תנו באתר

בקרו או

בס"ד

מדינת ישראל
משרד החינוך

מּורה דפים ל'-ל"דַ ,מ ֶּסכֶ ת ּכָ ֵרתֹות ַּד ִּפים ב'-ג'.
סדר קדשים | ַמ ֶּסכֶ ת ְּת ָ
שבת פרשת עקב י"ז-כ"ג באב ( 18-24לאוגוסט)

"מ ִחיר ּכֶ לֶ ב"
ַּדף ל'ְ :
"מ ִחיר ּכֶ לֶ ב" .לְ דּוגְ ָמהׁ :שֹור ֶׁשּנִ ְרּכַ ׁש
קֹוב ַעת ֶׁש ָאסּור לְ ָה ִביא לְ ֵבית ַה ִּמ ְק ָּדׁש ְ
ּתֹורה ַ
ַה ָ
קֹור ָּבן ַעל ַה ִּמ ְז ֵּב ַח.
מּורת ּכֶ לֶ ב ֵאינֹו ָראּוי לַ ֲעלֹות ּכְ ְ
ְּת ַ
מּורת
ּומה ּלְ גַ ֵּבי ֵּבית ּכְ נֶ ֶסת? ַה ִאם ֶא ְפ ָׁשר לְ ִה ְׁש ַּת ֵּמׁש ְּב ֵבית ַהּכְ נֶ ֶסת ְּב ֵח ֶפץ ֶׁשּנִ ְרּכַ ׁש ְּת ַ
ַ
רּוחםִ ,מּגְ דֹולֵ י ָה ִראׁשֹונִ יםְ ,וכָ ְך ָּפ ַסק ָה ַר ָמ"א ֶׁש ָאסּור לַ ֲעׂשֹות ׁשּום ָּד ָבר
ּכֶ לֶ ב? ַר ֵּבנּו ְי ָ
מּורת ּכֶ לֶ ב.
לְ ֵבית ַהּכְ נֶ ֶסת ֵמ ֵח ֶפץ ֶׁש ִה ְת ַק ֵּבל ְּת ַ

ַּדף ל"אְּ :ב ַׂשר ְט ֵר ָפה לִ כְ לָ ִבים
קֹור ָּבן ַּב ַעל מּום ֶׁשהּוא ּגַ ם ְט ֵר ָפהְ ,וגַ ם
ּכַ ָּמה ְּפ ָע ִמים ֵיׁש ִּדּיּון ְּב ַמ ֶּסכֶ ת זֹו ִאם ֵיׁש ְ
אֹוכלֹו ִּכי הּוא ְט ֵר ָפה ַ -ה ִאם לִ ְפּדֹות אֹותֹו ּכְ ֵדי לָ ֵתת
ִאם ִי ְפּדּו אֹותֹו ִאי ֶא ְפ ָׁשר ְל ְ
אֹותֹו לַ ֲאכִ ילָ ה לִ כְ לָ ִבים
ּדּוע
לְ ַא ַחר ֶׁש ָּימּות? ַמ ַ
ָר ָצה ַה ַּתלְ מּוד ֶׁש ִּי ְּתנּו ֶאת
ַה ְּט ֵר ָפה לִ כְ לָ ִבים? לְ ַד ַעת
ַר ִׁש"י ְּב ַמ ֶּסכֶ ת ְּפ ָס ִחים ,יֵ ׁש
ִמ ְצ ָוה לָ ֵתת ְּב ַׂשר ְט ֵר ָפה
לִ כְ לָ ִביםּ ,כְ ָׂשכָ ר ַעל ּכָ ְך
ֶׁש ְּב ִמ ְצ ַר ִים ֵהם ֹלא נָ ְבחּו
יערּו ֶאת יִ ְׂש ָר ֵאל.
וְ ֹלא ִצ ֲ
ּבֹוח
ּדּוע ָרצּו ַהּכְ לָ ִבים לִ נְ ַ
ַמ ַ
ְּב ִמ ְצ ַר ִי ם? ִמ ְּפ נֵ י ֶׁש ַּג ם
ַה ְּבכֹורֹות ֶׁשל ַה ְּכ ָל ִבים
יהם ֶׁשֹּלא
ּבֹוחַ ,אְך ַה ָּק ָּב"ה ָג ַזר ֲע ֵל ֶ
נֶ ֶה ְרגּו ְּב ַמ ַּכת ְּבכֹורֹותְ ,ו ֵהם ִה ְצ ַט ֲערּו ְו ָרצּו ִלנְ ַ
ִינְ ְּבחּו ּכְ ֵדי ֶׁש ִּי ְׂש ָר ֵאל ֹלא ִי ְצ ַט ֲערּו.

