
דף קי"א: כְּלָל בְִּמצְוַת יִבּוּם

ל בַּעֲלָהּ.  נִּפְַטר ִמן הָעֹולָם בְּלֹא יְלִָדים, צְִריכָה אַלְָמנָתֹו לְהְִתיַבֵּם לְאָח ׁשֶ אָָדם ׁשֶ
זֹוהִי ִמצְוַת הַיִּבּוּם.

ל, אִם  יֵּׁש לְבַעֲלָהּ אָח. לְָמׁשָ ּ ׁשֶ אוּלָם, לִפְעִָמים הַיְבָָמה אֵינָהּ צְִריכָה לְהְִתיַבֵּם, אֲפִילּו
ל בַּעֲלָהּ = לַיָּבָם. בְִּמְקֶרה כָּזֶה, אִם הַיָּבָם יְיַבֵּם  אֲחוָֹתהּ ׁשֶל הַיְבָָמה נְׂשוּאָה לְאָח ׁשֶ

ּתֵי אֲחָיוֹת. ּתֵי אֲחָיוֹת, וַהֲֵרי אָסוּר לְאָָדם לֵָשׂאת ׁשְ ּי לִׁשְ אוָֹתהּ, הוּא יִהְיֶה נָׂשו

ַדּף קי"ב: ִקנְיָן

ָה. לְפִיכָךְ, ׁשֹוֶטה  יָּכֹול לַעֲׂשוֹת ִקנְיָן יָכֹול לְַקֵדּש אִיׁשּ ין הֵם ִקנְיָן, וְלָכֵן, ַרק ִמי ׁשֶ ִקידּוּׁשִ
ה, כִּי בְּלִי ַדעַת  ָ אֵין לֹו ַדּעַת, וְאֵינֹו יָכֹול לַעֲׂשֹות ִקנְיָן, גַּם אֵינֹו יָכֹול לְַקֵדּׁש אִיׁשּ ׁשֶ

ר לְהָבִין ַמה קֹּונִים. אִי אֶפְׁשָ

ל,  וֶֹטה יָכֹול לַעֲׂשוֹת, אֶלָּא כָּל ַמעֲֶשׂה הַדּוֵֹרׁש ַמֲחׁשָבָה. לְָמׁשָ לֹא ַרק ִקנְיָנִים אֵין הַׁשּ
ּ טֶבֶל וְאִי אֶפְׁשָר לֶאֱכֹול אוָֹתם,  אִם ׁשוֶֹטה הִפְִריׁש ּתְרוּמוֹת וַּמעְַשׂרוֹת, הַפֵּירוֹת נִׁשְאֲרו

ּתְרוָּמתוֹ אֵינָהּ ּתְרוָּמה וְצִָריךְ ׁשוּב לְהַפְִריׁש ּתְרוּמוֹת וַּמעְַשׂרוֹת. ִמפְּנֵי ׁשֶ

יֵּׁש  ִמִדּין ּתוָֹרה, גַּם יְלִָדים אֵינָם יְכֹולִים לַעֲׂשוֹת ִקנְיָנִים, ִמפְּנֵי ׁשֶאֵין לָהֶם ַדּעַת כְּפִי ׁשֶ
לְִמבוּגָּר.

ַּף קי"ג: ִמי יָכֹול לְהַפְִריׁש ּתְרוָּמה? ד

ל, עֲנָבִים אֹו זֵיִתים, צִָריךְ לְהַפְִריׁש ֵמהֶם ּתְרוּמֹות  ּ פֵּירֹות, לְָמׁשָ ּ גְָדלו ֵדהו בְּׂשָ אָָדם ׁשֶ
רֹות. וַּמעַׂשְ

נָה אוָֹתם  קָּ אֶת הַּתְרוּמוֹת וְהַּמַעַׂשְרוֹת יָכֹול לְהַפְִריׁש ַרק בַּעַל הַפֵּירוֹת בְּעַצְמוֹ, אוֹ ִמי ׁשֶ
ֶדה ׁשֶל אֵַחר וְיַפְִריׁש ּתְרוָּמה - הַּתְרוָּמה לֹא חָלָה. ּ. אִם יָבֹוא אָָדם לְׂשָ נּו ִמּמֶ

לִיחַ וְלוַֹמר לוֹ, אַּתָה ַתפְִריׁש ּתְרוָּמה  רוּתֹו לְַמנֹּות ׁשָ אִם בַּעַל הַבַּיִת רֹוצֶה, בְּאֶפְׁשָ
עֲבוִּרי, בִּׁשְבִילִי.

