
מדינת ישראל
משרד החינוך

ַּדף ל"ט: ְּבֵהָמה ַּבֲעַלת מּום
ְּפָעִמים ְוָצִריְך ִלְקּבֹוַע ַהִאם ְּבֵהָמה ְמסּוֶּיֶמת ִהיא ַּבֲעַלת מּום אֹו ֹלא.

ִניַּתן ִלְקּבֹוַע ֶׁשִהיא ַּבֲעַלת מּום, ַאְך ַרק ִאם ִניּסּו ְלַרֵּפא אֹוָתּה ְוֹלא ִהְצִליחּו. אּוָלם 
ִאם ְיַנּסּו ְלַרֵּפא אֹוָתּה ְּבצּוָרה ֹלא מּוְצַלַחת, ִאי ֶאְפָׁשר ִלְקּבֹוַע ֶׁשִהיא ַּבֲעַלת מּום 
ְּבַוַּדאי, ִּכי ָיכֹול ִלְהיֹות ֶׁשִהיא ֹלא ִקיְּבָלה ֶאת ַהִּטיּפּול ַהַּמְתִאים. ָלֵכן ַרק ִאם ַנֲעׂשּו 
ַהְּפעּוּלֹות ַהַּמְתִאימֹות ְּכגֹון ֶׁשֶהֱאִכילּו אֹוָתּה ֲעָׂשִבים ַלִחים וֲעָׂשִבים ְיֵבִׁשים ְּכֶשָצִריְך, 
ֶדה, ְּבָמקֹום ְמׁשּוְחָרר ּוְמרּוּוָח ְוַכּדֹוֶמה, ַרק ִאם  ָנְתנּו ָלה   ְׁשִתָּיה ְּכֶׁשִהיא ִנְמֵצאת ַּבּׂשָ
ַנֲעׂשּו ֲעבּוָרּה ָּכל ַהְּפעּוּלֹות ַהָּללּו ְוֹלא ִהְתַרְּפָאה, קֹוְבִעים ֶׁשִהיא ַּבֲעַלת מּום ָקבּוַע.

גיליון 293

ַּדף מ': ׁשּוַׁשן ַהִּביָרה ְּבַהר ַהַּבִית
ַער  ַּבַּתְלמּוד לֹוְמִדים ַעל "ְׁשֵּתי ַאּמֹות ֶׁשָהיּו ְּבׁשּוַׁשן ַהִּביָרה"- ְּבָיִציַע ֶׁשָהָיה ַּבּׁשַ

ַהִּמְזָרִחי ֶׁשל ֵּבית ַהִּמְקָּדׁש, ּוְׁשמֹו ָהָיה "ׁשּוַׁשן ַהִּביָרה".

יְּמׁשּו ִלְמִדידֹות אֹוֶרְך, ָּכל ֶאָחד ֵמֶהם ְּבאֹוֶרְך ַאָּמה,  ַער ַהִּמְזָרִחי ָהיּו ְׁשֵני ַמְּקלֹות ֶׁשּׁשִ ַּבּׁשַ
ִני.  ֲאָבל ָהָיה ֶהְבֵּדל ֶׁשל ֶאְצַּבע ְּבאֹוְרָּכם. ַאַחד ַהַּמְּקלֹות ָהָיה ָארֹוְך ְּבֶאְצַּבע ֵמַהַּמֵּקל ַהּׁשֵ

ַמּדּוַע ָעׂשּו ָּכְך? ַּכֲאֶׁשר ִהְזִמינּו ָאָּמִנים ַלֲעׂשֹות ְמָלאָכה ְּבֵבית ַהִּמְקָּדׁש, ִסיְּכמּו ִאיָּתם 
ְלָמָׁשל: ֲעֵליֶכם ִלְבנֹות ֵׁשׁש ַאּמֹות ֶׁשל חֹוָמה ּוְתַקְּבלּו ָּכְך ְוָכְך ֶּכֶסף ְלָכל ַאָּמה. ָקֶׁשה 
ְמאֹוד ִלְמדֹוד ֵׁשׁש ַאּמֹות ְּבִדּיּוק. ַמה ִּיְהֶיה ִאם ֵהם ִיְבנּו ֵׁשׁש ַאּמֹות ָּפחֹות ֶסְנִטיֶמֶטר 
- ֶּכֶסף ַהֶהְקֵּדׁש ַהְמיּוָּתר ֶׁשֵהם ְיַקְּבלּו ֲעבּור ַהֶּסְנִטיֶמֶטר ָאסּור ְּבִׁשיּמּוׁש! ָלֵכן, ַאֲחֵרי 
ִּביּצּוַע ָהֲעבֹוָדה ָהיּו מֹוְדִדים ֶאת ְמַלאְכָּתם ְּבַמֵּקל ָהַאָּמה ַהָּגדֹול יֹוֵתר, ְוָכְך ֹלא ָיבֹואּו 

