
מדינת ישראל
משרד החינוך

ַּדף כ"א: ַמְטְּבעֹות ְּפגּוִמים

ַּבִּמְׁשָנה לֹוְמִדים ֶׁשַּכֲאֶׁשר ֵּבית ִּדין ָצִריְך ִלְמּכֹור ַקְרַקע ֶׁשָּיְרׁשּו ְיתֹוִמים ְקַטִּנים ֵמֲאִביֶהם, 
ַמְכִריִזים ְּבֶמֶׁשְך ְׁשלֹוִׁשים ָיִמים ֶׁשַהַּקְרַקע עֹוֶמֶדת ִלְמִכיָרה. ְּבֵאיֶזה ִמְקֶרה ָצִריְך ֵּבית 
ִּדין ִלְמּכֹור ֶאת ַהַּקְרַקע? ְלָמָׁשל, ְּבִמְקִרים ְמסּוָּיִמים ַּכֲאֶׁשר ֵיׁש ַּבַעל חֹוב ֶׁשָהָאב ָלָוה 
ִמֶּמּנּו ֶּכֶסף. ּוַמה ַמְכִריִזים? ַּבָּבָרְיָתא ֶנֱאַמר ֶׁשַּמְכִריִזים: "ָׂשֶדה ְּפלֹוִני, ְּבגֹוֶדל ְמסּוָּים, 
ָׁשֶוה ָּכְך ְוָכְך, ָּכל ָהרֹוֶצה ִלְקנֹות אֹותֹו ַּבְּמִחיר ַהֶּזה ָיבֹוא ְוִיְקֶנה אֹותֹו, ְּכֵדי ְלַׁשֵּלם ְלַבַעל 
ֶדה ִנְמָּכר ְּכֵדי ְלַׁשֵּלם ֶּכֶסף ְלַבַעל  ַהחֹוב ֶאת ַּכְסּפֹו". ַמּדּוַע ָצִריְך ְלַצֵּין ַּבַהְכָרָזה ֶׁשַהּׂשָ
ֶדה  ַהחֹוב? ַמּדּוַע ַהּנֹוֵׂשא ַהֶּזה ָאמּור ְלַעְנֵין ֶאת ַהּקֹוֶנה? ָלָּמה ֹלא ַמְסִּפיק ְלַהְכִריז ֶׁשַהּׂשָ
עֹוֵמד ִלְמִכיָרה? ַמְסִּביר ַהַּתְלמּוד ֶׁשַהּתֹוֶסֶפת ַהּזֹו ֲאמּוָרה ְלַׁשְכֵנַע עֹוד קֹוִנים, ִמְּפֵני 
ֶׁשָאָדם ֶׁשַחָּיִבים לֹו ֶּכֶסף מּוָכן ְלַקֵּבל ַּגם ַמְטְּבעֹות ְקָצת ְּפגּוִמים ּוִבְלַבד ֶׁשִּיְהֶיה לֹו ֶכֶסף 
ִלְפרֹוַע ֶאת ַהחֹוב, ְלעּוַּמת סֹוֲחִרים ֶׁשֵאיָנם מּוָכִנים ְלַקֵּבל ַמְטְּבעֹות ֵאּלּו. ָלֵכן, ַּכֲאֶׁשר 
ֶדה ְמיֹוָעד ְלֵפָרעֹון ְלַבַעל חֹוב, ִיְהיּו ֲאָנִׁשים ֶׁשִּבְרׁשּוָתם  ַהַּמְכִריז ְמַצֵּין ֶׁשַּתְׁשלּום ַהּׂשָ

ֶדה ְּכֵדי ְלִהיָּפֵטר ֵמֶהם. ַמְטְּבעֹות ְּפגּוִמים ְוֵהם ִיְׂשְמחּו ִלְקנֹות ֶאת ַהּׂשָ
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ַּדף כ"ב: ַמְכִריִזים ַּבּבֹוֶקר ּוָבֶעֶרב

