בס"ד

סדר קדשים | מסכת מנחות ק'-ק"ו
שבת פר' וישלח | י' -ט"ז בכסלו ( 18-24לנובמבר)

"ּב ְר ָק ִאי"
ַּדף ק'ַ :
יבים ְּב ָכל
ְּב ֵבית ַה ִּמ ְק ָּדׁש ָהיּו ַמ ְק ִר ִ
ּבֹוקר ָק ְר ָּבן ַה ָּת ִמידִ ,ל ְפנֵ י ָּכל
יֹום ַּב ֶ
ַה ָּק ְר ָּבנֹותְּ .בסֹוף ַה ַּל ְי ָלה ָה ָיה ַה ְממּוּנֶ ה
אֹומר לַ ּכ ֲֹהנִ יםְ :צאּו לְ ָמקֹום
ַעל ַהּכ ֲֹהנִ ים ֵ
בֹוּה ְּב ֵבית ַה ִּמ ְק ָּדׁש ְו ַה ְׁש ִקיפּו ַל ִּמ ְז ָרח
ָּג ַ
יע
ְּכ ֵדי ִל ְראֹות ִאם ָז ַרח אֹור ַהּיֹום ְו ִה ִּג ַ
יטת ָּת ִמיד ֶׁשל ַׁש ַחרִ .אם ָר ָאה
ְז ַמן ְׁש ִח ַ
ּצֹופה ֶׁשּזָ ַרח ָהאֹור ַּב ִּמזְ ָרח ,הּוא ַמכְ ִריז:
ַה ֶ
"ּב ְר ָק ִאי" ֵ -ה ִאיר ַה ַּשׁ ַחר ְו ִה ְב ִריקֵ .יׁש
ַ
אֹומ ִרים ֶׁש ִה ְק ִריבּו ֶאת ַה ָּק ְר ָּבן ְק ָצת
ְ
יֹותר.
יֹותרְּ ,כ ֶׁש ָהאֹור ִה ְת ַּפ ֵׁשּט ֵ
אּוחר ֵ
ְמ ָ
יּוחד ֶׁש ַּיּגִ יד
צֹופה ְמ ָ
ּדּוע ָהיּו ְצ ִריכִ ים ֶ
ּומ ַ
ַ
ּבֹוקר? ִּכי ַּפ ַעם ַא ַחת ֵא ַרע
יע ַה ֶ
ִאם ִה ִּג ַ
ֶׁש ַהּלְ ֵבנָ ה ֵה ִא ָירה ִמ ַּצד ִמ ְז ָרח ְק ָצת לִ ְפנֵ י
ֶׁש ָע ָלה ַה ַּשׁ ַחר ְו ַהּכ ֲֹהנִ ים ָח ְׁשבּו ֶׁש ֶּזהּו
אֹור ַהּיֹום ְו ִה ְק ִריבּו ֶאת ָק ְר ָּבן ַה ָּת ִמיד.
ַא ַחר ָּכְך נֶ ֶא ְלצּו ִל ְׂשרֹוף אֹותֹו ְּכ ָק ְר ָּבן ְּפסּול ִמ ְּפנֵ י ֶׁשהּוא נִ ְׁש ַחט ְּב ַל ְי ָלהֵ .מ ָאז
ּבֹוקר.
ּבֹוקר ְּכ ֵדי ִל ְבּדֹוק ֶׁש ָא ֵכן ֵה ִאיר ַה ֶ
יקנּו ֶׁש ַּי ֲע ֶלה ּכ ֵֹהן ְּב ָכל ֶ
ִּת ְ

ַּדף ק"א :לִ ְׁשּכַ ת ָה ֵע ִצים
יּוח ֶדת" ,לִ ְׁשּכַ ת ָה ֵע ִצים"
ְּב ֵבית ַה ִּמ ְק ָּדׁש ָה ְי ָתה ִל ְׁש ָּכה ְמ ֶ
ֶׁש ָּבּה ָּב ְדקּו ּכ ֲֹהנִ ים ֶאת ָה ֵע ִצים ֶׁש ָּב ֶהם ֵה ִסיקּו ֵאׁש ַעל
ּתֹול ִעיםּ ,כִ י ֵעץ ֶׁש ֵּיׁש ּבֹו
ָ
ַה ִּמ ְז ֵּב ַחְּ ,כ ֵדי ְל ַו ֵּדא ֶׁש ֵאין ָּב ֶהם
ּתֹולָ ִעים ֵאינֹו ָראּוי לַ ֲעלֹות ַעל ַה ִּמ ְז ֵּב ַחְּ ,כ ִפי ֶׁש ָּק ְר ָּבן ַּב ַעל
עֹולה ַעל ַה ִּמ ְז ֵּב ַח.
מּום ֵאינֹו ֶ

