בס"ד

מדינת ישראל
משרד החינוך

דף לימוד

לימות השבוע
ולשולחן שבת
ַּדף ט"זַ :רב ַה ְמנּונָ א
ּגֹורר
מֹורא ֶׁש ִה ְת ֵ
ַרב ַה ְמנּונָ א ָה ָיה ֲא ָ
ְּב ָב ֶבלְ ,ו ָה ָיה ַּתלְ ִמיד ֻמ ְב ָהק ֶׁשל ַרב,
ּומ ַסר
"ּבנִ י" ָ
ַעד ּכְ ֵדי ּכָ ְך ֶׁש ַרב ָק ָרא לֹו ְ
לֹו ַמ ֲא ָמ ִרים ַר ִּבים ַּב ֲהלָ כָ ה.
מּובא ַמ ָּשׂא
ְּפ ָע ִמים ַרּבֹות ַּב ַּתלְ מּוד ָ
ּומ ָּתן ֵּבין ַרב ַה ְמנּונָ א ְל ַרב ִח ְס ָּדא,
ַ
ּופ ַעם ַא ַחת ָׂש ַמח ּכָ ל ּכָ ְך ַרב ִח ְס ָּדא
ַ
ּתֹורה ֶׁש ָא ַמר ַרב ַה ְמנּונָ א,
ִמ ְּד ַבר ָ
"מי ִי ֵּתן ָלנּו
ַעד ֶׁש ָא ַמר ָע ָליוִ :
(ׁש ֵאינָ ן ִמ ְת ַע ְּיפֹות) ְונֵ ֵלְך ַא ֲח ֶריָך ָּת ִמיד ְּכ ֵדי ִל ְׁשמ ַֹע ֶאת ְּד ָב ֶריָך" .
ַר ְג ַל ִים ֶׁשל ַּב ְר ֶזל ֶ
בּורה ְּב ֶא ֶרץ
הֹובילּו לִ ְק ָ
ּובאֹותֹו ְז ָמן ִ
לְ ַא ַחר ְּפ ִט ָירתֹוֶ ,ה ְחלִ יטּו לְ ָק ְברֹו ְּב ֶא ֶרץ ִי ְׂש ָר ֵאלְ ,
יהם ָה ֲארֹונֹות,
ִי ְׂש ָר ֵאל ַּגם ֶאת ַר ָּבה ַּבר ַרב הּונָ אְ ,ו ַכ ֲא ֶׁשר ִה ִּגיעּו ַה ְּג ַמ ִּלים ַו ֲע ֵל ֶ
מֹור ִאים
מֹותם ָחלְ קּו ָה ֲא ָ
ּומ ֲאנּו לְ ִה ְת ַק ֵּדםּ ,כִ י ּגַ ם לְ ַא ַחר ָ
לְ גֶ ֶׁשר ַצר ,נֶ ֶע ְמדּו ַהּגְ ַמּלִ ים ֵ
ָּכבֹוד ֶזה ָל ֶזה ְו ָכל ֶא ָחד ָר ָצה ֶׁש ֲארֹונֹו ֶׁשל ַה ֵּשׁנִ י ַי ֲעבֹר ְּת ִח ָּלה.

סדר קדשים
מסכת מנחות ט"ז -כ"ב
פרשת כי תבוא
ט"ו -כ"א באלול
( 26לאוגוסט 1 -לספטמבר)

מן התלמוד
סדר קדשים
מסכת מנחות ,דף י״ט

"אמר רב :כל מקום שנאמר תורה וחוקה – אינו
אלא לעכב"
כתיבא – כתוב
ילפינן – לומדים אנחנו
הסבר :רב אומר שבמקומות בתורה שנזכרת
בהם המלה "תורה" או "חוקה" ,בא הדבר ללמד
שכל פרטי המצווה הכתובים שם מעכבים את
קיום המצווה ,ושאם חסר אחד מהם לא יוצאים
ידי חובה.