ָאִביו ֶׁשל ַּגְמִליֵאל ִׁשיֵּמׁש ְּכִגְזָּבר ַּבֶהְקֵּדׁש 
ֶׁשל ֵּבית ַהִּמְקָּדׁש. ְּבַאַחד ַהָּיִמים ִסיֵּפר: 
ים  "ָאנּו ֶנֱעָרִכים ָּכֵעת ְלַהְכָרָזה ֶׁשל ִׁשיּׁשִ
יֹום ַעל ַקְרַקע ֶׁשִּנְתְרָמה ַלֶהְקֵּדׁש, ָאנּו 
ַנְכִריז ְּבָכל יֹום ֵׁשִני ַוֲחִמיִׁשי, ַּבּבֹוֶקר ּוָבֶעֶרב, 
ים יֹום, ֶׁשַהַּקְרַקע עֹוֶמֶדת  ְּבֶמֶׁשְך ִׁשיּׁשִ
ַלַּקְרַקע  ֶׁשִּיָּמֵצא קֹוֶנה  ְּכֵדי  ִלְמִכיָרה, 

ִּבְסכּום ָהגּון".

ָׁשַאל ַּגְמִליֵאל: "ַמּדּוַע ָצִריְך ְלַהְכִריז ַּגם ַּבּבֹוֶקר ְוַגם ָּבֶעֶרב?"

ָעה ֶׁשַהּפֹוֲעִלים יֹוְצִאים ַלֲעבֹוָדָתם, ּוָבֶעֶרב,  ִהְסִּביר ָהָאב: "ִּתיְּקנּו ְלַהְכִריז ַּבּבֹוֶקר, ַּבּׁשָ
ְּכֶׁשֵהם חֹוְזִרים ֵמֲעבֹוָדָתם.  ַּכֲאֶׁשר ָאָדם ִיְׁשַמע ֶאת ַהַהְכָרָזה ְוִיְרֶצה ִלְבּדֹוק ֶאת 
ֶדה ַהּמּוָּצע  ֶדה, הּוא יֹוֶרה ְלּפֹוֲעָליו ַהּיֹוְצִאים ַלֲעבֹוד: ְּבַדְרְּכֶכם ִּביְדקּו ֶאת ַהּׂשָ ַהּׂשָ
ִלְמִכיָרה, ּוָבֶעֶרב ַּדְוחּו ִלי ִאם הּוא טֹוב". ַהַהְכָרָזה ַּבּבֹוֶקר ִהיא ִּתְזּכֹוֶרת ַלַּמֲעִביד 
ֶדה, ְוַהַהְכָרָזה ָּבֶעֶרב ִהיא ִּתְזּכֹוֶרת ַלַּמֲעִביד ִלְׁשאֹול  ְלהֹורֹות ַלּפֹוֲעִלים ִלְבּדֹוק ֶאת ַהּׂשָ

ֶאת ַהּפֹוֲעִלים ַמה ּתֹוְצאֹות ַהְּבִדיָקה.