ַּדף ק"בָ :ק ְר ָּבן ָא ֵׁשם ָּתלּוי
יאת ַה ַּשׁ ָּבת ְו ֵאינֹו
יצ ַ
אכה ִּב ִ
טּוח ִאם ָח ָטאְ ,ל ָמ ָׁשל ,הּוא ָע ָׂשה ְמ ָל ָ
ָא ָדם ֶׁש ֵאינֹו ָּב ַ
יֹוד ַע ִאם ֲע ַד ִין ֹלא ָי ְצ ָאה ַה ַּשׁ ָּבת ְו ָע ַבר ַעל ִאיּסּור ,אֹו ֶׁש ָּמא ְּכ ָבר ָי ְצ ָאה ַׁש ָּבת
ֵ
מּובא
ְוֹלא ָע ַבר ַעל ִאיּסּור ֵ -מ ִביא ָא ָׁשם ָּתלּויָּ .תלּוי ִמ ָּלׁשֹון ָס ֵפקִּ ,כי ַה ָּק ְר ָּבן ָ
ַעל ָס ֵפק ֲע ֵב ָרה.

מן התלמוד
סדר קדשים
מסכת ְמנָ חֹותַּ ,דף ק'

"אמר רבה בר בר חנה אמר רבי יוחנן :לא בבליים
הם אלא אלכסנדריים הם ,ומתוך ששונאין את
בבליים קוראין אותם על שם בבליים"
לישנא – לשון
שמעתא – שמועה
הסבר :במשנה מסופר על כוהנים "בבליים" שהיו
אוכלים שעיר החטאת של יום הכיפורים כשהוא
נא ,כאשר יום כיפור היה חל בערב שבת ולא יכלו
לבשל אותו .רבי יוחנן אומר שאלה לא היו באמת
בבליים אלא אלכסנדריים ,אבל מכיוון שאנשי
ארץ ישראל שנאו את הבבליים ,השתמשו בשמם
ככינוי גנאי.

| מן ההסטוריה
מלחמת לבנון השנייה
בקיץ שנת תשס"ה ( )2006התנהלה במשך
 34ימים מלחמה בין ישראל לחיזבאללה.
המלחמה החלה לאחר שהחיזבאללה
הרגו  3חיילי צה"ל וחטפו שניים נוספים.
לאור זאת החלה ישראל לתקוף את כוחות
החיזבאללה בעיקר בדרום לבנון ,ואלו
בתגובה ירו טילים לעבר מטרות ויישובים
בעיקר בצפון הארץ .במהלך המלחמה
נהרגו  44אזרחים ו 121-חיילים ,ונפצעו
 2,000אזרחים ו 628-חיילים .המלחמה
הסתיימה ב 14-באוגוסט  ,2006בהסכם
הפסקת אש ,וכתוצאה מכך נערך צה"ל
בהערכות חדשה מול לבנון.

