
פורים שמח!

ָּׁש ְקד ַּף ו': כְּבֹוד בֵּית הַּמִ ד

ּ כָּל הַיְּהוִּדים לְהַר הַבַּיִת ׁשֶבִּירוּׁשָלַיִם, בּוֹ ׁשָכַן בֵּית  ָּׁש הָיָה ַקיָּם, עָלו בִּזְַמן ׁשֶבֵּית הַּמְִקד
ַת הַּמָקוֹם הַקָּדוֹׁש בְּיוֵֹתר בָּעוֹלָם, אָסוּר לְהִיכָּנֵס לְהַר הַבַּיִת בְּצוָּרה  ָּׁש. ִמפְּאַת ְקדוּּשׁ הַּמְִקד

ל, וְאֶת הַנַּעֲלַיִים צִָריךְ לַחֲלוֹץ. ְ, אֵין לְהִיכָּנֵס בְַּמקֵּ בִּלְּתִי ְמכוּבֶֶּדת. לְפִיכָך

ָּׁש, גַם אָסוּר לַעֲׂשֹות "ַקפַּנְְדִריָּא" בְּהַר הַבַּיִת. "ַקפַּנְְדִריָּא"  ְקד ִמפְּנֵי כְּבֹוד בֵּית הַּמִ
ֶֶּרךְ הַר הַבַּיִת כְֵּדי  ֶֶּרךְ". אָסוּר לַעֲבֹור ד ּתְַרגּוָּמהּ הוּא "ִקיצּוּר ד הִיא ִמילָּה ֲאָרִמית ׁשֶ
יף אֶת הַר הַבַּיִת. הַנָּבִיא יְחֶזְֵקאל אַָמר לְעַם יִׂשְָראֵל, כִּי  ֶֶּרךְ, אֶלָּא יֵׁש לְהַקִּ לְַקצֵּר אֶת הַד
ׁש  ָּ ַּׁש ְמעַט", ָמקוֹם ׁשֶדּוֶֹמה ְמעַט לְבֵית הַּמְִקד ּ "ִמְקד ׁש יֵׁש לָנו ָּ אַחֲֵרי חוְּרבַּן בֵּית הַּמְִקד
ים ַקפַּנְְדִריָּא. ּ בֵּית הַכְּנֶסֶת. לָכֵן, נִזְהִָרים ְמאֹוד בִּכְבֹוד בֵּית הַכְּנֶסֶת. לְָמׁשָל, אֵין עוֹׂשִ וְזֶהו

ֲחנֹות ת הַּמַ לֹוׁשֶ ַּף ז': ׁשְ ד

ִָּרים בַּצּוָּרה  ּ ְמסוּד ּ בְִּמדְבַּר סִינַי, הֵם הָיו כְּׁשֶעַם יִׂשְָראֵל הָיו
ּ ׁשֵבֶט לֵוִי  הַבָּאָה: בָּאְֶמצַע הָיָה הַּמִׁשְכָּן. סְבִיב הַּמִׁשְכָּן הָיו
 ּ לֹוׁשֶת הַּמְקֹומֹות הַלָּלו ְבִָטים. ׁשְ ּ יֶֶתר הַּשׁ וּסְבִיב בְּנֵי לֵוִי חָנו
כִינָה", כִּי  כָּן נְִקָרא "ַמֲחנֵה ׁשְ ׁשְ לֹוׁשָה ַמֲחנֹות". הַּמִ ּ "ׁשְ הָיו

