בס"ד

סדר קדשים | ַמ ֶּסכֶ ת חּוּלִ ין ַּדף ה' -י"א
שבת פר' מקץ | כ"ד -ל' בכסלו ( 2-8לדצמבר)

יקת ָה ֵר ָאה
ַּדף ה' ְּ :ב ִד ַ
ּפֹוס ִקים
ׁשֹוחט ְי ֵרא ָׁש ַמ ִיםְ ,ו ַה ְ
ֵ
ֵיׁש ֶל ֱאכֹול ַאְך ְו ַרק ִמ ָּב ָׂשר ֶׁשּנִ ְׁש ַחט ַעל ְי ֵדי
לּ-ד ַעת ִּכי ִאם ִל ֵירא ָׁש ַמ ִים ִּב ְל ַבד.
ַמ ְז ִה ִירים ֶׁש ָאסּור ָל ֵתת ַה ְס ָמ ָכה ְל ַק ַ
יטה ֵיׁש ִל ְבּדֹוק ֶאת ָה ֵר ָאהְּ ,כ ֵדי ְל ַו ֵּדא ֶׁש ֵאין ָּבּה נֶ ֶקב ְו ֶׁש ֵאין ָּבּה ַמ ֲח ָלה.
ְל ַא ַחר ַה ְּשׁ ִח ָ
ִאם ֵיׁש ָּבּה נֶ ֶקב אֹו ַמ ֲח ָלהַ ,ה ְּב ֵה ָמה ְט ֵר ָפהָ .א ְמנָ ם רֹֹוב ַה ְּב ֵהמֹות ֵאינָ ן ְט ֵרפֹותַ ,אְך
סֹומ ִכים ַעל ָהרֹוב ִמ ְּפנֵ י ֶׁש ָּמצּוי ְּפ ָע ִמים ַרּבֹות ֶׁש ָה ֵראֹות ְט ֵר ָפה.
ְ
ְּב ָכל זֹאת ֵאין

ַּדף ו'ָ :מזֹון לִ ְב ֵהמֹות
אֹומר ֶׁש ַה ָּק ָּב"ה ֵאינֹו ֵמ ִביא ַּת ָּקלָ ה ֶׁשל ֲע ֵב ָרה ֹלא ַרק
ַה ַּתלְ מּוד ֵ
לַ ַּצ ִּד ִיקים ֶאּלָ א ֲא ִפיּלּו ֵמ ַה ְּב ֵהמֹות ֶׁשּלָ ֶהם הּוא מֹונֵ ַע ַּת ָּקלָ ה ֶׁשל
כֹולה ַל ֲעבֹור? ְו ִכי ֵיׁש ָלּה ִמ ְצוֹות
ֲע ֵב ָרהֵ .איזֹו ֲע ֵב ָרה ְּב ֵה ָמה ְי ָ
נֹוע ִמ ְּב ֶה ְמּתֹו
ַו ֲע ֵברֹות? ֵיׁש ַמ ֲא ָכ ִלים ֶׁש ַעל ַּב ַעל ַה ְּב ֵה ָמה ִל ְמ ַ
בּואה ֶׁשֹּלא
אֹותּה ִּב ְת ָ
אֹוכ ָלםְ .ל ָמ ָׁשלָ :אסּור לֹו ְל ַה ֲא ִכיל ָ
ְל ְ
ּומ ַע ְׂשרֹותַ .ה ִאם ָּכל ִמי ֶׁשּקֹונֶ ה ָמזֹון
ִה ְפ ִריׁשּו ִמ ֶּמּנָ ה ְּתרּומֹות ַ
ׁשּובה
ּומ ַע ְׂשרֹות? ַה ְּת ָ
לְ ַב ֲעלֵ י ַח ִּיים ָצ ִריְך לְ ַה ְפ ִריׁש ִמ ֶּמּנּו ְּתרּומֹות ַ
ִהיאִ :אם ֶזה סּוג ַמ ֲא ָכל ֶׁשל ְּבנֵ י ָא ָדםָ ,א ֵכן ָצ ִריְך ְל ַה ְפ ִריׁש ִמ ֶּמּנּו
ּדֹומהַ .אְך ִמ ַּקׁש ָו ֶת ֶבן
עֹורים ְו ַכ ֶ
אֹוכ ֶלת ְׂש ִ
ּומ ַע ְׂשרֹותְ ,ל ָמ ָׁשלִ ,אם ַה ְּב ֵה ָמה ֶ
ְּתרּומֹות ַ
ּומ ַע ְׂשרֹותַ .על ֲחמֹורֹו ֶׁשל ַר ִּבי ִּפנְ ָחס ֶּבן ָי ִאיר ְמ ַס ֶּפ ֶרת
צֹורְך ְל ַה ְפ ִריׁש ְּתרּומֹות ַ
ֵאין ֶ
(ס ֵפק ְמעּו ָּשׂ ִרים).
עֹורים ֶׁשל ְ"ּד ַמאי" ָ
ַה ְּג ָמ ָרא ֶׁשהּוא ֵס ֵרב ֶל ֱאכֹול ֲא ִפיּלּו ְׂש ִ

