ֲ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 ִ
רהֵהַ ְּק ֹ
יותֵ ְּבכֵָּלֵח ְּלקֵיֵהַ תוֵֹ ֵָּ
ִל ְּה ֵֹ

שבוּע ּפ ְרשת ו ּי ָׁרא תשע"ה
ב __________________ __ ִׁשעו ִּׁרים ֹיו ִׁמ ִּׁיים לִׁ ימי ָׁ

אׁשון – ט' ֶח ְׁׁשון
ֹ
יום ִר
ֹ

[דף ח' ע"א]
ִֻּכ ְמלוֹ א סַ הַ ר – אוֹ תוֹ הַ ָֻמקוֹ ם חוֹ לֵב בֻ וֹ  ,גֻוֹ זֵז בֻ וֹ  ,וֻמוֹ לִּ ְ
יך וֻמֵ ִּביא אֶ ת
צֹאן דֶֻ ֶר ְך ָעלֶיהָ .
הַ ֻ
ָתד
ָֻתנֵיַ :ר ִּ ֻבי ִּש ְמעוֹ ן ֶֻבן לְ ָעזָר אָ ַמרִּ :אם ָרצָ ה – ֻתוֹ ֵק ַע אֶ ת הַ ֻי ֵ
של ְשמוֹ נַ ת ְס ִּאין.
יה ֶ
שה ְסהָ ִּרין ְ ֻבאַ ְר ַֻבע רוֻחוֹ ֶת ָ
ָֻבאָ ֶרץ ,וְ עוֹ ֶ
של
אֵ ין ְמ ָד ְֻי ִּירין לֹא ְ ֻב ַש ָֻבתוֹ ת ,וְ לֹא ְ ֻבי ִָּמים טוֹ ִּבים ,וְ לֹא ְ ֻבחוֹ לוֹ ֶ
מוֹ ֵעד ,א ֲִּפילֻ ֻו ְ ֻבטוֹ בָ ה .וְ אֵ ינוֹ ַר ֻ ַשאי לְ הוֹ ִּשיב שוֹ מֵ ר ,וְ לֹא לְ נַ ֵער אֶ ת
יעין אוֹ ָתן .וְ ִּאם הָ י ֻו עוֹ ִּשין ִּע ֻמוֹ
הַ ֻ
צֹאן .וְ ִּאם ָֻבא ֻו מֵ אֵ ילֵיהֶ ן – אֵ ין ְמסַ ְֻי ִּ
ְ ֻב ַש ָֻבתוֹ ת ו ְֻבי ִָּמים טוֹ ִּבים – הוֻא ַר ֻ ַשאי לְ הוֹ ִּשיב שוֹ מֵ ר ,וֻלְ נַ ֵער אֶ ת
יעין אוֹ ָתן.
הַ ֻ
צֹאן .וְ ִּאם ָֻבא ֻו מֵ אֵ ילֵיהֶ ן – ְמסַ ְֻי ִּ
ָֻתנֵיַ ,ר ָֻבן ִּש ְמעוֹ ן ֶֻבן ַֻג ְמלִּ יאֵ ל אוֹ מֵ רֻ ְ :ב ַש ָֻבת – ְמ ַד ְֻי ִּירין ְ ֻבטוֹ בָ ה.
של מוֹ ֵעד – א ֲִּפיל ֻו ְ ֻב ָשכָ ר.
ו ְֻביוֹ ם טוֹ ב – ִּ ֻב ְמזוֹ נוֹ ת .ו ְֻבחוֻלוֹ ֶ
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צֹאן – אָ סוֻר לְ נַ ֲע ָר ֻהַ .מה ֻו "לְ נַ ֲע ָר ֻה"? מוֹ לִּ יכָ ֻה
ָֻתנֵי :הַ ֻשוֹ כֵ ר אֶ ת הַ ֻ
ִּמ ָֻמקוֹ ם לְ ָמקוֹ ם .הָ ָדא אָ ְמ ָרהֻ ְ :ב ֶש ְשכָ ָר ֻה לִּ זְ ַמן מ ֻו ָעט .אֲ בָ ל
ְ ֻב ֶש ְשכָ ָר ֻה לִּ זְ ַמן ְמרו ֶֻֻבה – מו ָֻֻתר .אוֹ תוֹ הַ יֻוֹ ם הָ אַ חֲרוֹ ן – אָ סוֻר.
ֵיה לְ צוֹ ְרכֵ ֻה וְ לָא
ַר ִּ ֻבי חוֻנָ ה ְ ֻב ֵשם ַר ִּ ֻבי נַ ְח ָמן ַֻבר י ֲַעקֹב :הָ הֵ ן ְדאָ זַל ל ֻ
ִּמ ְת ֲע ֵני – יֵיזֵיל ִּמן א ֲַתר ַלא ֲַתר וְ הוֻא ִּמ ְת ֲע ֵניַ .רב הוֻנָ א ְ ֻב ֵשם ַמר
יקר – ָטב לְ מֵ ַע ֻיָיא.
יתה ִּע ָֻ
עוֹ ְקבָ ן :חַ ְפ ִּר ָ
שלֻ ֹא ֻ ָפ ְסק ֻו עוֹ ְב ֵדי ֲעבוֹ ָדה ַמה ֻו ֶש ְֻיהֵ א
ַר ִּ ֻבי ִּח ֻיָיא ַֻבר ָֻבא ָשאַ לַ :עד ֶ
יתן ְ ֻבתוֹ ְך ָש ֵדה ֻו ְֻכ ֶד ֶר ְך הַ ְמז ְ ַֻבלִּ ין?
מו ָֻֻתר לְ הוֹ ִּציא ִּמן הַ ֻ ַסהַ ר וְ לִּ ֻ ֵ

ֲה ָל ָכה ד'
מתני'

לֹא יִּ ְפ ֻ ַתח אָ ָדם ַמחֲצֵ ב ַֻב ְֻת ִּח ֻ
ש ְֻיהֵ א בוֹ
ילָה לְ תוֹ ְך ָש ֵדה ֻוַ ,עד ֶ

שהֵ ן ָשלוֹ ש ַעל ָשלוֹ ש ַעל ר ֻום ָשלוֹ שִּ .שיעו ָֻרן –
ָשלוֹ ש מו ְֻר ִּ ֻביֻוֹ תֶ ,
שבַ ע אֲבָ נִּ ים.
ֶע ְש ִּרים וְ ֶ
של ַמ ֻשוֹ י ְשנַ יִּ ם ְשנַ יִּ ם – ה ֲֵרי אֵ ילֻ ֻו
שר אֲבָ נִּ ים ֶ
ש ֻיֶש בֻ וֹ ֶע ֶ
ָֻג ֵדר ֶ
יִּ ָֻנ ֵטל ֻוִּ .שיעוֻר ָֻג ֵדר – ֲע ָש ָרה ְטפָ ִּחיםָ ֻ .פחוֹ ת ִּמ ֻ ָכאן – ְמחַ ֵ ֻצב וְ גוֹ ְממוֹ
ַעד ֻ ָפחוֹ ת ִּמן הָ אָ ֶרץ ֶטפַ ח.

שבוּע ּפ ְרשת ו ּי ָׁרא תשע"ה
ד __________________ __ ִׁשעו ִּׁרים ֹיו ִׁמ ִּׁיים לִׁ ימי ָׁ

שלֻ וֹ  .אֲבָ ל ִּמ ֻתוֹ ְך ֶשל חֲבֵ ירוֹ – ַמה
ַֻב ֻ ֶמה דְֻ בָ ִּרים אֲמו ִֻּרים? ִּמ ֻתוֹ ְך ֶ
שהוֻא רוֹ צֶ ה יִּ ֻטוֹ לַֻ .ב ֻ ֶמה דְֻ בָ ִּרים אֲ מ ֻו ִּרים? ִּ ֻבזְ ַמן ֶשלֹא ִּה ְת ִּחיל בֻ וֹ
ֶֻ
שהָ יָה
יעית – ַמה ֻ ֶ
יעית .אֲבָ ל ִּאם ִּה ְת ִּחיל בֻ וֹ מֵ ֶע ֶרב ְש ִּב ִּ
ֶע ֶרב ְש ִּב ִּ
רוֹ צֶ ה יִּ טוֹ ל.

גמרא

ידא? ְֻתל ָָתא זִּ ְמנִּ ין ִּמן ֻ ֵת ַשעִֻּ .ת ְש ָעה זִּ ְמנִּ ין ִּמן
הֵ יאַ ְך ֲע ִּב ָ

שבַ עָֻ .תנֵיַ :מ ְחצֵ ב ֶש ֵֻבינוֹ לְ בֵ ין חֲבֵ ירוֹ  ,וֻפָ ַתח בֻ וֹ
ְֻת ָלת – ֶע ְש ִּרין וְ ֶ
יקה – אָ סוֻר.
יתר – מו ָֻֻתר .וְ ִּאם הָ יְ ָתה ֵר ָ
חֲבֵ ירוֹ ְ ֻבהֶ ֻ ֵ
שהוֻא .הַ ִּ ֻגזְ ָרה
ֻ ַת ָֻמן ָֻתנֵינַ ן :הַ ִּזֻיז מֵ ִּביא אֶ ת הַ טו ְֻמאָ ה – ְ ֻבכָ ל ֶ
וְ הַ ֻגו ְֻבלִּ ית – ְ ֻבפוֹ ֵתחַ ֶטפַ ח .אָ ַמר ַר ִּ ֻבי ִּח ֻיָיה ַֻבר ָֻבא :הָ ָדא אָ ְמ ָרה :זֶה
שהוֻא ְמ ַק ֵֻבל נִּ ְד ָֻב ְך ֵמחֲבֵ ירוֹ – צָ ִּר ְ
יך ל ֲַעשוֹ ת לוֹ אַ ְר ָֻב ָעה ְטפָ ִּחים
ֶ
יתא אָ ְמ ָרה ֻ ֵכן! וֻבַ ֻ ֶמה אָ ְמר ֻו" :הַ ִּזֻיז
ְֻכ ֵדי ָמקוֹ ם .אָ ַמר ַר ִּ ֻבי יוֹ סֵ יַ :מ ְתנִּ ָ
שהוֻא ָֻגבוֹ ֻ ַה ִּמן הַ ֻ ֶפ ַתח
שהוֻא"? ְ ֻבזִּ יז ֶ
מֵ ִּביא אֶ ת הַ טו ְֻמאָ ה ְ ֻבכָ ל ֶ
שהֵ ן ְש ֵנים ָע ָשר ֶטפַ ח .וְ ל ָָֻמה ָֻתנֵינַ ן נִּ ְד ָֻב ִּכין? לְ ִּמדַֻ ת
ְשל ָֹשה נִּ ְד ָֻב ִּכיןֶ ,
הַ דִֻּ ין.
ַר ִּ ֻבי ִּח ֻיָיה ַֻבר ָֻבא ָשאַ לִּ :אינ ֻון ִּשיעו ִֻּרין ְֻכ ִּאינוֻן ִּשיעו ַֻר ֻיָיא? הָ כָ א אַ ְֻת
אָ ַמרִּ :שיעוֻר ָֻג ֵדר – ֲע ָש ָרה ְטפָ ִּחיםָ ֻ ,פחוֹ ת ִּמ ֻ ָכאן – ַמ ְחצֵ ב .וְ כָ א אַ ְֻת
יתנֵי
ש ָהי ֻו ְשנֵי נִּ ְד ָֻב ִּכין – נִּ ְ
ָימין? ִּאם ְֻכ ֶ
אָ ַמר הָ כֵ ין! ַמה אֲנַ ן ַק ֻי ִּ
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יתנֵי ְש ֵנים ָע ָשר ְטפָ ִּחים!
ְשמוֹ נָ ה ְטפָ ִּחים! ִּאם ְֻכ ֶשהָ י ֻו ְשל ָֹשה – נִּ ְ
ית ֻות
ית ֻות ִּמ ֻ ָכאן ,וַ ח ֲִּצי ֶטפַ ח לְ ִּס ֻ
אָ ַמר ַר ִּ ֻבי יוֹ סֵ י :צֵ א ח ֲִּצי ֶטפַ ח לְ ִּס ֻ
יה ,נִּ ְמצָ א
ִּמ ֻ ָכאן ,וְ כֵ ן לְ חַ ְב ֵר ֻ

[דף ח' ע"ב]
של ֲע ָש ָרה ְטפָ ִּחים.
ְשל ָֹשה נִּ ְד ָֻב ִּכים ֶ
ֻ ָפחוֹ ת ִּמ ֻ ָכאן – אֵ ינוֹ לֹא ָֻג ֵדר וְ לֹא ַמ ְחצֵ בָֻ .תנֵיָ :א ַמר ַר ִּ ֻבי יו ָֻדא,
יק ֻון ָש ֵדה ֻו .אֲבָ ל ִּאם לֹא
שנִּ ְת ֻ ַכ ֻוֵין לְ ִּת ֻ
ַֻב ֻ ֶמה דְֻ בָ ִּרים אֲ מו ִֻּרים? ִּ ֻבזְ ַמן ֶ
נִּ ְת ֻ ַכ ֻוֵין לְ ִּתיקוֻן ָש ֵדה ֻו ,אֲ ִּפילֻ ֻו יוֹ ֵתר ִּמ ֻ ָכאן – מו ָֻֻתר .אָ ַמר ַר ָֻבן
שלֻ ֹא נִּ ְת ֻ ַכוֵ וין
ִּש ְמעוֹ ן ֶֻבן ַֻג ְמלִּ יאֵ לַֻ :ב ֻ ֶמה דְֻ בָ ִּרים אֲ מו ִֻּרים? ִּ ֻבזְ ַמן ֶ
לְ ִּתיקוֻן ָש ֵדה ֻו .אֲבָ ל ִּאם נִּ ְת ֻ ַכ ֻוֵוין לְ ַת ֵֻקן ָש ֵדהוֲֻ ,
א ִּפיל ֻו ֻ ָפחוֹ ת ִּמ ֻ ָכאן –
יבי :הוֹ ֵרי ַר ִּ ֻבי יוֹ סֵ י ְֻכהָ ָדא ֻ ַתנְ יָא לְ ק ֻולָא.
אָ סוֻר .אָ ַמר ַר ִּ ֻבי ִּ ֻב ִּ ֻ

ֲה ָל ָכה ה'
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שהָ י ֻו ְמכו ֻֻסוֹ ת וְ נִּ ְת ַֻגלֻ וֻ,
ישה ,אוֹ ֶ
יעזְ ָע ַתן הַ ֻ ַמח ֲֵר ָ
אֲבָ נִּ ים ֶ
ש ִּזֻ ְ

של ַמ ֻשוֹ י ְשנַ יִּ ם ְשנַ יִּ ם – ה ֲֵרי אֵ לֻ ֻו יִּ ָֻנ ֵטל ֻו.
ִּאם יֵש ָֻבהֶ ן ְש ֻ ַתיִּ ם ֶ
וְ הַ ְמסַ ֵֻקל אֶ ת ָש ֵדה ֻו – נוֹ ֵטל אֶ ת הָ ֶעלְ יוֹ נוֹ ת ,ו ַֻמ ִּ ֻניחַ אֶ ת הַ נֻ וֹ גְ עוֹ ת
של אֲבָ נִּ ים – נוֹ ֵטל אֶ ת
של ְצרוֹ רוֹ ת ,אוֹ גַ ל ֶ
ָֻבאָ ֶרץ .וְ כֵ ן ַֻג ְר ִּ ֻגיר ֶ

שבוּע ּפ ְרשת ו ּי ָׁרא תשע"ה
ו __________________ __ ִׁשעו ִּׁרים ֹיו ִׁמ ִּׁיים לִׁ ימי ָׁ

הָ ֶעלְ יוֹ נוֹ ת ,ו ַֻמ ִּ ֻניחַ אֶ ת הַ נֻ וֹ גְ עוֹ ת ָֻבאָ ֶרץִּ .אם יֵש ֻ ַת ְח ֻ ֵתיהֶ ן סֶ לַע אוֹ
ַקש – ה ֲֵרי אֵ לֻ ֻו יִּ ָֻנ ֵטל ֻו.

