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בס"ד

מדינת ישראל
משרד החינוך

סדר מועד | ַמ ֶּסכֶ ת ְּפ ָס ִחים ס"ד -ע'
פרשת בשלח | י"א -י"ז בשבט ( 24-30לינואר)

בק
הת רו אותנו באתר
למוד הישראלי

מן התלמוד
סדר מועד,
מסכת פסחים ,דף ס"ו

ט״ו בשבט שמח!
קֹור ַּבן ַה ֶּפ ַסח
ַּדף ס"דּ :כָ ְך ִה ְק ִריבּו ֶאת ְ
קֹור ַּבן ֶּפ ַסחִ ,חיּלְ קּו לְ ָׁשלֹוׁש ְקבּוצֹותַּ .ב ַה ְת ָחלָ ה
ֶאת ּכָ ל ְּבנֵ י יִ ְׂש ָר ֵאל ֶׁש ָּבאּו לְ ַה ְק ִריב ְ
בּוצה ָה ִראׁשֹונָ הְ ,ו ַהּלְ ִו ִּיים נָ ֲעלּו ֶאת ַׁש ֲע ֵרי ֵּבית ַה ִּמ ְק ָּדׁשַ .א ַחר ּכָ ְך ָּת ְקעּו
נִ כְ נְ ָסה ַה ְּק ָ
ּומ ָּיד ִה ְת ִחילּו ַהּלְ ִו ִּיים לִ ְקרֹוא ַהּלֵ ל.
ּקֹור ָּבנֹותִ ,
צֹוצרֹות ְו ִה ְת ִחילּו לִ ְׁשחֹוט ֶאת ַה ְ
ַב ֲח ְ
"ּמ ְז ָרק" ּולְ הֹולִ יְך אֹותֹו ֶאל ַה ִּמ ְז ֵּב ַח
ּקֹור ָּבן ְּבתֹוְך ַה ִ
ַהּכ ֲֹהנִ ים ְצ ִריכִ ים לְ ַק ֵּבל ֶאת ַּדם ַה ְ
יּוחדֶ :ה ֱע ִמידּו ׁשּורֹות ׁשּורֹות ֶׁשל
זֹורקֹו ַעל ַה ִּמ ְז ֵּב ַחְּ .ב ֶע ֶרב ֶּפ ַסח ָה ָיה ִסיּדּור ְמ ָ
ּכְ ֵדי לְ ְ
ּקֹור ָּבנֹות ְונִ גְ ְמרּו לְ ַיד ַה ִּמ ְז ֵּב ַחִ .מ ָּיד
ּכ ֲֹהנִ יםַ ,הּשּׁורֹות ִה ְת ִחילּו ַּב ָּמקֹום ּבֹו ָׁש ֲחטּו ֶאת ַה ְ
גֹומר לְ ַק ֵּבל ֶאת ַה ָּדם ְּבתֹוְך ַה ִּמ ְז ָרק ,הּוא ָמ ַסר אֹותֹו לַ ּכ ֵֹהן ֶׁש ָע ַמד
ּכַ ֲא ֶׁשר ַהּכ ֵֹהן ָה ָיה ֵ
לְ ָידֹו ַּבּש ָּׁורהְ ,והּוא ָמ ַסר אֹותֹו ָהלְ ָאהַ ,עד ַה ִּמ ְז ֵּב ַחּ .כָ ְך ִה ְס ִּפיקּו לַ ֲעׂשֹות ַהּכֹל.

