
שישו ושמחו 
בשמחת
תורה

ַּדף ל"ג: "ָהִייִתי ׁשֹוֶטה"

ַאֶלְּכַסְנֶדר מֹוְקּדֹון ִהִּגיַע ַלְּמִדיָנה ָהְרחֹוָקה, ְלָמקֹום ְמסּוָּים ֶׁשָהיּו ּבֹו ַרק ָנִׁשים. ָרָצה 
ַאֶלְּכַסְנֶדר מֹוְקּדֹון ַלֲערֹוְך ִעָּמן ִמְלָחָמה ְּכֵדי ִלְכּבֹוׁש ֶאת ַהָּמקֹום. ָאְמרּו לֹו ַהָּנִׁשים: ִאם 
ְּתַנַּצח ַּבִּמְלָחָמה ְוַתֲהרֹוג אֹוָתנּו, ְיַזְלְזלּו ְּבָך ַהְּבִרּיֹות ְויֹאְמרּו: "ִּגיּבֹור" ָּגדֹול, ִהְצִליַח ַלֲהרֹוג 
ָנִׁשים, זֹוִהי ְּגבּוָרתֹו ֶׁשל ֶמֶלְך? ְוִאם ֲאַנְחנּו ְנַנַּצח אֹוְתָך, ַּגם ֵּכן ִיְהֶיה ְלָך ִּביָּזיֹון ָּגדֹול, 
ִּכי יֹאְמרּו ַהּכֹל: ַאֶלְּכַסְנֶדר ָהָיה ֶמֶלְך ֶׁשָּנִׁשים ִהְצִליחּו ַלֲהרֹוג אֹותֹו. ַאֶלְּכַסְנֶדר ִהְסִּכים 
ִעם ִּדְבֵריֶהן ְוָאַמר ָלֶהן: ָהִביאּו ִלי ֶלֶחם. ֵהִביאּו לֹו ַהָּנִׁשים ֶלֶחם ֶׁשל ָזָהב ַעל ׁשּוְלָחן 
ֶׁשל ָזָהב. ָׁשַאל אֹוָתן ַאֶלְּכַסְנֶדר: ְוִכי ִמיֶׁשהּו ָיכֹול ֶלֱאכֹול ֶלֶחם ֶׁשל ָזָהב? ָאְמרּו לֹו: ִאם 
ַאָּתה ְמַבֵּקׁש ֶלֶחם ָרִגיל, ַמּדּוַע ָּבאָת ֵאֵלינּו? ְוִכי ֵאין ֶלֶחם ַּבָּמקֹום ֶׁשּבֹו ַאָּתה ָגר? ְּבַוַּדאי 
יג ֶּכֶסף ְוָזָהב... ְּכֶׁשָּיָצא ַאֶלְּכַסְנֶדר ִמן ַהָּמקֹום הּוא ָּכַתב ַעל ַׁשַער  ָּבאָת ְלָכאן ְּכֵדי ְלַהּׂשִ
ָהִעיר: ָהִייִתי ׁשֹוֶטה, ַעד ֶׁשָּבאִתי ִלְמִדיַנת ַאְפִריִקי ֶׁשָּבּה ָהיּו ָנִׁשים, ְוָלַמְדִּתי ֵמֶהן ֵעָצה.

ַּדף ל"ד: ַמֶּסֶכת ִמיּדֹות

ִני ּוְבִמיּדֹוָתיו, אֹוֶרְך, רֹוַחב ְוגֹוַבּה. ַמֶּסֶכת ִמיּדֹות עֹוֶסֶקת ְּבצּוָרתֹו ֶׁשל ֵּבית ַהִּמְקָּדׁש ַהּׁשֵ

