
ַּף י"ג: אִיסּוּר "לֹא ִתְתגֹּוְדדוּ" ד

בְּחוּּמַׁש דְּבִָרים כָּתוּב "לֹא ִתְתגֹּוְדדוּ". 

רוֹבָיו נִפְטַר וְהוּא ִמצְטַעֵר עַל כָּךְ,  אֶחָד ִמקְּ י ׁשֶ ּמִ הַפֵּירוּׁש הַפָּׁשוּט ׁשֶל הַפָּסוּק הוּא, ׁשֶ
ּ נוֹהֲגִים כָּךְ  ִריטֹות וּפְצָעִים בַּבָּׂשָר ֵמרוֹב צַעַר. הַגּוֹיִם הָיו אָסוּר לֹו לַעֲׂשֹות לְעַצְמֹו ׂשְ
ּוֹם יֵׁש עַּמִים ׁשֶכָּךְ נוֹהֲגִים כְּׁשֶהֵם ִמצְַטעֲִרים. עַל כָּךְ ַמזְהִיָרה הַּתוָֹרה ׁשֶלֹּא  פַּעַם, וְעַד הַי

ּ" ִמלְּׁשוֹן חַבָּלָה, לֹא לַחֲבוֹל, לֹא לִפְצוֹעַ. נַעֲׂשֶה זֹאת. "ּתְִתגֹּוְדדו

ּ ֲחכִָמים ִמן הַפָּסוּק, ׁשֶאָסוּר לַעֲׂשֹות "ֲאגוּדֹּות ֲאגוּדֹּות" בְּאֹוָתהּ עִיר.  ְָּרׁשו אִיסּוּר נֹוסָף ד

לְָמׁשָל, צִָריךְ לְהִיזָּהֵר ׁשֶלֹּא יִהְיֶה ַמצָּב ׁשֶחֵלֶק ֵמהַיְּהוִּדים ׁשֶגִָּרים בָּעִיר נוֹהֲגִים ׁשֶאָסוּר 
ּמוּּתָר לַעֲׂשוֹת אוֹתוֹ. ַמה  ּיָּם, וְחֵלֶק ֵמהַיְּהוִּדים בְּאוָֹתהּ עִיר נוֹהֲגִים ׁשֶ לַעֲׂשוֹת דָּבָר ְמסו
ּטַעַם הָאִיסּוּר? הִָראׁשוֹנִים ַמסְבִּיִרים ׁשֶאִם רוֹאִים ׁשֶחֵלֶק נוֹהֲגִים ׁשֶאָסוּר וְחֵלֶק נוֹהֲגִים 

ּ אַחֵר. ֶהו ּתֵי תוֹרוֹת וּבְכָל אַחַת כָּתוּב ַמּשׁ ּ חָלִילָה יֵׁש ׁשְ ּמוּּתָר, זֶה נְִראֶה כְּאִילּו ׁשֶ

אי וּבֵית ִהלֵּל ּמַ ַּף י"ד: ַמֲחלֹֹוקֹות בֵּית ׁשַ ד

ּ כְֵּמאָה  ּמַאי הַזֵָּקן וְהִלֵּל הַזֵָּקן, חָיו הַּתַנָּאִים ׁשַ
נִי, וְלָהֶם  ֵ ָּׁש הַּשׁ נִים לִפְנֵי חוְּרבַּן בֵּית הַּמְִקד ׁשָ
 ּ ּ ַתלְִמיִדים ַרבִּים. בֵּין הַּתַלְִמיִדים הְִתגַּלְּעו הָיו
 ּ ֲחלֹֹוקֹות הַלָּלו ַמחֲלֹוֹקוֹת ַרבּוֹת בַּהֲלָכָה. הַּמַ
ּמַאי וּבֵית  יְדוּעֹות כְּ"ַמֲחלֹוקֹות ׁשֶבֵּין בֵּית ׁשַ
ל  הִלֵּל". כְּלֹוַמר, ַמֲחלֹוֶקת בֵּין ּתַלְִמיָדיו ׁשֶ

ל הִלֵּל. ּמַאי לְבֵין ּתַלְִמיָדיו ׁשֶ ׁשַ

בַּּתַלְמוּד הַבַּבְלִי וּבַּתַלְמוּד הַיְרוּׁשַלְִמי מוּבָאוֹת 
ּמַאי וּבֵית הִלֵּל. ּ בֵּית ׁשַ כִּׁשְלֹוֹׁש ֵמאוֹת הֲלָכוֹת בָּהֶן נֶחְלְקו

