ֲר"ןֵזי"עֵ
שלֵ ַרבנוֵֵהַ ָּקדוֹ שֵֵמוֹ ה ֵַ
ךֵהַ ִלמוֵדֵ ֵ
מדֵעֵַלֵפִֵיֵסדֵרֵדר ְֵּ
הַ ְּמעוֹ רֵרֵ ִל ְּל ֵֹ
ימןֵכ"ח;ֵע"ו)
"ןֵס ָּ
יחותֵהָּ ַר ִ
(ש ֹ
דושֵָּהֵ ִ
יותֵ ְּבכֵָּלֵח ְּלקֵיֵהַ תוֹ רֵָּהֵהַ ְּק ֹ
ִל ְּה ֵֹ

שבוּע ּפ ְרשת האֲ זִׁ ינ ּו תשע"ד-תשע"ה
ב ______________ ִׁשעו ִּׁרים ֹיו ִׁמ ִּׁיים לִׁ ימי ָׁ

אלּול
אׁשון – כ"ו ֱ
ֹ
יום ִר
ֹ

[דף י"א ע"א]
ְסמוֻכָ ה ַל ֻג ֶֶּּדרְ .דבֵ י ַר ִּ ֻבי י ַַֻנאי ָא ְמ ֵריָֻ :ג ֵדר – מו ָֻֻתר לִּ זְ רוֹ ַע בֻ וֹ ֻ ָכל ִּמין
ֻתו ְֻר ְכ ִּ ֻבינָ ה

ש ִֻּי ְרצֶּ ה].
[ ֶּ

וְ גָ ֵדר ,יֵש בֻ וֹ לְ הָ ֵקל וְ יֵש בֻ וֹ לְ הַ ְח ִּמיר .הֵ ְ
ידא? ֻ ָפחוֹ ת ִּמ ֵֻבית
יך ֲע ִּב ָ
רוֹ בַ ע מו ְֻק ַרח ְ ֻבתוֹ ְך ְש ֵדה ְֻתבוֻאָ ה – אָ סוֻר לִּ זְ רוֹ ַע בֻ וֹ ִּ .ה ִּ ֻקיפוֹ ָֻג ֵדר –
מו ָֻֻתרֵֻ .בית רוֹ בַ ע ְ ֻב ִּב ְק ָעה – מו ָֻֻתר לִּ זְ ר ַֹע בֻ וֹ ְשנֵי ִּמינִּ יןִּ .ה ִּ ֻקיפוֹ ָֻג ֵדר
– אָ סוֻר.
שם
ש ַ ֻי ִֻּציל אֶּ ת הַ ְזֻ ָר ִּעים? ָֻג ִּריד זָרו ַֻעַ ,ר ִּ ֻבי ְשמוֻאֵ ל ְ ֻב ֵ
ָֻג ֵדר [זָרו ַֻע] ַמה ֻו ֶּ
ש ֻי ְָבש ֻו .לֹא
שי ִּאילָן ֶּ
ַר ִּ ֻבי זְ ֵע ָיראָ ,ש ַמע לָהֶּ ן ִּמן הָ ָדא :וְ סוֹ מֵ ְך לְ ָש ְר ֵ
אָ ַמר אֶּ ֻלָא י ְָבשוָֻ ,הא לַח – אָ סוֻר.
ַר ִּ ֻבי יוֹ סֵ י ָש ַמע ל ָֻה ִּמן הָ ָדא :סוֹ מֵ ְך לַבֻ ֻור וְ ל ִּ ַֻניר וְ ַל ָֻגפָ ה ,לַדֶֻּ ֶּר ְך וְ ַל ֻג ֶֶּּדר
ש ָֻג ֵדר זָרו ַֻע ַמ ִֻּציל אֶּ ת
שה ֻוא ָֻגבוֹ ֻ ַה ֲע ָש ָרה ְטפָ ִּחים .הָ ָדא ָא ְמ ָרהֶּ :
ֶּ

ּתלְ מוּד יְ רוּשלְ ִׁמי ה ְּמנ ָׁ ֻּקד _____________________________________ ג

שה ֻוא ָֻגבוֹ ֻ ַה ֲע ָש ָרה ְטפָ ִּחיםַ ,שנְ יָיא
ימא :וְ ַל ָֻג ֵדר ֶּ
הַ ְזֻ ָר ִּעים! א ֲִּפיל ֻו ֻ ֵת ָ
שהוֻא ָֻג ֵדר זָרו ַֻע ,וְ אֵ ין ָֻג ֵדר זָרו ַֻע ַמ ִֻּציל אֶּ ת הַ ְזֻ ָר ִּעים.
ִּהיא הָ כָ א – ֶּ
ידא? הָ יָה ָשם
ש ִֻּי ְצ ָט ְרפוֻ? הֵ יאַ ְך ֲע ִּב ָ
ַר ִּ ֻבי יו ָֻדן ָֻב ֵעיָֻ :ג ִּריד ו ָֻמ ַש ְך ַמה ֻו ֶּ
שר אַ ֻמוֹ ת וֻמֶּ חֱצָ ה על רוֹ חַ ב ִּש ֻ ָשה – אֵ ינוֹ צָ ִּר ְ
יך
ָמקוֹ ם אוֹ ֶּר ְך ֶּע ֶּ
ַ
יכןַ ,מה ֻו לִּ ְסמוֹ ְך ִּמ ְש ֻ ֵתי רוֻחוֹ ָתיו? ָֻתנֵיַ :ר ִּ ֻבי
ָֻג ִּרידָ .ע ָשה ָֻג ִּריד ִּמ ֻ ָ
יוֹ נָ ָתן ֶֻּבן יוֹ סֵ י אוֹ מֵ ר :הָ יָה ָשם סֶּ לַע אֲרוֻכָ ה ֲע ָש ָרה וְ ָרחָ ב אַ ְר ָֻב ָעה –
מו ָֻֻתר לִּ ְסמוֹ ְך ל ָֻה ִּמ ְש ֻ ֵתי רוֻחוֹ ֶּתיהָ  .הָ יְ ָתה ֲע ָש ָרה ַעל ֲע ָש ָרה –
תיהָ .
מו ָֻֻתר לִּ ְסמוֹ ְך ל ָֻה ֵמאַ ְר ַֻבע רוֻחוֹ ֶּ

ֲה ָל ָכה ז'
מתני'

שה
הָ רוֹ צֶּ ה ל ֲַעשוֹ ת ָש ֵדה ֻו ָק ַרחַ ת ָק ַרחַ ת ִּמ ֻ ָכל ִּמין – עוֹ ֶּ

ֶּע ְש ִּרים וְ אַ ְר ַֻבע ָק ָרחוֹ ת לְ בֵ ית ְסאָ הִּ .מ ָֻק ַרחַ ת – ֵֻבית רוֹ בַ ע .וְ זוֹ ֵר ַע
ש ִֻּי ְרצֶּ ה.
ְ ֻבתוֹ כָ ֻה ֻ ָכל ִּמין ֶּ
הָ יְ ָתה ָק ַרחַ ת אַ חַ ת אוֹ ְש ֻ ַתיִּ ם – זוֹ ְר ָען חַ ְרדָֻ לָ .שלש – לֹא יִּ זְ ָר ֵעם
ש ִּהיא נִּ ְראֵ ית ִֻּכ ְש ֵדה חַ ְרדָֻ ל; דִֻּ ְב ֵרי ַר ִּ ֻבי מֵ ִּאיר.
חַ ְרדָֻ לִּ ,מ ֻ ְפ ֵני ֶּ
אסוֻרוֹ ת.
שר – ֲ
וַ חֲכָ ִּמים אוֹ ְמ ִּריםֵ ֻ :ת ַשע ָק ָרחוֹ ת – מו ָֻֻתרוֹ ת ,וְ ֶּע ֶּ

שבוּע ּפ ְרשת האֲ זִׁ ינ ּו תשע"ד-תשע"ה
ד ______________ ִׁשעו ִּׁרים ֹיו ִׁמ ִּׁיים לִׁ ימי ָׁ

[דף י"א ע"ב]
יעזֶּר ֶֻּבן י ֲַעקֹב אוֹ מֵ ר :א ֲִּפילֻ ֻו ֻ ָכל ָש ֵדה ֻו ֵֻבית כֻ וֹ ר – לֹא
ַר ִּ ֻבי ֱ
אלִּ ֶּ
שה ְבתוֹ כָ ֻה חוֻץ ִּמ ָֻק ַרחַ ת אַ חַ ת.
י ֲַע ֶּ

גמרא

ֹאש ֻהַ .ר ִּ ֻבי
שם ַר ִּ ֻבי יוֹ חָ נָ ןַ :על ר ָ
ַר ִּ ֻבי ִּחזְ ִּקיָהַ ,ר ִּ ֻבי יֵסָ א ְ ֻב ֵ

מֵ ִּאיר אוֹ מֵ ר :א ֲִּפילֻ ֻו חֲבוֻשוֹ ת ,א ֲִּפיל ֻו ְסמוֻכוֹ ת .וְ ַר ָֻבנִּ ין אָ ְמ ִּרין:
ידא? ְֻתלַת,
שלֻ ֹא יְ ה ֻו לֹא חֲבוֻשוֹ ת וְ לֹא ְסמוֻכוֹ ת .הֵ יאַ ְך ֲע ִּב ָ
ו ִֻּבלְ בַ ד ֶּ
וְ ַת ְר ֻ ַתיי ,וַ ח ֲָדא ,וְ ַת ְר ֻ ַתיי ,וַ ח ֲָדא.

