
ַּדף צ"ג: ָקְרָּבן ֶׁשל ֶיֶלד

ַּבִּמְׁשָנה ַהִּנְלֶמֶדת ְּבַדף ֶזה ֶנֱאַמר ֶׁשֶּיֶלד ֶׁשֵּמִביא ָקְרָּבן ֵאינֹו סֹוֵמך ֶאת ָיָדיו ַעל 
ֹראׁש ַהָּקְרָּבן.

ֵאיֶזה ֶיֶלד ֵמִביא ָקְרָּבן? ֲהֵרי ֶיֶלד ֵאינֹו ַחָּיב ְּבִמְצוֹות ִמן ַהּתֹוָרה ַוֲאִפיּלּו ִאם הּוא 
רֹוֶצה ְלַהְפִריׁש ָקְרָּבנֹות הּוא ֵאיֶנּנּו ָיכֹול.

ַהְמָפְרִׁשים ַמְסִּביִרים ֶׁשִּיָּתֵכן ֶׁשְּמדּוָּבר ְּבֶיֶלד ֶׁשָאִביו ִנְפָטר ְוהּוא ָיַרׁש ָקְרָּבן ֵמָאִביו. 
ַּבִּמְקֶרה ֶזה ַעל ַהּיֹוֵרׁש ְלַהְקִריב ֶאת ַהָּקְרָּבן, אֹו ֶׁשְמדּוָּבר ְּבֶיֶלד ֶׁשָהָיה ְמצֹוָרע, 

ּוַבִּמְקֶרה ָּכֶזה ָאִביו ָיכֹול ְלַהְקִּדיׁש ֲעבּורֹו ָקְרָּבן ְמצֹוָרע.
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ַּדף צ"ד: ֲאִפַּית ֶלֶחם ַהָּפִנים

ַהִּמְׁשָנה ָהִראׁשֹוָנה ֶׁשל ַהֶּפֶרק ְמָפֶרֶטת ֵאיְך ָהיּו אֹוִפים ֶאת ֶלֶחם ַהָּפִנים ְּבֵבית 
ַהִּמְקָּדׁש, ְּכִפי ַהַּקָּבָלה ֶׁשִּנְמְסָרה ִמּדֹור ְלדֹור ִמִּפי ֹמֶׁשה ַרֵּבנּו.

ְּבָׁשלֹוׁש ַּתְבִנּיֹות ֶׁשל ָזָהב ִהְׁשַּתְּמׁשּו ְּכֵדי ֶלֱאפֹות ֶאת ֶלֶחם ַהָּפִנים.

ַּבַּתְבִנית ָהִראׁשֹוָנה ִהִּניחּו ֶאת ַהָּבֵצק.

ִנָּיה ִהְׁשַּתְּמׁשּו ְּכֵדי ְלַהְכִניס ֶאת ַהַחָּלה ְלתֹוְך ַהַּתּנּור. ְּבַתְבִנית ַהּׁשְ

ְּכֶׁשהֹוִציאּו ֶאת ַהַחָּלה ִמן ַהַּתּנּור ָהָיה ָצִריְך ְלַהְכִניָסה ְלתֹוְך ַּתְבִנית ִּכי ֶלֶחם 
ַהָּפִנים ָהָיה ַרְך ְוָעׂשּוי ְּבצּוָרה ְמיּוֶחֶדת ְוִאם ֹלא ָהיּו ׁשֹוְמִרים אֹותֹו ְּבתֹוְך ַּתְבִנית 
ֶׁשַּמְתִאיָמה ְלִמיּדֹוָתיו הּוא ָהָיה ָעלּול ְלִהְתּפֹוֵרר. ָלֵכן ִהְׁשַּתְּמׁשּו ְּבַתְבִנית ְׁשִליִׁשית. 
ֹלא ֶהֱחִזירּו אֹותֹו ַלַּתְבִנית ָהִראׁשֹוָנה ִּכי ְּבַתּנּור ִהְתַנְּפָחה ַהַחָּלה ְוָגְדָלה ּוְכָבר ֹלא 

ִנְכְנָסה ַלַּתְבִנית ָהִראׁשֹוָנה.

ַּדף צ"ה: ֶלֶחם ַהָּפִנים

ַהִּמיּדֹות ַהָּללּו ָהיּו ְקׁשּורֹות ְלֵבית ַהִּמְקָּדׁש וַלֲאִפָּיה ֶׁשל "ֶלֶחם ַהָּפִנים":

ֲעָׂשָרה ְטָפִחים אֹוֶרְך ָּכל ַחָּלה ֶׁשל ֶלֶחם ַהָּפִנים.

