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מדינת ישראל
משרד החינוך

סדר קדשים | ַמ ֶּסכֶ ת ְמ ִעילָ הַּ ,ד ִּפים ה' -י"א
שבת פרשת ניצבים כ"ב-כ"ח באלול ( 22-28לספטמבר)

התלמוד

הישראלי

מן התלמוד
סדר קדשים,
ַמ ֶּסכֶ ת ְמ ִעילָ ה

"דם בתחילתו אין מועלין ,יצא לנחל קדרון
מועלין בו"

שנה וטבה
ומתוקה!
ּוׁש ִפיכַ ת ָּדם ְּב ֵבית ַה ִּמ ְק ָּדׁש
יקת ְ
ַּדף ה' :זְ ִר ַ
קֹור ָּבן ,נָ ַטל ֶאת ַהּכְ לִ יָ ,רץ
הּודי לְ ֵבית ַה ִּמ ְק ָּדׁשָ ,ר ָאה ּכְ לִ י ֶׁש ֵּיׁש ּבֹו ָּדם ֶׁשל ְ
נִ כְ נַ ס ְי ִ
יהּודי ֶׁש ֵאינֹו
דּוּבר ִּב ִ
לְ כִ יּוּון ַה ִּמ ְז ֵּב ַח ְו ָז ַרק ֶאת ַה ָּדם ַעל ַה ִּמ ְז ֵּב ַחַ .א ַחר ּכָ ְך ִה ְת ָּב ֵרר ֶׁש ְּמ ָ
יּמדּו אֹותֹו ֲהלָ כֹותְ ,וכַ ֲא ֶׁשר הּוא ָׁש ַמע ַעל
ּכ ֵֹהןַ ,אְך ּכָ ל יָ ָמיו הּוא ּגָ ַדל ְּב ָמקֹום ֶׁשּבֹו ֹלא לִ ְ
ּקֹור ָּבנֹות .לַ ְמרֹות ְרצֹונֹו
בֹודת ַה ְ
ֵּבית ַה ִּמ ְק ָּדׁש הּוא ִה ְת ַרּגֵ ׁש ּכָ ל ּכָ ְך ְו ָר ָצה לַ ֲעבֹוד ֶאת ֲע ַ
מֹור ִאים
מֹועילָ הּ ,כִ י הּוא ֹלא ּכ ֵֹהןְּ .ב ֵבית ַה ִּמ ְד ָרׁש ֶׁשל ָה ָא ָ
ַהּטֹובַ ,הּזְ ִר ָיקה ֶׁשּלֹו ֵאינָ ּה ִ
ּקֹור ָּבן? ֲה ֵרי ֶי ְׁשנָ ּה ֲה ָל ָכה ֶׁש ִאם נֶ ֶע ְׂש ָתה
עֹוׂשים ָּכ ֵעת ִעם ַה ְ
ִ
נִ ְׁש ֲא ָלה ְׁש ֵא ָלהָ :מה
ּקֹור ָּבן ְולִ ְזרֹוק אֹותֹו ַעל
נֹוסף ֵמ ַה ְ
קֹור ָּבןִ ,אי ֶא ְפ ָׁשר לָ ַק ַחת ָּדם ָ
יקה ְּפסּולָ ה ְּב ַדם ְ
ְז ִר ָ
ּקֹור ָּבן ָּפסּולַ .ה ִאם ּכָ ְך ַה ִּדין ּגַ ם ְּב ִמ ְק ֶרה ֶזה?
ַה ִּמ ְז ֵּב ַחֶ ,אּלָ א ַה ְ
יקה
בֹודת ְז ִר ָ
יֹוחנָ ןְ ,והּוא ֵה ִׁשיב לֹוּ :כָ ְך ַה ִּדין ַרק ַּב ֲע ַ
ְׁש ֵאלָ ה זֹו ָׁש ַאל ֵריׁש לָ ִקיׁש ֶאת ַר ִּבי ָ
בֹודת זְ ִר ָיקה" ּכְ לָ לֶׁ ,ש ֲה ֵרי ָה ִאיׁש ֵאינֹו ּכ ֵֹהן ,הּוא
"ע ַ
ְּפסּולָ הַ ,אְך ַה ִּמ ְק ֶרה ֶׁשּלְ ָפנֵ ינּו ֵאינֹו מּוגְ ָּדר ֲ
בֹודת זְ ִר ָיקה.
אֹומנָ ם ָׁש ַפְך ָּדםֲ ,א ָבל ָאנּו ִמ ְתיַ ֲח ִסים לְ כָ ְך ּכְ ִאיּלּו נִ ְׁש ַּפְך ָּדם ִמן ַהּכְ לִ י וָ ֹלא ּכַ ֲע ַ
ְ

