
 | מן ההסטוריה
הספר הלבן - 1939

הספר הלבן, שכונה גם "ספר המעל", היה 
קובץ תקנות שפורסם על ידי ממשלת 
בריטניה, שעניינם היה הגבלה משמעותית 
של מספר היהודים שיוכלו לעלות לארץ 
ישראל, וגם היא תותנה בהסכמת הערבים, 
וכן הגבלה על היהודים לרכוש קרקעות 
בארץ ישראל. התגובות בארץ לתקנות 
הללו היו קשות מאוד, וגרמו לצמצום 
משמעותי של העלייה לארץ ושל רכישת 
הקרקעות. דוד בן גוריון קרא לספר הזה 
"ספר המעל" וראה בו נסיגה של הבריטים 
מהצהרת בלפור. היישוב היהודי החל 
ונגד  נגד התקנות  ולפעול  להתארגן 
השלטון הבריטי, והמחתרות שפעלו בארץ 
פעלו בדרכים מחתרתיות וצבאיות שונות 
כדי לגרום לבריטים לעזוב את הארץ, ולא 

לקיים את מדיניות "הספר הלבן".

מדינת ישראל
משרד החינוך

ַּדף מ"ז: ָנָתן ַהָּבְבִלי

ה ִעם ְּבָעָיה ְרפּוִאית  ַהַּתְלמּוד ְמַסֵּפר ַמֲעֶׂשה ַעל ַרִּבי ָנָתן, ֶׁשַּכֲאֶׁשר ָּבָאה ֵאָליו ִאיּׁשָ
ְּבִעְנַין ְּבִרית ַהִּמיָּלה ֶׁשל ְּבָנּה, ָנַתן ָלּה ַרִּבי ָנָתן ִסיָמן ְּבגּופֹו ֶׁשל ַהִּתינֹוק, ֶׁשַעל ִּפיו 
ה,  ֵּתַדע ָמַתי ַהָּדם זֹוֵרם ֵהיֵטב ְּבגּופֹו, ּוְבִרית ַהִּמיָלה ֹלא ְּתַסֵּכן אֹותֹו. ָּכְך ָעְׂשָתה ָהִאיּׁשָ
ּוְבַהִּגיַע ַהְּזַמן, ָמָלה ֶאת ְּבָנּה ְוֹלא ֵאַרע לֹו ָּכל ֵנֶזק, ְוִנְקָרא ְׁשמֹו ְּבִיְׂשָרֵאל: ָנָתן ַהָּבְבִלי, 

ַעל ֵׁשם ַהַּצִּדיק.

ִמי ָהָיה ַרִּבי ָנָתן?

ַרִּבי ָנָתן ִׁשיֵּמׁש ְּכַאב ֵּבית ִּדין ְּבאּוָׁשא ֶׁשַּבָּגִליל, ֶׁשָּבּה ׁשּוְּקָמה ֵמָחָדׁש ַהַּיֲהדּות ְלַאַחר 
ַהחּוְרָּבן. הּוא ָהָיה ְּבנֹו ֶׁשל רֹאׁש ַהּגֹוָלה ְּבָבֶבל, ְוָעָלה ִמָּבֶבל ְלֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל ְּכֵדי ַלֲעזֹור 

ַלָּנִׂשיא ַרָּבן ִׁשְמעֹון ֶּבן ַּגְמִליֵאל.
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ַּדף מ"ח: ְּבִדיַקת ָהֵרָאה

ְּבֵהָמה ֶׁשִּנְׁשֲחָטה ְוִנְמָצא ֶנֶקב ְּבֵרָאָתּה - ֲאסּוָרה ַּבֲאִכיָלה.

ֵרָאה ִהיא ְּכמֹו ָּבלֹון, ָּכל ַהַחִּיים ׁשֹוֲאִפים ֲאִויר ְלתֹוְך ָהֵרָאה ְונֹוְׁשִפים אֹותֹו ַהחּוָצה. 
ָמה עֹוִׂשים ִאם ָׁשֲחטּו ְּבֵהָמה ְוַאַחר ָּכְך ִניְּפחּו ֶאת ָהֵרָאה ֶׁשָּלּה, ְוָׁשְמעּו קֹול ֶׁשל 

ְיִציַאת ֲאִויר?