 ּ קֹום ׁשֶבֹּו חָנָהּ ׁשֵבֶט לֵוִי נְִקָרא "ַמֲחנֵה לְוִיָּה", וְהַּמָקֹום בֹּו חָנו כִינָה. הַּמָ ְ ְרָתה הַּשׁ בֹּו ׁשָ
 ּ ּ לְאֶֶרץ יִׂשְָראֵל וּבָנו ָראֵל". גַּם אַחֲֵרי ׁשֶבְּנֵי יִׂשְָראֵל נִכְנְסו ְבִָטים נְִקָרא "ַמֲחנֵה יִׂשְ יֶֶתר הַּשׁ
ָּׁש - הוּא "ַמחֲנֵה ׁשְכִינָה" )עַד עֶזְַרת  לֹוֹׁשָה ַמחֲנוֹת. בֵּית הַּמְִקד ּ ׁשְ ׁש, הָיו ָּ אֶת בֵּית הַּמְִקד
ים(. הַר הַבַּיִת - הוּא "ַמחֲנֵה לְוִיָּה", וִירוּׁשָלַיִם הִיא "ַמחֲנֵה יִׂשְָראֵל". ַמדּוּעַ הַר הַבַּיִת  הַנָּׁשִ
ִּים, אֶלָּא בִּגְלַל ׁשֶהוּא הַּמַחֲנֶה הָאְֶמצָעִי,  ּ בּוֹֹ לְוִי כּוּנָּה ַמחֲנֵה לְוִיָּה? לֹא ִמפְּנֵי ׁשֶהְִתגּוְֹררו

ּ לַּמַחֲנֶה הָאְֶמצָעִי ׁשֶבַּּמִדְבָּר. ּ לְִקרוֹא לוֹ בְּאוֹתוֹ ׁשֵם ׁשֶבּוֹ ָקְראו יכו וְהְִמׁשִ

ַּף ח': קֹוְרבַּן ַחּטָאת ד

נְִּקֵראת כָּךְ ִמפְּנֵי  ַקיִָמים סוּגִים ׁשוֹנִים ׁשֶל קוְֹרבְּנוֹת חַּטָאת. לְָמׁשָל, "חַּטָאת פְּנִיִמית", ׁשֶ
נְִּמצָא בִּפְנִים, בְּתוֹךְ הַהֵיכָל וְלֹא עַל  ִּים )ַמּתִיזִים, זוְֹרִקים( עַל הַּמִזְבֵּחַ ׁשֶ ַּם הַקּוְֹרבָּן ַמז ּמִד ׁשֶ
ל צִיבּוּר". נְִּקָרא "פַּר הֶעְלֵם דָּבָר ׁשֶ נְִּמצָא בַּחוּץ, בָּעֲזָָרה. יֵׁש קֹוְרבַּן חַּטָאת ׁשֶ הַּמִזְבֵּחַ ׁשֶ

"פַּר" - סוּג הַקּוְֹרבָּן הַזֶּה הוּא פַּר. "הֶעְלֵם דָּבָר" - אֶת הַקּוְֹרבָּן הַזֶּה ְמבִיאִים אִם 
ּ בְָּטעוּת לַעֲׂשוֹת דָּבָר  ּ אֵיזוֹ הֲלָכָה, נֶעֱלַם ֵמהֶם דְּבַר הֲלָכָה, וְהֵם הוֹרו הַסַּנְהְֶדִרין ׁשָכְחו
ין  ִּ ל צִיבּוּר" - וְכָל הַצִּיבּוּר עָבַר עֲבֵָרה בְּׁשוֹגֵג בִּגְלַל ׁשֶבֵּית ד ׁשֶאָסוּר לַעֲׂשוֹת אוֹתוֹ. "ׁשֶ
ּמִי ׁשֶעוֹבֵר  ָטעָה. אוֹ-אָז, כָּל ׁשֵבֶט ֵמעַם יִׂשְָראֵל ֵמבִיא פַּר אֶחָד לְכַפָָּרה )ַרק בַּעֲבֵָרה ׁשֶ
ּ בְָּטעוּת, כִּי בְּׁשַבַּת קֹוֶדׁש מוּּתָר  אוָֹתהּ בְֵּמזִיד נֶעֱנָׁש כֵָּרת(. לְָמׁשָל, אִם הַסַּנְהְֶדִרין הֹורו
לָּהֶם רוֹב הָעָם  לְהַעֲבִיר דְּבִָרים ֵמְרׁשוּת הַָרבִּים לְִרׁשוּת הַיָּחִיד, וּבְעְִקבֹות הַהֹוָראָה ׁשֶ

