תנו באתר

בקרו או

בס"ד

מדינת ישראל
משרד החינוך

סדר קדשים | ַמ ֶּסכֶ ת חּוּלִ ין ַּדף פ"ב-פ"ח
שבת פר' כי-תשא | י"ב-י"ח באדר א' ( 17-23לפברואר)

סּומכּוס
ַּדף פ"בַ :ה ַּתּנָ א ְ
הּודה ַהּנָ ִׂשיאֶׁ ,ש ָהיָ ה ַהּדֹור ָה ַא ֲחרֹון ֶׁשל
סּומכּוס ָהיָ ה ֵמ ַחכְ ֵמי ּדֹורֹו ֶׁשל ַר ִּבי יְ ָ
ַה ַּתּנָ א ְ
הּודה ַהּנָ ִׂשיאׁ ,שּוּלְ בּו ּגַ ם ֲהלָ כֹות
ַה ַּתּנָ ִאיםַּ .ב ֲע ִריכַ ת ַה ִּמ ְׁשנָ ה ְּב ָראׁשּותֹו ֶׁשל ַר ִּבי ְי ָ
יֹוסף.
מּוב ָהק ֶׁשל ַר ִּבי ֵמ ִאירְ ,ו ֵׁשם ָא ִביו ָה ָיה ֵ
סּומכּוס ָה ָיה ַּתלְ ִמיד ְ
סּומכּוסְ .
ְּב ֵׁשם ְ
ּוׁשמֹונָ ה ְט ָע ִמים ַעל ּכָ ל ְּד ַבר
דֹורׁש ַא ְר ָּב ִעים ְ
סּומכּוס ֶׁש ָה ָיה ֵ
יֹוחנָ ן ֵה ִעיד ַעל ְ
ַר ִּבי ָ
ּוׁשמֹונָ ה ְט ָע ִמים ַעל ּכָ ל ְּד ַבר ָט ֳה ָרה.
טּומ ָאה ְו ַא ְר ָּב ִעים ְ
ְ
ּמּוּטל ְּב ָס ֵפק  -חֹולְ ִקין".
"ממֹון ַה ָ
סּומכּוסִ ,היאָ :
ַא ַחת ַה ֲהלָ כֹות ַה ְידּועֹות ֶׁש ָא ַמר ְ
ּטֹוענִ ים
לֹומרּ ,כָ ל ָממֹון ֶׁשּיֵ ׁש ָס ֵפק לְ ִמי הּוא ַׁשּיָ ְך ,יְ ַחּלְ קּו אֹותֹו ֵּבין ְׁשנֵ י ַה ְּצ ָד ִדים ַה ֲ
ּכְ ַ
לְ ַב ֲעלּות ָעלָ יו.
יאת ְׁש ַמע) ַ -מ ֲא ִריכִ ין
(ּב ְק ִר ַ
"א ָחד" ִ
פּור ָסם ַמ ֲא ָמרֹוּ" :כָ ל ַה ַּמ ֲא ִריְך ְּב ֶ
ְּב ִד ְב ֵרי ַאּגָ ָדה ְמ ְ
נֹותיו".
ּוׁש ָ
לֹו ָי ָמיו ְ

