תנו באתר

בקרו או

בס"ד

מדינת ישראל
משרד החינוך

סדר קדשים | ַמ ֶּסכֶ ת חּוּלִ ין ַּדף פ"ט-צ"ה
שבת פרשת ויקהל | י"ט-כ"ה באדר א' ( 24לפברואר 2-למרץ)

ַּדף פ"טַ :מ ֲעלַ ת ָה ֲענָ וָ ה
אֹוהב ְמאֹוד ֶאת ַעם ִי ְׂש ָר ֵאלִ ,מ ְּפנֵ י ֶׁש ֲא ִפיּלּו
יע ֶזרַ :ה ָּק ָּב"ה ָא ַמר ֶׁשהּוא ֵ
ָא ַמר ַר ִּבי ֱאלִ ֶ
יע ּגְ דּוּלָ ה ְוכָ בֹוד לְ ַעם ִי ְׂש ָר ֵאלֵ ,הם ְמ ַמ ֲע ִטים ֶאת ַע ְצ ָמם ַּב ֲענָ ָוה;
ּכַ ֲא ֶׁשר הּוא ַמ ְׁש ִּפ ַ
זֹו ּכַ ּוָנַ ת ַה ְּד ָב ִרים ֶׁש ָא ַמר מ ֶֹׁשה ַר ֵּבנּו לִ ְבנֵ י ִי ְׂש ָר ֵאל לִ ְפנֵ י ְּפ ִט ָירתֹו ְּב ֵס ֶפר ְּד ָב ִריםֹ" :לא
רּוּבכֶ ם ִמּכָ ל ָה ַע ִּמים ָח ַׁשק ה' ָּבכֶ ם ַו ִּי ְב ַחר ָּבכֶ ם ּכִ י ַא ֶּתם ַה ְמ ַעט ִמּכָ ל ָה ַע ִּמים"ַ .א ֶּתם
ֵמ ְ
ְמ ַמ ֲע ִטים ֶאת ַע ְצ ְמכֶ ם ַּב ֲענָ ָוה.
ּגֹוייםְ ,ועֹוד ְּב ָרכֹות
יח לֹו ֶׁש ַּז ְרעֹו ִי ְה ֶיה ְמלֹוא ַה ִ
ֶאת ַא ְב ָר ָהם ָא ִבינּו ּגִ ֵיּדל ַה ָּק ָּב"ה ְו ִה ְב ִט ַ
ַרּבֹותְ ,ו ַא ְב ָר ָהם ָא ִבינּו ָא ַמר ְ"ו ָאנֹכִ י ָע ָפר ָו ֵא ֶפר".
לְ מ ֶֹׁשה ּולְ ַא ֲהרֹון נָ ַתן ַה ָּק ָּב"ה גְ דּוּלָ ה ,מ ֶֹׁשה ָה ָיה ַמנְ ִהיג ִי ְׂש ָר ֵאל ְו ַא ֲהרֹון ָה ָיה ּכ ֵֹהן ּגָ דֹול,
לֹומרָ ,מה ֶע ְרּכֵ נּו?
ְו ֵהם ָא ְמרּו ָּב ֲענָ ָוה ְ"ונַ ְחנּו ָמה?"ּ ,כְ ַ