ִליֵדי ֲחָׁשׁש ִׁשיּמּוׁש ְּבֶכֶסף ֶהְקֵּדׁש.

ַּדף מ"א: קֹוְרְּבנֹות ַּבֲעֵלי מּום
ֵלמּות. קֹוְרְּבנֹות  ֵאין ַמְקִריִבים ְּבֵבית ַהִּמְקָּדׁש ֶאָּלא קֹוְרָּבנֹות מּוְבָחִרים ְּבַתְכִלית ַהּׁשְ

ַּבֲעֵלי מּום ּפֹוִדים ְוׁשֹוֲחִטים אֹוָתם.

ֶאְפָׁשר ִלְפּדֹות ַרק קֹוְרָּבן ֶׁשֵּיׁש לֹו מּום ָקבּוַע ַהּפֹוֵסל אֹותֹו ִמִּלְהיֹות קֹוְרָּבן. ֶּכֶבׂש 
ֶׁשֹלא ִנְפַסל ִמִּלְהיֹות קֹוְרָּבן, ֶאָּלא  ִנְמָנִעים ְלַהְקִריב אֹותֹו  ְמִסיּבֹות ָּכֵאּלּו ַוֲאֵחרֹות ִּכי 
ֵאין ֶזה ָראּוי ְלָהִביא קֹוְרָּבן ָּכֶזה ַלה', ַמְמִּתיִנים ַעד ֶׁשִּיּפֹול ּבֹו מּום, ְוָאז ִניַּתן ִלְפּדֹותֹו.

מן התלמוד
סדר קדשים,

ַמֶּסֶכת ְּבכֹורֹות, ַּדף ל"ט

הסבר: רב אשי שואל מה דינו של בכור שנבדק 
בגינה הסמוכה לעיר כדי למצוא בו מומים, האם 

בדיקה זו מועילה או לא?

תימצי – תמצא
מאי – מהי

"בעי רב אשי: אם תימצי לומר בשדה, גינה 
הסמוכה לעיר מאי? תיקו" 

בס"ד

סדר קדשים | ַמֶּסֶכת בכורות ַּדף ל"ט-מ"ה
שבת פרשת במדבר | כ"א– כ"ז באייר ) 26 למאי- 1יוני(
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בקרו אותנו באתר

התלמוד הישראלי



4 דקות

7 דקות

מי 
אני

להחליט איך להסתפר.מגיל הנעורים שלו וזו זכותו לעשות קרחת. זה חלק רוצה בשביל הכיף והחוויה השיער יצמח אחר שוב, והוא להתרגש יותר מדי, כי ממילא נועם טוען שלא צריך מצד אחד:

מצד שני:

ההורים טוענים שזו לא 

זכותו, שעם כל הכבוד לגיל 

16 הוא עדיין ילד, וכך לא 

מקובל להסתפר. גם אם 

השיער יצמח אחר כך הם 

לא מוכנים שהוא ייראה ככה 

בבית , ברחוב ובישיבה.

מתפלפלים
לפניכם אירוע שעורר דיון משפחתי –

נועם בן ה-16 לומד בישיבה תיכונית. לקראת יום הולדתו הוא החליט 
שהוא רוצה בשביל הכיף והחוויה לעשות קרחת. ההורים שלו מתנגדים 

מאוד ואומרים שהם לא מרשים לו להסתפר בצורה שכזו.

נולד בפולין ושם משפחתו המקורי היה גורונצ'יק. א. 

היה הרב הצבאי הראשי הראשון בצה"ל, הרב הראשי לתל אביב  ב. 
והרב הראשי לישראל.