ַּדף ז'ַ :ר ִּבי ִּפנְ ָחס ֶּבן יָ ִאיר
ַּפ ַעם ַא ַחת ָה ָיה ַה ַּתּנָ א ַר ִּבי ִּפנְ ָחס ֶּבן ָי ִאיר
נֹוכ ִרים.
הּודי ֶׁשּנִ ְׁש ָּבה ִּב ֵידי ְ
ְּב ַד ְרּכֹו ִל ְפּדֹות ְי ִ
ְּב ַד ְרּכֹו הּוא נִ ְת ַקל ְּבנָ ָהר ֶׁש ִאי ֶא ְפ ָׁשר ָה ָיה
ַל ֲעבֹור אֹותֹוָ .א ַמר ַר ִּבי ִּפנְ ָחס ֶּבן ָי ִאיר ַלּנָ ָהר:
אּוכל ַל ֲעבֹור! ְו ָא ֵכן
ֲעצֹור ֶאת ַה ַּמ ִים ְּכ ֵדי ֶׁש ַ
נַ ֲע ָׂשה לֹו נֵ ס ְו ַה ַּמ ִים נֶ ֶע ְצרּו ְו ַר ִּבי ִּפנְ ָחס ֶּבן
ָי ִאיר ָע ַבר ֶאת ַהּנָ ָהרְּ .כ ֶׁש ָע ַבר ַר ִּבי ִּפנְ ָחס ֶּבן
הּודי ִעם ֲח ִבילֹות
ָי ִאיר ֶאת ַהּנָ ָהר הּוא ָר ָאה ְי ִ
ּיֹועדּו ְל ַמּצֹות ְל ֶפ ַסחֶׁ ,ש ָאסּור ָל ֶהן ְל ֵה ָר ֵטב ְּכ ֵדי ֶׁשֹּלא ַי ְח ִמיצּו.
יּטים ְי ֵבׁשֹות ֶׁש ֲ
ִח ִ
עֹוסק ְּב ַמ ֲע ֵׂשה
ימיָך ַּגם ֲעבּורֹוִּ ,כי הּוא ֵ
ָא ַמר ַר ִּבי ִּפנְ ָחס ֶּבן ָי ִאיר ַלּנָ ָהרֲ :עצֹור ֶאת ֵמ ֶ
הּודיְ ,וׁשּוב ָח ַזר ִל ְזרֹוםׁ .שּוב ָר ָאה ַר ִּבי
ימיו ַּגם ֲעבּור ַה ְּי ִ
ִמ ְצ ָוהָ .ע ַצר ַהּנָ ָהר ֶאת ֵמ ָ
רֹוצה ַל ֲעבֹור ֶאת ַהּנָ ָהרְ ,ו ַגם ֲעבּורֹו ָע ַצר ַר ִּבי ִּפנְ ָחס
סֹוחר ֲע ָר ִבי ֶׁש ֶ
ִּפנְ ָחס ֶּבן ָי ִאיר ֵ
יהם.
הּודים ֵאינָ ם ְמ ַכ ְּב ִדים ֶאת ַהּנִ ְל ִוים ֲא ֵל ֶ
ֹאמרּו ֶׁש ַה ְּי ִ
ֶּבן ָי ִאיר ֶאת ַהּנָ ָהרְּ ,כ ֵדי ֶׁשֹּלא י ְ

