
מדינת ישראל
משרד החינוך

ַּדף כ"ה: ֵּבית ַהְּקָברֹות ָהָאבּוד

ִנים ַהַּמֵּצָבה ֶנֶעְלָמה ְוֹלא יֹוְדִעים  ַמה ִּדינֹו ֶׁשל ָׂשֶדה ֶׁשָהָיה בו ֶקֶבר ַעִּתיק, ְוִעם ַהּׁשָ
ֶדה ַהֶּזה? ֵהיָכן ִנְמָצא ַהֶּקֶבר? ַהִאם מּוָּתר ַלּכֲֹהִנים ְלִהיָּכֵנס ַלּׂשָ

ֶדה ֶׁשָהָיה ּבֹו ֶקֶבר ְוֵאין יֹוְדִעים ֵהיָכן ַהֶּקֶבר - ָאסּור ְלכֲֹהִנים  ְּתׁשּוַבת ַהַּתְלמּוד ִהיא ֶׁשּׂשָ
ֶדה, ִמְּפֵני ֶׁשְּלכֲֹהִנים ָאסּור ְלִהיַּטֵּמא ְּבטּוְמַאת ֵמת.  ְלִהיָּכֵנס ְלָכל ַהּׂשָ
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ַּדף כ"ו: ִטיּפּול ַהְּבָעִלים ַּבְּבֵהָמה

ֲחַז"ל ָקְבעּו ֶׁשִאם נֹוַלד ְּבכֹור ִלְבֵהָמה ַדָּקה )צֹאן(, ָצִריְך ַהְּבָעִלים ְלַטֵּפל ּבֹו ְּבֶמֶׁשְך 
ְׁשלֹוִׁשים ָיִמים, ְוִאם נֹוַלד לֹו ְּבכֹור ִלְבֵהָמה ַגָּסה )ָּבָקר(, ָצִריְך ַהְּבָעִלים ְלַטֵּפל ּבֹו 

ים ָיִמים. ְּבֶמֶׁשְך ֲחִמיּׁשִ

ַמּדּוַע? ִּכי ֵאין ֶזה ִמְּכבֹוד ַהּכֲֹהִנים ֶׁשִּיְּתנּו ָלֶהם ֵעֶגל ּכֹה ַרְך ְוֵהם ִיְצָטְרכּו ְלַטֵּפל ּבֹו. 
ָלֵכן ַהְּבָעִלים ְמַטֵּפל ּבֹו ַּבְּתקּוָפה ָהִראׁשֹוָנה ֶׁשָּבּה הּוא ָזקּוק ְלִטיּפּול ַרב, ְוַרק ַאַחר 

ָּכְך מֹוֵסר אֹותֹו ְלכֵֹהן.

ַּדף כ"ז: ְּתרּוָמה ְלֹכֵהן ְּפלֹוִני

ְראּוֵבן ַהַחְקַלאי ִסֵּים ַלֲערֹום ֶאת ַהְּתבּוָאה ָהַרָּבה ֶׁשֶהֱעִניק לֹו ַהָּקָּב"ה ְּבאֹוָתּה ָׁשָנה 
ִּבְׂשדֹוָתיו ְוִהְפִריׁש ְּתרּוָמה ְגדֹוָלה ְּכֵדי ָלֵתת אֹוָתּה ְלכֲֹהִנים. ְּבִדּיּוק ָעַבר ַּבָּמקֹום ְיהּוִדי 
ְוָאַמר לֹו: "ִּבִּתי ְנׁשּוָאה ְלכֵֹהן, ֶאֵּתן ְלָך ְסכּום ְמסּוָּים ְוַתֲעִניק ֶאת ַהְּתרּוָמה ַלֲחָתִני". 

ַהִאם ֶזה ֶאְפָׁשִרי? ַּבַּתְלמּוד ָּכתּוב ֶׁשּמּוָּתר ַלֲעׂשֹות ָּכְך, ַאְך ַלּכֵֹהן ְּבַעְצמֹו ָאסּור ָלֵתת 
ֶּכֶסף ְּכֵדי ֶׁשַהְּבָעִלים ִיְבַחר ָלֵתת לֹו ֶאת ַהְּתרּוָמה, ְוָאסּור לֹו ֲאִפיּלּו ַלֲעׂשֹות ְמָלאָכה 
ְּבִהְתַנְּדבּות ֲעבּור ַהְּבָעִלים, ִּכי ֶזה ִנְרֶאה ֶׁשהּוא עֹוֵבד ֲעבּורֹו ְּכֵדי ֶׁשִּיֵּתן לֹו ֶאת ַהְּתרּוָמה.

