תנו באתר

בקרו או

בס"ד

מדינת ישראל
משרד החינוך

מּורה דפים ט"ז-כ"ב
סדר קדשים | ַמ ֶּסכֶ ת ְּת ָ
שבת פרשת דברים ג'-ט' באב ( 4-10לאוגוסט)

ַּדף ט"זֹ" :לא ַב ָּשׁ ַמיִ ם ִהיא"
ימי ָה ֵא ֶבל ַעל
לֹוׁשת ֲאלָ ִפים ֲהלָ כֹות נִ ְׁשּכְ חּו ֵמ ַעם ִי ְׂש ָר ֵאל ִּב ֵ
ַה ַּתלְ מּוד ְמ ַס ֵּפר ּכִ י ְׁש ֶ
יהֹוׁש ַע ִּבן נּוןְׁ :ש ַאל ַּב ָּשׁ ַמיִ םֶׁ ,שּיְ לַ ְּמדּוָך ֶאת
ֻ
מ ֶֹׁשה ַר ֵּבנּו .לְ אֹור זֹאת ָא ְמרּו ְּבנֵ י יִ ְׂש ָר ֵאל לִ
לֹומר:
הֹוׁש ַע ִּבלְ ׁשֹון ַה ָּפסּוקֹ" :לא ַב ָּשׁ ַמיִ ם ִהיא"ּ .כְ ַ
ַה ֲהלָ כֹות ֶׁשּנִ ְׁשּכְ חּוֵ .ה ִׁשיב לָ ֶהם ְי ֻ
אּורים
בּואה אֹו ַעל ְי ֵדי ִ
ּתֹורה ִּבנְ ָ
ּתֹורה ֵאין ֶא ְפ ָׁשרּות לְ ָב ֵרר ֶאת ִּדינֵ י ַה ָ
לְ ַא ַחר ַמ ַּתן ָ
ּתֹורה.
ּתֹורה ְולִ יּמּוד ַה ְּד ָרׁשֹות ִמּתֹוְך ַה ָ
תּוּמיםֶ ,אּלָ א ַעל ְי ֵדי לִ יּמּוד ַה ָ
ְו ִ

ּתֹודה
קֹור ַּבן ָ
ַּדף י"זְ :
יבים ִעם ַא ְר ָּב ִעים לְ ָח ִמים.
ּתֹודה ַמ ְק ִר ִ
קֹור ַּבן ָ
ְ
ּתֹודה
אֹומנָ ם ּגַ ם הּוא נֶ ְח ָׁשב ּכְ ֵחלֶ ק ִמ ָּק ְֹור ַּבן ָ
יטהַ ,הּוָלָ ד ְ
ּתֹודה ִה ְמלִ ָ
קֹור ַּבן ַה ָ
אּולָ ם ִאם ְ
צֹורְך לְ ָה ִביא ִעּמֹו ַא ְר ָּב ִעים לְ ָח ִמים.
ֲא ָבל ֵאין ֶ
מּורה.
ּכָ ְך ַעל ִּפי ַה ַר ְמ ַּב"םְּ ,ב ִהלְ כֹות ְּת ָ