יכְך הּוא ִה ְק ִּדיׁש ָק ְר ָּבן ָא ָׁשם ָּתלּוי.
ּול ִפ ָ
אּובן ִה ְס ַּת ֵּפק ִאם הּוא ָע ַבר ֲע ֵב ָרה ְ
ְר ֵ
עֹוׂשים
ִ
אֹופן ַו ָּד ִאי ֶׁשהּוא ֹלא ָע ַבר ֲע ֵב ָרה ָ -מה
אּולםְ ,ל ַא ַחר ִמ ֵּכן ִה ְת ָּב ֵרר לֹו ָּב ֶ
ָ
ִעם ַה ְּב ֵה ָמה?
חּוּליןִּ ,כי ִה ְת ָּב ֵרר ֶׁשהּוא ֹלא ָה ָיה
חֹוז ֶרת ִל ְהיֹות ְּב ֵה ַמת ִ
אֹומרַ :ה ְּב ֵה ָמה ֶ
ַר ִּבי ֵמ ִאיר ֵ
ָצ ִריְך ְל ַה ְק ִריב ָק ְר ָּבן.
אֹומ ִריםַ :ה ָּק ְר ָּבן ָקדֹוׁשֵ ,א ָלא ַי ְמ ִּתינּו ַעד ֶׁש ִּיּפֹול ּבֹו מּוםִ ,י ְמ ְּכרּו
ְו ִאיּלּו ֲחכָ ִמים ְ
ּוב ֶּכ ֶסף ִי ְקנֶ ה ָק ְר ָּבן נְ ָד ָבהִ ,מ ְּפנֵ י ֶׁש ֵאין ָס ֵפק ֶׁש ַּכ ָונָ תֹו ָה ְי ָתה ֶׁש ַה ָּק ְר ָּבן ִי ְה ֶיה
אֹותֹו ַ
ָק ְר ָּבן ַּגם ִאם ַּבּסֹוף ִי ְת ָּב ֵרר ֶׁשהּוא ֹלא ָח ָטא ַּב ֵח ְטא ֶׁש ִה ְס ַּת ֵּפק ָע ָליו.
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חיילים מחטיבת הנח״ל צועדים בחזרה מלבנון
לאחר הפסקת האש()Wikipedia, Hmbr

בס"ד

א

חברות

 7דקות

 3דקות

מתפלפלים

דבר תורה

לפניכם אירוע שעורר דיון משפחתי סוער:

במפגש שבין יעקב לעשיו שבפרשתנו
אנו מגלים את המקנה הרב והעושר
הגדול שהביא עמו יעקב אחרי השנים
הרבות שהוא עבד בבית לבן .הוא שולח
לעשיו במתנה מאות בהמות ,עד כדי
כך שעשיו בעצמו לא מאמין למראה
עיניו ואומר" :מי לך כל המחנה הזה"?

שני חברים החליטו לפתוח מסעדה בשותפות .אחד מהם ביקש
שהמלצרים במסעדה יהיו אנשים עם מוגבלויות שונות וצרכים מיוחדים
כדי לתת להם תעסוקה ופרנסה ,ואילו השני טען שזה יבריח לקוחות
שירצו שירות מהיר ומקצועי.

טוען השומצד שני:

תף השני
זה לא מקום לקיי שמסעדה
ם
כאלו .מצוות אפ בו מצוות
ש
ר
ל
במ
קיים
קום אחר ו
אנשים באים לא בעסק.
למ
לאכול וכדי לק סעדה כדי
ב
ל
שירות
מקצועי ו
שאלו מהיר ואם
ה
ם
יי
ר
או
המלצרים
איטי יותר ולא מ והשירות
קצו
יבואו יותר למס עי הם לא
ע
ד
ה
ה
זו.

אחד:

מצד האחד שזו
ף
טוען השות ה להעסיק
ל
מצווה גדו מוגבלויות
עובדים עם
חדים ובכך
וצרכים מיו תעסוקה,
כבוד,
לתת להם לעזור להם
פרנסה ו חברה ככל
השתלב ב
ל
הניתן.

רגע לפני אותו מפגש עם עשיו ,חוזר
יעקב לאחור ,חוצה נחל מסוכן ,וכל
זאת בכדי להציל פכים קטנים השייכים
לו ,אותם שכח בצדו השני של הנחל.
מדוע אדם עם רכוש כה רב כמו יעקב
טורח לשוב לאחור ולחצות נחל כדי
להציל פכים קטנים וזולים?
במעשה הזה מלמד אותנו יעקב אבינו
שגדולתם של אנשים גדולים מתבטאת
בין היתר בכך שהם שמים לב גם לדברים
ולפרטים הקטנים .הם קשובים לבריות
ולצרכים שלהם ,הם שמים לב לכל
דבר ופועלים לתקן גם דברים שנראים
כביכול קטנים .המעשה הזה של יעקב
מבטא את גדולתו ותשומת ליבו לדברים
ולפרטים הקטנים אך החשובים שבחיים.

