
ַּדף ל"ז: ַרִּבי יֹוֵסי ַהחֹוָרם

ַהַּתְלמּוד ֵמִביא ֲהָלָכה ְּבֵׁשם "ַרִּבי יֹוֵסי ַהחֹוָרם".

ַמהּו "ַרִּבי יֹוֵסי ַהחֹוָרם"? ַרִׁש"י ַמְסִּביר: "חֹוְטמֹו ְמׁשּוָּקע", ְּכִפי ֶׁשּמּוְזָּכר ִּבְבכֹורֹות 
ְלַגֵּבי מּוִמים ֶׁשל ַּבֲעֵלי ַחִּיים ַהְּפסּוִלים ְלָקְרָּבן, ֶׁש"ָחרּום" הּוא חֹוֶטם ָׁשקּוַע.

ֵסֶפר "ְׁשֵאִרית ַיֲעקֹב" ַמְסִּביר ֶׁשַרִּבי יֹוֵסי הּוא ֶׁשָאַמר ֶאת ַהֲהָלָכה ְּבַמֶּסֶכת ְּבכֹורֹות 
ְלַגֵּבי מּום "ָחרּום" ְּבַבֲעֵלי ַחִּיים, ְוָלֵכן ִּכיּנּו אֹותֹו, ֵאפֹוא, ַעל ֵׁשם ַהֲהָלָכה ֶׁשָאַמר. 
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ַּדף ל"ח: ֶּפֶרק "ַהְּתֵכֶלת"

ְּבַדף ֶזה ַמְתִחיל ַהֶּפֶרק ָהְרִביִעי ֶׁשל ַמֶּסֶכת ְמָנחֹות, ַהָקרּוי "ַהְּתֵכֶלת", ִמְּפֵני 
ֶׁשַהִּמְׁשָנה ָהִראׁשֹוָנה ּבֹו עֹוֶסֶקת ִּבְפִתיל ַהְּתֵכֶלת ֶׁשל ַהִּציִצית. ֲהָלָכה ְמַעְנֶיֶנת 

ְמאֹוד ְּכתּוָבה ְּבַדף ֶזה ְלִעְנַין ְּתֵכֶלת: "ַּגְרֻּדֵּמי ְתֵכֶלת ְוַגְרֻּדֵּמי ֵאזֹוב - ְּכֵׁשִרים".

ַמֵהם "ַּגְרֻּדֵמי"? ִׁשיַרִים. ְּכלֹוַמר: ִאם חּוֵטי ַהִּציִצית ָהיּו ָּבאֹוֶרְך ָהָראּוי ְוַאַחר ָּכְך 
ֵהם ִהְתַקְּצרּו - ֵהם ְּכֵׁשִרים, ֲאִפיּלּו ֶׁשֵהם ְּבאֹוֶרְך ָקָצר, ֶׁשִאם ָהיּו עֹוִׂשים אֹוָתם 

ַּבַהְתָחָלה ְּבאֹוֶרְך ָּכֶזה ֵהם ָהיּו ְּפסּוִלים.

ַּדף ל"ט: "ֶּבֶגד ֶצֶמר"

ְּבֵסֶפר ַוִּיְקָרא ָּכתּוב: "ְוַהֶּבֶגד ִּכי ִיְהֶיה בֹו ֶנַגע ָצָרַעת ְּבֶבֶגד ֶצֶמר אֹו ְּבֶבֶגד ִּפְׁשִּתים".

ַהָּפסּוק ְמַלֵּמד ַעל ִנְגֵעי ְּבָגִדים, ֶׁשִאם ֵיׁש ֶנַגע ָצַרַעת ְּבֶבֶגד ֶצֶמר אֹו ְּבֶבֶגד ִּפְׁשָּתן, 
ֲהֵרי הּוא ָטֵמא.