גמרא

ישה
ישה ,אֶ ֻלָא א ֲִּפיל ֻו ַמ ְח ֵר ָ
יעזְ ָע ַתן הַ ֻ ַמ ְח ֵר ָ
לֹא סוֹ ף דָֻ בָ ר ְ ֻב ֶ
ש ִּזֻ ְ

יתא אָ ְמ ָרה ֻ ֵכן! ִּאם יֵש ְ ֻבכָ ל
יד ֻה לְ ז ְַעזְ ָען .אָ ַמר ַר ִּ ֻבי יוֹ סֵ יַ :מ ְתנִּ ָ
ֲע ִּת ָ
של ַמ ֻ ְשא ֻוי ְשנַ יִּ ם ְשנַ יִּ ם – ה ֲֵרי אֵ לֻ ֻו יִּ ָֻנ ֵטל ֻו.
אַ חַ ת וְ אַ חַ ת ֶ
ַר ִּ ֻבי י ֲַעקֹב ַֻבר בֻ וֹ ן ְ ֻב ֵשם ַר ִּ ֻבי ִּש ְמעוֹ ן ֶֻבן ל ִָּקיש :זֹאת אוֹ מֶ ֶרת ,אָ סוֻר
יה ֲעלֵיהֶ ן.
לְ ל ֵַֻקט ְצרוֹ רוֹ ת ִּמ ֻתוֹ ְך ְש ֵדה חֲבֵ ירוֹ  ,דֻ ֻו ְמנַ ֻ ֵכש וִּ יהָ ב ִּע ְ
יס ֵֻב ֻ
ֲשב
ימאֻ ְ :ב ִּב ְק ָעה .אֲבָ ל ְ ֻבהָ ִּרים ו ְֻט ָר ִּשים – מו ָֻֻתר וְ ִּטיב ֻו ח ַ
הָ ָדא ְד ֵת ָ
ֵיה.
ל ֻ

ֲה ָל ָכה ו'
מתני'

ש ֻ ָפ ְסק ֻו
יעית ִּמ ֻ ֶ
אֵ ין בֻ וֹ נִּ ין ַמ ְד ֵריגוֹ ת ַעל ֻ ִּפי ֵֻגיאָ יוֹ ת ֶע ֶרב ְש ִּב ִּ

יעית
שהוֻא ְמ ַת ְ ֻקנוֹ ל ֻ ְ
הַ ְ ֻג ָש ִּמיםִּ ,מ ֻ ְפנֵי ֶ
יעית .אֲבָ ל בֻ וֹ נֶה הוֻא ַֻב ֻ ְש ִּב ִּ
ַש ִּב ִּ
יעית.
ש ֻ ָפ ְסק ֻו הַ ְ ֻג ָש ִּמיםִּ ,מ ֻ ְפנֵי ֶ
ִּמ ֻ ֶ
שהוֻא ַמ ְת ִּקינוֹ לְ מוֹ צָ אֵ י ְש ִּב ִּ
שהוֻא יָכוֹ ל לִּ ְפשוֹ ט
שה ֻו חַ יִּ יץָ ֻ .כל אֶ בֶ ן ֶ
וְ לֹא יִּ ְסמוֹ ְך ֶֻב ָעפָ ר ,אֲבָ ל עוֹ ֵ
ינ ֵטל.
אֶ ת יָדוֹ וְ לִּ ֻ ְ
יטל ָֻה – ה ֲֵרי זוֹ ִֻּת ָֻ
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יס ֻ ָפא ְ ֻב ֵשם ַר ִּ ֻבי יוֹ חָ נָ ן ,חֲנַ נְ ָיה ֶֻבן ַֻג ְמלִּ יאֵ לֻ ְ :ב ִּאיסוֻר
ַר ִּ ֻבי ְק ִּר ְ

יתאָֻ .תנֵיַ :ר ִּ ֻבי יְ הו ָֻדה וְ ַר ִּ ֻבי נְ חֶ ְמיָה אוֹ ְס ִּרין.
ְשנֵי ֻ ְפ ָר ִּקים ִּהיא ַמ ְתנִּ ָ
לֹא ְ ֻב ִּאיסוֻר ְשנֵי ֻ ְפ ָר ִּקים? וְ כָ א ְ ֻב ִּאיסוֻר ְשנֵי ֻ ְפ ָר ִּקיםַ .ר ִּ ֻבי ַש ֻ ַמאי ָֻב ֵעי:
ִּאם ְ ֻב ִּאיסוֻר ְשנֵ י ֻ ְפ ָר ִּקיםֻ ְ ,בהָ ָדא ָֻתנֵינַ ןַ :לחֲרוֹ ש מו ָֻֻתר ,וְ לִּ ְבנוֹ ת
אָ סוֻר?!

ׁש ִני – י' ֶח ְׁׁשון
יום ֵׁ
ֹ

[דף ט' ע"א]
יתר ְשנֵי ֻ ְפ ָר ִּקיםֻ ְ ,בהָ ָדא ָֻתנֵינַ ן:
יתר ְשנֵי ֻ ְפ ָר ִּקיםִּ .אם ְ ֻבהֶ ֻ ֵ
אֶ ֻלָאֻ ְ :בהֶ ֻ ֵ
שהוֻא ַמ ְת ִּקינָ ן
ש ֻ ָפ ְסק ֻו הַ ְ ֻג ָש ִּמיםִּ ,מ ֻ ְפ ֵני ֶ
יעית ִּמ ֻ ֶ
אֲבָ ל בֻ וֹ נֶה הוֻא ַֻב ֻ ְש ִּב ִּ
יעית!
לְ מוֹ צָ אֵ י ְש ִּב ִּ
יתאַ ,לחֲרוֹ ש –
אָ ַמר ַר ִּ ֻבי ָמנָ א :יָא ֻות ָא ַמר ַר ִּ ֻבי ַש ֻ ַמאי :הָ ָדא ַק ֻ ַמיְ ָ
יעית .לִּ ְבנוֹ ת – אָ סוֻרִּ ,מ ֻ ְפנֵי
מו ָֻֻתר ִּמ ֻ ְפנֵי ֶ
שהוֻא ַמ ְת ִּקינָ ן לְ מוֹ צָ אֵ י ְש ִּב ִּ
יעית.
ֶ
שהוֻא ַמ ְת ִּקינָ ן ל ֻ ְַש ִּב ִּ

שבוּע ּפ ְרשת ו ּי ָׁרא תשע"ה
ח __________________ __ ִׁשעו ִּׁרים ֹיו ִׁמ ִּׁיים לִׁ ימי ָׁ

ש ֻ ָפ ְסק ֻו
יעית ִּמ ֻ ֶ
ַמ ְתנִּ ָ
יתא לֹא ָא ְמ ָרה ֻ ֵכן! אֶ ֻלָא ,אֲבָ ל בֻ וֹ נֶ ה הוֻא ַֻב ֻ ְש ִּב ִּ
יעית.
הַ ְ ֻג ָש ִּמיםִּ ,מ ֻ ְפנֵי ֶ
שהוֻא ַמ ְת ִּקינָ ן לְ מוֹ צָ אֵ י ְש ִּב ִּ
שה ֻו חַ יִּ יץַ .מה ֻו חַ יִּ יץ? חָ ֵייץ ל ָֻה ְֻכ ָמה
לֹא יְ סַ ֻ ֵכ ְך ְ ֻב ָעפָ ר אֲ בָ ל עוֹ ֵ

י) וְּ הואֵב ֹונהֵחַ יִיץֵ ֵ.

ימר:
דְֻ ֵת ַ

(יחזקאל יג,

מתני'

יאין ִּמ ֻ ָכל
אַ ְבנֵי כָ ֵתף – ָֻבאוֹ ת ִּמ ֻ ָכל ָמקוֹ ם .וְ הַ ֻקוֹ ְבלִּ ין – ְמ ִּב ִּ

ֲה ָל ָכה ז'

ָמקוֹ ם.
ינ ֵטל ְ ֻביָד אַ חַ ת; דִֻּ ְב ֵרי
וְ אֵ ילֻ ֻו הֵ ן אַ ְב ֵני כָ ֵתף? ֻ ָכל ֶ
שאֵ ינָ ֻה יְ כוֹ לָה לְ ִּה ָֻ
יטלוֹ ת
שהֵ ן נִּ ֻ ָ
ַר ִּ ֻבי מֵ ִּאירַ .ר ִּ ֻבי יוֹ סֵ י אוֹ ֵמר :אַ ְבנֵי כָ ֵתף – ִֻּכ ְש ָמןָ ֻ ,כל ֶ
ָשלוֹ ש אוֹ ְש ֻ ַתיִּ ם ַעל הַ ֻ ָכ ֵתף.
הַ בֻ וֹ נֶה גָ ֵדר ֵֻבינוֹ וֻבֵ ין ְרשוֻת הָ ַר ִּ ֻבים – מו ָֻֻתר לְ הַ ֲע ִּמיק ַעד הַ ֻ ֶסלַע.
שה ֶֻב ָעפָ ר? צוֹ ְברוֹ ִּ ֻב ְרשוֻת הָ ַר ִּ ֻבים ו ְֻמ ַת ְ ֻקנוֹ ; דִֻּ ְב ֵרי ַר ִּ ֻבי
ַמה ֻי ֲַע ֶ
שאֵ ין ְמ ַקלְ ְקלִּ ין ִּ ֻב ְרשוֻת הָ ַר ִּ ֻבים,
ש ַעַ .ר ִּ ֻבי ֲע ִּקיבָ א אוֹ ֵמרְֻ :כ ֶד ֶר ְך ֶ
יְ הוֹ ֺ
ֻ ָכ ְך לֹא יְ ַת ֵֻקןַ .מה ֻי ֲַע ֶשה ֶֻב ָעפָ ר? צוֹ ְברוֹ ְ ֻבתוֹ ְך ָש ֵדה ֻו ְֻכ ֶד ֶר ְך
הַ ְמז ְ ַֻבלִּ ין .וְ כֵ ן הַ חוֹ פֵ ר בֻ וֹ ר וְ ִּשיחַ ו ְֻמ ָע ָרה.
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שלֻ וֹ  .וְ הַ קוֹ ְבלָן
אַ ְבנֵי ֻ ָכ ֵתף – ָֻבאוֹ ת ִּמ ֻ ָכל ָמקוֹ ם א ֲִּפילֻ ֻו ִּמ ֻתוֹ ְך ֶ

– ֵמ ִּביא ִּמ ֻ ָכל ָמקוֹ ם א ֲִּפיל ֻו ֻ ָפחוֹ ת מֵ אַ ְב ֵני ֻ ָכ ֵתף.
שם ַר ִּ ֻבי יוֹ חָ נָ ן :לֹא ָשנ ֻו אֶ ֻלָא ֵֻבינוֹ לְ בֵ ין ְרש ֻות הָ ַר ִּ ֻבים.
ַר ִּ ֻבי ִּח ֻיָיא ְ ֻב ֵ
יעית ,אֲבָ ל ַֻבמוֹ ֵעד א ֲִּפילֻ ֻו ֵֻבינוֹ
הָ א ֵֻבינוֹ לְ בֵ ין חֲבֵ ירוֹ – אָ סוֻרַֻ .ב ֻ ְש ִּב ִּ
ש ִּהיא סָ גָ ה אֶ ת הֶ ָעפָ ר .אֲבָ ל
לְ בֵ ין ְרש ֻות הָ ַר ִּ ֻבים – אָ סוֻרֻ ְ .ב ִּפ ְירצָ ה ֶ
יעית .וְ ָתנֵי
ְ ֻב ִּפ ְירצָ ה ֶ
שאֵ ינָ ֻה סָ גָ ה אֶ ת הֶ ָעפָ ר – מו ָֻֻתר לְ גוֹ ְד ָר ֻה ַֻב ֻ ְש ִּב ִּ
יעית.
ֻ ֵכןָ ֻ :כל ֻ ִּפ ְירצָ ה ֶ
ש ִּהיא סָ גָ ה ֶֻב ָעפָ ר – אָ סוֻר לְ גוֹ ְד ָר ֻה ַֻב ֻ ְש ִּב ִּ
יעית.
וְ ֶ
שאֵ ינוֹ סָ גָ ה אֶ ת הֶ ָעפָ ר – מו ָֻֻתר לְ גוֹ ְד ָר ֻה ַֻב ֻ ְש ִּב ִּ
ש ֶלת אֶ ת הָ ַר ִּ ֻבים .אֲבָ ל ִּאם ָהיְ ָתה ַמ ְכ ֶש ֶלת הָ ַר ִּ ֻבים ,אַ ף
שאֵ ינָ ֻה ַמ ְכ ֶ
ֶ
יעית.
ַעל ֻ ִּפי ֶ
ש ִּהיא סָ גָ ה אֶ ת הֶ ָעפָ ר – מו ָֻֻתר לְ גוֹ ְד ָר ֻה ַֻב ֻ ְש ִּב ִּ
ְֻכ ִּתיב

(תהלים נ ,כג):

שעֵאֱ ל ִֹהים! ַשנְ יָיא ִּהיא
וְּ ָּשםֵדר ְּך ֵאַ ְּראנוֵ ֵ ְּבי ַ

שהוֻא ִֻּתיק ֻון וְ סוֹ פוֹ לְ ִּקילְ קוֻלְ .דאָ ַמר ַר ִּ ֻבי ִּש ְמעוֹ ן ֶֻבן ל ִָּקיש:
הָ כָ א ֶ
ָשאוֻל לֹא זָכָ ה

[דף ט' ע"ב]
לִּ ְמלוֻכָ ה אֶ ֻלָא ַעל יְ ֵדי ֶשהָ יָה זְ ֵקינוֹ ַמ ְדלִּ יק נֵר ל ַָר ִּ ֻבים .נִּ ְק ָרא ְשמוֹ
נֵרָ ֻ .כתוֻב אֶ חָ ד אוֹ מֵ ר

(דברי הימים א ח ,לג):

ֵקיש.
וְּ נר ֵהוֹ ִליד ֵאת ִ

שבוּע ּפ ְרשת ו ּי ָׁרא תשע"ה
י __________________ __ ִׁשעו ִּׁרים ֹיו ִׁמ ִּׁיים לִׁ ימי ָׁ

וְ כָ תוֻב אֶ חָ ד אוֹ מֵ ר

(שמואל א ט ,א)

וְּ ִקיש ֵבןֵאֲ ִביאֵלֵ.וַ ֲהלֹא אֲ ִּביאֵ ל

הָ יָה ְשמוֹ ! אֶ ֻלָא ַעל יְ ֵדי ֶשהָ יָה זְ ֵקינוֹ ַמ ְדלִּ יק ֵנר ל ַָר ִּ ֻבים – נִּ ְק ָרא ְשמוֹ
נֵר.
שלֻ ֹא ֻ ָפ ְסק ֻו עוֹ ְב ֵדי ֲעבוֹ ָדהַ ,מה ֻו לִּ ְצבוֹ ר ָעפָ ר
ַר ִּ ֻבי אָ ִּבין ָֻב ֵעיַ :עד ֶ
ְ ֻבתוֹ ְך ָש ֵדה ֻו ְֻכ ֶד ֶר ְך הַ ְמז ְ ַֻבלִּ ין?
יאין
מו ִׁצ ִׁ
ימתי ֹ
ה ְד ָׁרן ֲעלָׁ ְך מא ָׁ

יעי
ֶפ ֶרק ְׁר ִב ִ

מתני'

ָֻב ִּראשוֹ נָ ה הָ י ֻו אוֹ ְמ ִּריםְ :מל ֵַֻקט אָ ָדם ֵע ִּצים וַ אֲבָ נִּ ים וַ ֲע ָש ִּבים

של חֲבֵ ירוֹ  ,אֶ ת הַ ַֻגס הַ ַֻגס.
שהוֻא ְמל ֵַֻקט ִּמ ֻתוֹ ְך ֶ
שלֻ וֹ ְֻ ,כ ֶד ֶר ְך ֶ
ִּמ ֻתוֹ ְך ֶ
של זֶה,
ש ְֻיהֵ א זֶה ְמל ֵַֻקט ִּמ ֻתוֹ ְך ֶ
ש ַרבֻ ֻו עוֹ ְב ֵרי ֲעבֵ ָירה – ִּה ְת ִּקינ ֻו ֶ
ו ִֻּמ ֻ ֶ
שלֻ ֹא ְ ֻבטוֹ בָ ה ,וְ אֵ ין צָ ִּר ְ
צץ
יך לוֹ ַמר ֶ
של זֶה ֶ
וְ זֶה ְמל ֵַֻקט ִּמ ֻתוֹ ְך ֶ
ש ְֻי ַק ֵ ֻ
לָהֶ ן ְמזוֹ נוֹ ת.

