תנו באתר

בקרו או

בס"ד

מדינת ישראל
משרד החינוך

סדר קדשים | ַמ ֶּסכֶ ת חּוּלִ ין ַּדף מ”ז -נ"ג
שבת פר' בשלח | ז' בשבט -י"ג בשבט ( 13-19לינואר)

ַּדף מ"ז :נָ ָתן ַה ָּב ְבלִ י
פּואית
ַה ַּתלְ מּוד ְמ ַס ֵּפר ַמ ֲע ֶׂשה ַעל ַר ִּבי נָ ָתןֶׁ ,שּכַ ֲא ֶׁשר ָּב ָאה ֵאלָ יו ִאי ָּשׁה ִעם ְּב ָע ָיה ְר ִ
ימן ְּבגּופֹו ֶׁשל ַה ִּתינֹוקֶׁ ,ש ַעל ִּפיו
ְּב ִענְ ַין ְּב ִרית ַה ִּמיּלָ ה ֶׁשל ְּבנָ ּה ,נָ ַתן לָ ּה ַר ִּבי נָ ָתן ִס ָ
ּוב ִרית ַה ִּמילָ ה ֹלא ְּת ַסּכֵ ן אֹותֹוּ .כָ ְך ָע ְׂש ָתה ָה ִאי ָּשׁה,
יטב ְּבגּופֹוְ ,
זֹורם ֵה ֵ
ֵּת ַדע ָמ ַתי ַה ָּדם ֵ
יע ַה ְּז ַמןָ ,מלָ ה ֶאת ְּבנָ ּה ְוֹלא ֵא ַרע לֹו ּכָ ל נֵ ֶזקְ ,ונִ ְק ָרא ְׁשמֹו ְּב ִי ְׂש ָר ֵאל :נָ ָתן ַה ָּב ְבלִ י,
ּוב ַהּגִ ַ
ְ
ַעל ֵׁשם ַה ַּצ ִּדיק.
ִמי ָה ָיה ַר ִּבי נָ ָתן?
ׁשּוּק ָמה ֵמ ָח ָדׁש ַה ַּי ֲהדּות לְ ַא ַחר
אּוׁשא ֶׁש ַּבּגָ לִ ילֶׁ ,ש ָּבּה ְ
יּמׁש ּכְ ַאב ֵּבית ִּדין ְּב ָ
ַר ִּבי נָ ָתן ִׁש ֵ
חּור ָּבן .הּוא ָה ָיה ְּבנֹו ֶׁשל רֹאׁש ַהּגֹולָ ה ְּב ָב ֶבלְ ,ו ָעלָ ה ִמ ָּב ֶבל לְ ֶא ֶרץ ִי ְׂש ָר ֵאל ּכְ ֵדי לַ ֲעזֹור
ַה ְ
יאל.
לַ ּנָ ִׂשיא ַר ָּבן ִׁש ְמעֹון ֶּבן ּגַ ְמלִ ֵ

talmudis

l

raeli.co.i
התלמוד

הישראלי

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

"רבי עקיבא אומר :למדנו ברכה לישראל
מפי כהנים ,מפי גבורה לא למדנו; כשהוא
אומר ואני אברכם  -הוי אומר כהנים מברכים
לישראל והקב"ה מסכים על ידם"
ברכתא – ברכה
לייט – קילל
הסבר :רבי עקיבא לומד מהמילים "ואני אברכם"
שנאמרו לאחר ברכת כהנים ,שהקב"ה מצטרף
לברכתם של הכהנים ומברך את ישראל.

