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מדינת ישראל
משרד החינוך

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

מן התלמוד
סדר קדשים
מסכת ְמנָ חֹות ,דף ל"ג

ּתֹורה
יבת ֵס ֶפר ָ
ַּדף ל'ִ :מ ְצוַ ת ּכְ ִת ַ
אֹור ְי ָתא,
ּתֹורה ְמ ַק ֵּים ִמ ְצ ַות ֲע ֵׂשה ְּד ָ
ּזֹוכה ִל ְכּתֹוב ֵס ֶפר ָ
לֹומ ִדיםֶׁ ,ש ִּמי ֶׁש ֶ
ְּב ַדף ֶזה ְ
ּתֹורה ֶׁש ְּמכּוּנָ ה
ֶׁשּנֶ ֱא ַמר"ְ :ו ַע ָּתה ּכִ ְתבּו ָל ֶכם ֶאת ַה ִּשׁ ָירה ַהּזֹאת"ְ ,ו ַה ַּכּוָנָ ה ִהיא ַל ָ
ּתֹורה ִהיא
יבת ֵס ֶפר ָ
"ׁש ָירה"ִ .מ ְצ ַות ְּכ ִת ַ
ִ
ּתֹורהְ ,ו ָל ֵכן
ַה ִּמ ְצ ָוה ָה ַא ֲחרֹונָ ה ֶׁשּנֶ ֶא ְמ ָרה ַּב ָ
אֹומר ֶׁש ִּמי
ִהיא ַה ִּמ ְצ ָוה ַהתרי"גַ .ה ַּת ְלמּוד ֵ
"מ ֲע ֶלה ָע ָליו ַה ָּכתּוב
ּתֹורה ַ
ּכֹותב ֵס ֶפר ָ
ֶׁש ֵ
ְּכ ִאּלּו ִק ְּבלֹו ֵמ ַהר ִסינַ י"ַ .ר ִׁש"י ַמ ְס ִּביר ֶׁש ִּמי
זֹוכה ְל ַמ ֲע ָלה
ּתֹורה ְּב ַע ְצמֹוֶ ,
ּכֹותב ֵס ֶפר ָ
ֶׁש ֵ
ּתֹורה ֵמ ַהר ִסינַ י.
יּבל ֶאת ַה ָ
בֹוהה ְּכ ִאיּלּו ִק ֵ
ְּג ָ

יבת ְמזּוזָ ה
ַּדף ל"אּ :כְ ִת ַ

"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"
רחמנא – הרחמן ,כינוי לה'
אידך – אחר
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.

ּוב ְׁש ָע ֶריָך".
יתָך ִ
ּתֹורה ָּכתּובּ" :וכְ ַת ְב ָּתם ַעל ְמזּוזֹות ֵּב ֶ
ַּב ָ
סּוקים
אֹותנּו ִל ְכּתֹוב ְּפ ִ
ָ
ּתֹורה ְמ ַצּוָה
סּוקים ֵא ֶּלה ַה ָ
ִּב ְפ ִ
ּוב ְּשׁ ָע ִרים.
אֹותם ַעל ֶּפ ַתח ַה ַּב ִית ַ
ּבֹוע ָ
ּתֹורה ְו ִל ְק ַ
ִמן ַה ָ
זּוזה ָצ ִריְך ִל ְכּתֹוב ַעל ְק ַלף ֶא ָחד ְוֹלא ַעל ְׁשנֵ י
ֶאת ַה ְּמ ָ
אֹותם
זּוזה ַעל ְׁשנֵ י ְק ָל ִפים ְו ָת ְפרּו ָ
ְק ָל ִפיםְ ,ו ִאם ָּכ ְתבּו ְמ ָ
צֹורְך לְ ַה ְק ִּפיד ֶׁשּכָ ל ַהּשּׁורֹות
זּוזה ְּפסּולָ הֵ .אין ֶ
לְ ֶא ָחדַ ,ה ְּמ ָ
צּורה
זּוזה ְּב ָ
אֹורְךֲ ,א ָבל ִאם ָּכ ְתבּו ֶאת ַה ְּמ ָ
ִּת ְה ֶיינָ ה ְּבאֹותֹו ֶ
צּורה ֶׁשל ִמ ְג ָּדל אֹו ֶׁשל ִמ ְג ָּדל
יֹוצר ָ
אֹורְך ַהּשּׁורֹות ֵ
ֶׁש ֶ
סּולה.
זּוזה ְּפ ָ
ָהפּוְךַ ,ה ְּמ ָ