- ּוַמּדּוַע ָאסּור ַלֲעׂשֹות ָּכְך? 

- ִּכי ַלְּבָעִלים ֶיְׁשָנּה ְזכּות ָלֵתת ֶאת ַהְּתרּוָמה ְלֵאיֶזה ּכֵֹהן ֶׁשִּיְרֶצה, ְוַכֲאֶׁשר ַהּכֵֹהן נֹוֵתן 
ֶּכֶסף ַלְּבָעִלים ְּכֵדי ֶׁשַּיֲעִניק לֹו ֶאת ַהְּתרּוָמה, ִנְמָצא ַהּכֵֹהן ַמְפִסיד ֶאת ֶאָחיו ַהּכֲֹהִנים 

ֶׁשָהיּו ְיכֹוִלים ְלַקֵּבל ֶאת ַהְּתרּוָמה.

מן התלמוד
סדר קדשים,

ַמֶּסֶכת ְּבכֹורֹות, ַּדף ל"א

הסבר: רבי יהודה אומר שאם עמי ארצות שקיבלו 
על עצמם לנהוג בדיני חברות ולהקפיד במצוות, 
חוזרים בהם ממה  שקיבלו על עצמם – הרי שאם 
חזרו בהם בסתר בלבד, לא מקבלים אותם יותר 
כחברים, אבל אם חזרו בהם בגלוי מקבלים אותם, 
שאין הם חשודים ברמאות. ויש אומרים שאם 
קלקלו בסתר מקבלים אותם בתשובה, אבל אם 

קלקלו בפרהסיא – לא. 

תלתא – שלושה
תכתקי – כסאות, מושבים

"רבי יהודה אומר: חזרו במטמוניות - אין מקבלין 
אותן, בפרהסיא - מקבלין אותן. איכא דאמרי: 
אם עשו דבריהן במטמוניות - מקבלין אותן, 

בפרהסיא - אין מקבלין אותן" 

בס"ד

סדר קדשים | ַמֶּסֶכת בכורות ַּדף כ"ה-ל"א
שבת פרשת בהר | ז' – י"ג באייר )12-18 למאי(

talmudisraeli.co.il

בקרו אותנו באתר

התלמוד הישראלי



4 דקות

7 דקות

מי 
אני

והתנאים של הספרייה.ובמצב טוב לפי הכללים נלקחים ומוחזרים בזמן את הספרים, כל זמן שהם ילדים או אנשים קוראים אכפת או משנה כמה לספרייה לא צריך להיות לדני יש מנוי, ולכאורה מצד אחד:

מצד שני:

לספרייה יש עניין שכמה 

שיותר אנשים יעשו מנוי 

וישלמו עבורו, ואם דני 

מעביר את הספר לעוד 

אנשים לקרוא זה נוגד את 

הרצון של הספרייה.

מתפלפלים
לפניכם אירוע שעורר דיון משפחתי –

לדני יש מנוי בספרייה העירונית ואחת לכמה ימים הוא הולך לספרייה 
להחליף ספרים. הבעיה היא שכל פעם לאחר שהוא מחליף ספרים, בא 
אליו חברו יהודה ומבקש ממנו גם לקרוא את הספרים. דני מתלבט האם 
מותר לו לתת ליהודה לקרוא, כי המנוי בספרייה הוא רק על השם שלו, 

או שעליו להגיד ליהודה שיעשה לעצמו מנוי לבד.

נולדתי במרוקו, ובגיל 17 עליתי לארץ במסגרת עליית הנוער. א. 
שירתתי כחייל בחטיבת גבעתי. ב. 

כאשר הבחנתי ברימון שעומד להתפוצץ, נמלטתי איתו בריצה כדי  ג. 
להציל את חבריי מפגיעה.

על כך קיבלתי את עיטור המופת, והמשורר נתן אלתרמן כתב עלי שיר. ד. 

נתן אלבז

  | מי אני?

 | מן ההסטוריה
עליית הנוער

"עליית הנוער" הייתה תנועה ציונית שפעלה 
להעלאת צעירים יהודים לארץ ישראל. היא 
הוקמה בגרמניה בידי רחה פראייר בשנת 
1932. מטרת התנועה הייתה לחנך את הנוער 
היהודי לעבודה חלוצית כדי שיוכלו לבנות 
ולחזק את מפעל ההתיישבות. שלושת 
עקרונות התנועה היו: עבודה, לימוד וחברה. 
החניכים עבדו בכל יום 4-5 שעות, למדו 
4 שעות, ושאר הזמן הוקדש לפעילות 
חברתית. תנועת הנוער פעלה במשך יותר 
מחמישים שנה, עד לסגירתה בשנת 1996, 
ובמהלכן נקלטו והתחנכו במוסדותיה 

כ-350,000 צעירים. 