ל צִיבּוּר" לְכַפָָּרה. אָכֵן עָׂשָה כָּךְ - ְמבִיאִים "פַּר הֶעְלֵם דָּבָר ׁשֶ

מדינת ישראל
משרד החינוך

גיליון 439

מן התלמוד
סדר מועד, 

מסכת יבמות, דף ו'

הסבר: למרות מצוות כיבוד הורים, אין לשמוע 
להורים אם הם מורים לעבור על מצוות התורה, 

משום שגם הם חייבים בכבודו של ה'.

למינטר - לשמור
אסתאב - נטמא

יכול אמר לו אביו היטמא או שאמר לו אל תחזיר, 
יכול ישמע לו? תלמוד לומר: איש אמו ואביו תיראו 

ואת שבתותי תשמורו - כולכם חייבים בכבודי. 

בס"ד

סדר נשים | ַמסֶּכֶת יְבָמֹות ו'- י"ב | פרשת צו | י'- ט"ז באדר ב' )13-19 למרץ( 

talmudisraeli.co.il

בקרו אותנו באתר

התלמוד הישראלי

 | על המפה 
זכרון יעקב

זכרון יעקב היא מועצה מקומית במחוז חיפה. 
היא נוסדה בשנת 	88	 על ידי עולים מרומניה, 
והברון אדמונד רוטשילד פרש עליה את חסותו, 
וקרא לה זכרון יעקב על שם אביו. הברון בנה 
את מבני המגורים והמשק ואת מוסדות הציבור 
במושבה, נטע שם כרמים והקים את היקב 
שהפך לגדול בארץ. בין תושבי המקום היו 
הרופא הידוע ד"ר הלל יפה, ובני משפחת 
אהרונסון שהקימו את מחתרת ניל"י. כיום גרים 

בזכרון יעקב כ-000,		 תושבים.

"תלמוד ישראלי" הינו פרויקט חינוכי, קהילתי 
וחברתי ששם לו למטרה להנגיש את התלמוד תוך 
חיזוק והעצמת הקשר לתרבות ומורשת ישראל.
הפרויקט כולל: שבעה כרכים על פי סדר הדף 
היומי, עלונים שבועיים, עלונים ייחודיים לחגים, 
דף פייסבוק פעיל, ערוץ youtube פעיל הכולל 
סרטונים, תוכניות קיץ,  ועוד. מוקדי לימוד בקהילות 

ובתי ספר בכל הארץ ואף בעולם. 
תלמוד ישראלי -  מפגישים דורות,  

מחברים עולמות. 

בריכת בנימין בזכרון יעקב, החזית הפונה לרח' המייסדים 
)Wikipedia, RickP(



מצד שני:
חלק מבני המשפחה אמרו 

שעם כל הכבוד לרצונו 

לתרום, יותר נכון שהוא ייתן 

רק חלק מסוים מחסכונותיו 

למטרות החשובות הנ"ל, ואת 

שאר הכסף ישמור לדברים 

ירצה לעשות בעתיד. לא נכון 

לתת את כל הכסף בבת 

אחת בגיל הזה.

מתפלפלים
לפניכם אירוע שעורר דיון סוער:

דני בן ה-7	 עבד במשך מספר שנים בכל מיני עבודות, וחסך לעצמו 
סכום יפה של כסף. בזמן האחרון דני קרא על כל מיני דמויות של 
נדבנים גדולים ולקראת חג הפורים קרא על מצוות מתנות לאביונים, 
והודיע להוריו שהוא רוצה לתרום את כל הכספים שחסך למטרות של 

יישוב ארץ ישראל וצדקה לעניים. 

רצונו זה עורר דיון משפחתי סוער.

ו...מה 
דעתכם?

