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סדר קדשים | מסכת מנחות פ"ו -צ"ב
שבת פר' תולדות | כ"ו בחשון -ב' בכסלו ( 4-10לנובמבר)

נֹורת ַה ִּמ ְק ָּדׁש
ַּדף פ"וֲ :ה ָפ ַקת ֶׁש ֶמן לִ ְמ ַ
יֹותר.
מּוב ָחר ְּב ֵ
נֹורה ֶׁש ְּב ֵבית ַה ִּמ ְק ָּדׁש ָצ ִריְך לְ ַה ְדלִ יק ִמ ֶּשׁ ֶמן ַז ִית ְ
ֶאת נֵ רֹות ַה ְּמ ָ
יקת
ַה ִּמ ְׁשנָ ה ַהּנִ לְ ֶמ ֶדת ְּב ַדף ֶזה ְמ ַס ֶּפ ֶרת ֶׁש ָהיּו ָׁשלֹוׁש ְּתקּופֹות ַּב ָּשׁנָ ה ֶׁשל ְמ ִס ַ
נֹורה.
קֹוב ַעת ֵא ֶיזה ֶׁש ֶמן ָראּוי לִ ְמ ָ
יתים ְו ִהיא ַ
ֵז ִ
ׂשּופים לְ אֹור ַה ֶּשׁ ֶמׁש
יתים ֶׁשּנִ ְמ ָצ ִאים ְּברֹאׁש ָה ֵעץ ַמ ְב ִׁשילִ ים ִראׁשֹונִ ים ּכִ י ֵהם ֲח ִ
ַה ֵּז ִ
אֹותם ְו ִהּנִ יחּו ֶאת
יתים ֶׁש ְּברֹאׁש ָה ֵעץָּ ,כ ְתׁשּו ָ
יּקטּו ֶאת ַה ֵּז ִ
יּלה ִל ְ
ָּכל ַהּיֹוםְּ .ת ִח ָ
נֹורה
יתים ְּבתֹוְך ַסל ְּכ ֵדי ֶל ֱאגֹור ֶאת ַה ֶּשׁ ֶמן ֶׁשּנָ ַזל ֵמ ֶהםַ .ה ֶּשׁ ֶמן ַה ֶּזה ָּכ ֵׁשר ַל ְּמ ָ
ַה ֵּז ִ
קֹורת ֵּבית ַה ַּבד
יתים ַּת ַחת ַ
יסים ֶאת ַה ֵּז ִ
יֹותרְ .ל ַא ַחר ִמ ֵּכן ַמ ְכנִ ִ
ׁשּוּבח ְּב ֵ
ִּכי הּוא ְמ ָ
יֹוצא ֵמ ֶהם ֶׁש ֶמןַ .ה ֶּשׁ ֶמן ַה ֶּזה
אֹותם ַּת ַחת ִמ ְׁש ָקל ָעצּום ְוׁשּוב ֵ
ּומֹוע ִכים ָ
ֲ
ַה ְּכ ֵב ָדה
נֹורת ֵּבית ַה ִּמ ְק ָּדׁש ַאְך הּוא ָּכ ֵׁשר ְל ְמּנָ חֹותְ .ל ַא ַחר ִמ ֵּכן ָט ַחּנּו ֶאת
ְּכ ָבר ֵאינֹו ָּכ ֵׁשר ִל ְמ ַ
יתים ֶׁשּנִ ְמ ָצ ִאים
קּופה ִה ְב ִׁשילּו ַּגם ַה ֵּז ִ
נֹוסףְ .ל ַא ַחר ְּת ָ
יתים ְו ֵה ִפיקּו ֵמ ֶהם ֶׁש ֶמן ָ
ַה ֵּז ִ
הּופק ֵמ ֶהם ָּכ ֵׁשר
ילן ְו ַגם ֵהם ָע ְברּו ַּת ֲה ִליְך ֵז ֶההַ .ה ֶּשׁ ֶמן ָה ִראׁשֹון ֶׁש ַ
ְּב ֶא ְמ ַצע ָה ִא ָ
עֹולם ֵאינָ ם
יֹותרֶׁ ,ש ְּל ָ
יתים ַה ַּת ְחּתֹונִ ים ְּב ֵ
יּקטּו ֶאת ַה ֵּז ִ
קּופה ִל ְ
נֹורהְ .ל ַא ַחר ְּת ָ
ַל ְּמ ָ
אֹותם ַעל ַה ַּגג ְּכ ֵדי ֶׁש ֵי ָח ְׂשפּו ַל ֶּשׁ ֶמׁש ְו ַי ְב ִׁשילּו עֹוד.
יחים ָ
יטב ְו ָל ֵכן ַמּנִ ִ
ילים ֵה ֵ
ַמ ְב ִׁש ִ

