
לִיַח ַּף ל"ד: ְקנִיָּה יְֵדי ׁשָ ד

ּיָּם צִָריךְ לַעֲׂשוֹת ַמעֲׂשֵה ִקנְיָן. לְָמׁשָל, אֶפְׁשָר לְִקנוֹת כִּיסֵּא  אָָדם ׁשֶרוֹצֶה לְִקנוֹת חֵפֶץ ְמסו

עַל יְֵדי ׁשֶהַקּוֹנֶה ַמגְבִּיהַּ אוֹתוֹ וְכָךְ הַכִּיסֵּא עוֹבֵר ִמן הַּמוֹכֵר אֶל הַקּוֹנֶה.

ּ פִיזִית. אֶת פְּעוּלַּת  הַּמֹוכֵר וְהַקֹּונֶה יִפָּגְׁשו אֵין בְּהֶכְֵרחַ צֹוֶרךְ ׁשֶ ּ ׁשֶ ֵדנו הַּתַלְמוּד ְמלַּמְ
יְִּקנֶה וְיַגְבִּיהַּ  לִיחַ. הַקּוֹנֶה יָכֹול לְַמנּוֹת ׁשָלִיחַ ׁשֶ ר לַעֲׂשֹות גַּם עַל יְֵדי ׁשָ נְיָן אֶפְׁשָ הַקִּ
יְִּמכּוֹר עֲבוּרוֹ אֶת הַכִּיסֵּא. בִּׁשְבִילוֹ וּבְִמקוֹמוֹ אֶת הַכִּיסֵּא, וְגַם הַּמוֹכֵר יָכוֹל לְַמנּוֹת ׁשָלִיחַ ׁשֶ

ַּף ל"ה: ַרבִּי יֹוָחנָן - בַּר נַפְָחא  ד

יא הָיָה גָר בְּצִיפֹּוִרי. לִפְנֵי  ַרבִּי יְהוָּדה הַנָּׂשִ ַרבִּי יֹוָחנָן נֹולַד בְּצִיפֹּוִרי, עֹוד בַּּתְקוּפָה ׁשֶ
ִּיק. בְּיוֹם הַכִּיפּוִּרים,  ּ כִּי אִּמֹו ֵתלֵד בֵּן צַד ּ יְָדעו נּו ּמֶ ּמִ ה ׁשֶ נֹּולַד ַרבִּי יֹוחָנָן, אֵיַרע ַמעֲׂשֶ ׁשֶ
נֹּולַד ַרבִּי יוֹחָנָן, אִּמוֹ הָיְָתה חַלָּׁשָה, וּכְׁשֶהִֵריחָה ַמאֲכָל ָטעִים הְִתעוֵֹרר בָּהּ ּתֵיאָבוֹן  לִפְנֵי ׁשֶ

ּ לָהּ בָּאֹוזֶן:  ּ וְלַחֲׁשו חָזָק לֶאֱכֹול אוֹתוֹ וְהָיָה לָהּ ָקׁשֶה ְמאֹוד לְהְִתאַפֵּק. אַָמר לָהֶם ַרבִּי: לְכו

יא:  ּוֹם יוֹם הַכִּיפּוִּרים. בְּאוֹתֹו ֶרגַע הִיא כְּבָר לֹא ָרצְָתה לֶאֱכֹול. אַָמר ַרבִּי יְהוָּדה הַנָּׂשִ הַי

יק. ִּ ִּוָּלֵד לָהּ בֵּן צַד י סִיּמָן ׁשֶ

אָבִיו הָיָה נַפָּח. ַרבִּי יוֹחָנָן לֹא זָכָה  ַרבִּי יֹוחָנָן כּוּנָּה "בַּר נַפְחָא" = בֶּן הַנַּפָּח, ִמפְּנֵי ׁשֶ
נֵיהֶם. אֲבָל זֶה  ּ ׁשְ ָּיו, כְּבָר נִפְטְרו ּוֹם הִָראׁשוֹן לְחַי לְהַכִּיר אֶת הוָֹריו, כִּי כְּׁשֶהָיָה ִתינּוֹק בַּי