יֹוחנָ ן
ַּדף ל"בַ :ר ִּבי ָ
מֹור ֵאי ֶא ֶרץ יִ ְׂש ָר ֵאל ַּבּדֹור ַה ֵּשׁנִ י וְ רֹאׁש ַהּדֹור ּכּוּלֹוּ ,גַ ם ַחכְ ֵמי
יֹוחנָ ן ָהיָ ה גְ דֹול ָא ָ
ַר ִּבי ָ
יבה ְּב ֶמ ֶׁשְך
יבה גְ דֹולָ ה ִּב ְט ֶב ְר ָיהְ ,ו ָה ָיה רֹאׁש ְי ִׁש ָ
יֹוחנָ ן ָי ַסד ְי ִׁש ָ
פּופים לֹוַ .ר ִּבי ָ
ָּב ֶבל ָהיּו ּכְ ִ
יבתֹו ָה ָיה ַר ִּבי ִׁש ְמעֹון ֶּבן לָ ִקיׁשֶׁ ,ש ַא ַחר ּכָ ְך נִ ְה ָיה
ְׁשמֹונִ ים ָׁשנָ הֶ .א ָחד ִמ ַּתלְ ִמ ֵידי ְי ִׁש ָ
יֹוחנָ ן.
יד-ח ֵבר ֶׁשל ַר ִּבי ָ
ַּתלְ ִמ ָ
ּוב ֶהםַ :רב ַא ִּמיַ ,רב ַא ִסיַ ,רב ִח ָּיא ַּבר ַא ָּבא,
יֹוחנָ ןָ ,
ַּתלְ ִמ ִידים ַר ִּבים ְמאֹוד ָהיּו לְ ַר ִּבי ָ
אׁשי ְי ִׁשיבֹות ַא ֲח ָריו.
אׁשי ַהּדֹור ְו ָר ֵ
ְו ַר ִּבים ֲא ֵח ִרים ֶׁש ָהיּו ָר ֵ
יֹוחנָ ן נִ ְפ ַטר ִּב ְׁשנַ ת ד' ל"ט.
ַר ִּבי ָ

מסיימים
בשעהמסכת תמורה
טו
מסכתבה ומתחילים
כרתות
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התלמוד

הישראלי

מן התלמוד
סדר קדשים,
ַמ ֶּסכֶ ת ּכָ ֵרתֹותַּ ,דף ג'

"אמר ליה כדתניא :וחובר חבר  -אחד חובר
גדול ואחד חובר קטן ,ואפילו חובר לנחשים
ועקרבים חייב"
זיבורא – צרעה
עקרבא – עקרב
הסבר :התלמוד עוסק באיסור של "וחובר חבר",
שהוא סוג של כישוף שמחבר חיות שונות יחד.

בס"ד

| מן ההסטוריה

א

חברות

 7דקות

מתפלפלים

העפלה מארצות המזרח
בין השנים  1922-1948הגבילו השלטונות
הבריטים את העלייה לארץ ישראל .יהודים
רבים עלו לארץ בצורה בלתי חוקית ,שכונתה
"העפלה" .ביניהם היו יהודים רבים בני עדות
המזרח ,שחלקם הגיעו מארצות ערב וחלקם
עלו דרך אירופה .רוב העולים הגיעו בקבוצות
קטנות ,שהובלו בידי מבריחים ערבים .הם
נקלטו בארץ בכפר גלעדי ומשם פוזרו
ביישובים שונים .בהמשך מינתה הנהגת היישוב
את המוסד לעלייה ב' להיות אחראי על ארגון
ההעפלה מארצות ערב .חלק מהמעפילים
הגיעו דרך היבשה
וחלקם בספינות
דרך הים .מעריכים
שכ 12,000-יהודים
עלו לארץ בצורה זו.

לפניכם אירוע שעורר דיון משפחתי –
מוכרת בחנות המכולת השכונתית שמה לב שתאריך התפוגה של חלק
מהגבינות במקרר בחנות כבר חלף לפני יום-יומיים.
היא התלבטה האם עליה להוריד מהמדפים את כל הגבינות שהתאריך
שלהם עבר ,או שזה תפקידם של הקונים לבדוק את זה ולא באחריותה.
אולי יש קונים שלא מפריע להם לאכול גבינות כאלו.