יֹוסי ֵּבן ֲחלַ ְפ ָּתא
ַּדף פ"זַ :ר ִּבי ִ
ּמּוב ָהק
יּפֹורי ְו ַרּבֹו ַה ְ
יֹוסי ֵּבן ֲחלַ ְפ ָּתאֶׁ ,שּנֹולַ ד ַּב ִּצ ֵ
ּמּוזּכָ ר ַּב ִּמ ְׁשנָ ה הּוא ַר ִּבי ִ
יֹוסי ַה ְ
ַר ִּבי ִ
הּודה ֵּבן ָּב ָּבא
הּוס ְמכּו ַעל ְי ֵדי ַר ִּבי ְי ָ
יבא .הּוא ָה ָיה ֵּבין ַה ַּתנָ ִאים ֶׁש ְ
ָה ָיה ַר ִּבי ֲע ִק ָ
רֹומ ִאיםַּ .ב ִּמ ְׁשנָ ה ֶי ְׁשנָ ן לְ ַמ ֲעלָ ה ִמ ְּשׁלֹוׁש ֵמאֹות
יחתֹו ַעל ְי ֵדי ָה ָ
ְר ָג ִעים ִל ְפנֵ י ְר ִצ ָ
יֹוסי ְּכ ַרב
יאל ֶה ֱע ִמיד ֶאת ַר ִּבי ִ
יֹוסיַ .הּנָ ִׂשיא ַר ָּבן ִׁש ְמעֹון ֵּבן ַּג ְמ ִל ֵ
ֲהלָ כֹות ְּב ֵׁשם ַר ִּבי ִ
יּבר
יֹוסי ִח ֵ
עֹורְך ַה ִּמ ְׁשנָ הַ .ר ִּבי ִ
הּודה ַהּנָ ִׂשיא ֵ
נֹודע ְּכ ַר ִּבי ְי ָ
הּודהֶׁ ,ש ַא ַחר ָּכְך ַ
ִל ְבנֹו ְי ָ
אֹורעֹות
ּומ ָ
עֹולם ְ
יאת ָה ָ
רּועים ִמ ְּב ִר ַ
תֹוא ִרים ֵא ִ
עֹולם" ֶׁש ָּבּה ְמ ָ
"ס ֶדר ָ
ֶאת ַה ָּב ַר ְי ָתא ֵ
ּוכ ֶׁשּנִ ְפ ָטר ִה ְת ַא ְּבלּו
יֹוסיְ ,
הֹותיר ַא ֲח ָריו ַר ִּבי ִ
תֹורה ִ
דֹולים ְּב ָ
ַּב ַתּנַ "ְךֲ .ח ִמי ָּשׁה ָּבנִ ים ְּג ִ
אֹומר ֶׁש ַמ ְר ֵז ֵבי ָה ִעיר
ֵ
מֹועד ָק ָטן
ֵ
ָע ָליו ָּכל ְּבנֵ י ּדֹורֹו ַעד ֶׁש ַה ַּת ְלמּוד ְּב ַמ ֶּס ֶכת
גֹוררִ ,ה ִּטיפּו ָּדם ְּביֹום ְּפ ִט ָירתֹו.
יּפֹוריֶׁ ,ש ָּבּה ִה ְת ֵ
ִצ ִ

