תנו באתר

בקרו או

בס"ד

מדינת ישראל
משרד החינוך

סדר קדשים | ַמ ֶּסכֶ ת בכורות ַּדף ל"ט-מ"ה
שבת פרשת במדבר | כ"א– כ"ז באייר (  26למאי1 -יוני)

ַּדף ל"טְּ :ב ֵה ָמה ַּב ֲעלַ ת מּום

l

raeli.co.i

talmudis

התלמוד

הישראלי

מן התלמוד
סדר קדשים,
ַמ ֶּסכֶ ת ְּבכֹורֹותַּ ,דף ל"ט

סּוּי ֶמת ִהיא ַּב ֲעלַ ת מּום אֹו ֹלא.
ּבֹוע ַה ִאם ְּב ֵה ָמה ְמ ֶ
ְּפ ָע ִמים ְו ָצ ִריְך לִ ְק ַ
אֹותּה ְוֹלא ִה ְצלִ יחּו .אּולָ ם
ּבֹוע ֶׁש ִהיא ַּב ֲעלַ ת מּוםַ ,אְך ַרק ִאם נִ יּסּו לְ ַר ֵּפא ָ
יּתן לִ ְק ַ
נִ ַ
ּבֹוע ֶׁש ִהיא ַּב ֲעלַ ת מּום
מּוצלַ ַחתִ ,אי ֶא ְפ ָׁשר לִ ְק ַ
צּורה ֹלא ְ
אֹותּה ְּב ָ
ִאם ְינַ ּסּו לְ ַר ֵּפא ָ
יּבלָ ה ֶאת ַה ִּטיּפּול ַה ַּמ ְת ִאים .לָ כֵ ן ַרק ִאם נַ ֲעׂשּו
ְּב ַו ַּדאיּ ,כִ י ָיכֹול לִ ְהיֹות ֶׁש ִהיא ֹלא ִק ְ
וע ָׂש ִבים יְ ֵב ִׁשים ּכְ ֶש ָצ ִריְך,
אֹותּה ֲע ָׂש ִבים לַ ִחים ֲ
ַה ְּפעּוּלֹות ַה ַּמ ְת ִאימֹות ּכְ גֹון ֶׁש ֶה ֱאכִ ילּו ָ
ּדֹומהַ ,רק ִאם
ּומרּוּוָח ְוכַ ֶ
ׁשּוח ָרר ְ
נָ ְתנּו לָ ה ְׁש ִת ָּיה ּכְ ֶׁש ִהיא נִ ְמ ֵצאת ַּב ָּשׂ ֶדהְּ ,ב ָמקֹום ְמ ְ
בּוע.
קֹוב ִעים ֶׁש ִהיא ַּב ֲעלַ ת מּום ָק ַ
בּורּה ּכָ ל ַה ְּפעּוּלֹות ַהּלָ לּו ְוֹלא ִה ְת ַר ְּפ ָאהְ ,
נַ ֲעׂשּו ֲע ָ

