
מדינת ישראל
משרד החינוך

ַּדף ד': ְנקּוּדֹות ְּבֵסֶפר ַהּתֹוָרה

ְּבַדף ֶזה לֹוְמִדים ַעל ַהִּמיָּלה "ַאֲהרֹון" ַהּמֹוִפיָעה ְּבחּוַּמׁש ַּבִּמְדָּבר, ֶׁשְּבֵסֶפר ַהּתֹוָרה 
ְוֵיׁש ֵמָעֶליָה ְנקּוּדֹות. ֵיׁש עֹוד ֶעֶׂשר ִמיִּלים ַּבּתֹוָרה ֶׁשַּכֲאֶׁשר ּכֹוְתִבים אֹוָתן ְּבֵסֶפר 
ַהּתֹוָרה מֹוִסיִפים ֵמֲעֵליֶהן ְנקּוּדֹות. ְּבַמֶּסֶכת ָאבֹות ְּדַרִּבי ָנָתן ְמפֹוָרִטים ְמקֹומֹות 
ֵאּלּו ִעם ַהְּדָרׁשֹות ַהִּנְלָמדֹות ֵמֶהן. ֶעְזָרא ַהּסֹוֵפר הֹוָרה ִלְכּתֹוב ֶאת ַהְּנקּוּדֹות ַהָּללּו 
ְּבֵסֶפר ַהּתֹוָרה ְּכֵדי ְלַרֵּמז ַעל ֲהָלכֹות ֶׁשִּנְמְסרּו ְּבַעל ֶּפה. ֶעְזָרא ַהּסֹוֵפר ָהָיה ּכֹה ָגדֹול 
ַּבּתֹוָרה, ַעד ֶׁשֶּנֱאַמר ִּכי ִאם ָהָיה ַחי ִלְפֵני מֶֹׁשה ַרֵּבנּו ָהְיָתה ַהּתֹוָרה ִנְמֶסֶרת ַעל ָידֹו.
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ַּדף ה': ֶּפֶטר ֲחמֹור

ָאַמר ַרִּבי ֲחִניָנא: ָׁשַאְלִּתי ֶאת ַרִּבי ֱאִליֶעֶזר ְּבֵבית 
ַהִּמְדָרׁש ַהָּגדֹול: ַמה ִּנְׁשַּתּנּו ִּפְטֵרי ֲחמֹוִרים 
ִמִּפְטֵרי סּוִסים ּוְגַמִּלים? ְּכלֹוַמר, ַמּדּוַע ַהּתֹוָרה 
ִציְּוָתה ִמְצַות ֶּפֶטר ֲחמֹור ַרק ַעל ְּבכֹורֹות 
ַהֲחמֹוִרים ְוֹלא ַעל ְּבכֹורֹות ַהּסּוִסים ְוַהְּגַמִּלים 
ְלָמָׁשל? ָאַמר ִלי: ְּגֵזַרת ַהָּכתּוב ִהיא. ַהֲחמֹוִרים 
ִסְּיעּו ִלְבֵני ִיְׂשָרֵאל ִּבְׁשַעת ְיִציָאָתם ִמִּמְצַרִים, ִּכי 
ִמְּפֵני ְּגֵזַרת ַהָּקָּב"ה ֶׁשְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ֵיְצאּו ִּבְרכּוׁש 

ָּגדֹול ִמִּמְצַרִים, ָיָצא ָּכל ְיהּוִדי ִמִּמְצַרִים ִעם  ֲחמֹוִרים ֲחָזִקים ְטעּוִנים ֶּכֶסף ְוָזָהב ִמִּמְצַרִים.

