תנו באתר

בקרו או

בס"ד

מדינת ישראל
משרד החינוך

סדר קדשים | ַמ ֶּסכֶ ת חּוּלִ ין ַּדף קל"א-קל"ז
שבת פרשת מצורע | ב' -ח' ניסן (  7-13לאפריל)

ַּדף קל"אָ :ה ֲענָ ִבים ֶׁשּנִ לְ ְקחּו
ּגֹורר ִּבכְ ָפר ָק ָטן
לִ ְפנֵ י ָׁשנִ ים ַרּבֹות ְמאֹודִ ,ה ְת ֵ
הּודי ַח ְקלַ אי ֶׁשּגִ ֵיּדל ּכֶ ֶרם ֲענָ ִביםְּ .ביֹום
ַּבּגָ לִ יל ְי ִ
רֹומ ִּיים ,נִ ְכנְ סּו ַל ֲח ֵצרֹו
הֹופיעּו ַח ָּי ִלים ִ
ָּב ִהיר ִ
מּוסים ַּב ֲענָ ִבים.
כֹוח ַע ְׂשרֹות ַא ְרּגָ זִ ים ֲע ִ
ְולָ ְקחּו ְּב ַ
לְ ַא ַחר ִמּכֵ ן נִ יּגַ ׁש ַה ַח ְקלַ אי לִ ְׁשאֹול ֶאת ָה ַרב ַה ִאם
ּוב ַמ ַע ְׂשרֹות ַעל ָה ֲענָ ִבים
הּוא ַח ָּיב ִּב ְתרּומֹות ְ
ֶׁש ֵהם לָ ְקחּו?
יּבה,
אֹותם ְּבֹלא ִס ָ
ּדּוע ֵהם לָ ְקחּו לְ ָך ֶאת ָה ֲענָ ִביםִ .אם לָ ְקחּו ָ
ָה ַרב ֵה ִׁשיבָּ :תלּוי ַמ ַ
ית ַחּיָ ב ּכֶ ֶסף וְ לָ כֵ ן ֵהם ּגָ בּו ִמ ְּמָך
ּומ ֲע ֵׂשרֲ ,א ָבל ִאם ָהיִ ָ
ֵאינְ ָך ָצ ִריְך לְ ַה ְפ ִריׁש ְּתרּומֹות ַ
ּומ ֲע ֵׂשרֶׁ ,ש ֲה ֵרי ָה ֲענָ ִבים ַהּלָ לּו
מּורת ַהּכֶ ֶסףָ ,עלֶ יָך לְ ַה ְפ ִריׁש ְּתרּומֹות ַ
ֶאת ָה ֲענָ ִבים ְּת ַ
יּמׁשּו לְ ִפ ְרעֹון ַהחֹוב.
ִׁש ְ

