ֲ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 ִׁמקּ ץ תשע"ה
ב ___________________ _ ִׁשעו ִּׁרים ֹיו ִׁמ ִּׁיים לִׁ ימי ָׁ

ׁשון – כ"ב ַכ ְס ֵליו
יום ַרא ֹ
ֹ

[דף י"ט ע"א]
אֶּ ֻּלָּא ַּט ְע ָּמא דְֻּ ַּר ִּ ֻּבי ִּש ְמעוֹּ ן ֶֻּּבן ל ִָּּקישִּ ,מ ֻּ ֵּכיוָּ ן דֻּ ֻּו ָּא ַּמרָּ ֻּ :כל הַּ ֻּ ֶּטבֶּ ל ָּעלָּה
ְ ֻּביָּדוֹּ ַּ ,מה ֵֻּּבין מוֹּ ִּציא ִּמ ֻּ ֶּמנֻּ ֻּו ָּעלָּיוַּ ,מה ֵֻּּבין מוֹּ ִּציא ִּמ ֻּ ֶּמנֻּ ֻּו לְ ָּמקוֹּ ם
אַּ חֵּ ר!
של ְֻּכ ִּרי.
שנִּ ְת ַּקן רוֻּבֻּ וֹּ ֶּ
ַּמיי ְֻּכדוֹּ ן? ְֻּכ ֶּ
של ְֻּכ ִּרי – ֻּ ְפלוֻּגְ ָֻּּתא דְֻּ ִּחזְ ִּקיָּה וְ ַּר ִּ ֻּבי יוֹּ חָּ נָּ ן .דְֻּ אָּ ַּמר ֵּריש
לֹּא נִּ ְת ַּקן רוֻּבֻּ וֹּ ֶּ
שם ִּחזְ ִּקיָּהֶּ :טבֶּ ל – ָֻּּב ֵּטל ְ ֻּברוֹּ ב .וְ ַּר ִּ ֻּבי יוֹּ חָּ נָּ ן ָּא ַּמר :אֵּ ין הַּ ֻּ ֶּטבֶּ ל
ל ִָּּקיש ְ ֻּב ֵּ
יטה
ימה ֻּ ָּכל ִּח ֻּ ָּ
ש ָֻּּנ ַּתן דַֻּּ ְע ֻּתוֹּ לְ הַּ ְפ ִּריש – נִּ ְס ֻּ ַּת ְֻּי ָּ
ָֻּּב ֵּטל ְ ֻּברוֹּ בִּ .מ ֻּ ֵּכיוָּ ן ֶּ
יטה ִּ ֻּב ְמקוֹּ ָּמ ֻּה.
וְ ִּח ֻּ ָּ
יעזֶּר ֶֻּּבן י ֲַּעקֹּב .דְֻּ ָּתנֵּי ַּר ִּ ֻּבי
וְ ִּאית ְד ָֻּּב ֵּעי מֵּ ַּ
ימר ְֻּכהָּ ָּדא דְֻּ ָּתנֵּי ַּר ִּ ֻּבי אלִּ ֶּ
יעזֶּר ֶֻּּבן י ֲַּעקֹּב :אֵּ ינוֹּ מוֹּ ִּציא לֹּא ָּעלָּיו וְ לֹּא ַּעל ָּמקוֹּ ם אַּ חֵּ רַּ .עד
אלִּ ֶּ
של ְֻּכ ִּרי וְ יֵּיבָּ א ְֻּכהָּ ָּדא
של ְֻּכ ִּרי .נִּ ְת ַּקן רו ָֻֻּּּב ֻּה ֶּ
ְֻּכדוֹּ ן לֹּא נִּ ְת ַּקן ר ֻּו ָֻּּב ֻּה ֶּ
הָּ י ֻּו לְ פָּ נָּ יו ְשנֵּ י ְֻּכ ָּריִּ ים ,אַּ חַּ ת ִּה ְפ ִּריש ִּמ ֻּ ֶּמנֻּ ֻּו ִּמ ְקצַּ ת ְֻּתרוֻּמוֹּ ת
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ו ַֻּּמ ַּע ְשרוֹּ ת ,וְ אַּ חַּ ת ִּה ְפ ִּריש ִּמ ֻּ ֶּמנֻּ ֻּו ִּמ ְקצַּ ת ְֻּתרוֻּמוֹּ ת ו ַֻּּמ ַּע ְשרוֹּ תַּ ,מה ֻּו
ש ִֻּּי ְתרוֹּ ם ִּמזֶֻּּה ַּעל זֶּה? ֻּ ַּתלְ ִּמידוֹּ י דְֻּ ַּר ִּ ֻּבי ִּח ֻּיָּיא רוֹּ בָּ א ְשאָּ לוֻּן לְ ַּר ִּ ֻּבי ִּח ֻּיָּיא
ֶּ
שרוֵַֹּ .ר ִּ ֻּבי
תֵב ָּ
אוכלֵא ְּ
ילֵחובקֵאתֵי ָָּּדיוֵוְּ ֹ
ֹ
רוֹּ בָּ אָּ ,א ַּמר לוֹּ ן :הַ ְּכ ִס
שם ַּר ִּ ֻּבי ִּח ֻּיָּיא ַּר ָֻּּבה :אֵּ ין ֻּתוֹּ ְר ִּמין וְ לֹּא ְמ ַּע ֻּ ְש ִּרין ִּמזֶֻּּה ַּעל זֶּה.
לְ ָּעזָּר ְ ֻּב ֵּ

ֲה ָל ָכה ב' מתני'

ש ָּהי ֻּו ֻּ ֵּפירוֹּ ָּתיו ַֻּּב ְֻּמגו ָֻּּרה ,וְ נָּ ַּתן ְסאָּ ה לְ בֶּ ן לֵּוִּ י
ִּמי ֶּ

ו ְֻּסאָּ ה ל ֶָּּענִּ י – ַּמ ְפ ִּריש ַּעד ְשמוֹּ נַּ ת סָּ ִּאין וְ אוֹּ ְכלָּן; דִֻּּ ְב ֵּרי ַּר ִּ ֻּבי ֵּמ ִּאיר.
וַּ חֲכָּ ִּמים אוֹּ ְמ ִּרים :אֵּ ינוֹּ ַּמ ְפ ִּריש אֶּ ֻּלָּא לְ ִּפי חֶּ ְשבֻּ וֹּ ן.

גמרא

שאֵּ ינוֹּ
שם ַּר ִּ ֻּבי הוֹּ ַּש ְע ָּיהָּ :עש ֻּו אוֹּ תוֹּ ְֻּכפוֹּ ֵּעל ֶּ
ַּר ִּ ֻּבי לְ ָּעזָּר ְ ֻּב ֵּ

ַּמא ֲִּמין לְ בַּ ַּעל הַּ ַֻּּביִּ ת.

[דף י"ט ע"ב]
יל ָּתא :נִּ ְש ְרפ ֻּו הַּ ֻּ ֵּפירוֹּ ת – הַּ ְֻּתרו ָֻּּמה ְ ֻּב ֵּטילָּה .נִּ ְש ְרפָּ ה
יטא הָּ ָּדא ִּמ ְֻּ
ֻּ ְפ ִּש ָּ
ש ֻּיֵּאָּ ְכל ֻּו הַּ ֻּ ֵּפירוֹּ ת – ָּקדְֻּ ָּשה הַּ ְֻּתרו ָֻּּמה לְ ַּמ ְפ ֵּר ַּע.
הַּ ְֻּתרו ָֻּּמה ,לִּ ְכ ֶּ

ֲה ָל ָכה ג' מתני'

ִּשיעוֻּר ְֻּתרו ָֻּּמהַּ :עיִּ ן יָּפָּ ה – אֶּ חָּ ד מֵּ אַּ ְר ָֻּּב ִּעיםֵֻּּ .בית

ַּש ֻּ ַּמאי אוֹּ ְמ ִּרים :אֶּ חָּ ד ִּמ ְשל ִֹּּשים.
וְ הַּ ֵֻּּבינוֹּ נִּ ית – אֶּ חָּ ד ֵּמח ֲִּמ ִּשים .וְ הָּ ָּר ָּעה – אֶּ חָּ ד ִּמ ֻּ ִּש ֻּ ִּשים.

שבוּע ּפ ְרשת ִׁמקּ ץ תשע"ה
ד ___________________ _ ִׁשעו ִּׁרים ֹיו ִׁמ ִּׁיים לִׁ ימי ָׁ

ָֻּּת ַּרם וְ עלָּה ְביָּדוֹּ אֶּ חָּ ד ִּמ ֻּ ִּש ֻּ ִּשים – ְֻּתרו ָֻּּמה וְ אֵּ ינוֹּ צָּ ִּר ְ
יך [לְ הוֹּ ִּסיף]
ָּ
לִּ ְתרוֹּ ם .חָּ זַּר וְ הוֹּ ִּסיף – חַּ ֻּיָּיב ַֻּּב ֻּ ַּמ ַּע ְשרוֹּ תָּ .עלָּה ְביָּדוֹּ ִּמ ֻּ ִּש ֻּ ִּשים וְ אֶּ חָּ ד –
שהוֻּא לָּמוֻּדַֻּּ ,ב ִֻּּמידָֻּּ ה ַֻּּב ִֻּּמ ְש ָּקל וֻּבַּ ִֻּּמנְ יָּין.
ְֻּתרו ָֻּּמה ,וְ ַּיחֲזוֹּ ר וְ יִּ ְתרוֹּ ם ְֻּכמוֹּ ֶּ
שלֻּ ֹּא ִּמן הַּ ֻּמו ָֻֻּּּקף.
ַּר ִּ ֻּבי יְ הו ָֻּּדא אוֹּ מֵּ ר :אַּ ף ֶּ

גמרא

ְֻּכ ִּתיב

(יחזקאל מה

יג)ִ :ש ִשית ֵהָּ איפָּ ה ֵמחֹמר ֵהַ ִח ִטיםֵ

יטים אחד
וְּ ִש ִשיתם ֵהָּ איפָּ ה ֵמחֹמר ֵהַ ְּשע ִֹרים .יָּכוֹּ ל ֻּתוֹּ ֵּרם ִּח ֻּ ִּ
ִּמ ֻּ ִּש ֻּ ִּשים ו ְֻּשעוֹּ ִּרים אֶּ חָּ ד ִּמ ְשל ִֹּּשים? ֻּ ַּתלְ מוֻּד לוֹּ ַּמר

(שם מד,

ל) :וְּ כָּ לֵ

ש ִֻּּי ְהי ֻּו ֻּ ָּכל הַּ ְֻּתרוֻּמוֹּ ת ָּשווֹּ ת.
ְּתרו ַמתֶּ .
יתם ,וְ נִּ ְמצָּ א ֻּתוֹּ ֵּרם אֶּ חָּ ד
ְשמוֻּאֵּ ל אָּ ַּמרֵּ ֻּ :תן ִּש ֻּ ִּשית ַּעל ִּש ֻּ ִּש ֶּ
מֵּ אַּ ְר ָֻּּב ִּעים.
ינונִׁ ית ֶאחָׁ ד מח ֲִׁמ ּ ִׁשים .אָּ ַּמר ַּר ִּ ֻּבי לֵּוִּ יְֻּ :כ ִּתיב
ּב ֹ

(במדבר לא

ל):

ֵמן ֵהַ ח ֲִמ ִשיםָּ ֻּ .כל
ֵאחוז ִ
ֵת ַקח ֵאחָּ ד ָּ
ִש ָּראל ִ
ֵבני ֵי ְּ
ו ִמ ַמח ֲִצית ְּ
שאַּ ָֻּּתה אוֹּ חֵּ ז ִּמ ָֻּּמקוֹּ ם אַּ חֵּ ר – ה ֲֵּרי הוֻּא ֻּ ָּכ ֶּזהַּ .מה זֶּה – אֶּ חָּ ד ִּמן
ֶּ
שאַּ ָֻּּתה אוֹּ חֵּ ז ִּמ ָֻּּמקוֹּ ם אַּ חֵּ ר – ה ֲֵּרי הוֻּא ֻּ ָּכ ֶּזה.
הַּ ח ֲִּמ ֻּ ִּשים ,אַּ ף ַּמה ֶּ

ְוהָׁ ָׁר ָׁעה ֶאחָׁ ד ִׁמ ּ ִׁש ּ ִׁשים .דִֻּּ ְכ ִּתיבִ :ש ִשיתֵהָּ איפָּ ה מחֹמרֵהַ ִח ִטיםֵ ֵ.
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ׁש ַני – כ"ג ַכ ְס ֵליו
יום ֵ
ֹ

[דף כ' ע"א]
יתם הָּ אֵּ יפָּ ה מֵּ חֹּמֶּ ר הַּ ֻּ ְשע ִֹּּרים.
ֵֻּּבית ַּש ֻּ ַּמאי אוֹּ ְמ ִּריםִּ :מ ְשל ִֹּּשים .וְ ִּש ֻּ ִּש ֶּ
ֵֻּּבינוֹּ נִּ ית מֵּ אַּ ְר ָֻּּב ִּעיםִּ ,מן ָּה ָּדא דִֻּּ ְשמוֻּאֵּ ל.
וְ הָּ ָּר ָּעה מֵּ ח ֲִּמ ֻּ ִּשיםִּ .מן הָּ ָּדא דְֻּ ַּר ִּ ֻּבי לֵּוִּ י .דְֻּ ָּא ַּמר ַּר ִּ ֻּבי לֵּוִּ י ַֻּּבר ִּחינָּ אָּ ֻּ :כל
הַּ ֻּמוֹּ ִּציא ַּמ ַּע ְשרוֹּ ָּתיו ְֻּכ ִּת ְקנָּ ן – אֵּ ינוֹּ ַּמ ְפ ִּסיד ְֻּכלוֻּםַּ .מה ַּט ְע ָּמא?