ִני ִנְבָנה ַעל ְיֵדי ַהּגֹוִלים ֶׁשָחְזרּו ִמָּגלּות ָּבֶבל ְלַאַחר ִׁשְבִעים ָׁשָנה, ְוהּוא  ֵּבית ַהִּמְקָּדׁש ַהּׁשֵ
ָעַמד ַעל ִּתלֹו ַאְרַּבע ֵמאֹות ְוֶעְׂשִרים ָׁשָנה. ֵמָאה ָׁשִנים ִלְפֵני ֶׁשֶּנְחַרב ֵּבית ַהִּמְקָּדׁש, ֵהֵחל 
הֹוְרדֹוס ַהֶּמֶלְך ְלַׁשֵּפץ אֹותֹו, ַוֲחָלִקים ִמֶּמּנּו הּוא ָּבָנה ֵמָחָדׁש. ַעל ֲחִׁשיבּות ִליּמּוד ַמֶּסֶכת 
ִמיּדֹות ּכֹוֵתב ָהַרְמַּב"ם ְּבַהְקָּדָמתֹו ְלֵפרּוׁש ַהִּמְׁשָנה, ֶׁשַּכֲאֶׁשר ִיָּבֶנה ֵּבית ַהִּמְקָּדׁש ִּבְמֵהָרה 

ְבָיֵמינּו, ֵנַדע ִלְבנֹות אֹותֹו ְּכִפי ַהּצֹוֶרְך, ְלִפי ַהְמתֹוָאר ְּבַמֶּסֶכת ִמיּדֹות.

ַּדף ל"ה: ּוָפְרצּו חֹומֹות ִמְגָּדַלי

ַהִּמְׁשָנה ּכֹוֶתֶבת ִּכי ֵּבין חֹומֹות ָהֲעָזָרה ֶׁשל ֵּבית ַהִּמְקָּדׁש, ְלֵבין חֹומֹות ַהר ַהַּבִית ָהְיָתה 
ְמִחיָּצה ֶׁשִּנְקְרָאה "סֹוֵרג", ְוגֹוְבָהּה ָהָיה ֲעָׂשָרה ְטָפִחים.

ָהיּו ָיִמים ֶׁשַהְּמִחיָּצה ַהּזֹו ִנְפְרָצה, ְוֹלא ְּבָמקֹום ֶאָחד, ֶאָּלא ִּבְׁשלֹוָׁשה ָעָׂשר ְמקֹומֹות. 
ִמי ָעָׂשה ֵכן? ַמְלֵכי ָיָון, ַּבְּתקּוָפה ֶׁשֵהם ָׁשְלטּו ְּבֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל. ַמּדּוַע ֵהם ָעׂשּו ָּכְך? ֵיׁש 
ְמָפְרִׁשים ֶׁשַּמְסִּביִרים ֶׁשַהְּמִחיָּצה ַהּזֹו נֹוֲעָדה ִלְמנֹוַע ִמנֹוְכִרים ְלִהיָּכֵנס ְלֵבית ַהִּמְקָּדׁש. 
ָלֵכן ַהְּיָוִנים ָּפְרצּו ְּבַכּוָָנה ֶאת ַהְּמִחיָּצה ַהּזֹו. ַּכֲאֶׁשר ִניְּצחּו ַהַחְׁשמֹוָנִאים ֶאת ַהְּיָוִנים, ֵהם 
ָחְזרּו ְוָסְתמּו ֶאת ְׁשֹלֹוׁש ֶעְׂשֵרה ַהְּפָרצֹות ֶׁשָּפְרצּו ַהְּיָוִנים, ְוָקְבעּו ֶׁשִּיְׁשַּתֲחוּו ָּבֲעָזָרה 

ְּכֶנֶגד ַהְּמקֹומֹות ָהֵאּלּו, ְּכֵדי ְלהֹודֹות ַלָּקָּב"ה ֶׁשָעַזר ָלֶהם ִלְגּדֹור ֶאת ַהְּפָרצֹות.

מדינת ישראל
משרד החינוך

גיליון 314

מן התלמוד
סדר קדשים,

מסכת מידות דף ל"ד

הסבר: המשנה מפרטת את המקומות בהם עמדו 
הכהנים למשמר כבוד בבית המקדש.

