
ַּדף ק"ז: ְׁשלֹוׁש ֶעְׂשֵרה ַהּקּוּפֹות

ְּבֵבית ַהִּמְקָּדׁש הּוְּצבּו ְׁשלֹוׁש ֶעְׂשֵרה קּוּפֹות.

ַעל ַהּקּוּפֹות ָהָיה ָּכתּוב: א. "ִּתְקִלין ַחְדִּתין" - ְׁשָקִלים ֲחָדִׁשים ֶׁשִּנְתְרמּו ְלַמֲחִצית 
ֶקל; ב. "ִּתְקִלין ַעִּתיִקין" - ְׁשָקִלים ְיָׁשִנים ֶׁשִּנְתְרמּו ַעל ְיֵדי ֲאָנִׁשים ֶׁשֹּלא  ַהּׁשֶ
ָנה ַהּקֹוֶדֶמת; ג. "ִקִּנין" - ָקְרַּבן עֹוף ּבֹוֵגר;  ֶקל ַּבּׁשָ ִהְסִּפיקּו ְלָהִביא ַמֲחִצית ַהּׁשֶ
ד. "ּגֹוְזֵלי עֹוָלה" - ָקְרַּבן עֹוף ָצִעיר; ה. "ֵעִצים" - ַלַּמֲעָרָכה ֶׁשַעל ַהִּמְזֵּבַח; ו. "ְלבֹוָנה" 
ֵרת; ֵׁשׁש קּוּפֹות נֹוָספֹות ָהיּו  - ָקְרַּבן ְלבֹוָנה; ז. "ָזָהב ַלַּכֹּפֶרת" - ֲעבּור ְּכֵלי ַהּׁשָ

ַלְּנָדָבה, ְלָקְרְּבנֹות ִנְדַבת ִציּבּור ֶׁשּיּוְקְרבּו ַעל ַהִּמְזֵּבַח.

ַמּדּוַע ָהיּו ְצִריִכים ֵׁשׁש קּוּפֹות ַלְּנָדָבה?

ה ָּבֵּתי ָאב ֶׁשל ֹּכֲהִנים ֶׁשָעְבדּו ְּבֵבית ַהִּמְקָּדׁש ָּכל ָׁשבּוַע,  ִחְזִקָּיה ָאַמר: ְּכֶנֶגד ִׁשיּׁשָ
ָּכל ֵּבית ָאב ְּביֹום ַאֵחר. ְּכֵדי ֶׁשִּיְהֶיה ָׁשלֹום ֵּביֵניֶהם ִהְתִקינּו קּוָּפה ְמיּוֶחֶדת ְלָכל 
ֵּבית ָאב, ִּכי ַהּכֲֹהִנים ֶנֱהנּו ֵמָהעֹורֹות ֶׁשל ַהָּקְרָּבנֹות, ְוָכְך ָהָיה ֵסֶדר מּוְסָּכם ֵמרֹאׁש 

ִמי ְמַקֵּבל ֵאיֶזה ָקְרָּבן.

ַרִּבי יֹוָחָנן ָאַמר: ִּבְגַלל ֶׁשָּנְדבּו ַמְטְּבעֹות ַרִּבים ָהיּו ְצִריִכים ְלַהִּציב ֵׁשׁש קּוּפֹות, 
ִּכי ִאם ָּכל ַהֶּכֶסף ִיְצַטֵּבר ְּבקּוָּפה ֶאָחת הּוא ָיכֹול ְלִהְתַעֵּפׁש.
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ַּדף ק"ח: ַהּׁשֹור ַהָקדֹוׁש

ְלַהְקִּדיׁש  ֶהְחִליט  ֶאָחד  ִאיׁש 
ָקְרָּבן ְלֵבית ַהִּמְקָּדׁש, ְוהּוא ָעַמד 
ָוִרים ֶׁשִּלי  ְוִהְכִריז: "ֶאָחד ֵמַהּׁשְ
ִיְהֶיה ָקְרָּבן", ַאְך הּוא ֹלא ָאַמר 
ָוִרים ֶׁשּלֹו  ֵני ַהּׁשְ ְלֵאיֶזה ׁשֹור ִמּׁשְ

הּוא ִמְתַּכֵּון.

