
מדינת ישראל
משרד החינוך

ַּדף ט': ָּכל ָהֵעֶדר ַיֲחִליף קֹוְרָּבן ֶאָחד

ַמֶּסֶכת ְּתמּוָרה עֹוֶסֶקת ַּבֲהָמַרת )ַהְחָלַפת( קֹוְרָּבנֹות. ַהּתֹוָרה  אֹוֶסֶרת ַעל ַּבַעל קֹוְרָּבן 
ְלַהֲחִליף ֶאת ַהקֹוְרָּבן ִּבְבֵהָמה ַאֶחֶרת, ְוִאם הּוא ָעָׂשה ָּכְך ִהְתַקֵּדׁש ַהקֹוְרָּבן ֶהָחָדׁש 

ְוַהקֹוְרָּבן ַהָּיָׁשן ֹלא ָיָצא ְלחּוִּלין. ָּכֵעת ֵיׁש לֹו ְׁשֵני קֹוְרָּבנֹות.
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ַּדף י': ַהְקָּדַׁשת ְּבֵהָמה ְמעּוֶּבֶרת

ִאם ְּבֵהָמה ֶׁשָאָדם ִהְקִּדיׁש ְלקֹוְרָּבן ָהְיָתה ְמעּוֶּבֶרת, ַאַזי ַאֲחֵרי ֶׁשִהיא ִהְמִליָטה 
ַהֲהָלָכה אֹוֶמֶרת ֶׁשַּבַעל ַהּקֹוְרָּבן ָיכֹול ִלְבחֹור ִאם ְלַהְקִריב ְלקֹוְרַּבן ַחָּטאת ֶאת ַהְּבֵהָמה 

אֹו ֶאת ְוָלָדּה. 

ַּדף י"א: ְתמּוָרה ִהיא ַהְחָלָפה

אי ְלָהִמירֹו ְּבַבַעל ַחִּיים ַאֵחר, ְוִאם ָעָׂשה ָּכְך - ָעַבר ַעל  ִמי ֶׁשִהְקִּדיׁש קֹוְרָּבן ֵאינֹו ַרּׁשַ
ִאיּסּור ְוהּוא ַחָּיב ַמְלקֹות.

ְתמּוָרה ִהיא ַהְחָלָפה. ָאסּור ְלַהֲחִליף קֹוְרָּבן ִּבְבֵהָמה ַאֶחֶרת ֶׁשְּיכֹוָלה ִלְהיֹות קֹוְרָּבן. 

מן התלמוד
סדר קדשים,

ַמֶּסֶכת ְּתמּוָרה, ַּדף ט"ו

הסבר: התלמוד מחשב את ארבעים השנה שחלפו 
מאז שביקשו בני ישראל מלך ועד למרד אבשלום.

מסתברא – סביר
שביק – עזב

"עשר שנים מלך שמואל בעצמו, שנה אחת 
שמלך שאול ושמואל, ושתים שמלך שאול 

בעצמו, ושלושים ושבע שמלך דוד" 

בס"ד

סדר קדשים | ַמֶּסֶכת ְּתמּוָרה  דפים ט'-ט"ו
שבת פרשת מסעי  כ"ה בתמוז- ב' באב )28 ליולי - 3 לאוגוסט(

ַּדף י"ב: "ֵמי ַחָּטאת"

ֵמי ַחָּטאת ֲחׁשּוִבים ְמאֹוד ִּבְזַמן ֶׁשּשֹׁוְמִרים ַעל ַהָּטֳהָרה, ֶׁשֲהֵרי ִמי ֶׁשִּנְטָמא ִמֵּמת 
ֵאינֹו ָיכֹול ְלַהְקִריב קֹוְרָּבנֹות ַעד ֶׁשַּיּזּו ָעָליו ִמֵּמי ַהַחָּטאת.

ֵמי ַהַחָּטאת ֵהם ַמִים ֶׁשְּמעֹוָרב ָּבֶהם ֵאֶפר ֶׁשל ַהָּפָרה ָהֲאדּוָּמה. ׁשֹוֲחִטים ֶאת ַהָּפָרה 
ָהֲאדּוָּמה, ְלַאַחר ִמֵּכן ׂשֹוְרִפים אֹוָתּה, ְוֶאת ָהֵאֶפר ֶׁשּנֹוַצר ְמָעְרִבים ִעם ַהַּמִים.

