תנו באתר

בקרו או

בס"ד

מדינת ישראל
משרד החינוך

סדר קדשים | ַמ ֶּסכֶ ת בכורות ַּד ִּפים ס'-ס"אַ .מ ֶּסכֶ ת ֲע ָרכִ יןַּ ,ד ִּפים ב'-ו'
שבת פרשת שלח י"ג -י"ט בסיוון ( 16-22ליוני)

ַּדף ס'ְׁ :ש ֵּתי ְּב ֵהמֹות יַ ַחד
ת-א ַחת?
יצד יִ ָּתכֵ ן ֶׁש ָא ָדם יַ ְפ ִריׁש לְ ַמ ֲע ֵׂשר ְּב ֵה ָמה ְׁש ֵּתי ְּב ֵהמֹות ְּב ַב ַ
ּכֵ ַ
ּוב ַה ְת ָח ָלה
מֹותיו ַל ִּדיר ַ
אֹומר ְּב ַדף ֶזה ַּב ַּת ְלמּוד ֶׁש ִּמי ֶׁש ִה ְכנִ יס ֶאת ְּב ֵה ָ
יֹוחנָ ן ֵ
ַר ִּבי ָ
הֹוציא ֶאת ַה ְּב ֵהמֹות ְׁש ַּת ִים
יָ ְצאּו יַ ַחד ְׁש ֵּתי ְּב ֵהמֹות ִּב ְמקֹום ְּב ֵה ָמה ַא ַחתַ ,י ְמ ִׁשיְך לְ ִ
ּיֹוצאֹות ַּבּזּוג ָה ֲע ִׂש ִירי ִּ -ת ְה ֶיינָ ה ַי ַחד ְקדֹוׁשֹות ִּב ְקדּו ַּשׁת
ּוׁש ֵּתי ַה ְּב ֵהמֹות ֶׁש ְ
ְׁש ַּת ִיםְ ,
ַמ ֲע ֵׂשר ְּב ֵה ָמה.

ַּדף ס"אַ :ה ֶה ְב ֵּדל ֵּבין ַמ ֲע ֵׂשר ְּב ֵה ָמה לִ ְבכֹור
נֹוהגִ ים ְּבכָ ל
יהם ֲ
ֵיׁש ִּד ְמיֹון ֵּבין ִמ ְצ ַות ַמ ֲע ֵׂשר ְּב ֵה ָמה לְ ֵבין ִמ ְצ ַות ְּבכֹור ֶׁשל ְּב ֵה ָמהְׁ :שנֵ ֶ
סֹודיְּ :בכֹור ַה ְּב ֵה ָמה נִ ְהיֶ ה ָקדֹוׁש ֵמ ֵאלָ יו ָּב ֶרגַ ע
יהם ֶה ְב ֵּדל ְי ִ
ּובכָ ל ְז ַמןַ ,אְך ֵיׁש ֵּבינֵ ֶ
ָמקֹום ְ
ֶׁשהּוא נֹולָ ד ,וְ ִאיּלּו ְּב ֵה ָמת ַמ ֲע ֵׂשר ְּב ֵה ָמה ֵאינָ ּה ִמ ְת ַק ֶּד ֶׁשת ֶאּלָ א לְ ַא ַחר ֶׁש ַה ְּב ָעלִ ים
אֹותּה לַ ִּמ ְצוָ ה.
ַמ ְפ ִריׁש ָ
חּור ַּבן ֵּבית ַה ִּמ ְק ָּדׁשֹ ,לא ְי ַק ְּימּו ֶאת ִמ ְצ ַות ַמ ֲע ֵׂשר
לְ ִפיכָ ְךּ ,גָ ְזרּו ֲח ַז"לֶׁ ,ש ְּב ָי ֵמינּו ,לְ ַא ַחר ְ
יבן ְו ָיבֹואּו ִל ֵידי
ְּב ֵה ָמהְּ ,כ ֵדי ֶׁשֹּלא ִי ְהיּו ְּב ֵהמֹות ְקדֹוׁשֹותֶׁ ,ש ֲה ֵרי ִאי ֶא ְפ ָׁשר ְל ַה ְק ִר ָ
ַת ָּקלָ ה ִאם ִי ְׁש ַּת ְּמׁשּו ָּב ֶהן ְּבׁשֹוגֵ ג.

