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מדינת ישראל
משרד החינוך

סדר קדשים | מסכת זבחים כ"ג-כ"ט
פרשת בחוקותי | כ"א -כ"ז באייר ( 6-12למאי)

לק ְר ַ ּבן ַה ּ ֶפ ַסח
דַּ ף כ"גְ :מנּויִ ים ָ
יהם ַ ּב ַה ׁ ְש ָ ּג ָחה ַעל ַה ֶּכ ֶב ׂ
ש
ַה ְּתאוֹ ִמים ֲא ִח ֶ
יעזֶ ר וִ יהוֹ ָא ׁש ִה ְת ַח ְּלפּו ֵ ּבינֵ ֶ
ַה ְמתּולְ ָּתלַ .ה ּׁ ָשנָ ה ֵהם ְּכ ָבר ְ ּגדוֹ לִ ים ַוְא ָ ּבא ִה ְפ ִקיד ִ ּב ֵיד ֶיהם ֶאת ַה ַה ׁ ְש ָ ּג ָחה
ַעל ָק ְר ַ ּבן ַה ּ ֶפ ַסח ִמן ַה ְּכ ָפר ַ ּב ָ ּגלִ יל ַעד לְ ֵבית ַה ִּמ ְקדָּ ׁשֵ .הם דָּ ֲאגּו לְ ַה ׁ ְשקוֹת ֹו
ּולְ ַה ֲאכִ ילוֹ וְ ׁ ָש ְמרּו ָעלָ יו ִמ ָּכל ִמ ׁ ְש ָמר.
ְ ּב ַה ִ ּג ָיעם לִ יר ׁ ָּושלַ יִם ֵהם נִ כְ נְ סּו לָ גּור ְ ּב ֵבית ְקרו ֵֹב ֶיהם ,ו ְַא ַחר ַה ָ ּצ ֳה ַריִם ְ ּב ֶע ֶרב
ּ ֶפ ַסח ֵהם נִ כְ נְ סּו ִעם ַא ָ ּבא לָ ֲעזָ ָרה ׁ ֶשל ֵ ּבית ַה ִּמ ְקדָּ ׁש ְּכ ֵדי לִ ְהיוֹ ת נוֹ כְ ִחים
ְ ּב ַמ ֲע ַמד ׁ ְש ִח ַיטת ָק ְר ַ ּבן ַה ּ ֶפ ַסח ׁ ֶש ָ ּל ֶהם.
יוֹאל.
ַ ּביְ ִצ ָיאה ִמן ָה ֲעזָ ָרה ִעם ָק ְר ַ ּבן ַה ּ ֶפ ַסח ַה ּׁ ָשחּוט ֵהם ּ ָפגְ ׁשּו ֶאת… ַס ָ ּבא ֵ
ַה ּ ִ ׂ
ש ְמ ָחה ָהיְ ָתה ַר ָ ּבהֵ ,מ ַחג ַה ּסּוכּ וֹ ת ֵהם ל ֹא ָראּו ֶאת ַה ַּס ָ ּבאִּ ,ומּיָ ד ֵהם ּ ָפנּו
"א ָ ּבא ,אּולַ י ַּתזְ ִמין ֶאת ַס ָ ּבא לֶ ֱאכוֹ ל ִא ָּיתנּו ֶאת ָק ְר ַ ּבן ַה ּ ֶפ ַסח?".
לַ ֲא ִב ֶיהםַ :
ֲא ָבל ַה ָּסב ָא ַמר לָ ֶהם" :נְ כָ ִדים ֲחמ ִּודים ׁ ֶש ִּליַ ,ה ֵאינְ כֶ ם יוֹ ְד ִעים? ָק ְר ַ ּבן
ּ ֶפ ַסח נֶ ֱאכָ ל ַרק לִ ְמנּויָ ו!".
ַמ ֵהם ְמנּויִ ים?
ַר ק ִמ י ׁ ֶש ִּנ ְמ ָנ ה ַע ל
יטתוֹ
ַה ָ ּק ְרבָּ ן לִ ְפנֵ י ׁ ְש ִח ָ
יָ כוֹ ל לֶ ֱאכוֹ ל ִמ ֶּמנּּו ַא ֲח ֵרי
יטתוֹ ַ .ה ְּמנּויִ ים ַעל
ׁ ְש ִח ָ
ַה ָ ּק ְרבָּ ן ְמ כּו ִּנים "בְּ ֵני
בּורה".
ֲח ָ

