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אֹומר
ימנָ ה ְׁמזֹון ָשֹלש ְׁס ֻעּדֹות ,וְׁ ֵ
בִּית ֶׁשנִּ ְׁש ְׁב ָרהַ ,מ ִּצילִּ ין ֵה ֶׁ
ּובלְׁ ַבד ֶׁשֹּלא יִּ ְׁספֹּגֵ .אין
לַ ֲא ֵח ִּרים ,בֹּאּו וְׁ ַה ִּצילּו לָ כֶׁ םִּ ,
הֹוציא ֵמ ֶׁהן ַמ ְׁש ִּקין ,וְׁ ִּאם יָ ְׁצאּו
סֹוח ִּטין ֶׁאת ַה ֵפרֹות לְׁ ִּ
ֲ
ּיֹוצא ֵמ ֶׁהן
אֹומרִּ ,אם לְׁ ֳאכָ לִּ יןַ ,ה ֵ
הּודה ֵ
סּוריןַ .ר ִּבי יְׁ ָ
ֵמ ַע ְׁצ ָמןֲ ,א ִּ
ּיֹוצא ֵמ ֶׁהן ָאסּורַ .חּלֹות ְּׁד ַבש ֶׁש ִּר ְׁס ָקן
ֻמ ָתר ,וְׁ ִּאם לְׁ ַמ ְׁש ִּקיןַ ,ה ֵ
סּורין .וְׁ ַר ִּבי ֱאלִּ ֶׁיעזֶׁ ר ַמ ִּתיר:
ֵמ ֶׁע ֶׁרב ַש ָבת וְׁ יָ ְׁצאּו ֵמ ַע ְׁצ ָמןֲ ,א ִּ

שֹורין אֹותֹו ְׁב ַח ִּמין ְׁב ַש ָבת,
ב .כֹּל ֶׁש ָבא ְׁב ַח ִּמין ֵמ ֶׁע ֶׁרב ַש ָבתִּ ,
יחין אֹותֹו ְׁב ַח ִּמין ְׁב ַש ָבת,
וְׁ כֹּל ֶׁשֹּלא ָבא ְׁב ַח ִּמין ֵמ ֶׁע ֶׁרב ַש ָבתְׁ ,מ ִּד ִּ
לּוחים ְׁק ַטנִּ ים וְׁ קּולְׁ יָ ס ָה ִּא ְׁס ָפנִּ ין,
יח ַהּיָ ָשן ,וְׁ ָדגִּ ים ְׁמ ִּ
חּוץ ִּמן ַה ָמלִּ ַ
ֶׁש ֲה ָד ָח ָתן זֹו ִּהיא גְׁ ַמר ְׁמלַ אכְׁ ָתן:
ּובלְׁ ַבד ֶׁשֹּלא
ימנָ ה גְׁ רֹוגָ רֹותִּ ,
שֹובר ָא ָדם ֶׁאת ֶׁה ָח ִּבית לֶׁ ֱאכֹּל ֵה ֶׁ
גֵ .
גּופה ֶׁשל ָח ִּביתִּּ ,ד ְׁב ֵרי ַר ִּבי
נֹוק ִּבים ְׁמ ָ
יִּ ְׁתכַ ּוֵן לַ ֲעׂשֹות כְׁ לִּ י .וְׁ ֵאין ְׁ
קּובה,
הּודה .וַ ֲחכָ ִּמים ַמ ִּת ִּירין .וְׁ ֹלא יִּ ְׁק ֶׁבנָ ה ִּמ ִּצ ָּדּה .וְׁ ִּאם ָהיְׁ ָתה נְׁ ָ
יְׁ ָ
הּודה,
יה ַש ֲעוָ הִּ ,מ ְׁפנֵ י ֶׁשהּוא ְׁמ ָמ ֵר ַחָ .א ַמר ַר ִּבי יְׁ ָ
ֹלא יִּ ֵתן ָעלֶׁ ָ
חֹוש ָשנִּ י לֹו
יֹוחנָ ן ֶׁבן זַ כַ אי ַב ֲע ָרב ,וְׁ ָא ַמרְׁ ,
ַמ ֲע ֶׁׂשה ָבא לִּ ְׁפנֵ י ַר ָבן ָ
ֵמ ַח ָטאת:
נֹותנִּ ין ַת ְׁב ִּשיל לְׁ תֹוְך ַהבֹור ִּב ְׁש ִּביל ֶׁשּיְׁ ֵהא ָשמּור ,וְׁ ֶׁאת ַה ַמיִּ ם
דְׁ .
