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סדר קדשים | מסכת זבחים נ"א -נ"ז
פרשת שלח-לך | כ' -כ"ו בסיון ( 3-9ליוני)

דַּ ף נ"אּ ִ :בנְ יַ ן ָאב
"בִּ נְ יַ ן ָאב" ִהיא דְּ ָר ׁ ָשה ׁ ֶש ִ ּנלְ ֶמ ֶדת ִמדָּ ָבר ַה ְמפוֹ ָר ׁש ַ ּב ּתוֹ ָרהִ .מן ַהדָּ ָבר
פוֹר ׁש לְ ֵמ ִדים לִ ְמקוֹמוֹ ת ֲא ֵח ִריםִּ ,כי ִמ ּ ְפנֵ י ׁ ֶשדַּ ְר ָּכ ּה ׁ ֶשל ַה ּת ָוֹרה לְ ַק ֵ ּצר
ַה ְּמ ָ
ִ ּב ְד ָב ֶר ָיהִ ,היא ְמ ָפ ֶר ׁ ֶשת ֶאת ַה ֲהלָ כָ ה ְ ּב ָמקוֹ ם ֶא ָחד ִּומ ֶּמנּ ּו לְ ֵמ ִדים לְ כָ ל
ַה ְּמקוֹ מוֹ ת ַהדּ וֹ ִמים .לָ ֵכן קוֹ ְר ִאים לִ ְד ָר ׁ ָשה זוֹ "בִּ נְ יַ ן ָאב" ׁ ֶש ַה ָּמקוֹ ם
ַה ְמפוֹ ָר ׁש הּוא ָה ִע ָ ּ
יקר וְ הּוא ְ ּכמוֹ ָאב ׁ ֶשּיֵ ׁש לוֹ יְ לָ ִדים ַ -ה ֲהלָ כוֹ ת
ׁ ֶשלּ וֹ ְמ ִדים ִמ ֶּמנּּו.
(ב ִּמ ְד ָ ּברֶ ּ ,פ ֶרק ט"וָ ּ ,פסּוק
אוֹמ ֶרת ַה ּת ָוֹרה ַ ּ
דּ ּוגְ ָמה לְ ִבנְ יַן ָאבּ ְ :ב ָמקוֹם ֶא ָחד ֶ
ׁ
קוֹ
כ"ז)ֵ :עז ַ ּבת ׁ ְשנָ ָת ּה לְ ַח ָּטאת"ִ .מ ָּכאן לָ ְמדּו ֲחזַ "ל ְ ּב ִבנְ יַן ָאבֶ ,ש ְ ּבכָ ל ָמ ם
יה לִ ְהיוֹ ת בַּ ת ׁ ָשנָ ה.
ׁ ֶש ֶּנ ֱא ַמר בַּ ּתוֹ ָרה לְ ַה ְק ִריב ֵעזָ ,עלֶ ָ

