
ל ֶמלֶךְ ִמצְַריִם ַּף ע"ו: גִּיּוּר בִּּתֹו ׁשֶ ד

ל ֶמלֶךְ ִמצְַריִם. לִּפְנֵי ׁשֶהוּא הְִתחַּתֵן אִיּתָהּ הִיא הְִתגַּיְָּרה  לֶךְ הְִתחַּתֵן עִם בִּּתֹו ׁשֶ לֹמֹה הַּמֶ ְ ּשׁ
ּ לְגַיֵּר אֹוָתהּ? הֲֵרי יֵׁש ּתְקוּפוֹת ׁשֶאֵין ַמסְכִּיִמים  וְהָיְָתה לִיהוִּדיָּה. אֵיךְ יִּתָכֵן ׁשֶהִסְכִּימו
ּ ִמן הַיְּהוִּדים, לֹא  ּ וּפָחֲדו ׁשו ְ, ׁשֶכָּל הַגּוֹיִם חָׁשְ ָּוִד הַּמֶלֶך לְגַיֵּר נוֹכְִרים, לְָמׁשָל, בְִּתקוּפַת ד
יִּּתָכֵן ׁשֶאֵינָם רוֹצִים בֶּאֱֶמת לִהְיוֹת יְהוִּדים, אֶלָּא  ּ לְהְִתגַּיֵּר, ִמפְּנֵי ׁשֶ ׁשו ּ נוֹכְִרים ׁשֶבִּיקְּ ִקיבְּלו
ׁשִים לְהִצְטֵָרף לָעָם הַיְּהוִּדי ִמפְּנֵי ׁשֶהֵם ְמפַחֲִדים ֵמהֶם. בְִּתקוּפַת ׁשְלֹמֹה הַּמֶלֶךְ  ַרק ְמבַקְּ
יִרים כְּמוֹ כָּל הַיְּהוִּדים. אִם כָּךְ, אֵיךְ גוּיְָרה בַּת  ּמָא רוֹצִים לִהְיוֹת עֲׁשִ ּ גִֵרים, ׁשֶ לֹא ִקיבְּלו
ֶמלֶךְ ִמצְָריִם? הַּתַלְמוּד עוֹנֶה עַל כָּךְ - הֲֵרי לְבִּתוֹ ׁשֶל ֶמלֶךְ ִמצְַריִם לֹא הָיָה חָסֵר כְּלוּם. 
ּ ׁשֶהִיא  כָּבֹוד- יֵׁש לָהּ בְּבֵית אָבִיהָ הַּמֶלֶךְ. כֶּסֶף - יֵׁש לָהּ כַּּמָה ׁשֶהִיא רוֹצָה. לָכֵן יְָדעו

ַּאי ִמְתגַּיֶֶּרת ִמפְּנֵי ׁשֶהִיא בֶּאֱֶמת רֹוצָה לְַקיֵּם אֶת הַּתֹוָרה. וַד

ַּף ע"ז: עַּמֹונִי וְלֹא עַּמֹונִית ד

ָראֵל לְהְִתחַּתֵן אִיּתֹו.  הַּתֹוָרה אֹוֶמֶרת שאִם גֹּוי עַּמֹונִי אֹו מֹואָבִי הְִתגַּיֵּר, אָסוּר לְיִׂשְ
ּ. לָכֵן, אִם  הְִתגַּיְּרו ים ׁשֶ ּ וְלֹא עַל הַנָּׁשִ הְִתגַּיְּרו ים ׁשֶ ֲאבָל, הָאִיסּוּר הַזֶּה נֶאֱַמר עַל אֲנָׁשִ
ּוֶֹרת, וּבְכָל  ָה עַּמוֹנִית הְִתגַּיְָּרה, מוּּתָר לְהְִתחַּתֵן אִיּתָהּ. וְאָכֵן, רוּת הַּמֹוֲאבִיָּה הָיְָתה גִי אִיּשׁ