וַ עֲ ִש ִירתֵהַ חֹמרֵי ְִּהיֵהֵהָּ איפָּ הֵמִֵןֵהַ חֹמרֵי ְִּהיהֵ ַמ ְּת ֻּכנְּ תוֵֵֹ .
לָּא צוֹּ ְרכָּ ה דְֻּ לָּאְֻּ ,כ ָּמה דְֻּ נַּ ן אָּ ְמ ִּריןָֻּּ :ת ַּרם וְ ָּעלָּה ְ ֻּביָּדוֹּ אֶּ חָּ ד ֵּמח ֲִּמ ֻּ ִּשים
[ ִּמ ֻּ ִּש ֻּ ִּשים] – ְֻּתרו ָֻּּמה וְ אֵּ ין צָּ ִּר ְ
יך לִּ ְתרוֹּ םֵּ ֻּ ,כן ֵֻּּבית ַּש ֻּ ַּמאי אוֹּ ְמ ִּרים:
ָֻּּת ַּרם וְ עלָּה ְ ֻּביָּדוֹּ אֶּ חָּ ד ֵּמח ֲִּמ ֻּ ִּשים – ְֻּתרו ָֻּּמה וְ אֵּ ין צָּ ִּר ְ
יך לִּ ְתרוֹּ ם.
ָּ
יסי :לֹּא ָֻּּת ֵּני ַֻּּבר ַּק ֻּ ָּפ ָּרא ,אֶּ ֻּלָּא ָֻּּת ַּרם וְ ָּעלָּה
אָּ ַּמר ַּר ִּ ֻּבי חֲנִּ ינָּ א ַֻּּבר ִּא ִּ
ְ ֻּביָּדוֹּ מֵּ ח ֲִּמ ֻּ ִּשים וְ עד ִּש ֻּ ִּשים – ְֻּתרו ָֻּּמה וְ אֵּ ין צָּ ִּר ְ
יך לִּ ְתרוֹּ ם.
ַּ

שבוּע ּפ ְרשת ִׁמקּ ץ תשע"ה
ו ___________________ _ ִׁשעו ִּׁרים ֹיו ִׁמ ִּׁיים לִׁ ימי ָׁ

שם ַּר ִּ ֻּבי יוֹּ חָּ נָּ ןֻּ ְ :ב ִּמ ְת ֻּ ַּכ ֻּוֵּוין לִּ ְפטוֹּ ר אֶּ ת ִֻּּכ ְריוֹּ  .אֲ בָּ ל ִּאם
יסי ְ ֻּב ֵּ
ַּר ִּ ֻּבי ִּא ִּ
אֵּ ינוֹּ ִּמ ְת ֻּ ַּכ ֻּוֵּוין לִּ ְפטוֹּ ר אֶּ ת ִֻּּכ ְריוֹּ – א ֲִּפילֻּ ֻּו אֶּ חָּ ד ַּעל אֶּ חָּ ד.
שהוֻּא לָּמוֻּדַּ .ר ִּ ֻּבי יוֹּ חָּ נָּ ן ָּא ַּמר :א ֲִּפילֻּ ֻּו אֶּ חָּ ד ַּעל
ֻּ ַּכהֲנָּ א ָּא ַּמרְֻּ :כמוֹּ ת ֶּ
שלֻּ ֹּא לִּ ְפחוֹּ ת.
שהוֻּא לָּמוֻּד! ֶּ
אֶּ חָּ ד .וְ הָּ ָּתנֵּינַּ ןְֻּ :כמוֹּ ת ֶּ
אָּ ַּמר ַּר ִּ ֻּבי לְ ָּע ָּזרְֻּ :כמוֹּ ת ֶּשהוֻּא לָּמוֻּד – ַֻּּב ִֻּּמדָֻּּ הִּ .אם נִּ ְת ֻּ ַּכ ֻּוֵּין לְ הוֹּ ִּסיף –
א ֲִּפיל ֻּו ַֻּּב ִֻּּמדָֻּּ ה.
ַּר ִּ ֻּבי יוֹּ נָּ ה אָּ ַּמרַּ :ר ִּ ֻּבי ִּש ְמעוֹּ ן ֶֻּּבן ל ִָּּקיש ָֻּּב ֵּעי קוֻּמֵּ י ַּר ִּ ֻּבי יוֹּ חָּ נָּ ןֻּ :תוֹּ סֶּ פֶּ ת
ֵּיהִּ :מ ֻּשוֻּם
ְֻּתרו ָֻּּמה ַּמה ִּהיא? ָּא ַּמר ל ֻּ

[דף כ' ע"ב]
ימר לְ ִּח ֻּיוֻּב –
י ִָּּחיד אֲנִּ י שוֹּ ֶּנה אוֹּ ָּת ֻּה! ַּמה? לְ ִּח ֻּיוֻּב אוֹּ לִּ ְפטוֻּר? ִּאין ֻּ ֵּת ַּ
שלֻּ ֹּא ִּמן
ֵּיה ֶּ
נִּ יחָּ אִּ .אין ֻּ ֵּת ַּ
ימר לִּ ְפט ֻּורַּ ,מה ִּאין ַּר ִּ ֻּבי יְ הו ָֻּּדא דְֻּ ִּאית ל ֻּ
שלֻּ ֹּא ִּמן הַּ ֻּמו ָֻֻּּּקף – לֹּא ֻּ ָּכל ֶּש ֻּ ֵּכן!
הַּ ֻּמו ָֻֻּּּקף ֻּ ָּפטוֻּרַּ ,ר ָֻּּבנָּ ן דְֻּ לֵּית לְ הוֹּ ן ֶּ
שם ַּר ִּ ֻּבי ִּש ְמעוֹּ ן ֶֻּּבן ל ִָּּקישֻּ :תוֹּ סֶּ פֶּ ת
יסי ְ ֻּב ֵּ
א ֲָּתא ַּר ִּ ֻּבי יוֹּ סֵּ יַּ ,ר ִּ ֻּבי ִּא ִּ
ְֻּתרו ָֻּּמה – חַּ ֻּיֶּיבֶּ ת ַֻּּב ֻּ ַּמ ַּע ְשרוֹּ ת.
אָּ ַּמר ַּר ִּ ֻּבי יוֹּ סֵּ י :הַּ ִֻּּמ ְשנָּ ה ָּא ְמ ָּרה ֻּ ֵּכן!
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יה .אָּ ַּמר
ידא ַּמ ְתנִּ ִּ
יסי :הַּ יְ ָּ
אָּ ַּמר ַּר ִּ ֻּבי זְ ֵּע ָּירא לְ ַּר ִּ ֻּבי ִּא ִּ
יתין? וְ לֹּא אֲגִּ יבֵּ ֻּ
ֵּיה :וְ ִּדלְ ָּמא הָּ ָּדא דְֻּ ָּת ֵּנינַּ ןָּ ֻּ :ת ַּרם וְ ָּע ָּלה ְ ֻּביָּדוֹּ ִּמ ֻּ ִּש ֻּ ִּשים וְ אֶּ חָּ ד –
ל ֻּ
ְֻּתרו ָֻּּמה וְ אֵּ ינוֹּ צָּ ִּר ְ
יך לִּ ְתרוֹּ ם ,וְ לֹּא ָֻּּתנֵּי ֲעל ָֻּּה :חָּ זַּר וְ הוֹּ ִּסיף – חַּ ֻּיָּיב
ְ ֻּב ַּמ ַּע ְשרוֹּ ת.
ַּעד ֻּ ַּכ ָֻּּמה אָּ ָּדם ֻּפוֹּ ֵּטר ִּט ְבלוֹּ דְֻּ בַּ ר ֻּתוֹּ ָּרה? ַּר ִּ ֻּבי יוֹּ חָּ נָּ ן אָּ ַּמר :אֶּ חָּ ד
שר.
לְ מֵּ אָּ הִֻּּ ,כ ְתרו ַֻּּמת ַּמ ֲע ֵּ
ֵּיה:
ֵּיה ַּר ִּ ֻּבי יוֹּ חָּ נָּ ן [יוֹּ נָּ ָּתן]ִּ :מן ַּמאן ְש ַּמ ִּע ֻּ ַּ
ית ֻּה? אָּ ַּמר ל ֻּ
אָּ ַּמר ל ֻּ
ִּמ ֻּ ִּפילְ ֻּפוֻּל חַּ ְב ַּר ֻּיָּיא.
ְש ַּמ ִּעית דְֻּ בֵּ ית ַּר ִּ ֻּבי י ַַֻּּּנאי ָּא ְמ ִּרין :א ֲִּפילֻּ ֻּו אֶּ חָּ ד מֵּ אֶּ לֶּף.
אָּ ַּמר ַּר ִּ ֻּבי ָּמנָּ א :לֵּית ֻּ ָּכאן ִּשיעו ָֻּּרא! דִֻּּ ְכ ִּתיב

(דברים יח,

אשיתֵ
ד) :ר ִ

שהוֻּא.
ך – וַּ א ֲִּפיל ֻּו ֻּ ָּכל ֶּ
ֵתיר ְֹּש ָּךֵוְּ יִצְּ הָּ ר ֵָּ
ְּדגָּנְּ ָּך ִ

ֲה ָל ָכה ד'
מתני'
הַּ ַֻּּביִּ ת.

של ַֻּּב ַּעל
הָּ אוֹּ מֵּ ר לִּ ְשלוֻּחוֹּ " :צֵּ א ו ְֻּתרוֹּ ם"! – ֻּתוֹּ ֵּרם ְֻּכ ַּד ְע ֻּתוֹּ ֶּ
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וְ ִּאם אֵּ ינוֹּ יוֹּ ֵּד ַּע דַֻּּ ְע ֻּתוֹּ ֶּשל ַֻּּב ַּעל הַּ ַֻּּביִּ ת – ֻּתוֹּ ֵּרם ֻּ ַּכ ֵֻּּבינוֹּ נִּ ית ,אֶּ חָּ ד
מֵּ ח ֲִּמ ֻּ ִּשים.
ֻּ ִּפחֵּ ת ֲע ָּש ָּרה ,אוֹּ הוֹּ ִּסיף ֲע ָּש ָּרה – ְֻּתרו ָֻּּמתוֹּ ְֻּתרו ָֻּּמה.
ִּאם נִּ ְת ֻּ ַּכ ֵּ ֻּווין לְ הוֹּ ִּסיף א ֲִּפילֻּ ֻּו אֶּ חָּ ד – אֵּ ין ְֻּתרו ָֻּּמתוֹּ ְֻּתרו ָֻּּמה.
יעזֶּר אוֹּ מֵּ ר :אֶּ חָּ ד מֵּ ֲע ָּש ָּרהִֻּּ ,כ ְתרו ַֻּּמת
הַּ ֻּ ַּמ ְר ֶֻּּבה ִּ ֻּב ְתרו ָֻּּמהַּ ,ר ִּ ֻּבי אלִּ ֶּ
שר ַּעל ָּמקוֹּ ם אַּ חֵּ ר.
ש ָֻּּנה ְֻּתרו ַֻּּמת ַּמ ֲע ֵּ
שר .יוֹּ ֵּתר ִּמ ֻּ ָּכאן – י ֲַּע ֶּ
ַּמ ֲע ֵּ
ַּר ִּ ֻּבי יִּ ְש ָּמ ֵּעאל אוֹּ מֵּ רֶּ :מחצָּ ה חו ִֻֻּּּלין וֻּמֶּ חצָּ ה ְֻּתרו ָֻּּמה.
ש ְֻּי ַּש ֻּיֵּיר ָּשם חו ִֻֻּּּלין.
ַּר ִּ ֻּבי ַּט ְרפוֹּ ן וְ ַּר ִּ ֻּבי ֲע ִּקיבָּ ה אוֹּ ְמ ִּריםַּ :עד ֶּ