דַּ ף נ"בַ :א ְר ַ ּבע ַמ ְּתנוֹ ת ַהדָּ ם
ּוב ְ ּג ָמ ָרא ַה ִּנלְ ָמדוֹ ת בְּ ַדף זֶ ה לוֹ ְמ ִדים ַעל ָק ְרבְּ נוֹ ת ַח ַּטאת
בַּ ִּמ ׁ ְשנָ ה ַ
ּוב ּמוֹ ֲע ִדים.
ִציבּ ּור ׁ ֶש ְּמ ִב ִ
אשי ֳח ָד ׁ ִשים ַ
יאים בְּ ָר ׁ ֵ
ְ
ִמדָּ ָמם ׁ ֶשל ַה ָ ּק ְרבָּ נוֹ ת ָצ ִריך לָ ֵתת ַעל ַה ִּמזְ בֵּ ַח בְּ ַא ְרבַּ ע ְמקוֹ מוֹ ת -
בְּ ַא ְרבַּ ע ַק ְרנוֹ ת ַה ִּמזְ בֵּ ַח ,וְכָ ְך ָהיָ ה ַהכּ ֵֹהן עוֹ ֶ ׂ
שה :הּוא לוֹ ֵק ַח דָּ ם ַ ּב ַּמזְ ֵרק,
יָמין ַ ּב ַּמזְ ֵרק ,מוֹ ִציא ֶאת ַהּיָ ד ִמן ַה ַּמזְ ֵרק
הוֹ לֵ ְך לַ ִּמזְ ֵ ּב ַח וְ טוֹ ֵבל ֶאת ֶא ְצ ַ ּבע ִ
ְ
ַּומ ְצ ִמיד ֶאת ָה ֲאגּודָּ ל לָ ֶא ְצ ַ ּבע ׁ ֶש ָּט ַבל ַ ּבדָּ ם ,וְ כָ ך הּוא ֵמנִ ַיח ֶאת ׁ ְש ֵּתי
ָה ֶא ְצ ָ ּבעוֹת ְ ּבר ׁ
עוֹתיו ִעם ַהדָּ ם
ֹאש ַא ַחת ִמ ַ ּק ְרנוֹ ת ַה ִּמזְ ֵ ּב ַח ,וְ ֵ
גוֹרר ֶאת ֶא ְצ ְ ּב ָ
לְ אוֹ ֶר ְך ַה ּ ִפ ָ ּינה ׁ ֶשל ַה ֶ ּק ֶרן לְ כִ יּוּון ָה ִר ְצ ּ ָפהַ ,עד ׁ ֶש ִ ּנגְ ָמר ַהדָּ ם ְ ּב ֶא ְצ ָ ּבעוֹ ּ ָ .כ ְך
עוֹ ֶשׂ ה ַהכּ ֵֹהן בְּ ָכל ַא ַחת ֵמ ַא ְרבַּ ע ַק ְרנוֹ ת ַה ִּמזְ בֵּ ַח.
ַּומה ּיִ ְהיֶ ה ַהדִּ ין ִאם ַהכּ ֵֹהן ׁ ָשכַ ח וְ ל ֹא נָ ַתן ֶאת ָּכל ַא ְר ַ ּבע ַמ ְּתנוֹ ת ַהדָּ ם?
יע ַבד ַ ּגם ַמ ָּתנָ ה
ְ ּבכָ ְך נֶ ְחלְ קּו ֵ ּבית ׁ ַש ַּמאי ֵּובית ִה ֵ ּלל ְ ּב ַדף ל"זַ ,ה ִאם ְ ּב ִד ֲ
ַא ַחת ַמכְ ׁ ִש ָירה ֶאת ַה ָ ּק ְר ָ ּבן אוֹ ׁ ְש ֵּתי ַמ ָּתנוֹ ת.
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הישראלי

מן התלמוד
סדר קדשים,
מסכת זבחים ,דף נ"ג

"אמר רבי אבהו :מאי טעמא דרבי  -דכתיב:
וההראל ארבע אמות ומהאריאיל ולמעלה וגו'"
אפקה – הוציא אותה
מעיילינן – מכניסים

הסבר :רבי לומד מהפסוק המופיע ביחזקאל לגבי
האופן הראוי לתת בו את דם הקרבנות על גבי המזבח.

מן ההיסטוריה
מבצע הראל
מבצע הראל היה מבצע שערכה
חטיבת הראל של הפלמ"ח במלחמת
השחרור ,ומטרותיו היו להעביר שיירות
מזון ואספקה לירושלים הנצורה,
ולהעלות את חטיבת הראל לעיר .על
המבצע פיקד יצחק רבין .הגדוד הרביעי
של הפלמ"ח כבש את הכפר סאריס
ששלט על הדרך לירושלים ,ולמחרת
יצאה שיירה של  227משאיות ירושלים,
העבירה לשם מטען וחזרה לתל אביב.
לאחר מכן יצאה לירושלים שיירה נוספת
שבה היו דוד בן-גוריון וכוחות חטיבת
הראל .הערבים תקפו את השיירה
שהתנהלה באיטיות והמטירו עליה אש
תופת .לוחמי הגדוד הרביעי הגיעו למקום
במשוריינים וחילצו את השיירה .שתי
שיירות הראל ,שכללו סך הכול כ600-
משאיות ,העבירו לירושלים מטענים
חיוניים של מזון ,תרופות ,נשק ודלק
שאיפשרו את עמידת העיר בשבועות
הבאים שבהם הייתה נתונה במצור.

