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התלמוד

הישראלי

מן התלמוד
סדר קדשים,
ַמ ֶּסכֶ ת ְמ ִעילָ הַּ ,דף י"ג

שנה טובה
ומתוקה כתיבה
וחתימה טובה

"המקדיש את החורש  -מועלין בכולו"
מחוורתא – מבורר הדבר
למיזגא – לשבת
הסבר :אדם שהקדיש חורש לבית המקדש ,כל
החורש נאסר בהנאה ,ומי שמשתמש בעצים או
בענפים עובר על איסור מעילה.

הּוק ְּד ָׁשה
ַּדף י"בָ :חלָ ב ְּב ֵה ָמה ֶׁש ְ
מּוּתר אֹו
הּוק ְּד ָׁשה לְ ֵבית ַה ִּמ ְק ָּדׁש ַ -ה ִאם ָ
ָׁש ֲאלּו ֶאת ָה ַרבָ :מה ִּדין ָחלָ ב ֶׁשל ְּב ֵה ָמה ֶׁש ְ
קֹור ָּבן,
הּוק ְּד ָׁשה לְ ְ
יתם ָחלָ ב ֶׁשל ְּב ֵה ָמה ֶׁש ְ
ָאסּור לִ ְׁשּתֹות אֹותֹו? ָענָ ה ַעל ּכָ ְך ָה ַרבִ :אם ְׁש ִת ֶ
קֹור ַּבן ְמ ִעילָ הּ ,כִ י ֵאין ִּדין ְמ ִעילָ ה ְב ָחלָ ב ֶׁשל
ֲע ַב ְר ֶּתם ִאיּסּור ַאְך ֵאינְ כֶ ם ְצ ִריכִ ים לְ ָה ִביא ְ
יתם ָחלָ ב
הּוק ַּדׁש לַ ִּמ ְז ֵּב ַחִ ,מ ְּפנֵ י ֶׁש ֶה ָחלָ ב ֲה ֵרי ֵאינֹו ָק ֵרב ַעל ַה ִּמ ְז ֵּב ַחַ .אְך ִאם ְׁש ִת ֶ
קֹור ָּבן ֶׁש ְ
ְ
אֹותּה,
הּוק ְּד ָׁשה לְ ֶב ֶדק ַה ַּב ִיתּ ,כְ ֵדי ֶׁש ֵּבית ַה ִּמ ְק ָּדׁש ִי ְׁש ַּת ֵּמׁש ַּב ְּב ֵה ָמה אֹו ִי ְמּכֹור ָ
ִמ ְּב ֵה ָמה ֶׁש ְ
קֹור ַּבן ְמ ִעילָ הִ ,מ ְּפנֵ י ֶׁש ֶה ָחלָ ב ֶׁשּלָ ּה ַׁש ָּיְך לְ ֵבית ַה ִּמ ְק ָּדׁש.
ֲעלֵ יכֶ ם לְ ָה ִביא ּגַ ם ְ

ַּדף י"גֲ :הנָ ָאה ֵמ ֵח ֶפץ ֶׁשל ֶה ְק ֵּדׁש
עֹובר ַעל ִאיּסּור ְוהּוא ּגַ ם
ִמי ֶׁשּנֶ ֱהנֶ ה ֵמ ֵח ֶפץ ֶׁשל ֶה ְק ֵּדׁש ֵ
ַחּיָ ב ְּב ִדינֵ י ְמ ִעילָ הָ :עלָ יו לְ ַׁשּלֵ ם לַ ֶה ְק ֵּדׁש ֶאת ְּד ֵמי ַה ֵח ֶפץ
קֹור ַּבן ְמ ִעילָ ה.
יׁשיתְ ,וכֵ ן ָעלָ יו לְ ָה ִביא ְ
תֹוס ֶפת ֲח ִמ ִ
ְּב ֶ

