
יום הזיכרון ְלחְללי מעְרכות 
ישראל ּוְלנפְגעי פעולות האיבה
ויום העצמאות ה-71
למדינת ישראל

מדינת ישראל
משרד החינוך

ַּדף י"ח: ׁשֹוֵמר ָהֲעָגִלים

ְּדִפיקֹות ַקּלֹות ִנְׁשְמעּו ַעל ֶּדֶלת 
ֵּביתֹו ֶׁשל ְראּוֵבן. הּוא ָּפַתח ֶאת 
ַהֶּדֶלת ְוִקיֵּדם ִּבְבָרָכה ֶאת ְּפֵני ְׁשֵכנֹו 

ִמן ַהַּבִית ַהָּסמּוְך.
- "ָאדֹון ְראּוֵבן, ִאם ּתּוַכל ַלֲעׂשֹות 
ִלי טֹוָבה ְוִלְׁשמֹור ַעל ָהֵעֶגל ֶׁשִּלי 
ְלַכָּמה ָׁשעֹות, ֲאִני ָצִריְך ִלְנסֹוַע 

ִּבְדִחיפּות ָלִעיר".
- "ְּבִׂשְמָחה ַרָּבה".

- "ִאם ּתּוַכל ִלְׁשמֹור ַּגם ַעל ֶׁשִּלי", 
ִנְׁשַמע קֹולֹו ֶׁשל ָׁשֵכן נֹוָסף, ֶׁשִהְתּגֹוֵרר ַּבְּצִריף ֵמֵעֶבר ָלְרחֹוב, "ָאדֹון ְראּוֵבן, ֲעֵׂשה 

טֹוָבה, ְׁשמֹור ַעל ָהֵעֶגל ֶׁשִּלי ְלַכָּמה ָׁשעֹות".
- "ְּבַבָּקָׁשה, ַהְכֵנס ַּגם אֹותֹו ֶלָחֵצר ְוִיְׁשּתֹוְבבּו ָהֲעָגִלים ֶׁשָּלֶכם ַיַחד ַעד ֶׁשָּתׁשּובּו".

ְלַאַחר ַּכָּמה ָׁשעֹות ָׁשַמע ְראּוֵבן ִּדין ּוְדָבִרים ֵמֲחֵצרֹו. ִהְתָּבֵרר ֶׁשֵעֶגל ֶאָחד ֵמת ְוָכל 
ֵכן. ָׁשֵכן טֹוֵען ֶׁשָהֵעֶגל ֶׁשַחי ַׁשָּיְך לֹו ְוָהֵעֶגל ַהֵּמת הּוא ֶׁשל ַהּׁשָ

ַמה ַּיֲעֶׂשה ְראּוֵבן? הּוא ַיִּניַח ֶאת ָהֵעֶגל ַהַחי ֵּביֵניֶהם ְוֵיֵלְך, ֵהם ְּכָבר ַיְחְלקּו ּבֹו.
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ַּדף י"ט: ָסֵפק ְּבכֹור

ג ִאם ָהֵעֶגל הּוא  ִׁשְמעֹון ָרַכׁש ְּבֵהָמה ִמּנֹוְכִרי ְוזּו ִהְמִליָטה ֵעֶגל, ֲאָבל ֵאין לו מּוּׂשָ
ְּבכֹור אֹו ֶׁשַהְּבֵהָמה ַהּזֹו ָיְלָדה ְּכָבר ֶּבָעָבר, ִּבְהיֹוָתּה ֵאֶצל ַהּנֹוְכִרי. ַמה ִּדינֹו ֶׁשל ָהֵעֶגל? 
ַהִאם ִׁשְמעֹון ַחָּיב ְלָהִביא אֹותֹו ַלּכֵֹהן? ַהְּתׁשּוָבה ִהיא ֶׁשִׁשְמעֹון ֵאינו ַחָּיב ְלָהִביא 
אֹותֹו ַלּכֵֹהן, ִמְּפֵני "ֶׁשַהּמֹוִציא ֵמֲחֵברֹו ָעָליו ָהְרָאָיה". ַעד ֶׁשַהּכֵֹהן ֹלא ָיִביא ְרָאָיה 
ֶׁשָהֵעֶגל ַהֶּזה ְּבכֹור, ֵאין לֹו ְזכּות ִלְדרֹוׁש אֹותֹו ִמִׁשְמעֹון. ִמַּצד ֵׁשִני, ִׁשְמעֹון ֵאינו 
ָיכֹול ְלִהְׁשַּתֵּמׁש ָּבֵעֶגל, ֶׁשֲהֵרי הּוא ָסֵפק קֹוְרָּבן, ָלֵכן ָעליו ְלַהְמִּתין ַעד ֶׁשִּיְהֶיה ּבֹו 

מּום ְוָאז יּוַכל ְלִהְׁשַּתֵּמׁש ּבֹו.