הקבוצה הראשונה של "עליית הנוער" מגרמניה 
Wikipedia ,צועדת לעבר קיבוץ עין חרוד
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3 דקות

עיטור המופת

  | מי אני?

7 דקות

1  .
נתן אלבז .

2  .

נתן קפץ על הרימון כדי להציל את  חבריו.
3  .

נתן עלה לארץ במסגרת עליית  הנוער.
4  .

סמל עיטור המופת אותו קיבל נתן 
בגלל המעשה הזה שעשה.

5 .

מחנה נתן בדרום הארץ נקרא על שמו  של נתן אלבז.
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 5699
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1939
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רבי סעדיה 
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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 במרכז הציור?  

מה היא עושה?  

מה הקשר בין הדמות לבין המילים "עליית הנוער" שעל התרמיל?  

מה הסמל שמצויר על הדגל?  

מה הקשר למחנה נתן?  

אני העיטור השלישי בחשיבותו בצה"ל, אחרי עיטור הגבורה ועיטור העוז. א. 
צורתי היא עיגול כסף שעליו חרב וחיטה, צמוד לסרט בצבע כחול. ב. 

הרמטכ"ל מעניק אותי על מעשה של אומץ לב שראוי לשמש מופת. ג. 
עד כה העניקו אותי 602 פעמים, כשליש מהן במלחמת יום כיפור.  ד. 
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יש לי מושג | פטר חמור !
התורה מצווה שכאשר נולד חמור בכור זכר, יש 
לפדות אותו על ידי נתינת שה לכהן תמורתו, ואז 
מותר להשתמש בו. הטעם לכך הוא שבני ישראל 
השתמשו בחמורים בזמן יציאת מצרים כדי לשאת את 
רכושם, ולכן יש בהם קדושה מסוימת שצריך לפדות.

בס"ד

בחסות חברת 
Talmudisraeli@Medison.co.il

טל. 03-9250250; פקס. 03-9265608

???שאלות השבוע
אילו אנשים נקראו "חברים"? א. 

איך המורים והרבנים בימינו מקבלים משכורת  ב. 
על הלימוד שלהם?

האם ַלּכֵֹהן ְּבַעְצמֹו מותר ָלֵתת ֶּכֶסף ְּכֵדי ֶׁשַהְּבָעִלים  ג. 
ִיְבַחר ָלֵתת לֹו ֶאת ַהְּתרּוָמה?

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 ל': ֲחֵבִרים

ְּבַדף ֶזה עֹוֵסק ַהַּתְלמּוד ַּבֲחֵבִרים. ֵאין ַהַּכּוָָנה ִלְסָתם ֲחֵבִרים, ֶאָּלא ָלֲאָנִׁשים ֶׁשִהְקִּפידּו 
ִּבְמיּוָחד ַעל ִּפְרֵטי ַהִּמְצוֹות, ּוְבִעיָּקר ַעל ִּדיֵני טּוְמָאה ְוָטֳהָרה. ֲאָנִׁשים ֵאֶּלה ִנְקְראּו 
"ֲחֵבִרים". ֹלא ָּכל ֶאָחד ָיכֹול ָהָיה ְלֵהיָחֵׁשב ֶלָחֵבר; ִמי ֶׁשָרָצה ַלֲעׂשֹות זֹאת, ֲאִפיּלּו 
ִאם ָהָיה ַּתְלִמיד ָחָכם, ָהָיה ָצִריְך ְלַקֵּבל ַעל ַעְצמֹו ֶאת ִעְנְיֵני ַהֲחֵברּות ִלְפֵני ְׁשלֹוָׁשה 
ֲחֵבִרים. ַהָּללּו ָהיּו ּבֹוְדִקים ֶׁשהּוא ָאֵכן ַמְקִּפיד ַעל ִעְנְיֵני ָטֳהָרה, ַהְפָרַׁשת ְּתרּומֹות 
ּוֵמֲעָׂשרֹות ְוַכּדֹוֶמה, ְוָראּוי ִלְהיֹות ָחֵבר. ַוֲאִפיּלּו ִאם ָהָיה אֹוֵמר אֹותֹו ָאָדם ֶׁשהּוא 
מּוָכן ְלַקֵּבל ַעל ַעְצמֹו ֶאת ָּכל ִעְנְיֵני ַהֲחֵברּות, חּוץ ִמָּדָבר ֶאָחד - ֹלא ָהיּו ְמַקְּבִלים 
אֹותֹו, ַעד ֶׁשְּיַקֵּבל ֶאת ּכּוָּלם. ְּבדֹוֶמה ְלָכְך, ּגֹוי ֶׁשָּבא ְלִהְתַּגֵּיר, ּומּוָכן ְלַקֵּבל ַעל ַעְצמֹו 
ֶאת ָּכל ַהִּמְצוֹות ְוִדְבֵרי ַהּתֹוָרה, חּוץ ִמָּדָבר ֶאָחד - ֹלא ְמַקְּבִלים אֹותֹו. ַרק ִמי ֶׁשּמּוָכן 