ַהִּמְׁשָנה  ָקדֹוׁש?  ׁשֹור  ֵאיֶזה 
אֹוֶמֶרת ֶׁשַהּׁשֹור ַהָּגדֹול ִמֵּבין 
ַנִים הּוא ַהָּקדֹוׁש, ִמְּפֵני ֶׁשָאנּו  ַהּׁשְ
ָקְרָּבן  ֶׁשַהַּמְקִּדיׁש  ְמַׁשֲעִרים 

ְלֵבית ַהִּמְקָּדׁש ִמְתַּכּוֵן ָלֵתת ְּבַעִין ָיָפה, ּוְבַוַּדאי ִהְתַּכּוֵן ְלַהְקִּדיׁש ֶאת ַהּשֹׁור ַהָּיֶפה.

ַּדף ק"ט: ִׁשְמעֹון ַהַּצִּדיק

ַלט ַּגם ַעל ֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל  ְלַאַחר מֹותֹו ֶׁשל ֲאֶלְּכַסְנֶּדר ַהָּגדֹול ֶמֶלְך מֹוְקדֹון, ֶׁשּׁשָ
ִּבְתקּוַפת ַּבִית ֵׁשִני, ָּכַבׁש ֶאת ָהֵאזֹור ַּתְלַמי, ֶׁשָהָיה ַׂשר ָצָבא ֶׁשל ֲאֶלְּכַסְנֶּדר. ָּבֵעת 
ַהִהיא ִּכיֵהן ִׁשְמעֹון ַהַּצִּדיק ְּכֹכֵהן ָּגדֹול ְוהּוא ָּפַעל ַרּבֹות ּוְנצּורֹות ְלַמַען ָהאּוָּמה, 

ֵהן ְּברּוָחִנּיּות ְוֵהן ְּבַגְׁשִמּיּות.

ְמעֹון ַהַּצִּדיק ָיָצא ְּבָׁשָנה ַאַחת ְּביֹום ַהִּכיּפּוִרים ִמּקֹוֶדׁש  ְּבַדף ֶזה ְמסּוָּפר ֶׁשּׁשִ
ָנה ַהּזֹו ָאמּות. ָׁשֲאלּו אֹותֹו: ִמַּנִין ַאָּתה יֹוֵדַע? ֵהִׁשיב  ַהּקֹוָדִׁשים, ְוָאַמר: ַהּׁשָ
ִׁשְמעֹון ַהַּצִּדיק: ְּבָכל יֹום ִּכיּפּור ִנְכַנס ִאיִּתי ְלקֹוֶדׁש ַהּקֹוָדִׁשים ָזֵקן ָלבּוׁש ִּבְגֵדי 
ָלָבן ֶׁשִהְתַעֵּטף ְּבָלָבן ְוהּוא ַּגם ָהָיה יֹוֵצא ִעִּמי. ְוִאיּלּו ְּבָׁשָנה זֹו ִנְכַנס ִאיִּתי ָזֵקן 
ְלבּוׁש ְׁשחֹוִרים ֶׁשִהְתַעֵּטף ְּבָׁשחֹור ְוהּוא ֹלא ָיָצא ִאיִּתי. ֲאִני רֹוֶאה ְּבָכְך ֶרֶמז 

ָנה. ָאֵכן, ַאֲחֵרי ַחג ַהּסּוּכֹות ִנְפַטר ִׁשְמעֹון ַהַּצִּדיק. ֶׁשָאמּות ַהּׁשָ

מן התלמוד
סדר קדשים

מסכת ְמָנחֹות, ַּדף ק"י

הסבר: המשנה אומרת שלא חשוב אם אדם מביא 
קרבן גדול או קטן, ובלבד שיכוון ליבו לשמיים. 
רבי זירא מביא לכך ראיה מפסוק בקוהלת, לפיו 

הכמות לא חשובה אלא ההרגשה הנפשית.

