
מן ההיסטוריה

ַּדף ע"ט: ַהְּנָסִכים ְוַהָּדם

ִעם רֹוב ַהָּקְרָּבנֹות מּוָבִאים ְנָסִכים ְלַהְקָרָבה - ַיִין, ֶׁשֶמן ְוסֹוֶלת.

ַהַּתְלמּוד ְּבַדף ֶזה ֵמִביא ַמֲחלֹוֶקת - ִמָּמַתי ַהְּנָסִכים ִנְהִיים 

ָעה ֶׁשִּנְׁשַחט ַהָּקְרָּבן, ְוֵיׁש  ְקדֹוִׁשים?  ֵיׁש אֹוְמִרים ֶׁשֵהם ִנְהִיים ְקדֹוִׁשים ְּכָבר ִמּׁשָ
ָעה ֶׁשִּנְזַרק ָדמֹו ֶׁשל ַהָּקְרָּבן ַעל ַהִּמְזֵּבַח. אֹוְמִרים ֶׁשֵהם ִנְהִיים ְקדֹוִׁשים ַרק ִמּׁשָ
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ַּדף פ': "ָקְרַּבן ּתֹוָדה" ו"ַאְרָּבִעים ֶלֶחם"

ִמי ֶׁשָהָיה חֹוֶלה ְמסּוָּכן ְוִנְרָפא, אֹו ָיָצא ִמֵּבית ָהֲאסּוִרים ְוַכּדֹוֶמה, ָצִריְך ְלָהִביא 
"ָקְרַּבן ּתֹוָדה" ְלֵבית ַהִּמְקָּדׁש, ְּכֵדי ְלהֹודֹות ְלָהָּקָּב"ה ַעל ַהֵּנס ֶׁשָעָׂשה ִעּמֹו. 
אי ִלְבחֹור ְלָקְרָּבן ְּבֵהָמה, ֶּכֶבׂש, ַאִיל, ֵעז, ֵעֶגל אֹו ַּפר. ְלַאַחר ְׁשִחיַטת  הּוא ַרּׁשַ
ַהָּקְרָּבן ַמְקִריִבים ֵחֶלק ִמֶּמּנּו ַעל ַּגֵּבי ַהִּמְזֵּבַח, ְוֵחֶלק נֹוָסף אֹוְכִלים ִּבירּוָׁשַלִים 

ה ּוְבָטֳהָרה.  ִעיר ַהּקֹוֶדׁש ִּבְקדּוּׁשָ

ַיַחד ִעם ָקְרַּבן ַהּתֹוָדה, ֵמִביא ַּבַעל ַהָּקְרָּבן ַאְרָּבִעים ַחּלֹות ְמיּוָחדֹות, ַהְמכּוּנֹות 
"ַאְרָּבִעים ֶלֶחם", ֶׁשָּצִריְך ֶלֱאכֹול אֹוָתן ְּבתֹוְך יֹום ְוַלְיָלה ִּבְלַבד ֵמֵעת ַהְקָרַבת ַהָּקְרָּבן.

ַמּדּוַע ִעם ָקְרָּבן ּתֹוָדה ָצִריְך ְלָהִביא 
ַהְמָפְרִׁשים  ְלָחִמים?  ַאְרָּבִעים 
ֶׁשַּבַעל  ֵמַאַחר  ִּכי  ַמְסִּביִרים 
ַהָּקְרָּבן ְּבַוַּדאי ֹלא ַיְצִליַח ֶלֱאכֹול 
ְלַבּדֹו ַאְרָּבִעים ְלָחִמים, הּוא ַיְזִמין 
אֹוְרִחים ִלְסעּוָּדה ְּכֵדי ֶׁשְּיַסְּיעּו 
לֹו ְלַהְסִּפיק ִלְגמֹור ֶאת ַהְלָחִמים 
ִּבְזַמן, ְוָכְך ִיְתַּפְרֵסם ַהֵּנס ֶׁשָעָׂשה 

לֹו ָהָּקָּב"ה.