ַּדף כ': ִמי ָהִאיָּמא ֶׁשל ָהֵעֶגל?

ְיהּוָדה ָקָנה ְּבֵהָמה ְוֵעֶגל ִמּנֹוְכִרי, אּוָלם הּוא ֵאיֶנּנו יֹוֵדַע ִאם ַהָּפָרה ִהיא ָהִאיָּמא ֶׁשל 
ֵאָלה ִהיא: ַמה ִּדינֹו ֶׁשל ָהֵעֶגל ֶׁשִּיּוֵָלד ֶּבָעִתיד  ָהֵעֶגל אֹו ֶׁשהּוא נֹוַלד ְלָפָרה ַאֶחֶרת. ַהּׁשְ
ַלָּפָרה ַהּזֹו, ַהִאם הּוא ְּבכֹור אֹו ֹלא?  ַּבַּתְלמּוד ֶנֱאַמר ֶׁשִאם ָהֵעֶגל יֹוֵנק ִמן ַהָּפָרה ֵאין 

ַלֲחׁשֹוׁש ֶׁשהּוא נֹוַלד ְלָפָרה ַאֶחֶרת, ֶאָּלא ֲחָזָקה ֶׁשהּוא ַהֵּבן ֶׁשָּלּה.

מן התלמוד
סדר קדשים,

ַמֶּסֶכת ְּבכֹורֹות, ַּדף כ"א

הסבר: התלמוד לומד את דינו של מחוסר זמן 
)בהמה שלא מלאו לה שבעה ימים( מדינו של 

הבכור, שכן יש ביניהם דמיון בכמה הלכות.

למילף – ללמוד
רעוותא – רועים

"מסתברא מבכור הוה ליה למילף, שכן גואל, 
מום, תמורת, אכילה" 

בס"ד

סדר קדשים | ַמֶּסֶכת בכורות ַּדף י"ח- כ"ד
שבת פרשת אמור | ל' בניסן- ו' באייר )5-11 למאי(

talmudisraeli.co.il

בקרו אותנו באתר

התלמוד הישראלי



4 דקות

7 דקות

מי 
אני

לצאת לקרוא במקום אחר. ולכבות את האור בחדר או הגדולים צריכים לוותר מפריע להם להירדם. לכן מהגדולים יותר והאור זקוקים ליותר שעות שינה הילדים הקטנים יותר מצד אחד:

מצד שני:

האחים הגדולים גם ככה 

מוותרים בהרבה דברים לאחים 

הקטנים, והם לא מוכנים שגם 

בערב כשהם רוצים ליהנות, 

לקרוא ולהירגע, לכבות את 

האור או ללכת למקום אחר 

שזה פחות נעים ונוח.

מתפלפלים
לפניכם אירוע שעורר דיון משפחתי –

משפחת כהן ב"ה היא משפחה ברוכת ילדים. בכל חדר בביתה גרים )די 
בצפיפות( חמישה ילדים, מגילאים שונים. הבעיה היא שבערב כשהקטנים 
יותר מנסים לישון הם מבקשים מהאחים הגדולים לכבות את האור, אבל 

אלו רוצים עוד להישאר ערים, לקרוא וכו', והם זקוקים לאור.

א. מכנים אותי "חוזה המדינה".

ב. כתבתי את הספר "אלטנוילנד", בו הופיע המשפט "אם תרצו - אין זו אגדה".

ג. פעלתי רבות לקידום הציונות והרעיון של מדינה יהודית בארץ ישראל.