ה ְטָפִחים רֹוַחב ַהַחָּלה. ֲחִמיּׁשָ

ֶׁשַבע ֶאְצָּבעֹות ּגֹוַבּה ַהַחָּלה.

מן התלמוד
סדר קדשים

מסכת ְמָנחֹות, ַּדף פ"ה

הסבר: רבא מביא קושיה שהקשה רב ששת, ומכנה 
אותו "אדם קשה כברזל" בגלל חכמתו וחריפותו.

מנו – מיהו
פרזלא – ברזל

"אמר רבא: הקשה אדם קשה שהוא קשה 
כברזל, ומנו? רב ששת" 

בס"ד

ַּדף צ"ו: ֵאיְך ָאַכל ָּדִוד ֶלֶחם ָקדֹוׁש?

ְּבֵסֶפר ְׁשמּוֵאל ְמסּוָּפר ֶׁשַּכֲאֶׁשר ָּדִוד ָּבַרח ִמְּפֵני ָׁשאּול ַהֶּמֶלְך, הּוא ִנְכַנס ְלנֹוב 
ִעיר ַהֹּכֲהִנים ּוִביֵּקׁש ֶׁשִּיְּתנּו לֹו ֶלֶחם ְוֶחֶרב. ֶלֶחם ְּכֵדי ֶלֱאכֹול ְוֶחֶרב ְּכֵדי ְלִהיָּלֵחם. 

ַהֹּכֲהִנים ָנְתנּו ְלָדִוד ֶלֶחם ַהָּפִנים ִּכי ֹלא ָהָיה ָלֶהם ֶלֶחם ַאֵחר.

ִאים ֶלֱאכֹול ִמֶּמּנּו, ִאם ֵּכן ֵּכיַצד ָנְתנּו ְלָדִוד  ֶּלֶחם ַהָּפִנים ָקדֹוׁש ְוַרק ַהֹּכֲהִנים ַרּׁשַ
ֶלֱאכֹול ִמֶּלֶחם ַהָּפִנים, ֲהֵרי ָּדִוד ֵאינֹו ֹּכֵהן?

ַהַּתְלמּוד ְּבַדף ֶזה אֹוֵמר ֶׁשְּבאֹוָתּה ָׁשָעה ָהָיה ָּדִוד ַהֶּמֶלְך חֹוֶלה ְּבבּוְלמּוס ֵמרֹוב 
ָרָעב. ּבּוְלמּוס ִהיא ַמֲחָלה ְזַמִּנית ֶׁשֲעלּוָלה ִלְגרֹום ְלָמֶות ְוֶאְפָׁשר ְלַרֵּפא אֹוָתּה 
ַעל ְיֵדי ַמֲאָכל. ְּבִמְקֶרה ָּכֶזה ֵיׁש ְלַהֲאִכיל אֹותֹו ְּבָכל ָּדָבר ֶׁשִּנְמָצא ְּבָסמּוְך, ַוֲאִפיּלּו 

ִאם הּוא ָאסּור ַּבֲאִכיָלה.

סדר קדשים | מסכת מנחות צ"ג- צ"ט
שבת פר' ויצא | ג' - ט' בכסלו )11-17 לנובמבר(

 | מן ההסטוריה
ארגון האצ"ל

ארגון האצ"ל )ארגון צבאי לאומי( הוקם 
בשנת 1931, על ידי אנשים בעיקר מתנועת 
הנוער בית"ר, שפרשו מארגון ההגנה, מכיוון 
שהם רצו לפעול באופן אחר וחזק יותר מול 
השלטון הבריטי ומול היישוב הערבי בארץ 
ישראל. מייסדו ומנהיגו היה זאב ז'בוטינסקי. 
המנון הארגון היה "חיילים אלמונים" שכתב 
אברהם שטרן )יאיר(. במהלך שנות השלטון 
הבריטי בארץ ישראל פעל ארגון האצ"ל 
מספר פעולות מחתרתיות נועזות כנגד 
מטרות ערביות ובריטיות, פעולות שנועדו 
לפגוע בשלטון הבריטי, לגרום לו לעזוב את 

הארץ, ולהקים מדינה יהודית.
מפקד האצ"ל באותן שנות מאבק היה 
מנחם בגין, שלימים יהיה ראש הממשלה 

השישי של מדינת ישראל.
עם הקמת המדינה וצה"ל, פורק ארגון 
האצ"ל, ואנשיו השתלבו כחיילים ומפקדים 

בצה"ל, ובמקביל 
לכך הקימו יוצאי 
האצ"ל את תנועת 

החירות.

