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מדינת ישראל
משרד החינוך

סדר קדשים | ַמ ֶּסכֶ ת ֲע ָרכִ ין ַּד ִּפים ז' -י"ג
שבת פרשת קרח כ' -כ"ו בסיון ( 23-29ליוני)

התלמוד

הישראלי

מן התלמוד
סדר קדשים,
ַמ ֶּסכֶ ת ֲע ָרכִ יןַּ ,דף י"א

חופשה
נעימה
ובטוחה!!!
נֹודר ֲע ָרכִ ין
ַּדף ז'ֵ :
"ע ְרּכִ י ָעלַ י") ְו ֵאין לֹו ּכֶ ֶסף ּכְ ֵדי לְ ַׁשּלֵ ם ֶאת ַה ְּסכּום ֶׁש ָּק ְצ ָבה
ּנֹודר ֲע ָרכִ ין (לְ ָמ ָׁשלֶ ,
ָענִ י ֶׁש ֵ
קֹוב ַע ּכַ ָּמה ָעלָ יו
ּתֹורהֲ ,ה ֵרי הּוא ִמ ְת ַי ֵּצב לִ ְפנֵ י ַהּכ ֵֹהן ֶׁש ַּמ ֲע ִריְך ֶאת ַמ ָצבֹו ַהּכַ לְ ּכָ לִ י ְו ֵ
ַה ָ
לְ ַׁשּלֵ םַ ,אְך לְ עֹולָ ם ֵאין הּוא יָ כֹול לְ ַׁשּלֵ ם ָּפחֹות ִמ ֶּסלַ ע.
בֹוּה
יֹותר ֵמ ֲח ִמי ִּשׁים ֶסלַ עֶׁ ,שהּוא ָה ֵע ֶרְך ַהּגָ ַ
ּנֹודר ֲע ָרכִ ין ,לְ עֹולָ ם ֵאינֹו ְמ ַׁשּלֵ ם ֵ
ּכָ ל ִמי ֶׁש ֵ
ּתֹורה.
יֹותר ַהּנָ קּוב ַּב ָ
ְּב ֵ

ַּדף ח'ַ :ר ֲח ֵמי ה'
מּובאֹות ְּד ָרׁשֹות ֶׁשל ֲח ַז"ל ַעל ַר ֲח ָמיו ֶׁשל ַה ָּק ָּב"ה.
ְּב ַדף ֶזה ָ
"צ ְד ָק ְתָך ּכְ ַה ְר ֵרי ֵאלִ ,מ ְׁש ָּפ ֶטיָך ְּתהֹום ַר ָּבה"ַ .מה ּכַ ּוָנַ ת
אֹומר ִּב ְת ִהּלִ יםִ :
ָּד ִוד ַה ֶּמלֶ ְך ֵ
ַה ָּפסּוק? ַר ִּבי ֶאלְ ָע ָזר ִה ְס ִּביר ֶׁשּכַ ֲא ֶׁשר ָא ָדם נִ יּדֹון ַעל ַמ ֲע ָׂשיו לִ ְפנֵ י ַה ָּק ָּב"ה ְונִ ְמ ָצא
ֹאזנַ ִים לְ ַצד ַה ְּזכּותְ ,וזֹו
יע ֶאת ּכַ ף ַהּמ ְ
ֶח ְציֹו ַזּכַ אי ְו ֶח ְציֹו ַח ָּיב ,ה' ְּב ַר ֲח ָמיו ַהּגְ דֹולִ יםַ ,מכְ ִר ַ
אֹותנּו ַּב ִּמ ְׁש ָּפטְ ,ו ַה ַה ְצ ָּד ָקה
"צ ְד ָק ְתָך ּכְ ַה ְר ֵרי ֵאל" ַ -א ָּתה ַמ ְצ ִּדיק ָ
ִהיא ּכַ ּוָנַ ת ַה ָּפסּוקִ :
"מ ְׁש ָּפ ֶטיָך ְּתהֹום ַר ָּבה"ַ ,על
אֹותנּו? ַעל ְי ֵדי ִ
יצד ַא ָּתה ַמ ְצ ִּדיק ָ
ַהּזֹו ּגְ דֹולָ ה ּכְ מֹו ַהרְ .וכֵ ַ
אֹותם ּכְ ִאיּלּו ֵהם נִ ְמ ָצ ִאים ַּב ְּתהֹום.
ּומ ְס ִּתיר ָ
ּכֹובׁש ֶאת ָה ֲעוֹונֹות ֶׁשּלָ נּו ַ
ְי ֵדי ֶׁש ַא ָּתה ֵ