ּוב ָּתּה
ַּדף פ"גַ :הּמֹוכֵ ר ְׁש ֵּתי ְּב ֵהמֹותֵ -אם ִ
יהן ְּביֹום
ויֹוד ַע ֶׁש ָאסּור לִ ְׁשחֹוט ֶאת ְׁש ֵּת ֶ
ּוב ָּתּהֵ ,
ָא ָדם ֶׁשּמֹוכֵ ר ְׁש ֵּתי ְּב ֵהמֹותֶׁ ,ש ֵהן ֵאם ִ
לֹומר
ֶא ָחדַ ,ה ִאם ּכְ ֶׁשמֹוכֵ ר ֶאת ָה ֵאם לְ ָא ָדם ֶא ָחד ְו ֶאת ַה ַּבת לְ ָא ָדם ַא ֵחר ,הּוא ָצ ִריְך ַ
ׁשֹוחטּ ,כְ ֵדי ֶׁשֹּלא יִ ּו ֵָצר ַמ ָּצב ֶׁש ֵהם
לְ כָ ל ֶא ָחד ֵמ ֶהםֶׁ ,שּיִ ּצֹור ֶק ֶׁשר ִעם ַה ֵּשׁנִ י לִ ְפנֵ י ֶׁשהּוא ֵ
אֹותן ְּביֹום ֶא ָחד ְו ַי ַע ְברּו ַעל ִאיּסּור "אֹותֹו ְו ֶאת ְּבנֹו ֹלא ִת ְׁש ֲחטּו ְּביֹום ֶא ָחד"?
ִי ְׁש ֲחטּו ָ
אֹותן ְּבאֹותֹו
צֹורְך לַ ֲחׁשֹוׁש ֶׁש ְּשׁנֵ י ַהּקֹונִ ים ַי ֲחלִ יטּו לִ ְׁשחֹוט ָ
קֹוב ַעת ֶׁש ֵאין ֶ
ַה ֲהלָ כָ ה ַ
יֹוםֲ ,א ָבל ִאם ַא ַחד ַהּקֹונִ ים ָא ַמר לֹו ֶׁשהּוא ִמ ְתּכַ ּוֵן לִ ְׁשחֹוט ֶאת ַה ְּב ֵה ָמה ְּבאֹותֹו יֹום,
יע לַ ּקֹונֶ ה ַה ֵּשׁנִ י ֶׁשֹּלא יִ ְׁש ַחט ֶאת ַה ְּב ֵה ָמה ֶׁשהּוא ָקנָ ה ְּבאֹותֹו יֹום.
הֹוד ַ
ָעליו לְ ִ

ַּדף פ"דִ :הלְ כֹות ֶּד ֶרְך ֶא ֶרץ
ּומן ַהּגֵ ר ַהּגָ ר
נֶ ֱא ַמר ְּב ֵס ֶפר ַו ִּי ְק ָרא ַעל ִמ ְצ ַות ּכִ יּסּוי ַה ָּדם"ְ :ו ִאיׁש ִאיׁש ִמ ְּבנֵ י ִי ְׂש ָר ֵאל ִ
ּדּוע
ְּבתֹוכָ ם ֲא ֶׁשר יָ צּוד ֵציד ַח ָּיה אֹו עֹוף ֲא ֶׁשר ֵי ָאכֵ ל ְו ָׁש ַפְך ֶאת ָּדמֹו ְוכִ ָּסהּו ֶּב ָע ָפר"ַ .מ ַ
אֹומ ֶרת ֶׁש ַרק ִמי ֶׁש ָּצד ַח ָּיה אֹו עֹוף ָצ ִריְך לְ כַ ּסֹות ֶאת ָּד ָמם? ַה ִאם ִמי ֶׁש ָּקנָ ה
ּתֹורה ֶ
ַה ָ
אֹותםֵ ,אינֹו ָצ ִריְך לְ כַ ּסֹות ֶאת ָּד ָמם?
אֹותם ,אֹו ְמגַ ֵּדל ָ
ָ
בֹוהה
ּתֹורה לְ לַ ֵּמד ֶאת ָה ָא ָדם ֶׁשֹּלא ַי ְרּגִ יל ֶאת ַע ְצמֹו לִ ְחיֹות ְּב ָר ָמה גְ ָ
יּק ָׁשה ַה ָ
ֶאּלָ א ִּב ְ
יֹותר ִמּכְ ִפי ֶׁשהּוא ְמסּוּגָ ל לָ ּהְ ,ולָ כֵ ןּ ,כְ ֵׁשם ֶׁש ִּמי ֶׁש ִּמ ְת ַק ֵּים ַרק ִמ ַּצ ִיד ,אֹוכֵ ל ָּב ָׂשר ַרק
ֵ
יח לָ צּודּ ,כָ ְך ּכָ ל ָא ָדם ֹלא יֹאכַ ל ָּב ָׂשר ִּב ְק ִביעּותַ ,רק ִמ ֵּדי ַּפ ַעםּ ,כְ מֹו ַצ ָּיד
ּכְ ֶׁש ִה ְצלִ ַ
רֹוׁשׁש ְולִ ְהיֹות
ֶׁשאֹוכֵ ל ָּב ָׂשר ַרק ּכְ ֶׁש ִּמ ְז ַּד ֵּמן לֹו ,זֹאתּ ,כְ ֵדי ֶׁשֹּלא ִיגְ רֹום לְ ַע ְצמֹו לְ ִה ְת ֵ
בֹוהה ִמ ַּדי.
ָענִ יִ ,מ ְּפנֵ י ֶׁש ָר ָצה לִ ְחיֹות ְּב ָר ָמה גְ ָ
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התלמוד

הישראלי

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

"דאמר רב יהודה אמר רב :בכל יום ויום בת
קול יוצאת ואומרת :כל העולם כולו ניזון בשביל
חנינא בני ,וחנינא בני די לו בקב חרובין מערב
שבת לערב שבת"
עלמא – עולם
קושטא – אמת
הסבר :התלמוד מלמדנו שלפעמים זכותו של
צדיק אחד יכולה לפרנס את העולם כולו ,בעוד
אותו צדיק מסתפק במועט.