נֹורה
ַּדף פ"חְ :קנֵ י ַה ְּמ ָ
נֹורה ֶׁש ְּב ֵבית ַה ִּמ ְק ָּדׁש.
ה' ִציּוָה ֶאת ַא ֲהרֹן ַהּכ ֵֹהן ְל ַה ְד ִליק ְּב ָכל יֹום ֶאת נֵ רֹות ַה ְּמ ָ
הֹוציא ֶאת ַה ֶּשׁ ֶמן
לֹומר :לְ ִ
נֹוס ֶפת ְל ָה ִכין ֶאת ַהּנֵ רֹותְּ ,כ ַ
ְל ַא ַחר ָּכל יֹום ָה ְי ָתה ִמ ְצ ָוה ֶ
ׂשּויה ִמ ָּז ָהב
דֹולה ַו ֲע ָ
נֹורה ַע ְצ ָמה ָה ְי ָתה ְּג ָ
רּופהַ .ה ְּמ ָ
ּנֹותר ְו ֶאת ַה ְּפ ִתילָ ה ַה ְּשׂ ָ
ֶׁש ָ
הֹוציא ֶאת ַה ֶּשׁ ֶמן ִמּתֹוְך ַהּנֵ רֹות?
ָטהֹור ִ -אם ֵּכןֵ ,איְך ִה ְצ ִליחּו ְל ִ
יּוח ֶדת ֶׁשל
צּורה ְמ ֶ
יהם ָהיּו ַהּנֵ רֹות ,נַ ֲעׂשּו ְּב ָ
אֹומר ֶׁש ַה ָּקנִ ים ֶׁש ֲע ֵל ֶ
ֵ
ַרב ֵׁש ֶׁשת
כֹופף ֶאת ַהּנֵ רֹות ְוכָ ְך ִי ָּשׁ ֵפְך ֵמ ֶהם ַה ֶּשׁ ֶמן.
חּולְ יֹות חּולְ יֹותּ ,כְ ֵדי ֶׁש ֶא ְפ ָׁשר ִי ְה ֶיה לְ ֵ

מן התלמוד
סדר קדשים
מסכת ְמנָ חֹותַּ ,דף פ"ט

"מאן דאמר ממטה למעלה שיערו  -התורה
חסה על ממונן של ישראל ,ומאן דאמר ממעלה
למטה שיערו  -אין עניות במקום עשירות"
איצטריך – נצרך
דהבא – זהב
הסבר :התלמוד מביא שתי שיטות לגבי האופן בו
מילאו את השמן בנרות מנורת המקדש .לשיטה
אחת חסכו בשמן ,משום שהתורה לא רוצה לבזבז
את ממונם של ישראל ,ואילו לשיטה השנייה שמו
יותר שמן ,משום שבמקום עשירות כמו המקדש
לא ראוי לנהוג בחסכנות כמו עניים.

| על המפה
שכונת כרם אברהם בירושלים
שכונת כרם אברהם בירושלים ,ממוקמת
בין שכונת גאולה ומחנה שנלר .מקור
השם "כרם אברהם" הוא על שם כרם
שהייתה במקום בבעלותו של ערבי
מחברון שנקרא "אלח'לילי" .פירוש המילה
הזו היא "החברוני" וגם "הידיד" ,והכוונה
היא לאברהם אבינו ידיד ה'.
הקונסול הבריטי בירושלים ג'יימס פין,
שהיה נוצרי ,דובר עברית וחובב תנ"ך,
רכש את המקום בשנת  ,1852והקים שם
חווה חקלאית ברוח התנ"ך כדי להעסיק
יהודים .כאשר פין עזב את הארץ בשנת
 1863הוא מכר את המקום לפועלים ,והם
הקימו שם את שכונת "כרם אברהם".
המשוררת זלדה התגוררה בשכונה ,וביתה
ברחוב צפניה  ,31משמש מקום ביקור
בסיורים בירושלים.