ֶדה ַהְמׁשּוְעָּבד ֶׁשהּוְקַּדׁש ַּדף כ"ג: ַהּׂשָ

ַמֲעֶׂשה ְּבָאָדם ֶׁשָהָיה ַחָּיב ֶאֶלף זּוז ַלֲחֵברֹו, ַאְך ַהּלֹוֶוה ֹלא ָּפַרע ֶאת ַהחֹוב. ְּבַאַחד 
ֶדה ֶׁשּלֹו ְלֶהְקֵּדׁש. ַהַּמְלֶוה ִנְדַהם ִמְּפֵני  ַהָּיִמים נֹוַדע ַלַּמְלֶוה ֶׁשַהּלֹוֶוה ִהְקִּדיׁש ֶאת ַהּׂשָ
ֶׁשֹּלא נֹוְתרּו ַלּלֹוֶוה ֶּכֶסף אֹו ָׂשדֹות ֲאֵחִרים ֶׁשֵּמֶהם יּוַכל ִלְגּבֹות ֶאת ַהחֹוב. ְּבֵאין ְּבֵרָרה 
ֶדה ַהֶּזה  ָּפָנה ַהַּמְלֶוה ְלִגְזַּבר ַהֶהְקֵּדׁש, ֶהְרָאה לֹו ֶאת ְׁשָטר ַהַהְלָוָאה ְוָאַמר לֹו: ַהּׂשָ
אי ִלְגּבֹות ִמֶּמּנּו ֶאת ַהחֹוב ַהַּמִּגיַע ִלי. ַנֲעָנה ַהִּגְזָּבר ְוָאַמר: ָאֵכן,  ְמׁשּוְעָּבד ִלי, ַוֲאִני ַרּׁשַ
ָּיְך ְלָך ּבֹו ִּבְכָלל ֹלא ָעַבר ַלֶהְקֵּדׁש, ִּכי הּוא ְמׁשּוְעָּבד  ֶדה ְמׁשּוְעָּבד ְלָך ְוַהֵחֶלק ֶׁשּשַׁ ַהּשָׂ
ֶדה ִּבְסכּום  ְלָך, ֲאָבל ֲחַז"ל ִּתיְּקנּו ֶׁשּתּוַכל ָלַקַחת ֶאת ֶחְלְקָך ַרק ַאֲחֵרי ֶׁשִּתְפֶּדה ֶאת ַהּׂשָ
ָקָטן, ָּכל זֹאת ְּכֵדי ֶׁשֹּלא ַיְחְׁשבּו ֲאָנִׁשים ֶׁשֶאְפָׁשר ָלַקַחת ְנָכִסים ֵמֶהְקֵּדׁש ְּבִלי ִלְפּדֹות 
ֶדה ָהָיה  אֹוָתם, ֶׁשֲהֵרי ִמי ֶׁשִּיְרֶאה אֹוְתָך לֹוֵקַח ֶאת ַהֶּנֶכס ְּבִלי ְּפִדָּיה ֵאינֹו יֹוֵדַע ֶׁשַהּשָׂ

ְמׁשּוְעָּבד ְלָך, ְוהּוא ָעלּול ִלְטעֹות ֶׁשִּנְכֵסי ֶהְקֵּדׁש ֵאיָנם ְזקּוִקים ִלְפִדָּיה.

מן התלמוד
סדר קדשים,

ַמֶּסֶכת ֲעָרִכין, ַּדף כ"ג

הסבר: התלמוד עוסק באדם שהקדיש את נכסיו 
למקדש, ויש לו חובות לכתובת אישה והוא בעל 
חוב, שאז צריכים הבעלים לפדות את הנכסים 
מההקדש בסכום סמלי כדי שלא יאמרו שאפשר 

להוציא מההקדש ללא פדיון.

פורקניה – גאולתו
פלגא – חצי

"למה לי למימר הפודה פודה? משום דרבי אבהו, 
דאמר רבי אבהו: שלא יאמרו הקדש יוצא בלא פדיון"

בס"ד

סדר קדשים | ַמֶּסֶכת ֲעָרִכין ַּדִּפים כ"א-כ"ז
שבת פרשת בלק ד'-י' בתמוז )7-13 ליולי(

talmudisraeli.co.il

בקרו אותנו באתר

התלמוד הישראלי



4 דקות

7 דקות

יש לו, ורק לו.שעון חדש מיוחד ויקר להראות לכולם איזה שמח בו, ויהיה כיף זה השעון שלו, הוא מצד אחד:

מצד שני:

הדבר יגרום לקנאה של החברים ואולי גם 

לניכור וריחוק. הם עלולים לחשוב שהוא 

שחצן ומתנשא, ואולי זה יגרום להם 

לדבר עליו מאחורי הגב, לרכל עליו ועל 

משפחתו העשירה שקונה כאלו שעונים 

יקרים, ובמקום שהשעון יגרום לשמחה 

הוא עלול לגרום לדברים לא נעימים.

מתפלפלים
לפניכם אירוע שעורר דיון משפחתי –

ההורים של דני קנו לו מתנה שעון יד מאוד מאוד מיוחד, יפה ויקר, שעון 
שאין לאף ילד אחר. דני שמח מאוד על השעון המתוחכם והיוקרתי 
שהוריו קנו לו, אולם הוא התלבט מאוד האם לבוא איתו לכיתה ולפעילות 

בתנועת הנוער.