ּתֹורה
ַּדף י"זַ :א ֲה ַבת ָ
"ּפּגּול"ָ ,א ַמר ַרב ַה ְמנּונָ אֶׁ ,ש ַר ִּבי ֲחנִ ינָ א ָא ַמר לֹו ֲה ָל ָכה
נֹוׂשא ִ
תוך כדי העיסוק ְּב ֵ
ּות ִקילָ א
"א ַמר ַרב ַה ְמנּונָ אָ ,הא ִמיּלְ ָתא ַא ְבלַ ע לִ י ַר ִּבי ֲחנִ ינָ אְ ,
ְמ ֻס ֶּי ֶמת ְּב ִענְ ְינֵ י ִּפּגּולָ :
יבה
ימנִ י ְולִ ְּמ ַדנִ י ַר ִּבי ֲחנִ ינָ אְ ,ו ִהיא ֲח ִב ָ
מּודאי" ֶ -את ַה ֲהלָ כָ ה ַהּזֹו ִה ְט ִע ַ
ִלי ְּכ ֻכ ֵּלי ַּת ְל ָ
ָעלַ י ּכְ מֹו ּכָ ל ַמה ֶּשּׁלָ ַמ ְד ִּתי ַעד ַהּיֹום".
מעניין לראות את הניסוח של ַרב ַה ְמנּונָ א .הּוא ְמ ַס ֵּפר ֶׁש ַר ִּבי ֲחנִ ינָ א ִה ְט ִעים
אֹותֹו ,נָ ַתן לֹו ִל ְטעֹםֲ ,ה ָל ָכה .ניסוח זה מבטא את אהבתו ללימוד ולתורה של
רב המנונא שחש בזמן לימוד התורה כאילו הוא אוכל מאכל טעים.

ַּדף י"חַ :א ְׁש ֵריכֶ ם ַּתלְ ִמ ֵידי ֲחכָ ִמים
יֹוסף ַה ַּב ְב ִלי
יתי ֶאת ֵ
ּמּוע ְו ָר ִא ִ
ִס ֵּפר ַר ִּביַּ :פ ַעם ַא ַחת ָה ַל ְכ ִּתי ְל ַר ִּבי ֶא ְל ָע ָזר ֶּבן ַׁש ַ
יֹוסף ַה ַּב ְב ִלי,
ׁשֹומ ַע ִמ ֶּמּנּו ֲה ָלכֹותְ ,ו ָהיּו ֲה ָלכֹות ֵאּלּו ְמ ַׂש ְּמחֹות ֶאת ֵ
יֹוׁשב ְל ָפנָ יו ְו ֵ
ֵ
ּמּועַ " :מה ִּדינֹו ֶׁשל
יֹוסף ַה ַּב ְב ִלי ֶאת ַר ִּבי ֶא ְל ָע ָזר ֶּבן ַׁש ַ
ְוהּוא ָׂש ַמח ָּב ֶהןָׁ .ש ַאל ֵ
יע ֶזר
ּמּועּ" :כָ ֵׁשרְ ,ו ַר ִּבי ֱאלִ ֶ
עֹוׂשה ָּד ָבר ְמ ֻס ָּים ַּב ָּק ְר ָּבן?"ֵ ,ה ִׁשיב לֹו ַר ִּבי ֶאלְ ָע ָזר ֶּבן ַׁש ַ
ָה ֶ
יֹוסף ַה ַּב ְב ִלי ,ופנָ יו עלצו ֵמרֹב ִׂש ְמ ָחה.
ּפֹוסל"ָׂ .ש ַמח ָּכל ָּכְך ֵ
ֵ
ּש ִּל ַּמ ְד ִּתיָך ַעד ַע ְכ ָׁשיו ֹלא ִׂש ַּמח
ּמּועַ :ה ִאם ָּכל ַמה ֶ ׁ
ָא ַמר לֹו ַר ִּבי ֶא ְל ָע ָזר ֶּבן ַׁש ַ
יֹוסף ַה ַּב ְב ִליַ :ו ַּדאי ָּכל ַמה
אֹותָך? ַרק ָּכ ֵעת ָל ַמ ְד ָּת ִמ ֶּמּנִ י ֲה ָל ָכה נְ כֹונָ ה? ֵה ִׁשיב ֵ
ְ
ּומ ֻכּוָן ָל ֲה ָל ָכהַ ,אְך הפעם ָׂש ַמ ְח ִּתי ְמאֹדִּ ,כי ַּפ ַעם ָׁש ַמ ְע ִּתי
ֶּשׁ ִּל ַּמ ְד ַּתנִ י ָה ָיה נָ כֹון ְ
יע ֶזר
ּומ ָאז ָה ַל ְכ ִּתי ֵא ֶצל ָּכל ַּת ְל ִמ ָידיו ֶׁשל ַר ִּבי ֱא ִל ֶ
יע ֶזרֵ ,
ֲה ָל ָכה זֹו ְּב ֵׁשם ַר ִּבי ֱא ִל ֶ
ְל ָב ֵרר ִאם ָא ֵכן ָּכְך הּוא ָא ַמרְ ,ו ִאיׁש ֵמ ֶהם ֹלא ָי ַדע ַל ֲענֹות ִליָ .ל ֵכן ָׂש ַמ ְח ִּתי ָּכל ָּכְך
ּתֹורה ֶׁשל
ּש ְמ ַחת ַה ָ
ּמּוע ִמ ִ ׂ
ִל ְׁשמ ַֹע ִמ ְּמָך ֶאת ַה ְּד ָב ִריםִ .ה ְת ַר ֵּגׁש ַר ִּבי ֶא ְל ָע ָזר ֶּבן ַׁש ַ
יֹותר".
יבין ֲעלֵ יכֶ ם ְּב ֵ
תֹורה ֲח ִב ִ
"א ְׁש ֵריכֶ ם ַּתלְ ִמ ֵידי ֲחכָ ִמים ֶׁש ִּד ְב ֵרי ָ
יֹוסף ַה ַּב ְבלִ י ְו ָא ַמרַ :
ֵ
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בית התלמוד
הישראלי מאחל
בהצלחה ובשעה
טובה בפתיחת
שנת הלימודים
תשע"ט

