדהּו ּוֵמיַטב כַּ ם""ֵמיַטב ׂשָ ּלֵ    –    מֹו ְיׁשַ
ֵדהוּ " ק,  - "ֵמיַטב ׂשָ ל ִניּזָ   ׁשֶ
ְרמוֹ " ק,  -  "ּוֵמיַטב ּכַ ל ִניּזָ   ׁשֶ

ְבֵרי  ָמֵעאלּדִ י ִיׁשְ   . ַרּבִ
י ֲעִקיָבא   אֹוֵמר:  ַרּבִ

ית,  ִקין ִמן ָהִעיּדִ יּזָ א ִלְגּבֹות ַלּנִ תּוב ֶאּלָ א ַהּכָ   לֹא ּבָ

ׁש    . "ְוַקל ָוחֹוֶמר ַלֶהְקּדֵ
  

י יִ  י יִ ּוְלַרּבִ י יִ ּוְלַרּבִ י יִ ּוְלַרּבִ ֵמָנה ּוְלַרּבִ ָמֵעאל, ָאַכל ׁשְ ֵמָנה ׁשְ ָמֵעאל, ָאַכל ׁשְ ֵמָנה ׁשְ ָמֵעאל, ָאַכל ׁשְ ֵמָנה ׁשְ ָמֵעאל, ָאַכל ׁשְ ֵמָנה,  -ׁשְ ם ׁשְ ּלֵ ֵמָנה, ְמׁשַ ם ׁשְ ּלֵ ֵמָנה, ְמׁשַ ם ׁשְ ּלֵ ֵמָנה, ְמׁשַ ם ׁשְ ּלֵ   ְמׁשַ
ֵמָנה?!  ם ׁשְ ּלֵ ה ְמׁשַ חּוׁשָ ֵמָנה?! ָאַכל ּכְ ם ׁשְ ּלֵ ה ְמׁשַ חּוׁשָ ֵמָנה?! ָאַכל ּכְ ם ׁשְ ּלֵ ה ְמׁשַ חּוׁשָ ֵמָנה?! ָאַכל ּכְ ם ׁשְ ּלֵ ה ְמׁשַ חּוׁשָ         ָאַכל ּכְ

        
ר ָאִביןָאַמר ָאַמר ָאַמר ָאַמר          : : : : ַרב ִאיִדי ּבַ

ַמאי ָעְסִקיַנן ַמאי ָעְסִקיַנןָהָכא ּבְ ַמאי ָעְסִקיַנןָהָכא ּבְ ַמאי ָעְסִקיַנןָהָכא ּבְ             ::::ָהָכא ּבְ
ין ָהֲערּוגֹות,  ָאְכָלה ֲערּוָגה ּבֵ גֹון ׁשֶ ין ָהֲערּוגֹות, ּכְ ָאְכָלה ֲערּוָגה ּבֵ גֹון ׁשֶ ין ָהֲערּוגֹות, ּכְ ָאְכָלה ֲערּוָגה ּבֵ גֹון ׁשֶ ין ָהֲערּוגֹות, ּכְ ָאְכָלה ֲערּוָגה ּבֵ גֹון ׁשֶ         ּכְ

ה ָאַכל, ִאי  חּוׁשָ ה ָאַכל, ִאי ְוָלא ָיְדִעיַנן ִאי ּכְ חּוׁשָ ה ָאַכל, ִאי ְוָלא ָיְדִעיַנן ִאי ּכְ חּוׁשָ ה ָאַכל, ִאי ְוָלא ָיְדִעיַנן ִאי ּכְ חּוׁשָ ֵמָנה ָאַכלְוָלא ָיְדִעיַנן ִאי ּכְ ֵמָנה ָאַכלׁשְ ֵמָנה ָאַכלׁשְ ֵמָנה ָאַכלׁשְ יָטבְמ ְמ ְמ ְמ  -    ׁשְ ם ֵליּה ִמּמֵ ּלֵ יָטבׁשַ ם ֵליּה ִמּמֵ ּלֵ יָטבׁשַ ם ֵליּה ִמּמֵ ּלֵ יָטבׁשַ ם ֵליּה ִמּמֵ ּלֵ   . ׁשַ
  

        : : : : ָרָבאָאַמר ָאַמר ָאַמר ָאַמר 
ה ָאַכל  חּוׁשָ ה ָאַכל ִאיּלּו ָיְדִעיַנן ּכְ חּוׁשָ ה ָאַכל ִאיּלּו ָיְדִעיַנן ּכְ חּוׁשָ ה ָאַכל ִאיּלּו ָיְדִעיַנן ּכְ חּוׁשָ ה - ִאיּלּו ָיְדִעיַנן ּכְ חּוׁשָ ם ּכְ ּלֵ הְמׁשַ חּוׁשָ ם ּכְ ּלֵ הְמׁשַ חּוׁשָ ם ּכְ ּלֵ הְמׁשַ חּוׁשָ ם ּכְ ּלֵ             ,,,,ְמׁשַ

                                                           

ֵדה ַא  19 ׂשְ ִעירֹו ּוִבֵער ּבִ ח ֶאת ּבְ ּלַ ֶדה אֹו ֶכֶרם ְוׁשִ י ַיְבֶער ִאיׁש ׂשָ ם -ֵחר ּכִ ּלֵ ְרמֹו ְיׁשַ ֵדהּו ּוֵמיַטב ּכַ   ֵמיַטב ׂשָ
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ָלא ָיְדִעיַנן  א ּדְ ּתָ ָלא ָיְדִעיַנן ָהׁשְ א ּדְ ּתָ ָלא ָיְדִעיַנן ָהׁשְ א ּדְ ּתָ ָלא ָיְדִעיַנן ָהׁשְ א ּדְ ּתָ ֵמָנה?    - - - - ָהׁשְ ם ׁשְ ּלֵ ֵמָנה?ְמׁשַ ם ׁשְ ּלֵ ֵמָנה?ְמׁשַ ם ׁשְ ּלֵ ֵמָנה?ְמׁשַ ם ׁשְ ּלֵ       !!!!ְמׁשַ
  ! ַהּמֹוִציא ֵמֲחֵברֹו ָעָליו ָהְרָאָיהַהּמֹוִציא ֵמֲחֵברֹו ָעָליו ָהְרָאָיהַהּמֹוִציא ֵמֲחֵברֹו ָעָליו ָהְרָאָיהַהּמֹוִציא ֵמֲחֵברֹו ָעָליו ָהְרָאָיה

  
א ָאַמר  א ָאַמר ֶאּלָ א ָאַמר ֶאּלָ א ָאַמר ֶאּלָ ר ֶאּלָ                 ::::ַיֲעקֹבַרב ַאָחא ּבַ

ַמאי ָע         מט,א  ַמאי ָע ָהָכא ּבְ ַמאי ָע ָהָכא ּבְ ַמאי ָע ָהָכא ּבְ             ::::ְסִקיַנןְסִקיַנןְסִקיַנןְסִקיַנןָהָכא ּבְ
ית  ָהְיָתה ִעיּדִ גֹון ׁשֶ ית ּכְ ָהְיָתה ִעיּדִ גֹון ׁשֶ ית ּכְ ָהְיָתה ִעיּדִ גֹון ׁשֶ ית ּכְ ָהְיָתה ִעיּדִ גֹון ׁשֶ ִזיּבּוִרית ּדְ ּכְ ק ּכְ ִזיּבּוִרית ִניזָּ ק ּכְ ִזיּבּוִרית ִניזָּ ק ּכְ ִזיּבּוִרית ִניזָּ ק ּכְ יקּדְ ִניזָּ יקַמזִּ יקַמזִּ יקַמזִּ             ,,,,ַמזִּ

ְייִמיַנן ק ׁשָ ִניזָּ ָמֵעאל ָסַבר: ּבְ י ִיׁשְ ְייִמיַנןַרּבִ ק ׁשָ ִניזָּ ָמֵעאל ָסַבר: ּבְ י ִיׁשְ ְייִמיַנןַרּבִ ק ׁשָ ִניזָּ ָמֵעאל ָסַבר: ּבְ י ִיׁשְ ְייִמיַנןַרּבִ ק ׁשָ ִניזָּ ָמֵעאל ָסַבר: ּבְ י ִיׁשְ    .ַרּבִ
י ֲעִקיָבא ָסַבר: ּבִ וְ וְ וְ וְ  י ֲעִקיָבא ָסַבר: ּבִ ַרּבִ י ֲעִקיָבא ָסַבר: ּבִ ַרּבִ י ֲעִקיָבא ָסַבר: ּבִ ַרּבִ ְייִמיַנן. ְד ַרּבִ יק ׁשָ ְייִמיַנן. ַמזִּ יק ׁשָ ְייִמיַנן. ַמזִּ יק ׁשָ ְייִמיַנן. ַמזִּ יק ׁשָ         ַמזִּ
        

ָמֵעאל? ּדְ ּדְ ּדְ ּדְ ַמאי ַטֲעָמא ַמאי ַטֲעָמא ַמאי ַטֲעָמא ַמאי ַטֲעָמא  י ִיׁשְ ָמֵעאל? ַרּבִ י ִיׁשְ ָמֵעאל? ַרּבִ י ִיׁשְ ָמֵעאל? ַרּבִ י ִיׁשְ         ַרּבִ
        

ֶדה"ֶנֶאְמָרה ֶנֶאְמָרה ֶנֶאְמָרה ֶנֶאְמָרה  ה    "ׂשָ הְלַמּטָ הְלַמּטָ הְלַמּטָ ֶדה"ְוֶנֶאְמָרה ְוֶנֶאְמָרה ְוֶנֶאְמָרה ְוֶנֶאְמָרה  כב, ד) (שמות    ְלַמּטָ   , (שמות כב, ד)    ְלַמְעָלהְלַמְעָלהְלַמְעָלהְלַמְעָלה    "ׂשָ
ֶדה"ַמה ַמה ַמה ַמה  ָ ה ּדְ ָהֲאמּוָרה ְלַמְעָלה ָהֲאמּוָרה ְלַמְעָלה ָהֲאמּוָרה ְלַמְעָלה ָהֲאמּוָרה ְלַמְעָלה     "ׂשּ ֶדה ָהֲאמּוָרה ְלַמּטָ ק, ַאף ׂשָ ה ִניזָּ ֶדה ָהֲאמּוָרה ְלַמּטָ ק, ַאף ׂשָ ה ִניזָּ ֶדה ָהֲאמּוָרה ְלַמּטָ ק, ַאף ׂשָ ה ִניזָּ ֶדה ָהֲאמּוָרה ְלַמּטָ ק, ַאף ׂשָ ק. ּדְ ִניזָּ ק. ִניזָּ ק. ִניזָּ ק. ִניזָּ         ִניזָּ

        
י ֲעִקיָבאוְ וְ וְ וְ  י ֲעִקיָבאַרּבִ י ֲעִקיָבאַרּבִ י ֲעִקיָבאַרּבִ             ????ַרּבִ
        

ם"ָסַבר: ָסַבר: ָסַבר: ָסַבר:  ּלֵ ֵדהּו ְיׁשַ ם -     "ֵמיַטב ׂשָ ּלֵ ָקא ְמׁשַ ָהֵאיך ּדְ םּדְ ּלֵ ָקא ְמׁשַ ָהֵאיך ּדְ םּדְ ּלֵ ָקא ְמׁשַ ָהֵאיך ּדְ םּדְ ּלֵ ָקא ְמׁשַ ָהֵאיך ּדְ         . ּדְ
        
ָמֵעאל? וְ וְ וְ וְ  י ִיׁשְ ָמֵעאל? ַרּבִ י ִיׁשְ ָמֵעאל? ַרּבִ י ִיׁשְ ָמֵעאל? ַרּבִ י ִיׁשְ         ַרּבִ
        

ָוה ֵזָרה ׁשָ ָוהַאֲהֵני ּגְ ֵזָרה ׁשָ ָוהַאֲהֵני ּגְ ֵזָרה ׁשָ ָוהַאֲהֵני ּגְ ֵזָרה ׁשָ        ....ְוַאֲהֵני ְקָראְוַאֲהֵני ְקָראְוַאֲהֵני ְקָראְוַאֲהֵני ְקָרא, ַאֲהֵני ּגְ
        
ָוה"""" ֵזָרה ׁשָ ָוהַאֲהֵני ּגְ ֵזָרה ׁשָ ָוהַאֲהֵני ּגְ ֵזָרה ׁשָ ָוהַאֲהֵני ּגְ ֵזָרה ׁשָ   . ִלְכַדֲאָמַרןִלְכַדֲאָמַרןִלְכַדֲאָמַרןִלְכַדֲאָמַרן    - - - -     """"ַאֲהֵני ּגְ
  
ית     - - - -     """"ַאֲהֵני ְקָראַאֲהֵני ְקָראַאֲהֵני ְקָראַאֲהֵני ְקָרא" ִעיּדִ ְוָיא ּכְ יֵדיּה ָלא ׁשַ ית ְוִזיּבּוִרית, ְוִזיּבּוִרית ּדִ יק ִעיּדִ זִּ ִאי ִאית ֵליּה ַלּמַ ית ּדְ ִעיּדִ ְוָיא ּכְ יֵדיּה ָלא ׁשַ ית ְוִזיּבּוִרית, ְוִזיּבּוִרית ּדִ יק ִעיּדִ זִּ ִאי ִאית ֵליּה ַלּמַ ית ּדְ ִעיּדִ ְוָיא ּכְ יֵדיּה ָלא ׁשַ ית ְוִזיּבּוִרית, ְוִזיּבּוִרית ּדִ יק ִעיּדִ זִּ ִאי ִאית ֵליּה ַלּמַ ית ּדְ ִעיּדִ ְוָיא ּכְ יֵדיּה ָלא ׁשַ ית ְוִזיּבּוִרית, ְוִזיּבּוִרית ּדִ יק ִעיּדִ זִּ ִאי ִאית ֵליּה ַלּמַ ק ּדְ ּדְ ק ִניזָּ ק ִניזָּ ק ִניזָּ    –ִניזָּ
יָטבּדִ  ם ֵליּה ִמּמֵ ּלֵ יָטבְמׁשַ ם ֵליּה ִמּמֵ ּלֵ יָטבְמׁשַ ם ֵליּה ִמּמֵ ּלֵ יָטבְמׁשַ ם ֵליּה ִמּמֵ ּלֵ    . ְמׁשַ
   

        
        
י ֲעִקיָבא"   אֹוֵמר:  ַרּבִ

ׁש  ית, ְוַקל ָוחֹוֶמר ַלֶהְקּדֵ ִקין ִמן ָהִעיּדִ יּזָ א ִלְגּבֹות ַלּנִ תּוב ֶאּלָ א ַהּכָ   . "לֹא ּבָ
  

ׁש "ַמאי ַמאי ַמאי ַמאי    ? "ַקל ָוחֹוֶמר ַלֶהְקּדֵ
יָדן ְלתֹוָרא  ְנָגֵחיּה ּתֹוָרא ּדִ יָדן ְלתֹוָרא ִאיֵליָמא ּדִ ְנָגֵחיּה ּתֹוָרא ּדִ יָדן ְלתֹוָרא ִאיֵליָמא ּדִ ְנָגֵחיּה ּתֹוָרא ּדִ יָדן ְלתֹוָרא ִאיֵליָמא ּדִ ְנָגֵחיּה ּתֹוָרא ּדִ ׁש ּדְ ִאיֵליָמא ּדִ ׁש ֶהְקּדֵ ׁש ֶהְקּדֵ ׁש ֶהְקּדֵ 20ׁשֹור ֵרֵעהּו"" - - - -     ֶהְקּדֵ

ׁש     ,,,,ָאַמר ַרֲחָמָנאָאַמר ַרֲחָמָנאָאַמר ַרֲחָמָנאָאַמר ַרֲחָמָנא (שמות כא, לה)     ל ֶהְקּדֵ ׁש ְולֹא ׁשֹור ׁשֶ ל ֶהְקּדֵ ׁש ְולֹא ׁשֹור ׁשֶ ל ֶהְקּדֵ ׁש ְולֹא ׁשֹור ׁשֶ ל ֶהְקּדֵ   ! ְולֹא ׁשֹור ׁשֶ
א אֶאּלָ אֶאּלָ אֶאּלָ ָאֵתי     ::::ָלאֹוֵמרָלאֹוֵמרָלאֹוֵמרָלאֹוֵמר    ,,,,ֶאּלָ ִית", ּדְ ָאֵתי "ֲהֵרי ָעַלי ָמֶנה ְלֶבֶדק ַהּבַ ִית", ּדְ ָאֵתי "ֲהֵרי ָעַלי ָמֶנה ְלֶבֶדק ַהּבַ ִית", ּדְ ָאֵתי "ֲהֵרי ָעַלי ָמֶנה ְלֶבֶדק ַהּבַ ִית", ּדְ ר "ֲהֵרי ָעַלי ָמֶנה ְלֶבֶדק ַהּבַ ְזּבָ ר ּגִ ְזּבָ ר ּגִ ְזּבָ ר ּגִ ְזּבָ ֵקיל ּגִ יתְוׁשָ יתֵמִעיּדִ יתֵמִעיּדִ יתֵמִעיּדִ   : ֵמִעיּדִ

ַעל חֹוב א ּבַ ַעל חֹובלֹא ְיֵהא ֶאלָּ א ּבַ ַעל חֹובלֹא ְיֵהא ֶאלָּ א ּבַ ַעל חֹובלֹא ְיֵהא ֶאלָּ א ּבַ ֵבינֹוִנית! , לֹא ְיֵהא ֶאלָּ ינֹו ּבְ ֵבינֹוִנית! ּוַבַעל חֹוב ּדִ ינֹו ּבְ ֵבינֹוִנית! ּוַבַעל חֹוב ּדִ ינֹו ּבְ ֵבינֹוִנית! ּוַבַעל חֹוב ּדִ ינֹו ּבְ         ּוַבַעל חֹוב ּדִ
        

ַע  י ֲעִקיָבא ּבַ יָמא: ָקָסַבר ַרּבִ ַע ְוִכי ּתֵ י ֲעִקיָבא ּבַ יָמא: ָקָסַבר ַרּבִ ַע ְוִכי ּתֵ י ֲעִקיָבא ּבַ יָמא: ָקָסַבר ַרּבִ ַע ְוִכי ּתֵ י ֲעִקיָבא ּבַ יָמא: ָקָסַבר ַרּבִ ִקין ְוִכי ּתֵ ִניזָּ ית ּכְ ִעיּדִ ֵקיל ּבְ ִקין ל חֹוב ׁשָ ִניזָּ ית ּכְ ִעיּדִ ֵקיל ּבְ ִקין ל חֹוב ׁשָ ִניזָּ ית ּכְ ִעיּדִ ֵקיל ּבְ ִקין ל חֹוב ׁשָ ִניזָּ ית ּכְ ִעיּדִ ֵקיל ּבְ א ְלִמיְפַרךל חֹוב ׁשָ א ְלִמיְפַרךִאיּכָ א ְלִמיְפַרךִאיּכָ א ְלִמיְפַרךִאיּכָ   : ִאיּכָ
ה ּכֹ  ן ִיּפָ ּכֵ ַבַעל חֹוב ׁשֶ ה ּכֹ ַמה ּלְ ן ִיּפָ ּכֵ ַבַעל חֹוב ׁשֶ ה ּכֹ ַמה ּלְ ן ִיּפָ ּכֵ ַבַעל חֹוב ׁשֶ ה ּכֹ ַמה ּלְ ן ִיּפָ ּכֵ ַבַעל חֹוב ׁשֶ ִקין, ּתֹ ַמה ּלְ ִניזָּ ִקין, ּתֹ חֹו ּבְ ִניזָּ ִקין, ּתֹ חֹו ּבְ ִניזָּ ִקין, ּתֹ חֹו ּבְ ִניזָּ ן הּוַרע ּכֹ חֹו ּבְ ּכֵ ׁש ׁשֶ ֶהְקּדֵ ן הּוַרע ּכֹ אַמר ּבְ ּכֵ ׁש ׁשֶ ֶהְקּדֵ ן הּוַרע ּכֹ אַמר ּבְ ּכֵ ׁש ׁשֶ ֶהְקּדֵ ן הּוַרע ּכֹ אַמר ּבְ ּכֵ ׁש ׁשֶ ֶהְקּדֵ ִקיןאַמר ּבְ ִניזָּ ִקיןחֹו ּבְ ִניזָּ ִקיןחֹו ּבְ ִניזָּ ִקיןחֹו ּבְ ִניזָּ   ! חֹו ּבְ

  
יָדן ְלתֹוָרא     ,,,,ְלעֹוָלםְלעֹוָלםְלעֹוָלםְלעֹוָלם ְנָגֵחיּה ּתֹוָרא ּדִ יָדן ְלתֹוָרא ּדִ ְנָגֵחיּה ּתֹוָרא ּדִ יָדן ְלתֹוָרא ּדִ ְנָגֵחיּה ּתֹוָרא ּדִ יָדן ְלתֹוָרא ּדִ ְנָגֵחיּה ּתֹוָרא ּדִ ׁש ּדְ ּדְ ּדְ ּדְ ּדִ ׁש ֶהְקּדֵ ׁש ֶהְקּדֵ ׁש ֶהְקּדֵ             ,,,,ֶהְקּדֵ

י ֲעִקיָב וְ וְ וְ וְ  י ֲעִקיָב ַרּבִ י ֲעִקיָב ַרּבִ י ֲעִקיָב ַרּבִ ן ְמַנְסָיא. ַרּבִ ְמעֹון ּבֶ י ׁשִ ַרּבִ ן ְמַנְסָיא. א ָסַבר ָלּה ּכְ ְמעֹון ּבֶ י ׁשִ ַרּבִ ן ְמַנְסָיא. א ָסַבר ָלּה ּכְ ְמעֹון ּבֶ י ׁשִ ַרּבִ ן ְמַנְסָיא. א ָסַבר ָלּה ּכְ ְמעֹון ּבֶ י ׁשִ ַרּבִ         א ָסַבר ָלּה ּכְ
        

ַתְנָיא ַתְנָיאּדְ ַתְנָיאּדְ ַתְנָיאּדְ             ::::ּדְ
ן ְמַנְסָיא" ְמעֹון ּבֶ י ׁשִ   אֹוֵמר:  ַרּבִ

ל ֶהְדיֹוט  ַגח ְלׁשֹור ׁשֶ ּנָ ׁש ׁשֶ ל ֶהְקּדֵ טּור,  - ׁשֹור ׁשֶ   ּפָ
ם ּוֵבין מּוָעד  ין תָּ ׁש, ּבֵ ל ֶהְקּדֵ ַגח ְלׁשֹור ׁשֶ ּנָ ל ֶהְדיֹוט ׁשֶ ּלֵ  -ְוׁשֶ ֵלםְמׁשַ   . . . . "ם ֵנֶזק ׁשָ

  
אי     ,,,,ִאי ָהִכיִאי ָהִכיִאי ָהִכיִאי ָהִכי אי ִמּמַ אי ִמּמַ אי ִמּמַ ית ְב ְב ְב ְב ִד ִד ִד ִד ִמּמַ ית ִעיּדִ ית ִעיּדִ ית ִעיּדִ ִזיּבּוִרית ּדְ ִעיּדִ ק ּכְ ִזיּבּוִרית ִניזָּ ק ּכְ ִזיּבּוִרית ִניזָּ ק ּכְ ִזיּבּוִרית ִניזָּ ק ּכְ יק ּדְ ִניזָּ יק ַמזִּ יק ַמזִּ יק ַמזִּ ִליֵגיַמזִּ ִליֵגיּפְ ִליֵגיּפְ ִליֵגיּפְ             ????ּפְ

י ָעְלָמא ּבִ  כּוּלֵ ְלָמא ּדְ י ָעְלָמא ּבִ ּדִ כּוּלֵ ְלָמא ּדְ י ָעְלָמא ּבִ ּדִ כּוּלֵ ְלָמא ּדְ י ָעְלָמא ּבִ ּדִ כּוּלֵ ְלָמא ּדְ ְייִמיַנן, ְד ּדִ ק ׁשָ ְייִמיַנן, ִניזָּ ק ׁשָ ְייִמיַנן, ִניזָּ ק ׁשָ ְייִמיַנן, ִניזָּ ק ׁשָ         ִניזָּ
א  ְפלּוְגּתָ א ְוָהָכא ּבִ ְפלּוְגּתָ א ְוָהָכא ּבִ ְפלּוְגּתָ א ְוָהָכא ּבִ ְפלּוְגּתָ ַנן ּדְ ּדְ ּדְ ּדְ ְוָהָכא ּבִ ן ְמַנְסָיא ְוַרּבָ ְמעֹון ּבֶ י ׁשִ ַנן ַרּבִ ן ְמַנְסָיא ְוַרּבָ ְמעֹון ּבֶ י ׁשִ ַנן ַרּבִ ן ְמַנְסָיא ְוַרּבָ ְמעֹון ּבֶ י ׁשִ ַנן ַרּבִ ן ְמַנְסָיא ְוַרּבָ ְמעֹון ּבֶ י ׁשִ             ::::ָקִמיְפְלֵגיָקִמיְפְלֵגיָקִמיְפְלֵגיָקִמיְפְלֵגיַרּבִ

י ֲעִקיּדְ ּדְ ּדְ ּדְ  י ֲעִקיַרּבִ י ֲעִקיַרּבִ י ֲעִקיַרּבִ ן ְמַנְסָיא, כְּ כְּ כְּ כְּ ָבא ָסַבר ָלּה ָבא ָסַבר ָלּה ָבא ָסַבר ָלּה ָבא ָסַבר ָלּה ַרּבִ ְמעֹון ּבֶ י ׁשִ ן ְמַנְסָיא, ַרּבִ ְמעֹון ּבֶ י ׁשִ ן ְמַנְסָיא, ַרּבִ ְמעֹון ּבֶ י ׁשִ ן ְמַנְסָיא, ַרּבִ ְמעֹון ּבֶ י ׁשִ   ַרּבִ
ָנן ַרּבָ ָמֵעאל ָסַבר ָלּה ּכְ י ִיׁשְ ָנןְוַרּבִ ַרּבָ ָמֵעאל ָסַבר ָלּה ּכְ י ִיׁשְ ָנןְוַרּבִ ַרּבָ ָמֵעאל ָסַבר ָלּה ּכְ י ִיׁשְ ָנןְוַרּבִ ַרּבָ ָמֵעאל ָסַבר ָלּה ּכְ י ִיׁשְ   ! ְוַרּבִ

  

                                                           

ת ֶיֱחצּון 20 ְסּפֹו ְוַגם ֶאת ַהּמֵ ֹור ַהַחי ְוָחצּו ֶאת ּכַ   ְוִכי ִיּגֹף ׁשֹור ִאיׁש ֶאת ׁשֹור ֵרֵעהּו ָוֵמת ּוָמְכרּו ֶאת ַהׁשּ
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ן ןִאם ּכֵ ןִאם ּכֵ ןִאם ּכֵ תּובַמאי ַמאי ַמאי ַמאי , ִאם ּכֵ א ַהּכָ             !!!!""לֹא ּבָ
        

ׁש"ְועֹוד, ַמאי ְועֹוד, ַמאי ְועֹוד, ַמאי ְועֹוד, ַמאי              !!!!"ַקל ָוחֹוֶמר ַלֶהְקּדֵ
        

יְועֹוד, ָהא ָאַמר ְועֹוד, ָהא ָאַמר ְועֹוד, ָהא ָאַמר ְועֹוד, ָהא ָאַמר                  ::::ַרב ַאׁשִ
ֶהְדָיא         מט,ב ְנָיא ּבְ ֶהְדָיאּתַ ְנָיא ּבְ ֶהְדָיאּתַ ְנָיא ּבְ ֶהְדָיאּתַ ְנָיא ּבְ             ::::ּתַ

ֵדה" ם""ֵמיַטב ׂשָ ּלֵ ְרמֹו ְיׁשַ   , (שמות כב, ד)    ּו ּוֵמיַטב ּכַ
ֵדהּו" ק, - "ֵמיַטב ׂשָ ל ִניּזָ             ׁשֶ
ְרמֹו" ק,  -  "ּוֵמיַטב ּכַ ל ִניּזָ   ׁשֶ

ְבֵרי  ָמֵעאלּדִ י ִיׁשְ   . ַרּבִ
י ֲעִקיָבא             אֹוֵמר: ַרּבִ

ֵדהּו" יק - "ֵמיַטב ׂשָ ל ַמּזִ          ,ׁשֶ
ְרמֹו" יק -  "ּוֵמיַטב ּכַ ל ַמּזִ   ! "ׁשֶ

  
        ֲאַמר: ֲאַמר: ֲאַמר: ֲאַמר:     ָרִביָנא

י ֲעִקיָבא ִהיא,  י ֲעִקיָבא ִהיא, ְלעֹוָלם ַמְתִניִתין ַרּבִ י ֲעִקיָבא ִהיא, ְלעֹוָלם ַמְתִניִתין ַרּבִ י ֲעִקיָבא ִהיא, ְלעֹוָלם ַמְתִניִתין ַרּבִ   ְלעֹוָלם ַמְתִניִתין ַרּבִ
אֹוַרְייָתא ּבִ ּדְ  אֹוַרְייָתא ּבִ ָאַמר: ִמּדְ אֹוַרְייָתא ּבִ ָאַמר: ִמּדְ אֹוַרְייָתא ּבִ ָאַמר: ִמּדְ ְייִמיַנן, ְד ָאַמר: ִמּדְ יק ׁשָ ְייִמיַנן, ַמזִּ יק ׁשָ ְייִמיַנן, ַמזִּ יק ׁשָ ְייִמיַנן, ַמזִּ יק ׁשָ         ַמזִּ

ְמעֹון ִהיא,  י ׁשִ ְמעֹון ִהיא, ְוַרּבִ י ׁשִ ְמעֹון ִהיא, ְוַרּבִ י ׁשִ ְמעֹון ִהיא, ְוַרּבִ י ׁשִ         ְוַרּבִ
ְקָרא ָדֵריׁש ַטֲעָמא ּדִ ְקָראּדְ ָדֵריׁש ַטֲעָמא ּדִ ְקָראּדְ ָדֵריׁש ַטֲעָמא ּדִ ְקָראּדְ ָדֵריׁש ַטֲעָמא ּדִ   , ּדְ

ַעםוּ וּ וּ וּ  ַעםַמה ּטַ ַעםַמה ּטַ ַעםַמה ּטַ   ָקָאַמר. ָקָאַמר. ָקָאַמר. ָקָאַמר.     ַמה ּטַ
ית?  ִעיּדִ ִמין ָלֶהן ּבְ ִקין ׁשָ יזָּ ַעם ַהּנִ ית? ַמה ּטַ ִעיּדִ ִמין ָלֶהן ּבְ ִקין ׁשָ יזָּ ַעם ַהּנִ ית? ַמה ּטַ ִעיּדִ ִמין ָלֶהן ּבְ ִקין ׁשָ יזָּ ַעם ַהּנִ ית? ַמה ּטַ ִעיּדִ ִמין ָלֶהן ּבְ ִקין ׁשָ יזָּ ַעם ַהּנִ         ַמה ּטַ

ֵני ִתיּקוּ  ֵני ִתיּקוּ ִמּפְ ֵני ִתיּקוּ ִמּפְ ֵני ִתיּקוּ ִמּפְ   .  ן ָהעֹוָלםן ָהעֹוָלםן ָהעֹוָלםן ָהעֹוָלםִמּפְ
   

ַתְנָיא ַתְנָיאּדְ ַתְנָיאּדְ ַתְנָיאּדְ             ::::ּדְ
ְמעֹוןָאַמר " י ׁשִ   : ַרּבִ

ית?  ִעיּדִ ִמין ָלֶהן ּבְ ִקין ׁשָ יּזָ ֵני ָמה ָאְמרּו ַהּנִ   ִמּפְ
ֵני ַהַחְמָסִנין,  ְזָלִנים ּוִמּפְ ֵני ַהּגַ   ִמּפְ

ּיֹ  ֵדי ׁשֶ ה ֲאִני חֹוֵמס? ּכְ ה ֲאִני ּגֹוֵזל ְוָלּמָ   אַמר ָאָדם: ָלּמָ
ין ית ּדִ ֶדה ָנָאה  ְלָמָחר ּבֵ ייֹוְרִדין ִלְנָכַסי ְונֹוְטִלין ׂשָ ּלִ   , ׁשֶ

ּתֹוָרה:  תּוב ּבַ ּכָ ֶ ם"ְוסֹוְמִכים ַעל ַמה ׁשּ ּלֵ ְרמֹו ְיׁשַ ֵדהּו ּוֵמיַטב ּכַ   , "ֵמיַטב ׂשָ
ִעיִדית"ְלִפיָכְך ָאְמרּו:  ִמין ָלֶהן ּבְ ִקין ׁשָ יּזָ   . "ַהּנִ

  
ֵבינֹוִני ַעל חֹוב ּבְ ֵני ָמה ָאְמרּו ּבַ   ת? ִמּפְ

ֶדה ָנָאה ְוִדיָרה ָנָאה,  ּלא ִיְרֶאה ָאָדם ַלֲחֵבירֹו ׂשָ ֵדי ׁשֶ   ּכְ
חֹוִבי, ְויֹ ּנּו ּבְ ֶאְגּבֶ ֵדי ׁשֶ   אַמר: ֶאְקּפֹוץ ְוַאְלֶוּנּו ּכְ

ַעל חֹוב  ֵבינֹוִניתְלִפיָכְך ָאְמרּו ּבַ   . ּבְ
  

ִזיּבּוִרית!  ה, ְיֵהא ּבְ א ֵמַעּתָ ִזיּבּוִרית! ֶאּלָ ה, ְיֵהא ּבְ א ֵמַעּתָ ִזיּבּוִרית! ֶאּלָ ה, ְיֵהא ּבְ א ֵמַעּתָ ִזיּבּוִרית! ֶאּלָ ה, ְיֵהא ּבְ א ֵמַעּתָ   ֶאּלָ
  

לֶ  ה נֹוֵעל ּדֶ ן ַאּתָ לֶ ִאם ּכֵ ה נֹוֵעל ּדֶ ן ַאּתָ לֶ ִאם ּכֵ ה נֹוֵעל ּדֶ ן ַאּתָ לֶ ִאם ּכֵ ה נֹוֵעל ּדֶ ן ַאּתָ ְפֵני לֹוִויןִאם ּכֵ ְפֵני לֹוִויןת ּבִ ְפֵני לֹוִויןת ּבִ ְפֵני לֹוִויןת ּבִ   . ת ּבִ
  

ִזיּבּוִרית,  ה ּבְ ָ ת ִאׁשּ תּוּבַ   ּכְ
ְבֵרי  י ְיהּוָדהּדִ   , ַרּבִ

י ֵמִאיר   אֹוֵמר:  ַרּבִ
ֵבינֹוִנית.    ּבְ

ְמעֹוןָאַמר  י ׁשִ   : ַרּבִ
ִזיּבּוִרית?  ה ּבְ ָ ת ִאׁשּ תּוּבַ ֵני ָמה ָאְמרּו ּכְ   ִמּפְ

א, ָהִא  ָ ָהִאיׁש רֹוֶצה ִליׂשּ ֶ ה ׁשּ ּיֹוֵתר ִמּמַ א. ׁשֶ ׂשֵ ה רֹוָצה ִליּנָ ָ   ׁשּ
ָבר ַאֵחר:    ּדָ

ּלא ִלְרצֹוָנּה,  ה יֹוְצָאה ִלְרצֹוָנּה ְוׁשֶ ָ   ִאׁשּ
א ִלְרצֹונוֹ    . . . . "ְוָהִאיׁש ֵאינֹו מֹוִציָאּה ֶאּלָ

  
ָבר ַאֵחר"ַמאי ַמאי ַמאי ַמאי    ? ? ? ? "ּדָ

  
יָמא יָמאְוִכי ּתֵ יָמאְוִכי ּתֵ יָמאְוִכי ּתֵ ה    ::::ְוִכי ּתֵ תּוּבָ ָנן ּכְ ינּו ָלּה ַרּבָ ּקִ יק ָלּה ִאיהּו ּתַ ִכי ַמּפֵ י ֵהיִכי ּדְ הּכִ תּוּבָ ָנן ּכְ ינּו ָלּה ַרּבָ ּקִ יק ָלּה ִאיהּו ּתַ ִכי ַמּפֵ י ֵהיִכי ּדְ הּכִ תּוּבָ ָנן ּכְ ינּו ָלּה ַרּבָ ּקִ יק ָלּה ִאיהּו ּתַ ִכי ַמּפֵ י ֵהיִכי ּדְ הּכִ תּוּבָ ָנן ּכְ ינּו ָלּה ַרּבָ ּקִ יק ָלּה ִאיהּו ּתַ ִכי ַמּפֵ י ֵהיִכי ּדְ יּה,     ּכִ יּה, ִמיּנֵ יּה, ִמיּנֵ יּה, ִמיּנֵ         ִמיּנֵ

ּה  ה ִמיּנָ תּוּבָ ַנן ּכְ ֵני ֵליּה ַרּבָ י ָנְפָקא ִאיִהי ַנִמי ִליַתּקְ ּה ּכִ ה ִמיּנָ תּוּבָ ַנן ּכְ ֵני ֵליּה ַרּבָ י ָנְפָקא ִאיִהי ַנִמי ִליַתּקְ ּה ּכִ ה ִמיּנָ תּוּבָ ַנן ּכְ ֵני ֵליּה ַרּבָ י ָנְפָקא ִאיִהי ַנִמי ִליַתּקְ ּה ּכִ ה ִמיּנָ תּוּבָ ַנן ּכְ ֵני ֵליּה ַרּבָ י ָנְפָקא ִאיִהי ַנִמי ִליַתּקְ   ? ּכִ
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ַמע א ׁשְ ַמעּתָ א ׁשְ ַמעּתָ א ׁשְ ַמעּתָ א ׁשְ             ::::ּתָ
ּלא ִלְרצֹוָנּה, " ה יֹוְצָאה ִלְרצֹוָנּה ְוׁשֶ ָ   ִאׁשּ

א ִלְרצֹונוֹ          ...."ְוָהִאיׁש ֵאינֹו מֹוִציא ֶאּלָ
א ִגיּטָ ֵהי ָלה ּבְ ַמׁשְ ר ּדְ אֶאְפׁשָ ִגיּטָ ֵהי ָלה ּבְ ַמׁשְ ר ּדְ אֶאְפׁשָ ִגיּטָ ֵהי ָלה ּבְ ַמׁשְ ר ּדְ אֶאְפׁשָ ִגיּטָ ֵהי ָלה ּבְ ַמׁשְ ר ּדְ   .  ֶאְפׁשָ

   
        



                 ""ַהִּניָּזִקין –מסכת גיטין פרק ה' 
163

        מט, במט, במט, במט, ב .2
תוּ " ה ּכְ ָ ת ִאׁשּ ִזיּבּוִרית -ּבַ         . . . . "ּבְ
        

ֵריּה ָאַמר ָאַמר ָאַמר ָאַמר          : : : : ַרב ַנְחָמןּדְ ָמר זּוְטָרא ּבְ
ְתֵמי א ִמּיָ ְתֵמילֹא ֲאָמַרן ֶאלָּ א ִמּיָ ְתֵמילֹא ֲאָמַרן ֶאלָּ א ִמּיָ ְתֵמילֹא ֲאָמַרן ֶאלָּ א ִמּיָ   , לֹא ֲאָמַרן ֶאלָּ

יֵדיּה  יּה ּדִ יֵדיּה ֲאָבל ִמיּנֵ יּה ּדִ יֵדיּה ֲאָבל ִמיּנֵ יּה ּדִ יֵדיּה ֲאָבל ִמיּנֵ יּה ּדִ ֵבינֹוִנית.     - - - - ֲאָבל ִמיּנֵ ֵבינֹוִנית. ּבְ ֵבינֹוִנית. ּבְ ֵבינֹוִנית. ּבְ   ּבְ
  
ְתֵמי"""" ְתֵמיִמּיָ ְתֵמיִמּיָ ְתֵמיִמּיָ ה"ַמאי ִאיְרָיא ַמאי ִאיְרָיא ַמאי ִאיְרָיא ַמאי ִאיְרָיא     "?!"?!"?!"?!ִמּיָ ָ ת ִאׁשּ תּוּבַ ל ִמיֵלי ַנִמי"ּכְ ל ִמיֵלי ַנִמי? ֲאִפיּלּו ּכָ ל ִמיֵלי ַנִמי? ֲאִפיּלּו ּכָ ל ִמיֵלי ַנִמי? ֲאִפיּלּו ּכָ   !!!!? ֲאִפיּלּו ּכָ

ַנן ָהא ּתְ ַנןּדְ ָהא ּתְ ַנןּדְ ָהא ּתְ ַנןּדְ ָהא ּתְ יּבּוִרית ֵאין": ּדְ א ִמן ַהּזִ ְכֵסי ְיתֹוִמים ֶאּלָ         ! ! ! ! "ִנְפָרִעים ִמּנִ
יּה  א ָלאו ִמיּנֵ יּה ֶאּלָ א ָלאו ִמיּנֵ יּה ֶאּלָ א ָלאו ִמיּנֵ יּה ֶאּלָ א ָלאו ִמיּנֵ   ! ֶאּלָ

  
ְתֵמי, וּ  ְתֵמי, וּ ְלעֹוָלם ִמּיָ ְתֵמי, וּ ְלעֹוָלם ִמּיָ ְתֵמי, וּ ְלעֹוָלם ִמּיָ ה ִאיְצְטִריָכא ֵליּה כְ כְ כְ כְ ְלעֹוָלם ִמּיָ ָ ת ִאׁשּ ה ִאיְצְטִריָכא ֵליּה תּוּבַ ָ ת ִאׁשּ ה ִאיְצְטִריָכא ֵליּה תּוּבַ ָ ת ִאׁשּ ה ִאיְצְטִריָכא ֵליּה תּוּבַ ָ ת ִאׁשּ   , תּוּבַ

ך ָאִמיָנא ְעּתָ ך ָאִמיָנאָסְלָקא ּדַ ְעּתָ ך ָאִמיָנאָסְלָקא ּדַ ְעּתָ ך ָאִמיָנאָסְלָקא ּדַ ְעּתָ א     ::::ָסְלָקא ּדַ ּום ִחיּנָ ּה ִמׁשּ ּבָ ַנן ּגַ ילּו ַרּבָ ּה ַאּקֵ ּבָ ַנן ּגַ ילּו ַרּבָ ּה ַאּקֵ ּבָ ַנן ּגַ ילּו ַרּבָ ּה ַאּקֵ ּבָ ַנן ּגַ ילּו ַרּבָ             ,,,,ַאּקֵ
ַמע ָלן ַמע ָלןָקא ַמׁשְ ַמע ָלןָקא ַמׁשְ ַמע ָלןָקא ַמׁשְ   . ָקא ַמׁשְ

  
        : : : : ָרָבאָאַמר ָאַמר ָאַמר ָאַמר 

ַמע א ׁשְ ַמעּתָ א ׁשְ ַמעּתָ א ׁשְ ַמעּתָ א ׁשְ             ::::ּתָ
י ֵמִאיר"   אֹוֵמר:  ַרּבִ

ה  ָ ת ִאׁשּ תּוּבַ ֵבינֹוִנית –ּכְ   . . . . "ּבְ
  

אן אןִמּמַ אןִמּמַ אןִמּמַ   ? ִמּמַ
ְתֵמי ְתֵמיִאיֵליָמא ִמּיָ ְתֵמיִאיֵליָמא ִמּיָ ְתֵמיִאיֵליָמא ִמּיָ ְתַנןלְ לְ לְ לְ ֵלית ֵליּה ֵלית ֵליּה ֵלית ֵליּה ֵלית ֵליּה         - - - -     ִאיֵליָמא ִמּיָ י ֵמִאיר ָהא ּדִ ְתַנןַרּבִ י ֵמִאיר ָהא ּדִ ְתַנןַרּבִ י ֵמִאיר ָהא ּדִ ְתַנןַרּבִ י ֵמִאיר ָהא ּדִ יּבּוִרית": ַרּבִ א ִמן ַהּזִ ְכֵסי ְיתֹוִמים ֶאּלָ             !!!!????"ֵאין ִנְפָרִעים ִמּנִ

ָלל ּדְ  יּה ִמּכְ א ָלאו ִמיּנֵ ָלל ּדְ ֶאּלָ יּה ִמּכְ א ָלאו ִמיּנֵ ָלל ּדְ ֶאּלָ יּה ִמּכְ א ָלאו ִמיּנֵ ָלל ּדְ ֶאּלָ יּה ִמּכְ א ָלאו ִמיּנֵ ַנן ָסְבִרי ֶאּלָ ַנן ָסְבִרי ַרּבָ ַנן ָסְבִרי ַרּבָ ַנן ָסְבִרי ַרּבָ ִזיּבּוִריתַרּבָ ִזיּבּוִריתּבְ ִזיּבּוִריתּבְ ִזיּבּוִריתּבְ   ! ּבְ
  

ְתֵמי,  ְתֵמי, לֹא, ְלעֹוָלם ִמּיָ ְתֵמי, לֹא, ְלעֹוָלם ִמּיָ ְתֵמי, לֹא, ְלעֹוָלם ִמּיָ         לֹא, ְלעֹוָלם ִמּיָ
ה ָ ת ִאׁשּ תּוּבַ אֵני ּכְ הְוׁשָ ָ ת ִאׁשּ תּוּבַ אֵני ּכְ הְוׁשָ ָ ת ִאׁשּ תּוּבַ אֵני ּכְ הְוׁשָ ָ ת ִאׁשּ תּוּבַ אֵני ּכְ א. ְוׁשָ ּום ִחיּנָ   , ִמׁשּ

  
ֵייָאַמר ָאַמר ָאַמר ָאַמר              ::::ַאּבַ

ַמע א ׁשְ ַמעּתָ א ׁשְ ַמעּתָ א ׁשְ ַמעּתָ א ׁשְ             ::::ּתָ
ִקין " יּזָ ית,  -ַהּנִ ִעיּדִ ִמין ָלֶהן ּבְ   ׁשָ

ֵבינֹוִנית,  - ּוַבַעל חֹוב    ּבְ
ה  ָ ת ִאׁשּ ִזיּבּוִרית -ּוְכתּוּבַ   . . . . "ּבְ

אן אןִמּמַ אןִמּמַ אןִמּמַ   ? ִמּמַ
ְתֵמי  ְתֵמי ִאיֵליָמא ִמּיָ ְתֵמי ִאיֵליָמא ִמּיָ ְתֵמי ִאיֵליָמא ִמּיָ ה"ַמאי ִאיְרָיא ַמאי ִאיְרָיא ַמאי ִאיְרָיא ַמאי ִאיְרָיא     - - - - ִאיֵליָמא ִמּיָ ָ ת ִאׁשּ תּוּבַ ל ָהֵני ַנִמי"ּכְ ל ָהֵני ַנִמי? ֲאִפיּלּו ּכָ ל ָהֵני ַנִמי? ֲאִפיּלּו ּכָ ל ָהֵני ַנִמי? ֲאִפיּלּו ּכָ             !!!!? ֲאִפיּלּו ּכָ
יּה  א ָלאו ִמיּנֵ יּה ֶאּלָ א ָלאו ִמיּנֵ יּה ֶאּלָ א ָלאו ִמיּנֵ יּה ֶאּלָ א ָלאו ִמיּנֵ    .ֶאּלָ

  
ר ָאַמר ָאַמר ָאַמר ָאַמר    : : : : ַיֲעקֹבַרב ַאָחא ּבַ

ַמאי ָעְסִקיַנן ַמאי ָעְסִקיַנןָהָכא ּבְ ַמאי ָעְסִקיַנןָהָכא ּבְ ַמאי ָעְסִקיַנןָהָכא ּבְ             ::::ָהָכא ּבְ
נֹו, ְוִלכְ  ה ָעֵרב ְלִנְזֵקי ְבנֹו, ְלַבַעל חֹוב ּבְ ֲעׂשָ ּנַ גֹון ׁשֶ נֹו, ְוִלכְ ּכְ ה ָעֵרב ְלִנְזֵקי ְבנֹו, ְלַבַעל חֹוב ּבְ ֲעׂשָ ּנַ גֹון ׁשֶ נֹו, ְוִלכְ ּכְ ה ָעֵרב ְלִנְזֵקי ְבנֹו, ְלַבַעל חֹוב ּבְ ֲעׂשָ ּנַ גֹון ׁשֶ נֹו, ְוִלכְ ּכְ ה ָעֵרב ְלִנְזֵקי ְבנֹו, ְלַבַעל חֹוב ּבְ ֲעׂשָ ּנַ גֹון ׁשֶ תוֹ ּכְ ּלָ ת ּכַ תוֹ תּוּבַ ּלָ ת ּכַ תוֹ תּוּבַ ּלָ ת ּכַ תוֹ תּוּבַ ּלָ ת ּכַ   , תּוּבַ

יֵניּה     - - - - ְוַהאי ְוַהאי ְוַהאי ְוַהאי  י ּדִ יֵניּה ּכִ י ּדִ יֵניּה ּכִ י ּדִ יֵניּה ּכִ י ּדִ יֵניה    - - - - ְוַהאי ְוַהאי ְוַהאי ְוַהאי     ,,,,ּכִ י ּדִ יֵניהּכִ י ּדִ יֵניהּכִ י ּדִ יֵניהּכִ י ּדִ             ::::ּכִ
ִקין ּוַבַעל חֹוב  ִקין ּוַבַעל חֹוב ִניזָּ ִקין ּוַבַעל חֹוב ִניזָּ ִקין ּוַבַעל חֹוב ִניזָּ בוּ ִמ ִמ ִמ ִמ ּדְ ּדְ ּדְ ּדְ ִניזָּ ים ּגָ בוּ ַחּיִ ים ּגָ בוּ ַחּיִ ים ּגָ בוּ ַחּיִ ים ּגָ י - ַחּיִ ים ַמְגּבֵ ֵמַחּיִ י ּכְ י ַמְגּבֵ יִאיהּו ַנִמי ּכִ ים ַמְגּבֵ ֵמַחּיִ י ּכְ י ַמְגּבֵ יִאיהּו ַנִמי ּכִ ים ַמְגּבֵ ֵמַחּיִ י ּכְ י ַמְגּבֵ יִאיהּו ַנִמי ּכִ ים ַמְגּבֵ ֵמַחּיִ י ּכְ י ַמְגּבֵ   . ִאיהּו ַנִמי ּכִ

ה  ָ ת ִאׁשּ תּוּבַ ה ּכְ ָ ת ִאׁשּ תּוּבַ ה ּכְ ָ ת ִאׁשּ תּוּבַ ה ּכְ ָ ת ִאׁשּ תּוּבַ ְבָיאּדִ ּדִ ּדִ ּדִ ּכְ ְבָיאְלַאַחר ִמיָתה ּגָ ְבָיאְלַאַחר ִמיָתה ּגָ ְבָיאְלַאַחר ִמיָתה ּגָ ְבָיא    ,,,,ְלַאַחר ִמיָתה ּגָ אן ּגָ ְבָיאּוְלַאַחר ִמיָתה ִמּמַ אן ּגָ ְבָיאּוְלַאַחר ִמיָתה ִמּמַ אן ּגָ ְבָיאּוְלַאַחר ִמיָתה ִמּמַ אן ּגָ ְת     ????ּוְלַאַחר ִמיָתה ִמּמַ ְת ִמּיָ ְת ִמּיָ ְת ִמּיָ י    - - - - ֵמי ֵמי ֵמי ֵמי ִמּיָ ְלַאַחר ִמיָתה ַמְגּבֵ י ּכִ י ַמְגּבֵ יִאיהּו ַנִמי ּכִ ְלַאַחר ִמיָתה ַמְגּבֵ י ּכִ י ַמְגּבֵ יִאיהּו ַנִמי ּכִ ְלַאַחר ִמיָתה ַמְגּבֵ י ּכִ י ַמְגּבֵ יִאיהּו ַנִמי ּכִ ְלַאַחר ִמיָתה ַמְגּבֵ י ּכִ י ַמְגּבֵ             ....ִאיהּו ַנִמי ּכִ
        

ה כְ כְ כְ כְ ּדִ ּדִ ּדִ ּדִ ָעֵרב ָעֵרב ָעֵרב ָעֵרב ּדְ ּדְ ּדְ ּדְ ְוֵתיּפֹוק ֵליּה ְוֵתיּפֹוק ֵליּה ְוֵתיּפֹוק ֵליּה ְוֵתיּפֹוק ֵליּה  ה תּוּבָ ה תּוּבָ ה תּוּבָ דתּוּבָ ְעּבֵ ּתַ דלֹא ִמׁשְ ְעּבֵ ּתַ דלֹא ִמׁשְ ְעּבֵ ּתַ דלֹא ִמׁשְ ְעּבֵ ּתַ         !!!!לֹא ִמׁשְ
        
ָלןּבְ ּבְ ּבְ ּבְ  ָלןַקּבְ ָלןַקּבְ ָלןַקּבְ         ....ַקּבְ
        

ָאַמר ָאַמרָהִניָחא ְלַמאן ּדְ ָאַמרָהִניָחא ְלַמאן ּדְ ָאַמרָהִניָחא ְלַמאן ּדְ ד     ::::ָהִניָחא ְלַמאן ּדְ ְעּבֵ ּתַ ֵלית ֵליּה ִנְכֵסי ַלּלֶוה ִמׁשְ ב ּדְ ָלן ַאף ַעל ּגַ ד ַקּבְ ְעּבֵ ּתַ ֵלית ֵליּה ִנְכֵסי ַלּלֶוה ִמׁשְ ב ּדְ ָלן ַאף ַעל ּגַ ד ַקּבְ ְעּבֵ ּתַ ֵלית ֵליּה ִנְכֵסי ַלּלֶוה ִמׁשְ ב ּדְ ָלן ַאף ַעל ּגַ ד ַקּבְ ְעּבֵ ּתַ ֵלית ֵליּה ִנְכֵסי ַלּלֶוה ִמׁשְ ב ּדְ ָלן ַאף ַעל ּגַ יר,  - ַקּבְ ּפִ יר, ׁשַ ּפִ יר, ׁשַ ּפִ יר, ׁשַ ּפִ   ׁשַ
א ְלַמאן א ְלַמאןֶאּלָ א ְלַמאןֶאּלָ א ְלַמאןֶאּלָ ָאַמר    ֶאּלָ ָאַמרּדְ ָאַמרּדְ ָאַמרּדְ ד    ::::ּדְ ְעּבֵ ּתַ דִאי ִאית ֵליּה ִמׁשְ ְעּבֵ ּתַ דִאי ִאית ֵליּה ִמׁשְ ְעּבֵ ּתַ דִאי ִאית ֵליּה ִמׁשְ ְעּבֵ ּתַ דִאי ֵלית ֵליּה ִאי ֵלית ֵליּה ִאי ֵלית ֵליּה ִאי ֵלית ֵליּה , ִאי ִאית ֵליּה ִמׁשְ ְעּבֵ ּתַ דלֹא ִמׁשְ ְעּבֵ ּתַ דלֹא ִמׁשְ ְעּבֵ ּתַ דלֹא ִמׁשְ ְעּבֵ ּתַ א ְלֵמיַמר?     - - - -     לֹא ִמׁשְ א ְלֵמיַמר? ַמאי ִאיּכָ א ְלֵמיַמר? ַמאי ִאיּכָ א ְלֵמיַמר? ַמאי ִאיּכָ   ַמאי ִאיּכָ

  
ֵעית ֵאיָמא ֵעית ֵאיָמאִאיּבָ ֵעית ֵאיָמאִאיּבָ ֵעית ֵאיָמאִאיּבָ             ::::ִאיּבָ

ּדּוף ּתַ ְדָהוּו ֵליּה ְוִאיׁשְ ּדּוףּבִ ּתַ ְדָהוּו ֵליּה ְוִאיׁשְ ּדּוףּבִ ּתַ ְדָהוּו ֵליּה ְוִאיׁשְ ּדּוףּבִ ּתַ ְדָהוּו ֵליּה ְוִאיׁשְ   . ּבִ
  

ֵעית ֵאיָמא ֵעית ֵאיָמאְוִאיּבָ ֵעית ֵאיָמאְוִאיּבָ ֵעית ֵאיָמאְוִאיּבָ             ::::ְוִאיּבָ
יּה  ד ַנְפׁשֵ ְעּבֵ ְעּבּוֵדי ְמׁשַ ֵריּה ׁשִ י ּבְ ל ְלַגּבֵ יּה ּכָ ד ַנְפׁשֵ ְעּבֵ ְעּבּוֵדי ְמׁשַ ֵריּה ׁשִ י ּבְ ל ְלַגּבֵ יּה ּכָ ד ַנְפׁשֵ ְעּבֵ ְעּבּוֵדי ְמׁשַ ֵריּה ׁשִ י ּבְ ל ְלַגּבֵ יּה ּכָ ד ַנְפׁשֵ ְעּבֵ ְעּבּוֵדי ְמׁשַ ֵריּה ׁשִ י ּבְ ל ְלַגּבֵ   .  ּכָ
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        אאאאנ, נ, נ, נ,     ––––    מט, במט, במט, במט, ב .3
ַמר ַמרִאיּתְ ַמרִאיּתְ ַמרִאיּתְ             ::::ִאיּתְ

ה כְ כְ כְ כְ ּדִ ּדִ ּדִ ּדִ ָעֵרב ָעֵרב ָעֵרב ָעֵרב  ה תּוּבָ ה תּוּבָ ה תּוּבָ ְבֵרי ַהּכֹ     - - - - תּוּבָ ְבֵרי ַהּכֹ ּדִ ְבֵרי ַהּכֹ ּדִ ְבֵרי ַהּכֹ ּדִ דּדִ ְעּבֵ ּתַ דל לֹא ִמׁשְ ְעּבֵ ּתַ דל לֹא ִמׁשְ ְעּבֵ ּתַ דל לֹא ִמׁשְ ְעּבֵ ּתַ     ....ל לֹא ִמׁשְ
ָלן    נ,א ָלן ַקּבְ ָלן ַקּבְ ָלן ַקּבְ ְבֵרי ַהּכֹ     - - - - ַעל חֹוב ַעל חֹוב ַעל חֹוב ַעל חֹוב ַב ַב ַב ַב ּדְ ַקּבְ ְבֵרי ַהּכֹ ּדִ ְבֵרי ַהּכֹ ּדִ ְבֵרי ַהּכֹ ּדִ דּדִ ְעּבֵ ּתַ דל ִמׁשְ ְעּבֵ ּתַ דל ִמׁשְ ְעּבֵ ּתַ דל ִמׁשְ ְעּבֵ ּתַ             ....ל ִמׁשְ

ָלן ַב ַב ַב ַב ּדְ ָעֵרב ָעֵרב ָעֵרב ָעֵרב  ָלן ַעל חֹוב ְוַקּבְ ָלן ַעל חֹוב ְוַקּבְ ָלן ַעל חֹוב ְוַקּבְ ה כְ כְ כְ כְ ּדִ ּדִ ּדִ ּדִ ַעל חֹוב ְוַקּבְ ה תּוּבָ ה תּוּבָ ה תּוּבָ ִליֵגיתּוּבָ ִליֵגיּפְ ִליֵגיּפְ ִליֵגיּפְ   , ּפְ
ֵלית ֵליּה ִנְכֵסי ַללּ  ב ּדְ ָאַמר: ַאף ַעל ּגַ א ְלַמאן ּדְ ֵלית ֵליּה ִנְכֵסי ַללּ ִאיּכָ ב ּדְ ָאַמר: ַאף ַעל ּגַ א ְלַמאן ּדְ ֵלית ֵליּה ִנְכֵסי ַללּ ִאיּכָ ב ּדְ ָאַמר: ַאף ַעל ּגַ א ְלַמאן ּדְ ֵלית ֵליּה ִנְכֵסי ַללּ ִאיּכָ ב ּדְ ָאַמר: ַאף ַעל ּגַ א ְלַמאן ּדְ דִאיּכָ ְעּבֵ ּתַ דֶוה ִמׁשְ ְעּבֵ ּתַ דֶוה ִמׁשְ ְעּבֵ ּתַ דֶוה ִמׁשְ ְעּבֵ ּתַ   , ֶוה ִמׁשְ

ָאַמר א ְלַמאן ּדְ ָאַמרְוִאיּכָ א ְלַמאן ּדְ ָאַמרְוִאיּכָ א ְלַמאן ּדְ ָאַמרְוִאיּכָ א ְלַמאן ּדְ ד    - - - - ִאי ִאית ֵליּה ִאי ִאית ֵליּה ִאי ִאית ֵליּה ִאי ִאית ֵליּה     ::::ְוִאיּכָ ְעּבֵ ּתַ דִמׁשְ ְעּבֵ ּתַ דִמׁשְ ְעּבֵ ּתַ דִמׁשְ ְעּבֵ ּתַ ד.     - - - - ִאי ֵלית ֵליּה ִאי ֵלית ֵליּה ִאי ֵלית ֵליּה ִאי ֵלית ֵליּה , ִמׁשְ ְעּבֵ ּתַ ד. לֹא ִמׁשְ ְעּבֵ ּתַ ד. לֹא ִמׁשְ ְעּבֵ ּתַ ד. לֹא ִמׁשְ ְעּבֵ ּתַ         לֹא ִמׁשְ
        

  : ְוִהיְלְכָתאְוִהיְלְכָתאְוִהיְלְכָתאְוִהיְלְכָתא
הוּ  כּוּלְ הוּ ּבְ כּוּלְ הוּ ּבְ כּוּלְ הוּ ּבְ כּוּלְ ֵלית ֵליּה     ::::ּבְ ב ּדְ ֵלית ֵליּה ַאף ַעל ּגַ ב ּדְ ֵלית ֵליּה ַאף ַעל ּגַ ב ּדְ ֵלית ֵליּה ַאף ַעל ּגַ ב ּדְ ד    - - - - ַאף ַעל ּגַ ְעּבֵ ּתַ דִמׁשְ ְעּבֵ ּתַ דִמׁשְ ְעּבֵ ּתַ דִמׁשְ ְעּבֵ ּתַ   , ִמׁשְ

ר ֵמָעֵרב  ר ֵמָעֵרב ּבַ ר ֵמָעֵרב ּבַ ר ֵמָעֵרב ּבַ ִאית ֵליּה לֹא כְ כְ כְ כְ ּדִ ּבַ ב ּדְ ַאף ַעל ּגַ ה, ּדְ ִאית ֵליּה לֹא תּוּבָ ב ּדְ ַאף ַעל ּגַ ה, ּדְ ִאית ֵליּה לֹא תּוּבָ ב ּדְ ַאף ַעל ּגַ ה, ּדְ ִאית ֵליּה לֹא תּוּבָ ב ּדְ ַאף ַעל ּגַ ה, ּדְ דתּוּבָ ְעּבֵ ּתַ דִמׁשְ ְעּבֵ ּתַ דִמׁשְ ְעּבֵ ּתַ דִמׁשְ ְעּבֵ ּתַ   . ִמׁשְ
  

  ? ַמאי ַטֲעָמאַמאי ַטֲעָמאַמאי ַטֲעָמאַמאי ַטֲעָמא
  

ֲעַבד ֲעַבדִמְצָוה הּוא ּדַ ֲעַבדִמְצָוה הּוא ּדַ ֲעַבדִמְצָוה הּוא ּדַ   , ִמְצָוה הּוא ּדַ
  . ְוָלא ִמיֵדי ָחְסָרהְוָלא ִמיֵדי ָחְסָרהְוָלא ִמיֵדי ָחְסָרהְוָלא ִמיֵדי ָחְסָרה

  
        : : : : ָרִביָנאָאַמר ָאַמר ָאַמר ָאַמר 

ַמע א ׁשְ ַמעּתָ א ׁשְ ַמעּתָ א ׁשְ ַמעּתָ א ׁשְ             ::::ּתָ
א.  ׂשֵ ה רֹוָצה ִליּנָ ָ א ִאׁשּ ָ ָהִאיׁש רֹוֶצה ִליׂשּ ֶ ה ׁשּ ין יֹוֵתר ִמּמַ ְנּתִ ַתּקַ ָרא ּדְ א. ֵמִעיּקָ ׂשֵ ה רֹוָצה ִליּנָ ָ א ִאׁשּ ָ ָהִאיׁש רֹוֶצה ִליׂשּ ֶ ה ׁשּ ין יֹוֵתר ִמּמַ ְנּתִ ַתּקַ ָרא ּדְ א. ֵמִעיּקָ ׂשֵ ה רֹוָצה ִליּנָ ָ א ִאׁשּ ָ ָהִאיׁש רֹוֶצה ִליׂשּ ֶ ה ׁשּ ין יֹוֵתר ִמּמַ ְנּתִ ַתּקַ ָרא ּדְ א. ֵמִעיּקָ ׂשֵ ה רֹוָצה ִליּנָ ָ א ִאׁשּ ָ ָהִאיׁש רֹוֶצה ִליׂשּ ֶ ה ׁשּ ין יֹוֵתר ִמּמַ ְנּתִ ַתּקַ ָרא ּדְ         ֵמִעיּקָ

ְתֵמי ַהאי ִמׁש  ְך ִמּיָ ְעּתָ ְתֵמי ַהאי ִמׁש ְוִאי ָסְלָקא ּדַ ְך ִמּיָ ְעּתָ ְתֵמי ַהאי ִמׁש ְוִאי ָסְלָקא ּדַ ְך ִמּיָ ְעּתָ ְתֵמי ַהאי ִמׁש ְוִאי ָסְלָקא ּדַ ְך ִמּיָ ְעּתָ ָיְתֵמי הּוא ְוִאי ָסְלָקא ּדַ ָיְתֵמי הּוא ּום ּדְ ָיְתֵמי הּוא ּום ּדְ ָיְתֵמי הּוא ּום ּדְ   ּום ּדְ
א  יּוְבּתָ א ּתְ יּוְבּתָ א ּתְ יּוְבּתָ א ּתְ יּוְבּתָ   ! ָמר זּוְטָראָמר זּוְטָראָמר זּוְטָראָמר זּוְטָראּדְ ּדְ ּדְ ּדְ ּתְ
א יּוְבּתָ אּתְ יּוְבּתָ אּתְ יּוְבּתָ אּתְ יּוְבּתָ             ....ּתְ
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ֵריּה ָאַמר ָאַמר ָאַמר ָאַמר  ֵמיּה     ַרב ַנְחָמןּדְ ָמר זּוְטָרא ּבְ ְ ֵמיּה ִמׁשּ ְ ֵמיּה ִמׁשּ ְ ֵמיּה ִמׁשּ ְ         : : : : ַרב ַנְחָמןּדְ ּדְ ּדְ ּדְ ִמׁשּ

תֹוִמין ַטר חֹוב ַהּיֹוֵצא ַעל ַהּיְ תֹוִמיןׁשְ ַטר חֹוב ַהּיֹוֵצא ַעל ַהּיְ תֹוִמיןׁשְ ַטר חֹוב ַהּיֹוֵצא ַעל ַהּיְ תֹוִמיןׁשְ ַטר חֹוב ַהּיֹוֵצא ַעל ַהּיְ   , ׁשְ
ַבח  תּוב ּבֹו ׁשֶ ּכָ י ׁשֶ ַבח ַאף ַעל ּפִ תּוב ּבֹו ׁשֶ ּכָ י ׁשֶ ַבח ַאף ַעל ּפִ תּוב ּבֹו ׁשֶ ּכָ י ׁשֶ ַבח ַאף ַעל ּפִ תּוב ּבֹו ׁשֶ ּכָ י ׁשֶ א ִמן ַהזִּ  -ַאף ַעל ּפִ א ִמן ַהזִּ ֵאינֹו ּגֹוֶבה ֶאּלָ א ִמן ַהזִּ ֵאינֹו ּגֹוֶבה ֶאּלָ א ִמן ַהזִּ ֵאינֹו ּגֹוֶבה ֶאּלָ         יּבּוִרית. יּבּוִרית. יּבּוִרית. יּבּוִרית. ֵאינֹו ּגֹוֶבה ֶאּלָ

        
ֵייָאַמר ָאַמר ָאַמר ָאַמר          : : : : ַאּבַ
ַדע ַדעּתֵ ַדעּתֵ ַדעּתֵ             ,,,,ּתֵ

יֵניּה ַב ַב ַב ַב ּדְ ּדְ ּדְ ּדְ  יֵניּה ַעל חֹוב ּדִ יֵניּה ַעל חֹוב ּדִ יֵניּה ַעל חֹוב ּדִ ֵבינֹוִנית,     - - - - ַעל חֹוב ּדִ ֵבינֹוִנית, ּבְ ֵבינֹוִנית, ּבְ ֵבינֹוִנית, ּבְ         ּבְ
ְתֵמי  ְתֵמי ּוִמּיָ ְתֵמי ּוִמּיָ ְתֵמי ּוִמּיָ ִזיּבּוִרית.     - - - - ּוִמּיָ ִזיּבּוִרית. ּבְ ִזיּבּוִרית. ּבְ ִזיּבּוִרית. ּבְ   ּבְ

  
        : : : : ָרָבאָאַמר ֵליּה ָאַמר ֵליּה ָאַמר ֵליּה ָאַמר ֵליּה 

א?!  ּתָ א?! ָהִכי ָהׁשְ ּתָ א?! ָהִכי ָהׁשְ ּתָ א?! ָהִכי ָהׁשְ ּתָ         ָהִכי ָהׁשְ
ַעל חֹוב  ַעל חֹוב ּבַ ַעל חֹוב ּבַ ַעל חֹוב ּבַ ִזיּבּוִרית, כִּ  - ּבַ אֹוַרְייָתא ּבְ יֵניּה ִמּדְ ִזיּבּוִרית, כִּ ּדִ אֹוַרְייָתא ּבְ יֵניּה ִמּדְ ִזיּבּוִרית, כִּ ּדִ אֹוַרְייָתא ּבְ יֵניּה ִמּדְ ִזיּבּוִרית, כִּ ּדִ אֹוַרְייָתא ּבְ יֵניּה ִמּדְ א, ְד ּדִ א, עּוּלָ א, עּוּלָ א, עּוּלָ         עּוּלָ

אָאַמר ָאַמר ָאַמר ָאַמר ּדְ          : : : : עּוּלָ
ַבר ּתוֹ  ַבר ּתוֹ ּדְ ַבר ּתוֹ ּדְ ַבר ּתוֹ ּדְ ִזיּבּוִרית, ּדְ ַעל חֹוב ּבְ ִזיּבּוִרית, ָרה ּבַ ַעל חֹוב ּבְ ִזיּבּוִרית, ָרה ּבַ ַעל חֹוב ּבְ ִזיּבּוִרית, ָרה ּבַ ַעל חֹוב ּבְ         ָרה ּבַ

ֱאַמר:  ּנֶ ֱאַמר: ׁשֶ ּנֶ ֱאַמר: ׁשֶ ּנֶ ֱאַמר: ׁשֶ ּנֶ ֲעמד ְוָהִאיׁש ׁשֶ חּוץ ּתַ 21""ּבַ
  , (דברים כד, יא)    

ִלים,  ּכֵ ּבַ חּות ׁשֶ ל ִאיׁש ְלהֹוִציא ּפָ ְרּכֹו ׁשֶ ִלים, ַמה ּדַ ּכֵ ּבַ חּות ׁשֶ ל ִאיׁש ְלהֹוִציא ּפָ ְרּכֹו ׁשֶ ִלים, ַמה ּדַ ּכֵ ּבַ חּות ׁשֶ ל ִאיׁש ְלהֹוִציא ּפָ ְרּכֹו ׁשֶ ִלים, ַמה ּדַ ּכֵ ּבַ חּות ׁשֶ ל ִאיׁש ְלהֹוִציא ּפָ ְרּכֹו ׁשֶ   ַמה ּדַ
ֵבינֹוִנית?  ַעל חֹוב ּבְ ַעם ָאְמרּו ּבַ ֵבינֹוִנית? ּוַמה ּטַ ַעל חֹוב ּבְ ַעם ָאְמרּו ּבַ ֵבינֹוִנית? ּוַמה ּטַ ַעל חֹוב ּבְ ַעם ָאְמרּו ּבַ ֵבינֹוִנית? ּוַמה ּטַ ַעל חֹוב ּבְ ַעם ָאְמרּו ּבַ         ּוַמה ּטַ

ְפֵני לִֹוין,  ֶלת ּבִ ְנעֹול ּדֶ ּלא ּתִ ֵדי ׁשֶ ְפֵני לִֹוין, ּכְ ֶלת ּבִ ְנעֹול ּדֶ ּלא ּתִ ֵדי ׁשֶ ְפֵני לִֹוין, ּכְ ֶלת ּבִ ְנעֹול ּדֶ ּלא ּתִ ֵדי ׁשֶ ְפֵני לִֹוין, ּכְ ֶלת ּבִ ְנעֹול ּדֶ ּלא ּתִ ֵדי ׁשֶ   ּכְ
אֹוַרְייָתא    י ָיְתֵמי אֹוְקמּוָה י ָיְתֵמי אֹוְקמּוָה י ָיְתֵמי אֹוְקמּוָה י ָיְתֵמי אֹוְקמּוָה ְוַגּבֵ ְוַגּבֵ ְוַגּבֵ ְוַגּבֵ  ַנן ַאּדְ אֹוַרְייָתאַרּבָ ַנן ַאּדְ אֹוַרְייָתאַרּבָ ַנן ַאּדְ אֹוַרְייָתאַרּבָ ַנן ַאּדְ             ....ַרּבָ

א ָהָכא א ָהָכאֶאּלָ א ָהָכאֶאּלָ א ָהָכאֶאּלָ ית.     ,,,,ֶאּלָ ִעיּדִ ְתֵמי ַנִמי ּבְ ית, ֲאִפיּלּו ִמּיָ ִעיּדִ אֹוַרְייָתא ּבְ ִדיֵניּה ִמּדְ יָון ּדְ ית. ּכֵ ִעיּדִ ְתֵמי ַנִמי ּבְ ית, ֲאִפיּלּו ִמּיָ ִעיּדִ אֹוַרְייָתא ּבְ ִדיֵניּה ִמּדְ יָון ּדְ ית. ּכֵ ִעיּדִ ְתֵמי ַנִמי ּבְ ית, ֲאִפיּלּו ִמּיָ ִעיּדִ אֹוַרְייָתא ּבְ ִדיֵניּה ִמּדְ יָון ּדְ ית. ּכֵ ִעיּדִ ְתֵמי ַנִמי ּבְ ית, ֲאִפיּלּו ִמּיָ ִעיּדִ אֹוַרְייָתא ּבְ ִדיֵניּה ִמּדְ יָון ּדְ   ּכֵ
  

        : : : : ַאְבָרם חֹוָזָאהָרָבא, ְוָהָתֵני ָרָבא, ְוָהָתֵני ָרָבא, ְוָהָתֵני ָרָבא, ְוָהָתֵני ּולְ ּולְ ּולְ ּולְ 
ְכֵסי ְיתֹוִמין " יּבוּ  - ֵאין ִנְפָרִעין ִמּנִ א ִמן ַהּזִ   ִרית, ֶאּלָ

ִקין         .  .  .  .  "ַוֲאִפיּלּו ֵהן ִניּזָ
ית ִעיּדִ אֹוַרְייָתא ּבְ יָנן ִמּדְ ִקין ּדִ יתְוָהא ִניזָּ ִעיּדִ אֹוַרְייָתא ּבְ יָנן ִמּדְ ִקין ּדִ יתְוָהא ִניזָּ ִעיּדִ אֹוַרְייָתא ּבְ יָנן ִמּדְ ִקין ּדִ יתְוָהא ִניזָּ ִעיּדִ אֹוַרְייָתא ּבְ יָנן ִמּדְ ִקין ּדִ   ! ְוָהא ִניזָּ

  
ַמאי ָעְסִקיַנן, ָהָכאָהָכאָהָכאָהָכא ַמאי ָעְסִקיַנןּבְ ַמאי ָעְסִקיַנןּבְ ַמאי ָעְסִקיַנןּבְ             ::::ּבְ

ית  ָהְיָתה ִעיּדִ גֹון ׁשֶ ית ּכְ ָהְיָתה ִעיּדִ גֹון ׁשֶ ית ּכְ ָהְיָתה ִעיּדִ גֹון ׁשֶ ית ּכְ ָהְיָתה ִעיּדִ גֹון ׁשֶ ִזיּבּוִרית ּדְ ּכְ ק ּכְ ִזיּבּוִרית ִניזָּ ק ּכְ ִזיּבּוִרית ִניזָּ ק ּכְ ִזיּבּוִרית ִניזָּ ק ּכְ יק, ּדְ ִניזָּ יק, ַמזִּ יק, ַמזִּ יק, ַמזִּ   ַמזִּ
ָמֵעאל ִהיא,  י ִיׁשְ ָמֵעאל ִהיא, ְוַרּבִ י ִיׁשְ ָמֵעאל ִהיא, ְוַרּבִ י ִיׁשְ ָמֵעאל ִהיא, ְוַרּבִ י ִיׁשְ   ְוַרּבִ

אֹוַרְייָתא ּבִ ּדְ  אֹוַרְייָתא ּבִ ָאַמר: ִמּדְ אֹוַרְייָתא ּבִ ָאַמר: ִמּדְ אֹוַרְייָתא ּבִ ָאַמר: ִמּדְ ְייִמיַנןִניזָּ ִניזָּ ִניזָּ ִניזָּ ְד ָאַמר: ִמּדְ ְייִמיַנןק ׁשָ ְייִמיַנןק ׁשָ ְייִמיַנןק ׁשָ   , ק ׁשָ
ַנן בִּ  ינּו ַרּבָ ּקִ ֵני ִתיּקּון ָהעֹוָלם ּתַ ַנן בִּ ּוִמּפְ ינּו ַרּבָ ּקִ ֵני ִתיּקּון ָהעֹוָלם ּתַ ַנן בִּ ּוִמּפְ ינּו ַרּבָ ּקִ ֵני ִתיּקּון ָהעֹוָלם ּתַ ַנן בִּ ּוִמּפְ ינּו ַרּבָ ּקִ ֵני ִתיּקּון ָהעֹוָלם ּתַ אֹוַרְייָתאְד ּוִמּפְ ָנן ַאּדְ י ָיְתֵמי אֹוְקמּוָה ַרּבָ יק, ְוַגּבֵ אֹוַרְייָתאַמּזִ ָנן ַאּדְ י ָיְתֵמי אֹוְקמּוָה ַרּבָ יק, ְוַגּבֵ אֹוַרְייָתאַמּזִ ָנן ַאּדְ י ָיְתֵמי אֹוְקמּוָה ַרּבָ יק, ְוַגּבֵ אֹוַרְייָתאַמּזִ ָנן ַאּדְ י ָיְתֵמי אֹוְקמּוָה ַרּבָ יק, ְוַגּבֵ             ....ַמּזִ

        
  ?! ִאיִניִאיִניִאיִניִאיִני

י ֱאִליֶעֶזר ָניֹוָתָאהְוָהָתֵני ְוָהָתֵני ְוָהָתֵני ְוָהָתֵני          : : : : ַרּבִ
ְכֵסי ְיתֹוִמים " יּבּוִרית,  - ֵאין ִנְפָרִעין ִמּנִ א ִמן ַהּזִ   ֶאּלָ

ית   . . . . "ַוֲאִפילּו ֵהן ִעיּדִ
ית"ַמאי ַמאי ַמאי ַמאי          ? ? ? ? "ֲאִפיּלּו ֵהן ִעיּדִ

ָטָרא ׁשְ ית ּבִ ְכִתיב ִעיּדִ ב ּדִ ָטָראָלאו ַאף ַעל ּגַ ׁשְ ית ּבִ ְכִתיב ִעיּדִ ב ּדִ ָטָראָלאו ַאף ַעל ּגַ ׁשְ ית ּבִ ְכִתיב ִעיּדִ ב ּדִ ָטָראָלאו ַאף ַעל ּגַ ׁשְ ית ּבִ ְכִתיב ִעיּדִ ב ּדִ    !ָלאו ַאף ַעל ּגַ
  

ית"לֹא, ַמאי לֹא, ַמאי לֹא, ַמאי לֹא, ַמאי  ית? ? ? ? "ִעיּדִ ָפֵאי ִעיּדִ יתׁשְ ָפֵאי ִעיּדִ יתׁשְ ָפֵאי ִעיּדִ יתׁשְ ָפֵאי ִעיּדִ   . ׁשְ
  
  ָרָבא, ָרָבא, ָרָבא, ָרָבא, ְד כִּ 
        : : : : ָרָבאָאַמר ָאַמר ָאַמר ָאַמר ּדְ 

יק ִזיּבּוִרית  יק ִזיּבּוִרית ִהזִּ יק ִזיּבּוִרית ִהזִּ יק ִזיּבּוִרית ִהזִּ ית,     - - - - ִהזִּ ית, ּגֹוֶבה ִמן ָהִעיּדִ ית, ּגֹוֶבה ִמן ָהִעיּדִ ית, ּגֹוֶבה ִמן ָהִעיּדִ   ּגֹוֶבה ִמן ָהִעיּדִ
ית  ָפֵאי ִעיּדִ ית ׁשְ ָפֵאי ִעיּדִ ית ׁשְ ָפֵאי ִעיּדִ ית ׁשְ ָפֵאי ִעיּדִ ינֹוִניתּגוֹ ּגוֹ ּגוֹ ּגוֹ     - - - - ׁשְ ינֹוִניתֶבה ִמן ַהּבֵ ינֹוִניתֶבה ִמן ַהּבֵ ינֹוִניתֶבה ִמן ַהּבֵ         ֶבה ִמן ַהּבֵ

אֹוַרְייָתאגַ גַ גַ גַ וְ וְ וְ וְ  ָנן ַאּדְ י ָיְתֵמי אֹוְקמּוָה ַרּבָ אֹוַרְייָתאּבֵ ָנן ַאּדְ י ָיְתֵמי אֹוְקמּוָה ַרּבָ אֹוַרְייָתאּבֵ ָנן ַאּדְ י ָיְתֵמי אֹוְקמּוָה ַרּבָ אֹוַרְייָתאּבֵ ָנן ַאּדְ י ָיְתֵמי אֹוְקמּוָה ַרּבָ             ....ּבֵ
   

        
        

                                                           

ה בֹו יֹוִציא ֵאֶליָך ֶאת ַהֲע  21 ה נֹׁשֶ ר ַאתָּ ֲעמֹד ְוָהִאיׁש ֲאׁשֶ חּוץ תַּ   בֹוט ַהחּוָצהּבַ
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        בבבב- - - - נ, אנ, אנ, אנ, א .5
ְכֵסי ְיתֹוִמין " יּבּוִרית - ֵאין ִנְפָרִעין ִמּנִ א ִמן ַהּזִ         . . . . "ֶאּלָ
        

ֵעי  ֵעי ּבָ ֵעי ּבָ ֵעי ּבָ ר ַאִמיּבָ         : ַרב ַאַחְדבֹוי ּבַ
דֹוִלים?     ְיתֹוִמין"" ים, אֹו ֲאִפיּלּו ּגְ ָאְמרּו, ְקַטּנִ דֹוִלים? ׁשֶ ים, אֹו ֲאִפיּלּו ּגְ ָאְמרּו, ְקַטּנִ דֹוִלים? ׁשֶ ים, אֹו ֲאִפיּלּו ּגְ ָאְמרּו, ְקַטּנִ דֹוִלים? ׁשֶ ים, אֹו ֲאִפיּלּו ּגְ ָאְמרּו, ְקַטּנִ   ׁשֶ
  

ַנן ים ֲעבּוד ַרּבָ י ָיְתֵמי, ִלְקַטּנִ ּבֵ ַנן ּגַ ֲעבּוד ַרּבָ א ִהיא ּדַ ְנּתָ ּקַ ַנןּתַ ים ֲעבּוד ַרּבָ י ָיְתֵמי, ִלְקַטּנִ ּבֵ ַנן ּגַ ֲעבּוד ַרּבָ א ִהיא ּדַ ְנּתָ ּקַ ַנןּתַ ים ֲעבּוד ַרּבָ י ָיְתֵמי, ִלְקַטּנִ ּבֵ ַנן ּגַ ֲעבּוד ַרּבָ א ִהיא ּדַ ְנּתָ ּקַ ַנןּתַ ים ֲעבּוד ַרּבָ י ָיְתֵמי, ִלְקַטּנִ ּבֵ ַנן ּגַ ֲעבּוד ַרּבָ א ִהיא ּדַ ְנּתָ ּקַ ַנן, ּתַ ַנןִלְגדֹוִלים לֹא ֲעבּוד ַרּבָ ַנןִלְגדֹוִלים לֹא ֲעבּוד ַרּבָ ַנןִלְגדֹוִלים לֹא ֲעבּוד ַרּבָ   . ִלְגדֹוִלים לֹא ֲעבּוד ַרּבָ
ְלָמא ְלָמאאֹו ּדִ ְלָמאאֹו ּדִ ְלָמאאֹו ּדִ             ::::אֹו ּדִ

ּום  ּום ִמׁשּ ּום ִמׁשּ ּום ִמׁשּ א ּדְ ִמׁשּ ְעּתָ יק ַאּדַ א לֹא ַמּסֵ ְעּתָ יק ַאּדַ א לֹא ַמּסֵ ְעּתָ יק ַאּדַ א לֹא ַמּסֵ ְעּתָ יק ַאּדַ לֶ ּדְ ּדְ ּדְ ּדְ לֹא ַמּסֵ ֲהָוה ֵליּה נֹוֵעל ּדֶ י ָיְתֵמי, ּדַ ִמית לֶֹוה ְוָנְפִלי ִנְכֵסי ַקּמֵ לֶ ַמְלֶוה ּדְ ֲהָוה ֵליּה נֹוֵעל ּדֶ י ָיְתֵמי, ּדַ ִמית לֶֹוה ְוָנְפִלי ִנְכֵסי ַקּמֵ לֶ ַמְלֶוה ּדְ ֲהָוה ֵליּה נֹוֵעל ּדֶ י ָיְתֵמי, ּדַ ִמית לֶֹוה ְוָנְפִלי ִנְכֵסי ַקּמֵ לֶ ַמְלֶוה ּדְ ֲהָוה ֵליּה נֹוֵעל ּדֶ י ָיְתֵמי, ּדַ ִמית לֶֹוה ְוָנְפִלי ִנְכֵסי ַקּמֵ   , תתתתַמְלֶוה ּדְ
דֹוִלים ַנִמי ך ֲאִפיּלּו ּגְ דֹוִלים ַנִמיִהְלּכָ ך ֲאִפיּלּו ּגְ דֹוִלים ַנִמיִהְלּכָ ך ֲאִפיּלּו ּגְ דֹוִלים ַנִמיִהְלּכָ ך ֲאִפיּלּו ּגְ   ? ִהְלּכָ

  
ַמע א ׁשְ ַמעּתָ א ׁשְ ַמעּתָ א ׁשְ ַמעּתָ א ׁשְ             ::::ּתָ

ָתֵני  ָתֵני ּדְ ָתֵני ּדְ ָתֵני ּדְ אּדְ יׁשָ ִ ֵיי ַקׁשּ   : ַאּבַ
ים" דֹוִלים, ְוֵאין ָצִריך לֹוַמר ְקַטּנִ ָאְמרּו ּגְ   . . . . "ְיתֹוִמין ׁשֶ
  

בּוָעה,  בּוָעה, ְוִדְלָמא ָהֵני ִמיֵלי ְלִעְנַין ׁשְ בּוָעה, ְוִדְלָמא ָהֵני ִמיֵלי ְלִעְנַין ׁשְ בּוָעה, ְוִדְלָמא ָהֵני ִמיֵלי ְלִעְנַין ׁשְ ִמיֵלי ַדֲאבּוהַּ ּדְ ּדְ ּדְ ּדְ ְוִדְלָמא ָהֵני ִמיֵלי ְלִעְנַין ׁשְ דֹול ּבְ ִמיֵלי ַדֲאבּוהַּ ּגָ דֹול ּבְ ִמיֵלי ַדֲאבּוהַּ ּגָ דֹול ּבְ ִמיֵלי ַדֲאבּוהַּ ּגָ דֹול ּבְ ֵמי    ּגָ ָקָטן ּדָ ֵמיּכְ ָקָטן ּדָ ֵמיּכְ ָקָטן ּדָ ֵמיּכְ ָקָטן ּדָ       !!!!ְלִעְנַין ִזיּבּוִרית לֹאְלִעְנַין ִזיּבּוִרית לֹאְלִעְנַין ִזיּבּוִרית לֹאְלִעְנַין ִזיּבּוִרית לֹא    ֲאָבלֲאָבלֲאָבלֲאָבל, ּכְ
  

     ::::ְוִהְלְכָתאְוִהְלְכָתאְוִהְלְכָתאְוִהְלְכָתא
ָאְמרּו     "ְיתֹוִמין"   נ,ב ָאְמרּו ׁשֶ ָאְמרּו ׁשֶ ָאְמרּו ׁשֶ דֹוִלים,  -ׁשֶ   ּגְ

ים,    ְוֵאין ָצִריך לֹוַמר ְקַטּנִ
ין  בּוָעהלִ ּבֵ בּוָעהׁשְ בּוָעהׁשְ בּוָעהׁשְ   , ׁשְ

ין ְלִזיּבּוִרית ין ְלִזיּבּוִריתּבֵ ין ְלִזיּבּוִריתּבֵ ין ְלִזיּבּוִריתּבֵ       ....ּבֵ
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ֵני חֹוִרין" ׁש ּבְ ּיֵ ָמקֹום ׁשֶ ִדים ּבְ ָכִסים ְמׁשּוְעּבָ   . . . . "ֵאין ִנְפָרִעין ִמּנְ
  
ר ַאִמיֵעי ֵעי ֵעי ֵעי ּבָ ּבָ ּבָ ּבָ    : : : : ַרב ַאַחְדבֹוי ּבַ

ָנה ֵהיַאךְ  ַמּתָ ָנה ֵהיַאךְ ּבְ ַמּתָ ָנה ֵהיַאךְ ּבְ ַמּתָ ָנה ֵהיַאךְ ּבְ ַמּתָ   ? ּבְ
  

ֵסיָדא  ּום ּפְ ַנן ִמׁשּ ֲעבּוד ַרּבָ א הּוא ּדַ ְנּתָ ּקַ ֵסיָדא ּתַ ּום ּפְ ַנן ִמׁשּ ֲעבּוד ַרּבָ א הּוא ּדַ ְנּתָ ּקַ ֵסיָדא ּתַ ּום ּפְ ַנן ִמׁשּ ֲעבּוד ַרּבָ א הּוא ּדַ ְנּתָ ּקַ ֵסיָדא ּתַ ּום ּפְ ַנן ִמׁשּ ֲעבּוד ַרּבָ א הּוא ּדַ ְנּתָ ּקַ   , ָלקֹוחֹותָלקֹוחֹותָלקֹוחֹותָלקֹוחֹותּדְ ּדְ ּדְ ּדְ ּתַ
ֵסיָדא  א ּפְ ֵליּכָ ָנה, ּדְ ֵסיָדא ֲאָבל ַמּתָ א ּפְ ֵליּכָ ָנה, ּדְ ֵסיָדא ֲאָבל ַמּתָ א ּפְ ֵליּכָ ָנה, ּדְ ֵסיָדא ֲאָבל ַמּתָ א ּפְ ֵליּכָ ָנה, ּדְ   לֹא, לֹא, לֹא, לֹא,     - - - - ָלקֹוחֹות ָלקֹוחֹות ָלקֹוחֹות ָלקֹוחֹות ּדְ ּדְ ּדְ ּדְ ֲאָבל ַמּתָ

ְלָמא ְלָמאאֹו ּדִ ְלָמאאֹו ּדִ ְלָמאאֹו ּדִ             ::::אֹו ּדִ
יּה  ִאית ֵליּה ֲהָנָאה ִמיּנֵ ָנה ַנִמי, ִאי ָלאו ּדְ יּה ַמּתָ ִאית ֵליּה ֲהָנָאה ִמיּנֵ ָנה ַנִמי, ִאי ָלאו ּדְ יּה ַמּתָ ִאית ֵליּה ֲהָנָאה ִמיּנֵ ָנה ַנִמי, ִאי ָלאו ּדְ יּה ַמּתָ ִאית ֵליּה ֲהָנָאה ִמיּנֵ ָנה ַנִמי, ִאי ָלאו ּדְ ָנה,     ַמּתָ ָנה, לֹא ָיֵהיב ֵליּה ַמּתָ ָנה, לֹא ָיֵהיב ֵליּה ַמּתָ ָנה, לֹא ָיֵהיב ֵליּה ַמּתָ         לֹא ָיֵהיב ֵליּה ַמּתָ

ֵסיָדא  י ּפְ ך ּכִ ֵסיָדא ְוִהְלּכָ י ּפְ ך ּכִ ֵסיָדא ְוִהְלּכָ י ּפְ ך ּכִ ֵסיָדא ְוִהְלּכָ י ּפְ ך ּכִ ֵמיּדְ ּדְ ּדְ ּדְ ְוִהְלּכָ ֵמיָלקֹוחֹות ּדָ ֵמיָלקֹוחֹות ּדָ ֵמיָלקֹוחֹות ּדָ   ? ָלקֹוחֹות ּדָ
  

אָאַמר ֵליּה ָאַמר ֵליּה ָאַמר ֵליּה ָאַמר ֵליּה  יׁשָ ִ ֵריּה     ָמר ַקׁשּ אּדְ ּבְ ילְ לְ לְ לְ     ַרב ִחְסּדָ             ::::ַרב ַאׁשִ
ַמע א ׁשְ ַמעּתָ א ׁשְ ַמעּתָ א ׁשְ ַמעּתָ א ׁשְ             ::::ּתָ

ָאַמר: " ִכיב ְמַרע ׁשֶ   ׁשְ
לׁש ֵמאֹות ִלְפלֹוִני ְוַאְרּבַ  נּו ָמאַתִים זּוז ִלְפלֹוִני ּוׁשְ    –ע ֵמאֹות ִלְפלֹוִני" "תְּ

ָטר  ְ ׁשּ ל ַהּקֹוֵדם ּבַ   ָזָכה.  -ֵאין אֹוְמִרים: ּכָ
ַטר חֹוב  ָיָצא ָעָליוְלִפיָכְך  ן.  -ׁשְ   ּגֹוֶבה ִמּכּוּלָ

נּו ָמאַתִים זּוז ִלְפלֹוִני    –ְוַאֲחָריו ִלְפלֹוִני"  ,ְוַאֲחָריו ִלְפלֹוִני ,ֲאָבל ִאם ָאַמר: "תְּ
ל ַהּקוֹ  ָטר ָזָכה. אֹוְמִרים: ּכָ ׁשְ   ֵדם ּבִ

ַטר חֹוב    ּגֹוֶבה ִמן ָהַאֲחרֹון,  -ְלִפיָכְך ָיָצא ָעָליו ׁשְ
ָפָניו,  - ֵאין לוֹ  ּלְ ֶ   ּגֹוֶבה ִמׁשּ
ְפֵני ָפָניו -ֵאין לֹו  ּלִ ֶ   . "ּגֹוֶבה ִמׁשּ

ינֹוִנית ּוַבְתָרא ִזיּבּוִריתְוַאף ַעל ַגב  א ּבֵ ַקּמָ ינֹוִנית ּוַבְתָרא ִזיּבּוִריתּדְ א ּבֵ ַקּמָ ינֹוִנית ּוַבְתָרא ִזיּבּוִריתּדְ א ּבֵ ַקּמָ ינֹוִנית ּוַבְתָרא ִזיּבּוִריתּדְ א ּבֵ ַקּמָ יּבּוִר     - - - -     ּדְ יּבּוִר ִמזִּ יּבּוִר ִמזִּ יּבּוִר ִמזִּ ֵבי    יתיתיתיתִמזִּ ֵביּגָ ֵביּגָ ֵביּגָ ינוֹ , ּגָ ינוֹ ִמּבֵ ינוֹ ִמּבֵ ינוֹ ִמּבֵ ֵבי. ִמּבֵ ֵבי. ִנית לֹא ּגָ ֵבי. ִנית לֹא ּגָ ֵבי. ִנית לֹא ּגָ         ִנית לֹא ּגָ
ּה  ַמע ִמיּנָ ּה ׁשְ ַמע ִמיּנָ ּה ׁשְ ַמע ִמיּנָ ּה ׁשְ ַמע ִמיּנָ             ::::ׁשְ

א ְנּתָ ּקַ ַנן ּתַ ָנה ַנִמי ֲעבּוד ַרּבָ ַמּתָ אּבְ ְנּתָ ּקַ ַנן ּתַ ָנה ַנִמי ֲעבּוד ַרּבָ ַמּתָ אּבְ ְנּתָ ּקַ ַנן ּתַ ָנה ַנִמי ֲעבּוד ַרּבָ ַמּתָ אּבְ ְנּתָ ּקַ ַנן ּתַ ָנה ַנִמי ֲעבּוד ַרּבָ ַמּתָ             ....ּבְ
        

ַמאי ָעְסִקיַנן ַמאי ָעְסִקיַנןָהָכא ּבְ ַמאי ָעְסִקיַנןָהָכא ּבְ ַמאי ָעְסִקיַנןָהָכא ּבְ             ::::ָהָכא ּבְ
ַבַעל חֹוב.  ַבַעל חֹוב. ּבְ ַבַעל חֹוב. ּבְ ַבַעל חֹוב. ּבְ   ּבְ

  
נּו"ְוָהא ְוָהא ְוָהא ְוָהא    ! ָקָאַמרָקָאַמרָקָאַמרָקָאַמר    "תְּ

  
נוּ  חֹוִבי    "תְּ חֹוִביּבְ חֹוִביּבְ חֹוִביּבְ   . . . . "ּבְ

  
ַמאן ָקֵדים ָטָרא ּדְ ַמאן ָקֵדיםְוֵליֲחִזי ׁשְ ָטָרא ּדְ ַמאן ָקֵדיםְוֵליֲחִזי ׁשְ ָטָרא ּדְ ַמאן ָקֵדיםְוֵליֲחִזי ׁשְ ָטָרא ּדְ   ! ְוֵליֲחִזי ׁשְ

  
ָטָרא א ׁשְ ֵליּכָ ָטָראּדְ א ׁשְ ֵליּכָ ָטָראּדְ א ׁשְ ֵליּכָ ָטָראּדְ א ׁשְ ֵליּכָ   . ּדְ

  
ל ַהּקוֹ ְוָהא ְוָהא ְוָהא ְוָהא  ָטר""ּכָ ׁשְ   ! ָקָאַמרָקָאַמרָקָאַמרָקָאַמר    ֵדם ּבִ

  
א ַקְדּתָ ַטר ּפְ ׁשְ אּבִ ַקְדּתָ ַטר ּפְ ׁשְ אּבִ ַקְדּתָ ַטר ּפְ ׁשְ אּבִ ַקְדּתָ ַטר ּפְ ׁשְ   . ּבִ

  
ֵעית ֵאיָמא ֵעית ֵאיָמאְוִאי ּבָ ֵעית ֵאיָמאְוִאי ּבָ ֵעית ֵאיָמאְוִאי ּבָ             ::::ְוִאי ּבָ

ָנה ַנִמי ָנה ַנִמיֲאִפיּלּו ַמּתָ ָנה ַנִמיֲאִפיּלּו ַמּתָ ָנה ַנִמיֲאִפיּלּו ַמּתָ   , ֲאִפיּלּו ַמּתָ
ָיא ָיאְוָלא ַקׁשְ ָיאְוָלא ַקׁשְ ָיאְוָלא ַקׁשְ             ::::ְוָלא ַקׁשְ

א ַאֲחרֹון"ּגֹוֶבה ִמן ָהַאֲחרֹון"ַמאי ַמאי ַמאי ַמאי  א ַאֲחרֹון? ֵאין ִנְפָסד ֶאּלָ א ַאֲחרֹון? ֵאין ִנְפָסד ֶאּלָ א ַאֲחרֹון? ֵאין ִנְפָסד ֶאּלָ   . ? ֵאין ִנְפָסד ֶאּלָ
  

ֵעית ֵאיָמא ֵעית ֵאיָמאְוִאי ּבָ ֵעית ֵאיָמאְוִאי ּבָ ֵעית ֵאיָמאְוִאי ּבָ             ::::ְוִאי ּבָ
הּו ַלֲהָדֵדי וּו ּכּוּלְ ׁשָ הּו ַלֲהָדֵדיּדְ וּו ּכּוּלְ ׁשָ הּו ַלֲהָדֵדיּדְ וּו ּכּוּלְ ׁשָ הּו ַלֲהָדֵדיּדְ וּו ּכּוּלְ ׁשָ   .  ּדְ
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ירֹותֵאין מוֹ " נֹות [[[[    ִציִאין ַלֲאִכיַלת ּפֵ ה ְוַהּבָ ָ ַבח ַקְרָקעֹות, ְוִלְמזֹון ָהִאׁשּ ִדים -ּוְלׁשֶ ָכִסים ְמׁשּוְעּבָ    .ִמּנְ

  

ֵני ִתיּקּון ָהעֹוָלם   ].].].]."ִמּפְ
  

            ????ַמאי ַטֲעָמאַמאי ַטֲעָמאַמאי ַטֲעָמאַמאי ַטֲעָמא
        

אָאַמר ָאַמר ָאַמר ָאַמר          : : : : ֵריׁש ָלִקיׁש ָאַמר ָאַמר ָאַמר ָאַמר     עּוּלָ
תּוִבין ֵאין ּכְ תּוִביןְלִפי ׁשֶ ֵאין ּכְ תּוִביןְלִפי ׁשֶ ֵאין ּכְ תּוִביןְלִפי ׁשֶ ֵאין ּכְ   . ְלִפי ׁשֶ

  
אָאַמר ֵליּה ָאַמר ֵליּה ָאַמר ֵליּה ָאַמר ֵליּה  י ַאּבָ אלְ לְ לְ לְ     ַרּבִ         : : : : עּוּלָ

מוּ  ְכִתיִבי ּדָ ְכַמאן ּדִ נֹות ּדִ ה ְוַהּבָ ָ מוּ ְוָהא ְמזֹון ָהִאׁשּ ְכִתיִבי ּדָ ְכַמאן ּדִ נֹות ּדִ ה ְוַהּבָ ָ מוּ ְוָהא ְמזֹון ָהִאׁשּ ְכִתיִבי ּדָ ְכַמאן ּדִ נֹות ּדִ ה ְוַהּבָ ָ מוּ ְוָהא ְמזֹון ָהִאׁשּ ְכִתיִבי ּדָ ְכַמאן ּדִ נֹות ּדִ ה ְוַהּבָ ָ             ,,,,ְוָהא ְמזֹון ָהִאׁשּ
  ! "ֵאין מֹוִציִאין"    ::::ָקָתֵניָקָתֵניָקָתֵניָקָתֵניוְ וְ וְ וְ 

  
  : ָאַמר ֵליּה ָאַמר ֵליּה ָאַמר ֵליּה ָאַמר ֵליּה 

ָרא ָהִכי ַאְתקּון    - - - - ָהָתם ָהָתם ָהָתם ָהָתם  ָרא ָהִכי ַאְתקּוןֵמִעיּקָ ָרא ָהִכי ַאְתקּוןֵמִעיּקָ ָרא ָהִכי ַאְתקּוןֵמִעיּקָ ֵני חֹוִרין    ,,,,ֵמִעיּקָ תּוִבין ֵהן ֵאֶצל ּבְ ֵני חֹוִריןּכְ תּוִבין ֵהן ֵאֶצל ּבְ ֵני חֹוִריןּכְ תּוִבין ֵהן ֵאֶצל ּבְ ֵני חֹוִריןּכְ תּוִבין ֵהן ֵאֶצל ּבְ ִדין. , ּכְ תּוִבין ֵהן ֵאֶצל ְמׁשּוְעּבָ ִדין. ְוֵאין ּכְ תּוִבין ֵהן ֵאֶצל ְמׁשּוְעּבָ ִדין. ְוֵאין ּכְ תּוִבין ֵהן ֵאֶצל ְמׁשּוְעּבָ ִדין. ְוֵאין ּכְ תּוִבין ֵהן ֵאֶצל ְמׁשּוְעּבָ         ְוֵאין ּכְ
        

י ַאִסיַר ְוֵכן ָאַמר ְוֵכן ָאַמר ְוֵכן ָאַמר ְוֵכן ָאַמר  י יֹוָחָנןָאַמר ָאַמר ָאַמר ָאַמר     ּבִ   : ַרּבִ
תּוִבין. ֵאין ּכְ תּוִבין.ְלִפי ׁשֶ ֵאין ּכְ תּוִבין.ְלִפי ׁשֶ ֵאין ּכְ תּוִבין.ְלִפי ׁשֶ ֵאין ּכְ    ְלִפי ׁשֶ

  
י ֵזיָראָאַמר ֵליּה          : : : : ַרב ַאִסילְ לְ לְ לְ     ַרּבִ

מוּ  ְכִתיִבי ּדָ ְכַמאן ּדִ נֹות ּדִ ה ְוַהּבָ ָ מוּ ְוָהא ְמזֹון ָהִאׁשּ ְכִתיִבי ּדָ ְכַמאן ּדִ נֹות ּדִ ה ְוַהּבָ ָ מוּ ְוָהא ְמזֹון ָהִאׁשּ ְכִתיִבי ּדָ ְכַמאן ּדִ נֹות ּדִ ה ְוַהּבָ ָ מוּ ְוָהא ְמזֹון ָהִאׁשּ ְכִתיִבי ּדָ ְכַמאן ּדִ נֹות ּדִ ה ְוַהּבָ ָ   , ְוָהא ְמזֹון ָהִאׁשּ
        ! ! ! ! "ֵאין מֹוִציִאין"ְוָקָתֵני: ְוָקָתֵני: ְוָקָתֵני: ְוָקָתֵני: 

        
  : ָאַמר ֵליּה ָאַמר ֵליּה ָאַמר ֵליּה ָאַמר ֵליּה 

ָרא ָהִכי ַאְתקּון:  ָרא ָהִכי ַאְתקּון: ֵמִעיּקָ ָרא ָהִכי ַאְתקּון: ֵמִעיּקָ ָרא ָהִכי ַאְתקּון: ֵמִעיּקָ         ֵמִעיּקָ
תּוִבין  תּוִבין ּכְ תּוִבין ּכְ תּוִבין ּכְ ֵני חֹוִרין, ּכְ ֵני חֹוִרין, ֵהן ֵאֶצל ּבְ ֵני חֹוִרין, ֵהן ֵאֶצל ּבְ ֵני חֹוִרין, ֵהן ֵאֶצל ּבְ         ֵהן ֵאֶצל ּבְ