ַּדף ו': ִּפְדיֹון ַהֵּבן ָהִראׁשֹון

ָּכל ֵּבן ֶׁשהּוא ְּבכֹור ְוֹלא ָהיּו ְלִאּמֹו ֵלידֹות ְלָפָניו, ַחָּיב ְּבִפְדיֹון ַהֵּבן. ְּבַהִּגיעֹו ְלִגיל ְׁשלֹוִׁשים 
ה ְסָלִעים. ְּבַדִּפים ֵאּלּו לֹוְמִדים ַעל  יֹום, ָאִביו ּפֹוֶדה אֹותֹו ֵאֶצל ַהּכֵֹהן ִּבְנִתיַנת ֲחִמיּׁשָ
ִּפְדיֹון ַהְּבכֹוִרים ָהִראׁשֹון, ֶׁשַּנֲעָׂשה ְּבִמְדַּבר ִסיַני. ַהְּבכֹוִרים ָאז ִנְפדּו ַעל ְיֵדי ֵׁשֶבט 
ה ֶׁשל ַהְּלִוִּיים. ַהִאם ִמְסַּפר ַהְּבכֹוִרים ּוִמְסַּפר  ֵלִוי, ּוִפְדיֹון ֶזה ָהָיה ְמקֹור ַהְּקדּוּשָׁ
ַהְּלִוִּיים ָהָיה ֵזֶהה? ֹלא. ָהיּו יֹוֵתר ְּבכֹוִרים ִמְּלִוִּיים. ֵּכיַצד ִנְפּדּו ַהְּבכֹוִרים ַהּנֹוָתִרים 
ה  ְלַאַחר ֶׁשִּנְגְמרּו ַהְּלִוִּיים ֶׁשְּכָבר ָּפדּו ְּבכֹור ְּכֶנְגָּדם? ְּבכֹורֹות ֵאּלּו ִנְפּדּו ַעל ְיֵדי ֲחִמיּׁשָ
ְסָלִעים, ְּכִפי ֶׁשעֹוִׂשים ְּבָיֵמינּו. ֵאיְך ָיְדעּו ֵאיֶזה ְּבכֹור ִנְפָּדה ַעל ְיֵדי ֵלִוי ְוֵאיֶזה ְּבכֹור 
ה ְסָלִעים? מֶֹׁשה ַרֵּבנּו ֶהֱעִמיד ַקְלִּפי ּוָבּה ֶעְׂשִרים ּוְׁשַנִים ֶאֶלף  ָצִריְך ָלֵתת ֲחִמיּׁשָ
ְּפָתִקים ֶׁשָּכתּוב ֲעֵליֶהם "ֶּבן ֵלִוי" - ְּכִמְסַּפר ַהְּלִוִּיים, ְועֹוד ָמאַתִים ִׁשְבִעים ּוְׁשלֹוָׁשה 
ְּפָתִקים ֶׁשָּכתּוב ֲעֵליֶהם "ֲחֵמֶׁשת ְׁשָקִלים" - ְּכִמְנַין ַהְּבכֹוִרים ֶׁשָעְדפּו ַעל ַהְּלִוִּיים. ִמי 
ֶׁשָעָלה ְּבָידֹו ֶּפֶתק "ֶּבן ֵלִוי", ָאַמר לֹו מֶֹׁשה: "ְּכָבר ְּפָדֲאָך ֶּבן ֵלִוי". ִמי ֶׁשָעָלה ְּבָידֹו ֶּפֶתק 

ה ְׁשָקִלים. "ֲחֵמֶׁשת ְׁשָקִלים" ָהָיה ָצִריְך ִלְפּדֹות ֶאת ַעְצמֹו ַּבֲחִמיּׁשָ

מן התלמוד
סדר קדשים,

ַמֶּסֶכת ְּבכֹורֹות, ַּדף ד'

הסבר: רב פפא מוכיח מהפסוקים שכבר במדבר 
התקדשו בכורות ישראל, אלא שרבי יוחנן וריש 
לקיש נחלקו האם פסקה קדושתם בשעה שנמנו 

או לא.