ַמ ֶּסכֶ ת ֲע ָרכִ ין
ַּדף ב'ַ :מ ֶּסכֶ ת ֲע ָרכִ ין
עֹוס ִקים ְּב ִענְ יָ ינֵ י
לֹוׁשה ַד ִּפיםֶׁ ,ש ְ
ּוׁש ָ
לֹוׁשים ְ
ּוׁש ִ
ַמ ֶּסכֶ ת ֲע ָרכִ ין ְמכִ ילָ ה ִּת ְׁש ָעה ְּפ ָר ִקים ְ
נֹוהג.
ּיֹובל ֵ
ּומכִ ַירת נְ כָ ִסים ִּבזְ ַמן ֶׁש ַה ֵ
ֲע ָרכִ יןֶ ,ה ְק ֵּדׁשֹותֲ ,ח ָרמֹות ְ
"ע ָרכִ ין"?
ָמה ֵהם ְּב ֶע ֶצם ֲ
"ע ְר ִּכי ָע ַלי"ְ ,י ַׁש ֵּלם ְל ֶה ְק ֵּדׁש
"ע ֶרְך ְּפלֹונִ י ָע ַלי" ,אֹו ֶ
אֹומרֵ :
ּתֹורה ְמ ָפ ֶר ֶטתִּ ,כי ָה ֵ
ַה ָ
ּקֹודׁש ִאם אֹותֹו ְּפלֹונִ י הּוא ֶּבן ֶע ְׂש ִריםְ ,ו ִאם הּוא ֶּבן ִׁשי ִּשׁים,
ֲח ִמי ִּשׁים ֶׁש ֶקל ְּב ֶׁש ֶקל ַה ֶ
ּקֹודׁשֶ .את ַהּכֶ ֶסף ֵיׁש לְ ָה ִביא לְ גִ ְז ַּבר ַה ֶה ְק ֵּדׁש.
ְי ַׁשּלֵ ם ֲח ִמי ָּשׁה ָע ָׂשר ְׁש ָקלִ ים ְּב ֶׁש ֶקל ַה ֶ
"הּכֹל ַמ ֲע ִריכִ ין" ְּ -בכָ ְך ָּב ָאה ַה ִּמ ְׁשנָ ה לְ לַ ֵּמד ּכִ י ּגַ ם ָק ָטן
לֹומ ִדיםַ :
ַּב ִּמ ְׁשנָ ה ָה ִראׁשֹונָ ה ְ
נֹודרָ ,יכֹול לְ ִה ְת ַח ֵּיב ַּב ֲע ָרכִ ין.
ְּבגִ יל ְׁש ֵּתים ֶע ְׂש ֵרה ֶׁש ֵּמ ִבין ַמה הּוא ֵ

מסיימים
מ
בשעה סכת בכורות
טו
מסכבתה ומתחילים
ערכין
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התלמוד

הישראלי

מן התלמוד
סדר קדשים,
ַמ ֶּסכֶ ת ְּבכֹורֹותַּ ,דף ג'

"הכל מעלין לירושלים  -לאתויי מאי? לאתויי
מנוה היפה לנוה הרעה ,ואין הכל מוציאין -
לאתויי מאי? לאתויי מנוה הרעה לנוה היפה"
לאתויי – להביא
מישתעי – מדבר
הסבר :הגמרא מפרשת את דברי המשנה ,לפיהן
יכול כל אדם לדרוש מאשתו לעבור לגור איתו
בירושלים ,אפילו ממקום יפה למקום גרוע ,אבל
אינו יכול לדרוש ממנה לצאת מירושלים ,אפילו
ממקום גרוע למקום יפה.

