
מתולדותיו

סדר קדשים
מסכת זבחים פ"ו- צ"ב

פרשת מטות מסעי
כ"ה בתמוז - ב' באב )8-14 ליולי(

מדינת ישראל
משרד החינוך

ַּדף פ"ו: ְּתרּוַמת ַהֶּדֶׁשן

ֲעבֹוַדת "ְּתרּוַמת ַהֶּדֶׁשן" ִהיא ָהִראׁשֹוָנה ְּבָכל יֹום ְּבֵבית ַהִּמְקָּדׁש, ְוָעׂשּו אֹוָתּה 
ַּכֲהָכָנה ַלֲעבֹודֹות ַהִּמְזֵּבַח. ּכֵֹהן חֹוֶתה ֶּדֶׁשן - ֵאֶפר - ִמן ַהִּמְזֵּבַח, יֹוֵרד ַּבֶּכֶבׁש ּוַמִּניחֹו 
ְלַצד ַהִּמְזֵּבַח, ְּכִצּוּוי ַהּתֹוָרה בויקרא: "ְוֵהִרים ֶאת ַהֶּדֶׁשן … ְוָׂשמֹו ֵאֶצל ַהִּמְזֵּבַח". 

ַהֶּדֶׁשן ָהָיה ִנְבָלע ֶּדֶרְך ֵנס ִּבְמקֹום ַהָּנָחתֹו. 

ִמְצַות ְּתרּוַמת ַהֶּדֶׁשן ְיכֹוָלה ְלִהְתַקֵּים ְּבַמֲהַלְך ַהַּלְיָלה. ְּבָכל יֹום ָנֲהגּו ְלַקֵּים ִמְצַות 
ְּתרּוַמת ַהֶּדֶׁשן ִּבְזַמן ְקִריַאת ַהַּתְרְנגֹול, אֹו ָסמּוְך לֹו, ֵּבין ְלָפָניו ּוֵבין ְלַאֲחָריו. 

ְּביֹום ַהִּכּפּוִרים ֻקְּיָמה ִמְצָוה זֹו ַעל ְיֵדי ַהֹּכֵהן ַהָּגדֹול, ְוִהיא ֶנֶעְרָכה ְּכָבר ֵמֲחצֹות 
ַלִיל. ַטַעם ַהָּדָבר: ִהְקִּדימּו ִּבּצּוַע ֲעבֹוָדה זֹו ְּכֵדי ְלַאְפֵׁשר לֹו ָלנּוַח ַאֲחֶריָה ִלְקַראת 

ָהֲעבֹודֹות ָהַרּבֹות ַהְמַצּפֹות לֹו ְּבֶמֶׁשְך ַהּיֹום.
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ת ַהִּמְזֵּבַח ַּדף פ"ז: ְקֻדּׁשַ

ת ַהִּמְזֵּבַח, ִאם ָעלּו ָעָליו ָקְרָּבנֹות  ֶיְׁשָנּה ֲהָלָכה ְמֻיֶחֶדת ַהּקֹוַבַעת ֶׁשִּמְּפֵני ְקֻדּׁשַ
ֶׁשִּנְׁשֲחטּו ְוִנְפְסלּו - ֵאין ְלהֹוִריד אֹוָתם ִמֶּמּנּו ֶאָּלא ַמְקִריִבים אֹוָתם ַעל ַּגֵּבי ַהִּמְזֵּבַח. 

ָּכְך ָּדְרׁשּו ֲחַז"ל ֵמהֹוָרַאת ַהּתֹוָרה בספר שמות: "ָּכל ַהּנֹוֵגַע ַּבִּמְזֵּבַח ִיְקָּדׁש".

