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ּוש ָתם ׁ ֶשל ַהכּ ֲֹהנִ ים
דַּ ף כ"חְ :ק ֻד ׁ ּ ָ
וֹמ ִעים
ֶאת ׁ ֵש ֶבט ַהכּ ֲֹהנִ ים ִקידֵּ ׁש ַה ָ ּק ָ ּב"ה ִ ּב ְקד ּׁ ָּושה ְמי ֶּוח ֶדתְּ ,כ ִפי ׁ ֶש ָאנּו ׁש ְ
"א ׁ ֶשר ִקדְּ ׁ ָשנּו
ֶאת ַהכּ ֲֹהנִ ים ְמ ָב ְרכִ ים ַעל ַהדּ ּוכָ ןּ ַ ,ב ֲעלו ָֹתם לְ ִב ְר ַּכת כּ ֲֹהנִ יםֲ :
בִּ ְק ֻד ּׁ ָשתוֹ ׁ ֶשל ַא ֲהרֹן".
ִמ ּ ְפנֵ י ְקד ּׁ ָּוש ָתם ַה ְמי ֶּוח ֶדת יֵ ׁש לָ ֶהם דִּ ינִ ים ְמי ָּוח ִדים .לְ ָמ ׁ ָשלָ ,אסּור לָ ֶהם
לְ ִה ָּיט ֵמא לְ ֵמ ִתים.
אּולָ ם ִעם זֹאתַ ,ה ּתוֹ ָרה קוֹ ַב ַעת ׁ ֶשּיֶ ׁ ְשנָ ם ִמ ְק ִרים ׁ ֶשבָּ ֶהם ַהכּ ֵֹהן ַר ּׁ ַשאי
יט ֵמא לְ ֵמ ִתיםִ .אם ָחלִ ילָ ה נִ ְפ ַטר ֶא ָחד ִמ ּׁ ִש ְב ַעת ַה ְּקרו ִֹבים ׁ ֶשל ַהכּ ֵֹהן י ֵׁש
לְ ִה ָּ
לוֹ ִמ ְצוָה ִמן ַה ּת ָוֹרה לְ ִה ְת ָק ֵרב ֲאלֵ ֶיהם ּולְ ִה ָּיט ֵמא ֵמ ֶהםִ ׁ .ש ְב ַעת ַה ְ ּקרוֹ ִבים
"מת ִמ ְצוָ ה" ׁ ֶש ֵאין
ֵהםַ :אבָּ אִ ,א ָּ
ימאָ ,אחָ ,אחוֹ תִ ,א ּׁ ָ
ּובתּ ַ .גם לְ ֵ
ישה ,בֵּ ן ַ
ִמי ׁ ֶשּיְ ַט ּ ֵפל ִ ּב ְקב ָּורתוֹ ַ ,חּיָ ב ַהכּ ֵֹהן לְ ִה ָּיט ֵמא.