ֲה ָל ָכה ח'
מתני'

שהוֻא ְבתוֹ ְך ֵֻבית רוֹ בַ ע – עוֹ לֶּה ְב ִּמידַֻ ת ֵֻבית רוֹ בַ ע.
ֻ ָכל ֶּ

א ֲִּכילַת הַ ֻגֶּפֶּ ן וְ הַ ֶֻּקבֶּ ר וְ הַ ֻ ֶּסלַע – עוֹ לִּ ין ְ ֻב ִּמידַֻ ת ֵֻבית רוֹ בַ ע.
ְֻתבוֻאָ ה ִּב ְתבוֻאָ ה – ֵֻבית רוֹ בַ ע .י ָָרק ְ ֻבי ָָרק – ִּש ֻ ָשה ְטפָ ִּחיםְֻ .תבוֻאָ ה
יעזֶּר אוֹ מֵ ר :י ָָרק
ְבי ָָרק ,וְ י ָָרק ִּ ֻב ְתבוֻאָ ה – ֵֻבית רוֹ בַ עַ .ר ִּ ֻבי ֱ
אלִּ ֶּ
ִּ ֻב ְתבוֻאָ ה – ִּש ֻ ָשה ְטפָ ִּחים.
ְֻתבוֻאָ ה נוֹ ָטה ַעל ַֻג ֵֻבי ְתבוֻאָ ה ,וְ י ָָרק ַעל ַֻג ֵֻבי י ָָרקְֻ ,תבוֻאָ ה ַעל ַֻג ֵֻבי
י ָָרק ,וְ י ָָרק ַעל ַֻג ֵֻבי ְתבו ָֻאה – הַ כֻ ֹל מו ָֻֻתר חוֻץ ִּמדְֻ ל ַַעת יְ וָ נִּ יתַ .ר ִּ ֻבי

ּתלְ מוּד יְ רוּשלְ ִׁמי ה ְּמנ ָׁ ֻּקד _____________________________________ ה

ישוֻת וֻפוֹ ל הַ ִֻּמ ְצ ִּרי ,וְ רוֹ אֶּ ה אֲנִּ י אֶּ ת דִֻּ ְב ֵריהֶּ ן
מֵ ִּאיר אוֹ מֵ ר :אַ ף הַ ִּ ֻק ֻ
ִּמדְֻ בָ ַריי.

גמרא

ַר ִּ ֻבי בֻ וֹ ן ַֻבר ִּח ֻיָיה ְ ֻב ֵשם ַר ִּ ֻבי זְ ֵע ָירא :לֹא ָשנ ֻו אֶּ ֻלָא א ֲִּכילַת

ש ִּהיא אֲסו ָֻרה ַֻבהֲנָ יָיה.
הַ ֻגֶּפֶּ ן .הָ א ֶֻּגפֶּ ן ַע ְצ ָמ ֻה – לֹא .ל ָָמה? ִּמ ֻ ְפנֵי ֶּ
יכר .וַ ֲעבוֹ ַדת הַ ֻגֶּפֶּ ן
וַ ה ֲֵרי הַ ֶֻּקבֶּ ר אָ סוֻר ַֻבהֲנָ יָיה! ֶּקבֶּ ר – אֵ ין ִּאיסוֻרוֹ נִּ ֻ ָ
אֵ ין ִּאיסו ָֻר ֻה ַֻבהֲנָ יָיה? אֶּ ֻלָא ְֻכ ַר ִּ ֻבי יִּ ְש ָמ ֵעאל ,דְֻ ַר ִּ ֻבי יִּ ְש ָמ ֵעאל ָא ַמר:
אֵ ין ֲעבוֹ ָדה לְ גֶּפֶּ ן

אלּול
ׁש ִני – כ"ז ֱ
יום ֵׁ
ֹ

[דף י"ב ע"א]
יְ ִּח ִּידית.
ֻשה ֵמאַ ְר ַֻבע
שלֻ ֹא ְֻתהֵ א חֲבו ָ
רובע .ו ִֻּבלְ בַ ד ֶּ
ְּתבו ָּׁאה ִּׁב ְתבו ָּׁאה ּבית ֹ
רוֻחוֹ ֶּתיהָ ַ .ר ִּ ֻבי זְ ֵע ָירא ְ ֻב ָעא קוֻמֵ י ַר ִּ ֻבי יֵסָ אַ ֻ :כי נַ ן אָ ְמ ִּרין :הָ ָדא
ִּ ֻב ְק ַעת ִּסימוֹ נְ ָיא – אֵ ין זוֹ ְר ִּעין לְ תוֹ כָ ֻה אֶּ ֻלָא ִּמין אֶּ חָ ד ִּ ֻבלְ בַ ד?

שבוּע ּפ ְרשת האֲ זִׁ ינ ּו תשע"ד-תשע"ה
ו ______________ ִׁשעו ִּׁרים ֹיו ִׁמ ִּׁיים לִׁ ימי ָׁ

יעזֶּר לְ ַר ָֻבנִּ יןְֻ :כ ָמה ְד ִּאית לְ כוֹ ן ַקל ְ ֻבשו ָֻרה וָ חוֹ מֶּ ר
מֵ ִּתיב ַר ִּ ֻבי ֱ
אלִּ ֶּ
ִּ ֻב ְמרו ָֻֻבע! ֻ ֵכן ,אַ ְש ְֻכחָ ן ַקל ְ ֻבשו ָֻרה וְ חוֹ מֶּ ר ִּ ֻב ְמרו ָֻֻבעְֻ .כהָ ָדא דְֻ ָתנֵי,
שה
של י ָָרק לְ תוֹ ְך ְש ֵדה ְֻתבוֻאָ ה – ה ֲֵרי זֶּה עוֹ ֶּ
הָ רוֹ צֶּ ה ל ֲַעשוֹ ת שו ָֻרה ֶּ
שר אַ ֻמוֹ ת וֻמֶּ חֱצָ ה ַעל רוֹ חַ ב ִּש ֻ ָשה.
אוֹ ֶּר ְך שו ָֻרה ,אוֹ ֶּר ְך ֶּע ֶּ
אָ ַמר ַר ִּ ֻבי יוֹ חָ נָ ן :אֵ ינוֹ זוֹ ֵר ַע לְ תוֹ כָ ֻה אֶּ ֻלָא ִּמין אֶּ חָ ד ִּ ֻבלְ בַ דָ .א ַמר ַר ִּ ֻבי
יכן
שהוֻא זוֹ ֵר ַע ֶּטפַ ח ִּמ ֻ ָ
שהָ י ֻו ִּש ְב ָעה – ֶּ
זְ ֵע ָירא :מוֹ ֶּדה ַר ִּ ֻבי יוֹ חָ נָ ן ְֻכ ֶּ
יכן ,וְ אֶּ ת הַ ֻ ֶּטפַ ח הַ ִּ ֻקיצוֹ נִּ י לְ צַ ד ַמ ֲע ָרב ִּמ ִֻּמין אַ חֵ ר ,וְ ִּאילֻ ֻו
וְ ֶּטפַ ח ִּמ ֻ ָ
אוֹ ָתן ח ֲִּמ ֻ ָשה נִּ ידוֹ נִּ ין לְ כָ אן וֻלְ כָ אןִּ .מן ַמה דְֻ ַר ִּ ֻבי זְ ֵע ָירא ְמ ִּתיב ַעל
דְֻ ַר ִּ ֻבי יוֹ חָ נָ ן ֻ ַת ָֻמן.
יקש לְ הַ ְת ִּחיל ְ ֻבשו ָֻרה אַ חֶּ ֶּרתַ ,רב
נָ ַטע ח ֲִּצי שו ָֻרה וְ ָע ַמד לוֹ  ,ו ִֻּב ֵ
ִּח ְס ָדא אָ ַמר :אָ סוֻר .אוֹ ֵמר לוֹ ֲ :עקוֹ ר אֶּ ת הַ ֻשו ָֻרה ,אוֹ ַמ ֻ ֵלא אֶּ ת
הַ ֻשו ָֻרה.
ית ֻ ַפלְ ג ֻון ַר ִּ ֻבי ִּח ֻיָיא ַֻבר ָֻבא וְ ַר ִּ ֻבי ְשמוֻאֵ ל ַֻבר ַרב
ַר ִּ ֻבי יו ָֻדן אָ ַמרִּ :א ְ
יִּ ְצחָ ק .חַ ד אָ ַמר :א ֲִּפיל ֻו ְשל ָֹשה לְ תוֹ ְך ִּש ֻ ָשה .וַ ח ֲָרנָ ה אָ ַמר :א ֲִּפיל ֻו
יכן וְ אֶּ חָ ד ָֻבאֶּ ְמצַ ע .וְ לֹא י ְָד ִּעין ַמאן ָא ַמר דָֻ א,
יכן וְ אֶּ חָ ד ִּמ ֻ ָ
אֶּ חָ ד ִּמ ֻ ָ
ו ַֻמאן ָא ַמר דָֻ א.
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שלֻ ֹא
שם ַר ִּ ֻבי יוֹ חָ נָ ן :ו ִֻּבלְ בַ ד ֶּ
ִּמן ַמה דְֻ ָא ַמר ַר ִּ ֻבי יוֹ סֵ י ַר ִּ ֻבי ִּח ֻיָיא ְ ֻב ֵ
יְ הֵ א ָשם חֺ ְר ָֻבה – ֱה ֵויַ :ר ִּ ֻבי ְשמוֻאֵ ל ַֻבר ַרב יִּ ְצחָ ק הוֻא דְֻ אָ ַמר א ֲִּפיל ֻו
יכן וְ אֶּ חָ ד ָֻבאֶּ ְמצַ ע.
יכן וְ אֶּ חָ ד ִּמ ֻ ָ
אֶּ חָ ד ִּמ ֻ ָ
ִּאם הָ י ֻו ְצ ָד ִּדין ַר ָֻבה ַעל הַ חֺ ְר ָֻבה – מו ָֻֻתר.
ָֻתנֵי :ח ֲִּמ ֻ ָשה דְֻ בָ ִּרים נֶּאֶּ ְמר ֻו ִּ ֻב ְדל ַַעת יְ וָ ונִּ ית .אֵ ין ְמסַ ְֻכ ִּכין אוֹ ָת ֻה ַעל
ַֻג ֵֻבי זְ ָר ִּעים .ו ְֻמ ִּביאָ ה אֶּ ת הַ טו ְֻמ ָאה .וְ חוֹ צֶּ צֶּ ת אֶּ ת הַ טו ְֻמאָ ה.

