
מדינת ישראל
משרד החינוך

ַּדף פ"ט: ַמֲעַלת ָהֲעָנָוה

ָאַמר ַרִּבי ֱאִליֶעֶזר: ַהָּקָּב"ה ָאַמר ֶׁשהּוא אֹוֵהב ְמאֹוד ֶאת ַעם ִיְׂשָרֵאל, ִמְּפֵני ֶׁשֲאִפיּלּו 
ַּכֲאֶׁשר הּוא ַמְׁשִּפיַע ְּגדּוָּלה ְוָכבֹוד ְלַעם ִיְׂשָרֵאל, ֵהם ְמַמֲעִטים ֶאת ַעְצָמם ַּבֲעָנָוה; 
זֹו ַּכּוַָנת ַהְּדָבִרים ֶׁשָאַמר מֶֹׁשה ַרֵּבנּו ִלְבֵני ִיְׂשָרֵאל ִלְפֵני ְּפִטיָרתֹו ְּבֵסֶפר ְּדָבִרים: "ֹלא 
ֵמרּוְּבֶכם ִמָּכל ָהַעִּמים ָחַׁשק ה' ָּבֶכם ַוִּיְבַחר ָּבֶכם ִּכי ַאֶּתם ַהְמַעט ִמָּכל ָהַעִּמים". ַאֶּתם 

ְמַמֲעִטים ֶאת ַעְצְמֶכם ַּבֲעָנָוה.

ֶאת ַאְבָרָהם ָאִבינּו ִּגיֵּדל ַהָּקָּב"ה ְוִהְבִטיַח לֹו ֶׁשַּזְרעֹו ִיְהֶיה ְמלֹוא ַהּגֹוִיים, ְועֹוד ְּבָרכֹות 
ַרּבֹות, ְוַאְבָרָהם ָאִבינּו ָאַמר "ְוָאנִֹכי ָעָפר ָוֵאֶפר".

ְלמֶֹׁשה ּוְלַאֲהרֹון ָנַתן ַהָּקָּב"ה ְגדּוָּלה, מֶֹׁשה ָהָיה ַמְנִהיג ִיְׂשָרֵאל ְוַאֲהרֹון ָהָיה ּכֵֹהן ָּגדֹול, 
ְוֵהם ָאְמרּו ָּבֲעָנָוה "ְוַנְחנּו ָמה?", ְּכלֹוַמר, ָמה ֶעְרֵּכנּו?
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ַּדף צ': ְּכבֹוד ֵּבית ַהִּמְקָּדׁש

ְׁשֵני ַמֲעִׂשים ֶׁשִהְתַרֲחׁשּו ְּבֵבית ַהִּמְקָּדׁש ֵמֶהם ָאנּו ְיכֹוִלים ִלְלמֹוד ַעל ַהָּכבֹוד ָהַרב 
ֶׁשָרֲחׁשּו ֲאבֹוֵתינּו ְלֵבית ַהִּמְקָּדׁש ִּבְזַמן ֶׁשָהָיה ַקָּים.

ְּבֶפַתח ַהֵהיָכל ֶׁשְּבֵבית ַהִּמְקָּדׁש ָהְיָתה ְּתלּוָיה ְּכֵעין ִנְבֶרֶׁשת ָזָהב ְּבצּוַרת ֵעץ ֶּגֶפן, ִעם 
ְּכלּוְנָסאֹות ֶׁשָּתְמכּו ָּבּה. ָּכל ִמי ֶׁשִניֵּדב ַּגְרִּגיר אֹו ֶאְׁשּכֹול ֶׁשל ָזָהב ְלֵבית ַהִּמְקָּדׁש 
ָהָיה ֵמִביא אֹותֹו ְותֹוֶלה אֹותֹו ַעל ֶּגֶפן ַהָּזָהב. ַּפַעם ַאַחת ָהיּו ְצִריִכים ְלַפּנֹות ֶאת 
ַהֶּגֶפן ִמְּמקֹוָמּה, ְוִנְדְרׁשּו ּכֲֹהִנים ַרִּבים ְּכֵדי ָלֵׂשאת אֹוָתּה, ִמְּפַאת ִמְׁשָקָלּה ָהַרב, ִמְּפֵני 

ֶׁשְּיהּוִדים ַרִּבים ָּתְרמּו ָזָהב ְלֵבית ַהִּמְקָּדׁש.