ּ נוֹהֲגִים  ּ בֵּינֵיהֶם ַמחֲלֹוֹקוֹת ַרבּוֹת בַּהֲלָכָה, הֵם הָיו בְַּדף זֶה לוְֹמִדים, כִּי אַף עַל פִּי ׁשֶהָיו
ּ אֵלֶּה עִם אֵלֶּה. זֶה בָּזֶה בְּחִיבָּה וּבְֵרעוּת, וְאַף הְִתחַּתְנו

יָּצְאָה  ּמַאי וּבֵית הִלֵּל, עַד ׁשֶ ּ בֵּינֵיהֶם בֵּית ׁשַ נִים ֲאחָדֹות חָלְקו ָ ּשׁ הַּתַלְמוּד ְמסַפֵּר ׁשֶ
ּ דִּבְֵרי אֱלֹֹוִקים חַיִּים הֵם וֲַהלָכָה כְבֵית הִלֵּל". ּ וָאֵלּו ַמיִם וְהֹוִדיעָה: "אֵלּו ָ בַּת קֹול ִמן הַּשׁ

ַּף ט"ו : "אְַרבָּעִים סְאָה" ד

נְִּטָמא? ַמטְבִּילִים אוֹתוֹ בַּּמְִקוֶה. גַּם כֵּלִים ׁשֶקּוֹנִים ִמגּוֹיִם, צְִריכִים  אֵיךְ ְמטַהֲִרים כְּלִי ׁשֶ
ּ ַמיִם בְּכַּמוּת ׁשֶל "אְַרבָּעִים סְאָה". אִם יֵׁש בּוֹ כַּּמוּת ַמיִם  ְקוֶה ׁשֶבּוֹ יִהְיו לְהַטְבִּיל בַּּמִ

פְּחוָּתה ֵמ"אְַרבָּעִים סְאָה", הוּא אֵינוֹ ְמטַהֵר.

ּ לִטְבּוֹל בָּהּ אֶת  בִּירוּׁשָלַיִם הָיְָתה ִמְקוֶה בְּׁשֵם "ׁשֹוֶקת יֵהוּא", ׁשֶכָּל ּתוֹׁשָבֵי יְרוּׁשָלַיִם נָהֲגו
ּ בָּהּ כֵּלִים? ּ בָּהּ אְַרבָּעִים סְאָה בִּכְלָל – אִם כֵּן, אֵיךְ טָבְלו כְּלֵיהֶם - ׁשֶלֹּא הָיו

ּ חֹור  לְּיַד ׁשֹוֶקת יֵהוּא הָיָה ִמְקוֶה נֹוסָף, וְעָׂשו
ֹוֶקת  ּ הַּשׁ ְקוֶה, כָּךְ נֶחְׁשְבו ֹוֶקת לְבֵין הַּמִ בֵּין הַּשׁ
ְקוֶה ְמחוּבִָּרים יַחַד וְלָכֵן מוּּתָר הָיָה לִטְבֹּול  וְהַּמִ

כֵּלִים בְּׁשֹוֶקת יֵהוּא.

נֵי הַּמְִקוָאוֹת?  ּמְחַבֵּר בֵּין ׁשְ ַמה גֹּוֶדל הַחוֹר ׁשֶ
ּתֵי אֶצְבָּעוֹת וּלְסוֹבֵב  יְּכוֹלִים לְהַכְנִיס בּוֹ ׁשְ חוֹר ׁשֶ

אוָֹתן בְַּקלּוּת.

מדינת ישראל
משרד החינוך

גיליון 440

מן התלמוד
סדר נשים,

מסכת יבמות, דף י"ז

הסבר: רב אשי אמר שהעיר תרמוד נקראת גם 
תמוד, והיא מעולם לא נחרבה לגמרי, אלא כאשר 

נחרבה מצד אחד - נבנתה מהצד השני, ולהיפך.

חריב - נחרב
מהאי גיסא - מצד זה

אותיב - התיישב

רב אשי אמר: היינו תרמוד היינו תמוד, אכפולי הוא 
דמכפל. חריב מהאי גיסא - אותיב מהאי גיסא, ואי 

חריב מהאי גיסא - אותיב מהאי גיסא. 