ּתֹורה
ַּדף ל"בּ :כְ בֹוד ֵס ֶפר ַה ָ
יּטה ֶׁש ָה ָיה מּוּנָ ח
עֹומד ָל ֶׁש ֶבת ַעל ִמ ָ
ַרב ֶח ְלּבֹו ִס ֵּפרֶׁ ,שהּוא ָר ָאה ֶאת ַרב הּונָ א ֵ
ּתֹורה ְו ִהּנִ יחֹו ְּב ָמקֹום ַא ֵחר,
ּתֹורהְ ,ו ִל ְפנֵ י ֵכן הּוא נָ ַטל ֶאת ֵס ֶפר ַה ָ
יה ֵס ֶפר ָ
ָע ֶל ָ
יהִ ,מ ְּפנֵ י ּכְ בֹוד
ּתֹורה מּוּנָ ח ָעלֶ ָ
יּטה ֶׁש ֵּס ֶפר ָ
ִמ ְּפנֵ י ֶׁשהּוא ָּפ ַסק ֶׁש ָאסּור לָ ֶׁש ֶבת ַעל ִמ ָ
"ּמ ֵגן ַא ְב ָר ָהם" ֶׁש ָא ָדם ֶׁשּנָ ַפל
ּתֹורה ָּכ ַתב ַה ָ
ּתֹורהִ .מ ְּפנֵ י ְקדּו ַּשׁת ֵס ֶפר ַה ָ
ֵס ֶפר ַה ָ
נֹוה ִגים ֶׁש ָע ָליו ְל ִה ְת ַעּנֹותֲ ,א ִפיּלּו ִאם ַה ֵּס ֶפר נָ ַפל ְּכ ֶׁשהּוא
ּתֹורהֲ ,
ִמ ָּי ָדיו ֵס ֶפר ָ
ָעטּוף ִּב ְמ ִעיל אֹו ְּבנַ ְר ִּתיק.

"ּת ֲע ֶׂשה ,וְ ֹלא ִמן ֶה ָעׂשּוי"
ַּדף ל"גַ :
אֹותּה ַעל ְל ֵבנָ הְ ,ו ַא ַחר
ָ
זּוזהָ ,ק ַבע
ַּב ַעל ַה ַּב ִית ָל ַקח ְמ ָ
יח ֶאת ַה ְּל ֵבנָ ה ִעם
ּכָ ְך ִה ְת ִחיל לִ ְבנֹות ֶאת ֶּפ ַתח ַה ַּב ִית ְו ִהּנִ ַ
סּולהּ ,כִ י ָצ ִריְך
זּוזה ָּכזֹו ְּפ ָ
זּוזה ַּב ָּמקֹום ַה ַּמ ְת ִאיםְ .מ ָ
ַה ְּמ ָ
רּויה:
ּבֹוע ֶאת ַה ְּמזּוזָ ה ַא ֲח ֵרי ֶׁש ַה ֶּפ ַתח ַקּיָ םֲ .הלָ כָ ה זֹו ְק ָ
לִ ְק ַ
זּוזה
ּבֹוע ְמ ָ
לֹומרֵ :יׁש ִל ְק ַ
"ּת ֲע ֶׂשהְ ,וֹלא ִמן ֶה ָעׂשּוי"ְּ .כ ַ
ַ
זּוזה ְו ַא ַחר ָּכְך
יח ֶאת ַה ְּמ ָ
ּול ַק ֵּים ֶאת ַה ִּמ ְצ ָוהְ ,וֹלא ְל ַהּנִ ַ
ְ
זּוזה נֶ ֶע ְׂש ָתה
ִל ְבנֹות ֶאת ַה ֶּפ ַתחִּ ,כי ְּב ִמ ְק ֶרה ֶזה ִמ ְצ ַות ְמ ָ
קֹומּה.
זּוזה ְּכ ָבר ָה ְי ָתה ִּב ְמ ָ
יהִּ ,כי ַה ְּמ ָ
ֵמ ֵא ֶל ָ
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חברות