דַּ ף כ"טַ :ה ָּנ ָח ׁש ַה ַ ּק ְדמוֹ נִ י
יתה  -בֵּ ית ַהדִּ ין
בְּ ִדינֵ י נְ ָפ ׁשוֹ ת  -דִּ ינִ ים ׁ ֶש ַה ִּנ ׁ ְש ּ ָפט בָּ ֶהם ִמ ְת ַחּיֵ ב ִמ ָ
ְמחּוּיָ ב לְ ִה ְת ַא ֵּמץ בְּ יוֹ ֵתר ְ ּכ ֵדי לְ ַח ּ ֵפשׂ ֶא ְפ ׁ ָשרּות לְ זַ כּ וֹ ת ֶאת ַה ֶּנ ֱא ׁ ָשם;
אּולַ י ָה ֵעדּות נֶ גְ דּ וֹ ֵאינָ ּה ֲחזָ ָקה ַמ ְס ּ ִפיק ,אּולַ י הּוא ֵאינוֹ נֶ ְח ׁ ָשב עוֹ ֵבר
יח ֶ ׁ -ש ְּמנַ ֶּסה
ֲע ֵב ָרה ְ ּב ֵמזִ יד ,וְ עוֹד ָּכ ֵה ָ ּנה וְכָ ֵה ָ ּנהֲ .א ָבל לְ ָא ָדם ַמ ִּסית ַ
ּומדִּ ַ
ְ
לְ ַה ְח ִטיא ֲא ֵח ִרים ֵ -אין ְמ ַח ּ ְפ ִשׂ ים ֶא ְפ ׁ ָשרּות ׁ ֶשל זְ כּותָּ .כך לוֹ ְמ ִדים
אשיתַ :ה ָ ּק ָ ּב"ה ֶה ֱענִ ׁיש ֶאת ַה ָ ּנ ָח ׁש ַעל ָּכ ְך ׁ ֶשהּוא ּ ִפ ָּיתה ֶאת
ִמ ּ ָפ ָר ׁ ַשת ְ ּב ֵר ׁ ִ
ַחּוָה לֶ ֱאכוֹל ֵמ ֵעץ ַהדַּ ַעת ,לַ ְמרוֹת ׁ ֶש ִּלכְ או ָֹרה ָהיָה ֶא ְפ ׁ ָשר לִ ְמצוֹא ל ֹו ְט ָענוֹת
לְ ָה ֵקל ְ ּב ָענְ ׁשוֹ  -לְ ָמ ׁ ָשל ,הּוא יָ כוֹל ָהיָ ה לִ ְטעוֹ ןֲ :אנִ י לא ָא ׁ ֵשםֲ ,ה ֵרי ַחּוָה
יָ ְד ָעה ׁ ֶש ַה ָ ּק ָ ּב"ה ִציּוָה ל ֹא לֶ ֱאכוֹ ל ֵמ ֵעץ ַהדַּ ַעת וְ ִהיא ל ֹא ָהיְ ָתה ְצ ִריכָ ה
לִ ׁ ְשמ ַֹע לִ יִ ,וְאם ִהיא ָאכְ לָ הֲ ,ה ֵרי ׁ ֶש ָאכְ לָ ה ַעל דַּ ַעת ַע ְצ ָמ ּהֲ .א ָבל ֵמ ַא ַחר
יסּור ,ל ֹא ָט ֲענּו ָ ּכ ְך בִּ ׁ ְש ִבילוֹ .
יח לַ ֲעבוֹ ר ִא ּ
ׁ ֶש ַה ַּנ ַח ׁש נֶ ְח ׁ ַשב ַמ ִּסית ַ
ּומדִּ ַ

עלון !200

נו באתר
בקרו אותהישראלי
התלמוד

מן התלמוד

סדר נזיקין,
מסכת סנהדרין ,דף ל"ב
"תנו רבנן" :צדק צדק תרדוף"  -הלך אחר
חכמים לישיבה :אחר רבי אליעזר ללוד ,אחר
רבן יוחנן בן זכאי לברור חיל ,אחר רבי יהושע
לפקיעין ,אחר רבן גמליאל ליבנה ,אחר רבי
עקיבא לבני ברק"
השתא – עכשיו
איפכא – להפך

הסבר :מהפסוק "צדק צדק תרדוף" לומדים
שראוי לאדם ללכת למקום מגוריהם של החכמים
ולבית דינם כדי ללמוד מהם.

על המפה
ברור חיל
ברור חיל הוא קיבוץ בצפון הנגב,
הנמצא בין קריית גת לשדרות .הקיבוץ
הוקם בשנת תש"ח ( )1948על ידי עולים
ממצרים ,במטרה לשמור על הדרך היחידה
ממרכז הארץ לנגב ,וזהו למעשה היישוב
האחרון שהוקם בארץ לפני הקמת מדינת
ישראל .המקום נקרא על שם היישוב
היהודי שהתקיים ככל הנראה בקרבת
מקום בתקופת בית שני ,ובו התגורר
רבן יוחנן בן זכאי ,כפי שמובא בגמרא:
"...אחר רבן יוחנן בן זכאי לברור חיל".
במרכז הקיבוץ נמצא גן ארכיאולוגי ,שבו
ניתן למצוא עתיקות מיישוב זה שנמצאו
במשך השנים בשטחי הקיבוץ .עם השנים
נקלטו ביישוב עולים רבים מברזיל ,שהגיעו
במסגרת גרעיני תנועת "הבונים" .כיום
גרים בו כ 800-תושבים.