קראה – פסוק
צריכא – צריך

"אמר רבי זירא: מאי קראה? מתוקה שנת 
העובד אם מעט ואם הרבה יאכל"

בס"ד

סדר קדשים | ַמֶּסֶכת ְמָנחֹות ַּדף ק"ז- ַמֶּסֶכת חּוִּלין ַּדף ד' 
שבת פר' וישב | י"ז-כ"ג בכסלו )25 לנובמבר- 1 לדצמבר(
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וצנועה.להסתפק בבר מצווה קטנה מצווה מפוארת, ויובל יצטרך יכולה להרשות לעצמה בר השתנה, המשפחה לא אבל עכשיו המצב הכלכלי עשתה בר מצוות מפוארות, שנכון שבעבר המשפחה טענו חלק מבני המשפחה מצד אחד:

מצד שני:

טענו חלק מבני המשפחה 

שזה יגרום ליובל לתחושת 

קיפוח כל חייו, ולכך עלולות 

להיות השלכות על אישיותו, כי 

קנאה בין אחים היא דבר שיכול 

לעורר צרות רבות. לכן צריך 

אפילו לקחת הלוואות ולהילחץ 

כלכלית, העיקר לקיים גם ליובל 

בר מצווה כמו לשאר האחים.

בצלאל

דבר תורה 
כאשר מספר יוסף לאחים את חלומו, 
הם אומרים לו: "ַוֹּיאְמרּו לֹו ֶאָחיו ֲהָמֹלְך 
ִּתְמֹלְך ָעֵלינּו ִאם ָמׁשֹול ִּתְמׁשֹל ָּבנּו ַוּיֹוִספּו 
עֹוד ְׂשֹנא ֹאתֹו ַעל ֲחֹלֹמָתיו ְוַעל ְּדָבָריו". 

מה פשר הכפילות הזו של ָמֹלְך ִּתְמֹלְך 
ָעֵלינּו וָמׁשֹול ִּתְמֹׁשל? 

אליהו  רבי  הגאון  הגר"א,  מסביר 
מווילנא, ש"מלך" הוא זה השולט ברצון 
העם והסכמתו, ואילו "מושל" הוא זה 
ששולט בחוזקה. וזוהי כוונת האחים 
בדבריהם: האם אתה סבור למלוך עלינו 
מרצוננו – זה לא יתכן, כי לא נסכים 
לכך. ואם אתה חושב על סמך החלום 
שתמשול בנו בכוח – הרי כשם שהחלום 
שתמלוך עלינו הוא שווא, כך גם הוא 

שקר שתמשול בנו.

מתפלפלים
לפניכם אירוע שעורר דיון משפחתי סוער:

יובל בן ה-12 וחצי היה הילד הקטן מבין האחים, ורצה גם הוא שיעשו לו 
בר מצווה גדולה ומפוארת כמו שעשו לאחיו. אולם באותה תקופה לאביו 
לא הייתה עבודה, הפרנסה הייתה בדוחק, והמשפחה לא יכלה להרשות 

לעצמה אירוע מפואר כפי שעשו בעבר. הדבר גרם למחלוקת בבית.

אני נקראת על שם שישה ימים בין כ"ו באייר ל-ב'  א. 
בסיון  תשכ"ז )5-10 ביוני 1967(

בימים הללו לחם צה"ל בשלוש צבאות ערב: מצרים,  ב. 
סוריה וירדן.

כבר בשעות הראשונות הושמד חלק גדול מחיל  ג. 
האוויר המצרי.

ד. במהלך הימים הללו נכבשו ושוחררו ירושלים, רמת 
הגולן, חצי האי סיני, ויהודה ושומרון.

