
מדינת ישראל
משרד החינוך

ַּדף מ"ו: ִּפְדיֹון ַהֵּבן

ִמיִני, ֶּפֶרק "ֵיׁש ְּבכֹור", ָהעֹוֵסק ְּבִעיָּקר ְּבִהְלכֹות ִּפְדיֹון ַהֵּבן. ְּבַדף ֶזה ַמְתִחיל ַהֶּפֶרק ַהּׁשְ

ְלִפי ִׁשיָטה ַאַחת ָאסּור ָהָיה ְלִהְׁשַּתֵּמׁש ִּבְבכֹוֵרי ִיְׂשָרֵאל ֶׁשָּיְצאּו ִמִּמְצַרִים. ַּכֲאֶׁשר ָיְצאּו 
ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ִמִּמְצַרִים, הֹוָרה ַהָּקָּב"ה ְלמֶֹׁשה: "ַקֶּדׁש ִלי ָּכל ְּבכֹור" - ְּדַהְינּו ְּתַקֵּדׁש ֶאת 
ָּכל ַהְּבכֹוִרים. ְלִפי ֵּפרּוׁש ַהְּספֹוְרנֹו ִאם ה' ֹלא ָהָיה ְמַצּוֶה ַעל מֶֹׁשה ִלְפּדֹות ִמָּיד ֶאת 

ָתם. ַהְּבכֹוִרים, ֵהם ָהיּו ֲאסּוִרים ַּבֲעבֹודֹות חּוִּלין ִמְּפֵני ְקדּוּׁשָ

ׁשֹוִנים ֵהם ַהְּבכֹורֹות ֵמָאז ְוַעד ַהּיֹום, ֶׁשֵהם ֵאיָנם ְקדֹוִׁשים, ֶאָּלא ֵיׁש ִמְצָוה ִלְפּדֹות 
ה ְסָלִעים ְלכֵֹהן. ֶאת ַהֵּבן ַהְּבכֹור ַעל ְיֵדי ְנִתיַנת ֲחִמיּׁשָ
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ַּדף מ"ז: ַּבֶּמה ַאָּתה ָחֵפץ יֹוֵתר?

ְּבַמֲעַמד ִּפְדיֹון ַהֵּבן, ַהּכֵֹהן ׁשֹוֵאל ֶאת ָהָאב: ַּבֶּמה ַאָּתה ָחֵפץ יֹוֵתר, ְּבִבְנָך ְּבכֹוֶרָך אֹו 
ה ְסָלִעים ְּכִפְדיֹון. ה ְסָלִעים? ָהָאב עֹוֶנה: ֲאִני ָחֵפץ ִּבְבִני, ְוהּוא נֹוֵתן ַלּכֵֹהן ֲחִמיּׁשָ ַּבֲחִמיּׁשָ

ְוִאם ָהָאב יֹאַמר ַלּכֵֹהן ֶׁשהּוא ַמְעִּדיף ֶאת ַהֶּכֶסף, ַהִאם ַהּכֵֹהן ִיַּקח ֵאָליו ֶאת ַהְּבכֹור? 
ַוַּדאי ֶׁשֹּלא, ַאְך ָהַרְמַּב"ם בֵסֶפר ַהִּמְצוֹות ַמְסִּביר ֶׁשָאנּו אֹוְמִרים נֹוַסח ֶזה ִּכי ִמְצַות 
ַהּתֹוָרה ִהיא ְלַבֵּצַע ֶאת ַהִּפְדיֹון ְּבאֹוֶפן ֶׁשַּיְבִהיר ִּכי ַהְּבכֹור ָהָיה ָראּוי ִלְהיֹות ָקדֹוׁש 

ּומּוְפָרׁש ַלה' ְוָלֵכן ְמַבְּצִעים "ִּפְדיֹון".

ַּדף מ"ח: ִּפְדיֹון ַהֵּבן ְּבֵליַדת ְּתאֹוִמים

ֵּכיַצד  ְמַקְּיִמים ֶאת ִמְצַות ִּפְדיֹון ַהֵּבן ַּכֲאֶׁשר נֹוָלִדים ְּתאֹוִמים?

ַהְּתׁשּוָבה ִהיא ֶׁשְּבִמְקֶרה ָּכֶזה ֵיׁש ְׁשֵּתי ְּבִריתֹות ּוִפְדיֹון ַהֵּבן ֶאָחד, ַלְּתאֹום ַהְּבכֹור, 
ֶׁשֲהֵרי ַרק ַאַחד ַהְּתאֹוִמים הּוא ְּבכֹור, ִמי ֶׁשּנֹוַלד ִראׁשֹון, ְוַרק לֹו עֹוְרִכים ִּפְדיֹון ַהֵּבן.