בס"ד

סעודת ערב שבת
 7דקות

 3דקות

מנה עיקרית

מנת פתיחה

פלפול משפחתי לשולחן שבת

דבר תורה לשולחן השבת
פרשת כי תבוא

לפניכם אירוע שעורר דיון משפחתי סוער-

בתחילת פרשתנו מתוארת בצורה נפלאה פרשיית
הבאת הביכורים לבית המקדש ,אשר בסיומה
אומרת התורה" -ושמחת בכל הטוב אשר נתן לך
ה' אלוקיך".

הרבה זמן לא נפגשו בני משפחת לוי האחד עם השני ,ולכן
ארגנו במשך זמן רב שבת משפחתית לכל בני המשפחה
בביתו של אחד הילדים .כמה ימים לפני השבת שכולם חיכו
לה ,גילתה שכנה אלמנה שלהם [ שהיא קצת נודניקית]...
שהם מתכוננים לשבת המשפחתית  ,ושאלה האם היא גם
יכולה לבוא ולהצטרף לשבת?

בהמשך הפרשה מתוארות קללות רבות ,והתורה
אומרת כי הסיבה בגללה הן יגיעו היא "תחת אשר
לא עבדת את ה' אלוקיך בשמחה ובטוב לבב מרב כל".

מדוב מצד שני:

ד אחד:

מצ שפחה חיכו
בני המ לשבת הזו
הרבה זמן הם ביחד,
רק
שיהיו בה של מישהי
ונוכחותה ה  ,תפריע
פח
שלא מהמש פגום בכיף
ת
להם מאד ,ו מהמפגש
אה שלהם
וההנ המשפחתי.

