בס"ד

סדר קדשים | ַמ ֶּסכֶ ת חּוּלִ ין ַּדף י"ט -כ"ה
שבת פר' ויחי | ח'-י"ד בטבת ( 16-22לדצמבר)

מן התלמוד
ַּדף י"ט" :רּוּבֹו ּכְ כּוּלֹו"

סדר קדשים
ַמ ֶּסכֶ ת חּוּלִ יןַּ ,דף כ'

חּוּלין ִהיא" :רּוּבֹו ּכְ כּוּלֹו".
יֹותר ְּב ַמ ֶּס ֶכת ִ
ַא ַחת ַה ֲה ָלכֹות ַהּנִ ְל ָמדֹות ְּב ֵ
צֹורְך לַ ֲעׂשֹות
קֹוב ַע ּכִ י ְּב ִמ ְק ִרים ַר ִּבים ַּדי ְּבכָ ְך ֶׁש ָעׂשּו ֶאת רֹוב ַה ַּמ ֲע ֶׂשה ְו ֵאין ֶ
ּכְ לָ ל ֶזה ֵ
ֶאת ּכּוּלֹוִּ ,כי ִאם ָעׂשּו ֶאת רֹוב ַה ַּמ ֲע ֶׂשה ֲה ֵרי ֶזה נֶ ְח ָׁשב ְּכ ִאיּלּו ָעׂשּו ֶאת ּכּוּלֹו.

יטה
ַּדף כ'ִ :מ ְצוַ ת ְׁש ִח ָ
ֹׁוחט ְּב ֵה ָמה ְמ ַק ֵּים ִמ ְצ ָוה ,אֹו
ּתֹורה? ַה ִאם ַהּש ֵ
יטה ִמן ַה ָ
ַה ִאם ֵיׁש ִמ ְצ ַות ְׁש ִח ָ
יטה ְמ ִס ָירה ֶאת ָה ִאיּסּור ֶל ֱאכֹול ֶאת ַה ְּב ֵה ָמהַ ,אְך ֵאין ִהיא ִמ ְצ ָוה?
ֶׁש ַה ְּשׁ ִח ָ
(ּב ַעל ֲהלָ כֹות ּגְ דֹולֹות) ֶׁש ָה ָיה ָה ִראׁשֹון
ּובכֵ ןִּ ,ב ְׁש ֵאלָ ה זֹו נֶ ְחלְ קּו ָה ִראׁשֹונִ יםַ .ה ְּב ַה"ג ָ
ְ
עּוּמת זֹאת,
יטה ְּכ ִמ ְצ ָוהְ .ל ַ
יּבר ֵס ֶפר ַעל ִמנְ ַין ַה ִּמ ְצוֹותֵ ,אינֹו מֹונֶ ה ֶאת ַה ְּשׁ ִח ָ
ֶׁש ִח ֵ
"מ ְצ ַות ֲע ֵׂשה ֶׁש ִּי ְׁש ַחט ִמי ֶׁש ִּי ְר ֶצה ֶל ֱאכֹול
ּכֹותבִ :
יטה ֵ
ָה ַר ְמ ַּב"ם ְּב ִה ְלכֹות ְׁש ִח ָ
יטה ִהיא ִמ ְצ ָוה.
ֹאכל"ְ .ל ַד ְעּתֹוֵ ,אפֹואַ ,ה ְּשׁ ִח ָ
ְּב ַׂשר ְּב ֵה ָמה ַח ָּיה ָועֹוף ְו ַא ַחר ָּכְך י ַ