הֹור ָקנּוס
יעזֶ ר ֶּבן ְ
ַּדף וַ :ר ִּבי ֱאלִ ֶ
גֹורר ָּב ִעיר לֹוד
הֹור ָקנּוס ָהיָ ה ַּתּנָ א ַּבּדֹור ַה ֵּשׁנִ י ֶׁשל ַה ַּתּנָ ִאים .הּוא ִה ְת ֵ
יעזֶ ר ֶּבן ְ
ַר ִּבי ֱאלִ ֶ
ּתֹורהַ ,אְך ּכְ ֶׁש ִה ְת ַבּּגֵ ר
יבהְּ .ב ַילְ דּותֹו ֹלא ְׁשלָ חֹו ָא ִביו לִ לְ מֹוד ָ
ְו ָע ַמד ָׁשם ְּב ָראׁשּות ְי ִׁש ָ
יֹוחנָ ן ֶּבן זַ ּכַ איֶׁ ,ש ָא ַמר ָעלָ יו
ּתֹורה ְוהּוא ָהיָ ה ִמּגְ דֹולֵ י ַתלְ ִמ ָידיו ֶׁשל ַר ָּבן ָ
ָח ְׁש ָקה נַ ְפׁשֹו ַּב ָ
יבאֶׁ ,שּלָ ַמד
יע ֶזר ָה ָיה ַרּבֹו ֶׁשל ַר ִּבי ֲע ִק ָ
ּכִ י הּוא ָׁשקּול ּכְ נֶ גֶ ד ּכָ ל ַחכְ ֵמי ִי ְׂש ָר ֵאלַ .ר ִּבי ֱאלִ ֶ
יע ֶזר ַו ֲח ֵברֹו
חּור ַּבן ֵּבית ַה ִּמ ְק ָּדׁש ַה ֵּשׁנִ יַ ,ר ִּבי ֱאלִ ֶ
ּתֹורה ְׁשלֹוׁש ֶע ְׂש ֵרה ָׁשנָ הִּ .ב ְז ַמן ְ
ֶא ְצלֹו ָ
פּור ָסם ֶׁשּבֹו
ירּוׁשלַ יִ םַּ ,ב ִּסיּפּור ַה ְמ ְ
יֹוחנָ ן ֶּבן זַ ּכַ אי ִמ ָ
הֹוציאּו ֶאת ַר ָּבן ָ
הֹוׁש ַע ֶּבן ֲחנַ נְ יָ הִ ,
ַר ִּבי יְ ֻ
יה.
ּמֹוׁשל ּולְ ַב ֵּקׁש ֶׁשֹּלא ַי ֲח ִריב ֶאת ַי ְבנֶ ה ְו ֶאת ֲחכָ ֶמ ָ
יּפגֵ ׁש ִעם ַה ֵ
יֹוחנָ ן ּכְ ֵדי לְ ִה ָ
נִ ְמלַ ט ַר ִּבי ָ

