תנו באתר

בקרו או

בס"ד

מדינת ישראל
משרד החינוך

סדר קדשים | ַמ ֶּסכֶ ת חּוּלִ ין ַּדף מ' -מ"ו
שבת פר' בא | כ"ט בטבת -ו' שבט ( 6-12לינואר)

אֹוסר ָּד ָבר ֶׁש ֵאינֹו ֶׁשּלֹו
ַּדף מ'ֵ :אין ָא ָדם ֵ
אֹוסר ָּד ָבר ֶׁש ֵאינֹו ֶׁשּלֹו".
"אין ָא ָדם ֵ
ַא ַחד ַה ִּדינִ ים ַהּנִ לְ ָמד ְּב ַדף ֶזה הּואֵ :
ּדּוגְ ָמאֹות ֲא ָחדֹות לְ ִדין ֶזה:
לּולית ַמ ִים
בֹודה ָז ָרה ,בכך ֶׁש ָע ַמד ַעל ְׂש ַפת נָ ָהר ְו ִה ְׁש ַּת ֲח ָוה ִל ְׁש ִ
ָא ָדם ֶׁש ָע ַבד ֲע ָ
בֹודה ָז ָרה ֹ -לא ָא ַסר ֶאת ַה ַּמ ִיםִ ,מ ְּפנֵ י ֶׁש ֵהם
ֶׁשּנִ ְק ְו ָתה ִּב ְׂש ַפת ַהּנָ ָהרּ ,כְ ִאיּלּו ִהיא ֲע ָ
אֹותם לְ ַע ְצמֹוּ ,ולְ ִפיכָ ְך ִאם
ֵאינָ ם ֶׁשּלֹוַ .אְך ִאם הּוא לָ ַקח ֶאת ַה ַּמ ִים ְּב ָי ָדיו ,הּוא ָקנָ ה ָ
בֹודה ָז ָרה.
ַא ַחר ּכָ ְך הּוא ִה ְׁש ַּת ֲח ָוה לַ ַּמ ִיםָ ,אסּור לֵ ָהנֹות ֵמ ֶהםּ ,כְ ִדין ֲע ָ
אֹותּה,
מּוּתר לֶ ֱאכֹול ָ
בֹודה ָז ָרה ָ -
נֹוס ֶפתָ :א ָדם ָׁש ַחט ֶאת ֶּב ֱה ַמת ֲח ֵברֹו לְ ֵׁשם ֲע ָ
ּדּוגְ ָמה ֶ
אֹוסר ָּד ָבר ֶׁש ֵאינֹו ֶׁשּלֹוִ .אם הּוא ִי ְׁש ַחט ֶאת ַה ְּב ֵה ָמה ֶׁשל ַע ְצמֹו
ִמ ְּפנֵ י ֶׁש ֵאין ָא ָדם ֵ
אֹותּה ַּב ֲהנָ ָאהַ ,אְך ֹלא ְּב ֵה ָמה ֶׁשל ֲא ֵח ִרים.
בֹודה ָז ָרה ,הּוא ֶי ֱאסֹור ָ
לְ ֵׁשם ֲע ָ

ּדּוע ָאסּור לִ ְׁשחֹוט ֵמ ַעל ַהּיָ ם?
ַּדף מ"אַ :מ ַ
עֹוב ֵדי
אֹומ ֶרת ֶׁש ָאסּור לִ ְׁשחֹוט ֵמ ַעל ַה ָּים אֹו ֵמ ַעל ַהּנָ ָהר ,זֹאת ִמ ְּפנֵ י ֶׁש ָהיּו ְ
ַה ִּמ ְׁשנָ ה ֶ
בֹודה ָז ָרה ֶׁשּלָ ֶהם ָה ְי ָתה לִ ְׁשחֹוט
צּורת ָה ֲע ָ
בֹודה ָז ָרה לַ ַּמ ִיםְ ,ו ַ
עֹוב ִדים ֲע ָ
ֱאלִ ילִ ים ֶׁש ָהיּו ְ
יּקנּו
יבים לָ ֶהם ָק ְר ָּבנֹות ,לָ כֵ ן ִּת ְ
ּומ ַעל ַהּנָ ָהרּ ,כְ ִאיּלּו ֵהם ַמ ְק ִר ִ
ַּב ֲעלֵ י ַח ִּיים ֵמ ַעל ַה ָּים ֵ
ּומ ַעל נְ ָהרֹות ְּכ ֵדי ֶׁשֹּלא ֵי ָר ֶאה ְּכ ִאיּלּו ֵהם
הּודים ֹלא ִי ְׁש ֲחטּו ֵמ ַעל ַי ִּמים ֵ
ֲח ַז"ל ֶׁש ְּי ִ
בֹודה ָז ָרהָ ,חלִ ילָ ה.
יבים ָק ְר ָּבן לַ ֲע ָ
ַמ ְק ִר ִ