ַּדף ח'ַ :ח ֵּמי ְט ֶב ְריָ ה
נֹוב ִעים ַ 17מ ְע ָינֹותֶׁ ,ש ָהיּו
מּוז ָּכ ִרים ַח ֵּמי ְט ֶב ְר ָיהְ .ל ַיד ָה ִעיר ְט ֶב ְר ָיה ְ
ְּב ַדף ֶזה ְ
ימי ֶק ֶדם ְּכ ַב ֲע ֵלי ְסגּוּלֹות ַמ ְר ֵּפאְּ ,ב ֶׁשל ַה ִּמינֶ ָר ִלים ְו ַה ְּמ ָל ִחים
דּועים ְּכ ָבר ִמ ֵ
ְי ִ
יאּותםֲ .ח ַז"ל ִה ְז ִּכירּו
ּול ַח ֵּזק ֶאת ְּב ִר ָ
יהם ְּכ ֵדי ִל ְרחֹוץ ָּב ֶהם ְ
ֶׁש ָּב ֶהםְ ,ו ַר ִּבים ָּב ִאים ֲא ֵל ֶ
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מן התלמוד
סדר קדשים
ַמ ֶּסכֶ ת חּוּלִ יןַּ ,דף ו'

"אפשר בא אסא ולא ביערו ,בא יהושפט ולא
ביערו? והלא כל עבודה זרה שבעולם אסא
ויהושפט ביערום! אלא מקום הניחו לו אבותיו
להתגדר בו"
אישתמיטתיה – נשמט ממנו ,נשכח ממנו
מסהיד – מעיד
הסבר :התלמוד שואל איך יתכן שרק המלך חזקיהו
ביער את נחש הנחושת שבני ישראל עבדו לו ,הרי
המלכים אסא ויהושפט חיו לפניו והם ביערו את
כל העבודה זרה שהייתה בזמנם! ומשיבה הגמרא,
שאותם מלכים לא סיימו את כל המלאכה כדי
שבניהם יוכלו גם הם לקחת בה חלק.

חג חנוכה שמח!

בס"ד

א

חברות

 7דקות

 3דקות

מתפלפלים

דבר תורה

לפניכם אירוע שעורר דיון משפחתי סוער:

כשמתארת התורה את חלומו של פרעה
היא אומרת" :ופרעה חלם והנה עמד
על היאר" .לעומת זאת ,כשפרעה מספר
ליוסף את החלום ,הוא מוסיף מילה
ואומר "בחלמי הנני עמד על שפת
היאר".

בבית הספר ארגנה המורה את מסיבת חנוכה ,שתתקיים בהשתתפות כל
המורים ההורים והתלמידים ,וחילקה תפקידים בין התלמידים להצגה
ולהדלקת הנרות .אחד הילדים בכיתה הוא מגמגם באופן בולט ,ולוקח
לו הרבה זמן לומר משפט שלם ,וגם אז לא תמיד מבינים אותו.
המורה התלבטה האם לתת לו תפקיד בהצגה ובאירוע?

מה באה המילה "שפת" ,שהוסיף פרעה
כשהוא סיפר על חלומו ,ללמד ולסמל?