ַּדף כ"אֵ :עלִ י ַהּכ ֵֹהן
ֵע ִלי ַהּכ ֵֹהן ָה ָיה ַהּכ ֵֹהן ַה ָּגדֹול ָה ַא ֲחרֹון ְּב ִמ ְׁש ַּכן ִׁשיֹלהְ ,והּוא ָׁש ַפט ֶאת ִי ְׂש ָר ֵאל
ְּב ֶמ ֶׁשְך ַא ְר ָּב ִעים ָׁשנָ ה.
יׁש ִּתים ֵה ִביאּו ְּבנֵ י ִי ְׂש ָר ֵאל ִל ְׂש ֵדה ַה ַּמ ֲע ָר ָכה ֶאת
ַּכ ֲא ֶׁשר ָּפ ְר ָצה ִמ ְל ָח ָמה ִעם ַה ְּפ ִל ְ
רּועה ָגדֹול.
הּודים ְּבקֹול ְּת ָ
יע ָה ָארֹוןָּ ,פ ְרצּו ֲהמֹון ַה ְּי ִ
ֲארֹון ַה ְּב ִריתְ ,ו ַכ ֲא ֶׁשר ִה ִּג ַ
יע
נֹודע ָל ֶהם ֶׁש ֲארֹון ַה ְּב ִרית ִה ִּג ַ
יׁש ִּתים ֵּב ְררּו ַמה ּקֹול ָה ַר ַעׁש ַה ֶּזהְ ,ו ַכ ֲא ֶׁשר ַ
ַה ְּפ ִל ְ
ּכֹוחם ְו ָה ְרגּו
יּל ֵחם ְּב ָכל ָ
הּודיםֵ ,הם ָּכל ָּכְך ָּפ ֲחדּוֶׁ ,ש ֵהם ֶה ְח ִליטּו ְל ִה ָ
ִל ְצ ָבא ַה ְּי ִ
יּמם ֶאת ֲארֹון ַה ְּב ִרית.
הּודים ְונָ ְטלּו ִע ָ
לֹוׁשים ֶא ֶלף ְי ִ
ְׁש ִ
יסאֹו ֵמרֹב ֶהלֶ םַ ,צ ַער וְ ַת ְד ֵה ָמהִ ,מ ְפ ַר ְקּתֹו
ּכַ ֲא ֶׁשר ָׁש ַמע ַעל ּכָ ְך ֵעלִ י ַהּכ ֵֹהן ,הּוא נָ ַפל ִמּכִ ְ
מּואל ַהּנָ ִביא
נֹותיו ָה ַא ֲחרֹונֹות ִה ְד ִריְך ֵע ִלי ַהּכ ֵֹהן ֶאת ְׁש ֵ
נִ ְׁש ְּב ָרה ְוהּוא נִ ְפ ַטרִּ .ב ְׁש ָ
יאה אֹותֹו ְל ֵבית ַה ִּמ ְק ָּדׁש.
ֶׁש ָה ָיה נַ ַער ְו ָג ַדל ִעם ֵע ִלי ַהּכ ֵֹהןְ ,ל ַא ַחר ֶׁש ַחּנָ ה ִאּמֹו ֵה ִב ָ

ּובנֵ י יֹונָ ה
ּתֹורים ְ
ַּדף כ"בִ :
סּוּי ִמים
ּתֹורה ְמ ַצּוָה ַּב ִּמ ְק ִרים ְמ ָ
ּומ ַהּצֹאן ,אּולָ ם ַה ָ
רֹוב ַה ָּק ְר ָּבנֹות ָּב ִאים ֵמ ַה ָּב ָקר ֵ
ּתֹורים אֹו ְּבנֵ י יֹונָ ה.
לְ ָה ִביא ָק ְר ָּבנֹות ֵמ ָהעֹוף ִ -
יהם ְלאֹותֹו
ּובנֵ י יֹונָ ה ַׁש ָּי ִכים ְׁשנֵ ֶ
ּתֹורים ְ
ּוב ֵכןְ ,ל ַמ ֲע ֶׂשה ִ
ָמה ַה ֶה ְב ֵּדל ֵּבין ַה ְׁשּנַ ִים? ְ
ּובנֵ י יֹונָ ה ֵהם ְק ַטּנִ ים.
דֹוליםְ ,
ּתֹורים ֵהם ְּג ִ
ַה ִּמיןֶ ,א ָּלא ֶׁש ִ
סּולים
ּוק ַטּנִ ים ְּפ ִ
דֹוליםְ ,
ּתֹוריםַ ,ה ַּכּוָנָ ה ִהיא ַּד ְו ָקא ְל ְּג ִ
ּתֹורה ְמ ַצּוָה ְל ָה ִביא ִ
ַּכ ֲא ֶׁשר ַה ָ
ְל ֵּשׁם ָּכְך; ְו ִאיּלּו ַּכ ֲא ֶׁשר ִהיא ְמ ַצּוָה ְל ָה ִביא ְּבנֵ י יֹונָ הֵ ,יׁש ְל ָה ִביא ַּד ְו ָקא ְק ַטּנִ ים.
יּלת ַה ִציהּוב"ַּ ,כ ֲא ֶׁשר ַמ ְת ִחילֹות
"ּת ִח ַ
ֶי ְׁשנֹו ָׁש ָלב ְּב ִה ְת ַּפ ְּתחּותֹו ֶׁשל ָהעֹוףֶׁ ,שּנִ ְק ָרא ְ
אּולם
ּגֹוז ִליםָ ,
לּוּמה ֶׁש ֵּיׁש ַל ָ
מֹוח נֹוצֹות ְצהּוּבֹות ָיפֹות ָס ִביב ַצּוָארֹו ִּב ְמקֹום ַה ְּפ ָ
ִל ְצ ַ
ַה ָּללּו ֲע ַד ִין ֹלא ָּג ְדלּו ַמ ְס ִּפיקַּ .ב ָּשׁ ָלב ַה ֶּזה ָהעֹוף ָּפסּול ְל ָק ְר ָּבן ִמ ָּכל סּוגֶׁ ,ש ֵּכן הּוא
"ּבן יֹונָ ה"ֲ ,א ָבל ָק ָטן ִמ ַּדי ִּב ְׁש ִביל ְל ֵה ָח ֵׁשב "ּתֹור".
ְּכ ָבר ָּגדֹול ִמ ַּדי ִּב ְׁש ִביל ְל ֵה ָח ֵׁשב ֵ

