
מדינת ישראל
משרד החינוך

ַּדף ד': ַהָּנָחׁש ְוָהַעְקָרב

ַהּתֹוָרה ְּבֵסֶפר ְּדָבִרים אֹוֶסֶרת 
"ֹלא  ְּכָׁשִפים:  ַמֲעֵׂשה  ַעל 

ִיָּמֵצא ְבָך... ְוֹחֵבר ָחֶבר...".

"חֵֹבר ָחֶבר" הּוא ִמי ֶׁשְּמַקֵּבץ 
ַחּיֹות ְלָמקֹום ֶאָחד ְּבֶאְמָצעּות 
ְּכָׁשִפים אֹו ְלָחִׁשים. ֲאִפיּלּו 
ִאם הּוא ֵמִביא ְלָמקֹום ֶאָחד 
ָנָחׁש ְוַעְקָרב ְּכֵדי ֶׁשַּיַהְרגּו 
ֶזה ָאסּור ַלֲעׂשֹות  ֶזה ֶאת 
ֵּכן, ַאף ַעל ִּפי ֶׁשֵהם ַמִּזיִקים 
ֶׁשֲעלּוִלים ַלֲהרֹוג ְּבֵני ָאָדם. 
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ַּדף ה': ֵאיְך ָעָׂשה ֹמֶׁשה ַרֵּבנּו ֶאת ֶׁשֶמן ַהִּמְׁשָחה?

ֶׁשֶמן ַהִּמְׁשָחה ֶׁשְּבֵבית ַהִּמְקָּדׁש ִׁשיֵּמׁש ְלִמְׁשַחת ָּכל ְּכֵלי ַהִּמְׁשָּכן, ְוַגם ְלִמְׁשַחת 
ַאֲהרֹון ַהּכֵֹהן ּוָבָניו. ְּבָכל ַּפַעם ֶׁשִּמְתַמֶּנה ּכֵֹהן ָּגדֹול ָחָדׁש, אֹו ַּכֲאֶׁשר ִמְתַמֶּנה ֶמֶלְך 

ָחָדׁש, ֶׁשהּוא ִמֶּצֱאָצֵאי ָּדִויד ַהֶּמֶלְך, מֹוְׁשִחים אֹותֹו ְּבֶׁשֶמן ַהִּמְׁשָחה.

ְּבַדף ֶזה לֹוְמִדים ַעל ַּתֲהִליְך ֲהָכַנת ֶׁשֶמן ַהִּמְׁשָחה ַעל ְיֵדי מֶֹׁשה ַרֵּבנּו:

ַחק אֹוָתם, ֵעֵרב אֹוָתם ְוָׁשָרה אֹוָתם ְּבַמִים  מֶֹׁשה ַרֵּבנּו ָלַקח ֶאת ַהַּסְמָמִנים ְלַאַחר ֶׁשּׁשָ
ַזִּכים ּוְמתּוִקים ַעד ֶׁשָּכל ַהְּתכּונֹות ֶׁשל ַהַּסְמָמִנים ָיְצאּו ֶאל ַהַּמִים. אֹו ָאז הּוא ָיַצק 
ל ֶאת ַהּכֹל ַעל ָהֵאׁש ַעד ֶׁשַהַּמִים ִהְתַאְּידּו ְלַגְמֵרי ְוִנְׁשַאר ַרק  ֶׁשֶמן ֶאל ַהַּמִים ּוִביּׁשֵ
ֶמן ִעם ַּתְמִצית ַהַּסְמָמִנים, ְוִהִּניַח אֹותֹו ִּבְכִלי ַלּדֹורֹות. ָּכל ַהּדֹורֹות ִהְׁשַּתְּמׁשּו  ַהּׁשֶ

ְּבֶׁשֶמן ַהִּמְׁשָחה ֶׁשֵהִכין מֶֹׁשה ַרֵּבנּו )ַעל ִּפי ַרְמַּב"ם, ִהְלכֹות ְּכֵלי ַהִּמְקָּדׁש(.