ָמה ַהִּדין ִאם ֶהֱעלּו ַלִּמְזֵּבַח ָקְרָּבן ָּפסּול, ַאְך הּוא ֲעַדִין ֹלא ָנַגע ַּבִּמְזֵּבַח ? ְלָמָׁשל, ּכֵֹהן 
ָנָׂשא ָקְרָּבן ַעל ָיָדיו, ָעָלה ַּבֶּכֶבׁש ְוִהִּגיַע ֶאל ַהִּמְזֵּבַח, ְוִכְמַעט ִהִּניַח ֶאת ַהָּקְרָּבן ַעל 
ָהֵאׁש ַאְך ָּבֶרַגע ָהַאֲחרֹון הּוא ִנְזַּכר ֶׁשַהָּקְרָּבן ָּפסּול. ַהִאם יֹוִריד ֶאת ַהָּקְרָּבן אֹו ַיִּניַח 

אֹותֹו ַעל ָהֵאׁש? 

ַהָּסֵפק הּוא ַהִאם ַּגם ָהֲאִויר ֶׁשֵּמַעל ַהִּמְזֵּבַח ָקדֹוׁש ְּכמֹו ַהִּמְזֵּבַח. ִאם הּוא ָקדֹוׁש - ֵאין 
ְלהֹוִריד ֶאת ַהָּקְרָּבן. ִאם ֵאינֹו ָקדֹוׁש - ֵיׁש ְלהֹוִריד ֶאת ַהָּקְרָּבן.

ַּדף פ"ח: ַהְּמִעיל ְוַכָּפָרתֹו

מֹוַנת ַהְּבָגִדים ֶׁשל ַהֹּכֵהן ַהָּגדֹול ָהָיה ַהְּמִעיל.  ֶאָחד ִמּׁשְ

ֵּכיַצד ָהָיה ִנְרֶאה ַהְּמִעיל? ֵיׁש ִראׁשֹוִנים ֶׁשּסֹוְבִרים ֶׁשַהְּמִעיל ָהָיה ְּגִליָמה ְסגּוָרה 
ִמָּכל ְצָדֶדיָה ִעם ַׁשְרוּוִלים. ִראׁשֹוִנים ֲאֵחִרים סֹוְבִרים ֶׁשַהְּמִעיל ֹלא ָהָיה ָסגּור 

ִמָּכל ַהְּצָדִדים ְּכמֹו ְּגִליָמה, ֶאָּלא ָהָיה לֹו ֶּפַתח ִמְּלָפִנים. 

ַעל ַהְּמִעיל ָהיּו ְּתלּוִיים ַּפֲעמֹוִנים ְוִרּמֹוִנים ָסִביב ָסִביב, ְּבׁשּוֵלי ַהְּמִעיל, ְוַכֲאֶׁשר 
ָהָיה ַהּכֵֹהן ַהָּגדֹול הֹוֵלְך, ִנְׁשַמע קֹול ִצְלצּוָלם ֶׁשל ַהַּפֲעמֹוִנים. 

ַהתלמוד אֹוֶמר ֶׁשַהְּמִעיל ֶׁשָעָליו ַהַּפֲעמֹוִנים ֶׁשַּמְׁשִמיִעים קֹול ְּבֵעת ִהּלּוכֹו ֶׁשל 
ַהּכֵֹהן ַהָּגדֹול ְמַכֵּפר ַעל קֹול ַרע - ֵחְטא ָלׁשֹון ָהָרע .

מן התלמוד
סדר קדשים

מסכת זבחים, דף פ"ח

הסבר: רבי עיניני דורש את הסמיכות בין 
הפרשיות ולומד ממנה שבגדי הכהונה מכפרים 

על חטאי ישראל כשם שהקרבנות מכפרים.

מיפסלי – נפסלים
עיילינהו – הכניס אותם

"ואמר רבי עיניני בר ששון: למה נסמכה פרשת 
קרבנות לפרשת בגדי כהונה - לומר לך: מה קרבנות 

מכפרין, אף בגדי כהונה מכפרין" 

דף לימוד
לימות השבוע
ולשולחן שבת

בס"ד

אהרן ששון 
)תרל"ב-תשכ"ב, 1872-1962(

המכונה "המורה", היה מחנך ומשורר, 
מאבות הציונות בעיראק. 

