
ַּדף ק"ה: ֶׁשֶרץ ֶׁשֵּמת ְּבֵבית ַהִּמְקָּדׁש

ַמה ְּצִריִכים ַהּכֲֹהִנים ַלֲעׂשֹות ַּכֲאֶׁשר ֵהם ְמַגִּלים ֶׁשֶרץ ֵמת ְּבֵבית ַהִּמְקָּדׁש?

ֶׁשֶרץ ֶׁשֵּמת הּוא ָטֵמא, ְוִאם ָאָדם נֹוֵגַע ּבֹו, ַגם הּוא ִנְהָיה ָטֵמא, ְוֵכן ִאם ֶּבֶגד אֹו ְכִלי 
ֶרץ ַהֵּמת ְּבָיָדיו  ֶרץ ֵהם ִנְטָמִאים. ָלֵכן, ַהּכֵֹהן ֵאינֹו ַרַׁשאי ְלַהֲחִזיק ֶאת ַהּׁשֶ נֹוְגִעים ַּבּׁשֶ
ּוְלהֹוִציאֹו ִמחּוץ ַלִּמְקָּדׁש, ִמְּפֵני ֶׁשִאם ַיֲעֶׂשה ֵּכן הּוא ְּבַעְצמֹו ִיְהֶיה ָטֵמא, ּוְלָאָדם ָטֵמא 

ָאסּור ִלְהיֹות ַּבִּמְקָּדׁש.

ָמה עֹוִׂשים?

אֹוֶמֶרת ַהִּמְׁשָנה, ֶׁשַהּכֵֹהן נֹוֵטל ְּבָידֹו ֶאת ָהַאְבֵנט ֶׁשּלֹו ְוָׂשם ֶאת ָהַאְבֵנט ַעל ַהָּיד ְּכמֹו 
ֶרץ ּוַמְרִחיק אֹותֹו ִמְּמקֹום ַהִּמְקָּדׁש. ְכָפָפה, ְוָאז הּוא נֹוֵטל ֶאת ַהּׁשֶ

ַּדף ב': ַמֶּסֶכת ְּפָסִחים - ְּבִדיַקת ָחֵמץ

ַרִּבי ְיהּוָדה ַהָּנִׂשיא ִסיֵּדר ֶׁשְּתִחיָּלה ִיְלְמדּו ֶאת ִהְלכֹות ְּבִדיַקת ָחֵמץ ְוֶאת ִהְלכֹות ְׂשֵרַפת 
ָחֵמץ, ַאַחר ָּכְך ִּדיֵני ַמָּצה ּוָמרֹור, ְוַאֲחֵריֶהם ֶאת ִהְלכֹות ַהְקָרַבת קֹוְרַּבן ַהֶּפַסח, ּוְבסֹוף 

ַהַּמֶּסֶכת לֹוְמִדים ֶאת ִהְלכֹות ֵליל ַהֵּסֶדר.

ְּבִדיַקת ָחֵמץ: ַּבַלְיָלה ִלְפֵני ֵליל ַהֵּסֶדר עֹוְרִכים ְּבִדיַקת ָחֵמץ ְּבָכל ַהָּבִית.

ַמּדּוַע ֲחָכִמים ִּתיְּקנּו ִלְבּדֹוק ֶאת ֶהָחֵמץ ַּבַּלְיָלה ְוֹלא ַּבּיֹום?

ַּבַּתְלמּוד ֶיְׁשָנן ְׁשֵּתי ִסיּבֹות. ִסיָּבה ַאַחת, ִמְּפֵני ֶׁשַּבַּלְיָלה ַהּכֹל חֹוְזִרים ְלָבֵּתיֶהם 
ִנָּיה, ִּכי אֹור ַהֵּנר ֶׁשְּלאֹורֹו ּבֹוְדִקים  ֵמִעיּסּוֵקיֶהם ְוכּוָּלם ִנְמָצִאים ַּבַּבִית. ַהִּסיָּבה ַהּׁשְ
ֶאת ֶהָחֵמץ, ֵמִאיר יֹוֵתר טֹוב ַּבַּלְיָלה ֵמֲאֶׁשר ַּבּיֹום. ַּבַּלְיָלה ֵיׁש חֹוֶׁשְך ִמָּסִביב, ּוְלאֹור 

ַהֵּנר ִניָּתן ְלַהְבִחין ְּבֵפרּוֵרי ָחֵמץ ַהִּנְמָצִאים ַּבחֹוִרים ּוַבְּסָדִקים.