הנוף הנשקף מקיבוץ ברור חיל (Wikipedia, Lutz
)Fischer-Lamprecht
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ּוס ָּתר
דַּ ף ל'ַ :ה ֶ ּכ ֶסף ַה ּמ ְ
ָמ ה ַה דִּ ין ִא ם ָא ָד ם
מוֹפ ַיע ִ ּב ְפנֵ י ִמ ׁ ְש ּ ָפ ָחה ָּכל
ִ
ׁ ֶש ִהיא וְ אוֹ ֵמר לָ ֶהם :דְּ עּו
לָ כֶ םֲ ,א ִביכֶ ם לִ ְפנֵ י מוֹ תוֹ
ֶה ְח ִ ּביא ְסכּום ֶּכ ֶסף ָ ּב ָארוֹן
אוֹ ִ ּב ְמקוֹם ַמ ְחבּ וֹא ַא ֵחר,
ֲא ָבל ַה ֶ ּכ ֶסף ַה ֶּזה ֵאינוֹ
יכםֶ ,א ָ ּלא ׁ ֶשל
ׁ ֶשל ֲא ִב ֶ
אּובן ׁ ֶש ִה ְפ ִקיד ֶא ְצלוֹ ֶאת
ְר ֵ
יכים לְ ַה ְחזִ ירוֹ
ַה ֶ ּכ ֶסףָ .הלְ כּו ַה ָ ּבנִ ים ָּומ ְצאּו ֶאת ַה ֶּכ ֶסףַ ,ה ִאם ֵהם ְצ ִר ִ
אּובן? ְ ּב ַדף זֶ ה ַ ּב ַּתלְ מּוד לו ְֹמ ִדים ׁ ֶשלּ ֹאַ .ה ָ ּבנִ ים ֵאינָ ם ְצ ִריכִ ים לְ ַה ֲא ִמין
לִ ְר ֵ
לְ אוֹ תוֹ ָא ָדם ׁ ֶש ַה ֶּכ ֶסף ֵאינוֹ ׁ ֶשל ֲא ִב ֶיהם.
יפר
ֲא ָבל ִאם ַה ֶ ּכ ֶסף ָהיָ ה ְ
מּוח ָ ּבא ְ ּב ָמקוֹ ם ׁ ֶשּיֵ ׁש ֵאלָ יו ִ ּג ׁ ָ
ישה לָ ִא ׁיש ׁ ֶש ִּס ּ ֵ
אּובן ,וְ הּוא ָהיָ ה יָ כוֹ ל לָ ַק ַחת אוֹ תוֹ  -הּוא
לָ ֶהם ׁ ֶש ַה ֶ ּכ ֶסף ַשּיָ ְך לִ ְר ֵ
אוֹמר
נֶ ֱא ָמןַ .מדּ ַּוע? ִּכי ָאנּו ְמ ִבינִ ים ׁ ֶש ִאם הּוא ָהיָה ְמ ׁ ַש ֵ ּקר הּוא ל ֹא ָהיָה ֵ
לָ ֶהם ְּכלּוםֶ ,א ָ ּלא נִ ָ ּיג ׁש ֶאל ַה ַּמ ְחבּ וֹ א ,לוֹ ֵק ַח ֶאת ַה ֶּכ ֶסף וְ נוֹ ְתנוֹ לִ ְרא ֵּובן.

