
וָה ַּף נ"ה: גְּזֵָרה ׁשָ ד

ִּינִים ֵמֲהלָכָה אַחַת לֲַהלָכָה אַחֶֶרת.  "גְּזֵָרה" - הַּתוָֹרה  ל ד וָה" הִיא לִיּמוּד ׁשֶ "גְּזֵָרה ׁשָ
.ּ ינִים הַלָּלו ִּ נֵי הַד ווֹת בֵּין ׁשְ וָה" - לְהַׁשְ גָּזְָרה גְּזֵָרה "ׁשָ

ינִים הַּתוָֹרה כּוֶֹתבֶת אֶת אוָֹתהּ  ִּ נֵי הַד וָה"? אִם בִּׁשְ כֵּיצַד יֹוְדעִים ָמַתי יֵׁש לְִדרוֹׁש "גְּזֵָרה ׁשָ
ים הַּתוָֹרה כּוֶֹתבֶת  ִמילָּה. לְָמׁשָל, בְּעֶבֶד כְּנַעֲנִי כְּתוּבָה הַּמִילָּה "לָהּ", וְכָךְ גַּם לְגַבֵּי נָׁשִ
ָה, וּפָטוּר ִמּמִצְווֹת עֲׂשֵה ׁשֶהַזְַּמן גְָּרָמן. ים ׁשֶעֶבֶד חַיָּב בְִּמצְווֹת כְּאִיּשׁ "לָהּ", וִּמכָּאן דּוְֹרׁשִ

ַּף נ"ו: ֲאכִילַת ּתְרוָּמה ד

ַאי לֶאֱכוֹל ּתְרוָּמה. ַרק הַכּוֹהֲנִים אוֹכְלִים ּתְרוָּמה, אַךְ ִמי ׁשֶאֵינוֹ כּוֹהֵן, אֵינוֹ ַרּשׁ

ָה ׁשֶל כּוֹהֵן מוּּתָר לֶאֱכוֹל ּתְרוָּמה. לְאִיּשׁ

אָה לְכֹוהֵן, אֹוכֶלֶת בְִּתרוָּמה". נִּיּשְׂ ָראֵל ׁשֶ הֲלָכָה זוֹ  לוְֹמִדים בְַּדף זֶה: "בַּת יִׂשְ

ְמעֹון בֶּן לִָקיׁש ַּף נ"ז: ַרבִּי ׁשִ ד

הָאָמֹוָרא ֵריׁש לִָקיׁש ְמכוּנֶּה "גַּבְָרא ַרבָּה" = 
הָיָה גָדֹול בַּּתֹוָרה.  הָאָָדם הַגָּדֹול, לְפִי ׁשֶ

ל  הָיָה צָעִיר, הִנְהִיג ֵריׁש לִָקיׁש ֲחבוָּרה ׁשֶ כְּׁשֶ
ׁשֹוְדִדים. ֵריׁש לִָקיׁש הָיָה בַּעַל כּוֹחַ עָצוּם, עַד 
ֵּן אֶל  ׁשֶהָיָה ְמסוּגָּל לְִקפּוֹץ ִמגָָּדה אַחַת ׁשֶל הַיְַּרד
הַגָָּדה הָאַחֶֶרת. פַּעַם פָּגַׁש בּוֹ ַרבִּי יוֹחָנָן וְׁשִכְנַע 
ִקיעַ אֶת כּוֹחוָֹתיו  אוֹתוֹ לַעֲזוֹב אֶת הַכֹּל וּלְהַׁשְ
הַגְּדוֹלִים בְּלִיּמוּד ּתוָֹרה. ֵריׁש לִָקיׁש הִסְכִּים וְַרבִּי 

נָיוֹת. ֵריׁש לִָקיׁש הוֹסִיף לִׁשְקֹוד וְלַעֲמוֹל בְּלִיּמוּד הַּתוָֹרה,  יוֹחָנָן בְּעַצְמוֹ לִּמְדוֹ חוּּמָׁש וִּמׁשְ
עַד ׁשֶהָפַךְ לְגָדוֹל בַּּתוָֹרה וְַרבִּי יוֹחָנָן לַָמד עִּמוֹ!

