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מּורה
ַמ ֶּסכֶ ת ְּת ָ

מּורה
ַּדף ב'ַ :מ ֶּסכֶ ת ְּת ָ

קֹור ָּבן
מּורה ֶׁשל ְ
עֹוס ֶקת ַרּבֹות ְּב ִדינֵ י ְת ָ
מּורה ֶ
מּורה" ִמ ְּלׁשֹון ֲה ָמ ָרהַ .מ ֶּס ֶכת ְּת ָ
"ּת ָ
ְ
אּובן
קֹור ָּבן לְ ַה ֲחלִ יפֹו ִּב ְב ֵה ָמה ַא ֶח ֶרת .לְ ָמ ָׁשלְ ,ר ֵ
אֹוס ֶרת ַעל ַּב ַעל ְ
ּתֹורה ֶ
ּומּכָ אן ְׁש ָמּהַ .ה ָ
ִ
קֹור ָּבן ִּב ְמקֹומֹו.
לֹומרֲ :אנִ י ַמ ֲחלִ יט ֶׁשּשֹׁור ַא ֵחר יִ ְהיֶ ה ְ
קֹור ָּבןָ ,אסּור לֹו ַ
ִה ְק ִּדיׁש ׁשֹור לְ ְ
מּורתֹו
ּות ָ
ּתֹורה ְּב ָפ ָר ַׁשת ַו ִּי ְק ָרא" :וְ ָהיָ ה הּוא ְ
קֹוב ַעת ַה ָ
ִאם ְּבכָ ל זֹאת הּוא ָע ָׂשה ּכָ ְךַ ,
קֹור ָּבן.
יִ ְהיֶ ה ק ֶֹדׁש ֹלא יִ ּגָ ֵאל"ְׁ .ש ֵּתי ַה ְּב ֵהמֹות ְקדֹוׁשֹות ִּב ְקדּו ַּשׁת ְ
ּתֹורה ָא ְס ָרה לַ ֲעׂשֹות ּכֵ ןּ ,כִ י ֵיׁש ֲאנָ ִׁשים ֶׁש ְּיכֹולִ ים לְ ִה ְת ָח ֵרט
ַר ֵּבנּו ַּב ְח ֵיי ַמ ְס ִּבירֶׁ ,ש ַה ָ
ּטֹובה ֶׁש ִה ְק ִּדיׁשּוֵ ,הם
ּוב ְמקֹום ְל ַה ְק ִריב ֶאת ַה ְּב ֵה ָמה ַה ָ
קֹור ָּבןִ ,
ַא ֲח ֵרי ֶׁש ִה ְק ִּדיׁשּו ְ
ּתֹורה ֶׁש ִאי ֶא ְפ ָׁשר לְ ַה ֲחלִ יף
אֹותּה ִּב ְב ֵה ָמה ַחּלָ ָׁשה אֹו ְז ֵקנָ ה .לָ כֵ ן ָק ְב ָעה ַה ָ
ַי ֲחלִ יפּו ָ
טֹובה.
קֹור ָּבנֹותֲ ,א ִפיּלּו ֹלא ְּב ֵה ָמה ַחּלָ ָׁשה ִּב ְב ֵה ָמה ֲח ָז ָקה ְו ָ
ִּבכְ לָ ל ְ