ְלַאַחר ְׁשמֹוָנה ָיִמים ַלְּתאֹוִמים ְּבִרית ִמיָלה, ּוְלַאַחר ְׁשלֹוִׁשים יֹום עֹוִׂשים ֶאת ַמֲעַמד 
ִּפְדיֹון ַהֵּבן, ְוָהָאב ַהִּנְרָּגׁש ְיָבֵרְך ְׁשֵּתי ְּבָרכֹות:

ָּברּוְך ַאָּתה ה' ֱאֹלֵקינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם ֲאֶׁשר ִקְּדָׁשנּו ְבִמְצוֹוָתיו ְוִצּוָנּו ַעל ִּפְדיֹון ַהֵּבן. ּוְבָרָכה 
נֹוֶסֶפת: ִּבְרַּכת ֶׁשֶהֱחָינּו.

מן התלמוד
סדר קדשים,

ַמֶּסֶכת ְּבכֹורֹות, ַּדף נ"ב

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.

ליהדר – לחזור
שובלי – שיבולים

"ואלו שאין חוזרין ביובל: הבכורה, והיורש את 
אשתו, והמייבם את אשת אחיו, והמתנה, דברי 

רבי מאיר. וחכמים אומרים: המתנה כמכר" 

בס"ד

סדר קדשים | ַמֶּסֶכת בכורות ַּדף מ"ו-נ"ב
שבת פרשת נשא | כ"ח באייר- ה' בסיוון )2-8 ליוני(
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בקרו אותנו באתר

התלמוד הישראלי

חג שבועות שמח! יום ירושלים שמח!



4 דקות

7 דקות

מי 
אני

כפי שההורים תכננו.לא עשיר ולא מפואר התפריט ולהגיש אוכל יהיה צורך לשנות את כל שלו יבוא, אפילו אם דני מאוד רוצה שהחבר מצד אחד:

מצד שני:

ההורים טוענים שהם רוצים 

שמחה גדולה עם הרבה 

אוכל עשיר ומגוון, והם לא 

מסכימים שבגלל ילד אחד 

הם יצטרכו לשנות את כל 

התפריט ולהגיש אוכל מיוחד 

לכל האורחים שלהם. 

מתפלפלים
לפניכם אירוע שעורר דיון משפחתי –

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.

שמי הוא ישראל בן אליעזר, אבל אני ידוע יותר בכינויי. א. 

התייתמתי בגיל צעיר, וביליתי זמן רב בחיק הטבע. ב. 

מאוחר יותר עסקתי ברפואה באמצעות צמחים, מרקחות, שמות  ג. 
קדושים וכדו'.

ייסדתי את תנועת החסידות. רבי ישראל הבעל שם טוב - הבעש"טד.  

  | מי אני?

 | מן ההסטוריה
תנועת החסידות

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.

בית המדרש המשוחזר של הבעש״ט בשנת תש״ע, 
Nahoumsabban, Wikipedia
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ו...מה דעתכם?

בס"ד

חברותא



3 דקות

רבי נחמן מברסלב

  | מי אני?

7 דקות

1  .

רבי ישראל הבעל שם טוב.
2  .

הקים את תנועת החסידות שהפיצה את 
עבודת ה' מתוך שמחה.

3  .

נפטר בו' בסיון ונקבר בעיירה מז'יבוז'  באוקריאנה.
4  .

הספר 'שבחי הבעש"ט' מתאר את דמותו 
ותורתו של הבעל שם טוב.

5727
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1967 
 מלחמת
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1969
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אריה לוין

בס"ד

התבוננו היטב בציור וענו על השאלות הבאות:

מי האיש במרכז הציור )שרואים את הגב שלו(?  

מה עשה אותו האיש ואיך זה קשור לפסוק על השלט?  

מתי הוא נפטר והיכן הוא קבור?  

מהו הספר המונח על גזע העץ בציור?  

לאמי קראו פייגה. לסבתי קראו אדל. הייתי נינו של הבעל שם טוב. א. 
דיברתי הרבה על חשיבות השמחה, הפשטות והתמימות. ב. 

התורות שלי נמצאות בספר "ליקוטי מוהר"ן". ג. 
אני קבור באומן באוקראינה. ד. 
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בשביל הסנהדרין  

בס"ד

בחסות חברת 
Talmudisraeli@Medison.co.il

טל. 03-9250250; פקס. 03-9265608

???שאלות השבוע
מה צריך לעשות ְּבכֹור ֶׁשֹּלא ִנְפָּדה ַעל ְיֵדי ָאִביו? א. 
ַמה ַהֲהָלָכה ְּבִמְקֶרה שעשו פדיון הבן לפני היום  ב. 