מימלך – התחרט
דלוסקמא – שק

"בשלושה מקומות הכהנים שומרים בבית 
המקדש: בבית אבטינס, בבית הניצוץ 

ובבית המוקד" 

בס"ד

סדר קדשים | ַמֶּסֶכת תמיד, ַּדִּפים ל"ג | ַמֶּסֶכת מידות, דפים ל"ד-ל"ז
ַמֶּסֶכת נידה, דפים ב'-ג' | שבת פרשת בראשית כ"א- כ"ז בתשרי )20-26 לאוקטובר(
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בקרו אותנו באתר

התלמוד הישראלי

מסיימים
מסכת תמיד

בשעה טובה ומתחילים

מסכת מידות

ַמֶּסֶכת ִמיּדֹות



4 דקות

להחזיר לה את הכסף.זה היא לא תהיה מוכנה את זה למוכרת גם אם בגלל בחולצה והיא צריכה להגיד נקרא שהיא השתמשה שעה אבל בכל זאת זה אומנם זה היה רק לחצי והסתובבה איתה בבית, היא הלכה עם החולצה מצד אחד:

מצד שני:

היא הלכה עם החולצה בסך 

הכל חצי שעה. זה לא נקרא 

להשתמש בחולצה. היא הרי 

לא הלכה איתה בחוץ, למקום 

מסוים או לאירוע מסוים. לכן 

היא אפילו לא צריכה להגיד 

למוכרת שהיא הלכה עם 

החולצה בבית חצי שעה.

מתפלפלים
לפניכם אירוע שעורר דיון משפחתי –

דפנה בת ה-16 הלכה לחנות וקנתה לעצמה חולצה חדשה. היא 
חזרה הביתה בשמחה, לבשה את החולצה, הלכה איתה בבית כחצי 
שעה, ואז כשהסתכלה שוב במראה ראתה שהחולצה החדשה 
בעצם לא מוצאת חן בעיניה והיא רוצה להחזיר אותה לחנות. 
כשהיא הלכה לחנות להחזיר שאלה אותה המוכרת האם היא 
השתמשה בחולצה, כי הם מקבלים חזרה רק חולצות שלא לבשו 

אותן עדיין. דפנה התלבטה מה לענות.

נולדתי ביישוב הישן בירושלים. א. 
הייתי ממייסדי פתח תקווה. ב. 

לאחר שפרצה שם מגיפת מלריה,   ג. 
עזבתי וייסדתי את יהוד.

יורם טהרלב כתב עלי בלדה. יואל משה סלומוןד. 

  | מי אני?

 | מן ההסטוריה
ייסוד פתח תקווה

העיר פתח תקווה נוסדה בשנת תרל"ח )1878( כמושבה 
חקלאית. האדמות עליה הוקמה נקנו מערבים על ידי 
קבוצת מתיישבים שביניהם יואל משה סלומון, דוד 
גוטמן ויהושע שטמפפר, במקום בו עמד קודם לכן 
הכפר אומלבס. הם קראו לה פתח תקווה על שם הפסוק 
"ְוֶאת ֵעֶמק ָעכֹור ְלֶפַתח ִּתְקָוה" )הושע ב', י"ז(, כדי לומר 
שגם עמק עכור מלא ביצות ומחלות עוד יכול לפרוח. 
בעקבות המלריה והקשיים שהערימו השלטונות 
הטורקיים נטשו התושבים את המושבה לאחר שלוש 
שנים, אך הם שבו אליה בשנת תרמ"ו, ומאז היא 
הלכה והתפתחה, בעיקר מאז לקח 
אותה הברון רוטשילד תחת חסותו. 
בשנת תרצ"ז הפכה פתח תקווה לעיר, 

השנייה בארץ אחרי תל אביב.

 -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

ו...מה 
דעתכם?

 אם גם אתם נתקלתם בדילמה ו'התפלפלתם' עליה אתם מוזמנים
לשתף אותנו ואולי היא תתפרסם אצלנו בעלון.
talmudisraeli.medison.co.il ניתן לשלוח למייל 

תחת הנושא ״דילמה״  עם שם משפחה ועיר מגורים

יש לי מושג | חתן בראשית  !
חתן בראשית הוא העולה לתורה שמעלים בשמחת 
תורה לקריאת הפסוקים הראשונים בספר בראשית, 
ולמעשה להתחלת התורה מחדש לאחר סיומה. חתן 
בראשית עולה לאחר חתן תורה, שהוא המסיים את 

התורה בסוף ספר דברים. 