בודקים ִאם ֶאְפָׁשר ִלְראֹות ְּבִדּיּוק ֵמֵהיָכן ִנְׁשַמע קֹול ְיִציַאת ָהֲאִויר, בכך שַמִּניִחים 
ְּדַבר ָמה ַעל ַהָּמקֹום, ְלָמָׁשל ַמִים, ְוִאם ַהַּמִים ָזִזים - ִסיָמן ֶׁשֵּיׁש ֶנֶקב ַוֲאִויר יֹוֵצא 

ְוָלֵכן ַהַּמִים ָזִזים ְוַהְּבֵהָמה ְטֵרָפה.

ִאם ֹלא ַמְצִליִחים ְלַזהֹות ֶאת ַהָּמקֹום, ַמְכִניִסים ֶאת ָהֵרָאה ְלַמִים ּפֹוְׁשִרים. ִאם רֹוִאים 
ֶׁשּנֹוָצרֹות ּבּועֹות ַּבַּמִים - ִסיָמן ֶׁשֵּיׁש ֶנֶקב. ִאם ֵאין רֹוִאים ּבּועֹות, ַהְּבֵהָמה ְּכֵׁשָרה.

ַּדף מ"ט: ְׁשִתָּיה ִמַּמִים ֶׁשָהיּו ְמגּוִּלים

ֲחַז"ל ָקְבעּו ֶׁשָאסּור ִלְׁשּתֹות ִמַּמִים 
ֶׁשָהיּו ְמגּוִּלים ְּבִלי ִמְכֶסה, ִמְּפֵני ַהֲחָׁשׁש 
ֶׁשָּמא ָנָחׁש ָׁשָתה ִמן ַהַּמִים ְוִהִּטיל ָּבֶהם 
ִתָּיה. ַּגם ִאם ָאָדם  ֶאֶרס ּתֹוְך ְּכֵדי ַהּׁשְ
ָׁשָתה ִמן ַהַּמִים ַהָּללּו ְוֹלא ֵאַרע לֹו ָּדָבר, 
ָאסּור ְלָאָדם ַאֵחר ִלְׁשּתֹות ֵמֶהם, ִּכי ֵיׁש 
ַלֲחׁשֹוׁש ֶׁשָּמא ָהֶאֶרס ָׁשַקע ְלַתְחִּתית 
ַהַּמִים ּוִמי ֶׁשִּיְׁשֶּתה ָּכֵעת ִמן ַהַּמִים ִיָּנֵזק 
ִמֶּמּנּו. ַהּשּׁוְלָחן ָערּוְך ּכֹוֵתב ִּכי ְּבָיֵמינּו 
ֶׁשֵאין ְנָחִׁשים ְמצּוִיים ֵּביֵנינּו - מּוָּתר 

ִלְׁשּתֹות ַמְׁשֶקה ְמגּוֶּלה.

ֶׁשֶּיְׁשָנם  ָּבָרְיָתא,  מּוֵבאת  ֶזה  ְּבַדף 
ה סּוֵגי ַמְׁשִקים, ֶׁשַּגם ִאם ֵהם  ֲחִמיּׁשָ
ָהיּו ְמגּוִּלים, ֵאין צֹוֶרְך ַלֲחׁשֹוׁש ֶׁשָּמא 
ָנָחׁש ָׁשָתה ֵמֶהם, ְוֵהם: ִציר, חֹוֶמץ, 

ֶׁשֶמן, ְּדַבׁש ְוׁשּוָּמן ֶׁשל ָּדִגים.

מן התלמוד
סדר קדשים

ַמֶּסֶכת חּוִּלין, ַּדף מ"ט

הסבר: רבי עקיבא לומד מהמילים "ואני אברכם" 
שנאמרו לאחר ברכת כהנים, שהקב"ה מצטרף 

לברכתם של הכהנים ומברך את ישראל.