[דף י"ב ע"ב]
שהוֻא .וְ הַ נֻ וֹ ֵדר ִּמן הַ ִּדילו ִֻּעין – אֵ ינוֹ
וְ עוֹ ֶּקצֶּ ת ֶּטפַ ח .וְ אוֹ סֶּ ֶּרת ֻ ָכל ֶּ
אָ סוֻר אֶּ ֻלָא ִּ ֻב ְדל ַַעת יְ וָ ונִּ ית ִּ ֻבלְ בַ ד.
ַר ִּ ֻבי יוֹ נָ ה ָֻב ֵעי :וְ ל ָָמה לֵית אֲנַ ן אָ ְמ ִּריןְ :מ ִּביאָ ה אֶּ ת הַ טו ְֻמאָ ה
וְ חוֹ צֶּ צֶּ ת אֶּ ת הַ טו ְֻמאָ ה – ֻ ַת ְר ֻ ֵתי.
שבַ ע .אֵ ין ְמסַ ְֻכ ִּכין אוֹ ָת ֻה ַעל ַֻג ֵֻבי זְ ָר ִּעים .ו ְֻמ ִּביאָ ה
ָֻתנֵי ַֻבר ַק ֻ ָפ ָראֶּ :
אֶּ ת הַ טו ְֻמאָ ה .וְ חוֹ צֶּ צֶּ ת אֶּ ת הַ טו ְֻמאָ ה .וְ י ָָד ֻה ֶּטפַ ח .וְ נוֹ ְתנִּ ין ל ָֻה
ֲעבוֹ ָד ָת ֻה .וְ ִּכלְ אַ יִּ ם ִּעם אֲ ַר ִֻּמית .וְ ִּכלְ אַ יִּ ם ִּעם הַ ְרמוֻצָ ה .וְ לֹא ָֻת ֵני
אוֹ סֶּ ֶּרת ,וְ לֹא ָֻתנֵי נְ ָד ִּרים.

שבוּע ּפ ְרשת האֲ זִׁ ינ ּו תשע"ד-תשע"ה
ח ______________ ִׁשעו ִּׁרים ֹיו ִׁמ ִּׁיים לִׁ ימי ָׁ

ֵיה:
אָ ַמר ַר ִּ ֻבי יוֹ סֵ יַ :ר ִּ ֻבי ַֻג ְמלִּ יאֵ ל ְ ֻב ַר ִּ ֻבי נְ פַ ק לְ שו ָֻקא ,אֲ תוֹ ן ַשאֲל ֻון ל ֻ
ֵיהִּ :סיבֻ ו ְֻך
ִּסיבֻ ו ְֻך ֶּ
ש ָא ְמר ֻו – ְ ֻבנוֹ ג ֵַע? א ֲָתא ְשאַ ל לַאֲ ב ֻויָ ,א ַמר ל ֻ
שאָ ְמר ֻו – ְ ֻבנוֹ ג ֵַע.
ֶּ
אָ ַמר ַר ִּ ֻבי יוֹ נָ הַ :ר ִּ ֻבי ִּה ֻלֵל ִּ ֻבי ַר ִּ ֻבי וָ ו ָלס נְ פַ ק לְ שו ָֻקא ,אֲתוֹ ן ַשאֲל ֻון
ֵיהִּ :סיבֻ ו ְֻך
ֵיהִּ :סיבֻ ו ְֻך ֶּ
שאָ ְמר ֻו – ְ ֻבנוֹ ג ֵַע? א ֲָתא ְשאַ ל לַאֲ ב ֻויָ ,א ַמר ל ֻ
ל ֻ
שאָ ְמר ֻו – ְ ֻבנוֹ ג ֵַע.
ֶּ
רו ֶאה אֲ נִׁ י ֶאת ִׁ ּד ְבריהֶ ן ִׁמ ְ ּדבָׁ ריי? ָא ַמר ַר ִּ ֻבי ִּחינְ נָ אִּ :אם
ַמה ֻו ְו ֹ
ש ִּהיא ְמסַ ֶֻּבכֶּ ת – אַ ְֻת אָ ַמר מו ָֻֻתרִּ ,קישוֻת וֻפוֻל
דְֻ ל ַַעת ִּמ ְצ ִּרית ֶּ
ש ֻ ֵכן!
הַ ִֻּמ ְצ ִּרי – לֹא ֻ ָכל ֶּ
אָ ַמר ַר ִּ ֻבי אַ ָֻבא ָמ ִּרי :לֹא ֻ ֵכן הֲוָ ה ַר ִּ ֻבי ָמנָ א אוֹ מֵ רָ ֻ :כל הֵ ן דְֻ ָתנֵינַ ן
ִּקישוֻת וֻפוֻל הַ ִֻּמ ְצ ִּרי – אַ ף דְֻ ל ַַעת ִּמ ְצ ִּרית ִּ ֻב ְכלַל.
שאֵ ין כֻ ו ֻֻלָן ְמסַ ְ ֻב ִּכין ִֻּכ ְדל ַַעת
ַמה ֻו רוֹ אֶּ ה אֲנִּ י אֶּ ת דִֻּ ְב ֵריהֶּ ם ִּמדְֻ בָ ַרי? ֶּ
יְ וָ ונִּ ית.

ה ְד ָׁרן ֲעל ְָׁך ּ ֶפ ֶרק ּ ָׁכל ְס ָׁאה
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יׁשי
ֶּפ ֶּרק ְׁׁש ִל ִ

מתני'

ש ִּהיא ִּש ֻ ָשה ַעל ִּש ֻ ָשה ְטפָ ִּחים – זוֹ ְר ִּעים ְ ֻבתוֹ כָ ֻה
ֲערוֻגָ ה ֶּ

ח ֲִּמ ֻ ָשה ז ְֵרעוֹ נִּ ים ,אַ ְר ָֻב ָעה ְ ֻבאַ ְר ַֻבע

אלּול
יׁשי – כ"ח ֱ
יום ְׁׁש ִל ִ
ֹ

[דף י"ג ע"א]
רוֻחוֹ ת הָ ֲערוֻגָ ה ,וְ אֶּ חָ ד ָֻבאֶּ ְמצַ ע .הָ יָה ל ָֻה ְ ֻגבוֻל ָֻגבוֹ ֻ ַה ֶּטפַ ח – זוֹ ְר ִּעין
לשה ָע ָשרְ ,של ָֹשה ַעל ֻ ָכל ְ ֻגבוֻל וֻגְ בוֻל ,וְ אֶּ חָ ד ָֻבאֶּ ְמצַ ע.
ְ ֻבתוֹ כָ ֻה ְש ָ
שהוֻא ְמ ַמלְ אֵ ה ֻוַ .ר ִּ ֻבי
לֹא יִּ ֻ ַטע רֹאש הַ ֻלֶּפֶּ ת ְ ֻבתוֹ ְך הַ ְ ֻגבוֻלִּ ,מ ֻ ְפנֵי ֶּ
יְ הו ָֻדה אוֹ מֵ רִּ :ש ֻ ָשה בָ אֶּ ְמצַ ע.

גמרא

(ישעיה סא,

יא) זרועיהִֵָּּ ֵ.מיעוֻט זְ ָר ִּעים – ְשנַ יִּ ם.

אָ ַמר ַר ִּ ֻבי ְשמוֻאֵ ל ַֻבר יִּ ְס ְר ָטאִּ :מ ֻ ְשנַ יִּ ם אַ ְֻת לָמֵ ד אַ ְר ָֻב ָעהַ .מה ְשנַ יִּ ם
– אַ ְֻת נוֹ ֵתן ִּ ֻב ְת ִּחי ַלת ִּש ֻ ָשה ,וֻמֵ יצֵ ר וְ הוֹ ל ְֵך ,אַ ף אַ ְר ָֻב ָעה – אַ ְֻת נוֹ ֵתן

שבוּע ּפ ְרשת האֲ זִׁ ינ ּו תשע"ד-תשע"ה
י ______________ ִׁשעו ִּׁרים ֹיו ִׁמ ִּׁיים לִׁ ימי ָׁ

שלֻ ֹא יְ הֵ א ָשם נ ֶֶּּקב אֶּ חָ ד
ִּ ֻב ְת ִּחי ַלת ִּש ֻ ָשה ,וֻמֵ יצֵ ר וְ הוֹ ל ְֵךִּ .אי אֶּ ְפ ָשר ֶּ
יטע בֻ וֹ אֶּ ת הָ אֶּ ְמצָ ִּעית.
ֻ ָפנוֻי לִּ ַ
אָ ַמר ַר ִּ ֻבי יוֹ נָ הֲ :עבוֹ ָדה ֻפוֹ ֵג ַע ַֻב ֲעבוֹ ָדה ,וְ אֵ ין ִּמין ֻפוֹ ג ֵַע ַֻבחֲבֵ ירוֹ
לְ חוֹ ְבשוֹ .
ש ַע ֶֻּבן
ַר ִּ ֻבי יְ הוֹ ֺ

[דף י"ג ע"ב]
יעה זְ ָר ֶּעיהָ זֵרו ֶֻּעיהָ  .ו ְֻכ ַר ִּ ֻבי יו ָֻדה .דְֻ ַר ִּ ֻבי יו ָֻדה אָ ַמרִּ :ש ֻ ָשה.
לֵוִּ י :זְ ִּר ָ
ז ֶַּרע ז ְַר ָע ֻה זֵרו ֶֻּעיהָ .
אנָ א ַמ ְש ֻ ַכח ל ָֻה וי [וָ ו י ֻוד]
ַר ִּ ֻבי חַ ַֻגיי אָ ַמר :ז ֵֺר ֶּעיהָ – ח ֲִּמ ֻ ָשהָ ֻ .כל הֵ ן דַֻ ֲ
ֵיה? ִּא ְש ְֻת ִּאי ַלת לְ ַרב הוֻנָ א סַ ְפ ָרא דְֻ ִּס ְיד ָרא ,וְ ָא ַמר
אֲנָ א ָמחַ ק ל ֻ
זֵירו ֶֻּעיהָ – ַמלְ ָיא!
שם ַר ִּ ֻבי
שם ַר ִּ ֻבי י ַַֻניי :כֻ וֻלְ הוֹ ן – ְ ֻבתוֹ ְך ִּש ֻ ָשהַ ֻ .כהֲנָ א ְ ֻב ֵ
ַר ִּ ֻבי יוֹ חָ נָ ן ְ ֻב ֵ
ִּש ְמעוֹ ן ֶֻּבן ל ִָּקיש :כֻ וֻלְ הֹן – חוֻץ לְ ִּש ֻ ָשהִּ .אם כֻ וֻלְ הֹן חוֻץ לְ ִּש ֻ ָשה,
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אלּול
יעי – כ"ט ֱ
יום ְׁר ִב ִ
ֹ

