
ל״ג בעומר

מדינת ישראל
משרד החינוך

ַּדף ל"ב: ַמֲעֵׂשר ְּבֵהָמה

ַּבּתֹוָרה ִנְכָּתב ֶׁשְּבֵהַמת ַמֲעֵׂשר-ְּבֵהָמה ָאסּור ִלְמּכֹור ְּבׁשּום אֹוֶפן, ֶאָּלא ֵיׁש ְלַהְקִריב אֹוָתּה 
ְּבֵבית ַהִּמְקָּדׁש ְּכקֹוְרָּבן ְוֶלֱאכֹול ֶאת ְּבָׂשָרּה ַאְך ְוַרק ִּבירּוָׁשַלִים, ְּכִדין קֹוְרַּבן ְׁשָלִמים.

ִּדין ַהּתֹוָרה ִמְתַיֵחס ִלְבֵהָמה ְּתִמיָמה ֶׁשֵאין ָּבּה מּום, ֲאָבל ִאם ֵיׁש מּום ִּבְבֵהַמת ַמֲעֵׂשר, 
ֶאְפָׁשר ֶלֱאכֹול ֶאת ַהְּבֵהָמה ְּבָכל ָמקֹום ְוֵאין ָּבּה ִּדיֵני ַמֲעֵׂשר ְּבֵהָמה. ַאף ַעל ִּפי ֵכן 
ֲחטּו  ָּגְזרּו ֲחָכִמים: ַּגם ְּבֵהַמת ַמֲעֵׂשר ֶׁשָּנַפל ָּבּה מּום, ָאסּור ִלְמּכֹור ֲאִפיּלּו ַאֲחֵרי ֶׁשּׁשָ

אֹוָתּה, ְּכֵדי ֶׁשֹּלא ָיבֹואּו ִלְטעֹות ּוְלמֹוְכָרּה ְּבַחֶּייָה.
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ַּדף ל"ג: ַהָּקַזת ָּדם

ָעלּול ִלְהיֹות ַמָּצב 
ָלקּו  ַהְּבֵהמֹות  ּבֹו 
ְּבַמֲחָלה ֶׁשַהְּתרּוָפה 
ִהיא  ָלּה  ַהְיִחיָדה 
וִאם  ָּדם,  ַהָּקַזת 
ַיִּקיזּו ֵמֶהן ָּדם ֵהן 

ֵּתָרֶפאָנה.

ַרְך,  ֵעֶגל  ְלַגֵּבי 
ַמֲחלֹוֶקת  ֶיְׁשָנּה 
ַּתָּנִאים ִאם מּוָּתר 
ְלָהִקיז לֹו ָּדם, ִּכי 
הּוא ָעלּול ִלְהיֹות 
ַּבַעל-מּום, ְוָאסּור 

ִלְפסֹול קֹוְרַּבן ְּבכֹור ַעל ְיֵדי ֶׁשעֹוִׂשים אֹותֹו ַּבַעל מּום. ַלֲהָלָכה ִנְפַסק ֶׁשֶאְפָׁשר ְלַהִּקיז 
לֹו ָּדם ּוִבְתַנאי ֶׁשֵאין ָּכל ַּכּוָָנה ֶׁשִּיְהֶיה ַּבַעל מּום ַעל ְיֵדי ָּכְך. ִאם ְּבָכל זֹאת הּוא ִנְהֶיה 

ַּבַעל מּום - הּוא יֹוֵצא ְלחּוִּלין ְוֵאינֹו קֹוְרָּבן.

ַּדף ל"ד: מּום ִּבְבכֹור ְּבֵהָמה

ְּבכֹור ְּבֵהָמה ְטהֹוָרה ֵיׁש ְלַהְקִריב ְּבֵבית ַהִּמְקָּדׁש. ִּבְזַמן ֶׁשֵאין ֵּבית ַהִּמְקָּדׁש ַקָּים, 
אי  ָאסּור ֵליָהנֹות ִמן ַהְּבכֹור ַעד ֶׁשִּיּפֹול ּבֹו מּום ְוָאז נֹוְתִנים אֹותֹו ְלכֵֹהן ְוהּוא ַרּׁשַ

ִלְׁשחֹוט אֹותֹו ְוֶלֱאכֹול ֶאת ְּבָׂשרֹו.

