
מדינת ישראל
משרד החינוך

סדר קדשים | מסכת מנחות ל'- ל"ו | פרשת וילך 
כ"ט באלול תשע"ח | ו' בתשרי תשע"ט )9-15 לספטמבר(

ַּדף ל': ִמְצַות ְּכִתיַבת ֵסֶפר ּתֹוָרה

ְּבַדף ֶזה לֹוְמִדים, ֶׁשִּמי ֶׁשּזֹוֶכה ִלְכּתֹוב ֵסֶפר ּתֹוָרה ְמַקֵּים ִמְצַות ֲעֵׂשה ְּדאֹוָרְיָתא, 
יָרה ַהֹּזאת", ְוַהַּכָּוָנה ִהיא ַלּתֹוָרה  ֶׁשְּמכּוָּנה  ֶׁשֶּנֱאַמר: "ְוַעָּתה ִּכְתבּו ָלֶכם ֶאת ַהּׁשִ

"ִׁשיָרה". ִמְצַות ְּכִתיַבת ֵסֶפר ּתֹוָרה ִהיא 
ַהִּמְצָוה ָהַאֲחרֹוָנה ֶׁשֶּנֶאְמָרה ַּבּתֹוָרה, ְוָלֵכן 
ִהיא ַהִּמְצָוה ַהתרי"ג. ַהַּתְלמּוד אֹוֵמר ֶׁשִּמי 
ֶׁשּכֹוֵתב ֵסֶפר ּתֹוָרה "ַמֲעֶלה ָעָליו ַהָּכתּוב 
ְּכִאּלּו ִקְּבלֹו ֵמַהר ִסיַני". ַרִׁש"י ַמְסִּביר ֶׁשִּמי 
ֶׁשּכֹוֵתב ֵסֶפר ּתֹוָרה ְּבַעְצמֹו, זֹוֶכה ְלַמֲעָלה 
ְּגבֹוָהה ְּכִאיּלּו ִקיֵּבל ֶאת ַהּתֹוָרה ֵמַהר ִסיַני.
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ַּדף ל"א: ְּכִתיַבת ְמזּוָזה

ַּבּתֹוָרה ָּכתּוב: "ּוְכַתְבָּתם ַעל ְמזּוזֹות ֵּביֶתָך ּוִבְׁשָעֶריָך". 
ִּבְפסּוִקים ֵאֶּלה ַהּתֹוָרה ְמַצָּוה אֹוָתנּו ִלְכּתֹוב ְּפסּוִקים 

ָעִרים. ִמן ַהּתֹוָרה ְוִלְקּבֹוַע אֹוָתם ַעל ֶּפַתח ַהַּבִית ּוַבּׁשְ

ֶאת ַהְּמזּוָזה ָצִריְך ִלְכּתֹוב ַעל ְקַלף ֶאָחד ְוֹלא ַעל ְׁשֵני 
ְקָלִפים, ְוִאם ָּכְתבּו ְמזּוָזה ַעל ְׁשֵני ְקָלִפים ְוָתְפרּו אֹוָתם 
ְלֶאָחד, ַהְּמזּוָזה ְּפסּוָלה. ֵאין צֹוֶרְך ְלַהְקִּפיד ֶׁשָּכל ַהּשּׁורֹות 
ִּתְהֶייָנה ְּבאֹותֹו אֹוֶרְך, ֲאָבל ִאם ָּכְתבּו ֶאת ַהְּמזּוָזה ְּבצּוָרה 
ֶׁשאֹוֶרְך ַהּׁשּורֹות יֹוֵצר צּוָרה ֶׁשל ִמְגָּדל אֹו ֶׁשל ִמְגָּדל 

ָהפּוְך, ַהְּמזּוָזה ְּפסּוָלה.