ַּדף צ'ּ :כְ בֹוד ֵּבית ַה ִּמ ְק ָּדׁש
ְׁשנֵ י ַמ ֲע ִׂשים ֶׁש ִה ְת ַר ֲחׁשּו ְּב ֵבית ַה ִּמ ְק ָּדׁש ֵמ ֶהם ָאנּו ְיכֹולִ ים לִ לְ מֹוד ַעל ַהּכָ בֹוד ָה ַרב
בֹותינּו לְ ֵבית ַה ִּמ ְק ָּדׁש ִּב ְז ַמן ֶׁש ָה ָיה ַק ָּים.
ֶׁש ָר ֲחׁשּו ֲא ֵ
צּורת ֵעץ ּגֶ ֶפןִ ,עם
לּויה ּכְ ֵעין נִ ְב ֶר ֶׁשת ָז ָהב ְּב ַ
ְּב ֶפ ַתח ַה ֵהיכָ ל ֶׁש ְּב ֵבית ַה ִּמ ְק ָּדׁש ָה ְי ָתה ְּת ָ
ּכְ לּונְ ָסאֹות ֶׁש ָּת ְמכּו ָּבּהּ .כָ ל ִמי ֶׁשנִ ֵיּדב ּגַ ְרּגִ יר אֹו ֶא ְׁשּכֹול ֶׁשל ָז ָהב לְ ֵבית ַה ִּמ ְק ָּדׁש
יכים ְל ַפּנֹות ֶאת
תֹולה אֹותֹו ַעל ֶּג ֶפן ַה ָּז ָהבַּ .פ ַעם ַא ַחת ָהיּו ְצ ִר ִ
ָה ָיה ֵמ ִביא אֹותֹו ְו ֶ
אֹותּהִ ,מ ְּפ ַאת ִמ ְׁש ָקלָ ּה ָה ַרבִ ,מ ְּפנֵ י
קֹומּה ,וְ נִ ְד ְרׁשּו ּכ ֲֹהנִ ים ַר ִּבים ּכְ ֵדי לָ ֵׂשאת ָ
ַהּגֶ ֶפן ִמ ְּמ ָ
הּודים ַר ִּבים ָּת ְרמּו זָ ָהב לְ ֵבית ַה ִּמ ְק ָּדׁש.
ֶׁשּיְ ִ
עֹוד ְמ ַס ֵּפר ַה ַּתלְ מּוד ֵעדּות ְּב ֵׁשם ַר ִּבי ִׁש ְמעֹון ְסגַ ן ַהּכ ֵֹהן ַהּגָ דֹולֶׁ ,ש ַה ָּפרֹוכֶ ת ֶׁש ָה ְי ָתה
יֹותרַ ,עד ֶׁשּכַ ֲא ֶׁשר ָהיּו ְצ ִריכִ ים
עֹובי ֶׁשל ֶט ַפחְ ,ו ָה ְי ָתה ּכְ ֵב ָדה ְּב ֵ
ְּב ֵבית ַה ִּמ ְק ָּדׁש ָה ְי ָתה ְּב ִ
ּכֹוב ָּדּה.
אתּה ִמ ְּפנֵ י ְ
אֹותּהּ ,כ ֲֹהנִ ים ַר ִּבים ָהיּו ְצ ִריכִ ים לְ ֵׂש ָ
לִ ְטּבֹול ָ