יקת ָה ֵר ָאה
ַּדף מ"חְּ :ב ִד ַ
סּורה ַּב ֲאכִ ילָ ה.
ְּב ֵה ָמה ֶׁשּנִ ְׁש ֲח ָטה ְונִ ְמ ָצא נֶ ֶקב ְּב ֵר ָא ָתּה ֲ -א ָ
חּוצה.
נֹוׁש ִפים אֹותֹו ַה ָ
ׁשֹוא ִפים ֲא ִויר לְ תֹוְך ָה ֵר ָאה ְו ְ
ֲ
ֵר ָאה ִהיא ּכְ מֹו ָּבלֹוןּ ,כָ ל ַה ַח ִּיים
יּפחּו ֶאת ָה ֵר ָאה ֶׁשּלָ ּהְ ,ו ָׁש ְמעּו קֹול ֶׁשל
עֹוׂשים ִאם ָׁש ֲחטּו ְּב ֵה ָמה ְו ַא ַחר ּכָ ְך נִ ְ
ִ
ָמה
יאת ֲא ִויר?
ְי ִצ ַ
יחים
שמּנִ ִ
יאת ָה ֲא ִויר ,בכך ַ
בודקים ִאם ֶא ְפ ָׁשר לִ ְראֹות ְּב ִדּיּוק ֵמ ֵהיכָ ן נִ ְׁש ַמע קֹול ְי ִצ ַ
יֹוצא
ימן ֶׁש ֵּיׁש נֶ ֶקב ַו ֲא ִויר ֵ
ְּד ַבר ָמה ַעל ַה ָּמקֹום ,לְ ָמ ָׁשל ַמ ִיםְ ,ו ִאם ַה ַּמ ִים ָז ִזים ִ -ס ָ
ְולָ כֵ ן ַה ַּמ ִים ָז ִזים ְו ַה ְּב ֵה ָמה ְט ֵר ָפה.
רֹואים
ּפֹוׁש ִריםִ .אם ִ
יסים ֶאת ָה ֵר ָאה לְ ַמ ִים ְ
יחים לְ ַזהֹות ֶאת ַה ָּמקֹוםַ ,מכְ נִ ִ
ִאם ֹלא ַמ ְצלִ ִ
רֹואים ּבּועֹותַ ,ה ְּב ֵה ָמה ּכְ ֵׁש ָרה.
ימן ֶׁש ֵּיׁש נֶ ֶקבִ .אם ֵאין ִ
ּנֹוצרֹות ּבּועֹות ַּב ַּמ ִים ִ -ס ָ
ֶׁש ָ

ַּדף מ"טְׁ :ש ִתּיָ ה ִמ ַּמיִ ם ֶׁש ָהיּו ְמגּוּלִ ים
ֲח ַז"ל ָק ְבעּו ֶׁש ָאסּור ִל ְׁשּתֹות ִמ ַּמ ִים
ֶׁש ָהיּו ְמגּוּלִ ים ְּבלִ י ִמכְ ֶסהִ ,מ ְּפנֵ י ַה ֲח ָׁשׁש
ֶׁש ָּמא נָ ָחׁש ָׁש ָתה ִמן ַה ַּמיִ ם ְו ִה ִּטיל ָּב ֶהם
ֶא ֶרס ּתֹוְך ּכְ ֵדי ַה ְּשׁ ִת ָּיהּ .גַ ם ִאם ָא ָדם
ָׁש ָתה ִמן ַה ַּמיִ ם ַהּלָ לּו ְוֹלא ֵא ַרע לֹו ָּד ָבר,
ָאסּור לְ ָא ָדם ַא ֵחר לִ ְׁשּתֹות ֵמ ֶהםּ ,כִ י יֵ ׁש
לַ ֲחׁשֹוׁש ֶׁש ָּמא ָה ֶא ֶרס ָׁש ַקע לְ ַת ְח ִּתית
ּומי ֶׁשּיִ ְׁש ֶּתה ּכָ ֵעת ִמן ַה ַּמיִ ם יִ ּנָ זֵ ק
ַה ַּמיִ ם ִ
ּכֹותב ּכִ י ְּב ָי ֵמינּו
ִמ ֶּמּנּוַ .הּשּׁולְ ָחן ָערּוְך ֵ
מּוּתר
צּויים ֵּבינֵ ינּו ָ -
ֶׁש ֵאין נְ ָח ִׁשים ְמ ִ
לִ ְׁשּתֹות ַמ ְׁש ֶקה ְמגּוּלֶ ה.
מּובאת ָּב ָר ְי ָתאֶׁ ,ש ֶּי ְׁשנָ ם
ֵ
ְּב ַדף ֶזה
ֲח ִמי ָּשׁה סּוגֵ י ַמ ְׁש ִקיםֶׁ ,שּגַ ם ִאם ֵהם
צֹורְך לַ ֲחׁשֹוׁש ֶׁש ָּמא
ָהיּו ְמגּוּלִ יםֵ ,אין ֶ
חֹומץ,
נָ ָחׁש ָׁש ָתה ֵמ ֶהםְ ,ו ֵהםִ :צירֶ ,
ׁשּוּמן ֶׁשל ָּדגִ ים.
ֶׁש ֶמןְּ ,ד ַבׁש ְו ָ
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| מן ההסטוריה
הספר הלבן 1939 -
הספר הלבן ,שכונה גם "ספר המעל" ,היה
קובץ תקנות שפורסם על ידי ממשלת
בריטניה ,שעניינם היה הגבלה משמעותית
של מספר היהודים שיוכלו לעלות לארץ
ישראל ,וגם היא תותנה בהסכמת הערבים,
וכן הגבלה על היהודים לרכוש קרקעות
בארץ ישראל .התגובות בארץ לתקנות
הללו היו קשות מאוד ,וגרמו לצמצום
משמעותי של העלייה לארץ ושל רכישת
הקרקעות .דוד בן גוריון קרא לספר הזה
"ספר המעל" וראה בו נסיגה של הבריטים
מהצהרת בלפור .היישוב היהודי החל
להתארגן ולפעול נגד התקנות ונגד
השלטון הבריטי ,והמחתרות שפעלו בארץ
פעלו בדרכים מחתרתיות וצבאיות שונות
כדי לגרום לבריטים לעזוב את הארץ ,ולא
לקיים את מדיניות "הספר הלבן".