במלחמת ששת הימים השתתף בשחרור הר הבית, קבר רחל  ג. 
ומערת המכפלה.

את ספרו הראשון כתב בגיל 16 וזכה להסכמת הרב קוק. הרב גורןד. 

  | מי אני?

 | מן ההסטוריה
מלחמת ששת הימים

מלחמת ששת הימים התנהלה בין ישראל 
למצרים, סוריה וירדן מכ"ו אייר עד ב' סיון 
תשכ"ז. לאחר תקופת המתנה מתוחה, בה 
איימו מדינות ערב להשמיד את ישראל, 
נפתחה המלחמה בהתקפת פתע של חיל 
האוויר הישראלי שהצליחה להשמיד את 
רוב חילות האוויר של האויב. בכך זכתה 
ישראל ליתרון משמעותי, ובמהלך המלחמה 
הביסה את צבאות ערב וכבשה את יהודה, 
שומרון, רצועת עזה, ירושלים המזרחית, 
רמת הגולן וסיני, כשהיא מגדילה בכך את 
שטחה פי שלוש. הניצחון הגדול ושחרורם 
של חלקים נרחבים מארץ ישראל עוררו 

תחושת התלהבות גדולה בישראל.

שינויים 
טריטוריאליים 
עקב המלחמה, 
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3 דקות

מערת המכפלה

  | מי אני?

7 דקות

1 .
הרב שלמה גורן .

2 .

הרב הראשי לצה"ל. הרב הראשי לתל 
אביב. הרב הראשי לישראל.

3 .
כ"ח באייר תשכ"ז.

4 .

הכותל המערבי. קבר רחל ומערת 

המכפלה. אל המקומות הללו הגיע הרב 
גורן ראשון במלחמת ששת הימים.
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1969
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בס"ד

התבוננו היטב בציור וענו על השאלות הבאות:

מי הדמות היושבת בג'יפ עם ספר תורה והשופר?  

באילו תפקידים רבניים היא שימשה?  

באיזה תאריך הרחש האירוע המצויר כאן?  

אילו מקומות מצוירים כאן ואיך הם קשורים לדמות?  

אני נמצאת בעיר חברון. א. 
אברהם אבינו קנה אותי מעפרון החתי. ב. 

קבורים בי האבות והאימהות. ג. 
שוחררתי במלחמת ששת הימים ומאז יהודים רבים באים להתפלל בי. ד. 
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בשביל הסנהדרין  

בס"ד

בחסות חברת 
Talmudisraeli@Medison.co.il

טל. 03-9250250; פקס. 03-9265608

???שאלות השבוע
מה היו עושים ְּבֵבית ַהִּמְקָּדׁש עם קֹוְרְּבנֹות ַּבֲעֵלי מּום? א. 

מהן ְׁשֵּתי ַאּמֹות ֶׁשָהיּו ְּבׁשּוַׁשן ַהִּביָרה ולמה הן שימשו? ב. 
באיזה מקרה קובעים שהבהמה ִהיא ַּבֲעַלת מּום ָקבּוַע? 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 בשעות 
talmudhagrala@medison.co.il :הצהריים למייל

ולציין את מס' העלון עליו אתם עונים. 
הודעות ישלחו לזוכים במייל ושמותיהם יפורסמו בדף הפייסבוק של 

התלמוד הישראלי. *בפיקוח רואה חשבון

ַּדף מ"ד: "ֵאין ׁשֹוִתים ַמִים ִּבְפֵני ַרִּבים"

ְּבַדף ֶזה לֹוְמִדים ֶאת ִאְמָרתֹו ֶׁשל ַרִּבי ַאָּבא, ְּבנֹו ֶׁשל ַרִּבי ִחָּיא ַּבר ַאָּבא, ַעל 
ַּתְלִמיֵדי ֲחָכִמים: "ֵאין ׁשֹוִתים ַמִים ִּבְפֵני ַרִּבים". 