"ט ֵר ָפה"
ַּדף מ"בְ :
"ט ֵר ָפה" הּוא ַּב ַעל ַח ִּיים ֶׁש ִּמ ְּפנֵ י ַמ ֲחלָ ה אֹו ְּפגָ ם ִּב ְב ִריאּותֹוֵ ,אינֹו ָיכֹול לְ ַה ֲא ִריְך ָי ִמים.
ְ
ּלֹוקה ָּב ֶהם ִהיא ְט ֵר ָפהָ ,מ ַסר ה' לְ מ ֶֹׁשה ַר ֵּבנּו
ּגֹורמֹות ֶׁש ְּב ֵה ָמה ֶׁש ָ
ֶאת סּוגֵ י ַה ַּמ ֲחלֹות ַה ְ
מֹועילָ ה ּכְ ֵדי לְ ַה ִּתיר לֶ ֱאכֹול ֶאת
יטה ֵאינָ ּה ִ
ְּב ַהר ִסינַ יַּ .ב ַעל ַח ִּיים ֶׁשהּוא ְט ֵר ָפהְׁ ,ש ִח ָ
ְּב ָׂשרֹוְ ,וגַ ם ָאסּור לִ ְׁשּתֹות ֶאת ֶה ָחלָ ב ֶׁשל ְּב ֵה ָמה ְט ֵר ָפה.

l

raeli.co.i

talmudis

התלמוד

הישראלי

מן התלמוד
סדר קדשים,
ַמ ֶּסכֶ ת חּוּלִ יןַּ ,דף מ'

"השוחט לשום הרים ,לשום גבעות ,לשום נהרות,
לשום מדברות ...הרי אלו זבחי מתים"
חסורי – חסר
טייעי – ערבים
הסבר :מי ששוחט בהמה ומכוון לעבוד בכך מקום
או יצור כלשהו ,הרי זו שחיטה של עבודה זרה
ואסור לאכול את הבהמה.

| מן ההסטוריה
ישיבת כפר הרא"ה
ישיבת בני עקיבא בכפר הרא"ה נוסדה בי'
בחשוון ה'ת"ש ( )1939על ידי הרב משה
צבי נריה במושב העובדים הדתי כפר
הרא"ה ,ונחשבה ל"אם הישיבות התיכוניות".
הישיבה הייתה הראשונה בישיבות בני
עקיבא ששילבה לימודים ישיבתיים ולימודי
חול ,ותלמידיה ניגשו לבחינות הבגרות.
ראשוני התלמידים היו  13בחורים ,שאליהם
הצטרפו אחר כך קבוצה נוספת בראשות הרב
אברהם צוקרמן זצ"ל ,שהיה שותפו של הרב
נריה במשך עשרות שנים לניהול הישיבה.
במשך השנים שולבו בישיבה מעבר ללימודי
הקודש גם עבודות אדמה ומקצועות חול.
בישיבה הושם דגש על שילוב של תלמידים
מכל הארץ ,העדות ורמות הלימודים תוך
יצירת אינטגרציה בין כולם ,כאשר הרב
נריה סולל דרך חינוכית ייחודית המשלבת
תודה ועבודה ,לימוד עם חוויה ,ויצירת מקום
בו יגדלו הבחורים ויקבלו כלים רוחניים
וחינוכיים לכל החיים .בין בוגרי הישיבה ניתן
למצוא דמויות חשובות מכל תחומי החיים –
בצבא ,במערכת החינוך
והמשפט ,בחקלאות,
בפעילות ציבורית,
ובשאר מקצועות
ותחומי החיים.
הרב משה צבי נריה
זצ״ל ,באדיבות
המשפחה ,אתר רבני
בתי הספר
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א

חברות

 7דקות

 3דקות

דבר תורה

מתפלפלים

ישנן דתות ותפיסות עולם הסוברות
שהבדידות היא הדרך הטובה והבלעדית
לעבוד את אלוקים .לכן מצאנו הרבה
מעובדי האלילים שברחו למערות,
יערות ומדבריות כדי לעבוד את
אלוהיהם.