ַּדף ג'ֵׁ :שם ָׁש ַמיִ ם לְ ַב ָּטלָ ה
צֹורְך.
מֹותיו ֶׁשל ַה ָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ֶׁשֹּלא לְ ֶ
לֹומר ֶאת ֶא ָחד ִמ ְּשׁ ָ
ֵאין ַ
מֹותיו ֶׁשל ַה ָּק ָּב"ה? ָה ַר ְמ ַּב"ם ְּב ִהלְ כֹות
ַמה ַּי ֲע ֶׂשה ָא ָדם ֶׁש ְּב ָטעּות ִה ְזּכִ יר ֶאת ֶא ָחד ִמ ְּשׁ ָ
לֹומר ִמ ָּיד ִּד ְב ֵרי ֶׁש ַבח לְ ה'ְ ,ו ַה ְּד ָב ִרים ַהּלָ לּו ִמ ְצ ָט ְר ִפים לְ ֵׁשם
ּכֹותב ּכִ י ָעלָ יו ַ
ְׁשבּועֹות ֵ
הֹוציא ִמ ִּפיוְ ,וכָ ְך ֹלא ִי ָּזכֵ ר ֵׁשם ָׁש ַמ ִים לְ ַב ָּטלָ ה .לְ ָמ ָׁשלָ ,א ַמר ֵׁשם ה'ִ ,מ ָּיד ַא ַחר ּכָ ְך
ה' ֶׁש ִ
מֹורה
יֹוד ִעים ֶׁש ֵאין לְ ַהזְ ּכִ יר ֵׁשם ָׁש ַמיִ ם לְ ַב ָּטלָ ה? ּכָ ְך ָ
"ּברּוְך הּוא לְ עֹולָ ם וָ ֶעד"ִ .מּנַ יִ ן ְ
ֹאמרָ :
י ַ
לֹוקיָך ִּת ָירא ְואֹותֹו ַּת ֲעבֹד" – ּוכְ ִפי ֶׁש ַּמ ְס ִּביר ָה ַר ְמ ַּב"ם
"את ה' ֱא ֶ
ּתֹורה ְּב ֵס ֶפר ְּד ָב ִריםֶ :
ַה ָ
בס ֶפר ַה ִּמ ְצוֹותֶׁ ,ש ֵחלֶ ק ִמן ַה ִּמ ְצ ָוה לִ ירֹא ֶאת ה' הּוא ֹלא לְ ַה ְזּכִ יר ֶאת ְׁשמֹו לְ ַב ָּטלָ ה.
ֵ

ּבֹוקר
ּנֹותר ִמ ֶּמּנּו ַעד ֶ
ַּדף ד'ַ :ה ָ
ירּוׁשלַ ִים ְו ָחגְ גּו ֶאת
יהם ִּב ָ
רֹוב ֶ
ְּבנֵ י ַה ִּמ ְׁש ָּפ ָחה ָי ְׁשבּו ְּב ֵבית ְק ֵ
לֵ יל ַה ֵּס ֶדרָ .ה ָאבֹות ִּד ְר ְּבנּו ֶאת ְּבנֵ י ַה ִּמ ְׁש ָּפ ָחה לְ ַס ֵּים לֶ ֱאכֹול
ּתֹורה ְמ ַצּוָה ְּב ֵס ֶפר ְׁשמֹות" :וְ ֹלא
קֹור ַּבן ַה ֶּפ ַסחֶׁ ,ש ֲה ֵרי ַה ָ
ֶאת ְ
קֹור ַּבן ַה ֶּפ ַסח ִה ְס ַּת ְּת ָרה ִמ ַּת ַחת
תֹותירּו ִמ ֶּמּנּו ַעד ּב ֶֹקר" .לְ ֶפ ַתע ִה ְתּגַ ּלָ ה ֶׁש ֶרגֶ ל ַא ַחת ֶׁשל ְ
ִ
עֹוׂשים ַעכְ ָׁשיו? ָׁש ֲאלּו ַה ְילָ ִדיםְ ,ו ָה ָאבֹות
אֹותּה ַּב ְּז ַמןַ .מה ִ
ֲע ֵר ַמת ַמּצֹות ְו ָׁשכְ חּו לֶ ֱאכֹול ָ
תֹותירּו ִמ ֶּמּנּו ַעד ּב ֶֹקר וְ ַהּנ ָֹתר ִמ ֶּמּנּו ַעד ּב ֶֹקר ָּב ֵאׁש ִּת ְׂשרֹפּו".
ּתֹורה" :וְ ֹלא ִ
ָא ְמרּוּ :כָ תּוב ַּב ָ
יהם לָ ֵצאת לֶ ָח ֵצר לִ ְׂשרֹוף ֶאת
ּבֹוקר ֲעלֵ ֶ
ַה ְּילָ ִדים ָח ְׁשבּו לְ אֹור זֹאת ֶׁש ִּמּכֵ ָיון ֶׁש ַעכְ ָׁשיו ּכְ ָבר ֶ
ָה ֶרגֶ לַ ,אְך ָה ָאבֹות ִה ְס ִּבירּו לָ ֶהם ּכִ י ְקדּו ַּשׁת יֹום טֹוב ֵאינָ ּה נִ ְד ֵחית ִמ ְּפנֵ י ִמ ְצוַ ת ַה ְּשׂ ֵר ָפה,
תֹותירּו
–"וֹלא ִ
ּבֹוקר ֶׁש ַא ֲח ֵרי ֶה ָחגָ .ל ֵכן ָּכתּוב ַּב ָּפסּוק "ּב ֶֹקר" ַּפ ֲע ַמ ִים ְ
ּתֹורה ַל ֶ
ְו ַכּוָנַ ת ַה ָ
ּבֹוקר ַה ֵּשׁנִ י.
ּקֹור ָּבן ַּב ֶ
ִמ ֶּמּנּו ַעד ּב ֶֹקר ְו ַהּנ ָֹתר ִמ ֶּמּנּו ַעד ּב ֶֹקר" ּ -כְ ֵדי לְ לַ ֵּמד ֶׁשּש ְֹׂור ִפים ֶאת ַה ְ

