בס"ד

סדר קדשים | מסכת מנחות ע"ב -ע"ח
שבת פר' וירא | י"ב -י"ח בחשון ( 21-27לאוקטובר)

ַּדף ע"בְּ :ב ִרית ִּמילָ ה ְּב ַׁש ַּבת
נֹולד ְּב ַׁש ַּבתַּ ,גם
ַּכ ֲא ֶׁשר ִּתינֹוק ַ
ַה ְּב ִרית ִּת ְת ַק ֵּים ב"ה ְּב ַׁש ַּבתֶׁ ,ש ֲה ֵרי
ילה ַּבּיֹום
ִמ ְצ ָוה ְל ַק ֵּים ְּב ִרית ִמ ָ
ַה ְּשׁ ִמינִ י ְל ֵל ַידת ַה ִּתינֹוקְ ,ו ִאם ַהּיֹום
עֹור ִכים ֶאת
ַה ְּשׁ ִמינִ י ָחל ְּב ַׁש ַּבת ְ -
ּתֹורה ָק ְב ָעה
ילהִּ ,כי ַה ָ
ְּב ִרית ַה ִּמ ָ
ּדֹוחה ֶאת
ילה ִב ְז ַמּנָ ּה ָ
ֶׁש ְּב ִרית ִמ ָ
ּמֹוהל
ַה ַּשׁ ָּבתְּ .ב ִמ ְק ֶרה ָּכ ֶזה ַעל ַה ֵ
לְ ָהכִ ין ֶאת ּכָ ל ַה ִּצּיּוד ַהּנִ ְד ָרׁש לַ ְּב ִרית
ְו ַל ֲה ִביאֹו ִל ְמקֹום ַה ְּב ִרית ִמ ְּבעֹוד
יכה ְל ֵה ָע ֵרְך ְּב ֶה ְת ֵאם ְּכ ֵדי ְל ַק ֵּים ְּב ִרית ְּכ ִה ְל ָכ ָתּה ְּב ַׁש ָּבת.
יֹוםְ ,ו ָכְך ַּגם ַה ִּמ ְׁש ָּפ ָחה ְצ ִר ָ

ַּדף ע"גּ :גְ נֵ ַבת ּכֶ ֶסף ִמּגֵ ר ֶצ ֶדק
ַעל ִּפי ַה ֲה ָל ָכה ִמי ֶׁשּנִ ְׁש ַּבע
לַ ֶּשׁ ֶקר ֶׁשֹּלא ּגָ נַ בָ ,צ ִריְך לְ ַה ֲחזִ יר
ֶאת ַהּכֶ ֶסף לַ ּנִ גְ נָ ב ּולְ ָה ִביא ָק ְר ַּבן
ָא ָׁשם.
ְּב ִמ ְק ֶרה ֶׁש ָא ָדם ּגָ נַ ב ּכֶ ֶסף ִמּגֵ ר
ֶצ ֶדקְ ,ו ֵגר ַה ֶּצ ֶדק נִ ְפ ַטר ְּבֹלא
יֹור ִׁש יםַ ,ה ַּמ ְׁש ָמ עּות ִה יא
ְ
ֶׁש ֵאין ְל ִמי ְל ָה ִׁשיב ֶאת ַה ֶּכ ֶסף.
ְּב ִמ ְק ֶרה ָּכ ֶזה ָי ִׁשיב ַה ַּגּנָ ב ֶאת
ַה ֶּכ ֶסף ַלּכ ֲֹהנִ ים.

