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ְשנָּה:  מִׁ

 ֵאּלּו ְמִציאֹות ֶשּלֹו, ְוֵאּלּו ַחָיב ְלַהְכִריז? 

 ֵאּלּו ְמִציאֹות ֶשּלֹו: 

 ָמָצא ֵפרֹות ְמֺפָזִרין, ָמעֹות ְמֺפָזרֹות, 

 5 ְכִריכֹות ִבְרשּות ָהַרִבים, ְוִעּגּוֵלי ְדֵבָלה, 

 ִכָכרֹות ֶשל ַנְחּתֹום, 

 ֹות ֶשל ָבָשר, ַמֲחרּוזֹות ֶשל ָדִגים, ַוֲחִתיכ

 ְוִגֵזי ֶצֶמר ַהָבאֹות ִמְמִדיָנָתן, ַוֲאִניֵצי ִפְשָּתן, 

 ּוְלשֹונֹות ֶשל ַאְרָּגָמן, 

 10  ,ֲהֵרי ֵאּלּו ֶשּלוֹ 

 ִדְבֵרי ִרִבי ֵמִאיר. 

 ִרִבי ְיהּוָדה אֹוֵמר: 

  .ָכל ֶשֶיש בֹו ִשּנּוי ַחָיב ְלַהְכִריז

 ֵכיַצד? 

 15 ל ּוְבתֹוכֹו ֶחֶרס, ָמָצא ִעּגּו

 ִכָכר ּוְבתֹוכֹו ָמעֹות. 

 ִרִבי ִשְמעֹון ֶבן ֶאְלָעָזר אֹוֵמר: 

 ָכל ְכֵלי ַאְנּפֹוְרָיא ֵאינֹו ַחָיב ְלַהְכִריז.

 

א:  רָּ  20 ְגמָּ

  .ָמָצא ֵפרֹות ְמֺפָזִרין

  ?ְוַכָמה

  :ָאַמר ִרִבי ִיְצָחק

  .ַקב ְבַאְרַבע ַאמֹות

 25  ?ֵהיִכי ָדֵמי

  !ֲאִפּלּו טּוָבא ַנֵמי ,ִאי ֶדֶרְך ְנִפיָלה

  !ֲאִפּלּו ְבִציר ֵמָהִכי ַנֵמי ָלא ,ְוִאי ֶדֶרְך ִהּנּוחַ 

  :ֲאַמר ַרב עּוְקָבא ַבר ַחָמא

  ,ְבַמְכַנְשָּתא ְדֵבי ָדֵרי ָעְסִקיַנן
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ַקב ְבַאְרַבע 

  ,ִדְנִפיש ִטְרַחְיהּו ,ַאמֹות

  ,א ָהַדר ָאֵתי ְוָשֵקיל ְלהּוָלא ָטַרח ֱאַנש ְולָ 

  .ַאְפקֹוֵרי ַמְפַקר ְלהּו

 5  ,ָטַרח ְוָהַדר ָאֵתי ְוָשֵקיל ְלהּו ,ְבִציר ֵמָהִכי

  .ְוָלא ַמְפַקר ְלהּו

 

  :ָבֵעי ִרִבי ִיְרְמָיה

  ?ַמהּו ,ֲחִצי ַקב ִבְשֵּתי ַאמֹות

 10  ?ַטֲעָמא ַמאי ,ַקב ְבַאְרַבע ַאמֹות

  ,יש ִטְרַחְיהּוִמּׁשּום ִדְנפִ 

  ,ֵכיָון ְדָלא ְנִפיש ִטְרַחְיהּו ,ֲחִצי ַקב ִבְשֵּתי ַאמֹות

  ,ָלא ַמְפַקר ְלהּו

 אֹו ִדְלָמא 

 15  ,ִמּׁשּום ְדָלא ֲחִשיֵבי

  ,ֵכיָון ְדָלא ֲחִשיֵבי ,ַוֲחִצי ַקב ִבְשֵּתי ַאמֹות

  ?ַמְפַקר ְלהּו

 

