תנו באתר

בקרו או

בס"ד

מדינת ישראל
משרד החינוך

סדר קדשים | ַמ ֶּסכֶ ת חּוּלִ ין ַּדף ס"א -ס"ז
שבת פר' משפטים | כ"א-כ"ז בשבט ( 27לינואר 2-לפברואר)

ַּדף ס"אֵ :איְך ְמזַ ִהים עֹוף ָטהֹור?
סּוגי
ֵ
ּתֹורה מֹונָ ה ֶאת ָּכל
ַה ָ
ָהעֹופֹות ַה ְּט ֵמ ִאים.
יֹוד ַע
ַמה ַּי ֲע ֶׂשה ָא ָדם ֶׁש ֵאינֹו ֵ
לְ ַהּכִ יר ֶאת ָהעֹופֹות ַהּנִ ְזּכָ ִרים
יֹוד ַע ֵאילּו עֹופֹות
ּתֹורה ,וְ ֵאינֹו ֵ
ַּב ָ
ּכְ ֵׁש ִרים?
ימנִ ים
ֲח ַז"ל ָא ְמרּו ֶׁש ֶּי ְׁשנָ ם ִס ָ
לְ ַה ְב ִחין ֵאיזֶ הּו עֹוף ָט ֵמא ְו ֵאיזֶ הּו
עֹוף ּכָ ֵׁשר:
ּדֹורס ַּב ֲעלֵ י ַח ִּיים
לְ ָמ ָׁשל עֹוף ֶׁש ֵ
עֹודם
אֹותם ְּב ָ
ָ
אֹוכל
ֲא ֵח ִרים ְו ֵ
אֹוכל
ַּב ַח ִּיים ָ -ט ֵמא .עֹוף ֶׁש ֵ
ֵמ ָה ֲא ִויר ַמ ֲא ָכ ִלים ֶׁשּנִ ְז ָר ִקים
ּדֹורס.
ימן ֶׁשהּוא עֹוף ֵ
ָּב ֲא ִויר ִ -ס ָ
ִאם ָּב ְדקּו עֹוף ְו ָראּו ֶׁש ֵאין לֹו
ַא ַחת ִמ ְּתכּונֹות ֵאּלּוָ ,צ ִריְך לִ ְבּדֹוק
ימנֵ י ָט ֳה ָרה:
לֹוׁשה ִס ָ
ֶׁש ֵּיׁש לֹו ְׁש ָ
יּוּת ֶרת ְּב ָכל ֶר ֶגל.
אֶ .א ְצ ַּבע ְמ ֶ
בֶ .ז ֶפק ָ -מקֹום ֶׁשּבֹו נִ ְכנָ ִסים
ּקּור ְק ָבן
ַה ְּד ָב ִרים ֶׁשאֹוכֵ ל ָהעֹוף ,לִ ְפנֵ י ֶׁשהּוא ִמ ְת ַעּכֵ ל ְּב ֵמ ָעיו .גֶ .א ְפ ָׁשר לְ ַקּלֵ ף ֶאת ַה ְ
צֹורְך לְ ִה ְׁש ַּת ֵּמׁש ְּב ַסּכִ ין.
ֶׁשּלֹו ַּב ָּי ַד ִים ְו ֵאין ֶ