ַּדף ע"דּ :כ ֵֹהן ַמ ְק ִריב ֶאת ַה ָּק ְר ָּבן ֶׁשל ַע ְצמֹו
ׁשֹוגגֵ ,מ ִביא ָק ְר ַּבן ַח ָּטאת ְל ֵבית ַה ִּמ ְק ָּדׁש.
ָא ָדם ֶׁש ָע ַבר ֲע ֵב ָרה ְּב ֵ
ִאם ּכ ֵֹהן ָע ַבר ֲע ֵב ָרהִ ,מי ַמ ְק ִריב ֶאת ָק ְר ַּבן ַה ַח ָּטאת ֶׁשּלֹו? ַעל ִּפי ַה ַּת ְלמּוד ַהּכ ֵֹהן
לֹומר :הּוא ִמ ְת ַכ ֵּפר ַעל ָה ֲע ֵב ָרה ַעל
ָיכֹול לְ ַה ְק ִריב ֶאת ָק ְר ַּבן ַה ַח ָּטאת ֶׁשּלֹו ַע ְצמֹוְּ ,כ ַ
ְי ֵדי ָק ְר ָּבן ֶׁשהּוא ְּב ַע ְצמֹו ַמ ְק ִריבֵ .יׁש לֹו ַּגם ְזכּות ָלבֹוא ְל ֵבית ַה ִּמ ְק ָּדׁש ְּב ָכל ְז ָמן
אֹותּה ֵעת ַאנְ ֵׁשי ִמ ְׁש ָמר
ֶׁש ִּי ְר ֶצה ְּכ ֵדי ְל ַה ְק ִריב ֶאת ָק ְר ָּבנֹו ְּב ַע ְצמֹוֲ ,א ִפיּלּו ִאם ְּב ָ
עֹוב ִדים ְו ֵאין זֹו ַה ִּמ ְׁש ֶמ ֶרת ֶׁשּלֹו.
ֲא ֵח ִרים ְ

"ׁש ֶה ֱחיָ נּו"
ַּדף ע"הֶ :
"ׁש ֶה ֱח ָינּו" ַעל ַמ ָּצה ְ(וֹלא ְּב ַחג ַה ֶּפ ַסח)ַ .מ ָּצב
ֵיׁש ַמ ָּצב ּבֹו ּכ ֵֹהן ְמ ָב ֵרְך ֶאת ִּב ְרּכַ ת ֶ
ּכָ ֶזה ָיכֹול לִ ְהיֹות לְ ִפי ַה ֶה ְס ֵּבר ַה ָּבא:
עֹוׂשים ַמ ָּצה ְוֹלא ֶל ֶחםּ .כ ֵֹהן ֶׁש ַּמ ְק ִריב ִמנְ ָחה ַּפ ַעם
ִ
ֶאת ַה ִּמנְ ָחה ְּב ֵבית ַה ִּמ ְק ָּדׁש
ּמֹוציאִ .הּנֵ ה ָלנּו ִמ ְק ֶרה ּבֹו ּכ ֵֹהן ְמ ָב ֵרְך
ִראׁשֹונָ ה ְּב ַח ָּייוְ ,מ ָב ֵרְך ֶׁש ֶה ֱח ָינּו לִ ְפנֵ י ִּב ְרּכַ ת ַה ִ
"ׁש ֶה ֱח ָינּו" ַעל ַמ ָּצה.
ִּב ְר ַּכת ֶ
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מן התלמוד
סדר קדשים
מסכת ְמנָ חֹותַּ ,דף ע"ב

"קוצרין מפני הנטיעות ומפני בית האבל
ומפני בית המדרש .מאי טעמא? קצירכם
אמר רחמנא ,ולא קציר מצוה".
אלונטית – מגבת
סמי – מחק ,הסר
הסבר :לפני הקרבת העומר אסור לקצור את
התבואה ,אבל מותר לקצור תבואה שגורמת
נזק לנטיעות ,או כדי לפנות מקום לבית האבל
או לבית המדרש ,משום שהקציר שנאסר הוא
זה שלצרכי האדם הפרטיים ולא לצרכי מצווה.

| על המפה
מכון ויצמן למדע
מכון ויצמן הוא מכון מחקר מדעי שנמצא
ברחובות .זהו המוסד השלישי להשכלה
גבוהה שהוקם בישראל ,אחרי הטכניון
והאוניברסיטה העברית .הוא הוקם בשנת
תרצ"ד ( )1934ביוזמתו של חיים ויצמן,
ונקרא בתחילה מכון זיו על שם משפחת
התורמים שמימנו אותו .לקראת יום הולדתו
ה 70-של ויצמן שחל בתש"ד ( )1944עבר
המכון הרחבה משמעותית ושמו שונה,
בהסכמת משפחת זיו ,ל"מכון ויצמן למדע".
מכון ויצמן כולל חמש פקולטות :לביולוגיה,
לביוכימיה ,לכימיה ,לפיזיקה ולמתמטיקה
ומדעי המחשב ,והללו נחלקות ל17-
מחלקות מדעיות .מכון ויצמן פעיל גם
בתחום החינוך המדעי לילדים ,לבני נוער
ולמבוגרים .מחלקה מדעית נפרדת במכון,
הקרויה "המחלקה להוראת המדעים",
עוסקת בחקר
ההוראה ובפיתוח
תוכניות לימודים.
המחלקה נוטלת
חלק מרכזי בפיתוח
מקצועי של מורי מדע
ומתמטיקה בארץ.
מכון ויצמן למדע
()Wikipedia, Amos Meron
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א
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 3דקות