ַּדף פ"א: ֶנֶדר ָקְרָּבן ּתֹוָדה

ָאָדם ֶׁשאֹוֵמר: "ֲאִני ִמְתַחֵּיב ְלָהִביא ַאְרָּבִעים ְלָחִמים ֶׁשל ָקְרָּבן ּתֹוָדה", ַחָּיב 
ְלָהִביא ַּגם ֶאת ַהָּקְרָּבן ְּבַעְצמֹו. ֵמַאַחר ֶׁשַהּנֹוֵדר יֹוֵדַע ֶׁשִאי ֶאְפָׁשר ְלָהִביא ְלֵבית 
ַהִּמְקָּדׁש ַאְרָּבִעים ְלָחִמים ְּבִלי ָקְרָּבן ּתֹוָדה, ָּברּור ָלנּו ֶׁשהּוא ִהְתַּכּוֵן ִלְנדֹור ֶׁשהּוא 

ָיִביא ָקְרָּבן ְוַאְרָּבִעים ְלָחִמים.

מן התלמוד
סדר קדשים

מסכת ְמָנחֹות, ַּדף פ"ה

הסבר: התלמוד עוסק במקום ממנו מביאים שמן 
למנחות במקדש, ומציין שנחלתו של שבט אשר 
התברכה במיוחד בזיתים מהם הכינו שמן משובח.

רפיק – עודר
קרנא – קרן, פינה

"תנו רבנן: וטובל בשמן רגלו - זה חלקו של 
אשר, שמושך שמן כמעיין"

בס"ד

ארגון המחתרת ניל"י 
ארגון המחתרת ניל"י הוקם בשנת 1915, 
בעיצומה של מלחמת העולם הראשונה. 
השם ניל"י הוא ראשי תיבות של המילים

'ֵנַצח ִיְׂשָרֵאל ֹלא ְיַׁשֵּקר' המופיעות בפסוק 
בספר שמואל א'. הארגון מנה כמה עשרות 
חברים פעילים, ומטרתו העיקרית הייתה 
לתת שירותי מודיעין לצבא הבריטי שהיה 
מוצב במצרים, כדי לסייע לו במלחמה מול 
האימפריה העותמנית- הטורקים. הארגון 
גם פעל להבריח כספים מחו"ל כדי לסייע 
לכלכלת היישוב היהודי בארץ ישראל.  בדרך 
הזו חשבו אנשי ניל"י שהם יצליחו בסופו של 
דבר לסלק את הטורקים מהארץ ולהקים 
בית לאומי לעם היהודי בארץ ישראל.  
מייסדי וראשי המחתרת היו אהרן אהרונסון, 
אחיו אלכסנדר אהרונסון, שרה אהרונסון, 
צבי אהרונסון, ראובן שוורץ, אבשלום 
פיינברג, ועוד. בשנת 1917 נתפסו חלק 
מראשי הארגון ופעיליו על ידי הטורקים 

והוצאו להורג, וכתוצאה 
מכך בתקופה שלאחר 
מכן חדלה פעילותה של 

המחתרת.

ַּדף פ"ב: ַאְבָרָהם ָאִבינּו  ַוֲעֵקַדת ִיְצָחק

ֵמַאְבָרָהם ָאִבינּו ּוִמִּסיּפּור ֲעֵקַדת ִיְצָחק לֹוְמִדים ֶׁשַהּכֲֹהִנים ְצִריִכים ִלְׁשחֹוט ֶאת 
ַהָּקְרָּבן ְּבַסִּכין. ַּכֲאֶׁשר הֹוָרה ָהָּקָּב"ה ְלַאְבָרָהם ָאִבינּו ַלֲעקֹוד ֶאת ִיְצָחק ְּבנֹו, ָלַקח 
ַאְבָרָהם ָאִבינּו ַסִּכין ְּכֵדי ְלַקֵּים ֶאת ַהִּמְצָוה: "ַוִּיְׁשַלח ַאְבָרָהם ֶאת ָידֹו ַוִּיַּקח ֶאת 
ַהַּמֲאֶכֶלת ִלְׁשֹחט ֶאת ְּבנֹו". ַמֲאֶכֶלת ִהיא ַסִּכין, ּוִמָּכאן לֹוְמִדים ֶׁשֵּיׁש ִלְׁשחֹוט 

ֶאת ַהָּקְרָּבנֹות ְּבַסִּכין.