ַּדף צ"אְׁ :ש ֵּתים ֶע ְׂש ֵרה ָה ֲא ָבנִ ים
הֹוריוְ ,ו ִה ְס ַּת ֵּתר ְּב ֵבית ַה ִּמ ְד ָרׁש ֶׁשל ֵע ֶבר,
ְּבגִ יל ִׁשי ִּשׁים ְו ָׁשלֹוׁש ָּב ַרח ַי ֲעקֹב ִמ ֵּבית ָ
ּתֹורה ַא ְר ַּבע ֶע ְׂש ֵרה ָׁשנִ ים ְרצּופֹות.
ֶׁשּבֹו הּוא ָע ַמל ַּב ָ
גּוריו ֶׁשל לָ ָבן ּדֹודֹוְ ,ו ָח ַׁשב לְ ַע ְצמֹוָ :ע ַב ְר ִּתי ַעל
ַא ַחר ּכָ ְך הּוא ָהלַ ְך לְ ָח ָרןְ ,מקֹום ְמ ָ
בֹותיָ .ע ָׂשה לֹו ה'
ּמֹור ָּיה ְוֹלא ִה ְת ַּפּלַ לְ ִּתי ּבֹו? ֲה ֵרי ַּב ָּמקֹום ַה ֶּזה ִה ְת ַּפלְ לּו ֲא ַ
ְּפנֵ י ַהר ַה ִ
ּמֹור ָּיהִ .ה ְת ַּפּלֵ ל ַי ֲעקֹבְ ,ו ָר ָצה לַ ֲחזֹור ּכִ י
יצת ַה ֶּד ֶרְך ַעד ַהר ַה ִ
נֵ סְ ,ו ִה ְת ַר ֲח ָׁשה לֹו ְק ִפ ַ
ַה ֶּשׁ ֶמׁש ֲע ַד ִין ֵה ִא ָירהַ ,אְך לְ ֶפ ַתע ָׁש ְק ָעה ַה ֶּשׁ ֶמׁשּ .כָ ְך ָע ָׂשה ה' ּכִ י הּוא ָר ָצה ֶׁש ַּי ֲעקֹב
ּמֹור ָּיה.
ָילּון ְּב ַהר ַה ִ
ָל ַקח ַי ֲעקֹב ְׁש ֵּתים ֶע ְׂש ֵרה ֲא ָבנִ יםֶׁ ,ש ִּשׁ ְּמׁשּו ֶּב ָע ָבר ַל ִּמ ְז ֵּב ַח ֶׁש ָע ָליו ָה ְי ָתה ֲע ֵק ַדת
ּנֹוספֹות הּוא ֵה ִקים ּגָ ֵדר
ּוב ֲא ָבנִ ים ַה ָ
יח ַּת ַחת רֹאׁשֹו ָ
ִי ְצ ָחק ָא ִבינּוֶ ,א ֶבן ַא ַחת הּוא ִהּנִ ַ
ׁשֹוטטֹות ַּב ִּמ ְד ָּברַ .אְך ּכָ ל ָה ֲא ָבנִ ים ָרצּו
ְס ִביב רֹאׁשֹו ּכְ ֵדי לְ ָהגֵ ן ַעל ַע ְצמֹו ֵמ ַחּיֹות ַה ְמ ְ
יּבר ֶאת ּכָ ל ְׁש ֵּתים
סּוּפר ְּב ַדף זֶ הֶׁ ,שה' ִח ֵ
יח ַה ַּצ ִּדיק ֶאת רֹאׁשֹו ,וְ ַעל ּכָ ְך ְמ ָ
יהן ַיּנִ ַ
ֶׁש ֲעלֵ ֶ
ֶע ְׂש ֵרה ָה ֲא ָבנִ ים לְ ֶא ֶבן ַא ַחת.
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התלמוד

הישראלי

מן התלמוד
סדר קדשים,
ַמ ֶּסכֶ ת חּוּלִ יןַּ ,דף פ"ט

"אמר רבי אילעא :אין העולם מתקיים אלא
בשביל מי שבולם את עצמו בשעת מריבה,
שנאמר :תולה ארץ על בלימה"
עלמא דאתי – העולם הבא
עלייהו – עליהם
הסבר :מי שמתאפק ולא משיב לאלה שמחרפים
אותו בשעת מריבה  -בזכותו מתקיים העולם.

בס"ד

א

חברות

 7דקות

| מן ההסטוריה

מתפלפלים

בית כנסת אלטנוישול בפראג

לפניכם אירוע שעורר דיון משפחתי סוער:

בית כנסת אלטנוישול נמצא ברובע היהודי
בעיר פראג .הוא נבנה בשנת  ,1270ופעיל
עד היום .פירוש שמו הוא "בית הכנסת
הישן-חדש" ,משום שנבנה על חורבותיו
של בית כנסת עתיק יותר .פירוש אחר
לשמו הוא "על תנאי שול" ,כלומר בית
כנסת שנבנה באמצעות אבנים מירושלים,
"על תנאי" שכשיבוא המשיח יחזירו אותם
לבית המקדש .בבית כנסת זה התפלל
המהר"ל מפראג וקבע את מנהגיו ,ומקום
מושבו בקדמת בית הכנסת נשמר עד היום.
האגדה מספרת ששרידי הגולם מפראג
שמורים בעליית הגג של בית הכנסת.

דני בן ה 14-לומד בישיבה .הוא אוהב מאוד לשמוע מוזיקת פופ לועזית,
בביצוע של זמרים ולהקות פופ כל העולם .בכל פעם שהוא נמצא בבית
הוא שומע את המוזיקה הזו בקול רם.
אביו כועס על כך ואומר שמוזיקת פופ לועזית משפיעה לרעה על הנשמה,
שהזמרים הם לא דמויות ראויות להקשיב להם ,ושזה לא מתאים לבחור
ישיבה לשמוע מוזיקה כזו.