השלושים?
כיצד מקיימים את מצוות ִּפְדיֹון ַהֵּבן כאשר  ג. 

נולדים ְּתאֹוִמים?

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 
talmudhagrala@medison.co.il :הצהריים למייל

ולציין את מס' העלון עליו אתם עונים. 
הודעות ישלחו לזוכים במייל ושמותיהם יפורסמו בדף הפייסבוק של 

התלמוד הישראלי. *בפיקוח רואה חשבון

ַּדף נ"א: ְלַהֲחִזיר ֶאת ַהֶּכֶסף ְלַאָּבא

ַּפַעם ֶנֱעַרְך ִּפְדיֹון ַהֵּבן, ְוַהּכֵֹהן ִהְבִחין ֶׁשִּמְׁשַּפַחת ַהִּתינֹוק ֲעִנָּיה ְוַחְסַרת 
ֶאְמָצִעים. ְלַאַחר ַהִּפְדיֹון הּוא ָקָרא ָלָאב ְּבִצְנָעה, ְוָאַמר לֹו: ְיַׁשר-ּכַֹח ֶׁשִּזיִּכיָת 

אֹוִתי ַּבִּמְצָוה ַהֲחׁשּוָבה, ָּכֵעת ֲאִני ַמֲחִזיר ְלָך ֶאת ַהֶּכֶסף.

ה ְסָלִעים,  ַהִאם ֶאְפָׁשר ַלֲעׂשֹות ָּכְך? ַהְּתׁשּוָבה ִהיא ֵּכן. ָהָאב ָנַתן ַלּכֵֹהן ֲחִמיּׁשָ
אי ָלֵתת  אי ַלֲעׂשֹות ִאיָּתם ִּכְרצֹונֹו, ּוְלִפיָכְך הּוא ַרּׁשַ ְוַאַחר ָּכְך ַהּכֵֹהן ַרּׁשַ
אֹוָתם ְּבַמָּתָנה ַלֲאִבי ַהֵּבן. ַהַּתְלמּוד ְמַסֵּפר ֶׁשַרִּבי ֲחִניָנא, ֶׁשּכֵֹהן ָהָיה, ָנַהג 

ָּתִמיד ְלַהֲחִזיר ֶאת ֶּכֶסף ַהִּפְדיֹון ַלֲאִבי ַהֵּבן ְלַאַחר ֲעִריַכת ַהִּפְדיֹון. 

ת ֵּבית ַהְּקָברֹות ַּדף נ"ב: ְירּוּׁשַ

ה הֹוֶלֶכת ְלעֹוָלָמּה, ַהַּבַעל יֹוֵרׁש ֶאת ְנָכֶסיָה. ַּכֲאֶׁשר ִאיּׁשָ

ַּבִּמְׁשָנה ַהִּנְלֶמֶדת ְּבַדף ֶזה אֹוֵמר ַרִּבי יֹוָחָנן ֶּבן ְּברֹוָקה, ֶׁשַהּיֹוֵרׁש ַקְרַקע 
ָּיַרׁש, ְוֵהם ְיַפּצּו אֹותֹו ְּבֶכֶסף  ֵמִאְׁשּתֹו ַיֲחִזיר ִלְבֵני ִמְׁשַּפְחָּתּה ֶאת ַמה ּׁשֶ

ְּכׁשִֹוי ַהְירּוָׁשה ֶׁשָעָליו ְלַהֲחִזיר.

ַמדּוע ַהּיֹוֵרׁש ָצִריְך ְלַהֲחִזיר ֶאת ַהְירּוָׁשה? ְוִאם הּוא ָצִריְך ְלַהֲחִזיר - ַמּדּוַע 
ְמַׁשְּלִמים לֹו ָעֶליָה?? ֲהֵרי ִמי ֶׁשּיֹוֵרׁש ְירּוָׁשה ִהיא ַׁשֶּיֶכת לֹו! 

ַהַּתְלמּוד ַמְסִּביר ֶׁשְּמדּוָּבר ְּבִמְקֶרה ֶׁשַהַּבַעל ָיַרׁש ֵמִאְׁשּתֹו ֵּבית ְקָברֹות 
ִמְׁשַּפְחִּתי. ֲחַז"ל ִּתיְּקנּו ֶׁשָעָליו ְלַהֲחִזיר ֶאת ֵּבית ַהְּקָברֹות ִלְבֵני ִמְׁשַּפְחָּתּה, 

ְּכֵדי ֶׁשֵהם יּוְכלּו ְלַהְמִׁשיְך ְלִהיָּקֵבר ּבֹו ְלַצד ֲאבֹוֵתיֶהם.