ַאַחר ָּכְך הֹוָרה ָהָּקָּב"ה ְלַאְבָרָהם ֶׁשֹּלא ִיְׁשַחט ֶאת ִיְצָחק ְוַאְבָרָהם ָׁשַחט ַאִּיל 
ִּבְמקֹומֹו. ְּבִמְדָרׁש ֶנֱאַמר ׁשָהָּקָּב"ה ִמיָּנה ֶאת ַאְבָרָהם ָאִבינּו ְלֹכֵהן ְּכֶׁשהּוא ִהִּגיַע 

ְלַהר ַהּמֹוִרָיה - ְּכֵדי ֶׁשַּיְקִריב ְּכֶׁשהּוא ֹּכֵהן.

סדר קדשים | מסכת מנחות ע"ט- פ"ה
שבת פר' חיי שרה | י"ט- כ"ה בחשון )28 לאוקטובר- 3 לנובמבר(

טקס כיבוש ירושלים
על ידי אלנבי הבריטי ב- 1917, 
בכניסה למגדל דוד
)Wikipedia(
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ו...מה 
דעתכם?

שעוברים במקום.שם - כנראה שלא אכפת לו המעבר והכניסה, ואם הוא לא לשים שלטים שאוסרים על מגדר את המקום ודואג רוצה שייכנסו הוא היה שאם בעל השטח לא היה חלק מבני המשפחה אמרו מצד אחד:

מצד שני:

חלק מבני המשפחה טענו 

שברגע שידוע שזה שטח 

פרטי אסור לעבור דרכו, בין 

אם בעל השטח שם גדר 

ושלטים בין אם לאו. השטח 

פרטי ולא כל אחד יכול לעשות 

דין לעצמו ולהחליט אם לעבור 

בשטח או לא.

בצלאל

דבר תורה 
בכל התורה כולה ישנן רק שתי פרשות 
שבשם שלהן מופיע המושג "חיים": "חיי 
שרה", ו"ויחי".  הדבר המעניין, ואולי מוזר 
הוא, שדווקא שתי פרשות אלו עוסקות 
במיתה. פרשת חיי שרה פותחת בסיפור 
מיתתה וקבורתה של שרה אמנו, ופרשת ויחי 
מתארת את פטירתו וקבורתו של יעקב אבינו. 
כיצד ניתן להסביר את זה שדווקא פרשיות 

העוסקות במיתה נקראות בשם "חיים"?

נראה לומר שחז"ל רוצים ללמדנו שהשאלה 
אם אדם חי או מת אינה תלויה דווקא בעובדה 
אם הוא נושם או לא. השאלה הגדולה היא 

מה האדם עושה בחיים שלו. 

מי שממלא את חייו בערכים, במעשים טובים 
ומוסיף טוב בעולם - הוא אשר משאיר את 
חותמו כאן, וגם לאחר פטירתו הוא נקרא 
"חי". על זה אמרו חכמינו: "צדיקים במיתתם 

קרויים חיים".

מתפלפלים
לפניכם אירוע שעורר דיון  סוער:

משפחת לוי יצאה לטיול ג'יפים בצפון. באחד המסלולים הגיעה 
המשפחה למקום שנראה כשטח חקלאי ששייך למישהו פרטי, 
אבל השטח לא נראה מעובד במיוחד. בני המשפחה החלו להתווכח 
האם מותר לקצר את הדרך ולנסוע דרך השטח הזה, או שהם 

צריכים להקיף אותו ולא לעבור דרכו.

נולדתי בזכרון יעקב בשנת תר"ן 1890. א. 

הצטרפתי למחתרת ניל"י כדי לסייע לבריטים  ב. 
לכבוש את ארץ ישראל מידי הטורקים.

ניהלתי עם יוסף לישנסקי רשת ריגול לטובת  ג. 
הבריטים.

בערב סוכות תרע"ח – 1917 - נתפסתי על ידי  ד. 
הטורקים, ובחרתי להתאבד כדי לא להסגיר 

סודות ואת חבריי. נקברתי בבית העלמין 
בזכרון יעקב.

