
ַּדף פ"ו: ֲהָפַקת ֶׁשֶמן ִלְמנֹוַרת ַהִּמְקָּדׁש

ֶמן ַזִית מּוְבָחר ְּביֹוֵתר.  ֶאת ֵנרֹות ַהְּמנֹוָרה ֶׁשְּבֵבית ַהִּמְקָּדׁש ָצִריְך ְלַהְדִליק ִמּׁשֶ
ָנה ֶׁשל ְמִסיַקת  ַהִּמְׁשָנה ַהִּנְלֶמֶדת ְּבַדף ֶזה ְמַסֶּפֶרת ֶׁשָהיּו ָׁשלֹוׁש ְּתקּופֹות ַּבּׁשָ

ֵזיִתים ְוִהיא קֹוַבַעת ֵאיֶזה ֶׁשֶמן ָראּוי ִלְמנֹוָרה.

ֶמׁש  ַהֵּזיִתים ֶׁשִּנְמָצִאים ְּברֹאׁש ָהֵעץ ַמְבִׁשיִלים ִראׁשֹוִנים ִּכי ֵהם ֲחׂשּוִפים ְלאֹור ַהּׁשֶ
ָּכל ַהּיֹום. ְּתִחיָּלה ִליְּקטּו ֶאת ַהֵּזיִתים ֶׁשְּבֹראׁש ָהֵעץ, ָּכְתׁשּו אֹוָתם ְוִהִּניחּו ֶאת 
ֶמן ַהֶּזה ָּכֵׁשר ַלְּמנֹוָרה  ֶמן ֶׁשָּנַזל ֵמֶהם. ַהּׁשֶ ַהֵּזיִתים ְּבתֹוְך ַסל ְּכֵדי ֶלֱאגֹור ֶאת ַהּׁשֶ
ִּכי הּוא ְמׁשּוָּבח ְּביֹוֵתר. ְלַאַחר ִמֵּכן ַמְכִניִסים ֶאת ַהֵּזיִתים ַּתַחת קֹוַרת ֵּבית ַהַּבד 
ֶמן ַהֶּזה  ַהְּכֵבָדה ּומֹוֲעִכים אֹוָתם ַּתַחת ִמְׁשָקל ָעצּום ְוׁשּוב יֹוֵצא ֵמֶהם ֶׁשֶמן. ַהּׁשֶ
ְּכָבר ֵאינֹו ָּכֵׁשר ִלְמנֹוַרת ֵּבית ַהִּמְקָּדׁש ַאְך הּוא ָּכֵׁשר ְלְמָּנחֹות. ְלַאַחר ִמֵּכן ָטַחּנּו ֶאת 
ַהֵּזיִתים ְוֵהִפיקּו ֵמֶהם ֶׁשֶמן נֹוָסף. ְלַאַחר ְּתקּוָפה ִהְבִׁשילּו ַּגם ַהֵּזיִתים ֶׁשִּנְמָצִאים 
ֶמן ָהִראׁשֹון ֶׁשהּוַפק ֵמֶהם ָּכֵׁשר  ְּבֶאְמַצע ָהִאיָלן ְוַגם ֵהם ָעְברּו ַּתֲהִליְך ֵזֶהה. ַהּׁשֶ
ַלְּמנֹוָרה. ְלַאַחר ְּתקּוָפה ִליְּקטּו ֶאת ַהֵּזיִתים ַהַּתְחּתֹוִנים ְּביֹוֵתר, ֶׁשְּלעֹוָלם ֵאיָנם 
ֶמׁש ְוַיְבִׁשילּו עֹוד. ַמְבִׁשיִלים ֵהיֵטב ְוָלֵכן ַמִּניִחים אֹוָתם ַעל ַהַּגג ְּכֵדי ֶׁשֵיָחְׂשפּו ַלּׁשֶ
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ַּדף פ"ז: ַרִּבי יֹוִסי ֵּבן ֲחַלְפָּתא

