
חופשה 
נעימה 

ובטוחה!!!

מדינת ישראל
משרד החינוך

ַּדף ז': נֹוֵדר ֲעָרִכין

ָעִני ֶׁשּנֹוֵדר ֲעָרִכין )ְלָמָׁשל, "ֶעְרִּכי ָעַלי"( ְוֵאין לֹו ֶּכֶסף ְּכֵדי ְלַׁשֵּלם ֶאת ַהְּסכּום ֶׁשָּקְצָבה 
ַהּתֹוָרה, ֲהֵרי הּוא ִמְתַיֵּצב ִלְפֵני ַהּכֵֹהן ֶׁשַּמֲעִריְך ֶאת ַמָצבֹו ַהַּכְלָּכִלי ְוקֹוֵבַע ַּכָּמה ָעָליו 

ְלַׁשֵּלם, ַאְך ְלעֹוָלם ֵאין הּוא ָיכֹול ְלַׁשֵּלם ָּפחֹות ִמֶּסַלע.

ים ֶסַלע, ֶׁשהּוא ָהֵעֶרְך ַהָּגבֹוַּה  ָּכל ִמי ֶׁשּנֹוֵדר ֲעָרִכין, ְלעֹוָלם ֵאינֹו ְמַׁשֵּלם יֹוֵתר ֵמֲחִמיּׁשִ
ְּביֹוֵתר ַהָּנקּוב ַּבּתֹוָרה.
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ַּדף ח': ַרֲחֵמי ה'

ְּבַדף ֶזה מּוָבאֹות ְּדָרׁשֹות ֶׁשל ֲחַז"ל ַעל ַרֲחָמיו ֶׁשל ַהָּקָּב"ה.

ָּדִוד ַהֶּמֶלְך אֹוֵמר ִּבְתִהִּלים: "ִצְדָקְתָך ְּכַהְרֵרי ֵאל, ִמְׁשָּפֶטיָך ְּתהֹום ַרָּבה". ַמה ַּכּוַָנת 
ַהָּפסּוק? ַרִּבי ֶאְלָעָזר ִהְסִּביר ֶׁשַּכֲאֶׁשר ָאָדם ִניּדֹון ַעל ַמֲעָׂשיו ִלְפֵני ַהָּקָּב"ה ְוִנְמָצא 
ֶחְציֹו ַזַּכאי ְוֶחְציֹו ַחָּיב, ה' ְּבַרֲחָמיו ַהְּגדֹוִלים, ַמְכִריַע ֶאת ַּכף ַהּמֹאְזַנִים ְלַצד ַהְּזכּות, ְוזֹו 
ִהיא ַּכּוַָנת ַהָּפסּוק: "ִצְדָקְתָך ְּכַהְרֵרי ֵאל" - ַאָּתה ַמְצִּדיק אֹוָתנּו ַּבִּמְׁשָּפט, ְוַהַהְצָּדָקה 
ַהּזֹו ְּגדֹוָלה ְּכמֹו ַהר. ְוֵכיַצד ַאָּתה ַמְצִּדיק אֹוָתנּו? ַעל ְיֵדי "ִמְׁשָּפֶטיָך ְּתהֹום ַרָּבה", ַעל 

ְיֵדי ֶׁשַאָּתה ּכֹוֵבׁש ֶאת ָהֲעוֹונֹות ֶׁשָּלנּו ּוַמְסִּתיר אֹוָתם ְּכִאיּלּו ֵהם ִנְמָצִאים ַּבְּתהֹום.

ַּדף ט': מֹוַלד ַהָּיֵרַח

ַהָּיֵרַח ִמְסּתֹוֵבב ְסִביב ַּכּדּור ָהָאֶרץ, ּוַפַעם ְּבחֹוֶדׁש הּוא ַמְׁשִלים ִסיבּוב ָׁשֵלם.

ֶמׁש ְמִאיָרה ַעל ַהָּיֵרַח ְוָלֵכן ֲאַנְחנּו ַהִּנְמָצִאים ְּבַכּדּור ָהָאֶרץ ַמְצִליִחים ִלְראֹות  ַהּשֶׁ
ֶאת ַהָּיֵרַח.

