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סדר קדשים | ַמ ֶּסכֶ ת ְּבכֹורֹות ַּדף ד'-י'
שבת פרשת אחרי מות | ט"ז -כ"ב בניסן (  21-27לאפריל)

התלמוד

הישראלי

מן התלמוד
סדר קדשים,
ַמ ֶּסכֶ ת ְּבכֹורֹותַּ ,דף ד'

מועדים לשמחה
חגים וזמנים
לששון
ּתֹורה
ַּדף ד' :נְ קּוּדֹות ְּב ֵס ֶפר ַה ָ
ּתֹורה
חּוּמׁש ַּב ִּמ ְד ָּברֶׁ ,ש ְּב ֵס ֶפר ַה ָ
יעה ְּב ַ
ּמֹופ ָ
"א ֲהרֹון" ַה ִ
לֹומ ִדים ַעל ַה ִּמיּלָ ה ַ
ְּב ַדף ֶזה ְ
אֹותן ְּב ֵס ֶפר
ּכֹות ִבים ָ
ּתֹורה ֶׁשּכַ ֲא ֶׁשר ְ
יה נְ קּוּדֹותֵ .יׁש עֹוד ֶע ֶׂשר ִמיּלִ ים ַּב ָ
ְו ֵיׁש ֵמ ָעלֶ ָ
פֹור ִטים ְמקֹומֹות
יהן נְ קּוּדֹותְּ .ב ַמ ֶּס ֶכת ָאבֹות ְּד ַר ִּבי נָ ָתן ְמ ָ
יפים ֵמ ֲע ֵל ֶ
מֹוס ִ
ּתֹורה ִ
ַה ָ
הֹורה לִ כְ ּתֹוב ֶאת ַהּנְ קּוּדֹות ַהּלָ לּו
ּסֹופר ָ
ֵאּלּו ִעם ַה ְּד ָרׁשֹות ַהּנִ לְ ָמדֹות ֵמ ֶהןֶ .ע ְז ָרא ַה ֵ
ּסֹופר ָה ָיה ּכֹה גָ דֹול
ּתֹורה ּכְ ֵדי לְ ַר ֵּמז ַעל ֲהלָ כֹות ֶׁשּנִ ְמ ְסרּו ְּב ַעל ֶּפהֶ .ע ְז ָרא ַה ֵ
ְּב ֵס ֶפר ַה ָ
ּתֹורה נִ ְמ ֶס ֶרת ַעל ָידֹו.
ּתֹורהַ ,עד ֶׁשּנֶ ֱא ַמר ּכִ י ִאם ָה ָיה ַחי לִ ְפנֵ י מ ֶֹׁשה ַר ֵּבנּו ָה ְי ָתה ַה ָ
ַּב ָ

ַּדף ה'ֶּ :פ ֶטר ֲחמֹור
יעזֶ ר ְּב ֵבית
ָא ַמר ַר ִּבי ֲחנִ ינָ אָׁ :ש ַאלְ ִּתי ֶאת ַר ִּבי ֱאלִ ֶ
מֹורים
ַה ִּמ ְד ָרׁש ַה ָּגדֹולַ :מה ּנִ ְׁש ַּתּנּו ִּפ ְט ֵרי ֲח ִ
ּתֹורה
ּדּוע ַה ָ
לֹומרַ ,מ ַ
סּוסים ּוגְ ַמּלִ ים? ּכְ ַ
ִמ ִּפ ְט ֵרי ִ
ִציּו ְָתה ִמ ְצ ַות ֶּפ ֶטר ֲחמֹור ַרק ַעל ְּבכֹורֹות
ּסּוסים ְו ַהּגְ ַמּלִ ים
מֹורים ְוֹלא ַעל ְּבכֹורֹות ַה ִ
ַה ֲח ִ
מֹורים
לְ ָמ ָׁשל? ָא ַמר לִ יּ :גְ ֵז ַרת ַהּכָ תּוב ִהיאַ .ה ֲח ִ
יא ָתם ִמ ִּמ ְצ ַריִ םּ ,כִ י
ִסּיְ עּו לִ ְבנֵ י יִ ְׂש ָר ֵאל ִּב ְׁש ַעת יְ ִצ ָ
ִמ ְּפנֵ י ּגְ ֵז ַרת ַה ָּק ָּב"ה ֶׁש ְּבנֵ י ִי ְׂש ָר ֵאל ֵי ְצאּו ִּב ְרכּוׁש
מֹורים ֲחזָ ִקים ְטעּונִ ים ּכֶ ֶסף ְוזָ ָהב ִמ ִּמ ְצ ַריִ ם.
הּודי ִמ ִּמ ְצ ַריִ ם ִעם ֲח ִ
ּגָ דֹול ִמ ִּמ ְצ ַריִ ם ,יָ ָצא ּכָ ל יְ ִ