שרה אהרונסון

  | מי אני?
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אבשלום פיינברג

  | מי אני?  | על המפה

7 דקות

1  .

תפיסת שרה אהרונסון בידי הטורקים.
2  .

ב-1917 בזכרון יעקב.
3  .

שרה אהרונסון.
4  .

אהרון אהרונסון, אח של שרה, מגלה  "אם החיטה".
5  .

אבשלום פיינברג, והעץ הוא דקל 
אבשלום.

בס"ד

התבוננו היטב בציור וענו על 
השאלות הבאות:

מה האירוע המצויר כאן?  

מתי והיכן הוא התרחש?  

מי זו האישה עם האקדח?  

מי זה האיש בחליפה?  

מהו העץ ומיהו האיש   
המצוירים ליד חוף הים?

זכרון יעקב
זכרון יעקב הנמצאת בחלקו הדרומי של רכס הכרמל, והיא נוסדה 
ב-1882 על ידי עולים חובבי ציון שהגיעו מרומניה במסגרת 
העלייה הראשונה. הברון רוטשילד פרש את חסותו ונתן את 
תמיכתו למקום ולמתיישביו, וכאשר חנך את בית הכנסת שבנה, 
הוא קרא למקום "זכרון יעקב" על שם אביו ג'יימס יעקב מאיר 
רוטשילד. במשך השנים התפתחה בזכרון יעקב תעשייה של 

יקבים ויין ושל חקלאות ומחקר חקלאי.

בין תושביה המפורסמים 
של זכרון יעקב היו הרופא 
שהקים  יפה  הלל  ד"ר 
ונלחם  מרפאה  במקום 
בקדחת, וכן בני משפחת 
אהרונסון: אהרון ושרה 
מחתרת  את  שייסדו 
ניל"י ופעלו במקום בזמן 
מלחמת העולם הראשונה.

נולדתי במושבה גדרה בשנת תר"ן - 1889. א.  

ב-1915 ייסדתי עם אהרון ואלכסנדר  ב.  
אהרונסון את מחתרת ניל"י כדי להביא 
לסיום השלטון הטורקי בארץ ישראל.

בחודש ינואר 1917 יצאתי עם חברי  ג.  
יוסף לישנסקי למשימה במצרים. בדרך 

נתפסנו. יוסף הצליח להימלט ובי ירו 
למוות.

נשאתי בכיסי תמרים, שלאחר זמן צמחו  ד.  
והיו לדקל שנקרא "דקל אבשלום". כך 

זיהו את מקום קבורתי.

אחרי מלחמת ששת הימים קברו  ה.  
אותי בחלקת עולי הגרדום בהר הרצל 

בירושלים.
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רחוב המייסדים בזכרון יעקב
)Wikipedia, RickP(



יש לי מושג | הפסק !
יש מצוות שצריך לקיים באופן רצוף, בלי להפסיק 
באמצע. הפסק במהלך קיום המצווה עלול לפסול 
אותה. כך למשל יש להקפיד לא להפסיק בין הברכה 
לאכילה בדיבור או בשהייה ממושכת, וכן לא להפסיק 

בין נטילת ידיים לברכת המוציא.

בס"ד

בחסות חברת 
Talmudisraeli@Medison.co.il

טל. 03-9250250; פקס. 03-9265608

???שאלות השבוע
א. כיצד מקיימים את מצוות ביכורים?

ב. ַמּדּוַע ִעם ָקְרָּבן ּתֹוָדה ָצִריְך ְלָהִביא ַאְרָּבִעים 
ְלָחִמים?

ג. מי ָצִריְך ְלָהִביא "ָקְרַּבן ּתֹוָדה"?