צד אחד:

מ בחנות ויש לה
היא מוכרת צרים .אם היא
המו
אחריות על בינות שתאריך
שג
יודעת שי הם חלף עליה
התפוגה של
תם מהמדפים.
להוריד או

האחריות מצד שני:

מוטלת ע
הם צריכים לב ל הקונים.
קונים סחורה דוק כשהם
כזו
האם היא טרייה ו או אחרת
ה
א
עדיין בתו ם התאריך
קף.

אנדרטת ההעפלה בגן לונדון בתל אביב,
ד"ר אבישי טייכרWikipedia ,

ו...מה
דעתכם?

| על המפה | נחל חבר
נחל חבר הוא נחל במדבר יהודה הזורם מאזור
יטא ונשפך לים המלח .אורכו של הנחל כ17-
ק"מ .בנחל יש מספר מפלים קטנים ,ומפל גדול
שגובהו למעלה מ 100-מטרים .הנחל נקרא על
שם העיר חברון שהשתמר בשם הערבי "ואדי
חברה" .הוא נקרא גם ואדי אל חייאת  -נחל
הנחשים .במצוקי הנחל נמצאו שתי מערות
ובהן ממצאים ארכאולוגיים חשובים :מערת
האימה ומערת האגרות .במערות התגלו חפצים,
מסמכים ושלדי אדם מתקופת
מרד בר כוכבא .עצמות
האנשים שנמצאו במערות
נקברו בשנת תשמ"א ()1981
על שפתו הצפונית של קניון
הנחל בטקס צבאי מלא על ידי
הרב שלמה גורן.

אם גם אתם נתקלתם בדילמה ו'התפלפלתם' עליה אתם מוזמנים
לשתף אותנו ואולי היא תתפרסם אצלנו בעלון.
ניתן לשלוח למייל talmudisraeli.medison.co.il
תחת הנושא ״דילמה״ עם שם משפחה ועיר מגורים

| מי אני?

ד.

לועזי
(למיניינם)

בספירה
מבריאת העולם

תצפית אל נחל חבר ,מעלה היצירהWikipedia ,

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

הכינוי שלי היה "דדו".
נולדתי בסרייבו ועליתי במסגרת עליית הנוער.
השתתפתי במלחמת העצמאות ,והייתי מפקד פיקוד
צפון במלחמת ששת הימים.
הייתי הרמטכ"ל במלחמת יום כיפור.

2934

שלמה
המלך

3340

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

3408

-352

הקמת
ביהמ“ק ה2-

דוד אלעזר

א.
ב.
ג.

 4דקות

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:

זר .דדו .רמטכ"ל.
הודי מתפלל את
אלע
ור .הי
יפ
כ
ום
1 .1דודאריך מלחמת י
בנון ,המדינות
2 .2לת ות יום כיפור.
תפילהדגלים של ישראל סוריה ולעל קרבות רבים.
לו
וד אלעזר פקד
3 .3א לחמו זו בזו ,וד
ש

 1מי האיש היושב בג'יפ מה היה כינויו ,ומה היה תפקידו הצבאי?
 2למה רומז התאריך על הג'יפ ומה הקשר
ליהודי המתפלל בצד ימין?

 7דקות

 3מה הדגלים בציור ואיך הם קשורים?

| מי אני?

 3דקות

א .הייתי ארגון של לוחמים שפעל במסגרת "ההגנה".
ב .ראשי התיבות של שמי הם "פלוגות המחץ".
ד .לאחר הקמת המדינה השתלבתי בצה"ל.

4260

4650

4800

רבי סעדיה
גאון

רש״י

4900

5258

5260

5323
ה'רמ"ח

5657
ה'תר"ך

5699
ה'תרצ"ט

רבי יוסף
קארו

1897

1939

5707
ה'תש"ז

ת המחץ)
ח (פלוגו
הפלמ"

ג .פעלתי להגנת היישוב היהודי ,לסיוע למעפילים ולמאבק בשלטון הבריטי.