ִמיָרה ַעל ָלׁשֹון ְנִקָּיה ַּדף ג': ַהּׁשְ

ַרִּבי ְיהֹוֻׁשַע ֶּבן ֵלִוי אֹוֵמר, ִּכי ַהּתֹוָרה ָּכְתָבה ְּפסּוִקים ְמסּוָּיִמים ְּבָלׁשֹון ְמיּוֶחֶדת, ְּכֵדי 
ְלַלֵּמד אֹוָתנּו ְלַדֵּבר ְּבָׂשָפה ְנִקָּיה, ִלְברֹור ִמיִּלים ָיפֹות ִּבְלָבד ְוֹלא ְלִהְׁשַּתֵּמׁש ְּבָלׁשֹון 

ֶׁשֵאיָנּה ְנִקָּיה.

ַּכֲאֶׁשר ה' ִציּוָה ֶאת נַֹח ְלַהְכִניס ֶאת ָּכל ַּבֲעֵלי ַהַחִּיים ֶאל ַהֵּתָבה ֶׁשּלֹו, הוא ָאַמר לֹו 
ֶׁשַּיְכִניס ַּגם ֶאת "ַהְּבֵהָמה ֲאֶׁשר ֵאיֶנָּנה ְטהֹוָרה". הּוא ֹלא ָאַמר "ַהְּבֵהָמה ַהְּטֵמָאה, ֶאָּלא 

ָאַמר "ַהְּבֵהָמה ֲאֶׁשר ֵאיֶנָּנה ְטהֹוָרה".

ַמּדּוַע ֶהֱאִריָכה ַהּתֹוָרה ְוָכְתָבה ִמיָּלה נֹוֶסֶפת? ְּכֵדי ְלַלֵּמד אֹוָתנּו ְלִהְׁשַּתֵּמׁש ְּבָלׁשֹון ְנִקָּיה.

ַהַּתְלמּוד ְמַסֵּפר ִּכי ּכֵֹהן ֶׁשָעַבד ְּבֵבית ַהִּמְקָּדׁש ִהְתַּבֵּטא ַּפַעם ַאַחת ְּבָלׁשֹון ֶׁשֵאיָנּה 
ָיָפה ַעל "ֶלֶחם ַהָּפִנים" ֶׁשחּוַּלק ַלּכֲֹהִנים, ְוַכֲאֶׁשר ַחְכֵמי ַהּכֲֹהִנים ָׁשְמעּו ֶׁשהּוא ִהְתַּבֵּטא 

ָכְך, ָּבְדקּו ַאֲחָריו ּוָמְצאּו ֶׁשהּוא ָּפסּול ַלֲעבֹוד ְּבֵבית ַהִּמְקָּדׁש.

קרב במצדה
מצדה היא מבצר במדבר יהודה שנבנה על 
ידי הורדוס. במהלך המרד הגדול השתלטו 
על המבצר מורדים יהודים, בראשות אלעזר 
בן יאיר, ויצאו ממנו לקרבות נגד הרומאים. 
הרומאים הטילו מצור על מצדה, פרצו את 
החומות והתכוננו להשתלט עליה. על פי 
סיפורו של יוסף בן מתתיהו, נשא אלעזר 
בן יאיר נאום בו שכנע את אנשיו להתאבד 
כדי לא ליפול בידי הרומאים. רק שתי נשים 
וכמה ילדים נותרו בחיים. מצדה הפכה 
לסמל של גבורה, חירות ועמידה נואשת 

מול אויב חזק יותר. 

 הארמון הצפוני במצדה
)Wikipedia, avinoam michaeli(

 | מן ההסטוריה

מדינת ישראל
משרד החינוך

גיליון 371

מן התלמוד
סדר מועד, 

מסכת פסחים, דף ב'

הסבר: התלמוד דן בשאלה האם לשון המשנה 
"אור לארבעה עשר" מתייחסת לערב או לבוקר.

צפרא – בוקר
נהר – האיר

"מי כתיב האור בוקר? הבוקר אור כתיב, כמאן 
דאמר: צפרא נהר" )מסכת פסחים, דף ב'(

בס"ד

סדר מועד | ַמֶּסֶכת ֵערּוִבין, ַּדף ק"ה- ַמֶּסֶכת ְּפָסִחים ַּדף ז'
פרשת ויצא | ו'- י"ב בכסלו )22-28 לנובמבר(

ַמֶּסֶכת ְּפָסִחים

talmudisraeli.c
o.il

בקרו אותנו באתר

התלמוד הישראלי

מסיימים
מסכת ערובין

מתחילים
מסכת פסחים!
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שהסחורה טובה.ומטעה אותם לחשוב פגומה ולא טרייה, להם במחיר מלא סחורה הוא נוכל ורמאי שמוכר השכונה כי בעל החנות אולי עליהם לפרסם בכל מצד אחד:

מצד שני:

הם לא שוטרים או פקחים וזה לא 

תפקידם. שכל מי שקונה בחנות יבדוק 

בעצמו את הסחורה לפני שהוא קונה, 

ואחר כך בבית כשהוא פותח את 

השקיות, וכל אחד יחליט האם הוא 

ימשיך לקנות בחנות הזו או לא. אולי 

לחלק מהאנשים זה לא מפריע, ואולי 

זה רק תקופה מסוימת כך, ולכן כל אחד 

יבדוק ויחליט לעצמו.

מתפלפלים
לפניכם אירוע שעורר דיון משפחתי סוער:

דינה בת ה-13 מתגוררת ליד חנות ירקות ופיצוחים, ומחלון ביתה 
היא רואה בדיוק מה קורה בחנות. בחודשים האחרונים היא שמה 
לב שבעל החנות מערבב סחורה טרייה עם סחורה ישנה, והלקוחות 
שרואים למעלה פירות טובים ופיצוחים טריים לא יודעים שכשהם 
לוקחים כמות בשקית, הם בעצם מקבלים גם סחורה לא טרייה 

ופגומה. דינה סיפרה זאת להוריה וכולם מתלבטים מה לעשות.

גובהי 63 מטר מעל פני הים ו-450 מטר מעל ים המלח. א.  
עליי בנה המלך הורדוס מצודה וארמונות מפוארים. ב.  

היהודים שמרדו ברומאים בחרו בי כמקום המסתור והמקלט  ג.  
שלהם.

הוכרזתי כגן לאומי וכאתר מורשת עולמית, ומדי שנה פוקדים  ד.  
אותי כ-750,000 איש מכל העולם.

  | מי אני?

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
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מכירת חמץ
בפסח אסור שיהיה חמץ ברשותנו. משום 
כך מבערים את כל החמץ לפני החג. מי שיש 
לו כמות גדולה של חמץ, ואינו רוצה לבער 
אותה משום שזה יגרום לו הפסד כספי, יכול 
למכור את החמץ לגוי לפני החג. באופן הזה 
החמץ יהיה שייך לגוי, והיהודי לא יעבור על 
איסור. לאחר החג אפשר לקנות את החמץ 

מהגוי בחזרה.

מינהל החינוך הדתי
הפיקוח  על הוראת תלמוד ותושבע"פ

של מושג 

 -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

דבר תורה
פגישתו הראשונה של יעקב עם רחל הייתה 
ליד באר המים. כמו יעקב, גם רבים מאבותינו 
פגשו את נשותיהם ליד הבאר. מה עניינה של 
הבאר? מדוע דווקא שם פגשו אבותינו את 

נשותיהם?

הבאר היא למעשה מקום המפגש המרכזי של 
העת העתיקה. כל אדם צריך מים לא משנה 
אם הוא עשיר, עני, חשוב או פשוט - לכן כולם 

מגיעים אל הבאר.

המעניין הוא - שאת הדבר שכולם מחפשים 
– המים - לא מוצאים כי אם בשאיבה מתוך 

המעמקים - בעומק הבאר. 

הבאר מסמלת כי למרות שכלפי חוץ ישנו שוני 
המבדיל בין איש לרעהו - כלפי פנים אנחנו 
דומים ושותפים. המים המתחבאים במעמקי 
האדמה מסמלים את נקודת השיתוף בין כולנו, 
והיא שצריכה להוביל אותנו לאהוב זה את זה.

זוהי אהבתם של אבותינו, לא אהבה חיצונית 
התלויה בדבר, כי אהבה הרואה את תוכו של 

השני.

בס"ד

מצדה

חברותא
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1 . מצדה.
	 .

המצור הרומאי על לוחמי מצדה.
3 .

בשנת 73 לספירה.
4 .

לוחמי מצדה בחרו להתאבד.
5 .

הורדוס בנה הן את מצדה והן את קיסריה.

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

495
חתימת 
התלמוד

426046504900 48005258

רבי סעדיה 
גאון

הרמב"ם 1492רש״י
גירוש ספרד

510
ימי הביניים

תקופת הראשונים

התשכ"ט

1969
 הרב

אריה לוין

בס"ד

הורדוס

התבוננו היטב בציור וענו על השאלות הבאות:
מהו המקום המתואר בציור?

איזה אירוע מצויר כאן?
מתי הוא התרחש?

