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מדינת ישראל
משרד החינוך

סדר מועד | ַמ ֶּסכֶ ת ְּפ ָס ִחים ע"א -ע"ז
פרשת יתרו | י"ח -כ"ד בשבט ( 31לינואר 6 -לפברואר)

קֹור ַּבן ֶּפ ַסח ֶׁשּנִ ְׁש ַחט ְּב ָטעּות
ַּדף ע"אְ :
קֹור ַּבן ַח ָּטאת ּכְ ֵדי לְ כַ ֵּפר ַעל ַה ַּמ ֲע ֶׂשה .לְ ָמ ָׁשל,
ַה ְּמ ַחּלֵ ל ַׁש ָּבת ְּבׁשֹוגֵ גָ ,צ ִריְך לְ ַה ְק ִריב ְ
ָא ָדם ֶׁש ָּשׁ ַחט ְּב ֵה ָמה ְּב ַּשׁ ָּבתּ ,כִ י הּוא ָׁשכַ ח ֶׁש ְּב ַּשׁ ָּבת ָאסּור לִ ְׁשחֹוט ְּב ֵה ָמהָ ,צ ִריְך לְ ָה ִביא
הּודי ִה ְתּכַ ּוֵן לַ ֲעׂשֹות ִמ ְצוָ ה,
הֹוׁש ַעֶׁ ,ש ִאם יְ ִ
אֹומר ְּב ֵׁשם ַר ִּבי יְ ֻ
קֹור ַּבן ַח ָּטאתַ .ר ִּבי ֵמ ִאיר ֵ
ְ
ּולְ ַבּסֹוף ִה ְת ָּב ֵרר ֶׁש ְּבׁשֹוגֵ ג הּוא ֹלא ָע ָׂשה ִמ ְצוָ ה ֶאּלָ א ֲע ֵב ָרה ,הּוא ֵאינֹו ָצ ִריְך לְ ָה ִביא
קֹור ַּבן ֶּפ ַסח ּכְ ֵדי לְ ַק ֵּים ֶאת ַה ִּמ ְצ ָוהְ ,ו ַא ֲח ֵרי
קֹור ַּבן ַח ָּטאת .לְ ָמ ָׁשלָ ,א ָדם ֶׁש ָּשׁ ַחט ְּב ַּשׁ ָּבת ְ
ְ
ּקֹור ָּבן ָט ֵרף ,יֵ ׁש לֹו חֹור ָּב ֵראֹות ְו ִאי ֶא ְפ ָׁשר לְ ַה ְק ִריב
ֶׁשהּוא ָׁש ַחט ֶאת ַהּכֶ ֶבׂש ִה ְת ָּב ֵרר ֶׁש ַה ְ
קֹור ַּבן ַח ָּטאת ּכְ מֹו ָא ָדם ֶׁש ָּשׁ ַחט ְּב ָטעּות ְּב ַּשׁ ָּבת?
אֹותֹוַ .ה ִאם הּוא ָצ ִריְך לְ ָה ִביא ְ
קֹור ַּבן ֶּפ ַסח.
אֹומר ֶׁש ֵאינֹו ַחּיָ בִ ,מ ְּפנֵ י ֶׁשהּוא ִה ְתּכַ ּוֵן לַ ֲעׂשֹות ִמ ְצוָ ה ,לְ ַה ְק ִריב ְ
ַר ִּבי ֵמ ִאיר ֵ