ֲאלּו ְּבֵבית ִמְדָרׁשֹו ֶׁשל ַרִּבי ִיְׁשָמֵעאל: ַהִאם ְּכֶׁשַהּתֹוָרה אֹוֶמֶרת "ֶּבֶגד ֶצֶמר"  ּׁשָ
ַּכָּוָנָתּה ְלֶבֶגד ָעׂשּוי ִמֶּצֶמר ְּכָבִׂשים. ָמה ַהִּדין ִאם הֹוִפיַע ֶנַגע ָצַרַעת ְּבֶבֶגד ָעׂשּוי 

ִמֶּצֶמר ְּגַמִּלים, ַאְרָנִבים ְועֹוד סּוִגים? ַהִאם ַּגם הּוא ָטֵמא?

ֵהִׁשיבּו ְּבֵבית ִמְדָרׁשֹו ֶׁשל ַרִּבי ִיְׁשָמֵעאל: ֵּכן, ִמְּפֵני ֶׁשִּמיָּלה ְמיּוֶּתֶרת ַּבָּפסּוק 
ְמַלֶּמֶדת ֶׁשָּכל סּוֵגי ַהֶּצֶמר ְטֵמִאים, ַהִּמיָּלה "אֹו", ֶׁשּמֹוִפיָעה ַּבָּפסּוק: "ְּבֶבֶגד ֶצֶמר 
אֹו ְּבֶבֶגד ִּפְׁשִּתים", ְמיּוֶּתֶרת, ִּכי ֶאְפָׁשר ָהָיה ִלְכּתֹוב "ְּבֶבֶגד ֶצֶמר ּוְבֶבֶגד ִּפְׁשִּתים".

ַּדף מ': "ַׁשַעְטֵנז"

ֲהָלָכה ְידּוָעה ֶׁשָאסּור ִלְלּבֹוׁש "ַׁשַעְטֵנז", ְּדַהְינּו ֶּבֶגד ֶׁשָעׂשּוי ִמֶּצֶמר ּוִמִּפְׁשָּתן. 
ָאנּו ַּגם יֹוְדִעים, ֶׁשִּמְצָוה ִמן ַהּתֹוָרה ָלִׂשים חּוט "ְּתֵכֶלת" ְּבחּוֵטי ַהִּציִצית. חּוט 
ַה"ְּתֵכֶלת" הּוא חּוט ֶצֶמר ָצבּוַע ְּבֶצַבע ְּתֵכֶלת. ֵאיְך מּוָּתר ִלְקׁשֹור חּוט ִציִצית 

ִמֶּצֶמר ַעל ֶּבֶגד ִּפְׁשָּתן? ֲהֵרי ְּבָכְך יֹוְצִרים ַׁשַעְטֵנז!

ַהּתֹוָרה ְמַלֶּמֶדת, ִּכי ְּכֵדי ְלַקֵּים ֶאת ִמְצַות ַהִּציִצית, מּוָּתר ִלְלּבֹוׁש ַׁשַעְטֵנז, ּוְבָכל 
ֹזאת ָאנּו נֹוֲהִגים ֶׁשֹּלא ִלְלּבֹוׁש ֶּבֶגד ִציִצית ֶׁשָעׂשּוי ִמִּפְׁשָּתן. ַמּדּוַע? ִמְּפֵני ֶׁשְּזַמן 
ִמְצַות ַהִּציִצית הּוא ַּבּיֹום ְוֹלא ַּבַּלְיָלה. ְלִפיָכְך, ֶּבֶגד ִציִצית ָעׂשּוי ִמִּפְׁשָּתן ֶׁשֵּיׁש לֹו 
חּוֵטי ִציִצית ִמֶּצֶמר, ָאסּור ִלְלּבֹוׁש ַּבַּלְיָלה, ִּכי הּוא ַׁשַעְטֵנז, ּוַבַּלְיָלה ֵאין ְמַקְּיִמים 
ֶאת ַהִּמְצָוה. ֵיׁש ַלֲחׁשֹוׁש, ֵאפֹוא, ֶׁשִּמי ֶׁשִּיְלַּבׁש ַּבּיֹום ֶּבֶגד ִציִצית ִמִּפְׁשָּתן ִעם 

חּוֵטי ֶצֶמר, ַיְמִׁשיְך ִלְלּבֹוׁש אֹותֹו ַּגם ַּבַּלְיָלה ְוַיֲעבֹור ַעל ִאיּסּור ַׁשַעְטֵנז.