ַרִּבי יֹוִסי ַהּמּוְזָּכר ַּבִּמְׁשָנה הּוא ַרִּבי יֹוִסי ֵּבן ֲחַלְפָּתא, ֶׁשּנֹוַלד ַּבִּציּפֹוֵרי ְוַרּבֹו ַהּמּוְבָהק 
ָהָיה ַרִּבי ֲעִקיָבא. הּוא ָהָיה ֵּבין ַהַּתָנִאים ֶׁשהּוְסְמכּו ַעל ְיֵדי ַרִּבי ְיהּוָדה ֵּבן ָּבָּבא 
לֹוׁש ֵמאֹות  ְרָגִעים ִלְפֵני ְרִציָחתֹו ַעל ְיֵדי ָהרֹוָמִאים. ַּבִּמְׁשָנה ֶיְׁשָנן ְלַמֲעָלה ִמּׁשְ
ֲהָלכֹות ְּבֵׁשם ַרִּבי יֹוִסי. ַהָּנִׂשיא ַרָּבן ִׁשְמעֹון ֵּבן ַּגְמִליֵאל ֶהֱעִמיד ֶאת ַרִּבי יֹוִסי ְּכַרב 
ִלְבנֹו ְיהּוָדה, ֶׁשַאַחר ָּכְך נֹוַדע ְּכַרִּבי ְיהּוָדה ַהָּנִׂשיא עֹוֵרְך ַהִּמְׁשָנה. ַרִּבי יֹוִסי ִחיֵּבר 
ֶאת ַהָּבַרְיָתא "ֵסֶדר עֹוָלם" ֶׁשָּבּה ְמתֹוָאִרים ֵארּוִעים ִמְּבִריַאת ָהעֹוָלם ּוְמאֹוָרעֹות 
ה ָּבִנים ְּגדֹוִלים ְּבתֹוָרה הֹוִתיר ַאֲחָריו ַרִּבי יֹוִסי, ּוְכֶׁשִּנְפָטר ִהְתַאְּבלּו  ַּבַתַּנ"ְך. ֲחִמיּׁשָ
ָעָליו ָּכל ְּבֵני ּדֹורֹו ַעד ֶׁשַהַּתְלמּוד ְּבַמֶּסֶכת מֹוֵעד ָקָטן אֹוֵמר ֶׁשַמְרֵזֵבי ָהִעיר 

ִציּפֹוִרי, ֶׁשָּבּה ִהְתגֹוֵרר, ִהִּטיפּו ָּדם ְּביֹום ְּפִטיָרתֹו.

ַּדף פ"ח: ְקֵני ַהְּמנֹוָרה

ה' ִציָּוה ֶאת ַאֲהֹרן ַהֹּכֵהן ְלַהְדִליק ְּבָכל יֹום ֶאת ֵנרֹות ַהְּמנֹוָרה ֶׁשְּבֵבית ַהִּמְקָּדׁש. 
ֶמן  ְלַאַחר ָּכל יֹום ָהְיָתה ִמְצָוה נֹוֶסֶפת ְלָהִכין ֶאת ַהֵּנרֹות, ְּכלֹוַמר: ְלהֹוִציא ֶאת ַהּׁשֶ
רּוָפה. ַהְּמנֹוָרה ַעְצָמה ָהְיָתה ְּגדֹוָלה ַוֲעׂשּוָיה ִמָּזָהב  ֶׁשּנֹוָתר ְוֶאת ַהְּפִתיָלה ַהּׂשְ

ֶמן ִמּתֹוְך ַהֵּנרֹות? ָטהֹור - ִאם ֵּכן, ֵאיְך ִהְצִליחּו ְלהֹוִציא ֶאת ַהּׁשֶ

ַרב ֵׁשֶׁשת אֹוֵמר ֶׁשַהָּקִנים ֶׁשֲעֵליֶהם ָהיּו ַהֵּנרֹות, ַנֲעׂשּו ְּבצּוָרה ְמיּוֶחֶדת ֶׁשל 
ֶמן. ֵפְך ֵמֶהם ַהּׁשֶ חּוְליֹות חּוְליֹות, ְּכֵדי ֶׁשֶאְפָׁשר ִיְהֶיה ְלכֹוֵפף ֶאת ַהֵּנרֹות ְוָכְך ִיּׁשָ