ִדין.  תּוִבין ֵהן ֵאֶצל ְמׁשּוְעּבָ ִדין. ְוֵאין ּכְ תּוִבין ֵהן ֵאֶצל ְמׁשּוְעּבָ ִדין. ְוֵאין ּכְ תּוִבין ֵהן ֵאֶצל ְמׁשּוְעּבָ ִדין. ְוֵאין ּכְ תּוִבין ֵהן ֵאֶצל ְמׁשּוְעּבָ   ְוֵאין ּכְ
  
  

י ֲחִניָנא   : ָאַמרָאַמרָאַמרָאַמר    ַרּבִ
ֵאין ְקצּוִבין ֵאין ְקצּוִביןְלִפי ׁשֶ ֵאין ְקצּוִביןְלִפי ׁשֶ ֵאין ְקצּוִביןְלִפי ׁשֶ   . ְלִפי ׁשֶ

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

י ֲחִניָנא, ְקצּוִבין  י ֲחִניָנא, ְקצּוִבין ְלַרּבִ י ֲחִניָנא, ְקצּוִבין ְלַרּבִ י ֲחִניָנא, ְקצּוִבין ְלַרּבִ ֵעיוּ וּ וּ וּ ְלַרּבִ ֵעיְכתּוִבין ּבָ ֵעיְכתּוִבין ּבָ ֵעיְכתּוִבין ּבָ      ,,,,ְכתּוִבין ּבָ
ְלָמא         נא,א ְלָמאאֹו ּדִ ְלָמאאֹו ּדִ ְלָמאאֹו ּדִ             ::::אֹו ּדִ

ת, ְקצּוִביןְקצּוִביןְקצּוִביןְקצּוִבין ֵאיָנן ּכְ י ׁשֶ תְוַאף ַעל ּפִ ֵאיָנן ּכְ י ׁשֶ תְוַאף ַעל ּפִ ֵאיָנן ּכְ י ׁשֶ תְוַאף ַעל ּפִ ֵאיָנן ּכְ י ׁשֶ   ּוִבים? ּוִבים? ּוִבים? ּוִבים? ְוַאף ַעל ּפִ
  

ַמע א ׁשְ ַמעּתָ א ׁשְ ַמעּתָ א ׁשְ ַמעּתָ א ׁשְ             ::::ּתָ
ַמר ִאיּתְ ַמרּדְ ִאיּתְ ַמרּדְ ִאיּתְ ַמרּדְ ִאיּתְ   : ּדְ

י ָבנֹות ּוֵבן,  ּתֵ יח ׁשְ ת ְוִהּנִ ּמֵ י ָבנֹות ּוֵבן, ִמי ׁשֶ ּתֵ יח ׁשְ ת ְוִהּנִ ּמֵ י ָבנֹות ּוֵבן, ִמי ׁשֶ ּתֵ יח ׁשְ ת ְוִהּנִ ּמֵ י ָבנֹות ּוֵבן, ִמי ׁשֶ ּתֵ יח ׁשְ ת ְוִהּנִ ּמֵ         ִמי ׁשֶ
ּור ְנָכִסים,  ּור ְנָכִסים, ְוָקְדָמה ָהִראׁשֹוָנה ְוָנְטָלה ִעיׂשּ ּור ְנָכִסים, ְוָקְדָמה ָהִראׁשֹוָנה ְוָנְטָלה ִעיׂשּ ּור ְנָכִסים, ְוָקְדָמה ָהִראׁשֹוָנה ְוָנְטָלה ִעיׂשּ         ְוָקְדָמה ָהִראׁשֹוָנה ְוָנְטָלה ִעיׂשּ

ה ִלְגּבֹות  ִנּיָ יָקה ׁשְ ה ִלְגּבֹות ְולֹא ִהְסּפִ ִנּיָ יָקה ׁשְ ה ִלְגּבֹות ְולֹא ִהְסּפִ ִנּיָ יָקה ׁשְ ה ִלְגּבֹות ְולֹא ִהְסּפִ ִנּיָ יָקה ׁשְ ןְולֹא ִהְסּפִ ת ַהּבֵ ּמֵ ןַעד ׁשֶ ת ַהּבֵ ּמֵ ןַעד ׁשֶ ת ַהּבֵ ּמֵ ןַעד ׁשֶ ת ַהּבֵ ּמֵ   . ַעד ׁשֶ
י יֹוָחָנןָאַמר ָאַמר ָאַמר ָאַמר          : : : : ַרּבִ

ָרה ה ִויּתְ ִנּיָ ָרהׁשְ ה ִויּתְ ִנּיָ ָרהׁשְ ה ִויּתְ ִנּיָ ָרהׁשְ ה ִויּתְ ִנּיָ   . ׁשְ
י ֲחִניָנאַר ְוָאַמר לֹו ְוָאַמר לֹו ְוָאַמר לֹו ְוָאַמר לֹו    : : : : ּבִ

ְרָנָסה דֹוָלה ִמזֹּו ָאְמרּו: מֹוִציִאין ְלּפַ ְרָנָסהּגְ דֹוָלה ִמזֹּו ָאְמרּו: מֹוִציִאין ְלּפַ ְרָנָסהּגְ דֹוָלה ִמזֹּו ָאְמרּו: מֹוִציִאין ְלּפַ ְרָנָסהּגְ דֹוָלה ִמזֹּו ָאְמרּו: מֹוִציִאין ְלּפַ   ְוֵאין מֹוִציִאין ִלְמזֹונֹות, ְוֵאין מֹוִציִאין ִלְמזֹונֹות, ְוֵאין מֹוִציִאין ִלְמזֹונֹות, ְוֵאין מֹוִציִאין ִלְמזֹונֹות,     ,,,,ּגְ
ָרהְוַאּתְ ָאְמַרּתְ ְוַאּתְ ָאְמַרּתְ ְוַאּתְ ָאְמַרּתְ ְוַאּתְ ָאְמַרּתְ  ה ִויּתְ ִנּיָ ָרהׁשְ ה ִויּתְ ִנּיָ ָרהׁשְ ה ִויּתְ ִנּיָ ָרהׁשְ ה ִויּתְ ִנּיָ       !!!!????ׁשְ

ְרָנָסה""""ְוָהא ְוָהא ְוָהא ְוָהא  ְרָנָסהּפַ ְרָנָסהּפַ ְרָנָסהּפַ ִמיַקץ ַקְייָצא "ּפַ ִמיַקץ ַקְייָצאּדְ ִמיַקץ ַקְייָצאּדְ ִמיַקץ ַקְייָצאּדְ ִתיָבא, ּדְ ב ָלא ּכְ ִתיָבאִמיְכּתַ ב ָלא ּכְ ִתיָבאִמיְכּתַ ב ָלא ּכְ ִתיָבאִמיְכּתַ ב ָלא ּכְ   ! ְוָקא מֹוִציָאהְוָקא מֹוִציָאהְוָקא מֹוִציָאהְוָקא מֹוִציָאה, ִמיְכּתַ
  

ִא  יָון ּדְ ְרָנָסה, ּכֵ אֵני ּפַ ִא ׁשָ יָון ּדְ ְרָנָסה, ּכֵ אֵני ּפַ ִא ׁשָ יָון ּדְ ְרָנָסה, ּכֵ אֵני ּפַ ִא ׁשָ יָון ּדְ ְרָנָסה, ּכֵ אֵני ּפַ ֵמי, ית ָלּה ָקָלאית ָלּה ָקָלאית ָלּה ָקָלאית ָלּה ָקָלאׁשָ ְכִתיָבא ּדָ ַמאן ּדִ ֵמיּכְ ְכִתיָבא ּדָ ַמאן ּדִ ֵמיּכְ ְכִתיָבא ּדָ ַמאן ּדִ ֵמיּכְ ְכִתיָבא ּדָ ַמאן ּדִ   . ּכְ
  

ר ָמנֹוחְמִתיב ְמִתיב ְמִתיב ְמִתיב    : : : : ַרב הּוָנא ּבַ
נֹוֵתיֶהן " ֵני חֹוִרין,  -ֵמתּו ּבְ ָכִסים ּבְ   ִנּזֹונֹות ִמּנְ
ַבֲעַלת חֹוב -יא ִה וְ  ִהיא ּכְ ֵני ׁשֶ ִדים, ִמּפְ ָכִסים ְמׁשּוְעּבָ       !!!!(כתובות קא:)(כתובות קא:)(כתובות קא:)(כתובות קא:)    "ִנּזֹוֶנת ִמּנְ
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ַמאי ָעְס  ַמאי ָעְס ָהָכא ּבְ ַמאי ָעְס ָהָכא ּבְ ַמאי ָעְס ָהָכא ּבְ             ::::ִקיַנןִקיַנןִקיַנןִקיַנןָהָכא ּבְ
דוֹ  נּו ִמּיָ ּקָ ׁשֶ דוֹ ּבְ נּו ִמּיָ ּקָ ׁשֶ דוֹ ּבְ נּו ִמּיָ ּקָ ׁשֶ דוֹ ּבְ נּו ִמּיָ ּקָ ׁשֶ   . ּבְ

  
נֹות ַנִמי    ,,,,ִאי ָהִכיִאי ָהִכיִאי ָהִכיִאי ָהִכי נֹות ַנִמיּבָ נֹות ַנִמיּבָ נֹות ַנִמיּבָ   ! ּבָ

  
נּו ָלזֹו, ְולֹא ָקנּו ָלזוֹ  ּקָ ׁשֶ נּו ָלזֹו, ְולֹא ָקנּו ָלזוֹ ּבְ ּקָ ׁשֶ נּו ָלזֹו, ְולֹא ָקנּו ָלזוֹ ּבְ ּקָ ׁשֶ נּו ָלזֹו, ְולֹא ָקנּו ָלזוֹ ּבְ ּקָ ׁשֶ   . ּבְ

  
ְסָקא ְסָקאַמאי ּפָ ְסָקאַמאי ּפָ ְסָקאַמאי ּפָ   ? ַמאי ּפָ

  
ַעת ִקְנָין  ׁשְ ֲהַואי ּבִ ּתֹו ּדַ ת ִאׁשְ ַעת ִקְנָין ּבַ ׁשְ ֲהַואי ּבִ ּתֹו ּדַ ת ִאׁשְ ַעת ִקְנָין ּבַ ׁשְ ֲהַואי ּבִ ּתֹו ּדַ ת ִאׁשְ ַעת ִקְנָין ּבַ ׁשְ ֲהַואי ּבִ ּתֹו ּדַ ת ִאׁשְ י ָלּה ִקְנָין,     - - - - ּבַ י ָלּה ִקְנָין, ְמַהּנֵ י ָלּה ִקְנָין, ְמַהּנֵ י ָלּה ִקְנָין, ְמַהּנֵ         ְמַהּנֵ

ַעת ִקְנָין  ׁשְ ּתֹו שלֹא ֲהַואי ּבִ ַעת ִקְנָין ּבִ ׁשְ ּתֹו שלֹא ֲהַואי ּבִ ַעת ִקְנָין ּבִ ׁשְ ּתֹו שלֹא ֲהַואי ּבִ ַעת ִקְנָין ּבִ ׁשְ ּתֹו שלֹא ֲהַואי ּבִ י ָלּה ִקְנָין.  - ּבִ י ָלּה ִקְנָין. לֹא ְמַהּנֵ י ָלּה ִקְנָין. לֹא ְמַהּנֵ י ָלּה ִקְנָין. לֹא ְמַהּנֵ   לֹא ְמַהּנֵ
  

ַעת ִקְנָין ׁשְ ְרַוְייהּו ּבִ ָהוּו ּתַ ַעת ִקְנָיןִמי ָלא ָעְסִקיַנן ּדְ ׁשְ ְרַוְייהּו ּבִ ָהוּו ּתַ ַעת ִקְנָיןִמי ָלא ָעְסִקיַנן ּדְ ׁשְ ְרַוְייהּו ּבִ ָהוּו ּתַ ַעת ִקְנָיןִמי ָלא ָעְסִקיַנן ּדְ ׁשְ ְרַוְייהּו ּבִ ָהוּו ּתַ             ?!?!?!?!ִמי ָלא ָעְסִקיַנן ּדְ
ֵמי ֵמיְוֵהיִכי ּדָ ֵמיְוֵהיִכי ּדָ ֵמיְוֵהיִכי ּדָ      ????ְוֵהיִכי ּדָ

ּה ְוַאֲהְדָרּה ּדְ ּדְ ּדְ ּדְ  ְרׁשָ ּה ְוַאֲהְדָרּה ּגֵ ְרׁשָ ּה ְוַאֲהְדָרּה ּגֵ ְרׁשָ ּה ְוַאֲהְדָרּה ּגֵ ְרׁשָ             !!!!ּגֵ
        

א,  א, ֶאּלָ א, ֶאּלָ א, ֶאּלָ         ֶאּלָ
ּתֹו  ּתֹו ּבִ ּתֹו ּבִ ּתֹו ּבִ ין ָקָאְכָלהִב ִב ִב ִב ּדְ ּבִ ית ּדִ ין ָקָאְכָלהְתַנאי ּבֵ ית ּדִ ין ָקָאְכָלהְתַנאי ּבֵ ית ּדִ ין ָקָאְכָלהְתַנאי ּבֵ ית ּדִ י     - - - -     ְתַנאי ּבֵ י לֹא ְמַהּנֵ י לֹא ְמַהּנֵ י לֹא ְמַהּנֵ   . ָלּה ִקְנָיןָלּה ִקְנָיןָלּה ִקְנָיןָלּה ִקְנָיןלֹא ְמַהּנֵ

ין ָקָאְכָלה  ית ּדִ ְתַנאי ּבֵ ָלאו ּבִ ּתֹו ּדְ ת ִאׁשְ ין ָקָאְכָלה ּבַ ית ּדִ ְתַנאי ּבֵ ָלאו ּבִ ּתֹו ּדְ ת ִאׁשְ ין ָקָאְכָלה ּבַ ית ּדִ ְתַנאי ּבֵ ָלאו ּבִ ּתֹו ּדְ ת ִאׁשְ ין ָקָאְכָלה ּבַ ית ּדִ ְתַנאי ּבֵ ָלאו ּבִ ּתֹו ּדְ ת ִאׁשְ   י ָלּה ִקְנָין. י ָלּה ִקְנָין. י ָלּה ִקְנָין. י ָלּה ִקְנָין. ְמַהנֵּ ְמַהנֵּ ְמַהנֵּ ְמַהנֵּ     - - - - ּבַ
  

ְרָעה ְרָעהְוִכי ִמיְגַרע ּגָ ְרָעהְוִכי ִמיְגַרע ּגָ ְרָעהְוִכי ִמיְגַרע ּגָ             ?!?!?!?!ְוִכי ִמיְגַרע ּגָ
        

א אֶאּלָ אֶאּלָ אֶאּלָ             ,,,,ֶאּלָ
יָון  ּתֹו ּכֵ יָון ּבִ ּתֹו ּכֵ יָון ּבִ ּתֹו ּכֵ יָון ּבִ ּתֹו ּכֵ ין ָקָאְכָלהִב ִב ִב ִב ּדְ ּבִ ית ּדִ ין ָקָאְכָלהְתַנאי ּבֵ ית ּדִ ין ָקָאְכָלהְתַנאי ּבֵ ית ּדִ ין ָקָאְכָלהְתַנאי ּבֵ ית ּדִ             ,,,,ְתַנאי ּבֵ

ָסּה  ָסּה ֵאיַמר ְצָרֵרי ַאְתּפָ ָסּה ֵאיַמר ְצָרֵרי ַאְתּפָ ָסּה ֵאיַמר ְצָרֵרי ַאְתּפָ             ....ֵאיַמר ְצָרֵרי ַאְתּפָ
        

ַמע א ׁשְ ַמעּתָ א ׁשְ ַמעּתָ א ׁשְ ַמעּתָ א ׁשְ             ::::ּתָ
י ָנָתןָאַמר "   : ַרּבִ

ל ִראׁשֹון.  ?ֵאיָמַתי ְבחֹו ׁשֶ חֹו ְלׁשִ ַדם ִמּקָ ּקָ ְזַמן ׁשֶ   ּבִ
ְב  ִני ֲאָבל ָקַדם ׁשִ ל ׁשֵ חֹו ׁשֶ ל ִראׁשֹון ְלִמּקָ ִדים -חֹו ׁשֶ ָכִסים ְמׁשּוְעּבָ         . . . . "ּגֹוֶבה ִמּנְ

ּום     ::::ַאְלָמאַאְלָמאַאְלָמאַאְלָמא ּום ִמׁשּ ּום ִמׁשּ ּום ִמׁשּ   ! הּואהּואהּואהּואלֹא ָקֵדים לֹא ָקֵדים לֹא ָקֵדים לֹא ָקֵדים ּדְ ִמׁשּ
  

ֵאי ִהיא,  ּנָ ֵאי ִהיא, ּתַ ּנָ ֵאי ִהיא, ּתַ ּנָ ֵאי ִהיא, ּתַ ּנָ         ּתַ
ַתְנָיא ַתְנָיאּדְ ַתְנָיאּדְ ַתְנָיאּדְ             ::::ּדְ

ירֹות "   ֵאין מֹוִציִאין ַלֲאִכיַלת ּפֵ
ַבח ַקְרָקעֹות    ּוְלׁשֶ

נֹות  ה ְוַהּבָ ָ ָכִס  -ְוִלְמזֹון ִאׁשּ ִדים, ִמּנְ   ים ְמׁשּוְעּבָ
ֵני ִתיּקּון ָהעֹוָלם,    ִמּפְ

תּוִבין.  ֵאין ּכְ   ְלִפי ׁשֶ
י יֹוֵסיָאַמר    : ַרּבִ

יּקּון ָהעֹוָלם"ְוִכי ַמה  זֹו? ַוֲהלֹא ֵאין ְקצּוִבין! "תִּ       ...."ֵיש ּבְ
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        בבבב- - - - נא, אנא, אנא, אנא, א .8
ַבע -ְוַהּמֹוֵצא ְמִציָאה " ָ ֵני ִתיּקּון ָהעֹוָלם[    לֹא ִיׁשּ   ]."ִמּפְ
  

י ִיְצָחקָאַמר ָאַמר ָאַמר ָאַמר    : : : : ַרּבִ
ֵני ִכיִסין ָמָצאָת ִלי ֵני ִכיִסין ָמָצאָת ִליׁשְ ֵני ִכיִסין ָמָצאָת ִליׁשְ ֵני ִכיִסין ָמָצאָת ִליׁשְ   , ׁשְ

א ֶאָחד  ה אֹוֵמר: לֹא ָמָצאִתי ֶאּלָ א ֶאָחד ְוַהּלָ ה אֹוֵמר: לֹא ָמָצאִתי ֶאּלָ א ֶאָחד ְוַהּלָ ה אֹוֵמר: לֹא ָמָצאִתי ֶאּלָ א ֶאָחד ְוַהּלָ ה אֹוֵמר: לֹא ָמָצאִתי ֶאּלָ ע -ְוַהּלָ ּבָ עִנׁשְ ּבָ עִנׁשְ ּבָ עִנׁשְ ּבָ   . ִנׁשְ
  

ָווִרים ְקׁשּוִרין ָמָצאת ִלי,  ֵני ׁשְ ָווִרים ְקׁשּוִרין ָמָצאת ִלי, ׁשְ ֵני ׁשְ ָווִרים ְקׁשּוִרין ָמָצאת ִלי, ׁשְ ֵני ׁשְ ָווִרים ְקׁשּוִרין ָמָצאת ִלי, ׁשְ ֵני ׁשְ         ׁשְ
א ֶאָחד  ה אֹוֵמר: לֹא ָהָיה ֶאּלָ א ֶאָחד ְוַהּלָ ה אֹוֵמר: לֹא ָהָיה ֶאּלָ א ֶאָחד ְוַהּלָ ה אֹוֵמר: לֹא ָהָיה ֶאּלָ א ֶאָחד ְוַהּלָ ה אֹוֵמר: לֹא ָהָיה ֶאּלָ ע.     - - - - ְוַהּלָ ּבָ ע. ֵאינֹו ִנׁשְ ּבָ ע. ֵאינֹו ִנׁשְ ּבָ ע. ֵאינֹו ִנׁשְ ּבָ         ֵאינֹו ִנׁשְ

        
            ????ַמאי ַטֲעָמאַמאי ַטֲעָמאַמאי ַטֲעָמאַמאי ַטֲעָמא

        
ָווִרין  ָווִרין ׁשְ ָווִרין ׁשְ ָווִרין ׁשְ ִחי ֵמֲהָדֵד     - - - - ׁשְ ּתְ ִחי ֵמֲהָדֵד ִמּנַ ּתְ ִחי ֵמֲהָדֵד ִמּנַ ּתְ ִחי ֵמֲהָדֵד ִמּנַ ּתְ             ,,,,ייייִמּנַ

יִסין  יִסין ּכִ יִסין ּכִ יִסין ּכִ ִחי ֵמֲהָדֵדי    - - - - ּכִ ּתְ ִחי ֵמֲהָדֵדיָלא ִמּנַ ּתְ ִחי ֵמֲהָדֵדיָלא ִמּנַ ּתְ ִחי ֵמֲהָדֵדיָלא ִמּנַ ּתְ             ....ָלא ִמּנַ
        

ָווִרין ְקׁשּוִרין ָמָצאָת  ֵני ׁשְ ָווִרין ְקׁשּוִרין ָמָצאָת ׁשְ ֵני ׁשְ ָווִרין ְקׁשּוִרין ָמָצאָת ׁשְ ֵני ׁשְ ָווִרין ְקׁשּוִרין ָמָצאָת ׁשְ ֵני ׁשְ         , , , , ׁשְ
י ְלך ֶאָחד ֵמֶהן  ה אֹוֵמר: ָמָצאִתי ְוֶהֱחַזְרּתִ י ְלך ֶאָחד ֵמֶהן ְוַהּלָ ה אֹוֵמר: ָמָצאִתי ְוֶהֱחַזְרּתִ י ְלך ֶאָחד ֵמֶהן ְוַהּלָ ה אֹוֵמר: ָמָצאִתי ְוֶהֱחַזְרּתִ י ְלך ֶאָחד ֵמֶהן ְוַהּלָ ה אֹוֵמר: ָמָצאִתי ְוֶהֱחַזְרּתִ ע.     - - - - ְוַהּלָ ּבָ ע. ֲהֵרי ֶזה ִנׁשְ ּבָ ע. ֲהֵרי ֶזה ִנׁשְ ּבָ ע. ֲהֵרי ֶזה ִנׁשְ ּבָ   ֲהֵרי ֶזה ִנׁשְ

  
י ִיְצָחק ֵלית ֵליּה  י ִיְצָחק ֵלית ֵליּה ְוַרּבִ י ִיְצָחק ֵלית ֵליּה ְוַרּבִ י ִיְצָחק ֵלית ֵליּה ְוַרּבִ ֵני ִתיּקּון ָהעֹוָלם"ְוַרּבִ ַבע ִמּפְ ָ         !!!!????"ַהּמֹוֵצא ְמִציָאה לֹא ִיׁשּ

        
ן , הּואהּואהּואהּוא         נא,ב י ֱאִליֶעֶזר ּבֶ ַרּבִ ָאַמר ּכְ ן ּדְ י ֱאִליֶעֶזר ּבֶ ַרּבִ ָאַמר ּכְ ן ּדְ י ֱאִליֶעֶזר ּבֶ ַרּבִ ָאַמר ּכְ ן ּדְ י ֱאִליֶעֶזר ּבֶ ַרּבִ ָאַמר ּכְ         . . . . ַיֲעקֹבַיֲעקֹבַיֲעקֹבַיֲעקֹבּדְ

        
ַתְנָיא ַתְנָיאּדְ ַתְנָיאּדְ ַתְנָיאּדְ             ::::ּדְ

ן " י ֱאִליֶעֶזר ּבֶ   אֹוֵמר:  ַיֲעקֹבַרּבִ
ע ַעל ַטֲעַנת ַעְצמֹו,  ּבָ ָאָדם ִנׁשְ ָעִמים ׁשֶ   ּפְ

יַצד?    ּכֵ
ָרס  יו ּפְ ָיִדי, ְוֶהֱאַכְלתִּ ע,  - ָמֶנה ְלָאִביָך ּבְ ּבָ   ֲהֵרי ֶזה ִנׁשְ

ע ַעל ַטֲעַנת ַעְצמוֹ "ּוא ׁשֶ ְוֶזה ה ּבָ ׁשְ   . "ּנִ
  אֹוְמִרים:  ֲחָכִמיםוַ 

יב ֲאֵביָדה, ּוָפטּור ֵמׁשִ א ּכְ   . . . . "ֵאינֹו ֶאּלָ
  

ן  י ֱאִליֶעֶזר ּבֶ ן ְוַרּבִ י ֱאִליֶעֶזר ּבֶ ן ְוַרּבִ י ֱאִליֶעֶזר ּבֶ ן ְוַרּבִ י ֱאִליֶעֶזר ּבֶ טּור"ֵלית ֵליּה ֵלית ֵליּה ֵלית ֵליּה ֵלית ֵליּה     ַיֲעקֹבַיֲעקֹבַיֲעקֹבַיֲעקֹבְוַרּבִ יב ֲאֵביָדה ּפָ         ? ? ? ? "ֵמׁשִ
        

  : : : : ַרבָאַמר ָאַמר ָאַמר ָאַמר 
טֹוֲענֹו ָקָטן.  טֹוֲענֹו ָקָטן. ּבְ טֹוֲענֹו ָקָטן. ּבְ טֹוֲענֹו ָקָטן. ּבְ   ּבְ

  
יּה  א ִאית ּבֵ ׁשָ יּה ָקָטן ִמיֵדי ְמׁשָ א ִאית ּבֵ ׁשָ יּה ָקָטן ִמיֵדי ְמׁשָ א ִאית ּבֵ ׁשָ יּה ָקָטן ִמיֵדי ְמׁשָ א ִאית ּבֵ ׁשָ             ?!?!?!?!ָקָטן ִמיֵדי ְמׁשָ

            ::::ְוָהְתַנןְוָהְתַנןְוָהְתַנןְוָהְתַנן
ִעין ַעל " ּבָ   ! (שבועות לח:)(שבועות לח:)(שבועות לח:)(שבועות לח:)    "ַטֲעַנת ֵחֵרׁש, ׁשֹוֶטה ְוָקָטןֵאין ִנׁשְ
  

דֹול,     ????ַמאי "ָקָטן"ַמאי "ָקָטן"ַמאי "ָקָטן"ַמאי "ָקָטן" דֹול, ּגָ דֹול, ּגָ דֹול, ּגָ         ּגָ
אי ָקֵרי ֵליּה "ָקָטן"?  אי ָקֵרי ֵליּה "ָקָטן"? ְוַאּמַ אי ָקֵרי ֵליּה "ָקָטן"? ְוַאּמַ אי ָקֵרי ֵליּה "ָקָטן"? ְוַאּמַ י ִמיֵלי ּדִ ְוַאּמַ י ִמיֵלי ְלַגּבֵ י ִמיֵלי ְלַגּבֵ י ִמיֵלי ְלַגּבֵ         ....ָאִביו, ָקָטן הּואָאִביו, ָקָטן הּואָאִביו, ָקָטן הּואָאִביו, ָקָטן הּואּדְ ּדְ ּדְ ּדְ ְלַגּבֵ

        
  ַטֲעַנת ֲאֵחִרים הּוא! ַטֲעַנת ֲאֵחִרים הּוא! ַטֲעַנת ֲאֵחִרים הּוא! ַטֲעַנת ֲאֵחִרים הּוא!  !?"ַטֲעַנת ַעְצמוֹ "    ,,,,ִאי ָהִכיִאי ָהִכיִאי ָהִכיִאי ָהִכי

  
  , הֹוָדַאת ַעְצמֹו. , הֹוָדַאת ַעְצמֹו. , הֹוָדַאת ַעְצמֹו. , הֹוָדַאת ַעְצמֹו. ַטֲעַנת ֲאֵחִריםַטֲעַנת ֲאֵחִריםַטֲעַנת ֲאֵחִריםַטֲעַנת ֲאֵחִרים

  
הּו ַטֲעָנָתא ַנִמי ַטֲעַנת ֲאֵחִרים ְוהֹוָדַאת ַעְצמֹו ִניְנהּו!  הּו ַטֲעָנָתא ַנִמי ַטֲעַנת ֲאֵחִרים ְוהֹוָדַאת ַעְצמֹו ִניְנהּו! ּכּוּלְ הּו ַטֲעָנָתא ַנִמי ַטֲעַנת ֲאֵחִרים ְוהֹוָדַאת ַעְצמֹו ִניְנהּו! ּכּוּלְ הּו ַטֲעָנָתא ַנִמי ַטֲעַנת ֲאֵחִרים ְוהֹוָדַאת ַעְצמֹו ִניְנהּו! ּכּוּלְ         ּכּוּלְ

        
ן  י ֱאִליֶעֶזר ּבֶ א ַרּבִ ן ֶאּלָ י ֱאִליֶעֶזר ּבֶ א ַרּבִ ן ֶאּלָ י ֱאִליֶעֶזר ּבֶ א ַרּבִ ן ֶאּלָ י ֱאִליֶעֶזר ּבֶ א ַרּבִ ה ְד ְד ְד ְד ּבִ ּבִ ּבִ ּבִ     ַיֲעקֹבַיֲעקֹבַיֲעקֹבַיֲעקֹבֶאּלָ ה ַרּבָ ה ַרּבָ ה ַרּבָ             ,,,,ָקִמיְפְלֵגיָקִמיְפְלֵגיָקִמיְפְלֵגיָקִמיְפְלֵגיַרּבָ

הָאַמר ָאַמר ָאַמר ָאַמר ּדְ ּדְ ּדְ ּדְ          : : : : ַרּבָ
ֵני ָמה ָאְמָרה ּתֹוָרה ֵני ָמה ָאְמָרה ּתֹוָרהִמּפְ ֵני ָמה ָאְמָרה ּתֹוָרהִמּפְ ֵני ָמה ָאְמָרה ּתֹוָרהִמּפְ ַבעמֹוֶדה מֹוֶדה מֹוֶדה מֹוֶדה     ::::22ִמּפְ ָ ֲעָנה ִיׁשּ ַבעִמְקָצת ַהּטַ ָ ֲעָנה ִיׁשּ ַבעִמְקָצת ַהּטַ ָ ֲעָנה ִיׁשּ ַבעִמְקָצת ַהּטַ ָ ֲעָנה ִיׁשּ ְפֵני ַבַעל חֹובוֹ     ֲחָזָקה,ֲחָזָקה,ֲחָזָקה,ֲחָזָקה,    ????ִמְקָצת ַהּטַ ָניו ּבִ ְפֵני ַבַעל חֹובוֹ ֵאין ָאָדם ֵמִעיז ּפָ ָניו ּבִ ְפֵני ַבַעל חֹובוֹ ֵאין ָאָדם ֵמִעיז ּפָ ָניו ּבִ ְפֵני ַבַעל חֹובוֹ ֵאין ָאָדם ֵמִעיז ּפָ ָניו ּבִ   . ֵאין ָאָדם ֵמִעיז ּפָ

ּום , ְוַהאיְוַהאיְוַהאיְוַהאי ְפֵריּה ִמׁשּ ָלא ּכָ ֵריּה ֵליּה, ְוַהאי ּדְ ֵעי ְלִמְכּפְ יּה ּבָ כּוּלֵ ּום ּבְ ְפֵריּה ִמׁשּ ָלא ּכָ ֵריּה ֵליּה, ְוַהאי ּדְ ֵעי ְלִמְכּפְ יּה ּבָ כּוּלֵ ּום ּבְ ְפֵריּה ִמׁשּ ָלא ּכָ ֵריּה ֵליּה, ְוַהאי ּדְ ֵעי ְלִמְכּפְ יּה ּבָ כּוּלֵ ּום ּבְ ְפֵריּה ִמׁשּ ָלא ּכָ ֵריּה ֵליּה, ְוַהאי ּדְ ֵעי ְלִמְכּפְ יּה ּבָ כּוּלֵ ְפֵני ַבַעל חֹובוֹ ּדְ ּבְ ָניו ּבִ ְפֵני ַבַעל חֹובוֹ ֵאין ָאָדם ֵמִעיז ּפָ ָניו ּבִ ְפֵני ַבַעל חֹובוֹ ֵאין ָאָדם ֵמִעיז ּפָ ָניו ּבִ ְפֵני ַבַעל חֹובוֹ ֵאין ָאָדם ֵמִעיז ּפָ ָניו ּבִ         ....ֵאין ָאָדם ֵמִעיז ּפָ
לֹוֵדי ֵליּה, וּ וּ וּ וּ  ֵעי ּדְ יּה ּבָ לֹוֵדי ֵליּה, ְבכּוּלֵ ֵעי ּדְ יּה ּבָ לֹוֵדי ֵליּה, ְבכּוּלֵ ֵעי ּדְ יּה ּבָ לֹוֵדי ֵליּה, ְבכּוּלֵ ֵעי ּדְ יּה ּבָ         ְבכּוּלֵ

                                                           

י הּוא ֶזה ַעד ָהֱאלִֹהי 22 ר יֹאַמר ּכִ ל ֲאֵבָדה ֲאׁשֶ ְלָמה ַעל ּכָ ה ַעל ׂשַ ע ַעל ׁשֹור ַעל ֲחמֹור ַעל ׂשֶ ׁשַ ַבר ּפֶ ל ּדְ יֻען ֱאלִֹהים ַעל ּכָ ר ַיְרׁשִ ֵניֶהם ֲאׁשֶ ַבר ׁשְ ם ָיבֹא ּדְ
ַנִים ְלֵרֵעהוּ  ם ׁשְ ּלֵ   (שמות כב, ח) ְיׁשַ
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ָלא אֹוֵדי ֵליּה  ָלא אֹוֵדי ֵליּה ְוַהאי ּדְ ָלא אֹוֵדי ֵליּה ְוַהאי ּדְ ָלא אֹוֵדי ֵליּה ְוַהאי ּדְ יט ֵליּה ִא ִא ִא ִא     - - - - ְוַהאי ּדְ ּמֵ ּתַ ָקא ִמׁשְ ּמּוֵטי הּוא ּדְ ּתַ יט ֵליּה יׁשְ ּמֵ ּתַ ָקא ִמׁשְ ּמּוֵטי הּוא ּדְ ּתַ יט ֵליּה יׁשְ ּמֵ ּתַ ָקא ִמׁשְ ּמּוֵטי הּוא ּדְ ּתַ יט ֵליּה יׁשְ ּמֵ ּתַ ָקא ִמׁשְ ּמּוֵטי הּוא ּדְ ּתַ             ,,,,יׁשְ
ָהוּו ִלי זּוֵזי ּוָפַרֲעָנא ֵליּה : ָסַברָסַברָסַברָסַבר ָהוּו ִלי זּוֵזי ּוָפַרֲעָנא ֵליּה ַעד ּדְ ָהוּו ִלי זּוֵזי ּוָפַרֲעָנא ֵליּה ַעד ּדְ ָהוּו ִלי זּוֵזי ּוָפַרֲעָנא ֵליּה ַעד ּדְ         , ַעד ּדְ

כּוֵליּה     ::::ְוָאַמר ַרֲחָמָנאְוָאַמר ַרֲחָמָנאְוָאַמר ַרֲחָמָנאְוָאַמר ַרֲחָמָנא לֹוֵדי ֵליּה ּבְ י ֵהיִכי ּדְ ֵויּה ּכִ בּוָעה ִעיּלָ כּוֵליּה ְרֵמי ׁשְ לֹוֵדי ֵליּה ּבְ י ֵהיִכי ּדְ ֵויּה ּכִ בּוָעה ִעיּלָ כּוֵליּה ְרֵמי ׁשְ לֹוֵדי ֵליּה ּבְ י ֵהיִכי ּדְ ֵויּה ּכִ בּוָעה ִעיּלָ כּוֵליּה ְרֵמי ׁשְ לֹוֵדי ֵליּה ּבְ י ֵהיִכי ּדְ ֵויּה ּכִ בּוָעה ִעיּלָ             ....ְרֵמי ׁשְ
        
        

ן  י ֱאִליֶעֶזר ּבֶ ן ַרּבִ י ֱאִליֶעֶזר ּבֶ ן ַרּבִ י ֱאִליֶעֶזר ּבֶ ן ַרּבִ י ֱאִליֶעֶזר ּבֶ         ָסַבר: ָסַבר: ָסַבר: ָסַבר:     ַיֲעקֹבַיֲעקֹבַיֲעקֹבַיֲעקֹבַרּבִ
ָנא ּבוֹ  ָנא ּבוֹ ָלא ׁשְ ָנא ּבוֹ ָלא ׁשְ ָנא ּבוֹ ָלא ׁשְ ְבנֹו ְוָלא ׁשְ ְוָלא ׁשְ ְוָלא ׁשְ ְוָלא ׁשְ , ָלא ׁשְ ְבנֹו ָנא ּבִ ְבנֹו ָנא ּבִ ְבנֹו ָנא ּבִ   , ֵאינֹו ֵמִעיזֵאינֹו ֵמִעיזֵאינֹו ֵמִעיזֵאינֹו ֵמִעיז -ָנא ּבִ

יב ֲאֵביָדה הּוא ְך ָלאו ֵמׁשִ יב ֲאֵביָדה הּואְוִהיְלּכָ ְך ָלאו ֵמׁשִ יב ֲאֵביָדה הּואְוִהיְלּכָ ְך ָלאו ֵמׁשִ יב ֲאֵביָדה הּואְוִהיְלּכָ ְך ָלאו ֵמׁשִ   . ְוִהיְלּכָ
  

ַנן ָסְבִרי:  ַנן ָסְבִרי: ְוַרּבָ ַנן ָסְבִרי: ְוַרּבָ ַנן ָסְבִרי: ְוַרּבָ         ְוַרּבָ
ְבנֹו ֵמִעיז, ּדְ ּבֹו הּוא ּבֹו הּוא ּבֹו הּוא ּבֹו הּוא  ְבנֹו ֵמִעיז, ֵאינֹו ֵמִעיז, ֲאָבל ּבִ ְבנֹו ֵמִעיז, ֵאינֹו ֵמִעיז, ֲאָבל ּבִ ְבנֹו ֵמִעיז, ֵאינֹו ֵמִעיז, ֲאָבל ּבִ         ֵאינֹו ֵמִעיז, ֲאָבל ּבִ

יב ֲאֵביָדה הּוא - לֹא ֵמִעיז לֹא ֵמִעיז לֹא ֵמִעיז לֹא ֵמִעיז ּדְ ּוִמ ּוִמ ּוִמ ּוִמ  יב ֲאֵביָדה הּואֵמׁשִ יב ֲאֵביָדה הּואֵמׁשִ יב ֲאֵביָדה הּואֵמׁשִ         ....ֵמׁשִ
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        נב, אנב, אנב, אנב, א .9
ָנה     נב,א   ִמׁשְ

ְמכוּ  סָּ ַעל ַהּבַ  ְיתֹוִמין ׁשֶ   ִית, ֵאֶצל ּבַ
ה ָלֶהן ֲאִביֶהן ַאּפֹוְטרֹוּפֹוס  יּנָ ּמִ ירֹוֵתיֶהם.  - אֹו ׁשֶ ר ּפֵ ֵ יב ְלַעׂשּ   ַחּיָ
הּו ֲאִבי ְיתֹוִמים  יּנָ ּמִ ַבע.  - ַאּפֹוְטרֹוּפֹוס ׁשֶ ָ   ִיׁשּ

ין  ית ּדִ ַבע.  - ִמיּנּוהּו ּבֵ ָ   לֹא ִיׁשּ
אּול אֹוֵמר:  א ׁשָ   ַאּבָ

ָבִרים         ....ִחיּלּוף ַהּדְ
        

ָמָרא    ּגְ

            ::::יְנהוּ יְנהוּ יְנהוּ יְנהוּ ּוְרִמ ּוְרִמ ּוְרִמ ּוְרִמ 
ם"" 23"ַאּתֶ

ִפין, - (במדבר יח, כח)(במדבר יח, כח)(במדבר יח, כח)(במדבר יח, כח)           ְולֹא ׁשּותָּ
ם"             ְולֹא ֲאִריִסין, - "ַאּתֶ
ם" ין,  - "ַאּתֶ   ְולֹא ַאּפֹוְטרֹוּפִ

ּלוֹ ְולֹא   ֵאינֹו ׁשֶ   ! "ַהּתֹוֵרם ֶאת ׁשֶ
  

אָאַמר ָאַמר ָאַמר ָאַמר              ::::ַרב ִחְסּדָ
ָיא ָיאָלא ַקׁשְ ָיאָלא ַקׁשְ ָיאָלא ַקׁשְ             ::::ָלא ַקׁשְ

אן  אן ּכָ אן ּכָ אן ּכָ   . ְלַהֲאִכילְלַהֲאִכילְלַהֲאִכילְלַהֲאִכיל -ּכָ
אן  אן ּכָ אן ּכָ אן ּכָ יַח     - - - - ּכָ יַח ְלַהּנִ יַח ְלַהּנִ יַח ְלַהּנִ   . ְלַהּנִ

  
  : ְוָהַתְנָיאְוָהַתְנָיאְוָהַתְנָיאְוָהַתְנָיא

יַח. " ִרין, ְלַהֲאִכיל ְולֹא ְלַהּנִ ְ ין ּתֹוְרִמין ּוְמַעׂשּ   ָהַאּפֹוְטרֹוּפִ
ֵהָמה,    :ּומֹוְכִרין ָלֶהן   ּבְ

   ,ֲעָבִדים
ָפחֹות,    ּוׁשְ

ים,  תִּ   ּבָ
דֹות    ,ׂשָ

יַח.  - ּוְכָרִמים    ְלַהֲאִכיל, ֲאָבל לֹא ְלַהּנִ
  

ירֹות,    :ּומֹוְכִרין ָלֶהן   ּפֵ
  ֵיינֹות, 
ָמִני    ,םׁשְ

יַח.   - ּוְסָלתֹות   ְלַהֲאִכיל ֲאָבל לֹא ְלַהּנִ
  

ין ָלֶהן    ,לּוָלב :ְועֹוׂשִ
   ,ַוֲעָרָבה
ה    ,ְוסּוּכָ

  , ְוִציִצית
ָבר  הְוָכל ּדָ ׁש לֹו ִקְצּבָ ּיֵ    .ׁשֶ

  . ׁשֹוָפרׁשֹוָפרׁשֹוָפרׁשֹוָפר    ::::ְלִאיתּוֵייְלִאיתּוֵייְלִאיתּוֵייְלִאיתּוֵיי
        

  ֵסֶפר ּתֹוָרה,    :ְולֹוְקִחין
ין ִפיּלִ    ,תְּ

  . ּוְמזּוזֹות
  . ההההְמִגילָּ ְמִגילָּ ְמִגילָּ ְמִגילָּ     ::::ְלַאּתּוֵייְלַאּתּוֵייְלַאּתּוֵייְלַאּתּוֵיי

  
  ְצָדָקה,  :ֵאין ּפֹוְסִקין ֲעֵליֶהםוְ 

בּוִיין,  :ְוֵאין ּפֹוִדין ֲעֵליֶהן ְ   ֶאת ַהׁשּ
הְולֹא ּכָ  ֵאין לֹו ִקְצּבָ ָבר ׁשֶ   .ל ּדָ

ְנחּוֵמי ֲאֵבִלים.  ְנחּוֵמי ֲאֵבִלים. ְלִאיתּוֵיי ּתַ ְנחּוֵמי ֲאֵבִלים. ְלִאיתּוֵיי ּתַ ְנחּוֵמי ֲאֵבִלים. ְלִאיתּוֵיי ּתַ         ְלִאיתּוֵיי ּתַ
        

ִנְכֵסי ְיתֹוִמים.  ִאין ָלדּון ָלחֹוב ְוִלְזּכֹות ּבְ ָ ין ַרׁשּ   ְוֵאין ַאּפֹוְטרֹוּפִ

                                                           

ִרימּו גַ  23 ן תָּ רּוַמת הּכֵ ם תְּ רּוַמת ה 'ם ַאתֶּ ּנּו ֶאת תְּ ם ִמּמֶ ָרֵאל ּוְנַתתֶּ ֵני ִיׂשְ ְקחּו ֵמֵאת ּבְ ר תִּ רֵֹתיֶכם ֲאׁשֶ   ְלַאֲהרֹן ַהּכֵֹהן 'ִמּכֹל ַמְעׂשְ
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אי לֹא?     - - - -     "ֹותִלְזכּ " אי לֹא? ַאּמַ אי לֹא? ַאּמַ אי לֹא? ַאּמַ   ַאּמַ
  

ִנְכֵסי ְיתֹוִמים.  א, ָלחֹוב ַעל ְמָנת ִלְזּכֹות ּבְ ִנְכֵסי ְיתֹוִמים. ֶאּלָ א, ָלחֹוב ַעל ְמָנת ִלְזּכֹות ּבְ ִנְכֵסי ְיתֹוִמים. ֶאּלָ א, ָלחֹוב ַעל ְמָנת ִלְזּכֹות ּבְ ִנְכֵסי ְיתֹוִמים. ֶאּלָ א, ָלחֹוב ַעל ְמָנת ִלְזּכֹות ּבְ   ֶאּלָ
  

ָקרֹוב,  ָרחֹוק ְוִלְגאֹול ּבְ ִאין ִלְמּכֹור ּבְ ָ ין ַרׁשּ   ְוֵאין ַאּפֹוְטרֹוּפִ
ָרָעה  ָיָפה. וְ ּבְ   ִלְגאֹול ּבְ

  
  ? ַמאי ַטֲעָמאַמאי ַטֲעָמאַמאי ַטֲעָמאַמאי ַטֲעָמא

  
ִפין ּדְ ּתַ ִדְלָמא ִמׁשְ ִפיןּדְ ּדְ ּתַ ִדְלָמא ִמׁשְ ִפיןּדְ ּדְ ּתַ ִדְלָמא ִמׁשְ ִפיןּדְ ּדְ ּתַ ִדְלָמא ִמׁשְ   . ּדְ

  
ח ֲעָבִדים, ְוֵאין ַאּפֹוְטרוֹ  דֹות ְוִליּקַ ִאין ִלְמּכֹור ׂשָ ָ ין ַרׁשּ   ּפִ

דֹות.  ֶהן ׂשָ   ֲאָבל מֹוְכִרין ֲעָבִדים ְולֹוְקִחין ּבָ
ְמִליֵאל ן ּגַ ְמעֹון ּבֶ ן ׁשִ   אֹוֵמר:  ַרּבָ

דֹות. ח ׂשָ       ַאף לֹא ִלְמּכֹור ֲעָבִדים ְוִליּקַ
  

            ????ַמאי ַטֲעָמאַמאי ַטֲעָמאַמאי ַטֲעָמאַמאי ַטֲעָמא
        

ָיין ּפְ ְלָמא ָלא ְמׁשַ ָייןּדִ ּפְ ְלָמא ָלא ְמׁשַ ָייןּדִ ּפְ ְלָמא ָלא ְמׁשַ ָייןּדִ ּפְ ְלָמא ָלא ְמׁשַ   . ּדִ
  

ִאין ְלהֹוִציא ֲעָבִדים ְלֵחירּות, ְוֵאין ַאּפ  ָ ין ַרׁשּ   ֹוְטרֹוּפִ
  ֲאָבל מֹוְכִרין אֹוָתן ַלֲאֵחִרים, 

  ַוֲאֵחִרים מֹוִציִאין אֹוָתן ְלֵחירּות. 
י    :אֹוֵמר ַרּבִ

מֹוְכרֹו לֹו.  הּוא, ּכְ ֵני ׁשֶ ֵמי ַעְצמֹו ְויֹוֵצא,  ִמּפְ   אֹוֵמר ֲאִני: ַאף הּוא, נֹוֵתן ּדְ
ַאֲחרֹוָנה. ְוָצִריְך ְלַח  ֶהן, ּבָ ב ִעּמָ ֵ   ׁשּ

ְמִליֵאל ן ּגַ ְמעֹון ּבֶ ן ׁשִ   אֹוֵמר:  ַרּבָ
  ֵאינֹו ָצִריְך. 

  
ין ין ַאּפֹוְטרֹוּפִ ים,  :ֵאין עֹוׂשִ ים ַוֲעָבִדים ּוְקַטּנִ   ָנׁשִ
ן ֲאִבי ְיתֹוִמין  ָידוֹ  -ְוִאם ִמיּנָ   . . . . "ָהְרׁשּות ּבְ
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ֵבבוּ  ׁשְ ֲהָוה ּבִ ֵבבוּ ַההּוא ַאּפֹוְטרֹוּפֹוס ּדַ ׁשְ ֲהָוה ּבִ ֵבבוּ ַההּוא ַאּפֹוְטרֹוּפֹוס ּדַ ׁשְ ֲהָוה ּבִ ֵבבוּ ַההּוא ַאּפֹוְטרֹוּפֹוס ּדַ ׁשְ ֲהָוה ּבִ י ֵמִאירּדְ ּדְ ּדְ ּדְ ֵתיּה ֵתיּה ֵתיּה ֵתיּה ַההּוא ַאּפֹוְטרֹוּפֹוס ּדַ         , , , , ַרּבִ

ין ַעְבֵדי,  ין ַאְרָעָתא ְוַזּבֵ ֲהָוה ָקא ְמַזּבֵ ין ַעְבֵדי, ּדַ ין ַאְרָעָתא ְוַזּבֵ ֲהָוה ָקא ְמַזּבֵ ין ַעְבֵדי, ּדַ ין ַאְרָעָתא ְוַזּבֵ ֲהָוה ָקא ְמַזּבֵ ין ַעְבֵדי, ּדַ ין ַאְרָעָתא ְוַזּבֵ ֲהָוה ָקא ְמַזּבֵ         ּדַ
ַבֵקיּה  ַבֵקיּה ְולֹא ׁשְ ַבֵקיּה ְולֹא ׁשְ ַבֵקיּה ְולֹא ׁשְ י ֵמִאירְולֹא ׁשְ   . ַרּבִ

ֶחְלֵמיּה  ֶחְלֵמיּה ַאֲחוּו ֵליּה ּבְ ֶחְלֵמיּה ַאֲחוּו ֵליּה ּבְ ֶחְלֵמיּה ַאֲחוּו ֵליּה ּבְ ה ִלְבנֹות"    ::::ַאֲחוּו ֵליּה ּבְ ה ִלְבנֹות""ֲאִני ַלֲהרֹוס ְוַאּתָ ה ִלְבנֹות""ֲאִני ַלֲהרֹוס ְוַאּתָ ה ִלְבנֹות""ֲאִני ַלֲהרֹוס ְוַאּתָ   ?! 24"ֲאִני ַלֲהרֹוס ְוַאּתָ
ח ּגַ חֲאִפיּלּו ָהִכי לֹא ַאׁשְ ּגַ חֲאִפיּלּו ָהִכי לֹא ַאׁשְ ּגַ חֲאִפיּלּו ָהִכי לֹא ַאׁשְ ּגַ ְבֵרי ֲחלֹומוֹ , ֲאִפיּלּו ָהִכי לֹא ַאׁשְ ְבֵרי ֲחלֹומוֹ ָאַמר: ּדִ ְבֵרי ֲחלֹומוֹ ָאַמר: ּדִ ְבֵרי ֲחלֹומוֹ ָאַמר: ּדִ       ....ֹוִריִדיןֹוִריִדיןֹוִריִדיןֹוִריִדיןת לֹא ַמֲעִלין ְולֹא מת לֹא ַמֲעִלין ְולֹא מת לֹא ַמֲעִלין ְולֹא מת לֹא ַמֲעִלין ְולֹא מָאַמר: ּדִ

  
ֲהֵדי ֲהָדֵדי.  י ָהוּו ָקא ִמיְנצּו ּבַ ְמׁשֵ י ׁשִ ל ּבֵ ָטן, ּכָ הּו ׂשָ ֵרי ּבְ ִאיּגָ י ְתֵרי ּדְ ֲהֵדי ֲהָדֵדי. ָהְנהּו ּבֵ י ָהוּו ָקא ִמיְנצּו ּבַ ְמׁשֵ י ׁשִ ל ּבֵ ָטן, ּכָ הּו ׂשָ ֵרי ּבְ ִאיּגָ י ְתֵרי ּדְ ֲהֵדי ֲהָדֵדי. ָהְנהּו ּבֵ י ָהוּו ָקא ִמיְנצּו ּבַ ְמׁשֵ י ׁשִ ל ּבֵ ָטן, ּכָ הּו ׂשָ ֵרי ּבְ ִאיּגָ י ְתֵרי ּדְ ֲהֵדי ֲהָדֵדי. ָהְנהּו ּבֵ י ָהוּו ָקא ִמיְנצּו ּבַ ְמׁשֵ י ׁשִ ל ּבֵ ָטן, ּכָ הּו ׂשָ ֵרי ּבְ ִאיּגָ י ְתֵרי ּדְ         ָהְנהּו ּבֵ

י ֵמִאירִאיְקַלע ִאיְקַלע ִאיְקַלע ִאיְקַלע  ָלָמא. , ְלָהָתםְלָהָתםְלָהָתםְלָהָתם    ַרּבִ ֲעַבד ְלהּו ׁשְ י ַעד ּדַ ְמׁשֵ י ׁשִ ָלָתא ּבֵ ִביְנהּו ּתְ ָלָמא. ַעּכְ ֲעַבד ְלהּו ׁשְ י ַעד ּדַ ְמׁשֵ י ׁשִ ָלָתא ּבֵ ִביְנהּו ּתְ ָלָמא. ַעּכְ ֲעַבד ְלהּו ׁשְ י ַעד ּדַ ְמׁשֵ י ׁשִ ָלָתא ּבֵ ִביְנהּו ּתְ ָלָמא. ַעּכְ ֲעַבד ְלהּו ׁשְ י ַעד ּדַ ְמׁשֵ י ׁשִ ָלָתא ּבֵ ִביְנהּו ּתְ         ַעּכְ
ָקָאַמר ָמֵעיּה ּדְ ָקָאַמרׁשְ ָמֵעיּה ּדְ ָקָאַמרׁשְ ָמֵעיּה ּדְ ָקָאַמרׁשְ ָמֵעיּה ּדְ ֵק : ׁשְ ַאּפְ ֵק ַווי, ּדְ ַאּפְ ֵק ַווי, ּדְ ַאּפְ ֵק ַווי, ּדְ ַאּפְ יֵתיהַווי, ּדְ ְבָרא ִמּבֵ י ֵמִאיר ְלַההּוא ּגַ יֵתיהיּה ַרּבִ ְבָרא ִמּבֵ י ֵמִאיר ְלַההּוא ּגַ יֵתיהיּה ַרּבִ ְבָרא ִמּבֵ י ֵמִאיר ְלַההּוא ּגַ יֵתיהיּה ַרּבִ ְבָרא ִמּבֵ י ֵמִאיר ְלַההּוא ּגַ   . יּה ַרּבִ

  
ֵבבּוֵתיּה  ׁשְ ֲהָוה ּבִ ֵבבּוֵתיּה ַההּוא ַאּפֹוְטרֹוּפֹוס ּדַ ׁשְ ֲהָוה ּבִ ֵבבּוֵתיּה ַההּוא ַאּפֹוְטרֹוּפֹוס ּדַ ׁשְ ֲהָוה ּבִ ֵבבּוֵתיּה ַההּוא ַאּפֹוְטרֹוּפֹוס ּדַ ׁשְ ֲהָוה ּבִ ן ֵלִויּדְ ּדְ ּדְ ּדְ ַההּוא ַאּפֹוְטרֹוּפֹוס ּדַ ַע ּבֶ י ְיהֹוׁשֻ         , , , , ַרּבִ

ין ּתֹוֵרי ין ַאְרָעא ְוַזּבֵ ֲהָוה ָקא ְמַזּבֵ ין ּתֹוֵריּדַ ין ַאְרָעא ְוַזּבֵ ֲהָוה ָקא ְמַזּבֵ ין ּתֹוֵריּדַ ין ַאְרָעא ְוַזּבֵ ֲהָוה ָקא ְמַזּבֵ ין ּתֹוֵריּדַ ין ַאְרָעא ְוַזּבֵ ֲהָוה ָקא ְמַזּבֵ   . ְולֹא ָאַמר ֵליּה ְולֹא ִמיֵדיְולֹא ָאַמר ֵליּה ְולֹא ִמיֵדיְולֹא ָאַמר ֵליּה ְולֹא ִמיֵדיְולֹא ָאַמר ֵליּה ְולֹא ִמיֵדי, ּדַ
  

י יֹוֵסי,  ַרּבִ י יֹוֵסי, ָסַבר ָלּה ּכְ ַרּבִ י יֹוֵסי, ָסַבר ָלּה ּכְ ַרּבִ י יֹוֵסי, ָסַבר ָלּה ּכְ ַרּבִ         ָסַבר ָלּה ּכְ
ַתנְ  ַתנְ ּדְ ַתנְ ּדְ ַתנְ ּדְ             ::::ָיאָיאָיאָיאּדְ

י יֹוֵסיָאַמר "   : ַרּבִ

י תִּ ַמי לֹא ָקִריִתי ְלִאׁשְ י" -  ִמּיָ תִּ   "ׁשֹוִרי",  -ּוְלׁשֹוִרי  ,"ִאׁשְ
י  תִּ א ְלִאׁשְ יִתי",  - ֶאּלָ   "ּבֵ

ִדי" -ּוְלׁשֹוִרי          ....""ׂשָ
        

א י ַהִהיא ַסְבּתָ ּבֵ ֲהוּו ְסִמיִכי ּגַ אָהְנהּו ָיְתֵמי ּדַ י ַהִהיא ַסְבּתָ ּבֵ ֲהוּו ְסִמיִכי ּגַ אָהְנהּו ָיְתֵמי ּדַ י ַהִהיא ַסְבּתָ ּבֵ ֲהוּו ְסִמיִכי ּגַ אָהְנהּו ָיְתֵמי ּדַ י ַהִהיא ַסְבּתָ ּבֵ ֲהוּו ְסִמיִכי ּגַ   , ָהְנהּו ָיְתֵמי ּדַ
ְקָלּה  ְקָלּה ֲהָוה ְלהּו ּתֹוְרָתא, ׁשָ ְקָלּה ֲהָוה ְלהּו ּתֹוְרָתא, ׁשָ ְקָלּה ֲהָוה ְלהּו ּתֹוְרָתא, ׁשָ יְנָתּה ִניֲהַלְייהוּ ֲהָוה ְלהּו ּתֹוְרָתא, ׁשָ יְנָתּה ִניֲהַלְייהוּ ְוָזּבֵ יְנָתּה ִניֲהַלְייהוּ ְוָזּבֵ יְנָתּה ִניֲהַלְייהוּ ְוָזּבֵ   . ְוָזּבֵ

יּה  יּה ָאתּו ְקרֹוִבים ְלַקּמֵ יּה ָאתּו ְקרֹוִבים ְלַקּמֵ יּה ָאתּו ְקרֹוִבים ְלַקּמֵ         ַרב ַנְחָמן, ַרב ַנְחָמן, ַרב ַנְחָמן, ַרב ַנְחָמן, ּדְ ּדְ ּדְ ּדְ ָאתּו ְקרֹוִבים ְלַקּמֵ
ָנא: ָאְמרּו ֵליּה ָאְמרּו ֵליּה ָאְמרּו ֵליּה ָאְמרּו ֵליּה  ַזּבְ ָנאַמאי ֲעִביְדָתּה ּדְ ַזּבְ ָנאַמאי ֲעִביְדָתּה ּדְ ַזּבְ ָנאַמאי ֲעִביְדָתּה ּדְ ַזּבְ   ? ַמאי ֲעִביְדָתּה ּדְ
ִית"ָאַמר ְלהּו: ָאַמר ְלהּו: ָאַמר ְלהּו: ָאַמר ְלהּו:  ַעל ַהּבַ ְמכּו ֵאֶצל ּבַ סָּ ַנן    "ְיתֹוִמים ׁשֶ ַנןּתְ ַנןּתְ ַנןּתְ   . ּתְ
יַקר יַקרְוָהא ִאּיַ יַקרְוָהא ִאּיַ יַקרְוָהא ִאּיַ   ! ְוָהא ִאּיַ
ְרׁשּוָתא  ְרׁשּוָתא ּבִ ְרׁשּוָתא ּבִ ְרׁשּוָתא ּבִ יַקרּדְ ּדְ ּדְ ּדְ ּבִ יַקרלֹוֵקַח ִאּיַ יַקרלֹוֵקַח ִאּיַ יַקרלֹוֵקַח ִאּיַ             ....לֹוֵקַח ִאּיַ

ֵמיְוָהא לֹא ְנִק ְוָהא לֹא ְנִק ְוָהא לֹא ְנִק ְוָהא לֹא ְנִק  ֵמייִטי ּדְ ֵמייִטי ּדְ ֵמייִטי ּדְ   ! יִטי ּדְ
ן ןָאַמר ְלהּו: ִאם ּכֵ ןָאַמר ְלהּו: ִאם ּכֵ ןָאַמר ְלהּו: ִאם ּכֵ מּוֵאל, ּדְ ּדְ ּדְ ּדְ ַהְיינּו ַהְיינּו ַהְיינּו ַהְיינּו , ָאַמר ְלהּו: ִאם ּכֵ ר ִאיִדי ָאַמר ׁשְ מּוֵאל, ַרב ֲחִניָלאי ּבַ ר ִאיִדי ָאַמר ׁשְ מּוֵאל, ַרב ֲחִניָלאי ּבַ ר ִאיִדי ָאַמר ׁשְ מּוֵאל, ַרב ֲחִניָלאי ּבַ ר ִאיִדי ָאַמר ׁשְ   ַרב ֲחִניָלאי ּבַ

ר ִאיִדיָאַמר ָאַמר ָאַמר ָאַמר ּדְ  מּוֵאלָאַמר ָאַמר ָאַמר ָאַמר     ַרב ֲחִניָלאי ּבַ         : : : : ׁשְ
א ַכְסּפָ א ּבְ ׁש, ְולֹא ִמְקֵני ֶאלָּ ֶהְקּדֵ אִנְכֵסי ְיתֹוִמין ֲהֵרי ֵהן ּכְ ַכְסּפָ א ּבְ ׁש, ְולֹא ִמְקֵני ֶאלָּ ֶהְקּדֵ אִנְכֵסי ְיתֹוִמין ֲהֵרי ֵהן ּכְ ַכְסּפָ א ּבְ ׁש, ְולֹא ִמְקֵני ֶאלָּ ֶהְקּדֵ אִנְכֵסי ְיתֹוִמין ֲהֵרי ֵהן ּכְ ַכְסּפָ א ּבְ ׁש, ְולֹא ִמְקֵני ֶאלָּ ֶהְקּדֵ             ....ִנְכֵסי ְיתֹוִמין ֲהֵרי ֵהן ּכְ

        
        
        

ָנא עּוְקָב ּדְ ּדְ ּדְ ּדְ ַחְמֵריּה ַחְמֵריּה ַחְמֵריּה ַחְמֵריּה  כּוהָּ     אַרּבָ כּוהָּ ָיְתָמא ְמׁשָ כּוהָּ ָיְתָמא ְמׁשָ כּוהָּ ָיְתָמא ְמׁשָ ָעהּבְ ּבְ ּבְ ּבְ     ָיְתָמא ְמׁשָ ָעה ַאְרּבָ ָעהַאְרּבָ ָעה ַאְרּבָ ָעהַאְרּבָ ָעה ַאְרּבָ ָעהַאְרּבָ ָעה ַאְרּבָ יָתא, , ַאְרּבָ יָתא ׁשִ ׁשִ יַקר ְוָקם ּבְ יָתא, ְוִאּיַ יָתא ׁשִ ׁשִ יַקר ְוָקם ּבְ יָתא, ְוִאּיַ יָתא ׁשִ ׁשִ יַקר ְוָקם ּבְ יָתא, ְוִאּיַ יָתא ׁשִ ׁשִ יַקר ְוָקם ּבְ         ְוִאּיַ
יּה  יּה ָאתּו ְלַקּמֵ יּה ָאתּו ְלַקּמֵ יּה ָאתּו ְלַקּמֵ   , ַרב ַנְחָמןּדְ ּדְ ּדְ ּדְ ָאתּו ְלַקּמֵ

ר ִאיִדי, ּדְ ּדְ ּדְ ּדְ ָאַמר ְלהּו: ַהְיינּו ָאַמר ְלהּו: ַהְיינּו ָאַמר ְלהּו: ַהְיינּו ָאַמר ְלהּו: ַהְיינּו  ר ִאיִדי, ַרב ֲחִניָלאי ּבַ ר ִאיִדי, ַרב ֲחִניָלאי ּבַ ר ִאיִדי, ַרב ֲחִניָלאי ּבַ   ַרב ֲחִניָלאי ּבַ
ר ִאיִדיָאַמר ָאַמר ָאַמר ָאַמר ּדְ  מּוֵאלָאַמר ָאַמר ָאַמר ָאַמר     ַרב ֲחִניָלאי ּבַ         : : : : ׁשְ

ׁש, ִנְכֵסי ְיתֹוִמין ֲהֵרי ֵהן כְּ ִנְכֵסי ְיתֹוִמין ֲהֵרי ֵהן כְּ ִנְכֵסי ְיתֹוִמין ֲהֵרי ֵהן כְּ ִנְכֵסי ְיתֹוִמין ֲהֵרי ֵהן כְּ  ׁש, ֶהְקּדֵ ׁש, ֶהְקּדֵ ׁש, ֶהְקּדֵ         ֶהְקּדֵ
א ַכְסּפָ א ּבְ אְולֹא ִמְקֵני ֶאּלָ ַכְסּפָ א ּבְ אְולֹא ִמְקֵני ֶאּלָ ַכְסּפָ א ּבְ אְולֹא ִמְקֵני ֶאּלָ ַכְסּפָ א ּבְ         .  ְולֹא ִמְקֵני ֶאּלָ

   
        
        
        

                                                           

נּו ְוָנׁשּוב ְוִנְבֶנה ֳחָרבֹות ּכֹה ָאַמר ה 24 ׁשְ ַ י תֹאַמר ֱאדֹום ֻרׁשּ ה ִיְבנּו ַוֲאִני ֶאֱהר 'ּכִ ר ָזַעם הְצָבאֹות ֵהּמָ ָעה ְוָהָעם ֲאׁשֶ בּול ִרׁשְ (מלאכי  ַעד עֹוָלם 'ֹוס ְוָקְראּו ָלֶהם ּגְ

  א, ד)
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        בבבב- - - - נב, אנב, אנב, אנב, א .11
ְתֵמי יֵרי ִמּיָ ְתֵמיְמׁשּוְך ּפֵ יֵרי ִמּיָ ְתֵמיְמׁשּוְך ּפֵ יֵרי ִמּיָ ְתֵמיְמׁשּוְך ּפֵ יֵרי ִמּיָ             ::::ְמׁשּוְך ּפֵ

יקּור  יקּור ִאּיַ יקּור ִאּיַ יקּור ִאּיַ ר ִאיִדיּדְ ּדְ ּדְ ּדְ ַהְיינּו ַהְיינּו ַהְיינּו ַהְיינּו     - - - - ִאּיַ ר ִאיִדיַרב ֲחִניָלאי ּבַ ר ִאיִדיַרב ֲחִניָלאי ּבַ ר ִאיִדיַרב ֲחִניָלאי ּבַ   . ַרב ֲחִניָלאי ּבַ
  . ׁש ׁש ׁש ׁש ַח ֶהְדיֹוט ָחמּור ֵמֶהְקּדֵ ַח ֶהְדיֹוט ָחמּור ֵמֶהְקּדֵ ַח ֶהְדיֹוט ָחמּור ֵמֶהְקּדֵ ַח ֶהְדיֹוט ָחמּור ֵמֶהְקּדֵ לֹא ְיֵהא ּכֹ לֹא ְיֵהא ּכֹ לֹא ְיֵהא ּכֹ לֹא ְיֵהא ּכֹ     - - - - זּול זּול זּול זּול 

        
יֵרי ְלָיְתֵמי יכּו ְלהּו ּפֵ יֵרי ְלָיְתֵמיִאְמׁשִ יכּו ְלהּו ּפֵ יֵרי ְלָיְתֵמיִאְמׁשִ יכּו ְלהּו ּפֵ יֵרי ְלָיְתֵמיִאְמׁשִ יכּו ְלהּו ּפֵ             ::::ִאְמׁשִ

יַקר  יַקר ִאּיַ יַקר ִאּיַ יַקר ִאּיַ ׁש     ַח ַח ַח ַח לֹא ְיֵהא ּכֹ לֹא ְיֵהא ּכֹ לֹא ְיֵהא ּכֹ לֹא ְיֵהא ּכֹ     - - - - ִאּיַ ׁש ֶהְדיֹוט ָחמּור ֵמֶהְקּדֵ ׁש ֶהְדיֹוט ָחמּור ֵמֶהְקּדֵ ׁש ֶהְדיֹוט ָחמּור ֵמֶהְקּדֵ   . ֶהְדיֹוט ָחמּור ֵמֶהְקּדֵ
ּה ַהְיינּו     - - - - זּול זּול זּול זּול  ּה ַהְיינּו ְסבּור ִמיּנָ ּה ַהְיינּו ְסבּור ִמיּנָ ּה ַהְיינּו ְסבּור ִמיּנָ ר ִאיִדיּדְ ּדְ ּדְ ּדְ ְסבּור ִמיּנָ ר ִאיִדיַרב ֲחִניָלאי ּבַ ר ִאיִדיַרב ֲחִניָלאי ּבַ ר ִאיִדיַרב ֲחִניָלאי ּבַ   . ַרב ֲחִניָלאי ּבַ

ֵריּה ָאַמר ְלהּו ָאַמר ְלהּו ָאַמר ְלהּו ָאַמר ְלהּו  א ּבְ יׁשָ         : : : : ַרב ִאיִדיּדְ ַרב ׁשֵ
ִמְצַטְרֵכי ְלֵפיֵרי, ָרָעה ִהיא ְלִדיְדהוּ ָרָעה ִהיא ְלִדיְדהוּ ָרָעה ִהיא ְלִדיְדהוּ ָרָעה ִהיא ְלִדיְדהוּ     - - - - ָהא ָהא ָהא ָהא  ִזְמִנין ּדְ ִמְצַטְרֵכי ְלֵפיֵריּדְ ִזְמִנין ּדְ ִמְצַטְרֵכי ְלֵפיֵריּדְ ִזְמִנין ּדְ ִמְצַטְרֵכי ְלֵפיֵריּדְ ִזְמִנין ּדְ ָיֲהִבי זּוזֵ , ּדְ ָיֵהיב ְלהּו ַעד ּדְ א ּדְ ָיֲהִבי זּוזֵ ְוֵליּכָ ָיֵהיב ְלהּו ַעד ּדְ א ּדְ ָיֲהִבי זּוזֵ ְוֵליּכָ ָיֵהיב ְלהּו ַעד ּדְ א ּדְ ָיֲהִבי זּוזֵ ְוֵליּכָ ָיֵהיב ְלהּו ַעד ּדְ א ּדְ   . ייייְוֵליּכָ

  
יֵרי יֵריָיֲהִבי ָיְתֵמי זּוֵזי ַאּפֵ יֵריָיֲהִבי ָיְתֵמי זּוֵזי ַאּפֵ יֵריָיֲהִבי ָיְתֵמי זּוֵזי ַאּפֵ   ::::ָיֲהִבי ָיְתֵמי זּוֵזי ַאּפֵ

שלֹא ְיֵהא ּכֹ לֹא ְיֵהא ּכֹ לֹא ְיֵהא ּכֹ לֹא ְיֵהא ּכֹ     - - - - זּול זּול זּול זּול  שַח ֶהְדיֹוט, ָחמּור ִמן ֶהְקּדֵ שַח ֶהְדיֹוט, ָחמּור ִמן ֶהְקּדֵ שַח ֶהְדיֹוט, ָחמּור ִמן ֶהְקּדֵ   . ַח ֶהְדיֹוט, ָחמּור ִמן ֶהְקּדֵ
יַקר  יַקר ִאּיַ יַקר ִאּיַ יַקר ִאּיַ ּה     - - - - ִאּיַ ּה ְסבּור ִמיּנָ ּה ְסבּור ִמיּנָ ּה ְסבּור ִמיּנָ ר ִאיִדיּדְ ּדְ ּדְ ּדְ ַהְיינּו ַהְיינּו ַהְיינּו ַהְיינּו : ְסבּור ִמיּנָ ר ִאיִדיַרב ֲחִניָלאי ּבַ ר ִאיִדיַרב ֲחִניָלאי ּבַ ר ִאיִדיַרב ֲחִניָלאי ּבַ   . ַרב ֲחִניָלאי ּבַ

  
ֵריּה ָאַמר ְלהּו ָאַמר ְלהּו ָאַמר ְלהּו ָאַמר ְלהּו  א ּבְ יׁשָ         : : : : ַרב ִאיִדיּדְ ַרב ׁשֵ

 ָרָעה ִהיא ְלִדיְדהּו ָרָעה ִהיא ְלִדיְדהּו ָרָעה ִהיא ְלִדיְדהּו ָרָעה ִהיא ְלִדיְדהּו     - - - - ָהא ָהא ָהא ָהא 
ָאתוּ          נב,ב ָאתוּ ּדְ ָאתוּ ּדְ ָאתוּ ּדְ יה: ְלֵמיַמר ְלהוּ ְלֵמיַמר ְלהוּ ְלֵמיַמר ְלהוּ ְלֵמיַמר ְלהוּ     ּדְ ֲעִלּיָ ֶכם ּבַ ְרפּו ִחיּטֵ יהִנׂשְ ֲעִלּיָ ֶכם ּבַ ְרפּו ִחיּטֵ יהִנׂשְ ֲעִלּיָ ֶכם ּבַ ְרפּו ִחיּטֵ יהִנׂשְ ֲעִלּיָ ֶכם ּבַ ְרפּו ִחיּטֵ   . ִנׂשְ

        
יֵרי יֵריָיֲהִבי ְלהּו זּוֵזי ְלָיְתֵמי ַאּפֵ יֵריָיֲהִבי ְלהּו זּוֵזי ְלָיְתֵמי ַאּפֵ יֵריָיֲהִבי ְלהּו זּוֵזי ְלָיְתֵמי ַאּפֵ             ::::ָיֲהִבי ְלהּו זּוֵזי ְלָיְתֵמי ַאּפֵ

יַקר  יַקר ִאּיַ יַקר ִאּיַ יַקר ִאּיַ ׁש לֹא ְיֵהא ּכֹ לֹא ְיֵהא ּכֹ לֹא ְיֵהא ּכֹ לֹא ְיֵהא ּכֹ     - - - - ִאּיַ ׁש ַח ֶהְדיֹוט ָחמּור ֵמֶהְקּדֵ ׁש ַח ֶהְדיֹוט ָחמּור ֵמֶהְקּדֵ ׁש ַח ֶהְדיֹוט ָחמּור ֵמֶהְקּדֵ   , ַח ֶהְדיֹוט ָחמּור ֵמֶהְקּדֵ
ּה ַהְיינּו     - - - - זּול זּול זּול זּול  ּה ַהְיינּו ְסבּור ִמיּנָ ּה ַהְיינּו ְסבּור ִמיּנָ ּה ַהְיינּו ְסבּור ִמיּנָ ר ִאיִדיּדְ ּדְ ּדְ ּדְ ְסבּור ִמיּנָ ר ִאיִדיַרב ֲחִניָלאי ּבַ ר ִאיִדיַרב ֲחִניָלאי ּבַ ר ִאיִדיַרב ֲחִניָלאי ּבַ   . ַרב ֲחִניָלאי ּבַ

        
ֵריּה ָאַמר ְלהּו ָאַמר ְלהּו ָאַמר ְלהּו ָאַמר ְלהּו  א ּבְ יׁשָ         : : : : ַרב ִאיִדיּדְ ַרב ׁשֵ

יֵרי    - - - - ָהא ָהא ָהא ָהא  ָיֲהִבי ְלהּו ּפֵ ָיֵהיב ְלהּו ַעד ּדְ א ּדְ ִמְצַטְרִכי ְלזּוֵזי, ְוֵליּכָ ִזְמִנין ּדְ יֵריָרָעה הּוא ְלִדיְדהּו, ּדְ ָיֲהִבי ְלהּו ּפֵ ָיֵהיב ְלהּו ַעד ּדְ א ּדְ ִמְצַטְרִכי ְלזּוֵזי, ְוֵליּכָ ִזְמִנין ּדְ יֵריָרָעה הּוא ְלִדיְדהּו, ּדְ ָיֲהִבי ְלהּו ּפֵ ָיֵהיב ְלהּו ַעד ּדְ א ּדְ ִמְצַטְרִכי ְלזּוֵזי, ְוֵליּכָ ִזְמִנין ּדְ יֵריָרָעה הּוא ְלִדיְדהּו, ּדְ ָיֲהִבי ְלהּו ּפֵ ָיֵהיב ְלהּו ַעד ּדְ א ּדְ ִמְצַטְרִכי ְלזּוֵזי, ְוֵליּכָ ִזְמִנין ּדְ   .  ָרָעה הּוא ְלִדיְדהּו, ּדְ
   

        
יָאַמר ָאַמר ָאַמר ָאַמר          : : : : ַרב ַאׁשִ
ֲהָנאֲאָנא וְ ֲאָנא וְ ֲאָנא וְ ֲאָנא וְ  יּה     ַרב ּכָ ִאיּמֵ ָטָרא ּדְ ְ יּה ַחְתִמיַנן ַאׁשּ ִאיּמֵ ָטָרא ּדְ ְ יּה ַחְתִמיַנן ַאׁשּ ִאיּמֵ ָטָרא ּדְ ְ יּה ַחְתִמיַנן ַאׁשּ ִאיּמֵ ָטָרא ּדְ ְ ָנא ַאְר , ְזֵעיָרא ָיְתָמאְזֵעיָרא ָיְתָמאְזֵעיָרא ָיְתָמאְזֵעיָרא ָיְתָמאּדִ ּדִ ּדִ ּדִ ַחְתִמיַנן ַאׁשּ ְמַזּבְ ָנא ַאְר ּדִ ְמַזּבְ ָנא ַאְר ּדִ ְמַזּבְ ָנא ַאְר ּדִ ְמַזּבְ אּדִ לֹא ַאְכַרְזּתָ א ּבְ ְרּגָ אָעא ְלּכַ לֹא ַאְכַרְזּתָ א ּבְ ְרּגָ אָעא ְלּכַ לֹא ַאְכַרְזּתָ א ּבְ ְרּגָ אָעא ְלּכַ לֹא ַאְכַרְזּתָ א ּבְ ְרּגָ             ,,,,ָעא ְלּכַ

ָאְמִרי  ָאְמִרי ּדְ ָאְמִרי ּדְ ָאְמִרי ּדְ ֵעיּדְ א, ְוִלְמזֹוֵני: ְנַהְרּדְ א, ְוִלְמזֹוֵניְלַכְרּגָ א, ְוִלְמזֹוֵניְלַכְרּגָ א, ְוִלְמזֹוֵניְלַכְרּגָ א, ְלַכְרּגָ לֹא ַאְכַרְזּתָ ִניַנן ּבְ אְוִלְקבּוָרה ְמַזּבְ לֹא ַאְכַרְזּתָ ִניַנן ּבְ אְוִלְקבּוָרה ְמַזּבְ לֹא ַאְכַרְזּתָ ִניַנן ּבְ אְוִלְקבּוָרה ְמַזּבְ לֹא ַאְכַרְזּתָ ִניַנן ּבְ   . ְוִלְקבּוָרה ְמַזּבְ
  

ָיְתֵמי ֲהָוה,  א ּדְ ָעא ַאּפֹוְטרֹוּפָ ָיְתֵמי ֲהָוה, ַעְמָרם ַצּבָ א ּדְ ָעא ַאּפֹוְטרֹוּפָ ָיְתֵמי ֲהָוה, ַעְמָרם ַצּבָ א ּדְ ָעא ַאּפֹוְטרֹוּפָ ָיְתֵמי ֲהָוה, ַעְמָרם ַצּבָ א ּדְ ָעא ַאּפֹוְטרֹוּפָ         ַעְמָרם ַצּבָ
יּה  יּה ָאתּו ְקרֹוִבים ְלַקּמֵ יּה ָאתּו ְקרֹוִבים ְלַקּמֵ יּה ָאתּו ְקרֹוִבים ְלַקּמֵ         , , , , ַרב ַנְחָמןּדְ ּדְ ּדְ ּדְ ָאתּו ְקרֹוִבים ְלַקּמֵ

ְתֵמיָאְמִרי ֵליּה: ָקא לָ ָאְמִרי ֵליּה: ָקא לָ ָאְמִרי ֵליּה: ָקא לָ ָאְמִרי ֵליּה: ָקא לָ  י ִמּיָ ּסֵ ְתֵמיֵביׁש ּוִמּכַ י ִמּיָ ּסֵ ְתֵמיֵביׁש ּוִמּכַ י ִמּיָ ּסֵ ְתֵמיֵביׁש ּוִמּכַ י ִמּיָ ּסֵ   ! ֵביׁש ּוִמּכַ
ָען ִמיֵליּה  ּמְ ּתַ ִליׁשְ י ֵהיִכי ּדְ ָען ִמיֵליּה ָאַמר ְלהּו: ּכִ ּמְ ּתַ ִליׁשְ י ֵהיִכי ּדְ ָען ִמיֵליּה ָאַמר ְלהּו: ּכִ ּמְ ּתַ ִליׁשְ י ֵהיִכי ּדְ ָען ִמיֵליּה ָאַמר ְלהּו: ּכִ ּמְ ּתַ ִליׁשְ י ֵהיִכי ּדְ   . ָאַמר ְלהּו: ּכִ

יְדהּו, ְוָלא ֲאמּוד ֵתי ִמּדִ יְדהּו, ְוָלא ֲאמּודָקָאֵכיל ְוׁשָ ֵתי ִמּדִ יְדהּו, ְוָלא ֲאמּודָקָאֵכיל ְוׁשָ ֵתי ִמּדִ יְדהּו, ְוָלא ֲאמּודָקָאֵכיל ְוׁשָ ֵתי ִמּדִ   ! ָקָאֵכיל ְוׁשָ
ח ּכַ חֵאימּור ְמִציָאה ַאׁשְ ּכַ חֵאימּור ְמִציָאה ַאׁשְ ּכַ חֵאימּור ְמִציָאה ַאׁשְ ּכַ   . ֵאימּור ְמִציָאה ַאׁשְ

  ! ְוָהא ָקא ַמְפִסידְוָהא ָקא ַמְפִסידְוָהא ָקא ַמְפִסידְוָהא ָקא ַמְפִסיד
            ....ַמְפִסיד ְוִאיַסְלִקיֵניּה ַמְפִסיד ְוִאיַסְלִקיֵניּה ַמְפִסיד ְוִאיַסְלִקיֵניּה ַמְפִסיד ְוִאיַסְלִקיֵניּה ּדְ ּדְ ּדְ ּדְ ַאְייתּו ִלי ָסֲהֵדי ַאְייתּו ִלי ָסֲהֵדי ַאְייתּו ִלי ָסֲהֵדי ַאְייתּו ִלי ָסֲהֵדי : ָאַמר ְלהוּ ָאַמר ְלהוּ ָאַמר ְלהוּ ָאַמר ְלהוּ 

ֵמיּה     ַרב הּוָנאר ר ר ר ָאַמ ָאַמ ָאַמ ָאַמ ּדְ ּדְ ּדְ ּדְ  ְ ֵמיּה ַחְבִרין ִמׁשּ ְ ֵמיּה ַחְבִרין ִמׁשּ ְ ֵמיּה ַחְבִרין ִמׁשּ ְ         : : : : ַרבּדְ ּדְ ּדְ ּדְ ַחְבִרין ִמׁשּ
ִקיַנן ֵליּה ּדְ ּדְ ּדְ ּדְ ַאּפֹוְטרֹוּפֹוס ַאּפֹוְטרֹוּפֹוס ַאּפֹוְטרֹוּפֹוס ַאּפֹוְטרֹוּפֹוס  ִקיַנן ֵליּה ַמְפִסיד ְמַסּלְ ִקיַנן ֵליּה ַמְפִסיד ְמַסּלְ ִקיַנן ֵליּה ַמְפִסיד ְמַסּלְ             ....ַמְפִסיד ְמַסּלְ

        
ַמר ִאיּתְ ַמרּדְ ִאיּתְ ַמרּדְ ִאיּתְ ַמרּדְ ִאיּתְ             ::::ּדְ

א  א ַאּפֹוְטרֹוּפָ א ַאּפֹוְטרֹוּפָ א ַאּפֹוְטרֹוּפָ             ::::ַמְפִסידַמְפִסידַמְפִסידַמְפִסידּדְ ּדְ ּדְ ּדְ ַאּפֹוְטרֹוּפָ
        : : : : ַרבָאַמר ָאַמר ָאַמר ָאַמר     ַרב הּוָנא

ִקיַנן ֵליּה  ִקיַנן ֵליּה ְמַסּלְ ִקיַנן ֵליּה ְמַסּלְ ִקיַנן ֵליּה ְמַסּלְ         ....ְמַסּלְ
ֵבי  ֵבי ּדְ ֵבי ּדְ ֵבי ּדְ יָלאּדְ י ׁשֵ             ::::ָאְמִריָאְמִריָאְמִריָאְמִרי    ַרּבִ

ִקיַנן ֵליּה.  ִקיַנן ֵליּה. ָלא ְמַסּלְ ִקיַנן ֵליּה. ָלא ְמַסּלְ ִקיַנן ֵליּה. ָלא ְמַסּלְ   ָלא ְמַסּלְ
  

  : ְוִהְלְכָתאְוִהְלְכָתאְוִהְלְכָתאְוִהְלְכָתא
ִקיַנן ֵליּה  ִקיַנן ֵליּה ְמַסּלְ ִקיַנן ֵליּה ְמַסּלְ ִקיַנן ֵליּה ְמַסּלְ             ....ְמַסּלְ
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        נב, בנב, בנב, בנב, ב .12
הּו ֲאִבי ְיתֹוִמים " יּנָ ּמִ ַבע –ַאּפֹוְטרֹוּפֹוס ׁשֶ ָ   . "ִיׁשּ
  

  ? ַמאי ַטֲעָמאַמאי ַטֲעָמאַמאי ַטֲעָמאַמאי ַטֲעָמא
  

יּה  ִאית ֵליּה ֲהָנָאה ִמיּנֵ יּה ִאי ָלאו ּדְ ִאית ֵליּה ֲהָנָאה ִמיּנֵ יּה ִאי ָלאו ּדְ ִאית ֵליּה ֲהָנָאה ִמיּנֵ יּה ִאי ָלאו ּדְ ִאית ֵליּה ֲהָנָאה ִמיּנֵ   , לֹא ֲהָוה ֵליּה ַאּפֹוְטרֹוּפֹוסלֹא ֲהָוה ֵליּה ַאּפֹוְטרֹוּפֹוסלֹא ֲהָוה ֵליּה ַאּפֹוְטרֹוּפֹוסלֹא ֲהָוה ֵליּה ַאּפֹוְטרֹוּפֹוס    - - - - ִאי ָלאו ּדְ
בּוָעה לֹא ָאֵתי ְלִאְמנּוֵעי ּום ׁשְ בּוָעה לֹא ָאֵתי ְלִאְמנּוֵעיּוִמׁשּ ּום ׁשְ בּוָעה לֹא ָאֵתי ְלִאְמנּוֵעיּוִמׁשּ ּום ׁשְ בּוָעה לֹא ָאֵתי ְלִאְמנּוֵעיּוִמׁשּ ּום ׁשְ   .  ּוִמׁשּ

   
        
        
ין ִמיּנּוהּו ּבֵ " ַבע -ית ּדִ ָ   . . . . "לֹא ִיׁשּ
  

ָעֵביד ְלֵבי ִדיָנא,  ָעְלָמא הּוא ּדְ ָעֵביד ְלֵבי ִדיָנא, ִמְלָתא ּבְ ָעְלָמא הּוא ּדְ ָעֵביד ְלֵבי ִדיָנא, ִמְלָתא ּבְ ָעְלָמא הּוא ּדְ ָעֵביד ְלֵבי ִדיָנא, ִמְלָתא ּבְ ָעְלָמא הּוא ּדְ         ִמְלָתא ּבְ
בּוָעה ְוִאי ָרֵמית ֲעֵליּה ְוִאי ָרֵמית ֲעֵליּה ְוִאי ָרֵמית ֲעֵליּה ְוִאי ָרֵמית ֲעֵליּה     .ָאֵתי ְלִאְמנּוֵעי - ׁשְ

  
  
  
אּול" א ׁשָ   אֹוֵמר:  ַאּבָ

ָבִרים   . . . . "ִחיּלּוף ַהּדְ
  

            ????ַמאי ַטֲעָמאַמאי ַטֲעָמאַמאי ַטֲעָמאַמאי ַטֲעָמא
        
ין ִמ  ית ּדִ ַבע - יּנּוהּו ּבֵ ָ ַהִהיא ֲהָנָאה    - - - -     "ִיׁשּ ַהִהיא ֲהָנָאהּבְ ַהִהיא ֲהָנָאהּבְ ַהִהיא ֲהָנָאהּבְ ִאיִניׁש ְמֵהיְמָנא הּוא,     ּבְ ָקא ָנֵפיק ֲעֵליּה ָקָלא ּדְ ִאיִניׁש ְמֵהיְמָנא הּוא, ּדְ ָקא ָנֵפיק ֲעֵליּה ָקָלא ּדְ ִאיִניׁש ְמֵהיְמָנא הּוא, ּדְ ָקא ָנֵפיק ֲעֵליּה ָקָלא ּדְ ִאיִניׁש ְמֵהיְמָנא הּוא, ּדְ ָקא ָנֵפיק ֲעֵליּה ָקָלא ּדְ         ּדְ

י ִדיָנא ָהא ָסֵמיך ֲעֵליּה ּבֵ י ִדיָנאּדְ ָהא ָסֵמיך ֲעֵליּה ּבֵ י ִדיָנאּדְ ָהא ָסֵמיך ֲעֵליּה ּבֵ י ִדיָנאּדְ ָהא ָסֵמיך ֲעֵליּה ּבֵ   , ּדְ
בּוָעה  ּום ׁשְ בּוָעה ִמׁשּ ּום ׁשְ בּוָעה ִמׁשּ ּום ׁשְ בּוָעה ִמׁשּ ּום ׁשְ             ....לֹא ָאֵתי ְלִאְמנּוֵעילֹא ָאֵתי ְלִאְמנּוֵעילֹא ָאֵתי ְלִאְמנּוֵעילֹא ָאֵתי ְלִאְמנּוֵעי -ִמׁשּ

        
הּו ֲאִבי ְיתֹוִמים " ַבע -ִמיּנָ ָ ָעְבִדי ַלֲהָדֵדי    - - - -     "לֹא ִיׁשּ ָעְלָמא הּוא ּדְ ָעְבִדי ַלֲהָדֵדיִמיְלָתא ּבְ ָעְלָמא הּוא ּדְ ָעְבִדי ַלֲהָדֵדיִמיְלָתא ּבְ ָעְלָמא הּוא ּדְ ָעְבִדי ַלֲהָדֵדיִמיְלָתא ּבְ ָעְלָמא הּוא ּדְ             ,,,,ִמיְלָתא ּבְ

בּוָעה     ְוִאי ָרֵמית ֲעֵליּה ְוִאי ָרֵמית ֲעֵליּה ְוִאי ָרֵמית ֲעֵליּה ְוִאי ָרֵמית ֲעֵליּה  בּוָעה ׁשְ בּוָעה ׁשְ בּוָעה ׁשְ   . ָאֵתי ְלִאְמנּוֵעיָאֵתי ְלִאְמנּוֵעיָאֵתי ְלִאְמנּוֵעיָאֵתי ְלִאְמנּוֵעי    - - - - ׁשְ
  
  
  

ר ַאִמיָאַמר ָאַמר ָאַמר ָאַמר  מּוֵאלָאַמר ָאַמר ָאַמר ָאַמר     ַרב ָחָנן ּבַ         : : : : ׁשְ
אּול.     ::::ִהְלְכָתאִהְלְכָתאִהְלְכָתאִהְלְכָתא א ׁשָ ַאּבָ אּול. ּכְ א ׁשָ ַאּבָ אּול. ּכְ א ׁשָ ַאּבָ אּול. ּכְ א ׁשָ ַאּבָ         ּכְ

        
        
        

ְנָיא ְנָיאּתַ ְנָיאּתַ ְנָיאּתַ             ::::ּתַ
ן " י ֱאִליֶעֶזר ּבֶ   אֹוֵמר:  ַיֲעקֹבַרּבִ

ַבע,  - ֶזה ְוֶזה  ָ   ִיׁשּ
ְדָבָריו         . . . . "ַוֲהָלָכה ּכִ

        
ֵני  ֵני ּתָ ֵני ּתָ ֵני ּתָ ר ַמַעְרָבאּתָ ֲחִליָפא ּבַ יּה     ַרב ּתַ יּה ַקּמֵ יּה ַקּמֵ יּה ַקּמֵ הוּ ּדְ ּדְ ּדְ ּדְ ַקּמֵ י ַאּבָ         : : : : ַרּבִ

הּו ֲאִבי ְיתֹוִמים " יּנָ ּמִ ַבע,  - ַאּפֹוְטרֹוּפֹוס ׁשֶ ָ   ִיׁשּ
ָכר א ׂשָ הּוא נֹוׂשֵ ֵני ׁשֶ         . "ִמּפְ

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

ּתְ     ַאּתְ ַאּתְ ַאּתְ ַאּתְ  ּתְ ַאְייּתַ ּתְ ַאְייּתַ ּתְ ַאְייּתַ א ְוָכְייַלת ֵליּה     ַאְייּתַ א ְוָכְייַלת ֵליּה ַקּבָ א ְוָכְייַלת ֵליּה ַקּבָ א ְוָכְייַלת ֵליּה ַקּבָ             ?!?!?!?!ַקּבָ
        

א ֵאיָמא:  א ֵאיָמא: ֶאּלָ א ֵאיָמא: ֶאּלָ א ֵאיָמא: ֶאּלָ         ֶאּלָ
ָכר א ׂשָ נֹוׂשֵ הּוא ּכְ ֵני ׁשֶ ָכרִמּפְ א ׂשָ נֹוׂשֵ הּוא ּכְ ֵני ׁשֶ ָכרִמּפְ א ׂשָ נֹוׂשֵ הּוא ּכְ ֵני ׁשֶ ָכרִמּפְ א ׂשָ נֹוׂשֵ הּוא ּכְ ֵני ׁשֶ   .  ִמּפְ
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        אאאא    נג,נג,נג,נג,    ––––    נב, בנב, בנב, בנב, ב .13
ָנה     ִמׁשְ
א,    ַהְמַטּמֵ
ַע,    ְוַהְמַדּמֵ

ךְ     :ְוַהְמַנסֵּ
ׁשֹוֵגג  טּור –ּבְ    ,ּפָ
ֵמִזיד  יב –ּבְ   .ַחּיָ

  

ָמָרא    ּגְ

ַמר ַמרִאיּתְ ַמרִאיּתְ ַמרִאיּתְ             ::::ִאיּתְ
ְך"             ::::"ְמַנסֵּ

        ָאַמר: ָאַמר: ָאַמר: ָאַמר:     ַרב
ׁש  ְך ַמּמָ ׁש ְמַנּסֵ ְך ַמּמָ ׁש ְמַנּסֵ ְך ַמּמָ ׁש ְמַנּסֵ ְך ַמּמָ   , ְמַנּסֵ

מּוֵאלוּ וּ וּ וּ    ָאַמר: ָאַמר: ָאַמר: ָאַמר:     ׁשְ
  . ְמָעֵרבְמָעֵרבְמָעֵרבְמָעֵרב

  
ָאַמר ָאַמרַמאן ּדְ ָאַמרַמאן ּדְ ָאַמרַמאן ּדְ ךְ ְמנַ ְמנַ ְמנַ ְמנַ '''', ַמאי ַטֲעָמא לֹא ָאַמר , ַמאי ַטֲעָמא לֹא ָאַמר , ַמאי ַטֲעָמא לֹא ָאַמר , ַמאי ַטֲעָמא לֹא ָאַמר """"ְמָעֵרבְמָעֵרבְמָעֵרבְמָעֵרב""""    ::::ַמאן ּדְ ךְ ּסֵ ךְ ּסֵ ךְ ּסֵ   ? 'ּסֵ

  
ךְ """": : : : ךְ ךְ ךְ ךְ ָאַמר לָ ָאַמר לָ ָאַמר לָ ָאַמר לָ  ךְ ְמַנּסֵ ךְ ְמַנּסֵ ךְ ְמַנּסֵ יּה     """"ְמַנּסֵ ה ִמיּנֵ ְדַרּבָ יּה ָקם ֵליּה ּבִ ה ִמיּנֵ ְדַרּבָ יּה ָקם ֵליּה ּבִ ה ִמיּנֵ ְדַרּבָ יּה ָקם ֵליּה ּבִ ה ִמיּנֵ ְדַרּבָ   . ָקם ֵליּה ּבִ

  
            ????ְוִאיָדךְוִאיָדךְוִאיָדךְוִאיָדך

        
י ִיְרְמָיה, ְד כִּ כִּ כִּ כִּ  י ִיְרְמָיה, ַרּבִ י ִיְרְמָיה, ַרּבִ י ִיְרְמָיה, ַרּבִ   ַרּבִ
י ִיְרְמָיהָאַמר ָאַמר ָאַמר ָאַמר ּדְ    : : : : ַרּבִ

ָהה  ַעת ַהְגּבָ ְ ָהה ִמׁשּ ַעת ַהְגּבָ ְ ָהה ִמׁשּ ַעת ַהְגּבָ ְ ָהה ִמׁשּ ַעת ַהְגּבָ ְ       ,,,,ָקָנהָקָנהָקָנהָקָנהּדְ הּוא הּוא הּוא הּוא  - ִמׁשּ
ַנְפׁשֹו  יב ּבְ ַנְפׁשֹו ִמְתַחּיֵ יב ּבְ ַנְפׁשֹו ִמְתַחּיֵ יב ּבְ ַנְפׁשֹו ִמְתַחּיֵ יב ּבְ ַעת ִניּסּוךְ  -ִמְתַחּיֵ ַעת ִניּסּוךְ ָלא ָהֵוי ַעד ׁשְ ַעת ִניּסּוךְ ָלא ָהֵוי ַעד ׁשְ ַעת ִניּסּוךְ ָלא ָהֵוי ַעד ׁשְ       ....ָלא ָהֵוי ַעד ׁשְ

  
ָאַמר ָאַמרְלַמאן ּדְ ָאַמרְלַמאן ּדְ ָאַמרְלַמאן ּדְ   ? ? ? ? ''''ְמָעֵרבְמָעֵרבְמָעֵרבְמָעֵרב''''ַמאי ַטֲעָמא לֹא ָאַמר ַמאי ַטֲעָמא לֹא ָאַמר ַמאי ַטֲעָמא לֹא ָאַמר ַמאי ַטֲעָמא לֹא ָאַמר , """"ךְ ךְ ךְ ךְ ְמַנּסֵ ְמַנּסֵ ְמַנּסֵ ְמַנּסֵ """"    ::::ְלַמאן ּדְ

  
ַע "ַהְיינּו ַהְיינּו ַהְיינּו ַהְיינּו ^    ב'ב'ב'ב'ְמָעֵר ְמָעֵר ְמָעֵר ְמָעֵר '''': : : : ךְ ךְ ךְ ךְ ָאַמר לָ ָאַמר לָ ָאַמר לָ ָאַמר לָ    נג,א   . "ְמַדּמֵ

  
            ????ְוִאיָדךְוִאיָדךְוִאיָדךְוִאיָדך

        
ָנָסא ָלא ָיְלִפיַנן, ְקָנָסא הּואְקָנָסא הּואְקָנָסא הּואְקָנָסא הּוא ָנָסא ָלא ָיְלִפיַנןּוִמּקְ ָנָסא ָלא ָיְלִפיַנןּוִמּקְ ָנָסא ָלא ָיְלִפיַנןּוִמּקְ   . ּוִמּקְ

  
ָיֵליף  ָיֵליף ּוְלַמאן ּדְ ָיֵליף ּוְלַמאן ּדְ ָיֵליף ּוְלַמאן ּדְ ָנָסא''''ִמ ִמ ִמ ִמ     ''''ְקָנָסאְקָנָסאְקָנָסאְקָנָסא''''ּוְלַמאן ּדְ ָנָסאּקְ ָנָסאּקְ ָנָסאּקְ ה ִלי?     - - - -     ''''ּקְ ל ָהֵני ָלּמָ ה ִלי? ּכָ ל ָהֵני ָלּמָ ה ִלי? ּכָ ל ָהֵני ָלּמָ ה ִלי? ּכָ ל ָהֵני ָלּמָ   ּכָ

  
  , ְצִריָכאְצִריָכאְצִריָכאְצִריָכא

ָנא  ִאי ּתָ ָנא ּדְ ִאי ּתָ ָנא ּדְ ִאי ּתָ ָנא ּדְ ִאי ּתָ א"ּדְ רּוָמה "ְמַטּמֵ רּוָמה , ִאי ּתְ רּוָמה , ִאי ּתְ רּוָמה , ִאי ּתְ ָקא ַמְפִסיד ָלּה     - - - - , ִאי ּתְ ּום ּדְ ָקא ַמְפִסיד ָלּה ֲהָוה ָאִמיָנא ִמׁשּ ּום ּדְ ָקא ַמְפִסיד ָלּה ֲהָוה ָאִמיָנא ִמׁשּ ּום ּדְ ָקא ַמְפִסיד ָלּה ֲהָוה ָאִמיָנא ִמׁשּ ּום ּדְ   , ְלַגְמֵריְלַגְמֵריְלַגְמֵריְלַגְמֵריֲהָוה ָאִמיָנא ִמׁשּ
ין  א חּולִּ ין ְוִאי ְמַטּמֵ א חּולִּ ין ְוִאי ְמַטּמֵ א חּולִּ ין ְוִאי ְמַטּמֵ א חּולִּ ּום     - - - - ְוִאי ְמַטּמֵ ּום ִמׁשּ ּום ִמׁשּ ּום ִמׁשּ ָרֵאלּדְ ִמׁשּ ֶאֶרץ ִיׂשְ ּבְ ין ׁשֶ ָרֵאלָאסּור ִלְגרֹום טּוְמָאה ְלחּוּלִ ֶאֶרץ ִיׂשְ ּבְ ין ׁשֶ ָרֵאלָאסּור ִלְגרֹום טּוְמָאה ְלחּוּלִ ֶאֶרץ ִיׂשְ ּבְ ין ׁשֶ ָרֵאלָאסּור ִלְגרֹום טּוְמָאה ְלחּוּלִ ֶאֶרץ ִיׂשְ ּבְ ין ׁשֶ   , ָאסּור ִלְגרֹום טּוְמָאה ְלחּוּלִ

ַע "ֲאָבל ֲאָבל ֲאָבל ֲאָבל          . ֵאיָמא לֹאֵאיָמא לֹאֵאיָמא לֹאֵאיָמא לֹא    - - - -     "ְמַדּמֵ
ַמִעיַנןוְ וְ וְ וְ  ַמִעיַנןִאי ַאׁשְ ַמִעיַנןִאי ַאׁשְ ַמִעיַנןִאי ַאׁשְ ַע "    ::::ִאי ַאׁשְ כִ "ְמַדּמֵ ּום ׁשְ כִ , ִמׁשּ ּום ׁשְ כִ , ִמׁשּ ּום ׁשְ כִ , ִמׁשּ ּום ׁשְ   , יַח יַח יַח יַח , ִמׁשּ

א"ֲאָבל ֲאָבל ֲאָבל ֲאָבל  ִכיַח ּדְ ּדְ ּדְ ּדְ     "ְמַטּמֵ ִכיַח לֹא ׁשְ ִכיַח לֹא ׁשְ ִכיַח לֹא ׁשְ       ....ֵאיָמא לֹאֵאיָמא לֹאֵאיָמא לֹאֵאיָמא לֹא    - - - - לֹא ׁשְ
ַמִעיַנן ַמִעיַנןְוִאי ַאׁשְ ַמִעיַנןְוִאי ַאׁשְ ַמִעיַנןְוִאי ַאׁשְ א"    ::::ְוִאי ַאׁשְ ַע "וּ וּ וּ וּ     "ְמַטּמֵ ּום     ,,,,"ְמַדמֵּ ּום ִמׁשּ ּום ִמׁשּ ּום ִמׁשּ יּה ּדְ ִמׁשּ ה ִמיּנֵ ְדַרּבָ יּה לֹא ִקים ֵליּה ּבִ ה ִמיּנֵ ְדַרּבָ יּה לֹא ִקים ֵליּה ּבִ ה ִמיּנֵ ְדַרּבָ יּה לֹא ִקים ֵליּה ּבִ ה ִמיּנֵ ְדַרּבָ   . לֹא ִקים ֵליּה ּבִ

ך"ֲאָבל ֲאָבל ֲאָבל ֲאָבל  יּה     "ְמַנסֵּ ה ִמיּנֵ ְדַרּבָ ִקים ֵליּה ּבִ יּה ּדְ ה ִמיּנֵ ְדַרּבָ ִקים ֵליּה ּבִ יּה ּדְ ה ִמיּנֵ ְדַרּבָ ִקים ֵליּה ּבִ יּה ּדְ ה ִמיּנֵ ְדַרּבָ ִקים ֵליּה ּבִ   , ֵאיָמא לֹאֵאיָמא לֹאֵאיָמא לֹאֵאיָמא לֹא    - - - - ּדְ
ַמע ָלן  ַמע ָלן ָקא ַמׁשְ ַמע ָלן ָקא ַמׁשְ ַמע ָלן ָקא ַמׁשְ י ִיְרְמיָ ְד כִּ ָקא ַמׁשְ י ִיְרְמיָ ַרּבִ י ִיְרְמיָ ַרּבִ י ִיְרְמיָ ַרּבִ         ....ההההַרּבִ