דבר תורה

מתפלפלים

בתחילת פרשתנו מתגלה ה' אל אברהם
כשהוא יושב בפתח אוהלו כחום היום .תוך
כדי כך רואה אברהם שלושה אנשים שהולכים
במדבר והוא קופץ ממקומו ורץ לקראתם
כדי להכניסם לביתו .מכאן למדו חכמינו כי
"גדולה הכנסת אורחים יותר מהקבלת פני
שכינה" ,שהרי אברהם אבינו היה באמצע
הקבלת פני השכינה ואמר לקב"ה "חכה",
כדי ללכת לקבל אורחים.

לפניכם אירוע שעורר דיון סוער:

כיצד ניתן לומר ,שעם כל חשיבותה של מצוות
הכנסת אורחים  -היא חשובה יותר מהקבלת
פני השכינה? כיצד עזב אברהם את ה' באמצע
ביקורו כדי לרוץ ולקבל אורחים?
מסביר המהר"ל מפראג שאין כאן שני דברים
שונים שמפסיקים האחד בשביל השני.
אלא הכנסת האורחים היא היא הקבלת פני
השכינה! כשאדם מכניס אורחים הוא דבק
במידותיו של ה' וכך למעשה הוא מגיע באותו
מעשה בדיוק גם לקבל את פני השכינה.

במבחן החשוב בחשבון דני העתיק את התשובות מיעקב .כאשר
המורה החזירה את המבחנים היא אמרה לשניהם" :אני פוסלת
את המבחנים שלכם כי הייתה כאן העתקה ,ואני לא יודעת מי
העתיק ממי" .יעקב התלבט האם להגיד למורה שדני הוא זה
שהעתיק ממנו או לא.

דני הו מצד שני:

אחד:

מצד מבחן ורצה
יעקב למד ל לקבל ציון
חו
מאוד להצלי בגלל שדני
טוב ,ועכשיו מבחן שלו
נו ה
העתיק ממ גם נחשד
סל והוא
ייפ בהעתקה.

א חבר,
יאמר למורה ואם יעקב
שד
הוא פוגע בדני ,ני העתיק
הו
א
כ"
ייחשב
מלשין" ,וי
הטוב ובאמי פגע בשמו
נו
בעיני ה ת של דני
מו
רים.

ו...מה
דעתכם?

 4דקות

| מי אני?
א .חייתי בתקופת השופטים באזור רמתיים
צופים.

מי
אני

ב .היו לי שתי נשים ולאבי קראו ְיר ָֹחם הלוי.
ג .נהגתי לעלות לרגל למשכן בשילה באופן
קבוע מספר פעמים בשנה.
ד .הבן שלי המליך את שאול להיות המלך
הראשון על עם ישראל.
ֶא ְל ָקנָ ה

לועזי
(למיניינם)

בספירה
מבריאת העולם

0

-3760
בריאת
העולם

1948

2238

-1812
אברהם
אבינו

-1521
בנ״י במצרים

2448

אפרים
ומנשה

2448

2883

 -1311מתן תורה בצלאל
יציאת
מצרים

דוד
המלך

שלמה
המלך

2934

3340

חנוכת
ביהמ“ק
ה1-

-586

חורבן ביהמ“ק
ה 1-וגלות בבל

3408

-352

הקמת
ביהמ“ק ה2-

3728

3828

3880

3930

4260

הלל הזקן

חורבן
ביהמ“ק ה2-

רבי
עקיבא

רבי יהודה
הנשיא

495

חתימת
התלמוד
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 7דקות

התבוננו היטב בציור וענו על
השאלות הבאות:
 1מי זו האישה בציור ומה
היא עושה?
 2מיהו האיש שעומד
מאחוריה ומה הוא חושב?
 3מיהו התינוק בציור ואיך
הוא קשור?
 4מיהם הזוג שיושבים עם
הילדים בחצר מאחור?
בבן.
קד
1 .חנה מתפללת להיפ יא שיכורה.
2 .21עלי הכהן ,חושב שה שנולד לחנה.
מואל
ש
וא
3 .3התינוק הפנינה וילדיהם.
4 .4אלקנה ו