ששון לימד עברית ולימודי קודש בבית 
ספר של "כל ישראל חברים" בבגדאד, 
ועסק בפעילות ציונית ענפה, ובשנת 
תרפ"א )1921( היה מהמייסדים של 
"ההסתדרות הציונית לארם-הנהריים". 
בשנת תרצ"ה )1935( החלה הממשלה 
העיראקית לפעול נגד הציונות, וששון 
נעצר, הועמד לדין וגורש מעיראק.  
והתיישב  ישראל  הוא עלה לארץ 
בירושלים, שם המשיך בפעילותו 
הציונית. זכה לאריכות ימים וזכה 
לצפות בקום מדינת ישראל ובעלייתם 
של רוב יהודי עיראק אליה. נפטר בגיל 

90 בירושלים.
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הזו?

חושב לעצמו רועי.בעיה שלו ולא שלי, נהג מלווה או לא. זו האם יואב נוסע עם וזה לא ענינו של רועי ליואב יש כבר רישיון, מצד אחד:

מצד שני:

רועי יודע שיואב 

עובר על החוק, ובזה 

שהוא מוכן לנסוע 

איתו באיזה שהוא 

הוא מסייע לו בדבר 

והוא שותף לעבירה.

בצלאל

דבר תורה לשולחן השבת
פרשתנו מספרת על מלחמה גדולה שהייתה בין 
בני ישראל והמדיינים, בה ניצחו ישראל ותפסו 
כלי  וגם  זהב, תכשיטים  היה  רב. בשלל  שלל 
בישול רבים. כלי הבישול לא היו כשרים, והיה 
יוכלו  ישראל  שבני  כדי  אותם  להכשיר  צריך 

להשתמש בהם.

אלעזר שהיה בנו של אהרון הכהן כינס את כל 
ישראל והסביר להם כיצד מכשירים את הכלים. 
פרשנים רבים שואלים ולא מבינים- להיכן נעלם 
משה רבנו? הרי הוא זה שבדרך כלל מלמד את 

ההלכות ומדבר אל בני ישראל? 

רש"י מסביר לנו שכשחזרו בני ישראל מהמלחמה- 
כעס עליהם משה מאוד על דבר שלא עשו טוב 
במלחמה- "ַוִּיְקצֹף מֶֹׁשה ַעל ְּפקּוֵדי ֶהָחִיל...ַהָּבִאים 
ִמְּצָבא ַהִּמְלָחָמה". בגלל הכעס של משה- הוא שכח 
את כל ההלכות החשובות של הכשרת הכלים 
ולא זכר אותם. לכן הגיע דווקא אלעזר ולימד 
את בני ישראל. בכך למדנו, עד כמה הכעס הוא 
דבר שעלינו להתרחק ממנו, גם במקום בו אנחנו 

בטוחים בצדקתנו. 

פלפול משפחתי לשולחן שבת    

הוריו של יואב בן ה 17 נסעו בקיץ לחודשיים לחו"ל, והשאירו 
את הרכב בבית. ליואב יש רישיון, אולם הוא עדיין צריך לנהוג 
עם מלווה מבוגר. יואב הזמין את רועי חברו הטוב לסיבוב 

ולטיול במכונית. רועי מתלבט האם להיענות להזמנה.

הייתי ממנהיגי היהודים בימי שיבת ציון בתקופת בית שני. א. 
הייתי חבר בכנסת הגדולה- המוסד העליון של חכמי ישראל. ב. 

הייתי אחראי על בניית חומת ירושלים. ג. 
בכ"ה באלול, לאחר 52 ימי עבוד מאומצת הושלמה בניית החומה. ד. 

אני אמרתי לעם את המשפט הבא:" ְוָהיּו ָלנּו ַהַּלְיָלה ִמְׁשָמר ְוַהּיֹום ְמָלאָכה" ה. 

ְנֶחְמָיה ּבן ֲחַכְלָיה ?

73
הורדוס

שימו לב לפיתרון החידה מהשבוע שעבר

בס"ד
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בנית חומות ירושלים.
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בזמן שיבת ציון של עזרא ונחמיה. כ-445  לפני הספירה.
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נחמיה כן חכליה.
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רמחים וכלי נשק וחומרי בנין.
5  .