ברכתא – ברכה
לייט – קילל

"רבי עקיבא אומר: למדנו ברכה לישראל 
מפי כהנים, מפי גבורה לא למדנו; כשהוא 

אומר ואני אברכם - הוי אומר כהנים מברכים 
לישראל והקב"ה מסכים על ידם" 

בס"ד

סדר קדשים | ַמֶּסֶכת חּוִּלין ַּדף מ”ז- נ"ג
שבת פר' בשלח | ז' בשבט- י"ג בשבט  )13-19 לינואר(

הפגנה ברחוב בן יהודה בתל אביב, נגד מדניות 
 הספר הלבן של שלטונות מנדט, 

אוסף התצלומים הלאומי, קולגר זולטן

talmudisraeli.co.il

בקרו אותנו באתר

התלמוד הישראלי
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ו...מה 
דעתכם?

בבריאותו במשך השנים.שמא הדבר יזיק לו ויפגע לבריאותו וחוששים מאד את הוריו החרדים והמעשה שלו יצער יהודה הוא עדיין צעיר, מצד אחד:

מצד שני:

יהודה הוא אדם בוגר, והוא 

מרגיש שזו מצווה גדולה 

להציל חיי אדם, גם במחיר 

של צער להוריו, או אפילו 

סיכון מסוים של בריאותו.

דבר תורה 
בפרשתנו מסופר על הנס הגדול של קריעת 
ים סוף. בתחילה נאמר: "ויבואו בני ישראל 
בתוך הים ביבשה", ואחרי כן נאמר הפוך: 
"ובני ישראל הלכו ביבשה בתוך הים". 
מדוע הוקדם פעם אחת הים ליבשה ובפעם 

השנייה הוקדמה היבשה לים?

מסביר הגאון מווילנא: שהיו בישראל 
אנשים בעלי מדרגה גבוה שמתוך אמונתם 
הגדולה בה' העזו לקפוץ ישר אל הים 
- למרות שהוא עדיין לא נבקע. על אלו 
הקדימה התורה ואמרה: "ויבואו בני ישראל 
בתוך הים" ורק אחרי כן נהייתה "יבשה". 

אולם, היו בישראל גם אנשים שמדרגת 
אמונתם הייתה חלשה, והם לא העזו 
להיכנס לים עד שראו בעיניהם שהוא 
הפך ממש ליבשה, כלפי אלו הקדימה 
התורה את היבשה ואמרה שהם הלכו: 

"ביבשה בתוך הים". 

לאותם מאמינים גדולים, אמרה התורה: 
"והמים להם חומה"- המגינה עליהם מכל 
צרה, אך לאלו הפחותים יותר נאמר "והמים 
לה חמה"- בכתיב חסר, ללא האות "ו"- 
שהוא לשון כעס וחימה- על כך שלא 

האמינו מספיק בגדולתו של ה'.

מתפלפלים
לפניכם אירוע שעורר דיון משפחתי סוער:

יהודה היה בחור רווק בן 23 לאחר שירותו הצבאי, כשהחליט שהוא רוצה לתרום 
כליה לכל חולה שהרופאים יגידו שהוא זקוק לה. ההורים של יהודה התנגדו 
מאד לכך שיהודה יתרום כליה. הם אמרו שהדבר יכול לסכן את בריאותו וכי 
זה יצער וידאיג אותם אם הוא יעשה זאת. יהודה ענה להם שהוא אדם בוגר 
ואחראי למעשיו, והיום תרומת כליה היא דבר יחסית פשוט. למרות שהעניין 
יצער אותם, לדעתו המצווה לתרום כליה חזקה יותר מהצער והדאגה שלהם.

נולד בגבול רוסיה - פולין בשנת תרס"ח-1907 ועלה ארצה בשנת 1926. א.  
היה איש רוח ומשורר, ופעיל בארגון האצ"ל ממנו פרש כדי להקים ב-1940 את ארגון המחתרת  ב.  

הלח"י - לוחמי חירות ישראל.
כינויו המחתרתי היה "יאיר" על שם אלעזר בן יאיר ממפקדי המרד הגדול נגד הרומאים. ג.  

נרצח על ידי קצינים בריטים בתל אביב בכ"ה שבט תש"ב-1942, ונקבר בבית העלמין בנחלת יצחק. ד.  
אשתו רוני ילדה את בנו לאחר מותו, וקראה לו יאיר אברהם על שם אביו. ה.  