        
ָתֵני  ָתֵני ּוְלָהא ּדְ ָתֵני ּוְלָהא ּדְ ָתֵני ּוְלָהא ּדְ י ָאִביןּדְ  ֲאבּוהַּ ּוְלָהא ּדְ         : : : : ַרּבִ

ִראׁשֹוָנה ָהיּו אֹוְמִרים" ְך,  :ּבָ א ְוַהְמַנסֵּ   ַהְמַטּמֵ
ַע  :ָחְזרּו לֹוַמר         ...."ַאף ַהְמַדּמֵ

ה ִלי?  ל ָהֵני ָלּמָ ה ִלי? ּכָ ל ָהֵני ָלּמָ ה ִלי? ּכָ ל ָהֵני ָלּמָ ה ִלי? ּכָ ל ָהֵני ָלּמָ   ּכָ
  

   ,ְצִריָכאְצִריָכאְצִריָכאְצִריָכא
ַמִעיַנן ִאי ַאׁשְ ַמִעיַנןּדְ ִאי ַאׁשְ ַמִעיַנןּדְ ִאי ַאׁשְ ַמִעיַנןּדְ ִאי ַאׁשְ א"    ::::ּדְ ּום "ְמַטּמֵ ּום , ִמׁשּ ּום , ִמׁשּ ּום , ִמׁשּ ה ִמינֵּ ּדְ , ִמׁשּ ְדַרּבָ ה ִמינֵּ לֹא ִקים ֵליּה ּבִ ְדַרּבָ ה ִמינֵּ לֹא ִקים ֵליּה ּבִ ְדַרּבָ ה ִמינֵּ לֹא ִקים ֵליּה ּבִ ְדַרּבָ   , יּה יּה יּה יּה לֹא ִקים ֵליּה ּבִ

ך"ֲאָבל ֲאָבל ֲאָבל ֲאָבל  יּה ֵאיָמא    "ְמַנסֵּ ה ִמיּנֵ ְדַרּבָ ִקים ֵליּה ּבִ יּה ֵאיָמאּדְ ה ִמיּנֵ ְדַרּבָ ִקים ֵליּה ּבִ יּה ֵאיָמאּדְ ה ִמיּנֵ ְדַרּבָ ִקים ֵליּה ּבִ יּה ֵאיָמאּדְ ה ִמיּנֵ ְדַרּבָ ִקים ֵליּה ּבִ   .לֹאלֹאלֹאלֹא    ::::ּדְ
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ַמִעיַנן ַמִעיַנןִאי ַאׁשְ ַמִעיַנןִאי ַאׁשְ ַמִעיַנןִאי ַאׁשְ ךְ "    ::::ִאי ַאׁשְ ָקא ַמְפִסיד ֵליּה ְלַגְמֵרי"ְמַנסֵּ ּום ּדְ ָקא ַמְפִסיד ֵליּה ְלַגְמֵרי, ִמׁשּ ּום ּדְ ָקא ַמְפִסיד ֵליּה ְלַגְמֵרי, ִמׁשּ ּום ּדְ ָקא ַמְפִסיד ֵליּה ְלַגְמֵרי, ִמׁשּ ּום ּדְ   , , ִמׁשּ
א"ֲאָבל ֲאָבל ֲאָבל ֲאָבל    . ֵאיָמא לֹאֵאיָמא לֹאֵאיָמא לֹאֵאיָמא לֹא    - - - -     ְלַגְמֵריְלַגְמֵריְלַגְמֵריְלַגְמֵרילֹא ַמְפִסיד ֵליּה לֹא ַמְפִסיד ֵליּה לֹא ַמְפִסיד ֵליּה לֹא ַמְפִסיד ֵליּה ּדְ     "ְמַטּמֵ

ַמִעיַנן ַמִעיַנןְוִאי ַאׁשְ ַמִעיַנןְוִאי ַאׁשְ ַמִעיַנןְוִאי ַאׁשְ י    ::::ְוִאי ַאׁשְ ְרּתֵ יָהֵני ּתַ ְרּתֵ יָהֵני ּתַ ְרּתֵ יָהֵני ּתַ ְרּתֵ ה, ִמׁשּ ִמׁשּ ִמׁשּ ִמׁשּ     ,,,,ָהֵני ּתַ ה, ּום ֶהְפֵסד ְמרּוּבֶ ה, ּום ֶהְפֵסד ְמרּוּבֶ ה, ּום ֶהְפֵסד ְמרּוּבֶ         ּום ֶהְפֵסד ְמרּוּבֶ
ַע "ֲאָבל ֲאָבל ֲאָבל ֲאָבל    ֵאיָמא לֹא, ֵאיָמא לֹא, ֵאיָמא לֹא, ֵאיָמא לֹא,     - - - -     "ְמַדּמֵ

            ....ְצִריָכאְצִריָכאְצִריָכאְצִריָכא
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        בבבב- - - - נג, אנג, אנג, אנג, א .14
ךְ [[[[ ַע, ְוַהְמַנסֵּ א, ְוַהְמַדּמֵ    :ַהְמַטּמֵ

ׁשֹוֵגג  טּור –ּבְ    ,ּפָ
ֵמִזיד  יב –ּבְ         ].].].].ַחּיָ

        
הָאַמר ָאַמר ָאַמר ָאַמר          : : : : ִחְזִקּיָ

ַבר ּתֹוָרה ַבר ּתֹוָרהּדְ ַבר ּתֹוָרהּדְ ַבר ּתֹוָרהּדְ יב -ֶאָחד ׁשֹוֵגג ְוֶאָחד ֵמִזיד ֶאָחד ׁשֹוֵגג ְוֶאָחד ֵמִזיד ֶאָחד ׁשֹוֵגג ְוֶאָחד ֵמִזיד ֶאָחד ׁשֹוֵגג ְוֶאָחד ֵמִזיד      ::::ּדְ יבַחּיָ יבַחּיָ יבַחּיָ   . ַחּיָ
  ? ַמאי ַטֲעָמאַמאי ַטֲעָמאַמאי ַטֲעָמאַמאי ַטֲעָמא

ק,  ֵמיּה ֶהיזֵּ ר, ׁשְ ֵאינֹו ִניּכָ ק ׁשֶ ק, ֶהיזֵּ ֵמיּה ֶהיזֵּ ר, ׁשְ ֵאינֹו ִניּכָ ק ׁשֶ ק, ֶהיזֵּ ֵמיּה ֶהיזֵּ ר, ׁשְ ֵאינֹו ִניּכָ ק ׁשֶ ק, ֶהיזֵּ ֵמיּה ֶהיזֵּ ר, ׁשְ ֵאינֹו ִניּכָ ק ׁשֶ         ֶהיזֵּ
ַעם ָאְמרוּ  ַעם ָאְמרוּ ּוַמה ּטַ ַעם ָאְמרוּ ּוַמה ּטַ ַעם ָאְמרוּ ּוַמה ּטַ ׁשֹוֵגג "    ::::ּוַמה ּטַ טּור –ּבְ ּיֹוִדיעוֹ     ????"ּפָ ֵדי ׁשֶ ּיֹוִדיעוֹ ּכְ ֵדי ׁשֶ ּיֹוִדיעוֹ ּכְ ֵדי ׁשֶ ּיֹוִדיעוֹ ּכְ ֵדי ׁשֶ   . ּכְ

  
ֵמִזיד ַנִמי ֵמִזיד ַנִמיִאי ָהִכי, ֲאִפיּלּו ּבְ ֵמִזיד ַנִמיִאי ָהִכי, ֲאִפיּלּו ּבְ ֵמִזיד ַנִמיִאי ָהִכי, ֲאִפיּלּו ּבְ   ! ִאי ָהִכי, ֲאִפיּלּו ּבְ

  
ין א ְלאֹוזּוֵקי ָקא ְמַכּוֵ ּתָ יןָהׁשְ א ְלאֹוזּוֵקי ָקא ְמַכּוֵ ּתָ יןָהׁשְ א ְלאֹוזּוֵקי ָקא ְמַכּוֵ ּתָ יןָהׁשְ א ְלאֹוזּוֵקי ָקא ְמַכּוֵ ּתָ       !!!!אֹודּוֵעי לֹא מֹוַדע ֵליּה?אֹודּוֵעי לֹא מֹוַדע ֵליּה?אֹודּוֵעי לֹא מֹוַדע ֵליּה?אֹודּוֵעי לֹא מֹוַדע ֵליּה?, ָהׁשְ

  
י יֹוָחָנןוְ וְ וְ וְ          ָאַמר: ָאַמר: ָאַמר: ָאַמר:     ַרּבִ

טּור.  -ֶאָחד ׁשֹוֵגג ְוֶאָחד ֵמִזיד ֶאָחד ׁשֹוֵגג ְוֶאָחד ֵמִזיד ֶאָחד ׁשֹוֵגג ְוֶאָחד ֵמִזיד ֶאָחד ׁשֹוֵגג ְוֶאָחד ֵמִזיד     ::::ַבר ּתֹוָרהַבר ּתֹוָרהַבר ּתֹוָרהַבר ּתֹוָרהּדְ ּדְ ּדְ ּדְ  טּור. ּפָ טּור. ּפָ טּור. ּפָ         ּפָ
            ????ַמאי ַטֲעָמאַמאי ַטֲעָמאַמאי ַטֲעָמאַמאי ַטֲעָמא

ק ֵמיּה ֶהיזֵּ ר, ָלא ׁשְ ֵאינֹו ִניּכָ ק ׁשֶ קֶהיזֵּ ֵמיּה ֶהיזֵּ ר, ָלא ׁשְ ֵאינֹו ִניּכָ ק ׁשֶ קֶהיזֵּ ֵמיּה ֶהיזֵּ ר, ָלא ׁשְ ֵאינֹו ִניּכָ ק ׁשֶ קֶהיזֵּ ֵמיּה ֶהיזֵּ ר, ָלא ׁשְ ֵאינֹו ִניּכָ ק ׁשֶ   , ֶהיזֵּ
ַעם ָאְמרוּ  ַעם ָאְמרוּ ּוַמה ּטַ ַעם ָאְמרוּ ּוַמה ּטַ ַעם ָאְמרוּ ּוַמה ּטַ ֵמִזיד "    ::::ּוַמה ּטַ יב –ּבְ             ????"ַחּיָ

ל ֲחֵבירֹו, ְואֹוֵמר א ָטֳהרֹוָתיו ׁשֶ ל ֶאָחד ְוֶאָחד הֹוֵלְך ּוְמַטּמֵ ּלא ְיֵהא ּכָ ל ֲחֵבירֹו, ְואֹוֵמרׁשֶ א ָטֳהרֹוָתיו ׁשֶ ל ֶאָחד ְוֶאָחד הֹוֵלְך ּוְמַטּמֵ ּלא ְיֵהא ּכָ ל ֲחֵבירֹו, ְואֹוֵמרׁשֶ א ָטֳהרֹוָתיו ׁשֶ ל ֶאָחד ְוֶאָחד הֹוֵלְך ּוְמַטּמֵ ּלא ְיֵהא ּכָ ל ֲחֵבירֹו, ְואֹוֵמרׁשֶ א ָטֳהרֹוָתיו ׁשֶ ל ֶאָחד ְוֶאָחד הֹוֵלְך ּוְמַטּמֵ ּלא ְיֵהא ּכָ       ".".".".טּור ֲאִניטּור ֲאִניטּור ֲאִניטּור ֲאִני"ּפָ "ּפָ "ּפָ "ּפָ     ::::ׁשֶ
  

ַנן ַנןּתְ ַנןּתְ ַנןּתְ             ::::ּתְ
ׁש, ַהּכֹ" ְקּדָ ּמִ לּו ּבַ ּגְ ּפִ   ֲהִנים ׁשֶ

יִבין –ְמִזיִדים    , (גיטין נד:) "ַחּיָ
ֵני ִתיּקּון ָהעֹוָלם"    ::::ְוָתֵני ֲעָלּה ְוָתֵני ֲעָלּה ְוָתֵני ֲעָלּה ְוָתֵני ֲעָלּה    . "ִמּפְ

ק""""    ::::ְוִאי ָאְמַרּתְ ְוִאי ָאְמַרּתְ ְוִאי ָאְמַרּתְ ְוִאי ָאְמַרּתְ  ֵמיּה ֶהיזֵּ ר ׁשְ ֵאינֹו ִניּכָ ק ׁשֶ קֶהיזֵּ ֵמיּה ֶהיזֵּ ר ׁשְ ֵאינֹו ִניּכָ ק ׁשֶ קֶהיזֵּ ֵמיּה ֶהיזֵּ ר ׁשְ ֵאינֹו ִניּכָ ק ׁשֶ קֶהיזֵּ ֵמיּה ֶהיזֵּ ר ׁשְ ֵאינֹו ִניּכָ ק ׁשֶ ֵני ִתיּק '''', ַהאי , ַהאי , ַהאי , ַהאי """"ֶהיזֵּ טּוִרין ִמּפְ ֵני ִתיּק ׁשֹוְגִגין ּפְ טּוִרין ִמּפְ ֵני ִתיּק ׁשֹוְגִגין ּפְ טּוִרין ִמּפְ ֵני ִתיּק ׁשֹוְגִגין ּפְ טּוִרין ִמּפְ ֵעי ֵליּה     ''''ּון ָהעֹוָלםּון ָהעֹוָלםּון ָהעֹוָלםּון ָהעֹוָלםׁשֹוְגִגין ּפְ ֵעי ֵליּה ִמיּבָ ֵעי ֵליּה ִמיּבָ ֵעי ֵליּה ִמיּבָ             !!!!ִמיּבָ
        

            ,,,,ָהִכי ַנִמי ָקָאַמרָהִכי ַנִמי ָקָאַמרָהִכי ַנִמי ָקָאַמרָהִכי ַנִמי ָקָאַמר
יִבין –ְמִזיִדין "         , , , , "ַחּיָ

טּוִרין    ––––ׁשֹוְגִגין ׁשֹוְגִגין ׁשֹוְגִגין ׁשֹוְגִגין ''''ָהא ָהא ָהא ָהא  טּוִריןּפְ טּוִריןּפְ טּוִריןּפְ ֵני ִתיּקּון ָהעֹוָלם. ''''ּפְ ֵני ִתיּקּון ָהעֹוָלם. , ִמּפְ ֵני ִתיּקּון ָהעֹוָלם. , ִמּפְ ֵני ִתיּקּון ָהעֹוָלם. , ִמּפְ         , ִמּפְ
        

י ֶאְלָעָזרְמִתיב ְמִתיב ְמִתיב ְמִתיב        ::::ַרּבִ
את " את, ּוְבָפַרת ַחטָּ ֵמי ַחטָּ ה ְמָלאָכה ּבְ יֵני ָאָדם ְוַחיָּ  -ָהעֹוׂשֶ טּור ִמּדִ ַמִיםּפָ ִדיֵני ׁשָ         . . . . "יב ּבְ

ֵמיּה     ::::ְוִאי ָאְמַרּתְ ְוִאי ָאְמַרּתְ ְוִאי ָאְמַרּתְ ְוִאי ָאְמַרּתְ  ר ׁשְ ֵאינֹו ִניּכָ ק ׁשֶ ֵמיּה ֶהיזֵּ ר ׁשְ ֵאינֹו ִניּכָ ק ׁשֶ ֵמיּה ֶהיזֵּ ר ׁשְ ֵאינֹו ִניּכָ ק ׁשֶ ֵמיּה ֶהיזֵּ ר ׁשְ ֵאינֹו ִניּכָ ק ׁשֶ קֶהיזֵּ קֶהיזֵּ קֶהיזֵּ קֶהיזֵּ יב!  -    ֶהיזֵּ ִדיֵני ָאָדם ַנִמי ִלַחּיֵ יב! ּבְ ִדיֵני ָאָדם ַנִמי ִלַחּיֵ יב! ּבְ ִדיֵני ָאָדם ַנִמי ִלַחּיֵ יב! ּבְ ִדיֵני ָאָדם ַנִמי ִלַחּיֵ   ּבְ
  

      ::::ְוהּוא ְמָפֵרק ָלּה ְוהּוא ְמָפֵרק ָלּה ְוהּוא ְמָפֵרק ָלּה ְוהּוא ְמָפֵרק ָלּה , מֹוִתיב ָלּה מֹוִתיב ָלּה מֹוִתיב ָלּה מֹוִתיב ָלּה     הּואהּואהּואהּוא
ָרה" דּוׁש,  -    "ּפָ יַנק ְוּתָ ּתִ ִהְכִניָסּה ִלְרָבָקה ַעל ְמָנת ׁשֶ דּוׁש, ׁשֶ יַנק ְוּתָ ּתִ ִהְכִניָסּה ִלְרָבָקה ַעל ְמָנת ׁשֶ דּוׁש, ׁשֶ יַנק ְוּתָ ּתִ ִהְכִניָסּה ִלְרָבָקה ַעל ְמָנת ׁשֶ דּוׁש, ׁשֶ יַנק ְוּתָ ּתִ ִהְכִניָסּה ִלְרָבָקה ַעל ְמָנת ׁשֶ   ׁשֶ
את" ָ     - - - -     "ֵמי ַחטָּ ׁשּ ָ ׁשֶ ׁשּ ָ ׁשֶ ׁשּ ָ ׁשֶ ׁשּ ָקלֹותׁשֶ ֶהן ִמׁשְ ָקלֹותַקל ּבָ ֶהן ִמׁשְ ָקלֹותַקל ּבָ ֶהן ִמׁשְ ָקלֹותַקל ּבָ ֶהן ִמׁשְ   . ַקל ּבָ
  

        : : : : ָרָבאְוָהָאַמר ְוָהָאַמר ְוָהָאַמר ְוָהָאַמר 
א            נג,ב אֵמי ַחּטָ אֵמי ַחּטָ אֵמי ַחּטָ ָקלֹות ̂̂^̂    תתתתֵמי ַחּטָ ֶהן ִמׁשְ ַקל ּבָ ָ ׁשּ ָקלֹות ׁשֶ ֶהן ִמׁשְ ַקל ּבָ ָ ׁשּ ָקלֹות ׁשֶ ֶהן ִמׁשְ ַקל ּבָ ָ ׁשּ ָקלֹות ׁשֶ ֶהן ִמׁשְ ַקל ּבָ ָ ׁשּ ָרה!     - - - - ׁשֶ ׁשֵ ָרה! ּכְ ׁשֵ ָרה! ּכְ ׁשֵ ָרה! ּכְ ׁשֵ   ּכְ

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

גּוָפן    - - - - ָהא ָהא ָהא ָהא  גּוָפןּבְ גּוָפןּבְ גּוָפןּבְ   , ּבְ
ן.     - - - - ָהא ָהא ָהא ָהא  ְכֶנְגּדָ ן. ּבִ ְכֶנְגּדָ ן. ּבִ ְכֶנְגּדָ ן. ּבִ ְכֶנְגּדָ   ּבִ

  
גּוָפן" גּוָפןּבְ גּוָפןּבְ גּוָפןּבְ הּו,     "?!"?!"?!"?!ּבְ ה ָקא ָעֵביד ּבְ הּו, ַמֲעׂשֶ ה ָקא ָעֵביד ּבְ הּו, ַמֲעׂשֶ ה ָקא ָעֵביד ּבְ הּו, ַמֲעׂשֶ ה ָקא ָעֵביד ּבְ         ַמֲעׂשֶ

ק ֵמיּה ֶהיזֵּ ר ׁשְ ֵאינֹו ִניּכָ ק ׁשֶ קְוִאי ֶהיזֵּ ֵמיּה ֶהיזֵּ ר ׁשְ ֵאינֹו ִניּכָ ק ׁשֶ קְוִאי ֶהיזֵּ ֵמיּה ֶהיזֵּ ר ׁשְ ֵאינֹו ִניּכָ ק ׁשֶ קְוִאי ֶהיזֵּ ֵמיּה ֶהיזֵּ ר ׁשְ ֵאינֹו ִניּכָ ק ׁשֶ יב    - - - - ְוִאי ֶהיזֵּ ִדיֵני ָאָדם ַנִמי ִלַחּיֵ יבּבְ ִדיֵני ָאָדם ַנִמי ִלַחּיֵ יבּבְ ִדיֵני ָאָדם ַנִמי ִלַחּיֵ יבּבְ ִדיֵני ָאָדם ַנִמי ִלַחּיֵ             !!!!ּבְ
        

א אֶאּלָ אֶאּלָ אֶאּלָ       ,,,,ֶאּלָ
ן,  ְכֶנְגּדָ ן, ִאיִדי ְוִאיִדי ּבִ ְכֶנְגּדָ ן, ִאיִדי ְוִאיִדי ּבִ ְכֶנְגּדָ ן, ִאיִדי ְוִאיִדי ּבִ ְכֶנְגּדָ         ִאיִדי ְוִאיִדי ּבִ

ָיא ָיאְוָלא ַקׁשְ ָיאְוָלא ַקׁשְ ָיאְוָלא ַקׁשְ             ::::ְוָלא ַקׁשְ
יּה     - - - - ָהא ָהא ָהא ָהא  ְעּתֵ ח ּדַ ַאּסַ יּה ּדְ ְעּתֵ ח ּדַ ַאּסַ יּה ּדְ ְעּתֵ ח ּדַ ַאּסַ יּה ּדְ ְעּתֵ ח ּדַ ַאּסַ   . ּדְ
יּה ּדְ ּדְ ּדְ ּדְ     - - - - ָהא ָהא ָהא ָהא  ְעּתֵ ח ּדַ יּה לֹא ַאּסַ ְעּתֵ ח ּדַ יּה לֹא ַאּסַ ְעּתֵ ח ּדַ יּה לֹא ַאּסַ ְעּתֵ ח ּדַ             ....לֹא ַאּסַ
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אְמִתיב ְמִתיב ְמִתיב ְמִתיב  ּפָ   : ַרב ּפַ
ַזל" ַע וְ    :ּגָ    ,ִנְפַסלַמְטּבֵ

רּוָמה ְוִנְטֵמאת,    תְּ
ַסח,  ָחֵמץ ְוָעַבר ָעָליו   ַהּפֶ

ָך ְלָפֶניָך" :אֹוֵמר לוֹ  ּלְ   . "(בבא קמא צו:) "ֲהֵרי ׁשֶ
ר " :ְוִאי ָאְמַרּתְ  ֵאינֹו ִניּכָ ק ׁשֶ ר ֶהיזֵּ ֵאינֹו ִניּכָ ק ׁשֶ ר ֶהיזֵּ ֵאינֹו ִניּכָ ק ׁשֶ ר ֶהיזֵּ ֵאינֹו ִניּכָ ק ׁשֶ ק    - - - - ֶהיזֵּ ֵמיּה ֶהיזֵּ קׁשְ ֵמיּה ֶהיזֵּ קׁשְ ֵמיּה ֶהיזֵּ קׁשְ ֵמיּה ֶהיזֵּ ּלּוֵמי    - - - - " " " " ׁשְ ֵעי ׁשַ ָיא ּבָ ְזָלן הּוא, ָממֹוָנא ַמַעּלְ ּלּוֵמיַהאי ּגַ ֵעי ׁשַ ָיא ּבָ ְזָלן הּוא, ָממֹוָנא ַמַעּלְ ּלּוֵמיַהאי ּגַ ֵעי ׁשַ ָיא ּבָ ְזָלן הּוא, ָממֹוָנא ַמַעּלְ ּלּוֵמיַהאי ּגַ ֵעי ׁשַ ָיא ּבָ ְזָלן הּוא, ָממֹוָנא ַמַעּלְ             !!!!ַהאי ּגַ

א יּוְבּתָ אּתְ יּוְבּתָ אּתְ יּוְבּתָ אּתְ יּוְבּתָ             !!!!ּתְ
        
        

ֵאי ַתּנָ ֵאיֵליָמא ּכְ ַתּנָ ֵאיֵליָמא ּכְ ַתּנָ ֵאיֵליָמא ּכְ ַתּנָ             ::::ֵליָמא ּכְ
א, ְוַהְמַדּמֵ " ְך, ַהְמַטּמֵ   ַע, ְוַהְמַנסֵּ

יב,  - ֶאָחד ׁשֹוֵגג ְוֶאָחד ֵמִזיד    ַחּיָ
ְבֵרי  י ֵמִאירּדִ   . ַרּבִ

י ְיהּוָדה   אֹוֵמר:  ַרּבִ
ׁשֹוֵגג  טּור,  - ּבְ   ּפָ
ֵמִזיד  יב –ּבְ   . . . . "ַחּיָ

ָהא  ָהא ַמאי ָלאו ּבְ ָהא ַמאי ָלאו ּבְ ָהא ַמאי ָלאו ּבְ             ::::ָקִמיְפְלֵגיָקִמיְפְלֵגיָקִמיְפְלֵגיָקִמיְפְלֵגיַמאי ָלאו ּבְ
ָמר ָסַבר ָמר ָסַברּדְ ָמר ָסַברּדְ ָמר ָסַברּדְ ר     ::::ּדְ ֵאינֹו ִניּכָ ק ׁשֶ ר ֶהיזֵּ ֵאינֹו ִניּכָ ק ׁשֶ ר ֶהיזֵּ ֵאינֹו ִניּכָ ק ׁשֶ ר ֶהיזֵּ ֵאינֹו ִניּכָ ק ׁשֶ ק        - - - - ֶהיזֵּ ֵמיּה ֶהיזֵּ קׁשְ ֵמיּה ֶהיזֵּ קׁשְ ֵמיּה ֶהיזֵּ קׁשְ ֵמיּה ֶהיזֵּ       ,,,,ׁשְ

ק                                                                                                                    ::::ָסַברָסַברָסַברָסַברּוָמר ּוָמר ּוָמר ּוָמר  ֵמיּה ֶהיזֵּ קָלא ׁשְ ֵמיּה ֶהיזֵּ קָלא ׁשְ ֵמיּה ֶהיזֵּ קָלא ׁשְ ֵמיּה ֶהיזֵּ   ! ָלא ׁשְ
  

ר ִיְצָחקָאַמר ָאַמר ָאַמר ָאַמר        ::::ַרב ַנְחָמן ּבַ
י ָעְלָמא כּוּלֵ י ָעְלָמאּדְ כּוּלֵ י ָעְלָמאּדְ כּוּלֵ י ָעְלָמאּדְ כּוּלֵ ר     ::::ּדְ ֵאינֹו ִניּכָ ק ׁשֶ ר ֶהיזֵּ ֵאינֹו ִניּכָ ק ׁשֶ ר ֶהיזֵּ ֵאינֹו ִניּכָ ק ׁשֶ ר ֶהיזֵּ ֵאינֹו ִניּכָ ק ׁשֶ ק,     - - - - ֶהיזֵּ ֵמיּה ֶהיזֵּ ק, ָלא ׁשְ ֵמיּה ֶהיזֵּ ק, ָלא ׁשְ ֵמיּה ֶהיזֵּ ק, ָלא ׁשְ ֵמיּה ֶהיזֵּ         ָלא ׁשְ

        ,  ,  ,  ,  ִמיְפְלֵגיִמיְפְלֵגיִמיְפְלֵגיִמיְפְלֵגיָקְנסּו ׁשֹוֵגג ַאּטּו ֵמִזיד ָקא ָקְנסּו ׁשֹוֵגג ַאּטּו ֵמִזיד ָקא ָקְנסּו ׁשֹוֵגג ַאּטּו ֵמִזיד ָקא ָקְנסּו ׁשֹוֵגג ַאּטּו ֵמִזיד ָקא ְוָהָכא ּבְ ְוָהָכא ּבְ ְוָהָכא ּבְ ְוָהָכא ּבְ 
ָמר ָסַבר   , ָקְנסּו ׁשֹוֵגג ַאּטּו ֵמִזידָקְנסּו ׁשֹוֵגג ַאּטּו ֵמִזידָקְנסּו ׁשֹוֵגג ַאּטּו ֵמִזידָקְנסּו ׁשֹוֵגג ַאּטּו ֵמִזיד :ּדְ

        לֹא ָקְנסּו ׁשֹוֵגג ַאּטּו ֵמִזיד. לֹא ָקְנסּו ׁשֹוֵגג ַאּטּו ֵמִזיד. לֹא ָקְנסּו ׁשֹוֵגג ַאּטּו ֵמִזיד. לֹא ָקְנסּו ׁשֹוֵגג ַאּטּו ֵמִזיד.     ::::ָמר ָסַברָמר ָסַברָמר ָסַברָמר ָסַברוּ וּ וּ וּ 
        
        

י ֵמִאיר, ּדְ ּדְ ּדְ ּדְ ְוָרֵמי ְוָרֵמי ְוָרֵמי ְוָרֵמי  ַרּבִ י ֵמִאיר ַאּדְ י ֵמִאיר, ַרּבִ ַרּבִ י ֵמִאיר ַאּדְ י ֵמִאיר, ַרּבִ ַרּבִ י ֵמִאיר ַאּדְ י ֵמִאיר, ַרּבִ ַרּבִ י ֵמִאיר ַאּדְ         ַרּבִ
י ְיהּוָדה. ּדְ ּדְ ּדְ ּדְ ְוָרֵמי ְוָרֵמי ְוָרֵמי ְוָרֵמי  ַרּבִ י ְיהּוָדה ַאּדְ י ְיהּוָדה. ַרּבִ ַרּבִ י ְיהּוָדה ַאּדְ י ְיהּוָדה. ַרּבִ ַרּבִ י ְיהּוָדה ַאּדְ י ְיהּוָדה. ַרּבִ ַרּבִ י ְיהּוָדה ַאּדְ         ַרּבִ

        
ַתְנָיא ַתְנָיאּדְ ַתְנָיאּדְ ַתְנָיאּדְ             ::::ּדְ

ת, " ּבָ ׁשַ ל ּבְ ֵ   ַהְמַבׁשּ
ׁשֹוֵגג     ,אַכליֹ –ּבְ
ֵמִזיד    אַכל, לֹא יֹ -ּבְ

ְבֵרי  י ֵמִאירּדִ   . ַרּבִ
י ְיהּוָדה   אֹוֵמר:  ַרּבִ

ׁשֹוֵגג  ת, אַכל ְל יֹ - ּבְ ּבָ   מֹוָצֵאי ׁשַ
ֵמִזיד    אַכל עֹוָלִמית. לֹא יֹ -ּבְ

ָלר ְנּדְ י יֹוָחָנן ַהּסַ   אֹוֵמר:  ַרּבִ
ׁשֹוֵגג  ת ַלֲאֵחִרים ְולֹא לֹו,  - ּבְ ּבָ   ֵיָאֵכל ְלמֹוָצֵאי ׁשַ
ֵמִזיד    . . . . "ִריםלֹא ֵיָאֵכל עֹוָלִמית לֹא לֹו ְולֹא ַלֲאֵח  -ּבְ

ָיא  ָיא ַקׁשְ ָיא ַקׁשְ ָיא ַקׁשְ י ֵמִאירּדְ ּדְ ּדְ ּדְ ַקׁשְ ַרּבִ י ֵמִאיר ַאּדְ י ֵמִאירַרּבִ ַרּבִ י ֵמִאיר ַאּדְ י ֵמִאירַרּבִ ַרּבִ י ֵמִאיר ַאּדְ י ֵמִאירַרּבִ ַרּבִ י ֵמִאיר ַאּדְ   , ַרּבִ
ָיא  ָיא ַקׁשְ ָיא ַקׁשְ ָיא ַקׁשְ י ְיהּוָדהּדְ ּדְ ּדְ ּדְ ַקׁשְ ַרּבִ י ְיהּוָדה ַאּדְ י ְיהּוָדהַרּבִ ַרּבִ י ְיהּוָדה ַאּדְ י ְיהּוָדהַרּבִ ַרּבִ י ְיהּוָדה ַאּדְ י ְיהּוָדהַרּבִ ַרּבִ י ְיהּוָדה ַאּדְ   ! ַרּבִ

  
י ֵמִאירּדְ ּדְ ּדְ ּדְ """" ַרּבִ י ֵמִאיר ַאּדְ י ֵמִאירַרּבִ ַרּבִ י ֵמִאיר ַאּדְ י ֵמִאירַרּבִ ַרּבִ י ֵמִאיר ַאּדְ י ֵמִאירַרּבִ ַרּבִ י ֵמִאיר ַאּדְ             ––––    """"ַרּבִ

ָיא ָיאלֹא ַקׁשְ ָיאלֹא ַקׁשְ ָיאלֹא ַקׁשְ             ::::לֹא ַקׁשְ
י ָקֵניס  י ָקֵניס ּכִ י ָקֵניס ּכִ י ָקֵניס ּכִ ַנן    - - - - ּכִ ְדַרּבָ ַנןּבִ ְדַרּבָ ַנןּבִ ְדַרּבָ ַנןּבִ ְדַרּבָ   , ּבִ

ְדאֹוַרְייָתא  ְדאֹוַרְייָתא ּבִ ְדאֹוַרְייָתא ּבִ ְדאֹוַרְייָתא ּבִ   . לֹא ָקֵניסלֹא ָקֵניסלֹא ָקֵניסלֹא ָקֵניס    - - - - ּבִ
  

אֹוַרְייָת  ְך ּדְ אֹוַרְייָת ְוָהא ְמַנּסֵ ְך ּדְ אֹוַרְייָת ְוָהא ְמַנּסֵ ְך ּדְ אֹוַרְייָת ְוָהא ְמַנּסֵ ְך ּדְ             !!!!ְוָקא ָקֵניסְוָקא ָקֵניסְוָקא ָקֵניסְוָקא ָקֵניס     א,א,א,א,הוּ הוּ הוּ הוּ     אאאאְוָהא ְמַנּסֵ
        

ּום חּוְמָרא  ּום חּוְמָרא ִמׁשּ ּום חּוְמָרא ִמׁשּ ּום חּוְמָרא ִמׁשּ             ....ֲעבֹוָדה ָזָרה ְקַנס ֵליּה ֲעבֹוָדה ָזָרה ְקַנס ֵליּה ֲעבֹוָדה ָזָרה ְקַנס ֵליּה ֲעבֹוָדה ָזָרה ְקַנס ֵליּה ּדַ ּדַ ּדַ ּדַ ִמׁשּ
        

י ְיהּוָדה"ּדְ "ּדְ "ּדְ "ּדְ  ַרּבִ י ְיהּוָדה ַאּדְ י ְיהּוָדהַרּבִ ַרּבִ י ְיהּוָדה ַאּדְ י ְיהּוָדהַרּבִ ַרּבִ י ְיהּוָדה ַאּדְ י ְיהּוָדהַרּבִ ַרּבִ י ְיהּוָדה ַאּדְ             - - - -         """"ַרּבִ
ָיא ָיאלֹא ַקׁשְ ָיאלֹא ַקׁשְ ָיאלֹא ַקׁשְ             ::::לֹא ַקׁשְ
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י ָלא ָקֵניס  י ָלא ָקֵניס ּכִ י ָלא ָקֵניס ּכִ י ָלא ָקֵניס ּכִ ַנן    - - - - ּכִ ְדַרּבָ ַנןּבִ ְדַרּבָ ַנןּבִ ְדַרּבָ ַנןּבִ ְדַרּבָ   , ּבִ
ְדאֹוַרְייָתא  ְדאֹוַרְייָתא ּבִ ְדאֹוַרְייָתא ּבִ ְדאֹוַרְייָתא ּבִ             ....ָקֵניסָקֵניסָקֵניסָקֵניס    ––––ּבִ

        
אֹוַרְייָתא ְך ּדְ אֹוַרְייָתאְוָהא ְמַנּסֵ ְך ּדְ אֹוַרְייָתאְוָהא ְמַנּסֵ ְך ּדְ אֹוַרְייָתאְוָהא ְמַנּסֵ ְך ּדְ   ְולֹא ָקֵניס! ְולֹא ָקֵניס! ְולֹא ָקֵניס! ְולֹא ָקֵניס! , ְוָהא ְמַנּסֵ

  
ּום ּוםִמׁשּ ּוםִמׁשּ ּוםִמׁשּ יּה ַד ַד ַד ַד חּוְמָרא חּוְמָרא חּוְמָרא חּוְמָרא     ִמׁשּ ִדיִלי ִמיּנֵ ל ּבְ יּה ֲעבֹוָדה ָזָרה ִמיְבּדַ ִדיִלי ִמיּנֵ ל ּבְ יּה ֲעבֹוָדה ָזָרה ִמיְבּדַ ִדיִלי ִמיּנֵ ל ּבְ יּה ֲעבֹוָדה ָזָרה ִמיְבּדַ ִדיִלי ִמיּנֵ ל ּבְ             ....ֲעבֹוָדה ָזָרה ִמיְבּדַ

        
י ֵמִאיר ּדְ ּדְ ּדְ ּדְ ְוָרֵמי ְוָרֵמי ְוָרֵמי ְוָרֵמי  י ֵמִאיר ַרּבִ י ֵמִאיר ַרּבִ י ֵמִאיר ַרּבִ י ֵמִאיר ּבִ ּדְ ַא ַרּבִ י ֵמִאיר ּבִ ַרּבִ י ֵמִאיר ּבִ ַרּבִ י ֵמִאיר ּבִ ַרּבִ אֹוַרְייָתאַרּבִ אֹוַרְייָתאּדְ אֹוַרְייָתאּדְ אֹוַרְייָתאּדְ             ....ּדְ

ַתְנָיא ַתְנָיאּדְ ַתְנָיאּדְ ַתְנָיאּדְ             ::::ּדְ
ת" ּבָ ׁשַ    :ַהּנֹוֵטַע ּבְ

ׁשֹוֵגג  ים –ּבְ    ,ְיַקּיֵ
ֵמִזיד     .ֵיָעֵקר –ּבְ

ִביִעיתוּ  ְ    :ַבׁשּ
ֵמזִ  ין ּבְ ׁשֹוֵגג ּבֵ ין ּבְ   ֵיָעֵקר,  - יד ּבֵ

ְבֵרי  י ֵמִאירּדִ   . ַרּבִ
י ְיהּוָדה   אֹוֵמר:  ַרּבִ
ִביִעית ְ ׁשּ    :ּבַ

ׁשֹוֵגג  ים,  - ּבְ   ְיַקּיֵ
ֵמִזיד    ֵיָעֵקר,  -ּבְ

ֵמִזיד  ין ּבְ ׁשֹוֵגג ּבֵ ין ּבְ ת, ּבֵ ּבָ   ! "ֵיָעֵקר –ּוְבׁשַ
  

ה ָלְך ִהיא ּגּוָפּה, , ּוְלַטֲעִמיךְ ּוְלַטֲעִמיךְ ּוְלַטֲעִמיךְ ּוְלַטֲעִמיךְ  ְקׁשֶ ה ָלְך ִהיא ּגּוָפּה, ּתִ ְקׁשֶ ה ָלְך ִהיא ּגּוָפּה, ּתִ ְקׁשֶ ה ָלְך ִהיא ּגּוָפּה, ּתִ ְקׁשֶ         ּתִ
אֹוַר  ִדי ָהא ּדְ אֹוַר ִמּכְ ִדי ָהא ּדְ אֹוַר ִמּכְ ִדי ָהא ּדְ אֹוַר ִמּכְ ִדי ָהא ּדְ אֹוַרְייָתאִמּכְ אֹוַרְייָתאְייָתא ְוָהא ּדְ אֹוַרְייָתאְייָתא ְוָהא ּדְ אֹוַרְייָתאְייָתא ְוָהא ּדְ ָנא , ְייָתא ְוָהא ּדְ ת ּוַמאי ׁשְ ּבָ ָנא ׁשַ ָנא ַמאי ׁשְ ת ּוַמאי ׁשְ ּבָ ָנא ׁשַ ָנא ַמאי ׁשְ ת ּוַמאי ׁשְ ּבָ ָנא ׁשַ ָנא ַמאי ׁשְ ת ּוַמאי ׁשְ ּבָ ָנא ׁשַ ִביִעיתַמאי ׁשְ ִביִעיתׁשְ ִביִעיתׁשְ ִביִעיתׁשְ    ?ׁשְ

        
א אֶאּלָ אֶאּלָ אֶאּלָ ְדָקָתֵני ַטֲעָמא    ,,,,ֶאּלָ ְדָקָתֵני ַטֲעָמאָהָתם ּכִ ְדָקָתֵני ַטֲעָמאָהָתם ּכִ ְדָקָתֵני ַטֲעָמאָהָתם ּכִ   : ָהָתם ּכִ

י ֵמִאירָאַמר "    :ַרּבִ
ׁשֹוֵגג  ת ּבְ ּבָ ׁשַ ֵני ָמה ֲאִני אֹוֵמר: ּבְ ֵמִזיד  -ִמּפְ ים, ּבְ   ֵיָעֵקר,  -ְיַקּיֵ

ׁשֹוֵגג  ין ּבְ ִביִעית, ּבֵ ְ ֵמִזיד ּוַבׁשּ ין ּבְ   ֵיָעֵקר?  - ּבֵ
ִביִעית  נד,א ְ ָרֵאל מֹוִנין ַלׁשּ ׂשְ ּיִ ֵני ׁשֶ תֹות. ^ ִמּפְ ּבָ   ְוֵאין מֹוִנין ְלׁשַ

ָבר ַאֵחר:    ּדָ
ִביִעית,  ְ ָרֵאל ַעל ַהׁשּ דּו ִיׂשְ   ֶנְחׁשְ

תֹות ּבָ ַ דּו ַעל ַהׁשּ   . . . . "ְולֹא ֶנְחׁשְ
  

ָבר ַאֵחר"ַמאי ַמאי ַמאי ַמאי        ????"ּדָ
  

            ::::ָהִכי ָקָאַמרָהִכי ָקָאַמרָהִכי ָקָאַמרָהִכי ָקָאַמר
י יְוִכי ּתֵ יְוִכי ּתֵ יְוִכי ּתֵ ים    ::::ָמאָמאָמאָמאְוִכי ּתֵ לׁשִ ִמיְקַלע יֹום ׁשְ ת ַנִמי ִזיְמִנין ּדְ ּבָ יםׁשַ לׁשִ ִמיְקַלע יֹום ׁשְ ת ַנִמי ִזיְמִנין ּדְ ּבָ יםׁשַ לׁשִ ִמיְקַלע יֹום ׁשְ ת ַנִמי ִזיְמִנין ּדְ ּבָ יםׁשַ לׁשִ ִמיְקַלע יֹום ׁשְ ת ַנִמי ִזיְמִנין ּדְ ּבָ ת,  ׁשַ ּבָ ׁשַ ת, ּבְ ּבָ ׁשַ ת, ּבְ ּבָ ׁשַ ת, ּבְ ּבָ ׁשַ         ּבְ

א ּתָ ָסְלָקא ֵליּה ׁשַ ִאי ָנַטע ַההּוא יֹוָמא הּוא ּדְ אּדְ ּתָ ָסְלָקא ֵליּה ׁשַ ִאי ָנַטע ַההּוא יֹוָמא הּוא ּדְ אּדְ ּתָ ָסְלָקא ֵליּה ׁשַ ִאי ָנַטע ַההּוא יֹוָמא הּוא ּדְ אּדְ ּתָ ָסְלָקא ֵליּה ׁשַ ִאי ָנַטע ַההּוא יֹוָמא הּוא ּדְ   , ּדְ
א -ְוִאי לֹא ְוִאי לֹא ְוִאי לֹא ְוִאי לֹא  ּתָ אלֹא ָסְלָקא ֵליּה ׁשַ ּתָ אלֹא ָסְלָקא ֵליּה ׁשַ ּתָ אלֹא ָסְלָקא ֵליּה ׁשַ ּתָ    .לֹא ָסְלָקא ֵליּה ׁשַ

ַמע א ׁשְ ַמעּתָ א ׁשְ ַמעּתָ א ׁשְ ַמעּתָ א ׁשְ דּו ַע "    ::::ּתָ ִביִעית, ְולֹא ֶנְחׁשְ ְ ָרֵאל ַעל ַהׁשּ דּו ִיׂשְ ָבר ַאֵחר: ֶנְחׁשְ תֹותּדָ ּבָ ַ   . . . . "ל ַהׁשּ
  
י ְיהּוָדה, ּדְ  י ְיהּוָדה, ַרּבִ י ְיהּוָדה, ַרּבִ י ְיהּוָדה, ַרּבִ י ְיהּוָדה ּדְ ַא ַרּבִ י ְיהּוָדה ַרּבִ י ְיהּוָדה ַרּבִ י ְיהּוָדה ַרּבִ             - - - -     ַרּבִ

ָיא ָיאלֹא ַקׁשְ ָיאלֹא ַקׁשְ ָיאלֹא ַקׁשְ   ::::לֹא ַקׁשְ
ַאְתֵריּה  ַאְתֵריּה ּבְ ַאְתֵריּה ּבְ ַאְתֵריּה ּבְ ִביִעיתּדְ ּדְ ּדְ ּדְ ּבְ י ְיהּוָדה ֲחִמיָרא ְלהּו ׁשְ ִביִעיתַרּבִ י ְיהּוָדה ֲחִמיָרא ְלהּו ׁשְ ִביִעיתַרּבִ י ְיהּוָדה ֲחִמיָרא ְלהּו ׁשְ ִביִעיתַרּבִ י ְיהּוָדה ֲחִמיָרא ְלהּו ׁשְ             ....ַרּבִ

        
ַההּוא  ַההּוא ּדְ ַההּוא ּדְ ַההּוא ּדְ יְרָתא! : ָאַמר ֵליּה ַלֲחֵבירוֹ ָאַמר ֵליּה ַלֲחֵבירוֹ ָאַמר ֵליּה ַלֲחֵבירוֹ ָאַמר ֵליּה ַלֲחֵבירוֹ ּדְ ּדְ ּדְ ּדְ ּדְ ּיָ ר ּדַ יר ּבַ ּיָ יְרָתא! ּדַ ּיָ ר ּדַ יר ּבַ ּיָ יְרָתא! ּדַ ּיָ ר ּדַ יר ּבַ ּיָ יְרָתא! ּדַ ּיָ ר ּדַ יר ּבַ ּיָ         ּדַ

יֵרי : ָאַמר ֵליּה ָאַמר ֵליּה ָאַמר ֵליּה ָאַמר ֵליּה  יֵרי ֲאָנא לֹא ָאְכִלי ּפֵ יֵרי ֲאָנא לֹא ָאְכִלי ּפֵ יֵרי ֲאָנא לֹא ָאְכִלי ּפֵ ִביִע ּדִ ּדִ ּדִ ּדִ ֲאָנא לֹא ָאְכִלי ּפֵ ִביִע ׁשְ ִביִע ׁשְ ִביִע ׁשְ ָווָתךְ ׁשְ ָווָתךְ ית ּכְ ָווָתךְ ית ּכְ ָווָתךְ ית ּכְ             ....ית ּכְ
        

ַמע א ׁשְ ַמעּתָ א ׁשְ ַמעּתָ א ׁשְ ַמעּתָ א ׁשְ             ::::ּתָ
רּוָמה ְטֵמָאה " ין ְטהֹוִרין.  - ָאַכל תְּ ם חּוּלִ ּלֵ   ְמׁשַ

ין ְטֵמִאים, ַמהּו?  ם חּוּלִ יּלֵ   ׁשִ
ּום  סּוָמכֹוסָאַמר  י ֵמִאירִמׁשּ   : ַרּבִ

ׁשֹוֵגג  לּוִמין,  - ּבְ ׁשְ לּוָמיו תַּ ׁשְ   תַּ
ֵמִזיד  לּוִמיןֵא  -ּבְ ׁשְ לּוָמיו תַּ ׁשְ    .ין תַּ

  אֹוְמִרים:  ֲחָכִמיםוַ 
לּוִמין,    - ֶאָחד ֶזה ְוֶאָחד ֶזה  ׁשְ לּוָמיו תַּ ׁשְ   תַּ
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ין ְטהֹוִרים ם חּוּלִ ּלֵ         . . . . "ְוחֹוֵזר ּוְמׁשַ
ּה  ּה ְוָהֵויַנן ּבָ ּה ְוָהֵויַנן ּבָ ּה ְוָהֵויַנן ּבָ   : ְוָהֵויַנן ּבָ

אי  ֵמִזיד ַאּמַ אי ּבְ ֵמִזיד ַאּמַ אי ּבְ ֵמִזיד ַאּמַ אי ּבְ ֵמִזיד ַאּמַ לּוִמין"ּבְ ׁשְ לּוָמיו תַּ ׁשְ         ? ? ? ? "ֵאין תַּ
בֹ  בֹ ּתָ בֹ ּתָ בֹ ּתָ ָלא ֲחזֵ ּתָ יּה ִמיֵדי ּדְ ָאֵכיל ִמיּנֵ ָרָכה, ּדְ ָלא ֲחזֵ א ָעָליו ּבְ יּה ִמיֵדי ּדְ ָאֵכיל ִמיּנֵ ָרָכה, ּדְ ָלא ֲחזֵ א ָעָליו ּבְ יּה ִמיֵדי ּדְ ָאֵכיל ִמיּנֵ ָרָכה, ּדְ ָלא ֲחזֵ א ָעָליו ּבְ יּה ִמיֵדי ּדְ ָאֵכיל ִמיּנֵ ָרָכה, ּדְ יֵמי טּוְמָאתֹו, א ָעָליו ּבְ יֵמי טּוְמָאתֹו, י ֵליּה ּבִ יֵמי טּוְמָאתֹו, י ֵליּה ּבִ יֵמי טּוְמָאתֹו, י ֵליּה ּבִ   י ֵליּה ּבִ

יֵמי טּוְמָאתֹו!  ֲחֵזי ֵליּה ּבִ ם ֵליּה ִמיֵדי ּדַ ּלֵ יֵמי טּוְמָאתֹו! ְוָקא ְמׁשַ ֲחֵזי ֵליּה ּבִ ם ֵליּה ִמיֵדי ּדַ ּלֵ יֵמי טּוְמָאתֹו! ְוָקא ְמׁשַ ֲחֵזי ֵליּה ּבִ ם ֵליּה ִמיֵדי ּדַ ּלֵ יֵמי טּוְמָאתֹו! ְוָקא ְמׁשַ ֲחֵזי ֵליּה ּבִ ם ֵליּה ִמיֵדי ּדַ ּלֵ         ְוָקא ְמׁשַ
ִדיָרָבאְוָאַמר ְוָאַמר ְוָאַמר ְוָאַמר  ִדי, ְוָאְמִרי ָלּה ּכְ ִדי, ְוָאְמִרי ָלּה ּכְ ִדי, ְוָאְמִרי ָלּה ּכְ             ::::, ְוָאְמִרי ָלּה ּכְ

ָרא ְוָהִכי ָקָתֵני ָרא ְוָהִכי ָקָתֵניַחּסּוֵרי ִמַחּסְ ָרא ְוָהִכי ָקָתֵניַחּסּוֵרי ִמַחּסְ ָרא ְוָהִכי ָקָתֵניַחּסּוֵרי ִמַחּסְ             ::::ַחּסּוֵרי ִמַחּסְ
רּוָמה ְטֵמָאה" הוּ     - - - -     ָאַכל תְּ ל ּדְ ם ּכָ ּלֵ הוּ ְמׁשַ ל ּדְ ם ּכָ ּלֵ הוּ ְמׁשַ ל ּדְ ם ּכָ ּלֵ הוּ ְמׁשַ ל ּדְ ם ּכָ ּלֵ   , ְמׁשַ

רּוָמה ְטהֹוָרה  רּוָמה ְטהֹוָרה ָאַכל ּתְ רּוָמה ְטהֹוָרה ָאַכל ּתְ רּוָמה ְטהֹוָרה ָאַכל ּתְ ין ְטהֹוִרים.  ְמׁשַ     - - - - ָאַכל ּתְ ם חּוּלִ   ּלֵ
ין ְטֵמִאין, ַמהּו?  ם חּוּלִ יּלֵ   ׁשִ

י ֵמִאיר:  ּום ַרּבִ   סּוָמכֹוס אֹוֵמר ִמׁשּ
ׁשֹוֵגג  לּוִמין,  - ּבְ ׁשְ לּוָמיו תַּ ׁשְ   תַּ
ֵמִזיד  לּוִמיןֵא  -ּבְ ׁשְ לּוָמיו תַּ ׁשְ    .ין תַּ

  ַוֲחָכִמים אֹוְמִרים: 
לּוָמיו   - ֶאָחד ֶזה ְוֶאָחד ֶזה  ׁשְ לּוִמין,  תַּ ׁשְ   תַּ

ין ְטהֹוִרין ם חּוּלִ ּלֵ         . . . . "ְוחֹוֵזר ּוְמׁשַ
ֵריּה ְוָאַמר ְוָאַמר ְוָאַמר ְוָאַמר          : : : : ַרב ִאיָקאּדְ ַרב ַאָחא ּבְ
יַנְייהוּ     - - - - ָהָכא ָהָכא ָהָכא ָהָכא  א ּבֵ יַנְייהוּ ָקְנסּו ׁשֹוֵגג ַאּטּו ֵמִזיד ִאיּכָ א ּבֵ יַנְייהוּ ָקְנסּו ׁשֹוֵגג ַאּטּו ֵמִזיד ִאיּכָ א ּבֵ יַנְייהוּ ָקְנסּו ׁשֹוֵגג ַאּטּו ֵמִזיד ִאיּכָ א ּבֵ   , ָקְנסּו ׁשֹוֵגג ַאּטּו ֵמִזיד ִאיּכָ

י ֵמִאיר ָסַברּדְ  י ֵמִאיר ָסַברַרּבִ י ֵמִאיר ָסַברַרּבִ י ֵמִאיר ָסַברַרּבִ         לֹא ָקְנסּו ׁשֹוֵגג ַאּטּו ֵמִזיד, לֹא ָקְנסּו ׁשֹוֵגג ַאּטּו ֵמִזיד, לֹא ָקְנסּו ׁשֹוֵגג ַאּטּו ֵמִזיד, לֹא ָקְנסּו ׁשֹוֵגג ַאּטּו ֵמִזיד,     ::::ַרּבִ
  ! ַוֲחָכִמים אֹוְמִרים: ָקְנסוּ ַוֲחָכִמים אֹוְמִרים: ָקְנסוּ ַוֲחָכִמים אֹוְמִרים: ָקְנסוּ ַוֲחָכִמים אֹוְמִרים: ָקְנסוּ 

  
י 25 א?!     ::::ֵמִאירֵמִאירֵמִאירֵמִאירָאַמר ָלְך ַרּבִ ּתָ א?! ָהִכי ָהׁשְ ּתָ א?! ָהִכי ָהׁשְ ּתָ א?! ָהִכי ָהׁשְ ּתָ         ָהִכי ָהׁשְ

ין ּוֵ ּלּוֵמי ָקא ִמיּכַ ְבָרא ְלׁשַ יןָהָתם ּגַ ּוֵ ּלּוֵמי ָקא ִמיּכַ ְבָרא ְלׁשַ יןָהָתם ּגַ ּוֵ ּלּוֵמי ָקא ִמיּכַ ְבָרא ְלׁשַ יןָהָתם ּגַ ּוֵ ּלּוֵמי ָקא ִמיּכַ ְבָרא ְלׁשַ       !!!!ֲאַנן ֵניקּום ְוִליְקְנֵסיּה?ֲאַנן ֵניקּום ְוִליְקְנֵסיּה?ֲאַנן ֵניקּום ְוִליְקְנֵסיּה?ֲאַנן ֵניקּום ְוִליְקְנֵסיּה?, ָהָתם ּגַ
  

ַמע א ׁשְ ַמעּתָ א ׁשְ ַמעּתָ א ׁשְ ַמעּתָ א ׁשְ             ::::ּתָ
ם ׁשֶ " ׁשֹוֵגג  ,קוֹ ָר זְ א וּ ָמ ְט נִּ ּדָ ֵמִזיד  - ּבְ   ! "לֹא הּוְרָצה - הּוְרָצה, ּבְ
  

י ֵמִאיר: ָהִכי ָהׁשְ     ךְ ךְ ךְ ךְ לָ לָ לָ לָ ָאַמר ָאַמר ָאַמר ָאַמר  י ֵמִאיר: ָהִכי ָהׁשְ ַרּבִ י ֵמִאיר: ָהִכי ָהׁשְ ַרּבִ י ֵמִאיר: ָהִכי ָהׁשְ ַרּבִ א?! ַרּבִ א?! ּתָ א?! ּתָ א?! ּתָ         ּתָ
ין, ֲאַנן ֵניקּום ְוִנְקְנֵסיּה? ְבָרא ְלַכּפּוֵרי ָקא ְמַכּוֵ ין, ֲאַנן ֵניקּום ְוִנְקְנֵסיּה?ָהָתם ּגַ ְבָרא ְלַכּפּוֵרי ָקא ְמַכּוֵ ין, ֲאַנן ֵניקּום ְוִנְקְנֵסיּה?ָהָתם ּגַ ְבָרא ְלַכּפּוֵרי ָקא ְמַכּוֵ ין, ֲאַנן ֵניקּום ְוִנְקְנֵסיּה?ָהָתם ּגַ ְבָרא ְלַכּפּוֵרי ָקא ְמַכּוֵ       !!!!ָהָתם ּגַ

  
ַמע א ׁשְ ַמעּתָ א ׁשְ ַמעּתָ א ׁשְ ַמעּתָ א ׁשְ             ::::ּתָ

ת" ּבָ ׁשַ ר ּבְ ֵ    :ַהְמַעׂשּ
ׁשֹוֵגג     ,אַכליֹ –ּבְ
ֵמִזיד    ! (תרומות ב, ג)(תרומות ב, ג)(תרומות ב, ג)(תרומות ב, ג)    "אַכללֹא יֹ -ּבְ

  
א?!  ּתָ א?! ָהִכי ָהׁשְ ּתָ א?! ָהִכי ָהׁשְ ּתָ א?! ָהִכי ָהׁשְ ּתָ         ָהִכי ָהׁשְ

ין    ָהָתםָהָתםָהָתםָהָתם ּוֵ ְבָרא ְלַתּקּוֵני ָקא ִמיּכַ יןּגַ ּוֵ ְבָרא ְלַתּקּוֵני ָקא ִמיּכַ יןּגַ ּוֵ ְבָרא ְלַתּקּוֵני ָקא ִמיּכַ יןּגַ ּוֵ ְבָרא ְלַתּקּוֵני ָקא ִמיּכַ       !!!!יקּום ְוִליְקְנֵסיּה?יקּום ְוִליְקְנֵסיּה?יקּום ְוִליְקְנֵסיּה?יקּום ְוִליְקְנֵסיּה?ֲאַנן לֵ ֲאַנן לֵ ֲאַנן לֵ ֲאַנן לֵ , ּגַ
  

ַמע א ׁשְ ַמעּתָ א ׁשְ ַמעּתָ א ׁשְ ַמעּתָ א ׁשְ             ::::ּתָ
ִל " יל ּכֵ ְטּבִ תַהּמַ ּבָ ׁשַ    :ים ּבְ

ׁשֹוֵגג  ֶהן,  - ּבְ ׁש ּבָ ּמֵ תַּ   ִיׁשְ
ֵמִזיד  ֶהן -ּבְ ׁש ּבָ ּמֵ תַּ         !!!!(תרומות ב, ג)(תרומות ב, ג)(תרומות ב, ג)(תרומות ב, ג)    "לֹא ִיׁשְ

        
א?!  ּתָ א?! ָהִכי ָהׁשְ ּתָ א?! ָהִכי ָהׁשְ ּתָ א?! ָהִכי ָהׁשְ ּתָ         ָהִכי ָהׁשְ

ין ּוֵ ְבָרא ְלַטהּוֵרי ָמאֵני ָקא ִמיּכַ יןָהָתם ּגַ ּוֵ ְבָרא ְלַטהּוֵרי ָמאֵני ָקא ִמיּכַ יןָהָתם ּגַ ּוֵ ְבָרא ְלַטהּוֵרי ָמאֵני ָקא ִמיּכַ יןָהָתם ּגַ ּוֵ ְבָרא ְלַטהּוֵרי ָמאֵני ָקא ִמיּכַ             !!!!ֵסיּה?ֵסיּה?ֵסיּה?ֵסיּה?ֲאַנן ֵליקּום ְוִליְקנְ ֲאַנן ֵליקּום ְוִליְקנְ ֲאַנן ֵליקּום ְוִליְקנְ ֲאַנן ֵליקּום ְוִליְקנְ , ָהָתם ּגַ
        

י ְיהּוָדה ּדְ ּדְ ּדְ ּדְ ְוָרֵמי ְוָרֵמי ְוָרֵמי ְוָרֵמי  י ְיהּוָדה ַרּבִ י ְיהּוָדה ַרּבִ י ְיהּוָדה ַרּבִ י ְיהּוָדהּדְ ַא ַרּבִ י ְיהּוָדהַרּבִ י ְיהּוָדהַרּבִ י ְיהּוָדהַרּבִ             ::::ַרּבִ
ַנן,  ְדַרּבָ ַנן, ּבִ ְדַרּבָ ַנן, ּבִ ְדַרּבָ ַנן, ּבִ ְדַרּבָ         ּבִ

ַתְנָיא ַתְנָיאּדְ ַתְנָיאּדְ ַתְנָיאּדְ      ::::ּדְ
עּו  ,ָנְפלוּ "   נד,ב ּצְ   ֶאָחד ׁשֹוֵגג ְוֶאָחד ֵמִזיד לֹא ַיֲעלּו,  -ִנְתּפַ

ְבֵרי  י ֵמִאירּדִ י ְיהּוָדהוְ  ַרּבִ   . ַרּבִ
י יֹוֵסי ְמעֹוןוְ  ַרּבִ י ׁשִ   אֹוְמִרים:  ַרּבִ

  ַיֲעלּו,  - ׁשֹוֵגג ּבְ 
ֵמִזיד          . . . . "לֹא ַיֲעלוּ  -ּבְ

                                                           

  גירסת כתבי יד. 25
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ֵטל ְתֵרי ּבָ אֹוַרְייָתא ַחד ּבִ ִמּדְ ֵטלְוָהא ָהָכא ּדְ ְתֵרי ּבָ אֹוַרְייָתא ַחד ּבִ ִמּדְ ֵטלְוָהא ָהָכא ּדְ ְתֵרי ּבָ אֹוַרְייָתא ַחד ּבִ ִמּדְ ֵטלְוָהא ָהָכא ּדְ ְתֵרי ּבָ אֹוַרְייָתא ַחד ּבִ ִמּדְ             ,,,,ְוָהא ָהָכא ּדְ
ְגזּור ַנן הּוא ּדִ ְגזּורְוַרּבָ ַנן הּוא ּדִ ְגזּורְוַרּבָ ַנן הּוא ּדִ ְגזּורְוַרּבָ ַנן הּוא ּדִ י ְיהּוָדה, ְוַרּבָ י ְיהּוָדהְוָקא ָקֵניס ַרּבִ י ְיהּוָדהְוָקא ָקֵניס ַרּבִ י ְיהּוָדהְוָקא ָקֵניס ַרּבִ   ! ְוָקא ָקֵניס ַרּבִ

  
י ְיהּוָדה, ּדְ ּדְ ּדְ ּדְ ָהָתם ַהְיינּו ַטֲעָמא ָהָתם ַהְיינּו ַטֲעָמא ָהָתם ַהְיינּו ַטֲעָמא ָהָתם ַהְיינּו ַטֲעָמא  י ְיהּוָדה, ַרּבִ י ְיהּוָדה, ַרּבִ י ְיהּוָדה, ַרּבִ         ַרּבִ

ָאֵתי ְלִאיֲערּוֵמי ּום ּדְ ָאֵתי ְלִאיֲערּוֵמיִמׁשּ ּום ּדְ ָאֵתי ְלִאיֲערּוֵמיִמׁשּ ּום ּדְ ָאֵתי ְלִאיֲערּוֵמיִמׁשּ ּום ּדְ   . ִמׁשּ
  

יּדְ ּדְ ּדְ ּדְ ְוָרֵמי ְוָרֵמי ְוָרֵמי ְוָרֵמי  יַרּבִ יַרּבִ יַרּבִ י יֹוֵסיְד ַא יֹוֵסי יֹוֵסי יֹוֵסי יֹוֵסי     ַרּבִ י יֹוֵסיַרּבִ י יֹוֵסיַרּבִ י יֹוֵסיַרּבִ   . ַרּבִ
ְתַנן ְתַנןּדִ ְתַנןּדִ ְתַנןּדִ             ::::ּדִ

ְנִטיעֹות ֲאֵחרֹות, " ְתָעְרבּו ּבִ ּנִ ֶרם ׁשֶ ְלֵאי ַהּכֶ ל ּכִ ל ָעְרָלה ְוׁשֶ   ְנִטיָעה ׁשֶ
ט,    ֲהֵרי ֶזה לֹא ְיַלּקֵ

ט  ּלא ֶאָחד ּוָמאַתִים, ּבְ ַיֲעלּו  -ְוִאם ִליּקֵ טין וֵּ ּכַ ְת יִ ּוִבְלַבד ׁשֶ   . ְלַלּקֵ
י יֹוֵסי   ר: אֹוֵמ  ַרּבִ

ט  ין ְלַלּקֵ ּוֵ ְתּכַ ֶאָחד ּוָמאַתִים - ַאף ַהּמִ   ! (ערלה א, ו)(ערלה א, ו)(ערלה א, ו)(ערלה א, ו)    "ַיֲעלּו ּבְ
  

ַמר ֲעָלּה  ַמר ֲעָלּה ָהא ִאּתְ ַמר ֲעָלּה ָהא ִאּתְ ַמר ֲעָלּה ָהא ִאּתְ             ::::ָהא ִאּתְ
        : : : : ָרָבאָאַמר ָאַמר ָאַמר ָאַמר 

ְרמֹו ּבִ  ְרמֹו ּבִ ֲחָזָקה ֵאין ָאָדם אֹוֵסר ֶאת ּכַ ְרמֹו ּבִ ֲחָזָקה ֵאין ָאָדם אֹוֵסר ֶאת ּכַ ְרמֹו ּבִ ֲחָזָקה ֵאין ָאָדם אֹוֵסר ֶאת ּכַ   . ְנִטיָעה ַאַחתְנִטיָעה ַאַחתְנִטיָעה ַאַחתְנִטיָעה ַאַחתֲחָזָקה ֵאין ָאָדם אֹוֵסר ֶאת ּכַ
  

י ֲאָתא  י ֲאָתא ְוֵכן ּכִ י ֲאָתא ְוֵכן ּכִ י ֲאָתא ְוֵכן ּכִ י יֹוָחָנןָאַמר ָאַמר ָאַמר ָאַמר     ָרִביןְוֵכן ּכִ         : : : : ַרּבִ
ְנִטיָעה ַאַחתֲחָזָקה ֵאין ָאָדם אֹוֵסר ֶאת כַּ ֲחָזָקה ֵאין ָאָדם אֹוֵסר ֶאת כַּ ֲחָזָקה ֵאין ָאָדם אֹוֵסר ֶאת כַּ ֲחָזָקה ֵאין ָאָדם אֹוֵסר ֶאת כַּ  ְנִטיָעה ַאַחתְרמֹו ּבִ ְנִטיָעה ַאַחתְרמֹו ּבִ ְנִטיָעה ַאַחתְרמֹו ּבִ   .  ְרמֹו ּבִ
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        אאאא    נה,נה,נה,נה,    ––––    נד, בנד, בנד, בנד, ב .15
ָנה           ִמׁשְ

ׁש ַהּכֹ ְקּדָ ּמִ לּו ּבַ ּגְ ּפִ    :ֲהִנים ׁשֶ
יִבין – ְמִזיִדין    ....ַחּיָ

   

ָמָרא    ּגְ

ַנן נּו ַרּבָ ַנןּתָ נּו ַרּבָ ַנןּתָ נּו ַרּבָ ַנןּתָ נּו ַרּבָ             ::::ּתָ
ָטֳהרֹות, ְוָאַמר לֹו: ָטֳהרֹות" ה ִעּמֹו, ּבְ ָך ִנְטְמאוּ  ָהָיה עֹוׂשֶ יִתי ִעּמְ ָעׂשִ    .ׁשֶ

ה ִעּמוֹ  לּו  ,ָהָיה עֹוׂשֶ ּגְ ך ִנְתּפַ יִתי ִעּמְ ָעׂשִ ְזָבִחים, ְוָאַמר לֹו: ְזָבִחים ׁשֶ    –ּבִ
  ֶנֱאָמן. 

  

לֹוִני ִנְטְמאּו,  יֹום ּפְ ך ּבְ יִתי ִעּמְ ָעׂשִ   ֲאָבל ָאַמר לֹו: ָטֳהרֹות ׁשֶ
לּו  ּגְ לֹוִני ִנְתּפַ יֹום ּפְ ך ּבְ יִתי ִעּמְ ָעׂשִ    –ְזָבִחים ׁשֶ

  . . . . "ֵאינֹו ֶנֱאָמן
  

ָנא ָנאַמאי ׁשְ ָנאַמאי ׁשְ ָנאַמאי ׁשְ ָנא ֵסיָפא    ַמאי ׁשְ א, ּוַמאי ׁשְ ָנא ֵסיָפאֵריׁשָ א, ּוַמאי ׁשְ ָנא ֵסיָפאֵריׁשָ א, ּוַמאי ׁשְ ָנא ֵסיָפאֵריׁשָ א, ּוַמאי ׁשְ             ????ֵריׁשָ
        

ֵייָאַמר ָאַמר ָאַמר ָאַמר    : ַאּבַ
ָידֹו  ּבְ ל ׁשֶ ָידֹו ּכָ ּבְ ל ׁשֶ ָידֹו ּכָ ּבְ ל ׁשֶ ָידֹו ּכָ ּבְ ל ׁשֶ         ....ֶנֱאָמןֶנֱאָמןֶנֱאָמןֶנֱאָמן –ּכָ

        
  ָאַמר: ָאַמר: ָאַמר: ָאַמר:     ָרָבא

ֵחיּה ְוָאַמר ֵליּה  ּכַ ֵחיּה ְולֹא ָאַמר ֵליּה ְולֹא ִמיֵדי, ּוְלָבַתר ָהִכי ַאׁשְ ּכָ ַאׁשְ גֹון ּדְ ֵחיּה ְוָאַמר ֵליּה ּכְ ּכַ ֵחיּה ְולֹא ָאַמר ֵליּה ְולֹא ִמיֵדי, ּוְלָבַתר ָהִכי ַאׁשְ ּכָ ַאׁשְ גֹון ּדְ ֵחיּה ְוָאַמר ֵליּה ּכְ ּכַ ֵחיּה ְולֹא ָאַמר ֵליּה ְולֹא ִמיֵדי, ּוְלָבַתר ָהִכי ַאׁשְ ּכָ ַאׁשְ גֹון ּדְ ֵחיּה ְוָאַמר ֵליּה ּכְ ּכַ ֵחיּה ְולֹא ָאַמר ֵליּה ְולֹא ִמיֵדי, ּוְלָבַתר ָהִכי ַאׁשְ ּכָ ַאׁשְ גֹון ּדְ   .  ּכְ
  
        

יִת """"ָאַמר ֵליּה ְלַחְבֵריּה: ָאַמר ֵליּה ְלַחְבֵריּה: ָאַמר ֵליּה ְלַחְבֵריּה: ָאַמר ֵליּה ְלַחְבֵריּה: ּדְ ּדְ ּדְ ּדְ ַההּוא ַההּוא ַההּוא ַההּוא  ָעׂשִ יִת ָטֳהרֹות ׁשֶ ָעׂשִ יִת ָטֳהרֹות ׁשֶ ָעׂשִ יִת ָטֳהרֹות ׁשֶ ָעׂשִ לֹוִני ִנְטְמאוּ ָטֳהרֹות ׁשֶ יֹום ּפְ ך ּבְ לֹוִני ִנְטְמאוּ י ִעּמְ יֹום ּפְ ך ּבְ לֹוִני ִנְטְמאוּ י ִעּמְ יֹום ּפְ ך ּבְ לֹוִני ִנְטְמאוּ י ִעּמְ יֹום ּפְ ך ּבְ         , , , , """"י ִעּמְ
יּה  יּה ֲאָתא ְלַקּמֵ יּה ֲאָתא ְלַקּמֵ יּה ֲאָתא ְלַקּמֵ י ַאִמיּדְ ּדְ ּדְ ּדְ ֲאָתא ְלַקּמֵ ין : ָאַמר ֵליּה ָאַמר ֵליּה ָאַמר ֵליּה ָאַמר ֵליּה , ַרּבִ ין ׁשּוַרת ַהּדִ ין ׁשּוַרת ַהּדִ ין ׁשּוַרת ַהּדִ   . ֵאינֹו ֶנֱאָמןֵאינֹו ֶנֱאָמןֵאינֹו ֶנֱאָמןֵאינֹו ֶנֱאָמן -ׁשּוַרת ַהּדִ

        
י ַאִסיָאַמר ְלָפָניו ָאַמר ְלָפָניו ָאַמר ְלָפָניו ָאַמר ְלָפָניו          : : : : ַרּבִ

ן ה אֹוֵמר ּכֵ י, ַאּתָ ןַרּבִ ה אֹוֵמר ּכֵ י, ַאּתָ ןַרּבִ ה אֹוֵמר ּכֵ י, ַאּתָ ןַרּבִ ה אֹוֵמר ּכֵ י, ַאּתָ         , , , , ַרּבִ
י יֹוָחָנןָהִכי ָאַמר ָהִכי ָאַמר ָהִכי ָאַמר ָהִכי ָאַמר  ּום     ַרּבִ ּום ִמׁשּ ּום ִמׁשּ ּום ִמׁשּ י יֹוֵסיִמׁשּ         : : : : ַרּבִ

ַהּתוֹ  ה ׁשֶ ַהּתוֹ ָמה ֶאֱעׂשֶ ה ׁשֶ ַהּתוֹ ָמה ֶאֱעׂשֶ ה ׁשֶ ַהּתוֹ ָמה ֶאֱעׂשֶ ה ׁשֶ   !ָרה ֶהֱאִמיָנתוֹ ָרה ֶהֱאִמיָנתוֹ ָרה ֶהֱאִמיָנתוֹ ָרה ֶהֱאִמיָנתוֹ ָמה ֶאֱעׂשֶ
  

        ֵהיָכן ֶהֱאִמיָנתֹו? ֵהיָכן ֶהֱאִמיָנתֹו? ֵהיָכן ֶהֱאִמיָנתֹו? ֵהיָכן ֶהֱאִמיָנתֹו? 
        

יְסָנאָאַמר ָאַמר ָאַמר ָאַמר  ר ּבִ י ִיְצָחק ּבַ         : : : : ַרּבִ
יּפּוִרים יֹוִכיַח, ּכֹ ּכֹ ּכֹ ּכֹ  יֹום ַהּכִ דֹול ּבְ יּפּוִרים יֹוִכיַח, ֵהן ּגָ יֹום ַהּכִ דֹול ּבְ יּפּוִרים יֹוִכיַח, ֵהן ּגָ יֹום ַהּכִ דֹול ּבְ יּפּוִרים יֹוִכיַח, ֵהן ּגָ יֹום ַהּכִ דֹול ּבְ         ֵהן ּגָ

ּגּול  ִכי ָאַמר ּפִ ּגּול ּדְ ִכי ָאַמר ּפִ ּגּול ּדְ ִכי ָאַמר ּפִ ּגּול ּדְ ִכי ָאַמר ּפִ             ....ְמֵהיַמןְמֵהיַמןְמֵהיַמןְמֵהיַמן    ––––ּדְ
  ? ּוְמָנא ָיְדִעיַנןּוְמָנא ָיְדִעיַנןּוְמָנא ָיְדִעיַנןּוְמָנא ָיְדִעיַנן

אֹ ְוָהְכִתיב: ְוָהְכִתיב: ְוָהְכִתיב: ְוָהְכִתיב:  26"ֶהל מֹוֵעד"ְוָכל ָאָדם לֹא ִיְהֶיה ּבְ
   .(ויקרא טז, יז)    

ְמֵהיַמן ּום ּדִ א ָלאו ִמׁשּ ְמֵהיַמןֶאּלָ ּום ּדִ א ָלאו ִמׁשּ ְמֵהיַמןֶאּלָ ּום ּדִ א ָלאו ִמׁשּ ְמֵהיַמןֶאּלָ ּום ּדִ א ָלאו ִמׁשּ             ....ֶאּלָ
        

ָפֵגיל ַמֲעֵניּה ּדְ ׁשְ ָפֵגילְוִדְלָמא ּדִ ַמֲעֵניּה ּדְ ׁשְ ָפֵגילְוִדְלָמא ּדִ ַמֲעֵניּה ּדְ ׁשְ ָפֵגילְוִדְלָמא ּדִ ַמֲעֵניּה ּדְ ׁשְ   ! ְוִדְלָמא ּדִ
  

ְמֵהיַמן ְמֵהיַמןִאי ָלאו ּדִ ְמֵהיַמןִאי ָלאו ּדִ ְמֵהיַמןִאי ָלאו ּדִ ַמֲעֵניּה ַנִמי ָלא ְמֵהיַמן, ִאי ָלאו ּדִ ׁשְ ב ּדִ ַמֲעֵניּה ַנִמי ָלא ְמֵהיַמןַאף ַעל ּגַ ׁשְ ב ּדִ ַמֲעֵניּה ַנִמי ָלא ְמֵהיַמןַאף ַעל ּגַ ׁשְ ב ּדִ ַמֲעֵניּה ַנִמי ָלא ְמֵהיַמןַאף ַעל ּגַ ׁשְ ב ּדִ ִדְלָמא ְלָבַתר ָהִכי ָקָאַמר    ,,,,ַאף ַעל ּגַ ִדְלָמא ְלָבַתר ָהִכי ָקָאַמרּדְ ִדְלָמא ְלָבַתר ָהִכי ָקָאַמרּדְ ִדְלָמא ְלָבַתר ָהִכי ָקָאַמרּדְ             ....ּדְ
        

ׁש  ּפָ ִפיׁשְ ֲחִזיֵניּה ּבְ ׁש ְוִדְלָמא ּדַ ּפָ ִפיׁשְ ֲחִזיֵניּה ּבְ ׁש ְוִדְלָמא ּדַ ּפָ ִפיׁשְ ֲחִזיֵניּה ּבְ ׁש ְוִדְלָמא ּדַ ּפָ ִפיׁשְ ֲחִזיֵניּה ּבְ             !!!!ְוִדְלָמא ּדַ
        

ָיא ָיאַקׁשְ ָיאַקׁשְ ָיאַקׁשְ             !!!!ַקׁשְ
        
        

                                                           

יתֹו ּוְבַעד כָּ  26 ֲעדֹו ּוְבַעד ּבֵ ר ּבַ ּקֶֹדׁש ַעד ֵצאתֹו ְוִכּפֶ ר ּבַ בֹאֹו ְלַכּפֵ אֶֹהל מֹוֵעד ּבְ ָרֵאלְוָכל ָאָדם לֹא ִיְהֶיה ּבְ   ל ְקַהל ִיׂשְ
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ֲאָתא לְ  ֲאָתא לְ ַההּוא ּדַ ֲאָתא לְ ַההּוא ּדַ ֲאָתא לְ ַההּוא ּדַ יּה ַההּוא ּדַ יּה ַקּמֵ יּה ַקּמֵ יּה ַקּמֵ י ַאִמיּדְ ּדְ ּדְ ּדְ ַקּמֵ         , , , , ַרּבִ
רֹות ׁשֶ  י ִלְפלֹוִני, ַאְזּכָ ַתְבּתִ ּכָ רֹות ׁשֶ ָאַמר ֵליּה: ֵסֶפר ּתֹוָרה ׁשֶ י ִלְפלֹוִני, ַאְזּכָ ַתְבּתִ ּכָ רֹות ׁשֶ ָאַמר ֵליּה: ֵסֶפר ּתֹוָרה ׁשֶ י ִלְפלֹוִני, ַאְזּכָ ַתְבּתִ ּכָ רֹות ׁשֶ ָאַמר ֵליּה: ֵסֶפר ּתֹוָרה ׁשֶ י ִלְפלֹוִני, ַאְזּכָ ַתְבּתִ ּכָ ָמןָאַמר ֵליּה: ֵסֶפר ּתֹוָרה ׁשֶ ים ִלׁשְ ַתְבּתִ ָמןּלֹו לֹא ּכְ ים ִלׁשְ ַתְבּתִ ָמןּלֹו לֹא ּכְ ים ִלׁשְ ַתְבּתִ ָמןּלֹו לֹא ּכְ ים ִלׁשְ ַתְבּתִ   . ּלֹו לֹא ּכְ

ַיד ִמי? : ָאַמר ֵליּה ָאַמר ֵליּה ָאַמר ֵליּה ָאַמר ֵליּה  ַיד ִמי? ֵסֶפר ּתֹוָרה ּבְ ַיד ִמי? ֵסֶפר ּתֹוָרה ּבְ ַיד ִמי? ֵסֶפר ּתֹוָרה ּבְ         ֵסֶפר ּתֹוָרה ּבְ
ַיד לֹוֵקַח  ַיד לֹוֵקַח ָאַמר ֵליּה: ּבְ ַיד לֹוֵקַח ָאַמר ֵליּה: ּבְ ַיד לֹוֵקַח ָאַמר ֵליּה: ּבְ    .ָאַמר ֵליּה: ּבְ

ָכְרךָ  ה ְלַהְפִסיד ׂשְ ָכְרךָ ָאַמר ֵליּה: ֶנֱאָמן ַאּתָ ה ְלַהְפִסיד ׂשְ ָכְרךָ ָאַמר ֵליּה: ֶנֱאָמן ַאּתָ ה ְלַהְפִסיד ׂשְ ָכְרךָ ָאַמר ֵליּה: ֶנֱאָמן ַאּתָ ה ְלַהְפִסיד ׂשְ   , ָאַמר ֵליּה: ֶנֱאָמן ַאּתָ
ה ֶנֱאָמן ְלַהְפִסיד ֵסֶפר ּתֹוָרה.     ְוִאיְוִאיְוִאיְוִאי ה ֶנֱאָמן ְלַהְפִסיד ֵסֶפר ּתֹוָרה. ַאּתָ ה ֶנֱאָמן ְלַהְפִסיד ֵסֶפר ּתֹוָרה. ַאּתָ ה ֶנֱאָמן ְלַהְפִסיד ֵסֶפר ּתֹוָרה. ַאּתָ         ַאּתָ

        
י ִיְרְמָיהָאַמר ֵליּה ָאַמר ֵליּה ָאַמר ֵליּה ָאַמר ֵליּה          : : : : ַרּבִ

רֹותּדְ ּדְ ּדְ ּדְ ְנִהי ְנִהי ְנִהי ְנִהי  ַכר ַאְזּכָ רֹותִהְפִסיד ׂשְ ַכר ַאְזּכָ רֹותִהְפִסיד ׂשְ ַכר ַאְזּכָ רֹותִהְפִסיד ׂשְ ַכר ַאְזּכָ ּל ֵסֶפר ּתֹוָרה ּכּוֵליּה ִמי ִהְפִסיד? , ִהְפִסיד ׂשְ ָכר ׁשֶ ּל ֵסֶפר ּתֹוָרה ּכּוֵליּה ִמי ִהְפִסיד? ׂשָ ָכר ׁשֶ ּל ֵסֶפר ּתֹוָרה ּכּוֵליּה ִמי ִהְפִסיד? ׂשָ ָכר ׁשֶ ּל ֵסֶפר ּתֹוָרה ּכּוֵליּה ִמי ִהְפִסיד? ׂשָ ָכר ׁשֶ         ׂשָ
        

        ָאַמר ֵליּה: ָאַמר ֵליּה: ָאַמר ֵליּה: ָאַמר ֵליּה: 
ָמן  תּובֹות ִלׁשְ ּלֹו ּכְ רֹות ׁשֶ ֵאין ַאְזּכָ ל ֵסֶפר ּתֹוָרה ׁשֶ ּכָ ָמן ִאין, ׁשֶ תּובֹות ִלׁשְ ּלֹו ּכְ רֹות ׁשֶ ֵאין ַאְזּכָ ל ֵסֶפר ּתֹוָרה ׁשֶ ּכָ ָמן ִאין, ׁשֶ תּובֹות ִלׁשְ ּלֹו ּכְ רֹות ׁשֶ ֵאין ַאְזּכָ ל ֵסֶפר ּתֹוָרה ׁשֶ ּכָ ָמן ִאין, ׁשֶ תּובֹות ִלׁשְ ּלֹו ּכְ רֹות ׁשֶ ֵאין ַאְזּכָ ל ֵסֶפר ּתֹוָרה ׁשֶ ּכָ לּום. ִאין, ׁשֶ ֶוה ּכְ לּום. ֵאינֹו ׁשָ ֶוה ּכְ לּום. ֵאינֹו ׁשָ ֶוה ּכְ לּום. ֵאינֹו ׁשָ ֶוה ּכְ   ֵאינֹו ׁשָ

  
יּה!  ׁשֵ יּה! ְוִליֲעַבר ֲעַלְייהּו קּוְלמֹוס ְוִליַקּדְ ׁשֵ יּה! ְוִליֲעַבר ֲעַלְייהּו קּוְלמֹוס ְוִליַקּדְ ׁשֵ יּה! ְוִליֲעַבר ֲעַלְייהּו קּוְלמֹוס ְוִליַקּדְ ׁשֵ   ְוִליֲעַבר ֲעַלְייהּו קּוְלמֹוס ְוִליַקּדְ

ַמאן ַמאןּכְ ַמאןּכְ ַמאןּכְ   ? ּכְ
י ְיהּוָדה. ּדְ ּדְ ּדְ ּדְ ֵניָמא ֵניָמא ֵניָמא ֵניָמא  ַרּבִ י ְיהּוָדה. לֹא ּכְ ַרּבִ י ְיהּוָדה. לֹא ּכְ ַרּבִ י ְיהּוָדה. לֹא ּכְ ַרּבִ         לֹא ּכְ
ְתַנן ְתַנןּדִ ְתַנןּדִ ְתַנןּדִ             ::::27ּדִ

ם" ֵ ָהָיה ָצִריך ִלְכּתֹוב ֶאת ַהׁשּ ֶלת, וְ  ,ֲהֵרי ׁשֶ יל ּבֹו ּדָ ון ִלְכּתֹוב "ְיהּוָדה", ְוָטָעה ְולֹא ִהטִּ ּוֵ   ִנְתּכַ
ׁשֹו,  ִביר ָעָליוַמֲע    קּוְלמֹוס ּוְמַקּדְ

ְבֵרי  י ְיהּוָדהּדִ   . ַרּבִ
  אֹוְמִרים:  ֲחָכִמיםוַ 

ם ִמן ַהּמּוְבָחר ֵ   ! "ֵאין ַהׁשּ
  

יָמא יָמאֲאִפיּלּו ּתֵ יָמאֲאִפיּלּו ּתֵ יָמאֲאִפיּלּו ּתֵ י ְיהּוָדה,     ::::ֲאִפיּלּו ּתֵ י ְיהּוָדה, ַרּבִ י ְיהּוָדה, ַרּבִ י ְיהּוָדה, ַרּבִ         ַרּבִ
ָרה ֲחָדא ַאְזּכָ א ּבַ י ְיהּוָדה ֶאּלָ אן לֹא ָקָאַמר ַרּבִ ָרהַעד ּכָ ֲחָדא ַאְזּכָ א ּבַ י ְיהּוָדה ֶאּלָ אן לֹא ָקָאַמר ַרּבִ ָרהַעד ּכָ ֲחָדא ַאְזּכָ א ּבַ י ְיהּוָדה ֶאּלָ אן לֹא ָקָאַמר ַרּבִ ָרהַעד ּכָ ֲחָדא ַאְזּכָ א ּבַ י ְיהּוָדה ֶאּלָ אן לֹא ָקָאַמר ַרּבִ י ֵסֶפר ּתֹוָרה     ,,,,ַעד ּכָ כּוּלֵ י ֵסֶפר ּתֹוָרה ֲאָבל ּדְ כּוּלֵ י ֵסֶפר ּתֹוָרה ֲאָבל ּדְ כּוּלֵ י ֵסֶפר ּתֹוָרה ֲאָבל ּדְ כּוּלֵ   לֹא. לֹא. לֹא. לֹא.     - - - - ֲאָבל ּדְ

ֶמיֱחֵזי  ּום ּדְ ֶמיֱחֵזי ִמׁשּ ּום ּדְ ֶמיֱחֵזי ִמׁשּ ּום ּדְ ֶמיֱחֵזי ִמׁשּ ּום ּדְ רִמׁשּ ְמנּוּמָ רּכִ ְמנּוּמָ רּכִ ְמנּוּמָ רּכִ ְמנּוּמָ   . ּכִ
  

יּה  ֲאָתא ְלַקּמֵ יּה ַההּוא ּדַ ֲאָתא ְלַקּמֵ יּה ַההּוא ּדַ ֲאָתא ְלַקּמֵ יּה ַההּוא ּדַ ֲאָתא ְלַקּמֵ הוּ ּדְ ּדְ ּדְ ּדְ ַההּוא ּדַ י ַאּבָ         , , , , ַרּבִ
ָמן,  ים ִלׁשְ ְדּתִ ּלֹו לֹא ִעיּבַ ִויִלין ׁשֶ י ִלְפלֹוִני, ּגְ ַתְבּתִ ּכָ ָמן, ָאַמר ֵליּה: ֵסֶפר ּתֹוָרה ׁשֶ ים ִלׁשְ ְדּתִ ּלֹו לֹא ִעיּבַ ִויִלין ׁשֶ י ִלְפלֹוִני, ּגְ ַתְבּתִ ּכָ ָמן, ָאַמר ֵליּה: ֵסֶפר ּתֹוָרה ׁשֶ ים ִלׁשְ ְדּתִ ּלֹו לֹא ִעיּבַ ִויִלין ׁשֶ י ִלְפלֹוִני, ּגְ ַתְבּתִ ּכָ ָמן, ָאַמר ֵליּה: ֵסֶפר ּתֹוָרה ׁשֶ ים ִלׁשְ ְדּתִ ּלֹו לֹא ִעיּבַ ִויִלין ׁשֶ י ִלְפלֹוִני, ּגְ ַתְבּתִ ּכָ         ָאַמר ֵליּה: ֵסֶפר ּתֹוָרה ׁשֶ

ַיד ִמי? : ָאַמר ֵליּה ָאַמר ֵליּה ָאַמר ֵליּה ָאַמר ֵליּה  ַיד ִמי? ֵסֶפר ּתֹוָרה ּבְ ַיד ִמי? ֵסֶפר ּתֹוָרה ּבְ ַיד ִמי? ֵסֶפר ּתֹוָרה ּבְ         ֵסֶפר ּתֹוָרה ּבְ
ַיד לוֹ ָאַמר ֵליּה ָאַמר ֵליּה ָאַמר ֵליּה ָאַמר ֵליּה  ַיד לוֹ : ּבְ ַיד לוֹ : ּבְ ַיד לוֹ : ּבְ             ....ֵקַח ֵקַח ֵקַח ֵקַח : ּבְ

ָכְרךָ  ה ֶנֱאָמן ְלַהְפִסיד ׂשְ ַאּתָ ָכְרךָ ָאַמר לֹו: ִמּתֹוך ׁשֶ ה ֶנֱאָמן ְלַהְפִסיד ׂשְ ַאּתָ ָכְרךָ ָאַמר לֹו: ִמּתֹוך ׁשֶ ה ֶנֱאָמן ְלַהְפִסיד ׂשְ ַאּתָ ָכְרךָ ָאַמר לֹו: ִמּתֹוך ׁשֶ ה ֶנֱאָמן ְלַהְפִסיד ׂשְ ַאּתָ ה ֶנֱאָמן ְלַהְפִסיד ֵסֶפר ּתֹוָרה, ָאַמר לֹו: ִמּתֹוך ׁשֶ ה ֶנֱאָמן ְלַהְפִסיד ֵסֶפר ּתֹוָרהַאּתָ ה ֶנֱאָמן ְלַהְפִסיד ֵסֶפר ּתֹוָרהַאּתָ ה ֶנֱאָמן ְלַהְפִסיד ֵסֶפר ּתֹוָרהַאּתָ         ....ַאּתָ
                

ָנא    נה,א ָנא ּוַמאי ׁשְ ָנא ּוַמאי ׁשְ ָנא ּוַמאי ׁשְ י ַאִמיּדְ ּדְ ּדְ ּדְ ִמ ִמ ִמ ִמ ּוַמאי ׁשְ   ? ַרּבִ
  

א ְלֵמיַמר ָטֵעי ּבִ  א ְלֵמיַמר ָטֵעי ּבִ ָהָתם ִאיּכָ א ְלֵמיַמר ָטֵעי ּבִ ָהָתם ִאיּכָ א ְלֵמיַמר ָטֵעי ּבִ ָהָתם ִאיּכָ י ִיְרְמָיה,ְד ָהָתם ִאיּכָ י ִיְרְמָיה,ַרּבִ י ִיְרְמָיה,ַרּבִ י ִיְרְמָיה,ַרּבִ   ַרּבִ
ָקא ַמְפִסיד ּכּוֵליּה ַאְגֵריּה וַ  יָון ּדְ ָקא ַמְפִסיד ּכּוֵליּה ַאְגֵריּה וַ ָהָכא ּכֵ יָון ּדְ ָקא ַמְפִסיד ּכּוֵליּה ַאְגֵריּה וַ ָהָכא ּכֵ יָון ּדְ ָקא ַמְפִסיד ּכּוֵליּה ַאְגֵריּה וַ ָהָכא ּכֵ יָון ּדְ ָטא ָקָאַמרָהָכא ּכֵ ָטא ָקָאַמרֲאָתא ְוָאַמר, ֵאימּור קּוׁשְ ָטא ָקָאַמרֲאָתא ְוָאַמר, ֵאימּור קּוׁשְ ָטא ָקָאַמרֲאָתא ְוָאַמר, ֵאימּור קּוׁשְ   .  ֲאָתא ְוָאַמר, ֵאימּור קּוׁשְ

   

                                                           

  הש"ס גורס דתניא, כי אין משנה כזאתמסורת  27
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        נה, אנה, אנה, אנה, א .16
ָנה     ִמׁשְ

ָדאֵהִעיד  ן ּגּוְדּגְ י יֹוָחָנן ּבֶ   : ַרּבִ
יָאּה ָאִביָה  ִ ִהׂשּ ת ׁשֶ ֵגט -ַעל ַהֵחֶרׁשֶ ִהיא יֹוְצָאה ּבְ    .ׁשֶ

  
את ְלכֹ ֵ ׂשּ ּנִ ָרֵאל ׁשֶ ת ִיׂשְ ה ּבַ ְתרּוָמה,  - ֵהן ְוַעל ְקַטּנָ אֹוֶכֶלת ּבִ   ׁשֶ

ּה.  -ִאם ֵמָתה וְ  ְעָלּה יֹוְרׁשָ   ּבַ
  

יָרה ּבִ ָנאֹו ּבַ ּבְ זּול ׁשֶ ִבים.  ,ְוַעל ַהְמִריׁש ַהּגָ ָ ַנת ַהׁשּ ּקָ ֵני תַּ ָמיו, ִמּפְ ּטֹול ֶאת ּדָ ּיִ   ׁשֶ
  
ים וְ  ּלא נֹוְדָעה ָלַרּבִ זּוָלה ׁשֶ את ַהּגְ ַח  - ַעל ַחטָּ ְזּבֵ ֵני ִתיּקּון ַהּמִ ֶרת, ִמּפְ ִהיא ְמַכּפֶ         .  .  .  .  ׁשֶ
            

   ָמָראגְּ 

        : : : : ָרָבאָאַמר ָאַמר ָאַמר ָאַמר 
ל  ל ֵמֵעדּותֹו ׁשֶ ל ֵמֵעדּותֹו ׁשֶ ל ֵמֵעדּותֹו ׁשֶ ָדאֵמֵעדּותֹו ׁשֶ ן ּגּוְדּגְ י יֹוָחָנן ּבֶ   : ַרּבִ
ֲאִני נֹוֵתן ָלּה     ::::ָאַמר ְלֵעִדיםָאַמר ְלֵעִדיםָאַמר ְלֵעִדיםָאַמר ְלֵעִדים ט ֶזה ׁשֶ ֲאִני נֹוֵתן ָלּה "ְראּו ּגֵ ט ֶזה ׁשֶ ֲאִני נֹוֵתן ָלּה "ְראּו ּגֵ ט ֶזה ׁשֶ ֲאִני נֹוֵתן ָלּה "ְראּו ּגֵ ט ֶזה ׁשֶ         , , , , """""ְראּו ּגֵ

ַטר חֹוב ֶזה"     ::::ְוָחַזר ְוָאַמר ָלּה ְוָחַזר ְוָאַמר ָלּה ְוָחַזר ְוָאַמר ָלּה ְוָחַזר ְוָאַמר ָלּה  ְנִסי ׁשְ ַטר חֹוב ֶזה" "ּכִ ְנִסי ׁשְ ַטר חֹוב ֶזה" "ּכִ ְנִסי ׁשְ ַטר חֹוב ֶזה" "ּכִ ְנִסי ׁשְ ת    - - - - "ּכִ תֲהֵרי זֹו ְמגֹוֶרׁשֶ תֲהֵרי זֹו ְמגֹוֶרׁשֶ תֲהֵרי זֹו ְמגֹוֶרׁשֶ         ....ֲהֵרי זֹו ְמגֹוֶרׁשֶ
        

ָדא לֹא ן ּגּוְדּגְ י יֹוָחָנן ּבֶ ָדא לֹאִמי לֹא ָאַמר ַרּבִ ן ּגּוְדּגְ י יֹוָחָנן ּבֶ ָדא לֹאִמי לֹא ָאַמר ַרּבִ ן ּגּוְדּגְ י יֹוָחָנן ּבֶ ָדא לֹאִמי לֹא ָאַמר ַרּבִ ן ּגּוְדּגְ י יֹוָחָנן ּבֶ ּה     ִמי לֹא ָאַמר ַרּבִ ְעּתָ ֵעיַנן ּדַ ּה ּבָ ְעּתָ ֵעיַנן ּדַ ּה ּבָ ְעּתָ ֵעיַנן ּדַ ּה ּבָ ְעּתָ ֵעיַנן ּדַ   , ּבָ
ּה     ,,,,ָהִכי ַנִמיָהִכי ַנִמיָהִכי ַנִמיָהִכי ַנִמי ְעּתָ ֵעיַנן ּדַ ּה ָלא ּבָ ְעּתָ ֵעיַנן ּדַ ּה ָלא ּבָ ְעּתָ ֵעיַנן ּדַ ּה ָלא ּבָ ְעּתָ ֵעיַנן ּדַ   . ָלא ּבָ

  
יָטא ׁשִ יָטאּפְ ׁשִ יָטאּפְ ׁשִ יָטאּפְ ׁשִ   ! ּפְ

  
ֵתיָמא ֵתיָמאַמהּו ּדְ ֵתיָמאַמהּו ּדְ ֵתיָמאַמהּו ּדְ יָון     ::::ַמהּו ּדְ יָון ּכֵ יָון ּכֵ יָון ּכֵ ְטֵליּה : ָאַמרָאַמרָאַמרָאַמרּדְ ּכֵ ּטּוֵלי ּבָ ַטר חֹוב ֶזה" ּבַ ְנִסי ׁשְ ְטֵליּה "ּכִ ּטּוֵלי ּבָ ַטר חֹוב ֶזה" ּבַ ְנִסי ׁשְ ְטֵליּה "ּכִ ּטּוֵלי ּבָ ַטר חֹוב ֶזה" ּבַ ְנִסי ׁשְ ְטֵליּה "ּכִ ּטּוֵלי ּבָ ַטר חֹוב ֶזה" ּבַ ְנִסי ׁשְ             ,,,,"ּכִ

ַמע ָלן ַמע ָלןָקא ַמׁשְ ַמע ָלןָקא ַמׁשְ ַמע ָלןָקא ַמׁשְ             ....ָקא ַמׁשְ
        

ָבְטֵליּה  ָבְטֵליּה ִאם ִאיָתא ּדְ ָבְטֵליּה ִאם ִאיָתא ּדְ ָבְטֵליּה ִאם ִאיָתא ּדְ   , ְלֵעִדים ֲהָוה ֲאַמר ְלהוּ ְלֵעִדים ֲהָוה ֲאַמר ְלהוּ ְלֵעִדים ֲהָוה ֲאַמר ְלהוּ ְלֵעִדים ֲהָוה ֲאַמר ְלהוּ     ,,,,ִאם ִאיָתא ּדְ
ָקָאַמר ָקָאַמרְוַהאי ּדְ ָקָאַמרְוַהאי ּדְ ָקָאַמרְוַהאי ּדְ יּסּוָפא    ,,,,ָהִכיָהִכיָהִכיָהִכי    ְוַהאי ּדְ ּום ּכִ יּסּוָפאִמׁשּ ּום ּכִ יּסּוָפאִמׁשּ ּום ּכִ יּסּוָפאִמׁשּ ּום ּכִ         ....ִמׁשּ
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        נה, אנה, אנה, אנה, א .17
ָרֵאל"וְ  ת ִיׂשְ ה ּבַ את ְלכֵֹהן [    ַעל ְקַטּנָ ֵ ׂשּ ּנִ ְתרּוָמה - ׁשֶ אֹוֶכֶלת ּבִ   ]."ׁשֶ
  

ת  ת ְוִאיּלּו ֵחֶרׁשֶ ת ְוִאיּלּו ֵחֶרׁשֶ ת ְוִאיּלּו ֵחֶרׁשֶ   .  ָלא ָאְכָלהָלא ָאְכָלהָלא ָאְכָלהָלא ָאְכָלה    - - - - ְוִאיּלּו ֵחֶרׁשֶ
  

  ? ַמאי ַטֲעָמאַמאי ַטֲעָמאַמאי ַטֲעָמאַמאי ַטֲעָמא
  

א  ּמָ ֵזיָרה ׁשֶ א ּגְ ּמָ ֵזיָרה ׁשֶ א ּגְ ּמָ ֵזיָרה ׁשֶ א ּגְ ּמָ ֵזיָרה ׁשֶ תּבְ ֵחֵרׁש ֵחֵרׁש ֵחֵרׁש ֵחֵרׁש יל כִ ֲא יַ ּגְ תֵחֵרׁשֶ תֵחֵרׁשֶ תֵחֵרׁשֶ         ....ֵחֵרׁשֶ
        

  ת הּוא! ת הּוא! ת הּוא! ת הּוא! ָקָטן אֹוֵכל ְנֵבלוֹ ָקָטן אֹוֵכל ְנֵבלוֹ ָקָטן אֹוֵכל ְנֵבלוֹ ָקָטן אֹוֵכל ְנֵבלוֹ     !!!!ְוֵליכּולְוֵליכּולְוֵליכּולְוֵליכּול
  

א ַיֲאִכיל  ּמָ ֵזָרה ׁשֶ א ַיֲאִכיל ּגְ ּמָ ֵזָרה ׁשֶ א ַיֲאִכיל ּגְ ּמָ ֵזָרה ׁשֶ א ַיֲאִכיל ּגְ ּמָ ֵזָרה ׁשֶ ַחתּגְ ִפיּקַ ַחתֵחֵרׁש ּבְ ִפיּקַ ַחתֵחֵרׁש ּבְ ִפיּקַ ַחתֵחֵרׁש ּבְ ִפיּקַ   . ֵחֵרׁש ּבְ
  

ָנן ַרּבָ ְתרּוָמה ּדְ ָנןְוַלֲאכּול ּבִ ַרּבָ ְתרּוָמה ּדְ ָנןְוַלֲאכּול ּבִ ַרּבָ ְתרּוָמה ּדְ ָנןְוַלֲאכּול ּבִ ַרּבָ ְתרּוָמה ּדְ   ! ְוַלֲאכּול ּבִ
  

אֹוַרְייָתא ְתרּוָמה ּדְ א ָאֵתי ַלֲאכּוֵלי ּבִ ּמָ ֵזיָרה ׁשֶ אֹוַרְייָתאּגְ ְתרּוָמה ּדְ א ָאֵתי ַלֲאכּוֵלי ּבִ ּמָ ֵזיָרה ׁשֶ אֹוַרְייָתאּגְ ְתרּוָמה ּדְ א ָאֵתי ַלֲאכּוֵלי ּבִ ּמָ ֵזיָרה ׁשֶ אֹוַרְייָתאּגְ ְתרּוָמה ּדְ א ָאֵתי ַלֲאכּוֵלי ּבִ ּמָ ֵזיָרה ׁשֶ   .  ּגְ
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        נה, אנה, אנה, אנה, א .18
ָנאוֹ " ּבְ זּול ׁשֶ יָרה[    ַעל ַהְמִריׁש ַהּגָ ּבִ ֵני ,ּבַ ָמיו, ִמּפְ ּטֹול ֶאת ּדָ ּיִ ִבים ׁשֶ ָ ַנת ַהׁשּ ּקָ   ]."תַּ
  

ַנן נּו ַרּבָ ַנןּתָ נּו ַרּבָ ַנןּתָ נּו ַרּבָ ַנןּתָ נּו ַרּבָ             ::::ּתָ
יָרה" ּבִ ַזל ְמִריׁש ּוְבָנאֹו ּבַ    ,ּגָ

אי ּמַ ית ׁשַ   אֹוְמִרים:  ּבֵ
ּה ּוַמֲחִזיר ְמִריׁש ִלְבָע  יָרה ּכּוּלָ ל ַהּבִ    .ָליוְמַקֲעֵקַע ּכָ

לוּ    אֹוְמִרים:  ֵבית ִהּלֵ
ְלַבד,  ֵמי ְמִריׁש ּבִ א ּדְ   ֵאין לֹו ֶאּלָ

ּום תַּ  ִביןִמׁשּ ָ ַנת ַהׁשּ         ...."ּקָ
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        בבבב- - - - נה, אנה, אנה, אנה, א .19
זּוָלה " את ַהּגְ ּלאַעל ַחטָּ ים  ׁשֶ ַח  - נֹוְדָעה ָלַרּבִ ְזּבֵ ֵני ִתיּקּון ַהּמִ ֶרת, ִמּפְ ִהיא ְמַכּפֶ    ."ׁשֶ
  

אָאַמר ָאַמר ָאַמר ָאַמר          : : : : עּוּלָ
ַבר ּתֹוָרה ַבר ּתֹוָרהּדְ ַבר ּתֹוָרהּדְ ַבר ּתֹוָרהּדְ ין נֹוְדָעה ּוֵבין לֹא נֹוְדָעה : ּדְ ין נֹוְדָעה ּוֵבין לֹא נֹוְדָעה ּבֵ ין נֹוְדָעה ּוֵבין לֹא נֹוְדָעה ּבֵ ין נֹוְדָעה ּוֵבין לֹא נֹוְדָעה ּבֵ ֶרת    - - - - ּבֵ ֶרתֵאיָנּה ְמַכּפֶ ֶרתֵאיָנּה ְמַכּפֶ ֶרתֵאיָנּה ְמַכּפֶ             ....ֵאיָנּה ְמַכּפֶ

