
מדינת ישראל
משרד החינוך

ַּדף כ"ה: ָּבָבא ֶּבן ּבּוָטא
ָּבָבא ֶּבן ּבּוָטא ָהָיה ַּתָּנא ַּבּדֹור ָהִראׁשֹון ֶׁשל ַהַּתָּנִאים, ּדֹור ֶאָחד ִלְפֵני חּוְרַּבן ֵּבית ַהִּמְקָּדׁש 
ִני. ַּכֲאֶׁשר הֹוְרדּוס ַהֶּמֶלְך ָהַרג ֶאת ַחְכֵמי ִיְׂשָרֵאל, הּוא ִהְׁשִאיר ַּבַחִּיים ַרק ֶאת ָּבָבא ֶּבן  ַהּׁשֵ
ּבּוָטא, ְוַאַחר ָּכְך הּוא ִהְׁשִּפיַע ַעל הֹוְרדּוס ְלַחֵּדׁש ֶאת ֵּבית ַהִּמְקָּדׁש. ַהַּתְלמּוד ְמַסֵּפר ֶׁשָּבָבא 
ֶּבן ּבּוָטא ֵהִביא ְּבָכל יֹום קֹוְרָּבן ְלֵבית ַהִּמְקָּדׁש ִמְּפֵני ֶׁשָהָיה ָחִסיד, ַצִּדיק ָּגדֹול ִויֵרא ָׁשַמִים, 
ם ֵלב. ְּבָכל יֹום חֹול ָהָיה ָּבָבא ֶּבן ּבּוָטא  ְוהּוא ָחַׁשׁש ֶׁשָּמא הּוא ָעַבר ַעל ֲעֵברֹות ְּבִלי ֶׁשּׂשָ
ָנה -  ֵמִביא קֹוְרָּבן )ְּבַׁשָּבת ֵאין ַמְקִריִבים קֹוְרָּבנֹות ֶׁשל ְיִחיִדים(, חּוץ ֵמֲאֶׁשר יֹום ֶאָחד ַּבּׁשָ
ְּבי"א ְּבִתְׁשֵרי, יֹום ֶאָחד ַאֲחֵרי יֹום ַהִּכיּפּוִרים, ִמְּפֵני ֶׁשּיֹום ַהִּכיּפּוִרים ְמַכֵּפר ַעל ָּכל ָהֲעֵברֹות.
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ַּדף כ"ו: יֹום ַהִּכיּפּוִרים ְמַכֵּפר
יֹום ַהִּכיּפּוִרים הּוא יֹום ָקדֹוׁש ַהְמסּוָּגל ִלְסִליָחה, ְמִחיָלה ְוַכָּפָרה. ַרִּבי ֶאְלָעָזר אֹוֵמר: 
ִאם ֵיׁש ֲעֵבָרה אֹו ֵחְטא ֶׁשֵאין ָאָדם ָּבעֹוָלם יֹוֵדַע ֲעֵליֶהם - יֹום ַהִּכיּפּוִרים ְמַכֵּפר ֲעֵליֶהם.

ַּבַּתְלמּוד מּוָבאֹות ַּכָּמה ְׁשֵאלֹות ַעל ִּדְבֵרי ַרִּבי ֶאְלָעָזר, ְוַאַחת ֵמֶהן ִהיא: ֶעְגָלה ֲערּוָפה 
ֶׁשָעַבר ָעֶליָה יֹום ַהִּכיּפּוִרים - ֹלא ֵתָעֵרף. ְּכלֹוַמר: ִאם ִנְמָצא ָאָדם ָהרּוג ֵּבין ְׁשֵּתי ָעִרים 
ֵאָלה  ְוֵאין ָידּוַע ִמי ָהַרג אֹותֹו, ְמִביִאים ֶעְגָלה ְועֹוְרִפים ֶאת רֹאָׁשּה ְּכַכָּפָרה ַעל ָהֶרַצח. ַהּׁשְ
ִהיא, ְלִפי ַרִּבי ֶאְלָעָזר, ִאם ָעַבר יֹום ַהִּכיּפּוִרים ֲהֵרי ְּכָבר ִהְתַּכֵּפר ַהֵחְטא ֶׁשִאיׁש ֵאינֹו 