איתמר – נאמר
קדושתייהו – קדושתם

"מתקיף לה רב פפא: ובמדבר לא קדשו? 
והכתיב: "פקוד כל בכור זכר לבני ישראל". אלא 
אי איתמר הכי איתמר: רבי יוחנן אמר קדשו ולא 

פסקו, וריש לקיש אמר קדשו ופסקו"

בס"ד

סדר קדשים | ַמֶּסֶכת ְּבכֹורֹות ַּדף ד'-י' 
שבת פרשת אחרי מות | ט"ז- כ"ב בניסן ) 21-27 לאפריל(

talmudisraeli.co.il

בקרו אותנו באתר

התלמוד הישראלי

מועדים לשמחה
חגים וזמנים

לששון



4 דקות

7 דקות

מי 
אני

ופוגע באיכות החיים.רעש התופים מפריע הלילה, אבל בכל זאת המנוחה או שעות אומנם אלו לא שעות מצד אחד:

מצד שני:

אנשים עושים את מלאכתם 

ותחביביהם, כולל נגינה על 

תופים, וכל זמן שזה חוקי 

ולא פוגע באופן קיצוני מותר 

בשעות המקובלות להתאמן 

על נגינה בתופים, מה עוד 

שזה בכלל נעשה במקלט.

מתפלפלים
לפניכם אירוע שעורר דיון משפחתי סוער:

משפחת לוי גרה בבית משותף בן 8 קומות. דניאל בן ה-12 לומד תופים, 
ומתאמן בנגינה במקלט שבבניין, בשעות אחר הצהריים. חלק מהשכנים 
טוענים שזה מפריע להם מאוד, ואילו דניאל טוען שאלו לא שעות מנוחה 

ומותר לו להתאמן בתופים.

אני מכונה "מרן", "המחבר" ו"הבית יוסף".. 1

נולדתי בספרד, עברתי משם לטורקיה, ולבסוף עליתי לארץ וגרתי בצפת.. 2

החיבור ההלכתי שכתבתי, "שולחן ערוך", התקבל על כל עם ישראל.. 3

בנוסף כתבתי פירוש על הרמב"ם בשם "כסף משנה", וספר שאלות . 4
ותשובות בשם "אבקת רוכל".

רבי יוסף קארו

  | מי אני?

ו...מה 
דעתכם?

 | מן ההסטוריה
גירוש ספרד

עד המאה ה-12 חיו יהודי ספרד תחת 
השלטון המוסלמי, ונהנו מחופש, השכלה 
ושגשוג כלכלי. אולם כאשר כבשו הנוצרים 
את ספרד מידי המוסלמים, הלך יחסם 
של השלטונות ליהודים ונעשה גרוע 
יותר. בשנת 1492 חתמו המלך פרדיננד 
השני והמלכה איזבלה, ביוזמתו של ראש 
האינקוויזיציה טורקמדה, על צו האוסר 
על יהודים להמשיך לשבת בספרד, ודרש 
מהם להתנצר או לעזוב את הארץ. יהודים 
רבים בחרו להתנצר, לפחות למראית עין, 
אך רבים אחרים נשארו נאמנים לאמונתם 
ועזבו את ספרד לארצות אחרות. מספרם 
המשוער של המגורשים מוערך בין 40,000 
ל-160,000. מגורשי ספרד סבלו רבות 
מהמסע ותלאות הדרכים, ורבים מהם מתו, 
נפלו בשבי, נשדדו או נרצחו. גירוש ספרד, 
שהתרחש בסמוך לתשעה באב, נחשב 

לאחד האסונות 
הגדולים שפקדו 
את עם ישראל 

במהלך הגלות.

 -3760
בריאת
העולם

 -1812
אברהם 
אבינו

01948

בספירה
מבריאת העולם

לועזי
 )למיניינם(

2238

-1521
בנ״י במצרים

2448

-1311
יציאת 
מצרים

2448

מתן תורה

2883

 דוד
המלך

2934

חנוכת
 ביהמ“ק

ה-1

אפרים 
ומנשה

 שלמה
המלך

3340

-422
 חורבן ביהמ“ק
ה-1 וגלות בבל

34083828 3728388039304260

חורבן
ביהמ“ק ה-2

רבי הלל הזקן
עקיבא

רבי יהודה 
הנשיא

495
חתימת 
התלמוד

-352
הקמת

ביהמ“ק ה-2

בס"ד

חברותא

צו הגירוש 
משנת 1492, 
Wikipedia



3 דקות

שולחן ערוך

  | מי אני?