ַּדף ע"בֲ :ע ֵב ָרה ְּבׁשֹוגֵ ג
נֹוסף ֶׁשל ָא ָדם ֶׁש ָע ַבר ֲע ֵב ָרה ְּבׁשֹוגֵ ג .את ִמ ְצוַ ת ְּב ִרית ִמילָ ה
ַה ַּתלְ מּוד ֵמ ִביא ִמ ְק ֶרה ָ
יֹותרֲ ,א ָבל ִאם הּוא ָּפחֹות ִמ ֶּבן ְׁשמֹונָ ה
ְמ ַקּיְ ִמים ַרק ּכַ ֲא ֶׁשר ַה ִּתיּנֹוק ֶּבן ְׁשמֹונָ ה יָ ִמים אֹו ֵ
מֹוהל ֶׁש ָּיבֹוא
יָ ִמיםּ ,גַ ם ִאם ָעׂשּו לֹו ְּב ִרית ֹלא ִקּיְ מּו ִּבכְ לָ ל ִמ ְצוָ הַּ .פ ַעם ַא ַחת ִה ְז ִמינּו ֵ
ּומל ֶאת ַה ִּתיּנֹוק ְּב ַּשׁ ָּבתְ .ו ִהּנֵ ה,
יע ָ
לַ ּכְ ָפר לַ ֲעׂשֹות ְּב ִרית לְ ִתיּנֹוק ְּביֹום ַׁש ַּבתְ ,ו ָאכֵ ן הּוא ִהּגִ ַ
יּמהֹות ִעם ְׁש ֵּתי ִתיּנֹוקֹות
ַא ֲח ֵרי ַה ְּב ִרית ִה ְת ָּב ֵרר ֶׁש ָּק ְר ָתה ָטעּותְּ .באֹותֹו ַּב ִית ָהיּו ְׁש ֵּתי ִא ָ
ּמֹוהל
ּמֹוהל ִּתיּנֹוק ֶׁש ָה ָיה ָצ ִריְך לָ מּול אֹותֹו ַרק ְּביֹום ִראׁשֹוןַ .ה ֵ
ּוב ָטעּות נָ ְתנּו לַ ֵ
ְק ַטּנִ יםְ ,
מּוּתר לָ מּול ַרק ִּתיּנֹוק ֶּבן
ָ
ִה ְצ ַט ֵער ְמאֹוד ּכִ י הּוא ָע ַבר ֲע ֵב ָרה ְּבׁשֹוגֵ גִ ,מ ְּפנֵ י ֶׁש ְּב ַׁש ַּבת
יֹותר ְוֹלא ָּפחֹותְ ,ו ַה ִּתיּנֹוק ַה ֵּשׁנִ י ָה ָיה ֵּבן ִׁש ְב ָעה ָי ִמים ִּבלְ ָבד.
ְׁשמֹונָ ה ָי ִמיםֹ ,לא ֵ

ַּדף ע"גִ :איּסּור ֵא ָבר ִמן ַה ַחי
"א ָבר ִמן ַה ַחי"? ִאם ֵא ָבר ֶׁשל ַּב ַעל ַחּיִ ים נֶ ְח ַּתְך ִמ ֶּמּנּו ּכְ ֶׁשהּוא ֲע ַדיִ ן ַחי -
ַמהּו ִאיּסּור ֵ
עֹודּה ַּב ַח ִּייםָ ,אסּור לֶ ֱאכֹול
ָאסּור לֶ ֱאכֹול אֹותֹו .לְ ָמ ָׁשלִ ,אם ֶרגֶ ל ֶׁשל ְּב ֵה ָמה נִ ְק ְט ָעה ְּב ָ
ֶאת ָה ֶרגֶ לֲ ,א ִפיּלּו ִאם ַא ַחר ּכָ ְך ָׁש ֲחטּו ֶאת ַה ְּב ֵה ָמה.
"א ָבר"ֵ -א ָבר ֶׁשל ַּב ַעל ַח ִּיים.
"איּסּור" ֵ -יׁש ִאיּסּור לֶ ֱאכֹולֵ .
"איּסּור ֵא ָבר ִמן ַה ַחי"ִ :
ִ
מּוּתר לֶ ֱאכֹול ּכָ ל סּוג ֶׁשל ָּב ָׂשר,
ּגֹוים ָ
"מן ַה ַחי"ֶׁ -שּנִ ְק ַטע ִמ ֶּמּנּו ּכְ ֶׁשהּוא ֲע ַד ִין ַחי .לַ ִ
ִ
"א ָבר ִמן ַה ַחי"?
מּוּתר לָ ֶהם לֶ ֱאכֹול ּגַ ם ֵ
ּגַ ם ִמ ְּב ֵה ָמה ֶׁש ִּבכְ לָ ל ֹלא נִ ְׁש ֲח ָטהֲ ,א ָבל ַה ִאם ָ
אֹותן ֵהם ְצ ִריכִ ים לְ ַקּיֵ ם ,וְ ַא ַחת ַה ִּמ ְצוֹות
ׁשּובה ִהיא ֹלא .לַ ּגֹויִ ם יֵ ׁש ֶׁש ַבע ִמ ְצוֹות ֶׁש ָ
ַה ְּת ָ
"א ָבר ִמן ַה ַחי".
"א ָבר ִמן ַה ַחי"ּ .גַ ם לְ גֹוי ָאסּור לֶ ֱאכֹול ֵ
ַהּלָ לּו ִהיא ֵ