ָנה ַּדף ו': ִסיָמֵני ֵליל ֹראׁש ַהּׁשָ

ָנה. ְּבַדף ֶזה אֹוֵמר  ְּבָכל ְקִהיּלֹות ִיְׂשָרֵאל נֹוֲהִגים ֶלֱאכֹול "ִסיָמִנים" ְּבֵליל רֹאׁש ַהּׁשָ
ָנה ָקָרא, רּוְּבָיא, ַּכְרָתא, ִסיְלָקא ּוְתָמִרים. ֲאַּבֵּיי: ִיְהֶיה ָרִגיל ָאָדם ֶלֱאכֹול ְּברֹאׁש ַהּׁשָ

ַמה ֵּפֶׁשר ַהָּדָבר ֶׁשָאנּו טֹוְבִלים ַּתּפּוַח ִּבְדַבׁש ְואֹוְמִרים: "ְיִהי ָרצֹון ֶׁשְּתֵהא ָׁשָנה טֹוָבה 
ּוְמתּוָקה"?

ָל"ה ַהָּקדֹוׁש ַמְסִּביר ֶׁשֲאִכיַלת ַהִּסיָמִנים ֵאיָנּה ֶרֶמז ַהּפֹוֵעל ְּבַעְצמֹו ְמאּוָמה,  ַהּׁשְ
ֶאָּלא ַהִּסיָמִנים נֹוֲעדּו ְלעֹוֵרר ֶאת ָהָאָדם ֶׁשהּוא ָצִריְך ְּדָבִרים ְמסּוָּיִמים, ְוָאז ָיׁשּוב 
ָנה ַהָּבָאה. ָנה ַעל ַהָּדרּוׁש לֹו ִלְקַראת ַהּׁשָ ִּבְתׁשּוָבה ְׁשֵלָמה ִלְפֵני ה' ְוִיְתַּפֵּלל ְּברֹאׁש ַהּׁשָ

ַרִּבי ְׁשֹלמֹה ְקלּוֶגר ַזַצ"ל ַמְסִּביר ִּכי ַהִּסיָמִנים מֹוִכיִחים ֶׁשָאנּו ַמֲאִמיִנים ֶׁשַהָּקָּב"ה 
ִיְגזֹור ָעֵלינּו ָׁשָנה טֹוָבה ְוַיֲהפֹוְך ֶאת ִּדיֵננּו ְלטֹוָבה.

מן התלמוד
סדר קדשים,

ַמֶּסֶכת ָּכֵרתֹות, ַּדף ה'

הסבר: התלמוד מספר שהמלך יאשיהו גנז את ארון 
הברית מכיוון שידע שבית המקדש עומד להיחרב.

זיקא – רוח
עדיפא – עדיף

"ומי גנזו - יאשיה מלך יהודה גנזו, שנאמר: 
ויאמר המלך אל הכהנים תנו את ארון הקדש" 

בס"ד

סדר קדשים | ַמֶּסֶכת ָּכֵרתֹות דפים ד'-י'
שבת פרשת ראה  כ"ד-ל באב )25-31 לאוגוסט(

talmudisraeli.co.il

בקרו אותנו באתר

התלמוד הישראלי



4 דקות

7 דקות

הוא ייעלב מאד.הדוד ידע שיובל מכר את הכדור מעבירים הלאה ולא מוכרים. אם מכבי. מתנה אישית שכזו לא על הכדורסל את השחקנים של לו ליום הולדת, וטרח להחתים זו מתנה אישית שהדוד הביא מצד אחד:

מצד שני:

יובל לא כל כך מתרגש 

מכדורסל עם חתימות של 

שחקנים, הוא מעדיף למכור 

את הכדור, לקבל הרבה כסף 

על הכדורסל הזה, ולקנות 

בכסף הזה דברים אחרים 

שהוא אוהב יותר.

מתפלפלים
לפניכם אירוע שעורר דיון משפחתי –

יובל קיבל מדוד שלו כדורסל ועליו חתימות של כל שחקני מכבי. הדוד 
נתן לו את זה במתנה אישית לרגל יום ההולדת. חברים של יובל אמרו לו 
שהכדורסל הזה עם החתימות שווה הרבה כסף. יובל התלבט: אולי כדאי 

לו למכור את הכדורסל ולקבל עליו כסף?

נולדתי למשפחת אצולה שייחוסה מגיע עד דויד המלך. א. 
הייתי שר האוצר של מלכי פורטוגל וספרד. ב. 

ניסיתי למנוע את גזירת גירוש ספרד, אך לא הצלחתי. ג. 
כתבתי פירוש על התנ"ך וספרים העוסקים בגאולה. ד. 