קֹור ָּבן ִמחּוץ לְ ֵבית ַה ִּמ ְק ָּדׁש
ַּדף זְּ :ב ַׂשר ְ
ּקֹור ָּבן נִ ְפ ַסל
ּקֹור ָּבן ַ -ה ְ
קֹור ָּבן ֶׁש ָּי ָצא ִמחּוץ לְ ֵבית ַה ִּמ ְק ָּדׁש לִ ְפנֵ י ֶׁש ָּז ְרקּו ֶאת ַּדם ַה ְ
ְּב ַׂשר ְ
קֹור ָּבן ָח ָדׁשָ .מה ַה ִּדין ִאם ַה ָּב ָׂשר נִ ְמ ָצא ָּב ֶא ְמ ַצעֵ ,ח ִצי ִמ ֶּמּנּו ָי ָצא ּכְ ָבר
ְו ָצ ִריְך לְ ַה ְק ִריב ְ
ִמ ֵּבית ַה ִּמ ְק ָּדׁש ַאְך ֵח ִצי ִמ ֶּמּנּו ֲע ַד ִין ְּב ֵבית ַה ִּמ ְק ָּדׁש? ְּב ִמ ְק ֶרה ּכָ ֶזה ַה ֵח ִצי ֶׁש ָּי ָצא ָּפסּול,
ַאְך ֵיׁש ִּדין ְמ ַענְ ֵיןָּ :ב ָׂשר ֶׁש ָּי ָצא לְ גַ ְמ ֵרי ִמ ֵּבית ַה ִּמ ְק ָּדׁש ,נִ ְפ ָסל ְו ֵאין ּבֹו ִּדין ְמ ִעילָ הְּ .ב ַרם,
ּגֹורם ֶׁש ֵּיׁש ִּדין ְמ ִעילָ ה גַ ם לַ ֵח ִצי ֶׁש ַּבחּוץ.
ַּב ִּמ ְק ֶרה ֶׁשּלְ ָפנֵ ינּוַ ,ה ֵח ִצי ֶׁשּנִ ְמ ָצא ִּב ְפנִ ים ֵ
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אחרינא – אחר
מעיקרא – מתחילה
הסבר :בדם הקרבנות אין איסור מעילה בתחילה,
אולם לאחר שנשטף הדם מהמקדש והגיע
לנחל קדרון ,חל איסור ליהנות ממנו ומי שנהנה
ממנו מעל.

בס"ד

| מן ההסטוריה

א

חברות

 7דקות

מתפלפלים

תנועת החסידות
תנועת החסידות נוסדה באמצע המאה ה18-
במזרח אירופה .מחולל התנועה היה הבעל שם טוב,
ולאחר פטירתו המשיך את דרכו המגיד ממזריטש,
שתלמידיו הפיצו את החסידות הלאה בכל רחבי
אירופה .החסידות לימדה שגם יהודים פשוטים
יכולים לעבוד את ה' באמצעות תפילה ,שמחה
ודבקות ,והציבה במרכז את דמותו של הצדיק ,או
האדמו"ר ,שמהווה מנהיג רוחני ובאמצעותו יכולים
החסידים לקבל שפע אלוקי .לתנועת החסידות קמה
התנגדות חריפה מצד רבנים רבים ,ובראשם הגאון
מווילנא ,שחששו מפני השפעות מזיקות שעלולות
להיות לה .אולם עם הזמן שככה המחלוקת,
והחסידות זכתה להצלחה עצומה בעם ישראל.
חסידויות שונות
ממשיכות לפעול גם
היום ,ביניהן חב"ד,
ברסלב ,גור ,בעלז,
צאנז ,סדיגורא ועוד.

לפניכם אירוע שעורר דיון משפחתי –
למשפחת לוי אין בבית טלוויזיה .מסיבות חינוכיות ורוחניות
ההורים החליטו שהם לא מעוניינים שהילדים ייחשפו לכל התכנים
והתוכניות בטלוויזיה .הבעיה היא שהילדים נוסעים מדי פעם
באמצע השבוע או לשבת לבקר את סבא וסבתא שיש להם טלוויזיה
עם כבלים והרבה ערוצים ,וסבא וסבתא שמחים שהילדים רואים
אצלם כל מיני תוכניות .ההורים מתלבטים מאוד מה לעשות.

צד אחד:

מ בים שהחשיפה
הם חוש טלוויזיה ועצם
לתוכניות ה לדים ולנפשם.
לי
הצפייה מזיקה הילדים יקראו
ם מעדיפים ש
ה
חקו ולא יצפו
ש
ספרים וי ממש לא נראה
ה
בטלוויזיה .ז סבא והסבתא
להם שאצל ה
פים לטלוויזיה.
הילדים נחש

אי א מצד שני:

פשר
הילדים ל שבגלל זה
א
יי
ס
עו לבקר
אצל הסב
א
ו
ה
סבתא,
ואי
אפשר לה
וסבתא של גיד לסבא
א
תוכניות בט יראו להם
לו
וי
זי
ה
כי הם
יי
עלבו מזה.

ו...מה
דעתכם?