דַּ ף ל"אַ :ה ּתוֹ ֵב ַע ָממוֹ ן ֵמ ֲח ֵברוֹ
ָא ָדם ׁ ֶש ּתוֹ ֵב ַע ָממוֹ ן ֵמ ֲח ֵברוֹ ָצ ִר ְ
יך לְ ָה ִביא ְר ָאיָ ה ׁ ֶשהּוא צוֹ ֵדקַ ,א ֶח ֶרת
ֵ ּבית דִּ ין אוֹ ְמ ִרים לוֹ ִ :מ ְצ ַט ֲע ִריםַ ,א ְך ֵאינֶ נּ ּו יְ כוֹ לִ ים לְ ַחּיֵ ב ֶאת ֲח ֵב ְרךָ
ַעל ְס ַמ ְך דְּ ָב ֶר ָ
יך ִ ּבלְ ַבדַ .א ַחת ָה ְר ָאיוֹ ת ַה ְ ּנפוֹ צוֹ ת ִהיא ֵע ִדים ַה ְּמ ִע ִידים
ְּכ ִד ְב ֵרי ַה ּתוֹ ֵב ַעְּ ,כגוֹ ןִ :אם ְרא ֵּובן ּתוֹ ֵב ַע ִמ ּׁ ִש ְמעוֹ ן ֵמ ָאה ש"ח ׁ ֶש ִהלְ וָ ה לוֹ,
אוֹמר :ל ֹא ָהיּו דְּ ָב ִרים ֵמעוֹ לָ ם ,דַּ י לַ ּתוֹ ֵב ַע לְ ָה ִביא ֵע ִדים ׁ ֶש ָראּו
וְ ׁ ִש ְמעוֹ ן ֵ
קּוקים לְ ָכל ַה ּ ָפחוֹ ת לִ ׁ ְשנֵ י ֵע ִדים.
ֶאת ַה ַהלְ ָוָאהּ ְ .כ ֵדי לְ הוֹ ִציא ָממוֹ ן זְ ִ
לוֹמ ִדים ֶא ְפ ׁ ָשרּות ְמ ַענְ יֶנֶ ת:
ְ ּב ַדף זֶ ה ְ
ְרא ֵּובן ּתוֹ ֵב ַע ֶאת ׁ ִש ְמעוֹ ן ׁ ֶשּיַ ְחזִ יר לוֹ ֵמ ָאה ש"ח ׁ ֶש ִהלְ וָ ה לוֹ וְ ׁ ִש ְמעוֹ ן
ַמכְ ִח ׁישֵ .ה ִביא ְרא ֵּובן ֵעד ֶא ָחד ַה ֵּמ ִעיד ׁ ֶש ָר ָאה ִּכי ְרא ֵּובן ִהלְ וָ ה ֵמ ָאה
ש"ח לְ ׁ ִש ְמעוֹ ן ְ ּביוֹ ם ִר ׁ
אשוֹ ן וְ ֵעד ׁ ֵשנִ י ׁ ֶש ֵּמ ִעיד ׁ ֶשהּוא ִהלְ וָ ה לוֹ ֵמ ָאה ש"ח
ְ
אוֹמ ִרים ׁ ֶשדַּ י ְ ּבכָ ךִּ ,כי סוֹ ף סוֹ ף יֵ ׁש לָ נּו
ְ ּביוֹ ם ׁ ֵשנִ יָ .מה ַהדִּ ין? ְּובכֵ ן ,יֵ ׁש ְ
ׁ ְשנֵ י ֵע ִדים ַה ְּמ ִע ִידים ׁ ֶש ּׁ ִש ְמעוֹ ן ַחּיָ ב ֵמ ָאה ש"ח לִ ְרא ֵּובן ,לַ ְמרוֹ ת ׁ ֶש ָּכל
ֵעד ְמ ַד ֵ ּבר ַעל ַמ ֲע ֶ ׂ
שה ַא ֵחר.