  ?הּומַ  ,ַקַבִים ִבְשֹמֶנה ַאמֹות

 20  ?ַטֲעָמא ַמאי ,ַקב ְבַאְרַבע ַאמֹות

  ,ִמּׁשּום ִדְנִפיש ִטְרַחְיהּו

 ְוָכל ֶשֵכן ַקַבִים ִבְשֹמֶנה ַאמֹות, ֵכיָון ִדְנִפיָשא ִטְרַחְיהּו, 

 ְטֵפי ַמְפַקר ְלהּו, 

 אֹו ִדְלָמא 

 25 ִמּׁשּום ְדָלא ֲחִשיֵבי, 

 יָון ַדֲחִשיֵבי, כֵ  ,ְוַקַבִים ִבְשֹמֶנה ַאמֹות

  ?ָלא ַמְפַקר ְלהּו

 

  ?ַמהּו ,ַקב ֺשְמְשִמין ְבַאְרַבע ַאמֹות

 30  ?ַטֲעָמא ַמאי ,ַקב ְבַאְרַבע ַאמֹות
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ִמּׁשּום ְדָלא 

 ֲחִשיֵבי, 

 ֵכיָון ַדֲחִשיֵבי,  ,ְוֺשְמְשִמין

 ָלא ַמְפַקר ְלהּו, 

 5 אֹו ִדְלָמא 

 ְיהּו, ִמּׁשּום ִדְנִפיש ִטְרחַ 

 ֵכיָון ִדְנִפיש ִטְרַחְיהּו ְטֵפי,  ,ְוָכל ֶשֵכן ֺשְמְשִמין

  ?ַמְפַקר ְלהּו

 

 10  ?ַקב ִרמֹוֵני ְבַאְרַבע ַאמֹות ַמהּו ,ַקב ַּתְמֵרי ְבַאְרַבע ַאמֹות

  ?ַטֲעָמא ַמאי ,ַקב ְבַאְרַבע ַאמֹות

 ִמּׁשּום ְדָלא ֲחִשיֵבי, 

  ,ַבע ַאמֹותַקב ַּתְמֵרי ְבַאְר 

 ֵכיָון ְדָלא ֲחִשיֵבי,  ,ַקב ִרמֹוֵני ְבַאְרַבע ַאמֹות ַנֵמי

 15 ַמְפַקר ְלהּו, 

 אֹו ִדְלָמא 

 ִמּׁשּום ִדְנִפיָשא ִטְרַחְיהּו, 

 ְוַקב ַּתְמֵרי ְבַאְרַבע ַאמֹות 

 , ְוַקב ִרמֹוֵני ְבַאְרַבע ַאמֹות, ֵכיָון ְדָלא ְנִפיש ִטְרַחְיהּו

 20  ?ָלא ַמְפַקר ְלהּו

 

  ?ַמאי

 ֵּתיקּו. 

 

 25 ]כא:[  :ִאְּתַמר

 ֵיאּוש ֶשֹּלא ִמַדַעת, 

  :ַמרַאַבֵיי ָא

  ;ָלא ָהֵוי ֵיאּוש

  :ַמרְוָרָבא ָא
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  .ָהֵוי ֵיאּוש

 

  ,ְבָדָבר ֶשֵיש בֹו ִסיָמן

  .ֺכֵּלי ָעְלָמא ָלא ְפִליִגי ְדָלא ָהֵוי ֵיאּוש

 5  ,ָשְמִעיֵניּה ְדִמַיַאש ַלּסֹוףְוַאף ַעל ַּגב ְד 

 ָלא ָהֵוי ֵיאּוש, 

 ְבִאּסּוָרא הּוא ַדֲאָתא ִליֵדיּה,  ,ְדִכי ֲאָתא ִליֵדיּה

  ;ָלא ִמַיַאש ,ִדְלִכי ָיַדע ִדְנַפל ִמֵּניּה

  ,ֵמיַמר ָאַמר, ִסיָמָנא ִאית ִלי ְבַגֵּויּה

 10  !ָיֵהיְבָנא ִסיָמָנא ְוָשֵקיְלָנא ֵליּה

 