א  ֵריׁש לִָקיׁש ׁשָב לְמוּטָב, הוּא נָׂשָ ּ גִיסִים, כִּי לְאַחַר ׁשֶ ַרבִּי יֹוחָנָן וְֵריׁש לִָקיׁש הָיו
ל ַרבִּי יֹוחָנָן. ָה אֶת אֲחֹותֹו ׁשֶ לְאִיּשׁ

מדינת ישראל
משרד החינוך

גיליון 446

מן התלמוד
סדר נשים,

מסכת יבמות, דף נ״ז

הסבר: רבי יהודה נשיאה שאל את רבי אושעיא: 
מדוע לא ענית לשאלתו של רבי יוחנן, וכי אין הוא 
אדם גדול? השיב רבי אושעיא: מה לעשות, הוא 
שאל אותי שאלה שאין לה פתרון, ולכן לא עניתי לו.

אטו - האם
דקבעי מינאי - ששאל ממני

מילתא - דבר

אמר ליה רבי יהודה נשיאה לרבי אושעיא: אטו רבי יוחנן 
לאו גברא רבה הוא? אמר ליה: דקבעי מינאי מילתא 

דלית לה פתרי.

בס"ד

סדר נשים | ַמסֶּכֶת יְבָמֹות נ"ה- ס"א
פרשת אמור | ל' בניסן- ו' באייר )1-7 למאי(

talmudisraeli.co.il

בקרו אותנו באתר

התלמוד הישראלי

 | על המפה 
היישובים בגוש עציון במלחמת העצמאות

גוש עציון הוא קבוצה של ארבעה יישובים 
יהודיים שהוקמו על ידי תנועת הקיבוץ הדתי 
מדרום לירושלים, בין השנים 1943-1947: 
כפר עציון, משואות יצחק, עין צורים ורבדים. 
ההתיישבות נקראה על שם שמואל צבי הולצמן, 
שרכש אדמות רבות באזור )"הולץ" ביידיש 
"עץ", ומכאן השם עציון(. במלחמת העצמאות 
הטילו הערבים מצור על יישובי גוש עציון 
וניתקו אותם מירושלים. המתיישבים לחמו 
וניסו להחזיק מעמד, בעוד הנהגת היישוב מנסה 
לשלוח אליהם שיירות אספקה ותגבורת. גוש 
עציון נפל ב-ד' באייר תש"ח, ערב ההכרזה על 
הקמת המדינה, ומגיניו נהרגו או נלקחו בשבי. 
ארבעת היישובים הוקמו במקומות אחרים 
בארץ. לאחר מלחמת ששת הימים, חודשה 
ההתיישבות בגוש עציון על ידי בניהם של 

התושבים המקוריים.

"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. 

תצפית פנורמית על כפר עציון מגגו של מוזיאון כפר עציון 
)Wikipedia, Eitan Ya'aran(

יום הזיכרון לחללי 
 מערכות ישראל 

ויום העצמאות



מצד שני:

היו כאלה שאמרו שזו 

הזדמנות נדירה ורגע היסטורי 

לאחר אלפי שנות גלות 

ובמיוחד לאחר השואה, 

ולפעמים צריך לקבל החלטות 

קשות ולקחת סיכונים, ואפילו 

לסמוך על הנס והאמונה. מי 

יודע מתי תהיה עוד פעם 

הזדמנות להכריז על עצמאות 

המדינה.

