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מדינת ישראל
משרד החינוך

סדר קדשים | ַמ ֶּסכֶ ת תמידַּ ,ד ִּפים ל"ג | ַמ ֶּסכֶ ת מידות ,דפים ל"ד-ל"ז
ַמ ֶּסכֶ ת נידה ,דפים ב'-ג' | שבת פרשת בראשית כ"א -כ"ז בתשרי ( 20-26לאוקטובר)

התלמוד

הישראלי

מן התלמוד
סדר קדשים,
מסכת מידות דף ל"ד

שישו ושמחו
בשמחת
תורה

"בשלושה מקומות הכהנים שומרים בבית
המקדש :בבית אבטינס ,בבית הניצוץ
ובבית המוקד"
מימלך – התחרט
דלוסקמא – שק
הסבר :המשנה מפרטת את המקומות בהם עמדו
הכהנים למשמר כבוד בבית המקדש.

ׁשֹוטה"
ֶ
יתי
"היִ ִ
ַּדף ל"גָ :
סּוּים ֶׁש ָהיּו ּבֹו ַרק נָ ִׁשיםָ .ר ָצה
חֹוקה ,לְ ָמקֹום ְמ ָ
יע לַ ְּמ ִדינָ ה ָה ְר ָ
מֹוקּדֹון ִהּגִ ַ
ַאלֶ ּכְ ַסנְ ֶדר ְ
מֹוקּדֹון לַ ֲערֹוְך ִע ָּמן ִמלְ ָח ָמה ּכְ ֵדי לִ כְ ּבֹוׁש ֶאת ַה ָּמקֹוםָ .א ְמרּו לֹו ַהּנָ ִׁשיםִ :אם
ַאלֶ ּכְ ַסנְ ֶדר ְ
יח לַ ֲהרֹוג
ֹאמרּוּ" :גִ יּבֹור" ּגָ דֹולִ ,ה ְצלִ ַ
אֹותנּו ,יְ זַ לְ זְ לּו ְּבָך ַה ְּב ִרּיֹות ְוי ְ
ְּתנַ ַּצח ַּב ִּמלְ ָח ָמה ְו ַת ֲהרֹוג ָ
אֹותָךּ ,גַ ם ּכֵ ן ִי ְה ֶיה לְ ָך ִּב ָיּזיֹון ּגָ דֹול,
בּורתֹו ֶׁשל ֶמלֶ ְך? ְו ִאם ֲאנַ ְחנּו נְ נַ ַּצח ְ
זֹוהי ּגְ ָ
נָ ִׁשיםִ ,
ֹאמרּו ַהּכֹלַ :אלֶ ּכְ ַסנְ ֶדר ָה ָיה ֶמלֶ ְך ֶׁשּנָ ִׁשים ִה ְצלִ יחּו לַ ֲהרֹוג אֹותֹוַ .אלֶ ּכְ ַסנְ ֶדר ִה ְסּכִ ים
ּכִ י י ְ
יהן ְו ָא ַמר לָ ֶהןָ :ה ִביאּו לִ י לֶ ֶחםֵ .ה ִביאּו לֹו ַהּנָ ִׁשים לֶ ֶחם ֶׁשל ָז ָהב ַעל ׁשּולְ ָחן
ִעם ִּד ְב ֵר ֶ
יׁשהּו ָיכֹול לֶ ֱאכֹול לֶ ֶחם ֶׁשל ָז ָהב? ָא ְמרּו לֹוִ :אם
אֹותן ַאלֶ ּכְ ַסנְ ֶדרְ :וכִ י ִמ ֶ
ֶׁשל ָז ָהבָׁ .ש ַאל ָ
את ֵאלֵ ינּו? ְוכִ י ֵאין לֶ ֶחם ַּב ָּמקֹום ֶׁשּבֹו ַא ָּתה גָ ר? ְּב ַו ַּדאי
ּדּוע ָּב ָ
ַא ָּתה ְמ ַב ֵּקׁש לֶ ֶחם ָרגִ ילַ ,מ ַ
את לְ כָ אן ּכְ ֵדי לְ ַה ִּשׂיג ּכֶ ֶסף ְו ָז ָהבּ ...כְ ֶׁשּיָ ָצא ַאלֶ ּכְ ַסנְ ֶדר ִמן ַה ָּמקֹום הּוא ּכָ ַתב ַעל ַׁש ַער
ָּב ָ
אתי לִ ְמ ִדינַ ת ַא ְפ ִר ִיקי ֶׁש ָּבּה ָהיּו נָ ִׁשים ,וְ לָ ַמ ְד ִּתי ֵמ ֶהן ֵע ָצה.
ׁשֹוטהַ ,עד ֶׁש ָּב ִ
ֶ
יתי
ָה ִעירָ :היִ ִ