ׁשּוׁשן ַה ִּב ָירה ְּב ַהר ַה ַּביִ ת
ַ
ַּדף מ':
יע ֶׁש ָה ָיה ַּב ַּשׁ ַער
ׁשּוׁשן ַה ִּב ָירה"ְּ -ב ָי ִצ ַ
"ׁש ֵּתי ַאּמֹות ֶׁש ָהיּו ְּב ַ
לֹומ ִדים ַעל ְ
ַּב ַּת ְלמּוד ְ
"ׁשּוׁשן ַה ִּב ָירה".
ַ
ּוׁשמֹו ָה ָיה
ַה ִּמ ְז ָר ִחי ֶׁשל ֵּבית ַה ִּמ ְק ָּדׁשְ ,
אֹורְך ַא ָּמה,
אֹורְךּ ,כָ ל ֶא ָחד ֵמ ֶהם ְּב ֶ
יּמׁשּו לִ ְמ ִדידֹות ֶ
ּש ַער ַה ִּמזְ ָר ִחי ָהיּו ְׁשנֵ י ַמ ְּקלֹות ֶׁש ִּשׁ ְ
ַּב ַ ׁ
אֹורּכָ םַ .א ַחד ַה ַּמ ְּקלֹות ָהיָ ה ָארֹוְך ְּב ֶא ְצ ַּבע ֵמ ַה ַּמ ֵּקל ַה ֵּשׁנִ י.
ֲא ָבל ָהיָ ה ֶה ְב ֵּדל ֶׁשל ֶא ְצ ַּבע ְּב ְ
יּתם
ּדּוע ָעׂשּו ּכָ ְך? ּכַ ֲא ֶׁשר ִה ְז ִמינּו ָא ָּמנִ ים לַ ֲעׂשֹות ְמלָ אכָ ה ְּב ֵבית ַה ִּמ ְק ָּדׁשִ ,סיּכְ מּו ִא ָ
ַמ ַ
ּות ַק ְּבלּו ּכָ ְך ְוכָ ְך ּכֶ ֶסף לְ כָ ל ַא ָּמהָ .ק ֶׁשה
חֹומה ְ
לְ ָמ ָׁשלֲ :עלֵ יכֶ ם לִ ְבנֹות ֵׁשׁש ַאּמֹות ֶׁשל ָ
ימ ֶטר
ְמאֹוד לִ ְמדֹוד ֵׁשׁש ַאּמֹות ְּב ִדּיּוקַ .מה ִּי ְה ֶיה ִאם ֵהם ִי ְבנּו ֵׁשׁש ַאּמֹות ָּפחֹות ֶסנְ ִט ֶ
ימ ֶטר ָאסּור ְּב ִׁשיּמּוׁש! לָ כֵ ןַ ,א ֲח ֵרי
יּוּתר ֶׁש ֵהם ְי ַק ְּבלּו ֲעבּור ַה ֶּסנְ ִט ֶ
 ּכֶ ֶסף ַה ֶה ְק ֵּדׁש ַה ְמ ָיֹותרְ ,וכָ ְך ֹלא ָיבֹואּו
מֹוד ִדים ֶאת ְמלַ אכְ ָּתם ְּב ַמ ֵּקל ָה ַא ָּמה ַהּגָ דֹול ֵ
בֹודה ָהיּו ְ
יּצּוע ָה ֲע ָ
ִּב ַ
לִ ֵידי ֲח ָׁשׁש ִׁשיּמּוׁש ְּבכֶ ֶסף ֶה ְק ֵּדׁש.

קֹור ְּבנֹות ַּב ֲעלֵ י מּום
ַּדף מ"אְ :
קֹור ְּבנֹות
מּוב ָח ִרים ְּב ַתכְ לִ ית ַה ְּשׁלֵ מּותְ .
קֹור ָּבנֹות ְ
יבים ְּב ֵבית ַה ִּמ ְק ָּדׁש ֶאּלָ א ְ
ֵאין ַמ ְק ִר ִ
אֹותם.
ׁשֹוח ִטים ָ
ּפֹודים ְו ֲ
ַּב ֲעלֵ י מּום ִ
קֹור ָּבןּ .כֶ ֶבׂש
ּפֹוסל אֹותֹו ִמּלִ ְהיֹות ְ
בּוע ַה ֵ
קֹור ָּבן ֶׁש ֵּיׁש לֹו מּום ָק ַ
ֶא ְפ ָׁשר לִ ְפּדֹות ַרק ְ
קֹור ָּבןֶ ,אּלָ א נִ ְמנָ ִעים לְ ַה ְק ִריב אֹותֹו ְמ ִסיּבֹות ּכָ ֵאּלּו ַו ֲא ֵחרֹות ּכִ י
ֶׁשֹלא נִ ְפ ַסל ִמּלִ ְהיֹות ְ
יּתן לִ ְפּדֹותֹו.
קֹור ָּבן ּכָ ֶזה לַ ה'ַ ,מ ְמ ִּתינִ ים ַעד ֶׁש ִּיּפֹול ּבֹו מּוםְ ,ו ָאז נִ ַ
ֵאין ֶזה ָראּוי לְ ָה ִביא ְ
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"בעי רב אשי :אם תימצי לומר בשדה ,גינה
הסמוכה לעיר מאי? תיקו"
תימצי – תמצא
מאי – מהי
הסבר :רב אשי שואל מה דינו של בכור שנבדק
בגינה הסמוכה לעיר כדי למצוא בו מומים ,האם
בדיקה זו מועילה או לא?