מתפלפלים
לפניכם אירוע שעורר דיון סוער:

ערב ההכרזה על עצמאות מדינת ישראל המצב הצבאי והפוליטי היה 
מורכב ורגיש מאוד. צבאות ערב איימו לתקוף, מדינות רבות וחשובות 
בעולם התנגדו, והיישוב בארץ היה קטן וכמעט ללא כוח צבאי. בפני 
מקבלי ההחלטות ניצבה החלטה גדולה מאוד - האם להכריז על הקמת 

מדינת ישראל או שעדיין לא הגיעה השעה.

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

זיהוי חללים והבאה לקבר ישראל
אחת המצוות החשובות ביהדות היא הטיפול 
במת מצווה - אדם שמת מחוץ ליישוב ואין לו 
קוברים. במהלך מלחמות ישראל פעלה הרבנות 
הצבאית לאיתור החללים וזיהויים, כדי להביאם 
לקבר ישראל, ובמקרה של חיילים נשואים - כדי 

להתיר לנשותיהם להינשא מחדש. 

חללי שיירת הל"ה זוהו על ידי הרב שלמה גורן 
זצ"ל והובאו לקבורה בהר הרצל בירושלים.

מינהל החינוך הדתי
הפיקוח  על הוראת תלמוד ותושבע"פ

הצטרפו למאות אלפי לומדי של מושג 
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- בית ספר 'חורב', תל אביב

בס"ד

חברותא

מלחמת העצמאות - מלחמת 
השחרור

מלחמת העצמאות, או מלחמת השחרור, פרצה 
בשנת תש"ח בעקבות התנגדותם של הערבים 
להקמת המדינה. בשלב הראשון תקפו ערביי 
ישראל את היישוב היהודי בארץ, ובשלב השני 
הצטרפו אליהם צבאות סוריה, עיראק, ירדן ומצרים, 
בסיוע מדינות ערביות נוספות, ופלשו למדינת 
ישראל שזה עתה קמה. במהלך המלחמה ספגו 
היהודים אבדות רבות, אולם הצליחו להביס את 
צבאות האויב ולהשתלט על שטחים נרחבים יותר 
מאלה שנקבעו לפי תוכנית החלוקה. מאות אלפי 
ערבים נמלטו מבתיהם, וכפרים ערביים רבים 
נחרבו. המלחמה הסתיימה בהסכם שביתת נשק 

ב-20 ביולי 1949. 

מצד אחד:
אדם רבים.אסון גדול מאוד שיעלה בחיי המדינה, וחלילה עלול להיגרם והתאבדות להכריז על הקמת להתגונן. זו תהיה טעות אין צבא משמעותי ויכולת העולם לא יתמוך ולמדינה הזה - כשצבאות ערב יתקפו, היו כאלה שאמרו שבמצב 

 | מן ההסטוריה

תושבי הרובע 
היהודי עוזבים 

את העיר 
העתיקה לאחר 

כניעתו דרך 
שער ציון, 28 

במאי 1948 
)Wikipedia(
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3 דקות   | מי אנחנו?

71 דקות  .

זו שיירת הל"ה. ה' שבט תש"ח.
2 .

מחלקת ההר בפיקודו של דני מס.
3 .

ליישובי גוש עציון.

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 )מומלץ לעיין בתלמוד, מסכת מכות, דף כ"ד(: 

מהו האירוע שבציור ומתי הוא התרחש?

איך קראו למחלקה הזו ומי פיקד עליה?

לאן היו מיועדות פניהם של הלוחמים?

יצאנו בה' שבט תש"ח, הלילה שבין ה-15-16 לינואר 1948, . 1
להגיש תגבורת ללוחמים בגוש עציון.

בתחילה היינו 40, אולם חמישה נאלצו לחזור ונשארנו 35.. 2

במהלך הדרך התגלינו והותקפנו בידי ערבים, ונלחמנו בגבורה . 3
עד הסוף.

אנחנו קבורים בהר הרצל בירושלים.. 4

2
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בס"ד

1. מה היה הקשר המשפחתי בין רבי יוחנן 
לריש לקיש?