לפניכם אירוע שעורר דיון משפחתי סוער:
המזכירה במרפאת הילדים בקופת החולים הכינה לרופא את רשימת
המטופלים לאותו היום לפי סדר הגעתם למרפאה .לפתע היא ראתה את
חברתה הטובה מגיעה אף היא עם תינוק בוכה והתלבטה האם לקדם אותה
בתור ולשים את התיק שלה ראשון ברשימה כדי שתיכנס כבר בהתחלה.

כך גם סבר פרעה בפרשתנו ,וכשביקש
ממנו משה לצאת לעבוד את ה' ,אמר
לו פרעה" :לכו נא הגברים ועבדו את
ה'" -כי סבר (פרעה) שהדרך לעבוד את
אלוקים היא ללא נערים וטף שעלולים
לגרום לבלבול וחוסר ריכוז.

מעבר מצד שני:
לעובדה

אחד:

מצד חרים שבאו
א
יש אנשים דיהם ,והם
קודם עם יל
בסבלנות,
תור
מחכים ב גן שמישהי
וזה לא הו הם תיכנס
ה אחרי
שהגיע א לפניהם.
לרופ

אך משה רבנו ענה ולימד אותו ואת
העולם כולו כי עבודת ה' אינה מסורה
רק ליחידים מבוגרים כי אם לכל שכבות
האוכלוסייה ודווקא לכולם ביחד" :ויאמר
משה  -בנערינו ובזקננו נלך ,בבנינו
ובבנותינו ,כי חג ה' לנו".

הזו היא חברה שהאישה
המזכירה גם חש טובה שלה,
בה
של חברתה בו שהתינוק
ה
ו
קצת יותר מהי כ סובל
לדי
שהמתינו במרפ ם האחרים
א
ה,
ו
ל
הראוי
כן מן
שהיא תי
כ
נ
ס
ר
א
לרופ
שונה
אח א ,אפילו א
ם
ב
ג
ל
ל
ז
ה
רים
יחכו יותר
זמן בתור.

ו...מה
דעתכם?

 4דקות

מי
אני

| מי אני?
א .נולד בעיר לודז' בפולין בשנת תרע"ג .1913-עלה ארצה בשנת תר"צ .1930-נפטר בי"ט כסלו
תשנ"ו 1995-ונקבר בבית העלמין בכפר הרא"ה.
ב .רב ומחנך ,מייסד מרכז ישיבות בני עקיבא ,ונחשב ל'אבי דור הכיפות הסרוגות".
ג .שימש כחבר כנסת ,וחתן פרס ישראל על מפעל חיים.
ד .בשנת ת"ש ייסד את ישיבת בני עקיבא הראשונה בכפר הרא"ה.

בי נריה זצ"ל
הרב משה צ

לועזי
(למיניינם)

בספירה
מבריאת העולם

ה .חיבר את המנון בני עקיבא" :יד אחים לכם שלוחה".

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-

-422

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

בי נריה
משה צ
הרב
ן,
מ
ר
צוק
הרב אברהםחל נריה .פר הרא"ה .נון בני
בא בכ תוך המ
ר
1
 .1והרבניתבני עקי חות מ
קיבא:
ה.
קו
ת
ע
י
נ
ב
2 .2ישיבלים הללו ליבר הרב נריעיתון
3 .המי אותו ח רך של
הן קוק
3
ה העו
יבא
כ
ה
י
ה
ק
ה
עק נרי
אברהם יצחב נריה.
4 .4הררבעים".
של הר
ב
"ז
של הר בו
ר
ו
ו
ר
5 .5זו דמותוהיה מו
צ"ל ש
ז

התבוננו היטב בציור וענו על השאלות הבאות:
 1מי הן שלוש הדמויות בציור?
 2מהו המבנה הנשקף מהחלון?
 3כיצד המילים "יד אחים לכם שלוחה" קשורים לציור?
 4מה הקשר בין ה"זרעים" המונח על החלון לבין הציור?
 5מי הדמות המצוירת על הקיר וכיצד היא קשורה לדמויות שבציור?

 7דקות

| מי אני?
ב.
ג.
ד.
ה.