בס"ד

סדר נשים | ַמסֶּכֶת יְבָמֹות י"ג- י"ט
פרשת שמיני | י"ז- כ"ג באדר ב' )20-26 למרץ( 

talmudisraeli.co.il

בקרו אותנו באתר

התלמוד הישראלי

 | על המפה 
ניר דוד- תל עמל

קיבוץ ניר דוד )תל-עמל( היה היישוב הראשון 
שהוקם במסגרת תוכנית "חומה ומגדל". הוא 
הוקם לראשונה בבקעת בית שאן בשנות ה-0	 
על ידי מייסדי "השומר הצעיר". התושבים סבלו 
מהתנכלויות רבות מצד הערבים, ובתגובה 
הוחלט להקים במקום יישוב מבוצר. חלקי 
המבנים והמגדל הוכנו מראש והובאו לשם 
בסתר, ובחנוכה תרצ"ז נערך מבצע העלייה על 
הקרקע, בו השתתפו 0		 איש. הקמת החומה 
והמבנים הושלמה עד הערב, ובעקבות ההצלחה 
יושמה שיטה זו בהמשך בעשרות יישובים 
נוספים. היישוב נקרא בתחילה תל-עמל, ולאחר 
מכן שונה שמו 
על  דוד,  לניר 
שמו של נשיא 
ההסתדרות דוד 

וולפסון.

"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. 

)Wikipedia, AVRAHAM GRAICER( אתר חומה ומגדל בניר דוד



מצד שני:
אם היא תעזוב את בית 

הקפה היא תשאיר אותו ללא 

השגחה. בינתיים עשויים 

להגיע לקוחות נוספים שאם 

הם יראו שאין מוכרת הם 

ילכו לבית קפה אחר, או 

חלילה אפילו עלולים לגנוב 

משהו, ואז ייגרם נזק לבית 

הקפה.

מתפלפלים
לפניכם אירוע שעורר דיון סוער:

ענבל בת ה-6	 עבדה בחופש הגדול בבית קפה קטן שהיה ממוקם 
בתחנה מרכזית של אוטובוסים, ומכרה קפה ועוגות ללקוחות. יום אחד 
היו הרבה לקוחות במקום וענבל עבדה לבד. כעשר דקות אחרי שלקוחה 
אחת עזבה את בית הקפה, ענבל שמה לב שהיא טעתה במתן העודף 
לאותה לקוחה, והיה מגיע לאותה לקוחה עוד 0	 שקלים עודף. ענבל 

התלבטה עכשיו מה עליה לעשות.

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

קידשה לשעתה וקידשה לעתיד לבוא
הגמרא אומרת שארץ ישראל התקדשה לראשונה 
כאשר כבשו אותה בני ישראל בימי יהושע בן-נון, 
אולם קדושה זו התבטלה בעקבות חורבן בית 
ראשון והגלות. לאחר מכן התקדשה הארץ בפעם 
השנייה כאשר שבו אליה עולי בבל, וקדושה זו 
"קידשה לשעתה וקידשה לעתיד לבוא", כלומר 
היא לא התבטלה אלא קיימת עד היום. לקדושה 
זו יש השלכות לעניין מצוות התלויות בארץ, כמו 

תרומות ומעשרות.

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 'שפיר', מרכז שפירא

האם על ענבל ללכת לחפש 
את האישה או שעליה להישאר 

בבית הקפה?

 -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

העלייה לעין גב
עין גב הוא קיבוץ במזרח הכינרת. הוא נוסד בשנת 
7	9	 במהלך תוכנית "חומה ומגדל". אנשי היישובים 
הסמוכים הכינו את המבנים, ועלו לאתר בשיירה 
של 		 משאיות ורכבים נוספים. לאחר פריקת 
הציוד והמבנים החלו 00	 איש בהקמת היישוב, 
כשהם עובדים בקדחתנות תחת השמש הקופחת. 
בשעה ארבע אחר הצהריים כבר עמד היישוב על 
תלו. ביישוב נשארו 0	 מתיישבים, שבהמשך החלו 
בעבודה חקלאית 
באזור. במלחמת 
העצמאות הצליחו 
גב  עין  תושבי 
שלוש  להדוף 
התקפות סוריות 

ולהגן על היישוב.