2. כמה בגדים לבש הכוהן הגדול?
3. מה צריך כוהן לבדוק לפני שהוא נכנס 

לבית חולים?

סדר מועד | ַמסֶּכֶת יְבָמֹות, דף נ״ח - ס״א

???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
מספר ציווים מיוחדים יש לכהנים שבעם ישראל, ואחד 
מהם הוא האיסור להיטמא למת. מה בא לבטא איסור 

זה ומדוע דווקא הכהנים מצווים עליו?

הרבה מן האמונות והתפיסות הדתיות המצויות בעולם 
רואות את שיאה של עבודת הא-ל כבריחה, סלידה 
וניתוק מהחיים עלי אדמות. הדבר מתבטא בהתנזרות 
מן החיים והחברה, בידוד, סיגוף ודברים נוספים שכל 

עניינם הוא הניתוק מעולם ומהחיים.

לעומת זאת, תפיסת העולם הישראלית מדגישה 
דווקא את קדושתם של החיים ואת החשיבות לקדשם 
ולרוממם. על כן, אנשי הקודש של עם ישראל - הכוהנים, 
מצווים להבדל מן המוות, וזאת בכדי לסמל כי עם 
ישראל מאמין בקדושתם של החיים עצמם ולא בבריחה 

ובבידול מהם.

ַּף ס"א: טוְּמאַת אֹוֶהל ד

חֵפֶץ טָהֹור הַנֹּוגֵעַ בְּטוְּמאָה - נְִטָמא. אַךְ חֵפֶץ טָהֹור הַנְִּמצָא בְּאֹותֹו בַּיִת עִם 
ל הַּמֵת. ֵמת הַנְִּמצָא בְּבַיִת, ְמַטּמֵא אֶת  טוְּמאָה - אֵינֹו נְִטָמא.  ׁשֹונֶה הוּא ִדינֹו ׁשֶ
ּ אֵינוֹ נוֹגֵעַ בָּהֶם. טוְּמאָה זוֹ ְמכוּנָּה  כָּל הָאֲנָׁשִים וְאֶת הַכֵּלִים הַנְִּמצָאִים בַּבַּיִת, וַאֲפִילּו
"טוְּמאַת אֹוהֶל", כִּי בַּפְּסוִּקים ׁשֶבָּהֶם הַּתוָֹרה ְמלַּמֶֶדת עַל טוְּמאָה זוֹ הִיא עוֹסֶֶקת 
ּ, כְּׁשֶכּוֹהֲנִים  נְִּמצָא בְּתוֹךְ אוֹהֶל. לַכּוֹהֲנִים אָסּוּר לְהִיּטֵָמא, וְלָכֵן, גַּם בְּיֵָמינו בְֵּמת ׁשֶ
הוֹלְכִים לְבַקֵּר בְּבֵית חוֹלִים, הֵם ְמבְָרִרים לִפְנֵי כֵן אִם מוּּתָר לָהֶם לְהִיכָּנֵס, כִּי אִם 

ּ עַל אִיסּוּר. ּ - הֵם יַעַבְרו יֵׁש ֵמִתים בְּאוֹתוֹ ָמקוֹם ׁשֶבּוֹ הֵם יִהְיו

ַרבִּי ׁשְִמעוֹן בַּר יוֹחָאי אַָמר, כִּי טוְּמאַת אוֹהֶל נוֹהֶגֶת ַרק אִם הַּמֵת יְהוִּדי, אַךְ אִם 
יֵּׁש  הַּמֵת נוֹכְִרי, אֵין טוְּמאַת אוֹהֶל, וְלָכֵן לְכוֹהֵן אֵין בְּעָיָה לְהִיכָּנֵס לְבֵית חוֹלִים ׁשֶ

בּוֹ ַרק נוֹכְִרים.