ַּדף ס"הָ :ה ֲעזָ ָרה
(ּת ָעלָ ה ֶׁשל
"א ַּמת ַמיִ ם" ְ
"עזָ ָרה"ַּ .ב ֲח ַצר ָה ֲע ָז ָרה ָהיְ ָתה ַ
לַ ֲח ַצר ֵּבית ַה ִּמ ְק ָּדׁש ָק ְראּו ֲ
ּקֹור ָּבנֹותָ ,ס ְתמּו
ַמיִ ם)ְ ,וכַ ֲא ֶׁשר ָהיּו ְצ ִריכִ ים לִ ְׁשטֹוף ֶאת ִר ְצ ַּפת ָה ֲע ָז ָרה ֵמ ַה ָּדם ֶׁשל ַה ְ
יפים
ּומ ִצ ִ
יאת ַה ַּמ ִים ֶׁשל ָה ַא ָּמהְ ,וכָ ְך ָהיּו ַה ַּמ ִים עֹולִ ים ִמּתֹוְך ַא ַּמת ַה ַּמ ִים ְ
ֶאת ֶּפ ַתח ְי ִצ ַ
נּוּק ָתה.
ֶאת ִר ְצ ַּפת ָה ֲע ָז ָרה ְו ִהיא נִ ְׁש ְט ָפה ְו ְ
מֹוצ ֵאי
נֹוהגִ ים ּכְ ֶׁש ֶע ֶרב ֶּפ ַסח ָחל ְב ַׁש ַּבתְ ,ולֵ יל ַה ֵּס ֶדר ָחל ְּב ָ
יצד ֲ
קֹור ַּבן ֶּפ ַסח ַּב ַּשׁ ָּבתּ :כֵ ַ
ְ
קֹור ַּבן ַה ֶּפ ַסח ָצ ִריְך לְ ַה ְק ִריב ְּב ֶע ֶרב ֶּפ ַסח? עֹונֶ ה ַעל ּכָ ְך ַה ַּתלְ מּוד ֶׁשּכָ ל
ַׁש ָּבתֲ .ה ֵרי ֶאת ְ
ּקֹור ָּבן
ַמה ֶּשׁ ֶא ְפ ָׁשר לַ ֲעׂשֹות ְּב ֶע ֶרב ַׁש ָּבתָ ,אסּור לַ ֲעׂשֹות ְּב ַּשׁ ָּבת .לְ ָמ ָׁשל ,לָ ֵׂשאת ֶאת ַה ְ
ַעל ַהּכְ ֵת ַפ ִיים ִּב ְרׁשּות ָה ַר ִּבים ְולַ ֲה ִביאֹו לְ ֵבית ַה ִּמ ְק ָּדׁש ָ -אסּורֶׁ ,ש ֲה ֵרי ֶא ְפ ָׁשר לַ ֲעׂשֹות
יבים ְּב ַּשׁ ָּבת.
ּקֹור ָּבן ַע ְצמֹו ַמ ְק ִר ִ
ֶאת ֶזה ְּב ֶע ֶרב ַׁש ָּבתֲ .א ָבל ֶאת ַה ְ

ַּדף ס"וִ :הּלֵ ל ַהּזָ ֵקן נְ ִׂשיא ַה ַּסנְ ֶה ְד ִרין

"חדלו פרזון בישראל חדלו ,עד שקמתי
דבורה שקמתי אם בישראל"
קרתא – עיר
פירכא – הפרכה

הסבר :התלמוד מספר על נבואתה של דבורה
ומביא פסוקים מהשירה שאמרה לאחר הניצחון
על סיסרא.

| מן ההסטוריה
מבצע אנטבה  -מבצע יונתן -
כדור הרעם
מבצע אנטבה ,שנקרא גם "מבצע יונתן"
או "כדור הרעם" ,הוא מבצע צבאי שערך
צה"ל לחילוצם של בני ערובה יהודים
שנחטפו לאוגנדה .קבוצת טרוריסטים
ערבים וגרמנים השתלטה על מטוס צרפתי
שהיה בדרכו מישראל לפריז ,והכריחה
את הטייסים להטיס אותו ללוב ומשם
לאנטבה שבאוגנדה .הטרוריסטים דרשו
את שחרורם של עשרות מחבלים הכלואים
בישראל ,או שיהרגו את בני הערובה.
במבצע נועז ,הצליחו לוחמי סיירת מטכ"ל
והצנחנים לנחות בהפתעה באנטבה,
להשתלט על שדה התעופה ,להרוג את
המחבלים ולהחזיר את החטופים בשלום
לארץ .במהלך הלחימה נהרג יוני נתניהו,
מפקד סיירת מטכ"ל ,והמבצע נקרא על
שמו "מבצע יונתן".