ַּדף י"חֵ :עדּות ַּתּנָ א ִמ ֵּבית ַה ִּמ ְק ָּדׁש
קּופת ֵּבית ַה ִּמ ְק ָּדׁש ַה ֵּשׁנִ יֶ .א ָחד ֵמ ֶהם ָה ָיה
ֵחלֶ ק ֵמ ַה ַּתּנָ ִאים עֹוד זָ כּו לִ ְהיֹות ְּבסֹוף ְּת ַ
ַר ִּבי ַפ ִּפ ַיסֶׁ ,ש ֵה ִעיד ַעל ַמ ֲע ֶׂשה ֶׁש ָה ָיה ִעּמֹו ְּב ֵבית ַה ִּמ ְק ָּדׁש.
ֶמה ָה ָיה אֹותֹו ַמ ֲע ֶׂשה?
קֹור ַּבן ְׁשלָ ִמיםֵ .ה ִעיד
ּקֹור ַּבן ְׁשלָ ִמים ֶׁש ִה ְמלִ יטַ ,הּוָלָ ד ֶׁשּלֹו ּגַ ם הּוא ְ
ַּב ִּמ ְׁשנָ ה נֶ ֱא ַמר ֶׁש ְ
קֹור ַּבן ְׁשלָ ִמים
ירּוׁשלַ ִים ְו ָה ְי ָתה לֹו ָּפ ָרה ְ
ַר ִּבי ַפ ִּפ ַיסֶׁ ,שהּוא ְּב ַע ְצמֹו ָה ָיה ְּב ַחג ַה ֶּפ ַסח ִּב ָ
ּוב ַחג ַהּסּוּכֹות
קֹור ַּבן ְׁשלָ ִמיםְ ,
יטהְ ,והּוא ִה ְק ִריב ֶאת ַה ָּפ ָרה ְּב ַחג ַה ֶּפ ַסח ּכְ ְ
ֶׁש ִה ְמלִ ָ
קֹור ַּבן ְׁשלָ ִמים ְו ָאכַ ל אֹותֹו.
ִה ְק ִריב ֶאת ַהּוָלָ ד ּכְ ְ
חּור ַּבן.
חּור ַּבן ֵּבית ַה ִּמ ְק ָּדׁש ְו ָה ָיה ִמ ִּז ְקנֵ י ַהּדֹור ֶׁש ַא ַחר ַה ְ
ַר ִּבי ַפ ִּפ ַיס ַחי ּגַ ם ַא ַחר ְ

קֹור ַּבן ֶּפ ַסח
ַּדף י"טְ :
קֹור ַּבן ֶּפ ַסח ַרק ּכֶ ֶבׂש וְ ֹלא ּכִ ְב ָׂשהַ .מה ַי ֲע ֶׂשה ָא ָדם ֶׁש ִה ְק ִּדיׁש ְּב ָטעּות
ֶא ְפ ָׁשר לְ ַה ְק ִריב לְ ְ
קֹור ַּבן ֶּפ ַסח ּכִ ְב ָׂשה?
לְ ְ
קֹור ַּבן
יקנֶ ה ְ
ּובּכֶ ֶסף ְ
אֹותּה ַ
יפ ֶּדה ָ
יח לַ ְּב ֵה ָמה לִ ְרעֹות ַעד ֶׁש ְּת ַק ֵּבל מּוםָ ,אז ְ
ָעלָ יו לְ ַהּנִ ַ
קֹור ַּבן ְׁשלָ ִמים.
יקנֶ ה ַּבּכֶ ֶסף ְ
ֶּפ ַסח ַא ֵחרִ .אם ִהיא ְּת ַק ֵּבל מּום ַרק ַא ֲח ֵרי ַחג ַה ֶּפ ַסחְ ,
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התלמוד

הישראלי

מן התלמוד
סדר קדשים,
מּורהַּ ,דף ט"ז
ַמ ֶּסכֶ ת ְּת ָ

"תנא :הוא עתניאל הוא יעבץ ,ומה שמו? יהודה
אחי שמעון שמו .עתניאל  -שענאו אל ,יעבץ -
שיעץ וריבץ תורה בישראל"
מנלן – מניין לנו
סידרא – סדר
הסבר :התלמוד דורש את הפסוקים בספר דברי
הימים ולומד משמות האנשים שם על מעשיהם.