ַּדף ל"ב: ְּכבֹוד ֵסֶפר ַהּתֹוָרה

ַרב ֶחְלּבֹו ִסֵּפר, ֶׁשהּוא ָרָאה ֶאת ַרב הּוָנא עֹוֵמד ָלֶׁשֶבת ַעל ִמיָּטה ֶׁשָהָיה מּוָּנח 
ָעֶליָה ֵסֶפר ּתֹוָרה, ְוִלְפֵני ֵכן הּוא ָנַטל ֶאת ֵסֶפר ַהּתֹוָרה ְוִהִּניחֹו ְּבָמקֹום ַאֵחר, 
ִמְּפֵני ֶׁשהּוא ָּפַסק ֶׁשָאסּור ָלֶׁשֶבת ַעל ִמיָּטה ֶׁשֵּסֶפר ּתֹוָרה מּוָּנח ָעֶליָה, ִמְּפֵני ְּכבֹוד 
ת ֵסֶפר ַהּתֹוָרה ָּכַתב ַה"ָּמֵגן ַאְבָרָהם" ֶׁשָאָדם ֶׁשָּנַפל  ֵסֶפר ַהּתֹוָרה. ִמְּפֵני ְקדּוּׁשַ
ִמָּיָדיו ֵסֶפר ּתֹוָרה, נֹוֲהִגים ֶׁשָעָליו ְלִהְתַעּנֹות, ֲאִפיּלּו ִאם ַהֵּסֶפר ָנַפל ְּכֶׁשהּוא 

ָעטּוף ִּבְמִעיל אֹו ְּבַנְרִּתיק.

ַּדף ל"ג: "ַּתֲעֶׂשה, ְוֹלא ִמן ֶהָעׂשּוי"

ַּבַעל ַהַּבִית ָלַקח ְמזּוָזה, ָקַבע אֹוָתּה ַעל ְלֵבָנה, ְוַאַחר 
ָּכְך ִהְתִחיל ִלְבנֹות ֶאת ֶּפַתח ַהַּבִית ְוִהִּניַח ֶאת ַהְּלֵבָנה ִעם 
ַהְּמזּוָזה ַּבָּמקֹום ַהַּמְתִאים. ְמזּוָזה ָּכזֹו ְּפסּוָלה, ִּכי ָצִריְך 
ִלְקּבֹוַע ֶאת ַהְּמזּוָזה ַאֲחֵרי ֶׁשַהֶּפַתח ַקָּים. ֲהָלָכה זֹו ְקרּוָיה: 
"ַּתֲעֶׂשה, ְוֹלא ִמן ֶהָעׂשּוי". ְּכלֹוַמר: ֵיׁש ִלְקּבֹוַע ְמזּוָזה 
ּוְלַקֵּים ֶאת ַהִּמְצָוה, ְוֹלא ְלַהִּניַח ֶאת ַהְּמזּוָזה ְוַאַחר ָּכְך 
ִלְבנֹות ֶאת ַהֶּפַתח, ִּכי ְּבִמְקֶרה ֶזה ִמְצַות ְמזּוָזה ֶנֶעְׂשָתה 

ֵמֵאֶליָה, ִּכי ַהְּמזּוָזה ְּכָבר ָהְיָתה ִּבְמקֹוָמּה.

מן התלמוד
סדר קדשים

מסכת ְמָנחֹות, דף ל"ג

הסבר: התלמוד מסביר שבניגוד למלך רגיל 
שהוא יושב בתוך הארמון והעם שומר אותו 
מבחוץ, הקב"ה מושיב את עמו ועבדיו בפנים, 

והוא זה ששומר עליהם מבחוץ.

רחמנא – הרחמן, כינוי לה'
אידך – אחר

"אמר רבי חנינא: בוא וראה שלא כמידת הקב"ה 
מידת בשר ודם. מידת בשר ודם, מלך יושב 

מבפנים ועם משמרין אותו מבחוץ. מידת הקב"ה 
אינו כן, עבדיו יושבין מבפנים והוא משמרן 

מבחוץ, שנאמר ה' שומרך ה' צלך על יד ימינך" 

בס"ד

שנה
טובה
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 חורבן ביהמ“ק
ה-1 וגלות בבל
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חורבן
ביהמ“ק ה-2

רבי יהודה הלל הזקן
הנשיא

495
חתימת 
התלמוד

-352
הקמת

ביהמ“ק ה-2

ו...מה 
דעתכם?

לפקח על הקונים בסופר.זה לא תפקידו של יואב משלמים ולא גונבים. שיבדקו ויוודאו שאנשים מצלמות או אנשי ביטחון הסופר צריכה לשים זה לא עסק שלו. הנהלת מצד אחד:

מצד שני:

יואב הוא נער הגון וישר, 

והוא חש אחריות לדווח 

על גניבה ועל עוולות, 

ולכן מבחינה מצפונית 

הוא צריך ללכת למאבטח 

או למנהל הספור ולדווח 

לו על האישה הזו.

בצלאל

דבר תורה 
אחד מהשמות בהם מכונה התורה הוא "שירה", 
וכך נקראת היא בפרשתנו: "ועתה כתבו לכם 

את השירה הזאת".