דַּ ף כ"דִ :ר ְצ ּ ַפת ָה ֲעזָ ָרה
ַהכּ ֵֹהן ְ ּג ַדלְ יָ ה ְּכ ָבר ָהיָ ה ְ ּביוֹ מוֹ ַה ּׁ ֵשנִ י ְ ּב ֵבית ַה ִּמ ְקדָּ ׁש .הּוא ָע ַמד לִ זְ רוֹ ק
דָּ ם ׁ ֶשל ָק ְר ָ ּבן ַעל ַה ִּמזְ ֵ ּב ַח ְּכ ׁ ֶש ְּל ֶפ ַתע הּוא ִה ְר ִ ּג ׁיש ׁ ֶשהּוא דּ וֹ ֵר ְך ְ ּבתוֹ ְך בּ וֹ ר
קוֹמ ּה וְ הּוא דָּ ַר ְך ַ ּבבּ וֹ ר
ָק ָטןִ .ה ְת ָ ּב ֵרר ׁ ֶש ֶא ֶבן ֵמ ִר ְצ ּ ַפת ָה ֲעזָ ָרה נֶ ֶע ְק ָרה ִמ ְּמ ָ
ַה ָ ּק ָטן ׁ ֶש ִ ּנ ְפ ַערִ .מּיָ ד ֵה ִרים ְ ּג ַדלְ יָ ה ֶאת ַרגְ לוֹ וְ ִה ִ ּנ ָיח ּה ַעל ָמקוֹם ַא ֵחר וְ זָ ַרק
ֶאת ַהדָּ ם.
"ג ַדלְ יָ ה ,נָ ַהגְ ָּת ְמצּוּיָ ן!".
ַא ַחר ָּכ ְך ָא ַמר לוֹ ָא ִביוּ ְ :
 "לָ ָּמה ל ֹא יָ כוֹ לְ ִּתי לְ ַה ׁ ְש ִאיר ֶאת ָה ֶרגֶ ל ַ ּבבּ וֹ ר? ַה ִאם ַרק ִר ְצ ּ ַפת ָה ֲעזָ ָרהְקדוֹ ׁ ָשה וְ ַה ָּמקוֹ ם ׁ ֶש ַּת ְח ֶּת ָיה ֵאינוֹ ָקדוֹ ׁש?".
 "ל ֹאּ ַ ,גם ַה ָּמקוֹ ם ּׁ ֶש ַּת ְח ֶּת ָיה ָקדוֹ ׁשַ .ה ַּתלְ מּוד ְמ ַס ּ ֵפר ׁ ֶש ַא ֲח ֵרי ׁ ֶשדָּ וִ דבּוסי ,הּוא ִקידֵּ ׁש ֶאת ִר ְצ ּ ַפת
ַה ֶּמלֶ ְך ָקנָ ה ֶאת ַהר ַה ּמוֹ ִרּיָ ה ֵמ ֲא ַרוְ נָ ה ַהיְ ִ
בוֹדת
ָה ֲעזָ ָרה ַעד ַה ְּתהוֹ םְּ ,ובכָ ל זֹאת יֵ ׁש ָס ֵפק ִאם זוֹ צ ָּורה ְראּויָ ה לַ ֲע ַ
ַה ִּמ ְקדָּ ׁשְּ ,כ ׁ ֶשדּ וֹ ְרכִ ים ַעל ָמקוֹ ם נָ מ ְּוך יוֹ ֵתר ֵמ ָה ִר ְצ ּ ָפה".

גיליון 238

talmudi

o.il

sraeli.c
התלמוד

הישראלי

מן התלמוד
סדר קדשים,
מסכת זבחים ,דף כ"ה

"זה היה מעשה באוהלייא ,ובא מעשה לפני
חכמים בלשכת הגזית והכשירו"
אישתבשת – טעית
איפסולי – להיפסל

הסבר :התלמוד מציין שבמקום ששמו היה אוהלייא
היה מעשה שקשור לזרימת מים על גבי כלים ,והחכמים
היושבים בלשכת הגזית בירושלים הכשירו אותם.