בס"ד

א

חברות

 7דקות

| מן ההסטוריה

מתפלפלים

מלחמת ששת הימים

לפניכם אירוע שעורר דיון משפחתי –

מלחמת ששת הימים התנהלה בין ישראל
למצרים ,סוריה וירדן מכ"ו אייר עד ב' סיון
תשכ"ז .לאחר תקופת המתנה מתוחה ,בה
איימו מדינות ערב להשמיד את ישראל,
נפתחה המלחמה בהתקפת פתע של חיל
האוויר הישראלי שהצליחה להשמיד את
רוב חילות האוויר של האויב .בכך זכתה
ישראל ליתרון משמעותי ,ובמהלך המלחמה
הביסה את צבאות ערב וכבשה את יהודה,
שומרון ,רצועת עזה ,ירושלים המזרחית,
רמת הגולן וסיני ,כשהיא מגדילה בכך את
שטחה פי שלוש .הניצחון הגדול ושחרורם
של חלקים נרחבים מארץ ישראל עוררו
תחושת התלהבות גדולה בישראל.

נועם בן ה 16-לומד בישיבה תיכונית .לקראת יום הולדתו הוא החליט
שהוא רוצה בשביל הכיף והחוויה לעשות קרחת .ההורים שלו מתנגדים
מאוד ואומרים שהם לא מרשים לו להסתפר בצורה שכזו.

ד אחד:

ההורי מצד שני:

מצ שלא צריך
נועם טוען
כי ממילא
די,
להתרגש יותר מ שוב ,והוא
חר
השיער יצמח א כיף והחוויה
ה
רוצה בשביל ת .זה חלק
ח
לעשות קר לו וזו זכותו
םש
מגיל הנעורי להסתפר.
החליט איך
ל

ם טועני
זכותו ,שעם כ ם שזו לא
לה
 16הוא עדיין י כבוד לגיל
ד,
מקובל להס ל וכך לא
ת
השיער יצמח פר .גם אם
א
ח
ר
כ
לא מו
ך הם
ב כנים שהו
א
יי
ר
א
ה
בי
ככה
ת  ,ברחוב
ובישיבה.

ו...מה
דעתכם?
שינויים
טריטוריאליים
עקב המלחמה,
Wikipedia

| מי אני?

מי
אני

 4דקות

א .נולד בפולין ושם משפחתו המקורי היה גורונצ'יק.
ב .היה הרב הצבאי הראשי הראשון בצה"ל ,הרב הראשי לתל אביב
והרב הראשי לישראל.
ג .במלחמת ששת הימים השתתף בשחרור הר הבית ,קבר רחל
ומערת המכפלה.
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(למיניינם)

בספירה
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ד .את ספרו הראשון כתב בגיל  16וזכה להסכמת הרב קוק.

3728
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3880

3930

4260
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חורבן
ביהמ“ק ה2-

רבי
עקיבא

רבי יהודה
הנשיא

495

חתימת
התלמוד

בס"ד

 1מי הדמות היושבת בג'יפ עם ספר תורה והשופר?
 2באילו תפקידים רבניים היא שימשה?
 3באיזה תאריך הרחש האירוע המצויר כאן?
 4אילו מקומות מצוירים כאן ואיך הם קשורים לדמות?

שי לתל
מה גורן .
רב הרא
1.1הרב שרלאשי לצה"ל.ליהשראל.
2.הרב ה
הראשי
2
ב
ר
אביב .ה ר תשכ"ז .רחל ומערת הרב
יי
ע
ר
א
גי
ב
ב
ק
ה
ח
3.3
כ"כותל המערבהי.מקומות הלתלוהימים.
4.4ה
ל
ש
ש
ה.
ת
ל
מ
פ
א במלח
המרןכ ראשון
גו

התבוננו היטב בציור וענו על השאלות הבאות:

 7דקות

| מי אני?
אני נמצאת בעיר חברון.
אברהם אבינו קנה אותי מעפרון החתי.
קבורים בי האבות והאימהות.
שוחררתי במלחמת ששת הימים ומאז יהודים רבים באים להתפלל בי.