עֹוד ְמַסֵּפר ַהַּתְלמּוד ֵעדּות ְּבֵׁשם ַרִּבי ִׁשְמעֹון ְסַגן ַהּכֵֹהן ַהָּגדֹול, ֶׁשַהָּפרֹוֶכת ֶׁשָהְיָתה 
ְּבֵבית ַהִּמְקָּדׁש ָהְיָתה ְּבעֹוִבי ֶׁשל ֶטַפח, ְוָהְיָתה ְּכֵבָדה ְּביֹוֵתר, ַעד ֶׁשַּכֲאֶׁשר ָהיּו ְצִריִכים 

ִלְטּבֹול אֹוָתּה, ּכֲֹהִנים ַרִּבים ָהיּו ְצִריִכים ְלֵׂשאָתּה ִמְּפֵני ּכֹוְבָּדּה.

ַּדף צ"א: ְׁשֵּתים ֶעְׂשֵרה ָהֲאָבִנים

ים ְוָׁשלֹוׁש ָּבַרח ַיֲעקֹב ִמֵּבית הֹוָריו, ְוִהְסַּתֵּתר ְּבֵבית ַהִּמְדָרׁש ֶׁשל ֵעֶבר,  ְּבִגיל ִׁשיּׁשִ
ֶׁשּבֹו הּוא ָעַמל ַּבּתֹוָרה ַאְרַּבע ֶעְׂשֵרה ָׁשִנים ְרצּופֹות.

ַאַחר ָּכְך הּוא ָהַלְך ְלָחָרן, ְמקֹום ְמגּוָריו ֶׁשל ָלָבן ּדֹודֹו, ְוָחַׁשב ְלַעְצמֹו: ָעַבְרִּתי ַעל 
ְּפֵני ַהר ַהּמֹוִרָּיה ְוֹלא ִהְתַּפַּלְלִּתי ּבֹו? ֲהֵרי ַּבָּמקֹום ַהֶּזה ִהְתַּפְללּו ֲאבֹוַתי. ָעָׂשה לֹו ה' 
ֵנס, ְוִהְתַרֲחָׁשה לֹו ְקִפיַצת ַהֶּדֶרְך ַעד ַהר ַהּמֹוִרָּיה. ִהְתַּפֵּלל ַיֲעקֹב, ְוָרָצה ַלֲחזֹור ִּכי 
ֶמׁש. ָּכְך ָעָׂשה ה' ִּכי הּוא ָרָצה ֶׁשַּיֲעקֹב  ֶמׁש ֲעַדִין ֵהִאיָרה, ַאְך ְלֶפַתע ָׁשְקָעה ַהּׁשֶ ַהּׁשֶ

ָילּון ְּבַהר ַהּמֹוִרָּיה.

ְּמׁשּו ֶּבָעָבר ַלִּמְזֵּבַח ֶׁשָעָליו ָהְיָתה ֲעֵקַדת  ָלַקח ַיֲעקֹב ְׁשֵּתים ֶעְׂשֵרה ֲאָבִנים, ֶׁשּׁשִ
ִיְצָחק ָאִבינּו, ֶאֶבן ַאַחת הּוא ִהִּניַח ַּתַחת רֹאׁשֹו ּוָבֲאָבִנים ַהּנֹוָספֹות הּוא ֵהִקים ָּגֵדר 
ְסִביב רֹאׁשֹו ְּכֵדי ְלָהֵגן ַעל ַעְצמֹו ֵמַחּיֹות ַהְמׁשֹוְטטֹות ַּבִּמְדָּבר. ַאְך ָּכל ָהֲאָבִנים ָרצּו 
ֶׁשֲעֵליֶהן ַיִּניַח ַהַּצִּדיק ֶאת רֹאׁשֹו, ְוַעל ָּכְך ְמסּוָּפר ְּבַדף ֶזה, ֶׁשה' ִחיֵּבר ֶאת ָּכל ְׁשֵּתים 

ֶעְׂשֵרה ָהֲאָבִנים ְלֶאֶבן ַאַחת.