קֹור ַּבן ֶּפ ַסח
ַּדף ע"דֲ :ענַ ף ֵעץ ָה ִריּמֹון ֶׁש ָּצלּו ּבֹו ָּב ֵאׁש ְ

בק
הת רו אותנו באתר
למוד הישראלי

מן התלמוד
סדר מועד,
מסכת פסחים ,דף ע"ה

"אמר רבה :רצה גחלת יביא ,רצה שלהבת
יביא .שלהבת בלא גחלת היכי משכחת לה -
כגון דשפייה למנא משחא ואתלי ביה נורא"
שפייה – מרח אותו
משחא – שמן
נורא – אש

הסבר :רבה אומר שהכהן הגדול יכול להכניס
לשם הקטרת הקטורת או גחלת או שלהבת,
ואפשר להביא שלהבת בלי גחלת על ידי
שמושחים את הכלי בשמן ומדליקים בו אש.

| מן ההסטוריה
העיר צפת בימי גדולתה  -אחת
מארבע ערי הקודש
צפת נחשבה לאחת מארבע ערי הקודש
בארץ ישראל .במאה ה 16-היא נכבשה בידי
הטורקים ,ובאותה תקופה התיישבו בה
יהודים רבים ממגורשי ספרד והפכו אותה
למרכז רוחני חשוב .מספרם של היהודים
בעיר הגיע ל ,13,000-הם עסקו במסחר
ובמלאכה ומצבם הכלכלי היה טוב .באותו
הזמן חיו בצפת גדולי המקובלים :ר' משה
קורדוברו ,האר"י ,ר' חיים ויטאל ,ר' יוסף
קארו ,המשוררים ר' ישראל נג'ארה ורבי
שלמה אלקבץ ,וצדיקים אחרים .בעיר היו
 18ישיבות ו 21-בתי כנסת .כמו כן ,פעל בה
בית הדפוס הראשון במזרח התיכון .במאה
ה 17-החל מצבה של העיר לדעוך בעקבות
אסונות שונים ,החכמים שבה נפטרו או
עזבו ,והיא לא שבה למעמדה הקודם.

קֹור ַּבן ַה ֶּפ ַסח?
יצד צֹולִ ין" ֶאת ְ
קֹור ַּבן ַה ֶּפ ַסח ָצ ִריְך לִ ְצלֹות ָּב ֵאׁשּ" .כֵ ַ
ֶאת ְ
ּקֹור ָּבן וְ ָתלּו
אֹומ ֶרת ֶׁשּלָ ְקחּו ָענָ ף ֶׁשל ֵעץ ִריּמֹוןִ ,הכְ נִ יסּו אֹותֹו ְּבתֹוְך ְּב ַׂשר ַה ְ
ַה ִּמ ְׁשנָ ה ֶ
אֹותֹו ֵמ ַעל ָה ֵאׁש וְ כָ ְך ָצלּו אֹותֹו.
לָ ָּמה ַּד ְו ָקא ָענָ ף ֶׁשל ֵעץ ִריּמֹון? ַה ַּתלְ מּוד
נֹות ֶרת ְמ ַעט
ַמ ְס ִּביר ֶׁש ָּב ֲענָ ֵפי ֵעץ ַא ֵח ִרים ֶ
ּקֹור ָּבן ַעל ֲענַ ף
לּוחיתְ ,ו ִאם ִי ְצלּו ֶאת ַה ְ
לַ ְח ִ
ֶׁשל ֵעץ ַא ֵחרֵ ,י ְצאּו ַמ ִים ֵמ ֶה ָענָ ף ְו ִי ְּגעּו
ּקֹור ָּבן ִי ְת ַּב ֵּשׁל ַּב ַּמ ִיםֲ ,א ָבל
ּקֹור ָּבן ְו ָאז ַה ְ
ַּב ְ
יֹוצאת
לּוחית ֶׁש ַּב ֲענַ ף ָה ִריּמֹון ֵאינָ ּה ֵ
ַהּלַ ְח ִ
ּגַ ם ּכַ ֲא ֶׁשר צֹולִ ים ָעלָ יו ָּב ָׂשר.
גיליון 381