אולי זה מצד שני:

אחד:

מצד מגם אסור
זה שהוא מג ליטול חלק
מ
שיפסול אותו דבר בדיוק
אירוע ובכל
חד .גם אם
בכל
א
כמו כל תלמיד דבריו יהיו
יותר זמן ו
זה ייקח
הוא תלמיד
ם,
פחות מובני כמו כולם.
שווה בדיוק

ניתן לומר שיש כאן שינוי גדול בתפיסת
עולמו של פרעה:
עד להגעתו של יוסף לבית פרעה ,ראה
פרעה את עצמו כשליט העל במצרים,
הכל יכול ,יודע כל ,שנמצא אפילו
מעל המשאב החשוב והקדוש ביותר
במצרים  -היאור .לכן בחלומו הוא ראה
את עצמו על היאור ,דהיינו  -מעליו.
אולם ,כשמגיע יוסף לבית פרעה ,הכל
משתנה ופרעה מבין שיש לפניו אדם
מיוחד אשר גדול ממנו ,על כן הוא
משנה ומוסיף מילה אחת ,משמעותית
כ"כ ,ואומר :אני לא עומד על היאור,
אני לא מעליו ,חלמתי שאני עומד על
שפת היאור ,לצידו.

דווקא י
יותר ויביך אותו בייש אותו
ל
ובמקום לחזק או פני כולם,
תו
ו
א
ת
ב
העצמי,
טחונו
לתחו האירוע יג
רו
ם
לו
ד
ש
ווקא
ת השפלה,
שהוא חריג וש לתחושה
לועגים לו ולג אולי אפילו
מגום שלו.

ו...מה
דעתכם?

| מי אני?

 4דקות

א .הייתי ראש משפחת כוהנים
חשובה ,אחת מ 24-משמרות
הכוהנים ששירתו בבית המקדש.
ב .היו לי חמישה בנים שאיתם
ביחד נאבקתי בגזרות הקשות
של אנטיוכוס.
ג .לעת זקנתי סירבתי לשתף
פעולה עם העבודה הזרה
והכרזתי על מרד גדול ברומאים,
גזרותיהם ותרבותם.

מי
אני

החשמונאי
מתתיהו
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

בס"ד

 7דקות

התבוננו היטב בציור וענו על
השאלות הבאות:
 1מה האירוע המצויר כאן?
 2מתי הוא התרחש?
 3היכן הוא התרחש?
 4מי האיש הנלחם ליד רגלי
הפיל?
ונאים ביוונים.
1קרב החשמ
ני הספירה.
 -1לפ
.1
-1
65
ם
ני
67ין ירושלים
2 .2בש
בית זכריה ,ב
3 .ב
הודה המכבי,
 3לחברון.
ר ,אחיו של י
אלעז
תו הקרב תחת
 4 .4שנהרג באו
הפיל.

 3דקות

 4דקות

| מן ההסטוריה

| מי אנחנו?

הכרזת המרד של מתתיהו

א .הייתי עיר קדומה בשפלת יהודה.

בשנת ג'תקצ"ד מלך ביהודה אנטיוכוס הרביעי ,שביקש
לעקור ולהשמיד את הדת היהודית על ידי גזרות קשות
ואכזריות ביותר .חייליו שידעו כי היהודים שומרי שבת בחרו
לתקוף את היהודים דווקא ביום זה והיהודים נמנעו להילחם
חזרה מפאת קדושת השבת .בעת שהגזרות הגיעו לעיר
מודיעין ,קם ראש משפחת הכוהנים ,מתתיהו החשמונאי,
והחליט להילחם ברצון היוונים להשמיד את הדת היהודית.
הוא הורס את מזבח האלילים ומכריז על מרד באומרו" :אם
כל העמים אשר בבית מלכות המלך ישמעו לו לסור כל
איש מדת אבותיו וימצאו חפץ בפקודותיו ,אני ובני ואחי
נלך בברית אבותינו .חלילה לנו לעזוב את התורה והמצוות,
ולדברי המלך לא נשמע לסור מדתנו ימינה או שמאלה" (ספר
המכבים א') .מתתיהו ,בניו
ושאר המורדים בורחים אל
ההרים ומשם מנהלים את
קרבות המרד ביוונים.

