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מדינת ישראל
משרד החינוך

סדר קדשים | ַמ ֶּסכֶ ת בכורות ַּדף מ"ו-נ"ב
שבת פרשת נשא | כ"ח באייר -ה' בסיוון ( 2-8ליוני)
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התלמוד

הישראלי

מן התלמוד
סדר קדשים,
ַמ ֶּסכֶ ת ְּבכֹורֹותַּ ,דף נ"ב

"ואלו שאין חוזרין ביובל :הבכורה ,והיורש את
אשתו ,והמייבם את אשת אחיו ,והמתנה ,דברי
רבי מאיר .וחכמים אומרים :המתנה כמכר"
ליהדר – לחזור
שובלי – שיבולים
הסבר :בשנת היובל כל קרקע שנמכרה חוזרת
לבעליה הראשונים .אולם מי שזכה בחלק מהקרקע
בירושה בשל היותו בכור ,וכן מי שירש קרקע
מאשתו או מיבמתו ,הקרקע אינו חוזרת ,ולגבי
קרקע שהתקבלה במתנה נחלקו רבי מאיר וחכמים.

ַּדף מ"וִּ :פ ְדיֹון ַה ֵּבן
יּקר ְּב ִהלְ כֹות ִּפ ְדיֹון ַה ֵּבן.
עֹוסק ְּב ִע ָ
ְּב ַדף ֶזה ַמ ְת ִחיל ַה ֶּפ ֶרק ַה ְּשׁ ִמינִ יֶּ ,פ ֶרק ֵ"יׁש ְּבכֹור"ָ ,ה ֵ
כֹורי יִ ְׂש ָר ֵאל ֶׁשּיָ ְצאּו ִמ ִּמ ְצ ַריִ םּ .כַ ֲא ֶׁשר יָ ְצאּו
יטה ַא ַחת ָאסּור ָהיָ ה לְ ִה ְׁש ַּת ֵּמׁש ִּב ְב ֵ
לְ ִפי ִׁש ָ
"ק ֶּדׁש לִ י ּכָ ל ְּבכֹור" ְּ -ד ַה ְינּו ְּת ַק ֵּדׁש ֶאת
הֹורה ַה ָּק ָּב"ה לְ מ ֶֹׁשהַ :
ְּבנֵ י ִי ְׂש ָר ֵאל ִמ ִּמ ְצ ַר ִיםָ ,
פֹורנֹו ִאם ה' ֹלא ָה ָיה ְמ ַצּוֶה ַעל מ ֶֹׁשה לִ ְפּדֹות ִמ ָּיד ֶאת
כֹורים .לְ ִפי ֵּפרּוׁש ַה ְּס ְ
ּכָ ל ַה ְּב ִ
ּש ָתם.
סּורים ַּב ֲעבֹודֹות חּוּלִ ין ִמ ְּפנֵ י ְקדּו ָ ׁ
כֹוריםֵ ,הם ָהיּו ֲא ִ
ַה ְּב ִ
דֹוׁשיםֶ ,אּלָ א יֵ ׁש ִמ ְצוָ ה לִ ְפּדֹות
ׁשֹונִ ים ֵהם ַה ְּבכֹורֹות ֵמ ָאז ְו ַעד ַהּיֹוםֶׁ ,ש ֵהם ֵאינָ ם ְק ִ
ֶאת ַה ֵּבן ַה ְּבכֹור ַעל יְ ֵדי נְ ִתינַ ת ֲח ִמי ָּשׁה ְסלָ ִעים לְ כ ֵֹהן.