הפגנה ברחוב בן יהודה בתל אביב ,נגד מדניות
הספר הלבן של שלטונות מנדט,
אוסף התצלומים הלאומי ,קולגר זולטן

בס"ד

א

חברות

 7דקות

 3דקות

דבר תורה

מתפלפלים

בפרשתנו מסופר על הנס הגדול של קריעת
ים סוף .בתחילה נאמר" :ויבואו בני ישראל
בתוך הים ביבשה" ,ואחרי כן נאמר הפוך:
"ובני ישראל הלכו ביבשה בתוך הים".
מדוע הוקדם פעם אחת הים ליבשה ובפעם
השנייה הוקדמה היבשה לים?

לפניכם אירוע שעורר דיון משפחתי סוער:
יהודה היה בחור רווק בן  23לאחר שירותו הצבאי ,כשהחליט שהוא רוצה לתרום
כליה לכל חולה שהרופאים יגידו שהוא זקוק לה .ההורים של יהודה התנגדו
מאד לכך שיהודה יתרום כליה .הם אמרו שהדבר יכול לסכן את בריאותו וכי
זה יצער וידאיג אותם אם הוא יעשה זאת .יהודה ענה להם שהוא אדם בוגר
ואחראי למעשיו ,והיום תרומת כליה היא דבר יחסית פשוט .למרות שהעניין
יצער אותם ,לדעתו המצווה לתרום כליה חזקה יותר מהצער והדאגה שלהם.

מסביר הגאון מווילנא :שהיו בישראל
אנשים בעלי מדרגה גבוה שמתוך אמונתם
הגדולה בה' העזו לקפוץ ישר אל הים
 למרות שהוא עדיין לא נבקע .על אלוהקדימה התורה ואמרה" :ויבואו בני ישראל
בתוך הים" ורק אחרי כן נהייתה "יבשה".

אחד:

מצד עדיין צעיר,
א
יהודה הו שלו יצער
ה
והמעש יו החרדים
הור
מאד את וחוששים
לבריאותו ק לו ויפגע
זי
שמא הדבר י שך השנים.
ריאותו במ
בב

אולם ,היו בישראל גם אנשים שמדרגת
אמונתם הייתה חלשה ,והם לא העזו
להיכנס לים עד שראו בעיניהם שהוא
הפך ממש ליבשה ,כלפי אלו הקדימה
התורה את היבשה ואמרה שהם הלכו:
"ביבשה בתוך הים".
לאותם מאמינים גדולים ,אמרה התורה:
"והמים להם חומה" -המגינה עליהם מכל
צרה ,אך לאלו הפחותים יותר נאמר "והמים
לה חמה" -בכתיב חסר ,ללא האות "ו"-
שהוא לשון כעס וחימה -על כך שלא
האמינו מספיק בגדולתו של ה'.