7 דקות

1  . צפת.
2  .

רבי יוסף קארו.
3  .

אלה שלושת הפוסקים הראשונים 
שלפיהם פסק ב"שולחן ערוך".

4  .

המסלול שעבר רבי יוסף קארו מספרד  לארץ ישראל.

5727
ה'תשכ"ז

1967 
 מלחמת

ששת הימים

 5708
ה'תש"ח

 1948
 הקמת
המדינה

5778
ה'תשע"ח

2017 
 70 שנה
למדינה

70

5780
ה׳תש"פ

2019 
שנת סיום הש"ס 
ללומדי הדף היומי

5260

1500
העת

החדשה

 5323
ה'רמ"ח

רבי יוסף 
קארו

 5657
ה'תר"ך

 1897
הרצל

 5699
ה'תרצ"ט

1939
שואה

 5707
ה'תש"ז

 1947
 מלחמת

העצמאות

426046504900 48005258

רבי סעדיה 
גאון

הרמב"ם 1492רש״י
גירוש ספרד

510
ימי הביניים

תקופת הראשונים

התשכ"ט

1969
 הרב

אריה לוין

בס"ד

התבוננו היטב בציור וענו על השאלות הבאות:

באיזו עיר יושב האיש שבציור?  

מי כתב את הספרים שעל אדן החלון?  

מה מיוחד בשלושת הספרים שבמדף הגבוה?  

מה מסמל המסלול שעל המפה?   

1. אני מורכב מארבעה חלקים: אורח חיים, יורה דעה, חושן משפט ואבן העזר.
2. אני מסכם את המסקנות ההלכתיות מהחיבור "בית יוסף" על הטור.

3. רבי יוסף קארו כתב אותי, ורבי משה איסרליש כתב עלי הגהות שמכונות "המפה".
4. התקבלתי בתור ספר הלכה מרכזי ומחייב לכל עם ישראל.

2

3

4

1



שביל הסנהדרין הוא מיזם מקסים של רשות 
העתיקות, והוא נחנך לכבוד יום העצמאות ה 70 של 
מדינת ישראל. אורכו של השביל הוא 70 ק"מ, והוא 
חוצה את הגליל בנופים מרהיבים מבית שערים ועד 
טבריה , ועובר באתרים המיוחסים למקום מושבם 
של 71 חכמי הסנהדרין , שפעלו בגליל לאחר חורבן 
בית שני. פרויקט התלמוד הישראלי ופרויקט שביל 
הסנהדרין ישתפו פעולה , ובכך יחברו את לימוד 
התלמוד אל השטח, ואל המקומות בהם נוצר התלמוד. 
הלימוד העיוני בצד חווית הסיור בשטח ישלימו זה 

את זה, ויגבירו אהבת ארץ ותורה.

מדי שבוע נציג במדור זה דמות או מקום הקשורים 
לשביל הסנהדרין. כובע מפה ומימיה ו...יוצאים לדרך.

בשביל הסנהדרין  

בס"ד

בחסות חברת 
Talmudisraeli@Medison.co.il

טל. 03-9250250; פקס. 03-9265608

???שאלות השבוע
מי הֹוָרה ִלְכּתֹוב ֶאת ַהְּנקּוּדֹות ְּבֵסֶפר ַהּתֹוָרה  א. 

ומדוע עשה כן?

ַמּדּוַע מּוָּתר ֶלֱאכֹול ְּדַבׁש ְּדבֹוִרים? ב. 

איך מקיימים את מצוות ִּפְדיֹון ַהֵּבן  ג. 
ָהִראׁשֹון?

