בס"ד

מדינת ישראל
משרד החינוך

דף לימוד

לימות השבוע
ולשולחן שבת
חֹוטא
ַּדף כ"גִ :מנְ ַחת ֵ
ת-חֹוטא ְל ֵבית
ֵ
בתורה נאמר ֶׁש ִּמי ֶׁש ָח ָטא ַּב ֲע ֵב ָרה המצריכה אותו ְל ָה ִביא ִמנְ ַח
ַה ִּמ ְק ָּדׁשֹ ,לא ָי ִׂשים ֶׁש ֶמן ַעל ִמנְ ָחה זֹוְּ ,כמֹו ֶׁש ָּשׂ ִמים ַעל ֶי ֶתר ַה ְּמנָ חֹותְ ,ו ָל ֵכן
יה ֶׁש ֶמן ְּ -פסּולָ ה.
חֹוטא ֶׁש ָּשׂמּו ָעלֶ ָ
יֹוחנָ ןִ :מנְ ַחת ֵ
אֹומר ַר ִּבי ָ
ֵ
חֹוטא ? ִמ ְּפנֵ י
ּדּוע ֵאין ָל ִׂשים ֶׁש ֶמן ַעל ִמנְ ַחת ֵ
ּכֹותב ַמ ַ
במ ְצ ָוה קכ"ה ֵ
ֵס ֶפר ַה ִחּנּוְך ִ
ּול ַמ ֲע ָלהֶׁ ,ש ֲה ֵרי ִט ְבעֹו ֶׁשל ַה ֶּשׁ ֶמן ָלצּוף ֵמ ַעל ָּכל ַה ַּמ ְׁש ָקאֹות
רֹומז ִל ְג ֻד ָּלה ְ
ֶׁש ֶּשׁ ֶמן ֵ
ּול ַה ְׁש ִּפיל ֶאת ַע ְצמֹו,
ׁשּובה ְ
ְוהּוא ָּד ָבר ָחׁשּוב ,ואילו ָא ָדם ֶׁש ָח ָטא ָצ ִריְך ַל ֲחזֹר ִּב ְת ָ
ולכן לא ָראּוי לֹו ְל ָה ִביא ֶׁש ֶמן.

ַּדף כ"דּ :כְ לִ י ְמ ָצ ֵרף לַ ּק ֶֹדׁש
יסא" הּוא ְׁשמֹו ֶׁשל ַה ְּכ ִלי ֶׁש ְּמ ַע ְר ְּב ִבים ּבֹו ֶאת ַה ִּמנְ ָחה ְּב ֵבית ַה ִּמ ְק ָּדׁש.
"ּב ָ
ִ
לֹומרִ :אם ֵיׁש ַמ ֲאכָ לִ ים
ּוׁש ָמּהּ" :כְ לִ י ְמ ָצ ֵרף לַ ּק ֶֹדׁש"ּ .כְ ַ
ישנה הלכה ְּב ַמ ֶּסכֶ ת ֲחגִ יגָ הְ ,
דֹוׁשים ִּב ְק ֻד ַּשׁת ָק ְר ָּבן ְּבתֹוְך ְּכ ִליְ ,ונָ ְג ָעה ֻט ְמ ָאה ְּב ַא ַחת ַה ֲח ִתיכֹות -
ֲא ָח ִדים ַה ְּק ִ
זֹוהי ַּכּוָנַ ת ַה ֲה ָל ָכה "ּכְ לִ י ְמ ָצ ֵרף לַ ּק ֶֹדׁש"ַ ,ה ְּכ ִלי ֶׁש ְּבתֹוכֹו
ָּכל ַה ֲח ִתיכֹות ְט ֵמאֹותִ .
אֹותם ְל ַה ְח ִמיר ְל ִענְ ַין ְק ֻד ַּשׁת ָק ְר ָּבנֹות.
ֵהם נִ ְמ ָצ ִאיםְ ,מ ָצ ֵרף ָ