הֹורה
ַּדף קל"בְּ :בכֹור ְּב ֵה ָמה ְט ָ
יבה)ֲ ,א ִפיּלּו ִאם הּוא ַּב ַעל
רֹוע ,לְ ָחיַ יִ ם וְ ֵק ָ
הֹורה ָּפטּור ִמ ַּמ ְּתנֹות ּכְ הּוּנָ ה (זְ ַ
ְּבכֹור ְּב ֵה ָמה ְט ָ
מּוםָ .א ָדם ָקנָ ה ֵמ ָח ֵברו הּכ ֵֹהן ׁשֹור ְּבכֹורְ ,והּוא ָק ַפץ לְ תֹוְך ָה ֵע ֶדר ֶׁשּלוְ ,ו ַעכְ ָׁשיו ֵאין
הׁשוָ ִרים ָּב ֵע ֶדר ַמ ְּתנֹות ּכְ הּוּנָ ה ,אֹו
יֹוד ִעים לְ ַזהֹות אֹותֹוַ .ה ִאם ַחּיָ ִבים לְ ַה ְפ ִריׁש ִמּכָ ל ְ
ְ
טּורהּ ,כּוּלָ ן ְּפטּורֹות?
ֶׁש ָּמא ִּבגְ לַ ל ֶׁש ַא ַחת ַה ְּב ֵהמֹות ֶׁש ָּב ֵע ֶדר ְּפ ָ
ַּב ִּמ ְׁשנָ ה ַהּנִ ְל ֶמ ֶדת ְּב ַדף ֶזה ָּכתּוב ֶׁש ַה ָּד ָבר ָּתלּויִ :אם ַּב ַעל ָה ֵע ֶדר ִמ ְת ַּכּוֵן ִל ְׁשחֹוט
ֶאת ּכָ ל ַה ְּב ֵהמֹות ָ -עלָ יו לָ ֵתת ִמּכּוּלָ ן ַמ ְּתנֹות ּכְ הּוּנָ ה ,חּוץ ִמ ְּב ֵה ָמה ַא ַחתֶׁ ,ש ֲה ֵרי ָאנּו
טּורה ִמ ַּמ ְּתנֹות ּכְ הּוּנָ הֲ .א ָבל ִאם הּוא ִמ ְתּכַ ּוֵן
יֹוד ִעים ֶׁש ָּב ֵע ֶדר ֵיׁש ְּב ֵה ָמה ַא ַחת ֶׁש ְּפ ָ
ְ
טּוריםִ ,מ ְּפנֵ י ֶׁשּכָ ל ֶא ָחד ָיכֹול לִ ְטעֹון :אּולַ י
אֹותן לְ ַה ְר ֵּבה ֲאנָ ִׁשיםּ ,כּוּלָ ם ְּפ ִ
לִ ְמּכֹור ָ
ַה ְּב ֵה ָמה ֶׁשּלִ י ִהיא ַה ְּבכֹור".

ַּדף קל"גִ :מנְ ָהגֹו ֶׁשל ַא ַּביֵ ּי
יע לְ ַב ֲעלֵ י
יּפר ֶׁשהּוא נָ ַהג לְ ַהּגִ ַ
לֹומ ִדים ֶׁש ַא ַּב ֵּיי ִס ֵ
מֹורא ַא ַּבּיֵ י ָהיָ ה ּכ ֵֹהןְּ .ב ַדף ֶזה ְ
ָה ָא ָ
ְּב ֵהמֹות ּולְ ַב ֵּקׁש ֵמ ֶהם ֶׁש ִּי ְּתנּו לֹו ֶאת ַמ ְּתנֹות ַהּכְ הּוּנָ ה ִמן ַה ְּב ֵהמֹות ֶׁשּלָ ֶהםּ ,כִ י הּוא
ָר ָצה לְ ַה ְראֹות ֶׁשהּוא ְמ ַח ֵּבב ֶאת ַה ִּמ ְצוֹותְ ,וכָ ְך הּוא ְמ ַח ֵּבב ֶאת ִמ ְצ ַות ַמ ְּתנֹות ּכְ הּוּנָ ה.
יּפר ַא ַּב ֵּייֲ :א ָבל ַא ֲח ֵרי ֶׁשּלָ ַמ ְד ִּתי ַּב ָּב ָר ְי ָתא ֶׁש ֵאין ָראּוי לִ נְ הֹוג ּכֵ ןָּ ,פ ַס ְק ִּתי לְ ַב ֵּקׁש ַו ֲאנִ י
ִס ֵ
ּנֹותן לִ י ֵמ ְרצֹונֹוַ .א ַחר ּכָ ְך ִה ְפ ַס ְק ִּתי לָ ַק ַחת ַמ ְּתנֹות
לֹוק ַח ַמ ְּתנֹות ּכְ הּוּנָ ה ַרק ִמ ִּמי ֶׁש ֵ
ֵ
יֹותר ִמ ֶּמּנִ י.
אֹותן לְ כ ֲֹהנִ ים ֲענִ ּיִ ים ֵ
ּכְ הּוּנָ ה ִּבכְ לָ ל וְ ִה ְׁש ַא ְר ִּתי ָ
ַרק ַּפ ַעם ְּב ָׁשנָ ה נָ ַהג ַא ַּבּיֵ י לָ ַק ַחת ַמ ְּתנֹות ּכְ הּוּנָ ה ֶׁש ִה ִּציעּו לֹוּ ,כְ ֵדי ֶׁש ַהּכֹל יִ זְ ּכְ רּו ֶׁשהּוא
ּכ ֵֹהן ּכָ ֵׁשר.