הגמרא מספרת לנו שדוד המלך נענש משום 
שקרא לדברי התורה "זמירות", שהרי הוא 
אמר בספר תהילים: "זמירות היו לי חוקיך".

מדוע הכינוי "שירה" נכון וראוי לתורה, ואילו 
השם "זימרה", שגם הוא סוג של נגינה, אינו 
מתאים עד כדי כך שדוד המלך נענש עליו?

השם "זימרה" בא מהמילה "לזמור" שהיא 
פעולה של חיתוך וכריתה של ענפים מהעץ. 
לכן לא ראוי לתורה שהיא שלמה ורחבה כים 
שאין לו סוף, להיקרא בשם שמרמז לדבר 
חתוך וסופי. לעומת זאת, השם שירה מבטא 
רצף של תווים המתחברים זה לזה ומסמלים 
נגינה הרמונית ושלמה, דבר שראוי שבשמו 

תיקרא התורה.

מתפלפלים
לפניכם אירוע שעורר דיון  סוער:

יואב בן ה-15 עמד בתור לקופה בסופר השכונתי, כאשר ראה 
שהאישה שעומדת לפניו בתור מכניסה מספר מוצרים לתוך 

הכיסים שבבגדיה כדי שלא תשלם עליהם בקופה. 

יואב התלבט מה לעשות: האם לשתוק ולחכות לתור שלו, 
או ללכת למנהל הסופר ולדווח לו על כך?

לאבי קראו יוסף ולאשתי קראו רחל. א. 

הייתי רועה צאנו של כלבא שבוע. ב. 

רק בגיל 40 התחלתי ללמוד תורה ולמדתי 24 שנים ברציפות. ג. 

אמרתי על הפסוק "ואהבת לרעך כמוך" שזה כלל גדול בתורה. ד. 

יש על שמי תנועת נוער ציונית דתית. ה. 

הייתי אחד מעשרת הרוגי מלכות שהוצאו להורג על ידי  ו. 
הרומאים בעוון לימוד תורה.

באיזו תקופה חייתי?
סמנו בבקשה על ציר הזמן

למטה מתוך האפשרויות
הקיימות באיזו
תקופה חייתי.

רבי עקיבא בן יוסף

  | מי אני?

?

?

בס"ד

חברותא



 5708
ה'תש"ח

5727
ה'תשכ"ז

5778
ה'תשע"ח

 1948
 הקמת
המדינה

1967 
 מלחמת

ששת הימים

2017 
 70 שנה
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70

 5323
ה'רמ"ח

 5657
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ה'תרצ"ט

 5707
ה'תש"ז

5260

רבי יוסף 
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החדשה
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הרצל
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שואה
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 מלחמת

העצמאות

42604900 48005258

הרמב"ם 1492רש״י
גירוש ספרד

4650

רבי סעדיה 
גאון

510
ימי הביניים

תקופת הראשונים

התשכ"ט

1969
 הרב

אריה לוין

3 דקות

4 דקות

רחל אשת רבי עקיבא

1  .

רבן גמליאל, רבי אלעזר, רבי יהושע, 
רבי עקיבא.

2  .
בהר הצופים.

3  .
שועל יוצא מקודש הקודשים.

4  .

רבי עקיבא. כולם בוכים והוא מחייך.
5  .

סמל של תנועת בני עקיבא על הבגד של  רבי עקיבא...

 | מן ההסטוריה

  | מי אני?

7 דקות

??

בס"ד

התבוננו היטב בציור וענו על 
 השאלות הבאות:

)מומלץ לעיין בתלמוד, 
במסכת מכות דף כ"ד(

מי הם ארבעת האנשים   
המופיעים בציור?

היכן הם נמצאים?  

מה הם רואים מולם?  

מי זה השמאלי ביותר   
ובמה הוא שונה 

מהאחרים?

מה לא הגיוני בתמונה?  

משמר הכנסת
משמר הכנסת אחראי על האבטחה השוטפת במשכן הכנסת וברחבתו, על 
שמירת הסדר בתוך המשכן ועל שמירת חסינות הכנסת. אנשי משמר הכנסת 
ממלאים תפקיד ייצוגי בטקסים הנערכים במשכן הכנסת, טקסי קבלת פנים, 
בטקס הדלקת המשואות בהר הרצל ובטקסי קבורה ואזכרה של אישי ציבור. 
במשמר נמצאות מחלקות החוץ, יחידת הסדרנים, כלבייה ויחידת אבטחת 

האישים של הכנסת. קצין הכנסת הראשון היה ירחמיאל בלקין.