גיליון 270

"אמר לך :חלדה היכי דמי – כחולדה
הדרה בעיקרי בתים ,דמכסיא"
מכסיא – מכוסה
גמירי – לומדים
הסבר :אחד הדברים הפוסלים בשחיטה נקרא
"חלדה" ,והתלמוד דן מדוע הדבר הזה פוסל
את השחיטה.

עשרה בטבת

בס"ד

א

חברות

 7דקות

מתפלפלים
לפניכם אירוע שעורר דיון משפחתי סוער:
גברת כהן גרה בדיוק קומה אחת מעל גברת לוי .הבעיה היא שכאשר
גברת כהן תולה כביסה לייבוש ,מטפטפים מים מהכביסה שלה היישר
על הכביסה של גברת לוי שמתחתיה ומלכלכים אותה .כמה פעמים
פנתה גברת לוי לגברת כהן בבקשה שתחדל לעשות זאת ,אך גברת כהן
ענתה שהיא חייבת לתלות את הכביסה של כל ילדיה ובני משפחתה,
והיא לא יכולה כל פעם להתחשב בכביסה של גברת לוי התלויה למטה.

 3דקות

דבר תורה
כשיעקב אבינו מסיים לברך את בניו
אומרת התורה" :איש אשר כברכתו
ברך אותם".

מצד אחד:

רך לעשות
ש צו
לגברת כהן י ת ,והיא לא
הרבה כביסו לתלות את
א
יכולה כל פעם ל גלל שאולי
ה לייבוש ב
הכביס
תלתה גם
וי
בדיוק גברת ל לא עושה
א
היא כביסה .הי לו הצרכים
ונה אבל א
זאת בכו
בית משותף
ב
שלה ,ומי שגר ה בחשבון.
קחת את ז
צריך ל

מפרשים רבים תמהים ושואלים
מדוע עברה התורה באותו פסוק
מלשון יחיד" :כברכתו" ,ללשון רבים:
"אותם" ,ולא אמרה" :איש אשר
כברכתו ברך אותו"?!
שינוי לשוני זה בא להדגיש עניין
חשוב על הדרך בה ראה יעקב את
שנים עשר ילדיו .יעקב מברך את כל
בניו ביחד ,אך לכל אחד מהילדים
הוא נתן ברכה אחרת ,המתאימה
ושייכת לאופי המיוחד שלו .יעקב
הבין את חשיבות האחדות שצריכה
להיות בין כל ילדיו ,אך השכיל להבין
גם שכל אחד הוא שונה ובעל כשרון
ותכונה אחרת .לכן הוא "ברך אותם"-
יחד ,באהבה ושיתוף ,אך דאג גם
להפנות לכל אחד את הברכה הראויה
לו" :איש אשר כברכתו".

טוענת גברמצד שני:

ת
לוי :זה ש
גרה מעליי זה לא מ גברת כהן
פעם לתלות כביסה תיר לה כל
ו
שלי .לפני שהיא ללכלך את
תו
ל
עליה לשאול אותי ה כביסה
מ
ה
ה
שלי,
תוכניות
היא ואם גם א
ני
רו
צ
ה
ל
צריכה
תלות,
לחכות עד
שלי תתייב שהכביסה
ש.

ו...מה
דעתכם?