בס"ד

א

חברות

| מן ההסטוריה

 7דקות

כיבוש הולנד במלחמת העולם השנייה
במהלך מלחמת העולם השנייה ,ב 10-במאי
 1940תקפה גרמניה את הולנד ,למרות
שזו הכריזה על ניטרליות כאשר פרצה
המלחמה .כיבוש הולנד נמשך חמישה
ימים ,והיא נכנעה במהירות .באותה תקופה
חיו בהולנד כ 140,000-אזרחים יהודים ,ועוד
 30,000פליטים שהגיעו אליה ממדינות
אחרות .מיד לאחר הכיבוש החלו הנאצים
לגזור גזירות על היהודים ,להגביל את
תנועותיהם ולשלוח אותם למחנות ריכוז
והשמדה .רק כמה עשרות אלפי יהודים
בהולנד נותרו בחיים בסוף המלחמה .בין
היהודים שהסתתרו
בהולנד ונתפסו
לבסוף היו אנה פרנק
ובני משפחתה.

מתפלפלים
לפניכם אירוע שעורר דיון משפחתי –
דניאל משחק כדורגל בקבוצת הנערים בעיר שלו .במשחק הגמר דניאל
מעד ונפל ברחבה ,והשופט שחשב ששחקן יריב הפיל אותו  -שרק
לעבירה ולכדור עונשין (פנדל) .דניאל התלבט האם עליו לגשת לשופט
ולהגיד לו שלא מגיע לו הפנדל ,כי הוא נפל לבד ,ושחקן היריב הוא לא
זה שהפיל אותו.

מצד אחד:

ו...מה
דעתכם?

עתניאל

יאל הוא יישוב קהילתי דתי בדרום הר
ָתנִ ֵ
עְ
חברון ,השייך למועצה אזורית הר חברון .הוא
יושב על קו פרשת המים ,כאשר ממזרחו נוף
מדברי ומשמאלו נחל חברון .היישוב נוסד
בתשמ"ד ( )1983ונקרא על שם השופט
עתניאל בן קנז .כיום גרים ביישוב קרוב
ל 1,000-תושבים ,הוא מהווה מרכז אזורי בהר
חברון ויש בו מוסדות חינוך רבים ,ביניהם
ישיבה תיכונית וישיבת ההסדר עתניאל.

אם גם אתם נתקלתם בדילמה ו'התפלפלתם' עליה אתם מוזמנים
לשתף אותנו ואולי היא תתפרסם אצלנו בעלון.
ניתן לשלוח למייל talmudisraeli.medison.co.il
תחת הנושא ״דילמה״ עם שם משפחה ועיר מגורים

 4דקות

| מי אני?
א.
ב.
ג.
ד.

0

-3760
בריאת
העולם

1948

-1812
אברהם
אבינו

-1521
בנ״י במצרים

אפרים
ומנשה

נולדתי בפרנקפורט שבגרמניה.
כאשר עלו הנאצים לשלטון ,עברתי עם משפחתי להולנד.
במהלך השואה הסתתרנו יותר משנתיים בעליית גג באמסטרדם.
היומן שכתבתי שרד וריגש קוראים רבים בעולם.
אנה פרנק

לועזי
(למיניינם)

בספירה
מבריאת העולם

בית המדרש
מבפנים בעתניאל,
Wikipedia

2238

שחק הוא
השופט ,ואם השופ באחריות
טל
טעה זו בעיה של ה א ראה או
של דניאל .הוא לא שופט ולא
ח
מיוזמתו ולתקן א ייב לגשת
ה
השופ ת חלטת
ט.

הרגיש לא בנוח
דניאל
עיטת עונשין,
שהוא יקבל ב
כריע את גורל
ה לה
שעלול הגמר החשוב,
ק
משח לא מגיעה לו.
שבעצם

כוננית הספרים שהסתירה
את הכניסה למחבוא של
אנה פרנק ומשפחתה,
מעלה היצירהWikipedia ,

| על המפה |

ניהול הממצד שני:

2448

2448

2883

-1311
יציאת
מצרים

מתן תורה

דוד
המלך

2934

שלמה
המלך

3340

חנוכת
-422
ביהמ“ק חורבן ביהמ“ק
ה1-
ה 1-וגלות בבל

3408

-352

הקמת
ביהמ“ק ה2-

3728

3828

3880

3930

4260

הלל הזקן

חורבן
ביהמ“ק ה2-

רבי
עקיבא

רבי יהודה
הנשיא

495

חתימת
התלמוד

בס"ד

התבוננו היטב בציור וענו על השאלות הבאות:

 7דקות

את היומן שלה.
1 .1אנה פרנק.
אה
שו
ה
מי
כותבת בי
.1
2 .2היאמסטרדם שבהולנד בשנת  944חדר מסתור בו
סודי אל
3 .3בא
תח
פ
יה
ה
4 .4מאחורי הארוןובני משפחתה.
הסתתרו אנה

 1מי הנערה בציור?