להשיב לה את הכסף.לאוטובוס וענבל תוכל אולי היא עדיין ממתינה בין רציפי האוטובוסים, לחפש את אותה אישה בית הקפה, ולנסות אולי עליה לעזוב את מצד אחד:

 | מן ההסטוריה

בניית קיבוץ עין גב )לשכת העיתונות הממשלתית(



3 דקות
  | מי אנחנו?

7 דקות

	  .
יישוב "חומה ומגדל".

	 .

היישוב הראשון של "חומה ומגדל" היה ניר דוד  והוא הוקם ב--6	9	תרצ"ו.
	 .

מכיוון שהאנגלים לא הרשו להקים יישובים  חדשים, ואת אלו שהיו להם חומה ומגדל הם 
כבר לא הרסו.

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
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1969
 הרב

אריה לוין

בס"ד

התבוננו היטב בציור וענו על השאלות הבאות: 

איזה סוג של יישוב מצויר כאן?

באיזו שנה הוקם היישוב הזה וכמה עוד יישובים כמוהו הוקמו?

מדוע היה צורך להקים את היישובים דווקא בצורה הזו?

אנחנו 		 יישובים בארץ ישראל.. 	

הקימו אותנו בין השנים תרצ"ז-תרצ"ט.. 	

ההקמה שלנו נעשתה במהירות, בן לילה, באמצעות חומרים . 	
שהוכנו מראש.

מטרתנו הייתה לקבוע עובדות בשטח ולהרחיב את גבולות . 	
המדינה היהודית העתידית.

2

1

3

יישובי "חומה ומגדל"



בס"ד

1. מה פירוש האיסור "להתגודד"?

2. איזו מחלוקת הוכרעה לפי בת קול?

3. מי היה מלך ישראל האחרון?

סדר מועד | ַמֶּסֶכת ְיָבמֹות, דף ט״ז - י״ט

???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
ביום הראשון בו נחנך המשכן אומר משה לאהרון: 

"קרב אל המזבח ועשה את חטאתך...".

פנייה זו של משה לאהרון מוזרה מאוד שכן אהרון 
הכיר היטב היכן נמצא המזבח, ומדוע צריך משה 

להודיעו שיקרב אל המזבח להקריב?

רש"י מסביר שאהרון התבייש וחשש לגשת משום 
שהוא הרגיש לא ראוי להיות הראשון בהיסטוריה 
שמשמש ככהן הגדול וחונך את המזבח. משה רבנו 
דוחף את אהרון, ועל פי רש"י הוא אומר לו: "למה אתה 
בוש? לכך נבחרת".  משה לא רק מסביר לאהרון שאין 
לו ממה להתבייש, אלא מבהיר לו שזו עצמה הסיבה 
בגללה הוא נבחר. הבושה והיראה של אהרון מהתפקיד 
מלמדת על הענוה הגדולה שלו, והיא עצמה הסיבה 

בגללה הוא הראוי לתפקיד הגדול הזה.

לֹּא הָיָה בְּעֹולָמֹו ת אִָחיו ׁשֶ ַּף י"ט: אֵׁשֶ ד

ל הַנִּפְטָר ִמְתחַּתֵן עִם אֵׁשֶת הַּמֵת. נִּפְטַר אָָדם לְלֹא בָּנִים, אֶחָד ֵמאֶחָיו ׁשֶ בְּעֵת ׁשֶ

הָיָה בָּעֹולָם יַחַד עִם אָחִיו לִפְנֵי ׁשֶהוּא נִפְטַר, ִמְתחַיֵּב בְִּמצְוַת יִבּוּם.  ַרק אָח ׁשֶ
לְָמׁשָל, הָיָה אָָדם בְּׁשֵם ְראוּבֵן. כְּׁשְֶראוּבֵן הָיָה בֶּן עֶׂשֶר נוֹלַד לוֹ אָח וּׁשְמוֹ ׁשְִמעוֹן. 
ְראוּבֵן גַָּדל, הְִתחַּתֵן וֵָמת, אָז ׁשְִמעוֹן ְמיַבֵּם אֶת אִׁשְּתוֹ ׁשֶל ְראוּבֵן. אֲבָל, אִם ׁשְִמעוֹן 

נוֹלַד ַרק אַחֲֵרי ׁשְֶראוּבֵן ֵמת - ׁשְִמעוֹן אֵינוֹ ְמיַבֵּם אֶת אִׁשְּתוֹ ׁשֶל ְראוּבֵן.