מן התלמוד
סדר קדשים,

ַמֶּסֶכת חּוִּלין, ַּדף פ"ט

הסבר: מי שמתאפק ולא משיב לאלה שמחרפים 
אותו בשעת מריבה - בזכותו מתקיים העולם.

עלמא דאתי – העולם הבא
עלייהו – עליהם

"אמר רבי אילעא: אין העולם מתקיים אלא 
בשביל מי שבולם את עצמו בשעת מריבה, 

שנאמר: תולה ארץ על בלימה" 

בס"ד

סדר קדשים | ַמֶּסֶכת חּוִּלין ַּדף פ"ט-צ"ה
שבת פרשת ויקהל | י"ט-כ"ה באדר א' )24 לפברואר-2 למרץ(
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בקרו אותנו באתר

התלמוד הישראלי



4 דקות

7 דקות

מי 
אני

מהמוזיקה.העיקר שהוא נהנה הזמרים וחברי הלהקות. הלועזיות, או האישיות של לו קצב הפופ, המילים ונהנה ממנה. לא מפריע דני אוהב את המוזיקה הזו מצד אחד:

מצד שני:

אביו של דני טוען 

שמוזיקה היא דבר 

שמשפיע על האישיות 

ועל עדינות הנשמה, 

ומוזיקה שכזו שמקורה 

הוא לא קדוש, מזיקה 

לנשמה, ואיננה מתאימה 

לרוח היהדות ולאווירת 

הישיבה.

מתפלפלים
לפניכם אירוע שעורר דיון משפחתי סוער:

דני בן ה-14 לומד בישיבה. הוא אוהב מאוד לשמוע מוזיקת פופ לועזית, 
בביצוע של זמרים ולהקות פופ כל העולם. בכל פעם שהוא נמצא בבית 

הוא שומע את המוזיקה הזו בקול רם.

אביו כועס על כך ואומר שמוזיקת פופ לועזית משפיעה לרעה על הנשמה, 
שהזמרים הם לא דמויות ראויות להקשיב להם, ושזה לא מתאים לבחור 

ישיבה לשמוע מוזיקה כזו.

1. שמי היה יהודה ליווא בן בצלאל, אבל אני ידוע יותר בכינויי.
2. כיהנתי כאב בית דין וראש ישיבה במספר ערים, ביניהן העיר פראג. 

3. כתבתי ספרים רבים, ביניהם "נצח ישראל", "תפארת ישראל", 
המהר"ל מפראג"גבורות ה'" ועוד.

  | מי אני?

ו...מה 
דעתכם?

 | מן ההסטוריה
בית כנסת אלטנוישול בפראג

בית כנסת אלטנוישול נמצא ברובע היהודי 
בעיר פראג. הוא נבנה בשנת 1270, ופעיל 
עד היום. פירוש שמו הוא "בית הכנסת 
הישן-חדש", משום שנבנה על חורבותיו 
של בית כנסת עתיק יותר. פירוש אחר 
לשמו הוא "על תנאי שול", כלומר בית 
כנסת שנבנה באמצעות אבנים מירושלים, 
"על תנאי" שכשיבוא המשיח יחזירו אותם 
לבית המקדש. בבית כנסת זה התפלל 
המהר"ל מפראג וקבע את מנהגיו, ומקום 
מושבו בקדמת בית הכנסת נשמר עד היום. 
האגדה מספרת ששרידי הגולם מפראג 

שמורים בעליית הגג של בית הכנסת.

הכתובות על הקיר המזרחי, מעלה היצירה, 
Wikipedia ,קשישא

בס"ד

חברותא
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3 דקות

הגולם מפראג

  | מי אני?

7 דקות

1  .
המהר"ל מפראג.

2  .

בית הכנסת אלטנוישול, בפראג.
3  .

הגולם מפראג.
4  .

שמו של המהר"ל היה יהודה ליווא, וליווא זה אריה.
5  .

