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מדינת ישראל
משרד החינוך

סדר קדשים | ַמ ֶּסכֶ ת ֲע ָרכִ ין ַּד ִּפים כ"ח-ל"ד
שבת פרשת פנחס י"א-י"ז בתמוז ( 14-20ליולי)

חוגגים

התלמוד

הישראלי

מן התלמוד
סדר קדשים,
ַמ ֶּסכֶ ת ֲע ָרכִ יןַּ ,דף ל"ב

"מקיש ביאתם בימי עזרא לביאתם בימי יהושע :מה
ביאתם בימי יהושע מנו שמיטין ויובלות וקדשו ערי
חומה ,אף ביאתן בימי עזרא מנו שמיטין ויובלות
וקדשו ערי חומה"

עלונים!
ַּדף כ"חֶ :ה ְק ֵּדׁש
עֹובר לְ ַב ֲעלּות
לֹומרֶׁ :ש ַהּנֶ כֶ ס ֵ
"ח ֶרם" .יֵ ׁש ֵח ֶרם לְ ֶב ֶדק ַה ַּביִ תּ ,כְ ַ
ֵיׁש סּוג ֶה ְק ֵּדׁש ַה ָּקרּוי ֵ
עֹובר
לֹומרַ :הּנֶ כֶ ס ֵ
ּומ ַׁש ֵּמׁש לְ ַא ְח ָז ַקת ֵּבית ַה ִּמ ְק ָּדׁש ,וְ יֵ ׁש ֵח ֶרם לַ ּכ ֲֹהנִ יםּ ,כְ ַ
ֶה ְק ֵּדׁש ְ
אֹומרַ :ה ָּשׂ ֶדה ַה ֶּזה ֵח ֶרם לַ ּכ ֲֹהנִ ים  -אֹותֹו ָׂש ֶדה נִ ְה ֶיה
לְ ַב ֲעלּות ַהּכ ֲֹהנִ ים .לְ ָמ ָׁשלָ ,א ָדם ֵ
ַׁש ָּיְך לְ כ ֲֹהנִ ים.
יּלק ֶאת ַהּכ ֲֹהנִ ים ְל ִמ ְׁש ָמרֹותְ ,ו ָכל
ֵא ֶיזה ּכ ֲֹהנִ ים ְי ַק ְּבלּו ֶאת ַה ָּשׂ ֶדה? מ ֶֹׁשה ַר ֵּבנּו ִח ֵ
בּוע ְּב ֵבית
בּוע ֶא ָחד ְּב ֵבית ַה ִּמ ְק ָּדׁשּ .כ ֲֹהנֵ י ַה ִּמ ְׁש ָמר ֶׁש ָע ַבד ְּבאֹותֹו ָׁש ַ
ִמ ְׁש ָמר ָע ַבד ָׁש ַ
יּבלּו ֶאת ַה ָּשׂ ֶדה.
ַה ִּמ ְק ָּדׁש ִק ְ