[דף י"ד ע"א]
יתנֵי ִֻּת ְש ָעה! אָ ַמר ַר ִּ ֻבי ֻ ַתנְ חוֻם בֻ וֹ ְצ ָריָיא :וְ כֵ ן ִּהיאַֻ ,ב ֲערוֻגָ ה
נִּ ְ
יתא.
ש ַֻב ֲערוֻגוֹ ת – ִּהיא ַמ ְתנִּ ָ
ֶּ
ימי הֲ ו ֻון י ְָת ִּבין ַמ ְק ַשייָ ֻ ,תנֵ ינַ ן :הָ יָה ל ָֻה ֻגוֹ בֶּ ל
ַר ִּ ֻבי יִּ ְצחָ ק וְ ַר ִּ ֻבי אֵ ִּ
ָֻגבוֹ ֻ ַה ֶּטפַ ח – זוֹ ְר ִּעין ְ ֻבתוֹ כָ ֻה ְשל ָֹשה ָע ָשרְ ,של ָֹשה ַעל ֻ ָכל גֻוֹ בֶּ ל
שהַ גוֹ ְבלִּ ין
יפ ֵתרֶּ ,
יתנֵי ִּש ֻ ָשה ָֻבאֶּ ְמצַ ע! ִֻּת ֻ ָ
וָ גוֹ בֶּ ל ,וְ אֶּ חָ ד ָֻבאֶּ ְמצַ ע .נִּ ְ
שהַ גוֹ ְבלִּ ין ְמ ַמ ֲע ִּטין ִּש ֻ ָשהֻ ְ ,ב ָדה ָֻתנֵינַ ן ַר ִּ ֻבי
ְמ ַמ ֲע ִּטין ִּש ֻ ָשהִּ .אם ְֻכ ֶּ
יו ָֻדה אוֹ מֵ רִּ :ש ֻ ָשה
ַימנוֻהָ ,
ַימנוֻהָ  ,וְ לָא י ְָד ִּעין ִּאי חַ ְב ַר ָ ֻיא ִּק ֻי ְ
[דף י"ד ע"ב] ָֻבאֶּ ְמצַ ע? וְ ִּק ֻי ְ
אשהֻ ְ ,ב ָדה ָֻתנֵי ַר ִּ ֻבי
אשה .וְ ִּאין ַעל ֵר ָ
ימה ַעל ֵר ָ
ימי ִּק ְֻי ָ
ִּאי ַר ִּ ֻבי אֵ ִּ
ִּח ֻיָיהַ ,ר ִּ ֻבי יו ָֻדה אוֹ מֵ רְ :שמוֹ נָ ה ָע ָשר?

שבוּע ּפ ְרשת האֲ זִׁ ינ ּו תשע"ד-תשע"ה
יב ______________ ִׁשעו ִּׁרים ֹיו ִׁמ ִּׁיים לִׁ ימי ָׁ

ַמה ֻו לְ הַ ְק ִּריחַ ֵֻבית רוֹ בַ ע וְ לִּ זְ ר ַֹע ְ ֻבתוֹ כוֹ ח ֲִּמ ֻ ָשה ִּמינֵ י ְֻתבוֻאָ ה? ַמה
שלֻ וֹ ִּקין ָעלָיו דְֻ בַ ר ֻתוֹ ָרה – אַ ְֻת אָ ַמר מו ָֻֻתר,
ִּאם ִּש ֻ ָשה ַעל ִּש ֻ ָשה ֶּ
שאֵ ין לוֹ ִּקין ָעלָיו דְֻ בַ ר ֻתוֹ ָרה – לֹא ֻ ָכל ֶּש ֻ ֵכן!
ֻ ָכאן ֶּ
ַמה ֻו לְ הַ ְק ִּריחַ ִּ ֻב ְת ִּחילַת ִּש ֻ ָשה לִּ ְהיוֹ ת מֵ יצֵ ר וְ הוֹ ל ְֵך? ַמה ִּאם ְ ֻב ָש ָעה
שאֵ ין ֲעבוֹ ָדה
ש ֲעבוֹ ָדה ֻפוֹ גַ ַעת ַֻב ֲעבוֹ ָדה – אַ ְֻת אָ ַמ ְר ְֻת מו ָֻֻתרָ ֻ ,כאן ֶּ
ֶּ
ש ֻ ֵכן!
ֻפוֹ גַ ַעת ַֻב ֲעבוֹ ָדה – לֹא ֻ ָכל ֶּ
ילת ֵֻבית רוֹ בַ ע לִּ ְהיוֹ ת מֵ יצֵ ר
ָלא צוֹ ְרכָ ה דִֻּ י ָלאַ ,מה ֻו לְ הַ ְק ִּריחַ ִּ ֻב ְת ִּח ֻ ַ
שלֻ וֹ ִּקין ָעלָיו דְֻ בַ ר ֻתוֹ ָרה – אַ ְֻת
וְ הוֹ ל ְֵך? ַמה ִּאם ִּש ֻ ָשה ַעל ִּש ֻ ָשה ֶּ
ש ֻ ֵכן!
שאֵ ין לוֹ ִּקין ָעלָיו דְֻ בַ ר ֻתוֹ ָרה – לֹא ֻ ָכל ֶּ
אָ ַמר מו ָֻֻתרָ ֻ ,כאן ֶּ
של ֻגוֹ בֵ ל ְשנֵי ְטפָ ִּחים – מו ָֻֻתר
ַר ִּ ֻבי נְ סָ א ָשאַ ל :לָא ִּמ ְס ַת ְ ֻב ָרא ְ ֻבגַ גֻוֹ ֶּ
לִּ זְ רוֹ ַע בֻ וֹ ְש ֵני ִּמינִּ ין.
יאה [ ְסאָ ה] ז ַָרע ְ ֻבגוֹ ְמ ִּסין.
ַר ִּ ֻבי נְ סָ א ָשאַ לָ :ע ָשה ֻ ֵפ ָ
יפ ֵתר
ימיִֻּ ,ת ֻ ָ
ִּמ ְשכוֹ ְ ֻבכַ ֻ ָמה? ִּמן ַמה דְֻ אָ ַמר ַר ִּ ֻבי יִּ ְצחָ ק וְ ַר ִּ ֻבי אֵ ִּ
שהַ גוֹ ְבלִּ ין ְמ ַמ ֲע ִּטין ִּש ֻ ָשה .הָ ָדא אָ ְמ ָרה א ֲִּפיל ֻו ֻ ֶּפ ַרח ִּמ ֻ ָכאן.
ֶּ

ּתלְ מוּד יְ רוּשלְ ִׁמי ה ְּמנ ָׁ ֻּקד _____________________________________ יג

שהֵ ן ֲעמוֻקוֹ ת ֶּטפַ ח –
יש ְמ ִּעינָ ֻה ִּמן הָ ָדאֻ :גו ָֻמ ִּמיֻוֹ ת ֶּ
ַעד הֵ יכָ ן? נִּ ְ
יכן וְ אֶּ חָ ד
יכן וְ אֶּ חָ ד ִּמ ֻ ָ
זוֹ ְר ִּעין לְ תוֹ כָ ֻה ְשל ָֹשה ז ְֵירעוֹ נִּ ין ,אֶּ חָ ד ִּמ ֻ ָ
ָֻבאֶּ ְמצַ ע .הָ ָדא אָ ְמ ָרהַ :עד ֶּטפַ ח.
ַר ִּ ֻבי ָֻבא ַֻבר ֻ ַכהֲנָ אִּ ,ש ְמעוֹ ן ַֻבר נַ גְ ַר ְש ָיה ְ ֻב ֵשם ַר ִּ ֻבי ִּש ְמעוֹ ן ֶֻּבן
ל ִָּקישֻ ְ :בנוֹ ִּטים לְ חו ְֻרבָ ה ָשנ ֻו.
של ֻגוֹ בֵ ל – ָעש ֻו אוֹ תוֹ ָמקוֹ ם ִּ ֻב ְפ ֵני
אָ ַמר ַר ִּ ֻבי זְ ֵע ָיראָ ֻ :כל ֶּטפַ ח וְ ֶּטפַ ח ֶּ
ַע ְצמוֹ  .וְ יִּ ְהי ֻו ֶּע ְש ִּרים וַ ח ֲִּמ ֻ ָשה! ִּש ֻ ָשה ַעל ֻ ָכל גֻ וֹ בֵ ל וְ גוֹ בֵ ל וְ אֶּ חָ ד
ָֻבאֶּ ְמצַ ע ,וְ כֵ ן הוֻא?
הֵ ִּתיב ַר ִּ ֻבי בֻ וֹ ן ַֻבר ִּח ֻיָיא ְ ֻב ֵשם ַר ִּ ֻבי ְשמוֻאֵ ל ַֻבר ַרב יִּ ְצחָ ק :וְ הָ ָֻתנֵינַ ן:
שהֵ ן
ֻ ֶּתלֶּם וְ אַ ֻ ַמת הַ ֻ ַמיִּ ם ֶּ

שבוּע ּפ ְרשת האֲ זִׁ ינ ּו תשע"ד-תשע"ה
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ש ָּׁנה
יׁשי – א' ִת ְׁׁש ֵׁרי – ֹראׁש ַה ָּׁ
ח ִמ ִ
יום ֲ
ֹ