יהודה מצד שני:
הוא אדם

מרגיש שזו מ בוגר ,והוא
צ
להציל חיי אד ווה גדולה
ם,
ג
ם
ב
של
מחיר
סי צער להורי
ו,
או
א
כ
פילו
ון
מ
ס
וים ש
ל בריאותו.

ו...מה
דעתכם?

 4דקות

| מי אני?

מי
אני

א.
ב.
ג.
ד.
ה.

נולד בגבול רוסיה  -פולין בשנת תרס"ח 1907-ועלה ארצה בשנת .1926
היה איש רוח ומשורר ,ופעיל בארגון האצ"ל ממנו פרש כדי להקים ב 1940-את ארגון המחתרת
הלח"י  -לוחמי חירות ישראל.
כינויו המחתרתי היה "יאיר" על שם אלעזר בן יאיר ממפקדי המרד הגדול נגד הרומאים.
נרצח על ידי קצינים בריטים בתל אביב בכ"ה שבט תש"ב ,1942-ונקבר בבית העלמין בנחלת יצחק.
אשתו רוני ילדה את בנו לאחר מותו ,וקראה לו יאיר אברהם על שם אביו.
ם יאיר שטרן
אברה

לועזי
(למיניינם)

בספירה
מבריאת העולם

0

-3760
בריאת
העולם

1948

2238

-1812
אברהם
אבינו

-1521
בנ״י במצרים

2448

אפרים
ומנשה

2448

2883

 -1311מתן תורה בצלאל
יציאת
מצרים

דוד
המלך

שלמה
המלך

2934

3340

חנוכת
ביהמ“ק
ה1-

-422

חורבן ביהמ“ק
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

הלח"י.
ארגון
מפקד
ל
ת
ן.
ב
ר
6
ט
מזרחי
ש
ברהם יאירארגון הלח"י.ברחוב
1 .1א
וראי
של
ב
ס
ת
2 .2הסמלמשפח
מונים" .ת יאיר.
3 .אצל
לים אל פשו א
3
"י" :חיי ם שחי
אביב .לח
טי
י
ר
ב
ן
ו
ה
נ
מ
הצינים
4 .4השל הק
5 .5

התבוננו היטב בציור וענו על השאלות הבאות:
 1מי הדמות בציור ומה היה תפקידה?
 2סמל של איזה ארגון תלוי על הקיר?
 3באיזה כתובת הסתתרה הדמות ואצל איזו משפחה?
 4מה כתוב בדף על השולחן ליד הדמות?
 5של מי הצללית נושאת הנשק בחלון?

 7דקות

| מי אני?
ג.
ד.
ה.

הייתי ארגון מחתרתי שהוקם בשנת  ,1940מנה כ 800-חברים ,ופעל עד הקמת המדינה בתש"ח.1948-
מטרתי הייתה להילחם ולהיאבק בשלטון המנדט הבריטי בארץ ,תוך כדי פגיעה בבכירי ממשלת המנדט
הבריטי שפעלו בארץ ובקציני הצבא הבריטי.
מפקדי נתפס והוצא להורג בתל אביב על ידי קצינים בריטיים.
ההמנון שלי אותו חיבר מפקד הארגון נקרא" :חיילים אלמונים".
בשנת תש"ם 1980-הכירה מדינת ישראל בתרומה שלי להקמת המדינה ,והוענק אות מיוחד לחברי הארגון.

4260

אר
גון המ
לוחמ חתרת
י חירות ישלח"י -
ראל.

א.
ב.

 3דקות

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

5727
ה'תשכ"ז

התשכ"ט

5778
ה'תשע"ח
70

510

ימי הביניים
תקופת הראשונים

הרמב"ם
1492
גירוש ספרד

העת
החדשה

הרצל

שואה

1947

מלחמת
העצמאות

1948

הקמת
המדינה

1967

מלחמת
ששת הימים
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מה הקשר?