ַּדף קל"דָּ :פטּור ִמ ַּמ ְּתנֹות ּכְ הּוּנָ ה
חּוטה ֶׁשּלֹו.
יבה ִמ ְּב ֵה ָמה ְׁש ָ
רֹוע ,לְ ָח ַי ִים ְו ֵק ָ
הּודי ֹלא ִי ְה ֶיה ַח ָּיב לָ ֵתת ְז ַ
ִי ָּתכֵ ן ִמ ְק ֶרה ֶׁש ְּי ִ
הּודי ָׁש ַחט ֲעבּור נֹוכְ ִרי ֶאת ַה ְּב ֵה ָמה ֶׁשּלֹוְ ,ו ַא ַחר ּכָ ְך הּוא ִה ְתּגַ ֵּיר  -הוא
ְּב ִמ ְק ֶרה ֶׁש ְּי ִ
אֹותּה ָׁש ָעה הּוא
ּוב ָ
יטת ַה ְּב ֵה ָמהְ ,
ָּפטּור ִמ ַּמ ְּתנֹות ּכְ הּוּנָ הּ ,כִ י ִחּיּוב ֶזה ָחל ִּב ְׁש ַעת ְׁש ִח ַ
עֹוד ֹלא ָה ָיה ַח ָּיב ְּב ִמ ְצוֹות.

גיליון 286

l

raeli.co.i

talmudis

התלמוד

הישראלי

מן התלמוד
סדר קדשים,
ַמ ֶּסכֶ ת חּוּלִ יןַּ ,דף קל"ג

"ּכָ ל ח ֶֹׁשְך ָטמּון לִ ְצּפּונָ יו ְּת ָאכְ לֵ הּו ֵאׁש ֹלא נֻ ָּפח י ֵַרע
ָׂש ִריד ְּב ָא ֳהלֹו' (איוב כ') ,ואין שריד אלא תלמיד
'ּוב ְּׂש ִר ִידים ֲא ֶׁשר ה' ק ֵֹרא'"
חכם שנאמר (יואל ג') ַ
צורבא מרבנן – תלמיד חכם
ברא – חוץ
הסבר :התלמוד דורש ולומד מהפסוק הזהּ" :כָ ל
ח ֶֹׁשְך ָטמּון לִ ְצּפּונָ יו ְּת ָאכְ לֵ הּו ֵאׁש ֹלא נֻ ָּפח יֵ ַרע ָׂש ִריד
ְּב ָא ֳהלֹו"  -שמי שמלמד תורה לתלמיד שאינו הגון
נענש על כך.

בס"ד

א

חברות

 7דקות

| מן ההסטוריה

מתפלפלים

חתן פרס נובל לספרות  -ש"י עגנון

לפניכם אירוע שעורר דיון משפחתי סוער:

ש"י עגנון נחשב לאחד הסופרים המעולים
בעם ישראל ,וכבר משנת  1946החלו מכיריו
להמליץ על מועמדתו לפרס נובל לספרות.
ספריו של עגנון תורגמו לשוודית ,וחוות
דעת עליהם נשלחה לאקדמיה השוודית.
בסופו של דבר התקבלה ההמלצה ,ובשנת
 1966זכה ש"י עגנון בפרס נובל לספרות.
בנאומו בטקס דיבר עגנון על חלומו בו הוא
עומד ומשורר בבית המקדש לצד אחיו
הלוויים .דבריו אלה הודפסו על השטרות
של  50ש"ח ,שעליהם הופיע דיוקנו.