ֲחַז"ל ָּגְזרּו ֶׁשִאם ָאָדם ַיֲעֶׂשה מּום ִּבְבכֹור ְּבַכּוָָנה - קֹוְנִסים אֹותֹו ֶׁשֵּכן ָאסּור ִלְׁשחֹוט 
ֶאת ַהְּבכֹור ַעד ֶׁשִּיּפֹול ּבֹו מּום ַאֵחר ֵמַעְצמֹו.

מן התלמוד
סדר קדשים,

ַמֶּסֶכת ְּבכֹורֹות, ַּדף ל"ו

הסבר: חכמים נחלקו בשאלה האם אפשר לסמוך 
על עדות של עד מפי עד לכך שמום שנמצא בבכור 
בהמה לא נעשה בידי אדם אלא נפל מעצמו, ואז 

מותר אותו הבכור באכילה.

סהדי – עדים
בוכרא – בכור

"איבעיא להו: עד מפי עד, מהו לעדות בכור? רב 
אסי אסר, ורב אשי שרי"

בס"ד

סדר קדשים | ַמֶּסֶכת בכורות ַּדף ל"ב-ל"ח
שבת פרשת בחוקותי | י"ד – כ' באייר ) 19-25 למאי(

talmudisraeli.co.il

בקרו אותנו באתר

התלמוד הישראלי



4 דקות

7 דקות

מי 
אני

הבית.טיסות ולא יוקדש לפרנסת מהפרנסה שלו יתבזבז על וכך הלוך וחזור - חלק גדול יטוס חזרה הביתה לשבת, בחו"ל בשבת. אם כל פעם הוא כהן, וגם לו קשה להישאר זו העבודה והפרנסה של מר מצד אחד:

מצד שני:

לאשתו ולילדים קשה 

ולא נעים בלי אבא בבית 

בשבתות, וזה חשוב להם 

שהוא יגיע, אפילו אם זה 

יפגע בפרנסה.

מתפלפלים
לפניכם אירוע שעורר דיון משפחתי –

אדון כהן צריך לנסוע הרבה פעמים לחו"ל לרגל עבודתו, והוא נעדר הרבה 
מהבית. פעמים רבות הוא נשאר בחו"ל גם בשבתות כדי לחסוך בהוצאות 
טיסות הלוך ושוב. אשתו והילדים מבקשים ממנו לחזור הביתה לשבת 

גם אם זה כרוך במחיר גבוה. 

הייתי מגדולי רבני פולין במאה ה-16. א. 

כתבתי את ההגהות על ה"שולחן ערוך", המכונות "המפה". ב. 

בנוסף לכך כתבתי את הספרים "תורת חטאת", "תורת העולה",  ג. 
"מחיר יין" ועוד.

נפטרתי בל"ג בעומר ואני קבור בעיר קרקוב בפולין. הרמ"א- רבי משה איסרלישד. 

  | מי אני?

 | מן ההסטוריה
"המפה" על ה"שולחן ערוך"

"המפה" הוא פירושו של הרמ"א על ה"שולחן 
ערוך", שנקרא כך משום שהוא מצטרף אליו 
כמו מפה על שולחן. בהקדמת פירושו כותב 
הרמ"א שהחל לכתוב ספר פסיקה מקיף 
שיסכם את כל ההלכות המעשיות, אולם 
כאשר גילה שרבי יוסף קארו כבר הקדים 
אותו וכתב את ה"שולחן ערוך", גנז את ספרו 
כדי לא להרבות מחלוקות. במקום זאת כתב 
את פירושו כהגהות על ה"שולחן ערוך", 
בהן הוא מציין את מנהגיהם השונים של 
יהודי פולין ומכריע לפעמים נגד ה"שולחן 
ערוך". בפסיקתו הסתמך הרמ"א רבות על 
בעלי התוספות ועל ספרי מנהגים קדומים. 
ה"שולחן ערוך" ו"המפה" התקבלו ברוב 
קהילות ישראל, פוסקים רבים התבטאו 
כלפיהם בהערצה, 
והחת"ם סופר אמר 
על כך: "ובני ישראל 
יוצאים ביד רמ"א".