הרב דון יצחק אברבנאל

  | מי אני?

 | מן ההסטוריה
גירוש ספרד

בשנת ה'רנ"ב )1491( חתמו  פרדיננד השני 
מלך ארגון ואשתו המלכה איזבלה הראשונה 
מקסטיליה, בהשפעת ראש האינקוויזיציה 
טורקמדה, על צו האוסר על יהודים לשבת 
בספרד. כל היהודים שבספרד נאלצו לבחור 
האם להמיר את דתם לנצרות או לעזוב. 
רבים מהיהודים התנצרו, לפחות למראית 
עין, ואילו רבים אחרים בחרו לעזוב את 
ספרד. מספר היהודים שגורשו מוערך 
בין 40,000-160,000. היהודים שעזבו את 
ספרד עברו תלאות קשות בדרך, ורבים 
מהם נרצחו, נשדדו, נפלו בשבי או מתו 
מרעב וממחלות. גירוש ספרד נחשב לאחד 
האסונות הגדולים ביותר שפקדו את עם 

ישראל במהלך הגלות.
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ו...מה 
דעתכם?

 אם גם אתם נתקלתם בדילמה ו'התפלפלתם' עליה אתם מוזמנים
לשתף אותנו ואולי היא תתפרסם אצלנו בעלון.
talmudisraeli.medison.co.il ניתן לשלוח למייל 

תחת הנושא ״דילמה״  עם שם משפחה ועיר מגורים

העיר יבנה שוכנת במישור החוף הדרומי. 
בימי שאול ודויד הייתה יבנה אחת מערי 
הפלישתים, ומסופר שהמלך עוזיהו פרץ את 
חומותיה. בתקופת בית שני נכבשה העיר על 
ידי המלך הורקנוס השני, שהפך אותה לעיר 
יהודית. יבנה הפכה למרכז חשוב ללימוד 
התורה לאחר חורבן ירושלים ובית שני. זאת 
בעקבות בקשתו המפורסמת של רבן יוחנן 
בן זכאי מאספסיאנוס: "תן לי יבנה וחכמיה". 
רבן יוחנן חידש ביבנה את מוסד הסנהדרין 
והנשיאות. לאחר פטירתו, עמד בראש 
הסנהדרין בנו, רבן גמליאל דיבנה. הסנהדרין 
ישבה ביבנה כשבעים שנה, עד אחרי מרד בר 
כוכבא. עם הקמת המדינה בשנת 1948, הוקם 
ביבנה מחנה עולים, ותושביה הראשונים היו 
עולים שהגיעו מארצות שונות. בשנת 1986 
הפכה יבנה ממועצה 

מקומית לעיר.

 | על המפה | יבנה

מבט לכייון דרום ממגדל 
Wikipedia ,המים ביבנה

בס"ד

חברותא
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בס"ד

התבוננו היטב בציור וענו על השאלות הבאות:

מה האירוע המצויר כאן ומתי התרחש?  

מי זה הרב בצד ימין?  

מי זה האיש עם הכובע והביצה בצד   
שמאל ואיך הוא קשור?

נולדתי באיטליה, ועבדתי כספן בשירות ספרד. א. 

יש הסבורים שמוצאי ממשפחת יהודים אנוסים.  ב. 

אני נחשב לאחד ממגלי הארצות הגדולים ביותר. ג. 

גיליתי את אמריקה, אבל חשבתי שזו בכלל הודו. ד. 

2

3

לאן מפליגות האוניות?1  

מיהן הדמויות על הבמה?  

מי בציור לא קשור לתקופה?  

4

5

6



יש לי מושג | לדון לכף זכות  !

בס"ד

בחסות חברת 
Talmudisraeli@Medison.co.il

טל. 03-9250250; פקס. 03-9265608

ֵאיְך ָעָׂשה מֶֹׁשה ַרֵּבנּו ֶאת ֶׁשֶמן ַהִּמְׁשָחה?  .1
ֵאיְך עֹוְבִרים ַעל ָהִאיּסּור ֵמַהּתֹוָרה ֶׁשל "ֹלא ִיָּמֵצא ְבָך...   .2

ְוחֵֹבר ָחֶבר..."?
ִמי ָיכֹול ְלַהְקִריב קֹוְרַּבן ֶּפַסח ְּבטּוְמָאה?  .3

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 ט': ְטִביַלת ֵּכִלים

יש ִלְטּבֹול ֵּכִלים ֶׁשִּנְקנּו ִמּנֹוְכִרים.

ַּכֲאֶׁשר נֹוְכִרי ִהְתַּגֵּיר - ַהִאם הּוא ָצִריְך ִלְטּבֹול ֶאת ַהֵּכִלים ֶׁשּלֹו? 