ּגֹורר ְּב ָב ֶבלּ ,וכְ ֵמ ָאה ָׁשנִ ים לִ ְפנֵ י ֶׁשּנֶ ְח ַרב ֵּבית ַה ִּמ ְק ָּדׁש ַה ֵּשׁנִ י ָעלָ ה
ַה ַּתּנָ א ִהּלֵ ל ַהּזָ ֵקן ִה ְת ֵ
ירּוׁשלַ יִ ם .יֹום ֶא ָחד ָי ְׁשבּו ַּתלְ ִמ ֵידי ֲחכָ ִמים ְּב ֵבית ַה ִּמ ְד ָרׁש ְּב ֶא ֶרץ ִי ְׂש ָר ֵאל
ָ
ִהּלֵ ל ַהּזָ ֵקן לִ
מֹוצ ֵאי ַׁש ָּבת ,וְ ֵהם ֹלא יָ ְדעּו
אֹותּה ָׁשנָ הָ ,חל לֵ יל ַה ֵּס ֶדר ְּב ָ
ְו ִה ְס ַּת ְּפקּו ַמה ּלַ ֲעׂשֹותְּ .ב ָ
קֹור ַּבן ַה ֶּפ ַסחּ ,כִ י ִאם ִי ְׁש ֲחטּו אֹותֹו ְּב ֶע ֶרב ֶּפ ַסח ּכְ מֹו ְּבכָ ל ַה ָּשׁנִ ים,
ָמ ַתי לִ ְׁשחֹוט ֶאת ְ
מּוּתר.
ֲה ֵרי ִי ְׁש ֲחטּוהּו ְּב ַּשׁ ָּבתְ ,ו ֵהם ֹלא ָי ְדעּו ַה ִאם ֶזה ָ
ָא ְמרּו ַה ֲחכָ ִמיםָ ,ה ָבה נִ ְׁש ַאל ֶאת ִהּלֵ ל ַה ָּז ֵקן ֶׁש ָעלָ ה ִמ ָּב ֶבלּ ,כִ י ִהּלֵ ל ָה ָיה ַתלְ ִמ ָידם ֶׁשל
ּוב ַו ַּדאי לָ ַמד ֵמ ֶהם ֲהלָ כָ ה זֹו.
ַה ַּתּנָ ִאים ְׁש ַמ ְע ָיה ְו ַא ְב ַטלְ יֹוןְ ,
ּבֹותי ְׁש ַמ ְעיָ ה וְ ַא ְב ַטלְ יֹון ֶׁש ְּב ֶע ֶרב ֶּפ ַסח ֶׁש ָחל
ָׁש ֲאלּו ֶאת ִהּלֵ ל וְ הּוא ֵה ִׁשיב :לִ ְּמדּונִ י ַר ַ
מּופלָ ג
קֹור ַּבן ַה ֶּפ ַסח ְּב ַּשׁ ָּבתּ .כַ ֲא ֶׁשר ָראּו ֶׁש ִהּלֵ ל ַתלְ ִמיד ָחכָ ם ְ
ׁשֹוח ִטים ֶאת ְ
ֲ
ַּב ַּשׁ ָּבת -
ּתֹורהִ ,מיּנּו אֹותֹו נָ ִׂשיא לַ ַּסנְ ֶה ְד ִרין.
ֶׁש ָּב ִקי ַב ָ
גיליון 380

יונתן נתניהו זל
(לשכת העיתונות
הממשלתית)

בס"ד

א

חברות
| על המפה
קהילת אבאיודאיה  -אוגנדה
קהילת אביודאיה היא קבוצה של מאות תושבי אוגנדה
השומרים מצוות ושואפים להתגייר .היא נוסדה בשנת
 1917על ידי סמיי קאקונגולו ,מושל מקומי שלמד תורה
ופיתח דרך חיים של אמונה בה' וקיום מצוות .הוא ובני
הכת שלו מלו את עצמם ,ולמדו על חגי ישראל וכשרות
מפיו של יהודי אירופי בשם יוסף .בהמשך הקימו בית
ספר תורני ,והקפידו להתחתן רק בתוך הקהילה .לאחר
מותו של קאקונגולו מילא את מקומו תלמידו ,רב סמסון.
הקהילה נרדפה בימי שלטונו של אידי אמין ,ורק כ150-
איש מתוכה נשארו בחיים ושמרו על אמונתם ,כשהם
קוראים לעצמם "קהל קדוש שארית ישראל" .כיום
מונה הקהילה כמה מאות
חברים ,השומרים את
מצוות התורה לפי דרכם,
ושואפים להתגייר ,לעלות
לארץ ולהפוך ליהודים
של ממש.
בית הכנסת של קהילת האבאיודאיה בגבעת נבוגויה ,ליד
העיר מבאלה ,אוגנדה ()Wikipedia, Amnon Shavit

 7דקות

מתפלפלים
לפניכם אירוע שעורר דיון סוער:
ביישוב מסתובב אדם שנראה תימהוני וחסר בית ,גם לא נראה
שיש לו משפחה ,בגדיו מלוכלכים ,וריח לא נעים של אלכוהול
וסיגריות עולה ממנו .האיש מתנהג בסך הכל בסדר ודי חביב,
אך כל ההופעה שלו לא נעימה .במשפחת כהן מתלבטים
האם להזמין אותו מדי פעם לסעודת שבת ,והדבר עורר דיון
משפחתי סוער.

