
חג שמח!

ַּדף נ"א:  ַהָּקְרָּבן ֶׁשל ֵּגר ַהֶּצֶדק ֶׁשִּנְפַטר

ִמַּכְסֵּפי ְּתרּוַמת ַהִּלְׁשָּכה ֶׁשְּבֵבית ַהִּמְקָּדׁש ָהיּו ְיכֹוִלים ִלְקנֹות ְּדָבִרים ׁשֹוִנים 
ְלָצְרֵכי ֲעבֹוַדת ֵּבית ַהִּמְקָּדׁש. ְלָמָׁשל, ָקְרַּבן עֹוָלה ֶׁשל ִנְפָטר ַמְקִריִבים ְּבֵבית 
ַהִּמְקָּדׁש, ְוֶאת ַהְּנָסִכים ֶׁשְּצִריִכים ְלָהִביא ִעם ַהָּקְרָּבן, קֹוִנים ַהּיֹוְרִׁשים ֶׁשּלֹו. 
אּוָלם ְּבִמְקֶרה ֶׁשְּמדּוָּבר ְּבֵגר ֶצֶדק ֶׁשִּנְפַטר ְּבִלי ְיָלִדים וֵאין לו יֹוְרִׁשים, ְּבִמְקֶרה 
ָּכֶזה ַהֲהָלָכה ִהיא ֶׁשּקֹוִנים ֶאת ַהְּנָסִכים ִמַּכְסֵּפי ְּתרּוַמת ַהִּלְׁשָּכה ֶׁשְּבֵבית ַהִּמְקָּדׁש.

גיליון 259

ַּדף נ"ב: ֵאֶפר ָּפָרה ֲאדּוָּמה

ַהּמֹוֵעל )ֶנֱהֶנה ְּבִאיּסּור( ְּבֵחֶפץ ֶׁשל ֶהְקֵּדׁש - ַחָּיב ָקְרָּבן ְוָעָליו ְלַׁשֵּלם ַלֶהְקֵּדׁש 
ֶאת ְּדֵמי ַהְּמִעיָלה. ֶיְׁשָנּה ֲהָלָכה ְמיּוֶחֶדת ְלַגֵּבי ֵאֶפר ָּפָרה ֲאדּוָּמה ֶׁשֵאין ָּבּה ִּדיֵני 
"ְמִעיָלה". ִּבְתקּוָפה ְמסּוֶּיֶמת ָהיּו ֲאָנִׁשים ֶׁשָּלְקחּו ֵמֵאֶפר ַהָּפָרה ֲעבּור חֹוִלים 
ִּכְתרּוָפה ְלַמֲחָלָתם, ִּכי ַּבָּיִמים ָהֵהם ִהְׁשַּתְּמׁשּו ְּבֵאֶפר ְּכֵדי ְלַרֵּפא ְּפָצִעים. ֵהם ֹלא 
ָחְׁשׁשּו ָלַקַחת ֵמֵאֶפר ַהָּפָרה ִּכי ֵהם ָיְדעּו ֶׁשֵאין ְמִעיָלה ְּבֵאֶפר ָּפָרה ֲאדּוָּמה. ָראּו 
זֹאת ֲחַז"ל ְוִתיְּקנּו ֶׁשֵּיׁש ִּדיֵני ְמִעיָלה ְּבֵאֶפר ָּפָרה ֲאדּוָּמה, ְּכֵדי ֶׁשֵהם ַיְפִסיקּו ְלַזְלֵזל 

ָּכְך ְּבֵאֶפר ַהָּפָרה ּוְלִהְׁשַּתֵּמׁש ּבֹו ְלִדְבֵרי חֹול. ְלָיִמים ִּביְּטלּו ֲחַז"ל ֶאת ַּתָּקָנָתם.