הרובע הספרדי בצפת1895 ,
()Wikipedia
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חברות
| על המפה
בית הקברות העתיק בצפת

 7דקות

בית הקברות העתיק בצפת נמצא במערב העיר צפת.
זהו אחד מבתי הקברות העתיקים בארץ ,וקבורים בו
תנאים ,אמוראים ,מקובלים וצדיקים מכל הדורות .בבית
הקברות מספר חלקות :החלקה הספרדית העתיקה,
החלקה האשכנזית העתיקה ,בית הקברות הצבאי,
והחלקות החדשות .בכניסה אליו נמצא מקווה האר"י.
בין היתר קבורים בבית הקברות הנביא בארי ,רבי
פנחס בן יאיר ,רב סעדיה גאון ,ר' יוסף קארו ,ר' שלמה
אלקבץ והאר"י ,וכן קורבנות רעידת האדמה בשנת
 1837ולוחמי הפלמ"ח וההגנה שנפלו בקרבות על
העיר .למעלה מ 700-אלף איש מבקרים בבית הקברות
מדי שנה ופוקדים את קברי הצדיקים.

מתפלפלים
לפניכם אירוע שעורר דיון סוער:
בבניין משותף יש למטה מקלט שאמור לשמש את דיירי הבניין
בשעת חירום חלילה .למשפחת כהן יש כ 30-כיסאות פלסטיק.
בני המשפחה ביקשו לאחסן אותם במקלט ,ואמרו שבשעת חירום
הם יוציאו את הכיסאות או יאפשרו לכל הדיירים להשתמש
בהם במקלט .הדבר עורר דיון סוער בקרב דיירי הבית.

מצד אחד:

מצד שני:

חלק מהדיירים
בשעת חירום טענו שחלילה
דוו
כיסאות במ קא טוב שיהיו
ט
את הדיירי קל שישמשו
ם ,ול
למשפחת כ כן נכון להתיר
הן
ל
א
ח
סן
שם את
הכיסאות ,ול
עו
מ
ת
ז
א
ת לא
ל
אפשר לדיירים
אחרים לשים
ש
ם
חפצים
צורך ב שלא יהיה בהם
ש
ע
ת
חירום.

הדיירים טענו
חלק מ אינו מחסן ,ועל
ט
שהמקל היות נקי וריק
המקלט ל
חר יבואו דיירים
מ
מאחר ש בקשו לאחסן
נוספים וי
ם במקלט ואין
רי
חפצים אח כן אין לאפשר
לדבר סוף .ל
כהן לשים את
פחת
למש סאות במקלט.
הכי

( )Wikipediaבית הקברות בצפת

ו...מה
דעתכם?

של מושג

מינהל החינוך הדתי
הפיקוח על הוראת תלמוד ותושבע"פ

0

-3760
בריאת
העולם

1948

2238

-1812
אברהם
אבינו

-1521
בנ״י במצרים

אפרים
ומנשה

2448

2448

2883

-1311
יציאת
מצרים

מתן תורה

דוד
המלך

 4דקות

| מי אני?
.1
.2
.3
.4

מכונה "מרן"" ,המחבר" ו"הבית יוסף".
נולד בספרד ,גורש בגירוש ספרד ,עבר משם
לטורקיה ,ולבסוף עלה לארץ וגר בצפת.
החיבור ההלכתי שכתב" ,שולחן ערוך" ,התקבל על כל עם
ישראל.
בנוסף כתב פירוש על הרמב"ם בשם "כסף משנה",
וספר שאלות ותשובות בשם "אבקת רוכל".