לוחמי האצ"ל בשעת 
שיעור נשק בשכונת 

התקוה
)Wikipedia, מכון 

ז'בוטינסקי בישראל(
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ו...מה 
דעתכם?

לא מקום לשכן בו אסירים.לשיקום - הבניין שלנו הוא הדירות, ועם כל הכבוד מסוכן, זה יוריד את ערך שלנו. זה מפחיד אותנו, זה רוצים שאסירים יגורו בבניין טענו הדיירים: אנחנו לא מצד אחד:

מצד שני:

טוען אדון כהן: זכותי 

להשכיר את הדירה שלי 

למי שאני רוצה, וחוץ מזה 

אני חושב שזו מצווה גדולה 

לשקם אסירים כדי שישובו 

לחיים רגילים ואני שמח 

שהבית שלי יהיה מקום בו 

הם יוכלו להשתקם.

בצלאל

דבר תורה 
כשנולד ללאה בנה הרביעי, היא אמרה: 
"הפעם אודה את ה'" ולכן קראה לו 
יהודה. מדוע דווקא הפעם הודתה לאה, 

ולא בבנים הקודמים שנולדו לה? 

לאה ידעה שעתידים לצאת מיעקב 
בעלה שנים עשר שבטים: 12 בנים. 
בחישוב פשוט היא חישבה שלכל אחת 
מ-4 נשותיו של יעקב יוולדו 3 ילדים, 

וכך נגיע ל-12. 

עכשיו כשנולד בנה הרביעי, הבינה לאה 
שהיא זכתה ליותר בנים ממה שהייתה 
ראויה. על כן היא אמרה "הפעם", עכשיו 
כשקיבלתי יותר מהראוי לי - כשקיבלתי 
בן רביעי - אני מודה לה' שעשה איתי 

חסד מעבר למה שמגיע לי.

חכמינו למדו ודרשו כי הודאתה של 
לאה הייתה הפעם הראשונה בה הודה 
אדם לקב"ה באופן כל כך גלוי, עד כדי 

כך שהיא קראה לבן שלה יהודה.

ואנחנו עם ישראל, קרויים יהודים - על 
שמו של יהודה, שבשמו טמונה מעלתה 

וחשיבותה של אמירת התודה.

מתפלפלים
לפניכם אירוע שעורר דיון משפחתי סוער:

אדון כהן, שהייתה לו דירה בבעלותו בבניין משותף, החליט להשכיר 
אותה לאגודה לשיקום האסיר, כדי שזו תשכן בדירה אסירים הנמצאים 

בתהליכי שיקום אחרונים לקראת שחרורם מהכלא.

דיירים רבים בבניין הביעו התנגדות לכך וכעסו מאוד על אדון כהן על 
כך שהוא משכיר את דירתו לאסירים.

נולדתי ברוסיה בשנת תרע"ג )1913( והייתי  א. 
פעיל ציוני בתנועת בית"ר.

בשנות המאבק בשלטון הבריטי בארץ ישראל  ב. 
הייתי מפקד ארגון האצ"ל.

הייתי ראש הממשלה השישי של מדינת  ג. 
ישראל, יו"ר תנועת החירות, שר בממשלות 
ישראל, וחתן פרס נובל לשלום בשנת 1978.

מנחם בגין

  | מי אני?

בס"ד

חברותא
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3 דקות

עולי הגרדום

  | מי אנחנו?

7 דקות

1  .

הפריצה של לוחמי האצ"ל לכלא עכו.
2  . ב-4.5.47
3  .

נמלטו אסירים רבים שהיו כלואים בכלא עכו, בהם 
27 אסירי אצ"ל ולח"י ו-180 אסירים ערבים.

4  .

דגל אנגליה ששלטה אז בארץ  ישראל, וכלא עכו  היה תחת שליטתה.
5  .

הסמל של ארגון האצ"ל.

בס"ד

התבוננו היטב בציור וענו על השאלות הבאות:
מה האירוע המצויר כאן?  

מתי הוא התקיים?  
מה היו תוצאותיו?  

דגל של איזו מדינה מצויר בציור ואיך הוא קשור לאירוע?  
איזה סמל מצויר על הקיר?  

היינו 9 לוחמי האצ"ל ו-3 לוחמי הלח"י שהוצאנו  להורג על ידי הבריטים. א. 
פעלנו נגד השלטון הבריטי בארץ ישראל ולמען הקמת מדינה יהודית. ב. 

שניים מאיתנו )פיינשטיין וברזאני( בחרו להתאבד בכלא ולא לתת לבריטים להוציאם להורג. ג. 
בהר הרצל בירושלים יש חלקה על שמנו. ד. 