ַּדף י"דּ :כִ י ִמן ָה ֲא ָבנִ ים ָה ֵאּלֶ ה יִ ָּבנֶ ה ַה ִּמ ְק ָּדׁש
לֹוק ִחים ֲא ָבנִ ים ֶׁשּכְ ָבר ַׁש ָּיכֹות לַ ֶה ְק ֵּדׁשֶ ,אּלָ א ּבֹונִ ים
ּכַ ֲא ֶׁשר ּבֹונִ ים ֶאת ֵּבית ַה ִּמ ְק ָּדׁש ֵאין ְ
אֹותן.
יׁשים ָ
אֹותֹו ֵמ ַא ְבנֵ י חּוּלִ ין ֶׁש ֵאינָ ן ְקדֹוׁשֹות ְו ַרק ַא ַחר ּכָ ְך ַמ ְק ִּד ִ
בֹודה
יּבה? ִמ ְּפנֵ י ֶׁש ָאסּור לֵ ָהנֹות ֵמ ֵח ֶפץ ֶׁשל ֶה ְק ֵּדׁשְ ,ו ִי ָּתכֵ ן ְמאֹוד ֶׁש ִּב ְׁש ַעת ָה ֲע ָ
ַמה ַה ִּס ָ
עֹוב ִרים ַעל ִאיּסּור.
חֹומ ֵרי ַה ִּבנְ ָיןְ ,ונִ ְמ ְצאּו ְ
ּומ ְ
ּפֹועלִ ים ֵי ָהנּו ִמן ָה ֲא ָבנִ ים ֵ
ַה ֲ
ּפֹועל ָיכֹול לֵ ָהנֹות ִמן ַה ֵּצל ֶׁש ַּמ ִּטיל ַה ִּקירּ ,כְ ֵדי לְ ִה ְס ַּת ֵּתר
לְ דּוגְ ָמהִּ :ב ְׁש ַעת ַה ְּבנִ ָּיה ַה ֵ
ּפֹועלִ ים לְ ִהי ָּשׁ ֵען אֹו לָ ֶׁש ֶבת ַעל ֶא ֶבן אֹו
ּלֹוהטֹות; ּכְ מֹו כֵ ן ְיכֹולִ ים ַה ֲ
ִמ ַּק ְרנֵ י ַה ֶּשׁ ֶמׁש ַה ֲ
דֹוׁשיםְ ,ו ַרק
חֹומ ִרים ֶׁש ֵאינָ ם ְק ִ
קֹורה ִמּקֹורֹות ַה ִּבנְ ָין .לְ ִפיכָ ְך ְּת ִחיּלָ ה ּבֹונִ ים ַהּכֹל ֵמ ָ
ַעל ָ
אֹותם לְ ֵבית ַה ִּמ ְק ָּדׁש.
יׁשים ָ
ַא ֲח ֵרי ֶׁש ַהּכֹל ָּבנּוי ּומּוכָ ן ַמ ְק ִּד ִ

נֹותר
ַּדף ט"וָ :
"ח ִמי ָּשׁה ְד ָב ִרים ְּבעֹולָ ה ִמ ְצ ָט ְר ִפים ֶזה ִעם ֶזה,
אֹומ ֶרת ּכָ ְךֲ :
ַה ִּמ ְׁשנָ ה ַהּנִ לְ ֶמ ֶדת ְּב ַדף ֶזה ֶ
ַה ָּב ָׂשרְ ,ו ַה ֵחלֶ בְ ,ו ַהּסֹולֶ תְ ,ו ַהּיַ יִ ן ְו ַה ֶּשׁ ֶמן"ֲ .הלָ כָ ה זֹו נֹוגַ ַעת לְ כַ ָּמה ִענְ יָ נִ ים ְו ֶא ָחד ֵמ ֶהם הּוא:
קֹור ַּבן ַח ָּטאת ַהּכ ֵֹהן ָיכֹול לֶ ֱאכֹול "יֹום
קֹור ָּבן ֵיׁש ְז ַמן ָקצּוב ּומּוגְ ָּבל ,לְ ָמ ָׁשל ְ
נֹותר" .לְ כָ ל ְ
" ָ
"ׁשנֵ י ָי ִמים
קֹור ַּבן ְׁשלָ ִמים ֶא ְפ ָׁשר לֶ ֱאכֹול ְ
ּובּלַ ְילָ ה ֶׁשּלְ ַא ֲח ָריו; ְ
יטתֹו ַ
ָולַ ְילָ ה" ְּ -ביֹום ְׁש ִח ָ
ּובּיֹום ֶׁש ַא ֲח ֵרי ַהּלַ ְילָ ה .לְ ַא ַחר ֶׁש ָחלַ ף
יטתֹוַּ ,בּלַ ְילָ ה ֶׁש ַא ֲח ָריו ַ
ְולַ ְילָ ה ֶא ָחד" ְּ -ביֹום ְׁש ִח ָ
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| מן ההסטוריה