גמרא

ש ָּא ַּמר לוֹּ " :צֵּ א ו ְֻּתרוֹּ ם לְ ַּד ְע ִֻּּתי"! הָּ יָּה יוֹּ ֵּד ַּע דַֻּּ ְע ֻּתוֹּ
ַּעד ְֻּכדוֹּ ן ְֻּכ ֶּ

של ַֻּּב ַּעל הַּ ַֻּּביִּ ת ,וְ לֹּא ָּא ַּמר לוֹּ "צֵּ א ו ְֻּתרוֹּ ם לְ ַּד ְע ִֻּּתי"?
ֶּ
של ַֻּּב ַּעל הַּ ַֻּּביִּ תִּ .מ ֻּ ְפנֵּי
נִּ ְש ָּמ ִּעינָּ א ִּמן הָּ ָּדאִּ :אם אֵּ ינוֹּ יוֹּ ֵּד ַּע דַֻּּ ְע ֻּתוֹּ ֶּ
שלֻּ ֹּא אָּ ַּמר לוֹּ – ְֻּכ ִּמי ֶּשאָּ ַּמר
שאֵּ ינוֹּ יוֹּ ֵּד ַּע ,הָּ א ִּאם יוֹּ ֵּד ַּע ,אַּ ף ַּעל ֻּ ִּפי ֶּ
ֶּ
לוֹּ .
אָּ ַּמר ַּר ִּ ֻּבי בֻּ וֹּ ן ַֻּּבר ֻּ ַּכהֲנָּ א :הַּ ֻּפוֹּ חֵּ ת אֶּ חָּ ד מֵּ ֲע ָּש ָּרה – ְֻּתרו ָֻּּמה.
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יׁשי – כ"ד ַכ ְס ֵליו
יום ְׁש ַל ַ
ֹ

[דף כ"א ע"א]
שאֵּ ין הַּ ֻּ ְפחָּ ת
וְ הַּ ֻּמוֹּ ִּסיף אֶּ חָּ ד מֵּ ֲע ָּש ָּרה – ְֻּתרו ָֻּּמה ,אֲבָּ ל לֹּא לַּחו ִֻֻּּּליןֶּ ,
וְ הַּ ֻּתוֹּ סֶּ פֶּ ת ָּשוִּ וין.
ידא? ֲהוֵּי יְ לִּ יף ָֻּּת ֵּרים חַּ ד ִּמן חַּ ְמ ִּשיןַּ ֻּ .כד הוֻּא ָֻּּת ֵּרים חַּ ד ִּמן
הֵּ יאַּ ְך ֲע ִּב ָּ
יתין
ֵּיה ִּש ָֻּּ
יתא רו ְֻּב ִּעיןַּ ֻּ .כד הוֻּא ָֻּּת ֵּרים חַּ ד ִּמן ִּש ִֻּּ
אַּ ְר ְ ֻּב ִּעין – ַּמ ְפ ִּסיד ל ֻּ
ֵּיה אַּ ְר ָֻּּב ָּעה רו ְֻּב ִּעין.
– ִּמ ְֻּת ַֻּּגר ל ֻּ
הָּ כָּ א אַּ ְֻּת ַּמרְֻּ :תר ֻּו ָּמתוֹּ ְֻּתרו ָֻּּמה .וְ הָּ כָּ א אַּ ְֻּת ַּמר :אֵּ ין ְֻּתרו ָֻּּמתוֹּ
יה דְֻּ ַּר ִּ ֻּבי ִּה ֻּלֵּלָּ ֻּ :כאן ְ ֻּב ִּמ ְת ֻּ ַּכוֵּין לִּ ְפחוֹּ ת,
ְֻּתרו ָֻּּמה! ָּא ַּמר ַּר ִּ ֻּבי חֲנִּ ינָּ א ְ ֻּב ֵּר ֻּ
ֻּ ָּכאן ְ ֻּב ִּמ ְת ֻּ ַּכוֵּין לְ הוֹּ ִּסיף.
ַּר ִּ ֻּבי חַּ גַּ יי ָֻּּב ֵּעי קוֻּמֵּ י ַּר ִּ ֻּבי יוֹּ סֵּ יָֻּּ :תנֵּינַּ ן ֻּ ַּת ָֻּּמן

(מעילה פרק ו,

א)ָּ :א ַּמר לוֹּ :

" ֻּ ֵּתן לָּהֶּ ן ח ֲִּתיכָּ ה" וְ הוֻּא אוֹּ מֵּ רְ " :טל ֻּו ְש ֻּ ַּתיִּ ם ְש ֻּ ַּתיִּ ם" .וְ הֵּ ן נָּ ְטל ֻּו ָּשלֹּש
ֵּיהַּ ֻּ :ת ָֻּּמן ֵּמח ֲִּתיכָּ ה
ָּשלֹּש – כֻּ ֻּולָּן ָּמ ֲעל ֻּו .וְ הָּ כָּ א אַּ ְֻּת אָּ ַּמר הָּ כֵּ ין! ָּא ַּמר ל ֻּ
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של ַֻּּב ַּעל הַּ ַֻּּביִּ תֻּ ְ .ב ַּרם הָּ כָּ א ַּעל ֻּ ָּכל
ימה ְשלִּ יחוֻּתוֹּ ֶּ
הָּ ִּראשוֹּ נָּ ה נִּ ְס ֻּ ַּת ְֻּי ָּ
של ַֻּּב ַּעל הַּ ַֻּּביִּ ת?! ַּמה נָּ ִּפיק
ימה ְשלִּ יחוֻּתוֹּ ֶּ
יטה נִּ ְס ֻּ ַּת ְֻּי ָּ
יטה וְ ִּח ֻּ ָּ
ִּח ֻּ ָּ
ִּמ ֵֻּּבינֵּיהוֹּ ן? הָּ י ֻּו לְ פָּ נָּ יו ְש ֵּני ְֻּכ ָּריִּ ים ,אֶּ חָּ ד נִּ ְת ַּקן לְ ַּד ְע ֻּתוֹּ  ,וְ אֶּ חָּ ד נִּ ְת ַּקן
שלֻּ ֹּא לְ ַּד ְע ֻּתוֹּ .
ֶּ
שם ַּר ִּ ֻּבי ִּש ְמעוֹּ ן ֶֻּּבן ל ִָּּקיש:
ַּר ִּ ֻּבי יִּ ְר ְמיָּה ְ ֻּב ֵּשם ַּר ִּ ֻּבי י ֲַּעקֹּב ַֻּּבר אַּ חָּ אֻּ ְ ,ב ֵּ
יעזֶּר
אָּ ְתיָּא ְד ַּר ִּ ֻּבי אלִּ ֶּ

[דף כ"א ע"ב]
ְֻּכבֵּ ית ַּש ֻּ ַּמאי! ְֻּכ ָּמה דְֻּ ֵֻּּבית ַּש ֻּ ַּמאי אוֹּ ְמ ִּריםָּ :ק ְדש ֻּו ְמדו ָֻּּמ ִּעיןֵּ ֻּ ,כן ַּר ִּ ֻּבי
יעזֶּר אוֹּ מֵּ רָּ :ק ְדש ֻּו ְמדו ָֻּּמ ִּעין.
אלִּ ֶּ
שם
שבֻּ וֹּ ִּקדֵֻּּ ש לְ ֵּ
יה דְֻּ ַּר ִּ ֻּבי יוֹּ חָּ נָּ ן – נִּ יחָּ א ,אֶּ חָּ ד מֵּ ֲע ָּש ָּרה ֶּ
ַּעל דַֻּּ ְע ֻּ ֵּת ֻּ
ְֻּתרו ָֻּּמה ,וְ הַּ ֻּ ְשאָּ ר ,אֶּ חָּ ד מֵּ ֲע ָּש ָּרה ְֻּתרו ָֻּּמה ,וְ הַּ ֻּ ְש ָּאר ֶּטבֶּ ל ָּטבוֻּל
לְ ַּמע ְשרוֹּ ת .לְ פוֻּם ֻּ ֵּכן צָּ ִּר ְ
ש ָֻּּנה ְֻּתרו ַֻּּמת
ימר :יוֹּ ֵּתר ִּמ ֻּ ָּכאן – י ֲַּע ֶּ
יך ֵּמ ַּ
ַּ
שר ַּעל ָּמקוֹּ ם אַּ חֵּ ר.
ַּמ ֲע ֵּ
שם
יה דְֻּ ִּחזְ ִּק ָּיה – ַּק ְשיָּא! אֶּ חָּ ד מֵּ ֲע ָּש ָּרה ֶּשבֻּ וֹּ ִּקדֵֻּּ ש לְ ֵּ
ַּעל דַֻּּ ְע ֻּ ֵּת ֻּ
שבֻּ וֹּ ְֻּתרו ָֻּּמה ,וְ הַּ ֻּ ְשאָּ ר ֶּטבֶּ ל ָּטבוֻּל
ְֻּתרו ָֻּּמה ,וְ הַּ ֻּ ְשאָּ ר ,אֶּ חָּ ד ֵּמ ֲע ָּש ָּרה ֶּ
שר ַּעל ָּמקוֹּ ם אַּ חֵּ ר.
ש ָֻּּנה ְֻּתרו ַֻּּמת ַּמ ֲע ֵּ
לַּכֻּ ֹּל ,וְ ָּתנֵּינַּ ן :יוֹּ ֵּתר ִּמ ֻּ ָּכאן – י ֲַּע ֶּ
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שר ַּעל ָּמקוֹּ ם אַּ חֵּ ר! סָּ בַּ ר ִּחזְ ִּקיָּה ְֻּכהָּ ָּדא דְֻּ ָּתנֵּי
ש ָֻּּנה ְֻּתרו ַֻּּמת ַּמ ֲע ֵּ
וְ י ֲַּע ֶּ
שר
ש ָֻּּנה ְֻּתרו ַֻּּמת ַּמ ֲע ֵּ
ַּר ִּ ֻּבי ִּח ֻּיָּיא .דְֻּ ָּתנֵּי ַּר ִּ ֻּבי ִּח ֻּיָּיא :יוֹּ ֵּתר ִּמ ֻּ ָּכאן – י ֲַּע ֶּ
ַּעל ְמקוֹּ ם אַּ חֵּ ר.

ֵדגָּנְּ ָּךֵ
אשית ְּ
ַּמאי ַּט ְע ָּמא דְֻּ ַּר ִּ ֻּבי יִּ ְש ָּמ ֵּעאל? ר ִ

ֵ(דברים יח,

ד) .דַֻּּ יֻּוֹּ

אשית ֶּש ְֻּיהֵּ א ְֻּכ ָּדגָּ ן.
לְ ֵּר ִּ
שלֻּ ֹּא ָּע ָּשה וְ לֹּא ְֻּכלוֻּם ַּעד ֶּש ְֻּי ַּש ֻּיֵּיר ִּמ ְקצַּ ת? ֻּ ַּתלְ מוֻּד לוֹּ ַּמר
ִּמ ַֻּּניִּ ין ֶּ
(במדבר טו,

אשית.
אשיתֵ– וְ לֹּא ֻּ ָּכל ֵּר ִּ
כא) :מר ִ

ֲה ָל ָכה ה'
מתני'

יכוֻּרוֹּ ת,
ִּ ֻּב ְשל ָֹּּשה ְפ ָּר ִּקים ְמ ַּש ֲע ִּרין אֶּ ת הַּ ֻּ ַּכלְ ֻּ ָּכלָּהַֻּּ .ב ִּ ֻּב ֻּ

וֻּבַּ ְֻּסיָּפוֹּ ת ,ו ְֻּבאֶּ ְמצַּ ע הַּ ַֻּּקיִּ ץ.
הַּ ֻּמוֹּ נֶּה – ְמשו ָֻֻּּּבח .וְ הַּ ֻּמוֹּ ֵּדד – ְמשו ָֻֻּּּבח הֵּ ימֶּ נֻּ ֻּו .וְ הַּ ֻּשוֹּ ֵּקל – ְמשו ָֻֻּּּבח
ָּש ָֻּּתן.
ִּמ ֻּ ְשל ֻּ ְ

גמרא
הָּ אוֹּ מֶּ ד.