סדר קדשים
מסכת מנחות כ"ג -כ"ט
פרשת ניצבים
כ"ב -כ"ח באלול
( 2-8לספטמבר)

מן התלמוד
סדר קדשים
מסכת מנחות ,דף כ״ד

"כי יכול לקמוץ מיהא כשרות ,אמאי? הך דמערב
הא לא נגע! אמר רבא :דלמא בגושים המחולקין
העשויין כמסרק"
שמעתא – שמועה
אדכרתן – הזכרת לנו
הסבר :התלמוד עוסק בשתי מנחות שהתערבו
זו בזו ,וקובע שאם יכול הכהן לקמוץ מכל
אחת מהן בפני עצמה – הן כשרות .רבא מסביר
שמדובר במקרה בו המנחות מעורבות בצורת
מסרק ,שמחובר מצד אחד ושיניו מחולקות
מהצד השני.

הֹועילָ ה
רּומה ֶׁשֹּלא ִ
ַּדף כ"הַ :ה ְּת ָ
רּומה ְו ִהיא ֹלא ָּתחּול ?
האם ִי ָּת ֵכן ִמ ְק ֶרהֶׁ ,ש ָא ָדם ַי ְפ ִריׁש ְּת ָ
עֹוׂשה אֹותֹו
לֹוק ַח ְּפ ִרי ָט ֵמא ְו ֶ
התשובה היא חיובית במקרה הבא ִ :אם ָא ָדם ֵ
רּומהַ ,אְך ֲח ַז"ל ָא ְסרּו ַל ֲעׂשֹות
ּתֹורה ָח ָלה ַה ְּת ָ
רּומה ֲעבּור ְּפ ִרי ָטהֹור ִ -מן ַה ָ
ְּת ָ
רּומה ִּת ְה ֶיה ְט ֵמ ָאהְ ,ו ִאם ָע ָׂשה ָּכְך ְּב ֵמ ִזיד ָ -ע ָליו
ָּכְךִּ ,כי ֲה ֵרי ָאסּור ַל ֲעׂשֹות ֶׁש ְּת ָ
נֹוס ֶפת.
רּומה ַּפ ַעם ֶ
ְל ַה ְפ ִריׁש ְּת ָ

ַּדף כ"וֵ :ע ִצים ַעל ַה ָּק ְר ָּבן
בֹודת ַה ָּק ְר ָּבנֹות ,למשל:
מֹור ִאים לְ גַ ֵּבי ֲע ַ
ַהתלמוד ְמ ִביא ְס ֵפקֹות ֲא ָח ִדים ֶׁש ֶה ֱעלּו ָה ֲא ָ
ַעל ַה ִּמ ְז ֵּב ַח ְּב ֵבית ַה ִּמ ְק ָּדׁש ִס ְּדרּו ֵע ִציםְּ ,כ ֵדי ֶׁש ִּת ְב ַער ָה ֵאׁש ְו ִת ְׂשרֹף ֶאת ַה ָּק ְר ָּבנֹות.
"מ ֲע ָרכָ ה"ִ .ה ְס ַּת ֵּפק ִח ְז ִק ָּיהָ ,מה ַה ִּדין ִאם ּכ ֵֹהן ָע ָׂשה ָהפּוְך:
ֵע ִצים ֵאּלּו ְמכֻ ּנִ ים ַ
יהם
יכים ְל ַה ְק ִריב ָע ָליוַ ,ו ֲע ֵל ֶ
יח ַעל ַה ִּמ ְז ֵּב ַח ֶאת ַה ָּק ְר ָּבנֹות ֶׁש ְּצ ִר ִ
ְּת ִח ָּלה הּוא ִהּנִ ַ
בֹודת ַה ָּק ְר ָּבנֹות ְּכ ֵׁש ָרה?
יח ֶאת ָה ֵע ִצים ֶׁש ִּי ְׂש ְרפּוהּוַ ,ה ִאם ְּבא ֶֹפן ָּכ ֶזה ֲע ַ
הּוא ִהּנִ ַ
ּדּוע ִי ָּת ֵכן ֶׁש ֵאינָ ּה ְּכ ֵׁש ָרה? ִמ ְּפנֵ י
ַמ ַ
ּתֹורה בספר ויקרא נֶ ֱא ַמר ְל ַג ֵּבי
ֶׁש ַּב ָ
ַה ְק ָר ַבת ַה ָּק ְר ָּבנֹות ַעל ַה ִּמ ְז ֵּב ַח:
ְ"ו ָע ַרְך ַהּכ ֵֹהן א ָֹתם ַעל ָה ֵע ִצים",
ְו ָכ ֵעת ַה ָּק ְר ָּבן ִמ ַּת ַחת לָ ֵע ִציםָ .ס ֵפק
נֹוסף למשל מה יהיה הדין אם ּכ ֵֹהן
ָ
ִּס ֵּדר ֶאת ַה ָּק ְר ָּבנֹות ְּב ַצד ַה ַּמ ֲע ָר ָכה
בֹודה
ְוֹלא ַעל ַה ַּמ ֲע ָר ָכה ַ -ה ִאם ָה ֲע ָ
ֶׁשל ַה ָּק ְר ָּבנֹות ַה ָּללּו ְּכ ֵׁש ָרה?
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בית התלמוד הישראלי
מאחל לכל בית ישראל
שנה טובה ומתוקה
כתיבה וחתימה טובה!