כולם התאגדו יחד לתקוף את ירושלים 
כשהגיעו לשם עזרא ונחמיה.
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מן ההיסטוריה | כל ישראל חברים

מנה עיקרית

בס"ד

 התבוננו היטב בציור
וענו על השאלות הבאות:

מה האירוע המצויר כאן?  

מתי הוא התרחש?  

מיהו האיש הרוכב על   
הסוס?

מה אוחזים בידם האנשים   
על החומה?

שאלת אתגר: מה   
המשותף לַסְנַבַּלט ְוטֹוִבָּיה 

ְוָהַעְרִבים ְוָהַעֹּמִנים 
ְוָהַאְׁשּדֹוִדים?

כל ישראל חברים )כי"ח, המכונה גם אליאנס(, הוא ארגון 
תרבותי יהודי שמושבו בפריז והוא פועל במספר ארצות. 
סיסמתו היא: "כל ישראל ערבים זה לזה". הארגון הוקם בשנת 
תר"כ )1860( על ידי קבוצת יהודים צרפתים בעלי השפעה, 
כדי לשמש כמנהיגות מרכזית חברתית לקהילה היהודית. 
מטרות הארגון הן הגנה על זכויות היהודים, לימוד מקצועות 
מודרניים ושיפור מעמדם החברתי והפוליטי של היהודים. 
הוא פעל רבות למען יהודים במקומות שונים, בעיקר במזרח 
אירופה ובארצות האסלאם. באמצעות השפעה על ממשלות 
ודיפלומטים שונים הצליח הארגון לשפר את מצבם של היהודים 

בכמה ארצות. בשנת תרכ"ב 
)1862( החל הארגון לעסוק 
בחינוך, והקים רשת בתי ספר 
בארץ ובעולם, שהתייחדו 
בכך שלמדו בהם מקצועות 

חול ומלאכות שונות.

מן המקורות
כך מתאר הנביא נחמיה את בניית חומות ירושלים: 
ַוְיִהי ַכֲאֶׁשר ָׁשַמע ַסְנַבַּלט ְוטֹוִבָּיה ְוָהַעְרִבים ְוָהַעּמִֹנים 
ם ִּכי  ְוָהַאְׁשּדֹוִדים ִּכי ָעְלָתה ֲארּוָכה ְלֹחמֹות ְירּוָׁשלִַ
ֵהֵחּלּו ַהְּפֻרִצים ְלִהָּסֵתם ַוִּיַחר ָלֶהם ְמֹאד. ַוִּיְקְׁשרּו 
ם ְוַלֲעׂשֹות לֹו ּתֹוָעה.  ֻכָּלם ַיְחָּדו ָלבֹוא ְלִהָּלֵחם ִּבירּוָׁשלִָ
ַוִּנְתַּפֵּלל ֶאל ֱאֹלֵהינּו ַוַּנֲעִמיד ִמְׁשָמר ֲעֵליֶהם יֹוָמם 
ָוַלְיָלה ִמְּפֵניֶהם... ָוֵאֶרא ָוָאקּום ָוֹאַמר ֶאל ַהחִֹרים 
ְוֶאל ַהְּסָגִנים ְוֶאל ֶיֶתר ָהָעם ַאל ִּתיְראּו ִמְּפֵניֶהם ֶאת 
ֲאדָֹני ַהָּגדֹול ְוַהּנֹוָרא ְזכֹרּו ְוִהָּלֲחמּו ַעל ֲאֵחיֶכם ְּבֵניֶכם 
ּוְבֹנֵתיֶכם ְנֵׁשיֶכם ּוָבֵּתיֶכם. .. ַוְיִהי ִמן ַהּיֹום ַההּוא ֲחִצי 
ְנָעַרי ֹעִׂשים ַּבְּמָלאָכה ְוֶחְצָים ַמֲחִזיִקים ְוָהְרָמִחים 
ִרים ַאֲחֵרי ָּכל ֵּבית  ְריִֹנים ְוַהּׂשָ ַהָּמִגִּנים ְוַהְּקָׁשתֹות ְוַהּׁשִ
ְיהּוָדה. ַהּבֹוִנים ַּבחֹוָמה ְוַהּנְֹׂשִאים ַּבֶּסֶבל עְֹמִׂשים ְּבַאַחת 
ַלח.. ַוֲאַנְחנּו  ָידֹו ֹעֶׂשה ַבְּמָלאָכה ְוַאַחת ַמֲחֶזֶקת ַהּׁשָ
ֹעִׂשים ַּבְּמָלאָכה ְוֶחְצָים ַמֲחִזיִקים ָּבְרָמִחים ֵמֲעלֹות 