ַּדף ו'ִּ :פ ְדיֹון ַה ֵּבן ָה ִראׁשֹון
לֹוׁשים
ּכָ ל ֵּבן ֶׁשהּוא ְּבכֹור וְ ֹלא ָהיּו לְ ִאּמֹו לֵ ידֹות לְ ָפנָ יוַ ,חּיָ ב ְּב ִפ ְדיֹון ַה ֵּבןְּ .ב ַהּגִ יעֹו לְ גִ יל ְׁש ִ
לֹומ ִדים ַעל
ּשה ְסלָ ִעיםְּ .ב ַד ִּפים ֵאּלּו ְ
ּפֹודה אֹותֹו ֵא ֶצל ַהּכ ֵֹהן ִּבנְ ִתינַ ת ֲח ִמי ָ ׁ
יֹוםָ ,א ִביו ֶ
כֹורים ָאז נִ ְפדּו ַעל ְי ֵדי ֵׁש ֶבט
כֹורים ָה ִראׁשֹוןֶׁ ,שּנַ ֲע ָׂשה ְּב ִמ ְד ַּבר ִסינַ יַ .ה ְּב ִ
ִּפ ְדיֹון ַה ְּב ִ
ּומ ְס ַּפר
כֹורים ִ
ּופ ְדיֹון ֶזה ָה ָיה ְמקֹור ַה ְּקדּו ָּשׁה ֶׁשל ַה ְּל ִו ִּייםַ .ה ִאם ִמ ְס ַּפר ַה ְּב ִ
ֵל ִויִ ,
ּנֹות ִרים
כֹורים ַה ָ
יצד נִ ְפּדּו ַה ְּב ִ
כֹורים ִמּלְ ִו ִּייםּ .כֵ ַ
יֹותר ְּב ִ
ַהּלְ ִו ִּיים ָה ָיה ֵז ֶהה? ֹלאָ .היּו ֵ
לְ ַא ַחר ֶׁשּנִ גְ ְמרּו ַהּלְ ִו ִּיים ֶׁשּכְ ָבר ָּפדּו ְּבכֹור ּכְ נֶ גְ ָּדם? ְּבכֹורֹות ֵאּלּו נִ ְפּדּו ַעל ְי ֵדי ֲח ִמי ָּשׁה
עֹוׂשים ְּב ָי ֵמינּוֵ .איְך ָי ְדעּו ֵא ֶיזה ְּבכֹור נִ ְפ ָּדה ַעל ְי ֵדי לֵ ִוי ְו ֵא ֶיזה ְּבכֹור
ְסלָ ִעיםּ ,כְ ִפי ֶׁש ִ
ּוׁשנַ ִים ֶאלֶ ף
ּובּה ֶע ְׂש ִרים ְ
ָצ ִריְך לָ ֵתת ֲח ִמי ָּשׁה ְסלָ ִעים? מ ֶֹׁשה ַר ֵּבנּו ֶה ֱע ִמיד ַקלְ ִּפי ָ
לֹוׁשה
ּוׁש ָ
את ִים ִׁש ְב ִעים ְ
"ּבן לֵ ִוי" ּ -כְ ִמ ְס ַּפר ַהּלְ ִו ִּייםְ ,ועֹוד ָמ ַ
יהם ֶ
ְּפ ָת ִקים ֶׁשּכָ תּוב ֲעלֵ ֶ
כֹורים ֶׁש ָע ְדפּו ַעל ַהּלְ ִו ִּייםִ .מי
"ח ֵמ ֶׁשת ְׁש ָקלִ ים" ּ -כְ ִמנְ ַין ַה ְּב ִ
יהם ֲ
ְּפ ָת ִקים ֶׁשּכָ תּוב ֲעלֵ ֶ
"ּבן לֵ ִוי"ָ ,א ַמר לֹו מ ֶֹׁשהּ" :כְ ָבר ְּפ ָד ֲאָך ֶּבן לֵ ִוי"ִ .מי ֶׁש ָעלָ ה ְּב ָידֹו ֶּפ ֶתק
ֶׁש ָעלָ ה ְּב ָידֹו ֶּפ ֶתק ֶ
"ח ֵמ ֶׁשת ְׁש ָקלִ ים" ָה ָיה ָצ ִריְך לִ ְפּדֹות ֶאת ַע ְצמֹו ַּב ֲח ִמי ָּשׁה ְׁש ָקלִ ים.
ֲ
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"מתקיף לה רב פפא :ובמדבר לא קדשו?
והכתיב" :פקוד כל בכור זכר לבני ישראל" .אלא
אי איתמר הכי איתמר :רבי יוחנן אמר קדשו ולא
פסקו ,וריש לקיש אמר קדשו ופסקו"
איתמר – נאמר
קדושתייהו – קדושתם
הסבר :רב פפא מוכיח מהפסוקים שכבר במדבר
התקדשו בכורות ישראל ,אלא שרבי יוחנן וריש
לקיש נחלקו האם פסקה קדושתם בשעה שנמנו
או לא.