יֹותר?
ַּדף מ"זַּ :ב ֶּמה ַא ָּתה ָח ֵפץ ֵ
כֹורָך אֹו
יֹותרְּ ,ב ִבנְ ָך ְּב ֶ
ׁשֹואל ֶאת ָה ָאבַּ :ב ֶּמה ַא ָּתה ָח ֵפץ ֵ
ֵ
ְּב ַמ ֲע ַמד ִּפ ְדיֹון ַה ֵּבןַ ,הּכ ֵֹהן
נֹותן לַ ּכ ֵֹהן ֲח ִמי ָּשׁה ְסלָ ִעים ּכְ ִפ ְדיֹון.
ַּב ֲח ִמי ָּשׁה ְסלָ ִעים? ָה ָאב עֹונֶ הֲ :אנִ י ָח ֵפץ ִּב ְבנִ יְ ,והּוא ֵ
ֹאמר לַ ּכ ֵֹהן ֶׁשהּוא ַמ ְע ִּדיף ֶאת ַהּכֶ ֶסףַ ,ה ִאם ַהּכ ֵֹהן ִי ַּקח ֵאלָ יו ֶאת ַה ְּבכֹור?
ְו ִאם ָה ָאב י ַ
נֹוסח ֶזה ּכִ י ִמ ְצ ַות
אֹומ ִרים ַ
בס ֶפר ַה ִּמ ְצוֹות ַמ ְס ִּביר ֶׁש ָאנּו ְ
ַו ַּדאי ֶׁשֹּלאַ ,אְך ָה ַר ְמ ַּב"ם ֵ
אֹופן ֶׁש ַּי ְב ִהיר ּכִ י ַה ְּבכֹור ָה ָיה ָראּוי לִ ְהיֹות ָקדֹוׁש
ּתֹורה ִהיא לְ ַב ֵּצ ַע ֶאת ַה ִּפ ְדיֹון ְּב ֶ
ַה ָ
"ּפ ְדיֹון".
ּומּופ ָרׁש לַ ה' ְולָ כֵ ן ְמ ַב ְּצ ִעים ִ
ְ

אֹומים
ַּדף מ"חִּ :פ ְדיֹון ַה ֵּבן ְּבלֵ ַידת ְּת ִ
אֹומים?
יצד ְמ ַקּיְ ִמים ֶאת ִמ ְצוַ ת ִּפ ְדיֹון ַה ֵּבן ּכַ ֲא ֶׁשר נֹולָ ִדים ְּת ִ
ּכֵ ַ
ּופ ְדיֹון ַה ֵּבן ֶא ָחד ,לַ ְּתאֹום ַה ְּבכֹור,
ׁשּובה ִהיא ֶׁש ְּב ִמ ְק ֶרה ּכָ ֶזה ֵיׁש ְׁש ֵּתי ְּב ִריתֹות ִ
ַה ְּת ָ
עֹורכִ ים ִּפ ְדיֹון ַה ֵּבן.
אֹומים הּוא ְּבכֹורִ ,מי ֶׁשּנֹולַ ד ִראׁשֹוןְ ,ו ַרק לֹו ְ
ֶׁש ֲה ֵרי ַרק ַא ַחד ַה ְּת ִ
עֹוׂשים ֶאת ַמ ֲע ַמד
לֹוׁשים יֹום ִ
אֹומים ְּב ִרית ִמילָ הּ ,ולְ ַא ַחר ְׁש ִ
לְ ַא ַחר ְׁשמֹונָ ה ָי ִמים לַ ְּת ִ
ִּפ ְדיֹון ַה ֵּבןְ ,ו ָה ָאב ַהּנִ ְרּגָ ׁש ְי ָב ֵרְך ְׁש ֵּתי ְּב ָרכֹות:
ּוב ָרכָ ה
וֹותיו וְ ִצּוָנּו ַעל ִּפ ְדיֹון ַה ֵּבןְ .
ֹלקינּו ֶמלֶ ְך ָהעֹולָ ם ֲא ֶׁשר ִק ְּד ָׁשנּו ְב ִמ ְצ ָ
ָּברּוְך ַא ָּתה ה' ֱא ֵ
נֹוס ֶפתִּ :ב ְרּכַ ת ֶׁש ֶה ֱחיָ נּו.
ֶ
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חברות