בס"ד

א

חברות

 7דקות

| מן ההסטוריה

מתפלפלים

מאורעות תרצ"ו-תרצ"ט

לפניכם אירוע שעורר דיון משפחתי –

המרד הערבי הגדול ,המכונה גם מאורעות
תרצ"ו-תרצ"ט ,היה מרד מאורגן שפרץ
בארץ בשנת תרצ"ו .מטרות הערבים במרד
היו למנוע הקמת מדינה יהודית ,לפגוע
בהתיישבות ולשכנע את הבריטים לקבל
את דרישות הציבור הערבי .במהלך המרד
תקפו הערבים יישובים יהודים ,מוסדות
בריטים ונציגי שלטון ,ובנוסף לכך הכריזו
על שביתה כללית כדי לפגוע במשק.
למעלה מ 400-יהודים נרצחו במאורעות,
ומספר יישובים קטנים נחרבו או ננטשו.
המרד לא השיג את מטרותיו ,ובסופו של
דבר גרם יותר נזק לערבים מאשר ליישוב
היהודי ,שהמשיך לגדול ולהתחזק.

התלמיד דני שלומד בכיתה ד' ,מפריע מאוד בכיתה בזמן האחרון ,מתנהג
באלימות ,מתפרץ כלפי מורים ותלמידים ,ופוגע ברכוש .צוות המורים,
שסובל מכך מאוד ,מתלבט כיצד לנהוג בו ,מכיוון שאימא שלו חולה
ואביו עסוק בלטפל בה.

חד:

מצד א עוברת כל
ני
ההתנהגות של ד בלימודים
געת מאוד
גבול ופו
במשמעת
בכיתה ,ברכוש ,ם ובמורים.
ברי
בבית הספר ,בח מת לנזקים
ההתנהגות גור להתנהלות
שה
ולהפרעה ק בית הספר.
תקינה של
ה

עסוקים
עכ
שיו בעניי
והם לא פנו ני בריאות,
יים
ואולי זה לא לטפל בו,
ז
להעניש או ה מן הנכון
תו
ביד קשה ,ל ולנהוג בו
מ
רו
ת
ה
נזקים
ש
הוא גורם.

ו...מה
דעתכם?

אוטובוס יהודי המכוסה במגנים נגד זריקת רימונים
ואבנים בשנות הWikipedia ,30-

מי
אני

ההורי מצד שני:
ם של דני

| מי אני?

 4דקות

א .אני אחד היישובים הראשונים שהוקמו במסגרת חומה ומגדל.
ב .אני המושב השיתופי הראשון שקם בארץ.
ג .אני נמצא בבקעת ארבל ,ליד הכינרת.

0
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בספירה
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ד .נקראתי על שם היישוב כפר חיטיא מתקופת התלמוד.

3728

3828

3880

3930

4260
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חורבן
ביהמ“ק ה2-

רבי
עקיבא

רבי יהודה
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495

חתימת
התלמוד

בס"ד

התבוננו היטב בציור וענו על השאלות הבאות:

 7דקות

גדל היה
גדל.
מ
ב חומה ומ של חומה ו צ"ו.
ר
שו
1 .1יי שוב הראשון ם ב  1936-ת קים
2 .2היי דוד והוא הוקם לא הרשו לההיו להם
נגלי
ניר
לו ש
3מכיוון שהאשים ,ואת א הרסו.
א
ל
ר
ב
 .3יישובים חדדל הם כ
חומה ומג

 1איזה סוג של יישוב מצויר כאן ?
 2באיזה שנה הוקם היישוב הזה
וכמה עוד יישובים כמוהו הוקמו ?
 3מדוע היה צורך להקים את היישובים דווקא בצורה הזו ?

| מי אנחנו?

 3דקות

א .אנחנו  52יישובים בארץ ישראל.
ב .הקימו אותנו בין השנים תרצ"ז-תרצ"ט.
ד .מטרתנו הייתה לקבוע עובדות בשטח ולהרחיב את גבולות המדינה היהודית העתידית.

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

ה ומגדל
שובי חומ
יי

ג .ההקמה שלנו נעשתה במהירות ,בן לילה ,באמצעות חומרים שהוכנו מראש.

