
בֶר" פְתֹוָתיו דֹּובְבֹות בַּקֶּ ַּף צ"ז: "ׂשִ ד

 ּ יֹּאְמרו ל עֹולָם, יְהִי ָרצֹון ׁשֶ ָּוִד הַּמֶלֶךְ הְִתפַּלֵּל לַקָּבָּ"ה אֶת הַּתְפִילָּה הַבָּאָה: "ִריבֹּונֹו ׁשֶ ד

דְבַר ׁשְמוּעָה ִמפִּי בָּעֹולָם הַזֶּה".

ַמה כַּוָּנָתוֹ?

ְדָרׁש  ּ לִלְמֹוד בְּבָּתֵי הַּמִ יכו יִּפָּטֵר ִמן הָעֹולָם הַזֶּה, יְַמׁשִ גַּם אֲַחֵרי ׁשֶ לֶךְ הִתְפַּלֵּל, ׁשֶ ָּוִד הַּמֶ ד
לְּנִׁשְַמת הַנִּפְטָר יֵׁש הֲנָאָה גְדוֹלָה  דִּבְֵרי תֹוָרה ׁשֶהוּא אַָמר. וַּמדּוּעַ זֶה חָׁשוּב לֹו? ִמפְּנֵי ׁשֶ

בְּיוֵֹתר, כְּׁשֶלּוְֹמִדים דִּבְֵרי תוָֹרה ׁשֶהַנִּפְטָר אַָמר.

פְתֹוָתיו דּוֹבְבֹות  מֹו: "ׂשִ אֹוְמִרים דִּבְֵרי תֹוָרה בִּׁשְ ּתַלְִמיד חָכָם ׁשֶ ּ ׁשֶ ֵדנו הַּתַלְמוּד ְמלַּמְ
אֹוְמִרים בִּׁשְמוֹ. ּ הַּתַלְִמיד חָכָם חַי וְלֹוֵמד בְּפִיו אֶת דִּבְֵרי הַּתֹוָרה ׁשֶ בֶר". כְּאִילּו בַּקֶּ

נֹּולַד ִהְתגַּיֵּר - כְָּקָטן ׁשֶ ַּף צ"ח: גֵּר ׁשֶ ד

נֹּולַד".  הְִתגַּיֵּר כְָּקָטן ׁשֶ ַקיָּם כְּלָל ְמיוּחָד לְגַבֵּי גִֵרים: "גֵּר ׁשֶ

לּוֹ נִפְסִָקים, והוּא לֹא  נּוֹכְִרי ִמְתגַּיֵּר, כָּל ִקׁשְֵרי הַּמִׁשְפָּחָה ׁשֶ ַמׁשְָמעוּת הַדָּבָר הִיא שכְּׁשֶ

נְִקָרא ָקרוֹב ׁשֶלָּהֶם בִּכְלָל.

הַכְּלָל הַזֶּה ַמׁשְפִּיעַ עַל הֲלָכוֹת ַרבּוֹת, לְָמׁשָל בַּּמְִקֶרה הַבָּא:

קְּרוֹבִים אֵינָם יְכוֹלִים לִהְיוֹת עִֵדים.  ין, ִמפְּנֵי ׁשֶ ִּ נֵי אַחִים אֵינָם יְכוֹלִים לְהָעִיד יַחַד בְּבֵית ד ׁשְ

ִּין, ִמפְּנֵי ׁשֶהֵם אֵינָם  ּ, יְכֹולִים לְהָעִיד יַחַד בְּבֵית ד הְִתגַּיְּרו נֵי אַחִים נֹוכְִרים ׁשֶ אֲבָל, ׁשְ

ּ, כָּל אֶחָד ֵמהֶם הִפְסִיק לִהְיוֹת ְקרוֹבוֹ ׁשֶל  נֶחְׁשָבִים יֹוֵתר ְקרוֹבִים, כִּי בֶָּרגַע ׁשֶהֵם הְִתגַּיְּרו
ין. ִּ יְּכוֹלִים לְהָעִיד יַחַד בְּבֵית ד ים זִָרים ׁשֶ נֵי אֲנָׁשִ יו הֵם כְּמוֹ ׁשְ נִי וְעַכְׁשָ ֵ הַּשׁ