מחסום ערבי בשער הגיא נגד שיירות יהודיות1948 ,
()Wikipedia
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דַּ ף נ"גֵ :א ְ
יע ַהכּ ֵֹהן לַ ְ ּק ָרנוֹ ת ַה ְ ּגבוֹ הוֹ ת
יך ִה ִ ּג ַ
יע ֶאל ַק ְרנוֹ ת ַה ִּמזְ ֵ ּב ַח ַה ְ ּגבוֹ הוֹ ת ְמאוֹד?
ֵּכ ַיצד ְ ּב ִדּיּוק ָהיָ ה ַהכּ ֵֹהן ַמ ִ ּג ַ
ְ
יפס ַעל ַה ִּמזְ בֵּ ַח ַע ְצמוֹ ֶא ָ ּלא
ַהכּ ֵֹהן ָהיָ ה עוֹ לֶ ה בַּ ֶ ּכ ֶב ׁשַ ,אך הּוא ל ֹא ִט ּ ֵ
יטה ׁ ֶש ָהיְ ָתה ְס ִביב ָ ּכל ַה ִּמזְ בֵּ ַח
ַעל ַה ּ
"סוֹ ֵבב"ַ .ה ּסוֹ ֵבב הּוא ִמין בְּ לִ ָ
יה ָס ִביב ָס ִביב וְ ָכ ְך
בַּ גּ וֹ ַב ּה ,וְ ֶא ְפ ׁ ָשר ָהיָ ה לָ לֶ ֶכת ָעלֶ ָ
יהַ .הכּ ֵֹהן ָהלַ ְך ָעלֶ ָ
הּוא נָ ַתן ֶאת ַהדָּ ם ַעל ַק ְרנוֹ ת ַה ִּמזְ בֵּ ַח.
יע ַהכּ ֵֹהן לַ ּסוֹ ֵבב הּוא ּ ָפנָ ה דַּ וְ ָקא לְ ַצד יָ ִמיןִּ ,ומ ּׁ ָשם ִה ְת ִחיל ֶאת
ְּכ ׁ ֶש ִה ִ ּג ַ
יָמין? ִמ ּ ְפנֵ י ׁ ֶש ֲחזַ "ל לָ ְמדּו
ַה ִּסיבּ ּוב ְס ִביב ַה ִּמזְ ֵ ּב ַחַ .מדּ ַּוע ּ ָפנָ ה דַּ וְ ָקא לְ ַצד ִ
לוֹמר:
ִמן ַה ּ ְפס ִּוקיםּ ָ :
"כל ּ ִפינּוֹ ת ׁ ֶש ַא ָּתה פוֹ נֶ ה ,ל ֹא יִ ְהיּו ֶא ָ ּלא לְ יָ ִמין"ְּ .כ ַ
ְּכ ׁ ֶש ָא ָדם ָצ ִר ְ
יָמין
יך לְ ִה ְס ּתוֹ ֵבב אוֹ לִ ְפנוֹ תֵ ,וְאין לוֹ ֶה ְבדֵּ ל ִאם לִ ְפנוֹ ת לְ ַצד ִ
אוֹ לִ ְפנוֹ ת לְ ַצד ְ ׂ
יָמין.
שמֹאלָ ,עלָ יו לִ ְפנוֹ ת לְ ַצד ִ