נולדה בליטא באדר ב' תרפ"א ,1921-עלתה לארץ ישראל בשנת תרצ"ה 1935-ונפטרה בכסלו
תשע"ג 2012 -בכפר הרא"ה.
הייתה רבנית ואשת ציבור ,ובמשך  70שנה התנדבה בתחומי החינוך והרווחה.
מראשי תנועת הנשים "אמונה" .זכתה באות הנשיא למתנדב המצטיין.
הרצתה וכתבה מאמרים וספרים רבים בנושא קדושת הבית היהודי וטהרת המשפחה.
נבחרה לשמש כדמות מופת בחינוך הממ"ד בשנת תשע"ט.

4260

ע"ה.
ה
י
ר
נ
רחל
בנית
הר

א.

 3דקות

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

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

חידת "קפד ראשו":
התשובה לכל חידה היא שתי מילים ,כאשר
המילה השנייה מתקבלת כשמוחקים את האות
הראשונה במילה הראשונה
 .1א .גוף מים זורמים שאסור לשחוט לתוכו.
ב .גבוה יותר מגבעה.
 .2א .חכם שלא רצה לקבל מתנות.
ב .חושש ,פוחד.
 .3א .מלך חכם מהתנ"ך.
ב .מילת שאלה.
 .4א .ספר שכתב המלך מהשאלה הקודמת.
ב .שייך לי.
(תשובות :נהר-הר ,זירא-ירא ,שלמה-למה ,משלי-שלי)

!

יש לי מושג | ָמ ָרא ְד ַא ְת ָרא

פירוש המילים ָמ ָרא ְד ַא ְת ָרא הוא "אדון המקום"
או "רב המקום" .התואר הזה ניתן לרב המקומי
של העיר או האזור ,דבר שהקנה לו סמכות
הלכתית בלעדית באותו מקום ,כאשר לרב אחר
שאינו מאותה העיר אין סמכות לחלוק על
ה"מ ָרא ְד ַא ְת ָרא".
פסקיו והנחיותיו של ָ

שאלות השבוע ???
א .מהו הפסוק שממנו למדו צדיקים לא
לקבל מתנות מאנשים?
"ס ְרכָ א"?
"ט ֵר ָפה" ומהי ִ
ב .מהי ְ
אֹוסר ָּד ָבר
"אין ָא ָדם ֵ
ג .מה פירוש הביטוי ֵ
ֶׁש ֵאינֹו ֶׁשּלֹו"?

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

סדר קודשים | ַמ ֶּסכֶ ת חּוּלִ ין ,דף מ״ג -מ״ו

ַּדף מ"ג
מּוזּכָ ר ִאּיֹובִ .מי ָה ָיה ִאּיֹוב?
ְּב ַדף ֶזה ְ
סּוּפר ֶׁש ִאּיֹוב ָה ָיה ִאיׁש ַצ ִּדיק ֶׁשה' ִה ְר ָׁשה ַל ָּשׂ ָטן ְל ָה ִביא
ְּב ֵּס ֶפר ִאּיֹוב ְמ ָ
ּסּורים ָק ִׁשיםּ ,כְ ֵדי לְ נַ ּסֹות אֹותֹו ַה ִאם ַי ְמ ִׁשיְך לְ ַה ֲא ִמין ְּבה' לַ ְמרֹות
ָעלָ יו ִי ִ
יּבד ֶאת ָּבנָ יו ְו ֵאת ְרכּוׁשֹוְ ,ו ָחלָ ה ְּב ַּמ ֲחלָ ה ֶׁשּגָ ְר ָמה לֹו
ּכָ ל ַה ְּק ָׁש ִייםִ .אּיֹוב ִא ֵ
ּובסֹופֹו ֶׁשל ָּד ָבר ִה ְתּגַ ּלָ ה
יּבד ֶאת ֱאמּונָ תֹוְ ,
לְ ֵס ֶבל ַרב .לַ ְמרֹות זֹאת ֹלא ִא ֵ
יּבד.
ֵאלָ יו ה' ְו ֵה ִׁשיב לֹו ּכִ ְפלַ ִים ִמּכָ ל ָמה ֶׁש ִא ֵ
אֹומ ִרים ֲחכָ ִמים ֶׁש ִאּיֹוב ִה ְמ ִׁשיְך לִ ְחיֹות ְּב ֶד ֶרְך נֵ ס ,לַ ְמרֹות ֶׁש ְּב ֶּד ֶרְך
ְּב ַדף ֶזה ְ
ַה ֶּט ַבע ָה ָיה ָאמּור לָ מּות ִמ ַּמ ֲחלָ תֹוִ ,מּשּׁום ֶׁשה' ֹלא ִה ְר ָׁשה לַ ָּשׂ ָטן לְ ָה ִמית
אֹותֹו .אּולָ ם ִמּכֵ ָיון ֶׁש ָה ָיה ֶזה נֵ סֵ ,אין לִ לְ מֹוד ִמּכָ ְך ֶׁשּגַ ם ְּב ֵהמֹות ֶׁש ֵּיׁש לָ ֶהן
ַמ ֲחלֹות ּדֹומֹות ְיכֹולֹות לְ ַה ְמ ִׁשיְך לִ ְחיֹותֶ ,אּלָ א ֵהן נֶ ְח ָׁשבֹות ְט ֵרפֹות.