ב .בתוכי ובסביבתי התגוררו בני משפחת
החשמונאים ,ואצלי גם פרץ המרד הגדול.
ג .סמוך אלי ישנו מקום שנקרא קברות המכבים.
ד .בשנת תשנ"ו ( )1996הוקמתי מחדש ומתגוררים
בי היום למעלה מ 80,000-איש.
ר מודיעין
העי

אנטיוכוס הרביעי
()Wikipedia, Classical Numismatic Group, Inc

4260

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
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בס"ד

מי
אנחנו?

סדר קודשים | ַמ ֶּסכֶ ת חּוּלִ ין ַּדף ח'' -י"א

זהו את המלכים המופיעים במפגש:
 .1אפשר לקרוא את השם שלי מהסוף להתחלה
ומההתחלה לסוף

נֹותרּו ִמ ַּמ ְע ָינֹות
ֶאת ַח ֵּמי ְט ֶב ְר ָיה ְּב ִמ ְס ָּפר ְמקֹומֹות ְו ָא ְמרּו ֶׁש ֵהם ְ
רֹות ִחים ֶׁשּנִ ְפ ְּתחּו ִּב ְז ָמן ַה ַּמּבּולְּ .ב ַמ ֶּס ֶכת
ַה ְּתהֹום ֶׁשל ַה ַּמ ִים ָה ְ
ׁשֹוא ִלים ֲח ָכ ִמים ִמ ְּפנֵ י ָמה ֵאין ַמ ְע ָינֹות ְּכמֹו ַח ֵּמי ְט ֶב ְר ָיה
ֲ
ְפ ָּס ִחים
ירּוׁש ַל ִים ַמ ְע ָינֹות
ָ
יבים ַעל ָּכְךֶׁ ,ש ִאיּלּו ָהיּו ִּב
ּומ ִׁש ִ
ירּוׁש ַל ִים? ְ
ָ
ִּב
יּקר ִּב ְׁש ִביל ַה ַּמ ְע ָינֹות
עֹולי ָה ְר ָג ִלים ָּב ִאים ְל ָׁשם ְּב ִע ָ
ֵ
ָּכ ֵא ֶּלהָ ,היּו
ְוֹלא ִּב ְׁש ִביל ִמ ְצ ַות ָה ֲע ִל ָּיה ָל ֶר ֶגל.

ַּדף ט'ָ :מה ָצ ִריְך לִ לְ מֹוד ַתּלְ ִמיד ָחכָ ם?