בס"ד

סעודת ערב שבת
 7דקות

 3דקות

מנה עיקרית

מנת פתיחה
דבר תורה לשולחן השבת

פלפול משפחתי לשולחן שבת

ביום מותו מכנס משה את כל העם ואומר להם
את דברו:

לפניכם אירוע שעורר דיון משפחתי סוער-

אׁשיכֶ ם
ַ'א ֶּתם נִ ָּצ ִבים ַהּיֹום ּכֻ ּלְ כֶ ם לִ ְפנֵ י ה' ֱאֹלקיכֶ ם ָר ֵ
ִׁש ְב ֵטיכֶ ם ִז ְקנֵ יכֶ ם ְוׁש ְֹט ֵריכֶ ם ּכֹל ִאיׁש ִי ְׂש ָר ֵאל'
שואל על כך רבי חיים בן ֲע ַטר ,הנודע בכינוי 'אור
החיים' או 'אור החיים הקדוש' -מדוע יש צורך
אׁשיכֶ ם ִׁש ְב ֵטיכֶ ם זִ ְקנֵ יכֶ ם וְ ׁש ְֹט ֵריכֶ ם'?
למשה לפרט ָ'ר ֵ
לכאורה היה די לכתוב ֻ'ּכ ְּל ֶכם' וזה כולל את כולם?
תשובתו היא שמשה רבנו רצה שעם ישראל יקבל
על עצמו במעמד הזה ערבות הדדית' -כל ישראל
ערבים זה לזה' ,כדי שישתדל כל אחד בעד חברו.
ואיך זה יתבצע?
אומר האור החיים' -ראשיכם  -שכל אחד יתחייב
כפי מה שיש בידו ,ראשיכם הם הגדולים שבכולן
שיכולין למחות בכל ישראל אלו יתחייבו על הכל,
שבטיכם  -כל שבט ושבט יתחייב על שבטו .זקניכם
ושוטריכם  -כל זקן יתחייב על משפחתו .,כל איש
ישראל  -הם ההמון כל אחד יתחייב על בני ביתו'.

לשכנים של משפחת כהן יש 'ויי-פיי' פתוח ,ללא צורך
בסיסמא .אבי המשפחה אדון כהן ,אמר לילדיו שלא צריך
לעשות 'ויי פיי' בבית ,ושהם יכולים לגלוש על ה'ויי פיי'
הפתוח של השכנים ,ואין צורך לבקש מהם רשות .
שני ילדי מש' כהן החלו להתווכח ביניהם האם זה מותר.