הּוק ַּדׁש
יע ֶׁש ְ
ַּדף כ"טַ :הּגָ ִב ַ
יע ֶזה
ׁשּותי ֲה ֵרי הּוא ֵח ֶרם לַ ּכ ֲֹהנִ ים"ּ .גָ ִב ַ
יע ַהּכֶ ֶסף ֶׁש ִּב ְר ִ
יאל ְו ִהכְ ִריזּ" :גְ ִב ַ
ָע ַמד ּגַ ְמלִ ֵ
בּוע.
עֹובד ְּב ֵבית ַה ִּמ ְק ָּדׁש ְּבאֹותֹו ָׁש ַ
ַׁש ָּיְך ֵמ ַע ָּתה לְ כ ֲֹהנֵ י ַה ִּמ ְׁש ָמר ֶׁש ֵ
יע
ירּוׁשלַ ִים ְו ָה ָאב ִה ְפ ִקיד ְּב ָי ָדיו ֶאת ַהּגָ ִב ַ
ָ
יח ֶׁש ָעלָ ה לִ
ּכַ ֲעבֹור ָי ִמים ֲא ָח ִדים ִה ְז ַּד ֵּמן ָׁשלִ ַ
ּכְ ֵדי ֶׁשּיִ ְמ ְס ֵרנּו לַ ּכ ֲֹהנִ ים ְּב ֵבית ַה ִּמ ְק ָּדׁשָ .מה ַר ָּבה ָהיְ ָתה ִׂש ְמ ָח ָתם ּכַ ֲא ֶׁשר ִה ְת ָּב ֵרר לָ ֶהם ּכִ י
בּוע ְּב ֵבית ַה ִּמ ְק ָּדׁש.
יע לְ ָי ָדיו ֶׁשל ָׁשכֵ ן ֶׁשּלָ ֶהםֶׁ ,ש ָה ָיה ּכ ֵֹהן ֶׁש ָע ַבד ְּבאֹותֹו ָׁש ַ
יע ִהּגִ ַ
ַהּגָ ִב ַ
יּבד ֶאת
לְ ַא ַחר ָׁשבּועֹות ֲא ָח ִדים ָע ַרְך ַהּכ ֵֹהן ִקיּדּוׁש ְּב ֵביתֹו לְ ֶרגֶ ל הּוּלֶ ֶדת ִּבּתֹוְ ,והּוא ּכִ ֵ
יע.
יאל לְ ַק ֵּדׁש ַעל ַה ַּי ִין ַּבּגָ ִב ַ
ּגַ ְמלִ ֵ
יע ֶזה ֶה ְק ֵּדׁש ְו ָאסּור
"ה ִאם ֹלא ָא ַמ ְר ָּת ָלנּו ֶׁש ָּג ִב ַ
יאל ָל ַחׁש ְל ָא ִביוַ :
ְּבנֹו ֶׁשל ַּג ְמ ִל ֵ
יע לְ יָ ָדיו
יע יֵ ׁש ִּדין ֶה ְק ֵּדׁש ַעד ֶׁשהּוא ַמּגִ ַ
"אכֵ ן ּכֵ ן ,לַ ּגָ ִב ַ
לְ ִה ְׁש ַּת ֵּמׁש ּבֹו?" ֵה ִׁשיב ָה ָאבָ ,
יע לְ יָ ָדיוֲ ,ה ֵרי הּוא ּכְ ֵח ֶפץ חּוּלִ ין לְ כָ ל ָּד ָבר".
ֶׁשל ַהּכ ֵֹהן .אּולָ ם ַא ֲח ֵרי ֶׁש ִהּגִ ַ

ַּדף ל'ָ :ה ַעכְ ָּבר ַהּגַ ּנָ ב
גֹורר ְּב ֶא ֶרץ ִי ְׂש ָר ֵאל,
יהּודי ַה ִּמ ְת ֵ
גֹורר ְּבחּוץ לָ ָא ֶרץ ֶׁש ָּקנָ ה ֶע ֶבד ּכְ נַ ֲענִ י ִמ ִ
הּודי ַה ִּמ ְת ֵ
ְּי ִ
ָצ ִריְך לְ ַׁש ְח ֵרר ֶאת ָה ֶע ֶבד ְו ֵאינֹו ְמ ַק ֵּבל ַּב ֲח ָז ָרה ֶאת ּכַ ְסּפֹו ִמן ַהּמֹוכֵ רּ .כָ ְך ָקנְ סּו אֹותֹו
ֲח ַז"לִ ,מ ְּפנֵ י ֶׁשהּוא ּגָ ַרם לָ ֶע ֶבד לָ ֵצאת ֵמ ֶא ֶרץ ִי ְׂש ָר ֵאל.
ּדּוע ָקנְ סּו ַּד ְו ָקא ֶאת ַהּקֹונֶ ה? ֶׁש ִּי ְקנְ סּו ֶאת ַהּמֹוכֵ ר ֶׁשהּוא ַי ֲח ִזיר ֶאת ַהּכֶ ֶסף לַ ּקֹונֶ ה!
ַמ ַ
לֹומרִ :אם ֹלא ָה ָיה
יֹוסףֹ :לא ָה ַעכְ ָּבר הּוא ַהּגַ ּנָ ב ֶאּלָ א ַהחֹור הּוא ַהּגַ ּנָ בּ .כְ ַ
ֵה ִׁשיב ַרב ֵ
לֹוק ַח אֹותֹו .נִ ְמ ָצא ֶׁש ַהחֹור ָא ֵׁשם.
יח ּבֹו ֶאת ָהאֹוכֶ ל ,הּוא ֹלא ָה ָיה ֵ
לָ ַעכְ ָּבר חֹור לְ ַהּנִ ַ
ּכָ ְך ּגַ ם ַּב ִּמ ְק ֶרה ֶׁשּלָ נּוִ ,אם ֹלא ָהיָ ה ַהּקֹונֶ ה ַמ ְסּכִ ים לִ ְרּכֹוׁש ֶאת ָה ֶע ֶבדֹ ,לא ָהיָ ה ַהּמֹוכֵ ר
ַמ ֲע ִביר ֶאת ָה ֶע ֶבד לְ חּוץ לָ ָא ֶרץ.
גיליון 300