מייסד ועורך: מאיר יעקבסון
מנהל חינוכי ועורך: אבי רט

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

סדר קודשים | ַמֶּסֶכת ְּבכֹורֹות דף מ״ט - נ״ב

ַּדף נ': ְּבכֹור ֶׁשֹּלא ִנְפָּדה ַעל ְיֵדי ָאִביו

ִלְפֵני ָׁשִנים ַרּבֹות ָהָיה ִּבירּוָׁשַלִים ֶיֶלד, ֶׁשָעַנד ַעל ַצּוָארֹו ַטס ֶּכֶסף ֶׁשָהָיה 
ָּכתּוב ָעָליו ֶׁשהּוא ְּבכֹור ֶׁשֹּלא ִנְפָּדה ַעל ְיֵדי ָאִביו, ְוָעָליו ִלְזּכֹור ֶׁשַּכֲאֶׁשר 

הּוא ִיְגַּדל הּוא ָצִריְך ִלְפּדֹות ֶאת ַעְצמֹו ֵאֶצל ּכֵֹהן.

ַהֶּיֶלד נֹוָלד ָיתֹום ְוֹלא ָזָכה ִלְראֹות ֶאת ָאִביו ֶׁשִּנְפָטר ִּבְזָמן ַהֵהָריֹון ֶׁשל ִאּמֹו. ֶאת 
ַטס ַהֶּכֶסף הֹוָרה ָהַרב ְׁשמּוֵאל ַסַּלְנט ַזַצ"ל ִלְתלֹות ַעל ַצּוָארֹו, ְוהּוא ִהְדִּגיׁש 
ִּבְפֵני ִאּמֹו ֶׁשל ַהֶּיֶלד ִּכי ָעֶליָה ְלַהְׁשִּגיַח ֶׁשהּוא ֹלא ָיִסיר ֵמָעָליו ֶאת ַהַּטס ְּבׁשּום 
אֹוֶפן, ַעד ֶׁשִּיְגַּדל ְוִיְפֶּדה ֶאת ַעְצמֹו. ָּכְך הּוא ַאַחד ַהִּמְנָהִגים ַּכֲאֶׁשר ָהָאב ֹלא 

ָּפָדה ֶאת ַהֵּבן, ֶׁשַּמְמִּתיִנים ִעם ַהִּפְדיֹון ְוַהֵּבן ּפֹוֶדה ֶאת ַעְצמֹו ְּכֶׁשִּיְגַּדל.

ַּדף מ"ט: ִּפְדיֹון ַהֵּבן מּוְקָּדם

ר, ְלַאַחר ֶׁשּנֹוַלד ְּבנֹו ְּבכֹורֹו. ַּבְּכָפר ֶׁשּבֹו  ִּבְכָפר ִניָּדח ִהְתגֹוֵרר ְיהּוִדי ְמאּוּׁשָ
הּוא ִהְתגֹוֵרר ֹלא ָהָיה ּכֵֹהן, ְוָלֵכן הּוא ֶהְחִליט ָלֵצאת ֶאל ָהִעיר ַהְּגדֹוָלה ְּכֵדי 
ה ְסָלִעים ְלכֵֹהן ְוִלְפּדֹות ֶאת ְּבנֹו ַהְּבכֹור. ָהָאב ִהִּגיַע ֶאל ָהִעיר,  ָלֵתת ֲחִמיּׁשָ
ה ְסָלִעים ְלִפְדיֹון ְּבנֹו  ֵּבֵרר ֵהיָכן ִמְתגֹוֵרר ּכֵֹהן ַּתְלִמיד ָחָכם, ָנַתן לֹו ֲחִמיּׁשָ

ְוָהַלְך ְלֵביתֹו. ֶאת ַהַּמֲעֶׂשה ַהֶּזה 
ָעָׂשה ָהָאב ִלְפֵני ֶׁשָּמְלאּו ַלִּתינֹוק 
ְׁשלֹוִׁשים יֹום. ַמה ַהֲהָלָכה ְּבִמְקֶרה 
ָּכֶזה? ִאם ָהָאב ָאַמר ֵמרֹאׁש ַלּכֵֹהן 
ֶׁשהּוא רֹוֶצה ֶׁשַהִּפְדיֹון ָיחּול ְּביֹום 
לֹוִׁשים ְוַהֶּכֶסף נֹוַתר ִּבְרׁשּות  ַהּׁשְ
ַהּכֵֹהן ְּבַהִּגיַע ַהֵּבן ְלִגיל ְׁשלֹוִׁשים 

יֹום, ַהִּפְדיֹון ָחל. 
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