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עּמ וֹ רי  והי וּ  חמיו , לבית ה וֹ ל היה אלעזר  ִַ
וכוּ '. חזקיּ ה ור בּ י  יוֹ סי ורבּ י ח יּ יא ר בּ י 
אחד  ויה וּ די ייסא רבּ י בּ הם ּפ גׁש  הוֹ לכים בּ עוֹ דם
רבּ י אמר וכוּ '. אוֹ מר ה יּ ה וּ די אוֹ ת וֹ  והיה עּמ וֹ .
עם  ׁש בּ את א וֹ ת ראיתי  ייסא , לרבּ י אלעזר 
ו ׁש ל ׁש  ו דּ אי. זה  ּכ ל וֹ , אמר  והתחבּ רּת . ה כינה
דברים  כּ ּמ ה  לי ואמרה עּמ ּה  ׁש הלכ ּת י ּפ רסאוֹ ת 
ולא  הזּ ה, ליּ וֹ ם  א וֹ תם ׁש מר ּת י ואני מעלּ ים ,
כּ עת. ׁש ראיתי  כּ מ וֹ  ׁש ּמ איר הּמ אוֹ ר  ׁש הוּ א ידעּת י 

מאמר מה  הה וּ א, ל יּ ה וּ די אלעזר ?רבּ י ַָ
ואלעזר  יוֹ עזר  לוֹ , אמר  יוֹ עזר. לוֹ , אמר
אחד  סלע על יׁש בוּ  יחד . י וֹ ׁש בים  אחד ] [דּ בר
יפה  אלעזר, רבּ י לוֹ  אמר וכ וּ '. ההוּ א בּ דה

 ּמ עשׂ י מה אלעזר , ר בּ י  ל וֹ  אמר לוֹ ,אמרּת . אמר ? 
מכּ פר  י וֹ סי  ר בּ י  בּ א כּ עת בּ מקוֹ מי. ּת ינ וֹ קוֹ ת מלּמ ד
א וֹ תם  והוֹ ׁש יבוּ  מאצלי , אוֹ תם וסלּ קוּ  לעיר, חנין 
כּ מוֹ  שׂ כר העיר בּ ני  כּ ל לי נוֹ תנים  והיוּ  אצלוֹ .
והסּת כּ ל ּת י אצלי, היוּ  ׁש הּת ינ וֹ קוֹ ת  הזּ מן  א וֹ תוֹ 
בּ חנּ ם, מהם  להנ וֹ ת  לי ראוּ י ׁש לּ א בעצמי 
רבּ י אמר הזּ ה . [ההוּ א] החכם עם עצמי והשׂ כּ רּת י 

א בּ א. ׁש ל  הבּ רכוֹ ת את   צרי כּ אן אלעזר,

.והיה קמ ,[ ּכ [אחר ׁש מעוֹ ן  רבּ י לפני הלכוּ  ָ
ׁש מעוֹ ן. רבּ י לפני  יוֹ ם  כּ ל ולוֹ מד יוֹ ׁש ב
אמר, לפניו. ידים בּ נטילת עסוּ ק היה אחד וי וֹ ם
ׁש נּ ענׁש  גּ ב על  אף כּ רא וּ י, ידיו  נ וֹ טל ׁש לּ א מי כּ ל

למּט ה  ענ ׁש וֹ  וּ מה למּט ה . נענ ׁש  - ?למעלה 
זוֹ כה   ּכ -  ּכ ׁש ענ ׁש וֹ  כּ מ וֹ  עני. לעצמוֹ  ׁש גּ וֹ רם 
בּ רכוֹ ת  לעצמוֹ  ׁש גּ וֹ רם כּ ראוּ י , ידיו  ׁש נּ וֹ טל  מי 
כּ ראוּ י יד וֹ  על הבּ רכוֹ ת ׁש וֹ רוֹ ת ׁש לּ מעלה,

בּ עׁש ר.  וּ מתבּ ר

אוֹ תוֹ אחר  וראה ׁש מעוֹ ן, ר בּ י  הקדּ ים  ּכ ַַ
בּ ׁש עוּ ר  ידיו  ונ וֹ טל בּ מים, ידיו  ׁש נּ וֹ טל 
רבּ י אמר מים. ׁש ל  רב
ידיו מ לּ א ׁש מעוֹ ן,
היה. וכ .מבּ רכוֹ תי
והלאה  היּ וֹ ם מאוֹ ת וֹ 
אוֹ צר, וּ מצא  התער
ונ וֹ תן בּ ּת וֹ רה עוֹ סק והיה
י וֹ ם, כּ ל לענ יּ ים מז וֹ ן 
מאירוֹ ת. בּ פנים להם  וּ מסבּ יר עּמ הם, שׂ מח והיה

ׁש מעוֹ ן, רבּ י  עליו מא)קרא ּת גיל (ישעיה "ואּת ה  
וגוֹ '. בּ קדוֹ ׁש " בּ ה'