"אי ֲע ִביד ֹלא ֵמ ַהּנֵ י"
ַּדף ה'ִ :
ּפּוזים ְק ָצת ְמקּולְ ָקלִ ים
רֹוצה לָ ַק ַחת ַּת ִ
רּומהֶ ,
עֹומד לְ ַה ְפ ִריׁש ְּת ָ
ּפּוזים ֶׁש ֵ
ַּב ַעל ַּפ ְר ֵּדס ַּת ִ
ּתֹורה ֵאינָ ּה ַמ ְר ָׁשה לַ ֲעׂשֹות ּכָ ְךֲ ,א ָבל
ּטֹוביםַ .ה ָ
ּפּוזים ַה ִ
רּומה ּולְ ַה ְׁש ִאיר ֶא ְצלֹו ֶאת ַה ַּת ִ
לִ ְת ָ
ּתֹורה ָא ְמ ָרה ֶׁשֹּלא
סֹובר ֶׁשּכָ ל ָּד ָבר ֶׁש ַה ָ
הּוא ֹלא ִה ְתּגַ ֵּבר ַעל ִי ְצרֹו ְו ָע ָׂשה ּכָ ְךַ .מה ִּדינֹו? ָר ָבא ֵ
רּומה ֹלא ָחלָ הִ .מ ַּצד ֵׁשנִ י ,הּוא ָע ַבר ַעל
לַ ֲעׂשֹותִ ,אם ָעׂשּו אֹותֹו הּוא ֹלא ָחל ,לָ כֵ ן ַה ְּת ָ
"אי ֲע ִביד ֹלא ֵמ ַהּנֵ י".
דּועה ְּב ַׁש"ס ַּבּכִ יּנּויִ :
ּתֹורה .סּוגְ ָיה זֹו ְי ָ
ִאיּסּור ִמ ְּפנֵ י ֶׁש ָע ַבר ַעל ְרצֹון ַה ָ
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"אמר ליה :אפילו הכי בזיא מילתא ,דדקל ליכא במינו
לא לקי ,לאפוקי בעל מום כיון דאיכא במינו לקי"
בזיא – בזוי
לאפוקי – להוציא
הסבר :הגמרא אומרת שמי שמקדיש בהמה בעלת
מום לקורבן לוקה על כך ,מכיוון שיכול היה להקדיש
בהמה שאין בה מום .לעומת זאת מי שמקדיש דקל
לקורבן אינו לוקה ,למרות שאי אפשר להקריב דקל.
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מתפלפלים