יֹוֵדַע ִמי ִּביֵּצַע אֹותֹו, ּוְלָכאֹוָרה ֵאין צֹוֶרְך ַלֲערֹוף ֶאת ָהֶעְגָלה.
ְּתׁשּוַבת ַהַּתְלמּוד ִהיא ֶׁשָאֵכן ִאיׁש ֵאינֹו יֹוֵדַע ִמי ָרַצח, ֲאָבל ֵיׁש ָאָדם ֶאָחד ָּבעֹוָלם ֶׁשּיֹוֵדַע ִמי 
ָרַצח, ְוֶזה ַהרוֵצַח ְּבַעְצמֹו. ָלֵכן ֵאין יֹום ַהִּכיּפּוִרים ְמַכֵּפר ַעל ֲעֵבָרה זֹו. ַרק ֲעֵבָרה ֶׁשֶּנֶעְׂשָתה 

ֲאִפיּלּו ְּבִלי ְיִדיָעתֹו ֶׁשל עֹוֵׂשה ָהֲעֵבָרה ִהיא ַהִּמְתַּכֶּפֶרת ֵמֵאֶליָה ְּביֹום ַהִּכיּפּוִרים.

ַּדף כ"ז: ִׁשיּנּוי ְּבֶעְרּכֹו ֶׁשל ָהַאִיל
ְׁשֵאָלה ְמַעְנֶיֶנת ְּביֹוֵתר ָׁשַאל ַרִּבי ֶאְלָעָזר ֶאת ַרִּבי יֹוָחָנן, ּוְתגּוָבתֹו ֶׁשל ַרִּבי יֹוָחָנן ָהְיָתה: 
ֵאָלה  ָּכל ָּכְך ַהְרֵּבה ָׁשִנים ֲאִני ִנְמָצא ְּבֵבית ַהִּמְדָרׁש, ּוֵמעֹוָלם ֹלא ָׁשֲאלּו אֹוִתי ֶאת ַהּׁשְ
ַהּזֹו. ַמִהי אֹוָתּה ְׁשֵאָלה ֶׁשַרִּבי יֹוָחָנן ִהְתַּפֵעל ִמֶּמָּנה? ְּבֵסֶפר ַוִּיְקָרא ֶנֱאַמר ֶׁשּקֹוְרַּבן 
ְמִעיָלה ָצִריְך ִלְהיֹות "ַאִיל ָּתִמים ִמן ַהּצֹאן ְּבֶעְרְּכָך ֶּכֶסף ְׁשָקִלים ְּבֶׁשֶקל ַהּקֶֹדׁש 
ֶּנֱאַמר "ְׁשָקִלים" ִּבְלׁשֹון ַרִּבים, ָאנּו ְלֵמִדים ֶׁשהּוא ָצִריְך ִלְהיֹות ָׁשֶוה  ְלָאָׁשם". ִמַּמה ּׁשֶ
ְלָפחֹות ְׁשֵני ְסָלִעים. ֶיְׁשָנּה עֹוד הֹוָרָאה ֶׁשל ַהּתֹוָרה ְּבָפָרַׁשת ְרֵאה ְלַגֵּבי ָּכל ַהּקֹוְרָּבנֹות 
)ָּפָרַׁשת ְרֵאה( "ְוכֹל ִמְבַחר ִנְדֵריֶכם" - ַהּקֹוְרָּבנֹות ְצִריִכים ִלְהיֹות מּוְבָחִרים, ְמׁשּוָּבִחים.

ַמה ָהְיָתה ְׁשֵאָלתֹו ֶׁשל ַרִּבי ֶאְלָעָזר? ִאם ָיְרדּו ַהְּמִחיִרים ַוֲאִפיּלּו ָהַאִיל ַהְמׁשּוָּבח ְוַהּטֹוב 
ְּביֹוֵתר ֵאיֶנּנּו עֹוֶלה ְׁשֵני ְׁשָקִלים - ָמה עֹוִׂשים? ִמַּצד ֶאָחד הּוא מּוְבָחר ּוְמׁשּוָּבח, ַאְך 

ִמַּצד ֵׁשִני הּוא ֹלא עֹוֶלה ְׁשֵני ְׁשָקִלים?