מן התלמוד
סדר קדשים

מסכת ְמָנחֹות, ַּדף פ"ט

הסבר: התלמוד מביא שתי שיטות לגבי האופן בו 
מילאו את השמן בנרות מנורת המקדש. לשיטה 
אחת חסכו בשמן, משום שהתורה לא רוצה לבזבז 
את ממונם של ישראל, ואילו לשיטה השנייה שמו 
יותר שמן, משום שבמקום עשירות כמו המקדש 

לא ראוי לנהוג בחסכנות כמו עניים.

איצטריך – נצרך
דהבא – זהב

"מאן דאמר ממטה למעלה שיערו - התורה 
חסה על ממונן של ישראל, ומאן דאמר ממעלה 

למטה שיערו - אין עניות במקום עשירות" 

בס"ד

ַּדף פ"ט: ְּכִלי ְמִדיָדה ְּבֵבית ַהִּמְקָּדׁש

ְּבֵבית ַהִּמְקָּדׁש ָהיּו ְּכִלי ְמִדיָדה ׁשֹוִנים ְּכֵדי ִלְמדֹוד ֶׁשֶמן, ַמִים ְוַיִין ֶׁשהּוְקְרבּו ַעל 
ַהִּמְזֵּבַח ִּכְמָּנחֹות אֹו ִּכְנָסִכים. ֲחַז"ל ִקיְּבלּו ִמּדֹור ּדֹור ֶׁשָהיּו ְּבֵבית ַהִּמְקָּדׁש ִׁשְבָעה 
סּוִגים ׁשֹוִנים ֶׁשל ְּכִלי ְמִדיָדה ֶׁשל ַמְׁשִקים, ְלָצְרֵכי ֵּבית ַהִּמְקָּדׁש. ְלָמָׁשל, ֵיׁש 
ָקְרָּבנֹות ֶׁשַּמְקִריִבים ִאיָּתם "ֵחִצי ִהין" ַיִין - ָהָיה ְּכִלי ְמִדיָדה ַּבַּכּמּות ֶׁשל ֲחִצי ִהין.

ַּתָּנא ַקָמא אֹוֵמר ֶׁשֶאָחד ִמְּכֵלי ַהְּמִדיָדה ֶׁשָהָיה ְּבֵבית ַהִּמְקָּדׁש ָהָיה ְּבִׁשיעּור "ִהין".

סדר קדשים | מסכת מנחות פ"ו- צ"ב
שבת פר' תולדות | כ"ו בחשון- ב' בכסלו )4-10 לנובמבר(

  | על המפה
שכונת כרם אברהם בירושלים

שכונת כרם אברהם בירושלים, ממוקמת 
בין שכונת גאולה ומחנה שנלר. מקור 
השם "כרם אברהם" הוא על שם כרם 
שהייתה במקום בבעלותו של ערבי 
מחברון שנקרא "אלח'לילי". פירוש המילה 
הזו היא "החברוני" וגם "הידיד", והכוונה 

היא לאברהם אבינו ידיד ה'.

הקונסול הבריטי בירושלים ג'יימס פין, 
שהיה נוצרי, דובר עברית וחובב תנ"ך, 
רכש את המקום בשנת 1852, והקים שם 
חווה חקלאית ברוח התנ"ך כדי להעסיק 
יהודים. כאשר פין עזב את הארץ בשנת 
1863 הוא מכר את המקום לפועלים, והם 
הקימו שם את שכונת "כרם אברהם". 
המשוררת זלדה התגוררה בשכונה, וביתה 
ברחוב צפניה 31, משמש מקום ביקור 

בסיורים בירושלים.