7 דקות

רחוב במאה שערים, כיכר 
Wikipedia ,השבת

בס"ד

חברותא

סמל עיריית פתח תקווה,
Юкатан, Wikipedia

מאה שערים היא שכונה בירושלים אשר הוקמה 
בשנת תרל"ד )1874( על ידי תושבי ירושלים 
במסגרת "היציאה מהחומות", והייתה השכונה 
החמישית שנבנתה מחוץ לעיר העתיקה. בין 
המייסדים היו יואל משה סלומון, יוסף ריבלין ובן-

ציון ליאון. השכונה נקראה מאה שערים על שם 
הפסוק "ַוִּיְזַרע ִיְצָחק ָּבָאֶרץ ַהִהוא ַוִּיְמָצא ַּבָׁשָנה ַהִהוא 
ֵמָאה ְשָׁעִרים ַוְיָבֲרֵכהּו ה'", וגם משום שנוסדה על 
ידי קבוצה של מאה חברים. השכונה גדלה במהירות 

בעקבות ילודה ועלייה 
מאירופה. כיום גרים בה 
כ-9,400 תושבים, רובם 

ככולם חרדים.

 | על המפה | מאה שערים



3 דקות

שכונת "נחלת  שבעה" בירושלים

  | מי אני?

7 דקות

1  .
יואל משה סלומון.

2  .

פתח תקווה, מאה שערים, נחלת שבעה, יהוד.
3  .

יואל משה סלומון הקים בית דפוס בירושלים.

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:

מי הדמות על הסוס?

אילו מקומות ויישובים היא הקימה בארץ?

מה הקשר בית בית הדפוס לדמות?

אני שכונה ותיקה במרכז ירושלים. א. 
הייתי השכונה השלישית שנוסדה במסגרת היציאה מן החומות. ב. 

אני נקראת על שם שבעה צעירים שהקימו אותי, וביניהם יואל משה סלומון. ג. 
בשנות ה-60 הרסו אותי, אך בשנות ה-80 שוקמתי מחדש. ד. 

2

1

3



ַּדף ב': ֵּבית ַׁשַּמאי ּוֵבית ִהֵּלל

ַּבִּמְׁשָנה ָהִראׁשֹוָנה ֶׁשל ַהַּמֶּסֶכת ֶיְׁשָנּה ַמֲחלֹוֶקת ְנִדיָרה ְביֹוֵתר ֵּבין ַׁשַּמאי ְלִהֵּלל 
ַעְצָמם. ַהַּמֲחלֹוקֹות ַהּמּוָּכרֹות ָלנּו ֵהן ֵּבין ֵּבית ַׁשַּמאי ְלֵבית ִהֵּלל, ְוִאיּלּו ָּכאן ֶנְחְלקּו 
ִהֵּלל ְוַׁשַּמאי ְּבַעְצָמם. ֵסֶפר "ּדֹורֹות ְיָׁשִרים" ּכֹוֵתב ִּכי "ֵבית ַׁשַּמאי" ּו"ֵבית ִהֵּלל" ָהיּו 
ְׁשֵּתי ְיִׁשיבֹות ְּגדֹולֹות ֶׁשַאַחת ִנְקְרָאה "ְיִׁשיַבת ֵּבית ַׁשַּמאי" ְוַאַחת ִנְקְרָאה "ְיִׁשיַבת 
ֵּבית ִהֵּלל". ְּברֹאׁש ַהְיִׁשיבֹות ַהָּללּו ָעְמדּו ַׁשַּמאי ְוִהֵּלל. ֵאיְך הּוְקמּו ַהְיִׁשיבֹות ַהָּללּו? 
ִּבְתקּוַפת ַהַּמֲחלֹוֶקת ֵּבין ְׁשֵני ָהַאִחים הֹוְרָקנּוס ְוַאִריְסטֹוְּבלּוס, ָהרֹוָמִאים, ֲאֶׁשר ִנְקְראּו 
ַעל ְיֵדי הֹוְרָקנּוס ְּכֵדי ַלֲעזֹור לֹו, ִהְׁשַּתְּלטּו ַעל ַעם ִיְׂשָרֵאל ּוִביְּטלּו ֶאת ַהַּסְנֶהְדִרין, 
ְוַהְנָהַגת ַהּדֹור ִנְמְסָרה ִליֵדי "ְּבֵני ְּבֵתָרא" ְוֵהם ְמָסרּוָה ְלִהֵּלל ַּכֲאֶׁשר ֶזה ָעָלה ִמָּבֶבל. 