ים. זֹאת בּוֹעַז הְִתחַּתֵן אִיּתָהּ, ִמפְּנֵי ׁשֶהָאִיסּוּר נֶאֱַמר עַל הָאֲנָׁשִים בִּלְבָד וְלֹא עַל הַנָּׁשִ
כָּךְ לְׁשוֹן הַפָּסוּק: "לֹא יָבֹא עַּמֹונִי וּמֹואָבִי בְִּקהַל ה'" = אָסוּר לְהְִתחַּתֵן עִם עַּמוֹנִי וְעִם 
ְ, "עַּמֹונִי - וְלֹא עַּמֹונִית,  ּ ִמכָּך ְָּרׁשו מוֹאָבִי. הַפָּסוּק אוֵֹמר "עַּמֹונִי" "מֹואָבִי". חֲזַ"ל ד
מֹואָבִי - וְלֹא מֹואָבִית". כְּלוַֹמר, הַּתוָֹרה אוֹסֶֶרת ַרק עַּמוֹנִי - אִיׁש, אַךְ אֵינָה אוֹסֶֶרת 

עַּמוֹנִית. הַפָּסוּק אוֹסֵר מוֹאָבִי וְאֵינוֹ אוֹסֵר מוֹאָבִית.

ַּף ע"ח: ִמי ֵהם הַ"נְִּתינִים"? ד

הַּתַלְמוּד אוֵֹמר ׁשֶאָסוּר לְהְִתחַּתֵן עִם הַ"נְִּתינִים", שהֵם צֶאֱצָאֵיהֶם ׁשֶל הָעָם הַגִּבְעוֹנִי.

ּ אוָֹתם בְּנֵי יִׂשְָראֵל  ּ ְמאֹוד פֶּן יִכְבְּׁשו ִּים פָּחֲדו ּ לְאֶֶרץ יִׂשְָראֵל, הַגִּבְעוֹנִי כְּׁשֶבְּנֵי יִׂשְָראֵל נִכְנְסו
 ּ ּ ִמּמָקוֹם ָרחוֹק וְכְָרתו ים ׁשֶבָּאו ּ אֶת עַצְָמם כַּאֲנָׁשִ ּ וְעָׂשו ּ אוָֹתם, וְלָכֵן הֵם הֶעֱִרימו וְיַהְַרגו
עַ לֹא  ּ, הֶחְלִיט יְהוֹׁשֻ יקְּרו בְִּרית ׁשֶל ׁשָלוֹם עִם בְּנֵי יִׂשְָראֵל. גַּם אַחֲֵרי ׁשֶהְִתגַּלָּה ׁשֶהֵם ׁשִ
ּ ׁשוֹאֲבֵי ַמיִם וְחוֹטְבֵי  לַעֲׂשוֹת לָהֶם ְמאוָּמה. הוּא הִסְכִּים לְגַיֵּר אוָֹתם וְָקבַע ׁשֶהֵם יִהְיו
עַ נַָתן אוָֹתם לִהְיוֹת חוֹטְבֵי עֵצִים וְׁשוֹאֲבֵי ַמיִם, הֵם ְמכוּנִּים "נְִתינִים". יְּהוֹׁשֻ עֵצִים. ִמפְּנֵי ׁשֶ

ִּים, ׁשֶלֹּא כְמוֹ בְּנֵי יִׂשְָראֵל  אַחֲֵרי דוֹרוֹת ַרבִּים, ָראָה ָדוִד הַּמֶלֶךְ ׁשֶהַנְִּתינִים אֵינָם ַרחֲָמנִי
ּי  ּ עִּמָם, כִּי אֵין זֶה ָראו ִּים ִמטִּבְעָם, וְלָכֵן הוּא גָזַר ׁשֶבְּנֵי יִׂשְָראֵל לֹא יְִתחַּתְנו ׁשֶהֵם ַרחֲָמנִי

ִּים. ים ׁשֶאֵינָם ַרחֲָמנִי ּ אֲנָׁשִ ׁשֶבְּעַם יִׂשְָראֵל יִהְיו

מדינת ישראל
משרד החינוך
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מן התלמוד
סדר נשים,

מסכת יבמות, דף ע״ו

הסבר: כאשר ראה שאול את דוד יוצא לקראת 
גוליית, חשד שהוא עתיד להיות המלך הבא, ולכן 
רצה לברר את ייחוסו: אם הוא מזרעו של פרץ, 
הוא עתיד להיות מלך, ואם הוא מזרעו של זרח, 

הוא יהיה רק אדם חשוב.