מתולדותיו
ישעיהו גזית
(תרפ"ה-תשס"ה)1925-2005 ,

ישעיהו גזית ז"ל היה מראשוני חיל
האוויר הישראלי .גזית נולד בשייח'
אבריק ,ובעקבות מאורעות תרפ"ט
עבר עם משפחתו לחיפה .בתש"ו
(  )1946עבר קורס טיסה בחברת
אווירון ,ולאחר מכן התגייס לשירות
האוויר של ההגנה ושירת בטייסת א'.
בשנת תש"ח ( )1948נשלח לקורס
טיסה קרבית בצ'כוסלובקיה עם 10
טייסים נוספים ,ועבר הסמכה להטסת
ספיטפייר .בשנה לאחר מכן קיבל יחד
עם שלושה טייסים נוספים את כנפי
הטיס הראשונות של חיל האוויר .גזית
שירת כמפקד טייסת ,וכן שירת ובמטה
החיל בענף המבצעים ,שהיה אחראי על
תכנון "מבצע קדש"" ,מבצע שחרית"
ו"מבצע אביבה" .לאחר מכן מונה גזית
למפקד בית הספר לטיסה ,שימש
יועץ צבאי באתיופיה וסייע בהקמת
חיל האוויר של
אוגנדה .לאחר
שחרורו עבד
כקברניט בחברת
ארקיע.

אל״מ שייע גזית מפקד תל נוף ()Wikipedia,Udi Gazit
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דַּ ף כ"הַ :ה ֲחכָ ִמים ְ ּבלִ ׁ ְש ַ ּכת ַה ָ ּגזִ ית
"ה ִעיד ַר ִ ּבי ָצדוֹ ק…
אוֹמ ֶרת ַה ִמ ׁ ְשנָ הֵ :
ְ ּבתוֹ ְך דִּ ּיּון ִהלְ כָ ִתי ְמסּוּיָ ם ַ ּב ַּתלְ מּודֶ ,
שה… ָּובא ַמ ֲע ֶ ׂ
זֶ ה ָהיָ ה ַמ ֲע ֶ ׂ
שה לִ ְפנֵ י ֲחכָ ִמים ְ ּבלִ ׁ ְש ַּכת ַה ָ ּגזִ ית ,וְ ִהכְ ׁ ִשירּו".
פוֹאר ׁ ֶשל ַעם יִ ְ ׂ
ש ָר ֵאלּ ִ ,בזְ ַמן
ָאנּו ְ
לוֹמ ִדים ָּכאן ֵעדּות ִה ְיסטוֹ ִרית לֶ ָע ָבר ַה ְמ ָ
ׁ ֶש ַע ֵּמנּו יָ ׁ ַשב ַעל ַא ְד ָמתוֹ ְ ּב ֶא ֶרץ יִ ְ ׂ
ש ָר ֵאל ְ ּב ַה ׁ ְש ֵקט ְּוב ׁ ַשלְ וָ ה.
ָּכל עוֹ ד ֵ ּבית ַה ִּמ ְקדָּ ׁש ָהיָ ה ַקּיָ ם ,וְ ַהיְ ה ִּודים ל ֹא נִ ְרדְּ פּו ַעל ֵיְדי ַה ּׁ ִשלְ טוֹ ןָ ,היּו
ַּתלְ ִמ ֵידי ַה ֲחכָ ִמים ְמלַ ְּמ ִדים ְ ּבנַ ַחת ֶאת ַּתלְ ִמ ֵיד ֶיהם ָּכ ָראּויּ ַ .כ ֲא ׁ ֶשר ִה ְתעוֹ ְררּו
יצד יֵ ׁש לִ נְ הוֹ ג ַ ּב ֲהלָ כָ ה ְמסּוּיֶ ֶמת,
ַמ ֲחלוֹ קוֹ ת ֵ ּבין ַה ֲחכָ ִמים לוֹ ְמ ֵדי ַה ּתוֹ ָרהּ ֵ ,כ ַ
יעים ֶאת ַה ַּמ ֲחלוֹ ֶקת לִ ְפנֵ י ַה ַּסנְ ֶה ְד ִרין ׁ ֶשּיָ ׁ ְש ָבה בְּ לִ ׁ ְש ַ ּכת ַה ָ ּגזִ ית,
ָהיּו ַמצִּ ִ
יצד לִ נְ הוֹ ג.
ּומ ְכ ִר ִ
יה ָהיּו ּפוֹ ְס ִקים ֶאת ַה ֲהלָ ָכה ַ
וַ ֲח ָכ ֶמ ָ
יעים ֵ ּכ ַ
ְ
ַ ּגם ַה ַּת ָ ּנ ִאים ׁ ַש ַּמאי וְ ִה ֵ ּללֲ ,א ׁ ֶשר ַּתלְ ִמ ֵיד ֶיהם ִה ְרבּ ּו ַא ַחר ָּכך לַ ֲחל ֹוֹ ק ֵא ֶ ּלה
ַעל ֵא ֶ ּלה ,נֶ ְחלְ קּו ֵ ּבינֵ ֶיהם ְ ּב ׁ ָשל ֹוֹ ׁש ֲהלָ כוֹ ת ִ ּבלְ ָבד.
ָה ֵחל ִמן ַה ְּתק ָּופה ַה ְּסמּוכָ ה לְ ח ְּור ַ ּבן ֵ ּבית ַה ִּמ ְקדָּ ׁש ַה ּׁ ֵשנִ יֵ ,ה ִעיקּו ַה ָ ּצרוֹ ת
ו ְַהּיִ ּס ִּורים ַעל ַעם ִי ְ ׂ
ֹ-אז ֵה ֵח ָ ּלה
ש ָר ֵאלְ ,ול ֹא נִ ָּיתן ָהיָה לְ לַ ֵּמד ּתו ָֹרה ְ ּבנַ ַחת .או ָ
ְּתק ָּופה ֲח ָד ׁ ָשה.