 7דקות

| מן ההסטוריה

מתפלפלים

תנועת החסידות

לפניכם אירוע שעורר דיון משפחתי –

תנועת החסידות נוסדה על ידי הבעל שם טוב
במאה ה ,18-והתפשטה במהירות בקהילות
היהודיות ברחבי אירופה .החסידות הייתה
תנועה רוחנית שבאה לרומם את רוחם
של היהודים ,לחזק את עבודת ה' ולהעניק
משמעות לחיים .ממשיך דרכו של הבעל שם
טוב היה המגיד ממזריטש ,שבין תלמידיו היו
רבי אלימלך מליז'נסק ,רבי זושא מאניפולי ,רבי
שניאור זלמן מלאדי ,רבי לוי יצחק מברדיצ'ב
ואחרים ,שייסדו קהילות חסידיות בעלות
מאפיינים שונים .החסידות שמה דגש על
דמותו של הצדיק ,או האדמו"ר ,שמוריד את
השפע האלוקי לעולם ובאמצעותו מתקרבים
החסידים לה' .השפעתה של החסידות על
העולם היהודי הייתה גדולה ,וחסידויות רבות
פועלות ומשפיעות עד היום.

משפחת כהן תכננה מסיבת בר מצווה גדולה ומפוארת לדני ,עם תפריט
עשיר .אחד החברים הטובים של דני מהכיתה ניגש ואמר לו שהוא אלרגי
לכל מיני סוגי מאכלים ,ואם הם יהיו במסיבה הוא לא יוכל לבוא .כתוצאה
מכך התנהל דיון סוער במשפחה.

ההורים מצד שני:
טוענים

אחד:

ש
שמחה גדולה הם רוצים
ם
אוכל עשיר ו ע הרבה
מג
מסכימים שבג וון ,והם לא
ל
ל
י
ל
ד
הם
אחד
הת יצטרכו ל
ש
נו
ת
א
ת
כל
פריט ו
להגיש או
לכל האורחים כל מיוחד
שלהם.

מצד צה שהחבר
רו
דני מאוד אפילו אם
שלו יבוא ,נות את כל
לש
יהיה צורך הגיש אוכל
ול
התפריט לא מפואר
לא עשיר ו
רים תכננו.
כפי שההו

ו...מה דעתכם?

בית המדרש המשוחזר של הבעש״ט בשנת תש״ע,
Nahoumsabban, Wikipedia

מי
אני

| מי אני?

 4דקות

א .שמי הוא ישראל בן אליעזר ,אבל אני ידוע יותר בכינויי.
ב .התייתמתי בגיל צעיר ,וביליתי זמן רב בחיק הטבע.
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ד .ייסדתי את תנועת החסידות.
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התבוננו היטב בציור וענו על השאלות הבאות:
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 1מי האיש במרכז הציור (שרואים את הגב שלו)?
 2מה עשה אותו האיש ואיך זה קשור לפסוק על השלט?
 3מתי הוא נפטר והיכן הוא קבור?
 4מהו הספר המונח על גזע העץ בציור?

| מי אני?

 3דקות

א .לאמי קראו פייגה .לסבתי קראו אדל .הייתי נינו של הבעל שם טוב.
ב .דיברתי הרבה על חשיבות השמחה ,הפשטות והתמימות.
ג .התורות שלי נמצאות בספר "ליקוטי מוהר"ן".
ד .אני קבור באומן באוקראינה.
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5780
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ימי הביניים
תקופת הראשונים

הרמב"ם
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שואה

1947

מלחמת
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1948
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1967

1969

הרב
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ששת הימים אריה לוין

2017

 70שנה
למדינה

2019

שנת סיום הש"ס
ללומדי הדף היומי

בס"ד

דבר תורה
לאחר שמונה משה כל אחת ממשפחות הלוויים
(גרשון ,קהת ומררי) בפני עצמה ,הוא חוזר ומונה את
כל המשפחות יחדיו.
נשאלת השאלה :מדוע יש לחזור ולמנותם יחד? הרי
מדובר בחשבון פשוט ,אותו יכול כל אחד לבצע?
מדרש רבה עונה על שאלה זו ואומר" :מאחר שחשב
(ספר) הלויים משפחות ...חזר וכללם יחד להגיד שכולם
שקולים לפני המקום בחיבה".
לכל משפחה בלוויים היה תפקיד אחר במלאכת המשכן.
בני קהת היו אחראים על כלי הקודש החשובים ,בעוד
המשפחות האחרות עסקו בחלקים החיצוניים יותר
שבמשכן :הקרשים והעורות.
ניתן היה לחשוב כי הקב"ה מחבב יותר את הקהתים
העוסקים במלאכה חשובה יותר.
בכדי להוציא מטעות זו ,חזרה התורה ומנתה את כולם
גם יחד  -ללמדך  -שכולם אהובים ,כולם מקובלים
וכולם חביבים לפני המקום במידה שווה.