ַּדף פ"טּ :כְ לִ י ְמ ִד ָידה ְּב ֵבית ַה ִּמ ְק ָּדׁש
הּוק ְרבּו ַעל
ְּב ֵבית ַה ִּמ ְק ָּדׁש ָהיּו ְּכ ִלי ְמ ִד ָידה ׁשֹונִ ים ְּכ ֵדי ִל ְמדֹוד ֶׁש ֶמןַ ,מ ִים ְו ַי ִין ֶׁש ְ
יּבלּו ִמּדֹור ּדֹור ֶׁש ָהיּו ְּב ֵבית ַה ִּמ ְק ָּדׁש ִׁש ְב ָעה
ַה ִּמ ְז ֵּב ַח ִּכ ְמּנָ חֹות אֹו ִּכנְ ָס ִכיםֲ .ח ַז"ל ִק ְ
סּוגים ׁשֹונִ ים ֶׁשל ְּכ ִלי ְמ ִד ָידה ֶׁשל ַמ ְׁש ִקיםְ ,ל ָצ ְר ֵכי ֵּבית ַה ִּמ ְק ָּדׁשְ .ל ָמ ָׁשלֵ ,יׁש
ִ
"ח ִצי ִהין" ַי ִין ָ -ה ָיה ְּכ ִלי ְמ ִד ָידה ַּב ַּכּמּות ֶׁשל ֲח ִצי ִהין.
יּתם ֵ
יבים ִא ָ
ָק ְר ָּבנֹות ֶׁש ַּמ ְק ִר ִ
"הין".
אֹומר ֶׁש ֶא ָחד ִמּכְ לֵ י ַה ְּמ ִד ָידה ֶׁש ָה ָיה ְּב ֵבית ַה ִּמ ְק ָּדׁש ָה ָיה ְּב ִׁשיעּור ִ
ַּתּנָ א ַק ָמא ֵ
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היהודים שעבדו בכרם אברהם1855 ,
()Wikipedia
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 3דקות

מתפלפלים

דבר תורה

לפניכם אירוע שעורר דיון משפחתי סוער:

רגע לפני שיצחק בא לברך את עשיו
בנו בברכה החשובה ,הוא מבקש ממנו
בקשה מאוד מוזרה" :צודה לי ציד
ועשה לי מטעמים כאשר אהבתי...
בעבור תברכך נפשי".

אדון כהן החנה את רכבו בצורה כזו שהוא חסם חלקית את היציאה מהחניה
של אדון לוי .כאשר אדון לוי רצה לצאת מהחניה ,בגלל המקום הצר שהשאיר
לו אדון כהן ,הוא שפשף את מכוניתו של אדון כהן ,שרט את הפח ואף
שבר את זכוכית המראה ליד הדלת .אדון לוי לא השאיר פרטים על הרכב
של אדון כהן ,וטען שזה מגיע לו מכיוון שהוא אשם בנזקים שנגרמו בגלל
הצורה בה החנה את רכבו .ילדיו של אדון לוי טענו שהוא היה חייב להשאיר
את הפרטים שלו כדי להסדיר את כל העניין עם אדון כהן.

אם לא די בכך שהוא מבקש לסעוד
סעודה טעימה לפני שהוא מברך ,הוא
גם אומר שהסעודה היא הכרחית בעבור
שהוא יוכל לברכו.