דַּ ף נ"דּ ָ :כ ְך נִ ְמ ָצא ְמקוֹ ם ַה ִּמ ְקדָּ ׁש
ש ָר ֵאל לְ ֶא ֶרץ יִ ְ ׂ
ַּכ ֲא ׁ ֶשר נִ כְ נְ סּו ְ ּבנֵ י יִ ְ ׂ
ש ָר ֵאל ִעם יְ הוֹ ׁ ֻש ַע ִ ּבן נּוןֵ ,הם ל ֹא ֵה ִקימּו
ֶאת ֵ ּבית ַה ִּמ ְקדָּ ׁשֶ ,א ָ ּלא ָ ּבנּו ִמ ׁ ְש ָּכןַ .ה ַּתלְ מּוד ְמ ַס ּ ֵפר ׁ ֶש ַּכ ֲא ׁ ֶשר ָרצּו לִ ְבנוֹ ת
ֶאת ֵ ּבית ַה ִּמ ְקדָּ ׁש ,ל ֹא ְיָדעּו ֵהיכָ ן ְ ּב ִדּיּוק ַה ָּמקוֹ ם ׁ ֶשבּ וֹ ָצ ִר ְ
יך לְ ָה ִקים אוֹ תוֹ .
ְ
יכן ָצ ִריך לְ ָה ִקים ֶאת
ּוש ֵ
יָ ׁ ְשבּו דָּ וִ ד ׁ ְ
מּואל וְ ָע ְסקּו בְּ ִענְ יָ ן זֶ ה ,לְ ָב ֵרר ֵה ָ
בֵּ ית ַה ִּמ ְקדָּ ׁשֵ .הם ִעּיְ נּו ִ ּב ְפס ֵּוקי ַה ּתוֹ ָרה וְגַ ם ְ ּב ֵס ֶפר יְ הוֹ ׁ ֻש ַעַ ,ה ְמ ָת ֵאר ֶאת
ַה ְ ּגבּולוֹ ת ׁ ֶשל ֶא ֶרץ יִ ְ ׂ
ש ָר ֵאל וְ ֶאת ֶחלְ קוֹ ׁ ֶשל ָּכל ׁ ֵש ֶבט וָ ׁ ֵש ֶבטַ ,עד ׁ ֶש ֵהם
ִה ִ ּגיעּו לַ ַּמ ְס ָקנָ ה ֵהיכָ ן ָצ ִר ְ
יך לִ ְבנוֹ ת ֶאת ֵ ּבית ַה ִּמ ְקדָּ ׁש.
דָּ וִד ַה ֶּמלֶ ְך ִה ְקדִּ ׁיש ַמ ֲא ַמ ִ ּצים ַר ִ ּבים ְּכ ֵדי לִ ְמצוֹא ֶאת ַה ָּמקוֹם ָה ָראּוי לִ ְבנִ ּיַ ת
"שיר ַה ַּמ ֲעלוֹ ת זְ כוֹ ר
ֵ ּבית ַה ִּמ ְקדָּ ׁש ,וְ כֹה הּוא ָא ַמר ִ ּב ְת ִה ִּליםֶ ּ ,פ ֶרק קל"בִ ׁ :
יתי ִאם ֶא ֱעלֶ ה ַעל ֶע ֶרשׂ
ה' לְ ָדוִ ד… ֲא ׁ ֶשר נִ ׁ ְשבַּ ע… ִאם ָאבֹא בְּ א ֶֹהל בֵּ ִ
נּומהַ .עד ֶא ְמ ָצא ָמקוֹ ם לַ ה'
יְ ָ
צּועיִ .אם ֶא ֵּתן ׁ ְשנַ ת לְ ֵעינָ י לְ ַע ְפ ַע ּ ַפי ְּת ָ
ְ
ִמ ׁ ְש ָ ּכנוֹ ת לַ ֲא ִביר יַ ֲעקֹב"  -דָּ וִד ַה ֶּמלֶ ך נִ ׁ ְש ַ ּבע ׁ ֶשהּוא ל ֹא י ִָּכנֵ ס לָ גּור ְ ּב ֵבית ֹו
ׁ ֶש ִ ּביר ׁ ָּושלַ יִ םַ ,עד ׁ ֶשּיִ ְמ ָצא ֶאת ְמקוֹ ם ַה ִּמ ְקדָּ ׁש.