4260

4650

4800

רבי סעדיה
גאון

רש״י

4900

5258

5260

5323
ה'רמ"ח

5657
ה'תר"ך

5699
ה'תרצ"ט

1500

רבי יוסף
קארו

1897

1939
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ד.

 3דקות

5707
ה'תש"ז

5708
ה'תש"ח

5778
5727
ה'תשכ"ז התשכ"ט ה'תשע"ח

5780
ה׳תש"פ

70

510

ימי הביניים
תקופת הראשונים

הרמב"ם
1492
גירוש ספרד

העת
החדשה

הרצל

שואה

1947

מלחמת
העצמאות

1948

הקמת
המדינה

1967

1969

הרב
מלחמת
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 מ״ב  -מ״ה

אחד הציוויים הראשונים שמצווה הקב"ה את בני
ישראל עם יציאתם להליכה הארוכה במדבר הוא:
עשיית דגלים ,לכל שבט ושבט.
מה חשיבותם של הדגלים דווקא עכשיו? מה הם
באים לסמל?
באופן פשוט ,הציווי על הדגלים מגיע לקראת היציאה
למסע ארוך במדבר ענק ,בו יכול להיווצר בלבול
גדול בסדר ההליכה .בני ישראל רבים ועצומים מאוד
והדגלים באים בכדי לשמור שכל אחד יידע את מקומו
בהליכה במדבר.
אולם ,באופן מעמיק ניתן לומר ,כי דגל הוא סמל
לצביון ומטרה אליה משתייך האדם .הרמת הדגל
מסמלת אמונה בדרך ,בשאיפה ובאמירה מסוימת.
עכשיו ,אחרי שנים ארוכות של שעבוד ועבדות קשה
במצרים .עכשיו ,אחרי שיצאו מעבדות לחירות ,מניפים
בני ישראל דגלים  -כבני חורין החיים ומאמינים במטרה
ואמונה משותפת.

ַר ִּבי ִאלָ ִעאי ָזכָ ה לְ נַ ַחת ַר ָּבה ִמ ֶּצ ֱא ָצ ָאיוְׁ ,שנֵ י ָּבנָ יו ָהיּו ּגַ ם ֵהם ַּתּנָ ִאיםַ ,ר ִּבי
יֹוחנָ ן ַּבר ִאלָ ִעאי .הּוא ָזכָ ה גַ ם לְ נֶ כֶ ד ַּתּנָ א ַ -ר ִּבי
הּודה ַּבר ִאלָ ִעאי ְו ַר ִּבי ָ
ְי ָ
הּודה.
יֹוסי ְּב ַר ִּבי ְי ָ
ִ

ַּדף מ"גּ :כ ֵֹהן ַּב ַעל-מּום
ּכ ֵֹהן ַּב ַעל-מּום ֵאינֹו ָיכֹול לַ ֲעבֹוד ְּב ֵבית ַה ִּמ ְק ָּדׁש.
יע ֵא ֶצל ּכ ֵֹהן הּוא
הֹופ ַ
מּומים ׁשֹונִ ים ְו ַר ִּבים ֶׁש ִאם ֶא ָחד ֵמ ֶהם ִ
ֶי ְׁשנָ ם סּוגֵ י ִ
מּומים
בֹודה ְּב ֵבית ַה ִּמ ְק ָּדׁש .לְ כ ֲֹהנִ ים ֵיׁש ֵמ ָאה ְו ַא ְר ָּב ִעים סּוגֵ י ִ
ָּפסּול לָ ֲע ָ
בֹודה ַּב ִּמ ְק ָּדׁש.
אֹותם לַ ֲע ָ
ּפֹוסלִ ים ָ
ַה ְ