היהודים שעבדו בכרם אברהם, 1855 
)Wikipedia(
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הפרטים שלי.לא הייתי צריך להשאיר פתק עם הוא באשמתו ובאחריותו ואני לו קצת ברכב. כל נזק שנגרם ולא הייתה לי ברירה אלא לפגוע לי את החניה, הייתי חייב לצאת טוען אדון כהן: אדון לוי חסם מצד אחד:

מצד שני:

טענו ילדיו: אדם לא עושה דין 

לעצמו. גם אם אדון כהן החנה 

את רכבו לא כמו שצריך, זו לא 

סיבה לגרום לו נזק. אם נגרם, 

צריך להשאיר את הפרטים 

ולהסדיר את העניינים בשיחה 

ישירה בין השניים.

בצלאל

דבר תורה 
רגע לפני שיצחק בא לברך את עשיו 
בנו בברכה החשובה, הוא מבקש ממנו 
בקשה מאוד מוזרה: "צודה לי ציד 
ועשה לי מטעמים כאשר אהבתי...

בעבור תברכך נפשי".

אם לא די בכך שהוא מבקש לסעוד 
סעודה טעימה לפני שהוא מברך, הוא 
גם אומר שהסעודה היא הכרחית בעבור 

שהוא יוכל לברכו. 

מה פשר הדבר? מדוע ה"מטעמים" 
הגשמיים כל כך חשובים לפני ברכה 

רוחנית שבאה ממרום?

מסביר הר"ן בדרשותיו שבכדי שתשרה 
על האדם השכינה, בכדי שהוא יזכה 
להארה ממרומים, הוא צריך להיות 
שרוי בשמחה ובנחת. הסעודה אותה 
ביקש יצחק הייתה אחת הדרכים שעל 
ידן הוא הגיע להיות במצב של שמחה, 
ורק מתוך כך הוא היה ראוי שתשרה 

עליו השכינה ויוכל לברך את בנו. 

מתפלפלים
לפניכם אירוע שעורר דיון משפחתי סוער:

אדון כהן החנה את רכבו בצורה כזו שהוא חסם חלקית את היציאה מהחניה 
של אדון לוי. כאשר אדון לוי רצה לצאת מהחניה, בגלל המקום הצר שהשאיר 
לו אדון כהן, הוא שפשף את מכוניתו של אדון כהן, שרט את הפח ואף 
שבר את זכוכית המראה ליד הדלת.  אדון לוי לא השאיר פרטים על הרכב 
של אדון כהן, וטען שזה מגיע לו מכיוון שהוא אשם בנזקים שנגרמו בגלל 
הצורה בה החנה את רכבו. ילדיו של אדון לוי טענו שהוא היה חייב להשאיר 

את הפרטים שלו כדי להסדיר את כל העניין עם אדון כהן.

הייתי בת יחידה להוריי, שהיו מחשובי  א. 
חסידי חב"ד.

נולדתי באוקראינה בשנת 1914 – תרע"ד  ב. 
ועליתי ארצה לירושלים בשנת 1926.

הייתי בת דודתו של הרבי מלובביץ'. ג. 

מלבד היותי משוררת, ציירתי גם ציורים  ד. 
רבים.

המשוררת זלדה )שיינא זלדה שניאורסון- מישקובסקי(

  | מי אני?

בס"ד

חברותא
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הרבי מנחם מנדל שניאורסון 
זצ"ל, האדמו"ר מלובביץ'.

  | מי אני?

7 דקות

1  .

המשוררת זלדה )שיינא זלדה שניאורסון-מישקובסקי(
2  .

הרבי מלובביץ', שהיה בן דודה.
3  .

את השיר המפורסם: "לכל איש יש שם".
4  .

הספר "הלא הר הלא אש" הוא ספר שירים של זלדה  עליו קיבלה את פרס ביאליק.

בס"ד

התבוננו היטב בציור וענו על השאלות הבאות:
מי האישה המצוירת בציור?  

מי האיש בתמונה על הקיר ומה הקשר שלו לאישה?  
איזה שיר כותבת האישה בציור?  
מהו הספר המונח על השולחן?  

נולדתי ברוסיה בשנת 1902 - תרס"ב, והלכתי לעולמי בגיל 92, בשנת תשנ"ד. א. 
הייתי האדמו"ר השביעי והאחרון לחסידות חב"ד. ב. 