"נצח ישראל", "תפארת ישראל", "גבורות ה'" ועוד  רבים אחרים.

בס"ד

התבוננו היטב בציור וענו על השאלות הבאות:
מי הדמות שבחלון?  

מהו המבנה הגדול ואיפה הוא נמצא?  
מי הדמות הגדולה ההולכת משמאל לבית הכנסת?  

מה הקשר בין האריה לדמות?  
אילו ספרים כתבה הדמות הזו?  

מספרים שהמהר"ל יצר אותי מהאדמה באמצעות חוכמת הקבלה.   .1
לא יכולתי לדבר, אבל היה לי כוח על-אנושי, בו השתמשתי כדי להגן    .2 

על היהודים מפני עלילות דם.
יש אומרים שהשרידים שלי נמצאים בעליית הגג בבית הכנסת אלטנוישול שבפראג.   .3

2
3

1

4
5

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

426046504900 48005258

רבי סעדיה 
גאון

הרמב"ם 1492רש״י
גירוש ספרד

510
ימי הביניים

תקופת הראשונים

התשכ"ט

1969
 הרב

אריה לוין



יש לי מושג | הכותל המערבי !
הכותל המערבי הוא החומה החיצונית שמקיפה 
את מתחם הר הבית. הוא נבנה על ידי המלך 
הורדוס במהלך שיפוציו את בית המקדש. הכותל 
אינו חלק מבית המקדש, אבל לאורך הדורות נהגו 
יהודים לבוא להתפלל לידו ולבכות על חורבן 
הבית. לאחר כיבוש ירושלים במלחמת ששת 
הימים הורחבה רחבת הכותל והפכה למקום 

תפילה מרווח ומסודר.

בס"ד

בחסות חברת 
Talmudisraeli@Medison.co.il

טל. 03-9250250; פקס. 03-9265608

???שאלות השבוע
איך הסבירו ַרִּבי ְיהֹוֻׁשַע וַרִּבי ִיְרְמָיה ַּבר  א. 

ַאָּבא את חלום ַהֶּגֶפן של ַׂשר ַהַּמְׁשִקים?

איך הסביר ַרִּבי ֵמִאיר את הביטוי: "ֶאָחד  ב. 
ַּבֶּפה ְוֶאָחד ַּבֵּלב"?

מדוע ִנְדְרׁשּו ֹּכֲהִנים ַרִּבים ְּכֵדי ָלֵׂשאת את  ג. 
ֶּגֶפן ַהָּזָהב ֶׁשְּבֵבית ַהִּמְקָּדׁש?

בין הפותרים נכונה תיערך הגרלה שבועית* והזוכה בה יזכה 
 בטאבלט איכותי או בסט ספרים של התלמוד הישראלי 

)לפי בחירתכם(. את התשובות יש לשלוח במייל עד יום רביעי 
talmudhagrala@medison.co.il :בשעות הצהריים למייל
ולציין את מס' העלון עליו אתם עונים. הודעות ישלחו לזוכים 