הייתי אדמו"ר בפולין בתקופה בין שתי מלחמות העולם. א. 

עסקתי רבות בחינוך, וכתבתי ספר לנוער בשם "חובת התלמידים". ב. 

במהלך השואה נשארתי עם חסידיי בגטו ורשה עד הסוף. ג. 

דרשותיי מופיעות בספרים "דרך המלך" ו"אש קודש". ד. 

האדמור קלונימוס שפירא 
הי"ד מפיאצסנה

  | מי אני?

 | מן ההסטוריה
הספר "אש קודש"

"אש קודש" הוא השם שניתן לספר המכיל את 
דרשותיו של האדמו"ר מפיאסצנה, אותן השמיע 
לפני חסידיו בגטו וורשה במהלך השואה, בשנים 
ת"ש-תש"ב. הספר מכיל 86 דרשות, שבהן מנסה 
הרבי להתמודד עם הקשיים הפיזיים והרוחניים 
הנוראים שעוררה השואה, להצדיק את מעשי 
ה' ולעודד את חסידיו. הרבי הטמין את כתב היד 
של הדרשות בכד חלב שנקבר באדמת הגטו, 
ונמצא כמה שנים אחרי המלחמה בידי פועלי 
בניין שחפרו במקום. הללו העבירו אותם למכון 
ההיסטורי היהודי בוורשה. ברוך דובדבני, שמצא 
מכתב מהרבי שבו ביקש מאחיו להוציא לאור 
את כתביו, חיפש אחר הכתבים ולבסוף מצא 
אותם. לקט הדרשות הועבר 
"אש  בספר  ונדפס  לארץ, 

קודש" בשנת תש"כ. 

"אש קודש" ספרו של 
האדמו"ר מפיאסצנה, 
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ו...מה 
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בשביל הסנהדרין  

בס"ד

חברותא

 אם גם אתם נתקלתם בדילמה ו'התפלפלתם' עליה אתם מוזמנים
לשתף אותנו ואולי היא תתפרסם אצלנו בעלון.
talmudisraeli.medison.co.il ניתן לשלוח למייל 

תחת הנושא ״דילמה״  עם שם משפחה ועיר מגורים

ַרָּבן ִׁשְמעֹון ֶּבן ַּגְמִליֵאל

ְׁשֵני ַרָּבן ִׁשְמעֹון ֶּבן ַּגְמִליֵאל ָהיּו, ּוְׁשֵניֶהם ָזכּו 
ִלְהיֹות ְנִׂשיֵאי ַהַּסְנֶהְדִרין.  ַרָּבן ִׁשְמעֹון ֶּבן ַּגְמִליֵאל 
ָהִראׁשֹון ְמכּוֶּנה "ַרָּבן ִׁשְמעֹון ֶּבן ַּגְמִליֵאל ַהָּזֵקן". 
הּוא ָהָיה ִנין ֶׁשל ִהֵּלל ַהָּזֵקן, ְוַחי ָסמּוְך ִלְתקּוַפת 
ִני. ְּבָכל יֹום ַהִּכיּפּוִרים ָאנּו  חּוְרַּבן ַהַּבִית ַהּׁשֵ
ַמְזִּכיִרים ֶאת ֲעֶׂשֶרת ֲהרּוֵגי ַמְלכּות ֶׁשֶּנֶהְרגּו ַעל 
ְיֵדי ָהרֹוָמִאים, ְוַרָּבן ִׁשְמעֹון ֶּבן ַּגְמִליֵאל ַהָּזֵקן הּוא 
ִני, הּוא  ֶאָחד ֵמֶהם. ַרָּבן ִׁשְמעֹון ֶּבן ַּגְמִליֵאל ַהּׁשֵ
ֶנְכּדֹו ֶׁשל ַרָּבן ִׁשְמעֹון ֶּבן ַּגְמִליֵאל ַהָּזֵקן, ְוָאִביו ֶׁשל 
ַרִּבי ְיהּוָדה ַהָּנִׂשיא ְמַסֵּדר ַהִּמְׁשָנה. ַרָּבן ִׁשְמעֹון 
ִני ֶנֱאַלץ ְלִהְסַּתֵּתר ָׁשִנים ֲארּוּכֹות  ֶּבן ַּגְמִליֵאל ַהּׁשֵ
ִמְּפֵני ָהרֹוָמִאים ּוְלַבּסֹוף ֶנֱהַרג ְּבַמֲהַלְך ִניְסיֹון ֶמֶרד 
ֶׁשל ַהְּיהּוִדים ֶנֶגד ָהרֹוָמִאים. ְלִפי ַהָּמסֹוֶרת ְמקֹום 