מצד שני:

מצד אחד:

בני המשפחה
מ
חלק שזה חסד גדול
טענו דווקא בן אדם
מין
להז סכן ,וזה ישמח
מ
כזה אוד אם מישהו
אותו מ
תו אליו הביתה.
יזמין או

של מושג

ו...מה
דעתכם?

מינהל החינוך הדתי
הפיקוח על הוראת תלמוד ותושבע"פ

ְט ִבילַ ת ּכֵ לִ ים

-3760
בריאת
העולם

-1812
אברהם
אבינו

-1521
בנ״י במצרים

אפרים
ומנשה

-1311
יציאת
מצרים

מתן תורה

דוד
המלך

| מי אני?
א.
ב.
ג.
ד.

נולדתי ב 1937-בקיבוץ אשדות יעקב ,התנדבתי
לצנחנים ,והשתתפתי בפעולות צבאיות רבות.
כאשר הייתי קצין צנחנים וחי"ר ראשי פיקדתי על מבצע אנטבה.
קיבלתי את עיטור המופת על קרב שהשתתפתי בו במלחמת
ששת הימים.
ב 1987-התמניתי לרמטכ"ל ה 13-של צה"ל.

2934

שלמה
המלך

3340

חנוכת
-422
ביהמ“ק חורבן ביהמ“ק
ה1-
ה 1-וגלות בבל

3408

-352

הקמת
ביהמ“ק ה2-

רב

0

1948

2448

2448

2883

 4דקות

אלוף דן

לועזי
(למיניינם)

בספירה
מבריאת העולם

ּדֹורׁש ַה ַּתלְ מּוד ִמן ַה ָּפסּוק ְּב ֵס ֶפר ַּב ִּמ ְד ָּבר ֶׁשּנֶ ֱא ַמר
ֲהלָ כָ ה זֹו ֵ
לִ ְבנֵ י יִ ְׂש ָר ֵאל לְ ַא ַחר ִמלְ ֶח ֶמת ִמ ְדיָ ןּ" :כָ ל ָּד ָבר ֲא ֶׁשר יָ בֹא ָב ֵאׁש
ַּת ֲע ִבירּו ָב ֵאׁש ְו ָט ֵהר"ַ .ה ָּפסּוק ְמ ַצּוֶה ֶאת ְּבנֵ י יִ ְׂש ָר ֵאל לְ ַהגְ ִעיל
ָּב ֵאׁש ּכֵ לִ ים ֶׁש ֵהם לָ ְקחּו ּכְ ָׁשלָ ל ִמ ִּמלְ ֶח ֶמת ִמ ְד ָיןְּ .ב ָפסּוק
סּוקים
יּוּת ֶרת"ְ :ו ָט ֵהר"ֶׁ ,ש ֲה ֵרי ִמּכָ ל ַה ְּפ ִ
ֶזה ֶי ְׁשנָ ּה ִמיּלָ ה ְמ ֶ
דּוע ֶׁש ַא ֲח ֵרי ֶׁש ַּי ֲע ִבירּו ֶאת
עֹוס ִקים ְּב ִענְ ָין ֶזה ְּכ ָבר ָי ַ
ֶׁש ְ
ּומּוּת ִרים לְ ִׁשיּמּוׁשִ .מּכָ אן
ָ
הֹורים
ַהּכֵ לִ ים ָּב ֵאׁש ֵהם ִי ְהיּו ְט ִ
נֹוסף
אֹותנּו ַעל סּוג ָט ֳה ָרה ָ
ָּד ְרׁשּו ֲח ַז"ל ֶׁש ַה ָּפסּוק ְמלַ ֵּמד ָ
ֶׁש ָּצ ִריְך לַ ֲעׂשֹות :לִ ְטּבֹול ַּב ִּמ ְק ֶוה ּכֵ לִ ים ֶׁשּנִ ְרּכְ ׁשּו ִמּנֹוכְ ִרי.