 2מה היא כותבת?
 3באיזו שנה האירוע הזה מתרחש והיכן?
 4למה שימש הארון מאחור?

| מי אני?

 3דקות

א .אני ספר עם כריכה בצבע אדום לבן ומנעול קטן.
ב .במהלך השואה תיעדה בי ילדה יהודייה את חוויותיה וזיכרונותיה.
אנה פרנק
של

ד .אני מוצג כיום במוזיאון בברלין.

4260

4650

4800

רבי סעדיה
גאון

רש״י

4900

5258

5260

5323
ה'רמ"ח

5657
ה'תר"ך

5699
ה'תרצ"ט

רבי יוסף
קארו

1897

1939

5707
ה'תש"ז

5708
ה'תש"ח

יומנה

ג .למרות שנכתבתי כיומן אישי ,לאחר השואה הפכתי לרב מכר עולמי.

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

1500

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
משה מתאר את הקושי שלו להנהיג את עם ישראל:
"איכה אשא לבדי טרחכם ומשאכם וריבכם" .למה
מתכוון משה במילים אלה? כתב הרמב"ן ,שאלה הם
שלושת תפקידיו של מנהיג ישראל :טרחכם – ללמד
את העם תורה; משאכם – להתפלל עבור כל אחד
מישראל הנתון בצרה; וריבכם – לשפוט ביניהם וליישב
את הסכסוכים והמריבות .משה רבנו ביצע בתחילה
לבדו את כל התפקידים הללו ולא היה מסוגל לעמוד
בכך ,ולכן מינה את השופטים שיעזרו לו.

מּורהַ ,ד ִּּפים כ׳-כ״ב
סדר קדשים | ַמ ֶסּכֶ ת ְּת ָ

יע לְ ֵבית ַה ִּמ ְק ָּדׁש
ַּדף כ'ַ :ה ֶּמלֶ ְך ַמּגִ ַ
ְי ֶח ְז ֵקאל ָא ַחז ְּב ִה ְת ַרּגְ ׁשּות
ְּב ָידֹו ֶׁשל ָא ִביו ְּב ַד ְר ָּכם
ְל ַה ר ַה ַּב ִי ת ְל ַה ְק ִר יב
יעם
קֹור ַּבן ְׁש ָל ִמיםְּ .ב ַה ִּג ָ
ְ
ְל ַהר ַה ַּב ִית ֵהם ִה ְב ִחינּו
יּוח ֶדתַ ,ח ָּי ִלים
ִּב ְתכּונָ ה ְמ ֶ
ׁשֹומ ִרים ִה ְת ָפ ְּרסּו ָּב ָהר
ְו ְ
ּופ ָר ִׁשים ָּד ֲהרּו לִ ְפנֵ י ֶמ ְרּכָ ָבה
ָ
"ה ֶּמלֶ ְך! ַה ֶּמלֶ ְך!",
פֹוא ֶרתַ .
ְמ ֶ
יע לְ ֵבית ַה ִּמ ְק ָּדׁש"ָ .א ִביו ֶׁשל
"מלֶ ְך ִי ְׂש ָר ֵאל ַמּגִ ַ
ָק ָרא ְי ֶח ְז ֵקאל ְּב ִה ְת ַרּגְ ׁשּותֶ .
יע ְל ֵבית ַה ִּמ ְק ָּדׁש ְּביֹום חֹול ָר ִגיל,
ּדּוע ַה ֶּמ ֶלְך ַמ ִּג ַ
ְי ֶח ְז ֵקאל ָּפנָ ה ְל ָב ֵרר ַמ ַ
קֹור ַּבן ַח ָּטאת ּכִ י הּוא נִ כְ ַׁשל ְּב ֵח ְטא".
ְו ַא ַחד ַהּכ ֲֹהנִ ים ָא ַמר לֹו" :הּוא ַמ ְק ִריב ְ
"ּב ַו ַּדאי הּוא ֵמ ִביא ְׂש ִעיר ִע ִיּזיםּ ,כִ י ּכָ ְך ִּדינֹו ֶׁשל ֶמלֶ ְך
ְי ֶח ְז ֵקאל ָא ַמר לְ ָא ִביוְ :
יה ְׂש ִע ַירת ִע ִיּזים הּוא ֵמ ִביא ְׂש ִעיר ִע ִיּזים".
ֶׁש ַעל ֲע ֵב ָרה ֶׁשּכָ ל ָא ָדם ֵמ ִביא ָעלֶ ָ