ַהְּתׁשּוָבה ִהיא ֶׁשהּוא ָצִריְך ִלְטּבֹול אֹוָתם, ִּכי ִלְפֵני ֵכן ֵהם ָהיּו ֵּכִלים ֶׁשל 
נֹוְכִרי ְוַעְכָׁשיו ֵהם ֵּכִלים ֶׁשל ְיהּוִדי. 

ֶזה ֹלא דֹוֶמה ְלִמי ֶׁשָּקָנה ְּכִלי ִמּנֹוְכִרי, ִּכי ַּבִּמְקֶרה ַהֶּזה ַהְּכִלי ִנְׁשַאר ֵאֶצל 
ַהְּבָעִלים ֶׁשּלֹו, אּוָלם ִמֵּכיָון ֶׁשִהְתַּגֵּיר ִהְׁשַּתָּנה ַמֲעָמדֹו ְוהּוא ִיְצָטֵרְך 

ִלְטּבֹול ֶאת ַהֵּכִלים ַלְמרֹות ֶׁשֹּלא ָקָנה אֹוָתם.

ַּדף י': ִמי ָיכֹול ְלַהְקִריב קֹוְרַּבן ֶּפַסח ְּבטּוְמָאה? 

ֶיְׁשָנּה ֲהָלָכה ֶׁשִאם רֹוב ַהָּקָהל ָטֵמא ְּבטּוְמַאת ֵמת, ַמְקִריִבים ֶאת קֹוְרַּבן 
ַהֶּפַסח ְּבטּוְמָאה. 

ַרק ְלִמי ֶׁשָּטֵמא ְּבטּוְמַאת ֵמת הּוַּתר ְלַהְקִריב קֹוְרַּבן ֶּפַסח ְּבטּוְמָאה, ַאְך 
ְלַבֲעֵלי טּוְמאֹות ֲאֵחרֹות ָאסּור ְלַהְקִריב ֶאת קֹוְרַּבן ַהֶּפַסח.

מייסד ועורך: מאיר יעקבסון
מנהל חינוכי ועורך: אבי רט

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

סדר קדשים |  ַמֶסֶּכת ָּכֵרתֹות,  ַדִּּפים ז׳-י׳

ַּדף ח': ַהֵּגר ְוַהקֹוְרָּבן

ַּבִּמְׁשָנה ַהִּנְלֶמֶדת ְּבַדף ֶזה ָּכתּוב ֶׁשְּכֵחֶלק ִמַּתֲהִליְך ַהֵּגרּות ַעל ַהֵּגר 
ְלָהִביא קֹוְרָּבן. ִאם ֵּכן, ֵאיְך ַמְׁשִליִמים ַהּיֹום ַהֵּגִרים ֶאת ַּתֲהִליְך ַהֵּגרּות 

ְּכֶׁשֵאין ֵּבית ַהִּמְקָּדׁש ְוִאי ֶאְפָׁשר ְלָהִביא קֹוְרָּבן?

ַעל ָּכְך ֵמִׁשיב ַהַּתְלמּוד ֶׁשֶּיְׁשָנּה ְגֵזַרת ַהָּכתּוב ְמיּוֶחֶדת, ֶׁשְּמַקְּבִלים ֵּגִרים 
ַּגם ַּכֲאֶׁשר ִאי ֶאְפָׁשר ְלַהְקִריב קֹוְרָּבן.

ֶמן ַּדף ז': ַסָּבא ֹּכֵהן ְוַהּׁשֶ

ַרִּבי ִׁשְמעֹון ַהּכֵֹהן ָׁשב ְלֵביתֹו ִּבְׁשַעת ֶעֶרב ְמאּוֶחֶרת. ָהָיה ֶזה ִּבְזַמן ֵּבית 
ַהִּמְקָּדׁש, ְּכֶׁשַהּכֹל ָהיּו ְטהֹוִרים ְוַהּכֲֹהִנים ָיְכלּו ֶלֱאכֹול ְּתרּוָמה ְּבָטֳהָרה. 
ַעל ַהּשּׁוְלָחן ַּבִּמְטָּבח ָעַמד ַּבְקּבּוק ֶׁשֶמן, ְוַרִּבי ִׁשְמעֹון ָחַלץ ֶאת ַהְּפָקק, 
ִזיֵּלף ִטיּפֹות ֶׁשֶמן ְלַכף ָידֹו, ְוֵהֵחל ְמַעֶּסה ֶאת ַּכּפֹות ָיָדיו זֹו ָּבזֹו ְּכֵדי 

ֶמן ָלעֹור. ְלַהְחִּדיר ֶאת ַהּׁשֶ

"ַסָּבא, ָׁשַאל אֹותֹו ֶנְכּדֹו ַהָּקָטן, ָמה ַאָּתה עֹוֶׂשה?"