ציור דיוקנו של רבי משה איסרליש המכונה הרמ"א 
Wikipedia ,חיבר את המפה על השולחן ערוך
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3 דקות

בית הכנסת  הרמ"א בקרקוב

  | מי אני?

7 דקות

1  .

הרמ"א- רבי משה איסרליש.
2  .

בית הכנסת של הרמ"א בעיר קרקוב  בפולין.
3  .

אלו ספרים שכתב הרמ"א.
4  .

הרמה כתב את "המפה"- ההגהות על  ה"שולחן ערוך".
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אריה לוין

בס"ד

התבוננו היטב בציור וענו על השאלות הבאות:

מי הדמות בציור?  

מהו המבנה בציור והיכן הוא נמצא?  

מה הקשר בין הספרים שבמדף לציור?  

מה הקשר בין הספר שהדמות מחזיקה לציור?  

נבניתי בעיר קרקוב שבפולין, בקצה בית הקברות, בשנת 1557. א. 
אני קרוי על שם אחד מגדולי הרבנים, שקבורים אצלי. ב. 

במהלך השואה השתמשו בי הגרמנים כמחסן לציוד. ג. 
קבורים בי גדולי ישראל כגון התוספות יום טוב, הב"ח, ה"מגלה עמוקות" ועוד. ד. 
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בס"ד

בחסות חברת 
Talmudisraeli@Medison.co.il

טל. 03-9250250; פקס. 03-9265608

???שאלות השבוע
ַהִאם מּוָּתר ִלְמּכֹור ְּבֵהַמת ַמֲעֵׂשר-ְּבֵהָמה? א. 

ַהִאם ַהּמֹוֵכר ְּבָׂשר ְטֵרָפה ַחָּיב ְלַׁשֵּלם ַלּקֹוֶנה ֶּכֶסף  ב. 
ַּגם ַעל ַהָּבָׂשר ֶׁשְּכָבר ָאַכל?

ַמה ִּדינֹו ֶׁשל ָאָדם ֶׁשָעָׂשה מּום ִּבְבכֹור ְּבֵהָמה  ג. 
ְּבַכּוָָנה?

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 ל"ז: ֲחנּות ְלִמְמַּכר ְּבַׂשר ְטֵרָפה

מֹוָדעֹות ְּגדֹולֹות ִנְתלּו ְּבַרֲחֵבי ָהִעיר:  הֹוָדָעה ֲחׁשּוָבה! 
ָּכל ַהָּבָׂשר ֶׁשִּנְקָנה ַּבֲחנּות ְּפלֹוִנית ֲהֵרי הּוא ְטֵרָפה! 
ָהִעיר ָהְיָתה ְּכֶמְרָקָחה. ִהְתָּבֵרר ֶׁשּנֹוֵכל ֵמִעיר ַאֶחֶרת 
ִהְתַחֵּפׂש ְלׁשֹוֵמר ּתֹוָרה ּוִמְצוֹות, ָּפַתח ֲחנּות ְלִמְמַּכר 
ָּבָׂשר ּוָמַכר ַּבֲחנּותֹו ְּבַׂשר ְטֵרָפה! "ַעְכָׁשו ִנְתַּבע אֹותֹו 