ו...מה
דעתכם?

 4דקות

| מי אני?
א  .נולד ברעננה בתשל"ה ( )1975למד בישיבת בני
עקיבא ,במכינה בעלי ובאוניברסיטת אריאל.
ב  .התנדב לצנחנים ,היה קצין ביחידת אגוז ,ובמלחמת
לבנון השנייה היה סמג"ד גדוד  51של גולני.
ג  .בקרב בבינת-ג'בייל בלבנון נזרק רימון לעבר הכוח
עליו פיקד .הוא זינק על הרימון תוך כדי קריאת
"שמע ישראל" ובכך הציל את חיי חבריי.

מי
אני

ד  .על המעשה הזה הוענק לו לאחר מותו "עיטור
העוז" ,אותו קיבלו בשמו הוריו ואשתו.
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מלחמת לבנון
בבינת ג'בייל ב
1 .1הקרב
מון הוא
רי
ה
על
ץ
קפ
השנייה .עי קליין
אדמת לבנון.
2 .2כאשרשרומע ישראל'.
על
'
הל
א
תנ
ה
רב
מר לבנון .הק
גל
43 .3דעיטור העוז
.4

התבוננו היטב בציור וענו על השאלות הבאות:
 1איזה אירוע מצויר כאן?
 2מה הקשר בין המילים 'שמע ישראל' לאירוע?
 3דגל של איזו מדינה מצויר כאן ואיך הוא קשור לאירוע?
 4איזה עיטור קיבל החייל במרכז התמונה כהוקרה על מעשהו?

| מי אנחנו?

 3דקות

אני העיטור הצבאי השני בחשיבותו שניתן בצה"ל.
את העיטור מעניק הרמטכ"ל.
העיטור ניתן על מעשה גבורה שנעשה במילוי תפקיד קרבי תוך חירוף נפש.
רועי קליין קיבל את העיטור הזה.
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בס"ד

מה נכון?

סדר קודשיםַ ,מ ֶּס כֶ ת ְמ נָ חֹות ,דפים ק״ג -ק״ו

 .1הקיפו בעיגול את מה שהוא לא סוג של קרבן מנחה:
א .מנחת מחבת
ב .מנחת מרחשת
ג .מנחת מסוקים
ד .מאפה תנור
 .2הקיפו בעיגול את הקרבן שלא מביאים על חטא:
א .עולה
ב .חטאת
ג .אשם ודאי
ד .אשם תלוי
א .עיטור העוז

ּתֹורה.
דֹולים ַּב ָ
יח ַא ֲח ָריו ָּבנִ ים ְּג ִ
טֹובה ְו ִהּנִ ַ
יבה ָ
הּודה נִ ְפ ָטר ְּב ֵׂש ָ
ַר ִּבי ְי ָ

ב .עיטור אולימפי
ג .עיטור הגבורה.

אֹוהב
ַּדף ק"דַ :ה ָּק ְר ָּבן ֶׂשה' ֵ

יש לי מושג | תחום שבת

תחום שבת הוא שטח של אלפיים אמה (כקילומטר)
מחוץ לעיר או ליישוב ,וזהו המקום שעד אליו מותר
ללכת בשבת .מי שיודע שירצה בשבת ללכת למקום
מרוחק יותר ,חייב להניח מבעוד יום "עירוב תחומין",
שיאפשר לו ללכת עוד אלפיים אמה.

שאלות השבוע ???

יּוח ֶדת"?
"מנְ ָחה ְמ ֶ
א .מדוע ִמנְ ָחת סֹולֶ ת ְמכּונָ ה ִ
"ּב ְר ָק ִאי" ,ומדוע עשה זאת?
ב .מי היה ַמכְ ִריזַ :
הּודה ַּבר ֶאלְ ַעאי?
ג .מי היה רבו המובהק של ַר ִּבי יְ ָ
"ק ְר ָּבן ָא ֵׁשם ָּתלּוי" ומי היה מביא אותו?
ד .מהו ָ
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 הצהריים למיילtalmudhagrala@medison.co.il :
ולציין את מס' העלון עליו אתם עונים.
הודעות ישלחו לזוכים במייל ושמותיהם יפורסמו בדף הפייסבוק
של התלמוד הישראלי.
*בפיקוח רואה חשבון