במהלך ששת הימים הללו נהרגו בקרבות 779 חיילים,  ה. 
2,593 נפצעו, ו-15 חיילים נפלו בשבי.

מלחמת ששת הימים

  | מי אני?

בס"ד

חברותא
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גבעת התחמושת

  | מי אנחנו?  | מתולדותיו

7 דקות

1  .
הקרב על גבעת התחמושת.

2  .
במלחמת ששת הימים.

3  .
בית הספר לשוטרים של ירדן.

4  . איתן נאוה.

בס"ד

התבוננו היטב בציור וענו על 
השאלות הבאות:

מה האירוע המצויר כאן?  

מתי הוא התרחש?  

מהו המבנה בצד שמאל   
של הציור?

מי קיבל את עיטור   
הגבורה על חלקו באירוע 

הזה?

איתן נאוה
איתן נאוה הי"ד נולד במושב מולדת בשנת תש"ד 
)1944( להוריו שעסקו בחקלאות, למד במושב, התגייס 

לצנחנים, ולאחר השירות התחתן ונולד לו בן. 

ביום השני של מלחמת ששת הימים לחם איתן עם חבריו 
בקרב בגבעת התחמושת, שם גילה אומץ לב ונהרג תוך 

חיפוי על חבריו שנלחמו בתעלות הקשר.

על מעשהו הזה קיבל איתן את עיטור הגבורה. בנימוק 
לעיטור נכתב: "ביום ה-6 ביוני 1967 בירושלים, בקרב על 
גבעת התחמושת, כאשר הכוח נתקל בהתנגדות קשה 
והתקדמותו נעצרה, יצא טור' איתן נאוה ז"ל מהתעלה 
וחיפה מהשטח החשוף על הכוח. על ידי כך איפשר 
לכוח שבתעלה להמשיך בהתקדמותו. הוא רץ חשוף, 
כשהוא מלווה ומחפה על התקדמות הכוח בתעלה, עד 

שנפגע בכדור אויב ונהרג. 

איתן נקבר בחלק הצבאית בהר הרצל בירושלים.

א. עד מלחמת ששת הימים שימשתי כמוצב ירדני 
באזור צפון ירושלים.

ב. אני נמצאת על גבעה בגובה 797 מטר מעל פני 
הים, בסמוך להר הצופים.

ג. את שמי קיבלתי מכיוון שהבריטים השתמשו בי 
לאחסון תחמושת מבית הספר לשוטרים.

ד. נכבשתי בלילה שבין ה-5 ל-6 ביוני 1967.

ה. שכונות רמות אשכול ומעלות דפנה הוקמו על 
ידי לאחר המלחמה, וכן בסמוך אלי נמצא המטה 

הארצי של משטרת ישראל.
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יש לי מושג | הפקר בית דין !
לבית הדין ולשלטון יש סמכות להפקיר את רכושו 
של אדם שאינו מציית לדבריהם, ולהפקיע אותו 
מבעלותו. כוח זה נלמד מהפסוק בספר עזרא )י, ח(: 
ִרים  "ְוכֹל ֲאֶׁשר ֹלא ָיבֹוא ִלְׁשֹלֶׁשת ַהָּיִמים ַּכֲעַצת ַהּׂשָ
ְוַהְּזֵקִנים ָיֳחַרם ָּכל ְרכּוׁשֹו ְוהּוא ִיָּבֵדל ִמְּקַהל ַהּגֹוָלה".

בס"ד

בחסות חברת 
Talmudisraeli@Medison.co.il

טל. 03-9250250; פקס. 03-9265608

???שאלות השבוע
ַמּדּוַע ָהיּו ְצִריִכים בבית המקדש ֵׁשׁש  א.  

קּוּפֹות ַלְּנָדָבה?

מנין ידע ִׁשְמעֹון ַהַּצִּדיק מה יהיה גורלו  ב. 
באותה שנה?