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

1500

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
חוש השמיעה מקבל מקום מאוד מרכזי בכל חומש
דברים ,וכך גם פרשתנו פותחת בחובה לשמוע את דבר
ה'" :והיה עקב תשמעון" .בדומה לכך אנו אומרים פעמיים
בכל יום את הפסוק המפורסם "שמע ישראל ,ה' אלוקינו,
ה' אחד" ,וכך גם הייתה אמירתם המפורסמת של בנ"י
תחת הר סיני" :נעשה ונשמע" .מה עניינה של השמיעה
ומדוע היא תופסת מקום כה חשוב בתורה? בשונה מחוש
הראייה העוסק בדברים כפי שהם נתפסים כלפי חוץ,
הרי שהשמיעה מסמלת את החדירה אל העומק פנימה,
את ההקשבה ושימת הלב .עבודת אלוקים שלנו איננה
מבוססת רק על צייתנות חיצונית כי אם על הפנמה וחיבור
פנימי ,ועל כן מדגישה התורה את השמיעה ,הנכנסת אל
הלב ,כזו שמחייבת אותנו ללכת ולקיים את מצוות ה'.

מה הקשר?
התאימו בין המעשה לבין דינו של מי שעשה אותו:
 .1יוסי אכל במזיד חמץ בפסח

א .קורבן עולה

 .2יוסי אכל בטעות חמץ בפסח כי
חשב שזו מצה

ב .אשם תלוי

 .3יוסי אכל משהו בפסח והוא לא
יודע אם זה היה חמץ או מצה

ג .חייב כרת

 .4יוסי לא אכל בכלל מצה בפסח

ד .קורבן חטאת

(תשובות1- :ג2- ,ד3- ,ב4- ,א)
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

ִאם ָחלִ ילָ ה נִ ְמ ָצא ָח ֵמץ ְּב ֶפ ַסח ,יֵ ׁש ִמּיָ ד לִ ְׂשרֹוף אֹותֹוָ .ה ִאם לְ ַא ַחר ֶׁש ֶה ָח ֵמץ
מּוּתר לֵ ָהנֹות ִמן ָה ֵא ֶפר? אֹו ֶׁשּכְ ֵׁשם ֶׁש ֶה ָח ֵמץ ָאסּור ַּב ֲהנָ ָאהּ ,כָ ְך ּגַ ם
נִ ְׂש ַרף ָ
ּכֹותב
ימן תמ"ה ֵ
אֹורח ַח ִּייםִ ,ס ָ
ָה ֵא ֶפר ֶׁשּלֹו ָאסּור ַּב ֲהנָ ָאה? ַהּטּור ֵח ֶלק ַ
הּודה
לֹוקת ַּתּנָ ִאים ֶׁשּנִ לְ ֶמ ֶדת ְּב ַדף ֶזה ֵּבין ַר ִּבי ְי ָ
לּויה ְּב ַמ ֲח ֶ
ֶׁש ְּשׁ ֵאלָ ה זֹו ְת ָ
יהנֹות ִמן ָה ֵא ֶפר,
מּוּתר ֵל ָ
אֹומר ֶׁש ַא ֲח ֵרי ַה ְּשׂ ֵר ָפה ָ
הּודה ֵ
ַל ֲח ָכ ִמיםַ .ר ִּבי ְי ָ
יהנֹות ּגַ ם ִמן ָה ֵא ֶפר.
סֹוב ִרים ֶׁש ָאסּור לֵ ָ
ַו ֲחכָ ִמים ְ

שה ְת ָּב ֵרר
ַּדף ל"דָ :ס ֵפק ִ
קֹור ָּבן ֶׁש ֵּמ ִביא ִמי ֶׁשּיֵ ׁש
"א ָׁשם ָּתלּוי"ֶׁ ,שהּוא ְ
יע לְ ֵבית ַה ִּמ ְק ָּדׁש ִעם ָ
ָא ָדם ִהּגִ ַ
יּבל ֶאת ָּפנָ יוָּ ,ב ְדקּו
לֹו ָס ֵפק ִאם הּוא ָע ַבר ֲע ֵב ָרה ֶׁש ֵּיׁש ָּבּה ִחּיּוב ּכָ ֵרתּ .כ ֵֹהן ִק ֵ
יּבלּו ֶאת ַה ָּדם ְו ָע ְמדּו לִ ְזרֹוק
ּקֹור ָּבן מּוםְ ,ו ַא ַחר ּכָ ְך ָׁש ֲחטּו אֹותֹוִ ,ק ְ
ֶׁש ֵאין לַ ְ
ֶאת ַה ָּדם ַעל ַה ִּמ ְז ֵּב ַחֶ .ר ַגע ִל ְפנֵ י ֶׁש ָּז ְרקּו ֶאת ַה ָּדם ַעל ַה ִּמ ְז ֵּב ַחִ ,ה ְת ָּב ֵרר
ּוברּור ֶׁשהּוא ֹלא ָע ַבר ֲע ֵב ָרה.
לְ אֹותֹו ָא ָדם ֶׁש ֵאין ּכָ ל ָס ֵפקָ ,
ּקֹור ָּבןּ ,כִ י אֹותֹו ָא ָדם
ָּב ֶרגַ ע ֶׁש ִה ְת ָּב ֵרר ֶׁש ֵאין ָס ֵפקֵ ,אין לִ ְזרֹוק ֶאת ַּדם ַה ְ
ּקֹור ָּבן ְו ֵאין
ׂשֹור ִפים ֶאת ַה ְ
קֹור ַּבן ָא ָׁשם ָּתלּויְ ,ולָ כֵ ן ְ
ּכְ ָבר ֵאינֹו ַח ָּיב ַּב ֲה ָב ַאת ְ
מּורה.
זֹור ִקים ֶאת ָּדמֹוְּ .ב ַדף זֶ ה ִמ ְס ַּתּיֶ ֶמת ַמ ֶּסכֶ ת ְּת ָ
יבים אֹותֹו ְו ֵאין ְ
ַמ ְק ִר ִ