ְקבּוָרתֹו ִּבְכַפר ַּכָּנא ֶׁשַּבָּגִליל.



3 דקות

הספר "חובת התלמידים"

  | מי אני?

7 דקות

1 .

האדמו"ר הרב קלונימוס שפירא הי"ד  מפיאצסנה.
2 .

האירוע מתרחש בגטו ורשה בתקופת השואה.
3 .

אש קודש, חובת התלמידים, דרך המלך, ועוד.
4 .

דגל המפלגה הנאצית ששלטה אז בוורשה.
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ימי הביניים

תקופת הראשונים
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1969
 הרב

אריה לוין

בס"ד

התבוננו היטב בציור וענו על השאלות הבאות:

מיהו הרב היושב בראש השולחן?  

היכן ומתי מתרחש האירוע שבציור?  

אילו ספרים כתב הרב?  

מהו הדגל המבצבץ מהחלון ואיך הוא קשור לציור?  

כתב אותי האדמו"ר מפיאסצנה. א. 

אני מחנך ילדים ובני נוער להתחזקות בעבודת ה'. ב. 

אני קורא לכל תלמיד להיות מודע לחשיבותו העצמית ולא להיגרר אחר החברה. ג. 

אני גם מלמד איך להשתמש בדמיון כדי להתלהב בתפילה ובלימוד התורה. ד. 

2
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בס"ד

בחסות חברת 
Talmudisraeli@Medison.co.il

טל. 03-9250250; פקס. 03-9265608

ַמה ַהֶהְבֵּדל ֵּבין "ַמּפֹוֶלת ָיד" ְו"ַמּפֹוֶלת ְׁשָוִרים"?  .1
ַמִהי "ְׁשַנת ַהּיֹוֵבל" ּוַמּדּוַע ִהיא ִנְקֵראת ָּכְך?  .2
ַּכֲאֶׁשר ֵּבית ִּדין ָצִריְך ִלְמּכֹור ַקְרַקע ֶׁשָּיְרׁשּו   .3
ְיתֹוִמים ְקַטִּנים ֵמֲאִביֶהם – ַמה הּוא ַמְכִריז?

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 
talmudhagrala@medison.co.il :הצהריים למייל

ולציין את מס' העלון עליו אתם עונים. 
הודעות ישלחו לזוכים במייל ושמותיהם יפורסמו בדף הפייסבוק של 

התלמוד הישראלי. *בפיקוח רואה חשבון

ַּדף כ"ו: ְׂשדֹות ַהְּלִוִּיים

ְּבֵני ֵׁשֶבט ֵלִוי ֹלא ִקיְּבלּו ַנֲחָלה ְּבֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל, ַּכֲאֶׁשר ְיהֹוֻׁשַע ִּבן נּון ִחיֵּלק 
ָבִטים.  ֶאת ָהָאֶרץ ַלּׁשְ

ַהְּלִוִּיים ִהְתגֹוְררּו ְּבַאְרָּבִעים ּוְׁשמֹוֶנה ָעִרים ֶׁשְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ָנְתנּו ָלֶהם ַעל 
דֹות ַהָּללּו הּוא  ִּפי ִציּוּוי ה', ּוְסִביב ֶהָעִרים ַהָּללּו ָהיּו ַּגם ָׂשדֹות. ִּדין ַהּׂשָ

ִּכ"ְׂשֵדה ֲאחּוָּזה" ְוֹלא "ְׂשֵדה ִמְקֶנה".