ִּמ ִֻּּמי הוֻּא ְמשו ָֻֻּּּבח? אָּ ַּמר ַּר ִּ ֻּבי חוֻּנָּ הְ :משו ָֻֻּּּבח ִּמן הַּ ֻּתוֹּ ֵּרם ִּמן

שבוּע ּפ ְרשת ִׁמקּ ץ תשע"ה
יב ___________________ ִׁשעו ִּׁרים ֹיו ִׁמ ִּׁיים לִׁ ימי ָׁ

יתא ָּא ְמ ָּרה ֻּ ֵּכן! וְ הַּ ֻּשוֹּ ֵּקל –
יה דְֻּ ַּר ִּ ֻּבי ִּה ֻּ ֵּללַּ :מ ְתנִּ ָּ
אָּ ַּמר ַּר ִּ ֻּבי חֲנִּ ינָּ א ְ ֻּב ֵּר ֻּ
ְמשו ָֻֻּּּבח ִּמ ְשל ְֹּש ָֻּּתן.

יעי – כ"ה ַכ ְס ֵליו
יום ְר ַב ַ
ֹ

[דף כ"ב ע"א]
ָּש ָֻּּתן ,וְ לֵּית אַּ ְֻּת ְש ַּמע ִּמינָּ ֻּה ְֻּכלוֻּם.
יפ ֵּתר ִּ ֻּב ְשל ְ
אָּ ַּמר ַּר ִּ ֻּבי ִּחינְ נָּ אִֻּּ :ת ֻּ ָּ

ֲה ָל ָכה ו' מתני'

יעזֶּר אוֹּ מֵּ רְֻּ :תרו ָֻּּמה – עוֹּ לָּה ְ ֻּבאֶּ חָּ ד וֻּמֵּ אָּ ה.
ַּר ִּ ֻּבי אלִּ ֶּ

ש ַּע אוֹּ מֵּ רֻּ ְ :במֵּ אָּ ה וְ עוֹּ ד" .וְ עוֹּ ד" זֶּה – אֵּ ין לוֹּ ִּשיעוֻּרַּ .ר ִּ ֻּבי
ַּר ִּ ֻּבי יְ הוֹּ ֺּ
יוֹּ סֵּ י ֶֻּּבן ְמ ֺּ
ש ֻּלָּם אוֹּ מֵּ ר" :וָּ עוֹּ ד" – ַּקב לְ ֵּמאָּ ה ְסאָּ הְ ,ש ֻּת ֻּות ל ְַּמדו ָֻֻּּּמע.

גמרא

שאֵּ ין עוֹּ לִּ ין? אָּ ַּמר ַּר ִּ ֻּבי יוֹּ נָּ הְֻּ :כ ִּתיב ִּמ ֻּ ָּכל חֶּ לְ בֻּ וֹּ אֶּ ת
ִּמ ַֻּּניִּ ין ֶּ

שאַּ ְֻּת מֵּ ִּרים ִּמ ֻּ ֶּמנֻּ ֻּוִּ ,אם יִּ ֻּפוֹּ ל לְ תוֹּ כוֹּ – ְמ ַּקדְֻּ שוֹּ .
ִּמ ְקדְֻּ שוֹּ ִּמ ֻּ ֶּמנֻּ ֻּו .דָֻּּ בָּ ר ֶּ
וְ כַּ ָֻּּמה הוֻּא? אֶּ חָּ ד ִּמ ֻּ ֵּמאָּ ה.
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ש ַּע אוֹּ מֵּ ר :מוֹּ ִּסיף
יעזֶּר אוֹּ מֵּ ר :מוֹּ ִּסיף ְסאָּ ה ו ַֻּּמ ֲע ֶּלהַּ .ר ִּ ֻּבי יְ הוֹּ ֺּ
ַּר ִּ ֻּבי אלִּ ֶּ
שהוֻּא ו ַֻּּמ ֲע ֶּלהַּ .ר ִּ ֻּבי יוֹּ סֵּ י ֶֻּּבן ְמש ֻּולָּם אוֹּ מֵּ ר" :וְ עוֹּ ד" – ַּקב לְ מֵּ אָּ ה
ֻּ ָּכל ֶּ
ְסאָּ הְ ,ש ֻּת ֻּות – ל ְַּמדו ָֻֻּּּמע .וַּ ֲהלָּכָּ ה ִֻּּכ ְדבָּ ָּריו.

ֲה ָל ָכה ז'
מתני'

ש ַּע אוֹּ מֵּ רְֻּ :תאֵּ ינִּ ים ְשחוֹּ רוֹּ ת – ַּמ ֲעלוֹּ ת אֶּ ת
ַּר ִּ ֻּבי יְ הוֹּ ֺּ

הַּ ְֻּלבָּ נוֹּ ת .וְ הַּ לְ בָּ נוֹּ ת – ַּמ ֲעלוֹּ ת אֶּ ת הַּ ֻּ ְשחוֹּ רוֹּ ת.
ִּעי ֻּג ֻּולֵּי ְדבֵּ ילָּה הַּ ְ ֻּגדוֹּ לִּ ים – ַּמ ֲעלִּ ין אֶּ ת הַּ ְ ֻּק ַּט ִּ ֻּניםְִּ ,והַּ ְ ֻּק ַּט ִּ ֻּנים – ַּמ ֲעלִּ ין
אֶּ ת הַּ ְ ֻּגדוֹּ לִּ ים.
הָּ ִּע ֻּגוֻּלִּ ין – ַּמ ֲעלִּ ין אֶּ ת הַּ ֻּ ַּמלְ ְ ֻּבנִּ ים ,וְ הַּ ֻּ ַּמלְ ְ ֻּבנִּ ים – ַּמ ֲעלִּ ין אֶּ ת הָּ ִּעי ֻּגוֻּלִּ ין.
יעזֶּר אוֹּ סֵּ ר.
וְ ַּר ִּ ֻּבי אלִּ ֶּ
וְ ַּר ִּ ֻּבי ֲע ִּקיבָּ א אוֹּ מֵּ רֻּ ְ :ביָּדו ַֻּּע ַּמה ָֻּּנ ְפלָּה – אֵּ ין ַּמ ֲעלוֹּ ת זוֹּ אֶּ ת זוֹּ .
שאֵּ ינוֹּ יָּדו ַֻּּע ַּמה ָֻּּנ ְפלָּה – ַּמ ֲעלוֹּ ת זוֹּ אֶּ ת זוֹּ .
ו ְֻּכ ֶּ
ֻּ ֵּכיצַּ ד? ח ֲִּמ ֻּ ִּשים ְֻּתאֵּ נִּ ים ְשחוֹּ רוֹּ ת וַּ ח ֲִּמ ֻּ ִּשים לְ בָּ נוֹּ ת ,נָּ ְפלָּה ְשחוֹּ ָּרה –
אסוֻּרוֹּ ת
ְשחוֹּ רוֹּ ת אֲסוֻּרוֹּ ת וֻּלְ בָּ נוֹּ ת מו ָֻֻּּּתרוֹּ ת .נָּ ְפלָּה לְ בָּ נָּ ה – לְ בָּ נוֹּ ת ֲ

שבוּע ּפ ְרשת ִׁמקּ ץ תשע"ה
יד ___________________ ִׁשעו ִּׁרים ֹיו ִׁמ ִּׁיים לִׁ ימי ָׁ

שאֵּ ינוֹּ יָּדו ַֻּּע ַּמה ָֻּּנ ְפלָּה – ַּמ ֲעלוֹּ ת זוֹּ אֶּ ת זוֹּ .
ו ְֻּשחוֹּ רוֹּ ת מו ָֻֻּּּתרוֹּ ת .ו ְֻּכ ֶּ
יקל.
ש ַּע ֵּמ ֵּ
יעזֶּר ַּמ ְח ִּמיר ,וְ ַּר ִּ ֻּבי יְ הוֹּ ֺּ
ו ְֻּבזוֹּ ַּר ִּ ֻּבי אלִּ ֶּ
יט ָּרא ְק ִּציעוֹּ ת
ש ַּע ַּמ ְח ִּמירֻּ ְ ,בדוֹּ ֵּרס לִּ ְ
יקל וְ ַּר ִּ ֻּבי יְ הוֹּ ֺּ
יעזֶּר מֵּ ֵּ
וְ כֵּ ן ַּר ִּ ֻּבי אלִּ ֶּ
יעזֶּר אוֹּ ֵּמר :רוֹּ ִּאין אוֹּ ָּתן
ַּעל ֻּ ִּפי הַּ ֻּ ַּכד וְ אֵּ ינוֹּ יוֹּ ֵּד ַּע אֵּ יזֶּה ִּהיאַּ .ר ִּ ֻּבי אלִּ ֶּ
ש ַּע
ְֻּכאֵּ לֻּ ֻּו הֵּ ן ֻּ ְפרוֻּדוֹּ ת ,וְ הַּ ֻּ ַּת ְח ֻּתוֹּ נוֹּ ת ַּמ ֲעלוֹּ ת אֶּ ת הָּ ֶּעלְ יוֹּ נוֹּ ת .וְ ַּר ִּ ֻּבי יְ הוֹּ ֺּ
ש ְֻּיהֵּ א ָּשם מֵּ ָּאה ֻּ ַּכד.
אוֹּ מֵּ ר :לֹּא ַּת ֲעלֶּה ַּעד ֶּ

גמרא

יעזֶּרְֻּ ,תאֵּ נִּ ים
יסי ְ ֻּב ֵּ
ַּר ִּ ֻּבי ִּא ִּ
שם ַּר ִּ ֻּבי יוֹּ חָּ נָּ ןַּ :ט ְע ָּמא דְֻּ ַּר ִּ ֻּבי אלִּ ֶּ