פרעות פטליורה

לפניכם אירוע שעורר דיון משפחתי –

פרעות פטליורה היו פוגרומים נרחבים שנערכו
נגד יהודי אוקראינה בשנים  .1917-1920הן נקראו
על שם סימון פטליורה ,שעמד בראש הרפובליקה
העממית האוקראינית ,והעלים עין מהפורעים.
באותה תקופה הייתה רוסיה שרויה במלחמת
אזרחים ,מהומות פרצו בכל מקום ,ואת הפרעות
ביצעו אנשים שהשתייכו לכוחות הצבא השונים
שנאבקו זה בזה .למעלה מ 1,500-פוגרומים נערכו
בשנים אלה ,בהם נרצחו בין  50,000ל200,000-
יהודים ,ורבים נוספים
נפצעו ועונו .פטליורה
נורה למוות בשנת 1926
בידי יהודי בשם שלום
שוורצבארד ,שבעקבות
זאת כונה "הנוקם".

ריקי בת ה 14-שמה לב שבזמן האחרון חברתה הטובה דפנה כמעט
ולא אוכלת .כשהיא שאלה אותה למה היא כמעט לא אוכלת ענתה
לה דפנה שהיא רוצה להיות דוגמנית כשהיא תהיה גדולה ולכן היא
רוצה להיות רזה .ריקי חושבת שזה ממש מסוכן לה ועלול לגרום
לה לנזקים פיזיים ,נפשיים וחינוכיים .היא מתלבטת האם לספר
להורים של דפנה על כך.

חד:

מצד א צבה הפיזי,
ריקי חוששת שמ ה יתדרדר,
פנ
הנפשי והרוחני של ד ם שלה כדי
ספר להורי
ולכן עליה ל רבו במצב.
שיתע

היא לא ה מצד שני:

אימא של
רק חברה שלה .ז דפנה אלא
של ההורים לע ה התפקיד
קוב
ולהחליט מה ואי אחרי בתם
ך
ל
וה
עשות
אם להתע
רב בעניין.

מפת תחום המושב ,יהודי
אוקריאנהWikipedia ,
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דוד
המלך

הייתי ראש הממשלה בזמן מלחמת ההתשה ומלחמת יום כיפור.
נולדתי בקייב .עברתי לארצות הברית ,ואחר כך עליתי ארצה.
שם משפחתי מנעוריי היה מאבוביץ' ,ושם משפחתו המקורי
של בעלי היה מאירסון.
הייתי האישה היחידה שכיהנה כראש ממשלת ישראל.
תמונתי הופיעה על שטרות ומטבעות של  10שקלים.

מאיר
גולדה

לועזי
(למיניינם)

בספירה
מבריאת העולם

העיר טבריה נמצאת בצפון בקעת הירדן ,על חופה
המערבי של הכינרת .היא נבנתה ע"י הורדוס ,שקרא
לה על שם הקיסר הרומאי טיבריוס .חכמים דרשו
שהיא נקראת כך משום שהיא "יושבת על טבורה
של ארץ ישראל" ,ו"טובה ראייתה" .העיר נבנתה
על גבי בית קברות ,ויהודים סירבו לגור שם מפני
הטומאה ,ולכן יישב הורדוס את טבריה בגויים,
עניים ועבדים משוחררים .מאוחר יותר טיהר
רבי שמעון בן יוחאי את העיר ,ואז החלו יהודים
להתיישב בה ,עד שנוצר בה רוב יהודי .במאה
השלישית לספירה גר בטבריה האמורא רבי יוחנן,
ובעקבותיו התיישבה שם הסנהדרין בראשותו של
רבי יהודה נשיאה .כך הפכה טבריה למרכז היישוב
היהודי בארץ ישראל ,ופעלו בה גדולי האמוראים
של התקופה :ר' יוחנן ,ריש לקיש ,ר' אמי ור' אסי.
בטבריה גם נחתם התלמוד הירושלמי.

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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התבוננו היטב בציור וענו על השאלות הבאות:

 7דקות

 1מי האישה בציור?
 2באילו תפקידים שימשה?
 3מה הקשר בין המקומות על המפה מאחוריה לבינה?
 4איזו מלחמה התנהלה בארץ בתקופת כהונתה?

| מי אני?