ַמהּו ַהַּתֲהִליְך ֶׁשּבֹו ַהַּמִים ִנְהִיים "ֵמי ַחָּטאת" ֶׁשְּיכֹוִלים ְלַטֵהר ֶאת ַהְּטֵמִאים?

ַּבִּמְׁשָנה ַהִּנְלֶמֶדת ְּבַדף ֶזה ֶנֱאַמר ִּכי ֵיׁש ִלְׁשּפֹוְך ֶאת ָהֵאֶפר ַעל ַהַּמִים ְוָאז ַהַּמִים ִנְהִיים 
"ֵמי ַחָּטאת". ֲאָבל ִאם ִיְׁשְּפכּו ֶאת ָהֵאֶפר ְלתֹוְך ְּכִלי ְוַאַחר ָּכְך ִיְׁשְּפכּו ֶאת ַהַּמִים ְלתֹוְך 

אֹותֹו ַהְּכִלי - ַהַּמִים ֹלא ִיְהיּו "ֵמי ַחָּטאת" ֶׁשְּיכֹוִלים ְלַטֵהר ֶאת ַהְּטֵמִאים.

talmudisraeli.co.il

בקרו אותנו באתר

התלמוד הישראלי



4 דקות

7 דקות

נקודת החן.שהוא רופא ושלדעתו עליה לבדוק הוא צריך לגשת לאישה ולהגיד לה עכשיו, למרות שהיא לא פנתה אליו את נקודת החן החשודה הזו. לכן גם הוא היה אומר לה שצריך לבדוק הזו הייתה באה אליו למרפאה אז ד"ר כהן הוא רופא עור, ואם האישה מצד אחד:

מצד שני:

זו לא אחריות שלו להתערב 

בחייהם של אנשים אחרים שלא 

פנו אליו. אם היא הייתה באה 

אליו למרפאה הוא היה אומר 

לה לבדוק את הדבר. אבל זה 

לא עניינו לגשת לסתם אישה 

בסופרמרקט שלא פנתה אליו 

ולומר לה את דעתו הרפואית.

מתפלפלים
לפניכם אירוע שעורר דיון משפחתי –

ד"ר כהן הוא רופא עור מומחה. יום אחד הוא עמד בתור בסופרמרקט 
ולפניו בתור עמדה אישה שעל הצוואר שלה מאחור הייתה נקודת 
חן גדולה וחשודה. מבחינה רפואית ד"ר כהן חשב שיש לבדוק אותה 
כדי לוודא שאין מדובר במשהו מסוכן. ד"ר התלבט האם להפנות את 
תשומת ליבה של האישה לנקודת החן הזו ולומר לה שתלך להיבדק.

א. הייתי ממייסדי תנועת חיבת ציון, ומאבות הציונות הדתית.
ב. דיברתי על כך שהגאולה תבוא בשלבים ובדרך הטבע.

ג. הייתי הרב של ביאליסטוק בפולין.
ד. הקמתי מרכז בשם "מרכז רוחני", או בקיצור "מזרח"י".

 ה. עצמותיי הועלו לארץ ונטמנו ביישוב מזכרת 
בתיה שהייתי מיוזמי הקמתו.

הרב שמואל  מוהליבר זצ"ל

  | מי אני?

 | מן ההסטוריה
חיבת ציון

תנועת חיבת ציון הוא שם 
כללי לאגודות שונות שקמו 
במזרח אירופה בסוף המאה 
ה-19, שהמשותף להן הוא 
השאיפה לעלייה והתיישבות 
ישראל.  בארץ  יהודים  של 
באותה תקופה היה מצבם של 
היהודים בגלות קשה, תנועות 
תחיה לאומיות הופיעו בקרב 
עמים שונים, ובעקבות זאת 
האמינו יהודים רבים שהפתרון 
בשיבה  רק  הוא  למצוקתם 
לארץ. בין הוגי הדעות של 
תנועת חיבת ציון היו משה 
לייב לילינבלום, יהודה לייב 
פינסקר והרב שמואל מוהליבר. 
בתחילה קמו עשרות אגודות 
נפרדות של חובבי ציון ללא 
קשר ביניהן, ובהמשך התאגדו 

תחת הנהגה מרכזית.