אמר מצד שני:

אחד:

מצד הילדים ,אין
אמר אחד ם השכנים
א
שום בעיה .פיי' פתוח,
שאירו 'ויי –
אכפת להם
ה
כנראה שלא שים גם .אם
שאחרים גול מנוע זאת
םל
הם היו רוצי ת ה'ויי פיי
מים א
היו חוס ת סיסמא.
'באמצעו

ו...מה
דעתכם?

קינוח  /מי אני?

מי
אני

א.
ב.
ג.
ד.
ה.

שמי המלא הוא יעקב בן מאיר ,אבל כולם מכירים אותי דווקא
בכינוי שלי.
לאימא שלי קראו יוכבד ולאבא שלה (סבא שלי) קראו שלמה.
חייתי ופעלתי בצרפת ,כתבתי פירושים רבים.
התפילין שלי הן לא בדיוק כמו של סבא שלי.
מי שרוצה לעשות איתי הבדלה במוצ"ש צריך לחכות אחרי
כולם בערך  72דקות.

האח
אפשר ל השני ,אי
ג
לו
פיי' של ש ש על 'ויי
כן
ב
לו ולבקש לי להגיד
א
אפילו אם ת רשותו,
הו
א
ל
א חסם
אותו בסיס
מ
א.
הו'יי
פיי' זה רכו
ואי אפש שו הפרטי
ר
שימוש לעשות בו
ב
לי
רשות.

באיזו תקופה חייתי?
סמנו בבקשה על ציר הזמן
למטה מתוך האפשרויות
הקיימות באיזו
תקופה חייתי.
 4דקות

רש"י.
ל
ש
דו
כ
רבנו תם .נת 1100-1171
חי בצרפ

לועזי
(למיניינם)

בספירה
מבריאת העולם

0

-3760
בריאת
העולם

1948

-1812
אברהם
אבינו

2238

2448

2449

אפרים  -1311מתן תורה
-1521
בנ״י במצרים ומנשה יציאת
מצרים

2883

בצלאל

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

בס"ד

סעודת שבת

 7דקות

מנה עיקרית
התבוננו היטב בציור וענו על
השאלות הבאות:

1

מי הדמות במרכז התמונה,
מתי ואיפה היא חיה ופעלה

2

מי זה הילד הקטן ומדוע
הוא אומר את מה שהוא
אומר?

3

מה הקשר בין הרוכב על
הסוס לבין הדמות במרכז
התמונה?

4

מה לא הגיוני בתמונה?
שכנז.
בא
ים
יני
הב
"י .פעל בימי
ש
1.1ר בינו תם .נכדו של רש"י .צלב ופרעות.
2.2ר
סעי
מ
היו
ש"י
ר
בתקופת
 3.3מגדל אייפל.
4.4

 4דקות

סעודה שלישית

מן ההסטוריה
'מבצע מכבי'

קינוח

4650

4800

רבי סעדיה
גאון

רש״י

4900

5258

5260

5323
ה'רמ"ח

5657
ה'תר"ך

5699
ה'תרצ"ט

1500

רבי יוסף
קארו

1897

1939

מי אני והיכן התרחש האירוע?
הסיפור הידוע עליי הוא שכשהייתי
בהריון עם בני ,הלכתי ברחוב צר  ,ולפתע
הגיח מולי פרש רכוב על סוס ועגלה
ואיימו לדרוס אותי .נצמדתי מיד לקיר
והתפללתי לישועה .הקב"ה עשה נס
ונוצר לפתע שקע בקיר אליו נכנסתי,
וכך ניצלתי מאסון .עד היום מראים
את השקע הזה בקיר לאנשים ותיירים
הבאים לשם.
"י .האירוע
א של רש
יזא
אני אימ
מי
ר
וו
התרחש בעיר בגרמניה.
צאת היום
שנמ