 3דקות

א .אני מלחמה הנקראת על שם היום הקדוש בו פרצתי.
ב .הצבא והממשלה בישראל לא היו מוכנים לקראתי.
ד .ההפתעה ומספר האבידות הגבוה השפיעו עמוקות על הלך הרוח בישראל.
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דבר תורה
ה' מצווה את משה לצאת להילחם במדיינים ואומר
לו שמיד לאחר המלחמה הוא ימות" :נקום נקמת בני
ישראל מאת המדינים אחר תאסף אל עמיך".

מּורהַ ,ד ִּּפים ו׳-ח׳
סדר קדשים | ַמ ֶסּכֶ ת ְּת ָ

כיצד מגיב משה לציווי זה ומה זה בא ללמדנו?

מּורת ַהלְ וָ ָאה
ַּדף ו'ַ :מ ְׁשּכֹון ְת ַ

התורה מספרת ,שמיד לאחר הציווי יוצא משה בזריזות
ומתחיל לאסוף את החיילים המתאימים למלחמה
במדיין .משה לא משתהה ולו לרגע אחד ומיד מכין
את עצמו לקרב .משה שולח בכך מסר חשוב לכל
בני ישראל :עד כמה חשובה ההזדרזות והמסירות
לקיום מצוות ה' ,עד שאפילו שהיציאה למלחמה
תקרב את יום פטירתו מן העולם  -אין זאת סיבה
להתעכב מלעשות רצונו של הקב"ה.

אּובןַׂ ,ש ְמ ָּת לֵ ב ֶׁש ָאדֹון ֶז ַרח
 ְר ֵּבֹוקר ְל ֵביתֹו ֶׁשל
יע ְּב ָכל ֶ
ַמ ִּג ַ
ּומ ִביא
ֶה ָענִ י ֶׁשּגָ ר ִּב ְק ֵצה ַהּכְ ָפר ֵ
לֹו ַמ ֲח ֵר ָׁשה?
יתי ַּגם
 ֵּכן ַׂש ְמ ִּתי ֵלבְ ,ו ָר ִא ִֶׁש ַּב ַּל ְי ָלה הּוא ָּבא ָל ַק ַחת ֶאת
ַה ַּמ ֲח ֵר ָׁשה.
לֹוק ַח
עֹוׂשה ָּכל יֹוםֵ ,
ָּכְך הּוא ֶ
עֹוׂשה ּכָ ְך.
ּבֹוקרְ .מ ַענְ ֵין לָ ָּמה הּוא ֶ
אֹותּה ַּב ֶ
ּומ ֲח ִזיר ָ
ַּבּלַ ְילָ ה ֶאת ַה ַּמ ֲח ֵר ָׁשה ַ

חידת פירמידה

מּורת ַהלְ וָ ָאה ֶׁשּנָ ַתן לֹו,
 ַה ַּמ ֲח ֵר ָׁשה ִהיא ַמ ְׁשּכֹון ֶׁשּלָ ַקח ָאדֹון זֶ ַרח ֵמ ֶה ָענִ י ְת ַּתֹורה ִציּו ְָתה ֶׁש ִאם ַהּלֹווֶ ה זָ קּוק לַ ַּמ ְׁשּכֹון ,יַ ֲחזִ יר לֹו אֹותֹו ַה ַּמלְ וֶ ה וְ יִ ָּק ֵחנּו
וְ ַה ָ
ּבֹוקרּ ,כְ ֵדי ֶׁשּיּוכַ ל לַ ֲעבֹוד
ַא ֲח ֵרי ַה ִּשׁיּמּוׁש .לָ כֵ ן הּוא ֵמ ִביא לֹו ֶאת ַה ַּמ ֲח ֵר ָׁשה ַּב ֶ
אֹותּה ִמ ֶּמּנּו ָּב ֶע ֶרב ּכַ ֲא ֶׁשר הּוא ֹלא ָזקּוק לָ ּה.
לֹוק ַח ָ
ָּבּהְ ,והּוא ֵ