 ְבזּוטֹו ֶשל ָים ּוְבְשלּוִליתֹו ֶשל ָנָהר, 

  ,ַאף ַעל ַּגב ְדִאית ֵביּה ִסיָמן

 ַרֲחָמָנא ַשְרֵייּה, 

 15  .ִכְדָבִעיַנן ְלֵמיַמר ְלַקַמן

 

  .ְבָדָבר ֶשֵאין בֹו ִסיָמן ,ִכי ְּפִליִגי

 ַמר ָלא ָהֵוי ֵיאּוש, ַאַבֵיי ָא

  ;ֵּניּהא ָיַדע ִדְנַפל ִמ ְדָהא לָ 

 20 ָרָבא ָאַמר ָהֵוי ֵיאּוש, 

  ;ִמַיַאש ,ִדְלִכי ָיַדע ִדְנַפל ִמֵּניּה

  .ֵמָהָשָתא הּוא ְדִמַיַאש ,ִסיָמָנא ֵלית ִלי ְבַגֵּויּה ,ֵמיַמר ָאַמר

  .(ע"זממקגט"י ככס ג"ש)ִסיָמן פמ

 

 25  :ָּתא ְשַמע

  ,ֵּפרֹות ְמֺפָזִרין

  !יּהא ָיַדע ִדְנַפל ִמּנֵ ָהא לָ 

  :ָהא ֲאַמר ַרב עּוְקָבא ַבר ַחָמא

  ,י ָעְסִקיַנןֵר ָד  יבֵ ָהָכא ְבַמְכַנְשָּתא ְד 
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ַדֲאֵבָדה ִמַדַעת 

  .ִהיא

 

 ָּתא ְשַמע: 

 5  .ֲהֵרי ֵאּלּו ֶשּלוֹ  ,ָמעֹות ְמֺפָזרֹות

  !א ָיַדע ִדְנַפל ִמֵּניּהָהא לָ  ,ַאַמאי

  :ֲאַמרָהָתם ַנֵמי ִכְדִרִבי ִיְצָחק ַד 

  .ָאָדם ָעשּוי ְלַמְשֵמש ְבִכיסֹו ְבָכל ָשָעה ְוָשָעה

  .ָאָדם ָעשּוי ְלַמְשֵמש ְבִכיסֹו ְבָכל ָשָעה ְוָשָעה ,ָהָכא ַנֵמי

 10 

 ָּתא ְשַמע: 

  .ֲהֵרי ֵאּלּו ֶשּלוֹ  ,ִעּגּוֵלי ְדֵבָלה ְוִכָכרֹות ֶשל ַנְחּתֹום

  !ְנַפל ִמֵּניּהְוָהא ָלא ָיַדע ִד  ,ַאַמאי

  .ַאַּגב ְדַיִקיֵרי ֵמיָדע ָיַדע ְבהּו ,ָהָתם ַנֵמי

 15 

 ָּתא ְשַמע: 

  .ֲהֵרי ֵאּלּו ֶשּלוֹ  ,ּוְלשֹונֹות ֶשל ַאְרָּגָמן

  !ָהא ָלא ָיַדע ִדְנַפל ִמֵּניּה ,ְוַאַמאי

 ַאַּגב ַדֲחִשיֵבי ַמְשמֹוֵשי ְמַמְשֵמש ְבהּו,  ,ָהָתם ַנֵמי

 20  .ְדִרִבי ִיְצָחקְוכִ 

 

 ָּתא ְשַמע: 

 ַהמֹוֵצא ָמעֹות ְבָבֵּתי ְכֵנִסיֹות ּוְבָבֵּתי ִמְדָרשֹות, 

 ּוְבָכל ָמקֹום ֶשָהַרִבים ְמצּוִיין ָשם, 

 25  .ִמְּפֵני ֶשַהְבָעִלים ִמְתָיֲאִשין ֵמֶהן ,ֲהֵרי ֵאּלּו ֶשּלוֹ 

  !ְוָהא ָלא ָיַדע ִדְנַפל ִמֵּניּה

  :י ִיְצָחקָאַמר ִרבִ 

  .ָאָדם ָעשּוי ְלַמְשֵמש ְבִכיסֹו ְבָכל ָשָעה

 