שמחת החתונה בחצר הקודש קראלי,
 DJNאתר חדשות היהדות החרדית

| על המפה | יבנאל
יבנאל היא מושבה בגליל התחתון ,שנוסדה ב 1901-על
קרקעות שנקנו במימון הברון רוטשילד ,ומתיישביה
הראשונים הגיעו מצפת ,ראש פינה ומטולה .המושבה
הלכה והתפתחה ,ותושביה נאלצו להתמודד עם
אלימות מצד הערבים השכנים ועם מגיפת כולרה.
ב 1944-התחולל במקום קרב בין חיילים בריטים לשני
לוחמי לח"י ,שהסתיים במותם של השניים .לאחר
הקמת המדינה הוקמה ביבנאל המעברה הראשונה,
ונוסדו בה התאחדות האיכרים ,התאחדות הפועלים
החקלאיים ,טייסת הגליל וחטיבת גולני .כיום גרים
במקום כ 4,200-תושבים ,בתוכם קהילה גדולה של
חסידי ברסלב שהגיעו
למקום בשנות ה.80-

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

| מי אני?

ג.
ד.
ה.

לועזי
(למיניינם)

בספירה
מבריאת העולם

0

-3760
בריאת
העולם

1948

-1812
אברהם
אבינו

-1521
בנ״י במצרים

אפרים
ומנשה

2448

2448

2883

-1311
יציאת
מצרים

מתן תורה

דוד
המלך

אני נינו של הבעל שם טוב.
לאמי קראו פייגא .לאימא שלה קראו אדל והיא הייתה
בתו של הבעל שם טוב.
לימדתי על חשיבות השמחה ,הפשטות והתמימות.
עד היום יש לי חסידים רבים בכל העולם.
קברי נמצא בעיר אומן שבאוקראינה.

מן מברסלב
רבי נח

א.
ב.

בית הכנסת הגדול
של חסידי ברסלב ביבנאל
GFDL, Wikipedia

2238

 4דקות

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

 7דקות

1

מי הדמות במרכז הציור?

 3אילו ספרים היא כתבה (רמזים בציור)?

2

היכן היא קבורה?

 4מה היה אחד הערכים המרכזיים שלה?

 3דקות

| מי אני?

שמי הוא רבי ישראל בן אליעזר.
אני מכונה על שם עיסוקי כמרפא באמצעות שמות קדושים.
ייסדתי את תנועת החסידות.
קברי נמצא בעיירה מז'יבוז'.

4260

בעל
רבי ישראלההבעש"ט.
שם טוב –

א.
ב.
ג.
ד.

מן מברסלב.
רבי נח
ה.
 1.1עיר אומן באוקראינ מעשיות.
2.2בליקוטי מוהר"ן .סיפורי שאין ייאוש
מ תמיד ו
3.
ה
ח
 3להיות בש
 4.4בעולם כלל.

התבוננו היטב בציור וענו על השאלות הבאות:

4650

4800

רבי סעדיה
גאון

רש״י

4900

5258

5260

5323
ה'רמ"ח

5657
ה'תר"ך

5699
ה'תרצ"ט

רבי יוסף
קארו

1897

1939

5707
ה'תש"ז

5708
ה'תש"ח

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

1500

העת
החדשה

הרצל

שואה

1947

מלחמת
העצמאות

1948

הקמת
המדינה

1967

1969

הרב
מלחמת
ששת הימים אריה לוין
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בס"ד

דבר תורה
בתחילת הפרשה מתוארת הברית שכורת ה' עם בני
ישראל" :אתם נצבים היום כולכם ...לעברך בברית ה'
אלוקיך" .רש"י מסביר שהמושג "לעבור" בברית מסמל
את הצורה בה היו כורתים ברית בזמנים עברו :היו מחלקים
לשניים דבר כלשהו ,ובעלי הברית היו עוברים בין החלקים
הללו ,כסמל לכריתת הברית .כך גם נעשתה למשל
"ברית בין הבתרים" שבין ה' לאברהם .יש להבין :מדוע
"ברית" שמטרתה לאחד ,לקרב ולחבר  -נעשתה דווקא
בצורה של חלוקה וכריתה? הרב חרל"פ מסביר שעניינה
של הברית להיות לעזר ושמירה דווקא בתקופות בהם
יש משבר ומחלוקת .דווקא אז באה לידי ביטוי הברית
שאומרת שאע"פ שהמצב עכשיו הוא רחוק ומחולק -
עדיין נשארים אנו שייכים ונאמנים ,כי זוכרים אנו את
החיבור העמוק שנוצר בינינו בשעה בה נכרתה הברית.