סדר קודשים | ַמ ֶּסכֶ ת ְּבכֹורֹות דף מ״ט  -נ״ב

מּוק ָּדם
ַּדף מ"טִּ :פ ְדיֹון ַה ֵּבן ְ
הּודי ְמאּו ָּשׁר ,לְ ַא ַחר ֶׁשּנֹולַ ד ְּבנֹו ְּבכֹורֹוַּ .בּכְ ָפר ֶׁשּבֹו
גֹורר ְי ִ
ִּבכְ ָפר נִ ָיּדח ִה ְת ֵ
גֹורר ֹלא ָה ָיה ּכ ֵֹהןְ ,ולָ כֵ ן הּוא ֶה ְחלִ יט לָ ֵצאת ֶאל ָה ִעיר ַהּגְ דֹולָ ה ּכְ ֵדי
הּוא ִה ְת ֵ
יע ֶאל ָה ִעיר,
לָ ֵתת ֲח ִמי ָּשׁה ְסלָ ִעים לְ כ ֵֹהן ְולִ ְפּדֹות ֶאת ְּבנֹו ַה ְּבכֹורָ .ה ָאב ִהּגִ ַ
גֹורר ּכ ֵֹהן ַּתלְ ִמיד ָחכָ ם ,נָ ַתן לֹו ֲח ִמי ָּשׁה ְסלָ ִעים לְ ִפ ְדיֹון ְּבנֹו
ֵּב ֵרר ֵהיכָ ן ִמ ְת ֵ
ְו ָה ַלְך ְל ֵביתֹוֶ .את ַה ַּמ ֲע ֶׂשה ַה ֶּזה
ָע ָׂשה ָה ָאב לִ ְפנֵ י ֶׁש ָּמלְ אּו לַ ִּתינֹוק
לֹוׁשים יֹוםַ .מה ַה ֲהלָ כָ ה ְּב ִמ ְק ֶרה
ְׁש ִ
ּכָ זֶ ה? ִאם ָה ָאב ָא ַמר ֵמרֹאׁש לַ ּכ ֵֹהן
רֹוצה ֶׁש ַה ִּפ ְדיֹון יָ חּול ְּביֹום
ֶׁשהּוא ֶ
נֹותר ִּב ְרׁשּות
לֹוׁשים וְ ַהּכֶ ֶסף ַ
ּש ִ
ַה ְ ׁ
לֹוׁשים
יע ַה ֵּבן לְ גִ יל ְׁש ִ
ַהּכ ֵֹהן ְּב ַהּגִ ַ
יֹוםַ ,ה ִּפ ְדיֹון ָחל.

ַּדף נ'ְּ :בכֹור ֶׁשֹּלא נִ ְפ ָּדה ַעל יְ ֵדי ָא ִביו
בשביל הסנהדרין
שפרעם
שפרעם הייתה עיר בגליל בסמוך לאושא .היישוב הוקם
כבר בתקופה הכנענית ,והיה אחד המקומות אליהם
גלתה הסנהדרין לאחר חורבן בית המקדש .שפרעם
נזכרת לראשונה בתוספתא במסכת מקוואות ,ובמספר
מקומות בתלמוד .בין אושא לשפרעם סמך רבי יהודה
בן בבא את תלמידיו בזמן גזירות הרומאים ,שהרגו
אותו בשל כך .קהילה יהודית מצומצמת התקיימה
בשפרעם עד המאה ה ,16-אך רוב התושבים היו
אז מוסלמים ודרוזים .במאה ה 18-התחדש היישוב
היהודי בשפרעם עם בואו של הרב חיים אבולעפיה,
אולם היהודים עזבו את העיר לבסוף בשנות ה20-
של המאה העשרים בשל קשיי פרנסה.