מן התלמוד
סדר קדשים,

ַמֶּסֶכת ָּכֵרתֹות, ַּדף כ"ו

הסבר: רב פפא אמר שכאשר מקיימים את 
מצוות עגלה ערופה, היא מכפרת גם על הדורות 

הקודמים של עם ישראל שיצאו ממצרים.

אידכר – נזכר
גופא – גופו של עניין

"רב פפא אמר: אמר קרא: כפר לעמך ישראל ... 
- ראויה כפרה זו שתכפר על יוצאי מצרים"

בס"ד

סדר קדשים | ַמֶּסֶכת ָּכֵרתֹות דפים כ"ה- כ"ח. ַמֶּסֶכת ְמִעיָלה, ַּדִּפים ב'-ד'
שבת פרשת כי-תבוא  ט"ו- כ"א באלול )15-21 לספטמבר(

talmudisraeli.co.il

בקרו אותנו באתר

התלמוד הישראלי

ַּדף כ"ח: ַּתְלִמיֵדי ֲחָכִמים ַמְרִּבים ָׁשלֹום ָּבעֹוָלם
ְׂשָכר, ִאיׁש ְּכָפר  ַּבַּדף ָהַאֲחרֹון ֶׁשל ַהַּמֶּסֶכת ֵמִביא ַהַּתְלמּוד ָּבָרְיָתא ָּבּה ְמסּוָּפר ַעל ִיּׂשָ
ַּבְרָקאי ֶׁשָהָיה ּכֵֹהן, ְוָחָטא ְבָכְך ֶׁשְּכֶׁשָעַבד ְּבֵבית ַהִּמְקָּדׁש הּוא ָלַבׁש ְּכָפפֹות ַעל ָיָדיו. 
ְּבָכְך הּוא ָעַבר ֲעֵבָרה, ִּכי ָאסּור ֶׁשִּתְהֶיה ֲחִציָצה ֵּבין ַהּכֵֹהן ְלֵבין ֲעבֹוַדת ַהּקֹוֶדׁש, ּוְכמֹו ֵכן 
ִּבְלִביַׁשת ַהְּכָפפֹות הּוא ִּביָּזה ֶאת ֲעבֹוַדת ַהִּמְקָּדׁש, ִּכי ֶהְרָאה ֶׁשֵאינֹו רֹוֶצה ָלַגַעת ַּבּקֹוְרָּבנֹות 
ְּבָיָדיו. סֹופֹו ָהָיה ָקֶׁשה. ְלַאַחר ֶׁשהּוא ִנְקַלע ְלִויּכּוַח ֶׁשֵּבין ַיַּנאי ַהֶּמֶלְך ְלִאְׁשּתֹו, ְוַהֶּמֶלְך 
ִּביֵּקׁש ִמֶּמּנּו ְלַהְכִריַע ִמי צֹוֵדק, הּוא ָאַמר ֶׁשַהַּמְלָּכה צֹוֶדֶקת ְותֹוְך ְּכֵדי ָּכְך הּוא ֶהֶחָוה ְבָידֹו 
ִּבְתנּוַעת ִּביּטּול ְלֵעֶבר ַהֶּמֶלְך. ַהֶּמֶלְך ָזַעם ְוהֹוָרה ְלַהֲעִניׁשֹו ְּבחּוְמָרה ַרָּבה. ֶאת ַהַּמֶּסֶכת 
ְמַסֵּים ַהַּתְלמּוד ְּבִדְבֵרי ֶׁשַבח ְוַהֵּלל ְלַתְלִמיֵדי ַהֲחָכִמים: "ָאַמר ַרִּבי ֶאְלָעָזר, ָאַמר ַרִּבי ֲחִניָנא: 

ַּתְלִמיֵדי ֲחָכִמים ַמְרִּבים ָׁשלֹום ָּבעֹוָלם".