הייתי בן דודה של המשוררת זלדה. ג. 
שלחתי שליחים של חב"ד לעזור ליהודים בכל העולם. ד. 

עסקתי רבות בקרוב רחוקים ובענייני גאולה ומשיח. ה. 
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יש לי מושג | זבל"א !
"זה בורר לו אחד", או בראשי תיבות זבל"א, הוא מושג 
משפטי שמתאר מצב בו כל אחד מבעלי הדין בוחר 
לו דיין אחד, והשניים בוחרים להם דיין שלישי, וכך 

נוצר בית דין ששני הצדדים מרוצים ממנו.

בס"ד

בחסות חברת 
Talmudisraeli@Medison.co.il

טל. 03-9250250; פקס. 03-9265608

???שאלות השבוע
איך מקיימים את ִמְצַות ְסִמיָכה? א.  

מה פירוש הביטוי "ַיד ֶהְקֵּדׁש ַעל  ב.  
ָהֶעְליֹוָנה"?

מיהו ַרִּבי יֹוִסי ַהּמּוְזָּכר ַּבִּמְׁשָנה, היכן נולד  ג.  
ומי היה ַרּבֹו ַהּמּוְבָהק?

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 
talmudhagrala@medison.co.il :בשעות הצהריים למייל

ולציין את מס' העלון עליו אתם עונים. 
הודעות ישלחו לזוכים במייל ושמותיהם יפורסמו בדף הפייסבוק 

של התלמוד הישראלי.
*בפיקוח רואה חשבון

ַּדף צ"א: ַהִּכְבָׁשה ֶׁשהּוְקְּדָׁשה ְוִהְמִליָטה 

ְראּוֵבן ִהְקִּדיׁש ִּכְבָׁשה ְלָקְרָּבן ְׁשָלִמים, ְוִהְׁשִאיר אֹוָתּה ֵאֶצל רֹוֵעה ַהּצֹאן 
ַעד ֶׁשַּיִּגיַע ָהֶרֶגל ְוהּוא ַיֲעֶלה ְלֵבית ַהִּמְקָּדׁש ְּכֵדי ְלַהְקִריָבה. ְּבֶאָחד 
ַהָּיִמים ָאַמר לֹו רֹוֵעה ַהּצֹאן ֶׁשַהִּכְבָׁשה ֶׁשהּוְקְּדָׁשה ְלָקְרָּבן ְׁשָלִמים 
ִהְמִליָטה ָטֶלה. על פי ַהֲהָלָכה ֶׁשְּכתּוָבה ְּבַדף ֶזה, ָּקְרָּבן ֶׁשהֹוִליד, 
ַּגם ַהּוָָלד ֲהֵרי הּוא ָקְרָּבן, ְוָלֵכן ֵיׁש ְלַהְקִריב ָטֶלה ֶזה ְלָקְרָּבן ְׁשָלִמים.

ַּדף צ"ב: ִמְצַות ְסִמיָכה

ָאָדם ֶׁשֵּמִביא ָקְרָּבן ְלֵבית ַהִּמְקָּדׁש, ָצִריְך ְלַקֵּים ּבֹו ִמְצַות "ְסִמיָכה".

ֶאת ַה"ְּסִמיָכה" עֹוִׂשים ַעל ְיֵדי ֶׁשְּמִניִחים ֶאת ַהָּיַדִים ַעל רֹאׁשֹו ֶׁשל 
ַהָּקְרָּבן, ִלְפֵני ֶׁשּשֹׁוֲחִטים אֹותֹו, ְוִנְׁשָעִנים ָעָליו. ַהִּמיָּלה "ְסִמיָכה" 
ִהיא ִמְּלׁשֹון, סֹוֵמְך, ִנְׁשָען. ְּבָׁשָעה ֶׁשַּבַעל ַהָּקְרָּבן עֹוֶׂשה "ְסִמיָכה", 
ִאם ַהָּקְרָּבן הּוא ָקְרַּבן "ַחָּטאת", אֹו ָקְרַּבן "ָאָׁשם" אֹו ָקְרַּבן "עֹוָלה", 

הּוא ִמְתַוֶּדה ַעל ֲחָטָאיו, ַעל ָהֲעֵברֹות ֶׁשָעָׂשה.