ש ָֻּּנ ְפל ֻּו לְ תוֹּ ְך הַּ ְֻּלבָּ נוֹּ ת – אוֹּ כֵּ ל אֶּ ת הַּ ְֻּלבָּ נוֹּ ת .וְ הַּ ְֻּלבָּ נוֹּ ת
ְשחוֹּ רוֹּ ת ֶּ
ַּמ ֲעלוֹּ ת אֶּ ת הַּ ֻּ ְשחוֹּ רוֹּ ת?!
ְ
ש ַּע:
יעזֶּר ֵּמ ִּשיב אֶּ ת ַּר ִּ ֻּבי יְ הוֹּ ֺּ
אָּ ַּמר ַּר ִּ ֻּבי לְ ָּעזָּרָּ ֻּ :כך הָּ יָּה ַּר ִּ ֻּבי לִּ ֶּ
וְ הַּ ְֻּלבָּ נוֹּ ת ַּמ ֲעלוֹּ ת אֶּ ת הַּ ֻּ ְשחוֹּ רוֹּ ת?!
יל ָּתה ָּא ַּמרֻּ ְ :ביָּדו ַֻּּע ַּמה נָּ ְפלָּה – ַּמ ֲעלוֹּ ת זוֹּ אֶּ ת זוֹּ .
ִּמ ְֻּ
ֻּ ַּכהֲנָּ א אָּ ַּמר :אֵּ ין ַּמ ֲעלוֹּ ת.
ש ֻּי ַָּּדע
ש ַּע לְ ַּר ִּ ֻּבי ֲע ִּקיבָּ א? ְ ֻּב ֶּ
יה דְֻּ כַּ הֲנָּ אַּ ,מה ֵֻּּבין ַּר ִּ ֻּבי יְ הוֹּ ֺּ
ַּעל דַֻּּ ְע ֻּ ֵּת ֻּ
וְ ָּשכַּ ח,
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[דף כ"ב ע"ב]
יה דְֻּ ַּר ִּ ֻּבי ֲע ִּקיבָּ א – אֵּ ינוֹּ
יה דְֻּ ַּר ִּ ֻּבי יְ הוֹּ ֺּ
ש ַּע – ַּמ ֲעלֶּהַּ .על דַֻּּ ְע ֻּ ֵּת ֻּ
ַּעל דַֻּּ ְע ֻּ ֵּת ֻּ
ַּמ ֲעלֶּה.
ש ָֻּּנ ְפלָּה ְשחוֹּ ָּרה אַּ חַּ ת לְ תוֹּ ְך
ִּש ְמעוֹּ ן ַֻּּבר ָֻּּבא ְ ֻּב ֵּשם ַּר ִּ ֻּבי יוֹּ חָּ נָּ ן :וְ הוֻּא ֶּ
ש ִֻּּת ָֻּּב ֻּ ֵּטל ְ ֻּברוֹּ ב.
ְש ֻּ ַּתיִּ ם לְ בָּ נוֹּ תְֻּ ,כ ֵּדי ֶּ
ש ִּאם
ַּר ִּ ֻּבי זְ ֵּע ָּירא ְ ֻּב ָּעא קוֻּמֵּ י ַּר ִּ ֻּבי ָּמנָּ א :לָּא ִּמ ְס ֻּ ַּת ְ ֻּב ָּרא ְ ֻּבתוֹּ ְך ָּשלֹּשֶּ .
ֵּיה :וְ אוֻּף אֲנָּ א סָּ בַּ ר ֻּ ֵּכן.
ְֻּתאַּ ֵֻּּבד אַּ חַּ ת מֵּ הֶּ ן – יִּ ְהי ֻּו ָּשם ְש ֻּ ַּתיִּ ם! ָּא ַּמר ל ֻּ
ַֻּּבר ֻּ ְפ ָּדיָּה אָּ ַּמר :טוֹּ חֵּ ן ו ַֻּּמ ִֻּּתיר .וְ אַּ ף ַּעל ַֻּּגב דְֻּ בַּ ר ֻּ ְפ ָּד ָּיה אָּ ַּמר :אֵּ ין
שהֵּ ן נִּ ְבלָּלוֹּ ת.
שמֶּ ן ִּ ֻּבלְ בַּ ד .מוֹּ ֶּדה הוֻּא הָּ כָּ א ֶּ
ְ ֻּבלִּ ילָּה אֶּ ֻּלָּא לְ יַּיִּ ן וְ ֶּ
ִּמ ֻּ
יל ְַּתהוֹּ ן דְֻּ ַּר ָֻּּבנָּ ן ֻּ ְפלִּ יגָּ א! ֻּ ַּכהֲנָּ א ָּשאַּ ל לִּ ְשמוֻּאֵּ ל :לָּא ִּמ ְס ֻּ ַּת ְ ֻּב ָּרא ְ ֻּבהָּ ֵּדין
ֵּיה :וַּ אֲנָּ א סָּ בַּ ר ֻּ ֵּכן.
ְמדו ָֻּּמע דְֻּ ָּתנֵּינַּ ן הָּ כָּ א – ֶּשרו ָֻֻּּּב ֻּה ְֻּתרו ָֻּּמהָּ .א ַּמר ל ֻּ
אֶּ ֻּלָּא ִֻּּת ְס ַּלק לְ אַּ ְר ָּעא דְֻּ יִּ ְש ָּראֵּ ל – אַּ ְֻּת ְשאֵּ יל ל ָֻּּה.
ֻּ ַּכד סָּ ֵּלקָּ ,ש ַּמע הָּ ָּדא דָֻּּ ַּמר ַּר ִּ ֻּבי יוֹּ סֵּ י ְ ֻּב ֵּשם ַּר ִּ ֻּבי יוֹּ חָּ נָּ ן :וַּ א ֲִּפילֻּ ֻּו ְסאָּ ה
ש ָֻּּנ ְפלָּה לְ תוֹּ ְך ִֻּּת ְש ִּעים וְ ֵּת ַּשע חו ִֻֻּּּלין.
ֶּ

שבוּע ּפ ְרשת ִׁמקּ ץ תשע"ה
טז ___________________ ִׁשעו ִּׁרים ֹיו ִׁמ ִּׁיים לִׁ ימי ָׁ

אָּ ַּמר ַּר ִּ ֻּבי אֲ בָּ ה ֻּוָּ ֻּ :כ ְך מֵּ ִּשיב ַּר ִּ ֻּבי ִּש ְמעוֹּ ן ֶֻּּבן ל ִָּּקיש אֶּ ת ַּר ִּ ֻּבי יוֹּ חָּ נָּ ן:
וְ אוֹּ ָּת ֻּה ְסאָּ ה ִּהיא ֻּפוֹּ ֶּט ֶּרת אֶּ ת הַּ כֻּ ֹּל?
ש ְֻּתרו ָֻּּמה ָּעלְ ָּתה
ֵּיהִֻּּ :כי ִּעיגֻּ וֻּל ְ ֻּב ִּעיגוֻּלִּ ין – דָֻּּ בָּ ר ָֻּּב ִּרי הוֻּא ֶּ
אָּ ַּמר ל ֻּ
ְ ֻּביָּדוֹּ ? וְ אַּ ְֻּת אָּ ַּמרַּ :קל הוֻּא .וְ אַּ ף הָּ כָּ א – ַּקל הוֻּא.
ש ְֻּכבַּ ר ָֻּּב ְטל ֻּו.
ֵּיהַּ :שנְ יָּיא ִּעי ֻּגוֻּל ְ ֻּב ִּעיגוֻּלִּ ין – ֶּ
ית ִּ
וִּ ִּ
יבינ ֻּ
יטין
ַּר ִּ ֻּבי יוֹּ נָּ ה וְ ַּר ִּ ֻּבי יוֹּ סֵּ י ֻּ ַּת ְרוֵּויהוֹּ ן ְ ֻּב ֵּשם ַּר ִּ ֻּבי זְ ֵּע ָּירא :א ֲִּפילֻּ ֻּו ִּח ֻּ ִּ
יטין – טוֹּ חֲנָּ ן ו ַֻּּמ ִֻּּתיר.
ְ ֻּב ִּח ֻּ ִּ

יׁשי – כ"ו ַכ ְס ֵליו
ח ַמ ַ
יום ֲ
ֹ

[דף כ"ג ע"א]
הָּ י ֻּו לְ פָּ נָּ יו ֶּע ְש ִּרים ְֻּתאֵּ נִּ ים ,וְ נָּ ְפלָּה אַּ חַּ ת לְ תוֹּ כָּ ן ,וְ אָּ ְב ָּדה אַּ חַּ ת מֵּ הֶּ ן,
יקן ָֻּּב ֵּטל ְ ֻּברוֹּ בַּ .ר ִּ ֻּבי יוֹּ חָּ נָּ ן ָּא ַּמר:
ַּר ִּ ֻּבי ִּש ְמעוֹּ ן ֶֻּּבן ל ִָּּקיש אוֹּ מֵּ רְ :ספֵּ ָּ
כֻּ ו ֻֻּּלָּן נַּ ֲעש ֻּו הוֹּ ִּכיחַּ .
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יבה
ש ִּאם ָֻּּת ַּרם מֵּ הֶּ ן ַּעל ָּמקוֹּ ם אַּ חֵּ ר ,אוֹּ ֶּ
מוֹּ ֵּדי ַּר ִּ ֻּבי יוֹּ חָּ נָּ ןֶּ :
ש ִּר ָֻּּ
יקן ָֻּּב ֵּטל ְ ֻּברוֹּ ב.
ש ְֻּספֵּ ָּ
ִּמ ָֻּּמקוֹּ ם אַּ חֵּ ר ֲעלֵּיהֶּ ן – ֶּ
ַּר ִּ ֻּבי ִּש ְמעוֹּ ן ֶֻּּבן ל ִָּּקיש ְ ֻּב ֵּשם ַּר ִּ ֻּבי הוֹּ ַּש ֲעיָּא :הָּ י ֻּו לְ פָּ נָּ יו מֵּ אָּ ה וַּ ח ֲִּמ ֻּ ִּשים
חָּ ִּביֻּוֹּ ת ,וְ נִּ ְת ֻּ ַּפ ְֻּתח ֻּו – מֵּ ָּאה מו ָֻֻּּּתרוֹּ ת ,וַּ ח ֲִּמ ֻּ ִּשים אֲ סוֻּרוֹּ ת .וְ הַּ ֻּ ְשאָּ ר
ש ִֻּּי ְת ֻּ ַּפ ְֻּתח ֻּו מו ָֻֻּּּתרוֹּ ת.
לִּ ְכ ֶּ
ש ִֻּּי ְת ֻּ ַּפ ְֻּתח ֻּו .הָּ א לְ כַּ ְֻּת ִּח ֻּ
ילָּה –
אָּ ַּמר ַּר ִּ ֻּבי זְ ֵּע ָּירא :לֹּא ָּא ַּמר אֶּ ֻּלָּא לִּ ְכ ֶּ
אָּ סוֻּר.
ַּר ִּ ֻּבי זְ ֵּע ָּירא ְ ֻּב ֵּשם ַּר ִּ ֻּבי ֻּ ְפ ָּדיָּהְֻּ :תרו ָֻּּמה אוֹּ סֶּ ֶּרת ְ ֻּבוַּ דָֻּּ אָּ ֻּה – ְ ֻּבמֵּ אָּ ה,
יק ֻּה – ַֻּּבח ֲִּמ ֻּ ִּשים .הָּ א ִּש ֻּ ִּשים לֹּא? ִּש ְב ִּעים לֹּא?
ו ְֻּספֵּ ָּ
ַּעד ח ֲִּמ ֻּ ִּשים – ְצ ִּריכָּ ה רוֹּ בִּ .מ ֻּ ָּכאן וָּ אֵּ יל ְָּך – אֵּ ינָּ ֻּה ְצ ִּריכָּ ה רוֹּ ב.
יתיןִּ ,עי ֻּג ֻּולֵּי דְֻּ בֵּ ילָּה ,הַּ ְ ֻּגדוֹּ לִּ ים ַּמ ֲעלִּ ין אֶּ ת
אָּ ַּמר ַּר ִּ ֻּבי חוֻּנָּ הֵּ ֻּ :כינִּ י ַּמ ְתנִּ ִּ
הַּ ְ ֻּק ַּט ִּ ֻּנים – ַֻּּב ִֻּּמ ְש ָּקל .ו ְֻּק ַּט ִּ ֻּנים ַּמ ֲעלִּ ין אֶּ ת הַּ ְ ֻּגדוֹּ לִּ ים – ַֻּּב ִּמינְ יָּין.
יקל.
ש ַּע מֵּ ֵּ
יעזֶּר ַּמ ְח ִּמיר וְ ַּר ִּ ֻּבי יְ הוֹּ ֺּ
הָּ כָּ א – ַּר ִּ ֻּבי אלִּ ֶּ

שבוּע ּפ ְרשת ִׁמקּ ץ תשע"ה
יח ___________________ ִׁשעו ִּׁרים ֹיו ִׁמ ִּׁיים לִׁ ימי ָׁ