1
2

יח ִמ ֶּזה?
 ָאז ַמה הּוא ַמ ְר ִו ַיּטה .בַ .א ֲח ֵרי
 ְׁשנֵ י ְּד ָב ִרים :א .חֹוב ֶׁשּיֵ ׁש ָעלָ יו ַמ ְׁשּכֹון ֵאינֹו נִ ְׁש ַמט ִּב ְׁשנַ ת ַה ְּשׁ ִמ ֵָמ ָאה ְו ֶע ְׂש ִרים ֶׁשל ֶה ָענִ י ַה ַּמ ְׁשּכֹון ִי ְה ֶיה ְּב ָי ָדיו ְוהּוא יּוכַ ל לִ גְ ּבֹות ּבֹו ֶאת ַהחֹוב.

3

בּוה
נּורי וְ ַר ָּבה ַּבר ַא ָ
יֹוחנָ ן ֶּבן ִ
ַּדף ז'ַ :ר ִּבי ָ

4

יׁשי ֶׁשל ַה ַּתּנָ ִאים .הּוא ָה ָיה ֲח ֵברֹו
נּוריַּ :תּנָ א ֶׁש ַחי ַּבּדֹור ַה ְּשׁלִ ִ
יֹוחנָ ן ֶּבן ִ
ַר ִּבי ָ
נּורי ָה ָיה ָענִ י ָמרּוד
יֹוחנָ ן ֶּבן ִ
מּופלָ גַ .ר ִּבי ָ
יבאְ ,ו ָה ָיה ָחכָ ם ְ
ַה ָּקרֹוב ֶׁשל ַר ִּבי ֲע ִק ָ
בֹוההַ ,עד ֶׁש ָא ְמרּו ֲח ַז"ל
ּתֹורה ִמּתֹוְך ַה ְּד ָחקְ ,ו ַד ְר ָּגתֹו ָה ְי ָתה ּכֹה ְג ָ
ְו ָל ַמד ָ
נּורי ַּב ֲחלֹומֹו ִי ְזּכֶ ה לְ ִה ְתנַ ֵהג
יֹוחנָ ן ֶּבן ִ
רֹואה ֶאת ַר ִּבי ָ
ְּב ָאבֹות ְּד ַר ִּבי נָ ָתןֶׁ ,ש ִּמי ֶׁש ֶ
מֹוצאֹו
מֹור ִאיםָ ,
מֹורא ֶׁש ַחי ַּבּדֹור ַה ֵּשׁנִ י ֶׁשל ָה ָא ָ
בּוהָ :א ָ
ַּב ֲח ִסידּותַ .ר ָּבה ַּבר ַא ָ
יאים ְוהּוא ָה ָיה ַּתלְ ִמידֹו ֶׁשל ַרבְ ,ו ַרּבֹו ֶׁשל ַרב נַ ְח ָמן.
ָה ָיה ִמ ִּמ ְׁש ַּפ ַחת ַהּנְ ִׂש ִ
אׁשי ַה ַּד ָּינִ יםּ .גַ ם הּוא ָה ָיה ָענִ י
בּוה ֵמ ָר ֵ
חֹוזא ָה ָיה ַר ָּבה ַּבר ַא ָ
ִּב ְהיֹותֹו ְּב ִעיר ְמ ָ
ָמרּודְ ,ו ֵאלִ ָּיהּו ַהּנָ ִביא נִ גְ לָ ה ֵאלָ יו ְו ֶה ֱע ִׁשיר אֹותֹו.

5
 .1יעקב איש ___
 .2אחד משבעת המינים.
 .3סמכות ,שררה.
 .4המסכת שאנו לומדים.
 .5תחבולות.

ּקֹור ָּבן
ַּדף ח'ַ :הּזְ ֵא ִבים וְ ַה ְ

(תשובות :תם ,תמר ,מרות ,תרומה ,הערמות)

שאלות השבוע ???