ּ לִגְדּוֹל בַּּתוָֹרה. הוּא הְִתאַּמֵץ וְעַָמל בַּּתוָֹרה, עַד ׁשֶהָיָה לְאָמוָֹרא. ַרבִּי יוֹחָנָן  נּו לֹא ָמנַע ִמּמֶ

יַָרׁש ֵמאָבִיו ׂשָדוֹת וּכְָרִמים ַרבִּים, אֲבָל ַרבִּי יוֹחָנָן לֹא עָׂשָה אִיּתָם עֲסִָקים, הוּא ָמכַר אֶת 

ִּיׁש אֶת כָּל זְַמנּוֹ לְלִיּמוּד ּתוָֹרה. ּוּכַל לְהְַקד י יבֵּל, כְֵּדי ׁשֶ קִּ ָה וְהְִתפְַּרנֵס ֵמהַכֶּסֶף ׁשֶ כָּל הַיְרוּּשׁ

ַּף ל"ו: ִקנְיָן פֵּרֹות ד

יֵּׁש בּוֹ עֲצֵי פְִּרי, יָכוֹל לְהַפְִריד אֶת הַּמְכִיָרה. לְִמכּוֹר לְאָָדם אֶחָד  ּמוֹכֵר ׂשֶָדה ׁשֶ אָָדם ׁשֶ

ּיֶֶּמת.  ּ בְּׂשֶָדה זֶה בְִּתקוּפָה ְמסו ְּלו יִּגְד אֶת הַּשֶָׂדה עַצְמוֹ, וְיָכוֹל לְִמכּוֹר לַחֲבֵרוֹ אֶת הַפֵּרוֹת ׁשֶ

זֶה נְִקָרא "ִקנְיָן פֵּרֹות".

מדינת ישראל
משרד החינוך

גיליון 443

מן התלמוד
סדר נשים,

מסכת יבמות, דף ל"ה

הסבר: רב עמרם מספר על הלכה שאמר להם רב 
ששת והאיר את עיניהם מהמשנה, כלומר הביא 

להם ראיה מפורשת ממנה.

מילתא - דבר
אנהרינהו לעיינין - האיר את עינינו

והאמר רב עמרם הא מילתא אמר לן רב ששת 
ואנהרינהו לעיינין ממתניתין.

בס"ד

סדר נשים | ַמסֶּכֶת יְבָמֹות ל"ד- מ' | חג פסח | ט'- ט"ו בניסן )10-16 לאפריל( 

talmudisraeli.co.il

בקרו אותנו באתר

התלמוד הישראלי

 | על המפה 

יהודי אלזס – צרפת
חבל אלזס נמצא בגבולה המזרחי של צרפת, 
על הגדה המערבית של הריין. באזור התקיימה 
קהילה יהודית ותיקה, שראשיתה במאה ה-5 
לספירה. יהודים אלה עסקו בעיקר ברפואה, 
הלוואות בריבית ורוכלות. הם היו נתונים להגנתם 
של האצילים המקומיים, אבל סבלו פעמים 
רבות מפרעות, רציחות והלשנות. במהלך 
מגפת המוות השחור הואשמו היהודים באלזס, 
כמו בכל אירופה, בהרעלת בארות והפצת 
המגיפה, וקהילות יהודיות רבות נטבחו או גורשו. 
במאה ה-4	 גורשו כל היהודים מצרפת, והחלו 
לשוב בהדרגה במאה ה-6	. הקהילה היהודית 
שם הלכה וגדלה, ורובה שרדה אף את השואה. 
כיום גרים בעיר 
 , שטרסבורג
האזור,  בירת 
 	 5 , 0 0 0 - כ

יהודים.

"תלמוד ישראלי" הינו פרויקט חינוכי, קהילתי 
וחברתי ששם לו למטרה להנגיש את התלמוד תוך 
חיזוק והעצמת הקשר לתרבות ומורשת ישראל.
הפרויקט כולל: שבעה כרכים על פי סדר הדף 
היומי, עלונים שבועיים, עלונים ייחודיים לחגים, 
דף פייסבוק פעיל, ערוץ youtube פעיל הכולל 
סרטונים, תוכניות קיץ,  ועוד. מוקדי לימוד בקהילות 

ובתי ספר בכל הארץ ואף בעולם. 
תלמוד ישראלי -  מפגישים דורות,  

מחברים עולמות. 