ְלִדין ּתֹוָרה, ֶׁשַּיֲחִזיר ֶאת ָּכל ַהֶּכֶסף!" ָאַמר ַאַחד ַהּקֹוִנים ַלֲחֵברֹו. ֲחֵברֹו ָעָנה לֹו: 
"ִאם ָאַכְלָּת ֶאת ַהָּבָׂשר, ֵאיֶזה ֶּכֶסף ִּתְתַּבע? ֲאִני עֹוד ֹלא ִהְׁשַּתַּמְׁשִּתי ַּבָּבָׂשר 
ֶׁשָּקִניִתי, ְוָלֵכן ֲאִני ָיכֹול ְלַהֲחִזיר לֹו ֶאת ַהָּבָׂשר ּוְלַבֵּקׁש ֶּכֶסף, ִּכי ַהִּמָּקח ָהָיה 
ְּבָטעּות, ֲאָבל ַאָּתה ְּכָבר ָאַכְלָּת ֶאת ַהָּבָׂשר ְוֵאין ְלָך ַמה ְּלַהֲחִזיר לֹו!" ַּבִּמְׁשָנה 
ַהִּנְלֶמֶדת ְּבַדף ֶזה ֶנֱאַמר ֶׁשַאף ַעל ִּפי ֵכן ַעל ַהּמֹוֵכר ְלַׁשֵּלם ַלּקֹוֶנה ֶּכֶסף ַּגם ַעל 
ַהָּבָׂשר ֶׁשְּכָבר ָאַכל, ַלְמרֹות ֶׁשַהָּבָׂשר ְּכָבר ֵאיֶנּנּו. ַאַחד ַהֶהְסֵּבִרים ְלָכְך הּוא, 

ֶׁשֲחַז"ל ָקְנסּו ֶאת ַהּמֹוֵכר ַעל ֶׁשִהְכִׁשיל אֹוָתם ַּבֲאִכיַלת ִאיּסּוִרים.

ַּדף ל"ח: ְּכבֹוד ַּתְלִמיֵדי ֲחָכִמים

כּוָנה ֶׁשִּלי ִהְתּגֹוֵרר ְיהּוִדי  ָאַמר ָרָבה ַּבר ַּבר ִחָּנא: "ִסיֵּפר ִלי ַרִּבי יֹוָחָנן ֶּבן ֶאְלָעָזר: "ַּבּׁשְ
ָזֵקן ְוַרִּבי יֹוִסי ֶּבן ָלקֹוְנָיא ְׁשמֹו, ְוָכל ְיֵמי ַחַּיי ֹלא ָעַבְרִּתי ִלְפֵני ַהָּמקֹום ֶׁשּבֹו הּוא ָיַׁשב, 
ִמְּפֵני ְּכבֹודֹו, ִּכי הּוא ָהָיה ְגדֹול ַהּדֹור. ַּפַעם ַאַחת ָעַבְרִּתי ְלָפָניו ְּבֹלא ַכּוָָנה, ּוְכֶׁשהּוא 
ָרָאה אֹוִתי, ָאַמר ִלי: "ֵׁשב ְּבִני, ֵׁשב!" ָהָיה ְלָידֹו ֵעֶגל ְּבכֹור ֶׁשְּבֵעינֹו ָהְיָתה ַמֲחָלה, ְוהּוא 
ָאַמר ִלי: "ַּבִּמְׁשָנה ִנְקְּבָעה ֲהָלָכה ֶׁשִאם ְּבֵעין ַהְּבכֹור ֵיׁש ַמֲחָלה ְמסּוֶּיֶמת, ֲהֵרי הּוא 
ַּבַעל מּום ְוֵאינֹו ָּתִמים ָהָראּוי ְלקֹוְרָּבן. ַהֵּבט ַּבְּבכֹור ֶׁשִּנְמָצא ָּכאן ּוְרֵאה ֶׁשֵּיׁש ְּבֵעיָניו 
ֶאת ַהַּמֲחָלה ַהּזֹו". ַרִּבי יֹוָחָנן ֶּבן ֶאְלָעָזר ָהָיה ָאמֹוָרא ְבַעְצמֹו, ּוְבָכל זֹאת הּוא ִּכיֵּבד 

ָּכל ָּכְך ֶאת ְּגדֹול ַהּדֹור ֶׁשהּוא ֹלא ָהָיה עֹוֵבר ִלְפֵני ְמקֹום ְיִׁשיָבתֹו.