הכי קאמר - כך אמר
אתי - בא

חשיבא בעלמא - חשיבות בלבד

הכי קאמר שאול: אי מפרץ אתי, אי מזרח אתי? אי מפרץ 
אתי - מלכא הוי, שהמלך פורץ גדר לעשות דרך ואין 

ממחין בידו. או מזרח אתי - חשיבא בעלמא הוי.

בס"ד

סדר נשים | ַמסֶּכֶת יְבָמֹות ע"ו- פ"ב
פרשת במדבר | כ"א- כ"ז באייר )22-28 למאי(
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בקרו אותנו באתר

התלמוד הישראלי

 | על המפה 
חצי האי סיני

חצי האי סיני הוא אזור ששטחו כ-61 אלף 
קמ"ר, הנמצא בין מצרים לבין ישראל. רוב 
האזור הוא מדברי, והוא גובל במפרץ אילת 
ממזרח ובמפרץ סואץ ממערב. השם "מדבר 
סיני" מופיע בתורה כתיאור המקום בו נדדו בני 
ישראל לאחר יציאת מצרים, שנהוג לזהותו עם 
חצי האי סיני. בשל האופי החם והמדברי של 
האזור, ההתיישבות בו מועטה וקיימת בעיקר 
ליד החופים. לאחר הקמת המדינה שימש סיני 
כאזור חיץ בין ישראל למצרים. בשנת 1956 
כבשה ישראל את סיני במהלך מלחמת סיני, אך 
נסוגה ממנו כעבור חודשיים. במלחמת ששת 
הימים כבשה ישראל שוב את סיני, והקימה בו 
19 יישובים. בעקבות הסכם 
השלום שנחתם ב-1979 
החזירה ישראל למצרים 
את השליטה בסיני ב-1982, 
היישובים  את  ופינתה 

הישראלים.

"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. 