- "עֹור ַהָּיַדִים ֶׁשִּלי ִהְתַיֵּבׁש ְוָלֵכן ֲאִני ָסְך אֹותֹו ִעם ֶׁשֶמן".

- "ַּגם ָהעֹור ֶׁשִּלי ָיֵבׁש", ָאַמר ַהָּקָטן. ִּבְתגּוָבה ָחַפן ַהַּסָּבא ֶאת ַּכּפֹות ַהָּיַדִים 
ֶמן ֶׁשַעל ַּכּפֹות ָיָדיו ַהְּגדֹולֹות. ַהְּקַטּנֹות ֶׁשל ֶנְכּדֹו ְוִׁשְפֵׁשף אֹוָתן ַּבּׁשֶ

ַּכֲאֶׁשר ָרָאה ַהַּסָּבא ֶׁשַהֶּנֶכד ַהָּגדֹול ִמְסַּתֵּכל ָעָליו ִּבְתִמיָהה, ָאַמר לֹו: ֲאִני 
יֹוֵדַע ָמה ַאָּתה חֹוֵׁשב - אּוַלי ָאסּור ַלֲעׂשֹות זֹאת, ִּכי ַאֶּתם ֹלא ּכֲֹהִנים, 
ִאיָּמא ֶׁשָּלֶכם ִהיא ַהַּבת ֶׁשִּלי ֲאָבל ֲאִביֶכם ִיְׂשָרֵאל, ּוְלִיְׂשָרֵאל ָאסּור 
ֵליָהנֹות ִמְּתרּוָמה. ָיֶפה ֶׁשַאָּתה חֹוֵׁשב ַעל ָּכְך, ֲאָבל ַהְּגָמָרא אֹוֶמֶרת 
ֶמן ָיָצא ְלחּוִּלין  ֶׁשַאֲחֵרי ֶׁשַהּכֵֹהן ָשׂם ֶאת ֶׁשֶמן ַהְּתרּוָמה ַעל ּגּופֹו, ַהּׁשֶ

ְוַגם ִיְׂשָרֵאל ָיכֹול ְלִהְׁשַּתֵּמׁש ּבֹו.

???שאלות השבוע

דבר תורה 
נושא קשה ומורכב מופיע בפרשתנו: "עיר הנידחת", אשר 
אנשיה נענשים על חטא עבודה זרה במיתה חמורה. מלבד 
עונשם של אנשי העיר, מצווה התורה שגם הרכוש שמצוי 
באותה העיר ייאסף ויישרף כולו: "ושרפת באש את העיר ואת 
כל שללה כליל". הלכה זו מלמדת אותנו על הקשר שיש בין 
האדם לבין רכושו ועד כמה מצויה השפעה בין מעשיו של 
האדם לבין החפצים והכלים הסובבים אותו. מהצד השני 
אומרת הגמרא שאם יש באחד מבתי עיר הנידחת אפילו 
מזוזה אחת - כל העיר ניצלת ולא שורפים כלל את רכושה. 
דבר זה מלמדנו על כוחו של הטוב - שאפילו מקצת ממנו 
דוחה הרבה מהחושך. מספיקה מזוזה אחת קטנה בשביל 

להציל עיר שלמה של עבודה זרה משריפה.

כאשר רואים אדם עושה מעשה שאפשר לפרש אותו 
כמעשה רע או כמעשה טוב, יש מצווה לדון אותו לכף זכות 
ולחשוב שבוודאי כוונתו הייתה לטובה. מצווה זו נלמדת 

מהפסוק "בצדק תשפוט עמיתך".

מצאו את הביטוי הבא המופיע בעלון:

אני מורכב משתי מילים עם אותן אותיות, אבל ניקוד שונה.

אני נשמע כמו חבר טוב, אבל בעצם אני רע.

כדאי לכם להיזהר ממני אם אתם לא רוצים להיעקץ או 
להינשך.

מי אני?
)תשובה: חֵֹבר ָחֶבר( 

מי אני?