בנימין זאב הרצלד. לאחר הקמת המדינה הועלו עצמותי לארץ ונקברו בהר הקרוי על שמי.

  | מי אני?

 | מן ההסטוריה
הקונגרס הציוני העולמי הראשון

הקונגרס הציוני העולמי הראשון היה כינוס 
של ראשי התנועה הציונית שיזם בנימין 
זאב הרצל. הוא התקיים בעיר בזל בשווייץ 
בימים א׳-ג׳ באלול תרנ"ז, והשתתפו בו 208 
צירים ציונים מ-16 מדינות. בנאומו דיבר 
הרצל על החשיבות בהקמת מדינה ליהודים, 
עורר התלהבות רבה ונבחר פה אחד לנשיא 
הקונגרס. במהלך הקונגרס התקבלו החלטות 
לגבי המשך פעילות התנועה הציונית, הוא 
העלה את הבעיה היהודית על סדר היום 
הבינלאומי, ועורר תקווה חדשה בעם ישראל. 
כמה ימים לאחר הקונגרס כתב הרצל ביומנו: 
"בבזל יסדתי את מדינת היהודים. אילו 
אמרתי זאת היום בקול, היו הכל צוחקים לי. 
אולי בעוד חמש שנים וודאי בעוד חמישים 

שנה, יסכימו הכל". 

דיוקנאותיהם של צירי הקונגרס הציוני העולמי 
Wikipedia 1897 ,הראשון

 -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?

בס"ד

חברותא



3 דקות

ספר מדינת היהודים

  | מי אני?

7 דקות

1  .

בנימין זאב הרצל. חוזה מדינת היהודים.
2  .

בעיר באזל בשוויץ.
3  .

את הספר "אלטנוילנד" אותו היא כתבה.
4  .

זה התאריך בו התקיים הקונגרס הציוני  העולמי הראשון.
5  .

זה הדגל אותו הציע הרצל בהתחלה שיהיה  דגל מדינת היהודים.

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:
מי הדמות בציור ועל מה היא חולמת?  

היכן הדמות נמצאת?  
מה היא אוחזת בידה?  

איך קשור התאריך על המעטפה לדמות?  
מה מסמל הדגל בציור?  

א. כתב אותי בנימין זאב הרצל.
ב. אני מסביר שהפתרון לבעיית היהודים הוא הקמת מדינה יהודית.

ג. עוררתי התרגשות רבה בקרב הקוראים.
ד. הציונות המדינית קיבלה אותי בתור המצע הרעיוני שלה.

2
3
4
5

1



יש לי מושג | חמישה תשלומים !
אדם שחובל בחברו בכוונה וגורם לו נזק גופני, חייב 
לשלם לו חמישה תשלומים: נזק, צער, ריפוי, שבת 
)ביטול ממלאכה( ובושת. הסכום המדויק נקבע 
לפי נסיבות הפגיעה. יש מקרים בהם משלמים רק 
חלק מתשלומים אלה, למשל כשלא נגרם ביטול 

מלאכה או שאין צורך בתשלום לרופא.

בשביל הסנהדרין  

בית שערים 
בית שערים הממוקמת ליד רמת ישי ומדרום מזרח 
לחיפה, נוסדה בשנת 1926 בידי עשר משפחות  
שעלו מיוגוסלביה. המושב נקרא על שם בית שערים 
הקדומה, מקום מושב הסנהדרין מימי המשנה 
והתלמוד, המתנשאת 137 מטרים מעל פני הים על 

אחת מהשלוחות הדרומיות של הגליל התחתון.

בס"ד

בחסות חברת 
Talmudisraeli@Medison.co.il

טל. 03-9250250; פקס. 03-9265608

???שאלות השבוע
מה פירוש ַהִּמיָּלה "ֵּתיקּו" בתלמוד? א. 

מה פירוש הביטוי "ִמְקַצת ַהּיֹום ְּככּוּלֹו"? ב. 
בעניין דין בכור: איך יודעים ִאם ַהָּפָרה הזו ִהיא  ג. 
ָהִאיָּמא ֶׁשל ָהֵעֶגל אֹו ֶׁשהּוא נֹוַלד ְלָפָרה ַאֶחֶרת?

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 כ"ג: טּוְמַאת ְנֵבָלה

יֹום ֶאָחד ִּבְלַבד ִלְפֵני ַחג ַהֶּפַסח ִהְבִחין ֵמִאיר ִּבְׁשֵכנֹו ְׁשמּוֵאל ֶׁשהּוא ּגֹוֵרר 
ִנְבַלת ְּבֵהָמה ְּבמֹו ָיָדיו. הּוא ִנַּגׁש ְוָאַמר לֹו: "ַאָּתה נֹוֵגַע ִּבְנֵבָלה וִנְטָמא ְּבָכְך. 