ַּדף ס"בַּ :ת ְרנְ גֹול וְ ַת ְרנְ גֹולֶ ת
שה ַּת ְרנְ גֹול ֶׁשל ָה ֲאגַ ם ָ -ט ֵמא ְו ָאסּור ַּב ֲאכִ ילָ הְ ,ו ַה ַּת ְרנְ גֹולֶ ת ֶׁשל ָה ֲאגַ ם
אֹומר ַ
ַרב ָּפ ָּפא ֵ
ּומּוּת ֶרת ַּב ֲאכִ ילָ ה.
ֶ
הֹורה
 ְט ָסּוּים ֶׁשל ַּת ְרנְ גֹולִ יםֵּ ,יׁש ֶה ְב ֵּדל ֵּבין ַה ַּת ְרנְ גֹול
ֵיׁש ִראׁשֹונִ ים ֶׁש ַּמ ְס ִּב ִירים שבסּוג ְמ ָ
הֹורה.
לְ ַת ְרנְ גֹולֶ תַ ,ה ַּת ְרנְ גֹול ָט ֵמא ְו ַה ַּת ְרנְ גֹולֶ ת ְט ָ
ימנִ ים ֶׁשל עֹוף ָטהֹור ,וְ ִאיּלּו לַ ַּת ְרנְ גֹול
ֵהם ַמ ְס ִּב ִירים ֶׁשּלַ ַּת ְרנְ גֹוֹלֶ ת ֵמאֹותֹו סּוג יֵ ׁש ִס ָ
ימנֵ י ָט ֳה ָרהְ ,ולָ כֵ ן
ימנִ ים ֶׁשל עֹוף ָטהֹורַ ,ו ֲה ֵרי ֶא ְפ ָׁשר לֶ ֱאכֹול ַרק עֹוף ֶׁש ֵּיׁש לֹו ִס ָ
ֵאין ִס ָ
ֶאת ַה ַּת ְרנְ גֹולֶ ת ֶא ְפ ָׁשר לֶ ֱאכֹול ַאְך ֹלא ֶאת ַה ַּת ְרנְ גֹול.

ַּדף ס"גַ :ה ֶה ְב ֵּדל ֵּבין ָחלָ ב לִ ְד ַבׁש
ּתֹורה.
ּיֹוצא ִמ ַּב ַעל ַח ִּיים ֶׁש ָאסּור לֶ ֱאכֹולֲ ,ה ֵרי הּוא ָאסּור ַּב ֲאכִ ילָ ה ִמן ַה ָ
ּכָ ל ַמ ֲאכָ ל ֶׁש ֵ
סּורה ְׁש ִת ַּית ָחלָ ב ֶׁשל ַּב ֲעלֵ י ַח ִּיים ְט ֵמ ִאים.
יצת ַהּנֶ ֶׁשרְ ,ולָ כֵ ן ֲא ָ
סּורה ֵּב ַ
לָ כֵ ן ֲא ָ
בֹורים ֲאסּורֹות ַּב ֲאכִ ילָ ה?
בֹורים? ֲה ֵרי ְּד ִ
מּוּתר לֶ ֱאכֹול ְּד ַבׁש ֶׁשל ְּד ִ
ּדּוע ָ
ִאם ּכָ ְךַ ,מ ַ
נֹוצר ֵמ ַהּגּוף
ׁשּובה ִהיא ֶׁש ֵּיׁש ֶה ְב ֵּדל ֵּבין ְּד ַבׁש לְ ָחלָ בֶ .ה ָחלָ ב ֶׁשל ַהּגָ ָמל ,לְ ָמ ָׁשלָ ,
ַה ְּת ָ
בֹורה ְמלַ ֶּק ֶטת צּוף ְּפ ָר ִחיםְ ,מ ַע ְר ֶּב ֶבת אֹותֹו ַו ֲה ֵרי לָ נּו
ֶׁשּלֹוְ ,ולָ כֵ ן הּוא ָאסּורַ .אְך ַה ְּד ָ
מּוּתר.
גּופּהְ ,ולָ כֵ ן הּוא ָ
נֹוצר ְּב ָ
לֹומרַ :ה ְּד ַבׁש ֹלא ָ
ְּד ַבׁשּ .כְ ַ
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התלמוד

הישראלי

מן התלמוד
סדר קדשים
ַמ ֶּסכֶ ת חּוּלִ יןַּ ,דף ס"ב

"דבר אחר :למינהו  -להביא סנונית לבנה,
דברי רבי אליעזר .אמרו לו :והלוא אנשי גליל
העליון אוכלין אותו מפני שקורקבנו נקלף.
אמר להם :אף הן עתידין ליתן את הדין"
חיוורא – לבנה
אוכמתא – שחורה
הסבר :רבי אליעזר דורש מהפסוק שסנונית לבנה
היא עוף טמא .כשאמרו לו שאנשי הגליל העליון
אוכלים אותה ,השיב שהם עוברים בכך על איסור.