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

תחת הנושא ״דילמה״  עם שם משפחה ועיר מגורים

7 דקות

גאולת קרקע
גאולת קרקע פירושה קניית קרקעות בארץ 
ישראל מידיהם של נוכרים למטרת התיישבות 
יהודית. "גאולה" פירושה החזרת האדמה לבעליה 

האמיתיים, לעם ישראל.

מינהל החינוך הדתי
הפיקוח  על הוראת תלמוד ותושבע"פ

של מושג 
הצטרפו למאות אלפי לומדי 

הדף היומי, פתחו שיעור שבועי 
אצלכם בקהילה

כל קהילה שתצטרף, תקבל את העלון השבועי 
עפ"י הכמות הנצרכת בקהילתה בחינם עד פתח 

הבית! לרישום סרקו את הקוד.

לומדי התלמוד הישראלי- בית ספר 'שבט סופר', חצור הגלילית

 -3760
בריאת
העולם

 -1812
אברהם אבינו

/ שרה

01948

בספירה
מבריאת העולם

לועזי
 )למיניינם(

2238

-1521
בנ״י 

במצרים

2448

מתן תורה

2448

-1311
יציאת 
מצרים

2883

 דוד
המלך

2934

חנוכת
 ביהמ“ק

ה-1

אפרים 
ומנשה

 שלמה
המלך

3340

-422
 חורבן ביהמ“ק
ה-1 וגלות בבל

4260

495
חתימת 
התלמוד

3828

חורבן
ביהמ“ק ה-2

3930

רבי יהודה 
הנשיא

3880

רבי 
עקיבא

הלל הזקן

3728 3408

-352
הקמת

ביהמ“ק ה-2

-560
אסתר
המלכה

דבורה 
הנביאה

בס"ד

חברותא

תקופת העלייה הראשונה
העלייה הראשונה הייתה גל עלייה גדול של יהודים 
לארץ ישראל בשנים תרמ"ב-תרס"ד. בין 5	-5	 
אלף יהודים עלו לארץ באותה תקופה, בעיקר 
ממזרח אירופה, עיראק ותימן. עולים אלה הקימו 
את המושבות, היישובים החקלאיים היהודים 
הראשונים בארץ, ביניהן פתח תקווה, זכרון יעקב, 
ראשון לציון וראש פינה. ההתיישבות נתמכה על 
ידי הברון רוטשילד, "הנדיב הידוע", שסיפק לה 
סיוע כספי וארגוני. העלייה הראשונה ביססה את 
היישוב היהודי בארץ וסללה את הדרך להמשך 

העלייה וההתיישבות ולהקמת המדינה.

באישיותו.של דני, ונדבך משמעותי בכך אצילות וגדלות נפש למטרות נעלות. הם ראו מוכן לתרום את כל כספו של דני, ומהעובדה שהוא והתפעלו מאוד מרצונו חלק מבני המשפחה שמחו מצד אחד:

 | מן ההסטוריה

ילדי גן ילדים במחלצות פורים והגננת אסתר שפירא, 
)Wikipedia( 	898 במושבה ראשון לציון



3 דקות
  | מי אני?

7 דקות

	  .
הברון אדמונד ג'יימס דה רוטשילד.

	 .
"הנדיב הידוע", "אבי היישוב בישראל".

	 .

אלו המקומות שאת אדמותיהם גאל וסייע בהקמתם.
	 .

רוטשילד שלח מומחים חקלאיים מצרפת על-מנת  שידריכו את המתיישבים החדשים ואת האיכרים  בארץ ישראל לגדל כרמי ענבים ולייצר יין.

סרקו את הבר-קוד, היכנסו לערוץ היו-טיוב של 
התלמוד הישראלי ותוכלו לצפות בעולם שלם של 

סרטים בנושאים שונים ומגוונים, מרתקים ומעניינים

5727
ה'תשכ"ז

1967 
 מלחמת

ששת הימים

 5708
ה'תש"ח

 1948
 הקמת
המדינה

5778
ה'תשע"ח

2017 
 70 שנה
למדינה

70

5780
ה׳תש"פ

2019 
שנת סיום הש"ס 
ללומדי הדף היומי

5260
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1969
 הרב

אריה לוין

בס"ד

התבוננו היטב בציור וענו על השאלות הבאות: 

מי האיש בתמונה?