ַהּיָ ִּפים ָב ָר ִּעים ִּב ְׁש ִּביל ֶׁשּיִּ ַצנּו ,וְׁ ֶׁאת ַהצֹונֵ ן ַב ַח ָמה ִּב ְׁש ִּביל
חֹושש.
ֶׁשּיֵ ַחמּוִּ .מי ֶׁשנָ ְׁשרּו כֵ לָ יו ַב ֶּׁד ֶׁרְך ְׁב ַמיִּ םְׁ ,מ ַהּלֵ ְך ָב ֶׁהן וְׁ ֵאינֹו ֵ
שֹוט ָחן ַב ַח ָמהֲ ,א ָבל ֹלא כְׁ נֶׁ גֶׁ ד ָה ָעם:
ִּהגִּ ַיע לֶׁ ָח ֵצר ַה ִּחיצֹונָ הְׁ ,
ּוב ֵמי ְׁט ֶׁב ְׁריָ א וְׁ נִּ ְׁס ַת ֵפגֲ ,א ִּפּלּו ְׁב ֶׁע ֶׁׂשר
רֹוחץ ְׁב ֵמי ְׁמ ָע ָרה ְׁ
הָ .ה ֵ
יאם ְׁביָ דֹוֲ .א ָבל ֲע ָׂש ָרה ְׁבנֵ י ָא ָדם ִּמ ְׁס ַת ְׁפגִּ ין
ֲאלּונְׁ ִּטיאֹותֹ ,לא יְׁ ִּב ֵ
אֹותּה ְׁביָ ָדן:
יאין ָ
ּומ ִּב ִּ
יהםְׁ ,
יהם וְׁ ַרגְׁ לֵ ֶׁ
יהם יְׁ ֵד ֶׁ
ַב ֲאלּונְׁ ִּטית ַא ַחת ְׁפנֵ ֶׁ
ּומ ַמ ְׁש ְׁמ ִּשין ִּב ְׁבנֵ י ֵמ ַעיִּ םֲ ,א ָבל ֹלא ִּמ ְׁת ַע ְׁמלִּ ין וְׁ ֹלא
וָ .סכִּ ין ְׁ
עֹוׂשין ַא ִּפ ְׁק ְׁטוִּ זִּ ין ,וְׁ ֵאין
ימה ,וְׁ ֵאין ִּ
קֹור ִּּד ָ
יֹור ִּדין לְׁ ְׁ
ִּמ ְׁתגָ ְׁר ִּדיןֵ .אין ְׁ
ְׁמ ַע ְׁצ ִּבין ֶׁאת ַה ָק ָטן ,וְׁ ֵאין ַמ ֲחזִּ ִּירין ֶׁאת ַה ֶׁש ֶׁברִּ .מי ֶׁשנִּ ְׁפ ְׁר ָקה יָ דֹו
רֹוחץ הּוא כְׁ ַד ְׁרכֹו ,וְׁ ִּאם נִּ ְׁת ַר ָפא
וְׁ ַרגְׁ לֹוֹ ,לא יִּ ְׁט ְׁר ֵפם ְׁבצֹונֵ ןֲ ,א ָבל ֵ
נִּ ְׁת ַר ָפא:
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ֹו ֵטל ָא ָדם ֶׁאת ְׁבנֹו וְׁ ָה ֶׁא ֶׁבן ְׁביָ דֹו ,וְׁ כַ לְׁ כַ ּלָ ה וְׁ ָה ֶׁא ֶׁבן ְׁבתֹוכָ ּה.