גמרא

או ְמ ִׁרים כוּ'ָ .א ַמר ַר ִּ ֻבי יוֹ נָ ה :הָ כֵ ין צוֹ ְרכָ ה
ּ ָׁב ִׁראש ֹונָׁ ה הָׁ י ּו ֹ

יתנֵיָֻ :ב ִּראשוֹ נָ ה הָ י ֻו אוֹ ְמ ִּריםְ :מל ֵַֻקט אָ ָדם ֵע ִּצים וַ ֲע ָש ִּבים ִּמ ֻתוֹ ְך
ִּמ ְ
של חֲבֵ ירוֹ ֵֻבין דַֻ ִּ ֻקים
שהוֻא ְמל ֵַֻקט ְ ֻב ֶ
שלֻ וֹ  ,אֶ ת הַ ַֻגס הַ ַֻגסְֻ ,כ ֶד ֶר ְך ֶ
ֶ
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יק ְטנ ֻו"!
וְ גַ ִֻּסיםֶ .נ ְח ְשד ֻו לִּ ְהיוֹ ת ְמל ְַק ִּטין דַֻ ִּ ֻקים ,וְ הֵ ן אוֹ ְמ ִּריםֻ ְ " :ב ַֻג ִּסין לִּ ַֻ
של זֶה
של זֶה ,וְ זֶה ְמל ֵַֻקט ִּמ ֻתוֹ ְך ֶ
ש ְֻיהֵ א זֶה ְמל ֵַֻקט ִּמ ֻתוֹ ְך ֶ
– ִּה ְת ִּקינ ֻו ֶ
שלֻ ֹא
שלֻ ֹא ְ ֻבטוֹ בָ ה .נֶ ְח ְשד ֻו לִּ ְהיוֹ ת ְמל ְ ַֻק ִּטין ְ ֻבטוֹ בָ ה ,וְ הֵ ן אוֹ ְמ ִּריןֶ " :
ֶ
יאין ִּמן הַ ָֻקרוֹ ב ו ִֻּמן הַ ָֻמצוֻי.
ש ְֻיה ֻו ְמ ִּב ִּ
יק ְטנ ֻו"! ִּה ְת ִּקינ ֻו ֶ
ְ ֻבטוֹ בָ ה לִּ ַֻ
אָ ַמר ַר ִּ ֻבי זְ ֵע ָיראִּ :ראשוֹ נָ ה ִּראשוֹ נָ ה ִּמ ְת ַק ֻיֶימֶ ת.
הָ יְ ָתה ְ ֻבהֶ ְמ ֻתוֹ ָשם – ְ ֻבהֶ ְמ ֻתוֹ מוֹ כַ חַ ת ָעלָיו .הָ יְ ָתה ִֻּכ ָירתוֹ ָשם –
ש ֻי ְַחזִּ יר וִּ יל ֵַֻקט ִּמן הַ ַֻג ִֻּסים
יקט ְ ֻב ַֻג ִּסיןַ ,מה ֻו ֶ
ִֻּכ ָירתוֹ מוֹ כַ חַ ת ָעלָיו .לִּ ֵ
יעית!
ֶ
ש ַֻבדַֻ ִּ ֻקים? ִּאם ָא ַמר אַ ְֻת ֻ ֵכן ,אַ ף הוֻא ְמל ֵַֻקט ֻ ָכל ָש ֵדה ֻו ַֻב ֻ ְש ִּב ִּ
הָ יְ ָתה ָש ֵדה ֻו ְמלֵיאָ ה ַֻג ִּסיןַ ֻ ,ת ְר ֻ ֵתין ַמ ְתנְ יָין ,ח ֲָדא ָא ְמ ֵרי ָש ֵרי ,וַ ח ֲָדא
אָ ְמ ָרה אָ סוֻר.
הַ ְֻמסַ ֵֻקל ָש ֵדה ֻו – נוֹ ֵטל אֶ ת הָ ֶעלְ יוֹ נִּ ים וֻמֵ נִּ יחַ אֶ ת הַ נֻ וֹ גְ עוֹ ת ָֻבאָ ֶרץ –
הָ ָדא אָ ְמ ָרהָ :ש ֵרי.
ידל ,אַ חַ ת אוֹ ְש ֻ ַתיִּ ם – הָ ָדא ָא ְמ ָרה :אָ סוֻר.
אֵ יזֶה ֻו הַ ֻ ֵמ ֵ
אַ ף ַֻבמוֹ ֵעד ֻ ֵכן? אַ ְש ֻ ַכח ָֻתנֵ יְ :מל ֵַֻקט אָ ָדם ֵע ִּצים וַ ֲע ָש ִּבים ִּמ ֻתוֹ ְך ֶ
שלֻ וֹ ,
של חֲבֵ ירוֹ ֵֻ ,בין דַֻ ִּ ֻקין ֵֻבין
שהוֻא ְמל ֵַֻקט ִּמ ֻתוֹ ְך ֶ
אֶ ת הַ ַֻגס הַ ַֻגסְֻ ,כ ֶד ֶר ְך ֶ
יעית ,אֲ בָ ל לֹא ַֻבמוֹ ֵעד.
ַֻג ִּסיןַֻ .ב ֻ ְש ִּב ִּ

שבוּע ּפ ְרשת ו ּי ָׁרא תשע"ה
יב __________________ _ ִׁשעו ִּׁרים ֹיו ִׁמ ִּׁיים לִׁ ימי ָׁ

אַ ף ָֻבאֲ בָ נִּ ים ֻ ֵכן? אַ ְש ֻ ַכח ָֻתנֵי :אַ ף ָֻבאֲבָ נִּ ים.

יׁשי – י"א ֶח ְׁׁשון
יום ְׁׁש ִל ִ
ֹ

[דף י' ע"א]
הַ ֻלֵב יוֹ ֵד ַעִּ ,אם לְ ֵע ֶקל ִּאם ל ֲַע ַקלְ ַקלֻ וֹ ת.
יה .ח ֲָמא חַ ד ִּאיזְ ַמר
ַר ִּ ֻבי יוֹ סֵ י ְ ֻב ֵשם ְמנַ חֵ םַ :ר ִּ ֻבי ֲע ִּקיבָ א ֲעבַ ד ְֻכ ִּש ֻ ְ
יט ֵת ֻ
ֵיה :לְ ַע ְקלִּ ין אֲנָ א ָֻב ֵעי! הַ ֻלֵב
ֻ ַכ ְר ָמא ,א ַ
ֵיה :וְ לֵית אָ סוֻר? א ֲַמר ל ֻ
ֲמר ל ֻ
יוֹ ֵד ַע ִּאם לְ ֵע ֶקל ִּאם ל ֲַע ַקלְ ַקלֻ וֹ ת.

ֲה ָל ָכה ב'
מתני'

יט ְֻייבָ ה אוֹ
ש ִּ ֻנ ֻ ַ
יעיתֶ .
ָש ֶדה ֶ
ש ִּ ֻנ ְת ַק ְֻווצָ ה – ִֻּתיזֻ ַָרע לְ מוֹ צָ אֵ י ְש ִּב ִּ

יעית.
ֶ
ש ִּ ֻנידַֻ ְֻי ָירה – לֹא ִֻּתזֻ ַָרע לְ מוֹ צָ אֵ י ְש ִּב ִּ
יט ְֻייבָ הֵֻ ,בית ַש ֻ ַמאי אוֹ ְמ ִּרים :אֵ ין אוֹ ְכלִּ ין ֻ ֵפירוֹ ֶתיהָ
ש ִּ ֻנ ֻ ַ
ָש ֶדה ֶ
יעית .וֻבֵ ית ִּה ֻלֵל אוֹ ְמ ִּרים :אוֹ ְכלִּ ין.
ַֻב ְש ִּב ִּ

ּתלְ מוּד יְ רוּשלְ ִׁמי ה ְּמנ ָׁ ֻּקד _____________________________________ יג

יעית ְ ֻבטוֹ בָ ה .וֻבֵ ית
ֵֻבית ַש ֻ ַמאי אוֹ ְמ ִּרים :אֵ ין אוֹ ְכלִּ ין ֻ ֵפירוֹ ת ְש ִּב ִּ
שלֻ ֹא ְבטוֹ בָ ה.
ִּה ֻלֵל אוֹ ְמ ִּריםֻ ְ :בטוֹ בָ ה וְ ֶ
ַר ִּ ֻבי יְ הו ָֻדה אוֹ מֵ רִּ :חילֻ וֻף הַ דְֻ בָ ִּרים! זוֹ ִּמ ֻקו ֻֻלֵי ֵֻבית ַש ֻ ַמאי וֻמֵ חו ְֻמ ֵרי
ֵֻבית ִּה ֻלֵל.

גמרא

יטל ֻו קוֹ צֶ יהָ  .וְ ַר ָֻבנָ ן
ש ִּ ֻנ ְ
וצה כוּ'ַ ֻ .ת ָֻמן אָ ְמ ִּריןֻ ְ :ב ֶ
שדה ש ִׁ ּנ ְתק ְּו ָׁ
ָׁ

שחָ ַרשַ .על דַֻ ְע ֻ ַתיְ יה ֻו דְֻ ַר ָֻבנָ ן ְדהָ כָ א אֵ יזֶה ֻו הַ ֻ ִּטיוֻב?
ְדהָ כָ א ָא ְמ ִּריןִּ :מ ֻ ֶ
ֻ ָכל הָ ָעם חוֹ ְר ִּשין ֻ ַפ ַעם אַ חַ ת וְ הוֻא חוֹ ֵרש ְשנֵי ֻ ְפ ָע ִּמים.
וְ כָ א ֻ ֵכן? ָא ַמר ַר ִּ ֻבי יוֹ סֵ י ִּ ֻבי ַר ִּ ֻבי בֻ וֹ ןַ ֻ :ת ָֻמן – אֵ ין הַ ֻ ַמלְ כוֻת אוֹ ֶנסֶ ת,
ְ ֻב ַרם הָ כָ א – הַ ֻ ַמלְ כוֻת אוֹ נֶ סֶ ת.
ש ְֻיה ֻו חוֹ ְר ִּשין
שהָ י ֻו הַ ֻ ַמלְ כוֻת אוֹ נֶסֶ ת ,הוֹ ֵרי ַר ִּ ֻבי י ַַֻנאי ֶ
ָֻב ִּראשוֹ נָ ה ְֻכ ֶ
אנִּ י ֲעבַ ר ,חֲמֵ יתוֹ ן ָר ְמיָין
יעא הֲוָ הֲ ,
ח ֲִּר ָ
ישה ִּראשוֹ נָ ה .חַ ד ַר ִּש ָ
יסטוֹ ְש ָרא לְ כוֹ ן ִּמ ְיר ֵדי? ְש ָרא לְ כוֹ ן ָר ְמיָין
קוֹ בַ ְע ָֻתא .אָ ַמר לוֹ ן :הַ ִּא ְ
קוֹ בַ ְע ָֻתא?
אָ ַמר ַר ִּ ֻבי י ֲַעקֹב ַֻבר ז ְַבדִֻּ י קוֻמֵ י ַר ִּ ֻבי אֲ בָ ה ֻו :לֹא ֻ ֵכן ָא ַמר ַר ִּ ֻבי זְ ֵע ָירא
וְ ַר ִּ ֻבי יוֹ חָ נָ ן ְ ֻב ֵשם ַר ִּ ֻבי י ַַֻנאיַ ,ר ִּ ֻבי יִּ ְר ְמיָהַ ,ר ִּ ֻבי יוֹ חָ נָ ן ְ ֻב ֵשם ַר ִּ ֻבי
ִּש ְמעוֹ ן ֶֻבן יוֹ צָ ָדק :נִּ ְמנ ֻו ַֻב ֲעלִּ ֻיַית ֵֻבית נִּ ְֻת ָזה ְ ֻבלוֹ דַ ,על ֻ ָכל הַ ֻתוֹ ָרה,

שבוּע ּפ ְרשת ו ּי ָׁרא תשע"ה
יד __________________ _ ִׁשעו ִּׁרים ֹיו ִׁמ ִּׁיים לִׁ ימי ָׁ

ֹאמר ַעכֻ וֻ"ם לְ יִּ ְש ָראֵ ל ל ֲַעבוֹ ר ַעל אַ חַ ת ִּמ ֻ ָכל ִּמ ְצוֹ ת
ִּמנַ יִּ ין ִּאם י ַ
הָ אֲמוֻרוֹ ת ַֻב ֻתוֹ ָרה ,חוֻץ ֵמ ֲעבוֹ ָדה ז ָָרה וְ גִּ ילוֻי ֲע ָריוֹ ת ו ְֻש ִּפיכַ ת דָֻ ִּמים,
י ֲַעבוֹ ר וְ לֹא יֵהָ ֵרג?

1

ימר – ֵֻבינוֹ לְ בֵ ין ַע ְצמוֹ  .אֲבָ ל ְ ֻב ַר ִּ ֻבים – א ֲִּפיל ֻו ִּמ ְצוָ ה ַק ֻלָה
הָ ָדא ְד ֵת ַ
ש ָֻנ ְתנ ֻו לָהֶ ם ַמיִּ ם ִּ ֻב ְכלִּ י
לֹא יִּ ְש ַמע לוֹ ! ְֻכגוֹ ן לוֻלְ יָנוֹ ס וֻפַ ֻפ ֻוס אָ ִּחיו ֶ
יבל ֻו מֵ הֶ ן!
זְ כו ִֻּכית ְצבו ָֻעה וְ לֹא ִּק ְ ֻ
ית ֻ ַכוֵוין אֶ ֻלָא ִּמיגְ בֵ י אַ ְרנוֹ נִּ ין!
אָ ַמר :לָא ִּמ ְת ֻ ַכוֵ ין ְמ ַש ֻ ַמ ְד ְֻתכוֹ ן ,וְ לָא ִּא ְ
ֻ ַכ ֻ ָמה הֵ ם ַר ִּ ֻבים? ַר ָֻבנִּ ין ְד ֵקיסָ ִּרין אָ ְמ ֵריֲ :ע ָש ָרהִּ ,ד ְכ ִּתיב

[דף י' ע"ב]
(ויקרא כב,

ִש ָּראֵל.
ֵבניֵי ְּ
יֵבתוֹ ְּך ְּ
לב) :וְּ נִ ְּק ַד ְּש ִת ְּ

יה ֻ ָפ ֵרי חוֹ ֵרי ח ֲָמ ָרא ְ ֻב ַש ַֻב ָֻתא.
ַר ִּ ֻבי אֲ בוֻנָ ה זְ ֵע ָירא ,חַ ְמנו ֵֻֻנ ֻ
ַר ִּ ֻבי יוֹ נָ ה וְ ַר ִּ ֻבי יוֹ סֵ י הוֹ ֵרין מֵ פֵ י לְ אַ ַר ְס ִּקינָ ס ְ ֻבשו ַֻֻב ָֻתא .אָ ַמר ַר ִּ ֻבי
ית ֻה קוֻמֵ י ַר ִּ ֻבי יוֹ נָ ה אַ ָֻבא ,לֹא ֻ ֵכן אָ ַמר ַר ִּ ֻבי זְ ֵע ָיראַ ,ר ִּ ֻבי
ש ַ
ָמנָ אְ :ק ֵ
שם ַר ִּ ֻבי י ַַֻנאיַ ,ר ִּ ֻבי יִּ ְר ְמיָהַ ,ר ִּ ֻבי יוֹ חָ נָ ן ְ ֻב ֵשם ַר ִּ ֻבי ִּש ְמעוֹ ן ֶֻבן
יוֹ חָ נָ ן ְ ֻב ֵ
1

ש ֻיָמ ֻות ָֻבהֶ ם
ש ֶֻנא ֱַמר :וָּ חֵַיֵ ָּבהֵם – וְ לֹא ֶ
ֶ

( ַּב ְבלי ַּסנְ הֶ ְדרין

ע"ד.):
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יוֹ צָ ָדק ,נִּ ְמנ ֻו ַֻב ֲעלִּ ֻיַית ֵֻבית נִּ ְֻת ָזה ְ ֻבלוֹ דַ ,על ֻ ָכל הַ ֻתוֹ ָרה כֻ ו ֻֻל ָֻה ִּמנַ יִּ ין
ֹאמר ַעכֻ וֻ"ם לְ יִּ ְש ָראֵ ל ל ֲַעבוֹ ר ַעל אַ חַ ת ִּמ ֻ ָכל ִּמ ְצוֹ ת הָ אֲ מוֻרוֹ ת
ִּאם י ַ
ַֻב ֻתוֹ ָרה חוֻץ ִּמן הָ ֲעבוֹ ָדה ז ָָרה וְ גִּ ילוֻי ֲע ָריוֹ ת ו ְֻש ִּפיכַ ת דָֻ ִּמים – י ֲַעבוֹ ר
וְ לֹא יֵהָ ֵרג.
ימא – ֵֻבינוֹ לְ בֵ ין ַע ְצמוֹ  .אֲבָ ל ָֻב ַר ִּ ֻבים – אֲ ִּפיל ֻו ִּמ ְצוָ ה ַק ֻלָה
הָ ָדא דְֻ ֵת ָ
ש ָֻנ ְתנ ֻו לָהֶ ם ַמיִּ ם ִּ ֻב ְכלִּ י
לֹא יִּ ְש ַמע לוֹ ! ְֻכגוֹ ן לוֻלְ ָיינוֹ ס וֻפַ ֻפ ֻוס אָ ִּחיו ֶ
יבל ֻו מֵ הֶ ן!
זְ כו ִֻּכית ְצבו ָֻעה וְ לֹא ִּק ְ ֻ
יתא
אָ ַמר :לָא ִּא ְת ֻ ַכוֵוין ְמ ַש ֻ ַמ ְד ֻתוֻן וְ לָא ִּא ְת ֻ ַכוֵוין אֶ ֻלָא מֵ יכַ ל ֻ ִּפ ָֻ
ימה.
ח ֲִּמ ָ
ֻ ַכ ָֻמה הֵ ם ַר ִּ ֻבים? ַר ָֻבנָ ן ְד ֵקיסָ ִּרין אָ ְמ ִּריןֲ :ע ָש ָרהִּ ,ד ְכ ִּתיב

(שם):

ִש ָּראלֵ .
ֵבניֵי ְּ
יֵבתוֹ ְּך ְּ
וְּ נִ ְּקדֵַ ְּש ִת ְּ
ימיַ ,עכֻ וֻ"ם ַמה ֻו ֶש ְֻיה ֻו ְמצוֻוִּ ין ַעל
ַר ִּ ֻבי ָאבוֻנָ ה ָֻב ֵעי קוֻמֵ י ַר ִּ ֻבי אֵ ִּ
ִש ָּראלֵ .יִּ ְש ָראֵ ל
ֵבני ֵי ְּ
תו ְּך ְּ
ֵב ֹ
ֵיה :וְּ נִ ְּק ַד ְּש ִתי ְּ
ִּקידוֻש הַ ֻ ֵ
שם? אָ ַמר ל ֻ
ְמצוֻוִּ ין ַעל ִּקידוֻש הַ ֻ ֵשם וְ אֵ ין הָ ַעכֻ וֻ"ם ְמצוֻוִּ ין ַעל ִּקידוֻש הַ ֻ ֵשם.