ַּדף נ"ג: ַאְבָרָהם ָאִבינּו ּבֹוֶכה ַעל ַעם ִיְׂשָרֵאל

ַאְבָרָהם  ֶאת  ַהָּקָּב"ה  ָמָצא  ַהִּמְקָּדׁש,  ֵּבית  ֶׁשָחַרב  ְּבָׁשָעה  ִיְצָחק:  ַרִּבי  ָאַמר 
לֹום עֹוֵמד ְּבֵבית ַהִּמְקָּדׁש. ָאַמר לֹו ה': "ַמה ִּליִדיִדי ְּבֵביִתי?".   ָאִבינּו ָעָליו ַהּׁשָ
ָאַמר ַאְבָרָהם: "ָּבאִתי ִּבְגַלל ָּבַני, ֶׁשַעְכָׁשיו ּגֹוִלים ֵמַאְרָצם". ָהָיה ַאְבָרָהם צֹוֵעק ּובֹוֶכה, ִּכי 
הּוא ָחַׁשׁש ֶׁשֵאין ַּתָּקָנה ְלַעם ִיְׂשָרֵאל, ַאֲחֵרי ֶׁשָחְטאּו ַעד ֶׁשה' ּכֹה ָּכַעס ֲעֵליֶהם. ָיְצָאה 
ַּבת קֹול ְוָאְמָרה ְלַאְבָרָהם ָאִבינּו ָּפסּוק ִמֵּסֶפר ִיְרְמָיהּו : "ַזִית ַרֲעָנן ְיֵפה ְפִרי תַֹאר ָקָרא 
ה' ְׁשֵמְך". ְּכלֹוַמר: ַעם ִיְׂשָרֵאל ִנְמְׁשלּו ְלֵעץ ַזִית, ֶׁשֵּמִניב ֵזיִתים ַרִּבים ְוטֹוִבים ַרק ְזָמן 
ַרב ַאֲחֵרי ְנִטיָעתֹו. ָּכְך ַעם ִיְׂשָרֵאל סֹופֹו ִיְהֶיה טֹוב ַאף ַעל ִּפי ֶׁשָּכֵעת ֵהם ָּגלּו ֵמַאְרָצם.

מן התלמוד
סדר קדשים

מסכת ְמָנחֹות, דף נ"ג

הסבר: התלמוד מביא את הדרשה "יבוא ידיד בן 
ידיד ויבנה ידיד לידיד בחלקו של ידיד", ומסבירה 
שמדובר בשלמה המלך שיבנה את בית המקדש 

בנחלתו של שבט בנימין.

אפיקתיה – הוצאת אותו
בר אוריין – תלמיד חכם

"יבוא ידיד - זה שלמה המלך, דכתיב וישלח ביד 
נתן הנביא ויקרא שמו ידידיה בעבור ה'. בן ידיד - 

זה אברהם, דכתיב מה לידידי בביתי".

בס"ד

סדר קדשים | מסכת מנחות נ"א- נ"ז | שבת פר' בראשית
6 לאוקטובר( כ"א- כ"ז בתשרי )30 לספטמבר- 

מדינת ישראל
משרד החינוך
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להעסיק אותו.ברצונו של בעל המפעל ואמינותו, ומטיל ספק דבר המראה על יושרו לביתו שלא ברשות, ראובן נתפס לוקח דברים מצד אחד:

מצד שני:

מעסיקיו הקודמים של 

ראובן אמרו עליו שהוא 

חרוץ מסור ונאמן, ואולי 

הוא נכשל באופן חד פעמי 

וצריך לתת לו סיכוי נוסף 

לעבוד ולהתפרנס בכבוד.

בצלאל

דבר תורה 
כאשר רוצה ה' לברוא את האדם, הוא אומר 

"נעשה אדם בצלמנו כדמותנו". 

מדוע נאמר משפט זה בלשון רבים? 

א. יש מפרשים שזהו סגנון דיבור מלכותי, 
שכן דרכם של מלכים לדבר על עצמם 

בלשון רבים. 

ב. מפרשים אחרים אומרים שה' כביכול 
התייעץ בכך עם המלאכים, לא משום 
שהיה זקוק לעצתם, אלא כדי ללמד מוסר 
שאפילו אדם גדול ראוי שיתייעץ עם 

אחרים לפני שיפעל.

ג.  פירוש אחר הוא שה' דיבר כביכול בשם 
כל היצורים והכוחות שבבריאה, שכן האדם 
כולל בתוכו את כוחות כל שאר הנבראים.

מתפלפלים
לפניכם אירוע שעורר דיון  סוער:

ראובן ביקש להתקבל לעבודה במפעל. בעל המפעל התקשר 
למקום העבודה הקודם של ראובן לברר עליו, ונאמר לו שראובן 
היה עובד מסור, חרוץ ונאמן, אלא שפעם אחת הוא נתפס לוקח 

הביתה בגניבה דברים ששייכים למפעל.