מייסד ועורך: מאיר יעקבסון
מנהל חינוכי ועורך: אבי רט

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

סדר קודשים | ַמֶּסֶכת ְּבכֹורֹות דף ל"ה-ל"ח

ַּדף ל"ו: ַהּנֹוֵכל ֶׁשֶּנְחַׂשף

ְלָפָרתֹו ֶׁשל ָהָאמֹוָרא ַרְפָרם נֹוַלד ֵעֶגל ְּבכֹור, ְוַרְפָרם ָנַתן אֹותֹו ְלכֵֹהן. ָהֵעֶגל ָהָיה 
ָּתִמים ְוָלֵכן ָאסּור ָהָיה ַלּכֵֹהן ֵליָהנֹות ִמֶּמּנּו ַעד ֶׁשִּיּפֹול ּבֹו מּום. אֹותֹו ּכֵֹהן ָעָׂשה 
ֲעֵבָרה: הּוא ִהִּטיל מּום ָּבֵעֶגל, ֲאִפיּלּו ֶׁשָאסּור ַלֲעׂשֹות ָּכְך, ְוַאַחר ָּכְך הּוא ִניַּגׁש 
ְלַרְפָרם ְּבַעְצמֹו ְוָאַמר לֹו: "ֶאת ָהֵעֶגל ַהֶּזה ָנְתנּו ִלי ְּכֶׁשהּוא ְּכָבר ָהָיה ַּבַעל מּום, 
ר ֶׁשָאֵכן ֵיׁש לֹו מּום ְוֶאְפָׁשר ִלְׁשחֹוט אֹותֹו". ַרְפָרם ָחַׁשד  ַוֲאִני ָזקּוק ֶׁשָהַרב ְיַאּׁשֵ
ּבֹו ּוָפַתח ְּבכֹוַח ֶאת ֵעינֹו ַהחֹוָלה ְּכֵדי ְלִהְתּבֹוֵנן ַּבּכֵֹהן ָהעֹוֵמד ְלָפָניו, ּוִמָּיד ָאַמר 
לֹו: "ַהִאם ֹלא ֲאִני ָנַתִּתי ְלָך ְּבכֹור ֶזה? ַאָּתה ִהַּטְלָּת ּבֹו ֶאת ַהּמּום! ְוָלֵכן ָאסּור 

ְלָך ֶלֱאכֹול ֶאת ַהְּבכֹור ַעד ֶׁשִּיּפֹול ּבֹו מּום ֵמַעְצמֹו".

ַּדף ל"ה: ַהָּפִקיד, ָהרֹוַמח ְוַהֶּכֶבׂש
ַהִּמְׁשָנה ְמַסֶּפֶרת ֶׁשַּפַעם ָּפִקיד נֹוְכִרי ִמַּטַעם ַהֶּמֶלְך 
ָרָאה ֶּכֶבׂש ָיִׁשיׁש ֶׁשִּצְמרֹו ָארֹוְך ּוֵמעֹוָלם ֹלא ִנְגַזז. ָׁשַאל 
ַהָּפִקיד: ַמּדּוַע ֵאין ּגֹוְזִזים ֶאת ִצְמרֹו ָּכל ָּכְך ַהְרֵּבה ָׁשִנים? 
ִהְסִּבירּו לֹו: ֶּכֶבׂש ֶזה הּוא ְּבכֹור, ּוֵמַאַחר ֶׁשֶּנְחַרב ֵּבית 
ַהִּמְקָּדׁש ִאי ֶאְפָׁשר ְלַהְקִריבֹו, ְוָאסּור ֵליָהנֹות ִמֶּמּנּו ָּכל 