בטליה – ביטלו אותו
שורא – קיר ,חומה
הסבר :בספר נחמיה משווים הכתובים את ביאתם
של ישראל לארץ בימי עזרא ונחמיה לביאתם לארץ
בימי יהושע בן נון ,כדי ללמד שגם כשחזרו מגלות
בבל קיימו את אותן מצוות שעשו בימי יהושע.

בס"ד

א

חברות

| מן ההסטוריה

 7דקות

גטו בודפשט

מתפלפלים

גטו בודפשט היה המקום בו רוכזו יהודי בודפשט
והונגריה במהלך השואה .הנאצים פלשו להונגריה
בשלב מאוחר של מלחמת העולם השנייה ,והגטו
הוקם בנובמבר  1944והתקיים שלושה חודשים
בלבד ,עד שחרורו בידי הצבא האדום בינואר .1945
הגטו מוקם סביב בית הכנסת הגדול וכלל כמה
גושי בניינים שהוקפו בגדר .בתוכו רוכזו כ200,000-
יהודים .לא ניתן היה להיכנס אליו או לצאת ממנו,
ותושבי הגטו סבלו מצפיפות ,רעב ומחלות כגון
טיפוס .יותר ממחצית
היהודים בגטו נשלחו
להשמדה ,ובשעת
שחרורו נותרו בו
כ 70,000-איש.

לפניכם אירוע שעורר דיון משפחתי –
ההורים של רונן רצו לקנות לו כרטיסים להצגת ילדים שתתקיים
עוד חודשיים .מחיר הכרטיס לילד עד גיל  12הוא  ₪ 50ומעל גיל
 12הוא  .₪ 80בזמן שבו ההורים רצו לקנות את הכרטיס רונן היה
פחות מגיל  ,12אבל בתאריך ההצגה הוא כבר יהיה מעל גיל  .12הם
התלבטו איזה כרטיס הם צריכים לקנות לו.

ד:

מצד אח הוא הקובע.
ס
זמן קניית הכרטי כרטיס רונן
מן קניית ה
נכון לז
 12ואפשר
ל
היה פחות מגי ס זול יותר.
ת לו כרטי
לקנו

זמן ההצגמצד שני:

ה הוא ה
ההצגה רונן כבר י קובע ובזמן
הי
 12ולכן אולי צרי ה מעל גיל
ך
ל
א
קנות לו
ת הכרטיס
ק
ר
הי יותר.

החלק האחרון של חומת גטו בודפשט ,שנהרס
בWikipedia ,2006-

בשביל הסנהדרין

ו...מה
דעתכם?

מירון

0

-3760
בריאת
העולם

1948

2238

-1812
אברהם
אבינו

-1521
בנ״י במצרים

אפרים
ומנשה

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
 4דקות

| מי אני?
א.
ב.
ג.
ד.

הייתי איש עסקים ודיפלומט שוודי.
במהלך השואה חילקתי דרכונים שוודיים לאלפי יהודים
בהונגריה כדי להצילם ממוות.
סיכנתי את חיי וזכיתי לתואר "חסיד אומות העולם".
לאחר המלחמה עצרו אותי הרוסים ,וגורלי לא נודע במשך
זמן רב.