נולדתי ברוסיה ב-1912, ועליתי ארצה בגיל  א. 
18 בשנת 1930.

הייתי סגן אלוף בצבא, ראש השב"כ הראשון  ב. 
וראש המוסד השני, וכן הייתי חבר כנסת.

פיקדתי על מבצע תפיסתו בארגנטינה,  ג. 
והבאתו ארצה למשפט של הפושע הנאצי 

אייכמן.

איסר הראל

  | מי אני?

בס"ד
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גדעון האוזנר

1  .
משפט אייכמן. תשכ"א 1961.

2  .
גדעון האוזנר. התובע הראשי.

3  .

הפושע הנאצי אדולף אייכמן. נידון 
לתלייה.

4  .

דגל ארגנטינה. אייכמן נלכד ברחוב  גריבלדי בארגנטינה.

  | מי אני?  | על המפה

7 דקות

בס"ד

התבוננו היטב בציור וענו על 
השאלות הבאות:

מה האירוע המצויר כאן   
ומתי התרחש?

מיהו האיש מימין ומה   
היה תפקידו?

מיהו האיש שממושקף   
בתא הזכוכית ומה היה 

גזר דינו?

דגל של איזו מדינה תלוי   
על התא, ואיך הוא קשור 

לציור?

אחוזת שמואל )שכונת אחוזה בחיפה(
אחוזת שמואל, המכונה בקיצור "אחוזה", היא שכונה ותיקה בחיפה. היא 
הוקמה כמושבה חקלאית מחוץ לעיר, ועם הזמן הפכה לפרוור שלה. 
השכונה יוסדה על ידי חברת "ידידיה", שלאחר מכן שינתה את שמה 
ל"אחוזת הרברט סמואל", לכבוד הנציב העליון הראשון. אבן הפינה של 
השכונה הונחה בשנת תרפ"ה )1925(, ושנה אחר כך הוקם בית הספר 
הראשון על הרכס: "אחוזה זיכרון יוסף". השכונה התפתחה בעיקר בשנות 
ה-30, עם עליית עולים מגרמניה במסגרת העלייה החמישית. במלחמת 

העצמאות השתלטו כוחות 
הלגיון  מחנה  על  "ההגנה" 
שנמצא במקום, ומאוחר יותר 
הוא הוסב לפנימייה הצבאית 
לפיקוד. עם השנים צמחו 
הוותיקה  לאחוזה  מסביב 
שכונות חדשות, ביניהן רמת 
בגין, רוממה, רמת אשכול, 

שמבור ואחוזה העליונה.

נולדתי בלבוב, פולין, בשנת  א. 
1915, ובגיל 12 עליתי ארצה עם 

משפחתי.

הייתי היועץ המשפטי  ב. 
לממשלה והתובע הראשי 

במשפט אייכמן.

הייתי חבר כנסת ושר, ויו"ר  ג. 
המועצה הבינלאומית של יד 

ושם.

2

1

3

4

)Wikipedia, Hanay( כיכר חורב ומרכז חורב בשכונת אחוזה



יש לי מושג | ברכת המינים !
אחת הברכות בתפילת שמונה עשרה פותחת 
במילים "ולמלשינים )או: ולמינים( אל תהי 
תקווה". ברכה זו נוסחה על ידי שמואל הקטן 
כנגד המינים – הנוצרים ובני כתות אחרות שלחמו 
נגד היהדות, וכנגד המלשינים ששיתפו פעולה 
עם השלטון הרומאי. בכך עלה מספר הברכות 
בתפילה ל-19. נוסח הברכה עבר שינויים רבים 
לאורך הדורות, אבל עיקרה הוא תפילה למפלת 

הרשעים ושלטון הרוע.

בס"ד

בחסות חברת 
Talmudisraeli@Medison.co.il

טל. 03-9250250; פקס. 03-9265608

ַּדף נ"ד: ַהָּבָׂשר ֶׁשִהְצַטֵּמק
ְּבַׂשר ְנֵבָלה ָאסּור ַּבֲאִכיָלה, ּוִמי ֶׁשאֹוֵכל 
ִמֶּמּנּו ִׁשיעּור "ַּכַּזִית" ַחָּיב ַמְלקֹות. 
ִׁשיעּור "ַּכַּזִית" הּוא ֶנַפח ְוֹלא ִמְׁשָקל, 
ְּכלֹוַמר: ָּבָׂשר ְּבגֹוֶדל ֶׁשל "ַּכַּזִית". ַהַּקָּצב 
ָלַקח ֶאת ְּבַׂשר ַהְּנֵבָלה ְוִהִּניַח אֹותֹו 
ַּבחּוץ, ַּבָּמקֹום ַהְמיֹוָעד ְלָבָׂשר ֶׁשָאסּור 