טענו ילדי מצד שני:

חד:

מצד א ון לוי חסם
טוען אדון כהן :אד חייב לצאת
לי את החניה ,הייתי לא לפגוע
הא
ולא הייתה לי בריר זק שנגרם
נ
לו קצת ברכב .כל ריותו ואני
ח
הוא באשמתו ובא ר פתק עם
ריך להשאי
לא הייתי צ רטים שלי.
הפ

מה פשר הדבר? מדוע ה"מטעמים"
הגשמיים כל כך חשובים לפני ברכה
רוחנית שבאה ממרום?
מסביר הר"ן בדרשותיו שבכדי שתשרה
על האדם השכינה ,בכדי שהוא יזכה
להארה ממרומים ,הוא צריך להיות
שרוי בשמחה ובנחת .הסעודה אותה
ביקש יצחק הייתה אחת הדרכים שעל
ידן הוא הגיע להיות במצב של שמחה,
ורק מתוך כך הוא היה ראוי שתשרה
עליו השכינה ויוכל לברך את בנו.

ו :אדם לא
לעצמו .גם אם אד עושה דין
ון
את רכבו לא כמו ש כהן החנה
צ
רי
ך,
סיבה
זו לא
צרי לגרום לו נ
ז
ק.
א
ם
נ
ךל
גרם,
השאיר א
ולהסדיר את הענ ת הפרטים
ייני
ישירה בין ה ם בשיחה
יי
שנ ם.

ו...מה
דעתכם?

 4דקות

| מי אני?
א .הייתי בת יחידה להוריי ,שהיו מחשובי
חסידי חב"ד.

מי
אני

ב .נולדתי באוקראינה בשנת  – 1914תרע"ד
ועליתי ארצה לירושלים בשנת .1926
ג .הייתי בת דודתו של הרבי מלובביץ'.
ד .מלבד היותי משוררת ,ציירתי גם ציורים
רבים.
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התבוננו היטב בציור וענו על השאלות הבאות:
 1מי האישה המצוירת בציור?
 2מי האיש בתמונה על הקיר ומה הקשר שלו לאישה?
 3איזה שיר כותבת האישה בציור?
 4מהו הספר המונח על השולחן?

| מי אני?

 3דקות

נולדתי ברוסיה בשנת  - 1902תרס"ב ,והלכתי לעולמי בגיל  ,92בשנת תשנ"ד.
הייתי האדמו"ר השביעי והאחרון לחסידות חב"ד.
הייתי בן דודה של המשוררת זלדה.
שלחתי שליחים של חב"ד לעזור ליהודים בכל העולם.
עסקתי רבות בקרוב רחוקים ובענייני גאולה ומשיח.
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חידת פירמידה

סדר קודשיםַ ,מ ֶּס כֶ ת ְמ נָ חֹות ,דפים צ׳ -צ״ב

1

ַּדף צ'" :יַ ד ֶה ְק ֵּדׁש ַעל ָה ֶעלְ יֹונָ ה"

2

סֹוח ִרים ְו ִעם
קֹוב ִעים ֶה ְס ֵּכ ִמים ִעם ֲ
ִּג ְז ָּב ֵרי ַה ֶה ְק ֵּדׁש ְּב ֵבית ַה ִּמ ְק ָּדׁש ָהיּו ְ
צֹורְך ְקנִ ַּית ִמ ְצ ָר ִכים ֶׁשּנִ ְז ְקקּו ָל ֶהם ְל ַה ְק ָר ָבה ְּב ֵבית ַה ִּמ ְק ָּדׁש.
ַס ָּפ ִקים ְל ֶ
מּורה ְל ָכְך
ּוב ְת ָ
סֹוחר ִ
קּופת ַה ָּק ִציר ָהיּו ַה ִּג ְז ָּב ִרים ְמ ַׁש ְּל ִמים ֶּכ ֶסף ְל ֵ
ִּב ְת ַ
סֹולת ְּב ַמ ֲה ָלְך ָּכל ַה ָּשׁנָ ה.
הּוא ִה ְת ַח ֵּיב ְל ַס ֵּפק ְל ֶה ְק ֵּדׁש ֵיינֹות ְו ֶ
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4