ראול ולנברג

לועזי
(למיניינם)

בספירה
מבריאת העולם

המושב הוקם ליד הר מירון בידי עולים מהונגריה
ומשוחררי המחלקה הדתית בחטיבה  7ממלחמת
העצמאות .תוואי נחל מירון עובר סמוך למושב
ומימיו נשפכים לנחל עמוד .המושב נקרא על שם
מירון הקדומה ששרידיה נמצאים על מדרון מסולע
ממערב למושב .שבע שכבות של יישוב ,מטבעות,
כדים ומקוואות טהרה שהתגלו בחפירות מעידים על
דרך המחייה ,הגידולים החקלאים ואופי חיי היהודים
של התושבים מהתקופה הלניסטית עד לתקופה
הממלוכית ,בכללם בתי המשפחות שהגיעו לאחר
מרד בר כוכבא .אחד מבתי הכנסת הגדולים בגליל
היווה את האתר המרכזי במקום ,שנבנה במאה ה3-
לספירה כשחזיתו פונה דרומה לירושלים .ממערב
אליו ממוקם הקבר המיוחס לרבי שמעון בר יוחאי
(רשב"י) ולבנו רבי אלעזר .הילולה גדולה בהשתתפות
רבבות מתקיימת במקום מדי ל"ג בעומר לזכרו
של רשב"י .רבים נוהגים לערוך במקום את טקס
ה"חלאקה" לציון הגעתם של בניהם לגיל שלוש.
2448

2448

2883

-1311
יציאת
מצרים

מתן תורה

דוד
המלך

2934

שלמה
המלך

3340

חנוכת
-422
ביהמ“ק חורבן ביהמ“ק
ה1-
ה 1-וגלות בבל

3408

-352

הקמת
ביהמ“ק ה2-

3728

3828

3880

3930

4260

הלל הזקן

חורבן
ביהמ“ק ה2-

רבי
עקיבא

רבי יהודה
הנשיא

495

חתימת
התלמוד

בס"ד

ל אלפי
ג.
צי
ר
ב
ה
נ
ש
ל
ו
1 .1ראולדיפלומט שוודי ל מותם.
הישלח א
2 .2היה
יהודים מל שנת  .1944א הציל
ב
הו
ט
ו
ש
ה,
פ
די
בוד
וו
3 .3בלנברג נולד בשבודפשט.
4 .ו
די
 4אלפים מיהו העולם.
ד אומות
5 .5חסי

התבוננו היטב בציור וענו על השאלות הבאות:
 1מיהו האיש במעיל הארוך במרכז התמונה?
 2מה היה תפקידו ומה עשה אותו האיש?
 3היכן ומתי פעל אותו האיש?
 4מה הקשר בין בודפשט ושוודיה כפי שמופיע בשלט?
 5באיזה תואר הוא זכה ממדינת ישראל?

 7דקות

| מי אנחנו?

 3דקות

א .אנחנו גויים שהצלנו יהודים בזמן השואה תוך סיכון חיינו ,ללא מטרות רווח.
ב .יותר מ 26,000-איש קיבלו תואר זה עד כה.
ת העולם
אומו

ד .כמו כן אנו מקבלים אזרחות כבוד של מדינת ישראל.

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

חסידי

ג .שמותינו מונצחים על קיר ביד ושם ,ועץ ניטע שם לזכרנו.

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
הקב"ה מצווה את משה להעביר את המנהיגות ליהושע
ואומר" :קח לך את יהושע בן נון ...וסמכת את ידך עליו".
מה עניינה של "סמיכת היד" ומדוע היא כה חשובה
כחלק מהעברת מנהיגות? אחד החששות המצויים
כשאדם מתמנה למנהיג על הציבור הוא שמא האדם
עצמו לא יאמין שיש בו את הכוח והכישרון להוביל
את הציבור .שהמנהיג לא יאמין בעצמו .לשם כך אומר
ה' למשה :סמוך את ידך על יהושע  -הישען עליו ועל
ידי כך הוא יקבל את המסר הברור כי אתה מאמין בו,
אתה "סומך" עליו ואתה נשען עליו כעמוד יציב שהכל
תלוי וקשור בו .משה מבין את הדברים ואף מוסיף על
ציוויו של הקב"ה .הוא לא מסתפק בסמיכת יד אחת,
עליה ציווה ה' ,כי אם סומך על יהושע את שתי ידיו:
"ויסמוך את ידיו".