כיצד בפרשיית הביכורים האדם מתמלא בשמחה
בגלל כל מה שנתן לו ה' ,ולעומת זאת בקללות הוא
איננו שמח בכל מה שנתן ה' והוא נענש על כך?
ניתן להסביר שההבדל בין הפסוקים טמון במילה
אחת"-לך" ,שהיא חילוף האותיות של המילה "כל".
בפסוק הראשון -האדם שמח בחלקו -ולכן כל מה
שיש לו גורם לשמחה גדולה ,על כן מדגישה התורה
את המילה" -בכל אשר נתן לך" .אולם ,בפסוק השני
שלא מופיעה המילה "לך" -מדובר באדם שלא שמח
בחלק שלו אלא עסוק במה שיש לחברו -ובמצב
כזה -גם כל מה שיש לו -אינו מספיק כדי לשמחו.

ו...מה
דעתכם?

ר באי
ומסכנה שה אלמנה
שאין לה
כל כך חב
להיות..א רים ואיפה
ז
לשבת ל איך אפשר
ב
ד
ו
לי
הנות
כא
שר יודעי
ממול נמ ם שבדלת
אישה צאת לבד
אל
אחד לא מנה שאף
הז
מ
ין אותה?

קינוח  /מי אני?

מי
אני

 4דקות

א .א.שמי המקורי היה 'מבצע גור אריה יהודה'.
ב .במסגרת המבצע הועלו ארצה בין חודש נובמבר  1984לחודש ינואר  1985כ
 6364יהודים.
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יציאת
מצרים
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2934
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חנוכת
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חורבן ביהמ“ק
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3408
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הקמת
ביהמ“ק ה2-

מבצע משה

לועזי
(למיניינם)

בספירה
מבריאת העולם

ג .אנשי המגבית היהודית המאוחדת קראו למבצע על שמו של המנהיג היהודי
הגדול שהעלה את העם ממצרים לארץ ישראל.

3728

3828

3880

3930

4260

הלל הזקן

חורבן
ביהמ“ק ה2-

רבי
עקיבא

רבי יהודה
הנשיא

495

חתימת
התלמוד

בס"ד

סעודת שבת

 7דקות

מנה עיקרית
התבוננו היטב בציור וענו על
השאלות הבאות:

1

מה האירוע המצויר כאן
ומתי הוא התקיים?

2

מה הגדרת תפקידו של
האיש הניצב בחזית הציור?

3

מה עושה האיש הניצב על
ההר מרחוק ולאיזה חג זה
קשור?

4

דגל של איזו מדינה מצויר
כאן ואיך זה קשור לאירוע?

הודי אתיופיה.
שה להעלאת י
1 .1מבצע מ
ל 5.1.85
21
.11
.84
בין
העדה .
קיים
הת ש הוא קייס .מנהיג ורב רושלים ,כפי
לי
2 .2האי
שר
הק
ו
בה
על האה
3 .3מכריז בחג הסיגד.
העלייה של
שעשו
בצעה
הת
כה
דר
דן.
4 .4דגל סו תיופיה לארץ.
יהודי א

 4דקות

 3דקות

סעודה שלישית

מתולדותיו

קינוח  /מי אני?

ד"ר זרח ורהפטיג (תרס"ו-תשס"ב)1906-2002 ,

א .חוגגים אותי בכ"ט בחשוון 50 ,יום
לאחר יום כיפור.
ב .ביום הזה צמים ומתפללים,
עולים על הר גבוה סמל להר
סיני ,ומחזקים את הקשר עם
התורה והקב"ה.
ג .בארץ ישראל נוהגים לחגוג אותי
בטיילת ארמון הנציב בירושלים,
משם רואים את אזור הר הבית.