חצי האי סיני וישראל - צולם ממעבורת החלל קולומביה 
בשנת 2002

ָראֵל ל יִׂשְ ידֹּות הַּטֹובֹות ׁשֶ לֹוׁש הַּמִ ַּף ע"ט: ׁשְ ד

לֹוׁש ִמידֹּות טוֹבֹות בּוֹלְטוֹת בְִּמיוּחָד. לַּיְּהוִּדים יֵׁש ׁשָ הַּתַלְמוּד אוֵֹמר ׁשֶ
ֵּי פָּנִים. ג. גֹּוְמלֵי ֲחסִָדים עִם  נִים - אֵינָם עַז ּוֹת. ב. בַּיְׁשָ א. ַרֲחָמנִים - ְמַרחֲִמים עַל הַבְִּרי
ּ, הֲֵרי זֶה סִיּמָן ׁשֶהוּא יְהוִּדי, אַךְ ִמי ׁשֶאֵין  יֵּׁש בּוֹ אֶת ׁשְלוֹׁש הַּמִידּוֹת הַלָּלו הַזּוּלַת. ִמי ׁשֶ
ּ בַּּמַאֲָמר  ּי לְהְִתחַבֵּר עִם הַיְּהוִּדים. וְאָכֵן, כְּפִי ׁשֶלַָּמְדנו ּ, אֵינוֹ ָראו בּוֹ אֶת הַּמִידּוֹת הַלָּלו
ּ עִּמָם,  ִּים, הוּא גָזַר ׁשֶלֹּא יְִתחַּתְנו הַקֹּוֵדם, כְּׁשֶָראָה ָדוִד הַּמֶלֶךְ ׁשֶהַנְִּתינִים אֵינָם ַרחֲָמנִי
ּמִי  ָּה חֲׁשוּבָה בְיוֵֹתר. הַָרְמבַּ"ם כֹּוֵתב בְּהִלְכֹות ַמּתְנֹות עֲנִיִּים, ׁשֶ כִּי הַָרחְָמנוּת הִיא ִמיד
ּוּלַת, נְִקָרא "אַכְזִָרי" וְצִָריךְ לִבְדּוֹק אַחֲָריו, אִם הוּא  ׁשֶאֵינוֹ נוֵֹתן צְָדָקה וְאֵינוֹ ְמַרחֵם עַל הַז
וּלְחָן עָרוּךְ" בְּחֵלֶק "אֶבֶן הָעֵזֶר" ,  יָּךְ לְעַם יִׂשְָראֵל. כָּךְ גַּם פֹּוסֵק לֲַהלָכָה הַ"ּשׁ בֶּאֱֶמת ׁשַ
ּוֹת וְאֵינוֹ עוֹׂשֶה עִּמָם חֲסִָדים, יֵׁש לַחֲׁשוֹׁש  ׁשֶכָּל ִמי ׁשֶהוּא חוּצְפָּן וְאַכְזִָרי, ׂשוֹנֵא אֶת הַבְִּרי

ׁשֶהוּא גִבְעוֹנִי - נִָתין, וְאָסוּר לְהְִתחַּתֵן אִיּתוֹ.



מצד שני:

חלק מבני המשפחה טענו שעם 

כל הכבוד וההערכה לרצון 

הטוב, הרי שיש כאן סיכון לא 

מבוטל גם למתנדבים עצמם, 

וגם לבני המשפחה ולחבריהם 

איתם הם בקשר. הקורונה מאד 

מאד מידבקת, ולכן אם תוצאת 

ההתנדבות תהיה שתיווצר 

הדבקה גדולה בנגיף למתנדבים, 

לבני משפחתם ולחבריהם, הרי 

שלמרות המצווה והחשיבות, הדבר 

לא נכון ולא שווה את הסיכון.

מתפלפלים
לפניכם אירוע שעורר דיון סוער:

למשפחת כהן יש מספר ילדים בגילאי 12-17. בתקופה בה מגפת 
הקורונה השתוללה ובתי החולים היו מוצפים בחולים רבים ונזקקו 
לעזרה, הציעו ילדי משפחת כהן ללכת להתנדב בבית החולים ולסייע 
ככל האפשר לצוותים הרפואיים. הבקשה הזו שלהם עוררה דיון 

משפחתי חשוב ועקרוני.

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

נס וטבע
נס וטבע הן שתי צורות הנהגת הקב"ה את העולם. 
טבע הוא ההתנהלות הרגילה והיום יומית של 
המציאות של המציאות המוכרת לנו. נס הוא 
אירוע חריג ובלתי צפוי, שנעשה כדי לסייע לעם 
ישראל, לצדיקים, או כדי לחזק את האמונה. אולם 
למעשה האדם המאמין רואה את יד ה' בכל 
האירועים שבמציאות, גם בתהליכים הטבעיים 

וכמובן גם בניסים.

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 שדה יעקב

בס"ד

חברותא

חיל האוויר במלחמת ששת הימים
במלחמת ששת הימים מילא חיל האוויר הישראלי 
תפקיד חיוני ומכריע. חיל האוויר כלל כ-180 מטוסי 
קרב שהיו פרוסים בשישה בסיסים. במסגרת מבצע 
מוקד, שפתח את המלחמה, הפציצו מטוסי חיל 
האוויר את בסיסי חיל האוויר במצרים, סוריה, 
ירדן ועיראק, והשמיד את רוב מטוסי האויב. בכך 
השיגה ישראל עליונות אווירית מוחלטת בזמן 
הלחימה. בהמשך המלחמה הפציץ חיל האוויר 
סוללות תותחים ומטרות צבאיות אחרות, וסייע 

לחילות הקרקע בחזיתות השונות. 