ַּדף ל"דַ :מ ֶּסכֶ ת ִמיּדֹות

ַמ ֶּסכֶ ת ִמיּדֹות

גֹובּה.
רֹוחב וְ ַ
אֹורְךַ ,
יּדֹותיוֶ ,
ּוב ִמ ָ
צּורתֹו ֶׁשל ֵּבית ַה ִּמ ְק ָּדׁש ַה ֵּשׁנִ י ְ
עֹוס ֶקת ְּב ָ
ַמ ֶּסכֶ ת ִמיּדֹות ֶ
ֵּבית ַה ִּמ ְק ָּדׁש ַה ֵּשׁנִ י נִ ְבנָ ה ַעל יְ ֵדי ַהּגֹולִ ים ֶׁש ָחזְ רּו ִמּגָ לּות ָּב ֶבל לְ ַא ַחר ִׁש ְב ִעים ָׁשנָ ה ,וְ הּוא
ָע ַמד ַעל ִּתלֹו ַא ְר ַּבע ֵמאֹות וְ ֶע ְׂש ִרים ָׁשנָ הֵ .מ ָאה ָׁשנִ ים לִ ְפנֵ י ֶׁשּנֶ ְח ַרב ֵּבית ַה ִּמ ְק ָּדׁשֵ ,ה ֵחל
הֹורדֹוס ַה ֶּמלֶ ְך לְ ַׁש ֵּפץ אֹותֹו ,וַ ֲחלָ ִקים ִמ ֶּמּנּו הּוא ָּבנָ ה ֵמ ָח ָדׁשַ .על ֲח ִׁשיבּות לִ יּמּוד ַמ ֶּסכֶ ת
ְ
ּכֹותב ָה ַר ְמ ַּב"ם ְּב ַה ְק ָּד ָמתֹו לְ ֵפרּוׁש ַה ִּמ ְׁשנָ הֶׁ ,שּכַ ֲא ֶׁשר ִי ָּבנֶ ה ֵּבית ַה ִּמ ְק ָּדׁש ִּב ְמ ֵה ָרה
ִמיּדֹות ֵ
תֹואר ְּב ַמ ֶּסכֶ ת ִמיּדֹות.
ּצֹורְך ,לְ ִפי ַה ְמ ָ
ְב ָי ֵמינּו ,נֵ ַדע לִ ְבנֹות אֹותֹו ּכְ ִפי ַה ֶ