מן התלמוד
סדר קדשים

מסכת ְמָנחֹות, דף מ"ג

הסבר: רבי מאיר מסביר שמצוות ציצית היא 
דווקא בפתיל תכלת, משום שצבע התכלת יזכיר 
לאדם את השמיים ואת כיסא הכבוד, וכך כאשר 

יראה אותו תהיה בו יראת שמים ולא יחטא.

חזית - ראית
טפי - יותר

סומק - אדום
צפרא – בוקר

"תניא היה רבי מאיר אומר: מה נשתנה תכלת 
מכל מיני צבעונין? מפני שהתכלת דומה לים, וים 
דומה לרקיע, ורקיע לכסא הכבוד שנאמר: "ְוַתַחת 
ַרְגָליו ְּכַמֲעֵׂשה ִלְבַנת ַהַּסִּפיר ּוְכֶעֶצם ַהָּׁשַמִים ָלֹטַהר", 

וכתיב: "ְּכַמְרֵאה ֶאֶבן ַסִּפיר ְּדמּות ִּכֵּסא" 

בס"ד

גמר 
חתימה 

טובה

סדר קדשים | מסכת מנחות ל"ז- מ"ג
פרשת האזינו | ז'- י"ג בתשרי )16-22 לספטמבר(

מדינת ישראל
משרד החינוך

בס"ד



3 דקות

4 דקות

7 דקות

מי 
אני

 -3760
בריאת
העולם

 -1812
אברהם 
אבינו

01948

בספירה
מבריאת העולם

לועזי
 )למיניינם(

2238

-1521
בנ״י במצרים

2448 2448288329343340

מתן תורה -1311
יציאת 
מצרים

 דוד
המלך

 שלמה
המלך

חנוכת
 ביהמ“ק

ה-1

אפרים 
ומנשה

-586
 חורבן ביהמ“ק
ה-1 וגלות בבל

34083828 3728388039304260

חורבן
ביהמ“ק ה-2

רבי הלל הזקן
עקיבא

רבי יהודה 
הנשיא

495
חתימת 
התלמוד

-352
הקמת

ביהמ“ק ה-2

ו...מה 
דעתכם?

ככל הניתן.לחתול ולדאוג לו ורגיש לתת אוכל וזה מאוד אנושי של צער בעלי חיים, נחמדה, ויש גם ענין החתול הוא חיה מצד אחד:

מצד שני:

ברגע שניתן לחתול 

הזה אוכל יבואו עד 

חתולים רבים אחרים, 

ירעישו וילכלכו, 

ושכנים רבים רואים 

בזה מטרד ולא 

מעוניינים בכך.

בצלאל

דבר תורה 
אחד הכינויים שבו מכונה עם ישראל בשירת האזינו 
הוא "גפן" - "ִּכי ִמֶּגֶפן ְסֹדם ַּגְפָנם". מה מיוחד בגפן 

שנבחרה דווקא היא כמשל וכינוי לעם ישראל?

הגמרא מסבירה שבגפן יש מספר מרכיבים אשר רק 
בשילוב ובשיתוף של כולם יחד: היא יכולה לצמוח, 

לגדול ולתת פרי.

הגפן מורכבת מארבעה דברים: הזמורות הן ענפים 
שגדלים ומתפשטים, מהם יוצאים האשכולות - שהם 
למעשה הענבים - פירות הגפן. בנוסף, ישנם עלים 
רחבים דמויי כף יד וקנוקנות שהם ענפים המשמשים 

לטיפוסה של הגפן ולהתפשטותה.