ַרִׁש"י ַמְסִּביר ֶׁשֶּדֶרְך ַּתְלִמיֵדי ֲחָכִמים ִלְהיֹות ְצנּוִעים ַּבֲאִכיָלָתם ּוִבְׁשִתָּיָתם. 
ַּבַעל "ַאְלָיה ַרָּבה" ַמְסִּביר ֶׁשְּמדּוָּבר ַעל ְׁשִתָּיה ֶׁשֹּלא ְּבתֹוְך ְסעּוָּדה. ַּבֲעֵלי 
ַהּתֹוָספֹות  ַמְבִהיִרים ֶׁשֵאין ַּכּוַָנת ַהְּדָבִרים ֶׁשֹּלא ִיְׁשֶּתה ְּכָלל, ֶאָּלא ֶׁשֹּלא 
ִיְׁשֶּתה ְּכֶׁשָּפָניו ְּכֶנֶגד ַהִּציּבּור, ֶאָּלא ִיְסּתֹוֵבב ְוִיְׁשֶּתה ְּכֶׁשַּגּבֹו מּוְפֶנה ֶאל 

ַהִּציּבּור.

ַּדף מ"ה: ְׁשֵּתי ָיַדִים "ְׂשָמאִלּיֹות"

ַּבִּמְׁשָנה ַהִּנְלֶמֶדת ְּבַדף ֶזה מּוֵבאת ַמֲחלֹוֶקת ְמַעְנֶיֶנת ֵּבין ֲחָכִמים ְלֵבין 
ַרִּבי, ַעל ָאָדם ֶׁשָּיכֹול ַלֲעׂשֹות ַהּכֹל ִּבְׁשֵּתי ָיָדיו. הּוא ָיכֹול ִלְכּתֹוב ְּבָיד ָיִמין 
ּוְבָיד ְׂשמֹאל, ְוֶאת ָּכל ַהְּמָלאכֹות הּוא ְמסּוָּגל ְלַבֵּצַע ִּבְׁשֵּתי ַהָּיַדִים. ַרִּבי 
אֹוֵמר: ַּגם ּכֵֹהן ֶזה ָּפסּול ַלֲעבֹוָדה ְּבֵבית ַהִּמְקָּדׁש. ְוִאיּלּו ֲחָכִמים חֹוְלִקים 

ְואֹוְמִרים: ּכֵֹהן ֶזה ָּכֵׁשר ַלֲעבֹוד ְּבֵבית ַהִּמְקָּדׁש.

ַמה ַּטֲעֵמי ַהַּמֲחלֹוֶקת?

ַרִּבי סֹוֵבר ֶׁשָאָדם ָּכֶזה ֶנְחָׁשב ְּכַבַעל ְׁשֵּתי ָיַדִים "ְׂשָמאִלּיֹות", ֶאָּלא ֶׁשֵמחֹוֶסר 
ְּבֵרָרה הּוא ִליֵּמד ֶאת ָיָדיו ַלֲעׂשֹות ֶאת ַהְּמָלאכֹות, ַאְך הּוא ֵאינֹו טֹוב יֹוֵתר 
ֵמָאָדם "ְׂשָמאִלי". ְוִאיּלּו ֲחָכִמים חֹוְלִקים ְוסֹוְבִרים ֶׁשָאָדם ָּכֶזה ָזָכה ֵמֵאת 

ה' ִלְׁשֵּתי ָיַדִים "ְיָמִנּיֹות" ְוֵאין ִסיָּבה ִלְפסֹול אֹותֹו ַלֲעבֹוָדה.

מייסד ועורך: מאיר יעקבסון
מנהל חינוכי ועורך: אבי רט

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

סדר קודשים | ַמֶּסֶכת ְּבכֹורֹות דף מ״ב - מ״ה

ַּדף מ"ג: ֹּכֵהן ַּבַעל-מּום

ּכֵֹהן ַּבַעל-מּום ֵאינֹו ָיכֹול ַלֲעבֹוד ְּבֵבית ַהִּמְקָּדׁש.

ֶיְׁשָנם סּוֵגי מּוִמים ׁשֹוִנים ְוַרִּבים ֶׁשִאם ֶאָחד ֵמֶהם הֹוִפיַע ֵאֶצל ּכֵֹהן הּוא 
ָּפסּול ָלֲעבֹוָדה ְּבֵבית ַהִּמְקָּדׁש. ְלכֲֹהִנים ֵיׁש ֵמָאה ְוַאְרָּבִעים  סּוֵגי מּוִמים 

ַהּפֹוְסִלים אֹוָתם ַלֲעבֹוָדה ַּבִּמְקָּדׁש.