ּופ ְרצּו חֹומֹות ִמגְ ָּדלַ י
ַּדף ל"הָ :
ּכֹות ֶבת ּכִ י ֵּבין חֹומֹות ָה ֲע ָז ָרה ֶׁשל ֵּבית ַה ִּמ ְק ָּדׁש ,לְ ֵבין חֹומֹות ַהר ַה ַּב ִית ָה ְי ָתה
ַה ִּמ ְׁשנָ ה ֶ
גֹוב ָהּה ָה ָיה ֲע ָׂש ָרה ְט ָפ ִחים.
"סֹורג"ְ ,ו ְ
ֵ
יּצה ֶׁשּנִ ְק ְר ָאה
ְמ ִח ָ
לֹוׁשה ָע ָׂשר ְמקֹומֹות.
יּצה ַהּזֹו נִ ְפ ְר ָצהְ ,וֹלא ְּב ָמקֹום ֶא ָחדֶ ,אּלָ א ִּב ְׁש ָ
ָהיּו ָי ִמים ֶׁש ַה ְּמ ִח ָ
ּדּוע ֵהם ָעׂשּו ּכָ ְך? ֵיׁש
קּופה ֶׁש ֵהם ָׁשלְ טּו ְּב ֶא ֶרץ ִי ְׂש ָר ֵאלַ .מ ַ
ִמי ָע ָׂשה כֵ ן? ַמלְ כֵ י ָי ָוןַּ ,ב ְּת ָ
נֹוע ִמנֹוכְ ִרים לְ ִהיּכָ נֵ ס לְ ֵבית ַה ִּמ ְק ָּדׁש.
נֹוע ָדה לִ ְמ ַ
יּצה ַהּזֹו ֲ
ְמ ָפ ְר ִׁשים ֶׁש ַּמ ְס ִּב ִירים ֶׁש ַה ְּמ ִח ָ
יּצחּו ַה ַח ְׁשמֹונָ ִאים ֶאת ַה ְּי ָונִ יםֵ ,הם
יּצה ַהּזֹוּ .כַ ֲא ֶׁשר נִ ְ
לָ כֵ ן ַה ְּי ָונִ ים ָּפ ְרצּו ְּבכַ ּוָנָ ה ֶאת ַה ְּמ ִח ָ
ָח ְזרּו ְו ָס ְתמּו ֶאת ְׁשֹלֹוׁש ֶע ְׂש ֵרה ַה ְּפ ָרצֹות ֶׁש ָּפ ְרצּו ַה ְּי ָונִ יםְ ,ו ָק ְבעּו ֶׁש ִּי ְׁש ַּת ֲחוּו ָּב ֲע ָז ָרה
ּכְ נֶ גֶ ד ַה ְּמקֹומֹות ָה ֵאּלּוּ ,כְ ֵדי לְ הֹודֹות לַ ָּק ָּב"ה ֶׁש ָע ַזר לָ ֶהם לִ גְ ּדֹור ֶאת ַה ְּפ ָרצֹות.
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מסמסיימים
כ
בשעה טובת תמיד
ה
ו
מ
מסכת מידותחילים
ת

בס"ד

א

חברות
| מן ההסטוריה
ייסוד פתח תקווה
העיר פתח תקווה נוסדה בשנת תרל"ח ( )1878כמושבה
חקלאית .האדמות עליה הוקמה נקנו מערבים על ידי
קבוצת מתיישבים שביניהם יואל משה סלומון ,דוד
גוטמן ויהושע שטמפפר ,במקום בו עמד קודם לכן
הכפר אומלבס .הם קראו לה פתח תקווה על שם הפסוק
ְ"ו ֶאת ֵע ֶמק ָעכֹור לְ ֶפ ַתח ִּת ְק ָוה" (הושע ב' ,י"ז) ,כדי לומר
שגם עמק עכור מלא ביצות ומחלות עוד יכול לפרוח.
בעקבות המלריה והקשיים שהערימו השלטונות
הטורקיים נטשו התושבים את המושבה לאחר שלוש
שנים ,אך הם שבו אליה בשנת תרמ"ו ,ומאז היא
הלכה והתפתחה ,בעיקר מאז לקח
אותה הברון רוטשילד תחת חסותו.
בשנת תרצ"ז הפכה פתח תקווה לעיר,
השנייה בארץ אחרי תל אביב.

 7דקות

מתפלפלים
לפניכם אירוע שעורר דיון משפחתי –
דפנה בת ה 16-הלכה לחנות וקנתה לעצמה חולצה חדשה .היא
חזרה הביתה בשמחה ,לבשה את החולצה ,הלכה איתה בבית כחצי
שעה ,ואז כשהסתכלה שוב במראה ראתה שהחולצה החדשה
בעצם לא מוצאת חן בעיניה והיא רוצה להחזיר אותה לחנות.
כשהיא הלכה לחנות להחזיר שאלה אותה המוכרת האם היא
השתמשה בחולצה ,כי הם מקבלים חזרה רק חולצות שלא לבשו
אותן עדיין .דפנה התלבטה מה לענות.