הֹורה וְׁ ִּעם ַה ֻחּלִּ יןַ .ר ִּבי
רּומה ְׁט ֵמ ָאה ִּעם ַה ְׁט ָ
ּומ ַטלְׁ ְׁטלִּ ין ְׁת ָ
ְׁ
ּומ ָאה:
אֹומרַ ,אף ַמ ֲעלִּ ין ֶׁאת ַה ְׁמ ֻד ָמע ְׁב ֶׁא ָחד ֵ
הּודה ֵ
יְׁ ָ

נֹופלֶׁ תָ .היְׁ ָתה
בָ .ה ֶׁא ֶׁבן ֶׁש ַעל ִּפי ֶׁה ָח ִּביתַ ,מ ָטּה ַעל ִּצ ָּדּה וְׁ ִּהיא ֶׁ
נֹופלֶׁ תָ .מעֹות ֶׁש ַעל
ּומ ָטּה ַעל ִּצ ָּדּה וְׁ ִּהיא ֶׁ
יּה ַ
ֵבין ֶׁה ָח ִּבּיֹותַ ,מגְׁ ִּב ַ
נֹופלֹותָ .היְׁ ָתה ָעלָ יו לַ ְׁשלֶׁ ֶׁשתְׁ ,מ ַקנְׁ ָחּה
נֹוער ֶׁאת ַהכַ ר וְׁ ֵהן ְׁ
ַהכַ רֵ ,
יה ַמיִּ ם ַעד ֶׁש ִּתכְׁ לֶׁ ה:
נֹותנִּ ין ָעלֶׁ ָ
ִּב ְׁס ַמ ְׁרטּוטָ .היְׁ ָתה ֶׁשל עֹורְׁ ,
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יהין ִּמן ַה ֻשלְׁ ָחן ֲע ָצמֹות ְּׁוקלִּ ִּפין.
אֹומ ִּריםַ ,מגְׁ ִּב ִּ
גֵ .בית ַש ַמאי ְׁ
ּומנַ ֲע ָרּהַ .מ ֲע ִּב ִּירין
נֹוטל ֶׁאת ַה ַט ְׁבלָ ה כֻ ּלָ ּה ְׁ
אֹומ ִּריםֵ ,
ּובית ִּהּלֵ ל ְׁ
ֵ
רּורין ָפחֹות ִּמכַ זַ יִּ ת וְׁ ֵׂש ָער ֶׁשל ֲאפּונִּ ין וְׁ ֵׂש ָער
ִּמּלִּ ְׁפנֵ י ַה ֻשלְׁ ָחן ֵפ ִּ
ֶׁשל ֲע ָד ִּשיםִּ ,מ ְׁפנֵ י ֶׁשהּוא ַמ ֲאכַ ל ְׁב ֵה ָמהְׁ .ספֹוגִּ ,אם יֶׁ ש לֹו עֹור
ֵבית ֲא ִּחיזָ הְׁ ,מ ַקנְׁ ִּחין בֹו ,וְׁ ִּאם לָ אוֵ ,אין ְׁמ ַקנְׁ ִּחין בֹו .וַ ֲחכָ ִּמים
ּובין כָ ְך ,נִּ ָטל ְׁב ַש ָבת ,וְׁ ֵאינֹו ְׁמ ַק ֵבל ֻט ְׁמ ָאה:
אֹומ ִּרים ֵבין כָ ְך ֵ
ְׁ
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תֹורה ,וְׁ ִּהגִּ ַיע זְׁ ַמן ַה ִּמ ְׁק ָראִּ ,אם כִּ ּוֵן לִּ בֹו ,יָ ָצא.
קֹורא ַב ָ
יָ ה ֵ
ּומ ִּשיב,
שֹואל ִּמ ְׁפנֵ י ַהכָ בֹוד ֵ
וְׁ ִּאם לָ אוֹ ,לא יָ ָצאַ .ב ְׁפ ָר ִּקים ֵ
ּומ ִּשיבִּּ ,ד ְׁב ֵרי ַר ִּבי ֵמ ִּאיר.