ַחר ַעד ֵצאת ַהּכֹוָכִבים.." )נחמיה ג'( ַהּׁשַ בית הספר ההיסטורי כי"ח בירושלים, ליד 
שוק מחנה-יהודה )Wikipedia, פארוק(
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שאלת
???השבוע

מה למדו חז"ל מהפסוק   א.  
"ָּכל ַהּנֹוֵגַע ַּבִּמְזֵּבַח ִיְקָּדׁש"?

מה פירוש הביטוי "ָּכל ַהָּתִדיר  ב. 
ֵמֲחֵברֹו, קֹוֵדם ֶאת ֲחֵברֹו"?

ֵּכיַצד ָהָיה ִנְרֶאה ַהְּמִעיל ֶׁשל ַהֹּכֵהן  ג. 
ַהָּגדֹול?

*בפיקוח רואה חשבון

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.

סדר קודשים, ַמֶּסֶכת ְזָבִחים, דפים פ"ט- צ"ב

ַּדף צ': ָקְרַּבן ַחָּטאת וָקְרַּבן עֹוָלה

ַהֲהָלָכה קֹוַבַעת, ֶׁשִאם ֵיׁש ָקְרַּבן ַחָּטאת ְוָקְרַּבן עֹוָלה ְלַהְקָרָבה, 
ָּתִמיד ַיְקִריב ַהֹּכֵהן ְּתִחָּלה ֶאת ָקְרַּבן ַהַחָּטאת. ֹזאת ִמַּנִין?

ִּכי ְלַגֵּבי ָאָדם חֹוֵטא ֶׁשֵּמִביא ְׁשֵני עֹופֹות, ֶאָחד ְלַחָּטאת ְוֶאָחד 
ְלעֹוָלה, אֹוֶמֶרת ַהּתֹוָרה בספר ויקרא: "ְוִהְקִריב ֶאת ֲאֶׁשר ַלַחָּטאת 
ִני ַיֲעֶׂשה עָֹלה".  ִראׁשֹוָנה", ְוַאַחר ָּכְך ִהיא ָׁשָבה ְואֹוֶמֶרת "ְוֶאת ַהּׁשֵ
ִני ִיְהֶיה ָקְרַּבן עֹוָלה, מּוָבן ֵמֵאָליו  ִאם ָּכְתָבה ַהּתֹוָרה ֶׁשָהעֹוף ַהּׁשֵ
ֶׁשָהִראׁשֹון ִיְהֶיה ַהַחָּטאת, אם כן ַמּדּוַע ִהיא ִנְזְקָקה ִלְכֹּתב 
ֶׁשַהַחָּטאת ִהיא ָהִראׁשֹוָנה? ֶאָּלא ָּבָאה ַהּתֹוָרה ְלַלֵּמד, ֶׁשְּבָכל 
ִמְקֶרה ֶׁשּבֹו ֵיׁש ְּבֵבית ַהִּמְקָּדׁש ָקְרַּבן עֹוָלה ְוָקְרַּבן ַחָּטאת, ָקְרַּבן 

ַחָּטאת קֹוֵדם ְלָקְרַּבן עֹוָלה.

ַּדף צ"א: ֵאׁש ָּתִמיד

ַעל ַהִּמְזֵּבַח ְּבֵבית ַהִּמְקָּדׁש ָּדְלָקה ֵאׁש ְּבֹאֶפן ָקבּוַע, ְּכִמְצַות 
ַהּתֹוָרה בספר ויקרא: "ֵאׁש ָּתִמיד ּתּוַקד ַעל ַהִּמְזֵּבַח ֹלא ִתְכֶּבה", 

ּוִמי ֶׁשְּמַכֶּבה ֶאת ָהֵאׁש ֶׁשַעל ַהִּמְזֵּבַח עֹוֵבר ַעל ִאּסּור.