ְּאֹוַריְיָתא - לְחוְּמָרא" ַּף צ"ט: "ְספֵק ד ד

ְּאֹוַריְיָתא - לְחוְּמָרא". פֵּירוּׁש הַכְּלָל הַזֶּה  נֹו כְּלָל חָׁשוּב בְִּדינֵי הַּתֹוָרה: "ְספֵק ד יֶׁשְ
ָרה אֹו ׁשֶהִיא הָפְכָה  ל, ָספֵק אִם בְּהֵָמה כְּׁשֵ הוּא ׁשֶבְּכָל סָפֵק ׁשֶל אִיסּוּר ּתוָֹרה, לְָמׁשָ

ְּאֹוַריְיָתא - לְחוְּמָרא".  ּ פֵּירוּׁש הַּמִילִּים "ְספֵק ד לִהְיֹות ְטֵרפָה - צִָריךְ לְהַחֲִמיר. זֶהו
ְּאֹוַריְיָתא" - הַסָּפֵק ׁשֶהְִתעוֵֹרר  "ָספֵק" - הְִתעוֵֹרר סָפֵק אִם מוּּתָר הַדָּבָר אוֹ אָסוּר, "ד
ּ יֹוְדעִים  ינֵי הַּתוָֹרה, "לְחוְּמָרא" - ַמכְִריעִים אֶת הַסָּפֵק לְהַחֲִמיר, כְּאִילּו ִּ הוּא בְּאֶחָד ִמד

ַּאי ׁשֶהוּא אָסוּר. בְּוַד

מדינת ישראל
משרד החינוך

גיליון 452

מן התלמוד
סדר נשים,

מסכת יבמות, דף צ״ו

הסבר: רבי אלעזר אמר שמועה בבית המדרש, ולא 
אמרה אותה בשם רבו רבי יוחנן. הקפיד על כך רבי 
יוחנן. נכנס אליו רבי יעקב בר אידי ואמר לו שאינו 
צריך להקפיד, משום שכולם יודעים שרבי אלעזר 
קיבל את תורתו מרבי יוחנן, כשם שידעו שיהושע 

קיבל את תורתו ממשה.

אזל - הלך   |   איקפד - הקפיד
עול לגביה - נכנס אליו

אזל רבי אלעזר אמר לשמעתא בי מדרשא, ולא אמרה 
משמיה דרבי יוחנן. שמע רבי יוחנן, איקפד... עול 

לגביה רבי יעקב בר אידי, אמר לו: כאשר צוה ה' את 
משה עבדו כן צוה משה את יהושע וכן עשה יהושע .. 
וכי על כל דבר שאמר יהושע היה אומר להם כך אמר 
לי משה? אלא יהושע יושב ודורש סתם והכל יודעין 
שתורתו של משה היא, אף ר' אלעזר תלמידך יושב 

ודורש סתם והכל יודעין כי שלך היא. 

בס"ד

סדר נשים | ַמסֶּכֶת יְבָמֹות צ"ז- ק"ג
פרשת שלח-לך | י"ג- י"ט בסיון )12-18 ליוני(

talmudisraeli.co.il

בקרו אותנו באתר

התלמוד הישראלי

 | על המפה 
קיבוץ יגור

קיבוץ יגור נמצא ממזרח להר הכרמל, דרומית 
מזרחית לחיפה. הוא נוסד בשנת 1922 על 
אדמות שקנה יהושע חנקין, ונקרא כך בהשפעת 
הכפר הערבי הסמוך יאג'ור. המתיישבים ייבשו 
את הביצות של נחל קישון והכשירו את הקרקע 
לחקלאות, ובהמשך הוקמו מפעלים במקום. 
בימי המאבק בשלטון הבריטי היה קיבוץ יגור 
מרכז חשוב של ההגנה, והסתיר סליק שבו כלי 
נשק רבים, אותו גילו הבריטים במהלך "השבת 
השחורה". כיום גרים 
בקיבוץ יגור כ-1,600 
תושבים, העובדים 

במשק ובמפעלים.

"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, ~Ori( מראה קיבוץ יגור מהכרמל



מצד שני:

חלק מהאנשים טענו שלמרות 

שאכן תהיה פגיעה מסוימת 

בפרטיות, אין ברירה במקרה 

הזה, שהרי אי אפשר להציב 

שומר או שוטר בכל כיתה. לכן 

הדרך הנכונה והיעילה ביותר 

גם לתפוס גנבים וגם להרתיע 

אחרים היא להציב מצלמות, עם 

כל אי הנעימות הכרוכה בדבר.