ַּדף מ"דּ :כָ ְך ָראּוי לְ ִה ְתנַ ֵהג
ׂשֹותם .לְ דּוגְ ָמהַּ :דּיָ ן
יּקר ַה ִּדין לַ ֲעׂשֹותַ ,אְך ֵאין ָראּוי לַ ֲע ָ
ּמּוּתר ֵמ ִע ַ
ּיֵ ׁש ְּד ָב ִרים ֶׁש ָ
אֹומר:
סּוּיםֶ ,זה ֵ
ּתֹורה ֵּבין ְׁשנֵ י ֲאנָ ִׁשיםַ ,על אֹודֹות ָׂש ֶדה ְמ ָ
הּובא לְ ָפנָ יו ִּדין ָ
ֶׁש ָ
ּופ ַסקֶׁ ,ש ַה ָּשׂ ֶדה ַׁש ָּיְך
אֹומרַ :ה ָּשׂ ֶדה ֶׁשּלִ יַ .ה ַּד ָּין ָח ַקרָּ ,ב ַדק ָ
ַה ָּשׂ ֶדה ֶׁשּלִ יְ ,ו ֶזה ֵ
מּוּתר לַ ַּד ָּין לִ ְקנֹותֹו
יּקר ַה ִּדין ָ
רֹוצה לִ ְמּכֹור ֶאת ַה ָּשׂ ֶדהֵ ,מ ִע ַ
אּובן ֶ
אּובןִ .אם ְר ֵ
לִ ְר ֵ
ֹאמרּו
ִמ ֶּמּנּוֲ ,א ָבל ָא ְמרּו ֲח ַז"ל ֶׁש ָראּוי ֶׁש ַה ַּד ָּין ֹלא ִי ְקנֶ ה ֶאת ַה ָּשׂ ֶדהּ ,כְ ֵדי ֶׁשֹּלא י ְ
צֹודק ּכְ ֵדי ֶׁשהּוא ִי ְמּכֹור לֹו ַא ַחר ּכָ ְך ֶאת ַה ָּשׂ ֶדה ְּבזֹול.
ֶׁש ַה ַּד ָּין ָּפ ַסק ֶׁש ְּפלֹונִ י ֵ
ּבֹודק ְּבכֹורֹות ְּב ֵה ָמהִ .אם ֵאין
ַה ַּתלְ מּוד ֵמ ִביא ַמ ֲע ֶׂשה ְּב ַר ִּבי ִח ְס ָּדאֶׁ ,ש ָה ָיה ֵ
דֹוׁשים ִּב ְקדּו ַּשׁת ָק ְר ָּבן ְו ָאסּור לְ ִה ְׁש ַּת ֵּמׁש ָּב ֶהםַ ,אְך ִאם ֵיׁש
ָּב ֶהם מּום ֵ -הם ְק ִ
סּוּים הּוא ַּב ַעל מּום,
ּפֹוסק ֶׁש ְּבכֹור ְמ ָ
ָּב ֶהם מּוםֵ ,הם חּוּלִ יןּ .כְ ֶׁש ַרב ִח ְס ָּדא ָה ָיה ֵ
ְולָ כֵ ן הּוא חּוּלִ ין ,הּוא ֵמעֹולָ ם ֹלא ָקנָ ה ֶאת ַה ְּבכֹור ִמ ְּב ָעלָ יוּ ,כְ ֵדי ֶׁשֹּלא ַי ְח ְׁשדּו,
ָחלִ ילָ הֶׁ ,שהּוא ָּפ ַסק ֶׁש ַה ְּבכֹור ַּב ַעל מּוםּ ,כְ ֵדי ֶׁשּיּוכַ ל לִ ְקנֹות אֹותֹו ְּבזֹול.