היא הלכ מצד שני:

מצד אחד:

ה עם החולצה
לכ
היא ה ה איתה בבית,
והסתובב
היה רק לחצי
זה
אומנם ל בכל זאת זה
אב
שעה היא השתמשה
נקרא ש צריכה להגיד
היא
בחולצה ו ת גם אם בגלל
מוכר
את זה ל א תהיה מוכנה
אל
זה הי לה את הכסף.
להחזיר

סמל עיריית פתח תקווה,
Юкатан, Wikipedia

| על המפה | מאה שערים
מאה שערים היא שכונה בירושלים אשר הוקמה
בשנת תרל"ד ( )1874על ידי תושבי ירושלים
במסגרת "היציאה מהחומות" ,והייתה השכונה
החמישית שנבנתה מחוץ לעיר העתיקה .בין
המייסדים היו יואל משה סלומון ,יוסף ריבלין ובן-
ציון ליאון .השכונה נקראה מאה שערים על שם
הפסוק ַ"וּיִ זְ ַרע יִ ְצ ָחק ָּב ָא ֶרץ ַה ִהוא ַוּיִ ְמ ָצא ַּב ָׁשנָ ה ַה ִהוא
ֵמ ָאה ְש ָׁע ִרים ַו ְי ָב ֲרכֵ הּו ה'" ,וגם משום שנוסדה על
ידי קבוצה של מאה חברים .השכונה גדלה במהירות
בעקבות ילודה ועלייה
מאירופה .כיום גרים בה
כ 9,400-תושבים ,רובם
ככולם חרדים.

ה עם ה
הכל חצי שעה .זחולצה בסך
ה
להשתמש בחול לא נקרא
צ
ה.
הי
לא ה
א הרי
מס לכה איתה
ב
חו
ץ,
ל
וים
מקום
או לאירוע
היא אפילו לא צ מסוים .לכן
רי
למוכרת שהיא כה להגיד
ל
החולצה בבי ה כה עם
ת
חצי שעה.

ו...מה
דעתכם?

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

רחוב במאה שערים ,כיכר
השבתWikipedia ,

| מי אני?

לועזי
(למיניינם)

בספירה
מבריאת העולם

חתן בראשית הוא העולה לתורה שמעלים בשמחת
תורה לקריאת הפסוקים הראשונים בספר בראשית,
ולמעשה להתחלת התורה מחדש לאחר סיומה .חתן
בראשית עולה לאחר חתן תורה ,שהוא המסיים את
התורה בסוף ספר דברים.
0

-3760
בריאת
העולם

1948

2238

-1812
אברהם
אבינו

-1521
בנ״י במצרים

אפרים
ומנשה

ד.

2448

2448

2883

-1311
יציאת
מצרים

מתן תורה

דוד
המלך

נולדתי ביישוב הישן בירושלים.
הייתי ממייסדי פתח תקווה.
לאחר שפרצה שם מגיפת מלריה,
עזבתי וייסדתי את יהוד.
יורם טהרלב כתב עלי בלדה.

2934

שלמה
המלך

3340

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

3408

-352

הקמת
ביהמ“ק ה2-

משה סלומון
יואל

! יש לי מושג | חתן בראשית

א.
ב.
ג.

 4דקות

3728

3828

3880

3930

4260

הלל הזקן

חורבן
ביהמ“ק ה2-

רבי
עקיבא

רבי יהודה
הנשיא

495

חתימת
התלמוד

בס"ד

התבוננו היטב בציור וענו על השאלות הבאות:

2

אילו מקומות ויישובים היא הקימה בארץ?

3

מה הקשר בית בית הדפוס לדמות?

אל משה סלומון.
לת שבעה ,יהוד.
1 .1יו
2 .2פתח תקווה ,מאה שערים ,נח דפוס בירושלים.
סלומון הקים בית
3 .3יואל משה

1

מי הדמות על הסוס?

 7דקות

 3דקות

| מי אני?

4260

ת "נחלת
ונ
רושלים
שכבעה" בי
ש

א.
ב.
ג.
ד.

אני שכונה ותיקה במרכז ירושלים.
הייתי השכונה השלישית שנוסדה במסגרת היציאה מן החומות.
אני נקראת על שם שבעה צעירים שהקימו אותי ,וביניהם יואל משה סלומון.
בשנות ה 60-הרסו אותי ,אך בשנות ה 80-שוקמתי מחדש.