'מבצע מכבי' נערך במהלך מלחמת העצמאות במטרה לפרוץ את הדרך
לירושלים .במבצע לקחה חלק חטיבת הראל בפיקודו של יצחק רבין,
והוא נקרא על שם מכבי מוצרי ז"ל ,קצין המנהלה של חטיבת הראל
שנהרג כמה ימים לפני כן .תפקידה של החטיבה היה להשתלט על
הרכסים השולטים על הכביש המוביל לירושלים ,ולכבוש את הכפרים
מהם תקפו הערבים את השיירות .מולם
ניצבו שני גדודים של "צבא ההצלה"
הערבי עם תותחים ומשוריינים .קרבות
קשים התנהלו במקום וחיילים רבים
נהרגו ונפצעו .כמה מהרכסים והכפרים
נכבשו על ידי הכוחות הישראלים ,אך
בסופו של דבר נקראה חטיבת הראל
לירושלים לקדם את פלישת הלגיון משלט  10בשלוחת משלטים עליו
נערכו התקפות כבדות של צבא
הירדני ,והדרך לירושלים נותרה סגורה ההצלה במבצע מכבי
(תמר הירדני)Wikipedia ,
עד לפריצת דרך בורמה.
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למדינה

בס"ד

סדר קודשיםַ ,מ ֶּס ֶכת ְז ָב ִחים ,דפים כ"ז -כ"ט

ַּדף כ"זִ :אם ֶא ָחד ֵמ ֶהם ָח ֵסר

מה נכון?

ַה ִּמ ְׁשנָ ה ַהּנִ ְל ֶמ ֶדת ְּב ַדף ֶזה ְמ ָפ ֶר ֶטת ִמ ְק ִרים ֶׁש ָּב ֶהם ֵיׁש ִענְ ָין ֶא ָחד
ַה ֻּמ ְר ָּכב ִמ ַּכ ָּמה ֲח ָפ ִציםֶׁ ,ש ִאם ֶא ָחד ֵמ ֶהם ָח ֵסר ַ -ה ְּשׁ ָאר ָּפסּול.

הקיפו את התשובות הנכונות:
 .1איזו מנורה אסור לעשות מחוץ לבית המקדש?
א .עם שישה קנים .ב .עם שבעה קנים .ג .עם שמונה
קנים .ד .עם עשרה קנים.
 .2מה זה "ביסא"?
א .שמו של אחד האמוראים .ב .כפר באזור ירושלים.
ג .איבר פנימי בגוף הבהמה .ד .כלי בבית המקדש.
 .3על שם מי נקרא מבצע מכבי?
א .יהודה המכבי .ב .מכבי תל אביב .ג .קופת חולים
מכבי .ד .מכבי מוצרי.

למשל:
ּפּורים ִ -אם ֶא ָחד ֵמ ֶהם ָח ֵסרִ ,אי ֶא ְפ ָׁשר
ְׁשנֵ י ְׂש ִע ֵירי יֹום ַהּכִ ִ
ְל ַה ְק ִריב ֶאת ַה ֵּשׁנִ י.
יבים ְּב ַחג ַה ָּשׁבּועֹות ִ -אם ָח ֵסר ֶא ָחד ֵמ ֶהם,
ְׁש ֵּתי ַהּלֶ ֶחם ֶׁש ַּמ ְק ִר ִ
ִאי ֶא ְפ ָׁשר ְל ַה ְק ִריב ֶאת ַה ֵּשׁנִ י.
ּנֹוטלִ ים ְּב ַחג ַה ֻּסּכֹות ִ -אם ָח ֵסר ֶא ָחד ֵמ ֶהםִ ,אי
ַא ְר ַּב ַעת ַה ִּמינִ ים ֶׁש ְ
ּנֹות ִרים.
ֶא ְפ ָׁשר ְל ַק ֵּים ֶאת ַה ִּמ ְצ ָוה ַּב ִּמינִ ים ַה ָ
ֶׁש ַבע ַה ַה ָּזאֹות ֶׁש ַּמ ֶּזה ַהּכ ֵֹהן ַעל ְט ֵמ ֵאי ֵמת ִמ ֵּמי ָּפ ָרה ֲא ֻד ָּמה ִ -אם
ֲח ֵס ָרה ַה ָּז ָאה ַא ַחתָּ ,כל ַה ַה ָּזאֹות ָה ֲא ֵחרֹות ְּב ֵטלֹות.