 4דקות

| מי אני?
א .הייתי שייך לשבט אפרים.
ב .הייתי משרתו של משה רבנו ,ונלחמתי
בעמלק לאחר יציאת מצרים.
ג .בחטא המרגלים רק אני וכלב בן יפונה
התנגדנו לדברי שאר  10המרגלים
האחרים.
ד .הייתי בן  110שנים במותי ,ונקברתי
בכפר כאפל חארס ,סמוך לעיר אריאל.

מי
אני

הושע בן נון
י
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
ומתי הוא התרחש?
 2מיהו האיש בכחול האומר
חזק ואמץ?
 3מה נושאים האנשים בתיבה
המוזהבת?
 4מה משתלשל מהחלון בצד
ימין של החלון?
ירי כאשר
הפלת מות
חו,וכבש את
1
חוכנס לארץ
 .1הושע נ
יאזור יריחו.
הושע בן נון.
2 .2י
ארון ברית ה'.
מצעותו
את
א
43..43חבל תקוות השני שב כדי שלא
ה
ת
בי
ת
א
חב
סימנה ר
ובמשפחתה.
יפגעו בו

 4דקות

| על המפה

 3דקות

| מי אני?

העיר יריחו
העיר יריחו הנמצאת בבקעת הירדן  ,כעשרה ק"מ מצפון
לים המלח ,וממוקמת בגובה  250מטר מתחת פני הים .היא
בעצם נווה מדבר ,העיר המיושבת הנמוכה ביותר בעולם,
ואחד ממקומות היישוב העתיקים בעולם .על פי רש"י,
השם יריחו ניתן לה על שם הריח הטוב שהיה בה ,בגלל
בשמים מיוחדים שהפיקו במקום .כאשר יהושע בן נון נכנס
לארץ ישראל הוא מקיף את יריחו שבע פעמים ,כובש את
העיר ומפיל את חומותיה .יהושע אף מטיל קללה על כל
"ארּור ָה ִאיׁש ִל ְפנֵ י ה' ֲא ֶשׁר ָיקּום
מי שיבנה את העיר מחדשָ :
ּובנָ ה ֶאת ָה ִעיר ַהזֹּאת ֶאת ְי ִריחֹו".
ָ
בשנת  1936התגלה בחפירות
ארכיאולוגיות ביריחו בית כנסת
עתיק ,ובו רצפת פסיפס גדולה,
ציורים של ארון קודש ,מנורה,
שופר ולולב ,והכתובת "שלום
על ישראל".
פסיפס שלום על ישראל (העתק)

א .הייתי נשיא שבט יהודה ,שותפו של יהושע בן נון,
והצהרתי מול המרגלים האחרים כי טובה הארץ
מאוד מאוד.
ב .כאשר המרגלים נכנסו לארץ ,פרשתי מהם
והלכתי להשתטח על קברי האבות בחברון.
ג .לאחר הכניסה לארץ יהושע בן נון העניק לי את
העיר חברון.
ד .על פי המסורת ,אני קבור בכפר כאפל חארס ליד
יהושע בן נון ,בסמוך לעיר אריאל.
בן יפונה
כלב

( ,Wikipediaדר אבישי טייכר)
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שאלון אמריקאי

סדר קודשים | ַמ ֶּסכֶ ת חּוּלִ ין ,דף כ"ג -כ״ה

 .1איך מת עלי הכהן?
❍ א .מזקנה.
❍ ב .הפלישתים הרגו אותו.
❍ ג .נפל מכיסאו.
❍ ד .במגיפה.

ַּדף כ"גַּ :פלְ ּגָ ס
ְּג ַד ְל ָיה ַה ַח ְק ַלאי ֶה ְח ִליט ְל ַה ְק ִּדיׁש ָק ְר ָּבן ְל ֵבית ַה ִּמ ְק ָּדׁשָ .ע ַמד
"ה ֵרי ָעלַ י ָק ְר ַּבן עֹולָ הַ ,א ִיל".
ְּג ַד ְל ָיה ְו ָא ַמרֲ :
ֶּכ ֶבׂש הּוא ִּכיּנּויֹו ֶׁשל ַה ֶּכ ֶבׂש ִּב ְׁשנָ תֹו ָה ִראׁשֹונָ הַ .א ִיל הּוא ִּכיּנּויֹו
חֹודׁש ַה ֵּשׁנִ י ֶׁשל ַה ָּשׁנָ ה ַה ְּשׁנִ ָּיה.
ֶׁשל ַה ֶּכ ֶבׂש ֵמ ַה ֶ

 .2מה זה פלגס?
❍ א .חייל רומאי.
❍ ב .כבש בתחילת שנתו השנייה.
❍ ג .מושב בגליל.
❍ ד .איל זקן.