במייל ושמותיהם יפורסמו בדף הפייסבוק של התלמוד הישראלי.
*בפיקוח רואה חשבון

ַּדף צ"ד: ִהְלכֹות ֶּדֶרְך ֶאֶרץ

ַרִּבי ֵמִאיר אֹוֵמר ֶׁשָאסּור ְלָאָדם ְלִהְתַנֵהג ּוְלַדֵּבר ְּבׁשֹוֶנה ִמְּכִפי ֶׁשהּוא ִמְתַּכּוֵן 
ֶּבֱאֶמת. ְלָמָׁשל, ֹלא ַיְפִציר ָאָדם ַּבֲחֵברֹו ְלַהְזִמינֹו ֶלֱאכֹול ְּבֵביתֹו, ְּכֶׁשַהַּמְזִמין 
יֹוֵדַע ֶׁשֲחֵברֹו ֵאינֹו ָיכֹול ָלבֹוא ָּכֵעת ֶלֱאכֹול ֶאְצלֹו. ֹלא ַיְרֶּבה ָאָדם ְּבַהָּגַׁשת 
ִּתְקרֹוֶבת ִלְפֵני ֲחֵברֹו, ְּכֶׁשהּוא יֹוֵדַע ֶׁשֲחֵברֹו ֵאינֹו ָיכֹול ֶלֱאכֹול ָּכל ָּכְך ַהְרֵּבה. 
ְּכלֹוַמר, ָאסּור ְלִהְתַנֵהג "ֶאָחד ַּבֶּפה ְוֶאָחד ַּבֵּלב" - ְּבִלּבֹו הּוא חֹוֵׁשב: "ִאם ָהִייִתי 
יֹוֵדַע ֶׁשהּוא ָאֵכן ִיְרֶצה ֶלֱאכֹול ֶאְצִלי, ֹלא ָהִייִתי ַמְזִמין אֹותֹו, ֲאָבל ַרק ִּבְגַלל 
ֶׁשֲאִני יֹוֵדַע ֶׁשהּוא ֹלא ָיכֹול ָלבֹוא, ֲאִני ַמְזִמין אֹותֹו ְּכֵדי ֶׁשַּיְחׁשֹוב: ַּכָּמה ֶׁשהּוא 
אֹוֵהב אֹוִתי ּומּוָכן ָלֵתת ִלי ּכֹה ַהְרֵּבה". ֵאין ָראּוי ְלִהְתַנֵהג ָּכְך, ֶאָּלא ֵיׁש ְלִהְתַנֵהג 

ְּביֹוֶׁשר ּוַבֲהִגינּות, ֶׁשִּיְהיּו ִּפיו ְוִלּבֹו ָׁשִוים.

ים ָׁשָנה ַּדף צ"ה: לּוַח ָׁשָנה ְלִׁשיּׁשִ

ָהָאמֹוָרא ְׁשמּוֵאל ָהָיה ְמכּוֶּנה ְּבֵׁשמֹות ֲאָחִדים, ָּבֶהם: "ְׁשמּוֵאל ַיְרִחיָנָאה", ַעל 
ֵׁשם ְּבִקיאּותֹו ַהּמּוְפָלָאה ְּבַאְסְטרֹונֹוְמָיה. "ַיְרִחיָנָאה" - ָיֵרַח. ְּכלֹוַמר, הּוא ָהָיה 

ַמִים. מּוְמֶחה ְּבַמְסלּול ַּגְרֵמי ַהּׁשָ

ים ָׁשָנה,  ִּביִדיעֹוָתיו ָהְרָחבֹות ִהְׁשַּתֵּמׁש ְׁשמּוֵאל ְּכֵדי ְלָהִכין לּוַח ָׁשָנה ְלִׁשיּׁשִ
ְוהּוא ָׁשַלח אֹותֹו ְלַרִּבי יֹוָחָנן ְּבֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל. ַּכֲאֶׁשר ִקיֵּבל ַרִּבי יֹוָחָנן ֶאת ַהּלּוַח, 
הּוא ָאַמר: ֲעַדִין ֵאיִני יֹוֵדַע ִאם ְׁשמּוֵאל ָּגדֹול ַּבּתֹוָרה. ַאַחר ָּכְך ָׁשַלח לֹו ְׁשמּוֵאל 
ְׁשֵאלֹות ַרּבֹות ְוׁשֹונֹות, ֶׁשּכּוָּלן ָהיּו ְׁשֵאלֹות ְסבּוכֹות ְּבִעְנְיֵני ְטֵרָפה, ּוֵמֶהן נֹוַכח 