מסיימים

 מסכת כרתות

בשעה טובה ומתחילים

מסכת מעילה



4 דקות

7 דקות

שהוא מטייל.במשך חודש שלם בזמן להשגיח עליה ולטפל בה העז, והם מוכנים לעזור לו את יוסי, ויוסי אוהב את בני המשפחה אוהבים מצד אחד:

מצד שני:

זו טרחה גדולה עבורם. העז 

מרעישה, בורחת, צריך לנקות 

סביבה, היא דורשת תשומת 

לב ועבודה, ולבני המשפחה 

יש דברים אחרים שהם רוצים 

לעשות חוץ מלטפל כל היום 

בעז שיוסי השאיר להם.

מתפלפלים
לפניכם אירוע שעורר דיון משפחתי –

יוסי בן ה-16 חסך כסף וקנה עז, תוך שהוא מבטיח להוריו ולאחיו 
שהוא יטפל בה כמו שצריך. לקראת חופשת הקיץ יוסי החליט 
שהוא יוצא לחודש טיול בשביל ישראל והוא משאיר את העז 
בחצר, תוך שהוא מבקש מהוריו ואחיו שיטפלו בה. בני המשפחה 

לא יודעים מה לעשות.

נולדתי ברוסיה בשם ולדימיר יבגנביץ'. א. 
הייתי ממקימי הגדוד העברי במלחמת העולם הראשונה. ב. 

הקמתי את הזרם שנקרא ציונות רוויזיוניסטית. ג. 
הייתי ראש בית"ר ומנהיג האצ"ל. ד. 

זאב ז'בוטינסקי

  | מי אני?

 | מן ההסטוריה
הקמת הגדודים העבריים

במהלך מלחמת העולם הראשונה, התעוררה יוזמה 
להקים גדודים עבריים בהם ישרתו יהודים במסגרת 
הצבא הבריטי. הכוונה הייתה שבכך ירכשו היהודים 
הכשרה צבאית, ויהיה בסיס לדרישתם להקים בית 
לאומי בארץ ישראל, לאחר שיסייעו לכבוש אותה 
מידי הטורקים. את הרעיון מימשו זאב ז'בוטינסקי 
ויוסף טרומפלדור, ואכן הוקמו מספר גדודים בהם 
שירתו יהודים. תרומתם של גדודים אלה למלחמה 
הייתה שולית, והם פורקו לאחריה, אבל הייתה זו 
הפעם הראשונה בה הוקם גוף צבאי יהודי בעת 
החדשה, והניסיון שרכשו חיילי הגדודים שימש 

אותם אחר כך במחתרות ובהקמת צה"ל. 
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ו...מה 
דעתכם?

 אם גם אתם נתקלתם בדילמה ו'התפלפלתם' עליה אתם מוזמנים
לשתף אותנו ואולי היא תתפרסם אצלנו בעלון.
talmudisraeli.medison.co.il ניתן לשלוח למייל 

תחת הנושא ״דילמה״  עם שם משפחה ועיר מגורים

בס"ד

חברותא

מוזיאון בית הגדודים במושב אביחיל, ד”ר אבישי טייכר, 
Wikipedia

כפר ידידיה הוא מושב השוכן ליד נתניה ושייך 
למועצה אזורית עמק חפר. הוא הוקם בתרצ"ה 
)1935( על ידי קבוצת עולים מגרמניה. המימון 
למושב הגיע מקהילת יהודי אלכסנדריה שבמצרים, 
ולכן נקרא המושב על שמו של ידידיה )פילון( 
האלכסנדרוני, מחכמי ישראל שחי במצרים 
בתקופת בית שני. בשנת תש"ה )1945( הצטרפה 
ליישוב קבוצת מתיישבים בשם "בני גאולים", 
שנכשלה בניסיונותיה להקים יישוב עצמאי. שטחו 
של המושב כ-3,000 דונם, ותושביו עוסקים בענפי 
החקלאות: פרחים, רפת, לול, פרדס ומשתלה. כיום 

גרים במקום כ-750 תושבים.

 | על המפה | כפר ידידיה



3 דקות

תנועת בית"ר

  | מי אני?

7 דקות

1 .
זאב ז'בוטינסקי.