מה היו הכינויים שלו?

מה המשותף לשמות המקומות שבציור?

מה הקשר בין הדמות לבין היין שהוא מחזיק?

תנועה שפעלה במזרח אירופה בסוף המאה ה-9	.. 	

כללה עשרות אגודות עם מטרות משותפות.. 	

דגלה בעליית יהודים לארץ ישראל והתיישבות בה.. 	

בין הוגי הדעות שמאחוריה היו הרב שמואל מוהליבר והרב . 	
מרדכי אליאשברג.

על בסיסה קמה התנועה הציונית שנוסדה בבזל.. 5
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אגודת חובבי ציון



בס"ד

1. האם מותר לקצר את הדרך דרך 
בית הכנסת?

2. האם מותר לטמא מת להיכנס 
להר הבית?

3. מתי מביאים פר העלם דבר?

סדר מועד | ַמֶּסֶכת ְיָבמֹות, דף ט׳ - י״ב

???שאלות השבוע

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 

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

חידה!

דבר תורה
מנחת חביתין היא הקורבן אותו היה מקריב כל כוהן 
צעיר בפעם הראשונה שהוא עבד במקדש. את אותו 
הקורבן בדיוק היה מקריב גם הכוהן הגדול בכל יום 
ויום. יש לשאול - מה משמעות הדבר ומדוע קורבנו 
הראשון של כל כהן זהה לקורבנו הקבוע של הכהן 
הגדול? אחד החששות שעוברים בראשו של אדם 
שמגיע למקום חדש הוא הפחד שאולי הוא קטן ולא 
ראוי. הוא רואה סביבו את האנשים הוותיקים, רואה 

את גדולתם ומומחיותם והדבר מחליש את ליבו. 
כנגד חשש זה מצווה התורה את הכוהן הצעיר להביא 
ביומו הראשון קורבן זהה לזה שמביא הכוהן הגדול 
בכל יום. בכך היא מזכירה ורומזת לו שכולם התחילו 
מאותה נקודה, וגם הכוהן גדול, אליו הוא נושא עיניים, 
הקריב כמוהו ביומו הראשון את אותה מנחת חביתין 

שהוא מקריב גם עכשיו.

ַּף י"ב: ׁשֹוֵמר פְָּתאיִם ה' ד

ּ אוְֹמִרים גַּם אֶת פֶֶּרק הַּתְהִילִּים ׁשֶבּוֹ כָּתוּב הַפָּסוּק "ׁשֵֹמר  בַּאֲִמיַרת הַהַלֵּל אָנו
יעַ". ַּלֹּוִתי, וְלִי יְהֹוׁשִ פְָּתאיִם - ה'. ד

ַּעַת. הַכַּוָּנָה הִיא,  "ׁשֹוֵמר פְָּתאיִם - ה'" - הַקָּבָּ"ה ׁשוֵֹמר עַל הַפְָּתאיִם ׁשֶאֵין לָהֶם ד
יעַ" -  ַּלֹּוִתי - וְלִי יְהֹוׁשִ ׁשֶהַקָּבָּ"ה ׁשוֵֹמר אֶת ִמי ׁשֶאֵין לוֹ ַדעַת לְהִינָּצֵל ִמצָָּרה. "ד

יעַ אוֹתוֹ. כְּׁשֶהָאָָדם הוּא כְּמוֹ ַדל, עָנִי, ׁשֶאֵין לוֹ עֶזְָרה, הַקָּבָּ"ה מוֹׁשִ