2934

שלמה
המלך

רבי יו

לועזי
(למיניינם)

בספירה
מבריאת העולם

ר' יעקב בן אשר ,המכונה "בעל הטורים" ,חי בספרד
במאה ה .13-14-אביו היה רבנו אשר ,הרא"ש ,מגדולי
הפוסקים הראשונים ,וממנו למד תורה .חיבורו העיקרי
הוא "ארבעה טורים"  -ספר הלכתי הערוך לפי נושאים,
מביא את סוגיות הגמרא ודעות הפוסקים שלפניו,
ומכריע את ההלכה .כל אחד מארבעת הטורים עוסק
בתחום הלכתי אחר :אורח חיים  -בענייני היומיום;
אבן העזר  -בענייני נישואין ומשפחה; חושן משפט -
בנושאים משפטיים; ויורה דעה  -בענייני איסור והיתר.
על בסיס ארבעת הטורים נכתב מאוחר יותר ה"שולחן
ערוך" ,שהפך לחיבור ההלכתי המרכזי בעם ישראל .חיבור
נוסף של ר' יעקב הוא פירוש "בעל הטורים" על התורה.
בסוף ימיו עזב את טולדו ,ומקום קבורתו לא ידוע.

סף קארו

"הטור"  -רבי יעקב בעל הטורים

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
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התבוננו היטב בציור וענו על השאלות הבאות:

 7דקות

 1באיזו עיר יושב האיש שבציור?
 2מי כתב את הספרים שעל אדן החלון?
 3מה מיוחד בשלושת הספרים שבמדף הגבוה?
 4מה מסמל המסלול שעל המפה?

 3דקות

ה

ך"

4260

ן ערו
שולח

.1
.2
.3
.4

אני מורכב מארבעה חלקים :אורח חיים ,יורה דעה ,חושן משפט ואבן העזר.
אני מסכם את המסקנות ההלכתיות מהחיבור "בית יוסף" על הטור.
רבי יוסף קארו כתב אותי ,ורבי משה איסרליש כתב עלי הגהות שמכונות "המפה".
התקבלתי בתור ספר הלכה מרכזי ומחייב לכל עם ישראל.
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שנת סיום הש"ס
ללומדי הדף היומי

בס"ד

דבר תורה

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

עצתו של יתרו למשה לחלק את סמכויות השפיטה ,ולקיים
מדרגות שונות בשפיטת העם היא חכמה והגיונית ביותר .יש
לשאול ולהבין מה עמד תחת מחשבתו של משה שבחר עד
עכשיו לשפוט את העם לבדו?
ניתן לומר שמחלוקתם של משה ויתרו היא מחלוקת של כמות
מול איכות .משה ראה וידע שהצורה בה תתנהל מערכת המשפט
תחתיו תהיה איטית ואף מסורבלת יותר ,אך רצה שכל דין תורה
יעבור דרכו כדי להיות בטוח שייפסק בו הדין הנכון ביותר.
יתרו ,לעומת זאת ,הדגיש בפני משה שלעיתים נכון להתפשר
על איכותם של הדברים בכדי שהם יוכלו להימשך לאורך זמן,
ולהגיע לרבבות האנשים הנצרכים אליהם.
בסופו של דבר עצתו של יתרו מתקבלת ,ומלמדת אותנו
שלעיתים נכון להיות חכם ,ולא רק צודק.

חידה!