מתפלפלים
לפניכם אירוע שעורר דיון סוער:

בבית ספר מסוים אירעו מספר מקרים של גניבת טלפונים סלולריים 
מתוך תיקים של תלמידים. הדבר גרם לאווירה קשה בבית הספר, 
לחשדנות בין התלמידים, ולהפצת שמועות על זהותם של הגנבים. 
בתגובה לגל הגניבות החליטה הנהלת בית הספר להתקין מצלמות 
בכיתות ובמסדרונות כדי להרתיע גנבים, וכדי לשלוט במצב. ההחלטה 

הזו עוררה דיון סוער בין התלמידים, המורים וההורים.

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

הלוויים - שוערים ומשוררים
הלוויים שעבדו בבית המקדש היו מחולקים 
לשתי קבוצות: שוערים ומשוררים. השוערים היו 
אחראים על פתיחת וסגירת שערי העזרה והמקדש, 
ואילו המשוררים היו אחראים על השירה והניגון 
בזמן הקרבת הקורבנות. כל לוי היה חייב לעבוד 
בתפקידו לפי משפחתו, ולא יכול היה לעבור 

לתפקיד השני.

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 נוה צוף

בס"ד

חברותא

מחנה המעצר-המעפילים בעתלית
מחנה המעצר או מחנה המעפילים בעתלית הוקם 
על ידי הבריטים בשנת 1939. הוא כלל 100 מבני 
עץ והיה מסוגל להכיל עד 4,000 איש. במחנה הזה 
החזיקו הבריטים את המעפילים שהגיעו לארץ 
בניגוד לחוק. זמן השהות במחנה היה בין ימים 
בודדים לחודש, ולאחר מכן שוחררו המעפילים 
בהדרגה בהתאם למכסת האישורים שהקציבו 
הבריטים. ב-10 באוקטובר 1945 פרצו אנשי פלמ"ח 
למחנה ושחררו את 208 העצורים שהיו בו. לאחר 
הקמת המדינה שימש המחנה כמחנה מעצר 
לשבויים מצריים, ולאחר מכן שימש לקליטת 

עולים. כיום הוא מהווה אתר לאומי.

מצד אחד:
בפרטיות התלמידים.להציב מצלמות ולפגוע ולמצוא את הגנבים, גם מבלי דרכים אחרות כדי לאתר הנהלת בית הספר למצוא מעשה שלא נכון לעשותו. על בפרטיות ובצנעת הפרט, וזה מצלמות זו פגיעה קשה חלק מהאנשים טענו שהצבת 

 | מן ההסטוריה

עצורות האצ"ל במחנה המעצר בעתלית )Wikipedia, מכון 
ז'בוטינסקי בישראל(

 -3760
בריאת
העולם

 -1812
אברהם אבינו

/ שרה

01948

בספירה
מבריאת העולם

לועזי
 )למיניינם(

2238

-1521
בנ״י 

במצרים

2448

מתן תורה

2448

-1311
יציאת 
מצרים

2883

 דוד
המלך

2934

חנוכת
 ביהמ“ק

ה-1

אפרים 
ומנשה

 שלמה
המלך

3340

-422
 חורבן ביהמ“ק
ה-1 וגלות בבל

4260

495
חתימת 
התלמוד

3828

חורבן
ביהמ“ק ה-2

3930

רבי יהודה 
הנשיא

3880

רבי 
עקיבא

הלל הזקן

3728 3408

-352
הקמת

ביהמ“ק ה-2

-560
אסתר
המלכה

דבורה 
הנביאה

7 דקות



3 דקות

  | מי אני?

7 דקות

1  .

הסופר והמשורר יורם טהר לב.
2 .

הוא נולד בקיבוץ יגור.
3 .

שמות חלק מהשירים המפורסמים  אותם חיבר.
4 .

פרס שר החינוך ליצירה יהודית.

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(: 

מי האיש המזוקן בציור?

איך השלט "יגור" קשור אליו?

מהם השמות על הדפים המונחים לפניו?

באיזה פרס זכה?

אחד השירים היותר מפורסמים שנכתב על ידי יורם טהר לב.. 1

מתאר קרב ידוע במלחמת ששת הימים.. 2

הולחן על ידי יאיר רוזנבלום.. 3

מספר את סיפור הקרב ומדגיש את גבורתם של הלוחמים ומסירות . 4
הנפש שלהם.