ייחודה של הגפן הוא בכך שחיסרון של אחד מארבעת 
מרכיביה ימנע את צמיחתה וגדילתה. אכן ענבי הגפן 
הם החלק המובחר שבה, אך ללא הזמורות, העלים 
והקנוקנות גם הענבים לא יהיו. באותו האופן בנוי 
ומורכב עם ישראל: יש אנשים רבים ומגוונים בעלי 
דעות שונות, אך דווקא מהחיבור והשילוב של כולם 

יחד יגיעו ויצמחו הפירות המתוקים.

מתפלפלים
לפניכם אירוע שעורר דיון  סוער:

ליד הבית של משפחת לוי מסתובב ומיילל כל הזמן 
חתול ומבקש שיתנו לו אוכל. הדבר הזה גרם למחלוקת 
וויכוח בין השכנים האם לתת לו כל הזמן אוכל ולטפח 

אותו או לא?

אני נביא, תשבי, וגלעדי. א. 

התווכחתי עם נביאי הבעל בהר הכרמל. ב. 

הנביא אלישע היה תלמידי וממשיך דרכי. ג. 

עליתי בסערה השמימה. ד. 

אני מגיע לכל ברית מילה ולכל בית בליל הסדר. ה. 

אליהו הנביא

  | מי אני?

?
שימו לב

לפיתרון החידה
מהשבוע שעבר

בס"ד

חברותא



 5708
ה'תש"ח

5727
ה'תשכ"ז

5778
ה'תשע"ח

 1948
 הקמת
המדינה

1967 
 מלחמת

ששת הימים

2017 
 70 שנה
למדינה

70

 5323
ה'רמ"ח

 5657
ה'תר"ך

 5699
ה'תרצ"ט

 5707
ה'תש"ז

5260

רבי יוסף 
קארו

1500
העת

החדשה

 1897
הרצל

1939
שואה

 1947
 מלחמת

העצמאות

426046504900 48005258

רבי סעדיה 
גאון

הרמב"ם 1492רש״י
גירוש ספרד

510
ימי הביניים

תקופת הראשונים

התשכ"ט

1969
 הרב

אריה לוין

3 דקות

4 דקות

ֱאִליָשׁע ֶבּן ָשָׁפט

1  .
נביאי הבעל.

2  .

הם נהגו לשרוט את עצמם בזמן הפולחן.
3  .

אליהו הנביא.
4  .

כדי להראות את גודל הנס שהאש  תשרוף גם אותם.
5  .

שה' הוא האלוקים.

 | מן ההסטוריה

  | מי אני?

7 דקות

בס"ד

התבוננו היטב בציור וענו על 
השאלות הבאות:

מי האנשים ליד המזבח   
הגדול? 

למה יש להם חניתות?   

מי האיש שמתפלל?   

למה יש תעלת מים   
מסביב למזבח? 

מה מוכיחה האש שירדה   
מהשמיים?

מתולדותיו
הרב יעקב הלוי ספיר )תקפ"ב-תרמ"ה, 1822-1885(

היה תלמיד חכם ששימש כשד"ר. הוא נולד באשמאני שבאימפריה 
הרוסית, עלה לארץ עם משפחתו כילד והתיישב בצפת. בעקבות רעידת 
האדמה בצפת בשנת תקצ"ז )1837( עבר לירושלים, למד בישיבות שם 
ועסק בהוראה. בשנת תרי"ט )1859( נשלח כשד"ר להודו ואוסטרליה, 

במטרה לגייס כספים לבניית בית כנסת "החורבה". 
בדרך לשם נשדד ממנו כספו, והוא נאלץ לרדת 
לתימן ופגש את הקהילה היהודית שם. כשחזר 
מאוסטרליה אסף חומר על יהדות תימן ופרסם 
אותו בספרו "אבן ספיר". גם בירושלים המשיך 
לשמור על קשר איתם באמצעות איגרות. בהמשך 
יצא למסעות נוספים באירופה וצפון אפריקה, 
וגילה את הגניזה העתיקה בקהיר. הוא נפטר 
בשנת תרמ"ה )1885(, לאחר שזכה לראות את 
עליית "אעלה בתמר" של יהודי תימן שלוש 

שנים קודם.