דַּ ף ל"ב :דִּ ינֵ י ָממוֹ נוֹ ת וְ ִדינֵ י נְ ָפ ׁשוֹ ת
"א ָחד דִּ ינֵ י ָממוֹ נוֹ ת"ַ .ה ִּמ ׁ ְשנָ ה
יעי ֶ -
בְּ ַדף זֶ ה ַמ ְת ִחיל ַה ּ ֶפ ֶרק ָה ְר ִב ִ
ָה ִר ׁ
אשוֹ נָ ה ַ ּב ּ ֶפ ֶרק ְמלַ ֶּמ ֶדת ׁ ֶשּיֵ ׁש ֲהלָ כוֹ ת זֵ הוֹ ת לְ ִדינֵ י ָממוֹ נוֹ ת ּולְ ִדינֵ י
נְ ָפ ׁשוֹ ת ,וְ יֵ ׁש ֲהלָ כוֹ ת ֲחלּוקוֹ ת.
ּוב ִאים בִּ ְפנֵ י בֵּ ית דִּ ין
דִּ ינֵ י ָממוֹ נוֹ ת ֵהם דִּ ינִ ים ׁ ֶשל ִחּיּוב ָממוֹ ן ַה ּמ ָ
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מן ההיסטוריה
תנועת "הבונים"
תנועת "הבונים" נוסדה בלונדון בשנת
תרפ"ט ( )1929ומטרותיה היו טיפוח
התרבות היהודית והלשון העברית,
וחינוך חבריה להגשמה חלוצית בארץ
ישראל .בשנת תר"צ ( )1930נוסד סניף
"הבונים" בדרום אפריקה ,ובתרצ"ה
( )1935נוסד "הבונים" צפון אמריקה.
התנועה דגלה בהתיישבות בארץ ישראל
בדרך של קיבוץ ,והייתה קשורה לאיחוד
הקבוצות והקיבוצים .חברי התנועה
ייסדו ,בין היתר ,את הקיבוצים גשר
הזיו ,ברור חיל ,כפר בלום ,כפר הנשיא,
בית העמק ,מבוא חמה ותובל וכן היו
בין מייסדי המושב השיתופי הבונים
שבמישור חוף הכרמל .בשנת תשי"ח
( )1958קמה תנועת "איחוד הבונים"
בעקבות התמזגות "הבונים" עם תנועות
נוער שונות בעולם ,ובשנת תש"מ ()1980
התאחדה "הבונים" עם תנועת "דרור"
שקמה במזרח אירופה.
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יסּור ָחמּור
לִ ְפ ִס ָיקה .דִּ ֵיני ְנ ָפ ׁשוֹ ת ֵהם דִּ ִינים ׁ ֶשל ִמי ׁ ֶש ָע ַבר ִא ּ
בוֹדה זָ ָרה.
יתה ,לְ ָמ ׁ ָשל ָהעוֹ ֵבד ֲע ָ
ׁ ֶש ִּמ ְת ַחּיְ ִבים ָעלָ יו ִמ ָ
אוֹמ ֶרת ׁ ֶש ִּמן ַה ּתוֹ ָרה ַ ּגם ְ ּב ִדינֵ י ָממוֹ נוֹ ת וְגַ ם ְ ּב ִדינֵ י נְ ָפ ׁשוֹת ַעל
ַה ִּמ ׁ ְשנָ ה ֶ
ְ
ֵ ּבית דִּ ין לַ ְחקוֹ ר ֶאת ָה ֵע ִדים ֵה ֵיטב ּ ְ -בכָ ך דִּ ינָ ם ׁ ָשוֶ ה.
ֲא ָבל יֵ ׁש ַ ּגם ַּכ ָּמה ֲהלָ כוֹ ת ֲחלּוקוֹ ת ֵ ּבינֵ ֶיהםַ ,א ַחת ֵמ ֶהן :לְ ִדינֵ י ָממוֹ נוֹ ת
דַּ י ִ ּב ׁ ְשלוֹ ׁ ָשה דַּ ּיָ נִ ים ,וְ ִאלּ ּו דִּ ינֵ י נְ ָפ ׁשוֹ ת נִ ידּ וֹ נִ ים ִ ּב ְפנֵ י ֶע ְ ׂ
ש ִרים ׁ ְּושלוֹ ׁ ָשה
דַּ ּיָ נִ ים ,לְ כָ ל ַה ּ ָפחוֹ ת.