אב מצד שני:
יו של דני

טוען
שמוזיק
שמשפי ה היא דבר
ע על
ועל עדינו האישיות
ה
נ
ומוזיקה ש ת שמה,
כזו
שמקורה
הו
א לא קדו
לנשמה ,ואי ש ,מזיקה
ננה
לרוח היהדו מתאימה
ת
ולאווירת
הישיבה.

אחד:

מצד מוזיקה הזו
ה
דני אוהב את לא מפריע
ה.
ונהנה ממנ פ ,המילים
פו
לו קצב ה אישיות של
ה
הלועזיות ,או רי הלהקות.
חב
הזמרים ו שהוא נהנה
עיקר
ה מהמוזיקה.

ו...מה
דעתכם?
הכתובות על הקיר המזרחי ,מעלה היצירה,
קשישאWikipedia ,

מי
אני

 4דקות

| מי אני?

0

-3760
בריאת
העולם

1948

2238

-1812
אברהם
אבינו

-1521
בנ״י במצרים

אפרים
ומנשה

2448

2448

2883

-1311
יציאת
מצרים

מתן תורה

דוד
המלך

2934

שלמה
המלך

3340

חנוכת
-422
ביהמ“ק חורבן ביהמ“ק
ה1-
ה 1-וגלות בבל

3408

-352

הקמת
ביהמ“ק ה2-

הר"ל מפראג
המ

לועזי
(למיניינם)

בספירה
מבריאת העולם

 .1שמי היה יהודה ליווא בן בצלאל ,אבל אני ידוע יותר בכינויי.
 .2כיהנתי כאב בית דין וראש ישיבה במספר ערים ,ביניהן העיר פראג.
 .3כתבתי ספרים רבים ,ביניהם "נצח ישראל"" ,תפארת ישראל",
"גבורות ה'" ועוד.

3728

3828

3880

3930

4260

הלל הזקן

חורבן
ביהמ“ק ה2-

רבי
עקיבא

רבי יהודה
הנשיא

495

חתימת
התלמוד

בס"ד

ראג.
אג.
פ
ב
ה אריה.
ל,
שו
1המהר"ל מפראלטנוי
.1
סת
ליווא ,וליוואהז'" ועוד
הודה
בורות
2 .2בית הכנ ראג.
י
פ
ג
מ
"
הי
ם
",
ל
ל
ל
א
גו
ר"
הת ישר
3 .3השמו של המה "תפאר
",
4 .4
ל
א
ר
ש
"5 .5נצח יאחרים.
רבים

התבוננו היטב בציור וענו על השאלות הבאות:
 1מי הדמות שבחלון?
 2מהו המבנה הגדול ואיפה הוא נמצא?
 3מי הדמות הגדולה ההולכת משמאל לבית הכנסת?
 4מה הקשר בין האריה לדמות?
 5אילו ספרים כתבה הדמות הזו?

 7דקות

| מי אני?

 3דקות

 .1מספרים שהמהר"ל יצר אותי מהאדמה באמצעות חוכמת הקבלה.
 .2לא יכולתי לדבר ,אבל היה לי כוח על-אנושי ,בו השתמשתי כדי להגן
על היהודים מפני עלילות דם.
 .3יש אומרים שהשרידים שלי נמצאים בעליית הגג בבית הכנסת אלטנוישול שבפראג.