[דף ט"ו ע"א]
יכן וְ אֶּ חָ ד
ֲעמו ִֻּקין ֶּטפַ ח – זוֹ ְר ִּעין לְ תוֹ כָ ן ְשל ָֹשה ז ְֵירעוֹ נִּ ין ,אֶּ חָ ד ִּמ ֻ ָ
יכן וְ אֶּ חָ ד
יכן ו ְֻשנַ יִּ ם ִּמ ֻ ָ
יכן וְ אֶּ חָ ד ָֻבאֶּ ְמצַ ע .וְ נִּ ְתנֵי ח ֲִּמ ֻ ָשה! ְשנַ יִּ ם ִּמ ֻ ָ
ִּמ ֻ ָ
ש ֻ ָכאן חוֹ בֵ ש אֶּ ת הָ אֶּ ְמצָ ִּעי.
ָֻבאֶּ ְמצַ ע! לֵית י ִָּכיל ,צַ ד ֶּש ֻ ָכאן וְ צַ ד ֶּ
שם ַר ִּ ֻבי ְשמוֻאֵ ל ַֻבר ַרב יִּ ְצחָ ק ָֻב ֵעי :גֻוֹ בֵ ל ַמה ֻו
ַר ִּ ֻבי בֻ וֹ ן ַֻבר ִּח ֻיָיא ְ ֻב ֵ
שהֵ ן
ש ַ ֻי ִֻּציל אֶּ ת הַ ֻי ָָרק ִּמ ַ ֻיד מו ְֻק ָשה? ַמה ִּאם זְ ָר ִּעים ִּ ֻבזְ ָר ִּעים ֶּ
ֶּ
שר אַ ֻמוֹ ת ו ֶֻּמחֱצָ ה – אֵ ין הַ גֻוֹ בֶּ ל ַמ ִֻּציל ִּמ ֻי ָָדם ,מו ְֻק ָשה
נִּ יצוֹ לִּ ין ְ ֻב ֶּע ֶּ
ֶּ
ש ֻ ֵכן!
שהוֻא נִּ יצוֹ ל ִּ ֻב ְש ֻ ֵתים ֶּע ְש ֵרה – לֹא ֻ ָכל ֶּ
ש ַ ֻי ִֻּציל ְ ֻברֹאש הַ ֻגוֹ בֶּ ל? ַמה ִּאם זְ ָר ִּעים ִּ ֻבזְ ָר ִּעים
מו ְֻק ָשה ַע ְצמוֹ ַ ,מה ֻו ֶּ
שר אַ ֻמוֹ ת וֻמֶּ חֱצָ ה – אֵ ינָ ן נִּ יצוֹ לִּ ין ְ ֻברֹאש הַ ֻגוֹ בֶּ ל,
שהֵ ן נִּ יצוֹ לִּ ין ְ ֻב ֶּע ֶּ
ֶּ
שהוֻא נִּ יצוֹ ל ִּ ֻב ְשמוֹ נָ ה אַ ֻמוֹ ת – לֹא ֻ ָכל ֶּש ֻ ֵכן!
מו ְֻק ָשה ֶּ
ש ֻ ֵכן? אֶּ ֻלָא הָ כֵ ן
אָ ַמר ַר ִּ ֻבי יו ָֻדן אֲבוֻי דְֻ ַר ִּ ֻבי ַמ ֻ ַתלְ ָיא :וְ הֵ ן הוֻא ֻ ָכל ֶּ
שר אַ ֻמוֹ ת וֻמֶּ חֱצָ ה –
ש ִּ ֻניצוֹ לִּ ין ְ ֻב ֶּע ֶּ
הוֻאַ :מה ִּאם זְ ָר ִּעים ִּ ֻבזְ ָר ִּעים ֶּ
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שהוֻא נִּ יצוֹ ל ִּ ֻב ְש ֻ ֵתים ֶּע ְש ֵרה –
אֵ ינָ ן נִּ יצוֹ לִּ ין ְ ֻברֹאש הַ ֻגוֹ בֶּ ל ,מו ְֻק ָשה ֶּ
לֹא ֻ ָכל ֶּש ֻ ֵכן!

ֲה ָל ָכה ב'
מתני'

ֻ ָכל ִּמין זְ ָר ִּעים – אֵ ין זוֹ ְר ִּעים ָֻב ֲערוֻגָ ה .וְ כָ ל ִּמין יְ ָרקוֹ ת –

זוֹ ְר ִּעין ָֻב ֲערוֻגָ ה.
חַ ְרדָֻ ל וַ אֲפוֻנִּ ין הַ ֻשו ִֻּפין – ִּמין ז ְֵרעוֹ נִּ ין .אֲפוֻנִּ ין הַ ַֻג ְמלָנִּ ין – ִּמין י ָָרק.
שהָ יָה ֻ ָכ ֵשר ִּמ ְֻת ִּח ֻלָתוֹ .
שרֶּ ,
ש ָהיָה גָ בוֹ ֻ ַה ֶּטפַ ח וְ נִּ ְת ַמ ֵעט – ֻ ָכ ֵ
גֻוֹ בֶּ ל ֶּ
שהֵ ם ֲעמו ִּ ֻֻקין ֶּטפַ ח – זוֹ ְר ִּעין לְ תוֹ כָ ן ְשל ָֹשה
הַ ֻ ֶּתלֶּם וְ אַ ֻ ַמת הַ ֻ ַמיִּ ם ֶּ
יכן וְ אֶּ חָ ד ָֻבאֶּ ְמצַ ע.
יכן וְ אֶּ חָ ד ִּמ ֻ ָ
ז ְֵירעוֹ נִּ ים ,אֶּ חָ ד ִּמ ֻ ָ

גמרא

ּ ָׁכל ִׁמין זְ ָׁר ִׁעים ְוכוּ' .חַ ְרדָֻ ל וְ הָ אֲפוֻנִּ ין הַ ֻשו ִֻּפין – ִּמין זְ ָר ִּעים