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 פ"ד: ִמְצַות ִּביּכּוִרים

ְבַעת ַהִּמיִנים,  ָאָדם ֶׁשֵּיׁש לֹו ַּפְרֵּדס אֹו ָׂשֶדה, ּבֹו הּוא ְמַגֵּדל ֶאָחד ִמּׁשִ
ָעָליו ְלָהִביא ְלֵבית ַהִּמְקָּדׁש ְּבָכל ָׁשָנה ֶאת ַהֵּפרֹות ָהִראׁשֹוִנים 
ֶׁשָּגְדלּו ְבָׂשֵדהּו ְּבָׁשָנה זֹו. ְּבֵבית ַהִּמְקָּדׁש הּוא נֹוֵתן ֶאת ַהֵּפרֹות 
ַלֹּכֲהִנים. "ִּביּכּוִרים" ִמְּלׁשֹון ְּבכֹור. ֵאֶּלה ַהֵּפרֹות ָהִראׁשֹוִנים, 
ַהְּבכֹוִרים. הֹוֵלְך ָאָדם ְּבַפְרֵּדסֹו, וַמְבִחין ֶׁשֵּבין ֲעֵלי ָהֵעץ ַמְתִחיל 
ְלַבְצֵּבץ ְּפִרי. נֹוֵטל חּוט, קֹוֵׁשר ַעל ַהְּפִרי ְואֹוַמר: "ֶזה ִיְהֶיה ִּביּכּוִרים". 
ְּכֶׁשַהְּפִרי ָגַדל ְוָהָיה ָראּוי ַלֲאִכיָלה, ָקְטפּו אֹותֹו, ִהִּניחּוהּו ִבְכִלי 
ְוֶהֱעלּו אֹותֹו ִלירּוָׁשַלִים ַלֹּכֲהִנים. ִמְצַות ִּביּכּוִרים נֹוֶהֶגת ֵמַחג 
בּועֹות ְוַעד ֲחנּוָּכה. ְזַמן ֲהָבַאת ַהִּביּכּוִרים הּוא ִמְּתקּוַפת ַחג  ַהּׁשָ
בּועֹות ְוַעד ֲחנּוָּכה -  ּוָמה עֹוִׂשים ַעם ֵּפרֹות ֶשִׁהְבִּכירּו ַאֲחֵרי  ַהּׁשָ
ֲחנּוָּכה? ָהַרְמַּב"ם ַּבֲהָלכֹות ִּביּכּוִרים ּפֹוֵסק ֶׁשֵּפרֹות ֶׁשִהְבִּכירּו ְלַאַחר 
ָנה ַהָּבָאה, ְוֵיׁש ַלֲהִניָחם ַעד  ֲחנּוָּכה, ֶנְחָׁשִבים ְּכִביּכּוִרים ֶׁשל ַהּׁשָ

בּועֹות. ְלַאַחר ַחג ַהּׁשָ

ַּדף פ"ה: ֶׁשַפע ֶׁשל ֶׁשֶמן

ַהַּתְלמּוד ְמַסֵּפר ַמֲעֶׂשה ְמַעְנֵין 
לֹו  ֶׁשָּזְכָתה  ֶמן  ַהּׁשֶ ֶׁשַפע  ַעל 
ֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל ִּבְזכּות ִּבְרַּכת ַיֲעֹקב 

ר. ְלָאּׁשֵ

ֶׁשִהְתגֹוְררּו  ָנְכִרים  ַאַחת  ַּפַעם 
בלֹוְדִּקָיא ָהיּו ְזקּוִקים ְלֶׁשֶמן. ֵהם 