דניאל חזר בתשובה ,ואיתו אשתו וילדיו ,וכולם החלו לשמור מצוות ולשמור
על קלה כבחמורה .הוריו של דניאל ,שאינם שומרי מצוות ,מכבדים אותו
ומשתדלים לבוא לקראתו מבחינת הכשרות כאשר דניאל ומשפחתו באים.
לקראת חג הפסח ההורים הזמינו את דניאל וכל משפחתו לבוא אליהם
לליל הסדר ולחג .דניאל התלבט מאוד מה לעשות.

חד:

מצד א על שמירת
אוד
הוא מקפיד מ בחג הפסח
אי
המצוות ,ווד ת לחג ,ועם
דיני הכשרו
ב של הוריו
וב
כל הרצון הטו א לא סומך
הו
לבוא לקראתו ,המאכלים
של
שהכשרות היה מספיק
שהם יכינו ת ו ,ולכן אולי
ינת
מהודרת מבח ליהם לחג.
לא יבוא א
הוא

אם דני מצד שני:

אל לא י
ייעלבו מאו בוא הוריו
ד
כל כך משתד מאוד .הם
לי
ם,
מ
ובאי
כבדים
ם לקראת
עלבון גדול מ ו ,וזה יהיה
ופגיעה בהם א אוד עבורם
ם הו
לחג בגלל שהכ א לא יבוא
ש
רות לא
מס
פיק מהוד
רת עבורו.

ו...מה
דעתכם?
שטר  50בשנים 1985-2014
ועל גבו תמונתו של עגנוןWikipedia ,

מי
אני

| מי אני?

 4דקות

 .1אני ידוע בעיקר בראשי התיבות של שמי.
 .2שם משפחתי המקורי היה צ'צ'קס.
 .3זכיתי בפרס נובל לספרות.
יוסף) עגנון
ש"י (שמואל

לועזי
(למיניינם)

בספירה
מבריאת העולם

 .4בין ספריי :הכנסת כלה ,אלו ואלו ,סמוך ונראה.

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-

3728

3828

3880

3930

4260

הלל הזקן

חורבן
ביהמ“ק ה2-

רבי
עקיבא

רבי יהודה
הנשיא

495

חתימת
התלמוד

בס"ד

התבוננו היטב בציור וענו על השאלות הבאות:

 7דקות

 1מי הדמות בציור?

"י עגנון.
הדיוקן
סופר ש
ספרות.
עליו
1 .ה
ל
ש
₪
ם
2 .21פרס נובלל חמישי
שאותם
שטר ש
הספרים
3
 .3של עגנון .לק מ
ח
ל
ש
ת
4 .4שמוב עגנון.
כת

 2באיזה פרס חשוב היא זכתה?
 3מהו שטר הכסף על השולחן ואיך הוא קשור לדמות?
 4מהם השמות המופיעים על הספרים שעל המדף?

| מי אני?

 3דקות

 .1אני נמצא וממוקם בשכונת תלפיות בירושלים.
 .2סופר ידוע התגורר בי ,וכתב בי את רוב ספריו.
 .3כיום אני נחשב לאתר לאומי ,ויש בי מוזיאון לזכרו של אותו סופר.