ש ְזֻ ָר ָען לְ י ָָרק .אֵ ין נוֹ ְתנִּ ין אוֹ ָתן ַעל ַֻג ֵֻבי ֲערוֻגָ ה.
[אַ ף ַעל ֻ ִּפי] ֶּ
ש ְזֻ ָר ָען לְ ז ֶַּרע – אֵ ין נוֹ ְתנִּ ין אוֹ ָתן
הָ אֲפוֻנִּ ין הַ ַֻג ְמלוֹ נִּ ין וֻפוֻל הַ ִֻּמ ְצ ִּרי ֶּ
ַעל ַֻג ֵֻבי ֲערוֻגָ ה .זְ ָר ָען לְ י ָָרק – נוֹ ְתנִּ ין אוֹ ָתן ַעל ַֻג ֵֻבי ֲערוֻגָ ה .ו ְֻשאָ ר
ש ְזֻ ָר ָען לְ ז ֶַּרע – נוֹ ְתנִּ ין אוֹ ָתן
שאֵ ין ֶּנאֱכָ לִּ ין ,אַ ף ַעל ֻ ִּפי ֶּ
זֵי ְרעוֹ נֵי גִּ ינָ ה ֶּ
ַעל ַֻג ֵֻבי ֲערוֻגָ ה.
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ימי :הָ ָדא ְדאַ ְֻת ָא ַמר ַל ְזֻ ָר ִּעים ֶּ
נִׁ ְתמעט – ּ ָׁכשרָ .א ַמר ַר ִּ ֻבי אֵ ִּ
שבֻ וֹ ,
הָ א לִּ זְ ר ַֹע בֻ וֹ ִּ ֻב ְת ִּחילָה – אָ סוֻרָ .עבַ ר וְ ז ַָרע,
שאֵ לֻ ֻו מו ָֻֻת ִּרין – אַ ף אֵ לֻ ֻו מו ָֻֻת ִּרין.
[דף ט"ו ע"ב] מֵ אַ חַ ר ֶּ
ַר ִּ ֻבי יִּ ְר ְמיָה ָֻב ֵעי :נִּ יחָ א נ ֶֶּּע ְקר ֻו הַ ֻ ְשנִּ ִֻּיים – הָ ִּראשוֹ נִּ ים מו ָֻֻת ִּרין.
נ ֶֶּּע ְקר ֻו הָ ִּראשוֹ נִּ ים ,הַ ֻ ְשנִּ ִֻּיים ַמה הֵ ן?
ש ֻל ָֻה ,וְ ָע ָשה ל ָֻה
יטל ֻו ְש ֻ ֵתי אֲר ֻוכוֹ ת ֶּ
ש ִּ ֻנ ְ
יטה ֶּ
יש ְמ ִּעינָ ֻה ִּמן הָ ָדא :הַ ִֻּמ ֻ ָ
נִּ ְ
אֶּ ת הַ ח ֲָדשוֹ ת ,וְ לֹא ִּשינָ ה אֶּ ת הַ נְ ָק ִּבים ,נִּ ְש ֻ ַת ְ ֻבר ֻו ,ח ֲָדשוֹ ת –
שהַ כֻ ֹל הוֹ ל ְֵך אַ חַ ר הַ ְֻי ָשנוֹ ת.
ישנוֹ ת – ְטהוֹ ָרהֶּ ,
ְטמֵ יאָ ה ,וִּ ָ
הָ ָדא אָ ְמ ָרה :נ ֶֶּּע ְקר ֻו הַ ֻ ְשנִּ ִֻּיים – הָ ִּראשוֹ נִּ ים מו ָֻֻת ִּרין .נ ֶֶּּע ְקר ֻו
הָ ִּראשוֹ נִּ ים – הַ ֻ ְשנִּ ִֻּיים אֲסו ִֻּרין.
שם ַר ִּ ֻבי יוֹ חָ נָ ן.
ימיַ ֻ ,ת ְרוַ יְ הוֹ ן ְ ֻב ֵ
ַר ִּ ֻבי יוֹ נָ ה אָ ַמר ַר ִּ ֻבי זְ ֵע ָירא וְ ַר ִּ ֻבי אֵ ִּ
חַ ד ָא ַמר :סוֹ ְמ ִּכין לְ גָ ֵדר וְ אֵ ין סוֹ ְמ ִּכין ַלגֻוֹ בֶּ ל .וַ ח ֲָרנָ ה אָ ַמר :גֻוֹ בֶּ ל
ש ִּ ֻנ ְת ַמ ֵעט – ֻ ָפסוֻל .וְ לֹא י ְָד ִּעין ַמאן
שר ,הָ א ָֻג ֵדר ֶּ
ש ִּ ֻנ ְת ַמ ֵעט – ֻ ָכ ֵ
ֶּ
אָ ַמר דָֻ א ו ַֻמאן ָא ַמר ָדא.
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ִּמן ַמה דְֻ אָ ַמר ַר ִּ ֻבי יוֹ סֵ י ַר ִּ ֻבי זְ ֵע ָירא ְ ֻב ֵשם ַר ִּ ֻבי יוֹ חָ נָ ן :סוֹ ְמ ִּכין ַל ָֻג ֵדר
שר,
ש ִּ ֻנ ְת ַמ ֵעט – ֻ ָכ ֵ
ימי ד ֻו אָ ַמר ֻגוֹ בֶּ ל ֶּ
וְ אֵ ין סוֹ ְמ ִּכין ַל ֻגוֹ בֶּ לֱ ,ה ֵויַ :ר ִּ ֻבי אֵ ִּ
ש ִּ ֻנ ְת ַמ ֵעט – ֻ ָפסוֻל.
הָ א ָֻג ֵדר ֶּ
שר .
ש ִּ ֻנ ְת ַמ ֵעט – ֻ ָכ ֵ
אָ ַמר ַר ִּ ֻבי יוֹ סֵ י :אוֻף אֲנַ ן ָֻתנֵינַ ן ֻ ַת ְר ֻ ֵתיהוֹ ן ,גֻוֹ בֶּ ל ֶּ
ש ִּ ֻנ ְת ַמ ֵעט – ֻ ָפסוֻל.
הָ א ָֻג ֵדר ֶּ
סוֹ ְמ ִּכין ַל ָֻג ֵדר ,דְֻ ָתנֵינַ ן :הַ ֻסוֹ מֵ ְך לַבֻ ֻור וְ ל ִּ ַֻניר וְ ַל ָֻגפָ א וְ לַדֶֻּ ֶּר ְך וְ ַל ָֻג ֵדר
שה ֻוא ָֻגבוֹ ֻ ַה ֲע ָש ָרה ְטפָ ִּחים.
ֶּ
אֵ ין סוֹ ְמ ִּכין ַל ֻגוֹ בֶּ ל ,דְֻ ָתנֵינַ ן :הַ ֻ ֶּתלֶּם וְ אַ ֻ ַמת הַ ֻ ַמיִּ ם ֶּשהֵ ן ֲעמו ִֻּקין ֶּטפַ ח
יכן וְ אֶּ חָ ד
יכן וְ אֶּ חָ ד ִּמ ֻ ָ
– זוֹ ְר ִּעין לְ תוֹ כָ ֻה ִּש ֻ ָשה ִּמינֵי ז ְֵירעוֹ נִּ ין ,אֶּ חָ ד ִּמ ֻ ָ
ָֻבאֶּ ְמצַ ע.
ש ֻסוֹ ְמ ִּכין ַלגֻוֹ בֶּ ל ,יִּ זְ ַרע לְ ַמ ֻ ָטן ֻ ַכ ָֻמה שוֻרוֹ ת!
ִּאם אוֹ מֵ ר אַ ְֻתֶּ :
שהָ יָה זוֹ ֵר ַע
יפ ֵתרֶּ ,
אָ ְמ ִּרין חַ ְב ַר ָ ֻיא קוֻמֵ י ַר ִּ ֻבי ְשמוֻאֵ ל ַֻבר אָ ִּביןִֻּ :ת ֻ ָ
ְ ֻברֹאש הַ גֻ וֹ בֶּ ל.
אָ ַמר לוֹ ִּ :אין ֻ ֵכינִּ י ,י ֲַעקוֹ ר אוֹ תוֹ הַ ֶֻּקלַח וְ יִּ זְ ַרע לְ ַמ ֻ ָטן ֻ ַכ ָֻמה שוֻרוֹ ת! לֹא
מו ַֻטב ַל ֲעקוֹ ר ֶּקלַח אֶּ חָ ד וְ לִּ זְ ר ַֹע לְ ַמ ֻ ָטן ֻ ַכ ָֻמה שוֻרוֹ ת!

שבוּע ּפ ְרשת האֲ זִׁ ינ ּו תשע"ד-תשע"ה
יח ______________ ִׁשעו ִּׁרים ֹיו ִׁמ ִּׁיים לִׁ ימי ָׁ

ש ָּׁנה
יום ִׁש ִשי – ב' ִת ְׁׁש ֵׁרי – ֹראׁש ַה ָּׁ
ֹ

[דף ט"ז ע"א]

ֲה ָל ָכה ג'
מתני'

הָ יָה רֹאש ֻתוֹ ר י ָָרק נִּ ְכנָ ס לְ תוֹ ְך ְש ֵדה י ָָרק אַ חֵ ר – מו ָֻֻתר,

שהוֻא נִּ ְראֶּ ה ְֻכסוֹ ף ָש ֵדה ֻו.
ִּמ ֻ ְפנֵי ֶּ
של י ָָרק
הָ יְ ָתה ָש ֵדה ֻו זְ רו ָֻעה י ָָרק וְ הוֻא ְמבַ ֵֻקש לִּ ֻ ַטע ְ ֻבתוֹ כָ ֻה שו ָֻרה ֶּ
ש ְֻיהֵ א הַ ֻ ֶּתלֶּם ְמפו ֻֻלָש מֵ רֹאש
אַ חֵ ר – ַר ִּ ֻבי יִּ ְש ָמ ֵעאל אוֹ מֵ רַ :עד ֶּ
הַ ֻ ָש ֶּדה וְ ַעד רֹאשוֹ ַ .ר ִּ ֻבי ֲע ִּקיבָ ה אוֹ מֵ ר :א ֶֹּר ְך ִּש ֻ ָשה ְטפָ ִּחים וְ רוֹ חַ ב
ְמלוֹ אוֹ ַ .ר ִּ ֻבי יְ הו ָֻדה אוֹ מֵ ר :רוֹ חַ ב ִֻּכ ְמלוֹ א רוֹ חַ ב הַ ֻ ַפ ְרסָ ה.

גמרא

הָׁ יָׁ ה רֹאש ּת ֹור כ ּו'ָֻ .תנֵי ַֻבר ַק ֻ ָפ ָרא :אֵ ינוֹ זוֹ ֵר ַע לְ תוֹ כָ ֻה

אֶּ ֻלָא ִּמין אֶּ חָ ד ִּ ֻבלְ בַ דַ .מה אָ ַמר ַר ִּ ֻבי יִּ ְש ָמ ֵעאל ְ ֻברוֹ חַ ב? ַמה ִּאין ַר ִּ ֻבי
ֵיה רוֹ חַ ב ְמלוֹ אוֹ ַ ,ר ִּ ֻבי
ֲע ִּקיבָ ה חוֹ בֵ ש ְ ֻב ָשלֹש שוֻרוֹ ת [רוֻחוֹ ת] – ִּאית ל ֻ
ש ֻ ֵכן!
שהוֻא חוֹ בֵ ש ִּ ֻב ְש ֻ ֵתי שוֻרוֹ ת [רוֻחוֹ ת] – לֹא ֻ ָכל ֶּ
יִּ ְש ָמ ֵעאל ֶּ

ּתלְ מוּד יְ רוּשלְ ִׁמי ה ְּמנ ָׁ ֻּקד _____________________________________ יט

של י ָָרק ִּ ֻב ְש ֵדה ְֻתבוֻאָ ה? ַמה ִּאין
ַמה ָא ַמר ַר ִּ ֻבי יִּ ְש ָמ ֵעאל ְ ֻבשו ָֻרה ֶּ
יקל הָ כָ א – הוֻא ַמ ְח ִּמיר ֻ ַת ָֻמןַ ,ר ִּ ֻבי יִּ ְש ָמ ֵעאל
ַר ִּ ֻבי ֲע ִּקיבָ ה ְדהוֻא מֵ ֵ
ש ֻ ֵכן ְדי ְַח ִּמיר ֻ ַת ָֻמן! ָלא צוֹ ְרכָ א דְֻ לָא,
ְדהוֻא ַמ ְח ִּמיר הָ כָ א – לֹא ֻ ָכל ֶּ
ַמה דְֻ אָ ַמר ַר ִּ ֻבי יִּ ְש ָמ ֵעאל ֻ ַת ָֻמן ְ ֻברוֹ חַ בְֻ ,כ ָמה ְדאַ ְֻת אָ ַמר ֻ ַת ָֻמן :לָא
ַשנְ יָיאִּ ,היא ַר ִּ ֻבי ֲע ִּקיבָ הִּ ,היא ַר ִּ ֻבי יִּ ְש ָמ ֵעאלֻ ְ .ברוֹ חַ ב.
ְשמוֻאֵ ל ָא ַמר :לֹא ָשנ ֻו אֶּ ֻלָא ש ֻו ָרה אַ חַ ת ,הָ א ְש ֻ ַתיִּ ם – אָ סוֻרַ .ר ִּ ֻבי
יוֹ חָ נָ ן וְ ַר ִּ ֻבי ִּש ְמעוֹ ן ֶֻּבן ל ִָּקישַ ֻ ,ת ְרוַ יְ הוֹ ן ָא ְמ ֵרי :לָא ַשנְ יָיאִּ ,היא אַ חַ ת,
ִּהיא ְש ֻ ַתיִּ ם.
יע אַ ְר ַֻבע שוֻרוֹ ת ַֻב ִּ ֻב ְק ָעה.
ַר ִּ ֻבי ִּש ְמעוֹ ן ֶֻּבן ל ִָּקיש ָא ַמר :מו ָֻֻתר לְ הַ ְב ִּק ַ
ש ְֻיה ֻו ְש ֻ ֵתי שוֻרוֹ ת הַ ִּחיצוֹ נוֹ ת נִּ ידוֹ נוֹ ת
אָ ַמר ַר ִּ ֻבי יוֹ חָ נָ ן :ו ִֻּבלְ בַ ד ֶּ
ֻ ַכ ֲערוֻגָ ה .אָ ַמר ַר ִּ ֻבי זְ ֵע ָירא :ו ִֻּבלְ בַ ד ְשל ָֹשה ְ ֻבתוֹ ְך ִּש ֻ ָשה.
אָ ַמר ַר ִּ ֻבי הוֻנָ אַ :ט ְע ָמא דְֻ ַר ִּ ֻבי יו ָֻדה