)Wikipedia,  I, Olevy( בית כנסת באלזס

 חג פסח חג פסח
כשר ושמחכשר ושמח



מצד שני:

יש גם מצווה של "וחי בהם" ושל 

קדושת החיים, וצריך להשתדל 

לחיות כמעט בכל מחיר. אולי 

עדיף להמיר את הדת כלפי חוץ, 

לנסות לשמור במחתרת עם הזהות 

היהודית, ולחכות שיעברו הימים 

הקשים והגזרות הללו, ויהיה ניתן 

לשוב לחיות כיהודים.

מתפלפלים
לפניכם אירוע שעורר דיון סוער:

במשך תקופות ארוכות בהיסטוריה היהודית, כמו תקופת האינקוויזיציה 
בספרד למשל, נאסר על יהודים לשמור על דתם - להתפלל, ללמוד תורה, 
לחגוג ליל הסדר, לעשות ברית מילה ועוד. יהודים הוכרחו להמיר את דתם 
ולהתנצר ולהפסיק לחיות כיהודים. מי שנתפס כיהודי דינו היה מוות.
יהודים רבים התלבטו מה עליהם לעשות - האם עליהם למסור נפשם 
על אמונתם ולמות על קידוש ה', או שאולי עליהם להמיר דתם בלית 
ברירה, ולהשתדל בסתר לשמור ככל הניתן על אמונתם עד יעבור זעם.

ו...מה 
דעתכם?

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

תחת הנושא ״דילמה״  עם שם משפחה ועיר מגורים

7 דקות

עדים זוממים
עדים זוממים הם אנשים שהעידו בבית הדין נגד 
אדם מסוים, ולאחר מכן הגיעו עדים אחרים וטענו 
כלפיהם: "איך ראיתם את אותו האירוע, הרי באותו 
הזמן הייתם איתנו במקום אחר!". התורה קובעת 
שעונשם של העדים הזוממים יהיה זהה לעונש 
אותו רצו לגרום לאיש שהעידו עליו, למשל אם רצו 
לחייב אותו במלקות - הם עצמם יקבלו מלקות.

מינהל החינוך הדתי
הפיקוח  על הוראת תלמוד ותושבע"פ

של מושג 
הצטרפו למאות אלפי לומדי 

הדף היומי, פתחו שיעור שבועי 
אצלכם בקהילה

כל קהילה שתצטרף, תקבל את העלון השבועי 
עפ"י הכמות הנצרכת בקהילתה בחינם עד פתח 

הבית! לרישום סרקו את הקוד.

לומדי התלמוד הישראלי- קהילת 'מנין צעירים' , יקנעם

בס"ד

חברותא

גירוש יהודים מצרפת לאורך הדורות
סבלו  ביניים  בימי  בצרפת  שחיו  היהודים 
מאנטישמיות קשה, וגורשו מהארץ פעם אחר 
פעם. הגירוש הראשון נעשה על ידי המלך פיליפ 
השני בשנת 	8		, ולאחר 6	 שנה הותר ליהודים 
לשוב. לאחר מכן היו גירושים מקומיים בשנים 
70		 ו-89		. בשנת 306	 הוציא המלך פיליפ 
הרביעי צו גירוש לכל יהודי צרפת. כל רכושם 
הופקע מהם, והם נאלצו לעזוב בחוסר כל. במהלך 
המאה ה-4	 נעשו ניסיונות על ידי שליטים אחרים 
להחזיר חלק מהיהודים לצרפת, אך בסופו של דבר 
נגזרו בכל פעם גזירות גירוש חדשות. בשנת 395	 
גורשו באופן סופי כל יהודי צרפת, ולאחר מכן גם 
יהודי פרובנס. רק בתקופת הרנסנס החלו יהודים 

להתיישב מחדש בצרפת. 