מה היו תוצאות האירוע? 
שאלת אתגר: מה הקשר בין הציור לבין השלט שעל העמוד?

בסוף תקופת החשמונאים הייתי מושל הגליל ואח"כ מלך יהודה כ-33 שנים. א. 
נחשבתי כשליט אכזר ששולט בכוח הזרוע, ולא מהסס להרוג ולחסל את כל מתנגדיי. ב. 

בניתי ערים, מבצרים, ארמונות ועוד בכל רחבי הארץ. ג. 
על הבניין שבניתי בהר הבית נאמר שמי שלא ראה את הבניין הזה לא ראה דבר נאה מימיו. ד. 
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ַּדף ו': ִּביּטּול ָחֵמץ

ֵּכיַצד ְּבִדּיּוק ּפֹוֶעֶלת ְּפעּוַּלת "ִּביּטּול ָחֵמץ"?

ֵיׁש ִראׁשֹוִנים ַהַּמְסִּביִרים, ֶׁשְּבָכְך ֶׁשַּבַעל ֶהָחֵמץ ְמַבֵּטל ֶאת ֶהָחֵמץ 
ְוֵאינֹו ַמְחִׁשיבֹו, ֲהֵרי ֶזה ְּכִאיּלּו ֵאין לֹו ָחֵמץ ִּבְכָלל.

ַמּדּוַע ָצִריְך ַלֲעׂשֹות "ִּביּטּול ָחֵמץ", ֲהֵרי ּכּוָּלם ּבֹוְדִקים ֶאת ֶהָחֶמץ, 
ְוִאם ָּבְדקּו ֶאת ַהַּבִית ְוָראּו ֶׁשֵאין ּבֹו ָחֵמץ, ְלֵׁשם ַמה ָּצִריְך ַלֲעׂשֹות 

"ִּביּטּול ָחֵמץ", ְוֲהֵרי ֵאין ָחֵמץ ֶׁשִּניָּתן ְלַבֵּטל אֹותֹו?

ְּתׁשּוַבת ַהַּתְלמּוד ִהיא ֶׁשִּיָּתֵכן ֶׁשָהָיה ָחֵמץ ֶׁשֹּלא ָמְצאּו אֹותֹו ַּבְּבִדיָקה, 
ְוָלֵכן ְמַבְּטִלים ֶאת ֶהָחֵמץ ַאֲחֵרי ְּבִדיַקת ָחֵמץ.

ַּדף ז': ִמְצַות ִּביעּור ָחֵמץ

ִלְפֵני ֶׁשעֹוְרִכים ְּבִדיַקת ָחֵמץ ְמָבְרִכים "ֲאֶׁשר ִקְּדָׁשנּו ְבִמְצוֹוָתיו ְוִציּוָנּו 
ַעל... ִּביעּור ָחֵמץ". ָלָּמה ַדְוָקא "ִּביעּור ָחֵמץ" ְוֹלא "ְּבִדיַקת ָחֵמץ", ּוַמה 

ֶּזה ִּבְכָלל "ִּביעּור ָחֵמץ"?

ַהּתֹוָרה ִציּוְָתה אֹוָתנּו, ֶׁשָּכל ְיהּוִדי ֶׁשֵּיׁש לֹו ָחֵמץ ְּבֶעֶרב ֶּפַסח, ָצִריְך 
ְלַבֵער אֹותֹו ִלְפֵני ֲחצֹות ַהּיֹום.

ְּכֵדי ְלַבֵער ֶאת ֶהָחֵמץ, ָצִריְך ְלַחֵּפׂש אֹותֹו, ִלְמצֹוא אֹותֹו ְוָלַקַחת אֹותֹו.

ַּכֲאֶׁשר ָאנּו ּבֹוְדִקים ֶאת ֶהָחֵמץ, ָאנּו ְכָבר ַמְתִחיִלים ְלַקֵּים ֶאת ִמְצַות 
"ִּביעּור ָחֵמץ", ָאנּו ְמַחְּפִׂשים ֶאת ֶהָחֵמץ ֶׁשאֹותֹו ְנַבֵער ָמָחר ּוְנַקֵּים ּבֹו 
ִמְצַות "ִּביעּור ָחֵמץ". ָלֵכן, ִלְפֵני ְּבִדיַקת ֶהָחֵמץ ְמָבְרִכים "ַעל ִּביעּור ָחֵמץ".

ַּדף ה': ִאיּסּור ָחֵמץ - ִמָּמַתי?