(דברים

ֵכגַןֵ
ֵב ַרגְּ ְּל ָּך ְּ
ית ְּ
יא) וְּ ִה ְּש ִק ָּ

של ֻ ַפ ְרסָ ה? ֶּטפַ ח.
הַ י ָָּּרקֵ.וְ כַ ָֻמה ִּהיא ִּשיעו ָֻרה ֶּ
יתה הָ כָ א וְ לָא
ָֻתנֵינַ ן הָ כָ א דְֻ ַר ִּ ֻבי יו ָֻדה ,וְ ָֻתנֵינַ ן ֻ ַת ָֻמן! ִּאילֻ ֻו ָֻת ֵנ ָ
ֵיתה ֻ ַת ָֻמןֲ ,הוֵינָ ן ָא ְמ ִּריןַ :מה ִּאין ַר ִּ ֻבי יו ָֻדה ְדהוֻא ַמ ְח ַמר הָ כָ א –
ָֻתנ ָ

שבוּע ּפ ְרשת האֲ זִׁ ינ ּו תשע"ד-תשע"ה
כ ______________ ִׁשעו ִּׁרים ֹיו ִׁמ ִּׁיים לִׁ ימי ָׁ

ש ֻ ֵכן יְ ִּקילוֻן ֻ ַת ָֻמן!
יקל ֻ ַת ָֻמןַ ,ר ָֻבנִּ ין דְֻ ִּאינ ֻון ְמ ִּקילִּ ין הָ כָ א – לֹא ֻ ָכל ֶּ
מֵ ֵ
ֱה ֵוי ,צוֹ ְרכָ א ִּמ ְת ֵני ֻ ַת ָֻמן.
ֵיתה הָ כָ אֲ ,הוֵינָ ן ָא ְמ ִּריןַ ,מה ִּאין
ֵיתה ֻ ַת ָֻמן וְ לֹא ָֻתנ ָ
אוֹ ִּאילֻ ֻו ָֻתנ ָ
ַר ָֻבנָ ן דְֻ ִּאינ ֻון ַמ ְח ִּמ ִּרין ֻ ַת ָֻמן – ִּאינוֻן ְמ ִּקילִּ ין הָ כָ אַ ,ר ִּ ֻבי יְ הו ָֻדה דְֻ ה ֻוא
יקל ֻ ַת ָֻמן – לֹא ֻ ָכל ֶּש ֻ ֵכן דְֻ י ֵָקיל הָ כָ א! הֱ ֵוי ,צוֹ ְרכָ א ִּמ ְת ֵני ָהכָ א
מֵ ֵ
וְ צוֹ ְרכָ א ִּמ ְת ֵני ֻ ַת ָֻמן.

[דף ט"ז ע"ב]

מתני'

ֲה ָל ָכה ד'

של דְֻ לו ִֻּעים,
של ִּק ֻשו ִֻּאיןְ ,ש ֻ ֵתי שוֻרוֹ ת ֶּ
הַ נֻ וֹ ֵט ַע ְש ֻ ֵתי שוֻרוֹ ת ֶּ

של ִּק ֻש ֻו ִּאים ,שו ָֻרה
של ֻפוֹ ל הַ ִֻּמ ְצ ִּרי – מו ָֻֻתר .שו ָֻרה ֶּ
ְש ֻ ֵתי שוֻרוֹ ת ֶּ
ישו ִֻּאין,
של ֻפוֹ ל הַ ִֻּמ ְצ ִּרי – אָ סוֻר .שו ָֻרה ֶּ
של דִֻּ ילו ִֻּעין ,שו ָֻרה ֶּ
ֶּ
של ִּק ֻ
ישו ִֻּאין –
של ֻפוֹ ל הַ ִֻּמ ְצ ִּרי וְ שו ָֻרה ֶּ
של דְֻ ילו ִֻּעין ,שו ָֻרה ֶּ
שו ָֻרה ֶּ
של ִּק ֻ
יעזֶּר ַמ ִֻּתיר ,וַ חֲכָ ִּמים אוֹ ְס ִּרין.
ַר ִּ ֻבי לִּ ֶּ
ש ְֻתהֵ א זוֹ נוֹ ָטה
נוֹ ֵט ַע אָ ָדם ִּק ֻשוֻת ו ְֻדל ַַעת לְ תוֹ ְך ֻגו ָֻֻמא אַ חַ ת ,ו ִֻּבלְ בַ ד ֶּ
של זוֹ לְ כָ אןֶּ .ש ֻ ֵכן ַמה
ש ָער ֶּ
לְ צַ ד זוֹ  ,וְ זוֹ נוֹ ָטה לְ צַ ד זוֹ  .וְ נוֹ ֵט ַע ֵ
שאָ ְסר ֻו חֲכָ ִּמים – לֹא גָ זְ ר ֻו אֶּ ֻלָא ִּמ ֻ ְפ ֵני ַמ ְר ִּאית הָ ַעיִּ ן.
ֻ ֶּ

ּתלְ מוּד יְ רוּשלְ ִׁמי ה ְּמנ ָׁ ֻּקד ____________________________________ כא

גמרא

ּרות כ ּו'ִּ .חזְ ִּקיָה ָא ַמרֻ ְ :ב ַמ ְחלוֹ ֶּקתַ .מאן
הנּ ֹוטע ְש ּתי שו ֹ

דְֻ אָ ַמר ֻ ַת ָֻמןְ :ש ֻ ֵתים ֶּע ְש ֵרה – אוֻף הָ כָ א ְש ֻ ֵתים ֶּע ְש ֵרהַ .מאן דְֻ ָא ַמר
ֻ ַת ָֻמןֻ ִּ :ב ְשמוֹ ֶּנה – אוֻף הָ כָ א ִּ ֻב ְשמוֹ ֶּנה.
אָ ַמר ַר ִּ ֻבי יוֹ חָ נָ ן :דִֻּ ְב ֵרי הַ כֻ ֹל ִּהיא! יָפֶּ ה כֻ ֹחַ מו ְֻק ָשה ֵֻבין הַ מו ְֻק ָשיוֹ ת
לְ הַ ִֻּציל ִּ ֻב ְשמוֹ ֶּנה.
אוֹ ְרכֻ וֹ ְ ֻבכַ ָֻמה חוֹ בֵ ש? ָא ַמר ַר ִּ ֻבי זְ ֵע ָירא :נִּ לְ ְמ ִּדינָ ֻה ִּמן הַ ֻ ֶּכ ֶּרםְֻ .כ ָמה
ימר ַֻג ֵֻבי ֻ ֶּכ ֶּרם :לָא ַשנְ יָיאִּ ,היא אָ ְרכֻ וֹ ִּהיא הֶּ ְפלֵיגוֹ  ,אַ ף ָהכָ א –
דְֻ ֵת ַ
לָא ַשנְ יָיאִּ ,היא אָ ְרכֻ וֹ ִּהיא הֶּ ְפלֵיגוֹ .
יה ְד ִּחזְ ִּקיָה נִּ יחָ אַ ,מאן דְֻ ָא ַמר ֻ ַת ָֻמן ִּ ֻב ְשמוֹ ֶּנה ,אוֻף הָ כָ א
ַעל דַֻ ְע ֻ ֵת ֻ
ִּ ֻב ְשמוֹ ֶּנה.
ימר ִּ ֻב ְשמוֹ נָ ה
יה דְֻ ַר ִּ ֻבי יוֹ חָ נָ ן ,אוֹ ְרכֻ וֹ ְ ֻבכַ ָֻמה חוֹ בֵ ש? ִּאין ֻ ֵת ַ
ַעל דַֻ ְע ֻ ֵת ֻ
שלֻ ֹא ַיח ֲִּביש אֶּ ֻ ָלא ְש ֻ ֵתים ֶּע ְש ֵרה
ַקל וְ חוֹ מֶּ ר לְ מו ְֻק ָשה ֵֻבין הַ ְ ֻבצָ לִּ ים ֶּ
יתה כֻ וֹ חוֹ לְ הַ ִֻּציל
ש ִֻּי ֻ ִּפ ָ
[ ְשמוֹ ֶּנה]ַ .מה ִּאם מו ְֻק ָשה ֵֻבין הַ ֻמו ְֻק ָשיוֹ תֶּ ,

שבוּע ּפ ְרשת האֲ זִׁ ינ ּו תשע"ד-תשע"ה
כב ______________ ִׁשעו ִּׁרים ֹיו ִׁמ ִּׁיים לִׁ ימי ָׁ