עֹוד הּוא ָּתִמים ְוֵאינֹו ַּבַעל מּום. ָׁשַמע ַהָּפִקיד ֶאת ַהְּדָבִרים, ָנַטל רֹוַמח ְוָעָׂשה מּום 
ְּבאֹוֶזן ַהְּבכֹור. ָאְמרּו ֲחָכִמים: ָּכֵעת מּוָּתר ֵליָהנֹות ֵמַהֶּכֶבׂש. ָרָאה ָּכְך ַהָּפִקיד ְוָרָצה 
ַלֲעׂשֹות טֹוָבה ַלְּיהּוִדים, ְוִהִּטיל מּוִמים ִּבְבכֹוִרים נֹוָסִפים ֶׁשָהיּו ְּתִמיִמים. ָאְמרּו 
ֲחָכִמים: ָאסּור ֵליָהנֹות ִמְּבכֹוִרים ֵאּלּו. ַמה ַהֶהְבֵּדל? ִּכי ַּבַּפַעם ָהִראׁשֹוָנה, ֹלא ָיַדע 
ַהּנֹוְכִרי ִאם ַהְּבָעִלים ָׂשֵמַח ְּבַמה ֶׁשהּוא עֹוֶׂשה, ְוָלֵכן ֵאין הּוא ֶנְחָׁשב ְּכִאיּלּו ַהְּבָעִלים 
ָׁשַלח אֹותֹו ְלַהִּטיל מּום, ַוֲהֵרי ֶזה ְּכִאיּלּו ָנַפל ַהּמּום ַּבְּבכֹור ֵמַעְצמֹו. ֲאָבל ַּבְּבכֹוִרים 
ַהּנֹוָסִפים ְּכָבר ָעָׂשה ָּכְך ַהּנֹוְכִרי ְלַאַחר ֶׁשָרָאה ֶׁשַהְּיהּוִדי ְמרּוֶּצה ֵמַהָּטַלת ַהּמּום, 

ְוַעָּתה ֲהֵרי ֶזה ְּכִאיּלּו ַנֲעֶׂשה ִמַּדְעּתֹו ֶׁשל ַהְּיהּוִדי ְוַהָּדָבר ָאסּור.

דבר תורה 
המצווה האחרונה המוזכרת בפרשתנו היא מצוות 
מעשר בהמה, בה מצווה האדם לתת מעשר מן 
הבהמות החדשות שנולדות לו בעדר. מצווה זו 
נחשבת לאחד המקורות של מצוות "מעשר הכספים" 
אותה אנו מקיימים בימינו. על מצוות הצדקה אומר 
דוד המלך בתהילים )קי"ב(: "פיזר נתן לאביונים 
צדקתו עומדת לעד". מדוע דווקא מצוות הצדקה 
"עומדת לעד" ומה פירוש הדבר? רבי יצחק אבוהב, 
בספרו "מנורת המאור", מביא מנהג מיוחד שנהגו 
בו עשירי צרפת לפני כ-500 שנה, שעל פיו ניתן 
להבין את הדבר. עשירים אלו נהגו שיהיה להם 
בביתם שולחן גדול מעץ שעליו הם היו מאכילים 
את העניים שהגיעו לביתם. בסוף ימיהם הם היו 
לוקחים את לוחות העץ של השולחנות הללו ומהם 
היו עושים את ארון הקבורה בו הם נקברים. כל זה, 
אומר רבי יצחק: "להתעורר ולקבוע בלבם כי האדם 
אלו יגיע עושרו עד למאוד - לא ישא בידו מאומה 
מעמלו שיעמול תחת השמש כי אם הטוב והצדקה 

שהיה מרחם על העניים".

בשביל הסנהדרין  בשביל הסנהדרין |  

בית שערים 
בין השרידים הנוספים שנמצאו בחפירות היישוב בית 
שערים, נמצאו בית כנסת בעל עמודים, שפנה לכיוון 
ירושלים, ובית קברות המורכב ממערכות קברים תת-

קרקעיות במערכות מסועפות מהמפוארות שהתגלו 
בישראל, בעלות כתובות וסמלי תשמישי קדושה 
יהודיים השופכים אור על חיי היישוב היהודי בארץ 
ישראל בימי המשנה והתלמוד. במערות קברו את חכמי 
המשנה, ורבי יהודה הנשיא עורך המשנה, בחר להיקבר 
שם. עם העברת הסנהדרין לציפורי, התמעטו היהודים 
במקום עד המאה הרביעית כשהעיר חרבה ונשרפה.