 ּ לִיחַ וַהֲֵרי זֶה כְּאִילּו יְּהוִּדי יָכֹול לְַמנּוֹת יְהוִּדי אֵַחר לְׁשָ לִיחוּת, ׁשֶ ין ׁשְ ִּ ׁשָה ד ְּ הַּתוָֹרה חִיד
הוּא עַצְמוֹ הִפְִריׁש ּתְרוָּמה בְּעַצְמוֹ.

לִיחַ.  יָּכֹול לְהַפְִריׁש ּתְרוָּמה יָכֹול לְהְִתַמנֹּות לְׁשָ לִיחַ? ַרק ִמי ׁשֶ ִמי יָכֹול לִהְיֹות ׁשָ
אֵינֹו יָכֹול לְהַפְִריׁש ּתְרוָּמה, גַּם אֵינֹו יָכֹול לְהְִתַמנּוֹת כְּׁשָלִיחַ עַל  ל, ָקָטן, ׁשֶ אֲבָל, לְָמׁשָ

ּ אֵַחר לְהַפְִריׁש עֲבוּרֹו ּתְרוָּמה. יְֵדי ִמיׁשֶהו

מדינת ישראל
משרד החינוך

גיליון 454

מן התלמוד
סדר נשים,

מסכת יבמות, דף קי"ג

הסבר: לרב יצחק בר ביסנא אבדו מפתחות בית 
המדרש ברשות הרבים בשבת. אמר לו רבי פדת: קח 
ילד וילדה שיטיילו שם, שאם ימצאו את המפתחות 
- יביאו אותם. מכאן לומדים שלדעת רבי פדת, אם 
רואים ילד קטן עושה עבירה, בית הדין אינם מצווים 

למנוע אותו ממנה.

אירכסו - אבדו
טלי וטליא - ילד וילדה

משכחי – מוצאים

רב יצחק בר ביסנא אירכסו ליה מפתחי דבי מדרשא 
ברשות הרבים בשבתא. אתא לקמיה דרבי פדת. אמר 

ליה: זיל דבר טלי וטליא וליטיילו התם, דאי משכחי להו 
מייתי להו. אלמא קסבר קטן אוכל נבלות אין בית דין 

מצווין להפרישו.

בס"ד

סדר נשים | ַמסֶּכֶת יְבָמֹות קי"א- קי"ז
פרשת חוקת | כ"ז בסיון- ג' בתמוז )26 ליוני- 2 ליולי(

talmudisraeli.co.il

בקרו אותנו באתר

התלמוד הישראלי

 | על המפה 
העיר קזבלנקה במרוקו

קזבלנקה היא העיר הגדולה ביותר במרוקו. 
יהודים התיישבו שם במאה ה-14, ובמאה ה-18 
גדלה הקהילה היהודית והתפתחה בעקבות 
הגעת סוחרים יהודים למקום. בתחילת המאה 
ה-20 חיו בקזבלנקה כ-7,000 יהודים, והקהילה 
הפכה למרכז היהודי החשוב ביותר במרוקו. 
במקום התנהלה פעילות ציונית ענפה, והקהילה 
סייעה לפליטים יהודים שהגיעו מאירופה במהלך 
השואה. יהודים רבים התיישבו במקום ועד 
1956 הגיע מספרם לכ-100,000 לאחר הקמת 
מדינת ישראל החלו 
ביהודים,  פרעות 
עלו  ובעקבותיהן 
רוב יהודי הקהילה 

לארץ.

"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, Julien1978( תמונות מקזבלנקה



מצד שני:

חלק מבני המשפחה טענו 

שזו סכנה גדולה מדי להיכנס 

לאוקראינה ואולי אף לאזור 

הקרבות. הם טענו שהיא 

צריכה להישאר מחוץ 

לאוקראינה ומשם כבר 

למצוא דרכים אחרות לסייע 

לפליטים, מבלי להיכנס פיזית 

לאזור הסכנה.