ֹלא ָהְיָתה זֹו ְנִׂשיאּות ֶׁשל ֵּבית ַהִּדין ַהָּגדֹול, ֶאָּלא ַהְּנִׂשיאּות 
ָהְיָתה ֵמֵעין ָראׁשּות ְיִׁשיָבה. ְּכֵדי ֶׁשֹּלא ְלעֹוֵרר ֶאת ֲחַמת 

ָהרֹוָמִאים, ֶׁשַּיְחְׁשׁשּו ִּכי ַהַּסְנֶהְדִרין מּוָקם ֵמָחָדׁש, ִיְּסדּו 
ֵּבית ִמְדָרׁש נֹוָסף ְּבָראׁשּות ַׁשַּמאי, ְוָכְך, ֹלא ָהָיה ֵּבית 
ִמְדָרׁש ֶאָחד ָּגדֹול ֶמְרָּכִזי ּוְכָלִלי ֶׁשָהרֹוָמִאים ַיְחְׁשׁשּו ִמָּפָניו.

ַּדף ג': ִמְקֶוה ֶׁשֵאין ּבֹו ַאְרָּבִעים ְסָאה

יעּור  ַמֲעֶׂשה ְּבִמְקֶוה ֶׁשָּבְדקּו אֹותֹו ּוָמְצאּו ֶׁשֵּיׁש ּבֹו ַאְרָּבִעים ְסָאה ַמִים, ֶזהּו ַהּׁשִ
ַהָּדרּוׁש ְלִמְקֶוה, ּוְבֶמֶׁשְך ְּתקּוָפה ָטְבלּו ּבֹו ֵּכִלים ְטֵמִאים ֶׁשָהיּו ְזקּוִקים ְלָטֳהָרה. 
יֹום ֶאָחד ָמְדדּו ֶאת ַהַּמִים ְוִגיּלּו ֶׁשְּכָבר ֵאין ּבֹו ַאְרָּבִעים ְסָאה ַמִים ְוִאי ֶאְפָׁשר 
ִלְטּבֹול ּבֹו ֵּכִלים. ַמה ִּדיָנם ֶׁשל ָּכל ַהֵּכִלים ֶׁשָּטְבלּו ּבֹו ַעד ַהּיֹום ֶׁשּבֹו ִּגיּלּו ֶׁשַהִּמְקֶוה 
ָחֵסר? ַהִאם ּכּוָּלם ָסֵפק ְטֵמִאים-ָסֵפק ְטהֹוִרים, ִמְּפֵני ֶׁשִּיָּתֵכן ֶׁשַּכֲאֶׁשר ָטְבלּו אֹוָתם 
ַּבִּמְקֶוה ְּכָבר ֹלא ָהיּו ּבֹו ַאְרָּבִעים ְסָאה? ַהִּמְׁשָנה קֹוַבַעת ֶׁשָּכל ַהֵּכִלים ַהְּטֵמִאים 
ֶׁשִנְטְּבלּו ּבֹו - ְטֵמִאים ְוָצִריְך ִלְטּבֹול אֹוָתם ׁשּוב. ַהִּסיָּבה ְלָכְך ִהיא ֶׁשַעד ֶׁשָּטְבלּו 
אֹוָתם ַּבִּמְקֶוה ֵהם ָהיּו ְטֵמִאים ְּבַוַּדאי, ּוֵמַאַחר ֶׁשַּכֲאֶׁשר ָטְבלּו אֹוָתם ַהִּמְקֶוה ָהָיה 

ָסֵפק ָּכֵׁשר ָסֵפק ֹלא ָּכֵׁשר, ֵאין ֵהם יֹוְצִאים ִמַּמֲעָמָדם ַהָּטֵמא.