)תשובות: גלגול, הזהב, 
טומאת, מלחמת(

ַּף ס': צִיץ הַזָּהָב ד

ְמֹונַת בִּגְֵדי הַכּוֹהֵן הַגָּדֹול הוּא צִיץ הַזָּהָב. הַצִּיץ  אֶחָד ִמּשׁ
ּתֵי אֶצְבָּעֹות. עַל  ל ׁשְ ל זָהָב בְּרֹוחַב ׁשֶ הָיָה כְּמֹו ְרצוּעָה ׁשֶ

ֵם". ילִּים "קֹוֶדׁש לַּשׁ ּ כְּתוּבֹות הַּמִ צִיץ הַזָּהָב הָיו

הַכּוֹהֵן הַגָּדוֹל הָיָה קוֹׁשֵר אֶת הַצִּיץ ֵמעַל הַּמֵצַח בְּחוֵּטי 
ְתכֵלֶת. עַל הַּמֵצַח, ֵמעַל הַצִּיץ, הָיָה הַכּוֹהֵן הַגָּדוֹל ֵמנִיחַ 
ּתְפִילִּין ׁשֶל רֹאׁש. אֶת ׁשְמוֹנַת הַבְּגִָדים הָיָה לוֹבֵׁש הַכּוֹהֵן 

ּיָּם. ּתְחִילָּה לָבַׁש אֶת הַּמִכְנָסַיִם, אַחַר כָּךְ אֶת הַכְּתוֹנֶת וְחָגַר  הַגָּדוֹל בְּסֵֶדר ְמסו
ן, חָגַר אֶת הָאֵפֹוד,  אוָֹתהּ בְּאַבְנֵט, אֲזַי לָבַׁש אֶת הַּמְעִיל, עָלָיו אֶת הָאֵפֹוד וְהַחוֹׁשֶ

הֵנִיחַ אֶת הַּמִצְנֶפֶת עַל רֹאׁשוֹ וּלְבַסּוֹף ָקׁשַר אֶת הַצִּיץ אֶל הָרֹאׁש.

נָה קֹוְרבָּן ּתְמוַּרת כֶּלֶב קָּ ַּף נ"ט: הָאִיׁש ׁשֶ ד

ׁש. פָּנָה אֱלִיׁשָע לְרוֹעֵה צֹאן  ָּ ׁש לְהָבִיא קוְֹרבָּן לְבֵית הַּמְִקד ַמעֲׂשֶה בֶּאֱלִיׁשָע ׁשֶבִּיקֵּ
יֵּׁש לְךָ. אִם ּתְִמכּוֹר לִי אֶת  ֵמן וָטוֹב, הֲכִי טוֹב ׁשֶ ׁשָה כֶּבֶׂש ׁשָ וְאַָמר: "ְמכוֹר לִי בְּבַקָּ
ּ ְמיוּחָד - אֲנִי אֲׁשַלֵּם לְךָ בְּכֶלֶב רוֹעִים  ֶהו הַכֶּבֶׂש הַּמְפוּטָּם, הֲכִי טוֹב, אֶּתֵן לְךָ ַמּשׁ
לְּךָ", הָרוֹעֶה אַָמר "ַמסְכִּים". בַּסּוֹף הְִתבֵָּרר לוֹ ׁשֶהוּא  ים ׁשֶ יָּגֵן עַל הַכְּבָׂשִ עֲנָק, ׁשֶ
ּ אוֹתוֹ ּתְמוַּרת כֶּלֶב. בַּעַל  נו קָּ עָׂשָה ָטעוּת גְּדוֹלָה, כִּי הַּתוָֹרה אוֹסֶֶרת לְהָבִיא קוְֹרבָּן ׁשֶ
ֵּי  "ֵספֶר הַחִינּוּךְ" ַמסְבִּיר, ׁשֶהַּתוָֹרה אָסְָרה זֹאת ִמפְּנֵי ׁשֶלִּכְלָבִים יֵׁש טֶבַע ׁשֶהֵם עַז