ַּדף ב'ַ :מ ֶּסכֶ ת ּכָ ֵרתֹות
ּתֹורה ֹלא ִה ְפ ִק ָידה ִּב ֵידי ֵּבית ִּדיןֶ ,אּלָ א ִהיא ּכָ ְת ָבה ֶׁש ַעל
ֵיׁש עֹונָ ִׁשים ֶׁש ַה ָ
ּפֹות ַחת ְּב ִמנְ ַין ֵאּלּו
סּוּי ִמים ָהעֹונֶ ׁש ִי ְה ֶיה "ּכָ ֵרת"ַ .מ ֶּסכֶ ת ּכָ ֵרתֹות ַ
ֲח ָט ִאים ְמ ָ
יתה.
ּנֹובעֹות ֵמעֹונֶ ׁש ַהּכָ ֵרת ִ -מּלְ ׁשֹון ּכְ ִר ָ
ּוב ֲהלָ כֹות ֶׁש ְ
ֶׁש ַח ָּי ִבים ּכָ ֵרתֹות ַ

יש הנוהגים לקום בחצות הלילה ,ולומר תפילות
ופרקי תהילים המבטאים את הצער על חורבן המקדש
והשאיפה לגאולה .תפילות אלה נקראות "תיקון חצות".
מקורו של המנהג הוא בקבלה.

בֹודה זָ ָרה ְּבׁשֹוגֵ ג?
ֵ .1איְך ֶא ְפ ָׁשר לַ ֲעבֹוד ֲע ָ
לֹוׁשה סּוגֵ י הּכָ ֵרת לְ ִפי ָה ַר ְמ ַּב"ן?
ַ .2מ ֵהם ְׁש ָ
"א ָׁשם ָּתלּוי"?
קֹור ַּבן ָ
ִ .3מי ֵמ ִביא ְ

ַּדף ל"גֵ :א ֶפר ֶה ָח ֵמץ ְּב ֶפ ַסח

ַמ ֶּסכֶ ת ּכָ ֵרתֹות

! יש לי מושג | תיקון חצות

שאלות השבוע ???

מּורהַ ,ד ִּּפים ל״ג-ל״ד ַ -מ ֶסּכֶ ת ּכָ ֵרתֹותַ ,ד ִּּפים ב׳-ג׳
סדר קדשים | ַמ ֶסּכֶ ת ְּת ָ