ְלַקֵּבל ֶאת ָּכל ַהּתֹוָרה ְוַהִּמְצוֹות ָיכֹול ְלִהְתַּגֵּיר ּוְלִהְצָטֵרף ָלַעם ִיְׂשָרֵאל.

ב ְלמּוָטב ַּדף ל"א: ֶה"ָחֵבר" ֶׁשּׁשָ

ֶּיְׁשָנם ַּתָּנִאים ַהּסֹוְבִרים ֶׁשִאם "ָחֵבר" ָעָׂשה ְּבַפְרֶהְסָיה ַהְנָהגֹות ֶׁשֵאיָנן ְראּויֹות 
ֶל"ָחֵבר", ַאְך ָחַזר ִּבְתׁשּוָבה ַּבִּמְסָּתִרים, ֵאין סֹוְמִכים ָעָליו ְּכ"ָחֵבר". ֲאָבל ַרִּבי 
ִׁשְמעֹון ְוַרִּבי ְיהֹוֻׁשַע ֶּבן ָקְרָחה אֹוְמִרים: ֵּבין ִאם ָחַזר ִּבְתׁשּוָבה ְּבַפְרֶהְסָיה ּוֵבין 
ִאם ָחַזר ִּבְתׁשּוָבה ַּבִּמְסָּתִרים - ְמַקְּבִלים אֹותֹו ְּכ"ָחֵבר". ָּתִמיד ְיהּוִדי ָיכֹול ַלֲחזֹור 
ִּבְתׁשּוָבה, ְוָכְך ָּפַסק ָהַרְמַּב"ם ֶׁשֲאִפיּלּו ִמי ֶׁשָעַבר ֲעֵברֹות ֲחמּורֹות ְּביֹוֵתר, ְוהּוא 
ָרָׁשע ְומּוָמר, ִאם ָחַזר ִּבְתׁשּוָבה, ְּבָגלּוי אֹו ַּבֵּסֶתר, ְמַקְּבִלים אֹותֹו. עֹוד הּוא 
ּכֹוֵתב, ֶׁשֲאִפיּלּו ָהָיה ָאָדם ָרָׁשע ָּכל ָיָמיו ְוֹלא ָזָכה ַלֲחזֹור ִּבְתׁשּוָבה ֶאָּלא ֶרַגע 

ִלְפֵני מֹותֹו - ִיְהֶיה לֹו ֵחֶלק ָלעֹוָלם ַהָּבא.

מייסד ועורך: מאיר יעקבסון
מנהל חינוכי ועורך: אבי רט

תלמוד ישראלייו״ר חבר הנאמנים: רו״ח חיים פרייליכמן
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ַּדף כ"ט: ְׂשַכר ִמְצָוה

ַּבִּמְׁשָניֹות ְּבַדף ֶזה ָאנּו לֹוְמִדים ֶׁשֲעבּור ְּדָבִרים 
ֶׁשְּקׁשּוִרים ַּבּתֹוָרה ּוְבִקּיּום ִמְצוֹות - ָאסּור 
ָלַקַחת ָׂשָכר, ַעד ְּכֵדי ָּכְך, ְׁשִמי ֶׁשְּמַקֵּבל ָׂשָכר 
ִּבְׁשִביל ָלדּון - ִּדיָניו ְּבֵטִלים, ִמי ֶׁשְּמַקֵּבל ָׂשָכר 
ִּבְׁשִביל ְלָהִעיד - ֵעדּותֹו ְּבֵטָלה, ּוִמי ֶׁשּנֹוֵטל ָׂשָכר 