| מן ההסטוריה
רשימת שינדלר
בתקופת מלחמת העולם השנייה והשואה
הקים התעשיין הגרמני אוסקר שינדלר
מפעל אמייל בקרקוב .לצורך העבודה
במפעל היה זקוק שינדלר לעובדים,
ומהר מאוד הבין שכאשר הוא מבקש
מהגרמנים עובדים למפעל באמצעות
רשימות עם שמות העובדים  -בכך הוא
מציל את חייהם של העובדים היהודיים.
שינדלר ,בעזרת עוזרו הנאמן יצחק
שטרן ,הכין רשימות רבות של יהודים
שחלקם כלל לא היו כשירים לעבודה,
והוא עשה זאת כדי להציל כמה שיותר
יהודים ממוות במחנות.
הרשימות הללו שהכינו שינדלר ושטרן
כללו בסופו של דבר כ 1,200-שמות ,
שבזכות זה ששינדלר דרש מהגרמנים
בתוקף שהם יעבדו אצלו במפעל  -ניצלו
חייהם .רשימת השמות הזו נקראת
רשימת שינדלר .הסרט המפורסם של
סטיבן ספילברג "רשימת שינדלר"
מבוסס על הסיפור הזה של הרשימות.
המפעל לייצור
אמייל של אוסקר
שינדלר בקרקוב
Wikipedia, ,2006
Noa Cafri

בס"ד

א

חברות

 7דקות

 3דקות

דבר תורה

מתפלפלים

בפרשת משפטים לומדים עד כמה אדם
צריך להתחשב ולכבד את כל הבריות כולן.

לפניכם אירוע שעורר דיון משפחתי סוער:
יוסי בן ה 17-עבד בחופש הגדול בחנות פירות וירקות .בעל החנות אמר לו
שעליו לסדר את הסחורה באופן שכזה  -שתמיד הסחורה היפה תהיה למעלה,
ואם יש סחורה פחות טובה ,פירות וירקות קצת פחות טריים ושנראים פחות
טוב ,שישים אותם למטה יותר ,וכשהקונים יבקשו  -שיערבב להם את הכל
ביחד  -את הסחורה הטובה יותר עם הטובה פחות.

בפרשתנו מסופר על אדם שגנב מחברו
שור או כבש קטן ואחרי כן שחט אותו.
עונשו של גונב ושוחט השור חמור
מעונשו של גונב ושוחט הכבש .על השור
משלמים פי חמישה משוויו ואילו על
הכבש פי ארבעה .מדוע?

יוסי התלבט מאוד מה לעשות?

הגמרא מסבירה שמי שגנב את הכבש
התבייש יותר מזה שגנב את השור .את
השור מושכים בחבל כשהוא הולך רגליו,
אבל את הכבש סוחבים על הכתפיים שזה
גם קשה וגם מבייש יותר .לכן הקלה התורה
בעונשו של מי שגנב ושחט את הכבש.

לסדר את
ריך
הוא צ כפי שבעל
הסחורה לו לעשות,
החנות אמר של הקונים
וזו אחריותם חורה שהם
הס
לבדוק את ליט אם זה
הח
קונים ול הם או לא.
מתאים ל

לועזי
(למיניינם)

בספירה
מבריאת העולם

1948

2238

-1812
אברהם
אבינו

-1521
בנ״י במצרים

נולד ב 1908-בשטח הקיסרות האוסטרו–הונגרית ,היום צ'כיה.
היה תעשיין גרמני וחבר במפלגה הנאצית.
בתקופת השואה הקים מפעל אמייל בעיר קרקוב והעסיק בו יהודים רבים.
עם התרחבות המלחמה העביר את המפעל לעיר ברינליץ בחבל הסודטים.
תוך סיכון עצמי לקח איתו לשם  1,200יהודים ,ובכך הציל את חייהם.
על מעשיו אלו זכה לתואר ”חסיד אומות העולם".
נפטר בגיל  66בשנת  ,1974ונקבר בבית הקברות הקתולי בהר ציון בירושלים.
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 -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-

 4דקות

סקר שינדלר
או

א.
ב.
ג.
ד.
ה.
ו.