 30 ָּתא ְשַמע: 
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ֵמֵאיָמַתי ָכל 

  ?ָאָדם ֺמָּתִרים ַבֶּלֶקט

  .ִמֶּׁשֵיְלכּו ָבּה ַהָּנמֹושֹות

  ?ַמאי ָנמֹושֹות :ְוָאְמִריַנן

 5  :ַמר ִרִבי יֹוָחָנןאֲ וַ 

  ;אָד גְ ּתִ ָסֵבי ְדָאְזִלי אַ 

  :ַמרָלִקיש ָאֵריש 

  .ָלקֹוֵטי ָבַתר ָלקֹוֵטי

  ?ְוַאַמאי

 10 ְנִהי ַדֲעִנִיים ְדָהָכא ִמַיֲאִשי, 

  !ִאיָכא ֲעִנִיים ְבֺדְכָּתא ַאֲחִריָתא ְדָלא ִמַיֲאִשי

 ֵכיָון ְדִאיָכא ֲעִנִיים ָהָכא,  ,ָאְמִרי

 ָהָנְך ֵמִעָקָרא ָיאֹוֵשי ִמַיַאש, 

  .ֲעִנִיים ְדַהָּתם ְמַלְקִטי ֵליּה ,ְוָאְמִרי

 15 

 ָּתא ְשַמע: 

 ְקִציעֹות ַבֶדֶרְך ַוֲאִפּלּו ְבַצד ְשֵדה ְקִציעֹות, 

 ְוֵכן ְּתֵאָנה ַהּנֹוָטה ַלֶדֶרְך ּוָמָצא ְּתֵאִנים ַּתְחֶּתיָה, 

  ;ּוְפטּורֹות ִמן ַהַמֲעֵשר ,ֺמָּתרֹות ִמּׁשּום ֶּגֶזל

 20  .ָאסּור ,ִביםַבֵזיִתים ּוֶבָחרּו

 ְלַאַבֵיי ָלא ַקְשָיא:  ,ִבְשָלָמא ֵריָשא

  .ְמַמְשֵמש ְבהּו ,ַאַּגב ַדֲחִשיֵבי

  !ְדָנְתָרא ,ְּתֵאָנה ַנֵמי ֵמיָדע ְיִדיעַ 

  ,ְלָרָבא ַקְשָיא ,ֵאָּלא ֵסיָפא

 25  !ַבֵזיִתים ּוֶבָחרּוִבים ָאסּור :ְדָקָתֵני

  :ָאַמר ִרִבי ַאָבהּו

 הֹוִאיל ְוָחזּותֹו מֹוִכיַח ָעָליו,  ,ָשאֵני ַזִית

  ,ְוַאף ַעל ַּגב ְדָנְתִרין ֵזיֵתי

  .הּוא ֵמיָדע ְיִדיַע ֺדְכָּתא ֶדֱאִניש ֱאִניש

 30  !ִאי ָהִכי, ֲאִפּלּו ֵריָשא ַנֵמי
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ֲאַמר ַרב 

  :ַּפָּפא

  .ְּתֵאָנה ִעם ְנִפיָלָתּה ִנְמֶאֶסת

 

 5  :ָּתא ְשַמע

  ,ֶשָּנַטל ִמֶזה ְוָנַתן ַלֶזה ַהַּגָּנב

 ]כב.[  ,ְוֵכן ַּגְזָלן ֶשָּנַטל ִמֶזה ְוָנַתן ַלֶזה

  ,ְוֵכן ַיְרֵדן ֶשָּנַטל ִמֶזה ְוָנַתן ַלֶזה

  .ַמה ֶּׁשָּנַטל ָנַטל ּוַמה ֶּׁשָּנַתן ָנַתן

 10  ,ְדָקא ָחֵזי ְלהּו ּוִמַיַאש ,ִבְשָלָמא ַּגְזָלן ְוַיְרֵדן

  ?ִמי ָקא ָחֵזי ֵליּה ְדִמַיַאש ,א ַּגָּנבֵאּלָ 

  .ִּתְרְּגַמּה ַרב ַּפָּפא ְבִלְסִטיס ְמזָֺין

  !ִאי ָהִכי, ַהְינּו ַּגְזָלן

  .ְּתֵרי ַגָּוֵני ַּגְזָלן

 15 

 ָּתא ְשַמע: 