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 
talmudhagrala@medison.co.il :בשעות 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': ְׁשֵני ֲחמֹוִרים ְזָכִרים ְּתאֹוִמים

ָמה עֹוִׂשים ְּבִמְקֶרה ָּכֶזה ֶׁשָהָאתֹון ִהְמִליָטה ְׁשֵני ֲחמֹוִרים ְזָכִרים ְּתאֹוִמים? 
ַהִאם ָצִריְך ָלֵתת ְׁשֵני ְּכָבִׂשים ַלּכֵֹהן? 
ָצִריְך ִלְפּדֹות ֶאת ְׁשֵני ַהֲחמֹוִרים? 
ַהִאם ְׁשֵניֶהם ְּבכֹוִרים?". ַהִּמְׁשָנה 
ַהִּנְלֶמֶדת ְּבַדף ֶזה קֹוַבַעת: "נֹוֵתן 
ָטֶלה ֶאָחד ַלּכֵֹהן". ָצִריְך ָלֵתת ַלּכֵֹהן 
ָטֶלה ֶאָחד ִּבְלַבד. ַמּדּוַע? ִּכי ַרק ֶאָחד 
ִני ְּכָבר  ֵמַהְּתאֹוִמים הּוא ְּבכֹור, ְוַהּׁשֵ

ֵאינֹו ְּבכֹור.

ַּדף י': ִקיּדּוִׁשין ְּבֶפֶטר ֲחמֹור

ָּיְך לֹו  ה ְּבָכל ָּדָבר ֶׁשּׁשַ ָאָדם ָיכֹול ְלַקֵּדׁש ִאיּׁשָ
- ַטַּבַעת אֹו ֲאִפיּלּו ַּבַעל ַחִּיים ֶׁשְּבַבְעלּותֹו, 
ה ַמְסִּכיָמה ְלִהְתַקֵּדׁש ּבֹו.  ִּבְתָנאי ֶׁשָהִאיּׁשָ
ִאם ִּבְמקֹום ַטַּבַעת ָּבַחר ֶהָחָתן ָלֵתת ַלַּכָּלה 
ֲחמֹור ְולֹוַמר ָלּה: "ֲהֵרי ַאְּת ְמקּוֶּדֶׁשת ִלי 
ַּבֲחמֹור ֶזה, ְּכַדת מֶֹׁשה ְוִיְׂשָרֵאל"- ַהִאם 

ִהיא ְמקּוֶּדֶׁשת?

ַהְּתׁשּוָבה ִהיא ִחּיּוִבית, ִּבְתָנאי ֶׁשַהֲחמֹור ִנְפָּדה ַּכִּדין. ִאי ֶאְפָׁשר ְלַקֵּדׁש ְּבֶפֶטר 
ֲחמֹור ַעד ֶׁשּפֹוִדים אֹותֹו ִמְּפֵני ֶׁשהּוא ָאסּור ַּבֲהָנָאה.

מייסד ועורך: מאיר יעקבסון
מנהל חינוכי ועורך: אבי רט

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

סדר קודשים | ַמֶּסֶכת ְּבכֹורֹות דף ז'-י'

ַּדף ח': ַהֵּקיָסר וַרִּבי ְיהֹוֻׁשַע ֶּבן ֲחַנְנָיה

ַּפַעם ַאַחת ׂשֹוַחח ַהֵּקיָסר ִעם ַרִּבי ְיהֹוֻׁשַע 
ֶּבן ֲחַנְנָיה ְונֹוַכח ְּבחֹוְכָמתֹו ַהּמּוְפֶלֶגת. ָאַמר 
לֹו ַהֵּקיָסר: ֵמַאַחר ֶׁשַאָּתה ָחָכם, ֵלְך ִּתְתַוַּכח 

ִעם ַחְכֵמי ַאּתּוָנה ְוַנַּצח אֹוָתם ַּבּוִיּכּוַח.