אם גם אתם נתקלתם בדילמה ו'התפלפלתם' עליה אתם מוזמנים
לשתף אותנו ואולי היא תתפרסם אצלנו בעלון.
ניתן לשלוח למייל talmudisraeli@medison.co.il
תחת הנושא ״דילמה״ עם שם משפחה ועיר מגורים

שומרון

ְּכ ִלי ָח ָדׁש ְל ַג ְמ ֵרי ִ -מ ְצ ָוה ִל ְטּבֹול ֶאת ַה ְּכ ִלי ִל ְפנֵ י
ּכֹות ִבים ֶׁש ֲהלָ כָ ה זֹו ִהיא
ֶׁש ִּמ ְׁש ַּת ְּמ ִׁשים ּבֹוָ .ה ִראׁשֹונִ ים ְ
ּנֹוכ ִרי ַה ְמ ַב ֵּקׁש ְל ִה ְת ַּג ֵּיר ְו ַל ֲעבֹור
"ּג ֵז ַרת ֶמ ֶלְך"; ְּכ ֵׁשם ֶׁש ְ
ְ
אּוּמה נֹוכְ ִרית לְ ַעם ִי ְׂש ָר ֵאל ָצ ִריְך לִ ְטּבֹול ְּב ִמ ְק ֶוה ֶׁש ֶּיׁש
ֵמ ָ
עֹובר ִמ ַּב ֲעלּות ֶׁשל
ּבֹו ַא ְר ָּב ִעים ְס ָאה ַמ ִיםּ ,כָ ְך ּגַ ם ּכְ לִ י ָה ֵ
הּודי ָצ ִריְך לִ ְטּבֹול ְּב ִמ ְק ֵוה ַמ ִים ֶׁשל
נֹוכְ ִרי לְ ַב ֲעלּות ֶׁשל ְי ִ
ַא ְר ָּב ִעים ְס ָאה.
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חלק
מבני המשפח
אדם מוזר ,ולא ה טענו שהוא
י
ומה יעשה ב דוע איך יתנהג
בי
ת,
ו
או
לי
א
חר
כך הוא כל פע
ם
ירצה לבוא,
וגם הריחות ה
נעימים ,ולכן עולים ממנו לא
הם
לו אוכל במקום מעדיפים לתת
ש
בו
הו
א נמצא
אבל לא להזמ
ה ין אותו אליהם
ביתה.
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3828

3880
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הלל הזקן
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רבי יהודה
הנשיא

495

חתימת
התלמוד

בס"ד

עון של
על הש
ה.
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א
צ
מ
נ
1 .מבצע אנטהתאריך
( 4.6.19
7
 62 .מחבל).
ה
אוגנדה.
3.

התבוננו היטב בציור וענו על השאלות הבאות:

 7דקות

 1מה האירוע המצויר כאן?
 2מתי הוא התרחש? (רמז נמצא בתוך הציור).
 3דגל של איזו מדינה נראה מעבר לחלון?

 3דקות

| מי אני?
א .מפקד סיירת מטכ"ל.
ב .קיבל את עיטור המופת.
ג .נהרג במהלך מבצע אנטבה.
ד .מכתביו מופיעים בספר "מכתבי יוני".