[דף כ"ג ע"ב]
את אוֹּ מֵּ רֻּ ְ :ביָּדו ַֻּּע – לֹּא ֻּ ַּת ֲעלֶּה,
אָּ ַּמר ַּר ִּ ֻּבי יוֹּ חָּ נָּ ןַּ ֻּ :ת ָֻּּניִּ ין ִּאינ ֻּון .נִּ ְמצֵּ ָּ
ֶּ
ש ַּע אוֹּ מֵּ רֵֻּּ :בין
יעזֶּרַּ .ר ִּ ֻּבי יְ הוֹּ ֺּ
שאֵּ ינוֹּ ְ ֻּביָּדו ַֻּּע – ֻּ ַּת ֲעלֶּה; דִֻּּ ְב ֵּרי ַּר ִּ ֻּבי אלִּ ֶּ
שאֵּ ינוֹּ יָּדו ַֻּּע – ֻּ ַּת ֲעלֶּה; דִֻּּ ְב ֵּרי ַּר ִּ ֻּבי ֵּמ ִּאיר.
ְ ֻּביָּדו ַֻּּע ֵֻּּבין ְ ֻּב ֶּ
שאֵּ ינוֹּ יָּדו ַֻּּע – לֹּא ֻּ ַּת ֲעלֶּה; דִֻּּ ְב ֵּרי
ַּר ִּ ֻּבי יְ הו ָֻּּדה אוֹּ מֵּ רֵֻּּ :בין ְ ֻּביָּדו ַֻּּע ֵֻּּבין ְ ֻּב ֶּ
שאֵּ ינוֹּ יָּדו ַֻּּע –
ש ַּע אוֹּ מֵּ רֵֻּּ :בין ְ ֻּביָּדו ַֻּּע ֵֻּּבין ְ ֻּב ֶּ
יעזֶּרַּ .ר ִּ ֻּבי יְ הוֹּ ֺּ
ַּר ִּ ֻּבי אלִּ ֶּ
שאֵּ ינוֹּ יָּדו ַֻּּע –
ֻּ ַּת ֲעלֶּה .וְ ַּר ִּ ֻּבי ֲע ִּקיבָּ א אוֹּ ֵּמרֻּ ְ :ביָּדו ַֻּּע – לֹּא ֻּ ַּת ֲעלֶּהֻּ ְ .ב ֶּ
ֻּ ַּת ֲעלֶּה.
יכין דְֻּ ָּרסָּ ֻּהַּ .על
שדְֻּ ָּרסָּ ֻּה ַּעל ֻּ ִּפי חָּ ִּבית ,וְ אֵּ ין יָּדו ַֻּּע הֵּ ִּ
יט ָּרא ְק ִּציעוֹּ ת ֶּ
לִּ ְ
יעזֶּר אוֹּ מֵּ רִּ :אם יֵּש ָּשם
ֶּורת וְ אֵּ ינוֹּ יָּדו ַֻּּע הֵּ ִּ
ֻּ ִּפי ֻּ ַּכ ֻּו ֶּ
יכין דְֻּ ָּרסָּ ֻּהַּ .ר ִּ ֻּבי אלִּ ֶּ
ש ַּע אוֹּ מֵּ ר:
יט ִּרין – ֻּ ַּת ֲעלֶּה .וְ ִּאם לָּאו – לֹּא ֻּ ַּת ֲעלֶּהַּ .ר ִּ ֻּבי יְ הוֹּ ֺּ
מֵּ אָּ ה לִּ ְ
אסו ִֻּּרין,
ִּאם יֵּש ָּשם מֵּ אָּ ה ֻּפו ִֻּּמין – ֻּ ַּת ֲעלֶּה .וְ ִּאם לָּאו ,הַּ ֻּפו ִֻּּמין – ֲ
וְ הַּ ש ֻּולַּיִּ ים – מו ָֻֻּּּת ִּרין; דִֻּּ ְב ֵּרי ַּר ִּ ֻּבי יְ הו ָֻּּדא.
יעזֶּר אוֹּ מֵּ רִּ ,אם יֵּש ָּשם מֵּ אָּ ה ֻּפו ִֻּּמין –
ַּר ִּ ֻּבי מֵּ ִּאיר אוֹּ מֵּ רַּ :ר ִּ ֻּבי אלִּ ֶּ
ֻּ ַּת ֲעלֶּה ,וְ ִּאם לָּאו ,הַּ ֻּפו ִֻּּמין – אֲסו ִֻּּרין ,וְ הַּ ש ֻּו ַּליִּ ים – מו ָֻֻּּּת ִּריןַּ .ר ִּ ֻּבי
ש ַּע אוֹּ מֵּ ר :א ֲִּפילֻּ ֻּו ֵּיש ָּשם ְשלֹּש מֵּ אוֹּ ת ֻּפו ִֻּּמין – לֹּא ֻּ ַּת ֲעלֶּה.
יְ הוֹּ ֺּ
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ימנוֹּ ת.
שדַֻּּ ְרכֻּ וֹּ לְ ִּה ָֻּּ
הָּ ָּדא אָּ ְמ ָּרהֻּ :פו ִֻּּמין – ָּעש ֻּו אוֹּ ָּתן ְֻּכ ָּדבָּ ר ֶּ
יעא לְ ַּר ִּ ֻּבי יוֹּ חָּ נָּ ן דֻּ ֻּו אָּ ַּמרַּ ֻּ :ת ָֻּּניִּ ין ִּאינוֻּן.
הָּ ָּדא ְמסַּ ְֻּי ָּ
יעא לְ ַּמאן דְֻּ ָּא ַּמר :דִֻּּ ְב ֵּרי ַּר ִּ ֻּבי מֵּ ִּאיר – ֻּ ָּכל הַּ דְֻּ בָּ ִּרים
הָּ ָּדא ְמסָּ ְֻּי ָּ
ְמ ָּק ְד ִּשין.
הָּ ָּדא אָּ ְמ ָּרה :דְֻּ ל ַַּּעת ,א ֲִּפילֻּ ֻּו אֶּ חָּ ד ִּמ ֻּ ֵּמאָּ ה ָֻּּב ֻּה – אוֹּ סֵּ ר.
דְֻּ ָּרסָּ ֻּה וְ אֵּ ינוֹּ יוֹּ ֵּד ַּע הֵּ יכָּ ן דְֻּ ָּרסָּ ֻּה – דִֻּּ ְב ֵּרי הַּ כֻּ ֹּלַּ ֻּ :ת ֲעלֶּהָּ .א ַּמר ַּר ִּ ֻּבי
שהוֻּא – ְֻּכ ֵּדי
יט ִּרין וְ כָּ ל ֶּ
ש ְֻּיהֵּ א ְ ֻּבכָּ ל אַּ חַּ ת ְשנֵּי לִּ ְ
אָּ ִּבין :וְ צָּ ִּרי ְך ֶּ
יב ֵּטל ְ ֻּברוֹּ ב.
ֶּ
ש ִֻּּת ָֻּּ

ֲה ָל ָכה ח'
מתני'

יעזֶּר
ְסאָּ ה ְֻּתרו ָֻּּמה ֶּ
ש ָֻּּנ ְפלָּה ַּעל ֻּ ִּפי ְמגו ָֻּּרה ו ְֻּקפָּ ָּא ֻּהַּ ,ר ִּ ֻּבי אלִּ ֶּ

אוֹּ מֵּ רִּ :אם יֵּש ַֻּּב ִּ ֻּקיפוֻּי ֵּמאָּ ה ְסאָּ ה – ֻּ ַּת ֲעלֶּה ְ ֻּבאֶּ חָּ ד וֻּמֵּ אָּ ה .וְ ַּר ִּ ֻּבי
ש ַּע אוֹּ מֵּ ר :לֹּא ַּת ֲעלֶּה.
יְ הוֹּ ֺּ
ש ָֻּּנ ְפלָּה ַּעל ֻּ ִּפי ְמגו ָֻּּרה ,י ְַּק ֻּ ִּפיאֶּ ָֻּּנהִּ .אם ֻּ ֵּכן
ְסאָּ ה ְֻּתרו ָֻּּמה ֶּ

שבוּע ּפ ְרשת ִׁמקּ ץ תשע"ה
כ ___________________ _ ִׁשעו ִּׁרים ֹיו ִׁמ ִּׁיים לִׁ ימי ָׁ

יום ַׁש ַשי – כ"ז ַכ ְס ֵליו
ֹ

[דף כ"ד ע"א]
שאֵּ ינוֹּ יוֹּ ֵּד ַּע ִּאם ְ ֻּבלוֻּלוֹּ ת
ל ָָֻּּּמה אָּ ְמר ֻּו ְֻּתר ֻּו ָּמה עוֹּ לָּה ְ ֻּבאֶּ חָּ ד וֻּמֵּ אָּ ה? ְ ֻּב ֶּ
הֵּ ן וְ ִּאם לְ אֵּ יזוֹּ הֵּ ן נָּ ְפל ֻּו.
ש ָֻּּנ ְפלָּה ְסאָּ ה ְֻּתרו ָֻּּמה לְ תוֹּ ְך אַּ חַּ ת מֵּ הֶּ ן,
ְש ֻּ ֵּתי קו ֻֻּּפוֹּ תְ ,ש ֻּ ֵּתי ְמגוֻּרוֹּ תֶּ ,
וְ אֵּ ינוֹּ יוֹּ ֵּד ַּע לְ אֵּ יזֶּה מֵּ הֶּ ן נָּ ְפלָּה – ַּמ ֲעלוֹּ ת זוֹּ אֶּ ת זוֹּ .
ַּר ִּ ֻּבי ִּש ְמעוֹּ ן אוֹּ מֵּ ר :א ֲִּפילֻּ ֻּו הֵּ ן ִּ ֻּב ְש ֻּ ֵּתי ֲעיָּירוֹּ ת – ַּמ ֲעלוֹּ ת זוֹּ אֶּ ת זוֹּ .
של
שה ָֻּּבא לִּ ְפ ֵּני ַּר ִּ ֻּבי ֲע ִּקיבָּ א ַֻּּבח ֲִּמ ֻּ ִּשים אֲגוֻּדֻּ וֹּ ת ֶּ
אָּ ַּמר ַּר ִּ ֻּבי יוֹּ סֵּ יַּ :מ ֲע ֶּ
ָּיה ְֻּתרו ָֻּּמה ,וְ אָּ ַּמ ְר ִֻּּתי לְ פָּ נָּ יוַּ ֻּ :ת ֲעלֶּה.
י ֶֶּּרק ֻּ ֶּ
ש ָֻּּנ ְפ ָּלה אַּ חַּ ת לְ תוֹּ כָּ ן ,חֶּ ְצי ֻּ
שהָּ י ֻּו ָּשם ֵּמאָּ ה ו ְֻּש ֵּני
שהַּ ְֻּתרו ָֻּּמה עוֹּ לָּה ַֻּּבח ֲִּמ ֻּ ִּשים וְ אֶּ חָּ ד ,אֶּ ֻּלָּא ֶּ
לֹּא ֶּ
חֲצָּ יִּ ים.
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גמרא

יעזֶּר! ֻּ ַּת ָֻּּמן הוֻּא אוֹּ מֵּ ר:
ִּמחַּ לְ פָּ א ִּש ָּ
יט ֵּת ֻּ
יה דְֻּ ַּר ִּ ֻּבי אלִּ ֶּ

יפ ֻּוי,
הַּ ֻּ ַּת ְח ֻּתוֹּ נוֹּ ת ַּמ ֲעלוֹּ ת אֶּ ת ָּה ֶּעלְ יוֹּ נוֹּ ת .הָּ כָּ א הוֻּא ָּא ַּמרִּ :אם יֵּש ַֻּּב ִּ ֻּק ֻּ
יתא – לֹּא!
הָּ א אַּ ְר ַּע ְֻּי ָּ
ַּר ִּ ֻּבי יִּ ְר ְמיָּהַּ ,ר ִּ ֻּבי ִּח ֻּיָּיא ְ ֻּב ֵּשם ַּר ִּ ֻּבי יוֹּ חָּ נָּ ןִּ ,ש ְמעוֹּ ן ַֻּּבר וָּ וא ְ ֻּב ֵּשם
יעזֶּר – ָּעש ֻּו אוֹּ תוֹּ ְֻּכ ַּמ ְר ֶֻּּבה מֵּ זִּ ידַּ .ר ִּ ֻּבי ִּאילָּא,
ֻּ ַּכ ֲהנָּ א :דִֻּּ ְב ֵּרי ַּר ִּ ֻּבי אלִּ ֶּ
יעזֶּר – ָּעש ֻּו אוֹּ תוֹּ ֻּ ַּכ ְֻּסאָּ ה
ַּר ִּ ֻּבי אַּ ִֻּּסי ְ ֻּב ֵּ
שם ַּר ִּ ֻּבי יוֹּ חָּ נָּ ן :דִֻּּ ְב ֵּרי ַּר ִּ ֻּבי אלִּ ֶּ
עוֹּ לָּה ִּמ ֻּתוֹּ ְך מֵּ אָּ ה.
יה דְֻּ כַּ הֲנָּ א – אָּ סוֻּר
יה דְֻּ ַּר ִּ ֻּבי אַּ ִֻּּסי – מו ֻּ ָֻּּתר לְ ַּרבֻּ וֹּ תַּ .על דַֻּּ ְע ֻּ ֵּת ֻּ
ַּעל דַֻּּ ְע ֻּ ֵּת ֻּ
לְ ַּרבֻּ וֹּ ת.
יה
יה דְֻּ ַּר ִּ ֻּבי אַּ ִֻּּסי – מו ָֻֻּּּתרַּ .על דַֻּּ ְע ֻּ ֵּת ֻּ
ָּקפָּ ה וְ חָּ זַּר וְ ָּקפָּ הַּ ,על דַֻּּ ְע ֻּ ֵּת ֻּ
דְֻּ כַּ הֲנָּ א – אָּ סוֻּר.
יה דְֻּ כַּ הֲנָּ א
יה דְֻּ ַּר ִּ ֻּבי אַּ ִֻּּסי – אַּ ף ַּעל ֻּ ִּפי ֶּ
שלֻּ ֹּא ִּש ֻּיֵּירַּ .על דַֻּּ ְע ֻּ ֵּת ֻּ
ַּעל דַֻּּ ְע ֻּ ֵּת ֻּ
ש ֻּ ִּש ֻּיֵּיר.
– וְ הוֻּא ֶּ
ְש ֻּ ֵּתי קו ֻֻּּפוֹּ ת ִּ ֻּב ְש ֻּ ֵּתי ֲעלִּ יֻּוֹּ ת ,ו ְֻּש ֻּ ֵּתי ְמגוֻּרוֹּ ת ַֻּּב ֲעלִּ ֻּיָּיה אַּ חַּ ת .אֲ בָּ ל ְש ֻּ ֵּתי
ְמגוֻּרוֹּ ת ִּ ֻּב ְש ֻּ ֵּתי ֲעלִּ יֻּוֹּ ת – ָּלא ְ ֻּב ָּדאַּ .מה ֵֻּּבין קו ֻֻּּפוֹּ ת לִּ ְמגוֻּרוֹּ ת? קו ֻֻּּפוֹּ ת
– דַֻּּ ְר ֻּ ָּכן לְ ִּה ְת ֻּ ַּפנֻּ וֹּ תְ .מגוֻּרוֹּ ת – אֵּ ין דַֻּּ ְר ֻּ ָּכן לְ ִּה ְת ֻּ ַּפנֻּ וֹּ ת.
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שם ַּר ִּ ֻּבי ִּש ְמעוֹּ ן :הָּ י ֻּו לְ פָּ נָּ יו ְש ֻּ ֵּתי קו ֻֻּּפוֹּ ת,
ַּר ִּ ֻּבי זְ ֵּע ָּיראַּ ,ר ִּ ֻּבי ִּח ֻּיָּיא ְ ֻּב ֵּ
ְ ֻּבזוֹּ ח ֲִּמ ֻּ ִּשים ְסאָּ ה ו ְֻּבזוֹּ ח ֲִּמ ֻּ ִּשים ְסאָּ ה ,וְ נָּ ְפלָּה ְסאָּ ה ְֻּתרו ָֻּּמה לְ תוֹּ ְך
אַּ חַּ ת מֵּ הֶּ ן וְ אֵּ ינוֹּ יוֹּ ֵּד ַּע לְ אֵּ יזֶּה מֵּ הֶּ ן נָּ ְפלָּה – ָּרצָּ ה לְ הַּ ֲעלוֹּ ת ִּמזֻּוֹּ
ַּמ ֲעלֶּהִּ ,מזֻּוֹּ ַּמ ֲעלֶּהֶּ ,מחצָּ ה ִּמזֻּוֹּ ו ֶֻּּמחצָּ ה ִּמזֻּוֹּ – ַּמ ֲעלֶּה.