 3דקות

 4דקות

| מי אני?

| מתולדותיו
אפרים קציר (תרע"ו-תשס"ט)1916-2009 ,

א .הייתי כהן ,שופט ,ומנהיג עם
ישראל בתקופת השופטים במשך
 40שנה ,עד גיל .98

היה הנשיא הרביעי של מדינת ישראל .הוא נולד בקייב ועלה עם
משפחתו לארץ בתחילת שנות ה .20-למד ביוכימיה באוניברסיטה
העברית ,קיבל תואר דוקטור ובשנת תש"ח ( )1948התמנה למפקד
חיל המדע .לאחר מכן הצטרף למכון ויצמן למדע ,הקים את
המחלקה לביופיזיקה ועמד בראשה .באותו הזמן גם היה חבר
ב"שורת המתנדבים" .כיהן כמדען הראשי של משרד הביטחון
ופעל לטיפוח החינוך המדעי לנוער בארץ .בשנת תשל"ג ()1973
נבחר לנשיא הרביעי של מדינת ישראל ,וכיהן בתפקיד זה
כחמש שנים ,ולאחר מכן חזר לפעילות מדעית .עבודתו המדעית
זכתה להערכה רבה,
ובעקבותיה זכה קציר
זכה בפרס ישראל ,פרס
רוטשילד ,פרס ויצמן,
פרס טשרניחובסקי ופרס
יפן .הוא נפטר בגיל 93
בביתו שבמכון ויצמן
ונקבר ברחובות.
אפרים קציר)shay aloni Pikiwiki Israel( 2006 -

רבי סעדיה
גאון

רש״י

ג .כאשר סיפרו לי כי ארון הברית
נלקח בידי פלישתים נפלתי
מהכיסא ושברתי את המפרקת
שלי.
עלי הכהן

4260

4650

4800

4900

5258

ב .לצערי הרב שני בניי ,חופני
ופנחס ,ניצלו לרעה את כוחם.

5260

5323
ה'רמ"ח

5657
ה'תר"ך

5699
ה'תרצ"ט

1500

רבי יוסף
קארו

1897

1939

5707
ה'תש"ז

5708
ה'תש"ח

5727
ה'תשכ"ז

התשכ"ט

5778
ה'תשע"ח
70

510

ימי הביניים
תקופת הראשונים

הרמב"ם
1492
גירוש ספרד

העת
החדשה

הרצל

שואה

1947

מלחמת
העצמאות

1948

הקמת
המדינה

1967

מלחמת
ששת הימים

1969

הרב
אריה לוין

2017

 70שנה
למדינה

בס"ד

מה חסר?

סדר קודשיםַ ,מ ֶּס כֶ ת ְמ נָ חֹות ,דפים ס"ב -ס"ד

במשפט הבא ,הלקוח מתוך העלון ,חסרות כמה
מילים ואותיות .נסו למצוא אותו ולהשלים אותן:

נ
ו

ט
פ
ע

יטה"
ו"ּב ִע ָ
יפה" ְ
"ׁש ָ
ַּדף ע"וִ :
ַה ִּמ ְׁשנָ ה ַהּנִ ְל ֶמ ֶדת ְּב ַדף ֶזה ְמ ַס ֶּפ ֶרת ַעל ֶה ָע ָמל ָה ַרב ֶׁש ִה ְׁש ִקיעּו
אֹומ ֶרתּ" :כָ ל ַה ְּמנָ חֹות
ַּב ֲה ָכנַ ת ַה ְּמנָ חֹות ַל ָּק ְר ָּבן ִל ְכבֹוד ה'ַ .ה ִּמ ְׁשנָ ה ֶ
יטה".
יפה ַו ֲח ֵמׁש ֵמאֹות ְּב ִע ָ
ְטעּונֹות ְׁשֹלׁש ֵמאֹות ִׁש ָ

ת
שלוש

ו ח

ַמה ַּכּוָנַ ת ַה ְּד ָב ִרים?
יּטים ִעם ַה ָּיד ְּכ ֶׁש ֵהן מּוּנָ חֹות ַעל
יפה" ְ -מ ַׁש ְפ ְׁש ִפים ֶאת ַה ִח ִ
"ׁש ָ
ִ
ַּג ֵּבי ְּכ ִלי.