יאל
ַּדף ע"הָ :ט ִבי ַע ְבּדֹו ֶׁשל ַר ָּבן ּגַ ְמלִ ֵ
"ט ִבי".
ּוׁשמֹו ָ
יּוחד ְּב ִמינֹו ְ
יאל ָהיָ ה ֶע ֶבד ּכְ נַ ֲענִ י ְמ ָ
לַ ַּתּנָ א ַר ָּבן ּגַ ְמלִ ֵ
יהּודי לִ ְהיֹות ֶע ֶבדְ ,ו ַא ֲח ֵרי
ֶע ֶבד ּכְ נַ ֲענִ י הּוא גֹוי ֶׁשּמֹוכֵ ר ֶאת ַע ְצמֹו לִ ִ
טֹובל ַּב ִּמ ְק ֶוה הּוא ַח ָּיב ְּב ֵחלֶ ק ִמן ַה ִּמ ְצוֹות.
ֶׁשהּוא ֵ
יאל ּכָ ל ּכָ ְך ַעל ְּפ ִט ָירתֹו
"ט ִבי" נִ ְפ ַטרִ ,ה ְצ ַט ֵער ַר ָּבן ּגַ ְמלִ ֵ
ּכַ ֲא ֶׁשר ָ
ְו ִה ְת ַא ֵּבל ָע ָליו ּכְ מֹו ֶׁש ִּמ ְת ַא ְּבלִ ים ַעל ְקרֹוב ִמ ְׁש ָּפ ָחה ֶׁשּנִ ְפ ַטר.
יאלֲ ,ה ֵרי ֵאין ֲהלָ כָ ה לְ ִה ְת ַא ֵּבל ַעל ֲע ָב ִדים?
ָׁש ֲאלּו ֶאת ַר ָּבן ּגַ ְמלִ ֵ
"ע ְב ִּדי ָט ִבי ֵאינֹו כִ ְׁש ָאר ָה ֲע ָב ִדים ,הּוא ֶע ֶבד
יאלַ :
ָענָ ה ַר ָּבן ּגַ ְמלִ ֵ
ּכָ ֵׁשר" ,לָ כֵ ן ֲאנִ י ִמ ְת ַא ֵּבל ָעלָ יו.
קֹור ַּבן
יאל לְ ָהכִ ין ֶאת ְ
לֹומ ִדים ּגַ םֶׁ ,ש ָּט ִבי ָעזַ ר לְ ַר ָּבן ּגַ ְמלִ ֵ
ְּב ַדף ֶזה ְ
יאל,
קֹור ַּבן ַה ֶּפ ַסח ֶׁשל ַר ָּבן ַּג ְמ ִל ֵ
ַה ֶּפ ַסח ַ -א ֲח ֵרי ֶׁש ָּשׁ ֲחטּו ֶאת ְ
קֹור ַּבן ַה ֶּפ ַסח ֶׁשּלִ י
"צלֵ ה ֶאת ְ
יאל לְ ָט ִבי ַע ְבּדֹוְ :
ָא ַמר ַר ָּבן ּגַ ְמלִ ֵ
ַעל ָה ֵאׁש"ּ .כָ ל ּכָ ְך הּוא ָס ַמְך ָעלָ יו.

שה ְת ַּב ְּשׁלּו יָ ַחד
ַּדף ע"וַ :ה ָּב ָׂשר וְ ֶה ָחלָ ב ִ

במפגש למדנו על טבי ,עבדו של רבן גמליאל.
זהו את העבדים הבאים שמופיעים בתורה:
 .1נמכר לעבד לשר הטבחים של פרעה

ׁשּוּמןִ .מ ָּיד
ָ
רֹות ַח ֶׁש ֵּיׁש ּבֹו
ָא ָדם ָׁש ַפְך ְּב ָטעּות ָחלָ ב ַקר ַעל ָּב ָׂשר ֵ
יּקה
ּכְ ֶׁשּנִ ְזּכַ ר ֶׁש ָאסּור לְ ַב ֵּשׁל ָּב ָׂשר ְו ָחלָ ב ַי ַחד ,לָ ַקח ֶאת ַה ָּב ָׂשר ,נִ ָ
מּוּתר לֶ ֱאכֹול
יח אֹותֹו ְּב ַׂש ִּקיתּ ,כִ י ֹלא ָי ַדע ִאם ָ
אֹותֹו ֵמ ֶה ָחלָ ב ְו ִהּנִ ַ
אֹותֹו ַא ֲח ֵרי ֶׁשּנָ גַ ע ּבֹו ֶה ָחלָ ב.