רבי סעדיה
גאון

רש״י

1500

רבי יוסף
קארו

1897

1939

הגו
לם מפראג

4260

4650

4800

4900

5258

5260

5323
ה'רמ"ח

5657
ה'תר"ך

5699
ה'תרצ"ט

5707
ה'תש"ז

5708
ה'תש"ח

5778
5727
ה'תשכ"ז התשכ"ט ה'תשע"ח

5780
ה׳תש"פ

70

510

ימי הביניים
תקופת הראשונים

הרמב"ם
1492
גירוש ספרד

העת
החדשה

הרצל

שואה

1947

מלחמת
העצמאות

1948

הקמת
המדינה

1967

1969

הרב
מלחמת
ששת הימים אריה לוין

2017

 70שנה
למדינה

2019

שנת סיום הש"ס
ללומדי הדף היומי

בס"ד

סדר קודשים | ַמ ֶּסכֶ ת חּוּלִ ין ,דף צ״ב  -צ״ה

ַּדף צ"בִ :ר ְמזֵ י ַה ֲחלֹום

דבר תורה
בשבת זו אנו קוראים את פרשת שקלים בה
מסופר שעל כל איש מישראל מוטל להביא
מחצית שקל לעבודת המשכן.
מדוע דווקא נקבע סכום כזה של חצי שקל ולא
מספר שלם ועגול? מחצית השקל מסמלת שני
צדדים חשובים בחיים שלנו :מצד אחד ,כל אחד
נותן משלו חצי שקל ומתחבר ומשתתף בכך עם
הציבור .יש חשיבות גדולה בכך שעם ישראל יהיה
מאוחד ומחובר .מצד שני ,לכל אחד מאתנו יש
אופי מיוחד ותכונות שונות משל חברו  -עליהם
אנחנו רוצים לשמור .לכן אנחנו משאירים את
החצי השני של השקל אצלנו ,כדי לומר  -שיש
גם חלק אישי ומיוחד לכל אחד מאיתנו שלא
צריך להיעלם כשאנחנו מתחברים אל הכלל.

!

יש לי מושג | הכותל המערבי

הכותל המערבי הוא החומה החיצונית שמקיפה
את מתחם הר הבית .הוא נבנה על ידי המלך
הורדוס במהלך שיפוציו את בית המקדש .הכותל
אינו חלק מבית המקדש ,אבל לאורך הדורות נהגו
יהודים לבוא להתפלל לידו ולבכות על חורבן
הבית .לאחר כיבוש ירושלים במלחמת ששת
הימים הורחבה רחבת הכותל והפכה למקום
תפילה מרווח ומסודר.

שאלות השבוע ???
הֹוׁש ַע ַור ִּבי יִ ְר ְמיָ ה ַּבר
א .איך הסבירו ַר ִּבי יְ ֻ
ַא ָּבא את חלום ַהּגֶ ֶפן של ַׂשר ַה ַּמ ְׁש ִקים?
"א ָחד
ב .איך הסביר ַר ִּבי ֵמ ִאיר את הביטויֶ :
ַּב ֶּפה וְ ֶא ָחד ַּבּלֵ ב"?
ג .מדוע נִ ְד ְרׁשּו ּכ ֲֹהנִ ים ַר ִּבים ּכְ ֵדי לָ ֵׂשאת את
ּגֶ ֶפן ַהּזָ ָהב ֶׁש ְּב ֵבית ַה ִּמ ְק ָּדׁש?