רבי סעדיה
גאון

רש״י

1500

רבי יוסף
קארו

1897

1939

בירושלים
בית עגנון
מוזיאון

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

דבר תורה
כשהמצורע בא להיטהר מצרעתו הוא מביא עמו
"עץ ארז ושני תולעת ואזוב".
רש"י מסביר מדוע נבחרו דווקא דברים אלו
לטהרתו" :לפי שהנגעים באים על גסות הרוח
 מה תקנתו ויתרפא? ישפיל עצמו מגאותוכתולעת וכאזוב".
אם כן ,יש לשאול :מדוע עליו להביא גם "עץ
ארז" שהוא עץ גבוה וזקוף שאינו שייך לכאורה
לשפלות וכפיפות קומה?
על כך ניתן להשיב כי שפלות והכנעה אין פירושן
שיהא הגוף כפוף ושחוח ,אלא שיהא בו שברון
לב פנימי גם כאשר הגוף זקוף ועומד.
על דרך זה פירש הבעש"ט את התפילה" :וכל
קומה לפניך תשתחוה" -שאפשר להשתחוות
אפילו בקומה זקופה כל שהלב בפנים כפוף ושבור.

!

יש לי מושג | היזק ראיה

כאשר אדם מסתכל על שדותיו של חברו או
לתוך ביתו של חברו ,הוא עלול להזיק לו בכך .לכן
יש לבנות גדרות ומחיצות כדי למנוע מאנשים
להתבונן לתוך שטחם הפרטי של אחרים.

שאלות השבוע ???
אׁשית ַהּגֵ ז ִמ ֶּצ ֶמר
א .האם ָצ ִריְך לָ ֵתת ֵר ִ
אׁשית ַהּגֵ ז
ּנֹותנִ ים ֵר ִ
ָה ִעּזִ ים ּכְ ֵׁשם ֶׁש ְ
ִמ ֶּצ ֶמר ַהּכְ ָב ִׂשים?
ׁשּוּת ִפים ַחּיָ ב
ָ
בַ .ה ִאם ּגַ ם ַּביִ ת ֶׁש ַּשּׁיָ ְך לִ ְׁשנֵ י
ְּב ִמ ְצוַ ת ַמ ֲע ֶקה?
אׁשית ַהּגֵ ז?
קֹוב ַעת ִמ ְצוַ ת ֵר ִ
ג .מה ַ

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 קל״ה  -קל״ז

אׁשית ַהּגֵ ז
ַּדף קל"הֵ :ר ִ
ְּב ַדף זֶ ה ַמ ְת ִחיל ַה ֶּפ ֶרק ָה ַא ַחד ָע ָׂשר ֶׁשל
אׁשית ַהּגֵ ז".
ַמ ֶּסכֶ ת חּוּלִ יןֶּ ,פ ֶרק ֵ"ר ִ
אׁשית ַהּגֵ ז ִהיא ַא ַחת ֵמ ֶע ְׂש ִרים וְ ַא ְר ַּבע
ֵר ִ
קֹוב ַעת
אׁשית ַהּגֵ ז ַ
ַמ ְּתנֹות ּכְ הּוּנָ הִ .מ ְצוַ ת ֵר ִ
ּגֹוזז ֶאת ֶצ ֶמר ּכְ ָב ָׂשיו ָצ ִריְך
הּודי ַה ֵ
ּכִ י ְי ִ
ּגֹוזז
לָ ֵתת לַ ּכ ֵֹהן ֵחלֶ ק ִמן ַה ֶּצ ֶמרַ .רק ִמי ֶׁש ֵ
אׁשית
ֲח ִמי ָּשׁה ּכְ ָב ִׂשים לְ ָפחֹות ִמ ְת ַחּיֵ ב ְּב ֵר ִ
אׁשית ַהּגֵ זִ ,אם ִׁשיעּור
ּגֹוזז ֲח ִמי ָּשׁה ּכְ ָב ִׂשים לִ ְפ ָע ִמים ָּפטּור ֵמ ֵר ִ
ַהּגֵ זְ ,וגַ ם ִמי ֶׁש ֵ
ּומה ַה ִּדין ּכְ ֶׁש ַהּצֹאן ַׁש ָּיְך לְ ָא ָדם ֶא ָחד
מּועטָ .
יח ִל ְגזֹוז הּוא ָ
ַה ֶּצ ֶמר ֶׁש ִה ְצ ִל ַ
הּודי ָע ָׂשה ִע ְס ָקה ִעם ֲע ָר ִבי ֶׁשהּוא קֹונֶ ה
וְ ַה ֶּצ ֶמר ַׁשּיָ ְך לְ ָא ָדם ַא ֵחר? לְ ָמ ָׁשלְ :י ִ
ֶאת ֶצ ֶמר ַה ְּכ ָב ִׂשים ֶׁשל ָה ֲע ָר ִביָ .ה ִע ְס ָקה נֶ ֶע ְׂש ָתה ַּכ ֲא ֶׁשר ֲע ַד ִין ַה ֶּצ ֶמר ָה ָיה
הּודי לָ ַקח ֵאלָ יו ֶאת ַהּכְ ָב ִׂשים ְוגָ ַזז ֶאת ַה ֶּצ ֶמר ֶׁש ָּקנָ ה.
חּוּבר לַ ּכְ ָב ִׂשיםְ ,ו ַה ְּי ִ
ְמ ָ
ּתֹורה
אֹומ ֶרת ֶׁשהּוא ָּפטּורִ ,מ ְּפנֵ י ֶׁש ַּב ָ
אׁשית ַהּגֵ ז? ַה ִּמ ְׁשנָ ה ֶ
ַה ִאם הּוא ַח ָּיב ְּב ֵר ִ
אׁשית ּגֵ ז צֹאנְ ָך ִּת ֶּתן לֹו"ְ ,וגֵ ז ֶזה ֵאינֹו ִמן ַהּצֹאן ֶׁשּלֹו.
נֶ ֱא ַמר ֵ"ר ִ