ִחיָטה? מהם שלושת ְׁשַלֵּבי ַהּׁשְ ג. 

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 ג': ִמי ָראּוי ִלְהיֹות ׁשֹוֵחט?

ַהֶּפֶרק ָהִראׁשֹון ֶׁשל ַהַּמֶּסֶכת הּוא "ַהּכֹל ׁשֹוֲחִטין", ּובֹו ְמפֹוָרט ִמי 
ָראּוי ִלְהיֹות ׁשֹוֵחט ֶׁשֶאְפָׁשר ִלְסמֹוְך ַעל ְׁשִחיָטתֹו.

ִמי ָאֵכן ָראּוי ִלְהיֹות ׁשֹוֵחט? ַּבֲהָלָכה ָהִראׁשֹוָנה ֶׁשְּבֵחֶלק יֹוֵרה 
ֵדָעה ּכֹוֵתב ָהַרָמ"א )ַרִּבי ֹמֶׁשה ִאיֶסְרִליש( ִּכי ׁשֹוֵחט ָראּוי הּוא 
ִחיָטה, ְוָׁשַחט  ִמי ֶׁשּיֹוֵדַע ִהְלכֹות ְׁשִחיָטה ּומּוְמֶחה ִּבְפעּוַּלת ַהּׁשְ
ָׁשלֹוׁש ְּפָעִמים ִלְפֵני ָחָכם ַהּמּוְמֶחה ְּבִהְלכֹות ְׁשִחיָטה, ְוֶהָחָכם 
ִחיָטה. ָלֵכן נֹוֲהִגים  ָרָאה ֶׁשהּוא ָזִריז ַּבֲעבֹוָדתֹו ְוֵאינֹו ִנְבָהל ִמן ַהּׁשְ
ֶׁשִאיׁש ֵאינֹו ִנְהֶיה ׁשֹוֵחט ֶאָּלא ִאם ֵּכן הּוא ְמַקֵּבל ְּכָתב ֵמַרב מּוְמֶחה, 
ֶׁשהּוא ָראּוי ִלְהיֹות ׁשֹוֵחט. ַעל ַהּׁשֹוֵחט ַלֲחזֹור ְּפָעִמים ַרּבֹות ַעל 

ִהְלכֹות ְׁשִחיָטה ְּכֵדי ֶׁשֹּלא ִיְׁשָּכֵחן, ָחִליָלה. 

ִחיָטה ַּדף ד': ְׁשַלֵּבי ַהּׁשְ

ִּבְׁשַלֵּבי  ִנְתַמֵּקד  ַהָּבִאים  ַּבָּיִמים 
מּוְרֶּכֶבת  ִחיָטה  ַהּׁשְ ִחיָטה.  ַהּׁשְ
לֹוָׁשה ְׁשַלִּבים: א. ְּבִדיַקת ַהַּסִּכין.  ִמּׁשְ
ִחיָטה ַעְצָמּה. ג. ְּבִדיַקת ָהֵרָאה.  ב. ַהּׁשְ
ַהַּסִּכין ְצִריָכה ִלְהיֹות ְיָׁשָרה ַוֲחָלָקה 
ֶּבָעָבר  ְׂשִריָטה.  אֹו  ְּפָגם  ָּכל  ְּבִלי 

ַּתְפִקיד ְּבִדיַקת ַהַּסִּכין ָהָיה ָמסּור ִּביֵדי ֶהָחָכם אֹו ָהַרב, ִּבְתקּופֹות 
ְמאּוָחרֹות יֹוֵתר ִמיּנּו ֲאָנִׁשים ְמיּוָחִדים ְלַתְפִקיד ְּבִדיַקת ַהַּסִּכין, 

ְּבַהְסָּכַמת ָהַרב.