ֹלא ּתּוַכל ְלַהְקִריב קֹוְרַּבן ֶּפַסח".

- "ָּתנּוַח ַּדְעְּתָך", ָקָרא ְלֶעְברֹו ְׁשמּוֵאל ְוִהְרִּגיעֹו. ִלְפֵני ֶׁשֵּמָתה, ַהְּבֵהָמה ַהּזֹו 
ָחְלָתה ְּבַמֲחָלה ֶׁשִּבְגָלָלּה ַהָּבָׂשר ֶׁשָּלּה ֹלא ָהָיה ָראּוי ַלֲאִכיָלה ְּכָלל, ְוַהֲהָלָכה 
קֹוַבַעת ֶׁשְּבֵהָמה ֶׁשְּבָׂשָרּה ֹלא ָהָיה ָראּוי ַלֲאִכיָלה, ַּכֲאֶׁשר ִהיא ֵמָתה ֵאין ִהיא 

ְטֵמָאה ְּבטּוְמַאת ְנֵבָלה".

ַּדף כ"ד: ַעד ֶׁשָּיבֹוא ֵאִלָּיהּו

ַהִּמיָּלה "ֵּתיקּו" ַּבַּתְלמּוד ֵּפרּוָׁשּה: ַיֲעמֹוד. ַחְכֵמי ַהַּתְלמּוד ִהְׁשַּתְּמׁשּו ְּבִביּטּוי 
ֶזה ַּכֲאֶׁשר ֵהם ִנְקְלעּו ִלְׁשֵאָלה ֶׁשֵאין ָעֶליָה ְּתׁשּוָבה, ְוַכּוַָנת ַהְּדָבִרים ִהיא, 
ֶׁשַהּנֹוֵׂשא ֶׁשּבֹו ֹלא ִהִּגיעּו ְלַהְכָרָעה - ַיֲעמֹוד, ֶׁשֵאין ָאנּו יֹוְדִעים ְלַהְכִריַע ּבו. 
ַהַּמַהְרַׁש"ל  ּכֹוֵתב ִּכי ַּכֲאֶׁשר ַהְּגָמָרא סֹוֶתֶמת ִּדּיּון ְּב"ֵתיקּו", ֵּפרּוׁשֹו ֶׁשל ָּדָבר 
ֶׁשְּלִאיׁש ֵאין ַסְמכּות ְלַהְכִריַע ַּבָּדָבר ַעד ֶׁשַהַּסְנֶהְדִרין ָּתׁשּוב ְוַתְכִריַע ַּבָּסֵפק. 

ְּבַדף ֶזה ֵיׁש ִהְתַיֲחסּות ְמפֹוֶרֶׁשת ְלָכְך ֶׁשֵאִלָּיהּו ַהָּנִביא ַיְכִריַע ְסֵפקֹות ִויָתֵרץ 
קּוְׁשיֹות: ַהְּגָמָרא עֹוֶסֶקת ִּבְׁשֵאָלה ִהְלָכִתית ְמסּוֶּיֶמת ְוִהיא אֹוֶמֶרת ֶׁשֵאין ָלּה 
ַהְכָרָעה: "ַעד ָיבֹוא ְויֹוֶרה ֶצֶדק ָלֶכם", ַמְסִּביר ַרִׁש"י: "ַעד ֶׁשָּיבֹוא ֵאִלָּיהּו ְויֹוֶרה 

ִאם מּוָּתר אֹו ָאסּור"

מייסד ועורך: מאיר יעקבסון
מנהל חינוכי ועורך: אבי רט

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

סדר קודשים | ַמֶּסֶכת ְּבכֹורֹות דף כ״א - כ״ד

ַּדף כ"ב: ִציר ַהָּדִגים 

ִציר ֶׁשל ָּדִגים הּוא חֹוֶמר ֶׁשּמּוְפָרׁש ֵמַהָּדִגים, ְוַהֲהָלָכה 
קֹוַבַעת ֶׁשהּוא ֵאיֶנּנּו ְמַקֵּבל טּוְמָאה, ֲאָבל, ְּבֶדֶרְך ְּכָלל 
ַּבִּציר ְמעֹוָרִבים ַּגם ַמִים, ּוַמִים ֲהֵרי ְמַקְּבִלים טּוְמָאה, 
ִאם ֵּכן, ֵאיְך ְמַטֲהִרים ֶאת ַהִּציר? ַמְכִניִסים ַלִּמְקֶוה 
ֶאת ַהְּכִלי ֶׁשּבֹו ַהִּציר, ַעד ֶׁשֵּמי ַהִּמְקֶוה עֹוְבִרים ֶאת 
ְׂשַפת ַהְּכִלי ְוִנְכָנִסים ְלתֹוכֹו, ְּבָכְך ִמְתָעְרִבים ֵמי 