5778
5727
ה'תשכ"ז התשכ"ט ה'תשע"ח

5780
ה׳תש"פ

70

510

ימי הביניים
תקופת הראשונים

הרמב"ם
1492
גירוש ספרד

העת
החדשה

הרצל

שואה

1947

מלחמת
העצמאות

1948

הקמת
המדינה

1967

1969

הרב
מלחמת
ששת הימים אריה לוין

2017

 70שנה
למדינה

2019

שנת סיום הש"ס
ללומדי הדף היומי

בס"ד

דבר תורה
תחילת פרשת שלח עוסקת בדיבה הרעה שהוציאו
עשרת המרגלים על ארץ ישראל.
מה הוביל לחטאם של המרגלים? מדוע הם כה חששו
מהכניסה לארץ ישראל?
כשמתארים המרגלים את מה שהם ראו בארץ ישראל,
הם אומרים" :ושם ראינו את הנפילים בני הענק ...ונהי
בעינינו כחגבים וכן היינו בעיניהם".
תחילת הבעיה היא דווקא בחוסר האמונה של המרגלים
בעצמם .אדם או קבוצה הממעטים ומחסירים בגודל
הבנת הערך העצמי שלהם ורואים את עצמם כקטנים:
"כחגבים"  -גם נראים ונתפסים כך על ידי אלו הבאים
כנגדם .לכן ,דווקא יהושע וכלב ,שידעו את גדולת
ערכם של עם ישראל והאמינו בצדקת דרכם ובכוחם
 הם אלו שלא חששו מאותם בני ענק ואמרו" :עלהנעלה וירשנו אותה ,כי יכול נוכל לה".

בשביל הסנהדרין
רבי יוסי הגלילי
רבי יוסי הגלילי היה תנא בדור השלישי של התנאים.
הוא גדל בגליל ועבר ליבנה ,שם נחשב לאחד החכמים
החריפים ביותר ,עד שכבר ביום שהגיע לשם התווכח
עם רבי עקיבא ורבי טרפון וניצח אותם בהלכה.
למרות המחלוקות הרבות שלו עם רבי עקיבא כיבדו
השניים מאוד זה את זה .בנוסף לחוכמתו היה ידוע
כצדיק וחסיד ,פרנס אפילו עניים שציערו אותו בעבר,
והיה מסוגל להביא להורדת גשמים בתפילתו .בין
פסיקותיו המפורסמות הוא הכלל "העוסק במצווה
פטור מן המצווה".

שאלות השבוע ???

אַ .מה ַה ֶה ְב ֵּדל ֵּבין "נֶ ֶדר ָּד ִמים" לְ ֵבין "נֶ ֶדר ֵע ֶרְך"?
שהּכֹל ַחּיָ ִבים
ּדּוע ַה ָּב ָריְ ָתא ְצ ִריכָ ה לְ לַ ֵּמד ַ
בַ .מ ַ
ְּב ִמ ְק ָרא ְמגִ ּלָ הּ ,כ ֲֹהנִ ים ,לְ וִ ּיִ ים וְ יִ ְׂש ְר ֵאלִ ים"?
"הּכֹל ַחּיָ ִבים
גַ .מה ַה ִחיּדּוׁש ַּב ָּב ָריְ ָתא ָּבּה נֶ ֱא ָמרַ :
ִּב ְת ִפיּלִ יןּ ,כ ֲֹהנִ ים ,לְ וִ ּיִ ים וְ יִ ְׂש ְר ֵאלִ ים"?

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

סדר קדשים | ַמ ֶסּכֶ ת ֲע ָרכִ יןַ ,ד ִּּפים ג'-ו'