ְּבַמֲהַלְך ַמְסלּול ַהִּסיבּוב ֶׁשּלֹו ַמִּגיַע ַהָּיֵרַח ְלָמקֹום ֶׁשִּנְמָצא ֵּבין ַּכּדּור ָהָאֶרץ ְלֵבין 
ֶמׁש ִנְמָצא  ֶמׁש. ַּבַּמָּצב ַהֶּזה ֵאין ָלנּו ָּכל ֶאְפָׁשרּות ִלְראֹות ֶאת ַהָּיֵרַח, ִּכי אֹור ַהּׁשֶ ַהּׁשֶ
ַעל ַהֵחֶלק ָהֲאחֹוִרי ֶׁשּלֹו, ֶׁשּמּוְסָּתר ֵמֵעיֵנינּו, ְוָאנּו רֹוִאים ֶאת ֶחְלקֹו ַהִּקְדִמי, ֶהָחׁשּוְך.

ַאַחר ָּכְך ַהָּיֵרַח ַמְמִׁשיְך ְלִהְתַקֵּדם ְוָאנּו ַמְתִחיִלים ִלְראֹות אֹותֹו - ֶזהּו "מֹוָלד" - ַהָּיֵרַח 
נֹוָלד ְלֶנֶגד ֵעיֵנינּו.

מן התלמוד
סדר קדשים,

ַמֶּסֶכת ֲעָרִכין, ַּדף י"א

הסבר: התלמוד מביא מקור לפיו לוי שהחליף את 
תפקידו ממשורר לפותח שערים, או להפך, אינו 

חייב מיתה אלא רק יש איסור בדבר.

קמיפלגי – נחלקו
קטלא – מיתה

"מיתיבי: משורר ששיער ומשוער ששורר אינן 
במיתה אלא באזהרה"

בס"ד

סדר קדשים | ַמֶּסֶכת ֲעָרִכין ַּדִּפים ז'- י"ג
שבת פרשת קרח כ'- כ"ו בסיון )23-29 ליוני(

talmudisraeli.co.il

בקרו אותנו באתר

התלמוד הישראלי
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7 דקות

מי 
אני

והוא היה הראשון.אחרת ואולי הוא ירצה אותה עדיין לא נתן תשובה כזו או לקנות אותה או לא. הוא לחשוב כדי להחליט האם לתרופה, והוא ביקש זמן האדם הראשון זקוק מצד אחד:

מצד שני:

גם האדם השני זקוק 

לתרופה והוא מוכן לשלם 

מיד, ואם האדם הראשון 

בסוף לא ירצה אותה, וחזי 

גם לא ימכור אותה לאדם 

השני, חזי הרוקח יצא 

קרח מכאן ומכאן. מה עליו 

לעשות? 

מתפלפלים
לפניכם אירוע שעורר דיון משפחתי –

אל בית המרקחת של חזי הגיע אדם שביקש תרופה מסוימת שהוא זקוק 
לה מאוד. לאחר שחזי הרוקח אמר לו מה המחיר, הוא אמר שהוא יחשוב 
על זה ויחליט יותר מאוחר אם לקנות אותה או לא מכיוון שהתרופה יקרה. 
לאחר שהוא הלך נכנס אדם אחר לבית המרקחת וביקש לקנות את אותה 
תרופה שגם הוא זקוק לה והיה מוכן לשלם מיד. חזי התלבט האם למכור 

לו, או שאולי הוא צריך לשמור את התרופה לאדם הראשון?

סללו אותי במהלך מלחמת העצמאות. א. 

אני קרויה על שם דרך שהובילה בין בורמה לסין. ב. 

אני מתחילה ממזרח למושב בקוע, חוצה את שער הגיא ומתחברת בסוף  ג. 
לירושלים.

בזכותי נפרץ המצור על ירושלים והתאפשרה העברת כוחות ואספקה לעיר. דרך בורמהד. 

  | מי אני?

 | מן ההסטוריה
המצור על ירושלים 

במהלך מלחמת העצמאות עמדה ירושלים 
במרכזם של קרבות רבים. הערבים השתלטו 
על הדרכים המרכזיות המובילות לחלקה 
היהודי של העיר, ומנעו מעבר של שיירות 
לוחמים, מזון ואספקה. ניסיונות רבים 
נעשו לפרוץ את המצור באמצעות שיירות 
משוריינים ולהשתלט על הדרכים, והכוחות 
היהודים ספגו אבידות קשות במהלך 
קרבות אלה. מבצע נחשון ומבצע הראל 
היו שניים מהמבצעים שבמהלכם הצליחו 
להעביר שיירות לירושלים. מאוחר יותר 
נסללה דרך גישה שכונתה "דרך בורמה", 
שהצליחה לפרוץ את המצור הירדני על 
ירושלים הערבית, ובמבצע שילוח הותקן 
צינור מים שהעביר מים לעיר מאזור חולדה. 
בזכות מאמצים אלה הצליחו תושבי 

ירושלים להחזיק מעמד במלחמה.