מתפלפלים
לפניכם אירוע שעורר דיון סוער:

בתקופת המלחמה הקשה שהתנהלה בין רוסיה לאוקראינה, פליטים 
רבים ניסו לברוח ולצאת מאוקראינה מאזור הקרבות.  הודיה בת 
ה-24, שהייתה באותה תקופה במקרה בטיול במזרח אירופה, רצתה 
להיכנס לאוקראינה כדי לעזור לפליטים. רצונה זה עורר דיון סוער 

בקרב בני משפחתה.

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

פרה אדומה
פרה אדומה היא אחת ממצוות התורה. אדם 
שנטמא בטומאת מת יכול להיטהר רק אם מזים 
עליו מים עם אפר של פרה אדומה תמימה, אותה 
שוחטים ושורפים בהר הזיתים, מול המקדש. 
היא נחשבת לאחת המצוות שטעמן אינו מובן 

לשכל האנושי.

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- בית ספר 'הארי', צפת בטיול בשביל הסנהדרין.

בס"ד

חברותא

פליטים יהודים בצפון אפריקה 
במלחמת העולם השנייה

במהלך מלחמת העולם השנייה הגיעו לצפון 
אפריקה אלפי פליטים יהודים שנמלטו מפני 
הנאצים באירופה. השלטונות המקומיים שלחו 
אותם על פי רוב למחנות הסגר באלג'יריה ובמרוקו, 
שהיו מיועדים לנתיני אויב ולחשודים כמתנגדי 
המשטר, והוכנסו אליהם יהודים וגויים כאחד. 
את המחנות ניהלו קצינים צרפתיים, גרמניים 
ואיטלקיים, שרבים מהם היו אנטישמיים, והיהודים 
הועבדו בפרך שעות רבות במזג אוויר קשה. 
תנאי החיים הקשים, התזונה הלקויה והמחלות 
הביאו למותם של רבים. בין אלה שפעלו לסייע 
לפליטים הייתה עורכת הדין הלן קזאס בן עטר, 

שמימנה עבורם טיפולים רפואיים, מזון וביגוד.

מצד אחד:
מסירותה לעניין.גדול, וכל הכבוד לה על המלחמה. זה ממש חסד לעזור לפליטים בתקופת יפה מאוד, חשוב ואצילי שזה מעשה מוסרי והומני חלק מבני המשפחה אמרו 

 | מן ההסטוריה

יהודים לובים ניצולי ברגן-בלזן חוזרים ללוב, 1945 
.)Wikipedia(
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3 דקות

  | מי אני?

7 דקות

1  .
עו"ד הלן קזאס בן עטר.

2 .

הצלת פליטים יהודיים שהגיעו לצפון אפריקה.
	 .

הוועד לטיפול בפליטים זרים, ויצ"ו, ג'וינט.
4 .

היא למדה ופעלה בעיר קזבלנקה במרוקו.
5 .

היא דאגה לסייע ולהציל יהודים רבים ממרוקו ואלג'יריה  בתקופת המלחמה.

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: 
מי היא האישה בצד ימין?

מה היה עיקר פועלה במלחמת העולם השנייה?
באילו ארגונים הייתה פעילה?

כיצד קשור אליה השלט קזבלנקה?
כיצד האונייה והמילים מרוקו ואלג'יריה, קשורים לעשייה שלה?

כונתה "המלאך של מרוקו".. 1
הייתה עורכת הדין היהודייה הראשונה במרוקו.. 2
הקימה את "הוועד של קזבלנקה" כדי לסייע לפליטים מאירופה שהגיעו . 	

למרוקו.
על מנת לסייע להם, התנדבה לצלב האדום ולמדה להיות אחות.. 4
סייעה לארגונים ציוניים וגייסה תרומות לישראל.. 5
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בס"ד

1. האם שוטה יכול להתחתן?

2. מדוע אסור לומר לגוי לעשות מלאכה 
בשבת?

3. מתי מחזירים אבדה בלי סימנים?

סדר מועד | ַמסֶּכֶת יְבָמֹות, דף קי״ד - קי״ז

???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
הקב"ה מבקש ממשה שידבר אל הסלע וכך ייצאו 
מים אל בני ישראל. משה במקום לדבר - מכה 
בסלע במקלו - ונענש על כך בעונש חמור ביותר 

עד שנמנעת ממנו הכניסה אל ארץ ישראל.