        

        ????ַמאי ַטְעָמאַמאי ַטְעָמאַמאי ַטְעָמאַמאי ַטְעָמא
        

ִדי ֵיאּוׁש ֵיאּוׁש ֵיאּוׁש ֵיאּוׁש  ִדי ּכְ ִדי ּכְ ִדי ּכְ             ....לֹא ָקֵנילֹא ָקֵנילֹא ָקֵנילֹא ָקֵני    - - - - ּכְ
        

ַעם ָאְמרוּ  ַעם ָאְמרוּ ּוַמה ּטַ ַעם ָאְמרוּ ּוַמה ּטַ ַעם ָאְמרוּ ּוַמה ּטַ ֶרת"    ::::ּוַמה ּטַ         ? ? ? ? "לֹא נֹוְדָעה ְמַכּפֶ
        

ּלא ְיהּו ּכֹ  ּלא ְיהּו ּכֹ ׁשֶ ּלא ְיהּו ּכֹ ׁשֶ ּלא ְיהּו ּכֹ ׁשֶ   . ֲהִנים ֲעֵצִביןֲהִנים ֲעֵצִביןֲהִנים ֲעֵצִביןֲהִנים ֲעֵצִביןׁשֶ
  

ַנןָאְמִרי ֵליּה ָאְמִרי ֵליּה ָאְמִרי ֵליּה ָאְמִרי ֵליּה  אלְ לְ לְ לְ     ַרּבָ   : : : : עּוּלָ
ַח"    ::::ְוָהֲאַנןְוָהֲאַנןְוָהֲאַנןְוָהֲאַנן ְזּבֵ ֵני ִתיּקּון ַהּמִ ַנן    "ִמּפְ ַנןּתְ ַנןּתְ ַנןּתְ             !!!!ּתְ

        
יָון  יָון ָאַמר ָלֶהם: ּכֵ יָון ָאַמר ָלֶהם: ּכֵ יָון ָאַמר ָלֶהם: ּכֵ ַח כֹ כֹ כֹ כֹ ּדְ ָאַמר ָלֶהם: ּכֵ ַח ֲהִנים ֲעֵצִבין, ִנְמָצא ִמְזּבֵ ַח ֲהִנים ֲעֵצִבין, ִנְמָצא ִמְזּבֵ ַח ֲהִנים ֲעֵצִבין, ִנְמָצא ִמְזּבֵ ֵטל    ֲהִנים ֲעֵצִבין, ִנְמָצא ִמְזּבֵ ֵטלּבָ ֵטלּבָ ֵטלּבָ   . זהו ּבָ

  
        ָאַמר: ָאַמר: ָאַמר: ָאַמר:     ַרב ְיהּוָדהוְ 

ַבר ּתֹוָרה ַבר ּתֹוָרהּדְ ַבר ּתֹוָרהּדְ ַבר ּתֹוָרהּדְ ין לֹא נֹוְדָעה     ::::ּדְ ין נֹוְדָעה ּבֵ ין לֹא נֹוְדָעה ּבֵ ין נֹוְדָעה ּבֵ ין לֹא נֹוְדָעה ּבֵ ין נֹוְדָעה ּבֵ ין לֹא נֹוְדָעה ּבֵ ין נֹוְדָעה ּבֵ ֶרת –ּבֵ ֶרתְמַכּפֶ ֶרתְמַכּפֶ ֶרתְמַכּפֶ         ....ְמַכּפֶ
        

  ? ַמאי ַטֲעָמאַמאי ַטֲעָמאַמאי ַטֲעָמאַמאי ַטֲעָמא
  

ִדי  ִדי ֵיאּוׁש ּכְ ִדי ֵיאּוׁש ּכְ ִדי ֵיאּוׁש ּכְ             ....ָקֵניָקֵניָקֵניָקֵני    - - - - ֵיאּוׁש ּכְ
  

ֶרת   נה,ב ַעם ָאְמרּו נֹוְדָעה ֵאיָנּה ְמַכּפֶ ֶרתּוַמה ּטַ ַעם ָאְמרּו נֹוְדָעה ֵאיָנּה ְמַכּפֶ ֶרתּוַמה ּטַ ַעם ָאְמרּו נֹוְדָעה ֵאיָנּה ְמַכּפֶ ֶרתּוַמה ּטַ ַעם ָאְמרּו נֹוְדָעה ֵאיָנּה ְמַכּפֶ       ????ּוַמה ּטַ
  

ּלא יֹ  ּלא יֹ ׁשֶ ּלא יֹ ׁשֶ ּלא יֹ ׁשֶ ֵזילֹותׁשֶ ַח אֹוֵכל ּגְ ֵזילֹותאְמרּו ִמְזּבֵ ַח אֹוֵכל ּגְ ֵזילֹותאְמרּו ִמְזּבֵ ַח אֹוֵכל ּגְ ֵזילֹותאְמרּו ִמְזּבֵ ַח אֹוֵכל ּגְ   . אְמרּו ִמְזּבֵ
  

ׁשְ  ׁשְ ּבִ ׁשְ ּבִ ׁשְ ּבִ ָקָתֵניּבִ א ַהְיינּו ּדְ ָקָתֵניָלָמא ְלעּוּלָ א ַהְיינּו ּדְ ָקָתֵניָלָמא ְלעּוּלָ א ַהְיינּו ּדְ ָקָתֵניָלָמא ְלעּוּלָ א ַהְיינּו ּדְ את"    ::::ָלָמא ְלעּוּלָ   . "ַחטָּ
א ְלַרב ְיהּוָדה ַמאי ִאיְרָיא  א ְלַרב ְיהּוָדה ַמאי ִאיְרָיא ֶאּלָ א ְלַרב ְיהּוָדה ַמאי ִאיְרָיא ֶאּלָ א ְלַרב ְיהּוָדה ַמאי ִאיְרָיא ֶאּלָ את"ֶאּלָ   ! ֲאִפיּלּו עֹוָלה ַנִמיֲאִפיּלּו עֹוָלה ַנִמיֲאִפיּלּו עֹוָלה ַנִמיֲאִפיּלּו עֹוָלה ַנִמי    "ַחטָּ

  
ֲעָיא ָקָאַמר ֲעָיא ָקָאַמרלֹא ִמיּבָ ֲעָיא ָקָאַמרלֹא ִמיּבָ ֲעָיא ָקָאַמרלֹא ִמיּבָ             ,,,,לֹא ִמיּבָ
ֲעָיא עֹוָלה  ֲעָיא עֹוָלה לֹא ִמיּבָ ֲעָיא עֹוָלה לֹא ִמיּבָ ֲעָיא עֹוָלה לֹא ִמיּבָ ִליל ִהיא, ּדְ לֹא ִמיּבָ ִליל ִהיא, ּכָ ִליל ִהיא, ּכָ ִליל ִהיא, ּכָ   ּכָ

את ַנִמי א ֲאִפיּלּו ַחּטָ את ַנִמיֶאּלָ א ֲאִפיּלּו ַחּטָ את ַנִמיֶאּלָ א ֲאִפיּלּו ַחּטָ את ַנִמיֶאּלָ א ֲאִפיּלּו ַחּטָ ָסֵליק ְלַגּבֵ ּדְ ּדְ ּדְ ּדְ     ,,,,ֶאּלָ ָסֵליק ְלַגּבֵ ֵחֶלב ְוָדם הּוא ּדְ ָסֵליק ְלַגּבֵ ֵחֶלב ְוָדם הּוא ּדְ ָסֵליק ְלַגּבֵ ֵחֶלב ְוָדם הּוא ּדְ ַח ְוִאיָדך ּכֹ ֵחֶלב ְוָדם הּוא ּדְ ַח ְוִאיָדך ּכֹ י ִמְזּבֵ ַח ְוִאיָדך ּכֹ י ִמְזּבֵ ַח ְוִאיָדך ּכֹ י ִמְזּבֵ             ,,,,י ֵליּה י ֵליּה י ֵליּה י ֵליּה ֲהִנים ָאְכלֵ ֲהִנים ָאְכלֵ ֲהִנים ָאְכלֵ ֲהִנים ָאְכלֵ י ִמְזּבֵ
זּור זּורֲאִפיּלּו ָהִכי ּגְ זּורֲאִפיּלּו ָהִכי ּגְ זּורֲאִפיּלּו ָהִכי ּגְ             ,,,,ֲאִפיּלּו ָהִכי ּגְ

ּלא יֹ  ּלא יֹ ׁשֶ ּלא יֹ ׁשֶ ּלא יֹ ׁשֶ ֵזילֹות. ׁשֶ ַח אֹוֵכל ּגְ ֵזילֹות. אְמרּו ִמְזּבֵ ַח אֹוֵכל ּגְ ֵזילֹות. אְמרּו ִמְזּבֵ ַח אֹוֵכל ּגְ ֵזילֹות. אְמרּו ִמְזּבֵ ַח אֹוֵכל ּגְ   אְמרּו ִמְזּבֵ
  

ַנן ַנןּתְ ַנןּתְ ַנןּתְ             ::::ּתְ
ַח " ְזּבֵ ֵני ִתיּקּון ַהּמִ ֶרת ִמּפְ ִהיא ְמַכּפֶ ים ׁשֶ ּלא נֹוְדָעה ָלַרּבִ זּוָלה ׁשֶ את ַהּגְ         . . . . "ַעל ַחטָּ

א ָלָמא ְלעּוּלָ ׁשְ אּבִ ָלָמא ְלעּוּלָ ׁשְ אּבִ ָלָמא ְלעּוּלָ ׁשְ אּבִ ָלָמא ְלעּוּלָ ׁשְ             ,,,,ִניָחאִניָחאִניָחאִניָחא –    ּבִ
א ְלַרב ְיהּוָדה א ְלַרב ְיהּוָדהֶאּלָ א ְלַרב ְיהּוָדהֶאּלָ א ְלַרב ְיהּוָדהֶאּלָ ֵעי ֵליּה     ,,,,ֶאּלָ ָכא ִמיּבָ ֵעי ֵליּה ִאיּפְ ָכא ִמיּבָ ֵעי ֵליּה ִאיּפְ ָכא ִמיּבָ ֵעי ֵליּה ִאיּפְ ָכא ִמיּבָ   ! ִאיּפְ

  
  : ָהִכי ַנִמי ָקָאַמרָהִכי ַנִמי ָקָאַמרָהִכי ַנִמי ָקָאַמרָהִכי ַנִמי ָקָאַמר

ֶרת,     - - - - לֹא נֹוְדָעה לֹא נֹוְדָעה לֹא נֹוְדָעה לֹא נֹוְדָעה  ֶרת, ְמַכּפֶ ֶרת, ְמַכּפֶ ֶרת, ְמַכּפֶ   ְמַכּפֶ
ַח.     - - - - נֹוְדָעה נֹוְדָעה נֹוְדָעה נֹוְדָעה  ְזּבֵ ֵני ִתיּקּון ַהּמִ ֶרת ִמּפְ ַח. ֵאיָנּה ְמַכּפֶ ְזּבֵ ֵני ִתיּקּון ַהּמִ ֶרת ִמּפְ ַח. ֵאיָנּה ְמַכּפֶ ְזּבֵ ֵני ִתיּקּון ַהּמִ ֶרת ִמּפְ ַח. ֵאיָנּה ְמַכּפֶ ְזּבֵ ֵני ִתיּקּון ַהּמִ ֶרת ִמּפְ         ֵאיָנּה ְמַכּפֶ

        
  : ָרָבאְמִתיב ְמִתיב ְמִתיב ְמִתיב 

ְך ָטַבח  יׁש ְוַאַחר ּכָ ַנב ְוִהְקּדִ ְך ָטַבח ּגָ יׁש ְוַאַחר ּכָ ַנב ְוִהְקּדִ ְך ָטַבח ּגָ יׁש ְוַאַחר ּכָ ַנב ְוִהְקּדִ ְך ָטַבח ּגָ יׁש ְוַאַחר ּכָ ַנב ְוִהְקּדִ ם ּתַ  - ָמַכר ָמַכר ָמַכר ָמַכר וּ ּגָ ּלֵ ם ּתַ ְמׁשַ ּלֵ ם ּתַ ְמׁשַ ּלֵ ם ּתַ ְמׁשַ ּלֵ לּוֵמי ֵכֶפלְמׁשַ לּוֵמי ֵכֶפלׁשְ לּוֵמי ֵכֶפלׁשְ לּוֵמי ֵכֶפלׁשְ ה    ,,,,ׁשְ ָ ָעה ַוֲחִמׁשּ לּוֵמי ַאְרּבָ ׁשְ ם ּתַ ּלֵ הְוֵאינֹו ְמׁשַ ָ ָעה ַוֲחִמׁשּ לּוֵמי ַאְרּבָ ׁשְ ם ּתַ ּלֵ הְוֵאינֹו ְמׁשַ ָ ָעה ַוֲחִמׁשּ לּוֵמי ַאְרּבָ ׁשְ ם ּתַ ּלֵ הְוֵאינֹו ְמׁשַ ָ ָעה ַוֲחִמׁשּ לּוֵמי ַאְרּבָ ׁשְ ם ּתַ ּלֵ       ....ְוֵאינֹו ְמׁשַ
  

            ::::ְוָתֵני ֲעָלּה ְוָתֵני ֲעָלּה ְוָתֵני ֲעָלּה ְוָתֵני ֲעָלּה 
ְווָנא " י ַהאי ּגַ חּוץ, ּכִ ֵרת - ּבַ       ,,,,"ֲענּוׁש ּכָ

ִדי """"    ::::ְוִאי ָאְמַרּתְ ְוִאי ָאְמַרּתְ ְוִאי ָאְמַרּתְ ְוִאי ָאְמַרּתְ  ִדי ֵיאּוׁש ּכְ ִדי ֵיאּוׁש ּכְ ִדי ֵיאּוׁש ּכְ ֵרת ַמאי ֲעִביְדֵתיּה     - - - - " " " " לֹא ָקֵנילֹא ָקֵנילֹא ָקֵנילֹא ָקֵני    - - - - ֵיאּוׁש ּכְ ֵרת ַמאי ֲעִביְדֵתיּה ּכָ ֵרת ַמאי ֲעִביְדֵתיּה ּכָ ֵרת ַמאי ֲעִביְדֵתיּה ּכָ   ! ּכָ
  

יְזִביֲאַמר ֲאַמר ֲאַמר ֲאַמר    : : : : ַרב ׁשֵ
ֵרת  ֵרת ּכָ ֵרת ּכָ ֵרת ּכָ ְב     - - - - ּכָ ְב ִמּדִ ְב ִמּדִ ְב ִמּדִ   . ֵריֶהםֵריֶהםֵריֶהםֵריֶהםִמּדִ
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ְבֵריֶהם""""    ,,,,ַאִחיכּו ֲעֵליּה ַאִחיכּו ֲעֵליּה ַאִחיכּו ֲעֵליּה ַאִחיכּו ֲעֵליּה  ֵרת ִמּדִ ְבֵריֶהםּכָ ֵרת ִמּדִ ְבֵריֶהםּכָ ֵרת ִמּדִ ְבֵריֶהםּכָ ֵרת ִמּדִ א    - - - -     """"ּכָ אִמי ִאיּכָ אִמי ִאיּכָ אִמי ִאיּכָ             ?!?!?!?!ִמי ִאיּכָ
        

        : : : : ָרָבאָאַמר ְלהּו ָאַמר ְלהּו ָאַמר ְלהּו ָאַמר ְלהּו 
ָתא ה ָאַמר ִמיּלְ ְבָרא ַרּבָ ָתאּגַ ה ָאַמר ִמיּלְ ְבָרא ַרּבָ ָתאּגַ ה ָאַמר ִמיּלְ ְבָרא ַרּבָ ָתאּגַ ה ָאַמר ִמיּלְ ְבָרא ַרּבָ חּוכּו ֲעָלּה     ,,,,ּגַ חּוכּו ֲעָלּה ָלא ּתְ חּוכּו ֲעָלּה ָלא ּתְ חּוכּו ֲעָלּה ָלא ּתְ             !!!!ָלא ּתְ

אָתה לוֹ  ַעל ְיֵדי ִדְבֵריֶהן ּבָ ֵרת ׁשֶ אָתה לוֹ ּכָ ַעל ְיֵדי ִדְבֵריֶהן ּבָ ֵרת ׁשֶ אָתה לוֹ ּכָ ַעל ְיֵדי ִדְבֵריֶהן ּבָ ֵרת ׁשֶ אָתה לוֹ ּכָ ַעל ְיֵדי ִדְבֵריֶהן ּבָ ֵרת ׁשֶ יב ֲעָלּה     אֹוְקמּוהָּ אֹוְקמּוהָּ אֹוְקמּוהָּ אֹוְקמּוהָּ     ,,,,ּכָ ִליַחּיֵ י ֵהיִכי ּדְ ְרׁשּוֵתיּה ּכִ ַנן ּבִ יב ֲעָלּה ַרּבָ ִליַחּיֵ י ֵהיִכי ּדְ ְרׁשּוֵתיּה ּכִ ַנן ּבִ יב ֲעָלּה ַרּבָ ִליַחּיֵ י ֵהיִכי ּדְ ְרׁשּוֵתיּה ּכִ ַנן ּבִ יב ֲעָלּה ַרּבָ ִליַחּיֵ י ֵהיִכי ּדְ ְרׁשּוֵתיּה ּכִ ַנן ּבִ   . ַרּבָ
  
  
  

  : : : : ָרָבאָאַמר ָאַמר ָאַמר ָאַמר 
ֲעָיא ִלי אי ָקא ִמיּבָ ֲעָיא ִליָהא ַווּדַ אי ָקא ִמיּבָ ֲעָיא ִליָהא ַווּדַ אי ָקא ִמיּבָ ֲעָיא ִליָהא ַווּדַ אי ָקא ִמיּבָ             ::::ָהא ַווּדַ

י אֹוְקמּוהָּ  י אֹוְקמּוהָּ ּכִ י אֹוְקמּוהָּ ּכִ י אֹוְקמּוהָּ ּכִ ְרׁשּוֵתיּה     ּכִ ַנן ּבִ ְרׁשּוֵתיּה ַרּבָ ַנן ּבִ ְרׁשּוֵתיּה ַרּבָ ַנן ּבִ ְרׁשּוֵתיּה ַרּבָ ַנן ּבִ   , ַרּבָ
ּה  יׁשָ ַעת ֶהְקּדֵ ְ ַעת ְגֵניָבה אֹו ִמׁשּ ְ ּה ִמׁשּ יׁשָ ַעת ֶהְקּדֵ ְ ַעת ְגֵניָבה אֹו ִמׁשּ ְ ּה ִמׁשּ יׁשָ ַעת ֶהְקּדֵ ְ ַעת ְגֵניָבה אֹו ִמׁשּ ְ ּה ִמׁשּ יׁשָ ַעת ֶהְקּדֵ ְ ַעת ְגֵניָבה אֹו ִמׁשּ ְ   ? ִמׁשּ

  
ּה  ּה ְלַמאי ָנְפָקא ִמיּנָ ּה ְלַמאי ָנְפָקא ִמיּנָ ּה ְלַמאי ָנְפָקא ִמיּנָ             ????ְלַמאי ָנְפָקא ִמיּנָ

        
   ....ְלִגיזֹּוֶתיָה ּוְוָלדֹוֶתיָה ְלִגיזֹּוֶתיָה ּוְוָלדֹוֶתיָה ְלִגיזֹּוֶתיָה ּוְוָלדֹוֶתיָה ְלִגיזֹּוֶתיָה ּוְוָלדֹוֶתיָה 

  
            ????ַמאיַמאיַמאיַמאי

        
      ::::ָרָבאֲהַדר ָאַמר ֲהַדר ָאַמר ֲהַדר ָאַמר ֲהַדר ָאַמר 

 ְ ָרא ִמׁשּ ּבְ ְ ִמְסּתַ ָרא ִמׁשּ ּבְ ְ ִמְסּתַ ָרא ִמׁשּ ּבְ ְ ִמְסּתַ ָרא ִמׁשּ ּבְ ּה. ִמְסּתַ יׁשָ ּה. ַעת ֶהְקּדֵ יׁשָ ּה. ַעת ֶהְקּדֵ יׁשָ ּה. ַעת ֶהְקּדֵ יׁשָ   ַעת ֶהְקּדֵ
ר.  ּכָ ּלא ְיֵהא חֹוֵטא ִנׂשְ ר. ׁשֶ ּכָ ּלא ְיֵהא חֹוֵטא ִנׂשְ ר. ׁשֶ ּכָ ּלא ְיֵהא חֹוֵטא ִנׂשְ ר. ׁשֶ ּכָ ּלא ְיֵהא חֹוֵטא ִנׂשְ   ׁשֶ
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        נה, בנה, בנה, בנה, ב .20
ָנה           ִמׁשְ

  . ִמְלָחָמהֲהרּוֵגי ְיהּוָדה ּבַ לֹא ָהָיה ִסיָקִריקֹון ּבִ 
ּה ִסיָקִריקֹון.  ְלָחָמה ְוֵאיָלְך ֵיׁש ּבָ   ֵמֲהרּוֵגי ַהּמִ

יַצד?    ּכֵ
יָקִריקֹון, ְוָחַזר ְוָלַקח  יִ ָלַקח ִמסִּ ַעל ַהּבַ ֵטל - תִמּבַ חֹו ּבָ    .ִמּקָ

יָקִריקֹון  ִית ְוָחַזר ְוָלַקח ִמסִּ ַעל ַהּבַ ים.  -ִמּבַ חֹו ַקּיָ   ִמּקָ
  

ה  ָ ֵטל -ָלַקח ִמן ָהִאיׁש ְוָחַזר ְוָלַקח ִמן ָהִאׁשּ חֹו ּבָ    .ִמּקָ
ה ְוָחַזר ְוָלַקח ִמן ָהִאיׁש  ָ ים.  - ִמן ָהִאׁשּ חֹו ַקּיָ   ִמּקָ

  
ָנהזֹו    ִראׁשֹוָנה.  ִמׁשְ

  

ל ַאֲחֵריֶהם ָאְמרּו: ּבֵ  ין ׁשֶ   ית ּדִ
ָעִלים ְרִביַע.  יָקִריקֹון נֹוֵתן ַלּבְ   ַהּלֹוֵקַח ִמסִּ

   ?ֵאיָמַתי
ח,  ָיָדן ִליּקַ ֵאין ּבְ ְזַמן ׁשֶ   ּבִ

ח  ָיָדן ִליּקַ   ֵהן קֹוְדִמין ְלָכל ָאָדם.  - ֲאָבל ֵיׁש ּבְ
  

י ין ְוִנְמנּו:  ַרּבִ ית ּדִ יב ּבֵ   הֹוׁשִ
ֲהָתה ּבִ  ִאם ׁשָ ר חֶֹדׁש ׁשֶ ֵנים ָעׂשָ ח ָזָכה,  -ְפֵני ִסיָקִריקֹון ׁשְ ל ַהּקֹוֵדם ִליּקַ   ּכָ

ָעִלים ְרִביַע    .ֲאָבל נֹוֵתן ַלּבְ
        

ָמָרא    ּגְ

ְלָחָמה  ֲהרּוֵגי ַהּמִ א ּבַ ּתָ ְלָחָמה ָהׁשְ ֲהרּוֵגי ַהּמִ א ּבַ ּתָ ְלָחָמה ָהׁשְ ֲהרּוֵגי ַהּמִ א ּבַ ּתָ ְלָחָמה ָהׁשְ ֲהרּוֵגי ַהּמִ א ּבַ ּתָ ּה     לֹא ָהָיה"ָהׁשְ ּה ּבָ ּה ּבָ ּה ּבָ   , , , , "ִסיָקִריקֹוןּבָ
ּה ִסיָקִריקֹון"         ! ! ! ! ????"ֵמֲהרּוֵגי ִמְלָחָמה ְוֵאיָלְך, ֵיׁש ּבָ
        

  : : : : ַרב ְיהּוָדה    ָאַמרָאַמרָאַמרָאַמר
ין ִסיָקִריקֹון ָקָאַמר ּה ּדִ נּו ּבָ ין ִסיָקִריקֹון ָקָאַמרלֹא ּדָ ּה ּדִ נּו ּבָ ין ִסיָקִריקֹון ָקָאַמרלֹא ּדָ ּה ּדִ נּו ּבָ ין ִסיָקִריקֹון ָקָאַמרלֹא ּדָ ּה ּדִ נּו ּבָ             ....לֹא ּדָ

        
י ַאִסיָאַמר ָאַמר ָאַמר ָאַמר ּדְ ּדְ ּדְ ּדְ          : : : : ַרּבִ

ְזרוּ  ֵזירֹות ּגָ לׁש ּגְ ְזרוּ ׁשָ ֵזירֹות ּגָ לׁש ּגְ ְזרוּ ׁשָ ֵזירֹות ּגָ לׁש ּגְ ְזרוּ ׁשָ ֵזירֹות ּגָ לׁש ּגְ   . ׁשָ
ְייָתא ֵזְרָתא ַקּמָ ְייָתאּגְ ֵזְרָתא ַקּמָ ְייָתאּגְ ֵזְרָתא ַקּמָ ְייָתאּגְ ֵזְרָתא ַקּמָ ל     ::::ּגְ ל ּכָ ל ּכָ ל ּכָ   ִליְקְטלּוהּו. ִליְקְטלּוהּו. ִליְקְטלּוהּו. ִליְקְטלּוהּו.     - - - - לֹא ָקֵטיל לֹא ָקֵטיל לֹא ָקֵטיל לֹא ָקֵטיל ּדְ ּכָ

ע זּוֵזי: ְמִציָעָתאְמִציָעָתאְמִציָעָתאְמִציָעָתא ָקֵטיל ַלְייֵתי ַאְרּבַ ל ּדְ ע זּוֵזיּכָ ָקֵטיל ַלְייֵתי ַאְרּבַ ל ּדְ ע זּוֵזיּכָ ָקֵטיל ַלְייֵתי ַאְרּבַ ל ּדְ ע זּוֵזיּכָ ָקֵטיל ַלְייֵתי ַאְרּבַ ל ּדְ   . ּכָ
ְתַרְייָתא ְתַרְייָתאּבַ ְתַרְייָתאּבַ ְתַרְייָתאּבַ ָק : ּבַ ל ּדְ ָק ּכָ ל ּדְ ָק ּכָ ל ּדְ ָק ּכָ ל ּדְ         ִליְקְטלּוהּו. ִליְקְטלּוהּו. ִליְקְטלּוהּו. ִליְקְטלּוהּו.     - - - - ֵטיל ֵטיל ֵטיל ֵטיל ּכָ

ְייָתא ּוְמִציָעָתא ְך ַקּמָ ְייָתא ּוְמִציָעָתאִהְלּכָ ְך ַקּמָ ְייָתא ּוְמִציָעָתאִהְלּכָ ְך ַקּמָ ְייָתא ּוְמִציָעָתאִהְלּכָ ְך ַקּמָ ַמר ּוַמְקֵני    ,,,,ִהְלּכָ ב אּוְנֵסיּה ּגָ ָקְטִלי ַאּגַ יָון ּדְ ַמר ּוַמְקֵניּכֵ ב אּוְנֵסיּה ּגָ ָקְטִלי ַאּגַ יָון ּדְ ַמר ּוַמְקֵניּכֵ ב אּוְנֵסיּה ּגָ ָקְטִלי ַאּגַ יָון ּדְ ַמר ּוַמְקֵניּכֵ ב אּוְנֵסיּה ּגָ ָקְטִלי ַאּגַ יָון ּדְ   . ּכֵ
ְתַרְייָתא ְתַרְייָתאּבַ ְתַרְייָתאּבַ ְתַרְייָתאּבַ קֹול    ::::ָאְמִריָאְמִריָאְמִריָאְמִרי, ּבַ קֹולָהִאיָדָנא ִליׁשְ קֹולָהִאיָדָנא ִליׁשְ קֹולָהִאיָדָנא ִליׁשְ ִדיָנא, ָהִאיָדָנא ִליׁשְ ַבֲעָנא ֵליּה ּבְ ִדיָנאְלָמָחר ּתָ ַבֲעָנא ֵליּה ּבְ ִדיָנאְלָמָחר ּתָ ַבֲעָנא ֵליּה ּבְ ִדיָנאְלָמָחר ּתָ ַבֲעָנא ֵליּה ּבְ       ....ְלָמָחר ּתָ



  ....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ְסדּוָרה ְּגָמָרא
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        נז, אנז, אנז, אנז, א    ––––נה, ב נה, ב נה, ב נה, ב      .21
יָאַמר ָאַמר ָאַמר ָאַמר          : : : : יֹוָחָנן ַרּבִ

ְכִתיב ְכִתיבַמאי ּדִ ְכִתיבַמאי ּדִ ְכִתיבַמאי ּדִ ֵרי"    ::::ַמאי ּדִ ִמיד ְמַפֵחד ָאָדם ַאׁשְ ה תָּ ָרָעה ִיּפֹול ִלּבוֹ  ּוַמְקׁשֶ    ?(משלי כח יד)    "ּבְ
  

ְמָצא ּוַבר ַקְמָצא  ְמָצא ּוַבר ַקְמָצא ַאּקַ ְמָצא ּוַבר ַקְמָצא ַאּקַ ְמָצא ּוַבר ַקְמָצא ַאּקַ ַלִים,     - - - - ַאּקַ ַלִים, ֲחרּוב ְירּוׁשָ ַלִים, ֲחרּוב ְירּוׁשָ ַלִים, ֲחרּוב ְירּוׁשָ         ֲחרּוב ְירּוׁשָ
ְרְנגֹוָלא ְוַתְרְנגֹוְלָתא  ְרְנגֹוָלא ְוַתְרְנגֹוְלָתא ַאּתַ ְרְנגֹוָלא ְוַתְרְנגֹוְלָתא ַאּתַ ְרְנגֹוָלא ְוַתְרְנגֹוְלָתא ַאּתַ א    - - - - ַאּתַ אֲחרּוב טּור ַמְלּכָ אֲחרּוב טּור ַמְלּכָ אֲחרּוב טּור ַמְלּכָ             ....ֲחרּוב טּור ַמְלּכָ

ק  ִריְסּפַ א ּדְ ּקָ ַ ק ַאׁשּ ִריְסּפַ א ּדְ ּקָ ַ ק ַאׁשּ ִריְסּפַ א ּדְ ּקָ ַ ק ַאׁשּ ִריְסּפַ א ּדְ ּקָ ַ יָתר.     - - - - ַאׁשּ יָתר. ֲחרּוב ּבֵ יָתר. ֲחרּוב ּבֵ יָתר. ֲחרּוב ּבֵ   ֲחרּוב ּבֵ
  
ְמָצא ּוַבר ַקְמ " ְמָצא ּוַבר ַקְמ ַאּקַ ְמָצא ּוַבר ַקְמ ַאּקַ ְמָצא ּוַבר ַקְמ ַאּקַ ַלִים    - - - - ָצא ָצא ָצא ָצא ַאּקַ ַלִיםֲחרּוב ְירּוׁשָ ַלִיםֲחרּוב ְירּוׁשָ ַלִיםֲחרּוב ְירּוׁשָ         ".".".".ֲחרּוב ְירּוׁשָ

ַרֲחֵמיּה  ְבָרא ּדְ ַההּוא ּגַ ַרֲחֵמיּה ּדְ ְבָרא ּדְ ַההּוא ּגַ ַרֲחֵמיּה ּדְ ְבָרא ּדְ ַההּוא ּגַ ַרֲחֵמיּה ּדְ ְבָרא ּדְ ַההּוא ּגַ         ַקְמָצא, ַקְמָצא, ַקְמָצא, ַקְמָצא,     - - - - ּדְ
ָבֵביּה  ָבֵביּה ּוַבַעל ּדְ ָבֵביּה ּוַבַעל ּדְ ָבֵביּה ּוַבַעל ּדְ ר ַקְמָצא    - - - - ּוַבַעל ּדְ ר ַקְמָצאּבַ ר ַקְמָצאּבַ ר ַקְמָצאּבַ   . ּבַ

ֵעיּה: ִזיל ַאְייִתי ִלי ַקְמָצא, ֲעַבד ְסעּוְדָתאֲעַבד ְסעּוְדָתאֲעַבד ְסעּוְדָתאֲעַבד ְסעּוְדָתא ּמָ ֵעיּה: ִזיל ַאְייִתי ִלי ַקְמָצאָאַמר ֵליּה ְלׁשַ ּמָ ֵעיּה: ִזיל ַאְייִתי ִלי ַקְמָצאָאַמר ֵליּה ְלׁשַ ּמָ ֵעיּה: ִזיל ַאְייִתי ִלי ַקְמָצאָאַמר ֵליּה ְלׁשַ ּמָ   . ָאַמר ֵליּה ְלׁשַ
ר ַקְמָצא ר ַקְמָצאֲאַזל ַאְייֵתי ֵליּה ּבַ ר ַקְמָצאֲאַזל ַאְייֵתי ֵליּה ּבַ ר ַקְמָצאֲאַזל ַאְייֵתי ֵליּה ּבַ       ....ֲאַזל ַאְייֵתי ֵליּה ּבַ

ֲהָוה ָיֵתיב ֵחיּה ּדַ ּכַ ֲהָוה ָיֵתיבֲאָתא ַאׁשְ ֵחיּה ּדַ ּכַ ֲהָוה ָיֵתיבֲאָתא ַאׁשְ ֵחיּה ּדַ ּכַ ֲהָוה ָיֵתיבֲאָתא ַאׁשְ ֵחיּה ּדַ ּכַ   . ֲאָתא ַאׁשְ
ְבָרא הּוא: ָאַמר ֵליּה ָאַמר ֵליּה ָאַמר ֵליּה ָאַמר ֵליּה  ַההּוא ּגַ ָבָבא ּדְ ַעל ּדְ ְבָרא ּבַ ִדי ַההּוא ּגַ ְבָרא הּואִמּכְ ַההּוא ּגַ ָבָבא ּדְ ַעל ּדְ ְבָרא ּבַ ִדי ַההּוא ּגַ ְבָרא הּואִמּכְ ַההּוא ּגַ ָבָבא ּדְ ַעל ּדְ ְבָרא ּבַ ִדי ַההּוא ּגַ ְבָרא הּואִמּכְ ַההּוא ּגַ ָבָבא ּדְ ַעל ּדְ ְבָרא ּבַ ִדי ַההּוא ּגַ ֵעית ָהָכא    - - - -     ִמּכְ ֵעית ָהָכאַמאי ּבָ ֵעית ָהָכאַמאי ּבָ ֵעית ָהָכאַמאי ּבָ         קּום ּפֹוק! קּום ּפֹוק! קּום ּפֹוק! קּום ּפֹוק!     ????ַמאי ּבָ
ָבָקן ְוָיֵהיְבָנא לָ , הֹוִאיל ַוֲאַתאיהֹוִאיל ַוֲאַתאיהֹוִאיל ַוֲאַתאיהֹוִאיל ַוֲאַתאי: ָאַמר ֵליּה ָאַמר ֵליּה ָאַמר ֵליּה ָאַמר ֵליּה  ָבָקן ְוָיֵהיְבָנא לָ ׁשְ ָבָקן ְוָיֵהיְבָנא לָ ׁשְ ָבָקן ְוָיֵהיְבָנא לָ ׁשְ ֵתיָנא    ךְ ךְ ךְ ךְ ׁשְ ָאֵכיְלָנא ְוׁשָ ֵמי ַמה ּדְ ֵתיָנאּדְ ָאֵכיְלָנא ְוׁשָ ֵמי ַמה ּדְ ֵתיָנאּדְ ָאֵכיְלָנא ְוׁשָ ֵמי ַמה ּדְ ֵתיָנאּדְ ָאֵכיְלָנא ְוׁשָ ֵמי ַמה ּדְ      ....ּדְ

        לֹא. לֹא. לֹא. לֹא. : ָאַמר ֵליּה ָאַמר ֵליּה ָאַמר ֵליּה ָאַמר ֵליּה    נו,א
ְסעּוָדֵתיךְ     ךְ ךְ ךְ ךְ ָנא לָ ָנא לָ ָנא לָ ָנא לָ ָיֵהיְב ָיֵהיְב ָיֵהיְב ָיֵהיְב : ָאַמר ֵליּה ָאַמר ֵליּה ָאַמר ֵליּה ָאַמר ֵליּה  א ּדִ ְלּגָ ֵמי ּפַ ְסעּוָדֵתיךְ ּדְ א ּדִ ְלּגָ ֵמי ּפַ ְסעּוָדֵתיךְ ּדְ א ּדִ ְלּגָ ֵמי ּפַ ְסעּוָדֵתיךְ ּדְ א ּדִ ְלּגָ ֵמי ּפַ             ....ּדְ

        ָאַמר ֵליּה: לֹא. ָאַמר ֵליּה: לֹא. ָאַמר ֵליּה: לֹא. ָאַמר ֵליּה: לֹא. 
א ְסעּוָדֵתיךְ     ךְ ךְ ךְ ךְ ָאַמר ֵליּה: ָיֵהיְבָנא לָ ָאַמר ֵליּה: ָיֵהיְבָנא לָ ָאַמר ֵליּה: ָיֵהיְבָנא לָ ָאַמר ֵליּה: ָיֵהיְבָנא לָ  ֵמי ּכּוּלָ א ְסעּוָדֵתיךְ ּדְ ֵמי ּכּוּלָ א ְסעּוָדֵתיךְ ּדְ ֵמי ּכּוּלָ א ְסעּוָדֵתיךְ ּדְ ֵמי ּכּוּלָ             ....ּדְ

        ....ָאַמר ֵליּה: לֹאָאַמר ֵליּה: לֹאָאַמר ֵליּה: לֹאָאַמר ֵליּה: לֹא
ֵקיּה  יֵדיּה ְואֹוְקֵמיּה ְוַאּפְ ֵקיּה ַנְקֵטיּה ּבִ יֵדיּה ְואֹוְקֵמיּה ְוַאּפְ ֵקיּה ַנְקֵטיּה ּבִ יֵדיּה ְואֹוְקֵמיּה ְוַאּפְ ֵקיּה ַנְקֵטיּה ּבִ יֵדיּה ְואֹוְקֵמיּה ְוַאּפְ   . ַנְקֵטיּה ּבִ

יּה : ָאַמרָאַמרָאַמרָאַמר ַנן ְולֹא ָמחּו ּבֵ יּה הֹוִאיל ְוָהוּו ָיְתִבי ַרּבָ ַנן ְולֹא ָמחּו ּבֵ יּה הֹוִאיל ְוָהוּו ָיְתִבי ַרּבָ ַנן ְולֹא ָמחּו ּבֵ יּה הֹוִאיל ְוָהוּו ָיְתִבי ַרּבָ ַנן ְולֹא ָמחּו ּבֵ ַמע , הֹוִאיל ְוָהוּו ָיְתִבי ַרּבָ ַמע ׁשְ ַמע ׁשְ ַמע ׁשְ ּה ׁשְ ּה ִמיּנָ ּה ִמיּנָ ּה ִמיּנָ   . ָקא ִניָחא ְלהוּ ָקא ִניָחא ְלהוּ ָקא ִניָחא ְלהוּ ָקא ִניָחא ְלהוּ     ::::ִמיּנָ
א י ַמְלּכָ הּו קּוְרָצא ּבֵ אִאיִזיל ֵאיכּול ּבְ י ַמְלּכָ הּו קּוְרָצא ּבֵ אִאיִזיל ֵאיכּול ּבְ י ַמְלּכָ הּו קּוְרָצא ּבֵ אִאיִזיל ֵאיכּול ּבְ י ַמְלּכָ הּו קּוְרָצא ּבֵ   . ִאיִזיל ֵאיכּול ּבְ

ָך ְיהּוָדֵאי!     ,,,,ֲאַזלֲאַזלֲאַזלֲאַזל ָך ְיהּוָדֵאי! ָאַמר ֵליּה ְלֵקיָסר: ָמְרדּו ּבְ ָך ְיהּוָדֵאי! ָאַמר ֵליּה ְלֵקיָסר: ָמְרדּו ּבְ ָך ְיהּוָדֵאי! ָאַמר ֵליּה ְלֵקיָסר: ָמְרדּו ּבְ         ָאַמר ֵליּה ְלֵקיָסר: ָמְרדּו ּבְ
  ? ָאַמר ֵליּה: ִמי ֵייַמרָאַמר ֵליּה: ִמי ֵייַמרָאַמר ֵליּה: ִמי ֵייַמרָאַמר ֵליּה: ִמי ֵייַמר

ָנא, ָחֵזית ִאי ְמָקְרִבין ֵליּה     ::::ָאַמר ֵליּה ָאַמר ֵליּה ָאַמר ֵליּה ָאַמר ֵליּה  ַדר ְלהּו קּוְרּבְ ָנא, ָחֵזית ִאי ְמָקְרִבין ֵליּה ׁשְ ַדר ְלהּו קּוְרּבְ ָנא, ָחֵזית ִאי ְמָקְרִבין ֵליּה ׁשְ ַדר ְלהּו קּוְרּבְ ָנא, ָחֵזית ִאי ְמָקְרִבין ֵליּה ׁשְ ַדר ְלהּו קּוְרּבְ   . ׁשְ
יֵדיּה ֶעְגלָ  ַדר ּבִ יֵדיּה ֶעְגלָ ֲאַזל ׁשְ ַדר ּבִ יֵדיּה ֶעְגלָ ֲאַזל ׁשְ ַדר ּבִ יֵדיּה ֶעְגלָ ֲאַזל ׁשְ ַדר ּבִ אֲאַזל ׁשְ ְלּתָ אא ּתִ ְלּתָ אא ּתִ ְלּתָ אא ּתִ ְלּתָ ַעִין, . א ּתִ ּבָ ין ׁשֶ דּוּקִ ָפַתִים, ְוָאְמִרי ָלּה ּבְ ִניב ׂשְ יּה מּוָמא ּבְ ָדא ּבֵ ָקָאֵתי ׁשְ ֲהֵדי ּדְ ַעִין, ּבַ ּבָ ין ׁשֶ דּוּקִ ָפַתִים, ְוָאְמִרי ָלּה ּבְ ִניב ׂשְ יּה מּוָמא ּבְ ָדא ּבֵ ָקָאֵתי ׁשְ ֲהֵדי ּדְ ַעִין, ּבַ ּבָ ין ׁשֶ דּוּקִ ָפַתִים, ְוָאְמִרי ָלּה ּבְ ִניב ׂשְ יּה מּוָמא ּבְ ָדא ּבֵ ָקָאֵתי ׁשְ ֲהֵדי ּדְ ַעִין, ּבַ ּבָ ין ׁשֶ דּוּקִ ָפַתִים, ְוָאְמִרי ָלּה ּבְ ִניב ׂשְ יּה מּוָמא ּבְ ָדא ּבֵ ָקָאֵתי ׁשְ ֲהֵדי ּדְ         ּבַ

ְלִדיָדן ֲהָוה מּוָמא א ּדִ ְלִדיָדן ֲהָוה מּוָמאּדּוְכּתָ א ּדִ ְלִדיָדן ֲהָוה מּוָמאּדּוְכּתָ א ּדִ ְלִדיָדן ֲהָוה מּוָמאּדּוְכּתָ א ּדִ             ....ּוְלִדיְדהּו ָלאו מּוָמא הּואּוְלִדיְדהּו ָלאו מּוָמא הּואּוְלִדיְדהּו ָלאו מּוָמא הּואּוְלִדיְדהּו ָלאו מּוָמא הּוא    ,,,,ּדּוְכּתָ
לֹום ַמְלכּות.  ּום ׁשְ ַנן ְלָקרּוֵביּה ִמׁשּ לֹום ַמְלכּות. ְסבּור ַרּבָ ּום ׁשְ ַנן ְלָקרּוֵביּה ִמׁשּ לֹום ַמְלכּות. ְסבּור ַרּבָ ּום ׁשְ ַנן ְלָקרּוֵביּה ִמׁשּ לֹום ַמְלכּות. ְסבּור ַרּבָ ּום ׁשְ ַנן ְלָקרּוֵביּה ִמׁשּ         ְסבּור ַרּבָ

יַר ַר ַר ַר ָאַמר ְלהּו ָאַמר ְלהּו ָאַמר ְלהּו ָאַמר ְלהּו  יּבִ יּבִ יּבִ ן ַאְבקֹוָלס    ּבִ ן ַאְבקֹוָלסְזַכְרָיה ּבֶ ן ַאְבקֹוָלסְזַכְרָיה ּבֶ ן ַאְבקֹוָלסְזַכְרָיה ּבֶ ַח! : אְמרוּ אְמרוּ אְמרוּ אְמרוּ יֹ יֹ יֹ יֹ  ::::ְזַכְרָיה ּבֶ י ִמְזּבֵ ֲעֵלי מּוִמין ְקֵריִבין ְלַגּבֵ ַח! ּבַ י ִמְזּבֵ ֲעֵלי מּוִמין ְקֵריִבין ְלַגּבֵ ַח! ּבַ י ִמְזּבֵ ֲעֵלי מּוִמין ְקֵריִבין ְלַגּבֵ ַח! ּבַ י ִמְזּבֵ ֲעֵלי מּוִמין ְקֵריִבין ְלַגּבֵ   ּבַ
  . לֹא ֵליִזיל ְוֵליָמאלֹא ֵליִזיל ְוֵליָמאלֹא ֵליִזיל ְוֵליָמאלֹא ֵליִזיל ְוֵליָמאּדְ ּדְ ּדְ ּדְ ְסבּור ְלִמיְקְטֵליּה ְסבּור ְלִמיְקְטֵליּה ְסבּור ְלִמיְקְטֵליּה ְסבּור ְלִמיְקְטֵליּה 

יָאַמר ְלהּו ָאַמר ְלהּו ָאַמר ְלהּו ָאַמר ְלהּו  יַרּבִ יַרּבִ יַרּבִ ים ֵיָהֵרג! יֹ יֹ יֹ יֹ     ::::ְזַכְרָיהְזַכְרָיהְזַכְרָיהְזַכְרָיה    ַרּבִ ָקָדׁשִ יל מּום ּבְ ים ֵיָהֵרג! אְמרּו ַמּטִ ָקָדׁשִ יל מּום ּבְ ים ֵיָהֵרג! אְמרּו ַמּטִ ָקָדׁשִ יל מּום ּבְ ים ֵיָהֵרג! אְמרּו ַמּטִ ָקָדׁשִ יל מּום ּבְ   אְמרּו ַמּטִ
  

י ָאַמר ָאַמר ָאַמר ָאַמר          : : : : יֹוָחָנןַרּבִ
ן ַאְבקֹוָלסל ל ל ל ַעְנְווָתנּותֹו ׁשֶ ַעְנְווָתנּותֹו ׁשֶ ַעְנְווָתנּותֹו ׁשֶ ַעְנְווָתנּותֹו ׁשֶ  י ְזַכְרָיה ּבֶ ְרָפה ֶאת ֵהיָכֵלנּו, ְוֶהְגִליָתנּו ֵמַאְרֵצנּו.  ַרּבִ יֵתנּו, ְוׂשָ ְרָפה ֶאת ֵהיָכֵלנּו, ְוֶהְגִליָתנּו ֵמַאְרֵצנּו.  , ֶהֱחִריָבה ֶאת ּבֵ יֵתנּו, ְוׂשָ ְרָפה ֶאת ֵהיָכֵלנּו, ְוֶהְגִליָתנּו ֵמַאְרֵצנּו.  , ֶהֱחִריָבה ֶאת ּבֵ יֵתנּו, ְוׂשָ ְרָפה ֶאת ֵהיָכֵלנּו, ְוֶהְגִליָתנּו ֵמַאְרֵצנּו.  , ֶהֱחִריָבה ֶאת ּבֵ יֵתנּו, ְוׂשָ   , ֶהֱחִריָבה ֶאת ּבֵ

            
ַוְייהּו ֵנירֹון ֵקיָסר.  ַדר ִעּלָ ַוְייהּו ֵנירֹון ֵקיָסר. ׁשְ ַדר ִעּלָ ַוְייהּו ֵנירֹון ֵקיָסר. ׁשְ ַדר ִעּלָ ַוְייהּו ֵנירֹון ֵקיָסר. ׁשְ ַדר ִעּלָ         ׁשְ

י ָקָאֵתי י ָקָאֵתיּכִ י ָקָאֵתיּכִ י ָקָאֵתיּכִ ְזָרח ָנַפל ּבְ , ּכִ יָרא ַלּמִ ָדא ּגִ ְזָרח ָנַפל ּבְ ׁשְ יָרא ַלּמִ ָדא ּגִ ְזָרח ָנַפל ּבְ ׁשְ יָרא ַלּמִ ָדא ּגִ ְזָרח ָנַפל ּבְ ׁשְ יָרא ַלּמִ ָדא ּגִ ירּוׁשָ ׁשְ ֲעָרב ֲאָתא ָנַפל ּבִ ַלִים, ַלּמַ ירּוׁשָ ְירּוׁשָ ֲעָרב ֲאָתא ָנַפל ּבִ ַלִים, ַלּמַ ירּוׁשָ ְירּוׁשָ ֲעָרב ֲאָתא ָנַפל ּבִ ַלִים, ַלּמַ ירּוׁשָ ְירּוׁשָ ֲעָרב ֲאָתא ָנַפל ּבִ ַלִים, ַלּמַ         ַלִים, ַלִים, ַלִים, ַלִים, ְירּוׁשָ
ַמִים  ָ ע רּוחֹות ַהׁשּ ַמִים ְלַאְרּבַ ָ ע רּוחֹות ַהׁשּ ַמִים ְלַאְרּבַ ָ ע רּוחֹות ַהׁשּ ַמִים ְלַאְרּבַ ָ ע רּוחֹות ַהׁשּ ַלִיםֲאָתא ָנַפל ּבְ ֲאָתא ָנַפל ּבְ ֲאָתא ָנַפל ּבְ ֲאָתא ָנַפל ּבְ  -ְלַאְרּבַ ַלִיםְירּוׁשָ ַלִיםְירּוׁשָ ַלִיםְירּוׁשָ    .ְירּוׁשָ

סּוֵקיךְ  סֹוק ִלי ּפְ סּוֵקיךְ ָאַמר ֵליּה ְלָינֹוָקא: ּפְ סֹוק ִלי ּפְ סּוֵקיךְ ָאַמר ֵליּה ְלָינֹוָקא: ּפְ סֹוק ִלי ּפְ סּוֵקיךְ ָאַמר ֵליּה ְלָינֹוָקא: ּפְ סֹוק ִלי ּפְ   . ָאַמר ֵליּה ְלָינֹוָקא: ּפְ
י"    ::::ָאַמר ֵליּה ָאַמר ֵליּה ָאַמר ֵליּה ָאַמר ֵליּה  ֱאדֹ  ִנְקָמִתי ֶאת ְוָנַתתִּ ַיד םּבֶ י ּבְ ָרֵאל ַעּמִ   . (יחזקאל כה, יד)    "ִיׂשְ

ֵעי ַלֲח : ָאַמרָאַמרָאַמרָאַמר ִריְך הּוא ּבָ א ּבְ ֵעי ַלֲח קּוְדׁשָ ִריְך הּוא ּבָ א ּבְ ֵעי ַלֲח קּוְדׁשָ ִריְך הּוא ּבָ א ּבְ ֵעי ַלֲח קּוְדׁשָ ִריְך הּוא ּבָ א ּבְ יֵתיּה קּוְדׁשָ יֵתיּה רּוֵבי ּבֵ יֵתיּה רּוֵבי ּבֵ יֵתיּה רּוֵבי ּבֵ ְבָרא, רּוֵבי ּבֵ ַההּוא ּגַ ְבָראּוָבֵעי ְלַכּפּוֵרי ְיֵדיּה ּבְ ַההּוא ּגַ ְבָראּוָבֵעי ְלַכּפּוֵרי ְיֵדיּה ּבְ ַההּוא ּגַ ְבָראּוָבֵעי ְלַכּפּוֵרי ְיֵדיּה ּבְ ַההּוא ּגַ   . ּוָבֵעי ְלַכּפּוֵרי ְיֵדיּה ּבְ
יר,  ּיֵ יר, ֲעַרק ַוֲאַזל ְוִאיּגַ ּיֵ יר, ֲעַרק ַוֲאַזל ְוִאיּגַ ּיֵ יר, ֲעַרק ַוֲאַזל ְוִאיּגַ ּיֵ         ֲעַרק ַוֲאַזל ְוִאיּגַ

יּה  יּה ּוְנַפק ִמיּנֵ יּה ּוְנַפק ִמיּנֵ יּה ּוְנַפק ִמיּנֵ יּוְנַפק ִמיּנֵ יַרּבִ יַרּבִ יַרּבִ         ֵמִאיר.  ֵמִאיר.  ֵמִאיר.  ֵמִאיר.      ַרּבִ
            

ְסָיינּוס ֵקיָסר.  ַוְייהּו ַאְסּפַ ַדֵריּה ִעיּלָ ְסָיינּוס ֵקיָסר. ׁשְ ַוְייהּו ַאְסּפַ ַדֵריּה ִעיּלָ ְסָיינּוס ֵקיָסר. ׁשְ ַוְייהּו ַאְסּפַ ַדֵריּה ִעיּלָ ְסָיינּוס ֵקיָסר. ׁשְ ַוְייהּו ַאְסּפַ ַדֵריּה ִעיּלָ         ׁשְ
ֵני ָלת ׁשְ ֵניֲאָתא, ַצר ֲעָלּה ּתְ ָלת ׁשְ ֵניֲאָתא, ַצר ֲעָלּה ּתְ ָלת ׁשְ ֵניֲאָתא, ַצר ֲעָלּה ּתְ ָלת ׁשְ   . ֲאָתא, ַצר ֲעָלּה ּתְ
ָלָתא ֲעִתי ּה, ָהְנהּו ּתְ ָלָתא ֲעִתיָהוּו ּבָ ּה, ָהְנהּו ּתְ ָלָתא ֲעִתיָהוּו ּבָ ּה, ָהְנהּו ּתְ ָלָתא ֲעִתיָהוּו ּבָ ּה, ָהְנהּו ּתְ ָסת. ָהוּו ּבָ בּוַע, ּוֶבן ִציִצית ַהּכְ א ׂשָ ְלּבָ ן ּגּוְריֹון, ּוֶבן ּכַ ימֹון ּבֶ ָסת. ֵרי: ַנְקּדִ בּוַע, ּוֶבן ִציִצית ַהּכְ א ׂשָ ְלּבָ ן ּגּוְריֹון, ּוֶבן ּכַ ימֹון ּבֶ ָסת. ֵרי: ַנְקּדִ בּוַע, ּוֶבן ִציִצית ַהּכְ א ׂשָ ְלּבָ ן ּגּוְריֹון, ּוֶבן ּכַ ימֹון ּבֶ ָסת. ֵרי: ַנְקּדִ בּוַע, ּוֶבן ִציִצית ַהּכְ א ׂשָ ְלּבָ ן ּגּוְריֹון, ּוֶבן ּכַ ימֹון ּבֶ   ֵרי: ַנְקּדִ

ן ּגּוְריֹון"""" ימֹון ּבֶ ן ּגּוְריֹוןַנְקּדִ ימֹון ּבֶ ן ּגּוְריֹוןַנְקּדִ ימֹון ּבֶ ן ּגּוְריֹוןַנְקּדִ ימֹון ּבֶ ֲעבּורוֹ     - - - -     """"ַנְקּדִ ה ּבַ ְקָדה לֹו ַחּמָ ּנָ ֲעבּורוֹ ׁשֶ ה ּבַ ְקָדה לֹו ַחּמָ ּנָ ֲעבּורוֹ ׁשֶ ה ּבַ ְקָדה לֹו ַחּמָ ּנָ ֲעבּורוֹ ׁשֶ ה ּבַ ְקָדה לֹו ַחּמָ ּנָ   . ׁשֶ
בּוַע """" א ׂשָ ְלּבָ ן ּכַ בּוַע ּבֶ א ׂשָ ְלּבָ ן ּכַ בּוַע ּבֶ א ׂשָ ְלּבָ ן ּכַ בּוַע ּבֶ א ׂשָ ְלּבָ ן ּכַ הּוא -     """"ּבֶ ׁשֶ ֶכֶלב, יֹוֵצא ּכְ הּוא ָרֵעב ּכְ ׁשֶ ְכָנס ְלֵביתֹו ּכְ ל ַהּנִ ּכָ הּואׁשֶ ׁשֶ ֶכֶלב, יֹוֵצא ּכְ הּוא ָרֵעב ּכְ ׁשֶ ְכָנס ְלֵביתֹו ּכְ ל ַהּנִ ּכָ הּואׁשֶ ׁשֶ ֶכֶלב, יֹוֵצא ּכְ הּוא ָרֵעב ּכְ ׁשֶ ְכָנס ְלֵביתֹו ּכְ ל ַהּנִ ּכָ הּואׁשֶ ׁשֶ ֶכֶלב, יֹוֵצא ּכְ הּוא ָרֵעב ּכְ ׁשֶ ְכָנס ְלֵביתֹו ּכְ ל ַהּנִ ּכָ ֵבַע.     ׁשֶ ֵבַע. ׂשָ ֵבַע. ׂשָ ֵבַע. ׂשָ         ׂשָ
ָסת"""" ן ִציִצית ַהּכְ ָסתּבֶ ן ִציִצית ַהּכְ ָסתּבֶ ן ִציִצית ַהּכְ ָסתּבֶ ן ִציִצית ַהּכְ י ְכָסתֹות    - - - -     """"ּבֶ ּבֵ ָהְיָתה ִציִצתֹו ִנְגֶרֶרת ַעל ּגַ י ְכָסתֹותׁשֶ ּבֵ ָהְיָתה ִציִצתֹו ִנְגֶרֶרת ַעל ּגַ י ְכָסתֹותׁשֶ ּבֵ ָהְיָתה ִציִצתֹו ִנְגֶרֶרת ַעל ּגַ י ְכָסתֹותׁשֶ ּבֵ ָהְיָתה ִציִצתֹו ִנְגֶרֶרת ַעל ּגַ   . ׁשֶ
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ָאְמֵר  א ּדְ ָאְמֵר ִאיּכָ א ּדְ ָאְמֵר ִאיּכָ א ּדְ ָאְמֵר ִאיּכָ א ּדְ             ::::ייייִאיּכָ
דֹוֵלי רֹוִמי,  ין ּגְ ֶלת ּבֵ ָסתֹו מּוּטֶ ָהְיָתה ּכְ דֹוֵלי רֹוִמי, ׁשֶ ין ּגְ ֶלת ּבֵ ָסתֹו מּוּטֶ ָהְיָתה ּכְ דֹוֵלי רֹוִמי, ׁשֶ ין ּגְ ֶלת ּבֵ ָסתֹו מּוּטֶ ָהְיָתה ּכְ דֹוֵלי רֹוִמי, ׁשֶ ין ּגְ ֶלת ּבֵ ָסתֹו מּוּטֶ ָהְיָתה ּכְ   ׁשֶ

        

ֲעֵרי י ְוׂשַ ִחיּטֵ ֲעֵריַחד ָאַמר ְלהּו: ֲאָנא ָזְייָנא ְלהּו ּבְ י ְוׂשַ ִחיּטֵ ֲעֵריַחד ָאַמר ְלהּו: ֲאָנא ָזְייָנא ְלהּו ּבְ י ְוׂשַ ִחיּטֵ ֲעֵריַחד ָאַמר ְלהּו: ֲאָנא ָזְייָנא ְלהּו ּבְ י ְוׂשַ ִחיּטֵ   , ַחד ָאַמר ְלהּו: ֲאָנא ָזְייָנא ְלהּו ּבְ
ְדַח  ְדַח ְוַחד ָאַמר ְלהּו: ּבִ ְדַח ְוַחד ָאַמר ְלהּו: ּבִ ְדַח ְוַחד ָאַמר ְלהּו: ּבִ ָחא, ְוַחד ָאַמר ְלהּו: ּבִ ָחא, ְמָרא ּוִבְדִמְלָחא ּוִמׁשְ ָחא, ְמָרא ּוִבְדִמְלָחא ּוִמׁשְ ָחא, ְמָרא ּוִבְדִמְלָחא ּוִמׁשְ         ְמָרא ּוִבְדִמְלָחא ּוִמׁשְ

ְדִציֵבי ְדִציֵביְוַחד ָאַמר ְלהּו: ּבִ ְדִציֵביְוַחד ָאַמר ְלהּו: ּבִ ְדִציֵביְוַחד ָאַמר ְלהּו: ּבִ   . ְוַחד ָאַמר ְלהּו: ּבִ
ַנן ִלְדִציֵבי חּו ַרּבָ ּבְ ַנן ִלְדִציֵביְוׁשַ חּו ַרּבָ ּבְ ַנן ִלְדִציֵביְוׁשַ חּו ַרּבָ ּבְ ַנן ִלְדִציֵביְוׁשַ חּו ַרּבָ ּבְ   . ְוׁשַ

ֵעיּה ּדְ  ּמָ ל ַאְקִליֵדי ֲהָוה ָמַסר ְלׁשַ א ּכָ ֵעיּה ַרב ִחְסּדָ ּמָ ל ַאְקִליֵדי ֲהָוה ָמַסר ְלׁשַ א ּכָ ֵעיּה ַרב ִחְסּדָ ּמָ ל ַאְקִליֵדי ֲהָוה ָמַסר ְלׁשַ א ּכָ ֵעיּה ַרב ִחְסּדָ ּמָ ל ַאְקִליֵדי ֲהָוה ָמַסר ְלׁשַ א ּכָ ִציֵבי, , , , ַרב ִחְסּדָ ר ִמּדְ    .ּבַ
ָאַמר ָאַמרּדְ ָאַמרּדְ ָאַמרּדְ ִציֵבי: ּדְ ין ַאְכְלֵבי ּדְ יּתִ ֵעי ׁשִ י ּבָ ִחיּטֵ ִציֵביַאְכְלָבא ּדְ ין ַאְכְלֵבי ּדְ יּתִ ֵעי ׁשִ י ּבָ ִחיּטֵ ִציֵביַאְכְלָבא ּדְ ין ַאְכְלֵבי ּדְ יּתִ ֵעי ׁשִ י ּבָ ִחיּטֵ ִציֵביַאְכְלָבא ּדְ ין ַאְכְלֵבי ּדְ יּתִ ֵעי ׁשִ י ּבָ ִחיּטֵ   . ַאְכְלָבא ּדְ
א ֲהָוה לְ ֲהָוה לְ ֲהָוה לְ ֲהָוה לְ  ּתָ ִרים ְוַחד ׁשַ א הּו ְלֵמיָזן ֶעׂשְ ּתָ ִרים ְוַחד ׁשַ א הּו ְלֵמיָזן ֶעׂשְ ּתָ ִרים ְוַחד ׁשַ א הּו ְלֵמיָזן ֶעׂשְ ּתָ ִרים ְוַחד ׁשַ         הּו ְלֵמיָזן ֶעׂשְ

ְריֹוֵני הּו ָהְנהּו ּבִ ְריֹוֵניָהוּו ּבְ הּו ָהְנהּו ּבִ ְריֹוֵניָהוּו ּבְ הּו ָהְנהּו ּבִ ְריֹוֵניָהוּו ּבְ הּו ָהְנהּו ּבִ   , ָהוּו ּבְ
ֲהַדְייהוּ  ָלָמא ּבַ ַנן: ֵניּפֹוק ְוַנֲעֵביד ׁשְ ֲהַדְייהוּ ָאְמרּו ְלהּו ַרּבָ ָלָמא ּבַ ַנן: ֵניּפֹוק ְוַנֲעֵביד ׁשְ ֲהַדְייהוּ ָאְמרּו ְלהּו ַרּבָ ָלָמא ּבַ ַנן: ֵניּפֹוק ְוַנֲעֵביד ׁשְ ֲהַדְייהוּ ָאְמרּו ְלהּו ַרּבָ ָלָמא ּבַ ַנן: ֵניּפֹוק ְוַנֲעֵביד ׁשְ   . ָאְמרּו ְלהּו ַרּבָ

ַבִקיְנהוּ  ַבִקיְנהוּ לֹא ׁשְ ַבִקיְנהוּ לֹא ׁשְ ַבִקיְנהוּ לֹא ׁשְ             ....לֹא ׁשְ
ֲהַדְייהּו, : ָאְמרּו ְלהוּ ָאְמרּו ְלהוּ ָאְמרּו ְלהוּ ָאְמרּו ְלהוּ  ֲהַדְייהּו, ֵניּפֹוק ְוַנֲעֵביד ְקָרָבא ּבַ ֲהַדְייהּו, ֵניּפֹוק ְוַנֲעֵביד ְקָרָבא ּבַ ֲהַדְייהּו, ֵניּפֹוק ְוַנֲעֵביד ְקָרָבא ּבַ         ֵניּפֹוק ְוַנֲעֵביד ְקָרָבא ּבַ

ַנן ַנןָאְמרּו ְלהּו ַרּבָ ַנןָאְמרּו ְלהּו ַרּבָ ַנןָאְמרּו ְלהּו ַרּבָ ָתאלֹא ִמְסּתַ לֹא ִמְסּתַ לֹא ִמְסּתַ לֹא ִמְסּתַ     ::::ָאְמרּו ְלהּו ַרּבָ יָעא ִמיּלְ ָתאּיְ יָעא ִמיּלְ ָתאּיְ יָעא ִמיּלְ ָתאּיְ יָעא ִמיּלְ             ....ּיְ
ְפָנא ֲעֵרי, ַוֲהָוה ּכַ י ְוׂשַ ִחיּטֵ ֵרי ּדְ ְפָנאָקמּו ְקָלְנהּו ְלָהְנהּו ַאְמּבָ ֲעֵרי, ַוֲהָוה ּכַ י ְוׂשַ ִחיּטֵ ֵרי ּדְ ְפָנאָקמּו ְקָלְנהּו ְלָהְנהּו ַאְמּבָ ֲעֵרי, ַוֲהָוה ּכַ י ְוׂשַ ִחיּטֵ ֵרי ּדְ ְפָנאָקמּו ְקָלְנהּו ְלָהְנהּו ַאְמּבָ ֲעֵרי, ַוֲהָוה ּכַ י ְוׂשַ ִחיּטֵ ֵרי ּדְ   .  ָקמּו ְקָלְנהּו ְלָהְנהּו ַאְמּבָ

   
        

א  ְייתֹוס ֲעִתיְרּתָ ת ּבַ א ָמְרָתא ּבַ ְייתֹוס ֲעִתיְרּתָ ת ּבַ א ָמְרָתא ּבַ ְייתֹוס ֲעִתיְרּתָ ת ּבַ א ָמְרָתא ּבַ ְייתֹוס ֲעִתיְרּתָ ת ּבַ ַלִים ָהְוָיא. ּדִ ּדִ ּדִ ּדִ ָמְרָתא ּבַ ַלִים ָהְוָיא. ירּוׁשָ ַלִים ָהְוָיא. ירּוׁשָ ַלִים ָהְוָיא. ירּוׁשָ         ירּוׁשָ
לּוָחּה ְוָאְמָרה ֵליּה: ִזיל ַאְייֵתי ִלי ְסִמיָדא.  ַדְרָתּה ִלׁשְ לּוָחּה ְוָאְמָרה ֵליּה: ִזיל ַאְייֵתי ִלי ְסִמיָדא. ׁשְ ַדְרָתּה ִלׁשְ לּוָחּה ְוָאְמָרה ֵליּה: ִזיל ַאְייֵתי ִלי ְסִמיָדא. ׁשְ ַדְרָתּה ִלׁשְ לּוָחּה ְוָאְמָרה ֵליּה: ִזיל ַאְייֵתי ִלי ְסִמיָדא. ׁשְ ַדְרָתּה ִלׁשְ         ׁשְ

ּבַ  ֲאַזל ִאיְזּדַ ּבַ ַאּדַ ֲאַזל ִאיְזּדַ ּבַ ַאּדַ ֲאַזל ִאיְזּדַ ּבַ ַאּדַ ֲאַזל ִאיְזּדַ         ן ן ן ן ַאּדַ
א,  ְרָתא ִאיּכָ א, ִחיּוָ א, ֲאָתא ָאַמר ָלּה: ְסִמיָדא ֵליּכָ ְרָתא ִאיּכָ א, ִחיּוָ א, ֲאָתא ָאַמר ָלּה: ְסִמיָדא ֵליּכָ ְרָתא ִאיּכָ א, ִחיּוָ א, ֲאָתא ָאַמר ָלּה: ְסִמיָדא ֵליּכָ ְרָתא ִאיּכָ א, ִחיּוָ         ֲאָתא ָאַמר ָלּה: ְסִמיָדא ֵליּכָ

  . ָאְמָרה ֵליּה: ִזיל ַאְייֵתי ִליָאְמָרה ֵליּה: ִזיל ַאְייֵתי ִליָאְמָרה ֵליּה: ִזיל ַאְייֵתי ִליָאְמָרה ֵליּה: ִזיל ַאְייֵתי ִלי
ן  ּבַ ֲאַזל ִאְזּדַ ן ַאּדַ ּבַ ֲאַזל ִאְזּדַ ן ַאּדַ ּבַ ֲאַזל ִאְזּדַ ן ַאּדַ ּבַ ֲאַזל ִאְזּדַ         ַאּדַ

א.  ְקָרא ִאיּכָ א, ּגּוׁשְ ְרָתא ֵליּכָ א. ֲאָתא ְוָאַמר ָלּה: ִחיּוָ ְקָרא ִאיּכָ א, ּגּוׁשְ ְרָתא ֵליּכָ א. ֲאָתא ְוָאַמר ָלּה: ִחיּוָ ְקָרא ִאיּכָ א, ּגּוׁשְ ְרָתא ֵליּכָ א. ֲאָתא ְוָאַמר ָלּה: ִחיּוָ ְקָרא ִאיּכָ א, ּגּוׁשְ ְרָתא ֵליּכָ         ֲאָתא ְוָאַמר ָלּה: ִחיּוָ
        ָאְמָרה ֵליּה: ִזיל ַאְייֵתי ִלי. ָאְמָרה ֵליּה: ִזיל ַאְייֵתי ִלי. ָאְמָרה ֵליּה: ִזיל ַאְייֵתי ִלי. ָאְמָרה ֵליּה: ִזיל ַאְייֵתי ִלי. 

ן ּבַ ֲאַזל ִאְזּדַ ןַאּדַ ּבַ ֲאַזל ִאְזּדַ ןַאּדַ ּבַ ֲאַזל ִאְזּדַ ןַאּדַ ּבַ ֲאַזל ִאְזּדַ   . ַאּדַ
אֲאָתא ְוָא ֲאָתא ְוָא ֲאָתא ְוָא ֲאָתא ְוָא  ֲעֵרי ִאיּכָ ׂשַ א, ִקיְמָחא ּדְ ְקָרא ֵליּכָ אַמר ָלּה: ּגּוׁשְ ֲעֵרי ִאיּכָ ׂשַ א, ִקיְמָחא ּדְ ְקָרא ֵליּכָ אַמר ָלּה: ּגּוׁשְ ֲעֵרי ִאיּכָ ׂשַ א, ִקיְמָחא ּדְ ְקָרא ֵליּכָ אַמר ָלּה: ּגּוׁשְ ֲעֵרי ִאיּכָ ׂשַ א, ִקיְמָחא ּדְ ְקָרא ֵליּכָ             ....ַמר ָלּה: ּגּוׁשְ

  ָאְמָרה ֵליּה: ִזיל ַאְייֵתי ִלי ָאְמָרה ֵליּה: ִזיל ַאְייֵתי ִלי ָאְמָרה ֵליּה: ִזיל ַאְייֵתי ִלי ָאְמָרה ֵליּה: ִזיל ַאְייֵתי ִלי 
ן ּבַ ֲאַזל ִאיְזּדַ ןַאּדַ ּבַ ֲאַזל ִאיְזּדַ ןַאּדַ ּבַ ֲאַזל ִאיְזּדַ ןַאּדַ ּבַ ֲאַזל ִאיְזּדַ             ....ַאּדַ

ִליָפא ְמָסאָנא ִליָפא ְמָסאָנאֲהָוה ׁשְ ִליָפא ְמָסאָנאֲהָוה ׁשְ ִליָפא ְמָסאָנאֲהָוה ׁשְ ְחָנא ִמיֵדי ְלֵמיַכל, ֲהָוה ׁשְ ּכַ ְחָנא ִמיֵדי ְלֵמיַכלָאְמָרה: ֵאיּפֹוק ְוֶאֱחֵזי ִאי ַמׁשְ ּכַ ְחָנא ִמיֵדי ְלֵמיַכלָאְמָרה: ֵאיּפֹוק ְוֶאֱחֵזי ִאי ַמׁשְ ּכַ ְחָנא ִמיֵדי ְלֵמיַכלָאְמָרה: ֵאיּפֹוק ְוֶאֱחֵזי ִאי ַמׁשְ ּכַ   , ָאְמָרה: ֵאיּפֹוק ְוֶאֱחֵזי ִאי ַמׁשְ
ַכְרָעא א ּבְ ְרּתָ ַכְרָעאֵאיִתיב ָלּה ּפַ א ּבְ ְרּתָ ַכְרָעאֵאיִתיב ָלּה ּפַ א ּבְ ְרּתָ ַכְרָעאֵאיִתיב ָלּה ּפַ א ּבְ ְרּתָ   . ֵאיִתיב ָלּה ּפַ

איָקֵרי ֲע ָקֵרי ֲע ָקֵרי ֲע ָקֵרי ֲע  ן ַזּכַ ן יֹוָחָנן ּבֶ איָלּה ַרּבָ ן ַזּכַ ן יֹוָחָנן ּבֶ איָלּה ַרּבָ ן ַזּכַ ן יֹוָחָנן ּבֶ איָלּה ַרּבָ ן ַזּכַ ן יֹוָחָנן ּבֶ ה"    ::::ָלּה ַרּבָ ךָ  ָהַרּכָ ה ּבְ ר ְוָהֲעֻנּגָ ָתה לֹא ֲאׁשֶ   . (דברים כח, נו)    28282828"ַרְגָלּה  ַכף ִנּסְ
  

ָאְמֵר  א ּדְ ָאְמֵר ִאיּכָ א ּדְ ָאְמֵר ִאיּכָ א ּדְ ָאְמֵר ִאיּכָ א ּדְ         ::::ייייִאיּכָ
רֹוָגרֹות  רֹוָגרֹות ּגְ רֹוָגרֹות ּגְ רֹוָגרֹות ּגְ יּדְ ּגְ יַרּבִ יַרּבִ יַרּבִ   ָצדֹוק ָאְכָלה, ְוִאיְתִניָסא ּוֵמָתה. ָצדֹוק ָאְכָלה, ְוִאיְתִניָסא ּוֵמָתה. ָצדֹוק ָאְכָלה, ְוִאיְתִניָסא ּוֵמָתה. ָצדֹוק ָאְכָלה, ְוִאיְתִניָסא ּוֵמָתה.     ַרּבִ

  
י ָצדֹוקּדְ ּדְ ּדְ ּדְ  ַתֲעִני    ַרּבִ ִנין ּבְ ִעין ׁשְ ַתֲעִניְיֵתיב ַאְרּבְ ִנין ּבְ ִעין ׁשְ ַתֲעִניְיֵתיב ַאְרּבְ ִנין ּבְ ִעין ׁשְ ַתֲעִניְיֵתיב ַאְרּבְ ִנין ּבְ ִעין ׁשְ ַלִים, ּדְ ּדְ ּדְ ּדְ ָתא ָתא ָתא ָתא ְיֵתיב ַאְרּבְ ַלִים, לֹא ֵליָחֵרב ְירּוׁשָ ַלִים, לֹא ֵליָחֵרב ְירּוׁשָ ַלִים, לֹא ֵליָחֵרב ְירּוׁשָ   לֹא ֵליָחֵרב ְירּוׁשָ

ַראי י ֲהָוה ָאֵכיל ִמיֵדי ֲהָוה ִמיְתֲחִזי ֵמַאּבְ ַראיּכִ י ֲהָוה ָאֵכיל ִמיֵדי ֲהָוה ִמיְתֲחִזי ֵמַאּבְ ַראיּכִ י ֲהָוה ָאֵכיל ִמיֵדי ֲהָוה ִמיְתֲחִזי ֵמַאּבְ ַראיּכִ י ֲהָוה ָאֵכיל ִמיֵדי ֲהָוה ִמיְתֲחִזי ֵמַאּבְ   . ּכִ
ֵדי ְלהוּ  רֹוָגרֹות, ָמֵייץ ַמְייהּו ּוׁשְ ִריא, ַמְייִתי ֵליּה ּגְ ֵדי ְלהוּ ְוִכי ֲהָוה ּבָ רֹוָגרֹות, ָמֵייץ ַמְייהּו ּוׁשְ ִריא, ַמְייִתי ֵליּה ּגְ ֵדי ְלהוּ ְוִכי ֲהָוה ּבָ רֹוָגרֹות, ָמֵייץ ַמְייהּו ּוׁשְ ִריא, ַמְייִתי ֵליּה ּגְ ֵדי ְלהוּ ְוִכי ֲהָוה ּבָ רֹוָגרֹות, ָמֵייץ ַמְייהּו ּוׁשְ ִריא, ַמְייִתי ֵליּה ּגְ   . ְוִכי ֲהָוה ּבָ

  

ִדי א ׁשְ ֲהָבא ְוַכְסּפָ יְקָתא ְלָכל ּדַ ּה, ַאּפֵ י ֲהָוה ָקֵאי ַנְיָחא ַנְפׁשָ ִדיּכִ א ׁשְ ֲהָבא ְוַכְסּפָ יְקָתא ְלָכל ּדַ ּה, ַאּפֵ י ֲהָוה ָקֵאי ַנְיָחא ַנְפׁשָ ִדיּכִ א ׁשְ ֲהָבא ְוַכְסּפָ יְקָתא ְלָכל ּדַ ּה, ַאּפֵ י ֲהָוה ָקֵאי ַנְיָחא ַנְפׁשָ ִדיּכִ א ׁשְ ֲהָבא ְוַכְסּפָ יְקָתא ְלָכל ּדַ ּה, ַאּפֵ י ֲהָוה ָקֵאי ַנְיָחא ַנְפׁשָ ֵעי ִלי! ּכִ ׁשּוָקא, ָאְמָרה: ַהאי ְלַמאי ִמיּבָ ֵעי ִלי! ֵתיּה ּבְ ׁשּוָקא, ָאְמָרה: ַהאי ְלַמאי ִמיּבָ ֵעי ִלי! ֵתיּה ּבְ ׁשּוָקא, ָאְמָרה: ַהאי ְלַמאי ִמיּבָ ֵעי ִלי! ֵתיּה ּבְ ׁשּוָקא, ָאְמָרה: ַהאי ְלַמאי ִמיּבָ         ֵתיּה ּבְ
ְכִתיב ְכִתיבְוַהְיינּו ּדִ ְכִתיבְוַהְיינּו ּדִ ְכִתיבְוַהְיינּו ּדִ ם"    ::::ְוַהְיינּו ּדִ ְסּפָ חּוצֹות ּכַ ִליכוּ  ּבַ   .  (יחזקאל ז, יט)    29292929"ַיׁשְ

   
ְריֹוֵני  ָרא ֵריׁש ּבִ א ִסּקָ ְריֹוֵני ַאּבָ ָרא ֵריׁש ּבִ א ִסּקָ ְריֹוֵני ַאּבָ ָרא ֵריׁש ּבִ א ִסּקָ ְריֹוֵני ַאּבָ ָרא ֵריׁש ּבִ א ִסּקָ יּה ּדִ ּדִ ּדִ ּדִ ַאּבָ ר ַאְחּתֵ ַלִים, ּבַ יּה ירּוׁשָ ר ַאְחּתֵ ַלִים, ּבַ יּה ירּוׁשָ ר ַאְחּתֵ ַלִים, ּבַ יּה ירּוׁשָ ר ַאְחּתֵ ַלִים, ּבַ אי ֲהָוה, ּדְ ּדְ ּדְ ּדְ ירּוׁשָ ן ַזּכַ ן יֹוָחָנן ּבֶ אי ֲהָוה, ַרּבָ ן ַזּכַ ן יֹוָחָנן ּבֶ אי ֲהָוה, ַרּבָ ן ַזּכַ ן יֹוָחָנן ּבֶ אי ֲהָוה, ַרּבָ ן ַזּכַ ן יֹוָחָנן ּבֶ         ַרּבָ

ַלח ֵליּה  ַלח ֵליּה ׁשָ ַלח ֵליּה ׁשָ ַלח ֵליּה ׁשָ אי. ּתָ ּתָ ּתָ ּתָ : ׁשָ ִציְנָעא ְלַגּבַ אי. א ּבְ ִציְנָעא ְלַגּבַ אי. א ּבְ ִציְנָעא ְלַגּבַ אי. א ּבְ ִציְנָעא ְלַגּבַ         א ּבְ
        ֲאָתא. ֲאָתא. ֲאָתא. ֲאָתא. 

ַכְפָנא? : ָאַמר ֵליּה ָאַמר ֵליּה ָאַמר ֵליּה ָאַמר ֵליּה  ַכְפָנא? ַעד ֵאיַמת ָעְבִדיתּו ָהִכי, ְוָקְטִליתּו ֵליּה ְלָעְלָמא ּבְ ַכְפָנא? ַעד ֵאיַמת ָעְבִדיתּו ָהִכי, ְוָקְטִליתּו ֵליּה ְלָעְלָמא ּבְ ַכְפָנא? ַעד ֵאיַמת ָעְבִדיתּו ָהִכי, ְוָקְטִליתּו ֵליּה ְלָעְלָמא ּבְ         ַעד ֵאיַמת ָעְבִדיתּו ָהִכי, ְוָקְטִליתּו ֵליּה ְלָעְלָמא ּבְ
ִאי ָאִמיָנא ְלהּו ִמיֵדי ָקְטלּו ִלי! : ָאַמר ֵליּה ָאַמר ֵליּה ָאַמר ֵליּה ָאַמר ֵליּה  ִאי ָאִמיָנא ְלהּו ִמיֵדי ָקְטלּו ִלי! ַמאי ִאיֲעִביד, ּדְ ִאי ָאִמיָנא ְלהּו ִמיֵדי ָקְטלּו ִלי! ַמאי ִאיֲעִביד, ּדְ ִאי ָאִמיָנא ְלהּו ִמיֵדי ָקְטלּו ִלי! ַמאי ִאיֲעִביד, ּדְ         ַמאי ִאיֲעִביד, ּדְ

ֵאיּפֹוק א ְלִדיִדי ּדְ ְנּתָ ּקַ ֵאיּפֹוקָאַמר ֵליּה: ֲחֵזי ִלי ּתַ א ְלִדיִדי ּדְ ְנּתָ ּקַ ֵאיּפֹוקָאַמר ֵליּה: ֲחֵזי ִלי ּתַ א ְלִדיִדי ּדְ ְנּתָ ּקַ ֵאיּפֹוקָאַמר ֵליּה: ֲחֵזי ִלי ּתַ א ְלִדיִדי ּדְ ְנּתָ ּקַ א. ֶאְפׁשָ ֶאְפׁשָ ֶאְפׁשָ ֶאְפׁשָ , ָאַמר ֵליּה: ֲחֵזי ִלי ּתַ ָלה ּפּוְרּתָ ָהֵוי ַהּצָ א. ר ּדְ ָלה ּפּוְרּתָ ָהֵוי ַהּצָ א. ר ּדְ ָלה ּפּוְרּתָ ָהֵוי ַהּצָ א. ר ּדְ ָלה ּפּוְרּתָ ָהֵוי ַהּצָ         ר ּדְ
ְקִציֵרי, : ָאַמר ֵליּה ָאַמר ֵליּה ָאַמר ֵליּה ָאַמר ֵליּה  ְך ּבִ ְקִציֵרי, ְנקֹוט ַנְפׁשָ ְך ּבִ ְקִציֵרי, ְנקֹוט ַנְפׁשָ ְך ּבִ ְקִציֵרי, ְנקֹוט ַנְפׁשָ ְך ּבִ         ְנקֹוט ַנְפׁשָ

ךָ  ְיילּו ּבְ י ָעְלָמא ְוִליׁשַ ךָ ְוֵליֵתי ּכּוּלֵ ְיילּו ּבְ י ָעְלָמא ְוִליׁשַ ךָ ְוֵליֵתי ּכּוּלֵ ְיילּו ּבְ י ָעְלָמא ְוִליׁשַ ךָ ְוֵליֵתי ּכּוּלֵ ְיילּו ּבְ י ָעְלָמא ְוִליׁשַ   , ְוֵליֵתי ּכּוּלֵ
                                                           

ָתה ַכף ַרְגָלּה  28 ר לֹא ִנּסְ ה ֲאׁשֶ ָך ְוָהֲעֻנּגָ ה ּבְ ָתה ַכף ַרְגָלּה ָהַרּכָ ר לֹא ִנּסְ ה ֲאׁשֶ ָך ְוָהֲעֻנּגָ ה ּבְ ָתה ַכף ַרְגָלּה ָהַרּכָ ר לֹא ִנּסְ ה ֲאׁשֶ ָך ְוָהֲעֻנּגָ ה ּבְ ָתה ַכף ַרְגָלּה ָהַרּכָ ר לֹא ִנּסְ ה ֲאׁשֶ ָך ְוָהֲעֻנּגָ ה ּבְ  הצג על הארץ מהתענג ומרוךָהַרּכָ

ִליכוּ  29 חּוצֹות ַיׁשְ ם ּבַ ְסּפָ ִליכוּ ּכַ חּוצֹות ַיׁשְ ם ּבַ ְסּפָ ִליכוּ ּכַ חּוצֹות ַיׁשְ ם ּבַ ְסּפָ ִליכוּ ּכַ חּוצֹות ַיׁשְ ם ּבַ ְסּפָ עּו ומעיהם לא ימלאוּכַ ּבֵ  ... לא יוכל להצילם ביום עברת ה', נפשם לא יׂשַ
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ךְ  ָנח ַנְפׁשָ ְך, ְוֵליְמרּו ּדְ ּבָ י ַסְרָיא ְוַאְגֵני ּגַ ךְ ְוַאְייֵתי ִמיּדֵ ָנח ַנְפׁשָ ְך, ְוֵליְמרּו ּדְ ּבָ י ַסְרָיא ְוַאְגֵני ּגַ ךְ ְוַאְייֵתי ִמיּדֵ ָנח ַנְפׁשָ ְך, ְוֵליְמרּו ּדְ ּבָ י ַסְרָיא ְוַאְגֵני ּגַ ךְ ְוַאְייֵתי ִמיּדֵ ָנח ַנְפׁשָ ְך, ְוֵליְמרּו ּדְ ּבָ י ַסְרָיא ְוַאְגֵני ּגַ   , ְוַאְייֵתי ִמיּדֵ
ְלִמיָדךְ  ְך ּתַ ְלִמיָדךְ ְוִליַעְיילּו ּבָ ְך ּתַ ְלִמיָדךְ ְוִליַעְיילּו ּבָ ְך ּתַ ְלִמיָדךְ ְוִליַעְיילּו ּבָ ְך ּתַ ךְ     ,,,,ְוִליַעְיילּו ּבָ ךְ ְולֹא ֵליעֹול ּבָ ךְ ְולֹא ֵליעֹול ּבָ ךְ ְולֹא ֵליעֹול ּבָ , ּדְ ּדְ ּדְ ּדְ ִאיִניׁש ַאֲחִריָנא ִאיִניׁש ַאֲחִריָנא ִאיִניׁש ַאֲחִריָנא ִאיִניׁש ַאֲחִריָנא     ְולֹא ֵליעֹול ּבָ יל ַאּתְ ַקּלִ ָך ּדְ ן ּבְ ׁשָ , לֹא ַלְרּגְ יל ַאּתְ ַקּלִ ָך ּדְ ן ּבְ ׁשָ , לֹא ַלְרּגְ יל ַאּתְ ַקּלִ ָך ּדְ ן ּבְ ׁשָ , לֹא ַלְרּגְ יל ַאּתְ ַקּלִ ָך ּדְ ן ּבְ ׁשָ         לֹא ַלְרּגְ

יָתא יל ִמּמִ יא ַקּלִ ִאיְנהּו ָיְדִעי ְדַחּיָ יָתאּדְ יל ִמּמִ יא ַקּלִ ִאיְנהּו ָיְדִעי ְדַחּיָ יָתאּדְ יל ִמּמִ יא ַקּלִ ִאיְנהּו ָיְדִעי ְדַחּיָ יָתאּדְ יל ִמּמִ יא ַקּלִ ִאיְנהּו ָיְדִעי ְדַחּיָ   . ּדְ
י ֱאִליֶעֶזרִנְכַנס ּבֹו ִנְכַנס ּבֹו ִנְכַנס ּבֹו ִנְכַנס ּבֹו , ָעֵביד ָהִכיָעֵביד ָהִכיָעֵביד ָהִכיָעֵביד ָהִכי ד ֶאָחד    ַרּבִ ד ֶאָחדִמּצַ ד ֶאָחדִמּצַ ד ֶאָחדִמּצַ ַע וְ וְ וְ וְ     ,,,,ִמּצַ י ְיהֹוׁשֻ ד ַאֵחר,     ַרּבִ ד ַאֵחר, ִמּצַ ד ַאֵחר, ִמּצַ ד ַאֵחר, ִמּצַ         ִמּצַ

עּו ְלִמְדְקֵריּה  י ָמטּו ְלִפיְתָחא ּבָ עּו ְלִמְדְקֵריּה ּכִ י ָמטּו ְלִפיְתָחא ּבָ עּו ְלִמְדְקֵריּה ּכִ י ָמטּו ְלִפיְתָחא ּבָ עּו ְלִמְדְקֵריּה ּכִ י ָמטּו ְלִפיְתָחא ּבָ   . ּכִ
ְקרוּ : אְמרוּ אְמרוּ אְמרוּ אְמרוּ יֹ יֹ יֹ יֹ : ַמר ְלהוּ ַמר ְלהוּ ַמר ְלהוּ ַמר ְלהוּ ָא ָא ָא ָא  ן ּדָ ְקרוּ ַרּבָ ן ּדָ ְקרוּ ַרּבָ ן ּדָ ְקרוּ ַרּבָ ן ּדָ   ! ????ַרּבָ

עּו ְלִמְדֲחֵפיּה  עּו ְלִמְדֲחֵפיּה ּבָ עּו ְלִמְדֲחֵפיּה ּבָ עּו ְלִמְדֲחֵפיּה ּבָ   . ּבָ
ֲחפוּ : ָאַמר ְלהוּ ָאַמר ְלהוּ ָאַמר ְלהוּ ָאַמר ְלהוּ  ן ּדָ ֲחפוּ יאְמרּו: ַרּבָ ן ּדָ ֲחפוּ יאְמרּו: ַרּבָ ן ּדָ ֲחפוּ יאְמרּו: ַרּבָ ן ּדָ         ! ! ! ! ????יאְמרּו: ַרּבָ

ָבא, ְנַפק ְתחּו ֵליּה ּבָ ָבא, ְנַפקּפָ ְתחּו ֵליּה ּבָ ָבא, ְנַפקּפָ ְתחּו ֵליּה ּבָ ָבא, ְנַפקּפָ ְתחּו ֵליּה ּבָ   . ּפָ
י ְמָטא ְלָהָתם י ְמָטא ְלָהָתםּכִ י ְמָטא ְלָהָתםּכִ י ְמָטא ְלָהָתםּכִ א"!     ::::ָאַמרָאַמרָאַמרָאַמר    ,,,,ּכִ ָלָמא ֲעָלְך ַמְלּכָ א, ׁשְ ָלָמא ֲעָלְך ַמְלּכָ א"! "ׁשְ ָלָמא ֲעָלְך ַמְלּכָ א, ׁשְ ָלָמא ֲעָלְך ַמְלּכָ א"! "ׁשְ ָלָמא ֲעָלְך ַמְלּכָ א, ׁשְ ָלָמא ֲעָלְך ַמְלּכָ א"! "ׁשְ ָלָמא ֲעָלְך ַמְלּכָ א, ׁשְ ָלָמא ֲעָלְך ַמְלּכָ         "ׁשְ

ֵרי ְקָט : ָאַמר ֵליּה ָאַמר ֵליּה ָאַמר ֵליּה ָאַמר ֵליּה  יַבּתְ ּתְ ֵרי ְקָט ִמיַחּיְ יַבּתְ ּתְ ֵרי ְקָט ִמיַחּיְ יַבּתְ ּתְ ֵרי ְקָט ִמיַחּיְ יַבּתְ ּתְ         ָלא, ָלא, ָלא, ָלא, ִמיַחּיְ
א    - - - -     ֲחָדאֲחָדאֲחָדאֲחָדא א ֲאָנא ְוָקא ָקֵרית ִלי ַמְלּכָ ָלאו ַמְלּכָ אּדְ א ֲאָנא ְוָקא ָקֵרית ִלי ַמְלּכָ ָלאו ַמְלּכָ אּדְ א ֲאָנא ְוָקא ָקֵרית ִלי ַמְלּכָ ָלאו ַמְלּכָ אּדְ א ֲאָנא ְוָקא ָקֵרית ִלי ַמְלּכָ ָלאו ַמְלּכָ             !!!!ּדְ

אי?     - - - -     ְותוּ ְותוּ ְותוּ ְותוּ  אי לֹא ָאֵתית ְלַגּבַ א ֲאָנא, ַעד ָהִאיָדָנא ַאּמַ אי? ִאי ַמְלּכָ אי לֹא ָאֵתית ְלַגּבַ א ֲאָנא, ַעד ָהִאיָדָנא ַאּמַ אי? ִאי ַמְלּכָ אי לֹא ָאֵתית ְלַגּבַ א ֲאָנא, ַעד ָהִאיָדָנא ַאּמַ אי? ִאי ַמְלּכָ אי לֹא ָאֵתית ְלַגּבַ א ֲאָנא, ַעד ָהִאיָדָנא ַאּמַ         ִאי ַמְלּכָ
ָקָאְמַרּתְ     ::::ָאַמר ֵליּה ָאַמר ֵליּה ָאַמר ֵליּה ָאַמר ֵליּה  ָקָאְמַרּתְ ּדְ ָקָאְמַרּתְ ּדְ ָקָאְמַרּתְ ּדְ א ֲאָנא"     ::::ּדְ א ֲאָנא" "ָלאו ַמְלּכָ א ֲאָנא" "ָלאו ַמְלּכָ א ֲאָנא" "ָלאו ַמְלּכָ      - - - - "ָלאו ַמְלּכָ

א ַאּתְ    נו,ב א ַאּתְ ִאיְבָרא ַמְלּכָ א ַאּתְ ִאיְבָרא ַמְלּכָ א ַאּתְ ִאיְבָרא ַמְלּכָ א ַאּתְ לֹא ִמ , ִאיְבָרא ַמְלּכָ ִאי ָלאו ַמְלּכָ א ַאּתְ לֹא ִמ ּדְ ִאי ָלאו ַמְלּכָ א ַאּתְ לֹא ִמ ּדְ ִאי ָלאו ַמְלּכָ א ַאּתְ לֹא ִמ ּדְ ִאי ָלאו ַמְלּכָ ָיְדָך, ּדְ ַלִים ּבְ ָיְדָך, יְמְסָרא ְירּוׁשָ ַלִים ּבְ ָיְדָך, יְמְסָרא ְירּוׁשָ ַלִים ּבְ ָיְדָך, יְמְסָרא ְירּוׁשָ ַלִים ּבְ         יְמְסָרא ְירּוׁשָ
ְכִתיב ְכִתיבּדִ ְכִתיבּדִ ְכִתיבּדִ ָבנֹון"    ::::ּדִ יר ְוַהּלְ ַאּדִ יר"ְוֵאין ְוֵאין ְוֵאין ְוֵאין , (ישעיה י, לד)    "ִיּפֹול ּבְ א ֶמֶלְך,     - - - -     "ַאּדִ א ֶמֶלְך, ֶאּלָ א ֶמֶלְך, ֶאּלָ א ֶמֶלְך, ֶאּלָ         ֶאּלָ
ְכִתיב ְכִתיבּדִ ְכִתיבּדִ ְכִתיבּדִ ירוֹ  ְוָהָיה"    ::::ּדִ ּנּו" ַאּדִ   . (ירמיה ל, כא)    30303030ִמּמֶ

ׁש,     "ְלָבנֹון"ְוֵאין ְוֵאין ְוֵאין ְוֵאין  ְקּדָ ית ַהּמִ א ּבֵ ׁש, ֶאּלָ ְקּדָ ית ַהּמִ א ּבֵ ׁש, ֶאּלָ ְקּדָ ית ַהּמִ א ּבֵ ׁש, ֶאּלָ ְקּדָ ית ַהּמִ א ּבֵ         ֶאּלָ
ֱאַמר:  ּנֶ ֱאַמר: ׁשֶ ּנֶ ֱאַמר: ׁשֶ ּנֶ ֱאַמר: ׁשֶ ּנֶ ה ַהּטֹוב ָהָהר"ׁשֶ ָבנֹון ַהּזֶ   . (דברים ג, כה)    "ְוַהּלְ

אי""""    ::::ּוְדָקָאְמַרּתְ ּוְדָקָאְמַרּתְ ּוְדָקָאְמַרּתְ ּוְדָקָאְמַרּתְ  אי לֹא ָקָאֵתית ְלַגּבַ א ֲאָנא, ַאּמַ איִאי ַמְלּכָ אי לֹא ָקָאֵתית ְלַגּבַ א ֲאָנא, ַאּמַ איִאי ַמְלּכָ אי לֹא ָקָאֵתית ְלַגּבַ א ֲאָנא, ַאּמַ איִאי ַמְלּכָ אי לֹא ָקָאֵתית ְלַגּבַ א ֲאָנא, ַאּמַ             ?"?"?"?"ִאי ַמְלּכָ
ְבִקיַנן ן לֹא ׁשָ ִאית ּבָ ְריֹוֵני ּדְ ְבִקיַנןַעד ָהִאיָדָנא ּבִ ן לֹא ׁשָ ִאית ּבָ ְריֹוֵני ּדְ ְבִקיַנןַעד ָהִאיָדָנא ּבִ ן לֹא ׁשָ ִאית ּבָ ְריֹוֵני ּדְ ְבִקיַנןַעד ָהִאיָדָנא ּבִ ן לֹא ׁשָ ִאית ּבָ ְריֹוֵני ּדְ             ....ַעד ָהִאיָדָנא ּבִ

רּוְך ָעֶליָה, : ָאַמר ֵליּה ָאַמר ֵליּה ָאַמר ֵליּה ָאַמר ֵליּה  ַבׁש ּוְדָרקֹון ּכָ ל ּדְ רּוְך ָעֶליָה, ִאיּלּו ָחִבית ׁשֶ ַבׁש ּוְדָרקֹון ּכָ ל ּדְ רּוְך ָעֶליָה, ִאיּלּו ָחִבית ׁשֶ ַבׁש ּוְדָרקֹון ּכָ ל ּדְ רּוְך ָעֶליָה, ִאיּלּו ָחִבית ׁשֶ ַבׁש ּוְדָרקֹון ּכָ ל ּדְ         ִאיּלּו ָחִבית ׁשֶ
ָרקֹון    לֹא ָהיוּ לֹא ָהיוּ לֹא ָהיוּ לֹא ָהיוּ  ִביל ּדְ ׁשְ ָרקֹוןׁשֹוְבִרין ֶאת ֶהָחִבית ּבִ ִביל ּדְ ׁשְ ָרקֹוןׁשֹוְבִרין ֶאת ֶהָחִבית ּבִ ִביל ּדְ ׁשְ ָרקֹוןׁשֹוְבִרין ֶאת ֶהָחִבית ּבִ ִביל ּדְ ׁשְ    !?ׁשֹוְבִרין ֶאת ֶהָחִבית ּבִ

יק ּתִ יקִאיׁשְ ּתִ יקִאיׁשְ ּתִ יקִאיׁשְ ּתִ             ....ִאיׁשְ
יָמא יֹוֵסף ַרבָקֵרי ֲעֵליּה ָקֵרי ֲעֵליּה ָקֵרי ֲעֵליּה ָקֵרי ֲעֵליּה  יָמא , ְוִאיּתֵ יָמא , ְוִאיּתֵ יָמא , ְוִאיּתֵ י , ְוִאיּתֵ יב": ֲעִקיָבאַרּבִ ם ָאחֹור ֲחָכִמים ֵמׁשִ ל ְוַדְעתָּ   , (ישעיה מד, כה)    "ְיַסּכֵ

ֵעי ֵליּה ְלֵמיַמר ֵליּה  ֵעי ֵליּה ְלֵמיַמר ֵליּה ִאיּבָ ֵעי ֵליּה ְלֵמיַמר ֵליּה ִאיּבָ ֵעי ֵליּה ְלֵמיַמר ֵליּה ִאיּבָ ְקִליַנן ֵליּה לִ : ִאיּבָ ְקִליַנן ְצָבָתא ְוׁשָ ְקִליַנן ֵליּה לִ ׁשָ ְקִליַנן ְצָבָתא ְוׁשָ ְקִליַנן ֵליּה לִ ׁשָ ְקִליַנן ְצָבָתא ְוׁשָ ְקִליַנן ֵליּה לִ ׁשָ ְקִליַנן ְצָבָתא ְוׁשָ ְבִקיַנן ָלּה ׁשָ ְבִקיַנן ָלּה ְדָרקֹון ְוָקְטִליַנן ֵליּה, ְוָחִביָתא ׁשָ ְבִקיַנן ָלּה ְדָרקֹון ְוָקְטִליַנן ֵליּה, ְוָחִביָתא ׁשָ ְבִקיַנן ָלּה ְדָרקֹון ְוָקְטִליַנן ֵליּה, ְוָחִביָתא ׁשָ   . ְדָרקֹון ְוָקְטִליַנן ֵליּה, ְוָחִביָתא ׁשָ
ָהִכי ָהִכיַאּדְ ָהִכיַאּדְ ָהִכיַאּדְ ָקא ֲעֵליּה ֵמרֹוִמי, ָאַמר ֵליּה     ,,,,ַאּדְ ִריְסּתְ ָקא ֲעֵליּה ֵמרֹוִמי, ָאַמר ֵליּה ָאֵתי ּפְ ִריְסּתְ ָקא ֲעֵליּה ֵמרֹוִמי, ָאַמר ֵליּה ָאֵתי ּפְ ִריְסּתְ ָקא ֲעֵליּה ֵמרֹוִמי, ָאַמר ֵליּה ָאֵתי ּפְ ִריְסּתְ ִמית ֵליּה ֵקיָסר, : ָאֵתי ּפְ ִמית ֵליּה ֵקיָסר, קּום, ּדְ ִמית ֵליּה ֵקיָסר, קּום, ּדְ ִמית ֵליּה ֵקיָסר, קּום, ּדְ         קּום, ּדְ

א ֵריׁשָ רֹוִמי ְלאֹוִתיָבְך ּבְ יִבי ּדְ אְוָאְמִרי ָהְנהּו ֲחׁשִ ֵריׁשָ רֹוִמי ְלאֹוִתיָבְך ּבְ יִבי ּדְ אְוָאְמִרי ָהְנהּו ֲחׁשִ ֵריׁשָ רֹוִמי ְלאֹוִתיָבְך ּבְ יִבי ּדְ אְוָאְמִרי ָהְנהּו ֲחׁשִ ֵריׁשָ רֹוִמי ְלאֹוִתיָבְך ּבְ יִבי ּדְ   . ְוָאְמִרי ָהְנהּו ֲחׁשִ
ים ַחד ְמָסאֵני ים ַחד ְמָסאֵניֲהָוה ַסּיֵ ים ַחד ְמָסאֵניֲהָוה ַסּיֵ ים ַחד ְמָסאֵניֲהָוה ַסּיֵ ָעא ִלְמַס , ֲהָוה ַסּיֵ ָעא ִלְמַס ּבְ ָעא ִלְמַס ּבְ ָעא ִלְמַס ּבְ יָמא ְלַאֲחִריָנא לֹא ָעֵיילּבְ יָמא ְלַאֲחִריָנא לֹא ָעֵיילּיְ יָמא ְלַאֲחִריָנא לֹא ָעֵיילּיְ יָמא ְלַאֲחִריָנא לֹא ָעֵיילּיְ ְלָפא ְלִאיָדְך . ּיְ ָעא ְלִמׁשְ ְלָפא ְלִאיָדְך ּבְ ָעא ְלִמׁשְ ְלָפא ְלִאיָדְך ּבְ ָעא ְלִמׁשְ ְלָפא ְלִאיָדְך ּבְ ָעא ְלִמׁשְ         לֹא ָנַפק. לֹא ָנַפק. לֹא ָנַפק. לֹא ָנַפק.     - - - - ּבְ

        ָאַמר: ַמאי ַהאי? ָאַמר: ַמאי ַהאי? ָאַמר: ַמאי ַהאי? ָאַמר: ַמאי ַהאי? 
ְצַטֵער: ָאַמר ֵליּה ָאַמר ֵליּה ָאַמר ֵליּה ָאַמר ֵליּה  ְצַטֵערלֹא ּתִ ְצַטֵערלֹא ּתִ ְצַטֵערלֹא ּתִ ְכִתיב: , לֹא ּתִ מּוָעה טֹוָבה ָאְתָיא ְלָך, ּדִ ְכִתיב: ׁשְ מּוָעה טֹוָבה ָאְתָיא ְלָך, ּדִ ְכִתיב: ׁשְ מּוָעה טֹוָבה ָאְתָיא ְלָך, ּדִ ְכִתיב: ׁשְ מּוָעה טֹוָבה ָאְתָיא ְלָך, ּדִ מּוָעה"ׁשְ ן טֹוָבה ׁשְ ֶ ַדׁשּ   . (משלי טו, ל)    "ָעֶצם תְּ

  