דַּ ף נ"ה :דְּ לָ תוֹ ת ּ ְפתּוחוֹ ת
ַּכ ֲא ׁ ֶשר ׁשוֹ ֲח ִטים ָק ְר ָ ּבן ַחּיָ ִבים לְ ַה ְק ּ ִפיד ׁ ֶש ַהדְּ לָ תוֹ ת ׁ ֶש ִ ּנ ְמ ָצאוֹ ת ְ ּב ֶפ ַתח
ַה ֵהיכָ ל ִּת ְהיֶ ינָ ה ּ ְפתּוחוֹ תֲ .הלָ כָ ה זוֹ לְ ֵמ ִדים ִמן ַה ּ ָפסּוק ְ ּב ֵס ֶפר וַ ּיִ ְק ָרא:
" ׁ ְּוש ָחטוֹ ּ ֶפ ַתח א ֶֹהל מוֹ ֵעד" ַ -ה ֵהיכָ ל ָצ ִר ְ
יך לִ ְהיוֹ ת ּ ָפת ַּוח.
ְ ּב ֵבית ַה ִּמ ְקדָּ ׁש ָהיּו ׁ ְש ָע ִרים ְּודלָ תוֹ ת לַ ֵהיכָ לֶ ׁ ,ש ּׁ ָשכְ נּו בּ וֹ ׁשּולְ ַחן ַה ָּז ָהב
וְ ַה ְּמנוֹ ָרה ַה ְּטהוֹ ָרה .בַּ ִּמ ׁ ְש ָ ּכן ָהיּו ַה ּׁשּולְ ָחן וְ ַה ְּמנוֹ ָרה בְּ אוֹ ֶהל מוֹ ֵעד,
וְ ל ֹא ָהיּו לוֹ ׁ ְש ָע ִרים ְּודלָ תוֹ תּ ַ .ב ִּמ ׁ ְש ָּכן ׁיֵש ְּכלָ ל ׁ ֶש ָאסּור לִ ׁ ְשחוֹט ָק ְר ָ ּבנוֹת
לִ ְפנֵ י ׁ ֶש ַה ְּלוִ ּיִ ם ִסּיְ מּו לְ ָה ִקים ֶאת ַה ִּמ ׁ ְש ָּכןֶ ׁ ,ש ֲה ֵרי ֵהם נָ ְדדּו ִעם ַה ִּמ ׁ ְש ָּכן
ִמ ָּמקוֹ ם לְ ָמקוֹ םִ ,וְאי ֶא ְפ ׁ ָשר ָהיָ ה לְ ַה ְק ִריב ָק ְר ָ ּבנוֹ ת ְ ּב ָמקוֹ ם ָח ָד ׁש ַעד
ׁ ֶש ֶה ֱע ִמידּו ֶאת ַה ִּמ ׁ ְש ָּכן ַעל ִּתילּ וֹ .

2

על המפה
קיבוץ הראל
קיבוץ הראל הוא קיבוץ מזרם הקיבוץ
הארצי ,הנמצא במחוז ירושלים ושייך
למועצה האזורית מטה יהודה .הקיבוץ
הוקם בשנת תש"ח ( )1948על אדמות
הכפר הערבי בית ג'יז ,שתושביו נמלטו
ממנו במהלך מלחמת העצמאות ולא
הורשו לחזור .מייסדי היישוב היו יוצאי
חטיבת הפלמ"ח הראל ,שנלחמה
על פריצת הדרך לירושלים ושחרור
פרוזדור ירושלים במלחמת העצמאות.
רוב המייסדים היו ישראלים משוחררי
פלמ"ח ,ומיעוטם היו עולים מפולין
ומהונגריה .כיום גרים ביישוב למעלה
מ 200-תושבים .הקיבוץ עוסק בייצור יין
באמצעות יקב הנמצא בשטח הקיבוץ.