מצד אחד:
וחברתית חשובה מאין כמוה.הרפואיים. זו עשייה ערכית לחולים, למשפחותיהם ולצוותים אין מצווה חשובה יותר לסייע הצוותים הרפואיים. בתקופה שכזו ולו במעט על הלחץ המוטל על ולבני משפחותיהם, ואולי אף להקל המאתגרת הזו ולסייע לחולים מזמנם ולהתנדב בתקופה הכבוד לאלו המוכנים להקדיש חלק מבני המשפחה טענו שכל 

 | מן ההסטוריה

מטוס סיור ישראלי קל טס מעל יחידות ישראליות ברמת הגולן 
)משה מילנר .לשכת העיתונות הממשלתית(
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3 דקות
  | מי אני?

7 דקות

1  .

הקרב על גבעת התחמושת.
2 .

במלחמת ששת הימים.
3 .

בית הספר לשוטרים של ירדן.
4 .

איתן נאוה.

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

מרתקים ומעניינים

בס"ד

התבוננו היטב בציור וענו על השאלות הבאות: 

מהו האירוע המצויר כאן?

מתי הוא התרחש?

מהו המבנה בצד שמאל של הציור?

מי קיבל את עיטור הגבורה על חלקו באירוע זה?

מבנה הפיקוד העליון של משטרת ישראל.. 1

בראשו עומד מפכ"ל המשטרה בדרגת רב-ניצב.. 2

הוקם ב-1949 תחת פיקוד הצבא, ולאחר מכן הפך למשטרה אזרחית.. 3

שוכן בבניין המטה הארצי בקריית מנחם בגין שבירושלים.. 4

בעבר שכן בסמוך לבית הספר הירדני לשוטרים.. 5

2

1

3

4

המטה הארצי של 
המשטרה - בית 
הספר לשוטרים

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

1500
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החדשה
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ה'רמ"ח

רבי יוסף 
קארו
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ה'תר"ך

 1897
הרצל

 5699
ה'תרצ"ט

1939
שואה
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 1947
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העצמאות

4260

495
חתימת 
התלמוד

426046504900 48005258

רבי סעדיה 
גאון

הרמב"ם 1492רש״י
גירוש ספרד

510
ימי הביניים

תקופת הראשונים

התשכ"ט

1969
 הרב

אריה לוין



בס"ד

מדוע לא קיבלו גרים בתקופת שלמה   .1
המלך?

כיצד רימו הגבעונים את ישראל?  .2
מי קידש את ארץ ישראל אחרי   .3

הגלות?

סדר מועד | ַמסֶּכֶת יְבָמֹות, דף פ׳ - פ״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
שמות כה רבים ניתן היה לתת לספר "במדבר": 
חומש הפקודים, ספר הדרך, חומש העלייה לארץ 
ישראל ועוד ועוד. ובכל זאת בחרו חכמים לתת לו 
את שם "המדבר" שהוא לכאורה מקום גיאוגרפי 
בלבד, ודבר זה דורש הבנה. הדגשת מוטיב "המדבר" 
מכינה אותנו לקראת ההתרחשויות הבאות במהלך 
החומש כולו. כשאדם נמצא בביתו, במקום מנוחתו, כל 
שינוי או קושי - לא מתקבל בברכה. מבחינה מנטלית 
אין לו את הכוחות והעוצמות לעמוד מול התרחשויות 
שאינן צפויות, קשה לו לשאת כל דבר שעתיד לפגוע 
ב"מנוחה ובנחלה" אליה הגיע. אולם בדרך, ובעיקר 
במדבר שהוא מקום הרחוק מן היישוב, יש מזיקים 
ודברים רבים שאינם צפויים, והאדם ערוך ומוכן לעמוד 
בפניהם. הדגשת מושג ה"מדבר" נותנת לנו את הכוח 
המנטלי לעמוד מול התמודדויות לא פשוטות, כמו 

אלו שיגיעו בחומש זה.