יוני נ

תניהו

4260

4650

4800

רבי סעדיה
גאון

רש״י

4900

5258

5260

5323
ה'רמ"ח

5657
ה'תר"ך

5699
ה'תרצ"ט

רבי יוסף
קארו

1897

1939

5707
ה'תש"ז

5708
ה'תש"ח

5778
5727
ה'תשכ"ז התשכ"ט ה'תשע"ח

5780
ה׳תש"פ

70

510

ימי הביניים
תקופת הראשונים

הרמב"ם
1492
גירוש ספרד

1500

העת
החדשה

הרצל

שואה

1947

מלחמת
העצמאות

1948

הקמת
המדינה

1967

1969

הרב
מלחמת
ששת הימים אריה לוין

2017

 70שנה
למדינה

2019

שנת סיום הש"ס
ללומדי הדף היומי

בס"ד

דבר תורה

סדר מועד | ַמ ֶּסכֶ ת פסחיםַ ,ד ִּּפים ס״ז  -ע׳

הנס הגדול שהתרחש בים סוף זכור בעיקר בשל קריעת הים
האדירה שהתחוללה ,בה עברו בני ישראל ביבשה ואחריהם
דהרו המצרים שטבעו בים.
אולם ,ישנו נס נוסף ,גדול לא פחות ,שאינו זוכה לתהודה
ולתשומת לב מספקת ,למרות שהוא שייך לחיי כולנו.
התורה אומרת כי אחר שנקרע ים סוף ,הוא חזר למצבו
הטבעי והרגיל" :וישב הים לפנות בקר לאיתנו" .פעולה זו
של חזרה לפעילות הרגילה של הים ,המתנהל כדרך הטבע,
איננה פחות גדולה וניסית מאשר קריעתו לשניים.
דרך העולם היא לזהות את ה' דווקא במצבים בהם הטבע
חורג מחוקיו הרגילים ,ואולם האמת לאמיתה היא שגם
המהלכים הטבעיים והיום יומיים הם נס אחד גדול" :ועל
ניסיך שבכל יום עמנו".

ַּדף ס"זֶּ :פ ַסח ֵׁשנִ י
קֹור ַּבן ֶּפ ַסח ְּב ֶע ֶרב ֶּפ ַסח ,לְ ָמ ָׁשלִ ,מי ֶׁש ָה ָיה
הּודיםֶׁ ,שֹּלא ִה ְק ִריבּו ְ
ָהיּו ְי ִ
חֹוקה ֵ -אינֹו
קֹור ַּבן ֶּפ ַסחִ .מי ֶׁש ָה ָיה ְּב ֶד ֶרְך ְר ָ
ָט ֵמא ָ -אסּור לֹו לְ ַה ְק ִריב ְ
הּודים
ּתֹורה ּכָ תּובֶׁ ,שּיְ ִ
קֹור ָּבנֹותַּ .ב ָ
יבים ְ
יָ כֹולּ ,כִ י ַרק ְּב ֵבית ַה ִּמ ְק ָּדׁש ַמ ְק ִר ִ
ּקֹור ָּבן
יסן ,וְ ַה ְ
חֹודׁש ַא ֲח ֵרי י"ד ְּבנִ ָ
קֹור ַּבן ֶּפ ַסח ְּבי"ד ְּב ִאּיָ רֶ ,
ֵאּלֶ ה יַ ְק ִריבּו ְ
יסן.
חֹודׁש נִ ָ
"ּפ ַסח ֵׁשנִ י"ּ ,כִ י ַה ֶּפ ַסח ָה ִראׁשֹון ּכְ ָבר ָהיָ ה ְּב ֶ
ַהּזֶ ה נִ ְק ָרא ֶ
ׁשּובהִ :אם רֹוב ַעם ִי ְׂש ָר ֵאל
יעה ַּב ַּתלְ מּוד ֲהלָ כָ ה ֲח ָ
מֹופ ָ
ַּב ֶה ְק ֵׁשר ַה ֶּזה ִ
(ל ָמ ָׁשלָ ,היּו ְּב ֵבית ַה ְּק ָברֹות)ֹ ,לא ְמ ַח ִּכים ְל ֶפ ַסח ֵׁשנִ יֶ ,א ָּלא
ָט ֵמא ְ
"טּומ ָאה
ְ
טּומ ָאהַ .ה ֲהלָ כָ ה ַהּזֹו נִ ְק ֵראת:
קֹור ַּבן ַה ֶּפ ַסח ְּב ְ
יבים ֶאת ְ
ַמ ְק ִר ִ
"ּדחּויָ ה"-
"טּומ ָאה"ִ -אם ֵיׁש ְט ֵמ ִאיםְ .
ְ
 ְּדחּויָ ה ְּב ִציּבּור"ִׂ .שימּו לֵ ב:"ּב ִציּבּור" ִ -אם רֹוב ַה ִּציּבּור ָט ֵמא.
ּטּומ ָאה נִ ְד ֵחיתְ .
ַה ְ