מייסד ועורך: מאיר יעקבסון
מנהל חינוכי ועורך: אבי רט

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

ַמֶּסֶכת חּוִּלין ִהיא ֵמַהַּמֶּסְכּתֹות ָהֲארּוּכֹות ַּבַּתְלמּוד ַהָּבְבִלי ְוִהיא 
עֹוֶסֶקת ְּבנֹוְׂשִאים ׁשֹוִנים ּוְמגּוָּוִנים: ִּדיֵני ְׁשִחיָטה; ִסיָמֵני ְטֵרפֹות 
ְּבַבֲעֵלי ַחִּיים ְוִסיָמֵני ַּכְׁשרּות ֶׁשל ְּבֵהמֹות, עֹופֹות, ָּדִגים ַוֲחָגִבים; 
טּוְמַאת ְנֵבָלה; ִמְצַות ִּכיּסּוי ַהָּדם; ִאיּסּור ִּגיד ַהָּנֶׁשה; ִאיּסּור ָּבָׂשר 
ְּבָחָלב; ַּתֲערֹובֹות ֶׁשל ִאיּסּור ְוֶהֵּתר; ִּדיֵני ֵאָבר ִמן ַהַחי; ַמְּתנֹות 
ְּכהּוָּנה; ִׁשיּלּוַח ַהֵּקן. ִהְלכֹות ַמֶּסֶכת חּוִּלין ְמפֹוָרטֹות ְּבֵחֶלק "יֹוֵרה 

ֵדָעה" ַּב"ּטּור" ּוַב"ּׁשּוְלָחן ָערּוְך".

סדר קודשים, ַמֶּסֶכת ְמָנחֹות, דף ק״י | ַמֶּסֶכת חּוִּלין, דף ג׳-ד׳ מה הקשר?

1. קינין

2. עצים

3. זהב לכפורת

4. גוזלי עולה

5. תקלין עתיקין

6. לבונה

7. תקלין חדתין

ַּדף ק"י: ִסּיּום ַמֶּסֶכת ְמָנחֹות

ְּבַדף ֶזה ִמְסַּתֶּיֶמת ַמֶּסֶכת ְמָנחֹות, ְוַהַּתְלמּוד  ְמַׁשֵּבַח ֶאת ַּתְלִמיֵדי 
ַהֲחָכִמים לֹוְמֵדי ַהּתֹוָרה.

ַרִּבי ְׁשמּוֵאל ַּבר ַנְחָמִני ָאַמר ְּבֵׁשם ַרִּבי יֹוָנָתן: ַּתְלִמיֵדי ֲחָכִמים 
ֶׁשעֹוְסִקים ַּבּתֹוָרה, ַהָּקָּב"ה ַמְחִׁשיב אֹוָתם ְּכִאיּלּו ֵהם ַמְקִריִבים 

ְלָפָניו ְקטֹוֶרת.
ַרִּבי יֹוָחָנן ָאַמר: ַּתְלִמיֵדי ֲחָכִמים ֶׁשּלֹוְמִדים ִהְלכֹות ֲעבֹוַדת ֵּבית 
ַהִּמְקָּדׁש, ַהָּקָּב"ה ַמְחִׁשיב אֹוָתם ְּכִאיּלּו ִנְבָנה ֵּבית ַהִּמְקָּדׁש ִּביֵמיֶהם.

ֵריׁש ָלִקיׁש ָאַמר: ִמי ֶׁשעֹוֵסק ַּבּתֹוָרה ְּכִאּלּו ִהְקִריב ָקְרַּבן עֹוָלה, 
ִמְנָחה, ַחָּטאת ְוָאָׁשם.

ַּדף ב': ַמֶּסֶכת חּוִּלין

בעלון למדנו על קופות שונות שהיו בבית המקדש. 
מתחו קו בין הקופה לבין המטרה שהיתה משמשת:

קרבן עוף צעיר

עבור כלי השרת

שקלים חדשים 
למחצית השקל

קרבן עוף בוגר

למערכה שעל המזבח

קרבן לבונה

שקלים ישנים

InbalH
Sticky Note
לשנות מדף ב'- ד'