 7דקות

 3דקות

דבר תורה

מתפלפלים

אחד מהשמות בהם מכונה התורה הוא "שירה",
וכך נקראת היא בפרשתנו" :ועתה כתבו לכם
את השירה הזאת".

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.

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

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

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

יואב מצד שני:
הוא נער

אחד:

מצד לו .הנהלת
קש
זה לא עס ריכה לשים
הסופר צ שי ביטחון
אנ
מצלמות או או שאנשים
ווד
שיבדקו וי לא גונבים.
משלמים ו דו של יואב
זה לא תפקי נים בסופר.
קח על הקו
לפ

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.

והוא חש אח הגון וישר,
ר
על גניבה ו יות לדווח
ע
ל
ע
וולות,
ול
הו כן מבחינה
מ
צ
פונית
א
צ
ריך ללכת
או למנהל הס למאבטח
לו על האי פור ולדווח
שה הזו.

ו...מה
דעתכם?

 4דקות

| מי אני?

?

א .לאבי קראו יוסף ולאשתי קראו רחל.

מי
אני

ב .הייתי רועה צאנו של כלבא שבוע.

באיזו תקופה חייתי?
סמנו בבקשה על ציר הזמן
למטה מתוך האפשרויות
הקיימות באיזו
תקופה חייתי.

ג .רק בגיל  40התחלתי ללמוד תורה ולמדתי  24שנים ברציפות.
ד .אמרתי על הפסוק "ואהבת לרעך כמוך" שזה כלל גדול בתורה.
ה .יש על שמי תנועת נוער ציונית דתית.
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 7דקות

התבוננו היטב בציור וענו על
השאלות הבאות:
(מומלץ לעיין בתלמוד,
במסכת מכות דף כ"ד)
 1מי הם ארבעת האנשים
המופיעים בציור?
 2היכן הם נמצאים?
 3מה הם רואים מולם?
 4מי זה השמאלי ביותר
ובמה הוא שונה
מהאחרים?
 5מה לא הגיוני בתמונה?
ר ,רבי יהושע,
עז
אל
בי
ר
ל,
1רבן גמליא
 .1רבי עקיבא.
הצופים.
ש הקודשים.
2 .2בהרעל יוצא מקוד
מחייך.
3 .3שו
א .כולם בוכים והוא הבגד של
על
בא
קי
4 .4רבי עקיב תנועת בני ע
סמל של
 5 .5רבי עקיבא...

 4דקות

| מן ההסטוריה
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.

 3דקות

| מי אני?
א .הייתי בתו של כלבא שבוע.
ב .עודדתי את בעלי ללמוד תורה.
ג .בעלי קנה לי במתנה תכשיט
"ירושלים של זהב".
ד .על פי המסורת אני קבורה
בטבריה.
בי עקיבא
ל אשת ר
רח

חיילי צה״ל ומשמר
הכנסת בטקס אוסף
התצלומים הלאומי,
AMOS BEN GERSHOM
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חידה

סדר קודשיםַ ,מ ֶּס כֶ ת ְמ נָ חֹות ,דפים ל"ד -ל"ו

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
שתי השיטות:

רש"י

רבנו תם

.1

.1

.2

.2

.3

.3

.4

.4

!