ַּדף ט' :מֹולַ ד ַהּיָ ֵר ַח
חֹודׁש הּוא ַמ ְׁשלִ ים ִסיבּוב ָׁשלֵ ם.
ּופ ַעם ְּב ֶ
ּתֹובב ְס ִביב ּכַ ּדּור ָה ָא ֶרץַ ,
ַה ָּי ֵר ַח ִמ ְס ֵ
יחים לִ ְראֹות
ַה ֶּשׁ ֶמׁש ְמ ִא ָירה ַעל ַה ָּי ֵר ַח ְולָ כֵ ן ֲאנַ ְחנּו ַהּנִ ְמ ָצ ִאים ְּבכַ ּדּור ָה ָא ֶרץ ַמ ְצלִ ִ
ֶאת ַה ָּי ֵר ַח.
יע ַה ָּי ֵר ַח לְ ָמקֹום ֶׁשּנִ ְמ ָצא ֵּבין ּכַ ּדּור ָה ָא ֶרץ לְ ֵבין
ְּב ַמ ֲהלַ ְך ַמ ְסלּול ַה ִּסיבּוב ֶׁשּלֹו ַמּגִ ַ
ַה ֶּשׁ ֶמׁשַּ .ב ַּמ ָּצב ַה ֶּזה ֵאין לָ נּו ּכָ ל ֶא ְפ ָׁשרּות לִ ְראֹות ֶאת ַה ָּי ֵר ַחּ ,כִ י אֹור ַה ֶּשׁ ֶמׁש נִ ְמ ָצא
רֹואים ֶאת ֶחלְ קֹו ַה ִּק ְד ִמיֶ ,ה ָחׁשּוְך.
ּמּוס ָּתר ֵמ ֵעינֵ ינּוְ ,ו ָאנּו ִ
חֹורי ֶׁשּלֹוֶׁ ,ש ְ
ַעל ַה ֵחלֶ ק ָה ֲא ִ
ַא ַחר ּכָ ְך ַה ָּי ֵר ַח ַמ ְמ ִׁשיְך לְ ִה ְת ַק ֵּדם ְו ָאנּו ַמ ְת ִחילִ ים לִ ְראֹות אֹותֹו  -זֶ הּו "מֹולָ ד" ַ -הּיָ ֵר ַח
נֹולָ ד לְ נֶ גֶ ד ֵעינֵ ינּו.
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"מיתיבי :משורר ששיער ומשוער ששורר אינן
במיתה אלא באזהרה"
קמיפלגי – נחלקו
קטלא – מיתה
הסבר :התלמוד מביא מקור לפיו לוי שהחליף את
תפקידו ממשורר לפותח שערים ,או להפך ,אינו
חייב מיתה אלא רק יש איסור בדבר.

בס"ד

א

חברות

 7דקות

| מן ההסטוריה

מתפלפלים

המצור על ירושלים

לפניכם אירוע שעורר דיון משפחתי –

במהלך מלחמת העצמאות עמדה ירושלים
במרכזם של קרבות רבים .הערבים השתלטו
על הדרכים המרכזיות המובילות לחלקה
היהודי של העיר ,ומנעו מעבר של שיירות
לוחמים ,מזון ואספקה .ניסיונות רבים
נעשו לפרוץ את המצור באמצעות שיירות
משוריינים ולהשתלט על הדרכים ,והכוחות
היהודים ספגו אבידות קשות במהלך
קרבות אלה .מבצע נחשון ומבצע הראל
היו שניים מהמבצעים שבמהלכם הצליחו
להעביר שיירות לירושלים .מאוחר יותר
נסללה דרך גישה שכונתה "דרך בורמה",
שהצליחה לפרוץ את המצור הירדני על
ירושלים הערבית ,ובמבצע שילוח הותקן
צינור מים שהעביר מים לעיר מאזור חולדה.
בזכות מאמצים אלה הצליחו תושבי
ירושלים להחזיק מעמד במלחמה.