  ,ָשַטף ָנָהר קֹוָריו ֵעָציו ַוֲאָבָניו ּוְנָתנֹו ְבתֹוְך ְשֵדה ֲחֵברוֹ 

  .ִמְּפֵני ֶשִּנְתַיֲאשּו ַהְבָעִלים ,ּלוֹ ֲהֵרי ֵאּלּו שֶ 

  !אָהא ְסָתָמא לָ  ,ְדִנְתַיֲאשּו ַהְבָעִלים ,ַטֲעָמא

 20 ָהָכא ְבַמאי ָעְסִקיַנן? 

  .ְכֶשָיכֹול ְלַהִציל

 ִאי ָהִכי, ֵאיָמא ֵסיָפא, 

  ,ִאם ָהיּו ַהְבָעִלים ְמַרְדִפין ַאֲחֵריֶהם

  .ַחָיב ְלַהֲחִזיר

 25  ?ַמאי ִאְרָיא ְמַרְדִפין ,יֹכִלין ְלַהִצילִאי בִ 

  !ֲאִפּלּו ֵאין ְמַרְדִפין ַנֵמי

 ָהָכא ְבַמאי ָעְסִקיַנן? 

  ;ִביֹכִלין ְלַהִציל ַעל ְיֵדי ַהֹדַחק

 א ִאַיאּוש לָ  ,ְמַרְדִפין

 30  .ִאַיאֹוֵשי ִמַיַאש ,ֵאין ְמַרְדִפין
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 ָּתא ְשַמע: 