קיבוץ הראל
()Wikipedia, Avi1111 dr. avishai teicher

תעודת זהות  -תלמוד ישראלי
תלמוד ישראלי -הדף היומי לילדים,
מחבב ומנגיש את לימוד התלמוד,
מגביר אהבת תורה ומעצים את
התא המשפחתי והקהילתי.
הפרוייקט כולל -שבעה כרכים המקיפים
את כל דפי התלמוד עפ"י סדר הדף היומי,
עלונים שבועיים המופצים בעשרות אלפי
עותקים ,דף פייסבוק  60 ,סרטונים
בשיתוף ערוץ מאיר עם כוכבי
ב-
הילדים אסי וטוביה.
לפתיחת מוקד לימוד כקהילה או בית ספר
לפרטים :ענבל הלל רכזת פרויקטים
 | inbalh@medison.co.ilטל03-9250274 .
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דַּ ף נ"וּ ֵ :בית ַה ֲחלִ יפוֹ ת
"בית ַה ֲחלִ יפוֹ ת"ָ .מקוֹ ם
ְ ּב ַדף זֶ ה ֻמזְ ָּכר ָמקוֹ ם ְ ּב ֵבית ַה ִּמ ְקדָּ ׁש ׁ ֶש ִ ּנ ְק ָרא ֵ ּ
זֶ ה ָהיָ ה ֵחלֶ ק ֵמ ָהאּולָ םֶ ׁ ,ש ָע ַמד ַ ּב ְּכנִ ָיסה לְ ֵבית ַה ִּמ ְקדָּ ׁש.
וֹמ ִרים בּ וֹ ֶאת ַה ֲחלִ יפוֹ ת
אּולַ י ֲח ׁ ַש ְב ֶּתם ׁ ֶשהּוא נִ ְק ָרא ָּכ ְך ִמ ּׁשּום ׁ ֶש ָהיּו ׁש ְ
ׁ ֶשל ַהכּ ֲֹהנִ ים; ֲא ָבל לְ ַמ ֲע ֵ ׂ
"חלָ ִפים"ְּ ,כלוֹ ַמר
שה ׁ ְשמוֹ נוֹ ֵב ַע ֵמ ַה ִּמ ָ ּלה ֲ
ׁ
ׁ
ַס ִּכינֵ י ׁ ְש ִח ָיטהִ ,מ ּׁשּום ׁ ֶשבּ וֹ ָהיּו ְמ ַאכְ ְסנִ ים ֶאת ַה ַּס ִּכינִ ים ָ ּב ֶהם ִה ְש ַּת ְּמשּו
ַהכּ ֲֹהנִ ים לִ ׁ ְש ִח ַיטת ַה ָ ּק ְר ָ ּבנוֹ ת .לְ ֵד ָעה ַא ֶח ֶרת ,הּוא נִ ְק ָרא ָּכ ְך ַעל ׁ ֵשם
ִחלּ ֵּופי ִמ ׁ ְש ָמרוֹ ת ַהכּ ֲֹהנִ ים ׁ ֶש ָהיּו נֶ ֱע ָרכִ ים ְ ּב ֶמ ְר ַּכז ָהאּולָ ם.
וְ לָ ָּמה ֻמזְ ָּכר ֵ ּבית ַה ֲחלִ יפוֹ ת ָּכאן? ַר ֵ ּבי יוֹ ִסי ְ ּב ַר ִ ּבי יְ ה ָּודה אוֹ ֵמר ׁ ֶש ָהיּו
לוֹמר ּ ְפ ָת ִחים ְק ַט ִ ּניםֶ ׁ ,ש ָהיּו ְמכֻ ּוָנִ ים מּול ָה ֲעזָ ָרה;
בּ וֹ ׁ ְשנֵ י ּ ִפ ׁ ְש ּ ְפ ׁ ִשיםְּ ,כ ַ
זֹאת ִמ ּׁשּום ׁ ֶש ֻּמ ָּתר לֶ ֱאכֹל ְ ּב ַ ׂ
שר ָק ְד ׁ ֵשי ָק ָד ׁ ִשים וְ לִ ׁ ְשחֹט ָק ָד ׁ ִשים ַק ִּלים
ַרק מּול ּ ֶפ ַתח ַה ִּמ ְקדָּ ׁשְּ ,וב ֶא ְמ ָצעּות ַה ּ ִפ ׁ ְש ּ ְפ ׁ ִשים ַה ָ ּללּו נֶ ְח ׁ ַשב ָּכל ׁ ֶש ַטח
ָה ֶעזְ ָרה ְּכ ִאלּ ּו הּוא נִ ְמ ָצא מּול ּ ֶפ ַתח ַה ִּמ ְקדָּ ׁש ,וְ כָ ְך ִה ְת ַא ְפ ׁ ֵשר לֶ ֱאכֹל
וְ לִ ׁ ְשחֹט ְ ּבכֻ לּ וֹ .