יש להבין - אומנם משה לא הקשיב לדברו של 
ה', אך מדוע העונש אותו קיבל נראה לכאורה לא 
פרופורציונלי ולא הולם את החטא הקטן בו חטא?

על שאלה זו משיב הרמב"ם ועוד רבים כי האדם 
נבחן, נענש ומשתכר ביחס למקומו ולציפייה 
האישית ממנו. אינה דומה טעות של אדם רגיל 
לטעותו של משה גדול הנביאים אשר עיני כל אליו 
נשואות, ועל כן ביחס לעצמו ולמקומו מדובר בחטא 
כה גדול עד כי ראוי לו העונש החמור אותו קיבל.

יִם הַפָּנִים אֶל הַפָּנִים ַּף קי"ז: כַּּמַ ד

 ,ְ ּ עַל הְִתנַהֲגוּת בֵּין בְּנֵי אָָדם ִמפָּסוּק ׁשֶאַָמר ׁשְלֹמֹה הַּמֶלֶך הַּתַלְמוּד ְמלַּמֵד אוָֹתנו
לֵי כ"ז(.  יִם הַפָּנִים לַפָּנִים - כֵּן לֵב הָאָָדם לָאָָדם" )ִמׁשְ הֶחָכָם ִמכָּל אָָדם: "כַּּמַ
כְּלוַֹמר, ַמיִם הֵם כְּמֹו ַמְראָה. כְּׁשֶאָָדם ִמְסּתַכֵּל בְָּראִי, הוּא רֹואֶה אֶת פָּנָיו. אִם 
הוּא צוֹחֵק - הוּא רֹואֶה בְָּראִי כֵּיצַד הוּא צוֹחֵק. אִם הוּא ַמזְעִיף אֶת פָּנָיו - הוּא 

יְִראֶה בְָּראִי אָָדם זֹועֵף.

ּוּלַת,  אוֵֹמר ׁשְלֹמֹה הַּמֶלֶךְ: לֵב ׁשֶל אָָדם הוּא כְּמֹו ַמְראָה. אִם אַּתָה אוֹהֵב אֶת הַז
ַּע לְךָ כִּי  ַּע לְךָ ׁשֶהוּא גַם אוֹהֵב אוְֹתךָ. אִם אַּתָה ַמְרגִּיׁש ִטינָה אֹו כַּעַס כְּלַפָּיו, ד ד

הוּא ַמְרגִּיׁש כְּלַפֶּיךָ אוֹתוֹ דָבָר.

)תשובה: כמים הפנים לפנים 
כן לב האדם לאדם(

ַּף קט"ז: פָָּרה ֲאדוּּמָה ד

נָּגַע בְֵּמת, נְִטָמא וְצִָריךְ ָטהֳָרה עַל יְֵדי ֵמי פָָּרה אֲדוּּמָה. קוֹנִים פָָּרה אֲדוּּמָה,  אָָדם ׁשֶ
ׁשוֲֹחִטים אוָֹתהּ וְׂשוְֹרפִים אוָֹתהּ וּלְאַחַר ִמכֵּן ְמעְָרבִים ַמיִם בְּאֵפֶר הַפָָּרה וְֵמהַּמַיִם 

הָאֵלֶּה ַמזִּים עַל הַּטְֵמאִים וְכָךְ הֵם נִהְיִים ְטהוִֹרים.

ַמיִם אֵלֶּה ְמכוּנִּים "ֵמי חַּטָאת", ִמפְּנֵי ׁשֶבַּּתוָֹרה ְמכוּנָּה הַפָָּרה הָאֲדוּּמָה "חַּטָאת", 
לָּהּ ְמכוּנִּים "ֵמי חַּטָאת". וְלָכֵן הַּמַיִם עִם הָאֵפֶר ׁשֶ

ַּף קט"ו: ְטבִיעוּת עָיִן ד

ג "טְבִיעוּת עָיִן"? ָמה פֵּירוּׁש הַּמוּּשָׂ

נִים ְמיוּחִָדים.  כָּל אֶחָד ְמזַהֶה אוָֹתם אַף עַל פִּי ׁשֶאֵין עֲלֵיהֶם סִיּמָ יֵׁש ֲחפָצִים ׁשֶ
ּ אִם אֵין עֲלֵיהֶם  לֹּו וְּמזַהֶה אוָֹתם, אֲפִילּו ל, כָּל יֶלֶד ַמכִּיר אֶת הָאוֹפַנַּיִם ׁשֶ לְָמׁשָ

סִיּמָן ְמיוּחָד.