ׁשֹותים ַמיִ ם ִּב ְפנֵ י ַר ִּבים"
ִ
"אין
ַּדף מ"דֵ :

אושא
אושא היתה עיר בגליל התחתון בתקופת המשנה
והתלמוד .היא הייתה אחד המקומות שאליהם גלתה
הסנהדרין ,שעברו לאושא לאחר שעזבו את יבנה .שם
תיקנו חכמים את תקנות אושא ,שעסקו בדיני טומאה
וטהרה ,ענייני כלכלה ,חיי משפחה ועוד .בתקופת
השמד של גזירות אדריאנוס התכנסו החכמים באושא,
הזמינו לשם את זקני הגליל ולימדו שם תורה ,כדי
להקים מרכז תורני חדש במקום אלה שנחרבו .התנא
רבי יהודה בר אלעאי היה בן העיר אושא .בשנת 1937
הוקם קיבוץ אושה בסמוך לאתר של העיר הקדומה.

קֹור ְּבנֹות ַּב ֲעלֵ י מּום?
א .מה היו עושים ְּב ֵבית ַה ִּמ ְק ָּדׁש עם ְ
ׁשּוׁשן ַה ִּב ָירה ולמה הן שימשו?
ב .מהן ְׁש ֵּתי ַאּמֹות ֶׁש ָהיּו ְּב ַ
בּוע?
ג .באיזה מקרה קובעים שהבהמה ִהיא ַּב ֲעלַ ת מּום ָק ַ
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

יׁשי ֶׁשל ַה ַּתּנָ ִאיםְ ,ו ָה ָיה ַתלְ ִמ ָידם ֶׁשל
ַר ִּבי ִאלָ ִעאי ָה ָיה ַּתּנָ א ַּבּדֹור ַה ְּשׁלִ ִ
יאל ְּד ַי ְבנֶ הַ .ר ִּבי ִאלָ ִעאי ָא ַמר ֶאת
הֹור ָקנּוס ְו ֶׁשל ַר ָּבן ּגַ ְמלִ ֵ
יע ֶזר ֶּבן ְ
ַר ִּבי ֱאלִ ֶ
ּובכַ ֲעסֹו.
לֹוׁשה ְד ָב ִרים ָא ָדם נִ יּכָ רְּ :בכֹוסֹוְּ ,בכִ יסֹו ְ
פּור ֶס ֶמתִּ :ב ְׁש ָ
ָה ִא ְמ ָרה ַה ְמ ְ

בֹוד ָתם ֶׁשל ַּד ָּינֵ י ֵּבית
יּקר ֲע ָ
ּכֹותב ֶׁש ִע ַ
יאת ַה ִּמ ְק ָּדׁש ֵ
בהלְ כֹות ִּב ַ
ָה ַר ְמ ַּב"ם ִ
ּמּומים ּולְ ַו ֵּדא ֶׁש ֵהם
ַה ִּדין ֶׁש ְּבלִ ְׁשּכַ ת ַהּגָ ִזית ָה ְי ָתה לִ ְבּדֹוק ֶאת ַהּכ ֲֹהנִ ים ִמ ִ
יּוח ִסים ְו ֵהם ּכ ֲֹהנִ ים ּכְ ֵׁש ִרים.
ְמ ָ

בשביל הסנהדרין

שאלות השבוע ???