א

חברות

מתפלפלים

הליטאים -המתנגדים לתנועת החסידות

לפניכם אירוע שעורר דיון משפחתי –

כאשר החלה תנועת החסידות להתפשט באירופה,
התעוררה נגדה התנגדות חריפה מצד רבנים
וראשי קהילות רבים .להתנגדות זו היו סיבות
שונות ,ביניהן החשש מפגיעה במעמדם של
תלמידי החכמים ,שינוי מנהגים וסדרי קהילות,
והחשש לתופעות שליליות כמו אלה של משיחי
השקר שבתי צבי ויעקב פרנק .בראש המתנגדים
עמד הגאון מווילנה -הגר"א ,שחתם על חרם
נגד החסידים .בעקבות זו התעוררו מחלוקות
ופולמוסים רבים בקהילות שונות ,וחסידים רבים
נרדפו והוחרמו .בסופו של דבר שככה המחלוקת,
כאשר התברר שהחסידים הם
יהודים נאמנים והחששות
מפניהם התבדו .המשתייכים
לזרם שהתנגד לחסידות מכונים
"ליטאים" או "מתנגדים".

דני בן ה 16-לומד בישיבה תיכונית בכיתה י' .יום אחד הוא הודיע
להורים שהוא רוצה לעבור לישיבה אחרת שמחנכת ברוח חסידית,
ששם לומדים רק לימודי קודש ללא תעודת בגרות ,וכמובן הוא
ישנה את לבושו ,יגדל פאות ,זקן ,ויקנה חליפה וכובע חסידי.
ההורים של דני מתקשים עם ההחלטה ומתלבטים מאוד.

צד אחד:

חורשת הארבעים היא חורשת עצי אלון מצוי עתיקים
הנמצאת בפארק הכרמל .היא נקראת כך על שם
כארבעים עצים עתיקים בני מאות שנים שעומדים
בחורשה .חלקם מתנשאים לגובה שבעה מטרים
וקוטר גזעים מטר וחצי .לחלק מהעצים יש גזעים
מיוחדים שלא נמצאים במקומות אחרים .החורשה
מקודשת לבני העדה הדרוזית כבר מזמנים קדומים,
ולכן נשמרה ועציה לא נכרתו .לפי אחת האגדות
מתאספים בחורשה פעם בשנה באחד הלילות
ארבעים מאבות העולם ודנים על גורל העולם.
במרכז האחו נמצא באר מים בעומק כחמישה מטרים
שנקראת באר הארבעים .שטח אדמת החורשה
נרכש על ידי יהושע חנקין עבור חברת הכשרת
היישוב בשנת תרצ"ז
(.)1937

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
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-1311
יציאת
מצרים

מתן תורה

דוד
המלך

שמו המלא הוא אליהו בן שלמה זלמן,
ויש לו גם כינוי של ראשי תיבות.
הוא נחשב לאחד מגדולי התורה וגאוניה בדורות
האחרונים.
נודע בהתמדתו העצומה ובקיאותו בתורה.
הוביל את ההתנגדות לתנועת החסידות.
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אפרים

 4דקות

| מי אני?

הבאר באחו ממזרח
לחורשת הארבעים,
ברקע השביל היורד
מהחורשה לאחו,
Hanay, Wikipedia
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| על המפה | חורשת הארבעים
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המשפח מצד שני:

מ איפות רוחניות
שש
לדני י לגדול בתורה,
לות
גדו ת תלמיד חכם,
להיו
יהודיים ברוח
ולחיות חיים
א מרגיש שזה
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יי
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ועכשיו זה
יוון הזה בחיים.
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1
 2מה הקשר בין השלט 'מתנגדים' בציור לדמות?
 3אילו ספרים כתבה הדמות?
 4מי הדמות השניה בציור היושבת מאחור ואיך היא קשורה?
מי הדמות במרכז הציור ?מה היה הכינוי שלה?