ּומ ַׁש ֵּלם,
עֹוׂשה ִע ְס ָקה ְ
אּולם ְּכ ֶׁש ָא ָדם ֶ
בּועָ ,
ְמ ִח ִירים ֵהם ָּד ָבר ֹלא ָק ַ
חֹורה ֶׁש ָּקנָ ה ֵּבין ִאם ָעלָ ה ְמ ִח ָירּה לְ ַא ַחר ָה ִע ְס ָקה
הּוא ְי ַק ֵּבל ֶאת ַה ְּס ָ
טֹובת
יּוחד לְ ַ
ּובין ִאם ָי ַרד ְמ ִח ָירּהֲ .א ָבל לְ גַ ֵּבי ֶה ְק ֵּדׁש ֶי ְׁשנֹו ִּדין ְמ ָ
ֵ
ּסֹולת ַא ְר ָּב ָעה ְס ִאים
סּוּכ ָמה ָה ִע ְס ָקה ָה ָיה ְמ ִחיר ַה ֶ
ֶה ְק ֵּדׁשִ .אם ְכ ֶּׁש ְ
לֹוׁשה
סֹולת ַּב ֶּס ַלע ְו ַא ַחר ָּכְך ָע ָלה ַה ְּמ ִחיר ְו ֶא ְפ ָׁשר ִל ְקנֹות ַרק ְׁש ָ
ֶ
חֹורה לְ ִפי ַה ְּמ ִחיר ַה ָּי ָׁשן.
ּסֹוחר לְ ַס ֵּפק ֶאת ַה ְּס ָ
ְס ִאים ְּב ֶס ַלע ַ -על ַה ֵ

5
פיתרו את חידת הפירמידה ההפוכה הבאה:
 .1יפה ,סימטרי ,נעים
 .2אחד מכלי המקדש
 .3שם משפחתו של אסטרונאוט ישראלי
 .4דג מפורסם מסרט מצויר
 .5אותו אכלו בני ישראל במדבר

לֹוׁשה ְס ִאים
ּולְ ֵה ֶפְךִ :אם ּכְ ֶׁשסּוּכְ ָמה ָה ִע ְס ָקה ָה ָיה ְמ ִחיר ַהּסֹולֶ ת ְׁש ָ
סֹולת ְּב ֶס ַלע ְו ַא ַחר ָּכְך ָי ַרד ַה ְּמ ִחיר ְו ֶא ְפ ָׁשר ִל ְקנֹות ַא ְר ָּב ָעה ְס ִאים
ֶ
חֹורה לְ ִפי ַה ְּמ ִחיר ֶה ָח ָדׁש.
ּסֹוחר לְ ַס ֵּפק ֶאת ַה ְּס ָ
סֹולת ְּב ֶס ַלע ַ -על ַה ֵ
ֶ
רּויה"ַ :יד ֶה ְק ֵּדׁש ַעל ָה ֶעלְ יֹונָ ה".
ֲה ָל ָכה זֹו ְק ָ

!

יטה
הּוק ְּד ָׁשה וְ ִה ְמלִ ָ
ַּדף צ"אַ :הּכִ ְב ָׁשה ֶׁש ְ
יש לי מושג | זבל"א

"זה בורר לו אחד" ,או בראשי תיבות זבל"א ,הוא מושג
משפטי שמתאר מצב בו כל אחד מבעלי הדין בוחר
לו דיין אחד ,והשניים בוחרים להם דיין שלישי ,וכך
נוצר בית דין ששני הצדדים מרוצים ממנו.