הּודה ַּבר ֶאלְ ַעאי,
"ּפ ַתח ַר ִּבי ְי ָ
אֹומר ַה ַּתלְ מּודָ :
סּוּי ֶמת ֵ
לְ גַ ֵּבי ָהלְ כָ ה ְמ ֶ
ּדּוע
ּומ ַ
הּודה ַ
רֹאׁש ַה ְמ ַד ְּב ִרים ְּב ָכל ָמקֹוםְ ,ו ָא ַמר"ִ .מי ָה ָיה ַר ִּבי ְי ָ
הּודה ָה ָיה ַּתלְ ִמיד
הּוא ּכּונָ ה "רֹאׁש ַה ְמ ַד ְּב ִרים ְּבכָ ל ָמקֹום"? ַר ִּבי ְי ָ
הּודה"ְּ ,בֹלא
ּוב ִּמ ְׁשנָ ה הּוא ְמכּונֶ ה ַ"ר ִּבי ְי ָ
יבאַ ,
מּוב ָהק ֶׁשל ַר ִּבי ֲע ִק ָ
ְ
יֹותר ִמ ֵּשׁׁש ֵמאֹות ֲהלָ כֹות
ַה ְז ָּכ ַרת ָׂשם ָא ִביוַּ .ב ִּמ ְׁשנָ ה לְ ַב ָּדּה ֶי ְׁשנָ ן ֵ
אּוׁשאְ ,והּוא ִּכיּנֵ ס ֶאת ַח ְכ ֵמי
נֹולד ְּב ָ
הּודה ַ
ּמּובאֹות ִּב ְׁשמֹוַ .ר ִּבי ְי ָ
ַה ָ
פּור ָסמֹות.
אּוׁשא" ַה ְמ ְ
ָ
"ּת ָּקנֹות
יקנּו ָּבּה ֶאת ַ
ַה ָּג ִליל ַל ֲע ָי ָרתֹו ְו ִת ְ
ּמּוז ָּכר ַּב ַּת ְלמּוד
אֹומר ֶׁש ָּכל ָמקֹום ֶׁש ְ
ַה ַּת ְלמּוד ְּב ַמ ֶּס ֶכת ָב ָּבא ַק ָמּא ֵ
הּודה ֵּבן ָּב ָּבא.
"מ ֲע ֶׂשה ְּב ָח ִסיד ֶא ָחד"ַ ,ה ַּכּוָנָ ה ֵא ָליו אֹו ְל ַר ִּבי ְי ָ
ַ
ּדּוע הּוא ּכּונָ ה "רֹאׁש ַה ְמ ַד ְּב ִרים ְּבכָ ל ָמקֹום"? ִּכי ַה ֶּמ ֶלְך ִציּוָה
ַמ ַ
ֶׁשהּוא ְי ַד ֵּבר ִראׁשֹון ְּב ָכל ָמקֹום.

 .3הקיפו בעיגול את מה שהוא לא עיטור צבאי:

!