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

מּופלָ ִאים ַעל
ַה ַּת ְלמּוד ְמ ַל ְּמ ֵדנּו ֶׁש ַּב ֲחלֹומֹו ֶׁשל ַׂשר ַה ַּמ ְׁש ִקיםָ ,היּו ְר ָמ ִזים ְ
יֹוסף ֶׁשהּוא ָר ָאה
יּפר לְ ֵ
ֲע ִתידֹו ֶׁשל ַעם יִ ְׂש ָר ֵאלַׂ .שר ַה ַּמ ְׁש ִקים ֶׁשל ַּפ ְרעֹה ִס ֵ
יה
ֹלת ָ
ֹלׁשה ָׂש ִריגִ ם וְ ִהיא ּכְ פ ַֹר ַחת ָעלְ ָתה נִ ָּצּה ִה ְב ִׁשילּו ַא ְׁשּכְ ֶ
"ּובּגֶ ֶפן ְׁש ָ
ַּב ֲחלֹומֹו ַ
ּוב ֲחלֹום הּוא ָר ָאה ֵאיְך עֹולִ ים
ֲענָ ִבים" .הּוא ָחלַ ם ַעל ּגֶ ֶפן ִעם ָׁשלֹוׁש ְזמֹורֹותַ ,
ּומ ְת ַּפ ְּת ִחים לַ ֲענָ ִבים.
יּצנִ ים ִ
נִ ָ
רֹומזֹות לְ מ ֶֹׁשהַ ,א ֲהרֹן
ּתֹורהְׁ .שלֹוׁש ַה ְּזמֹורֹות ְ
הֹוׁש ַע ָא ַמרַ :הּגֶ ֶפן ִהיא ַה ָ
ַר ִּבי יְ ֻ
רֹומזִ ים לַ ַּצ ִּד ִיקים ֶׁש ְּבכָ ל ּדֹור ָודֹור.
רֹומזִ ים לַ ַּסנְ ֶה ְד ִריןְ ,ו ָה ֲענָ ִבים ְ
יּצנִ ים ְ
ּומ ְריָ םַ ,הּנִ ָ
ִ
רֹומזֹות
ּוׁשלֹוׁש ַה ְּזמֹורֹות ְ
רֹומ ֶזת לְ ַעם ִי ְׂש ָר ֵאלְ ,
ַר ִּבי יִ ְר ְמיָ ה ַּבר ַא ָּבא ָא ַמרַ :הּגֶ ֶפן ֶ
ֹלׁשה ְרגָ לִ ים ֶׁש ִּי ְׂש ָר ֵאל עֹולִ ים ָּב ֶהם לָ ֶרגֶ ל ְּבכָ ל ָׁשנָ ה לְ ֵבית ַה ִּמ ְק ָּדׁש.
לִ ְׁש ָ

יחת ַה ָּב ָׂשר
ַּדף צ"גְ :מלִ ָ
יטה ָאנּו מֹולְ ִחים ֶאת ַה ָּב ָׂשר,
אֹוס ֶרת ֶאת ֲאכִ ילַ ת ַה ָּדםְ ,ולָ כֵ ן ַא ֲח ֵרי ַה ְּשׁ ִח ָ
ּתֹורה ֶ
ַה ָ
אֹומר ֶׁש ָאסּור לְ ַב ֵּשׁל
חּוצהַ .ה ַּתלְ מּוד ְּב ַדף ֶזה ֵ
ׁשֹואב ֶאת ַה ָּדם ַה ָ
ֵ
ּכִ י ַה ֶּמלַ ח
הֹוציא
יח ְל ִ
ּמֹול ִחים אֹותֹוִּ ,כי ַא ֲח ֵרי ַה ִּביּשּׁול ַה ֶּמ ַלח ֹלא ַי ְצ ִל ַ
ָּב ָׂשר ִל ְפנֵ י ֶׁש ְ
ִמ ֶּמּנּו ֶאת ַה ָּדם.