לֹּא הָיָה בְּעֹולָמֹו". "אֵׁשֶת אָחִיו" - הָאַלְָמנָה  הַּמְִקֶרה הַזֶּה ְמכוּנֶּה "אֵׁשֶת אָחִיו ׁשֶ
הִיא אִׁשְּתוֹ ׁשֶל אָחִיו, "ׁשֶלֹּא הָיָה בְּעוֹלָמוֹ" - ׁשֶהָאָח הַזֶּה לֹא הָיָה אִיּתוֹ בְּעוֹלָם 

לּוֹ נִפְטַר. אֶחָד, כִּי הָאָח הַצָּעִיר נוֹלַד אַחֲֵרי ׁשֶהָאָח ׁשֶ

)תשובות: שלמה, הושע בן 
אלה, יהוא, שלמנאסר, דוד(

בעלון מוזכרים שמות מספר מלכים. זהו אותם:

בימי בנו התפלגה הממלכה. 	

מלך ישראל האחרון. 	

שוקת בירושלים נקראה על שמו. 	

הגלה את עשרת. 	

צאצאיו מלכו בממלכת יהודה. 	

מוּאֵל יְַרִחינָאָה ַּף י"ח: ּתְקוּפַת הָ"אָמֹוָראִים" וׁשְ ד

נָיֹות,  ׁשְ לְּאַחַר כְִּתיבַת הַּמִ ּ ֵמהַּתְקוּפָה ׁשֶ חָיו ָראֵל ׁשֶ הָ"אָמֹוָראִים" הֵם חַכְֵמי יִׂשְ
ּ אֶת הַּתַלְמוּד הַבַּבְלִי,  עְָרכו י ׁשֶ ִ נִים בְּעֶֶרךְ, עַד יְֵמי ָרבִינָא וְַרב אַּשׁ לִפְנֵי אַלְפַּיִם ׁשָ
ּ אוְֹמִרים  ּ "אָמוָֹראִים"? ִמפְּנֵי ׁשֶהָיו נִים. ַמדּוּעַ הֵם כּוּנּו לִפְנֵי כְּאֶלֶף וֲַחֵמׁש ֵמאוֹת ׁשָ
וְלֹוְמִדים אֶת דִּבְֵרי הַּתַנָּאִים וַּמסְבִּיִרים אֹוָתם. אַחַד הָאָמוָֹראִים הִָראׁשוֹנִים הָיָה 
ׁשְמוּאֵל. אָבִיו ׁשֶל ׁשְמוּאֵל הָיָה ִמגְּדוֹלֵי הַדּוֹר, וְאַחַד הַּתַנָּאִים בֵֵּרךְ אוֹתוֹ ׁשֶהוּא יִזְכֶּה 

נּוֹלַד לוֹ בֵּן הוּא ָקָרא אֶת ׁשְמוֹ ׁשְמוּאֵל. לְבֵן כְּמוֹ ׁשְמוּאֵל הַנָּבִיא. כְּׁשֶ

ְּעָא, אַחַר כָּךְ עָלָה לְאֶֶרץ יִׂשְָראֵל וְעֹוד זָכָה  הָאָמוָֹרא ׁשְמוּאֵל נֹולַד בָּעִיר נְהְַרד
לַָּמד ּתוָֹרה בְּאֶֶרץ  נָיוֹת. לְאַחַר ׁשֶ ׁשְ ֵּר הַּמִ יא ְמסַד לְִראוֹת אֶת ַרבִּי יְהוָּדה הַנָּׂשִ
ּ ׁשְמוּאֵל  ָּן. בְּאֹוָתהּ ּתְקוּפָה נֹוְדעו ּ אוֹתוֹ לְַדי ְּעָא, ׁשָם ִמינּו יִׂשְָראֵל, הוּא חָזַר לִנְהְַרד

וֲַחבֵרֹו ַרב כִּגְדֹולֵי הַדֹּור.