למדנו בעלון על חיות טרף שונות ,שאם הן
שרטו בעל חיים הן הופכות אותו לדרוסה.
מתחו קווים בין כל חיית טרף ,לבין בעלי
החיים שהיא הופכת לדרוסה:

תרנגולת
אריה

פרה
גדי

זאב

כבש
טלה

חתול

ברווז
שור

סדר קודשים | ַמ ֶּסכֶ ת חּוּלִ ין ,דף נ׳ -נ״ג

ַּדף נ'ִּ :דינֵ י ֲא ֵבלּות
קּופה ֲארּוּכָ ה ָּבּה ִה ְׁש ַּת ֵּתף ְּב ִמלְ ָח ָמהּ ,ולְ ַצ ֲערֹו ָה ַרב
ְר ָפ ֵאל ָח ַזר ַה ַּב ְי ָתה לְ ַא ֵחר ְּת ָ
יֹוׁש ִבים ָעלָ יו ִׁש ְב ָעה.
יֹותיו ְ
יֹומ ִיםְ ,ו ֶׁש ֶא ָחיו ְו ַא ְח ָ
ּגִ יּלָ ה ֶׁש ָא ִביו ַה ָּז ֵקן נִ ְפ ָטר לִ ְפנֵ י ַ
ּמּובן ֶׁשּגַ ם ְר ָפ ֵאל ָצ ִריְך ַעכְ ָׁשו לָ ֶׁש ֶבת ִׁש ְב ָעה ַעל ָא ִביו; ַה ְּשׁ ֵאלָ ה ִהיאִ ,מ ָּמ ַתי
ּכַ ָ
ּסֹופ ִרים
יֹותיוֶׁ ,ש ְ
ָעלָ יו לִ ְסּפֹור ֶאת ִׁש ְב ַעת ַהּיָ ִמים? ַה ִאם ִי ְצ ָט ֵרף לְ ֶא ָחיו ְו ַא ְח ָ
יּתם  -אֹו ֶׁש ָעלָ יו לְ ַה ְת ִחיל לִ ְסּפֹור
יס ֵּים ֶאת ַה ִּשׁ ְב ָעה ַי ַחד ִא ָ
בּורהִ ,ו ַ
ִמּיֹום ַה ְּק ָ
יֹומ ִים
אֹותם ַ
ּול ַס ֵּים ָ
פֹועלְ ,
ִׁש ְב ָעה ָי ִמים ֵמ ַהּיֹום ּבֹו ֵה ֵחל ִלנְ הֹוג ֲא ֵבלּות ַּב ַ
לּויה ַּב ְּשׁ ֵאלָ ה ָמ ַתי
ׁשּובה לְ כָ ְך ְּת ָ
אֹומ ִריםֶׁ ,ש ַה ְּת ָ
ַא ֲח ֵרי ֶא ָחיו? ֲחכָ ִמים ַּב ִּמ ְׁשנָ ה ְ
לֹוׁשת ַה ָּי ִמים ָה ִראׁשֹונִ ים
יכן ָח ַזרְּ .ב ַמ ֲה ָלְך ְׁש ֶ
ּומ ֵה ָ
ָח ַזר אֹותֹו ָא ָדם ְל ֵביתֹוֵ ,
רֹוביו ּומֹונֶ ה
יע ָה ָא ָדם ִמ ָּמקֹום ָקרֹוב  -הּוא ִמ ְצ ָט ֵרף לִ ְק ָ
ֶׁשל ָה ֲא ֵבלּותִ ,אם ִהּגִ ַ
יע ִמ ָּמקֹום ָרחֹוק  -מֹונֶ ה ִּב ְפנֵ י ַע ְצמֹוְ .ו ִאיּלּו ַּב ִּמ ְק ֶרה ֶׁש ָח ַזר
יּתםְ ,ו ִאם ִהּגִ ַ
ִא ָ
לֹוׁשה ָי ִמיםֲ ,א ִפיּלּו ִאם ָח ַזר ִמ ָּמקֹום ָקרֹוב ,הּוא מֹונֶ ה ִּב ְפנֵ י ַע ְצמֹו.
לְ ַא ַחר ְׁש ָ
יע
לֹוׁשה ָי ִמיםֲ ,א ָבל ִמּכֵ ָיון ֶׁש ִהּגִ ַ
ַּב ִּמ ְק ֶרה ֶׁשּלָ נּוְ ,ר ָפ ֵאל ָח ַזר ָא ְמנָ ם ְּבתֹוְך ְׁש ָ
ִמ ָּמקֹום ָרחֹוק ָ -עלָ יו לִ ְמנֹות ִּב ְפנֵ י ַע ְצמֹו.