ְּכֵדי ְלָהִכין ֵמי ֵאֶפר ָּפָרה ֲאדּוָּמה אֹו ַלֲהזֹות אֹותֹו, ֵאין ְקדּוָׁשה ַּבַּמִים ּוָבֵאֶפר.  
ַּבַּתְלמּוד לֹוְמִדים ִּדין ֶזה ִמִּדְבֵרי מֶֹׁשה ַרֵּבנּו, ֶׁשָאַמר ִלְבֵני ִיְׂשָרֵאל: "ְרֵאה ִליַּמְדִּתי 
ֶאְתֶכם חּוִּקים ּוִמְׁשָּפִטים"; ְּכֵׁשם ֶׁשּמֶֹׁשה ִליֵּמד ְּבִחיָּנם, ָּכְך ַּגם ַעל ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל 
ְלַלֵּמד ְּבִחיָּנם, ְוֵכן ִּבְׁשַאר ִעְנְיֵני ִמְצוֹות. ְוִאם ִּתְׁשֲאלּו, ֵאיְך ַהּמֹוִרים ְוָהַרָּבִנים 
ְּבָיֵמינּו ְמַקְּבִלים ַמְׂשּכֹוֶרת ַעל ַהִּליּמּוד ֶׁשָּלֶהם? ַהְּתׁשּוָבה ִהיא, ֶׁשִהִּתירּו ָלֶהם 
ְלַקֵּבל ָׂשָכר ַעל ָּכְך ֶׁשֵהם ַמְׁשִּגיִחים ַעל ַהַּתְלִמיִדים, ְוֵכן ַעל ָּכְך ֶׁשַּבְּזַמן ֶׁשֵהם 

ְמַלְּמִדים ֵהם ְּבֵטִלים ִמְּמָלאכֹות ֲאֵחרֹות.

ַּדף כ"ח: ְּבֵהמֹות ֶאֶרץ ִמְצַרִים

ַהְּבֵהמֹות ֶׁשָהיּו ָּבָאֶרץ ִמְצַרִים ִּבְתקּוַפת ַהִּמְׁשָנה, ָהיּו ְמׁשּוָּבחֹות ִּבְמיּוָחד, יֹוֵתר 
ֵמֲאֶׁשר ְּבָכל ָמקֹום ַאֵחר. ַּבִּמְׁשָנה ְּבַדף ֶזה ְמסּוָּפר, ֶׁשַּכֲאֶׁשר ָהיּו ַאְנֵׁשי ִמְצַרִים 
מֹוְכִרים ָּפרֹות אֹו ֲחִזירֹות ְלֲאָנִׁשים ֵמֲאָרצֹות ֲאֵחרֹות, ֵהם ָהיּו עֹוִׂשים ָלֶהן ִניּתּוַח 
ְּכֵדי ֶׁשֹּלא יּוְכלּו ָלֶלֶדת. ַמּדּוַע ָעׂשּו זֹאת? ְּכֵדי ֶׁשָּכל ִמי ֶׁשִּיְרֶצה ְּבֵהמֹות טֹובֹות 
ָּכֵאֶּלה ִיְהֶיה ַחָּיב ָלבֹוא ִלְקנֹות אֹוָתן ִמִּמְצַרִים, ְוֹלא יּוַכל ְלַגֵּדל ֲעָדִרים ֶׁשָּלֶהן 
ְּבַעְצמֹו. ֶאת ַהָּדָבר ַהֶּזה ִסיֵּפר ַלֲחָכִמים תֹודֹוס ָהרֹוֵפא. ִמָּכְך ָלְמדּו ֲחָכִמים 
ֶׁשְּבֵהָמה ֶׁשֶּנְחַּתְך ָהֶרֶחם ֶׁשָּלּה ֵאיָנּה ֶנְחֶׁשֶבת ְטֵרָפה ְוִהיא מּוֶּתֶרת ַּבֲאִכיָלה, 

ֶׁשֲהֵרי ַלָּפרֹות ְּבִמְצַרִים ָחְתכּו ֶאת ָהֶרֶחם ְוֵהן ִנְׁשֲארּו ַּבַחִּיים.
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בתזמון - האם עשית את הדבר שהיה צריך לעשות 
בזמן הנכון. בפרשתנו מתארת התורה את החובה 
והמצווה לעזור לעני ואומרת: "וכי ימוך אחיך ומטה 
ידו עמך והחזקת בו". מה פירוש הביטוי "והחזקת 
בו" ביחס למצוות הצדקה? וכי לא היה נכון יותר 
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במקום בו הוא רעב לפת לחם, כי אם לזהות את אותם 

אלו הקרובים ליפול ולהחזיק בהם קודם נפילתם.
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