בס"ד

מדינת ישראל
משרד החינוך

דף לימוד

לימות השבוע
ולשולחן שבת

רּומת ַה ֶּד ֶׁשן
ַּדף פ"וְּ :ת ַ
אֹותּה
רּומת ַה ֶּד ֶׁשן" ִהיא ָה ִראׁשֹונָ ה ְּבכָ ל יֹום ְּב ֵבית ַה ִּמ ְק ָּדׁשְ ,ו ָעׂשּו ָ
"ּת ַ
בֹודת ְ
ֲע ַ
ּומּנִ יחֹו
יֹורד ַּב ֶּכ ֶבׁש ַ
חֹותה ֶּד ֶׁשן ֵ -א ֶפר ִ -מן ַה ִּמ ְז ֵּב ַחֵ ,
ּכַ ֲהכָ נָ ה לַ ֲעבֹודֹות ַה ִּמ ְז ֵּב ַחּ .כ ֵֹהן ֶ
ּתֹורה בויקרא"ְ :ו ֵה ִרים ֶאת ַה ֶּד ֶׁשן … ְו ָׂשמֹו ֵא ֶצל ַה ִּמ ְז ֵּב ַח".
ְל ַצד ַה ִּמ ְז ֵּב ַחְּ ,כ ִצּוּוי ַה ָ
ַה ֶּד ֶׁשן ָה ָיה נִ ְב ָלע ֶּד ֶרְך נֵ ס ִּב ְמקֹום ַהּנָ ָחתֹו.
כֹולה ְל ִה ְת ַק ֵּים ְּב ַמ ֲה ַלְך ַה ַּל ְי ָלהְּ .ב ָכל יֹום נָ ֲהגּו ְל ַק ֵּים ִמ ְצ ַות
רּומת ַה ֶּד ֶׁשן ְי ָ
ִמ ְצ ַות ְּת ַ
ּובין ְל ַא ֲח ָריו.
יאת ַה ַּת ְרנְ גֹול ,אֹו ָסמּוְך לֹוֵּ ,בין ְל ָפנָ יו ֵ
רּומת ַה ֶּד ֶׁשן ִּב ְז ַמן ְק ִר ַ
ְּת ַ
ּפּורים ֻק ְּי ָמה ִמ ְצ ָוה זֹו ַעל ְי ֵדי ַהּכ ֵֹהן ַה ָּגדֹולְ ,ו ִהיא נֶ ֶע ְר ָכה ְּכ ָבר ֵמ ֲחצֹות
ְּביֹום ַה ִּכ ִ
יה ִל ְק ַראת
נּוח ַא ֲח ֶר ָ
בֹודה זֹו ְּכ ֵדי ְל ַא ְפ ֵׁשר לֹו ָל ַ
ּצּוע ֲע ָ
ַל ִילַ .ט ַעם ַה ָּד ָברִ :ה ְק ִּדימּו ִּב ַ
ָה ֲעבֹודֹות ָה ַרּבֹות ַה ְמ ַצּפֹות לֹו ְּב ֶמ ֶׁשְך ַהּיֹום.