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
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2017

 70שנה
למדינה

2019

שנת סיום הש"ס
ללומדי הדף היומי

בס"ד

דבר תורה
כשמתארת התורה את בריאתו של אדם
הראשון היא אומרת" :נעשה אדם בצלמנו
כדמותינו" .רבים מהמפרשים התקשו להבין:
מדוע התורה מדברת בלשון רבים? וכי יש
שותפים לקב"ה בבריאת האדם והעולם?
המדרש מספר שגם משה רבנו נתקשה
בשאלה זו ,ובעודו כותב את התורה מפי
הגבורה ,הוא פונה אל ה' ושואל :מדוע
לכתוב זאת כך  -הרי הדבר עלול להביא
לכפירה? דברים נפלאים עונה ה' למשה
ואומר שטעם הדבר הוא כדי ללמד את
בני האדם עד כמה חשוב לכבד ולהתייחס
לכל אדם בצורה מכובדת .גם אני ,אומר ה',
התייעצתי עם מלאכי השרת קודם בריאת
האדם ,וכך גם אתם תלמדו  -שתמיד נכון
לכבד ולהסתכל בגובה העיניים של אלו
שקטנים ואולי פחות חשובים מכם.

חידת גימטריה

פתרו את ההגדרות הבאות:

 .1אדם שעובד בשדה של חברו
בתמורה לחלק מהתבואה -
 .2לא רע לו -
 .3האות של גימטריא - 60
חברו את כל אלה יחד ,ותקבלו את שמו של
אחד מצאצאי החשמונאים שנלחם באחיו:

 אריסטובלוס)אריס ,טוב לו ,ס
(תשובות :

שאלות השבוע ???

ַ .1מה ְצ ִריכָ ה לִ ְהיֹות ּכַ ּמּות ַה ַּמיִ ם ְּב ִמ ְקוֵ ה
ּכְ ֵדי ֶׁשהּוא יִ ְהיֶ ה ּכָ ֵׁשר?
עֹוס ֶקת ַמ ֶּסכֶ ת ִמיּדֹות?
ְּ .3ב ָמה ֶ
יצד ָהיּו ְמ ַסּיְ ִדים ֶאת ַה ִּמזְ ֵּב ַח?
ּ .4כֵ ַ

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 ,14:00
למייל talmudhagrala@medison.co.il
יש לציין את מס' העלון עליו אתם עונים.
*בפיקוח רואה חשבון

סדר קדשים | ַמ ֶּסכֶ ת מידותַ ,ד ִּּפים ל״ו  -ל״זַ ,מ ֶּסכֶ ת נִ ָיּדהַ ,ד ִּּפים ב׳  -ג׳