לאבי קראו ָשָׁפט. א. 

שפטתי והנהגתי את ישראל 66  ב. 
שנים.

ביקשתי מאליהו הנביא לפני  ג. 
מותו: "ִויִהי ָנא ִפּי-ְשַׁנִים ְבּרּוֲחָך 

ֵאָלי".

ריפאתי את נעמן מצרעתו  ד. 
והחייתי את בן האישה השונמית.

2

1

3

4

5

)Wikipedia, Mort( 1859 ,הרב יעקב ספיר



יש לי מושג | בניין אב !
"בניין אב" היא אחת מהמידות שהתורה נדרשת 
בהן. כאשר לומדים דין כלשהו במקרה מסוים, ניתן 
להסיק מכך שדין זה שייך גם במקרים דומים אחרים. 
אותו מקרה הוא כביכול "האב" ממנו לומדים פרטים 

לגבי דינים אחרים.

בס"ד

בחסות חברת 
Talmudisraeli@Medison.co.il

טל. 03-9250250; פקס. 03-9265608

???שאלות השבוע
כמה ברכות חייב אדם לברך בכל יום? א. 

ְּכֶׁשַהּתֹוָרה אֹוֶמֶרת "ֶּבֶגד ֶצֶמר" - לאיזה  ב. 
סוג של צמר היא מתכוונת?

מה זה "שעטנז"? ג. 
כמה ְּכָנפֹות צריכות להיות בבגד כדי  ד. 

שיתחייב בציצית?

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 
 .talmudisraeli@medison.co.il :בשעות הצהרים

הודעות ישלחו לזוכים במייל ושמותיהם יפורסמו בדף הפייסבוק 
של התלמוד הישראלי.

*בפיקוח רואה חשבון

ַּדף מ"ב: ִמִּמי ֶאְפָׁשר ִלְקנֹות ְּתִפיִּלין?

ַעל ִּפי ַהַּתְלמּוד ֵּיׁש ִלְקנֹות ָּפָרִׁשּיֹות ְּתִפיִּלין ַרק ֵאֶצל מּוְמֶחה 
ֶׁשָּידּוַע ֶׁשעֹוֶׂשה ֶאת ֲעבֹוָדתֹו ֶנֱאָמָנה, ִמְּפֵני ֶׁשָּצִריְך ְלַעֵּבד ֶאת 

ת ְּתִפיִּלין. ַהְּקַלף ְלֵׁשם ְקדּוּׁשַ

ָלֵכן ָצִריְך ְלָבֵרר ִלְפֵני ְקִנַּית ַהְּתִפיִּלין ֶׁשָאֵכן סֹוֵפר ַהְּסָת"ם הּוא 
מּוְמֶחה ִויֵרא ָׁשַמִים.

ַּדף מ"ג: ֵמָאה ְּבָרכֹות ְּבָכל יֹום

ַרִּבי ֵמִאיר אֹוֵמר ְּבַדף ֶזה, ְוָכְך ַּגם ִנְפַסק ַלֲהָלָכה, ֶׁשָּכל ָאָדם ַחָּיב 
ְלָבֵרְך ֵמָאה ְּבָרכֹות ְלָפחֹות ְּבָכל יֹום, וַהְמָבֵרְך ֵמָאה ְּבָרכֹות ְּבָכל 
יֹום זֹוֶכה ְלִיְרַאת ָׁשַמִים. ָּדִוד ַהֶּמֶלְך הּוא ֶזה ֶׁשִּתיֵּקן ְלָבֵרְך ֵמָאה 

ְּבָרכֹות ְּבָכל יֹום.

