


 



נּו ַלֲעסֹוק ְּבִדְבֵרי תֹוָרה. נּו ְּבִמְצֹוָתיו, ְוִצָּוֵֽ ֶלְך ָהעֹוָלם, ֲאֶׁשר ִקְּדָׁשֵֽ ינּו ֶמֵֽ  ָּברּוְך ַאָּתה ְיָי ֱאֹלֵהֵֽ
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ְׁשֵּתי  'נמת אֹוְמִרים,  ַׁשַּמאי  ֵּבית  ַהִּמָּטה,  ִמַּתְׁשִמיׁש  ִאְׁשּתֹו  ֶאת  ַהַּמִּדיר 

ָחת. ַהַּתְלִמיִדים יֹוְצִאין ְלַתְלמּוד ּתֹוָרה  , ַׁשָּבת אֶ ל אֹוְמִריםַׁשָּבתֹות. ֵּבית ִהּלֵ 

ֶׁשּלֹא ִבְרׁשּות, ְׁשֹלִׁשים יֹום. ַהּפֹוֲעִלים, ַׁשָּבת ֶאָחת. ָהעֹוָנה ָהֲאמּוָרה ַבּתֹוָרה,  

ַּבַּׁשָּבת.  ַאַחת  ַהַחָּמִרים,  ַּבַּׁשָּבת.  ְׁשַּתִים  ַהּפֹוֲעִלים,  יֹום.  ְּבָכל  ַהַּטָּיִלין, 

יֹום ִלְׁשֹלִׁשים  ַהַּסָּפנִ ַהַּגָּמִלים, ַאַחת  ַרִּבי  ים, ַאַחת  .  ִּדְבֵרי  ֳחָדִׁשים,  ְלִשָּׁשה 

 ֱאִליֶעֶזר: 

 



ְׁשֵּתי   'נמת אֹוְמִרים,  ַׁשַּמאי  ֵּבית  ַהִּמָּטה,  ִמַּתְׁשִמיׁש  ִאְׁשּתֹו  ֶאת  ַהַּמִּדיר 

 ל אֹוְמִרים, ַׁשָּבת ֶאָחת. ַׁשָּבתֹות. ֵּבית ִהּלֵ 

 ְרׁשּות, ְׁשֹלִׁשים יֹום. ּלֹא בִ ַהַּתְלִמיִדים יֹוְצִאין ְלַתְלמּוד ּתֹוָרה ׁשֶ 

 ַהּפֹוֲעִלים, ַׁשָּבת ֶאָחת. 

ַּבַּׁשָּבת.   ְׁשַּתִים  ַהּפֹוֲעִלים,  יֹום.  ְּבָכל  ַהַּטָּיִלין,  ַבּתֹוָרה,  ָהֲאמּוָרה  ָהעֹוָנה 

יֹום ִלְׁשֹלִׁשים  ַאַחת  ַהַּגָּמִלים,  ַּבַּׁשָּבת.  ַאַחת  ַאַחת ַהַחָּמִרים,  ַהַּסָּפִנים,   .

 ְלִשָּׁשה ֳחָדִׁשים,  

 ִּדְבֵרי ַרִּבי ֱאִליֶעֶזר: 



 

 

 

 

 

 

 



 .בגמרא מפרש .הטיילין

 . בשוק למכור  תבואה להביא לכפרים שיוצאין .החמרים

 

 . רחוק ממקום הגמלים על ומביאין חבילות סוחרי .הגמלין

 .ארץ לקצווי הגדול לים פורשין .הספנים



נָ  י ח־לֹו ְׁשֵאָרּה ְּכסּוָתּה ְוֹעֵֽ ַּקֵֽ ְוִאם־ְׁשָלׁש־ֵאֶּלה ֹלא   יאע: ִיְגָרֵֽ  ָתּה ֹלאִאם־ַאֶחֶרת ִיֵֽ
ֶסף: ְצָאה ִחָּנם ֵאין ָּכֵֽ ֲעֶׂשה ָלּה ְוָיֵֽ  ַיֵֽ

ֹלא ִיָּבֵטל ָאָדם ִמִּפְרָיה ְוִרְבָיה, ֶאָּלא ִאם ֵּכן ֶיׁש לֹו ָבִנים. ֵּבית ַׁשַּמאי אֹוְמִרים, 
ָזָכר  ה(  )בראשית  ֶׁשֶּנֱאַמר,  ּוְנֵקָבה,  ָזָכר  ִהֵּלל אֹוְמִרים,  ּוֵבית  ְזָכִרים.  ְׁשֵני 

ָרָאם. ָנָׂשא ִאָּׁשה, ְוָׁשָהה ִעָּמּה ֶעֶׂשר ָׁשִנים, ְוֹלא ָיְלָדה, ֵאינֹו ַרַּׁשאי ּוְנֵקָבה ּבְ 
ִלָּבֵטל. ֵּגְרָׁשּה, ֻמֶּתֶרת ִלָּנֵׂשא ְלַאֵחר. ְוַרַּׁשאי ַהֵּׁשִני ִלְׁשהֹות ִעָּמּה ֶעֶׂשר ָׁשִנים.  
ְוִאם ִהִּפיָלה, מֹוֶנה ִמָּׁשָעה ֶׁשִהִּפיָלה. ָהִאיׁש ְמֻצֶּוה ַעל ִּפְרָיה ְוִרְבָיה, ֲאָבל  

ִאָּׁשה. ַרִּבי יֹוָחָנן ֶּבן ְּברֹוָקא אֹוֵמר, ַעל ְׁשֵניֶהם הּוא אֹוֵמר, )בראשית ֹלא הָ 
 א( ַוְיָבֶרְך ֹאָתם ֱאֹלִהים ַוֹּיאֶמר ָלֶהם ֱאֹלִהים ְּפרּו ּוְרבּו:



ַהּמֹוֶרֶדת ַעל ַּבְעָלּה, ּפֹוֲחִתין ָלּה ִמְּכֻתָּבָתּה ִׁשְבָעה ִדיָנִרין ַּבַּׁשָּבת. ַרִּבי ְיהּוָדה 
ַעד ָמַתי הּוא פֹוֵחת, ַעד ְּכֶנֶגד ְּכֻתָּבָתּה. ַרִּבי יֹוֵסי אֹוֵמר, ִׁשְבָעה ַטְרְּפִעיִקין.  

אֹוֵמר, ְלעֹוָלם הּוא פֹוֵחת ְוהֹוֵלְך, ֶׁשָמא ִּתּפֹול ָלּה ְיֻרָּׁשה ִמָּמקֹום ַאֵחר, ּגֹוֶבה 
ִדיָנִרין  ְׁשֹלָׁשה  ְּכֻתָּבָתּה  ַעל  ָלּה  מֹוִסיִפין  ִאְׁשּתֹו,  ַעל  ַהּמֹוֵרד  ְוֵכן  ֵהיֶמָּנה. 

 ַטְרְּפִעיִקין: ַּבַּׁשָּבת. ַרִּבי ְיהּוָדה אֹוֵמר, ְׁשֹלָׁשה 
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