ַּדף ח'ַ :ח ַּטאת ָהעֹוף
קֹוב ַעת ֶׁשּיֵ ׁש ִּדין ְמ ִעילָ ה ְּב ַח ַּטאת ָהעֹוף ֵמ ֶרגַ ע ֶׁש ִה ְק ִּדיׁשּו ֶאת ָהעֹוף
ַה ִּמ ְׁשנָ ה ַ
ּקֹור ָּבן ֶׁשל ְּב ֵה ָמה.
בֹודת ַה ְ
לּוטין ֵמ ֲע ַ
ּקֹור ָּבנֹות ְּבעֹוף ׁשֹונָ ה לַ ֲח ִ
בֹודת ַה ְ
קֹור ָּבןֲ .ע ַ
לְ ְ
בֹודה:
זֹור ִקים ֶאת ָּדמֹוֶ ,אּלָ א ּכָ ְך ֵס ֶדר ָה ֲע ָ
ׁשֹוח ִטים ֶאת ָהעֹוף ַו ֲא ִפיּלּו ֵאין ְ
ֵאין ֲ
עּוּמת ְּב ֵה ָמה ַהּנִ ְׁש ֶח ֶטת.
ְמלִ ָיקה ַ -הּכ ֵֹהן מֹולֵ ק ֶאת ָהעֹוף ִמ ַּצּוָארֹו ,לְ ַ
נּופהְ ,וכָ ְך ֵחלֶ ק ִמ ַּדם ָהעֹוף
ּומ ִּזיז ֶאת ָידֹו ִּב ְת ָ
אֹוחז ָּבעֹוף ֵ
ַהּזָ ָאה ַ -הּכ ֵֹהן ֵ
מּוזה ַעל ַה ִּמ ְז ֵּב ַח.
ֶ
גֹורר אֹותֹו ַעל ִקיר
יח ֶאת ַצּוָאר ָהעֹוף ַעל ַה ִּמ ְז ֵּב ַח ְו ֵ
ִמיּצּוי ַ -הּכ ֵֹהן ַמּנִ ַ
ַה ִּמ ְז ֵּב ַח ְוכָ ְך ִמ ְת ַמ ֶּצה (נִ גְ ָמר) ַה ָּדם ֶׁש ָּבעֹוף.
קֹור ַּבן
קֹור ַּבן ְּב ֵה ָמהְ :
קֹור ַּבן עֹוף לְ ְ
נֹוס ֶפת ַעל ַה ֶה ְב ֵּדל ֵּבין ְ
ׁשּובה ֶ
יעה ֲח ָ
ְי ִד ָ
ַח ַּטאת עֹוף ֵאינֹו עֹולֶ ה ַעל ַה ִּמזְ ֵּב ַח ּכְ לָ לֶ ,אּלָ א כָ ל ְּב ָׂשרֹו נֶ ֱאכָ ל ַעל יְ ֵדי ַהּכ ֲֹהנִ ים.

רּומת ַה ֶּד ֶׁשן
ַּדף ט'ְּ :ת ַ

מי אני?
אם תיקחו את אחת היבשות ,ותחתכו את חציה  -תקבלו אותי.
יש לי שם נוסף ,שבסופו משהו שנמצא בפיכם.
כאשר התרנגול היה קורא ,היו הכוהנים מטפלים בי.
רב ורבי יוחנן נחלקו לגבי דיני.
מי אני ומה שמי?

(תשובה :אפר)

!

סדר קדשים | ַמ ֶּסכֶ ת ְמ ִעילָ הַ ,ד ִּּפים ח׳ -י״א

יש לי מושג | מלכויות ,זיכרונות ושופרות

בתפילות העמידה של ראש השנה תיקנו חכמים
להוסיף שלוש ברכות ,שנקראות מלכויות ,זיכרונות
ושופרות .ברכת מלכויות עוסקת בהמלכת ה' על
העולם ,ברכת זיכרונות מבקשת שיזכור אותנו לטובה,
וברכת שופרות מבקשת שישמע את קול תקיעות
השופר שלנו .בכל אחת מברכות אלה מזכירים פסוקים
מהתורה ,מהנביאים ומהכתובים הקשורים לעניינה
של הברכה ,ובסיום הברכה תוקעים בשופר.

שאלות השבוע ???