ַּדף פ"זְ :ק ֻד ַּשׁת ַה ִּמזְ ֵּב ַח
ּקֹוב ַעת ֶׁש ִּמ ְּפנֵ י ְק ֻד ַּשׁת ַה ִּמ ְז ֵּב ַחִ ,אם ָעלּו ָע ָליו ָק ְר ָּבנֹות
ֶי ְׁשנָ ּה ֲה ָל ָכה ְמ ֻי ֶח ֶדת ַה ַ
אֹותם ַעל ּגַ ֵּבי ַה ִּמ ְז ֵּב ַח.
יבים ָ
אֹותם ִמ ֶּמּנּו ֶאּלָ א ַמ ְק ִר ִ
הֹוריד ָ
ֶׁשּנִ ְׁש ֲחטּו ְונִ ְפ ְסלּו ֵ -אין לְ ִ
ּנֹוג ַע ַּב ִּמ ְז ֵּב ַח ִי ְק ָּדׁש".
"ּכל ַה ֵ
ּתֹורה בספר שמותָ :
הֹור ַאת ַה ָ
ָּכְך ָּד ְרׁשּו ֲח ַז"ל ֵמ ָ
ָמה ַה ִּדין ִאם ֶה ֱעלּו לַ ִּמ ְז ֵּב ַח ָק ְר ָּבן ָּפסּולַ ,אְך הּוא ֲע ַד ִין ֹלא נָ גַ ע ַּב ִּמ ְז ֵּב ַח ? לְ ָמ ָׁשלּ ,כ ֵֹהן
יח ֶאת ַה ָּק ְר ָּבן ַעל
יע ֶאל ַה ִּמ ְז ֵּב ַחְ ,וכִ ְמ ַעט ִהּנִ ַ
נָ ָׂשא ָק ְר ָּבן ַעל ָי ָדיוָ ,עלָ ה ַּבּכֶ ֶבׁש ְו ִהּגִ ַ
יח
יֹוריד ֶאת ַה ָּק ְר ָּבן אֹו ַיּנִ ַ
ָה ֵאׁש ַאְך ָּב ֶרגַ ע ָה ַא ֲחרֹון הּוא נִ ְזּכַ ר ֶׁש ַה ָּק ְר ָּבן ָּפסּולַ .ה ִאם ִ
אֹותֹו ַעל ָה ֵאׁש?
ַה ָּס ֵפק הּוא ַה ִאם ַּגם ָה ֲא ִויר ֶׁש ֵּמ ַעל ַה ִּמ ְז ֵּב ַח ָקדֹוׁש ְּכמֹו ַה ִּמ ְז ֵּב ַחִ .אם הּוא ָקדֹוׁש ֵ -אין
הֹוריד ֶאת ַה ָּק ְר ָּבן.
הֹוריד ֶאת ַה ָּק ְר ָּבןִ .אם ֵאינֹו ָקדֹוׁש ֵ -יׁש ְל ִ
ְל ִ

ַּדף פ"חַ :ה ְּמ ִעיל וְ כַ ָּפ ָרתֹו
ֶא ָחד ִמ ְּשׁמֹונַ ת ַה ְּבגָ ִדים ֶׁשל ַהּכ ֵֹהן ַהּגָ דֹול ָה ָיה ַה ְּמ ִעיל.
גּורה
ימה ְס ָ
ּסֹוב ִרים ֶׁש ַה ְּמ ִעיל ָה ָיה ְּג ִל ָ
יצד ָה ָיה נִ ְר ֶאה ַה ְּמ ִעיל? ֵיׁש ִראׁשֹונִ ים ֶׁש ְ
ֵּכ ַ
סֹוב ִרים ֶׁש ַה ְּמ ִעיל ֹלא ָה ָיה ָסגּור
ְ
וּוליםִ .ראׁשֹונִ ים ֲא ֵח ִרים
יה ִעם ַׁש ְר ִ
ִמ ָּכל ְצ ָד ֶד ָ
ימהֶ ,א ָּלא ָה ָיה לֹו ֶּפ ַתח ִמ ְּל ָפנִ ים.
ִמ ָּכל ַה ְּצ ָד ִדים ְּכמֹו ְּג ִל ָ
ׁשּולי ַה ְּמ ִעילְ ,ו ַכ ֲא ֶׁשר
לּויים ַּפ ֲעמֹונִ ים ְו ִרּמֹונִ ים ָס ִביב ָס ִביבְּ ,ב ֵ
ַעל ַה ְּמ ִעיל ָהיּו ְּת ִ
צּולם ֶׁשל ַה ַּפ ֲעמֹונִ ים.
הֹולְך ,נִ ְׁש ַמע קֹול ִצ ְל ָ
ָה ָיה ַהּכ ֵֹהן ַה ָּגדֹול ֵ
יעים קֹול ְּב ֵעת ִהּלּוכֹו ֶׁשל
אֹומר ֶׁש ַה ְּמ ִעיל ֶׁש ָעלָ יו ַה ַּפ ֲעמֹונִ ים ֶׁש ַּמ ְׁש ִמ ִ
ַהתלמוד ֶ
ַהּכ ֵֹהן ַהּגָ דֹול ְמכַ ֵּפר ַעל קֹול ַרע ֵ -ח ְטא לָ ׁשֹון ָה ָרע .
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סדר קדשים
מסכת זבחים פ"ו -צ"ב
פרשת מטות מסעי
כ"ה בתמוז  -ב' באב ( 8-14ליולי)