2
1

3
4
5



יש לי מושג | תפילת נדבה !
תפילת נדבה היא תפילת שמונה עשרה שאפשר 
להתפלל בנוסף לשלוש התפילות הקבועות – שחרית, 
מנחה וערבית. מותר להתפלל תפילת נדבה רק אם 
המתפלל בטוח שיוכל לכוון בה כוונות חדשות שלא 
כיוון בתפילות הרגילות. בימינו נוהגים להתפלל 
תפילת נדבה רק במקרים בהם האדם מסתפק אם 
התפלל את התפילה הרגילה, או אם יצא בה ידי חובה.

בס"ד

בחסות חברת 
Talmudisraeli@Medison.co.il

טל. 03-9250250; פקס. 03-9265608

???שאלות השבוע
כיצד היו אופים את ֶלֶחם ַהָּפִנים? א.  

ַמּדּוַע ִצְּירּו ֶאת ׁשּוָׁשן ַהִּביָרה ַעל ַהַׁשַער ֶׁשל ַהר  ב.  
ַהַּבִית?

מה פירוש המשפט המופיע בתלמוד: "ִּבְזַמן  ג.  
ֶׁשֵּבית ַהִּמְקָּדׁש ַקָּים - ִמְזֵּבַח ְמַכֵּפר ַעל ָאָדם, 

ְוַעְכָׁשו ֶׁשֵאין ֵּבית ַהִּמְקָּדׁש ַקָּים - ׁשּוְלָחנֹו ֶׁשל 
ָאָדם ְמַכֵּפר ָעָליו"?

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"ח: ִצּיּור ׁשֹוָׁשן ַהִּביָרה ְּבַהר ַהַּבִית

ִמי ֶׁשָהָיה ַמִּגיַע ְלֵבית 
ָהָיה  ִני  ַהּׁשֵ ַהִּמְקָּדׁש 
ְמַרֵּתק  ָּדָבר  רֹוֶאה 
ַער  ַהּׁשַ ַעל  ְּביֹוֵתר: 
ַהִּמְזָרִחי ֶׁשל ַהר ַהַּבִית 
ְוָעָליו  ֶחֶדר  ָּבנּוי  ָהָיה 
ִצּיּור ֶׁשל ָהִעיר ׁשּוָׁשן 
ַהִּביָרה, ָהִעיר ַהּמּוֶּכֶרת 
ִמְּמִגיַּלת  ָּכְך  ָּכל  ָלנּו 

ֶאְסֵּתר.

ַמּדּוַע ִצְּירּו ֶאת ׁשּוָׁשן 
ַהַׁשַער  ַעל  ַהִּביָרה 
ִמְּפֵני  ַהַּבִית?  ַהר  ֶׁשל 
י  ֵנ ְּב ָעלּו  ֶׁשַּכֲאֶׁשר 
ַהּגֹוָלה,  ִמן  ִיְׂשָרֵאל 
ִציּוּו ֲעֵליֶהם ַמְלֵכי ָּפַרס 

ֶׁשַּיֲעׂשּו ֵּכן. ֵיׁש אֹוְמִרים ְּכֵדי ֶׁשְּיֵהא מֹוָרא ַמְלכּות ֲעֵליֶהם ְוִיְזְּכרּו 
ֶׁשָאסּור ָלֶהם ִלְמרֹוד ְּבַמְלֵכי ָּפַרס. ֵיׁש אֹוְמִרים ֶׁשַּמְלֵכי ָּפַרס ִציּוּו 
ֵּכן ְּכֵדי ֶׁשַהְּיהּוִדים יֹודּו ָלֶהם ָּתִמיד ַעל ָּכְך ֶׁשֵהם ִאְפְׁשרּו ָלֶהם 

ַלֲעלֹות ִמן ַהּגֹוָלה ְוִלְבנֹות ֶאת ֵּבית ַהִּמְקָּדׁש.

ַּדף צ"ט: ַּדְרֵכי ִליּמּוד ַהּתֹוָרה

ַאַחת ַהִּמְצוֹות ַהְּקׁשּורֹות ְלִליּמּוד ַהּתֹוָרה ִהיא ַהִּמְצָוה ְלַׁשֵּנן,  
ַלֲחזֹור ְוִלְזּכֹור ֶאת ָּכל ָמה ֶׁשִּנְכָּתב, ִנְלַמד ְוֶנֱאַמר.