יּה  ְנּתֵ ּקַ א ַמאי ּתַ יּה ֶאּלָ ְנּתֵ ּקַ א ַמאי ּתַ יּה ֶאּלָ ְנּתֵ ּקַ א ַמאי ּתַ יּה ֶאּלָ ְנּתֵ ּקַ א ַמאי ּתַ             ????ֶאּלָ
ְך, ּדְ ּדְ ּדְ ּדְ ִאיִניׁש ִאיִניׁש ִאיִניׁש ִאיִניׁש ֵליֵתי ֵליֵתי ֵליֵתי ֵליֵתי  יּה ְוִלֲחִליף ַקּמָ ָך ִמיּנֵ ְעּתְ ָבא ּדַ ּתְ ְך, לֹא ִמּיַ יּה ְוִלֲחִליף ַקּמָ ָך ִמיּנֵ ְעּתְ ָבא ּדַ ּתְ ְך, לֹא ִמּיַ יּה ְוִלֲחִליף ַקּמָ ָך ִמיּנֵ ְעּתְ ָבא ּדַ ּתְ ְך, לֹא ִמּיַ יּה ְוִלֲחִליף ַקּמָ ָך ִמיּנֵ ְעּתְ ָבא ּדַ ּתְ         לֹא ִמּיַ

ְכִתיב ְכִתיבּדִ ְכִתיבּדִ ְכִתיבּדִ ׁש  ְנֵכָאה ְורּוַח "    ::::ּדִ ַיּבֶ ֶרם תְּ   . (משלי יז, כב)    "ּגָ
  . ֲעַבד ָהִכי, ָעֵיילֲעַבד ָהִכי, ָעֵיילֲעַבד ָהִכי, ָעֵיילֲעַבד ָהִכי, ָעֵייל

  

אי? : ָאַמר ֵליּה ָאַמר ֵליּה ָאַמר ֵליּה ָאַמר ֵליּה  אי לֹא ָאֵתיתּו ְלַגּבַ י ַהאי, ַעד ָהִאיָדָנא ַאּמַ ִמיתּו ּכּוּלֵ ַחּכְ אי? ּוֵמַאַחר ּדְ אי לֹא ָאֵתיתּו ְלַגּבַ י ַהאי, ַעד ָהִאיָדָנא ַאּמַ ִמיתּו ּכּוּלֵ ַחּכְ אי? ּוֵמַאַחר ּדְ אי לֹא ָאֵתיתּו ְלַגּבַ י ַהאי, ַעד ָהִאיָדָנא ַאּמַ ִמיתּו ּכּוּלֵ ַחּכְ אי? ּוֵמַאַחר ּדְ אי לֹא ָאֵתיתּו ְלַגּבַ י ַהאי, ַעד ָהִאיָדָנא ַאּמַ ִמיתּו ּכּוּלֵ ַחּכְ         ּוֵמַאַחר ּדְ
  ? ְולֹא ָאַמִרי ְלךָ ְולֹא ָאַמִרי ְלךָ ְולֹא ָאַמִרי ְלךָ ְולֹא ָאַמִרי ְלךָ : ָאַמר ֵליּה ָאַמר ֵליּה ָאַמר ֵליּה ָאַמר ֵליּה 

  . ָאַמר ֵליּה: ֲאָנא ַנִמי ָאַמִריָאַמר ֵליּה: ֲאָנא ַנִמי ָאַמִריָאַמר ֵליּה: ֲאָנא ַנִמי ָאַמִריָאַמר ֵליּה: ֲאָנא ַנִמי ָאַמִרי
ְרָנא, ֵמיַזל ָאֵזיְלָנאֵמיַזל ָאֵזיְלָנאֵמיַזל ָאֵזיְלָנאֵמיַזל ָאֵזיְלָנא: ָאַמר ֵליּה ָאַמר ֵליּה ָאַמר ֵליּה ָאַמר ֵליּה  ּדַ ְרָנאֶוֱאיָנׁש ַאֲחִריָנא ְמׁשַ ּדַ ְרָנאֶוֱאיָנׁש ַאֲחִריָנא ְמׁשַ ּדַ ְרָנאֶוֱאיָנׁש ַאֲחִריָנא ְמׁשַ ּדַ   , ֶוֱאיָנׁש ַאֲחִריָנא ְמׁשַ

אי ִמיֵדי  ֵעי ִמיּנַ א ּבְ אי ִמיֵדי ֶאּלָ ֵעי ִמיּנַ א ּבְ אי ִמיֵדי ֶאּלָ ֵעי ִמיּנַ א ּבְ אי ִמיֵדי ֶאּלָ ֵעי ִמיּנַ א ּבְ ן ְלָך. דּ דּ דּ דּ ֶאּלָ ן ְלָך. ֶאּתֵ ן ְלָך. ֶאּתֵ ן ְלָך. ֶאּתֵ         ֶאּתֵ
ן ִלי ַיְבֶנה ַוֲחָכֶמיָה  ן ִלי ַיְבֶנה ַוֲחָכֶמיָה ָאַמר ֵליּה: ּתֵ ן ִלי ַיְבֶנה ַוֲחָכֶמיָה ָאַמר ֵליּה: ּתֵ ן ִלי ַיְבֶנה ַוֲחָכֶמיָה ָאַמר ֵליּה: ּתֵ א , ָאַמר ֵליּה: ּתֵ יְלּתָ א ְוׁשֹוׁשִ יְלּתָ א ְוׁשֹוׁשִ יְלּתָ א ְוׁשֹוׁשִ יְלּתָ ן גַּ ּדְ ּדְ ּדְ ּדְ ְוׁשֹוׁשִ ן גַּ ַרּבָ ן גַּ ַרּבָ ן גַּ ַרּבָ ַמְסָיין ֵליּה , ְמִליֵאלְמִליֵאלְמִליֵאלְמִליֵאלַרּבָ ַמְסָיין ֵליּה ְוַאְסָווָתא ּדְ ַמְסָיין ֵליּה ְוַאְסָווָתא ּדְ ַמְסָיין ֵליּה ְוַאְסָווָתא ּדְ ילְ לְ לְ לְ ְוַאְסָווָתא ּדְ יַרּבִ יַרּבִ יַרּבִ         ָצדֹוק. ָצדֹוק. ָצדֹוק. ָצדֹוק.     ַרּבִ

יָמא יֹוֵסף ַרבָקֵרי ֲעֵליּה ָקֵרי ֲעֵליּה ָקֵרי ֲעֵליּה ָקֵרי ֲעֵליּה  יָמא , ְוִאּתֵ יָמא , ְוִאּתֵ יָמא , ְוִאּתֵ י , ְוִאּתֵ יב": ֲעִקיָבאַרּבִ ם ָאחֹור ֲחָכִמים ֵמׁשִ ל ְוַדְעתָּ   , (ישעיה מד, כה)    "ְיַסּכֵ
ְבִקיְנהּו ָהָדא ִזיְמָנא.  ֵעי ְלֵמיַמר ֵליּה ְלׁשַ ְבִקיְנהּו ָהָדא ִזיְמָנא. ִאיּבָ ֵעי ְלֵמיַמר ֵליּה ְלׁשַ ְבִקיְנהּו ָהָדא ִזיְמָנא. ִאיּבָ ֵעי ְלֵמיַמר ֵליּה ְלׁשַ ְבִקיְנהּו ָהָדא ִזיְמָנא. ִאיּבָ ֵעי ְלֵמיַמר ֵליּה ְלׁשַ   ִאיּבָ

  ? ְוהּואְוהּואְוהּואְוהּוא
א ַנִמי לֹא ָהֵויָסַבר, ּדִ ָסַבר, ּדִ ָסַבר, ּדִ ָסַבר, ּדִ  ָלה ּפּוְרּתָ י ַהאי ָלא ָעֵביד ְוַהּצָ א ַנִמי לֹא ָהֵויְלָמא ּכּוּלֵ ָלה ּפּוְרּתָ י ַהאי ָלא ָעֵביד ְוַהּצָ א ַנִמי לֹא ָהֵויְלָמא ּכּוּלֵ ָלה ּפּוְרּתָ י ַהאי ָלא ָעֵביד ְוַהּצָ א ַנִמי לֹא ָהֵויְלָמא ּכּוּלֵ ָלה ּפּוְרּתָ י ַהאי ָלא ָעֵביד ְוַהּצָ   . ְלָמא ּכּוּלֵ

  
ַמְסָיין ֵליּה  ַמְסָיין ֵליּה ַאְסָווָתא ּדְ ַמְסָיין ֵליּה ַאְסָווָתא ּדְ ַמְסָיין ֵליּה ַאְסָווָתא ּדְ ילְ לְ לְ לְ ַאְסָווָתא ּדְ יַרּבִ יַרּבִ יַרּבִ   ָצדֹוק ַמאי ִהיא? ָצדֹוק ַמאי ִהיא? ָצדֹוק ַמאי ִהיא? ָצדֹוק ַמאי ִהיא?     ַרּבִ

  
ָרַווח ֵמיֵעיּה  ִקיְמָחא, ַעד ּדְ א ּדְ ִסיּפּוָקא, ְלָמָחר ַמּיָ א ּדְ ָפאֵרי, ְלָמָחר ַמּיָ א ּדְ ִקּיּוּה ַמּיָ א ַאׁשְ ָרַווח ֵמיֵעיּה יֹוָמא ַקּמָ ִקיְמָחא, ַעד ּדְ א ּדְ ִסיּפּוָקא, ְלָמָחר ַמּיָ א ּדְ ָפאֵרי, ְלָמָחר ַמּיָ א ּדְ ִקּיּוּה ַמּיָ א ַאׁשְ ָרַווח ֵמיֵעיּה יֹוָמא ַקּמָ ִקיְמָחא, ַעד ּדְ א ּדְ ִסיּפּוָקא, ְלָמָחר ַמּיָ א ּדְ ָפאֵרי, ְלָמָחר ַמּיָ א ּדְ ִקּיּוּה ַמּיָ א ַאׁשְ ָרַווח ֵמיֵעיּה יֹוָמא ַקּמָ ִקיְמָחא, ַעד ּדְ א ּדְ ִסיּפּוָקא, ְלָמָחר ַמּיָ א ּדְ ָפאֵרי, ְלָמָחר ַמּיָ א ּדְ ִקּיּוּה ַמּיָ א ַאׁשְ א    יֹוָמא ַקּמָ א ּפּוְרּתָ אּפּוְרּתָ א ּפּוְרּתָ אּפּוְרּתָ א ּפּוְרּתָ אּפּוְרּתָ א ּפּוְרּתָ   .  ּפּוְרּתָ

   

                                                           

ּנּו  30 ירֹו ִמּמֶ ּנּו ְוָהָיה ַאּדִ ירֹו ִמּמֶ ּנּו ְוָהָיה ַאּדִ ירֹו ִמּמֶ ּנּו ְוָהָיה ַאּדִ ירֹו ִמּמֶ  ושלו מקרבו יצאומְוָהָיה ַאּדִ
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ַדֵריּה     ,,,,ֲאַזלֲאַזלֲאַזלֲאַזל ַדֵריּה ׁשְ ַדֵריּה ׁשְ ַדֵריּה ׁשְ   ִטיטּוס. ִטיטּוס. ִטיטּוס. ִטיטּוס. לְ לְ לְ לְ ׁשְ

  
י ַמְעָלה.  -  (דברים לב, לז)    "בוֹ  ָחָסיוּ  צּור ֱאלֵֹהימוֹ  ֵאי ְוָאַמר" ַלּפֵ ף ּכְ ֵחיֵרף ְוִגיּדֵ ע ׁשֶ י ַמְעָלה. ֶזה ִטיטּוס ָהָרׁשָ ַלּפֵ ף ּכְ ֵחיֵרף ְוִגיּדֵ ע ׁשֶ י ַמְעָלה. ֶזה ִטיטּוס ָהָרׁשָ ַלּפֵ ף ּכְ ֵחיֵרף ְוִגיּדֵ ע ׁשֶ י ַמְעָלה. ֶזה ִטיטּוס ָהָרׁשָ ַלּפֵ ף ּכְ ֵחיֵרף ְוִגיּדֵ ע ׁשֶ         ֶזה ִטיטּוס ָהָרׁשָ

ה הֶמה ָעׂשָ הֶמה ָעׂשָ הֶמה ָעׂשָ             ????ֶמה ָעׂשָ
ים, ָדׁשִ י ַהּקֳ ָידֹו ְוִנְכַנס ְלֵבית ָקְדׁשֵ ַפׂש זֹוָנה ּבְ ים,ּתָ ָדׁשִ י ַהּקֳ ָידֹו ְוִנְכַנס ְלֵבית ָקְדׁשֵ ַפׂש זֹוָנה ּבְ ים,ּתָ ָדׁשִ י ַהּקֳ ָידֹו ְוִנְכַנס ְלֵבית ָקְדׁשֵ ַפׂש זֹוָנה ּבְ ים,ּתָ ָדׁשִ י ַהּקֳ ָידֹו ְוִנְכַנס ְלֵבית ָקְדׁשֵ ַפׂש זֹוָנה ּבְ             ּתָ

יַע ֵסֶפר ּתֹוָרה יַע ֵסֶפר ּתֹוָרהְוִהּצִ יַע ֵסֶפר ּתֹוָרהְוִהּצִ יַע ֵסֶפר ּתֹוָרהְוִהּצִ רֹוֶכת, , ְוָעַבר ָעֶליָה ֲעֵביָרהְוָעַבר ָעֶליָה ֲעֵביָרהְוָעַבר ָעֶליָה ֲעֵביָרהְוָעַבר ָעֶליָה ֲעֵביָרה    ,,,,ְוִהּצִ ר ֶאת ַהּפָ רֹוֶכת, ְוָנַטל ַסִייף ְוִגיּדֵ ר ֶאת ַהּפָ רֹוֶכת, ְוָנַטל ַסִייף ְוִגיּדֵ ר ֶאת ַהּפָ רֹוֶכת, ְוָנַטל ַסִייף ְוִגיּדֵ ר ֶאת ַהּפָ         ְוָנַטל ַסִייף ְוִגיּדֵ
ָסבּור ָהַרג ֶאת ַעְצמֹו,  ץ ְויֹוֵצא, ּכְ ם ְמַבְצּבֵ ה ֵנס ְוָהָיה ּדָ ָסבּור ָהַרג ֶאת ַעְצמֹו, ְוַנֲעׂשָ ץ ְויֹוֵצא, ּכְ ם ְמַבְצּבֵ ה ֵנס ְוָהָיה ּדָ ָסבּור ָהַרג ֶאת ַעְצמֹו, ְוַנֲעׂשָ ץ ְויֹוֵצא, ּכְ ם ְמַבְצּבֵ ה ֵנס ְוָהָיה ּדָ ָסבּור ָהַרג ֶאת ַעְצמֹו, ְוַנֲעׂשָ ץ ְויֹוֵצא, ּכְ ם ְמַבְצּבֵ ה ֵנס ְוָהָיה ּדָ   ְוַנֲעׂשָ

ֱאַמר ּנֶ ֱאַמרׁשֶ ּנֶ ֱאַמרׁשֶ ּנֶ ֱאַמרׁשֶ ּנֶ ֲאגוּ ": : : : ׁשֶ ֶקֶרב ְרֶריךָ צֹ  ׁשָ מוּ  מֹוֲעֶדיךָ  ּבְ   . לים עד, ד)(תה    "תֹותאֹ  אֹותָֹתם ׁשָ
        

א ָחָנן   אֹוֵמר:     ַאּבָ
  , (תהלים פט, ט)    "ָיּה  ֲחִסין ָכמֹוךָ  ִמי"

ע ְוׁשֹוֵתק ל אֹותֹו ָרׁשָ ה ׁשֹוֵמַע ִניאּוצֹו ְוִגיּדּופֹו ׁשֶ ַאתָּ ה, ׁשֶ         . . . . ִמי ָכמֹוָך ֲחִסין ְוָקׁשֶ
        

ֵבי  ֵבי ּדְ ֵבי ּדְ ֵבי ּדְ י ּדְ ָמֵעאלַרּבִ ָנא    ִיׁשְ ָנאּתָ ָנאּתָ ָנאּתָ             ::::ּתָ
ֵאִלם ָכמֹוָכה ִמי"" ִמים - )(שמות טו, יא    '"ה ּבָ ִאּלְ   . "ִמי ָכמֹוָכה ּבָ
  

ה הֶמה ָעׂשָ הֶמה ָעׂשָ הֶמה ָעׂשָ   ? ֶמה ָעׂשָ
  

ְרּגּוְתִני ִמין ּגַ אֹו ּכְ רֹוֶכת ַוֲעׂשָ ְרּגּוְתִניָנַטל ֶאת ַהּפָ ִמין ּגַ אֹו ּכְ רֹוֶכת ַוֲעׂשָ ְרּגּוְתִניָנַטל ֶאת ַהּפָ ִמין ּגַ אֹו ּכְ רֹוֶכת ַוֲעׂשָ ְרּגּוְתִניָנַטל ֶאת ַהּפָ ִמין ּגַ אֹו ּכְ רֹוֶכת ַוֲעׂשָ ֶהן, , ָנַטל ֶאת ַהּפָ יָחן ּבָ ׁש ְוִהּנִ ְקּדָ ּמִ ּבַ ִלים ׁשֶ ל ּכֵ ֶהן, ְוֵהִביא ּכָ יָחן ּבָ ׁש ְוִהּנִ ְקּדָ ּמִ ּבַ ִלים ׁשֶ ל ּכֵ ֶהן, ְוֵהִביא ּכָ יָחן ּבָ ׁש ְוִהּנִ ְקּדָ ּמִ ּבַ ִלים ׁשֶ ל ּכֵ ֶהן, ְוֵהִביא ּכָ יָחן ּבָ ׁש ְוִהּנִ ְקּדָ ּמִ ּבַ ִלים ׁשֶ ל ּכֵ         ְוֵהִביא ּכָ
ִעירוֹ  ח ּבְ ּבֵ ּתַ ְסִפיָנה ֵליֵלְך ְלִהׁשְ יָבן ּבִ ִעירוֹ ְוהֹוׁשִ ח ּבְ ּבֵ ּתַ ְסִפיָנה ֵליֵלְך ְלִהׁשְ יָבן ּבִ ִעירוֹ ְוהֹוׁשִ ח ּבְ ּבֵ ּתַ ְסִפיָנה ֵליֵלְך ְלִהׁשְ יָבן ּבִ ִעירוֹ ְוהֹוׁשִ ח ּבְ ּבֵ ּתַ ְסִפיָנה ֵליֵלְך ְלִהׁשְ יָבן ּבִ   , ְוהֹוׁשִ

ֱאַמר:  ּנֶ ֱאַמר: ׁשֶ ּנֶ ֱאַמר: ׁשֶ ּנֶ ֱאַמר: ׁשֶ ּנֶ ִעים ָרִאיִתי ּוְבֵכן"ׁשֶ קֹום ּוָבאוּ  ְקֻבִרים ְרׁשָ כוּ  ָקדֹוׁש  ּוִמּמְ חוּ  ְיַהּלֵ ּכְ תַּ ר ָבִעיר ְוִיׁשְ ן ֲאׁשֶ   , (קהלת ח, י)    "ָעׂשוּ  ּכֵ
א "ְקבּוִצים",  יְקֵרי "ְקבּוִרים" ֶאּלָ א "ְקבּוִצים", ַאל ּתִ יְקֵרי "ְקבּוִרים" ֶאּלָ א "ְקבּוִצים", ַאל ּתִ יְקֵרי "ְקבּוִרים" ֶאּלָ א "ְקבּוִצים", ַאל ּתִ יְקֵרי "ְקבּוִרים" ֶאּלָ   ַאל ּתִ

חּו".  ּבְ ּתַ א "ְוִיׁשְ חּו" ֶאּלָ ּכְ ּתַ יְקֵרי "ְוִיׁשְ חּו". ַאל ּתִ ּבְ ּתַ א "ְוִיׁשְ חּו" ֶאּלָ ּכְ ּתַ יְקֵרי "ְוִיׁשְ חּו". ַאל ּתִ ּבְ ּתַ א "ְוִיׁשְ חּו" ֶאּלָ ּכְ ּתַ יְקֵרי "ְוִיׁשְ חּו". ַאל ּתִ ּבְ ּתַ א "ְוִיׁשְ חּו" ֶאּלָ ּכְ ּתַ יְקֵרי "ְוִיׁשְ         ַאל ּתִ
        

ָאְמֵר  א ּדְ ָאְמֵר ִאיּכָ א ּדְ ָאְמֵר ִאיּכָ א ּדְ ָאְמֵר ִאיּכָ א ּדְ             ::::ייייִאיּכָ
ׁש, ְקבּוִרים ְקבּוִרים ְקבּוִרים ְקבּוִרים  ׁש, ַמּמָ ׁש, ַמּמָ ׁש, ַמּמָ ְלָייא ְלהֹוןּדַ ַמּמָ ָרן ִאיּגַ ּמְ ִמּטַ י ּדְ ְלָייא ְלהֹוןֲאִפילּו ִמיּלֵ ָרן ִאיּגַ ּמְ ִמּטַ י ּדְ ְלָייא ְלהֹוןֲאִפילּו ִמיּלֵ ָרן ִאיּגַ ּמְ ִמּטַ י ּדְ ְלָייא ְלהֹוןֲאִפילּו ִמיּלֵ ָרן ִאיּגַ ּמְ ִמּטַ י ּדְ   . ֲאִפילּו ִמיּלֵ

  
ם ְלטֹוְבעֹו,  ּיָ ּבַ ם ְלטֹוְבעֹו, ָעַמד ָעָליו ַנְחׁשֹול ׁשֶ ּיָ ּבַ ם ְלטֹוְבעֹו, ָעַמד ָעָליו ַנְחׁשֹול ׁשֶ ּיָ ּבַ ם ְלטֹוְבעֹו, ָעַמד ָעָליו ַנְחׁשֹול ׁשֶ ּיָ ּבַ         ָעַמד ָעָליו ַנְחׁשֹול ׁשֶ

ִים, : ָאַמרָאַמרָאַמרָאַמר ּמַ עֹו ּבַ ְרעה ִטּבְ א ּפַ ִים, ּבָ ּמַ א ּבַ בּוָרתֹו ֶאּלָ ל ֵאּלּו, ֵאין ּגְ ֱאלֵֹהיֶהם ׁשֶ ה ֲאִני ׁשֶ ְמדּוּמֶ ִים, ּכִ ּמַ עֹו ּבַ ְרעה ִטּבְ א ּפַ ִים, ּבָ ּמַ א ּבַ בּוָרתֹו ֶאּלָ ל ֵאּלּו, ֵאין ּגְ ֱאלֵֹהיֶהם ׁשֶ ה ֲאִני ׁשֶ ְמדּוּמֶ ִים, ּכִ ּמַ עֹו ּבַ ְרעה ִטּבְ א ּפַ ִים, ּבָ ּמַ א ּבַ בּוָרתֹו ֶאּלָ ל ֵאּלּו, ֵאין ּגְ ֱאלֵֹהיֶהם ׁשֶ ה ֲאִני ׁשֶ ְמדּוּמֶ ִים, ּכִ ּמַ עֹו ּבַ ְרעה ִטּבְ א ּפַ ִים, ּבָ ּמַ א ּבַ בּוָרתֹו ֶאּלָ ל ֵאּלּו, ֵאין ּגְ ֱאלֵֹהיֶהם ׁשֶ ה ֲאִני ׁשֶ ְמדּוּמֶ         ּכִ
ע א ִסיְסָרא ִטּבְ עּבָ א ִסיְסָרא ִטּבְ עּבָ א ִסיְסָרא ִטּבְ עּבָ א ִסיְסָרא ִטּבְ ִים. ּבָ ּמַ ִים, ַאף הּוא עֹוֵמד ָעַלי ְלטֹוְבֵעִני ּבַ ּמַ ִים. ֹו ּבַ ּמַ ִים, ַאף הּוא עֹוֵמד ָעַלי ְלטֹוְבֵעִני ּבַ ּמַ ִים. ֹו ּבַ ּמַ ִים, ַאף הּוא עֹוֵמד ָעַלי ְלטֹוְבֵעִני ּבַ ּמַ ִים. ֹו ּבַ ּמַ ִים, ַאף הּוא עֹוֵמד ָעַלי ְלטֹוְבֵעִני ּבַ ּמַ         ֹו ּבַ

י ִמְלָחָמה!  ה ִעּמִ ה ְוַיֲעׂשֶ ׁשָ ּבָ י ִמְלָחָמה! ִאם ִגּבֹור הּוא ַיֲעֶלה ַלּיַ ה ִעּמִ ה ְוַיֲעׂשֶ ׁשָ ּבָ י ִמְלָחָמה! ִאם ִגּבֹור הּוא ַיֲעֶלה ַלּיַ ה ִעּמִ ה ְוַיֲעׂשֶ ׁשָ ּבָ י ִמְלָחָמה! ִאם ִגּבֹור הּוא ַיֲעֶלה ַלּיַ ה ִעּמִ ה ְוַיֲעׂשֶ ׁשָ ּבָ         ִאם ִגּבֹור הּוא ַיֲעֶלה ַלּיַ
ע,  ו ָהָרׁשָ ל ֵעׂשָ נֹו ׁשֶ ן ּבְ ע ּבֶ ן ָרׁשָ ע ּבֶ ת קֹול ְוָאְמָרה לֹו: ָרׁשָ ע, ָיְצָתה ּבַ ו ָהָרׁשָ ל ֵעׂשָ נֹו ׁשֶ ן ּבְ ע ּבֶ ן ָרׁשָ ע ּבֶ ת קֹול ְוָאְמָרה לֹו: ָרׁשָ ע, ָיְצָתה ּבַ ו ָהָרׁשָ ל ֵעׂשָ נֹו ׁשֶ ן ּבְ ע ּבֶ ן ָרׁשָ ע ּבֶ ת קֹול ְוָאְמָרה לֹו: ָרׁשָ ע, ָיְצָתה ּבַ ו ָהָרׁשָ ל ֵעׂשָ נֹו ׁשֶ ן ּבְ ע ּבֶ ן ָרׁשָ ע ּבֶ ת קֹול ְוָאְמָרה לֹו: ָרׁשָ   ָיְצָתה ּבַ

עֹוָלִמי וְ  ה ֵיׁש ִלי ּבְ ה ַקּלָ ִרּיָ עֹוָלִמי וְ ּבְ ה ֵיׁש ִלי ּבְ ה ַקּלָ ִרּיָ עֹוָלִמי וְ ּבְ ה ֵיׁש ִלי ּבְ ה ַקּלָ ִרּיָ עֹוָלִמי וְ ּבְ ה ֵיׁש ִלי ּבְ ה ַקּלָ ִרּיָ ָמּה, ּבְ ָמּה, ַיּתּוׁש ׁשְ ָמּה, ַיּתּוׁש ׁשְ ָמּה, ַיּתּוׁש ׁשְ   ַיּתּוׁש ׁשְ
ה"?  ה ַקּלָ ִרּיָ אי ָקֵרי "ּבְ ה"? ַאּמַ ה ַקּלָ ִרּיָ אי ָקֵרי "ּבְ ה"? ַאּמַ ה ַקּלָ ִרּיָ אי ָקֵרי "ּבְ ה"? ַאּמַ ה ַקּלָ ִרּיָ אי ָקֵרי "ּבְ         ַאּמַ

ְקָנא ֵלית ָלּה  ַמַעְלָנא ִאית ָלּה, ּוַמּפַ ְקָנא ֵלית ָלּה ּדְ ַמַעְלָנא ִאית ָלּה, ּוַמּפַ ְקָנא ֵלית ָלּה ּדְ ַמַעְלָנא ִאית ָלּה, ּוַמּפַ ְקָנא ֵלית ָלּה ּדְ ַמַעְלָנא ִאית ָלּה, ּוַמּפַ   . ּדְ
ּה ִמְלָחָמה.  ה ִעּמָ ה ְוַתֲעׂשֶ ׁשָ ּבָ ּה ִמְלָחָמה. ֲעֵלה ַלּיַ ה ִעּמָ ה ְוַתֲעׂשֶ ׁשָ ּבָ ּה ִמְלָחָמה. ֲעֵלה ַלּיַ ה ִעּמָ ה ְוַתֲעׂשֶ ׁשָ ּבָ ּה ִמְלָחָמה. ֲעֵלה ַלּיַ ה ִעּמָ ה ְוַתֲעׂשֶ ׁשָ ּבָ         ֲעֵלה ַלּיַ

ִנים  ַבע ׁשָ מֹוחֹו ׁשֶ ר ּבְ חֹוְטמֹו, ְוִנּקֵ א ַיּתּוׁש ְוִנְכַנס ּבְ ה, ּבָ ׁשָ ּבָ ִנים ָעָלה ַלּיַ ַבע ׁשָ מֹוחֹו ׁשֶ ר ּבְ חֹוְטמֹו, ְוִנּקֵ א ַיּתּוׁש ְוִנְכַנס ּבְ ה, ּבָ ׁשָ ּבָ ִנים ָעָלה ַלּיַ ַבע ׁשָ מֹוחֹו ׁשֶ ר ּבְ חֹוְטמֹו, ְוִנּקֵ א ַיּתּוׁש ְוִנְכַנס ּבְ ה, ּבָ ׁשָ ּבָ ִנים ָעָלה ַלּיַ ַבע ׁשָ מֹוחֹו ׁשֶ ר ּבְ חֹוְטמֹו, ְוִנּקֵ א ַיּתּוׁש ְוִנְכַנס ּבְ ה, ּבָ ׁשָ ּבָ   ָעָלה ַלּיַ
איֹוָמא ַחד יֹוָמא ַחד יֹוָמא ַחד יֹוָמא ַחד  ַמע ַקל ַאְרַזְפּתָ ָחא, ׁשָ ֵבי ַנּפָ ָבא ּדְ אֲהָוה ָקא ָחֵליף ַאּבָ ַמע ַקל ַאְרַזְפּתָ ָחא, ׁשָ ֵבי ַנּפָ ָבא ּדְ אֲהָוה ָקא ָחֵליף ַאּבָ ַמע ַקל ַאְרַזְפּתָ ָחא, ׁשָ ֵבי ַנּפָ ָבא ּדְ אֲהָוה ָקא ָחֵליף ַאּבָ ַמע ַקל ַאְרַזְפּתָ ָחא, ׁשָ ֵבי ַנּפָ ָבא ּדְ יק, ֲהָוה ָקא ָחֵליף ַאּבָ ּתִ יקִאיׁשְ ּתִ יקִאיׁשְ ּתִ יקִאיׁשְ ּתִ   , ִאיׁשְ

א: ָאַמרָאַמרָאַמרָאַמר ְנּתָ ּקַ א ּתַ אִאיּכָ ְנּתָ ּקַ א ּתַ אִאיּכָ ְנּתָ ּקַ א ּתַ אִאיּכָ ְנּתָ ּקַ א ּתַ ע זּוֵזי. ִאיּכָ יּה, ְלּגֹוי ָיֵהיב ֵליּה ַאְרּבַ ָחא ּוָמחּו ַקּמֵ ל יֹוָמא ַמְייתּו ַנּפָ ע זּוֵזיּכָ יּה, ְלּגֹוי ָיֵהיב ֵליּה ַאְרּבַ ָחא ּוָמחּו ַקּמֵ ל יֹוָמא ַמְייתּו ַנּפָ ע זּוֵזיּכָ יּה, ְלּגֹוי ָיֵהיב ֵליּה ַאְרּבַ ָחא ּוָמחּו ַקּמֵ ל יֹוָמא ַמְייתּו ַנּפָ ע זּוֵזיּכָ יּה, ְלּגֹוי ָיֵהיב ֵליּה ַאְרּבַ ָחא ּוָמחּו ַקּמֵ ל יֹוָמא ַמְייתּו ַנּפָ             ,,,,ּכָ
ַס  ָקא ָחֵזית ּבְ ִייְך ּדְ ָרֵאל ָאַמר ֵליּה: ִמיְסּתַ ַס ְלִיׂשְ ָקא ָחֵזית ּבְ ִייְך ּדְ ָרֵאל ָאַמר ֵליּה: ִמיְסּתַ ַס ְלִיׂשְ ָקא ָחֵזית ּבְ ִייְך ּדְ ָרֵאל ָאַמר ֵליּה: ִמיְסּתַ ַס ְלִיׂשְ ָקא ָחֵזית ּבְ ִייְך ּדְ ָרֵאל ָאַמר ֵליּה: ִמיְסּתַ   . ְנָאךְ ְנָאךְ ְנָאךְ ְנָאךְ ְלִיׂשְ

ָלִתין יֹוִמין ֲעַבד ָהִכי ָלִתין יֹוִמין ֲעַבד ָהִכיַעד ּתְ ָלִתין יֹוִמין ֲעַבד ָהִכיַעד ּתְ ָלִתין יֹוִמין ֲעַבד ָהִכיַעד ּתְ ׁש , ַעד ּתְ ָדׁש, ּדָ יָון ּדְ אן ְוֵאיָלְך ּכֵ ׁש ִמּכָ ָדׁש, ּדָ יָון ּדְ אן ְוֵאיָלְך ּכֵ ׁש ִמּכָ ָדׁש, ּדָ יָון ּדְ אן ְוֵאיָלְך ּכֵ ׁש ִמּכָ ָדׁש, ּדָ יָון ּדְ אן ְוֵאיָלְך ּכֵ   . ִמּכָ
  

ְנָיא ְנָיאּתַ ְנָיאּתַ ְנָיאּתַ             ::::ּתַ
ן ָערֹוָבאָאַמר " י ִּפְנָחס ּבֶ   : ַרּבִ

דֹוֵלי רֹוִמי,  ין ּגְ   ֲאִני ָהִייִתי ּבֵ
ַקל ׁשְ  רֹור ִמׁשְ ִצּפֹור ּדְ ְצעּו ֶאת מֹוחֹו, ּוָמְצאּו ּבֹו ּכְ ת ּפָ ּמֵ         . . . . "ֵני ְסָלִעיםּוְכׁשֶ

        
ָנא ַמְתִניָתא ּתָ ָנאּבְ ַמְתִניָתא ּתָ ָנאּבְ ַמְתִניָתא ּתָ ָנאּבְ ַמְתִניָתא ּתָ             ::::ּבְ

ָנה" ן ׁשָ גֹוָזל ּבֶ ֵני ִליְטִרין ,ּכְ ַקל ׁשְ       ...."ִמׁשְ
  

ֵייָאַמר ָאַמר ָאַמר ָאַמר          ::::ַאּבַ
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ְרֶזל. ּדְ ּדְ ּדְ ּדְ ָנְקִטיַנן ָנְקִטיַנן ָנְקִטיַנן ָנְקִטיַנן  ל ּבַ ת ְוִצּפֹוְרָניו ׁשֶ ל ְנחֹוׁשֶ יו ׁשֶ ְרֶזל. ּפִ ל ּבַ ת ְוִצּפֹוְרָניו ׁשֶ ל ְנחֹוׁשֶ יו ׁשֶ ְרֶזל. ּפִ ל ּבַ ת ְוִצּפֹוְרָניו ׁשֶ ל ְנחֹוׁשֶ יו ׁשֶ ְרֶזל. ּפִ ל ּבַ ת ְוִצּפֹוְרָניו ׁשֶ ל ְנחֹוׁשֶ יו ׁשֶ         ּפִ
י ֲהָוה ָקא ָמֵיית י ֲהָוה ָקא ָמֵייתּכִ י ֲהָוה ָקא ָמֵייתּכִ י ֲהָוה ָקא ָמֵייתּכִ ִר , ּכִ ְבָרא ְוִלַבּדְ ִר ָאַמר ְלהּו: ִליְקִלּיּוּה ְלַההּוא ּגַ ְבָרא ְוִלַבּדְ ִר ָאַמר ְלהּו: ִליְקִלּיּוּה ְלַההּוא ּגַ ְבָרא ְוִלַבּדְ ִר ָאַמר ְלהּו: ִליְקִלּיּוּה ְלַההּוא ּגַ ְבָרא ְוִלַבּדְ יָאַמר ְלהּו: ִליְקִלּיּוּה ְלַההּוא ּגַ ב ַיּמֵ ַ יי ְלִקיְטֵמיּה ַאׁשּ ב ַיּמֵ ַ יי ְלִקיְטֵמיּה ַאׁשּ ב ַיּמֵ ַ יי ְלִקיְטֵמיּה ַאׁשּ ב ַיּמֵ ַ             ,,,,י ְלִקיְטֵמיּה ַאׁשּ

ִדיָנא יהּוָדֵאי ְולֹוְקֵמיּה ּבְ ֵחיּה ֱאָלָהא ּדִ ּכַ ָלא ִלׁשְ ִדיָנאּדְ יהּוָדֵאי ְולֹוְקֵמיּה ּבְ ֵחיּה ֱאָלָהא ּדִ ּכַ ָלא ִלׁשְ ִדיָנאּדְ יהּוָדֵאי ְולֹוְקֵמיּה ּבְ ֵחיּה ֱאָלָהא ּדִ ּכַ ָלא ִלׁשְ ִדיָנאּדְ יהּוָדֵאי ְולֹוְקֵמיּה ּבְ ֵחיּה ֱאָלָהא ּדִ ּכַ ָלא ִלׁשְ             ....ּדְ
        
        

יּה  ר ַאְחּתֵ ר ָקלֹוִניקֹוס ּבַ יּה אּוְנְקלֹוס ּבַ ר ַאְחּתֵ ר ָקלֹוִניקֹוס ּבַ יּה אּוְנְקלֹוס ּבַ ר ַאְחּתֵ ר ָקלֹוִניקֹוס ּבַ יּה אּוְנְקלֹוס ּבַ ר ַאְחּתֵ ר ָקלֹוִניקֹוס ּבַ         ִטיטּוס ֲהָוה, ִטיטּוס ֲהָוה, ִטיטּוס ֲהָוה, ִטיטּוס ֲהָוה, ּדְ ּדְ ּדְ ּדְ אּוְנְקלֹוס ּבַ
ּיּוֵרי,  ֵעי ְלִאיּגַ ּיּוֵרי, ּבָ ֵעי ְלִאיּגַ ּיּוֵרי, ּבָ ֵעי ְלִאיּגַ ּיּוֵרי, ּבָ ֵעי ְלִאיּגַ         ּבָ

ְנִגיָדא,  ֵקיּה ְלִטיטּוס ּבִ ְנִגיָדא, ֲאַזל ַאּסְ ֵקיּה ְלִטיטּוס ּבִ ְנִגיָדא, ֲאַזל ַאּסְ ֵקיּה ְלִטיטּוס ּבִ ְנִגיָדא, ֲאַזל ַאּסְ ֵקיּה ְלִטיטּוס ּבִ         ֲאַזל ַאּסְ
ַההּוא ָעְלָמאַמאן ֲחׁשִ ַמאן ֲחׁשִ ַמאן ֲחׁשִ ַמאן ֲחׁשִ : ָאַמר ֵליּה ָאַמר ֵליּה ָאַמר ֵליּה ָאַמר ֵליּה  ַההּוא ָעְלָמאיב ּבְ ַההּוא ָעְלָמאיב ּבְ ַההּוא ָעְלָמאיב ּבְ   ? יב ּבְ

ָרֵאל.  ָרֵאל. ָאַמר ֵליּה: ִיׂשְ ָרֵאל. ָאַמר ֵליּה: ִיׂשְ ָרֵאל. ָאַמר ֵליּה: ִיׂשְ   ָאַמר ֵליּה: ִיׂשְ
הּו?  הּו? ַמהּו ְלִאיַדּבּוֵקי ּבְ הּו? ַמהּו ְלִאיַדּבּוֵקי ּבְ הּו? ַמהּו ְלִאיַדּבּוֵקי ּבְ         ַמהּו ְלִאיַדּבּוֵקי ּבְ

ין: ָאַמר ֵליּה ָאַמר ֵליּה ָאַמר ֵליּה ָאַמר ֵליּה  ְייהּו ְנִפיׁשִ יןִמיּלַ ְייהּו ְנִפיׁשִ יןִמיּלַ ְייהּו ְנִפיׁשִ יןִמיּלַ ְייהּו ְנִפיׁשִ    ,ְוָלא ָמֵצית ְלַקּיּוִמיְנהוּ ְוָלא ָמֵצית ְלַקּיּוִמיְנהוּ ְוָלא ָמֵצית ְלַקּיּוִמיְנהוּ ְוָלא ָמֵצית ְלַקּיּוִמיְנהוּ , ִמיּלַ
א ַההּוא ָעְלָמא ְוָהֵוית ֵריׁשָ הּו ּבְ אִזיל ִאיְגֵרי ּבְ ַההּוא ָעְלָמא ְוָהֵוית ֵריׁשָ הּו ּבְ אִזיל ִאיְגֵרי ּבְ ַההּוא ָעְלָמא ְוָהֵוית ֵריׁשָ הּו ּבְ אִזיל ִאיְגֵרי ּבְ ַההּוא ָעְלָמא ְוָהֵוית ֵריׁשָ הּו ּבְ   , ִזיל ִאיְגֵרי ּבְ

ְכִתיב ְכִתיבּדִ ְכִתיבּדִ ְכִתיבּדִ   , (איכה א, ה)    "ָהיּו ָצֶריָה ְלראׁש"    ::::ּדִ
ה רֹ כָּ כָּ כָּ כָּ  ָרֵאל ַנֲעׂשֶ יֵצר ְלִיׂשְ ה רֹ ל ַהּמֵ ָרֵאל ַנֲעׂשֶ יֵצר ְלִיׂשְ ה רֹ ל ַהּמֵ ָרֵאל ַנֲעׂשֶ יֵצר ְלִיׂשְ ה רֹ ל ַהּמֵ ָרֵאל ַנֲעׂשֶ יֵצר ְלִיׂשְ         אׁש. אׁש. אׁש. אׁש. ל ַהּמֵ

ַמאי: ָאַמר ֵליּה ָאַמר ֵליּה ָאַמר ֵליּה ָאַמר ֵליּה  ְבָרא ּבְ ַההּוא ּגַ יֵניּה ּדְ ַמאיּדִ ְבָרא ּבְ ַההּוא ּגַ יֵניּה ּדְ ַמאיּדִ ְבָרא ּבְ ַההּוא ּגַ יֵניּה ּדְ ַמאיּדִ ְבָרא ּבְ ַההּוא ּגַ יֵניּה ּדְ   ? ּדִ
יּה ̂̂̂^    ::::ָאַמר ֵליּה ָאַמר ֵליּה ָאַמר ֵליּה ָאַמר ֵליּה    נז,א ְפׁשֵ ָפֵסיק ַאּנַ ַמאי ּדְ יּה ּבְ ְפׁשֵ ָפֵסיק ַאּנַ ַמאי ּדְ יּה ּבְ ְפׁשֵ ָפֵסיק ַאּנַ ַמאי ּדְ יּה ּבְ ְפׁשֵ ָפֵסיק ַאּנַ ַמאי ּדְ             ,,,,ּבְ

י ב ַיּמֵ ַ רּו ַאׁשּ י ֵליּה ְלִקיְטֵמיּה ְוָדְייִני ֵליּה ְוָקלּו ֵליּה ּוְמַבּדְ ׁשִ ל יֹוָמא ְמַכּנְ יּכָ ב ַיּמֵ ַ רּו ַאׁשּ י ֵליּה ְלִקיְטֵמיּה ְוָדְייִני ֵליּה ְוָקלּו ֵליּה ּוְמַבּדְ ׁשִ ל יֹוָמא ְמַכּנְ יּכָ ב ַיּמֵ ַ רּו ַאׁשּ י ֵליּה ְלִקיְטֵמיּה ְוָדְייִני ֵליּה ְוָקלּו ֵליּה ּוְמַבּדְ ׁשִ ל יֹוָמא ְמַכּנְ יּכָ ב ַיּמֵ ַ רּו ַאׁשּ י ֵליּה ְלִקיְטֵמיּה ְוָדְייִני ֵליּה ְוָקלּו ֵליּה ּוְמַבּדְ ׁשִ ל יֹוָמא ְמַכּנְ   . ּכָ
ְנִגיָדאֲא ֲא ֲא ֲא  ֵקיּה ְלִבְלָעם ּבִ ְנִגיָדאַזל ַאּסְ ֵקיּה ְלִבְלָעם ּבִ ְנִגיָדאַזל ַאּסְ ֵקיּה ְלִבְלָעם ּבִ ְנִגיָדאַזל ַאּסְ ֵקיּה ְלִבְלָעם ּבִ   , ַזל ַאּסְ

ַההּוא ָעְלָמא יב ּבְ ַההּוא ָעְלָמאָאַמר ֵליּה: ַמאן ֲחׁשִ יב ּבְ ַההּוא ָעְלָמאָאַמר ֵליּה: ַמאן ֲחׁשִ יב ּבְ ַההּוא ָעְלָמאָאַמר ֵליּה: ַמאן ֲחׁשִ יב ּבְ             ????ָאַמר ֵליּה: ַמאן ֲחׁשִ
ָרֵאל.     ::::ָאַמר ֵליּה ָאַמר ֵליּה ָאַמר ֵליּה ָאַמר ֵליּה  ָרֵאל. ִיׂשְ ָרֵאל. ִיׂשְ ָרֵאל. ִיׂשְ   ִיׂשְ

הוּ  ּבּוֵקי ּבְ הוּ ַמהּו ְלִאיּדַ ּבּוֵקי ּבְ הוּ ַמהּו ְלִאיּדַ ּבּוֵקי ּבְ הוּ ַמהּו ְלִאיּדַ ּבּוֵקי ּבְ             ????ַמהּו ְלִאיּדַ
ִמים" "לֹא ִתדרֹ "לֹא ִתדרֹ "לֹא ִתדרֹ "לֹא ִתדרֹ     ::::ָאַמר ֵליּה ָאַמר ֵליּה ָאַמר ֵליּה ָאַמר ֵליּה  ל ַהּיָ לֹוָמם ְוטֹוָבָתם ּכָ ִמים" ש ׁשְ ל ַהּיָ לֹוָמם ְוטֹוָבָתם ּכָ ִמים" ש ׁשְ ל ַהּיָ לֹוָמם ְוטֹוָבָתם ּכָ ִמים" ש ׁשְ ל ַהּיָ לֹוָמם ְוטֹוָבָתם ּכָ   . דברים כג, ז) כעיןכעיןכעיןכעין(ש ׁשְ

ַההוּ  יֵניּה ּדְ ַההוּ ָאַמר ֵליּה: ּדִ יֵניּה ּדְ ַההוּ ָאַמר ֵליּה: ּדִ יֵניּה ּדְ ַההוּ ָאַמר ֵליּה: ּדִ יֵניּה ּדְ ַמאיָאַמר ֵליּה: ּדִ ְבָרא ּבְ ַמאיא ּגַ ְבָרא ּבְ ַמאיא ּגַ ְבָרא ּבְ ַמאיא ּגַ ְבָרא ּבְ   ? א ּגַ
ְכַבת ֶזַרע רֹוַתַחת ׁשִ ְכַבת ֶזַרע רֹוַתַחתָאַמר ֵליּה: ּבְ ׁשִ ְכַבת ֶזַרע רֹוַתַחתָאַמר ֵליּה: ּבְ ׁשִ ְכַבת ֶזַרע רֹוַתַחתָאַמר ֵליּה: ּבְ ׁשִ   . ָאַמר ֵליּה: ּבְ

ְנִגיָדא  ֵקיּה ּבִ ְנִגיָדא ֲאַזל ַאּסְ ֵקיּה ּבִ ְנִגיָדא ֲאַזל ַאּסְ ֵקיּה ּבִ ְנִגיָדא ֲאַזל ַאּסְ ֵקיּה ּבִ         ֵיׁשּו ַהּנֹוְצִרי, ֵיׁשּו ַהּנֹוְצִרי, ֵיׁשּו ַהּנֹוְצִרי, ֵיׁשּו ַהּנֹוְצִרי, לְ לְ לְ לְ ֲאַזל ַאּסְ
ַההּוא ָעְלָמא ::::ָאַמר ֵליּה ָאַמר ֵליּה ָאַמר ֵליּה ָאַמר ֵליּה  יב ּבְ ַההּוא ָעְלָמאַמאן ֲחׁשִ יב ּבְ ַההּוא ָעְלָמאַמאן ֲחׁשִ יב ּבְ ַההּוא ָעְלָמאַמאן ֲחׁשִ יב ּבְ             ????ַמאן ֲחׁשִ

ָרֵאל.  ָרֵאל. ָאַמר ֵליּה: ִיׂשְ ָרֵאל. ָאַמר ֵליּה: ִיׂשְ ָרֵאל. ָאַמר ֵליּה: ִיׂשְ   ָאַמר ֵליּה: ִיׂשְ
הּו?  ּבּוֵקי ּבְ הּו? ַמהּו ְלִאיּדַ ּבּוֵקי ּבְ הּו? ַמהּו ְלִאיּדַ ּבּוֵקי ּבְ הּו? ַמהּו ְלִאיּדַ ּבּוֵקי ּבְ         ַמהּו ְלִאיּדַ

רֹוׁש, ָרָעָת  רֹוׁש, ָרָעָת ָאַמר ֵליּה: טֹוָבָתם ּדְ רֹוׁש, ָרָעָת ָאַמר ֵליּה: טֹוָבָתם ּדְ רֹוׁש, ָרָעָת ָאַמר ֵליּה: טֹוָבָתם ּדְ ָבַבת ֵעינֹו. ָאַמר ֵליּה: טֹוָבָתם ּדְ ִאילּו נֹוֵגַע ּבְ ֶהן ּכְ ל ַהּנֹוֵגַע ּבָ ָבַבת ֵעינֹו. ם לֹא ִתְדרֹוׁש, ּכָ ִאילּו נֹוֵגַע ּבְ ֶהן ּכְ ל ַהּנֹוֵגַע ּבָ ָבַבת ֵעינֹו. ם לֹא ִתְדרֹוׁש, ּכָ ִאילּו נֹוֵגַע ּבְ ֶהן ּכְ ל ַהּנֹוֵגַע ּבָ ָבַבת ֵעינֹו. ם לֹא ִתְדרֹוׁש, ּכָ ִאילּו נֹוֵגַע ּבְ ֶהן ּכְ ל ַהּנֹוֵגַע ּבָ         ם לֹא ִתְדרֹוׁש, ּכָ
ַמאי ְבָרא ּבְ ַההּוא ּגַ יֵניּה ּדְ ַמאיָאַמר ֵליּה: ּדִ ְבָרא ּבְ ַההּוא ּגַ יֵניּה ּדְ ַמאיָאַמר ֵליּה: ּדִ ְבָרא ּבְ ַההּוא ּגַ יֵניּה ּדְ ַמאיָאַמר ֵליּה: ּדִ ְבָרא ּבְ ַההּוא ּגַ יֵניּה ּדְ   ? ָאַמר ֵליּה: ּדִ

צֹוָאה רֹוַתַחת.  צֹוָאה רֹוַתַחת. ָאַמר ֵליּה: ּבְ צֹוָאה רֹוַתַחת. ָאַמר ֵליּה: ּבְ צֹוָאה רֹוַתַחת. ָאַמר ֵליּה: ּבְ         ָאַמר ֵליּה: ּבְ
צֹוָאה רֹוַתַחת ְבֵרי ֲחָכִמים ִניּדֹון ּבְ ְלִעיג ַעל ּדִ ל ַהּמַ ָאַמר ָמר: ּכָ צֹוָאה רֹוַתַחתּדְ ְבֵרי ֲחָכִמים ִניּדֹון ּבְ ְלִעיג ַעל ּדִ ל ַהּמַ ָאַמר ָמר: ּכָ צֹוָאה רֹוַתַחתּדְ ְבֵרי ֲחָכִמים ִניּדֹון ּבְ ְלִעיג ַעל ּדִ ל ַהּמַ ָאַמר ָמר: ּכָ צֹוָאה רֹוַתַחתּדְ ְבֵרי ֲחָכִמים ִניּדֹון ּבְ ְלִעיג ַעל ּדִ ל ַהּמַ ָאַמר ָמר: ּכָ       ....ּדְ

        
א ֲחֵזי א ֲחֵזיּתָ א ֲחֵזיּתָ א ֲחֵזיּתָ ָרֵא     ::::ּתָ ֵעי ִיׂשְ ין ּפֹוׁשְ ָרֵא ַמה ּבֵ ֵעי ִיׂשְ ין ּפֹוׁשְ ָרֵא ַמה ּבֵ ֵעי ִיׂשְ ין ּפֹוׁשְ ָרֵא ַמה ּבֵ ֵעי ִיׂשְ ין ּפֹוׁשְ       ....ל ִלְנִביֵאי אּוּמֹות ָהעֹוָלםל ִלְנִביֵאי אּוּמֹות ָהעֹוָלםל ִלְנִביֵאי אּוּמֹות ָהעֹוָלםל ִלְנִביֵאי אּוּמֹות ָהעֹוָלםַמה ּבֵ

  
ְנָיא ְנָיאּתַ ְנָיאּתַ ְנָיאּתַ   : ּתַ

י ֶאְלָעָזרָאַמר "   : ַרּבִ
ה,  ל ּבּוׁשָ דֹוָלה ּכָֹחּה ׁשֶ ה ּגְ ּמָ   ּבֹא ּוְרֵאה ּכַ

ַרף ֶאת  יתֹו, ְוׂשָ ר ַקְמָצא, ְוֶהֱחִריב ֶאת ּבֵ רּוְך הּוא ֶאת ּבַ דֹוׁש ּבָ יַע ַהּקָ ֲהֵרי ִסּיֵ   .  .  .  .  "ֵהיָכלוֹ ׁשֶ
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א"""" ְרְנגֹוְלָתא ָחֵריב טּור ַמְלּכָ ְרְנגֹוָלא ְוַאּתַ אַאּתַ ְרְנגֹוְלָתא ָחֵריב טּור ַמְלּכָ ְרְנגֹוָלא ְוַאּתַ אַאּתַ ְרְנגֹוְלָתא ָחֵריב טּור ַמְלּכָ ְרְנגֹוָלא ְוַאּתַ אַאּתַ ְרְנגֹוְלָתא ָחֵריב טּור ַמְלּכָ ְרְנגֹוָלא ְוַאּתַ             ".".".".ַאּתַ
        

ָתא,  ִקי ֲחָתָנא ְוַכּלְ י ָהוּו ַמּפְ ָהוּו ְנִהיִגי ּכִ ָתא, ּדְ ִקי ֲחָתָנא ְוַכּלְ י ָהוּו ַמּפְ ָהוּו ְנִהיִגי ּכִ ָתא, ּדְ ִקי ֲחָתָנא ְוַכּלְ י ָהוּו ַמּפְ ָהוּו ְנִהיִגי ּכִ ָתא, ּדְ ִקי ֲחָתָנא ְוַכּלְ י ָהוּו ַמּפְ ָהוּו ְנִהיִגי ּכִ         ּדְ
ְרְנגֹוָלא ְוַתְרְנגֹוְלָתא ְייהּו ּתַ ִקי ַקּמַ ְרְנגֹוָלא ְוַתְרְנגֹוְלָתאַמּפְ ְייהּו ּתַ ִקי ַקּמַ ְרְנגֹוָלא ְוַתְרְנגֹוְלָתאַמּפְ ְייהּו ּתַ ִקי ַקּמַ ְרְנגֹוָלא ְוַתְרְנגֹוְלָתאַמּפְ ְייהּו ּתַ ִקי ַקּמַ   , ַמּפְ

לֹוַמר לֹוַמרּכְ לֹוַמרּכְ לֹוַמרּכְ ַתְרְנגֹוִלים. : ּכְ רּו ּוְרבּו ּכְ ַתְרְנגֹוִלים. ּפְ רּו ּוְרבּו ּכְ ַתְרְנגֹוִלים. ּפְ רּו ּוְרבּו ּכְ ַתְרְנגֹוִלים. ּפְ רּו ּוְרבּו ּכְ         ּפְ
רֹוָמֵאייֹוָמא ַחד ֲה יֹוָמא ַחד ֲה יֹוָמא ַחד ֲה יֹוָמא ַחד ֲה  רֹוָמֵאיָוה ָקא ָחֵליף ּגּוְנָדא ּדְ רֹוָמֵאיָוה ָקא ָחֵליף ּגּוְנָדא ּדְ רֹוָמֵאיָוה ָקא ָחֵליף ּגּוְנָדא ּדְ   , ָוה ָקא ָחֵליף ּגּוְנָדא ּדְ

ְייהּו, ָנְפלּו ֲעַלְייהּו ַמחּוְנהוּ  ְקִליְנהּו ִמיּנַ ְייהּו, ָנְפלּו ֲעַלְייהּו ַמחּוְנהוּ ׁשָ ְקִליְנהּו ִמיּנַ ְייהּו, ָנְפלּו ֲעַלְייהּו ַמחּוְנהוּ ׁשָ ְקִליְנהּו ִמיּנַ ְייהּו, ָנְפלּו ֲעַלְייהּו ַמחּוְנהוּ ׁשָ ְקִליְנהּו ִמיּנַ   ,ׁשָ
ְך ְיהּוָדֵאי! ְך ְיהּוָדֵאי!ָאתּו ָאְמרּו ֵליּה ְלֵקיָסר: ָמְרדּו ּבָ ְך ְיהּוָדֵאי!ָאתּו ָאְמרּו ֵליּה ְלֵקיָסר: ָמְרדּו ּבָ ְך ְיהּוָדֵאי!ָאתּו ָאְמרּו ֵליּה ְלֵקיָסר: ָמְרדּו ּבָ         ָאתּו ָאְמרּו ֵליּה ְלֵקיָסר: ָמְרדּו ּבָ

  . ֲאָתא ֲעַלְייהוּ ֲאָתא ֲעַלְייהוּ ֲאָתא ֲעַלְייהוּ ֲאָתא ֲעַלְייהוּ 
  

רֹוָמא,  ר ּדְ הּו ַההּוא ּבַ רֹוָמא, ֲהָוה ּבְ ר ּדְ הּו ַההּוא ּבַ רֹוָמא, ֲהָוה ּבְ ר ּדְ הּו ַההּוא ּבַ רֹוָמא, ֲהָוה ּבְ ר ּדְ הּו ַההּוא ּבַ         ֲהָוה ּבְ
הוּ  ֲהָוה ָקֵפיץ ִמיָלא ְוָקֵטיל ּבְ הוּ ּדַ ֲהָוה ָקֵפיץ ִמיָלא ְוָקֵטיל ּבְ הוּ ּדַ ֲהָוה ָקֵפיץ ִמיָלא ְוָקֵטיל ּבְ הוּ ּדַ ֲהָוה ָקֵפיץ ִמיָלא ְוָקֵטיל ּבְ   , ּדַ

ַק  ַק ׁשְ ַק ׁשְ ַק ׁשְ   . ֵליּה ֵקיָסר ְלָתאֵגיּה ְואֹוְתֵביּה ַאַאְרָעאֵליּה ֵקיָסר ְלָתאֵגיּה ְואֹוְתֵביּה ַאַאְרָעאֵליּה ֵקיָסר ְלָתאֵגיּה ְואֹוְתֵביּה ַאַאְרָעאֵליּה ֵקיָסר ְלָתאֵגיּה ְואֹוְתֵביּה ַאַאְרָעאׁשְ
ְבָרא ְלִדיֵדיּה ּוְלַמְלכּוֵתיּה ּבִ  ְמְסֵריּה ְלַההּוא ּגַ יּה, ִאי ִניָחא ָלְך, ָלא ּתִ ָעְלָמא ּכּוּלֵ ְבָרא ְלִדיֵדיּה ּוְלַמְלכּוֵתיּה ּבִ ָאַמר: ִריּבֹוֵניּה ּדְ ְמְסֵריּה ְלַההּוא ּגַ יּה, ִאי ִניָחא ָלְך, ָלא ּתִ ָעְלָמא ּכּוּלֵ ְבָרא ְלִדיֵדיּה ּוְלַמְלכּוֵתיּה ּבִ ָאַמר: ִריּבֹוֵניּה ּדְ ְמְסֵריּה ְלַההּוא ּגַ יּה, ִאי ִניָחא ָלְך, ָלא ּתִ ָעְלָמא ּכּוּלֵ ְבָרא ְלִדיֵדיּה ּוְלַמְלכּוֵתיּה ּבִ ָאַמר: ִריּבֹוֵניּה ּדְ ְמְסֵריּה ְלַההּוא ּגַ יּה, ִאי ִניָחא ָלְך, ָלא ּתִ ָעְלָמא ּכּוּלֵ ְבָראָאַמר: ִריּבֹוֵניּה ּדְ ַחד ּגַ ְבָראיֵדיּה ּדְ ַחד ּגַ ְבָראיֵדיּה ּדְ ַחד ּגַ ְבָראיֵדיּה ּדְ ַחד ּגַ   ! ?יֵדיּה ּדְ

רֹוָמא, ְוָאַמר ֵליּה ּפּוֵמיּה ְלַבר ּדְ רֹוָמא, ְוָאַמרַאְכׁשְ ֵליּה ּפּוֵמיּה ְלַבר ּדְ רֹוָמא, ְוָאַמרַאְכׁשְ ֵליּה ּפּוֵמיּה ְלַבר ּדְ רֹוָמא, ְוָאַמרַאְכׁשְ ֵליּה ּפּוֵמיּה ְלַבר ּדְ ִצְבאֹוֵתינּו""ֲהלֹ : ַאְכׁשְ נּו ְולֹא ֵתֵצא ֱאלִֹהים ּבְ ה ֱאלִֹהים ְזַנְחתָּ   . (תהלים ס, יב)    א ַאתָּ
  

ִוד ַנִמי ָאַמר ָהִכי!  ִוד ַנִמי ָאַמר ָהִכי! ּדָ ִוד ַנִמי ָאַמר ָהִכי! ּדָ ִוד ַנִמי ָאַמר ָהִכי! ּדָ   ּדָ
  

ה ּמּוִהי ָקא ְמַתּמַ ִוד ִאּתַ הּדָ ּמּוִהי ָקא ְמַתּמַ ִוד ִאּתַ הּדָ ּמּוִהי ָקא ְמַתּמַ ִוד ִאּתַ הּדָ ּמּוִהי ָקא ְמַתּמַ ִוד ִאּתַ   . ּדָ
        

יּה  ׁשֵ ְמֵטיּה ְלַכְרּכַ ָרקֹוָנא ׁשַ א, ֲאָתא ּדְ ּסֵ יּה ַעל ְלֵבית ַהּכִ ׁשֵ ְמֵטיּה ְלַכְרּכַ ָרקֹוָנא ׁשַ א, ֲאָתא ּדְ ּסֵ יּה ַעל ְלֵבית ַהּכִ ׁשֵ ְמֵטיּה ְלַכְרּכַ ָרקֹוָנא ׁשַ א, ֲאָתא ּדְ ּסֵ יּה ַעל ְלֵבית ַהּכִ ׁשֵ ְמֵטיּה ְלַכְרּכַ ָרקֹוָנא ׁשַ א, ֲאָתא ּדְ ּסֵ יּה     - - - - ַעל ְלֵבית ַהּכִ יּה ְוָנח ַנְפׁשֵ יּה ְוָנח ַנְפׁשֵ יּה ְוָנח ַנְפׁשֵ             ....ְוָנח ַנְפׁשֵ
ִקיְנהּו. , ִאיְתְרִחיׁש ִלי ִניָסאִאיְתְרִחיׁש ִלי ִניָסאִאיְתְרִחיׁש ִלי ִניָסאִאיְתְרִחיׁש ִלי ִניָסאהֹוִאיל וְ הֹוִאיל וְ הֹוִאיל וְ הֹוִאיל וְ : ָאַמרָאַמרָאַמרָאַמר ּבְ ִקיְנהּו. ָהא ִזיְמָנא ִאיׁשְ ּבְ ִקיְנהּו. ָהא ִזיְמָנא ִאיׁשְ ּבְ ִקיְנהּו. ָהא ִזיְמָנא ִאיׁשְ ּבְ         ָהא ִזיְמָנא ִאיׁשְ

ַבִקיְנהּו ַוֲאַזל.  ַבִקיְנהּו ַוֲאַזל. ׁשְ ַבִקיְנהּו ַוֲאַזל. ׁשְ ַבִקיְנהּו ַוֲאַזל. ׁשְ         ׁשְ
י ַרּגֵ תּו, ְוִאְדִליקּו ׁשְ יִאיְזַדּקּור ְוָאְכלּו ְוׁשָ ַרּגֵ תּו, ְוִאְדִליקּו ׁשְ יִאיְזַדּקּור ְוָאְכלּו ְוׁשָ ַרּגֵ תּו, ְוִאְדִליקּו ׁשְ יִאיְזַדּקּור ְוָאְכלּו ְוׁשָ ַרּגֵ תּו, ְוִאְדִליקּו ׁשְ ִרחּוק ִמיָלא, ִאיְזַדּקּור ְוָאְכלּו ְוׁשָ ְנָקא ּבְ ּפַ גּוׁשְ ְליֹוָנא ּדְ ִאיְתֲחֵזי ּבִ ִרחּוק ִמיָלאַעד ּדְ ְנָקא ּבְ ּפַ גּוׁשְ ְליֹוָנא ּדְ ִאיְתֲחֵזי ּבִ ִרחּוק ִמיָלאַעד ּדְ ְנָקא ּבְ ּפַ גּוׁשְ ְליֹוָנא ּדְ ִאיְתֲחֵזי ּבִ ִרחּוק ִמיָלאַעד ּדְ ְנָקא ּבְ ּפַ גּוׁשְ ְליֹוָנא ּדְ ִאיְתֲחֵזי ּבִ   . ַעד ּדְ

י ְיהּוָדֵאי!  י ְיהּוָדֵאי! ָאַמר: ִמיֲחָדא ָקא ָחדּו ּבִ י ְיהּוָדֵאי! ָאַמר: ִמיֲחָדא ָקא ָחדּו ּבִ י ְיהּוָדֵאי! ָאַמר: ִמיֲחָדא ָקא ָחדּו ּבִ         ָאַמר: ִמיֲחָדא ָקא ָחדּו ּבִ
  . ֲאָתא ֲעַלְייהוּ ֲאָתא ֲעַלְייהוּ ֲאָתא ֲעַלְייהוּ ֲאָתא ֲעַלְייהוּ ֲהַדר ֲהַדר ֲהַדר ֲהַדר 

  
        : : : : ַרב ַאִסיָאַמר ָאַמר ָאַמר ָאַמר 

א,  ִליֵפי ַסְייָפא ַעְיילּו ְלטּור ַמְלּכָ ָלת ֵמָאה ַאְלֵפי ׁשְ א, ּתְ ִליֵפי ַסְייָפא ַעְיילּו ְלטּור ַמְלּכָ ָלת ֵמָאה ַאְלֵפי ׁשְ א, ּתְ ִליֵפי ַסְייָפא ַעְיילּו ְלטּור ַמְלּכָ ָלת ֵמָאה ַאְלֵפי ׁשְ א, ּתְ ִליֵפי ַסְייָפא ַעְיילּו ְלטּור ַמְלּכָ ָלת ֵמָאה ַאְלֵפי ׁשְ         ּתְ
ָלָתא יֹוֵמי ּוְתָלָתא ֵליָלָווָתא,  ּה ּתְ ָלָתא יֹוֵמי ּוְתָלָתא ֵליָלָווָתא, ּוְקַטלּו ּבָ ּה ּתְ ָלָתא יֹוֵמי ּוְתָלָתא ֵליָלָווָתא, ּוְקַטלּו ּבָ ּה ּתְ ָלָתא יֹוֵמי ּוְתָלָתא ֵליָלָווָתא, ּוְקַטלּו ּבָ ּה ּתְ         ּוְקַטלּו ּבָ

י יָסא ִהּלּוֵלי ְוִחְנּגֵ יּוְבַהְך ּגִ יָסא ִהּלּוֵלי ְוִחְנּגֵ יּוְבַהְך ּגִ יָסא ִהּלּוֵלי ְוִחְנּגֵ יּוְבַהְך ּגִ יָסא ִהּלּוֵלי ְוִחְנּגֵ   , ּוְבַהְך ּגִ
ָהֵני ָהֵניְולֹא ָהוּו ָיְדִעי ָהֵני ּבְ ָהֵניְולֹא ָהוּו ָיְדִעי ָהֵני ּבְ ָהֵניְולֹא ָהוּו ָיְדִעי ָהֵני ּבְ             ....ְולֹא ָהוּו ָיְדִעי ָהֵני ּבְ

        
        

ע ה' ְולֹ  ּלַ ל ְנאֹות ַיֲעקֹ "ּבִ    .(איכה ב, ב)    ב"א ָחַמל ֵאת ּכָ
י ֲאָתא  י ֲאָתא ּכִ י ֲאָתא ּכִ י ֲאָתא ּכִ י יֹוָחָנןָאַמר ָאַמר ָאַמר ָאַמר     ָרִביןּכִ         : : : : ַרּבִ

ֶלְך.  ַהר ַהּמֶ ֶלְך ּבְ אי ַהּמֶ ָהיּו לֹו ְלַיּנַ ים ִרּבֹוא ֲעָיירֹות ׁשֶ ִ ׁשּ ֶלְך. ֵאּלּו ׁשִ ַהר ַהּמֶ ֶלְך ּבְ אי ַהּמֶ ָהיּו לֹו ְלַיּנַ ים ִרּבֹוא ֲעָיירֹות ׁשֶ ִ ׁשּ ֶלְך. ֵאּלּו ׁשִ ַהר ַהּמֶ ֶלְך ּבְ אי ַהּמֶ ָהיּו לֹו ְלַיּנַ ים ִרּבֹוא ֲעָיירֹות ׁשֶ ִ ׁשּ ֶלְך. ֵאּלּו ׁשִ ַהר ַהּמֶ ֶלְך ּבְ אי ַהּמֶ ָהיּו לֹו ְלַיּנַ ים ִרּבֹוא ֲעָיירֹות ׁשֶ ִ ׁשּ         ֵאּלּו ׁשִ
        : : : : ַרב ַאִסיָאַמר ָאַמר ָאַמר ָאַמר     ַרב ְיהּוָדהָאַמר ָאַמר ָאַמר ָאַמר ּדְ 

ים ִרּבֹוא ֲעָיירֹות ָהיּו לֹו לְ  ִ ׁשּ ים ִרּבֹוא ֲעָיירֹות ָהיּו לֹו לְ ׁשִ ִ ׁשּ ים ִרּבֹוא ֲעָיירֹות ָהיּו לֹו לְ ׁשִ ִ ׁשּ ים ִרּבֹוא ֲעָיירֹות ָהיּו לֹו לְ ׁשִ ִ ׁשּ ֶלְך, ׁשִ ַהר ַהּמֶ ֶלְך ּבְ אי ַהּמֶ ֶלְך, ַיּנַ ַהר ַהּמֶ ֶלְך ּבְ אי ַהּמֶ ֶלְך, ַיּנַ ַהר ַהּמֶ ֶלְך ּבְ אי ַהּמֶ ֶלְך, ַיּנַ ַהר ַהּמֶ ֶלְך ּבְ אי ַהּמֶ         ַיּנַ
יֹוְצֵאי ִמְצַרִים.  ְפַלִים ּכְ ֶהן ּכִ ָהיּו ּבָ לׁש ׁשֶ ָ יֹוְצֵאי ִמְצַרִים, חּוץ ִמׁשּ ּה ּכְ יֹוְצֵאי ִמְצַרִים. ְוָכל ַאַחת ְוַאַחת ָהיּו ּבָ ְפַלִים ּכְ ֶהן ּכִ ָהיּו ּבָ לׁש ׁשֶ ָ יֹוְצֵאי ִמְצַרִים, חּוץ ִמׁשּ ּה ּכְ יֹוְצֵאי ִמְצַרִים. ְוָכל ַאַחת ְוַאַחת ָהיּו ּבָ ְפַלִים ּכְ ֶהן ּכִ ָהיּו ּבָ לׁש ׁשֶ ָ יֹוְצֵאי ִמְצַרִים, חּוץ ִמׁשּ ּה ּכְ יֹוְצֵאי ִמְצַרִים. ְוָכל ַאַחת ְוַאַחת ָהיּו ּבָ ְפַלִים ּכְ ֶהן ּכִ ָהיּו ּבָ לׁש ׁשֶ ָ יֹוְצֵאי ִמְצַרִים, חּוץ ִמׁשּ ּה ּכְ   ְוָכל ַאַחת ְוַאַחת ָהיּו ּבָ

א. : ֵאּלּו ֵהןֵאּלּו ֵהןֵאּלּו ֵהןֵאּלּו ֵהן ְכַרּיָ ַפר ּדִ יֲחַלִיים, ּכְ ַפר ׁשִ יׁש, ּכְ ַפר ּבִ א. ּכְ ְכַרּיָ ַפר ּדִ יֲחַלִיים, ּכְ ַפר ׁשִ יׁש, ּכְ ַפר ּבִ א. ּכְ ְכַרּיָ ַפר ּדִ יֲחַלִיים, ּכְ ַפר ׁשִ יׁש, ּכְ ַפר ּבִ א. ּכְ ְכַרּיָ ַפר ּדִ יֲחַלִיים, ּכְ ַפר ׁשִ יׁש, ּכְ ַפר ּבִ   ּכְ
יׁש " ַפר ּבִ יׁש ּכְ ַפר ּבִ יׁש ּכְ ַפר ּבִ יׁש ּכְ ַפר ּבִ יָזא. לֹא ָיֲה לֹא ָיֲה לֹא ָיֲה לֹא ָיֲה ּדְ ּדְ ּדְ ּדְ     - - - -     """"ּכְ ּפִ יָתא ְלאּוׁשְ יָזא. ִבי ּבֵ ּפִ יָתא ְלאּוׁשְ יָזא. ִבי ּבֵ ּפִ יָתא ְלאּוׁשְ יָזא. ִבי ּבֵ ּפִ יָתא ְלאּוׁשְ         ִבי ּבֵ
יֲחַלִיים"""" ַפר ׁשִ יֲחַלִייםּכְ ַפר ׁשִ יֲחַלִייםּכְ ַפר ׁשִ יֲחַלִייםּכְ ַפר ׁשִ ֲחַלִיים.  -    """"ּכְ ְרָנָסָתן ִמן ׁשַ ָהְיָתה ּפַ ֲחַלִיים. ׁשֶ ְרָנָסָתן ִמן ׁשַ ָהְיָתה ּפַ ֲחַלִיים. ׁשֶ ְרָנָסָתן ִמן ׁשַ ָהְיָתה ּפַ ֲחַלִיים. ׁשֶ ְרָנָסָתן ִמן ׁשַ ָהְיָתה ּפַ         ׁשֶ
א"""" ְכַרּיָ ַפר ּדִ אּכְ ְכַרּיָ ַפר ּדִ אּכְ ְכַרּיָ ַפר ּדִ אּכְ ְכַרּיָ ַפר ּדִ י יֹוָחָנןָאַמר ָאַמר ָאַמר ָאַמר     - - - -     """"ּכְ ַאֲחרֹוָנה וּ ַרּבִ ה, ְויֹוְלדֹות ְנֵקָבה ּבָ ִחּלָ ָהיּו ְנׁשֹוֵתיֶהן יֹוְלדֹות ְזָכִרים ּתְ ַאֲחרֹוָנה וּ : ׁשֶ ה, ְויֹוְלדֹות ְנֵקָבה ּבָ ִחּלָ ָהיּו ְנׁשֹוֵתיֶהן יֹוְלדֹות ְזָכִרים ּתְ ַאֲחרֹוָנה וּ : ׁשֶ ה, ְויֹוְלדֹות ְנֵקָבה ּבָ ִחּלָ ָהיּו ְנׁשֹוֵתיֶהן יֹוְלדֹות ְזָכִרים ּתְ ַאֲחרֹוָנה וּ : ׁשֶ ה, ְויֹוְלדֹות ְנֵקָבה ּבָ ִחּלָ ָהיּו ְנׁשֹוֵתיֶהן יֹוְלדֹות ְזָכִרים ּתְ       ....פֹוְסקֹותפֹוְסקֹותפֹוְסקֹותפֹוְסקֹות: ׁשֶ

  
אָאַמר ָאַמר ָאַמר ָאַמר          : : : : עּוּלָ

        ְלִדיִדי ֲחִזי ִלי ַההּוא ַאְתָרא, ְלִדיִדי ֲחִזי ִלי ַההּוא ַאְתָרא, ְלִדיִדי ֲחִזי ִלי ַההּוא ַאְתָרא, ְלִדיִדי ֲחִזי ִלי ַההּוא ַאְתָרא, 
ָווָתא ָקֵני לֹא ַמֲחִזיק ין ִריּבְ יּתִ ָווָתא ָקֵני לֹא ַמֲחִזיקַוֲאִפיּלּו ׁשִ ין ִריּבְ יּתִ ָווָתא ָקֵני לֹא ַמֲחִזיקַוֲאִפיּלּו ׁשִ ין ִריּבְ יּתִ ָווָתא ָקֵני לֹא ַמֲחִזיקַוֲאִפיּלּו ׁשִ ין ִריּבְ יּתִ       !!!!ַוֲאִפיּלּו ׁשִ

  
י ֲחִניָנאלְ לְ לְ לְ     ָאַמר ֵליּה ַההּוא ִמיָנאָאַמר ֵליּה ַההּוא ִמיָנאָאַמר ֵליּה ַההּוא ִמיָנאָאַמר ֵליּה ַההּוא ִמיָנא         : : : : ַרּבִ

ִריתוּ  ּקְ ּקּוִרי ְמׁשַ ִריתוּ ׁשַ ּקְ ּקּוִרי ְמׁשַ ִריתוּ ׁשַ ּקְ ּקּוִרי ְמׁשַ ִריתוּ ׁשַ ּקְ ּקּוִרי ְמׁשַ   ! ׁשַ



  ....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ְסדּוָרה ְּגָמָרא
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ּה  (ירמיה ג, יט)    "ֶאֶרץ ְצִבי"ָאַמר ֵליּה: ָאַמר ֵליּה: ָאַמר ֵליּה: ָאַמר ֵליּה:  ִתיב ּבָ ּה ּכְ ִתיב ּבָ ּה ּכְ ִתיב ּבָ ּה ּכְ ִתיב ּבָ   , ּכְ

ִבי ֶזה ֵאין עֹורֹו ַמ  ִבי ֶזה ֵאין עֹורֹו ַמ ַמה ּצְ ִבי ֶזה ֵאין עֹורֹו ַמ ַמה ּצְ ִבי ֶזה ֵאין עֹורֹו ַמ ַמה ּצְ ִבין ָעֶליה ַרְווָחאַמה ּצְ ּיֹוׁשְ ְזַמן ׁשֶ ָרֵאל ּבִ רֹו, ַאף ֶאֶרץ ִיׂשְ ׂשָ ִבין ָעֶליה ַרְווָחאֲחִזיק ֶאת ּבְ ּיֹוׁשְ ְזַמן ׁשֶ ָרֵאל ּבִ רֹו, ַאף ֶאֶרץ ִיׂשְ ׂשָ ִבין ָעֶליה ַרְווָחאֲחִזיק ֶאת ּבְ ּיֹוׁשְ ְזַמן ׁשֶ ָרֵאל ּבִ רֹו, ַאף ֶאֶרץ ִיׂשְ ׂשָ ִבין ָעֶליה ַרְווָחאֲחִזיק ֶאת ּבְ ּיֹוׁשְ ְזַמן ׁשֶ ָרֵאל ּבִ רֹו, ַאף ֶאֶרץ ִיׂשְ ׂשָ   , ֲחִזיק ֶאת ּבְ
א ְמּדָ ִבין ָעֶליה ּגַ ֵאין יֹוׁשְ אּוִבְזַמן ׁשֶ ְמּדָ ִבין ָעֶליה ּגַ ֵאין יֹוׁשְ אּוִבְזַמן ׁשֶ ְמּדָ ִבין ָעֶליה ּגַ ֵאין יֹוׁשְ אּוִבְזַמן ׁשֶ ְמּדָ ִבין ָעֶליה ּגַ ֵאין יֹוׁשְ             ....ּוִבְזַמן ׁשֶ
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        נז, אנז, אנז, אנז, א .23
ה ר ִחְלִקּיָ הוְ וְ וְ וְ     ַרב ַמְניּוֵמי ּבַ ר טּוִבּיָ ה ּבַ יאוְ וְ וְ וְ     ַרב ִחְלִקּיָ ר ִחּיָ י ֲה ָהוּו ָיְתֵב ָהוּו ָיְתֵב ָהוּו ָיְתֵב ָהוּו ָיְתֵב     ַרב הּוָנא ּבַ ּבֵ י ֲה י ּגַ ּבֵ י ֲה י ּגַ ּבֵ י ֲה י ּגַ ּבֵ         ָדֵדי, ָדֵדי, ָדֵדי, ָדֵדי, י ּגַ

ל ִמְצַרִיםָאְמֵר ָאְמֵר ָאְמֵר ָאְמֵר  ָפר ְסַכְנָיא ׁשֶ ָתא ִמּכְ ִמיַע ֵליּה ִמיּלְ ׁשְ א ּדִ ל ִמְצַרִיםי: ִאי ִאיּכָ ָפר ְסַכְנָיא ׁשֶ ָתא ִמּכְ ִמיַע ֵליּה ִמיּלְ ׁשְ א ּדִ ל ִמְצַרִיםי: ִאי ִאיּכָ ָפר ְסַכְנָיא ׁשֶ ָתא ִמּכְ ִמיַע ֵליּה ִמיּלְ ׁשְ א ּדִ ל ִמְצַרִיםי: ִאי ִאיּכָ ָפר ְסַכְנָיא ׁשֶ ָתא ִמּכְ ִמיַע ֵליּה ִמיּלְ ׁשְ א ּדִ         ֵליָמא. ֵליָמא. ֵליָמא. ֵליָמא. , י: ִאי ִאיּכָ
ְייהּו ְוָאַמר:  ַתח ַחד ִמיּנַ ְייהּו ְוָאַמר: ּפָ ַתח ַחד ִמיּנַ ְייהּו ְוָאַמר: ּפָ ַתח ַחד ִמיּנַ ְייהּו ְוָאַמר: ּפָ ַתח ַחד ִמיּנַ         ּפָ

ּבּו ְלֵבין ַהּגֹוִים ׁשְ ּנִ ָארּוס ַוֲארּוָסתֹו ׁשֶ ה ּבְ ּבּו ְלֵבין ַהּגֹוִיםַמֲעׂשֶ ׁשְ ּנִ ָארּוס ַוֲארּוָסתֹו ׁשֶ ה ּבְ ּבּו ְלֵבין ַהּגֹוִיםַמֲעׂשֶ ׁשְ ּנִ ָארּוס ַוֲארּוָסתֹו ׁשֶ ה ּבְ ּבּו ְלֵבין ַהּגֹוִיםַמֲעׂשֶ ׁשְ ּנִ ָארּוס ַוֲארּוָסתֹו ׁשֶ ה ּבְ יאּום ֶזה ָלֶזה,     ,,,,ַמֲעׂשֶ ִ יאּום ֶזה ָלֶזה, ִהׂשּ ִ יאּום ֶזה ָלֶזה, ִהׂשּ ִ יאּום ֶזה ָלֶזה, ִהׂשּ ִ         ִהׂשּ
ךָ : ָאְמָרה לוֹ ָאְמָרה לוֹ ָאְמָרה לוֹ ָאְמָרה לוֹ  ה ִמּמְ ׁשָ ַבּקָ ךָ "ּבְ ה ִמּמְ ׁשָ ַבּקָ ךָ "ּבְ ה ִמּמְ ׁשָ ַבּקָ ךָ "ּבְ ה ִמּמְ ׁשָ ַבּקָ ּה ַעד יֹום מֹותֹו. "ּבְ ָך", ְולֹא ָנַגע ּבָ ה ִמּמְ תּוּבָ ֵאין ִלי ּכְ י, ׁשֶ ע ּבִ ּגַ ּה ַעד יֹום מֹותֹו. , ַאל ּתִ ָך", ְולֹא ָנַגע ּבָ ה ִמּמְ תּוּבָ ֵאין ִלי ּכְ י, ׁשֶ ע ּבִ ּגַ ּה ַעד יֹום מֹותֹו. , ַאל ּתִ ָך", ְולֹא ָנַגע ּבָ ה ִמּמְ תּוּבָ ֵאין ִלי ּכְ י, ׁשֶ ע ּבִ ּגַ ּה ַעד יֹום מֹותֹו. , ַאל ּתִ ָך", ְולֹא ָנַגע ּבָ ה ִמּמְ תּוּבָ ֵאין ִלי ּכְ י, ׁשֶ ע ּבִ ּגַ         , ַאל ּתִ

ת, ָאְמָרה ָלֶהן ּמֵ ת, ָאְמָרה ָלֶהןּוְכׁשֶ ּמֵ ת, ָאְמָרה ָלֶהןּוְכׁשֶ ּמֵ ת, ָאְמָרה ָלֶהןּוְכׁשֶ ּמֵ ט : ּוְכׁשֶ ְטּפֵ ּפִ ט ִסיְפדּו ְלֶזה, ׁשֶ ְטּפֵ ּפִ ט ִסיְפדּו ְלֶזה, ׁשֶ ְטּפֵ ּפִ ט ִסיְפדּו ְלֶזה, ׁשֶ ְטּפֵ ּפִ         ִיְצרֹו יֹוֵתר ִמּיֹוֵסף, ִיְצרֹו יֹוֵתר ִמּיֹוֵסף, ִיְצרֹו יֹוֵתר ִמּיֹוֵסף, ִיְצרֹו יֹוֵתר ִמּיֹוֵסף, ּבְ ִסיְפדּו ְלֶזה, ׁשֶ
אּדְ ּדְ ּדְ ּדְ  ְעּתָ א ֲחָדא ׁשַ יֹוֵסף לֹא ֲהָוה ֶאּלָ אִאיּלּו ּבְ ְעּתָ א ֲחָדא ׁשַ יֹוֵסף לֹא ֲהָוה ֶאּלָ אִאיּלּו ּבְ ְעּתָ א ֲחָדא ׁשַ יֹוֵסף לֹא ֲהָוה ֶאּלָ אִאיּלּו ּבְ ְעּתָ א ֲחָדא ׁשַ יֹוֵסף לֹא ֲהָוה ֶאּלָ ל יֹוָמא ְויוֹ , ִאיּלּו ּבְ ל יֹוָמא ְויוֹ ְוַהאי ּכָ ל יֹוָמא ְויוֹ ְוַהאי ּכָ ל יֹוָמא ְויוֹ ְוַהאי ּכָ   ָמא. ָמא. ָמא. ָמא. ְוַהאי ּכָ

ה.  ֲחָדא ִמּטָ ה, ְוַהאי ּבַ ֲחָדא ִמּטָ ה. ְוִאיּלּו יֹוֵסף ָלאו ּבַ ֲחָדא ִמּטָ ה, ְוַהאי ּבַ ֲחָדא ִמּטָ ה. ְוִאיּלּו יֹוֵסף ָלאו ּבַ ֲחָדא ִמּטָ ה, ְוַהאי ּבַ ֲחָדא ִמּטָ ה. ְוִאיּלּו יֹוֵסף ָלאו ּבַ ֲחָדא ִמּטָ ה, ְוַהאי ּבַ ֲחָדא ִמּטָ   ְוִאיּלּו יֹוֵסף ָלאו ּבַ
ּתוֹ  ּתֹו, ְוָהא ִאׁשְ ּתוֹ ְוִאיּלּו יֹוֵסף ָלאו ִאׁשְ ּתֹו, ְוָהא ִאׁשְ ּתוֹ ְוִאיּלּו יֹוֵסף ָלאו ִאׁשְ ּתֹו, ְוָהא ִאׁשְ ּתוֹ ְוִאיּלּו יֹוֵסף ָלאו ִאׁשְ ּתֹו, ְוָהא ִאׁשְ   . ְוִאיּלּו יֹוֵסף ָלאו ִאׁשְ

  
ַתח ִאיָדְך ְוָאַמר:  ַתח ִאיָדְך ְוָאַמר: ּפָ ַתח ִאיָדְך ְוָאַמר: ּפָ ַתח ִאיָדְך ְוָאַמר: ּפָ         ּפָ

ִעים מֹוִדּיֹות ּבְ  ה ְוָעְמדּו ַאְרּבָ ִעים מֹוִדּיֹות ּבְ ַמֲעׂשֶ ה ְוָעְמדּו ַאְרּבָ ִעים מֹוִדּיֹות ּבְ ַמֲעׂשֶ ה ְוָעְמדּו ַאְרּבָ ִעים מֹוִדּיֹות ּבְ ַמֲעׂשֶ ה ְוָעְמדּו ַאְרּבָ יָנרַמֲעׂשֶ יָנרּדִ יָנרּדִ יָנרּדִ ַער מֹוְדָיא ַאַחת, ּדִ ַ ַער מֹוְדָיא ַאַחת, , ֶנְחַסר ַהׁשּ ַ ַער מֹוְדָיא ַאַחת, , ֶנְחַסר ַהׁשּ ַ ַער מֹוְדָיא ַאַחת, , ֶנְחַסר ַהׁשּ ַ   , ֶנְחַסר ַהׁשּ
ין ּוְסָקלּום,     ּוָמְצאוּ ּוָמְצאוּ ּוָמְצאוּ ּוָמְצאוּ     ,,,,ּוָבְדקוּ ּוָבְדקוּ ּוָבְדקוּ ּוָבְדקוּ  ּפּוִרים, ְוֵהִביאּום ְלֵבית ּדִ יֹום ַהּכִ אּו ַעל ַנֲעָרה ְמאֹוָרָסה ּבְ ּבָ ין ּוְסָקלּום, ָאב ּוְבנֹו ׁשֶ ּפּוִרים, ְוֵהִביאּום ְלֵבית ּדִ יֹום ַהּכִ אּו ַעל ַנֲעָרה ְמאֹוָרָסה ּבְ ּבָ ין ּוְסָקלּום, ָאב ּוְבנֹו ׁשֶ ּפּוִרים, ְוֵהִביאּום ְלֵבית ּדִ יֹום ַהּכִ אּו ַעל ַנֲעָרה ְמאֹוָרָסה ּבְ ּבָ ין ּוְסָקלּום, ָאב ּוְבנֹו ׁשֶ ּפּוִרים, ְוֵהִביאּום ְלֵבית ּדִ יֹום ַהּכִ אּו ַעל ַנֲעָרה ְמאֹוָרָסה ּבְ ּבָ         ָאב ּוְבנֹו ׁשֶ

ַער ִלְמקֹומֹו.  ַ ַער ִלְמקֹומֹו. ְוָחַזר ַהׁשּ ַ ַער ִלְמקֹומֹו. ְוָחַזר ַהׁשּ ַ ַער ִלְמקֹומֹו. ְוָחַזר ַהׁשּ ַ         ְוָחַזר ַהׁשּ
        

ַתח ִאיָדְך ְוָאַמר:  ַתח ִאיָדְך ְוָאַמר: ּפָ ַתח ִאיָדְך ְוָאַמר: ּפָ ַתח ִאיָדְך ְוָאַמר: ּפָ         ּפָ
ָתּה  תּוּבָ ּה, ְוָהְיָתה ּכְ ּתֹו ְלָגְרׁשָ ִאׁשְ ַתן ֵעיָניו ּבְ ּנָ ָאָדם ֶאָחד ׁשֶ ה ּבְ ָתּה ַמֲעׂשֶ תּוּבָ ּה, ְוָהְיָתה ּכְ ּתֹו ְלָגְרׁשָ ִאׁשְ ַתן ֵעיָניו ּבְ ּנָ ָאָדם ֶאָחד ׁשֶ ה ּבְ ָתּה ַמֲעׂשֶ תּוּבָ ּה, ְוָהְיָתה ּכְ ּתֹו ְלָגְרׁשָ ִאׁשְ ַתן ֵעיָניו ּבְ ּנָ ָאָדם ֶאָחד ׁשֶ ה ּבְ ָתּה ַמֲעׂשֶ תּוּבָ ּה, ְוָהְיָתה ּכְ ּתֹו ְלָגְרׁשָ ִאׁשְ ַתן ֵעיָניו ּבְ ּנָ ָאָדם ֶאָחד ׁשֶ ה ּבְ הַמֲעׂשֶ הְמרּוּבָ הְמרּוּבָ הְמרּוּבָ ה? . ְמרּוּבָ ה? ֶמה ָעׂשָ ה? ֶמה ָעׂשָ ה? ֶמה ָעׂשָ         ֶמה ָעׂשָ

ה ַאַחת, ְוֵהִביא לֹוֶבן ּבֵ  יָבן ַעל ִמיּטָ ּכִ ָרן ְוִהׁשְ יּכְ ָקן, ׁשִ ִביָניו ְוֶהֱאִכיָלן ְוִהׁשְ ן ֶאת ׁשֹוׁשְ ה ַאַחת, ְוֵהִביא לֹוֶבן ּבֵ ָהַלְך ְוִזיּמֵ יָבן ַעל ִמיּטָ ּכִ ָרן ְוִהׁשְ יּכְ ָקן, ׁשִ ִביָניו ְוֶהֱאִכיָלן ְוִהׁשְ ן ֶאת ׁשֹוׁשְ ה ַאַחת, ְוֵהִביא לֹוֶבן ּבֵ ָהַלְך ְוִזיּמֵ יָבן ַעל ִמיּטָ ּכִ ָרן ְוִהׁשְ יּכְ ָקן, ׁשִ ִביָניו ְוֶהֱאִכיָלן ְוִהׁשְ ן ֶאת ׁשֹוׁשְ ה ַאַחת, ְוֵהִביא לֹוֶבן ּבֵ ָהַלְך ְוִזיּמֵ יָבן ַעל ִמיּטָ ּכִ ָרן ְוִהׁשְ יּכְ ָקן, ׁשִ ִביָניו ְוֶהֱאִכיָלן ְוִהׁשְ ן ֶאת ׁשֹוׁשְ יֵניֶהן, ָהַלְך ְוִזיּמֵ יל ּבֵ יֵניֶהן, יָצה ְוִהּטִ יל ּבֵ יֵניֶהן, יָצה ְוִהּטִ יל ּבֵ יֵניֶהן, יָצה ְוִהּטִ יל ּבֵ         יָצה ְוִהּטִ
ין, ְוֶהֱעִמיד ָלֶהן ֵעִדיםְוֶהֱעִמיד ָלֶהן ֵעִדיםְוֶהֱעִמיד ָלֶהן ֵעִדיםְוֶהֱעִמיד ָלֶהן ֵעִדים יןּוָבא ְלֵבית ּדִ יןּוָבא ְלֵבית ּדִ יןּוָבא ְלֵבית ּדִ   . ּוָבא ְלֵבית ּדִ

ְלִמי ם ָזֵקן ֶאָחד ִמּתַ ְלִמיָהָיה ׁשָ ם ָזֵקן ֶאָחד ִמּתַ ְלִמיָהָיה ׁשָ ם ָזֵקן ֶאָחד ִמּתַ ְלִמיָהָיה ׁשָ ם ָזֵקן ֶאָחד ִמּתַ ֵקן: ָהָיה ׁשָ אי ַהזָּ ּמַ ַ י ִמׁשּ ַלּנִ ְך ְמקּוּבְ מֹו, ָאַמר ָלֶהן, ּכָ ן ּבּוָטא ׁשְ ֵקן ּוָבָבא ּבֶ אי ַהזָּ ּמַ ֵקן: ֵדי ׁשַ אי ַהזָּ ּמַ ַ י ִמׁשּ ַלּנִ ְך ְמקּוּבְ מֹו, ָאַמר ָלֶהן, ּכָ ן ּבּוָטא ׁשְ ֵקן ּוָבָבא ּבֶ אי ַהזָּ ּמַ ֵקן: ֵדי ׁשַ אי ַהזָּ ּמַ ַ י ִמׁשּ ַלּנִ ְך ְמקּוּבְ מֹו, ָאַמר ָלֶהן, ּכָ ן ּבּוָטא ׁשְ ֵקן ּוָבָבא ּבֶ אי ַהזָּ ּמַ ֵקן: ֵדי ׁשַ אי ַהזָּ ּמַ ַ י ִמׁשּ ַלּנִ ְך ְמקּוּבְ מֹו, ָאַמר ָלֶהן, ּכָ ן ּבּוָטא ׁשְ ֵקן ּוָבָבא ּבֶ אי ַהזָּ ּמַ         ֵדי ׁשַ
יָצה סֹוֵלד ִמן ָהאּור יָצה סֹוֵלד ִמן ָהאּורלֹוֶבן ּבֵ יָצה סֹוֵלד ִמן ָהאּורלֹוֶבן ּבֵ יָצה סֹוֵלד ִמן ָהאּורלֹוֶבן ּבֵ ְדָבָריו    ,,,,לֹוֶבן ּבֵ ְדקּו ּוָמְצאּו ּכִ ְכַבת ֶזַרע ּדֹוָחה ִמן ָהאּור, ּבָ ְדָבָריוְוׁשִ ְדקּו ּוָמְצאּו ּכִ ְכַבת ֶזַרע ּדֹוָחה ִמן ָהאּור, ּבָ ְדָבָריוְוׁשִ ְדקּו ּוָמְצאּו ּכִ ְכַבת ֶזַרע ּדֹוָחה ִמן ָהאּור, ּבָ ְדָבָריוְוׁשִ ְדקּו ּוָמְצאּו ּכִ ְכַבת ֶזַרע ּדֹוָחה ִמן ָהאּור, ּבָ   , ְוׁשִ

ין ְוִהְלקּוהּו ְוִה  ין ְוִהְלקּוהּו ְוִה ְוֵהִביאּוהּו ְלֵבית ּדִ ין ְוִהְלקּוהּו ְוִה ְוֵהִביאּוהּו ְלֵבית ּדִ ין ְוִהְלקּוהּו ְוִה ְוֵהִביאּוהּו ְלֵבית ּדִ ּנּו. ְוֵהִביאּוהּו ְלֵבית ּדִ ָתּה ִמּמֶ תּוּבָ ּנּו. ְגּבּוהּו ּכְ ָתּה ִמּמֶ תּוּבָ ּנּו. ְגּבּוהּו ּכְ ָתּה ִמּמֶ תּוּבָ ּנּו. ְגּבּוהּו ּכְ ָתּה ִמּמֶ תּוּבָ         ְגּבּוהּו ּכְ
        

ֵייָאַמר ֵליּה ָאַמר ֵליּה ָאַמר ֵליּה ָאַמר ֵליּה          : : : : ַרב יֹוֵסףלְ לְ לְ לְ     ַאּבַ
י ַהאי ַמאי ַטֲעָמא ִאיֲענּוׁש וּ וּ וּ וּ  יִקים ּכּוּלֵ ָהוּו ַצּדִ י ַהאי ַמאי ַטֲעָמא ִאיֲענּוׁש ֵמַאַחר ּדְ יִקים ּכּוּלֵ ָהוּו ַצּדִ י ַהאי ַמאי ַטֲעָמא ִאיֲענּוׁש ֵמַאַחר ּדְ יִקים ּכּוּלֵ ָהוּו ַצּדִ י ַהאי ַמאי ַטֲעָמא ִאיֲענּוׁש ֵמַאַחר ּדְ יִקים ּכּוּלֵ ָהוּו ַצּדִ   ? ֵמַאַחר ּדְ
  

        ָאַמר ֵליּה: ָאַמר ֵליּה: ָאַמר ֵליּה: ָאַמר ֵליּה: 
ּום  ּום ִמׁשּ ּום ִמׁשּ ּום ִמׁשּ ַלִים, ּדְ ּדְ ּדְ ּדְ ִמׁשּ ַלִים, לֹא ִאיַאּבּול ַעל ְירּוׁשָ ַלִים, לֹא ִאיַאּבּול ַעל ְירּוׁשָ ַלִים, לֹא ִאיַאּבּול ַעל ְירּוׁשָ         לֹא ִאיַאּבּול ַעל ְירּוׁשָ
ְכִתיב ְכִתיבּדִ ְכִתיבּדִ ְכִתיבּדִ ם ְוִגילּו ָבּה     ::::ּדִ לִַ ְמחּו ֶאת ְירּוׁשָ ִלים ָעֵליָה" "ׂשִ ְתַאּבְ ל ַהּמִ ּה ָמׂשֹוׂש ּכָ יׂשּו ִאתָּ ל אֹוֲהֶביָה, ׂשִ   .  (ישעיה סו, י)    ּכָ
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יָתר"""" ק ָחֵריב ּבֵ ִריְסּפַ א ּדְ ּקָ ַ יָתרַאׁשּ ק ָחֵריב ּבֵ ִריְסּפַ א ּדְ ּקָ ַ יָתרַאׁשּ ק ָחֵריב ּבֵ ִריְסּפַ א ּדְ ּקָ ַ יָתרַאׁשּ ק ָחֵריב ּבֵ ִריְסּפַ א ּדְ ּקָ ַ         ".".".".ַאׁשּ
        

י ֲהָוה ִמְתְיִליד ָינֹוָקא  ָהוּו ְנִהיִגי ּכִ י ֲהָוה ִמְתְיִליד ָינֹוָקא ּדְ ָהוּו ְנִהיִגי ּכִ י ֲהָוה ִמְתְיִליד ָינֹוָקא ּדְ ָהוּו ְנִהיִגי ּכִ י ֲהָוה ִמְתְיִליד ָינֹוָקא ּדְ ָהוּו ְנִהיִגי ּכִ ְתִלי ַאְרָזא    - - - - ּדְ ְתִלי ַאְרָזאׁשָ ְתִלי ַאְרָזאׁשָ ְתִלי ַאְרָזאׁשָ ְתִלי ּתֹוְרִניָתא    - - - - ְינּוְקָתא ְינּוְקָתא ְינּוְקָתא ְינּוְקָתא , ׁשָ ְתִלי ּתֹוְרִניָתאׁשָ ְתִלי ּתֹוְרִניָתאׁשָ ְתִלי ּתֹוְרִניָתאׁשָ             ....ׁשָ
ָנָנאְוכִ ְוכִ ְוכִ ְוכִ  י ַקְייִצי ְלהּו ַוֲעַבדּו ּגְ ְסּבִ ָנָנאי ָהוּו ִמיּנַ י ַקְייִצי ְלהּו ַוֲעַבדּו ּגְ ְסּבִ ָנָנאי ָהוּו ִמיּנַ י ַקְייִצי ְלהּו ַוֲעַבדּו ּגְ ְסּבִ ָנָנאי ָהוּו ִמיּנַ י ַקְייִצי ְלהּו ַוֲעַבדּו ּגְ ְסּבִ   . י ָהוּו ִמיּנַ

יּה  ַרּתֵ יּה יֹוָמא ַחד ֲהָוה ָקא ָחְלָפא ּבְ ַרּתֵ יּה יֹוָמא ַחד ֲהָוה ָקא ָחְלָפא ּבְ ַרּתֵ יּה יֹוָמא ַחד ֲהָוה ָקא ָחְלָפא ּבְ ַרּתֵ קּדְ ּדְ ּדְ ּדְ יֹוָמא ַחד ֲהָוה ָקא ָחְלָפא ּבְ ִריְסּפַ ָקא ּדְ ר ׁשָ ּבַ קֵקיָסר, ִאּתַ ִריְסּפַ ָקא ּדְ ר ׁשָ ּבַ קֵקיָסר, ִאּתַ ִריְסּפַ ָקא ּדְ ר ׁשָ ּבַ קֵקיָסר, ִאּתַ ִריְסּפַ ָקא ּדְ ר ׁשָ ּבַ   ְקצּו ַאְרָזא ְוָעְיילּו ָלּה, ְקצּו ַאְרָזא ְוָעְיילּו ָלּה, ְקצּו ַאְרָזא ְוָעְיילּו ָלּה, ְקצּו ַאְרָזא ְוָעְיילּו ָלּה, , ֵקיָסר, ִאּתַ
  . ָאתּו ְנפּול ֲעַלְייהּו ַמחּוְנהוּ ָאתּו ְנפּול ֲעַלְייהּו ַמחּוְנהוּ ָאתּו ְנפּול ֲעַלְייהּו ַמחּוְנהוּ ָאתּו ְנפּול ֲעַלְייהּו ַמחּוְנהוּ 

ָך ְיה ָך ְיהָאתּו ָאְמרּו ֵליּה ְלֵקיָסר: ָמְרדּו ּבְ ָך ְיהָאתּו ָאְמרּו ֵליּה ְלֵקיָסר: ָמְרדּו ּבְ ָך ְיהָאתּו ָאְמרּו ֵליּה ְלֵקיָסר: ָמְרדּו ּבְ         ּוָדֵאי! ּוָדֵאי! ּוָדֵאי! ּוָדֵאי! ָאתּו ָאְמרּו ֵליּה ְלֵקיָסר: ָמְרדּו ּבְ
  . ֲאָתא ֲעַלְייהוּ ֲאָתא ֲעַלְייהוּ ֲאָתא ֲעַלְייהוּ ֲאָתא ֲעַלְייהוּ 

ֳחִרי ַאף ּכֹ  ַדע ּבָ ָרֵאל""ּגָ    .(איכה ב, ג)    ל ֶקֶרן ִיׂשְ
  

י ֵזיָראָאַמר ָאַמר ָאַמר ָאַמר  הוּ ָאַמר ָאַמר ָאַמר ָאַמר     ַרּבִ י ַאּבָ י יֹוָחָנןָאַמר ָאַמר ָאַמר ָאַמר     ַרּבִ         : : : : ַרּבִ
מֹוִנים ֶאֶלף ַקְרֵני ִמְלָחָמה,  מֹוִנים ֶאֶלף ַקְרֵני ִמְלָחָמה, ֵאּלּו ׁשְ מֹוִנים ֶאֶלף ַקְרֵני ִמְלָחָמה, ֵאּלּו ׁשְ מֹוִנים ֶאֶלף ַקְרֵני ִמְלָחָמה, ֵאּלּו ׁשְ         ֵאּלּו ׁשְ

ָכדּוָה, וְ  ּלְ ָעה ׁשֶ ׁשָ יָתר ּבְ ְכְנסּו ִלְכַרְך ּבֵ ּנִ ָכדּוָה, וְ ׁשֶ ּלְ ָעה ׁשֶ ׁשָ יָתר ּבְ ְכְנסּו ִלְכַרְך ּבֵ ּנִ ָכדּוָה, וְ ׁשֶ ּלְ ָעה ׁשֶ ׁשָ יָתר ּבְ ְכְנסּו ִלְכַרְך ּבֵ ּנִ ָכדּוָה, וְ ׁשֶ ּלְ ָעה ׁשֶ ׁשָ יָתר ּבְ ְכְנסּו ִלְכַרְך ּבֵ ּנִ דֹול. ׁשֶ ם ַהּגָ ָמן ְוָנַפל ַלּיָ ָהַלְך ּדָ ים ְוָטף, ַעד ׁשֶ ים ְוָנׁשִ ּה ֲאָנׁשִ דֹול. ָהְרגּו ּבָ ם ַהּגָ ָמן ְוָנַפל ַלּיָ ָהַלְך ּדָ ים ְוָטף, ַעד ׁשֶ ים ְוָנׁשִ ּה ֲאָנׁשִ דֹול. ָהְרגּו ּבָ ם ַהּגָ ָמן ְוָנַפל ַלּיָ ָהַלְך ּדָ ים ְוָטף, ַעד ׁשֶ ים ְוָנׁשִ ּה ֲאָנׁשִ דֹול. ָהְרגּו ּבָ ם ַהּגָ ָמן ְוָנַפל ַלּיָ ָהַלְך ּדָ ים ְוָטף, ַעד ׁשֶ ים ְוָנׁשִ ּה ֲאָנׁשִ         ָהְרגּו ּבָ
א ּתאַמר ְקרֹוָבה ָהְיָתה ּמָ א ּתאַמר ְקרֹוָבה ָהְיָתהׁשֶ ּמָ א ּתאַמר ְקרֹוָבה ָהְיָתהׁשֶ ּמָ א ּתאַמר ְקרֹוָבה ָהְיָתהׁשֶ ּמָ   ְרחֹוָקה ָהְיָתה ִמיל. ְרחֹוָקה ָהְיָתה ִמיל. ְרחֹוָקה ָהְיָתה ִמיל. ְרחֹוָקה ָהְיָתה ִמיל.     ????ׁשֶ

        
ְנָיא ְנָיאּתַ ְנָיאּתַ ְנָיאּתַ             ::::ּתַ

דֹול" י ֱאִליֶעֶזר ַהּגָ   אֹוֵמר:  ַרּבִ
ִבְקַעת ָיַדִים ֵני ְנָחִלים ֵיׁש ּבְ    ,ׁשְ

ְך ֵאי ְך ֵאיָלְך, ֶאָחד מֹוׁשֵ   ָלְך, ְוֶאָחד מֹוׁשֵ
יֲערּו ֲחָכִמים ם :ְוׁשִ ֵני ֲחָלִקים ַמִים ְוֶאָחד ּדָ         . . . . "ׁשְ

        
ַמְתִניָתא ּתָ  ַמְתִניָתא ּתָ ּבְ ַמְתִניָתא ּתָ ּבְ ַמְתִניָתא ּתָ ּבְ             ::::אאאאנָ נָ נָ נָ ּבְ

לֹא ֶזֶבל" ָרֵאל ּבְ ל ִיׂשְ ָמן ׁשֶ ְרֵמיֶהן ִמּדָ ְצרּו ּגֹוִים ֶאת ּכַ ִנים ּבָ ַבע ׁשָ   .  "ׁשֶ
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ר ָאִביןָאַמר ָאַמר ָאַמר ָאַמר    נז,ב יא ּבַ י ִחּיָ ן ָקְרָחהַמר ַמר ַמר ַמר ָא ָא ָא ָא     ַרּבִ ַע ּבֶ י ְיהֹוׁשֻ         : : : : ַרּבִ

ַלִים:  י ְירּוׁשָ ַלִים: ָסח ִלי ָזֵקן ֶאָחד ֵמַאְנׁשֵ י ְירּוׁשָ ַלִים: ָסח ִלי ָזֵקן ֶאָחד ֵמַאְנׁשֵ י ְירּוׁשָ ַלִים: ָסח ִלי ָזֵקן ֶאָחד ֵמַאְנׁשֵ י ְירּוׁשָ         ָסח ִלי ָזֵקן ֶאָחד ֵמַאְנׁשֵ
ֵרה ִרּבֹוא ִחים ָמאַתִים ְוַאַחת ֶעׂשְ ִבְקָעה זֹו ָהַרג ְנבּוַזְרֲאָדן ַרב ַטּבָ ֵרה ִרּבֹואּבְ ִחים ָמאַתִים ְוַאַחת ֶעׂשְ ִבְקָעה זֹו ָהַרג ְנבּוַזְרֲאָדן ַרב ַטּבָ ֵרה ִרּבֹואּבְ ִחים ָמאַתִים ְוַאַחת ֶעׂשְ ִבְקָעה זֹו ָהַרג ְנבּוַזְרֲאָדן ַרב ַטּבָ ֵרה ִרּבֹואּבְ ִחים ָמאַתִים ְוַאַחת ֶעׂשְ ִבְקָעה זֹו ָהַרג ְנבּוַזְרֲאָדן ַרב ַטּבָ   , ּבְ

ע ִרּבֹוא ַעל ֶאֶבן ַאַחת,  ִעים ְוַאְרּבַ ׁשְ ַלִים ָהַרג ּתִ ע ִרּבֹוא ַעל ֶאֶבן ַאַחת, ּוִבירּוׁשָ ִעים ְוַאְרּבַ ׁשְ ַלִים ָהַרג ּתִ ע ִרּבֹוא ַעל ֶאֶבן ַאַחת, ּוִבירּוׁשָ ִעים ְוַאְרּבַ ׁשְ ַלִים ָהַרג ּתִ ע ִרּבֹוא ַעל ֶאֶבן ַאַחת, ּוִבירּוׁשָ ִעים ְוַאְרּבַ ׁשְ ַלִים ָהַרג ּתִ         ּוִבירּוׁשָ
ָהַלְך  ָהַלְך ַעד ׁשֶ ָהַלְך ַעד ׁשֶ ָהַלְך ַעד ׁשֶ ל ְזַכְרָיה, ַעד ׁשֶ ָדמֹו ׁשֶ ָמן ְוָנַגע ּבְ ל ְזַכְרָיה, ּדָ ָדמֹו ׁשֶ ָמן ְוָנַגע ּבְ ל ְזַכְרָיה, ּדָ ָדמֹו ׁשֶ ָמן ְוָנַגע ּבְ ל ְזַכְרָיה, ּדָ ָדמֹו ׁשֶ ָמן ְוָנַגע ּבְ         ּדָ

ֱאַמר:  ּנֶ ֶ ים ַמה ׁשּ ֱאַמר: ְלַקּיֵ ּנֶ ֶ ים ַמה ׁשּ ֱאַמר: ְלַקּיֵ ּנֶ ֶ ים ַמה ׁשּ ֱאַמר: ְלַקּיֵ ּנֶ ֶ ים ַמה ׁשּ ָדִמים ָנָגעּו"ְלַקּיֵ   . (הושע ד, ב)    "ְוָדִמים ּבְ
ֵחיּה ִלְדֵמיּה  ּכַ ֵחיּה ִלְדֵמיּה ַאׁשְ ּכַ ֵחיּה ִלְדֵמיּה ַאׁשְ ּכַ ֵחיּה ִלְדֵמיּה ַאׁשְ ּכַ ח ְוָסֵליק, ּדִ ּדִ ּדִ ּדִ ַאׁשְ ֲהָוה ָקא ַמְרּתַ ח ְוָסֵליק, ְזַכְרָיה ּדַ ֲהָוה ָקא ַמְרּתַ ח ְוָסֵליק, ְזַכְרָיה ּדַ ֲהָוה ָקא ַמְרּתַ ח ְוָסֵליק, ְזַכְרָיה ּדַ ֲהָוה ָקא ַמְרּתַ         ְזַכְרָיה ּדַ
        ָאַמר: ַמאי ַהאי? ָאַמר: ַמאי ַהאי? ָאַמר: ַמאי ַהאי? ָאַמר: ַמאי ַהאי? 