 .1איזה דבר ְּב ֵבית ַה ִּמ ְק ָּדׁש ָהיָ ה ִמ ְת ַקּיֵ ם ַרק ַּפ ַעם ַא ַחת
ְּבכָ ל ִׁש ְב ִעים ָׁשנָ ה?
בֹודה ָה ִראׁשֹונָ ה ֶׁשּנֶ ֶע ְׂש ָתה ְּב ֵבית
 .2מה הייתה ָה ֲע ָ
ַה ִּמ ְק ָּדׁש ְּבכָ ל יֹום ואיך היא התבצעה?
הֹור ָקנּוס? מי היה רבו ומי היה
יעזֶ ר ֶּבן ְ
 .3מתי חי ַר ִּבי ֱאלִ ֶ
תלמידו?
בין הפותרים נכונה תיערך הגרלה שבועית* והזוכה בה יזכה בפרס איכותי.
את התשובות יש לשלוח עד יום רביעי שלאחר השבת של אותו עלון עד
השעה  ,14:00למייל talmudhagrala@medison.co.il
יש לציין את מס' העלון עליו אתם עונים.
*בפיקוח רואה חשבון

רּומת
"ּת ַ
בֹודה ָה ִראׁשֹונָ ה ֶׁשּנֶ ֶע ְׂש ָתה ְּב ֵבית ַה ִּמ ְק ָּדׁש ְּבכָ ל יֹום ָה ְי ָתה ְ
ָה ֲע ָ
בֹודה זֹו ִהיא ָה ִראׁשֹונָ ה ְּבכָ ל יֹוםּ ,כַ ֲהכָ נָ ה לַ ֲעבֹודֹות ַה ִּמ ְז ֵּב ַח;
ַה ֶּד ֶׁשן"ֲ .ע ָ
ּומּנִ יחֹו לְ ַצד ַה ִּמ ְז ֵּב ַח,
יֹורד ַּבּכֶ ֶבׁש ַ
חֹותה ֶד ֶׁשן ֵ -א ֶפר ִ -מן ַה ִּמ ְז ֵּב ַחֵ ,
ּכ ֵֹהן ֶ
ּתֹורה ְּב ֵס ֶפר ַו ִּי ְק ָרא" :וְ ֵה ִרים ֶאת ַה ֶּד ֶׁשןְ ...ו ָׂשמֹו ֵא ֶצל ַה ִּמ ְז ֵּב ַח".
ּכְ ִציּוּוי ַה ָ
יאת ַה ַּת ְרנְ גֹול ,אֹו ָסמּוְך
רּומת ַה ֶּד ֶׁשן ִּבזְ ַמן ְק ִר ַ
ְּבכָ ל יֹום נָ ֲהגּו לְ ַקּיֵ ם ִמ ְצ ַות ְּת ַ
מֹור ִאים ִאם ֵיׁש
לֹוקת ָא ָ
מּובאת ַמ ֲח ֶ
ּובין לְ ַא ֲח ָריוְּ .ב ַדף ֶזה ֵ
לֹוֵּ ,בין לְ ָפנָ יו ֵ
רּומת ַה ֶּד ֶׁשן.
ִּדין ְמ ִעילָ ה ָּב ֵא ֶפר לְ ַא ַחר ִמ ְצ ַות ְּת ַ
רּומת ַה ֶּד ֶׁשן,
ַרב ָא ַמרֵ :אין ִּדין ְמ ִעילָ הֶׁ ,ש ֲה ֵרי ּכְ ָבר נֶ ֶע ְׂש ָתה ּבֹו ִמ ְצ ַות ְּת ַ
ְו ֵאין לֹו ִׁשיּמּוׁש ְּב ֵבית ַה ִּמ ְק ָּדׁש.
הֹוציא אֹותֹו לְ ֵבית
יֹוחנָ ן ָא ַמרֵ :יׁש ִּדין ְמ ִעילָ הִ ,מ ְּפנֵ י ֶׁש ֲע ַד ִין ָצ ִריְך לְ ִ
ַר ִּבי ָ
בֹודתֹו.
ַה ֶּד ֶׁשן ְועֹוד ֹלא נִ גְ ְמ ָרה ֲע ָ