ַּדף ס"חֲ :אנִ י ַמ ֲא ִמין ֶּב ֱאמּונָ ה ְׁשלֵ ָמה

תפזורת
ש

א

נ

ח

ט

א

ת

הּודית ְּב ַמה ֶּשׁ ָע ִתיד
עֹוסק ֵּבין ַהּיֶ ֶתר ָּב ֱאמּונָ ה ַהּיְ ִ
ַה ַּתלְ מּוד ְּב ַד ִּפים ֵאּלּו ֵ
נֹוס ִפים,
ּומקֹורֹות ָ
לְ ִה ְת ַר ֵחׁש ְּב ַא ֲח ִרית ַה ָּי ִמיםַ .על ְס ַמְך ַה ַּת ְלמּוד ְ
יּק ֵרי ֱאמּונָ ה
לֹוׁשה ָע ָׂשר ִע ְ
יּס ַח ְׁש ָ
ָה ַר ְמ ַּב"ם ַ(ר ִּבי מ ֶֹׁשה ֶּבן ַמ ְימֹון) נִ ֵ
הּודיתַּ .ב ֶה ְק ֵׁשר ֶׁשל ַא ֲח ִרית ַה ָּי ִמים ּכָ ַתב
ֶׁש ֵהם ְיסֹוד ָה ֱאמּונָ ה ַה ְּי ִ
יאת
ׁשּוביםֲ :אנִ י ַמ ֲא ִמין ֶּב ֱאמּונָ ה ְׁשלֵ ָמהְּ ,ב ִב ַ
ָה ַר ְמ ַּב"ם ְׁשנֵ י ִע ָיּק ִרים ֲח ִ
יחְ ,ו ַאף ַעל ִּפי ֶׁשּיִ ְת ַמ ְה ֵמ ַּהִ ,עם ּכָ ל זֶ ה ֲא ַחּכֶ ה ּלו ְּבכָ ל יום ֶׁשּיָ בוא.
ַה ָּמ ִׁש ַ

ל

ח

ג

י

ג

ה

ג

ֲאנִ י ַמ ֲא ִמין ֶּב ֱאמּונָ ה ְׁשלֵ ָמהֶׁ ,ש ִּת ְה ֶיה ְּת ִח ַּית ַה ֵּמ ִתים ְּב ֵעת ֶׁש ַי ֲעלֶ ה
ּבורא ִי ְת ָּב ַרְך ְׁשמו ְו ִי ְת ַעּלֶ ה ִזכְ רו לָ ַעד ּולְ נֵ ַצח נְ ָצ ִחים.
ָרצון ֵמ ֵאת ַה ֵ

מ

ש

ת

א

ט

פ

ע

י

ר

צ

ש

ז

ס

ו

יבים ַּב ַחגּ ,כְ ֵדי
קֹור ָּבן ֶׁש ַּמ ְק ִר ִ
"קֹור ַּבן ֲחגִ יגָ ה" ,הּוא ִמּלְ ׁשֹון ַחג .זֶ הּו ְ
ְ
מֹוח ֶּב ָחג.
לֶ ֱאכֹול ֶאת ְּב ָׂשרֹו וְ לִ ְׂש ַ

ם

ס

צ

מ

ד

ח

ל

ק

ר

ת

מ

י

ד

ה

ב

ת

ו

ד

ה

נ

י

קֹור ַּבן ֲחגִ יגָ ה יַ ַחד ִעם
אֹומ ֶרתֶׁ ,שּלִ ְפ ָע ִמים ָצ ִריְך לְ ַה ְק ִריב ְ
ַה ִּמ ְׁשנָ ה ֶ
קֹור ַּבן ַה ֶּפ ַסח
ּדּוע? ִמ ְּפנֵ י ֶׁש ֵּיׁש ִמ ְצ ָוה לֶ ֱאכֹול ֶאת ְ
קֹור ַּבן ַה ֶּפ ַסחַ .מ ַ
ְ
יבים
ּכְ ֶׁש ַּמ ְת ִחילִ ים לִ ְהיֹות ְׂש ֵב ִעים .לָ כֵ ןִ ,אם ֵיׁש ֲאנָ ִׁשים ַר ִּבים ֶׁש ַּמ ְק ִר ִ
קֹור ַּבן ֶּפ ַסח ֶא ָחדֵ ,איְך ֵהם ִי ְהיּו ְׂש ֵב ִעים? ֲה ֵרי לְ כָ ל ֶא ָחד ֵמ ֶהם
ַי ַחד ְ
קֹור ַּבן
יבים ְ
יכְך ֵהם ַמ ְק ִר ִ
ּקֹור ַּבן ַה ֶּפ ַסח? ְל ִפ ָ
ְי ַח ְּלקּו ְמ ַעט ָּב ָׂשר ִמ ְ
ֲחגִ יגָ ה ,אֹוכְ לִ ים ְּת ִחילָ ה ִמ ְּב ָׂשרֹוְ ,וכָ ְך ֵהם ְׂש ֵב ִעים.