נחקק עמוק בתודעה הישראלית, והפך לשיר מרכזי בתרבות הישראלית.. 5

2

1

3

4

השיר "גבעת התחמושת"

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

4260

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

1. איך אפשר לגרום נחת רוח לנפטר?

2. מתי שני אחים יכולים להעיד יחד בבית 
הדין?

3. מה עושים במקרה של ספק בהלכה?

סדר מועד | ַמסֶּכֶת יְבָמֹות, דף ק׳ - ק״ג

???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
מיד אחרי שחוזרים המרגלים מארץ ישראל ומוציאים 
את דיבתה, יוצאת קבוצה של "מעפילים" הבוחרים 
לעשות מעשה גבורה ולעלות לארץ. קבוצה זו רוצה 
לתקן את חטאם של המרגלים וללמד את בני ישראל 

כי אין מה לפחד מהכניסה אל הארץ המובטחת.

למרבה הפלא, קבוצה זו שבאה לעשות טוב ולתקן 
את אשר עיוותו המרגלים - נענשת בחומרה ע"י 

הקב"ה, ואיך ניתן להבין את פשר הדבר?

התורה מדגישה לנו שהליכה בדרך ה' היא שמירה 
על ציוויו של הקב"ה ושמיעה בקולו. המעשה הרצוי 
הוא מעשה הנעשה ברצונו ובציוויו של הקב"ה ולכן 
המרגלים שמרדו ברצונו של ה' להיכנס לארץ נענשו. 
באותו האופן נענשו המעפילים, הגם שרצו לעשו 
טוב ולתקן. הם נענשו על כך שהלכו נגד רצון ה' ולא 

שמעו לציווייו.

רֹוף צִָריךְ לִׂשְ ְּבִָרים ׁשֶ ַּף ק"ג: ד ד

יֵׁש ִמְקִרים אֲחִָדים ׁשֶבָּהֶם הַּתוָֹרה 
ְמצַוָּה לִׂשְרוֹף חֲפָצִים.

ּ לַעֲבֹוָדה  לְָמׁשָל, כָּל דָּבָר ׁשֶהְִקִריבו
 ּ זָָרה צִָריךְ לִׂשְרֹוף. לָכֵן, אִם הְִקִריבו
נַעַל לַעֲבֹוָדה זָָרה, חוֹבָה לִׂשְרוֹף 
אוָֹתהּ וְלָכֵן אִי אֶפְׁשָר לְַקיֵּם בָּהּ 

ִמצְוַת חֲלִיצָה.

ַּחַת, עִיר ׁשֶרוֹב ּתוֹׁשָבֶיהָ  עִיר הַנִּיד
ּ עֲבֹוָדה זָָרה - הַּתוָֹרה ְמצַוָּה  עָבְדו

לִׂשְרוֹף אֶת כָּל הָעִיר, כּוֹלֵל כָּל הְָרכוּׁש ׁשֶבָּהּ, גַּם אֶת הַנַּעֲלָיִם.

נְִּמצָא בָּהּ כֶֶּתם, וְהַכּוֹהֵן הֶחְלִיט ׁשֶהַכֶֶּתם הַזֶּה הוּא צַָרעַת. אִם הַצַָּרעַת  נַעַל ׁשֶ
אֵינָהּ סָָרה )יוֶֹרֶדת( ִמן הַנַּעַל, צִָריךְ לִׂשְרוֹף אֶת הַנַּעַל.

)תשובה: ספק דאורייתא  לחומרא(

ַּף ק"ב: ִמצְוַת ֲחלִיצָה ד

ָה ׁשֶבַּעֲלָהּ נִפְטַר וְלֹא הוִֹתיר אַחֲָריו יְלִָדים, צְִריכָה לְהְִתיַבֵּם לְאָח ׁשֶל בַּעֲלָהּ.  אִיּשׁ
אִם הָאָח אֵינוֹ ַמסְכִּים לְיַבְָּמהּ, צִָריךְ לְַקיֵּם ִמצְוַת חֲלִיצָה.

אֵיךְ ְמַקיְִּמים ִמצְוַת ֲחלִיצָה?

ין, וְאוְֹמִרים אֶת הַפְּסוִּקים ׁשֶכְּתוּבִים  ִּ הָאַלְָמנָה וְאַחִי בַּעֲלָהּ בָּאִים לִפְנֵי בֵּית הַד
בַּּתוָֹרה בְּפָָרׁשַת יִבּוּם. אַחַר כָּךְ הָאַלְָמנָה חֹולֶצֶת אֶת הַנַּעַל ֵמהֶָרגֶל ׁשֶל הַיָּבָם. 