יחן
ּומּנִ ָ
"ּכֹות ָבן ַעל ד' עֹורֹות ַ
ְ
אֹומר ַה ַּת ְלמּוד:
יּלין ֶׁשל רֹאׁש ֵ
ַעל ְּת ִפ ִ
ְּבד' ָּב ִּתים ְּבעֹור ֶא ָחד".
ּתֹורהּ ,כְ תּובֹות ַעל
ֶה ְס ֵּברְּ :בתֹוְך ַה ְּת ִפיּלִ ין ֶי ְׁשנָ ן ַא ְר ַּבע ָּפ ָר ִׁשּיֹות ִמן ַה ָ
ּכֹות ִבים ָּכל ַא ַחת ֵמ ַא ְר ַּבע ַה ָּפ ָר ִׁשּיֹות
יּלין ֶׁשל רֹאׁש ְ
ַּג ֵּבי ְק ַלףִּ .ב ְת ִפ ִ
מּוכנָ סות
ְ
"ּב ִית" ֶׁשּבֹו
נֹוסף ְמ ִכינִ ים ֶאת ַה ַ
ַעל ְק ַלף נִ ְפ ָרדֵ .מעֹור ָ
ַה ָּפ ָר ִׁשּיֹותַ .ה ַּב ִית ַה ֶּזה ָצ ִריְך ִל ְהיֹות ָעׂשּוי ֵמעֹור ֶא ָחד ּובֹו ַא ְר ָּב ָעה
יסים ָּפ ָר ָׁשה ַא ַחת.
ָּת ִאים נִ ְפ ָר ִדיםֶׁ ,ש ְּל ָכל ֶא ָחד ֵמ ֶהם ַמ ְכנִ ִ
ַה ֵח ֶלק ַה ַּת ְחּתֹוןַ ,הּמּוּנָ ח ַעל ָהרֹאׁשְ ,מ ַכ ֶּסה ַעל ַה ֶּפ ַתח ֶׁשל ָּכל
ּתּורא".
"ּת ָ
ַא ְר ַּב ַעת ַה ָּת ִאיםְ ,והּוא ְמכּוּנֶ ה ִ

ַּדף ל"ה:
ּות ִפיּלִ ין ֶׁשל ַר ֵּבנּו ַּתם
ְּת ִפיּלִ ין ֶׁשל ַר ִׁש"י ְ

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.

שאלות השבוע ???
יחים ְּת ִפיּלִ ין ְּב ַׁש ַּבת?
ּדּוע ֵאין ַמּנִ ִ
אַ .מ ַ
"ּת ִפיּלִ ין ֶׁשל ַר ִׁש"י"
בָ .מה ַה ֶה ְב ֵּדל בין ְ
ּו"ת ִפיּלִ ין ֶׁשל ַר ֵּבנּו ַּתם"?
ְ
ּתֹורה?
יבת ֵס ֶפר ָ
למ ְצוַ ת ּכְ ִת ַ
ג .מה המקור ִ

יהם?
יּלין ֶׁשל ַר ֵּבנּו ַּתם" ָ -מה ַה ֶה ְב ֵּדל ֵּבינֵ ֶ
ּו"ת ִפ ִ
יּלין ֶׁשל ַר ִׁש"י" ְ
"ּת ִפ ִ
ְ
יּלין ֶׁשל רֹאׁש מּוּנָ חֹות ַא ְר ַּבע ָּפ ָר ִׁשּיֹות נִ ְפ ָרדֹות:
ִּב ְת ִפ ִ
"ׁש ַמע ִי ְׂש ָר ֵאל" ד"ְ .ו ָה ָיה
יאָך" גְ .
"ק ֶּדׁש ִלי" ב"ְ .ו ָה ָיה ִּכי ְי ִב ֲ
אַ .
ִאם ָׁשמ ַֹע".
יּלין?
יחים ֶאת ַה ָּפ ָר ִׁשּיֹות ַּב ְּת ִפ ִ
ְּב ֵא ֶיזה ֵס ֶדר ַמּנִ ִ
יח ֶאת ַה ָּפ ָר ִׁשּיֹות ִמ ָּי ִמין ִל ְׂשמֹאלְ ,ל ִפי ַה ֵּס ֶדר
יטת ַר ִׁש"יֵ :יׁש ְל ַהּנִ ַ
ִׁש ַ
"ׁש ַמע ִי ְׂש ָר ֵאל" .ד.
יאָך" .גְ .
"ק ֶּדׁש ִלי" .ב"ְ .ו ָה ָיה ִּכי ְי ִב ֲ
ַה ֶּזה :אַ .
ְ"ו ָה ָיה ִאם ָׁשמ ַֹע".
יח ֶאת ַה ָּפ ָר ִׁשּיֹות ִמ ָּי ִמין ִל ְׂשמֹאלְ ,ל ִפי
יטת ַר ֵּבנּו ַּתםֵ :יׁש ְל ַהּנִ ַ
ִׁש ַ
יאָך" .ג"ְ .ו ָה ָיה ִאם
"ק ֶּדׁש ִלי" .ב"ְ .ו ָה ָיה ִּכי ְי ִב ֲ
ַה ֵּס ֶדר ַה ֶּזה :אַ .
"ׁש ַמע ִי ְׂש ָר ֵאל".
ָׁשמ ַֹע" .דְ .
לּוק ָּתם ִהיאֵ ,אפֹואַּ ,ב ֵּס ֶדר ֶׁשל ְׁש ֵּתי ַה ָּפ ָר ִׁשּיֹות ָה ַא ֲחרֹונֹות.
ַמ ֲח ְ

