
ָמׁשֹות" ַּדף נ"ג: "ֵּבין ַהּׁשְ

ִקיַעת ַהַחָּמה ַעד ֵצאת ַהּכֹוָכִבים. ַהִאם ְזַמן ֶזה הּוא  ָמׁשֹות" הּוא ַהְּזַמן ֶׁשִּמּׁשְ "ֵּבין ַהּׁשְ
יֹום אֹו ַלְיָלה? ַלֲהָלָכה ִנְפַסק ִּכי ְזַמן ֶזה מּוְגָּדר ִּכְסֵפק יֹום ּוְסֵפק ַלְיָלה.

ָמׁשֹות" ֶאְפָׁשר ִלְלמֹוד זֹאת  ִאם רֹוִצים ָאנּו ְלָהִבין ֶאת ַהַּמֲעָמד ַהְמיּוָחד ֶׁשל "ֵּבין ַהּׁשְ
ֵמִהְלכֹות ַׁשָּבת. ֵיׁש ְּפעּוּלֹות ֶׁשֲחַז"ל ָאְסרּו ַלֲעׂשֹות ְּבַׁשַּבת, ְלָמָׁשל: ֵאין ְלַהְפִריׁש 
ְּתרּומֹות ּוַמַעְׂשרֹות, ִּכי ְּפעּוָּלה זֹו ּדֹוָמה ִלְמָלאָכה ִמְּפֵני ֶׁשִהיא "ְמַתֶּקֶנת" ֶאת ַהֵּפרֹות, 
ר "ְּדַמאי", ֶׁשֵהם  ָמׁשֹות מּוָּתר ְלַעּׂשֵ ִּכי ִהיא ַמְכִׁשיָרה אֹוָתם ַלֲאִכיָלה. ֲאָבל ְּבֵבין ַהּׁשְ

רּו. ֵּפרֹות ֶׁשֵּיׁש ָסֵפק ִאם ֵהם עּוּׂשְ

ַּדף נ"ד: ֶהְבֵּדל ֵּבין טּוְמאֹות

ֶיְׁשָנם סּוִגים ׁשֹוִנים ֶׁשל טּוְמָאה, ִעם ֶהְבֵּדִלים ׁשֹוִנים ֵּביֵניֶהם. 

ַהִּמְׁשָנה אֹוֶמֶרת ִּכי ָּבָׂשר ֶׁשל ֵמת ְמַטֵּמא ַּגם ִאם הּוא ַלח ְוַגם ִאם הּוא ָיֵבׁש, ֲאָבל ֶׁשֶרץ 
ּוְנֵבָלה ֵאיָנם ְמַטְּמִאים ֶאָּלא ְּבעֹוָדם ַלִחים, ַאְך ְלַאַחר ֶׁשִהְתַיְּבׁשּו ְּכָבר ֵאיָנם ְמַטְּמִאים.

ּוִמַּנִין ֶׁשְּבַׂשר ַהֵּמת ְמַטֵּמא ֵּבין ַלח ּוֵבין ָיֵבׁש? ִּכי ַּבָּפסּוק ְּבֵסֶפר ַוִּיְקָרא  ָהעֹוֵסק ְּבטּוְמַאת 
ֵמת ֶנֱאַמר: "אֹו ִאיׁש ֲאֶׁשר ִיַּגע... ְּבָאָדם ֲאֶׁשר ִיְטָמא לֹו ְלכֹל ֻטְמָאתֹו". ִמָּכאן ָּדְרׁשּו ֲחַז"ל: 

ָּכל סּוג ָּבָׂשר ֶׁשל ַהֵּמת ְמַטֵּמא, ֵּבין ַלח ּוֵבין ָיֵבׁש.

ַּדף נ"ה: ְּדָמעֹות ָׁשִליׁש

ְּבַמֲהַלְך ַהּסּוְגָיה ַמְזִּכיר ַהַּתְלמּוד ֶאת ַהָּפסּוק ִּבְתִהיִּלים )ֶּפֶרק פ'(: "ֶהֱאַכְלָּתם ֶלֶחם 
ִּדְמָעה ַוַּתְׁשֵקמֹו ִּבְדָמעֹות ָׁשִליׁש" - ָּדִוד ַהֶּמֶלְך ְמַתֶּנה ֶאת ַהָּצרֹות ֶׁשל ַעם ִיְׂשָרֵאל.