מצד אחד:
לעשות - למסור את - אז אולי זה מה שצריך זה מה שרוצים השונאים בכפיה לעבודה זרה. ואם יעבור" כאשר מדובר יש מצווה של "ייהרג ואל 

הנפש ממש.

 | מן ההסטוריה

 Wikipedia, Bundesarchiv, Bild( 1943 יהודים מגורשים ממרסיי
)101I-027-1477-15 . Vennemann, Wolfgang . CC-BY-SA 3.0
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3 דקות

  | מי אני?

7 דקות

	  .

שלילת דרגותיו של דרייפוס בפריז, 895	.	.5
	 .

את העיתון "ל'אורור" בו פרסם אמיל זולא את  מכתבו: "אני מאשים".
3 .

בנימין זאב הרצל, שמשפט דרייפוס השפיע  עליו ועל פועלו הציוני.

סרקו את הבר-קוד, היכנסו לערוץ היו-טיוב 
של התלמוד הישראלי ותוכלו לצפות בעולם 
שלם של סרטים בנושאים שונים ומגוונים, 

מרתקים ומעניינים

בס"ד

התבוננו היטב בציור וענו על השאלות הבאות: 

מהו האירוע המצויר כאן, היכן ומתי הוא התרחש?

מה אוחז בידו הילד הקטן?

מיהו האיש המזוקן בצד שמאל וכיצד הוא קשור לתמונה?

נולד בצרפת ב-859	 למשפחה יהודית אמידה המתייחסת לרש"י.. 	

היה הקצין היהודי היחיד שעבד במטה הכללי של הצבא הצרפתי.. 	

ב-895	 הואשם בבגידה וריגול, נשללו דרגותיו בטקס משפיל ודנו אותו . 3
למאסר עולם באי השדים.

ב-906	 התקבל הערעור שלו, הוכרז כחף מפשע, והוחזר לשרת . 4
בצבא הצרפתי בדרגת מייג'ור.

נפטר בגיל 75 בשנת 936	 ונקבר בפריז.. 5
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בס"ד

1. איך אפשר לקנות חפץ בלי להרים 
אותו?

2. כיצד זכתה אִּמֹו של רבי יוחנן לבן 
צדיק כמוהו?

3. האם מותר לאכול ֵחלֶב של יעל?

סדר מועד | ַמֶּסֶכת ְיָבמֹות, דף ל״ח - מ׳

???שאלות השבוע

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 

 talmudhagrala@medison.co.il אותו עלון עד השעה 14:00,  למייל
יש לציין את מס' העלון עליו אתם עונים. *בפיקוח רואה חשבון

חידה!

דבר תורה
מה בעצם הופך את הבן הרשע להיות רשע?

הרשע אינו שואל כדי לקבל תשובה, אלא אומר . 	
בהתרסה: "והיה כי יאמרו אליכם בניכם מה העבודה 

הזאת לכם" )שמות י"ב(. מי שבאמת רוצה לדעת כמו 

החכם – שואל באמת, ולא אומר.

"מה העבודה הזאת לכם" – לכם ולא לו – הוא לא . 	

מרגיש חיבור ושייכות לכלל. הוא מוציא עצמו מן 

הכלל, העבודה אינה נוגעת לו. ועל כך נאמר עליו 

בהגדה - "כפר בעיקר". הוא כפר בעיקר היהודי 

הבסיסי של "ואהבת לרעך כמוך", וכפר באחת המידות 

המרכזיות המוזכרות בפרקי אבות, שבאמצעותן ניתן 

לקנות תורה: "נושא בעול עם חברו".

ה  ָ ַּף מ': יְרוּּשׁ ד

רוֹבָיו. נִּפְטַר אֶל אֶחָד ִמקְּ עָבַר ֵמאָָדם ׁשֶ ָה הִיא ָממֹון ׁשֶ יְרוּּשׁ

לּוֹ. ּוֵֹרׁש יִזְכֶּה בַּנְּכָסִים, אֶלָּא הֵם נִהְיִים ׁשֶ אֵין צְִריכִים לַעֲׂשוֹת ִקנְיָן כְֵּדי ׁשֶהַי

עִם מוֹתוֹ ׁשֶל אָָדם בָּנָיו יוְֹרׁשִים אוֹתוֹ. 