  :ֵכיַצד ָאְמרּו

  ?ְּתרּוָמתֹו ְּתרּוָמה ,ּתֹוֵרם ֶשֹּלא ִמַדַעתהַ 

 5 ֲהֵרי ֶשָיַרד ְלתֹוְך ְשֵדה ֲחֵברֹו 

  ,ְוִלֵקט ְוָתַרם ֶשֹּלא ִבְרשּות

  ;ֵאין ְּתרּוָמתֹו ְּתרּוָמה ,ִאם חֹוֵשש ִמּׁשּום ֶּגֶזל

  .ְּתרּוָמתֹו ְּתרּוָמה ,ְוִאם ָלאו

  ?ש ִמּׁשּום ֶּגֶזל ְוִאם ָלאוּוִמַּנִין הּוא יֹוֵדַע ִאם חֹושֵ 

 10  :ֲהֵרי ֶשָבא ַבַעל ַהַבִית ּוְמָצאֹו ְוָאַמר לוֹ 

  !ַכֵּלְך ֵאֶצל ָיפֹות

  ,ְּתרּוָמתֹו ְּתרּוָמה ,ִאם ִנְמְצאּו ָיפֹות ֵמֶהן

  .ֵאין ְּתרּוָמתֹו ְּתרּוָמה ,ְוִאם ָלאו

  ,ִלְקטּו ַהְבָעִלים ְוהּוִסיפּו ָעֵליֶהן

 15  .ְּתרּוָמתֹו ְּתרּוָמה ,ְך ּוֵבין ָכְךֵבין כָ 

  ?ַאַמאי ,ְוִכי ִנְמְצאּו ָיפֹות ֵמֶהן ְּתרּוָמתֹו ְּתרּוָמה

  !ְבִעָדָנא ְדָתַרם ָהא ָלא ֲהָוה ָיַדע

  .ִּתְרְּגַמּה ָרָבא ַאִּלָבא ְדַאַבֵיי ְדַשְּוֵייּה ָשִליחַ 

  ,ָהִכי ַנֵמי ִמְסַּתְבָרא

 20  ,א ַדְעָּתְך ְדָלא ַשְּוֵייּה ָשִליחַ ְדִאי ָסְלקָ 

  ?ִמי ָהְוָיא ְּתרּוָמתֹו ְּתרּוָמה

  .ְלַרבֹות ְשלּוֲחֶכם ,ְוָהא ַאֶּתם ַּגם ַאֶּתם ֲאַמר ַרֲחָמָנא

  .ַאף ְשלּוֲחֶכם ְלַדְעְּתֶכם ,ַמה ַאֶּתם ְלַדְעְּתֶכם

 ֵאָּלא ָהָכא ְבַמאי ָעְסִקיַנן? 

 25  :ָשִליַח ַוֲאַמר ֵליּה ְכגֹון ְדַשְּוֵייּה

  .ְּתֹרם ְמַהֵּני :ְוֹלא ָאַמר לוֹ  ,ִזיל ְּתֹרם

 , םיֵר ִמֵבינֹוִנית הּוא תָ  ,םיֵר ּוְסָתֵמיּה ְדַבַעל ַהַבִית ִכי תָ 

 ַוֲאַזל ִאיהּו ְוָתַרם ִמָיפֹות 

  ֹו:ַמר לָאּוָבא ַבַעל ַהַבִית ּוְמָצאֹו וְ 

 30  !ַכֵּלְך ֵאֶצל ָיפֹות
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ְמְצאּו ִאם נִ 

  ,ְּתרּוָמתֹו ְּתרּוָמה ,ָיפֹות ֵמֶהן

  .ֵאין ְּתרּוָמתֹו ְּתרּוָמה ,ְוִאם ָלאו

 

 5  .י ַבר ִאיַסקֲאֵמיָמר ּוָמר זּוְטָרא ְוַרב ָאֵשי ִאְקַלעּו ְלֺבְסְּתָנא ְדָמִר 

  .ַאְיֵּתי ָאִריֵסיּה ַּתְמֵרי ְוִרמֹוֵני ּוְשָדא ַקַמְיהּו

  .ָמר זּוְטָרא ָלא ָאֵכיל ,ָאְכִלי ֲאֵמיָמר ְוַרב ָאֵשי

  ,ַאְדָהִכי ֲאָתא ָמִרי ַבר ִאיַסק

  :ַאְשְכִחיְנהּו ַוֲאַמר ֵליּה ְלָאִריֵסיּה

 10  ?ָתאַאַמאי ָלא ַאְיֵּתית ְלהּו ְלַרָבַנן ֵמָהָנְך ַשִּפיָר 

  :ֲאַמרּו ֵליּה ֲאֵמיָמר ְוַרב ָאֵשי ְלָמר זּוְטָרא

 ְוָהַתְנָיא:  ,ָאֵכיל ָמרָהָשָתא ַאַמאי ָלא 

  ?ִאם ִנְמְצאּו ָיפֹות ֵמֶהן ְּתרּוָמתֹו ְּתרּוָמה

  :ֲאַמר ְלהּו

 15  :ָהִכי ֲאַמר ָרָבא

  ,ֹלא ָאְמרּו ַכֵּלְך ֵאֶצל ָיפֹות ֵאָּלא ְלִעְנַין ְּתרּוָמה ִבְלָבד

  ,ִמּׁשּום ְדִמְצָוה הּוא ְוִניָחא ֵליּה

  .ָתא הּוא ַדֲאַמר ָהִכיִמּׁשּום ְכִסיפּו ,ֲאָבל ָהָכא

 

 20  :ָּתא ְשַמע

  ;ֲהֵרי ֶזה ְבִכי יַֺּתן ,עֹוֵדהּו ַהָטל ָעֵליֶהן ְוָשַמח

  .]כב:[ ֵאיָנן ְבִכי יַֺּתן ,ַאף ַעל ִּפי ֶשָשַמח ,בּוגְ נָ 

  ?ַטֲעָמא ַמאי

  ,ָלאו ִמּׁשּום ְדָלא ָאְמִריַנן

 25  ?ֵמִעָקָרא ַנֵמי ִניָחא ֵליּה ,ִניָחא ֵליּה ֵכיָון ְדִאַּגַּלאי ִמְּלָתא ְדָהָשָתא