שבוּע ּפ ְרשת ו ּי ָׁרא תשע"ה
טז __________________ _ ִׁשעו ִּׁרים ֹיו ִׁמ ִּׁיים לִׁ ימי ָׁ

ַר ִּ ֻבי נְ סָ א ְ ֻב ֵשם ַר ִּ ֻבי אֶ לְ ָעזָר ָש ַמע ל ָֻה ִּמן הָ ָדא:

(מלכים ב ה ,יח)

ֵל ַע ְּבד ָּך ֵוְּ גוֹ ' .יִּ ְש ָראֵ ל ְמצוֻוִּ ין ַעל ִּקידוֻש
לַ ָּדבָּ ר ֵהַ זה ֵי ְִּסלַ ח ֵה' ְּ
שם.
שם ,וְ אֵ ין הָ ַעכֻ וֻ"ם ְמצוֻוִּ ין ַעל ִּקידוֻש הַ ֻ ֵ
הַ ֻ ֵ
ֵיה
ַר ִּ ֻבי אַ ָֻבא ַֻבר זְ ִּמינָ א הֲוָ ה ְמחַ ֻיַיט ַֻג ֵֻבי חַ ד א ֲַר ֻ ַמאי ְ ֻברוֹ ִּמי .אַ יְ ֵ
יתי ל ֻ
ֵיה:
ֵיה :לֵינָ א אָ ִּכיל! אָ ַמר ל ֻ
ֵיה :אֶ כוֹ ל! אָ ַמר ל ֻ
ְ ֻב ַשר ִּדנְ בֵ ילָה ,אָ ַמר ל ֻ
ֵיהִּ :אין ָֻב ֵעית ִּמ ְיק ָטל ְק ִּטיל,
אֶ כוֹ ל ,דְֻ לָכֵ ן ,אֲנָ א ָק ִּטילְ נָ א ל ְָך! אָ ַמר ל ֻ
דַֻ אֲנָ א לֵינָ א מֵ יכַ ל ְ ֻב ַשר ִּדנְ בֵ לָה!
ֵיה :מֵ הֵ ן מוֹ ַדע ל ְָךְ ,ד ִּאיל ֻו אָ כַ לְ ְֻת – ֲהוֵינָ א ְק ִּטיל ל ְָך! אוֹ
אָ ַמר ל ֻ
א ַר ֻ ַמאי ,א ֲַר ֻ ַמאי!
יְ הו ַֻדיי ,יְ הו ַֻדיי! אוֹ ֲ
אָ ַמר ַר ִּ ֻבי ָמנָ אִּ :איל ֻו הֲ וָ ה ַר ִּ ֻבי אַ ָֻבא ַֻבר זְ ִּמינָ א ָש ַמע ִּמילֵיהוֹ ן
דְֻ ַר ָֻבנָ ן – מֵ יכַ ל הֲוָ ה.
*
ש ְֻיהֵ א מו ָֻֻתר לְ זוֹ ְר ָע ֻה? ַר ִּ ֻבי י ֲַעקֹב ַֻבר אַ חָ א,
ִּט ְֻייבָ ֻה ,וֻמֵ תֻ ְ ,בנוֹ ַמה ֻו ֶ
שם ַר ִּ ֻבי יוֹ סֵ י ִּ ֻבי ַר ִּ ֻבי חֲנִּ ינָ אִּ :ט ְֻייבָ ֻה ו ֵֻמת – ְ ֻבנוֹ מו ָֻֻתר
ימי ְ ֻב ֵ
ַר ִּ ֻבי אֵ ִּ
לְ זוֹ ְר ָע ֻהִּ .ט ְֻייבָ ֻה ו ְֻמכָ ָר ֻה – אָ סוֻר לְ זוֹ ְר ָע ֻהָ .עבַ ר וֻזְ ָר ָע ֻה – מו ָֻֻתר,
שהוֻא יָכוֹ ל ל ֲַעמוֹ ד בֻ וֹ .
שלֻ ֹא ָֻגזְ ר ֻו אֶ ֻלָא ַעל הַ ָֻג ֵדר ֶ
ֶ
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ימרָ :ש ֵריָ .א ַמר ַר ִּ ֻבי
ִּט ְֻייבָ ֻה ַֻב ְזֻ ַמן הַ זֶֻה ַמהוֻ? ַר ִּ ֻבי יִּ ְר ְמיָה סָ בַ ר ֵמ ַ
שהוֻא ֻ ָפסוֻל
שהוֻא לוֹ ֶקה?! לָא ְש ִּמי ַע ֶ
יע ַר ִּ ֻבי יִּ ְר ְמיָה ֶ
יוֹ סֵ י :וְ לָא ְש ִּמ ַ
ִּמן הָ ֵעדוֻת?!
שי
יע ,אֶ ֻלָא ֻ ֶכאֱ ינָ ש ְד ָש ַמע ִּמילָה ו ַֻמ ְ ֻק ֵ
חָ זַר וְ ָא ַמרִּ :אין ְדהוֻא ְש ִּמ ַ
ֲעל ָֻה .אָ ַמר ַר ִּ ֻבי ִּחזְ ִּקיָה :אֲ ת ֻו ֶתבֶ ת קוֻמֵ י ַר ִּ ֻבי יִּ ְר ְמיָה דְֻ אָ ַמר ,וְ ִּכי אֵ ין
יטל?
זֶה ֵֻבית דִֻּ ין ָע ַמד ו ִֻּב ֻ ֵ
ש ָֻבאת לְ הַ ְדלִּ יק ִּמן
ֵיה דְֻ ַר ִּ ֻבי יִּ ְר ְמיָה ִּמן הָ ָדאַֻ :בת יִּ ְש ָראֵ ל ֶ
חַ ֻיָיל ֻ
הַ כֻ ֹהֶ נֶת – טוֹ בֶ לֶת אֶ ת הַ ֻ ְפ ִּתילָה ְ ֻב ֶשמֶ ן ְש ֵריפָ ה ו ַֻמ ְדל ֶֶקת.
ַר ִּ ֻבי חוֻנָ א ְ ֻב ֵשם ְדבֵ ית ַר ִּ ֻבי י ַַֻנאיְ :ש ַעת ִּמ ְשלַחַ ת זְ אֵ ִּבים הָ יְ ָתה ,וְ לֹא
יטל,
ימר ֻ ַת ָֻמן :לֹא ָע ַמד ֵֻבית דִֻּ ין ו ִֻּב ֵ
יטלְֻ .כ ָֻמה ְד ֵת ַ
ָע ַמד ֵֻבית דִֻּ ין ו ִֻּב ֵ
יטל.
וְ כָ א – לֹא ָע ַמד ֵֻבית דִֻּ ין ו ִֻּב ֵ
יעית? ַר ִּ ֻבי יִּ ְר ְמיָה
ות ֻה ,מֵ אֵ ָ
וְ ִּד ְכוָ ַ
ימ ַתי אָ ָדם זוֹ כֶ ה ְ ֻבפֵ ירוֹ ָתיו ַֻב ֻ ְש ִּב ִּ
ימר :א ֲִּפיל ֻו
ש ִֻּי ְֻת ֵנם ְ ֻבתוֹ ְך ֻ ֵכלָיוַ .ר ִּ ֻבי יוֹ סֵ י סָ בַ ר מֵ ַ
ימרִּ :מ ֶ
סָ בַ ר מֵ ַ
יה ,וְ לֵית
נְ ָתנָ ם לְ תוֹ ְך ֻ ֵכלָיו – לֹא זָכָ ה ְ ֻבה ֻוְ ,דהוֻא סָ בַ ר ְד ִּאינוֻן ִּד ֵ
יד ֻ
יה.
ִּאינוֻן ִּד ֵ
יד ֻ

שבוּע ּפ ְרשת ו ּי ָׁרא תשע"ה
יח __________________ _ ִׁשעו ִּׁרים ֹיו ִׁמ ִּׁיים לִׁ ימי ָׁ

שלֻ ֹא ְ ֻבטוֹ בָ ה
שלֻ וֹ ֶ
ְֻכהָ ָדא ַר ִּ ֻבי ַט ְרפוֹ ן י ַָרד ֶלאֱכוֹ ל ְק ִּציעוֹ ת ִּמ ֻתוֹ ְך ֶ
ְֻכבֵ ית ַש ֻ ַמאי,

יעי – י"ב ֶח ְׁׁשון
יום ְׁר ִב ִ
ֹ

[דף י"א ע"א]
יה ְ ֻבסַ ֻ ָכנָ ה,
ֵיה סַ נְ טוֹ ַר ָ ֻיה ו ְֻשרוֹ ן חַ ְבט ֻון ֲעלוֹ יַ ֻ .כד ח ֲָמא ַֻג ְרמֵ ֻ
חֲמ ֻונ ֻ
יכין!
ֵיה ֻ ַת ְכ ִּר ִּ
אָ ַמר לוֹ ןֻ ְ :בחַ יֵיכוֹ ן! ִּא ְמ ִּרין גֻוֹ ַֻביְ ֵ
יה דְֻ ַט ְרפוֹ ןַ ,ע ְֻת ִּדין ל ֻ
ית ֻ
ֵיהַ :ר ִּ ֻבי! ָש ֵרי לָן!
ֻ ַכד ָש ְמע ֻון ֻ ֵכןִּ ,א ְ
יש ֻ ַת ְטח ֻון ַעל אַ ֻ ֵפיהוֹ ן ,אָ ְמ ִּרין ל ֻ
ֵיתי ָעלַיַ ,על ֻ ָכל חו ְֻט ָרא וְ חו ְֻט ָרא דַֻ ֲהוָ ה נָ חֵ ית ָעלַי –
אָ ַמר לוֹ ן :י ֵ
ֲהוֵינָ א ָש ֵרי לְ כוֹ ן ַעל ַק ְד ַמ ֻיָיא!
ְ ֻב ִּא ֻ
ילֵין ֻ ַת ְר ֻ ֵתין ִּמילַיְ יה ֻו נָ הַ ג ַר ִּ ֻבי ַט ְרפוֹ ן ְֻכבֵ ית ַש ֻ ַמאי ,וְ סַ ִֻּכיןֻ ְ .בהָ ָדא,
ו ִֻּב ְק ִּריאַ ת ְש ַמע.
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של ַר ִּ ֻבי ַט ְרפוֹ ן
ַר ִּ ֻבי אֲ בָ ה ֻו ְ ֻב ֵשם ַר ִּ ֻבי חֲנִּ ינָ א ֶֻבן ַֻג ְמלִּ יאֵ לָ ֻ :כל י ָָמיו ֶ
ש ִּ ֻנ ְת ֻ ַכ ַֻב ְד ִֻּתי ְ ֻב ִּכ ְת ָר ֻה
הָ יָה ִּמ ְת ַע ֻנֶה ַעל הַ דָֻ בָ ר הַ זֶֻה ,וְ אָ ַמר" :אוֹ י לִּ י ֶ
של ֻתוֹ ָרה"!
ֶ

ֲה ָל ָכה ג'
מתני'

יעית ,אֲבָ ל לֹא ִּמ ִֻּי ְש ָראֵ ל.
חוֹ ְכ ִּרין נִּ ִּירין ִּמן ָה ַעכֻ וֻ"ם ַֻב ֻ ְש ִּב ִּ

יעית ,אֲבָ ל לֹא ַעל יְ ֵדי יִּ ְש ָראֵ ל.
ו ַֻמחֲזִּ ִּיקים יְ ֵדי ַעכֻ וֻ"ם ַֻב ֻ ְש ִּב ִּ
וְ שוֹ אֲלִּ ין ִּ ֻב ְשלוֹ ָמן; ִּמ ֻ ְפנֵי ַד ְרכֵ י ָשלוֹ ם.

גמרא

ימי .חַ ד ָא ַמר :חֲרוֹ ש ָֻב ֻה ָט ְבא ֻות ,וַ אֲנָ א
ַר ִּ ֻבי ִּח ֻיָיאַ ,ר ִּ ֻבי אֵ ִּ

יט ָתא .וַ ח ֲָרנָ א ָא ַמר :אַ יְ ַשרַ .מאן ְד ָא ַמר:
נָ סֵ ב ל ָֻה ִּמ ָֻנ ְך ָֻב ַתר ְש ִּמ ְ
יט ָתאַ ,מה ֻו
חֲרוֹ ש ָֻב ֻה ָט ְבא ֻות וַ אֲנָ א נָ סֵ ב ל ָֻה ִּמינָ ְך ָֻב ַתר ְש ִּמ ְ
"שוֹ אֲלִּ ין ִּ ֻב ְשלוֹ ָמן"? אַ יְ ַשר! ַמאן דְֻ ָא ַמר :אַ יְ ַשרַ ,מה ֻו "שוֹ אֲלִּ ין
ִּ ֻב ְשלוֹ ָמן"? ִּ ֻב ְשלוֹ ם יִּ ְש ָראֵ ל " ָשלוֹ ם ֲעלֵיכֶ ם".
דָֻ ל ֵָמאַ ,ר ִּ ֻבי ִּחינְ נָ א ַֻבר ֻ ָפ ֻ ָפא וְ ַר ִּ ֻבי ְשמוֻאֵ ל ַֻבר נַ ְח ָמן ָע ְברוֻן ַעל חַ ד
ֵיה ַר ִּ ֻבי ְשמוֻאֵ ל ַֻבר נַ ְח ָמן" :אַ יְ ַשר"! אָ ַמר
מֵ חוֹ ְר ֵ
יעיתָ ,א ַמר ל ֻ
שי ְש ִּב ִּ
ֵיה ַר ִּ ֻבי ִּחינְ נָ א ַֻבר ֻ ָפ ֻ ָפא :לֹא ֻ ֵכן אוֻלְ פַ ן ַר ִּ ֻבי,
ל ֻ

(תהלים קכט ,ח)

לֹאֵ
וְּ ֵ

שבוּע ּפ ְרשת ו ּי ָׁרא תשע"ה
כ __________________ __ ִׁשעו ִּׁרים ֹיו ִׁמ ִּׁיים לִׁ ימי ָׁ

יעית "אַ יְ ַשר".
שאָ סוֻר לוֹ ַמר לְ חוֹ ְר ֵ
עו ְּב ִרים – ִּמ ֻ ָכאן ֶ
ָּא ְּמרו ֵהָּ ֹ
שי ְש ִּב ִּ

ֵיה :לִּ ְקרוֹ ת אַ ָֻתה יוֹ ֵד ַע ,לִּ ְדרוֹ ש אֵ ין אַ ָֻתה יוֹ ֵד ַע? וְּ לֹאֵאָּ ְּמרוֵ
אָ ַמר ל ֻ
שהֵ ן עוֹ ְב ִּרין ִּמן הָ עוֹ לָם ,וְ לֹא ָא ְמר ֻו
עו ְּב ִריםֵ– אֵ לֻ ֻו עוֹ ְב ֵדי כֻ וֹ כָ ִּבים ֶ
הָּ ֹ

לְ יִּ ְש ָראֵ ל ִב ְּר ַכת ֵה' ֵעֲ ליכםַ .מה יִּ ְש ָראֵ ל אוֹ ְמ ִּרים? ב ַר ְּכנו ֵא ְּתכםֵ
ְּבשם ֵה' .לֹא דַֻ ֻיֵיכֶ ם ֻ ָכל הַ ְ ֻב ָרכוֹ ת הַ ָֻבאוֹ ת לָעוֹ ָלם ִּ ֻב ְש ִּבילֵנוֻ ,וְ אֵ ין
אַ ֻ ֶתם אוֹ ְמ ִּרים לָנ ֻו" :בֻ וֹ א ֻו ו ְֻטל ֻו לָכֶ ם ִּמן הַ ְ ֻב ָרכוֹ ת הַ ֻלָל ֻו"! וְ לֹא עוֹ ד,
ימיוֹ ת ֻגוֻלְ ָֻגלִּ יוֹ ת וְ אַ ְרנוֹ נִּ ֻיוֹ ת.
יסים וְ זִּ ָ
שאַ ֻ ֶתם ְמגַ לְ ְ ֻגלִּ ין ָעלֵינ ֻו ֻ ִּפ ִּ
אֶ ֻלָא ֶ
ימי לִּ ְרדֻ וֹ ת ִּע ֻמוֹ .
הוֹ ֶרה ַר ִּ ֻבי אֵ ִּ

ֲה ָל ָכה ד'
מתני'

ֵיתיםֵֻ ,בית ַש ֻ ַמאי אוֹ ְמ ִּרים :יָגוֹ ם .וֻבֵ ית ִּה ֻלֵל
ידל ַֻבזֻ ִּ
הַ ֻ ֵמ ֵ

ידל? אֶ חָ ד
ש ֻיָגוֹ ם .וְ אֵ יזֶה ֻו הַ ֻ ֵמ ֵ
אוֹ ְמ ִּרים :יְ ָש ֵרש .וֻמוֹ ִּדים ַֻב ֻ ַמחֲלִּ יק – ַעד ֶ
אמו ִֻּרים?
אוֹ ְשנַ יִּ ם .הַ ֻ ַמחֲלִּ יק? ְשל ָֹשה זֶה ְ ֻבצַ ד זֶהַֻ .ב ֻ ֶמה דְֻ בָ ִּרים ֲ
שלֻ וֹ  ,אֲ בָ ל ִּמ ֻתוֹ ְך ֶשל חֲבֵ רוֹ  ,אַ ף הַ ֻ ַמחֲלִּ יק – יְ ָש ֵרש.
ִּמ ֻתוֹ ְך ֶ
ֵיתים – לֹא יְ חַ ֻ ֵפה ֻו ֶֻב ָעפָ ר .אֲבָ ל ְמכַ ֻ ֵסה ֻו ָֻבאֲ בָ נִּ ים אוֹ
יע ְ ֻבז ִּ
הַ ֻ ַמ ְב ִּק ַ
ְ ֻב ַקש.
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ש ִּהיא ֲעבוֹ ָדהַ .ר ִּ ֻבי
יעיתִּ ,מ ֻ ְפנֵי ֶ
אֵ ין קוֹ ְצ ִּצין ְ ֻבת ֻולַת ִּש ְק ָמה ַֻב ֻ ְש ִּב ִּ
יְ הו ָֻדה אוֹ מֵ רְֻ :כ ַד ְר ֻכוֹ – ָאסוֻר .אֶ ֻלָא ,אוֹ ַמגְ ִּ ֻביהַ ֲע ָש ָרה ְטפָ ִּחים ,אוֹ
גוֹ מֵ ם מֵ ַעל הָ אָ ֶרץ.