דבר תורה
בפרשתנו מסופר על הקטורת שהיו
מקטירים בכל יום במשכן .ריחה של
הקטורת היה ריח מפעים ומשובח אשר
היה מגיע לכל רחבי ירושלים .הגמרא
מספרת שהכלות שהיו נמצאות בירושלים
לא היו צריכות להתבשם מכיוון שריח
הקטורת היה כל כך טוב וחזק עד שהוא
היה מגיע אליהן ומבשמן.
באופן מפתיע ,בתוך אחד עשר סממני
הקטורת היה סממן אחד שהיה לו ריח
רע וחזק ושמו חלבנה.
מדוע בתוך מרכיביה של הקטורת הוכנסה
החלבנה בעלת הריח הרע?
חכמינו למדו ממעשה הקטורת :שגם
דברים הנראים בפני עצמם כרעים ולא
טובים  -אם ניקח ונערב אותם עם דברים
טובים ומשובחים  -אפילו הם יוכלו בסופו
של דבר להפוך ולהיות טובים.
כך גם בקטורת הוכנסה החלבנה שריחה
רע אך מתוך עירובה עם שאר המרכיבים
הטובים  -הפכה גם היא להיות חלק מהריח
המשובח שהופץ בהקטרת הקטורת.

בס"ד

א

חברות

 7דקות

| מן ההסטוריה
הקמת בית הספר לאומנות בצלאל
בית הספר לאומנות בצלאל ,הוקם בירושלים
בשנת  1906ביוזמתו של פרופ' בוריס שץ.
את שם בית הספר נתן שץ על שמו של
בצלאל בן אורי ,האומן שבנה את המשכן
במדבר .שץ ,צייר ופסל שנולד בעיר קובנה
בליטא ,פגש את הרצל ב 1903 -והציע לו
להקים בית ספר לאומנות בארץ ישראל ,ואכן
לאחר שלוש שנים גייס שץ תרומות והקים
את בצלאל .במסגרת בית הספר לאומנות
הוקם גם מוזיאון שכלל חפצי אומנות
מאומנים יהודיים ופעילים ציוניים ,וכן
עתיקות שנמצאו בארץ .בשנותיו הראשונות
שימש בצלאל גם במרכז תרבות בו ניתנו
הרצאות לקהל הרחב והוצגו בו עבודות
של סטודנטים .בית הספר בצלאל ,שזכה
בשנת תשי"ח 1958-בפרס ישראל לפיסול
וציור ,ממוקם היום בקמפוס הר הצופים של
האוניברסיטה העברית בירושלים.

מתפלפלים
לפניכם אירוע שעורר דיון משפחתי סוער:
בני הזוג כהן הזמינו חופשה במלון ,ושילמו תמורתה בכסף מלא .באחד
מימי החופשה הגיעו לבקר אותם במלון הזוג לוי ,ובני משפחת כהן הזמינו
אותם לאכול איתם ביחד .הם ביקשו מהמלצר להביא עוד שתי צלחות
לזוג לוי ,ולהתחלק איתם באוכל שהם קיבלו.
הדבר עורר דיון ביניהם לבין מנהל חדר האוכל המלון ,שדרש מהם לשלם
עבור הזוג הנוסף ,בעוד הם טענו שהם לא מזמינים להם עוד אוכל ,והם
יתחלקו איתם באוכל שממילא מגיע להם עבור מה שהם שילמו.

אומר מצד שני:
מנהל חד

ד אחד:

מצ זוג כהן :אין
טוענים ה אות נוספות
צ
למלון הו לוי ,ואנחנו
ג
בגלל הזו תם באוכל
התחלקנו אי נו עליו .כל
למ
שממילא שי זה רק עוד
שנו
מה שביק חות ריקות.
שתי צל

ברגע שהגי ר האוכל:
חדשים ל עו אנשים
ח
והם יושבים דר האוכל,
ב
ח
ד
ר
ה
לא
אוכל
ו כול  -הם צ
רי
כי
ם
ל
לא
שלם,
מעניין או
אוכלים אוכל תי האם הם
ע
או שהזמינו ם זוג אחר
או
כ
ל
בנפרד.