"ב ֵה ָמה ְט ֵר ָפה"
דַּ ף ל"גּ ְ :
"ב ֵה ָמה ְט ֵר ָפה"?
ַמ ִהי ְ ּ
התוֹ ָרה ְמ ַצ ָּוה ׁ ֶשלּ ֹא לֶ ֱאכוֹ ל ְ ּב ֵה ָמה אוֹ עוֹ ף ׁ ֶשלּ ֹא נִ ׁ ְש ֲחטּו ַּכדִּ יןַ .על
ּ
ׁ
וֹ
ׁ
אוֹמ ֶרת ִּכי בְּ ֵה ָמה ֶש" ִּנ ְט ְר ָפה" ,לְ ָמ ָשל בְּ ֵה ָמה
יפה ַה ּת ָרה וְ ֶ
מוֹס ָ
ָּכ ְך ִ
ׁ ֶש ִּנ ְפ ְצ ָעה בְּ ָשׂ ֶדה ִמ ְּז ֵאב אוֹ ֵמ ַא ְריֵ ה ׁ ֶש ָרצּו לִ ְטרוֹ ף אוֹ ָת ּה ,ל ֹא ַּת ֲעזוֹ ר
סּורה בַּ ֲא ִכילָ ה.
לָ ּה ׁ ְש ִח ָ
יטה ַ ּכדִּ ין וְ ִהיא ֲא ָ
"ט ֵר ָפה"? ל ֹא! ְ ּב ַמ ֶּסכֶ ת
ַה ִאם ְ ּב ֵה ָמה ׁ ֶש ַא ְריֵ ה ּ ָפ ַצע ֶאת ָאזְ נָ ּה נִ ְהיֵ ית ְ
"ט ֵר ָפה" .לְ ָמ ׁ ָשל
"ח ִּ
ּולין" לו ְֹמ ִדים ֶאת סּוגֵ י ַה ְ
"ט ֵר ָפה"ֵ ,איז ֹו ְ ּב ֵה ָמה נֶ ְח ׁ ֶש ֶבת ְ
"ט ֵר ָפה"
ְ ּב ֵה ָמה ׁ ֶשּיֵ ׁש לָ ּה חוֹ ר ָ ּב ֵר ָאהֲ ,א ִפילּ ּו חוֹר ִמזְ ָע ִרי ָוק ָטןֲ ,ה ֵרי ִהיא ְ
יעה בְּ ֵא ֶבר ִחּיּונִ י לְ ַחּיֵ י ַהבְּ ֵה ָמה ַמ ְט ִריף אוֹ ָת ּה.
ִּכי ַרק ּ ְפגִ ָ
ל-חּיִ ים טוֹ ֵרףֶ ,א ָ ּלא
ְ ּב ֵה ָמה נִ ְהיֵ ית ְט ֵר ָפה ל ֹא ַרק ִאם ָט ַרף אוֹ ָת ּה ַ ּב ַע ַ
"ט ֵר ָפה"
ַ ּגם ִאם לְ ָמ ׁ ָשל נִ ְפ ְצ ָעה בָּ ֵר ָאה ִמ ַּס ִ ּכין אוֹ ִמ ַּמ ַחטֲ ,ה ֵרי ִהיא ְ
סּורה בַּ ֲא ִכילָ ה.
ׁ ֶש ֲא ָ
ַה ַּתלְ מּוד ְמ ַס ּ ֵפר ׁ ֶש ּ ַפ ַעם ֵה ִביאּו לִ ְפנֵ י ַר ִ ּבי ַט ְרפוֹ ן ּ ָפ ָרה ׁ ֶש ָהיָ ה ָח ֵסר לָ ּה
ֵא ֶבר ְמסּוּיָ םְ ,והּוא הו ָֹרה ׁ ֶש ַה ְ ּב ֵה ָמה ְט ֵר ָפה ְוי ֵׁש לְ ַה ׁ ְשלִ יכָ ּה לִ כְ לָ ִביםַ .א ֲח ֵרי
ן-מה ִה ְת ָ ּב ֵרר ׁ ֶש ַר ִ ּבי ַט ְרפוֹ ן ָט ָעה ,וְ ַהדִּ ין ָהיָ ה ׁ ֶש ַה ּ ָפ ָרה ֵאינָ ּה ְט ֵר ָפה.
זְ ַמ ָ
לְ אוֹ ר זֹאת ַה ַּתלְ מּוד דָּ ן בַּ ׁ ּ ְש ֵאלָ ה ַה ִאם בִּ גְ לַ ל ָטעּותוֹ ָהיָ ה ַרבִּ י ַט ְרפוֹ ן
ְמחּוּיָ ב לְ ׁ ַש ֵ ּלם לְ ַב ַעל ַה ּ ָפ ָרה ֶאת ַה ֶה ְפ ֵסד ׁ ֶש ָ ּג ַרם לוֹ .