ִמפָּסוּק זֶה לוְֹמִדים ׁשִֶמי ׁשֶצִָּריךְ לַעֲׂשוֹת דְּבַר ָמה - יַעֲׂשֶה וְלֹא יְפַחֵד, כִּי הַקָּבָּ"ה 
ַמנְהִיג אֶת הָעוֹלָם וְׁשוֵֹמר עַל כּוּלָּם. עִם זֹאת, צִָריךְ לִזְכּוֹר, ׁשֶאָסוּר לָלֶכֶת בְָּמקוֹם 
נּוֹהֲגִים כָּל הָאֲנָׁשִים. ְמסוּכָּן וְלוַֹמר "ה' יִׁשְמוֹר עָלַי", צִָריךְ לְהְִתנַהֵג בְֶּדֶרךְ ְרגִילָה, כְּמוֹ ׁשֶ

)תשובות: סדום ועמורה, נינוה, 
בבל, ירושלים(

למדנו על המצווה להרוס את העיר הנידחת. זהו 
את הערים הבאות שמופיעות בתנ"ך:

נהפכו על ידי ה' כעונש על חטאיהן. 	

ניצלה מחורבן כי תושביה חזרו בתשובה. 	

הנביא ירמיהו ניבא שתיחרב ולא תיבנה לעולם. 	

נחרבה על ידי מלך בבל ונבנתה מחדש. 	

פֹּוךְ אָָדם ֵמי בֹּורֹו ַּף י"א: לֹא יִׁשְ ד

ֵב בַּחֲבֵרוֹ. ַרב יוֹסֵף אוֵֹמר בְּׁשֵם ַרבִּי אֶת הַּמִׁשְפָּט  ּ ׁשֶכָּל אָָדם יְִתחַּשׁ ּ הְִקפִּידו חֲכֵָמינו
פֹּךְ אָָדם ֵמי בֹורֹו וַאֲחִֵרים צְִריכִים לָהֶם". הַבָּא: "לֹא יִׁשְ

ֵּר  לְָמׁשָל, יהוִּדי ׁשֶהֶחְלִיט לְהַחֲלִיף אֶת חוֵּטי הַצִּיצִית ׁשֶלּוֹ ִמפְּנֵי ׁשֶהוּא ָרצָה לְהַד
ִָּרים יוֵֹתר. ּתַּמֵׁש בְּחוֵּטי צִיצִית ְמהוּד וּלְהִׁשְ

נִים, אֶלָּא  נָה בְּרוָּרה" כּוֵֹתב, ׁשֶבַּעַל הַצִּיצִית לֹא יַחְּתוֹךְ אֶת הַחוִּטים הַיְׁשָ הַ"ּמִׁשְ
ַּאי יֵׁש  ּ ׁשְלִֵמים! לָּמָה? כִּי בְּוַד ָאֲרו נִים יִּשׁ ׁשִָרים כָּךְ ׁשֶהַחוִּטים הַיְׁשָ יְפֵָרק אֶת הַקְּ
ּי לְהַׁשְחִית חֵפֶץ  נִים, וְאֵין זֶה ָראו ּתַּמֵׁש בַּחוִּטים הַיְׁשָ ּ לְהִׁשְ יְִּרצו יְהוִּדים אֲחִֵרים ׁשֶ

ּתַּמֵׁש בּוֹ. ׁשֶאֲחִֵרים יְכוֹלִים לְהִׁשְ

פֹּךְ אָָדם ֵמי בֹורֹו וַאֲחִֵרים צְִריכִים לָהֶם" - אַל  ל ַרבִּי: "לֹא יִׁשְ זֹו כַּוָּנַת דְּבָָריו ׁשֶ
ּ אַחֵר זָקוּק לָהֶם. הו אַּתָה לֹא זָקוּק לָהֶם, אִם ִמיׁשֶ פֹּוךְ ַמיִם ׁשֶ ּתִׁשְ

ַּף י': ִמצְוַת ֲחלִיצָה ד

אִם אָָדם ֵמת וְלֹא הוִֹתיר אַחֲָריו יְלִָדים, הוְֹרָתה הַּתוָֹרה לְַקיֵּם ִמצְוַת יִבּוּם בְּכָךְ 
ׁשֶאֶחָד ֵמהָאַחִים ׁשֶל הַנִּפְטָר ִמְתחַּתֵן עִם הָאַלְָמנָה.