בס"ד

א

חברות

 7דקות

| מן ההסטוריה

מתפלפלים

גירוש ספרד

לפניכם אירוע שעורר דיון משפחתי סוער:

עד המאה ה 12-חיו יהודי ספרד תחת
השלטון המוסלמי ,ונהנו מחופש ,השכלה
ושגשוג כלכלי .אולם כאשר כבשו הנוצרים
את ספרד מידי המוסלמים ,הלך יחסם
של השלטונות ליהודים ונעשה גרוע
יותר .בשנת  1492חתמו המלך פרדיננד
השני והמלכה איזבלה ,ביוזמתו של ראש
האינקוויזיציה טורקמדה ,על צו האוסר
על יהודים להמשיך לשבת בספרד ,ודרש
מהם להתנצר או לעזוב את הארץ .יהודים
רבים בחרו להתנצר ,לפחות למראית עין,
אך רבים אחרים נשארו נאמנים לאמונתם
ועזבו את ספרד לארצות אחרות .מספרם
המשוער של המגורשים מוערך בין 40,000
ל .160,000-מגורשי ספרד סבלו רבות
מהמסע ותלאות הדרכים ,ורבים מהם מתו,
נפלו בשבי ,נשדדו או נרצחו .גירוש ספרד,
שהתרחש בסמוך לתשעה באב ,נחשב
לאחד האסונות
הגדולים שפקדו
את עם ישראל
במהלך הגלות.

משפחת לוי גרה בבית משותף בן  8קומות .דניאל בן ה 12-לומד תופים,
ומתאמן בנגינה במקלט שבבניין ,בשעות אחר הצהריים .חלק מהשכנים
טוענים שזה מפריע להם מאוד ,ואילו דניאל טוען שאלו לא שעות מנוחה
ומותר לו להתאמן בתופים.

אנשים מצד שני:
עושים א

ד אחד:

מצ לא שעות
אלו
אומנם ה או שעות
המנוח ל בכל זאת
אב
הלילה ,פים מפריע
תו
רעש ה כות החיים.
ופוגע באי

ו...מה
דעתכם?

ת
ותחביביהם ,כול מלאכתם
נ
תופים ,וכל זמן ל גינה על
ולא פוגע באופן שזה חוקי
קי
בשעות המקובלו צוני מותר
ת
ל
ה
ת
על
אמן
ש נגינה בתו
פי
ם,
מ
ה
זה
עוד
בכלל נעש
ה
ב
מ
ק
ל
ט.

צו הגירוש
משנת ,1492
Wikipedia

| מי אני?