ַמה ֵּפרּוׁשֹו ֶׁשל ָּפסּוק ֶזה? ַרִׁש"י ַמְסִּביר: "ֶהֱאַכְלָּתם ֶלֶחם ִּדְמָעה" - ַהָּקָּב"ה ֶהֱאִכיָלנּו 
ְעּבּוד; "ַוַּתְׁשֵקמֹו ִּבְדָמעֹות  ִּבְדָמעֹות ָּבֵעת ֶׁשָעַבְדנּו ְּבִמְצַרִים ְּבָמאַתִים ְוֶעֶׂשר ְׁשנֹות ַהּׁשִ
ָׁשִליׁש" - ְוַהָּקָּב"ה ִהְׁשָקה אֹוָתנּו ִּבְדָמעֹות ְּבָבֶבל. ּוַמּדּוַע ֵהן ְמכּוּנֹות "ְּדָמעֹות ָׁשִליׁש"? 
ִּכי אֹוְרָּכּה ֶׁשל ָּגלּות ָּבֶבל הּוא ְׁשִליׁש ִמָּגלּות ִמְצַרִים. ָּגלּות ִמְצַרִים ִהְתָאְרָכה ַעל ְּפֵני 

ָכה ִׁשְבִעים ָׁשָנה. ָמאַתִים ְוֶעֶׂשר ָׁשִנים, ְוָגלּות ָּבֶבל ִהְתַמּׁשְ

ֶהְסֵּבר נֹוָסף: "ָׁשִליׁש" הּוא ֶרֶמז ִלְׁשלֹוׁש ַהְּדָמעֹות ֶׁשהֹוִריד ֵעָׂשו ְּבָׁשָעה ֶׁשִהְתָּבֵרר לֹו 
ֶׁשָאִחיו ַיֲעקֹב ִקיֵּבל ֶאת ַהְּבָרכֹות ִמִּיְצָחק ָאִבינּו, ּוִבְגַלל ֶׁשָּבָכה הּוא ָזָכה ִלְחיֹות ַעל ַחְרּבֹו.

ַּדף נ"ו: טּוְמָאה ְוָטֳהָרה

ַּבְּתקּוָפה ֶׁשָּבּה ָׁשְמרּו ַעל ִּדיֵני טּוְמָאה ְוָטֳהָרה, ְּבָכל ַּבִית ָהיּו ַמֲאָכִלים ֶׁשחֹוָבה ִלְׁשמֹור 
ֲעֵליֶהם ְּבָטֳהָרה, ְּכגֹון, ְּתרּוָמה ְגדֹוָלה ָועֹוד. ֲחַז"ל הֹורּו ֶׁשִאם ִנְמָצא ֶׁשֶרץ ָּבְרחֹוב, ָּכל 

ֶרץ ְוִנְטְמָאה.  ָטֳהָרה ֶׁשָעְבָרה ְּבאֹותֹו ְרחֹוב, ֵיׁש ַלֲחׁשֹוׁש ֶׁשָּמא ִהיא ָנְגָעה ַּבּׁשֶ

מדינת ישראל
משרד החינוך

גיליון 322

מן התלמוד
סדר טהרות, 

מסכת נידה, דף נ"ו

הסבר: בני ישראל נוהגים לבדוק את המבוא כאשר 
הם מטאטאים ומנקים אותו, ואפשר לסמוך על 
כך שאילו היה שם שרץ או דבר טמא היו מוצאים 

אותו.