ּ אֶת אֶֶרץ יִׂשְָראֵל ּן וְעֶזְָרא הַסּוֹפֵר ִקידְּׁשו עַ בִּן נו דַּף פ"ב: יְהוֹׁשֻ

ָראֵל. ִמצְוָה זֹו הִיא  רֹות ִמפֵּירֹות אֶֶרץ יִׂשְ ּ לְהַפְִריׁש ּתְרוָּמה וַּמעְׂשְ ה' צִיוָּנו
"ִמצְוָה הַּתְלוּיָה בָאֶָרץ", כְּלוַֹמר, ַרק ִמפֵּירוֹת אֶֶרץ יִׂשְָראֵל צִָריךְ לְהַפְִריׁש ּתְרוָּמה 

וַּמעְׂשְרוֹת אַךְ לֹא ִמפֵּירוֹת חוּץ לָאֶָרץ. 

רֹות  ָראֵל בְִּמצְוַת הַפְָרׁשַת ּתְרוּמֹות וַּמעְׂשְ ּ בְּנֵי יִׂשְ הַפַּעַם הִָראׁשֹונָה בָּהּ הְִתחַיְּבו
 ּ ָראֵל וְחִילְּקו ּ אֶת אֶֶרץ יִׂשְ עַ בִּן נוּן, כָּבְׁשו ָראֵל, בְָּראׁשוּת יְהֹוׁשֻ הָיְָתה כְּׁשֶבְּנֵי יִׂשְ
ַת אֶֶרץ  ּן אֶת הָאֶָרץ בְִּקדוּּשׁ עַ בִּן נו ׁש יְהוֹׁשֻ ֵּ אֹוָתהּ לִׁשְבִָטים. בְּאוֹתוֹ ַמעֲָמד ִקיד

ּ בְִּתרוּמוֹת וּבְַמעְׂשְרוֹת. יִׂשְָראֵל וֵּמאוֹתוֹ ֶרגַע הְִתחַיְּבו

ָה ֵמהָאֶָרץ, וְלָכֵן גַּם לֹא  דוּּשׁ ּ בְּנֵי יִׂשְָראֵל ֵמאֶֶרץ יִׂשְָראֵל, הְִתבַּּטְלָה הַקְּ גָּלו אַחֲֵרי ׁשֶ
ּ בְאֶֶרץ יִׂשְָראֵל. גְָּדלו ּ חַיָּבִים לְהַפְִריׁש ּתְרוּמוֹת וַּמעְׂשְרוֹת ִמן הַפֵּירוֹת ׁשֶ הָיו

ֵּׁש אֶת  ָראֵל, וְׁשוּב ִקד נָה אֲַחֵרי הַגָּלוּת, עָלָה עֶזְָרא הַסֹּופֵר לְאֶֶרץ יִׂשְ ׁשִבְעִים ׁשָ
רֹות. ּ פֵּירֹוֶתיהָ בְּהַפְָרׁשַת ּתְרוּמֹות וַּמעְׂשְ הָאֶָרץ. ְמעַּתָה וָאֵילָךְ ׁשוּב הְִתחַיְּבו

ּ בְּנֵי  ֵּׁש אֶת הָאֶָרץ לְעֹולָם, כְּלוַֹמר, גַּם אִם יִגְלו עֶזְָרא הַסֹּופֵר ִקיד ַרבִּי יוֹסֵי אוֵֹמר, ׁשֶ
ּ לְהַפְִריׁש ּתְרוּמוֹת וַּמעְׂשְרוֹת  ָאֵר ְקדוֹׁשָה וְָתִמיד יִצְטְָרכו יִׂשְָראֵל ִמּמֶנָּה, הִיא ִתיּשׁ

ִמפֵּירוֶֹתיהָ.