 -3760
בריאת
העולם

 -1812
אברהם 
אבינו

01948

בספירה
מבריאת העולם

לועזי
 )למיניינם(

2238

-1521
בנ״י במצרים

2448

-1311
יציאת 
מצרים

2448

מתן תורה

2883

 דוד
המלך

2934

חנוכת
 ביהמ“ק

ה-1

אפרים 
ומנשה

 שלמה
המלך

3340

-422
 חורבן ביהמ“ק
ה-1 וגלות בבל

34083828 3728388039304260

חורבן
ביהמ“ק ה-2

רבי הלל הזקן
עקיבא

רבי יהודה 
הנשיא

495
חתימת 
התלמוד

-352
הקמת

ביהמ“ק ה-2

ו...מה 
דעתכם?

 אם גם אתם נתקלתם בדילמה ו'התפלפלתם' עליה אתם מוזמנים
לשתף אותנו ואולי היא תתפרסם אצלנו בעלון.
talmudisraeli.medison.co.il ניתן לשלוח למייל 

תחת הנושא ״דילמה״  עם שם משפחה ועיר מגורים

יהודה לייב פינסקר

הרב שמואל מוהליבר

משה לייב ליליינבלום

בשביל הסנהדרין  

בס"ד

חברותא

קריית טבעון
קריית טבעון היא מועצה מקומית במחוז חיפה. 
שם היישוב הוא חיבור של שמות היישובים קריית 
עמל וטבעון, אשר אוחדו לרשות אחת. בתקופת 
השלטון העות'מאני נעשה ניסיון ליישב את המקום 
על ידי קבוצות חסידים, ולאחר מכן על ידי אגודת 
השומרים שבראשה אלכסנדר זייד, אך  ניסיונות 
אלה נכשלו. ההתיישבות החדשה באזור החלה 
במחצית השנייה של שנות ה-30, כאשר נוסדו 
"קריית חרושת", "אלרואי" ו"קריית עמל" על ידי 
שיכון עובדים. כעשר שנים לאחר מכן נוסדה 
טבעון. בשנת תשי"ח )1958( אוחדו קריית עמל 
וטבעון ליחידה אחת שנקראה קריית טבעון. כיום 

גרים במקום למעלה מ-17,000 תושבים.



3 דקות

מזכרת בתיה

  | מי אני?

7 דקות

1  .
הרב שמואל מוהליבר זצ"ל.

2  .

הרב מוהליבר פעל להקמת מזכרת בתיה, וקיבוץ גן  שמואל נקרא על שמו.
3  .

הכינוס הראשון של תנועת חיבת ציון אותה ייסד.
4  .

הברון רוטשילד, אותו רתם הרב מוהליבר להקים  את מזכרת בתיה.

5727
ה'תשכ"ז

1967 
 מלחמת

ששת הימים

 5708
ה'תש"ח

 1948
 הקמת
המדינה

5778
ה'תשע"ח

2017 
 70 שנה
למדינה

70

5780
ה׳תש"פ

2019 
שנת סיום הש"ס 
ללומדי הדף היומי

5260

1500
העת

החדשה

 5323
ה'רמ"ח

רבי יוסף 
קארו

 5657
ה'תר"ך

 1897
הרצל

 5699
ה'תרצ"ט

1939
שואה

 5707
ה'תש"ז

 1947
 מלחמת

העצמאות

426046504900 48005258

רבי סעדיה 
גאון

הרמב"ם 1492רש״י
גירוש ספרד

510
ימי הביניים

תקופת הראשונים

התשכ"ט

1969
 הרב

אריה לוין

בס"ד

התבוננו היטב בציור וענו על השאלות הבאות:
מיהו הרב בציור?  

מה הקשר בין השלטים שבחלון -    
מזכרת בתיה וגן שמואל - לציור?

מה האירוע המצויר כאן?  
מי הדמות בציור על הקיר ואיך היה קשורה לכאן?  

אני המושבה הראשונה בישראל שהקים הברון אדמונד רוטשילד. א. 

אני נמצאת ליד קריית עקרון ורחובות. ב. 

מי שיזם את הקמתי הוא הרב שמואל מוהליבר. ג. 

בתחילה קראו לי "עקרון", ולאחר מכן שינו את שמי על שם אמו של הברון. ד. 
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יש לי מושג | תפילת הדרך !

בס"ד

בחסות חברת 
Talmudisraeli@Medison.co.il

טל. 03-9250250; פקס. 03-9265608

ַמּדּוַע ֲחַז"ל ָאְסרּו ִּבְתקּוָפָתם ְלַגֵּדל ִעיִּזים ְּבֶאֶרץ   .1
ִיְׂשָרֵאל?