מחסום ערבי בשער הגיא נגד שיירות יהודיות, 1948      
Wikipedia
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בס"ד

חברותא
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שער הגיא

  | מי אני?

7 דקות

1 .
דרך בורמה.

2 .

בשנת תש"ח- 1948 במלחמת  העצמאות.
3 .

נסעו בה לוחמים במשוריינים בדרך 

לירושלים, כדי להביא מזון ואספקה 
לירושלים שהייתה במצור.

4 .

על שם דרך שהייתה בין בורמה לסין.

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:

מהי הדרך המצוירת כאן?  

מתי סללו אותה?  

מי נסע בא ומה הייתה מטרתם?  

על שם מה קרויה הדרך הזו כך?  

אני מעבר צר המוביל מהשפלה אל הרי ירושלים. א. 

בערבית קוראים לי באב-אל-ואד, ויש שיר מפורסם עליי. ב. 

במלחמת העצמאות נהרגו רבים מאנשי השיירות שניסו לעבור בי. ג. 

אם תעברו בי כיום, תוכלו לראות את שרידי המשוריינים שנפגעו. ד. 

2
3

4

1



בס"ד

בחסות חברת 
Talmudisraeli@Medison.co.il

טל. 03-9250250; פקס. 03-9265608

מה הסכום הגבוה ביותר והנמוך ביותר שיכול  א. 
להתחייב בו מי ֶׁשּנֹוֵדר ֲעָרִכין?

ָנה? ַמּדּוַע ֵאין אֹוְמִרים ַהֵּלל ְּבֹראׁש ַהּׁשָ ב. 
מתי יכול גם ַהָּקָטן להיכנס ָלֲעָזָרה ַלֲעבֹוָדה? 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 י"ב: חּוְרָּבן ֵּבית ַהִּמְקָּדׁש

ְּכֶׁשָחַרב ֵּבית ַהִּמְקָּדׁש ָהִראׁשֹון, ָהָיה 
בּוַע.  ֶזה ִּתְׁשָעה ְּבָאב, ְויֹום ִראׁשֹון ַּבּׁשָ
ִמיָּטה  ָהְיָתה זֹו ָׁשָנה ַאֲחֵרי ְׁשַנת ַהּׁשְ
ְיהֹוָיִריב,  ֶׁשל  ִמְׁשַמְרּתֹו  זֹו  ְוָהְיָתה 
ֶׁשָהָיה ֶאָחד ֵמֶעְׂשִרים ְוַאְרָּבָעה ָראֵׁשי 
ְמחּוָּלִקים  ָהיּו  ַהֹּכֲהִנים  ִמְׁשָמרֹות. 
ְלֶעְׂשִרים ְוַאְרָּבָעה ִמְׁשְמרֹות ֲעבֹוָדה 

ְּבֵבית ַהִּמְקָּדׁש, ּוְלָכל ִמְׁשָמר ָהָיה ְממּוֶּנה ֶׁשּכּוָּנה "רֹאׁש ִמְׁשָמר" ְוָהָיה 
ַאֲחַראי ַעל ַהִּמְׁשֶמֶרת. ְּבאֹותֹו ָׁשבּוַע ִׁשיֵּמׁש ְּבֵבית ַהִּמְקָּדׁש ַהִּמְׁשָמר ֶׁשל 
ְיהֹוָיִריב. ַהּכֲֹהִנים ְוַהְּלִוִּיים ָעְמדּו ַעל ְמקֹוָמם ְוָאְמרּו ִׁשיָרה ֶאת ַהָּפסּוק 
ִּבְתִהיִּלים: "ַוָּיֶׁשב ֲעֵליֶהם ֶאת אֹוָנם ּוְבָרָעָתם ַיְצִמיֵתם", ַאְך ֹלא ִהְסִּפיקּו 
ְלַסֵּים ֶאת ַהָּפסּוק ּוְלַהְׁשִלים: "ַיְצִמיֵתם ה' ֱאֹלֵקינּו" ּוְכָבר ִנְכְנסּו ָהאֹוְיִבים 
ַלֵהיָכל ְוָכְבׁשּו אֹוָתם. ַָּבָרְיָתא ְמַסֶּיֶמת: ְוָכְך ְּבִדּיּוק ֵאַרע ַּגם ְּבחּוְרַּבן ַּבִית ֵׁשִני.