היה פוליטיקאי ומשפטן ,מראשי הפועל המזרחי והמפד"ל .נולד ברוסיה,
רכש השכלה תורנית וכללית והצטרף לתנועת המזרחי .במלחמת
העולם השנייה ברח לליטא וסייע לבריחת אלפי יהודים מפולין וליטא
ליפן ,משם הגיעו מאוחר יותר לישראל ולארה"ב .שימש כיו"ר הוועד
להצלת יהודי פולין .בתש"ז ( )1947עלה לארץ
ושימש בתפקידים מרכזיים במפלגה.היה בין
מנסחי החוקה של מועצת המדינה הזמנית ,ובין
החותמים על מגילת העצמאות ,וכיהן כיו"ר ועדת
חוקה ,חוק ומשפט שהיתה אמורה לחוקק את
חוקת המדינה .כיהן כחבר כנסת וכשר הדתות
במשך שנים רבות .בשנת תשמ"ג ( )1983זכה
ורהפטיג בפרס ישראל על תרומה מיוחדת לחברה
ולמדינה בקידום המשפט העברי .בשנת תשמ"ו
דר זרח ורהפטיג (אוסף
( )1986זכה בפרס הרב קוק לספרות תורנית.

חג הסיגד

התצלומים הלאומי)

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

5727
ה'תשכ"ז

התשכ"ט

5778
ה'תשע"ח
70

510

ימי הביניים
תקופת הראשונים

הרמב"ם
1492
גירוש ספרד

העת
החדשה

הרצל

שואה

1947

מלחמת
העצמאות

1948

הקמת
המדינה

1967

מלחמת
ששת הימים

1969

הרב
אריה לוין

2017

 70שנה
למדינה

בס"ד

סדר קודשיםַ ,מ ֶּס ֶכת ְמנָ חֹות ,דפים י"ט -כ"ב

ַּדף י"ט :ברית ֶמלַ ח

מה קשור?

ֹלח ֶאת ָּכל ַה ָּק ְר ָּבנֹות"ְ :וכָ ל ָק ְר ַּבן
ּתֹורה ְמ ַצּוָה בספר ויקראִ ,ל ְמ ַ
ַה ָ
ֹלקיָך ֵמ ַעל ִמנְ ָח ֶתָך,
ִמנְ ָח ְתָך ַּב ֶּמלַ ח ִּת ְמלָ ח ,וְ ֹלא ַת ְׁש ִּבית ֶמלַ ח ְּב ִרית ֱא ֶ
ַעל ּכָ ל ָק ְר ָּבנְ ָך ַּת ְק ִריב ֶמלַ ח".

מתחו קו בין האישים לבין תאוריהם:

ארוונה היבוסי
זרח ורהפטיג
יוסף הבבלי
דוד המלך

!

פניו צהבו מרוב
שמחה
תרם עצים להבערת
אש המזבח
בנה את היסודות
לבית המקדש

יחים ֶמלַ ח ַעל ַה ֻּשׁלְ ָחן?
ּדּוע ַמּנִ ִ
ַּדף כ'ַ :מ ַ
יחים ֶמ ַלח ַעל
ְּב ָכל ְס ֻע ָּדה ַמּנִ ִ
ּמֹוציא'
רּוסת ַ'ה ִ
ַה ֻּשׁ ְל ָחןְ ,ו ֶאת ְּפ ַ
טֹוב ִלים
ְ
ּדּוע
טֹוב ִלים ְּב ֶמ ַלחַ .מ ַ
ְ
רּוסה ְּב ֶמ ַלח? ְּב ַמ ֶּס ֶכת
ֶאת ַה ְּפ ָ
ְּב ָרכֹות נֶ ֱא ַמר ֶׁש ָּצ ִריְך ִל ְטּבֹל ֶאת
רּוסה ְּב ֶמ ַלח ְּכ ֵדי ֶׁש ִּי ְה ֶיה ָלּה
ַה ְּפ ָ
ּמֹוציא.
יה ִּב ְר ַּכת ַה ִ
ַט ַעם טֹובֶׁ ,ש ֲה ֵרי ְמ ָב ְר ִכים ָע ֶל ָ

סייע לבריחת אלפי
יהודים ליפן

יש לי מושג | דינא דמלכותא דינא

"דין המלכות דין" הוא עיקרון הקובע שלשלטון
במדינה יש סמכות לקבוע חוקים ,לגבות מיסים
ולקחת ממון מהאזרחים ,ואין בכך משום גזל .קיימת
חובה להישמע לחוקי המדינה ,ואסור לרמות את
המכס או לקחת ממון השייך לשלטון לפי החוק

שאלות השבוע???