בריאת
העולם

ו...מה
דעתכם?

| מי אני?

מי
אני

-3760

רגיש
קצת מרמה שאולי הוא
א
בכך שהוא ש ת הקונים
םל
הסחורה היפ מעלה את
ה,
ל
להם במפור ו א אומר
ש
ל
יש סחורה ש מטה
פ
שגם אותה חות טובה
הו
בש א שם להם
קית.

מצד אחד:

מכאן למדו חכמים עד כמה כבוד הבריות
זה דבר גדול וחשוב עד כדי כך שגם על
גנב כזה  -שלא היה אכפת לו מכבודם
של אחרים וגנב מהם  -אפילו על כבודו
אנו חסים ואומרים שבשל הצער והבושה
שלו נקל עליו שישלם פחות.

0

הוא מ מצד שני:

3728

3828

3880

3930

4260

הלל הזקן

חורבן
ביהמ“ק ה2-

רבי
עקיבא

רבי יהודה
הנשיא

495

חתימת
התלמוד

בס"ד

 1מי האיש בחליפה המצויר כאן ,והיכן הוא נמצא?
 2מה מסמל העץ הניצב על השולחן?

מפעל
לר ,ב
ד
נ
י
ש
אומות
אוסקר
חסיד
העולם
ל כל
מות
ש
ו
א
ו
ד
ד
בו
כ
ל
הצי
ם
1 .1חסאימייל שלו.ביד וש
ל .לעיר
ה
ששינדלר רקוב
ניטע
ק
ש
ר
ץ
י
ע
האנשים ל מה
2 .2ע ם.
הודים.
העולשמות 1,200את המפע כל הי
יר
ת
ו
א
ו
ר
ר
3 .3אשלינדלר העבם שוח
ליץ ,ש
 4 .4ברינ

התבוננו היטב בציור וענו על השאלות הבאות:

 7דקות

 3מה קשור המספר  1,200לאיש ולציור?
 4איך השם ברינליץ המופיע על הקיר קשור לציור?

| מי אנחנו?

 3דקות

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
קארו

1897

1939

5707
ה'תש"ז

5708
ה'תש"ח

חסידי או
מות העולם

א .אנחנו כ 26,000-אנשים ונשים לא יהודים מארצות שונות.
ב .בתקופת השואה תוך כדי סיכון חיינו הצלנו את חייהם של יהודים רבים.
ג .על המעשים שעשינו קיבלנו אות הוקרה ותעודה מיוחדת.
ד .לכבודו של כל אחד מאיתנו ניטע עץ בשדרה המיוחדת הנקראת על שמנו ב"יד ושם" בירושלים.

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

דה!

חי

סדר קודשים | ַמ ֶּסכֶ ת חּוּלִ ין ,דף ס״ד  -ס״ז

יצה ֶׁשל עֹוף ָט ֵמא
ַּדף ס"דֵ :איְך לְ זַ הֹות ֵּב ָ
אילו מבין הסימנים שלפניכם מעידים על כך
שהעוף הוא טהור? הקיפו את סימני הטהרה:
הוא דורס וטורף
יש לו אצבע מיותרת בכל רגל
יש לו זפק
יש לו קורקבן מתקלף
הביצים שלו צרות מצד אחד ורחבות מצד
שני
יש לו קשקשים

!