ַּדף ל"ו: ִסּיּוד ַהִּמְזֵּבַח

ַּפֲעַמִים ְּבָׁשָנה ָהיּו ְמַטְּיִחים ְּבִסיד ָלָבן ֶאת ַהִּמְזֵּבַח ַהִחיצֹון. ַּפַעם ַאַחת ִלְכבֹוד ֶּפַסח 
ּוַפַעם ַאַחת ִלְכבֹוד ַחג ַהּסּוּכֹות, ִּכי ָּבְרָגִלים ִהְתַאְּספּו ֲאָנִׁשים ַרִּבים, ְוָרצּו ֶׁשהּוא 
ֵיָרֶאה ְּבִׂשיא ִתְפַאְרּתֹו ְלֵעיֵני ָכל ָהָעם. ֵּכיַצד ָהיּו ְמַסְּיִדים ֶאת ַהִּמְזֵּבַח? ֹלא ִסְּידּוהּו 
ְּבַכף ֶׁשל ַּבְרֶזל, ֶׁשַּבָּיִמים ָהֵהם ָהיּו ַהַסָּיִדים ִמְׁשַּתְּמִׁשים ָּבּה, ֶׁשָּמא ִיַּגע ַהַּבְרֶזל ְּבַאְבֵני 
ַהִּמְזֵּבַח, ְוִיְפסֹול ֶאת ָהֶאֶבן ֶׁשָּנַגע ָּבּה, ִמְּפֵני ֶׁשֶאת ַאְבֵני ַהִּמְזֵּבַח ֹלא זֹו ִּבְלַבד ֶׁשָאסּור 
ַלְחצֹוב ְּבַבְרֶזל, ֶאָּלא ָאסּור ֲאִפיּלּו ֶׁשַּבְרֶזל ִיַּגע ָּבֶהן. ָלֵכן ִסְּידּו אֹוָתן ְּבֶאְמָצעּות ַּכף 
ֵעץ. ְוִאיּלּו ַרִּבי אֹוֵמר: ְּבָכל ֶעֶרב ַׁשָּבת ָהיּו ְמַנִּקים ֶאת ַהִּמְזֵּבַח ְּבַמָּפה ְרטּוָּבה ּוְמַנְּגִבים 

בּוַע. ִמֶּמּנּו ֶאת ַּדם ַהּקֹוְרָּבנֹות ֶׁשִהְצַטֵּבר ָעָליו ְּבַמֲהַלְך ְימֹות ַהּׁשָ

ַּדף ל"ז: ְלָׁשכֹות ֵּבית ַהִּמְקָּדׁש

ַהִּמְׁשָנה ְמָתֶאֶרת ֲאָחדֹות ִמן ַהְּלָׁשכֹות ֶׁשָהיּו ְּבֵבית ַהִּמְקָּדׁש:
ִלְׁשַּכת ַהּגֹוָלה - ָהָיה ְּבתֹוָכּה ּבֹור ַמִים ֶׁשָחְפרּו ָהעֹוִלים ִמּגֹוַלת ָּבֶבל, ְוָלֵכן ִהיא ִנְקְרָאה 
ַעל ְׁשָמם. ֵמַעל ַהּבֹור ָהָיה ָקבּוַע ַּגְלַּגל ִעם ֶחֶבל ּוְדִלי, ֶׁשְּבֶאְמָצעּותֹו ָׁשֲאבּו ַמִים 