ַּדף ל"וִ :סּיּוד ַה ִּמזְ ֵּב ַח
ַּפ ֲע ַמיִ ם ְּב ָׁשנָ ה ָהיּו ְמ ַטּיְ ִחים ְּב ִסיד לָ ָבן ֶאת ַה ִּמזְ ֵּב ַח ַה ִחיצֹוןַּ .פ ַעם ַא ַחת לִ כְ בֹוד ֶּפ ַסח
ּופ ַעם ַא ַחת לִ כְ בֹוד ַחג ַהּסּוּכֹותּ ,כִ י ָּב ְרגָ לִ ים ִה ְת ַא ְּספּו ֲאנָ ִׁשים ַר ִּביםְ ,ו ָרצּו ֶׁשהּוא
ַ
יצד ָהיּו ְמ ַסּיְ ִדים ֶאת ַה ִּמזְ ֵּב ַח? ֹלא ִס ְּידּוהּו
ֵי ָר ֶאה ְּב ִׂשיא ִת ְפ ַא ְרּתֹו לְ ֵעינֵ י כָ ל ָה ָעםּ .כֵ ַ
ְּבכַ ף ֶׁשל ַּב ְרזֶ לֶׁ ,ש ַּבּיָ ִמים ָה ֵהם ָהיּו ַה ַסּיָ ִדים ִמ ְׁש ַּת ְּמ ִׁשים ָּבּהֶׁ ,ש ָּמא יִ ּגַ ע ַה ַּב ְרזֶ ל ְּב ַא ְבנֵ י
ַה ִּמ ְז ֵּב ַחְ ,ו ִי ְפסֹול ֶאת ָה ֶא ֶבן ֶׁשּנָ גַ ע ָּבּהִ ,מ ְּפנֵ י ֶׁש ֶאת ַא ְבנֵ י ַה ִּמ ְז ֵּב ַח ֹלא זֹו ִּבלְ ַבד ֶׁש ָאסּור
אֹותן ְּב ֶא ְמ ָצעּות ּכַ ף
לַ ְחצֹוב ְּב ַב ְר ֶזלֶ ,אּלָ א ָאסּור ֲא ִפיּלּו ֶׁש ַּב ְר ֶזל ִיּגַ ע ָּב ֶהן .לָ כֵ ן ִסּיְ דּו ָ
ּומנַ ּגְ ִבים
טּוּבה ְ
אֹומרְּ :בכָ ל ֶע ֶרב ַׁש ָּבת ָהיּו ְמנַ ִּקים ֶאת ַה ִּמזְ ֵּב ַח ְּב ַמ ָּפה ְר ָ
ֵעץְ .ו ִאיּלּו ַר ִּבי ֵ
בּוע.
ּקֹור ָּבנֹות ֶׁש ִה ְצ ַט ֵּבר ָעלָ יו ְּב ַמ ֲהלַ ְך ְימֹות ַה ָּשׁ ַ
ִמ ֶּמּנּו ֶאת ַּדם ַה ְ

ַּדף ל"ז :לְ ָׁשכֹות ֵּבית ַה ִּמ ְק ָּדׁש
ַה ִּמ ְׁשנָ ה ְמ ָת ֶא ֶרת ֲא ָחדֹות ִמן ַהּלְ ָׁשכֹות ֶׁש ָהיּו ְּב ֵבית ַה ִּמ ְק ָּדׁש:
לִ ְׁשּכַ ת ַהּגֹולָ ה ָ -היָ ה ְּבתֹוכָ ּה ּבֹור ַמיִ ם ֶׁש ָח ְפרּו ָהעֹולִ ים ִמּגֹולַ ת ָּב ֶבלְ ,ולָ כֵ ן ִהיא נִ ְק ְר ָאה
בּוע ּגַ לְ ּגַ ל ִעם ֶח ֶבל ְּודלִ יֶׁ ,ש ְּב ֶא ְמ ָצעּותֹו ָׁש ֲאבּו ַמ ִים
ַעל ְׁש ָמםֵ .מ ַעל ַהּבֹור ָה ָיה ָק ַ
צֹורכֵ י ָה ֲע ָז ָרה.
ִמן ַהּבֹור לְ ְ
רּויה "ּגָ ִזית" ַעל ֵׁשם ַא ְבנֵ י
לִ ְׁשּכַ ת ַהּגָ זִ ית ָּ -בּה ָי ְׁש ָבה ַה ַּסנְ ֶה ְד ִרין ַהּגְ דֹולָ הַ .הּלִ ְׁשּכָ ה ְק ָ
יּוחדֹות ֶׁש ִה ְׁש ַּת ְּמׁשּו ָּב ֶהן לִ ְבנִ ַּית ַהּלִ ְׁשּכָ ה ,לִ כְ בֹוד ַחכְ ֵמי ַה ַּסנְ ֶה ְד ִריןַּ .בּלִ ְׁשּכָ ה
ַהּגָ ִזית ַה ְמ ָ
ַהּזֹו ָהיּו ַה ַּסנְ ֶה ְד ִרין ְמ ָב ְר ִרים ַעל ּכָ ל ּכ ֵֹהן ִאם הּוא ּכָ ֵׁשר לַ ֲעבֹוד ְּב ֵבית ַה ִּמ ְק ָּדׁשַ .ה ִּמ ְׁשנָ ה
חֹורים
לֹובׁש ְּבגָ ִדים ְׁש ִ
בֹודה ַעל ְי ֵדי ַה ַּסנְ ֶה ְד ִריןָ ,ה ָיה ֵ
ְמ ַס ֶּפ ֶרת ֶׁשּכ ֵֹהן ֶׁשּנִ ְמ ָצא ָּפסּול לַ ֲע ָ
לֹובׁש ִּבגְ ֵדי ּכְ הּוּנָ ה לְ ָבנִ ים ְונִ כְ נַ ס
יֹוצא ִמן ַה ָּמקֹוםּ .כ ֵֹהן ֶׁשֹּלא נִ ְמ ָצא ּבֹו ְּפסּולָ ,ה ָיה ֵ
ְו ֵ
עֹוׂשים לְ הֹודֹות לַ ה' ֶׁשֹּלא
לְ ֵבית ַה ִּמ ְק ָּדׁש לַ ֲעבֹוד ִעם ֶא ָחיו ַהּכ ֲֹהנִ יםְ .ויֹום טֹוב ָהיּו ִ
אֹורע.
יּוח ֶדת לְ ֶרגֶ ל ַה ְּמ ָ
נִ ְמ ָצא ְּפסּול ְּב ַז ְרעֹו ֶׁשל ַא ֲהרֹן ַהּכ ֵֹהןְ ,ו ַאף ָהיּו ְמ ָב ְרכִ ים ְּב ָרכָ ה ְמ ֶ