מּוֵאל ָּגדֹול ַּבּתֹוָרה.  ַרִּבי יֹוָחָנן ָלַדַעת ֶׁשּׁשְ

מייסד ועורך: מאיר יעקבסון
מנהל חינוכי ועורך: אבי רט

תלמוד ישראלייו״ר חבר הנאמנים: רו״ח חיים פרייליכמן

סדר קודשים | ַמֶּסֶכת חּוִּלין, דף צ״ב - צ״ה

ַּדף צ"ג: ְמִליָחת ַהָּבָׂשר

ִחיָטה ָאנּו מֹוְלִחים ֶאת ַהָּבָׂשר,  ַהּתֹוָרה אֹוֶסֶרת ֶאת ֲאִכיַלת ַהָּדם, ְוָלֵכן ַאֲחֵרי ַהּׁשְ
ל  ִּכי ַהֶּמַלח ׁשֹוֵאב ֶאת ַהָּדם ַהחּוָצה. ַהַּתְלמּוד ְּבַדף ֶזה אֹוֵמר ֶׁשָאסּור ְלַבּׁשֵ
ָּבָׂשר ִלְפֵני ֶׁשּמֹוְלִחים אֹותֹו, ִּכי ַאֲחֵרי ַהִּביּשּׁול ַהֶּמַלח ֹלא ַיְצִליַח ְלהֹוִציא 

ִמֶּמּנּו ֶאת ַהָּדם.

ַּדף צ"ב: ִרְמֵזי ַהֲחלֹום

ַהַּתְלמּוד ְמַלְּמֵדנּו ֶׁשַּבֲחלֹומֹו ֶׁשל ַׂשר ַהַּמְׁשִקים, ָהיּו ְרָמִזים מּוְפָלִאים ַעל 
ֲעִתידֹו ֶׁשל ַעם ִיְׂשָרֵאל. ַׂשר ַהַּמְׁשִקים ֶׁשל ַּפְרעֹה ִסיֵּפר ְליֹוֵסף  ֶׁשהּוא ָרָאה 
ַּבֲחלֹומֹו "ּוַבֶּגֶפן ְׁשֹלָׁשה ָׂשִריִגם ְוִהיא ְּכפַֹרַחת ָעְלָתה ִנָּצּה ִהְבִׁשילּו ַאְׁשְּכֹלֶתיָה 
ֲעָנִבים". הּוא ָחַלם ַעל ֶּגֶפן ִעם ָׁשלֹוׁש ְזמֹורֹות, ּוַבֲחלֹום הּוא ָרָאה ֵאיְך עֹוִלים 

ִניָּצִנים ּוִמְתַּפְּתִחים ַלֲעָנִבים.

ַרִּבי ְיהֹוֻׁשַע ָאַמר: ַהֶּגֶפן ִהיא ַהּתֹוָרה. ְׁשלֹוׁש ַהְּזמֹורֹות רֹוְמזֹות ְלמֶֹׁשה, ַאֲהרֹן 
ּוִמְרָים, ַהִּניָּצִנים רֹוְמִזים ַלַּסְנֶהְדִרין, ְוָהֲעָנִבים רֹוְמִזים ַלַּצִּדיִקים ֶׁשְּבָכל ּדֹור ָודֹור.

ַרִּבי ִיְרְמָיה ַּבר ַאָּבא ָאַמר: ַהֶּגֶפן רֹוֶמֶזת ְלַעם ִיְׂשָרֵאל, ּוְׁשלֹוׁש ַהְּזמֹורֹות רֹוְמזֹות 
ִלְׁשֹלָׁשה ְרָגִלים ֶׁשִּיְׂשָרֵאל עֹוִלים ָּבֶהם ָלֶרֶגל ְּבָכל ָׁשָנה ְלֵבית ַהִּמְקָּדׁש.

דבר תורה 
בשבת זו אנו קוראים את פרשת שקלים בה 
מסופר שעל כל איש מישראל מוטל להביא 

מחצית שקל לעבודת המשכן. 

מדוע דווקא נקבע סכום כזה של חצי שקל ולא 
מספר שלם ועגול? מחצית השקל מסמלת שני 
צדדים חשובים בחיים שלנו: מצד אחד, כל אחד 
נותן משלו חצי שקל ומתחבר ומשתתף בכך עם 
הציבור. יש חשיבות גדולה בכך שעם ישראל יהיה 
מאוחד ומחובר. מצד שני, לכל אחד מאתנו יש 
אופי מיוחד ותכונות שונות משל חברו - עליהם 
אנחנו רוצים לשמור. לכן אנחנו משאירים את 
החצי השני של השקל אצלנו, כדי לומר - שיש 
גם חלק אישי ומיוחד לכל אחד מאיתנו שלא 

צריך להיעלם כשאנחנו מתחברים אל הכלל.