 3דקות

| מי אני?
נחשב לאחד מגדולי ובכירי תלמידיו של הגאון מווילנה.
ייסד את ישיבת וולוז'ין ,אם הישיבות.
כתב את הספר החשוב "נפש החיים".
הדגיש מאוד את חשיבותו הגדולה של לימוד התורה.
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שנת סיום הש"ס
ללומדי הדף היומי

בס"ד

דבר תורה
כחלק ממצוות "הקהל" שבפרשתנו  -מצווים כל
ישראל  -גברים נשים וילדים קטנים  -לעלות
לירושלים בכדי לשמוע את המלך קורא מפסוקי
התורה .התלמוד שואל שאלה פשוטה ונדרשת:
הנשים והגברים מובן מדוע הם באים -כדי ללמוד
ולשמוע את קריאת התורה .אבל הטף  -הילדים
הקטנים ,מדוע להביאם? האם לא נכון יותר היה
להשאירם בבית עם בייביסיטר כדי למנוע רעש
ומהומה במעמד בו נמצאים לא פחות ממיליוני
אנשים? שאלה זו מלמדת אותנו כי מטרת הבאת
הילדים למעמד הקהל לא הייתה בכדי שהם ישמעו
את המלך קורא בתורה ,דבר שהוא בלתי אפשרי
לילדים הנמצאים בתוך המוני בני אדם .המטרה
הייתה ליצור רושם בתוך נפשם של ילדי ישראל,
שיחושו וירגישו את החוויה האדירה של מעמד
הקראת התורה בו שותפים כל ישראל  -דבר שיכול
לפעול בלבבם פי כמה וכמה מעצם שמיעת הפסוקים.

חידה!

!

ׂשֹורפֹו.
"נֹותר" ְו ָאסּור לְ אֹוכְ לֹו ֶאּלָ א ִמ ְצ ָוה לְ ְ
נֹותר ָּב ָׂשרֲ ,ה ֵרי הּוא ָ
ְז ַמן ֶזהִ ,אם ַ
"נֹותר" ְּב ִׁשיעּור "ּכְ ַז ִית" ִ -מ ְת ַח ֵּיב ְּב ַמלְ קּות.
ִמי ֶׁש ָאכַ ל ָ
ּקֹור ָּבן ָיכֹול לְ ִה ְצ ָט ֵרף
ַע ָּתה נָ ִבין ַמה ּכָ תּוב ַּב ִּמ ְׁשנָ ה ֶׁשּלָ נּוּ :כָ ל ַמה ֶּשׁ ָּקׁשּור לַ ְ
קֹור ַּבן ָהעֹולָ הְ ,ק ָצת
ַי ַחד לְ ִׁשיעּור ּכַ ַּז ִית .לְ דּוגְ ָמהִ :אם הּוא ָאכַ ל ְק ָצת ִמ ְּב ַׂשר ְ
ּוק ָצת ִמן ַה ֶּשׁ ֶמן ִ -אם ֵיׁש ְּבכּוּלָ ם
ִמן ַה ֵחלֶ בְ ,ק ָצת ִמן ַהּסֹולֶ תְ ,ק ָצת ִמן ַה ַּי ִין ְ
ַי ַחד ִׁשיעּור ּכַ ַּז ִית הּוא ִמ ְת ַח ֵּיב ַמלְ קּות.