הייתי בתו של כלבא שבוע. א. 

עודדתי את בעלי ללמוד תורה. ב. 

בעלי קנה לי במתנה תכשיט  ג. 
"ירושלים של זהב".

על פי המסורת אני קבורה  ד. 
בטבריה.

2

1

3

4

5

חיילי צה״ל ומשמר 
הכנסת בטקס אוסף 
התצלומים הלאומי, 

 AMOS BEN GERSHOM
עמוס בן גרשום(



יש לי מושג | "יזכור" !
"יזכור" היא תפילה הנאמרת ביום כיפור, בשביעי של 
פסח, בשמחת תורה ובשבועות, ובה מזכירים את 
נשמות ההורים ובני המשפחה שנפטרו ומתפללים 
לעילוי נשמתם. יש נוהגים שמי שהוריו בחיים יוצא 
מבית הכנסת בזמן שאומרים תפילה זו. כמו כן, ישנם 
נוסחים של תפילת "יזכור" לחללי מערכות ישראל 

ולחללי השואה.

בס"ד

בחסות חברת 
Talmudisraeli@Medison.co.il

טל. 03-9250250; פקס. 03-9265608

???שאלות השבוע
ַמּדּוַע ֵאין ַמִּניִחים ְּתִפיִּלין ְּבַׁשַּבת? א. 

ָמה ַהֶהְבֵּדל בין "ְּתִפיִּלין ֶׁשל ַרִׁש"י"  ב. 
ּו"ְתִפיִּלין ֶׁשל ַרֵּבנּו ַּתם"?

מה המקור לִמְצַות ְּכִתיַבת ֵסֶפר ּתֹוָרה? ג. 

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 
 .talmudisraeli@medison.co.il :בשעות הצהרים

הודעות ישלחו לזוכים במייל ושמותיהם יפורסמו בדף הפייסבוק 
של התלמוד הישראלי.

*בפיקוח רואה חשבון

סדר קודשים, ַמֶּסֶכת ְמָנחֹות, דפים ל"ד- ל"ו

ַּדף ל"ה: 
ְּתִפיִּלין ֶׁשל ַרִׁש"י ּוְתִפיִּלין ֶׁשל ַרֵּבנּו ַּתם

"ְּתִפיִּלין ֶׁשל ַרִׁש"י" ּו"ְתִפיִּלין ֶׁשל ַרֵּבנּו ַּתם" - ָמה ַהֶהְבֵּדל ֵּביֵניֶהם? 
ִּבְתִפיִּלין ֶׁשל ֹראׁש מּוָּנחֹות ַאְרַּבע ָּפָרִׁשּיֹות ִנְפָרדֹות: 

א. "ַקֶּדׁש ִלי" ב. "ְוָהָיה ִּכי ְיִביֲאָך" ג. "ְׁשַמע ִיְׂשָרֵאל" ד. "ְוָהָיה 
ִאם ָׁשֹמַע".

ְּבֵאיֶזה ֵסֶדר ַמִּניִחים ֶאת ַהָּפָרִׁשּיֹות ַּבְּתִפיִּלין?  

ִׁשיַטת ַרִׁש"י: ֵיׁש ְלַהִּניַח ֶאת ַהָּפָרִׁשּיֹות ִמָּיִמין ִלְׂשמֹאל, ְלִפי ַהֵּסֶדר 
ַהֶּזה: א. "ַקֶּדׁש ִלי". ב. "ְוָהָיה ִּכי ְיִביֲאָך". ג. "ְׁשַמע ִיְׂשָרֵאל". ד. 

"ְוָהָיה ִאם ָׁשֹמַע".

ִׁשיַטת ַרֵּבנּו ַּתם: ֵיׁש ְלַהִּניַח ֶאת ַהָּפָרִׁשּיֹות ִמָּיִמין ִלְׂשֹמאל, ְלִפי 
ַהֵּסֶדר ַהֶּזה: א. "ַקֶּדׁש ִלי". ב. "ְוָהָיה ִּכי ְיִביֲאָך". ג. "ְוָהָיה ִאם 

ָׁשֹמַע". ד. "ְׁשַמע ִיְׂשָרֵאל".