ו...מה
דעתכם?

הבניין ההיסטורי של האקדמיה בצלאל
במרכז ירושליםRanbar,Wikipedia ,

 4דקות

| מי אנחנו?

מי
אני

א .שניהם היו האומנים החכמים שהכינו ובנו את המשכן וכליו במדבר,
על פי ציווי ה'.
ב .האחד היה משבט יהודה וסבתא רבה שלו הייתה מרים ,אחות משה ואהרון.
ג .השני היה משבט דן ועל שם אביו יש מושב
בשפלה ,בקרבת העיר לוד.

שבט יהודה,
ח מ
בן
רי
או
ורמשבט דן.
בצלאל בןבן אחיסמך
ואהליהב

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

ם
ני
בו
ו
ם
מתכנני
אחיסמך
הב בן
לי
ה
א
ו
רי
או
בן
1בצלאל
המזבח,
.1
המשכן.
לאל.
ה,
ב
את
ר
ל
נו
ש
מ
שוצלחן ,ה
טו
2 .2המשכן.בט יהודה ,שברוכת ,ה
דגל ש
ת ,הפ
ר
פו
כ
ה
43 .3הארון,
ר ,ועוד.
 .4הכיו

התבוננו היטב בציור וענו על השאלות הבאות:
 1מיהם שני האנשים בציור ומה הם עושים?
 2מהו המבנה הניצב מולם?
 3איך הדגל בצד ימין של הציור שייך לכאן?
 4עיינו בספר שמות פרקים ל"ה-ל"ו ,וכתבו אילו עוד דברים תוכננו
ונבנו על ידי שני האנשים הללו?
 7דקות

| מי אני?

 3דקות

א .הוקם במדבר ,וחנוכתו הייתה בראש חודש ניסן.
ב .האומנים שתכננו וניהלו את בנייתו ובניית כליו היו בצלאל ואהליהב.
ג .לאחר הכניסה לארץ הגיע לשילה ,שם שכן כ 369-שנים לערך עד שהועבר אחר כך
לירושלים.

רבי סעדיה
גאון

רש״י

1500

רבי יוסף
קארו

1897

1939

המשכן

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

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

1969

הרב
אריה לוין

2017

 70שנה
למדינה

בס"ד

מה הקשר?
חברו בבקשה בין תחילת
המשפטים לבין סופם:
 .1ממון המוטל בספק
 .2אותו ואת בנו
 .3כל המאריך באחד
 .4ושפך את דמו

ַּדף פ"הּ :כִ יּסּוי ַה ָּדם
ֵּיׁש ִמ ְצ ָוה לְ כַ ּסֹות ֶאת ַה ָּדם ֶׁשל ַח ָּיה אֹו עֹוף ֶׁשּנִ ְׁש ֲחטּוִ .אם ַצ ָּיד ָי ָרה ֵחץ ְּב ַח ָּיה
אֹותם ,אֹו ֶׁשהּוא ִה ְתנַ ּגֵ ׁש ָּב ֶהם ְּב ִרכְ ּבֹו ְו ֵהם נֶ ֶה ְרגּוֵ ,אין ּכָ ל ִמ ְצ ָוה
אֹו עֹוף ְו ָה ַרג ָ
לְ כַ ּסֹות ֶאת ָּד ָמםַ ,רק ִאם ֵהם נִ ְׁש ֲחטּוַ ,ק ֶּי ֶמת ַה ִּמ ְצ ָוה.

יקים
ַּדף פ"ו :זְ כּות ַה ַּצ ִּד ִ
א .וכסהו בעפר

ַה ַּתלְ מּוד ְמ ַס ֵּפר ֶׁש ַּפ ַעם ַא ַחת ָח ְדרּו ּתֹולָ ִעים לְ ִפ ְׁש ָּתן ֶׁש ָה ָיה ַׁש ָּיְך לְ ַר ִּבי ִח ָּיא,
הּודה ַהּנָ ִׂשיא ַמה ּלַ ֲעׂשֹות.
ְוהּוא ִה ְת ַי ֵעץ ִעם ַר ִּבי ְי ָ