ּובית ִהּלֵ ל
ַּדף ב'ֵּ :בית ַׁש ַּמאי ֵ

ַמ ֶּסכֶ ת נִ ָיּדה

יֹותר ֵּבין ַׁש ַּמאי ְל ִה ֵּלל
לֹוקת נְ ִד ָירה ְב ֵ
ַּב ִּמ ְׁשנָ ה ָה ִראׁשֹונָ ה ֶׁשל ַה ַּמ ֶּס ֶכת ֶי ְׁשנָ ּה ַמ ֲח ֶ
ַע ְצ ָמםַ .ה ַּמ ֲחלֹוקֹות ַהּמּוּכָ רֹות לָ נּו ֵהן ֵּבין ֵּבית ַׁש ַּמאי לְ ֵבית ִהּלֵ לְ ,ו ִאיּלּו ּכָ אן נֶ ְחלְ קּו
ּו"בית ִהּלֵ ל" ָהיּו
"בית ַׁש ַּמאי" ֵ
ּכֹותב ּכִ י ֵ
ִהּלֵ ל ְו ַׁש ַּמאי ְּב ַע ְצ ָמםֵ .ס ֶפר "ּדֹורֹות ְי ָׁש ִרים" ֵ
יבת
יבת ֵּבית ַׁש ַּמאי" ְו ַא ַחת נִ ְק ְר ָאה ְ"י ִׁש ַ
ְׁש ֵּתי ְי ִׁשיבֹות ּגְ דֹולֹות ֶׁש ַא ַחת נִ ְק ְר ָאה ְ"י ִׁש ַ
הּוקמּו ַהיְ ִׁשיבֹות ַהּלָ לּו?
ֵּבית ִהּלֵ ל"ְּ .ברֹאׁש ַה ְי ִׁשיבֹות ַהּלָ לּו ָע ְמדּו ַׁש ַּמאי ְו ִהּלֵ לֵ .איְך ְ
רֹומ ִאיםֲ ,א ֶׁשר נִ ְק ְראּו
טֹוּבלּוסָ ,ה ָ
יס ְ
הֹור ָקנּוס ְו ַא ִר ְ
לֹוקת ֵּבין ְׁשנֵ י ָה ַא ִחים ְ
קּופת ַה ַּמ ֲח ֶ
ִּב ְת ַ
יּטלּו ֶאת ַה ַּסנְ ֶה ְד ִרין,
ּוב ְ
הֹור ָקנּוס ּכְ ֵדי לַ ֲעזֹור לֹוִ ,ה ְׁש ַּתּלְ טּו ַעל ַעם ִי ְׂש ָר ֵאל ִ
ַעל ְי ֵדי ְ
רּוה לְ ִהּלֵ ל ּכַ ֲא ֶׁשר ֶזה ָעלָ ה ִמ ָּב ֶבל.
"ּבנֵ י ְּב ֵת ָרא" ְו ֵהם ְמ ָס ָ
ְו ַהנְ ָהגַ ת ַהּדֹור נִ ְמ ְס ָרה לִ ֵידי ְ
ֹלא ָה ְי ָתה זֹו נְ ִׂשיאּות ֶׁשל ֵּבית ַה ִּדין ַהּגָ דֹולֶ ,אּלָ א ַהּנְ ִׂשיאּות
עֹורר ֶאת ֲח ַמת
יבהּ .כְ ֵדי ֶׁשֹּלא לְ ֵ
ָה ְי ָתה ֵמ ֵעין ָראׁשּות ְי ִׁש ָ