מי אני?
אני מסתובבת לי בנחת בשדה.
יש איש אחד שעשה טעות.
הוא רוצה שאני אפצע.
אם אפצע לפני פסח ,הוא יביא קורבן מסוג אחד;
אם אפצע אחרי פסח ,הוא יביא קורבן מסוג אחר.
מי אני?

"ה ֶּמלֶ ְך ֵמ ִביא ְׂש ִע ַירת ִע ִיּזים ּכְ מֹו ּכּוּלָ םִ ,מ ְּפנֵ י ֶׁש ֶאת ָה ֲע ֵב ָרה
ָא ַמר ַהּכ ֵֹהןַ :
ַהּזֹו הּוא ָע ָׂשה לִ ְפנֵ י ֶׁש ָה ָיה ֶמלֶ ְך".
(תשובה :כבשה נקבה שהקדישו אותה בטעות לקורבן פסח)

!

יש לי מושג | ברכת המפיל

את ברכת המפיל מברכים לפני שהולכים לישון ,ובה
מודים לה' על שנתן לנו את השינה ומבקשים שישמור
עלינו בשעה שאנו ישנים .אחרי ברכת המפיל אין
לדבר עד שנרדמים.

שאלות השבוע ???

רּוׁשלַ יִ ם לְ ִׁשיֹלה?
ַ .1מה ַה ֶה ְב ֵּדל ֵּבין יְ ָ
קֹור ַּבן
ַ .2מה יַ ֲע ֶׂשה ָא ָדם ֶׁש ִה ְק ִּדיׁש ְּב ָטעּות לְ ְ
ֶּפ ַסח ּכִ ְב ָׂשה וְ ֹלא ּכֶ ֶבׂש?
הֹוׁש ַע ִּבן נּון ִמּלְ ׁשֹון ַה ָּפסּוקֹ" :לא
ַ .3מה לָ ַמד יְ ֻ
ַב ָּשׁ ַמיִ ם ִהיא"?
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