 .2שברתי את נחש הנחושת

ּמּובן ָע ָליו ִל ְהיֹות ָב ִּקיא
ָמה ָצ ִריְך ִל ְלמֹוד ָּכל ַת ְּל ִמיד ָח ָכם? ַּכ ָ
ּתֹורה ֶׁש ִּב ְכ ָתב ְו ֶׁש ְּב ַעל ֶּפהֲ ,א ָבל ִמ ְּל ָבד זֹאת ָע ָליו ִל ְהיֹות ָב ִּקיא
ַּב ָ
הּודה ָא ַמר ְּב ֵׁשם ַרב ֶׁש ַּתלְ ִמיד
תּורגָ ּל ְּבכַ ָּמה ִענְ ָינִ ים ַמ ֲע ִׂש ִּייםַ .רב ְי ָ
ּומ ְ
ְ
יּלּה .זֹאת
ּומ ָ
יטה ִ
לֹוׁשה ְּד ָב ִריםְּ :כ ָתבְׁ ,ש ִח ָ
ָח ָכם ָצ ִריְך ִל ְלמֹוד ְׁש ָ
יּוכל ַל ְחּתֹום ֶאת ְׁשמֹו ִאם ֵי ֵׁשב ְּב ִדין אֹו ִי ְצ ָט ֵרְך ְל ָה ִעיד
ְּכ ֵדי ֶׁש ַ
יּוכל ִל ְׁשחֹוט ַּב ֲע ֵלי ַח ִּיים
ּכּוּלם ָי ְדעּו ִל ְכּתֹוב) ְו ַ
אֹותם ָי ִמים ֹלא ָ
(ּב ָ
ְ
הֹוסיף
ִ
ּצֹורְךַ .רב ֲחנַ נְ ָיא ַּבר ָׁש ְל ָמיא
ְו ָלמּול ִּתינֹוקֹות ְּב ִמ ְק ֶרה ַה ֶ
יּליןִּ ,ב ְר ַּכת
נֹוס ִפיםֶ :ק ֶׁשר ֶׁשל ְּת ִפ ִ
לֹוׁשה ְּד ָב ִרים ָ
ִמ ְׁשּמֹו ֶׁשל ַרב ְׁש ָ
ּול ָב ֵרְך ָּכ ָראּוי.
אֹותם ְ
יציתֶׁ ,ש ֵּי ַדע ְל ָה ִכין ָ
ֲח ָתנִ ים ְו ִצ ִ

 .3היהודים יצאו למרד נגדי
 .4השם שלי קשור למשפט
 .5חלמתי חלום שקשור לנהר

יּסּורא
ַּדף י'ַ :סּכָ נְ ָתא ֲח ִמ ָירא ֵמ ִא ָ
!

יש לי מושג | ברכת אשר יצר

את ברכת "אשר יצר" מברכים לאחר שמתפנים ועושים
את הצרכים .זוהי ברכת הודאה לה' על כך שהגוף
מתפקד בצורה בריאה ופולט מתוכו את הפסולת
המזיקה ,ועל הפלא שבחיבור בין נשמה רוחנית לגוף
גשמי .לפני הברכה יש לשטוף את הידיים.

שאלות השבוע ???

א .מה צריך ללמוד תלמיד חכם?
יּסּורא"?
"סּכָ נְ ָתא ֲח ִמ ָירא ֵמ ִא ָ
ב .מה פירוש הביטוי ַ
ג .מה פירוש הביטוי "ּכָ ל ְּד ָפ ֵריׁש ֵ -מ ֻר ָּבא ָּפ ֵריׁש" ?
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 הצהריים למיילtalmudhagrala@medison.co.il :
ולציין את מס' העלון עליו אתם עונים.
הודעות ישלחו לזוכים במייל ושמותיהם יפורסמו בדף הפייסבוק
של התלמוד הישראלי.
*בפיקוח רואה חשבון