מן התלמוד
סדר קדשים
מסכת זבחים ,דף פ"ח

"ואמר רבי עיניני בר ששון :למה נסמכה פרשת
קרבנות לפרשת בגדי כהונה  -לומר לך :מה קרבנות
מכפרין ,אף בגדי כהונה מכפרין"
מיפסלי – נפסלים
עיילינהו – הכניס אותם
הסבר :רבי עיניני דורש את הסמיכות בין
הפרשיות ולומד ממנה שבגדי הכהונה מכפרים
על חטאי ישראל כשם שהקרבנות מכפרים.

מתולדותיו
אהרן ששון
(תרל"ב-תשכ"ב)1872-1962 ,
המכונה "המורה" ,היה מחנך ומשורר,
מאבות הציונות בעיראק.
ששון לימד עברית ולימודי קודש בבית
ספר של "כל ישראל חברים" בבגדאד,
ועסק בפעילות ציונית ענפה ,ובשנת
תרפ"א ( )1921היה מהמייסדים של
"ההסתדרות הציונית לארם-הנהריים".
בשנת תרצ"ה ( )1935החלה הממשלה
העיראקית לפעול נגד הציונות ,וששון
נעצר ,הועמד לדין וגורש מעיראק.
הוא עלה לארץ ישראל והתיישב
בירושלים ,שם המשיך בפעילותו
הציונית .זכה לאריכות ימים וזכה
לצפות בקום מדינת ישראל ובעלייתם
של רוב יהודי עיראק אליה .נפטר בגיל
 90בירושלים.

בס"ד

סעודת ערב שבת
 7דקות

 3דקות

מנה עיקרית

מנת פתיחה
דבר תורה לשולחן השבת

פלפול משפחתי לשולחן שבת

פרשתנו מספרת על מלחמה גדולה שהייתה בין
בני ישראל והמדיינים ,בה ניצחו ישראל ותפסו
שלל רב .בשלל היה זהב ,תכשיטים וגם כלי
בישול רבים .כלי הבישול לא היו כשרים ,והיה
צריך להכשיר אותם כדי שבני ישראל יוכלו
להשתמש בהם.

הוריו של יואב בן ה  17נסעו בקיץ לחודשיים לחו"ל ,והשאירו
את הרכב בבית .ליואב יש רישיון ,אולם הוא עדיין צריך לנהוג
עם מלווה מבוגר .יואב הזמין את רועי חברו הטוב לסיבוב
ולטיול במכונית .רועי מתלבט האם להיענות להזמנה.

אלעזר שהיה בנו של אהרון הכהן כינס את כל
ישראל והסביר להם כיצד מכשירים את הכלים.
פרשנים רבים שואלים ולא מבינים -להיכן נעלם
משה רבנו? הרי הוא זה שבדרך כלל מלמד את
ההלכות ומדבר אל בני ישראל?
רש"י מסביר לנו שכשחזרו בני ישראל מהמלחמה-
כעס עליהם משה מאוד על דבר שלא עשו טוב
ל...ה ָּב ִאים
קּודי ֶה ָח ִי ַ
במלחמה"ַ -ו ִּי ְקצֹף מ ֶֹׁשה ַעל ְּפ ֵ
ִמ ְּצ ָבא ַה ִּמ ְל ָח ָמה" .בגלל הכעס של משה -הוא שכח
את כל ההלכות החשובות של הכשרת הכלים
ולא זכר אותם .לכן הגיע דווקא אלעזר ולימד
את בני ישראל .בכך למדנו ,עד כמה הכעס הוא
דבר שעלינו להתרחק ממנו ,גם במקום בו אנחנו
בטוחים בצדקתנו.

ו...מה
דעתכם על
ההתלבטות
הזו?

א.
ב.
ג.
ד.
ה.

1948

-1812
אברהם
אבינו

2238

 4דקות

שימו לב לפיתרון החידה מהשבוע שעבר

2448

2449

אפרים  -1311מתן תורה
-1521
בנ״י במצרים ומנשה יציאת
מצרים

2883

בצלאל

דוד
המלך

שלמה
המלך

יה ֶּבן ֲח ַכ ְל ָיה
נְ ֶח ְמ ָ

בספירה
מבריאת העולם
לועזי
(למיניינם)

בריאת
העולם

שיואב
עובר על ה
שהוא חוק ,ובזה
מו
איתו ב כן לנסוע
אי
ז
ה
ש
הוא
הוא מסיי
ע
לו
ב
דבר
ו
הוא שות
ף לעבירה.

הייתי ממנהיגי היהודים בימי שיבת ציון בתקופת בית שני.
הייתי חבר בכנסת הגדולה -המוסד העליון של חכמי ישראל.
הייתי אחראי על בניית חומת ירושלים.
בכ"ה באלול ,לאחר  52ימי עבוד מאומצת הושלמה בניית החומה.
אכה"
אני אמרתי לעם את המשפט הבאְ ":ו ָהיּו ָלנּו ַה ַּל ְי ָלה ִמ ְׁש ָמר ְו ַהּיֹום ְמ ָל ָ

?

-3760

מצ בר רישיון,
כ
ליואב יש נו של רועי
עני
וזה לא ב נוסע עם
א
האם יו ה או לא .זו
נהג מלוו
לו ולא שלי,
ש
בעיה עצמו רועי.
חושב ל

קינוח  /מי אני?

מי
אני

0

ד אחד:

רו מצד שני:
עי יודע

2934

3340

חנוכת
ביהמ“ק
ה1-

-586

חורבן ביהמ“ק
ה 1-וגלות בבל

3408

3728

3833

3828

חורבן
 -352הלל הזקן 73
הקמת
הורדוס ביהמ“ק ה2-
ביהמ“ק ה2-

3880

3930

4260

רבי
עקיבא

רבי יהודה
הנשיא

495

חתימת
התלמוד

בס"ד

סעודת שבת

 7דקות

מנה עיקרית
התבוננו היטב בציור
וענו על השאלות הבאות:
 1מה האירוע המצויר כאן?
 2מתי הוא התרחש?
 3מיהו האיש הרוכב על
הסוס?
 4מה אוחזים בידם האנשים
על החומה?
 5שאלת אתגר :מה
טֹוב ָּיה
לסנְ ַב ַּלט ְו ִ
המשותף ַ
ְו ָה ַע ְר ִבים ְו ָה ַעּמֹנִ ים
ּדֹודים?
ְו ָה ַא ְׁש ִ

ה .כ445-
מות ירושלים .א ונחמי
של עזר
1בנית חו
ציון
.1
ת
ב
שי
2 .2בזמן פירה.
ס
ה
ני
פ
ל
חמיה כן חכליה.ק וחומרי בנין .ירושלים
3 .3נ
וכלי נש
קוף את
4 .4רמחיםהתאגדו יחד לתונחמיה.
שם עזרא
5 .5כולם
שהגיעו ל
כ

 4דקות

סעודה שלישית

מן ההיסטוריה | כל ישראל חברים

מן המקורות

כל ישראל חברים (כי"ח ,המכונה גם אליאנס) ,הוא ארגון
תרבותי יהודי שמושבו בפריז והוא פועל במספר ארצות.
סיסמתו היא" :כל ישראל ערבים זה לזה" .הארגון הוקם בשנת
תר"כ ( )1860על ידי קבוצת יהודים צרפתים בעלי השפעה,
כדי לשמש כמנהיגות מרכזית חברתית לקהילה היהודית.
מטרות הארגון הן הגנה על זכויות היהודים ,לימוד מקצועות
מודרניים ושיפור מעמדם החברתי והפוליטי של היהודים.
הוא פעל רבות למען יהודים במקומות שונים ,בעיקר במזרח
אירופה ובארצות האסלאם .באמצעות השפעה על ממשלות
ודיפלומטים שונים הצליח הארגון לשפר את מצבם של היהודים
בכמה ארצות .בשנת תרכ"ב
( )1862החל הארגון לעסוק
בחינוך ,והקים רשת בתי ספר
בארץ ובעולם ,שהתייחדו
בכך שלמדו בהם מקצועות
בית הספר ההיסטורי כי"ח בירושלים ,ליד
חול ומלאכות שונות.
שוק מחנה-יהודה ( ,Wikipediaפארוק)

4260

 3דקות

4650

4800

רבי סעדיה
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כך מתאר הנביא נחמיה את בניית חומות ירושלים:
טֹוב ָּיה ְו ָה ַע ְר ִבים ְו ָה ַעּמֹנִ ים
ַו ְי ִהי ַכ ֲא ֶׁשר ָׁש ַמע ַסנְ ַב ַּלט ְו ִ
רּוׁש ִַלם ִּכי
רּוכה ְלחֹמֹות ְי ָ
ּדֹודים ִּכי ָע ְל ָתה ֲא ָ
ְו ָה ַא ְׁש ִ
ֵה ֵחּלּו ַה ְּפ ֻר ִצים ְל ִה ָּס ֵתם ַו ִּי ַחר ָל ֶהם ְמאֹדַ .ו ִּי ְק ְׁשרּו
ּתֹועה.
ירּוׁש ִָלם ְו ַל ֲעׂשֹות לֹו ָ
ֻכ ָּלם ַי ְח ָּדו ָלבֹוא ְל ִה ָּל ֵחם ִּב ָ
יֹומם
יהם ָ
ֹלהינּו ַוּנַ ֲע ִמיד ִמ ְׁש ָמר ֲע ֵל ֶ
ַוּנִ ְת ַּפ ֵּלל ֶאל ֱא ֵ
יהםָ ...ו ֵא ֶרא ָו ָאקּום ָוא ַֹמר ֶאל ַהח ִֹרים
ָו ַל ְי ָלה ִמ ְּפנֵ ֶ
יהם ֶאת
ְו ֶאל ַה ְּס ָגנִ ים ְו ֶאל ֶי ֶתר ָה ָעם ַאל ִּת ְיראּו ִמ ְּפנֵ ֶ
יכם
יכם ְּבנֵ ֶ
ּנֹורא ְזכֹרּו ְו ִה ָּל ֲחמּו ַעל ֲא ֵח ֶ
ֲאדֹנָ י ַה ָּגדֹול ְו ַה ָ
יכםַ .. .ו ְי ִהי ִמן ַהּיֹום ַההּוא ֲח ִצי
ּוב ֵּת ֶ
יכם ָ
יכם נְ ֵׁש ֶ
ּובנ ֵֹת ֶ
ְ
יקים ְו ָה ְר ָמ ִחים
אכה ְו ֶח ְצ ָים ַמ ֲח ִז ִ
נְ ָע ַרי ע ִֹׂשים ַּב ְּמ ָל ָ
ַה ָּמ ִגּנִ ים ְו ַה ְּק ָׁשתֹות ְו ַה ִׁשּ ְריֹנִ ים ְו ַה ָׂשּ ִרים ַא ֲח ֵרי ָּכל ֵּבית
חֹומה ְו ַהּנ ְֹׂש ִאים ַּב ֶּס ֶבל ע ְֹמ ִׂשים ְּב ַא ַחת
הּודהַ .הּבֹונִ ים ַּב ָ
ְי ָ
אכה ְו ַא ַחת ַמ ֲח ֶז ֶקת ַה ָׁשּ ַלחַ ..ו ֲאנַ ְחנּו
ָידֹו ע ֶֹׂשה ַב ְּמ ָל ָ
יקים ָּב ְר ָמ ִחים ֵמ ֲעלֹות
אכה ְו ֶח ְצ ָים ַמ ֲח ִז ִ
ע ִֹׂשים ַּב ְּמ ָל ָ
ּכֹוכ ִבים( "..נחמיה ג')
ַה ַׁשּ ַחר ַעד ֵצאת ַה ָ
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 70שנה
למדינה

בס"ד

סדר קודשיםַ ,מ ֶּס ֶכת ְז ָב ִחים ,דפים פ"ט -צ"ב

ַּדף פ"טָּ :ת ִדיר וְ ֶׁש ֵאינֹו ָּת ִדיר

מה חסר?

ְּב ַדף ֶזה ַמ ְת ִחיל ַה ֶּפ ֶרק
ָה ֲע ִׂש ִיר י ֶׁש ל ַמ ֶּס ֶכ ת
"ּכל ַה ָּת ִדיר".
ְז ָב ִחיםֶּ ,פ ֶרק ָ

השלימו את המשפטים והביטויים הבאים,
לפי מה שקראתם בעלון:
			
 .1כל ישראל

זה לזה.

			
 .2ההסתדרות

לארם נהריים.

		
 .3כל התדיר מחברו,
			
 .4כל הנוגע

את חברו.
יקדש.

 .5והקריב את אשר לחטאת		

.

ַה ֲה ָל ָכה ָה ִראׁשֹונָ ה ַּב ֶּפ ֶרק
קֹוב ַעתּ" :כָ ל ַה ָּת ִדיר ֵמ ֲח ֵברֹו,
ַ
לֹומר:
קֹודם ֶאת ֲח ֵברֹו"ְּ .כ ַ
ֵ
ִא ם ֵי ׁש ְל ַה ְק ִר יב ְׁש נֵ י
יבים ְּת ִח ָּלה
ָק ְר ָּבנֹותַ ,מ ְק ִר ִ
ּוצ ִריכִ ים
יֹותר .לְ ָמ ָׁשלִ ,אם רֹאׁש ח ֶֹדׁש ָחל ְּב ַׁש ָּבתְ ,
ֶאת ַה ָּק ְר ָּבן ֶׁש ָּק ֵרב ֵ
מּוסף ֶׁשל רֹאׁש ח ֶֹדׁשַ ,י ְק ִריבּו
מּוסף ֶׁשל ַׁש ָּבת ְו ָק ְר ַּבן ָ
לְ ַה ְק ִריב ָק ְר ַּבן ָ
ּמּוסף ֶׁשל ַׁש ָּבתִּ ,כי ַׁש ָּבת ְּת ִד ָירה ֵמרֹאׁש ח ֶֹדׁש,
ְּת ִח ָּלה ֶאת ָק ְר ַּבן ַה ָ
בּוע ְורֹאׁש ח ֶֹדׁש ֵיׁש ַרק ַּפ ַעם ְּבח ֶֹדׁש.
ֶׁש ֲה ֵרי ַׁש ָּבת ֵיׁש ָּכל ָׁש ַ

וק ְר ַּבן עֹולָ ה
ַּדף צ'ָ :ק ְר ַּבן ַח ָּטאת ָ
קֹוב ַעתֶׁ ,ש ִאם ֵיׁש ָק ְר ַּבן ַח ָּטאת ְו ָק ְר ַּבן עֹולָ ה לְ ַה ְק ָר ָבה,
ַה ֲה ָל ָכה ַ
ָּת ִמיד ַי ְק ִריב ַהּכ ֵֹהן ְּת ִחּלָ ה ֶאת ָק ְר ַּבן ַה ַח ָּטאת .זֹאת ִמּנַ ִין?

שאלת
השבוע

חֹוטא ֶׁש ֵּמ ִביא ְׁשנֵ י עֹופֹותֶ ,א ָחד ְל ַח ָּטאת ְו ֶא ָחד
ֵ
ִּכי ְל ַג ֵּבי ָא ָדם
ּתֹורה בספר ויקרא"ְ :ו ִה ְק ִריב ֶאת ֲא ֶׁשר ַל ַח ָּטאת
אֹומ ֶרת ַה ָ
עֹולהֶ ,
ְל ָ
אֹומ ֶרת ְ"ו ֶאת ַה ֵּשׁנִ י ַי ֲע ֶׂשה עֹלָ ה".
ִראׁשֹונָ ה"ְ ,ו ַא ַחר ָּכְך ִהיא ָׁש ָבה ְו ֶ
מּובן ֵמ ֵא ָליו
עֹולהָ ,
ּתֹורה ֶׁש ָהעֹוף ַה ֵּשׁנִ י ִי ְה ֶיה ָק ְר ַּבן ָ
ִאם ָּכ ְת ָבה ַה ָ
ּדּוע ִהיא נִ ְז ְק ָקה ִל ְכּתֹב
ֶׁש ָה ִראׁשֹון ִי ְה ֶיה ַה ַח ָּטאת ,אם כן ַמ ַ
ּתֹורה ְל ַל ֵּמדֶׁ ,ש ְּב ָכל
ֶׁש ַה ַח ָּטאת ִהיא ָה ִראׁשֹונָ ה? ֶא ָּלא ָּב ָאה ַה ָ
עֹולה ְו ָק ְר ַּבן ַח ָּטאתָ ,ק ְר ַּבן
ִמ ְק ֶרה ֶׁשּבֹו ֵיׁש ְּב ֵבית ַה ִּמ ְק ָּדׁש ָק ְר ַּבן ָ
עֹולה.
קֹודם ְל ָק ְר ַּבן ָ
ַח ָּטאת ֵ

???

א .מה למדו חז"ל מהפסוק
"ּכָ ל ַהּנֹוגֵ ַע ַּב ִּמזְ ֵּב ַח יִ ְק ָּדׁש"?

ַּדף צ"אֵ :אׁש ָּת ִמיד

ב .מה פירוש הביטוי "ּכָ ל ַה ָּת ִדיר
קֹודם ֶאת ֲח ֵברֹו"?
ֵמ ֲח ֵברֹוֵ ,

בּועְּ ,כ ִמ ְצ ַות
ַעל ַה ִּמ ְז ֵּב ַח ְּב ֵבית ַה ִּמ ְק ָּדׁש ָּד ְל ָקה ֵאׁש ְּבא ֶֹפן ָק ַ
ּתּוקד ַעל ַה ִּמ ְז ֵּב ַח ֹלא ִתכְ ֶּבה",
"אׁש ָּת ִמיד ַ
ּתֹורה בספר ויקראֵ :
ַה ָ
עֹובר ַעל ִאּסּור.
ּומי ֶׁש ְּמ ַכ ֶּבה ֶאת ָה ֵאׁש ֶׁש ַעל ַה ִּמ ְז ֵּב ַח ֵ
ִ

יצד ָהיָ ה נִ ְר ֶאה ַה ְּמ ִעיל ֶׁשל ַהּכ ֵֹהן
גּ .כֵ ַ
ַהּגָ דֹול?

ּכְ ֵׁשם ֶׁש ָא ָדם ָיכֹול לִ ְתרֹם ָק ְר ָּבן לְ ֵבית ַה ִּמ ְק ָּדׁש ,הּוא ָיכֹול ּגַ ם לִ ְתרֹם
יבים ֶאת ַה ַּי ִין ַה ֶּזה ַעל ַה ִּמ ְז ֵּב ַח.
ּול ִפי ַא ַחת ַה ִּשׁיטֹות ָהיּו ַמ ְק ִר ִ
ַי ִיןְ ,

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 הצהרים:
.talmudisraeli@medison.co.il
הודעות ישלחו לזוכים במייל ושמותיהם יפורסמו בדף הפייסבוק
של התלמוד הישראלי.
*בפיקוח רואה חשבון

ַּדף צ"ב :מאי בינייהו
אחת השאלות הנפוצות בתלמוד ,שאפשר למצוא בדפים רבים,
היא השאלה "מאי בינייהו?"  -מה ביניהם? שאלה זו נשאלת כאשר
מובאות שתי דעות של חכמים ,שלכאורה חולקים אחד על השני,
אולם לא ברור בדיוק במה הם חולקים ,או מה ההשלכות של
המחלוקת .לחכמים חשוב תמיד לברר את ההשלכות המעשיות
של הלימוד ,ולכן אם נראה שאין הבדל מעשי בין הדעות החולקות,
תישאל השאלה "מאי ביניהו?" מה ההבדל ביניהן? בתשובה
לשאלה זו מבררים את הדעות השונות; לפעמים מתברר שבאמת
יש הבדל מעשי ביניהן ,ולפעמים מתברר שאין הבדל מעשי ,אלא
פשוט כל אחד למד את ההלכה ממקור אחר ,וכדומה.

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