קו ֶּדׁש – ג' ִת ְׁׁש ֵׁרי
ׁש ָּׁבת ֹ
ַ

[דף י"ז ע"א]
שהו ַֻר ְע ְֻת כֻ וֹ חוֹ
ִּ ֻב ְשמוֹ ֶּנה – נ ְֶּח ַֻבש ִּ ֻב ְשמוֹ נֶּ ה ,מו ְֻק ָשה ֵֻבין הַ ְ ֻבצָ לִּ יםֶּ ,
שלֻ ֹא י ְַחבֻ ֹש אֶּ ֻלָא ִּ ֻב ְשמוֹ ֶּנה!
לְ הַ ִֻּציל ִּ ֻב ְש ֻ ֵתים ֶּע ְש ֵרה – לֹא ֻ ָכל ֶּש ֻ ֵכן ֶּ
ימר מו ְֻק ָשה ֵֻבין הַ ְ ֻבצָ לִּ ים – אֵ ין נ ְֶּח ַֻבש אֶּ ֻלָא ִּ ֻב ְש ֻ ֵתים ֶּע ְש ֵרה,
ִּאין ֻ ֵת ַ
שלֻ ֹא י ְַחבֻ ֹש אֶּ ֻלָא ִּ ֻב ְש ֻ ֵתים
ַקל וָ חוֹ מֶּ ר לְ מו ְֻק ָשה ֵֻבין הַ ֻמו ְֻק ָשיוֹ ת – ֶּ
ֶּע ְש ֵרה.
ימר ַֻג ֵֻבי ֻ ֶּכ ֶּרם:
שה ְקל ִָּחים יְ ִּח ִּידים? ְֻכ ָמה דְֻ ֵת ַ
ַעד ְֻכדוֹ ן ְ ֻברוֹ צֵ ףֻ ְ .בעוֹ ֶּ
שה ְקל ִָּחים יְ ִּח ִּידים ,אַ ף הָ כָ א – לָא
לָא ַשנְ יָיא ,הוֻא רוֹ צֵ ף ,הוֻא עוֹ ֶּ
שה ְקל ִָּחים יְ ִּח ִּידים.
ַשנְ יָיא ,הוֻא רוֹ צֵ ף ,הוֻא עוֹ ֶּ
ַר ִּ ֻבי י ַַֻנאי ָא ַמרֻ ְ :ב ַמ ְחלוֹ ֶּקתְ .ש ֵני ִּמינִּ ין – ִּמ ְצ ָט ְר ִּפין לְ הַ ִֻּציל ,וְ אֵ ין ְשנֵי
שם ֶּש ֻ ְשנֵי
ִּמינִּ ין ִּמ ְצ ָט ְר ִּפין לֵיאָ סֵ רַ .רב ָא ַמר :דִֻּ ְב ֵרי הַ כֻ ֹל ִּהיא! ְֻכ ֵ
ִּמינִּ ין ִּמ ְצ ָט ְר ִּפין לְ הַ ִֻּצילָ ֻ ,כ ְך ְשנֵי ִּמינִּ ין ִּמ ְצ ָט ְר ִּפין לֵיאָ סֵ ר.

ּתלְ מוּד יְ רוּשלְ ִׁמי ה ְּמנ ָׁ ֻּקד ____________________________________ כג

יתין
יעזֶּר ַמ ִֻּתירַ .מ ְתנִּ ִּ
ַמ ְתנִּ ִּ
יעא לְ ַר ִּ ֻבי י ַַֻנאי .דְֻ ָתנֵינַ ןַ :ר ִּ ֻבי לִּ ֶּ
יתין ְמסַ ְֻי ָ
של
של ִּדילו ִֻּעין ,שו ָֻרה ֶּ
של ִּקישו ִֻּאין ,שו ָֻרה ֶּ
ֻ ְפלִּ יגָ א ַעל ַרב .שו ָֻרה ֶּ
יעית ,לֹא
של ִּקישו ִֻּאיןַ ,עד ֶּ
פוֻל הַ ִֻּמ ְצ ִּרי ,וְ שו ָֻרה ֶּ
שלֻ ֹא נָ ַטע אֶּ ת הָ ְר ִּב ִּ
ש ָֻנ ַטע אַ ְר ַֻב ְע ָֻתן ְֻכאַ חַ ת.
יפ ֵתרֶּ ,
ְֻכבַ ר נֶּאֶּ ְסרוֻ? ִֻּת ֻ ָ
נוֹ ֵט ַע אָ ָדם ִּקישוֻתָֻ .תנֵי :מו ָֻֻתר הוֻא אָ ָדם ל ֲַעשוֹ ת ְ ֻבתוֹ ְך ָש ֵדה ֻו
גו ָֻמא ְק ַט ָֻנה ֲעמו ָֻקה ֶּטפַ ח ,וְ לִּ זְ ר ַֹע ְ ֻבתוֹ כוֹ אַ ְר ַֻבע ז ְֵירעוֹ נִּ ין ,וֻלְ הָ ְפכָ ן
יה.
לְ אַ ְר ַֻבע רוֻחוֹ ֶּת ָ
ַר ִּ ֻבי אַ ָֻבא ַֻבר ֻ ַכהֲנָ אִּ ,ש ְמעוֹ ן ַֻג ְר ָשיָיה ְ ֻב ֵשם ַר ִּ ֻבי ִּש ְמעוֹ ן ֶֻּבן ל ִָּקיש:
יתנֵי
ְ ֻבנוֹ ִּטין לְ חו ְֻרבָ ה ָשנ ֻוַ .ר ִּ ֻבי ָמנָ א ָֻב ֵעיִּ :אם ְ ֻבנוֹ ִּטין לְ חו ְֻרבָ ה – נִּ ְ
יכן!
יכן ו ְֻשנַ יִּ ם ִּמ ֻ ָ
יכן ,ו ְֻשנַ יִּ ם ִּמ ֻ ָ
יכן ו ְֻשנַ יִּ ם ִּמ ֻ ָ
ְשמוֹ נָ הְ ,שנַ יִּ ם ִּמ ֻ ָ

ֲה ָל ָכה ה'
מתני'

יטע ְ ֻבתוֹ כָ ֻה שוֻרוֹ ת
יקש לִּ ֻ ַ
הָ יְ ָתה ָש ֵדה ֻו זְ רו ָֻעה ְבצָ לִּ ים ו ִֻּב ֵֻ

של דִֻּ ילו ִֻּעיןַ ,ר ִּ ֻבי יִּ ְש ָמ ֵעאל אוֹ מֵ ר :עוֹ ֵקר ְש ֻ ֵתי שוֻרוֹ ת וְ נוֹ ֵט ַע שו ָֻרה
ֶּ
אַ חַ ת ,ו ַֻמ ִּ ֻניחַ ָק ַמת ְ ֻבצָ לִּ ים ִּ ֻב ְמקוֹ ם ְש ֻ ֵתי שוֻרוֹ ת ,וְ עוֹ ֵקר ְש ֻ ֵתי שוֻרוֹ ת
וְ נוֹ ֵט ַע שו ָֻרה אַ חַ תַ .ר ִּ ֻבי ֲע ִּקיבָ א אוֹ מֵ ר :עוֹ ֵקר ְש ֻ ֵתי שוֻרוֹ ת וְ נוֹ ֵט ַע

שבוּע ּפ ְרשת האֲ זִׁ ינ ּו תשע"ד-תשע"ה
כד ______________ ִׁשעו ִּׁרים ֹיו ִׁמ ִּׁיים לִׁ ימי ָׁ

ְש ֻ ֵתי שוֻרוֹ ת ,ו ַֻמ ִּ ֻניחַ ָק ַמת ְ ֻבצָ לִּ ים ִּ ֻב ְמקוֹ ם ְש ֻ ֵתי שוֻרוֹ ת ,וְ עוֹ ֵקר ְש ֻ ֵתי
שוֻרוֹ ת ,וְ נוֹ ֵט ַע ְש ֻ ֵתי שוֻרוֹ ת.
[דף י"ז ע"ב] וַ חֲכָ ִּמים אוֹ ְמ ִּריםִּ :אם אֵ ין ֵֻבין שו ָֻרה ַלחֲבֶּ ְיר ָֻת ֻה ְש ֻ ֵתים
של ֵֻבינְ ַתיִּ ים.
ֶּע ְש ֵרה אַ ָֻמה – לֹא יְ ַק ֻיֵים ז ֶַּרע ֶּ

גמרא

ֻ ַכהֲנָ א אָ ַמר :דִֻּ ְב ֵרי ַר ִּ ֻבי יִּ ְש ָמ ֵעאלְ ֻ ,פ ָע ִּמים ֵשש ֶּע ְש ֵרה,

ֻ ְפ ָע ִּמים ְש ֻ ֵתים ֶּע ְש ֵרהְ ֻ ,פ ָע ִּמים ְשמוֹ ֶּנהֻ ְ .ב ָש ָעה ֶּשהוֻא נוֹ ֵתן ֻ ָכל
שש ֶּע ְש ֵרהִּ .מ ְקצָ ָת ֻה ִּ ֻב ְפנִּ ים ו ִֻּמ ְקצָ ָת ֻה ַֻבחוֻץ –
הָ ֲעבוֹ ָדה ִּמ ִּ ֻב ְפנִּ ים – ֵ
ְש ֻ ֵתים ֶּע ְש ֵרה .כֻ ו ֻֻל ָֻה ִּמ ַֻבחוֻץ – ְשמוֹ נָ ה.
ְשמוֻאֵ ל אָ ַמר :לְ עוֹ לָם ְש ֻ ֵתים ֶּע ְש ֵרה .וְ ָתנֵי ֻ ֵכן :קוֹ צֵ ב ַעל דִֻּ ְב ֵרי
ְשנֵיהֶּ ןַ .ר ִּ ֻבי ֲע ִּקיבָ ה אוֹ מֵ רְ :שמוֹ ֶּנה.
הָ א ַר ִּ ֻבי יִּ ְש ָמ ֵעאל אָ ַמרְ :ש ֻ ֵתים ֶּע ְש ֵרה .וְ ַר ָֻבנִּ ין אָ ְמ ִּריןְ :ש ֻ ֵתים
יה דְֻ ַר ִּ ֻבי יִּ ְש ָמ ֵעאל – אָ סוֻר
ֶּע ְש ֵרהַ ,מה ֵֻבינֵ יהוֹ ן? ְס ִּמיכָ הַ .על דַֻ ְע ֻ ֵת ֻ
לִּ ְסמוֹ ְך .וְ ַר ָֻבנִּ ין ָא ְמ ִּרין :מו ָֻֻתר לִּ ְסמוֹ ְך.

ֲה ָל ָכה ו'
מתני'

דְֻ ל ַַעת ְ ֻבי ָָרק – ָי ָרק ִּ ֻב ְֻתבוֻאָ ה ,נוֹ ְתנִּ ין ל ָֻה ֵֻבית רוֹ בַ ע.