הּודה ַּבר ֶאלְ ַעאי
ַּדף ק"גַ :ר ִּבי יְ ָ

אֹומ ִרים ֶׁש ַה ָּקדֹוׁש
ְ
ֲח ַז"ל
יּוחד
ָּברּוְך הּוא ְמ ַח ֵּבב ִּב ְמ ָ
ּמּוב א ַע ל ְי ֵד י
ָק ְר ָּב ן ֶׁש ָ
יכים
ֲענִ ִּייםִ ,מ ְּפנֵ י ֶׁש ֵהם ְצ ִר ִ
לְ ִה ְת ַא ֵּמץ ּכְ ֵדי לְ ַה ְק ִריב ָק ְר ָּבן,
ֶׁש ֲה ֵרי ֵאין ָל ֶהם ֶּכ ֶסףָ .א ַמר
סּוקי
ּדּוע ִּב ְפ ֵ
ַר ִּבי ִי ְצ ָחקַ :מ ַ
ָק ְר ָּבן ִמנְ ָחה נֶ ֱא ַמר"ְ :ונֶ ֶפׁש
ּול ַג ֵּבי ֶי ֶתר ַה ָּק ְר ָּבנֹות ֹלא נֶ ֱא ַמר ֶׁש"ּנֶ ֶפׁש"
ִּכי ַּת ְק ִריב ָק ְר ָּבן ִמנְ ָחה" ְ
אֹותם? ִּכי ָא ַמר ַה ָּק ָּב"הַּ :ד ְרּכֹו ֶׁשל ֶה ָענִ י ְל ָה ִביא ִמנְ ָחהִּ ,כי
יבה ָ
ַמ ְק ִר ָ
סֹולתֲ .אנִ י ַמ ֲח ִׁשיב
ֵאין לֹו ֶּכ ֶסף ְל ָה ִביא ְּב ֵה ָמהָ ,ל ֵכן הּוא ֵמ ִביא ִמנְ ָחת ֶ
זֹאת ְּכ ִאיּלּו הּוא ִה ְק ִריב ֶאת נַ ְפׁשֹו ְל ָפנַ יִּ ,ב ְג ַלל ַה ַּמ ֲא ָמץ.

יּוח ֶדת"
"מנְ ָחה ְמ ֶ
ַּדף ק"הִ :
יּוח ֶדת"
"מנְ ָחה ְמ ֶ
סּוגי ַה ִּמנְ ָחה נִ ְק ֵראת ִ
ַא ַחת ֵמ ֲח ֵמ ֶׁשת ֵ
"מנְ ָחה
ּדּוע ִהיא ְמכּוּנָ ה ָּכְך? ִמנְ ָחת סֹולֶ ת ְמכּונָ ה ִ
ּומ ַ
ַמ ִהי ִמנְ ָחה זֹו ַ
ּתֹורה ְמ ַכּנָ ה ְּב ֵׁשם
סּוגי ַה ְּמּנָ חֹות ָה ֲא ֵחרֹות ַה ָ
יּוח ֶדת"ִּ ,כי ֶאת ָּכל ֵ
ְמ ֶ
ֶׁש ָּל ֶהןִ :מנְ ָחת ַמ ֲח ַבת; ִמנְ ָחת ַמ ְר ֶח ֶׁשת; ַמ ֲא ֶפה ַּתּנּורַ .אְך ִמנְ ָחת
"מנְ ָחה" ְס ָתם.
תֹורה ִ
סֹולת ְמכּונָ ה ְּב ָ
ֶ

ַּדף ק"וָ :ק ְר ָּבן ֵע ִצים
"ה ֵרי ָעלַ י ָק ְר ָּבן ֵע ִצים"ֵ ,מ ִביא ֵע ִצים לְ ֵבית
סֹובר ֶׁש ָא ָדם ֶׁש ָא ַמרֲ :
ַר ִּבי ֵ
אֹותם ַעל ַה ִּמ ְז ֵּב ַח ְּכמֹו ָק ְר ָּבן ָ -צ ִריְך ִל ְטחֹון
יבים ָ
ּומ ְק ִר ִ
ַה ִּמ ְק ָּדׁש ַ
אֹותם ַל ִּמ ְז ֵּב ַח.
ּול ַה ִּגיׁש ָ
יהם ֶמ ַלח ְּכמֹו ָק ְר ָּבןְ ,
אֹותםִ ,ל ְבזֹוק ֲע ֵל ֶ
ָ
יבים ֶאת ּכָ ל ַה ָּק ְר ָּבנֹותֶׁ ,ש ֲה ֵרי ָּב ֵאׁש ֶׁשּלָ ֶהם ַמ ְק ִט ִירים
ִעם ָה ֵע ִצים ַמ ְק ִר ִ
יבים ַעל ַה ִּמ ְז ֵּב ַח.
ֶאת ַה ָּק ְר ָּבנֹותְ ,ולִ ְפ ָע ִמים ּגַ ם ֶאת ָה ֵע ִצים ַע ְצ ָמם ַמ ְק ִר ִ

מייסד ועורך :מאיר יעקבסון
מנהל חינוכי ועורך :אבי רט
יו״ר חבר הנאמנים :רו״ח חיים פרייליכמן
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