מייסד ועורך: מאיר יעקבסון
מנהל חינוכי ועורך: אבי רט

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

ַּדף צ': "ַיד ֶהְקֵּדׁש ַעל ָהֶעְליֹוָנה"

ִּגְזָּבֵרי ַהֶהְקֵּדׁש ְּבֵבית ַהִּמְקָּדׁש ָהיּו קֹוְבִעים ֶהְסֵּכִמים ִעם סֹוֲחִרים ְוִעם 
ַסָּפִקים ְלצֹוֶרְך ְקִנַּית ִמְצָרִכים ֶׁשִּנְזְקקּו ָלֶהם ְלַהְקָרָבה ְּבֵבית ַהִּמְקָּדׁש. 
ִּבְתקּוַפת ַהָּקִציר ָהיּו ַהִּגְזָּבִרים ְמַׁשְּלִמים ֶּכֶסף ְלסֹוֵחר ּוִבְתמּוָרה ְלָכְך 

ָנה. הּוא ִהְתַחֵּיב ְלַסֵּפק ְלֶהְקֵּדׁש ֵיינֹות ְוסֹוֶלת ְּבַמֲהָלְך ָּכל ַהּׁשָ

ְמִחיִרים ֵהם ָּדָבר ֹלא ָקבּוַע, אּוָלם ְּכֶׁשָאָדם עֹוֶׂשה ִעְסָקה ּוְמַׁשֵּלם, 
הּוא ְיַקֵּבל ֶאת ַהְּסחֹוָרה ֶׁשָּקָנה ֵּבין ִאם ָעָלה ְמִחיָרּה ְלַאַחר ָהִעְסָקה 
ּוֵבין ִאם ָיַרד ְמִחיָרּה. ֲאָבל ְלַגֵּבי ֶהְקֵּדׁש ֶיְׁשנֹו ִּדין ְמיּוָחד ְלטֹוַבת 
ֶהְקֵּדׁש. ִאם ְכֶּׁשסּוְּכָמה ָהִעְסָקה ָהָיה ְמִחיר ַהּסֹוֶלת ַאְרָּבָעה ְסִאים 
סֹוֶלת ַּבֶּסַלע ְוַאַחר ָּכְך ָעָלה ַהְּמִחיר ְוֶאְפָׁשר ִלְקנֹות ַרק ְׁשלֹוָׁשה 
ְסִאים ְּבֶסַלע - ַעל ַהּסֹוֵחר ְלַסֵּפק ֶאת ַהְּסחֹוָרה ְלִפי ַהְּמִחיר ַהָּיָׁשן.

ּוְלֵהֶפְך: ִאם ְּכֶׁשסּוְּכָמה ָהִעְסָקה ָהָיה ְמִחיר ַהּסֹוֶלת ְׁשלֹוָׁשה ְסִאים 
סֹוֶלת ְּבֶסַלע ְוַאַחר ָּכְך ָיַרד ַהְּמִחיר ְוֶאְפָׁשר ִלְקנֹות ַאְרָּבָעה ְסִאים 
סֹוֶלת ְּבֶסַלע - ַעל ַהּסֹוֵחר ְלַסֵּפק ֶאת ַהְּסחֹוָרה ְלִפי ַהְּמִחיר ֶהָחָדׁש.

ֲהָלָכה זֹו ְקרּוָיה: "ַיד ֶהְקֵּדׁש ַעל ָהֶעְליֹוָנה".

סדר קודשים, ַמֶּסֶכת ְמָנחֹות, דפים צ׳- צ״ב חידת פירמידה
1

2

3

4
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פיתרו את חידת הפירמידה ההפוכה הבאה:
1. יפה, סימטרי, נעים
2. אחד מכלי המקדש

3. שם משפחתו של אסטרונאוט ישראלי
4. דג מפורסם מסרט מצויר

5. אותו אכלו בני ישראל במדבר