ְּבַחג ַהֶּפַסח ָאסּור ֶלֱאכֹול ָחֵמץ, ָאסּור ֵליָהנֹות ִמֶּמּנּו, וַּגם ָאסּור 
ָּיְך לֹו. ְלַהֲחִזיק ְּבֵביתֹו ָחֵמץ ֶׁשּׁשַ

ִמָּמַתי ַמְתִחיל ִאיּסּור ֶהָחֵמץ?

ֲחָכִמים ָלְמדּו ִמְּפסּוֵקי ַהּתֹוָרה ֶׁשִאיּסּור ֶזה ַמְתִחיל ְּכָבר ֵמֶעֶרב ֶּפַסח, 
ֵמֶאְמַצע ַהּיֹום ֶׁשּבֹו ַּבַּלְיָלה ָחל ֵליל ַהֵּסֶדר.
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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,  למייל 
talmudhagrala@medison.co.il יש לציין את מס' העלון 

עליו אתם עונים. *בפיקוח רואה חשבון

)תשובות: מצח, מחץ, צמח, חמץ(

ַּדף ד': ְּבִדיַקת ָחֵמץ ְּבַבִית מּוְׂשָּכר

ַּבַּלְיָלה ֶׁשִּלְפֵני ַחג ַהֶּפַסח עֹוְרִכים ְּבִדיַקת ָחֵמץ ְּבָכל ַהַּבִית, ְּכֵדי ִלְמצֹוא 
ָחֵמץ ֶׁשִּנְמָצא ַּבַּבִית.

ִמי ָצִריְך ִלְבּדֹוק ֶאת ֶהָחֵמץ ְּבַבִית ָׂשכּור, ֶׁשִּמְתּגֹוֵרר ּבֹו ָאָדם ֶׁשַהַּבִית 
ֵאינֹו ַׁשָּיְך לֹו, ֶאָּלא הּוא ׂשֹוֵכר ֶאת ַהִּדיָרה?

ַעל ִּפי ַהַּתְלמּוד ִאם ַהּשֹׂוֵכר ִקיֵּבל ֶאת ַהַּמְפֵּתַח ֶׁשל ַהִּדיָרה, ִלְפֵני ֵליל 
ְּבִדיַקת ָחֵמץ - הּוא ַחָּיב ִּבְבִדיַקת ָחֵמץ. ַאְך ִאם ִקיֵּבל ֶאת ַהַּמְפֵּתַח 

ַאַחר ָּכְך, חֹוַבת ַהְּבִדיָקה מּוֶּטֶלת ַעל ַּבַעל ַהִּדיָרה.

ֲהָלָכה נֹוֶסֶפת ִהיא ֶׁשָאסּור ַלֲעׂשֹות ְמָלאָכה, אֹו ֶלֱאכֹול ְסעּוָּדה ִלְפֵני 
ֶׁשּבֹוְדִקים ֶאת ֶהָחֶמץ, ַוֲאִפיּלּו ִלְלמֹוד ּתֹוָרה ֵאין ַמְתִחיִלים ְּבָׁשָעה 
זֹו, ֶׁשָּמא ְיֵהא ָעסּוק ַּבְּמָלאָכה, אֹו ַּבְּסעּוָּדה, אֹו ְּבִליּמּוד ַהּתֹוָרה, 

ְוִיְׁשַּכח ִלְבּדֹוק ָחֵמץ.

חידה!
מצאו את המילים הבאות, שכולן מורכבות 

מאותן אותיות:

1. חלק מהפנים - 

2. ריסוק, מעיכה - 

3. גדל מהאדמה - 

4. בצק שתפח - 

 | על המפה

מדבר יהודה
מדבר יהודה משתרע בין ים המלח להרי יהודה. הוא 
מחולק לארבעה אזורים: מדרגת הכפיפה העליונה, רמת 
המדבר, במת השוליים המזרחיים, ומצוק ההעתקים. בשל 
התנאים הקשים באזור הוא היה בלתי מיושב בזמנים 
קדומים, ושימש מקום מקלט לפורעי חוק ומורדים 
למיניהם. דוד ואנשיו הסתתרו שם מפני שאול, ובתקופת 
בית שני שכנו במקום חברי כתות שונות. במערות במדבר 
יהודה נמצאו מגילות עתיקות ושרידים ארכאולוגיים 
אחרים. יישוב הקבע היחיד במדבר יהודה היה עין גדי, 
שהמים שבו אפשרו מגורים וחקלאות. מדבר יהודה 
נכבש על ידי ישראל במלחמת ששת הימים. היישובים 

המרכזיים בו כיום הם מעלה אדומים וערד.