ַּדף כ"ז: "ְׂשֵדה ֲאחּוָּזה" ֶׁשהּוְקַּדׁש

"ְׂשֵדה ֲאחּוָּזה" ֶׁשהּוְקַּדׁש ִנְפָּדה ְלִפי ְמִחיר ֶׁשָּקצּוב ַּבּתֹוָרה. ֲאָבל זֹאת ַרק 
ִאם הּוא הּוְקַּדׁש ִּבְזַמן ֶׁשַהּיֹוֵבל נֹוֵהג. ִאם הּוא הּוְקַּדׁש ִּבְזַמן ֶׁשֵאין ַהּיֹוֵבל 
ֶדה ְלָכל ַהַּמְרֶּבה ַּבְּמִחיר. ְוִאם ַּגם  נֹוֵהג, ֵיׁש ַלֲערֹוְך ִמְכָרז ְוִלְמּכֹור ֶאת ַהּׂשָ
ֶדה ִיָּנֵתן ַלְּבָעִלים  ַהְּבָעִלים ְלֶׁשָעַבר ְוַגם ָאָדם ַאֵחר ַמִּציִעים ְסכּום ֵזֶהה, ַהּׂשָ

ָהִראׁשֹוִנים.

ְלִפי ַהֲהָלָכה, ַּכֲאֶׁשר ָאָדם ּפֹוֶדה ָׂשֶדה ֶׁשהּוא ִהְקִּדיׁש ְּבַעְצמֹו, ָעָליו ְלהֹוִסיף 
עֹוד ֲחִמיִׁשית ִמְּמִחיר ַהְּפִדָּיה. ִנְמָצא ֶׁשֶהְקֵּדׁש ַמְרִויַח ִמָּכְך ֶׁשַהְּבָעִלים 
ֶדה, ִּכי ִיְהֶיה ָעָליו ְלהֹוִסיף עֹוד ֲחִמיִׁשית ְלקּוַּפת ַהֶהְקֵּדׁש. ִיְפֶּדה ֶאת ַהּׂשָ

מייסד ועורך: מאיר יעקבסון
מנהל חינוכי ועורך: אבי רט

תלמוד ישראלייו״ר חבר הנאמנים: רו״ח חיים פרייליכמן

סדר קדשים | ַמֶסֶּכת ֲעָרִכין, ַדִּּפים כ״ד-כ״ז

ַּדף כ"ה: "ַמּפֹוֶלת ָיד" ְו"ַמּפֹוֶלת ְׁשָוִרים"

ֶּבָעָבר ָהיּו זֹוְרִעים ֶאת 
דֹות ַעל  ַהְּזָרִעים ַּבּׂשָ
ַהְּזָרִעים  ִּפיּזּור  ְיֵדי 
ֶדה,  ְלַאַחר ֲחִריַׁשת ַהּׂשָ
ְּכִפי  ִּבְמכֹונֹות  ְוֹלא 
ֶׁשָאנּו ְרִגיִלים ַהּיֹום. 
ָהיּו ְׁשֵּתי ִׁשיטֹות ֵאיְך 
ַהְּזָרִעים:  ֶאת  ְלַפֵּזר 
"ַמּפֹוֶלת ָיד" - ִּפיּזּור 
ֵדי  ְי ַעל  ָרִעים  ְּז ַה

ַהְׁשָלָכָתם ִמּתֹוְך ַהָּיַדִים. אֹוֶפן נֹוָסף: "ַמּפֹוֶלת ְׁשָוִרים" - ֶהֱעִמיסּו ַׂשק 
ק, ַהְּזָרִעים ִהְתִחילּו  ָמֵלא ְזָרִעים ַעל ַּגֵּבי ׁשֹור, ָיְצרּו ֶנֶקב ָקָטן ְּבַתְחִּתית ַהּׂשַ
ק ַאט ַאט, ַהּשֹׁור ָהַלְך ְלאֹוֶרְך ַהְּתָלִמים ַהֲחרּוִׁשים ְוַהְּזָרִעים  ִלְנׁשֹור ִמן ַהּׂשַ

ָנְפלּו ַעל ַהַּקְרַקע.