"ב ַ ּליְ לָ ה ַה ֶּזה ּ ַ -ב ַ ּליְ לָ ה ַה ֶּזה"
דַּ ף נ"זּ ַ :
ַ ּבדַּ ף ַה ּק ֶוֹדם לָ ַמ ְדנּו ׁ ֶש ַר ִ ּבי ֶאלְ ָעזָ ר ֶ ּבן ֲעזַ ְריָ ה סוֹ ֵברֶ ׁ ,ש ְּז ַמן ֲאכִ ילַ ת ָק ְר ַ ּבן
ּ ֶפ ַסח הּוא ַעד ֲחצוֹ ת ַה ַ ּליְ לָ ה ,וְ ל ֹא יוֹ ֵתרַ .ה ַּתלְ מּוד ְ ּב ַדף זֶ ה ְמ ָב ֵרר ִמ ַ ּניִ ן
לָ ַמד ַר ִ ּבי ֶאלְ ָעזָ ר ֶ ּבן ֲעזַ ְריָה ֲהלָ כָ ה זוְֹּ ,ומגַ ֶ ּלה ׁ ֶשהּוא לָ ַמד או ָֹת ּה ִמדְּ ָר ׁ ָשה:
לְ גַ ֵ ּבי ֲאכִ ילַ ת ָק ְר ַ ּבן ּ ֶפ ַסח ְמ ַצ ָּוה ַה ּתוֹ ָרה ְ ּב ֵס ֶפר ׁ ְשמוֹ ת" :וְ ָאכְ לּו ֶאת
שר בַּ ַ ּליְ לָ ה ַה ֶּזה ְצלִ י ֵא ׁש ַּומ ּצוֹ ת ַעל ְמר ִֹרים ֹיאכְ לֻ הּו"ּ ַ .ב ּ ָפסּוק ׁ ֶשבּ וֹ
ַה ָ ּב ָ ׂ
ה' ָא ַמר לְ מ ׁ ֶֹשה ׁ ֶשהּוא יַ ֲהרוֹ ג ֶאת ְ ּבכוֹ ֵרי ִמ ְצ ַריִ ם ,נֶ ֱא ַמר" :וְ ָע ַב ְר ִּתי ְב ֶא ֶרץ
ִמ ְצ ַריִם ַ ּב ַ ּליְלָ ה ַה ֶּזה ִוְה ֵּכ ִיתי כָ ל ְ ּבכוֹר ְ ּב ֶא ֶרץ ִמ ְצ ַריִ ם"ָ .א ַמר ַר ִ ּבי ֶאלְ ָעזָ ר
ֶ ּבן ֲעזַ ְריָ הְּ :כ ׁ ֵשם ׁשֶ"בַּ ַ ּליְ לָ ה ַה ֶּזה"ֶ ׁ ,ש ֶּנ ֱא ַמר בְּ ַמ ַ ּכת בְּ כוֹ רוֹ ת ִה ְת ַר ֵח ׁש
ַ ּב ֲחצוֹ ת ַה ַ ּליְ לָ הָּ ,כ ְך "בַּ ַ ּליְ לָ ה ַה ֶּזה" ׁ ֶש ֶּנ ֱא ַמר בַּ ֲא ִכילַ ת ָק ְרבַּ ן ּ ֶפ ַסח הּוא
ַ ּב ֲחצוֹ ת ַה ַ ּליְ לָ ה ַוְא ַחר ָּכ ְך ָאסּור לֶ ֱאכוֹ ל.

מתולדותיו
שמואל גודר (גוֹרוֹדצקי)
(תרע"ז-תשמ"ט)1917-1989 ,

שמואל גודר ז"ל היה קצין צה"ל,
ממפקדי חטיבת הראל וחטיבה .7
גודר גויס לצבא האדום ולחם במלחמת
העולם השנייה ,ולאחר מכן שירת בצבא
הפולני ,וזכה ב 22-עיטורים ומדליות
סובייטיים ופולנים .בתש"ז ( )1947עלה
לארץ והקים את הגדוד הראשון של
מרגמות כבדות .במלחמת העצמאות
פיקד על כוחות התותחנים בחזית
הצפון .במלחמת סיני פיקד גודר על
חטיבת הראל והוביל אותה להתקפה
על המתחם המצרי המבוצר באום כתף.
לאחר מלחמת סיני מונה גודר למפקד
חטיבה  ,27ובתש"כ ( )1960התמנה
למפקד הגמ"ר (הגנה מרחבית) בפיקוד
המרכז .בהמשך כיהן כראש הג"א
במלחמת ששת הימים ,כנשיא בית הדין
הצבאי לערעורים ,וכמזכירו הצבאי של
נשיא המדינה אפרים קציר במלחמת
יום כיפור.
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שנה למדינת ישראל
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הרב עובדיה יוסף זצ״ל
הרב עובדיה יוסף זצ"ל (תרפ"א-תשע"ד )1920-2013 ,היה מגדולי
הרבנים והפוסקים בני זמננו .הרב שנולד בבגדאד ועלה עם משפחתו
לארץ בגיל  ,4כיהן כרב הראשי לישראל "הראשון לציון" ,וכנשיא מועצת
חכמי התורה של מפלגת ש"ס .מגיל צעיר בלט בכישרונו בלימוד
התורה ,והיה בעל בקיאות עצומה בכל חלקי התורה ,עד שזכה בפי
רבים לתואר הכבוד "מרן" .חיבר ספרים
וחיבורים תורניים רבים ,שבמרכזם ספרי
"יביע אומר" ו"יחווה דעת" .כמו כן ,היה
ידוע בדרשותיו שניתנו מדי מוצאי שבת
בשכונת הבוכרים בירושלים ושודרו בלוויין.
פעל "להחזיר עטרה ליושנה" – חיזוק
הזהות הדתית-ספרדית וקבלת השולחן
ערוך כפוסק מחייב לכל בני ארץ ישראל.
בהלווייתו השתתפו מאות אלפי אנשים
שבאו לכבד את דמותו וזכרו.
הרב עובדיה יוסף זצ"ל ()Wikipedia, Alloni