יש לי מושג | שבע מצוות בני נוח

על פי חז"ל ,גם הגויים שאינם יהודים ואינם
מחויבים בשמירת תרי"ג מצוות ,נצטוו כבר
בתקופת בריאת העולם על קיום שבע מצוות
שהן :א .דינין  -לנהל ולקיים בתי דין ולדון דין
צדק ,ב .ברכת השם  -איסור לקלל שם שמיים ,ג.
איסור לעבוד עבודה זרה ,ד .איסור גילוי עריות,
ה .איסור שפיכות דמים ,ו .איסור גזל ,ז .איסור
אכילת אבר מן החי.

שאלות השבוע ???
אֵ .איְך ְמזַ ִהים עֹוף ָטהֹור?

יציםִ ,אם ֵהם ֵמעֹוף ָט ֵמא
בֵ .איְך ְמזַ ִהים ֵּב ִ
אֹו ֵמעֹוף ָטהֹור?
שמ ָצא ֲח ִתיכַ ת ָּדג,
ג .מה יעשה ָא ָדם ָ
יֹוד ַע לְ זַ הֹות ֶאת סּוג ַה ָּדג,
וְ ֵאין הּוא ֵ
ַה ִאם הּוא סּוג ָט ֵמא אֹו סּוג ָטהֹור?
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

יציםִ ,אם ֵהם ֵמעֹוף ָט ֵמא אֹו ֵמעֹוף
ֵאיְך ְמזַ ִהים ֵּב ִ
יצים
אׁשיםַ .ל ֵּב ִ
יצה ֵיׁש ְׁשנֵ י ָר ִ
ָטהֹור? ְל ָכל ֵּב ָ
ֶׁש ָאנּו ַמּכִ ִירים ֵיׁש רֹאׁש ֶא ָחד ַצר ְורֹאׁש ֶא ָחד
יעים לֹו
ּומ ִּצ ִ
יֹותרָ .א ָדם ֶׁשהֹולֵ ְך ַּבּשּׁוקַ ,
ָר ָחב ֵ
יצה לִ ְמכִ ָירהְ ,והּוא ֹלא ָר ָאה ִמי ָהעֹוף ֶׁש ִה ִּטיל
ֵּב ָ
רֹואה
יצהִ :אם הּוא ֶ
יטב ַעל ַה ֵּב ָ
אֹותּה ,יִ ְס ַּתּכֵ ל ֵה ֵ
ָ
ימן ֶׁשּזֹו
אׁשים ֶׁשּלָ ּה ְר ָח ִבים ֲ -ה ֵרי זֶ ה ִס ָ
אׁשים ֶׁשּלָ ּה ָצ ִרים ,אֹו ֶׁש ְּשׁנֵ י ָה ָר ִ
ֶׁש ְּשׁנֵ י ָה ָר ִ
יצה ֶׁשל עֹוף ָט ֵמאִ .אם רֹאׁש ֶא ָחד ַצר וְ רֹאׁש ֶא ָחד ָר ָחב ,הּוא יָ כֹול לְ ַה ֲא ִמין לֹו.
ֵּב ָ