 .2היו עבדים לפרעה במצרים

מּוּתר לֶ ֱאכֹול ֶאת ַה ָּב ָׂשר? עֹונֶ ה ַה ַּתלְ מּוד ּכִ י ָאסּור לֶ ֱאכֹול
ַה ִאם ָ
ּגַ ם אֹותֹו ְוגַ ם ֶאת ֶה ָחלָ ב.

 .3מכונה "עבד ה'"

אֹומרּ ,כִ י ִאם ִהּנִ יחּו ַמ ֲאכָ ל ַקר ַעל ַמ ֲאכָ ל ַחם ֶׁש ֵּיׁש
מּואל ֵ
ְּשׁ ֵ
ׁשּוּמןַ ,ה ַּמ ֲאכָ ל ַה ַחם ְמ ַב ֵּשׁל ֶאת ַה ַּמ ֲאכָ ל ַה ַּקר ּוכְ ִאיּלּו ֵהם
ָ
ּבֹו
ּוב ָׂשר וְ ָחלָ ב
ִה ְת ַּב ְּשׁלּו יָ ַחדִ .אם ּכֵ ןַ ,ה ָּב ָׂשר וְ ֶה ָחלָ ב ִה ְת ַּב ְּשׁלּו יָ ַחדָ ,
סּורים.
ֶׁש ִה ְת ַּב ְּשׁלּו יַ ַחד ֲ -א ִ

 .4נשלח להביא אישה לבן אדוניו

ַּדף ע"זַ :הּכ ֵֹהן ַה ָּט ֵמא
(תשובות :יוסף ,בני
ישראל ,משה ,אליעזר)

שאלות השבוע ???

ּכָ ל ּכ ֵֹהן ֶׁש ָע ַבד ְּב ֵבית ַה ִּמ ְק ָּדׁש ָה ָיה ָצ ִריְך לִ ְהיֹות ָטהֹורֲ ,א ָבל ּכ ֵֹהן
ָט ֵמא ֵאינֹו ַר ַּשׁאי לַ ֲעבֹוד ְּב ֵבית ַה ִּמ ְק ָּדׁש .לְ ָמ ָׁשלּ ,כ ֵֹהן ֶׁש ִה ְׁש ַּת ֵּתף
ַּב ַהלְ ָו ָיה ֶׁשל ַא ָּבא ֶׁשּלֹו ְונִ ְט ָמא ִמן ַהּנִ ְפ ָטרֵ ,אינֹו ַר ַּשׁאי לַ ֲעבֹוד
ְּב ֵבית ַה ִּמ ְק ָּדׁש ַעד ֶׁש ְּי ַט ֲהרּו אֹותֹו.
קֹור ָּבן ְּב ֵבית ַה ִּמ ְק ָּדׁש?
ּקֹורה ִאם ּכ ֵֹהן ָט ֵמא ִה ְק ִריב ְ
ַמה ֶ

 .1באיזה מקרה ייתכן שאדם יעבור עבירה בשוגג ולא יתחייב
בקורבן?
 .2איזה מאכל אסור גם ליהודים וגם לגויים?
 .3מדוע התאבל רבן גמליאל כשעבדו נפטר?

ּקֹור ָּבן ָּפסּול .לָ כֵ ן,
ׁשּובה ִהיא ֶׁשהּוא גַ ם ָע ַבר ֲע ֵב ָרה ,וְ גַ ם ַה ְ
ַה ְּת ָ
ּקֹור ָּבן
קֹור ָּבן לְ ֵבית ַה ִּמ ְק ָּדׁשְ ,ו ֶאת ַה ְ
ִאם ָא ָדם ִה ְת ַח ֵּיב לְ ָה ִביא ְ
ּקֹור ָּבן ָצ ִריְך לְ ָה ִביא
ַהּזֶ ה ָׁש ַחט ּכ ֵֹהן ָּפסּול ָ -ה ָא ָדם ֶׁש ֵה ִביא ֶאת ַה ְ
ּקֹור ָּבן ָה ִראׁשֹון נִ ְפ ַסל.
נֹוסףּ ,כִ י ַה ְ
קֹור ָּבן ָ
ְ

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

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

בחסות חברת

Talmudisraeli@Medison.co.il

טל 03-9250225 :פקס03-9265608 :

תלמוד ישראלי