ַמֲחלּוְקָּתם ִהיא, ֵאפֹוא, ַּבֵּסֶדר ֶׁשל ְׁשֵּתי ַהָּפָרִׁשּיֹות ָהַאֲחרֹונֹות.

ַּדף ל"ו: ַמּדּוַע ֵאין ַמִּניִחים ְּתִפיִּלין ְּבַׁשַּבת?

ָמה ַהִּסיָּבה ֶׁשֵאיֶנּנּו ְמַקְּיִמים 
ִמְצַות ְּתִפיִּלין ְּבַׁשַּבת ּוְבָיִמים 

טֹוִבים?

ַהָּנַחת ַהְּתִפיִּלין ִהיא אֹות, 
ִסיָמן, ַעל ַהֶּקֶׁשר ַהְמיּוָחד 
ֶׁשֵּביֵנינּו ְלֵבין ַהָּקָּב"ה. ֵמַאַחר 
ְוַהָּיִמים  קֹוֶדׁש  ַּבת  ֶׁשּׁשַ

ַהּטֹוִבים ֵהם ְּבַעְצָמם "אֹות" ַלֶּקֶׁשר ֶׁשֵּביֵנינּו ְלֵבין ַהָּקָּב"ה, ֵאין 
ַמִּניִחים ָּבֶהם ְּתִפיִּלין. ַׁשַּבת קֹוֶדׁש ִהיא "אֹות", ַּכֶּנֱאַמר ַּבָּפסּוק 
ְּבֵסֶפר ְׁשמֹות: "ַאְך ֶאת ַׁשְּבתַֹתי ִּתְׁשמֹרּו ִּכי אֹות ִהיא ֵּביִני ּוֵביֵניֶכם 
ְלֹדֹרֵתיֶכם". ַׁשָּבת ְויֹום טֹוב ֵהם אֹות ַלֶּקֶׁשר ֶׁשֵּביֵנינּו ְלֵבין ה', ְוִאם 
ַמִּניִחים ֶאת ַהְּתִפיִּלין ֶׁשַּגם ֵהם אֹות, ְמַזְלְזִלים ְּבַׁשָּבת ּוְביֹום טֹוב, 

ְּכִאיּלּו ֵאיָנם ַמְסִּפיק אֹות.

מייסד ועורך: מאיר יעקבסון
מנהל חינוכי ועורך: אבי רט

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

ַּדף ל"ד: ְּתִפיִּלין ֶׁשל ֹראׁש

ַעל ְּתִפיִּלין ֶׁשל רֹאׁש אֹוֵמר ַהַּתְלמּוד: "ּכֹוְתָבן ַעל ד' עֹורֹות ּוַמִּניָחן 
ְּבד' ָּבִּתים ְּבעֹור ֶאָחד".

ֶהְסֵּבר: ְּבתֹוְך ַהְּתִפיִּלין ֶיְׁשָנן ַאְרַּבע ָּפָרִׁשּיֹות ִמן ַהּתֹוָרה, ְּכתּובֹות ַעל 
ַּגֵּבי ְקַלף. ִּבְתִפיִּלין ֶׁשל רֹאׁש ּכֹוְתִבים ָּכל ַאַחת ֵמַאְרַּבע ַהָּפָרִׁשּיֹות 
ַעל ְקַלף ִנְפָרד. ֵמעֹור נֹוָסף ְמִכיִנים ֶאת ַה"ַּבִית" ֶׁשּבֹו מּוְכָנסות 
ַהָּפָרִׁשּיֹות. ַהַּבִית ַהֶּזה ָצִריְך ִלְהיֹות ָעׂשּוי ֵמעֹור ֶאָחד ּובֹו ַאְרָּבָעה 

ָּתִאים ִנְפָרִדים, ֶׁשְּלָכל ֶאָחד ֵמֶהם ַמְכִניִסים ָּפָרָׁשה ַאַחת.

ַהֵחֶלק ַהַּתְחּתֹון, ַהּמּוָּנח ַעל ָהֹראׁש, ְמַכֶּסה ַעל ַהֶּפַתח ֶׁשל ָּכל 
ַאְרַּבַעת ַהָּתִאים, ְוהּוא ְמכּוֶּנה "ִּתּתּוָרא".

חידה
בעלון למדנו על המחלוקת בין רש"י לרבנו תם לגבי 

סדר הפרשיות בתפילין.

סדרו בטבלה את ארבע הפרשיות – "קדש לי", "והיה 
כי יביאך", "שמע ישראל", "והיה אם שמוע" – לפי 
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