ַּדף קל"וַ :מ ֲע ֶקה לְ גַ ּגֶ ָך
ית
ּתֹורה ְמ ַצּוָה ְּב ֵס ֶפר ְּד ָב ִרים"ְ :ו ָע ִׂש ָ
ַה ָ
יתָך ּכִ י
ַמ ֲע ֶקה לְ גַ ּגֶ ָך וְ ֹלא ָת ִׂשים ָּד ִמים ְּב ֵב ֶ
יִ ּפֹל ַהּנ ֵֹפל ִמ ֶּמּנּו" ּ -כָ ל ָא ָדם ַח ָּיב לְ ַה ְת ִקין
ַמ ֲע ֶקה ְּבגַ ג ֵּביתֹוּ ,כְ ֵדי ֶׁש ָחלִ ילָ ה ֹלא ִי ְּפלּו
ִמ ֶּמּנּו ְויִ ּנָ זְ קּו אֹו יָ מּותּוַ .ה ִאם ּגַ ם ַּביִ ת ֶׁש ַּשּׁיָ ְך
ּדּוע
ׁשּוּת ִפים ַחּיָ ב ְּב ִמ ְצ ַות ַמ ֲע ֶקה? ַמ ַ
לִ ְׁשנֵ י ָ
עֹולֶ ה ַעל ַּד ְע ֵּתנּו ֶׁשהּוא יִ ְהיֶ ה ָּפטּור? ִמ ְּפנֵ י
ית ַמ ֲע ֶקה לְ גַ ּגֶ ָך",
ּכֹות ֶבת"ְ :ו ָע ִׂש ָ
ּתֹורה ֶ
ֶׁש ַה ָ
דּוּבר ַרק ַעל ַּב ִית ֶׁש ַּשׁ ָּיְך לְ ָא ָדם ֶא ָחדְ ,וֹלא ַעל ַּב ִית ֶׁש ַּשׁ ָּיְך לִ ְׁשנֵ י
ַמ ְׁש ָמע ֶׁש ְּמ ָ
ׁשּוּת ִפים ַחּיָ ב ְּב ַמ ֲע ֶקהֶׁ ,ש ֲה ֵרי
ָ
אֹומר ַה ַּתלְ מּוד ֶׁשּגַ ם ַּביִ ת ֶׁשל
ֲאנָ ִׁשיםַ .על ֶזה ֵ
יּבת ַה ַּמ ֲע ֶקה ִהיא ּכְ ֵדי ֶׁשֹּלא ִי ְּפלּו
ּנֹופל ִמ ֶּמּנּו"ֶׁ ,ש ִּס ַ
ַה ָּפסּוק ְמ ַס ֵּיםּ" :כִ י ִיּפֹל ַה ֵ
ּתֹורה
ּדּוע ּכָ ְת ָבה ַה ָ
ׁשּוּת ִפים ֶא ְפ ָׁשר לִ יּפֹולִ .אם ּכֵ ןַ ,מ ַ
ָ
ִמ ֶּמּנּו ,וְ גַ ם ִמּגַ ג ַּביִ ת ֶׁשל
טּורים ִמ ַּמ ֲע ֶקה,
ּוב ֵּתי ִמ ְד ָרׁשֹות ְּפ ִ
"לְ גַ ּגֶ ָך" ִּבלְ ׁשֹון יָ ִחיד? ּכְ ֵדי לְ לַ ֵּמד ֶׁש ָּב ֵּתי ּכְ נֵ ִסּיֹות ָ
לֹומד ָּב ֶהם ֶאּלָ א לְ כָ ל ִי ְׂש ָר ֵאל ֶׁש ְּבכָ ל
ּכִ י ֵהם ֵאינָ ם ַׁש ָּיכִ ים ַרק לְ ִמי ֶׁש ִּמ ְת ַּפּלֵ ל ְו ֵ
גּורים.
טּוריםּ :כִ י ֵאינָ ם ֵּבית ְמ ִ
נֹוס ֶפת ֶׁש ֵהם ְּפ ִ
יּבה ֶ
ָהעֹולָ םִ .ס ָ