ַּדף י"ג: ַהְיָלִדים ֶׁשָּזכּו ָלִׁשיר ְּבֵבית ַהִּמְקָּדׁש

אי  ַהִּמְׁשָנה אֹוֶמֶרת: "ֵאין ַהָּקָטן ִנְכָנס ָלֲעָזָרה ַלֲעבֹוָדה" - ֵלִוי ָקָטן ֵאינֹו ַרּׁשַ
ָעה ֶׁשַהְּלִוִּיים  ְלִהיָּכֵנס ָלֲעָזָרה ַלֲעׂשֹות ַאַחת ֵמֲעבֹודֹות ַהְּלִוִּיים, "ֶאָּלא ַבּׁשָ
ָעה ֶׁשַהְּלִוִּיים ָהיּו ְמַנְּגִנים. ַהְּקַטִּנים ֹלא ָהָיה ְמַנְּגִנים  אֹוְמִרים ְּבִׁשיר" - ַּבּׁשָ
יר, ֶאָּלא ֵהם ָהיּו ָׁשִרים ְּבִפיֶהם  ִּבְכֵלי ַהְּנִגיָנה, ַּבֶּנֶבל, ַּבִּכיּנֹור ּוִבְׁשָאר ְּכֵלי ַהּשִׁ
ְּכֵדי ְלַגּוֵן ְּבקֹולֹוֵתיֶהם ַהְּצִעיִרים ֶאת ְזִמיַרת ַהְּלִוִּיים ַהְּמבּוָּגִרים ֵמֶהם. ַהְּלִוִּיים 
ַהְּקַטִּנים ֹלא ָעְמדּו ַעל ַהּדּוָכן ִעם ַהְּלִוִּיים ַהּבֹוְגִרים, ֶאָּלא ֵהם ָעְמדּו ַעל 
ַהַּקְרַקע, ְוָראֵׁשיֶהם ִהִּגיעּו ְלגֹוַבּה ָהַרְגַלִים ֶׁשל ַהְּלִוִּיים ֶׁשָעְמדּו ַעל ַהּדּוָכן. 
ֵהם ֹלא ָעְמדּו ַעל ַהּדּוָכן, ִמְּפֵני ֶׁשְּבָכל ִׁשיָרה ָהיּו ְצִריִכים ָלִׁשיר ְׁשֵנים ָעָׂשר 
ְלִוִּיים ְלָכל ַהָּפחֹות, ְוִאם ַיַעְמדּו ַהְּקַטִּנים ִעם ַהְּגדֹוִלים, ִיְטעּו ְלַהֲחִׁשיב 

ֶאת ַהְּקַטִּנים ְּבִמְנַין ְׁשֵנים ָעָׂשר ַהְּלִוִּיים. 

מייסד ועורך: מאיר יעקבסון
מנהל חינוכי ועורך: אבי רט

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

סדר קדשים | ַמֶסֶּכת ֲעָרִכין, ַדִּּפים י'-י״ג

ַּדף י"א: ַהְּנִגיָנה ַהּמּוְפָלָאה ְּבֵבית ַהִּמְקָּדׁש

ֵלָמה ּוְלִבְנַין ֵּבית ַהִּמְקָּדׁש ּכֹוֶלֶלת ְּבתֹוָכּה ֶאת ַהְּכִמיָהה  ַהִּציִּפָּיה ַלְּגאּוָּלה ַהּׁשְ
ְלַהֲאִזין, ַלֲחזֹות ְוַלֲחוֹות ֶאת ִׁשיַרת ַהְּלִוִּיים ֶׁשּשֹׁוְררּו ְּבֵבית ַהִּמְקָּדׁש, "ּוְבִׁשיֵרי 
ָּדִוד ַעְבְּדָך ַהִּנְׁשָמִעים ְּבִעיֶרָך, ָהֲאמּוִרים ִלְפֵני ִמְזְּבֶחָך". ָהַרָמ"א ּכֹוֵתב ִּכי ַהְּלִוִּיים 
ִנְּגנּו ְּבֵכִלים ְוׁשֹוְררּו ְּבִפיֶהם ְּבֵבית ַהִּמְקָּדׁש ַעל ִּפי חֹוְכַמת ְנִגיָנה ְמיּוֶחֶדת 
יָרה ְּבֵבית ַהִּמְקָּדׁש. ָהַרָמ"א  ֶׁשָחְלָפה ְוָאְבָדה ִמן ָהעֹוָלם, ִעם ִּביּטּול ַהּׁשִ
ֶמׁש, ַהָּיֵרַח  מֹוִסיף ִּכי ִׁשיַרת ַהְּלִוִּיים ָהְיָתה ְמכּוּוֶֶנת ְּכֶנֶגד ִׁשיַרת ַהְּבִריָאה, ַהּׁשֶ
ַמִים, ַּכֲאֶׁשר ְּבָכל ְּכִלי ׁשֹוְררּו ְּבֶהְתֵאם ְלַהְׁשָּפָעתֹו ָּבֶעְליֹוִנים.  ְוָכל ַּגְרֵמי ַהּשָׁ