ּוַמּדּוַע ַּדְוָקא ֵמָאה ְּבָרכֹות? ִּכי ְּבָכל ְּבָרָכה ָאנּו ְמַׁשְּנִנים ְוחֹוְזִרים 
ּוַמְזִּכיִרים ְלַעְצֵמנּו ֶׁשה' הּוא ֶמֶלְך ָהעֹוָלם, ְוָכְך ַּגם ָאנּו ִמְתַרְּגִלים 
ְלהֹודֹות ַלָּקָּב"ה ּוְלָהִבין ֶׁשַהֹּכל ִמֶּמּנּו ִיְתָּבֵרְך. ָלֵכן ְמָבְרִכים ֵמָאה 

ְּבָרכֹות, ִּכי ַהְמַׁשֵּנן ְּדַבר-ָמה ֵמָאה ְּפָעִמים זֹוֵכר אֹותֹו ֵהיֵטב.

מייסד ועורך: מאיר יעקבסון
מנהל חינוכי ועורך: אבי רט

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

ַּדף מ"א: ִמְצַות ִציִצית

ַמֲעֶׂשה ְּבַרב ְקִטיָנא ֶׁשֹּלא ָלַבׁש ֶּבֶגד ֶׁשַחָּיב ְּבִציִצית, ְּכלֹוַמר: ֹלא 
ָהָיה ָעָליו ֶּבֶגד ַּבַעל ַאְרַּבע ְּכָנפֹות. הּוא ֹלא ָעַבר ֲעֵבָרה, ִמְּפֵני 
ֶׁשַהּתֹוָרה ֵאיָנּה ְמַחֶּיֶבת ִלְלּבֹוׁש ֶּבֶגד ַּבַעל ַאְרַּבע ְּכָנפֹות ִעם ִציִצית, 
ֶאָּלא ִהיא אֹוֶמֶרת ֶׁשִּמי ֶׁשּלֹוֵבׁש ֶּבֶגד ַּבַעל ַאְרַּבע ְּכָנפֹות - ִיְקׁשֹור 

ִציִצית ְּבַאְרַּבע ַּכְנפֹוָתיו.

ַּפַעם ַאַחת ָּפַגׁש ַמְלָאְך ְּבַרב ְקִטיָנא ְוָאַמר לֹו: ַאָּתה לֹוֵבׁש ְּבָגִדים 
ֶׁשֵאיָנם ַחָּיִבים ְּבִציִצית - ַמה ִּיְהֶיה ַעל ִמְצַות ִציִצית?

ָאַמר לֹו ַרב ְקִטיָנא: ַהִאם ֶנֱעָנִׁשים ַעל ָּדָבר ָּכֶזה? ַהִאם ַחָּיִבים 
ִלְלּבֹוׁש ֶּבֶגד ֶׁשֵּיׁש ּבֹו ִציִצית?

ָאַמר לֹו ַהַּמְלָאְך: ָאְמָנם ֵאין חֹוָבה ִלְלּבֹוׁש ֶּבֶגד ִציִצית, ַאְך ִּבְזַמן 
ֶׁשִּמיַּדת ַהִּדין ׁשֹוֶלֶטת ָּבעֹוָלם ַמֲעִניִׁשים ֲאָנִׁשים ַּגם ַעל ָּכְך ֶׁשָהיּו 

ְיכֹוִלים ְלַקֵּים ִמְצוֹות ְוֹלא ִקְּימּו אֹוָתן.

סדר קודשים, ַמֶּסֶכת ְמָנחֹות, דפים מ"א-מ"ג חידה
1. פגשתי מלאך

  

2. תיקנתי לברך מאה ברכות ביום

  

3. כתבתי ספר על יהדות תימן

  

4. אמרתי הלכה על מום שנקרא "חרום"  