ַּדף כ"חֲ :ח ָפ ִצים ְּב ַת ְבנִ ית ּכְ לֵ י ַה ִּמ ְק ָּדׁש
!

יש לי מושג | מראית עין

יש דברים שחז"ל אסרו לעשות משום מראית עין,
כלומר ישנן התנהגויות מסוימות שהן לכשעצמן לא
אסורות ,אך מכיוון שיש חשש שמי שיראה אותן
עלול יהיה לחשוב שנעשית כאן עבירה ,הורו חז"ל
להימנע מעשיית דברים שעלולים להתפרש לא נכון
וליצור מראית עין לא ראויה.

שאלות השבוע ???
א .מה פירוש הביטוי "ּכְ לִ י ְמ ָצ ֵרף לַ ּק ֶֹדׁש"?
רּומה
ב .האם יִ ָּתכֵ ן ִמ ְק ֶרהֶׁ ,ש ָא ָדם יַ ְפ ִריׁש ְּת ָ
וְ ִהיא ֹלא ָּתחּול ?
ג .באילו מצוות או עבודות בבית המקדש
ִאם ֶא ָחד ממרכיבי המצווה ָח ֵסר – אז גם
ַה ְּשׁ ָאר ָּפסּול ?

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

שאסּור
אחת ההלכות בדף זה הקשורה לבית המקדש אומרת ָ
ַל ֲעׂשֹות ֲח ָפ ִצים ְּב ַת ְבנִ ית ְּכ ֵלי ַה ִּמ ְק ָּדׁשְ .ל ֻד ְג ָמהָ ,אסּור ַל ֲעׂשֹות
נֹורת ַה ִּמ ְק ָּדׁשָ .אסּור ַּגם ִל ְבנֹות
נֹורה ַּב ֲע ַלת ִׁש ְב ָעה ָקנִ יםְּ ,כמֹו ְמ ַ
ְמ ָ
יכל ֶׁש ָע ַמד ְּב ֵבית ַה ִּמ ְק ָּדׁש ,אֹו ַל ֲעׂשֹות
ַּב ִית ֶׁשהּוא ְּב ִמּדֹות ַה ֵה ָ
יה ֵזהֹות ַל ֲח ַצר ָה ֲע ָז ָרהֻׁ ,ש ְל ָחן ְּכ ֻׁש ְל ַחן ֶל ֶחם ַה ָּפנִ ים.
ּדֹות ָ
ָח ֵצר ֶׁש ִּמ ֶ
ּוׁשמֹונָ ה ָקנִ יםַ ,רק
ּשה ְ
נֹורה ֶׁשל ֲח ִמ ָּשׁהִׁ ,ש ָ ׁ
ֲא ָבל ֻמ ָּתר ַל ֲעׂשֹות ְמ ָ
נֹורה ַּב ֲע ַלת ִׁש ְב ָעה ָקנִ ים ָאסּור ַל ֲעׂשֹות.
ְמ ָ
נֹורת ֵּבית ַה ִּמ ְק ָּדׁש ִמ ָּז ָהב
ְּב ַדף ֶזה נֶ ֱא ַמרֶׁ ,שגם ִאם ֹלא ָעׂשּו ֶאת ְמ ַ
ֶא ָּלא ִמ ַּמ ָּתכֹות ֲא ֵחרֹותֶ ,א ְפ ָׁשר ְל ַק ֵּים ָּבּה ֶאת ִמ ְצ ַות ַה ְד ָל ַקת
ַהּנֵ רֹות ְּב ֵבית ַה ִּמ ְק ָּדׁשְ .ו ָא ֵכןַּ ,כ ֲא ֶׁשר ָמ ְלכּו ֵּבית ַח ְׁשמֹונָ איְ ,ו ָה ָעם
נֹורה
נֹורת ָז ָהבָ ,עׂשּו ְמ ָ
ָה ָיה ָענִ יְ ,וֹלא ָה ָיה ֵּדי ָממֹון ְּכ ֵדי ַל ֲעׂשֹות ְמ ַ
נֹורת ָז ָהב,
ִמ ַּמ ָּתכֹות זֹולֹותַ ,עד ֶׁש ִה ְצ ַט ֵּבר ֶּכ ֶסף ְו ָי ְכלּו ְל ַי ֵּצר ְמ ַ
ָּכ ָראּוי ְל ֵבית ַה ִּמ ְק ָּדׁש.