ָנה? ַּדף י': ַמּדּוַע ֵאין אֹוְמִרים ַהֵּלל ְּברֹאׁש ַהּשָׁ

ֵרת ָׁשֲאלּו ֶאת ַהָּקָּב"ה: ַמּדּוַע ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ֵאיָנם  ָאַמר ַרִּבי ַאָּבהּו: ַמְלָאֵכי ַהּׁשָ
ָנה ּוְביֹום ַהִּכיּפּוִרים? אֹוְמִרים ְלָפֶניָך ַהֵּלל ְּברֹאׁש ַהּׁשָ

ָאַמר ָלֶהם ַהָּקָּב"ה: ַהִאם ִיָּתֵכן ֶׁשַּכֲאֶׁשר ַהֶּמֶלְך יֹוֵׁשב ַעל ִּכיֵּסא ַהִּדין, ּוְלָפָניו 
ְּפתּוִחים ִסְפֵרי ַחִּיים ְוִסְפֵרי ֵמִתים, ִיְׂשָרֵאל יֹאְמרּו ַהֵּלל? ָאְמָנם ְּברֹאׁש 
ָנה ֲחַז"ל הֹורּו ֶׁשֵּיׁש ְלִהְתַנֵהג ְּבאֹוֶפן ֶׁשַּמְרֶאה ֶׁשָאנּו ְּבטּוִחים ֶׁשַהָּקָּב"ה  ַהּׁשָ
ְיַרֵחם ָעֵלינּו ְוַיְצִּדיק אֹוָתנּו ַּבִּמְׁשָּפט, ַאְך ְּבָכל זֹאת ֵאין ֶזה ָראּוי לֹוַמר ַהֵּלל, 
ַּכֲאֶׁשר ַהֶּמֶלְך ֲעַדִין יֹוֵׁשב ַעל ִּכיֵּסא ַהִּדין ְועֹוד ֹלא ָקַבע ֶאת ְּפַסק ַהִּדין. 

דבר תורה 
לאחר שהאדמה פתחה פיה ובלעה את קרח ועדתו, 
התלוננו בני ישראל פעם נוספת והמשיכו לערער על 
מעמדו של אהרון.  הפעם אומר ה' לקחת שנים עשר 
מטות מעץ, ובבוקר למחרת מקלו של אהרון פורח 
ויוצאים ממנו שקדים - מה שמוביל להרגעת המרד.

מה מסמלת פריחת מקל השקד ומדוע היא זו שמרגיעה 
את המרד סביב מעמדו של אהרון?  הרש"ר הירש 
מסביר בצורה נפלאה שצמיחת מטה השקד מבטאת 
בדיוק את עניין המרד.  כל ענפי עצי הפרי דומים 
זה לזה, לכולם יש נבטים, פרחים ופירות. את כולם 
נושאת אותה אדמה ומי הגשמים המשקים אותם 
באים ממקום אחד. אותה הרוח מנשבת בכולם וכולם 
צומחים מאותו אור של החמה. אף על פי כן, כל עץ 
מוציא פירות אחרים, בטעמים שונים ובמראה אחר. 
כך הוא עץ השקד המקדים להוציא פירות לפני שאר 
האילנות, וכך הוא אהרון הכהן הנבחר לשרת בקודש 

לפנים מכל אחיו הלויים. 

???שאלות השבוע

בשביל הסנהדרין  

רבי יצחק נפחא

רבי יצחק נפחא היה אמורא ארץ ישראלי בן הדור 
השני והשלישי. למד בבית מדרשו של רבי יוחנן, 
ונחשב לאחד מגדולי החכמים בדורו. לפרנסתו עבד 
כנפח. מאוחר יותר ירד לבבל והתחבר לחכמים שישבו 
שם, ביניהם רב נחמן ורבי אבהו. הוא דרש דרשות 
רבות באגדה, וראה בה דרך לרומם את רוח העם 
כנגד הצרות והקשיים. כמו כן, היה בקיא בהלכה. 
מאמרותיו הידועות: "אם יאמר לך אדם יגעתי ולא 
מצאתי – אל תאמין, לא יגעתי ומצאתי – אל תאמין, 
יגעתי ומצאתי – תאמין"; "אין הברכה מצויה אלא בדבר 

הסמוי מן העין". בין תלמידיו היו רב אמי ורב אסי.