דַּ ף כ"וַ :ה ּ ָפר ַה ׁ ּ ָשלֵ ם
הפסּוק ":וְ לָ ַקח ַהכּ ֵֹהן ַה ָּמ ׁ ִש ַיח ִמדַּ ם ַה ּ ָפר וְ ֵה ִביא
יע ּ ָ
מוֹפ ַ
בפ ָר ׁ ַשת וַ ּיִ ְק ָרא ִ
ָּ
אֹתוֹ ֶאל א ֶֹהל מוֹ ֵעד".
ִמ ּ ָפסּוק זֶ ה לוֹ ֵמד ַה ַּתלְ מּוד ֶאת ַה ֲהלָ כָ ה ׁ ֶש ְ ּב ֵה ָמה ׁ ֶש ִהיא ַ ּב ֲעלַ ת מּום
ֵאינָ ּה ְראּויָ ה לִ ְהיוֹ ת ָק ְר ָ ּבן.
יטה? לְ ָמ ׁ ָשלַ ,א ֲח ֵרי
ָ
ּומה ַהדִּ ין ִאם ִהיא נִ ְהיְ ָתה בַּ ֲעלַ ת מּום ַא ֲח ֵרי ַה ּׁ ְש ִח ָ
ׁ ֶש ּׁ ָש ֲחטּו אוֹ ָת ּה נָ ַפל ַס ִּכין ַה ּׁ ְש ִח ָיטה וְ ָח ַת ְך ֵחלֶ ק ֵמאוֹ זְ נָ ּהַ ,ה ִאם ֶא ְפ ׁ ָשר
לְ ַק ֵ ּבל ֶאת דָּ ָמ ּה ּולְ ַה ְמ ׁ ִש ְ
יך לַ ֲעבוֹד ֶאת ֲעבוֹ דוֹ ת ַה ָ ּק ְר ָ ּבן?
ַה ַּתלְ מּוד ְמלַ ֵּמד ׁ ֶשלּ ֹאּ ַ .ב ּ ָפסּוק ׁ ֶש ָ ּל ַמ ְדנּו ָּכתּוב" :וְלָ ַקח… ִמדַּ ם ַה ּ ָפר"  -דָּ ְר ׁשּו
ֲחזַ "ל ׁ ֶש ִאם ַה ּ ָפר ֵאינוֹ ׁ ָשלֵ ם ֶא ָ ּלא יֵ ׁש בּ וֹ מּוםִ ,אי ֶא ְפ ׁ ָשר לְ ַק ֵ ּבל ֶאת דָּ מוֹ .