ג .לא תשחטו ביום אחד

ּובנָ יו ִמ ָּב ֶבל
ֵאיְך ִי ָּת ֵכן ֶׁש ָּכְך ֵא ַרע ַל ִּפ ְׁש ָּתן ֶׁשּלֹו? ֲה ֵרי ַּכ ֲא ֶׁשר ָעלּו ַר ִּבי ִח ָּיא ָ
כּותם ִה ְת ַר ֲחׁשּו ְּפלָ אֹות ְּב ֶא ֶרץ ִי ְׂש ָר ֵאלַ ,עד ֶׁש ֵהם ָעלּו ָהיּו
לְ ֶא ֶרץ ִי ְׂש ָר ֵאלִּ ,ב ְז ָ
סּופֹות ְּור ִעידֹות ֲא ָד ָמה ,רּוחֹות ַעּזֹות ְּור ָע ִמיםַ ,ה ַּי ִין ָה ָיה ַמ ְח ִמיץ ְו ַה ִּפ ְׁש ָּתן
כּותם ּכָ ל ַה ְּקלָ לֹות ַהּלָ לּו,
ּובנָ יוָּ ,פ ְסקּו ִּב ְז ָ
ָה ָיה ִמ ְת ַקלְ ֵקלְ ,וכַ ֲא ֶׁשר ָעלּו ַר ִּבי ִח ָּיא ָ
ִאם ּכֵ ןֵ ,איְך ַה ִּפ ְׁש ָּתן ֶׁשל ַר ִּבי ִח ָּיא ִה ְת ַקלְ ֵקל?

ב .חולקין
ד .מאריכין לו ימיו ושנותיו

!

סדר קודשים | ַמ ֶּסכֶ ת חּוּלִ ין ,דף פ״ה  -פ״ח

יש לי מושג | אבן השתיה

אבן השתיה היא הסלע שמעליו נבנה קודש
הקודשים בבית המקדש .היא נקראת כך משום
שהיא מהווה את התשתית של העולם ,המקום
המרכזי והחשוב ביותר .כיום נמצאת אבן השתיה
מתחת ל"כיפת הסלע" בהר הבית.

שאלות השבוע ???
א .מה היה המשפט שאמר ַה ַּתּנָ א
סּומכּוס על הקורא קריאת שמע?
ְ
ּתֹורה לְ לַ ֵּמד ֶאת ָה ָא ָדם
יּק ָׁשה ַה ָ
ב .כיצד ִּב ְ
ֶׁשֹּלא יַ ְרּגִ יל ֶאת ַע ְצמֹו לִ ְחיֹות ְּב ָר ָמה
יֹותר ִמּכְ ִפי ֶׁשהּוא ְמסּוּגָ ל לָ ּה?
בֹוהה ֵ
גְ ָ
"ע ָפר" בתנ"ך?
ג .מנין ֶׁשּזָ ָהב ְמכּוּנֶ ה ָ

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

יהם
כּוּיֹות ֶ
ֵ
ַמ ְס ִּביר ַה ַּתלְ מּוד ֶׁש ַה ַּצ ִּד ִיקים ְמגִ יּנִ ים ַעל ּכָ ל ַהּדֹורֲ ,א ָבל ֵאינָ ם נֶ ֱהנִ ים ִמּזְ
ָּבעֹולָ ם ַה ֶּזהּ ,כְ ֵדי ֶׁשֹּלא ַי ְפ ִסידּו ִמ ְּשׂכָ ָרם לָ עֹולָ ם ַה ָּבא.