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ַּדף ג'ִ :מ ְקוֶ ה ֶׁש ֵאין ּבֹו ַא ְר ָּב ִעים ְס ָאה
ּומ ְצאּו ֶׁש ֵּיׁש ּבֹו ַא ְר ָּב ִעים ְס ָאה ַמ ִיםֶ ,זהּו ַה ִּשׁיעּור
ַמ ֲע ֶׂשה ְּב ִמ ְק ֶוה ֶׁש ָּב ְדקּו אֹותֹו ָ
קּוקים לְ ָט ֳה ָרה.
קּופה ָט ְבלּו ּבֹו ּכֵ לִ ים ְט ֵמ ִאים ֶׁש ָהיּו ְז ִ
ּוב ֶמ ֶׁשְך ְּת ָ
ַה ָּדרּוׁש לְ ִמ ְק ֶוהְ ,
יֹום ֶא ָחד ָמ ְדדּו ֶאת ַה ַּמ ִים ְו ִגיּלּו ֶׁש ְּכ ָבר ֵאין ּבֹו ַא ְר ָּב ִעים ְס ָאה ַמ ִים ְו ִאי ֶא ְפ ָׁשר
לִ ְטּבֹול ּבֹו ּכֵ לִ יםַ .מה ִּדינָ ם ֶׁשל ּכָ ל ַהּכֵ לִ ים ֶׁש ָּט ְבלּו ּבֹו ַעד ַהּיֹום ֶׁשּבֹו ּגִ יּלּו ֶׁש ַה ִּמ ְק ֶוה
אֹותם
הֹוריםִ ,מ ְּפנֵ י ֶׁש ִּי ָּתכֵ ן ֶׁשּכַ ֲא ֶׁשר ָט ְבלּו ָ
ים-ס ֵפק ְט ִ
ָח ֵסר? ַה ִאם ּכּוּלָ ם ָס ֵפק ְט ֵמ ִא ָ
קֹוב ַעת ֶׁשּכָ ל ַהּכֵ לִ ים ַה ְּט ֵמ ִאים
ַּב ִּמ ְק ֶוה ּכְ ָבר ֹלא ָהיּו ּבֹו ַא ְר ָּב ִעים ְס ָאה? ַה ִּמ ְׁשנָ ה ַ
יּבה לְ כָ ְך ִהיא ֶׁש ַעד ֶׁש ָּט ְבלּו
אֹותם ׁשּובַ .ה ִּס ָ
ֶׁשנִ ְט ְּבלּו ּבֹו ְ -ט ֵמ ִאים ְו ָצ ִריְך לִ ְטּבֹול ָ
אֹותם ַה ִּמ ְק ֶוה ָה ָיה
ּומ ַא ַחר ֶׁשּכַ ֲא ֶׁשר ָט ְבלּו ָ
אֹותם ַּב ִּמ ְק ֶוה ֵהם ָהיּו ְט ֵמ ִאים ְּב ַו ַּדאיֵ ,
ָ
יֹוצ ִאים ִמ ַּמ ֲע ָמ ָדם ַה ָּט ֵמא.
ָס ֵפק ּכָ ֵׁשר ָס ֵפק ֹלא ּכָ ֵׁשרֵ ,אין ֵהם ְ
מייסד ועורך :מאיר יעקבסון
מנהל חינוכי ועורך :אבי רט
יו״ר חבר הנאמנים :רו״ח חיים פרייליכמן
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