ֶמׁש, הַיֵָּרחַ  ֶ ַמיִם, הַּשׁ ָ יַָּדע אֶת ַמהַלְכֵי גְַרֵמי הַּשׁ ׁשְמוּאֵל הְִתפְַּרסֵם גַּם בְּכָךְ ׁשֶ
ּ "יְַרחִינָאָה" ִמלְּׁשוֹן יֵָרחַ, כְּלוַֹמר בִָּקי בְַּמהֲלַךְ הַיֵָּרחַ. ּ ׁשֶכִּינוּהו וְהַכּוֹכָבִים, וּלְפִיכָךְ הָיו

ְבִָטים ֶרת הַּשׁ ַּף י"ז: עֲׂשֶ ד

נַיִם.  ָראֵל לִׁשְ לֶךְ, הְִתפַּלְּגָה  ַמלְכוּת יִׂשְ לֹמֹה הַּמֶ ל ׁשְ לֶךְ ְרחַבְעָם, בְּנֹו ׁשֶ בִּיֵמי הַּמֶ
ְבִָטים יְהוָּדה וּבִנְיִָמין, וְיָָרבְעָם ָמלַךְ בְּׁשוְֹמרֹון עַל  לַיִם עַל הַּשׁ ְרחַבְעָם ָמלַךְ בִּירוּׁשָ
 ּ לְכו ּמָ לֶךְ ׁשֶ ָּוִד הַּמֶ ל ד ּ צֶאֱצָאָיו ׁשֶ ְבִָטים הַנֹּוָתִרים. ֵמאֹוָתהּ הָעֵת, כּוּנּו ֶרת הַּשׁ עֲׂשֶ

ָראֵל". ּ "ַמלְכֵי יִׂשְ ּ בְּׁשֹוְמרֹון כּוּנּו לְכו ּמָ לָכִים ׁשֶ לַיִם "ַמלְכֵי יְהוָּדה", וְהַּמְ בִּירוּׁשָ

ֶמלֶךְ יִׂשְָראֵל הָאַחֲרוֹן הָיָה הוֹׁשֵעַ בֶּן אֵלָה. בְִּתקוּפַת ַמלְכוּתוֹ בָּא ׁשַלְַמנֶאסֶר ֶמלֶךְ 
ְבִָטים לְִמקוֹמוֹת ׁשוֹנִים. בְּאֶֶרץ יִׂשְָראֵל  וּר לְאֶֶרץ יִׂשְָראֵל וְהִגְלָה אֶת עֲׂשֶֶרת הַּשׁ אַּשׁ

ּ ַרק ׁשֵבֶט יְהוָּדה, ׁשֵבֶט בִּנְיִָמין וְׁשֵבֶט לֵוִי. נוְֹתרו

ּ בְּנֵי יִׂשְָראֵל,  ּ הַנָּבִיא לַּמְקוֹמוֹת אֲלֵיהֶם הוּגְלו ּיֶֶּמת, הָלַךְ יְִרְמיָהו אַחֲֵרי ּתְקוּפָה ְמסו
ְבִָטים לְאֶֶרץ יִׂשְָראֵל. יב חֵלֶק ֵמעֲׂשֶֶרת הַּשׁ וְהֵׁשִ

ַּף ט"ז: ַרבִּי דֹוסָא בֶּן הְָרכִּינַס ד

ל ַרבִּי  ּ לְבֵיתֹו ׁשֶ עַ, ַרבִּי אֶלְעָזָר בֶּן עֲזְַריָה וְַרבִּי עֲִקיבָא הָלְכו הַּתַנָּאִים ַרבִּי יְהֹוׁשֻ
דֹוסָא בֶּן הְָרכִּינַס כְֵּדי לָדוּן אִיּתֹו בְּדִבְֵרי ֲהלָכָה. ַרבִּי דוֹסָא בֶּן הְָרכִּינַס כְּבָר הָיָה 
ּ( וּלְפִיכָךְ הוּא לֹא הָיָה ַמגִּיעַ לְבֵית הַּמְִדָרׁש,  ּ, הְִתעַוְּרו ּ )הִסְּתַּמְאו יׁש ׁשֶעֵינָיו כָּהו יָׁשִ

ֶָּרךְ. כִּי ָקׁשְָתה עָלָיו הַד

לֹוׁש ֲהלָכֹות אֹוָתן פָּסַק חַגַּי  ד אֹוָתם ׁשָ ּ אֶצְלֹו הֲַחכִָמים, הוּא לִיּמֵ הָיו עָה ׁשֶ בְּׁשָ
רֹות, בְִּדינֵי  ּ עֹוסְקֹות בְִּדינֵי ַמעְׂשְ נִים ַרבֹּות לִפְנֵי כֵן. ֲהלָכֹות אֵלּו חַי ׁשָ הַנָּבִיא, ׁשֶ

ים לְהְִתגַּיֵּר. ׁשִ יִבּוּם וּבְִדינֵי גֹויִם הְַמבַקְּ