אברהם יאיר שטרן

  | מי אני?

בס"ד
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3 דקות

ארגון המחתרת לח"י - 

לוחמי חירות ישראל.

  | מי אני?

7 דקות

1  .

אברהם יאיר שטרן. מפקד ארגון הלח"י.
2  .

הסמל של ארגון הלח"י.
3  .

אצל משפחת סבוראי ברחוב מזרחי 6 בתל  אביב.
4  .

המנון הלח"י: "חיילים אלמונים".
5  .

של הקצינים הבריטים שחיפשו את יאיר.

בס"ד

התבוננו היטב בציור וענו על השאלות הבאות:
מי הדמות בציור ומה היה תפקידה?  
סמל של איזה ארגון תלוי על הקיר?  

באיזה כתובת הסתתרה הדמות ואצל איזו משפחה?  
מה כתוב בדף על השולחן ליד הדמות?  

של מי הצללית נושאת הנשק בחלון?  

הייתי ארגון מחתרתי שהוקם בשנת 1940, מנה כ-800 חברים, ופעל עד הקמת המדינה בתש"ח-1948. א.  
מטרתי הייתה להילחם ולהיאבק בשלטון המנדט הבריטי בארץ, תוך כדי פגיעה בבכירי ממשלת המנדט  ב. 

הבריטי שפעלו בארץ ובקציני הצבא הבריטי.
מפקדי נתפס והוצא להורג בתל אביב על ידי קצינים בריטיים. ג. 

ההמנון שלי אותו חיבר מפקד הארגון נקרא: "חיילים אלמונים". ד. 
בשנת תש"ם-1980 הכירה מדינת ישראל בתרומה שלי להקמת המדינה, והוענק אות מיוחד לחברי הארגון. ה. 
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יש לי מושג | הרוגי מלכות !
הרוגי מלכות הוא שם שניתן ליהודים שמסרו 
נפשם על קידוש ה' והוצאו להורג על ידי האויב, 
כגון עשרת הרוגי המלכות שהוצאו להורג על 
ידי הרומאים. במסכת בבא בתרא אומר רב יוסף 
בנו של רבי יהושע את המשפט המפורסם על 
מקומם של הרוגי המלכות בעולם האמת: "הרוגי 
מלכות אין כל בריה יכולה לעמוד במחיצתן".

בס"ד

בחסות חברת 
Talmudisraeli@Medison.co.il

טל. 03-9250250; פקס. 03-9265608

???שאלות השבוע
מי היה ָנָתן ַהָּבְבִלי? א. 

מהי "ְּדרּוָסה" ומהי "ָסֵפק ְּדרּוָסה"? ב. 

ְּבֵהָמה ֶׁשִּנְׁשֲחָטה כדין אך ִנְמָצא ֶנֶקב  ג. 
ְּבֵרָאָתּה – ֲאסּוָרה או מותרת ַּבֲאִכיָלה?

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 נ"ב: ַּבֲעֵלי ַחִּיים ּדֹוְרִסים
"ְּדרּוָסה" ִהיא ֶאָחד ִמן ַהְּדָבִרים ֶׁשעֹוִׂשים ְּבֵהָמה "ְטֵרָפה". "ְּדרּוָסה" הּוא ַּבַעל 
ַחִּיים ֶׁשַחַּית ֶטֶרף ָנֲעָצה ּבֹו ֶאת ִציּפֹוְרֶניָה. ַהִאם ַּגם ַחַּית ֶטֶרף ְקַטָּנה ֶׁשָּנֲעָצה 
ֶאת ִציּפֹוְרֶניָה ִּבְבֵהָמה ְגדֹוָלה, עֹוָׂשה אֹוָתּה "ְּדרּוָסה"? ַהְּתׁשּוָבה ִהיא ֹלא. 

ַהּשּׁוְלָחן ָערּוְך ּכֹוֵתב ֶׁשֶּיְׁשָנן ַּדְרגֹות ְּבִעְנָין ֶזה:
ַאְרֵיה עֹוֶׂשה ְטֵרָפה ֶאת ָּכל סּוֵגי ַּבֲעֵלי ַהַחִּיים.