מתולדותיו
אליעזר קילינסקי
(תרצ"ח-תשי"ז)1938-1957 ,
אליעזר קילינסקי ז"ל היה חייל נח"ל
שגר בקיבוץ ברור חיל .הוא נולד בריו
דה ז'נרו שבברזיל ,ובשנת תשי"ד
( )1954עלה לארץ והצטרף לקיבוץ
ברור חיל .אליעזר ניחן בתבונת כפיים
וכישרון יוצאי דופן ,ועבד בכל חלקי
המשק בתיקון ,הרכבה ובניין .הוא התגייס
לצה"ל בשנת תשט"ו ( ,)1955ובמהלך
שירותו הפגין תכונות של מסירות ואהבת
המולדת .בה' אדר א' תש"ז ()6.2.1957
עלה על מוקש בעת מילוי תפקידו
באזור שארם-א-שייך ,נהרג ונקבר
בבית העלמין
בברור חיל.
אנדרטה לזכרו
ולזכר ארבעה
חללים נוספים
מבני היישוב
הוקמה בקיבוץ.
טוראי אליעזר קילינסקי ז״ל
(מועצה אזורית שער הנגב)

דַּ ף ל"ד :דִּ ינֵ י ָק ְר ָ ּבנוֹ ת
ַמ ֶּסכֶ ת זְ ָב ִחים עו ֶֹס ֶקת ְ ּב ִע ָ ּיקר ְ ּב ִדינֵ י ַה ְק ָר ַבת ָק ְר ָ ּבנוֹתּ ַ .ב ִּמ ׁ ְשנָ ה ַה ּמ ֵּובאת
צּורה ׁ ֶשל
ְ ּב ַדף זֶ ה נֶ ֱא ָמר ׁ ֶשּיֵ ׁש דְּ ָב ִרים ַה ּמ ְ
ּוק ָר ִבים ַעל ַה ִּמזְ בֵּ ַח בְּ ָ
מּוק ָר ִבים ַעל ָה ֵא ׁש.
ַה ְק ָט ָרה ַעל ָה ֵא ׁש ,וְ יֵ ׁש דְּ ָב ִרים ׁ ֶש ֵאינָ ם ְ
ְ ּב ַ ׂ
(א ּימ ִּורים),
שר ָק ְר ַ ּבן ע ֹולָ ה ו ְַה ֲחלָ ִקים ַה ּמ ְּוק ָר ִבים ִמּיֶ ֶתר ָק ְר ְ ּבנוֹת ְ ּב ֵה ָמה ִ
ּ
ּ
ׁ
וֹ
ׁ
ׁ
נוֹ
לְ ָמ ָשל ְשלָ ִמים ,וְ כֵ ן ַהק ֶמץ ֶש ַהכּ ֵֹהן ֵטל ִמ ָק ְר ַ ּבן ִמנְ ָחה ָּ -כל ֵאלּ ּו
מ ְּוק ָט ִרים ַעל ֵא ׁש ַה ִּמזְ ֵ ּב ַח.
לְ ע ַּּומת זֹאת ,דַּ ם ַה ָ ּק ְר ָ ּבנוֹת נִ זְ ָרק ַעל ַק ְרנוֹ ת ַה ִּמזְ ֵ ּב ַח אוֹ ִקיר ַה ִּמזְ ֵ ּב ַח,
ַא ְך ֵאינוֹ נִ ָּיתן ַעל ָה ֵא ׁשּ ַ .גם נִ ְס ֵּכי ַה ָ ּק ְר ָ ּבנוֹ ת ַ -הּיַ יִ ן ׁ ֶש ֵּמ ִביא ַ ּב ַעל ַה ָ ּק ְר ָ ּבן
וֹפכִ ים אוֹ תוֹ לְ תוֹ ְך ֵס ֶפל ׁ ֶש ָהיָ ה ָ ּבנּוי ַעל
ֵאינוֹ נִ ָּיתן ַעל ָה ֵא ׁשֶ ,א ָ ּלא ָהיּו ׁש ְ
ַה ִּמזְ ֵ ּב ַח ִּומ ּׁ ָשם הּוא ָהיָ ה ְמ ַחלְ ֵחל לַ ְּתהוֹ ם.
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דבר תורה לשולחן שבת
בפרשה נאמר שבחגים צריך לשמוח בבית המקדש:
"וְ ָשׂ ַמ ְח ָּת לִ ְפנֵ י ה' ֱאל ָ
ָ
ֹקיך ַא ָּתה ִּובנְ ָך ִּוב ֶּת ָך וְ ַע ְבדְּ ָך וַ ֲא ָמ ֶתך וְ ַה ֵ ּלוִ י ֲא ׁ ֶשר
ִ ּב ׁ ְש ָע ֶר ָ
ָ
יך וְ ַה ֵ ּגר וְ ַהּיָ תוֹ ם וְ ָה ַאלְ ָמנָ ה ֲא ׁ ֶשר ְ ּב ִק ְר ֶ ּבך".
שמונה אנשים מופיעים בפסוק בנוסף לאדם עצמו – הארבעה
הראשונים הם בני ביתו ,והארבעה האחרונים הם עניים הזקוקים
לצדקה.
כתב רש"י על כך" :ארבעה שלי כנגד ארבעה שלך ,בנך ובתך
ועבדך ואמתך ,אם אתה משמח את שלי אני משמח את שלך".
הקב"ה מבטיח שאם האדם ישמח את ארבעת העניים – הלוי ,הגר,
היתום והאלמנה – אז ה' בתמורה ישמח את בני ביתו – בנו ובתו,
עבדו ואמתו.