חֹומט וְ ֲע ָד ָׁשה
ַּדף ט"זֶ :
אֹומ ֶרת ֶׁש ֶּי ְׁשנָ ם ְׁשמֹונָ ה ְׁש ָר ִצים ֶׁש ַהּנֹוגֵ ַע ָּב ֶהם נִ ְט ָמא.
ּתֹורה ֶ
ַה ָ
ּתֹורה לָ ְמדּו ֲחכָ ִמים ְּב ַמ ֶּסכֶ ת ֲחגִ יגָ ה ֶׁש ֵחלֶ ק ִמ ֶּשׁ ֶרץ ְמ ַט ֵּמאִ ,אם
סּוקי ַה ָ
ִמ ְּפ ֵ
ּומ ְצאּו ּכִ י ֵיׁש
יּפׂשּו ֲחכָ ִמים ָ
גֹודל ֶׁשל ַה ֶּשׁ ֶרץ ֲהכִ י ָק ָטןִ .ח ְ
ַה ֵחלֶ ק ַה ֶּזה הּוא ְּב ֶ
"ע ָד ָׁשה"ִ .מּכָ אן הֹורּו
גֹודל ֶׁשל ֲ
"חֹומט"ֶׁ ,שּכְ ֶׁשהּוא נֹולַ ד הּוא ְּב ֶ
ֶ
ֶׁש ֶרץ ְּב ֵׁשם
"ע ָד ָׁשה"  -נִ ְה ֶיה
גֹודל ֶׁשל ֲ
ֲחכָ ִמים ֲהלָ כָ הַ :הּנֹוגֵ ַע ְּב ֵחלֶ ק ֶׁשל ֶׁש ֶרץ ְו ַה ֵחלֶ ק ְּב ֶ
ָט ֵמאְ .בכָ ְך ׁשֹונִ ים ַה ְּשׁ ָר ִצים ִמ ֶּי ֶתר ַּב ֲעלֵ י ַה ַח ִּיים ַה ְמ ַט ְּמ ִאיםֶׁ ,ש ֵאין נִ ְט ָמא
ֶאּלָ א ַהּנֹוגֵ ַע ְּב ִׁשיעּור "ּכְ ַז ִית"ּ .גַ ם לְ גַ ֵּבי ִׁשיעּור ֲאכִ ילָ ה ׁשֹונִ ים ַה ְּשׁ ָר ִצים ִמ ֶּי ֶתר
לֹוקה ֶאּלָ א ִאם ָאכַ ל ִׁשיעּור
ַה ַּמ ֲאכָ לֹות ָה ֲאסּורֹותָ .האֹוכֵ ל ַמ ֲאכָ ל ָאסּור ֵאינֹו ֶ
"ע ָד ָׁשה".
לֹוקה ִאם ָאכַ ל ִׁשיעּור ֲ
"ּכְ ַז ִית"ַ ,אְך ָהאֹוכֵ ל ִמ ֶּשׁ ֶרץ ֶ

ַּדף י"זַ :ה ֵּשׁד ֶׁש ָעזַ ר לְ ָה ִסיר ֶאת ַהּגְ זֵ ָרה

ובה :בשר וחלב)
(תש

אם ביום שרב
תשנו את אותיותיו
וגם לא יהיה חבל
בסדר אחר ,אבל -
תקבלו שני חומרים
שביחד לא הולכים.
מהם?

סדר קדשים | ַמ ֶּסכֶ ת ְמ ִעילָ הַ ,ד ִּּפים ט״ז  -י״ח

יש לי מושג | עין הרע

עין הרע היא האמונה בכך שכאשר מסתכלים על
אדם בכעס ,שנאה או קנאה ,הדבר עלול להזיק לו.
בעקבות זאת מבקשים בתפילה בכל יום להינצל
מעין הרע.

שאלות השבוע ???