2 .

הוא מחזיק ביד את ה"ספר הלבן", שבו הופיעו 
גזרות הבריטים נגד ההתיישבות היהודית בארץ 

ישראל. ז'בוטינסקי נאבק ב"ספר הלבן".
3 .

סמל תנועת בית"ר שז'בוטינסקי היה ממקימיה.
4 .

דגל תנועת האצ"ל - ארגון צבאי לאומי 
שז'בוטינסקי היה מראשיו וממקימיו.
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1969
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אריה לוין

בס"ד

התבוננו היטב בציור וענו על השאלות הבאות:

מיהו האיש הנואם במרכז הציור?  

מה הוא מחזיק בידו    
ואיך זה קשור אליו?

אני תנועה שנקראת על שם עירו של בר כוכבא. א. 
ראשי התיבות של שמי קשורים ליוסף טרומפלדור. ב. 

זאב ז'בוטינסקי הוא שייסד אותי. ג. 
כיום אני תנועת נוער בעלת עשרות סניפים. ד. 

2

מהו הסמל על הדוכן שלפניו 1  
ואיך הוא קשור לנואם? 

איזה דגל מצויר מאחור ומה   
הקשר של הדגל לנואם?

4

3



יש לי מושג | השגחה פרטית  !

ַמֶּסֶכת ְמִעיָלה
ַּדף ב': ַמֶּסֶכת ְמִעיָלה

ַמֶּסֶכת ְמִעיָלה עֹוֶסֶקת ְּבָאָדם ֶׁשִּמְׁשַּתֵּמׁש ְּבֵחֶפץ ֶׁשל ֶהְקֵּדׁש, ְּכלֹוַמר 
ָּיִכים ְלֵבית ַהִּמְקָּדׁש, ְלצֹוְרֵכי חּוִּלין. ְּבֲחָפִצים אֹו ִּבְּנָכִסים ֶׁשּׁשַ

ִמי ֶׁשִּמְׁשַּתֵּמׁש ְּבֵחֶפץ ֶׁשל ֶהְקֵּדׁש מֹוֵעל ַּבִּיעּוד ֶׁשל ַהֵחֶפץ, ְוָלֵכן ִנְקֵראת 
ַהַּמֶּסֶכת "ְמִעיָלה". ֵיׁש סּוִגים ׁשֹוִנים ֶׁשל ֶהְקֵּדׁש:

הּוְקַּדׁש ְלצֹוֶרְך ַהְקָרַבת קֹוְרָּבנֹות ַעל ַּגֵּבי ַהִּמְזֵּבַח.  קֹוְדֵׁשי ִמְזֵּבַח - ַמה ּׁשֶ
קֹוְדֵׁשי ֶּבֶדק ַהַּבִית - הּוְקַּדׁש ְלַתְּחזּוַקת ֵּבית ַהִּמְקָּדׁש.

ְּבקֹוְדֵׁשי ִמְזֵּבַח ֵיׁש ְׁשֵני סּוִגים:
ת ַהּגּוף - ַהּקֹוְרָּבנֹות ַהְּקֵרִבים ַעל ַּגֵּבי ַהִּמְזֵּבַח. ְקדּוּׁשַ

ת ָּדִמים - ָמעֹות ַוֲחָפִצים ֶׁשהּוְקְּדׁשּו ְלצֹוֶרְך ְרִכיַׁשת קֹוְרָּבנֹות.  ב. ְקדּוּׁשַ
ת ַהּגּוף ֵיׁש ְׁשֵני סּוִגים:  ַּגם ִּבְקדּוּשַׁ

א. קֹוְדֵׁשי קֹוָדִׁשים - ַהּקֹוְרָּבנֹות ַהְּקדֹוִׁשים ְּביֹוֵתר, ַהֶּנֱאָכִלים ָּבֲעָזָרה 
ִבְלַבד, ְלכֲֹהִנים ְזָכִרים ִּבְלַבד.

ָתם ְּפחּוָתה, ְוֵהם ֶנֱאָכִלים ְּבָכל  ב. קֹוָדִׁשים ַקִּלים - קֹוְרָּבנֹות ֶׁשְּקדּוּׁשָ
ְירּוָׁשַלִים ַעל ְיֵדי ָכל ְיהּוִדי.