! יש לי מושג
תענית חלום
אדם שחלם חלום רע ,והוא מודאג ומצטער בגללו ,יכול לצום ביום
שלמחרת כדי לבטל את הגזירה הרעה שהחלום אולי מרמז .צום זה
נקרא "תענית חלום" .כיום לא מרבים להתענות תענית חלום ,ויש
כאלה שבמקום לצום נותנים צדקה.

ידידי התלמוד הישראלי!
בהתרגשות גדולה ,ומתוך שבח והודאה
והכרת הטוב  -אנו שמחים להגיש לכם
את עלון ה 200-של התלמוד הישראלי.
עלון זה ,הינו חלק מהמפעל החינוכי והקהילתי הגדול של
התלמוד הישראלי ,הפועל במאות מוקדי לימוד ברחבי הארץ
והעולם ,ואלפים רבים של בני נוער ומבוגרים נהנים ממנו מידי
שבוע ,מתחברים ומעצימים באמצעות הלימוד וההשתתפות
בפרויקט את עולמם הרוחני ,את המשפחה ואת הקהילה.
אנו מזמינים גם אתכם להיות חלק מהפרויקט -ליזום הקמת
מוקדי לימוד נוספים ולצרף את חבריכם ומכריכם לחווית
הלימוד היומית והשבועית של התלמוד הישראלי באמצעות
הספרים ,העלונים ,הסרטים ,ושאר החומרים שלנו הנמצאים
באתר התלמוד הישראלי  ,וכן בפייסבוק וביו -טיוב.
אנו מודים לכל שותפינו לדרך על העשייה המבורכת
ושותפות האמת למען הצלחת פרויקט התלמוד הישראלי,
ומתפללים שנזכה לעוד שנים רבות נעימות וטובות
של עשייה מבורכת למען כלל ישראל.

???

שאלת
השבוע

התשובה לשאלה נמצאת בעלון זה

א .במה זהים ובמה שונים דִּ ינֵ י ָממוֹ נוֹ ת
ודִּ ינֵ י נְ ָפ ׁשוֹ ת?
יט ֵמא
ב .באילו ִמ ְק ִרים ַהכּ ֵֹהן ַר ּׁ ַשאי לְ ִה ָּ
לְ ֵמ ִתים?
התוֹ ֵב ַע ָממוֹ ן ֵמ ֲח ֵברוֹ – לכמה עדים
גּ .
הוא זקוק לצורך הוכחת טענתו?
את התשובה יש לשלוח במייל לכתובת:
talmudisraeli@medison.co.il
בין הפותרים נכונה תיערך הגרלה שבועית* והזוכה
בה יזכה בטאבלט איכותי או בסט ספרים של התלמוד
הישראלי (לפי בחירתכם).
הודעות ישלחו לזוכים במייל ושמותיהם יפורסמו בדף
הפייסבוק של התלמוד הישראלי.
*בפיקוח רואה חשבון

חידת ב ל ב ו ל מילים
זהו את היישובים המופיעים כאן בהיפוך אותיות:
רגש זיוה
פרך מובל
רבוב לחי
רכף אשינה
אבום החם
בלות
תיב מעקה

 4מייסד ועורך :מאיר יעקבסון | מנהל חינוכי ועורך :אבי רט | יו״ר חבר הנאמנים :רו״ח חיים פרייליכמן | בחסות חברת

 | Talmudisraeli@Medison.co.ilטל ;03-9250250 .פקס03-9265608 .

|

תלמוד ישראלי