גמרא

ידל? נוֹ ֵטל אֶ חָ ד ו ַֻמ ִּ ֻניחַ ְשנַ יִּ ם ,אוֹ
יתיםַ .מה ֻו הַ מֵ ֵ
המידל ְּבז ִׁ

נוֹ ֵטל ְשנַ יִּ ם ו ַֻמ ִּ ֻניחַ אֶ חָ ד.
ָֻתנֵי ְדבֵ ית ַר ִּ ֻבי :נוֹ ֵטל אֶ חָ ד ו ַֻמ ִּ ֻניחַ ְשנַ יִּ ם .וְ הָ א ָֻתנֵינַ ן :הַ ֻ ַמ ְחלִּ יק
ידל – נוֹ ֵטל ְשנַ יִּ ם ו ַֻמ ִּ ֻניחַ אֶ חָ ד!
ַֻב ְ ֻגפָ נִּ יםְ ,של ָֹשה זֶה ְ ֻבצַ ד זֶה ,הָ א מֵ ֵ
ילה .ו ַֻמה דְֻ ָתנֵי ְדבֵ ית
ידל ָֻב ֻה ַֻב ְֻת ִּח ֻ ָ
יתא – ְ ֻב ֵמ ֵ
אָ ַמר ַר ִּ ֻבי יוֹ נָ הַ :מ ְתנִּ ָ
ידל ִּמ ְֻכבָ ר.
ַר ִּ ֻבי – ְ ֻב ֵמ ֵ
ש ִּהיא ֲעבוֹ ָדהַ .ר ָֻבן
של ָקנִּ יםִּ ,מ ֻ ְפנֵי ֶ
ישת ֶ
יתין אֶ ת הָ אוֻר ְ ֻבאֵ ַ
אֵ ין ַמ ִֻּצ ִּ
ִּש ְמעוֹ ן ֶֻבן ַֻג ְמלִּ יאֵ ל ַמ ִֻּתיר .וְ כֵ ן הָ יָה ַר ָֻבן ִּש ְמעוֹ ן ֶֻבן ַֻג ְמלִּ יאֵ ל אוֹ מֵ ר:
יעית.
נוֹ ְט ִּעין ִּאילָן ְס ָרק ַֻב ֻ ְש ִּב ִּ
וְ אֵ ין ְמל ְַֻמ ִּדין אֶ ת הַ ֻ ָפ ָרה ל ְַחרוֹ ש אֶ ֻלָא ַֻבחוֹ לוֹ תַ .ר ָֻבן ִּש ְמעוֹ ן ֶֻבן
שלֻ ֹא יִּ ְסמוֹ ְך אֶ ת
ַֻג ְמלִּ יאֵ ל אוֹ מֵ ר :א ֲִּפיל ֻו ְ ֻבתוֹ ְך ָש ֶדה – מו ָֻֻתר ,ו ִֻּבלְ בַ ד ֶ
הַ ֻ ַמ ֲענֶה.

שבוּע ּפ ְרשת ו ּי ָׁרא תשע"ה
כב __________________ _ ִׁשעו ִּׁרים ֹיו ִׁמ ִּׁיים לִׁ ימי ָׁ

ָֻתנֵי :אַ ָֻבא ָשאוֻל אוֹ מֵ רַ :מ ְב ִּרין ֶֻבחָ ָר ִּשים ,וְ גוֹ ֵמם מֵ ִּעם הָ אָ ֶרץ,
שלֻ ֹא יָקוֻץ ְ ֻב ַק ְרדֻ וֹ ם.
ו ִֻּבלְ בַ ד ֶ
א ָד ָמה ַֻב ֲע ִּציץ .אֲ בָ ל בֻ וֹ ְד ִּקין אוֹ ָתן
אֵ ין בֻ וֹ ְד ִּקין אֶ ת הַ ְזֻ ָר ִּעים ַֻב ֲ
יעית.
יעית לְ מוֹ צָ אֵ י ְש ִּב ִּ
ַֻב ְ ֻגלָלִּ ים ַֻב ֲע ִּציץ .וְ שוֹ ִּרין אוֹ ָתן ַֻב ֻ ְש ִּב ִּ
ימין אֶ ת הָ אַ לְ וִּ וי ְ ֻברֹאש הַ ַֻגג ,וְ לֹא ַמ ְש ִּקין אוֹ ָתן.
ו ְֻמ ַק ְֻי ִּ

[דף י"א ע"ב]
יתי יִּ חוֻר ִּמ ְֻתאֵ נָ ה
שה? ַמיְ ֵ
אֵ ין ֻתוֹ לִּ ין ֻתוֹ ִּכין ִּ ֻב ְתאֵ נָ הֵ ֻ .כיצַ ד הוֻא עוֹ ֶ
[וְ כוֹ ֵתב] ְש ַטר וְ תוֹ לֶה ָֻב ֻה ,וְ אָ ַמר ל ָֻה ,הָ ָדא ֲעבַ ְד ְֻת ,וְ אַ ְֻת לֵית אַ ְֻת
ֲעבַ ְד ְֻת.
שהוֻא ְמנַ ֵֻבל ֻ ֵפירוֹ ָתיו – סוֹ ְק ִּרין אוֹ תוֹ ְ ֻב ִּס ְק ָרא,
וְ לֹא ֻ ֵכן ָֻתנָ אִּ :אילָן ֶ
ֵיה דְֻ י ֲַעבוֹ ד! אָ ְמ ֵריַ ֻ :ת ָֻמן – דְֻ לָא
ו ַֻמ ְט ִּעינִּ ן אוֹ תוֹ אֲבָ נִּ ים ,ו ְֻמבַ ֲה ִּתין ל ֻ
ילה.
יִּ ֻ ֵתן ֻ ֵפירוֹ ָתיו .וְ הָ כָ א – דְֻ י ֲַעבוֹ ד ֻ ַכ ְֻת ִּח ֻ ָ
ֹאמר :הוֹ ִּאיל
שלֻ ֹא ֻת ַ
ש ִּהיא ֲעבוֹ ָדהֶ .
יבין דְֻ ָקלִּ יםִּ ,מ ֻ ְפנֵי ֶ
אֵ ין ַמ ְר ִֻּכ ִּ
וְ ה ֻוא רו ָֻֻבה – ָש ֵרי הוֻא ,לְ פוֻם ֻ ֵכן צָ ִּר ְ
ימר :אָ סוֻר.
יך מֵ ַ
יתא.
ִּמ ֻ ְשל ָֹשה וְ ַעד ִֻּת ְש ָעה – ִּהיא ַמ ְתנִּ ָ
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ֲה ָל ָכה ה'
מתני'

הַ ְמז ַֻנֵב ַֻב ְ ֻגפָ נִּ ים ,וְ הַ ֻקוֹ צֵ ץ ַֻב ָקנִּ יםַ ,ר ִּ ֻבי יוֹ סֵ י הַ ְ ֻגלִּ ילִּ י אוֹ מֵ ר:

י ְַר ִּחיק ֶטפַ ח .וְ ַר ִּ ֻבי ֲע ִּקיבָ א אוֹ מֵ ר :קוֹ צֵ ץ ְֻכ ַד ְרכֻ וֹ ַֻב ַֻק ְרדֻ וֹ ם ְ ֻב ַמ ִּ ֻגיל
ש ִֻּי ְרצֶ ה.
ֵירה ו ְֻבכָ ל ַמה ֶ
וֻבַ ְֻמג ָ
שלֻ ֹא
ש ַ ֻי ֲעלֶה ,אֶ ֻלָא ֶ
יעית ,לֹא ֶ
ִּאילָן ֶ
ש ִּ ֻנ ְפ ַשח – קוֹ ְש ִּרין אוֹ תוֹ בַ ֻ ְש ִּב ִּ
יוֹ ִּסיף.

גמרא

ש ָֻנהֲג ֻו לָקוֻץ –
ָֻתנֵי :הַ ֻקוֹ צֵ ץ ְ ֻב ָקנִּ יםַ ,ר ִּ ֻבי יו ָֻדה אוֹ מֵ רָ :מקוֹ ם ֶ

יה ֶטפַ ח וְ קוֹ צֵ ץ.
יִּ ֻתוֹ ק .לִּ ֻתוֹ ק – יָקוֹ ץ ,ו ַֻמגְ ִּ ֻב ֻ ַ
הַ ֻקוֹ צֵ ץ ַֻב ֻקוֹ רוֹ ת – לֹא יְ הֵ א ַמחֲלִּ יק ו ַֻמ ְד ִּריג ו ַֻמ ְד ִּריג ו ַֻמחֲלִּ יק ,אֶ ֻ ָלא
ש ְֻיהֵ א ְק ִּציצָ ָתן ָשוָ וה.
ִּמ ְת ֻ ַכוֵוין ֶ
ש ָֻנהֲג ֻו לְ הַ חֲלִּ יק – י ְַד ִּריג.
ָֻתנֵיַ :ר ָֻבן ִּש ְמעוֹ ן ֶֻבן ַֻג ְמלִּ יאֵ ל אוֹ מֵ רָ :מקוֹ ם ֶ
שלֻ ֹא יָקוֹ ץ ְ ֻבקוֹ ְרדֹם.
לְ ָד ֵרג – ַיחֲלִּ יק .וְ גוֹ מֵ ם ִּעם הָ אָ ֶרץ ,ו ִֻּבלְ בַ ד ֶ
ַר ִּ ֻבי יוֹ סֵ י הַ ְ ֻגלִּ ילִּ י – ְֻכ ֵֻבית ַש ֻ ַמאי ,וְ ַר ִּ ֻבי ֲע ִּקיבָ א – ְֻכ ֵֻבית ִּה ֻלֵל.

שבוּע ּפ ְרשת ו ּי ָׁרא תשע"ה
כד __________________ _ ִׁשעו ִּׁרים ֹיו ִׁמ ִּׁיים לִׁ ימי ָׁ

וְ כֵ ן אָ ֵתינַ ן ַמ ְתנֵיַ ,ר ִּ ֻבי יוֹ סֵ י הַ ְ ֻגלִּ ילִּ י – ְֻכ ֵֻבית ַש ֻ ַמאי ,וְ ַר ִּ ֻבי ֲע ִּקיבָ א –
ְֻכ ֵֻבית ִּה ֻלֵל? אֶ ֻלָא ַר ִּ ֻבי יוֹ סֵ י הַ ְ ֻגלִּ ילִּ י חָ ַשש ל ֲַעבוֹ ַדת הָ אָ ֶרץ [וְ ַר ִּ ֻבי
ֲע ִּקיבָ א לֹא חָ ַשש ל ֲַעבוֹ ַדת הָ אָ ֶרץ].

ֲה ָל ָכה ו'
מתני'

יעית? הַ ֻ ַפ ִּ ֻגין –
מֵ אֵ ָ
ימ ַתי אוֹ ְכלִּ ין ֻ ֵפירוֹ ת הָ ִּאילָן ַֻב ֻ ְש ִּב ִּ

ש ִּהזְ ִּריח ֻו אוֹ כֵ ל ָֻבהֶ ם ֻ ִּפ ֻתוֹ ַֻב ֻ ָש ֶדהֻ ִּ .בחֵ ל ֻו – כֻ וֹ נֵס לְ תוֹ ְך ֵֻביתוֹ  .וְ כֵ ן
ִּמ ֻ ֶ
ָיבין ַֻב ֻ ַמ ְע ְשרוֹ ת.
ֻ ַכיֻוֹ צֵ א בָ הֶ םֻ ִּ ,ב ְשאָ ר ְשנֵי ָשבו ַֻע – חַ ֻי ִּ
יתוֹ ַֻב ֻ ָש ֶדהִּ .ה ְב ִּאיש – כֻ וֹ נֵס
הַ בֻ וֹ סֶ ר ִּמ ֻ ֶ
שהֵ ִּביא ַמיִּ ם – אוֹ כֵ ל בֻ וֹ ֻ ִּפ ֻ
ָיבין ַֻב ֻ ַמ ְע ְשרוֹ ת.
לְ תוֹ ְך ֵֻביתוֹ  .וְ כֵ ן ֻ ַכיֻוֹ צֵ א בוֹ ֻ ִּ ,ב ְשאָ ר ְשנֵי ָשבו ַֻע – חַ ֻי ִּ

גמרא
אָ ַמר

יתהְֻ .כ ָמה ְדאַ ְֻת
ַמה ֻו ִּ ֻביחֵ ילוֻ? ַר ִּ ֻבי ִּח ֻיָיא ַֻבר ָֻבא ָא ַמר :חָ יְ ָ

(זכריה יא,

ח) וְּ גַםֵנ ְַּפ ָּשםֵ ָּבחֲלָּ הֵ ִבי.

ּתלְ מוּד יְ רוּשלְ ִׁמי ה ְּמנ ָׁ ֻּקד ____________________________________ כה

יׁשי – י"ג ֶח ְׁׁשון
ח ִמ ִ
יום ֲ
ֹ

[דף י"ב ע"א]
ְֻכ ִּתיב

(ויקרא כה ,ז):

ךִ ֵ ,ת ְּהיהֵכָּ לֵ
ֵבאַ ְּרצ ֵָּ
וְּ ִל ְּבה ְּמ ְּת ָּך ֵוְּ לַ חַ יָּה ֵאֲ שר ְּ

ְּתבואָּ ָּתהֵלאֱ כֹלַ .ר ִּ ֻבי ִּח ֻיָיא ַֻבר ָֻבא אָ ַמרְ :ש ֻ ֵתי ְֻתבוֻאוֹ ת ,אַ חַ ת ִּמן
הַ ַֻביִּ ת ,וְ אַ חַ ת ִּמן הַ ֻ ָש ֶדה .ו ְֻכ ִּתיב

(שם ,יב):

ֹאכלו ֵאתֵ
ִמןֵהַ ָּשדהֵת ְּ

ְּתבואָּ ָּתה.
ַר ִּ ֻבי יוֹ סֵ י ֶֻבן חֲנִּ ינָ א ָֻב ֵעיַ ֻ :פ ִּ ֻגין ַמה ֻו ל ֲַעשוֹ ת מֵ הֶ ן ְמלוֻגְ ָמא? מֵ אַ חַ ר
שאֵ ין ַמ ְכנִּ יסָ ן
שהוֻא אוֹ כֵ ל ָֻבהֶ ן ֻ ִּפ ֻתוֹ ַֻב ֻ ָש ֶדה – יְ הֵ א אָ סוֻר ,אוֹ מֵ אַ חַ ר ֶ
ֶ
לְ תוֹ ְך הַ ַֻביִּ ת – יְ הֵ א מו ָֻֻתר?
ֻ ַת ָֻמן ָֻתנֵינַ ן :הַ ֻ ַפ ִּ ֻגין וְ הַ בֻ וֹ סֵ רַ ,ר ִּ ֻבי ֲע ִּקיבָ א אוֹ מֵ רְ :מ ַט ֻ ֵמא טו ְֻמאַ ת
ש ָֻבא ֻו לְ עוֹ נַ ת הַ ֻ ַמ ַע ְשרוֹ ת! ָֻת ֵני
אוֹ כָ לִּ יןַ .ר ִּ ֻבי יוֹ חָ נָ ן ֶֻבן נו ִֻּרי אוֹ מֵ רִּ :מ ֻ ֶ
ֻ ָכאן ִּמ ֻיָד ,וְ לֵית ֻ ָכאן ִּמ ֻיָד.