מי
אני

 4דקות

1 .1אני מכונה "מרן"" ,המחבר" ו"הבית יוסף".
2 .2נולדתי בספרד ,עברתי משם לטורקיה ,ולבסוף עליתי לארץ וגרתי בצפת.
3 .3החיבור ההלכתי שכתבתי" ,שולחן ערוך" ,התקבל על כל עם ישראל.
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4 .4בנוסף כתבתי פירוש על הרמב"ם בשם "כסף משנה" ,וספר שאלות
ותשובות בשם "אבקת רוכל".
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בס"ד

התבוננו היטב בציור וענו על השאלות הבאות:

 7דקות

 1באיזו עיר יושב האיש שבציור?

נים
שו
ת.
א
ר
ה
1 .1צפבי יוסף קארו .פוסקים
תה
2 .2ר
שולחן ערוך" .מספרד
סף קארו
ה שלוש ב"
3 .3אשללפיהם פסקבר רבי יו
ע
ש
ל
4 .4המסלוישראל.
לארץ

 2מי כתב את הספרים שעל אדן החלון?
 3מה מיוחד בשלושת הספרים שבמדף הגבוה?
 4מה מסמל המסלול שעל המפה?

| מי אני?

 3דקות

 .1אני מורכב מארבעה חלקים :אורח חיים ,יורה דעה ,חושן משפט ואבן העזר.
 .2אני מסכם את המסקנות ההלכתיות מהחיבור "בית יוסף" על הטור.
 .3רבי יוסף קארו כתב אותי ,ורבי משה איסרליש כתב עלי הגהות שמכונות "המפה".
 .4התקבלתי בתור ספר הלכה מרכזי ומחייב לכל עם ישראל.
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ששת הימים אריה לוין

2017

 70שנה
למדינה

2019

שנת סיום הש"ס
ללומדי הדף היומי

בס"ד

דבר תורה

סדר קודשים | ַמ ֶּסכֶ ת ְּבכֹורֹות דף ז'-י'

בפרשתנו אומרת התורה" :ושמרתם את חוקותי
ואת משפטי אשר יעשה אותם האדם וחי בהם".
מה פירוש המושג "וחי בהם" בהקשר למצוות?
ההבנה הפשוטה היא שקיום המצוות איננו סותר
את החיים .האדם צריך לשמור את המצוות ויחד
עם זאת לשמור על חייו ועל בריאותו.
בקריאה קצת אחרת ניתן לומר" :וחי בהם"  -בתוך
המצוות ,דהיינו ,שכאשר האדם מקיים מצווה עליו
לעשותה מתוך רוח חיים ,התלהבות ושמחה" .וחי
בהם"  -שבתוך המצוות יכניס חיות ושמחה ,ולא
יקיים מתוך רגילות ושיגרה כמצוות אנשים מלומדה.

בשביל הסנהדרין
שביל הסנהדרין הוא מיזם מקסים של רשות
העתיקות ,והוא נחנך לכבוד יום העצמאות ה  70של
מדינת ישראל .אורכו של השביל הוא  70ק"מ ,והוא
חוצה את הגליל בנופים מרהיבים מבית שערים ועד
טבריה  ,ועובר באתרים המיוחסים למקום מושבם
של  71חכמי הסנהדרין  ,שפעלו בגליל לאחר חורבן
בית שני .פרויקט התלמוד הישראלי ופרויקט שביל
הסנהדרין ישתפו פעולה  ,ובכך יחברו את לימוד
התלמוד אל השטח ,ואל המקומות בהם נוצר התלמוד.
הלימוד העיוני בצד חווית הסיור בשטח ישלימו זה
את זה ,ויגבירו אהבת ארץ ותורה.
מדי שבוע נציג במדור זה דמות או מקום הקשורים
לשביל הסנהדרין .כובע מפה ומימיה ו...יוצאים לדרך.

שאלות השבוע ???

ּתֹורה
הֹורה לִ כְ ּתֹוב ֶאת ַהּנְ קּוּדֹות ְּב ֵס ֶפר ַה ָ
א .מי ָ
ומדוע עשה כן?
בֹורים?
מּוּתר לֶ ֱאכֹול ְּד ַבׁש ְּד ִ
ּדּוע ָ
בַ .מ ַ
ג .איך מקיימים את מצוות ִּפ ְדיֹון ַה ֵּבן
ָה ִראׁשֹון?