אֹותּיֹות
ַּדף כ"טַ :הּכְ ָת ִרים לָ ִ
יֹוׁשב
ְּב ָׁש ָעה ֶׁש ָע ָלה מ ֶֹׁשה ַר ֵּבנּו ַל ָּמרֹום ,הּוא ָמ ָצא ֶאת הקב"ה ֵ
ּתֹורהַ .ה ְּכ ָת ִרים ֵהם ַה ַּת ִּגים
אֹותּיֹות ֶׁש ְּב ֵס ֶפר ַה ָ
עֹוׂשה ְּכ ָת ִרים ָל ִ
ְו ֶ
ּתֹורהָׁ .ש ַאל מ ֶֹׁשה ַר ֵּבנּו
אֹותּיֹות ְמ ֻס ָּימֹות ְּב ֵס ֶפר ַה ָ
יפים ְל ִ
ּמֹוס ִ
ֶׁש ִ
אֹותּיֹות?
הֹוסיף ֶאת ַה ְּכ ָת ִרים ָל ִ
ּדּוע ַא ָּתה ָצ ִריְך ְל ִ
ֶאת הקב"הַ :מ ַ
ָא ַמר לֹו הקב"הֵ :יׁש ָא ָדם ֶא ָחד ֶׁש ָע ִתיד לְ ִהּוָלֵ ד עֹוד ּכַ ָּמה ּדֹורֹות
יֹוסףְ ,והּוא ָע ִתיד לִ ְדרֹׁש ֲהלָ כֹות ִמן ַה ַּתּגִ ים ֶׁש ַעל
יבא ֶּבן ֵ
ּוׁשמֹו ֲע ִק ָ
ְ
עֹולםֵ -יׁש ְלָך ָא ָדם ָּגדֹול
ָ
אֹותּיֹותָ .א ַמר מ ֶֹׁשה ַלה'ִ :רּבֹונֹו ֶׁשל
ָה ִ
ּתֹורה ְל ַעם ִי ְׂש ָר ֵאל ַעל
מֹוסר ֶאת ַה ָ
ֵ
ּדּוע ֵאינְ ָך
יבאַ ,מ ַ
ְּכ ַר ִּבי ֲע ִק ָ
ָידֹו? ָא ַמר לֹו ה'ָּ :כְך ֶה ְח ַל ְט ִּתי.
יבא ַה ְמ ֻפ ְר ָסםֶׁ ,ש ְּבגִ יל ַא ְר ָּב ִעים
יֹוסף הּוא ַר ִּבי ֲע ִק ָ
יבא ֶּבן ֵ
ֲע ִק ָ
ּתֹורה ְו ָזכָ ה לְ ַה ֲע ִמיד ֶע ְׂש ִרים ְו ַא ְר ָּב ָעה ֶאלֶ ף ַּתלְ ִמ ֵידי
ִה ְת ִחיל לִ לְ מֹד ָ
ֲחכָ ִמים ֻמ ְפלָ גִ ים.

מייסד ועורך :מאיר יעקבסון
מנהל חינוכי ועורך :אבי רט
יו״ר חבר הנאמנים :רו״ח חיים פרייליכמן
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