שבוּע ּפ ְרשת ו ּי ָׁרא תשע"ה
כו __________________ _ ִׁשעו ִּׁרים ֹיו ִׁמ ִּׁיים לִׁ ימי ָׁ

יתא ,הָ א
שם ֵריש ל ִָּקישֻ ְ :בפַ ֵֻגי ְֻתאֵ נִּ ים – ִּהיא ַמ ְתנִּ ָ
ַר ִּ ֻבי חֲנַ נְ יָא ְ ֻב ֵ
ש ָ ֻיבֹא ֻו
ִּ ֻב ְשאָ ר ֻ ָכל הַ ֻ ַפ ִּ ֻגין – אֵ ינָ ן ְמ ַט ְֻמ ִּאין טו ְֻמאַ ת אוֹ כָ לִּ ין ַעד ֶ
יתא ָא ְמ ָרה ֻ ֵכן! הַ ֻ ַפ ִּ ֻגין
לְ עוֹ נַ ת הַ ֻ ַמ ַע ְשרוֹ ת .אָ ַמר ַר ִּ ֻבי יוֹ סֵ הַ :מ ְתנִּ ָ
ש ֻיַזְ ִּריח ֻו – אוֹ כֵ ל ָֻבהֶ ן ֻ ִּפ ֻתוֹ ַֻב ֻ ָש ֶדה.
ִּמ ֶ
יעית .הַ כֻ ֹל מוֹ ִּדים?
ַר ִּ ֻבי ֻ ְפ ָדת ְ ֻב ֵ
שם ַר ִּ ֻבי יוֹ חָ נָ ן :הַ כֻ ֹל מוֹ ִּדין ַֻב ֻ ְש ִּב ִּ
שאֵ ינָ ן ְמ ַט ְֻמ ִּאין טו ְֻמאַ ת אוֹ כָ לִּ ין.
חַ ְב ַר ֻיָיא אָ ְמ ִּרין ֶ
שר .וְ כַ ְפנִּ יֻוֹ ת –
שהוֻא נִּ לְ ַקח ְ ֻבכֶ סֶ ף ַמ ֲע ֵ
הַ ֻקוֹ ר – ְֻכ ֵעץ לְ כָ ל דָֻ בָ ר ,אֶ ֻלָא ֶ
לְ אוֹ כָ לִּ ין וְ נִּ ְפ ָט ִּרין ִּמן הַ ֻ ַמ ַע ְשרוֹ ת.
יעית
דָֻ ַרש ַר ִּ ֻבי יו ָֻדה ֶֻבן ֻ ַפ ִּזֻי ְ ֻבבֵ ית ִּמ ְד ָרש :הַ קוֹ ר – אֵ ין ְקדו ַ
ֻשת ְש ִּב ִּ
א ַל ֻיָיהָ ,א ְמ ִּרין לוֹ ן ַמן לְ כוֹ ן
חָ לָה ָעלָיוַ .ר ִּ ֻבי יוֹ סֵ ה ְמפַ ְק ִּדין ַעל שוֹ ֲ
יתא ֻ ְפלִּ יגָ א
ימר ֻ ֵכן? וַ ֲהווֹ ן אָ ְמ ִּרין ,הוֻא ,אָ ַמר ָלן ַר ִּ ֻבי יוֹ סֵ הַ :מ ְתנִּ ָ
מֵ ַ
יעית – אֵ ין
ַעל ַר ִּ ֻבי יו ָֻדה ֶֻבן ֻ ַפ ִּזֻי .ו ְֻמסַ ֻיַיע ָלן דְֻ ָתנֵי ,הַ ֻ ַפ ִּ ֻגין ֶ
של ְש ִּב ִּ
ַאכ ָֻתן.
שהוֻא ְמל ְ
שוֹ לְ ִּקין אוֹ ָתן .ו ִֻּב ְמס ֻויָיפוֹ ת – מו ָֻֻתר ִּמ ֻ ְפנֵי ֶ
קוֹ ר וְ כַ ְפנִּ יֻוֹ ת – ה ֲֵרי הֵ ן ְֻכ ֵעץ! וְ כֵ ן אָ נ ֻו אוֹ ְמ ִּרין וְ ֵעץ אָ סוֻר לְ שוֹ לְ קוֹ ?
ֻשת ְש ִּביעית חָ לָה עלָיו ,לְ פוֻם ֻ ֵכן צָ ִּר ְ
ימר אָ ס ֻור
יך מֵ ַ
אֶ ֻלָא ְ ֻבגִּ ין דִֻּ ְקדו ֻ ַ
ָ
ִּ
[מו ָֻֻתר].
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ש ֻ ֵכן דֶֻ ֶר ְך הַ ֵקיהוֹ ת
ימר? אָ ַמר ַר ִּ ֻבי ָאב ֻוןֶ :
ַֻג ֵֻבי בֻ וֹ סֵ ר ַמה ִּאית ל ְָך ֵמ ַ
אוֹ ְכלוֹ ת אוֹ תוֹ .

[דף י"ב ע"ב]

ֲה ָל ָכה ז'
מתני'

יעית ל ְַֻסאָ ה – ֻפוֹ צֵ ַע וְ אוֹ כֵ ל ַֻב ֻ ָש ֶדה.
ֵיתים ֻ ֶ
ז ִּ
ש ִּה ְכנִּ יס ֻו ְר ִּב ִּ

ִּה ְכנִּ יס ֻו ח ֲִּצי לוֹ ג – כֻ וֹ ֵתש וְ סָ ְך ַֻב ֻ ָש ֶדהִּ .ה ְכנִּ יס ֻו ְשלִּ יש – כֻ וֹ ֵתש
ַֻב ֻ ָש ֶדה וְ כוֹ נֵס לְ תוֹ ְך ֵֻביתוֹ .
ָיבין ַֻב ֻ ַמ ְע ְשרוֹ ת .ו ְֻשאָ ר ֻ ָכל
וְ כֵ ן ֻ ַכיֻוֹ צֵ א בָ הֶ ם ִּ ֻב ְשאָ ר ְשנֵי ָשבו ַֻע – חַ ֻי ִּ
ְ
יעית.
ֻ ֵפירוֹ ת הָ ִּאילָן – ְֻכעוֹ נָ ָתן ל ֻ ַַמ ְע ְשרוֹ ת ֻ ָכך עוֹ נָ ָתן ל ֻ ְַש ִּב ִּ

גמרא

יעית ל ְּס ָׁאהַ .מה ֻו ְשלִּ יש? לוֹ ג.
ז ִׁ
יתים ש ִׁה ְכנִׁ יס ּו ְר ִׁב ִׁ

שת ל ֻו ִּ ֻגין ל ְַֻסאָ ה.
שהֵ ן עוֹ ִּשין ְשלוֹ ֶ
יתא – ֶ
ַמ ְתנִּ ָ
ְֻכ ִּתיב

(ויקרא כה ,יב):

ֵת ְּהיהֵלָּ כםֵוְּ ֹגו'ַ ,מה ִּהיא
לֵהיאֵקֹדש ִ
ִכיֵיוֹ ב ִ

קוֹ ֶדש – אַ ף ְֻתבוֻאָ ָת ֻה קוֹ ֶדש.

שבוּע ּפ ְרשת ו ּי ָׁרא תשע"ה
כח __________________ _ ִׁשעו ִּׁרים ֹיו ִׁמ ִּׁיים לִׁ ימי ָׁ

שק לְ כֵ יפָ ָתא דְֻ ַעכֻ וֹ ַ ,עד כֻ ֹה ִּהיא אַ ְר ָעא
ַר ִּ ֻבי יוֹ סֵ י ֶֻבן חֲנִּ ינָ א ְמנַ ֻ ֵ
דְֻ יִּ ְש ָראֵ לַ .ר ִּ ֻבי זְ ֵע ָירא ָעבַ ר י ְַר ְדנָ א ְ ֻב ָמנוֹ י.
ַר ִּ ֻבי ִּח ֻיָיא ַֻבר ָֻבא ִּמ ְת ַע ַֻגל ְ ֻבהָ ָדא אֲלִּ יס ֻוס דִֻּ ְטבֶ ְר ָיאַ .ר ִּ ֻבי ִּח ֻיָיה ַר ָֻבא
ֱמר
ש ֶֻנא ַ
ֻש ֻיָיא .לְ ַק ֻיֵים ַמה ֶ
ַמ ְת ַקל ֻ ֵכיפֵ יַ .ר ִּ ֻבי חֲנַ נְ יָא ַמ ְת ַקל גו ַ
קב,

(תהלים

יֵרצוֵעֲ בָּ ד ָּ
יךֵאתֵאֲ בָּ ניהֵֵָּוְּ אתֵעֲ פָּ ָּרהֵ ְּיחֹננוֵ .
טו)ִ :כ ָּ

ֲה ָל ָכה ח'
מתני'

יעית? ֵֻבית ַש ֻ ַמאי
מֵ אֵ ָ
ימ ַתי אֵ ין קוֹ ְצ ִּצין אֶ ת הָ ִּאילָן ַֻב ֻ ְש ִּב ִּ

שיֻוֹ ִּציא .וֻבֵ ית ִּה ֻלֵל אוֹ ְמ ִּרים :הֶ חָ רו ִֻּבין –
אוֹ ְמ ִּריםָ ֻ :כל הָ ִּאילָן – ִּמ ֻ ֶ
ֵיתים – ִּמ ֻ ֶש ָ ֻינֵיצ ֻו .ו ְֻשאָ ר ֻ ָכל
ש ְֻיגָ ֵרע ֻו .וְ הַ ז ִּ
של ֻו .וְ הַ ְ ֻגפָ נִּ ים – ִּמ ֻ ֶ
ש ְֻי ַשלְ ֵ
ִּמ ֻ ֶ
ש ָֻבא לְ עוֹ נַ ת הַ ֻ ַמ ְע ְשרוֹ ת –
שיֻוֹ ִּציא .וְ כָ ל הָ ִּאילָן ֻ ֵכיוָ ן ֶ
הָ ִּאילָן – ִּמ ֻ ֶ
מו ָֻֻתר לְ קוֹ ְֻצצוֹ .
וְ ֻ ַכ ָֻמה יְ הֵ א בַ זַֻיִּ ת וְ לֹא יְ קֺ ֶ ֻצנֻ וֻ? רוֹ בַ עַ .ר ָֻבן ִּש ְמעוֹ ן ֶֻבן ַֻג ְמלִּ יאֵ ל אוֹ מֵ ר:
הַ כֻ ֹל לְ ִּפי הַ זַֻיִּ ת.

גמרא

ָֻתנֵי ַר ִּ ֻבי חֲנִּ ינָ א ַֻבר ֻ ָפ ֻ ָפא :חָ רו ִֻּביןִּ ,שלְ ש ֻולָן – ִּהיא חֲנָ ָטן.
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ש ֻיַזְ ִּחיל ֻו ַמיִּ םְֻ .כ ָמה ְדאַ ְֻת ָא ַמר
ְ ּגפָׁ נִׁ ים ִׁמש ִּׁיגָׁ ְרע ּו .אָ ַמר ַר ִּ ֻבי יוֹ נָ הִּ :מ ֶ
(איוב לו,

דו.
רֵלא ֹ
ֵמ ָּט ְּ
יֵמיִםָּ ֵ,יזֹקו ָּ
כז)ִ :כיֵ ְּיג ַָּרעֵנִ ְּטפ ָּ

ש ִּה ְכנִּ יס ֻו רוֹ בַ עַ .מה? רוֹ בַ ע נֵץ
יתים ִׁמש ָׁ ּיניצ ּו .אָ ַמר ַר ִּ ֻבי יוֹ נָ הִּ :מ ֻ ֶ
ז ִׁ
שה רוֹ בַ ע
שהוֻא עוֹ ֶ
ֵיתים? אָ ַמר ַר ִּ ֻבי יוֹ נָ ה :לְ אֵ י דֻ ֻו ֵנץ ֶ
אוֹ רוֹ בַ ע ז ִּ
ֵיתים.
ז ִּ
אָ ַמר ַר ִּ ֻבי יוֹ נָ הְֻ :כ ִּתיב

(דברים כח,

ך .חַ ד לִּ ְתלַת מֵ אָ ה
ִשלֵזית ֵָּ
מ)ִ :כיֵי ַ

וְ אַ ְר ָֻב ִּעין ַק ֻיֵים ָֻב ֻה.
אָ ַמר ַר ִּ ֻבי יוֹ נָ הְֻ :כ ִּתיב

(יואל ב ,כב):

שלֻ ֹא
אֵפ ְּריוֵֹ – ַמ ִּ ֻגידֶ ,
ָּש ִ
ִכיֵעץֵנ ָּ

שלֻ ֹא נָ ְתנ ֻו
נָ ָשא ֻ ִּפ ְריוֹ ָֻבעוֹ לָם הַ זֶֻהְּ .תא ֵָּנהֵוָּ גפֵןֵנ ְָּּתנוֵחילָּ םֵ–ֵ ַמ ִּ ֻגיד ֶ
חֵ ילָם ָֻבעוֹ לָם הַ זֶֻהָ .א ַמר ַר ִּ ֻבי יוֹ נָ ה ְ ֻב ֵשם ַר ִּ ֻבי חָ ָמא ַֻבר חֲנִּ ינָ א :הַ ֻ ֵמת
ימנָ א ,דְֻ אָ כֵ יל
באִּ .ס ָ
ְ ֻב ֶשבַ ע ְשנֵי גֻוֹ ג – אֵ ין לוֹ חֵ לֶק לְ ָע ִּתיד ָל ֹ
יתאָ .ש ַמע ַר ִּ ֻבי יוֹ סֵ י וְ אָ ַמר :וְ יָא ֻות?! ַעד
ֻ ְפרו ְֻט ַֻג ְמ ָיא – אֲכֵ יל ַמ ְש ִֻּת ָ
ְֻכדוֹ ן ִּאית ֻתוֹ ְתבָ ה לְ ָעלְ ָמא דְֻ אָ ֵתי!
ַר ִּ ֻבי יוֹ נָ ה ְ ֻב ֵשם ַר ִּ ֻבי ִּח ֻיָיא ַֻבר אַ ֻ ִּשיֲ :ע ִּת ִּידין הֵ ן חֲבֵ ִּירין לְ ִּה ְתיַי ֻג ֵַע
ִּמ ָֻב ֻ ֵתי

שבוּע ּפ ְרשת ו ּי ָׁרא תשע"ה
ל __________________ __ ִׁשעו ִּׁרים ֹיו ִׁמ ִּׁיים לִׁ ימי ָׁ

יום ִׁש ִשי – י"ד ֶח ְׁׁשון
ֹ

[דף י"ג ע"א]
ְֻכנ ִֵּסיֻוֹ ת לְ בָ ֻ ֵתי ִּמ ְד ָרשוֹ תַ .מה ַט ַעם?

(תהלים פד ,ח)

י ְּלכו ֵמחַ יִלֵאלֵ

יםֵב ִצי ֹון.
חָּ יִלֵ,י ָּראהֵאלֵאֱ ל ִֹה ְּ
של נְ בוֻכַ ְד ֶנ ַֻצר – לֹא
ַר ָֻבנָ ן דְֻ ֵקיסָ ִּרין אָ ְמ ֵריְ ,ק ַט ֻנֵי ַעכֻ וֻ"ם וַ ֲחיָילוֹ ָתיו ֶ
חַ יִּ ין וְ לֹא נִּ ידוֹ נִּ ין .וַ ֲעלֵיהֶ ן הוֻא אוֹ מֵ ר

(ירמיה נא ,לט):

ֵשנַתֵ
וְּ י ְָּּשנו ְּ

עולָּ םֵוְּ לֹאֵי ִָּקיצו.
ֹ
ימ ַתי ְק ַט ֵֻני יִּ ְש ָראֵ ל חַ יִּ יןַ ?2ר ִּ ֻבי ִּח ֻיָיה רו ָֻֻבה וְ ַר ִּ ֻבי ִּש ְמעוֹ ן ְ ֻב ַר ִּ ֻבי.
מֵ אֵ ָ
ש ִֻּיוָ לְ ד ֻו –
ש ְֻי ַד ְ ֻבר ֻוַ .מאן דְֻ ָא ַמר ִּמ ֻ ֶ
ש ִֻּיוָ לְ ד ֻו .וְ חַ ד אָ ַמרִּ :מ ֻ ֶ
חַ ד אָ ַמרִּ :מ ֶ
(תהלים כב ,לב)

שהַ .מאן
ֵע ָּ
ֵכי ָּ
ֵנולָּ ד ִ
ֵל ַעם ֹ
תו ְּ
ֵצ ְּד ָּק ֹ
ָּיבֹאו ֵוְּ י ִַגידו ִ

דְֻ אָ ַמר ִּמ ֻ ֶש ְֻי ַד ְ ֻבר ֻו – (שם) ז ַרעֵי ַַע ְּבדנוֵיְּסֻ ַפרֵלַ ה'ֵלַ דוֹ ר.

2

תְּ חִ יַּית הַ מֵּ תִ ים.
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ָֻתנֵי ְ ֻב ֵשם ַר ִּ ֻבי מֵ ִּאירִּ :מ ֻ ֶשהוֻא יוֹ ֵד ַע ל ֲַענוֹ ת אָ מֵ ן ְ ֻבבֵ ית הַ ְֻכ ֶנסֶ תַ .מה
ַט ְע ָמא?

(ישעיה כו,

ֵש ָּע ִריםֵוְּ ָּיבֹאֵג ֹויֵצַ ִדיקֵשֹמרֵאֱ מֻ נִ יםֵ ֵ.
ב) ִפ ְּתחו ְּ

ש ֻיָמוֹ ל ֻו –
ֻ ַת ָֻמן אָ ְמ ֵריִּ :מ ֶ

(תהלים פח,

אתיֵאמ ָּ
ֵאפונָּהֵ.וְ ַר ָֻבנָן
יך ָּ
ָּש ִ
טז) נ ָּ

דֵבהֵֵ,
ְדהָ כָ א ָא ְמ ִּריןִּ :מ ֶש ִֻּיוָ לְ ד ֻו – (שם) ו ְּל ִצי ֹוןֵי ָּאמרִ ֵ,אישֵוְּ ִאיש ֵי ַֻל ָּ
ְּכונְּ נהָּ ֵע ְּל ֹיון.
וְּ הואֵי ֹ
ַר ִּ ֻבי אֶ לְ ָעזָר אוֹ מֵ ר :א ֲִּפילֻ ֻו נְ פָ לִּ יםַ ,מה ַט ַעם?