ּמְבִיאִים קוְֹרבָּן צִָריךְ לְַרכֵּךְ אֶת הַלֵּב וְלַחֲזוֹר בְִּתׁשוּבָה. פָנִים, וּכְׁשֶ

בוּעָה ַּף נ"ח: גִּלְגּוּל ׁשְ ד

ְמעוֹן וְאִם הוּא  ְמעוֹן חַיָּב לִי כֶּסֶף". קוְֹראִים לְׁשִ ין וְאוֵֹמר: "ׁשִ ִּ אִם ְראוּבֵן בָּא לְבֵית ד
יָּנִים אוְֹמִרים לְִראוּבֵן: לְפִי ִדין הַּתוָֹרה, אִם אֵין לְךָ  ַּ אוֵֹמר: "לֹא נָכוֹן, אֵינֶנִּי חַיָּב", הַד
ּ לֹא צִָריךְ  לֵּם לְךָ ְמאוָּמה, וְהוּא ֲאפִילּו ְמעֹון חַיָּב לְךָ, הוּא לֹא יְׁשַ ִ ּשׁ הֹוכָָחה ׁשֶ
ָבַע ׁשֶהוּא  ְמעוֹן צִָריךְ לְהִיּשׁ ִ ּשׁ ָבַע עַל כָּךְ. יֵׁש פְּעִָמים ׁשֶהַּתוָֹרה ָקבְעָה ׁשֶ לְהִיּשׁ
עוֹן וּכְׁשְֶראוּבֵן בָּא  ְמעוֹן לִׁשְמוֹר לוֹ עַל ׁשָ ל, ְראוּבֵן ִמינָּה אֶת ׁשִ לֹא חַיָּב כֶּסֶף. לְָמׁשָ
ּ ׁשֹוְדִדים  ְמעוֹן: "ִמצְַטעֵר ְמאֹוד. אֲבָל בָּאו עוֹן בֲַּחזָָרה, אַָמר לוֹ ׁשִ ָ ׁש אֶת הַּשׁ לְבַקֵּ
ְמעֹון  ִ עוֹן". בְִּמְקֶרה כָּזֶה לְִראוּבֵן יֵׁש זְכוּת לְִתבֹּועַ ִמּשׁ ָ ּ אֶת הַּשׁ עִם ֲחָרבוֹת וְגָזְלו
ְמעֹון  ִ ּשׁ ּ "גִּלְגּוּל ׁשְבוּעָה"? אֲַחֵרי ׁשֶ ין ׁשֶבֶּאֱֶמת כָּךְ ָקָרה. ַמהו ִּ ָבַע בְּבֵית ד יִּּשׁ ׁשֶ
עֹון, יָכֹול ְראוּבֵן לֹוַמר לֹו:  הַזֹוכֵר אַּתָה  ָ ָבַע לְִראוּבֵן עַל הַּשׁ כְּבָר חַיָּב לְהִיּשׁ
יו ֲאנִי רֹוצֶה  אֵינְךָ חַיָּב? עַכְׁשָ אַּתָה חַיָּב לִי כֶֶּסף וְאַָמְרּתָ ׁשֶ פַּעַם ּתָבַעְּתִי ׁשֶ ׁשֶ
ָבַע לִי גַּם עַל הַכֶּסֶף הַהוּא. בְּכָךְ ְראוּבֵן 'גִּלְגֵּל' ׁשְבוּעָה נֹוֶספֶת בְּאְֶמצָעוּת  ּתִיּשׁ ׁשֶ

כְּבָר ַקיֶֶּמת. ְבוּעָה ׁשֶ הַּשׁ

לפניכם זוגות של מילים. מצאו מילה שקשורה 
לכל אחת מהמילים שבזוג ומשלימה איתה ביטוי 

או מושג:

1. נשמות / שבועה - 

2. ציץ / עגל - 

3. מת / אוהל -

4. השחרור / יום כיפור - 