ַּדף י'" :וְ לַ ד ַח ָּטאת"
קֹור ַּבן ַח ָּטאתַ .א ֲח ֵרי
הּוק ְּד ָׁשה לְ ְ
ַמהּו "וְ לַ ד ַח ָּטאת"? ְּבנָ ּה ֶׁשל ְּב ֵה ָמה ֶׁש ְ
קֹור ַּבן ַח ָּטאת ִהיא ִה ְת ַע ְּב ָרה ְו ַא ַחר ּכָ ְך ָילְ ָדה.
ֶׁש ִה ְק ִּדיׁשּו ֶאת ַה ְּב ֵה ָמה לְ ְ
קֹור ָּבן ּכְ ִאּמֹו .לְ ָמ ָׁשל,
ּקֹור ָּבנֹות ַה ִּדין ְּב ִמ ְק ֶרה ּכָ זֶ ה הּוא ֶׁש ַהּוָלָ ד נִ ְהיֶ ה ְ
ְּברֹוב ַה ְ
מּוק ָרב ּגַ ם הּוא
קֹור ַּבן ְׁשלָ ִמים ָילְ ָדהַ ,הּוָלָ ד ֶׁשּלָ ּה ְ
הּוק ְּד ָׁשה לְ ְ
ִאם ְּב ֵה ָמה ֶׁש ְ
קֹור ַּבן
קֹור ַּבן ַח ָּטאת? ִמ ְּפנֵ י ֶׁש ֶאת ְ
ּדּוע ׁשֹונֶ ה ִדינֹו ֶׁשל ְ
קֹור ַּבן ְׁשלָ ִמיםַ .מ ַ
לְ ְ
ַח ָּטאת ָצ ִריְך ַה ַּמ ְק ִּדיׁש לְ ַה ְפ ִריׁש ּכְ ֵדי לְ כַ ֵּפר ַעל ַה ֵח ְטאְ ,ו ַהּוָלָ ד ַהּזֶ ה ֵמעֹולָ ם
הּוק ַּדׁש ּכְ ֵדי לְ כַ ֵּפר ַעל ֶח ְטאֹו ֶׁשל ַה ַּמ ְק ִּדיׁשְ ,ולָ כֵ ן ִאי ֶא ְפ ָׁשר לְ ַה ְק ִריבֹו.
ֹלא ְ

ַּדף י"אַּ :פ ַעם ְּב ִׁש ְב ִעים ָׁשנָ ה
ַא ַחד ַה ְּד ָב ִרים ֶׁשּנַ ֲעׂשּו ְּב ֵבית ַה ִּמ ְק ָּדׁש ָהיָ ה ִמ ְת ַקּיֵ ם ַרק
דּוּבר? ְּברֹאׁש
ַּפ ַעם ַא ַחת ְּבכָ ל ִׁש ְב ִעים ָׁשנָ הַּ .ב ֶּמה ְמ ָ
ַה ִּמ ְז ֵּב ַח ָהיּו נְ ָק ִבים ֶׁשּלְ תֹוכָ ם ָׁש ְפכּו נְ ָסכִ ים ֶׁשל ַי ִין.
ּומ ְצ ַט ְּב ִרים
ַהּנְ ָס ִכים ָהיּו ְמ ַח ְל ְח ִלים ֶּד ֶרְך ַהּנְ ָק ִבים ִ
ְּב ָמקֹום ֶׁשּנִ ְק ָרא "לּול"ֶׁ ,ש ִר ְצ ָּפתֹו ָה ְי ָתה ִמ ַּשׁ ִיׁשְ ,ולָ כֵ ן
ַה ַּמ ְׁש ִקים ֹלא ָהיּו ְמ ַחלְ ְחלִ ים ְונִ ְס ָּפגִ ים ֶאּלָ א ִמ ְצ ַט ְּב ִרים
ָׁשםִ .אם ֹלא ָהיּו ְמ ַפּנִ ים לְ עֹולָ ם ֶאת ַה"ּלּול"ִ ,אי ֶא ְפ ָׁשר
ָה ָיה לִ ְׁשּפֹוְך עֹוד נְ ָסכִ ים ִמ ְּפנֵ י ֶׁש ַהּנְ ָסכִ ים ַה ְי ָׁשנִ ים
חֹורים ֶׁש ַּב ִּמ ְז ֵּב ַח ָהיּו
ָהיּו ִמ ְצ ַט ְּב ִרים ְּבכַ ּמּות ּכָ זֹו ֶׁש ַה ִ
נִ ְס ָּת ִמים .לָ כֵ ןַּ ,פ ַעם ְּב ִׁש ְב ִעים ָׁשנָ ה ּכ ֲֹהנִ ים ְצ ִע ִירים ָי ְרדּו ְבאֹותֹו לּול ְו ֵה ִביאּו
ׂשֹור ִפים אֹותֹו ָּב ֲע ָז ָרה.
ִמ ָּשׁם ַי ִין ָקרּוׁש ֶׁש ִה ְצ ַט ֵּבר ָׁשםְ ,ו ְ
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