ַּדף קל"זֶ :צ ֶמר ִעּזִ ים
אׁשית ַה ֵּגז ִמ ֶּצ ֶמר
ַה ִאם ָצ ִריְך ָל ֵתת ֵר ִ
אׁשית ַה ֵּגז
ּנֹותנִ ים ֵר ִ
ָה ִע ִּזים ְּכ ֵׁשם ֶׁש ְ
ּתֹורה ְמ ַצּוָה:
אֹורה ַה ָ
ִמ ֶּצ ֶמר ַהּכְ ָב ִׂשים? לִ כְ ָ
אׁשית ּגֵ ז צֹאנְ ָך ִּת ֶּתן לֹו"ְ ,ו ִע ִּזים ּגַ ם ֵהן
ֵ"ר ִ
ׁשּובה ִהיא ֶׁש ֶּצ ֶמר ִע ִּזים ָּפטּור
צֹאןַ .ה ְּת ָ
לֹומ ִדים
סּוקים ְ
אׁשית ַהּגֵ זִ .מ ְּד ָר ַׁשת ַה ְּפ ִ
ֵמ ֵר ִ
נֹוהגֶ ת ַרק ְּב ָד ָבר
אׁשית ַהּגֵ ז ֶ
ֶׁש ִּמ ְצ ַות ֵר ִ
ֶׁש ָראּוי לְ ִה ְׁש ַּת ֵּמׁש ּבֹו ְּב ִבגְ ֵדי ּכְ הּוּנָ הְ ,ו ַרק
חּוטי ַה ְּתכֵ לֶ ת ֶׁש ְּב ִבגְ ֵדי ּכְ הּוּנָ הַ ,אְך ֶצ ֶמר ֶׁשל ִע ִּזים
ֶצ ֶמר ּכְ ָב ִׂשים ּכָ ֵׁשר לַ ֲע ִׂש ַּית ֵ
ֵאינֹו ּכָ ֵׁשר לְ כָ ְך.
מייסד ועורך :מאיר יעקבסון
מנהל חינוכי ועורך :אבי רט
יו״ר חבר הנאמנים :רו״ח חיים פרייליכמן
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