חֹודׁש ָה ִראׁשֹון ֶׁשל ַה ָּשׁנָ ה ַה ְּשׁנִ ָּיה? ַּפלְ ּגָ ס.
ְו ֵאיְך נִ ְק ָרא ַהּכֶ ֶבׂש ַּב ֶ

 .3באיזה גילאים עבדו הלוויים במשכן בזמן המדבר?
❍ א.30-50 .
❍ ב.20-50 .
❍ ג.35-55 .
❍ ד .עד שנעשו צרודים וחלשים.

!

יש לי מושג | אבר מן החי

התורה אוסרת לאכול חלק מגופו של בעל חיים
בעודו חי .רק לאחר שנשחט בעל החיים בשחיטה
כשרה מותר לאכול את בשרו .איסור זה חל גם על
גויים ,וזוהי אחת משבע מצוות בני נח.

אֹומרַּ :פ ְל ָּגס נֶ ְח ָׁשב ַא ִיל ְו ָל ֵכן ִמי ֶׁשּנָ ַדר ְל ָה ִביא ַא ִיל
יֹוחנָ ן ֵ
ַר ִּבי ָ
אֹומ ִריםִ :מי ֶׁשּנָ ַדר ְל ָה ִביא
מֹור ִאים ֲא ֵח ִרים ְ
ָיכֹול ְל ַה ְק ִריב ַּפ ְל ָּגסָ .א ָ
סֹוב ִרים ֶׁש ַּפ ְל ָּגס הּוא
ַא ִיל ֵאינֹו ָיכֹול ְל ָה ִביא ַּפ ְל ָּגס או ִמ ְּפנֵ י ֶׁש ֵהם ְ
ּומ ַא ַחר ֶׁשהּוא נָ ַדר ַא ִילָ ,ע ָליו ְל ָה ִביא ַא ִיל
ָס ֵפק ַא ִיל ָס ֵפק ֶּכ ֶבׂשֵ ,
ַו ַּדאי ְוֹלא ַא ִיל ָס ֵפק.

בֹודת ַהּלְ וִ ּיִ ים
ַּדף כ"דֲ :ע ַ
לֹוׁשים ַעד ִּגיל ֲח ִמי ִּשׁים
עֹוב ִדים ְּב ֵבית ַה ִּמ ְק ָּדׁש ִמ ִּגיל ְׁש ִ
ַה ְּל ִו ִּיים ְ
קּופה
ּתֹורה ִמ ְת ַי ֶח ֶסת לַ ְּת ָ
הֹור ַאת ַה ָ
אֹומר ֶׁש ָ
ִּבלְ ַבדַ .ה ַּתלְ מּוד ְּב ַדף ֶזה ֵ
ֶׁש ְּבנֵ י ִי ְׂש ָר ֵאל נָ ְדדּו ַּב ִּמ ְד ָּברֶׁ ,ש ָּבּה ִמ ֵּדי ַּפ ַעם ָה ָיה ָצ ִריְך ְל ָפ ֵרק
הּוּט ָלה ַעל ַה ְּל ִו ִּיים
ְ
בֹודה זֹו
ּול ַה ְר ִּכיבֹו ֵמ ָח ָדׁשֲ .ע ָ
ֶאת ַה ִּמ ְׁש ָּכן ְ
בֹודת ַה ְּל ִו ִּיים ִמ ִּגיל
ּתֹורה ֶאת ֲע ַ
ילה ַה ָ
יֹותם ַּב ִּמ ְד ָּבר ִה ְג ִּב ָ
ְו ָל ֵכן ִּב ְה ָ
לֹוׁשים ַעד ִּגיל ֲח ִמי ִּשׁיםַ .אְך ְל ַא ַחר ֶׁשּנִ ְבנָ ה ִמ ְׁש ַּכן ִׁשיֹלהֵ ,אין
ְׁש ִ
ּוכ ָבר
בֹודת ַה ִּמ ְק ָּדׁש ַעד ֶׁשהּוא נִ ְה ֶיה ָצרּוד ִמ ִּז ְקנָ ה ְ
ֵל ִוי נִ ְפ ָסל ֵמ ֲע ַ
ׁשֹורר ְּב ֵבית ַה ִּמ ְק ָּדׁש.
ֵאינֹו ָיכֹול ְל ֵ

ַּדף כ"הֶ :ה ְב ֵּדלִ ים ֵּבין ּכְ לֵ י ֵעץ לִ כְ לֵ י ַמ ֶּתכֶ ת

שאלות השבוע ???
א .מה פירוש הביטוי "רּוּבֹו ּכְ כּוּלֹו"?
ב .כמה שנים שפט עלי את ישראל?
ג .מה הייחוד של העיר יריחו?