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

בֹורים
ַּדף ז'ְּ :ד ַבׁש ְּד ִ
בֹורה
בֹורהְ ,ו ַה ְּד ָ
יֹוצא ִמּגּוף ַה ְּד ָ
בֹורים? ֲה ֵרי הּוא ֵ
מּוּתר לֶ ֱאכֹול ְּד ַבׁש ְּד ִ
ּדּוע ָ
ַמ ַ
בֹורים ַרק ַמכְ נִ יסֹות
ׁשּובת ַה ַּתלְ מּוד ִהיא ֶׁש ַה ְּד ַבׁש ָטהֹור ִמ ְּפנֵ י ֶׁש ַה ְּד ִ
ְט ֵמ ָאהְּ .ת ַ
ּומֹוציאֹות אֹותֹו ַּב ֲח ָז ָרה ּכְ ֶׁשהּוא ְּד ַבׁשַ ,אְך ַה ְּד ַבׁש ֵאינֹו
ִ
גּופן
חֹומ ִרים לְ ָ
ֶאת ַה ָ
יהן ֶאת
בֹורים ַמכְ נִ יסֹות לְ ִפ ֶ
ּגּופןָ .ה ַר ְמ ַּב"ם ַמ ְר ִחיב לְ ַה ְס ִּבירַ :ה ְּד ִ
נֹוצר ִמּתֹוְך ָ
ָ
לֹוקטֹותּ ,ופֹולְ טֹות אֹותֹו ַּבּכַ ּו ֶֶרת.
ַמה ֶּשׁ ֵהן ְ

הֹוׁש ַע ֶּבן ֲחנַ נְ יָ ה
יסר ַור ִּבי יְ ֻ
ַּדף ח'ַ :ה ֵּק ָ
הֹוׁש ַע
יסר ִעם ַר ִּבי ְי ֻ
ׂשֹוחח ַה ֵּק ָ
ַּפ ַעם ַא ַחת ַ
ּמּופלֶ גֶ תָ .א ַמר
ֶּבן ֲחנַ נְ יָ ה ְונֹוכַ ח ְּבחֹוכְ ָמתֹו ַה ְ
יסרֵ :מ ַא ַחר ֶׁש ַא ָּתה ָחכָ ם ,לֵ ְך ִּת ְת ַוּכַ ח
לֹו ַה ֵּק ָ
ִיּכּוח.
אֹותם ַּבּו ַ
ִעם ַחכְ ֵמי ַאּתּונָ ה ְונַ ַּצח ָ
הֹוׁש ַע ֶּבן ֲחנַ נְ ָיה לְ ַאּתּונָ ה ְו ָׁש ַאל
נָ ַסע ַר ִּבי ְי ֻ
מֹוׁש ָבם ֶׁשל ַחכְ ֵמי
ַק ָּצב ֶא ָחדֵ :היכָ ן ְמקֹום ָ
ַאּתּונָ ה? ָא ַמר לֹו ַה ַּק ָּצבֲ :אנִ י ְמ ַפ ֵחד לְ גַ ּלֹות
הֹורגִ ים אֹותֹו!
מֹוׁש ָבםֵ ,הם ְ
ּומי ֶׁש ְּמגַ ּלֶ ה ֵהיכָ ן ְמקֹום ָ
לְ ָךּ ,כִ י ֵהם ַאכְ זָ ִרּיִ ים ְמאֹודִ ,
הֹוׁש ַע ֶּבן ֲחנַ נְ יָ הֲ ,ע ֵׂשה ּכָ ְךַ .קח ֲח ִבילָ ה ֶׁשל ָקנִ ים וְ לֵ ְך לְ ָפנַ י ַּב ֶּד ֶרְך
ָא ַמר לֹו ַר ִּבי יְ ֻ
יֹוׁש ִבים ּבֹוַ ,אל
יע לְ ַיד ַה ֶּפ ַתח ֶׁשל ַה ִּמ ְבנֶ ה ֶׁש ֵהם ְ
מֹוׁש ָבםּ .כְ ֶׁשּנַ ּגִ ַ
ָ
ֶאל ְמקֹום
נּוח ְק ָצת
הֹורד לְ ֶרגַ ע ָק ָצר ֶאת ַה ָּקנִ ים ּכְ ִאיּלּו ַא ָּתה ְמ ַב ֵּקׁש לָ ַ
יעֶ ,אּלָ א ֵ
ַּת ְצ ִּב ַ
יֹוׁש ִבים.
וְ ַת ְמ ִׁשיְך ְּב ַד ְרּכְ ָך ,וַ ֲאנִ י ּכְ ָבר ָא ִבין ֵהיכָ ן ֵהם ְ