מי אני?
מצאו את המילה הבאה המופיעה מספר פעמים בעלון:
א .אני מורכבת משלוש אותיות.
ב .הגימטריא שלי היא כמניין אבריו של האדם.
ג .אם תחליפו את האות האמצעית שלי באות אחרת,
תקבלו שם של עיר שתושביה ידועים כ"חכמים".
מי אני?

סופר סת"ם הוא אדם שכותב ספרי תורה ,תפילין
ומזוזות – ראשי תיבות סת"ם .הכתיבה נעשית בדיו על
גבי קלף והיא דורשת כישרון וריכוז .על הסופר להיות
ירא שמים ובקיא היטב בהלכות הרבות הקשורות
למלאכת קודש זו.

ַּדף ל"בָ :ה ֲאנָ ִׁשים ֶׁש ִה ְת ַח ְּבאּו
ַה ִּמ ְׁשנָ ה ְמ ַס ֶּפ ֶרת ֶׁש ָהיּו ֲאנָ ִׁשים
חֹומה,
מּוּק ֶפת ָ
ֶׁש ָּקנּו ַּב ִית ְּב ִעיר ֶ
ְו ִל ְק ַראת סֹוף ַה ָּשׁנָ ה ֵהם ָהיּו
ּמֹוכר ֹלא
ִמ ְת ַח ְּב ִאים ְּכ ֵדי ֶׁש ַה ֵ
ּמֹוכר ָה ָיה
אֹותםַ .ה ֵ
ָ
ִי ְמ ָצא
ְמ ַח ֵּפׂש ֶאת ַהּקֹונֶ ה ּכְ ֵדי לְ ַה ֲע ִביר
לֹו ֶאת ַהּכֶ ֶסף ּולְ ַק ֵּבל ַּב ֲח ָז ָרה ֶאת
ֵּביתֹוַ ,אְך ֵהם ִה ְס ַּת ְּתרּו ִמ ֶּמּנּו ַעד
יֹוצ ִאים ִמן ַה ַּמ ֲחבֹוא ְו ַהּמֹוכֵ ר ּכְ ָבר
ֶׁש ָחלְ ָפה ַה ָּשׁנָ הְּ .בתֹום ַה ָּשׁנָ ה ָהיּו ַהּקֹונִ ים ְ
ֹלא ָה ָיה ָיכֹול לַ ֲעׂשֹות ּכְ לּוםּ ,כִ י ָע ְב ָרה ַה ָּשׁנָ הָ .ר ָאה זֹאת ִהּלֵ ל ַהּזָ ֵקן וְ ִת ֵיּקן
ּיֹוׁש ִבים
מֹוצא ֶאת ַהּקֹונֶ הַ ,ר ַּשׁאי לָ ֵתת ֶאת ַהּכֶ ֶסף לַ ַּדּיָ נִ ים ֶׁש ְ
ֶׁשּמֹוכֵ ר ַּביִ ת ֶׁש ֵאינֹו ֵ
ַּבּלִ ְׁשּכָ ה ֶׁש ְּב ֵבית ַה ִּמ ְק ָּדׁשְ ,ו ַא ַחר ּכָ ְך יִ ּכָ נֵ ס לַ ַּביִ ת ֶׁש ָּמכַ ר ְוהּוא יַ ֲחזֹור לִ ְהיֹות ֶׁשּלֹו.