אל בית המרקחת של חזי הגיע אדם שביקש תרופה מסוימת שהוא זקוק
לה מאוד .לאחר שחזי הרוקח אמר לו מה המחיר ,הוא אמר שהוא יחשוב
על זה ויחליט יותר מאוחר אם לקנות אותה או לא מכיוון שהתרופה יקרה.
לאחר שהוא הלך נכנס אדם אחר לבית המרקחת וביקש לקנות את אותה
תרופה שגם הוא זקוק לה והיה מוכן לשלם מיד .חזי התלבט האם למכור
לו ,או שאולי הוא צריך לשמור את התרופה לאדם הראשון?

גם ה מצד שני:

ד אחד:

מצ אשון זקוק
האדם הר ביקש זמן
א
לתרופה ,והו חליט האם
שוב כדי לה
או לא .הוא
לח
לקנות אותה שובה כזו או
עדיין לא נתן ת רצה אותה
לי הוא י
אחרת ואו ה הראשון.
והוא הי

אדם
לתרופה והו השני זקוק
א
מיד ,ואם הא מוכן לשלם
ד
בסוף לא ירצ ם הראשון
ה
גם לא ימכור אותה ,וחזי
או
ת
השני ,חזי ה ה לאדם
קרח מכאן ו רוקח יצא
מכא
לעשו ן .מה עליו
ת?

ו...מה
דעתכם?

מחסום ערבי בשער הגיא נגד שיירות יהודיות1948 ,
Wikipedia

מי
אני

| מי אני?

 4דקות

א .סללו אותי במהלך מלחמת העצמאות.
ב .אני קרויה על שם דרך שהובילה בין בורמה לסין.
ג .אני מתחילה ממזרח למושב בקוע ,חוצה את שער הגיא ומתחברת בסוף
לירושלים.

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-

דרך בורמה

לועזי
(למיניינם)

בספירה
מבריאת העולם

ד .בזכותי נפרץ המצור על ירושלים והתאפשרה העברת כוחות ואספקה לעיר.

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

מלחמת
בורמה.
ב
1
9
4
8
ח-
1.1דרך ת תש"
נים בדרך
שוריי
2.2בשנ אות.
ה
ק
מ
פ
ב
ס
ם
א
ו
ון
העצמ לוח
ז
מ
מי ל ביא
3נסעו בה כדי
הה במצור .מה לסין.
 .3לירושלים ,שהיית
ין בור
ב
לי
ה
ת
ש
יי
רו
םרך שה
ליל שם ד
4.4ע

 1מהי הדרך המצוירת כאן?
 2מתי סללו אותה?
 3מי נסע בא ומה הייתה מטרתם?
 4על שם מה קרויה הדרך הזו כך?

| מי אני?

 3דקות

א .אני מעבר צר המוביל מהשפלה אל הרי ירושלים.
ב .בערבית קוראים לי באב-אל-ואד ,ויש שיר מפורסם עליי.
ג .במלחמת העצמאות נהרגו רבים מאנשי השיירות שניסו לעבור בי.

ער הגיא
ש

ד .אם תעברו בי כיום ,תוכלו לראות את שרידי המשוריינים שנפגעו.

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

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
לאחר שהאדמה פתחה פיה ובלעה את קרח ועדתו,
התלוננו בני ישראל פעם נוספת והמשיכו לערער על
מעמדו של אהרון .הפעם אומר ה' לקחת שנים עשר
מטות מעץ ,ובבוקר למחרת מקלו של אהרון פורח
ויוצאים ממנו שקדים  -מה שמוביל להרגעת המרד.
מה מסמלת פריחת מקל השקד ומדוע היא זו שמרגיעה
את המרד סביב מעמדו של אהרון? הרש"ר הירש
מסביר בצורה נפלאה שצמיחת מטה השקד מבטאת
בדיוק את עניין המרד .כל ענפי עצי הפרי דומים
זה לזה ,לכולם יש נבטים ,פרחים ופירות .את כולם
נושאת אותה אדמה ומי הגשמים המשקים אותם
באים ממקום אחד .אותה הרוח מנשבת בכולם וכולם
צומחים מאותו אור של החמה .אף על פי כן ,כל עץ
מוציא פירות אחרים ,בטעמים שונים ובמראה אחר.
כך הוא עץ השקד המקדים להוציא פירות לפני שאר
האילנות ,וכך הוא אהרון הכהן הנבחר לשרת בקודש
לפנים מכל אחיו הלויים.