ְּכֵׁשם ֶׁשָאָדם ָיכֹול ִלְתרֹם ָקְרָּבן ְלֵבית ַהִּמְקָּדׁש, הּוא ָיכֹול ַּגם ִלְתרֹם 
יטֹות ָהיּו ַמְקִריִבים ֶאת ַהַּיִין ַהֶּזה ַעל ַהִּמְזֵּבַח. ַיִין, ּוְלִפי ַאַחת ַהּׁשִ

ַּדף צ"ב: מאי בינייהו

אחת השאלות הנפוצות בתלמוד, שאפשר למצוא בדפים רבים, 
היא השאלה "מאי בינייהו?" - מה ביניהם? שאלה זו נשאלת כאשר 
מובאות שתי דעות של חכמים, שלכאורה חולקים אחד על השני, 
אולם לא ברור בדיוק במה הם חולקים, או מה ההשלכות של 
המחלוקת. לחכמים חשוב תמיד לברר את ההשלכות המעשיות 
של הלימוד, ולכן אם נראה שאין הבדל מעשי בין הדעות החולקות, 
תישאל השאלה "מאי ביניהו?" מה ההבדל ביניהן? בתשובה 
לשאלה זו מבררים את הדעות השונות; לפעמים מתברר שבאמת 
יש הבדל מעשי ביניהן, ולפעמים מתברר שאין הבדל מעשי, אלא 

פשוט כל אחד למד את ההלכה ממקור אחר, וכדומה.

מייסד ועורך: מאיר יעקבסון
מנהל חינוכי ועורך: אבי רט

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

ַּדף פ"ט: ָּתִדיר ְוֶׁשֵאינֹו ָּתִדיר

ַהֶּפֶרק  ַמְתִחיל  ֶזה  ְּבַדף 
ַמֶּסֶכת  ֶׁשל  ָהֲעִׂשיִרי 
ְזָבִחים, ֶּפֶרק "ָּכל ַהָּתִדיר".

ַהֲהָלָכה ָהִראׁשֹוָנה ַּבֶּפֶרק 
קֹוַבַעת: "ָּכל ַהָּתִדיר ֵמֲחֵברֹו, 
קֹוֵדם ֶאת ֲחֵברֹו". ְּכלֹוַמר: 
ְׁשֵני  ְלַהְקִריב  ֵיׁש  ִאם 
ָקְרָּבנֹות, ַמְקִריִבים ְּתִחָּלה 

ֶאת ַהָּקְרָּבן ֶׁשָּקֵרב יֹוֵתר. ְלָמָׁשל, ִאם רֹאׁש חֶֹדׁש ָחל ְּבַׁשָּבת, ּוְצִריִכים 
ְלַהְקִריב ָקְרַּבן מּוָסף ֶׁשל ַׁשָּבת ְוָקְרַּבן מּוָסף ֶׁשל רֹאׁש חֶֹדׁש, ַיְקִריבּו 
ְּתִחָּלה ֶאת ָקְרַּבן ַהּמּוָסף ֶׁשל ַׁשָּבת, ִּכי ַׁשָּבת ְּתִדיָרה ֵמרֹאׁש חֶֹדׁש, 

ֶׁשֲהֵרי ַׁשָּבת ֵיׁש ָּכל ָׁשבּוַע ְורֹאׁש חֶֹדׁש ֵיׁש ַרק ַּפַעם ְּבחֶֹדׁש.

 השלימו את המשפטים והביטויים הבאים, 
לפי מה שקראתם בעלון:

1. כל ישראל     זה לזה.

2. ההסתדרות     לארם נהריים.

3. כל התדיר מחברו,          את חברו.

4. כל הנוגע     יקדש.

5. והקריב את אשר לחטאת          .

מה חסר?