נפקא – יוצא
אשתכח – נמצא

"מפני שחזקת בני ישראל בודקין מבואותיהן 
בשעת כיבודיהם, ואם לא בדקו הפסידוהו 

למפרע" 

בס"ד

סדר טהרות | ַמֶּסֶכת ִנָּדה דפים נ"ג-נ"ט
פרשת וישב | י"ז- כ"ג בכסלו )15-21 לדצמבר(

talmudisraeli.co.il

בקרו אותנו באתר

התלמוד הישראלי

תיאטרון המעלות - אמפיתיאטרון רוטנברג. ברקע 
נראים מדבר יהודה, אל-זעיים ומעלה אדומים 

)Wikipedia, Milan.sk( ובאופק ים המלח

הר הצופים הוא אחת משלוש פסגות 
של רכס הררי הנמצא ממזרח לירושלים, 
כשלידו הר הזיתים והר המשחית. גובהו 
הוא 826 מטרים מעל פני הים. הוא נקרא 
כך משום שאפשר לצפות ממנו ולראות 
את ירושלים ובית המקדש. על הר הצופים 
נמצאים האוניברסיטה העברית ובית 
חולים הדסה. במלחמת העצמאות הוא 
נותק מירושלים, ולאחריה הפך למובלעת 
בשטח הירדני, כשחלקו בשליטה ישראלית 
וחלקו בשליטה ירדנית. במלחמת ששת 
הימים שחררה ישראל את כל ההר והוא 

חובר לירושלים.

 | על המפה | הר הצופים



4 דקות

למשטרה ולדווח עליו.חייבים להתקשר ועוקף את כולם, ולכן מסוכנת, יורד לשוליים כי הרכב נוסע בצורה חלק מהילדים טענו מצד אחד:

מצד שני:

חלק מהילדים טענו שצריך לדון 

לכף זכות ואולי יש לנהג הרכב 

סיבה לכך: אולי הוא מסיע יולדת 

או חולה או פצוע לבית חולים, אולי 

זה רכב של שירותי הביטחון, ואולי 

זה רופא שממהר להציל חיים, ולכן 

אין צורך להתקשר למשטרה. זה רק 

יעכב את הצלת החיים ואת הדברים 

החשובים שאולי אותו נהג עושה

מתפלפלים
לפניכם אירוע שעורר דיון משפחתי סוער –

אדון כהן נסע עם משפחתו ברכב, כאשר ראה רכב אחר 
שנוסע על השוליים, עוקף את כולם, ולא נוהג על פי הכללים. 
אדון כהן רשם את מספר הרכב ושאר הפרטים והתלבט האם 
להתקשר למשטרה לדווח על הרכב הזה. הדבר עורר ויכוח 

בין הילדים ברכב.

שם משפחתו המקורי היה גורבן. א. 
במלחמת ששת הימים היה מפקד   ב. 

חטיבת הצנחנים ששחררה את ירושלים.
הכריז "הר הבית בידינו!" ג. 

כיהן כרמטכ"ל וכשר בממשלת ישראל. ד. 

מרדכי מוטה גור

  | מי אני?

 | מן ההסטוריה
"הר הבית בידינו"

ביום רביעי, כ"ח באייר תשכ"ז, קיבל מפקד חטיבת 55 
של הצנחנים, מוטה גור, הוראה להיכנס לירושלים 
העתיקה. הכוח העיקרי נע לכיוון דרך שער האריות, 
כשבראשו הזחל"ם של המח"ט, שעקף את הטנקים 
שלא יכלו לעבור בשער. כמה דקות לאחר מכן נכנסו 

חבורת הפיקוד ופלוגה א' 
של גדוד 71 להר הבית, 
הכריז   10:00 ובשעה 
מוטה גור בקשר "הר הבית 
בידינו!". הכרזה זו עוררה 
התרגשות רבה בכל עם 
לאחד  והפכה  ישראל, 
הסמלים הידועים של 
הניצחון במלחמת ששת 
הימים. כמה דקות לאחר 
מכן הגיע למקום הרב 
שלמה גורן, הרב הצבאי 

הראשי, ותקע בשופר.
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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

7 דקות

יש לי מושג | הר הבית !
הר הבית הוא ההר עליו נבנה בית המקדש, המקום 
הקדוש ביותר בעולם. זהו המקום בו לפי המסורת 
היהודית נעשתה עקידת יצחק, ודוד המלך קנה 
אותו מארוונה היבוסי ובנה שם מזבח כדי לעצור את 
המגיפה מעל ישראל. המתחם הנוכחי של הר הבית 
נבנה על ידי הורדוס בתקופת בית שני, שהרחיב את 
אזור ההר כדי להגדיל את שטח בית המקדש, ובנה 
לשם כך את קירות התמך שהמפורסם שבהם הוא 
הכותל המערבי. כיום נמצאים על הר הבית כיפת 
הסלע, מסגד אל אקצה ומבנים אחרים שנבנו על 

ידי המוסלמים.