ּפּוְך.  ּתַ ִאׁשְ ם ְזָבִחים ּדְ ּפּוְך. ָאְמרּו ֵליּה: ּדַ ּתַ ִאׁשְ ם ְזָבִחים ּדְ ּפּוְך. ָאְמרּו ֵליּה: ּדַ ּתַ ִאׁשְ ם ְזָבִחים ּדְ ּפּוְך. ָאְמרּו ֵליּה: ּדַ ּתַ ִאׁשְ ם ְזָבִחים ּדְ         ָאְמרּו ֵליּה: ּדַ
ּמוּ ַאְייֵת ַאְייֵת ַאְייֵת ַאְייֵת  ֵמי ְולֹא ִאיּדַ ּמוּ י ּדְ ֵמי ְולֹא ִאיּדַ ּמוּ י ּדְ ֵמי ְולֹא ִאיּדַ ּמוּ י ּדְ ֵמי ְולֹא ִאיּדַ   . י ּדְ

ַפְרְזֵלי. : ָאַמר ְלהוּ ָאַמר ְלהוּ ָאַמר ְלהוּ ָאַמר ְלהוּ  ַמְסְרֵקי ּדְ ַרְייכּו ּבְ ַפְרְזֵלי. ִאי ָאְמִריתּו ִלי מּוָטב, ְוִאי ָלאו ְמָסֵריְקָנא ִלְבׂשָ ַמְסְרֵקי ּדְ ַרְייכּו ּבְ ַפְרְזֵלי. ִאי ָאְמִריתּו ִלי מּוָטב, ְוִאי ָלאו ְמָסֵריְקָנא ִלְבׂשָ ַמְסְרֵקי ּדְ ַרְייכּו ּבְ ַפְרְזֵלי. ִאי ָאְמִריתּו ִלי מּוָטב, ְוִאי ָלאו ְמָסֵריְקָנא ִלְבׂשָ ַמְסְרֵקי ּדְ ַרְייכּו ּבְ         ִאי ָאְמִריתּו ִלי מּוָטב, ְוִאי ָלאו ְמָסֵריְקָנא ִלְבׂשָ
וֵ ָאְמֵר ָאְמֵר ָאְמֵר ָאְמֵר  ַמָיא, ָקֵמיַנן ִעיּלָ ׁשְ י ּדִ ִמיּלֵ ֲהָוה ָקא מֹוַכח ָלן ּבְ ן ּדַ יא ֲהָוה ּבָ וֵ י ֵליּה: ַמאי ֵניָמא ְלָך? ְנִבּיָ ַמָיא, ָקֵמיַנן ִעיּלָ ׁשְ י ּדִ ִמיּלֵ ֲהָוה ָקא מֹוַכח ָלן ּבְ ן ּדַ יא ֲהָוה ּבָ וֵ י ֵליּה: ַמאי ֵניָמא ְלָך? ְנִבּיָ ַמָיא, ָקֵמיַנן ִעיּלָ ׁשְ י ּדִ ִמיּלֵ ֲהָוה ָקא מֹוַכח ָלן ּבְ ן ּדַ יא ֲהָוה ּבָ וֵ י ֵליּה: ַמאי ֵניָמא ְלָך? ְנִבּיָ ַמָיא, ָקֵמיַנן ִעיּלָ ׁשְ י ּדִ ִמיּלֵ ֲהָוה ָקא מֹוַכח ָלן ּבְ ן ּדַ יא ֲהָוה ּבָ         יּה ְוָקְטִליַנן ֵליּה, יּה ְוָקְטִליַנן ֵליּה, יּה ְוָקְטִליַנן ֵליּה, יּה ְוָקְטִליַנן ֵליּה, י ֵליּה: ַמאי ֵניָמא ְלָך? ְנִבּיָ

ִנין  ה ׁשְ ּמָ ִנין ְוָהא ּכַ ה ׁשְ ּמָ ִנין ְוָהא ּכַ ה ׁשְ ּמָ ִנין ְוָהא ּכַ ה ׁשְ ּמָ ֵמיּה. ּדְ ּדְ ּדְ ּדְ ְוָהא ּכַ ֵמיּה. לֹא ָקא ָנֵייח ּדְ ֵמיּה. לֹא ָקא ָנֵייח ּדְ ֵמיּה. לֹא ָקא ָנֵייח ּדְ         לֹא ָקא ָנֵייח ּדְ
יְסָנא ֵליּה.  יְסָנא ֵליּה. ָאַמר ְלהּו: ֲאָנא ְמַפּיֵ יְסָנא ֵליּה. ָאַמר ְלהּו: ֲאָנא ְמַפּיֵ יְסָנא ֵליּה. ָאַמר ְלהּו: ֲאָנא ְמַפּיֵ         ָאַמר ְלהּו: ֲאָנא ְמַפּיֵ

ֵויּה  ה ָקַטל ִעיּלָ דֹוָלה ְוַסְנֶהְדִרי ְקַטּנָ ֵויּה ַאְייֵתי ַסְנֶהְדִרי ּגְ ה ָקַטל ִעיּלָ דֹוָלה ְוַסְנֶהְדִרי ְקַטּנָ ֵויּה ַאְייֵתי ַסְנֶהְדִרי ּגְ ה ָקַטל ִעיּלָ דֹוָלה ְוַסְנֶהְדִרי ְקַטּנָ ֵויּה ַאְייֵתי ַסְנֶהְדִרי ּגְ ה ָקַטל ִעיּלָ דֹוָלה ְוַסְנֶהְדִרי ְקַטּנָ   . ְולֹא ָנחְולֹא ָנחְולֹא ָנחְולֹא ָנח    - - - - ַאְייֵתי ַסְנֶהְדִרי ּגְ
ֵויּה  חּוִרים ּוְבתּולֹות ָקַטל ִעיּלָ ֵויּה ּבַ חּוִרים ּוְבתּולֹות ָקַטל ִעיּלָ ֵויּה ּבַ חּוִרים ּוְבתּולֹות ָקַטל ִעיּלָ ֵויּה ּבַ חּוִרים ּוְבתּולֹות ָקַטל ִעיּלָ       ....ְולֹא ָנחְולֹא ָנחְולֹא ָנחְולֹא ָנח    - - - - ּבַ

ֵויּה  ן ָקַטל ִעיּלָ ית ַרּבָ ל ּבֵ ינֹוקֹות ׁשֶ ֵויּה ַאְייֵתי ּתִ ן ָקַטל ִעיּלָ ית ַרּבָ ל ּבֵ ינֹוקֹות ׁשֶ ֵויּה ַאְייֵתי ּתִ ן ָקַטל ִעיּלָ ית ַרּבָ ל ּבֵ ינֹוקֹות ׁשֶ ֵויּה ַאְייֵתי ּתִ ן ָקַטל ִעיּלָ ית ַרּבָ ל ּבֵ ינֹוקֹות ׁשֶ         ְולֹא ָנח. ְולֹא ָנח. ְולֹא ָנח. ְולֹא ָנח.     - - - - ַאְייֵתי ּתִ
הּו? : ָאַמר ֵליּה ָאַמר ֵליּה ָאַמר ֵליּה ָאַמר ֵליּה  ִדיְנהּו ְלכּוּלְ ַאּבְ ים, ִניָחא ְלָך ּדְ ְדּתִ ֶהן ִאיּבַ ּבָ הּו? ְזַכְרָיה, ְזַכְרָיה, טֹוִבים ׁשֶ ִדיְנהּו ְלכּוּלְ ַאּבְ ים, ִניָחא ְלָך ּדְ ְדּתִ ֶהן ִאיּבַ ּבָ הּו? ְזַכְרָיה, ְזַכְרָיה, טֹוִבים ׁשֶ ִדיְנהּו ְלכּוּלְ ַאּבְ ים, ִניָחא ְלָך ּדְ ְדּתִ ֶהן ִאיּבַ ּבָ הּו? ְזַכְרָיה, ְזַכְרָיה, טֹוִבים ׁשֶ ִדיְנהּו ְלכּוּלְ ַאּבְ ים, ִניָחא ְלָך ּדְ ְדּתִ ֶהן ִאיּבַ ּבָ         ְזַכְרָיה, ְזַכְרָיה, טֹוִבים ׁשֶ

ְדָאַמר ֵליּה ָהִכי  ְדָאַמר ֵליּה ָהִכי ּכִ ְדָאַמר ֵליּה ָהִכי ּכִ ְדָאַמר ֵליּה ָהִכי ּכִ   . ָנחָנחָנחָנח    - - - - ּכִ
ׁשּוָבה ּבְ  ְעָתא ִהְרֵהר ּתְ ַהִהיא ׁשָ ׁשּוָבה ּבְ ּבְ ְעָתא ִהְרֵהר ּתְ ַהִהיא ׁשָ ׁשּוָבה ּבְ ּבְ ְעָתא ִהְרֵהר ּתְ ַהִהיא ׁשָ ׁשּוָבה ּבְ ּבְ ְעָתא ִהְרֵהר ּתְ ַהִהיא ׁשָ יּה, ּבְ יּה, ַדְעּתֵ יּה, ַדְעּתֵ יּה, ַדְעּתֵ         ַדְעּתֵ

ךְ : ָאַמרָאַמרָאַמרָאַמר ךְ ּוָמה ִאם ַעל ֶנֶפׁש ַאַחת, ּכָ ךְ ּוָמה ִאם ַעל ֶנֶפׁש ַאַחת, ּכָ ךְ ּוָמה ִאם ַעל ֶנֶפׁש ַאַחת, ּכָ ה, ּוָמה ִאם ַעל ֶנֶפׁש ַאַחת, ּכָ ה ְוַכּמָ ּמָ ָמָתא ַעל ַאַחת ּכַ ל ָהֵני ִנׁשְ ְקַטל ּכָ ְבָרא ּדִ הַההּוא ּגַ ה ְוַכּמָ ּמָ ָמָתא ַעל ַאַחת ּכַ ל ָהֵני ִנׁשְ ְקַטל ּכָ ְבָרא ּדִ הַההּוא ּגַ ה ְוַכּמָ ּמָ ָמָתא ַעל ַאַחת ּכַ ל ָהֵני ִנׁשְ ְקַטל ּכָ ְבָרא ּדִ הַההּוא ּגַ ה ְוַכּמָ ּמָ ָמָתא ַעל ַאַחת ּכַ ל ָהֵני ִנׁשְ ְקַטל ּכָ ְבָרא ּדִ   ! ַההּוא ּגַ
יר ּיַ ֵביֵתיּה ְוִאּגַ א ּבְ ַרְטּתָ ַטר ּפְ ַדר ׁשְ ירֲעַרק ֲאַזל ׁשְ ּיַ ֵביֵתיּה ְוִאּגַ א ּבְ ַרְטּתָ ַטר ּפְ ַדר ׁשְ ירֲעַרק ֲאַזל ׁשְ ּיַ ֵביֵתיּה ְוִאּגַ א ּבְ ַרְטּתָ ַטר ּפְ ַדר ׁשְ ירֲעַרק ֲאַזל ׁשְ ּיַ ֵביֵתיּה ְוִאּגַ א ּבְ ַרְטּתָ ַטר ּפְ ַדר ׁשְ             ....ֲעַרק ֲאַזל ׁשְ

        
        

ָנא ָנאּתָ ָנאּתָ ָנאּתָ   : ּתָ
ב ָהָיה,  - ַנֲעָמן" ר ּתֹוׁשָ   ּגֵ

ר ֶצֶדק ָהָיה -ְנבּוַזְרֲאָדן     .ּגֵ
ל ָהָמן  ֵני ָבָניו ׁשֶ ַרק.  - ִמּבְ ְבֵני ּבְ   ָלְמדּו ּתֹוָרה ּבִ

ל ִסיְסָרא  ֵני ָבָניו ׁשֶ ַלִים.  - ִמּבְ ירּוׁשָ ינֹוקֹות ּבִ דּו תִּ   ִלּמְ
ל ַסְנֵחִריב  ֵני ָבָניו ׁשֶ ים - ִמּבְ ַרּבִ דּו ּתֹוָרה ּבָ         . . . . "ִלּמְ

            ????ַמאן ִאינּוןַמאן ִאינּוןַמאן ִאינּוןַמאן ִאינּון
ַמְעָיה ְוַאְבַטְלי ַמְעָיה ְוַאְבַטְליׁשְ ַמְעָיה ְוַאְבַטְליׁשְ ַמְעָיה ְוַאְבַטְליׁשְ   . ֹוןֹוןֹוןֹוןׁשְ

  
ְכִתיב:  ְכִתיב: ַהְיינּו ּדִ ְכִתיב: ַהְיינּו ּדִ ְכִתיב: ַהְיינּו ּדִ סֹות""ַהְיינּו ּדִ י ִהּכַ ָמּה ַעל ְצִחיַח ָסַלע ְלִבְלתִּ י ֶאת ּדָ   .  (יחזקאל כד, ח)    31313131ָנַתתִּ

   
        

                                                           

סֹותלהעלות ֵחמה לנקום נקם  31 י ִהּכַ ָמּה ַעל ְצִחיַח ָסַלע ְלִבְלּתִ י ֶאת ּדָ סֹותָנַתּתִ י ִהּכַ ָמּה ַעל ְצִחיַח ָסַלע ְלִבְלּתִ י ֶאת ּדָ סֹותָנַתּתִ י ִהּכַ ָמּה ַעל ְצִחיַח ָסַלע ְלִבְלּתִ י ֶאת ּדָ סֹותָנַתּתִ י ִהּכַ ָמּה ַעל ְצִחיַח ָסַלע ְלִבְלּתִ י ֶאת ּדָ  ָנַתּתִ



  ....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ְסדּוָרה ְּגָמָרא
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        נז, בנז, בנז, בנז, ב .26
ו""ַהּקֹל קֹול ַיֲעקֹ  ַדִים ְיֵדי ֵעׂשָ   , (בראשית כז, כב)    ב ְוַהּיָ

א ׁשֶ     - - - -     "ַהּקֹל" ַסְנְדִרּיָ ַאֶלּכְ ָהַרג ּבְ ינּוס ֵקיָסר, ׁשֶ א ׁשֶ ֶזה ַאְדִרּיָ ַסְנְדִרּיָ ַאֶלּכְ ָהַרג ּבְ ינּוס ֵקיָסר, ׁשֶ א ׁשֶ ֶזה ַאְדִרּיָ ַסְנְדִרּיָ ַאֶלּכְ ָהַרג ּבְ ינּוס ֵקיָסר, ׁשֶ א ׁשֶ ֶזה ַאְדִרּיָ ַסְנְדִרּיָ ַאֶלּכְ ָהַרג ּבְ ינּוס ֵקיָסר, ׁשֶ ים ִרּבֹוא, ֶזה ַאְדִרּיָ ִ ׁשּ ים ִרּבֹוא ַעל ׁשִ ִ ׁשּ ים ִרּבֹוא, ל ִמְצַרִים ׁשִ ִ ׁשּ ים ִרּבֹוא ַעל ׁשִ ִ ׁשּ ים ִרּבֹוא, ל ִמְצַרִים ׁשִ ִ ׁשּ ים ִרּבֹוא ַעל ׁשִ ִ ׁשּ ים ִרּבֹוא, ל ִמְצַרִים ׁשִ ִ ׁשּ ים ִרּבֹוא ַעל ׁשִ ִ ׁשּ         ל ִמְצַרִים ׁשִ
יֹוְצֵאי ִמְצַרִים.  ְפַלִים ּכְ יֹוְצֵאי ִמְצַרִים. ּכִ ְפַלִים ּכְ יֹוְצֵאי ִמְצַרִים. ּכִ ְפַלִים ּכְ יֹוְצֵאי ִמְצַרִים. ּכִ ְפַלִים ּכְ         ּכִ

ע ֵמאֹות ִרּבֹוא,     - - - -     "קֹול ַיֲעקב" יָתר ַאְרּבַ ְכַרְך ּבֵ ָהַרג ּבִ ְסָיינּוס ֵקיָסר, ׁשֶ ע ֵמאֹות ִרּבֹוא, ֶזה ַאְסּפַ יָתר ַאְרּבַ ְכַרְך ּבֵ ָהַרג ּבִ ְסָיינּוס ֵקיָסר, ׁשֶ ע ֵמאֹות ִרּבֹוא, ֶזה ַאְסּפַ יָתר ַאְרּבַ ְכַרְך ּבֵ ָהַרג ּבִ ְסָיינּוס ֵקיָסר, ׁשֶ ע ֵמאֹות ִרּבֹוא, ֶזה ַאְסּפַ יָתר ַאְרּבַ ְכַרְך ּבֵ ָהַרג ּבִ ְסָיינּוס ֵקיָסר, ׁשֶ         ֶזה ַאְסּפַ
ַעת ֲאָלִפים ִרּבֹוא.                                  ַעת ֲאָלִפים ִרּבֹוא. ְוָאְמִרי ָלּה: ַאְרּבַ ַעת ֲאָלִפים ִרּבֹוא. ְוָאְמִרי ָלּה: ַאְרּבַ ַעת ֲאָלִפים ִרּבֹוא. ְוָאְמִרי ָלּה: ַאְרּבַ         ְוָאְמִרי ָלּה: ַאְרּבַ

ַדִים  ו""ְוַהּיָ ָעה    - - - -     ְיֵדי ֵעׂשָ ָעהזֹו ַמְלכּות ָהְרׁשָ ָעהזֹו ַמְלכּות ָהְרׁשָ ָעהזֹו ַמְלכּות ָהְרׁשָ ְרָפה ֶאת ֵהיָכֵלנּו, ְוִהְגִליָתנּו ֵמַאְרֵצנּו. , זֹו ַמְלכּות ָהְרׁשָ ֵתינּו, ְוׂשָ ֶהֱחִריָבה ֶאת ּבֵ ְרָפה ֶאת ֵהיָכֵלנּו, ְוִהְגִליָתנּו ֵמַאְרֵצנּו. ׁשֶ ֵתינּו, ְוׂשָ ֶהֱחִריָבה ֶאת ּבֵ ְרָפה ֶאת ֵהיָכֵלנּו, ְוִהְגִליָתנּו ֵמַאְרֵצנּו. ׁשֶ ֵתינּו, ְוׂשָ ֶהֱחִריָבה ֶאת ּבֵ ְרָפה ֶאת ֵהיָכֵלנּו, ְוִהְגִליָתנּו ֵמַאְרֵצנּו. ׁשֶ ֵתינּו, ְוׂשָ ֶהֱחִריָבה ֶאת ּבֵ         ׁשֶ
ָבר ַאֵחר:  ָבר ַאֵחר: ּדָ ָבר ַאֵחר: ּדָ ָבר ַאֵחר: ּדָ         ּדָ

ל ַיֲעקֹ     - - - -     ל קֹול ַיֲעקב""ַהּקֹ  ְרעֹו ׁשֶ ּה ִמזַּ ֵאין ּבָ ּמֹוֶעֶלת ׁשֶ ה ׁשֶ ִפּלָ ל ַיֲעקֹ ֵאין ְלָך ּתְ ְרעֹו ׁשֶ ּה ִמזַּ ֵאין ּבָ ּמֹוֶעֶלת ׁשֶ ה ׁשֶ ִפּלָ ל ַיֲעקֹ ֵאין ְלָך ּתְ ְרעֹו ׁשֶ ּה ִמזַּ ֵאין ּבָ ּמֹוֶעֶלת ׁשֶ ה ׁשֶ ִפּלָ ל ַיֲעקֹ ֵאין ְלָך ּתְ ְרעֹו ׁשֶ ּה ִמזַּ ֵאין ּבָ ּמֹוֶעֶלת ׁשֶ ה ׁשֶ ִפּלָ   ב. ב. ב. ב. ֵאין ְלָך ּתְ
ַדִים ְיֵדי ו" "ְוַהּיָ ו.     - - - -     ֵעׂשָ ל ֵעׂשָ ְרעֹו ׁשֶ ּה ִמזַּ ֵאין ּבָ ּנֹוַצַחת ׁשֶ ו. ֵאין ְלָך ִמְלָחָמה ׁשֶ ל ֵעׂשָ ְרעֹו ׁשֶ ּה ִמזַּ ֵאין ּבָ ּנֹוַצַחת ׁשֶ ו. ֵאין ְלָך ִמְלָחָמה ׁשֶ ל ֵעׂשָ ְרעֹו ׁשֶ ּה ִמזַּ ֵאין ּבָ ּנֹוַצַחת ׁשֶ ו. ֵאין ְלָך ִמְלָחָמה ׁשֶ ל ֵעׂשָ ְרעֹו ׁשֶ ּה ִמזַּ ֵאין ּבָ ּנֹוַצַחת ׁשֶ         ֵאין ְלָך ִמְלָחָמה ׁשֶ

        
י ֶאְלָעָזרָאַמר ָאַמר ָאַמר ָאַמר ּדְ ּדְ ּדְ ּדְ ְוַהְיינּו ְוַהְיינּו ְוַהְיינּו ְוַהְיינּו          : : : : ַרּבִ

ָחֵבא" ׁשֹוט ָלׁשֹון תֵּ ָחֵבא -  (איוב ה, כא)    "ּבְ ִחיְרחּוֵרי ָלׁשֹון ּתֵ ָחֵבאּבְ ִחיְרחּוֵרי ָלׁשֹון ּתֵ ָחֵבאּבְ ִחיְרחּוֵרי ָלׁשֹון ּתֵ ָחֵבאּבְ ִחיְרחּוֵרי ָלׁשֹון ּתֵ   . ּבְ
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        נז, בנז, בנז, בנז, ב .27
        ::::ַרבָאַמר ָאַמר ָאַמר ָאַמר     ַרב ְיהּוָדהָאַמר ָאַמר ָאַמר ָאַמר 

ְכִתיב ְכִתיבַמאי ּדִ ְכִתיבַמאי ּדִ ְכִתיבַמאי ּדִ ָזְכֵרנּו ֶאת ִצּיֹון""ַע     ::::ַמאי ּדִ ִכינּו ּבְ ם ּבָ ְבנּו ּגַ ם ָיׁשַ ֶבל ׁשָ   ? (תהלים קלז, א)    ל ַנֲהרֹות ּבָ
ִני.  ִית ׁשֵ ן ּבַ ִית ִראׁשֹון ְוחּוְרּבַ ן ּבַ רּוְך הּוא ְלָדִוד חּוְרּבַ דֹוׁש ּבָ ֶהְרָאהּו ַהּקָ ד, ׁשֶ ִני. ְמַלּמֵ ִית ׁשֵ ן ּבַ ִית ִראׁשֹון ְוחּוְרּבַ ן ּבַ רּוְך הּוא ְלָדִוד חּוְרּבַ דֹוׁש ּבָ ֶהְרָאהּו ַהּקָ ד, ׁשֶ ִני. ְמַלּמֵ ִית ׁשֵ ן ּבַ ִית ִראׁשֹון ְוחּוְרּבַ ן ּבַ רּוְך הּוא ְלָדִוד חּוְרּבַ דֹוׁש ּבָ ֶהְרָאהּו ַהּקָ ד, ׁשֶ ִני. ְמַלּמֵ ִית ׁשֵ ן ּבַ ִית ִראׁשֹון ְוחּוְרּבַ ן ּבַ רּוְך הּוא ְלָדִוד חּוְרּבַ דֹוׁש ּבָ ֶהְרָאהּו ַהּקָ ד, ׁשֶ         ְמַלּמֵ

ֱאַמר:  ּנֶ ִית ִראׁשֹון ׁשֶ ן ּבַ ֱאַמר: חּוְרּבַ ּנֶ ִית ִראׁשֹון ׁשֶ ן ּבַ ֱאַמר: חּוְרּבַ ּנֶ ִית ִראׁשֹון ׁשֶ ן ּבַ ֱאַמר: חּוְרּבַ ּנֶ ִית ִראׁשֹון ׁשֶ ן ּבַ ִכינּו""ַעל ַנֲהרֹות חּוְרּבַ ם ּבָ ְבנּו ּגַ ם ָיׁשַ ֶבל ׁשָ   . . . . ּבָ
ְכִתיב ִני ּדִ ִית ׁשֵ ְכִתיבּבַ ִני ּדִ ִית ׁשֵ ְכִתיבּבַ ִני ּדִ ִית ׁשֵ ְכִתיבּבַ ִני ּדִ ִית ׁשֵ ם ָהאֹ     ::::ּבַ לִָ ּה""ְזכר ה' ִלְבֵני ֱאדֹום ֵאת יֹום ְירּוׁשָ סֹוד ּבָ   . (תהלים קלז, ז)    ְמִרים ָערּו ָערּו ַעד ַהּיְ

  
מּוֵאלָאַמר ָאַמר ָאַמר ָאַמר     ַרב ְיהּוָדהָאַמר ָאַמר ָאַמר ָאַמר          , , , , ׁשְ

יָמא  יָמא ְוִאיּתֵ יָמא ְוִאיּתֵ יָמא ְוִאיּתֵ י ַאִמיְוִאיּתֵ             ַרּבִ
ָנאּבְ ּבְ ּבְ ּבְ     ,,,,ְוָאְמִרי ָלּה ְוָאְמִרי ָלּה ְוָאְמִרי ָלּה ְוָאְמִרי ָלּה  ָנאַמְתִניָתא ּתָ ָנאַמְתִניָתא ּתָ ָנאַמְתִניָתא ּתָ             ::::ַמְתִניָתא ּתָ

ּבּו ְלָקלֹון ׁשְ ּנִ ע ֵמאֹות ְיָלִדים ִויָלדֹות ׁשֶ ַאְרּבַ ה ּבְ ּבּו ְלָקלֹוןַמֲעׂשֶ ׁשְ ּנִ ע ֵמאֹות ְיָלִדים ִויָלדֹות ׁשֶ ַאְרּבַ ה ּבְ ּבּו ְלָקלֹוןַמֲעׂשֶ ׁשְ ּנִ ע ֵמאֹות ְיָלִדים ִויָלדֹות ׁשֶ ַאְרּבַ ה ּבְ ּבּו ְלָקלֹוןַמֲעׂשֶ ׁשְ ּנִ ע ֵמאֹות ְיָלִדים ִויָלדֹות ׁשֶ ַאְרּבַ ה ּבְ ים, , וַמֲעׂשֶ ׁשִ ּקְ ַעְצָמן ְלָמה ֵהן ִמְתּבַ יׁשּו ּבְ ים, ִהְרּגִ ׁשִ ּקְ ַעְצָמן ְלָמה ֵהן ִמְתּבַ יׁשּו ּבְ ים, ִהְרּגִ ׁשִ ּקְ ַעְצָמן ְלָמה ֵהן ִמְתּבַ יׁשּו ּבְ ים, ִהְרּגִ ׁשִ ּקְ ַעְצָמן ְלָמה ֵהן ִמְתּבַ יׁשּו ּבְ   ִהְרּגִ
ם  ּיָ ם ִאם ָאנּו טֹוְבִעין ּבַ ּיָ ם ִאם ָאנּו טֹוְבִעין ּבַ ּיָ ם ִאם ָאנּו טֹוְבִעין ּבַ ּיָ א - ִאם ָאנּו טֹוְבִעין ּבַ י ָהעֹוָלם ַהּבָ ִאין ְלַחּיֵ אָאנּו ּבָ י ָהעֹוָלם ַהּבָ ִאין ְלַחּיֵ אָאנּו ּבָ י ָהעֹוָלם ַהּבָ ִאין ְלַחּיֵ אָאנּו ּבָ י ָהעֹוָלם ַהּבָ ִאין ְלַחּיֵ   ?  ָאנּו ּבָ

יב ִמּמְ  יב ָאׁשִ ן ָאׁשִ ׁשָ   , (תהלים סח, כג)    ֻצלֹות ָים""ָאַמר ה' ִמּבָ
יב" ן ָאׁשִ ׁשָ י ַאְרֵיה,     - - - -     "ִמּבָ יּנֵ ין ׁשִ י ַאְרֵיה, ִמּבֵ יּנֵ ין ׁשִ י ַאְרֵיה, ִמּבֵ יּנֵ ין ׁשִ י ַאְרֵיה, ִמּבֵ יּנֵ ין ׁשִ         ִמּבֵ

ֻצלֹות ָים" יב ִמּמְ ם    - - - -     "ָאׁשִ ּיָ ּטֹוְבִעין ּבַ םֵאּלּו ׁשֶ ּיָ ּטֹוְבִעין ּבַ םֵאּלּו ׁשֶ ּיָ ּטֹוְבִעין ּבַ םֵאּלּו ׁשֶ ּיָ ּטֹוְבִעין ּבַ   . ֵאּלּו ׁשֶ
ם.  ן ְוָנְפלּו ְלתֹוך ַהּיָ ְך, ָקְפצּו ּכּוּלָ ְמעּו ְיָלדֹות ּכָ ָ ׁשּ יָון ׁשֶ ם. ּכֵ ן ְוָנְפלּו ְלתֹוך ַהּיָ ְך, ָקְפצּו ּכּוּלָ ְמעּו ְיָלדֹות ּכָ ָ ׁשּ יָון ׁשֶ ם. ּכֵ ן ְוָנְפלּו ְלתֹוך ַהּיָ ְך, ָקְפצּו ּכּוּלָ ְמעּו ְיָלדֹות ּכָ ָ ׁשּ יָון ׁשֶ ם. ּכֵ ן ְוָנְפלּו ְלתֹוך ַהּיָ ְך, ָקְפצּו ּכּוּלָ ְמעּו ְיָלדֹות ּכָ ָ ׁשּ יָון ׁשֶ         ּכֵ

ַעְצ  אּו ְיָלִדים ַקל ָוחֹוֶמר ּבְ ַעְצ ָנׂשְ אּו ְיָלִדים ַקל ָוחֹוֶמר ּבְ ַעְצ ָנׂשְ אּו ְיָלִדים ַקל ָוחֹוֶמר ּבְ ַעְצ ָנׂשְ אּו ְיָלִדים ַקל ָוחֹוֶמר ּבְ ן ְלָכךְ ָמן ְוָאְמרּו: ָמן ְוָאְמרּו: ָמן ְוָאְמרּו: ָמן ְוָאְמרּו: ָנׂשְ ְרּכָ ּדַ ן ְלָכךְ ַמה ַהָללּו ׁשֶ ְרּכָ ּדַ ן ְלָכךְ ַמה ַהָללּו ׁשֶ ְרּכָ ּדַ ן ְלָכךְ ַמה ַהָללּו ׁשֶ ְרּכָ ּדַ ךְ     ––––    ַמה ַהָללּו ׁשֶ ךְ ּכָ ךְ ּכָ ךְ ּכָ             ,,,,ּכָ
נּו ְלָכְך  ְרּכֵ ֵאין ּדַ נּו ְלָכְך ָאנּו ׁשֶ ְרּכֵ ֵאין ּדַ נּו ְלָכְך ָאנּו ׁשֶ ְרּכֵ ֵאין ּדַ נּו ְלָכְך ָאנּו ׁשֶ ְרּכֵ ֵאין ּדַ ה!     - - - - ָאנּו ׁשֶ ה ְוַכּמָ ּמָ ה! ַעל ַאַחת ּכַ ה ְוַכּמָ ּמָ ה! ַעל ַאַחת ּכַ ה ְוַכּמָ ּמָ ה! ַעל ַאַחת ּכַ ה ְוַכּמָ ּמָ         ַעל ַאַחת ּכַ

ם.  ם. ַאף ֵהם ָקְפצּו ְלתֹוך ַהּיָ ם. ַאף ֵהם ָקְפצּו ְלתֹוך ַהּיָ ם. ַאף ֵהם ָקְפצּו ְלתֹוך ַהּיָ         ַאף ֵהם ָקְפצּו ְלתֹוך ַהּיָ
תּוב אֹוֵמר:  תּוב אֹוֵמר: ַוֲעֵליֶהם ַהּכָ תּוב אֹוֵמר: ַוֲעֵליֶהם ַהּכָ תּוב אֹוֵמר: ַוֲעֵליֶהם ַהּכָ י ָעֶליָך הֹ ַוֲעֵליֶהם ַהּכָ צֹ "ּכִ ְבנּו ּכְ   . מד, כג)(תהלים     אן ִטְבָחה"ַרְגנּו ָכל ַהּיֹום ֶנְחׁשַ

  
  ָאַמר: ָאַמר: ָאַמר: ָאַמר:     ַרב ְיהּוָדהוְ וְ וְ וְ 

ֶניָה זֹו  ְבָעה ּבָ ה ְוׁשִ ָ ֶניָה ִאׁשּ ְבָעה ּבָ ה ְוׁשִ ָ ֶניָה ִאׁשּ ְבָעה ּבָ ה ְוׁשִ ָ ֶניָה ִאׁשּ ְבָעה ּבָ ה ְוׁשִ ָ   . ִאׁשּ
יּה  א ְלַקּמֵ יּה ַאְתיּוהּו ַקּמָ א ְלַקּמֵ יּה ַאְתיּוהּו ַקּמָ א ְלַקּמֵ יּה ַאְתיּוהּו ַקּמָ א ְלַקּמֵ         ֵקיָסר, ֵקיָסר, ֵקיָסר, ֵקיָסר, ּדְ ּדְ ּדְ ּדְ ַאְתיּוהּו ַקּמָ

ַלח ַלֲעבֹוָדה ָזָרה!  ַלח ַלֲעבֹוָדה ָזָרה! ָאְמרּו ֵליּה: ּפְ ַלח ַלֲעבֹוָדה ָזָרה! ָאְמרּו ֵליּה: ּפְ ַלח ַלֲעבֹוָדה ָזָרה! ָאְמרּו ֵליּה: ּפְ         ָאְמרּו ֵליּה: ּפְ
ּתֹוָרה:     ::::ָאַמר ְלהוּ ָאַמר ְלהוּ ָאַמר ְלהוּ ָאַמר ְלהוּ  תּוב ּבַ ּתֹוָרה: ּכָ תּוב ּבַ ּתֹוָרה: ּכָ תּוב ּבַ ּתֹוָרה: ּכָ תּוב ּבַ   . (שמות כ, ב)    ִכי ה' ֱאלֶֹהיָך""ָאנֹּכָ

קּוהּו ְוָקְטלּוהוּ  קּוהּו ְוָקְטלּוהוּ ַאּפְ קּוהּו ְוָקְטלּוהוּ ַאּפְ קּוהּו ְוָקְטלּוהוּ ַאּפְ             ....ַאּפְ
יּה ְוַאְתיוּ ְוַאְתיוּ ְוַאְתיוּ ְוַאְתיוּ  יּה הּו ְלִאיָדְך ְלַקּמֵ יּה הּו ְלִאיָדְך ְלַקּמֵ יּה הּו ְלִאיָדְך ְלַקּמֵ         ֵקיָסר, ֵקיָסר, ֵקיָסר, ֵקיָסר, ּדְ ּדְ ּדְ ּדְ הּו ְלִאיָדְך ְלַקּמֵ

ַלח ַלֲעבֹוָדה ָזָרה!  ַלח ַלֲעבֹוָדה ָזָרה! ָאְמרּו ֵליּה: ּפְ ַלח ַלֲעבֹוָדה ָזָרה! ָאְמרּו ֵליּה: ּפְ ַלח ַלֲעבֹוָדה ָזָרה! ָאְמרּו ֵליּה: ּפְ         ָאְמרּו ֵליּה: ּפְ
ּתֹוָרה:  תּוב ּבַ ּתֹוָרה: ָאַמר ְלהּו: ּכָ תּוב ּבַ ּתֹוָרה: ָאַמר ְלהּו: ּכָ תּוב ּבַ ּתֹוָרה: ָאַמר ְלהּו: ּכָ תּוב ּבַ ָני"ָאַמר ְלהּו: ּכָ   . (שמות כ, ג)    "לֹא ִיְהֶיה ְלָך ֱאלִֹהים ֲאֵחִרים ַעל ּפָ

קּוהּו ְוָקְטלּוהוּ  קּוהּו ְוָקְטלּוהוּ ַאּפְ קּוהּו ְוָקְטלּוהוּ ַאּפְ קּוהּו ְוָקְטלּוהוּ ַאּפְ             ....ַאּפְ
        ַאְתיּוהּו ְלִאיָדְך, ַאְתיּוהּו ְלִאיָדְך, ַאְתיּוהּו ְלִאיָדְך, ַאְתיּוהּו ְלִאיָדְך, 

ַלח ַלֲעבֹוָדה  ַלח ַלֲעבֹוָדה ָאְמרּו ֵליּה: ּפְ ַלח ַלֲעבֹוָדה ָאְמרּו ֵליּה: ּפְ ַלח ַלֲעבֹוָדה ָאְמרּו ֵליּה: ּפְ         ָזָרה! ָזָרה! ָזָרה! ָזָרה! ָאְמרּו ֵליּה: ּפְ
ּתֹוָרה:  תּוב ּבַ ּתֹוָרה: ָאַמר ְלהּו: ּכָ תּוב ּבַ ּתֹוָרה: ָאַמר ְלהּו: ּכָ תּוב ּבַ ּתֹוָרה: ָאַמר ְלהּו: ּכָ תּוב ּבַ   . (שמות כב, יט)    "זֵֹבַח ָלֱאלִֹהים ָיֳחָרם"ָאַמר ְלהּו: ּכָ

קּוהּו ְוָקְטלּוהּו.  קּוהּו ְוָקְטלּוהּו. ַאּפְ קּוהּו ְוָקְטלּוהּו. ַאּפְ קּוהּו ְוָקְטלּוהּו. ַאּפְ         ַאּפְ
        ַאְתיּוהּו ְלִאיָדְך, ַאְתיּוהּו ְלִאיָדְך, ַאְתיּוהּו ְלִאיָדְך, ַאְתיּוהּו ְלִאיָדְך, 

ַלח ַלֲעבֹוָדה ָזָרה!  ַלח ַלֲעבֹוָדה ָזָרה! ָאְמרּו ֵליּה: ּפְ ַלח ַלֲעבֹוָדה ָזָרה! ָאְמרּו ֵליּה: ּפְ ַלח ַלֲעבֹוָדה ָזָרה! ָאְמרּו ֵליּה: ּפְ         ָאְמרּו ֵליּה: ּפְ
ּתֹוָרה:  תּוב ּבַ ּתֹוָרה: ָאַמר ְלהּו: ּכָ תּוב ּבַ ּתֹוָרה: ָאַמר ְלהּו: ּכָ תּוב ּבַ ּתֹוָרה: ָאַמר ְלהּו: ּכָ תּוב ּבַ ֲחֶוה ְלֵאל ַאֵחר"ָאַמר ְלהּו: ּכָ תַּ   . (שמות לד, יד)    "לֹא ִתׁשְ

קּוהּו ְוָקְטלּוהּו.  קּוהּו ְוָקְטלּוהּו. ַאּפְ קּוהּו ְוָקְטלּוהּו. ַאּפְ קּוהּו ְוָקְטלּוהּו. ַאּפְ         ַאּפְ
        ַאְתיּוהּו ְלִאיָדְך, ַאְתיּוהּו ְלִאיָדְך, ַאְתיּוהּו ְלִאיָדְך, ַאְתיּוהּו ְלִאיָדְך, 

ַלח ַלֲעבֹוָדה ָזָרה!  ַלח ַלֲעבֹוָדה ָזָרה! ָאְמרּו ֵליּה: ּפְ ַלח ַלֲעבֹוָדה ָזָרה! ָאְמרּו ֵליּה: ּפְ ַלח ַלֲעבֹוָדה ָזָרה! ָאְמרּו ֵליּה: ּפְ         ָאְמרּו ֵליּה: ּפְ
ּתֹוָרה:     ::::ָאַמר ְלהוּ ָאַמר ְלהוּ ָאַמר ְלהוּ ָאַמר ְלהוּ  תּוב ּבַ ּתֹוָרה: ּכָ תּוב ּבַ ּתֹוָרה: ּכָ תּוב ּבַ ּתֹוָרה: ּכָ תּוב ּבַ ָרֵאל ה' ֱאלֵֹהינּו ה' ֶאָחד"ּכָ ַמע ִיׂשְ   . (דברים ו, ד)    "ׁשְ

קּוהּו ְוָקְטלּוהוּ  קּוהּו ְוָקְטלּוהוּ ַאּפְ קּוהּו ְוָקְטלּוהוּ ַאּפְ קּוהּו ְוָקְטלּוהוּ ַאּפְ             ....ַאּפְ
ַלח לַ  ַלח לַ ַאְתיּוהּו ְלִאיָדְך, ָאְמרּו ֵליּה: ּפְ ַלח לַ ַאְתיּוהּו ְלִאיָדְך, ָאְמרּו ֵליּה: ּפְ ַלח לַ ַאְתיּוהּו ְלִאיָדְך, ָאְמרּו ֵליּה: ּפְ         ֲעבֹוָדה ָזָרה! ֲעבֹוָדה ָזָרה! ֲעבֹוָדה ָזָרה! ֲעבֹוָדה ָזָרה! ַאְתיּוהּו ְלִאיָדְך, ָאְמרּו ֵליּה: ּפְ

ּתֹוָרה:     ::::ָאַמר ְלהוּ ָאַמר ְלהוּ ָאַמר ְלהוּ ָאַמר ְלהוּ  תּוב ּבַ ּתֹוָרה: ּכָ תּוב ּבַ ּתֹוָרה: ּכָ תּוב ּבַ ּתֹוָרה: ּכָ תּוב ּבַ בָת ֶאל ְלָבֶבךָ ּכָ    :"ְוָיַדְעתָּ ַהּיֹום ַוֲהׁשֵ
ַחת ֵאין עֹוד" ַעל ְוַעל ָהָאֶרץ ִמתָּ ַמִים ִמּמַ ָ ׁשּ י ה' הּוא ָהֱאלִֹהים ּבַ   . (שמות ד, לט)    ּכִ

קּוהּו ְוָקְטלּוהּו.  קּוהּו ְוָקְטלּוהּו. ַאּפְ קּוהּו ְוָקְטלּוהּו. ַאּפְ קּוהּו ְוָקְטלּוהּו. ַאּפְ         ַאּפְ
        ַאְתיּוהּו ְלִאיָדְך, ַאְתיּוהּו ְלִאיָדְך, ַאְתיּוהּו ְלִאיָדְך, ַאְתיּוהּו ְלִאיָדְך, 

ַלח ַלֲעבֹוָדה ָזָרה!     ָאְמרּו ֵליּה:ָאְמרּו ֵליּה:ָאְמרּו ֵליּה:ָאְמרּו ֵליּה: ַלח ַלֲעבֹוָדה ָזָרה! ּפְ ַלח ַלֲעבֹוָדה ָזָרה! ּפְ ַלח ַלֲעבֹוָדה ָזָרה! ּפְ         ּפְ
ּתֹוָרה:  תּוב ּבַ ּתֹוָרה: ָאַמר ְלהּו: ּכָ תּוב ּבַ ּתֹוָרה: ָאַמר ְלהּו: ּכָ תּוב ּבַ ּתֹוָרה: ָאַמר ְלהּו: ּכָ תּוב ּבַ   , יח)-(שמות כו, יז    ... ַוה' ֶהֱאִמיְרָך ַהּיֹום" "ֶאת ה' ֶהֱאַמְרתָּ ָאַמר ְלהּו: ּכָ

ֵאל ַאֵחר,  ֵאין ָאנּו ַמֲעִביִרין אֹותֹו ּבְ רּוך הּוא ׁשֶ דֹוׁש ּבָ ְענּו ְלַהּקָ ּבַ ָבר ִנׁשְ ֵאל ַאֵחר, ּכְ ֵאין ָאנּו ַמֲעִביִרין אֹותֹו ּבְ רּוך הּוא ׁשֶ דֹוׁש ּבָ ְענּו ְלַהּקָ ּבַ ָבר ִנׁשְ ֵאל ַאֵחר, ּכְ ֵאין ָאנּו ַמֲעִביִרין אֹותֹו ּבְ רּוך הּוא ׁשֶ דֹוׁש ּבָ ְענּו ְלַהּקָ ּבַ ָבר ִנׁשְ ֵאל ַאֵחר, ּכְ ֵאין ָאנּו ַמֲעִביִרין אֹותֹו ּבְ רּוך הּוא ׁשֶ דֹוׁש ּבָ ְענּו ְלַהּקָ ּבַ ָבר ִנׁשְ         ּכְ
ֵא  ע ָלנּו ׁשֶ ּבַ ֵא ְוַאף הּוא ִנׁשְ ע ָלנּו ׁשֶ ּבַ ֵא ְוַאף הּוא ִנׁשְ ע ָלנּו ׁשֶ ּבַ ֵא ְוַאף הּוא ִנׁשְ ע ָלנּו ׁשֶ ּבַ ה ַאֶחֶרת. ְוַאף הּוא ִנׁשְ אּוּמָ ה ַאֶחֶרת. ין ַמֲעִביר אֹוָתנּו ּבְ אּוּמָ ה ַאֶחֶרת. ין ַמֲעִביר אֹוָתנּו ּבְ אּוּמָ ה ַאֶחֶרת. ין ַמֲעִביר אֹוָתנּו ּבְ אּוּמָ   ין ַמֲעִביר אֹוָתנּו ּבְ
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ַקֵליּה,  ְנָקא ּוְגֵחין ּוׁשְ ּפַ ֵדי ְלָך ּגּוׁשְ ַקֵליּה, ָאַמר ֵליּה ֵקיָסר: ֶאיׁשְ ְנָקא ּוְגֵחין ּוׁשְ ּפַ ֵדי ְלָך ּגּוׁשְ ַקֵליּה, ָאַמר ֵליּה ֵקיָסר: ֶאיׁשְ ְנָקא ּוְגֵחין ּוׁשְ ּפַ ֵדי ְלָך ּגּוׁשְ ַקֵליּה, ָאַמר ֵליּה ֵקיָסר: ֶאיׁשְ ְנָקא ּוְגֵחין ּוׁשְ ּפַ ֵדי ְלָך ּגּוׁשְ         ָאַמר ֵליּה ֵקיָסר: ֶאיׁשְ
א,  ַמְלּכָ יל ֲעֵליּה ַהְרָמָנא ּדְ ֵליְמרּו: ַקּבֵ י ֵהיִכי ּדְ א, ּכִ ַמְלּכָ יל ֲעֵליּה ַהְרָמָנא ּדְ ֵליְמרּו: ַקּבֵ י ֵהיִכי ּדְ א, ּכִ ַמְלּכָ יל ֲעֵליּה ַהְרָמָנא ּדְ ֵליְמרּו: ַקּבֵ י ֵהיִכי ּדְ א, ּכִ ַמְלּכָ יל ֲעֵליּה ַהְרָמָנא ּדְ ֵליְמרּו: ַקּבֵ י ֵהיִכי ּדְ         ּכִ

  ֲחָבל ֲעָלְך ֵקיָסר, ֲחָבל ֲעָלְך ֵקיָסר, ֲחָבל ֲעָלְך ֵקיָסר, ֲחָבל ֲעָלְך ֵקיָסר, ֲחָבל ֲעָלְך ֵקיָסר, ֲחָבל ֲעָלְך ֵקיָסר, ֲחָבל ֲעָלְך ֵקיָסר, ֲחָבל ֲעָלְך ֵקיָסר, : ָאַמר ֵליּה ָאַמר ֵליּה ָאַמר ֵליּה ָאַמר ֵליּה 
בֹוד ַעְצְמ  בֹוד ַעְצְמ ַעל ּכְ בֹוד ַעְצְמ ַעל ּכְ בֹוד ַעְצְמ ַעל ּכְ ךְ ַעל ּכְ ךְ ָך ּכָ ךְ ָך ּכָ ךְ ָך ּכָ ה! , ָך ּכָ ה ְוַכּמָ ּמָ רּוְך הּוא ַעל ַאַחת ּכַ דֹוׁש ּבָ בֹוד ַהּקָ ה! ַעל ּכְ ה ְוַכּמָ ּמָ רּוְך הּוא ַעל ַאַחת ּכַ דֹוׁש ּבָ בֹוד ַהּקָ ה! ַעל ּכְ ה ְוַכּמָ ּמָ רּוְך הּוא ַעל ַאַחת ּכַ דֹוׁש ּבָ בֹוד ַהּקָ ה! ַעל ּכְ ה ְוַכּמָ ּמָ רּוְך הּוא ַעל ַאַחת ּכַ דֹוׁש ּבָ בֹוד ַהּקָ         ַעל ּכְ

קּוהּו ְלִמיְקְטֵליּה,  קּוהּו ְלִמיְקְטֵליּה, ַאּפְ קּוהּו ְלִמיְקְטֵליּה, ַאּפְ קּוהּו ְלִמיְקְטֵליּה, ַאּפְ         ַאּפְ
יּה  יּה ָאְמָרה ְלהּו ִאיּמֵ יּה ָאְמָרה ְלהּו ִאיּמֵ יּה ָאְמָרה ְלהּו ִאיּמֵ א.     ::::ָאְמָרה ְלהּו ִאיּמֵ ֵקיּה ּפּוְרּתָ א. ְיַהבּוהּו ִניֲהִלי ְוֶאיַנׁשְ ֵקיּה ּפּוְרּתָ א. ְיַהבּוהּו ִניֲהִלי ְוֶאיַנׁשְ ֵקיּה ּפּוְרּתָ א. ְיַהבּוהּו ִניֲהִלי ְוֶאיַנׁשְ ֵקיּה ּפּוְרּתָ         ְיַהבּוהּו ִניֲהִלי ְוֶאיַנׁשְ

ה ָעַקְדּתָ ִמ  ַניי, ְלכּו ְוִאְמרּו ְלַאְבָרָהם ֲאִביֶכם ַאּתָ ה ָעַקְדּתָ ִמ ָאְמָרה לֹו: ּבָ ַניי, ְלכּו ְוִאְמרּו ְלַאְבָרָהם ֲאִביֶכם ַאּתָ ה ָעַקְדּתָ ִמ ָאְמָרה לֹו: ּבָ ַניי, ְלכּו ְוִאְמרּו ְלַאְבָרָהם ֲאִביֶכם ַאּתָ ה ָעַקְדּתָ ִמ ָאְמָרה לֹו: ּבָ ַניי, ְלכּו ְוִאְמרּו ְלַאְבָרָהם ֲאִביֶכם ַאּתָ חֹות! ָאְמָרה לֹו: ּבָ ְבָעה ִמְזּבֵ י ׁשִ ַח ֶאָחד ַוֲאִני ָעַקְדּתִ חֹות! ְזּבֵ ְבָעה ִמְזּבֵ י ׁשִ ַח ֶאָחד ַוֲאִני ָעַקְדּתִ חֹות! ְזּבֵ ְבָעה ִמְזּבֵ י ׁשִ ַח ֶאָחד ַוֲאִני ָעַקְדּתִ חֹות! ְזּבֵ ְבָעה ִמְזּבֵ י ׁשִ ַח ֶאָחד ַוֲאִני ָעַקְדּתִ         ְזּבֵ
ג ְוָנְפָלה ּוֵמָתה.  ג ְוָנְפָלה ּוֵמָתה. ַאף ִהיא ָעְלָתה ַלּגַ ג ְוָנְפָלה ּוֵמָתה. ַאף ִהיא ָעְלָתה ַלּגַ ג ְוָנְפָלה ּוֵמָתה. ַאף ִהיא ָעְלָתה ַלּגַ         ַאף ִהיא ָעְלָתה ַלּגַ

ת קֹול ְוָאְמָרה:  ת קֹול ְוָאְמָרה: ָיְצָתה ּבַ ת קֹול ְוָאְמָרה: ָיְצָתה ּבַ ת קֹול ְוָאְמָרה: ָיְצָתה ּבַ ֵמָחה"ָיְצָתה ּבַ ִנים ׂשְ   . (תהלים קיג, ט)    "ֵאם ַהּבָ
  
י ָעֶליָך הֹ [  צֹ "ּכִ ְבנּו ּכְ   .](תהלים מד, כג)    אן ִטְבָחה"ַרְגנּו ָכל ַהּיֹום ֶנְחׁשַ

  
ן ֵלִוי ַע ּבֶ י ְיהֹוׁשֻ   ָאַמר: ָאַמר: ָאַמר: ָאַמר:     ַרּבִ

ִמיִני ׁשְ ָנה ּבַ יּתְ ּנִ ִמיִניזֹו ִמיָלה ׁשֶ ׁשְ ָנה ּבַ יּתְ ּנִ ִמיִניזֹו ִמיָלה ׁשֶ ׁשְ ָנה ּבַ יּתְ ּנִ ִמיִניזֹו ִמיָלה ׁשֶ ׁשְ ָנה ּבַ יּתְ ּנִ   . זֹו ִמיָלה ׁשֶ
  

ן ָלִקיׁש  ְמעֹון ּבֶ י ׁשִ   ָאַמר: ָאַמר: ָאַמר: ָאַמר:     ַרּבִ
ְרִאי ּמַ ְלִמיֵדי ֲחָכִמים ׁשֶ ְרִאיֵאּלּו ּתַ ּמַ ְלִמיֵדי ֲחָכִמים ׁשֶ ְרִאיֵאּלּו ּתַ ּמַ ְלִמיֵדי ֲחָכִמים ׁשֶ ְרִאיֵאּלּו ּתַ ּמַ ְלִמיֵדי ֲחָכִמים ׁשֶ ַעְצָמןֵאּלּו ּתַ ִחיָטה ּבְ ַעְצָמןן ִהְלכֹות ׁשְ ִחיָטה ּבְ ַעְצָמןן ִהְלכֹות ׁשְ ִחיָטה ּבְ ַעְצָמןן ִהְלכֹות ׁשְ ִחיָטה ּבְ   . ן ִהְלכֹות ׁשְ

יּה ָרָבאָאַמר ָאַמר ָאַמר ָאַמר ּדְ  ַנְפׁשֵ י ֵליֲחִזי ִאיִניׁש ּבְ ל ִמיּלֵ יּה : ּכָ ַנְפׁשֵ י ֵליֲחִזי ִאיִניׁש ּבְ ל ִמיּלֵ יּה : ּכָ ַנְפׁשֵ י ֵליֲחִזי ִאיִניׁש ּבְ ל ִמיּלֵ יּה : ּכָ ַנְפׁשֵ י ֵליֲחִזי ִאיִניׁש ּבְ ל ִמיּלֵ ִחיָטה ְוָדָבר ַאֵחרּבַ ּבַ ּבַ ּבַ , : ּכָ ְ ִחיָטה ְוָדָבר ַאֵחרר ִמׁשּ ְ ִחיָטה ְוָדָבר ַאֵחרר ִמׁשּ ְ ִחיָטה ְוָדָבר ַאֵחרר ִמׁשּ ְ       ....ר ִמׁשּ
  

ר ִיְצָחק   ָאַמר: ָאַמר: ָאַמר: ָאַמר:     ַרב ַנְחָמן ּבַ
ִמיִת  ּמְ ְלִמיֵדי ֲחָכִמים ׁשֶ ִמיִת ֵאּלּו ּתַ ּמְ ְלִמיֵדי ֲחָכִמים ׁשֶ ִמיִת ֵאּלּו ּתַ ּמְ ְלִמיֵדי ֲחָכִמים ׁשֶ ִמיִת ֵאּלּו ּתַ ּמְ ְלִמיֵדי ֲחָכִמים ׁשֶ ְבֵרי תֹוָרהֵאּלּו ּתַ ְבֵרי תֹוָרהין ַעְצָמן ַעל ּדִ ְבֵרי תֹוָרהין ַעְצָמן ַעל ּדִ ְבֵרי תֹוָרהין ַעְצָמן ַעל ּדִ   ....ין ַעְצָמן ַעל ּדִ

  
ְד  יּכִ יַרּבִ יַרּבִ יַרּבִ ן ָלִקיׁש,     ַרּבִ ְמעֹון ּבֶ ן ָלִקיׁש, ׁשִ ְמעֹון ּבֶ ן ָלִקיׁש, ׁשִ ְמעֹון ּבֶ ן ָלִקיׁש, ׁשִ ְמעֹון ּבֶ   ׁשִ

ן ָלִקיׁש ָאַמר ָאַמר ָאַמר ָאַמר ּדְ  ְמעֹון ּבֶ י ׁשִ         : : : : ַרּבִ
יִמין ֶאלָּ  ְבֵרי תֹוָרה ִמְתַקּיְ יִמין ֶאלָּ ֵאין ּדִ ְבֵרי תֹוָרה ִמְתַקּיְ יִמין ֶאלָּ ֵאין ּדִ ְבֵרי תֹוָרה ִמְתַקּיְ יִמין ֶאלָּ ֵאין ּדִ ְבֵרי תֹוָרה ִמְתַקּיְ ִמית ַעְצמֹו ֲעֵליֶהם, ֵאין ּדִ ּמֵ ִמי ׁשֶ ִמית ַעְצמֹו ֲעֵליֶהם, א ּבְ ּמֵ ִמי ׁשֶ ִמית ַעְצמֹו ֲעֵליֶהם, א ּבְ ּמֵ ִמי ׁשֶ ִמית ַעְצמֹו ֲעֵליֶהם, א ּבְ ּמֵ ִמי ׁשֶ         א ּבְ

ֱאַמר:  ּנֶ ֱאַמר: ׁשֶ ּנֶ ֱאַמר: ׁשֶ ּנֶ ֱאַמר: ׁשֶ ּנֶ אֶהל"ׁשֶ י ָימּות ּבְ   . (במדבר יט, יד)    "זֹאת ַהּתֹוָרה ָאָדם ּכִ
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        נח, אנח, אנח, אנח, א    ––––נז, ב נז, ב נז, ב נז, ב  .28
ר ָחָנהָאַמר ָאַמר ָאַמר ָאַמר  ר ּבַ ה ּבַ י יֹוָחָנןָאַמר ָאַמר ָאַמר ָאַמר     ַרּבָ         : : : : ַרּבִ

ִעים ְסָא             נח,א ִעים ְסָא ַאְרּבָ ִעים ְסָא ַאְרּבָ ִעים ְסָא ַאְרּבָ י ֲהרוּ ^    ההההַאְרּבָ ָראׁשֵ ין ִנְמְצאּו ּבְ ִפיּלִ י ֲהרוּ ְקצּוֵצי ּתְ ָראׁשֵ ין ִנְמְצאּו ּבְ ִפיּלִ י ֲהרוּ ְקצּוֵצי ּתְ ָראׁשֵ ין ִנְמְצאּו ּבְ ִפיּלִ י ֲהרוּ ְקצּוֵצי ּתְ ָראׁשֵ ין ִנְמְצאּו ּבְ ִפיּלִ         ֵגי ֵביָתר. ֵגי ֵביָתר. ֵגי ֵביָתר. ֵגי ֵביָתר. ְקצּוֵצי ּתְ
        

ָמֵעאל  י ִיׁשְ ַרּבִ אי ּבְ י ַיּנַ         ָאַמר: ָאַמר: ָאַמר: ָאַמר: ַרּבִ
ִעים ְסָאה ִעים ַאְרּבָ ל ַאְרּבָ לׁש קּוּפֹות ׁשֶ ִעים ְסָאהׁשָ ִעים ַאְרּבָ ל ַאְרּבָ לׁש קּוּפֹות ׁשֶ ִעים ְסָאהׁשָ ִעים ַאְרּבָ ל ַאְרּבָ לׁש קּוּפֹות ׁשֶ ִעים ְסָאהׁשָ ִעים ַאְרּבָ ל ַאְרּבָ לׁש קּוּפֹות ׁשֶ   . ׁשָ

  
ָנא ַמְתִניָתא ּתָ ָנאּבְ ַמְתִניָתא ּתָ ָנאּבְ ַמְתִניָתא ּתָ ָנאּבְ ַמְתִניָתא ּתָ             ::::ּבְ

לׁש ְסִאין" לׁש ׁשָ ל ׁשָ ִעים קּוּפֹות ׁשֶ   . . . . "ַאְרּבָ
  

ִליגֵ  ִליגֵ ְולֹא ּפְ ִליגֵ ְולֹא ּפְ ִליגֵ ְולֹא ּפְ   : ייייְולֹא ּפְ
א,     - - - - ָהא ָהא ָהא ָהא  ֵריׁשָ א, ּדְ ֵריׁשָ א, ּדְ ֵריׁשָ א, ּדְ ֵריׁשָ         ּדְ
ַדְרָעא    ––––ָהא ָהא ָהא ָהא  ַדְרָעאּדְ ַדְרָעאּדְ ַדְרָעאּדְ             ....ּדְ

        
        : : : : י ַאִסיַרּבִ ָאַמר ָאַמר ָאַמר ָאַמר 

ין מֹוַח ִנְמְצאּו ַעל ֶאֶבן ַאַחת.  ָעה ַקּבִ ין מֹוַח ִנְמְצאּו ַעל ֶאֶבן ַאַחת. ַאְרּבָ ָעה ַקּבִ ין מֹוַח ִנְמְצאּו ַעל ֶאֶבן ַאַחת. ַאְרּבָ ָעה ַקּבִ ין מֹוַח ִנְמְצאּו ַעל ֶאֶבן ַאַחת. ַאְרּבָ ָעה ַקּבִ         ַאְרּבָ
  

א         ָאַמר: ָאַמר: ָאַמר: ָאַמר:     עּוּלָ
ין.  ַעת ַקּבִ ׁשְ ין. ּתִ ַעת ַקּבִ ׁשְ ין. ּתִ ַעת ַקּבִ ׁשְ ין. ּתִ ַעת ַקּבִ ׁשְ         ּתִ

        
ֲהָנאָאַמר ָאַמר ָאַמר ָאַמר  יָמא ַרב ּכָ יָמא , ְוִאיּתֵ יָמא , ְוִאיּתֵ יָמא , ְוִאיּתֵ ר ָמִרי, ְוִאיּתֵ יָלא ּבַ         : : : : ׁשֵ

            ????ַמאי ְקָרָאהַמאי ְקָרָאהַמאי ְקָרָאהַמאי ְקָרָאה
ם ָלְך  ּלֶ ׁשַ ּיְ ֵרי ׁשֶ דּוָדה ַאׁשְ ְ ֶבל ַהׁשּ ת ּבָ ּיֹ ... "ּבַ ֵרי ׁשֶ ַלע"ץ ֶאת עֹ אֵחז ְוִנּפֵ ַאׁשְ         .  ט)-(תהלים קלז, ח     32323232ָלַלִיְך ֶאל ַהּסָ

   
        

                                                           

ם ָלְך  32 ּלֶ ׁשַ ּיְ ֵרי ׁשֶ דּוָדה ַאׁשְ ְ ֶבל ַהׁשּ ת ּבָ ם ָלְך ּבַ ּלֶ ׁשַ ּיְ ֵרי ׁשֶ דּוָדה ַאׁשְ ְ ֶבל ַהׁשּ ת ּבָ ם ָלְך ּבַ ּלֶ ׁשַ ּיְ ֵרי ׁשֶ דּוָדה ַאׁשְ ְ ֶבל ַהׁשּ ת ּבָ ם ָלְך ּבַ ּלֶ ׁשַ ּיְ ֵרי ׁשֶ דּוָדה ַאׁשְ ְ ֶבל ַהׁשּ ת ּבָ ַלעאת גמולך שגמלת לנו ּבַ ץ ֶאת עָלַלִיְך ֶאל ַהּסָ ּיאֵחז ְוִנּפֵ ֵרי ׁשֶ ַלעַאׁשְ ץ ֶאת עָלַלִיְך ֶאל ַהּסָ ּיאֵחז ְוִנּפֵ ֵרי ׁשֶ ַלעַאׁשְ ץ ֶאת עָלַלִיְך ֶאל ַהּסָ ּיאֵחז ְוִנּפֵ ֵרי ׁשֶ ַלעַאׁשְ ץ ֶאת עָלַלִיְך ֶאל ַהּסָ ּיאֵחז ְוִנּפֵ ֵרי ׁשֶ  ַאׁשְ



  ....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ְסדּוָרה ְּגָמָרא
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        נח, אנח, אנח, אנח, א .29
ז" ּפָ ִאים ּבַ ֵני ִצּיֹון ַהְיָקִרים ַהְמֻסּלָ   , (איכה ד, ב)    "ּבְ

ז"ַמאי ַמאי ַמאי ַמאי  ּפָ ִאים ּבַ         ? ? ? ? "ְמֻסּלָ
אִאיֵליָמא ִאיֵליָמא ִאיֵליָמא ִאיֵליָמא  ִפיזָּ י ּבְ ֲהוּו ְמַחּפֵ אּדַ ִפיזָּ י ּבְ ֲהוּו ְמַחּפֵ אּדַ ִפיזָּ י ּבְ ֲהוּו ְמַחּפֵ אּדַ ִפיזָּ י ּבְ ֲהוּו ְמַחּפֵ                 - - - -     ּדַ

ֵבי  ֵבי ְוָהָאְמִרי ּדְ ֵבי ְוָהָאְמִרי ּדְ ֵבי ְוָהָאְמִרי ּדְ יָלאְוָהָאְמִרי ּדְ י ׁשֵ         : : : : ַרּבִ
י ַמְתְקֵלי ִא  ְרּתֵ י ַמְתְקֵלי ִא ּתַ ְרּתֵ י ַמְתְקֵלי ִא ּתַ ְרּתֵ י ַמְתְקֵלי ִא ּתַ ְרּתֵ ָעְלָמא, ּתַ א ְנחּות ּבְ יזָּ יֵרי ּפִ ָעְלָמא, יְסּתֵ א ְנחּות ּבְ יזָּ יֵרי ּפִ ָעְלָמא, יְסּתֵ א ְנחּות ּבְ יזָּ יֵרי ּפִ ָעְלָמא, יְסּתֵ א ְנחּות ּבְ יזָּ יֵרי ּפִ         יְסּתֵ

רֹוִמי רֹוִמיֲחָדא ּבְ רֹוִמיֲחָדא ּבְ רֹוִמיֲחָדא ּבְ             ,,,,ֲחָדא ּבְ
י ָעְלָמא כּוּלֵ י ָעְלָמאַוֲחָדא ּבְ כּוּלֵ י ָעְלָמאַוֲחָדא ּבְ כּוּלֵ י ָעְלָמאַוֲחָדא ּבְ כּוּלֵ   ! ַוֲחָדא ּבְ

  
יֹוְפָיין.  ז ּבְ ין ֶאת ַהּפָ ָהיּו ְמַגּנִ א ׁשֶ יֹוְפָיין. ֶאּלָ ז ּבְ ין ֶאת ַהּפָ ָהיּו ְמַגּנִ א ׁשֶ יֹוְפָיין. ֶאּלָ ז ּבְ ין ֶאת ַהּפָ ָהיּו ְמַגּנִ א ׁשֶ יֹוְפָיין. ֶאּלָ ז ּבְ ין ֶאת ַהּפָ ָהיּו ְמַגּנִ א ׁשֶ   ֶאּלָ

  
י ַעְרַסְייהוּ  ׁשִ ּמְ ְנָקא ּוְמׁשַ ּפַ גּוׁשְ ְליֹוָנא ּדְ רֹוָמֵאי ָהוּו ָנְקִטי ּבִ יֵבי ּדְ ָרא ֲחׁשִ י ַעְרַסְייהוּ ֵמִעיּקָ ׁשִ ּמְ ְנָקא ּוְמׁשַ ּפַ גּוׁשְ ְליֹוָנא ּדְ רֹוָמֵאי ָהוּו ָנְקִטי ּבִ יֵבי ּדְ ָרא ֲחׁשִ י ַעְרַסְייהוּ ֵמִעיּקָ ׁשִ ּמְ ְנָקא ּוְמׁשַ ּפַ גּוׁשְ ְליֹוָנא ּדְ רֹוָמֵאי ָהוּו ָנְקִטי ּבִ יֵבי ּדְ ָרא ֲחׁשִ י ַעְרַסְייהוּ ֵמִעיּקָ ׁשִ ּמְ ְנָקא ּוְמׁשַ ּפַ גּוׁשְ ְליֹוָנא ּדְ רֹוָמֵאי ָהוּו ָנְקִטי ּבִ יֵבי ּדְ ָרא ֲחׁשִ   , ֵמִעיּקָ

א אִמּכָ אִמּכָ אִמּכָ ׁשֵ ִמּכָ ּמְ פּוַרְייהּו ּוְמׁשַ ַכְרֵעי ּדְ ָרֵאל ְוָאְסִרי ּבְ ֵני ִיׂשְ ׁשֵ ן ְוֵאיָלְך, ַמְייתּו ּבְ ּמְ פּוַרְייהּו ּוְמׁשַ ַכְרֵעי ּדְ ָרֵאל ְוָאְסִרי ּבְ ֵני ִיׂשְ ׁשֵ ן ְוֵאיָלְך, ַמְייתּו ּבְ ּמְ פּוַרְייהּו ּוְמׁשַ ַכְרֵעי ּדְ ָרֵאל ְוָאְסִרי ּבְ ֵני ִיׂשְ ׁשֵ ן ְוֵאיָלְך, ַמְייתּו ּבְ ּמְ פּוַרְייהּו ּוְמׁשַ ַכְרֵעי ּדְ ָרֵאל ְוָאְסִרי ּבְ ֵני ִיׂשְ             ....יייין ְוֵאיָלְך, ַמְייתּו ּבְ
ִתיָבא ִתיָבאָאַמר ֵליּה ַחד ְלַחְבֵריּה: ָהא, ֵהיָכא ּכְ ִתיָבאָאַמר ֵליּה ַחד ְלַחְבֵריּה: ָהא, ֵהיָכא ּכְ ִתיָבאָאַמר ֵליּה ַחד ְלַחְבֵריּה: ָהא, ֵהיָכא ּכְ   ? ָאַמר ֵליּה ַחד ְלַחְבֵריּה: ָהא, ֵהיָכא ּכְ

ֵסֶפר ַהּתֹוָרה ַהּזֹ ָאַמר ֵליּה: ָאַמר ֵליּה: ָאַמר ֵליּה: ָאַמר ֵליּה:  ר לֹא ָכתּוב ּבְ ה ֲאׁשֶ ל ֳחִלי ְוָכל ַמּכָ ם ּכָ   . (דברים כח, סא)    את""ּגַ
ָלןָאַמ ָאַמ ָאַמ ָאַמ  א ּפְ ה ְמַרֵחיְקָנא ִמּדּוְכּתָ ּמָ ָלןר: ּכַ א ּפְ ה ְמַרֵחיְקָנא ִמּדּוְכּתָ ּמָ ָלןר: ּכַ א ּפְ ה ְמַרֵחיְקָנא ִמּדּוְכּתָ ּמָ ָלןר: ּכַ א ּפְ ה ְמַרֵחיְקָנא ִמּדּוְכּתָ ּמָ   ? ר: ּכַ

א א ּוַפְלּגָ ד ּפּוְסּתָ אָאַמר ֵליּה: ִאיְנּגַ א ּוַפְלּגָ ד ּפּוְסּתָ אָאַמר ֵליּה: ִאיְנּגַ א ּוַפְלּגָ ד ּפּוְסּתָ אָאַמר ֵליּה: ִאיְנּגַ א ּוַפְלּגָ ד ּפּוְסּתָ   . ָאַמר ֵליּה: ִאיְנּגַ
יּה לֹא ִאיְצְטִריִכי ָלךְ : ָאַמר ֵליּה ָאַמר ֵליּה ָאַמר ֵליּה ָאַמר ֵליּה  יּה לֹא ִאיְצְטִריִכי ָלךְ ִאי ְמַטאי ְלַגּבֵ יּה לֹא ִאיְצְטִריִכי ָלךְ ִאי ְמַטאי ְלַגּבֵ יּה לֹא ִאיְצְטִריִכי ָלךְ ִאי ְמַטאי ְלַגּבֵ   . ִאי ְמַטאי ְלַגּבֵ

  
מּוֵאלָאַמר ָאַמר ָאַמר ָאַמר     ַרב ְיהּוָדהָאַמר ָאַמר ָאַמר ָאַמר  ּום     ׁשְ ּום ִמׁשּ ּום ִמׁשּ ּום ִמׁשּ ְמִליֵאלִמׁשּ ן ּגַ ְמעֹון ּבֶ ן ׁשִ             ::::ַרּבָ

ְכִתיב ְכִתיבַמאי ּדִ ְכִתיבַמאי ּדִ ְכִתיבַמאי ּדִ י ִמּכֹ "ֵעינִ     ::::ַמאי ּדִ נֹות ִעיִרי"י עֹוְלָלה ְלַנְפׁשִ   ? (איכה ג, נא)    ל ּבְ
יָתר,  ְכַרְך ּבֵ י ְכֵנִסּיֹות ָהיּו ּבִ ּתֵ ע ֵמאֹות ּבָ יָתר, ַאְרּבַ ְכַרְך ּבֵ י ְכֵנִסּיֹות ָהיּו ּבִ ּתֵ ע ֵמאֹות ּבָ יָתר, ַאְרּבַ ְכַרְך ּבֵ י ְכֵנִסּיֹות ָהיּו ּבִ ּתֵ ע ֵמאֹות ּבָ יָתר, ַאְרּבַ ְכַרְך ּבֵ י ְכֵנִסּיֹות ָהיּו ּבִ ּתֵ ע ֵמאֹות ּבָ         ַאְרּבַ

ֵדי ִתינֹוקֹות ע ֵמאֹות ְמַלּמְ ּה ַאְרּבַ ֵדי ִתינֹוקֹותּוְבָכל ַאַחת ְוַאַחת ָהיּו ּבָ ע ֵמאֹות ְמַלּמְ ּה ַאְרּבַ ֵדי ִתינֹוקֹותּוְבָכל ַאַחת ְוַאַחת ָהיּו ּבָ ע ֵמאֹות ְמַלּמְ ּה ַאְרּבַ ֵדי ִתינֹוקֹותּוְבָכל ַאַחת ְוַאַחת ָהיּו ּבָ ע ֵמאֹות ְמַלּמְ ּה ַאְרּבַ   , ּוְבָכל ַאַחת ְוַאַחת ָהיּו ּבָ
ינֹוקוֹ ְוָכל ֶאָחד ְוֶאָחד  ע ֵמאֹות ּתִ ינֹוקוֹ ָהיּו ְלָפָניו ַאְרּבַ ע ֵמאֹות ּתִ ינֹוקוֹ ָהיּו ְלָפָניו ַאְרּבַ ע ֵמאֹות ּתִ ינֹוקוֹ ָהיּו ְלָפָניו ַאְרּבַ ע ֵמאֹות ּתִ ן, ָהיּו ְלָפָניו ַאְרּבַ ית ַרּבָ ל ּבֵ ן, ת ׁשֶ ית ַרּבָ ל ּבֵ ן, ת ׁשֶ ית ַרּבָ ל ּבֵ ן, ת ׁשֶ ית ַרּבָ ל ּבֵ         ת ׁשֶ

חֹוְטֵריֶהן ם ָהיּו ּדֹוְקִרין אֹוָתן ּבְ ָהָיה אֹוֵיב ִנְכָנס ְלׁשָ חֹוְטֵריֶהןּוְכׁשֶ ם ָהיּו ּדֹוְקִרין אֹוָתן ּבְ ָהָיה אֹוֵיב ִנְכָנס ְלׁשָ חֹוְטֵריֶהןּוְכׁשֶ ם ָהיּו ּדֹוְקִרין אֹוָתן ּבְ ָהָיה אֹוֵיב ִנְכָנס ְלׁשָ חֹוְטֵריֶהןּוְכׁשֶ ם ָהיּו ּדֹוְקִרין אֹוָתן ּבְ ָהָיה אֹוֵיב ִנְכָנס ְלׁשָ   , ּוְכׁשֶ
ֵאׁש.  יתּום ּבָ ִסְפֵריֶהם ְוִהּצִ ָרכּום ּבְ ַבר אֹוֵיב ּוְלָכדּום, ּכְ ּגָ ֵאׁש. ּוְכׁשֶ יתּום ּבָ ִסְפֵריֶהם ְוִהּצִ ָרכּום ּבְ ַבר אֹוֵיב ּוְלָכדּום, ּכְ ּגָ ֵאׁש. ּוְכׁשֶ יתּום ּבָ ִסְפֵריֶהם ְוִהּצִ ָרכּום ּבְ ַבר אֹוֵיב ּוְלָכדּום, ּכְ ּגָ ֵאׁש. ּוְכׁשֶ יתּום ּבָ ִסְפֵריֶהם ְוִהּצִ ָרכּום ּבְ ַבר אֹוֵיב ּוְלָכדּום, ּכְ ּגָ   ּוְכׁשֶ

  
ַנן נּו ַרּבָ ַנןּתָ נּו ַרּבָ ַנןּתָ נּו ַרּבָ ַנןּתָ נּו ַרּבָ             ::::ּתָ

ה ּבְ " ן ֲחַנְנָיהַמֲעׂשֶ ַע ּבֶ י ְיהֹוׁשֻ ָהַלְך ִל  ַרּבִ רֹוִמי, ׁשֶ ּבְ דֹול ׁשֶ   ְכָרְך ּגָ
י ּלִ ְלתַּ ֵבית ָהֲאסּוִרים, ְיֵפה ֵעיַנִים ְוטֹוב רֹוִאי ּוְקוּוּצֹוָתיו ְסדּורֹות לֹו תַּ ינֹוק ֶאָחד ֵיׁש ּבְ   ם. ָאְמרּו לֹו: תִּ

ית ָהֲאסּוִרים,  ַתח ּבֵ   ָהַלְך ְוָעַמד ַעל ּפֶ
ה ַיֲעקֹ  ָאַמר: ּסָ ָרֵאל "ִמי ָנַתן ִלְמׁשִ   ? (ישעיה מב, כד)    ְלבֹוְזִזים"ב ְוִיׂשְ

ינֹוק ְוָאַמר:    ָעָנּה אֹותֹו תִּ
תֹוָרתֹו" ְמעּו ּבְ   . (ישעיה מב, כד)    "ֲהלֹא ה' זּו ָחָטאנּו לֹו ְולֹא ָאבּו ִבְדָרָכיו ָהלֹוְך ְולֹא ׁשָ

ָרֵאל.  ִיׂשְ מֹוֶרה הֹוָרָאה ּבְ י ּבֹו ׁשֶ   ָאַמר: מּוְבְטַחּנִ
ֵאיִני ָזז ִמּכָ  ּפֹוְסִקין ָעָליו. ָהֲעבֹוָדה! ׁשֶ ָכל ָממֹון ׁשֶ ּנּו ּבְ ֶאְפּדֶ   אן ַעד ׁשֶ

ה,  ָממֹון ַהְרּבֵ ָדאֹו ּבְ ּפְ ם ַעד ׁשֶ ָ   ָאְמרּו: לֹא ָזז ִמׁשּ
ָרֵאל ִיׂשְ הֹוָרה הֹוָרָאה ּבְ         . . . . "ְולֹא ָהיּו ָיִמים מּוָעִטין ַעד ׁשֶ

  ? ּוַמּנוּ ּוַמּנוּ ּוַמּנוּ ּוַמּנוּ 
י יַרּבִ יַרּבִ יַרּבִ ע.     ַרּבִ ן ֱאִליׁשָ ָמֵעאל ּבֶ ע. ִיׁשְ ן ֱאִליׁשָ ָמֵעאל ּבֶ ע. ִיׁשְ ן ֱאִליׁשָ ָמֵעאל ּבֶ ע. ִיׁשְ ן ֱאִליׁשָ ָמֵעאל ּבֶ         ִיׁשְ

        
        : : : : ַרבָאַמר ָאַמר ָאַמר ָאַמר     הַרב ְיהּוָד ָאַמר ָאַמר ָאַמר ָאַמר 

ל  ְבנֹו ּוְבִבּתֹו ׁשֶ ה ּבִ ל ַמֲעׂשֶ ְבנֹו ּוְבִבּתֹו ׁשֶ ה ּבִ ל ַמֲעׂשֶ ְבנֹו ּוְבִבּתֹו ׁשֶ ה ּבִ ל ַמֲעׂשֶ ְבנֹו ּוְבִבּתֹו ׁשֶ ה ּבִ יַמֲעׂשֶ יַרּבִ יַרּבִ יַרּבִ ֵני ֲאדֹוִנים    ַרּבִ ּבּו ִלׁשְ ׁשְ ּנִ ע ׁשֶ ן ֱאִליׁשָ ָמֵעאל ּבֶ ֵני ֲאדֹוִניםִיׁשְ ּבּו ִלׁשְ ׁשְ ּנִ ע ׁשֶ ן ֱאִליׁשָ ָמֵעאל ּבֶ ֵני ֲאדֹוִניםִיׁשְ ּבּו ִלׁשְ ׁשְ ּנִ ע ׁשֶ ן ֱאִליׁשָ ָמֵעאל ּבֶ ֵני ֲאדֹוִניםִיׁשְ ּבּו ִלׁשְ ׁשְ ּנִ ע ׁשֶ ן ֱאִליׁשָ ָמֵעאל ּבֶ   . ִיׁשְ
ָמקֹום ֶאָחד,  ֵניֶהם ּבְ וגּו ׁשְ ּוְ ָמקֹום ֶאָחד, ְלָיִמים ִנְזּדַ ֵניֶהם ּבְ וגּו ׁשְ ּוְ ָמקֹום ֶאָחד, ְלָיִמים ִנְזּדַ ֵניֶהם ּבְ וגּו ׁשְ ּוְ ָמקֹום ֶאָחד, ְלָיִמים ִנְזּדַ ֵניֶהם ּבְ וגּו ׁשְ ּוְ   ְלָיִמים ִנְזּדַ

ָכל ָהעֹוָלם,  יֹוְפיֹו ּבְ ֵאין ּכְ ָכל ָהעֹוָלם, ֶזה אֹוֵמר: ֵיׁש ִלי ֶעֶבד ׁשֶ יֹוְפיֹו ּבְ ֵאין ּכְ ָכל ָהעֹוָלם, ֶזה אֹוֵמר: ֵיׁש ִלי ֶעֶבד ׁשֶ יֹוְפיֹו ּבְ ֵאין ּכְ ָכל ָהעֹוָלם, ֶזה אֹוֵמר: ֵיׁש ִלי ֶעֶבד ׁשֶ יֹוְפיֹו ּבְ ֵאין ּכְ         ֶזה אֹוֵמר: ֵיׁש ִלי ֶעֶבד ׁשֶ
יֹוְפָיּה, ְוֶזה אֹוֵמר: ֵיׁש לִ ְוֶזה אֹוֵמר: ֵיׁש לִ ְוֶזה אֹוֵמר: ֵיׁש לִ ְוֶזה אֹוֵמר: ֵיׁש לִ  ָכל ָהעֹוָלם ּכּוּלֹו ּכְ ֵאין ּבְ ְפָחה ׁשֶ יֹוְפָיּה, י ׁשִ ָכל ָהעֹוָלם ּכּוּלֹו ּכְ ֵאין ּבְ ְפָחה ׁשֶ יֹוְפָיּה, י ׁשִ ָכל ָהעֹוָלם ּכּוּלֹו ּכְ ֵאין ּבְ ְפָחה ׁשֶ יֹוְפָיּה, י ׁשִ ָכל ָהעֹוָלם ּכּוּלֹו ּכְ ֵאין ּבְ ְפָחה ׁשֶ         י ׁשִ

וָלדֹות: ָאְמרוּ ָאְמרוּ ָאְמרוּ ָאְמרוּ  ּוְ ק ּבַ יֵאם ֶזה ָלֶזה, ּוְנַחּלֵ ִ וָלדֹותּבֹוא ְוַנׂשּ ּוְ ק ּבַ יֵאם ֶזה ָלֶזה, ּוְנַחּלֵ ִ וָלדֹותּבֹוא ְוַנׂשּ ּוְ ק ּבַ יֵאם ֶזה ָלֶזה, ּוְנַחּלֵ ִ וָלדֹותּבֹוא ְוַנׂשּ ּוְ ק ּבַ יֵאם ֶזה ָלֶזה, ּוְנַחּלֵ ִ   .  ּבֹוא ְוַנׂשּ
ֶקֶרן ָזִוית ֶזה,  ָבה ּבְ ֶקֶרן ָזִוית ֶזה, ְוזֹו ָיׁשְ ב ּבְ ֶקֶרן ָזִוית ֶזה, ֶזה ָיׁשַ ָבה ּבְ ֶקֶרן ָזִוית ֶזה, ְוזֹו ָיׁשְ ב ּבְ ֶקֶרן ָזִוית ֶזה, ֶזה ָיׁשַ ָבה ּבְ ֶקֶרן ָזִוית ֶזה, ְוזֹו ָיׁשְ ב ּבְ ֶקֶרן ָזִוית ֶזה, ֶזה ָיׁשַ ָבה ּבְ ֶקֶרן ָזִוית ֶזה, ְוזֹו ָיׁשְ ב ּבְ         ֶזה ָיׁשַ

ן ּכֹ ֶזה אֹוֵמר: ֲאִני ּכֹ ֶזה אֹוֵמר: ֲאִני ּכֹ ֶזה אֹוֵמר: ֲאִני ּכֹ ֶזה אֹוֵמר: ֲאִני ּכֹ  ן ּכֹ ֵהן ּבֶ ן ּכֹ ֵהן ּבֶ ן ּכֹ ֵהן ּבֶ א ׁשִ ֵהן ּבֶ ָ דֹוִלים, ֶאׂשּ א ׁשִ ֲהִנים ּגְ ָ דֹוִלים, ֶאׂשּ א ׁשִ ֲהִנים ּגְ ָ דֹוִלים, ֶאׂשּ א ׁשִ ֲהִנים ּגְ ָ דֹוִלים, ֶאׂשּ         ְפָחה? ְפָחה? ְפָחה? ְפָחה? ֲהִנים ּגְ
א ְלֶעֶבד? את אֹוֶמֶרת: ֲאִני ּכֹ את אֹוֶמֶרת: ֲאִני ּכֹ את אֹוֶמֶרת: ֲאִני ּכֹ את אֹוֶמֶרת: ֲאִני ּכֹ ְוזֹ ְוזֹ ְוזֹ ְוזֹ  ׂשֵ דֹוִלים ֶאּנָ ת ּכֲהִנים ּגְ א ְלֶעֶבד? ֶהֶנת ּבַ ׂשֵ דֹוִלים ֶאּנָ ת ּכֲהִנים ּגְ א ְלֶעֶבד? ֶהֶנת ּבַ ׂשֵ דֹוִלים ֶאּנָ ת ּכֲהִנים ּגְ א ְלֶעֶבד? ֶהֶנת ּבַ ׂשֵ דֹוִלים ֶאּנָ ת ּכֲהִנים ּגְ         ֶהֶנת ּבַ

ְיָלה.  ל ַהּלַ ְיָלה. ּוָבכּו ּכָ ל ַהּלַ ְיָלה. ּוָבכּו ּכָ ל ַהּלַ ְיָלה. ּוָבכּו ּכָ ל ַהּלַ         ּוָבכּו ּכָ
ירּו ֶזה ֶאת ֶזה ַחר, ִהּכִ ַ ָעָלה ַעּמּוד ַהׁשּ יָון ׁשֶ ירּו ֶזה ֶאת ֶזהּכֵ ַחר, ִהּכִ ַ ָעָלה ַעּמּוד ַהׁשּ יָון ׁשֶ ירּו ֶזה ֶאת ֶזהּכֵ ַחר, ִהּכִ ַ ָעָלה ַעּמּוד ַהׁשּ יָון ׁשֶ ירּו ֶזה ֶאת ֶזהּכֵ ַחר, ִהּכִ ַ ָעָלה ַעּמּוד ַהׁשּ יָון ׁשֶ ָמָתן, ּכֵ ְצָאה ִנׁשְ ּיָ ה ַעד ׁשֶ ְבִכּיָ ָמָתןְוָנְפלּו ֶזה ַעל ֶזה ְוָגעּו ּבִ ְצָאה ִנׁשְ ּיָ ה ַעד ׁשֶ ְבִכּיָ ָמָתןְוָנְפלּו ֶזה ַעל ֶזה ְוָגעּו ּבִ ְצָאה ִנׁשְ ּיָ ה ַעד ׁשֶ ְבִכּיָ ָמָתןְוָנְפלּו ֶזה ַעל ֶזה ְוָגעּו ּבִ ְצָאה ִנׁשְ ּיָ ה ַעד ׁשֶ ְבִכּיָ   ....ְוָנְפלּו ֶזה ַעל ֶזה ְוָגעּו ּבִ

ה ֵעיִני ֵעיִני יֹ ֵנן ִיְרְמָיה: ֵנן ִיְרְמָיה: ֵנן ִיְרְמָיה: ֵנן ִיְרְמָיה: ַוֲעֵליֶהן קוֹ ַוֲעֵליֶהן קוֹ ַוֲעֵליֶהן קוֹ ַוֲעֵליֶהן קוֹ  ה ֲאִני בֹוִכּיָ ִים""ַעל ֵאּלֶ   . (איכה א, טו)    ְרָדה ּמַ
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        : : : : ֵריׁש ָלִקיׁש ָאַמר ָאַמר ָאַמר ָאַמר 
ָמּה  ִניֵאל ׁשְ ת ּפְ ה ַאַחת ְוָצְפַנת ּבַ ָ ִאׁשּ ה ּבְ ָמּה ַמֲעׂשֶ ִניֵאל ׁשְ ת ּפְ ה ַאַחת ְוָצְפַנת ּבַ ָ ִאׁשּ ה ּבְ ָמּה ַמֲעׂשֶ ִניֵאל ׁשְ ת ּפְ ה ַאַחת ְוָצְפַנת ּבַ ָ ִאׁשּ ה ּבְ ָמּה ַמֲעׂשֶ ִניֵאל ׁשְ ת ּפְ ה ַאַחת ְוָצְפַנת ּבַ ָ ִאׁשּ ה ּבְ         ....ַמֲעׂשֶ

יֹוְפָיּה,     - - - -     """"ָצְפַנתָצְפַנתָצְפַנתָצְפַנת"""" ַהּכל צֹוִפין ּבְ יֹוְפָיּה, ׁשֶ ַהּכל צֹוִפין ּבְ יֹוְפָיּה, ׁשֶ ַהּכל צֹוִפין ּבְ יֹוְפָיּה, ׁשֶ ַהּכל צֹוִפין ּבְ         ׁשֶ
ִניֵאל"""" ת ּפְ ִניֵאלּבַ ת ּפְ ִניֵאלּבַ ת ּפְ ִניֵאלּבַ ת ּפְ ל ּכֹ  -    """"ּבַ ּתֹו ׁשֶ ל ּכֹ ּבִ ּתֹו ׁשֶ ל ּכֹ ּבִ ּתֹו ׁשֶ ל ּכֹ ּבִ ּתֹו ׁשֶ ׁש ִלְפֵני ְוִלְפִניםֵהן גָּ ֵהן גָּ ֵהן גָּ ֵהן גָּ ּבִ יּמֵ ִ ׁשּ ׁש ִלְפֵני ְוִלְפִניםדֹול ׁשֶ יּמֵ ִ ׁשּ ׁש ִלְפֵני ְוִלְפִניםדֹול ׁשֶ יּמֵ ִ ׁשּ ׁש ִלְפֵני ְוִלְפִניםדֹול ׁשֶ יּמֵ ִ ׁשּ   , דֹול ׁשֶ

ְיָלה.  ל ַהּלַ אי ּכָ ּבַ ּה ׁשַ ל ּבָ ְתַעּלֵ ּנִ ְיָלה. ׁשֶ ל ַהּלַ אי ּכָ ּבַ ּה ׁשַ ל ּבָ ְתַעּלֵ ּנִ ְיָלה. ׁשֶ ל ַהּלַ אי ּכָ ּבַ ּה ׁשַ ל ּבָ ְתַעּלֵ ּנִ ְיָלה. ׁשֶ ל ַהּלַ אי ּכָ ּבַ ּה ׁשַ ל ּבָ ְתַעּלֵ ּנִ         ׁשֶ
ְבָעה ֲחלּוִקים ְוהֹוִציָאּה ְלמֹוְכָרּה.  ּה ׁשִ יׁשָ ְבָעה ֲחלּוִקים ְוהֹוִציָאּה ְלמֹוְכָרּה. ְלָמָחר ִהְלּבִ ּה ׁשִ יׁשָ ְבָעה ֲחלּוִקים ְוהֹוִציָאּה ְלמֹוְכָרּה. ְלָמָחר ִהְלּבִ ּה ׁשִ יׁשָ ְבָעה ֲחלּוִקים ְוהֹוִציָאּה ְלמֹוְכָרּה. ְלָמָחר ִהְלּבִ ּה ׁשִ יׁשָ         ְלָמָחר ִהְלּבִ

יֹוֵתר, ָאַמר לוֹ  ָהָיה ְמכֹוָער ּבְ א ָאָדם ֶאָחד ׁשֶ יֹוֵתר, ָאַמר לוֹ ּבָ ָהָיה ְמכֹוָער ּבְ א ָאָדם ֶאָחד ׁשֶ יֹוֵתר, ָאַמר לוֹ ּבָ ָהָיה ְמכֹוָער ּבְ א ָאָדם ֶאָחד ׁשֶ יֹוֵתר, ָאַמר לוֹ ּבָ ָהָיה ְמכֹוָער ּבְ א ָאָדם ֶאָחד ׁשֶ         ַהְרֵאִני ֶאת יֹוְפָיּה, ַהְרֵאִני ֶאת יֹוְפָיּה, ַהְרֵאִני ֶאת יֹוְפָיּה, ַהְרֵאִני ֶאת יֹוְפָיּה, : ּבָ
ָכל ָהעֹוָלם ּכּוּלֹו. ָאַמר לֹו: ֵריָק ָאַמר לֹו: ֵריָק ָאַמר לֹו: ֵריָק ָאַמר לֹו: ֵריָק  יֹוְפָיּה ּבְ ֵאין ּכְ ח ַקח ׁשֶ ה רֹוֶצה ִליּקַ ָכל ָהעֹוָלם ּכּוּלֹו. א! ִאם ַאּתָ יֹוְפָיּה ּבְ ֵאין ּכְ ח ַקח ׁשֶ ה רֹוֶצה ִליּקַ ָכל ָהעֹוָלם ּכּוּלֹו. א! ִאם ַאּתָ יֹוְפָיּה ּבְ ֵאין ּכְ ח ַקח ׁשֶ ה רֹוֶצה ִליּקַ ָכל ָהעֹוָלם ּכּוּלֹו. א! ִאם ַאּתָ יֹוְפָיּה ּבְ ֵאין ּכְ ח ַקח ׁשֶ ה רֹוֶצה ִליּקַ         א! ִאם ַאּתָ

י ֵכן י ֵכןָאַמר לֹו: ַאף ַעל ּפִ י ֵכןָאַמר לֹו: ַאף ַעל ּפִ י ֵכןָאַמר לֹו: ַאף ַעל ּפִ   . ָאַמר לֹו: ַאף ַעל ּפִ
ֵאֶפר,  ה ּבָ ׁשָ ּלְ ִביִעי ְקָרֲעָתּה ְוִנְתּפַ ת ֲחלּוִקים, ּוׁשְ ׁשֶ יָטּה ׁשֵ ֵאֶפר, ִהְפׁשִ ה ּבָ ׁשָ ּלְ ִביִעי ְקָרֲעָתּה ְוִנְתּפַ ת ֲחלּוִקים, ּוׁשְ ׁשֶ יָטּה ׁשֵ ֵאֶפר, ִהְפׁשִ ה ּבָ ׁשָ ּלְ ִביִעי ְקָרֲעָתּה ְוִנְתּפַ ת ֲחלּוִקים, ּוׁשְ ׁשֶ יָטּה ׁשֵ ֵאֶפר, ִהְפׁשִ ה ּבָ ׁשָ ּלְ ִביִעי ְקָרֲעָתּה ְוִנְתּפַ ת ֲחלּוִקים, ּוׁשְ ׁשֶ יָטּה ׁשֵ         ִהְפׁשִ

ל עֹוָלם, ִאם ָעֵלינּו לֹא ַחְס : ָאְמָרה ְלָפָניוָאְמָרה ְלָפָניוָאְמָרה ְלָפָניוָאְמָרה ְלָפָניו ל עֹוָלם, ִאם ָעֵלינּו לֹא ַחְס ִרּבֹונֹו ׁשֶ ל עֹוָלם, ִאם ָעֵלינּו לֹא ַחְס ִרּבֹונֹו ׁשֶ ל עֹוָלם, ִאם ָעֵלינּו לֹא ַחְס ִרּבֹונֹו ׁשֶ חּוס? , ּתָ ּתָ ּתָ ּתָ ִרּבֹונֹו ׁשֶ ה לֹא ּתָ ּבֹור ָלּמָ ְמָך ַהּגִ ת ׁשִ ַ חּוס? ַעל ְקדּוׁשּ ה לֹא ּתָ ּבֹור ָלּמָ ְמָך ַהּגִ ת ׁשִ ַ חּוס? ַעל ְקדּוׁשּ ה לֹא ּתָ ּבֹור ָלּמָ ְמָך ַהּגִ ת ׁשִ ַ חּוס? ַעל ְקדּוׁשּ ה לֹא ּתָ ּבֹור ָלּמָ ְמָך ַהּגִ ת ׁשִ ַ         ַעל ְקדּוׁשּ
י ָבֵאֶפר ֵאֶבל ָיִחיד ְוָעֶליָה קֹוֵנן ִיְרְמָיה: ְוָעֶליָה קֹוֵנן ִיְרְמָיה: ְוָעֶליָה קֹוֵנן ִיְרְמָיה: ְוָעֶליָה קֹוֵנן ִיְרְמָיה:  ׁשִ ּלְ ק ְוִהְתּפַ י ִחְגִרי ׂשָ ת ַעּמִ   "ּבַ

י ִפְתאֹ  ְמרּוִרים ּכִ ד תַּ י ָלְך ִמְסּפַ ֹוֵדד ָעֵלינּו"ם ָיבֹ ֲעׂשִ         , (ירמיה ו, כו)    א ַהׁשּ
א "ָעַלִיְך" לֹ "ָעַלִיְך" לֹ "ָעַלִיְך" לֹ "ָעַלִיְך" לֹ  א א ֶנֱאַמר ֶאּלָ א א ֶנֱאַמר ֶאּלָ א א ֶנֱאַמר ֶאּלָ         , , , , "ָעֵלינּו"    - - - - א ֶנֱאַמר ֶאּלָ

א ׁשֹוֵדד ְבָיכֹול, ָעַלי, ְוָעַלִיְך ּבָ א ׁשֹוֵדדּכִ ְבָיכֹול, ָעַלי, ְוָעַלִיְך ּבָ א ׁשֹוֵדדּכִ ְבָיכֹול, ָעַלי, ְוָעַלִיְך ּבָ א ׁשֹוֵדדּכִ ְבָיכֹול, ָעַלי, ְוָעַלִיְך ּבָ   .  ּכִ
   