[דף כ"ד ע"ב]
וְ כֵּ ן ְש ֵּני ִּמ ְקוָּ אוֹּ תֻּ ְ ,בזוֹּ ֶּע ְש ִּרים ְסאָּ ה ו ְֻּבזוֹּ ֶּע ְש ִּרים ְסאָּ ה ,וְ נָּ ְפל ֻּו
ְשל ֶֹּּשת לוֹּ גִּ ין ַּמיִּ ם ְשאו ִֻּּבין לְ תוֹּ ְך אַּ חַּ ת מֵּ הֶּ ן וְ אֵּ ינוֹּ יוֹּ ֵּד ַּע לְ אֵּ יזֶּה מֵּ הֶּ ן
נָּ ְפל ֻּו – ָּרצָּ ה לְ הוֹּ ִּציא ְקוִּ ו ָּ ֻּיה – ֻּ ְפס ֻּולָּהִּ .מזֶֻּּה מוֹּ ִּציאִּ ,מזֶֻּּה מוֹּ ִּציא,
מֶּ חצָּ ה ִּמזֶֻּּה ו ֶֻּּמחצָּ ה ִּמזֶֻּּה – מוֹּ ִּציא.
שם ַֻּּבר ֻּ ְפ ָּד ָּיה :הָּ י ֻּו לְ פָּ נָּ יו ְש ֻּ ֵּתי קו ֻֻּּפוֹּ תֻּ ְ ,בזוֹּ ח ֲִּמ ֻּ ִּשים
ַּר ִּ ֻּבי ִּסימוֹּ ן ְ ֻּב ֵּ
ְסאָּ ה ו ְֻּבזוֹּ ח ֲִּמ ֻּ ִּשים ְסאָּ ה ,וְ נָּ ְפלָּה ְסאָּ ה ְֻּתרו ָֻּּמה לְ תוֹּ ְך אַּ חַּ ת מֵּ הֶּ ן
וְ יָּדו ַֻּּע לְ אֵּ יזֶּה מֵּ הֶּ ן נָּ ְפלָּה ,וְ אַּ חַּ ר ֻּ ָּכ ְך נָּ ְפלָּה ַֻּּב ֻּ ְשנִּ ֻּיָּיה וְ אֵּ ינוֹּ יוֹּ ֵּד ַּע לְ אֵּ יזֶּה
ש ָֻּּנ ְפלָּה הָּ ִּראשוֹּ נָּ ה – ָּשם נָּ ְפלָּה הַּ ֻּ ְשנִּ ֻּיָּיה.
מֵּ הֶּ ן נָּ ְפלָּה – אמֹּר :לְ ָּמקוֹּ ם ֶּ
ש ֻּתוֹּ לִּ ין ַּקלְ ָּקלָּה ַֻּּב ְמקוֻּלְ ָּקל.
ל ָָּּמה? ֶּ
יבה ַּעל הַּ ְֻּידו ָֻּּעה וֻּבָּ ְטלָּה ,שוֹּ ֵּגג – ַּמ ֲעלֶּה ו ַֻּּמ ִֻּּתיר ,וְ הַּ ֻּ ְשנִּ ֻּיָּיה – חָּ זְ ָּרה
ִּר ָֻּּ
לְ הוֹּ ִּכיחָּ ֻּה .נִּ ְמ ְצא ֻּו ְש ֻּ ֵּתי סָּ ִּאין עוֹּ לוֹּ ת ִּמן מֵּ אָּ ה וַּ ח ֲִּמ ֻּ ִּשים!
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ְסאָּ ה ו ְֻּש ֻּ ֵּתי קו ֻֻּּפוֹּ תֻּ ְ ,בזוֹּ ח ֲִּמ ֻּ ִּשים ְסאָּ ה ו ְֻּבזוֹּ ח ֲִּמ ֻּ ִּשים ְסאָּ ה ,וְ נָּ ְפלָּה
ְסאָּ ה ְֻּתרו ָֻּּמה לְ תוֹּ ְך אַּ חַּ ת מֵּ הֶּ ן ,וְ אֵּ ינוֹּ יוֹּ ֵּד ַּע לְ אֵּ יזֶּה ֵּמהֶּ ן נָּ ְפלָּה ,וְ אַּ חַּ ר
ֻּ ָּכ ְך נָּ ְפלָּה ְשנִּ ֻּיָּיה וְ יָּדו ַֻּּע לְ אֵּ יזֶּה מֵּ הֶּ ן נָּ ְפלָּה – אֵּ ין אוֹּ מֵּ ר לְ ָּמקוֹּ ם
ש ָֻּּנ ְפלָּה ָּשם הַּ ֻּ ְשנִּ ֻּיָּיהָּ ,שם נָּ ְפלָּה הָּ ִּראשוֹּ נָּ ה.
ֶּ
יבה ַּעל אַּ חַּ ת מֵּ הֶּ ן וֻּבָּ ְטלָּה ,שוֹּ ֵּגג – ַּמ ֲעלֶּה ו ַֻּּמ ִֻּּתיר .וְ הַּ ֻּ ְשנִּ ֻּיָּיה –
ִּר ָֻּּ
ש ֻּי ְַּר ֶֻּּבה ל ָֻּּה שוֹּ גֵּג.
אֲסו ָֻּּרה ַּעד ֶּ
ש ְֻּל ַּמ ֻּ ָּטן
ש ְֻּל ַּמ ֲעלָּן חו ִֻֻּּּלין"ַּ " .מה ֶּ
ש ְֻּל ַּמ ֻּ ָּטן ְֻּתרו ָֻּּמהַּ ,מה ֶּ
אָּ ַּמרַּ " :מה ֶּ
ש ְֻּל ַּמ ֲעלָּן ְֻּתרו ָֻּּמה" – לְ ַּד ְע ֻּתוֹּ הַּ דָֻּּ בָּ ר ָֻּּתלוֻּי.
חו ִֻֻּּּליןַּ ,מה ֶּ
ש ְֻּל ַּמ ֲעלָּן
ש ָּירהַּ ,מה ֶּ
ש ְֻּל ַּמ ֻּ ָּטן ְקוִּ ו ָּ ֻּיה ְֻּכ ֵּ
וְ אַּ ף ְ ֻּב ִּמ ְק ֶּוה ֻּ ֵּכן .אָּ ַּמרַּ " :מה ֶּ
ש ְֻּל ַּמ ֲעלָּן ְקוִּ ו ָּ ֻּיה
ש ְֻּל ַּמ ֻּ ָּטן ְקוִּ ו ָּ ֻּיה ֻּ ְפס ֻּולָּהַּ ,מה ֶּ
ְקוִּ ו ָּ ֻּיה ֻּ ְפס ֻּולָּה"ַּ " .מה ֶּ
ש ָּירה" – לְ ַּד ְע ֻּתוֹּ הַּ דָֻּּ בָּ ר ָֻּּתלוֻּי.
ְֻּכ ֵּ
ידא?
אַּ ְֻּת אָּ ַּמר :קו ֻֻּּפוֹּ ת ַּמ ֲעלוֹּ ת ,ו ְֻּמגוֻּרוֹּ ת אֵּ ינָּ ן ַּמ ֲעלוֹּ ת .הֵּ יאַּ ְך ֲע ִּב ָּ
ְש ֻּ ֵּתי ְמגוֻּרוֹּ ת ִּ ֻּב ְש ֻּ ֵּתי ֲעלִּ יֻּוֹּ ת ,וְ נָּ ְפלָּה ְסאָּ ה ְֻּתרו ָֻּּמה לְ תוֹּ ְך אַּ חַּ ת מֵּ הֶּ ן
יבה ַּעל אַּ חַּ ת מֵּ הֶּ ן וֻּבָּ ְטלָּה ,שוֹּ גֵּג – ַּמ ֲעלֶּה
– ְש ֻּ ֵּתיהֶּ ן אֲסוֻּרוֹּ תִּ .ר ָֻּּ
ש ֻּי ְַּר ֶֻּּבה ל ָֻּּה שוֹּ ֵּגג ִּהיא מ ֻּו ֻּ ֶּת ֶּרת .וְ אֵּ ינָּ ֻּה ְצ ִּריכָּ ה
ו ַֻּּמ ִֻּּתיר ,וְ הַּ ֻּ ְשנִּ ֻּיָּיה – לִּ ְכ ֶּ
ש ְֻּכבַּ ר ָּעלְ ָּתה ְֻּתרו ָֻּּמה.
ֲעלִּ ֻּיָּיהֶּ ,

שבוּע ּפ ְרשת ִׁמקּ ץ תשע"ה
כד ___________________ ִׁשעו ִּׁרים ֹיו ִׁמ ִּׁיים לִׁ ימי ָׁ

קו ֶדׁש – כ"ח ַכ ְס ֵליו
ׁשבת ֹ
ַׁ

[דף כ"ה ע"א]
שאֵּ ינוֹּ ָֻּּבל ֻּול – אֵּ ינוֹּ ַּמ ֲעלֶּה.
ָֻּּת ֵּניָֻּּ :בל ֻּול – ַּמ ֲעלֶּה ,וְ ֶּ
שה ָֻּּבא לִּ ְפ ֵּני ַּר ִּ ֻּבי ֲע ִּקיבָּ א ַֻּּבח ֲִּמ ֻּ ִּשים
וְ הָּ א ָֻּּתנֵּינַּ ןָּ :א ַּמר ַּר ִּ ֻּבי יוֹּ סֵּ יַּ :מ ֲע ֶּ
ָּיה ְֻּתרו ָֻּּמה ,וְ ָּא ַּמ ְר ִֻּּתי
של י ֶֶּּרק ֶּ
אֲגוֻּדוֹּ ת ֶּ
ש ָֻּּנ ְפלָּה אַּ חַּ ת לְ תוֹּ כָּ ן וְ חֶּ ְצי ֻּ
לְ פָּ נָּ יוַּ ֻּ :ת ֲעלֶּה .ה ֲֵּרי אֵּ ינוֹּ ָֻּּבל ֻּול – ו ַֻּּמ ֲעלֶּה!
שהוֻּא ַּמ ְק ֻּ ִּפיד ַּעל ֻּ ַּת ֲערוֻּבָּ תוֹּ – אֵּ ינוֹּ
ימר :דָֻּּ בָּ ר ֶּ
ֲהוֵּינַּ ן ָֻּּב ְעיָּין לְ ֵּמ ַּ
שאֵּ ינוֹּ ַּמ ְק ֻּ ִּפיד ַּעל ֻּ ַּת ֲערוֻּבָּ תוֹּ – ַּמ ֲעלֶּה.
ַּמ ֲעלֶּה ,וְ ֶּ
ש ָֻּּנ ְפלָּה לְ תוֹּ ְך מֵּ אָּ ה ִּקישו ִֻּּאין ְטהוֹּ ִּרין,
ידא? ִּקיש ֻּות ְט ֵּמאָּ ה ֶּ
הֵּ יאַּ ְך ֲע ִּב ָּ
הוֹּ ִּאיל וְ אֵּ ינוֹּ ַּמ ְק ֻּ ִּפיד ַּעל ֻּ ַּת ֲערוֻּבָּ תוֹּ – ַּמ ֲעלֶּה .הו ְֻּכ ָּשר ,הוֹּ ִּאיל וְ הוֻּא
ַּמ ְק ֻּ ִּפיד ַּעל ֻּ ַּת ֲערוֻּבָּ ָּתן – אֵּ ינוֹּ ַּמ ֲעלֶּה.