כָּךְ ְמַקיְִּמים ִמצְוַת ֲחלִיצָה, עִם כָּל הַפְָּרִטים הַכְּתוּבִים בַּּתוָֹרה.

ּיָּה ֵמעוֹר,  נָה אוֶֹמֶרת, ׁשֶהַנַּעַל ׁשֶבָּהּ ְמַקיְִּמים ִמצְוַת חֲלִיצָה, צְִריכָה לִהְיוֹת עֲׂשו הַּמִׁשְ
ּיָּה ִמכָּל חוֶֹמר אַחֵר - אֵינָהּ נֱֶחׁשֶבֶת 'נַעַל'. אַךְ נַעַל הָעֲׂשו

ַּף ק"א: "הְַתָראָה" ד

נֵי עִֵדים  ין ַמעֲנִיׁשִים עָלֶיהָ, אֵינֹו נֶעֱנָׁש אֶלָּא אִם כֵּן ׁשְ ִּ אָָדם הָעוֹבֵר עֲבֵָרה ׁשֶבֵּית ד
ַּע  ּ לוֹ בְִּמפוָֹרׁש: ד אָסוּר לַעֲׂשֹות אֶת ַמעֲׂשֵה הָעֲבֵָרה, וְגַם אְָמרו ּ אֹותֹו ׁשֶ הִזְהִירו
ין בָּעוֹנֶׁש הַזֶּה וְהַזֶּה. זוֹהִי "הְַתָראָה",  ִּ ָ, כִּי הָעוֹבֵר עַל הָאִיסּוּר נֶעֶנָׁש בְּבֵית ד לְך

ׁשֶהָעִֵדים ַמְתִרים בְּעוֹבֵר הָעֲבֵָרה.

ּ בְּטוּחִים ׁשֶכָּעֵת הוּא עוֹבֵר אֶת הָעֲבֵָרה.  ּ בּוֹ הָיו ין ַמעֲנִיׁשִים ַרק אִם כְּׁשֶהְִתרו ִּ בֵּית ד

ַּף ק': בֵּית הַגְָּרנֹות  ד

ָראֵל צִָריךְ לְהַפְִריׁש ּתְרוָּמה לַכֹּוהֵן. ִמפֵּירֹות הַגְֵּדלִים בְּאֶֶרץ יִׂשְ

ְּסִים בְּעֵת הַקָּצִיר  ּ לַּשָׂדוֹת וְלַפְַּרד ּ נוֹהֲגִים, ׁשֶהַכּוֹהֲנִים בָּאו נִים ַרבּוֹת הָיו לִפְנֵי ׁשָ
ּ ְמַקבְּלִים אֶת הַּתְרוָּמה ִמיֵדי בַּעַל הַּשֶָׂדה. הַּמָקוֹם  וּבְעֵת הַקִָּטיף, וּבַּשֶָׂדה הֵם הָיו

ּ ַמפְִריׁשִים לָהֶם ּתְרוָּמה, נְִקָרא "בֵּית הַגְָּרנֹות". ׁשֶבּוֹ בַּעֲלֵי הַּשָׂדוֹת הָיו

ֵם "בֵּית הַגְָּרנֹות"? ַמה ּמְקוֹר הַּשׁ

לְאַחַר ְקצִיַרת הַּתְבוּאָה, אוְֹספִים אוָֹתהּ לְָמקוֹם אֶחָד, לַגּוֶֹרן, כְֵּדי לָדוּׁש אוָֹתהּ. 
ּ כָּל בַּעֲלֵי הַּשָׂדוֹת ְמַרכְּזִים אֶת הַּתְבוּאָה בְּׁשֶטַח  בֶּעָבָר בְּכָל כְּפָר אוֹ עֲיָָרה, הָיו
ל כּוּלָּם. אֶחָד, וָּמקֹום זֶה כּוּנָּה "בֵּית הַגְָּרנֹות" - הַּמָקֹום ׁשֶבֹּו נְִמצָאִים הַגְָּרנֹות ׁשֶ

החליפו כל אות באות שלפניה בא"ב כדי לפענח 
את הכלל ההלכתי שלפניכם:

עצר הבזשככאב מטזנשב