מצאו בתפזורת לפחות שמונה סוגי קורבנות:

קֹור ַּבן ֲחגִ יגָ ה ְּב ֶע ֶרב ֶּפ ַסח
ַּדף ס"טְ :

ירּוׁשלַ יִ ם
ַּדף ע'ַ :סּכִ ין ֶׁשּנִ ְמ ְצ ָאה ִב ָ

שאלות השבוע ???

 .1על איזו שאלה השיב הלל הזקן?
 .2באיזה מקרה מותר לאנשים טמאים להקריב את הפסח?
 .3כמה עיקרים יסודיים יש באמונה היהודית לפי הרמב"ם?
בין הפותרים נכונה תיערך הגרלה שבועית* והזוכה בה יזכה בפרס איכותי .את
התשובות יש לשלוח עד יום רביעי שלאחר השבת של אותו עלון עד השעה
 ,14:00למייל  talmudhagrala@medison.co.ilיש לציין את מס' העלון עליו
אתם עונים* .בפיקוח רואה חשבון

הּודי ָּב ְרחֹוב
ַּפ ַעם ַא ַחתִּ ,ב ְז ַמן ֶׁש ֵּבית ַה ִּמ ְק ָּדׁש ָה ָיה ַק ָּיםָּ ,פ ַסע ֶילֶ ד ְי ִ
ּוב ָקרַ .ה ֶּילֶ ד ִה ְס ַּתּכֵ ל ַעל ַה ַּסּכִ ין ִמּכָ ל
ֹׁוח ִטים ָּבּה צֹאן ָ
ּומ ָצא ַסּכִ ין ֶׁשּש ֲ
ָ
יּמןְ ,ו ַא ַחר ּכָ ְך הּוא ֵה ִביא ֶאת ַה ַּסּכִ ין
יה ִס ָ
ַה ְּצ ָד ִדים ְו ָר ָאה ֶׁש ֵאין ָעלֶ ָ
אתי לְ ָך ַמ ָּתנָ ה לַ ַחגֵ .יׁש לְ ָך ַסּכִ ין לִ ְׁשחֹוט
"הּנֵ הֵ ,ה ֵב ִ
לְ ָא ִביו ְו ָא ַמר לֹוִ :
קֹור ַּבן ַה ֶּפ ַסח".
ּבֹו ֶאת ְ
יטת
ּמּוּתר לְ ִה ְׁש ַּת ֵּמׁש ַּב ַּסּכִ ין ַהּזֹו לִ ְׁש ִח ַ
"מי ָא ַמר לְ ָך ֶׁש ָ
ָא ַמר לֹו ָא ִביוִ :
ּקֹור ָּבנֹות
אֹותּה?" (ּכִ י לַ ְ
קֹור ַּבן ֶּפ ַסח? אּולַ י ַה ַּסּכִ ין ְט ֵמ ָאה ְו ָצ ִריְך לִ ְטּבֹול ָ
ְ
ָאסּור לְ ִה ְׁש ַּת ֵּמׁש ַּב ֲח ָפ ִצים ְט ֵמ ִאים).
יסן,
ׁשּובת ַה ַּתלְ מּוד לִ ְׁש ֵאלָ ה זֹו ִהיא ֶׁש ִאם ָמ ְצאּו ֶאת ַה ַּסּכִ ין ְּבי"ד ְּבנִ ָ
ְּת ַ
אֹותּה
ֵאין ָצ ִריְך לַ ֲחׁשֹוׁש ֶׁש ִהיא ְט ֵמ ָאהּ ,כִ י ְּבוַ ַּדאי ַּב ַעל ַה ַּסּכִ ין ָט ַבל ָ
קֹור ַּבן ַה ֶּפ ַסח ֶׁשּלֹו.
אֹותּה ּכְ ֵדי לִ ְׁשחֹוט ָּבּה ֶאת ְ
יהר ָ
וְ ִט ֵ
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