ִמן ַהּבֹור ְלצֹוְרֵכי ָהֲעָזָרה.
ִלְׁשַּכת ַהָּגִזית - ָּבּה ָיְׁשָבה ַהַּסְנֶהְדִרין ַהְּגדֹוָלה. ַהִּלְׁשָּכה ְקרּוָיה "ָּגִזית" ַעל ֵׁשם ַאְבֵני 
ַהָּגִזית ַהְמיּוָחדֹות ֶׁשִהְׁשַּתְּמׁשּו ָּבֶהן ִלְבִנַּית ַהִּלְׁשָּכה, ִלְכבֹוד ַחְכֵמי ַהַּסְנֶהְדִרין. ַּבִּלְׁשָּכה 
ַהּזֹו ָהיּו ַהַּסְנֶהְדִרין ְמָבְרִרים ַעל ָּכל ּכֵֹהן ִאם הּוא ָּכֵׁשר ַלֲעבֹוד ְּבֵבית ַהִּמְקָּדׁש. ַהִּמְׁשָנה 
ְמַסֶּפֶרת ֶׁשּכֵֹהן ֶׁשִּנְמָצא ָּפסּול ַלֲעבֹוָדה ַעל ְיֵדי ַהַּסְנֶהְדִרין, ָהָיה לֹוֵבׁש ְּבָגִדים ְׁשחֹוִרים 
ְויֹוֵצא ִמן ַהָּמקֹום. ּכֵֹהן ֶׁשֹּלא ִנְמָצא ּבֹו ְּפסּול, ָהָיה לֹוֵבׁש ִּבְגֵדי ְּכהּוָּנה ְלָבִנים ְוִנְכַנס 
ְלֵבית ַהִּמְקָּדׁש ַלֲעבֹוד ִעם ֶאָחיו ַהּכֲֹהִנים. ְויֹום טֹוב ָהיּו עֹוִׂשים ְלהֹודֹות ַלה' ֶׁשֹּלא 
ִנְמָצא ְּפסּול ְּבַזְרעֹו ֶׁשל ַאֲהרֹן ַהּכֵֹהן, ְוַאף ָהיּו ְמָבְרִכים ְּבָרָכה ְמיּוֶחֶדת ְלֶרֶגל ַהְּמאֹוָרע.

בס"ד

1. ַמה ְצִריָכה ִלְהיֹות ַּכּמּות ַהַּמִים ְּבִמְקֵוה 
ְּכֵדי ֶׁשהּוא ִיְהֶיה ָּכֵׁשר?

3. ְּבָמה עֹוֶסֶקת ַמֶּסֶכת ִמיּדֹות?

4. ֵּכיַצד ָהיּו ְמַסְּיִדים ֶאת ַהִּמְזֵּבַח?

סדר קדשים | ַמֶּסֶכת מידות, ַדִּּפים ל״ו - ל״ז, ַמֶּסֶכת ִניָּדה, ַדִּּפים ב׳ - ג׳

???שאלות השבוע

דבר תורה
כשמתארת התורה את בריאתו של אדם 
הראשון היא אומרת: "נעשה אדם בצלמנו 
כדמותינו". רבים מהמפרשים התקשו להבין: 
מדוע התורה מדברת בלשון רבים? וכי יש 
שותפים לקב"ה בבריאת האדם והעולם? 
המדרש מספר שגם משה רבנו נתקשה 
בשאלה זו, ובעודו כותב את התורה מפי 
הגבורה, הוא פונה אל ה' ושואל: מדוע 
לכתוב זאת כך - הרי הדבר עלול להביא 
לכפירה? דברים נפלאים עונה ה' למשה 
ואומר שטעם הדבר הוא כדי ללמד את 
בני האדם עד כמה חשוב לכבד ולהתייחס 
לכל אדם בצורה מכובדת. גם אני, אומר ה', 
התייעצתי עם מלאכי השרת קודם בריאת 
האדם, וכך גם אתם תלמדו - שתמיד נכון 
לכבד ולהסתכל בגובה העיניים של אלו 

שקטנים ואולי פחות חשובים מכם. 
)תשובות : אריס, טוב לו, ס  - אריסטובלוס(

מסיימים
מסכת מידות

בשעה טובה ומתחילים
מסכת נידה

ַמֶּסֶכת ִניָּדה

חידת גימטריה
פתרו את ההגדרות הבאות:

 1. אדם שעובד בשדה של חברו
בתמורה לחלק מהתבואה - 

2. לא רע לו - 

3. האות של גימטריא 60 -  

חברו את כל אלה יחד, ותקבלו את שמו של 
אחד מצאצאי החשמונאים שנלחם באחיו: 

בחסות חברת 
Talmudisraeli@Medison.co.il

טל: 03-9250225 פקס: 03-9265608

מייסד ועורך: מאיר יעקבסון
מנהל חינוכי ועורך: אבי רט

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

בין הפותרים נכונה תיערך הגרלה שבועית* והזוכה בה 
יזכה בפרס איכותי. את התשובות יש לשלוח עד יום רביעי 

שלאחר השבת של אותו עלון עד השעה 14:00, 
talmudhagrala@medison.co.il למייל
יש לציין את מס' העלון עליו אתם עונים.

*בפיקוח רואה חשבון