ַּדף ג'ַ :הּכֹל ַחּיָ ִבים ִּב ְת ִפיּלִ ין
"הּכֹל ַח ָּי ִבים ִּב ְת ִפּלִ יןּ ,כ ֲֹהנִ ים ,לְ ִו ִּיים
יאה ָּב ָר ְי ָתא ָּבּה נֶ ֱא ָמרַ :
ַה ְּג ָמ ָרא ְמ ִב ָ
וְ יִ ְׂש ְר ֵאלִ ים"ַ .ה ִחיּדּוׁש הּוא לְ גַ ֵּבי ּכ ֲֹהנִ יםְּ .ב ֵבית ַה ִּמ ְק ָּדׁש ֹלא ָיכְ לּו ַהּכ ֲֹהנִ ים
לִ לְ ּבֹוׁש ְּת ִפיּלִ ין ֶׁשל ָידִ ,מ ְּפנֵ י ֶׁש ַהכְ ּתֹונֶ ת ֶׁש ֵהם לָ ְבׁשּו ָה ְי ָתה ְצ ִריכָ ה לִ ְהיֹות
מּודה לַ ָּב ָׂשרְ ,ו ִאם יִ לְ ְּבׁשּו ְּת ִפיּלִ ין יַ ְח ְּצצּו ַה ְּת ִפיּלִ ין ֵּבין ַה ָּב ָׂשר לְ ֵבין ַהכְ ּתֹונֶ ת.
ְצ ָ
לֹוב ִׁשים
חֹוׁש ִביםִ :אם ּכָ ְךּ ,גַ ם ְּת ִפיּלִ ין ֶׁשל רֹאׁש ֹלא ִילְ ְּבׁשּוּ ,כִ י ֵאינָ ם ְ
ָה ִיינּו ְ
"הּכֹל ַחּיָ ִבים ִּב ְת ִפיּלִ ין"ּ ,גַ ם
ְּת ִפיּלִ ין ֶׁשל ָיד ,לָ כֵ ן נִ ְז ְק ָקה ַה ָּב ָר ְי ָתא לְ לַ ֵּמדַ :
ּכ ֲֹהנִ ים ְּב ֵבית ַה ִּמ ְק ָּדׁשֶׁ ,ש ֵאינָ ם יְ כֹולִ ים לִ לְ ּבֹוׁש ְּת ִפיּלִ ין ֶׁשל יָ ד ַ -חּיָ ִבים לִ לְ ּבֹוׁש
ְּת ִפיּלִ ין ֶׁשל רֹאׁש .לְ גַ ֵּבי ַה ִמ ְצנֶ ֶפת ֶׁש ַעל רֹאׁש הּכ ֲֹהנִ יםֶׁ ,שגַ ם ִהיא ְצ ִריכָ ה
יּס ָתה
יצהַ ,מ ְס ִּב ָירה ַהּגְ ָמ ָראֶׁ ,ש ַה ִּמ ְצנֶ ֶפת ֹלא ּכִ ְ
לִ ְהיֹות ַעל ָהרֹאׁש ְּבלִ י ֲח ִצ ָ
ֶאת ּכָ ל ָהרֹאׁש ְולָ כֵ ן ָה ָיה ָמקֹום ַעל ָהרֹאׁש ּגַ ם לַ ֲהנָ ַחת ְּת ִפיּלִ ין ֶׁשל רֹאׁש.