א .מהי ְּב ִרית ֶמלַ ח?

ּדּוע?
ּומ ַ
בִ .מי ָק ָרא לְ ִמי ְ'ּבנִ י' ַ

יחים ֶמ ַלח ַעל ַה ֻּשׁ ְל ָחן? ָה ְר ָמ"א (רבי משה איסרליש)
ּדּוע ַמּנִ ִ
ּומ ַ
ַ
יח ַעל ּכָ ל ֻׁשלְ ָחן ֶמלַ ח ק ֶֹדם (לִ ְפנֵ י) ֶׁש ִּי ְב ַצעּ ,כִ י
"מ ְצ ָוה לְ ַהּנִ ַ
ּכֹותבִ :
ֵ
ּדֹומה לְ ִמ ְז ֵּב ַח ְו ָה ֲאכִ ילָ ה לְ ָק ְר ָּבן".
ַה ֻּשׁלְ ָחן ֶ

ּמּובאת ַעל יְ ֵדי ּכ ֵֹהן
ַּדף כ"אִ :מנְ ָחה ֶׁש ֵ
טּורים
אֹומרֶׁ ,ש ַהּכ ֲֹהנִ ים ָטעּו ְו ָח ְׁשבּו ֶׁש ֵהם ְּפ ִ
יֹוחנָ ן ֶּבן ַז ַּכאי ֵ
ַר ָּבן ָ
שי ְׁשנָ ּה ֲה ָל ָכה
ִמ ִּמ ְצ ַות ַמ ֲח ִצית ַה ֶּשׁ ֶקל .הסיבה לטעותם הייתה ֶ
אֹותּה
ּמּובאת ַעל ְי ֵדי ּכ ֵֹהןֵ ,אין ַהּכ ֲֹהנִ ים אֹוכְ לִ ים ָ
ֶׁשּכָ ל ִמנְ ָחה ֶׁש ֵ
אֹותּה ּכָ לִ יל ַעל ּגַ ֵּבי ַה ִּמ ְז ֵּב ַח.
יבים ָ
ֶאּלָ א ַמ ְק ִר ִ
יבים
ִּב ְמעֹות ַמ ֲח ִצית ַה ֶּשׁ ֶקל ,קֹונִ ים ֶאת ָק ְר ְּבנֹות ַה ִּצּבּור ֶׁש ַּמ ְק ִר ִ
יהם ֶאת ַה ֶּק ַמח ְל ֶל ֶחם ַה ָּפנִ יםִ ,מנְ ַחת ָהע ֶֹמרְׁ ,ש ֵּתי
ַעל ַה ִּמ ְז ֵּב ַחֵּ ,בינֵ ֶ
ַה ֶּל ֶחם ָועֹודָ .א ְמרּו ַהּכ ֲֹהנִ יםִ :אם ַּגם ָאנּו נִ ְתרֹם ַמ ֲח ִצית ַה ֶּשׁ ֶקלִ ,י ְהיּו
אֹותם,
ַה ָּק ְר ָּבנֹות ָה ֵאּלּו ַּגם ִמ ַּכ ְס ֵּפי ּכ ֲֹהנִ יםְ ,ו ָאסּור ִי ְה ֶיה ָלנּו ֶל ֱאכֹל ָ
ְּכמֹו ִמנְ ַחת ּכ ֵֹהן .אולם ָה ְי ָתה זֹו ָטעּותִ ,מ ְּפנֵ י ֶׁש ָה ִאּסּור לֶ ֱאכֹל ִמנְ ַחת
ּכ ֵֹהן ,הּוא ַרק ַעל ִמנְ ָחה ֶׁש ֵה ִביא ּכ ֵֹהן ָי ִחיד ְוֹלא ַעל ִמנְ ַחת ִצּבּור.