ַמּדּוַע ֶנֱאַסר ִלְכּתֹוב ּתֹוָרה ֶׁשְּבַעל ֶּפה?  .2
ַמה ַהֶהְבֵּדִלים ֵּבין קֹוְרְּבנֹות ָיִחיד וקֹוְרְּבנֹות ִציּבּור?  .3

ֵאיְך עֹוִׂשים "ֵמי ַחָּטאת"?  .4
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 בשעות 

talmudhagrala@medison.co.il :הצהריים למייל
ולציין את מס' העלון עליו אתם עונים. 

הודעות ישלחו לזוכים במייל ושמותיהם יפורסמו בדף הפייסבוק של 
התלמוד הישראלי. *בפיקוח רואה חשבון

ַּדף י"ד: ַמּדּוַע ֶנֱאַסר ִלְכּתֹוב ּתֹוָרה ֶׁשְּבַעל ֶּפה?

ְּבַדף ֶזה לֹוְמִדים ַעל ָהִאיּסּור ִלְכּתֹוב "ּתֹוָרה-ֶׁשְּבַעל-ֶּפה", ֲהֹלא ֵהם ָּכל ִּדְבֵרי 
ַהּתֹוָרה ֶׁשֵאיָנם ַּתַנ"ְך: ִמְׁשָניֹות, ְּגָמָרא ָועֹוד. ַרק ְלַאַחר ָׁשִנים ַרּבֹות ִמַּמַּתן 
ּתֹוָרה נֹוְכחּו ַחְכֵמי ִיְׂשָרֵאל ָלַדַעת ֶׁשֵּיׁש ְיִריַדת ַהּדֹורֹות, ֲאָנִׁשים ְּכָבר ֵאיָנם 
זֹוְכִרים ֶאת ָּכל ַהְּפָרִטים ַוֲעלּוִלים ִלְׁשּכֹוַח אֹוָתם. ְלִפיָכְך ֵהם הֹורּו ֶהֵּתר 

ְמיּוָחד ִלְכּתֹוב ּתֹוָרה ֶׁשְּבַעל ֶּפה.

ַמּדּוַע ֶנֱאַסר ִלְכּתֹוב ּתֹוָרה ֶׁשְּבַעל ֶּפה?

ָהַר"ן ְּבַמֶּסֶכת ְמִגיָּלה ַמְסִּביר, ֶׁשֵּמַאַחר ֶׁשַהּתֹוָרה ֶׁשְּבַעל ֶּפה ִהיא ַהֵּפרּוׁש, 
ַהֵּבאּור ְוַהֶהְסֵּבר ַלּתֹוָרה ֶׁשִּבְכָתב, ְלִפיָכְך, ִנְצַטּוֵינּו ֶׁשֹּלא ִלְכּתֹוב אֹוָתּה, ְּכֵדי 
ֶׁשַהֲעָבַרת ַהֵּבאּוִרים ִמּדֹור ְלדֹור ִּתְתַּבַּצע ַעל ְיֵדי ִליּמּוד ַהַּתְלִמיד ִמן ָהַרב. 
ַהּלֹוֵמד ִמן ַהֵּסֶפר ָעלּול ִלְטעֹות ַּבֲהָבַנת ַהְּדָבִרים, ַאְך ַּכֲאֶׁשר ָהַרב ְמַלֵּמד 
ֶאת ַּתְלִמידֹו, הּוא ַמְבִחין ִאם ַהָּלה ֵהִבין ֶאת ְּדָבָריו, ְוַהַּתְלִמיד ַּגם ׁשֹוֵאל 

ּוַמְקֶׁשה, ַעד ֶׁשהּוא עֹוֵמד ַעל ִטיָבן ֶׁשל ַהֲהָלכֹות.

ַּדף ט"ו: ִּגיּדּול ִעיִּזים ְּבֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל

ֲחַז"ל ִהְקִּפידּו ְמאֹוד ְּבִעְנָיֵני ְנָזִקים, ְּגֵזָלה ּוְפִגיָעּה ִּבְרכּוׁש  ֶׁשֵאיֶנּנּו ֶׁשּלֹו.