ה ְד ָׁרן ֲע ָׁל ְך ה ּמ ְפ ִׁריש
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יׁשי
ח ַמ ַ
ֶפ ֶרק ֲ

מתני'

שנָּ ְפלָּה לְ פָּ חוֹּ ת ִּמ ֻּ ֵּמאָּ ה חו ִֻֻּּּלין ,אוֹּ
ְסאָּ ה ְֻּתרו ָֻּּמה ְטמֵּ אָּ ה ֶּ

שנִּ י ,אוֹּ לְ הֶּ ְקדֵֻּּ שֵֻּּ ,בין ְטהוֹּ ִּרין ֵֻּּבין
שר ֵּ
שר ִּראשוֹּ ן ,אוֹּ לְ ַּמ ֲע ֵּ
לְ ַּמ ֲע ֵּ
ְטמֵּ ִּאין – יִּ ְר ָּקב ֻּו.
ִּאם ְטהוֹּ ָּרה ָּהיְ ָּתה אוֹּ ָּת ֻּה ְסאָּ ה – יִּ ָֻּּמ ְכר ֻּו לַּכֻּ ֹּהֲנִּ ים ִּ ֻּב ְדמֵּ י ְֻּתרו ָֻּּמה חוֻּץ
ִּמדְֻּ מֵּ י אוֹּ ָּת ֻּה ְסאָּ ה.
שר.
שם לִּ ְתרו ַֻּּמת ַּמ ֲע ֵּ
שר ִּראשוֹּ ן נָּ ְפלָּה – יִּ ְק ָּרא ֵּ
וְ ִּאם לְ ַּמ ֲע ֵּ
שנִּ י אוֹּ לְ הֶּ ְקדֵֻּּ ש נָּ ְפלָּה – ה ֲֵּרי אֵּ לֻּ ֻּו יִּ ֻּ ָּפד ֻּו.
שר ֵּ
וְ ִּאם לְ ַּמ ֲע ֵּ
וְ ִּאם ְטמֵּ ִּאין הָּ י ֻּו הַּ חו ִֻֻּּּלין – יֵּאָּ ְכל ֻּו נִּ ֻּקו ִֻּּדים אוֹּ ְקלָּיוֹּ ת ,אוֹּ יִּ לֻּ וֹּ ש ֻּו ְבמֵּ י
שלֻּ ֹּא יְ הֵּ א ְב ָּמקוֹּ ם אֶּ חָּ ד ֻּ ַּכ ֵֻּּביצָּ ה.
יסיוֹּ תְֻּ ,כ ֵּדי ֶּ
ֻּ ֵּפירוֹּ ת ,אוֹּ יִּ ְתחַּ ְֻּלק ֻּו לְ ִּע ִֻּּ
יעזֶּר
ְסאָּ ה ְֻּתרו ָֻּּמה ְטמֵּ אָּ ה ֶּ
ש ָֻּּנ ְפלָּה לְ מֵּ אָּ ה חו ִֻֻּּּלין ְטהוֹּ ִּריםַּ ,ר ִּ ֻּבי לִּ ֶּ
ש ָֻּּנ ְפלָּה – ִּהיא ְסאָּ ה
שאֲנִּ י אוֹּ מֵּ רְ :סאָּ ה ֶּ
יש ֵּרףֶּ .
אוֹּ מֵּ רֵּ ֻּ :תירוֹּ ם וְ ִּת ֻּ ָּ
ש ָּעלְ ָּתה .וַּ חֲכָּ ִּמים אוֹּ ְמ ִּריםַּ ֻּ :ת ֲעלֶּה וְ ֵּתאָּ כֵּ ל נִּ ֻּקו ִֻּּדים אוֹּ ְקלָּיוֹּ ת ,אוֹּ
ֶּ
שלֻּ ֹּא יְ הֵּ א ְב ָּמקוֹּ ם
יסיוֹּ תְֻּ ,כ ֵּדי ֶּ
ִּתילֻּ וֹּ ש ְ ֻּבמֵּ י פֵּ רוֹּ ת ,אוֹּ ִּת ְתחַּ ֻּלֵּק לְ ִּע ִֻּּ
אֶּ חָּ ד ֻּ ַּכ ֵֻּּביצָּ ה.

שבוּע ּפ ְרשת ִׁמקּ ץ תשע"ה
כו ___________________ ִׁשעו ִּׁרים ֹיו ִׁמ ִּׁיים לִׁ ימי ָׁ

ש ָֻּּנ ְפלָּה לְ מֵּ אָּ ה חו ִֻֻּּּלין ְטמֵּ ִּאים – ֻּ ַּת ֲעלֶּה וְ ֵּתאָּ כֵּ ל
ְסאָּ ה ְֻּתרו ָֻּּמה ְטהוֹּ ָּרה ֶּ
יסיוֹּ תְֻּ ,כ ֵּדי
נִּ ֻּקו ִֻּּדים אוֹּ ְקלָּיוֹּ ת ,אוֹּ ִּתלֻּ וֹּ ש ְ ֻּבמֵּ י פֵּ רוֹּ ת ,אוֹּ ִּת ְתחַּ ֻּלֵּק לְ ִּע ִֻּּ
שלֻּ ֹּא יְ הֵּ א ְב ָּמקוֹּ ם אֶּ חָּ ד ֻּ ַּכ ֵֻּּביצָּ ה.
ֶּ

גמרא

ְס ָׁאה ְּתרו ָּׁמה ְטמ ָׁאה כוּ'ָֻּּ .תנֵּי ַּר ִּ ֻּבי ִּח ֻּיָּיאֶּ :טבֶּ ל – ַּמ ֲעלֶּה.

יעית – ַּמ ֲעלִּ ין.
ו ְֻּס ִּפיחֵּ י ְש ִּב ִּ
יעית ַּמ ֲעלִּ ין,
ֶּטבֶּ ל ַּמ ֲעלֶּה – קוֹּ ֵּרא ֵּשם לְ ַּמ ַּע ְשרוֹּ ָּתיו .ו ְֻּס ִּפיחֵּ י ְש ִּב ִּ
וְ יִּ ָֻּּנ ְתנ ֻּו לְ אוֹּ ְכלֵּיהוֹּ ן.
יתין
אָּ ַּמר ַּר ִּ ֻּבי יוֹּ סֵּ יַּ :מ ְתנִּ ִּ

[דף כ"ה ע"ב]
ש ָֻּּנ ְפלָּה לְ פָּ חוֹּ ת ִּמ ֻּ ֵּמאָּ ה – [לֹּא] ֻּ ַּת ֲעלֶּה.
אָּ ְמ ָּרה ֻּ ֵּכן! ְסאָּ ה ְֻּתרו ָֻּּמה ֶּ
ש ָֻּּנ ְפלָּה לְ פָּ חוֹּ ת ִּמ ֻּ ֵּמאָּ ה .הָּ א מֵּ אָּ ה – ֻּ ַּת ֲעלֶּה ,וְ לֹּא ֶּטבֶּ ל הוֻּא?!
ִּמ ֻּ ְפנֵּי ֶּ
של ְֻּתרו ָֻּּמה.
שמֶּ ן ֶּ
ֻּ ַּת ָֻּּמן ָֻּּתנֵּינַּ ןַּ :מ ְדלִּ ִּיקין ְ ֻּבפַּ ת וְ ֶּ
שמֶּ ן .הָּ א ְשאָּ ר ֻּ ָּכל הַּ דְֻּ בָּ ִּרים – לֹּא.
ִּחזְ ִּקיָּה אָּ ַּמר :לֹּא ָּשנ ֻּו אֶּ ֻּלָּא ֻּ ַּפת וְ ֶּ
ַּר ִּ ֻּבי יוֹּ חָּ נָּ ן אָּ ַּמר :לָּא ַּשנְ ָּיאִּ ,היא ֻּ ַּפתִּ ,היא ֶּשמֶּ ןִּ ,היא ְשאָּ ר ֻּ ָּכל
הַּ דְֻּ בָּ ִּרים.
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ֵּיתים ְֻּכ ֶּשמֶּ ן?
יטין ְֻּכפַּ ת? ז ִּ
ַּר ִּ ֻּבי יו ָֻּּדן ָּק ֻּפו ְֻּד ַּקיָּא ָֻּּב ֵּעיִּ :ח ִּ
של
שמֶּ ן ֶּ
שם ַּר ִּ ֻּבי יוֹּ חָּ נָּ ן :הַּ ֻּ ַּמ ְדלִּ יק ְ ֻּבפַּ ת וְ ֶּ
ַּר ִּ ֻּבי ְשמוֻּאֵּ ל ַֻּּבר נַּ ְח ָּמן ְ ֻּב ֵּ
ְֻּתרו ָֻּּמה – יִּ ֻּ ָּש ְרפ ֻּו ַּע ְצמוֹּ ָּתיו.
ַּר ִּ ֻּבי ְשמוֻּאֵּ ל ַֻּּבר נַּ ְח ָּמן ָֻּּב ֵּעי קוֻּמֵּ י ַּר ִּ ֻּבי יוֹּ חָּ נָּ ןַּ :מה ֻּו לְ הַּ ְדלִּ יק? ָּא ַּמר
ֵּיה :אַּ ְדלִּ יק ,ו ַֻּּמה ְדנָּ פַּ ל – לְ ִּש ְב ְט ָּך נָּ פַּ ל ל ְָּך.
ל ֻּ
שהוֻּא מו ָֻֻּּּתר .דְֻּ ָּא ַּמר ַּר ִּ ֻּבי ָֻּּבא ַֻּּבר ִּח ֻּיָּיא ְ ֻּב ֵּשם
שמֶּ ן – ֶּ
הַּ כֻּ ֹּל מוֹּ ִּדים ְ ֻּב ֶּ
ַּר ִּ ֻּבי יוֹּ חָּ נָּ ן:

ָּ

שחָּ ה ֵ(במדבר יח,
ְּלך ֵנְּ ַת ִתיו ֵ ְּל ָּמ ְּ

ח)ְּ .ל ָּמ ְּשחָּ ה – לִּ גְ ד ֻּולָּה.

ְּל ָּמ ְּשחָּ הֵ– לְ ִּסיכָּ הְּ .ל ָּמ ְּשחָּ ה – לְ הַּ ְדל ָָּּקה.
יה ְד ִּחזְ ִּקיָּה – נִּ יחָּ א
נִּ יחָּ א ְטהוֹּ ִּרין יִּ ְר ָּקב ֻּוְ .ט ֵּמ ִּאין יִּ ְר ָּקב ֻּו?! ַּעל דַֻּּ ְע ֻּ ֵּת ֻּ
יה דְֻּ ַּר ִּ ֻּבי יוֹּ חָּ נָּ ן – י ְַּדלִּ יק! סָּ בַּ ר ַּר ִּ ֻּבי יוֹּ חָּ נָּ ן ְֻּכהָּ ָּדא
יִּ ְר ָּקב ֻּוַּ .על דַֻּּ ְע ֻּ ֵּת ֻּ
ש ָֻּּמא יִּ ְמצָּ א ָֻּּבהֶּ ן ֲעלִּ ֻּיָּיה.
דְֻּ ַּר ִּ ֻּבי יוֹּ סֵּ י ֶֻּּבן חֲנִּ ינָּ אֶּ :