הּודים ֶׁשֹּלא יִ ְׁש ְמרּו
רֹומ ִאים ַעל ַהּיְ ִ
ַּפ ַעם ַא ַחת ּגָ זְ רּו ָה ָ
ַׁש ָּבתֶׁ ,שֹּלא ְי ַק ְּימּו ִמ ְצ ַות ְּב ִרית ִמילָ הְ ,ו ִי ְסּגְ רּו ֶאת
ּכָ ל ִמ ְק ְואֹות ַה ָּט ֳה ָרהָ .א ְמרּו ַחכְ ֵמי יִ ְׂש ָר ֵאל :יֵ לֵ ְך ַר ִּבי
יֹוחאי לַ ַּמלְ כּות ּכְ ֵדי לְ ַב ֵּטל ֶאת ַהּגְ ֵז ָרה,
ִׁש ְמעֹון ֶּבן ַ
לּוּמד ְּבנִ ִּסיםְ ,ו ִעּמֹו ֵילֵ ְך ַר ִּבי ֶאלְ ָע ָזר ֶּבן
ּכִ י הּוא ְמ ָ
יסר ּכְ ֵדי לַ ֲעזֹור לְ ַר ִּבי ִׁש ְמעֹון ֶּבן
עֹודם ַּב ֶּד ֶרְך ,נִ כְ נַ ס ֵׁשד ְּב ִבּתֹו ֶׁשל ַה ֵּק ָ
יֹוסיְּ .ב ָ
ַר ִּבי ִ
"ה ִביאּו לִ י ֶאת ַר ִּבי ִׁש ְמעֹון ֶּבן
יֹוחאיּ .כְ ֶׁשּנִ כְ נַ ס ָּבּה ַה ֵּשׁד ִה ְת ִחילָ ה ַה ַּבת לִ ְצעֹוקָ :
ַ
יסרְ ,והּוא ָצ ַעק לַ ֵּשׁד ֶׁש ֵּי ֵצא
יֹוחאי ֶאל ַה ֵּק ָ
יע ַר ִּבי ִׁש ְמעֹון ֶּבן ַ
יֹוחאי"ְּ .ב ִדּיּוק ִהּגִ ַ
ַ
מּורה
 ְוהּוא ָאכֵ ן ָי ָצאָ .א ַמר לָ ֶהם ַה ֶּמלֶ ְךּ :כָ ל ַמה ֶּשׁ ְּת ַב ְּקׁשּו ִמ ֶּמּנִ יֶ ,א ֵּתן לָ כֶ םִּ ,ב ְת ָאֹוצר ּגִ נְ ֵזי ַה ֶּמלֶ ְך ֶׁש ִּי ְקחּו ּכָ ל ַמה
אֹותם לְ ַ
הֹובילּו ָ
לְ כָ ְך ֶׁש ַה ַּבת ֶׁשּלִ י ִה ְת ַר ְּפ ָאהִ .
אֹותּהְ ,וכָ ְך ִה ְת ַּב ְּטלּו
אֹותּה ְו ָק ְרעּו ָ
ֶּשׁ ִּי ְרצּוֵ ,הם ָמ ְצאּו ֶאת ִאּגֶ ֶרת ַהּגְ ֵזרֹות ,נָ ְטלּו ָ
יֹוחאי ְּבגִ נְ ֵזי ַה ֶּמלֶ ְך ,הּוא
ַהּגְ ֵזרֹות ַה ָּקׁשֹותְּ .באֹותֹו ְז ַמן ֶׁש ָּשׁ ָהה ַר ִּבי ִׁש ְמעֹון ֶּבן ַ
רֹומ ִאים.
ָר ָאה ֶאת ָּפרֹוכֶ ת ֵּבית ַה ִּמ ְק ָּדׁש ֶׁשּנִ לְ ְק ָחה ּכְ ָׁשלָ ל ַעל ְי ֵדי ָה ָ

ַּדף י"חִׁ :שיּמּוׁש ְּב ֶח ְפ ֵצי ֶה ְק ֵּדׁש

 .1מה המחלוקת בין רבי עקיבא לחכמים
בעניין החיוב ְּב ִדינֵ י ְמ ִעילָ ה?
 .2באילו אבנים אסור להשתמש ּכַ ֲא ֶׁשר ּבֹונִ ים
ֶאת ֵּבית ַה ִּמ ְק ָּדׁש?
 .3מה דינו של ִמי ֶׁשּנֶ ֱהנֶ ה ֵמ ֵח ֶפץ ֶׁשל ֶה ְק ֵּדׁש?
בין הפותרים נכונה תיערך הגרלה שבועית*
והזוכה בה יזכה בפרס איכותי.
את התשובות יש לשלוח עד יום רביעי שלאחר השבת של אותו
עלון עד השעה  ,14:00למייל talmudhagrala@medison.co.il
יש לציין את מס' העלון עליו אתם עונים.
*בפיקוח רואה חשבון