בּוסי
רּומת ֲא ַרוְ נָ ה ַהיְ ִ
ַּדף כ"בְּ :ת ַ

יחים ֶמלַ ח ַעל ַה ֻּשׁלְ ָחן בזמן
ּדּוע ַמּנִ ִ
גַ .מ ַ
הסעודה?
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 הצהרים.talmudisraeli@medison.co.il :
הודעות ישלחו לזוכים במייל ושמותיהם יפורסמו בדף הפייסבוק
של התלמוד הישראלי.
*בפיקוח רואה חשבון

הֹוציא ִמ ֶּמּנּו ֶאת ַה ָּדםַ ,אְך
ֹלח ֶאת ַה ָּב ָׂשרְּ ,כ ֵדי ְל ִ
ילים ִל ְמ ַ
ָאנּו ְר ִג ִ
ַה ֶּמ ַלח ַעל ַה ָּק ְר ָּבנֹות ֹלא נִ ַּתן ְלצ ֶֹרְך ֶזהֶ ,א ָּלא ְּכ ִפי ֶׁש ַּמ ְג ִּד ָירה
לּב ִרית בין ישראל לקב"ה.
ּתֹורה ֶׁש ַהּנָ ַחת ַה ֶּמ ַלח ִהיא סימן ְ
ַה ָ

ּכְ ֶׁש ַעם ִי ְׂש ָר ֵאל נִ כְ נַ ס לְ ֶא ֶרץ ִי ְׂש ָר ֵאלֹ ,לא ָּבנּו ִמ ָּיד ֶאת ֵּבית ַה ִּמ ְק ָּדׁש,
ֶא ָּלא ְּת ִח ָּלה ִה ְק ִריבּו ָק ְר ָּבנֹות ַּב ִּמ ְׁש ָּכןֶׁ ,ש ָה ָיה ָּב ִעיר ִּג ְל ָּגלְ ,ו ַא ַחר
ָּכְך נָ ַדד ַה ִּמ ְׁש ָּכן ִל ְמקֹומֹות ֲא ֵח ִרים.
ָּד ִוד ַה ֶּמלֶ ְךִ ,ה ְת ִחיל לַ ֲעסֹק ְּב ִבנְ ַין ֵּבית ַה ִּמ ְק ָּדׁש .הּוא ֵהכִ ין ּכֶ ֶסף
בּוסי ְוגַ ם ָּבנָ ה ְיסֹודֹות לְ ֵבית
ּמֹור ָּיה ֵמ ֲא ַר ְונָ ה ַה ְי ִ
ְו ָז ָהבָ ,קנָ ה ֶאת ַהר ַה ִ
ַה ִּמ ְק ָּדׁשֲ .א ָבלֶ ,את ֵּבית ַה ִּמ ְק ָּדׁש ַע ְצמֹו ָּבנָ ה ְׁשֹלמֹה ַה ֶּמ ֶלְךְּ ,בנֹו
ֶׁשל ָּד ִוד ַה ֶּמ ֶלְךָׁ .שנִ ים ֲא ָחדֹות ָא ְרכָ ה ְמלֶ אכֶ ת ִּבנְ ַין ֵּבית ַה ִּמ ְק ָּדׁש,
ּוׁשמֹונִ ים ָׁשנָ ה ַא ֲח ֵרי
ְו ִהיא ִה ְס ַּת ְּי ָמה ְּבח ֶֹדׁש ִּת ְׁש ֵריַ ,א ְר ַּבע ֵמאֹות ְ
ֶׁש ְּבנֵ י ִי ְׂש ָר ֵאל ָי ְצאּו ֵמ ֶא ֶרץ ִמ ְצ ַר ִים.
בּוסי ַּגם ָּת ַרם ֵע ִצים ְל ַה ְב ָע ַרת ֵאׁש ַה ִּמ ְז ֵּב ַחְ ,ו ַהתלמוד
ֲא ַר ְונָ ה ַה ְי ִ
ְמ ִביא ַמ ֲע ֶׂשה ֶזהְּ ,כ ֵדי ִל ְלמֹד ִמ ֶּמּנּו ֲה ָל ָכה.

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

בחסות חברת

Talmudisraeli@Medison.co.il

טל ;03-9250250 .פקס03-9265608 .

תלמוד ישראלי