אֹותנּו ֲחכָ ִמים ּכְ לָ ל ָחׁשּוב:
ְּב ַּדף זה ְמלַ ְּמ ִדים ָ
מּורה
יּסּורא" ַ -ס ָּכנָ ה ֲח ָ
"ס ָּכנְ ָתא ֲח ִמ ָירא ֵמ ִא ָ
ַ
יֹותר ֵמ ִאיּסּורֵּ .פרּוׁש ַה ָּד ָבר הּוא ֶׁש ָא ְמנָ ם
ֵ
ֵיׁש ְל ִה ָיּז ֵהר ְמאֹוד ֹלא ַל ֲעבֹור ֲע ֵב ָרה ֲא ָבל
יֹותר ֹלא ְל ַס ֵּכן ֶאת
יּז ֵהר ַאף ֵ
ָצ ִריְך ְל ִה ָ
ַע ְצ ֵמנּוָ .ל ֵכן ַּכ ֲא ֶׁשר ֵיׁש ָס ֵפק ַה ִאם ִּכ ְּכרֹות
ילים
טּומ ָאה אֹו ֹלאְ ,מ ִק ִ
רּומה נָ ְגעּו ְּב ְ
ֶׁשל ְּת ָ
הֹוריםְ ,ו ִאיּלּו
יהם ִּכ ְט ִ
ּומ ְת ַי ֲח ִסים ֲא ֵל ֶ
ְּב ָכְך ִ
ַּכ ֲא ֶׁשר ֵיׁש ָס ֵפק ַה ִאם נָ ָחׁש ָׁש ָתה ֵמ ַה ַּמ ִים
סּורים ִּב ְׁש ִת ָּיה ְּב ֶׁשל ַה ַּס ָּכנָ הִ .מ ָּכאן ָאנּו
ְו ִה ִּטיל ָּב ֶהם ֶא ֶרס ַ -ה ַּמ ִים ֲא ִ
יאּותנּו
ּוב ִר ֵ
ּתֹורה ֶׁשּנִ ְׁשמֹור ַעל ָח ֵיינּו ְ
רֹואים ַעד ַּכ ָּמה ַמ ְק ִּפ ָידה ַה ָ
ִ
צֹורְך.
אֹותם ֶׁשֹּלא ְל ֶ
ְוֹלא נְ ַס ֵּכן ָ

ַּדף י"א  :רֹוב
מּוּתר
רֹובת ֶׁשל ַמ ֲא ָכל ָ
סּוגים ֶׁשל "רֹוב"ִ .אם ֶי ְׁשנָ ּה ַּת ֲע ֶ
יש ְׁשנֵ י ִ
רֹובת
לֹומרִ :אם רֹוב ַה ַּת ֲע ֶ
ְו ֶׁשל ַמ ֲאכָ ל ָאסּור  -הֹולְ כִ ים ַא ַחר ָהרֹובּ .כְ ַ
ּכּוּלּהִּ ,כי ִמיעּוט ָה ִאיּסּור ָּב ֵטל ְּברֹוב
מּוּתר ֶל ֱאכֹול ֶאת ָ
ְּכ ֵׁש ָרהֲ ,א ַזי ָ
סּורה ֲא ַזי ָאסּור ֶל ֱאכֹול ֶאת ָּכל
רֹובת ֲא ָ
ַה ֶה ֵּתרַ ,אְך ִאם רֹוב ַה ַּת ֲע ֶ
"ּכל ְּד ָפ ֵריׁש -
נֹוסף ֶׁשל רֹובַ ,ה ְמכּוּנֶ ה ָ
רֹובתֶ .י ְׁשנֹו ִמ ְק ֶרה ָ
ַה ַּת ֲע ֶ
יכת ָּב ָׂשר
ּפֹורׁש ִמן ָהרֹובְ .ל ָמ ָׁשלֲ ,ח ִת ַ
ּפֹורׁשֵ ,
ֵמ ֻר ָּבא ָּפ ֵריׁש" ָּ -כל ַה ֵ
ֶׁשּנִ ְמ ְצ ָאה ִּב ְרחֹוב ֶׁש ֵּיׁש ּבֹו ֵּת ַׁשע ֲחנּוּיֹות ְּכ ֵׁשרֹות ַו ֲחנּות ַא ַחת ֶׁשל
יכת
אֹומ ִריםֲ :ח ִת ַ
יכת ַה ָּב ָׂשרְ ,
יע ֲח ִת ַ
יֹוד ִעים ִמּנַ ִין ִה ִּג ַ
ְט ֵר ָפהְ ,ו ֵאין ְ
ַה ָּב ָׂשר ָּפ ְר ָׁשהָ ,י ְצ ָאהֵ ,מ ַא ַחת ִמ ֵּת ַׁשע ַה ֲחנּוּיֹות ַה ְּכ ֵׁשרֹות ֶׁש ֵהן
ּומּוּתר ֶל ֱאכֹול ֶאת ַה ָּב ָׂשר.
ָ
ָהרֹוב,

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