(ישעיה מט ,ו)

ונְּ צוריֵ

לֵלהָּ ִשיבֵ ֵ.
ִש ָּרא ְּ
י ְּ
ה ְד ָׁרן ֲעל ְָׁך ּ ָׁב ִׁראש ֹונָׁ ה

יׁשי
ח ִמ ִ
ֶפ ֶרק ֲ

מתני'

שהֵ ן עוֹ שוֹ ת לְ ָשלוֹ ש
ש ֻלָהֶ ן – ְשנִּ ֻיָיהֶ ,
יעית ֶ
ְ ֻבנוֹ ת שוֻחַ ְ ,ש ִּב ִּ

יעית ֶש ֻלָהֶ ן – מוֹ צָ אֵ י
ָשנִּ יםַ .ר ִּ ֻבי יְ הו ָֻדא אוֹ מֵ ר :הַ ֻ ַפ ְרסָ יוֹ תְ ,ש ִּב ִּ
שהֵ ן עוֹ שוֹ ת לִּ ְש ֻ ֵתי ָשנִּ ים .אָ ְמר ֻו לוֹ  :לֹא ָא ְמר ֻו אֶ ֻלָא ְ ֻבנוֹ ת
יעיתֶ ,
ְש ִּב ִּ
שוֻחַ .

גמרא

יט ַר ָ ֻיה.
ַמה ֻו ְ ֻבנוֹ ת שוֻחַ ? ֻ ִּפ ְ
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ַמה? ְ ֻבכָ ל ָשנָ ה וְ ָשנָ ה הֵ ן עוֹ שוֹ ת ,אוֹ אַ חַ ת לְ ָשלוֹ ש ָשנִּ ים? ְ ֻבכָ ל
ָשנָ ה וְ ָשנָ ה הֵ ן עוֹ שוֹ ת ,אֶ ֻ ָלא ֶשאֵ ין ֻ ֵפירוֹ ֵתיהֶ ן ְמגַ ְֻמ ִּרין אֶ ֻלָא לְ אַ חַ ר
ש ִֻּי ְקשֹר ָעלָיו חוֻט.
ָשלוֹ ש ָשנִּ יםֵ ֻ .כיצַ ד הוֻא יוֹ ֵד ַע? ַר ִּ ֻבי יוֹ נָ ה אָ ַמרִּ :מ ֶ
ָֻתנֵי ְשמוֻאֵ לֻ :תוֹ חֵ ב ָֻבהֶ ן ֵקיסָ ִּמין.
ָֻתנֵיַ ,ר ָֻבן ִּש ְמעוֹ ן ֶֻבן ַֻג ְמלִּ יאֵ ל אוֹ מֵ רִּ :אילָן ֶשחָ נַ ט קוֹ ֶדם ח ֲִּמ ֻ ָשה ָע ָשר
שר
ש ָעבַ ר .לְ אַ חַ ר ח ֲִּמ ֻ ָשה ָע ָשר ִּ ֻב ְשבָ ט – ִּמ ְת ַע ֻ ֵ
שר לְ ֶ
ִּ ֻב ְשבָ ט – ִּמ ְת ַע ֻ ֵ
שהוֻא
ל ַָֻבאָֻ .תנֵי ,אָ ַמר ַר ִּ ֻבי נְ חֶ ְמיָהַֻ :ב ֻ ֶמה דְֻ בָ ִּרים אֲ מו ִֻּרים? ְ ֻב ִּאילָן ֶ
שה גֻוֹ ֶרן אֶ חָ ד
שהוֻא עוֹ ֶ
שה ְש ֻ ֵתי גוֹ ָרנוֹ ת ְ ֻב ָשנָ ה .אֲ בָ ל ְ ֻב ִּאילָן ֶ
עוֹ ֶ
ֵיתים ו ְֻת ָמ ִּרים וְ חָ רו ִֻּבין ,אַ ף ַעל ֻ ִּפי ֶש ֲחנָ טוֹ קוֹ ֶדם ַל ְזֻ ַמן
ְ ֻב ָשנָ הְֻ ,כגוֹ ן ז ִּ
הַ זֶֻה – ה ֲֵרי הֵ ן ִֻּכלְ ָע ִּתיד ָלבֹא.
אָ ַמר ַר ִּ ֻבי יוֹ חָ נָ ן :נָ הֲג ֻו ְ ֻבחָ רו ִֻּבין ְֻכ ַר ִּ ֻבי נְ חֶ ְמיָה .מוֹ ִּתיב ַר ִּ ֻבי ִּש ְמעוֹ ן
ש ֻלָהֶ ם – ְשנִּ ֻיָיה,
יעית ֶ
קוֻמֵ י ַר ִּ ֻבי יוֹ חָ נָ ן :וְ הָ א ָֻת ֵנינַ ןֻ ְ :בנוֹ ת שוֻחַ ְ ,ש ִּב ִּ
יעית – יְ ה ֻו
שהֵ ן עוֹ שוֹ ת לְ ָשלֹש ָשנִּ יםַ .על דַֻ ְע ָֻת ְךַ ,מה ֶ
ֶ
ש ָעש ֻו ַֻב ֻ ְש ִּב ִּ
יה.
יעית! וְ הוֻא ְמ ַק ֵֻבל ִּמינֵ ֻ
ְש ִּב ִּ
יה אֲנָ א ,אֵ ְ
יך הָ יָה מוֹ ִּתיב ַר ִּ ֻבי ִּש ְמעוֹ ן
אָ ַמר ַר ִּ ֻבי בֻ וֹ ן ַֻבר ֻ ַכהֲנָ א :וְ ָתמֵ ֻ
אנָ א אָ ַמר חָ רו ִֻּבין,
ֵיהֲ ,
ֵיה? וִּ ִּ
ית ִּב ֻ
ינ ֻ
קוֻמֵ י ַר ִּ ֻבי יוֹ חָ נָ ן וְ הוֻא ְמ ַק ֵֻבל ִּמינ ֻ
אנָ א
אנָ א אָ ַמר ִּמנְ הָ ג ,וְ אַ ְֻת אָ ַמ ְר ְֻת ֲהלָכָ ה! ֲ
וְ אַ ְֻת אָ ַמר ְ ֻבנוֹ ת שוֻחַ ! ֲ
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אָ ַמר ַר ִּ ֻבי נְ חֶ ְמיָה ,וְ אַ ְֻת ָא ַמר ַר ָֻבנָ ן! אֶ ֻלָאִּ ,היא חָ רו ִֻּבין ִּהיא ְ ֻבנוֹ ת
שוֻחַ ִּ .היא ִּמנְ הָ ג ִּהיא ֲהלָכָ הִּ .היא ַר ִּ ֻבי נְ חֶ ְמיָה ִּהיא ַר ָֻבנָ ן.
שר
של עוֹ לָם – ִּמ ְת ַע ֻ ֵ
ֻ ַת ָֻמן אָ ְמ ִּריןִּ :אילָן ֶשחָ נַ ט קוֹ ֶדם רֹאש הַ ֻ ָשנָ ה ֶ
שר ל ַָֻבא .ה ֲִּתיב
של עוֹ לָם – ִּמ ְת ַע ֻ ֵ
ש ָעבַ ר .וֻלְ אַ חַ ר רֹאש הַ ֻ ָשנָ ה ֶ
לְ ֶ
ַר ִּ ֻבי יו ָֻדן ַֻבר ֻ ְפ ָד ָיא קוֻמֵ י ַר ִּ ֻבי יוֹ נָ ה :ה ֲֵרי חָ רו ִֻּבין ה ֲֵרי הֵ ן חוֹ נְ ִּטין
יע
קוֹ ֶדם רֹאש הַ ֻ ָשנָ ה ֶ
של עוֹ לָם ,וְ הֵ ן ִּמ ְת ַע ֻ ְש ִּרין ל ַָֻבא! וְ לָא ְש ִּמ ַ
דְֻ אָ ַמר ַר ִּ ֻבי ִּחינְ נָ א ַֻבר ֻ ָפ ֻ ָפא:

[דף י"ג ע"ב]
חָ רו ִֻּביןִּ ,שלְ ש ֻולָן – ִּהיא חֲנָ ָטן!
של עוֹ לָם –
אָ ַמר ַר ִּ ֻבי יֵסָ א :הֵ ִּביא ְשלִּ יש לִּ ְפנֵי רֹאש הַ ֻ ָשנָ ה ֶ
שר ל ַָֻבא.
של עוֹ לָם – ִּמ ְת ַע ֻ ֵ
ש ָעבַ ר .אַ חַ ר רֹאש הַ ֻ ָשנָ ה ֶ
שר לְ ֶ
ִּמ ְת ַע ֻ ֵ
שהַ ֻ ָשנִּ ים ַמא ֲִּפילוֹ ת
ה ֲִּתיב ַר ִּ ֻבי זְ ֵע ָירא קוֻמֵ י ַר ִּ ֻבי יוֹ סֵ אְ ֻ :פ ָע ִּמים ֶ
של עוֹ לָם ,וְ הֵ ן
ו ְֻת ָמ ִּרים ְמ ִּטילוֹ ת ְשאוֹ ר אַ חַ ר רֹאש הַ ֻ ָשנָ ה ֶ
יה הֲוָ ה ַר ִּ ֻבי
ִּמ ְת ַע ְשרוֹ ת לְ ֶ
ש ָעבַ ר! אָ ַמר ַר ִּ ֻבי זְ ֵע ָירא :לֹא ִּמן דַֻ ְע ֻ ֵת ֻ
יֵסָ א אָ ַמר הָ ָדא ִּמילְ ָתא ,אֶ ֻלָא ִּמן הָ ָדא דְֻ ַר ִּ ֻבי יוֹ חָ נָ ן וְ ַר ִּ ֻבי ִּש ְמעוֹ ן ֶֻבן
ל ִָּקיש.
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ַר ִּ ֻבי י ֲַעקֹב ַֻבר אַ חָ א ְ ֻב ֵשם ְשמוֻאֵ ל ַֻבר אַ ָֻבא :הֵ ִּביא ְשלִּ יש קוֹ ֶדם
ש ָעבַ ר .אַ חַ ר ח ֲִּמ ֻ ָשה ָע ָשר ִּ ֻב ְשבָ ט
שר לְ ֶ
ח ֲִּמ ֻ ָשה ָע ָשר ִּ ֻב ְשבָ ט – ִּמ ְת ַע ֻ ֵ
שר ל ַָֻבאָ .א ַמר ַר ִּ ֻבי זְ ֵע ָירא :וְ יָאוֹ ת! ה ֲֵרי אֶ ְתרוֹ ג ָע ַק ְר ָֻתה
– ִּמ ְת ַע ֻ ֵ
חֲנָ טוֹ וְ לֹא ָע ַק ְר ָֻתה ְשנָ תוֹ ? וְ כָ אן ָע ַק ְר ֻ ָת ְשנָ תוֹ וְ לֹא ָע ַק ְר ָֻתה חֲנָ טוֹ ?
ַר ִּ ֻבי בֻ וֹ ן ַֻבר ִּח ֻיָיא ָֻב ֵעי קוֻמֵ י ַר ִּ ֻבי זְ ֵע ָירא :מֵ ַע ָֻתהְ ,שלִּ יש הָ ִּראשוֹ ן –
שה
ֵיהְ :שלִּ יש הָ ִּראשוֹ ן ָק ֶ
ש ָעבַ רְ ,שלִּ יש הַ ֻ ֵ
לְ ֶ
שנִּ י – ל ַָֻבא! אָ ַמר ל ֻ
שהוֻא ָֻבא – ִּמ ֻיָד הוֻא ָֻג ֵדלָ .א ַמר ַר ִּ ֻבי ָֻבאְֻ :כאָ ִּריס
באִּ ,מ ֻ ֵכיוָ ן ֶ
ָל ֹ
יתא
יתין יוֹ ִּמין – ִּש ָ
או ַֻמן ָילֵיף ל ָֻה ַר ִּ ֻבי זְ ֵע ָיראְ .שמוֻאֵ ל ָא ַמרִּ :ש ִּ
יתין ָעלַיי.
יתא יוֹ ִּמין – ִּש ִּ
ָעלַייִּ .ש ָ
ָֻתנֵיַ ,ר ָֻבן ִּש ְמעוֹ ן ֶֻבן ַֻג ְמלִּ יאֵ ל אוֹ מֵ רִּ :מן צֵ את ָעלִּ ין וְ ַעד הַ ֻ ַפ ִּ ֻגין –
יתין הַ נֻ וֹ ְבלוֹ ת – ח ֲִּמ ֻ ִּשים יוֹ םִּ .מן
ח ֲִּמ ֻ ִּשים יוֹ םִּ .מן הַ ֻ ַפ ִּ ֻגין וְ ַעד הַ ִּש ִּ
יתין הַ נֻ וֹ ְבלוֹ ת ַעד הַ ְֻתאֵ נִּ ים – ח ֲִּמ ֻ ִּשים יוֹ םַ .ר ִּ ֻבי אוֹ מֵ ר ,כֻ וֻלְ הֹן –
ִּש ִּ
אַ ְר ָֻב ִּעים אַ ְר ָֻב ִּעים יוֹ ם.
ימ ַתי חָ נְ ָטה? אָ ַמר ַר ִּ ֻבי יוֹ נָ ה :מוֹ נֶ ה מֵ אָ ה
לִּ ֵֻקט ְֻתאֵ נָ ה וְ אֵ ינוֹ יוֹ ֵד ַע אֵ ָ
יוֹ ִּמין לְ ַמ ְפ ֵר ַעִּ .אם חָ ל לְ תוֹ כָ ן ח ֲִּמ ֻ ָשה ָע ָשר ִּ ֻב ְשבָ ט ,וְ הוֻא יוֹ ֵד ַע
ימ ַתי חָ נְ ָטה .אָ ְמר ֻו לוֹ  :וַ ה ֲֵרי ִּע ְֻמ ָך ִּ ֻב ְטבֶ ְריָא ,וְ הֵ ן עוֹ שוֹ ת לְ ָשנָ ה
אֵ ָ
יפוֹ ִּרין ,וְ הֵ ן עוֹ שוֹ ת לִּ ְש ֻ ֵתי ָשנִּ ים!
אַ חַ ת! ָא ַמר לָהֶ ן :וַ ה ֲֵרי ִּע ָֻמכֶ ם ְ ֻב ִּצ ֻ
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ֲה ָל ָכה ב'
מתני'

יעיתַ ,ר ִּ ֻבי מֵ ִּאיר אוֹ מֵ ר :לֹא יִּ ְפחוֹ ת
הַ ֻטוֹ מֵ ן אֶ ת הַ לֻ וֻף ַֻב ֻ ְש ִּב ִּ

אתיִּ םַ ,עד גֻוֹ בַ ֻה ְשל ָֹשה ְטפָ ִּחים ,וְ ֶטפַ ח ָעפָ ר ַעל ַֻג ָֻביו .וַ חֲכָ ִּמים
ִּמ ָֻס ַ
אוֹ ְמ ִּרים :לֹא יִּ ְפחוֹ ת מֵ אַ ְר ָֻב ָעה ַק ִּ ֻביןַ ,עד ֻגֹבַ ֻה ֶטפַ ח ,וְ ֶטפַ ח ָעפָ ר ַעל
ַֻג ָֻביו .וְ טוֹ ְמנוֹ ִּ ֻב ְמקוֹ ם דְֻ ִּריסַ ת ְ ֻבנֵי אָ ָדם.
יעזֶר אוֹ מֵ רִּ :אם ל ְָקט ֻו הָ ֲענִּ ִֻּיים
יעיתַ ,ר ִּ ֻבי ֱ
לוֻף ֶ
אלִּ ֶ
ש ָע ְב ָרה ָעלָיו ְש ִּב ִּ
שה חֶ ְשבֻ וֹ ן ִּעם הָ ֲענִּ ִֻּייםַ .ר ִּ ֻבי
אֶ ת ָעלָיו – ל ְָקט ֻו .וְ ִּאם לָאו – י ֲַע ֶ
ש ַע אוֹ מֵ רִּ :אם ל ְָקט ֻו ֲענִּ ִֻּיים אֶ ת ָעלָיו – ל ְָקט ֻו .וְ ִּאם לָאו – אֵ ין
יְ הוֹ ֺ
ל ֲָענִּ ִֻּיים ִּעמוֹ חֶ ְשבֻ וֹ ן.
יעית ,וְ כֵ ן ְ ֻבצָ לִּ ים הַ ֵֻקיצוֹ נִּ ים ,וְ כֵ ן
שנִּ ְכנַ ס ל ֻ ְ
יעית ֶ
לוֻף ֶ
ַש ִּב ִּ
של ֶע ֶרב ְש ִּב ִּ
של ִּעידִֻּ יתֵֻ ,בית ַש ֻ ַמאי אוֹ ְמ ִּרים :עוֹ ְק ִּרין אוֹ ָתן ְ ֻב ַמאֲרוֻפוֹ ת
ֻפוֻאָ ה ֶ
של ַמ ָֻתכוֹ ת .וֻמוֹ ִּדים
של ֵעץ .וֻבֵ ית ִּה ֻלֵל אוֹ ְמ ִּריםֻ ְ :ב ַק ְרדֻ ו ֻֻמוֹ ת ֶ
ֶ
של ַמ ָֻתכוֹ ת.
שעוֹ ְק ִּרין אוֹ ָתן ְ ֻב ַק ְרדֻ ו ֻֻמוֹ ת ֶ
של ְצלָעוֹ ת – ֶ
ְ ֻבפוֻאָ ה ֶ
יעית? ַר ִּ ֻבי יְ הו ָֻדה
ימ ַתי מו ֻ ָֻתר אָ ָדם לִּ ַֻ
מֵ אֵ ָ
יקח לוֻף ְ ֻבמוֹ צָ אֵ י ְש ִּב ִּ
ש ִֻּי ְר ֶֻבה הֶ חָ ָדש.
אוֹ מֵ רִּ :מ ֻיָד .וַ חֲכָ ִּמים אוֹ ְמ ִּריםִּ :מ ֻ ֶ
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גמרא