ַהִּמְקֶוה ִעם ֵמי ַהִּציר ּוֵמי ַהִּציר ִנְטָהִרים.

ַּדף כ"א: "ִמְקַצת ַהּיֹום ְּככּוּלֹו"

ִמְׁשַּפַחת ּכֵֹהן ָחְגָגה ֶאת ְּכִניָסתֹו ְלעֹול 
ְמָחה  ּתֹוָרה ּוִמְצוֹות ֶׁשל ְּבָנה נֹוַעם, ְוַהּׂשִ
ָהְיָתה ְגדֹוָלה. ּנֹוַעם, ֲחַתן ַּבר ַהִּמְצָוה, 
ִניַּגׁש ִלְפֵני ַהֵּתָבה ְוִהְתַּפֵּלל ְּכְׁשִליַח ִציּבּור. 

ְלַאַחר ַהְּתִפיָּלה הּוא ִניַּגׁש ְלָסבֹו ְוָׁשַאל: 
"ֲהֵרי ֲאִני נֹוַלְדִּתי ְּבח' ְּבִכְסֵלו ְּבָׁשָעה 
ְּכָבר ְּבח'  ַּבָּצֳהַרִים. ָּכֵעת, ָאנּו  ְׁשַּתִים 

ָעה ֶׁשָּבּה נֹוַלְדִּתי, ָאז ִמי ָאַמר ֶׁשְּכָבר  ְּבִכְסֵלו ַּבַּלְיָלה, ֲאָבל עֹוד ֹלא ִהִּגיָעה ַהּׁשָ
ַעְכָׁשיו ֲאִני ֶנְחָׁשב "ָּגדֹול"? אּוַלי ַרק ָמָחר ִּבְׁשַּתִים ַּבָּצֳהַרִים ֶאְהֶיה "ָּגדֹול"?

ֵהִׁשיב לֹו ָסבֹו: "ֵיׁש ְּכָלל ַהּקֹוֵבַע 'ִמְקַצת ַהּיֹום ְּככּוּלֹו' - ְּכָבר ִּבְתִחיַּלת ַהּיֹום 
ָחִלים ַהִּדיִנים ֶׁשְּצִריִכים ָהיּו ָלחּול ְּבֶהְמֵׁשְך ַהּיֹום, ְוָלֵכן ְּכָבר ִּבְתִחיַּלת ח' 

ְּבִכְסֵלו ִנְהֵייָת 'ָּגדֹול'".

דבר תורה 
פרשת אמור פותחת בציווי כפול: "אמור אל הכהנים 

בני אהרון ואמרת אלהם". 
מדוע התורה שמקפידה שלא לומר מילה מיותרת, 
חוזרת ומצווה פעמיים "אמור" ואחרי כן "ואמרת" 
בזה אחר זה? רש"י מתרץ את השאלה ואומר: 
"להזהיר גדולים על הקטנים", כלומר - הציווי הנוסף 
בא לומר לכהנים הגדולים לשמור גם על ילדיהם 
הכהנים הקטנים שלא יעברו על כל ציוויי הכהונה.

אולם, במבט מעמיק יותר ניתן להסביר את דבריו של 
רש"י ולומר שיש כאן ציווי ל"גדולים" - הם הכהנים, 
שישימו לב גם ל"קטנים" - לפרטים הקטנים שבכל 
דבר ודבר. דרך העולם היא שאדם שנמצא בתפקיד 
חשוב מבחין פחות בפרטי הפרטים הקטנים ולעיתים 
שוכח או מקל ראש בהם. באה התורה אל הכהנים 
העוסקים בתפקיד חשוב ואומרת להם: שימו לב 
גם לדברים הגדולים וגם לפרטי הפרטים הקטנים.