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

"טהֹור
אֹומ ֶרת ֶאת ַה ֲה ָל ָכה ַה ָּב ָאהָ :
ֶ
ַה ִּמ ְׁשנָ ה ַהּנִ ְל ֶמ ֶדת ְּב ַדף ֶזה
ִּבכְ לֵ י ֵעץ ָ -ט ֵמא ִּבכְ לֵ י ַמ ָּתכֹותָ .טהֹור ִּבכְ לֵ י ַמ ָּתכֹות ָ -ט ֵמא ִּבכְ לֵ י
ֵעץ"ַ .מה ַּכּוָנַ ת ַה ְּד ָב ִרים?
ׂשּויים ֵמ ֵעץַ ,ה ֲהלָ כָ ה ִהיא ֶׁש ִאם ֵאין לָ ֶהם ֵּבית ִקיּבּול
ּובכֵ ןְּ ,בכֵ לִ ים ֲע ִ
ְ
ּדֹומהֵ ,הם ֵאינָ ם
ֶא ָּלא ֵהם ְי ָׁש ִריםְ ,ל ָמ ָׁשלֶ ,ק ֶרׁש ְל ִחיּתּוְך ָס ָלטְ ,ו ַכ ֶ
טּומ ָאהְ ,ו ִאם נָ ַגע ָּב ֶהם ָּד ָבר ָט ֵמא ֵהם ֵאינָ ם נִ ְט ָמ ִאים.
ְ
ְמ ַק ְּב ִלים
"טהֹור
קּוּלא זֹו .זֹו ַּכּוָנַ ת ַה ִּמ ְׁשנָ הָ :
עּוּמת זֹאתִּ ,ב ְכ ֵלי ַמ ָּתכֹות ֵאין ָ
ְל ַ
ִּבכְ לֵ י ֵעץ ָ -ט ֵמא ִּבכְ לֵ י ַמ ָּתכֹות".
"טהֹור ִּבכְ לֵ י ַמ ָּתכֹות ָ -ט ֵמא ִּבכְ לֵ י ֵעץ"ִ ,מ ְת ַי ֵחס
ֶה ְמ ֵׁשְך ַה ִּמ ְׁשנָ הָ :
לְ כֵ לִ ים ֶׁשעֹוד ֹלא ִס ְּימּו ֶאת ֲע ִׂש ָּי ָתם ַאְך ּכְ ָבר ָעׂשּו ָּב ֶהם ֵּבית ִקיּבּול.
הּוׁש ַלם
ְ
ׂשּויים ִמ ַּמ ֶּת ֶכתַ ,ה ֲה ָל ָכה ִהיא ֶׁש ַעד ֶׁשֹּלא
ְּב ֵכ ִלים ָה ֲע ִ
אֹותם ִמ ַּמ ֶּת ֶכת
עֹוׂשים ָ
טּומ ָאהִ ,מ ְּפנֵ י ֶׁש ִ
ַה ְּכ ִליֵ ,הם ֵאינָ ם ְמ ַק ְּב ִלים ְ
מּוכנִ ים.
ְּכ ֵדי ְל ִה ְת ַּכ ֵּבד ָּב ֶהםְ ,ו ִאי ֶא ְפ ָׁשר ְל ִה ְת ַּכ ֵּבד ָּב ֶהם ַעד ֶׁש ֵהם ָ
עּוּמת זֹאתְּ ,כ ֵלי ֵעץ ְמ ִכינִ ים ְּכ ֵדי ְל ִה ְׁש ַּת ֵּמׁש ָּב ֶהם ִּב ְל ַבדְ ,ו ִאם
ְל ַ
ֵיׁש ֵּבית ִקיּבּול ְּכ ָבר ֶא ְפ ָׁשר ְל ִה ְׁש ַּת ֵּמׁש ָּב ֶהםְ ,ו ָל ֵכן ֵהם ְמ ַק ְּב ִלים
טּומ ָאה ַגם ִאם ֶט ֶרם ִה ְס ַּת ְּי ָמה ֲה ָכנָ ָתם.
ְ

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