הַ ֻטוֹ מֵ ן אֶ ת הַ לֻ וֻףַ .עד ְֻכדוֹ ן לוֻףֻ ְ .בצָ לִּ ים? אָ ַמר ַר ִּ ֻבי יוֹ נָ ה:

ִּהיא לוֻףִּ ,היא ְ ֻבצָ לִּ ים.
אָ ַמר ַר ִּ ֻבי יוֹ סֵ הִּ :מ ְס ֻ ַת ְ ֻב ָרא ִּ ֻב ְבצָ לִּ ים ,א ֲִּפיל ֻו ֻ ָפחוֹ ת ִּמ ֻ ָכאן – מו ָֻֻתר,
דְֻ ִּאינִּ ין ָש ִּפין.
יעית כוּ'ַ .ר ִּ ֻבי אֲבָ ה ֻו ְ ֻב ֵשם ַר ִּ ֻבי יוֹ חָ נָ ן :אַ ְת ָיא
לוּף ש ָׁע ְב ָׁרה ָׁעלָׁ יו ְש ִׁב ִׁ
ש ַע .דְֻ ָתנֵינַ ן
יעזֶר ,ו ְֻד ַר ִּ ֻבי יוֹ סֵ י – ְֻכ ַר ִּ ֻבי יְ הוֹ ֺ
דְֻ ַר ִּ ֻבי יְ הו ָֻדה – ְֻכ ַר ִּ ֻבי לִּ ֶ
ֻ ַת ָֻמן :הָ ֲענִּ ִֻּיים – אוֹ ְכלִּ ין אַ חַ ר הַ ִּ ֻביעוֻר ,אֲבָ ל לֹא ֲע ִּש ִּירים; דִֻּ ְב ֵרי ַר ִּ ֻבי
יְ הו ָֻדהַ .ר ִּ ֻבי יוֹ סֵ י אוֹ מֵ ר :אֶ חָ ד

קו ֶדׁש – ט"ו ֶח ְׁׁשון
ׁשבת ֹ
ַׁ

[דף י"ד ע"א]
ֲענִּ ִֻּיים וְ אֶ חָ ד ֲע ִּש ִּירים – אוֹ ְכלִּ ין אַ חַ ר הַ ִּ ֻביעוֻר.
שלֻ ֹא ָֻגזְ ר ֻו ַעל
יתא ַעד ֶ
ימי ָֻב ֵעי קו ֵֻמי ַר ִּ ֻבי יוֹ חָ נָ ןַ :מ ְתנִּ ָ
ַר ִּ ֻבי אֵ ִּ
ימיִּ :איסוֻר
ית? סָ בַ ר ַר ִּ ֻבי אֵ ִּ
ֵיה :וְ ִּכי ַֻב ֲעלִּ ֻיָיה הָ יִּ ָ
הַ ְס ִּפ ִּ
יחים? ָא ַמר ל ֻ
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יחים – ֻתוֹ ָרה! אָ ַמר ַר ִּ ֻבי יִּ ְר ְמיָהַֻ :ב ֲע ֵלי לוֻף שוֹ ֶטה – ִּהיא
ְס ִּפ ִּ
יתא.
ַמ ְתנִּ ָ
יתא דְֻ בַ ר ַק ֻ ָפ ָרא ִּמן דָֻ רוֹ ָמא ,וְ ָֻתנֵיֲ :עלֵי לוֻף
יתי ַרב הוֹ ַש ְע ָיא ַמ ְתנִּ ָ
אַ יְ ֵ
ימרֲ :עלֵי ְ ֻבצָ לִּ ים הַ שוֹ ִּטין?
[שוֹ ֶטה] וַ ֲעלֵי ְ ֻבצָ לִּ ים! ִּאית ל ְָך מֵ ַ
ש ִּ ֻנ ְמצָ א ְ ֻבתוֹ ְך
ש ֻיֵש לוֹ ִּ ֻביעוֻר ֶ
יה דְֻ ַר ִּ ֻבי יִּ ְר ְמיָה אָ ְמ ָרה :דָֻ בָ ר ֶ
ִּמילְ ֵת ֻ
דָֻ בָ ר ֶשאֵ ין לוֹ ִּ ֻביעוֻר – יֵש לוֹ ִּ ֻביעוֻרַ .מה ָעבַ ד ל ָֻה ַר ִּ ֻבי יִּ ְר ְמיָה?
יקף ֶֻב ָעלִּ ין.
ֻ ָפ ַתר ל ָֻהֻ ְ :ב ֶש ֻ ִּש ֵֻ
יעית .נְ ָטעוֹ
ַר ִּ ֻבי יוֹ סֵ י ֻ ָפ ַתר ל ָֻה ַמ ְתנִּ ָ
יתא – לִּ ְפנֵי רֹאש הַ ֻ ָשנָ ה הַ ֻ ְש ִּב ִּ
יכנוֹ
יעית ,וְ ִּד ְ
יעיתָ ,ע ָשה ֵֻב ִּ
יצים לִּ ְפנֵי ְש ִּב ִּ
לִּ ְפנֵי רֹאש הַ ֻ ָשנָ ה הַ ֻ ְש ִּב ִּ
יקוֻר –
ימר :דִֻּ יכוֻן ְֻכ ִּע ֻ
יעיתִּ ,אין ֻ ֵת ַ
יעיתֲ ,ע ָקרוֹ ְ ֻבמוֹ צָ אֵ י ְש ִּב ִּ
ַֻב ֻ ְש ִּב ִּ
כֻ וֻלוֹ ל ֲַענִּ ִֻּייםִּ .אין ֻ ֵת ַ
ימר :אֵ ין דִֻּ יכוֻן ְֻכ ִּעיקוֻר – אֵ ין כֻ וֻלוֹ ל ֲַענִּ ִֻּיים.
שה חֶ ְשבֻ וֹ ן ִּעם הָ ֲענִּ ִֻּיים.
ִּמ ָֻספֵ ק – י ֲַע ֶ
יעית .נְ ָטעוֹ
ַר ִּ ֻבי ִּחזְ ִּקיָה ֻ ָפ ַתר ַמ ְתנִּ ָ
יתא – ֶע ֶרב רֹאש הַ ֻ ָשנָ ה ְש ִּב ִּ
יכנוֹ
יעית ,וְ ִּד ְ
יעית ,וְ ָע ָשה ֵֻביצָ ה ִּ ֻב ְת ִּחילַת ְש ִּב ִּ
ֶע ֶרב רֹאש הַ ֻ ָשנָ ה ְש ִּב ִּ
ימר :דִֻּ יכוֻן ְֻכ ִּעקוֻר – כֻ וֻלוֹ
יעיתִּ ,אין ֻ ֵת ַ
יעית ,וַ ֲע ָקרוֹ ְ ֻבסוֹ ף ְש ִּב ִּ
ַֻב ֻ ְש ִּב ִּ

שבוּע ּפ ְרשת ו ּי ָׁרא תשע"ה
לח __________________ _ ִׁשעו ִּׁרים ֹיו ִׁמ ִּׁיים לִׁ ימי ָׁ

ימר :אֵ ין דִֻּ יכוֻן ְֻכ ִּע ֻק ֻור – אֵ ין כֻ וֻלוֹ לְ בַ ַעל הַ ַֻביִּ ת,
לְ בַ ַעל הַ ַֻביִּ ת ִּאין ֻ ֵת ַ
לְ ִּפיכָ ְך אֵ ין ל ֲַענִּ ִֻּיים ִּע ֻמוֹ חֶ ְשבֻ וֹ ן.
ָע ָשה ָֻבאָ ֶרץ ָשלֹש ָשנִּ ים – נוֹ ֵתן ל ֲַענִּ ִֻּיים רוֹ בַ עְ .ש ֻ ֵתי ָשנִּ ים – נוֹ ֵתן
ל ֲַענִּ ִֻּיים ְשלִּ ישָ .שנָ ה אַ חַ ת – נוֹ ֵתן ל ֲַענִּ ִֻּיים ֶמחֱצָ ה.
יעית.
ַר ִּ ֻבי יוֹ סֵ ה ֻ ָפ ַתר ַמ ְתנִּ ָ
יתא – לִּ ְפנֵי רֹאש הַ ֻ ָשנָ ה ְש ִּב ִּ
יעית.
ַר ִּ ֻבי ִּחזְ ִּקיָה ֻ ָפ ַתר ַמ ְתנִּ ָ
יתא – ֶע ֶרב רֹאש הַ ֻ ָשנָ ה ְש ִּב ִּ
יעית כוֻ'ַ .ר ִּ ֻבי בֻ וֹ ן ַֻבר ִּח ֻיָיא ְ ֻב ָעא קוֻמֵ י ַר ִּ ֻבי
לוֻף ֶ
של ֶע ֶרב ְש ִּב ִּ
זְ ֵע ָירא :אַ ף ִּ ֻב ְשאָ ר

[דף י"ד ע"ב]
ישית – אֵ ינוֹ
ַשלִּ ִּ
ְשנֵי ָשבו ַֻע ֻ ֵכן? וְ הָ א ָֻתנֵי :הָ יְ ָתה ְשנִּ ֻיָיה נִּ ְכנֶסֶ ת ל ְ
שנִּ י .הָ יְ ָתה
שר ֵ
ש ְֻיהֵ א ַמ ֲע ֵ
ְמ ַד ְכנוֹ  ,וְ אֵ ינוֹ מוֹ נ ֵַע ִּמ ֻ ֶמנֻ ֻו ַמיִּ ם ִּ ֻב ְש ִּביל ֶ
יעית – ְמ ַד ְכנוֹ וֻמוֹ נ ֵַע ִּמ ֻ ֶמנֻ ֻו ַמיִּ ם ִּ ֻב ְש ִּביל
ְשלִּ ִּ
ישית נִּ ְכנֶסֶ ת ל ְָר ִּב ִּ
שם
שדִֻּ יכוֻן ְֻכ ִּעיקוֻר! ַר ִּ ֻבי יוֹ סֵ י ְ ֻב ֵ
שר ָענִּ י .הָ ָדא אָ ְמ ָרהֶ :
ש ְֻיהֵ א ַמ ֲע ֵ
ֶ
ימח ֻו.
שלֻ ֹא ִּצ ְ
ש ֲע ָק ָרן ַעד ֶ
ַר ִּ ֻבי :לֹא ִֻּת ֻ ָפ ֵתר ֶ
יצונִׁ יםְ .ק ִּטינָ אֵ י.
ְוכן ְּב ָׁצלִׁ ים ה ִׁ ּק ֹ

ּתלְ מוּד יְ רוּשלְ ִׁמי ה ְּמנ ָׁ ֻּקד ____________________________________ לט

ש ָֻנהֲג ֻו
יט ָרה .וְ ָתנֵי ֲעל ָֻהָ :מקוֹ ם ֶ
יאה של צלְ ִׁעיתִּ ֻ .פ ְ
מו ִׁדים ְּבפ ָׁ
ֹ
ַלחֲרוֹ ש – ַיחֲרוֹ ש .לְ נַ ֻ ֵכש – יְ נַ ֻ ֵכש.
ימתי מו ּ ָּׁתר ָׁא ָׁדם לִׁ יקח לוּף כוּ'ַ .מה ַט ְע ָמא דְֻ ַר ִּ ֻבי יו ָֻדה? ָֻגזְ ר ֻו
מא ָׁ
יעית יְ הֵ א מו ָֻֻתר!
ַעל הַ לֻ וֻף ,וְ לֹא ָֻגזְ ר ֻו ַעל הַ ֻי ֶֶרק .מֵ ַע ָֻתה ,א ֲִּפיל ֻו ַֻב ֻ ְש ִּב ִּ
ֹאמרִּ :מן הַ ֻ ָטמוֻן
יס ֻור ,וְ י ַ
ימינַ ןֶ ,
ְ ֻב ָטמ ֻון אֲנַ ן ַק ְֻי ִּ
שלֻ ֹא ֵיל ְֵך וְ י ִָּביא ִּמן הָ ִּא ֻ
אתי!
הֵ בֵ ִּ
שהָ יִּ ינ ֻו ְ ֻב ֵעין כֻ ו ִֻּשין ,וְ אָ כַ לְ נ ֻו לוֻף ַעל
שה ֶ
ָֻתנֵי ,אָ ַמר ַר ִּ ֻבי יו ָֻדהַ :מ ֲע ֶ
יעית .אָ ַמר לוֹ ַר ִּ ֻבי
ֻ ִּפי ַר ִּ ֻבי ַט ְרפוֹ ן ְ ֻבמוֹ צָ אֵ י הַ חַ ג ֶ
של מוֹ צָ אֵ י ְש ִּב ִּ
יתי ,וְ לֹא הָ יָה אֶ ֻלָא מוֹ צָ אֵ י הַ ֻ ֶפסַ ח!
יוֹ סֵ יִּ :ע ָֻמ ְך הָ יִּ ִּ

ֲה ָל ָכה ג'
מתני'

ישה
יעיתַ :מח ֲֵר ָ
אֵ לֻ ֻו כֵ לִּ ים ֶ
שאֵ ין ָהאו ָֻֻמן ַר ֻ ַשאי לְ ָמ ְכ ָרן ַֻב ֻ ְש ִּב ִּ

וְ כָ ל ֻ ֵכלֶיהָ  ,הָ עוֹ ל ,וְ הַ ִֻּמזְ ֶרה ,וְ הַ דֶֻ ֶקר .אֲבָ ל מוֹ כֵ ר הוֻא ַמ ַֻגל יָד ,ו ַֻמ ַֻגל
ַאכ ֻתוֹ ְמיוֻחֶ ֶדת ל ֲַעבוֹ ָדתוֹ
ש ְֻמל ְ
ָק ִּציר ,וַ ֲעגָ לָה וְ כָ ל ֻ ֵכלֶיהָ  .זֶה הַ ְֻכלָלָ ֻ :כל ֶ
יתר – מו ָֻֻתר.
יסוֻר וֻלְ הֶ ֻ ֵ
– אָ סוֻר .לְ ִּא ֻ
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ש ֻ ֵכן דַֻ ְרכֻ וֹ
שמֶ ן ,וַ חֲמֵ ש ֶע ְש ֵרה ֻ ַכדֵֻ י יַיִּ ןֶ ,
הַ יֻוֹ צֵ ר – מוֹ כֵ ר חָ מֵ ש ֻ ַכדֵֻ י ֶ
לְ הָ ִּביא ִּמן הַ הֶ ְפ ֵקרִּ .אם הֵ ִּביא יוֹ ֵתר ִּמ ֻ ָכאן – מו ָֻֻתר .וֻמוֹ כֵ ר לְ ַע ֻכוֻ"ם
ָֻבאָ ֶרץ ,וֻלְ ִֻּי ְש ָראֵ ל ְ ֻבחוֻצָ ה לָאָ ֶרץ.
יעית ,וֻבֵ ית
ֵֻבית ַש ֻ ַמאי אוֹ ְמ ִּרים :לֹא יִּ ְמכֻ וֹ ר לוֹ ֻ ָפ ָרה חוֹ ֶר ֶ
שת ַֻב ֻ ְש ִּב ִּ
שיָכוֹ ל לְ שוֹ ְח ָט ֻה
ִּה ֻלֵל ַמ ִֻּת ִּירין ִּמ ֻ ְפ ֵני ֶ
וֻמוֹ כֵ ר לוֹ ֻ ֵפירוֹ ת א ֲִּפיל ֻו ִּ ֻב ְש ַעת הַ זֻ ֶַרע .ו ַֻמ ְש ִּאיל לוֹ ְסאָ תוֹ  ,אַ ף ַעל ֻ ִּפי
שהוֻא יוֹ ֵד ַע
ש ֻיֶש לוֹ גֻוֹ ֶרן .וֻפוֹ ֵרט לוֹ ָמעוֹ ת ,אַ ף ַעל ֻ ִּפי ֶ
שהוֻא יוֹ ֵד ַע ֶ
ֶ
ש ֻיֶש לוֹ ֻפוֹ ֲעלִּ ין .וְ כו ֻֻלָןֻ ְ ,בפֵ ירוֻש – אֲסו ָֻרה.
ֶ

גמרא

יתא ,אֵ יל ֻו ֻ ֵכלִּ ים
איל ּו ּכלִׁ ים כוּ' .אָ ַמר ַר ִּ ֻבי יוֹ נָ הֵ ֻ :כינִּ י ַמ ְתנִּ ָ

יעית.
ֶ
יעית לְ חָ ש ֻוד ַעל הַ ֻ ְש ִּב ִּ
שאֵ ין הָ או ָֻֻמן ַר ֻ ַשאי לְ מוֹ ְכ ָרן ַֻב ֻ ְש ִּב ִּ
יתר – מו ָֻֻתר" הָ ָדא אָ ְמ ָרה:
ְס ָת ָמן ַמהוֻ? ִּמן ֻ ַמה דְֻ ָתנֵי" :לְ ִּאיסוֻר וֻלְ הֶ ֻ ֵ
ְס ָת ָמן – מו ָֻֻתר.
מוכר כוּ'.
הי ֹּוצר ֹ