ֶמׁש  ֶלֱאכֹול אֹותֹו. ְּכֶׁשָחַזר ַהַּקָּצב ָּבֶעֶרב הּוא ִהְבִחין ֶׁשַהָּבָׂשר ִהְצַטֵּמק ַּבּׁשֶ
ְוִנְהָיה ָקָטן יֹוֵתר. הּוא ָחַזר ֶאל ָהִאְטִליז ְוָאַמר ְלַמְׁשִּגיַח ַהַּכְׁשרּות: ָּכֵעת 
ְּבַׂשר ַהְּנֵבָלה ְּכָבר ֵאינֹו ְּבִׁשיעּור "ַּכַּזִית" - ַהִאם ִּדינֹו ִהְׁשַּתָּנה? ַהַּמְׁשִּגיַח 
ֵהִׁשיב: "ָאֵכן ֵּכן, ֲאִפיּלּו ֶׁשַּבְּתִחיָּלה הּוא ָהָיה ְּבִׁשיעּור ַּכַּזִית, ֵמַאַחר ֶׁשָּכֵעת 
הּוא ִהְצַטֵּמק, ִמי ֶׁשּיֹאַכל אֹותֹו ֹלא ִיְתַחֵּיב ַמְלקֹות. ָאְמָנם ָאסּור ֶלֱאכֹול 

יעּור ַּכַּזִית, ֲאָבל ִחּיּוב ַמְלקֹות ָסר ִמֶּמּנּו". אֹותֹו ַּגם ְּכֶׁשהּוא ָּפחֹות ִמּׁשִ

???שאלות השבוע
מהו "ַמֲאַכל ֶּבן ְּדרּוָסאי"? א. 

מה שינו של ְּבכֹור ְּבֵהָמה ֶׁשהּוא  ב. 
ַּבַעל מּום?

מה דינו של ַהּמֹוֵעל )ֶנֱהֶנה  ג. 
ְּבִאיּסּור( ְּבֵחֶפץ ֶׁשל ֶהְקֵּדׁש?

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

ַּדף נ"ו: ְּבכֹור ְּבֵהָמה 
ת ָקְרָּבן ְוהּוא ַׁשָּיְך  ֶנֱאָמר ַּבּתֹוָרה ֶׁשְּבכֹור ְּבֵהָמה ְטהֹוָרה ָקדֹוׁש ִּבְקדּוּׁשַ
ַלּכֵֹהן. ּוַמה ַּיֲעׂשּו ַּכֲאֶׁשר ֵּבית ַהִּמְקָּדׁש ָחֵרב? ָאסּור ְלִהְׁשַּתֵּמׁש ִּבְבכֹור 
ת ַהָּקְרָּבן  ֶזה, ִּכי הּוא ָקְרָּבן. ְּבכֹור ְּבֵהָמה ֶׁשהּוא ַּבַעל מּום, ִנְפַסל ִמְּקדּוּׁשַ

ּומּוָּתר ֶלֱאכֹל אֹותֹו, ְוָאסּור ַלֲעׂשֹות מּום ְּבָקְרָּבן ְּבכֹור ְּבָכל ֶּדֶרְך ֶׁשִהיא.