בס"ד

מדוע אסור לכהן לעבוד ְּבֵבית ַהִּמְקָּדׁש עם ְּכָפפֹות   .1
ַעל ָיָדיו?

מי היה ָּבָבא ֶּבן ּבּוָטא וכיצד הוא השפיע על הורדוס?  .2
מה לומדים מהפסוק "ַאִיל ָּתִמים ִמן ַהּצֹאן ְּבֶעְרְּכָך   .3

ֶּכֶסף ְׁשָקִלים ְּבֶׁשֶקל ַהּקֶֹדׁש ְלָאָׁשם"?

סדר קדשים | ַמֶּסֶכת ְמִעיָלה,  ַדִּּפים ב׳- ד׳

מי אני?

???שאלות השבוע

דבר תורה 
שתי פרשיות של הבאת גידולים חקלאיים לבית המקדש 
נמצאות בפתיחה לפרשתנו: האחת הבאת הביכורים מפירות 
השנה החדשה, והשנייה - הבאת המעשרות מהתבואה של 
השנים הקודמות. באופן מעניין דווקא סביב הבאת הביכורים 
היה נערך טקס רב רושם למרות שכמות הפירות שהייתה 
מובאת בו הייתה קטנה: "מראשית פרי האדמה" וגם זה רק 
משבעת המינים. לעומת זאת, סביב הבאת המעשרות מכל 
הגידולים החקלאיים - שהיו רבים ומגוונים הרבה יותר - כלל 
לא נעשה טקס מיוחד. מדוע דווקא סביב הבאת הביכורים 
המועטים הייתה חגיגה כה גדולה? המעשרות מבטאים 
את ההודיה של האדם על מה שגדל בשדה שלו בעבר. 
לאחר שכבר זכה האדם לתבואה ופרנסה רבה - קל לו 
להודות לה'.  לעומת זאת, הביכורים מסמלים את ההודיה 
על העתיד - על הלא נודע, שהרי הביכורים הם מראשית 
הפירות - הרבה לפני הכנסתם לבית. הכרת טובה זו, על 
מה שעדיין לא זכה לו, גדולה מעלתה פי כמה וכמה ועל 

כן סביבה נערך טקס מרשים ומפואר.

השגחה פרטית היא האמונה בכך שהאירועים שקורים 
לאדם אינם במקרה אלא מושגחים מלמעלה ונקבעים 
על ידי ה', בהתאם למעשיו של האדם ולתפקידו בעולם. 
כדברי חז"ל: "אין אדם נוקף אצבעו )- מקבל מכה 
באצבע( למטה, אלא אם כן מכריזים על כך למעלה".

אם תורידו אותיות אמצעיות, אהיה ממש הורס.
למרות הסוף של שמי, אני בכלל לא צדיק.

באמצע שמי יש פרח ריחני אך קוצני.
יש לי גם סוד, אבל הוא הפוך.