בס"ד

חברותא

 הרב גורן בכותל המערבי
)לשכת העיתונות הממשלתית(



3 דקות

שער האריות

  | מי אני?

7 דקות

1  . מרדכי מוטה גור.
2  . בהר הבית.
3  .

כ"ח באייר תשכ"ז. מלחמת ששת הימים.
4  .

דגלי היחידות בהם לחם ועליהן פיקד מוטה גור.
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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 האיש במרכז הציור?

היכן הוא נמצא?

מה התאריך בו האירוע שבציור מתרחש, ובאיזו מלחמה מדובר?

מה מסמלים הדגלים מאחור?

אחד משערי העיר העתיקה בירושלים. א. 
נבנה במאה ה-16 ע"י הסולטאן סולימאן. ב. 

נקרא על שם החיות החרוטות עליו. ג. 
דרכו פרצו הצנחנים לירושלים במלחמת ששת הימים. ד. 
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ַּדף נ"ח: ַרִּבי ְנֶחְמָיה

ַהַּתָּנא ַרִּבי ְנֶחְמָיה ַחי ַּבּדֹור ָהְרִביִעי ֶׁשל ְּתקּוַפת ַהַּתָּנִאים, ְוָהָיה ִמַּתְלִמיֵדי ַרִּבי ֲעִקיָבא 
ְלטֹון ָהרֹוָמִאי ָאַסר ִלְסמֹוְך  ֶׁשִּנְסְמכּו ַעל ְיֵדי ַרִּבי ְיהּוָדה ֶּבן ָּבָּבא, ַּבְּתקּוָפה ֶׁשָּבּה ַהּׁשִ

ֶאת ַחְכֵמי ִיְׂשָרֵאל.

ָּכל "ּתֹוֶסְפָּתא" ֶׁשֹּלא ְמצּוָּין ִמי ָאַמר אֹוָתּה, ֲהֵרי ִהיא ִמִּדְבֵרי ַרִּבי ְנֶחְמָיה. ָּכְך ָאַמר 
ַרִּבי יֹוָחָנן: "ְסָתם ּתֹוֶסְפָּתא - ַרִּבי ְנֶחְמָיה".

ּתֹוֶסְפָּתא ִהיא אֹוֶסף ֶׁשל ְּבַרְיתֹות ֶׁשֵהן ִּדְבֵרי ַתָּנִאים ֶׁשֹּלא ִנְכְללּו ַּבִּמְׁשָנה ַעל ְיֵדי 
ַרִּבי ְיהּוָדה ַהָּנִׂשיא.

ַּדף נ"ט: ַרִּבי ַיַּנאי

ָהָאמֹוָרא ַרִּבי ַיַּנאי ַחי ְּבֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל ַּבּדֹור ָהִראׁשֹון ֶׁשל ָהָאמֹוָרִאים, ָהָיה ַּתְלִמידֹו 
ֶׁשל ַרִּבי ְיהּוָדה ַהָּנִׂשיא ְוַאף ִׁשיֵּמׁש ְּכַדָּין ְּבֵבית ִּדינֹו. ְּבַמֶּסֶכת ַׁשָּבת )ַּדף קי"ט( ֵמִביא 
ָּבת "ּבֹוִאי  ַהַּתְלמּוד ַהְנָהָגה ֶׁשל ַרִּבי ַיַּנאי, ֶׁשְּבָכל ֶעֶרב ַׁשָּבת ָהָיה אֹוֵמר ִלְקַראת ַהּׁשַ

ַכָּלה, ּבֹוִאי ַכָּלה".

ַרִּבי ַיַּנאי ִהְתּגֹוֵרר ְּבַעְכְּבָרא ֶׁשְּלַיד ְצַפת ְוָיַסד ָׁשם ְיִׁשיָבה ְגדֹוָלה ֶׁשִהְמִׁשיָכה ְלִהְתַקֵּים 
עֹוד ַּכָּמה דֹורֹות ַאֲחֵרי ְּפִטיָרתֹו.