ַּדף כ"ד: "יֹוֵבל" 

ים ֶׁשְּלַאַחר ִׁשְבָעה ַמְחזֹוִרים ֶׁשל ְׁשנֹות ְׁשִמיָּטה.  ָנה ַהֲחִמיּׁשִ "יֹוֵבל" ִהיא ַהּׁשָ
ַאֲחֵרי ַאְרָּבִעים ָוֵתַׁשע ָׁשִנים, ֶׁשְּבתֹוָכן ָהיּו ֶׁשַבע ְׁשנֹות ְׁשִמיָּטה, מּוְכֶרֶזת 
ים ִּכְׁשַנת יֹוֵבל, ֶׁשְּבַמֲהָלָכּה ָׂשדֹות ֶׁשִּנְמְּכרּו חֹוְזִרים ְלַבֲעֵליֶהם,  ָנה ַהֲחִמיּׁשִ ַהּׁשָ

ֲעָבִדים ִעְבִרִּיים יֹוְצִאים ֵמֲאדֹוֵניֶהם ְוָׁשִבים ְלֵביָתם.

ַמּדּוַע ָׁשָנה זֹו ִנְקֵראת "ְׁשַנת ַהּיֹוֵבל"?

ָנה ּתֹוְקִעים ְּבׁשֹוָפר ֶׁשל ַאִיל ַהִּנְקָרא  ֵיׁש ַמְסִּביִרים ִמְּפֵני ֶׁשִּבְתִחיַּלת ַהּׁשָ
"יֹוֵבל". ִראׁשֹוִנים ֲאֵחִרים ַמְסִּביִרים: יֹוֵבל ִמְּלׁשֹון "מּוָבל", ֶׁשָּכל ֵאּלּו 
ֶׁשָּמְכרּו ֶאת ְׂשדֹוֵתיֶהם מּוָבִלים ֲאֵליֶהם ַּבֲחָזָרה, ְוָכל ָהֲעָבִדים מּוָבִלים 

ַּבֲחָזָרה ְלִמְׁשְּפחֹוֵתיֶהם.

דבר תורה 
בלעם מתרשם מאוד מסדר חנייתם של ישראל במדבר 

ואומר: "מה טובו אוהליך יעקב".

מה היה כל כך מיוחד בסידור אוהליהם של ישראל, 
שבלעם כל כך מתלהב ומשבח אותו?

רש"י מסביר שבלעם ראה שפתחי האוהלים של ישראל 
אינם מכוונים זה כנגד זה, והוא שיבח אותם על צניעותם.  
על כך ניתן להעמיק ולהוסיף כי כל אוהל מסמל את 
ייחודו של האדם ושל המשפחה המתגוררת בו. השמירה 
על הפרטיות של כל אוהל מסמלת את ההבנה כי כל 
אדם הוא עולם בפני עצמו, בעל ייחודיות וסגנון חיים 
אחר. ההקפדה שלא יהיו פתחים זה כנגד זה באה לשמור 
על כך שכל אחד יחפש את ייחודו בתוכו פנימה ולא 

ינסה למוצאו באוהלים של אחרים. 

???שאלות השבוע

)תשובות: 1 - לא נכון, 2 - נכון, 3 - לא נכון, 4 - נכון, 5 - לא נכון(

סמנו ליד כל משפט נכון או לא נכון:

מפולת שוורים היא מגיפה הגורמת לשוורים . 1
למעוד וליפול

לאדם שחייבים לו כסף, לא אכפת איזה . 2
מטבעות הוא מקבל

שנת היובל נקראת כך משום שהיא גורמת . 3
לבלבול בקרקעות

ללוויים היו יותר מארבעים ערים בארץ ישראל . 4

אפשר לקחת נכסים מההקדש בלי לפדות אותם . 5

נכון/לא נכון

לא נכוןנכון

לא נכוןנכון

לא נכוןנכון

לא נכוןנכון

לא נכוןנכון