ָנַסע ַרִּבי ְיהֹוֻׁשַע ֶּבן ֲחַנְנָיה ְלַאּתּוָנה ְוָׁשַאל 
ַקָּצב ֶאָחד: ֵהיָכן ְמקֹום מֹוָׁשָבם ֶׁשל ַחְכֵמי 
ַאּתּוָנה? ָאַמר לֹו ַהַּקָּצב: ֲאִני ְמַפֵחד ְלַגּלֹות 

ְלָך, ִּכי ֵהם ַאְכָזִרִּיים ְמאֹוד, ּוִמי ֶׁשְּמַגֶּלה ֵהיָכן ְמקֹום מֹוָׁשָבם, ֵהם הֹוְרִגים אֹותֹו!

ָאַמר לֹו ַרִּבי ְיהֹוֻׁשַע ֶּבן ֲחַנְנָיה, ֲעֵׂשה ָּכְך. ַקח ֲחִביָלה ֶׁשל ָקִנים ְוֵלְך ְלָפַני ַּבֶּדֶרְך 
ֶאל ְמקֹום מֹוָׁשָבם. ְּכֶׁשַּנִּגיַע ְלַיד ַהֶּפַתח ֶׁשל ַהִּמְבֶנה ֶׁשֵהם יֹוְׁשִבים ּבֹו, ַאל 
ַּתְצִּביַע, ֶאָּלא הֹוֵרד ְלֶרַגע ָקָצר ֶאת ַהָּקִנים ְּכִאיּלּו ַאָּתה ְמַבֵּקׁש ָלנּוַח ְקָצת 

ְוַתְמִׁשיְך ְּבַדְרְּכָך, ַוֲאִני ְּכָבר ָאִבין ֵהיָכן ֵהם יֹוְׁשִבים.

ַּדף ז': ְּדַבׁש ְּדבֹוִרים

ַמּדּוַע מּוָּתר ֶלֱאכֹול ְּדַבׁש ְּדבֹוִרים? ֲהֵרי הּוא יֹוֵצא ִמּגּוף ַהְּדבֹוָרה, ְוַהְּדבֹוָרה 
ְטֵמָאה. ְּתׁשּוַבת ַהַּתְלמּוד ִהיא ֶׁשַהְּדַבׁש ָטהֹור ִמְּפֵני ֶׁשַהְּדבֹוִרים ַרק ַמְכִניסֹות 
ֶאת ַהחֹוָמִרים ְלגּוָפן ּומֹוִציאֹות אֹותֹו ַּבֲחָזָרה ְּכֶׁשהּוא ְּדַבׁש, ַאְך ַהְּדַבׁש ֵאינֹו 
נֹוָצר ִמּתֹוְך ּגּוָפן. ָהַרְמַּב"ם ַמְרִחיב ְלַהְסִּביר: ַהְּדבֹוִרים ַמְכִניסֹות ְלִפיֶהן ֶאת 

ֵהן לֹוְקטֹות, ּופֹוְלטֹות אֹותֹו ַּבַּכּוֶֶרת. ַמה ּׁשֶ

דבר תורה 
בפרשתנו אומרת התורה: "ושמרתם את חוקותי 

ואת משפטי אשר יעשה אותם האדם וחי בהם".

מה פירוש המושג "וחי בהם" בהקשר למצוות?

ההבנה הפשוטה היא שקיום המצוות איננו סותר 
את החיים. האדם צריך לשמור את המצוות ויחד 

עם זאת לשמור על חייו ועל בריאותו.

בקריאה קצת אחרת ניתן לומר: "וחי בהם" - בתוך 
המצוות, דהיינו, שכאשר האדם מקיים מצווה עליו 
לעשותה מתוך רוח חיים, התלהבות ושמחה. "וחי 
בהם" - שבתוך המצוות יכניס חיות ושמחה, ולא 
יקיים מתוך רגילות ושיגרה כמצוות אנשים מלומדה.