ְזֵאב ֶׁשָּדַרס ָּבָקר - ֹלא ָעָׂשה אֹותֹו "ְּדרּוָסה" ַוֲאִפיּלּו ִאם ָּדַרס ֵעֶגל. ֲאָבל ִאם 
הּוא ָּדַרס צֹאן, הּוא ָעָׂשה אֹוָתם ְטֵרָפה, ַוֲאִפיּלּו ִאם ָּדַרס ֶּכֶבׂש ָּגדֹול.

ָחתּול, ְנִמָּיה ְוחּוְלָּדה ֵאיָנם עֹוִׂשים ְטֵרָפה ִּבְכָבִׂשים ְּגדֹוִלים, ַאְך ִאם ָּדְרסּו 
ְּגָדִיים, ְטָלִאים ְועֹופֹות - ֵהם ְטֵרָפה.

ַּדף נ"ג: "ָסֵפק ְּדרּוָסה"
ְּגַדְלָיה ִהְתעֹוֵרר ְּבֶאְמַצע ַהַּלְיָלה ְוִגיָּלה ְלֶחְרָּדתֹו 
ֶׁשַאְרֵיה ִמְׁשּתֹוֵלל ָּבֶרֶפת ְוזֹוֵרַע ֵאיָמה ְּבֶקֶרב 
ָוִרים ַהְמבֹוָהִלים. ְּגַדְלָיה ִהְצִליַח ְלַהְבִריַח  ַהּׁשְ
ֶאת ָהַאְרֵיה ַאְך ְּבעֹודֹו ְמַלֵּטף ֶאת ַּגּבֹו ֶׁשל ַאַחד 
הּו ַחד. הּוא ָׁשַלף  ָוִרים, ִנְתְקָלה ֶאְצָּבעֹו ְּבַמּׁשֶ ַהּׁשְ

אֹותֹו ֵמעֹור ַהּשֹׁור ְוִגיָּלה ִּכי הּוא ַמֲחִזיק ְּבָידֹו ִציּפֹוֶרן ֶׁשל ַאְרֵיה. ְּבִמְקֶרה ָּכֶזה ַהּשֹׁור 
ֶנְחָׁשב "ָסֵפק ְּדרּוָסה" ִמֵּכיָון ֶׁשָאנּו חֹוְׁשִׁשים ֶׁשָּמא ָהַאְרֵיה ָנַעץ ֶאת ְטָלָפיו ְּבַגב 

ַהּשֹׁור, ְוָלֵכן, ַעד ֶׁשֹּלא ְמַוְּדִאים ֶׁשַהּשֹׁור ֹלא ִנְדַרס, ִּדינֹו ִּכ"ְדרּוָסה". 

מייסד ועורך: מאיר יעקבסון
מנהל חינוכי ועורך: אבי רט

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

סדר קודשים | ַמֶּסֶכת חּוִּלין, דף נ׳- נ״ג

ַּדף נ"א: "ֵּבית ַהּכֹוסֹות"
ְּכֶׁשָּבָקר ָוצֹאן אֹוְכִלים, ֵהם ֵאיָנם ּבֹוְדִקים ֶאת 
ַמֲאָכָלם ְּבֶׁשַבע ֵעיַנִים, ְוָלֵכן ִאם ָּבאֹוֶכל ֶׁשָּלֶהם 
ְּבָרִגים  ַמְסְמִרים,  ַמֶּתֶכת,  ֶחְלֵקי  ְמעֹוָרִבים 
ְוַכּדֹוֶמה, ִלְפָעִמים ֵהם אֹוְכִלים אֹוָתם ַיַחד ִעם 
ָהאֹוֶכל. ַּכֲאֶׁשר ּגּוף ָזר חֹוֵדר ְלֵמֶעיָה ֶׁשל ְּבֵהָמה, 

ַהּגּוף ֶׁשָּלּה ַמְפִריד אֹותֹו ִמן ָהאֹוֶכל, ְוהּוא ִנְכַנס ְלֵקָבה ְקַטָּנה ֶׁשְּסמּוָכה ַלַּסְרֶעֶפת, 
ּוְׁשָמּה הּוא: "ֵּבית ַהּכֹוסֹות". ִאם ַמַחט, ַמְסֵמר, אֹו ָּכל ּגּוף ָזר ַאֵחר, ִנְנָעץ ְּבדֹוֶפן 

ֵּבית ַהּכֹוסֹות ְועֹוֶׂשה ּבֹו ֶנֶקב - ַהְּבֵהָמה ְטֵרָפה.