ַּדף צ"דִ :הלְ כֹות ֶּד ֶרְך ֶא ֶרץ
אֹומר ֶׁש ָאסּור לְ ָא ָדם לְ ִה ְתנַ ֵהג ּולְ ַד ֵּבר ְּבׁשֹונֶ ה ִמּכְ ִפי ֶׁשהּוא ִמ ְתּכַ ּוֵן
ַר ִּבי ֵמ ִאיר ֵ
ֶּב ֱא ֶמת .לְ ָמ ָׁשלֹ ,לא ַי ְפ ִציר ָא ָדם ַּב ֲח ֵברֹו לְ ַה ְז ִמינֹו לֶ ֱאכֹול ְּב ֵביתֹוּ ,כְ ֶׁש ַה ַּמ ְז ִמין
יֹוד ַע ֶׁש ֲח ֵברֹו ֵאינֹו ָיכֹול ָלבֹוא ָּכ ֵעת ֶל ֱאכֹול ֶא ְצלֹוֹ .לא ַי ְר ֶּבה ָא ָדם ְּב ַה ָּג ַׁשת
ֵ
יֹוד ַע ֶׁש ֲח ֵברֹו ֵאינֹו ָיכֹול לֶ ֱאכֹול ּכָ ל ּכָ ְך ַה ְר ֵּבה.
רֹובת לִ ְפנֵ י ֲח ֵברֹוּ ,כְ ֶׁשהּוא ֵ
ִּת ְק ֶ
יתי
"אם ָה ִי ִ
חֹוׁשבִ :
"א ָחד ַּב ֶּפה וְ ֶא ָחד ַּבּלֵ ב" ְּ -בלִ ּבֹו הּוא ֵ
לֹומרָ ,אסּור לְ ִה ְתנַ ֵהג ֶ
ּכְ ַ
יתי ַמ ְז ִמין אֹותֹוֲ ,א ָבל ַרק ִּבגְ לַ ל
יֹוד ַע ֶׁשהּוא ָאכֵ ן ִי ְר ֶצה לֶ ֱאכֹול ֶא ְצלִ יֹ ,לא ָה ִי ִ
ֵ
יֹוד ַע ֶׁשהּוא ֹלא ָיכֹול לָ בֹואֲ ,אנִ י ַמ ְז ִמין אֹותֹו ּכְ ֵדי ֶׁש ַּי ְחׁשֹובּ :כַ ָּמה ֶׁשהּוא
ֶׁש ֲאנִ י ֵ
אֹותי ּומּוכָ ן לָ ֵתת לִ י ּכֹה ַה ְר ֵּבה"ֵ .אין ָראּוי לְ ִה ְתנַ ֵהג ּכָ ְךֶ ,אּלָ א ֵיׁש לְ ִה ְתנַ ֵהג
אֹוהב ִ
ֵ
ּוב ֲהגִ ינּותֶׁ ,ש ִּי ְהיּו ִּפיו ְולִ ּבֹו ָׁש ִוים.
יֹוׁשר ַ
ְּב ֶ

לּוח ָׁשנָ ה לְ ִׁשי ִּשׁים ָׁשנָ ה
ַּדף צ"הַ :
מּואל יַ ְר ִחינָ ָאה"ַ ,על
"ׁש ֵ
מּואל ָהיָ ה ְמכּוּנֶ ה ְּב ֵׁשמֹות ֲא ָח ִדיםָּ ,ב ֶהםְ :
מֹורא ְׁש ֵ
ָה ָא ָ
לֹומר ,הּוא ָה ָיה
רֹונֹומיָ ה"ַ .י ְר ִחינָ ָאה" ָ -י ֵר ַחּ .כְ ַ
ְ
ּמּופלָ ָאה ְּב ַא ְס ְט
ֵׁשם ְּב ִקיאּותֹו ַה ְ
מּומ ֶחה ְּב ַמ ְסלּול ּגַ ְר ֵמי ַה ָּשׁ ַמ ִים.
ְ
לּוח ָׁשנָ ה לְ ִׁשי ִּשׁים ָׁשנָ ה,
מּואל ּכְ ֵדי לְ ָהכִ ין ַ
יעֹותיו ָה ְר ָחבֹות ִה ְׁש ַּת ֵּמׁש ְׁש ֵ
ִּב ִיד ָ
ּלּוח,
יֹוחנָ ן ֶאת ַה ַ
יּבל ַר ִּבי ָ
יֹוחנָ ן ְּב ֶא ֶרץ יִ ְׂש ָר ֵאלּ .כַ ֲא ֶׁשר ִק ֵ
וְ הּוא ָׁשלַ ח אֹותֹו לְ ַר ִּבי ָ
מּואל
ּתֹורהַ .א ַחר ּכָ ְך ָׁשלַ ח לֹו ְׁש ֵ
מּואל ּגָ דֹול ַּב ָ
יֹוד ַע ִאם ְׁש ֵ
הּוא ָא ַמרֲ :ע ַד ִין ֵאינִ י ֵ
ּומ ֶהן נֹוכַ ח
ְׁש ֵאלֹות ַרּבֹות ְוׁשֹונֹותֶׁ ,שּכּוּלָ ן ָהיּו ְׁש ֵאלֹות ְסבּוכֹות ְּב ִענְ ְינֵ י ְט ֵר ָפהֵ ,
ּתֹורה.
מּואל ּגָ דֹול ַּב ָ
יֹוחנָ ן לָ ַד ַעת ֶׁש ְּשׁ ֵ
ַר ִּבי ָ

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