דַּ ף כ"זַ :רב נַ ְח ָמן ַ ּבר יִ ְצ ָחק
ַה ַּתלְ מּוד ֵמ ִביא ְס ָב ָרה ׁ ֶש ָא ַמר ַרב נַ ְח ָמן ַ ּבר י ְִצ ָחק ,וְז ֹו ִהזְ דַּ ְּמנּות ִ ּב ׁ ְש ִבילֵ נּו
לִ לְ מוֹד ַעל ּתוֹ לְ דוֹ ָתיו וְ ַעל ַחּיָ יו.
ישי ׁ ֶשל ֲאמוֹ ָר ֵאי בָּ ֶבל .הּוא ָהיָ ה
ַרב נַ ְח ָמן בַּ ר יִ ְצ ָחק ַחי בַּ דּ וֹ ר ַה ֲח ִמ ׁ ִ
ימי ָר ָבא
ַּתלְ ִמידוֹ וַ ֲח ֵברוֹ ׁ ֶשל ָר ָבא ,וְ לָ ַמד ַ ּגם ֵא ֶצל ַרב ִח ְסדָּ א .עוֹ ד ִ ּב ֵ
יש ַיבת ְמחוֹ זָ א .לְ ַא ַחר ּ ְפ ִט ָירתוֹ ׁ ֶשל ָר ָבא
ׁ ִש ֵּ
ימ ׁש ַרב נַ ְח ָמן ַ ּבר יִ ְצ ָחק ִ ּב ׁ ִ
ָע ַמד ַרב נַ ְח ָמן ַ ּבר יִ ְצ ָחק ְ ּבר ׁ
ֹאש יְ ׁ ִש ַיבת ּפ ְּומ ְ ּב ִד ָיתא ַעד ׁ ְשנַ ת ּ ְפ ִט ָירתוֹ
ְ ּבד' קט"ז.
ֵ ּבין ַּתלְ ִמ ָידיו ָהיָ ה ָה ֲאמוֹ ָרא ָ"ר ִבינָ א" ָה ִר ׁ
אשוֹ ןֶ ׁ ,ש ָהיָ ה ַ ּגם ַּתלְ ִמיד ׁ ֶשל
ָר ָבא ,וַ ֲח ֵברוֹ ׁ ֶשל ַרב ַא ׁ ִשיָ .ר ִבינָ א וְ ַרב ַא ׁ ִשי ֵהם ׁ ֶש ִּסידְּ רּו וְ ָע ְרכּו ֶאת
ַה ַּתלְ מּוד ַה ַ ּב ְבלִ י.

2

על המפה
שייח' אבריק
שייח' אבריק הוא אזור גבעות הסמוך
למפגש עמק יזרעאל ועמק זבולון,
הנקרא על שמו של מוסלמי אדוק שלפי
המסורת קברו נמצא במקום .מסורת
אחרת מייחסת את הקבר לברק בן
אבינועם.
בשנות ה 20-גאל יהושע חנקין את
האדמות בשם הקרן הקיימת לישראל.
בשנת תרפ"ה ( )1925התיישבו שם
יהודים מתנועת הפועל המזרחי,
שלאחר מכן עברו לייסד את שדה
יעקב .שנה לאחר מכן נשלח לשייח'
אבריק אלכסנדר זייד כשומר מטעם
קק"ל ,הקים חווה במקום וייסד בו את
אגודת השומרים .זייד נרצח בשנת
תרצ"ח ( )1938ובמקום הוצבה אנדרטה
לזכרו.

קבר שייח' אברק ()Wikipedia.Ori

תעודת זהות  -תלמוד ישראלי
תלמוד ישראלי -הדף היומי לילדים,
מחבב ומנגיש את לימוד התלמוד,
מגביר אהבת תורה ומעצים את
התא המשפחתי והקהילתי.
הפרוייקט כולל -שבעה כרכים המקיפים
את כל דפי התלמוד עפ"י סדר הדף היומי,
עלונים שבועיים המופצים בעשרות אלפי
עותקים ,דף פייסבוק  60 ,סרטונים
בשיתוף ערוץ מאיר עם כוכבי
ב-
הילדים אסי וטוביה.
לפתיחת מוקד לימוד כקהילה או בית ספר
לפרטים :ענבל הלל רכזת פרויקטים
 | inbalh@medison.co.ilטל03-9250274 .
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ְ ּב ַמ ֶּסכֶ ת ׁ ַש ָ ּבת (דף קי"ח  -קי"ט) ְמ ַס ּ ֵפר ַה ַּתלְ מּוד ׁ ֶש ַרב נַ ְח ָמן בַּ ר
יִ ְצ ָחק ָהיָ ה עוֹ ֶשׂ ה ֲעבוֹ דוֹ ת ׁשוֹ נוֹ ת לִ כְ בוֹ ד ׁ ַשבָּ ת ַה ַּמלְ ָ ּכה ,וְ ָהיָ ה אוֹ ֵמר:
יצוֹ ל ִמ ּׁ ִש ְעבּ ּוד ָ ּגלּוּיוֹ ת".
ָּ
"כל ַה ְמ ַע ֵּנג ֶאת ַה ּׁ ַשבָּ ת נִ ּ