ָהַרְמַּב"ם בִהְלכֹות ִּביַאת ַהִּמְקָּדׁש ּכֹוֵתב ֶׁשִעיַּקר ֲעבֹוָדָתם ֶׁשל ַּדָּיֵני ֵּבית 
ַהִּדין ֶׁשְּבִלְׁשַּכת ַהָּגִזית ָהְיָתה ִלְבּדֹוק ֶאת ַהּכֲֹהִנים ִמּמּוִמים ּוְלַוֵּדא ֶׁשֵהם 

ְמיּוָחִסים ְוֵהם ּכֲֹהִנים ְּכֵׁשִרים.

ַּדף מ"ב: ַרִּבי ִאָלִעאי

ִליִׁשי ֶׁשל ַהַּתָּנִאים, ְוָהָיה ַתְלִמיָדם ֶׁשל  ַרִּבי ִאָלִעאי ָהָיה ַּתָּנא ַּבּדֹור ַהּׁשְ
ַרִּבי ֱאִליֶעֶזר ֶּבן הֹוְרָקנּוס ְוֶׁשל ַרָּבן ַּגְמִליֵאל ְּדַיְבֶנה. ַרִּבי ִאָלִעאי ָאַמר ֶאת 
ָהִאְמָרה ַהְמפּוְרֶסֶמת: ִּבְׁשלֹוָׁשה ְדָבִרים ָאָדם ִניָּכר: ְּבכֹוסֹו, ְּבִכיסֹו ּוְבַכֲעסֹו.

ַרִּבי ִאָלִעאי ָזָכה ְלַנַחת ַרָּבה ִמֶּצֱאָצָאיו, ְׁשֵני ָּבָניו ָהיּו ַּגם ֵהם ַּתָּנִאים, ַרִּבי 
ְיהּוָדה ַּבר ִאָלִעאי ְוַרִּבי יֹוָחָנן ַּבר ִאָלִעאי. הּוא ָזָכה ַגם ְלֶנֶכד ַּתָּנא - ַרִּבי 

יֹוִסי ְּבַרִּבי ְיהּוָדה.

דבר תורה 
אחד הציוויים הראשונים שמצווה הקב"ה את בני 
ישראל עם יציאתם להליכה הארוכה במדבר הוא: 

עשיית דגלים, לכל שבט ושבט.

מה חשיבותם של הדגלים דווקא עכשיו? מה הם 
באים לסמל? 

באופן פשוט, הציווי על הדגלים מגיע לקראת היציאה 
למסע ארוך במדבר ענק, בו יכול להיווצר בלבול 
גדול בסדר ההליכה. בני ישראל רבים ועצומים מאוד 
והדגלים באים בכדי לשמור שכל אחד יידע את מקומו 

בהליכה במדבר.

אולם, באופן מעמיק ניתן לומר, כי דגל הוא סמל 
לצביון ומטרה אליה משתייך האדם. הרמת הדגל 

מסמלת אמונה בדרך, בשאיפה ובאמירה מסוימת.

עכשיו, אחרי שנים ארוכות של שעבוד ועבדות קשה 
במצרים. עכשיו, אחרי שיצאו מעבדות לחירות, מניפים 
בני ישראל דגלים - כבני חורין החיים ומאמינים במטרה 

ואמונה משותפת.

אושא 
אושא היתה עיר בגליל התחתון בתקופת המשנה 
והתלמוד. היא הייתה אחד המקומות שאליהם גלתה 
הסנהדרין, שעברו לאושא לאחר שעזבו את יבנה. שם 
תיקנו חכמים את תקנות אושא, שעסקו בדיני טומאה 
וטהרה, ענייני כלכלה, חיי משפחה ועוד. בתקופת 
השמד של גזירות אדריאנוס התכנסו החכמים באושא, 
הזמינו לשם את זקני הגליל ולימדו שם תורה, כדי 
להקים מרכז תורני חדש במקום אלה שנחרבו. התנא 
רבי יהודה בר אלעאי היה בן העיר אושא. בשנת 1937 
הוקם קיבוץ אושה בסמוך לאתר של העיר הקדומה.