"ּבית ַהּכֹוסֹות"
ַּדף נ"אֵ :

!

יש לי מושג | הרוגי מלכות

הרוגי מלכות הוא שם שניתן ליהודים שמסרו
נפשם על קידוש ה' והוצאו להורג על ידי האויב,
כגון עשרת הרוגי המלכות שהוצאו להורג על
ידי הרומאים .במסכת בבא בתרא אומר רב יוסף
בנו של רבי יהושע את המשפט המפורסם על
מקומם של הרוגי המלכות בעולם האמת" :הרוגי
מלכות אין כל בריה יכולה לעמוד במחיצתן".

שאלות השבוע ???
א .מי היה נָ ָתן ַה ָּב ְבלִ י?
רּוסה"?
"ס ֵפק ְּד ָ
רּוסה" ומהי ָ
"ּד ָ
ב .מהי ְ
גְּ .ב ֵה ָמה ֶׁשּנִ ְׁש ֲח ָטה כדין אך נִ ְמ ָצא נֶ ֶקב
סּורה או מותרת ַּב ֲאכִ ילָ ה?
ְּב ֵר ָא ָתּה – ֲ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

ּבֹוד ִקים ֶאת
ּכְ ֶׁש ָּב ָקר ָוצֹאן אֹוכְ לִ יםֵ ,הם ֵאינָ ם ְ
ַמ ֲאכָ לָ ם ְּב ֶׁש ַבע ֵעינַ ִיםְ ,ולָ כֵ ן ִאם ָּבאֹוכֶ ל ֶׁשּלָ ֶהם
עֹור ִבים ֶח ְל ֵקי ַמ ֶּת ֶכתַ ,מ ְס ְמ ִריםְּ ,ב ָר ִגים
ְמ ָ
אֹותם ַי ַחד ִעם
ּדֹומה ,לִ ְפ ָע ִמים ֵהם אֹוכְ לִ ים ָ
ְוכַ ֶ
יה ֶׁשל ְּב ֵה ָמה,
חֹודר לְ ֵמ ֶע ָ
ָהאֹוכֶ לּ .כַ ֲא ֶׁשר ּגּוף ָזר ֵ
ַהּגּוף ֶׁשּלָ ּה ַמ ְפ ִריד אֹותֹו ִמן ָהאֹוכֶ לְ ,והּוא נִ כְ נַ ס לְ ֵק ָבה ְק ַטּנָ ה ֶׁש ְּסמּוכָ ה לַ ַּס ְר ֶע ֶפת,
דֹופן
"ּבית ַהּכֹוסֹות"ִ .אם ַמ ַחטַ ,מ ְס ֵמר ,אֹו ּכָ ל ּגּוף זָ ר ַא ֵחר ,נִ נְ ָעץ ְּב ֶ
ּוׁש ָמּה הּואֵ :
ְ
עֹוׂשה ּבֹו נֶ ֶקב ַ -ה ְּב ֵה ָמה ְט ֵר ָפה.
ֵּבית ַהּכֹוסֹות וְ ֶ