קֹוב ַעת ֶׁש ָאסּור לַ ֲהפֹוְך ֶאת ַה ָּשׂ ֶדה ֶׁש ִּמ ָּס ִביב לָ ִעיר לְ ִמגְ ָרׁש ֵריק,
ַה ִּמ ְׁשנָ ה ַ
ְו ֶאת ַה ִּמגְ ָרׁש ָה ֵריק ָאסּור לַ ֲהפֹוְך לְ ָׂש ֶדה.
רּוע
ּובכֵ ןֶ ,את ַה ָּשׂ ֶדה ָאסּור לַ ֲהפֹוְך לְ ִמגְ ָרׁש ֵריק ּכִ י ּכָ ל ָמקֹום ֶׁש ָּז ַ
ּדּוע? ְ
ַמ ַ
חּור ַּבן ִיּשּׁוב ֶא ֶרץ ִי ְׂש ָר ֵאל.
יסת ַה ָּשׂ ֶדה ִהיא ְ
ְמ ַי ֵּשׁב ֶאת ֶא ֶרץ ִי ְׂש ָר ֵאלַ ,ו ֲה ִר ַ
נֹועד
רּוע ּכִ י ַה ִּמגְ ָרׁש ָ
ֶאת ַה ִּמגְ ָרׁש ֶׁש ְּס ִביב ָה ִעיר ָאסּור לַ ֲהפֹוְך לְ ָׂש ֶדה ָז ַ
לְ נֹוי ,לְ ַיּפֹות ֶאת ָה ִעירְ ,ו ֵיׁש לִ ְׁשמֹור ַעל ַהּנֹוי ַה ֶּזה.

"ח ֶרם לַ ּכ ֲֹהנִ ים"?
ּומהּו ֵ
"ח ֶרם לְ ֶב ֶדק ַה ַּביִ ת" ַ
ַ .1מהּו ֵ
הּוק ַּדׁש?
יע ֶׁש ְ
ַ .2עד ָמ ַתי יֵ ׁש ִּדין ֶה ְק ֵּדׁש לַ ּגָ ִב ַ
ּדּוע ָאסּור לַ ֲהפֹוְך ֶאת ַה ָּשׂ ֶדה ֶׁש ִּמ ָּס ִביב לָ ִעיר לְ ִמגְ ָרׁש
ַ .3מ ַ
ֵריק ,וְ ֶאת ַה ִּמגְ ָרׁש ָה ֵריק ָאסּור לַ ֲהפֹוְך לְ ָׂש ֶדה?

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

חֹומה ִּבימֹות
ָ
מּוּק ֶפת
קֹוב ַעת ֶׁש ַּב ִית ֶׁשּנִ ְמ ַּכר ְּב ִעיר ֶׁש ָה ְי ָתה ֶ
ּתֹורה ַ
ַה ָ
הֹוׁש ַע ִּבן נּוןַ ,ר ַּשׁאי ַהּמֹוכֵ ר לִ ְקנֹות ַּב ֲח ָז ָרה ֶאת ַה ַּב ִית ִמ ֵידי ַהּקֹונֶ ה ַּב ָּשׁנָ ה
ְי ֻ
סֹופ ִרים
ּומ ָּמ ַתי ְ
ָה ִראׁשֹונָ ה לַ ְּמכִ ָירהַ .א ֲח ֵרי ָׁשנָ ה הּוא ַׁש ָּיְך לַ ּמֹוכֵ ר לְ עֹולָ םִ .
ָׁשנָ ה? ֵמ ַהּיֹום ְו ַה ָּשׁ ָעה ֶׁש ָּב ֶהם ִה ְת ַר ֲח ָׁשה ַה ְּמכִ ָירה.