רּוׁשלַ יִ ם לְ ִׁשיֹלה
ַּדף כ"אַ :ה ֶה ְב ֵּדל ֵּבין יְ ָ
לִ ְפנֵ י ֶׁש ְּשֹׁלמֹה ַה ֶּמלֶ ְך ֵה ִקים ֶאת ֵּבית ַה ִּמ ְק ָּדׁשָ ,ה ָיה ִמ ְׁשּכָ ן ָּב ִעיר נֹוב ְולִ ְפנֵ י
אֹומ ֶרת ֶׁש ֵאין ֶה ְב ֵּדל
כֵ ן ָה ָיה ַה ִּמ ְׁשּכָ ן ְּב ִׁשיֹלהַ .הּגְ ָמ ָרא ַהּנִ לְ ֶמ ֶדת ְּב ַדף ֶזה ֶ
ּומ ֲע ֵׂשר ֵׁשנִ י
"ׁש ְּב ִׁשיֹלה אֹוכְ לִ ים ָק ָד ִׁשים ַקּלִ ים ַ
ירּוׁשלַ ִים ֶאּלָ א ֶ
ָ
ֵּבין ִׁשיֹלה לִ
חֹומה".
ירּוׁשלַ יִ ם לִ ְפנִ ים ִמן ַה ָ
ּוב ָ
רֹואהִ ,
ְּבכָ ל ָה ֶ
קֹור ְּבנֹות
ירּוׁש ַל ִיםְ ,ו ֵכן ְּב ַׂשר ְ
ַמה ַּכּוָנָ ָתּה? ַמ ֲע ֵׂשר ֵׁשנִ י ָצ ִריְך ֶל ֱאכֹול ִּב ָ
חּוצה לָ ּהּ .כְ ֶׁש ָה ָיה ַה ִּמ ְׁשּכָ ן
ירּוׁשלַ ִיםַ ,אְך ֹלא ִמ ָ
קֹוד ִׁשים ַקּלִ ים אֹוכְ לִ ים ִּב ָ
ָ
קֹוד ִׁשים ַקּלִ ים ָּב ִעיר ִׁשיֹלהַ .אְך
ּוב ַׂשר ָ
ְּב ִׁשיֹלהָ ,היּו אֹוכְ לִ ים ַמ ֲע ֵׂשר ֵׁשנִ י ְ
ֹלא ַרק ָּב ִעיר ִׁשיֹלה ֶא ְפ ָׁשר ָה ָיה לְ אֹוכְ לָ םֶ ,אּלָ א ְּבכָ ל ָמקֹום ֶׁש ִּמחּוץ לָ ִעיר
רֹואים ִמ ֶּמּנּו ֶאת ָה ִעיר ִׁשיֹלהֶ ,א ְפ ָׁשר ָה ָיה לְ אֹוכְ לָ םְּ .בכָ ְך ׁשֹונָ ה
ִׁשיֹלה ֶׁש ִ
חֹומת ָה ִעיר.
חּוצה לָ ּהֶ ,אּלָ א ַרק ְּבתֹוְך ַ
אֹותם ִמ ָ
רּוׁשלַ יִ םֶׁ ,ש ִאי ֶא ְפ ָׁשר לֶ ֱאכֹול ָ
יְ ָ

קֹור ַּבן ַח ָּטאת ֶׁש ָא ַבד
ַּדף כ"בְ :
ּקֹור ַּבן ַח ָּטאת
יֶ ְׁשנָ ּה ֲהלָ כָ ה ֶׁש ְ
קֹור ָּבן ַא ֵחר
ֶׁש ָא ַבד וְ ִה ְק ִריבּו ְ
ִּב ְמקֹומֹו ָ -צ ִריְך לָ מּות.
נֹות ר ְּב ָס ֵפ ק
ַ
ַה ַּת ְל מּוד
ּקֹור ַּבן ַה ַח ָּטאת
ְּב ִמ ְק ֶרה ֶׁש ְ
ָהלַ ְך לְ ִאיּבּוד לַ ְּב ָעלִ יםַ ,אְך
יׁשהּו ַא ַחר ָמ ָצא אֹותֹו.
ִמ ֶ
אֹומ נָ ם ּכְ לַ ֵּפ י ַה ְּב ָע לִ ים
ְ
ַה ָּק ְר ָּבן ָהלַ ְך לְ ִאיּבּודֶ ,אל
קֹור ַּבן
ֹלא ִמן ָה ָא ָדם ֶׁש ָּמ ָצא אֹותֹו ,וְ לָ כֵ ן ַה ַּתלְ מּוד ִמ ְס ַּת ֵּפק ָמה ִּדינֹו ֶׁשל ְ
קֹור ַּבן ַא ֵחר ִּב ְמקֹומֹו.
ַח ָּטאת ֶׁש ָא ַבד ְו ִה ְק ִריבּו ְ
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