וָּמה עוֹׂשִים אִם הָאָח ׁשֶל הַנִּפְטָר אֵינוֹ רוֹצֶה לְהְִתחַּתֵן עִם הָאַלְָמנָה? 

צְוָה הֲַחׁשוּבָה הַזּוֹ.  ּ אַּתֶם אֶת הַּמִ ִּין אֹוֵמר לָהֶם: ַקיְּמו אִם יֵׁש עֹוד אַחִים, בֵּית הַד
אִם אִיׁש ֵמהֶם אֵינֹו רֹוצֶה, ְמַקיְִּמים ִמצְוַת "ֲחלִיצָה".

לִיפָה. "ֲחלִיצָה" ִמלְּׁשֹון ֲהסָָרה, ׁשְ

ין נוֵֹתן לָהֶם לְִקרוֹא פְּסוִּקים  ִּ ין. בֵּית הַד ִּ הָאָח ׁשֶל הַנִּפְטָר וְהָאַלְָמנָה בָּאִים לְבֵית הַד
אֲחִָדים ִמפָָּרׁשַת הַיִּבּוּם ׁשֶבַּּתוָֹרה, וְאַחַר כָּךְ חוֹלֶצֶת הָאַלְָמנָה אֶת הַנַּעַל ֵמהֶָרגֶל 
ּ צְִריכִים לְַקיֵּם ִמצְוַת  יו אָסוּר הָיָה לָאַלְָמנָה לְהִינָּׂשֵא, כִּי הָיו לּוֹ. עַד עַכְׁשָ הַיְָמנִית ׁשֶ
ָאִית לְהִינָּׂשֵא. ּיְָּמה ִמצְוַת חֲלִיצָה, הָאַלְָמנָה ַרּשׁ יִבּוּם אוֹ חֲלִיצָה. עַּתָה, לְאַחַר ׁשֶכְּבָר קו

ַַּחת ַּף ט': עִיר הַנִּיד ד

ׁש דְּבִָרים אֹוֶמֶרת הַּתֹוָרה כִּי עִיר ׁשֶרוֹב הַּתֹוׁשָבִים הַגִָּרים  בְּפָָרׁשַת ְראֵה ׁשֶבְּחוּּמַ
ּ לַעֲבֹוד  ים ָרעִים, בְּלִי-עֹול( וְהָלְכו י בְּלִיַּעַל )אֲנָׁשִ ּ לִׁשְמֹועַ לְאַנְׁשֵ בָּהּ הְִתפַּּתו
ּ )הְִתַרֲחקוּ( ֵמעֲבֹוַדת הַבֹּוֵרא. ְּחו ַּחַת", כִּי הֵם נִיד עֲבֹוָדה זָָרה, ְמכוּנָּה "עִיר הַנִּיד

ינָם? הַסַּנְהְֶדִרין חוְֹקִרים וּבֹוְדִקים הֵיטֵב אִם בֶּאֱֶמת כָּךְ אֵַרע, וְאִם ִמְתבֵָּרר  ִּ ַמה ד
יֵּׁש בָּעִיר הַזֹּאת -  ׁשֶהַדְּבִָרים נְכוֹנִים ְמחַיְּבִים אוָֹתם ִמיָתה וְאֶת כָּל הְָרכוּׁש ׁשֶ
ּוֹ הוָֹרה הַקָּבָּ"ה  ׂשוְֹרפִים. אֲרוֹנוֹת, בְּגִָדים, עֲגָלוֹת, הַכֹּל ׂשוְֹרפִים. אֶת הַּמִצְוָה הַז

ּ עֲבֹוָדה זָָרה. ּ וְיוֵֹתר לֹא יַעַבְדו ים יְפַחֲדו כְֵּדי ׁשֶאֲנָׁשִ