מאות

ט

יּטים
חֹוב ִטים ַּב ִח ִ
יטה" ְ -
"ּב ִע ָ
ְ
ִעם ַּגב ָה ֶא ְצ ָּבעֹותְּ ,כ ֶׁש ֵהן
ְקמּוצֹות ְל ֶא ְגרֹוף.

תשובה :כל המנחות טעונות שלוש מאות שיפה וחמש מאות בעיטה

ּכָ ְך ָעׂשּו ֲח ֵמׁש ֵמאֹות ְּפ ָע ִמים
יּטים
ְּכ ֵדי ֶׁש ְּק ִליּפֹות ַה ִח ִ
יּטים.
ּתּופ ַר ְדנָ ה ֵמ ַה ִח ִ
ְ

!

יש לי מושג | אנא בכוח

"אנא בכוח" הוא פיוט שנאמר במספר מקומות בתפילה,
כחלק מהקרבנות שלפני תפילת שחרית ,במהלך
קבלת שבת ואחרי ספירת העומר .מקורו הוא בימי
הביניים ,כנראה בחוג חסידי אשכנז .בפיוט יש שבע
שורות שבכל אחת מהן שש מלים ,שראשי התיבות
שלהן יוצרות יחד שמות קדושים על פי תורת הסוד.

שאלות השבוע ???

יּקּוח ַעל ַה ְּמ ִח ִירים
ַּדף ע"זִּ :פ ַ
יּתיִ ,אם
ָא ָדם ֵאינֹו ַר ַּשׁאי ִל ְמּכֹור ֵח ֶפץ ִּב ְמ ִחיר ָי ָקר ֵמ ֶע ְרּכֹו ָה ֲא ִמ ִ
ּשאי
סּוּי ִמיםַ ,הּקֹונֶ ה ַר ַ ׁ
יֹוד ַע ֶׁש ַה ְּמ ִחיר ָי ָקרְּ .ב ִמ ְק ִרים ְמ ָ
ַהּקֹונֶ ה ֵאינֹו ֵ
ּמֹוכר ָּד ַרׁש ִמ ֶּמּנּו ְמ ִחיר ַה ָּי ָקר
ִל ְדרֹוׁש ֶאת ִּביּטּול ָה ִע ְס ָקהִ ,אם ַה ֵ
יּתי ֶׁשל ַה ֵח ֶפץ.
יֹותר ִמ ִּשׁי ִּשׁית ֵמ ַה ְּמ ִחיר ָה ֲא ִמ ִ
ְּב ֵ
יתי ֶאת ַה ֵח ֶפץ ַה ֶּזה ַּב ֲע ָׂש ָרה
אֹומר ַלּקֹונֶ הֲ :אנִ י ָקנִ ִ
ּמֹוכר ֵ
ֲא ָבלִ ,אם ַה ֵ
ּמֹוכר
מֹוכר אֹותֹו ְּב ֵמ ָאה ְׁש ָק ִליםְ ,ו ַהּקֹונֶ ה ִה ְס ִּכים ַ -ה ֵ
ְׁש ָק ִלים ַו ֲאנִ י ֵ
יֹוד ַע ֶׁשהּוא ְמ ַׁש ֵּלם ָי ָקר.
ֹלא ָע ַבר ַעל ִאיּסּורִ ,מ ְּפנֵ י ֶׁש ַהּקֹונֶ ה ֵ
ּכֹותב ֶׁש ֵּבית ִּדין ַח ָּיב ְל ַה ֲע ִמיד ְמ ַפ ְּק ִחים
ָה ַר ְמ ַּב"ם ַּב ֲה ָלכֹות ְמ ִכ ָירה ֵ
דּוּבר ַרק
בֹוּה ִמ ַּדיְ .מ ָ
ּמֹוכ ִרים ֹלא ִי ְמ ְּכרּו ִּב ְמ ִחיר ָּג ַ
ֶׁש ִּי ְב ְּדקּו ֶׁש ַה ְ
צֹורְך ִמ ְח ָיהְּ ,כגֹוןַ :י ִין,
קּוקים ָל ֶהם ְל ֶ
ְּב ִד ְב ֵרי ַמ ֲא ָכל ֶׁש ֲאנָ ִׁשים ְז ִ
ֶׁש ֶמן ָו ֶק ַמח.