חֹוטא ֵמת
"קל"ֶׁ ,ש ַה ֵ
לֹוׁשה סּוגֵ י ּכָ ֵרת .יֵ ׁש ּכָ ֵרת ַ
ָה ַר ְמ ַּב"ן ַמ ְס ִּביר ֶׁש ֵּיׁש ְׁש ָ
ִּב ְד ִמי ָי ָמיוַ ,אְך ֵיׁש לֹו ֵחלֶ ק לָ עֹולָ ם ַה ָּבא ְוהּוא ִי ְזּכֶ ה לִ ְת ִח ַּית ַה ֵּמ ִתים .יֵ ׁש
חֹוטא ַמ ֲא ִריְך ָי ִמיםַ ,אְך נַ ְפׁשֹו נִ כְ ֶר ֶתת ִמן ָהעֹולָ ם
יֹותרֶׁ ,שּבֹו ַה ֵ
ּכָ ֵרת ָחמּור ֵ
יֹותר הּוא ֶׁשל ֶזה ֶׁש ֵּמת ְּב ִקיּצּור ָי ִמים ְו ָׁשנִ ים ְו ַאף
ַה ָּבאַ .הּכָ ֵרת ֶה ָחמּור ְּב ֵ
נַ ְפׁשֹו נִ כְ ֶר ֶתת ִמן ָהעֹולָ ם ַה ָּבא.
בהלְ כֹות
ּכֹותב ָה ַר ְמ ַּב"ם ִ
ׁשּובה ּכָ ל ִּדינֹו ִמ ְׁש ַּתּנֶ הּ .כָ ְך ֵ
חֹוזר ִּב ְת ָ
אּולָ ם ִּמי ֶׁש ֵ
ׁשּובהֶׁ ,ש ֲא ִפיּלּו ִמי ֶׁשּנִ גְ ַזר ָעלָ יו ֶׁש ֵאין לֹו ֵחלֶ ק לָ עֹולָ ם ַה ָּבאִ ,אם ָח ַזר
ְּת ָ
ׁשּובה.
עֹומד ִּב ְפנֵ י ַה ְּת ָ
ׁשּובה ֲה ֵרי הּוא ִמ ְּבנֵ י ָהעֹולָ ם ַה ָּבאּ ,כִ י ֵאין ָּד ָבר ָה ֵ
ִּב ְת ָ

בֹודה זָ ָרה ְּבׁשֹוגֵ ג?
ַּדף ג'ֵ :איְך ֶא ְפ ָׁשר לַ ֲעבֹוד ֲע ָ
בֹודה ָז ָרה
בֹודה ָז ָרהַ ,י ֲעבֹוד ֲע ָ
ּיֹוד ַע ֶׁש ָאסּור לַ ֲעבֹוד ֲע ָ
ֵאיְך ִי ָּתכֵ ן ֶׁש ָא ָדם ֶׁש ֵ
דּוּבר ֶׁשהּוא נִ כְ נַ ס
ְּבׁשֹוגֵ ג? ְׁש ֵאלָ ה זֹו ַמ ִּציג ַה ַּתלְ מּוד ְּב ַדף ֶזהְ ,ועֹונֶ הִ :אם ְמ ָ
בֹודה זָ ָרה וְ ָח ַׁשב ֶׁשּזֶ ה ֵּבית ּכְ נֶ ֶסת וְ ִה ְת ַּפּלֵ ל וְ ִה ְׁש ַּת ֲחוָ ה לַ ה'
ְּב ָטעּות לְ ֵבית ֲע ָ
 הּוא ֹלא ָע ַבר ּכָ ל ִאיּסּורֶׁ ,ש ֲה ֵרי הּוא ֹלא ֶה ֱעלָ ה ַעל ַּד ְעּתֹו לְ ִה ְׁש ַּת ֲחוֹותבֹודה ָז ָרה ְּבׁשֹוגֵ ג ַּב ִּמ ְק ֶרה ַה ָּבא:
נֹוס ֶפת ֶׁשל ֲע ָ
בֹודה ָז ָרהֵּ .יׁש ֶא ְפ ָׁשרּות ֶ
לַ ֲע ָ
אֹותּהֶ ,אּלָ א ּכְ ֵדי
בֹודה ָז ָרה ֹלא ִמּתֹוְך ָרצֹון לַ ֲעבֹוד ָ
ָא ָדם ֶׁש ִּמ ְׁש ַּת ֲח ֶוה לַ ֲע ָ
בֹודה ָז ָרה .הּוא ׁשֹוגֵ גֶׁ ,שהּוא
רֹוצה ֶׁש ִּי ְׁש ַּת ֲחוּו לַ ֲע ָ
יׁשהּו ָחׁשּוב ֶׁש ֶ
לְ כַ ֵּבד ִמ ֶ
בֹודה ָז ָרה.
ָח ַׁשב ֶׁש ְּב ִמ ְק ֶרה ּכָ ֶזה ֵאין ִאיּסּור לְ ִה ְׁש ַּת ֲחוֹות לַ ֲע ָ
מייסד ועורך :מאיר יעקבסון
מנהל חינוכי ועורך :אבי רט
יו״ר חבר הנאמנים :רו״ח חיים פרייליכמן
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