        
            ::::ַרבָאַמר ָאַמר ָאַמר ָאַמר     ַרב ְיהּוָדהָאַמר ָאַמר ָאַמר ָאַמר 

ְכִתיב ְכִתיבַמאי ּדִ ְכִתיבַמאי ּדִ ְכִתיבַמאי ּדִ ֶבר ּוֵביתֹו ְוִאיׁש ְוַנֲחָלתֹו"    ::::ַמאי ּדִ קּו ּגֶ   ? (מיכה ב, ב)    "ְוָעׁשְ
ת ַרּבוֹ  ֵאׁשֶ ַתן ֵעיָניו ּבְ ּנָ ָאָדם ֶאָחד ׁשֶ ה ּבְ ת ַרּבוֹ ַמֲעׂשֶ ֵאׁשֶ ַתן ֵעיָניו ּבְ ּנָ ָאָדם ֶאָחד ׁשֶ ה ּבְ ת ַרּבוֹ ַמֲעׂשֶ ֵאׁשֶ ַתן ֵעיָניו ּבְ ּנָ ָאָדם ֶאָחד ׁשֶ ה ּבְ ת ַרּבוֹ ַמֲעׂשֶ ֵאׁשֶ ַתן ֵעיָניו ּבְ ּנָ ָאָדם ֶאָחד ׁשֶ ה ּבְ ֵרי ֲהָוהְוׁש ְוׁש ְוׁש ְוׁש , ַמֲעׂשֶ ַנּגָ ֵרי ֲהָוהּוְלָיא ּדְ ַנּגָ ֵרי ֲהָוהּוְלָיא ּדְ ַנּגָ ֵרי ֲהָוהּוְלָיא ּדְ ַנּגָ   . ּוְלָיא ּדְ

ַעם ַאַחת הּוְצַרְך ִלְלֹות ַעם ַאַחת הּוְצַרְך ִלְלֹותּפַ ַעם ַאַחת הּוְצַרְך ִלְלֹותּפַ ַעם ַאַחת הּוְצַרְך ִלְלֹותּפַ ה ָיִמים. : ָאַמר לוֹ ָאַמר לוֹ ָאַמר לוֹ ָאַמר לוֹ , ּפַ לׁשָ ּה ׁשְ ָהה ִעּמָ ּתֹו ֶאְצלֹו, ׁשָ ר ִאׁשְ יּגֵ ה, ׁשִ ָך ֶאְצִלי ְוַאְלֶוּנָ ּתְ ר ִאׁשְ ּגֵ ה ָיִמים. ׁשַ לׁשָ ּה ׁשְ ָהה ִעּמָ ּתֹו ֶאְצלֹו, ׁשָ ר ִאׁשְ יּגֵ ה, ׁשִ ָך ֶאְצִלי ְוַאְלֶוּנָ ּתְ ר ִאׁשְ ּגֵ ה ָיִמים. ׁשַ לׁשָ ּה ׁשְ ָהה ִעּמָ ּתֹו ֶאְצלֹו, ׁשָ ר ִאׁשְ יּגֵ ה, ׁשִ ָך ֶאְצִלי ְוַאְלֶוּנָ ּתְ ר ִאׁשְ ּגֵ ה ָיִמים. ׁשַ לׁשָ ּה ׁשְ ָהה ִעּמָ ּתֹו ֶאְצלֹו, ׁשָ ר ִאׁשְ יּגֵ ה, ׁשִ ָך ֶאְצִלי ְוַאְלֶוּנָ ּתְ ר ִאׁשְ ּגֵ         ׁשַ
י ְלָך ֵהיָכן ִהיא? : ָאַמר לוֹ ָאַמר לוֹ ָאַמר לוֹ ָאַמר לוֹ , ָקַדם ּוָבא ֶאְצלוֹ ָקַדם ּוָבא ֶאְצלוֹ ָקַדם ּוָבא ֶאְצלוֹ ָקַדם ּוָבא ֶאְצלוֹ  ְרּתִ יּגַ ִ ׁשּ י ׁשֶ ּתִ י ְלָך ֵהיָכן ִהיא? ִאׁשְ ְרּתִ יּגַ ִ ׁשּ י ׁשֶ ּתִ י ְלָך ֵהיָכן ִהיא? ִאׁשְ ְרּתִ יּגַ ִ ׁשּ י ׁשֶ ּתִ י ְלָך ֵהיָכן ִהיא? ִאׁשְ ְרּתִ יּגַ ִ ׁשּ י ׁשֶ ּתִ         ִאׁשְ

ֶרךְ ָאַמ ָאַמ ָאַמ ָאַמ  ּדֶ ּה ּבַ לּו ּבָ ינֹוקֹות ִנְתַעּלְ ַהּתִ י ׁשֶ ַמְעּתִ ר ְוׁשָ יָה ְלַאְלּתַ ַטְרּתִ ֶרךְ ר לֹו: ֲאִני ּפְ ּדֶ ּה ּבַ לּו ּבָ ינֹוקֹות ִנְתַעּלְ ַהּתִ י ׁשֶ ַמְעּתִ ר ְוׁשָ יָה ְלַאְלּתַ ַטְרּתִ ֶרךְ ר לֹו: ֲאִני ּפְ ּדֶ ּה ּבַ לּו ּבָ ינֹוקֹות ִנְתַעּלְ ַהּתִ י ׁשֶ ַמְעּתִ ר ְוׁשָ יָה ְלַאְלּתַ ַטְרּתִ ֶרךְ ר לֹו: ֲאִני ּפְ ּדֶ ּה ּבַ לּו ּבָ ינֹוקֹות ִנְתַעּלְ ַהּתִ י ׁשֶ ַמְעּתִ ר ְוׁשָ יָה ְלַאְלּתַ ַטְרּתִ   . ר לֹו: ֲאִני ּפְ
ה?  ה? ָאַמר לֹו: ָמה ֶאֱעׂשֶ ה? ָאַמר לֹו: ָמה ֶאֱעׂשֶ ה? ָאַמר לֹו: ָמה ֶאֱעׂשֶ         ָאַמר לֹו: ָמה ֶאֱעׂשֶ

ּה. : ָאַמר לוֹ ָאַמר לוֹ ָאַמר לוֹ ָאַמר לוֹ  ְרׁשָ ה ׁשֹוֵמַע ַלֲעָצִתי ּגַ ּה. ִאם ַאּתָ ְרׁשָ ה ׁשֹוֵמַע ַלֲעָצִתי ּגַ ּה. ִאם ַאּתָ ְרׁשָ ה ׁשֹוֵמַע ַלֲעָצִתי ּגַ ּה. ִאם ַאּתָ ְרׁשָ ה ׁשֹוֵמַע ַלֲעָצִתי ּגַ         ִאם ַאּתָ
ה ָתּה ְמרּוּבָ תּוּבָ הָאַמר לֹו: ּכְ ָתּה ְמרּוּבָ תּוּבָ הָאַמר לֹו: ּכְ ָתּה ְמרּוּבָ תּוּבָ הָאַמר לֹו: ּכְ ָתּה ְמרּוּבָ תּוּבָ   . ָאַמר לֹו: ּכְ

ָתּה.     ֲאִני ַאְלֶווָך ְוֵתן ָלּה ֲאִני ַאְלֶווָך ְוֵתן ָלּה ֲאִני ַאְלֶווָך ְוֵתן ָלּה ֲאִני ַאְלֶווָך ְוֵתן ָלּה : ָאַמר לוֹ ָאַמר לוֹ ָאַמר לוֹ ָאַמר לוֹ  תּוּבָ ָתּה. ּכְ תּוּבָ ָתּה. ּכְ תּוּבָ ָתּה. ּכְ תּוּבָ         ּכְ
ּה  ּה ָעַמד ֶזה ְוֵגְרׁשָ ּה ָעַמד ֶזה ְוֵגְרׁשָ ּה ָעַמד ֶזה ְוֵגְרׁשָ             ....ָעַמד ֶזה ְוֵגְרׁשָ

ָאּה.  ָאּה. ָהַלְך הּוא ּוְנׂשָ ָאּה. ָהַלְך הּוא ּוְנׂשָ ָאּה. ָהַלְך הּוא ּוְנׂשָ         ָהַלְך הּוא ּוְנׂשָ
יַע ְזַמּנֹו ְולֹא ָהָיה לֹו ְלפֹוְרעֹו,  ִהּגִ יָון ׁשֶ יַע ְזַמּנֹו ְולֹא ָהָיה לֹו ְלפֹוְרעֹו, ּכֵ ִהּגִ יָון ׁשֶ יַע ְזַמּנֹו ְולֹא ָהָיה לֹו ְלפֹוְרעֹו, ּכֵ ִהּגִ יָון ׁשֶ יַע ְזַמּנֹו ְולֹא ָהָיה לֹו ְלפֹוְרעֹו, ּכֵ ִהּגִ יָון ׁשֶ         ּכֵ

חֹוְבָך. ּבֹ ּבֹ ּבֹ ּבֹ : ָאַמר לוֹ ָאַמר לוֹ ָאַמר לוֹ ָאַמר לוֹ  י ּבְ ה ִעּמִ חֹוְבָך. א ַוֲעׂשֵ י ּבְ ה ִעּמִ חֹוְבָך. א ַוֲעׂשֵ י ּבְ ה ִעּמִ חֹוְבָך. א ַוֲעׂשֵ י ּבְ ה ִעּמִ         א ַוֲעׂשֵ
ִבים ִביםְוָהיּו ֵהם, יֹוׁשְ ִביםְוָהיּו ֵהם, יֹוׁשְ ִביםְוָהיּו ֵהם, יֹוׁשְ ֶקה ֲעֵליֶה     ְואֹוְכִלים ְוׁשֹוִתין, ְוהּואְואֹוְכִלים ְוׁשֹוִתין, ְוהּואְואֹוְכִלים ְוׁשֹוִתין, ְוהּואְואֹוְכִלים ְוׁשֹוִתין, ְוהּוא    ְוָהיּו ֵהם, יֹוׁשְ ֶקה ֲעֵליֶה ָהָיה עֹוֵמד ּוַמׁשְ ֶקה ֲעֵליֶה ָהָיה עֹוֵמד ּוַמׁשְ ֶקה ֲעֵליֶה ָהָיה עֹוֵמד ּוַמׁשְ         ן, ן, ן, ן, ָהָיה עֹוֵמד ּוַמׁשְ

כֹוֵסיֶהן,  רֹות ֵמֵעיָניו ְונֹוְפלֹות ּבְ ָמעֹות נֹוׁשְ כֹוֵסיֶהן, ְוָהיּו ּדְ רֹות ֵמֵעיָניו ְונֹוְפלֹות ּבְ ָמעֹות נֹוׁשְ כֹוֵסיֶהן, ְוָהיּו ּדְ רֹות ֵמֵעיָניו ְונֹוְפלֹות ּבְ ָמעֹות נֹוׁשְ כֹוֵסיֶהן, ְוָהיּו ּדְ רֹות ֵמֵעיָניו ְונֹוְפלֹות ּבְ ָמעֹות נֹוׁשְ         ְוָהיּו ּדְ
ין ַזר ּדִ ם ּגְ ָעה ִנְתַחּתֵ יןְוַעל אֹוָתּה ׁשָ ַזר ּדִ ם ּגְ ָעה ִנְתַחּתֵ יןְוַעל אֹוָתּה ׁשָ ַזר ּדִ ם ּגְ ָעה ִנְתַחּתֵ יןְוַעל אֹוָתּה ׁשָ ַזר ּדִ ם ּגְ ָעה ִנְתַחּתֵ   . ְוַעל אֹוָתּה ׁשָ

ֵנר ֶאָחד    ::::ְוָאְמִרי ָלּה ְוָאְמִרי ָלּה ְוָאְמִרי ָלּה ְוָאְמִרי ָלּה  י ְפִתילֹות ּבְ ּתֵ ֵנר ֶאָחדַעל ׁשְ י ְפִתילֹות ּבְ ּתֵ ֵנר ֶאָחדַעל ׁשְ י ְפִתילֹות ּבְ ּתֵ ֵנר ֶאָחדַעל ׁשְ י ְפִתילֹות ּבְ ּתֵ    ....ַעל ׁשְ
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        בבבב- - - - נח, אנח, אנח, אנח, א .30
יָקִריקֹון" ִית[    ָלַקח ִמן ַהסִּ ַעל ַהּבַ חֹו ּבָ  - ְוָחַזר ְוָלַקח ִמּבַ    .ֵטלִמּקָ

יָקִריקֹון  ִית ְוָחַזר ְוָלַקח ִמסִּ ַעל ַהּבַ ים - ִמּבַ חֹו ַקּיָ   . ]ִמּקָ
  

        : : : : ַרבָאַמר ָאַמר ָאַמר ָאַמר 
נּו ֶאָלא נּו ֶאָלאלֹא ׁשָ נּו ֶאָלאלֹא ׁשָ נּו ֶאָלאלֹא ׁשָ             ::::לֹא ׁשָ

            ,,,,"ֵלְך ֲחַזק ּוְקֵני""ֵלְך ֲחַזק ּוְקֵני""ֵלְך ֲחַזק ּוְקֵני""ֵלְך ֲחַזק ּוְקֵני": ָאַמר לוֹ ָאַמר לוֹ ָאַמר לוֹ ָאַמר לוֹ ּדְ 
ָטר  ׁשְ ָטר ֲאָבל ּבִ ׁשְ ָטר ֲאָבל ּבִ ׁשְ ָטר ֲאָבל ּבִ ׁשְ         ָקָנה. ָקָנה. ָקָנה. ָקָנה.     - - - - ֲאָבל ּבִ

        
מּוֵאלוּ וּ וּ וּ          ָאַמר: ָאַמר: ָאַמר: ָאַמר:     ׁשְ

ָטר ַנִמי  ׁשְ ָטר ַנִמי ַאף ּבִ ׁשְ ָטר ַנִמי ַאף ּבִ ׁשְ ָטר ַנִמי ַאף ּבִ ׁשְ         לֹא ָקָנה, לֹא ָקָנה, לֹא ָקָנה, לֹא ָקָנה,     - - - - ַאף ּבִ
ְכּתֹוב לֹו ַאֲחָר  ּיִ ְכּתֹוב לֹו ַאֲחָר ַעד ׁשֶ ּיִ ְכּתֹוב לֹו ַאֲחָר ַעד ׁשֶ ּיִ ְכּתֹוב לֹו ַאֲחָר ַעד ׁשֶ ּיִ   ....יּותיּותיּותיּותַעד ׁשֶ

  
ָווֵתיּה          נח,ב ְנָיא ּכְ ָווֵתיּה ּתַ ְנָיא ּכְ ָווֵתיּה ּתַ ְנָיא ּכְ ָווֵתיּה ּתַ ְנָיא ּכְ מּוֵאלּדִ ּדִ ּדִ ּדִ ּתַ מּוֵאלׁשְ מּוֵאלׁשְ מּוֵאלׁשְ             ::::ׁשְ

ן ֶאְלָעָזר" ְמעֹון ּבֶ י ׁשִ   אֹוֵמר:  ַרּבִ
ה, ְוָחַזר ְוָלַקח ִמן ָהִאיׁש  ָ ים.  -ָלַקח ִמן ָהִאׁשּ חֹו ַקּיָ   ִמּקָ

ה  ָ ֵטל,  - ִמן ָהִאיׁש, ְוָחַזר ְוָלַקח ִמן ָהִאׁשּ חֹו ּבָ   ִמּקָ
ְכּתֹוב לֹו ַאֲחָריוּ  תִּ   . . . . "תַעד ׁשֶ

  
א  יּוְבּתָ יֱהֵוי ּתְ א ֵניָמא תֶּ יּוְבּתָ יֱהֵוי ּתְ א ֵניָמא תֶּ יּוְבּתָ יֱהֵוי ּתְ א ֵניָמא תֶּ יּוְבּתָ יֱהֵוי ּתְ       !!!!ַרבַרבַרבַרבּדְ ֵניָמא תֶּ

  
        ַרב: ַרב: ַרב: ַרב:     ךְ ךְ ךְ ךְ ָאַמר לָ ָאַמר לָ ָאַמר לָ ָאַמר לָ 

ָטר.     ????ַנִמיַנִמיַנִמיַנִמי    "ַאֲחָריּות"ַמאי ַמאי ַמאי ַמאי  ָטר. ׁשְ ָטר. ׁשְ ָטר. ׁשְ   ׁשְ
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        נח, בנח, בנח, בנח, ב .31
ַנן נּו ַרּבָ ַנןּתָ נּו ַרּבָ ַנןּתָ נּו ַרּבָ ַנןּתָ נּו ַרּבָ             ::::ּתָ

יָקִריקֹון, "   ָלַקח ִמן ַהסִּ
ְפֵני ְבָעִלים ִנים ּבִ לׁש ׁשָ ָעִלים ַעל לֹוֵקַח  -ְוָחַזר ּוְמָכָרּה ְלַאֵחר  ,ַוֲאָכָלּה ׁשָ לּוםֵאין ַלּבְ ִני ּכְ   . "ׁשֵ

  
ֵמי ֵמיֵהיִכי ּדָ ֵמיֵהיִכי ּדָ ֵמיֵהיִכי ּדָ             "?"?"?"?ֵהיִכי ּדָ

ָקא ָטֵעין ַוֲאַמר ָקא ָטֵעין ַוֲאַמרִאי ּדְ ָקא ָטֵעין ַוֲאַמרִאי ּדְ ָקא ָטֵעין ַוֲאַמרִאי ּדְ ָנּה"     ::::ִאי ּדְ ְך ַזּבְ ָנּה" "ִמיּנָ ְך ַזּבְ ָנּה" "ִמיּנָ ְך ַזּבְ ָנּה" "ִמיּנָ ְך ַזּבְ   ! ֲאִפיּלּו ִראׁשֹון ַנִמיֲאִפיּלּו ִראׁשֹון ַנִמיֲאִפיּלּו ִראׁשֹון ַנִמיֲאִפיּלּו ִראׁשֹון ַנִמי    - - - - "ִמיּנָ
ָלא ָקא ָטֵעין ַוֲאַמר ָלא ָקא ָטֵעין ַוֲאַמרִאי ּדְ ָלא ָקא ָטֵעין ַוֲאַמרִאי ּדְ ָלא ָקא ָטֵעין ַוֲאַמרִאי ּדְ ָנּה"     ::::ִאי ּדְ ך ַזּבְ ָנּה" "ִמיּנָ ך ַזּבְ ָנּה" "ִמיּנָ ך ַזּבְ ָנּה" "ִמיּנָ ך ַזּבְ ִני ַנִמי לֹא    - - - - "ִמיּנָ ִני ַנִמי לֹאֲאִפיּלּו ׁשֵ ִני ַנִמי לֹאֲאִפיּלּו ׁשֵ ִני ַנִמי לֹאֲאִפיּלּו ׁשֵ       !!!!ֲאִפיּלּו ׁשֵ

  
תָאַמר ָאַמר ָאַמר ָאַמר  ׁשֶ         : : : : ַרב ׁשֵ

ָלא ָקא ָטֵעין ֵליּה  ָלא ָקא ָטֵעין ֵליּה ְלעֹוָלם ּדְ ָלא ָקא ָטֵעין ֵליּה ְלעֹוָלם ּדְ ָלא ָקא ָטֵעין ֵליּה ְלעֹוָלם ּדְ             ,,,,ְלעֹוָלם ּדְ
      ....ְללֹוֵקַח ְללֹוֵקַח ְללֹוֵקַח ְללֹוֵקַח ֹון ֶזה טֹוֲעִנין ְליֹוֵרׁש, ְוטֹוֲעִנין ֹון ֶזה טֹוֲעִנין ְליֹוֵרׁש, ְוטֹוֲעִנין ֹון ֶזה טֹוֲעִנין ְליֹוֵרׁש, ְוטֹוֲעִנין ֹון ֶזה טֹוֲעִנין ְליֹוֵרׁש, ְוטֹוֲעִנין גגגגכְ כְ כְ כְ וּ וּ וּ וּ 

  ִאין, ִאין, ִאין, ִאין,     - - - - ִאי ָטֵעין ִאי ָטֵעין ִאי ָטֵעין ִאי ָטֵעין , ְוִאיָדךְ ְוִאיָדךְ ְוִאיָדךְ ְוִאיָדךְ 
      ....לֹאלֹאלֹאלֹא    ––––ְוִאי ָלא ָטֵעין ְוִאי ָלא ָטֵעין ְוִאי ָלא ָטֵעין ְוִאי ָלא ָטֵעין 
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        נח, בנח, בנח, בנח, ב .32
ַנן נּו ַרּבָ ַנןּתָ נּו ַרּבָ ַנןּתָ נּו ַרּבָ ַנןּתָ נּו ַרּבָ             ::::ּתָ

א ֵמֲחַמת חֹוב" רֹות  ,ַהּבָ ּום ִסיָקִריקֹון,  -ּוֵמֲחַמת ַאְנּפָ   ֵאין ּבֹו ִמׁשּ
רֹות ַעְצָמּה  תִּ  -ְוַאְנּפָ ר ֹחֶדׁש ְצִריָכה ׁשֶ ֵנים ָעׂשָ ֶהה ׁשְ       ...."ׁשְ

  
ּום ִסיָקִריקֹון""""    ::::ְוָהָאְמַרּתְ ְוָהָאְמַרּתְ ְוָהָאְמַרּתְ ְוָהָאְמַרּתְ  ּה ִמׁשּ   ! ! ! ! "ֵאין ּבָ

  
ר חֶֹדׁש. : ָהִכי ָקָאַמרָהִכי ָקָאַמרָהִכי ָקָאַמרָהִכי ָקָאַמר ֵנים ָעׂשָ ֶהה ׁשְ ׁשְ ּתִ ר חֶֹדׁש. ִסיָקִריקֹון ַעְצָמּה ְצִריָכה ׁשֶ ֵנים ָעׂשָ ֶהה ׁשְ ׁשְ ּתִ ר חֶֹדׁש. ִסיָקִריקֹון ַעְצָמּה ְצִריָכה ׁשֶ ֵנים ָעׂשָ ֶהה ׁשְ ׁשְ ּתִ ר חֶֹדׁש. ִסיָקִריקֹון ַעְצָמּה ְצִריָכה ׁשֶ ֵנים ָעׂשָ ֶהה ׁשְ ׁשְ ּתִ         ִסיָקִריקֹון ַעְצָמּה ְצִריָכה ׁשֶ

        
            ::::ַרב יֹוֵסףָאַמר ָאַמר ָאַמר ָאַמר 

ָבֶבל. : ָנְקִטיַנןָנְקִטיַנןָנְקִטיַנןָנְקִטיַנן רֹות ּבְ ָבֶבל. ֵאין ַאְנּפָ רֹות ּבְ ָבֶבל. ֵאין ַאְנּפָ רֹות ּבְ ָבֶבל. ֵאין ַאְנּפָ רֹות ּבְ   ֵאין ַאְנּפָ
  

ִאיכָּ  ִאיכָּ ְוָהא ָקָחֵזיַנן ּדְ ִאיכָּ ְוָהא ָקָחֵזיַנן ּדְ ִאיכָּ ְוָהא ָקָחֵזיַנן ּדְ         א! א! א! א! ְוָהא ָקָחֵזיַנן ּדְ
        

א ֵאיָמא א ֵאיָמאֶאּלָ א ֵאיָמאֶאּלָ א ֵאיָמאֶאּלָ ָבֶבל: ֶאּלָ רֹות ּבְ ין ַאְנּפָ ָבֶבלֵאין ּדִ רֹות ּבְ ין ַאְנּפָ ָבֶבלֵאין ּדִ רֹות ּבְ ין ַאְנּפָ ָבֶבלֵאין ּדִ רֹות ּבְ ין ַאְנּפָ   . ֵאין ּדִ
  

  ?  ַמאי ַטְעָמאַמאי ַטְעָמאַמאי ַטְעָמאַמאי ַטְעָמא
   

ואר ּוָ י ּדַ א ּבֵ ִאיּכָ יָון ּדְ וארּכֵ ּוָ י ּדַ א ּבֵ ִאיּכָ יָון ּדְ וארּכֵ ּוָ י ּדַ א ּבֵ ִאיּכָ יָון ּדְ וארּכֵ ּוָ י ּדַ א ּבֵ ִאיּכָ יָון ּדְ             ....ֵאיָמא ַאחּוֵלי ָאֵחילֵאיָמא ַאחּוֵלי ָאֵחילֵאיָמא ַאחּוֵלי ָאֵחילֵאיָמא ַאחּוֵלי ָאֵחיל, ְולֹא ָאֵזיל ָקֵבילְולֹא ָאֵזיל ָקֵבילְולֹא ָאֵזיל ָקֵבילְולֹא ָאֵזיל ָקֵביל    ,,,,ּכֵ
        
        
        

ֵני ָבאָגא ַטְסָקא ִמּבְ יל ַאְרָעא ּבְ ר ְרִעיַלאי ַקּבֵ ל ּבַ יּדֵ ֵני ָבאָגאּגִ ַטְסָקא ִמּבְ יל ַאְרָעא ּבְ ר ְרִעיַלאי ַקּבֵ ל ּבַ יּדֵ ֵני ָבאָגאּגִ ַטְסָקא ִמּבְ יל ַאְרָעא ּבְ ר ְרִעיַלאי ַקּבֵ ל ּבַ יּדֵ ֵני ָבאָגאּגִ ַטְסָקא ִמּבְ יל ַאְרָעא ּבְ ר ְרִעיַלאי ַקּבֵ ל ּבַ יּדֵ   . ּגִ
ים ְוָיֵהיב זּוֵזי ּדִ  ים ְוָיֵהיב זּוֵזי ּדִ ַאְקּדֵ ים ְוָיֵהיב זּוֵזי ּדִ ַאְקּדֵ ים ְוָיֵהיב זּוֵזי ּדִ ַאְקּדֵ ִניןַאְקּדֵ ִניןְתָלת ׁשְ ִניןְתָלת ׁשְ ִניןְתָלת ׁשְ             ....ְתָלת ׁשְ

ֵאי, ָאְמרּו ֵליּה  ֵאי, ָאְמרּו ֵליּה ַלּסֹוף ֲאָתא ַמְרָווָתא ַקּמָ ֵאי, ָאְמרּו ֵליּה ַלּסֹוף ֲאָתא ַמְרָווָתא ַקּמָ ֵאי, ָאְמרּו ֵליּה ַלּסֹוף ֲאָתא ַמְרָווָתא ַקּמָ יַהַבת : ַלּסֹוף ֲאָתא ַמְרָווָתא ַקּמָ ְייָתא ּדִ א ַקּמָ ּתָ יַהַבת ׁשַ ְייָתא ּדִ א ַקּמָ ּתָ יַהַבת ׁשַ ְייָתא ּדִ א ַקּמָ ּתָ יַהַבת ׁשַ ְייָתא ּדִ א ַקּמָ ּתָ   , ָאַכְלתָּ ָאַכְלתָּ ָאַכְלתָּ ָאַכְלתָּ     - - - - ׁשַ
א ֲאַנן ָיֲהִביַנן ֲאַנן ָאְכִליַנן ּתָ א ֲאַנן ָיֲהִביַנן ֲאַנן ָאְכִליַנןָהׁשְ ּתָ א ֲאַנן ָיֲהִביַנן ֲאַנן ָאְכִליַנןָהׁשְ ּתָ א ֲאַנן ָיֲהִביַנן ֲאַנן ָאְכִליַנןָהׁשְ ּתָ   . ָהׁשְ

יּה  יּה ָאתּו ְלַקּמֵ יּה ָאתּו ְלַקּמֵ יּה ָאתּו ְלַקּמֵ אּדְ ּדְ ּדְ ּדְ ָאתּו ְלַקּמֵ ּפָ         , , , , ַרב ּפַ
ֵני ָבאָגא א ַאּבְ ב ֵליּה ִטיְרּפָ ֵני ָבאָגאָסַבר ְלִמיְכּתַ א ַאּבְ ב ֵליּה ִטיְרּפָ ֵני ָבאָגאָסַבר ְלִמיְכּתַ א ַאּבְ ב ֵליּה ִטיְרּפָ ֵני ָבאָגאָסַבר ְלִמיְכּתַ א ַאּבְ ב ֵליּה ִטיְרּפָ             ....ָסַבר ְלִמיְכּתַ

ֵריּה ַר ָאַמר ֵליּה ָאַמר ֵליּה ָאַמר ֵליּה ָאַמר ֵליּה  ַע ּדְ ב הּוָנא ּבְ אלְ לְ לְ לְ     ַרב ְיהֹוׁשֻ ּפָ         : : : : ַרב ּפַ
יָת  ן, ָעׂשִ יָת ִאם ּכֵ ן, ָעׂשִ יָת ִאם ּכֵ ן, ָעׂשִ יָת ִאם ּכֵ ן, ָעׂשִ   ! ִסיָקִריקֹוןִסיָקִריקֹוןִסיָקִריקֹוןִסיָקִריקֹוןִאם ּכֵ

  
א ָאַמר  א ָאַמר ֶאּלָ א ָאַמר ֶאּלָ א ָאַמר ֶאּלָ ֵריּה ֶאּלָ ַע ּדְ     ַרב הּוָנא ּבְ   : : : : ַרב ְיהֹוׁשֻ

ִבי.  יַח ְמעֹוָתיו ַעל ֶקֶרן ַהּצְ ִבי. ִהּנִ יַח ְמעֹוָתיו ַעל ֶקֶרן ַהּצְ ִבי. ִהּנִ יַח ְמעֹוָתיו ַעל ֶקֶרן ַהּצְ ִבי. ִהּנִ יַח ְמעֹוָתיו ַעל ֶקֶרן ַהּצְ   ִהּנִ
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ָנה זוֹ "   ִראׁשֹוָנה.  ִמׁשְ

ל ַאֲחֵריֶהן ין ׁשֶ ית ּדִ ָעִלים ְרִביַע ָא  ,ּבֵ יָקִריקֹון נֹוֵתן ַלּבְ   . "ְמרּו: ַהּלֹוֵקַח ִמן ַהסִּ
  

  : : : : ַרבָאַמר ָאַמר ָאַמר ָאַמר 
ַקְרַקע, אֹו  ַקְרַקע, אֹו ְרִביַע ּבְ ַקְרַקע, אֹו ְרִביַע ּבְ ַקְרַקע, אֹו ְרִביַע ּבְ ָמעֹותְרִביַע ּבְ ָמעֹותְרִביַע ּבְ ָמעֹותְרִביַע ּבְ ָמעֹותְרִביַע ּבְ   . ְרִביַע ּבְ

  
מּוֵאלוּ וּ וּ וּ    ָאַמר: ָאַמר: ָאַמר: ָאַמר:     ׁשְ

ָמעֹותּבְ ּבְ ּבְ ּבְ     ְרִביַע ְרִביַע ְרִביַע ְרִביַע  ִליׁש ּבְ ֵהן ׁשְ ָמעֹותַקְרַקע ׁשֶ ִליׁש ּבְ ֵהן ׁשְ ָמעֹותַקְרַקע ׁשֶ ִליׁש ּבְ ֵהן ׁשְ ָמעֹותַקְרַקע ׁשֶ ִליׁש ּבְ ֵהן ׁשְ   . ַקְרַקע ׁשֶ
  

ַמאי  ַמאי ּבְ ַמאי ּבְ ַמאי ּבְ             ????ָקִמיְפְלֵגיָקִמיְפְלֵגיָקִמיְפְלֵגיָקִמיְפְלֵגיּבְ
        

  , ְנִכי ְרִביַע ְזֵביןְנִכי ְרִביַע ְזֵביןְנִכי ְרִביַע ְזֵביןְנִכי ְרִביַע ְזֵבין    ::::ָמר ָסַברָמר ָסַברָמר ָסַברָמר ָסַבר
א ְזֵבין    ::::ר ָסַברר ָסַברר ָסַברר ָסַברּוָמ ּוָמ ּוָמ ּוָמ  א ְזֵביןְנִכי חּוְמׁשָ א ְזֵביןְנִכי חּוְמׁשָ א ְזֵביןְנִכי חּוְמׁשָ   . ְנִכי חּוְמׁשָ
  

  : ֵמיִתיֵביֵמיִתיֵביֵמיִתיֵביֵמיִתיֵבי
ָנה זוֹ "   ִראׁשֹוָנה.  ִמׁשְ

ָעִלים ְרִביַע,  יָקִריקֹון נֹוֵתן ַלּבְ ל ַאֲחֵריֶהן ָאְמרּו: ַהּלֹוֵקַח ִמן ַהסִּ ין ׁשֶ ית ּדִ   ּבֵ
ָעִלים ַעל ָהֶעְליֹוָנה,    ְוַיד ּבְ

ַקְרַקע    נֹוְטִלין,  - ָרצּו ּבְ
ָמעֹות    ֹוְטִלין. נ -ָרצּו ּבְ

  ֵאיָמַתי? 
ח,  ָיָדן ִליּקַ ֵאין ּבְ ְזַמן ׁשֶ   ּבִ

ח  ָיָדן ִליּקַ   ֵהן קֹוְדִמין ְלָכל ָאָדם.  -ֲאָבל ֵיׁש ּבְ
י ין ְוִנְמנוּ  ַרּבִ ית ּדִ יב ּבֵ ר חֹוֶדׁש  ,הֹוׁשִ ֵנים ָעׂשָ ְפֵני ִסיָקִריקֹון ׁשְ ֲהָתה ּבִ ִאם ׁשָ ח ָזָכה,  - ׁשֶ ל ַהּקֹוֵדם ִליּקַ   ּכָ

ָמעֹותֲאָבל נ ַקְרַקע אֹו ְרִביַע ּבְ ָעִלים ְרִביַע ּבְ   ! "ֹוֵתן ַלּבְ
  

יָאַמר ָאַמר ָאַמר ָאַמר          : : : : ַרב ַאׁשִ
ְנָיא ַהִהיא  י ּתַ ְנָיא ַהִהיא ּכִ י ּתַ ְנָיא ַהִהיא ּכִ י ּתַ ְנָיא ַהִהיא ּכִ י ּתַ אּו ָמעֹות ְלָידוֹ  - ּכִ ּבָ אּו ָמעֹות ְלָידוֹ ְלַאַחר ׁשֶ ּבָ אּו ָמעֹות ְלָידוֹ ְלַאַחר ׁשֶ ּבָ אּו ָמעֹות ְלָידוֹ ְלַאַחר ׁשֶ ּבָ   ....ְלַאַחר ׁשֶ

  
                ::::ַרבָאַמר ָאַמר ָאַמר ָאַמר 

ֵבי    נט,א ִמְנָייָנא ּדְ ֵבי ֲאָנא ֲהַואי ּבְ ִמְנָייָנא ּדְ ֵבי ֲאָנא ֲהַואי ּבְ ִמְנָייָנא ּדְ ֵבי ֲאָנא ֲהַואי ּבְ ִמְנָייָנא ּדְ יֲאָנא ֲהַואי ּבְ   , ַרּבִ
א ֵריׁשָ יִדי ָמנּו ּבְ אי ּדִ אּוִמיּנַ ֵריׁשָ יִדי ָמנּו ּבְ אי ּדִ אּוִמיּנַ ֵריׁשָ יִדי ָמנּו ּבְ אי ּדִ אּוִמיּנַ ֵריׁשָ יִדי ָמנּו ּבְ אי ּדִ   . ּוִמיּנַ

  
נַ  נַ ְוָהֲאַנן ּתְ נַ ְוָהֲאַנן ּתְ נַ ְוָהֲאַנן ּתְ         ן ן ן ן ְוָהֲאַנן ּתְ

ֳהרֹות ְוַהּטּוְמאֹות " יֵני ָממֹונֹות ְוַהטָּ דֹול,  -ּדִ   ַמְתִחיִלין ִמן ַהּגָ
ד - ְוִדיֵני ְנָפׁשֹות    ! (סנהדרין ב) "ַמְתִחיִלין ִמן ַהּצַ

  
ֵריּה ָאַמר ָאַמר ָאַמר ָאַמר  ה ּבְ יָמא ָרָבאּדְ     ַרּבָ יָמא , ְוִאיּתֵ יָמא , ְוִאיּתֵ יָמא , ְוִאיּתֵ ֵריּה , ְוִאיּתֵ ל ּבְ י ִהיּלֵ י וֹוָלסּדְ ַרּבִ         : : : : ַרּבִ

ֵבי ַר  אֵני ִמְנָיָנא ּדְ ֵבי ַר ׁשָ אֵני ִמְנָיָנא ּדְ ֵבי ַר ׁשָ אֵני ִמְנָיָנא ּדְ ֵבי ַר ׁשָ אֵני ִמְנָיָנא ּדְ י, ׁשָ י, ּבִ י, ּבִ י, ּבִ         ּבִ
ד ָהוּו ַמְתִחיִלין הּו ִמְנָיַנְייהּו ִמן ַהּצַ כּוּלְ ד ָהוּו ַמְתִחיִליןּדְ הּו ִמְנָיַנְייהּו ִמן ַהּצַ כּוּלְ ד ָהוּו ַמְתִחיִליןּדְ הּו ִמְנָיַנְייהּו ִמן ַהּצַ כּוּלְ ד ָהוּו ַמְתִחיִליןּדְ הּו ִמְנָיַנְייהּו ִמן ַהּצַ כּוּלְ   .  ּדְ
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ֵריּה ָאַמר ָאַמר ָאַמר ָאַמר  ה ּבְ יָמא ָרָבאּדְ     ַרּבָ יָמא , ְוִאיּתֵ יָמא , ְוִאיּתֵ יָמא , ְוִאיּתֵ ֵריּה , ְוִאיּתֵ ל ּבְ י ִהיּלֵ י וֹוָלסּדְ ַרּבִ         : : : : ַרּבִ

ה ְוַעד  ה ְוַעד ִמימֹות מׁשֶ ה ְוַעד ִמימֹות מׁשֶ ה ְוַעד ִמימֹות מׁשֶ יִמימֹות מׁשֶ ָמקֹום ֶאָחד. לֹא ָמִצינּו ּתֹוָרה וּ לֹא ָמִצינּו ּתֹוָרה וּ לֹא ָמִצינּו ּתֹוָרה וּ לֹא ָמִצינּו ּתֹוָרה וּ     ַרּבִ ה ּבְ ָמקֹום ֶאָחד. ְגדּוּלָ ה ּבְ ָמקֹום ֶאָחד. ְגדּוּלָ ה ּבְ ָמקֹום ֶאָחד. ְגדּוּלָ ה ּבְ   ְגדּוּלָ
  
ַע!     ָהאָהאָהאָהא? לֹאלֹאלֹאלֹאוְ וְ וְ וְ  ַע! ֲהָוה ְיהֹוׁשֻ ַע! ֲהָוה ְיהֹוׁשֻ ַע! ֲהָוה ְיהֹוׁשֻ   ֲהָוה ְיהֹוׁשֻ
        

  ....ֲהָוה ֶאְלָעָזרֲהָוה ֶאְלָעָזרֲהָוה ֶאְלָעָזרֲהָוה ֶאְלָעָזר
  

        !!!!ָהא ֲהָוה ֶאְלָעָזרָהא ֲהָוה ֶאְלָעָזרָהא ֲהָוה ֶאְלָעָזרָהא ֲהָוה ֶאְלָעָזר
        

ְנָחס ְנָחסֲהָוה ּפִ ְנָחסֲהָוה ּפִ ְנָחסֲהָוה ּפִ   . ֲהָוה ּפִ
  

ְנָחס ְנָחסְוָהא ֲהָוה ּפִ ְנָחסְוָהא ֲהָוה ּפִ ְנָחסְוָהא ֲהָוה ּפִ       !!!!ְוָהא ֲהָוה ּפִ
  

  . ָהוּו ְזֵקִניםָהוּו ְזֵקִניםָהוּו ְזֵקִניםָהוּו ְזֵקִנים
  

אּול אּולָהא ֲהָוה ׁשָ אּולָהא ֲהָוה ׁשָ אּולָהא ֲהָוה ׁשָ   ! ָהא ֲהָוה ׁשָ
  

מּוֵאל.  מּוֵאל. ֲהָוה ׁשְ מּוֵאל. ֲהָוה ׁשְ מּוֵאל. ֲהָוה ׁשְ   ֲהָוה ׁשְ
  

יּה  יּה ְוָהא ָנח ַנְפׁשֵ יּה ְוָהא ָנח ַנְפׁשֵ יּה ְוָהא ָנח ַנְפׁשֵ   ! ְוָהא ָנח ַנְפׁשֵ
  

ֵני ָקָאְמִריַנן הּו ׁשְ ֵני ָקָאְמִריַנןּכּוּלְ הּו ׁשְ ֵני ָקָאְמִריַנןּכּוּלְ הּו ׁשְ ֵני ָקָאְמִריַנןּכּוּלְ הּו ׁשְ   . ּכּוּלְ
  

ִוד!  ִוד! ְוָהא ֲהָוה ּדָ ִוד! ְוָהא ֲהָוה ּדָ ִוד! ְוָהא ֲהָוה ּדָ   ְוָהא ֲהָוה ּדָ
  

ִאיִריֲהָוה ִעיָרא ַה ֲהָוה ִעיָרא ַה ֲהָוה ִעיָרא ַה ֲהָוה ִעיָרא ַה  ִאיִריּיָ ִאיִריּיָ ִאיִריּיָ   . ּיָ
  

יּה  יּה ְוָהא ָנח ַנְפׁשֵ יּה ְוָהא ָנח ַנְפׁשֵ יּה ְוָהא ָנח ַנְפׁשֵ   !ְוָהא ָנח ַנְפׁשֵ
  

ֵעיַנן.  ֵני ּבָ הּו ׁשְ ֵעיַנן. ּכּוּלְ ֵני ּבָ הּו ׁשְ ֵעיַנן. ּכּוּלְ ֵני ּבָ הּו ׁשְ ֵעיַנן. ּכּוּלְ ֵני ּבָ הּו ׁשְ   ּכּוּלְ
  

לֹמה לֹמהָהא ֲהָוה ׁשְ לֹמהָהא ֲהָוה ׁשְ לֹמהָהא ֲהָוה ׁשְ   ! ָהא ֲהָוה ׁשְ
  

ָרא ן ּגֵ ְמִעי ּבֶ ָראֲהָוה ׁשִ ן ּגֵ ְמִעי ּבֶ ָראֲהָוה ׁשִ ן ּגֵ ְמִעי ּבֶ ָראֲהָוה ׁשִ ן ּגֵ ְמִעי ּבֶ   . ֲהָוה ׁשִ
  

  ! ְוָהא ַקְטֵליּה ְוָהא ַקְטֵליּה ְוָהא ַקְטֵליּה ְוָהא ַקְטֵליּה 
  

ֵני ָקָאְמִריַנן הּו ׁשְ ֵני ָקָאְמִריַנןּכּוּלְ הּו ׁשְ ֵני ָקָאְמִריַנןּכּוּלְ הּו ׁשְ ֵני ָקָאְמִריַנןּכּוּלְ הּו ׁשְ   . ּכּוּלְ
  

ה הָהא ֲהָוה ִחְזִקּיָ הָהא ֲהָוה ִחְזִקּיָ הָהא ֲהָוה ִחְזִקּיָ   ! ָהא ֲהָוה ִחְזִקּיָ
  

ְבָנא ְבָנאֲהָוה ׁשֶ ְבָנאֲהָוה ׁשֶ ְבָנאֲהָוה ׁשֶ   . ֲהָוה ׁשֶ
  

  ! ָהא ִאיְקִטילָהא ִאיְקִטילָהא ִאיְקִטילָהא ִאיְקִטיל
  

ֵני ָקָאְמִר  הּו ׁשְ ֵני ָקָאְמִר ּכּוּלְ הּו ׁשְ ֵני ָקָאְמִר ּכּוּלְ הּו ׁשְ ֵני ָקָאְמִר ּכּוּלְ הּו ׁשְ             ....יַנןיַנןיַנןיַנןּכּוּלְ
        

        ומשיבים: ְוָהא ֲהָוה ֶעְזָרא! ְוָהא ֲהָוה ֶעְזָרא! ְוָהא ֲהָוה ֶעְזָרא! ְוָהא ֲהָוה ֶעְזָרא! 
        

ן ֲחַכְלָיה ן ֲחַכְלָיהֲהָוה ְנֶחְמָיה ּבֶ ן ֲחַכְלָיהֲהָוה ְנֶחְמָיה ּבֶ ן ֲחַכְלָיהֲהָוה ְנֶחְמָיה ּבֶ   . ֲהָוה ְנֶחְמָיה ּבֶ
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ֵריּה ָאַמר ָאַמר ָאַמר ָאַמר              ::::ָרָבאּדְ ַרב ַאָחא ּבְ

יַאף ֲאִני אֹוַמר: ִמימֹות ַאף ֲאִני אֹוַמר: ִמימֹות ַאף ֲאִני אֹוַמר: ִמימֹות ַאף ֲאִני אֹוַמר: ִמימֹות  יְוַעד ְוַעד ְוַעד ְוַעד     ַרּבִ ָמקֹום ֶאָחד.     ַרב ַאׁשִ ה ּבְ ָמקֹום ֶאָחד. לֹא ָמִצינּו ּתֹוָרה ּוְגדּוּלָ ה ּבְ ָמקֹום ֶאָחד. לֹא ָמִצינּו ּתֹוָרה ּוְגדּוּלָ ה ּבְ ָמקֹום ֶאָחד. לֹא ָמִצינּו ּתֹוָרה ּוְגדּוּלָ ה ּבְ   לֹא ָמִצינּו ּתֹוָרה ּוְגדּוּלָ
  

ר ָנָתןְולֹא? ְוָהא ֲהָוה ְולֹא? ְוָהא ֲהָוה ְולֹא? ְוָהא ֲהָוה ְולֹא? ְוָהא ֲהָוה     !הּוָנא ּבַ
  

אֵני אֵניׁשָ אֵניׁשָ אֵניׁשָ ֵייף ֵליּה , ׁשָ ֵמיַכף ֲהָוה ּכָ ֵייף ֵליּה ּדְ ֵמיַכף ֲהָוה ּכָ ֵייף ֵליּה ּדְ ֵמיַכף ֲהָוה ּכָ ֵייף ֵליּה ּדְ ֵמיַכף ֲהָוה ּכָ ילְ לְ לְ לְ ּדְ יַרב ַאׁשִ יַרב ַאׁשִ יַרב ַאׁשִ         ....ַרב ַאׁשִ
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ָנה     ִמׁשְ

  ְוִנְרָמז.  ,רֹוֵמז –ֵחֵרׁש 
  
ֵתיָראוּ    אֹוֵמר:  ֶבן ּבְ

ץוְ קֹוֵפץ,  ְלְטִלין.  -  ִנְקּפָ ִמטַּ   ּבְ
  

עֹוטֹות  ח -ַהּפָ ָחן ִמּקָ ְלְטִלין ,ִמּקָ ִמטַּ ר ּבְ ָרן ִמְמּכָ         .  .  .  .  ּוִמְמּכָ
            

ָמָר     אּגְ

        : : : : ַרב ַנְחָמןָאַמר ָאַמר ָאַמר ָאַמר 
ְלְטִלין,  ִמּטַ ְלְטִלין, ַמֲחלֹוֶקת ּבְ ִמּטַ ְלְטִלין, ַמֲחלֹוֶקת ּבְ ִמּטַ ְלְטִלין, ַמֲחלֹוֶקת ּבְ ִמּטַ         ַמֲחלֹוֶקת ּבְ

ין  ִגיּטִ ין ֲאָבל ּבְ ִגיּטִ ין ֲאָבל ּבְ ִגיּטִ ין ֲאָבל ּבְ ִגיּטִ ְבֵרי ַהּכֹ     - - - - ֲאָבל ּבְ ְבֵרי ַהּכֹ ּדִ ְבֵרי ַהּכֹ ּדִ ְבֵרי ַהּכֹ ּדִ ְרִמיָזה.ּדִ ְרִמיָזה.ל ּבִ ְרִמיָזה.ל ּבִ ְרִמיָזה.ל ּבִ     ל ּבִ
  

יָטא ׁשִ יָטאּפְ ׁשִ יָטאּפְ ׁשִ יָטאּפְ ׁשִ ְלְטִלין"    !!!!ּפְ ִמטַּ ַנן    "ּבְ ַנןּתְ ַנןּתְ ַנןּתְ             !!!!ּתְ
        

ֵתיָמא ֵתיָמאַמהּו ּדְ ֵתיָמאַמהּו ּדְ ֵתיָמאַמהּו ּדְ ְלְטִלין''''    ::::ַמהּו ּדְ ִמּטַ ְלְטִליןַאף ּבְ ִמּטַ ְלְטִליןַאף ּבְ ִמּטַ ְלְטִליןַאף ּבְ ִמּטַ   , ''''ַאף ּבְ
ַמע ָלן ַמע ָלןָקא ַמׁשְ ַמע ָלןָקא ַמׁשְ ַמע ָלןָקא ַמׁשְ   . ָקא ַמׁשְ

  
ָאְמֵר  א ּדְ ָאְמֵר ִאיּכָ א ּדְ ָאְמֵר ִאיּכָ א ּדְ ָאְמֵר ִאיּכָ א ּדְ             ::::ייייִאיּכָ

        
        : : : : ַרב ַנְחָמןָאַמר ָאַמר ָאַמר ָאַמר 

ַמ  ַמ ּכְ ַמ ּכְ ַמ ּכְ ין. ּכְ ִגיּטִ ְך ַמֲחלֹוֶקת ּבְ ְלְטִלין ּכָ ִמּטַ ין. ֲחלֹוֶקת ּבְ ִגיּטִ ְך ַמֲחלֹוֶקת ּבְ ְלְטִלין ּכָ ִמּטַ ין. ֲחלֹוֶקת ּבְ ִגיּטִ ְך ַמֲחלֹוֶקת ּבְ ְלְטִלין ּכָ ִמּטַ ין. ֲחלֹוֶקת ּבְ ִגיּטִ ְך ַמֲחלֹוֶקת ּבְ ְלְטִלין ּכָ ִמּטַ   ֲחלֹוֶקת ּבְ
  

ְלְטִלין"ְוָהֲאַנן ְוָהֲאַנן ְוָהֲאַנן ְוָהֲאַנן  ִמטַּ ַנן    "ּבְ ַנןּתְ ַנןּתְ ַנןּתְ   ! ּתְ
  

ְלְטִלין: ֵאיָמאֵאיָמאֵאיָמאֵאיָמא ִמּטַ ְלְטִליןַאף ּבְ ִמּטַ ְלְטִליןַאף ּבְ ִמּטַ ְלְטִליןַאף ּבְ ִמּטַ   ....ַאף ּבְ
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ְלְטִלין" ִמטַּ ר ּבְ ָרן ִמְמּכָ ח ּוִמְמּכָ ָחן ִמּקָ עֹוטֹות ִמּקָ   . . . . "ַהּפָ
  

ה?  ּמָ ה? ְוַעד ּכַ ּמָ ה? ְוַעד ּכַ ּמָ ה? ְוַעד ּכַ ּמָ   ְוַעד ּכַ
  

ֵריּה ַרב ִיְצ לְ לְ לְ לְ     ַרב ְיהּוָדהַמֲחֵוי ַמֲחֵוי ַמֲחֵוי ַמֲחֵוי  ב. ָחק ּבְ ַבר ׁשַ ית, ּכְ ַבר ׁשִ ב. : ּכְ ַבר ׁשַ ית, ּכְ ַבר ׁשִ ב. : ּכְ ַבר ׁשַ ית, ּכְ ַבר ׁשִ ב. : ּכְ ַבר ׁשַ ית, ּכְ ַבר ׁשִ         : ּכְ
        

ֲהָנא         ָאַמר: ָאַמר: ָאַמר: ָאַמר:     ַרב ּכָ
ַמֵני.  ַבר ּתְ ב, ּכְ ַבר ׁשַ ַמֵני. ּכְ ַבר ּתְ ב, ּכְ ַבר ׁשַ ַמֵני. ּכְ ַבר ּתְ ב, ּכְ ַבר ׁשַ ַמֵני. ּכְ ַבר ּתְ ב, ּכְ ַבר ׁשַ         ּכְ

        
ָנא ַמְתִניָתא ּתָ ָנאּבְ ַמְתִניָתא ּתָ ָנאּבְ ַמְתִניָתא ּתָ ָנאּבְ ַמְתִניָתא ּתָ             ::::ּבְ

ר" ַבר ֶעׂשֶ ע, ּכְ ׁשַ ַבר תֵּ             ...."ּכְ
        

ִליֵגיְולֹא ְולֹא ְולֹא ְולֹא  ִליֵגיּפְ ִליֵגיּפְ ִליֵגיּפְ   , ּפְ
ל ַחד ְוַחד ְלִפי חּוְרֵפיּה  ל ַחד ְוַחד ְלִפי חּוְרֵפיּה ּכָ ל ַחד ְוַחד ְלִפי חּוְרֵפיּה ּכָ ל ַחד ְוַחד ְלִפי חּוְרֵפיּה ּכָ   . ּכָ

  
  ? ְוַטֲעָמא ַמאיְוַטֲעָמא ַמאיְוַטֲעָמא ַמאיְוַטֲעָמא ַמאי

  
ר ָאַמר ָאַמר ָאַמר ָאַמר  א ּבַ י ַאּבָ י יֹוָחָנןָאַמר ָאַמר ָאַמר ָאַמר     בַיֲעקֹ ַרּבִ         : : : : ַרּבִ

יו ֵדי ַחּיָ ּום ּכְ יוִמׁשּ ֵדי ַחּיָ ּום ּכְ יוִמׁשּ ֵדי ַחּיָ ּום ּכְ יוִמׁשּ ֵדי ַחּיָ ּום ּכְ   . ִמׁשּ
  

ַעל""ַוּיֹ  ָחה הֹוֵצא ְלבּוׁש ְלכל עֹוְבֵדי ַהּבַ ְלתָּ ר ַעל ַהּמֶ   , (מלכים ב י, כב)    אֶמר ַלֲאׁשֶ
  

ָחה"ַמאי ַמאי ַמאי ַמאי          ? ? ? ? "ֶמְלתָּ
        

ר ָאַמר ָאַמר ָאַמר ָאַמר  א ּבַ י ַאּבָ י יֹוָחָנןָאַמר ָאַמר ָאַמר ָאַמר     בַיֲעקֹ ַרּבִ         : : : : ַרּבִ
ח ְמָלל ְוִנְמּתָ ָבר ַהּנִ חּדָ ְמָלל ְוִנְמּתָ ָבר ַהּנִ חּדָ ְמָלל ְוִנְמּתָ ָבר ַהּנִ חּדָ ְמָלל ְוִנְמּתָ ָבר ַהּנִ       ....ּדָ

י ֲאָתא  י ֲאָתא ּכִ י ֲאָתא ּכִ י ֲאָתא ּכִ יִמיּכִ י יֹוָחָנןר ַמ ָא     ַרב ּדִ         : : : : ַרּבִ
ָנה  ן נּוְנָיים ַמּתָ ר לֹו ּבֹוְנָיים ּבֶ יּגֵ ָנה ׁשִ ן נּוְנָיים ַמּתָ ר לֹו ּבֹוְנָיים ּבֶ יּגֵ ָנה ׁשִ ן נּוְנָיים ַמּתָ ר לֹו ּבֹוְנָיים ּבֶ יּגֵ ָנה ׁשִ ן נּוְנָיים ַמּתָ ר לֹו ּבֹוְנָיים ּבֶ יּגֵ ילְ לְ לְ לְ ׁשִ   ִסיְבִני ְוחֹוְמס ַסְלְסָלה ּוַמְלָמָלא, ִסיְבִני ְוחֹוְמס ַסְלְסָלה ּוַמְלָמָלא, ִסיְבִני ְוחֹוְמס ַסְלְסָלה ּוַמְלָמָלא, ִסיְבִני ְוחֹוְמס ַסְלְסָלה ּוַמְלָמָלא,     ::::ַרּבִ

ַאְמגּוָזא.  יּה ּדְ ַאְמּגּוָזא ּוַפְלּגֵ ַאְמגּוָזא. ִסיְבִני ְוחֹוְמס ּכְ יּה ּדְ ַאְמּגּוָזא ּוַפְלּגֵ ַאְמגּוָזא. ִסיְבִני ְוחֹוְמס ּכְ יּה ּדְ ַאְמּגּוָזא ּוַפְלּגֵ ַאְמגּוָזא. ִסיְבִני ְוחֹוְמס ּכְ יּה ּדְ ַאְמּגּוָזא ּוַפְלּגֵ         ִסיְבִני ְוחֹוְמס ּכְ
ִפיְסתָּ  ִפיְסתָּ ַסְלְסָלה ּוַמְלָמָלא ּכְ ִפיְסתָּ ַסְלְסָלה ּוַמְלָמָלא ּכְ ִפיְסתָּ ַסְלְסָלה ּוַמְלָמָלא ּכְ ָקאָקא ּוַפְלגֵּ ָקא ּוַפְלגֵּ ָקא ּוַפְלגֵּ ָקא ּוַפְלגֵּ ַסְלְסָלה ּוַמְלָמָלא ּכְ ִפיְסּתָ ָקאי ּדְ ִפיְסּתָ ָקאי ּדְ ִפיְסּתָ ָקאי ּדְ ִפיְסּתָ         ....י ּדְ

        
        ? ? ? ? "ַמְלָמָלאַמאי ַמאי ַמאי ַמאי 

        
ח.  ְמָלל ְוִנְמּתָ ָבר ַהּנִ ח. ּדָ ְמָלל ְוִנְמּתָ ָבר ַהּנִ ח. ּדָ ְמָלל ְוִנְמּתָ ָבר ַהּנִ ח. ּדָ ְמָלל ְוִנְמּתָ ָבר ַהּנִ   ּדָ

  
        

ה?  ּמָ ה? ְוָטעּוָתן ַעד ּכַ ּמָ ה? ְוָטעּוָתן ַעד ּכַ ּמָ ה? ְוָטעּוָתן ַעד ּכַ ּמָ   ְוָטעּוָתן ַעד ּכַ
  

י יֹוָנהָאַמר ָאַמר ָאַמר ָאַמר  י ֵזיָראָאַמר ָאַמר ָאַמר ָאַמר     ַרּבִ         : : : : ַרּבִ
תּות תּותַעד ׁשְ תּותַעד ׁשְ תּותַעד ׁשְ             .ַעד ׁשְ

        
        



  ....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ְסדּוָרה ְּגָמָרא
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ְלְטִלין"[[[[ ִמטַּ ר ּבְ ָרן ִמְמּכָ ח ּוִמְמּכָ ָחן ִמּקָ עֹוטֹות ִמּקָ         ]]]]"ַהּפָ
        

ֵעי  ֵעי ּבָ ֵעי ּבָ ֵעי ּבָ ֵייּבָ         : : : : ַאּבַ
ָנתוֹ  ָנתוֹ ַמּתְ ָנתוֹ ַמּתְ ָנתוֹ ַמּתְ   ? ַמאיַמאיַמאיַמאי, ַמּתְ

  
        ָאַמר: ָאַמר: ָאַמר: ָאַמר:     ַרב ֵייַמר

ָנה ָנתֹו ַמּתָ ָנהֵאין ַמּתְ ָנתֹו ַמּתָ ָנהֵאין ַמּתְ ָנתֹו ַמּתָ ָנהֵאין ַמּתְ ָנתֹו ַמּתָ             ....ֵאין ַמּתְ
        

ר ַרב ַא  יָמר ּבַ         ָאַמר: ָאַמר: ָאַמר: ָאַמר:     ׁשִ
ָנה.  ָנתֹו ַמּתָ ָנה. ַמּתְ ָנתֹו ַמּתָ ָנה. ַמּתְ ָנתֹו ַמּתָ ָנה. ַמּתְ ָנתֹו ַמּתָ         ַמּתְ

        
ַדרּוהָּ  ַדרּוהָּ ַאְפכּוָה ּוׁשְ ַדרּוהָּ ַאְפכּוָה ּוׁשְ ַדרּוהָּ ַאְפכּוָה ּוׁשְ יּה     ַאְפכּוָה ּוׁשְ יּה ְלַקּמֵ יּה ְלַקּמֵ יּה ְלַקּמֵ ַכיּדְ ּדְ ּדְ ּדְ ְלַקּמֵ   . ַרב ָמְרּדְ

            !!!!ָלאו ָהִכי ֲהָוה עּוְבָדאָלאו ָהִכי ֲהָוה עּוְבָדאָלאו ָהִכי ֲהָוה עּוְבָדאָלאו ָהִכי ֲהָוה עּוְבָדא: ַבר ָמרִאְמרּו לְ ִאְמרּו לְ ִאְמרּו לְ ִאְמרּו לְ : ִזילּו : ִזילּו : ִזילּו : ִזילּו וּ וּ וּ וּ ֲאַמר ֵלהֲאַמר ֵלהֲאַמר ֵלהֲאַמר ֵלה
א ְרּגָ ְרֵעיּה ַאּדַ ְרֵעיּה ַאַאְרָעא ְוַחד ּכַ י ֲהָוה ָקֵאי ָמר ַחד ּכַ אּכִ ְרּגָ ְרֵעיּה ַאּדַ ְרֵעיּה ַאַאְרָעא ְוַחד ּכַ י ֲהָוה ָקֵאי ָמר ַחד ּכַ אּכִ ְרּגָ ְרֵעיּה ַאּדַ ְרֵעיּה ַאַאְרָעא ְוַחד ּכַ י ֲהָוה ָקֵאי ָמר ַחד ּכַ אּכִ ְרּגָ ְרֵעיּה ַאּדַ ְרֵעיּה ַאַאְרָעא ְוַחד ּכַ י ֲהָוה ָקֵאי ָמר ַחד ּכַ   , ּכִ

ָנתֹו ַמאיַוֲאַמְרָנא ֵליּה: ַמ ַוֲאַמְרָנא ֵליּה: ַמ ַוֲאַמְרָנא ֵליּה: ַמ ַוֲאַמְרָנא ֵליּה: ַמ  ָנתֹו ַמאיּתְ ָנתֹו ַמאיּתְ ָנתֹו ַמאיּתְ   ? ּתְ
ִכיב ְמַרע ַנת ׁשְ ָנה, ַאַחת ַמּתְ ָנתֹו ַמּתָ ִכיב ְמַרעְוָאַמר ָלן: ַמּתְ ַנת ׁשְ ָנה, ַאַחת ַמּתְ ָנתֹו ַמּתָ ִכיב ְמַרעְוָאַמר ָלן: ַמּתְ ַנת ׁשְ ָנה, ַאַחת ַמּתְ ָנתֹו ַמּתָ ִכיב ְמַרעְוָאַמר ָלן: ַמּתְ ַנת ׁשְ ָנה, ַאַחת ַמּתְ ָנתֹו ַמּתָ             ,,,,ְוָאַמר ָלן: ַמּתְ

ִריא,  ַנת ּבָ ִריא, ְוַאַחת ַמּתְ ַנת ּבָ ִריא, ְוַאַחת ַמּתְ ַנת ּבָ ִריא, ְוַאַחת ַמּתְ ַנת ּבָ         ְוַאַחת ַמּתְ
ה  ָנה ְמרּוּבָ ה ַאַחת ַמּתָ ָנה ְמרּוּבָ ה ַאַחת ַמּתָ ָנה ְמרּוּבָ ה ַאַחת ַמּתָ ָנה ְמרּוּבָ         ַאַחת ַמּתָ

ָנה מּוֶעֶטת ָנה מּוֶעֶטתְוַאַחת ַמּתָ ָנה מּוֶעֶטתְוַאַחת ַמּתָ ָנה מּוֶעֶטתְוַאַחת ַמּתָ         ....ְוַאַחת ַמּתָ
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ָנה     ִמׁשְ

לֹום:  ְרֵכי ׁשָ ֵני ּדַ ָבִרים ָאְמרּו ִמּפְ   ֵאּלּו ּדְ
ָרֵאל ,ְוַאֲחָריו ֵלִוי ,ׁשֹוןֵהן קֹוֵרא ִראּכֹ לֹום ,ְוַאֲחָריו ִיׂשְ ֵני ַדְרֵכי ׁשָ    .ִמּפְ

  

ן ַבִית ָיׁשָ לֹום ,ְמָעְרִבין ּבְ ֵני ַדְרֵכי ׁשָ    .ִמּפְ
 

ה   נט,ב הּוא ָקרֹוב ָלַאּמָ א ִרא ,ּבֹור ׁשֶ לֹוםִמְתַמּלֵ ֵני ַדְרֵכי ׁשָ    .ׁשֹון, ִמּפְ
  

ה ְועֹופֹות ְוָדִגים ֶזל, יֵ  ,ְמצּודֹות ַחּיָ ּום ּגֵ ֶהן ִמׁשּ לֹוםׁש ּבָ ֵני ַדְרֵכי ׁשָ    .ִמּפְ
י יֹוֵסי   אֹוֵמר:  ַרּבִ

מּור.  ֶזל ּגָ   ּגֵ
נֵ  ֶזל, ִמּפְ ּום ּגֵ ֶהן ִמׁשּ לֹוםְמִציַאת ֵחֵרׁש ׁשֹוֶטה ְוָקָטן, ֵיׁש ּבָ    .י ַדְרֵכי ׁשָ

י יֹוֵסי   אֹוֵמר:  ַרּבִ
מּור ֶזל ּגָ    .ּגֵ

יִ  ראׁש ַהּזַ ף ּבְ יו ּגֵ  ,תָעִני ַהְמַנּקֵ ְחתָּ תַּ ֶ לֹוםַמה ׁשּ ֵני ַדְרֵכי ׁשָ    .ֶזל, ִמּפְ
י יֹוֵסי   אֹוֵמר:  ַרּבִ

מּור.  ֶזל ּגָ   ּגֵ
  

י גֹוִים ַיד ֲעִנּיֵ לֹום ,ֵאין ְמַמִחין ּבְ ֵני ַדְרֵכי ׁשָ ְכָחה ּוֵפָאה, ִמּפְ ֶלֶקט ׁשִ   .  .  .  .  ּבְ
        

ָמָרא    ּגְ

י יְמָנא ָהֵני ִמיּלֵ יְמָנא ָהֵני ִמיּלֵ יְמָנא ָהֵני ִמיּלֵ             ????ְמָנא ָהֵני ִמיּלֵ
        

ָנהָאַמר ָאַמר ָאַמר ָאַמר              ::::ַרב ַמּתָ
ְכּתב מֹ     ::::ָראָראָראָראר ְק ר ְק ר ְק ר ְק ַמ ַמ ַמ ַמ ָא ָא ָא ָא ּדְ  ה ֶאת ַהּתֹוָרה ַהּזֹ "ַוּיִ ָנּה ֶאל ַהּכֹ ׁשֶ תְּ ֵני ֵלִוי"את ַוּיִ 33ֲהִנים ּבְ

   .(דברים לא, ט)    
ֵני ֵלִוי ִניְנהוּ כֹ כֹ כֹ כֹ ּדְ ּדְ ּדְ ּדְ ַאּטּו ֲאָנא ָלא ָיַדְעָנא ַאּטּו ֲאָנא ָלא ָיַדְעָנא ַאּטּו ֲאָנא ָלא ָיַדְעָנא ַאּטּו ֲאָנא ָלא ָיַדְעָנא  ֵני ֵלִוי ִניְנהוּ ֲהִנים ּבְ ֵני ֵלִוי ִניְנהוּ ֲהִנים ּבְ ֵני ֵלִוי ִניְנהוּ ֲהִנים ּבְ             ?!?!?!?!ֲהִנים ּבְ

א אֶאּלָ אֶאּלָ אֶאּלָ א ַוֲהַדר ֵלִוי. ּכֹ ּכֹ ּכֹ ּכֹ     ,,,,ֶאּלָ ֵריׁשָ א ַוֲהַדר ֵלִוי. ֵהן ּבְ ֵריׁשָ א ַוֲהַדר ֵלִוי. ֵהן ּבְ ֵריׁשָ א ַוֲהַדר ֵלִוי. ֵהן ּבְ ֵריׁשָ         ֵהן ּבְ
        

ָחא י ִיְצָחק ַנּפָ             ::::ָאַמרָאַמרָאַמרָאַמר    ַרּבִ
ׁשּו ַהּכֹ "    ::::ֵמָהָכאֵמָהָכאֵמָהָכאֵמָהָכא ֵני ֵלִוי"ְוִנּגְ   , (דברים כא, ה)    34ֲהִנים ּבְ

ֵני ֵלִוי ִניְנהוּ כֹ כֹ כֹ כֹ ּדְ ּדְ ּדְ ּדְ ַאּטּו ֲאַנן ָלא ָיְדִעיַנן ַאּטּו ֲאַנן ָלא ָיְדִעיַנן ַאּטּו ֲאַנן ָלא ָיְדִעיַנן ַאּטּו ֲאַנן ָלא ָיְדִעיַנן  ֵני ֵלִוי ִניְנהוּ ֲהִנים ּבְ ֵני ֵלִוי ִניְנהוּ ֲהִנים ּבְ ֵני ֵלִוי ִניְנהוּ ֲהִנים ּבְ             ?!?!?!?!ֲהִנים ּבְ
א אֶאּלָ אֶאּלָ אֶאּלָ א ַוֲהַדר ֵלִוי. ּכֹ ּכֹ ּכֹ ּכֹ     ,,,,ֶאּלָ ֵריׁשָ א ַוֲהַדר ֵלִוי. ֵהן ּבְ ֵריׁשָ א ַוֲהַדר ֵלִוי. ֵהן ּבְ ֵריׁשָ א ַוֲהַדר ֵלִוי. ֵהן ּבְ ֵריׁשָ         ֵהן ּבְ

        
י             ::::ָאַמרָאַמרָאַמרָאַמר    ַרב ַאׁשִ

ֵני ַעְמָרם ַאֲהרֹ     ::::ֵמָהָכאֵמָהָכאֵמָהָכאֵמָהָכא ֵדל ַאֲהרֹ ן ּומֹ "ּבְ ּבָ ה ַוּיִ יׁש ׁשֶ ים"ֹו קֹ ן ְלַהְקּדִ   . (דברי הימים א כג, יג)    ֶדׁש ָקָדׁשִ
  

א ר ַאּבָ יא ּבַ י ִחּיָ             ::::ָאַמר ֵמָהָכאָאַמר ֵמָהָכאָאַמר ֵמָהָכאָאַמר ֵמָהָכא    ַרּבִ
ּתֹו" ׁשְ 35"ְוִקּדַ

ה.     - - - -  (ויקרא כא, ח)     ָ ְקדּוׁשּ ּבִ ָבר ׁשֶ ה. ְלָכל ּדָ ָ ְקדּוׁשּ ּבִ ָבר ׁשֶ ה. ְלָכל ּדָ ָ ְקדּוׁשּ ּבִ ָבר ׁשֶ ה. ְלָכל ּדָ ָ ְקדּוׁשּ ּבִ ָבר ׁשֶ   ְלָכל ּדָ
  

ֵבי  ָנא ּדְ ֵבי ּתָ ָנא ּדְ ֵבי ּתָ ָנא ּדְ ֵבי ּתָ ָנא ּדְ ָמֵעאלּתָ י ִיׁשְ         : : : : ַרּבִ
ּתֹו"" ׁשְ ה -  "ְוִקּדַ ָ ְקדּוׁשּ ּבִ ָבר ׁשֶ    ,ְלָכל ּדָ

  אׁשֹון, ִלְפּתֹוַח ִר 
  ּוְלָבֵרְך ִראׁשֹון, 

  . "ֹוןְוִליּטֹול ָמָנה ָיָפה ִראׁש 
  
  

                                                           

ה ֶאת ַהּת  33 ְכּתֹב מֹׁשֶ ִרית הַוּיִ ִאים ֶאת ֲארֹון ּבְ ֵני ֵלִוי ַהּנֹׂשְ ָנּה ֶאל ַהּכֲֹהִנים ּבְ תְּ ָרֵאל 'ֹוָרה ַהּזֹאת ַוּיִ ל ִזְקֵני ִיׂשְ   ְוֶאל ּכָ
ׁשּו ַהּכֲֹהנִ  34 ַחרְוִנּגְ י ָבם ּבָ ֵני ֵלִוי ּכִ ם ה 'ה ים ּבְ ׁשֵ ְרתֹו ּוְלָבֵרְך ּבְ ל ִריב וְ  'ֱאלֶֹהיָך ְלׁשָ יֶהם ִיְהֶיה ּכָ   ָכל ָנַגעְוַעל ּפִ
י ָקדֹוׁש ֲאִני ה 35 ְך ּכִ י ֶאת ֶלֶחם ֱאלֶֹהיָך הּוא ַמְקִריב ָקדֹׁש ִיְהֶיה ּלָ ּתֹו כִּ ׁשְ ֶכם 'ְוִקּדַ ׁשְ   ְמַקּדִ



  ....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ְסדּוָרה ְּגָמָרא
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        בבבבנט, נט, נט, נט,  .40
ֵייָאַמר ֵליּה ָאַמר ֵליּה ָאַמר ֵליּה ָאַמר ֵליּה    : : : : ַרב יֹוֵסףלְ לְ לְ לְ     ַאּבַ

לֹום" ֵני ַדְרֵכי ׁשָ       !!!!????"ִמּפְ
אֹוַרְייָתא ִהיא אֹוַרְייָתא ִהיאּדְ אֹוַרְייָתא ִהיאּדְ אֹוַרְייָתא ִהיאּדְ   ! ּדְ

  
  ָאַמר ֵליּה: ָאַמר ֵליּה: ָאַמר ֵליּה: ָאַמר ֵליּה: 
אֹוַרְייָתא אֹוַרְייָתאּדְ אֹוַרְייָתאּדְ אֹוַרְייָתאּדְ לֹום. וּ וּ וּ וּ     ,,,,ּדְ ֵני ַדְרֵכי ׁשָ לֹום. ִמּפְ ֵני ַדְרֵכי ׁשָ לֹום. ִמּפְ ֵני ַדְרֵכי ׁשָ לֹום. ִמּפְ ֵני ַדְרֵכי ׁשָ   ִמּפְ

  
ֵני ַד  ּה ַנִמי ִמּפְ ל ַהּתֹוָרה ּכּוּלָ ֵני ַד ּכָ ּה ַנִמי ִמּפְ ל ַהּתֹוָרה ּכּוּלָ ֵני ַד ּכָ ּה ַנִמי ִמּפְ ל ַהּתֹוָרה ּכּוּלָ ֵני ַד ּכָ ּה ַנִמי ִמּפְ ל ַהּתֹוָרה ּכּוּלָ לֹום ִהיא, ּכָ לֹום ִהיא, ְרֵכי ׁשָ לֹום ִהיא, ְרֵכי ׁשָ לֹום ִהיא, ְרֵכי ׁשָ         ְרֵכי ׁשָ

ְכִתיב ְכִתיבּדִ ְכִתיבּדִ ְכִתיבּדִ ָרֶכיָה ַדְרֵכי נֹ    ::::ּדִ לֹום"ַעם ְוָכל ְנִתיבֹ "ּדְ   ! (משלי ג, יז)    ֶתיָה ׁשָ
  

א ָאַמר  א ָאַמר ֶאּלָ א ָאַמר ֶאּלָ א ָאַמר ֶאּלָ ֵייֶאּלָ   : : : : ַאּבַ
  . ְלִכְדָמרְלִכְדָמרְלִכְדָמרְלִכְדָמר

  
ַתְנָיא ַתְנָיאּדְ ַתְנָיאּדְ ַתְנָיאּדְ             ::::ּדְ

ַנִים " ְקָעָרה.  -ׁשְ יִנין ֶזה ָלֶזה ּבִ   ַמְמתִּ
ה  לׁשָ יִנין.  -ׁשְ   ֵאין ַמְמתִּ

ט  ה, ַהּבֹוֵצַע הּוא ּפֹוׁשֵ ִחּלָ   ָידֹו תְּ
ּנּו  דֹול ִמּמֶ ּגָ בֹוד ְלַרּבֹו אֹו ְלִמי ׁשֶ א ַלֲחלֹוק ּכָ ָידוֹ  - ְוִאם ּבָ         . . . . "ָהְרׁשּות ּבְ

        
  : ְוָאַמר ָמר ֲעָלּה ְוָאַמר ָמר ֲעָלּה ְוָאַמר ָמר ֲעָלּה ְוָאַמר ָמר ֲעָלּה 

ְסעּוָדה,  א ּבִ נּו ֶאּלָ ְסעּוָדה, לֹא ׁשָ א ּבִ נּו ֶאּלָ ְסעּוָדה, לֹא ׁשָ א ּבִ נּו ֶאּלָ ְסעּוָדה, לֹא ׁשָ א ּבִ נּו ֶאּלָ   לֹא ׁשָ
ֶנֶסת לֹא,   ֵבית ַהּכְ ֶנֶסת לֹא,  ֲאָבל ּבְ ֵבית ַהּכְ ֶנֶסת לֹא,  ֲאָבל ּבְ ֵבית ַהּכְ ֶנֶסת לֹא,  ֲאָבל ּבְ ֵבית ַהּכְ         ֲאָבל ּבְ

ָאתּו ְלִאיְנצּוֵיי ָאתּו ְלִאיְנצּוֵייּדְ ָאתּו ְלִאיְנצּוֵייּדְ ָאתּו ְלִאיְנצּוֵייּדְ             ....ּדְ
        

ָנהָאַמר ָאַמר ָאַמר ָאַמר          : : : : ַרב ַמּתָ
ָאְמַר  ָאְמַר ָהא ּדְ ָאְמַר ָהא ּדְ ָאְמַר ָהא ּדְ ֶנֶסת לֹא""""ּתְ ּתְ ּתְ ּתְ ָהא ּדְ ֵבית ַהּכְ ֶנֶסת לֹאּבְ ֵבית ַהּכְ ֶנֶסת לֹאּבְ ֵבית ַהּכְ ֶנֶסת לֹאּבְ ֵבית ַהּכְ   , """"ּבְ

א אלֹא ֲאָמָרן ֶאלָּ אלֹא ֲאָמָרן ֶאלָּ אלֹא ֲאָמָרן ֶאלָּ ים,     ::::לֹא ֲאָמָרן ֶאלָּ ִכיִחי ַרּבִ ׁשְ תֹות ְוָיִמים טֹוִבים ּדִ ּבָ ׁשַ ים, ּבְ ִכיִחי ַרּבִ ׁשְ תֹות ְוָיִמים טֹוִבים ּדִ ּבָ ׁשַ ים, ּבְ ִכיִחי ַרּבִ ׁשְ תֹות ְוָיִמים טֹוִבים ּדִ ּבָ ׁשַ ים, ּבְ ִכיִחי ַרּבִ ׁשְ תֹות ְוָיִמים טֹוִבים ּדִ ּבָ ׁשַ         ּבְ
י  ִני ּוַבֲחִמיׁשִ ׁשֵ י ֲאָבל ּבְ ִני ּוַבֲחִמיׁשִ ׁשֵ י ֲאָבל ּבְ ִני ּוַבֲחִמיׁשִ ׁשֵ י ֲאָבל ּבְ ִני ּוַבֲחִמיׁשִ ׁשֵ   . לֹאלֹאלֹאלֹא    - - - - ֲאָבל ּבְ

  
  ?! ִאיִניִאיִניִאיִניִאיִני
תֹות ְויֹום טֹוב!     ַרב הּוָנאְוָהא ְוָהא ְוָהא ְוָהא  ּבָ ׁשַ ָכֲהֵני ּבְ תֹות ְויֹום טֹוב! ָקֵרי ּבְ ּבָ ׁשַ ָכֲהֵני ּבְ תֹות ְויֹום טֹוב! ָקֵרי ּבְ ּבָ ׁשַ ָכֲהֵני ּבְ תֹות ְויֹום טֹוב! ָקֵרי ּבְ ּבָ ׁשַ ָכֲהֵני ּבְ   ָקֵרי ּבְ

  
אֵני  אֵני ׁשָ אֵני ׁשָ אֵני ׁשָ יֲאִפיּלּו ֲאִפיּלּו ֲאִפיּלּו ֲאִפיּלּו ּדַ , , , , ַרב הּוָנאׁשָ י ַאִסיוְ וְ וְ וְ     ַאִמי ַרּבִ יִבי     ,,,,ַרּבִ ֲהֵני ֲחׁשִ יִבי ּכָ ֲהֵני ֲחׁשִ יִבי ּכָ ֲהֵני ֲחׁשִ יִבי ּכָ ֲהֵני ֲחׁשִ ְייִפי ֵליּה ּדְ ּדְ ּדְ ּדְ ּכָ ָרֵאל ֵמיַכף ָהוּו ּכַ ְייִפי ֵליּה ֶאֶרץ ִיׂשְ ָרֵאל ֵמיַכף ָהוּו ּכַ ְייִפי ֵליּה ֶאֶרץ ִיׂשְ ָרֵאל ֵמיַכף ָהוּו ּכַ ְייִפי ֵליּה ֶאֶרץ ִיׂשְ ָרֵאל ֵמיַכף ָהוּו ּכַ         .  ֶאֶרץ ִיׂשְ
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        ס, אס, אס, אס, א    ––––נט, ב נט, ב נט, ב נט, ב  .41
ֵייֲאַמר ֲאַמר ֲאַמר ֲאַמר              ::::ַאּבַ

ם ּכֹ : ָנְקִטיַנןָנְקִטיַנןָנְקִטיַנןָנְקִטיַנן ם ּכֹ ֵאין ׁשָ ם ּכֹ ֵאין ׁשָ ם ּכֹ ֵאין ׁשָ ה ֲחִביָלה    - - - - ֵהן ֵהן ֵהן ֵהן ֵאין ׁשָ ְרּדָ ה ֲחִביָלהִנְתּפָ ְרּדָ ה ֲחִביָלהִנְתּפָ ְרּדָ ה ֲחִביָלהִנְתּפָ ְרּדָ   . ִנְתּפָ
  

ֵייְוָאַמר ְוָאַמר ְוָאַמר ְוָאַמר              ::::ַאּבַ
ם ֵלִוי קֹוֵרא ּכֹ     ::::ָנְקִטיַנןָנְקִטיַנןָנְקִטיַנןָנְקִטיַנן ם ֵלִוי קֹוֵרא ּכֹ ֵאין ׁשָ ם ֵלִוי קֹוֵרא ּכֹ ֵאין ׁשָ ם ֵלִוי קֹוֵרא ּכֹ ֵאין ׁשָ   . ֵהןֵהןֵהןֵהןֵאין ׁשָ

  
י יֹוָחָנןְוָהָאַמר ְוָהָאַמר ְוָהָאַמר ְוָהָאַמר  !?ייייִאינִ ִאינִ ִאינִ ִאינִ          : : : : ַרּבִ

ל ִראׁשֹון    ,,,,לֹא ִיְקָראלֹא ִיְקָראלֹא ִיְקָראלֹא ִיְקָרא    - - - - ֵהן ֵהן ֵהן ֵהן ֵהן ַאַחר ּכֹ ֵהן ַאַחר ּכֹ ֵהן ַאַחר ּכֹ ֵהן ַאַחר ּכֹ ּכֹ ּכֹ ּכֹ ּכֹ  ָגמֹו ׁשֶ ּום ּפְ ל ִראׁשֹוןִמׁשּ ָגמֹו ׁשֶ ּום ּפְ ל ִראׁשֹוןִמׁשּ ָגמֹו ׁשֶ ּום ּפְ ל ִראׁשֹוןִמׁשּ ָגמֹו ׁשֶ ּום ּפְ   . ִמׁשּ
ֵניֶהם    ,,,,לֹא ִיְקָראלֹא ִיְקָראלֹא ִיְקָראלֹא ִיְקָרא    - - - - ֵלִוי ַאַחר ֵלִוי ֵלִוי ַאַחר ֵלִוי ֵלִוי ַאַחר ֵלִוי ֵלִוי ַאַחר ֵלִוי  ַגם ׁשְ ּום ּפְ ֵניֶהםִמׁשּ ַגם ׁשְ ּום ּפְ ֵניֶהםִמׁשּ ַגם ׁשְ ּום ּפְ ֵניֶהםִמׁשּ ַגם ׁשְ ּום ּפְ   ! ִמׁשּ

  
י ָקָאְמִריַנן י ָקָאְמִריַנןּכִ י ָקָאְמִריַנןּכִ י ָקָאְמִריַנןּכִ אֹותֹו ּכֹ     ::::ּכִ אֹותֹו ּכֹ ּבְ אֹותֹו ּכֹ ּבְ אֹותֹו ּכֹ ּבְ   . ֵהןֵהןֵהןֵהןּבְ

  
נֵ  א ִלְפַגם ׁשְ ִאיּכָ ָנא ֵלִוי ַאַחר ֵלִוי ּדְ נֵ ַמאי ׁשְ א ִלְפַגם ׁשְ ִאיּכָ ָנא ֵלִוי ַאַחר ֵלִוי ּדְ נֵ ַמאי ׁשְ א ִלְפַגם ׁשְ ִאיּכָ ָנא ֵלִוי ַאַחר ֵלִוי ּדְ נֵ ַמאי ׁשְ א ִלְפַגם ׁשְ ִאיּכָ ָנא ֵלִוי ַאַחר ֵלִוי ּדְ ָאְמִריַמאי ׁשְ ָאְמִרייֶהם ּדְ ָאְמִרייֶהם ּדְ ָאְמִרייֶהם ּדְ ְייהּו ָלאו ֵלִוי הּוא: יֶהם ּדְ ְייהּו ָלאו ֵלִוי הּואַחד ִמיּנַ ְייהּו ָלאו ֵלִוי הּואַחד ִמיּנַ ְייהּו ָלאו ֵלִוי הּואַחד ִמיּנַ   ? ַחד ִמיּנַ

ְייהּו ָלאו ּכֹ : ֵהן ַנִמי ָאְמִריֵהן ַנִמי ָאְמִריֵהן ַנִמי ָאְמִריֵהן ַנִמי ָאְמִריֵהן ַאַחר ּכֹ ֵהן ַאַחר ּכֹ ֵהן ַאַחר ּכֹ ֵהן ַאַחר ּכֹ ּכֹ ּכֹ ּכֹ ּכֹ  ְייהּו ָלאו ּכֹ ַחד ִמיּנַ ְייהּו ָלאו ּכֹ ַחד ִמיּנַ ְייהּו ָלאו ּכֹ ַחד ִמיּנַ   ! ֵהן הּואֵהן הּואֵהן הּואֵהן הּואַחד ִמיּנַ
  

גֹון  גֹון ּכְ גֹון ּכְ גֹון ּכְ ֲאבּוהַּ ּדְ ּכְ ֲאבּוהַּ מּוֲחַזק ָלן ּבַ ֲאבּוהַּ מּוֲחַזק ָלן ּבַ ֲאבּוהַּ מּוֲחַזק ָלן ּבַ ִני     מּוֲחַזק ָלן ּבַ ַהאי ׁשֵ ִני ּדְ ַהאי ׁשֵ ִני ּדְ ַהאי ׁשֵ ִני ּדְ ַהאי ׁשֵ   ֵהן הּוא. ֵהן הּוא. ֵהן הּוא. ֵהן הּוא. כֹ כֹ כֹ כֹ ּדְ ּדְ
  

ֲאבּוהַּ ּדְ ּדְ ּדְ ּדְ     ,,,,ָהָכא ַנִמיָהָכא ַנִמיָהָכא ַנִמיָהָכא ַנִמי ֲאבּוהַּ מּוֲחַזק ָלן ּבַ ֲאבּוהַּ מּוֲחַזק ָלן ּבַ ֲאבּוהַּ מּוֲחַזק ָלן ּבַ ִני     מּוֲחַזק ָלן ּבַ ַהאי ׁשֵ ִני ּדְ ַהאי ׁשֵ ִני ּדְ ַהאי ׁשֵ ִני ּדְ ַהאי ׁשֵ         הּוא! הּוא! הּוא! הּוא!     ֵלִויֵלִויֵלִויֵלִויּדְ ּדְ
        

  ? ָאְמִרי: ַמְמֶזֶרת אֹו ְנִתיָנה ְנֵסיב ּוָפְסֵליּה ְלַזְרֵעיּה ָאְמִרי: ַמְמֶזֶרת אֹו ְנִתיָנה ְנֵסיב ּוָפְסֵליּה ְלַזְרֵעיּה ָאְמִרי: ַמְמֶזֶרת אֹו ְנִתיָנה ְנֵסיב ּוָפְסֵליּה ְלַזְרֵעיּה ָאְמִרי: ַמְמֶזֶרת אֹו ְנִתיָנה ְנֵסיב ּוָפְסֵליּה ְלַזְרֵעיּה     ,,,,ֶאָלאֶאָלאֶאָלאֶאָלא
ה אֹו ֲחלּוָצה ָנֵסיב    ::::ָהָכא ַנִמי ָאְמִריָהָכא ַנִמי ָאְמִריָהָכא ַנִמי ָאְמִריָהָכא ַנִמי ָאְמִרי רּוׁשָ ה אֹו ֲחלּוָצה ָנֵסיבּגְ רּוׁשָ ה אֹו ֲחלּוָצה ָנֵסיבּגְ רּוׁשָ ה אֹו ֲחלּוָצה ָנֵסיבּגְ רּוׁשָ   ְוָאְחֵליּה ְלַזְרֵעיּה! ְוָאְחֵליּה ְלַזְרֵעיּה! ְוָאְחֵליּה ְלַזְרֵעיּה! ְוָאְחֵליּה ְלַזְרֵעיּה! , ּגְ

  
   ?!סֹוף סֹוף ֵלִוי ִמי ָקא ָהֵויסֹוף סֹוף ֵלִוי ִמי ָקא ָהֵויסֹוף סֹוף ֵלִוי ִמי ָקא ָהֵויסֹוף סֹוף ֵלִוי ִמי ָקא ָהֵוי

  
  ? ּוְלַמאןּוְלַמאןּוְלַמאןּוְלַמאן

ִבין  ִבין ִאי ַלּיֹוׁשְ ִבין ִאי ַלּיֹוׁשְ ִבין ִאי ַלּיֹוׁשְ   ! ָהא ָקא ָחזּו ֵליּה ָהא ָקא ָחזּו ֵליּה ָהא ָקא ָחזּו ֵליּה ָהא ָקא ָחזּו ֵליּה  -ִאי ַלּיֹוׁשְ
א לַ  א לַ ֶאּלָ א לַ ֶאּלָ א לַ ֶאּלָ   .  ּיֹוְצִאיןּיֹוְצִאיןּיֹוְצִאיןּיֹוְצִאיןֶאּלָ

   
        

ֵני ְגִליָלא לְ  ְלחּו ֵליּה ּבְ ֵני ְגִליָלא לְ ׁשָ ְלחּו ֵליּה ּבְ ֵני ְגִליָלא לְ ׁשָ ְלחּו ֵליּה ּבְ ֵני ְגִליָלא לְ ׁשָ ְלחּו ֵליּה ּבְ י ֶחְלּבוֹ ׁשָ         : : : : ַרּבִ
        ִמי קֹוְרִאין? ִמי קֹוְרִאין? ִמי קֹוְרִאין? ִמי קֹוְרִאין? ^ ַאֲחֵריֶהן,ַאֲחֵריֶהן,ַאֲחֵריֶהן,ַאֲחֵריֶהן,   ס,א

יֵדיּה  יֵדיּה לֹא ֲהָוה ּבִ יֵדיּה לֹא ֲהָוה ּבִ יֵדיּה לֹא ֲהָוה ּבִ             ....לֹא ֲהָוה ּבִ
        

ְייֵליּה  ְייֵליּה ֲאָתא ְוׁשַ ְייֵליּה ֲאָתא ְוׁשַ ְייֵליּה ֲאָתא ְוׁשַ ָחאלְּ לְּ לְּ לְּ ֲאָתא ְוׁשַ י ִיְצָחק ַנּפָ         , , , , ַרּבִ
ְרָנִסים : ָאַמר ֵליּה ָאַמר ֵליּה ָאַמר ֵליּה ָאַמר ֵליּה  ין ּפַ מּוּנִ ְלִמיֵדי ֲחָכִמים ַהּמְ ְרָנִסים ַאֲחֵריֶהן קֹוְרִאין ּתַ ין ּפַ מּוּנִ ְלִמיֵדי ֲחָכִמים ַהּמְ ְרָנִסים ַאֲחֵריֶהן קֹוְרִאין ּתַ ין ּפַ מּוּנִ ְלִמיֵדי ֲחָכִמים ַהּמְ ְרָנִסים ַאֲחֵריֶהן קֹוְרִאין ּתַ ין ּפַ מּוּנִ ְלִמיֵדי ֲחָכִמים ַהּמְ ּבּור, ַאֲחֵריֶהן קֹוְרִאין ּתַ ּבּור, ַעל ַהּצִ ּבּור, ַעל ַהּצִ ּבּור, ַעל ַהּצִ         ַעל ַהּצִ

יּבּור ְרָנִסים ַעל ַהּצִ ְלִמיֵדי ֲחָכִמים ָהְראּוִיין ְלַמּנֹוָתם ּפַ יּבּורְוַאֲחֵריֶהן ּתַ ְרָנִסים ַעל ַהּצִ ְלִמיֵדי ֲחָכִמים ָהְראּוִיין ְלַמּנֹוָתם ּפַ יּבּורְוַאֲחֵריֶהן ּתַ ְרָנִסים ַעל ַהּצִ ְלִמיֵדי ֲחָכִמים ָהְראּוִיין ְלַמּנֹוָתם ּפַ יּבּורְוַאֲחֵריֶהן ּתַ ְרָנִסים ַעל ַהּצִ ְלִמיֵדי ֲחָכִמים ָהְראּוִיין ְלַמּנֹוָתם ּפַ       ,,,,ְוַאֲחֵריֶהן ּתַ
ּבּור,  ְרָנִסים ַעל ַהּצִ ים ּפַ ֲאבֹוֵתיֶהן ְממּוּנִ ֵני ַתְלִמיֵדי ֲחָכִמים ׁשֶ ּבּור, ְוַאֲחֵריֶהן ּבְ ְרָנִסים ַעל ַהּצִ ים ּפַ ֲאבֹוֵתיֶהן ְממּוּנִ ֵני ַתְלִמיֵדי ֲחָכִמים ׁשֶ ּבּור, ְוַאֲחֵריֶהן ּבְ ְרָנִסים ַעל ַהּצִ ים ּפַ ֲאבֹוֵתיֶהן ְממּוּנִ ֵני ַתְלִמיֵדי ֲחָכִמים ׁשֶ ּבּור, ְוַאֲחֵריֶהן ּבְ ְרָנִסים ַעל ַהּצִ ים ּפַ ֲאבֹוֵתיֶהן ְממּוּנִ ֵני ַתְלִמיֵדי ֲחָכִמים ׁשֶ         ְוַאֲחֵריֶהן ּבְ

ל ָאָדם.   י ְכֵנִסּיֹות ְוּכָ ל ָאָדם.  ְוַאֲחֵריֶהן ָראׁשֵ י ְכֵנִסּיֹות ְוּכָ ל ָאָדם.  ְוַאֲחֵריֶהן ָראׁשֵ י ְכֵנִסּיֹות ְוּכָ ל ָאָדם.  ְוַאֲחֵריֶהן ָראׁשֵ י ְכֵנִסּיֹות ְוּכָ   ְוַאֲחֵריֶהן ָראׁשֵ
            



  ....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ְסדּוָרה ְּגָמָרא
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        ס, אס, אס, אס, א .42
י ֶחְלּבֹו:  ֵני ָגִליל ְלַרּבִ ְלחּו ֵליּה ּבְ י ֶחְלּבֹו: ׁשָ ֵני ָגִליל ְלַרּבִ ְלחּו ֵליּה ּבְ י ֶחְלּבֹו: ׁשָ ֵני ָגִליל ְלַרּבִ ְלחּו ֵליּה ּבְ י ֶחְלּבֹו: ׁשָ ֵני ָגִליל ְלַרּבִ ְלחּו ֵליּה ּבְ         ׁשָ

ים ׁשִ חּוּמָ יםַמהּו ִלְקרֹות ּבְ ׁשִ חּוּמָ יםַמהּו ִלְקרֹות ּבְ ׁשִ חּוּמָ יםַמהּו ִלְקרֹות ּבְ ׁשִ חּוּמָ ִציּבּור    ַמהּו ִלְקרֹות ּבְ ֶנֶסת ּבְ ֵבית ַהּכְ ִציּבּורּבְ ֶנֶסת ּבְ ֵבית ַהּכְ ִציּבּורּבְ ֶנֶסת ּבְ ֵבית ַהּכְ ִציּבּורּבְ ֶנֶסת ּבְ ֵבית ַהּכְ         ? ? ? ? ּבְ
        

יֵדיּה  יֵדיּה לֹא ֲהָוה ּבִ יֵדיּה לֹא ֲהָוה ּבִ יֵדיּה לֹא ֲהָוה ּבִ   . לֹא ֲהָוה ּבִ
  

ְייֵליּה וְ וְ וְ וְ ֲאָתא ֲאָתא ֲאָתא ֲאָתא  ְייֵליּה ׁשַ ְייֵליּה ׁשַ ְייֵליּה ׁשַ ָחאׁשַ י ִיְצָחק ַנּפָ יֵדיּה ַרּבִ יֵדיּה , לֹא ֲהָוה ּבִ יֵדיּה , לֹא ֲהָוה ּבִ יֵדיּה , לֹא ֲהָוה ּבִ             ...., לֹא ֲהָוה ּבִ
א י ִמְדָרׁשָ ֵאיל ּבֵ אֲאָתא ׁשָ י ִמְדָרׁשָ ֵאיל ּבֵ אֲאָתא ׁשָ י ִמְדָרׁשָ ֵאיל ּבֵ אֲאָתא ׁשָ י ִמְדָרׁשָ ֵאיל ּבֵ טּוָה ֵמָהא , ֲאָתא ׁשָ טּוָה ֵמָהא ּוַפׁשְ טּוָה ֵמָהא ּוַפׁשְ טּוָה ֵמָהא ּוַפׁשְ ר ַנְחָמִניָאַמר ָאַמר ָאַמר ָאַמר ּדְ ּדְ ּדְ ּדְ ּוַפׁשְ מּוֵאל ּבַ י ׁשְ י יֹוָחָנןָאַמר ָאַמר ָאַמר ָאַמר     ַרּבִ         : : : : ַרּבִ

ָחֵסר ְיִריָעה ַאַחת ֵאין קֹוִרין ּבוֹ  ָחֵסר ְיִריָעה ַאַחת ֵאין קֹוִרין ּבוֹ ֵסֶפר ּתֹוָרה ׁשֶ ָחֵסר ְיִריָעה ַאַחת ֵאין קֹוִרין ּבוֹ ֵסֶפר ּתֹוָרה ׁשֶ ָחֵסר ְיִריָעה ַאַחת ֵאין קֹוִרין ּבוֹ ֵסֶפר ּתֹוָרה ׁשֶ   . ֵסֶפר ּתֹוָרה ׁשֶ
  

  , ְולֹא ִהיאְולֹא ִהיאְולֹא ִהיאְולֹא ִהיא
ִמיְלֵתיּה  ר ּבְ ִמיְלֵתיּה ָהָתם ִמַחּסַ ר ּבְ ִמיְלֵתיּה ָהָתם ִמַחּסַ ר ּבְ ִמיְלֵתיּה ָהָתם ִמַחּסַ ר ּבְ   ,ָהָתם ִמַחּסַ

ִמיְלֵתיּה  ר ּבְ ִמיְלֵתיּה ָהָכא ָלא ִמַחּסַ ר ּבְ ִמיְלֵתיּה ָהָכא ָלא ִמַחּסַ ר ּבְ ִמיְלֵתיּה ָהָכא ָלא ִמַחּסַ ר ּבְ   . ָהָכא ָלא ִמַחּסַ
  

ה ְרַוְייהוּ     ַרב יֹוֵסףוְ וְ וְ וְ     ַרּבָ ָאְמִרי ּתַ ְרַוְייהוּ ּדְ ָאְמִרי ּתַ ְרַוְייהוּ ּדְ ָאְמִרי ּתַ ְרַוְייהוּ ּדְ ָאְמִרי ּתַ             ::::ּדְ
ֶנֶסתֵאין קוֹ ֵאין קוֹ ֵאין קוֹ ֵאין קוֹ  ֵבית ַהּכְ ין ּבְ ׁשִ חּוּמָ ֶנֶסתְרִאין ּבְ ֵבית ַהּכְ ין ּבְ ׁשִ חּוּמָ ֶנֶסתְרִאין ּבְ ֵבית ַהּכְ ין ּבְ ׁשִ חּוּמָ ֶנֶסתְרִאין ּבְ ֵבית ַהּכְ ין ּבְ ׁשִ חּוּמָ בֹוד ַהִצּבּור.     ,,,,ְרִאין ּבְ ּום ּכְ בֹוד ַהִצּבּור. ִמׁשּ ּום ּכְ בֹוד ַהִצּבּור. ִמׁשּ ּום ּכְ בֹוד ַהִצּבּור. ִמׁשּ ּום ּכְ         ִמׁשּ

        
        



                                                   "ִקין"ַהִּניּזָ  –מסכת גיטין פרק ה' 
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        ס, אס, אס, אס, א .43
ה ְרַוְייהוּ     ַרב יֹוֵסףוְ וְ וְ וְ     ַרּבָ ָאְמִרי ּתַ ְרַוְייהוּ ּדְ ָאְמִרי ּתַ ְרַוְייהוּ ּדְ ָאְמִרי ּתַ ְרַוְייהוּ ּדְ ָאְמִרי ּתַ             ::::ּדְ

ת.  ּבָ ׁשַ יּה ּבְ א ָאסּור ְלִמְקֵרי ּבֵ ת. ַהאי ֵסֶפר ַאְפַטְרּתָ ּבָ ׁשַ יּה ּבְ א ָאסּור ְלִמְקֵרי ּבֵ ת. ַהאי ֵסֶפר ַאְפַטְרּתָ ּבָ ׁשַ יּה ּבְ א ָאסּור ְלִמְקֵרי ּבֵ ת. ַהאי ֵסֶפר ַאְפַטְרּתָ ּבָ ׁשַ יּה ּבְ א ָאסּור ְלִמְקֵרי ּבֵ         ַהאי ֵסֶפר ַאְפַטְרּתָ
            ????ַמאי ַטֲעָמאַמאי ַטֲעָמאַמאי ַטֲעָמאַמאי ַטֲעָמא

ֵתב ן ִליּכָ ֵתבלֹא ִניּתָ ן ִליּכָ ֵתבלֹא ִניּתָ ן ִליּכָ ֵתבלֹא ִניּתָ ן ִליּכָ   . לֹא ִניּתָ
  

י ר ַרב ַאׁשִ         ָאַמר: ָאַמר: ָאַמר: ָאַמר:     ָמר ּבַ
        טּוֵלי ַנִמי ָאסּור. טּוֵלי ַנִמי ָאסּור. טּוֵלי ַנִמי ָאסּור. טּוֵלי ַנִמי ָאסּור. ְלַטלְ ְלַטלְ ְלַטלְ ְלַטלְ 

            ????ַמאי ַטֲעָמאַמאי ַטֲעָמאַמאי ַטֲעָמאַמאי ַטֲעָמא
יּה  ָהא ָלא ֲחִזי ְלִמיְקֵרי ּבֵ יּה ּדְ ָהא ָלא ֲחִזי ְלִמיְקֵרי ּבֵ יּה ּדְ ָהא ָלא ֲחִזי ְלִמיְקֵרי ּבֵ יּה ּדְ ָהא ָלא ֲחִזי ְלִמיְקֵרי ּבֵ   . ּדְ

  
            ,,,,ְולֹא ִהיאְולֹא ִהיאְולֹא ִהיאְולֹא ִהיא

ֵרי ְלַטְלטּוֵלי ֵרי ְלַטְלטּוֵליׁשָ ֵרי ְלַטְלטּוֵליׁשָ ֵרי ְלַטְלטּוֵליׁשָ             ,,,,ׁשָ
יּה  ֵרי ְלִמיְקֵרי ּבֵ יּה ְוׁשָ ֵרי ְלִמיְקֵרי ּבֵ יּה ְוׁשָ ֵרי ְלִמיְקֵרי ּבֵ יּה ְוׁשָ ֵרי ְלִמיְקֵרי ּבֵ             !!!!ְוׁשָ

י יֹוָחָנןּדְ ּדְ ּדְ ּדְ  ן ָלִקיׁש וְ וְ וְ וְ     ַרּבִ ְמעֹון ּבֶ י ׁשִ ָתא,     ַרּבִ ּבְ ׁשַ א ּבְ ְדּתָ ַאּגַ ִסְפָרא ּדְ יִני ּבְ ָתא, ְמַעּיְ ּבְ ׁשַ א ּבְ ְדּתָ ַאּגַ ִסְפָרא ּדְ יִני ּבְ ָתא, ְמַעּיְ ּבְ ׁשַ א ּבְ ְדּתָ ַאּגַ ִסְפָרא ּדְ יִני ּבְ ָתא, ְמַעּיְ ּבְ ׁשַ א ּבְ ְדּתָ ַאּגַ ִסְפָרא ּדְ יִני ּבְ         ְמַעּיְ
ֵתבְוָהא לֹא ִניְוָהא לֹא ִניְוָהא לֹא ִניְוָהא לֹא ִני ן ִליּכָ ֵתבּתָ ן ִליּכָ ֵתבּתָ ן ִליּכָ ֵתבּתָ ן ִליּכָ   . ּתָ
יָון  א ּכֵ יָון ֶאּלָ א ּכֵ יָון ֶאּלָ א ּכֵ יָון ֶאּלָ א ּכֵ רא לֹ ּדְ ֶאּלָ רֶאְפׁשָ רֶאְפׁשָ רֶאְפׁשָ   , (תהלים קיט, קכו)    "ֵעת ַלֲעׂשֹות ַלה' ֵהֵפרּו ּתֹוָרֶתָך"    ,,,,ֶאְפׁשָ
יָון     ,,,,ָהָכא ַנִמיָהָכא ַנִמיָהָכא ַנִמיָהָכא ַנִמי יָון ּכֵ יָון ּכֵ יָון ּכֵ רּדְ ּכֵ רלֹא ֶאְפׁשָ רלֹא ֶאְפׁשָ רלֹא ֶאְפׁשָ         .  .  .  .  "ֵעת ַלֲעׂשֹות ַלה' ֵהֵפרּו ּתֹוָרֶתָך"    ,,,,לֹא ֶאְפׁשָ

            
        



  ....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ְסדּוָרה ְּגָמָרא
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        ס, אס, אס, אס, א .44
יּה  ָעא ִמיּנֵ יּה ּבְ ָעא ִמיּנֵ יּה ּבְ ָעא ִמיּנֵ יּה ּבְ ָעא ִמיּנֵ ֵייּבְ הֵמ ֵמ ֵמ ֵמ     ַאּבַ         : : : : ַרּבָ

ה לְ  ה לְ ַמהּו ִלְכּתֹוב ְמִגיּלָ ה לְ ַמהּו ִלְכּתֹוב ְמִגיּלָ ה לְ ַמהּו ִלְכּתֹוב ְמִגיּלָ ּה? ַמהּו ִלְכּתֹוב ְמִגיּלָ ד ּבָ ינֹוק ְלִהְתַלּמֵ ּה? ּתִ ד ּבָ ינֹוק ְלִהְתַלּמֵ ּה? ּתִ ד ּבָ ינֹוק ְלִהְתַלּמֵ ּה? ּתִ ד ּבָ ינֹוק ְלִהְתַלּמֵ         ּתִ
        