אִם נִפְטַר אָָדם וְאֵין לוֹ יְלִָדים, אָבִיו יוֵֹרׁש אֶת נְכָסָיו.

אִם נִפְטַר אָָדם וְאֵין לוֹ יְלִָדים וְגַם אָבִיו כְּבָר נִפְטַר - אֶחָיו ׁשֶל הַנִּפְטָר יוְֹרׁשִים אוֹתוֹ.

)תשובות: חלב, חפץ, נפח, שדה(

ַּף ל"ט: קֹוְרבַּן ִמנְָחה ד

קֹוְרבַּן ִמנְחָה מוּבָא ִמסֹּולֶת. ַמנִּיחִים אֶת 
ל בֵּית  ֶמן וּלְבֹונָה בְּתוֹךְ כְּלִי ׁשֶ הַסֹּולֶת עִם ׁשֶ
ָּׁש וְהַכֹּוהֵן נֹוֵטל "קֹוֶמץ" ֵמהַסֹּולֶת,  ְקד הַּמִ
ַמנִּיחַ אֶת הַקֹּוֶמץ בְּתֹוךְ כְּלִי וַּמעֲלֶה אֹותֹו 

זְבֵּחַ. אֶל הַּמִ

יֵָרי ִמנְחָה" -  נִּׁשְאֶֶרת ְמכוּנָּה "ׁשְ הַסֹּולֶת ׁשֶ
נָּה  ּ ִמּמֶ נָּטְלו נְחָה, אֲַחֵרי ׁשֶ נִּׁשְאַר ֵמהַּמִ ֶ ַמה ּשׁ

יֵָרי ְמנָחוֹת, וְהַכּוֹהֵן הָאוֹכֵל ִמנְחָה ְמבֵָרךְ "בָּרוּךְ  קֹוֶמץ. יֵּׁש ִמצְוָה לַכּוֹהֲנִים לֶאֱכוֹל ׁשְ
ּ לֶאֱכֹל ִמנְחָה". כְּׁשֶהַכּוֹהֵן אוֹכֵל  ל אֲַהרֹן וְצִוָּנו ָתֹו ׁשֶ ּ בְִקֻדּשׁ נו ְּׁשָ ר ִקד אַּתָה ה'... אֲׁשֶ
אֶת הַּמִנְחָה, הֲֵרי זוֹ כַּפָָּרה לָאָָדם ׁשֶהֵבִיא אוָֹתהּ. כְּמוֹ כֵן, הַכּוֹהֲנִים צְִריכִים לְהִיזָּהֵר 

ָּׁש בִּלְבָד. לֶאֱכוֹל אֶת הַּמִנְחָה בַּחֲצַר בֵּית הַּמְִקד

ֶדה  ַּף ל"ח: הַיְּכֹולֶת לְִהיכָּנֵס לַּשָׂ ד

אָָדם אֶחָד נֶאֱלַץ לִנְסוֹעַ לְָמקוֹם ָרחוֹק, וְהוּא 
נָה. נִׁשְאַר ׁשָם בְֶּמׁשֶךְ אְַרבָּעִים ׁשָ

נָה חָזַר לְבֵיתֹו וְָרצָה לָלֶכֶת  אֲַחֵרי אְַרבָּעִים ׁשָ
לֹּו. הוּא הִגִּיעַ לָאֵזוֹר ׁשֶל  ֶדה ׁשֶ ר בַּּשָׂ לְבַקֵּ
לּוֹ, אַךְ  הַּשָׂדוֹת וָרצָה לַעֲבוֹר אֶל הַּשֶָׂדה ׁשֶ
לְפֶתַע עָצַר אוֹתוֹ אָָדם וְאַָמר לוֹ: אֵינֶנִי ַמסְכִּים 
ֶֶּרךְ הַּשֶָׂדה ׁשֶלִּי אֶל הַּשֶָׂדה ׁשֶלְּךָ.  ּתַעֲבוֹר ד ׁשֶ