)תשובות: 1-ב, 2-ג, 3-ד, 4-א(

ִהְתעְַרבְּבָה בֹּו ּתְרוָּמה ַּף פ"א: הַסַּלָּט ׁשֶ ד

בוּצַת הַבָּנֹות הֵבִיאָה ֵמהַבַּיִת סַלָּט עַגְבָנִיוֹת לְִמפְגָּׁש ֶחבְָרִתי,  כָּל אַחַת ִמקְּ
נָה בְּעָיָה גְדוֹלָה- אַחַת הַיְלָדוֹת הִיא בַּת ׁשֶל כּוֹהֵן,  יֶּׁשְ לְּפֶַתע הְִתבֵָּרר ׁשֶ אֶלָּא ׁשֶ
וְהִיא הֵבִיאָה ֵמהַבַּיִת עַגְבָנִיוֹת ׁשֶל ּתְרוָּמה. ַרק לַכּוֹהֲנִים מוּּתָר לֶאֱכוֹל ּתְרוָּמה. 

לְיִׂשְְראֵלִים אָסוּר לֶאֱכוֹל ּתְרוָּמה.

ָמה עוֹׂשִים? כָּעֵת הַכֹּל ְמעוְּרבָּב.

ר, וְיֵׁש ְמעַט ַמאֲכָל אָסוּר, הַחֵלֶק הָאָסוּר  ַקיֶֶּמת ֲהלָכָה ׁשֶאִם רוֹב הַּמַאֲכָל כָּׁשֵ
ִּין ְמיוּחָד בְִּתרוָּמה, ׁשֶהִיא ִמְתבַּּטֶלֶת  ִמְתבַּּטֵל וּמוּּתָר לֶאֱכֹול הַכֹּל. ֲאבָל, יֵׁש ד
ַרק בְּכַמוּת פִּי ֵמאָה. כְּלוַֹמר, ַרק אִם יֵׁש ֵמאָה עַגְבָנִיוֹת ְרגִילוֹת מוּל עַגְבָנִיָּה אַחַת 

ׁשֶל ּתְרוָּמה, מוּּתָר לֶאֱכוֹל אֶת הַסַּלָּט.

ָּׁש ְקד אֵינָם יְכֹולִים לַעֲבֹוד בְּבֵית הַּמִ ַּף פ': כֹּוֲהנִים ׁשֶ ד

ַאי לְהְַקִריב קוְֹרבָּנוֹת  ׁש. הוּא אֵינוֹ ַרּשׁ ָּ ְקד כּוֹהֵן בַּעַל מוּם לֹא יַעֲבֹוד בְּבֵית הַּמִ
ַאי לַעֲׂשוֹת כָּל עֲבֹוָדה ׁשֶל כּוֹהֲנִים. גַּם בְּהֵָמה בַּעֲלַת מוּם אָסוּר לְהְַקִריב  וְאֵינוֹ ַרּשׁ

ׁש. ָּ לְקוְֹרבָּן בְּבֵית הַּמְִקד

ׁש,  ָּ לֹא כָּל חִיסָּרוֹן אוֹ מוּם פּוֹסֵל אֶת הַכּוֹהֵן וְאֶת הַבְּהֵָמה. בְּהִלְכוֹת בִּיאַת הַּמְִקד
ַאי לַעֲבֹוד  יֵּׁש לוֹ אוָֹתם אֵינוֹ ַרּשׁ ִים סוּגִים ׁשֶל מוִּמים ׁשֶכּוֹהֵן ׁשֶ הַָרְמבַּ"ם מוֹנֶה חֲִמיּשׁ
ּיָה לַעֲלוֹת לְקוְֹרבָּן עַל הַּמִזְבֵּחַ. יֵּׁש לָהּ אוָֹתם אֵינָהּ ְראו ׁש, וּבְהֵָמה ׁשֶ ָּ בְּבֵית הַּמְִקד

חברו את הזוגות שקשורים אחד לשני

1. עמונים    

2. גבעונים

3. כנענים

4. כותים

א. גרי אריות

ב. מואבים

ג. נתינים

ד. שבעת עממים