שאלת
השבוע???
התשובות לשאלות נמצאות בעלון זה

א .כיצד לומד ַר ִ ּבי ֶאלְ ָעזָ ר ֶ ּבן ֲעזַ ְריָ ה ׁ ֶש ְּז ַמן
ֲאכִ ילַ ת ָק ְר ַ ּבן ּ ֶפ ַסח הּוא ַעד ֲחצוֹ ת
ַה ַ ּליְ לָ ה?
"ּוש ָחטוֹ
ב .מה לומד התלמוד מהפסוק ׁ ְ
ּ ֶפ ַתח א ֶֹהל מוֹ ֵעד"?
"כל ּ ִפינּוֹ ת
ג .מה למדו חז"ל מהמשפטּ ָ :
ׁ ֶש ַא ָּתה פוֹ נֶ ה ,ל ֹא יִ ְהיּו ֶא ָ ּלא לְ יָ ִמין"?
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 הצהריםtalmudisraeli@medison.co.il :
הודעות ישלחו לזוכים במייל ושמותיהם יפורסמו
בדף הפייסבוק של התלמוד הישראלי.
*בפיקוח רואה חשבון

שאלון אמריקאי
דבר תורה לשולחן שבת
יש הבדל גדול בין אדם שמגיע לארץ אחרת כתייר בשביל לטייל ,לבין
אדם שמגיע לארץ אחרת בשביל לרגל .התייר מחפש לראות את הדברים
היפים והטובים בארץ החדשה לה הגיע ,אבל המרגל מחפש למצוא את
החסרונות והדברים הרעים שיש בארץ .משה רבנו שולח את האנשים
לתור את הארץ" -וישלח אותם משה לתור את הארץ" -להיות כמו תיירים
המחפשים את הטוב ,אבל האנשים בחרו דווקא להיות מרגליםַ "-וּיָ ֹבאּו
ַעד נַ ַחל ֶא ׁ ְשכּ ֹל וַ יְ ַר ְ ּגלּו א ָֹת ּה" -ולכן ראו דווקא את הדברים הרעים שבה.
פעמים רבות ,מה שאנחנו רואים בעיניים שלנו תלוי במה שאנחנו
מחפשים .אם נהיה כתיירים המחפשים טוב -נראה טוב ,ואם חס ושלום
נהיה כמרגלים המחפשים רע -נמצא דווקא אותו.

! יש לי מושג | שכר שבת
לפי ההלכה אסור לקבל שכר על עבודה שנעשתה בשבת ,גם אם זו
עבודה שמותר לעשותה בשבת ,כמו שמירה על ילדים ,חזנות ,מלצרות
וכדו' .הדרך לשלם למי שעובד בשבת היא באמצעות "הבלעה" –
באופן שאותו אדם יעבוד קצת גם ביום חול ,ויקבל את שכרו על אותה
עבודה ,כשבאותו שכר כלול גם שכר העבודה שעבד בשבת.

הקיפו את התשובות הנכונות:
 .1מי גילו היכן צריך לבנות את בית המקדש?
א .משה ויהושע .ב .דוד ושמואל .ג .דוד
ושלמה .ד .עזרא ונחמיה.
 .2כמה קרנות היו למזבח?
א .ארבע .ב .שתיים .ג .שלוש .ד .חמש.
 .3מי פיקד על מבצע הראל?
א .דוד בן גוריון .ב .שמואל גורודצקי.
ג .יצחק רבין .ד .אפרים קציר.
 .4מה זה "בניין אב"?
א .בניין מרכזי בקיבוץ הראל .ב .בית אבות.
ג .מבצע לכיבוש הנגב .ד .דרשה הנלמדת
מהתורה.
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