דַּ ף כ"ח :לֶ ֱאכוֹ ל ְ ּכמוֹ ְמלָ כִ ים
ַה ַּתלְ מּוד ְמלַ ְּמ ֵדנּו לְ גַ ֵ ּבי ָק ְר ָ ּבנוֹת שי ֵׁש לֶ ֱאכוֹל או ָֹתם ְּכמ ֹו ְמלָ כִ יםַ .ה ָּמקוֹר
לְ כָ ְך הּוא ַה ּ ָפסּוק ְ ּב ֵס ֶפר ַ ּב ִּמ ְד ָ ּבר" :וַ ַיְד ֵ ּבר ה' ֶאל ַא ֲהרֹן ֲוַאנִ י ִה ֵ ּנה נָ ַת ִּתי
לְ ָך ֶאת ִמ ׁ ְש ֶמ ֶרת ְּתרּומ ָֹתי לְ כָ ל ָק ְד ׁ ֵשי ְבנֵ י יִ ְ ׂ
ש ָר ֵאל לְ ָך נְ ַת ִּתים לְ ָמ ׁ ְש ָחה
ּולְ ָבנֶ ָ
יך לְ ָחק עוֹ לָ ם".
יּוחד ַ ּב ָ ּק ְר ָ ּבנוֹ ת לֶ ֱאכוֹ ל אוֹ ָתם "לְ ָמ ׁ ְש ָחה"
ִמ ָ ּכאן דָּ ְר ׁשּו ֲחזַ "ל ׁ ֶשּיֵ ׁש דִּ ין ְמ ָ
 ְּכ ֶד ֶר ְך ׁ ֶשאוֹ כְ לִ ים ְמלָ כִ ים ׁ ֶש ִ ּב ְתק ָּופ ָתם ָהיּו נִ ְמ ׁ ָש ִחים ַ ּב ּׁ ֶש ֶמן לַ ְּמלּוכָ ה .לָ כֵ ןֵאין ַהכּ ֲֹהנִ ים א ֹוכְ לִ ים ֶאת ְ ּב ַ ׂ
שר ַה ָ ּק ְר ָ ּבנוֹת ֶא ָ ּלא ְּכ ׁ ֶשהּוא ָצלּויּ ,ומו ְֹר ִחים ָעלָ יו
ישים לִ ְפנֵ י ַה ְּמלָ כִ ים.
ַח ְרדָּ ל ְּכ ֵדי ׁ ֶש ְּיִהיֶה ָט ִעיםּ ְ ,ב ִדּיּוק ְּכמוֹ ַה ַּמ ֲאכָ לִ ים ׁ ֶש ַּמ ִ ּג ׁ ִ