ַּדף ס"הֶּ :פ ֶרק ִׁש ָירה
תֹואר
"ּפ ֶרק ִׁש ָירה"ֶׁ ,שּבֹו ְמ ָ
מּובא ֶ
ַּב ִּמ ְד ָרׁש ָ
ּצֹומ ַח וְ כָ ל סּוגֵ י ַּב ֲעלֵ י ַה ַחּיִ ים ,וְ כֵ ן
ֶׁשּכָ ל סּוגֵ י ַה ֵ
אֹומ ִרים ִׁש ָירה לַ ָּק ָּב"ה,
ֶה ָה ִריםַ ,הּנְ ָהרֹות וְ ַהּיַ ִּמים ְ -
אֹומר ּכָ ל ֶא ָחד ְו ֶא ָחד.
ְו ַה ִּמ ְד ָרׁש ְמ ַצּיֵ ן ֵאיזֹו ִׁש ָירה ֵ
ַּב ַּתלְ מּוד ְּב ַדף זֶ ה מּוזְ ּכֶ ֶרת ִׁש ַירת ַּבת ַהּיַ ֲענָ הַ .א ַחד
ַה ֶה ְס ְּב ִרים ֶׁשל ָה ִראׁשֹונִ ים הּואֶׁ ,שּכַ ּוָנַ ת ֲח ַז"ל
יאה ֶׁש ָּב ָרא ה' ,הּוא ָצ ִריְך
רֹואה ֶאת ַּב ֲעלֵ י ַה ַח ִּיים ְו ֶאת ּכָ ל ַה ְּב ִר ָ
ִהיא ֶׁשּכַ ֲא ֶׁשר ָא ָדם ֶ
"מה ַרּבּו ַמ ֲע ֶׂשיָך
לָ חּוׁש ֶאת ַמה ֶּשּׁכָ תּוב ְּב ֶפ ֶרק ִׁש ָירה .לְ ָמ ָׁשלִׁ ,ש ַירת ַה ִּפיל ִהיא ָ
רֹואה אֹותֹוָּ ,בא לִ ֵידי ִה ְת ַּפ ֲעלּות
ּומי ֶׁש ֶ
ל-מ ַמ ִּדיםִ ,
ה'"ִ ,מ ְּפנֵ י ֶׁשהּוא ּגְ ָד ְ

ַּדף ס"וְ :סנַ ִּפיר וְ ַק ְׂש ַק ִּשׂים
מּוּתר לֶ ֱאכֹול ָּדגִ ים ֶׁש ֵּיׁש לָ ֶהם ְסנַ ִּפיר ְו ַק ְׂש ַק ִּשׂיםָּ .דג ֶׁש ֵּיׁש
קֹוב ַעת ּכִ י ָ
ּתֹורה ַ
ַה ָ
לֹו ְסנַ ִּפיר ְו ֵאין לֹו ַק ְׂש ַק ִּשׂים ,אֹו ָּדג ֶׁש ֵּיׁש לֹו ַק ְׂש ַק ִּשׂים ְו ֵאין לֹו ְסנַ ִּפיר ָ -אסּור
"את זֶ ה ּתֹאכְ לּו ִמּכֹל ֲא ֶׁשר ַּב ָּמיִ ם ּכֹל ֲא ֶׁשר
ַּב ֲאכִ ילָ הּ ,כְ ִפי ֶׁשּכָ תּוב ְּב ֵס ֶפר ַו ִּי ְק ָראֶ :
הֹודיעּו ְּב ַדף
ּובּנְ ָחלִ ים א ָֹתם ּתֹאכֵ לּו"ֲ .ח ַז"ל ִ
לֹו ְסנַ ִּפיר וְ ַק ְׂש ֶק ֶׂשת ַּב ַּמיִ ם ַּבּיַ ִּמים ַ
ֶזה ּכְ לָ ל ָחׁשּוב :לְ כָ ל ָּדג ֶׁשּיֵ ׁש לֹו ַק ְׂש ַק ִּשׂים יֵ ׁש ּגַ ם ְסנַ ִּפירְ ,ולָ כֵ ןִ ,אם ָא ָדם ָמ ָצא
יֹוד ַע לְ ַזהֹות ֶאת סּוג ַה ָּדגַ ,ה ִאם הּוא סּוג ָט ֵמא אֹו סּוג
ֲח ִתיכַ ת ָּדגְ ,ו ֵאין הּוא ֵ
מּוּתר לֹו לֶ ֱאכֹול ֶאת ַה ָּדג,
ָטהֹורַ ,אְך הּוא ְמגַ ּלֶ ה ַק ְׂש ַק ִּשׂים ַעל עֹורֹו ֶׁשל ַה ָּדג ָ -
ִמ ְּפנֵ י ֶׁש ְּב ַו ַּדאי לְ ָדג ֶזה ֵיׁש ּגַ ם ְסנַ ִּפירֲ .א ָבלִ ,אם ָא ָדם ָמ ָצא ֲח ִתיכַ ת ָּדג ִעם ְסנַ ִּפיר,
יה ַק ְׂש ַק ִּשׂיםָ ,אסּור לֹו לֶ ֱאכֹול ֶאת ַה ָּדגַ ,עד ֶׁש ִּיּו ַָדע לֹו ִאם הּוא ִמּסּוג
ְו ֵאין ָעלֶ ָ
יּמ ְצאּות ְסנַ ִּפיר ֵאינָ ּה הֹוכָ ָחה ֶׁש ֵּיׁש ּגַ ם ַק ְׂש ַק ִּשׂיםִ ,מ ְּפנֵ י
הֹוריםּ ,כִ י ִה ָ
ַה ָּדגִ ים ַה ְּט ִ
ֶׁש ֵּיׁש ָּדגִ ים ַּב ֲעלֵ י ְסנַ ִּפ ִירים ּונְ טּולֵ י ַק ְׂש ַק ִּשׂים.