ָאַמר ֵעי ְלַמאן ּדְ יּבָ ָאַמרּתִ ֵעי ְלַמאן ּדְ יּבָ ָאַמרּתִ ֵעי ְלַמאן ּדְ יּבָ ָאַמרּתִ ֵעי ְלַמאן ּדְ יּבָ ָנה""""    ::::ּתִ ה ִניּתְ ה ְמִגיּלָ ָנהּתֹוָרה ְמִגיּלָ ה ִניּתְ ה ְמִגיּלָ ָנהּתֹוָרה ְמִגיּלָ ה ִניּתְ ה ְמִגיּלָ ָנהּתֹוָרה ְמִגיּלָ ה ִניּתְ ה ְמִגיּלָ             ".".".".ּתֹוָרה ְמִגיּלָ
ָאַמר ֵעי ְלַמאן ּדְ יּבָ ָאַמרּתִ ֵעי ְלַמאן ּדְ יּבָ ָאַמרּתִ ֵעי ְלַמאן ּדְ יּבָ ָאַמרּתִ ֵעי ְלַמאן ּדְ יּבָ ָנה""""    ::::ּתִ ָנהּתֹוָרה ֲחתּוָמה ִניתְּ ָנהּתֹוָרה ֲחתּוָמה ִניתְּ ָנהּתֹוָרה ֲחתּוָמה ִניתְּ   ".".".".ּתֹוָרה ֲחתּוָמה ִניתְּ

  
ָאַמר" ֵעי ְלַמאן ּדְ יּבָ ָאַמרּתִ ֵעי ְלַמאן ּדְ יּבָ ָאַמרּתִ ֵעי ְלַמאן ּדְ יּבָ ָאַמרּתִ ֵעי ְלַמאן ּדְ יּבָ ָנה""""    ::::ּתִ ה ִניּתְ ה ְמִגיּלָ ָנהּתֹוָרה ְמִגיּלָ ה ִניּתְ ה ְמִגיּלָ ָנהּתֹוָרה ְמִגיּלָ ה ִניּתְ ה ְמִגיּלָ ָנהּתֹוָרה ְמִגיּלָ ה ִניּתְ ה ְמִגיּלָ             ––––" " " " ּתֹוָרה ְמִגיּלָ

יָון  יָון ּכֵ יָון ּכֵ יָון ּכֵ ה ְמגִ ּדִ ּכֵ ה ְמגִ ְמִגיּלָ ה ְמגִ ְמִגיּלָ ה ְמגִ ְמִגיּלָ ָנה ְמִגיּלָ ה ִניּתְ ָנה יּלָ ה ִניּתְ ָנה יּלָ ה ִניּתְ ָנה יּלָ ה ִניּתְ   , ּכֹוְתִביןּכֹוְתִביןּכֹוְתִביןּכֹוְתִבין -יּלָ
יְלָמא יְלָמאאֹו ּדִ יְלָמאאֹו ּדִ יְלָמאאֹו ּדִ             ::::אֹו ּדִ

ק ּבַ ק ִאיּדַ ּבַ ִאיּדַ יָון ּדְ קּכֵ ּבַ ק ִאיּדַ ּבַ ִאיּדַ יָון ּדְ קּכֵ ּבַ ק ִאיּדַ ּבַ ִאיּדַ יָון ּדְ קּכֵ ּבַ ק ִאיּדַ ּבַ ִאיּדַ יָון ּדְ             ....ּכֵ
        
ָאַמר"""" ֵעי ְלַמאן ּדְ יּבָ ָאַמרּתִ ֵעי ְלַמאן ּדְ יּבָ ָאַמרּתִ ֵעי ְלַמאן ּדְ יּבָ ָאַמרּתִ ֵעי ְלַמאן ּדְ יּבָ ָנה""""    ::::ּתִ ָנהּתֹוָרה ֲחתּוָמה ִניּתְ ָנהּתֹוָרה ֲחתּוָמה ִניּתְ ָנהּתֹוָרה ֲחתּוָמה ִניּתְ   . . . . """"ּתֹוָרה ֲחתּוָמה ִניּתְ

יָון  יָון ּכֵ יָון ּכֵ יָון ּכֵ ָנה ּדַ ּכֵ ָנה ֲחתּוָמה ִניּתְ ָנה ֲחתּוָמה ִניּתְ ָנה ֲחתּוָמה ִניּתְ         ֵאין ּכֹוְתִבין, ֵאין ּכֹוְתִבין, ֵאין ּכֹוְתִבין, ֵאין ּכֹוְתִבין,     - - - - ֲחתּוָמה ִניּתְ
יְלָמא יְלָמאאֹו ּדִ יְלָמאאֹו ּדִ יְלָמאאֹו ּדִ             ::::אֹו ּדִ

יָון  יָון ּכֵ יָון ּכֵ יָון ּכֵ ר ּדְ ּכֵ ר לֹא ֶאְפׁשָ ר לֹא ֶאְפׁשָ ר לֹא ֶאְפׁשָ ְתִביַנן?     - - - - לֹא ֶאְפׁשָ ְתִביַנן? ּכָ ְתִביַנן? ּכָ ְתִביַנן? ּכָ         ּכָ
        

  : ֵליּה ֵליּה ֵליּה ֵליּה     ֲאַמרֲאַמרֲאַמרֲאַמר
   .ֵאין ּכֹוְתִביןֵאין ּכֹוְתִביןֵאין ּכֹוְתִביןֵאין ּכֹוְתִבין

        
ַעם?  ַעם? ּוַמה ּטַ ַעם? ּוַמה ּטַ ַעם? ּוַמה ּטַ         ּוַמה ּטַ

        
ֵאין ּכֹוְתִבין ֵאין ּכֹוְתִביןְלִפי ׁשֶ ֵאין ּכֹוְתִביןְלִפי ׁשֶ ֵאין ּכֹוְתִביןְלִפי ׁשֶ   . ְלִפי ׁשֶ

  
  : ֵאיִתיֵביּה ֵאיִתיֵביּה ֵאיִתיֵביּה ֵאיִתיֵביּה 

ל ָזָה " ָתה ַטְבָלא ׁשֶ תּוָבהַאף ִהיא ָעׂשְ ת סֹוָטה ּכְ ָרׁשַ ּפָ       !!!!(יומא לז.)(יומא לז.)(יומא לז.)(יומא לז.)    "ָעֶליָה  ב ׁשֶ
  

ן ָלִקיׁש ָאַמר ָאַמר ָאַמר ָאַמר  ְמעֹון ּבֶ י ׁשִ ּום    ַרּבִ ּוםִמׁשּ ּוםִמׁשּ ּוםִמׁשּ אי ִמׁשּ י ַיּנַ         :  :  :  :  ַרּבִ
י"ת ָאֶל"ף ּבֵ י"תּבְ ָאֶל"ף ּבֵ י"תּבְ ָאֶל"ף ּבֵ י"תּבְ ָאֶל"ף ּבֵ   . ּבְ

  
  : ֵאיִתיֵביּה ֵאיִתיֵביּה ֵאיִתיֵביּה ֵאיִתיֵביּה 

הּוא" ׁשֶ ְבָלא ּכְ טַּ תּוב ּבַ ּכָ ֶ       !!!!"ּכֹוֵתב רֹוֶאה ְוכֹוֵתב ַמה ׁשּ
  

ְבָלא". : ֵאיָמאֵאיָמאֵאיָמאֵאיָמא ּטַ תּוב ּבַ ּכָ ֶ ַמה ׁשּ ְבָלא". "ּכְ ּטַ תּוב ּבַ ּכָ ֶ ַמה ׁשּ ְבָלא". "ּכְ ּטַ תּוב ּבַ ּכָ ֶ ַמה ׁשּ ְבָלא". "ּכְ ּטַ תּוב ּבַ ּכָ ֶ ַמה ׁשּ         "ּכְ
        

  : ֵאיִתיֵביּה ֵאיִתיֵביּה ֵאיִתיֵביּה ֵאיִתיֵביּה 
ְבָלא ְוכוֹ " ּטַ הּוא ּכֹוֵתב, רֹוֶאה ּבַ ׁשֶ ְבָלא ְוכוֹ ּכְ ּטַ הּוא ּכֹוֵתב, רֹוֶאה ּבַ ׁשֶ ְבָלא ְוכוֹ ּכְ ּטַ הּוא ּכֹוֵתב, רֹוֶאה ּבַ ׁשֶ ְבָלא ְוכוֹ ּכְ ּטַ הּוא ּכֹוֵתב, רֹוֶאה ּבַ ׁשֶ ְבָלאּכְ ּטַ תּוב ּבַ ּכָ ֶ ְבָלאֵתב ַמה ׁשּ ּטַ תּוב ּבַ ּכָ ֶ ְבָלאֵתב ַמה ׁשּ ּטַ תּוב ּבַ ּכָ ֶ ְבָלאֵתב ַמה ׁשּ ּטַ תּוב ּבַ ּכָ ֶ             ....ֵתב ַמה ׁשּ

ְבָלא?  ּטַ תּוב ּבַ ְבָלא? ַמה הּוא ּכָ ּטַ תּוב ּבַ ְבָלא? ַמה הּוא ּכָ ּטַ תּוב ּבַ ְבָלא? ַמה הּוא ּכָ ּטַ תּוב ּבַ ַכב""ִא ַמה הּוא ּכָ ַכב... ִאם לֹא ׁשָ 36ם ׁשָ
  ! )כ-(במדבר ה, יט    

  
ַמאי ָעְסִקיַנן ַמאי ָעְסִקיַנןָהָכא ּבְ ַמאי ָעְסִקיַנןָהָכא ּבְ ַמאי ָעְסִקיַנןָהָכא ּבְ             ::::ָהָכא ּבְ

ֵסירּוִגין ֵסירּוִגיןּבְ ֵסירּוִגיןּבְ ֵסירּוִגיןּבְ         ....ּבְ
        

ֵאי ַתּנָ ֵאיּכְ ַתּנָ ֵאיּכְ ַתּנָ ֵאיּכְ ַתּנָ             ::::ּכְ
ּה, " ד ּבָ ה ְלִתינֹוק ְלִהְתַלמֵּ   ֵאין ּכֹוְתִבין ְמִגיּלָ

ִלים  ְעּתֹו ְלַהׁשְ ר.  -ְוִאם ּדַ   מּותָּ
י ְיהּוָדה   אֹוֵמר:  ַרּבִ

ית ַעד ּדֹור ַהּמַ ּבִ  ֵראׁשִ   ּבּול. ּבְ

תֹוַרת ּכֹ ִמיִני"    ַעד :ֲהִניםּבְ ְ ּיֹום ַהׁשּ   . "(ויקרא ט, א)    "ַוְיִהי ּבַ
  

                                                           

ְך ִהנָּ  יטיטיטיט 36 ַחת ִאיׁשֵ ִטית ֻטְמָאה תַּ ַכב ִאיׁש אָֹתְך ְוִאם לֹא ׂשָ ה ִאם לֹא ׁשָ ָ יַע אָֹתּה ַהּכֵֹהן ְוָאַמר ֶאל ָהִאׁשּ ּבִ הְוִהׁשְ ִרים ַהְמָאֲרִרים ָהֵאּלֶ י ַהּמָ י  ככככ. ִקי ִמּמֵ ְוַאתְּ ּכִ
ךְ  ְלֲעֵדי ִאיׁשֵ ָכְבּתֹו ִמּבַ ְך ֶאת ׁשְ ן ִאיׁש ּבָ תֵּ ְך ְוִכי ִנְטֵמאת ַוּיִ ַחת ִאיׁשֵ ִטית תַּ   ׂשָ



                                                   ""ַהִּניָּזִקין –מסכת גיטין פרק ה' 
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י יֹוָחָנןָאַמר ָאַמר ָאַמר ָאַמר  ּום     ַרּבִ ּום ִמׁשּ ּום ִמׁשּ ּום ִמׁשּ ָנָאהִמׁשּ י ּבְ         : : : : ַרּבִ

ָנה,  ה ִניּתְ ה ְמִגיּלָ ָנה, ּתֹוָרה ְמִגיּלָ ה ִניּתְ ה ְמִגיּלָ ָנה, ּתֹוָרה ְמִגיּלָ ה ִניּתְ ה ְמִגיּלָ ָנה, ּתֹוָרה ְמִגיּלָ ה ִניּתְ ה ְמִגיּלָ         ּתֹוָרה ְמִגיּלָ
ֱאַמר:  ּנֶ ֱאַמר: ׁשֶ ּנֶ ֱאַמר: ׁשֶ ּנֶ ֱאַמר: ׁשֶ ּנֶ תּוב ָעָלי"ׁשֶ ת ֵסֶפר ּכָ ְמִגּלַ ה ָבאִתי ּבִ י ִהּנֵ   .מ, ח)(תהלים     "ָאז ָאַמְרתִּ

  
ן ָלִקיׁש  ְמעֹון ּבֶ י ׁשִ         אֹוֵמר: אֹוֵמר: אֹוֵמר: אֹוֵמר:     ַרּבִ

ָנה,  ָנה, ּתֹוָרה ֲחתּוָמה ִניּתְ ָנה, ּתֹוָרה ֲחתּוָמה ִניּתְ ָנה, ּתֹוָרה ֲחתּוָמה ִניּתְ         ּתֹוָרה ֲחתּוָמה ִניּתְ
ֱאַמר:  ּנֶ ֱאַמר: ׁשֶ ּנֶ ֱאַמר: ׁשֶ ּנֶ ֱאַמר: ׁשֶ ּנֶ 37"ַהזּאתַהזּאתַהזּאתַהזּאת    ַח ֶאת ֵסֶפר ַהּתֹוָרה"ָלקֹ ׁשֶ

  . (דברים לא, כו)    
  

      !!!!ַח""ָלקֹ ָהְכִתיב ָהְכִתיב ָהְכִתיב ָהְכִתיב  , ְוִאיָדך ַנִמיְוִאיָדך ַנִמיְוִאיָדך ַנִמיְוִאיָדך ַנִמי
  

ק ּבַ ִאיּדַ קַההּוא ְלָבַתר ּדְ ּבַ ִאיּדַ קַההּוא ְלָבַתר ּדְ ּבַ ִאיּדַ קַההּוא ְלָבַתר ּדְ ּבַ ִאיּדַ   . ַההּוא ְלָבַתר ּדְ
  

ת ֵספֶ     ::::ָהְכִתיבָהְכִתיבָהְכִתיבָהְכִתיב    ,,,,ְוִאיָדך ַנִמיְוִאיָדך ַנִמיְוִאיָדך ַנִמיְוִאיָדך ַנִמי ְמִגּלַ תּוב ָעָלי""ּבִ   ! ר ּכָ
  

ה, כָ כָ כָ כָ ּדְ ּדְ ּדְ ּדְ ַההּוא ַההּוא ַההּוא ַההּוא  ּה ִאיְקֵרי ְמִגיּלָ ה, ל ַהּתֹוָרה ּכּוּלָ ּה ִאיְקֵרי ְמִגיּלָ ה, ל ַהּתֹוָרה ּכּוּלָ ּה ִאיְקֵרי ְמִגיּלָ ה, ל ַהּתֹוָרה ּכּוּלָ ּה ִאיְקֵרי ְמִגיּלָ         ל ַהּתֹוָרה ּכּוּלָ
ְכִתיב ְכִתיבּדִ ְכִתיבּדִ ְכִתיבּדִ ה רֹוֶאה    ::::ּדִ ה ָעָפה"ַמר ֲאִני רָֹואֹ  ?"ַוּיאֶמר ֵאַלי ָמה ַאתָּ   . (זכריה ה, ב)    אה ְמִגּלָ

  
י ֵלִוי, ְד ְד ְד ְד כִ כִ כִ כִ לְ לְ לְ לְ     ,,,,ִאי ַנִמיִאי ַנִמיִאי ַנִמיִאי ַנִמי י ֵלִוי, ַרּבִ י ֵלִוי, ַרּבִ י ֵלִוי, ַרּבִ   ַרּבִ

י ֵלִויָאַמר ָאַמר ָאַמר ָאַמר ּדְ          : : : : ַרּבִ
ּיֹות ֶנֶאְמ  מֶנה ָפָרׁשִ ּיֹות ֶנֶאְמ ׁשְ מֶנה ָפָרׁשִ ּיֹות ֶנֶאְמ ׁשְ מֶנה ָפָרׁשִ ּיֹות ֶנֶאְמ ׁשְ מֶנה ָפָרׁשִ ןׁשְ ּכָ ׁשְ הּוַקם ּבֹו ַהּמִ ּיֹום ׁשֶ ןרּו ּבַ ּכָ ׁשְ הּוַקם ּבֹו ַהּמִ ּיֹום ׁשֶ ןרּו ּבַ ּכָ ׁשְ הּוַקם ּבֹו ַהּמִ ּיֹום ׁשֶ ןרּו ּבַ ּכָ ׁשְ הּוַקם ּבֹו ַהּמִ ּיֹום ׁשֶ   . רּו ּבַ

ת ּכֹ  ָרׁשַ ת ּכֹ ֵאלּו ֵהן: ּפָ ָרׁשַ ת ּכֹ ֵאלּו ֵהן: ּפָ ָרׁשַ ת ּכֹ ֵאלּו ֵהן: ּפָ ָרׁשַ   , )(ויקרא כא, א    ֲהִניםֲהִניםֲהִניםֲהִניםֵאלּו ֵהן: ּפָ
ם ת ְלִוּיִ םּוָפָרׁשַ ת ְלִוּיִ םּוָפָרׁשַ ת ְלִוּיִ םּוָפָרׁשַ ת ְלִוּיִ   , )כו-ה(במדבר ח,     ּוָפָרׁשַ

ת ְטֵמִאים  ת ְטֵמִאים ּוָפָרׁשַ ת ְטֵמִאים ּוָפָרׁשַ ת ְטֵמִאים ּוָפָרׁשַ   ,יג)-במדבר ט, ו(ּוָפָרׁשַ
יּלּוַח ְטֵמִאים ת ׁשִ יּלּוַח ְטֵמִאיםּוָפָרׁשַ ת ׁשִ יּלּוַח ְטֵמִאיםּוָפָרׁשַ ת ׁשִ יּלּוַח ְטֵמִאיםּוָפָרׁשַ ת ׁשִ   , ד) -(במדבר ה, א     ּוָפָרׁשַ

ת "ַאֲחֵרי מֹות" ת "ַאֲחֵרי מֹות"ּוָפָרׁשַ ת "ַאֲחֵרי מֹות"ּוָפָרׁשַ ת "ַאֲחֵרי מֹות"ּוָפָרׁשַ     ,)לד-א טז (ויקרא    ּוָפָרׁשַ
תּוֵיי ַיִין   ס,ב ת ׁשְ תּוֵיי ַיִיןּוָפָרׁשַ ת ׁשְ תּוֵיי ַיִיןּוָפָרׁשַ ת ׁשְ תּוֵיי ַיִיןּוָפָרׁשַ ת ׁשְ   ,יא)-(ויקרא י, ח    ּוָפָרׁשַ

ת ֵנרֹות ת ֵנרֹותּוָפָרׁשַ ת ֵנרֹותּוָפָרׁשַ ת ֵנרֹותּוָפָרׁשַ   , )ד-(במדבר ח, א    ּוָפָרׁשַ
ה ָרה ֲאדּוּמָ ת ּפָ הּוָפָרׁשַ ָרה ֲאדּוּמָ ת ּפָ הּוָפָרׁשַ ָרה ֲאדּוּמָ ת ּפָ הּוָפָרׁשַ ָרה ֲאדּוּמָ ת ּפָ   .(במדבר יט)    ּוָפָרׁשַ

  
  
  

                                                           

ִרית ְיהָוה ֱאלֵֹהיֶכם ְוהָ  37 ד ֲארֹון ּבְ ם אֹתֹו ִמּצַ ְמתֶּ ה ְוׂשַ ָך ְלֵעדָלקַֹח ֵאת ֵסֶפר ַהּתֹוָרה ַהּזֶ ם ּבְ   ָיה ׁשָ



  ....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ְסדּוָרה ְּגָמָרא
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        בבבבס, ס, ס, ס,  .46
י ֶאְלָעָזרָאַמר ָאַמר ָאַמר ָאַמר          : : : : ַרּבִ

ה,  ְכָתב ּוִמיעּוט ַעל ּפֶ ה, ּתֹוָרה רֹוב ּבִ ְכָתב ּוִמיעּוט ַעל ּפֶ ה, ּתֹוָרה רֹוב ּבִ ְכָתב ּוִמיעּוט ַעל ּפֶ ה, ּתֹוָרה רֹוב ּבִ ְכָתב ּוִמיעּוט ַעל ּפֶ         ּתֹוָרה רֹוב ּבִ
ֱאַמר:  ּנֶ ֱאַמר: ׁשֶ ּנֶ ֱאַמר: ׁשֶ ּנֶ ֱאַמר: ׁשֶ ּנֶ מֹו ָזר נֶ ׁשֶ י ּתֹוָרִתי ּכְ ב לֹו ֻרּבֵ בּו""ֶאְכתָּ    .(הושע ח, יב)    ְחׁשָ

  
י יֹוָחָנןוְ          ָאַמר: ָאַמר: ָאַמר: ָאַמר:     ַרּבִ

ְכָתב,  ה ּוִמיעּוט ּבִ ְכָתב, רֹוב ַעל ּפֶ ה ּוִמיעּוט ּבִ ְכָתב, רֹוב ַעל ּפֶ ה ּוִמיעּוט ּבִ ְכָתב, רֹוב ַעל ּפֶ ה ּוִמיעּוט ּבִ         רֹוב ַעל ּפֶ
ֱאַמר ּנֶ ֱאַמרׁשֶ ּנֶ ֱאַמרׁשֶ ּנֶ ֱאַמרׁשֶ ּנֶ ה    ::::ׁשֶ ָבִרים ָהֵאּלֶ י ַהּדְ י ַעל ּפִ 38""ּכִ

  . (שמות לד, כז)    
  

י ּתֹוָרִתי"ָהְכִתיב ָהְכִתיב ָהְכִתיב ָהְכִתיב     ,,,,ְוִאיָדך ַנִמיְוִאיָדך ַנִמיְוִאיָדך ַנִמיְוִאיָדך ַנִמי ב לֹו ֻרּבֵ   ! ! ! ! "ֶאְכתָּ
  

ה:  ּמּוִהי ָקא ְמַתּמַ ה: ַההּוא, ִאּתַ ּמּוִהי ָקא ְמַתּמַ ה: ַההּוא, ִאּתַ ּמּוִהי ָקא ְמַתּמַ ה: ַההּוא, ִאּתַ ּמּוִהי ָקא ְמַתּמַ י ּתֹוָרִתיֶאְכתָּ "ַההּוא, ִאּתַ בּו"ֲהלֹא ֲהלֹא ֲהלֹא ֲהלֹא     !!!!????ב לֹו ֻרּבֵ מֹו ָזר ֶנְחׁשָ   ! ּכְ
  

ה"    ::::ָהְכִתיבָהְכִתיבָהְכִתיבָהְכִתיב    ,,,,ְוִאיָדך ַנִמיְוִאיָדך ַנִמיְוִאיָדך ַנִמיְוִאיָדך ַנִמי ָבִרים ָהֵאּלֶ י ַהּדְ י ַעל ּפִ   ! ! ! ! "ּכִ
  

ְתִקיֵפי ְלִמיְגְמִריְנהוּ  ּום ּדִ ְתִקיֵפי ְלִמיְגְמִריְנהוּ ַההּוא ִמׁשּ ּום ּדִ ְתִקיֵפי ְלִמיְגְמִריְנהוּ ַההּוא ִמׁשּ ּום ּדִ ְתִקיֵפי ְלִמיְגְמִריְנהוּ ַההּוא ִמׁשּ ּום ּדִ   . ַההּוא ִמׁשּ
  
  

ַרׁש  ַרׁש ּדָ ַרׁש ּדָ ַרׁש ּדָ ר ַנְחָמִניּדָ י ְיהּוָדה ּבַ ָמֵניּה     ַרּבִ ָמֵניּה ְמתּוְרּגְ ָמֵניּה ְמתּוְרּגְ ָמֵניּה ְמתּוְרּגְ ןּדְ ּדְ ּדְ ּדְ ְמתּוְרּגְ ְמעֹון ּבֶ י ׁשִ         , , , , ָלִקיׁש  ַרּבִ
ִתיב:  ִתיב: ּכְ ִתיב: ּכְ ִתיב: ּכְ ה"ּכְ ָבִרים ָהֵאּלֶ ָתב ְלָך ֶאת ַהּדְ   , (שמות לד, כז)    "ּכְ
ה"    ::::ּוְכִתיבּוְכִתיבּוְכִתיבּוְכִתיב ָבִרים ָהֵאּלֶ י ַהּדְ י ַעל ּפִ   , (שמות לד, כז)    "ּכִ

יַצד?  יַצד? ָהא ּכֵ יַצד? ָהא ּכֵ יַצד? ָהא ּכֵ   ָהא ּכֵ
ְכָתב  ּבִ ָבִרים ׁשֶ ְכָתב ּדְ ּבִ ָבִרים ׁשֶ ְכָתב ּדְ ּבִ ָבִרים ׁשֶ ְכָתב ּדְ ּבִ ָבִרים ׁשֶ ה,     - - - - ּדְ אי ְלאֹוְמָרן ַעל ּפֶ ַ ה ַרׁשּ ה, ִאי ַאּתָ אי ְלאֹוְמָרן ַעל ּפֶ ַ ה ַרׁשּ ה, ִאי ַאּתָ אי ְלאֹוְמָרן ַעל ּפֶ ַ ה ַרׁשּ ה, ִאי ַאּתָ אי ְלאֹוְמָרן ַעל ּפֶ ַ ה ַרׁשּ         ִאי ַאּתָ

ה ַעל ּפֶ ּבְ ָבִרים ׁשֶ הּדְ ַעל ּפֶ ּבְ ָבִרים ׁשֶ הּדְ ַעל ּפֶ ּבְ ָבִרים ׁשֶ הּדְ ַעל ּפֶ ּבְ ָבִרים ׁשֶ ה     - - - -     ּדְ ה ִאי ַאּתָ ה ִאי ַאּתָ ה ִאי ַאּתָ ְכָתב. ִאי ַאּתָ אי ְלאֹוְמָרן ּבִ ַ ְכָתב. ַרׁשּ אי ְלאֹוְמָרן ּבִ ַ ְכָתב. ַרׁשּ אי ְלאֹוְמָרן ּבִ ַ ְכָתב. ַרׁשּ אי ְלאֹוְמָרן ּבִ ַ         ַרׁשּ
        

ֵבי  ֵבי ּדְ ֵבי ּדְ ֵבי ּדְ ָמֵעאלּדְ י ִיׁשְ ָנא    ַרּבִ ָנאּתָ ָנאּתָ ָנאּתָ             ::::ּתָ
ה"" ה"    ––––    (שמות לד, כז)    "ֵאּלֶ ה ּכֹוֵתב ֲהָלכֹות "ֵאּלֶ ה ּכֹוֵתב, ְוִאי ַאתָּ   . "ַאתָּ
  

י יֹוָחָנןָאַמר ָאַמר ָאַמר ָאַמר          : : : : ַרּבִ
ָב  ִביל ּדְ ׁשְ א ּבִ ָרֵאל ֶאּלָ ִרית ִעם ִיׂשְ רּוך הּוא ּבְ דֹוׁש ּבָ ַרת ַהּקָ ָב לֹא ּכָ ִביל ּדְ ׁשְ א ּבִ ָרֵאל ֶאּלָ ִרית ִעם ִיׂשְ רּוך הּוא ּבְ דֹוׁש ּבָ ַרת ַהּקָ ָב לֹא ּכָ ִביל ּדְ ׁשְ א ּבִ ָרֵאל ֶאּלָ ִרית ִעם ִיׂשְ רּוך הּוא ּבְ דֹוׁש ּבָ ַרת ַהּקָ ָב לֹא ּכָ ִביל ּדְ ׁשְ א ּבִ ָרֵאל ֶאּלָ ִרית ִעם ִיׂשְ רּוך הּוא ּבְ דֹוׁש ּבָ ַרת ַהּקָ ה, לֹא ּכָ ַעל ּפֶ ּבְ ה, ִרים ׁשֶ ַעל ּפֶ ּבְ ה, ִרים ׁשֶ ַעל ּפֶ ּבְ ה, ִרים ׁשֶ ַעל ּפֶ ּבְ         ִרים ׁשֶ

ֱאַמר:  ּנֶ ֱאַמר: ׁשֶ ּנֶ ֱאַמר: ׁשֶ ּנֶ ֱאַמר: ׁשֶ ּנֶ ָרֵאל"ׁשֶ ִרית ְוֶאת ִיׂשְ ָך ּבְ י ִאתְּ ַרתִּ ה ּכָ ָבִרים ָהֵאּלֶ י ַהּדְ י ַעל ּפִ   .  (שמות לד, כז)    "ּכִ
   

        
        

                                                           

ָרֵאל 'ַוּיֹאֶמר ה 38 ִרית ְוֶאת ִיׂשְ ָך ּבְ י ִאתְּ ַרתִּ ה ּכָ ָבִרים ָהֵאּלֶ י ַהּדְ י ַעל ּפִ ה ּכִ ָבִרים ָהֵאּלֶ ָתב ְלָך ֶאת ַהּדְ ה ּכְ   ֶאל מֹׁשֶ



                                                   ""ַהִּניָּזִקין –מסכת גיטין פרק ה' 
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        ס, בס, בס, בס, ב .47
לֹום" ֵני ַדְרֵכי ׁשָ ן, ִמּפְ ַבִית ָיׁשָ   . . . . "ְמָעְרִבין ּבְ
  

  ? ַמאי ַטֲעָמאַמאי ַטֲעָמאַמאי ַטֲעָמאַמאי ַטֲעָמא
בֹוד    ::::ִאיֵליָמאִאיֵליָמאִאיֵליָמאִאיֵליָמא ּום ּכָ בֹודִמׁשּ ּום ּכָ בֹודִמׁשּ ּום ּכָ בֹודִמׁשּ ּום ּכָ יּפּוָראְוָהא ַההוּ ְוָהא ַההוּ ְוָהא ַההוּ ְוָהא ַההוּ  - ִמׁשּ יּפּוָראא ׁשִ יּפּוָראא ׁשִ יּפּוָראא ׁשִ י , א ׁשִ ָרא ּבֵ ֲהָוה ֵמִעיּקָ י ּדַ ָרא ּבֵ ֲהָוה ֵמִעיּקָ י ּדַ ָרא ּבֵ ֲהָוה ֵמִעיּקָ י ּדַ ָרא ּבֵ ֲהָוה ֵמִעיּקָ         , , , , ַרב ְיהּוָדהּדַ

י  י ּוְלַבּסֹוף ּבֵ י ּוְלַבּסֹוף ּבֵ י ּוְלַבּסֹוף ּבֵ הּוְלַבּסֹוף ּבֵ         , , , , ַרּבָ
י  י ּוְלַבּסֹוף ּבֵ י ּוְלַבּסֹוף ּבֵ י ּוְלַבּסֹוף ּבֵ         , , , , ַרב יֹוֵסףּוְלַבּסֹוף ּבֵ
י  י ּוְלַבּסֹוף ּבֵ י ּוְלַבּסֹוף ּבֵ י ּוְלַבּסֹוף ּבֵ ֵייּוְלַבּסֹוף ּבֵ         , , , , ַאּבַ

י ָרָבא!  י ָרָבא! ּוְלַבּסֹוף ּבֵ י ָרָבא! ּוְלַבּסֹוף ּבֵ י ָרָבא! ּוְלַבּסֹוף ּבֵ   ּוְלַבּסֹוף ּבֵ
ָדא ּום ֲחׁשָ א ִמׁשּ ָדאֶאּלָ ּום ֲחׁשָ א ִמׁשּ ָדאֶאּלָ ּום ֲחׁשָ א ִמׁשּ ָדאֶאּלָ ּום ֲחׁשָ א ִמׁשּ    ....ֶאּלָ
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        ס, בס, בס, בס, ב .48
ה" הּוא ָקרֹוב ָלַאּמָ א ִראׁשֹון,[    ּבֹור ׁשֶ לֹום ִמְתַמּלֵ ֵני ַדְרֵכי ׁשָ   ]."ִמּפְ
  

ַמר ַמרִאיּתְ ַמרִאיּתְ ַמרִאיּתְ   : ִאיּתְ
ֵני ַנֲהָרא ֵני ַנֲהָראּבְ ֵני ַנֲהָראּבְ ֵני ַנֲהָראּבְ    :ּבְ

        ָאַמר: ָאַמר: ָאַמר: ָאַמר:     ַרב
א ֵריׁשָ א ּבְ תּו ַמּיָ ֵאי ׁשָ ּתָ אּתַ ֵריׁשָ א ּבְ תּו ַמּיָ ֵאי ׁשָ ּתָ אּתַ ֵריׁשָ א ּבְ תּו ַמּיָ ֵאי ׁשָ ּתָ אּתַ ֵריׁשָ א ּבְ תּו ַמּיָ ֵאי ׁשָ ּתָ         ....ּתַ

מּוֵאלוּ וּ וּ וּ          ָאַמר: ָאַמר: ָאַמר: ָאַמר:     ׁשְ
א ֵריׁשָ א ּבְ תּו ַמּיָ ֵאי ׁשָ אִעיּלָ ֵריׁשָ א ּבְ תּו ַמּיָ ֵאי ׁשָ אִעיּלָ ֵריׁשָ א ּבְ תּו ַמּיָ ֵאי ׁשָ אִעיּלָ ֵריׁשָ א ּבְ תּו ַמּיָ ֵאי ׁשָ         ....ִעיּלָ

        
ְדֵמיַזל  ְדֵמיַזל ּבִ ְדֵמיַזל ּבִ ְדֵמיַזל ּבִ י ָעְלָמא ָלא     - - - - ּבִ י ָעְלָמא ָלא ּכּוּלֵ י ָעְלָמא ָלא ּכּוּלֵ י ָעְלָמא ָלא ּכּוּלֵ ִליֵגיּכּוּלֵ ִליֵגיּפְ ִליֵגיּפְ ִליֵגיּפְ             ....ּפְ

י  י ּכִ י ּכִ י ּכִ ִליֵגיּכִ ִליֵגיּפְ ִליֵגיּפְ ִליֵגיּפְ קּוֵיי    - - - -     ּפְ ר ְוַאׁשְ ִמיְסּכַ קּוֵייּבְ ר ְוַאׁשְ ִמיְסּכַ קּוֵייּבְ ר ְוַאׁשְ ִמיְסּכַ קּוֵייּבְ ר ְוַאׁשְ ִמיְסּכַ             ::::ּבְ
מּוֵאל א,     ׁשְ ֵריׁשָ א ּבְ תּו ַמּיָ ֵאי ׁשָ א, ָאַמר: ִעיּלָ ֵריׁשָ א ּבְ תּו ַמּיָ ֵאי ׁשָ א, ָאַמר: ִעיּלָ ֵריׁשָ א ּבְ תּו ַמּיָ ֵאי ׁשָ א, ָאַמר: ִעיּלָ ֵריׁשָ א ּבְ תּו ַמּיָ ֵאי ׁשָ         ָאַמר: ִעיּלָ
ָאְמִרי ָאְמִריּדְ ָאְמִריּדְ ָאְמִריּדְ   . ֲאַנן ְמָקְרִביַנן ְטֵפיֲאַנן ְמָקְרִביַנן ְטֵפיֲאַנן ְמָקְרִביַנן ְטֵפיֲאַנן ְמָקְרִביַנן ְטֵפי: ּדְ

א,     ַרבוְ וְ וְ וְ  ֵריׁשָ א ּבְ תּו ַמּיָ ֵאי ׁשָ ּתָ א, ָאַמר: ּתַ ֵריׁשָ א ּבְ תּו ַמּיָ ֵאי ׁשָ ּתָ א, ָאַמר: ּתַ ֵריׁשָ א ּבְ תּו ַמּיָ ֵאי ׁשָ ּתָ א, ָאַמר: ּתַ ֵריׁשָ א ּבְ תּו ַמּיָ ֵאי ׁשָ ּתָ   ָאַמר: ּתַ
ָאְמִרי ָאְמִריּדְ ָאְמִריּדְ ָאְמִריּדְ ֵטיּה ֵליִזיל: ּדְ ְפׁשָ ֵטיּה ֵליִזילַנֲהָרא ּכִ ְפׁשָ ֵטיּה ֵליִזילַנֲהָרא ּכִ ְפׁשָ ֵטיּה ֵליִזילַנֲהָרא ּכִ ְפׁשָ   . ַנֲהָרא ּכִ

  
ַנן ַנןּתְ ַנןּתְ ַנןּתְ   : ּתְ

ה " רֹוב ָלַאּמָ א ִראׁשֹון -ּבֹור ַהּקָ ֵני  ,ִמְתַמּלֵ לֹוםִמּפְ   ! ! ! ! "ַדְרֵכי ׁשָ
  

ָמּה  ְרּגְ ָמּה ּתִ ְרּגְ ָמּה ּתִ ְרּגְ ָמּה ּתִ ְרּגְ מּוֵאלּתִ א     ׁשְ יּבָ א ַאּלִ יּבָ א ַאּלִ יּבָ א ַאּלִ יּבָ   : : : : ַרבּדְ ּדְ ּדְ ּדְ ַאּלִ
י בֹורוֹ  ֶכת ַעל ּפִ ְתַהּלֶ ה ַהּמִ ַאּמָ י בֹורוֹ ּבָ ֶכת ַעל ּפִ ְתַהּלֶ ה ַהּמִ ַאּמָ י בֹורוֹ ּבָ ֶכת ַעל ּפִ ְתַהּלֶ ה ַהּמִ ַאּמָ י בֹורוֹ ּבָ ֶכת ַעל ּפִ ְתַהּלֶ ה ַהּמִ ַאּמָ   . ּבָ

  
        ????ַמאי ְלֵמיְמָראַמאי ְלֵמיְמָראַמאי ְלֵמיְמָראַמאי ְלֵמיְמָרא    ,,,,ִאי ָהִכיִאי ָהִכיִאי ָהִכיִאי ָהִכי

        
ֵתיָמא ֵתיָמאַמהּו ּדְ ֵתיָמאַמהּו ּדְ ֵתיָמאַמהּו ּדְ ר: ָמֵצי ָאְמִרי ֵליּה ָמֵצי ָאְמִרי ֵליּה ָמֵצי ָאְמִרי ֵליּה ָמֵצי ָאְמִרי ֵליּה     ::::ַמהּו ּדְ רְסַכר ִמיְסּכַ רְסַכר ִמיְסּכַ רְסַכר ִמיְסּכַ ִהיְנְדָזא, , ְסַכר ִמיְסּכַ ֵקי ּבְ ִהיְנְדָזא, ְוַאׁשְ ֵקי ּבְ ִהיְנְדָזא, ְוַאׁשְ ֵקי ּבְ ִהיְנְדָזא, ְוַאׁשְ ֵקי ּבְ   ְוַאׁשְ

ַמע ָלן ַמע ָלןָקא ַמׁשְ ַמע ָלןָקא ַמׁשְ ַמע ָלןָקא ַמׁשְ         ....ָקא ַמׁשְ
        

ֲחִליָפאַרב הּוָנא ּבַ ָאַמר ָאַמר ָאַמר ָאַמר          : : : : ר ּתַ
א  ּתָ א ָהׁשְ ּתָ א ָהׁשְ ּתָ א ָהׁשְ ּתָ ַברּדְ ּדְ ּדְ ּדְ ָהׁשְ ים ּגָ ַאלִּ ל ּדְ ָמר, ּכָ ָמר ְולֹא ּכְ ַברלֹא ִאיְתַמר ִהְלְכָתא לֹא ּכְ ים ּגָ ַאלִּ ל ּדְ ָמר, ּכָ ָמר ְולֹא ּכְ ַברלֹא ִאיְתַמר ִהְלְכָתא לֹא ּכְ ים ּגָ ַאלִּ ל ּדְ ָמר, ּכָ ָמר ְולֹא ּכְ ַברלֹא ִאיְתַמר ִהְלְכָתא לֹא ּכְ ים ּגָ ַאלִּ ל ּדְ ָמר, ּכָ ָמר ְולֹא ּכְ   . לֹא ִאיְתַמר ִהְלְכָתא לֹא ּכְ

  
י ר ַאׁשִ יִמי ּבַ יּה     ַרב ׁשִ יּה ֲאָתא ְלַקּמֵ יּה ֲאָתא ְלַקּמֵ יּה ֲאָתא ְלַקּמֵ ֵייּדְ ּדְ ּדְ ּדְ ֲאָתא ְלַקּמֵ         , , , , ַאּבַ

ָנא ִעיּדָ ָנאָאַמר ֵליּה: לֹוְתָבן ָמר ּבְ ִעיּדָ ָנאָאַמר ֵליּה: לֹוְתָבן ָמר ּבְ ִעיּדָ ָנאָאַמר ֵליּה: לֹוְתָבן ָמר ּבְ ִעיּדָ   ! ָאַמר ֵליּה: לֹוְתָבן ָמר ּבְ
ָנא ְלִדיִדי ָנא ְלִדיִדיָאַמר ֵליּה: ִאית ִלי ִעיּדָ ָנא ְלִדיִדיָאַמר ֵליּה: ִאית ִלי ִעיּדָ ָנא ְלִדיִדיָאַמר ֵליּה: ִאית ִלי ִעיּדָ   . ָאַמר ֵליּה: ִאית ִלי ִעיּדָ

ֵליְלָיאְולֹוְתָבן ָמ ְולֹוְתָבן ָמ ְולֹוְתָבן ָמ ְולֹוְתָבן ָמ  ֵליְלָיאר ּבְ ֵליְלָיאר ּבְ ֵליְלָיאר ּבְ   ! ר ּבְ
קּוֵיי ָאַמר ֵליּה: ִאית ִליָאַמר ֵליּה: ִאית ִליָאַמר ֵליּה: ִאית ִליָאַמר ֵליּה: ִאית ִלי א ְלַאׁשְ קּוֵייַמּיָ א ְלַאׁשְ קּוֵייַמּיָ א ְלַאׁשְ קּוֵייַמּיָ א ְלַאׁשְ   . ַמּיָ

ֵליְלָיא יָמָמא, ְולֹוְתָבן ָמר ּבְ א ּבִ ֵקיָנא ֵליּה ְלָמר ַמּיָ ֵליְלָיאָאַמר ֵליּה: ֲאָנא ַמׁשְ יָמָמא, ְולֹוְתָבן ָמר ּבְ א ּבִ ֵקיָנא ֵליּה ְלָמר ַמּיָ ֵליְלָיאָאַמר ֵליּה: ֲאָנא ַמׁשְ יָמָמא, ְולֹוְתָבן ָמר ּבְ א ּבִ ֵקיָנא ֵליּה ְלָמר ַמּיָ ֵליְלָיאָאַמר ֵליּה: ֲאָנא ַמׁשְ יָמָמא, ְולֹוְתָבן ָמר ּבְ א ּבִ ֵקיָנא ֵליּה ְלָמר ַמּיָ         ....ָאַמר ֵליּה: ֲאָנא ַמׁשְ
י יָאַמר ֵליּה: ְלַחּיֵ יָאַמר ֵליּה: ְלַחּיֵ יָאַמר ֵליּה: ְלַחּיֵ   . ָאַמר ֵליּה: ְלַחּיֵ

  
ֵאי ֵאיֲאַזל ְלִעיּלָ ֵאיֲאַזל ְלִעיּלָ ֵאיֲאַזל ְלִעיּלָ א, ֲאַזל ְלִעיּלָ ֵריׁשָ א ּבְ תּו ַמּיָ ֵאי ׁשָ ּתָ אָאַמר ְלהּו: ּתַ ֵריׁשָ א ּבְ תּו ַמּיָ ֵאי ׁשָ ּתָ אָאַמר ְלהּו: ּתַ ֵריׁשָ א ּבְ תּו ַמּיָ ֵאי ׁשָ ּתָ אָאַמר ְלהּו: ּתַ ֵריׁשָ א ּבְ תּו ַמּיָ ֵאי ׁשָ ּתָ   , ָאַמר ְלהּו: ּתַ

א, ֵאיֵאיֵאיֵאיֲאַזל ְלַתּתָ ֲאַזל ְלַתּתָ ֲאַזל ְלַתּתָ ֲאַזל ְלַתּתָ  ֵריׁשָ א ּבְ תּו ַמּיָ ֵאי ׁשָ אָאַמר ְלהּו: ִעיּלָ ֵריׁשָ א ּבְ תּו ַמּיָ ֵאי ׁשָ אָאַמר ְלהּו: ִעיּלָ ֵריׁשָ א ּבְ תּו ַמּיָ ֵאי ׁשָ אָאַמר ְלהּו: ִעיּלָ ֵריׁשָ א ּבְ תּו ַמּיָ ֵאי ׁשָ   , ָאַמר ְלהּו: ִעיּלָ
ֵקי ר ְוַאׁשְ ָהִכי ְסַכר ִמיְסּכַ ֵקיַאּדְ ר ְוַאׁשְ ָהִכי ְסַכר ִמיְסּכַ ֵקיַאּדְ ר ְוַאׁשְ ָהִכי ְסַכר ִמיְסּכַ ֵקיַאּדְ ר ְוַאׁשְ ָהִכי ְסַכר ִמיְסּכַ   . ַאּדְ

יּה  י ֲאָתא ְלַקּמֵ יּה ּכִ י ֲאָתא ְלַקּמֵ יּה ּכִ י ֲאָתא ְלַקּמֵ יּה ּכִ י ֲאָתא ְלַקּמֵ ֵייּדְ ּדְ ּדְ ּדְ ּכִ ֵרי ָעְבַדּתְ ִליַאּבַ ֵבי ּתְ ֵרי ָעְבַדּתְ ִלי, ָאַמר ֵליּה: ּכְ ֵבי ּתְ ֵרי ָעְבַדּתְ ִלי, ָאַמר ֵליּה: ּכְ ֵבי ּתְ ֵרי ָעְבַדּתְ ִלי, ָאַמר ֵליּה: ּכְ ֵבי ּתְ             ?!?!?!?!, ָאַמר ֵליּה: ּכְ
ֵייְולֹא ַטֲעִמיְנהּו ְולֹא ַטֲעִמיְנהּו ְולֹא ַטֲעִמיְנהּו ְולֹא ַטֲעִמיְנהּו  א    ַאּבַ ּתָ ַהִהיא ׁשַ אְלֵפיֵרי ּדְ ּתָ ַהִהיא ׁשַ אְלֵפיֵרי ּדְ ּתָ ַהִהיא ׁשַ אְלֵפיֵרי ּדְ ּתָ ַהִהיא ׁשַ   . ְלֵפיֵרי ּדְ

  
י ַח  ֵני ּבֵ י ַח ָהְנהּו ּבְ ֵני ּבֵ י ַח ָהְנהּו ּבְ ֵני ּבֵ י ַח ָהְנהּו ּבְ ֵני ּבֵ א ָהְנהּו ּבְ ֵריׁשָ רּו ּבְ ֲאזּול ּכָ א ְרָמְך ּדַ ֵריׁשָ רּו ּבְ ֲאזּול ּכָ א ְרָמְך ּדַ ֵריׁשָ רּו ּבְ ֲאזּול ּכָ א ְרָמְך ּדַ ֵריׁשָ רּו ּבְ ֲאזּול ּכָ ְנָווָתא ְוַאַהְדרּוהָּ ּדְ ּדְ ּדְ ּדְ ְרָמְך ּדַ ְנָווָתא ְוַאַהְדרּוהָּ ׁשַ ְנָווָתא ְוַאַהְדרּוהָּ ׁשַ ְנָווָתא ְוַאַהְדרּוהָּ ׁשַ יְלֵהי ַנֲהָרא.     ׁשַ ׁשִ ְדיּוּה ּבְ יְלֵהי ַנֲהָרא. ְוׁשַ ׁשִ ְדיּוּה ּבְ יְלֵהי ַנֲהָרא. ְוׁשַ ׁשִ ְדיּוּה ּבְ יְלֵהי ַנֲהָרא. ְוׁשַ ׁשִ ְדיּוּה ּבְ         ְוׁשַ

יּה  ֵאי ְלַקּמֵ יּה ָאתּו ִעיּלָ ֵאי ְלַקּמֵ יּה ָאתּו ִעיּלָ ֵאי ְלַקּמֵ יּה ָאתּו ִעיּלָ ֵאי ְלַקּמֵ ֵייּדְ ּדְ ּדְ ּדְ ָאתּו ִעיּלָ   ! , ָאְמרּו ֵליּה: ָקא ִמְתִקיל ְלַנֲהִרין, ָאְמרּו ֵליּה: ָקא ִמְתִקיל ְלַנֲהִרין, ָאְמרּו ֵליּה: ָקא ִמְתִקיל ְלַנֲהִרין, ָאְמרּו ֵליּה: ָקא ִמְתִקיל ְלַנֲהִריןַאּבַ
א ֲהַדְייהּו ְטֵפי ּפּוְרּתָ רּו ּבַ אָאַמר ְלהּו: ּכְ ֲהַדְייהּו ְטֵפי ּפּוְרּתָ רּו ּבַ אָאַמר ְלהּו: ּכְ ֲהַדְייהּו ְטֵפי ּפּוְרּתָ רּו ּבַ אָאַמר ְלהּו: ּכְ ֲהַדְייהּו ְטֵפי ּפּוְרּתָ רּו ּבַ   . ָאַמר ְלהּו: ּכְ

יִריןָאְמרּו ֵליּה: ָקא יָ ָאְמרּו ֵליּה: ָקא יָ ָאְמרּו ֵליּה: ָקא יָ ָאְמרּו ֵליּה: ָקא יָ  י ּפֵ יִריןְבׁשִ י ּפֵ יִריןְבׁשִ י ּפֵ יִריןְבׁשִ י ּפֵ             ....ְבׁשִ
ְייכּו ֵמָהָתם: ָאַמר ְלהוּ ָאַמר ְלהוּ ָאַמר ְלהוּ ָאַמר ְלהוּ  ְייכּו ֵמָהָתםִזילּו ְסִליקּו ַנְפׁשַ ְייכּו ֵמָהָתםִזילּו ְסִליקּו ַנְפׁשַ ְייכּו ֵמָהָתםִזילּו ְסִליקּו ַנְפׁשַ   .  ִזילּו ְסִליקּו ַנְפׁשַ
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ֶהן" ה ְועֹופֹות ְוָדִגים ֵיׁש ּבָ לֹום[[[[    ְמצּודֹות ַחּיָ ֵני ַדְרֵכי ׁשָ ֶזל, ִמּפְ ּום ּגֵ    .ִמׁשּ

י יֹוֵסי   אֹוֵמר:  ַרּבִ
מּור ֶזל ּגָ   ].].].]."ּגֵ

  
אּוְזֵלי ְואֹוֲהֵרי   סא,א אּוְזֵלי ְואֹוֲהֵריּבְ אּוְזֵלי ְואֹוֲהֵריּבְ אּוְזֵלי ְואֹוֲהֵריּבְ י ָעְלָמא ָלא ^ - ּבְ י ָעְלָמא ָלא ּכּוּלֵ י ָעְלָמא ָלא ּכּוּלֵ י ָעְלָמא ָלא ּכּוּלֵ ִליֵגיּכּוּלֵ ִליֵגיּפְ ִליֵגיּפְ ִליֵגיּפְ         , ּפְ

י  י ּכִ י ּכִ י ּכִ ִליֵגיּכִ ִליֵגיּפְ ִליֵגיּפְ ִליֵגיּפְ ֶלִחי ְוקֹוְקֵרי    - - - -     ּפְ ֶלִחי ְוקֹוְקֵריּבְ ֶלִחי ְוקֹוְקֵריּבְ ֶלִחי ְוקֹוְקֵריּבְ   .  ּבְ
   

        
        
לֹום[ ְמִציַאת ֵחֵרׁש ׁשֹוֶטה" ֵני ַדְרֵכי ׁשָ ֶזל, ִמּפְ ּום ּגֵ ֶהן ִמׁשּ   ]..ְוָקָטן, ֵיׁש ּבָ

י יֹוֵסי   אֹוֵמר:  ַרּבִ
מּור ֶזל ּגָ         . . . . "ּגֵ

        
אָאַמר ָאַמר ָאַמר ָאַמר    : : : : ַרב ִחְסּדָ

מּור" ֶזל ּגָ ְב     "ּגֵ ְב ִמּדִ ְב ִמּדִ ְב ִמּדִ   . ֵריֶהםֵריֶהםֵריֶהםֵריֶהםִמּדִ
  

ּה  ּה ְלַמאי ָנְפָקא ִמיּנָ ּה ְלַמאי ָנְפָקא ִמיּנָ ּה ְלַמאי ָנְפָקא ִמיּנָ             ????ְלַמאי ָנְפָקא ִמיּנָ
        

  .  ְלהֹוִציאוֹ ְלהֹוִציאוֹ ְלהֹוִציאוֹ ְלהֹוִציאוֹ 
   

        
        
יו" ְחתָּ תַּ ִית ַמה ׁשֶ ראׁש ַהּזַ ף ּבְ לֹום[    ָעִני ַהְמַנּקֵ ֵני ַדְרֵכי ׁשָ ֶזל, ִמּפְ יו ּגֵ ְחתָּ תַּ ֶ    .ׁשּ

י יֹוֵסי   אֹוֵמר:  ַרּבִ
מּור ֶזל ּגָ   . ]ּגֵ

  
ָנא ָנאּתָ ָנאּתָ ָנאּתָ   : ּתָ

ד " ּיָ ט ְוָנַתן ּבַ זֶ  -ִאם ִליּקֵ מּורֲהֵרי ֶזה ּגֵ   . "ל ּגָ
  

ֲהָנא         הֹוֵצל, הֹוֵצל, הֹוֵצל, הֹוֵצל, לְ לְ לְ לְ ֲהָוה ָקָאֵזיל ֲהָוה ָקָאֵזיל ֲהָוה ָקָאֵזיל ֲהָוה ָקָאֵזיל     ַרב ּכָ
ְמֵרי ֵדי אֹוְפֵיי ְוָקא ָנְתָרן ּתַ ֲהָוה ׁשָ ְבָרא ּדַ ְמֵריַחְזֵייּה ְלַההּוא ּגַ ֵדי אֹוְפֵיי ְוָקא ָנְתָרן ּתַ ֲהָוה ׁשָ ְבָרא ּדַ ְמֵריַחְזֵייּה ְלַההּוא ּגַ ֵדי אֹוְפֵיי ְוָקא ָנְתָרן ּתַ ֲהָוה ׁשָ ְבָרא ּדַ ְמֵריַחְזֵייּה ְלַההּוא ּגַ ֵדי אֹוְפֵיי ְוָקא ָנְתָרן ּתַ ֲהָוה ׁשָ ְבָרא ּדַ   . ֲאַזל ָקא ַמְנֵקיט ְוָאֵכילֲאַזל ָקא ַמְנֵקיט ְוָאֵכילֲאַזל ָקא ַמְנֵקיט ְוָאֵכילֲאַזל ָקא ַמְנֵקיט ְוָאֵכיל, ַחְזֵייּה ְלַההּוא ּגַ

ִדיִתיְנהוּ : ָאַמר ֵליּה ָאַמר ֵליּה ָאַמר ֵליּה ָאַמר ֵליּה  ִביַדאי ׁשְ ִדיִתיְנהוּ ֲחִזי ָמר ּדְ ִביַדאי ׁשְ ִדיִתיְנהוּ ֲחִזי ָמר ּדְ ִביַדאי ׁשְ ִדיִתיְנהוּ ֲחִזי ָמר ּדְ ִביַדאי ׁשְ   . ֲחִזי ָמר ּדְ
י יֹ ּדְ ּדְ ּדְ ּדְ ֵמַאְתֵריּה ֵמַאְתֵריּה ֵמַאְתֵריּה ֵמַאְתֵריּה : ָאַמר ֵליּה ָאַמר ֵליּה ָאַמר ֵליּה ָאַמר ֵליּה  י יֹ ַרּבִ י יֹ ַרּבִ י יֹ ַרּבִ יָּ ַרּבִ יָּ אׁשִ יָּ אׁשִ יָּ אׁשִ האׁשִ הה ַאּתָ הה ַאּתָ הה ַאּתָ       ....ה ַאּתָ
יק ְיסֹוד עֹוָלם": ָקֵרי ֲעֵליּה ָקֵרי ֲעֵליּה ָקֵרי ֲעֵליּה ָקֵרי ֲעֵליּה  39"ְוַצּדִ

  .  (משלי י, כה)    
   

  
        
לֹום" ֵני ַדְרֵכי ׁשָ ְכָחה ּוְבֵפָאה, ִמּפְ ׁשִ ֶלֶקט ּבְ י גֹוִים ּבְ ַיד ֲעִנּיֵ   . . . . "ֵאין ְמַמִחין ּבְ
  

ָנן נּו ַרּבָ ָנןּתָ נּו ַרּבָ ָנןּתָ נּו ַרּבָ ָנןּתָ נּו ַרּבָ             ::::ּתָ
ָרֵאל, " י ִיׂשְ י גֹוִים ִעם ֲעִנּיֵ   ְמָפְרְנִסים ֲעִנּיֵ

ִר  ָרֵאל, ּוְמַבּקְ   ין חֹוֵלי גֹוִים ִעם חֹוֵלי ִיׂשְ
ָרֵאלְוקֹוְבִרין ֵמֵתי גֹוִים  לֹום -  ִעם ֵמֵתי ִיׂשְ ֵני ַדְרֵכי ׁשָ         .  .  .  .  "ִמּפְ

            
        

                                                           

יק ְיסֹוד עֹוָלם 39 ע ְוַצּדִ ֲעבֹור סּוָפה ְוֵאין ָרׁשָ   ּכַ
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ָנה     ִמׁשְ

ִביִעית ְ ּה ַהֲחׁשּוָדה ַעל ַהׁשּ ה ַלֲחֶביְרתָּ ָ ֶאֶלת ִאׁשּ    ,ָנָפה: ַמׁשְ
   ,ּוְכָבָרה

   ,ְוֵריַחִים
   ְוַתּנּור,

בֹורֲאָבל     ,לֹא תָּ
ּה.  ְטַחן ִעּמָ   ְולֹא תִּ

  
ת ָחֵבר ת ַעם ָהָאֶרץ ֵאׁשֶ ֶאֶלת ְלֵאׁשֶ    ,ָנָפה :ַמׁשְ

  ּוְכָבָרה, 
  ּבֹוֶרֶרת, וּ 

  ְוטֹוֶחֶנת, 
ּה,  ֶדת ִעּמָ   ּוְמַרּקֶ

ִים ִטיל ֶאת ַהּמַ תָּ ֶ ּה,  - ֲאָבל ִמׁשּ ע ִעמָּ ּגַ   לֹא תִּ
ֵאין ַמֲחִזיִקין ְיֵדי עֹוְבֵרי ֲע    ֵביָרה. ְלִפי ׁשֶ

  
ן,    ְוכּוּלָ

לֹום.  ֵני ַדְרֵכי ׁשָ א ִמּפְ   לֹא ָאְמרּו ֶאּלָ
  

ִביִעית,  ְ ׁשּ   ּוַמֲחִזיִקין ְיֵדי גֹוִים ּבַ
ָרֵאל,    ֲאָבל לֹא ְיֵדי ִיׂשְ

לֹוָמן  ׁשְ לֹום - ְוׁשֹוֲאִלין ּבִ ֵני ַדְרֵכי ׁשָ         .  .  .  .  ִמּפְ
            

ָמָרא    ּגְ

א ָנא ֵריׁשָ אַמאי ׁשְ ָנא ֵריׁשָ אַמאי ׁשְ ָנא ֵריׁשָ אַמאי ׁשְ ָנא ֵריׁשָ ָנא ֵסיָפא    ,,,,ַמאי ׁשְ ָנא ֵסיָפאּוַמאי ׁשְ ָנא ֵסיָפאּוַמאי ׁשְ ָנא ֵסיָפאּוַמאי ׁשְ             ????ּוַמאי ׁשְ
        
ֵייַמר ַמר ַמר ַמר ָא ָא ָא ָא          : : : : ַאּבַ

ִרין ֵהןרֹוב רֹוב רֹוב רֹוב  ְ י ָהָאֶרץ ְמַעׂשּ ִרין ֵהןַעּמֵ ְ י ָהָאֶרץ ְמַעׂשּ ִרין ֵהןַעּמֵ ְ י ָהָאֶרץ ְמַעׂשּ ִרין ֵהןַעּמֵ ְ י ָהָאֶרץ ְמַעׂשּ   . ַעּמֵ
  

        ָאַמר: ָאַמר: ָאַמר: ָאַמר:     ָרָבא
י ֵמִאיר ַרּבִ ַעם ָהָאֶרץ ּדְ י ֵמִאירָהָכא ּבְ ַרּבִ ַעם ָהָאֶרץ ּדְ י ֵמִאירָהָכא ּבְ ַרּבִ ַעם ָהָאֶרץ ּדְ י ֵמִאירָהָכא ּבְ ַרּבִ ַעם ָהָאֶרץ ּדְ         , ָהָכא ּבְ

ַנןוְ וְ וְ וְ  ַרּבָ ַנןטּוְמָאה ְוָטֳהָרה ּדְ ַרּבָ ַנןטּוְמָאה ְוָטֳהָרה ּדְ ַרּבָ ַנןטּוְמָאה ְוָטֳהָרה ּדְ ַרּבָ   . טּוְמָאה ְוָטֳהָרה ּדְ
  

ַתְנָיא ַתְנָיאּדְ ַתְנָיאּדְ ַתְנָיאּדְ   : ּדְ
  ֵאיֶזהּו ַעם ָהָאֶרץ? "

ָטֳהָרה,  יו ּבְ ֵאינֹו אֹוֵכל חּוּלָ ל ׁשֶ   ּכָ
ְבֵרי  י ֵמִאירּדִ   , ַרּבִ

  אֹוְמִרים:  ָכִמיםֲח וַ 
ירֹוָתיו ר ּפֵ ֵ ֵאינֹו ְמַעׂשּ ל ׁשֶ   . . . . "ּכָ

  
ָקָתֵני ֵסיָפא ָקָתֵני ֵסיָפאְוָהא ִמּדְ ָקָתֵני ֵסיָפאְוָהא ִמּדְ ָקָתֵני ֵסיָפאְוָהא ִמּדְ ּה "    ::::ְוָהא ִמּדְ ע ִעּמָ ּגַ ִים לֹא תִּ ִטיל ֶאת ַהּמַ תָּ ֶ   , , , , "ִמׁשּ

ָלל ָללִמּכְ ָללִמּכְ ָללִמּכְ א ָלאו     ,,,,ִמּכְ ֵריׁשָ א ָלאו ּדְ ֵריׁשָ א ָלאו ּדְ ֵריׁשָ א ָלאו ּדְ ֵריׁשָ             !!!!טּוְמָאה ְוָטֳהָרה ָעְסִקיַנןטּוְמָאה ְוָטֳהָרה ָעְסִקיַנןטּוְמָאה ְוָטֳהָרה ָעְסִקיַנןטּוְמָאה ְוָטֳהָרה ָעְסִקיַנןּבְ ּבְ ּבְ ּבְ ּדְ
        

א ְוֵסיָפא  א ְוֵסיָפא ֵריׁשָ א ְוֵסיָפא ֵריׁשָ א ְוֵסיָפא ֵריׁשָ         טּוְמָאה ְוָטֳהָרה, טּוְמָאה ְוָטֳהָרה, טּוְמָאה ְוָטֳהָרה, טּוְמָאה ְוָטֳהָרה, ּבְ ּבְ ּבְ ּבְ ֵריׁשָ
טוּ  א ּבְ טוּ ְוֵריׁשָ א ּבְ טוּ ְוֵריׁשָ א ּבְ טוּ ְוֵריׁשָ א ּבְ ין, ְוֵריׁשָ ין, ְמַאת חּוּלִ ין, ְמַאת חּוּלִ ין, ְמַאת חּוּלִ   ְמַאת חּוּלִ

ה טּוְמַאת ַחּלָ הְוֵסיָפא ּבְ טּוְמַאת ַחּלָ הְוֵסיָפא ּבְ טּוְמַאת ַחּלָ הְוֵסיָפא ּבְ טּוְמַאת ַחּלָ   . ְוֵסיָפא ּבְ
  

     ::::ּוְרִמיְנהוּ ּוְרִמיְנהוּ ּוְרִמיְנהוּ ּוְרִמיְנהוּ 
ִביִעית, "   סא,ב   טֹוֲחִנין ּוַמְפִקיִדין ֵאֶצל אֹוְכֵלי ׁשְ

טּוְמָאה,    ְוֵאֶצל אֹוְכֵלי ֵפירֹוֵתיֶהן ּבְ
ִביִעית    ,ֲאָבל לֹא ְלאֹוְכֵלי ׁשְ

טּוְמָאה   ! "ְולֹא ְלאֹוְכֵלי ֵפירֹוֵתיֶהן ּבְ
  

        : : : : ֵייַאּבַ ֲאַמר ֲאַמר ֲאַמר ֲאַמר 
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כֹ     - - - - ָהָתם ָהָתם ָהָתם ָהָתם  כֹ ּבְ כֹ ּבְ כֹ ּבְ טּוְמָאה ָעְסִקיַנן, ּבְ רּוָמה ּבְ טּוְמָאה ָעְסִקיַנן, ֵהן ֶהָחׁשּוד ֶלֱאכֹול ּתְ רּוָמה ּבְ טּוְמָאה ָעְסִקיַנן, ֵהן ֶהָחׁשּוד ֶלֱאכֹול ּתְ רּוָמה ּבְ טּוְמָאה ָעְסִקיַנן, ֵהן ֶהָחׁשּוד ֶלֱאכֹול ּתְ רּוָמה ּבְ         ֵהן ֶהָחׁשּוד ֶלֱאכֹול ּתְ
אֹוַרְייָתא.  ֲהָוה ֵליּה טּוְמָאה ּדְ אֹוַרְייָתא. ּדַ ֲהָוה ֵליּה טּוְמָאה ּדְ אֹוַרְייָתא. ּדַ ֲהָוה ֵליּה טּוְמָאה ּדְ אֹוַרְייָתא. ּדַ ֲהָוה ֵליּה טּוְמָאה ּדְ   ּדַ

  
   !?"ַמְפִקיִדין"    ,,,,ִאי ָהִכיִאי ָהִכיִאי ָהִכיִאי ָהִכי

            ::::ּוְרִמיְנהוּ ּוְרִמיְנהוּ ּוְרִמיְנהוּ ּוְרִמיְנהוּ 
ָרֵאל ַעם ָהָאֶרץ, " רּוָמה ֵאֶצל ִיׂשְ   ַמְפִקיִדין תְּ

נֵ ְולֹא ֵאֶצל ּכֹ ּבֹו ַג ֵהן ַעם ָהָאֶרץ, ִמּפְ ּלִ   ! "ּה ּבָ  סי ׁשֶ
  

י ֶאיְלָעאָאַמר ָאַמר ָאַמר ָאַמר          : : : : ַרּבִ
ַמאי ָעְסִקיַנן ַמאי ָעְסִקיַנןָהָכא ּבְ ַמאי ָעְסִקיַנןָהָכא ּבְ ַמאי ָעְסִקיַנןָהָכא ּבְ ִתיל    ::::ָהָכא ּבְ ְכִלי ֶחֶרׂש ַהּמּוָקף ָצִמיד ּפָ ִתילּבִ ְכִלי ֶחֶרׂש ַהּמּוָקף ָצִמיד ּפָ ִתילּבִ ְכִלי ֶחֶרׂש ַהּמּוָקף ָצִמיד ּפָ ִתילּבִ ְכִלי ֶחֶרׂש ַהּמּוָקף ָצִמיד ּפָ         . ּבִ

  
ּתֹו  ִסיֶטּנּו ִאׁשְ א תְּ ּמָ ּתֹו ְוֵליחּוׁש ׁשֶ ִסיֶטּנּו ִאׁשְ א תְּ ּמָ ּתֹו ְוֵליחּוׁש ׁשֶ ִסיֶטּנּו ִאׁשְ א תְּ ּמָ ּתֹו ְוֵליחּוׁש ׁשֶ ִסיֶטּנּו ִאׁשְ א תְּ ּמָ הְוֵליחּוׁש ׁשֶ הִנּדָ הִנּדָ הִנּדָ   ! ִנּדָ

  
א ָאַמר  א ָאַמר ֶאּלָ א ָאַמר ֶאּלָ א ָאַמר ֶאּלָ י ִיְרְמָיהֶאּלָ             ::::ַרּבִ
ָיא ָיאָלא ַקׁשְ ָיאָלא ַקׁשְ ָיאָלא ַקׁשְ             ::::ָלא ַקׁשְ

אן  אן ּכָ אן ּכָ אן ּכָ רוּ  -ּכָ הּוְכׁשְ ֵפירֹות ׁשֶ רוּ ּבְ הּוְכׁשְ ֵפירֹות ׁשֶ רוּ ּבְ הּוְכׁשְ ֵפירֹות ׁשֶ רוּ ּבְ הּוְכׁשְ ֵפירֹות ׁשֶ   . ּבְ
אן  אן ּכָ אן ּכָ אן ּכָ רוּ     - - - - ּכָ ּלא הּוְכׁשְ רוּ ׁשֶ ּלא הּוְכׁשְ רוּ ׁשֶ ּלא הּוְכׁשְ רוּ ׁשֶ ּלא הּוְכׁשְ   . ׁשֶ

  
            ::::ּוְרִמיְנהוּ ּוְרִמיְנהוּ ּוְרִמיְנהוּ ּוְרִמיְנהוּ 

ִביִעית" ר ְוִלׁשְ ֶחְזָקָתן ְלַמֲעׂשֵ ין ְלטֹוֵחן ּכּוִתי אֹו ְלטֹוֵחן ַעם ָהָאֶרץ ֲהֵרי ֵאּלּו ּבְ    ,ַהּמֹוִליְך ִחטִּ
  !  (דמאי ג, ד) "ֲאָבל לֹא ְלטּוְמָאה

  
            ?!?!?!?!ַהאי ַמאי רּוְמָיאַהאי ַמאי רּוְמָיאַהאי ַמאי רּוְמָיאַהאי ַמאי רּוְמָיא

לּ  ֵפירֹות ׁשֶ לּ ָלאו אֹוִקיְמָנא ּבְ ֵפירֹות ׁשֶ לּ ָלאו אֹוִקיְמָנא ּבְ ֵפירֹות ׁשֶ לּ ָלאו אֹוִקיְמָנא ּבְ ֵפירֹות ׁשֶ רוּ ָלאו אֹוִקיְמָנא ּבְ רוּ א הּוְכׁשְ רוּ א הּוְכׁשְ רוּ א הּוְכׁשְ             ....א הּוְכׁשְ
        

            ????ּוְדָקָאֵרי ָלּה ַמאי ָקָאֵרי ָלּה ּוְדָקָאֵרי ָלּה ַמאי ָקָאֵרי ָלּה ּוְדָקָאֵרי ָלּה ַמאי ָקָאֵרי ָלּה ּוְדָקָאֵרי ָלּה ַמאי ָקָאֵרי ָלּה 
        

ֵעי ְלִמיְרֵמי ַאֲחִריִתי ֲעָלּה  ָקא ּבָ ּום ּדְ ֵעי ְלִמיְרֵמי ַאֲחִריִתי ֲעָלּה ִמׁשּ ָקא ּבָ ּום ּדְ ֵעי ְלִמיְרֵמי ַאֲחִריִתי ֲעָלּה ִמׁשּ ָקא ּבָ ּום ּדְ ֵעי ְלִמיְרֵמי ַאֲחִריִתי ֲעָלּה ִמׁשּ ָקא ּבָ ּום ּדְ   . ִמׁשּ
  
ִביִעית" ר ְוִלׁשְ ֶחְזָקָתן ְלַמֲעׂשֵ יַנן.     - - - - ּוְלִחּלּוֵפי ּוְלִחּלּוֵפי ּוְלִחּלּוֵפי ּוְלִחּלּוֵפי  - "ֲהֵרי ֵאּלּו ּבְ יַנן. ָלא ָחְייׁשִ יַנן. ָלא ָחְייׁשִ יַנן. ָלא ָחְייׁשִ         ָלא ָחְייׁשִ

            ::::ּוְרִמיְנהוּ ּוְרִמיְנהוּ ּוְרִמיְנהוּ ּוְרִמיְנהוּ 
ר ֶאת ׁשֶ " ֵ ה, ַהּנֹוֵתן ַלֲחמֹותֹו, ְמַעׂשּ הּוא נֹוֵטל ֵהיֶמּנָ   הּוא נֹוֵתן ָלּה ְוֶאת ׁשֶ

ְתַקְלֵקל ֲחׁשּוָדה ַמֲחֶלֶפת ַהּמִ ֵני ׁשֶ       !!!!(דמאי ג, ו)(דמאי ג, ו)(דמאי ג, ו)(דמאי ג, ו)    "ִמּפְ
  

ְדָקָתֵני ַטֲעָמא ְדָקָתֵני ַטֲעָמאָהָתם ּכִ ְדָקָתֵני ַטֲעָמאָהָתם ּכִ ְדָקָתֵני ַטֲעָמאָהָתם ּכִ             ,,,,ָהָתם ּכִ
י ְיהּוָדהָאַמר "   : ַרּבִ

ה ֵמֲחָתָנּה  ּה, ּובֹוׁשָ תָּ ַנת ּבִ ַתּקָ   . "רֹוָצה ִהיא ּבְ
  

יַנן יַנןּוְלָעְלָמא ָלא ָחְייׁשִ יַנןּוְלָעְלָמא ָלא ָחְייׁשִ יַנןּוְלָעְלָמא ָלא ָחְייׁשִ    !?ּוְלָעְלָמא ָלא ָחְייׁשִ
            ::::ְוָהְתַנןְוָהְתַנןְוָהְתַנןְוָהְתַנן

ה, " הּוא נֹוֵטל ֵהיֶמּנָ הּוא נֹוֵתן ָלּה ְוֶאת ׁשֶ ר ֶאת ׁשֶ ֵ   ַהּנֹוֵתן ְלפּוְנָדִקית, ְמַעׂשּ
ֲחֶלֶפת מַּ ֵני ׁשֶ   ! ! ! ! (דמאי ג, ה)(דמאי ג, ה)(דמאי ג, ה)(דמאי ג, ה)    "ִמּפְ

  
י ַרב ֵליכּול ֲחִמיָמא, ַוֲאָנא ֵאיכּול ְקִריָרא    ::::ָהָתם מֹוְרָיא ְוָאְמָרהָהָתם מֹוְרָיא ְוָאְמָרהָהָתם מֹוְרָיא ְוָאְמָרהָהָתם מֹוְרָיא ְוָאְמָרה ר ּבֵ י ַרב ֵליכּול ֲחִמיָמא, ַוֲאָנא ֵאיכּול ְקִריָראּבַ ר ּבֵ י ַרב ֵליכּול ֲחִמיָמא, ַוֲאָנא ֵאיכּול ְקִריָראּבַ ר ּבֵ י ַרב ֵליכּול ֲחִמיָמא, ַוֲאָנא ֵאיכּול ְקִריָראּבַ ר ּבֵ   ?! ּבַ

  
י ְלָעְלָמא לָ  ּתִ י ְלָעְלָמא לָ ְוַאּכַ ּתִ י ְלָעְלָמא לָ ְוַאּכַ ּתִ י ְלָעְלָמא לָ ְוַאּכַ ּתִ יַנןְוַאּכַ יַנןא ָחְייׁשִ יַנןא ָחְייׁשִ יַנןא ָחְייׁשִ    !?א ָחְייׁשִ

            ::::ְוָהַתְנָיאְוָהַתְנָיאְוָהַתְנָיאְוָהַתְנָיא
ִהיא" ְזַמן ׁשֶ ת ַעם ָהָאֶרץ ּבִ ת ָחֵבר טֹוֶחֶנת ִעם ֵאׁשֶ   , ְטֵמָאה ֵאׁשֶ

ִהיא ְטהֹוָרה.  ְזַמן ׁשֶ   ֲאָבל לֹא ּבִ
ן ֶאְלָעָזר ְמעֹון ּבֶ י ׁשִ   אֹוֵמר:  ַרּבִ

ּה             סב,א ֲחֶבְרתָּ ֵני ׁשֶ ְטחֹון, ִמּפְ ִהיא ְטֵמָאה לֹא תִּ ְזַמן ׁשֶ   . "ֶנת ָלּה ְואֹוֶכֶלתנֹוֶת ^    ַאף ּבִ
א  ּתָ א ָהׁשְ ּתָ א ָהׁשְ ּתָ א ָהׁשְ ּתָ ְנָבאָהׁשְ ְנָבאִמיְגַנב ּגָ ְנָבאִמיְגַנב ּגָ ְנָבאִמיְגַנב ּגָ ָפא, ִמיְגַנב ּגָ ָפאֲחלּוֵפי ָלא ִמיַחּלְ ָפאֲחלּוֵפי ָלא ִמיַחּלְ ָפאֲחלּוֵפי ָלא ִמיַחּלְ             ?!?!?!?!ֲחלּוֵפי ָלא ִמיַחּלְ

        
        : : : : ַרב יֹוֵסףָאַמר ָאַמר ָאַמר ָאַמר 

יּה ָקָאֵכיל: ָהָתם ַנִמי מֹוְרָיא ְוָאְמָרהָהָתם ַנִמי מֹוְרָיא ְוָאְמָרהָהָתם ַנִמי מֹוְרָיא ְוָאְמָרהָהָתם ַנִמי מֹוְרָיא ְוָאְמָרה יׁשֵ יּה ָקָאֵכילּתֹוָרא ִמּדִ יׁשֵ יּה ָקָאֵכילּתֹוָרא ִמּדִ יׁשֵ יּה ָקָאֵכילּתֹוָרא ִמּדִ יׁשֵ   .  ּתֹוָרא ִמּדִ



  ....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ְסדּוָרה ְּגָמָרא
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        אאאא    סב,סב,סב,סב, .51
םֵהִעיד " ן ַהְמׁשּוּלָ י יֹוֵסי ּבֶ ּום  ַרּבִ י יֹוָחָנןִמׁשּ ּום  ַרּבִ ָאַמר ִמׁשּ ן ַחְסָמאָאִחיו ׁשֶ י ֶאְלָעָזר ּבֶ   : ַרּבִ

ָטֳהָרה,  ת ַעם ָהָאֶרץ ּבְ ין ַחּלַ   ֵאין עֹוׂשִ
יו  ת חּוּלָ ין ִעיסַּ ָטֳהָרה, ֲאָבל עֹוׂשִ   ּבְ

ה  ֵדי ְונֹוֵטל ֵהיֶמּנָ א ּכְ ְכִפיׁשָ יָחּה ּבִ ה ּוַמּנִ ַאְנחּוָתאַחּלָ   , אֹו ּבְ
א ַעם ָהָאֶרץ ּבָ יֶהן , ִליּטֹול ּוְכׁשֶ תֵּ ׁש נֹוֵטל ֶאת ׁשְ   . ְוֵאינֹו חֹוׁשֵ

ין וְ  ָטֳהָרה, ֵזיָתיו  תְתרּוָמ ֵאין עֹוׂשִ   ּבְ
יו  ין ֵזיִתים חּוּלָ ָטֲהָרה, ְונוֹ ֲאָבל עֹוׂשִ ה ּבְ ל ָחֵברֵטל ֵהיֶמּנָ ֵכָליו ׁשֶ יָחּה ּבְ ֵדי ְתרּוָמה ּוַמּנִ   , ּכְ

ׁש  יֶהן, ְוֵאינֹו חֹוׁשֵ תֵּ א ַעם ָהָאֶרץ ִליּטֹול נֹוֵטל ֶאת ׁשְ ּבָ       ...."ּוְכׁשֶ
  ? ְוַטֲעָמא ַמאיְוַטֲעָמא ַמאיְוַטֲעָמא ַמאיְוַטֲעָמא ַמאי

י יֹוָחָנןר ר ר ר ָאַמ ָאַמ ָאַמ ָאַמ          : : : : ַרּבִ
יו  ֵדי ַחּיָ ּום ּכְ יו ִמׁשּ ֵדי ַחּיָ ּום ּכְ יו ִמׁשּ ֵדי ַחּיָ ּום ּכְ יו ִמׁשּ ֵדי ַחּיָ ּום ּכְ לּדְ ִמׁשּ ּבָ לּגַ ּבָ לּגַ ּבָ לּגַ ּבָ   , ּגַ

יו  ֵדי ַחּיָ ּום ּכְ יו ּוִמׁשּ ֵדי ַחּיָ ּום ּכְ יו ּוִמׁשּ ֵדי ַחּיָ ּום ּכְ יו ּוִמׁשּ ֵדי ַחּיָ ּום ּכְ דַב ַב ַב ַב ּדְ ּוִמׁשּ דּדָ דּדָ דּדָ       ....ּדָ
  

  . ּוְצִריָכאּוְצִריָכאּוְצִריָכאּוְצִריָכא
מּוִעיַנן  ִאי ַאׁשְ מּוִעיַנן ּדְ ִאי ַאׁשְ מּוִעיַנן ּדְ ִאי ַאׁשְ מּוִעיַנן ּדְ ִאי ַאׁשְ ל, ּדְ ּבָ ל, ּגַ ּבָ ל, ּגַ ּבָ ל, ּגַ ּבָ ּום ּגַ ּום ִמׁשּ ּום ִמׁשּ ּום ִמׁשּ ָנֵפיׁש ַאְגֵריּה , לֹא ָנֵפיׁש ַאְגֵריּה לֹא ָנֵפיׁש ַאְגֵריּה לֹא ָנֵפיׁש ַאְגֵריּה לֹא ָנֵפיׁש ַאְגֵריּה ּדְ ִמׁשּ ד ּדְ ּדָ ָנֵפיׁש ַאְגֵריּה ֲאָבל ּבַ ד ּדְ ּדָ ָנֵפיׁש ַאְגֵריּה ֲאָבל ּבַ ד ּדְ ּדָ ָנֵפיׁש ַאְגֵריּה ֲאָבל ּבַ ד ּדְ ּדָ       ....לֹאלֹאלֹאלֹאֵאיָמא ֵאיָמא ֵאיָמא ֵאיָמא ֲאָבל ּבַ

מּוִעיַנן וְ  מּוִעיַנן ִאי ַאׁשְ מּוִעיַנן ִאי ַאׁשְ מּוִעיַנן ִאי ַאׁשְ ד,ִאי ַאׁשְ ּדָ ד,ּבַ ּדָ ד,ּבַ ּדָ ד,ּבַ ּדָ ּום     ּבַ ּום ִמׁשּ ּום ִמׁשּ ּום ִמׁשּ ִכיַח ֵליּה ּדְ ִמׁשּ ִכיַח ֵליּה לֹא ׁשְ ִכיַח ֵליּה לֹא ׁשְ ִכיַח ֵליּה לֹא ׁשְ ִכיַח ֵליּה , לֹא ׁשְ ׁשְ ל ּדִ ּבָ ִכיַח ֵליּה ֲאָבל ּגַ ׁשְ ל ּדִ ּבָ ִכיַח ֵליּה ֲאָבל ּגַ ׁשְ ל ּדִ ּבָ ִכיַח ֵליּה ֲאָבל ּגַ ׁשְ ל ּדִ ּבָ   לֹא, לֹא, לֹא, לֹא, ֵאיָמא ֵאיָמא ֵאיָמא ֵאיָמא ֲאָבל ּגַ
            ....ְצִריָכאְצִריָכאְצִריָכאְצִריָכא

        
        

            ::::ָאַמר ָמרָאַמר ָמרָאַמר ָמרָאַמר ָמר
ַאְנחּוָתא, " א אֹו ּבְ ְכִפיׁשָ יָחּה ּבִ ה ּוַמּנִ ֵדי ַחּלָ ה ּכְ   נֹוֵטל ֵהיֶמּנָ

ׁש  יֶהן ְוֵאינֹו חֹוׁשֵ תֵּ א ַעם ָהָאֶרץ ִליּטֹול, נֹוֵטל ֶאת ׁשְ ּבָ       ...."ּוְכׁשֶ
  

יְלָמא ָנַגע  יְלָמא ָנַגע ְוֵליחּוׁש ּדִ יְלָמא ָנַגע ְוֵליחּוׁש ּדִ יְלָמא ָנַגע ְוֵליחּוׁש ּדִ ּה ְוֵליחּוׁש ּדִ ּה ּבָ ּה ּבָ ּה ּבָ   ! ּבָ
  
ּה ָאְמִריַנן ֵליּה ָאְמִריַנן ֵליּה ָאְמִריַנן ֵליּה ָאְמִריַנן ֵליּה ּדְ ּדְ ּדְ ּדְ  ּה : ֲחֵזי, ִאי ָנְגַעּתְ ּבָ ּה : ֲחֵזי, ִאי ָנְגַעּתְ ּבָ ּה : ֲחֵזי, ִאי ָנְגַעּתְ ּבָ             ....ָהְדָרא ְלִטיְבָלאָהְדָרא ְלִטיְבָלאָהְדָרא ְלִטיְבָלאָהְדָרא ְלִטיְבָלא    - - - - : ֲחֵזי, ִאי ָנְגַעּתְ ּבָ
        

יְלָמא  יְלָמא ְוֵליחּוׁש ּדִ יְלָמא ְוֵליחּוׁש ּדִ יְלָמא ְוֵליחּוׁש ּדִ ת ֵליּה ְוֵליחּוׁש ּדִ ת ֵליּה לֹא ִאיְכּפַ ת ֵליּה לֹא ִאיְכּפַ ת ֵליּה לֹא ִאיְכּפַ   ! לֹא ִאיְכּפַ
  

א ְלַתּקּונֵ  ּתָ א ְלַתּקּונֵ ָהׁשְ ּתָ א ְלַתּקּונֵ ָהׁשְ ּתָ א ְלַתּקּונֵ ָהׁשְ ּתָ יןָהׁשְ ּוֵ יןי ָקא ִמיּכַ ּוֵ יןי ָקא ִמיּכַ ּוֵ יןי ָקא ִמיּכַ ּוֵ             ,,,,י ָקא ִמיּכַ
ת ֵליּה  ת ָלא ִאיְכּפַ ת ֵליּה ִמיְכּפַ ת ָלא ִאיְכּפַ ת ֵליּה ִמיְכּפַ ת ָלא ִאיְכּפַ ת ֵליּה ִמיְכּפַ ת ָלא ִאיְכּפַ             !!!!????ִמיְכּפַ

        
        

            ::::ָאַמר ָמרָאַמר ָמרָאַמר ָמרָאַמר ָמר
ֵכָליו ׁשֵ " יָחּה ּבְ ֵדי ְתרּוָמה ּוַמּנִ ה ּכְ   ל ָחֵבר, נֹוֵטל ֵהיֶמּנָ

ׁש  יֶהן ְוֵאינֹו חֹוׁשֵ תֵּ א ַעם ָהָאֶרץ ִליּטֹול, נֹוֵטל ֶאת ׁשְ ּבָ       ...."ּוְכׁשֶ
  

יְלָמא ָנַגע יְלָמא ָנַגעְוֵליחּוׁש ּדִ יְלָמא ָנַגעְוֵליחּוׁש ּדִ יְלָמא ָנַגעְוֵליחּוׁש ּדִ ּה     ְוֵליחּוׁש ּדִ ּה ּבָ ּה ּבָ ּה ּבָ         !!!!ּבָ
ָלָמא ָהָתם  ׁשְ ָלָמא ָהָתם ּבִ ׁשְ ָלָמא ָהָתם ּבִ ׁשְ ָלָמא ָהָתם ּבִ ׁשְ ָראּבִ ָראִאית ֵליּה ֶהיּכֵ ָראִאית ֵליּה ֶהיּכֵ ָראִאית ֵליּה ֶהיּכֵ   , ִאית ֵליּה ֶהיּכֵ

ָרא ִאית ֵליּה  ָרא ִאית ֵליּה ָהָכא ַמאי ֶהיּכֵ ָרא ִאית ֵליּה ָהָכא ַמאי ֶהיּכֵ ָרא ִאית ֵליּה ָהָכא ַמאי ֶהיּכֵ       ????ָהָכא ַמאי ֶהיּכֵ
  

ח ֵליּה  ַמּנַ ח ֵליּה ּדְ ַמּנַ ח ֵליּה ּדְ ַמּנַ ח ֵליּה ּדְ ַמּנַ ְכֵלי ֲאָבִניּדְ ְכֵלי ְגָלִלים, ּבִ ְכֵלי ֲאָבִניּבִ ְכֵלי ְגָלִלים, ּבִ ְכֵלי ֲאָבִניּבִ ְכֵלי ְגָלִלים, ּבִ ְכֵלי ֲאָבִניּבִ ְכֵלי ְגָלִלים, ּבִ ְכֵלי ֲאָדָמהּבִ ְכֵלי ֲאָדָמהם, ּבִ ְכֵלי ֲאָדָמהם, ּבִ ְכֵלי ֲאָדָמהם, ּבִ   . ם, ּבִ
  

        ָחֵבר? ָחֵבר? ָחֵבר? ָחֵבר? ּדְ ּדְ ּדְ ּדְ ַמאי ִאיְרָיא ַמאי ִאיְרָיא ַמאי ִאיְרָיא ַמאי ִאיְרָיא     ,,,,ִאי ָהִכיִאי ָהִכיִאי ָהִכיִאי ָהִכי
  ! ַעם ָהָאֶרץ ַנִמיַעם ָהָאֶרץ ַנִמיַעם ָהָאֶרץ ַנִמיַעם ָהָאֶרץ ַנִמיּדְ ֲאִפיּלּו ֲאִפיּלּו ֲאִפיּלּו ֲאִפיּלּו 

  
ל ַעם ָהָאֶרץ    ::::ָהִכי ַנִמי ָקָאַמרָהִכי ַנִמי ָקָאַמרָהִכי ַנִמי ָקָאַמרָהִכי ַנִמי ָקָאַמר ֵכִלים ׁשֶ ל ַעם ָהָאֶרץּבְ ֵכִלים ׁשֶ ל ַעם ָהָאֶרץּבְ ֵכִלים ׁשֶ ל ַעם ָהָאֶרץּבְ ֵכִלים ׁשֶ ֶהן ָחֵבר.      ,,,,ּבְ ׁש ּבָ ּמֵ ּתַ ֶהן ָחֵבר.  ָהְראּוִיין ְלִהׁשְ ׁש ּבָ ּמֵ ּתַ ֶהן ָחֵבר.  ָהְראּוִיין ְלִהׁשְ ׁש ּבָ ּמֵ ּתַ ֶהן ָחֵבר.  ָהְראּוִיין ְלִהׁשְ ׁש ּבָ ּמֵ ּתַ         ָהְראּוִיין ְלִהׁשְ
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        אאאא    סב,סב,סב,סב, .52
ִביִעית" ְ ׁשּ   . . . . "ַמֲחִזיִקין ְיֵדי גֹוִים ּבַ
  
            !!!!????"ַמֲחִזיִקין"

ָנאְוָהָאַמר ְוָהָאַמר ְוָהָאַמר ְוָהָאַמר  יׁשְ ר ׁשִ יִמי ּבַ ֵמיּה     ַרב ּדִ ְ ֵמיּה ִמׁשּ ְ ֵמיּה ִמׁשּ ְ ֵמיּה ִמׁשּ ְ         : : : : ַרבּדְ ּדְ ּדְ ּדְ     ִמׁשּ
ִביִעית,  ְ ׁשּ ִביִעית, ֵאין עֹוְדִרין ִעם ַהּגֹוי ּבַ ְ ׁשּ ִביִעית, ֵאין עֹוְדִרין ִעם ַהּגֹוי ּבַ ְ ׁשּ ִביִעית, ֵאין עֹוְדִרין ִעם ַהּגֹוי ּבַ ְ ׁשּ         ֵאין עֹוְדִרין ִעם ַהּגֹוי ּבַ

לֹום" ְלגֹוי!  לֹום" ְלגֹוי! ְוֵאין ּכֹוְפִלין "ׁשָ לֹום" ְלגֹוי! ְוֵאין ּכֹוְפִלין "ׁשָ לֹום" ְלגֹוי! ְוֵאין ּכֹוְפִלין "ׁשָ   ְוֵאין ּכֹוְפִלין "ׁשָ
  

ָעְלָמא    ::::ְלֵמיְמָרא ְלהוּ ְלֵמיְמָרא ְלהוּ ְלֵמיְמָרא ְלהוּ ְלֵמיְמָרא ְלהוּ לֹא ְצִריָכא לֹא ְצִריָכא לֹא ְצִריָכא לֹא ְצִריָכא  ָעְלָמא"ַאֲחזּוקּו" ּבְ ָעְלָמא"ַאֲחזּוקּו" ּבְ ָעְלָמא"ַאֲחזּוקּו" ּבְ         , , , , "ַאֲחזּוקּו" ּבְ
י ָהא  י ָהא ּכִ י ָהא ּכִ י ָהא ּכִ                 ...."ַאֲחזּוקּו""ַאֲחזּוקּו""ַאֲחזּוקּו""ַאֲחזּוקּו"    ::::ָאַמר ְלהוּ ָאַמר ְלהוּ ָאַמר ְלהוּ ָאַמר ְלהוּ     הּוָדהַרב יְ ּדְ ּדְ ּדְ ּדְ ּכִ

ת ׁשֶ א"    ::::ָאַמר ְלהוּ ָאַמר ְלהוּ ָאַמר ְלהוּ ָאַמר ְלהוּ     ַרב ׁשֵ ְרּתָ ַ א""ַאׁשּ ְרּתָ ַ א""ַאׁשּ ְרּתָ ַ א""ַאׁשּ ְרּתָ ַ         ...."ַאׁשּ
        
        
לֹום" ְלגֹוי"""" לֹום" ְלגֹויְוֵאין ּכֹוְפִלין "ׁשָ לֹום" ְלגֹויְוֵאין ּכֹוְפִלין "ׁשָ לֹום" ְלגֹויְוֵאין ּכֹוְפִלין "ׁשָ   . . . . """"ְוֵאין ּכֹוְפִלין "ׁשָ
  

א ים ְוָיֵהיב לְ     ַרב ִחְסּדָ ים ְוָיֵהיב לְ ַמְקּדִ ים ְוָיֵהיב לְ ַמְקּדִ ים ְוָיֵהיב לְ ַמְקּדִ ָלָמאַמְקּדִ ָלָמאהּו ׁשְ ָלָמאהּו ׁשְ ָלָמאהּו ׁשְ             ....הּו ׁשְ
        

ֲהָנא             ::::ָאַמר ְלהוּ ָאַמר ְלהוּ ָאַמר ְלהוּ ָאַמר ְלהוּ     ַרב ּכָ
ָלָמא ְלָמר" ָלָמא ְלָמר""ׁשְ ָלָמא ְלָמר""ׁשְ ָלָמא ְלָמר""ׁשְ   .  "ׁשְ

   
        
לֹוָמן" ׁשְ לֹום - [[[[    ְוׁשֹוֲאִלין ּבִ ֵני ַדְרֵכי ׁשָ   . . . . ]]]]"ִמּפְ
  

א  ּתָ א ָהׁשְ ּתָ א ָהׁשְ ּתָ א ָהׁשְ ּתָ ֲעָיא    ,,,,ַאְחזּוֵקי ַמַחְזִקיַנןַאְחזּוֵקי ַמַחְזִקיַנןַאְחזּוֵקי ַמַחְזִקיַנןַאְחזּוֵקי ַמַחְזִקיַנןָהׁשְ לֹוָמן ִמיּבָ ׁשְ ֲעָיאׁשֹוֲאִלין ּבִ לֹוָמן ִמיּבָ ׁשְ ֲעָיאׁשֹוֲאִלין ּבִ לֹוָמן ִמיּבָ ׁשְ ֲעָיאׁשֹוֲאִלין ּבִ לֹוָמן ִמיּבָ ׁשְ    !?ׁשֹוֲאִלין ּבִ
  

        : : : : ַרב ֵייָבאָאַמר ָאַמר ָאַמר ָאַמר 
ם. לֹא ִנְצְרָכא לֹא ִנְצְרָכא לֹא ִנְצְרָכא לֹא ִנְצְרָכא  ם. ֶאָלא ְליֹום ַחּגָ ם. ֶאָלא ְליֹום ַחּגָ ם. ֶאָלא ְליֹום ַחּגָ         ֶאָלא ְליֹום ַחּגָ

        
ַתְנָיא ַתְנָיאּדְ ַתְנָיאּדְ ַתְנָיאּדְ             ::::ּדְ

נֵ " יוֹ לֹא ִיּכָ ל ּגֹוי ּבְ לֹום"ס ָאָדם ְלֵביתֹו ׁשֶ ן לֹו "ׁשָ   . ם ַחּגֹו ְוִיתֵּ
ּוק נֹוֵתן לֹו  ׁשּ ָפה ָרָפה ּוְבכֹוֶבד ראׁש ְמָצאֹו ּבַ ׂשָ   .  "ּבְ

   
        

אוְ וְ וְ וְ     ָנאַרב הוּ          , , , , ָהוּו ָיְתִביָהוּו ָיְתִביָהוּו ָיְתִביָהוּו ָיְתִבי    ַרב ִחְסּדָ
ֵניָבאָחֵליף ְוָאֵזיל ָחֵליף ְוָאֵזיל ָחֵליף ְוָאֵזיל ָחֵליף ְוָאֵזיל    . ּגְ

ַבר אֹוְרָיין ַחד ְלַחְבֵריּה ַחד ְלַחְבֵריּה ַחד ְלַחְבֵריּה ַחד ְלַחְבֵריּה ָאַמר ֵליּה ָאַמר ֵליּה ָאַמר ֵליּה ָאַמר ֵליּה  יּה, ּדְ ּמֵ ַבר אֹוְרָיין : ֵניקּום ִמּקַ יּה, ּדְ ּמֵ ַבר אֹוְרָיין : ֵניקּום ִמּקַ יּה, ּדְ ּמֵ ַבר אֹוְרָיין : ֵניקּום ִמּקַ יּה, ּדְ ּמֵ         הּוא. הּוא. הּוא. הּוא. : ֵניקּום ִמּקַ
ָאה נֵ  ְלּגָ י ּפַ ּמֵ ָאה נֵ ָאַמר לֹו: ּוִמּקַ ְלּגָ י ּפַ ּמֵ ָאה נֵ ָאַמר לֹו: ּוִמּקַ ְלּגָ י ּפַ ּמֵ ָאה נֵ ָאַמר לֹו: ּוִמּקַ ְלּגָ י ּפַ ּמֵ          !?יקּוםיקּוםיקּוםיקּוםָאַמר לֹו: ּוִמּקַ

ְייהוּ  ָהִכי ֲאָתא ִאיהּו ְלַגּבַ ְייהוּ ַאּדְ ָהִכי ֲאָתא ִאיהּו ְלַגּבַ ְייהוּ ַאּדְ ָהִכי ֲאָתא ִאיהּו ְלַגּבַ ְייהוּ ַאּדְ ָהִכי ֲאָתא ִאיהּו ְלַגּבַ         , , , , ַאּדְ
ָלָמא ֲעַלְייכּו ַמְלֵכיָאַמר ְלהוּ ָאַמר ְלהוּ ָאַמר ְלהוּ ָאַמר ְלהוּ  ָלָמא ֲעַלְייכּו ַמְלֵכי, ׁשְ ָלָמא ֲעַלְייכּו ַמְלֵכי: ׁשְ ָלָמא ֲעַלְייכּו ַמְלֵכי, ׁשְ ָלָמא ֲעַלְייכּו ַמְלֵכי: ׁשְ ָלָמא ֲעַלְייכּו ַמְלֵכי, ׁשְ ָלָמא ֲעַלְייכּו ַמְלֵכי: ׁשְ ָלָמא ֲעַלְייכּו ַמְלֵכי, ׁשְ         ! ! ! ! : ׁשְ

ַרּבָ : ְמָנא : ְמָנא : ְמָנא : ְמָנא ָאְמרּו ֵליּה ָאְמרּו ֵליּה ָאְמרּו ֵליּה ָאְמרּו ֵליּה  ַרּבָ ְלָך ּדְ ַרּבָ ְלָך ּדְ ַרּבָ ְלָך ּדְ         ְמָלִכים? ְמָלִכים? ְמָלִכים? ְמָלִכים? ָנן ִאיְקרּו ָנן ִאיְקרּו ָנן ִאיְקרּו ָנן ִאיְקרּו ְלָך ּדְ
ְכִתיבָאַמר ְלהוּ ָאַמר ְלהוּ ָאַמר ְלהוּ ָאַמר ְלהוּ  ְכִתיב: ּדִ ְכִתיב: ּדִ ְכִתיב: ּדִ י ְמָלִכים ִיְמלֹכּו"    ::::: ּדִ 40"ּבִ

  . (משלי ח, טו)    
ָלָמא" ְלַמְלֵכי: ּוְמָנא : ּוְמָנא : ּוְמָנא : ּוְמָנא ָאְמרּו ֵליּה ָאְמרּו ֵליּה ָאְמרּו ֵליּה ָאְמרּו ֵליּה  ָכְפִליַנן "ׁשְ ָלָמא" ְלַמְלֵכיְלָך ּדְ ָכְפִליַנן "ׁשְ ָלָמא" ְלַמְלֵכיְלָך ּדְ ָכְפִליַנן "ׁשְ ָלָמא" ְלַמְלֵכיְלָך ּדְ ָכְפִליַנן "ׁשְ         ? ? ? ? ְלָך ּדְ

        : : : : ַרבָאַמר ָאַמר ָאַמר ָאַמר     ַרב ְיהּוָדהָאַמר ָאַמר ָאַמר ָאַמר ּדְ : : : : הוּ הוּ הוּ הוּ ָאַמר לְ ָאַמר לְ ָאַמר לְ ָאַמר לְ 
ֶלְך?  לֹום" ַלּמֶ ּכֹוְפִלין "ׁשָ ִין ׁשֶ ֶלְך? ִמּנַ לֹום" ַלּמֶ ּכֹוְפִלין "ׁשָ ִין ׁשֶ ֶלְך? ִמּנַ לֹום" ַלּמֶ ּכֹוְפִלין "ׁשָ ִין ׁשֶ ֶלְך? ִמּנַ לֹום" ַלּמֶ ּכֹוְפִלין "ׁשָ ִין ׁשֶ         ִמּנַ

ֱאַמר:  ּנֶ ֱאַמר: ׁשֶ ּנֶ ֱאַמר: ׁשֶ ּנֶ ֱאַמר: ׁשֶ ּנֶ יםׁשֶ ִליׁשִ ָ י ראׁש ַהׁשּ ה ֶאת ֲעָמׂשַ 41""ְורּוַח ָלְבׁשָ
  . (דברי הימים א יב, יט)    

                ....: ִליְטעֹום ָמר ִמיֵדי: ִליְטעֹום ָמר ִמיֵדי: ִליְטעֹום ָמר ִמיֵדי: ִליְטעֹום ָמר ִמיֵדייּה יּה יּה יּה ָאְמִרי לֵ ָאְמִרי לֵ ָאְמִרי לֵ ָאְמִרי לֵ 
        : : : : ַרבָאַמר ָאַמר ָאַמר ָאַמר     ַרב ְיהּוָדהָאַמר ָאַמר ָאַמר ָאַמר : ָהִכי : ָהִכי : ָהִכי : ָהִכי ָאַמר ְלהוּ ָאַמר ְלהוּ ָאַמר ְלהוּ ָאַמר ְלהוּ 

ן ַמֲאָכל ִלְבֶהְמּתֹו,  ּתֵ ּיִ לּום ַעד ׁשֶ ְטעֹום ּכְ ּיִ ן ַמֲאָכל ִלְבֶהְמּתֹו, ָאסּור לֹו ְלָאָדם ׁשֶ ּתֵ ּיִ לּום ַעד ׁשֶ ְטעֹום ּכְ ּיִ ן ַמֲאָכל ִלְבֶהְמּתֹו, ָאסּור לֹו ְלָאָדם ׁשֶ ּתֵ ּיִ לּום ַעד ׁשֶ ְטעֹום ּכְ ּיִ ן ַמֲאָכל ִלְבֶהְמּתֹו, ָאסּור לֹו ְלָאָדם ׁשֶ ּתֵ ּיִ לּום ַעד ׁשֶ ְטעֹום ּכְ ּיִ         ָאסּור לֹו ְלָאָדם ׁשֶ
ֱאַמר ּנֶ ֱאַמרׁשֶ ּנֶ ֱאַמרׁשֶ ּנֶ ֱאַמרׁשֶ ּנֶ ְדָך ִלְבֶהְמתֶּ : ׁשֶ ׂשָ ב ּבְ י ֵעׂשֶ 42ָך""ְוָנַתתִּ

  , (דברים יא, טו)    
": ַוֲהַדרַוֲהַדרַוֲהַדרַוֲהַדר ָבְעתָּ   .  (דברים יא ,טו)    "ְוָאַכְלתָּ ְוׂשָ

  

        עלך הניזקיןעלך הניזקיןעלך הניזקיןעלך הניזקיןהדרן הדרן הדרן הדרן 
                                                           

י ְמָלִכים ִיְמלֹכּו ְורֹוְזִנים ְיחְֹקקּו ֶצֶדק 40   ּבִ
י רֹאׁש  41 ה ֶאת ֲעָמׂשַ לְורּוַח ָלְבׁשָ לֹום ׁשָ י ׁשָ ָך ֶבן ִיׁשַ ים ְלָך ָדִויד ְוִעּמְ ִליׁשִ ָ דּודַהׁשּ י ַהּגְ ָראׁשֵ ֵנם ּבְ תְּ ִויד ַוּיִ ֵלם ּדָ י ֲעָזְרָך ֱאלֶֹהיָך ַוְיַקּבְ לֹום ְלעְֹזֶרָך ּכִ   ֹום ְלָך ְוׁשָ
ָבְעתָּ  42 ָך ְוָאַכְלתָּ ְוׂשָ ְדָך ִלְבֶהְמתֶּ ׂשָ ב ּבְ י ֵעׂשֶ   ְוָנַתתִּ