הֹוׁש ַע ִּבן נּון ֶאת
יּלק ְי ֻ
ְל ַא ַחר ֶׁש ָּכ ְבׁשּו ְּבנֵ י ִי ְׂש ָר ֵאל ֶאת ֶא ֶרץ ִי ְׂש ָר ֵאלִ ,ח ֵ
ָה ָא ֶרץ לַ ְּשׁ ָב ִטיםֵׁ .ש ֶבט לֵ ִוי ֹלא ִק ֵּבל נַ ֲחלָ הֶ ,אּלָ א ַה ְּשׁ ָב ִטים ִה ְקצּו לָ ֶהם
ּתֹורה ְמ ַצּוָה ּכִ י ְס ִביב ֶה ָע ִרים יִ ְהיֶ ה ֶׁש ַטח ָּפנּוי ֶׁשל ַאלְ ַּפיִ ם
ָע ִרים ִמּנַ ֲחלָ ָתם ,וְ ַה ָ
יֹועדֹות לִ ְהיֹות ְּפנּויֹות לְ נֹוי
ַא ָּמה ִמּכָ ל ַה ְּצ ָד ִדיםֶ .אלֶ ף ָה ַאּמֹות ָה ִראׁשֹונֹות ְמ ָ
יֹועדֹות לְ ָׂשדֹות וְ לִ כְ ָר ִמים.
ָה ִעיר ,וְ ָה ֶאלֶ ף ַה ִחיצֹונִ ּיֹות ְמ ָ

יש לי מושג | סופר סת"ם

שאלות השבוע ???

חֹומה
מּוּק ֶפת ָ
ַּדף ל"אַּ :ביִ ת ֶׁשּנִ ְמּכַ ר ְּב ִעיר ֶ

ַּדף ל"גַ :ה ִּמגְ ָרׁש וְ ַה ָּשׂ ֶדה

(תשובות :חרם)

!

סדר קדשים | ַמ ֶסּכֶ ת ֲע ָרכִ יןַ ,ד ִּּפים ל״א-ל״ד

ּיֹובל
יּבל ְׂש ֵדה ֵח ֶרם ַּב ֵ
ַּדף ל"דּ :כ ֵֹהן ֶׁש ִּק ֵ
ּיֹובלְ ,ו ָע ָׂשה ִמ ֶּמּנּו ֵח ֶרם ְּב ַע ְצמֹוֵ ,אינֹו ְמ ַק ֵּבל ַּב ֲח ָז ָרה
יּבל ְׂש ֵדה ֵח ֶרם ַּב ֵ
ּכ ֵֹהן ֶׁש ִּק ֵ
עֹובד ְּב ֵבית
ּיֹובל ַה ָּבאֲ ,א ִפיּלּו ִאם הּוא ִמ ְּבנֵ י ַה ִּמ ְׁש ָמר ֶׁש ֵ
יע ַה ֵ
ֶאת ַה ָּשׂ ֶדה ְּב ַהּגִ ַ
ּיֹובלֶ ,אּלָ א ַה ָּשׂ ֶדה ְמחּוּלָ ק ָׁש ֶוה ְּב ָׁש ֶוה ֵּבין ּכָ ל ּכ ֲֹהנֵ י ַה ִּמ ְׁש ָמר.
ַה ִּמ ְק ָּדׁש ִּב ְת ִחיּלַ ת ַה ֵ
אֹומ ִרים
יע ְלכ ֵֹהן ֶזה? ִּכי ָה ִיינּו ְ
בּורים ֶׁש ַה ָּשׂ ֶדה ַה ֶּזה ַמ ִּג ַ
ּדּוע ָה ִיינּו ְס ִ
ַמ ַ
יע
הּוק ַּדׁש ַעל ְי ֵדי ֲא ֵח ִריםֵ ,יׁש לִ י ּבֹו ֵחלֶ ק ּכְ ֶׁש ַּמּגִ ַ
חֹומרִ :אם ָׂש ֶדה ֶׁש ְ
ַקל ָו ֶ
יע לִ י לָ ַק ַחת לְ ַע ְצ ִמי
ּיֹובלָׂ ,ש ֶדה ֶׁש ֲאנִ י ִה ְק ַּד ְׁש ִּתי ְּב ַע ְצ ִמיַ ,ה ִאם ֹלא ַמּגִ ַ
ַה ֵ
ּתֹורה לְ ָפסּוק ֶׁש ְיּלַ ְּמ ֵדנּו ּכִ י ַה ָּשׂ ֶדה ְמחּוּלָ ק
ֶאת ּכָ ל ַה ָּשׂ ֶדה?! לָ כֵ ן נִ ְז ְק ָקה ַה ָ
ְּב ָׁש ֶוה ֵּבין ּכָ ל ּכ ֲֹהנֵ י אֹותֹו ִמ ְׁש ָמר.

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