ַּדף ס"זַ :הּלִ וְ יָ ָתן
עּוּדה
יח ַה ָּק ָּב"ה יַ ֲערֹוְך לַ ַּצ ִּד ִיקים ְס ָ
ִּבימֹות ַה ָּמ ִׁש ַ
יֹוד ִעים ֶׁש ַהּלִ ְויָ ָתן
ְויַ ֲאכִ ילֵ ם ִמ ְּב ַׂשר לִ ְויָ ָתןִ .מּנַ יִ ן ָאנּו ְ
סּוקים
ַה ֶּזה הּוא ָּדג ּכָ ֵׁשר? זֹאת ָאנּו לְ ֵמ ִדים ִמ ְּפ ִ
עֹוסק ַּבּלִ ְויָ ָתןְּ .ב ָפסּוק ֶא ָחד נֶ ֱא ַמר
ְּב ֵס ֶפר ִאּיֹובֶׁ ,ש ֵ
(ּפ ֶרק מ"אָּ ,פסּוק ז')ּ" :גַ ֲאוָ ה ֲא ִפ ֵיקי ָמגִ ּנִ ים ָסגּור
ֶ
חֹותם ָצר" ַ -הּלִ ְו ָי ָתן ִמ ְתּגָ ֶאה ַּב ָּמגִ יּנִ ים ַה ֲח ָז ִקים
ָ
ֶׁשּלֹוַ ,ה ַּק ְׂש ַק ִּשׂים ֶׁש ְּמגִ יּנִ ים ָעלָ יו ּכְ ָמגֵ ןְ ,והּוא ּכְ ָסגּור ְּבתֹוְך ִׁש ְריֹון ַה ַּק ְׂש ַק ִּשׂים.
(אּיֹובֶּ ,פ ֶרק מ"אָּ ,פסּוק
ִמ ָּפסּוק ֶזה לְ ֵמ ִדים ֶׁשּלַ ּלִ ְו ָי ָתן ֵיׁש ַק ְׂש ַק ִּשׂים .עֹוד נֶ ֱא ַמר ִ
נּוצים ֵמאֹור ַה ֶּשׁ ֶמׁשּ ,כִ י
ּדּודי ָח ֶרׂש" ֵ -היכָ ן ֶׁשהּוא נִ ְמ ָצא ֵיׁש נִ ְצ ִ
"ּת ְח ָּתיו ַח ֵ
כ"ב)ַ :
ַה ְּסנַ ִּפ ִירים ֶׁשּלֹו ְמ ִא ִירים ִמ ַּק ְרנֵ י ַה ֶּשׁ ֶמׁשִ .מ ָּפסּוק זֶ ה לְ ֵמ ִדים ֶׁשּלַ ּלִ ְויָ ָתן יֵ ׁש ְסנַ ִּפ ִירים.
מייסד ועורך :מאיר יעקבסון
מנהל חינוכי ועורך :אבי רט
יו״ר חבר הנאמנים :רו״ח חיים פרייליכמן
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