ַּדף נ': ִּדיֵני ֲאֵבלּות
ְרָפֵאל ָחַזר ַהַּבְיָתה ְלַאֵחר ְּתקּוָפה ֲארּוָּכה ָּבּה ִהְׁשַּתֵּתף ְּבִמְלָחָמה, ּוְלַצֲערֹו ָהַרב 
ִּגיָּלה ֶׁשָאִביו ַהָּזֵקן ִנְפָטר ִלְפֵני יֹוַמִים, ְוֶׁשֶאָחיו ְוַאְחיֹוָתיו יֹוְׁשִבים ָעָליו ִׁשְבָעה. 
ֵאָלה ִהיא, ִמָּמַתי  ַּכּמּוָבן ֶׁשַּגם ְרָפֵאל ָצִריְך ַעְכָׁשו ָלֶׁשֶבת ִׁשְבָעה ַעל ָאִביו; ַהּׁשְ
ָעָליו ִלְסּפֹור ֶאת ִׁשְבַעת ַהָּיִמים? ַהִאם ִיְצָטֵרף ְלֶאָחיו ְוַאְחיֹוָתיו, ֶׁשּסֹוְפִרים 
ְבָעה ַיַחד ִאיָּתם - אֹו ֶׁשָעָליו ְלַהְתִחיל ִלְסּפֹור  ִמּיֹום ַהְּקבּוָרה, ִויַסֵּים ֶאת ַהּׁשִ
ִׁשְבָעה ָיִמים ֵמַהּיֹום ּבֹו ֵהֵחל ִלְנהֹוג ֲאֵבלּות ַּבפֹוַעל, ּוְלַסֵּים אֹוָתם יֹוַמִים 
ֵאָלה ָמַתי  ַאֲחֵרי ֶאָחיו? ֲחָכִמים ַּבִּמְׁשָנה אֹוְמִרים, ֶׁשַהְּתׁשּוָבה ְלָכְך ְּתלּוָיה ַּבּׁשְ
ָחַזר אֹותֹו ָאָדם ְלֵביתֹו, ּוֵמֵהיָכן ָחַזר. ְּבַמֲהָלְך ְׁשלֹוֶׁשת ַהָּיִמים ָהִראׁשֹוִנים 
ֶׁשל ָהֲאֵבלּות, ִאם ִהִּגיַע ָהָאָדם ִמָּמקֹום ָקרֹוב - הּוא ִמְצָטֵרף ִלְקרֹוָביו ּומֹוֶנה 
ִאיָּתם, ְוִאם ִהִּגיַע ִמָּמקֹום ָרחֹוק - מֹוֶנה ִּבְפֵני ַעְצמֹו. ְוִאיּלּו ַּבִּמְקֶרה ֶׁשָחַזר 
ְלַאַחר ְׁשלֹוָׁשה ָיִמים, ֲאִפיּלּו ִאם ָחַזר ִמָּמקֹום ָקרֹוב, הּוא מֹוֶנה ִּבְפֵני ַעְצמֹו. 
ַּבִּמְקֶרה ֶׁשָּלנּו, ְרָפֵאל ָחַזר ָאְמָנם ְּבתֹוְך ְׁשלֹוָׁשה ָיִמים, ֲאָבל ִמֵּכיָון ֶׁשִהִּגיַע 

ִמָּמקֹום ָרחֹוק - ָעָליו ִלְמנֹות ִּבְפֵני ַעְצמֹו.

מה הקשר?
למדנו בעלון על חיות טרף שונות, שאם הן 

שרטו בעל חיים הן הופכות אותו לדרוסה.

מתחו קווים בין כל חיית טרף, לבין בעלי 
החיים שהיא הופכת לדרוסה:

אריה

זאב

חתול

תרנגולת                                                                      

פרה

גדי

כבש

טלה

ברווז

שור