ִמׁשּּום ָּכְך ֲחַז"ל ָאְסרּו ִּבְתקּוָפָתם ְלַגֵּדל ִעיִּזים ְּבֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל, ִמְּפֵני ֶׁשִאי 
דֹות ֶׁשל ֲאֵחִרים. ַהָּדָבר ַהֶּזה ְמַהּוֶה  ֶאְפָׁשר ִלְׁשלֹוט ֲעֵליֶהן ְוֵהן אֹוְכלֹות ִמּׂשָ
ֶּגֶזל ּוְפִגיָעּה ִּבְרכּוׁש ֲאֵחִרים ְוָלֵכן ֲחַז"ל ָּגְזרּו ַעל ָּכְך ְּכֵדי ִלְמנֹוַע ֶאת ַהְּפִגיָעה.

מייסד ועורך: מאיר יעקבסון
מנהל חינוכי ועורך: אבי רט

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

סדר קדשים | ַמֶסֶּכת ְּתמּוָרה, ַדִּּפים י״ג-ט״ו

ַּדף י"ג: קֹוְרְּבנֹות ָיִחיד וקֹוְרְּבנֹות ִציּבּור

ַּבִּמְׁשָנה ְּבַדף ֶזה מּוָבִאים ֶהְבֵּדִלים ְיסֹוִדִיּים ֵּבין קֹוְרָּבנֹות ֶׁשהּוְקְּדׁשּו ַעל 
ְיֵדי ַהָּיִחיד ְלֵבין קֹוְרְּבנֹות ִציּבּור. קֹוְרַּבן ָיִחיד ְמִביִאים ֵהן ָזָכר ְוֵהן ְנֵקָבה, 

ַאְך קֹוְרְּבנֹות ִציּבּור ְמִביִאים ְזָכִרים ִּבְלַבד.

ָּבת, ְּכלֹוַמר:  ָּבת - ּדֹוִחים ֶאת ַהּׁשַ קֹוְרְּבנֹות ִציּבּור ֶׁשְּזַמָּנם ִלְהיֹות ְקֵרִבים ַּבּׁשַ
ָּבת, ַאְך קֹוְרַּבן ַהָּיִחיד ֵאינֹו ָקֵרב ְּבַׁשָּבת ְלעֹוָלם. ַמְקִריִבים אֹוָתם ַּבּׁשַ

קֹוְרְּבנֹות ִציּבּור ּדֹוִחים ֶאת ַהּטּוְמָאה, ֶׁשִאם ֵאין ּכֲֹהִנים ְטהֹוִרים, ַמְקִריִבים 
ַהּכֲֹהִנים ֶאת ַהּקֹוְרָּבנֹות ַאף ַעל ִּפי ֶׁשֵהם ְטֵמִאים, ַאְך קֹוְרְּבנֹות ָיִחיד ֵאיָנם 

ְקֵרִבים ַעל ְיֵדי ּכֲֹהִנים ְטֵמִאים.

???שאלות השבוע

חידה!

)תשובה: תורה שבעל פה(

דבר תורה 
ארבעים ושנים מסעות הלכו בני ישראל ממצרים ועד 

לארץ ישראל, אותם מונה התורה בפרשתנו. 

מודע טורחת התורה למנות ולהזכיר את כל המסעות 
הללו ומקדישה לכך חשיבות? ישנן גישות האומרות 
ש"היום" חשוב רק בכך שהוא מביא אותנו אל ה"מחר". 
אין חשיבות עצמאית ליום עצמו, אלא רק למה שיבוא 
בעקבותיו. חשיבה כזו המייחסת חשיבות רק ליעד הסופי 
מביאה לזלזול בדרך ולעיתים אף לרמיסת כל דבר העומד 
בפני ההגעה אל אותו היעד. דרכה של התורה אינו כן. 
אנו אמנם מצפים לקראת יום המחר, לקראת הגאולה 
השלמה, אך מאמינים אנו כי גם ליום הנוכחי ולדרך יש 

משמעות עצמאית ויקרה העומדת בפני עצמה.

פתרו את ההגדרות הבאות כדי למצוא מושג 
שמופיע בעלון:

1. התור שלה )4 אותיות(
2. גבר נשוי )3 אותיות(

3. כאן )2 אותיות(
המושג שהתקבל: 

)ש(

תפילת הדרך היא תפילה קצרה שאומרים כאשר 
נוסעים מחוץ לעיר, ובה מבקשים מה' שישמור אותנו 
מכל מיני סכנות ואסונות שאורבות בדרכים. ישנן 
גישות ודעות שונות בין הפוסקים מתי יש לומר את 
התפילה עם השם ה' ומתי לא - תלוי במשך הנסיעה, 

במרחק, ובאופי הנסיעה.