 ִדְכִתיב:  ,ָשאֵני ָהָתם

  .ַעד ֶשִיֵּתן ,ִכי ִיֵּתן

  !ִאי ָהִכי, ֵריָשא ַנֵמי

  :ְדַרב ַּפָּפא ָרֵמי ,ָהָתם ִכְדַרב ַּפָּפא

 30  ?ָהא ֵכיַצד ;ְוָקֵריַנן ִכי יַֺּתן ,ִכי ִיֵּתן :ְכִתיב
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ן ָבִעיַנן ִכי יֺּתַ 

  :דּוְמָיא ְדִכי ִיֵּתן

  .ַעתַד ַאף ִכי יַֺּתן ַנֵמי לַ  ,ַעתַד ַמה ִיֵּתן לַ 

 

 5  ,ָּתא ְשַמע

  :ַדֲאַמר ִרִבי יֹוָחָנן ִמּׁשּום ִרִבי ִיְשָמֵעאל ֶבן ְיהֹוָצָדק

  ?ִמַּנִין ַלֲאֵבָדה ֶשְּׁשָטָפּה ָנָהר ֶשִהיא ֺמֶּתֶרת

 ִדְכִתיב: 

  ,ְוֵכן ַּתֲעֶשה ְלִשְמָלתוֹ  ,ַלֲחֹמרוֹ ְוֵכן ַּתֲעֶשה 

 10  .ְוֵכן ַּתֲעֶשה ְלָכל ֲאֵבַדת ָאִחיָך ֲאֶשר ֹּתאַבד ִמֶמּנּו ּוְמָצאָתּה

  ,ִמי ֶשֲאבּוָדה ֵהיֶמּנּו ּוְמצּוָיה ֵאֶצל ָכל ָאָדם

  .ָיָצאת זֹו ֶשֲאבּוָדה ִמֶמּנּו ְוֵאיָנּה ְמצּוָיה ֵאֶצל ָכל ָאָדם

  ,א דּוְמָיא ְדֶהֵּתיָראְוִאּסּוָר 

  ,איָ ְר שַ  ,ֵבין ְדִאית ַבּה ִסיָמן ּוֵבין ְדֵלית ַבּה ִסיָמן ,ַמה ֶהֵּתיָרא

 15  .ֲאסּוָרה ,ֵבין ְדִאית ַבּה ִסיָמן ּוֵבין ְדֵלית ַבּה ִסיָמן ,ַאף ִאּסּוָרא

  .ְּתיּוְבָתא ְדָרָבא ְּתיּוְבָתא

 

  .ֵיי ביע"ל קג"םְוִהְלְכָתא ְכָוֵתיּה ְדַאבַ 

 

 20  :ֲאַמר ֵליּה ַרב ֲאָחא ְבֵריּה ְדָרָבא ְלַרב ָאֵשי

  ?ָהֵני ַּתְמֵרי ְדִזיָקא ֵהיִכי ָאְכִליַנן ְלהּו ,ְוִכי ֵמַאַחר ְדִאּתֹוַתב ָרָבא

 ֲאַמר ֵליּה: 

  ,ֵכיָון ְדִאיָכא ְשָקִצים ּוְרָמִשים ְדָקא ָאְכִלי ְלהּו ֵמִעָקָרא

  .י ִמַיַאש ִמַּנְיהּוָיאֹושֵ 

 25  ?ַמאי ,ְדָלאו ְבֵני ְמִחיָלה ִניְנהּו ,ַיְתֵמי

 ֲאַמר ֵליּה: 

  .ָבאָגא ְבַאְרָעא ְדַיְתֵמי ָלא ַמְחְזִקיַנן

  ?ַמאי ,ְכַרְכָּתא ?ַמאי ,ֺמְחָזק ְועֹוֵמד

 ֲאַמר ֵליּה: 

 30 ֲאִסיָרן. 