ַּדף פ"ז :לַ ֲחטֹוף ִמ ְצוָ ה
ָא ָדם ֶא ָחד ִס ֵּים לִ ְׁשחֹוט ֶאת ָהעֹוף ְו ִה ְתּכֹונֵ ן לְ ַק ֵּים ִמ ְצ ַות ּכִ יּסּוי ַה ָּדם ,לְ כַ ּסֹות
חֹוריוְ ,ועֹוד ְּב ֶט ֶרם ִה ְס ִּפיק לְ ָהגִ יב,
ֶאת ַה ָּדם ְּב ָע ָפר .לְ ֶפ ַתע ָׁש ַמע ְר ָע ִׁשים ֵמ ֲא ָ
ָע ַמד ָא ָדם ַא ֵחר ְו ָׁש ַפְך ָע ָפר ַעל ַּדם ַה ַּת ְרנְ גֹול .אֹותֹו ָא ָדם ִה ְצ ַט ֵער ְמאֹוד
"ח ְטפּו" לֹו ֶאת ַה ִּמ ְצ ָוה.
ֶׁש ָ
חֹוטף ַה ִּמ ְצוָ ה לְ ַׁשּלֵ ם
יאלְ ,והּוא ִחּיֵ ב ֶאת ֵ
ַמ ֲע ֶׂשה ּכָ ֶזה ֵא ַרע ְּב ָי ָמיו ֶׁשל ַר ָּבן ּגַ ְמלִ ֵ
חֹוטף
יּקנּו ֶׁש ַעל ַה ֵ
הּודי ֶׁש ִה ְפ ִסיד ֶאת ַה ִּמ ְצוָ הּ ,כִ י ֲח ַז"ל ִּת ְ
הּובים לַ ּיְ ִ
ֲע ָׂש ָרה זְ ִ
ִמ ְצ ָוה לְ ַׁשּלֵ ם לָ ִאיׁש ֶׁש ִּמ ֶּמּנּו נֶ ְח ְט ָפה ַה ִּמ ְצ ָוה.

ַּדף פ"חִ :מ ְצוַ ת ּכִ יּסּוי ַה ָּדם ְּב ָע ָפר
ִמ ְצ ַות ּכִ יּסּוי ַה ָּדם ֶׁשל ַח ָּיה אֹו עֹוף ֶׁשּנִ ְׁש ֲחטּוִ ,אי ֶא ְפ ָׁשר לְ ַק ֵּים ַּב ֲא ָבנִ ים אֹו
ִּב ְק ָר ִׁשיםֶ ,אּלָ א ָצ ִריְך לְ כַ ּסֹות ְּב ָע ָפרֶ .א ְפ ָׁשר לְ כַ ּסֹות ּגַ ם ְּב ִסידְּ ,בחֹול ַּדק ,אֹו
סֹורת ֶׁשּנִ ְמ ֵצאת ְּבנַ ּגָ ִרּיֹותּ ,כִ י ּכָ ל ַהּסּוגִ ים ַהּלָ לּו ְמכּוּנִ ים
ַּב ֲא ָבנִ ים ֶׁשּנִ כְ ְּתׁשּו ,אֹו ִּבנְ ֶ
ּתֹורה ֲה ֵרי ִציּו ְָתה לְ כַ ּסֹות ֶאת ַה ָּדם ְּב ָע ָפר.
"ע ָפר"ְ ,ו ַה ָ
ּגַ ם ָ
סֹורת
חֹומ ִרים ֶׁש ָּמנִ ינּוִ ,אי ֶא ְפ ָׁשר לְ כַ ּסֹות ִּבנְ ֶ
לָ כֵ ןִ ,אם ֵאין ָע ָפר אֹו ֵאין ַא ַחד ֶה ָ
"ע ָפר".
חֹוׁשת ,אֹו ַמ ָּתכֹות ֲא ֵחרֹותּ ,כִ י ֵהן ֵאינָ ן ְקרּויֹות ָ
ֶׁשל ַּב ְר ֶזל ,נְ ֶ
ֶי ְׁשנָ ּה ֲהלָ כָ ה ְמ ַענְ ֶינֶ ת ַּב ָּב ָר ְי ָתאָ :א ָדם ֶׁש ָהלַ ְך ְּב ָמקֹום ֶׁש ֵאין ּבֹו ָע ָפר ּכְ ֵדי לְ כַ ּסֹות
ּדּוע ְּב ָז ָהב ָטחּון
ֶאת ַה ָּדםַ ,מה ַּי ֲע ֶׂשה? ִי ְט ַחן ִּדינַ ר ָז ָהב ִויכַ ֶּסה ּבֹו ֶאת ַה ָּדםַ .מ ַ
ֶא ְפ ָׁשר לְ כַ ּסֹות ֶאת ַה ָּדם? ֲה ֵרי זֹו ַמ ֶּתכֶ ת!
"ע ָפר" ַּב ַתּנַ "ְךּ ,כַ ּנֶ ֱא ַמר ַּב ָּפסּוק ְּב ֵס ֶפר
יעה ִהיא ֶׁש ָּז ָהב ְמכּוּנֶ ה ָ
ׁשּובה ַה ַּמ ְפ ִּת ָ
ַה ְּת ָ
ִאּיֹוב" :וְ ַע ְפרֹת זָ ָהב לֹו".

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