בשביל הסנהדרין
רבי יצחק נפחא
רבי יצחק נפחא היה אמורא ארץ ישראלי בן הדור
השני והשלישי .למד בבית מדרשו של רבי יוחנן,
ונחשב לאחד מגדולי החכמים בדורו .לפרנסתו עבד
כנפח .מאוחר יותר ירד לבבל והתחבר לחכמים שישבו
שם ,ביניהם רב נחמן ורבי אבהו .הוא דרש דרשות
רבות באגדה ,וראה בה דרך לרומם את רוח העם
כנגד הצרות והקשיים .כמו כן ,היה בקיא בהלכה.
מאמרותיו הידועות" :אם יאמר לך אדם יגעתי ולא
מצאתי – אל תאמין ,לא יגעתי ומצאתי – אל תאמין,
יגעתי ומצאתי – תאמין"; "אין הברכה מצויה אלא בדבר
הסמוי מן העין" .בין תלמידיו היו רב אמי ורב אסי.

שאלות השבוע ???

א .מה הסכום הגבוה ביותר והנמוך ביותר שיכול
ּנֹודר ֲע ָרכִ ין?
להתחייב בו מי ֶׁש ֵ
אֹומ ִרים ַהּלֵ ל ְּברֹאׁש ַה ָּשׁנָ ה?
ּדּוע ֵאין ְ
בַ .מ ַ
בֹודה?
ג .מתי יכול גם ַה ָּק ָטן להיכנס לָ ֲעזָ ָרה לַ ֲע ָ

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 קדשים | ַמ ֶסּכֶ ת ֲע ָרכִ יןַ ,ד ִּּפים י'-י״ג

אֹומ ִרים ַהּלֵ ל ְּברֹאׁש ַה ָּשׁנָ ה?
ּדּוע ֵאין ְ
ַּדף י'ַ :מ ַ
ּדּוע ְּבנֵ י ִי ְׂש ָר ֵאל ֵאינָ ם
ָא ַמר ַר ִּבי ַא ָּבהּוַ :מלְ ָאכֵ י ַה ָּשׁ ֵרת ָׁש ֲאלּו ֶאת ַה ָּק ָּב"הַ :מ ַ
יּפּורים?
ּוביֹום ַהּכִ ִ
אֹומ ִרים לְ ָפנֶ יָך ַהּלֵ ל ְּברֹאׁש ַה ָּשׁנָ ה ְ
ְ
יּסא ַה ִּדיןּ ,ולְ ָפנָ יו
יֹוׁשב ַעל ּכִ ֵ
ָא ַמר לָ ֶהם ַה ָּק ָּב"הַ :ה ִאם ִי ָּתכֵ ן ֶׁשּכַ ֲא ֶׁשר ַה ֶּמלֶ ְך ֵ
ֹאמרּו ַהּלֵ ל? ָא ְמנָ ם ְּברֹאׁש
תּוחים ִס ְפ ֵרי ַח ִּיים ְו ִס ְפ ֵרי ֵמ ִתיםִ ,י ְׂש ָר ֵאל י ְ
ְּפ ִ
טּוחים ֶׁש ַה ָּק ָּב"ה
אֹופן ֶׁש ַּמ ְר ֶאה ֶׁש ָאנּו ְּב ִ
ַה ָּשׁנָ ה ֲח ַז"ל הֹורּו ֶׁש ֵּיׁש לְ ִה ְתנַ ֵהג ְּב ֶ
לֹומר ַהּלֵ ל,
אֹותנּו ַּב ִּמ ְׁש ָּפטַ ,אְך ְּבכָ ל זֹאת ֵאין ֶזה ָראּוי ַ
ְי ַר ֵחם ָעלֵ ינּו ְו ַי ְצ ִּדיק ָ
יּסא ַה ִּדין ְועֹוד ֹלא ָק ַבע ֶאת ְּפ ַסק ַה ִּדין.
יֹוׁשב ַעל ּכִ ֵ
ּכַ ֲא ֶׁשר ַה ֶּמלֶ ְך ֲע ַד ִין ֵ