ּדֹור ִסים
ַּדף נ"בַּ :ב ֲעלֵ י ַחּיִ ים ְ
רּוסה" הּוא ַּב ַעל
"ּד ָ
"ט ֵר ָפה"ְ .
עֹוׂשים ְּב ֵה ָמה ְ
רּוסה" ִהיא ֶא ָחד ִמן ַה ְּד ָב ִרים ֶׁש ִ
"ּד ָ
ְ
יהַ .ה ִאם ּגַ ם ַח ַּית ֶט ֶרף ְק ַטּנָ ה ֶׁשּנָ ֲע ָצה
יּפֹורנֶ ָ
ַחּיִ ים ֶׁש ַחּיַ ת ֶט ֶרף נָ ֲע ָצה ּבֹו ֶאת ִצ ְ
ׁשּובה ִהיא ֹלא.
רּוסה"? ַה ְּת ָ
אֹותּה ְ"ּד ָ
עֹוׂשה ָ
ָ
דֹולה,
יה ִּב ְב ֵה ָמה גְ ָ
יּפֹורנֶ ָ
ֶאת ִצ ְ
ּכֹותב ֶׁש ֶּי ְׁשנָ ן ַּד ְרגֹות ְּב ִענְ ָין ֶזה:
ַהּשּׁולְ ָחן ָערּוְך ֵ
עֹוׂשה ְט ֵר ָפה ֶאת ּכָ ל סּוגֵ י ַּב ֲעלֵ י ַה ַח ִּיים.
ַא ְר ֵיה ֶ
רּוסה" ַו ֲא ִפיּלּו ִאם ָּד ַרס ֵעגֶ לֲ .א ָבל ִאם
ְז ֵאב ֶׁש ָּד ַרס ָּב ָקר ֹ -לא ָע ָׂשה אֹותֹו ְ"ּד ָ
אֹותם ְט ֵר ָפהַ ,ו ֲא ִפיּלּו ִאם ָּד ַרס ּכֶ ֶבׂש ּגָ דֹול.
הּוא ָּד ַרס צֹאן ,הּוא ָע ָׂשה ָ
עֹוׂשים ְט ֵר ָפה ִּבכְ ָב ִׂשים ּגְ דֹולִ יםַ ,אְך ִאם ָּד ְרסּו
ִ
ָחתּול ,נְ ִמ ָּיה ְוחּולְ ָּדה ֵאינָ ם
ּגְ ָד ִייםְ ,טלָ ִאים ְועֹופֹות ֵ -הם ְט ֵר ָפה.

רּוסה"
"ס ֵפק ְּד ָ
ַּדף נ"גָ :
עֹורר ְּב ֶא ְמ ַצע ַהּלַ ְילָ ה ְוגִ יּלָ ה לְ ֶח ְר ָּדתֹו
ּגְ ַדלְ ָיה ִה ְת ֵ
ימה ְּב ֶק ֶרב
זֹור ַע ֵא ָ
ּתֹולל ָּב ֶר ֶפת ְו ֵ
ֶׁש ַא ְר ֵיה ִמ ְׁש ֵ
יח
יח ְל ַה ְב ִר ַ
בֹוה ִליםְּ .ג ַד ְל ָיה ִה ְצ ִל ַ
ַה ְּשׁ ָו ִרים ַה ְמ ָ
ֶאת ָה ַא ְר ֵיה ַאְך ְּבעֹודֹו ְמלַ ֵּטף ֶאת ּגַ ּבֹו ֶׁשל ַא ַחד
ַה ְּשׁ ָו ִרים ,נִ ְת ְקלָ ה ֶא ְצ ָּבעֹו ְּב ַמ ֶּשׁהּו ַחד .הּוא ָׁשלַ ף
יּפֹורן ֶׁשל ַא ְריֵ הְּ .ב ִמ ְק ֶרה ּכָ זֶ ה ַהּשֹׁור
אֹותֹו ֵמעֹור ַהּשֹׁור ְוגִ יּלָ ה ּכִ י הּוא ַמ ֲחזִ יק ְּביָ דֹו ִצ ֶ
חֹוׁש ִׁשים ֶׁש ָּמא ָה ַא ְריֵ ה נָ ַעץ ֶאת ְטלָ ָפיו ְּבגַ ב
רּוסה" ִמּכֵ יוָ ן ֶׁש ָאנּו ְ
"ס ֵפק ְּד ָ
נֶ ְח ָׁשב ָ
רּוסה".
"ד ָ
ַהּשֹׁור ,וְ לָ כֵ ןַ ,עד ֶׁשֹּלא ְמוַ ְּד ִאים ֶׁש ַהּשֹׁור ֹלא נִ ְד ַרסִּ ,דינֹו ּכִ ְ
מייסד ועורך :מאיר יעקבסון
מנהל חינוכי ועורך :אבי רט
יו״ר חבר הנאמנים :רו״ח חיים פרייליכמן
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