ֹלא ַּדי ַרק ִלְלמֹוד ֶאת ַהּתֹוָרה ְּבאֹוֶפן ָּכֶזה ֶׁשְּלַאַחר ַהִּליּמּוד ַהְּדָבִרים 
ִנְׁשָּכִחים. ָלֵכן ָיְצרּו ַהְּמַלְּמִדים ְוָהעֹוְסִקים ְּבִליּמּוד ַהּתֹוָרה ִׁשיּטֹות 
ׁשֹונֹות ּוְדָרִכים ְמגּוּוָנֹות ְלִליּמּוד ַהּתֹוָרה ְּכגֹון ַעל ְיֵדי ִניּגּון, ִׁשינּון 
ְּבַעל ֶּפה, ִליּמּוד ְּבַחְברּוָתא, ִסיּכּום ִּבְכָתב ְועֹוד ְּדָרִכים, ְּכֵדי ְלַנּסֹות 
ַכח, ֵאָלא ִיְזְּכרּו  ּוְלַהְבִטיַח ְּכָכל ַהִּניָּתן ֶׁשַהּתֹוָרה ַהִּנְלֶמֶדת ֹלא ִּתיּׁשָ

אֹוָתּה ְוָכְך ִהיא ַּתֲעבֹור ִמּדֹור ְלדֹור.

מייסד ועורך: מאיר יעקבסון
מנהל חינוכי ועורך: אבי רט

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

ַּדף צ"ז: ַהּׁשּוְלָחן ְמַכֵּפר

ַּבַּתְלמּוד ֶנֱאָמר ָּכְך: "ִּבְזַמן ֶׁשֵּבית ַהִּמְקָּדׁש ַקָּים - ִמְזֵּבַח ְמַכֵּפר ַעל 
ָאָדם, ְוַעְכָׁשו ֶׁשֵאין ֵּבית ַהִּמְקָּדׁש ַקָּים - ׁשּוְלָחנֹו ֶׁשל ָאָדם ְמַכֵּפר 

ָעָליו". ָמה ַּכָּוַנת ַהְּדָבִרים ֶׁשַהּׁשּוְלָחן ְמַכֵּפר ַעל ָהָאָדם?

ִמי ֶׁשַּמֲאִכיל ָעִני ַעל ׁשּוְלָחנֹו ּוְמַקֵּים ִמְצַות ַהְכָנַסת אֹוְרִחים, 
זֹוֶכה ְּבָכְך ְלַכֵּפר ַעל ַחָּטָאיו. ְּכלֹוַמר: ַמֲעַלת ַהּשּׁוְלָחן ִהיא ְּכַמֲעַלת 
ַהִּמְזֵּבַח, ִמְּפֵני ֶׁשְּבׁשּוְלָחן ֶאְפָׁשר ְלַקֵּים ִמְצַות ַהְכָנַסת אֹוְרִחים 
ֲעִנִּיים. ֶאת ֹזאת לֹוְמִדים ֵמַהָּפסּוק ֶׁשְּבֵסֶפר ְיֶחְזֵקאל ָהעֹוֵסק 
ְלָחן ֲאֶׁשר  ְּבִמְזֵּבַח ֶׁשְּבֵבית ַהִּמְקָּדׁש, ּוְבסֹוף ַהָּפסּוק ֶנֱאַמר: "ֶזה ַהּׁשֻ
ִלְפֵני ה'". ִמָּכאן ָלְמדּו ֲחַז"ל ֶׁשְּלׁשּוְלָחן ֵיׁש ַמְעָלה ְּכמֹו ַלִּמְזֵּבַח, 

ְוהּוא ְמסּוָּגל ְלַכֵּפר ַעל ֲחָטִאים.

סדר קודשים, ַמֶּסֶכת ְמָנחֹות, דפים צ״ז- צ״ט

1. מה זה בולמוס?

 ❏ א. שם של חייל יווני.
 ❏ ב. כפר בגליל.

 ❏ ג. סוג של שור.
❏ ד. מחלה של רעב חזק.

2. העיר עכו נמצאת....

 ❏ א. בין קרית שמונה למטולה.
 ❏ ב. בין חיפה לנהריה.

 ❏ ג. בין הרצליה לכפר סבא.
❏ ד. בין חדרה לגדרה.

3. שושן היא עיר הבירה של...

❏ א. פרס. ❏ ב. פריז. ❏ ג. הר הבית. ❏ ד. בבל.
4. מה היו המידות של לחם הפנים?

❏ א. עשר, תשע, שמונה. ❏ ב. שתיים, ארבע, שש. 
❏ ג. שלוש, שבע, עשר. ❏ ד. עשר, חמש, שבע.

שאלון אמריקאי