 ּ כָּךְ נִיסָּה לַעֲבוֹר ִמצְָּדִדים אֲחִֵרים ׁשֶל הַּשֶָׂדה וְכָל בַּעֲלֵי הַּשָׂדוֹת הַסְּמוּכִים אְָמרו
ין וְהְִתלוֹנֵן: לִפְנֵי אְַרבָּעִים  ִּ ּתַעֲבוֹר. פָּנָה אוֹתוֹ אָָדם לְבֵית הַד ּ ַמסְכִּיִמים ׁשֶ לוֹ: אֵינֶנּו
לִּי, ַרק ׁשֶאֵינִי זוֹכֵר בְּאֵיזֶה ׂשֶָדה עָבַר  ֶדה ׁשֶ ְַּרכּוֹ עָבְַרּתִי לַּשָׂ נָה הָיָה ׁשְבִיל, ד ׁשָ
ּ ִמצְַטעֲִרים, אך אֵין ַמה לַּעֲׂשוֹת. אִי אֶפְׁשָר לְהַכְִריחַ  יָּנִים: אָנו ַּ ּ הַד ְבִיל. אְָמרו הַּשׁ

ְבִיל. אִיׁש ֵמהֶם לְוַּתֵר, כִּי אֵין יֹוְדעִים בְּחֶלְקוֹ ׁשֶל ִמי עָבַר הַּשׁ

ל בְּהֵָמה ַּף ל"ז: אִיסּוּר ֵחלֶב ׁשֶ ד

ׁשוּבָּחִים בְּיֹוֵתר בְּגוּף הַבְּהֵָמה  "חֵלֶב" - ִמלְּׁשֹון מוּבְחָר וְּמׁשוּבָּח. הֲַחלִָקים הַּמְ
ן,  וּּמָ ל הַּשׁ ָמם חֵלֶב. הַּתֹוָרה אָסְָרה לֶאֱכֹול חֵלֶק ְמסוּיָּם ׁשֶ ן, וְלָכֵן ׁשְ וּּמָ הֵם הַּשׁ
 ּ ׁשו ּתַּמְ ּ עַל הֲַחִתיכָה הָאֲסוָּרה, וְהִׁשְ ִּיבְּרו ילָּה "חֵלֶב" כְּׁשֶהֵם ד ּ בַּּמִ ׁשו ּתַּמְ וֲַחזַ"ל הִׁשְ

ּמוּּתָר לֶאֱכֹול. ן ׁשֶ וּּמָ ּ עַל יֶֶתר חֶלְֵקי הַּשׁ ִּיבְּרו ד ן" כְּׁשֶ ילָּה "ׁשוּּמָ בַּּמִ

ִּינֵי הַחֵלֶב: חֵלֶב ׁשֶל קוְֹרבָּנוֹת, ַמְקִטיִרים עַל הַּמִזְבֵּחַ. הַכּוֹהֲנִים מוֹצִיאִים אֶת  ד
הַחֵלֶב וַּמנִּיחִים אוֹתוֹ עַל הָאֵׁש ׁשֶבָּעֲָרה עַל הַּמִזְבֵּחַ.

ּ, לְָמׁשָל, לְהְַדלִיק נֵרוֹת ֵמחֵלֶב. חֵלֶב ׁשֶל בְּהֵָמה אָסוּר לֶאֱכוֹל, אוּלָם מוּּתָר לֵהָנוֹת ִמּמֶנּו

ַרק חֵלֶב ׁשֶל בְּהֵָמה אָסוּר בַּאֲכִילָה, אַךְ חֵלֶב ׁשֶל חַיָּה טְהוָֹרה, לְָמׁשָל, צְבִי, מוּּתָר.

מצאו מילים שכאשר כותבים אותן בלי ניקוד - הן 
יכולות לענות לשתי הגדרות שונות:

	. חלק מהשומן / נוזל ההנקה  - 

	. רצון / עצם - 

3. המקום שעצם תופס / עובד במתכת - 

4. קרקע לגידול תבואה / דמות מפחידה -