מּורה?
עֹוס ֶקת ַמ ֶּסכֶ ת ְּת ָ
ְּ .1ב ָמה ֶ
יֹוד ִעים ֶׁש ֵאין לְ ַהזְ ּכִ יר ֵׁשם ָׁש ַמיִ ם לְ ַב ָּטלָ ה?
ִ .2מּנַ יִ ן ְ
תֹותירּו ִמ ֶּמּנּו ַעד ּב ֶֹקר וְ ַהּנ ָֹתר
ַ .3על ָמה נֶ ֱא ַמר ַה ָּפסּוק" :וְ ֹלא ִ
ּומה לְ ֵמ ִדים ִמ ָּפסּוק זֶ ה?
ִמ ֶּמּנּו ַעד ּב ֶֹקר ָּב ֵאׁש ִּת ְׂשרֹפּו"ָ ,
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

ַל ֲה ַקת ְז ֵא ִבים ָר ְצ ָתה ִל ְטרֹוף
וה ְת ָּב ֵרר ֶׁשּכַ ָּמה
ּכְ ָב ִׂשים ֵמ ָה ֵע ֶדרִ ,
ּכְ ָב ִׂשים נִ ְפ ְצעּו ְּב ַמ ֲהלַ ְך ַה ֶּב ָהלָ ה,
ָּב ֶהם ֶּכ ֶבׂש ֶׁש ֲא ִבי ַה ִּמ ְׁש ָּפ ָחה
עֹולה ְוכָ ֵעת
קֹור ַּבן ָ
ִה ְק ִּדיׁש ְל ְ
הּוא נִ ְהיָ ה ַּב ַעל מּום וְ ִאי ֶא ְפ ָׁשר
יבֹו.ל ַא ַחר ָי ִמים ֲא ָח ִדים
ְ
לְ ַה ְק ִר
ּופ ָדה ּבֹו
לָ ַקח ָה ָאב ְסכּום ּכֶ ֶסף ָ
קֹור ַּבן
יׁשת ְ
יֹועד לִ ְרכִ ַ
יֹועד לְ עֹולָ הַ .הּכֶ ֶסף נִ ְה ָיה ָקדֹוׁש ְו ַ
ֶאת ַהּכֶ ֶבׂש ֶׁש ָה ָיה ְמ ָ
ּומכַ ר ְּב ִא ְטלִ יז ַּבּשּׁוק ,לְ כָ ל
עֹולָ ה ַא ֵחרְ ,ו ֶאת ַהּכֶ ֶבׂש ֶׁש ָּי ָצא לְ חּוּלִ ין הּוא ָׁש ַחט ָ
ּקֹור ָּבן,
צֹורְך ַה ְ
יֹוע ֶדת לְ ֶ
ַה ַּמ ְר ֶּבה ַּב ְּמ ִחירִ .ה ְס ִּביר ָה ַא ָּבאֵ :מ ַא ַחר ֶׁש ְּמכִ ָירה זֹו ְמ ֶ
אֹותּהּ .כִ י ַרק ִּבגְ לַ ל ֶׁשּיָ ַד ְע ִּתי ֶׁשאּוכַ ל לִ ְמּכֹור ֶאת ַהּכֶ ֶבׂש ָּב ִא ְטלִ יז
מּוּתר לַ ֲעׂשֹות ָ
ָ
רּוּבים ְוכָ ְך ֵיׁש ְסכּום ּכֶ ֶסף
יתי אֹותֹו ְּב ָד ִמים ְמ ִ
רּוּביםָּ ,פ ִד ִ
ּולְ ַק ֵּבל ָעלָ יו ָּד ִמים ְמ ִ
קֹור ַּבן ְּבכֹור ֶׁשּנִ ְה ָיה ַּב ַעל מּום ֵאין
ׁשּוּבחֲ .א ָבל ְ
קֹור ָּבן ַא ֵחר ְמ ָ
יׁשת ְ
ּגָ דֹול לִ ְרכִ ַ
קֹור ָּבן ַא ֵחר ִּב ְמקֹומֹו ְולָ כֵ ן ֵאין ֶה ֵּתר לַ ֲעׂשֹות ּכֵ ן.
יאים ְ
ְמ ִב ִ

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

בחסות חברת

Talmudisraeli@Medison.co.il
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תלמוד ישראלי