"הּנֶ ֱהנֶ ה ִמן ַה ֶה ְק ֵּדׁש".
יׁשי ֶׁשל ַמ ֶּסכֶ ת ְמ ִעילָ הֶּ ,פ ֶרק ַ
ְּב ַדף זֶ ה ַמ ְת ִחיל ַה ֶּפ ֶרק ַה ֲח ִמ ִ
קֹוב ַעת ָמ ַתי ִמ ְת ַחּיְ ִבים ְּב ִדינֵ י ְמ ִעילָ הָ :א ָדם ֶׁשּנֶ ֱהנָ ה
ַה ִּמ ְׁשנָ ה ָה ִראׁשֹונָ ה ַּב ֶּפ ֶרק ַ
רּוטה לְ כָ ל ַה ָּפחֹותִ ,ה ְת ַחּיֵ ב ְּב ִדינֵ י ְמ ִעילָ ה,
ִמן ַה ֶה ְק ֵּדׁש וְ ׁשֹווִ י ֲהנָ ָאתֹו הּוא ְׁשוֵ ה ְּפ ָ
ֲא ִפיּלּו ִאם ֹלא נִ ְפגַ ם ַה ֵח ֶפץ ֶׁש ִה ְׁש ַּת ֵּמׁש ּבֹו .לְ ָמ ָׁשלִ ,מי ֶׁש ָח ַטב ּגְ ִזיר ֵעץ ְּבגַ ְר ֶזן
סֹובר ַר ִּבי
ֶׁשל ֶה ְק ֵּדׁש; לַ ּגַ ְר ֶזן ֹלא ֵא ַרע ּכָ ל נֵ ֶזקַ ,אְך הּוא נֶ ֱהנָ ה ִמן ַהּגַ ְר ֶזןּ .כָ ְך ֵ
אֹופי ַה ִּשׁיּמּוׁש
סֹוב ִריםָּ :כל ֵח ֶפץ ֶׁש ְּל ִפי ִ
יבאְ .ו ִאיּלּו ֲחכָ ִמים חֹולְ ִקים ְו ְ
ֲע ִק ָ
ֶׁשּלֹו הּוא נִ ְׁש ָחק ְוהֹולֵ ְךֵ ,אין ַחּיָ ִבים ְּב ִדינֵ י ְמ ִעילָ ה ַעד ֶׁש ָּפגְ מּו אֹותֹו ְּבׁשֹווִ י
יֹוד ִעים ּכִ י ּכַ ֲא ֶׁשר ִמ ְׁש ַּת ְּמ ִׁשים ּבֹו
רּוטה .לְ ָמ ָׁשלַ ,הּגַ ְר ֶזן ֶׁשּבֹו ָע ַס ְקנּוַ ,הּכֹל ְ
ְּפ ָ
יֹוצא ִמּכְ לָ ל ִׁשיּמּוׁשּ .כָ ל ֶא ָחד ּגַ ם
ּומ ְת ַקלְ ֵקל ַעד ֶׁשהּוא ֵ
ַה ְר ֵּבה הּוא נִ ְׁש ָחק ִ
ֵמ ִבין ֶׁש ִאם ִמ ְׁש ַּת ְּמ ִׁשים ִאיּתֹו לַ ֲחתֹוְך ָענָ ף ַּד ִּקיקַ ,הּנֵ ֶזק לַ ּגַ ְר ֶזן ּכִ ְמ ַעט ֹלא
אֹומ ִריםֵ ,אפֹואֶׁ ,ש ִאם ַה ֵח ֶפץ הּוא ָד ָבר ֶׁש ַּד ְרּכֹו לְ ִהי ָּשׁ ֵחק,
מּורּגָ ׁשֲ .חכָ ִמים ְ
ְ
רּוטה.
ׁשֹווי ְּפ ָ
ֵאין ַח ָּי ִבים ְּב ִדינֵ י ְמ ִעילָ ה ַעד ֶׁש ָעׂשּו ּבֹו ִׁשיּמּוׁש ֶׁש ָּפגַ ם אֹותֹו ְּב ִ

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