ַּדף נ"ז: "ַמֲאַכל ֶּבן ְּדרּוָסאי"
ֶיְׁשנֹו ִּביּטּוי ַּבַּתְלמּוד: "ַמֲאַכל ֶּבן ְּדרּוָסאי". ַמהּו ַמֲאָכל ֶזה? ִלְפֵני 
ָׁשִנים ַרּבֹות ָהָיה ׁשֹוֵדד נֹוָדע ְּבֵׁשם "ֶּבן ְּדרּוָסאי" ֶׁשֵּמעֹוָלם ֹלא 
ָׁשָהה ְזָמן ַרב ְּבָמקֹום ֶאָחד, ֵמֲחַׁשׁש ֶּפן ִיָּתֵפס ַעל ְיֵדי ֲאָנִׁשים אֹו ַעל 
ְלטֹונֹות ְוָיבֹוא סֹופֹו. ְּבָכל ָמקֹום הּוא ָהָיה ְזָמן ָקָצר ְּביֹוֵתר  ְיֵדי ַהּׁשִ
ְוִהְמִׁשיְך ָהְלָאה. ִּבְתָנֵאי ַחָּייו ַהְּבהּוִלים הּוא ִהְתַרֵּגל ֶלֱאכֹול ַמֲאָכִלים 
ִלים ְּבֶחְלָקם ִּבְלַבד, ִּכי ֹלא ָהָיה לֹו ֵּדי ְזָמן ְּכֵדי ְלַהְמִּתין ַעד  ְמבּוּשָׁ
ל ַּכהֹוֶגן. ֵמָאז ָנֲהגּו ְלַכּנֹות "ַמֲאַכל ֶּבן ְּדרּוָסאי" ַמֲאָכל  ֶׁשַהַּמֲאָכל ִיְתַּבּׁשֵ
ֶׁשֹּלא ִהְתַּבֵׁשל ָּכל ָצְרּכֹו, ּוִמְׁשַּתְּמִׁשים ְּבמּוָּנח ֶזה ֵהן ְּבִהְלכֹות ִּביּׁשּול 

ְּבַׁשָּבת, ְוֵהן ְּבַדף ֶזה ְלַגֵּבי ִּביּׁשּול ֶׁשל ָקְרָּבנֹות.

מייסד ועורך: מאיר יעקבסון
מנהל חינוכי ועורך: אבי רט

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

ַּדף נ"ה: ַהְפָרַׁשת ְּתרּוָמה ִמְּתֵאִנים
ַּבַעל ַּפְרֵּדס ַהְּתֵאִנים ִּביֵּקׁש ְלַהְפִריׁש 
ְּתרּומֹות ּוַמְעְׂשרֹות, ַאְך ִלְפֵני ֵכן הּוא 
ִּביֵּקׁש ָלַדַעת ַהִאם ֵיׁש ָּבִעיר ּכֲֹהִנים 
ֶׁשְּיכֹוִלים ְלַקֵּבל ֶאת ַהְּתרּוָמה. ַמּדּוַע? 
ְּכֵדי ָלַדַעת ִאם ְלַהְפִריׁש ְּתרּוָמה ְּתֵאִנים 
ֵּביֵניֶהם?  ַהֶהְבֵּדל  ַמה  ְּגרֹוְגרֹות.  אֹו 

ְּגרֹוְגרֹות ֵהן ְּתֵאִנים ְמיּוָּבׁשֹות, ֵהן ָּפחֹות ְטִעימֹות ֲאָבל ֵהן ִנְׁשָמרֹות 
ְלאֹוֶרְך ְזָמן. ְּתֵאִנים ְטִרּיֹות ֵהן ְטִעימֹות יֹוֵתר, ַאְך ִמְתַקְלְקלֹות ַמֵהר. ִאם 
ֵיׁש ָּבִעיר ּכֲֹהִנים ֶׁשָּיבֹואּו ָלַקַחת ֶאת ַהְּתרּוָמה - ָעָליו ְלַהְפִריׁש ְּתרּוָמה 
ֵמַהְּתֵאִנים, ִּכי ֵיׁש ִמְצָוה ְלַהְפִריׁש ְּתרּוָמה ִמֵּפרֹות ָנִאים. ֲאָבל ִאם ֵאין 
ָּכֵעת ּכֲֹהִנים ָּבִעיר, הּוא ֹלא ַיְפִריׁש ְּתֵאִנים, ִּכי ַעד ֶׁשֵהם ָיבֹואּו ָלַקַחת ֶאת 
ַהְּתֵאִנים ֵהם ְּכָבר ֹלא ִיְהיּו ְראּוִיים ַלֲאִכיָלה, ְוָלֵכן ָעָליו ְלַהְפִריׁש ְּגרֹוְגרֹות.

סדר קודשים, ַמֶּסֶכת ְמָנחֹות, דפים נ"ד-נ"ז

הוא והיא
1. הוא – רשע, היא – בהמה שנאסרה באכילה 

2. הוא – בגד מחמם, 
    היא – הנאה באיסור מההקדש  

3. הוא – מונח על צוואר הבהמה, 
    היא – סוג של קרבן  

4. הוא – אחד ממאה, היא – שכונה בחיפה 