יחים ְּת ִפיּלִ ין ְּב ַׁש ַּבת?
ּדּוע ֵאין ַמּנִ ִ
ַּדף ל"וַ :מ ַ
יּבה ֶׁש ֵאינֶ ּנּו ְמ ַק ְּי ִמים
ָמה ַה ִּס ָ
ּוב ָי ִמים
ִמ ְצ ַות ְּת ִפיּלִ ין ְּב ַׁש ַּבת ְ
טֹובים?
ִ

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 הצהרים.talmudisraeli@medison.co.il :
הודעות ישלחו לזוכים במייל ושמותיהם יפורסמו בדף הפייסבוק
של התלמוד הישראלי.
*בפיקוח רואה חשבון

ַּדף ל"דְּ :ת ִפיּלִ ין ֶׁשל רֹאׁש

יּלין ִהיא אֹות,
ַהּנָ ַחת ַה ְּת ִפ ִ
יּוחד
ימןַ ,על ַה ֶּק ֶׁשר ַה ְמ ָ
ִס ָ
ֶׁש ֵּבינֵ ינּו ְל ֵבין ַה ָּק ָּב"הֵ .מ ַא ַחר
קֹוד ׁש ְו ַה ָּי ִמ ים
ֶ
ֶׁש ַּשׁ ַּב ת
ּטֹובים ֵהם ְּב ַע ְצ ָמם "אֹות" ַל ֶּק ֶׁשר ֶׁש ֵּבינֵ ינּו ְל ֵבין ַה ָּק ָּב"הֵ ,אין
ַה ִ
קֹודׁש ִהיא "אֹות"ַּ ,כּנֶ ֱא ַמר ַּב ָּפסּוק
יּליןַׁ .ש ַּבת ֶ
יחים ָּב ֶהם ְּת ִפ ִ
ַמּנִ ִ
יכם
ּובינֵ ֶ
"אְך ֶאת ַׁש ְּבת ַֹתי ִּת ְׁשמֹרּו ִּכי אֹות ִהיא ֵּבינִ י ֵ
ְּב ֵס ֶפר ְׁשמֹותַ :
יכם"ַׁ .ש ָּבת ְויֹום טֹוב ֵהם אֹות ַל ֶּק ֶׁשר ֶׁש ֵּבינֵ ינּו ְל ֵבין ה'ְ ,ו ִאם
ְלדֹר ֵֹת ֶ
ּוביֹום טֹוב,
יּלין ֶׁש ַּגם ֵהם אֹותְ ,מ ַז ְל ְז ִלים ְּב ַׁש ָּבת ְ
יחים ֶאת ַה ְּת ִפ ִ
ַמּנִ ִ
ְּכ ִאיּלּו ֵאינָ ם ַמ ְס ִּפיק אֹות.
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