אֹומים
מֹורים זְ כָ ִרים ְּת ִ
ַּדף ט'ְׁ :שנֵ י ֲח ִ
אֹומים?
מֹורים ְזכָ ִרים ְּת ִ
יטה ְׁשנֵ י ֲח ִ
עֹוׂשים ְּב ִמ ְק ֶרה ּכָ ֶזה ֶׁש ָה ָאתֹון ִה ְמלִ ָ
ִ
ָמה
ַה ִאם ָצ ִריְך לָ ֵתת ְׁשנֵ י ּכְ ָב ִׂשים לַ ּכ ֵֹהן?
מֹורים?
ָצ ִריְך ִל ְפּדֹות ֶאת ְׁשנֵ י ַה ֲח ִ
כֹורים?"ַ .ה ִּמ ְׁשנָ ה
יהם ְּב ִ
ַה ִאם ְׁשנֵ ֶ
"נֹותן
ֵ
קֹוב ַעת:
ַהּנִ ְל ֶמ ֶדת ְּב ַדף ֶזה ַ
ָטלֶ ה ֶא ָחד לַ ּכ ֵֹהן"ָ .צ ִריְך לָ ֵתת לַ ּכ ֵֹהן
ּדּוע? ּכִ י ַרק ֶא ָחד
ָטלֶ ה ֶא ָחד ִּבלְ ַבדַ .מ ַ
אֹומים הּוא ְּבכֹורְ ,ו ַה ֵּשׁנִ י ּכְ ָבר
ֵמ ַה ְּת ִ
ֵאינֹו ְּבכֹור.

יּדּוׁשין ְּב ֶפ ֶטר ֲחמֹור
ַּדף י'ִ :ק ִ
ָא ָדם יָ כֹול לְ ַק ֵּדׁש ִאי ָׁשּה ְּבכָ ל ָּד ָבר ֶׁש ַׁשּּיָ ְך לֹו
 ַט ַּב ַעת אֹו ֲא ִפיּלּו ַּב ַעל ַח ִּיים ֶׁש ְּב ַב ְעלּותֹו,ימה לְ ִה ְת ַק ֵּדׁש ּבֹו.
ִּב ְתנָ אי ֶׁש ָה ִאי ָׁשּה ַמ ְסּכִ ָ
ִאם ִּב ְמקֹום ַט ַּב ַעת ָּב ַחר ֶה ָח ָתן לָ ֵתת לַ ּכַ ּלָ ה
קּוּד ֶׁשת לִ י
"ה ֵרי ַא ְּת ְמ ֶ
לֹומר לָ ּהֲ :
ֲחמֹור ְו ַ
ַּב ֲחמֹור ֶזהְּ ,כ ַדת מ ֶֹׁשה ְו ִי ְׂש ָר ֵאל"ַ -ה ִאם
קּוּד ֶׁשת?
ִהיא ְמ ֶ
ּיּוביתִּ ,ב ְתנָ אי ֶׁש ַה ֲחמֹור נִ ְפ ָּדה ּכַ ִּדיןִ .אי ֶא ְפ ָׁשר לְ ַק ֵּדׁש ְּב ֶפ ֶטר
ׁשּובה ִהיא ִח ִ
ַה ְּת ָ
ּפֹודים אֹותֹו ִמ ְּפנֵ י ֶׁשהּוא ָאסּור ַּב ֲהנָ ָאה.
ֲחמֹור ַעד ֶׁש ִ
מייסד ועורך :מאיר יעקבסון
מנהל חינוכי ועורך :אבי רט
יו״ר חבר הנאמנים :רו״ח חיים פרייליכמן

בחסות חברת

Talmudisraeli@Medison.co.il

טל ;03-9250250 .פקס03-9265608 .

תלמוד ישראלי