רּוכה ׁ ֶשל זְ כַ ְריָ ה
דַּ ף כ"טַ :הדֶּ ֶר ְך ָה ֲא ָ ּ
ְ ּב ֵע ֶדר ַה ּ ָפרוֹ ת ֵעגֶ ל ִר ׁ
אשוֹ ן נוֹ לַ ד .זְ כַ ְריָ ה ַ ּב ַעל ָה ֵע ֶדר ָ ׂ
ש ַמח ְמאוֹ ד .הּוא
ְ
ָקנָ ה ֶאת ַה ְ ּב ֵהמוֹ ת לִ ְפנֵ י ַּכ ָּמה חוֹ ָד ׁ ִשים ָּוברּוך ה' ְּכ ָבר נוֹ לַ ד לוֹ ֵעגֶ ל.
ִׂ
ש ְמ ָחתוֹ ָהיְ ָתה ְ ּגדוֹ לָ ה ִמ ּ ְפנֵ י ׁ ֶשהּוא יִ זְ ֶּכה לְ ַקּיֵ ם ִמ ְצוַ ת בְּ כוֹ ר .בְּ כוֹ ר
יבים אוֹ תוֹ לְ ָק ְרבָּ ן.
בְּ ֵה ָמה ְטהוֹ ָרה הּוא ָקדוֹ ׁש וְ ִאם ֵאין בּ וֹ מּום ַמ ְק ִר ִ
"ה ֵרי זֶ ה קו ֶֹד ׁש" ו ְִה ְמ ִּתין
ָע ַמד זְ כַ ְריָה ָ ּב ֶר ֶפת ו ְָא ַמר ְ ּב ִה ְת ַר ְ ּג ׁשּות ַעל ַה ְ ּבכוֹרֲ :
יע ִעם ַה ְ ּבכוֹ ר לְ ֵבית ַה ִּמ ְקדָּ ׁש ְּכ ֵדי לְ ַה ְק ִריבוֹ ְּ .כ ֵדי לָ ַד ַעת ְ ּב ִדּיּוק ֶמה
לְ ַה ִ ּג ַ
"עלֶ ָ
יך לְ ַה ְק ִריב
ָעלָ יו לַ ֲעשׂוֹ תָ ּ ,פנָ ה זְ כַ ְריָ ה ֶאל ָה ַרב וְ הּוא ִה ְס ִ ּביר לוֹ ָ :
ֶאת ַהבְּ כוֹ ר בְּ תוֹ ְך ׁ ְשנֵ ים ָע ָשׂ ר חוֹ ֶד ׁש ֵמ ַהּיוֹ ם ַה ּׁ ְש ִמינִ י ׁ ֶשל ַהבְּ כוֹ ר".
יע לְ ֵבית ַה ִּמ ְקדָּ ׁש .הּוא ָ ּגר ִ ּב ְק ֵצה
זְ כַ ְריָ ה ִּתכְ נֵ ן וְ ִה ְת ַא ְר ֵ ּגן לְ ַה ְס ּ ִפיק לְ ַה ִ ּג ַ
ֶא ֶרץ יִ ְ ׂ
ש ָר ֵאל וְ ַהדֶּ ֶר ְך ִה ְת ָא ְרכָ ה וְ ִה ְת ַע ְּכ ָבה ל ֹא ְּכ ִפי ׁ ֶשהּוא ִּתכְ נֵ ן .לְ ַא ַחר
ְּתלָ אוֹת ַרבּ וֹת ִה ִ ּג ַיע זְ כַ ְריָה לִ יר ׁ ָּושלַ יִם ְּכ ׁ ֶש ַה ְ ּבכוֹר ְּכ ָבר ָהיָה ֶ ּבן ׁ ָשנָ ה וְחו ֶֹד ׁש.
"ה ִאם ֶא ְפ ׁ ָשר לְ ַה ְק ִריב
ְמאּוכְ זָ ב ּ ָפנָ ה זְ כַ ְריָה לְ כ ֲֹהנֵ י ֵ ּבית ַה ִּמ ְקדָּ ׁש ו ׁ ְָש ַאלַ :
ֶאת ַהבְּ כוֹ ר ֲא ִפילּ ּו ׁ ֶש ְ ּכ ָבר ָע ְב ָרה ׁ ָשנָ ה?".
ילה יֵ ׁש לְ ַה ְק ִריב ֶאת
ַהכּ ֲֹהנִ ים ֵה ׁ ִשיבּוּ ֵ :
"כןֶ ,א ְפ ׁ ָשרָ .א ְמנָ ם לְ ַכ ְּת ִח ָ ּ
ַה בְּ כ וֹ ר בְּ ת וֹ ְך
ַה ּׁ ָשנָ ה ָה ִר ׁ
אשוֹ נָ ה,
ֲא ָבל ִאם ִה ְת ַע ְ ּכבּו
וְ ל ֹא ִה ְק ִר יבּוהּו,
ֶא ְפ ׁ ָשר לְ ַה ְק ִריבוֹ
ַ ּגם ַא ַחר ָ ּכ ְך".

מן ההיסטוריה
מבצע אביבה
"מבצע אביבה" היה אחד משלושה
מבצעים חשאיים ,יחד עם "מבצע
יונה" ו"מבצע שחרית" ,שבמהלכם
הועבר נשק מצרפת לישראל בשנת
תשט"ז ( )1956לפני היציאה למבצע
קדש .צרפת הסכימה להשאיל לישראל
 23מטוסי דקוטה ,וישעיהו גזית היה
האחראי על מבצע ההעברה .ההעברה
נעשתה בשלוש קבוצות :קבוצה ראשונה
של  5מטוסים הוטסה על ידי טייסים
צרפתים ,במסווה של מטוסים אזרחיים
שנרכשו על ידי חברת תעופה חדשה.
קבוצה שנייה של  8מטוסים הוטסה
על ידי טייסים ישראלים .עשרת
המטוסים הנותרים טסו בנתיב שונה
על ידי צוותי אוויר ישראלים שהתחזו
לטייסים צרפתיים .הם טסו דרך ביזרטה
שבתוניסיה ונחתו בעקרון .מבצעים אלה
חוללו מהפך בכמות ובאיכות הנשק
שבידי צה"ל.
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מבצע עופרת יצוקה