שאלות השבוע ???

א .מה צריך לעשות ְּבכֹור ֶׁשֹּלא נִ ְפ ָּדה ַעל יְ ֵדי ָא ִביו?
בַ .מה ַה ֲהלָ כָ ה ְּב ִמ ְק ֶרה שעשו פדיון הבן לפני היום
השלושים?
ג .כיצד מקיימים את מצוות ִּפ ְדיֹון ַה ֵּבן כאשר
אֹומים?
נולדים ְּת ִ

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

ירּוׁשלַ ִים ֶילֶ דֶׁ ,ש ָענַ ד ַעל ַצּוָארֹו ַטס ּכֶ ֶסף ֶׁש ָה ָיה
לִ ְפנֵ י ָׁשנִ ים ַרּבֹות ָה ָיה ִּב ָ
ּכָ תּוב ָעלָ יו ֶׁשהּוא ְּבכֹור ֶׁשֹּלא נִ ְפ ָּדה ַעל ְי ֵדי ָא ִביוְ ,ו ָעלָ יו לִ ְזּכֹור ֶׁשּכַ ֲא ֶׁשר
הּוא ִיגְ ַּדל הּוא ָצ ִריְך לִ ְפּדֹות ֶאת ַע ְצמֹו ֵא ֶצל ּכ ֵֹהן.
ַה ֶּילֶ ד נֹולָ ד ָיתֹום ְוֹלא ָזכָ ה לִ ְראֹות ֶאת ָא ִביו ֶׁשּנִ ְפ ָטר ִּב ְז ָמן ַה ֵה ָריֹון ֶׁשל ִאּמֹוֶ .את
מּואל ַסּלַ נְ ט ַז ַצ"ל לִ ְתלֹות ַעל ַצּוָארֹוְ ,והּוא ִה ְדּגִ יׁש
הֹורה ָה ַרב ְׁש ֵ
ַטס ַהּכֶ ֶסף ָ
יח ֶׁשהּוא ֹלא ָי ִסיר ֵמ ָעלָ יו ֶאת ַה ַּטס ְּבׁשּום
יה לְ ַה ְׁשּגִ ַ
ִּב ְפנֵ י ִאּמֹו ֶׁשל ַה ֶּילֶ ד ּכִ י ָעלֶ ָ
אֹופןַ ,עד ֶׁש ִּיגְ ַּדל ְו ִי ְפ ֶּדה ֶאת ַע ְצמֹוּ .כָ ְך הּוא ַא ַחד ַה ִּמנְ ָהגִ ים ּכַ ֲא ֶׁשר ָה ָאב ֹלא
ֶ
ּפֹודה ֶאת ַע ְצמֹו ּכְ ֶׁש ִּיגְ ַּדל.
ָּפ ָדה ֶאת ַה ֵּבןֶׁ ,ש ַּמ ְמ ִּתינִ ים ִעם ַה ִּפ ְדיֹון ְו ַה ֵּבן ֶ