ַּדף ד'ְ :מגִ יּלַ ת ֶא ְס ֵּתר ְּב ֵבית ַה ִּמ ְק ָּדׁש
ּוב ֶע ֶרבָ .היָ ה יֹום ֶא ָחד
ּבֹוקר ָ
קֹור ַּבן ָּת ִמיד ַּב ֶ
יבים ְ
ְּבכָ ל ְימֹות ַה ָּשׁנָ ה ַמ ְק ִר ִ
קֹור ַּבן ַה ָּת ִמיד ִמ ְּפנֵ י
הֹור ָאה ֶׁשּיֵ ׁש לְ ַא ֵחר ֶאת ַה ְק ָר ַבת ְ
ַּב ָּשׁנָ ה ֶׁשּבֹו יֶ ְׁשנָ ּה ָ
יאת ְמגִ יּלַ ת
ִמ ְצוָ ה ַא ֶח ֶרתֶׁ ,ש ִהיא ִמ ְצוָ ה ִמ ְּד ַר ָּבנָ ןַּ .ב ָּב ָר ְי ָתא נֶ ֱא ַמר לְ גַ ֵּבי ְק ִר ַ
"הּכֹל ַחּיָ ִבים ְּב ִמ ְק ָרא ְמגִ יּלָ הּ ,כ ֲֹהנִ ים ,לְ וִ ּיִ ים וְ יִ ְׂש ְר ֵאלִ ים".
פּוריםַ :
ֶא ְס ֵּתר ְּב ִ
ּדּוע ַה ָּב ָר ְי ָתא ְצ ִריכָ ה לְ לַ ֵּמד זֹאת? ַה ַּתלְ מּוד ַמ ְס ִּביר ּכִ י ַה ָּב ָר ְי ָתא ָּב ָאה
ַמ ַ
יאת ַה ְּמגִ יּלָ ה ְוהּוא ְּב ִדּיּוק ַּב ְּז ַמן ֶׁשּבֹו
יע ְז ַמן ְק ִר ַ
לְ לַ ֵּמד ֶׁש ִאם ֵא ַרע ֶׁש ִהּגִ ַ
קֹור ַּבן ַה ָּת ִמיד
קֹור ַּבן ַה ָּת ִמידֵ ,יׁש לְ ַה ְמ ִּתין ִעם ַה ְק ָר ַבת ְ
ָרצּו לְ ַה ְק ִריב ֶאת ְ
עֹומ ִדים
יביםַ ,הּלְ ִו ִּיים ָה ְ
יאת ְמגִ יּלָ הַ .הּכ ֲֹהנִ ים ַה ַּמ ְק ִר ִ
מֹוע ְק ִר ַ
ְולָ לֶ כֶ ת לִ ְׁש ַ
קֹור ָּבןְ ,ו ַה ִי ְׂש ְר ֵאלִ ים ֶׁש ָּב ִאים לַ ַּמ ֲע ָמד
לֹומר ִׁש ָירה ְּב ֵעת ַה ְק ָר ַבת ְ
ַעל ַהּדּוכָ ן ַ
יאת ַה ְּמגִ יּלָ ה.
יעת ְק ִר ַ
קֹומם לִ ְׁש ִמ ַ
ּכְ ֵדי לְ ִה ְת ַּפּלֵ ל ַ -הּכֹל ַח ָּי ִבים לַ ֲעזֹוב ֶאת ְמ ָ

ַּדף ה'" :נֶ ֶדר ָּד ִמים" וְ "נֶ ֶדר ֵע ֶרְך"
ּנֹודר
ַמה ַה ֶה ְב ֵּדל ֵּבין "נֶ ֶדר ָּד ִמים" לְ ֵבין "נֶ ֶדר ֵע ֶרְך"? נֶ ֶדר ָּד ִמים הּוא ָא ָדם ַה ֵ
"ה ֵרי ָעלַ י ְּד ֵמי ַה ָּשׁכֵ ן
אֹומרֲ :
סּוּיםּ .כְ גֹוןָ ,ה ֵ
לָ ֵתת לְ ֶה ְק ֵּדׁש ּכֶ ֶסף ְּבׁש ִֹוי ָא ָדם ְמ ָ
יֹוד ִעים ּכַ ָּמה
ַר ִּבי ַא ְב ָר ָהם"ָ ,צ ִריְך לָ ֵתת לְ ֶה ְק ֵּדׁש ֶאת ֶע ְרּכֹו ֶׁשל ַה ָּשׁכֵ ןֵ .איְך ְ
ּבֹוד ִקים ַמה ָּשׁ ְויֹוִ ,אם ָה ָיה נִ ְמּכָ ר
ָׁש ֶוה ַה ָּשׁכֵ ן? ֵּבית ִּדין ֶׁשל ֲע ָׂש ָרה ַד ָּינִ ים ְ
"ע ֶרְך ְּפלֹונִ י
נֹודרֵ :
לְ ֶע ֶבד ּכַ ָּמה ָהיּו ְמ ַׁשּלְ ִמים ָעלָ יו .נֶ ֶדר ֵע ֶרְך הּוא ּכְ ֶׁש ָא ָדם ֵ
ּתֹורה ְּב ָפ ָר ַׁשת ְּב ַהר,
ָעלַ י"ְּ .ב ִמ ְק ֶרה ֶזה ָעלָ יו לְ ַׁשּלֵ ם ּכְ ִפי ַה ְּמ ִחיר ֶׁש ָּקצּוב ַּב ָ
קֹוצ ֶבת ְסכּום
ּתֹורה ֶ
ְו ֵאין ֶזה ְמ ַׁשּנֶ ה ִאם ָה ָא ָדם ַההּוא ָּב ִריא אֹו חֹולֶ הַ ,ה ָ
ֶׁש ֵּיׁש לָ ֵתת לְ ִפי ּגִ ילֹו ֶׁשל ָה ָא ָדם ַהּנֶ ֱע ָרְך.