"מנְ ַחת ִחיּנּוְך" ומי הקריב אותה?
א .מהי ִ

ַּדף ע"חִ :מנְ ַחת ִחיּנּוְך

יטה"?
"ּב ִע ָ
יפה" ומהי ְ
"ׁש ָ
ב .מהי ִ
ג .האם ָא ָדם ַר ַּשׁאי לִ ְמּכֹור ֵח ֶפץ ִּב ְמ ִחיר יָ ָקר
יּתי?
יותר ֵמ ֶע ְרּכֹו ָה ֲא ִמ ִ
בין הפותרים נכונה תיערך הגרלה שבועית* והזוכה בה יזכה
בטאבלט איכותי או בסט ספרים של התלמוד הישראלי
(לפי בחירתכם) .את התשובות יש לשלוח במייל עד יום רביעי
בשעות הצהרים.talmudisraeli@medison.co.il :
הודעות ישלחו לזוכים במייל ושמותיהם יפורסמו בדף הפייסבוק
של התלמוד הישראלי.
*בפיקוח רואה חשבון

ּכ ֵֹהן ֶׁש ַּמ ְת ִחיל לַ ֲעבֹוד ְּב ֵבית ַה ִּמ ְק ָּדׁש לָ ִראׁשֹונָ ה ְּב ַח ָּייוַ ,מ ְק ִריב
יּתין ְרגִ ילָ ה ,וְ ִהיא ְמכּוּנָ ה
"מנְ ַחת ִחיּנּוְך"ִ .מנְ ַחת ִחיּנּוְך ִהיא ִמנְ ַחת ֲח ִב ִ
ִ
"מנְ ַחת ִחיּנּוְך" ִמ ְּפנֵ י ֶׁש ִהיא ְמ ַחּנֶ כֶ ת ֶאת ַהּכ ֵֹהן לְ ַת ְפ ִקידֹו ֶה ָחׁשּוב.
ִ
ְּכ ֶׁש ִּי ָּבנֶ ה ֵּבית ַה ִּמ ְק ָּדׁש ב"הָּ ,כל ַהּכ ֲֹהנִ ים ֵי ָח ְׁשבּו ּכ ֲֹהנִ ים ֲח ָד ִׁשים,
ילים
"מנְ ַחת ִחיּנּוְך" ְּכ ִאיּלּו ֵהם ַמ ְת ִח ִ
יהם ְל ַה ְק ִריב ִ
ְו ָל ֵכן ִי ְה ֶיה ֲע ֵל ֶ
ֵמ ָח ָדׁש ַל ֲעבֹוד ְּב ֵבית ַה ִּמ ְק ָּדׁש.
"מנְ ַחת ִחיּנּוְך" ַּפ ֲע ַמ ִים?
יהם ִה ְק ִריבּו ִ
ּומי ָהיּו ַהּכ ֲֹהנִ ים ֶׁש ְּב ַח ֵּי ֶ
ִ
קּופת ֵּבית ַה ִּמ ְק ָּדׁש ָה ִראׁשֹוןְ ,ו ִה ְק ִריבּו
ּכ ֲֹהנִ ים ֶׁש ָהיּו ְצ ִע ִירים ְּבסֹוף ְּת ַ
ִמנְ ַחת ִחיּנּוְךְ ,ו ַא ֲח ֵרי ִׁש ְב ִעים ָׁשנָ הְּ ,כ ֶׁשּנִ ְבנָ ה ֵּבית ַה ִּמ ְק ָּדׁש ַה ֵּשׁנִ י
נֹוס ֶפת,
יכים ְל ַה ְק ִריב ִמנְ ַחת ִחיּנּוְך ֶ
ֵהם ָׁשבּו ַל ֲעבֹוד ּבֹו ְו ָהיּו ְצ ִר ִ
ִּכי ָּכְך ַה ִּדין ֶׁש ַא ֲח ֵרי ֶּשּׁנֶ ֱח ַרב ֵּבית ַה ִּמ ְק ָּדׁש ָצ ִריְך ְל ַה ְק ִריב ׁשּוב
ִמנְ ַחת ִחיּנּוְך.
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