ּמּופלָ ָאה ְּב ֵבית ַה ִּמ ְק ָּדׁש
ַּדף י"אַ :הּנְ גִ ינָ ה ַה ְ
יהה
יּפ ָּיה לַ ּגְ אּוּלָ ה ַה ְּשׁלֵ ָמה ּולְ ִבנְ ַין ֵּבית ַה ִּמ ְק ָּדׁש ּכֹולֶ לֶ ת ְּבתֹוכָ ּה ֶאת ַהּכְ ִמ ָ
ַה ִּצ ִ
"ּוב ִׁש ֵירי
לְ ַה ֲאזִ ין ,לַ ֲחזֹות ְולַ ֲחוֹות ֶאת ִׁש ַירת ַהּלְ ִוּיִ ים ֶׁשּש ְֹׁוררּו ְּב ֵבית ַה ִּמ ְק ָּדׁשְ ,
ּכֹותב ּכִ י ַהּלְ ִוּיִ ים
מּורים לִ ְפנֵ י ִמזְ ְּב ֶחָך"ָ .ה ַר ָמ"א ֵ
ָּדוִ ד ַע ְב ְּדָך ַהּנִ ְׁש ָמ ִעים ְּב ִע ֶירָךָ ,ה ֲא ִ
יּוח ֶדת
יהם ְּב ֵבית ַה ִּמ ְק ָּדׁש ַעל ִּפי חֹוכְ ַמת נְ גִ ינָ ה ְמ ֶ
ׁשֹוררּו ְּב ִפ ֶ
נִ ּגְ נּו ְּבכֵ לִ ים ְו ְ
עֹולםִ ,עם ִּביּטּול ַה ִּשׁ ָירה ְּב ֵבית ַה ִּמ ְק ָּדׁשָ .ה ַר ָמ"א
ֶׁש ָח ְל ָפה ְו ָא ְב ָדה ִמן ָה ָ
יאהַ ,ה ֶּשׁ ֶמׁשַ ,ה ָּי ֵר ַח
מֹוסיף ּכִ י ִׁש ַירת ַהּלְ ִו ִּיים ָה ְי ָתה ְמכּוּוֶנֶ ת ּכְ נֶ גֶ ד ִׁש ַירת ַה ְּב ִר ָ
ִ
ׁשֹוררּו ְּב ֶה ְת ֵאם לְ ַה ְׁש ָּפ ָעתֹו ָּב ֶעלְ יֹונִ ים.
ְוכָ ל ּגַ ְר ֵמי ַה ָּשׁ ַמ ִיםּ ,כַ ֲא ֶׁשר ְּבכָ ל ּכְ לִ י ְ

חּור ָּבן ֵּבית ַה ִּמ ְק ָּדׁש
ַּדף י"בְ :
ְּכ ֶׁש ָח ַרב ֵּבית ַה ִּמ ְק ָּדׁש ָה ִראׁשֹוןָ ,ה ָיה
בּוע.
ֶזה ִּת ְׁש ָעה ְּב ָאבְ ,ויֹום ִראׁשֹון ַּב ָּשׁ ַ
יּטה
ָה ְי ָתה זֹו ָׁשנָ ה ַא ֲח ֵרי ְׁשנַ ת ַה ְּשׁ ִמ ָ
הֹוי ִריב,
ְו ָה ְי ָתה זֹו ִמ ְׁש ַמ ְרּתֹו ֶׁשל ְי ָ
אׁשי
ֶׁש ָה ָיה ֶא ָחד ֵמ ֶע ְׂש ִרים ְו ַא ְר ָּב ָעה ָר ֵ
חּוּל ִקים
ִמ ְׁש ָמרֹותַ .הּכ ֲֹהנִ ים ָהיּו ְמ ָ
בֹודה
ְל ֶע ְׂש ִרים ְו ַא ְר ָּב ָעה ִמ ְׁש ְמרֹות ֲע ָ
ּול ָכל ִמ ְׁש ָמר ָה ָיה ְממּוּנֶ ה ֶׁשּכּוּנָ ה "רֹאׁש ִמ ְׁש ָמר" ְו ָה ָיה
ְּב ֵבית ַה ִּמ ְק ָּדׁשְ ,
יּמׁש ְּב ֵבית ַה ִּמ ְק ָּדׁש ַה ִּמ ְׁש ָמר ֶׁשל
בּוע ִׁש ֵ
ַא ֲח ַראי ַעל ַה ִּמ ְׁש ֶמ ֶרתְּ .באֹותֹו ָׁש ַ
קֹומם ְו ָא ְמרּו ִׁש ָירה ֶאת ַה ָּפסּוק
הֹוי ִריבַ .הּכ ֲֹהנִ ים ְו ַהּלְ ִו ִּיים ָע ְמדּו ַעל ְמ ָ
ְי ָ
יתם"ַ ,אְך ֹלא ִה ְס ִּפיקּו
ּוב ָר ָע ָתם יַ ְצ ִמ ֵ
יהם ֶאת אֹונָ ם ְ
ִּב ְת ִהיּלִ ים" :וַ ּיָ ֶׁשב ֲעלֵ ֶ
אֹוי ִבים
ֹלקינּו" ּוכְ ָבר נִ כְ נְ סּו ָה ְ
יתם ה' ֱא ֵ
לְ ַס ֵּים ֶאת ַה ָּפסּוק ּולְ ַה ְׁשלִ ים"ַ :י ְצ ִמ ֵ
חּור ַּבן ַּביִ ת ֵׁשנִ י.
אֹותםַָּ .ב ָריְ ָתא ְמ ַסּיֶ ֶמתְ :וכָ ְך ְּב ִדּיּוק ֵא ַרע ּגַ ם ְּב ְ
לַ ֵהיכָ ל ְוכָ ְבׁשּו ָ