ַּדף ו'ּ :כֶ ֶסף לְ ֶה ְק ֵּדׁש ֶּב ֶדק ַה ַּביִ ת
(ה ְק ֵּדׁש ֶּב ֶדק
ַה ִאם ֶא ְפ ָׁשר לְ ַק ֵּבל ְּתרּומֹות ִמּנָ כְ ִרים לְ ֶה ְק ֵּדׁש ֶּב ֶדק ַה ַּביִ ת? ֶ
זּוקת ִּבנְ ַין ֵּבית ַה ִּמ ְק ָּדׁש)ְּ .ב ָב ָר ְי ָתא
ַה ַּב ִית הּוא ּכֶ ֶסף ֶׁשּבֹו ְמ ַמ ְּמנִ ים ֶאת ַּת ְח ַ
ַא ַחת נֶ ֱא ָמר ֶׁש ְּמ ַק ְּבלִ ים ִמּנֹוכְ ִרים ֶה ְק ֵּדׁש לְ ֶב ֶדק ַה ַּביִ תְ ,ו ִאיּלּו ְּב ָב ָריְ ָתא ַא ֶח ֶרת
יּלת ְּבנִ ַּית ֵּבית ַה ִּמ ְק ָּדׁש
יֹוחנָ ןִּ :ב ְת ִח ַ
נֶ ֱא ָמר ֶׁש ֵאין ְמ ַק ְּב ִליםִ .ה ְס ִּביר ַר ִּבי ָ
ּדּוע ֹלא
ּומ ַ
יּבלּו נְ ָדבֹות ֵמ ַהּנֹוכְ ִריםּ ,ולְ כָ ְך ִה ְתּכַ ּוְנָ ה ַה ָּב ָר ְי ָתא ַה ְּשׁנִ ָּיהַ .
ֹלא ִק ְ
אֹותם נֹוכְ ִרים ֵאינָ ם ִמ ְתּכַ ּוְנִ ים לִ ְתרֹום ּכֶ ֶסף
יּבלּו? ִמ ְּפנֵ י ֶׁש ֵהם ָח ְׁשׁשּו ֶׁש ָ
ִק ְ
ּוכ ֵדי ִל ְזּכֹות ַּב ִּמ ְצ ָוהֶ ,א ָּלא ָּכל ַמ ְט ָר ָתם ְל ִה ְת ָק ֵרב
הּודים ְ
ְּכ ֵדי ַל ֲעזֹור ַל ְּי ִ
יהּודים ֵעצֹות ֶׁש ְּי ַעּכְ בּו ֶאת ְּבנִ ַּית ֵּבית ַה ִּמ ְק ָּדׁש,
ִ
הּודיםְ ,וכָ ְך ֵהם ְי ַי ֲעצּו לִ
לַ ְּי ִ
ּכִ י ֵהם ֹלא ָרצּו ִּב ְבנִ ָּיתֹוֲ .א ָבל לְ ַא ַחר ֶׁש ִה ְס ַּת ְּי ָמה ַה ְּבנִ ָּיה ֶא ְפ ָׁשר לָ ַק ַחת ֵמ ֶהם
עֹוס ֶקת ַה ָּב ָר ְי ָתא ָה ִראׁשֹונָ ה.
ּובכָ ְך ֶ
רּומה לְ ֶה ְק ֵּדׁש ֶּב ֶדק ַה ַּב ִיתְ ,
ְּת ָ
מייסד ועורך :מאיר יעקבסון
מנהל חינוכי ועורך :אבי רט
יו״ר חבר הנאמנים :רו״ח חיים פרייליכמן
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