ַּדף מ"הׂ :שֹונֵ א ַמ ָּתנֹות יִ ְחיֶ ה
יקים
ְ"וׂשֹונֵ א ַמ ָּתנֹות ִ -י ְח ֶיה"ָ ,א ַמר ְׁשֹלמֹה ַה ֶּמלֶ ְך ְּב ֵס ֶפר ִמ ְׁשלֵ יְ ,ו ָאכֵ ן ַה ַּצ ִּד ִ
ּבֹוט ִחים ַּבה' ֶׁש ְּי ַס ֵּפק לָ ֶהם ֶאת ּכָ ל
ֵאינָ ם ְמ ַק ְּבלִ ים ַמ ָּתנֹות ִמ ְּבנֵ י ָא ָדםֶ ,אּלָ א ְ
סֹורםַ .ה ַּתלְ מּוד ְמ ַס ֵּפר ֶׁשּכַ ֲא ֶׁשר ָהיּו ְמ ַׁשּגְ ִרים לְ ַר ִּבי ֵז ָירא ַמ ָּתנָ ה ִמ ֵּבית
ַמ ְח ָ
ַהּנָ ִׂשיא ,הּוא ָה ָיה ְמ ָס ֵרב לְ ַק ְּבלָ ּהִ ,מ ְּפנֵ י ֶׁשהּוא ֹלא ָר ָצה לְ ִה ְת ַק ֵּים ִמ ַּמ ְּתנַ ת
ָּב ָׂשר ָו ָדם.

ַּדף מ"וִ :ס ְרכָ א
"ס ְרכָ א".
עֹוס ִקים ְּב ִ
ְּב ַד ִּפים ֵאּלּו ְ
יּבה
עֹוטף ֶאת ָה ֵר ָאהָ .ה ִריר ַה ֶּזה ְמ ַהּוֶה ִס ָ
ִס ְרכָ א ִהיא ִריר ַה ָּדבּוק לַ ְּקרּום ֶׁש ֵ
לַ ֲחׁשֹוׁש ֶׁש ָּמא ַה ְּב ֵה ָמה ְט ֵר ָפהּ ,כִ י ִי ָּתכֵ ן ֶׁש ָה ִריר ָי ָצא ִמּתֹוְך ָה ֵר ָאהֵ .איְך הּוא
ָי ָצא ִמן ָה ֵר ָאה? ִמ ְּפנֵ י ֶׁש ֵּיׁש נֶ ֶקב ָּב ֵר ָאה ְו ַד ְרּכָ ּה ָי ָצא ָה ִרירִ .אם ֵיׁש נֶ ֶקב ָּב ֵר ָאה
 ַה ְּב ֵה ָמה ְט ֵר ָפה.יטת ַר ִׁש"י.
זֹו ִהיא ִׁש ַ
סֹוב ִריםֶׁ ,ש ַה ֲח ָׁשׁש ִמ ִּס ְרכָ א ֵאינֹו ֶׁש ַה ִּס ְרכָ א יָ ְצ ָאה ִמּנֶ ֶקבֶ ,אּלָ א
ּתֹוספֹות ְ
ַּב ֲעלֵ י ַה ָ
לְ ֵה ֶפְךֵ :יׁש ִס ְרכֹות ֶׁש ְּדבּוקֹות ּכֹה ָח ָזק לָ ֵר ָאהַ ,עד ֶׁשּכַ ֲא ֶׁשר ַה ִּס ְרכָ א ִּת ְתנַ ֵּתק
בּוקהְ ,ו ַה ְּב ֵה ָמה ִּת ְה ֶיה ְט ֵר ָפה.
ֵמ ָה ֵר ָאה ִיּו ֵָצר נֶ ֶקב ַּב ָּמקֹום ֶׁשּבֹו ָה ְי ָתה ַה ִּס ְרכָ א ְּד ָ
מייסד ועורך :מאיר יעקבסון
מנהל חינוכי ועורך :אבי רט
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