ַּדף מ"בַ :ר ִּבי ִאלָ ִעאי

לֹומ ִדים ֶאת ִא ְמ ָרתֹו ֶׁשל ַר ִּבי ַא ָּבאְּ ,בנֹו ֶׁשל ַר ִּבי ִח ָּיא ַּבר ַא ָּבאַ ,על
ְּב ַדף ֶזה ְ
ׁשֹותים ַמיִ ם ִּב ְפנֵ י ַר ִּבים".
ִ
"אין
ַּתלְ ִמ ֵידי ֲחכָ ִמיםֵ :
ּוב ְׁש ִת ָּי ָתם.
נּועים ַּב ֲאכִ ילָ ָתם ִ
ַר ִׁש"י ַמ ְס ִּביר ֶׁש ֶּד ֶרְך ַּתלְ ִמ ֵידי ֲחכָ ִמים לִ ְהיֹות ְצ ִ
עּוּדהַּ .ב ֲעלֵ י
דּוּבר ַעל ְׁש ִת ָּיה ֶׁשֹּלא ְּבתֹוְך ְס ָ
"אלְ ָיה ַר ָּבה" ַמ ְס ִּביר ֶׁש ְּמ ָ
ַּב ַעל ַ
ּתֹוספֹות ַמ ְב ִה ִירים ֶׁש ֵאין ּכַ ּוָנַ ת ַה ְּד ָב ִרים ֶׁשֹּלא ִי ְׁש ֶּתה ּכְ לָ לֶ ,אּלָ א ֶׁשֹּלא
ַה ָ
מּופנֶ ה ֶאל
ּתֹובב ְו ִי ְׁש ֶּתה ּכְ ֶׁשּגַ ּבֹו ְ
ִי ְׁש ֶּתה ּכְ ֶׁש ָּפנָ יו ּכְ נֶ גֶ ד ַה ִּציּבּורֶ ,אּלָ א ִי ְס ֵ
ַה ִּציּבּור.

"ׂש ָמאלִ ּיֹות"
ַּדף מ"הְׁ :ש ֵּתי יָ ַדיִ ם ְ
לֹוקת ְמ ַענְ ֶינֶ ת ֵּבין ֲח ָכ ִמים ְל ֵבין
מּובאת ַמ ֲח ֶ
ַּב ִּמ ְׁשנָ ה ַהּנִ ְל ֶמ ֶדת ְּב ַדף ֶזה ֵ
ַר ִּביַ ,על ָא ָדם ֶׁש ָּיכֹול לַ ֲעׂשֹות ַהּכֹל ִּב ְׁש ֵּתי ָי ָדיו .הּוא ָיכֹול לִ כְ ּתֹוב ְּב ָיד ָי ִמין
ּוב ָיד ְׂשמֹאלְ ,ו ֶאת ּכָ ל ַה ְּמלָ אכֹות הּוא ְמסּוּגָ ל לְ ַב ֵּצ ַע ִּב ְׁש ֵּתי ַה ָּי ַד ִיםַ .ר ִּבי
ְ
בֹודה ְּב ֵבית ַה ִּמ ְק ָּדׁשְ .ו ִאיּלּו ֲחכָ ִמים חֹולְ ִקים
אֹומרּ :גַ ם ּכ ֵֹהן ֶזה ָּפסּול לַ ֲע ָ
ֵ
אֹומ ִריםּ :כ ֵֹהן ֶזה ּכָ ֵׁשר לַ ֲעבֹוד ְּב ֵבית ַה ִּמ ְק ָּדׁש.
ְו ְ
לֹוקת?
ַמה ַּט ֲע ֵמי ַה ַּמ ֲח ֶ
חֹוסר
"ׂש ָמאלִ ּיֹות"ֶ ,אּלָ א ֶׁש ֵמ ֶ
סֹובר ֶׁש ָא ָדם ּכָ זֶ ה נֶ ְח ָׁשב ּכְ ַב ַעל ְׁש ֵּתי יָ ַדיִ ם ְ
ַר ִּבי ֵ
יֹותר
יּמד ֶאת ָי ָדיו לַ ֲעׂשֹות ֶאת ַה ְּמלָ אכֹותַ ,אְך הּוא ֵאינֹו טֹוב ֵ
ְּב ֵר ָרה הּוא לִ ֵ
סֹוב ִרים ֶׁש ָא ָדם ּכָ ֶזה ָזכָ ה ֵמ ֵאת
"ׂש ָמאלִ י"ְ .ו ִאיּלּו ֲחכָ ִמים חֹולְ ִקים ְו ְ
ֵמ ָא ָדם ְ
בֹודה.
יּבה לִ ְפסֹול אֹותֹו לַ ֲע ָ
ה' לִ ְׁש ֵּתי ָי ַד ִים ְ"י ָמנִ ּיֹות" ְו ֵאין ִס ָ
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