ין  ִּ ל, עִֵדים ׁשֶבָּאִים לְבֵית הַד ים בִּטְבִיעַת עָיִן. לְָמׁשָ ׁשִ ּתַּמְ בְֲּהלָכֹות ַרבֹּות ִמׁשְ
ְמעוֹן, וְלָכֵן הוּא חַיָּב לֹו כֶֶּסף. ַמאֲִמינִים  ִ ְראוּבֵן לָוָה כֶֶּסף ִמּשׁ ּ ׁשֶ וְּמעִיִדים "ָראִינו
 ּ לָּוָה אֶת הַכֶֶּסף? אוּלַי זֶה הָיָה ִמיׁשֶהו ְראוּבֵן הוּא הָאִיׁש ׁשֶ לָהֶם. אַךְ ִמי אַָמר ׁשֶ
ּ ַמכִּיִרים אֶת פָּנָיו, וְהוּא הוּא  אֵַחר? ִמפְּנֵי ׁשֶהֵם ַמכִּיִרים אוֹתֹו וְאוְֹמִרים: "אֲנַחְנו

לָּוָה אֶת הַכֶּסֶף". זֹו הִיא טְבִיעוּת עָיִן. ְראוּבֵן ׁשֶ

אִיבֵּד אֲבֵָדה, יָכֹול לְזַהוֹת אוָֹתהּ לְפִי ְטבִיעוּת עָיִן. הוּא הֹולֵךְ אֶל  גַּם אָָדם ׁשֶ
לִּי.  הַּמוֹצֵא וִּמְתבֹּונֵן בַּחֵפֶץ, וְאִם הוּא אוֵֹמר: "כֵּן. ֲאנִי ַמכִּיר אֶת הֵַחפֶץ, הוּא ׁשֶ
נִים ְמיוּחִָדים, אֲבָל אֲנִי ַמכִּיר אוֹתוֹ", הַּמֹוצֵא ַמֲחזִיר לֹו אֶת  נָכוֹן, אֵין לִי בֹּו סִיּמָ

ּן וְיָׁשָר הָאוֵֹמר אֱֶמת. ֵּא ׁשֶאָכֵן הוּא אָָדם הָגו ְּוַד י הַחֵפֶץ, וּבְִתנַאי ׁשֶ

שנו את סדר האותיות במילים הבאות וגלו 
את הפתגם:

ממכי פנימה מליפן כן בל מאדה למדא

ַבָּת ַּף קי"ד: ֲאִמיָרה לְנֹוכְִרי בְּּשׁ ד

בָּת ָאסוּר לֹוַמר לְנֹוכְִרי לַעֲׂשֹות  ַ בְּּשׁ
ל, אָסוּר לְהַגִּיד לֹו: "הְַדלֵק  ְמלָאכָה. לְָמׁשָ
אֵׁש", אֹו "כַּבֵּה אֶת הָאֵׁש". גַּם נוֹכְִרי ׁשֶבָּא 
ֵמעַצְמֹו לְהְַדלִיק אֵׁש עֲבוּר יְהוִּדי, אָסוּר 
אָסוּר  ּ ׁשֶ נו יקְּ ֵָּרז. ֲחזַ"ל ּתִ לוַֹמר לֹו לְהִזְד
ַבָּת,  לוַֹמר לְנוֹכְִרי לַעֲׂשוֹת ְמלָאכָה בְּּשׁ
אוֵֹמר  ׁשֶ יְּהוִּדי  ׁשֶ  ,ּ ׁשו ָחׁשְ הֵם  ׁשֶ ִמפְּנֵי 
ַבָּת, בַּסּוֹף  לְנוֹכְִרי לַעֲׂשוֹת ְמלָאכָה בְּּשׁ

עָלוּל ֲחלִילָה לַעֲׂשוֹת ְמלָאכָה בְּעַצְמוֹ. אֲבָל, אִם נוֹכְִרי בָּא ֵמעַצְמֹו וְרֹוצֶה לְכַבּוֹת 
אֵׁש עֲבוּר יְהוִּדי, אֵין צִָריךְ לְִמנֹועַ אוֹתֹו ִמלַּעֲׂשוֹת כָּךְ.