מי אני?
)תשובה: הורדוס(

ַּדף ג': ַהֶּלָחִמים ְוקֹוְרַּבן ַהּתֹוָדה

ַאְבָרָהם ּוְבֵני ִמְׁשַּפְחּתֹו ָעלּו ִלירּוָׁשַלִים 
ִעיר ַהּקֹוֶדׁש ּוְבֶעְגָלָתם ֶּכֶבׂש ֶׁשַאְבָרָהם 
ְמָחה ָהְיָתה  ִהְקִּדיׁש ְלקֹוְרַּבן ּתֹוָדה. ַהּׂשִ
ַרָּבה ְּכָכל ֶׁשָהְלכּו ְוִהְתָקְרבּו ִלירּוָׁשַלִים, 
ּוְבַהִּגיָעם ֶאל ָהִעיר ָיְרדּו ְּבֵני ַהִּמְׁשָּפָחה 
ִמן ָהֲעָגָלה ְוָהְלכּו ָּבֶרֶגל ְּבִהְתַרְּגׁשּות 
ְּגדֹוָלה ַעד ֶׁשִהִּגיעּו ְלֵבית ַהִּמְקָּדׁש. 
ַהּכֵֹהן ִקיֵּבל ֶאת ַהּקֹוְרָּבן, ָּבַדק אֹותֹו 
ִלְראֹות ֶׁשֵאין ּבֹו מּום, ְוָׁשַאל אֹותֹו: 
ֵהיָכן ַאְרָּבִעים ַהֶּלָחִמים ֶׁשְּמִביִאים ִעם 
קֹוְרַּבן ַהּתֹוָדה? ַאְבָרָהם ָחַפן ֶאת רֹאׁשֹו 
ְּבָיָדיו: ֶאְתמֹול ַּבַּלְיָלה ָאִפיִתי אֹוָתם 
ְּבֵבית ְקרֹוִבי ַהִּמְתגֹוֵרר ִמחּוץ ְלחֹוַמת 
ְירּוָׁשַלִים ְוָׁשַכְחִּתי אֹוָתם ֶאְצלֹו. ָארּוץ 

ְלָהִביא אֹוָתם. ָאַמר לֹו ַהּכֵֹהן: רּוץ ַלֲהִביָאם, ִּכי ִאם ַּתְכִניס אֹוָתם ְלתֹוְך חֹוַמת 
ָהִעיר ַרק ַאֲחֵרי ְׁשִחיַטת ַהּקֹוְרָּבן, ֵהם ְּכָבר ֹלא ִיְהיּו ְקדֹוִׁשים.

ַּדף ד': ָהָאמֹוָרא ַּבר ַקָּפָרא

ַּבַּתְלמּוד מּוָבִאים ְּדָבִרים ֶׁשָאַמר ַּבר ַקָּפָרא ְלַבר ְּפָדת ֶׁשָהָיה ֶּבן ֲאחֹותֹו, 
ְוָכְך ָאַמר לֹו: ֶּבן ֲאחֹוִתי, ָמָחר ְּכֶׁשִּנְלַמד ְּבֵבית ַהִּמְדָרׁש, ַּתְזִּכיר ִלי ֶׁשָעֵלינּו 
ְלָבֵרר ֲהָלָכה ְּפלֹוִנית ְוַלֲעסֹוק ָּבּה. ַּבר ַקָּפָרא ַחי ַּבּדֹור ֶׁשֵּבין ְּתקּוַפת ַהַּתָּנִאים 
ִלְתקּוַפת ָהָאמֹוָרִאים. הּוא ָהָיה ַּתְלִמידֹו ֶׁשל ַרִּבי ְיהּוָדה ַהָּנִׂשיא ַהְּמכּוֶּנה 
ַּגם ַרֵּבנּו ַהָּקדֹוׁש, ְוָהַרְמַּב"ם ּכֹוֵתב ִּכי הּוא ָהָיה ָחֵבר ְּבֵבית ִּדינֹו ֶׁשל ַרִּבי 
ְיהּוָדה ַהָּנִׂשיא. הּוא ָנַכח ְּבֵעת ְּפִטיָרתֹו ֶׁשל ַרִּבי ְיהּוָדה ַהָּנִׂשיא, ָקַרע ֶאת 
ְּבָגָדיו ְוָאַמר: "ֶאְרֶאִּלים ּוְמצּוִקים ָאֲחזּו ַּבֲארֹון ַהּקֶֹדׁש, ִנְּצחּו ֶאְרֶאִּלים ֶאת 

ַהְּמצּוִקים ְוִנְׁשָּבה ֲארֹון ַהּקֶֹדׁש".

בחסות חברת 
Talmudisraeli@Medison.co.il

טל: 03-9250225 פקס: 03-9265608

מייסד ועורך: מאיר יעקבסון
מנהל חינוכי ועורך: אבי רט

תלמוד ישראלייו״ר חבר הנאמנים: רו״ח חיים פרייליכמן

בין הפותרים נכונה תיערך הגרלה שבועית* והזוכה בה יזכה בפרס איכותי.
את התשובות יש לשלוח עד יום רביעי שלאחר השבת של אותו עלון עד 

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

*בפיקוח רואה חשבון