ַּדף נ"א :לְ ַה ֲחזִ יר ֶאת ַהּכֶ ֶסף לְ ַא ָּבא
ַּפ ַעם נֶ ֱע ַרְך ִּפ ְדיֹון ַה ֵּבןְ ,ו ַהּכ ֵֹהן ִה ְב ִחין ֶׁש ִּמ ְׁש ַּפ ַחת ַה ִּתינֹוק ֲענִ ָּיה ְו ַח ְס ַרת
ית
ֶא ְמ ָצ ִעים .לְ ַא ַחר ַה ִּפ ְדיֹון הּוא ָק ָרא לָ ָאב ְּב ִצנְ ָעהְ ,ו ָא ַמר לֹו :יְ ַׁשרּ-כ ַֹח ֶׁשּזִ יּכִ ָ
ׁשּובהּ ,כָ ֵעת ֲאנִ י ַמ ֲח ִזיר לְ ָך ֶאת ַהּכֶ ֶסף.
אֹותי ַּב ִּמ ְצ ָוה ַה ֲח ָ
ִ
ּשה ְסלָ ִעים,
ׁשּובה ִהיא ּכֵ ןָ .ה ָאב נָ ַתן לַ ּכ ֵֹהן ֲח ִמי ָ ׁ
ַה ִאם ֶא ְפ ָׁשר לַ ֲעׂשֹות ּכָ ְך? ַה ְּת ָ
יּתם ּכִ ְרצֹונֹוּ ,ולְ ִפיכָ ְך הּוא ַר ַּשׁאי לָ ֵתת
ְו ַא ַחר ּכָ ְך ַהּכ ֵֹהן ַר ַּשׁאי לַ ֲעׂשֹות ִא ָ
אֹותם ְּב ַמ ָּתנָ ה לַ ֲא ִבי ַה ֵּבןַ .ה ַּתלְ מּוד ְמ ַס ֵּפר ֶׁש ַר ִּבי ֲחנִ ינָ אֶׁ ,שּכ ֵֹהן ָה ָיה ,נָ ַהג
ָ
ָּת ִמיד לְ ַה ֲח ִזיר ֶאת ּכֶ ֶסף ַה ִּפ ְדיֹון לַ ֲא ִבי ַה ֵּבן לְ ַא ַחר ֲע ִריכַ ת ַה ִּפ ְדיֹון.

ַּדף נ"ב :יְ רּו ַּשׁת ֵּבית ַה ְּק ָברֹות
יה.
יֹורׁש ֶאת נְ כָ ֶס ָ
ּכַ ֲא ֶׁשר ִאי ָּשׁה הֹולֶ כֶ ת לְ עֹולָ ָמּהַ ,ה ַּב ַעל ֵ
ּיֹורׁש ַק ְר ַקע
רֹוקהֶׁ ,ש ַה ֵ
יֹוחנָ ן ֶּבן ְּב ָ
אֹומר ַר ִּבי ָ
ַּב ִּמ ְׁשנָ ה ַהּנִ לְ ֶמ ֶדת ְּב ַדף ֶזה ֵ
ֵמ ִא ְׁשּתֹו ַי ֲח ִזיר לִ ְבנֵ י ִמ ְׁש ַּפ ְח ָּתּה ֶאת ַמה ֶּשׁ ָּי ַרׁשְ ,ו ֵהם ְי ַפּצּו אֹותֹו ְּבכֶ ֶסף
רּוׁשה ֶׁש ָעלָ יו לְ ַה ֲח ִזיר.
ּכְ ׁש ִֹוי ַה ְי ָ
ּדּוע
רּוׁשה? ְו ִאם הּוא ָצ ִריְך לְ ַה ֲח ִזיר ַ -מ ַ
ּיֹורׁש ָצ ִריְך לְ ַה ֲח ִזיר ֶאת ַה ְי ָ
ַמדּוע ַה ֵ
רּוׁשה ִהיא ַׁש ֶּיכֶ ת לֹו!
ּיֹורׁש ְי ָ
יה?? ֲה ֵרי ִמי ֶׁש ֵ
ְמ ַׁשּלְ ִמים לֹו ָעלֶ ָ
דּוּבר ְּב ִמ ְק ֶרה ֶׁש ַה ַּב ַעל ָי ַרׁש ֵמ ִא ְׁשּתֹו ֵּבית ְק ָברֹות
ַה ַּת ְלמּוד ַמ ְס ִּביר ֶׁש ְּמ ָ
יּקנּו ֶׁש ָעלָ יו לְ ַה ֲח ִזיר ֶאת ֵּבית ַה ְּק ָברֹות לִ ְבנֵ י ִמ ְׁש ַּפ ְח ָּתּה,
ִמ ְׁש ַּפ ְח ִּתיֲ .ח ַז"ל ִּת ְ
יהם.
בֹות ֶ
יּק ֵבר ּבֹו לְ ַצד ֲא ֵ
ּכְ ֵדי ֶׁש ֵהם יּוכְ לּו לְ ַה ְמ ִׁשיְך לְ ִה ָ
מייסד ועורך :מאיר יעקבסון
מנהל חינוכי ועורך :אבי רט
יו״ר חבר הנאמנים :רו״ח חיים פרייליכמן
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