ַרִּבי ַיַּנאי ָזָכה ְלַהֲעִמיד ַּתְלִמיִדים ַרִּבים, ָּבֶהם ַרִּבי יֹוָחָנן, ַרִּבי ִׁשְמעֹון ֶּבן ָלִקיׁש, ַרִּבי 
אֹוַׁשְעָיא ְוַרִּבי ַׂשְמַלאי.

ַּדף נ"ז: ֵּבית ַהְּפָרס

ֶדה ֶנְחַרׁש. קֹוְרִאים לֹו "ֵּבית ַהְּפָרס"  ֵּבית ַהְּפָרס הּוא ָׂשֶדה ֶׁשָהָיה ּבֹו ֶקֶבר, ְוַהּׂשָ
ִּכי ִיָּתֵכן ֶׁשָהֲעָצמֹות ֶׁשָהיּו ַּבֶּקֶבר ִנְׁשְּברּו, ִנְפְרסּו. ָּכֵעת ָיכֹול ִלְהיֹות ֶׁשָהֲעָצמֹות 
ֶדה, ְוָלֵכן ָּגְזרּו ֲחַז"ל ֶׁשָאסּור ְלכֵֹהן ְלִהיָּכֵנס ִלְׂשֵדה ֵּבית  ְמפּוָּזרֹות ַעל ְּפֵני ָּכל ַהּׂשָ

ַהְּפָרס, ֶׁשָּמא ִיַּטֵּמא ְּבַאַחת ָהֲעָצמֹות.

ּוְבָכל זֹאת, ֵיׁש ִּפְתרֹון ְלכֵֹהן ַלֲעבֹור ְּבֵבית ַהְּפָרס ְּבִלי ְלִהיַּטֵמא. ַהּכֵֹהן ְמָקֵרב ֶאת ִּפיו 
ֶאל ַהַּקְרַקע ְונֹוֵׁשף ְּבָחְזָקה ַעל ֶהָעָפר, ְוָכְך הּוא ַמְרִחיק ֲעָצמֹות ְקַטּנֹות, אֹו חֹוֵׂשף 

ָעָפר ֵמֲעָצמֹות ְּגדֹולֹות ְוהּוא עֹוֵקף אֹוָתן ְוֵאינֹו ִנְטָמא ֵמֶהן.

בס"ד

מהי "ּתֹוֶסְפָּתא"?  .1

מהו "ֵּבית ַהְּפָרס"?  .2

כיצד מפרש רש"י את הפסוק   .3
בתהילים: "ֶהֱאַכְלָּתם ֶלֶחם ִּדְמָעה 

ַוַּתְׁשֵקמֹו ִּבְדָמעֹות ָׁשִליׁש"?

סדר טהרות | ַמֶּסֶכת ִניָּדה, ַדִּּפים נ״ז - נ״ט

???שאלות השבוע

דבר תורה
יעקב אבינו שולח את יוסף לחפש את אחיו. 
יוסף מתקשה למצוא אותם עד שפוגש 

אותו איש:

"וימצאהו איש, והנה תעה בשדה. וישאלהו 
האיש לאמר - מה תבקש? ויאמר את אחי 

אנכי מבקש".

מה משמעותו של מפגש זה ומהי חשיבותו 
רגע לפני ירידתו הארוכה של יוסף למצרים?

הרבי מקוצק מסביר שלא מדובר כאן במפגש 
מקרי. אותו האיש לא היה שם במקרה אלא 
הוא חיפש את יוסף, ולכן התורה אומרת 

"וימצאהו איש" ולא שיוסף מצאו.

האיש הזה רצה להעביר ליוסף מסר חשוב, 
בכל מקום בו תהיה - לעולם אל תשכח - "מה 

אתה מבקש".

כשאדם זוכר למה הוא שייך, מה שאיפותיו 
ותקוותיו האמיתיות- הוא יחזיק מעמד ויהיה 
מלא בכוח כנגד כל רוח פרצים שתבוא כנגדו.

מה המשפט?

)תשובה: צדוקים(

המילה הראשונה בי היא מקום גבוה.
השנייה היא מקום שגרים בו.

השלישית קשורה לאיברים בגוף האדם.
ביחד אנחנו משפט היסטורי.

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