רֹועה ַהּצֹאן
אֹותּה ֵא ֶצל ֵ
אּובן ִה ְק ִּדיׁש ּכִ ְב ָׁשה לְ ָק ְר ָּבן ְׁשלָ ִמיםְ ,ו ִה ְׁש ִאיר ָ
ְר ֵ
יבהְּ .ב ֶא ָחד
יע ָה ֶר ֶגל ְוהּוא ַי ֲע ֶלה ְל ֵבית ַה ִּמ ְק ָּדׁש ְּכ ֵדי ְל ַה ְק ִר ָ
ַעד ֶׁש ַּי ִּג ַ
הּוק ְּד ָׁשה ְל ָק ְר ָּבן ְׁש ָל ִמים
רֹועה ַהּצֹאן ֶׁש ַה ִּכ ְב ָׁשה ֶׁש ְ
ַה ָּי ִמים ָא ַמר לֹו ֵ
הֹוליד,
תּובה ְּב ַדף ֶזהָּ ,ק ְר ָּבן ֶׁש ִ
יטה ָט ֶלה .על פי ַה ֲה ָל ָכה ֶׁש ְּכ ָ
ִה ְמ ִל ָ
ַּגם ַהּו ָָלד ֲה ֵרי הּוא ָק ְר ָּבןְ ,ו ָל ֵכן ֵיׁש ְל ַה ְק ִריב ָט ֶלה ֶזה ְל ָק ְר ָּבן ְׁש ָל ִמים.

שאלות השבוע ???
א .איך מקיימים את ִמ ְצוַ ת ְס ִמיכָ ה?

ב .מה פירוש הביטוי "יַ ד ֶה ְק ֵּדׁש ַעל
ָה ֶעלְ יֹונָ ה"?
יֹוסי ַהּמּוזְ ּכָ ר ַּב ִּמ ְׁשנָ ה ,היכן נולד
ג .מיהו ַר ִּבי ִ
ּמּוב ָהק?
ומי היה ַרּבֹו ַה ְ
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
בשעות הצהריים למיילtalmudhagrala@medison.co.il :
ולציין את מס' העלון עליו אתם עונים.
הודעות ישלחו לזוכים במייל ושמותיהם יפורסמו בדף הפייסבוק
של התלמוד הישראלי.
*בפיקוח רואה חשבון

ַּדף צ"בִ :מ ְצוַ ת ְס ִמיכָ ה
"ס ִמיכָ ה".
ָא ָדם ֶׁש ֵּמ ִביא ָק ְר ָּבן לְ ֵבית ַה ִּמ ְק ָּדׁשָ ,צ ִריְך לְ ַק ֵּים ּבֹו ִמ ְצ ַות ְ
יחים ֶאת ַה ָּי ַד ִים ַעל רֹאׁשֹו ֶׁשל
עֹוׂשים ַעל ְי ֵדי ֶׁש ְּמנִ ִ
"ּס ִמיכָ ה" ִ
ֶאת ַה ְ
יכה"
"ס ִמ ָ
יּלה ְ
ֹׁוח ִטים אֹותֹוְ ,ונִ ְׁש ָענִ ים ָע ָליוַ .ה ִּמ ָ
ַה ָּק ְר ָּבןִ ,ל ְפנֵ י ֶׁשּש ֲ
יכה",
"ס ִמ ָ
עֹוׂשה ְ
סֹומְך ,נִ ְׁש ָעןְּ .ב ָׁש ָעה ֶׁש ַּב ַעל ַה ָּק ְר ָּבן ֶ
ִהיא ִמ ְּלׁשֹוןֵ ,
"עֹולה",
ָ
"א ָׁשם" אֹו ָק ְר ַּבן
"ח ָּטאת" ,אֹו ָק ְר ַּבן ָ
ִאם ַה ָּק ְר ָּבן הּוא ָק ְר ַּבן ַ
הּוא ִמ ְת ַו ֶּדה ַעל ֲח ָט ָאיוַ ,על ָה ֲע ֵברֹות ֶׁש ָע ָׂשה.

מייסד ועורך :מאיר יעקבסון
מנהל חינוכי ועורך :אבי רט
יו״ר חבר הנאמנים :רו״ח חיים פרייליכמן

בחסות חברת

Talmudisraeli@Medison.co.il

טל ;03-9250250 .פקס03-9265608 .

תלמוד ישראלי