שֹואל ִּמ ְׁפנֵ י ַהּיִּ ְׁר ָאה ֵ
ֵ
ּוב ֶׁא ְׁמ ַצע
ָ
ּומ ִּשיב ִּמ ְׁפנֵ י
שֹואל ִּמ ְׁפנֵ י ַהּיִּ ְׁר ָאהֵ ,
אֹומרָ ,ב ֶׁא ְׁמ ַצע ֵ
הּודה ֵ
ַר ִּבי יְׁ ָ
ּומ ִּשיב ָשלֹום לְׁ כָ ל ָא ָדם:
שֹואל ִּמ ְׁפנֵ י ַהכָ בֹודֵ ,
ַהכָ בֹודַ ,ב ְׁפ ָר ִּקים ֵ

בֵ .אּלּו ֵהן ֵבין ַה ְׁפ ָר ִּקיםֵ ,בין ְׁב ָרכָ ה ִּראשֹונָ ה לִּ ְׁשנִּ ּיָ הֵ ,בין ְׁשנִּ ּיָ ה
ּובין ְׁש ַמע לִּ וְׁ ָהיָ ה ִּאם ָשמ ַֹּעֵ ,בין וְׁ ָהיָ ה ִּאם ָשמ ַֹּע
לִּ ְׁש ַמעֵ ,
ֹּאמר
אֹומרֵ ,בין וַ ּי ֶׁ
הּודה ֵ
ֹּאמר לֶׁ ֱא ֶׁמת וְׁ יַ ִּציבַ .ר ִּבי יְׁ ָ
ֹּאמרֵ ,בין וַ ּי ֶׁ
לְׁ וַ ּי ֶׁ
הֹוש ַע ֶׁבן ָק ְׁר ָחה ,לָ ָמה
לֶׁ ֱא ֶׁמת וְׁ יַ ִּציב ֹלא יַ ְׁפ ִּסיקָ .א ַמר ַר ִּבי יְׁ ֻ
ָק ְׁד ָמה ְׁש ַמע לִּ וְׁ ָהיָ ה ִּאם ָשמ ַֹּעֶׁ ,אּלָ א כְׁ ֵדי ֶׁשּיְׁ ַק ֵבל ָעלָ יו עֹּל
ַמלְׁ כּות ָש ַמיִּ ם ְׁת ִּחּלָ ה ,וְׁ ַא ַחר כָ ְך יְׁ ַק ֵבל ָעלָ יו עֹּל ִּמ ְׁצֹות .וְׁ ָהיָ ה ִּאם
ֹּאמר ֵאינֹו
ּובּלַ יְׁ לָ ה ,וַ ּי ֶׁ
נֹוהג ַבּיֹום ַ
ֹּאמרֶׁ ,שוְׁ ָהיָ ה ִּאם ָשמ ַֹּע ֵ
ָשמ ַֹּע לְׁ וַ ּי ֶׁ
נֹוהג ֶׁאּלָ א ַבּיֹום:
ֵ
אֹומר,
יֹוסי ֵ
גַ .הקֹו ֵרא ֶׁאת ְׁש ַמע וְׁ ֹלא ִּה ְׁש ִּמ ַיע לְׁ ָאזְׁ נֹו ,יָ ָצאַ .ר ִּבי ֵ
אֹומר יָ ָצאַ ,ר ִּבי
יֹוסי ֵ
יהַ ,ר ִּבי ֵ
ּיֹות ָ
אֹות ֶׁ
ֹלא יָ ָצאָ .ק ָרא וְׁ ֹלא ִּד ְׁק ֵּדק ְׁב ִּ
קֹורא לְׁ ַמ ְׁפ ֵר ַעֹ ,לא יָ ָצאָ .ק ָרא וְׁ ָט ָעה,
אֹומר ֹלא יָ ָצאַ .ה ֵ
הּודה ֵ
יְׁ ָ
יַ ֲחזֹּר לְׁ ָמקֹום ֶׁש ָט ָעה:
קֹורין ְׁברֹּאש ָה ִּאילָ ן אֹו ְׁברֹּאש ַהנִּ ְׁד ָבְךַ ,מה ֶׁש ֵאינָ ן
דָ .ה ֻא ָמנִּ ין ִּ
ַר ָש ִּאין לַ ֲעׂשֹות כֵ ן ַב ְׁת ִּפּלָ ה:
מֹוצ ֵאי ַש ָבת,
יאת ְׁש ַמע ַבּלַ יְׁ לָ ה ָה ִּראשֹון ַעד ָ
הָ .ח ָתן ָפטּור ִּמ ְׁק ִּר ַ
יאל ֶׁש ָק ָרא ַבּלַ יְׁ לָ ה
ִּאם ֹלא ָע ָׂשה ַמ ֲע ֶׁׂשהַ .מ ֲע ֶׁׂשה ְׁב ַר ָבן גַ ְׁמלִּ ֵ
ָה ִּראשֹון ֶׁשנָ ָׂשאָ .א ְׁמרּו לֹו ַתלְׁ ִּמ ָידיוֹ ,לא לִּ ַמ ְׁד ָתנּוַ ,ר ֵבנּוֶׁ ,ש ָח ָתן
שֹומ ַע
יאת ְׁש ַמע ַבּלַ יְׁ לָ ה ָה ִּראשֹוןָ .א ַמר לָ ֶׁהםֵ ,אינִּ י ֵ
ָפטּור ִּמ ְׁק ִּר ַ
לָ כֶׁ ם לְׁ ַב ֵטל ִּמ ֶׁמנִּ י ַמלְׁ כּות ָש ַמיִּ ם ֲא ִּפּלּו ָש ָעה ֶׁא ָחת:
וָ .ר ַחץ לַ יְׁ לָ ה ָה ִּראשֹון ֶׁש ֵמ ָתה ִּא ְׁשתֹוָ .א ְׁמרּו לֹו ַתלְׁ ִּמ ָידיוֹ ,לא
לִּ ַמ ְׁד ָתנּוַ ,ר ֵבנּוֶׁ ,ש ָא ֵבל ָאסּור לִּ ְׁרחֹּץָ .א ַמר לָ ֶׁהםֵ ,אינִּ י כִּ ְׁש ָאר כָ ל
ָא ָדםִּ ,א ְׁס ְׁטנִּ יס ָאנִּ י:
חּומיןָ .א ְׁמרּו לֹו ַתלְׁ ִּמ ָידיו,
זּ .וכְׁ ֶׁש ֵמת ָט ִּבי ַע ְׁבּדֹוִּ ,ק ֵבל ָעלָ יו ַתנְׁ ִּ
חּומין ַעל ָה ֲע ָב ִּדיםָ .א ַמר
ֹלא לִּ ַמ ְׁד ָתנּו ַר ֵבנּוֶׁ ,ש ֵאין ְׁמ ַק ְׁבלִּ ין ַתנְׁ ִּ
לָ ֶׁהםֵ ,אין ָט ִּבי ַע ְׁב ִּּדי כִּ ְׁש ָאר כָ ל ָה ֲע ָב ִּדים ,כָ ֵשר ָהיָ ה:
קֹורא.
יאת ְׁש ַמע לַ יְׁ לָ ה ָה ִּראשֹוןֵ ,
חָ .ח ָתן ִּאם ָר ָצה לִּ ְׁקרֹות ְׁק ִּר ַ
רֹוצה לִּ טֹּל ֶׁאת ַה ֵשם
אֹומרֹ ,לא כָ ל ָה ֶׁ
יאל ֵ
ַר ָבן ִּש ְׁמעֹון ֶׁבן גַ ְׁמלִּ ֵ
יִּ טֹּל:

