בס"ד

מדינת ישראל
משרד החינוך

דף לימוד

לימות השבוע
ולשולחן שבת

וא ֶרץ יִ ְׂש ָר ֵאל
המּבּול ֶ
ַּדף קי"דַ :
עֹולם ָי ַרד ַמּבּולַ ,אְך ְּב ֶא ֶרץ ִי ְׂש ָר ֵאל ֹלא ָי ַרד ַמּבּול.
יֹוחנָ ן ָא ַמר ֶׁש ְּב ָכל ָה ָ
ַר ִּבי ָ
נֹותרּו ַח ִּיים,
ַרב ִח ְס ָּדא ָא ַמרְּ :ג ֵז ַרת ַה ַּמּבּול ֹלא ָה ְי ָתה ַעל ַה ָּד ִגים ֶׁש ַּב ָּים ְו ֵהם ְ
רּוח ַח ִּיים ְּב ַא ָּפיו ִמּכֹל
ּתֹורה (בראשית ,פרק ז') "ּכֹל ֲא ֶׁשר נִ ְׁש ַמת ַ
ֶׁש ֲה ֵרי נֶ ֱא ַמר ַּב ָ
ּומ ָּכאן ֶׁש ַּב ֲע ֵלי ַח ִּיים ֶׁש ַּב ָּים ֹלא ֵמתּו.
"ח ָר ָבה" ִהיא ַה ַּי ָּב ָׁשהִ ,
ֲא ֶׁשר ֶּב ָח ָר ָבה ֵמתּו"ָ .

ַּדף קט"ו :יֹום ְּפ ִט ַירת נָ ָדב וַ ֲא ִביהּוא
ִל ְפנֵ י ֲה ָק ַמת ַה ִּמ ְׁש ָּכן ָא ַמר ה' ְלמ ֶֹׁשה ַר ֵּבנּוֶׁ ,ש ַּבּיֹום ֶׁשהּוא ַי ְׁש ֶרה ֶאת ְׁש ִכינָ תֹו ַעל
ַה ִּמ ְׁש ָּכן הּוא ִי ְת ַק ֵּדׁש ִּב ְמכֻ ָּב ָדיו.
מ ֶֹׁשה ַר ֵּבנּו ֹלא ֵה ִבין ַמה ַּכּוָנַ ת ַה ְּד ָב ִריםַ ,עד ֲא ֶׁשר נִ ְפ ְטרּו נָ ָדב ַו ֲא ִביהּוא ְל ַא ַחר
ֶׁש ָעׂשּו ַּב ִּמ ְׁש ָּכן ָּד ָבר ֶׁש ֵהם ֹלא נִ ְצ ַטּוּו ָע ָליוְ ,ו ָאז ֵה ִבין מ ֶֹׁשה ַר ֵּבנּוֶׁ ,ש ַּכּוָנַ ת ַהקב"ה
ָה ְי ָתהֶׁ ,ש ְּביֹום ֲה ָק ַמת ַה ִּמ ְׁש ָּכן ֶי ֱא ַרע ִמ ְק ֶרה ֶׁש ֻּכ ָּלם ִי ְל ְמדּו ִמ ֶּמּנּו ַעד ַּכ ָּמה ָצ ִריְך
יכים ִל ָירא ֵמה'.
ִל ָירא ֵמה'ַ ,ו ֲא ִפּלּו ַה ְמכֻ ָּב ִדים ְצ ִר ִ
ָא ַמר מ ֶֹׁשה ַר ֵּבנּו ְל ַא ֲהרֹןֹ :לא ֵמתּו ָּבנֶ יָך ֶא ָּלא ְּכ ֵדי ְל ַה ְק ִּדיׁש ֶאת ְׁשמֹו ֶׁשל ַה ָּקדֹוׁש
ּוׂש ָכרֹו ַעל ָּכְך
ָּברּוְך הּוא"ֵּ .כ ָיון ֶׁש ָּי ַדע ַא ֲהרֹן ֶׁש ָּבנָ יו ְמ ֻכ ָּב ִדים ֵא ֶצל ה' ,הּוא ָׁש ַתק ְ
ָה ָיהֶׁ ,שה' ִּד ֵּבר ִאּתֹו ְּב ַע ְצמֹו.

ּתֹורה
ַּדף קט"ז :קֹולֹות ַמ ַּתן ָ
ַהתלמוד ְמ ַס ֶּפר ֶׁשּכַ ֲא ֶׁשר נִ ְּתנָ ה
ּתֹורה לְ ַעם ִי ְׂש ָר ֵאל ָה ָיה ַהּקֹול
ַה ָ
ִמ ְת ַּפ ֵּשׁט ְּבכָ ל ָהעֹולָ םַּ .כ ֲא ֶׁשר
עֹולם
ָׁש ְמעּו ָּכל ְּבנֵ י ָה ָא ָדם ֶׁש ָּב ָ
ֶאת ַהּקֹול ֶה ָעצּום ,נֶ ְח ְרדּו ַמ ְל ֵכי
עֹולם ְו ָא ְמרּו ִׁש ָירה
ֻאּמֹות ָה ָ
ּבֹורא
ַלה'ִּ ,כי ֵהם ֵה ִבינּו ֶׁש ַרק ֵ
עֹולָ ם ָיכֹול לְ חֹולֵ ל קֹולֹות ּכָ ֵאּלּו.
ְּב ֶב ָה ָלה ַר ָּבה ֵהם נִ ְק ְּבצּו ֵא ֶצל
ִּב ְל ָעם ָה ָר ָׁשע ְו ָא ְמרּו לֹוָ :מה
עֹולם?
ָה ַר ַעׁש ַה ֶּזה? ַה ִאם ה' ֵמ ִביא ׁשּוב ַמּבּול ָל ָ
ָא ַמר ָל ֶהםְּ :כ ָבר נִ ְׁש ַּבע ה' ְל ַא ַחר ַה ַּמּבּול ֶׁשהּוא ֹלא ַי ֲח ִריב עֹוד ְּב ַמּבּול ֶאת ָּכל
עֹולם.
ָה ָ

סדר קדשים
מסכת זבחים קי"ד-ק"כ
פרשת ראה
כ"ד-ל' באב ( 5-11לאוגוסט)

מן התלמוד
סדר קדשים
מסכת זבחים ,דף קי"ח

"בשלושה מקומות שרתה שכינה על ישראל:
בשילה ,ונוב וגבעון ,ובית עולמים ,ובכולן לא
שרתה אלא בחלק בנימין ,שנאמר :חופף עליו כל
היום  -כל חפיפות לא יהיו אלא בחלקו של בנימין"
בי כנישתא – בית כנסת
ברא – בן
הסבר :המשכן בו שורה השכינה עמד במספר
מקומות בארץ ,ולאחר מכן נבנה בית המקדש
בירושלים .כל המקומות הללו היו בנחלתו של
שבט בנימין.

מן ההיסטוריה
"בני ְּבנֵ ימין"
"בני ְּבנֵ ימין" היה ארגון של בני המושבות
שנוסד בשנת תרפ"א ( )1921במטרה לסייע
לחקלאים במושבות .באותו זמן סבלו
המושבות בארץ ממשבר כלכלי חמור,
ואיכרים רבים עמדו לנטוש אותן ,ולכן נוצר
צורך להקים ארגון שייצג את האיכרים
ויתמוך בהם .בין היוזמים והפעילים
הבולטים ביישוב היה איתמר בן-אב"י .נשיא
הארגון היה אלכסנדר אהרנסון ,והמזכיר
היה עובד בן עמי .הארגון פעל לרכישת
אדמות והקמת מושבות .היישוב הראשון
שהקימו בני בנימין היה כפר אהרון ,ואחריו
הקימו יחד עם קהילת ציון אמריקאית
את המושבה הרצליה .בהמשך הקימו את
המושבות נתניה ,אבן יהודה וצור משה.

אּולי הּוא ֵמ ִביא ַמּבּול ֶׁשל ֵאׁש?
ָא ְמרּו לֹוַ :
ָא ַמר ָל ֶהםְּ :כ ָבר נִ ְׁש ַּבע ה' ַא ֲח ֵרי ַה ַּמּבּולֶׁ ,שהּוא ֹלא ַי ְׁש ִחית ְּב ַפ ַעם ַא ַחת ֶאת ָּכל
ְּבנֵ י ָה ָא ָדם.
ָא ְמרּו לֹוָ :מהֵ ,אפֹואֶּ ,פ ֶׁשר ַהּקֹולֹות ַה ָּללּו?
עֹולם,
נּוזה ֶא ְצלֹו ָׁשנִ ים ַרּבֹות ִל ְפנֵ י ֶׁשּנִ ְב ָרא ָה ָ
טֹובהֶׁ ,ש ְּג ָ
ָא ַמר ָל ֶהםֵ :יׁש ַלה' ֶח ְמ ָּדה ָ
אֹותּה ְל ָבנָ יוְּ ,בנֵ י ִי ְׂש ָר ֵאל.
נֹותן ָ
ְו ַע ְכ ָׁשיו הּוא ֵ
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כמה מאנשי בני בנימין עם פועלים בבית אריזה
בפרדס בהרצליה ,שנות ה)Wikipedia( 30-

בס"ד

סעודת ערב שבת
 7דקות

 3דקות

מנה עיקרית

מנת פתיחה
דבר תורה לשולחן השבת

פלפול משפחתי לשולחן שבת

כשהתורה מזכירה בפרשתנו את מקום המקדש
בו נעבוד את ה' היא אומרת" -המקום אשר יבחר
ה' אלוקיכם מכל שבטיכם לשום את שמו שם,
לשכנו תדרשו ובאת שמה".
מדוע התורה אינה מזכירה במפורש היכן הוא
אותו "מקום"? ומדוע היא מתחילה את הפסוק
כפניה אלינו בלשון רבים ,ומסיימת אותו בלשון
יחיד?
הרמב"ם מסביר(ב"מורה הנבוכים") שמיקום
המקדש לא הוזכר במפורש בתורה כדי שלא
יריבו ויתחרו שבטי ישראל -מי יזכה שבנחלתו
יהיה אותו מקום .בית המקדש יבנה דווקא כשעם
ישראל יהיה מאוחד ,ללא מחלוקות ומריבות ,ועל
כן לא הוזכר במפורש היכן הוא יבנה.
באותו האופן ניתן להסביר את המעבר בפסוק
מלשון רבים ליחיד -התורה רומזת לנו שמה
שיוביל אותנו אל בניין בית המקדש הוא התיקון
לאותה שנאת חינם שהביאה לחורבנו .אם נדע
להתאחד כאיש אחד בלב אחד -אז נזכה ל "ובאת
שמה" -לשון יחיד.

לפניכם אירוע שעורר דיון משפחתי סוער-
נעמה תיכננה את מסיבת יום ההולדת שלה במשך זמן רב,
הכינה תוכנית ומשחקים ,והזמינה את כל חברותיה .
יום לפני המסיבה אמרה לה אמא" :נעמה ,סבא מאד רוצה
לבוא ולברך אותך ליום הולדתך ,הוא ביקש להצטרף למסיבה".
נעמה הרגישה שהיא עומדת לפרוץ בבכי .בזמן האחרון סבא
מרבה לשכוח והוא מתנהג מוזר .היא חששה שהחברות יצחקו
עליו וזה יבייש אותו ואותה .מה תענה לאמא?

אחד:

אם החב מצד שני:
רות תצח

מצד ת את סבא
אוהב
היא מאד שמח אותו
ורוצה ל שה ויודעת
היא מרגי ייעלב אם
ד
שסבא מא צווה לנהוג
תסרב וזו מ בא וסבתא
בוד גם לס
בכ

קנ
יבייש אותו וזו ת ה עליו זה
בכבודו .היא טרח היה פגיעה
הו
כך הרבה זמן את תכננה כל
ה
מ
סי
לא
בה ,זה
הוגן שהמ
סי
ב
ה
ת
ת
קלקל
ב
גלל סבא.

ו...מה
דעתכם?

מי
אני

א.
ב.
ג.

לועזי
(למיניינם)

בספירה
מבריאת העולם

ד.

0

-3760
בריאת
העולם

1948

-1812
אברהם
אבינו

2238

הייתי נשיא הסנהדרין האחרון בתקופת הזוגות.
אב בית הדין במקביל אלי היה שמאי.
רבותי היו שמעיה ואבטליון ובין תלמידי היו רבן יוחנן בן זכאי ,רבן גמליאל
ויונתן בן עוזיאל.
הייתי סובלן ונוח לבריות .אמרתי שצריך להיות מתלמדיו של אהרון -להיות
אוהב שלום ורודף שלום ,אוהב את הבריות ומקרבן לתורה.

2448

2449

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

2883

בצלאל

דוד
המלך

שלמה
המלך

2934

3340

חנוכת
ביהמ“ק
ה1-

-586

חורבן ביהמ“ק
ה 1-וגלות בבל

3408

-352

הקמת
ביהמ“ק ה2-

הלל הזקן

קינוח  /מי אני?

 4דקות

3728

3828

3880

3930

4260

הלל הזקן

חורבן
ביהמ“ק ה2-

רבי
עקיבא

רבי יהודה
הנשיא

495

חתימת
התלמוד

בס"ד

סעודת שבת

 7דקות

מנה עיקרית
התבוננו היטב בציור וענו על
השאלות הבאות:
 1מהו האירוע המצויר כאן?
 2מי האיש ששוכב על הגג
תחת השלג?
 3בתקופת איזה בית מקדש
מצויר הציור?
 4מי היו מגידי השיעורים
בבית המדרש באותו זמן?
 5כמה עולה הכניסה לבית
המדרש?
 6מי מהמצוירים בציור שייך
בכלל לסיפור אחר על אותה
אישיות?
 7מה לא הגיוני בציור?

ללמוד תורה.
על הגג רוצה
1התנא הלל
.1
2 .2הלל.המקדש השני.
3 .3בית יה ואבטליון.
למוד על הלל.
שמע
לסיפור אחר בת
 4 .4חצי טרפעיק.
אן הלל' שייך
5 .5
כ
מי
'
אל
שו
ש
 6 .6האישגווין על הגג.
7 .7הפינ

 4דקות

 3דקות

סעודה שלישית

מתולדותיו

קינוח  /מי אנחנו?

איתמר בן אב"י (תרמ"ב-תש"ד)1882-1943 ,
א .היינו חמישה -יוסי בן יועזר ויוסי
בן יוחנן .יהושע בן פרחיה וניתאי
הארבלי .יהודה בן טבאי ושמעון
בן שטח .שמעיה ואבטליון .הלל
ושמאי.

היה בנו של אליעזר בן-יהודה ,מחיה השפה העברית ,וזכה לכינוי "הילד
העברי הראשון" משום שהיה הילד הראשון בארץ ישראל בתקופה
המודרנית שלמד לדבר עברית כשפת אם .הוא נולד בשם בן-ציון ,אך
לאחר מות אמו שינה את שמו לאיתמר ,כפי ששמע שרצתה לקרוא
לו בלידתו .ילדותו של איתמר היתה קשה ,משום שילדים אחרים
בני גילו לא דיברו את שפתו .כשגדל עבד כעיתונאי ,המשיך את
מפעלו של אביו בהחייאת השפה העברית ותרם
רבות להתפתחות העיתונות בארץ .ייסד וערך את
העיתון "דואר היום" .כמו כן עסק בפעילות ציונית,
הצטיין כנואם ויצא לשליחויות שונות בעולם .בין
המילים שחידש בעברית :עצמאות ,מכונית ,אכזבה,
עיתונאי ,ביטאון ,אלחוט ,מרפאה ,מדינאי ,מטריה,
סיפון ,משוריין ,תקרית ,תקדים ועוד.
איתמר בן-אבי1912 ,

ב .אחד מאיתנו היה נשיא והשני
היה אב בית דין.
ג .התקופה שלנו נמשכה כ 200
שנה בזמן בית המקדש השני.

הזוגות

()Wikipedia

4260

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
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 70שנה
למדינה

בס"ד

סדר קודשיםַ ,מ ֶּס ֶכת ְז ָב ִחים ,דפים קי"ז -ק"כ

ַּדף קי"זִ :עיר ִמ ְקלָ ט

חידת ב ל ב ו ל מילים
במפגש למדנו על כך שהשכינה שרתה במקומות
שונים לאורך הדורות ,במשכן ובבית המקדש.
 .1שנו את סדר האותיות כדי לזהות את המקומות
בהם שרתה השכינה:
הליש
מרדב
רה הירומה

ַּדף קי"חְ :מקֹומֹות ַה ִּמ ְׁשּכָ ן וְ ַה ִּמ ְק ָּדׁש

לגלג
עגבון
 .2כיתבו את המקומות לפי הסדר הנכון ,מהמוקדם
למאוחר:
➔

➔

➔

➔

➔

➔

אלו ּכָ ל ַה ְּמקֹומֹות ֶׁש ָּב ֶהם ָׁש ְר ָתה ְׁשכִ ינָ הָ ,ה ֵחל ִמן ַה ִּמ ְׁשּכָ ן ַּב ִּמ ְד ָּבר
ּמֹורּיָ הִּ .ב ְהיֹות ְּבנֵ י ִי ְׂש ָר ֵאל ַּב ִּמ ְד ָּברָ ,ה ָיה
וְ כָ לֶ ה ְּב ֵבית ַה ִּמ ְק ָּדׁש ֶׁש ְּב ַהר ַה ִ
הּותם
ֹלׁשים ְו ֵת ַׁשע ָׁשנָ ה ִמּתֹוְך ַא ְר ָּב ִעים ְׁשנֹות ְׁש ָ
ַה ִּמ ְׁש ָּכן ַק ָּים ְׁש ִ
יאת ִמ ְצ ַר ִים.
הּוקם ָׁשנָ ה ַא ַחת ַא ֲח ֵרי ְי ִצ ַ
ַּב ִּמ ְד ָּברֶׁ ,ש ֲה ֵרי ַה ִּמ ְׁש ָּכן ַ
ְּכ ֶׁשּנִ ְכנְ סּו ְּבנֵ י ִי ְׂש ָר ֵאל ְל ֶא ֶרץ ִי ְׂש ָר ֵאלֵ ,הם ֵה ִקימּו ֶאת ַה ִּמ ְׁשּכָ ן
ַּבּגִ לְ ּגָ לְ ,והּוא ָה ָיה ַק ָּים ָׁשם ְּב ֶמ ֶׁשְך ַא ְר ַּבע ֶע ְׂש ֵרה ַה ָּשׁנִ יםֶׁ ,ש ָּב ֶהן
יהם.
אֹותּה ֵּבינֵ ֶ
ֵהם ָּכ ְבׁשּו ֶאת ֶא ֶרץ ִי ְׂש ָר ֵאל ְו ִח ְּלקּו ָ

יש לי מושג | הטמנה

בשבת אסור להדליק אש ,ולכן כדי לאכול אוכל חם
היו טומנים ועוטפים את סיר התבשיל מבעוד יום
באופן שישמור על חומו .אסור להטמין את התבשיל
בדבר שמוסיף הבל ,כלומר שפולט חום מעצמו ,אלא
רק בדברים שאינם מוסיפים הבל ,כמו שמיכות וכדו'.
כיום נוהגים בדרך כלל לחמם את האוכל על הפלטה
של שבת ,אך יש להקפיד לא לעטוף אותו מכל צדדיו.

שאלת השבוע ???

אֵ .מ ֶהם ַה ְּמקֹומֹות ָּב ֶהם ָהיָ ה ַה ִּמ ְׁשּכָ ן ֵמ ַה ְּמ ַד ֵּבר
וַ ַעד ַּביִ ת ַה ִּמ ְק ָּדׁש?
יצד נִ ְק ַּבע ֵאיזֹו נַ ֲחלָ ה יְ ַק ֵּבל ּכָ ל ֵׁש ֶבט?
בּ .כֵ ַ
גִּ .מי ָצ ִריְך לָ נּוס לְ ִעיר ִמ ְקלָ ט ,ועד מתי צריך
לגור בה ?
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

רֹואה ֶׁש ְּבנֵ י ַה ָּמקֹום ְמ ַכ ְּב ִדים
יע ְל ִעיר ִמ ְק ָלט ְו ֶ
רֹוצ ַח ִּב ְׁש ָג ָגה ֶׁש ַּמ ִּג ַ
ֵ
יע ִל ְבנֵ י ַה ָּמקֹום:
הֹוד ַ
אֹותֹוְּ ,כגֹון ִאם הּוא ַּת ְל ִמיד ָח ָכםָ ,צ ִריְך ְל ִ
רֹוצ ַח ְו ֵאינִ י ָראּוי ְל ָכבֹוד.
ְּדעּו ָל ֶכם ֶׁש ֲאנִ י ֵ
יכים אֹותֹו
רֹוצ ַח ֵאינֹו ַר ַּשׁאי ָל ֵצאת ֵמ ִעיר ַה ִּמ ְק ָלטֲ ,א ִפּלּו ִאם ְצ ִר ִ
ָה ֵ
ּתֹורה ָּג ְז ָרה ֶׁשהּוא ֹלא ֵי ֵצא ֵמ ִעיר
הּודי ַא ֵחרִּ ,כי ַה ָ
ְּכ ֵדי ְל ַה ִּציל ְי ִ
ַה ִּמ ְק ָלט ְּבׁשּום א ֶֹפן.

בון

!

ּתֹורהִּ ,מי ֶׁש ָה ַרג ְּבׁשֹוגֵ ג ָצ ִריְך לָ נּוס לְ ִעיר ִמ ְקלָ ט
על פי דין ַה ָ
ְו ָל ֶׁש ֶבת ָּבּה ַעד ְּפ ִט ַירת ַהּכ ֵֹהן ַה ָּגדֹול ֶׁש ִּכ ֵהן ְּב ָׁש ָעה ֶׁש ָה ַרג.

ּופ ְרׂשּו ָע ָליו ֶאת
לְ ַא ַחר ִמּכֵ ן ֵהם ָּבאּו לְ ִׁשיֹלהְ ,ו ֵה ִקימּו ַּב ִית ֵמ ֲא ָבנִ ים ָ
ְי ִריעֹות ַה ִּמ ְׁש ָּכןִ .מ ְׁשּכַ ן ִׁשיֹלה ָע ַמד ְׁשֹלׁש ֵמאֹות ִׁש ִּשׁים ְו ֵת ַׁשע
ָׁשנָ הַ ,עד ֶׁש ֵּמת ֵע ִלי ַהּכ ֵֹהן ַה ָּגדֹולְּ .כ ֶׁש ֵּמת ֵע ִליָ ,ח ַרב ִמ ְׁש ַּכן ִׁשיֹלה
מּואל ַהּנָ ִביא ָח ַרב ִמ ְק ָּדׁש
ּובנּו ָׁשם ִמ ְק ָּדׁשְּ .כ ֶׁש ֵּמת ְׁש ֵ
ּובאּו ְלנֹוב ָ
ָ
ּובנֹוב ַי ַחד ָה ָיה ַה ִּמ ְק ָּדׁש
ּובנּו ָׁשם ִמ ְק ָּדׁשְּ .ב ִג ְבעֹון ְ
ּובאּו לְ גִ ְבעֹון ָ
ֶזה ָ
ּמֹור ָּיה.
ֲח ִמ ִּשׁים ְו ֶׁש ַבע ָׁשנָ הִ .מּגִ ְבעֹון ָע ְברּו לְ ֵבית ַה ִּמ ְק ָּדׁש ֶׁש ְּב ַהר ַה ִ

ּגֹורל
ַּדף קי"טַ :ה ְחלָ ָטה ַעל ִּפי ָ
ידי ָה ַע ִּמים
ְל ַא ַחר ֶׁש ְּבנֵ י ִי ְׂש ָר ֵאל ָּכ ְבׁשּו ֶאת ֶא ֶרץ ִי ְׂש ָר ֵאל ִמ ֵ
ּגֹורר ָּבּה.
ּגֹוררּו ָּבּהִ ,ק ֵּבל ָּכל ֵׁש ֶבט נַ ֲח ָלה ְמ ֻי ֶח ֶדת ְל ִה ְת ֵ
ֶׁש ִה ְת ְ
יצד נִ ְק ַּבע ֵאיזֹו נַ ֲחלָ ה ְי ַק ֵּבל ּכָ ל ֵׁש ֶבט?
ּכֵ ַ
ּגֹורל ּולְ ִפיו נִ ְק ָּבע ַה ָּד ָבר.
הֹוׁש ַע ִּבן נּון ָע ַרְך ָ
ְי ֻ
ּפּורים
ּגֹורלְּ .ב ָכל יֹום ַה ִּכ ִ
ֵאין ֶזה ָה ִענְ ָין ַה ָּי ִחיד ֶׁשּנִ ְק ַּבע ַעל ִּפי ָ
קֹוב ַע ַעל ִּפי
ַמ ֲע ִמ ִידים ְׁשנֵ י ְׂש ִע ִירים ִל ְפנֵ י ַהּכ ֵֹהן ַה ָּגדֹולְ ,והּוא ֵ
ּומי ִי ְה ֶיה ַה ָּשׂ ִעיר ֶׁש ִּי ָּשׁ ֵחט
אזל ִ
ּגֹורל ִמי ֵמ ֶהם ִי ְה ֶיה ַה ָּשׂ ִעיר ַל ֲע ָז ֵ
ָ
ְּכ ָק ְר ַּבן ַח ָּטאתַּ .גם ֶאת ִׁש ְב ִעים ַה ְּז ֵקנִ ים ֶׁש ִּכ ֲהנּו ְּכ ַסנְ ֶה ְד ִרין ָּב ַחר
ּגֹורל.
מ ֶֹׁשה ַר ֵּבנּו ַעל ִּפי ָ

ַּדף ק"כָ :ק ְר ַּבן עֹוף
ְּב ַדף ֶזה ִמ ְס ַּת ֶּי ֶמת ַמ ֶּסכֶ ת ְז ָב ִחיםְּ ,בלִ ּמּוד ַה ַּדף ַה ֵּמ ָאה ְו ִת ְׁש ָעה
ָע ָׂשרַ ,ה ַּדף ָה ַא ֲחרֹון ֶׁשל ַה ַּמ ֶּסכֶ ת.
ּתֹורה מֹונָ ה
שה ָ
הּדינִ ים ְל ַג ֵּבי עֹופֹות ַה ְּק ֵר ִבים ְל ָק ְר ָּבן הוא זה ַ
אחד ִ
ּפֹוס ִלים ָק ְר ָּבנֹות ְל ַה ְק ָר ָבהַ ,אְך ַר ִּבים
מּומים ֶׁש ְ
סּוגים ׁשֹונִ ים ֶׁשל ִ
ִ
ּמּומים
אּולם ִאם ַה ִ
ּפֹוס ִלים ַרק ְּב ֵהמֹות ְל ַה ְק ָר ָבהָ ,
ּמּומים ֵאּלּו ְ
ִמ ִ
יעים ֵא ֶצל עֹופֹותֵ ,הם ְּכ ֵׁש ִרים ְל ַה ְק ָר ָבה.
מֹופ ִ
ַה ָּללּו ִ

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