ַּדף י"גַ :היְ לָ ִדים ֶׁשּזָ כּו לָ ִׁשיר ְּב ֵבית ַה ִּמ ְק ָּדׁש
בֹודה"  -לֵ ִוי ָק ָטן ֵאינֹו ַר ַּשׁאי
"אין ַה ָּק ָטן נִ כְ נָ ס לָ ֲעזָ ָרה לַ ֲע ָ
אֹומ ֶרתֵ :
ַה ִּמ ְׁשנָ ה ֶ
"אּלָ א ַב ָּשׁ ָעה ֶׁש ַהּלְ וִ ּיִ ים
לְ ִהיּכָ נֵ ס לָ ֲע ָז ָרה לַ ֲעׂשֹות ַא ַחת ֵמ ֲעבֹודֹות ַהּלְ ִו ִּייםֶ ,
אֹומ ִרים ְּב ִׁשיר" ַּ -ב ָּשׁ ָעה ֶׁש ַהּלְ ִו ִּיים ָהיּו ְמנַ ּגְ נִ יםַ .ה ְּק ַטּנִ ים ֹלא ָה ָיה ְמנַ ּגְ נִ ים
ְ
יהם
ּוב ְׁש ָאר ּכְ לֵ י ַה ִּשׁירֶ ,אּלָ א ֵהם ָהיּו ָׁש ִרים ְּב ִפ ֶ
ִּבכְ לֵ י ַהּנְ גִ ינָ הַּ ,בּנֶ ֶבלַּ ,בּכִ יּנֹור ִ
יהם ַה ְּצ ִע ִירים ֶאת זְ ִמ ַירת ַהּלְ וִ ּיִ ים ַה ְּמבּוּגָ ִרים ֵמ ֶהםַ .הּלְ ִוּיִ ים
קֹולֹות ֶ
ֵ
ּכְ ֵדי לְ גַ ּוֵן ְּב
ַה ְּק ַטּנִ ים ֹלא ָע ְמדּו ַעל ַהּדּוכָ ן ִעם ַהּלְ ִו ִּיים ַהּבֹוגְ ִריםֶ ,אּלָ א ֵהם ָע ְמדּו ַעל
גֹובּה ָה ַרגְ לַ ִים ֶׁשל ַהּלְ ִו ִּיים ֶׁש ָע ְמדּו ַעל ַהּדּוכָ ן.
יהם ִהּגִ יעּו לְ ַ
אׁש ֶ
ַה ַּק ְר ַקעְ ,ו ָר ֵ
ֵהם ֹלא ָע ְמדּו ַעל ַהּדּוכָ ןִ ,מ ְּפנֵ י ֶׁש ְּבכָ ל ִׁש ָירה ָהיּו ְצ ִריכִ ים לָ ִׁשיר ְׁשנֵ ים ָע ָׂשר
לְ ִו ִּיים לְ כָ ל ַה ָּפחֹותְ ,ו ִאם ַי ַע ְמדּו ַה ְּק ַטּנִ ים ִעם ַהּגְ דֹולִ יםִ ,י ְטעּו לְ ַה ֲח ִׁשיב
ֶאת ַה ְּק ַטּנִ ים ְּב ִמנְ ַין ְׁשנֵ ים ָע ָׂשר ַהּלְ ִו ִּיים.
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