מבצע עופרת יצוקה היה מבצע צבאי נרחב בו תקף צה"ל את
החמאס ברצועת עזה ,בעקבות ירי רקטות ממושך על יישובים
ישראלים בנגב .המבצע החל ב-ל' כסלו ,ונמשך  22ימים .השם
"עופרת יצוקה" לקוח מהשיר "לכבוד החנוכה" של חיים נחמן ביאליק,
משום שהמבצע החל בחנוכה .מטרת המבצע הייתה לפגוע קשות
בהנהגת ממשלת החמאס כדי למנוע את יכולתה להתחמש ,ולהביא
בכך להפסקת הירי על ישראל ולרגיעה ביטחונית ממושכת .בשלב
הראשון הפציץ חיל האוויר את הרצועה ,ולאחר מכן נכנסו פנימה
כוחות יבשה בשילוב חילות
האוויר ,הים והתותחנים .במהלך
המבצע נהרגו למעלה מ1,000-
מחבלים ,ונגרמו נזקים כבדים
לרצועת עזה .לאחר כשלושה
שבועות הכריזה ישראל על
הפסקת אש חד צדדית וצה"ל
רקטה נורית מאזור אזרחי בעזה לעבר ישראל יצא מהרצועה.
()Wikipedia, paffairs_sanfrancisco

דבר תורה לשולחן שבת
בפרשת "בחוקותי" החותמת את ספר "ויקרא" מופיעות תוכחות רבות,
ועונשים קשים לעם ישראל ,אם יחדלו לשמור את דרך ה' .אחד העונשים
ּיש ִבים ָ ּב ּה".
יה אֹיְ ֵביכֶ ם ַה ׁ ְ
הוא" :וַ ֲה ׁ ִש ּמ ִֹתי ֲאנִ י ֶאת ָה ָא ֶרץ וְ ׁ ָש ֲממּו ָעלֶ ָ
העונש המתואר בפסוק זה הוא הגלייתם של עם ישראל מארצם .אולם
בצד העונש ,מוצא רש"י גם חיוב בפסוק זה והבטחה טובה לעם ישראל.
על פי רש"י ,מבטיח הקב"ה בפסוק זה שבזמן שבני ישראל יהיו בגלות
מחוץ לארצם הארץ תישאר שממה ולא יכנסו אליה אויבים עד שעם
ישראל ישוב לארץ" :והשמתי אני את הארץ"  -זו מידה טובה לישראל
שלא ימצאו האויבים נחת רוח בארצם ,שתהא שוממה מיושביה .הבטחה
זו אכן התקיימה במשך תקופת הגלות.

שאלת
השבוע???
התשובות לשאלות נמצאות בעלון זה

א .מה למדו חז"ל מהפסוק" :וַ יְ ַד ֵ ּבר ה' ֶאל
ַא ֲהרֹן וַ ֲאנִ י ִה ֵּנה נָ ַת ִּתי לְ ָך ֶאת ִמ ׁ ְש ֶמ ֶרת
ְּתרּומ ָֹתי לְ כָ ל ָק ְד ׁ ֵשי ְבנֵ י יִ ְשׂ ָר ֵאל לְ ָך
נְ ַת ִּתים לְ ָמ ׁ ְש ָחה ּולְ ָבנֶ ָ
יך לְ ָחק עוֹ לָ ם"?
ב .מה יש לעשות עם ְ ּבכוֹ ר ְ ּב ֵה ָמה ְטהוֹ ָרה?
ג .היכן ישבו הסנהדרין ומה חכמיה
עשו שם?
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 הצהריםtalmudisraeli@medison.co.il :
הודעות ישלחו לזוכים במייל ושמותיהם יפורסמו
בדף הפייסבוק של התלמוד הישראלי.
*בפיקוח רואה חשבון

מה נכון?
בעלון הוזכרו שמותיהם של כמה מבצעים
צבאיים .הקיפו בעיגול את  4המילים ששימשו
שמות למבצעים:
יונה
גזית

שחרית

אביבה

אבריק

דקוטה

קדש

! יש לי מושג | מקווה כלים
יהודי שרכש או קיבל במתנה כלי מתכת או זכוכית מגוי ,צריך לטבול
אותם לפני שיוכל להשתמש בהם .במקומות רבים יש מקווה כלים,
המיועד להטבלה של כלים כאלה .לפני הטבילה מברכים "אשר קדשנו
במצוותיו וציוונו על טבילת כלים" .יש פרטי הלכות רבים בנושא ויש
לברר כל מקרה לגופו.
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