ִמיּנּו ָׁשִליַח ְוָאְמרּו לֹו: ָהֵבא ָלנּו ֶׁשֶמן ְּבׁשִֹוי ֵמָאה ִריּבֹוא. ְּבִהִּגיעֹו ְלֶאֶרץ 
ִליַח ּוָמָצא  ִיְׂשָרֵאל ָׁשְלחּו אֹותֹו ִליהּוִדי ֶׁשִּמְתגֹוֵרר ְּבגּוׁש ָחָלב. ָהַלְך ַהּׁשָ
ֶאת ַהְיהּוִדי עֹוֵבד ְּבַפְרֵּדס ַהֵּזיִתים. "ֵיׁש ְלָך ֶׁשֶמן ְּבׁשִֹוי ֵמָאה ִריּבֹוא?" 
ִליַח, ְוַהְיהּוִדי ֵהִׁשיב: "ַהְמֵּתן ַעד ֶׁשֲאַסֵּים ֶאת ֲעבֹוָדִתי".  ָׁשַאל ַהּׁשָ
ִליַח ִהְמִּתין ְוָחַזר ַעם ַהְיהּוִדי ְלֵביתֹו ּוַבֶּדֶרְך ָהָיה ַהְיהּוִדי ְמַסֵּקל  ַהּׁשָ
ִליַח: "ָאָדם ֶׁשעֹוֵבד ֲעבֹוָדה ּכֹה ְּפׁשּוָטה ֶׁשל  ֵדהּו. ָאַמר ַהּׁשָ ֲאָבִנים ִמּׂשָ
ִסיּקּול ֲאָבִנים, ֵיׁש לֹו ּכֹה ַהְרֵּבה ֶׁשֶמן? ִנְרֶאה ִלי ֶׁשַהְּיהּוִדים ָׂשֲחקּו 
ִלי". ְּכֶׁשִהִּגיעּו ְלֵביתֹו הֹוִציָאה ִׁשְפַחת ַהְיהּוִדי קּוְמקּום ַמִים ַחִּמים 
ְּכֵדי ֶׁשִּיְרחֹוץ ֶאת ָיָדיו ְוֶאת ַרְגָליו ְוֵהִביָאה ֵסֶפל ָזָהב ָמֵלא ֶׁשֶמן ְוָטַבל 

ּבֹו ֶאת ַרְגָליו. ּכֹה ָעִׁשיר ָהָיה אֹותֹו ְיהּוִדי.

א  ֶׁשֶמן ּכֹה ָרב ָקָנה אֹותֹו ָנְכִרי ַעד ֶׁשהּוא ָׁשַכר ֶאת ָּכל ְּבֵהמֹות ַהַּמּׂשָ
ֶמן ְלַאְרצֹו. ֶׁשְּבֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל ְּכֵדי ְלהֹוִביל ֶאת ַהּׁשֶ

מייסד ועורך: מאיר יעקבסון
מנהל חינוכי ועורך: אבי רט

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

ַּדף פ"ג: ַהְקָרַבת ַהָּקְרָּבנֹות

ְזַמן ַהְקָרַבת ַהָּקְרָּבנֹות הוא ַּבּיֹום, ֶׁשֶּנֱאַמר ְּבתֹוָרה ְּבָפָרַׁשת ַהָּקְרָּבנֹות  
ְּבֵסֶפר ַוִּיְקָרא: "ֲאֶׁשר ִצָּוה ה' ֶאת ֹמֶׁשה ְּבַהר ִסיָני ְּביֹום ַצֹּותֹו ֶאת 
ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ְלַהְקִריב ֶאת ָקְרְּבֵניֶהם". ִמָּכאן ְלֵמִּדים ֶׁשַּמְקִריִבים 
ָקְרָּבנֹות ַּבּיֹום ִּבְלַבד. ּוְבֵאיֶזה ָיד ֵיׁש ְלַבֵּצַע ֶאת ֲעבֹודֹות ַהָּקְרָּבן?

ְּבָיד ָיִמין. זֹאת ִמַּנִין? ִּבְדָרַׁשת ַהְּפסּוִקים לֹוְמִדים ִמְּמצֹוָרע, ְּכֵׁשם 
ֶׁשִּבְמצֹוָרע ַהּכֵֹהן טֹוֵבל ֶאת ֶאְצָּבעֹו ַהְיָמִנית ְּבֶׁשֶמן, ָּכְך ָּכל ֲעבֹודֹות 

ַהְּכהּוָּנה ַנֲעׂשֹות ְּבָיִמין.

סדר קודשים, ַמֶּסֶכת ְמָנחֹות, דפים פ"ג- פ"ה
זהו את המקומות, האנשים והמושגים הבאים:

1. קרבן שהוא לא "בבקשה" ולא "סליחה" 

2. פירות שהם לא הבנים הצעירים ולא הבינוניים

3. הבן שלי קרא למקום על שמי

4. מהתמר שבכיס שלי צמח עץ

זהו אותי!

תשובות:
קרבן תודה, ביכורים, הברון רוטשילד - זכרון יעקב, אבשלום פיינברג


